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االفتتاحـية

داعـــش وأخواتهــــا
يؤدي العامل عمالً مرشقاً بتعاونه ضد اإلرهاب، وهذا التعاون الفريد من نوعه يلقى كل التأييد من 

مختلف ش��عوب العامل، بصورة غري مسبوقة، بغض النظر عن دينهم وعرقهم وأماكنهم وثقافتهم. 

فتنظيم "داعش" الذي يلصق نفسه زوراً بالدين اإلسالمي السمح، جلب عىل نفسه ومؤيديه أشد 

أنواع الغضب والبغض من املس��لمني وغري املسلمني، واستحق أن تأتلف الجهود ضد رشه املستطري 

وخطره عىل الدول العربية ودول العامل أجمع.

 يف املايض، نجحت بعض التنظيامت التي تطلق عىل نفس��ها ديني��ة، والدين منها بريء كرباءة 

الذئب من دم أبن يعقوب، يف شق صفوف املسلمني باستخدامها يف دعايتها قضايا مواجهة االحتالل 

والدفاع عن املسلمني املضطهدين، وخدعت هذه التنظيامت بعض ضعاف النفوس الذين انساقوا 

وراء أكاذيبها. أما هذا التنظيم الرببري الذي يتخذ من الذبح يف أبشع صوره وأكرثها وحشية وسيلة 

لنرش الرعب فقد ألب ضده الرأي العام العاملي، الذي صعق من حجم وشكل الجرائم التي ارتكبها 

بحق كل املدنيني الذين يختلفون معه يف سوريا والعراق، ومن تعطشه لدماء املسلمني قبل غريهم، 

واستسهاله سفك الدماء وإزهاق األرواح.

لق��د أس��همت الح��وادث املتوالية التي كش��ف فيها "داعش" ع��ن وجهه األك��رث قبحاً، بنرشه 

فيديوهات الذبح البش��عة التي صدمت ماليني البرش، يف تنبيه العامل رشقه وغربه وشامله وجنوبه 

إىل أهمية اإلرساع الحتواء هذا الرش وإنقاذ البرشية من جنونه.

وقد تابعنا جميعاً بكل اهتامم املقالة الجامعة لس��يدي صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، والتي حملت اس��م "داعش.. التي 

وح��دت الع��امل"، حيث أكد فيها أن داعش ليس��ت منظمة إرهابية فقط، بل هي تجس��يد لفكرة 

خبيث��ة، وأن إحدى أهم حس��ناتها أنها وح��دت العامل، وجمعت األض��داد، وجعلت الجميع يضع 

خالفاته جانباً ليواجه هذا الخطر املتنامي بهذا االستعجال اإليجايب.

وق��د أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة كعادتها دعمها للجهود الدولية الرامية إىل مكافحة 

اإلرهاب الذي يشكله "داعش"، ورضورة القضاء عليه قضاء مربماً قبل أن يتفاقم خطره ويتضاعف 

عدد ضحاياه. وقد أش��ار س��مو الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، من عىل منرب 

الجمعي��ة العام��ة لألمم املتحدة إىل أن جرائم "داعش" وغريه م��ن التنظيامت اإلرهابية ال تعرف 

الح��دود، وتتحرك تحت ش��عارات انتهازية ال مت��ت لألديان أو األعراف بصل��ة، مؤكداً رفض دولة 

اإلمارات التام للعنف والتطرف والتزامها بقيم التسامح واالعتدال، وأبدى استعداد الدولة ملكافحة 

اإلرهاب مع الرشكاء الدوليني والقوى املعتدلة كافة.

وعرب س��موه عن تفاؤله التام بأن قوة األمل والرغبة باالس��تقرار واالزدهار عند الش��عوب أكرب 

بكث��ري، وأق��وى بكثري من هذا الفك��ر الخبيث، مش��رياً إىل أن العامل مر علي��ه يف تاريخه الحديث 

والقديم من هو أسوأ من داعش وأخواتها، وانتهى بهم األمر يف صفحات التاريخ السوداء.

لقد انطلقت القوات املس��لحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف مشاركتها مع التحالف الدويل 

يف الحرب عىل اإلرهاب من واجبها اإلنساين الذي اضطلعت به عىل الدوام، لحامية القيم اإلنسانية 

الس��امية وإقرار الحق والعدل ومواجهة الظلم والخطر ال��ذي يهدد ماليني البرش، لتضاف مهمتها 

النبيل��ة إىل قامئة امله��ام التي أدتها يف ميادين البطولة والرشف، ونفذتها بكل الكفاءة والش��جاعة 

واإلتقان.

إنن��ا نتمنى للمجتم��ع الدويل أن يجني مثار هذا التفاهم والتعاون ال��ذي تبديه الدول العربية 

واإلس��المية ملحاربة واجتثاث داعش وأخواتها من كل بقاع العامل، ومحارصتها بالقوانني التي تحرم 

متويلها والتعامل معها، وتقديم العون العس��كري للتخلص منها، وأن يسهم موقف الدول العربية 

واإلس��المية القوي ضد التنظيم اإلجرامي يف إزالة ما علق بالدين اإلسالمي من شوائب أمام الرأي 

العام العاملي، وأن يتأكد للعامل أن املس��لمني هم أك��رث الناس حرصاً عىل الخالص من هذا التنظيم 

الحاقد•
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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.
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• نرحب بتغطية ونرش أخبار ونشاطات الرشكات واملؤسسات والتي تتوافق مع أهداف املجلة وتوجهاتها.
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رئـــــيس األركــــان 
يستقبـــــل قائـــد
 درع اجلزيــــــــــرة

اس��تقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي، رئيس أركان 

القوات املس��لحة، يف س��بتمرب املايض، اللواء الركن حسن بن 

حمزة الشهري، قائد قوات درع الجزيرة املشرتكة.

تم خالل اللقاء الذي عق��د يف مكتب رئيس أركان القوات 

املس��لحة يف معس��كر املقط��ع، بحث عدد م��ن األمور ذات 

االهتامم املش��رتك التي تخدم مس��رة العمل العسكري لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قائد القوات البحرية يشهد حفل تخريج دورة ضباط

رئيس االٔركان خالل لقائه قائد قوات درع الجزيرة املشرتكة                              تصوير: سامل العامري

ش��هد اللواء الركن بحري إبراهيم س��امل محمد امل��رخ قائد القوات 

البحرية االحتفال الذي أقامه معهد القوات البحرية مبناس��بة تخريج 

دورة تخصصي��ة للضب��اط البحري��ن، وذلك مبقر املعه��د يف أبوظبي 

بحضور عدد من ضباط القوات املسلحة.

وألق��ى م��رف الدورات كلمة بهذه املناس��بة رح��ب فيها براعي 

الحفل، والضيوف، وأكد فيها أن معهد القوات البحرية س��يظل رصحاً 

من رصوح العلم واملعرفة يف قواتنا املس��لحة، ومصدر إش��عاع علمي 

ومعريف ودعامً لقواتنا البحرية.

ويف ختام الحفل هنأ اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد املرخ 

قائد القوات البحرية، الخريجن الجتيازهم الدورة بنجاح، وش��كرهم 

ع��ىل املجهود الكبر الذي بذلوه ثم قام بتوزيع الجوائز عىل املتفوقن 

وتسليم الشهادات للخريجن.

حممد بن زايد يبحث التنسيق العسكري مع وزير الدفاع الفرنسي

اس��تقبل الفريق أول سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، يف س��بتمرب املايض، يف 

مبن��ى املعمورة بأبوظب��ي معايل جان اي��ف لو دريان وزي��ر الدفاع 

الفرنيس.

ورحب سمو ويل عهد أبوظبي بوزير الدفاع الفرنيس والوفد املرافق 

له وبحث معه عالقات الصداقة وأوجه التعاون بن البلدين الصديقن.

وتم خالل اللقاء اس��تعراض مجاالت التنسيق والتعاون االسرتاتيجي 

يف ع��دد م��ن املج��االت العس��كرية والدفاعية يف ظل ح��رص قياديت 

البلدين املس��تمر لرفع مس��توى التعاون إىل آفاق أوسع وأرحب ومبا 

يحقق املصالح املش��رتكة للجانبن. كام بحث س��مو ويل عهد أبوظبي 

ووزير الدفاع الفرنيس عدداً من القضايا ذات االهتامم املشرتك، إضافة 

إىل التط��ورات واملس��تجدات يف املنطقة والعامل. ح��ر اللقاء الفريق 

الرك��ن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة وعدد 

من املسؤولن. محمد بن زايد خالل استقباله وزير الدفاع الفرنيس

قائد القوات البحرية خالل التخريج                                              تصوير: محمود الرشفا
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رئيس أركان القوات املسلحة يلتقي وزير الدفاع املصري

رئيس االٔركان خالل لقائه وزير الدفاع املرصي يف القاهرة                       تصوير: أحمد البلويش

التق��ى الفري��ق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئي��س أركان القوات 

املسلحة، يف سبتمرب املايض، خالل الزيارة الرسمية التي قام بها لجمهورية 

م��رص العربية، معايل الفريق أول صدقي صبح��ي وزير الدفاع املرصي، 

وذلك مبقر وزارة الدفاع املرصية.

ج��رى خ��الل اللق��اء، الذي ح��ره عدد م��ن كبار ضب��اط القوات 

املس��لحة من الجانبن، تبادل األحاديث الودية وعالقات التعاون القامئة 

بن اإلم��ارات ومرص، وجوان��ب تفعيلها وتطويرها مب��ا يخدم املصلحة 

املشرتكة التي تخدم البلدين الشقيقن وذات الصلة بالشؤون العسكرية 

والدفاعية.

ك��ام اجتم��ع الفريق الركن حم��د محمد ثاين الرميث��ي رئيس أركان 

الق��وات املس��لحة يف وقت الحق م��ع الفريق محمود حج��ازي رئيس 

أركان القوات املس��لحة املرصية وتبادل الطرفان األحاديث واملوضوعات 

العسكرية ذات االهتامم املشرتك.

وكيل وزارة الدفاع يستقبل رئيس هيئة األركان لقوة دفاع البحرينحممد بن زايد يبحث التنسيق العسكري مع وزير الدفاع الفرنسي

اس��تقبل معايل محمد أحمد البواردي الفاليس وكيل وزارة 

الدفاع يف س��بتمرب امل��ايض يف مكتبه يف ال��وزارة بأبوظبي 

الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلامن بن أحمد آل خليفة 

رئي��س هيئ��ة األركان لقوة دفاع البحري��ن والوفد املرافق 

له، بحضور الفري��ق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة.

وج��رى خالل اللقاء الذي حره ع��دد من كبار ضباط 

وزارة الدف��اع، اس��تعراض مج��االت التنس��يق والتع��اون 

االس��رتاتيجي يف عدد من املجاالت العس��كرية والدفاعية، 

وبح��ث عدد من األم��ور ذات االهتامم املش��رتك، وأفضل 

السبل لدعمها وتطويرها.

