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االفتتاحـية

العميــــل بوكيمــــون
انترشت لعبة "البوكيمون" برسعة شديدة يف كل أنحاء العامل٬ ويف دولة اإلمارات 
بني  اإللكرتونية  التطبيقات  استخدام  نسبة  بارتفاع  تتسم  التي  املتحدة  العربية 
سكانها٬  ومتتلك بنية تحتية متطورة تجعلها مهيأة لالستفادة من مثار التكنولوجيا. 
الصحية  النواحي  من  سلبية  جانبية  وآثار  محاذير  عموماً  اإللكرتونية  ولأللعاب 
واالجتامعية والنفسية٬ لكن لعبة البوكيمون تتجاوز هذه املخاوف إىل جانب أشد 
خطورة٬ وهو الجانب األمني الذي يحتاج إىل إلقاء الضوء عليه٬  وإظهار جوانب 

قد تخفى عىل كثري ممن ميارسون هذه اللعبة غري واعني بأخطارها املحتملة. 
الرشكة  مع هذه  تتعاون  قد  أخرى  املنتجة٬ ولجهات  للرشكة  اللعبة  تتيح هذه 
والصورة عن عدد  بالصوت  واملعلومات  التفاصيل  أدق  بها٬ جمع  ألغراض خاصة 
هائل من األماكن يف كل مكان من العامل٬ وبث معلومات حية بالصوت والصورة 
من املواقع املستهدفة بشكل مبارش وآين٬ من دون أن تدفع الرشكة أي مثن مقابل 
تضاعف  ذلك  من  العكس  عىل  إنها  عليها٬ بل  تحصل  التي  والبيانات  املعلومات 
انتشار  التي انترشت  أرباحها يف كل لحظة٬  وتستفيد من الهوس العاملي باللعبة 
تبيع  ملستخدميها٬ ثم  اللعبة  تبيع  قد  الرشكة  أن  ذلك  ويعني  الهشيم.  يف  النار 
مستخدميها ملن يرغب يف الحصول عىل معلومات معينة٬ خاصة أن هدف الرشكة 

الرئييس هو الربح.  
إن أيَّ مكان حساس يف أيِّ دولة ميكن أن يتم اخرتاقه ببساطة٬  وتصويره من 
به٬  وتحديد  العاملني  ومعرفة  والنهار٬   الليل  من  مختلفة  ساعات  زواياه يف  كل 
ال  ومؤسسات  أجهزة  أيدي  بني  يصبح  ذلك  وكل  ومواعيدها.   أنشطتهم  منط 
يعلم املستخدم عن غرضها شيئاً.  ويعني ذلك أن الالعب )أنا٬  أنت٬  هو٬  هي٬ 
الدولة  أو  دولته  اخرتاق  يُسهل  الذي  العميل  دور  غافالً  سيؤدي  نحن،  أنتم(  
التي يقيم بها٬  فيام يتصور أن األمر ال يعدو اللهو الربيء. وإىل جانب ذلك٬ فإن 
الالعب نفسه يتيح لجهات شتى اخرتاق خصوصياته من خالل بياناته املسجلة عىل 

اللعبة٬ وهو ما قد يعرِّضه ألخطار جّدية. 
ومنذ انطالق هذه اللعبة تسببت يف كثري من املشكالت ملستخدميها٬ فهذا شاب 
تسبب يف أحد أسوأ الحوادث املرورية بعد توقفه يف منتصف الطريق للقبض عىل 
"بيكاتشو" إحدى شخصيات البوكيمون٬ وذاك اصطدم بحاجز إسمنتي كبري بسبب 
من  العرشات  مع  تشاجر  الطريق٬  وآخر  عن  للخروج  دفعه  مام  تركيزه  تشتت 
الالعبني للحصول عىل البوكيمون النادر٬ وتلك سقطت يف منحدر كبري جداً ٬ وقبل 
البوكيمون٬ كام  عن  بحثاً  منزلة  دخال حديقة  شابني  النريان عىل  رجل  أطلق  أيام 
استدرجت عصابة استخدمت لعبة البوكيمون أكرث من عرش ضحايا ورسقتهم تحت 

تهديد السالح. 
أخرياً، إن هذه اللعبة تعد من األلعاب املشكوك يف أمرها بشكل كبري٬  وهي من 
بني األلعاب املخرتقة لخصوصيات الغري عىل املستويني الشخيص واملؤسيس٬  ومن 
من  كثري  وقد حذرت  القانون.  طائلة  تحت  مستخدميها  توقع  أن  فإنها ميكن  ثم 
الدول٬ ومن بينها دولة اإلمارات العربية املتحدة٬ مام ميكن أن يرتتب عىل مامرسة 
هذه اللعبة من عواقب غري مأمونة٬  وأن أخطارها قد تصل إىل حد تهديد األمن 

الشخيص والوطني٬ وهو ما ال ميكن التجاوز عنه أو السكوت عليه•
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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.
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رفعوا خالص التهاين والتربيكات لرئيس الدولة باملناسبة السعيدة

حممـــــــــد بـن زايــــــــد يتلقى تهاين كـــــبار قــــــــــــادة القـــــوات املسلحــــــة بالعــــــيد
 وتبادل س��موه التهاين بهذه املناسبة املباركة مع 

عدد من كبار قادة القوات املسلحة.

ورف��ع املهنئون خال��ص الته���اين والتربيك�ات اىل 

مقام صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - بهذه املناس��بة 

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف قرص املرشف بأبوظبي 

جموع املهنئني بعيد الفطر السعيد.
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رفعوا خالص التهاين والتربيكات لرئيس الدولة باملناسبة السعيدة

حممـــــــــد بـن زايــــــــد يتلقى تهاين كـــــبار قــــــــــــادة القـــــوات املسلحــــــة بالعــــــيد
الس��عيدة ..داعني املوىل عز وج��ل أن يعيد هذه 

املناسبة املباركة عىل صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان القائد األعىل للقوات املس��لحة 

مبوفور الصحة والعافية وأن يوفقه ليواصل قيادة 

مسرية الخري والعطاء.

 وعرب الجميع عن أطيب تهانيهم وخالص متنياتهم 

لصاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

بهذه املناس��بة املباركة ..داعني املوىل عز وجل ان 

يعيده��ا عىل وطننا العزيز بكل خري وتقدم وعىل 

ش��عب اإلمارات بكل رفعة ومناء وازدهار يف ظل 

مس��رية الخري التي يقودها صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
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يعمل يف املرس��وم - رقم 159 لسنة 2016 - اعتبارا من 

تاريخ صدوره يف 10 / 7 / 2016 .

يذك��ر ان س��عادة مطر الظاهري عمل وكيال مس��اعدا 

للسياس��ات والش��ؤون االس��راتيجية ب��وزارة الدفاع.. 

ويحمل درجة املاجس��تري يف الش��ؤون السياس��ية من 

بريطانيا س��نة 1995 .. وبكالوريوس سياس��ة واقتصاد 

من جامعة االمارات العربية املتحدة سنة 1985 .

حممد بن زايد

رئيس الدولة

يصدر قرارًا بتشكيل جلنة معرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس 2017

يصدر مرسوما احتاديا بتعيني مطر الظاهري وكيال لوزارة الدفاع

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلّحة رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة 

معرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس 2017 برئاسة معايل اللواء الركن طيار فارس 

خلف خلفان املزروعي، واللواء الركن إسحاق صالح محمد البلويش نائباً للرئيس.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املسلحة “ حفظه الله “ مرسوما اتحاديا بتعيني سعادة مطر سامل عيل 

الظاهري وكيال لوزارة الدفاع.

سعادة مطر سامل عيل الظاهري

سعادة اللواء الركن طيار/ اسحاق البلويشمعايل اللواء الركن طيار/ فارس املزروعي

ونص القرار عىل عضوية ممثلني من وزارة الخارجية، 

والقي��ادة العامة للقوات املس��لحة، والقيادة العامة 

لرشط��ة أبوظبي، وجه��از أمن الدول��ة، وديوان ويل 

العه��د، ودائرة املالي��ة – الجامرك، ودائرة الش��ؤون 

البلدي��ة، ودائرة النق��ل، وجهاز الش��ؤون التنفيذية، 

وهيئة الصحة – أبوظبي، ورشكة أبوظبي للمطارات، 

ورشكة أبوظب��ي الوطني��ة للمعارض. ووفق��اً للقرار 

تختص اللجنة يف اإلرشاف واإلدارة والتحكم والتصديق 

ع��ىل الخطط األمنية الخاصة مبع��رض ومؤمتر الدفاع 

ال��دويل آيدك��س 2017، وتش��كيل ف��رق عم��ل من 

الجهات املعنية ملس��اعدتها يف مب��ارشة اختصاصاتها، 

والتنس��يق مع كافة الجه��ات املعنية بش��أن تنظيم 

فعاليات معرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس 2017، 

وأية مهام أخرى تناط بها. 
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البواردي يبحث التعاون مع نائب األمني العام حللف الناتو
بح��ث مع��ايل محمد بن أحم��د الب��واردي وزير دولة 

لشؤون الدفاع مع السفري الكسندر فريشبو نائب األمني 

العام لحلف الناتو عىل هامش قمة وزراء دفاع منظمة 

حلف شامل األطليس ودول الرشكاء عالقات التعاون بني 

دولة اإلمارات وحلف الناتو وسبل تطويرها.

وجرى خالل االجتامع مناقشة القضايا األمنية وتطورات 

األوض��اع يف املنطق��ة وتأثرياتها عىل األمن واالس��تقرار 

اإلقليمي والعاملي والجهود التي تبذل ملكافحة اإلرهاب 

..ك��ام تم بحث أوجه تعزي��ز عالقات التعاون يف مجال 

تدريب القوات.

 حرض االجتامع عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع وعدد 

من املسؤولني يف حلف الناتو.

البواردي يرتأس وفد الدولة يف اجتماع وزراء دفاع الناتو والدول الشريكة
ترأس مع��ايل محمد بن أحمد الب��واردي وزير دولة 

لش��ؤون الدفاع وفد الدولة املش��ارك يف اجتامع وزراء 

دف��اع منظمة حلف ش��امل األطليس »النات��و« والدول 

الرشيك��ة والذي اس��تمر يومني يف العاصم��ة البولندية 

وارسو مبشاركة أكرث من 53 دولة.

 وض��م الوفد عددا من كبار الضباط واملس��ؤولني يف 

وزارة الدفاع.

 وتم خالل املؤمتر مناقشة العديد من القضايا الهامة 

ومنه��ا ملف التحدي��ات األمنية املؤثرة عىل االس��تقرار 

وملف مكافحة اإلره��اب والتنظيامت اإلرهابية وملف 

أس��لحة الدمار الش��امل وأزمة الالجئ��ني وملف األمن 

االلكروين والعديد من القضايا الهامة التي تشغل الرأي 

العام الدويل.

 وأك��د معايل البواردي يف الكلم��ة التي ألقاها خالل 

االجت��امع تاري��خ وعمق العالق��ة بني دول��ة اإلمارات 

وحلف الناتو والتي ش��هدت تط��ورا بارزا خالل األعوام 

الس��ابقة والدور الذي تقوم ب��ه دولة اإلمارات يف دعم 

االستقرار وحفظ السالم.

 وأش��ار معاليه إىل رضورة تعزي��ز مجاالت التعاون 

والراب��ط بني حلف ش��امل األطليس »النات��و« والدول 

الرشيكة ومبا يؤدي إىل تعزيز األمن واالستقرار اإلقليمي 

والعاملي.

 من جانب آخر قام معايل محمد بن أحمد البواردي 

وزي��ر دولة لش��ؤون الدفاع بزيارة املعرض العس��كري 

املصاحب للمؤمتر.

رئيس أركان القوات املسلحة يستقبل سفري اليمن لدى الدولة

اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة مبكتبه يف 

القيادة العامة للقوات املس��لحة 21 يوليو سعادة فهد سعيد املنهايل سفري الجمهورية اليمنية لدى 

الدولة. 

وجرى خالل اللقاء اس��تعراض عالقات التعاون الثنائي��ة القامئة بني الجانبني وتبادل األحاديث التي 

من ش��أنها تعزيز تلك العالقات خاصة يف املجاالت العس��كرية والدفاعية وس��بل توطيدها ملا فيه 

مصلحة الشعبني الشقيقني. 
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تبادل عدد من كبار ضباط القوات املسلحة التهاين 

والتربيكات مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات 

املسلحة مبناسبة عيد الفطر السعيد.

 ج��اء ذلك خالل الزيارات الت��ي قاموا بها ملختلف 

وحدات القوات املسلحة تحقيقا ملزيد من التالقي 

بني كبار الضباط واملرؤوسني يف مثل هذه املناسبات 

الدينية ولالطمئنان عىل سري العمل.

فقد قام سعادة اللواء الركن طيار رشاد محمد سامل 

الس��عدي قائد كلية الدف��اع الوطني بزيارة لقيادة 

الق��وات الربي��ة هنأهم فيها بعيد الفطر الس��عيد 

ونقل تهاين القيادة الرش��يدة لضباط وضباط صف 

واألف��راد مبناس��بة حل��ول العيد راجي��ا الله العيل 

القدي��ر أن يعي��ده ع��ىل الجميع بالخ��ري واليمن 

والربكات ومتنى لهم كل التوفيق يف أداء مهامهم.

 ك��ام قام س��عادة الل��واء الرك��ن بح��ري ابراهيم 

س��امل املرشخ قائد القوات البحري��ة بزيارة مامثلة 

لقيادة جهاز حامية املنش��آت الحيوية والس��واحل 

التق��ى فيها عددا من ضباط وضباط صف واألفراد 

وهنأهم بالعيد الس��عيد ونقل إليهم تهاين القيادة 

الرشيدة.

وقام كل من س��عادة اللواء الركن محمد راشد آل 

عيل بزيارة إىل قيادة حرس الرئاس��ة واللواء الركن 

طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان 

رئي��س هيئة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية بزيارة 

إىل قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي وس��عادة 

اللواء الركن س��عيد مبخوت سعيد العامري بزيارة 

إىل قي��ادة القوات البحرية نقل��وا خاللها التهاين و 

التربيكات بالعيد السعيد.

ودأبت القيادة العامة للقوات املس��لحة عىل مثل 

ه��ذه الزي��ارات يف املناس��بات الديني��ة والوطنية 

ملشاركة منتسبي القوات املسلحة الفرحة بالعيد.

كبار القادة يزورون الوحدات مبناسـبة عـيد الفطر
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أعلن مكتب ش��ؤون أرس الش��هداء بدي��وان ويل عهد 

أبوظبي عن تنظيم حملة خاصة ألرس شهداء اإلمارات 

واملصابني والجرحى من القوات املس��لحة املش��اركني 

ضمن ق��وات التحالف العريب يف عملي��ة إعادة األمل 

ودعم الرشعية يف اليمن ألداء فريضة الحج خالل هذا 

العام. 

وت��أيت الحمل��ة الت��ي تحم��ل عن��وان » ل��ن نن��ى 

تضحياتك��م« انطالق��ا م��ن دور مكتب ش��ؤون أرس 

الشهداء الفاعل لتعزيز نشاطات املساهمة املجتمعية 

وتقديرا للتضحيات الكبرية التي قدمتها أبناء اإلمارات 

يف الذود عن حياض الوطن ونرصة للمظلوم.. كام تأيت 

املب��ادرة انطالق��ا من حرص املكتب ع��ىل رعاية كافة 

شؤون أرس الش��هداء والجرحى ودعمهم للقيام بهذه 

الشعرية الدينية. 

وأكد مكتب شؤون أرس الشهداء أن تنظيم حملة »لن 

ننى تضحياتكم« للحج يأيت ضمن مجموعة املبادرات 

والربام��ج التي يطلقها بهدف تعزي��ز التالحم الوطني 

واملجتمعي وإبراز فخر واعتزاز وتقدير قيادة وشعب 

دول��ة اإلم��ارات لتضحيات ش��هداء وجرح��ى الوطن 

األبرار الذي��ن قدموا أغىل ما عندهم يف س��بيل إعالء 

راية الوطن وحفظ أمن واستقرار املنطقة وشعوبها. 

مكتب شؤون أسر الشهداء ينظم حملة خاصة ألسر الشهداء 
واملصابني واجلرحى من القوات املسلحة ألداء فريضة احلج

إلتحق باملعس��كرات التدريبية بالقيادة العامة للقوات 

املس��لحة رج��ال اإلم��ارات الراغبون يف خدم��ة وطنهم 

تطوعا مرس��خني مس��ؤولياتهم ووقتهم ملصلحة الوطن 

ب��كل إرصار وعزمي��ة بعد اإلعالن عن إس��تقبال طلبات 

التسجيل إللتحاق املواطنني من الفئة العمرية 30 وحتى 

40 س��نة بش��كل إختياري إىل صفوف الخدمة الوطنية 

نظرا للرغبة التي أبدوها والتجاوب الكبري ألبناء اإلمارات 

مبختلف فئاتهم العمري��ة تجاه خدمة الوطن بكل فخر 

وإعت��زاز ودون أي تردد يف تقديم الغايل والنفيس ألجل 

وطنهم.

 وأوضحت هيئة الخدم��ة الوطنية واإلحتياطية أن مدة 

الربنامج التدريبي للفئة العمرية املذكورة ستس��تمر 15 

أس��بوعا فقط مس��تقبلة املواطنني من مختلف مناطق 

الدول��ة يف يوم تاريخ��ي جديد يض��اف إىل تاريخ دولة 

اإلمارات العربية املتحدة الخالد وس��ريدد التاريخ أنه يف 

مث��ل هذا الي��وم العارش من يولي��و 2016 التحقت أول 

دفعة من متطوعي الخدم��ة الوطنية وعىل مرور األيام 

واألعوام سيظل هذا اليوم موضع فخر واعتزاز.

 وهن��أ اللواء الركن طيار الش��يخ أحم��د بن طحنون آل 

نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة 

حفظه الله وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء 

حاكم ديب رعاه الله وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

زاي��د آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس 

األعىل حكام اإلمارات بهذه املناسبة الوطنية التاريخية.. 

معربا عن فخره وإعتزازه بهذه اللحظة التي سيس��جلها 

تاريخ دولة اإلمارات بقيام رجال الوطن بتأدية خدمتهم 

الوطنية بش��كل إختياري.. مؤك��دا أن ذلك يعكس مدى 

وطنيتهم وإنتامئهم للقيادة الرشيدة والوفاء لرابه.

  ومن��ذ اللحظة األوىل لإلعالن عن فتح باب التس��جيل 

للتط��وع توافد رج��ال اإلمارات لينال��وا رشف االلتحاق 

بالخدمة الوطنية مام دفع الهيئة لتمديد التس��جيل أكرث 

من مرة ليتاح ألكرب عدد منهم نيل هذا الرشف العظيم.

رجال اإلمارات يلتحقون باخلدمة الوطنية تطوعا

"اخلدمــة الوطنيـــة" تشــارك يف املؤمتـر السـنوي بفيينا
 ش��ارك جن��اح الجاهزية البدني��ة التابع لهيئ��ة الخدمة 

الوطنية واالحتياطية بالقيادة العامة للقوات املس��لحة يف 

املؤمتر الس��نوي ال� 21 للكلي��ة األوروبية للعلوم الرياضية 

والذي أقي��م يف العاصمة النمس��اوية فيينا تحت ش��عار 

“تخطي الحدود بالعلوم الرياضية”.

ويه��دف املؤمتر الس��نوي إىل العثور عىل أف��كار وحلول 

صحي��ة جدي��دة وابتكار أفض��ل الطرق لوض��ع األبحاث 

العلمي��ة املتعلقة بالصحة والرياض��ة بحضور العديد من 

الباحث��ني العلميني والرياضيني والخ��رباء املختصني لضامن 

تبادل املعلومات القيمة بكافة أشكالها وأسسها.

وخ��الل الفعاليات ..قدم الجن��اح ورقة عمل تحت عنوان 

“املس��ري باالتج��اه الصحيح” س��لطت الضوء ع��ىل فوائد 

الحف��اظ عىل أمن��اط الحي��اة الصحية ملجن��دي الخدمة 

الوطنية.

وتضمن��ت الورق��ة التجرب��ة اإليجابية والناجح��ة لجناح 

الجاهزي��ة البدني��ة الحاصل عىل جائزة محمد بن راش��د 

آل مكت��وم لإلب��داع الريايض من خالل م��رشوع الخدمة 

الوطنية والتحديات الصحية التي واجهت بعض املجندين 

يف الدفعات السابقة وكيفية التعامل معها وحلها بالشكل 

األمثل دون التأثري السلبي عىل صحتهم ولياقتهم.



12

الحزم واألمل

إعداد:

الرائد/ جميل خميس السعدي

اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة يف دعم ونجدة األشقاء يف اليمن، وتقديم 

العون الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه ملواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض ومس��تقبل مشرتك، وإن األحداث مهام تعاظمت 

ل��ن تثنينا عن القيام بواجبنا األخوي والديني والعرويب واإلنس��اين تجاه أش��قائنا يف 

اليمن، بل عىل العكس ستزيدنا عزمية وإرصار لتحقيق                  كاملة.
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دعا إسامعيل ولد الش��يخ أحمد مبعوث األمم املتحدة 
إىل اليمن األطراف اليمنية يف مشاورات السالم بالكويت 
إىل اتخ��اذ » قرارات حاس��مة « تربهن للش��ارع اليمني 
صدق نواياها ومس��ؤولياتها الوطني��ة لحل األزمة وفق 
قرار مجلس األمن 2216 والقرارات ذات الصلة ومبادرة 
مجل��س التع��اون الخليجي وآلية تنفيذه��ا ومخرجات 

مؤمتر الحوار الوطني. 
وأعرب املبعوث األممي يف كلمة ألقاها خالل اس��تئناف 
الجلسات املبارشة ملشاورات السالم اليمنية بالكويت 17 
يوليو.. عن شكره للوفود اليمنية عىل حضور املشاورات 
والتعاون وااللتزام مبس��ار الس��الم يف اليمن بعد أسابيع 
عديدة من الجلس��ات اليومية وأس��بوعني من اللقاءات 

املكثفة مع القيادات اليمنية واإلقليمية. 
وق��ال » إننا س��نجتمع يف الكويت الس��بوعني إضافيني 
وس��ركز خالله��ام عىل تثبي��ت وقف األع��امل القتالية 
الكام��ل والش��امل وتفعيل لجن��ة التهدئة والتنس��يق 

واللجان املحلية باإلضافة إىل تش��كيل اللجان العسكرية 
التي ترشف عىل االنسحاب وتسليم السالح من املنطقة 
- أ - وفتح املمرات اآلمنة لوصول املساعدات اإلنسانية. 
وأش��ار إىل أنه يف غضون ذلك س��تواصل لجنة السجناء 

واألرسى واملعتقلني عملها مجددا تأكيد املجتمع الدويل 
ع��ىل رضورة إطالق رساح جمي��ع األرسى واملعتقلني يف 

أقرب وقت ممكن.

14

الحزم واألمل

طالب مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية 

الس��فري محم��د الهيصم��ي املجتم��ع ال��دويل بتحمل 

مس��ؤولياته حيال األزمة اليمنية .. مؤكدا أن اس��تقرار 

اليمن سيكون له انعكاسات كبرية عىل املنطقة بأكملها. 

وأشار الهيصمي يف ترصيحات للصحفيني عقب لقائه يف 

17 يوليو األمني العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط 

مبق��ر األمانة العام��ة بالقاهرة إىل أن املوق��ع الجغرايف 

لليمن يجعله يتحكم يف مصالح وأمن دول العامل. 

ولفت إىل أن��ه بحث مع األمني الع��ام مجمل تطورات 

االوضاع عىل الس��احة اليمنية .. منوها إىل أن أبوالغيط 

أكد خ��الل اللقاء عىل إرصار الجامع��ة العربية عىل أن 

يك��ون لها دور كبري ورئييس إىل جانب االش��قاء يف دول 

مجل��س التعاون الخليجي واألم��م املتحدة للبحث عن 

مخارج آمنة وساملة لالزمة اليمنية . 

وأعرب مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية 

عن أمله أن تنجح هذه املحاوالت يف حلحلة األزمة . 

ويف رده ع��ىل س��ؤال حول املأمول من قمة نواكش��وط 

حي��ال األزمة اليمنية قال الهيصمي إن املوضوع اليمني 

مح��ل إجامع من قب��ل ال��دول العربي��ة والجميع مع 

الرشعية الدس��تورية املمثل��ة يف الرئيس عبد ربه هادي 

منصور .. مش��ددا عىل أن املوقف العريب كان وس��يظل 

الداعم للرشعية . 

وفيام يتعل��ق باملعوق��ات التي تواجه الح��وار اليمني 

الذي تس��تضيفه دولة الكويت أك��د الهيصمي أن هذه 

املعوقات سببها عدم وجود جدية من جانب املليشيات 

.. داعي��ا إىل رضورة الضغ��ط عليه��ا من قب��ل املجتمع 

ال��دويل حتى تلتزم باملرجعيات الت��ي تم االتفاق عليها 

ونتائج مؤمتر الحوار الشامل واملبادرة الخليجية وآلياتها 

التنفيذية واملرجعيات الدولية املمثلة يف قرارات مجلس 

االمن وخاصة القرار 2216. 

مندوب اليمن باجلامعة العربية يطالب اجملتمع 
الدويل بتحمل مسؤولياته حيال أزمة بالده

ولد الشيخ يدعو األطراف اليمنية إىل اتخاذ " قرارات حاسمة "
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احلكومة اليمنية تثمن دعم قوات التحالف 
العربي لألجهزة األمنية يف عدن

مثنت الحكومة اليمنية الدور الكبري الذي قامت به قوات 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف دعم األجهزة األمنية بعدن. 

جاء ذل��ك خالل اجت��امع أمني عق��د 24 يوليو يف عدن 

برئاس��ة نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية اللواء 

الركن حس��ني محمد ع��رب وفقا ملا ذكرت��ه وكالة األنباء 

اليمنية الرسمية. 

واكد املجتمع��ون أن ذلك الدعم مكن القوات األمنية يف 

عدن من رضب العنارص اإلرهابية والتخريبية. 

وأقر االجتامع عددا من اإلجراءات التي من شأنها اإلسهام 

يف معالج��ة األوضاع األمنية يف املحافظة أبرزها تش��كيل 

لجنة ملعالجة الوضع األمني ملطار عدن الدويل وأكد وزير 

الداخلي��ة اليمني تحقيق اللجن��ة األمنية يف عدن جهودا 

وإنج��ازات عىل صعي��د مكافحة األع��امل الخارجة عن 

النظام والقانون واملخلة بأمن واستقرار املحافظة. 

قوات الشرعية يف اليمن تسيطر على جبل القرن يف صنعاء
سيطر الجيش واملقاومة اليمنية عىل جبل »القرن« 
يف مديري��ة نهم �� رشق صنعاء ���� بعد مواجهات 
مع مليش��يات الحويث واملخلوع عيل عبدالله صالح 

االنقالبية. 
وقال عبدالله الش��ندقي الناطق الرس��مي باس��م 
املجلس األعىل للمقاوم��ة يف محافظة صنعاء » إن 
أبطال الجي��ش الوطني ورجال املقاومة س��يطروا  
ع��ىل جبل الق��رن يف مديرية نهم بع��د مواجهات 

عنيفة مع مليشيا الحويث وصالح اإلنقالبية«. 
وذكر أن اش��تباكات باألس��لحة الثقيلة واملتوسطة 
دارت يف منطق��ة جبل » يام « يف مديرية نهم رشق 
صنعاء بعد محاولة فاش��لة للمليش��يا للهجوم عىل 

أحد مواقع قوات الرشعية. 
وأوض��ح أن أبط��ال الق��وات املس��لحة مدعومني 
باملقاومة متكنوا من دحرهم وش��ن هجوم عكيس 

وسيطروا عىل جبل القرن. 
وأشار إىل أن أكرث من 28  مسلحا من املليشيا قتلوا 
وج��رح العرشات فيام س��لم عدد منهم أنفس��هم 

لق��وات الرشعية .. مضيفاً أنه استش��هد أربعة من 
عنارص الجيش واملقاومة وأصيب 11 آخرون. 
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وقع��ت هيئة الهالل االحم��ر االمارايت 12 يولي��و اتفاقية 

لتموي��ل مرشوع اعادة بناء وتأهيل كارس األمواج بش��ارع 

الس��تني يف مديرية املكال مبحافظة حرضموت البالغ طولة 

1023 م��را وبتكلفة اجاملية تبل��غ 123 مليونا و831 الفا 

و312 ريال ميني. 

وقع االتفاقي��ة رئيس فريق االم��ارات االغايث بحرضموت 

السيد مطر الكتبي مع رشكة بالبحيث وبن الشيخ أبو بكر 

للمقاوالت برعاية محافظ حرضموت اللواء أحمد س��عيد 

بن بريك وبارشاف وزارة االش��غال العامة والطرق اليمنية 

وحضور مدير عام مكتب األشغال العامة والطرق بساحل 

حرضموت املهندس سعيد محسن الكلدي. 

وقال مطر الكتبي أن هيئة الهالل األحمر تس��عى يف اطار 

مشاريعها اإلنسانية واالغاثية إىل تقديم خدمات افضل يف 

مشاريع التنمية والبنية التحتية ومشاريع االغاثة.. مضيفا 

أن هذا املرشوع له أهمية خاصة لسكان املكال وحرضموت 

بشكل عام حيث يعترب طريقا حيويا بالنسبة لهم من أجل 

التخفيف من االزدحام الخانق ومعاناة سائقي املركبات. 

واكد ان هذا امل��رشوع يأيت ضمن مبادرات دولة االمارات 

العربية املتحدة لدعم االشقاء يف اليمن ومنها اعادة تأهيل 

البني��ة التحتي��ة حرصا منها عىل تحس��ني حياتهم وتجاوز 

الظروف الصعبة التي يعانون منها يف حرضموت. 

س��لمت هيئة الهالل األحمر اإلم��ارايت دفعة جديدة من 

األدوي��ة و املع��دات الطبي��ة ملكتب الصحة و الس��كان 

يف ع��دن ضمن جهوده��ا لتعزيز الخدم��ات الصحية يف 

اليمن ودع��م خدمات القطاع الصح��ي الذي يعترب أكرث 

املج��االت تأثرا باألزمة الراهنة ل��ذا أولته الهيئة اهتامما 

خاص��ا ووضعت يف س��بيل ذلك خطة طموح��ة لتأهيل 

املستش��فيات و تجهيزها و تعزي��ز قدرتها للتغلب عىل 

التحديات التي تواجهها يف الوقت الراهن.

وأك��دت الهيئ��ة يف بيان له��ا أن دعم قط��اع الخدمات 

الصحي��ة يف اليم��ن يف املرحلة الراهن��ة يعترب من ضمن 

أولوي��ات الهيئة إلع��ادة الحياة إىل طبيعته��ا وما كانت 

عليه قبل األزمة .. مش��رية إىل أن جهودها يف هذا الصدد 

تتضم��ن عددا من املحاور منها أوال الجانب اإلنش��ايئ و 

إعادة إعامر البنية التحتية و الذي يشمل تأهيل و صيانة 

املستشفيات و املؤسسات الصحية التي تأثرت باألحداث 

وجعلها مكانا مالمئا لتقديم الخدمات الطبية الالزمة إىل 

جانب توفري الخدمات اللوجس��تية األخرى من س��يارات 

إس��عاف و مول��دات كهرباء و خدم��ات املياه و الرصف 

الصحي ومن ثم تجهيز املستشفيات باألجهزة و املعدات 

الطبية ومدها باألدوية و املستلزمات الرضورية األخرى.

وأش��ارت الهيئة إىل أن الس��احة الصحية يف اليمن تشهد 

ش��حا شديدا يف األدوية و املس��تلزمات الطبية مع زيادة 

املصابني و املرىض وقالت إن هناك لجانا صحية متخصصة 

تدرس بعناية أولوي��ات واحتياجات هذا القطاع الحيوي 

و الهام ورفعها يف ش��كل تقارير عاجل��ة للهيئة لتوفريها 

وأكدت أن خططها يف هذا الصدد تس��ري عىل قدم وساق 

بفض��ل تضاف��ر الجهود وتع��اون الجميع م��ع الهيئة يف 

تحقيق رسالتها اإلنسانية عىل الساحة اليمنية.

16

الحزم واألمل

"الهالل األحمر" توقع اتفاقية متويل العادة بناء 
وتأهيل كاسر األمواج بشارع الستني باملكال

الهالل األحمر تسلم مكتب صحة عدن دفعة 
جديدة من األدوية و املعدات الطبية
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س��لمت دولة اإلمارات الس��لطات يف محافظة عدن عددا 

من اآللي��ات واملع��دات الخاصة بالدف��اع املدين ورشطة 

املرور..وذل��ك يف إط��ار مب��ادرات الدول��ة لتعزيز األمن 

واالستقرار يف املحافظة. 

وته��دف هذه املبادرة إىل دعم دولة اإلمارات قطاع األمن 

يف ع��دن ووحدات��ه ومراكزه املتعددة وتطبي��ع الحياة يف 

املحافظات املحررة و جميع القطاعات فيها. 

واستلم اللواء شالل عيل شائع مدير رشطة عدن 19 يوليو 

م��ن ممثيل دولة اإلم��ارات يف عدن س��ت دراجات نارية 

خاص��ة برشط��ة املرور إىل جانب س��ياريت إطف��اء خاصة 

بالدفاع املدين. 

وقدم مدير أمن عدن خالل حفل التسليم الشكر إىل دولة 

اإلم��ارات عىل كل الجهود التي تبذلها �� يف إطار التحالف 

الع��ريب لدعم الرشعي��ة يف اليمن �� للنه��وض بالقطاعات 

كافة يف ع��دن مبا فيها القطاع األهم وه��و األمن والدفاع 

املدين. 

وأكد ش��ائع �� بحض��ور ممثيل دولة اإلمارات ومس��ؤويل 

الس��لطة املحلية يف عدن �� أن دعم اإلمارات خالل الفرة 

املاضية للقطاع األمني أس��هم بشكل كبري يف ترسيخ األمن 

واالس��تقرار يف املناط��ق املحررة .. مش��ريا إىل أن املواطن 

اليمني بدأ يلمس تلك الجهود من خالل االستقرار األمني 

الذي تشهده عدن. 

اإلمارات تسلم شرطة عدن معدات جديدة لدعم قطاع األمن

س��لمت دولة اإلمارات السلطات يف محافظة عدن 

ح��وايل 50  مول��دا كهربائيا وذل��ك يف إطار دعم 

الدولة وجهودها إلنهاء أزمة الطاقة التي تشهدها 

املحافظة. 

وأع��رب اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن عن 

ش��كره و تقديره لدولة اإلم��ارات قيادة وحكومة 

وش��عب ع��ىل وقوفه��م ومس��اندتهم الحكوم��ة 

اليمنية والسلطات املحلية يف عدن لتحسني أوضاع 

الخدمات فيها. 

وأش��اد الزبيدي �� خالل اطالعه عىل عملية تجهيز 

وتركيب املولدات الكهربائي��ة الجديدة يف منطقة 

حجي��ف يف مديرية املع��ال �� بال��دور الكبريالذي 

تقوم ب��ه دولة اإلمارات يف إط��ار التحالف العريب 

الس��تعادة الرشعية يف اليم��ن وما تقدمه من دعم 

لبالده خاصة يف قط��اع الكهرباء يف عدن الذي مير 

بوضع صعب انعكس عىل السكان. 

وأكد الزبيدي أن املولدات ستس��هم بشكل كبري يف 

التخفيف من معان��اة املواطنني جراء االنقطاعات 

املتك��ررة للتي��ار الكهربايئ يف ع��دن واملحافظات 

املجاورة لها .. مش��ريا اىل أن األوضاع يف عدن تسري 

يف الطري��ق الصحي��ح وأن األيام القادمة ستش��هد 

مزيدا من االنجازات. 

ودع��ا املحاف��ظ الزبي��دي املواطن��ني اىل التعاون 

ومس��اندة جه��ود الس��لطات يف املحافظة وقوات 

التحالف العريب كون الحفاظ عىل عدن مس��ؤولية 

الجميع. 

وكانت ق��د وصلت املولدات إىل مين��اء الزيت يف 

محافظة عدن حيث جرى تفريغ  72  حاوية تضم 

ح��وايل 50  مول��دا بقوة  50  ميغ��اواط عىل منت 

سفينة “ الساملية “ اإلماراتية..فيام نقلتها السلطات 

اليمنية إىل إحدى املحطات املركزية يف إطار جهود 

حل أزمة انقطاع التيار الكهربايئ املتكررة.

اإلمارات تسلم السلطات يف عدن مولدات كهربائية
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الحزم واألمل

أك��د الرئي��س اليمن��ي عبدرب��ه منص��ور هادي 

اس��تمرار مليش��يات الح��ويث واملخل��وع صالح يف 

تعنتهم ورفضهم بنود الس��الم ومحدداته الواضحة 

والرصيحة. 

وق��ال الرئيس ه��ادي �� خالل لقائ��ه 13 يوليو يف 

الري��اض كال م��ن ريتش��ارد راييل القائ��م بأعامل 

الس��فارة األمريكية لدى اليمن و أندرو هنر القائم 

بأع��امل س��فارة بريطاني��ا  » إنه رغ��م مام لحق 

باليمن وشعبه من قتل ودمار وحصار وتنكيل من 

قبل املليش��يات التي استباحت املدن والقرى .. إال 

أننا آثرنا السالم استجابة لدعوات األشقاء واملجتمع 

الرئـيس اليمنـي يؤكد اســتمرار ميليشـيات احلوثـي وصــــــالح يف تعنتهم ورفضهم تطبيق خارطة إحالل السالم

الرئيس اليمني يزور مأرب ويلتقي قيادات املنطقة 
العسكرية الثالثة
حث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي عىل 
وحدة الصف ورفع الجاهزي��ة القتالية ملواجهة 

» أعداء األمة والوطن والحياة بصورة عامة ». 
و ق��ال ه��ادي - خ��الل الزي��ارة التفقدية التي 
قامص بها ملقر قيادة املنطقة العس��كرية الثالثة 
مبحافظ��ة مأرب - إن » جامعة الحويث واملخلوع 
صالح تس��عى إىل تحقيق مرشوع ظالمي بغيض 
من خالل انقالبها عىل مخرجات الحوار الوطني 

ومسودة دستور اليمن االتحادي » . 

"وفـد الشرعيـة اليمنيـــة" : ملتزمــون بـ"النقــاط اخلمـــس"... واجلامعـة العربيـــة: نســاندكم يف اســتعادة الدولــة
أكد الوفد الحكومي اليمني املش��ارك يف مش��اورات 
الس��الم اليمني��ة التزام��ه بالنق��اط الخم��س التي 
ت��م االتفاق بش��أنها يف افتت��اح الجول��ة الثانية من 
املشاورات املنعقدة بالكويت برعاية األمم املتحدة. 
و أوضح الوفد خالل اجتامعه 23 يوليو مع إسامعيل 
ولد الش��يخ أحمد املبعوث األممي لليمن أنه ملتزم 
بالنقاط الخمس وهى وقف إطالق النار عرب تفعيل 
لج��ان التهدئ��ة وتش��كيل اللجان العس��كرية التي 
سترشف عىل انس��حاب املليشيات وتسليم األسلحة 
واالنس��حاب من املنطقة /أ/ خالل 30 يوما وإطالق 

كافة األرسى واملعتقلني والس��جناء السياس��يني عرب 
تفعيل لجنة املعتقلني واألرسى وفتح املمرات اآلمنة 
أمام تدف��ق مس��اعدات اإلغاثية وتش��جيع دخول 

السفن التجارية. 
ك��ام أكد الوف��د االلت��زام بالفرة الزمني��ة املحددة 
باألس��بوعني ورضورة اس��تغالل ما تبق��ى من الفرة 
الزمنية والبعد عن تش��تيت املش��اورات باقراحات 

خارجة عن املرجعيات املتفق عليها. 
يذكر أن املنطقة /أ/ الت��ي حددها املبعوث األممى 
يف كلمته يف الجلس��ة االفتتاحي��ة للجولة الثانية من 
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الدويل وقراراته ذات الصلة وذهبنا اىل جنيف ومن 

ثم إىل دولة الكويت نبحث عن السالم الذي يحقن 

الدماء الربيئة انطالقا من مس��ؤولياتنا تجاه شعبنا 

اليمني كافة ». 

وأض��اف .. أنن��ا لألس��ف مل نواجه إال التس��ويف 

والتعن��ت م��ن قب��ل االنقالبي��ني لبن��ود الس��الم 

ومحدداته الواضحة والرصيحة ». 

واس��تعرض الرئي��س اليمني خالل اللق��اء الجهود 

التي بذلت لدعم خارطة الطريق لتطبيق الس��الم 

يف اليمن .. منوها مبواقف واشنطن ولندن الداعمة 

لبالده منذ التحوالت التي شهدتها خالل عام 2011 

وتج��اوز تحدياتها عرب املب��ادرة الخليجية وآلياتها 

التنفيذية. 

وأش��ار إىل أن الوالي��ات املتح��دة وبريطانيا بذلتا 

جه��ودا يف املحافل الدولي��ة من خالل دعم عملية 

التحول وخارطة الطريق يف اليمن التي أفرزت عرب 

مخرجات الحوار الوطني وإجامع الش��عب اليمني 

مس��ودة دس��تور اليمن االتحادي الجديد .. معربا 

عن أسفه النقالب مليشيا الحويث وصالح عىل ذلك 

املرشوع لتنفيذ أجندة دخيلة عىل اليمن واختزالها 

البالد يف مرشوع ساليل عائيل ومناطقي بغيض. 

كام تط��رق الرئيس اليمني اىل املعاناة اإلنس��انية 

التي يواجهها الش��عب اليمني جراء حرب وحصار 

مليش��يات الحويث وصالح عىل املدن ومنع وصول 

الغ��ذاء وال��دواء اليه��ا وانعدام خدم��ات الطاقة 

والكهرباء وتوقف املستشفيات عن العمل. 

م��ن جانبه��ام أك��د القامئ��ان بأعامل الس��فارتني 

األمريكي��ة والربيطاني��ة ل��دى اليمن أن الس��الم ال 

ميكن أن يتحقق دون انس��حاب مليشيات الحويث 

وصالح م��ن املدن وتس��ليم األس��لحة قبل عودة 

الحكومة الرشعي��ة اىل العاصمة صنعاء يك تتمكن 

من اإلضطالع مبهامها يف ظروف مواتية ومناخ آمن.

الرئـيس اليمنـي يؤكد اســتمرار ميليشـيات احلوثـي وصــــــالح يف تعنتهم ورفضهم تطبيق خارطة إحالل السالم

أمني عام جملس التعاون واملبعوث األممي 
يبحثان األوضاع على الساحة اليمنية

 بحث معايل الدكتور عبداللطيف بن راش��د الزياين أمني 
عام مجلس التع��اون لدول الخليج العربية واس��امعيل 
ولد الش��يخ أحم��د مبعوث األمني الع��ام لألمم املتحدة 
اىل اليمن تطورات األوضاع عىل الس��احة اليمنية إضافة 
إىل س��بل تعزيز جهود األمم املتح��دة واملجتمع الدويل 
الستكامل مشاورات السالم اليمنية التي تستضيفها دولة 

الكويت. 
وأكد الزياين خالل اللقاء الذي جرى يف مقر األمانة العامة 
للمجلس يف الرياض 11 يوليو  دعم دول مجلس التعاون 
الجهود التي يقوم بها مبعوث األمني العام لألمم املتحدة 
إلنجاح مشاورات السالم اليمنية وفق املبادرة الخليجية 

ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس األمن 2216. 

"وفـد الشرعيـة اليمنيـــة" : ملتزمــون بـ"النقــاط اخلمـــس"... واجلامعـة العربيـــة: نســاندكم يف اســتعادة الدولــة
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املش��اورات تتضمن محافظات صنع��اء والحديدة 
وعمران. 

من جهة أخرى ويف سياق متصل.. أكد معايل أحمد 
أب��و الغي��ط األمني الع��ام لجامعة ال��دول العربية 
رضورة التزام املليشيا االنقالبية باملرجعيات املتمثلة 
بقرار مجل��س األمن 2216 والق��رارات ذات الصلة 
واملبادرة الخليجية ومخرجات مؤمتر الحوار الوطني 

الشامل للوصول إىل السالم يف اليمن . 
جاء ذلك خ��الل لقائه اليوم يف العاصمة املوريتانية 
عبداملل��ك املخ��اليف نائ��ب رئي��س ال��وزراء وزير 

الخارجي��ة اليمني عىل هام��ش اجتامعات املجلس 
الوزارية التحضريية للقمة العربية ال�� 27. 

وذكرت وكالة األنب��اء اليمنية أنه جرى خالل اللقاء 
بحث مس��تجدات امللف اليمني ومشاورات السالم 
يف دورته��ا الجدي��دة وجه��ود الحكوم��ة اليمني��ة 

لتحقيق السالم واستعادة مؤسسات الدولة. 
وأكد أبو الغيط أن الجامعة ستبذل قصارى جهدها 
ملساندة الحكومة اليمنية الستعادة الدولة وتحقيق 
الس��الم يف اليم��ن والحف��اظ عىل أمنه واس��تقراره 

ووحدته وسالمة أراضيه. 



أك��د رئي��س هيئ��ة األركان العام��ة اليمني الل��واء الركن 

محمد عيل املقديش أن قوات الجيش واملقاومة الش��عبية 

يف محافظ��ة الجوف متكن��ت من تحرير معظم مس��احة 

املحافظ��ة ذات الجغرافيا الواس��عة يف فرات قياس��ية وما 

زالت تحقق االنتصارات .. مش��ريا إىل أنها قريبا ستصل إىل 

حرف سفيان يف عمران وصعدة . 

جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي قام بها اللواء املقديش 

9 يولي��و لوحدات الجيش واملقاومة العش��بية املرابطة يف 

الخط��وط األمامية لجبه��ات القتال مبحافظ��ة الجوف يف 

شامل رشق اليمن . 
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الحزم واألمل

هنأ معايل أحمد بن محمد الجروان رئيس الربملان العريب 

قي��ادة وجنود ق��وات التحالف الع��ريب لدعم الرشعية 

يف اليمن بحلول عيد الفطر الس��عيد .. مش��يدا بجهود 

الجنود البواس��ل الذين يضحون بالغ��ايل والنفيس من 

أجل دعم األش��قاء يف اليمن وحامية حريتهم ورشعيتهم 

والدفاع عن األمن القومي العريب والكرامة العربية. 

وتوجه معاليه يف بيان أصدره 7 يوليو باس��م » الشعب 

الع��ريب الكبري « ببالغ الش��كر والتقدير للجنود األبطال 

وأرسهم وعائالته��م الذين يدعمونه��م ويؤازرونهم يف 

مهمتهم الوطنية عىل ما يقدمونه من أجل األمة العربية 

جمعاء .. مؤكدا أن الش��عب العريب كله يقدر تضحيات 

هؤالء الجنود وأرسهم يف مثل هذه األيام الفضيلة. 

و قال رئي��س الربملان العريب :» إننا إذ نحتفل يف الوطن 

العريب واإلس��المي بحل��ول عيد الفطر الس��عيد فإننا ال 

نن��ى تضحيات قوات التحالف العريب يف اليمن متمنني 

لهم النرص والس��المة وأن يعودوا بعد إنهاء مهمتهم إىل 

بالدهم وأرسهم ساملني مأجورين بإذن الله «. 

اجلروان يهنئ قوات التحالف العربي لدعم الشرعية يف 
اليمن بعيد الفطر السعيد
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خطباء صالة العيد يف اليمن يثمنون مواقف دول 
التحالف العربي يف مواجهة االنقالبيني ودعم الشرعية

مث��ن خطباء صالة عيد الفط��ر يف اليمن جهود 
ومواق��ف دول التحالف العريب بقيادة اململكة 
العربية الس��عودية يف مواجهة مليش��يا الحويث 
وصال��ح االنقالبي��ة ودعم القي��ادة الرشعية يف 

البالد. 
ودع��ا الخطباء الس��كان يف البالد إىل مس��اندة 

الحكومة الرشعية والقيادات األمنية والعسكرية 
يف املحافظات املحررة من مليشيا االنقالبيني .. 
مش��ددين ع��ىل أهمي��ة االصطفاف الس��قاط 
امل��رشوع االنقاليب واع��ادة الدول��ة ومواجهة 
اإلرهاب ونبذ كل ما يؤدي إىل الفرقة والشتات. 
وحث خطباء صالة العيد يف اليمن السكان عىل 

الوق��وف صفا واحدا خلف القيادة السياس��ية 
الرشعية واإلسهام يف مساندتها الستعادة الدولة 
املختطفة من قبل االنقالبيني مذكرين باألوضاع 
يف عدن من��ذ عام حني كانت محارصة من قبل 
املليش��يات االنقالبي��ة والدمار ال��ذي ألحقته 

باملدينة. 

رئيس هيئة األركان اليمني يؤكد حترير معظم حمافظة 
اجلوف من االنقالبيني
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نبض 
الديــــرة

»كلمة حق« يف إيران
رد عادل الجبري، وزير خارجية الس��عودية، عىل املزاعم اإليرانية التي حملت اتهامات مبطنة للمملكة بدعم 

اإلره��اب، مل يك��ن مجرد صفعة وجه للدبلومايس اإليراين فقط، وإمنا هو رس��الة مهم��ة يوجهها إىل القيادة 

السياس��ية يف طهران ملخصها: أنه يجب نس��يان »الخج��ل الخليجي« يف التعامل مع الج��وار الجغرايف الذي 

استغله بطريقة خطأ، واملهم أن يعي سياسيو إيران الرسالة الخليجية ويفهموها بالشكل الصحيح.

ويف تفاصي��ل الج��دل، أن الدبلومايس اإليراين قام مبداخلة عىل محارضة ألقاها الجبري يف مركز »إيغمونت« 

التاب��ع لوزارة الخارجية البلجيكي��ة، قائالً: أعتقد أن القول بأن ل�»القاعدة« عالق��ة بإيران يعد مبثابة دعابة، 

الجميع ال ينىس أن بن الدن مواطن س��عودي، والجميع ال ينىس أن من بني األش��خاص التس��عة عرش الذين 

ارتكبوا هجامت الحادي عرش من سبتمرب، خمسة عرش منهم سعوديني. املثري يف املوضوع أن رد أو »مداعبة« 

الجبري متيز بقوته األكادميية وثقله املعلومايت مام أعطاه إثارة إعالمية، حيث اس��تعرض أدلة وبراهني تاريخية 

ح��ول دعم الحكومة اإليرانية لإلرهاب يف أكرث من مكان يف العامل، موضحاً أن هذا الدعم موجود يف دس��تور 

إيران الثورة سواء من خالل تصدير الثورة أو دعم األقليات الشيعية.

ملخص رد الجبري الذي أربك سياسيي إيران أن هناك فرقاً بني اإلرهابيني الذين يحملون الجنسية السعودية 

وبني إيران الدولة التي ترعى اإلرهاب، الذي بسببه حارصها العامل وقاطعها دبلوماسياً.

بالش��ك أنه ليس هيناً أن يس��مع القنصل العام اإليراين كل تلك املعلومات عن دعم بالده لإلرهاب، وأن 

يذكره أمام حش��د من وزراء الخارجية يف دول العامل واإلعالميني، فمثلت مداخلته فأالً س��يئاً وحدثاً مؤس��فاً 

للسياس��ة الخارجية اإليرانية، والسيام أن تلك املعلومات كانت مادة جاذبة لوسائل اإلعالم العاملية، كل هذا 

ألن الدبلوماسية اإليرانية تعاملت بغباء مع دولة يدرك العامل أنها تعمل مع املجتمع الدويل من أجل مكافحة 

اإلرهاب. وبصورة عامة مل تعد دول الخليج تس��كت أمام »اس��تكبار« إيران وعربدتها السياس��ية يف املنطقة، 

وقد أخطأت الدبلوماس��ية اإليرانية يف الحس��اب حني تناولت مس��ألة من يدعم اإلره��اب -مبا فيه اإلرهاب 

السني- وشاء حظها العاثر أن تصطدم بواحد من أنجب الدبلوماسيني العرب الذين يجيدون طريقة التعامل 

مع الخبث السيايس إليران.

خالل الفرتة املاضية تعلم الخليجيون أن األس��لوب األمثل إلسكات سياسيي إيران هو عدم السكوت عىل 

تجاوزاتهم، والرد عليهم بطريقة تؤكد زيف ما يتهمون به اآلخرين.

وق��راءة تطورات الوضع اإلقليمي يف الخليج خصوصاً منذ بدء الحملة العس��كرية للتحالف العريب إلعادة 

الرشعي��ة يف اليمن ع��ززت كثرياً من مواقف الرأي الع��ام العريب وجعلت القيادات العربية أش��د حرصاً عىل 

الضغط عىل السياس��ة اإليرانية، وأثبتت أن دول الخليج باتت عمالق��اً إقليمياً يجب إعادة النظر يف التعامل 

معه. ولكن لألس��ف وك��ام يرتاءى للمراقب أن الحكومة اإليرانية مل تس��توعب حت��ى اآلن رضورة أن ترتفع 

فوق الذهنية التقليدية وصورها النمطية عن اآلخر، وأن تبتعد عن سياس��ة اللوم وإلقاء التهم، ونس��يت أو 

لعلها تناس��ت أن العامل كله يدرك عالقاتها بالتنظيامت اإلرهابية يف العامل، وأنها ال تزال تعيش يف السياس��ات 

االنتهازية التي متارسها الجامعات اإلرهابية.

إن العالقات الخليجية اإليرانية ال تحتمل املزيد من التعقيدات السياس��ية بل إنه ينبغي عىل السياس��يني 

اإليراني��ني التخيل عن الغرور يف التعامل مع الخليجيني، وأن يكونوا أكرث اس��تعداداً للتعامل مع العهد العريب 

الجديد الذي يبدأ اليوم واضحاً يف العاصمة املوريتانية.

ما خطر عىل بال الدبلومايس اإليراين وال الحضور السيايس أن تؤدي مداخلة القنصل اإليراين إىل فضح نظام 

والية الفقيه عاملياً، حيث ترددت أصداؤه يف وس��ائل اإلعالم املختلفة، ثم أن ينتهي األمر بقرار عريب بتطبيق 

، وأن القرار الس��عودي ليس موقف ش��خص  عقوبات عربية، األمر الذي يلوح بأن زمن الصمت العريب قد وىلىّ

بقدر ما هو قرار دولة اعتادت أن تترصف بهدوء وروية، وتعتمد سياس��ة النَفس الطويل مع إيران يف أغلب 

األحوال، ومن ثم فإن املوقف الس��عودي اعترب موقفاً اس��تثنائياً، ما يعطي انطباعاً بأن غضب الخليج تجاوز 

معدالته العادية.

اس��تمرار العقلية السياس��ية اإليرانية بتوزيع االتهامات عىل دول العامل وجريانه يف الخليج باعتبارهم سبباً 

لتهديد االس��تقرار هو أفضل مثال عىل الغباء الس��يايس اإليراين، الغباء الذي بات واضحاً أنه يودي بأصحابه 

إىل التهلكة•

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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شركة "MBDA Italia" توقع عقدا بقيمة 1 بليون يورو مع البحرية 
األمريية القطرية

وقعت مؤخ��را رشك��ة "MBDA Italia" عقدا 
تتجاوز قيمته 1 بليون يورو لتزويد القوات البحرية 

األمريية القطرية بصواريخ لسفنها البحرية الجديدة 

 .Fincantieri "التي اشرتتها من رشكة "فينكانتريي

وس��وف تقوم رشك��ة "MBDA" بتزوي��د القوات 

البحري��ة األمريي��ة القطرية ويف الوقت املناس��ب 

بصواريخ "Exocet MM40" من املجموعة الثالثة 

 "Aster 30" املضادة للس��فن، باإلضاف��ة لصواريخ

 "VL MICA" م��ن املجموع��ة األوىل وصواري��خ

للدفاع الجوي.

ي��أيت توقيع ه��ذا العقد بع��د رس��الة املوافقة 

الت��ي تم توقيعها يف روما ضم��ن إطار االتفاق بني 

الحكومت��ني، واملوقع ب��ني وزاريت الدفاع يف كل من 

إيطاليا وقطر.

بهذا الشأن، قال السيد "أنتونيو بريفيتي"، املدير 

اإلداري يف "MBDA Italia" واملدي��ر التنفي��ذي 

 :"MBDA" لقس��م املبيعات وتطوير األع��ال يف

"ميثل ه��ذا العقد تأكيداً إضافياً ع��ى الدور الهام 

الذي تلعبه رشك��ة "MBDA" يف قطاع الصواريخ، 

ليس يف أوروبا فقط، بل عى مستوى العامل بأكمله. 

 ،"MBDA" ميث��ل هذا العقد دليال عى قدرة رشكة

وطبع��اً يعود الفض��ل يف ذلك ملجموع��ة الحلول 

العاملية الشاملة التي تقدمها، وعى إمكانية تلبية 

أك��ر متطلبات العمالء رصام��ة وتنوعاً من أنظمة 

الصواريخ".

وأض��اف الس��يد "بريفيتي"، "يرس��خ هذا العقد 

مفهوم الرشاكة م��ع دولة قطر وهي الرشاكة التي 

تنظ��ر إليها "MBDA" مبس��توى عال من التقدير، 

كا أن��ه يعترب دليالً إضافياً عى قيمة الحلول التي 

تقدمها الرشكة لتلبية متطلبات عمالئها".

القوات اجلوية األمريكية تختار شركة "بوينغ" Boeing  لتقدمي برنامج 
 KC-46 Pegasus التدريب على الصيانة للطائرة

س��وف تقوم رشك��ة "بوينغ"  مبس��اعدة القوات 
الجوي��ة األمريكي��ة بتدري��ب أف��راد الصيان��ة عى 

طائرتها KC-46 Pegasus  خالل الس��نوات الس��بع 

القادم��ة وذلك مبوجب عقد جدي��د تبلغ قيمته 78 

مليون دوالر أمرييك، وهو يتضمن خيارات تعاقدية. 

ومبوجب هذه االتفاقية، سوف تقوم "بوينغ" برتكيب 

أنظمة تدريب - صيانة يف اثنتني من القواعد الجوية.

يقول الس��يد "كريك ريهري"، مدير قس��م األنظمة 

التدريبية االسرتاتيجية يف "بوينغ" "نحن جدا سعداء 

بأن الق��وات الجوي��ة االمريكية قد اخت��ارت رشكة 

بوينغ، ونحن مستعدون للرشوع يف هذا األمر. لدينا 

الق��درة عى الجمع ما بني تاريخن��ا الطويل يف دعم 

وإس��ناد برامج الق��وات الجوية، وخربتن��ا يف مجال 

أنظمة التدريب عاملية املستوى، وروابطنا مع برنامج 

إنتاج طائرة "بيغاس��وس"، وذل��ك لتوفري فريق قوي 

من أفراد الصيانة املستعدين ألداء مهامهم بخصوص 

الطائ��رة  KC-46 Pegasus. تعت��رب رشك��ة بوين��غ 

متف��ردة يف قدرتها ع��ى تقديم نظ��ام متطور كهذا 

بتميز بفعاليته وكلفته املقبولة معاً".

سيبدأ أول نظام تدريبي من بني هذين النظامني، 

وال��ذي س��يكون يف قاعدة "ماك كوني��ل" الجوية يف 

مدين��ة "ويتش��يتا"، والي��ة "كينس��اس"، بالعمل يف 

الربع الثاين من ع��ام 2018. أّما النظام اآلخر والذي 

س��يتم إنشاؤه يف عام 2021 فسيكون يف مكان مل يتم 

تحديده بعد.

يجم��ع نظام رشك��ة "بوين��غ" ما بني بيئ��ة قاعة 

دراس��ية تفاعلي��ة متعددة الوس��ائط، وب��ني أجهزة 

تدري��ب افرتاضي��ة ذات شاش��ات تعم��ل باللمس، 

وبني أجهزة تدريب عى الصيانة ش��بيهة باملُشبهات، 

وكلها مرتبطة ببعضها البع��ض. تقوم واقعية النظام 

وبرسع��ة بخلق معرفة كبرية ج��دا بالطائرة. كا أن 

النشاطات التي يتم تنفيذها يف أّي من أجزاء النظام  

يتم استنس��اخها يف األجزاء األخرى، وهو األمر الذي 

يس��مح بخلق تدريب جاعي متناسق باإلضافة إىل 

تقديم تعليات فردية عميقة.
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RBS 70 NG القوات اجلوية الالتفية جتري إطالق نار حّيًا ناجحًا من سالح

قام مؤخرا سالح الجو الالتفي، وباالشرتاك مع سالح الجو الليتواين، بإطالق نار اختباري 
من سالح RBS 70  والجيل األحدث من سالح  RBS 70 NG خالل مترين الدفاع الجوي 

املسمى "بالتيك زينيث 2016" والذي جرى يف مدينة "Šķēde"، التفيا. يتم تنفيذ هذا 

التمرين بغرض توفري تدريب ملُش��غيّل النظام الصاروخي "RBS 70" للدفاع الجوي من 

خ��الل أداء متارين ناري��ة قتالية واقعية عى أهدافهم. جرى التمرين يف  ميدان تدريب 

"Šķēde" يف أبرشية "Vērgale" التابعة لبلدية "Pāvilosta" يف التفيا.

شارك يف هذا التمرين حوايل 90 جندياً وأفراد الحرس الوطني من جناح الدفاع الجوي 

التاب��ع للقاعدة الجوية للقوات الجوية الالتيفي��ة، وكتيبة الدفاع الجوي 17 من الحرس 

الوطني، باإلضافة إىل جنود وحدة الدفاع الجوي التابعة للقوات املسلحة الليتوانية. لقد 

حقق التمرين نجاحاً كبرياً بالنسبة للمشغلني، وكذلك األمر بالنسبة لرشكة " Saab" التي 

تنتج سالح RBS 70 والسالح RBS 70 NG  الجديد معاً.

بهذا السياق، قال السيد "مايكل هوغلوند" رئيس قسم التسويق واملبيعات يف وحدة 

مبيع��ات أنظمة الصواريخ يف رشكة " Saab Business Unit Missile Systems" ضمن 

مجال األعال " Dynamics": "لقد أمضينا اس��بوعا جيدا معا يف التفيا وليتوانيا، وها 

يعتربان من العمالء املهمني جدا لرشكة Saab. لقد متكن املش��غلون من رضب األهداف 

  RBS 70 NG الطائرة بنجاح وذلك بعد س��اعات قليل��ة فقط من التدريب عى النظام

الجدي��د، حيث كان بإمكانهم التعامل مع األهداف بفعالية تامة. يعترب هذا األمر دليال 

قويا عى النظام ومدى س��هولة تش��غيله. ونحن مس��تمرون يف دعم وإس��ناد القوات 

املسلحة يف كل من التفيا وليتوانيا".

تسليم ثالث طائرات "H-47 Chinooks" إىل اجليش االسرتايل خالل 85 
يوم

بتس��ليم ثالث  "بوين��غ" مؤخرا  قامت رشك��ة 
طائرات "تش��ينوك H-47" للجيش االسرتايل، وذلك 

بعد 85 يوم فقط من استالم الطلبية. ستزيد هذه 

 "H-47 االرس��اليات من اسطول طائرات "تشينوك

إىل عرش طائرات، وكلها كان قد تم تسليمها سابقاً.

بهذا الش��أن يقول العقيد "جريمي كينغ" مدير 

مكت��ب برنام��ج مروحي��ات النق��ل واملراقبة غري 

املأهول��ة يف ق��وة الدفاع االس��رتالية "متث��ل زيادة 

العدد من س��بع طائرات "تشينوك CH-47F" إىل 

عرشة زي��ادة مهمة ملقدرة قوة الدفاع االس��رتالية 

من خالل طائرة معروفة لدينا مسبقا بكونها عالية 

املوثوقي��ة واالعتاد. لقد كان ه��ذا املرشوع مثاالً 

رائع��اً للعمل الجاعي ع��ايل الفعالية والذي يضم 

مؤسس��ات مختلفة، وتم تتويجه باالرسال الناجح 

للطائرات".

لقد دخلت هذه املروحيات الثالث خط االنتاج 

لصال��ح الجيش األمري��يك. ولكن ومبا أّن اس��رتاليا 

والواليات املتحدة يُش��غالن نفس التش��كيل، فقد 

اس��تطاعت "بوين��غ"، ومبوافقة الجيش، إرس��ال 

الطائ��رات إىل اس��رتاليا يف وقت أبك��ر ما كان 

مخطط له اصال".

H-" أما الس��يد "س��تيف باركر" مدير برنامج

47" ونائ��ب رئيس بوينغ لطائرات الش��حن فقد 

قال "تتمتع رشكة بوينغ بسجل إنجازات يتمثل يف 

تحقيق التزاماتنا فيا يتعلق بطائرات تشينوك".

تتضم��ن التقنيات املتقدمة قمرة قيادة رقمية 

بالكامل وهو األمر الذي يرفع من مستوى الوعي 

الظ��ريف للطاق��م  ونظام الصح��ة البيئية الخاص 

مبنصة الشحن، وهو الذي يراقب الطائرة لتحديد 

احتياجات الصيانة وتقليل تكاليف دورة الحياة.

إّن رشاك��ة رشكة "بوينغ" مع أس��رتاليا متتد ملا 

يقارب 90 عاما. وتتمتّع أس��رتاليا بواحد من أكر 

الجيوش تقدم��اً عى املس��توى التكنولوجي مع 

عدد من منص��ات وخدمات "بوين��غ" وتتضمن 

 EA-18G Growler  " و   ،"H-47" طائ��رات 

"، وطائ��رة املراقب��ة البحري��ة "P-8A"، وطائرة 

"F/A-18" س��وبر هورنيت، ونظام التحذير املبكر 

 ،" E-7 Wedgetail " والس��يطرة املحم��ول ج��وا

وطائ��رة " C-17 Globemaster III"، وأنظم��ة 

تدريب وإمداد.
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SBIRS تزويد املطورين ببيانات االشعة حتت احلمراء من نظام

شركة "بيالتوس" تقوم بتسليم الطائرة PC-12 رقم 1400
قام��ت مؤخ��را رشك��ة "بيالت��وس أيركرافت 
PC- ليميتد" بتسليم الطائرة رقم 1400 من طراز

12 وحقق��ت عالمة فارقة مهم��ة يف زمن الطريان 

بالنس��بة ألس��طول الجيل الثاين )NG(. ومنذ أكر 

من س��نة فقط عى احتفالها بتس��ليم الطائرة رقم 

1300 م��ن طراز PC-12، فق��د متكنت "بيالتوس" 

من تس��ليم الطائرة رقم 1400. تم تسليم الطائرة 

الجديدة PC-12 NG، صناعة العام 2016، وذات 

الرق��م التسلس��يل 1612، لعمي��ل يف جنوب غرب 

الواليات املتحدة األمريكية.

ك��ا ت��ّم تحقي��ق إنجاز أخ��ر متثّ��ل يف وصول 

 PC-12 NG االس��طول - املؤلف م��ن 630 طائرة

)الجيل الثاين(، أحدث نس��خة م��ن PC-12 - إىل 

تخطي املليون ساعة طريان منذ إدخاله إىل الخدمة 

يف عام 2008. ووصل مجموع ساعات الطريان التي 

حققها اسطول طائرات PC-12 عرب العامل إىل أكر 

من 5.6 مليون ساعة منذ اعتادها.

وخالل النقاش��ات التي جرت الس��نة املاضية يف 

مؤمتر ومعرض جمعية الط��ريان التجاري الوطنية،  

فإن طراز العام 2016 من الطائرة PC-12 NG يضم 

عدداً من التحس��ينات الهامة، منها مروحة تركيبية 

ذات 5 شفرات، وميزات خفض جر أيروداينامييك، 

ورسع��ة مالحة 285 عقدة، وتحس��ينات يف ميزات 

الكرتوني��ات الطائ��رة، وخيارات تصمي��م داخلية 

وخارجية جديدة.

يق��ول الس��يد "إغن��از غريتينري"، نائ��ب رئيس 

"وح��دة أع��ال الط��ريان العام��ة" يف "بيالتوس" 

"بين��ا انص��ب مؤخ��را كثري م��ن االهت��ام عى 

 PC-24 Super الطائرة الجديدة واملثرية لالعجاب

Versatile، الت��زال الطائرة PC-12 NG تش��كل 

العمود الفقري ألعال الط��ريان العام لدينا. نحن 

 ،PC-12 NG مس��تمرون يف االس��تثار يف الطائرة

وبش��بكة إس��نادنا العاملية، من أجل أن نتأكد من 

بقائه��ا كأفضل طائرة تجارية تعمل مبحرك تربيني 

من حي��ث املبيع��ات، وبدعمها بواس��طة خدمة 

عمالء متميزة.

ألول مرة، س��يكون نظام األش��عة تحت الحمراء 
للفض��اء واملعروف باس��م "SBIRS" م��ن إنتاج رشكة 

"لوكهيد مارتن" متاحا ملس��تخدمني عسكريني ومدنيني 

جدد يف مخترب اس��تخدام البيانات الذي جرى افتتاحه 

حديثا والتابع للقوات الجوية يف مدينة "بولدور"، والية 

كولورادو.

وعى الرغم من أن مهمة نظام "SBIRS" األساسية 

ه��ي التحذير م��ن الصواري��خ االس��رتاتيجية، فيمكن 

أن يدع��م النظ��ام طيفا واس��عا من مش��اريع البحث 

والتطوير عرب حقل االستش��عار عن بع��د، وهو يعني 

مراقبة ومالحظة وجمع املعلومات عن األرض والغالف 

الجوي من الفضاء.

بهذا السياق يقول الس��يد "ديفيد شرييدان" نائب 

رئيس قس��م "أنظمة األش��عة تحت الحم��راء العلوية 

املستمرة" )املعروفة باس��م OPIR( يف رشكة "لوكهيد 

مارتن"، "يس��تخدم نظام "SBIRS" حساس��ات علوية 

قوي��ة تق��وم بجمع ونقل كمي��ات كبرية م��ن بيانات 

األش��عة تحت الحمراء. ومن خالل الس��اح للباحثني 

بالوصول إىل هذه البيانات، فإّن هدفنا تجاههم يكمن 

يف أن يتمكنوا من إيجاد اس��تخدامات جديدة وخالقة 

لتحسني اإلحاطة املوقعية – سواء كان األمر ألغراض 

املهام العس��كرية التكتيكية، أو الكوارث الطبيعية، 

أو مكافحة الحرائق".

خالل الس��نة املاضية، رأت القوات الجوية طلبا 

متزاي��دا من الجي��ش واالس��تخبارات واملجتمعات 

املدني��ة، باإلضافة لألوس��اط الجامعية، الس��تخدام 

إمكانيات االستش��عار عن بعد. وبالنس��بة ملجاالت 

مث��ل اإلحاط��ة بفض��اء املعرك��ة، واالس��تخبارات 

واالن��ذارات التعبوي��ة 24/7، فس��يتم األخذ بعني 

االعتبار الحل��ول التي تّم تطويرها يف املخترب ليصار 

لوضعه��ا موضع التطبيق العم��يل يف محطة ضبط 

مهم��ة )SBIRS(، ومرك��ز اإلحاطة بفض��اء املعركة 

)OPIR( يف قاع��دة "ب��وكيل" للق��وات الجوية، يف 

والية كولورادو.

وباإلضاف��ة للحكوم��ة والف��رق الصناعية، فإن 

املؤسس��ات األكادميي��ة مث��ل جامع��ة كول��ورادو 

ستس��تخدم البيانات التي يقدمها املخترب لتس��هيل 

التع��اون ودعم األبحاث يف حق��ول تتضمن مراقبة 

سطح األرض لتحديد إمكانية حدوث حرائق غابات 

أو تقديم قرارات حساسة خالل حدوث الحرائق.



شركة "كيوبيك غلوبال ديفينس" تعرض حلولها التدريبية اخلاصة 
بالقتال اجلوي

قامت رشكة »كيوبي��ك غلوبال ديفينس«، 
)CGD( وه��ي وح��دة األع��ال يف »كيوبي��ك 

كوربورايش��ن« Cubic Corporation  بع��رض 

عميل ع��ن كيفيّة  قي��ام أنظمة أجه��زة مناورة 

 )ACMI( القت��ال الجوي الرائ��دة التابعة له��ا

باالش��رتاك مع حل��ول أخرى مقدم��ة من رشكة 

»كيبيك« لجرس الهوة بني تدريب القتال الجوي 

الي��وم وما يُع��رف بالتدريب الح��ّي واالفرتايض 

والبن��اء )LVC( لألجيال القادم��ة، وذلك خالل 

مع��رض »فارنبورو الدويل للط��ريان« يف اململكة 

املتحدة 2016.

بهذا الس��ياق، يقول الس��يد »دايف بويس«، 

رئي��س »كيوبيك غلوب��ال ديفينس«، »تس��تمر 

كيوبي��ك بتحدي��ث أنظمتن��ا لألجه��زة الجوية، 

لتقدي��م تدريب فعال وتفاع��يل لعمالئنا، حيث 

إننا نعمل م��ع رشكائنا الصناعيني والعس��كريني 

لتحقي��ق طي��ف كام��ل م��ن التدري��ب الحي 

واالفرتايض والبّناء«.

لق��د عرض��ت »كيوبيك« يف مع��رض الطريان 

أع��اله الحلول التدريبية التالي��ة الخاصة بالقتال 

 ،F-35 P5 الج��وي: النظ��ام الفرع��ي الداخ��يل

جهاز التش��فري املصغر م��ن كيوبي��ك، بانديت 

بوورد، جهاز تدريب��ي تكتيكيك مدمج منخفض 

التكلفة يقوم ببث للعرض الحي لنظام التدريب 

 )P5 CTS( وهو م��ا يعرف باس��م P5 القت��ايل

ع��ى كمبيوت��ر لوحي يثبت ع��ى الركبة للطيار 

يف الطائ��رة املهاجمة )ريد أي��ر(، نظام التدريب 

القت��ايل F5 وانظمة الحل��ول التدريبية القتالية  

الحيّة واالفرتاضية والبناءة األمنة.
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وكالة اإلمارات للفضاء توقع اتفاقية شراكة مع "لوكهيد مارتن"

وقعت وكالة اإلمارات للفضاء ، مذكرة تفاهم 
مع رشكة »لوكهيد مارت��ن« الرائدة عامليا يف مجال 

التكنولوجيا، تتضمن إطالق برنامج تدريبي شامل 

حول أساسيات الفضاء يستهدف الطالب واملهنيني 

الش��باب، وذلك مبا يت��اىش مع الرؤي��ة الوطنية 

لقطاع الفضاء يف الدولة، ويف إطار التعاون املتنامي 

املشرتك بني الجانبني.

ويدع��م الربنامج التدريبي الرؤية االس��رتاتيجية 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف تطوير املهارات 

الوطنية م��ن الطالب واملهنيني الش��باب، إذ جرى 

تصميمه لتحض��ري الكفاءات م��ن مواطني الدولة 

ملس��ريات مهنية مستقبلية يف مجال الفضاء، حيث 

س��يعقد الربنامج يف مركز لوكهي��د مارتن لالبتكار 

وحلول األمن يف الواليات املتحدة األمريكية ومعهد 

مصدر.

وبه��ذا الص��دد، قال س��عادة الدكت��ور خليفة 

الرميثي، رئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء: 

»تدرك وكالة اإلمارات للفضاء أهمية الرشاكات مع 

رواد قطاع الفضاء العامليني، وذلك إللهام وتدريب 

وتطوير قادة قطاع الفضاء املستقبليني«.

وأض��اف الرميث��ي: »نفخ��ر بالعم��ل مع رشكة 

»لوكهيد مارت��ن« لتطوير الكف��اءات، ودعم نقل 

املعرف��ة يف هذا املج��ال ملا له م��ن أهمية وطنية 

ك��ربى، ونح��ن نتطل��ع إىل رؤي��ة ه��ؤالء املهنيني 

الش��باب من خالل قيادتهم لقطاع الفضاء يف دولة 

اإلمارات نحو مستقبل باهر«.

م��ن جانب��ه، قال روب��رت س. ه��اروارد املدير 

التنفيذي لرشكة »لوكهيد مارتن« يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة: »نحن ملتزمون بالعمل مع وكالة 

اإلم��ارات للفضاء ع��ى تنفيذ أولوياته��م الوطنية 

وطموحاتهم الفضائية، ويرُسنا أن نساعد يف تطوير 

أهم املصادر عى مستوى الدولة، أال وهي الكوادر 

الوطنية التي ستقود الدولة نحو الفضاء«.

وأضاف ه��اروارد: »يعكس الربنامج دعمنا لهذا 

القطاع الهام يف دولة اإلمارات، حيث شاركت رشكة 

»لوكهيد مارتن« يف جميع املهام الفضائية للواليات 

املتحدة األمريكي��ة، ونحن نس��تجمع خرباتنا من 

جميع أنحاء العامل لتش��جيع وتدريب مستكشفي 

الفضاء يف دولة اإلمارات«.

يذك��ر أن رشكة »لوكهيد مارتن« تتمتع بعالقات 

رشاك��ة قوي��ة م��ع دولة اإلم��ارات، وه��ي تدعم 

األولويات الوطنية الفضائية واألهداف االسرتاتيجية 

للدول��ة يف تطوي��ر قطاع الفضاء، باالس��تفادة من 

خرباتها اإلقليمية التي متتد ألكر من 05 عاما.
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بقيمة  4 مليار درهم إماراتي

فازت رشكة "سرتاتا للتصنيع"، اململوكة بالكامل لرشكة املبادلة للتنمية 

"مبادل��ة"، واملتخصص��ة يف تصنيع أج��زاء هياكل الطائ��رات من املواد 

املركبة، بعقدين جديدين لتصنيع أجزاء إضافية لصالح رشكة "إيرباص". 

وق��د تم توقيع العقدين خالل مع��رض "فارنربه الدويل للطريان 2016"، 

ويعت��رب منصة عاملية تجم��ع كربى الرشكات العامل��ة يف مجال الطريان 

وصناعة الطريان، لتسليط الضوء عى آخر املستجدات يف عامل الطريان.

ويف هذه املناس��بة، قال بدر سليم سلطان العلاء، الرئيس التنفيذي 

لرشكة "س��رتاتا": "يعترب توقيع العقدي��ن الجديدين مع رشكة "إيرباص" 

تأكيداً عى موقع رشكة "س��رتاتا" كرشيك مفضل يف مجال تصنيع أجزاء 

هي��اكل الطائرات من املواد املركبة لطائ��رات "إيرباص"، وخطوة هامة 

يف استكال قدرات "س��رتاتا" يف صناعة أجزاء هياكل الطائرات الخاصة 

باألجنح��ة، حيث تقوم "س��رتاتا" بتصني��ع أجزاء مختلف��ة من أجنحة 

طائرات ال�� "إيرباص": 330A وA350 وA380. وال ش��ك يف أن "سرتاتا" 

اس��تطاعت، من خ��الل تطبيقها أعى معايري الج��ودة العاملية يف قطاع 

صناعة الطريان، والتزامها الدقيق بجداول تسليم منتجاتها، من تكريس 

مكانتها كمساهم أسايس يف سالسل القيمة العاملية لصناعة الطريان."

ومبوج��ب العقد الجديد، تقوم "س��رتاتا" بتصني��ع الرفارف الداخلية 

ألجنح��ة طائرات "A350-900"، وميتد العق��د ليغطي كامل فرتة إنتاج 

الطائرة. 

وتعترب الطائرة "إيرباص A350-900"، التي تنتمي إىل عائلة الطائرات 

الطويل��ة واملتوس��طة املدى ذات املحرك��ني، من أهم طائ��رات الجيل 

الجديد، حيث تتجاوز نسبة املواد املركبة التي تدخل يف صناعة هيكلها 

%53، ما يقلل من استهالك الوقود وتكاليف التشغيل، كا ميكنها رفع 

مس��توى خدمة املسافرين وتخفيض األثر البيئي لرحالت الطريان. ويتم 

تركيب الرفارف الداخلية عى الحافة الخلفية ألجنحة الطائرات بالقرب 

م��ن موق��ع التحام الجناح بجس��م الطائرة، ويتم توجيهها إىل األس��فل 

لزيادة انس��يابية الجناح. وتس��اهم الرفارف الداخلية يف ثبات الطائرة 

عند انتقالها إىل مس��توى أكر انخفاضاً يف الجو، كا تساعد عى الهبوط 

أو اإلقالع بانس��يابية، وستقوم "س��رتاتا" بتصنيع الذيل األفقي لطائرات 

 ."A320 إيرباص"

ويعترب ه��ذا العقد عالم��ة فارقة تاريخية واس��رتاتيجية يف مس��رية 

الرشك��ة، حيث أن��ه يتطلب اعتاد نظام "األمتت��ة" يف برنامج اإلنتاج يف 

مصنع الرشكة، ما سيس��اهم يف تعزيز تنافسية الرشكة يف مجال صناعة 

الط��ريان. وتعترب طائ��رة "A320" الطائرة األكر إنتاج��اً من قبل رشكة 

"إيرباص"، حيث س��تقوم "س��رتاتا" بتسليم الش��حنات املطلوبة لدعم 

برنامج إنتاج هذه الطائرات من خالل توظيف أحدث التقنيات، وتبنيها 

لثقافة تقوم عى االلتزام بأعى معايري الجودة العاملية وجداول التسليم 

الدقيق��ة. ويُعد الذيل األفقي من األجزاء الرئيس��ية يف الطائرات ويقع 

مبحاذاة الجزء الخلفي من جس��م الطائ��رة، ويقوم الذيل األفقي بتوفري 

الثبات للطائرة ومتكينها من الطريان بخط مستقيم، كا مينع الحركة غري 

املرغوبة يف مقدمة الطائرة. 

وس��تقوم "س��رتاتا" بتصني��ع منتجاته��ا الجديدة واملتزاي��دة لكربى 

الرشكات العاملية لصناعة الطائرات، وذلك يف مرافق منش��أتها املتطورة 

لتصنيع مكونات هياكل الطائرات، الواقعة ضمن مجمع "نرباس لصناعة 

الط��ريان" يف مدين��ة العني. وتس��اهم الرشكة يف جهود إم��ارة أبوظبي 

الرامي��ة لدعم بناء اقتصاد متنوع ومس��تدام، قائم عى املعرفة، تلعب 

فيه الكوادر الوطنية املؤهلة دوراً محورياً.

نبذة حول رشكة "سرتاتا للتصنيع"
تعد "س��رتاتا للتصنيع" ش.م.خ )سرتاتا( رشكة متخصصة يف تصنيع املواد 

املركبة لهي��اكل الطائرات، وتتخ��ذ من مدينة الع��ني يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة مقرًا لها. تأسس��ت "س��رتاتا" يف الع��ام 2009، وبدأت 

عملياته��ا يف عام 2010، وأبرمت عقود رشاكة م��ع الرشكات الرائدة يف 

مجال تصنيع الطائرات عى مس��توى العامل، م��ن بينها رشكتي "بوينج" 

و"إيرباص"، فضالً عن أنها املورّد األس��ايس لرشكات مثل "ألينيا أرماتيش" 

و"إف إيه يس يس" و"إس إيه إيه يب" و"سابكا لصناعة الطريان".

تقوم "سرتاتا" بتصنيع مختلف املكونات لطائرات "إيرباص" و"بوينج" 

و"إيه يت آر" والتي تشمل الطرز التالية: 

A330/ 380  األسطح الخارجية لرفارف أجنحة الطائرات •

 A330 رفارف األجنحة لطائرات إيرباص •

A330 ألواح تخفيف الرفع لطائرات إيرباص •

ATR 42/72 مكونات املوجه العمودي والدفة لطائرات ألينيا •

• مجموع��ة أضالع الذيل العمودية والرأس��ية للطائ��رة بوينج طراز 

"يب777" 

• مجموعة أضالع الذيل الرأسية للطائرة بوينج "يب 787" 

ومتتل��ك رشكة املبادل��ة للتنمية )مبادلة(، رشكة االس��تثار والتطوير 

االس��رتاتيجي التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، رشكة "س��رتاتا للتصنيع" 

بالكامل.

»سرتاتا« تفوز بعقدين لتصنيع أجزاء هياكل الطائرات 
»A350و A320 لطائرتي »إيرباص
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السيادة والقوة"

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية رغم أن عددا كبريا من املحللني االس��رتاتيجيني يتحدثون عن االعتبارات الجيوبوليتيكية املعقدة التي يش��هدها القرن 

الحادي والعرشين إال أن معظمهم يتناسون واحدا من أقل عنارص القوة الدولية فهام- وإن كان عنرصا مهام للغاية- 
أال وهو الس��يادة: فاالس��رتاتيجية تتمحور حول القوة، والقوة لها عالقة مبارشة بس��يادة الدولة. وكلام ارتفع مؤرش 
الس��يادة كلام كانت الدولة يف وضع أفضل ميكنها من إدارة ش��ؤونها. ومن الجدي��ر بالذكر أن األمن الفعال يف عامنا 
املعومل اليوم يستمد عنارصه من عدة مصادر ولكن القوة الكبرية التي تتمتع بها دولة اإلمارات العربية املتحدة تكمن 

يف مؤسساتها السيادية.
فالسيادة هي التي تحدد السلطة العليا عىل منطقة أو جامعة ما، وقد ظلت السيادة منذ ستينيات القرن السابع 
عرش أهم مبدأ مييز منوذج "ويستفاليا" السائد يف مجال العالقات الدولية. وتركز النظريات الحالية حول سيادة الدولة 
عىل أربعة مظاهر للس��لطة الس��يادية: الس��يطرة عىل األرض وإدارة التجمعات السكانية ونوع السلطة )سلطوية أو 
دميقراطية أو قضائية أو مجتمعية( والحصول عىل اعرتاف دويل من الجامعات األخرى. وقد اقرتح ستيفن دي. كراسرن، 
وهو أس��تاذ نافذ يف مجال العالقات الدولية، أربعة طرق مختلفة لتخقيق الس��يادة وهي السيطرة الداخلية الفعلية 
عىل الدولة داخل حدودها، وس��يطرة الدولة عىل حركة التنقالت عرب حدودها، والحصول عىل االعرتاف الرس��مي من 
جانب الدول الس��يادية األخرى، ومنع أي س��لطات أخرى من فرض س��يطرتها عىل املؤسسات أو الجامعات الداخلية 

داخل حدود الدولة.
ولعل كلنا قد الحظ أن السيادة تعاين أزمة حقيقية يف اآلونة األخرية بعد أن قررت بريطانيا العظمى ) التي تحمل 
االس��م الرس��مي "اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الش��املية" كمجموعة ذات س��يادة تضم ثالث دول" 
االنس��حاب من االتحاد األورويب )الذي يعترب اتحادا سياس��يا واقتصاديا يضم 28 دول��ة( من أجل إعادة التأكيد عىل 
س��يادتها الوطنية. ومن الالفت للنظر، وكنتيجة لقرار بريطانيا مؤخرا، أن نجد أن س��كوتلندا )وهي جزء من بريطانيا 
العظم��ى يرغب يف البقاء داخل منظومة االتحاد األورويب( تفكر يف االنفصال عن بريطانيا العظمى. ويش��به مجلس 
التنس��يق )التع��اون( الخليجي االتحاد األورويب من عدة أوجه، ويتعني ع��ىل كافة الدول يف منطقة الخليج العريب أن 
تفكرمليا وأن تستوعب متاما القضايا املرتتبة عىل انسحاب بريطانيا من االتحاد األورويب. كام شاهدنا يف اآلونة األخرية 
تعرض الس��يادة لالنتهاك من جانب املتمردين الحوثيني يف اليمن، وانتهاك عنارص داعش للس��يادة يف سوريا والعراق. 
ورمبا نشهد حاليا فشل محاولة داعش فرض نسخة جديدة من السيادة. كام يعتقد البعض أيضا أن الحروب بالوكالة 

والتكتالت الدولية تشكل تهديدا حقيقيا للسيادة من عدة أوجه مل نستطع أن ندركها أو نستوعبها بعد.
ومتث��ل دولة اإلمارات العربية املتحدة اتحادا يضم س��بع إمارات، وتخضع كل واحدة منها لس��لطة الحاكم ولكن 
هؤالء الحكام السبعة يشكلون معا املجلس األعىل لالتحاد الذي يجمع كافة اإلمارات السبع تحت قيادة رئيس واحد 
وحكومة اتحادية واحدة. وقد كان لهذا اإلدراك الفريد للس��يادة فائدته القصوى لدولة اإلمارات منذ تأسيسها، األمر 
الذي مهد الطريق أمام حركة منو عمالقة وغري مسبوقة مدفوعة بقدر هائل من العزمية واإلرصار والتصميم. ولكن مع 
محاولة مؤسس��ات ذات س��يادة مثل االتحاد األورويب ومجلس التعاون الخليجي التكيف مع قوى العوملة والتغريات 
الدميوجرافية )السكانية(، ومع استمرار العبني آخرين )مثل داعش( يف تهديد الوضع الراهن، فإن األمر املؤكد هو أن 

دولة اإلمارات ستواجه بعض التحديات والفرص املتعلقة بالسيادة خالل السنوات القادمة.
ومن املؤكد أن هذه القضايا س��تظل تش��كل محكا واختبارا بالنس��بة لدولة اإلمارات ولكن األمر املؤكد هو أن ما 
تتمتع به دولة اإلمارات من نظام سيادة يتميز بالبساطة –وإن مل تنقصه القوة واملرونة- وتشد عضده الوحدة والروح 
الوطنية وااللتحام القوي بني الشعب وقيادته سيعود بفائدة كبرية عليها. فوحدة اللغة والدين والعيش اآلمن يف بيئة 
منظم��ة معززة بثقافة محلية قوية س��تمكن دولة اإلمارات من مواصلة تحقي��ق الرخاء والرفاهية رغم الفوىض التي 
تعيشها املنطقة، ولكن يجب عىل دولة اإلمارات أيضا أن تفتح قلبها وعقلها الستيعاب التحوالت التي ميكن أن تطرأ 
عىل العالقات الس��يادية بني الدول. ورمبا كانت تقوية مجلس التعاون الخليجي أو تعزيز منو املؤسس��ات االقتصادية 
أو املؤسس��ات القوية، مثل بنك االستثامر اآلس��يوي للبنية التحتية أو الوكالة الدولية للطاقة املتجددة )اللتني تتمتع 
دولة اإلمارات بعضوتيهام(، من بني الفرص القوية التي ميكن أن تس��تفيد منها دولة اإلمارات. األمر املهم هو تحديد 
املصال��ح الوطنية الحقيقية وأفضل اس��رتاتيجية ميكن اتباعها لتعظيم القوة وحجم التأث��ري مع مواصلة الحفاظ عىل 

السيادة الوطنية الحقيقية•
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معرض يوروساتوري 2016 
مييط اللثام عن طائفة من احللول اجلديدة

شهد معرض يوروساتوري Eurosatory 2016 الذي اختتم مؤخراً مشاركة 1,572 عارضاً من 56 دولة، 

و 57,018 زائراً من 151 دولة. وباعتباره أحد معارض الدفاع واألمن الرائدة عاملياً، مازال يوروساتوري 

يواصل منوه بقفزات رسيعة، وقد شهدت دورة هذا العام زيادة يف حضور العارضني اآلسيويني، وكذلك 

توسعاً يف مجال اإلنرتنت، واألنظمة العاملية غري املأهولة، والروبوتيات.

س��جل حدث ه��ذا العام منواً مهامً يف ع��دد الزوار من كبار 

الش��خصيات، حي��ث زار املعرض 213 وفداً رس��مياً من 94 

دولة. كام شهد يوروساتوري أيضاً زيارة 13 وزير دفاع، و23 

نائ��ب وزير دفاع ووزير خارجية، فض��اً عن مديرين، و19 

رئيس أركان للقوات املسلحة والجيش. 

مشاركة "درع الوطن"
حرضت مجل��ة القوات املس��لحة بدولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة "درع الوط��ن" مع��رض يوروس��اتوري كجزء من 

اسرتاتيجية القوات املس��لحة لتسجيل حضورها وتعزيزه يف 

جمي��ع املعارض الدولية. وقد عقد وف��د املجلة العديد من 

االجتامع��ات املثمرة مع مس��ؤولني من أنح��اء العامل، ومع 

رؤساء هيئات مختلفة كانوا حريصني عىل التعاون مع مجلة 

»درع الوطن«.

الناسفة  العبوات  عن  الكشف  نظام  إطالق 

إنتاج  ومن   GroundEye طراز  من 
Raytheon رشكة

س��جل نظام GroundEye الكتش��اف العبوات الناسفة من 

إنت��اج رشك��ة Raytheon أول ظه��ور ل��ه يف املعرض. وهو 

يس��تخدم نظام االهت��زاز األريض مع جهاز استش��عار ومع 

النظام اللي��زري laser-diode array-120، من أجل التأكد 

من التهديدات املدفونة وتشخيصها.

من جانبه قال أندي جبس��ون، رئي��س األنظمة األرضية 

لدى رشكة Raytheon  - اململك��ة املتحدة، إن هذا النظام 

يس��د ثغرة ك��رى يف القدرات الت��ي تم العث��ور عليها بني 

األنظمة الحالية للكش��ف عن العبوات الناسفة واإلجراءات 

املتبعة. 

تم عرض نظام GroundEye يف معرض يوروساتوري، إىل 

جانب املركبة األرضية غري املأهولة "تيميس" لنظام املش��اة 

 Tracked Hybrid Modular املجن��زر النمط��ي الهج��ني

رشك��ة  طورت��ه  ال��ذي   )Infantry System )THeMIS

 Mootor ال��ذراع الدفاعي ملجموعة( Estonia's Milrem

Group(، علامً أن هناك خيارات تتمثل يف مناذج يتم تركيبها 

عىل منصب ثايث القوائم وعىل املركبة.

 ST إنتاج  من   Terrex 3 IFV نظام  عرض 
Kinetics ألول مرة

أطلق��ت رشك��ة ST Kinetics نظ��ام Terrex 3، وهو آخر 

 Terrex من��وذج مكرر م��ن أرسة مركبات املش��اة القتالي��ة

من إنتاج الرشكة. مل يتوافر س��وى من��وذج واحد من املركبة 

مثاني��ة الدف��ع 8×8 إلطاقه، ألنه ال يوج��د إال عدد محدود 

م��ن النامذج األولي��ة، وأحدها حالياً يف طريقه إىل أس��رتاليا 

للتنافس عىل برنامج Land 400 للجيش األسرتايل.

رشكتا CMI  و  Ricardo UKتشكالن فريقاً 
مشرتكاً

وقعت رشكتا CMI  و  Ricardo UKاتفاقاً يف املعرض عىل 

معارض ومؤتمرات
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التقدم بعطاء لرنامج إطالة العمر الزمني للدبابات القتالية معرض يوروساتوري 2016 

الرئيس��ية Challenger 2 التابعة للجيش الريطاين. وسوف 

تق��وم رشكة CMI Defence  - مبوج��ب مذكرة التفاهم – 

بتويل دور املق��اول الرئييس يف املناقص��ة، بينام تتوىل رشكة 

Ricardo UK دور الرشي��ك يف التصميم الهنديس والتوريد 

لألنظم��ة. وم��ن املتوقع أن يش��تمل برنامج إطال��ة العمر 

الزمني استبدال األنظمة واألجزاء القدمية، مبا يف ذلك تركيب 

أنظمة التصويب الجديدة والبنية اإللكرتونية للدبابات. 

  CTAS تعرض نظام BAE Systems رشكة
تم عرض نظام التس��ليح التلس��كويب املتداخل عيار 40 مم 

 mm Cased Telescoped Armament System  40(

CTAS( cannon )40 CT Cannon( ع��ىل منص��ة رشكة 

BAE Systems ألول مرة يف املعرض، إيذاناً بأن هذا الساح 

دخ��ل مرحلة اإلنتاج الكامل بعد اعتامده من وزاريت الدفاع 

الريطانية والفرنسية.

 CTA International تم إنتاج هذا النظام من قبل رشكة

 BAE Systems كمرشوع مش��رتك بنسبة 50:50 بني رشكتي

Land الريطاني��ة ورشك��ة Nexter Systems الفرنس��ية، 

وسيتم تس��ليح مركبات االس��تطاع من طراز Ajax التابعة 

للجي��ش الريط��اين واملركب��ات القتالي��ة التابعة للمش��اة 

بالس��اح، حيث تم تطويرها وتحديثها مبوجب برنامج دعم 

 Warrior Capability Sustainment ق��درات املحارب��ني

 Programme )WCSP( Warrior Capability

Sustainment Programme )WCSP(، وكذل��ك مركبات 

االس��تطاع السداس��ية الدفع م��ن ط��راز Jaguar املنتجة 

مبوجب برنامج سكوربيون لتحديث الجيش الفرنيس.

نظام  عن  الستار   Nexter رشكة  كشفت 
 Automated CAESAR 8x8 اآليل  املدفعية 

 Artillery System

قام��ت رشك��ة Nexter يف املع��رض بعرض تعدي��ل جديد 

لنظامها املدفعي Caesar 8x8 artillery system. واشتمل 

املدف��ع الجدي��د من عي��ار 155 مم عىل نظ��ام آيل ملناولة 

وتلقيم الذخرية للمرة األوىل. كام يضم نظام التلقيم الكامل 

مخزناً س��عة 30 طلقة مع س��ري آيل إلخ��راج األغلفة، وذراع 

روبوتية لجم��ع وتحريك األغلفة، وجهازي��ن آليني للتعبئة 

املبارشة )لألغلفة والعبوات(. 

رشكة Rheinmetall تكشف النقاب عن مدفع 
الدبابة عيار 130 مم

كشفت رشكة Rheinmetall Weapon and Munition يف 

املع��رض النقاب عن مدفع دبابة أملس املاس��ورة عيار 130 

مم، حيث اس��تخدمت الرشكة التمويل الداخيل للمرشوع. 

وت��م االنتهاء من النم��وذج التجريبي الفن��ي األول يف مايو 

2016. وس��وف يبدأ املدفع تجارب إط��اق النار من منصة 

 ،Rheinmetall س��اكنة يف منطقة التجارب التابعة لرشك��ة

حيث س��يتم مقارن��ة أدائه بعمل املحاكاة الواس��ع النطاق 

الذي تم إجراؤه عىل الساح وذخريته.