وكيل وزارة الدفاع يستقبل رئيس هيئة االٔركان البحريني بحضور رئيس االٔركان        تصوير: سامل العامري

وكيل وزارة الدفاع يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع األسرتايل
اس��تقبل معايل محمد أحمد الب��واردي الفاليس وكيل وزارة الدفاع 

يف س��بتمرب املايض يف أبوظبي السيد ديفيد جونستون وزير الدفاع 

االس��رتايل والوفد املرافق له بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 

وج��رى خالل اللقاء - الذي حره عدد م��ن كبار ضباط وزارة 

الدفاع - استعراض مجاالت التنسيق والتعاون يف عدد من املجاالت 

العس��كرية والدفاعية بن القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة والقوات املس��لحة االسرتالية وبحث عدد من األمور ذات 

االهتامم املشرتك وأفضل السبل لدعمها وتطويرها.

وكيل وزارة الدفاع يستقبل وزير الدفاع األسرتايل بحضور رئيس االٔركان               تصوير: عيل الجنيبي
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الوحدات املساندة تشارك مبعرض أبوظبي الدويل للصيد والفروسية 
للرتويج عن مهرجان الرماية السنوي الثالث 2015

شهد جناح الوحدات املساندة يف معرض أبوظبي الدويل 

للصي��د والفروس��ية والذي أقيم برعاية س��مو الش��يخ 

حمدان ب��ن زايد آل نهي��ان ممثل الحاك��م يف املنطقة 

الغربية رئيس نادي صقاري اإلمارات يف س��بتمرب املايض 

إقب��االً كبراً م��ن مختلف الفئ��ات العمرية للتس��جيل 

ملهرج��ان الرماية القادم واملش��اركة يف رماي��ة البندقية 

واملسدس من املواطنن ومختلف زوار املعرض.

وقد تفقد س��مو الش��يخ حمدان بن زاي��د آل نهيان 

جناح الوحدات املس��اندة بحض��ور اللواء الركن عبدالله 

مهر الكتبي قائد الوحدات املس��اندة واس��تمع س��موه 

ل��رح مفصل عن االس��تعداد ملهرج��ان الرماية القادم  

والتحضرات له وبدء التس��جيل االلكرتوين والذي سوف 

يطبق يف املهرجان القادم ألول مرة.

كام زار اللواء الش��يخ طالب بن صقر القاس��مي قائد 

عام رشطة رأس الخيمة، والبطل األوملبي اإلمارايت الشيخ 

أحمد بن حر آل مكتوم جناح الوحدات املس��اندة يف 

املعرض. 

وشاركت القوات املس��لحة متمثلة بقيادة الوحدات 

املساندة مبعرض الصيد والفروسية يف نسخته الثانية عر 

والتي أقيمت ب��أرض املعارض يف أبوظبي وذلك للرتويج 

عن املهرجان السنوي الثالث 2015 للرماية والذي سوف 

تجري فعالياته مبيدان س��بخة الحفار بأبوظبي. وقد تم 

وضع مجس��م للرماية اإللكرتونية بالجناح وذلك للرتويج 

ملهرج��ان الرماية الق��ادم، وتأكيداً عىل أهمي��ة الرماية 

ودوره��ا يف املجتمع اإلمارايت ال��ذي يهوى هذه الرياضة 

منذ القدم والتي تعد رياضة اآلباء واألجداد.

وأك��د العميد الرك��ن )م( أحمد ع��ي املهري رئيس 

شعبة العالقات واألنشطة بالوحدات املساندة إن معرض 

أبوظبي الدويل للصيد والفروس��ية سجل نجاحاً كبراً يف 

ع��دد زواره ملا يتمتع به القامئون عىل إدارته من خربة يف 

التنظيم وحسن التعامل مع الزوار.

وأض��اف إن عدد الزوار فاق أك��ر من ألفي زائر منذ 

انط��الق املهرجان حتى اليوم األخر..منوهاً بأن فرس��ان 

الوحدات املس��اندة كان لهم حضور ودور بارز يف إمتاع 

جامهر املعرض باللوحات االس��تعراضية للخيول والقفز 

ع��ىل الحواجز مام نال م��ن استحس��ان الجامهر التي 

تحب رياضة الخيول وقفز الحواجز.

تغطية: إبراهيم ثاين املنصوري

تصوير: حمد الزعايب

وزارة الدفاع تبحث العالقات 
الثنائية مع وفد من كلية 

الدفاع الوطني يف بنجالديش

اس��تقبل العميد الركن س��امل محمد س��امل الزعايب رئي��س اإلدارة 

التنفيذية للسياس��ات والتعاون بوزارة الدفاع يف س��بتمرب املايض 

وفداً رفيع املس��توى من كلية الدفاع الوطن��ي يف بنجالديش "إن 

دي يس" يرتأس��ه الفريق مواله فاضل أكرب قائد الكلية ومجموعة 

من طالبها.

ت��م خ��الل اللقاء الذي حره ع��دد من ضب��اط وزارة الدفاع 

تقدي��م عرض موج��ز تعريفي عن الوزارة إىل جانب بحث س��بل 

تعزيز العالقات الثنائية. خالل اللقاء                                                                 تصوير: سامل العامري
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وقعت رشكة االتحاد للقطارات، املطور واملشغل لشبكة 

الس��كك الحديدية الوطنية يف دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة، مذك��رة تفاهم م��ع القيادة العام��ة للقوات 

املس��لحة، وس��يعمل الطرف��ان مبوجبها عىل التنس��يق 

وتبادل املعلومات به��دف تحقيق املصلحة العامة التي 

تتمث��ل يف تأمن الحامية الالزمة ملنش��آت رشكة االتحاد 

للقطارات، وربط مراكز القوات املسلحة اللوجستية.

وس��تؤمن رشكة »االتحاد للقطارات« خدمات النقل 

بالس��كك الحديدية لخمس��ة مراكز لوجس��تية للقوات 

املس��لحة، ووزارة الدفاع، يف حن ستقوم القيادة العامة 

للق��وات املس��لحة بتأم��ن الحامية للمنش��آت التابعة 

للسكك الحديدية الوطنية، واملنشآت الحيوية التي تقع 

ضمن نطاقها، مثل املخازن واملحطات وغرها.

وقع املذكرة املهندس فارس سيف املزروعي، الرئيس 

التنفيذي باإلنابة لركة االتحاد للقطارات، واللواء الركن 

طيار إسحاق صالح محمد البلويش، رئيس هيئة اإلمداد، 

ممثل القيادة العامة للقوات املسلحة.

وح��ول توقيع املذك��رة، ذكر املهندس فارس س��يف 

املزروعي، أن هذه املذكرة تشكل نقطة مهمة وأساسية 

ملروع ش��بكة الس��كك الحديدية الوطنية، وستضمن 

سالمة وأمن املؤسسات والبنية التحتية للمروع، معرباً 

ع��ن الفخ��ر بالعمل بش��كل وثيق مع القي��ادة العامة 

للقوات املس��لحة يف ه��ذه املرحلة املهم��ة من تطوير 

املروع.

م��ن جانبه، قال اللواء الركن طيار إس��حاق البلويش: 

يس��عدنا توقي��ع مذك��رة التفاه��م مع رشك��ة االتحاد 

للقط��ارات يف الوقت الذي نش��هد في��ه تطور مروع 

شبكة السكك الحديدية الوطنية ضمن الجدول الزمني 

املحدد.

مذكرة تفاهم بني القوات املسلحة واالحتاد للقطارات

الجانبان عقب توقيع مذكرة التفاهم                                                         تصوير: محمود الرشفا

اس��تقبل املستش��ار عي محمد عبدالل��ه البلويش، 

النائ��ب العام إلم��ارة أبوظبي باإلناب��ة، يف مكتبه 

باملبنى الرئيس لدائرة القضاء يف أبوظبي، يف سبتمرب 

امل��ايض، الل��واء ركن طيار فارس خل��ف املزروعي، 

رئي��س جهاز حامية املنش��آت واملراف��ق الحيوية، 

وبح��ث الطرفان س��بل تعزيز التعاون والتنس��يق 

لتوحي��د الجه��ود الرامية ملكافحة أعامل التس��لل 

والتهريب.

وتناول اللقاء الذي حره املستش��ار عبد العزيز 

أحمد املال رئيس نيابة ومدير مكتب النائب العام، 

واملستشار عبدالله هاشل املستشار القانوين لجهاز 

حامية املنش��آت واملرافق الحيوية، خطورة ظاهرة 

التسلل ورضورة محاربتها، من خالل تنسيق الجهود 

ووضعه��ا يف إط��ار خط��ة موحدة، كام اس��تعرض 

الطرفان الجهود املبذولة للحد من هذه الظاهرة.

من جهته أكد املستش��ار البلويش أهمية تضافر 

جميع الجه��ود املحلية عىل املس��توين الرس��مي 

»حماية املنشآت« يبحثان  أبوظبي ورئيس  باإلنابة يف  العام  النائب 
التسلل مكافحة 

خالل اللقاء

واملجتمعي ملحاربة ظاهرة التس��لل التي أصبحت 

تش��كل عبئاً حقيقياً عىل خطط التنمية والتطوير، 

إضاف��ة ملا متثله من خط��ورة عىل األمن االجتامعي 

واالقتصادي للدولة.
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أصدر الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكادميية ربدان برئاسة سعادة 

اللواء الركن مايك هندمارش. ويضم املجلس يف عضويته اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي والعميد 

الركن طيار عي بن مصلح األحبايب والعميد الركن سامل بن غافان الجابري والعميد جاسم محمد املرزوقي 

وسامل محمد بن عباد الهامي وقائد معهد جهاز أمن الدولة وسيف محمد الهاجري.

حممد بن زايد يصدر قرار تشكيل جملس أمناء أكادميية ربدان

"البعثات" تدشن القاعدة الوطنية للدارسني يف اخلارج
أطلق��ت اللجن��ة الوطنية للبعث��ات، خ��الل اجتامعها الثالث يف س��بتمرب 

املايض برئاس�����ة الش��يخ حم��دان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل 

والبحث العلمي، وبحضور اللواء مطر س��امل الظاه��ري رئيس هيئة اإلدارة 

والقوى البرية يف القيادة العامة للقوات املس��لحة وعدد من املس��ؤولن 

يف القطاع��ات التعليمية بالدول��ة، قاعدة البيانات الوطني��ة للبعثات التي 

وجه وزير التعليم العايل والبحث العلمي بإنش��ائها كمظلة توفر معلومات 

متكاملة ع��ن الطلبة اإلماراتين املبتعثن، بهدف تغذية سياس��ات وبرامج 

االبتعاث الخاصة بالدولة.

وتحوي قاعدة البيانات، إضاف��ة إىل املعلومات املتعلقة بالطلبة، تقارير 

تحليلي��ة ثابت��ة يزيد عدده��ا عىل 20 تقري��راً، متكن أصح��اب القرار من 

االستعانة بها يف رسم سياس��اتهم وخططهم املستقبلية بناء عىل معلومات 

أكيدة ودقيقة. كام يس��تطيع املستخدم بناء التحليل الذي يحتاج إليه وفق 

متطلباته، فيام تش��كل القاعدة ذراعاً أساس��ية لنظ��ام االبتعاث اإللكرتوين 

الذي أطلقته الوزارة خدمة لجميع الطلبة املبتعثن.