رشكة Norinco تلقي الضوء عىل النظام املضاد 
للطائرات SWS2 عيار 35 مم

قام��ت إح��دى أك��ر رشكات التصنيع العس��كرية الصينية، 

 ،)China North Industries Corporation )Norinco

بعرض مدفعها ونظامه��ا الصاروخي املضاد للطائرات وذايت 

الحرك��ة من عيار 35 مم. وقد تم تصميم النظام املتكامل يف 

نس��ختني تستخدمان شكلني مختلفني للتصميم من أجل كل 

من الحامل الشخيص املدرع VN-1 8x8  والرج من تصنيع 

 .Norinco رشكة

تعرض   Hanwha كورية  الجنوب  املجموعة 
نظام األهداف البالستية

كش��فت املجموعة الجنوب كورية Hanwha الس��تار عن 

نظامها الكوري لألهداف الجوية البالستية K-BATS للمرة 

األوىل يف املعرض. وحيث إنه سيتم عىل األرجح تطوير نظام 

K-BATS K-BATS إىل ص��اروخ بالس��تي تكتي��ي جديد 

متعدد الحموالت، فقد أصبح جاهزاً تقريباً للتصدير، حسبام 

أفاد به مس��ؤول من رشك��ة Hanwha وهو يوضح أن قصد 

املجموع��ة من عرض النظام يف معرض الدفاع واألمن الدويل 

هو للرهنة ع��ىل أن الجمهورية الكورية متتلك القدرة عىل 

تصنيع صواريخ بالستية.

السداسية   Griffon الجنود  حاملة  إطالق 
الدفع التابعة للجيش الفرنيس يف املعرض

ت��م إماطة اللثام للم��رة األوىل عن حامل��ة الجنود املدرعة 

السداسية الدفع الجديدة Griffon، التي تعتر عامد برنامج 

التحدي��ث Scorpion للجيش الفرنيس، حيث من املقرر أن 

 Véhicule de تحل نحو 1,722 مركبة محل املركبة القدمية

.l'Avant Blindé )VAB( 4x4

وقد ت��م تطوير مركبة Griffon م��ن قبل اتحاد رشكات 

الصناع��ة الفرنس��ية )املعروف باس��م GME( واملكون من 

  Renault Trucks Defense  و Nexter Systems الرشكات

RTD((  و  Thales. حي��ث تتوىل Nexter املس��ؤولية عن 

حلول تدري��ع املركبة، و RTD عن أنظم��ة الدفع ومحطة 

األس��لحة عن بع��د RWS، وThales عن البنية الهندس��ية 

واإللكرتونيات للمركبة.

لصالح   HX شاحنات  تعرض   RMMV رشكة 
أسرتاليا

 Rheinmetall MAN Military Vehicles عرضت رشك��ة

 HX الن��امذج األولي��ة الثنت��ني من ش��احنات  ))RMMV

.Land 121 املصنعة من أجل أسرتاليا كجزء من ترسية عقد

وق��د قام��ت رشك��ة RMMV Australia – مبوج��ب 
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املرحلة 3B من برنامج Land 121 الطويل األمد – بتس��ليم 

أول 12 ش��احنة يف أبريل من ه��ذا العام، حيث تكونت من 

 .HX40M وس��ت أخرى طراز HX77 س��ت شاحنات طراز

ويتم تس��ليم هذه الشاحنات يف س��ت مناذج أولية مختلفة 

وتشكل إضافة بنسة %90 إىل 2,530 شاحنة طلبتها أسرتاليا.

من  للتصويب  نظامها  تعرض   FN Herstal 
املحورية  التسليح  ألنظمة   FN HUD طراز 

املحمولة جواً
عرضت رشك��ة FN Herstal يف املع��رض نظامها للتصويب 

FN HUD )شاشة رأسية( الذي طورته حديثاً، حيث يتميز 

ه��ذا النظام بأح��دث التطورات يف مج��ال الكهروبرصيات 

 FN Herstal الرقمية، وهو مثرة االستثامر املس��تمر لرشكة

يف التقني��ات الرقمي��ة. وهو نظام متط��ور مواكب ألحدث 

التقنيات، يس��هم يف تحس��ني دق��ة الطياري��ن عند إطاق 

الصواري��خ املثبتة محوري��اً واملدافع الرشاش��ة يف الطائرات 

العمودية، كام يس��اعد عىل تحس��ني قدرة الطيارين بنظام 

عرض برصي خفيف الوزن وحاس��وب FN HUD من أجل 

الحسابات البالستية املتقدمة.

 International Armored Group مجموعة
APC تعرض مجموعة ناقالت الجنود املدرعة

 International Armored Group مجموع��ة  عرض��ت 

مجموعة ناقات الجنود املدرعة APC الصغرية واملتوس��طة 

 ،Guardia و Jaws و Sentry الحج��م، مب��ا فيه��ا األن��واع

 Isuzu باإلضاف��ة إىل ش��احنة البي��ك أب املدني��ة املدرع��ة

 .Toyota Land Cruiser الرياضي��ة  والس��يارة   D-Max

وتعتر املركبة Sentry ناقلة جنود خفيفة الوزن ألجل مهام 

دوريات الحدود واالستطاع.

 General Dynamics European رشكة 
تعرض مجموعة   )Land Systems )GDELS

من الحلول
 General Dynamics European Land عرض��ت رشك��ة

 PIRANHA مركب��ة الجيل الق��ادم )Systems )GDELS

+3 الجدي��دة الت��ي تم اختياره��ا مؤخراً م��ن قبل الجيش 

الس��ويرسي لرنامجها الخاص مبركبات الهاون املتنقل. وهي 

توفر نظام حامية معيارية متاماً تم تصميمه مبرونة تس��مح 

للقوات املس��لحة بتلبي��ة احتياجاتها الحالية واملس��تقبلية 

للحامية.

رشكة Diehl Defence تعرض صواريخ وذخائر 
دقيقة التوجيه

عرض��ت Diehl Defence جانب��اً م��ن خراته��ا يف مج��ال 

الصواريخ املوجهة، وأنظمة الدفاع الجوي األرضية، والذخائر 

املوجهة، ع��اوة عىل الحامي��ة من الطائرات ب��دون طيار. 

ومن معروضاتها الب��ارزة الصاروخ املوجه جو-جو من طراز 

IRIS-T، وهو نظام التسليح النظامي لعرش قوات جوية يف 

العامل، حيث يتصف بدقة التوجيه واألداء العاليني.

من  متنوعة  مجموعة  تعرض   Saab رشكة 
األنظمة

عرضت رشكة Saab مجموعة واس��عة م��ن املنتجات، مثل 

Carl-Gustaf M4 و NLAW و RBS 70 NG ، حي��ث 

استطاع الزوار مشاهدة الجيل الجديد من مجموعة األسلحة 

الجاهزة الخفيفة ال��وزن التي تطلق من الكتف، واملصممة 

يف ثاثة أش��كال لتلبية االحتياجات املتغ��رية للقوات الرية. 

وهذا النظام املس��تخدم يف أكرث من 15 بلداً عر العامل أثبت 

فاعليته من خ��ال التجربة، ويوفر امل��دى املطلوب لنجاح 

املهام، مبا يف ذلك القدرات الليلية ويف األماكن املحصورة. 

رشكة Thales تعرض أربع مجاالت رئيسية
عرض��ت رشك��ة Thales حلولها يف أربعة مجاالت رئيس��ية 

يف املع��رض، ه��ي: إعداد الق��وات، وإعداد امله��ام، وقيادة 

العمليات، والقتال. فف��ي مجال إعداد املهام تم عرض عدة 

 Man Pak  و Squire on tripod تقنيات جدي��دة، مث��ل

Recce  أو SPY’Ranger . ومن املعروضات املثرية لاهتامم 

يف ه��ذا املج��ال Stratobus ، وه��ي مركبة تش��به املنطاد، 

ويرتاوح ش��كلها بني الطائرة بدون طي��ار والقمر الصناعي، 

وميكنه��ا تنفيذ مجموعة واس��عة من املهام تش��مل الرصد 

واألم��ن واالتصاالت والبث واملاحة. كام يبلغ عمرها الزمني 

خمس سنوات. 

أم��ا يف املج��ال القتايل فق��د عرض��ت Thales مجموعة 

واس��عة أيضاً م��ن املنتجات املع��دة لخدمة الق��وات أثناء 

 Comm وEclipse و )BMS )DIGIPAC القتال، ش��ملت

.RCIED protection و  Light commو& C2

س��وف يتم عقد الدورة التالية من معرض يوروس��اتوري 

Eurosatory   يف الفرتة من 11 – 15 يونيو 2018•

مصدر الصور:

www.eurosatory.com 

معارض ومؤتمرات
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اجملال احليوي 
والتعاطي مع األزمات

إن األزمات املتالحقة يف منطقة الرشق األوسط ال ميكن ألي دولة عربية أن تكون مبعزل 
عن تداعياتها ونتائجها، وبالتايل فمن املنطق أن نجد تفاعل مع تلك األزمات وعىل مختلف 
األصعدة. ويأيت املجال الحيوي للدول العربية ليالمس دول ومناطق تنعكس الحالة األمنية 

والسياسية عىل ذلك املجال سواء بالسلب أو اإليجاب. ومن هذا املنطلق 
ولتوضيح هذه الفكرة دعونا نرى كيف تفاعل العرب مع االنقالب العسكري الفاشل يف 

تركيا.
بدايًة يتجىل وبوضوح دعم الرشعية يف تركيا والرفض لذلك االنقالب الذي انتهى بالفشل 

بعد وقوف الشعب الرتيك بجميع فصائله وأحزابه يف وجه ذلك االنقالب.
وحني أرشنا إىل املنطقية التي تقود إىل التفاعل العريب مع أزمات املنطقة، فإن األمر مل يُعد 
التفاعل عىل املستوى الحكومي ويف وسائل اإلعالم  السابق بحيث يتجىل ذلك  كام كان يف 
التقليدية فقط، بل جاءت وسائل التواصل االجتامعي ليتجىل ذلك التفاعل الشعبي مع تلك 

األزمات. 
نأيت هنا لنتساءل عن الشق اآلخر لذلك التفاعل، وهو مخرجاته ومنطلقاته، وكيف كان له 
دور يف وعينا بأهمية التعاطي مع مثل هذه األزمات التي تؤثر عىل مجالنا الحيوي بشكل 

عام.  
املتتبع لوسائل التواصل االجتامعي واملتفاعلني فيه، وبالطبع ال ميكن أن نعمم ذلك عىل 
الجميع، يالحظ أن األمر ذهب بعيداً كل البعد عن تناول ذلك الحدث وما هو تأثريه عىل 
منطقة الرشق األوسط واملجال الحيوي للعامل العريب. ولألسف الشديد أن هناك عدد من 
املثقفني واملحللني من انقاد وراء موجة التشفي وشخصنة األمور والوقوف إىل جانب فريق يف 
مواجهة فريق آخر وسار يف سياقها، وبدالً من أن يؤثر عىل الرأي العام ويُعيدها إىل ما يجب 

الرتكيز عليه، صار متأثراً بتلك املوجة.
ذلك  والتعاطي معه يف  مناقشته  يتم  أن  كان يجب  الذي  ما  يتساءل هنا  القارئ  ولعل 

الحدث، بحيث يكون له جوانب مفيدة من منظور املجال الحيوي للعامل العريب؟
بداية ال شك أن استقرار تركيا وأمنها جزء مهم لشعبها ولشعوب املنطقة ودولها. هذا ما 
تجىل وبوضح عىل املستوى السيايس للحكومات. وكان من املهم أن يأيت دور الطبقة املثقفة 
لتلعب دورها يف تبيان تداعيات مثل هذا االنقالب العسكري سواء نجح أم فشل، وكيف 
منطقة  عىل  استقرار  عدم  وحالة  اضطرابات  تركيا  شهدت  حال  يف  السيناريوهات  ستكون 
مع  التعاطي  ملنطلقات  رافعة  بوصفها  تكون  التي  التساؤالت  من  وغريها  األوسط،  الرشق 
التجاذبات  بحيث ترصفه عن  العام إيجاباً  الرأي  التأثري عىل  مثل هذه األزمات، وبالنتيجة 
بالعامل  املتصل  الحيوي  الشاغل وطنه ومجاله  السطحية إىل قراءة ووعي يكون فيه شغله 

العريب.
واآلن وبعد فشل ذلك االنقالب العسكري وعلو صوت الشعب الرتيك عىل ما سواه والذي 
فإنه  الرتيك  الشعب  اختيار  كان  أياً  أن  القول  لزاماً  الدولة، صار  استقرار هذه  بدور  ضمن 
البد أن يحرتم ووصول أي حزب أو شخصية إىل سدة الحكم يف هذه الدولة أو تلك هو أمر 
يعود الختيار الشعب وقراره. وما يعنينا نحن يف العامل العريب هو ضامن استقرار هذه الدول 
وسياساتها تجاه منطقتنا ما إذا كانت تحفظ أمننا أو تزعزعه. هذا ما يجب أن يكون املنطلق 
يف تعاطينا مع األحداث يف املنطقة، وهذا ما يجب أن ينعكس بني مفكرينا ومحللينا لينعكس 

بدوره عىل الرأي العام الذي أصبح رشيك فعال يف كل األحداث وال ميكن تجاهله.
أمننا العريب وأمن أوطاننا وتالحمنا فيام بيننا يف مواجهة التحديات هو ما يجب أن يكون 

الحكم واملنطلق يف تعاطينا مع تلك األزمات• 

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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الشركة تطرح حلوال متكاملة ملعاجلة أصعب املشاكل األمنية
يف ظل التطور املستمر الذي تشهده البيئة العاملية 
يف الع��ر الحدي��ث تتزاي��د الحاج��ة إىل تأمني حدود 

الدول��ة ومناطقها املخصصة لالس��تثامرات االقتصادية، 

س��واء عن طريق الرب أو البحر، وتلك مهمة تظل تحتل 

قامئ��ة األولويات بصورة مس��تمرة. وتع��د الحاجة إىل 

نوعية جديدة من التقني��ات املتطورة املتعلقة مبراقبة 

ورصد الحدود والتعامل مع أي خروقات حدودية غاية 

يف األهمي��ة ملواجهة ارتفاع حاالت القرصنة واالتجار يف 

البرش وتهريب األس��لحة واملحظورةوتهريب املخدرات 

واملنتج��ات املزيفة. وقد وضعت رشك��ة "تليفونيكس" 

تلك العوامل يف االعتب��ار، حيث طرحت أنظمة مراقبة 

متط��ورة باإلضاف��ة إىل تأمني القدرة ع��ى التعامل مع 

تهديدات متعددة يف البيئات املعاكسة.

 RaVEN®-Mobile ويؤمن جهاز املراقبة املتح��رك

ال��ذي   )Surveillance Capability )RaVEN-M

أنتجت��ه رشكة "تليفونيكس" القدرة عى تنفيذ عمليات 

املراقبة من عى مس��افات بعيدة، وهي القدرة الالزمة 

ملواجه��ة وتحييد أي تهدي��دات محتملة قبل أن تتزايد 

خطورتها.

ويعترب جه��از املراقبة املتحرك )RaVEN-M( جهاز 

مراقبة متكامال يتمي��ز بإمكانية نرشه برسعة، باإلضافة 

إىل قدرته عى العمل كجهاز مس��تقل أو سد أي تغرات 

موجودة يف أجهزة املراقبة املس��تخدمة حاليا. ويعتمد 

الجهاز عى اس��تخدام جهاز رادار متطور منصوب عى 

األرض مزود بقرون استش��عار برية متعددة من أجل 

تأم��ني املراقبة الالزمة من عى مس��افات بعيدة ورصد 

أي تهدي��دات محتمل��ة. وت��أيت املراقب��ة الفعالة التي 

يؤمنها جه��از املراقبة املتح��رك )RaVEN-M( لتزود 

أطقم التشغيل مبعلومات استخباراتية مهمة عن طريق 

تقديم ص��ورة برية للموقع الذي انطلق منه الهدف، 

األمر الذي يتيح إمكانية التنسيق حول أسلوب التدخل 

والتعامل مع الهدف تبعا لكل تهديد عى حده.

ومن بني املميزات الفري��دة األخرى التي يتمتع بها 

جه��از املراقب��ة املتح��رك )RaVEN-M( خفة الحركة 

التي متنح أطقم التش��غيل املرونة الالزمة ملواقع املهام 

املختلف��ة التي ميك��ن التنبؤ بها مس��بقا. ويعترب تطور 

 )RaVEN-M( التقنية الخاصة بجهاز املراقبة املتحرك

نتيج��ة مبارشة للخ��ربة الطويلة الت��ي تتمتع بها رشكة 

"تليفونيكس" يف س��وق أجهزة املراقب��ة البحرية. ومن 

الجدي��ر بالذكر أن أجهزة الرادار املتقدمة التي أنتجتها 

الرشك��ة يج��ري اس��تخدامها حالي��ا يف كافة األس��لحة 

املختلفة عى مستوى العامل مثل الطائرات ذات املراوح 

الدوارة وذات األجنحة الثابتة واملناطيد الجوية سواء يف 

شركة "تليفونيكس" تعمل على تأمني احلدود يف بيئة عاملية متغرية

يتميز جهاز 
 )RaVEN-M(
بإمكانية نشره 

بسرعة والعمل 
كجهاز مستقل

االستخدامات املدنية أو العس��كرية. وتتميز مجموعة 

قرون االستش��عار الت��ي أنتجتها رشك��ة "تليفونيكس" 

بالقوة واملتانة، األمر ال��ذي يتيح إمكانية تعديل جهاز 

املراقبة مبا يالئم منصات األبراج الثابتة أو املتحركة.

كام تط��رح رشكة "تليفونيكس" أيض��ا جهاز املراقبة 

 RaVEN-Portable Surveillance System املحمول

RaVEN-P(( ، وهو عبارة ع��ن جهاز مراقبة محمول 

خفيف الوزن وميكن ن��رشه برسعة. وقد جرى تصميم 

ه��ذا الجهاز بحي��ث ميكن تجهيزه برسع��ة، كام يتميز 

بس��هولة اس��تخدامه، ولكن��ه ق��وي ومتني مب��ا يكفي 

لتحمل اآلث��ار املرتتبة عى البيئات املعاكس��ة وتحمل 

االس��تخدامات امليدانية العنيفة، وهو ما يجعله جهازا 

مثالي��ا لتأمني القواعد واملرافق واملنش��آت الحساس��ة 

واملدارج الجوية ومراقب��ة املناطق النائية. وعندما يتم 

استخدام الجهاز )RaVEN-P( بصورة متالزمة مع جهاز 

مراقبة الرادار املتقدم الذي انتجته رشكة "تليفونيكس" 

يس��تطيع الجهاز )RaVEN-P( رص��د األفراد يف وضع 

الحرك��ة  ليال أو نهارا من عى مس��افة تزيد عى 8000 

مرتا ورصد املركبات من ع��ى  بُعد 15,000 مرتا. ويتم 

التحكم يف برنامج الجهاز )RaVEN-P( بواسطة وصلة 

 Graphical User Interface جرافيكي��ة  اس��تخدام 

GUI((، ويؤم��ن الربنامج عدة خي��ارات للتصوير مثل 

تصوير خرائط رأس��ية وعرض مقاطع فيديوية رئيسية 

وثانوية مصورة.

ومن الجدي��ر بالذك��ر أن أجهزة املراقب��ة املتحركة 

التي أنتجتها رشكة "تليفونيكس" يجري اس��تخدامها يف 

الواليات املتح��دة حاليا بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها 

التشغيلية يف جميع أنحاء العامل•
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تتميز بقدرتها الهندسية الذكية 

"منر" تقوم بـإنتاج أفضل اآلليات العسكرية

يلعب التط��ور التكنولوجي يف وقتنا الحارض دوراً 
هام��اً يف مجاالت األمن والدفاع أكرث من أي وقت مىض. 

حيث يعتمد تس��ليح الجنود حالياً عى أحدث األسلحة 

والحل��ول التكنولوجية املتقدمة التي تس��اعدهم عى 

س��هولة التنقل يف بيئ��ات العمليات املختلف��ة وتنفيذ 

مهامهم بأس��لوب اس��رتاتيجي عايل املس��توى. فحامية 

األرواح واملمتلكات والحفاظ عى السالم والنظام ليست 

فقط منوطة مبن يرتدي الزي العسكري، بل تشمل أيضاً 

العل��امء ومحليل البيان��ات واملهندس��ني وغريهم. ولذا 

تلعب العلوم والتكنولوجيا دوراً فعاالً يف تعزيز الجهود 

الدفاعي��ة وبن��اء املس��تقبل، كام تس��اهم يف االنتعاش 

االقتص��ادي للقطاع��ات الحكومي��ة والخاصة يف جميع 

انحاء العامل.

ت��درك ال��رشكات الرائ��دة املنتجة ألفض��ل اآلليات 

العس��كرية أهمية االستثامر يف أقس��ام البحث والعلوم 

والتكنولوجيا لديها لضامن تصميم وإنتاج آليات تحتوي 

ع��ى مواصفات ومي��زات جدي��دة، ولتقدي��م الحلول 

املناسبة للمعاضل األكرث تحدياً التي قد يواجهها الجنود 

وضب��اط الدفاع يف هذا املجال. فاآلليات الدفاعية اليوم 

ال يت��م تصميمها لتمتاز بالق��وة فقط، بل لتكون آليات 

اس��رتاتيجية ذكية ميكن اس��تخدامها بس��هولة من قبل 

املستخدم.   

تقوم رشكة منر للس��يارات، وه��ي الرشكة الرائدة يف 

صناعة التكنولوجيا العس��كرية واملتواجدة يف أبوظبي، 

بتصمي��م وتصنيع آليات عس��كرية من فئ��ات مختلفة 

منه��ا فئة حفي��ت، والتي تعترب مثاالً حي��اً عى اآلليات 

الدفاعي��ة الذكي��ة. حيث تعمل رشكة منر عى توس��يع 

قدرات التصنيع لديها بش��كل دؤوب مام يتيح تصميم 

وتصني��ع اآللي��ات األفضل يف فئتها متتاز ب��آداء منقطع 

النظري، والتي ميكن االعتامد عليها حتى يف البيئات ذات 

الظروف والتضاريس القاسية. متتاز فئة حفيت بتصميم 

الك��رتوين متطور م��ام ميّكن من تزويده��ا بنظام إدارة 

الطاقة املركزي وأنظمة االتص��االت املتعددة ومنظومة 

السالح وأنظمة املهامت املختلفة.  

عالوة عى ذلك، ميتاز تصمي��م فئة حفيت بحصوله 

ع��ى ش��هادة اعتامد ومتي��ز من قب��ل جه��ات عاملية 

متخصصة بتوف��ري درجات عالية م��ن الحامية للطاقم، 

حيث يتم اختب��ار وفحص جميع اآلليات لضامن جودة 

الحامية الالزمة لألفراد ضد العصف الجانبي والقذائف 

البالس��تية واأللغام األرضية. وبالتايل توفّر هذه اآلليات 

مي��زات قامئة عى تكنولوجيا حديثة ودرجات عالية من 

الحامية للطاقم مام يس��مح له��م انجاز مهامهم بنجاح 

وتعزيز القدرة عى البقاء.  

من خ��الل االبتكار الهن��ديس، االختبارات الش��املة 

وإتب��اع أعى معايري التصميم والتصنيع تس��تطيع رشكة 

من��ر إنتاج آليات ميكن االعت��امد عليها وتعد األفضل يف 

فئته��ا من حيث األداء وتأم��ني الحامية الالزمة للطاقم. 

وتش��مل عملية إنتاج وتطوير آلي��ات حفيت عدد من 

الخطوات األساس��ية التي تبدأ بتلقي متطلبات العميل، 

تصمي��م املفهوم، تقديم النموذج األول، تقييم النموذج 

م��ن ِقبل العميل، تقديم النم��وذج الثاين، تجربة اآللية 

من ِقبل العميل، وأخرياً تقديم املنتج النهايئ.

ويختل��ف الجدول الزمني لعملي��ة اإلنتاج والتطوير 

باختالف ن��وع اآللية ودرجة الحامي��ة املطلوبة، حيث 

ميكن إنتاج أو تطوير بعض اآلليات خالل س��تة أش��هر 

فق��ط، يف ح��ني أن اآللي��ات املتخصصة األخ��رى والتي 

تحت��وي ع��ى أنظمة أك��رث تط��ّوراً، مثل آلي��ة حفيت 

لإلس��عاف، ميك��ن أن تصل فرتة تطويرها  إىل 18 ش��هراً 

لتقديم املنتج النهايئ.

إن صناع��ة آليات بهذه الق��وة ال ميكن أن يأيت دون 

تبّني مالحظات املس��تخدم والرتكيز عى متطلباته أثناء 

عملي��ة التصميم األويل والهندس��ة وتصمي��م النامذج، 

حيث يخضع كل تصميم إلج��راءات املطابقة والفحص 

الدقي��ق وضبط الج��ودة قبل عرضها عى املس��تخدم. 

وتتميّز منر للس��يارات باملرونة يف التصنيع حسب طلب 

املستخدم، حيث ميكن إضافة املتطلبات التي يرغب بها 

بحيث تتالءم م��ع احتياجاته وتتوافق مع األنظمة التي 

يستخدمها•
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حرس احلدود الفنلندي يقرر شراء جهاز املراقبة ام 
L-3 Communications اكس15- من إنتاج شركة

يتميز اجلهاز بقدرته على تنفيذ عمليات البحث بنجاح بغض النظر عن نسبة اإلضاءة
أعلنت رشكة L-3 Communications مؤخرا 
أن رشك��ة WESCAM التابعة له��ا تلقت أمر رشاء 
م��ن حرس الحدود الفنلندي لتأم��ني أجهزة التصوير 
ام اك��س15- اإللك��رتو – برية والعاملة باألش��عة 
تحت الحمراء بهدف تركيبها عى عدد من الطائرات 
املروحية H215 ذات املحركني التابعة لرشكة إيرباص. 
وم��ن املقرر أن تق��وم الطائرات املروحي��ة املجهزة 

به��ذا الجهاز حديثا بتقدي��م الدعم الفني الالزم 
لعدد من املهام املختلفة عى مستوى فنلندا 

مثل دوريات الح��دود البحرية وعمليات 
البح��ث واإلنقاذ. ومن املق��رر االنتهاء 

من تس��ليم األجهزة املطلوبة لرشكة 
إيرباص، التي س��تتوىل مهمة نركيبها 

بنفسها، بحلول شهر يونيو 2017.
التصوي��ر  أجه��زة  وتتف��اوت 
 L-3 والتصوي��ب التي تنتجه��ا رشكة
حي��ث  م��ن   Communications
الحج��م ال��ذي ي��رتاوح قطره��ا بني 
مثاين بوص��ات إىل 25 بوصة، وتتميز 
تل��ك األجه��زة بقدرتها ع��ى تأمني 
معلوم��ات اس��تخباراتية حية عالية 
الوضوح بغ��رض تقديم الدعم الالزم 
سواء للمهام التكتيكية عى املستوى 
املنخفض أو املهام العاجلة التي يتم 
تنفيذها ع��ى ارتفاعات عالية وعى 

مسافات بعيدة للغاية.
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر أن أجهزة 

املراقب��ة ام اك��س8- وام اكس10- وام 
اك��س 25 جرى عرضه��ا يف معرض فانربه 

ال��دويل للطريان 2016 الذي حظي باهتامم 
كبري.

 L-3 ورصح بول جينينس��ون، نائب رئيس رشكة
WESCAM لتطوي��ر املبيعات والعمليات التجارية، 
 L-3 بأن "اختيار أجهزة ام اك��س التي أنتجتها رشكة
Communications لتجهي��ز الطائ��رات املروحي��ة 
H215 ميث��ل خطوة مهمة عى طريق تعزيز عالقاتنا 
التجارية مع حرس الحدود الفنلندي. ويجس��د طلب 
رشاء ه��ذه األجهزة مؤخرا دلي��ال قويا عى أن أجهزة 
التصوي��ر الق��ادرة عى تكب��ري الصورة بنس��بة كبرية 
أصبحت تش��كل أداة مجدية مهمة بالنس��بة لحرس 

الح��دود الفنلندي ومه��ام املراقبة الت��ي يعترب فيها 
الوقت عامال حاسام".

وق��ال س��تيف كانرت، رئي��س مجل��س إدارة رشكة 
L-3 Communications لقط��اع عمليات األجهزة 
 L-3 اإللكرتوني��ة، إن "األجه��زة الت��ي تنتجه��ا رشكة

WESCAM لتجهي��ز املركب��ات املجوقلة واملركبات 
الربي��ة والبحري��ة أصبح��ت محل اهت��امم كبري من 
جانب الهيئات واملؤسس��ات املعنية بالسالمة العامة 
من أجل مس��اعدة الدوريات الحدودي��ة وعمليات 
اإلنقاذ وعمليات الط��وارئ األخرى وحاالت الكوارث 
الطبيعية يف جميع أنحاء الع��امل". وأردف كانرت قائال 
إن "الرشك��ة ترك��ز يف الوق��ت الح��ايل عى التوس��ع 
 L-3 WESCAM الخارج��ي يف خطوط إنت��اج رشكة

الت��ي أصبحت يف وضع جيد للغاية ميكنها من تقديم 
خدمات الدع��م الالزمة لعمالئه��ا الكبار عن طريق 
مراك��ز الخدمة املعتم��دة املنت��رشة يف جميع أنحاء 
العامل وخدمات التدريب، عالوة عى خدمات الدعم 

امليداين يف دولة العميل".
وم��ن املنتظر أن تؤمن أجه��زة التصوير ام اكس-
15 العالية األداء لقوات حرس الحدود الفنلندي 
وس��يلة أكرث رسع��ة وقوة لتنفي��ذ عمليات 
البح��ث بنجاح بغض النظر عن نس��بة 
اإلض��اءة املتاح��ة يف موق��ع العمل، 
باإلضاف��ة إىل أجه��زة تبديد الغبار 
والضب��اب واملؤث��رات البري��ة 
األخ��رى. ويتم تزويد كل جهاز 
من أجهزة ام اكس15- بجهاز 
ح��راري   imager تصوي��ر 
عايل الوض��وح وجهاز تصوير 
قادر  الوضوح  ع��ايل  باأللوان 
عندما  الص��ور  التق��اط  عى 
تكون نسبة الضوء منخفضة. 
هذا باإلضافة إىل جهاز مراقبة 
spotter مزدوج القناة وجهاز 
عريض   illuminator إضاءة 
الزوايا يعم��ل بالليزر. عالوة 
عى ذلك، س��تحتوي األجهزة 
التقنيات  م��ن  سلس��لة  عى 
األداء  مس��توى  برفع  املعني��ة 
auto- مثل جهاز تتبع املركبات

الص��ور  م��زج  وجه��از   tracker
image blending وجهاز ام اكس-
ج��ي إي او وتوصيل كل هذه التقنيات 

بخريطة متحركة وأضواء كاشفة.
كام يش��مل طلب ال��رشاء ال��ذي تقدم به 
حرس الحدود الفنلندي طلب املوافقة عى قيام رشكة 
L-3 WESCAM بتنظيم دورات دراس��ية للتشغيل 
والصيان��ة التنظيمية والتعليم عن بُعد، وذلك بهدف 
تعلي��م املتدربني كل املعلوم��ات التفصيلية املتعلقة 
مبهارات التش��غيل والصيان��ة الالزم��ة لتعظيم أداء 
األجهزة. وس��تغطي تلك الدورات الجوانب النظرية 
والعملي��ة الخاصة بالتش��غيل والصيان��ة عن طريق 

استخدام سيناريوهات تفاعلية•
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املركبة الدولبة "كوبرا 2" جتسد خربة شركة "أوتوكار" 
الطويلة يف جمال االتقان واإلبداع

املركبة ستساهم يف حتديث خدمات شركة "أوتوكار" املقدمة لقوات األمن الرتكية

أعلن��ت رشك��ة »اوت��وكار«، وه��ي رشك��ة تابعة 
ملجموع��ة »كوك« التي تعترب أك��رث رشكة دفاعية خاصة 

يف تركي��ا، أنه��ا تلقت أم��را بقيم��ة 106,1 مليون يورو 

لرشاء املركبة املدرعة املدولبة التكتيكية »كوبرا 2« التي 

ستستخدمها قوات األمن الداخيل يف املهام املختلفة.

فقد أعلنت رشكة »أوتوكار« يف نهاية ش��هر ديس��مرب 

عام 2015 أنها حصلت ع��ى عقد لبيع املركبة املدولبة 

»كوبرا 2« التي تم الكش��ف التق��اب عنها ألول مرة يف 

»املع��رض الدويل للصناعات الدفاعي��ة« )IDEF( الذي 

انعقد يف العاصة الرتكية إسطنبول يف شهر مايو 2013.

وتح��دث رسدار جوركوك، مدير عام رشكة »أوتوكار« 

قائال »إن الرشكة حصلت يف العام املايض عى أول طلبني 

لرشاء املركبة املدرعة املدولبة التكتيكية »كوبرا 2« التي 

صممته��ا الرشكة عى يد خرباء محليني وبحقوق فكرية 

كاملة للمحافظة عى حق��وق الرشكة ضد أي انتهاك«. 

وأض��اف أن »الرشك��ة تعتم��د يف قوته��ا ع��ى قدرات 

مهندسيها وخربائها وعى تأس��يس إدارة قوية للبحوث 

والتطوي��ر ، وه��و ما ميك��ن الرشكة م��ن تقديم أفضل 

املنتجات وأحدثها لعمالئها يف جميع أنحاء العامل«.

ويش��مل أمر ال��رشاء مركب��ات »كوب��را 2« املدرعة 

املدولب��ة التكتيكي��ة ذات الدف��ع الرباع��ي وعددا من 

األجهزة املختلفة باإلضاف��ة إىل الصيانة وأنظمة الدعم. 

ومن املتوقع أن تبدأ عملية التس��ليم يف وقت الحق من 

العام الج��اري، عى أن ينتهي تس��ليم الطلبية بالكامل 

خالل الربع األول من عام 2017.

خربة رشك��ة »أوت��وكار« الطويل��ة يف طرح 
منتجاتها

حرص��ت رشكة »اوتوكار« عى تصمي��م وتصنيع املركبة 

املدرع��ة التكتيكي��ة املدولب��ة »كوبرا 2« تحس��با ألي 

تهدي��دات قادمة ولتلبي��ة متطلبات عمالئه��ا، وتتميز 

املركب��ة بقدرته��ا العالية ع��ى توفري الحامي��ة الفائقة 

باإلضاف��ة إىل خف��ة حركته��ا العالية وزيادة املس��احة 

الداخلية للمركبة.

ومتثل املركبة »كوبرا 2« الجيل التايل الذي تم تطويره 

اعتامدا ع��ى املركبة »كوب��را« األصلي��ة الحالية والتي 

أثبتت نفس��ها عى مس��توى العامل بفضل أدائها الراقي 

وس��جلها الحافل بالنجاح يف أكرث من 15 دولة ومع أكرث 

من 30 عميال. وقد سخرت الرشكة الخربة التي اكتسبتها 

يف إنت��اج املركبة »كوبرا« األصلي��ة إلنتاج املركبة »كوبرا 

.»2

وتعت��رب املركبة »كوب��را 2« مركبة مدرع��ة أكرث ثقال 

من س��ابقتها »كوبرا« الرباعية الدفع التي أثبتت نجاحا 

منقطع النظري والتي تستخدمها أكرث من 15 دولة حاليا.

ويصل الوزن اإلجاميل للمركبة »كوبرا 2« إىل 12,000 

كيلوجراما وتتمتع بوزن قتايل ضعف وزن سابقتها تقريبا 

)6,900 كيلوجراما(، ك��ام أنها أعرض بقليل وأكرث طوال، 

األمر الذي أدى إىل زيادة املساحة الداخلية للمركبة.

وتس��تطيع املركبة »كوبرا 2«، عند تجهيزها كحاملة 

أف��راد مدرعة )APC( configuration ، حمل تس��عة 

أفراد )2 + 7(، كام ميكن تس��ليحها بعدد من األس��لحة 

املختلفة مثل املدافع الرشاش��ة التي يس��تخدمها أفراد 

الطاق��م ومحطات األس��لحة ع��ن بُعد املس��لحة بكل 

يشء، بدءا باملدفاع الرشاشة وانتهاء بصواريخ أرض-جو 

القصرية املدى.

وتختل��ف املركب��ة »كوب��را 2« عن املركب��ة »كوبرا« 

األصلية يف أنها مركبة البرمائية يف األساس، وإن كان هذا 

ال مينع من وجود نس��خة برمائية مزودة مبراوح وهيكل 

مختلف.

وق��د نجح��ت املركب��ة »كوب��را 2« يف اجتي��از كافة 

االختب��ارات التي جرت عى األرض ويف األحوال املناخية 

الس��ائدة يف املنطقة. وتتمتع املركب��ة بتصميم هنديس 

يلب��ي متطلبات املهام املختلفة، كام يوجد منها نس��خة 

برمائية جرى تطويرها ألس��واق التصدير بصفة خاصة. 

وخالل االختبارات األخرية الت��ي جرت يف إحدى الدول 

الخليجي��ة لقياس مدى قدرة املركبة عى تحمل األجواء 

الحارة وتنفيذ العمليات الربمائية، نجحت املركبة »كوبرا 

2« يف تسجيل آالف األميال واجتازت اختبارات الخوض 

يف املياه املفتوحة بنجاح.

اس��تعراض مرون��ة املركب��ة وقدرته��ا عىل 
التكيف

أثبت��ت املركبة »كوبرا 2« قدرته��ا العالية عى التكيف 

مع متطلبات العم��الء املختلفة املليئة بالتحدي. ومتتاز 

املركب��ة بقوتها ومتانتها وتعت��رب مركبة مدرعة متوذجية 

قادرة عى التكيف تبعا لنوعية املهمة. كام ميكن تعديل 
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املركب��ة يك تلبي متطلبات املهام املختلفة، وهكذا ميكن 

تلبية متطلبات العمالء باس��تخدام مركبة واحدة، األمر 

الذي يقل��ل تكاليف الدورة الحياتي��ة للمركبة. وأصبح 

ممكنا الي��وم تصميم وإنت��اج أنواع جدي��دة متاما من 

املركبات ضمن العائلة نفس��ها حسب الحاجة ويف زمن 

قيايس ال يتجاوز عدة شهور بدال من عدة سنوات، األمر 

ال��ذي يعني اكتس��اب قوات الجي��ش والرشطة املرونة 

الالزمة عند تلبية متطلباتها التي ال تعرف التوقف.

ويؤمن محرك املركبة »كوب��را 2« طاقة عالية تحقق 

نس��بة عالية من الطاقة مقابل الوزن ضمن نفس الفئة 

م��ن املركبات، وهو م��ا يعني قدرة املركب��ة عى إنتاج 

ق��در كاف من الطاق��ة يف كل الظ��روف واألحوال. كام 

يعت��رب أداء املركبة اس��تثنائيا ومنقطع النظري فوق عدد 

كب��ري من التضاري��س الجغرافية ويف األح��وال املناخية 

املختلفة. كام يتميز محرك املركبة أيضا بعزمه العايل مع 

وج��ود صندوق تروس برسعت��ني يؤمن عملية نقل قدر 

كبري م��ن الجر traction من اإلطارات إىل الطريق. كام 

تتمي��ز املركبة »كوبرا 2« بوج��ود صندوق لتقل الحركة 

أتوماتيكيا بست رسعات ووضعني لنقل الحركة، وهو ما 

يجعل املركبة تنفرد بأوسع مجال لنقل الحركة. وهكذا، 

س��واء كانت املركبة تنطلق ف��وق املنحدرات أو تنطلق 

عى الطريق الرسيع، فهناك دامئا الرتس األمثل املناسب 

لوضعية املركبة.

وتس��تطيع املركب��ة »كوب��را 2« التعامل م��ع زاوية 

املي��الن بنس��بة %60 ومع املنحدرات الجانبية بنس��بة 

%30 والخ��وض يف األعامق حتى عم��ق مرت واحد. كام 

يوجد ل��دى املركبة خزانات وقود للمس��افات الطويلة 

متنح الس��ائق مدى تشغييل يصل إىل 700 كيلومرتا دون 

الحاجة إىل التزود بالوقود مجددا. كام أن املركبة قادرة 

عى عبور املوانع الرأسية بارتفاع 400 مرتا وتؤمن زاويا 

كبرية لالقرتاب واالنحراف.

املركبة مصمم��ة لتأمني الق��درات الربمائية 
بصورة اختيارية

تس��تطيع املركبة »كوبرا 2« الربمائية الس��باحة يف املاء 

برسع��ة 8 كيلوم��رتات يف الس��اعة بواس��طة مروحيتني 

مثبتتني عى كل جانب من جوانب املركبة أس��فل الجزء 

الخلفي من هي��كل املركبة. وتتميز املركبة بقدرتها عى 

حم��ل 10 أف��راد كحد أقىص، من بينهم الس��ائق وقائد 

املهم��ة وفرد املدفع. كام متت��از أيضا بقدرتها عى توفري 

األمن العمليايت لكافة األفراد.

نظرة نحو املستقبل
تتميز املركب��ة »كوبرا 2« ليس بتلبية متطلبات الحامية 

والس��المة اليوم فحسب، بل وتلبية متطلبات املستقبل 

أيض��ا تبعا للتهديدات املتغرية يف حالة إضافة املزيد من 

الدروع إليها.

وتتمي��ز املركب��ة أيضا بس��عتها ورحابته��ا مبا يكفي 

الس��تيعاب أي وزن إضايف، عالوة عى اتس��اع مساحتها 

الداخلية الستيعاب أي تقنيات جديدة يف املستقبل دون 

الحاج��ة إىل إدخال أي نوع م��ن التعديالت الجوهرية 

عى املركبة.

ك��ام تتمي��ز املركبة أيض��ا بقلة ظلها وق��ر قاعدة 

عجالته��ا، عالوة عى صغ��ر أبعاده��ا دون التأثري عى 

مس��احتها الداخلية الواس��عة. ويس��مح وجود مساحة 

داخلية واس��عة لدى املركبة »كوبرا 2« برتكيب معدات 

امله��ام املختلف��ة، وتعترب املس��احة الداخلية الواس��عة 

عامال مهام بالنس��بة ألي توس��عات أو عمليات تطوير 

يف املس��تقبل. ومن ش��أن كل هذه املميزات أن تسهل 

عملية تعديل املركبة »كوبرا 2« بحيث تكون قادرة عى 

تنفي��ذ عدد كبري من األدوار واملهام، ومن ثم اس��تخدام 

املركبة كحاملة أفراد أو حاملة أسلحة أو مركبة للتحكم 

يف القيادة أو مركبة مراقبة واستطالع لألسلحة الكياموية 

والبيولوجي��ة والنووي��ة واإلش��عاعية CBRN أو مركبة 

انتشال أو مركبة لألمن الداخيل أو مركبة للدفاع الجوي 

أو مركبة للصيانة أو مركبة لإلس��عاف. هناك ميزة مهمة 

أخ��رى للمركب��ة، أال وهي اس��تيفاؤها لكاف��ة الرشوط 

واملعاي��ري القياس��ية الدولي��ة الخاص��ة بوس��ائل النقل 

واملواصالت.

وتتمتع املركبة »كوب��را 2« بالعديد من املزايا املهمة 

بالنس��بة للمه��ام املختلف��ة مث��ل احتوائها ع��ى »آلة 

تصوي��ر حرارية أمامية« وجه��از لتكييف الهواء وجهاز 

العج��الت )CTIS( )CTIS( وجه��از  لنف��خ  مرك��زي 

لقي��اس كمية اله��واء داخ��ل اإلطارات ونظ��ام مكابح 

مانع��ة لالنغالق )ABS( وجه��از إضاءة يف حالة ضعف 

أو انقط��اع الكهرباء عن املركب��ة ومأخذ للحصول عى 

شحنة كهربائية من املركبات األخرى وزر مركزي رئييس 

وأحزم��ة مقاعد متعددة النق��اط وجهاز راديو. وتتوافر 

كل هذه املواصفات يف النسخة القياسية للمركبة.

ك��ام يتواجد عدد كب��ري من أجهزة ومع��دات املهام 

املختلفة مثل وجود ونش لرفع املركبة وأجهزة ترش��يح 

)فلرتة( ضد األس��لحة النووي��ة والبيولوجية والكياموية 

NBC Filtration Kit وأجه��زة آلي��ة إلخامد الحرائق 

وجهاز الس��ليك وجه��از إنرتكوم وجه��از مالحة وغريها. 

وتعترب كل ه��ذه املواصفات مواصف��ات اختيارية تبعا 

ملتطلبات العميل واحتياجاته•
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قال بوب كيوزو، نائب رئي��س مجلس إدارة رشكة 
»ريثون« لربامج الدفاع الصاروخي إن »التعرض لهجوم 

بالصواري��خ الباليس��تية قد يفتح الب��اب عى مراعيه 

أمام عدة تهديدات خطرية يف آن واحد، وهي تهديدات 

قادمة برسعة كبرية«.

ومن الجدير بالذكر أن كيوزو يرتأس فريقا يضم عدة 

خ��رباء تابعني لرشك��ة »ريثون« متخصص��ني يف تصميم 

األنظمة ذات املستويات املتعددة، وهي أنظمة مكونة 

من أجه��زة رادار وصواريخ اعرتاضية متخصصة مهمتها 

تأمني الحامية الكافية عند حدوث السيناريو املشار إليه 

ع��ن طريق إطالة الفاصل الزمني املتاح لتحديد مصادر 

التهديد واعرتاضها.

ف��رادار اإلنذار املبكر الذي يس��تخدم الرتددات فوق 

العالية UHF ، عى س��بيل املثال، قادر عى تنفيذ مهام 

البح��ث يف مس��احة كبرية م��ن الجو ملس��افات طويلة 

والتعامل مع عدد كبري من مس��ارات الرادار، ولكن ليك 

يصبح الرادار قادرا عى تنفيذ هذه املهمة البد من ضخ 

قدر هائل من الق��وة داخل هوايئ الرادار، وتلك عملية 

مكلف��ة للغاية إذا اس��تخدمنا هوائيا أكرب وموجة أطول 

من موجات الرتدد فوق العايل.

أما أجه��زة الرادار األخرى فتس��تخدم ترددات أعى 

مقارنة بالرتددات فوق العالية UHF  مثل جهاز الرادار 

X-band AN/TPY-2 أو نظ��ام »باتريوت« يس-باند. 

وتتمي��ز أجهزة ال��رادار تلك بدقة أك��رب يف عملية تتبع 

الهدف، وذلك بفضل املوجة القصرية التي يس��تخدمها 

الجه��از. وتعت��رب هذه األجه��زة أجهزة مثالي��ة ملتابعة 

األه��داف الصغ��رية أو الصعبة ومتيي��ز الهدف وتوجيع 

الصاروخ االعرتايض بدقة متناهية.

وأوضح كيوزو أن »هذا هو الفارق بني مسح األجواء 

ليال باس��تخدام ش��عاع األضواء الكاش��فة ال��ذي يزداد 

حجام كلام بعدت املس��افة وبني استخدام آشعة الليزر. 

فاألضواء الكاش��فة قد تغطي مساحة كبرية برسعة أكرب 

ولكن أش��عة الليزر متنح��ك تفاصيل أك��رب عن الهدف 

ولكنها تستغرق وقتا أطول ملسح املنطقة بأكملها«.

ويعترب دم��ج أجهزة ال��رادار التي تس��تخدم الرتدد 

UHF م��ع أجهزة الرادار التي تس��تخدم ترددات أعى 

أحد الحلول املطروحة لنصب شبكة متعددة املستويات.

وذكر الدكتور ستيف سباراجنا، رئيس مهنديس رادار 

اإلن��ذار املبكر، أن »اس��تخدام ال��رتدد UHF يف إطالق 

اإلنذار املبكر والرتدد »يس« أو »اكس« يف عملية تحديد 

ومتيي��ز الهدف والتحكم يف النريان ميكن أن يس��اهم يف 

تعظيم األداء وخف��ض التكاليف اإلجاملية الالزمة لبناء 

شبكة الدفاع الصاروخي. كام أن دمج هاتني القوتني معا 

يف بناء نظام متعدد املوجات ستجعل من الصعب متاما 

عى أي تهديد معاد أن يتجاوز صواريخنا الدفاعية«.

وقال كيوز إن »أنظمة االستشعار املتعددة املستويات 

تعمل بقدر أعى من الكفاءة، ويس��تطيع جهاز اإلنذار 

املبك��ر أن يتعام��ل مع عملي��ة البحث التي تس��تهلك 

وقت��ا طويال ، حي��ث يعترب ه��ذا الجهاز جه��ازا مثاليا 

لتنفيذ عملي��ات البحث واملتابعة عى مس��احة كبرية. 

ك��ام أن جهاز الرادار املس��ؤول عن التحك��م يف النريان، 

مث��ل »باتريوت« الذي يس��تخدم املوج��ة »يس«، قادر 

عى الرتكيز ع��ى عملية التمييز بني الهدف واألس��لحة 

الدفاعية املضادة، ومن ثم االشتباك مع الهدف«.

ب��ل إن النظام املتعدد املس��تويات يعت��رب أكرث قوة 

وكفاءة عفي حالة ربط أجهزة الرادار املتعددة املوجات 

مبجموع��ة من الصواري��خ االعرتاضي��ة املتخصصة التي 

تعام��ل كل واحد منها مع نوع معني م��ن التهديدات. 

والنتيج��ة الطبيعية هي الحصول عى مس��توى أفضل 

عند متييز مستوي النظام ورفع مستوى األداء يف حاالت 

الهجوم الشامل.

وأوض��ح كيوزو أن »من الس��هل أن نتص��ور تهديدا 

واح��دا قادما واعرتاضه بصاروخ اع��رتايض واحد، ولكن 

املهمة تصبح أصعب بكثري عند التعرض لعدة تهديدات 

دفع��ة واحدة يف وق��ت واحد. وهذا هو الس��بب وراء 

تصميم كل نظام من أنظمتنا املنفردة للتعامل مع عدة 

تهديدات، واس��تخدام تلك األنظمة معا داخل منظومة 

دفاعية متعددة املستويات س��يجعل الشبكة الدفاعية 

ككل أك��رث فعالية وقوة بكثري م��ن االعتامد عى أجزاء 

معينة فقط منها. كام أن هذا الحل س��يمنح مس��ؤويل 

العمليات وقتا أطول إلدارة املعركة«•

إزاحة الرتاب مرة أخرى عن منظومة الدفاع الصاروخي 
املتعددة املستويات

عنصر الوقت يقف إىل جانب الدفاع الصاروخي، ونصب شبكة صواريخ متعددة املستويات 
ميكن أن يعظم فائدتها بالنسبة للدول املشاركة
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تركيا والتحرك الدبلوماسي اجلديد

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

بدأت تركيا وبشكل شبه مفاجئ باتخاذ بعض اإلجراءات األساسية التي غريت من خاللها تعاملها يف سياستها 

السفينة  الرتيك واإلرسائييل منذ حادثة  الجانبني  بني  املجمدة  فالعالقة  الخارجية مع كل من إرسائيل وروسيا. 

الرتكية “مايف مرمرة” يف 2010 تم اعادتها بشكل رسيع ومن دون مقدمات متهيدية تشري إىل مثل هذا الخطوة. 

والعالقة املتوترة بني تركيا وروسيا بسبب املوقف من سوريا وإسقاط تركيا لطائرة حربية روسية عىل الحدود 

الرتكية السورية تم أيضاً إعادتها وبشكل ملفت للنظر. هذا األمر يثري الفضول لدى املحللني السياسيني للوقوف 

عىل مسببات مثل هذا التحرك. 

لعل الس��بب الرئيس من راء هذا التغري الرتيك هو إحس��اس أنقرة بأنها بالفعل أصبحت هي الطرف الخارس 

يف معادلة السياس��ة اإلقليمية والس��يام يف ملف حيوي ومهم بالنس��بة لها مثل امللف السوري. تركيا تيقنت أن 

تشددها ضد نظام بشار األسد ودعمها للمعارضة ذو التوجه اإلسالمي املوايل لفكر اإلخوان املسلمني، وتسهيلها 

أو غضها الطرف إذا جاز لنا التعبري ألعامل املنظامت اإلرهابية مثل النرصة وداعش يف س��وريا قد انعكس س��لباً 

عىل املصلحة الرتكية التي تأملت من ذلك املوقف أن يخلق س��وريا جديده تكون مبثابة دمية تتالعب بها تركيا 

كيفام شاءت لتحقيق مصالحها يف مواجهة اآلخرين، والسيام للدفع بأجندتها األيديولوجية املدعومة بفكر حزب 

العدالة والتنمية اإلس��المي الس��اعي لنرش برنامجه اإلخواين عىل مجمل املنطقة، ولكرس كذلك شوكة األكراد يف 

املنطقة بأرسها. 

هذا مل يتحقق بالطبع، بل وانقلب الس��حر عىل الس��احر. فرتكيا وجدت نفس��ها معزولة يف سوريا والسيام يف 

مواجهتها لروسيا التي لطاملا متنت تركيا أن تضع حداً ملشاركتها هناك. فالكل خذل أنقرة وحتى حلفائها يف حلف 

الناتو مل يس��اير تركيا يف مواجهتها لروس��يا. فوجدت تركيا نفسها وحيدة وغري قادرة عىل مواجهة روسيا بنفسها 

الس��يام مع العقوبات التي فرضتها موس��كو عىل أنقرة وخاصة وقف مرشوع مد آنبوب الغاز الحيوي لرتكيا من 

روسيا، ويف دعم الروس ألكراد سوريا. وحتى حليفها اآلبرز الواليات املتحدة ابتعد عن الخط الرتيك يف سوريا ومل 

تكن واشنطن حازمة يف موقفها ضد روسيا بل سارت مع روسيا يف مجال فتح الخطوط الدبلوماسية لحل الوضع 

املرتدي يف س��وريا. وبالت��ايل تم عزل تركيا وعزل مرشوعها الذي كانت تأمل يف تحقيقه يف س��وريا بهذا التقارب 

السيايس األمرييك الرويس. بل أن األدهى من ذلك كله أن واشنطن لجئت إىل أعداء تركيا، األكراد، للحصول عىل 

مس��اعدتهم يف محاربة داعش يف س��وريا. ومل تتواىن واشنطن عن تقديم الدعم العسكري لألكراد يف هذا املجال 

عل��امً بأن تركيا تعترب األكراد يف س��وريا إرهابيون لصلتهم بأكراد تركي��ا. فاللطمة كانت قوية عىل وجه الحكومة 

الرتكي��ة الت��ي مل تتوقع مثل هذا املوقف. ومام زاد الطني بلة، هو أن داعش التي كانت يف يوم من األيام أداة يف 

يد الحكومة الرتكية تستخدمها يف الداخل السوري أصبحت خنجراً يطعن ظهر أنقرة.

تركي��ا غدت الخ��ارس األكرب يف اإلقليم، وما كان أمامها إال أن تغري من إس��رتاتيجيتها عىل أمل أن تحقق بعض 

املكاس��ب الس��يام يف مواجهة التقارب الرويس واألمرييك مع األكراد. لكن مثل ه��ذا التغري التكتييك لن يحقق 

أهدافه لطاملا أن املرشوع األكرب ما زال يتحكم يف رأس السيد رجب طيب أردوغان. •

حتليل إسرتاتيجي



تحتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الثامن والعرشين من أغسطس 

2016  بالدورة الثانية لـ”يوم املرأة اإلماراتية”، لكونها الرشيك الفعال 

والحقيقي يف مسرية التنمية الشاملة، السياسية والثقافية واالجتامعية 

واالقتصادية، ويف هذا العدد، تسلط “درع الوطن” الضوء عىل دور املرأة 

االماراتية يف القوات املسلحة للدولة، وهو الدور الذي ميثل “أيقونة” نجاحات 

املرأة االماراتية ودورها الوطني البارز يف عملية التنمية الشاملة بالدولة.

إعداد: التحرير

دور حــيوي للمــــرأة االمــــاراتيــــــة يف القــــــــوات املسلحـــة 
يجسد جناح جتربة متكني املرأة

 ج��اء االحتفال يوم امل��رأة االماراتية مبب��ادرة كرمية من 

سمو الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ 

الع��ام الرئي��س األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية رئيس��ة 

املجل��س األعىل لألمومة والطفولة ”أم اإلمارات” لالحتفاء 

بامل��رأة اإلماراتية من كل عام يف يف الثامن والعرشين من 

أغس��طس، وذلك يف ذكرى تأس��يس االتحاد النسايئ العام 

يف ه��ذا اليوم من عام 1975، وقد خصصت الدورة األوىل 

العام املايض 2015 لالحتفاء باملرأة اإلماراتية املنضوية يف 

صفوف القوات املس��لحة، تقديراً وتثميناً لدورها البطويل 

وتضحياتها وعطاءاتها النبيلة والش��جاعة يف هذا امليدان. 

أما هذا العام وحس��بام أعلن��ت “أم اإلمارات”، يف افتتاح 

فعالي��ات “مؤمتر املرأة اإلماراتي��ة متيز وابتكار” يف مارس 
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دور حــيوي للمــــرأة االمــــاراتيــــــة يف القــــــــوات املسلحـــة 
يجسد جناح جتربة متكني املرأة

تعويضهم أمراً صعباً، األمر الذي يجعلها تس��تعني باملرأة 

يف الخدم��ة العس��كرية، بحي��ث ال يقت��ر عمله��ا عىل 

الخدم��ات املس��اعدة كالتمريض والتموين، ب��ل يتعداه 

إىل مه��ام ميدانية تتعلق مبس��اعدة املقاتل��ني يف امليدان، 

فخالل الحرب العاملية األوىل، أسس��ت القوات املس��لحة 

األمريكية وحدات نس��ائية التحقت عام 1917 ، وارتدت 

املجندات اللباس العس��كري، وقمن مبهام وأعامل تتالءم 

وما تستطيع املرأة إنجازه، فكان منهن كاتبات وموظفات 

يف الخدمات اإلدارية، األمر الذي أتاح إرسال الجنود الذين 

كانوا يقومون بهذه املهامت إىل امليدان والصفوف القتالية 

املتقدمة، كام استعانت أملانيا بالنساء للعمل يف الصناعات 

الحربي��ة وامله��ن املكتبي��ة ووس��ائل وأدوات االتصال يف 

املناطق الخلفية، كام اس��تعانت بريطانيا بالنساء لتقديم 

خدم��ات مختلف��ة، والتحق��ت مجموعات من النس��وة 

الربيطاني��ات بوحدات املش��اة والبحرية ع��ام 1917 ويف 

القوات الجوية يف عام 1918.  

وش��كلت الح��رب العاملية الثانية نقط��ة فاصلة يف مجال 

مش��اركة امل��رأة يف األع��امل العس��كرية، فق��د ب��دأت 

املش��اركة يف الصناع��ات الحربية، وقام��ت بأعامل أخرى 

يف القوات املس��لحة، كاملج��االت الطبية، إضافة إىل قيادة 

الش��احنات، والعمل كمرش��دات اجتامعيات يف صفوف 

القوات املس��لحة. وتبع��ت الواليات املتح��دة األمريكية 

امل��ايض فإن العام 2016 س��يكون عام “امل��رأة واالبتكار” 

ليش��كل منعطفاً مهامً يف مس��رة املرأة اإلماراتية الرائدة 

ولتثب��ت لوطنه��ا وللعامل بأكمله أنها جدي��رة بحمل راية 

اإلبداع والتفوق يف كل قطاع، وأنها عند حسن ظن قيادتها 

به��ا ك��ام كانت عىل ال��دوام ويف كل املواق��ف، فهي األم 

املبدعة واملبتكرة يف عملها وعلمها ويف منزلها ومجتمعها، 

متاماً كام هي مبدعة ومبتكرة يف تربيتها ألوالدها وحسن 

تعاملها مع اآلخرين.

لقد أثبتت املرأة اإلماراتية أنها قادرة عىل تحمل املسئولية 

يف مختل��ف مواقع العمل الوطني، مب��ا يف ذلك العمل يف 

القوات املس��لحة، وهذا ال ش��ك تجس��يد واضح لتجربة 

متكني املرأة يف اإلمارات، التي أصبحت منوذًجا ملهامً لكثر 

من دول العامل ليس فق��ط ملا حققته املرأة اإلماراتية من 

إنج��ازات نوعي��ة يف املجاالت كافة وإمن��ا أيضا ألن هناك 

تطورا مس��تمرا يف الدور ال��ذي تقوم به املرأة يف املجتمع 

اإلم��ارايت يؤهلها لتصدر املس��ؤولية يف كل مواقع العمل 

الوطني، وخاصة يف املجاالت التي كانت حكراً يف الس��ابق 

عىل الرجل، كالعمل يف القوات املسلحة والرشطة، وغرها 

من املجاالت التي تتطلب مهارات وقدرات خاصة .

دور املرأة العسكري عاملياً: نظرة عامة
اس��تعانت العديد م��ن دول الع��امل باملرأة يف جيوش��ها 

للقيام ببعض املهام ، وخاص��ة يف أوقات الحروب الكربى 

والطويلة، حيث تخرس الجيوش كثراً من الجنود، ويصبح 

أثبتت املرأة 
اإلماراتية أنها 

قادرة على حتمل 
املسئولية يف 

خمتلف مواقع 
العمل الوطني
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يف ذل��ك دول عدة، مثل كندا وفرنس��ا وهولندا وإيطاليا 

وبريطانيا وأملانيا. ومنذ ذلك الحني جرى اعتبار الوحدات 

النسائية وحدات إضافية أو احتياطية معرتف بها رسمياً. 

وتعد أملانيا يف مقدمة ال��دول التي طبقت نظام التجنيد 

اإلجباري للنس��اء، كام اعتمد االتحاد السوفيتي)السابق(  

نظام التجنيد اإللزامي للنس��اء، حيث ش��اركن يف القتال 

يف الخط��وط األمامية ضمن وحدات مختلطة، وذلك بعد 

أن خرست روسيا كثراً من مقاتليها يف الحرب. إضافة إىل 

ذلك، فقد ش��اركت بعض النساء الفرنسيات واإليطاليات 

والروس��يات واليوغس��الفيات يف صف��وف املقاومة ضد 

القوات التي احتلت بالدهن خالل الحرب. 

وبع��د نهاية الح��رب العاملية الثانية، اتخ��ذت عدد من 

ال��دول قرارات بتحجيم دور مش��اركة امل��رأة يف القتال، 

وحرت مش��اركتهن يف األعامل اإلداري��ة والطبية. فيام 

ش��هد النصف الثاين من القرن العرشي��ن انضامم أعداد 

كب��رة من النس��اء للقوات املس��لحة، وت��راوح األمر بني 

اإلبقاء ع��ىل التجنيد اإلجباري، وفتح ب��اب التطوع أمام 

النس��اء. وتُعترب إرسائيل واحدة من بني الدول القالئل يف 

العامل التي تفرض الخدمة العسكرية اإللزامية عىل النساء 

ك��ام الرجال، فتعترب املرأة جزءاً أساس��اً للقوة البرشية يف 

الجيش اإلرسائييل، فتشارك يف العمليات العسكرية الربية.  

أيضاً أص��در الربملان الرنويجي ع��ام 2014 قراره بإلزامية 

التجنيد العس��كري عىل النس��اء و ذلك عقب مشاورات 

حكومي��ة طويل��ة ح��ول إدخال النس��اء ضم��ن الجيش 

الرنويجي. 

املرأة العربية كان لها دور بارز أيضاً يف العمل العسكري، 

وهناك العديد من الدول العربية حرصت عىل االستفادة 

م��ن قدرات املرأة يف هذا املج��ال، فالجزائر تحرص عىل 

دمج املرأة مبؤسس��ات الدولة العسكرية، أما يف املغرب 

فتعمل املرأة يف مجاالت مختلفة تتعلق بالجيش خاصة 

الصح��ة واألع��امل االجتامعي��ة، ويف األردن بدأت املرأة 

العم��ل يف القوات املس��لحة يف ع��ام 1950 كمعلمة يف 

مدارس الرتبي��ة والتعليم والثقافة العس��كرية. ويف عام 

1962 تأسست كلية األمرة منى للتمريض بهدف إعداد 

وتأهي��ل الفتيات األردنيات للعمل يف القوات املس��لحة 

األردنية يف مج��ال الخدمات الطبي��ة والتمريضية. وقد 

تم تجني��د الفوج األول من خريج��ي الكلية عام 1965  

برتبة م��الزم أول وكان عددهن آن��ذاك مثاين ضابطات. 

عىل املس��توى اإلداري فقد تم يف عام 1973  تجنيد عدد 

م��ن الجامعيات األردنيات للعم��ل كإداريات يف القوات 

املس��لحة األردنية .وبس��بب التوس��ع يف تجني��د املرأة 

يف القوات املس��لحة أنش��ئت عام 1995 إدارة ش��ؤون 

املجندات لتعنى بشؤون املرأة يف القوات املسلحة، وقد 

كانت انطالقة هذه اإلدارة عام 1993م.

ومع بداية األلفية الثالثة، ش��هد عم��ل املرأة تطوراً نوعياً 

يف املجال العس��كري، بعد أن أصبحت العديد من جيوش 

الع��امل تس��تعني بالتكنولوجي��ا املتقدمة، والت��ي أتاحت 

للم��رأة القيام بالعديد من األعامل الفنية واإلدارية داخل 

صفوف القوات املسلحة، فلم يعد بالرضورة اإلعتامد عىل 

العضالت والقوة الجس��امنية يف كاف��ة إدارات ووحدات 

القوات املسلحة، خاصة أن حروب عر العوملة أصبحت 

تعتم��د عىل اإللكرتونيات والطائ��رات دون طيار، كام أن 

نط��اق الوظائف والعمل يف القوات املس��لحة تزايد كثراً 

عام كان عليه يف السابق، مام فتح مجاالت ألعامل إدارية 

وفنية ولوجس��تية، تس��تطيع املرأة القيام بها يف س��هولة 

ويرس، بعيداً عن أرض املعركة.

املــرأة اإلماراتيــة: دور متميــز يف القــوات 
املسلحة

مل تكن املرأة اإلماراتية اس��تثناء عن نظرتها يف دول العامل 

أجم��ع، فانخرطت منذ وقت مبكر يف العمل العس��كري، 

وأصبح��ت تقوم بدور متميز ورائد يف القوات املس��لحة، 

 املرأة اإلماراتية 
استثناء عن نظريتها 

يف دول العامل 
أجمع، فانخرطت 
منذ وقت مبكر يف 
العمل العسكري 

املسلحة 
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وكانت بداية مشاركة املرأة اإلماراتية يف املجال العسكري 

من مدرس��ة خولة بنت األزور العس��كرية، التي تأسست 

عام 1990، التي أنشأت بالتزامن مع حرب الخليج الثانية، 

لتنت��رش ثقافة التطوع في��ام بعد وتفتح مج��االت كثرة 

للم��رأة يف مجال العمل العس��كري، يف ظل دعم القيادة 

الرشيدة الالمحدود، والسياسة الحكيمة واملدروسة. حيث 

تعد مدرس��ة خولة بنت األزور العس��كرية أول مدرس��ة 

عس��كرية لتدريب اإلناث يف الدولة وعىل مس��توى دول 

مجلس التع��اون لدول الخليج العربية، وكانت املدرس��ة 

محطة مهمة لبدء القوات املسلحة بتدريب اإلناث ضمن 

كوادرها، حيث تأسس��ت املدرس��ة بناء ع��ىل توجيهات 

املغفور له بإذن الله،  الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه.

وحظيت املرأة يف القوات املس��لحة بثقة واهتامم ودعم 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 

الدول��ة القائ��د األع��ىل للقوات املس��لحة، حفظ��ه الله، 

لتثب��ت أنها أهل له��ذه الثقة واملكانة ع��ىل مدى أعوام 

من العمل الج��اد املثمر، وأصبحت رقامً ال يس��تهان به، 

سواء من العس��كريات أو املدنيات، من خالل ما وصلت 

ل��ه من مناصب ورتب ومس��اهمتها يف املس��رة املظفرة 

لإلنج��ازات املهمة واملتط��ورة يف التحدي��ث والجاهزية 

والكفاءة واالقتدار، التي شهدتها القوات املسلحة للدولة، 

ومش��اركتها بتميز وتفوق يف ال��دورات التدريبية، وكذلك 

تفوقه��ا يف اإلدارة ومختلف أنواع العمل العس��كري، كام 

أنها انخرطت يف مهام القوات املس��لحة التي تس��تهدف 

الحفاظ عىل الس��لم العاملي يف بق��اع مختلفة من العامل، 

ومدت أيادي العون واملساعدة للشعوب املنكوبة.

وتتيح القوات املس��لحة املجال للمرأة لإلنخراط يف املجال 

املدين لتس��د الوظائف اإلدارية املتنوع��ة التي تزخر بها 

أقسام وش��عب ومديريات القوات املسلحة ويف مختلف 

التخصص��ات العلمي��ة واملهنية. يف الوق��ت ذاته، تحرص 

الدولة عىل إرس��ال عدداً من النساء للدراسة يف أكادميية 

»ساندهرس��ت« العس��كرية امللكية، ليخضع��ن للدورة 

الدراسية نفس��ها التي يخضع لها زمالؤهن من الرجال يف 

هذه الكلية العسكرية العريقة.

وكغره من مجاالت العمل الوطني، تحرص سمو الشيخة 

فاطمة بن��ت مب��ارك »أم اإلمارات« عىل دع��م املرأة يف 

العمل العسكري، وتشجيعها بشكل مستمر عىل االنخراط 

فيه، حيث تؤمن س��موها بأن املرأة اإلماراتية قادرة عىل 

االضط��الع بدور متميز يف مجال العمل العس��كري،، وقد 

عربت سموها عن رؤيتها لدور املرأة يف الخدمة العسكرية 

يف أول احتفال بيوم املرأة اإلماراتية يف أغس��طس 2015، 

حينام أكدت س��موها ع��ىل: »إن النج��اح منقطع النظر 

الذي حققته امل��رأة اإلماراتية يف مجاالت عديدة مل يقف 

عند حد وكام كانت رشيكاً للرجل يف كل املجاالت فأصبح 

لزام��اً عليها أن تدافع عن هذا النجاح، وأن تنضوي تحت 

لواء الخدمة العس��كرية للذود عن حي��اض الوطن الذي 

وف��ر له��ا كل يشء«. ونوهت س��موها بتضحيات أمهات 

ش��هداء الوط��ن، وقالت: »إنن��ا ندرك حج��م التضحيات 

امللقاة عىل عاتق املرأة تجاه وطنها الغايل، وإننا لنشاطرها 

الهم نفسه فقد قدمت وتقدم دماء أبنائها الزكية خالصة 

وف��داء للوط��ن وحامية له وصون��اً لرتابه.. إنهم ش��هداء 

الوطن األبن��اء الربرة، والتي س��تبقى ذكراهم وس��رتهم 

العط��رة خالدة ومحفورة يف ذاك��رة تاريخ دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، ننحني أمامهم إج��الالً وإكباراً وتقديراً 

لتفانيه��م ولصرب أمهاتهم، وبذلك تس��طر املرأة اإلماراتية 

أروع األمثلة يف التضحية والوفاء ونكران الذات«.

املرأة اإلماراتية ومــرشوع الخدمة الوطنية 
واالحتياطية

 يف عام 2014 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون االتحادي رقم 

6 بش��أن الخدمة الوطنية واالحتياطية، تأكيداً عىل ما ورد 

يف املادة 43 من دس��تور دولة اإلمارات التي تنص عىل أن 

حظيت املرأة يف 
القوات املسلحة 

بثقة وأهتمام 
ودعم القيادة 

الرشيدة لتثبت انها 
أهل لهذه الثقة 

واملكانه
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الدف��اع عن االتحاد فرض مقدس ع��ىل كل مواطن وأداء 

الخدمة العسكرية رشف للمواطنني ينظمه القانون. ورغم 

أن ه��ذا القانون ترك للفتيات اإلماراتيات حرية االلتحاق 

بالخدم��ة الوطنية عىل أن تكون مدة ال��دورة التدريبية 

لهن تس��عة أشهر، واشرتط القانون موافقة ويل أمر الفتاة 

للس��امح لها بااللتح��اق بالخدمة، إال أنه��ن حرصن عىل 

االلتح��اق بالخدمة الوطني��ة واالحتياطية، ليرضبن أروع 

األمثلة يف االنتامء والتضحية والوالء للوطن.

وال ش��ك يف أن إرشاك املرأة اإلماراتية يف مرشوع الخدمة 

الوطنية هو تقدير له��ا، واعرتافاً بدورها باعتبارها رشيكاً 

فع��االً يف عملي��ة الخدم��ة املجتمعي��ة، كام أن��ه يعطي 

امل��رأة مكانة متمي��زة وال يفرقها ع��ن الرجل يف الحقوق 

والواجب��ات، فأحد أه��داف الخدمة املدني��ة هو العمل 

عىل إعداد كادر وطني نس��ايئ ذي كفاءة وخربة لالنضامم 

يف صف��وف القوات املس��لحة وغ�رس مب���ادئ املواطن�ة 

والتفان�ي ف��ي حب الوطن والدفاع عنه، إضافة إىل توفر 

البيئ��ة اآلمن���ة للتدري��ب وتذلي��ل الصعاب واالنضباط 

ووض��ع مصلحة الفرد من أجل املصلح��ة العامة، وتنفيذ 

أس��اليب وبرامج تدريب حديثه ومنتق��اه، والعمل عىل 

غرس وترس��يخ قيم الوالء واالنت��امء والتضحية يف نفوس 

أبن��اء الوط��ن واإلمل��ام باملب��ادئ واملهارات العس��كرية 

األساس��ية إضافة إىل االنضباط واح��رتام القانون وإدراك 

قيمة الوقت.

وفيام يتعلق مبشاركة املرأة يف برنامج الخدمة الوطنية 

، فإن املرحلة األوىل تش��مل التدريب األس��ايس ملدة 3 

أشهر ويتم التدريب فيها عىل مهارات السالح والرماية 

ومهارة ميدان واملشاة واللياقة البدنية واألمن الداخيل 

وامله��ام القيادي��ة العس��كرية واملح��ارضات الوطنية 

ورياض��ة الجيوجيتس��و أم��ا املرحل��ة الثانية تش��مل 

املس��لحة، التي تتي��ح لهم خدمة الوطن بش��كل مبارش، 

وبفضل هؤالء األمهات أيضاً، ترسخت ثقافة الشهادة لدى 

أبناء الوطن جميع��اً، وهذا يبدو واضحاً عىل تنافس أبناء 

الوطن جميعاً عىل االنضامم إىل صفوف القوات املسلحة، 

ورفع علم الدولة يف ميادين الحق والواجب، إعالء ملبادئ 

اإلمارات.  

لهذا يس��تحق أمهات الشهداء كل تكريم وتقدير ، ألنهن 

بحق قدمن مناذج مضيئة من أبناء الوطن ستظل ذكراهم 

محفورة يف ذاكرة هذا الوطن، وقد أكدت س��مو الشيخة 

فاطم��ة بنت مب��ارك« أم اإلمارات » أن أمهات الش��هداء 

هن النموذج الحقيقي ل��ألم اإلماراتية الوطنية املعطاءة. 

ووجهت س��موها كلمة ألمهات شهداء الدولة يف مناسبة 

يوم األم، قالت فيها :« يف ذكرى يوم األم أقول ألم الشهيد 

اص��ربي ألنك أنت القدوة واملثال فقد قمت بتقديم أعىل 

درجات التضحية ألنك وهبت ابنك وفلذة كبدك من أجل 

الوطن ..وهنا أقول جميع أمهات الشهداء اإلماراتيني أننت 

الن��امذج الحقيقية ل��ألم اإلماراتية وأننت الق��دوة واملثال 

لجميع األمهات...فقد وهبنت أوالدكم للوطن وربيتموهن 

عىل حب الوطن والذود عنه ..فأننت اللوايت تستحقن الثناء 

والتكريم والتقدير واالمتنان وجزاكم الله خر الجزاء عىل 

هذا الصرب والعطاء الالمحدود والتفاين يف خدمة اإلمارات 

والتضحية من أجلها “.

كام ع��ربت س��مو الش��يخة فاطم��ة بنت مب��ارك “أم 

اإلم��ارات” عن اهتاممها الكب��ر بتقديم الدعم المهات 

الش��هداء، ووجهت اليهم رس��الة معربة قالت فيها “إن 

أبناءكم ه��م أبناؤنا الذين آملن��ا فقدهم وهم يذودون 

عن أمن وطنهم واس��تقرار أش��قائهم يف اليمن الشقيق 

وكل أم مكلوم��ة هي فخر للوط��ن وإننا فخورون رغم 

حجم الفاجعة والخسارة العظيمة بهم وببطوالتهم التي 

تحتسب لهم يف س��جالت املجد والفخر وإننا نحتسبهم 

عند الله ش��هداء ويف منازل األنبياء والصديقني وحس��ن 

أولئك رفيقا”. ووجهت سموها بتشكيل وفد رسمي من 

املسؤولني يف مؤسسة التنمية األرسية، وذلك لزيارة أرس 

الش��هداء ونقل تعازي سموها ومواس��اتها القلبية لكل 

ف��رد منهم، كام قامت س��موها بتوجيه وفد املؤسس��ة 

لالطالع عىل احتياجات األرس من الخدمات التي تقدمها 

املؤسس��ة ليتم دراس��تها وفق آليات العم��ل فيها. كام 

وجهت س��موها بتس��مية قاعة يف كل مركز من مراكز 

مؤسس��ة التنمي��ة األرسي��ة املنترشة يف إم��ارة أبوظبي 

الغربية والوسطى والرشقية باسم »قاعة شهيد الوطن«، 

وذلك تكرميا ألرواح الشهداء وتقديرا لبطوالتهم .

وقد تع��ددت املبادرات التي تس��تهدف تكريم ش��هداء 

الوط��ن األبرار، تضامناً مع أمهات وأرس هؤالء الش��هداء، 

ويف مقدمتها األمر الس��امي الذي أصدره صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئي��س الدولة -حفظه 

الل��ه- بأن يكون الثالث��ون من نوفمرب م��ن كل عام يوماً 

للش��هيد، والذي جاء تخلي��داً ووفاًء وعرفان��اً بتضحيات 

وعطاء وبذل ش��هداء الوطن وأبنائ��ه الربرة، الذين وهبوا 

التدريب التخصيص )3 أش��هر( واملرحلة الثالثة تشمل 

الخدمة الفعلية ومدتها 3 أشهر.

أمهات شــهداء االمــارات: منــاذج للتضحية 
والفداء

إن مش��اركة املرأة اإلماراتية يف القوات املسلحة ال تقتر 

فقط ع��ىل أولئك الاليت حرصن ع��ىل االنضامم للعمل يف 

الجيش والقيام بأدوار عس��كرية مبارشة، وإمنا أيضاً هناك 

أمهات ش��هداء الوطن األبرار الاليئ يقدمن مناذج حقيقية 

يف التضحي��ة واالنتامء لهذا الوط��ن الغايل، فهؤالء يقدمن 

أرواح أبناءه��ن ف��داً للوطن يف س��احات الحق والواجب  

حيث الرشف والبذل والعطاء للوطن والش��هادة. وال شك 

يف أن أمهات الشهداء قد لعنب دوراً كبراً يف تربية أبنائهم 

الش��هداء األبطال عىل ح��ب الوطن واالنض��امم للقوات 

إشراك املرأة 
اإلماراتية يف مشروع 
اخلدمة الوطنية هو 

تقدير لها، واعرتافًا 
بدورها باعتبارها 

شريكًا فعاالً يف عملية 
اخلدمة اجملتمعية
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أرواحهم لتظل راية اإلم��ارات خفاقة عالية، وهم يؤدون 

مهامه��م وواجباته��م الوطنية داخل الوط��ن وخارجه يف 

امليادي��ن املدنية والعس��كرية واإلنس��انية كاف��ة. وتقام 

يف ه��ذا اليوم مراس��م وفعاليات وطنية خاصة، تش��رتك 

فيها مؤسس��ات الدولة كافة، وكل أبناء ش��عب اإلمارات 

واملقيمني فيها، اس��تذكاراً وافتخاراً بقيم التفاين واإلخالص 

وال��والء واالنتامء املتجّذرة يف نف��وس أبناء اإلمارات، التي 

تحلّوا به��ا وهم يجودون بأرواحهم يف س��احات البطولة 

والعط��اء وميادين الواج��ب. لهذا فإن ي��وم الثالثني من 

نوفمرب من كل عام س��يكون محفوراً يف ذاكرة كل إمارايت، 

يس��تذكر فيه أبناء الوطن جميعاً شهداء القوات املسلحة 

البواس��ل، وم��ا قدموه م��ن تضحيات من أج��ل أن يظل 

العلم اإلمارايت خفاقاً يف ميادين الحق والواجب والرشف. 

كام أمر صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

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

بإنش��اء مكتب يف ديوان ويل عهد أبوظبي يعنى بش��ؤون 

أرس ش��هداء الوطن. ويختص املكت��ب مبتابعة احتياجات 

أرس الشهداء وبالتنس��يق مع الجهات الرسمية االخرى يف 

الدولة وتقديم الدعم الالزم ألرسة وأبناء الش��هيد وتأمني 

كاف��ة أوج��ه الرعاية واالهتامم لهم،. وهذا تجس��يد حي 

ملعاين التالحم بني ش��عب اإلم��ارات وقيادته، وتاكيد عىل 

وفاء القيادة البناء الوط��ن الذين يضحون من اجل عزته 

وكرامت��ه، ويف ميدان الذود عن امنه واس��تقراره وصيانة 

امنه.

دور املــرأة اإلماراتية يف القوات املســلحة: 
أبعاد ودالالت

ينطوي ال��دور املتميز الذي تقوم به امل��رأة اإلماراتية يف 

القوات املس��لحة عىل العديد من ال��دالالت املهمة، لعل 

أبرزها: 

1- إميان القيادة الرش��يدة بأن املرأة رشيك رئييس للرجل 

يف حركة تنمي��ة املجتمع وتطوره عىل املس��تويات كافة، 

فك��ام أثبتت املرأة اإلماراتية جدارته��ا يف مختلف مواقع 

العم��ل الوطني، فإنها ق��ادرة أيضاً ع��ىل أن متثل إضافة 

نوعية يف عملها يف القوات املس��لحة يف وحداتها وأفرعها 

املختلفة.

2- ح��رص القيادة الرش��يدة عىل توظي��ف كافة طاقات 

الوط��ن، ففي إطار س��عي اإلم��ارات إىل تحقيق التفوق 

والريادة، فإنها تتيح لجميع أبناءها، رجاالً ونساء، املشاركة 

الفعال��ة يف كل مج��االت العمل الوطني، مب��ا فيها العمل 

العسكري، وهذا يرجع إىل الرؤية الثاقبة للراحل املؤسس 

املغفور له بإذن الله ، الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

والتي يسر عليها ويعززها صاحب الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان، رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

حفظه الله، وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكت��وم نائب رئيس الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم 

ديب، رعاه الله، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 

لالتحاد حكام اإلمارات، وهي الرؤية التي تؤمن بأن املرأة 

عنر رئييس يف بناء وتكوين القوات املسلحة. 

3- إن املكانة املتميزة التي وصلت إليها املرأة يف القوات 

املس��لحة، إمن��ا تعكس مبا ال ي��دُع مجاالً للش��ك، إميان 

القيادة الرش��يدة مبفهوم املواطنة والعمل عىل ترسخيها، 

كام أنها تأيت اس��تجابة لفلس��فة التنمي��ة والتطور التي 

تتبناها الدولة، وتقوم عىل االستفادة من العنر البرشي 

اإلمارايت وتوظيفه بش��كل أمثل، حيث قامت اسرتاتيجية 

الدولة التنموية عىل إدراك حقيقة أساس��ية، هي أن أي 

تنمي��ة حقيقية ومس��تمرة، يجب أن تس��تثمر كل قوى 

املجتمع، وهذا ما أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، حني أثنى عىل الدور املهم الذي تؤديه 

املرأة اإلماراتية يف سبيل نهضة املجتمع، ورضورة وقوفها 

إىل جان��ب أخيه��ا الرجل، من خالل تحملها املس��ؤولية 

الوطني��ة، وحضوره��ا الفاع��ل يف مختل��ف قطاع��ات 

العمل. وقد حرص س��موه، خالل كلمته يف افتتاح القمة 

الحكومي��ة يف مدين��ة ديب عام 2015 ، أن يذكر باالس��م 

اثنت��ني من بنات اإلمارات ضمن املجندين الذين حياهم 

عىل إرصارهم عىل االلتحاق بالخدم��ة الوطنية، بالرغم 

من أنهن معفيات منها، يف إش��ارة واضحة ورصيحة منه، 

إىل أن امل��رأة اإلماراتية مثل الرجل متاماً، وال تقل عنه يف 

التضحية واإلخالص ومحبة الوطن. 

4- إن مش��اركة املراة اإلماراتية يف القوات املس��لحة هو 

دليل قاطع عىل بس��الة وجس��ارة وقوة امل��رأة اإلماراتية 

واقتحامها املهام الصعبة التي كانت يف يوم من األيام حكراً 

عىل الرجل، إال أن الواجب الوطني والدفاع عنه وقدس��ية 

تراب��ه دفعتها، ألن ترافق أخيها الرج��ل يف مهنة الواجب 

وال��رشف وتعمل معه جنب��اً إىل جن��ب يف وظيفة تعترب 

من أصعب وأش��ق املهن، وقد أبلت بالء حسناً يف أدائها، 

حي��ث مل يقتر دورها عىل العم��ل املكتبي بل امتد إىل 

أدوار ميدانية وقتالية اس��تطاعت أن تلفت انتباه القايص 

والداين، وأن تحدث نقلة نوعية يف أدوراها العسكرية.

5- إن اإلقب��ال الكب��ر م��ن بن��ات الوط��ن ومبادراتهن 

لالنخراط يف صفوف الخدم��ة الوطنية واالحتياطية، عىل 

الرغم من أن القانون مل يلزمهن بذلك، إمنا يعكس ملحمة 

أس��طورية من الوفاء للوطن والوالء للقيادة، واس��تعداداً 

وطنياً لتحمل املس��ؤولية والرشاكة الوطنية يف الدفاع عن 

سيادة الوطن وكرامته ومكتسباته الوطنية.

املرأة االماراتية ونجاح تجربة التمكني 
ال ش��ك أن مش��اركة املرأة اإلماراتية يف القوات املسلحة، 

املرأة شريك 
رئيسي للرجل 
يف حركة تنمية 

اجملتمع وتطوره 
على املستويات 

كافة 
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وإتاح��ة الفرص��ة لها للعمل بجانب الرجل، هو تجس��يد 

لنج��اح تجربة التمكني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

التي أطلقها صاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زايد آل 

نهي��ان، رئيس الدولة، حفظه الل��ه، يف العام 2005 والتي 

تهدف إىل تعميق مشاركة املواطنني واملواطنات يف الشأن 

الوطني عىل املس��تويات كافة.  وهذا ما عرب عنه بوضوح 

س��موه، بقوله: »إن ما أتيح للمرأة من فرص ليس منة أو 

تفضالً حكومياً، بل هي طبيعة األشياء؛ فاإلماراتية قبل أن 

تكون وزيرة ونائبة، كانت ومازالت أماً وربّة أرسة وامرأة 

عاملة ومستثمرة وطبيبة ومعلمة وشاعرة وأديبة وفاعلة 

اجتامعي��ة«.  وبفضل هذا الدع��م الالمحدود من القيادة 

الرش��يدة، استطاعت املرأة اإلماراتية أن تثبت جدارتها يف 

مختلف مواقع العمل الوطني، وأن تسبق كثراً من نساء 

املنطقة والعامل من حيث تحقيقها للعديد من املكاس��ب، 

مثل إقرار الترشيعات التي تكفل حقوقها الدستورية، ويف 

مقدمتها حق العمل والضامن االجتامعي والتملك وإدارة 

األع��امل والتمت��ع بخدم��ات التعليم والرعاي��ة الصحية 

واملساواة يف األجر والعمل مع الرجل.

وال ش��ك يف أن م��ا حققته املرأة اإلماراتي��ة من نجاحات 

وإنج��ازات ارتكز عىل مؤسس��ات وطني��ة فاعلة، ترعى 

حق��وق املرأة وتدافع عنه��ا، وتعمل دوماً ع��ىل االرتقاء 

بقدراته��ا وإمكانياتها، من أجل تفعيل دورها يف املجتمع، 

يف مقدمة هذه املؤسس��ات االتحاد النس��ايئ العام الذي 

تم إنشاؤه بعد س��نوات قليلة من قيام الدولة االتحادية، 

وذلك يف ع��ام 1975، ومنذ ذلك الح��ني وهو يقوم بدور 

رائد يف تثقيف وتوعية وتدريب وتوظيف املرأة بالتعاون 

م��ع مختلف الجه��ات بالدولة وبقيادة س��مو الش��يخة 

فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات(. ويعمل االتحاد النسايئ 

العام وفق إسرتاتيجية وطنية تهدف إىل تفعيل دور املرأة 

ومشاركتها اإليجابية يف مثانية ميادين رئيسية مهمة هي: 

)التعلي��م، الصحة، االقتصاد، املج��ال االجتامعي، اإلعالم، 

املج��ال الترشيع��ي، املش��اركة السياس��ية والبيئة(، كام 

يحرص االتحاد النس��ايئ العام من خالل برامجه املختلفة 

عىل التعاون مع املؤسس��ات ذات العالقة من أجل تذليل 

املعوقات التي تقف حاجزاً دون مشاركة املرأة الفاعلة يف 

جميع ميادين الحي��اة العامة مبا يؤصل دورها يف التنمية 

املس��تدامة للدولة. ويعطي االتحاد النسايئ أهمية خاصة 

لقضي��ة توظيف املرأة، ومن هن��ا فإنه يحرص عىل رعاية 

الخريجات من خالل “مكتب توظيف الخريجات” التابع 

له، من منطلق اإلميان بأن انخراط املرأة يف س��وق العمل 

هو أبرز مساهمة يف مجال التنمية، وهو من جهة أخرى، 

تعبر عن االس��تفادة من مثرة االهت��امم بها عىل مختلف 

املس��تويات يف دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة.وأطلق 

االتح��اد النس��ايئ العام باعتب��اره اآللي��ة الوطنية املعنية 

بالتمكني وريادة املرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

أول إس��رتاتيجية وطني��ة لتقدم املرأة يف دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة يف 11 ديس��مرب 2002، وذل��ك بهدف 

تفعيل دور املرأة ومشاركتها اإليجابية يف مختلف مناحي 

الحياة.

ومن املؤسس��ات األخ��رى الداعمة لدور امل��رأة، املجلس 

األعىل لألمومة والطفولة الذي يهدف إىل االرتقاء مبستوى 

الرعاي��ة والعناي��ة واملتابعة لش��ؤون األموم��ة والطفولة 

وتقديم الدعم لذلك يف جميع املجاالت خصوصاً التعليمية 

والثقافي��ة والصحي��ة واالجتامعي��ة والنفس��ية والرتبوية 

وتحقيق أمن وسالمة الطفل واألم ومتابعة وتقييم خطط 

التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية املنش��ودة مع تشجيع 

الدراس��ات واألبح��اث ونرش الثقافات الش��املة للطفولة 

واألمومة ، فضالً عام يطرحه من مشاريع ومبادرات تسهم 

يف صقل مهارات امل��رأة وتنمية قدراتها اإلبداعية وزيادة 

الوع��ي والثقافة لديها إىل جانب حامية الطفولة والعناية 

بها . كام تربز مؤسس��ة التنمية األرسية التي تم إنشاؤها 

ع��ام 2006 بقرار من صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تستهدف 

تعزيز دور املرأة ومشاركتها يف التنمية املستدامة وتفعيل 

ما حققته املرأة 
اإلماراتية من 

جناحات وإجنازات 
ارتكز على 

مؤسسات وطنية 
فاعلة
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دوره��ا وحضورها عىل املس��تويات اإلقليمي��ة والدولية 

. وتس��عى املؤسس��ة إىل رعاية وتنمي��ة األرسة بوجه عام 

واملرأة والطفل بوجه خاص تأكيداً لدور األرسة يف التنشئة 

االجتامعي��ة وتحقيق رؤية ش��املة يف التعامل مع قضايا 

امل��رأة والطفل والتنمية املس��تدامة ل��ألرسة ضامناً لخلق 

مجتمع قادر عىل املنافس��ة بالعل��م واملعرفة مع التطوير 

املس��تمر للقدرات وامله��ارات. ومن املؤسس��ات األخرى 

املعنية بتفعيل دور املرأة يف املجتمع، مؤسسة ديب للمرأة 

التي تأسس��ت عام 2006 مبوجب املرس��وم رقم 24 الذي 

أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائ��ب رئي��س الدولة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم ديب. 

وتُس��هم مؤسس��ة ديب للمرأة منذ أن تأسست بدور هام 

يف إعداد جيل املستقبل من القيادات النسائية اإلماراتية، 

ذل��ك مبا يضم��ن له��ا إمكاني��ة مواصلة جه��ود رائدات 

املجتمع اإلم��ارايت وتقديم من��اذج يحتذي به��ا املجتمع 

بأرسه. وقد نجحت املؤسس��ة عىل مدار السنوات القليلة 

املاضي��ة يف تنظيم عدد من الربامج والن��دوات التفاعلية 

والدورات التدريبي��ة واملنتديات، أقيمت جميعها بهدف 

تشجيع املزيد من النساء عىل االنضامم إىل القوى العاملة 

الفاعلة وتزويدهن باملهارات التي تس��اعدهن عىل الوفاء 

بالتزاماته��ن العملية ومس��ؤولياتهن األرسي��ة املتنوعة. 

وتس��عى املؤسسة بش��كل حثيث إىل مساعدة املرأة عىل 

تحقيق الت��وازن بني عمله��ا وحياتها األرسي��ة، إذ تدعم 

السياس��ات واملبادرات الرامية إىل املساواة بني الجنسني، 

وتعم��ل ع��ىل إتاحة الف��رص الدامئة للتدري��ب والعمل، 

فيام تبذل مجهودات كبرة لتعزيز املش��اركة النسائية يف 

القطاعني االقتصادي والسيايس.

لق��د أتاحت الدولة أمام امل��رأة اإلماراتية جميع مجاالت 

العل��م والعم��ل ودعمتها ، وه��ذا ما يف��رس النجاحات 

الكب��رة التي تحققها املرأة وحضورها الفاعل يف املجاالت 

السياس��ية واالقتصادية واالجتامعية واألمنية والعسكرية 

وغره��ا، والتي س��بقت بها العديد من النس��اء يف العامل، 

وميك��ن اإلش��ارة إىل عدد م��ن املؤرشات املهم��ة يف هذا 

الشأن، أهمها :

1- امل��رأة رشيك للرج��ل يف مواقع القيادة واملس��ئولية: 

اضطلع��ت امل��رأة اإلماراتية بدوره��ا الطبيع��ي والرائد 

مش��اركاً فاعالً يف عملية التنمية املستدامة، والشاهد عىل 

ذلك تعي��ني 8 س��يدات يف حقائب وزاري��ة مهمة خالل 

التش��كيل الوزاري الجديد للحكوم��ة االتحادية، وتحقيق 

اإلنج��از التاريخ��ي غر املس��بوق عىل املس��توى املحيل 

والع��ريب، بفوز أم��ل عبد الل��ه القبي��يس مبنصب رئيس 

املجلس الوطني االتحادي عن الفصل الترشيعي السادس 

ع��رش، ووصول عدد عضوات املجل��س الوطني االتحادي 

إىل تس��ع عضوات، يش��كلن ما نسبته %22.5 من إجاميل 

األعض��اء البالغ عددهم 40 عضواً. ك��ام تتبوأ اإلماراتيات 

مناص��ب رفيع��ة ب��وزارة الخارجي��ة، حيث تش��غل أول 

امرأة حالياً منصب املن��دوب الدائم للدولة لدى منظمة 

األمم املتحدة، إضافة إىل س��بع س��يدات يعملن سفرات 
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وقناص��ل للدولة يف مملكة إس��بانيا والربتغال والس��ويد 

وكوس��وفو ومنتوجوم��ري وهونغ كون��غ وميالنو من بني 

153 دبلوماس��ية يعملن يف مقر وزارة الخارجية ونحو 30 

من العامالت يف البعثات الدبلوماس��ية للدولة يف الخارج، 

إضافة إىل عملها بكفاءة عالية وجدارة يف الهيئة القضائية 

والنيابة العامة والطران املدين والعسكري والدفاع الجوي 

ومختلف أنواع ووحدات وزارة الداخلية.

2- الدور التنموي للمرأة: قامت اسرتاتيجية دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة التنموي��ة، بكل جوانبها منذ نش��أتها، 

ع��ىل إدراك لحقيقة أساس��ية ه��ي أن أي تنمية حقيقية 

ومس��تمرة يجب أن تس��تثمر كل قوى املجتمع، البرشية 

واالقتصادية والثقافية وغره��ا، ألن تجاهل أي من هذه 

القوى يحولها إىل عالة عىل ه��ذه التنمية ومعيقة لها يف 

الوقت نفس��ه. ومن هنا جاء االهتامم بدور املرأة وتنمية 

هذا الدور جنبا إىل جنب مع دور الرجل يف قيادة وتنفيذ 

الربامج التنموية للدولة، وأصبحت املرأة اإلماراتية محط 

اهتامم الدولة مبؤسس��اتها كلها،  وقد حرصت الدولة منذ 

نشأتها عىل توفر كافة القوانني التي تضمن حقوق األفراد 

يف املجتم��ع، دون متييز بني رجل وام��رأة. وبفضل البيئة 

الخصبة التي وفرتها السياس��ات املتبعة يف دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة يف مج��ال متكني املرأة وض��امن تكافؤ 

الف��رص بينها وبني الرج��ل، فقد انخرطت املرأة بش��كل 

فاعل يف قطاع األعامل، وتخطت مس��اهمتها مجرد شغل 

الوظائف التقليدية، ب��ل إنها أصبحت ذات دور مؤثر يف 

مجال تأس��يس املرشوعات واألع��امل الخاصة. وارتفعت 

بصورة مطردة نسبة مساهمة املرأة يف النشاط االقتصادي 

وس��وق العمل منذ تأس��يس مجلس س��يدات األعامل يف 

الدولة ليصل عدد املس��جالت يف غرف التجارة والصناعة 

إىل نحو 22 ألف س��يدة أعامل يعملن يف الس��وق املحيل 

والعاملي ويدرن اس��تثامرات يتج��اوز حجمها 42 مليار 

درهم عدا أعداد النساء اللوايت يعملن يف القطاع املريف 

الذي يعد من أهم القطاعات االقتصادية يف البالد ويصل 

عددهن نحو 37.5 % من مجموع العاملني فيه.