وناقش��ت اللجنة الوطنية املوضوع��ات الخاصة بإس��رتاتيجية البعثات، 

واملنح الدراس��ية، بهدف ضامن التكامل والتنس��يق بن جهات االبتعاث يف 

حمدان بن مبارك مرتئساً االجتامع

الدولة من خالل وضع تصورات لتطوير األطر التنظيمية لنظام االبتعاث مبا يتوافق مع القوانن 

املعمول بها يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

واطلعت اللجنة عىل املوضوعات التي طرحها فريق العمل، الذي ش��مل أعضاء وممثلن عن كل 

من وزارات "ش��ؤون الرئاس��ة والداخلية والتعليم العايل والبحث العلم��ي" والقيادة العامة للقوات 

املسلحة، والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، وجامعة اإلمارات العربية املتحدة.

بعثة احلج للقوات املسلحة تصل إىل األراضي املقدسة
وصلت بعثة الحج العس��كرية للقوات املسلحة لدولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة إىل األرايض املقدس��ة يوم 

األحد املوافق 28 من سبتمرب املايض.

وأش��اد رئيس البعثة بدعم القيادة الرش��يدة وعىل 

رأسها صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه 

الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائ��ب رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب 

"رعاه الله" والفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة وتس��خرهم كل اإلمكاني��ات لخدمة حجاج 

الدولة ألداء مناسك الحج بكل سهولة ويرس.

ودعت القيادة العامة للقوات املس��لحة بعثة الحج 

العس��كرية ل��دى مغادرته��ا الدولة يف مط��ار أبوظبي 

الدويل الحجاج أن يستشعروا عظمة هذه الفريضة وأن 

يخرج��وا بنتيج��ة مفادها أن الله ع��ز وجل جعل هذا 

الدين دين رحم��ة للبرية جمعاء وأن الذي يلتقي يف 

تل��ك البقاع الطاهرة وهو متج��رد من كل يشء إال من 

رداء يلبس��ه يتذكر أن يتجرد م��ن كل ما ال يرضاه الله 

سبحانه وتعاىل.

وق��د دأبت القي��ادة العامة للقوات  املس��لحة عىل 

إيفاد بعثة عسكرية من منتسبي القوات املسلحة ألداء 

فريضة الحج يف كل عام وتوفر الظروف املناس��بة لهم 

لتأدية املناسك بيرس وطأمنينة.

البعثة يف مطار أبوظبي قبل املغادرة إىل األرايض املقدسة                                     تصوير: أحمد الشاميس
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االحتـــاد والوطــــن 
فـي فكـــر زايـــد

"إذا كنا يف هذه الدولة نس��تقل سفينة واحدة هي سفينة االتحاد..فعلينا جميعاً أن نعمل 
عىل تحقيق س��المتها حتى تس��تمر مس��رتها وتصل إىل بر األمان وال يجوز أن نسمح بأي 
تهاون يعوق هذه املس��رة ألن نجاتها، نجاة لنا، وإذا ف��رض أن هناك من يحاولون إتالف 
هذه الس��فينة فهل نس��كت عىل ذلك، أبداً بالطبع، ألنها إذا غرقت فال أحد يضمن السالم 
لنا." كان هذا مأثور املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن أهمية االتحاد 
ودور كل مواطن من أجل حاميته. فمام ال يغيب عن ذاكرتنا رحلته املليئة باملصاعب طيب 
الله ثراه يف بناء هذا االتحاد وهذا الوطن ومجهوده يف إقناع الحكام من أجل تحقيق حلم 
االتحاد ليكون واقع جميل نعيش��ه، وهذا ما أوضحه املغفور له الش��يخ زايد يف قوله "إن 
الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاىس الجيل الذي س��بقه. ألن ذلك يزيده صالبة وصرباً 
وجهاداً ملواصلة املس��رة التي بدأها اآلباء واألجداد وهي املس��رة التي جسدت يف النهاية 

األماين القومية بعد فرتة طويلة من املعاناة ضد التجزئة والتخلف والحرمان."
به��ذا االتحاد أصبحت دولة اإلمارات العربية املتحدة دولة اتحادية ذات مكانة مرموقة 
بني الدول ونس��تدل بذلك لقول املغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه "إن دولة 
اإلمارات العربية املتحدة استطاعت وسط أجواء دولية وإقليمية عاصفة أن تفرض احرتامها 
ومكانه��ا بني دول الع��امل" وهذا يجعل من حق أبناء دولة اإلم��ارات التباهي بهذا الرصح 
القوي وعليه یتطلب من كل مواطن عىل هذه األرض املعطاء املشاركة الحقیقیة الفاعلة يف 

حامية هذا الوطن والذود عنه .
لقد برهن هذا الش��عب األيب مدى ما يوليه من حب ووالء وانتامء حقيقي لهذا الوطن 
وقيادته الرش��يدة وهذا ما استش��عره طيب الله ثراه وقال حينها "يف املحن تظهر معادن 
الرج��ال، فقد أبرزت أزمة الخليج أصالة ش��عبنا األيب ال��ذي نتوجه إىل كل فرد فيه بالتحية 
واإلكب��ار، فق��د برهن يف أحلك األيام عن جوهره الثمني ف��رب أروع األمثلة عىل اللحمة 
الوطنية والتامسك والتعاضد واإلخاء واالستعداد الال متناهي للتضحية والفداء والدفاع عن 
هذا الوطن الغايل إىل جانب إخوانهم يف القوات املس��لحة ليكونوا الدرع الحصني والس��ور 
املتني، كام برهنوا عىل أنهم السند الحقيقي املخلص ألشقائهم يف الخليج يف الرساء والراء 

فكانوا املثل الذي يحتذى به يف التعاون والتالحم ونرصة األخ والشقيق".
وما زالت مس��رة املغفور له الش��يخ زايد مؤسس االتحاد مس��تمرة لحامية واستمرارية 
االتحاد والدفاع عنه وعن الوطن بوجود قيادة رش��يدة تجعل من ش��عبها والوصول به إىل 
مصاف الش��عوب املتقدمة همها األول واألخر عرب تحقيق األم��ن واألمان وحامية أرايض 
الوطن والذود عنه، يقول يف ذلك س��يدي صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
حفظ��ه الله "إن اإلم��ارات أمانة يف عنق كل منا، واألمانة هي أن نظل نحافظ عليها" فكام 
قال س��موه علينا بالسعي للحفاظ وحامية هذا الوطن واتحاده فهي أمانة عىل كل مواطن 

عىل أرضه.
كان االتح��اد حلامً فأصبح حقيقة وكان أمالً فأصبح واقعاً نعيش��ه فيجب أن نعي جيداً 
دورنا يف بناء الوطن والدفاع عنه ومواصلة مسرة االتحاد والعطاء يف إمارات الخر والوفاء. 
وت��أيت الخدمة الوطنية وتدافع ش��باب الوطن لاللتحاق بها مثالً واضحاً للش��عب اإلمارايت 
املعطاء وس��عيه الحثيث للمس��اهمة يف رفعة هذا الوطن وتحقيق أمانيه. فهنيئاً لنا بوطن 
معطاء وقيادة رش��يدة وتالحم شعب يسطر النموذج األمثل لتغليب الوحدة الوطنية عىل 

ما سواها•

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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مقال

داعش جمعت األضداد وجعلت اجلميع يضع خالفاته جانبًا

داعش منظمة وحشية ال متثل اإلسالم وال احلد األدنى من اإلنسانية

تظه��ر لنا األزم��ات االقتصادية التي مي��ر بها العامل 

بني فرتة وأخ��رى مدى الرتابط امل��ايل والتجاري بني 

مختلف دول الع��امل، وأظهرت لنا أزمة داعش مدى 

الرتاب��ط األمني ب��ني مختلف دول الع��امل. ال ميكن 

ألي س��يايس يعيش يف أوروبا أو أمريكا أو رشق آسيا 

أو حتى روس��يا وأس��رتاليا أن يتجاهل ما يحدث يف 

منطق��ة الرشق األوس��ط، فحتى ل��و كان بعيداً عن 

النريان فس��تصله حرارتها ألن الحدود الحقيقية بني 

دول العامل س��قطت، والحواج��ز ألغيت، وإال كيف 

ميك��ن أن نفرس قدرة ه��ذا التنظيم ال��ذي مل يتعد 

عمره العرش سنوات عىل استقطاب مقاتلني من 80 

دولة حول العامل، وحش��د أكرث م��ن 30 ألف مقاتل 

مس��تعدين للموت والرتكاب أبش��ع أنواع الفظائع 

والقتل التي شهدها العامل يف العقود األخرية؟

لق��د أثبتت »داعش« أن الع��امل أصبح اليوم أكرث 

عوملة من أي وقت مىض.

»داعش«  منظمة إرهابية بربرية وحشية ال متثل 

اإلس��ام، وال متثل أيض��اً الحد األدىن من اإلنس��انية 

الحقيقي��ة. ولك��ن التغلب عىل ه��ذا التنظيم ليس 

بالس��هولة التي ميكن أن يتوقعها الكث��ريون. البنية 

العس��كرية للتنظي��م ميك��ن هزميتها خ��ال الفرتة 

القريبة القادمة باإلمكانيات املتوفرة لدى التحالف 

ال��دويل الجديد، واإلمارات س��تكون ج��زءاً فاعًا يف 

هذا التحالف بالتعاون مع الدول التي ميكنها تحمل 

مس��ؤوليات هذا الخط��ر الجديد. ولك��ن ماذا عن 

البني��ة الفكرية لهذا التنظي��م؟ ال ميكن فصل البنية 

العس��كرية عن البنية الفكري��ة التي قام عليها هذا 

التنظيم، وأيضاً عن الظروف والبيئة التي تس��اعده 

دوماً عىل الظهور يف مناطق مختلفة من العامل.

»داع��ش« ليس��ت منظم��ة إرهابية فق��ط، بل 

ه��ي فكرة خبيث��ة. األيديولوجيا الت��ي قامت عليها 

»داعش« هي نفس��ها التي قامت عليها »القاعدة«، 

وهي نفسها التي قامت عليها أخوات »القاعدة« يف 

نيجرييا وباكستان وأفغانستان والصومال واليمن ويف 

ب��اد املغرب العريب، ويف باد الجزيرة العربية، وهي 

نفس��ها التي بدأت تضع بذوراً لها يف أوروبا وأمريكا 

وغريه��ا من باد الع��امل. »داعش« ليس��ت منظمة 

إرهابي��ة، بل هي تجس��يد لفك��رة خبيثة، وال ميكن 

هزمية فكرة خبيثة باستخدام التحالفات العسكرية 

فقط.

لعل هذا الفكر الخبيث، وما سينتج عنه هو أسوأ 

ما سيواجهه العامل خال الس��نوات العرش القادمة. 

هن��اك فكر جاهز ومعلب ول��ه صبغة دينية، ميكن 

أن تأخ��ذه أي منظم��ة إرهابية، وتحش��د له آالف 

الش��باب اليائس أو الحاقد أو الغاضب، وترضب به 

أسس الحضارة واملدنية واإلنسانية التي يقوم عليها 

عاملنا اليوم.