3- أصبح��ت امل��رأة اإلماراتية تش��غل الي��وم 66% من 

الوظائ��ف الحكومي��ة العامة م��ن بينه��ا 3 يف املئة من 

الوظائ��ف القيادية العليا املرتبط��ة باتخاذ القرار و%15 

من الوظائ��ف األكادميية املتخصصة. وقد  أصدر مجلس 

الوزراء يف التاسع من ديسمرب 2012 قراراً يقيض بإلزامية 

متثيل العنر النس��ايئ يف مجالس إدارات جميع الهيئات 

وال��رشكات الحكومي��ة يف الدولة. وأكد صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب أهمية هذا القرار بقوله:” 

أن وج��ود املرأة يف هذه املجالس س��يعطي قرارات هذه 

املؤسسات وخططها مزيداً من التوازن”. وأشار سموه إىل 

أن املرأة تعمل يف هذه املؤسسات واملرأة أيضاً متثل جزءاً 

مهام من متعام��يل وجمهور هذه املؤسس��ات. فالبد أن 

يكون لها متثيل يف اتخ���اذ القرار. وتشارك املرأة يف شغل 

الوظائف الهيئات التدريس��ية يف مختلف مراحل التعليم 

يف الدولة، كام تتبوأ مناصب قيادية يف مختلف املؤسسات 

الصحية.

4- مجلس اإلمارات للتوازن بني الجنس��ني:  يف ش��هر مايو 

م��ن العام 2015، وبن��اء عىل توجيهات صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة 

رئي��س مجل��س ال��وزراء حاك��م ديب، رعاه الل��ه، اعتمد 

مجلس الوزراء قرارا بإنشاء “مجلس اإلمارات للتوازن بني 

الجنس��ني” من أجل تعزيز دور املرأة اإلماراتية يف جميع 

ميادين العمل واملس��اهمة يف دعم مكانة دولة اإلمارات 

محليا ودوليا. ويهدف إنش��اء “مجل��س اإلمارات للتوازن 

بني الجنس��ني” إىل تقليص الفجوة بني الجنسني يف العمل 

يف قطاع��ات الدولة كاف��ة والعمل عىل تحقي��ق التوازن 

بني الجنس��ني يف مراكز صنع القرار وتعزي��ز مكانة دولة 

اإلمارات يف تقارير التنافس��ية العاملي��ة يف مجال الفجوة 

ب��ني الجنس��ني يف مجال العم��ل إضافة إىل اعتب��ار دولة 

اإلم��ارات مرجع��ا للتوازن بني الجنس��ني يف العمل. وجاء 

تش��كيل “مجلس اإلمارات للتوازن بني الجنسني” يف إطار 

جهود حكومة دولة اإلمارات لتعزيز مكانتها محليا ودوليا 

وتعزيز دور املرأة يف كافة مجاالت الحياة كرشيك أسايس 

يف صنع املستقبل وقيادة مسرة التنمية املستدامة وذلك 

متاش��يا مع توجهات الدولة يف دع��م مكانتها والتواجد يف 

تعزيز دور املرأة 
اإلماراتية يف جميع 

ميادين العمل 
واملساهمة يف 

دعم مكانة دولة 
اإلمارات حمليا 

ودوليا
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تظه��ر األرقام أن أك��ر من 92 يف املئة م��ن اإلناث الاليئ 

يتخرجن من الص��ف الثاين عرش”الثانوية العامة” يكملن 

مسرتهن التعليمية وهو من أعىل املعدالت يف العامل التي 

تجاوزت ال��� 80 يف املائة ضمن الذكور، ومتثل املرأة ثلثي 

عدد الطالب املس��جلني يف الجامع��ات الحكومية ونصف 

عدد الط��الب يف الجامعات الخاصة. وهناك ما يقرب من 

نصف الطالب املس��جلني يف كليات الهندس��ة من النساء 

وعدد الطالبات املسجالت يف كليات املعلومات بلغ 65 يف 

املئة، فض��الً عن ذلك فإن 46 يف املئة من خريجي كليات 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من النساء.

وله��ذا، كان م��ن الطبيعي أن تحتل اإلم��ارات منذ العام 

2013  املرتب��ة األوىل عربي��اً يف مجال متكني املرأة وس��د 

الفجوة بني الجنسني، إىل جانب أنها تتبوأ املوقع األول يف 

العامل من حيث احرتام املرأة، وهذا أمر يعكس الكثر بحد 

ذاته عن إنجازات الدولة يف هذا االتجاه.

“أم اإلمارات”: رائدة النهوض باملرأة ومتكينها 
إن م��ا حققته امل��رأة اإلماراتية من إنج��ازات نوعية، هو 

مثار الدعم واالهتامم الذي ال يتوقف بها من جانب سمو 

الشيخة فاطمة بنت مبارك، »أم اإلمارات«، والتي تحظى 

مبكانة خاصة يف قلوب أبناء اإلمارات كلّهم لعطائها الذي 

ال ينض��ب، وروحها الوطنيّ��ة الوثابة، ودوره��ا التنموي 

الرائد، ال��ذي كان، ومازال، عالمة بارزة يف مس��رة الرّقي 

والتقدم عىل الس��احة اإلماراتية، وتلقى تقديراً بال حدود 

من أبناء الوطن ومؤسس��اته وهيئات��ه املختلفة، وفاًء ملا 

قدمته س��موها، وم��ا تقّدمه، من أجل اإلم��ارات واملرأة 

اإلماراتيّة، حيث متثل سموها منوذجاً لإلرادة التي تتحدى 

الصع��اب، ومدرس��ة ال تنض��ب لتعليم األجي��ال الحالية 

والقادمة معاين وقيم الوالء والوطنيّة والعطاء والتس��امح 

والتواص��ل اإلنس��اين. لق��د كان ألم اإلم��ارات دوراً بالغ 

ميادي��ن العمل كافة وتكامال م��ع دورها كمربية لألجيال 

وعامد لألرسة. ويضطل��ع املجلس بعدة اختصاصات منها 

مراجعة واق��رتاح تحديث ترشيعات وسياس��ات وبرامج 

لتحقيق التوازن بني الجنس��ني يف مجال العمل و التوصية 

بتفعيل القوان��ني واللوائح والقرارات واالتفاقيات الدولية 

ذات الصل��ة بالتوازن بني الجنس��ني يف مج��ال العمل مبا 

يحقق عدم التمييز ضد املرأة إضافة إىل مراجعة ومتابعة 

تقارير التنافس��ية العاملية والتقارير الدولية والعمل عىل 

وض��ع التوصيات لتقليص الفجوة بني الجنس��ني يف مجال 

العم��ل واقرتاح م��ؤرشات التوازن بني الجنس��ني ورفعها 

ملجلس الوزراء لالعتامد والس��عي نحو تعزيز تطبيقها يف 

الدولة بالتنسيق مع الجهات املحلية.

5- أسهم توفر التعليم للمرأة وإرشاكها يف تنمية البالد يف 

صناعة قصة نجاح املرأة اإلماراتية وحسب مؤرش الفجوة 

بني الجنس��ني الذي يص��دره املنتدى االقتص��ادي العاملي 

تص��درت اإلمارات قامئة تض��م 142 دولة من حيث محو 

األمية وتس��جيل الفتي��ات يف املرحلة الثانوي��ة. أما فيام 

يتعلق مبؤرش عدم املساواة بني الجنسني يف تقرير منظمة 

األمم املتح��دة للتنمي��ة البرشية فقد احتل��ت اإلمارات 

املرتبة ال� 43 من ب��ني 185 دولة وهي أعىل مرتبة ضمن 

البالد العربية املدرجة يف املؤرش. وتؤكد اإلحصاءات بشأن 

التعليم العايل للمرأة يف اإلمارات قصة نجاح أخرى، حيث 
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األهمي��ة يف االهتامم باملرأة اإلماراتية بل واإلس��هام جدياً 

يف تشكيل قناعات املجتمع، وتعديل االتجاهات السائدة 

نح��و دور املرأة حت��ى وصل مجتمعنا إىل م��ا وصل إليه 

من اعتزاز وحامس��ة ملش��اركة املرأة يف املسرة التنموية، 

ب��دالً من إنكار وجودها وتهميش دورها أو اعتباره مجرد 

دور مكم��ل للرجل، ومن هنا تربز القيمة النوعية البالغة 

للتحوالت القيمية والثقافية اإليجابية التي أحدثتها جهود 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عىل صعيد زيادة الوعي 

النسايئ، واالهتامم بتعليم املرأة وتثقيفها وتوعيتها، حتى 

أصبحت رشيكة رئيسية يف مسرة تنمية املجتمع وتطوره.

م أي أمة  تؤمن س��مو الشيخة فاطمة بنت مبارك بأن تقدُّ

ورقيها لن يتحققا إال مبش��اركة امل��رأة إىل جانب الرجل، 

ك��ام تدرك أنه يف غياب دور املرأة تظل أي خطط أو رؤى 

تنموية ناقصة ومشّوهة وغر قادرة عىل تحقيق أهدافها، 

ول��ذا تضع يف مقدم��ة أولوياتها العمل ع��ىل تهيئة املرأة 

وإعداده��ا يك تقوم بدورها املنش��ود يف خدمة املجتمع، 

وتش��ارك بفاعلية يف مسرة التنمية يف كل مجاالت العمل 

الحكوم��ي والخاص، حتى غدت امل��رأة اإلماراتية بالفعل 

رشيكاً رئيس��ياً يف مس��رة تطور املجتمع، وأثبتت كفاءة 

كبرة يف االضطالع مبس��ؤولياتها يف مختلف املناصب التي 

أسندت إليها.

وال ش��ك يف أن املكان��ة النوعية الكب��رة التي حققتها 

املرأة اإلماراتي��ة إمنا هي من مثار الرؤية املتكاملة التي 

تتبناها س��مو الش��يخة فاطمة لالرتقاء بامل��رأة، والتي 

اس��تطاعت من خاللها أن تربهن للعامل عىل أن اآلليات 

واملبادرات الوطنية الخاصة بامل��رأة التي تبنتها الدولة 

ومؤسسات املجتمع املدين اس��تطاعت أن تقدم مناذج 

إماراتي��ة ناجحة يف املجاالت كاف��ة، يُحتذى بها إقليمياً 

وعاملياً. وقد أكدت سموها يف أكر من مناسبة أن “ابنة 

اإلمارات مل تعد منش��غلة مبامرسة حقوقها وال املطالبة 

به��ا، بعد أن عل��ت رصوح هذه اإلنج��ازات العظيمة 

واملكاسب املتميزة يف إطار النهج الذي اختطه صاحب 

الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه الله، لتمكني املرأة يف جميع املجاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية”.

ورغم م��ا حققته املرأة من إنج��ازات ونجاحات، فإن 

جه��ود واس��رتاتيجيات متكينه��ا ال تتوق��ف،  يف هذا 

السياق جاء إطالق سمو الش��يخة فاطمة بنت مبارك 

“أم اإلم��ارات”، يف مارس 2015 االس��رتاتيجية الوطنية 

لتمك��ني امل��رأة وريادته��ا يف دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة 2015 - 2021، بالتزام��ن م��ع “ي��وم املرأة 

العامل��ي” ال��ذي يوافق الثامن من ش��هر م��ارس كل 

عام، حيث أش��ارت س��موها بهذه املناس��بة إىل قضية 

محورية تتعل��ق بجوهر التفوق اإلمارايت، س��واء عىل 

مس��توى االرتقاء بوضع امل��رأة أو يف املجاالت األخرى، 

وهي اإلرادة القوية لتجاوز العقبات واملشكالت مهام 

كانت ش��دتها أو درجة تعقيده��ا، وهذا ما أكدته “أم 

اإلمارات” بقوله��ا:”إن التحديات التي واجهت العمل 

من أجل متكني املرأة خالل الس��نوات املاضية مل تشكل 

إعاقة لطموحاتنا، بل مّكنتنا من التفكر بشكل منهجي 

لطرح وس��ائل وطرائق أس��همت يف تذليلها”. وال شك 

يف أن ه��ذا املنهج يف التفك��ر والعمل هو الذي جعل 

املرأة اإلماراتية اليوم يف موقعها املتميز، ليس باملعاير 

اإلقليمية وإمنا باملعاير العاملية، وحّولها إىل منوذج رائد 

يف املش��اركة الفاعلة والحقيقية يف كل مجاالت العمل 

الوطن��ي، فأصبحت وزيرة وقاضية وس��فرة ونائبة يف 

الربملان وحارضة بقوة عىل املستويات كافة.

إن أه��م ما ميي��ز االس��رتاتيجية الوطني��ة لتمكني املرأة 

)2015 – 2021( أنه��ا تتضم��ن أولوي��ات اس��رتاتيجية 

وأهداف��اً مرحلية مح��ددة ميكن التحقق م��ن تنفيذها 

ع��ىل أرض الواق��ع؛ حيث تحت��وي عىل أرب��ع أولويات 

أساس��ية ه��ي: الحفاظ عىل اس��تدامة اإلنج��ازات التي 

تحققت للم��رأة اإلماراتية واالس��تمرار يف تحقيق املزيد 

من املكتس��بات له��ا، والحفاظ عىل النس��يج االجتامعي 

ومتاس��كه من خ��الل تكام��ل األدوار بني الرج��ل واملرأة 

لبناء مجتمع قوي ومتامس��ك قادر عىل مواكبة التغرات 

املس��تجدة، وتوف��ر مقومات الحي��اة الكرمي��ة واآلمنة 

والرفاه االجتامعي بأس��س عالية الجودة للمرأة، وتنمية 

روح الريادة واملسؤولية وتعزيز مكانة املرأة اإلماراتية يف 

املحافل اإلقليمية والدولية. وهذه األولويات االسرتاتيجية 

األربع سوف يتم تنفيذها عىل مرحلتني: األوىل، تستغرق 

الف��رتة م��ن 2015 إىل 2018، في��ام تس��تغرق املرحل��ة 

الثاني��ة الف��رتة م��ن 2019 - 2021، ويف كل مرحلة من 

هاتني املرحلتني أه��داف محددة يتم تحقيقها من خالل 

سياس��ات واضحة. وهذا يعني أن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة متتلك رؤية كاملة وش��املة حول النهوض باملرأة 

ال تتوقف عىل الحارض فحس��ب، وإمنا تش��مل املستقبل 

أيضاً، مبا يتس��م مع “رؤية اإلم��ارات 2021” التي تهدف 

إىل جعل اإلمارات العربية املتحدة من أفضل دول العامل 

يف الذكرى الخمسني إلنش��ائها، وتؤكد كل املؤرشات، ويف 

مقدمتها املؤرشات الخاصة بتمكني املرأة، أن األمور تسر 

بقوة نحو تحقيق هذا الهدف.

ومل يقف دعم س��مو الش��يخة فاطمة بنت مبارك للمرأة 

عند حدود اإلمارات بل تخطاه إىل العاملية، حيث قدمت 

س��موها املنح املالي��ة والجوائ��ز واملش��اريع واملبادرات 

للعدي��د من دول العامل م��ن أجل توفر الحي��اة الكرمية 

وف��رص التعلي��م لإلناث حتى يس��همن يف بن��اء بالدهن 

ودفع عجلة التنمية فيها، إضافة إىل كون س��موها كانت 

سباقة إىل دعم قضايا املرأة املختلفة عىل املستوى الدويل 

مبساندتها للقضايا والجهود العاملية يف هذا اإلطار.

ال شك يف أن املكانة 
النوعية الكبرية التي 

حققتها املرأة 
اإلماراتية إمنا هي من 
ثمار الرؤية املتكاملة 

التي تتبناها سمو 
الشيخة فاطمة 

لالرتقاء باملرأة
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عام على االتفاق النووي..
إيران تزداد عدوانية واستفزازًا

بع��د مرور أكرث من عام عىل اتفاق إي��ران النووي يف 14 يوليو 2015 بني إيران والدول الكربى التي تُعرف 
مبجموعة)1+5( وبعد رفع العقوبات عن إيران املتعلقة بربنامج إيران العس��كري، ال يبدو أن ذلك االتفاق 
النووي قد حقق ما روج له وكان الرئيس أوباما وإدارته يأملون أن يؤدي االتفاق النووي وعودة إيران إىل 
املجتم��ع الدويل كدولة ونظام يحظى بالرشعية الدولية ورفع العقوب��ات وتصدير النفط وتوافد الرشكات 

الكربى عىل إيران، أن يؤدي لنتائج إيجابية! 
وهناك نقاط ضعف وتنازالت ُقدمت إليران يف سبيل التوصل لالتفاق النووي. أبرزه أن االتفاق النووي 
ال ينهي ويفكك لربنامج إيران بل يحده لعرشة أعوام، ويرتك البنية التحتية لتستأنف بعد عرشة أعوام. كام 
ال يتطرق االتفاق النووي ألنظمة وتجارب الصواريخ الباليستية، بل يحظر رشائها لثامنية أعوام. وال يتطرق 
من قريب أو بعيد س��لوك وسياس��ة ومرشوع إيران يف ش��ؤون الدول اإلقليمية ودعمها لإلرهاب، وسجل 

إيران يف حقوق اإلنسان ومعاملة األقليات العرقية. وهذا يثري قلق حلفاء واشنطن وخاصة جريان إيران.
هذا التحول الجذري حس��ب القراءة الغربية الس��اذجة أو الغارقة يف التف��اؤل ترى أن االتفاق النووي 
سيزيد من دخل إيران وذلك سينعكس إيجابا عىل دخل املواطنني، وبالتايل سيعزز ذلك مكانة ودور التيار 
اإلصالح��ي بقيادة الرئيس روحاين-ووزير الخارجية ظريف- وكذلك سيس��اعد االتفاق النووي اإليراين عىل 
ترشيد الخطاب والسياسة اإليرانية الخارجية. وبالتايل سيدفع إيران إىل إعادة النظر يف مرشوعها التوسعي 
ال��ذي لطاملا اش��تكت منه الدول العربية- وخاصة بس��بب تأجيج الفتنة الطائفية الت��ي تغذيها وتؤججها 
وترعاه��ا إيران عرب حلفائها وأذرعها. لكن الواقع الصعب هو أنه خالل العام من توقع االتفاق النووي مع 
إيران، ش��هدنا تدهور كبري للعالقات بني إيران وجريانها وخاصة يف دول مجلس التعاون الخليجي. ش��هدنا 
تراجعاً واحتقاناً كبرياً يف العالقات ملس��تويات غري مس��بوقة فيام اسميه "تسخني للحرب الباردة بني العرب 
وإيران. فقطعت نصف الدول العربية عالقاتها أو خفضتها أو سحبت سفرائها من طهران وطردت السفراء 
اإليرانيني. وذلك بعد االعتداءات عىل س��فارة وقنصلية الس��عودية يف طهران ومش��هد مطلع عام 2016. 
وقررت إيران يف تصعيد غري مربر مبقاطعة موسم الحج القادم وحرمان 80 الف حاج إيراين من أداء فريضة 
الحج! وزادت عزلة إيران بتصنيف حزب الله خليجياً وعربياً منظمة إرهابية، وتعمقت عزلة إيران إسالميا 
بتوجيه انتقادات قاس��ية إليران عىل تدخلها يف الشأن السعودي، يف قمة التعاون اإلسالمي يف إسطنبول يف 
ش��هر مايو املايض، وشكل ذلك سابقة أحرجت إيران التي لطاملا تقدم نفسها كنموذجاً إسالمياً يُحتذى به، 
فإذا بالرئيس اإليراين والوفد املرافق يقاطعون الجلس��ة الختامية التي أدانت سياسات وتدخالت إيران، ما 

شكل صدمة كبرية إليران.
كان واضح��ا خالل عام��ي التفاوض بني القوى الكربى بقيادة الواليات املتحدة األمريكية وإيران منذ عام 
-2015-2013أن الرئيس األمرييك باراك أوباما عّول كثرياً عىل التوصل التفاق نووي لس��ببني، األول هو إرثه 
يف الش��أن الخارجي، حيث بقي س��جله خالياً من أي انجاز يُحس��ب له ويس��جل أنه من انجازاته املهمة، 
باس��تثناء أنه من أعطى األوامر بتصفية أس��امة بن الدن يف عام 2011.  والثاين تسجيل التاريخ أنه يف عهد 
الرئيس أوباما تم تحييد وتجميد ومنع إيران من أن تصبح دولة نووية، حيث كانت إيران حسب املخابرات 

األمريكية عىل بعد أقل من عام من أن تصبح دولة نووية.
أما السبب الثاين فهو تجنب استخدام القوة يف الرشق األوسط، ألن البديل عدم تعاون إيران والتوصل 
التفاق حول برنامج إيران، يعني أن خيار اس��تخدام القوة العس��كرية كخيار أخري كان عىل الطاولة، وهذا 
يتع��ارض م��ع مبدأ الرئيس أوباما الذي ال يرى أنه عىل أمريكا التدخ��ل يف مناطق بعيدة وخاصة يف الرشق 
األوس��ط، ألنها لن تحل مشاكل الرشق األوس��ط القدمية والعميقة التي تستنزف أمريكا يف حروبها الثالثة، 

بعد عقد ونصف من خسائر الدم والبرش واملال يف أفغانستان والعراق وعىل اإلرهاب. 
آخر اس��تفزازات إيران كان يف تقديم وتعبري كل من دولة الكويت واململكة العربية الس��عودية برسالة 
مشرتكة لألمم املتحدة عن احتجاجهام واستيائهام الشديدين من االعتداءات والتجاوزات املتكررة من ِقبل 
إيران، بخرق زوارق عسكرية إيرانية مياه املنطقة املغمورة املحاذية للمنطقة املقسومة يف جزء حقل الدرة 

الذي تعود ملكيته للكويت و السعودية.
من املؤمل أنه بعد عام عىل االتفاق النووي وقمتي كامب ديفيد وقمة الرياض التي اس��تضافت الرئيس 
أوباما، نش��هد تده��ور كيل للعالقة بني الدول الخليجي��ة وإيران، وال تحرك أمريكا س��اكناً لطأمنة حلفائها 
الخليجيني. فيام نش��هد أس��وأ حقبة من مراحل العالقات الخليجية اإليرانية منذ قيام الثورة قبل س��بعة 

وثالثني عاماً•

أ.د. عبد اهلل خليفة الشايجي
أستاذ العلوم السياسية-

جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج 

واشنطن-الواليات املتحدة 
األمريكية

)جيولبوتيك(
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ما من شك أن قرار الدخول يف الحرب هو من 

أصعب القرارات االسرتاتيجية عىل اإلطالق ومن 

املنطقي بأن أي دولة ال تلجأ إىل االستخدام 

الفعيل لألداة العسكرية إال بعد استخدام 

األدوات األخرى من أدوات القوة الوطنية 

والوصول إيل قناعة راسخة أنه ما من سبيل آخر 

لحل األزمة إال بها والوضع أصال يستدعي ذلك 

) هذا يف العموم رغم أن التاريخ يعطي أمثلة 

قد تخالف ذلك(، أدوات القوى الوطنية للدولة 

هي : الدبلوماسية، واملعلوماتية، واإلقتصادية 

والعسكرية.

بقلـــــم:
 املقــــدم ركـــن 

ضــــــــــــــــاوي الكعبــــــــــــي 

قــوات التحالــف العربـــي وإعــادة األمــل
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ه��ذا ما ح��دث يف الواق��ع يف تعام��ل دول الخليج 

العربية مع قضية اليمن حينام اعتدت ميليشيا الحويث 

متعاونة مع الرئيس اليمني املخلوع عيل عبدالله صالح 

وجيشه عىل الحكومة الرشعية وبدأت بفرض سيطرتها 

عىل املحافظات اليمنية واحدة تلو األخرى، وكنا ونحن 

نتابع األحداث حينها نتأمل ملا وصلت إليه اليمن ويف أشد 

القلق مام قد تؤول إليه األوضاع فهناك س��يناريوهات 

عدي��دة محتملة جميعها ال يخ��دم اليمن وال املنطقة. 

دع��وين هنا أوّضح من وجهة نظ��ري كيف قامت دول 

الخلي��ج وقوات التحالف العريب باس��تخدام وتس��خري 

أدوات القوة االسرتاتيجية للتعامل مع قضية اليمن ولن 

أتطرق هنا لألهمية الجيواس��رتاتيجية وما ميثله اليمن 

من عمق أمني لشبة الجزيرة العربية قاطبة.

الخط الدبلومايس: منذ بداية ظهور مؤرشات األزمة 

يف اليمن ) يف مطلع يناير من عام 2011( والتي تزامنت 

مع فرتة الثورات العربية، طالبت الثورة يف اليمن بتغيري 

الحكومة وانترشت املظاه��رات واالعتصامات من أجل 

ذل��ك، كانت دول الخليج ومن خ��ال مجلس التعاون 

الخليجي متابعة ومس��اهمه يف إيجاد حل لألزمة ومنذ 

بدايتها، انبثق عن ذلك املبادرة الخليجية لدعم الوفاق 

الوطني ونقل السلطة بشكل يحفظ اليمن من الفوىض، 

هذا عىل املس��توى اإلقليمي، أما عىل املس��توى الدويل 

فج��اءت قرارات مجل��س األمن مؤي��دة وداعمة لهذه 

الدبلوماس��ية ومن خال عدد من الق��رارت كان أولها 

الق��رار رق��م 2014 يف نهاية ع��ام 2011 الذي دعا فيه 

الرئيس اليمني الس��ابق إىل قبول خطة مجلس التعاون 

الخليجي لنقل الس��لطة، ثم تاه الق��رار رقم 2051 يف 

منتص��ف عام 2012 الذي أكد م��رة أخرى عىل رضورة 

تنفيذ املب��ادرة الخليجية ودعم الوفاق الوطني والقيام 

بانتخاب��ات عامه، ك��ام توّعد كل من يق��ّوض العملية 

االنتقالي��ة بفرض عقوبات عىل الرغ��م من رحيل عيل 

عب��د الله صالح من الس��لطة إال أنه أىب أن يرتك نفوذه 

يف مؤسس��ات الدولة والقادة املوال��ن له وأفراد عائلته 

املس��يطرين ع��ىل مؤسس��ات حيوية عدي��دة أهمها 

الق��وات املس��لحة، ورغ��م االمتيازات الت��ي وفرتها له 

املبادرة الخليجيه إال أنه ع��اد ليحالف الحوثين الذين 

حاربهم مرات عديدة يف ف��رتة حكمة الطويلة ليقوموا 

س��وياً باالنق��اب عىل الحكوم��ة الرشعية والس��يطرة 

ع��ىل مفاص��ل الدولة وع��ىل العديد م��ن املحافظات، 

ثم هاجموا دار الرئاس��ه وحل��وا الربملان ليعينوا محمد 

عيل الحويث رئيس��اً لليمن مام اضط��ر الرئيس الرشعي 

املنتخ��ب عبد ربه منصور ه��ادي لانتقال إىل عدن يف 

نهاي��ة 2014، ويف نهاي��ة فرباي��ر 2015 أصدر مجلس 

األم��ن بياناً دعا فيه الحوثي��ن ملفاوضات برعاية األمم 

املتحدة وحذرت دول الخليج ميليشيا الحويث وحليفهم 

بعدم دخ��ول عدن التي أعلنتها خطاً أحمر ال يس��مح 

بتج��اوزه، إال أن ذلك مل ينِث الحوثين عن مهاجمة عدن 

فلم يأخذوا ه��ذا التحذير عىل محمل الجد مام اضطر 

ه��ادي للخروج من اليمن، وباءت كل املحاوالت إلقناع 

الحوثين باالس��تامع إىل لغة العق��ل والتفاوض ملصلحة 

اليمن بالفشل نتيجة التعنت والطمع يف السلطة. 

بع��د وصول الدبلوماس��ية إىل نهاية الطريق يف هذا 

املنح��ى ت��م اس��تخدام األداة العس��كرية )طبعا ظل 

خ��ط الدبلوماس��ية يعمل مع القوى األخ��رى وال يزال 

وسيس��تمر وسأش��ري إىل ذلك الحقاً( وخط املعلومات 

وخط االقتصاد وكام ييل:

الخط العسكري: بدأت العمليات العسكرية بعاصفة 
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الحزم عند الس��اعة 2400 بتوقيت الرياض يف 26 / 3 / 

2015 محقق��ه بذلك مفاجأة للعامل أجمع حيث بّددت 

األقوال والش��كوك يف ق��درة دول الخليج عىل التصدي 

للمخاطر والقيام بعمل عس��كري دون تنس��يق مسبق 

مع الواليات املتحدة وأعلن��ت أن أجواء اليمن منطقة 

محظ��ورة، وحّذرت م��ن االقرتاب من املوان��ئ اليمنية 

واستهدفت القوة العس��كرية لانقابين فدمرت جزءاً 

كبرياً من األس��لحة الثقيلة والصواريخ البالستية والقوة 

الجوية ، دخل تحت مظلة التحالف 10 دول -خليجية 

وعربية وإسامية- بهدف إنقاذ الرشعية يف اليمن، ونال 

التحال��ف تأييد الدول العربية وقبول املجتمع الدويل ) 

هنا يتضح ايضا ُدُور الدبلوماس��ية يف جهد متزامن مع 

الخط العسكري(.

يف 21 / 4 / 2015 ب��دأت عملي��ة إع��ادة األمل بعد 

أن حقق��ت عاصف��ة الح��زم أهدافها ، ورغم تش��كيك 

أطراف كثرية يف استخدام قوات برية من قبل التحالف 

يف العملي��ات ملا يرتت��ب عليه من مخاط��رة كبرية، إال 

أن العملي��ات الربية بدأت لقوات التحالف ومبش��اركة 

املقاوم��ة الش��عبية اليمنية انطاقا من ع��دن وتوالت 

االنتص��ارات بفض��ل م��ن الله ث��م بجه��د وتضحيات 

قوات الرشعية فت��م تحرير عدن وأعيد مطارها للعمل 

واس��تقبال الطائ��رات العس��كرية ثم املدني��ة وتوالت 

النجاح��ات يف لحج وم��أرب وتتقدم الق��وات يف األيام 

املقبلة  لتطهري صنع��اء. كان القرار بالتدخل بحد ذاته  

درءاً لألقاوي��ل بأن التحالف ل��ن يتدخل برياً، وصاحب 

العمليات تقديم الدعم اإلنس��اين للشعب اليمني رغم 

وج��ود صعوب��ات إليص��ال املعونات. والزال��ت األداة 

العسكرية فاعلة وستظل كذلك حتى تحقيق األهداف 

االسرتاتيجية للتحالف. 

رديف��اً  األداة  ه��ذه  عمل��ت  املعلوم��ات:  خ��ط 

للدبلوماس��ية والقوى األخ��رى ولتعزيزها فمنذ ظهور 

بوادر األزمة واملعلومات تتدفق يف كل وس��ائل اإلعام 

وب��كل القنوات للخروج باليم��ن من هذه األزمة وملنع 

تفاقمها وهذا ما س��اعد يف الحصول عىل التأييد الواسع 

للعمل العس��كري لق��وات التحال��ف العربية بعد بدء 

عاصفة الح��زم يف اليمن، فعىل الصعي��د اإلقليمي من 

خال الدول العربية يف مؤمتر القمة العربية الس��ادس 

والعرشي��ن وع��ىل الصعي��د الدويل بق��رار من مجلس 

األمن رقم 2216 الذي فرض حظر تصدير الس��اح عىل 

ميليش��يا الحويث ) وهو نتيجة جه��د دبلومايس كذلك 

(، ول��وال أن خ��ط املعلومات كان فاعًا محلي��اً وعاملياً 

ملا تقب��ل املجتمع ال��دويل الحرب به��ذه الرسعة، كام 

أن ق��رار الح��رب أصًا بني عىل معلوم��ات، ومن جهة 

أخرى الحظنا دور املتحدث الرسمي لقوات التحالف يف 

إيصال الرسالة اإلعامية للقوات وتوضيح سري العمليات 

والرد عىل أي استفس��ارات أو غموض لوس��ائل اإلعام 

املحلي��ة والدولية م��ام أبقى العامل أجم��ع عىل اطاع 

بعمليات قوات التحالف ودرءاً ألي معلومات مغلوطة 

قد توجه لتقويض الرأي العام عىل التحالف عاوة عىل 

توضيح رشعية العمليات التي بنيت أساس��اً عىل طلب 

رس��مي من قبل حكومة الرئيس الرشعي لليمن والذي 

ميثل الشعب اليمني. 

تعد وس��ائل التواصل االجتامع��ي اليوم إحدى أهم 

وس��ائل تبادل املعلوم��ات ولقد ب��رزت أهمية وجود 

جه��ات رس��مية تق��وم بالتفاعل م��ع ه��ذه القنوات 

والتصدي للش��ائعات واملعلومات واألنشطة املشبوهة 

فيها لضامن إيصال رس��الة صحيحة لرشيحة كبرية من 

الب��رش داخل وخ��ارج ال��دول وفرض مراقب��ة وقوانن 

رادعة ملسيئي اس��تخدامها، وندرك جميعاً رسعة تناقل 

املعلومات يف هذا العرص وصعوبة الس��يطرة عليها إال 

أن فاعلي��ة االتصال الحكومي أس��هم يف التعامل البناء 

معه��ا واعتق��د أن دول التحال��ف قد نجحت بش��كل 

ملحوظ عىل املستوى املحيل وبصورة أقل عىل املستوى 

اإلقليمي و العاملي.

خط االقتصاد: إن دعم مجهود العمليات العسكرية 

والتكلف��ة الكب��رية املرتتب��ة عليها تجعل اس��تمراريتها 

صعبه ج��دا إن مل تكن مس��تحيلة دون وجود اقتصاد 

ق��وي، إن عملية إعادة األمل تندرج بش��كل كبري عىل 

أع��امل االغاثة اإلنس��انية ودع��م الدول��ة واإلقتصاد 

اليمني يف مش��اريع عديدة للبني��ة التحتية أثناء وبعد 

انتهاء العمليات يف مرحلة االس��تقرار إلعادة اإلعامر ) 

قدمت اململكة العربية الس��عودية دعامً كبرياً يف هذا 

الجانب كام خصص��ت دولة اإلمارات ما يقارب نصف 

مليار درهم ملحافظة عدن وحدها يف مشاريع خدمية 

وإلع��ادة تأهيل البني��ة التحتية لعدد من مؤسس��ات 

الدول��ة( وبذلك فإن هذا الجان��ب يضع العبء الكبري 

عىل دول التحالف.

أعجبني املتحدث الرس��مي لقوات التحالف العميد 

الركن أحمد عس��ريي يف رده أثن��اء مؤمتر صحفي عىل 

سؤال من أحد الصحفين جاء عىل النحو التايل:

الصحفي: كم بلغت فاتورة العمليات؟

العميد: تقصد تكلفة العمليات يف عاصفة الحزم؟

الصحفي: نعم. 

العمي��د:  أم��ن وس��امة اليم��ن أهم م��ن تكلفة 

العمليات العسكرية.

إن أدوات القوة الوطنية للدولة ال ميكن فصلها عن 

بعضها البعض، فالدبلوماس��ية واملعلوماتية مثا عما 

س��وياً يف الحفاظ عىل متاس��ك التحال��ف بل وانضامم 

دول أخرى للتحال��ف، وبذلك ناحظ أن كل خط قوة 

يدعم ويعزز اآلخر،  وقد يكون الجهد الرئيس ألحدها 

يف مرحل��ة معينة ث��م يتغري  لخط أخ��ر وهكذا فهي 

تعمل يف تزامن وتناس��ق منظم كفرقة أوركسرتا تحت 

سيطرة املستوى االسرتاتيجي للدولة لتحقيق األهداف 

االسرتاتيجية .

وميكنن��ا الق��ول إن التحالف هو اتحاد ولو بش��كل 

مؤق��ت يف أدوات القوى االس��رتاتيجية لدول التحالف 

 )Force  Mutiplier( وبذل��ك يعترب مضاعف��اً للق��وة

ليس يف القوة العس��كرية فحسب بل يف جميع أدوات 

القوة الوطنية لتحقيق األهداف املرغوبة.

لقد صنفت بعض الدول اليمن كدولة فاش��لة لّكن 

قوات التحالف العربية تدخل��ت يف اليمن بالعمليات 

العس��كرية إلعادة الرشعية ولن��رصة الحق وألن دول 

الخلي��ج والتحالف ال تريد اليمن أن تكون فاش��لة بل 

تريد له��ا النجاح واملنعة والكرام��ة واألمن واالزدهار، 

نس��أل الله تعاىل أن يحفظ جن��ود التحالف واملقاومة 

الشعبية البواسل وأن يفرحنا بنرص قريب اللهم آمن•



بقلم: سامي الريامي
كاتب وصحفي

لن نبجل من اليريد اخلري لنا!
بالنسبة يل كمواطن إمارايت، فإين ال أكرتث يف ما يفعله رئيس أو قائد يف بلده، وسواء كان ذلك الرئيس ناجحاً 

أو فاشالً فذاك شأنه وشأن شعبه، أما أنا فال أرى يف الكون كله من هو أفضل من وطني ، وال من هم 

أفضل من قاديت، وال ميكن أبداً أن أجعلهم يوما يف موقع مقارنة أو مفاضلة مع غريهم، ألنه وبكل بساطة 

ال يوجد أي داع أو مربر للمقارنة، فاألمر واضح وضوح الشمس، ونور الشمس ال يحتاج لربهان لوجوده!..

بالتأكيد مل نصل هنا يف االمارات ملرحلة الكامل يف كل يشء، كام هو شأن جميع دول العامل، ال يوجد 

كامل كامل، ولكنها مامرسات مختلفة، تنجح يف مكان وتفشل يف مكان آخر، املهم أننا هنا يف االمارات 

نفخر بأننا نعيش يف واحدة من أرقى دول العامل، وأجملها، وأكرثها أمنا وأمانا واستقرارا، وال ينقصنا يشء 

ال تستقيم الحياة من دونه، وهذا يف حد ذاته يساوي الدنيا وما فيها !!

ال نعيش هنا عىل أوهام، وأحالم، ووعود انتخابية، وال يوجد لدينا قائد يستغل الدين ويتمسح به من 

أجل تحقيق هدف شخيص يزيد به رصيد التوسع يف الصالحيات والتمسك بالسلطة والسيطرة عىل جميع 

مفاصل الدولة، نظامنا واضح، وقادتنا وحكامنا مارسوا صالحياتهم من أجل إسعاد الشعب، مارسوها بحب 

واخالص، لصالح الشعب ومن أجل الشعب، ال من أجل التمتع بالسلطة والهيمنة عىل الدولة!

نواكب التطور، ونتابع ما يجري يف العامل، ونبحث عن أفضل املامرسات، لنجربها، ال نقف عند نقطة 

معينة، ونسعى للتغيري لألفضل بشكل مستمر، هذه هي السياسة الواضحة يف االمارات، وهذه مسؤولية كل 

مسؤول وموظف أينام كان موقعه، ومهام كان منصبه، فنحن جميعاً نعمل من أجل بناء الوطن ورفعته، 

كل يف مجاله يتطور ويطور..

نعمل جميعاً، حكام وقادة وشعب، من أجل إمارات املستقبل، ومن أجل حياة أفضل لألجيال املقبلة، ال 

هم لنا غري ذلك، وال نهتم بالشؤون الداخلية للدول األخرى، ألن االمارات هي مسؤوليتنا األوىل واألخرية 

وال منلك وقتاً يك نضيعه يف االنشغال بغرينا!

ال يعني ذلك أن نكون مغيبني عن العامل، وال يعني ذلك أن ننفصل عن األحداث من حولنا، هذا غري 

معقول بالتأكيد، ولكن ال داعي للحامس الزائد عن اللزوم، وال داعي للتحيز غري الطبيعي لدولة أو رئيس، 

أو لتجربة قد تنجح أو تفشل، فال مصلحة مبارشة تعود علينا جراء نجاح رئيس يف دولته أو فشله، ولن 

نستفيد شيئاً من بقاء نظام أو زوال نظام، ال يهمنا ذلك، ولن يفيدنا ذلك، ألننا نعيش يف دولة راقية يتمنى 

العيش فيها ماليني من البرش، يف حني أننا كإماراتيني ال نتمنى أن نعيش يف مكان آخر غري االمارات، أليس 

يف ذلك دالالت كثرية!

ننفتح عىل العامل، ونحتفظ بعالقتنا املميزة مع جميع االشقاء واألصدقاء، نفرح لفرحهم، ونأمل ملصابهم، 

دول  مختلف  مع  وحب  بصدق  االمارات  تفعله  وأكرث  ذلك  كل  أزمة،  كل  عند  ونعينهم  معهم،  نتعاون 

وشعوب العامل، لذا فهي ال تستحق من العامل سوى الحب..

العامل تحبنا بصدق، هذه املثاليات غري  لن نكون مثاليني زيادة عن الحد، ولن ندعي أن جميع دول 

الدولية، وهذا أمر طبيعي، هناك من يكرهنا ويحقد علينا، وهناك من  موجودة يف السياسة والعالقات 

يتمنى زوالنا، وهناك من يتمنى أن يسيطر عىل ثرواتنا وينهبها، وهناك من ال يريد الخري لنا، وهناك من 

النوايا،  نوايا كل منهم، والتعامل معهم بحذر وفقا لهذه  آنية، والذكاء يكمن يف معرفة  يجاملنا ملصالح 

لذا فال داعي أبدا أن نتحمس كشعب بشكل زائد عن الحد ملن ال يريد لنا الخري واالستقرار، فلنعلم بأن 

السياسة أفعال أكرث منها ترصيحات، وكل فعل له دالالت ومعنى، وأفعال من يكرهنا واضحة، فهل من 

املنطقي أن نهتم ونهلل ونبجل ملن ال يريد لدولتنا الخري!!•
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التحـول الكبيـر يف دور اجليـوش يف ظـل الثـورات الــــــــــــــــــــــداخليـة وحتدياتها اخلطرية على القادة العسكريني
بقلـــــم:/ الرائد 

سعيــــــــــد الزحمــــــــي

من املعروف أنه لكل حقبة من الزمان سامتها الخاصة، 

تت��اءم ومعطياتها وتتغري بتغريه��ا فلكل زمان ظروفه 

ومس��تجداته والع��ر ال��ذي نعيش- ع��ر الثورات 

والراع��ات الداخلية ال��ذي عمت في��ه النزاعات يف 

معظم أنح��اء العامل وبخاصة يف منطقتنا العربية حيث 

تفش��ت الثورات الداخلية فيام يع��رف بالربيع العريب. 

ورغم أن البداي��ة كانت عفوية تعبريا عن الغضب ضد 

القمع البولي��ي املفرط ألنظمة الحكم يف تلك البلدان 

، إال أن املواق��ف تصاع��دت وزادت االصطدامات من 

ح��دة املواجه��ة وتأزمت املواق��ف وتفاقمت األوضاع 

حت��ى آل��ت إىل ما آلت إلي��ه من أح��داث دامية راح 

ضحيته��ا األلوف ال بل مئات األل��وف وكان لها تبعات 

كثرية وآثار خطرية عىل جميع الصعد ومختلف نواحي 

الحياة وألقت ظالها وتحدياتها عىل كافة املس��تويات 

فالقوات املس��لحة التي تعد الدرع الحصني للذود عن 

ثرى الدولة التي تنتمي إليها ضد أي دولة معادية وهو 

الدور االعتيادي للجيوش كافة أصبحت تواجه ضغوطاً 

محلية وتحديات كبرية حولتها عن دورها األسايس حيث 

تضطل��ع القوات املس��لحة باإلعداد واالس��تعداد التام 

للوصول إىل أعىل درجات الجاهزية القتالية للدفاع عن 

أوطانها ، ورغم أن القوات املسلحة يف كل باد الثورات 

العربية قد وجدت نفس��ها يف مواجه��ة االحتجاجات، 

ف��إن جيوش��ها أخذت مواق��ف متباين��ة . فبعض تلك 

املؤسسات العس��كرية قد أيد الثورة، وتعهد بحاميتها 

من الي��وم األول ، ومنها من تردد وتدخل لحامية ثورة 

باده بعد وقت قصري ، ومنها من انقسم عىل نفسه بني 

الثورة ونظام الحكم بشكل ش��امل أو جزيئ العتبارات 

سياس��ية وقبلية، ومنها من عمل بكل طاقته مع النظام 

ضد ثورة بدأت س��لمية ، ومنها من مل تستطع مجابهة 

املوق��ف منفردة ألس��باب سياس��ية أو عرقية، فطلبت 

العون الخارجي، وهناك دول استطاعت السيطرة عىل 

االحتجاجات يف بدايته��ا، بتحقيق بعض املطالب، من 

تغيري قيادات، أو دع��م مايل واجتامعي، أو الرشوع يف 

أخذ خطوات إصاحية أو ترشيعية .

يف خض��م تل��ك الث��ورات الداخلي��ة وج��د القادة 

العسكريون أنفس��هم - عىل إختاف مستوياتهم أمام 

تحدي��ات وضغوط مل يعت��ادوا عليه��ا ومل يضعوها يف 

الحس��بان قط ، فه��ي خارجة عن م��دى صاحياتهم 

وقد تتعارض مع واجباتهم األساس��ية ودورهم الرئيس، 

فقد وضع أصحاب القرار من القادة العس��كرين عىل 

املحك وأجربوا ع��ىل اتخاذ القرارات التي تتعلق مبصري 

الوطن وإضطروا لاستجابة لنداء املعارضة واالنتفاضة 

الش��عبية من أجل تخلي��ص الباد من زعيم ش��موىل 

أو مس��تبد وخال تل��ك االحتجاجات تلق��ت القوات 

املس��لحة - الت��ي تحظى باح��رام كبري داخ��ل األمة ، 

دعوات رصيحة للتدخل ، ملا تكتسبه القوات املسلحة 

من سمعة طيبة باعتبارها »املؤسسة الوحيدة املستقرة 
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واملحايدة « فالجيش هو املؤسسة األكرث ثقة ما جعلها 

أم��ام خيارين أحاهام م��رٌّ ، فإما أن يبق��وا محايدين 

ويرفضوا دعوة الشعب لهم بالتدخل وبالتايل يخرسون 

املكان��ة املرموق��ة والثقة الكب��رية التي منحه��م إياها 

املجتمع ، وإما أن يخوضوا تحٍدياً وصداماً مع الساس��ة 

والنظ��ام الحاكم وهو ماال يحمد عقباه وقد يجر الباد 

إىل حروب داخلية تأكل األخرض واليابس وال يس��تفيد 

منها اإل أعداء األمة.

التحدي��ات التي واجهتها القوات املس��لحة 
خالل م��ا يُع��رف بالربيع الع��ريب، تعارض 
املسؤوليات مع الواجبات األساسية وطبيعة 

التسليح
تنرصف املهمة الرئيس��ة للقوات املس��لحة أساس��ا إىل 

حامية الدولة، ب��را وبحرا وجوا، ضد العدوان الخارجي 

ومنع املس��اس بس��يادة الدولة وحفظ حدودها ، كام 

تسهم يف حامية الرشعية الدس��تورية الداخلية للدولة 

ومكتس��بات الدولة والشعب، كذلك إسناد قوات األمن 

يف إدارة األزم��ات، خاص��ة يف حالة الك��وارث الطبيعية 

واألزمات. ومع هذا فإن طبيعة تنظيم وتسليح القوات 

املس��لحة - واملتناس��ب مع مهامها القتالية الرئيسة يف 

ميدان القتال، برا وبحرا وجوا- ال تس��مح لها بأن تقوم 

مبه��ام قوات الرشطة واألجهزة األمني��ة، أو مبهام قوات 

األم��ن الداخيل وفض الش��غب. وإذا اضط��رت لذلك، 

فإنه يكون لفرتات مح��دودة. أما يف حالة امتداد هذه 

الف��رتات فإنه ينتج عنه إش��كاليات متعددة، س��واء يف 

الش��ارع، أم التأثري الس��لبي عىل واجباته��ا الوطنية يف 

جبهات القتال، أم اش��رتاك قياداتها يف إدارة سياس��ية، 

بعيدة نس��بيا ع��ن خرباتها الرتاكمي��ة النوعية األصلية، 

وما لذلك من آث��ار وتداعيات خطرية داخلية وإقليمية 

ودولي��ة ، ويف هذا اإلطار، فإن تنظيم وتس��ليح القوات 

املس��لحة، برا وبحرا وجوا، يتناس��ب مع ويرتبط مبهمة 

رئيس��ة، تتعلق بالقدرة العس��كرية ع��ىل حامية كيان 

الدول��ة وإمكاناتها االقتصادية والبرشية وحدودها ضد 

التهديدات املعادية، الربية والجوية والبحرية، باإلضافة 

إىل املعاونة يف تأمن الرشعية الدستورية للدولة، وأيضا 

املعاونة يف إدارة األزمات، ومواجهة الكوارث الطبيعية، 

والحوادث الكربي كمهم��ة ثانوية ، ورغم وجود بعض 

املهام الثانوية، فإن اس��تخدام. القوات املسلحة كقوات 

أمن أو فض شغب ال يتناس��ب مع تنظيمها وتسليحها 

الثقي��ل. وإذا اضط��رت، فيك��ون ذلك بق��وات خفيفة 

ولف��رتة زمنية محدودة، حتى ال تتأث��ر جبهات القتال، 

وحت��ى ال تتأثر تل��ك القوات نتيجة البقاء يف الش��ارع 

لف��رتة طويلة، مام يؤثر بالس��لب يف الكف��اءة القتالية 

، وع��ىل ذلك، ف��إن ما حدث بوس��اطة الجيوش، خال 

ثورات الربيع العريب، كان من املفرتض أن يندرج تحت 

املهام الثانوية للجيوش، لكن تلك املهام الثانوية خلقت 

مش��كلة. فتباين مواق��ف الجيوش بن دع��م الثورات 

وحاميتها يف بعض الدول، والقمع يف دول أخرى، سوف 

يرتك آثارا سلبية يف الش��ارع السيايس والشعبي، يتدرج 

من عدم الرضا، إىل االعرتاض، إىل السخط، إىل الكراهية.
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زيادة األعباء عىل امليزانيات العسكرية
حيث يتم إنفاق معظم ميزانيات القوات عىل التس��ليح 

والع��دة والعتاد واس��تعاضتها إلمداد س��احات الرصاع 

الداخ��يل وفض الش��غب وتعقب املخرب��ن ، ورغم أن 

بعض الدول ال يع��اين اقتصادها كثريا، يف حالة تخصيص 

ميزانيات عس��كرية ضخمة – خاصة ألغراض التسليح ، 

إال أنها تبقى تعاين من مشكلة محدودية القوى البرشية 

، م��ام يؤدى إىل اس��تكامل القوى البرشية العس��كرية، 

بالتعاقد مع عسكرين متقاعدين من الخارج وذلك لسد 

العج��ز، وف��رض التجنيد اإلجباري مام يؤثر يف النس��يج 

االجتامع��ي، داخل الجيوش، خاصة أن بعض تلك الدول 

تعاين مش��اكات عرقي��ة وإثنية، متثل أحيان��ا أحد أهم 

روافد العمليات االحتجاجية فيها.

 تكتسب القوات 
املسلحة سمعة 

طيبة باعتبارها 
املؤسسة 

الوحيدة املستقرة 
واحملايدة

فقدان الرسية والشفافية والرقابة
ال تقترص هذه اإلش��كالية ع��ىل دول الثورات العربية، 

ولكنه��ا موج��ودة يف جمي��ع الدول بنس��ب متفاوتة، 

ومتدرج��ة ب��ن )اإلفش��اء واإلقص��اء(، فاملطلوب هو 

الشفافية املقننة واملحسوبة التي ال تخل بالرسية التي 

تس��عى أجهزة اس��تخبارات الدول املعادية إىل معرفة 

تفاصيله��ا، خاصة نظم التس��لح. كام أن اإلقصاء وعدم 

الش��فافية يحرمان الدولة من الس��يطرة والرقابة عىل 

إح��دي مؤسس��اتها، والتي متول م��ن موازنتها، خصام 

م��ن اقتصادها.ولكن رغ��م أهمية رقاب��ة الدولة عىل 

مواردها وميزانياتها العامة والفرعية ملؤسس��اتها، فإنه 

يجب أن يقترص ذلك يف امليزانيات الدفاعية عىل دائرة 

صغرية، تشمل املعنين باألمن القومي داخل السلطات 

التنفيذي��ة للدول��ة من جهة، والجهات املس��ؤولة عن 
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وضع السياس��ات الدفاعية، حسب مسمياتها املختلفة 

م��ن دول��ة إىل أخرى مث��ل )مجلس الدف��اع الوطني، 

ومجل��س األمن القومي، واملجلس العس��كري ... إلخ( 

من جهة أخرى.

املعونات الخارجية، خاصة العسكرية
تكم��ن بداية فلس��فة املعونات الخارجي��ة من الدول 

الغني��ة املانحة إىل ال��دول الفقرية املتلقي��ة، يف البعد 

األخاقي للتكافل اإلنس��اين، ومع تطور النظام العاملي، 

مل يع��د مفهوم التوازن يقترص عىل التوازن العس��كري 

وغري العس��كري، بل تطور إىل مفه��وم توازن املصالح 

ب��ن طرفن، أو ع��دة أطراف، ليحص��ل كل طرف عىل 

إن تنظيم وتسليح 
القوات املسلحة 

يتناسب ويرتبط مبهمة 
رئيسة تتعلق بالقدرة 

العسكرية على حماية 
كيان الدولة وإمكاناتها 

االقتصادية والبشرية

ممي��زات، مقاب��ل أن يعط��ي للطرف اآلخ��ر مميزات 

مقابل��ة. فال��دول الغنية املانحة للمعون��ات الخارجية 

)عسكرية أو اقتصادية(، مثل الواليات املتحدة واالتحاد 

األورويب، متن��ح معوناتها للدول الفقرية بهدف الحصول 

عىل التسهيات املختلفة ومعاملة الدول املانحة كدول 

)أوىل بالرعاي��ة( وإعطائه��ا أولوية البح��ث عن النفط 

والرثوات املعدني��ة. وقد تذهب املمي��زات إىل منحى 

غري أخاقي، مثل الس��امح لبعض الدول النووية الغنية 

بدفن نفاياته��ا النووي��ة يف األرايض أو املياه اإلقليمية 

لل��دول الفق��رية. وغالبا ما يتم ذلك يف ش��كل صفقات 

رسية مع رؤس��اء تلك ال��دول الش��مولية، وبعيدا عن 

معرفة شعوبهم.

تورط الجيوش يف حقل السياسة
اإلش��كالية هنا هي مدى االنغامس يف السياس��ة، وهنا 

نفرق بن السياس��ة الداخلية والخارجي��ة. فاالنغامس 

يف السياس��ة الداخلي��ة يظ��ل غري مرغ��وب فيه، إال يف 

حامي��ة الرشعية الدس��تورية للدولة. وتزداد املش��كلة 

حدة يف حالة تقس��يم الجبهة الداخلية للدولة بش��كل 

طائفي، لكل منها ميليشياته الخاصة . األمر يختلف يف 

مجال السياسة الخارجية، فمش��اركة قيادات املؤسسة 

العسكرية يف اتخاذ القرارات االسرتاتيجية ذات العاقة 

باألمن القومي أمر واجب. فحتى القرارات االسرتاتيجية 

املصريي��ة، مثل قرار الح��رب، الذي يص��در من رئيس 

الدولة أو امللك، بصفته القائد األعىل للقوات املسلحة، 

فإنه يف الواقع تصاغ مواده بوس��اطة العس��كرين، قبل 

أن يرفع إىل مؤسسة الرئاسة، ليعود يف صيغته النهائية، 

وبعد اعتامد الرئيس، كمهمة للقوات املسلحة. 

إدارة العالقات الخارجية - العس��كرية مع 
تغيري نظم الحكم

ال تزال دول الربيع العريب التي أقصت رؤوس الحكم يف 

املراحل االنتقالية إلرس��اء نظم دميقراطية، والتي ثارت 

الش��عوب من أجلها. ورغم أن تلك الدول ولفرتة قادمة 

ستظل منشغلة بالشأن الداخيل قبل الخارجي، املتمثل 

يف العاق��ات اإلقليمي��ة والدولية، فإنها ب��دأت تواجه 

بالفعل إشكالية إدارة العاقات مع األطراف الخارجية، 

عىل مس��تويات ح��ادة، مب��ا يف ذل��ك إدارة العاقات 

العسكرية. فالدول الفاعلة يف النظام اإلقليمي والدويل 

مل تنتظ��ر، وبادر معظمها بإعان مواقفها املؤيدة لنظم 

الحكم الجدي��دة -باعتبارها متثل إرادة ش��عبية- رغم 

تردد معظمها خال مرحلة الثورات ، لرتي من س��يفوز 

يف النهاية لتؤيده. ورغ��م تحفظ معظم الدول الفاعلة 

عىل صعود التيار الديني، فإنها مل تجد بدا من التعامل 

معه، كأمر واقع جديد يف معادلة العاقات الدولية.

إن هن��اك مثاني��ة تحديات معق��دة تواجه الجيوش 

العربي��ة يف الف��رتة الحالية، وهي ليس��ت مس��تعصية 

الح��ل، إذا عملت جميع األط��راف مبنطق محدد، هو 

الحف��اظ عىل الدول��ة، مبنع انزالقها إىل عدم اس��تقرار 

مزمن، أو حرب أهلية، أو تفتت إقليمي، أو العودة إىل 

الديكتاتوري��ة. وميثل التعام��ل الحكيم واملنفتح مع ما 

يتعلق باملؤسس��ات العسكرية، من جانب كافة القوى، 

واحداً من مفاتيح السري يف طريق الحفاظ عىل الدولة، 

أو السري يف اتجاه انهيارها، معا، وفق ما سيحدث يف كل 

حالة عىل حدة •
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القوة احلقيقية لدولة االمارات 
العربية املتحدة

بقلم : 
محمد خليفه بن 

كلفوت القبيسي

دار�س بكلية الدفاع الوطني

 إن القوة الحقيقية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ال تكمن يف 

القدرات العسكرية، و ال يف املساحة، و ال السكان، و املوارد املادية 

األخرى، بل يف القدرة عىل التأثري، والتالحم الوطني  .

 و عنارص هامة أخرى نربزها فيام يأيت: 

 أوالً: قيادة الدولة املعتمدة عىل أس��س الحكم الرشيد، 

والت��ي جعلت من العالق��ة بني الحاك��م و املحكوم عالقة 

سلس��ة وعفوي��ة، وق��د جعلت م��ن الحاكم أباً للش��عب 

جميع��اً، و فرداً ليس بأفضل حال منه��م، من حيث تبادل 

الح��ب و االحرتام، و الثق��ة املتبادلة ب��ني الطرفني، و ظل 

إنس��ان اإلمارات و توفري العيش الكري��م له هدفاً للقيادة، 

املستهدف يف كل الخطط التنموية. 

 ثاني��اً: وضعت دول��ة اإلمارات منذ نش��أتها بذور قوتها 

الحقيقية يف إقرار مبدأ املس��اواة ب��ني املواطنني جميعاً يف 

الحقوق و الواجبات، و نص دس��تور الدولة يف املادة )14( 

عىل تأكيد مبدأ املس��اواة و العدال��ة االجتامعية، و تكافؤ 

الفرص لجمي��ع املواطنني من دعامات املجتمع، و التعاضد 

و التزام الصلة و الثقة بينهم ، و أكد الدستور أيضاً يف املادة 
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)35( ع��ىل مبدأ املس��اواة بني املواطن��ني يف تويل الوظائف 

العامة.

 ثالث��اً: تكتس��ب دول��ة االم��ارات  قوتها م��ن التكافل 

االجتامع��ي والتالح��م الوطن��ي و التي تعود ج��ذوره إىل 

التقاليد العربية األصيلة، و تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف، 

حي��ث صار أبن��اء اإلمارات جميع��اً أرسة واح��دة )البيت 

متوحد(.

 رابعاً: إن الطبيعة املتميزة لشعب اإلمارات متثل مصدراً 

م��ن مصادر قوتها، حيث يتميز الش��عب اإلم��ارايت بدماثة 

األخ��الق، و االحرتام، وك��رم الضيافة، و التمس��ك برتاث و 

تقاليد األجداد و اآلباء، و تقبل الشعوب األخرى و ثقافتها، 

و قد س��اهم ذلك يف قيام مجتمع ق��وي متعدد الثقافات، 

يعي��ش فيه املواطن��ني االماراتيون يف تناغم و تس��امح مع  

وافدي��ن قدم��وا إىل الدولة من جميع أنح��اء العامل، و كان 

ملفهوم التس��امح الذي يلخص روح دولة االمارات دور كبري 

يف اس��تقطاب رجال األعامل من الع��رب من دول العامل، و 

أصبحت اإلمارات مركزاً تجارياً إقليمياً  و عاملياً مام س��اهم 

يف تعزيز مصادر قوتها عاملياً، و لعلنا يف هذا اإلطار نشري إىل 

نتائج االستطالع الذي أجرى بني الشباب العريب عىل إمتداد 

وطننا العريب، و جاءت النتائج إىل أن الغالبية من الش��باب 

الع��ريب يتمنى أن يعمل و يعيش يف دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة بفضل ما يتوافر فيه��ا من بيئة جاذبة، و ما يتميز 

به شعبها من تسامح. 

   خامس��اً: التالحم الوطني القائم بني القيادة و الشعب 

يع��د من أكرب مصادر القوة الحقيقية لدولة اإلمارات، فلقد 

أكدت الدولة منذ قيامها عىل إقرار مبدأ الشورى ، و إتاحة 

فرصة كاملة للمواطنني من اجل املشاركة الكاملة يف عملية 

صنع القرار و املس��اهمة يف مس��رية التنمية املس��تدامة يف 

الدول��ة و  ميثل  املجلس الوطن��ي االتحادي باعتباره برملان 

الدولة س��لطة من س��لطاتها ، و أداة التواصل بني املواطنني 

و الس��لطة التنفيذية، و يعربون من خالله��ا عن آمالهم و 

طموحاتهم.

 سادس��اً: ميثل األمن واالس��تقرار بجميع أش��كاله الذي 

تنعم به دولة اإلمارات مصدرا من مصادر قوتها، وكان لهذا 

االس��تقرار الفضل يف إحداث التنمية الش��املة بالدولة، كام 

كان دافع��ا لجذب الباحثني عن االبداع و التطور و االبتكار 

لقد تحقق اإلس��تقرار األمني ال��ذي تنعم به دولة اإلمارات 

بفضل ما سخرته من إمكانيات هائلة لتطوير جهاز الرشطة 

بالدول��ة، و تأهيل كوادره للقي��ام بدورهم، حتى أصبحت 

الرشطة يف دولة اإلمارات رابع أفضل جهاز رشطة يف العامل .

س��ابعاً: من مصادر قوة دولة اإلم��ارات قيامها بدورها 

اإلنس��اين إقليمي��اً و عاملي��اً، و تقديم املس��اعدات الدولية 

لجمي��ع دول الع��امل ، التي تس��تحق هذه املس��اعدات يف 

مج��االت و قطاعات هامة ، من أجل املس��اهمة يف تنمية 

املجتمعات و حياة البرش، و أصبحت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة األوىل عاملياً كأكرب جهة مانحة دولية للمس��اعدات 

اإلمنائي��ة الرس��مية ، و يف عام 2015م  قدمت مس��اعدات 

التالحم الوطني 
القائم بني القيادة 
و الشعب يعد من 
أكرب مصادر القوة 

احلقيقية لدولة 
اإلمارات



62

دراسات وبحوث

|  العدد 535  |  أغسطس 2016  |

بلغ��ت قيمتها 18.36 مليار درهم متثل نس��بة %1.26 من 

إجاميل الدخل القومي للدولة. و لقد كان لتلك املساعدات 

بالغ األثر يف أن تكتسب دولة اإلمارات إحرتام و تقدير دول 

العامل و شعوبها.  

 الخالصة : لقد أصبح��ت دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بفض��ل الله و ما ذكرناه من عن��ارص لقوتها الحقيقية ذات 

مكانة مرموقة يف املجتمع الدويل ، و منوذجا يس��عى الكثري 

من دول العامل إىل االس��تفادة م��ن تجربتها الرائدة، و ينظر 

إليه��ا الجمي��ع عىل إنها واح��ة للس��عادة و التالحم، و ها 

ه��ي حكومتها الرش��يدة تجس��د هذا املفه��وم العظيم يف 

استخدامات حقيبتني وزاريتني لتسامح و السعادة من اجل 

ترسيخ التسامح و السالم و القيم العليا بني الناس، و املزيد 

من السعادة لش��عبة، و يف سبيل تحقيق ذلك أكد صاحب 

الس��مو الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم نائب رئيس دولة 

اإلمارات و رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب أن دور الحكومة 

ه��و خلق البيئة التي يس��تطيع الناس م��ن خاللها تحقيق 

أحالمه��م، و طموحاته��م و تطلعاتهم، م��ن خالل حاكمية 

جامع��ة ال مفرقة، حاكمة ال متحكمة. و متكني الناس وليس 

التمكن منهم، و متكينهم من أن يحققوا السعادة.

و اس��تطرد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد يف 

كل��امت مؤثرة قائالً لقد غرينا الحكوم��ة، و أمتنى أن تكون 

منوذجاً ميكن أن يس��تفيد منه غرينا، و معادلة التغيري لدى 

دولة األمارات بس��يطة تنمية تقوم عىل منظومة من القيم، 

و يقودها الشباب، تس��ترشف املستقبل، و تسعى لتحقيق 

السعادة للجميع. 

و من كل العنارص التي ذكرناها نستطيع القول بأن دولة 

األم��ارات العربية حققت قوتها و مكانته��ا بني دول العامل 

ليس من خالل قوة عسكرية، أو من خالل ثروتها البرتولية، 

ب��ل من خالل منظومة قيم س��ادت بني الن��اس، و عالقات 

إنس��انية مع دول العامل جعلتها منوذج��اً جديراً بأن يهتدى 

به االَخرين

لتصبح دولة االمارات العربي��ة املتحدة علامً و معلامً و 

رسامً عىل خارطة العامل • 
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االنتهازي.. ومواقع التواصل االجتماعي
منذ فجر تاريخ البرشية، واالحتياجات والرغبات املتنوعة لإلنسان ماثلة ومتواجدة، ومع تطوره ونشوء الحضارات واألمم، 
تزاي��دت هذه االحتياجات، وتعددت لتش��مل كافة مج��االت الحياة، من االجتامعية واالقتصادية والسياس��ية والثقافية، 
وأصبحت املصالح الشخصية، وما يتعلق بها من مصالح العائلة أو العشرية أو الفئة هي العامل املؤثر لنشاطه، واألساس 

الذي يعتمد عليه لتكوين عالقاته.
هذه الحالة مع استمرارها وتطورها عىل مر التاريخ أصبحت من أهم القضايا التي تشغل الفرد والفئات واملجموعات، 

وهو الرصاع عىل الوجود واملصالح خاصة املصالح عندما تكون ضيقة وآنية وال متثل الجميع.
أولئ��ك الذين يغريون مواقفهم وقناعاتهم ومبادئهم بنفس البس��اطة التي يغريون بها قمصانهم ومالبس��هم، يفعلون 
ذلك مقابل مصالح ومنافع شخصية، الذين يعملون عىل أن يظلوا يف الواجهة حتى لو كان ذلك عىل حساب كرامتهم، هم 

نفسهم من يقول بأن هذا عدوة، وهو باألمس صديقه.
الف��رد االنتهازي، مواقفه وقناعاته الفكرية مؤقت��ة، ومتلونة، وقابلة للتغري، كذلك تجمع اإلفراد االنتهازيني إن كانوا يف 
حزب أو مجموعة سياسية أو تكتل له هدف وغاية يريد تحقيقها، جميعهم غري ثابتني أو ليس لهم مبدأ قوي ثابت، ألنهم 

يتحركون مع مصالحهم وما طموحاتهم الذاتية دون النظر ملصلحة الشعب أو الوطن.
ومبا أن االنتهازي كفرد، عرف عنه تغيري موقفه السيايس والفكري حسب تغيري مصلحته، فإنه مؤهل لتغيري موقفه من 
االنتهازيني اآلخرين أمثاله، حس��ب تغري تلك املصلحة أيضاً، وهذه ه��ي الطريقة التي تحكم عالقات االنتهازيني بعضهم 
مع بعض. لذا نش��اهد من مختلف دول العامل من يصف حزبه الس��يايس أو تكتله أو تحالفاته التي أمىض فيها س��نوات 
طويل��ة، بصفات مش��ينة أو كلامت كله��ا تخوين وكراهية.  وهذا يقودن��ا لحقيقة ثابتة أن ه��ؤالء صفتهم عدم الثبوت 
والتلون املستمر. االنتهازية ال تنبع من طبقة اجتامعية محددة، وال من مهنة معينة، وال هي محسوبة عىل قطاع محدد 
م��ن أي مجتمع، بل إنها تظه��ر يف صفوف كل الطبقات وجميع املهن وتخرج من جميع املذاهب و األحزاب السياس��ية 
خاصة، ويجمعهم يف ما بينهم السعي لتحقيق املصالح الذاتية بواسطة التلون الفكري أو السيايس، وهم يف اللحظة نفسها 
س��يكونون متقبل��ني للتطور والتقدم والتغ��ري، يف حالة واحدة إذا كان يحقق طموحاتهم، أم��ا إذا كان يف أي عملية تطور 

ملجتمعهم وبالدهم وهذا التطور مفيد للناس لكنهم يهدد طموحاتهم، فإنهم رسعان ما يعرتضون ويقاومونه.
االنتهازي��ة أو األف��راد االنتهازيون ليس له��م أي مذهب أو عقيدة أو نظرية محددة، ه��م يكتفون باملواقف اليومية 
النفعية، أي ملصالحهم، وإن تبنت ش��كلياً عقيدة أو فكر ما، فإمنا لخدمة هذا املوقف والهدف الذي يعمل عىل تحقيقه، 
وهم قادرون عن التخيل عن كل املذاهب دفعة واحدة، إذا ما كانت ملصالحهم الش��خصية أو املصالح التي تعود بالنفع 

لهم.
عندما يكون تحقيق املصلحة الش��خصية، عىل حس��اب مصالح عليا أو أهداف سامية، أو يكون مثنه عىل حساب كدح 
اآلخري��ن أو اإلرضار به��م فهذا هو االنتكاس واألنانية املقيتة التي تجعل هذا املفهوم من املفاهيم الغري إنس��انية مفهوم 
بغيض وجدير باملحاربة، ألن عند الس��امح به س��يكون مبثابة وباء اجتامعي، تنهار مع وبس��ببه الحضارات واملجتمعات، 
عندم��ا تنترش االنتهازية وت��دب يف أوصالها وبني أفرادها، وي��ري بني جميع رشائحها ومختلف فئاتها، وس��يتحول هذا 
املجتم��ع إىل مجموعات وعصابات من االنتهازيني الذين يضحون بكل يشء من أجل تحقيق مصالحهم ومآربهم الخاصة، 
ثم ال تس��أل عن األعراض الطبيعية الناتجة عن هذه املامرس��ات، أولها اضطراب املفاهيم واملعايري، حتى تصبح  مقلوبة 
رأس عىل عقب، فالكذب يصبح دهاء، والصدق س��ذاجة، والنصح س��وء أدب، واالنضباط تعقيد، واملعروف تهمة، وهلم 

جراً يف أعراض أخرى تنخر أوصال املجتمع وأسسه، ومعوالً هداماً يعمل عىل القضاء عىل ما تبقى من القيم واملبادئ.
االنتهازي��ة صف��ة مقيتة بكل ما تعن��ي الكلمة، وهي صفحة خطرية، ولها عواقبها وانعكاس��اتها عىل املجتمع كس��ائر 
املش��كالت واآلف��ات االجتامعية املعروفة، الن االنتهازي ال ينتمي لألمة فحس��ب بل يحطم صموده��ا ويجعلها يف بلبلة 
شديدة ويفقدها قدرة التمييز بني الحقيقة والزيف، فال متتلك االنتهازية أي يشء ميكن أن تقدمه للمجتمع وال ميكن أن 

تكون عامالً ايجابياً يف أي مرحلة من املراحل.
إذا أردت رؤي��ة االنتهازي فس��تجدهم عىل مواق��ع التواصل االجتامعي، يعملون عىل ض��د أوطانهم لتحقيق غاياتهم 

وأهدافهم الشخصية املتواضعة عىل حساب مجتمعاتهم وناسهم•

القوة الناعمة

بقلم :
فاطمة املزروعي
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الرابـــع من سبتمرب ودوره يف تعزيز عناصر 
قوة الدولة الشاملة

بقلم : 
العقيد ركن 

بحري طيار

محمد الكعبي

كلية الدفاع الوطني

تتكون أي دولة من حيث املنظور 

العام ووفقاً لتعريف القانون الدويل 

لسيادة الدول )Sovereignty( من 

ثالثة عنارص رئيسية هي: األرض، 

والشعب، والحكومة. تشتمل هذه 

العنارص الثالثة عىل عنارص أخرى 

مضمنة، تشكل يف مجملها عنارص 

القوة الوطنية )الشاملة( ألية دولة 

 .)Elements of National power(



65 |  أغسطس 2016 |  العدد 535  |

فاملوقع الجغرايف للدولة ومس��احتها )العمق االسرتاتيجي(، 

واملوارد االقتصادية، واملوارد الطبيعية املتوفرة، وعدد الس��كان، 

وتوزيعه��م عىل األقالي��م، واملدن، واألري��اف، والتنوع العرقي 

والدين��ي، واملس��توى الثقايف والتح��ر، والقدرة العس��كرية 

والبنية التكنولوجية، كلها تش��كل عنارص ضامن استقرار النظام 

الس��يايس، وتع��رب عن م��دى كفاءت��ه يف إدارة ش��ؤون الدولة 

الداخلية والخارجية، ومدى تالحم الش��عب بالحكومة، والروح 

املعنوية للشعب وغريها.

و البد لهذه العنارص أن تكون متامس��كة ومتوازنة ومرتابطة 

ترابط��اً وثيق��اً، متكن الدولة من مامرس��ة س��لطتها عىل أرضها 

وحامي��ة موارده��ا الوطني��ة، وتوفري األم��ن والحي��اة الكرمية 

واالزدهار لشعبها.

السيادة الوطنية

فاالنت��امء الوطن��ي الحقيقي يتش��كل م��ن االلتفاف حول 

القي��ادة، واالرتب��اط باألرض، وم��ن اهتامم القي��ادة وحرصها، 

واالرتباط باألرض، ومن هنا تتش��كل الحاكمية الرشيدة لحفظ 

األرض والرعي��ة، وضامن عن��ر البقاء ذاتياً، وبالتايل تتش��كل 

السيادة الوطنية مبختلف تجلياتها املحلية واإلقليمية و الدولية. 

ل��ذا فإن وجود أي خل��ل يف تركيبة أحد ه��ذه العنارص الثالثة 

س��يؤدي حتامً إىل فشل الدولة وانهيارها، فمن البديهي مثالً أن 

يؤدي وجود عنري األرض والش��عب مع غياب حكومة فعالة 
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إىل انتش��ار الفوىض وخل��ق بيئة جاذبة للمنظ��امت اإلرهابية 

واملتطرفة والتدخالت األجنبية، وسيادة نظام الغاب حيث يأكل 

القوي الضعيف، وهذا ما تش��هده – لألسف- العديد من الدول 

التي تعد ضمن الدول الفاش��لة وفقاً للمؤرشات املستخدمة يف 

هذا املجال. 

اس��تناداً ملا ذكر سابقاً، تنقس��م عنارص قوى الدولة الوطنية 

إىل نوعني :

عنارص القوة املادية )املحسوس��ة(: ومنها القوة العسكرية، 

والق��وة االقتصادي��ة والسياس��ية، والكتلة الحيوي��ة، والتقدم 

.) DIME+( التكنولوجي

عن��ارص القوة املعنوي��ة: ومنها الروح املعنوية للش��عب، و 

اإلرادة الوطنية للدولة، والقيم، والقدرات الثقافية، واإلعالمية، 

والسياسية .

الروح املعنوية

أما الروح املعنوية فقد كانت عىل مدى العصور س��بباً جوهرياً 

يف تحقيق االنتصارات يف املعارك، والتاريخ اإلسالمي أكرب شاهد 

ع��ىل ذلك، وتعد ال��روح املعنوية أيضاً مبداً رئيس��اً من مبادئ 

الح��رب، نظراً ملا له��ذا املبدأ من أهمية قص��وى يف إذكاء روح 

التضحي��ة والفداء عند الجيوش، حيث قال القائد )مونتجمري( 

ع��ن الروح املعنوية » أن أعظم عام��ل من العوامل املؤدية إىل 

تحقي��ق النجاح ه��و روح املقاتل، إنه ألمر ه��ام وجوهري أن 

يفهم املرء أن املعارك إمنا تكتس��ب أوالً وقبل كل يش يف قلوب 

الرجال ». 

س��تناقش هذه الورقة أثر يوم الرابع من س��بتمرب يف تعزيز 

عنارص القوة الوطني��ة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، والرابع 

من س��بتمرب ه��و اليوم الذي حم��ل يف طياته الكث��ري من األمل 

والكث��ري من الفخر أيضاً، فاالنتصارات الكربى مثنها عادة بحجم 

أولئك الذين يضحون بدمائهم لنرة وحامية األمة.

املفج��ع يف الخرب أننا فقدنا خمس��ة وأربعني بطالً من جنود 

قواتنا املس��لحة البواسل الذين نالوا رشف الشهادة، ورووا أرض 

منبت العرب ومنبعهم بدمائهم الزكية املعطرة بالوفاء لوطنهم 

وأمته��م، فكان هذا الي��وم عنواناً للش��هادة والتضحية والفخر 

بحجم األمل عىل مفارقتهم لنا إىل الرفيق األعىل، ونحس��بهم عند 

الله من الصديقني والصالحني والشهداء. 

إنن��ا منلك رؤية مخالفة للمفهوم الغريب الس��ائد لدى بعض 

الدول الغربية ذات النفوذ الس��يايس والعس��كري واالقتصادي 

والتكنولوج��ي املؤثر عىل النظام العاملي، التي تذهب للحروب 

 Nations( عندما يكون الربح املتوقع أكرب من الخسائر املتوقعة

 go to war when they expected gains are greater than

the expected losses(  ، و ي��دل ع��ىل ذل��ك كاف��ة الحروب 

التي ش��هدتها منطقة الرشق األوس��ط بعد أحداث 9/11، إننا 

منل��ك رؤية مختلفة متاماً م��ن الناحية العقائدي��ة والجوهرية 

عن من يؤمنون بهذا املفه��وم، فالتحالف العريب ضد الحوثيني 

يف اليم��ن هو ردع للتدخل الفاريس الغاش��م، ولجامً ملطامعهم، 

فقد جاء هذا التدخل بعد اس��تنفاذ جميع الوس��ائل الس��لمية 

والدبلوماسية والسياسية، وبعد خروقات واضحة لسيادة الدول 

واألع��راف الدولية، ومواثيق األمم املتحدة، وحس��ن الجوار يف 

ظل صمت وتجاهل كبري من املجتمع الدويل.

لقد اتس��مت السياس��ة الخارجية لدولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة منذ قيام اإلتح��اد يف ع��ام 1971 بالحكمة واالعتدال 

والتوازن، ومس��اعدة املحتاج ومنارصة الح��ق والعدالة، متبنية 

أسس الحوار والتفاهم، محرتمة جميع املواثيق الدولية، ملتزمة 

مبيث��اق األمم املتحدة، واحرتام قواعد حس��ن الجوار، وس��يادة 

الدول ووح��دة أراضيها، وعدم التدخل يف الش��ؤون الداخلية، 

وح��ل النزاع��ات بالطرق الس��لمية، من ه��ذا املنطلق جاءت 

مشاركة دول اإلمارات العربية املتحدة يف اليمن ضمن عملية » 

عاصفة الحزم » التي تقودها اململكة العربية السعودية، وذلك 

اس��تجابة لطلب الحكوم��ة اليمنية بعد االنق��الب الحويث عىل 

الرشعية يف اليمن الشقيق .

لقد كان مفهوم الش��هادة يف الدولة قبل الرابع من س��بتمرب 

م��ن عام 2015 مقت��راً عىل املفهوم العام ملعنى الش��هادة يف 

اإلس��الم، أي ما تم ذك��ره يف القرآن الكريم، وم��ا تم تلقيه من 

خالل التعليم يف املدارس والكليات والجامعات، أما من الناحية 

التطبيقي��ة، فلم يتج��اوز هذا املفهوم س��وى بعض التضحيات 

الت��ي كان أغلبها فردية، حيث ضحى العدي��د من أبناء الدولة 

بأرواحهم من أجل الوطن منذ قيام اإلتحاد.

 بداية التظحيات

ويف الثالث��ني من نوفمرب ع��ام 1971 ب��دأت التضحيات عندما 

استش��هد س��هيل خميس بن زعيل، وروى بدم��ه أرض جزيرة 

طنب الكربى دفاعاً عنها، مدش��ناً تاريخ البطولة ألبناء اإلمارات 

مروراً مبحطات الشهادة والتضحية عىل مساحة الوطن والوطن 

العريب، دفاعاً عن قضايا األمة إىل أن جاءت كوكبة شهداء الرابع 

من س��بتمرب، األمر األكرث وجعاً، والذي فج��ع املجتمع اإلمارايت 

بكل أطيافه، وبنفس الوقت كان وقعه كبري عىل الحكومة. 

توالت التضحيات والشهادات يف أرض املعركة يف اليمن، بعد 

أن جس��د جنود اإلم��ارات مالحم بطولي��ة يف ميادين الرجولة، 

ستبقى راسخة لدى الش��عب اليمني وأرضه التي تشهد بذلك، 

بعد أن ارت��وت بدمائهم الطاهرة، ووقف الش��عب والحكومة 

وقف��ة واحدة س��يخلدها التاريخ عىل مدى العص��ور القادمة، 

وتالح��م عن��ران هام��ان من عن��ارص مكون��ات الدولة هام: 

الشعب والحكومة عىل أرض هذا الوطن.

ومل يكن وقع توايل التضحيات كام كان األمر يف أول مرة، ألن 

ثقافة مفهوم الشهادة بدأ يتطور ويتعمق تدريجياً لدى الجميع 

شعباً وحكومة، حتى بدأ املصابون من الجنود يطالبون بالعودة 

إىل أرض املعركة قبل أن تلتئم جراحهم، وراحت األمهات تحث 

أخوة الش��هداء )فلذات أكبادها( لنيل رشف الشهادة، بينام يف 

بعض ال��دول األخرى تخ��رج عرشات اآلالف م��ن املتظاهرين 

للمطالبة بعودة جنودهم من الحروب، ولعل ذلك دليالً قاطعاً 

عىل أن الروح املعنوية التي تعترب أحد أهم عنارص قوى الدولة 

الش��املة بدأت يف االرتفاع مع تطور مفهوم الشهادة، و بالتايل 

عندما يكون ه��ذا العنر مرتفعاً ف��إن محصلة جميع عنارص 

قوى الدولة الشاملة ستكون قوية ومرتفعة. 

لقد ذاقت األجيال الس��ابقة قبل ظهور النفط طعم املرارة، 

واملعاناة والحياة الصعب��ة، وتحملت املعاناة والراع من أجل 

البقاء، أما نح��ن أبناء هذا الجيل يف عر التطور والنهضة فقد 

عش��نا حياة رغيدة يف ظل هذا التقدم املش��هود يف الدولة، لذا 

فإنن��ا بحاجة إىل تعزي��ز التواصل االيجايب الفع��ال مع األجيال 

الس��ابقة، إذ أن تجربة الش��عور بالحرم��ان واألىس واملعاناة يف 

املايض مثلت تحد اس��تطاع املؤسسون من خالله بناء مستقبل 

مرشق، وهم بذلك خري مثال لنا نحن أبناء الرابع من س��بتمرب، 

وبتضحيات امليامني من جنودنا البواسل تعمق مفهوم الشهادة، 

وتعزز بالفع��ل الجاد املنتمي، نعم كان يوم��اً صادماً وموجعاً، 

لكنه ش��هادة فخر تاريخية للتالحم بني القيادة و الشعب، وهو 

يوم يعد شهادة ميالد ورشف لكل بيت إمارايت•

أعظم عامل من 
العوامل املؤدية إىل 

حتقيق النجاح هو 
روح املقاتل
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اإلدارة باألزمات.. السياق واخملاطر
مثّ��ة فرق شاس��ع بني إدارة األزمات كمفهوم يحي��ل إىل مجمل التدابري الرامية إىل الس��يطرة عىل األحداث وعدم 

السامح لها بالخروج عن نطاق التحكم، والحد من تفاقم الرصاعات واملشاكل السياسية واالقتصادية والعسكرية..

م��ن جهة؛ وب��ني اإلدارة باألزمات التي تّتصل بخدمة أهداف ضيقة؛ أو التمويه عىل األزمات الحقيقية عرب س��بل 

ملتوي��ة وال أخالقي��ة.. قد تص��ل إىل حّد تفتيت الدول وإطالق اإلش��اعات وإث��ارة الّنعرات العرقي��ة والطائفية 

والتحريض عىل العنف وإرباك التحالفات واملواثيق واملعاهدات الدولية..

وكام هو األمر بالنس��بة لتقنية إدارة األزمات التي تتطلب وجود مقومات برشية وتقنية واقتصادية وعسكرية 

تدعم التحكم يف مس��ار املش��كالت وتحول دون متّددها؛ فإن اإلدارة باألزمة أصبحت تستند بدورها إىل مقومات 

عّدة تدعمها مخرجات مراكز األبحاث االسرتاتيجية؛ وكذا اآللة اإلعالمية من حيث توجيه وتعبئة الرأي العام..

لجأت الكثري من األنظمة الش��مولية إىل توظيف تقنية اإلدارة باألزمات يف إخفاء العديد من إخفاقاتها؛ وتربير 

سياس��اتها التعسفية والتوسعية؛ كام هو الشأن بالنسبة للنازية التي حاولت التغطية عىل جرامئها باختالق أزمات 

وهمي��ة وصورية.. كام انتعش��ت تقنية اإلدارة باألزمة يف ظل اش��تداد الحرب الباردة؛ بعدم��ا اختلقت الواليات 

املتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي )سابقا( العديد من األزمات كسبيل لتحقيق أهداف خاصة..

وتش��ري الكث��ري من التدخالت التي بارشته��ا الواليات املتحدة ما بعد الحرب الب��اردة؛ بذرائع مختلفة تراوحت 

بني "دعم الدميقراطية" و"فرض احرتام حقوق اإلنس��ان" أو "مكافحة اإلرهاب" و"الحد من انتشار أسلحة الدمار 

الشامل".. أن هذه الدولة توظف هذه اإلمكانية لتصفية حساباتها مع خصومها؛ وتحقيق مصالحها الضّيقة..

كام تؤكد املامرس��ة أن إرسائيل اس��تطاعت مبكرها يف كثري من املناس��بات أن تحّول اهتامم الرأي العام الدويل 

بأزمات حقيقية متصلة بتهويد القدس ومحو معامله اإلس��المية أو ببناء املس��توطنات وإقامة الجدران العازلة أو 

قصف األرايض املحتلة واعتقال وإبعاد الفلس��طينيني عن أراضيه��م.. نحو أزمات مصطنعة ومبتذلة وال قيمة لها 

من املنظور االسرتاتيجي.. 

كل��ام تعقّدت األزمات واش��تّد ح��رج بعض صانعي الق��رار أمام الرأي الع��ام؛ زادت إمكاني��ة افتعال أزمات 

وهمية لترصيف نظريتها الحقيقية.. ففي بداية الثامنينيات من القرن املنرصم؛ وجدت رئيس��ة الوزراء الربيطانية 

"مارغريت تاترش" نفس��ها أمام وضعية صعبة؛ من حيث انتشار الكساد بالبالد وتنامي املعضالت االجتامعية عىل 

مس��توى ارتفاع نس��بة البطالة.. مام أثر بالسلب يف ش��عبيتها؛ ويف هذه الظرفية خاضت بريطانيا حربا الستعادة 

"جزر الفوكالند"؛ وهو ما سمح فيام بعد؛ بانتعاش األوضاع االقتصادية وبإعادة انتخابها )تاترش( يف عام 1983..

وعندما اشتد الخناق عىل الرئيس األمرييك السابق "بيل كلينتون" محليا ودوليا يف أواخر التسعينيات من القرن 

املنرصم؛ بسبب الفضيحة األخالقية املعروفة ب"مونيكا لوينسيك"؛ قام بقصف العراق يف أواخر عام 1998 كسبيل 

للتمويه وترصيف األزمة..

وكش��ف التقرير الذي أعدته لجنة مس��تقلة يف بريطانيا برئاسة نائب وزير الداخلية السابق "جون تشيلكوت" 

وال��ذي ن��رش يوم 6 يوليو/مت��وز 2016، أن غزو الع��راق يف عام 2003 مل يك��ن مربرا، رغم الذرائ��ع التي رفعتها 

بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية حينئذ يف عالقة ذلك ب"الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل" و"مكافحة 

اإلرهاب".. 

ويف املنطقة العربية؛ ظل النظام الس��وري لعقود طويلة يصّدر أزماته خارج الحدود كس��بيل لتكريس الهيمنة 

واالستبداد؛ ومل يرتدد بعد اندالع "الحراك العريب" يف توجيه أسلحته الفتاكة نحو الشعب السوري..

ال تخلو تقنية اإلدارة باألزمات عىل الصعيد العاملي من استهتار باملواثيق والقوانني الدولية ومن خطورة وكلفة 

عىل عدة مس��تويات..؛ فهي تقوم يف مجملها عىل اإلشاعة واختالق أزمات وهمية؛ وتوفري املناخ الالزم لتصاعدها 

ومتّددها وللقبول بها كواقع؛ ألجل الهيمنة واالبتزاز وتحقيق الغايات واملكاسب الخاصة بسبل ملتوية ومنحرفة..

إن أزم��ة القانون الدويل من حيث غموض العديد من مقتضياته وعدم مواكبته للتحوالت الدولية املتس��ارعة؛ 

إضافة إىل أزمة املصداقية التي تعاين منها اليوم منظمة األمم املتحدة؛ كلها عوامل تدعم اللجوء إىل هذه الس��بل 

امللتوية التي ال تخلو من تأثريات سلبية ومخاطر عىل السلم واألمن الدوليني.."•

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية يف 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش



متثل تقنيات التعديل البيئي لألغراض العسكرية يف السياق الحايل للحرب الكونية أخطر أسلحة 

الدمار الشامل التي ميكنها القضاء عىل املحاصيل الزراعية للدول املعادية وتعطيل شبكات االتصال 

والكهرباء وتعطيل أنابيب الغاز والنفط وإحداث فوىض عامة يف أنظمتها البيئية، وشل حركة أسواق 

املال والسلع، وإطالق سلسلة من التأثريات السلبية عىل الصحة العقلية ملناطق شاسعة تضم ماليني 

السكان.
إعداد:جورج فهمي
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تقنيات

وبعبارة أدق فإن الحرب املناخية ميكنها أن تقتل دولة وتدمر 

اقتصادهششا الوطني وتجويع شششعبها دون نششر قوات مقاتلة 

ومعدات عسكرية ودون أطالق رصاصة واحدة.

ورغم أن التالعب بالبيئة لألغراض العسكرية نادر ما يذكر 

يف أطششار الجدل الدائششر حاليا بخصوص التغيششرات املناخية، 

إال أن التعديششل البيئششة أصبح اآلن جيل جديد من األسششلحة 

الكهرومغناطيسية املعقدة. ومياس الجيش األمرييك منذ أكرث 

من نصف قرن تكتيكات التالعب البيئي. 

,وتشششر الّدراسششات إىل أن معدل الكششوارث الطبيعية قد 

زاد مبعششّدل ثالثة أضعاف خالل السششنوات الخمس وعرين 

املاضية، ما دفع البعض إىل االعتقاد بأن قسششا من منها ناجم 

عن تجارب رسية ملا يسمى بش  سالح املناخ.

 رصاع األبحاث
بدأ أسششتاذ الرياضيات األمرييك جون فششون نيومان بالتعاون 

مششع وزارة الدفاع األمريكية أبحاثه حششول  التالعب البيئي يف 

نهاية األربعينات يف قمة اشششتعال الحرب الباردة بني الواليات 

املتحدة واالتحاد السوفيتي السابق والتي شهدت بعض صور 

الحرب املناخية.

ومنششذ مطلع عششام 1967 اسششتخدمت الواليششات املتحدة 

تكتيششكات التعديل البيئية يف حرب فيتنششام إلطالة أمد فصل 

األمطار املوسششمية لعرقلة تدفق إمدادات العدو القادمة من 

العاصمة هويش منه.

وخالل سنوات قليلة اسششتطاعت الواليات املتحدة امتالك 

قششدرات متطورة يف التالعب البيئششي متكنها من تغير األمناط 

املناخية  بصورة انتقائية.

وتعششد التكنولوجيا التششي طورت يف أطششار برنامج أبحاث 

 High–Frequency( الششرددات العالية الشششفقية القطبيششة

Active Auroral Research Program  ( املعروف اختصاراً 

احلرب املناخية أخطر أسلحة الدمار الشامل

باسششم )هارب( ، جزء ملحق بإسششراتجية الدفاع االسراتيجي 

املعروفة باسم حرب النجوم. 

وانتهت يف عام 2004  املرحلة األوىل من املروع الذي بدأ 

يف مطلع عام 1992 وتضمنت بركيب نحو 48 مرسل إشارات 

إشعاعية بقوة تصل إىل 960 ألف واط.

وأنجششزت املرحلة الثانية من هذا املششروع يف عام 2006 

وتضمنت تركيب 180 مرسششل إشارات إشششعاعية فائق القوة 

موزعة عىل 15 عامود و12 صفا، بقوة 3.6 ميغا واط.

ويتم تقديششم “هارب” من قبل القششوى الجوية األمريكية 

بصفته برنامجاً بحثياً, لكن الوثائق العسكرية تؤكد أن هدفه 

الرئيس هو “إحداث تعديالت يف الغالف األيوين” بغرض تغير 

األمناط املناخية وتعطيل االتصاالت والرادارات.

ورغششم أن الربنامج من الناحية الرسششمية أغلق يف موقعه 

يف والية أالسششكا، إال أن الربوفيسور روسششايل برتيل يحذر من 

أن النتائج التي توصل إليها الربنامج مازالت قيد االسششتخدام 

تحقيق الرغبة يف السششيطرة عىل الفضاء واسششتخدام أسششلحة 

الليششزر والحششزم الضوئية عاليششة الطاقة، مشششرا إىل أن هذه 

الجهود يششروج لها عىل أنها جهود إلصالح ثقب طبقة األزون، 

وبناء درع واق العراض األسلحة التي يطلقها العدو.

ويصششف الفيزيايئ الدكتور برنارد إيسششتلوند الربنامج بأنه 

أضخم سخان أيوين تم بناؤه يف التاريخ.

ويصششف نيقوالس بيجيتششش وهو واحد مششن أكرث خصوم 

الربنامششج التقنيات املطبقة فيه تقنيات طيف إشششعاعي قوي 

شششديد التطششور ميكنهششا أن تركز اإلشششعاعات والحششرارة عىل 

الطبقششة العليا من الغششالف الجوي، حيث ترتد اإلشششعاعات 

الكهرومغناطيسية بعد ذلك إىل األرض وتخرق كل يشء حي 

وميت.

ويضيف نيقوالس أن اإلشششعاعات التي تتعرض لها الطبقة 

العليا يف الغالف الجششوي تؤدي إىل تدمر طبقة الحاية التي 

تكتيكات التالعب البيئي جيل جديد من األسلحة الكهرومغناطيسي

تسخري الزالزل 
واألعاصري 

والفيضانات 
واجلفاف لهزمية 

العدو دون قتال

متنع اإلشعاعات الكونية الضارة من الوصول إىل كوكب األرض.  

ويصف الفيزيايئ واالستشاري يف معامل ديفيد سارنوف يف 

مدينة برينستون ريتشارد ويليامز برنامج الردد الطيفي بأنه 

عمل تخريب كوين غر مسششئول، مشرا إىل أن تركيز األبحاث 

يف منطقششة بعينها من الغالف الجوي ال مينع من انتقال أثارها 

املدمرة من منطقة إىل أخري حول العامل ولسنوات طويلة .

ويشششر ريتشارد إىل أن عددا كبرا من رشكات التكنولوجيا 

األمريكية والربيطانية تشششارك يف الربنامج عرب توريد وتركيب 

حساسات ومرسال إشارة ال سلكية عالية الردد.

واشششرت رشكة )رايثيششون( وهي رابع أكرب مششورد ومصنع 

لألسششلحة يف العششامل مؤخرا رشكة )اي سيسششتيمز( وهي رشكة 

متخصصششة يف تصنيع املعششدات الخاصة بالتالعششب يف املناخ 

والبيئة، مششا مكن )رايثيون( من أن تصبششح أكرب رشكة منتجة 

للمعدات الدفاعية اإللكرونية.

دمار شامل 
مششن وجهة النظششر العسششكرية فششان برنامج أبحششاث الردد 
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الطيفي العايل النشط هو سالح دمار شامل ينر من الطبقة 

الخارجيششة للغششالف الجوي وهو يسششتطيع تدمششر املحاصيل 

الزراعية واألنظمة البيئية حول العامل.

وتشششر وثيقة لسالح الجو األمرييك تحمل عنوان "التقرير 

النهششايئ لسششالح الجششو 2025" إىل أن التالعب باملنششاخ يوفر 

للمقتلني خيارات واسششعة متكنهم من هزمية القوات املعادية 

وقهرها.