أك��رث م��ا يقلقني أن ه��ذا الفك��ر الخبيث الذي 

قام��ت عليه »القاعدة« بأدواتها البدائية من كهوف 

أفغانس��تان واس��تطاعت أن تزعزع ب��ه أمن العامل 

وتقل��ق راحته هو الفكر نفس��ه ال��ذي تقوم عليه 

»داع��ش« اليوم، وتس��تند يف تنفيذه ع��ىل أدوات 

تكنولوجية متقدمة وموارد مالية ضخمة ومس��احة 

جغرافي��ة هائل��ة تعادل حج��م اململك��ة األردنية، 

ومشاركة جهادية واسعة من مختلف مناطق العامل، 

مام ي��ؤرش عىل أن الع��امل فش��ل يف مواجهة الفكر 

الخبي��ث، وأن التح��دي أكرب بكثري م��ام نتوقع ألن 

هذا الفكر أصبح أكرث تش��دداً وأكرث وحشية وأوسع 

انتشاراً من النسخة السابقة له.

لست متشامئاً بطبعي، بل أنا متفائل، متفائل ألن 

العامل بدأ يتوحد ويعمل بطريقة متناس��قة ملواجهة 

ه��ذا التح��دي، ومتفائل ألن ق��وة األم��ل والرغبة 

باالستقرار واالزدهار عند الشعوب أكرب بكثري وأقوى 

بكث��ري من ه��ذا الفكر الخبيث، ومتفائ��ل أيضاً ألن 

الع��امل مر عليه يف تاريخه الحديث والقديم من هو 

أس��وأ من »داعش« وأخواته��ا، وانتهى بهم األمر يف 

صفحات التاريخ السوداء.

لعل إحدى حس��نات »داع��ش« وإيجابياتها أنها 

وحدت العامل، وجمع��ت األضداد، وجعلت الجميع 

يض��ع خافاته جانب��اً ليواجه هذا الخط��ر املتنامي 

بهذا االس��تعجال اإليجايب. وأمتنى أن يس��تمر العامل 

بنفس الروح وبنف��س التصميم للتغلب عىل جميع 



13 |  أكتوبر 2014 |  العدد 513  |

البنية العسكرية 
للتنظيم ميكن 
هزميتها قريبًا 

واإلمارات ستكون 
جزءًا فاعالً يف 

التحالف

التحديات املشرتكة التي تواجه العامل.

أم��ا بالنس��بة ملواجهة ه��ذا الخط��ر، فباإلضافة 

للعمل العس��كري، والحصار املايل واإلعامي، وقطع 

املوارد، وإغ��اق املنافذ، ورضب مراك��زه وقياداته، 

ميكن التغلب ع��ىل »داعش« وغريها من املنظامت 

اإلرهابية عرب 3 محاور إضافية:

أوالً: ال ب��د من مواجهة هذا الفكر الخبيث بفكر 

مس��تنري، منفتح، يقبل اآلخ��ر ويتعايش معه، فكر 

مستنري من ديننا اإلس��امي الحنيف الصحيح الذي 

يدعو للس��ام، ويح��رم الدماء، ويحف��ظ األعراض، 

ويعمر األرض، ويوجه طاقات اإلنس��ان لعمل الخري 

وملس��اعدة أخيه اإلنس��ان. إن الش��باب االنتحاري 

الس��اعي للموت بس��بب إميانه بفك��رة خبيثة لن 

يوقفه إال فكرة أقوى منها ترش��ده لطريق الصواب، 

ومتنع��ه من االنتحار، وتقنعه بأن الله خلقنا لعامرة 

األرض ولي��س لدماره��ا. ولعيل هنا أش��يد بتجربة 

إخوتنا يف اململكة العربية السعودية يف هذا املجال 

وقدرته��م الكب��رية عىل تغي��ري قناع��ات الكثري من 

الش��باب عرب مراكز املناصحة التي أنشؤوها. ولعل 

اململك��ة مبفكريه��ا وعلامئها وما متثل��ه من مكانة 

روحية وفكرية لدى املس��لمني هي األقدر واألجدر 

واألفضل لقيادة هذا التغيري الفكري.

ثانياً: الحكومات القوية املس��تقرة الجامعة التي 

تركز ع��ىل تقديم خدمات حقيقية لش��عوبها دون 

تفرقة ه��ي أيضاً أحد الحلول املهم��ة للقضاء عىل 

البيئة التي تنشط فيها مثل هذه التنظيامت. ولعله 

ليس رساً أن الصعود الرسيع ل�»داعش« جاء بسبب 

حكومت��ني يف املنطقة، واحدة تقتل ش��عبها وأخرى 

تف��رق بينهم عىل أس��اس طائفي، م��ام مثل البيئة 

املثالي��ة لصعود مثل هذا التنظي��م واجتذاب آالف 

املقاتلني وتوفري التربير لقتل املزيد من املدنيني من 

أبناء الطوائف األخرى.

هن��اك ع��دم اس��تقرار وتحديات جدي��ة تواجه 

العدي��د من الحكومات األخرى يف املنطقة، ال ميكن 

تجاهل ذلك ألنه س��يوفر بيئ��ة مثالية وفراغاً متلؤه 

مثل هذه التنظيامت اإلرهابية يف أكرث من دولة.

ثالث��اً: ال ميكن للعامل تجاهل اإلخفاقات التنموية 

يف العديد من مناطق الرشق األوسط. هي مسؤولية 

عاملية وعربية وال بد من مش��اريع ومبادرات فعالة 

لعاج مثل هذا الخلل. التنمية الشاملة، وتحسني 

التعليم والصحة، وتوف��ري البنية التحتية، وتطوير 

الف��رص االقتصادي��ة ه��ي حل��ول طويل��ة األمد 

ومضمونة ملثل هذه التحديات. التنمية املستدامة 

هي أكرث الحلول استدامة ملواجهة اإلرهاب.

هن��اك 200 مليون ش��اب يف منطقتن��ا، إما أن 

نغرس فيهم األمل ونوجه طاقاتهم لتغيري حياتهم 

وحي��اة من حولهم لألفض��ل، أو أن نرتكهم للفراغ 

والبطالة واألفكار الخبيث��ة واملنظامت اإلرهابية. 

إن التط��ور االقتص��ادي والتنم��وي وتوفري فرص 

العمل ورفع مس��توى املعيشة ال يرتك أي مربر أو 

معنى لقيام تنظيامت إرهابية قوية حتى وإن تم 

تجنيد بعض الش��باب هنا وهن��اك. ال يوجد قوة 

أكرب من قوة األمل بحياة ومستقبل أفضل.

قب��ل فرتة س��ألني أحد املس��ؤولني العرب عن 

هدف دولة اإلمارات من إطاق أول مس��بار عريب 

للمريخ وفائدته للمنطقة، قلت له نريد أن نبعث 

برسالة أمل ل� 350 مليون عريب. نحن قادرون عىل 

استعادة مستقبلنا ومس��ابقة العامل من حولنا إذا 

أردنا ذلك•

أنا متفائل ألن 
العامل بدأ يتوحد 
ويعمل بطريقة 

متناسقة ملواجهة 
هذا التحدي



|  العدد 513  |  أكتوبر 2014  |14

الخدمة الوطنية

محمد بن راشد: عزاؤنا في الريسي وفاته حاماًل شرف الجندية
قدم واجب العزاء إلى أسرة مجند الخدمة الوطنية

قدم صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاك��م ديب، رعاه الله، 

يرافقه س��مو الش��يخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 

ويل عه��د ديب، واج��ب العزاء يف وفاة املغفور ل��ه بإذن الله 

تعاىل مجند الخدمة الوطنية محمد خالد الرييس الذي وافته 

املنية نتيجة سكتة قلبية يف السكن الداخيل للقوات املسلحة، 

وذلك ضمن أول دفعة من مجندي الخدمة الوطنية.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها س��موه يف س��بتمرب 

املايض إىل منزل العائلة يف منطقة الس��المات بالعني، حيث 

قدم س��موه صادق تعازيه ومواساته إىل أرسة الفقيد، داعياً 

سموه الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

وقال س��موه: إن أكرب عزاء ألرسة محمد الرييس أنه 

ت��ويف أثناء خدمته لوطن��ه، وأكرب عزاء لن��ا جميعاً أنه 

غادرنا وهو يحمل رشف الجندية عىل كتفه.

طحنون بن محمد يقدم واجب العزاء
قدم س��مو الش��يخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 

الحاكم يف املنطقة الرشقية، تعازيه ومواس��اته إىل والد 

مجن��د الخدمة الوطني��ة محمد خال��د خليفة الرييس 

وإخوان��ه، وذلك يف منزل العائلة مبنطقة الس��المات يف 

العني. وتوجه س��موه بالدع��اء إىل الله العيل القدير أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، 

وأن يلهم أهله الصرب والسلوان.

سيف بن زايد يعزي عائلة الرييس 
قدم   الفريق  س��مو  الشيخ  سيف  بن  زايد  آل  نهيان،  نائب 

 رئي��س  مجلس  الوزراء،  وزير  الداخلي��ة  واجب  العزاء  إىل 

 أرسة  مجن��د  الخدمة  الوطنية  محمد  خالد  خليفة  الرييس 

 يف  مدينة  العني.

وعرب   س��مو  نائب  رئيس  مجلس  ال��وزراء  وزير  الداخلية 

 عن  خالص  التعازي  واملواس��اة  لذوي  وأرسة  الفقيد،  س��ائالً 

 العيل  القدير  أن  يلهمهم  الصرب  والسلوان،  وأن  يسكن  الفقيد 

 فسيح  جناته.

مجندو الخدمة الوطنية يؤدون واجب العزاء
قدم عدد م��ن مجندي الخدم��ة الوطني��ة واالحتياطية 

من معس��كر س��يح اللحمة مبدينة العني، بإرشاف ضباط 

ومدرب��ني م��ن املركز، واج��ب الع��زاء يف زميلهم املجند 

محمد خال��د الرييس، حيث زاروا من��زل العائلة مبنطقة 

الس��المات يف العني، وقدموا خالص املواساة ألهل الفقيد 

مبصابه��م األليم، وأك��دوا له��م أن أداء الخدمة الوطنية 

واج��ب وطن��ي أداه املغفور له بإذن الل��ه تعاىل محمد 

الرييس بكل فخر واعتزاز•

نعت القيادة العامة للقوات املس��لحة 

وفاة املغفور ل��ه بإذن الله تعاىل مجند 

الخدم��ة الوطنية محم��د خالد خليفة 

الرييس الذي وافته املنية قبيل منتصف 

الليل يف 13 س��بتمرب املايض يف الس��كن 

الداخيل نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

وتم عىل الفور نقله باإلس��عاف الطائر 

للمستش��فى يف محاولة إلسعافه إال أنه 

انتق��ل إىل رحمة الله وه��و يف طريقه 

للمستشفى.

القوات المسلحة تنعي 
مجند الخدمة الوطنية 

محمد الريسي

محمد بن راشد يف طريقه اىٕل مجلس العزاء يرافقه أحمد بن طحنون

طحنون بن محمد يقدم واجب العزاء

سيف بن زايد يقدم العزاء لعائلة الرييس
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سيف بن زايد : مجتمعنا األصيل حريص على تلبية النداء
ش��هد الفريق سمو الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلي��ة، واللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون ب��ن محمد آل نهيان، رئيس 

هيئ��ة الخدم��ة الوطنية واالحتياطية يف القيادة العامة للقوات املس��لحة يف س��بتمرب 

امل��ايض، مح��ارضة تثقيفية عن مرشوع الخدمة الوطني��ة واالحتياطية، ألقاها كل من 

العميد الركن محمد سهيل النيادي، مدير مديرية التخطيط االسرتاتيجي بهيئة الخدمة 

الوطني��ة واالحتياطية، والعميد الركن س��امل جمعة الكعبي، مدير القضاء العس��كري 

بالقيادة العامة للقوات املسلحة، وذلك يف قاعة إدارة األدلة الجنائية برشطة أبوظبي.

ومثّن س��مو الشيخ س��يف بن زايد يف أعقاب املحارضة جهود املحارضين والقامئني 

عىل هذا املرشوع الوطني الكبري، مؤكداً س��موه أن األعداد املتزايدة واإلقبال الطوعي 

الكبري من قبل أبناء وبنات الوطن الذين توافدوا عىل مراكز التس��جيل يجّس��د حرص 

املجتم��ع اإلمارايت األصيل عىل تلبية النداء؛ واالمتث��ال الفوري لتحقيق صالح الوطن، 

ورفد عزته ورفعته بكل السبل املتاحة.

واعت��رب س��موه أن الخدمة الوطني��ة واالحتياطية ال تنحرص أهدافه��ا يف الجوانب 

االقتصادية والسياس��ية واألمني��ة واالجتامعية، بل تطال الجانب الش��خيص للفرد مبا 

توفره من صقل للمهارات وتعزيز للثقة بالنفس، واستكش��اف قدراتها الدفينة ومتكني 

النشء من إيجاد الطريق املثىل لبناء مس��تقبل إيج��ايب مرشق؛ ينتفع هو بثامره كام 

ينتفع به الوطن واملجتمع.

وختم سموه قائالً: »إن كل ما يتطلبه األمر هو تضافر جهود الجميع من مؤسسات 

وهيئات عامة واإلس��هام بفاعلية إلنجاح هذا التوجه االس��رتاتيجي الحكيم؛ مبا يخدم 

الصالح العام ويكرس واقع بلدنا كحصن منيع أمام التحديات وأطامع الطامعني«.

الخدمة الوطنية واالحتياطية توقع مذكرة تفاهم مع 
أبوظبي لألنظمة اإللكترونية

قالوا عن الخدمة الوطنية

قرينة صاحب الس��مو الش��يخ الدكتور س��لطان بن 
محمد القاس��مي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة 
الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة املجلس 
األعىل لشؤون األرسة بالشارقة: اختيار بعض الفتيات 
لالنض��ام إىل جيش بالدهن وه��ن غري مجربات لهو 
مؤرش واضح عىل وجود رغبة كامنة يف وطنية شبابنا 
وبناتنا الحتضان هذا الوطن وضمة يف قلوبهم الشابة 

الغضة وحايتها من كل مكروه.

وقعت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية، يف سبتمرب 

املايض، مبقر الهيئة، مذك��رة تفاهم مع مركز أبوظبي 

لألنظم��ة اإللكرتونية واملعلومات، بش��أن التعاون يف 

مجال األنظمة والخدمات الحكومية املش��رتكة، وذلك 

بحض��ور اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون 

آل نهيان، رئي��س هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية، 

وراش��د بن الحج املنصوري، مدي��ر عام مركز أبوظبي 

لألنظمة اإللكرتونية واملعلومات.

تضمنت املذك��رة، العمل والتع��اون والتكامل بني 

الجهتني للوصول إىل الفائدة املرجوة يف مجال األنظمة 

والخدمات الحكومية املش��رتكة، وتحقيق االس��تفادة 

القص��وى م��ن اإلمكانات املتاحة ل��دى املركز بصفته 

الجهة الحكومية املس��ؤولة ع��ن أجندة تكنولوجيات 

املعلوم��ات واالتصال يف إم��ارة أبوظب��ي، واإلرشاف 

ع��ىل تنفيذ برنامج الحكومة اإللكرتونية لدى الجهات 

الحكومية، ورعاية مبادراتها ودعم وتطوير الكفاءات 

الالزمة إلنجاح برامجها.

ويلتزم املركز مبوج��ب هذه املذكرة بتوفري خدمة 

ال��رد ع��ىل استفس��ارات الجمه��ور بش��أن مرشوع 

الخدم��ة الوطنية واالحتياطية، وذلك بالتنس��يق مع 

الهيئة، كام س��يقوم املركز بتحديث البيانات الخاصة 

مبرشوع الخدمة الوطنية عىل بوابة حكومة أبوظبي 

اإللكرتونية، وتحديث قامئ��ة الخدمات التي تقدمها 

الخدم��ة الوطنية يف نظام إدارة عالقات العمالء، وأن 

يقوم مركز األنظمة بتحقيق االس��تفادة من األنظمة 

والخدمات الحكومية املش��رتكة ضمن نطاق حكومة 

أبوظب��ي اإللكرتونية لصالح مرشوع الخدمة الوطنية 

واالحتياطية.

وس��يقوم املركز مبوجب االتفاقية بدراسة حاالت 

االتصاالت ومتابعتها وفقاً للمعايري املوضوعة لالرتقاء 

مبس��توى األداء يف حكوم��ة أبوظب��ي، إذ أعلن مركز 

اتص��ال حكومة أبوظبي أنه تلق��ى 8,727 حالة من 

خ��الل قنوات االتصال املختلف��ة، وذلك منذ انضامم 

هيئة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية إىل مركز اتصال 

حكومة أبوظبي.
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منتسبــات الخدمـــة الوطنيـــة ينهيــــن فتـــــرة التدريــب األولــــى
مجنـدات الدفعـة األولى يؤكـدن أهميـة البرنامـج التدريبــي

عندما تسن كل دولة يف العامل نظامها الخاص الذي يتيح 

تجني��د بقية املواطنني، من غري العس��كريني النظاميني، 

ل��ي يكون��وا يف صف الجندي��ة من خ��ال نيل رشف 

الخدمة العس��كرية، فإن ذلك يعترب نوعاً من توس��يع 

قاعدة املشاركة اإليجابية يف خدمة الوطن والدفاع عنه، 

وليس ذلك فحس��ب، حيث إن مثار هذا التوسع تكون 

يف العادة دفعة إىل األمام يف مستويات اإلنتاجية العامة 

والعمل الحكومي والخ��اص، عندما يعود هؤالء الذين 

أدوا الخدمة العس��كرية مس��لحني بامليزات التفاضلية 

املكتسبة، ويصبحون جزءاً من الحياة اإلنتاجية املدنية.

وق��د أعلنت هيئة الخدم��ة الوطنية واالحتياطية يف 

س��بتمرب املايض عن خروج الدفعة األوىل من منتسبات 

الخدمة الوطنية من مدرس��ة خولة بنت األزور بعد أن 

قضني فرتة حجز دامت أسبوعني.

جاهزية واستعداد
وأكدت املقدم الركن عفراء سعيد الفايس قائدة مدرسة 

خولة بنت األزور العس��كرية أن معنويات املنتس��بات 

ومنذ يومه��ن األول أثبت��ت مدى جاهزيته��ن لتأدية 

الخدم��ة الوطنية، ولذلك، ف��إن إرصارهن واجتهادهن 

ج��اء واضحاً وع��ى الرغم من إمكانية عدم اس��تكامل 

الخدمة الوطني��ة لإلناث، إال أنهن تابع��ن وبكل تفان 

وعزمية تأديتهن لهذا الواجب املقدس.

وق��د التق��ت مجل��ة "درع الوط��ن" مع ع��دد من 

املدرب��ات و املجندات ال��ايت غ��ادرن إىل منازلهن يف 

مختلف أنحاء الدولة بعد فرتة املكوث يف املعسكر ملدة 

أسبوعني .

فقال��ت املدرب��ة صالحة املعل��م إن ق��رار الخدمة 

الوطني��ة واجب علين��ا وعى كل مواطن ل��رد الجميل 

املجندة سارة فلكناز

املجندة فاطمة الجسمي

له��ذا البلد الذي قدم لنا الكثري، وهي فرصة منحتها لنا 

القيادة الرش��يدة لتساهم املرأة جنباً إىل جنب يف تأدية 

هذا الواجب واالس��تفادة من هذا الربنامج والتدريبات 

العملية والنظرية التي با شك ستسهم يف تعزيز انتامء 

امللتحق��ني للوطن وصقل ش��خصيتهم ورف��ع لياقتهم 

البدني��ة وش��غل أوقاتهم مبا هو مفيد س��واء كانوا من 

اإلن��اث أو الذكور وتعزي��ز قدراتهم عى الصرب وتحمل 

الضغوط ومواجهة التحديات.

الخدمة الوطنية رشف وفخر
وأكدت املدربة موزة راشد اليامحي أن الخدمة الوطنية 

رشف ع��ى كل مجند ومجندة و إن هذا الزمن يتطلب 

أن تكون الفتاة قوية وش��جاعة، والخدمة الوطنية خري 

فرص��ة لتحقي��ق ذلك، فالحياة العس��كرية ستكس��ب 

املجندات النشاط والخربة عى أن يكونوا قياديات ومن 

وجه��ة نظرنا أن املجن��دات مقبات ب��روح عالية عى 

التمرينات واألوامر العسكرية ولديهن حب االكتشاف 

واالستطاع عى كل ما يخص العسكرية.

من جهة أخ��رى أكدت عدد من مجن��دات الدفعة 

األوىل للخدمة الوطنية، أهمية الربنامج التدريبي األويل 

مبدرسة خولة بنت األزور العسكرية يف تعزيز قدراتهن 

البدنية والذهنية وإكس��ابهن مهارات جديدة، وأعربن 

عن سعادتهن البالغة بهذه التجربة التي تخوضها بنات 

الوط��ن للمرة األوىل، وأش��دن باالهت��امم الكبري الذي 

قدمته املرشفات واملدربات طوال الفرتة املاضية.

حيث أك��دت املجندة س��ارة فلكناز ع��ى اعتزازها 

بانتس��ابها يف الدفعة األوىل م��ن الخدمة الوطنية وترى 

بأن الخدمة الوطنية هي رشف وطني يجب عى الجميع 

أدائه، كام عربت عن ش��كرها ألهلها عى دعمها للقيام 

بهذه الخطوة، فقد جاءت املبادرة من طرفها لكن أهلها 

شجعوها ومنحوها موافقتهم من دون أي تردد.

ورصحت املجن��دة فاطمة الجس��مي قائل��ة: نحن 

نت��رشف بأن نكون ج��زءاً من هذه التجرب��ة الجديدة 

واملث��رية، خصوصاً ونحن نحظى باهتامم ورعاية الكادر 

التدريب��ي، وبعد مرور األش��هر الثاثة األوىل س��ننتقل 

للعم��ل يف الوحدات. وأنا أتش��وق له��ذا العمل، ألنه 

سيضيف إيل الكثري من املهارات.