وترصششد الوثيقة قامئة األهششداف التي ميكن اسششتخدامها 

لتحقيششق هذا الهششدف والتي تتضمن صناعششة زالزل وإطالق 

فيضانششات وأعاصر مدمرة وموجات جفاف شششديدة وزيادة 

شدة اإلشعاعات الضارة والضباب الكثيف.

وتسششلط الوثيقة الضوء عششىل أهمية تكنيششكات التالعب 

باملناخ والبيئة  يف مسارح العمليات القتالية الحديثة يف أطار 

الحششرب غر التقليدية  والعمليات االسششتخباراتية، مبا يف ذلك 

تنفيذ مهام التالعب املناخي برسية وبدون علم العدو. 

ورصششدت وزارة الدفششاع األمريكيششة يف السششنوات األخرة 

ميزانية كبرة لتطوير أسلحة جديدة للحرب املناخية والالعب 

البيئي وزيادة قدرات األسلحة املوجودة بالفعل.

ورغششم انه ال توجد أدلة واضحة عىل أن القوات األمريكية 

اسششتخدمت يف الوقت الحايل مثل هذا النوع من األسلحة، إال 

أنه من البديهي افراض أنها عىل األقل اختربت ما تم تطويره 

منها بصورة مشابهة لالختبارات التي  تطويرها.

وبحسششب تقرير للربملان الرويس نر يف عششام الثامن من 

أغسششطس عام 2002 فان الواليات املتحدة اختربت أسششلحة 

الحششرب املناخية يف ثالثششة مواقع عىل األقل األول يف أالسششكا 

والثاين يف جرينالند والثالث يف الرنويج.

احلرب املناخية أخطر أسلحة الدمار الشامل

ويصششف التقريششر املواقع الثالثششة بأنها متثششل معا مثلث 

للسششيطرة عىل الطبقة املتوسششطة من الغالف الجوي إلغراض 

االستخدام العسكري. 

تأثريات دامئة
رغم أن الجمعية العامششة لألم املتحدة صادقت يف عام 1977 

عششىل املعاهدة الدولية لحظر اسششتخدام تكنيششكات التالعب 

البيئي لألغراض العسكرية والعدائية والتي يكون لها تأثرات 

دامئة وحادة وواسعة النطاق.  

إال أن الخرباء العسششكريون يتوقعون أن تنضم دول أخرى 

لسششباق الحرب املناخية  والتي سششتصبح يف وقت قريب جزء 

من األجندة األمنية املحلية والدولية.

ويشششر الخرباء إىل أن الحرب املناخية ميكن أن تسششتخدم 

ألغراض دفاعية آو هجومية كا ميكنها استخدامها أيضا لردع 

القوات املعادية.

وتعرف املعاهدة املشششار إليها تكنيششكات التعديل البيئي 

بأنها أي تعديل عمدي للتالعب بالعمليات واآلليات الطبيعية 

لظواهر املناخية وهيكل وتركيب الغالف الجوي لألرض بكافة 

طبقاته.

ورغم إعادة تأكيد مضمون املعاهدة يف االتفاقية اإلطارية 

للتغششرات املناخية التي وقعتها األمششم املتحدة يف مدينة ري 

ودي جانرو يف الربازيل عام 1992،إال أن الناقش حول الحرب 

املناخية من املحرمات عىل الساحة الدولية.

ويلزم العلاء واملحللون العسششكريون الصمت، ويتفادى 

خششرباء املناخ الحديث عششن القضية، فيا يركششز أنصار البيئة 

اهتاماتهششم عششىل غازات االحتبششاس الحراري التششي يغطيها 

بروتوكول طوكيو فقط . 

ويشر العلاء إىل أن تحديد اثر تكنيكات الحرب املناخية 

يحتاج إىل مجهود شششامل لجمع البيانششات الخاصة باإلحداث 

واألمناط املناخية الغريبة التي يشهدها العامل منذ عام 2003 

ومقارنة ذلك مع البيانات الخاصة بأنشششطة مرسالت اإلشارة 

والحساسششات الضوئية املسششتخدمة يف املواقششع الثالث التي 

تجري فيها الواليات املتحدة تجاربها .

 عىل سششبيل املثال فان كوريا الشالية تشهد منذ منتصف 

التسششعينات أمناط مناخية غريبة تتألف من موجات متعاقبة 

مششن الجفششاف يتبعهششا فيضانات، مششا أدي إىل تدمششر كامل 

للمحاصيل الزراعية،وال تختلف األمناط املناخية التي شهدتها 

كوبا عن األمناط املناخية التي شهدتها كوريا الشالية•

تكتيكات التالعب البيئي جيل جديد من األسلحة الكهرومغناطيسي

تدمري احملاصيل 
الزراعية وقطع 
شبكات االتصال 

والكهرباء وإمدادات 
النفط والغاز

 موجات اجلفاف تدمر احملاصيل الزراعيةشبكة املرسالت اإلشعاعية تولد طاقة بقوة 3.6 ميغاواط

التأثيرات السلبية العقلية تتطلب مناطق واسعة معدل حدوث الفيضانات يثير حيرة العلماء.



كشف كونسورتيوم )تحالف( رشكتي "أيفكو" و "أوتو" النقاب عن مدمرة الدبابات "سنتورو 2" ذات الدفع 

الثامين الجديدة املسلحة مبدفع رئيس من عيار 120 ملليمرت، وذلك خالل معرض "يوروساتوري 2016" الذي 

انعقد يف العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا. ويخطط الجيش اإليطايل لرشاء 136 مدمرة لتسليح تسعة ألوية من 

ألوية املدرعات.
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تقنيات

شركة CIO تكشف النقاب عن مدمرة الدبابات "سنتورو 2" 
الثمانية الدفع اجلديدة يف باريس

وق��د ظلت رشكة CIO، التي تأسس��ت بناء عىل عقد 

رشاكة ب��ن رشكتي »أيفك��و ديفنس فيهيكل��ز«- إحدى 

ال��رشكات التابع��ة لرشك��ة CNH Industrial- ورشكة 

»ليون��اردو« املورد الرئي��س لوزارة الدف��اع اإليطالية يف 

مجال املركبات الربية منذ أكرث من 30 عاما.

ويعود أص��ل الرشك��ة إىل مطلع الثامنيني��ات عندما 

ش��عرت إيطاليا، التي كانت عىل وش��ك إط��اق برنامج 

لتجديد أس��طولها من املركبات القتالية تجديدا ش��اما، 

ب��رورة وجود مصدر ومورد صناعي واحد، وهو ما أدي 

إىل اتخاذ ق��رار يف عام 1985 بدمج أكرب رشكتن محليتن 

متخصصت��ن يف مجال األس��لحة الربية، وه��ام »أيفكو« 

و »أوت��و مي��ارا« )التي تغري اس��مها إىل »ليوناردو«( يف 

كونس��ورتيوم )تحالف( واحد بنسبة 50 % لكل. وهكذا 

حشدت كل رشكة كل إمكانياتها وطاقاتها من أجل تطوير 

هائلة جديدة متاما من املركبات املدولبة واملجنزرة التي 

تراوح��ت بن دبابات القت��ال الرئييس MBTs و حامات 

األفراد املدرعة APCs املدولبة الخفيفة.

وتعترب رشكة »أيفكو ديفنس فيهيكلز« مس��ؤولة عن 

بناء املحركات وصناديق الرتوس وكافة املكونات الرئيسية 

للمركبة، باإلضافة إىل الهي��اكل ثم تنفيذ مرحلة الرتكيب 

النهائي��ة للمركب��ات املدرعة املدولبة، في��ام تتوىل رشكة 

»ليوناردو« مس��ؤولية أنظم��ة التس��لح وأنظمة الرصد 

البرصي وأنظمة التحكم يف النريان لدى املركبات املدولبة 

واملجنزرة، باإلضافة إىل الهياكل ثم تنفيذ مرحلة الرتكيب 

النهائية للمركبات املدرعة املجنزرة.

وتتمتع كلت��ا الرشكتن بخربات طويلة ومهارات فائقة 

يف مج��ال حامي��ة األفراد ض��د النريان املب��ارشة واأللغام 

والعبوات البدائية الناسفة.

وق��د نجح��ت رشك��ة CIO يف زيادة رقع��ة عملياتها 

وأنش��طتها خ��ارج الح��دود اإليطالية، وأصبح��ت اليوم 

إحدى ال��رشكات العاملية الرائدة يف أس��واق التصدير يف 

توريد كافة املنتجات التي تشمل األجزاء واملكونات التي 

يوردها كا الرشيكن.

وق��د ألقى روبرتو كورتييس، رئيس مجلس إدارة رشكة 

CIO كلم��ة يف معرض يوروس��اتوري 2016 الذي انعقد 

يف الراب��ع عرش من يونيو املايض، أوضح خالها أن املركبة 
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الجدي��دة تتميز بتعزي��ز خفة الحرك��ة وتعزيز الحامية 

والتواص��ل مع بقي��ة الوحدات، عاوة ع��ىل قوة النريان، 

وهي بذلك تتفوق عىل س��ابقتها »سنتورو التي مر عليها 

أكرث من 30 عاما.

وقد جرى تصميم املركبة »سنتورو 2« من أجل تعزيز 

مه��ام املراقبة واالس��تطاع داخل الوح��دة املقاتلة، كام 

تتمي��ز بخفة حركتها التي تتيح إمكانية نرشها أو هروبها 

برسع��ة، باإلضافة إىل ق��وة نريانها التي تس��مح للوحدة 

باالشتباك مع أي قوى معادية من عىل مسافات بعيدة.

وق��د نجح تحالف  CIO حت��ى اآلن يف بناء أكرث من 

1700 مركبة مدرع��ة وتوريدها للجي��ش اإليطايل، منها 

كافة املدرعات الثقيلة والخفيفة الوزن.

املركبة »سنتورو«
ومن الجدير بالذكر أن املركبة »س��نتورو« دخلت مرحلة 

اإلنتاج يف عام 1991.

وتطرح املركبة »سنتورو« ذات الدفع الثامين املخصصة 

للقتال الرئيس مفهوما ونظرية جديدة ألنظمة التس��لح، 

وه��و ما يجعلها بحق دبابة حقيقية تس��ري عىل عجات. 

كام تتمتع املركبة بنفس ق��درات الرصد والقوة النريانية 

التي يتمتع بها آخر جيل من دبابات القتال الرئييس.

وتتمي��ز املركبة »س��نتورو« بقدرتها عىل الس��ري فوق 

الط��رق املمهدة برسع��ة 110 كيلومرتا يف الس��اعة كحد 

أقىص، وهي تلبي كافة املواصفات القياسية التي وضعها 

حلف ش��امل األطليس )الناتو( في��ام يتعلق باالختبارات 

الخاص��ة بخفة الحركة والقدرة عىل اجتياز املوانع وعبور 

املس��تنقعات واملنحدرات وغريها م��ن املوانع الطبيعية 

الصعبة. وقد تم تزويد املركبة بنظام ملعايرة الهواء داخل 

اإلطارات مبا يتيح للمركبة السري فوق أكرث الطرق صعوبة 

ووعورة، كام أن الضغط األريض املنخفض يسمح للمركبة 

بإجراء املناورات الازمة فوق الصخور ويف املس��تنقعات 

واألرايض الرخوة.

وقد جرت اختبارات مكثف��ة لكافة مواصفات املركبة 

»س��نتورو« ذات الدفع الثامين املخصصة للقتال الرئيس، 

وجرت تلك االختبارات يف أش��د األح��وال البيئية صعوبة 

وقس��وة مثل ش��دة الحرارة واألجواء الصحراوية الجافة 

)كام يف دول الرشق األوسط( واألجواء الجليدية والباردة 

)مثل الدول اإلسكندنافية( ويف بيئات الغابات املطرية.

وميكن تجهيز برج املركبة بأس��لحة رئيس��ية رشاش��ة 

م��ن عي��ار 105 ملليمرتا و 120 ملليمرتا، ويس��تطيع كا 

املدفعن إطاق كافة األنواع القياسية الحالية من ذخرية 

الطاق��ة الحركي��ة أو الكياموية التي تس��تخدمها قوات 

حلف ش��امل األطليس )الناتو(. وتعترب املركبة »سنتورو« 

ذات الدفع الثامين املخصص��ة للقتال الرئيس قادرة عىل 

إطاق األس��لحة الرئيس��ية من عيار 105 ملليمرتا و 120 

ملليم��رتا )يف حال��ة االت��زان الكامل( من وض��ع الحركة 

وبزاوية تصل إىل 90 درج��ة عىل الخط املنتصف لهيكل 

املركبة واالرتفاعات املنخفضة.

ويوجد يف صفوف الخدمة لدى الجيش اإليطايل حاليا 

حوايل 400 مركبة »سنتورو« املعدة للمراقبة واالستطاع 

واصطياد الدبابات، بينام يوجد 22 مركبة منها يف صفوف 

الجيش اإلسباين.

ويف ش��هر أغس��طس عام 2008 تقدمت عامن بطلب 

لرشاء س��ت مركبات »س��نتورو«، وهي املركبات التي تم 

تس��ليمها يف منتص��ف عام 2009. وتعت��رب تلك املركبات 

أحدث نس��خة مزودة بشاس��يه محدث، وه��ي مزودة 

مبدفع رش��اش من عي��ار 120 ملليمرتا ب��دال من املدفع 

الرش��اش من عيار 105 ملليم��رتا. وقد طلبت عامن رشاء 

ثاث مركبات إضافية يف شهر نوفمرب عام 2009.
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»سنتورو 2«
من املق��رر أن تحل املركب��ة »س��نتورو 2« محل املركبة 

»س��نتورو« األصلي��ة يف صف��وف الخدمة ل��دى الجيش 

اإليطايل.

تم تصميم املركبة »سنتورو 2« بحيث تلبي متطلبات 

الجي��ش اإليط��ايل وحاجت��ه إىل مركبة ال يتع��دى وزنها 

اإلجاميل 30 طنا، ونس��بة القوة إىل الوزن ال تقل عن 24 

حصانا/طنا )باملقارنة بسابقتها التي مل تتجاوز نسبة القوة 

إىل الوزن فيها 17 طنا(، وأال تتجاوز رسعتها 100 كيلومرتا 

يف الس��اعة، وأن يصل مداها إىل 800 كيلومرتا، وأن يكون 

مستوى الحامية الباليستية لدى املركبة أعىل من سابقتها.

وتأيت املركبة »س��نتورو 2« مجهزة مبدفع رش��اش من 

عي��ار 120 ملليم��رتا/45 مزود بنظام تذخ��ري نصف آيل، 

ومدفع رش��اش محوري م��ن عي��ار 7.62x51  ملليمرتا، 

ومحط��ة تس��ليح Hitrole L ع��ن بُعد )مس��لحة بكل 

 7.62x51 األس��لحة، بدءا من املدفع الرش��اش من عي��ار

ملليمرتا وانتهاء بقاذف قنابل آيل من عيار 40 ملليمرتا(.

ومتثل املركبة »سنتورو 2« نقلة نوعية من حيث األداء 

عند مقارنتها بس��ابقتها »س��نتورو« التي كانت مسلحة 

مبدفع رئييس من عي��ار 105/52، وتتميز املركبة بقدرتها 

عىل استخدام أي نوع من الذخرية من عيار 120 ملليمرتا 

املج��ازة من قبل حلف ش��امل األطل��يس )الناتو(، مبا يف 

ذل��ك دفعات الطلقات القابل��ة للربمجة. وتتفوق املركبة 

»سنتورو 2« عىل سابقتها من حيث املدى والدقة والقوة 

النريانية.

ومينح ال��ربج الجديد لدى املركبة »س��نتورو 2« أفراد 

التش��غيل القدرة عىل إطاق النريان م��ن وضع الحركة، 

وه��ي امليزة الت��ي افتقدتها املركبة »س��نتورو« األصلية. 

ويعترب املدفع الرش��اش من عيار 120/45 نسخة متطورة 

من املدفع الرش��اش من عيار 120/44 الذي تس��تخدمه 

دبابة القتال الرئييس »أرييت« ولكن جرى تطويره بحيث 

يكون قليل االرتداد، ويش��مل هذا التطوير تركيب فوهة 

pepperpot muzzlebreak ع��اوة ع��ىل املواصف��ات 

األخرى التي من ش��أنها أن تقلل قوة االرتداد من 45 طنا 

يف الدبابة »أرييت« إىل 25 طنا يف املركبة »سنتورو 2«.

وتس��تخدم املركب��ة الجديدة هيكا فوالذيا باليس��تيا 

ال��ذي   monocoque ballistic steel hull أح��ادي 

جرت تش��كيله بحي��ث يؤم��ن الحامية الازم��ة لألفراد 

ض��د األلغام والعبوات البدائية الناس��فة. وقال كورتييس 

إن خط��ر العبوات البدائية الناس��فة ال��ذي تعرضت له 

القوات الغربية خال الس��نوات األخرية كان الدافع األول 

وراء تطوي��ر بديل ق��وي للمركبة »س��نتورو« التي جرى 

تصميمها ملواجه��ة التهديدات الش��ديدة الخطورة إبان 

حقب��ة الحرب الباردة. ويوجد لدى املركبة »س��نتورو 2« 

حقيبت��ان مدرعتان رئيس��يتان  )»أ« و »ب«( تم بالفعل 

اختبار قدرتهام عىل مقاومة االنفجارات لدى ثاثة مناذج 

مختلفة من املركبة.

وتتس��ع املركبة »س��نتور 2« لطاقم مكون من أربعة 

أفراد، وس��ائق وقائد املركبة وف��رد مدفع وملقم ذخرية، 

ويجلس آخر ثاثة يف منطقة برج املركبة.

ويحتوي ب��رج املركبة »س��نتورو 2« عىل نظام تذخري 

نصف آيل )فيام يظل املغ��اق breech القطعة الوحيدة 

الت��ي يتم تش��غيلها يدوي��ا( و 12 دورة م��ن الطلقات 

الجاه��زة لإلط��اق )والتي يت��م تخزينه��ا يف مجموعتن 

تحتوي كل مجموعة عىل س��ت دورات( داخل صندوق 

مس��تقل للذخ��رية. كام يوج��د 19 دورة طلق��ات أخرى 

داخل جسم املركبة، وهي موضوعة أيضا داخل صندوق 

مستقل بعيدا عن طاقم املركبة، فيام يعزز جهاز اسكات 

 automatic fire suppression system اآليل الن��ريان 

قدرة املركبة عىل البقاء والصمود يف وجه األخطار.

وقد ج��رى إدخال تحس��ينا كبرية عىل ق��درة املركبة 

»س��نتورو 2« عىل التواصل مع بقية املركبات والوحدات 

 SICCONIA C2 األخ��رى، حيث ت��م تجهيزها بنظ��ام

املحيل الصنع والذي تم تركيبه عىل املركبة مبارشة.

كام ت��م تركيب وصل��ة interface جدي��دة وحديثة 

للتواصل بن اإلنس��ان واآلل��ة ، باإلضافة إىل جهاز ملراقبة 

الطاق��ة وصح��ة أف��راد الطاقم. ك��ام تم تزوي��د املركبة 

»س��نتورو 2« ب 13 ه��وايئ مختلف، م��ن بينها أجهزة 

التشويش وسبعة أنظمة لاتصاالت )تعمل عىل ترددات 

HF, VHF, UHF، عاوة عىل نظام االتصاالت عن طريق 

األقامر الصناعية )SATCOMS( system، ويعترب الرتدد 

UHF ونظ��ام االتص��االت عن طريق األق��امر الصناعية 

من بن اإلضافات الجدي��دة التي تم إدخالها عىل املركبة 

»سنتورو 2«(.

واملركبة »س��نتورو 2« م��زودة بجه��از لتأمن الوعي 

امليداين، بينام يوجد لدى الس��ائق جهاز للرؤية النهارية/

 Lothar الليلي��ة، ويوجد لد فرد املدفع الرش��اش منظار

SD بق��وة ترتاوح ب��ن 8 و 12 اوم  )الذي تم تحس��ينه 

بحي��ث يقاوم الدخ��ان والغبار(، بينام يوج��د لدى قائد 

املركب��ة منظار Attila D جدي��د بزاوية 360 درجة بقوة 

ترتاوح بن 3 و 5 اوم  )الذي تم تحس��ينه ليقاوم الرطوبة 

والضباب(.

املركبة »سنتورو 2« مقابل املركبة »سنتورو« 
األصلية

تجس��د املركبة املدرعة »س��نتورو 2« الجدي��دة مرحلة 
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املواصفات الفنية

طول املركبة مع ماسورة املدفع من عيار 120 
ملليمرتا: 8,26 أمتار

االرتفاع )جسم املركبة(: 2,10 أمتار
االرتفاع مع إضافة الربج: 3,65 أمتار

الرسعة القصوى )فوق الطرق املمه��دة(: 105 
كيلومرتا يف الساعة

IVECO VECTOR 8V - EURO III :املحرك
قوة املحرك: 533 كيلو وات )720 حصانا(

طاقم التشغيل:
ثالث��ة أفراد )قائد املركبة وفرد مدفع وفرد تلقيم 

)تذخري(
التسليح:

السالح الرئييس: مدفع رش��اش من عيار 120 
LRF 45 /ملليمرت

)سالح اختياري: مدفع من عيار 105 ملليمرت/52 
)LRF

األسلحة املساعدة:
مدفع رشاش محوري من عيار 7,62 ملليمرتا

HITROLE Mod.L :محطة تسليح عن بُعد •
• External MG: مدفع رشاش من عيار 7,62 

ملليمرتا/مدفع رشاش من عيار 12,7 ملليمرتا
)كبديل عن محطة التسليح عن بُعد(

قاذفات قنابل الدخان: عدد 8x81 نافث دخان.

جديدة بالنسبة لتطور املركبة »س��نتورو 105« واملركبة 

املدرعة التي تس��تخدم الرئاش من عي��ار 120 ملليمرتا، 

وتعترب أول مركبة مدول��ة مثانية الدفع مضادة للدبابات 

يف العامل تستخدم مدفعا عايل الضغط.

أم��ا فيام يتعلق بخف��ة الحركة عىل وج��ه الخصوص 

فنجد أن نس��بة القوة إىل الوزن، التي تم زيادتها إىل 24 

حصانا/طنا، تؤم��ن أداءا فائقا للغاية فيام يتعلق برسعة 

املركبة وتسارعها، وذلك بفضل محرك الجيل الجديد من 

إنتاج رشك��ة »أيفكو« الذي يوفر أكرث م��ن 720 حصانا، 

وبفض��ل تحدي��ث عملية نق��ل الحركة ونظ��ام املكابح 

وأجهزة التحكم اإللكرتونية.

ويأيت التحكم الرقمي يف ضغط الهواء داخل اإلطارات، 

باإلضاف��ة إىل األنظم��ة الت��ي متك��ن املركبة من الس��ري 

بإطارات فارغة م��ن الهواء، ونظام التعليق الجديد وقلة 

الضغ��ط األريض ليمن��ح املركب��ة »س��نتورو 2« املدرعة 

الجدي��دة القدرة عىل إخراج نفس��ها من أي مأزق أريض 

بسبب التضاريس الطبيعية.

أما فيام يتعلق بالتدريع الباليس��تي فقد جرى زيادة 

مس��تويات الحامية ع��ام كانت عليه يف الس��ابق بكثري، 

وذلك بفضل إعادة تشكيل شاسيه الهيكل وتصميم الربج 

متاما وإضافة أنظمة باليستية وفنية قابلة للتطوير، وهي 

األنظم��ة التي ج��رى اختبارها عىل أجه��زة توليد ونقل 

وتوزيع الطاقة AEP 55 القياسية والقادرة عىل التعامل 

مع التهديدات املختلفة مث��ل األلغام والعبوات البدائية 

 kinetic الناس��فة والجيل الجديد من الذخ��رية الحركية

munitions

ك��ام ارتفع��ت أيضا معايري الس��امة بالنس��بة ألفراد 

التش��غيل ع��ن طري��ق الفص��ل ب��ن الذخ��رية املعدة 

لاس��تخدام stand-by ammunition وأماكن التخزين 

داخل جس��م املركبة، باإلضافة إىل تركيب أحدث أنظمة 

مكافحة الحرائق واألجهزة املضادة لانفجارات. أما فيام 

يتعلق بالهندسة اإلنش��ائية ergonomics للمركبة فقد 

أصبحت احتياطيات الذخرية داخل جس��م املركبة تعمل 

بصورة آلية – متاما مثل نظام التذخري اآليل داخل الربج.

يتمي��ز الجيل الثالث م��ن املدفع الرش��اش من عيار 

mm 120/45 )هناك نس��خة اختياري��ة بديلة من عيار 

105/52mm( امل��زود مبكب��ح مت��وازن متكام��ل قليل 

االرت��داد بقدرته عىل تأم��ن نفس الق��وة النريانية التي 

تؤمنه��ا ديابات القتال الرئييس، باإلضافة إىل القدرة عىل 

استخدام أحدث جيل من الذخرية من عيار 120 مللميرتا 

 multi-role والذخرية املتع��ددة األدوار املضادة لألفراد

MP munitions

أما بالنس��بة لربج املركبة املزود مبقاعد جديد مضادة 

لأللغام فيتس��ع لطاق��م مكون م��ن ثاثة أف��راد: قائد 

املركبة وفرد مدفع وفرد تذخري، ويس��تطيع فرد التذخري 

اس��تخدام جهاز التلقيم اآليل الجديد باإلضافة إىل تنفيذ 

عملي��ة التلقيم يدويا –كإجراء احتياطي- أو أي عمليات 

 Optronic طارئ��ة أخرى. وتش��مل األجه��زة البرصي��ة

equipment منظارا بانوراميا لقائد املركبة وفرد املدفع، 

وكا املنظاري��ن من أحدث األجهزة، ع��اوة عىل وجود 

منظار احتياطي آخر. وهكذا تعترب املركبة »س��نتورو 2« 

مزودة بأحدث أجهزة التواصل.

وداخل برج املركبة ، وكبديل ملدفع الرشاش الخارجي 

القابل لل��دوران املض��اد للطائرات، ميك��ن تركيب برج 

خفي��ف من ن��وع HITROLE ميك��ن التحكم فيه عن 

بُعد، مع إمكانية اس��تخدام مدفع رشاش من عيار 7.62 

 AGL أو عيار 12.7 ومدفع فوق مس��توى سطح األرض

م��ن عيار 40 ملليمرتا ودمجها م��ع جهاز اإلطاق، األمر 

الذي يتيح لفرد التلقي��م )التذخري( مراقبة أرض املعركة 

وهو يف وضع مؤمن ومشمول بالحامية التامة•
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وحققت اللعبة نجاحاً كبييراً يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث 

تصدرت قامئة األلعاب األكرث تحميالً يف متجر تطبيقات أبل.

وبالرغم من ذلك، وبسبب االنتشار الرهيب، سارعت حكومات 

عييدة بالتحذييير ميين التصوييير يف أماكيين حكومية حساسيية، أو 

االستدراجات من أجل الرسقات، وغرها.

تعريف
بوكيمييون غو )باإلنجليزية: Pokémon Go( هي لعبة واقع معزز 

مخصصيية للهواتف املحمولة تم تطويرها من قبل نيانتيك ونرشتها 

ذا بوكيمييون كومباين. تم اطالقها يف يوليييو 2016 ألجهزة أندرويد 

و أي أو أس.

تسييمح اللعبة ملسييتخدميها بالتقاط وقتييال وتدريب كائنات 

بوكيمون – جو خماطر فعلية وحترمي ديني 
عادت شخصيات "بوكيمون" الكرتونية الشهرية للظهور من 

جديد يف لعبة متطورة طرحتها رشكة ننتندو لأللعاب تحت اسم 

بوكيمون جو.

وتعتمد اللعبة عىل تقنية الواقع االفرتايض وتتمحور فكرتها 

حول مالحقة البوكيمونات التي تظهر عىل شاشة الهاتف الذيك، 

واصطيادها يف أماكن حقيقية حول العامل باستخدام خاصية جي 

يب أس.
إعداد: الرائد جميل خميس السعدي
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افرتاضييية تدعييى البوكيمون، والتي تظهر عىل شاشييات 

األجهييزة وكأنها موجييودة يف العامل الواقعي. وتسييتخدم 

نظام التموضع العاملي وكامييرا األجهزة املتوافقة. تتوفر 

اللعبيية مجاناً لكنها تدعييم كذلك عمليييات رشاء داخل 

التطبيق لعنارص لعييب إضافية. وصدرت اللعبة بالتزامن 

مع إصييدار بوكيمون غييو بلس، وهي قطعيية الكرتونية 

صغرة ميكن ارتدائها تم تطويرها من قبل نينتيندو، وهي 

تسييتخدم البلوتوث لتنبه املستخدم عند وجود بوكيمون 

يف مكان قريب بواسطة ليت ضويئ.

اللعبيية تتيح لالعييب بالتقيياط، ومبييارزة، وتدريب، 

وتبديييل بوكيمونات افرتاضية تظهيير يف العامل الحقيقي. 

اللعبة مجانية للعب بها ولكنها سييتدعم عمليات الرشاء 

ضمن التطبيق. 

خلفية تاريخية
ألعاب الواقييع املعزز التي تم إصدارهييا منذ بداية عهد 

ألعاب الفيديو قليلة للغاية، وتأيت لعبة بوكيمون غو تالية 

للعبتني سييابقتني من نفس الفئة; لعبة BotFighters يف 

2003 ولعبيية إنغرس التي تم إطالقها يف 2013 من نفس 

رشكة صناعة األلعاب نيانتيك املطّور للعبة بوكيمون غو.

مخاطر وتحذيرات
عييىل الرغييم من الفرتة القصييرة منذ انطييالق اللعبة إال 

أن هناك مخاطر وسييلبيات متوقعيية كاحتاملية التعرض 

لحوادث االصطدام والوقوع والكسييور والجروح، وخطر 

الوفاة أثناء اللعب خالل قيييادة املركبات وتعريض حياة 

اآلخرييين للخطر وتعرض من يلعبها إىل خطر التجسييس 

عىل الخصوصيات كالصور الخاصة ومقاطع الفيديو داخل 

الجهاز، وقد يؤدي تشغيل كامرات الهواتف الستخدامها 

يف هييذه اللعبة يف املنازل أو يف األماكن ذات الحساسييية 

الخاصيية، يييؤدي إىل فقييدان ميين يلعبهييا لخصوصيته 

وخصوصية منزله وعائلته.

حييذرت عدة دول عربييية من مخاطر 

اللعبيية ميين بينهييا اإلمييارات وميير 

والسييعودية والكويييت وغرهم من 

الييدول لآلثييار السييلبية للعبة عىل 

وهناك  الجوانب،  مختلف 

حكومية  تحركات  حالياً 

لحظيير  بالسييعودية 

“بوكيمييون  لعبيية 

غو” بسبب مخاطر 

وأصييدر  اللعبيية، 

بياناً جاء  األزهيير 

اللعبيية  أن  فييية 

النيياس  جعلييت 

كالسكارى، 

وصدرت 

تنبيهييات يف اإلمارات يف أن تحميييل اللعبة قد يؤدي إىل 

"اخرتاق خصوصية املستخدمني، أو الرتبص بهم يف أماكن 

نائييية لالعتداء عليهم، وسييلب ممتلكاتهييم"، دولياً ويف 

روسيييا ظهرت دعييوات مبنع اللعبة كونها تجسسييية مع 

احتاملية وجود عالقة للعبة بوكالة االستخبارات املركزية 

األمريكية.

 تهديدات
هَددت مجموعة من قراصنة الحاسوب تُطلق عىل نفسها 

اسييم Poodlecorp، ِبأنها تعتزم إيقاف عمل اللُعبة يَوم 

1 أغسييطس 2016، َوذلك دون أن توضح األسباب، حيُث 

قالييت املَجموعة أنها تعتزم شيين سلسييلة من هجامت 

الحرمان ميين الخدمة املوزعة DDoS عىل خوادم اللعبة 

التي تعاين هشاشيية حتى اآلن بسييبب الضغط الحاصل 

عليها من كرثة الالعبني، وقال أحد أعضاء املجموعة: "نحن 

نفعييل ذلك ألننا نسييتطيع، وال ميكن ألي أحد أن يردعنا، 

ونود فقط أن نسبب فوىض".

بوكيمون جو والقانون 
أكييد عييدد ميين املحاميييني، أن "أي انتهيياك لخصوصية 

اآلخرييين يُعّد مجرّميياً قانوناً، وإن لعبيية )بوكيمون جو( 

تعتمد باألصل عىل تصوير األشييخاص أو األماكن للبحث 

عن الشخصيات الكرتونية املوجودة فيها، األمر الذي من 

شأنه تعريض مسييتخدميها إىل املساءلة القانونية، نتيجة 

تعديهم عىل خصوصية أولئك األشخاص.

وبينييوا أن "اللعبة قييد تعرّض من ييسء اسييتخدامها 

إىل الوقييوع يف جرائم تضمنها قانون العقوبات ومكافحة 

جرائييم تقنية املعلومات، الييذي مل يتهاون مع مرتكبيها"، 

مشييراً إىل أن "عقوبة تلك الجرائم قد تراوح بني الحبس 

ملدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن 150 

ألف درهم وال تجاوز 500 ألف درهم، داعياً مستخدمي 

اللعبة إىل الحرص عند استخدامها، وعدم تصوير أشخاص 

أو أماكيين حتى لو كان ذلك يف األوضاع 

العادية".

وأضافييوا أن "سييوء اسييتخدام 

اللعبيية قد يعرّض مسييتخدمها إىل 

جرائييم ومخالفييات، مثييل تصوير 

مبان ومنشييآت يحظيير تصويرها"، 

مشييدداً إىل أنه يف الوقييت ذاته ال 

ميكن معرفيية أهييداف مثل هذه 

األلعاب أو غايات استخدامها ملثل 

تلك الصور التي تحصل عليها من 

املستخدمني.

ولفت إىل أنه "مبييا أن طريقة 

اللعبيية تعتمد عييىل البحث عن 

الكرتونية، وتدفعهم  الشييخصيات 

إىل البحييث عنهييا، حتى لييو كان 

داخل مسيياكن أشخاص آخرين، ما 

يدفع املسييتخدمني إىل تعريض أنفسييهم الرتكاب جرائم 

انتهاك الخصوصية".

االصابات 
أدت هذه اللعبة منذ صدورها إىل كثر من اإلصابات.

ومن أهم وأبرز هذه اإلصابات:

1. حروق الشمس.

من قوانييني اللعبة مالحقة شييخصيات البوكيمون من 

مكان إىل آخيير، والكثر من الناس يالحقون البوكيمون يف 

النهار ما يؤدي إىل إصابتهم بحروق بسبب الشمس.

2. االلتواء والكسور يف العظام.

3. الصحة العقلية.

حذر الكثر من علامء النفس أن هذه اللعبة قد تؤدي 

إىل كثر من األمراض النفسية والعقلية، ومنها اإلدمان .

اإلدمييان ينجييم عنييه إبعيياد الشييخص عيين الحياة 

االجتامعية، وقد يكون للعبة تأثراً مشابهاً لتأثر املخدرات. 

صحيييح أن لعبيية "بوكيمون غو" تدفع مسييتخدميها إىل 

الخروج للشارع، ولكنها تبقيهم يف إطار العزلة التي تدفع 

إليها التكنولوجيا، بخالف األلعيياب التقليدية التي يكون 

الشييارع مرسحاً لها والتي تدفع املشيياركني فيها للتفاعل 

االجتامعي•

بوكيمون – جو خماطر فعلية وحترمي ديني 

يف يييوم الخميس 21 يوليو 2016، أكَد الشيييخ 

عبييد الله املنيييع )ُعضو هيئة كبييار العلامء يف 

السعودية( لصحيفة ُعكاظ أنَّ الَهيئة أقرت أنه 

ال يجييوز لعب "لُعبة بوكيمييون غو" ألنها ترَض 

باألمن الوطني وتهدف إىل كشف َمواقع رسية، 

األمر الذي يعد خيانة للوطن.

وكانييت اللجنة الدامئيية للبحييوث العلمية 

واإلفتيياء قد نرشت فتوى ِبتاريييخ قديم ذَكرت 

فيييه تحريييم لعبيية البوكيمون الشييهرة عىل 

موقعها اإللكييرتوين الرسييمي، وأوضحت لجنة 

اإلفتيياء بييأن اللجنة رأت بتحريم هييذه اللعبة 

وتحريم األموال الناتجة عنها بسبب اللعب بها، 

ألنها قامر ُمحرم، مع تحريم بيعها ورشائها، ألن 

ذلك وسيييلة موصلة إىل ما حرم الله ورسييوله، 

كام دعت جميع املسلمني إىل الحذر منها، َومنع 

أوالدهييم من تعاطيهييا، محافظة عييىل دينهم 

وعقيدتهم وأخالقه، ويجييدر بالَذكر أَنَّ اللجنة 

التي حرمييت اللُعبة كانت ُمكونة ِمن الشيييخ 

عبييد العزيز بن عبد الله آل الشيييخ، والشيييخ 

صالح الفوزان، والشيخ عبد الله بن غديان.

التحرمي
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االرصار واالبداع دوما ما يولدان من 

املعاناة...هكذا قادت اآلالم و املعاناة 

الدامئة لألخ األصغر  للمواطن خالد يونس 

عبدالله إىل تنفيذ اخرتاعه  »ابتكاري 

ألخي« بعد تفكري دام شهوراً بالبحث 

عن كيفية تزويد كريس متحرك بأجهزة 

قياس الوزن، ومقياس مرتي، وجهاز تدليك 

الظهر حتى يقلل معاناة األطفال وكبار 

السن الذين يستخدمون هذه االنوع من 

الكرايس يف ضوء ظروفهم الصحية التي 

ميرون بها، ولتسهيل العملية عىل هذه 

الفئة التي تتطلب اهتامماً وعناية بالغني 

من كل فرد منا، التقت معه مجلة »درع 

الوطن« وكان معه هذا اللقاء: 

 خالد البلوشي سفري معرض »بالعلوم نفكر«

يبتكر كرسيًا لذوي االحتياجات اخلاصة 
ـر
كـ
بت
م

هل لك أن تحدثنا عن  اخرتاعك؟ وما هي مميزاتها؟

إن مرشوعي إنس��اين نبع من تجرب��ة عائلية، اخرتاعي 

ه��و كريس مزود مبي��زان لقياس الط��ول والوزن لذوي 

االحتياج��ات الخاصة وكبار الس��ن ويس��تخدم لقياس 

الطول وال��وزن ملن يعاين عدم الوق��وف وامليش، ومن 

ممي��زات هذا االخرتاع انه يخدم فئه كبرية من املجتمع 

التي ال تنظر إليها الناس وال تجد اهتامم ترسيع عمليه 

قياس الوزن والطول يف املستش��فيات، قمت باس��ترياد 

أجه��زة لقياس الوزن تم تركيبه��ا عىل الكريس املتحرك، 

ووضعت يف مقعد الكريس لقياس وزن كتلة الجسم من 

رأس اإلنسان وحتى منطقة الجذع، وامليزان الثاين تحت 

القدم لقياس وزن الرجلني، املقعد مزود بجهاز لتدليك 

منطق��ة الظهر، حيث يجلس أصحاب الظروف الصحية 

الخاص��ة وقتا كبريا ع��ىل الكريس املتح��رك يصل إىل 7 

س��اعات متواصلة، األمر الذي يس��بب تقرحات، بينام 

يسهم جهاز التدليك يف زيادة الدورة الدموية يف الظهر 

وتف��ادي حدوث التقرحات، و من ناحية أخرى الكريس 

ميكن أن يخضع لتعدي��ات تخدم البالغني أيضا، وليس 

األطفال فقط، عاوة عىل ذلك إمكانية استخدام الطاقة 

الشمس��ية لتش��غيل امليزانني وجه��از تدليك عضات 

الظهر يف مسند الكريس املتحرك.

 متى بدأت لديك فك��رة اخرتاعك؟ وكم املدة التي 

أخذتها منك االنتهاء منها؟

ب��دأت الفكرة عندم��ا رأيت معاناة أخ��ي الصغري، من 

ذوي االحتياج��ات الصحية الخاصة، عندما كان يذهب 

إىل املستشفى عىل كريس متحرك، وكنت أشهد معاناته 

الدامئ��ة يف ح��االت قياس ال��وزن والط��ول األمر الذي 

دفعني للتفكري بعمق يف إيجاد حل إلنهاء هذه املعاناة 

يف املستش��فى اثناء عملية قياس الوزن والطول، والذي 

دفعني لتطبيق وتنفيذ الكريس هو مشاركتي يف مسابقة 

بالعل��وم نفكر التي أطلقتها مؤسس��ة اإلمارات لتنمية 

الش��باب، كانت مبثابة عامل تحفي��ز، وبالفعل قدمت 

الفكرة لألس��تاذة أماين الحس��يني مرشف��ة املرشوعات 

العلمية ومسؤولة املختربات املعملية يف مدرسة املعايل 

الخاصة، وناقشت إمكانية تطبيقها ووضعنا خطة عمل 

وبدأنا تنفيذها عىل مدار 8 أش��هر من العمل الدؤوب 

واملتواص��ل يف املخترب، وقد نجحن��ا بالفعل بعد إضافة 

العديد من التعدي��ات عىل الكريس املتحرك، حيث تم 

فصل قاعدة الكريس وتفصيل قاعدة خاصة من خشب 
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يبتكر كرسيًا لذوي االحتياجات اخلاصة 
ميكن��ه حم��ل املي��زان يف قاعدتها عاوة ع��ىل تعديل 

منطق��ة وضع القدمني بتزوي��د قاعدة مخصصة لحمل 

امليزان الثاين حتى ميكن أخذ وزن األرجل، مشريا إىل أن 

الفكرة متت تجربتها يف مؤسسة زايد للرعاية اإلنسانية 

حيث يتلقى أخي الصغري عاجه هناك.

يف ماذا يخدم اخرتاعك الجهات العسكرية واملدنية؟

يخدم االخرتاع  بش��كل أو بآخر جميع الجهات س��واء 

العس��كرية أو املدنية، فعىل س��بيل املثال ، مس��اعدة 

ذوي االحتياج��ات الخاصة وكبار الس��ن واملصابني من 

العس��كرين أو املدنيني  س��واء يف الحروب أو الحوادث 

املروري��ة أو غريها الت��ي جعلت الش��خص عاجزاً عن 

الحركة.

ما هي الصعوبات التي واجهتك يف خالل مش��وارك 

االخرتاعي ؟

السبب الرئييس يل هو قلة الدعم املادي يل وعدم توفر 

جهة معين��ة تتبني يل هذا االخ��رتاع وامتنى أن أحصل 

عىل براءة اخرتاع ملرشوعي هذا، وايضاً عانيت كثريا من 

ع��دم توافر ميزان لقياس ال��وزن باملواصفات املطلوبة 

التي تس��اعد ذو االحتياجات الخاصة عىل قياس الوزن 

والطول بكل بأريحية مطلقة.  

ما هو دور األهل معك؟

 ال أن��ى وال��دي ووال��ديت، حيث قاموا مبس��اعديت 

بتوف��ري ما كنت أريده من أجه��زة، وكذلك لهم الفضل 

األكرب يف دعمي و تشجيعي ألصل إىل ما أنا عليه اآلن. 

هل وج��دت الدعم املادي و املعنوي يف اخرتاعك ؟ 

وهل ما زال هذا الدعم مستمر ؟

وف��رت يل مؤسس��ه االم��ارات لتنمية الش��باب الدعم 

املعن��وي للم��رشوع ومن الدع��م املعن��وي يتمثل يف 

منحي لقب س��فري بالعلوم نفكر اما بالنسبة اىل الدعم 

امل��ادي كان مبلغ رمزي بس��يط ولله الحم��د، وهناك 

مدرس��تي التي ش��جعتني و كان لها الفضل أن أتاحت 

يل فرصة املش��اركة يف املس��ابقات الوطنية، نعم مازال 

الدعم مس��تمراً من جميع الجهات وامتنى أن يس��تمر 

هذا الدعم دامئاً حتى أكمل مش��واري وأرى أن جميع 

الفئ��ات التي تحت��اج هذا الكريس أن تس��تخدمه بكل 

بساطة وراحة.

 ماذا عن الجوائز وش��هادات التقدير التي حصلت 

عليها؟

حصلت عىل العديد من ش��هادات الش��كر والتقدير يف 

الكثري من املس��اهامت واملسابقات منها: معرض ابتكار 

2016، س��فري برنامج بالعلوم نفكر 2016، سفري برنامج 

بالعلوم نفكر يف كوريا 2016.

وما هي املقومات التي كانت وراء هذا االبتكار؟

معان��اة اخ��ي يف املستش��فيات هي الت��ي كانت وراء 

ه��ذا االبتكار وتقدي��م خدمة حقيقي��ة وفائدة لذوي 

االحتياج��ات الخاص��ة، أن تخفيف اآلالم عن اإلنس��ان 

خاصة عندما يكون من أفراد أرستك أمر مينحه االستقرار 

النفيس والشجاعة عىل تقديم املزيد للمجتمع.

م��ا هو اله��دف والطم��وح الذي تري��د ان تحققه 

مستقبالً ؟

ان ارى االبتس��امة عىل وج��ه كل ذي اعاقه وأن يصبح  

ش��عوره بأنه ش��خص عادي، وان ارتقي الخرتاع اكرب يف 

مج��ال التقدم العلم��ي، والرتكيز عىل األف��كار الجيدة 

ولي��س العدد، حيث إن الفكرة الحقيقية واملبتكرة هي 

التي تؤثر يف املجتمع وتخدم الوطن واإلنسان•   

إن الفكرة احلقيقية 
واملبتكرة هي التي 

تؤثر يف اجملتمع 
وتخدم الوطن 

واإلنسان

املبتكر خالد البلويش يف لقاء مع درع الوطن

خالد البلويش أثناء لقائه مع الشيخ آل نهيان بن مباركاملبتكر يف معرض بالعلوم نفكر



�ســـــنن نبـويــة

التطيب

  من الس��نن النبوية الثابتة التطيب بأجمل الطيب 

وأحس��نه ، فكان صىل الله عليه وسلم أطيب الناس 

ريح��اً ، وكان    يأمر بالتطي��ب والتعطر ، يف البدن 

والثي��اب واملس��اكن واملس��اجد، ذلكم أن اإلس��ام 

حضارة ورقي وسمٌو إنساين . 

     فقد ثبت عن النبي صىل الله عليه وسلم عدد 

من األحاديث التي تأمر بالطيب ومراعاة الذوق مع 

الناس .

    ومن ذلك قول��ه: »إِنَّ اللََّه تََعاَل َجِميٌل يُِحبُّ 

الَْج��َ�َل. الِْكَبُ بَطَ��ُر الَْحقِّ َوَغْمُط النَّ��اس« . َرَواُه 

ُمسلم . 

  ومن الج�ل ج�ل الرائحة وطيبها وحسنها.

َوَعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن رَُس��وُل اللَّ��ِه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

أَ  َوَس��لََّم أَزَْهَر اللَّْوِن كَاَن َعرَقُُه اللُّْؤلُ��ُؤ إَِذا َمَش تََكفَّ

َوَما َمَسْس��ُت ِديبَاَجًة َوَل َحِريرًا أَلَْيَ ِمْن كَفِّ رَُسوُل 

اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَس��لََّم َوَل ش��َممُت مس��كاً َوَل 

َعْنَبًَة أَطْيََب ِمْن َرائَِحِة النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم. 

ُمتََّفٌق َعلَيِْه.

   و قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: »ُحبَِّب 

َاِة« .  إَِلَّ الطِّيُب َوالنَِّس��اُء َوُجِعلَْت قُرَُّة َعيِْني يِف الصَّ

َرَواُه أَْحَمُد َوالنََّساِئّ.ُ

    وقال صىل الله عليه وس��لم »َل يَْغتَِس��ُل رَُجٌل 

ِهُن ِمْن  يَ��ْوَم الُْجُمَعِة َويَتَطَهَُّر َما اْس��تَطَاَع ِمْن طُْهٍر َويَدَّ

ُدْهِنِه أَْو َيَ��سُّ ِمْن ِطيِب بَيِْتِه ثُمَّ يَْخ��ُرُج فََا يَُفرُِّق بَْيَ 

اثَْن��ْيِ ثُمَّ يَُصلِّ َما كُِتَب لَُه ثُمَّ يُْنِصُت إَِذا تََكلََّم اإْلَِماُم إِلَّ 

ُغِفَر لَُه َما بَيَْنُه َوبَي الُْجُمَعة اأْلُْخَرى« . َرَواُه البَُخاِرّي

َعْن َعائَِشَة قَالَْت:

    أََمَر رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ِبِبَناِء الَْمَساِجِد 

وِر َوأَْن تُطَيََّب وتَُنظََّف(رواه أبو داوود. يِف الدُّ

وم��ن أجمل مظاهر الحضارة اليوم أن نعكس��ها من 

خال حسن املظهر وطيب الرائحة يف املساجد واملساكن 

وأماكن العمل والبيئة العامة .