ودع��ت املجن��دات بن��ات الوطن إىل التس��جيل يف 

الدفع��ات القادمة واعتربنه فرصة ل��رد الجميل للوطن 

والقيادة الرش��يدة الت��ي جعلت م��ن املواطن املحور 

الرئييس للتنمية الش��املة التي تشهدها دولة اإلمارات 

العربية املتحدة ووفرت له كل سبل العيش الكريم.

حوار وتغطية: راية املزروعي
تصوير: عبد الرحمن القبيلي
حممود الشرفا
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رصح املق��دم ج��امل الف��ايس من مرك��ز تدريب 

س��يح اللحمة ع��ن أهمية الخدم��ة الوطنية قائاً: 

إن اإلعداد العس��كري ح��ق مرشوع  يفرضه حرص 

الدولة يف الحفاظ عى سيادتها وكيانها واالنجازات 

العظيمة التي حققتها يف كافة املجاالت االقتصادية 

واالجتامعية والسياسية وما إيل ذلك.

وحرص��اً من دول��ة اإلمارات عى متكني ش��باب 

الوطن وتطوي��ره وتعزيز دوره يف مس��رية التنمية 

الشمولية واحتوائه واملحافظة عى هويته الوطنية، 

تقوم الخدمة الوطنية برتس��يخ قيم الوالء واالنتامء 

والتضحية يف نفوس الش��باب ورغم أن هذه القيم 

موج��ودة ومتأصل��ة يف وجودن��ا إال أن الخدم��ة 

الوطنية متثل فرص��ة حقيقية لرتجمة هذه األفعال 

والقيم إىل سلوكيات فعلية.

ومن الناحية العسكرية فإن التامرين والتدريبات 

العسكرية واألنشطة اليومية التي ميارسها املجندون 

تقوي لديهم االنت��امء للوطن وتكرس فيهم مفهوم 

املواط��ن الصالح، وال ش��ك أن الش��باب بعد هذا 

س��يدرك أن قيم ال��والء ترتبط ارتباط��اً وثيقاً بكل  

عم��ل مخلص نافع ومفيد للوطن، ولرتس��خ لديهم  

أن خدمة الوطن رشف عظيم ووس��ام يس��تحق أن 

يتنافس الجميع للفوز به.

وأض��اف إن مناه��ج التدري��ب النظ��ري والعميل 

املطبقة لدينا تعمل عى غرس القيم يف نفوس الشباب، 

وتجعله��م أكرث ق��دره ع��ى الوف��اء بالتزاماتهم تجاه 

أنفسهم وتجاه أرسهم ومجتمعهم وقيادتهم الرشيدة.

وأش��ار إىل أن الخدمة الوطنية س��تجعل شباب 

اليوم أك��رث احرتاماً للوقت وأكرث تقدي��راً لوالديهم 

ورؤس��ائهم وقادتهم وس��يصبحون بذل��ك منوذجاً 

يقت��دي ب��ه، ويحتذى ب��ه يف االنضب��اط وااللتزام، 

وستنري هذه التجربة عقولهم وتوسع مداركهم كام 

ستحصنهم من التيارات الفكرية الهدامة واملتطرفة.

قائد معسكر سيـح اللحمـة:
خدمـــة الوطـــن شـــرف عظيـــــم

UAE@ m_raeisi_ae حممد الرئيسي
#استعداد_للخدمة_الوطنية حينما تكون القلوب خملصة والعقول 

واعية والنفوس شاخمة ستجد امثال هؤالء يف امليادين كالصقور. 

الخدمة الوطنية .. 
عزٌة وشرٌف وكرامة

تفخ��ر  أن  لإلم��ارات  يح��ق 
ن��داء  لّب��وا  الذي��ن  بأبنائه��ا 
الواجب وس��طروا أروع معاين 
الوف��اء والتفاين من أجل رفعة 
الوطن ونهضته يف ظل القيادة 
صاح��ب  لس��يدي  الحكيم��ة 
السمو الش��يخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة حفظه 
قيادتنا  آمن��ت  الل��ه، حي��ث 
برضورة االس��تثامر يف العنرص 
لضامن  به  والنه��وض  البرشي 
استدامة النمو واالزدهار الذي 

ينعم به وطننا العزيز.
وأكد شباب وفتيات اإلمارات 
أنهم االس��تثامر األمثل ورأس 

املال ال��ذي ترتكز علي��ه الدولة، 
اها الغايل من خالل  حيث عّبوا عن حبهم وانتامئهم لثرَ
إقبالهم الكثيف لالنتس��اب يف الخدم��ة الوطنية تلبيًة 
لواج��ٍب مقدس ومس��اهمًة يف الذود عن املكتس��بات 
واإلنج��ازات التاريخية، وليكونوا س��ياجاً حصيناً ودرعاً 
منيعاً وس��داً عصياً يف وجه كافة األخطار، وتأكيداً عىل 

وعيهم وإدراكهم لدورهم الهام يف بناء الوطن.
وي��درك أبناء اإلمارات أن مبادرة الخدمة الوطنية قد 
جاءت يف الوقت املالئم لتعزز مسرية بناء الوطن. ورغم 
أن الدولة تعتمد سياس��ة مد جسور التعاون والتواصل 
وبن��اء صداقات متين��ة وعالقات مميزة م��ع املجتمع 
ال��دويل، إال أن التاريخ علّمنا ب��أن االعتامد عىل الذات 
يبقى أفضل السبل لضامن وحامية املكتسبات الوطنية.
وتش��كل الخدم��ة الوطنية مهمًة نبيل��ة تعزز ارتباط 
املواط��ن باألرض، فضالً عن أنه��ا تبني جيالً جديداً من 
الشباب القادر عىل تحمل املسؤوليات الكبرية واالعتامد 
ع��ىل النف��س. وبطبيع��ة الح��ال، ف��إن الحف��اظ عىل 
مكتس��بات الوطن يتطلب تكات��ف الجميع، فاألوطان 
تُبن��ى وتصان بس��واعد أبنائه��ا، وس��يحقق االلتحاق 
مبيادين التدريب فوائد عديدة من خالل ترس��يخ قيٍم 
أساس��ية تش��مل الدقة وااللتزام واالنضباط، فضالً عن 
تعلم املعاين الس��امية والقدرة ع��ىل مواجهة تحديات 
الحي��اة، والقيام ب��دوٍر فاعل كجزٍء من ق��وة احتياطية 

تشكل سّداً منيعاً لحفظ الوطن.
��رِّ التاري��خ أنها  لق��د أثبت��ت دولة اإلم��ارات عىل مرَ
تس��ري عىل الدرب الصحيح مستنرية بتوجيهات قيادتها 
الحكيمة، وسيس��جل التاريخ بأحرٍف من نور الخطوات 
املدروس��ة التي تتخذه��ا القيادة لتعزي��ز بناء الوطن 
وض��امن اس��تمراره يف االزدهار والتق��دم بفضل جهود 
أبنائ��ه وبنات��ه الذين يعمل��ون بجد وإخ��الص ضامناً 

للمستقبل•

أعلنت هيئ��ة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية فتح باب 

التس��جيل، للفئة العمرية من 25 - 30 سنة، من مواليد 

30 من شهر مايو 1984، وحتى 30 من شهر مايو 1989.

وكان��ت »الهيئة« قد طالب��ت جميع مواطني الدولة 

الذكور، مم��ن ينطبق عليه��م القان��ون االتحادي رقم 

6 لس��نة 2014 بش��أن الخدمة الوطني��ة واالحتياطية، 

مبراجعة أقرب مركز تس��جيل من مقر سكنهم، لتحديد 

موقفهم من االلتحاق، علامً بأن أبواب مراكز التس��جيل 

مفتوح��ة يف معس��كر آل نهيان يف أبوظبي، ومعس��كر 

العني يف العني ومعسكر الرحامنية يف الشارقة، ومعسكر 

ليوا يف املنطقة الغربية.

ودعت »الهيئة« كل الجهات الحكومية، االتحادية 

واملحلية، والقطاع الخاص، لتس��هيل خروج املوظفني 

للتس��جيل ألداء الخدمة الوطنية، وذلك بحس��ب ما 

نصت عليه املادتان 12 و28 من القانون رقم 6 لسنة 

2014 بش��أن الخدمة الوطنية واالحتياطية، واللتان 

تلزمان كل الجهات الحكومي��ة، االتحادية واملحلية، 

والقطاع الخاص، الس��امح للمواطنني العاملني لديها 

االلتحاق بالخدمة الوطنية، وذلك ملن تنطبق عليهم 

رشوط االلتحاق بها.

ونص القانون عى ضامن��ات عديدة للمجندين 

م��ن املوظف��ني والعامل��ني، وعى ه��ذه الجهات 

االلتزام االحتفاظ بحق املجند من وظيفته أو عمله 

لح��ني انتهائه من أداء الخدم��ة الوطنية، مع جواز 

إش��غال وظيفة املجند أو عمل��ه مؤقتاً، خال مدة 

أدائه الخدمة الوطنية.

»الخدمة الوطنية« تعلن فتح باب التسجيل للفئة 
العمرية »25 - 30 سنة«

بقلم:
معايل د. سلطان أحمد 

اجلابر
وزير الدولة
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مؤتمر الخدمة الوطنية حماية للحاضر وضمانة للمستقبل
تنظ��م أكادميية رشط��ة ديب املؤمت��ر العلمي الس��ابع حول 
»الخدم��ة الوطنية حاي��ة للحارض وضانة للمس��تقبل«، 
برعاية كرمية من س��مو الش��يخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ويل عهد ديب رئيس املجلس التنفيذي خالل الفرتة 

من 27-25 نوفمرب املقبل يف مقر األكادميية بديب.
وأكد اللواء األس��تاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مس��اعد 
القائ��د العام لرشطة ديب لش��ؤون األكادميية والتدريب، أن 
األكادميي��ة قررت أن تكون الخدم��ة الوطنية هي املوضوع 
ال��ذي يدور حوله مؤمترها العلمي الس��ابع، س��عياً لتناوله 

بالتحليل والتأصيل ودراسة بعض تجارب الدول األخرى.
وأكد خالل مؤمتر صحفي أهمية الخدمة الوطنية ألي دولة 
من الدول باعتبارها الركيزة األساس��ية لحاية أمنها القومي 
الداخيل والخارجي، واألداة الفاعلة والناجعة لحاية حارضها 
ومكتسباته، وضانة لتوفري األمن واألمان ملستقبلها، ولذلك 
ف��إن ف��رض الخدمة الوطني��ة عىل كل مواطن م��ن الذكور 

واإلناث يف دولتنا الحبيبة ليعد إحدى االسرتاتيجيات املهمة، 
الت��ي عن طريقها تكون رشيحة الش��باب م��ن أبناء الوطن 
ع��ىل أتم الجاهزية لحاية وطنهم بكل غاٍل ونفيس، وليس 
بخاف علينا أن انخراط ش��باب الوط��ن يف الخدمة الوطنية 
ومش��اركتهم يف الخدمة وصفوف القوات املس��لحة، ووزارة 
الداخلية، وبعض الهيئات واملؤسس��ات األخرى ذات النظام 
العسكري، ليكون عظيم األثر يف تنمية روح الوالء واالنتاء 
للوطن مبا يغرس يف نفوس��هم حب الوط��ن ويعمق الهوية 

الوطنية.
وس��تدور محاور املؤمتر ح��ول عدة محاور منه��ا األهمية 
االس��رتاتيجية للخدم��ة الوطني��ة لدولة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة، والخدم��ة الوطني��ة واملحافظة عىل املكتس��بات 
الوطني��ة، والخدم��ة الوطني��ة وتنمي��ة الهوي��ة الوطنية، 
والتعري��ف بالخدم��ة الوطنية واالحتياطي��ة، وفقاً للقانون 

االتحادي رقم 6 لسنة 2014 .