ما هو حكم القرص والجمع أثناء التامرين العسكرية والواجبات القتالية؟

يجوز قرص الصالة وجمعها للعسكريني أثناء التامرين العسكرية والواجبات القتالية ، وذلك ألن هذا حال سفر وانتقال 
وعليه فيجوز الجمع والقرص وال حرج يف ذلك .  والجمع يكون بني الظهر والعرص وبني املغرب والعشاء ، ويجوز أن 

يكون جمع تقديم يف وقت الصالة األوىل أو جمع تأخري يف وقت الصالة الثانية ، حسب الحاجة .
واألصل يف ذلك نص الكتاب الكريم و فعل النبي صىل الله عليه وسلم . 

اَلِة إِْن ِخْفُتْم أَْن يَْفِتَنكُُم الَِّذيَن  وا ِمَن الصَّ بُْتْم يِف اأْلَْرِض َفلَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَْن تَْقرُصُ أما الكتاب  فقال تعاىل )َوإَِذا َضَ
ا ُمِبيًنا( سورة النساء اآلية )101(. وقد ثبت يف السنة النبوية الرشيفة أن النبي صىل  كََفُروا إِنَّ الْكَاِفِريَن كَانُوا لَكُْم َعُدوًّ

الله عليه وسلم كان يقرص الصالة ويجمع بينها يف أسفاره سواء كانت أسفاراً للقتال أو أسفاراً لغري القتال.

لق��د وعد الل��ه الصابرين باألج��ر والثواب والن��ر، وبّشهم 
ٍء ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوِع  بحس��ن العاقبة، فقال )َولََنبْلَُونَُّكْم ِب��َ�ْ
اِبِريَن ( سورة  ِ الصَّ َونَْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَنُْفِس َوالثََّمرَاِت َوبَشِّ
البق��رة  )155(، وأمر املؤمني  بالص��ب يف القتال ، فقال تعال 
)يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُوا َوَصاِبُروا َوَراِبطُوا َواتَُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم 

تُْفلُِحوَن( آل عمران )200(. 
 وق��د فاز الصاب��رون مبعية الله ورعايت��ه وحفظ����ه ، قال 
َاِة إِنَّ اللََّه َمَع  ْبِ َوالصَّ تعال ) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْستَِعيُنوا ِبالصَّ
اِبِريَن ( سورة البقرة)153( وبلغ الصابرون بصبهم درجات  الصَّ
عالية ومن أعظمها وأجلّها نيل محبّة الله تعال ، قال س��بحانه 
)وَكَأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ قَاتََل َمَعُه ِربِّيُّوَن كَِثرٌي فََ� َوَهُنوا لَِ� أََصابَُهْم يِف 
اِبِريَن( آل  َس��ِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما اْستََكانُوا َواللَُّه يُِحبُّ الصَّ
عمران )146( وقد حكم الله تعال للصابرين بالظفر والنتصار 
كي��ف ل وهو املؤيد والنارص فقال : ) كَْم ِمْن ِفئٍَة قَلِيلٍَة َغلَبَْت 

اِبِريَن( سورة البقرة )249(. ِفئًَة كَِثريًَة ِبِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّ
وم��ن حكمة الله تعال البالغة أن يتحن عباده بالباء لريى 
مقدار صبه��م وتحملهم ، قال تعال )أَْم َحِس��بْتُْم أَْن تَْدُخلُوا 
اِبِريَن (  الَْجنَّ��َة َولَ�َّ يَْعلَِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَْعلََم الصَّ

آل عمران)142(.
ووعد الله الصابرين باألجر العظيم والثواب الجسيم ، فقال 
��يِّئَاُت  ��تُْه لَيَُقولَنَّ َذَهَب السَّ )َولَِئْ أََذقَْناُه نَْعَ�َء بَْعَد َضَّاَء َمسَّ
الَِحاِت  َعنِّي إِنَّ��ُه لََفِرٌح فَُخوٌر )10( إِلَّ الَِّذيَن َصَبُوا َوَعِملُوا الصَّ

أُولَِئَك لَُهْم َمْغِفرٌَة َوأَْجٌر كَِبرٌي ( سورة هود)11(
ويثاب الصابرون بأحسن أع�لهم ويعفى عن سيئاتهم ،قال 
تعال )َما ِعْنَدكُْم يَْنَفُد َوَما ِعْنَد اللَِّه بَاٍق َولََنْجِزيَنَّ الَِّذيَن َصَبُوا 

أَْجرَُهْم ِبأَْحَسِن َما كَانُوا يَْعَملُوَن ( النحل)96(.
ومن أعظم مثرات الصب الفوز بالجنات والدرجات العاليات 
يف جن��ات الخلود ، قال تعال )َوالَِّذيَن َصَبُوا ابِْتَغاَء َوْجِه َربِِّهْم 
َاَة َوأَنَْفُق��وا ِم�َّ َرزَقَْناُه��ْم ِسًّا َوَعَانِيًَة َويَْدرَُءوَن  َوأَقَاُم��وا الصَّ
اِر )22( َجنَّاُت َعْدٍن  ��يِّئََة أُولَِئَك لَُهْم ُعْقبَى ال��دَّ ِبالَْحَس��َنِة السَّ
يَّاتِِهْم َوالَْمَائَِكُة  يَْدُخلُونََها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّ
يَْدُخلُوَن َعلَيِْهْم ِمْن كُلِّ بَاٍب )23( َسَاٌم َعلَيُْكْم مِبَا َصَبْتُْم فَِنْعَم 

اِر( سورة الرعد )24( ُعْقبَى الدَّ
والصب ضياء ي��يء الطريق للصابرين ، وهو مفتاح الفرج 

للمكروبي ، وهو سبب النر الحقيقي فمن صب ظفر .
وص��ح يف الحديث قوله صىل الله عليه وس��لم: »النر مع 
الص��ب والفرج م��ع الكرب: وإن مع العر ي��را« رواه اإلمام 

أحمد وغريه.

النافذة الدينية

الصرب مفتاح النصر
وقفة وعظية
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ما حكم الرشع يف الصالة عىل الشهيد إذا ُفقدت جثته ومل توجد؟

 إذا وجدت جثة الشهيد فإنه يصىل عليه عىل الصحيح من أقوال العلامء، وكذلك إذا فقدت الجثة ومل توجد فإنه يُصىلىّ عليه 
صالة الغائب . وصالة الغائب هي صالة الجنازة مع عدم وجود جثامن املتوىف أمام املصلني .

وقد ثبت أن النبي صىل الله عليه وسلم صىل عىل النجايش ملك الحبشة صالة الغائب حني مات بأرض الحبشة.
عن أيب هريرة: " إن رسول الله صىل الله عليه وسلم صىل الله عليه وسلم نعى للناس -وهو باملدينة- النجايش –أصحمه-  
صاحب الحبشة  يف اليوم الذي مات فيه:  قال: إن أخا قد مات )ويف رواية: مات اليوم عبد لله صالح(  بغري أرضكم   فقوموا 

فصلوا عليه ،  قالوا: من هو؟ قال النجايش-
وقال: استغفروا ألخيكم ، قال: فخرج بهم إىل املصىل )ويف رواية: البقيع(  ثم تقدم فصفوا خلفه،صفني،

قال: فصففنا خلفه كام يصف عىل امليت وصلينا عليه كام يصىل عىل امليت،وما تحسب الجنازة إال موضوعة بني يديه،قال: 
فأمنا وصىل عليه،، وكرب )عليه( أربع تكبريات ".أخرجه البخاري ومسلم وغريهام.

وهذا الحديث هو األصل يف الصالة عىل امليت صالة الغائب إما لبعد مكانه أو لفقدان جثته لسبب ما .وخاصة يف املعارك.



معلم اإ�سالمي...

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

ه��و معلم مع���ري فريد يرتبع عىل س��احل املحيط 

األطليس ش��امخاً برونق إس��امي رائع ، س��امقاً يف س�ء 

الرقي اإلنس��اين ، وس��ابقاً يف مج��ال التط��ور العمراين ، 

مستوحياً حضارة خلبت العقول واأللباب ، وجلبت البهاء 

والج�ل من كل باب .

ذلك هو مس��جد الحس��ن الثاين ، الذي يقع يف ساحل 

مدين��ة ال��دار البيضاء، باملغ��رب، وهو أكب مس��جد يف 

اململك��ة املغربي��ة، وإفريقي��ا، والثالث ع��ش يف العامل، 

مئذنته أندلسية الطابع ترتفع 210 مرت)689 قدم( وهي 

أعىل مئذنة يف العامل. 

تم املبارشة يف بنائه س��نة 1987 م و أكتمل بناؤه ليلة 

املولد النبوي يوم 11 ربيع األول 1414 ه�/30 أغس��طس 

1993، يف ف��رتة حكم ملك املغرب الراحل الحس��ن الثاين 

رحمه الله.

تحت��وي األبني��ة امللحق��ة باملس��جد َمْجَمع��اً ثقافيّاً 

متكام��اً،، وبن��ي جزئيا عىل البحر مبس��احة 9 هكتارات 

)ف��دان( ويضم قاعة للصاة، وقاعة الوضوء ودورة املياه، 

مدرس��ة قرآني��ة، مكتبة ومتحف . باإلضافة إل تلبيس��ه 

بزخ��ارف "الزلي��ج" أو فسيفس��اء الخ��زف املل��ون عىل 

األندليس وتجديده. وبخاصة منها املغربية. وهو يستمد 

نبله ومظاهره الجميلة م��ن جامع القرويي بفاس، ذلك 

الجامع الدي يبلغ من العمر أكرث من ألف س��نة، ك� أنه 

ي��رث كثرياً من رونق صومعة حس��ان بالرباط، وصومعة 

الكتبية مبراك��ش، والخريالدة بإش��بيلية وجميعها أقامها 

الس��لطان املوح��دي يعقوب املنصور. وتش��رتك املدارس 

املرينية مع مس��جد الحسن الثاين يف توفر كل منه� عىل 

خزانة. لكن املتحف الذي يعت��ب امتداداً للخزانة يجعل 

من��ه مركباً ثقافياً حقيقياً يضفي ثراء عىل مجموع البناية 

وهي تؤدي رسالتها الدينية. 

ويرتبط مسجد الحس��ن الثاين بالعنر البحري الدي 

يضفي عليه طابعاً خاصا مع الرتكيز عىل إش��عاع اإلسام 

يف كل من املحيط األطليس والبحر األبيض املتوس��ط، تم 

تصميم��ه بالعتم���اد عىل اآلية القرآنية }و كان عرش��ه 

عىل املاء{.

ويبق��ى هذا املس��جد الفاخر عامة مضيئة يف س���ء 

الرقي اإلس��امي يف الغرب اإلس��امي حيث سار الخلف 

ع��ىل منهج األج��داد الصالحي من متقدم��ي هذه األمة 

العظيمة أمة النبي محمد صىل الله عليه وسلم•

األعمدة والجدران وأض��اع املئذنة وهامتها والحفر عىل 

خش��ب األرز، الذي يجلِّد صحن املسجد وأع�ل الجبس 

املنقوش امللون يف الحنايا واألفاريز.

تتس��ع قاعة الصاة مبساحتها ال�20,000 م² ل�25,000 

ُمصل إضافة إل 80,000 مصىل يف الباحة. يتوفر املسجد 

عل تقنيات حديثة منها الس��طح التلقائ )يفتح ويغلق 

آليًا( وأشعة الليزر يصل مداها إل 30 كلم يف إتجاه مكة 

املكرمة .

اس��تعملت التقنية إل أقىص الح��دود خدمة لصناعة 

البناء وللصناعة التقليدية املغربية ويقدر ذلك ب� 2,500 

عام��ل و 10,000 صانع تقليدي و 50,000 س��اعة عمل. 

وهكذا فإن رافعة األثقال التي تعتب أعىل رافعة يف العامل 

قد صيغت لتتناس��ب م��ع العلو الكب��ري للصومعة ذات 

الفان��وس والجامور الامعي، البال��غ ارتفاعها مائتي مرت. 

واستعمل اسمنت ضوعف مفعوله اربعة  إلقامة صومعة 

ل مثيل لها.

ويتس��ع املس��جد ملا ل يقل عن مثاني ألف ش��خص. 

إن مس��جد الحس��ن الثاين هو مثرة ملجموع��ة متاحقة 

من البنايات واملنش��آت اإلس��امية يف سياق إحياء الرتاث 

جامع احلسن الثاين
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قطرة من دمك تنقذ حياة إنسان
بضع دقائق من وقتك ميكن أن تنقذ أرواح أخرى.  قد 

يك��ون هناك مريض يعاين من م��رض خطري أو مصاب 

بحادث وقد تعتمد حياته عىل توفر وحدة دم مطابقة 

لن��وع دم��ه.  وقد ال يحت��اج معظمنا لنق��ل دم طيله 

حيات��ه، ولكن بالنس��بة لآلخرين قد تعن��ي الفرق بني 

الحياة واملوت.  

فالتربع بالدم عمل إنساين نبيل وواجب ديني ملا له 

من أجر وثواب عظيم النه يساهم يف إنقاذ حياة آالف 

امل��رىض واملصاب��ني والجرحى الذي��ن يكونون يف أمس 

الحاجة لنقل الدم.

فامل��رىض الذين يعان��ون من األمراض املس��تعصية 

وأثن��اء العملي��ات الجراحية الك��ربى )كعملية القلب 

املفت��وح( وكذلك األش��خاص الذين تعرض��وا لحوادث 

خط��ريه فقدوا ع��ىل إثرها كمي��ة كبرية م��ن الدم، و 

بعض من يعاين من مرض الثالس��يميا واألنيميا املنجلية 

جميعهم يحتاجون إىل نقل دم.

تخي��ل أن��ك تس��تطيع إنق��اذ حي��اة آالف املرىض 

واملصاب��ني والجرح��ى فق��ط م��ن وح��ده دم واحده 

وذل��ك ألن وحده الدم هذه تفص��ل إىل أربع مكونات 

تس��اعد الطبيب يف إنقاذ حي��اة املريض وهي )كريات 

الدم الحمراء، البالزم��ا، الصفائح الدموية، والربوتينات 

املضادة ألمراض النزف(.

أس��ئلة يتداولها الجميع حول عملي��ة التربع بالدم 

وكم من الوقت تس��تغرق وأسئله س��نتعرف عليها يف 

هذا املقال بإذن الله:

أين ميكنني االتربع بالدم؟

يس��تطيع الراغ��ب بالت��ربع بال��دم الت��ربع يف غالبية 

املستش��فيات الت��ي بها بن��وك دم ومراك��ز نقل الدم 

واألبحاث.

ملاذا أتربع بالدم؟

التربع بالدم عملية إنس��انية الهدف منها مساعدة من 

يحت��اج إىل الدم ومنه نيل األج��ر والثواب من الله عز 

وجل ويعد من القربات التي يتقرب بها املس��لم لربه.  

فالتربع بالدم يساعد عىل تنشيط الدورة الدموية حيث 

يتم تنش��يط نخاع العظم إلنتاج خالي��ا الدم املختلفة 

بعد التربع بالدم وتجديد حيوية ونشاط الجسم.

هل مكونات ال��دم التي يفقدها املتربع يس��تطيع 

إعادة انتاجها يف جسمه وكم تستغرق الفرتة؟

نعم مبا أن التربع بالدم ينش��ط نخاع العظم فإن جسم 

الكتربع يس��تطيع اسرتجاع البالزما يف غضون 24 ساعه 

م��ن التربع وكري��ات الدم الحمراء م��ن ثالث إىل أربع 

أسابيع والصفائح الدموية يف غضون 7 أيام.

ماهي رشوط التربع بالدم؟

•التمتع بصحة جيدة ويجب تناول الوجبات باتنظام .

• أن يكون عمر املتربع 18 سنة فام فوق.

• أن يكون وزن املتربع بالدم أكرث من 50 كجم.

• أن يك��ون خاليا من األمراض التي تتعارض مع عملية 

التربع بالدم.

g/ 12.5  )أن تكون نس��بة الهيموجلوبني للس��يدات •

18g/ 13.5 ولغايةg/dl) 16   )وللرجالg/dl ولغاية dl

) dl

• يس��تطيع املتربع بالدم التربع م��رة واحدة مبا يقارب 

كل ثالثة أشهر وحسب نسبة الهيموجلوبني.
مل��اذا يخضع املت��ربع لتعبئة اس��تبيان قب��ل التربع 

والتوقيع عليه مع وضع كامل البيانات؟

النه البد من التأكد من خلو املتربع من األمراض وذلك 

بإق��رار املتربع بصحة ما يقول وهذه األس��ئلة متعلقة 

بصحة وأسلوب حياة املتربع قبل التربع بالدم والهدف 

منه��ا هو معرفة مدى لياقة املتربع للتربع بالدم.  وليك 

يعلم الفني��ني املرشفني إذا كان املتربع يتناول أدوية أو 

أخ��ذ تطعي��م أو أي حقن قبل الت��ربع بالدم وال ميكن 

للمت��ربع التوقف عن أخذ ه��ذه األدوية بغرض التربع 

بالدم.  فالدم املتربع به يتم فحصه فحصا مخربيا كامل 

وش��امل للتأكد من خل��وه من األم��راض املعدية قبل 

اعطائه للمريض.

ماهي الفحوصات التي تجرى عىل دم املتربع بالدم؟

.)A, B, AB, O( فحص فصيلة الدم •

• فحصوصات األمراض املعدية وتشمل )األيدز، التهاب 

الكبد الوبايئ بأنواعه، الزهري، املالريا(.

)NAT( فحص الحمض النووي لألمراض املعدية •

كم تبلغ كمية الدم املسحوبة يف عملية التربع بالدم 

وكم تستغرق مدة التربع؟

يبل��غ مقدار التربع الكامل 450 مل وتس��تغرق ما بني 

10 دقائق إىل 15 دقيقة أم��ا يف حالة التربع بالصفائح 

الدموي��ه فقط تكون املدة س��اعة كامل��ة الن عملية 

الت��ربع تك��ون بفصل الصفائ��ح عن ال��دم عن طريق 

الجهاز مبارشة مع املتربع.

ه��ل ميك��ن للمتربع مب��ارشة العم��ل يف نفس يوم 

التربع؟

يس��تطيع املتربع بال��دم مبارشة العم��ل يف نفس يوم 

الت��ربع طاملا ب��ادر يف تنفيذ التعليامت م��ا بعد التربع 

وهي رشب الكثري من السوائل لتعويض نسبة السوائل 

التي فقدت أثناء التربع بالدم.  وينصح بعدم مامرس��ة 

الرياضة الشاقة إال بعد أخذ راحه تامة بعد التربع بالدم 

وال قيادة السيارات ملسافات طويلة وخاصه األشخاص 

الذين يقودون الشاحنات أو العمل بخدمات الطوارئ 

أو إذا كان العمل مرتبطا بأماكن عالية )صعود السالمل( 

ففي ه��ذه األحوال يجب عدم مبارشة العمل يف نفس 

يوم التربع.

اعداد : النقيب فاطمه املرشودي

فلتكن هذه الجملة شعارنا 
"تبرع بالدم و كن في عون 

أخيك"
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حبوب الكينوا

 الطــــــــــب البديــــــل

لوقاية والعالج من األمراض 
الوراثية

أمراض العصر

إعداد: شعبة الصحة العامة/سالح الخدمات الطبية

البد ألحدنا أن س��بق له و ش��اهد طفالً معاقاً يستعني 
عىل مشيته بعكازته التي أصبحت رفيقة له قبل األوان.
لقد ذبلت إبتسامة هذا الصغري وتعكر صفو وجهه، ويف 
مقابل هذه الصورة ترتسم يف املخيلة لوحة أخرى لطفل 
غري معاق علت ضحكاته يركض ويقفز ويلعب ويسبح، 
يعيش طفولته بس��عادة، فام الفرق بني الصورتني؟، إنها 

نقطتان من لقاح شلل األطفال.
يف��وق عدد األم��راض الوراثية الس��تة آالف داء، وهي 
تح��دث إصابات وإعاقات مختلف��ة، لذلك، فإن نظرتنا 
لتل��ك األمراض يجب أن تك��ون كنظرتنا لغريها، فالبالء 
ال��ورايث رغم أن ل��ه كينونة خاصة إال أنه يش��به باقي 
األمراض من حيث وجود آلية سببية وطرق للوقاية منه 

ووسائل تساعدنا يف الحد من خطره وكذلك تدبريه.
درهم وقاية خري من قنطار عالج

ينطبق ذل��ك أيضاً عىل األم��راض الوراثية، ومبوضوعية 
أق��ول: إن الح��د من ح��االت الزواج بني األق��ارب رمبا 
يك��ون حجر الزاوي��ة يف هذا املضامر، ف��زواج األقارب 
يزيد م��ن احتامالت تلك األمراض بش��كل غري مقبول، 
ك��ام أن اإلقالل من حاالت هذا الزواج س��يؤدي إلبعاد 
ش��بح العديد من األمراض أو عىل األقل الحد من نسبة 
حدوثه��ا، وه��ذه النتائج الحميدة س��تظهر عىل املدى 

البعيد إن شاء الله.
إن القي��ام باإلستش��ارة الوراثي��ة قبل ال��زواج وتنظيم 
البطاق��ة الصحية للمتزوجني يعترب عم��الً طيباً، وكذلك 
فإن وسائل التشخيص املبكر الحديثة قد ساعدتنا كثرياً 
يف كش��ف األمراض وبالت��ايل تقديم الع��الج يف الوقت 
املناس��ب ملنع تفاقم امل��رض وترقي مصائب��ه، وكذلك 
أصبحت تعلمنا عام ميكن أن يتطور إليه املرض وبالتايل 

إتخاذ اإلحتياطات املناسبة.
إن هذه الوس��ائل قادرة أحياناً عىل كشف حالة حملة 
املرض دون اإلصابة به، وع��ىل هذا يقوم مبدأ تخفيف 
اإلصابات بالحد من زواج األشخاص الحملة للمرض من 

بعضهم.
إنها مسؤولية الجميع

الوقاي��ة م��ن األم��راض الوراثية هّم مش��رك يجب أن 
يتقاس��مه الفرد واألرسة واملجتمع والدولة، وكثرية هي 
البلدان التي جعل��ت من بعض األمراض الوراثية قضية 
وطنية واس��تطاعت حل العديد من املش��اكل الناجمة 
عن تل��ك األم��راض، فرسدينيا أعلنت أن نس��بة مرض 
انحالل الدم من نوع البيتاتالسيميا قد انخفضت لديها 
إىل الع��ر، أما الواليات املتحدة فإنها فخورة بانخفاض 

حاالت داء تاي ساكس إىل العر أيضاً.
إن األمر بحاجة لدراسات مس��تفيضة لتحديد األخطار 
املرضية املحدقة ومن ثم مناقشة سبل تالفيها والوقاية 

منها أو من تطوراتها حيث حدوثها ال سمح الله.

الكينوا هي نوع من الحبوب، وتعترب من املحاصيل الصالحة لألكل. تنتمي الكينوا إىل الفصيلة القطيفية 

حالها كحال أنواع مثل الشمندر والسبانخ وكوم العشب. وتؤكل أوراقها أيًضا كخرضوات، ولكن التسويق 

التج��اري لها كخرضاوات ورقية مح��دود حاليا. الكينوا من الحبوب التي تنم��و يف أمريكا الجنوبية، وقد 

بدأت يف اإلنتش��ار يف أماك��ن أخرى من العامل. و تحتوي الكينوا عىل جمي��ع الحموض األمينية الرضورية 

وبالت��ايل فإنها تعد بروتيننا كامالً ،ولكنها أس��هل كثرياً يف هضمها م��ن بروتينات اللحوم وبها محتوى أقل 

كث��رياً من الدهون، وتعد حبوب الكينوا من حبوب الطاقة الغنية باملغذيات الطبيعية التي تزودالجس��م 

بالطاق��ة. ونظ��راً لفوائدها العديدة كان��ت تلقب بأم جميع الحبوب ويذك��ر أن زراعتها اختفت لفرتات 

طويل��ة جدا ألن املحتلني اإلس��بان يف ذلك الحني منعوا الهنود من زراعتها نظ��راً إلعتقادهم بأنها مصدر 

قوتهم يف الحروب، فكانوا يفرضون عقوباٍت كبريًة جداً عىل األشخاص الذين يقومون بزراعتها. وقد تجدد 

اإلهتامم بها بشكل كبري خالل الثامنينات. و تعد الكينوا طعاما مناسبا ملن يعانون من حساسية الغلوتني 

ألن الكينوا خالية من الغلوتني ومناس��بة أيضاً للذين يعانون من حساس��ية الالكتوز يف حليب البقر حيث 

يس��تخرج منه��ا حليب الكينوا. حبوب الكين��وا غنية جداً بالربوتني، فكل كوب م��ن الكينوا يعطي مثانية 

غرامات من الربوتني. إضافة إىل ذلك تعد الكينوا من األغذية الغنية باأللياف.

فوائد الكينوا
قال مركز استعالمات املستهلك األملاين إن حبوب الكينوا تتمتع بفوائد صحية جّمة؛ فهي تعترب منجامً 

للربوتني، الذي يُش��ّكل %15 من محتواها، ومن ثم فهي تتفوق عىل غريها من الحبوب الشائعة. وأضاف 

املرك��ز األملاين أن تلك الحبوب البيضاء الصغرية تزخر بالعديد من األحامض األمينية املهمة، التي ال ميكن 

للجسم تكوينها ذاتياً، كام أن األحامض الدهنية غري املشبعة تُشّكل أكرث من نصف الدهون، التي تحتوي 

عليها بذور الكينوا.

وباإلضافة إىل ذلك متتاز حبوب الكينوا بأنها خالية من الغلوتني، وبالتايل فهي مثالية لألش��خاص الذين 

يعانون من حساسية تجاه الربوتني النبايت املوجود يف الحبوب، مثل القمح والجاودار. وأشار املركز األملاين 

إىل أنه ميكن تناول حبوب الكينوا نيئة أو مطهوة مثل غريها من الحبوب، مشرياً إىل رضورة غسلها تحت 

م��اء ج��اٍر قبل الطهي. كام ميكن نقع حبوب الكينوا، لتحضري املوس��ي مث��الً. ويراعى عدم طهي حبوب 

الكينوا ملدة تزيد عىل 10 دقائق، يك ال تصبح لينة أكرث من الالزم، ما يُفقدها مذاقها الش��هي الذي يحايك 

مذاق املكرسات.
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شؤون قانونية

دراسة بشأن إصابة العمل

وفق��اً  العم��ل  إصاب��ة  موض��وع  بدراس��ة 

للترشيعات املعم��ول بها يف القوات املس��لحة، 

وآراء الفق��ه وأحكام القض��اء يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يتضح اآليت:

أ. من خالل اس��تعراض القوانني والترشيعات 

املعمول به��ا يف القوات املس��لحة والتي تتناول 

اإلصاب��ة واآلثار املادي��ة املرتتبة عليها بالنس��بة 

للمصاب، نجدها عىل الوجه اآليت:

)1( نص��ت امل��ادة )1( من املرس��وم بقانون 

اتحادي رقم )9( لس��نة 2007م يف شأن معاشات 

ومكاف��آت التقاع��د للعامل��ني ب��وزارة الدف��اع 

والقوات املس��لحة وتعديالته يف تعريف إصابة 

العمل بأنه��ا "اإلصابة نتيجة ح��ادث وقع أثناء 

العم��ل أو بس��ببه، أو اإلصاب��ة بأح��د األمراض 

املهني��ة، وتعت��ر الوفاة الناتجة ع��ن اإلجهاد أو 

اإلرهاق م��ن العمل إصابة عم��ل متى توافرت 

فيه��ا ال��رشوط والقواع��د املرعية، ك��ا أن كل 

حادث يقع للمشمول بأحكام هذا القانون وهو 

يف طريق��ه إما ملبارشة عمله أو عودته منه يعتر 

يف حكم إصابة العمل."

)2( كا نصت امل��ادة )45( من ذات القانون 

عىل أن "يحرم املشمول بأحكام هذا القانون من 

تعويض اإلصابة والزيادة املش��ار إليها يف الفقرة 

)2( من املادة )44( أعاله يف الحالتني التاليتني: 

1. إذا تعمد إصابة نفسه.

 2. إذا حدث��ت اإلصابة تح��ت تأثري الخمر أو 

املخدرات واملؤثرات العقلية".

)3( كا نصت املادة )7( من الالئحة التنفيذية 

لس��نة 2008 الص��ادرة عن نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة يف شأن  املرسوم بقانون أعاله 

عىل أن "1. تعتر إصاب��ة عمل كل إصابة نتيجة 

ح��ادث وقع أثن��اء تأدية العمل، أو بس��ببه، أو 

اإلصابة بأحد األم��راض املهنية، كا تعتر الوفاة 

الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل إصابة 

عمل متى توافرت فيها الرشوط اآلتية:

 أ. أن يح��دث اإلجه��اد أو اإلره��اق من بذل 

مجهود إضايف اقتضته ظروف العمل الذي يؤديه 

العسكري أو املدين.

 ب. أن يك��ون اإلجهاد أو اإلرهاق لفرتة زمنية 

تقرر الجه��ة الطبية املختصة أنها كافية لحدوث 

الوفاة. 

ج���. أن يثبت للجهة الطبي��ة املختصة وجود 

ارتب��اط مب��ارش بني حال��ة اإلجه��اد أو اإلرهاق 

وح��دوث الوفاة.  تعتر يف حك��م إصابة العمل 

كل حادث يقع للعسكري واملدين وهو يف طريقه 

إىل مبارشة عمله، أو عودته منه برشط أن يكون 

الذه��اب أو الع��ودة يف الطري��ق املعتاد ودون 

تخلف أو توقف أو انحراف".

)4( نصت املادة )8( من ذات الالئحة عىل أن 

"إذا استشهد العس��كري أو املدين استحق ورثته 

تعويضاً قدره )250.000( مائتان وخمسون ألف 

درهم، وإذا تويف العسكري أو املدين نتيجة إصابة 

عم��ل يرصف للورثة تعويض ق��دره )200.000( 

مائتا ألف درهم، وإذا كانت الوفاة أثناء الخدمة 

فق��ط يرصف للورثة تعويض ق��دره )100.000( 

مائة ألف درهم. "

)5( نصت امل��ادة )37( من القانون االتحادي 

رقم )6( لس��نة 2004 بش��أن خدمة الضباط يف 

القوات املسلحة عىل أن الضابط الذي لحقت به 

إصابة أثناء الخدمة وبسببها يعامل كاآليت:

 أ. إذا مل تكتم��ل بالنس��بة ل��ه رشوط الرتفيع 

بس��بب تل��ك اإلصابة يرف��ع عند اكت��ال املدة 

املحددة للرتفيع  الضابط الذي لحقت به إصابة 

أثناء الخدمة وليس بس��ببها ومل تكتمل بالنسبة 

له رشوط الرتفيع بس��بب تلك اإلصابة واكتملت 

لدي��ه الرشوط األخ��رى يرفع إىل الرتب��ة التالية 

بعد انقضاء مدة س��نتني عىل تاريخ إكاله املدة 

املح��ددة للرتفيع إذا رأت لجنة الضباط ذلك وال 

يتم ترفيعه بعد ذلك إال إذا اكتملت بالنس��بة له 

جميع رشوط الرتفيع. "

ب. إن أحكام املحكمة االتحادية العليا بشأن 

إصابة العمل وعالقتها الس��ببية بالعمل تواترت 

عىل أنه " يكفي لقيام عالقة الس��ببية بني العمل 

وإصابة العمل حصولها يف الزمان املحدد للعمل 

واملكان املخصص له أو الذي يعتر إمداداً ملكان 

العم��ل، فهي تتوافر إذاً كل��ا أمكن القول بأنه 

ل��وال العمل ملا حدثت اإلصاب��ة"، ويف ذلك تأييد 

مل��ا ورد يف الترشيعات وما ذه��ب إليه الفقه يف 

شأن املقصود بإصابة العمل التي يستحق العامل 

عنها التعويض��ات املقررة يف القانون وغريها من 

الحقوق.

ما سبق يتضح اآليت:

إعـــــداد/ الرائد حقوقي 
حممد سعيد عبيد الكعبي

قاضي حمكمة االستئناف العسكرية

يف ضوء تشريعات القوات املسلحة والفقه وأحكام القضاء
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أ. أن املرشع االتحادي حرص إصابة العمل يف الحاالت اآلتية:

)1( اإلصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.

)2( اإلصابة بأحد األمراض املهنية.

)3( الوف��اة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق م��ن العمل متى توافرت 

فيها الرشوط والقواعد املرعية.

)4( اإلصاب��ة الت��ي تلحق باملنتس��ب نتيجة تعرضه لح��ادث وهو يف 

طريقه إىل عمله أو عودته منه.

ب. قض��ت املحكمة االتحادية العليا بأنه يكفي العتبار اإلصابة إصابة 

عمل ما يأيت:

)1( حصولها يف الزمان املحدد للعمل واملكان املخصص له.

)2( أو حصولها  يف املكان الذي يعتر امتدادا ملكان العمل.

فإصابة العم��ل  تتوافر كلا أمكن القول بأن��ه لوال العمل ملا حدثت 

اإلصابة.

)3( ومن ثم وحفاظاً عىل حقوق منتس��بي القوات املس��لحة وحايًة 

له��م، وتطبيقاً لصحيح القانون ومبا يتفق مع اتجاهات الفقه والقضاء يف 

ش��ان إصابات العم��ل، فإننا نرى بأنه عند النظ��ر يف اإلصابات التي تقع 

داخل نطاق القوات املسلحة يجب مراعاة اآليت:

أ. األصل اعتبار اإلصابة إصابة عمل )أثناء الخدمة وبسببها( إذا وقعت 

اإلصابة ألحد منتسبي القوات املسلحة يف نطاق عمله يف القوات املسلحة 

زمان��اً ومكان��اً أو يف املكان والزمان الذين يعتران امت��داداً لهذا النطاق، 

وذلك بغض النظر عن الس��بب الذي أدى لتل��ك اإلصابة، فإصابة العمل  

تتوافر كلا أمكن القول بأنه لوال العمل ملا حدثت اإلصابة.

ب. ال يحرم املص��اب من التعويضات والحق��وق املرتتبة عىل اإلصابة 

الت��ي تقع له يف العم��ل إال يف حالتني فقط وردتا عىل س��بيل الحرص يف 

القانون وها:

)1( تعمد املصاب إصابة نفسه.

)2( حدوث اإلصابة تحت تأثري الخمر أو املخدرات واملؤثرات العقلية 

بإرادة املصاب.

فإن املصاب يف كلتا الحالتني ليس جديراً بالحاية القانونية•

يف ضوء تشريعات القوات املسلحة والفقه وأحكام القضاء

جرمية السب و القذف حسب قانون العقوبات 
اإلماراتي و تطبيقاته

ملا كان دستور دولة االمارات العربية املتحدة تحت باب الحريات و الحقوق و 

الواجبات قد حمى حقوق األفراد باملادة 25 و التي تنص عىل :

جميع األفراد لدى القانون سواء، وال متييز بني مواطني االتحاد بسبب األصل 

أو املوطن أو العقيدة الدينية أو املركز االجتاعي.

وكانت املادة 44 من دستور االمارات تنص عىل:

احرتام الدس��تور والقوانني واألوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيًذا لها 

ومراعاة النظام العام واحرتام اآلداب العامة، واجب عىل جميع سكان االتحاد.

و ذلك مبا يكفل حاية واجبة بنص الدستور لجميع األفراد و ملواطنني الدولة 

دولة االمارات العربية املتحدة و التي توجب احرتامها و االنصياع ألوامرها .

القذف

وحيث إنه من املقرر قانوناً أن األصل يف السب الذي يستوجب العقاب هو 

الذي يتضمن إسناد قول أو فعل يوجب احتقار املجني عليه عند أهل وطنه.

و قد حدد قانون العقوبات حسب املادة ٣٧٣ عقوبة جرمية السب و القذف 

بالنص عىل أنه:

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز عرشة آالف 

دره��م من رمي غريه بإحدى طرق العالنية مبا يخدش رشفه أو اعتباره دون أن 

يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .

وتك��ون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل س��نتني والغرام��ة التي ال تجاوز 

عرشي��ن ألف درهم يف الحالت��ني ، أو إحدى هاتني العقوبتني إذا وقع الس��ب 

يف حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بس��بب أو مبناس��بة تأدية 

الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماس��ا بالعرض أو خادشا لسمعة العائالت أو 

كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غري مرشوع .

وإذا وق��ع الس��ب بطريق النرش يف إحدى الصح��ف أو املطبوعات عد ذلك 

ظرفا مشددا .

و يتواف��ر القصد الجنايئ  يف جرمية الس��ب  إذا كانت املطاعن الصادرة عن 

السب محش��وة بالعبارات الخادشة للرشف وااللفاظ املاس��ة باالعتبار فيكون 

عندئ��ذ القصد مفرتضاً ومتى تحق��ق القصد فال يكون هناك مثة محل للتحدث 

ع��ن القص��د املباح الذي هو إبداء الرأي دون أن يكون فيه مس��اس بش��خص 

صاحب األمر بغية التش��هري به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد 

وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجرمية السب .

وحيث إنه من املقرر قانوناً أن األصل يف السب الذي يستوجب العقاب هو 

الذي يتضمن إس��ناد قول أو فعل يوج��ب احتقار املجني عليه عند أهل وطنه 

ومن حق قايض املوضوع أن يستخلص وقائع السب من عنارص الدعوى.



من الذاكرة

ع��ام 1965 زار يك جي فينيلون، مؤلف كتاب "اإلمارات العربية املتحدة"، أبوظبي ألول 

مرة، فكتب يقول:

"مل تكن هناك ياردة واحدة من طريق عام ممهد يف كل أبوظبي، وكان مجرى الطائرات 

عب��ارة عن ممر ضيق من الرمال املس��واة، فقد كان مجرد مظلة خش��بية صغرية، ومكتب 

الهجرة والجوازات سيارة الندروفر".

بعد عام جاء زايد وعاد فينيلون ليكتب عن أبوظبي مرة أخرى عام 1973:

"يف كل ش��ر م��ن أرض األمارات العربي��ة املتحدة تهب يف قوة الري��اح التغري، وخطوة 

التنمي��ة بخطى مذهلة ورسيعة". ويعدد املؤلف ص��ور التغري يف حياة الناس من خالل ما 

قدم للمواطنني من خدمات هامة تحت ظل حكم صاحب الس��مو الشيخ زايد بن سلطان، 

ثم مييض ليقول: "إن التغيري الذي حدث خالل سنوات قليلة يثري الدهشة حقاً، وبال مبالغة 

فإن التوسع يف التنمية بالصورة التي تم بها والرسعة يف تحقيق كل هذا التقدم ال مثيل لها 

يف أي بقعة أخرى من العامل"

ويش��اركة ال��رأي الدكتور صالح العقاد يف كتاب "التيارات السياس��ية يف الخليج العريب، 

حيث يقول: "ش��هدت أبوظبي يف الس��نوات األوىل من حكم الش��يخ زايد طفرة مل يحدث 

مثلها يف بلدان الخليج العريب نظراً ألنه بدأ من الصفر، لينطلق دفعة واحدة نحو التوس��ع 

يف الخدمات والتعمري".

ويأخ��ذ فينيلون العج��ب كل مأخذ فيبادرللقول: "املده��ش يف األمر كله رسعة التغيري 

واالس��تعداد لتقبله". والعجب فالشعب ش��عب دولة اإلمارات، والقائد زايد، وزايد ال هم 

يؤرقه من غري التفكري يف سعادة شعبه.

كثري سهاد العني من غري علة  يؤرقه فيام يرشفه الفكر

وق��د هداه الفكر إىل طريق التق��دم والرخاء والخري الذي تس��ري عليه دولته اآلن نجد 

البحث عن أثار سنوات التقدم والرخاء التي عاشها ويعيشها هذا الجيل يف عرص زايد.

بعث س��مو الشيخ زايد بن سلطان رئيس الدولة 

برقي��ة تهنئة للرئي��س الس��وداين جعفر محمد 

منريي.

�أغ�سط�س 1976

التقى أقط��اب دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف مدينة 

الع��ني  ليلت��ني متواليتني، حيث عقد قران س��مو الش��يخ 

سلطان بن زايد آل نهيان قائد املنطقة العسكرية الغربية 

عىل كرمية سمو الشيخ محمد بن خليفة.

ابان زيارة س��مو الشيخ سلطان بن زايد قائد املنطقة الغربية إىل 

معرض لوبورجي��ه الدويل بباريس، وأبدى س��موه إعجابه مبركبة 

الفضاء "الفايكنج".

العدد -61أغسطس 1976

أخبار أغسطس 1976

االفتتاحــية

سلطان في باريسبرقية تهنئة

زايد الخري 
العمران وبناء االنسان 

أفراح آل نهيان
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جولة رئيس االٔركان يف قيادة القوات البحرية 16/8/2006

مترين قاهر الصحراء يف مدرسة سالح التموين والنقل 27/8/2008

تخريج دورة االٔشبال بند الشبا 3/8/2005 

توقيع مذكرة تفاهم املوارد البرشية مع حكومة الفجرية 5/8/2010 

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة 
الزمن ومسرية  وشاهدة عىل 

الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن

مترين فتح املستشفى امليداين يف معسكر رفادة 27/8/2013
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1. متى تأسست مدرسة خولة بنت األزور العسكرية ؟

2. أدت لعبة البوكيمون منذ صدورها إىل الكثري من اإلصابات .
أذكر أهمها كام وردت يف عدد املجلة؟

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: 
quiz@nationshield.ae

 • إجابة العدد السابق )534( هي: 
 - السـؤال األول:  مايو  عام 2016

 - السـؤال الثاين: احتلت االمارات املركز 25 حسب مؤرش هريتدج فاونديشن

    لعام 2015

 الفائزان:
1. أنس محمد أحمد .
2. أحمد محمد حسني.

مسابقة العدد )535(

ميكنك االستفادة كثريا عندما تختار أن تسامح وهكذا يفعل كل من حولك، 
سواء كنت بحاجه إىل مسامحة اآلخرين، أو كنت بحاجه إىل مسامحة نفسك، 
فإذا فعلت ذلك فأنت تحرر نفسك من املايض وتتمكن من تحقيق قدراتك. 
الحقيقية فالتسامح يسمح لك بالتحرر من املعتقدات واالتجاهات، كام يحرر 
لديك الطاقات النفسية والعاطفية بحيث ميكنك تطبيقها لخلق حياة أفضل، 
فرمبا  بك  الخاصة  والحالية  العملية  األهداف  تحقيق  عىل  يساعد  التسامح 
كنت تريد وظيفة أفضل، كسب املزيد من املال ، الحصول عىل عالقات أفضل، 
أو العيش يف مكان أجمل الصفح والتسامح سوف يساعدان عىل تحقيق كل 
هذه االهداف، وإذا مل تسامح فسوف تفقد جزء من الطاقة الداخلية الخاصة 
بك يف االستياء والغضب واألمل، أو املعاناة هذه الطاقة املفقودة سوف تحد 
من قوتك، إنها مثل محاولة ركوب الدراجة مع استخدام الفرامل جزئيا طوال 
إىل  قدما  امليض  الصعب  من  وتجعل  وتحبطك  أبطئ،  تجعلك  فهي  الوقت، 

األمام .
الخيارات التي تتخذها واألشياء التي تعتقد أنها ممكنة سوف تتأثر جميعها 
تحولت  كلام  تغفر  أن  تعلمت  وكلام  والتسامح،  الصفح  عدم  يف  بطريقتك 
الطاقة التي كانت تفقد يف األفكار واملشاعر التعيسة إىل طاقه لخلق الحياة 
التي تريدها بدال من أن تحد منك، أو تخلق املزيد من املعاناة، إذا كنت ال 
إفادة  تتمكن من  املسامحة حتى  تعلم  نفسك،  لتفيد  املسامحة  تعلم  تريد 
اآلخرين، فتعلمك مسامحة نفسك يفيد كل شخص عىل االتصال معك، سوف 
يكون تفكريك أكرث وضوحا وأكرث إيجابية من ذي قبل، سيكون لديك الكثري 
لنا، وسوف تستمتع كرثا بتقاسم ما لديك، سوف تصبح أكرث عطفا  لتقدمه 
وكرماً ورعاية من غريك دون الحاجة إىل النضال من أجل تحقيق ذلك، سيكون 
لكل من حولك يف حياتك و سوف  إيجابية  وأكرث  أكرث سعادة  موقفا  لديك 

يعاملونك هم أيضا بشكل أكرث إيجابية باملقابل.

ومضــات من فكر...
لن تستطيع أن تضع رجلك عىل املاء نفسه 

مرتني، يف نهر جار

حممد بن راشد آل مكتوم

حدث يف  مثل هذا الشهـر

القيادة العامة للقوات املســلحة تنظم معســكرا 2013-08-28

للتدريب الصيفي للطلبة والطالبات

05-08- 2014 بدء تســليم البطاقات العســكرية ملنتســبي 

الخدمة الوطنية

القيادة حريصة عىل تزويد القوات املسلحة 2013-08-6

بأحدث التقنيات 

بارشت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية  تســليم البطاقة العسكرية 

الخاصــة بالخدمــة الوطنية ملجنــدي الدفعــة األوىل التــي إلتحقت 

مبعسكرات التدريب يف الثالثني من أغسطس 2014.

أكد ســمو الشــيخ حمدان بن زايــد آل نهيان ممثل حاكــم أبوظبي يف 

املنطقــة الغربية حرص دولة اإلمارات بقيادة صاحب الســمو الشــيخ 

خليفــة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة، 

حفظــه الله، عــىل تزويد القوات املســلحة بأحدث األســلحة واملعدات 

والتجهيزات التقنية الحديثة.

انطالقا من دعوة املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

" طيب الله ثراه " لتطبيق فكرة التدريب العســكري كمنهج للتدريب 

والتهذيــب واإلعداد وغرس الوالء للوطن والثقة يف نفوس الناشــئة مع 

اإلحساس باملسؤولية.

ملاذا نسامح ؟
التسامح يجعلك حرا
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SaifBZayed@ سيف بن زايد آل نهيان  

#يوم_زايد_للعمل_اإلنساين ... شمعة تنري دروبنا ، رسمها القائد 
املؤسس "زايد اخلري " نهج حياة بفكر انساين يضئ العامل.

إلهــام القاســمي الحاصلــة عــىل بكالوريــوس إدارة األعامل من 

الجامعــة األمريكية يف ديب، واملاجســتري يف السياســة االجتامعية من 

كليــة لندن لالقتصاد، أول امرأة عربية إماراتية تقرر القيام برحلة إىل 

القطب الشــاميل الجغرايف، من دون مســاعدة أو دعم ثالثة أسابيع، 

حيث ستتزلج نحو القطب الشاميل ابتداء من خط العرض 89 درجة.

إن هدفها إلهام النســاء للســعي نحو الوصــول إىل أبعد الغايات، 

وأن تبهر العــامل بقدرات املرأة اإلماراتيــة وإرصارها عىل التميز، من 

خــالل هذا التحــدي الصعب الذي يتطلب تدريبــات بدنية وذهنية 

شــاقة، عىل أيدي أمهر املرشــدين والخرباء من ذوي الخربة والكفاءة. 

رحلة إلهام الشــاقة ستشــهد عبورها خط العرض النهايئ بالتزلج عرب 

البالد، والطريقة التي فضلتها هي »الرحلة غري املدعومة« عرب املحيط 

الشــاميل املتجمد، وتكون باستخدام الوســائل الطبيعية لإلنسان؛ أي 

الســاقني والذراعني، وستكون مهمتها استكشــاف القطب »من دون 

مســاعدة«، وتعنــي الــروع يف رحلــة استكشــافية دون أي إعادة 

إمدادات، أو إســقاط جوي، أو مســاعدات أخــرى، وهذا يعني أنني 

ســأحمل كل اللوازم للمســافة املقدرة بـ 100 ميل بحري إىل القطب 

الشاميل، إما عىل مزلجة أجرّها بنفيس، أو مزلجة تجرها الكالب.

وعــن فكرة الذهاب إىل القطب الشــاميل قالت القاســمي مل أقم 

برحلة قطبية من قبل، ولكنني أحب املجازفة بطبعي، وأعشق تحدي 

املغامرات الخارجية، وامليش ملســافات طويلة، وقد بدأت البحث عن 

التحدي ومتطلبات النجاح ملواجهته يف أغسطس 2009، وال تتصورين 

كم كان تأثري كلامت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب:»نحن وشــعبي 

نحــب املركــز األول«، يف نفــيس. وقالت عن مرافقيها: ســريافقني يف 

الرحلة اثنان من املرشدين الخرباء يف مجاالت الصحة، والحامية تحت 

الظروف القطبية.

العــامل مثل املحــارة املليئة بالفرص تنتظر املتعطشــني لها.. كانت 

تلك رسالة القاســمي للمجتمع اإلمارايت، أما عن الرسالة التي توجهها 

إىل العــامل فقالــت: إننا ننظر إىل التطور ليس مــن خالل املوضوعات 

املطروحــة عــىل األجندة العامليــة فقط، ولكن من خالل االســتمتاع 

بالتحديــات البدنيــة، وإننا نضع ألنفســنا تحديــات جديدة مل نكن 

نتخيلها من قبل، وأنا ال أســعى إىل الشــهرة، بقدر مــا أمتنى تحقيق 

إنجاز ضخم تفخر به بالدي اإلمارات.

إماراتية تواجه القطب الشمايل

وجوه من اإلمارات
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