الخدمة الوطنية

انتهاء التدريب األولي لمنتسبي 
الدفعة األولى في الخدمة الوطنية
أعلنت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية يف 17 س��بتمرب املايض عن خروج الدفعة األوىل 

من منتس��بي الخدمة الوطنية من مراكز التدري��ب بعد انقضاء فرتة التدريب األويل التي 

استمرت ثالثة أسابيع.

حي��ث أمىض املجندون عطلة نهاية األس��بوع مع ذويهم ع��ىل أن يعودوا إىل مراكزهم 

ملتابعة تدريباتهم األساس��ية واملتضمنة للتامرين العسكرية والرياضية، وذلك لغاية انتهاء 

فرتة التدريب األسايس والتي تستمر ألشهر ثالثة.

وأك��د القامئون عىل التدريب رضورة اس��تمرار املجندي��ن يف منط حياة صحي كانوا قد 

ب��ارشوه مع دخوله��م إىل مراكز التدريب، وذل��ك حفاظاً عىل لياقته��م البدنية وطاقتهم 

اإليجابية ملتابعة فرتة التدريب األسايس دون مواجهة تحديات عىل الصعيد البدين وبخاصة 

فيام يتعل��ق بتناول وجبات طعام صحي��ة وبأوقات منتظمة ومتوازنة ومتابعة مامرس��ة 

التامرين الرياضية ما أمكنهم ذلك.

وقامت هيئة الخدمة الوطنية بتأمني املواصالت من مراكز التدريب لنقل املنتسبني إىل 

مختلف مدن الدولة.

أك��د الل��واء الركن طي��ار أحمد ب��ن طحنون 

آل نهي��ان، رئي��س هيئ��ة الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطي��ة، خالل مش��اركته يف ملتقى ديب 

للموارد البرشية يف سبتمرب املايض، أن كشوف 

املوظفني املرش��حني لاللتحاق بالدفعة الثانية 

س��تكون جاهزة منتصف شهر نوفمرب املقبل، 

الفتاً إىل أنه س��تكون هناك اس��تامرة لتحديد 

مهارات املنتس��بني للخدمة من شباب الوطن 

قبل وبعد التدريب.

وق��ال، إن »الدفعة األوىل م��ن امللتحقني 

بالخدم��ة العس��كرية ضم��ت 150 مجندة، 

مس��تواهن وحامس��هن كان عالي��اً، وعندما 

يف  االس��تمرار  يف  رغبته��ن  ع��ن  س��ألتهن 

العس��كرية، أب��دت 90 % منه��ن رغب��ة يف 

االس��تمرار، مؤك��داً أن معس��كرات الفتيات 

مغلقة وقيادتها وحراستها من النساء«.

وقال الش��يخ أحمد بن طحن��ون: »رصدنا 

مالحظ��ات ح��ول قان��ون الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطية، كام أن املامرسة العملية أفرزت 

بعض الجوان��ب، وبعد فرتة س��نقيم القانون 

واألداء، والتعديل وارد، وبالفعل هناك دراسة 

»مس��ودة« لتعديل القانون، إال أن هذا األمر 

يحت��اج إىل وق��ت لب��دء واس��تكامل دورته 

الترشيعية«، مش��رياً إىل أنه ت��م االجتامع مع 

رشكة أدنوك واالتفاق عىل تجنيد عدد يرتاوح 

ب��ني 3000 إىل 4000 مواط��ن م��ن موظفي 

الرشكة خالل 3 سنوات.

التحاق 30 % من موظفي الحكومة 
بالدفعة الثانية للتجنيد
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شرف اجلندية
تحت ه��ذه الزاوية "عونك يا وطن"، ألتقينا هنا يف نفس املكان الش��هر املايض 
وم��ع املقال الذي حمل عنوان "مبادئ الوطني��ة"، حيث نرش متزامناً مع انتظام 
شباب الوطن بتجربة الخدمة الوطنية واالحتياطية، هؤالء من استبرشنا بهم خرياً 
وهم يفيضون عزمية وتحدي ووالء يف تلبية نداء الوطن وحمل راية املس��ؤولية، 
وقته��ا أذكر كتبت عبارة تق��ول: "الوطنية أن تلبي من قلب��ك لهذا الوطن، وأن 

تضحي ألجله بالغايل وبال مثن".
نعم..أن تضحي بالغايل وبال مثن، هذه الحقيقة التي أعيشها وأنا أخط مقال هذا 
العدد حني ش��ل قلمي عن مواصلة الكتابة عند ساع خرب يقول: "مجند الخدمة 
الوطنية محمد الرييس، يف ذمة الله"، يا لها من تضحية وتلبية، ويا له من رشف 
عميق يف سرية هذا الشاب اإلمارايت الذي مل يتجاوز من العمر 18 عاماً، حني جاء 
فخراً للخدمة الوطنية، ليغادرها ش��هيداً يبقى اسمه رمزاً مرشفاً يف الدفعة األوىل 
من هذه التجربة الهامة يف تاريخ هذا الوطن، خاصة أنه يعد من أوائل املسجلني 

واملنضمني إىل معسكر مدينة العني.
سبحان الله، حب الوطن عميق يف مكنونه وهو يجري بدمائنا وأرواحنا، هو حب 
و"لله الحمد" ثبت مع األيام أنه راسخ بني األجيال، وإنه مل يتأثر بأقوال املغرضني 
الطامعني والخونة، بل يزيدهم قوة وإرصاراً وتالحم، حتى أصبح للش��باب عزمية 
قوية تؤكد "إننا كلنا فداء لهذا الوطن"، وهم يلبون متسارعون لالنتظام بالخدمة 

الوطنية واالحتياطية.
رح��ل املجن��د "محمد الرييس"، وبق��ي اآللف محمد م��ن نعزيهم بفقيدهم 
الراحل، ونش��د ع��ىل أياديهم بقوة هذه الصدمة يف الخ��ران، فهذا قضاء وقدر 
وأنتم هنا ستحملون رسالته يف اإلرصار وستواصلون التحدي وستحققون اإلنجاز 
واالنتصار، ولو خرت الدفعة األوىل واحداً، فقد كسبت شهيداً للواجب والعوض 

باآلخرين.
اليوم صدق الشاعر عيل الخوار يف آخر أبيات قصيدته "أنا جندي" حني قال:

أنا جندي وكل اليل ترى ودي..أموت واندفن يف تربة بالدي
أنا لك يا وطن يف خدمتك جندي..يف ميالدي ويف لحظة استشهادي

وصدق��ت عباريت التي أرددها دامئ��اً "بيتي وطن وأرسيت ش��عب"، نعم..هذا 
م��ا ملس��ناه يف كل بيت إمارايت حمل الوالء والحب له��ذا الوطن وهو يتأثر بخرب 
الفقيد، حيث برزت صورة من التالحم والحب والفخر  والتأثر يف مواقع التواصل 
االجتاعي املختلفة، كا كانت قيادتنا الرشيدة أول من قاموا بأداء واجب العزاء 
ألرسة الفقيد، ومازلت أذكر كلمة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 
مكت��وم خالل أدائه واجب العزاء حني قال: "إن أك��رب عزاء ألرسة محمد الرييس 
أن��ه تويف أثناء خدمته لوطنه، وأكرب عزاء لنا جميعاً أنه غادرنا وهو يحمل رشف 

الجندية عىل كتفه" .
فخورة بك أيها الفقيد، فأنت من تجعلني أقول اليوم: عونك يا وطن•

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 

عونــــــك 
ياوطــن
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نظم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية خالل 

الف��رتة من 23-24 س��بتمرب املايض أعامل املؤمتر الس��نوي 

الخام��س للتعليم تحت عن��وان " التعلي��م واملعلم خلق 

ثقاف��ة التمي��ز يف املدارس" برعاية كرمية م��ن الفريق أول 

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

نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، رئيس مركز اإلمارات 

للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، بهدف التعرف عىل سبل 

وآليات تحس��ني وتطوي��ر أداء املعلمني يف مختلف مدارس 

الدولة، وتس��ليط الضوء عىل أبرز الربامج لتأهيل املعلمني 

وإعداده��م والتحديات التي تواجه هذه الربامج، باإلضافة 

إىل االط��الع ع��ىل أبرز الن��امذج العاملية يف مج��ال التعلم 

واملعلم والدروس املستفادة منها.

الكلمـة الرتحيبيـة
أكد د. جامل ســند الســويدي مدير عام مركــز اإلمارات 

للدراســات والبحوث اإلســرتاتيجية بأن املرك��ز دأب منذ 

تأسيس��ه يف ع��ام 1994 عىل مواكب��ة الحداث��ة، ومتابعة 

أحدث النتاجات، والتط��وُّرات الفكرية والعلمية والثقافية 

ُعد  والتكنولوجية يف مجاليها النظ��ري والتطبيقي عىل الصُّ

االجتامعية والسياس��ية واالقتصادية واألمني��ة، مع الرتكيز 

عىل الجانبني التعليمي والرتبوي بصفتهام األساس والركيزة 

َم ميكن أن يتحقق  مها، فال تق��دُّ األوىل لنهض��ة األمم وتقدُّ

أليِّ أم��ة من األمم ما مل تعتمد املنهج والتفكري العلميَّني يف 

رسم سياس��اتها واست�راتيجياتها؛ لهذا فإن هذا املؤمتر يأيت 

تنفيذاً لتوجيهات س��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله« يف هذا املجال، 

وعم��الً مبقولته املعروف��ة "يجب توفري أفض��ل اإلمكانات 

املؤمتر اخلامس: التعليم واملعلم خلق ثقافة التميز يف املدارس
ال تنمية من دون تعليم عصري ومتطور

إعداد: التحرير

التي من ش��أنها تزويد أبناء الوطن بالعلم واملعرفة، وصقل 

مهاراتهم وخرباته��م وإعدادهم اإلعداد الجيد للدخول إىل 

مجاالت العم��ل واإلنتاج كافًة ب��روح عالية ورغبة صادقة 

حتى يظلَّ عطاء الوطن متدفِّقاً يف كل املجاالت، ويف جميع 

الظروف".

وزير الرتبية والتعليم
م��ن جانبه أكد  معايل املهندس حســن إبراهيم الحامدي 

وزيــر الرتبية والتعليم،  يف كلمته ألقاها عنه مروان أحمد 

الصوالح وكيل وزارة الرتبيــة والتعليم،  بأن مهنة التعليم 

تواجه أزمة عاملية حقيقية ومعها املعلم واملدرسة، وهذا ما 

حذرت منه منظمة اليونسكو يف تقرير صدر عنها قبل عام، 

وأكدت فيه بعض الحقائق املهمة، ومنها رضورة استحداث 

1.58 ملي��ون وظيف��ة جدي��دة لتعميم التعلي��م االبتدايئ 

بحل��ول عام 2015، وتوظيف نحو 3.6 مليون معلم ليحلوا 

محل املعلم��ني القدامى، إىل جانب توفري 33 مليون معلم 

إض��ايف بحلول عام 2030، مش��رية إىل أن نح��و 58 % من 

البلدان يف العامل تفتق��ر إىل ما يكفي من املعلمني للتعليم 

د. جامل سند السويدي

االبت��دايئ، وأن الدول العربية ت��أيت يف املركز الثاين يف حجم 

العج��ز يف املعلم��ني يف هذه املرحلة، وأن العجز س��يتزايد 

بحلول عام 2030 يف ظل الزيادة الس��كانية التي ستضيف 

ما يزيد عىل 9.5 مليون طالب إضايف يف املرحلة املقبلة.

وأش��ار بأن دولة اإلمارات عملت ع��ىل تحقيق معادلة 

)التعليم واملعلم والتميز( من��ذ مرحلة مبكرة ونجحت يف 

تحقي��ق العديد من اإلنج��ازات املهمة، م��ن أهمها تقدم 

الدول��ة 7 مراكز دفع��ة واحدة لتصل إىل املرك��ز 12 عاملياً 

يف مجال التنافس��ية، وبلوغه��ا املركز الثالث عرش يف مجال 

ج��ودة التعلي��م عىل مس��توى الع��امل، يف ح��ني بلغ صايف 

معدل االلتح��اق بالعملية التعليمية نح��و 98 %، كام تم 

تصني��ف جامعة اإلم��ارات العربية املتح��دة ضمن أفضل 

الجامع��ات يف الع��امل. ومن ه��ذه اإلنج��ازات متيض وزارة 

الرتبية والتعليم قدماً يف تطوير العملية التعليمية، واضعة 

يف اعتبارها أهمية وجود العنرص املواطن يف قلب جهودها 

لتطوير العملية التعليمية، حيث استحدثت نظاماً متطوراً 

الستقطاب املواطنني ملهنة التدريس.

مجلس أبوظبي للتعليم
 أشارت معايل الدكتورة أمل القبييس النائب األول لرئيس 

املجلس الوطنــي االتحادي، ومدير عــام مجلس أبوظبي 

للتعليــم بأن مس��ؤوليتنا الي��وم كرتبويني ه��ي أن نحقق 

"رؤي��ة اإلم��ارات 2021" و"رؤي��ة أبوظب��ي 2030" التي 

تركز ع��ىل أن العنرص البرشي هو الركن األس��اس للوصول 

إىل األه��داف وتحقيق الطموحات. ونجاحنا يف املس��تقبل 

س��يعتمد عىل مدى نجاحنا يف التعامل م��ع إنتاج املعرفة 

وإعادة اس��تخدامها وتطوير وس��ائل تسخريها. وعليه فإن 

االبتكار واإلبداع هام من أهم مفاتيح عرص الذكاء البرشي، 

وس��يكون هو العملة األصعب يف زمن سيعتمد بشكل كبري 

|  العدد 513  |  أكتوبر 2014  |



21

االبتكار واإلبداع هما 
من أهم مفاتيح عصر 

الذكاء البشري

عىل الذكاء االصطناعي.

وأضاف��ت بأن مجل��س أبوظبي للتعلي��م عكف عىل 

بن��اء منظومة تعل��م متكاملة محوره��ا الطالب. ولكن 

وض��ع الطالب يف قلب عملية التعلم يس��توجب تطوير 

أداء املعلمني واسرتاتيجيات التعليم وتطوير بيئة التعلم 

لتصبح بيئة يتكامل فيها تطوير مهارات اكتساب املعرفة 

وإنتاجه��ا ومه��ارات الحياة ومه��ارات الق��رن الحادي 

والعرشي��ن. اعتمد تطوي��ر السياس��ات التعليمية عىل 

النظر يف تطوير العديد من جوانب التعليم، ورمبا كانت 

معظ��م الجهود تنصّب ع��ىل تطوير املناهج الدراس��ية 

وتنويع طرق وأس��اليب التدريس وتقييم الطلبة. غري أن 

أه��م الجوانب الت��ي ارتبطت دامئاً بج��ودة التعليم هو 

تطوير أداء املعلمني.

الجلسة األوىل: الربامج الوطنية إلعداد وتطوير املعلمن: 

رؤية تشخيصية

الورقــة األوىل: تأثــر الربامج الوطنيــة املختلفة إلعداد 

املعلمــن وقيــاس فعالية املبــادرات املطبقــة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة

أك��دت أ . مهرة هالل املطيوعي مديــرة املركز اإلقليمي 

للتخطيط الرتبوي بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة، إن 

املعل��م ال�ُم�َعد إعداداً جيداً هو ما نريده يف مدارس��نا، 

وعىل نظامنا الرتبوي العمل عىل إعداده. ولقد ترجمت 

"رؤية اإلمارات 2021" التي ترمي إىل اإلس��هام يف جودة 

الحياة يف اإلمارات- هذا االهتامم، من خالل الس��عي إىل 

تأس��يس نظام تعليمي من الط��راز األول. وهذا النظام 

التعليم��ي ال غنى له عن املعلم املع��د إعداداً جيداً. إن 

نوعية املعلم وجودة إعداده من بني أهم العوامل يف رفع 

إنج��ازات الطلبة، وهذا ما أثبته العديد من الدراس��ات. 

وهنا أش��ري إىل دراس��ة قامت بها منظمة "اليونس��كو"، 

أظهرت أن أهداف األلفية الخاصة بالتعليم فشلت ألنها 

أغفلت إعداد املعلمني بصورة جيدة.

وأضافت، بأن هذا يتطلب االس��تفادة من التجارب 

الس��ابقة لنا وتجارب األم��م الرائدة يف مج��ال إعداد 

والتنمي��ة البرشية" يف إمارة ديب تهدف إىل ترقية مؤسس��ات 

التعليم عن طري��ق الرشاكة املجتمعية، ك��ام يهدف "جهاز 

الرقابة املدرسية" إىل رفع أداء املدارس. واستعرضت املحارضة 

جملة من الحقائق عن التعليم يف إمارة ديب؛ إذ تضم املدارس 

الخاص��ة يف اإلم��ارة 14 أل��ف معلم ومعلمة. واس��تعرضت 

جوانب تقييمها، ومن أهمها: مدى متكن املعلمني من املواد 

الدراسية، ومدى تخطيطهم لها، ومدى فاعلية االسرتاتيجيات 

املعتمدة، ومدى إحاطتهم بحاجات طلبتهم.

الورقــة الثالثــة: الربامــج الوطنيــة الداعمة للمعلمــن: الواقع 

واملأمول

من جانبها تحدثت أ . ميثاء حمد الحبيس الرئيس التنفيذي 

مبؤسســة اإلمارات لتنمية الشباب يف ورقتها ألقاها بنيابة 

عنها أ. حســن البلويش، عن برنامج "مساعد معلم" الذي 

هو ج��زء من برنامج "كياين" التابع ل�"مؤسس��ة اإلمارات"، 

التي تهدف إىل إحداث تأثري اجتامعي إيجايب ومس��تدام يف 

حياة الشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. وقد أُطلق 

الربنام��ج عىل نح��و تجريبي يف الع��ام 2012، وهو مبادرة 

تق��وم عىل تدريب مجموعة م��ن املواطنات، ممن ترتاوح 

أعامرهن بني 18 و35 س��نة، واللوايت مل يس��تكملن مرحلة 

التعليم الع��ايل وغري العامالت، لتأهيلهن للعمل يف وظيفة 

"مساعد معلم" يف مدارس الدولة. ويتكون برنامج "مساعد 

معلم" من مرحلتني أساسيتني:

-  املرحلة النظرية: ومدتها ستة أشهر، وخالل هذه املرحلة 

األساس��ية تق��وم الطالبة بدراس��ة عرش وحدات دراس��ية 

مختلفة يف الرتبي��ة، تتضمن موضوعات مختلفة، من قبيل 

نظريات التعلُّم، وطرق واس��رتاتيجيات التدريس، والعمل 

داخ��ل املدرس��ة، والتعاون م��ع اإلدارة املدرس��ية، وإدارة 

الص��ف، وإضف��اء الطابع الف��ردي عىل عملي��ة التدريس 

لجميع املتعلمني داخل الفصل.

-  املرحلــة العمليــة: ومدتها س��تة أش��هر، وخ��الل هذه 

املرحل��ة تقوم الطالبة بتطبيق ما متت دراس��ته يف املرحلة 

النظري��ة من خالل التدريب العميل يف املدارس الحكومية. 

وبالتنس��يق م��ع املناط��ق التعليمية، تت��وزع الخريجات 

امللتحقات بالربنامج عىل مدارس الدولة، وفقاً ملقار سكنهن 

والفرص املتاحة لهن إلكامل متطلبات الربنامج.

الورقة الرابعــة: الفرص املتاحــة لتطوير الربامج 

الوطنية الراهنة

م��ن جانبها تحدثت د. تويجا راســينن، خبرة التعليم 

ومديــرة التطويــر يف جمهورية فنلنــدا يف ورقتها عن 

الفرص املتاحة لتطوير الربام��ج الوطنية، والتعاون بني 

فنلندا وأبوظب��ي يف مجال التعليم. مؤك��دة بأن العامل 

يُجم��ع عىل رضورة تطوير التعليم، لكن كل دولة تقوم 

بذلك عىل طريقته��ا، فهناك فروق بني حكومة وأخرى، 

وبرنامج وآخ��ر، لكن الجميع يعلمون أن تطوير املعلم 

هو املحور األس��ايس. وشددت راس��ينني عىل أنه يجب 

قبول األكرث كفاءة فقط يف مهنة املعلم، مشرية إىل دور 

املدرسني املؤهلني يف تطوير أداء الطلبة.

معايل املهندس حسني إبراهيم الحامدي وزير الرتبية والتعليم

معايل الدكتورة أمل القبييس

املعلمني، ويتمثل ذلك يف استقطاب التالميذ املتفوقني 

وإعدادهم إعداداً جيداً، يف مؤسس��ات التعليم العايل، 

ثم تطويرهم وتدريبهم كلام اس��تجد جديد. ولعل من 

األهمية مبكان ابتكار أس��اليب لقياس أثر تلك الربامج 

يف رف��ع كفاءة املعلمني، ومدى اس��تفادتهم منها، هذا 

إىل جانب مكافأة وتحفيز املعلمني الذين استفادوا من 

هذه الربامج يف رفع مس��توى مامرساتهم املهنية ورفع 

مستوى اإلنجاز لطلبتهم.

الورقة الثانية: كفاءة املعلم وتطويره: املدارس الخاصة يف ديب

أش��ارت أ .  فاطمة بالرهيف مدير جهاز الرقابة املدرســية، 

هيئــة املعرفة والتنمية البرشية بــديب إىل أن "هيئة املعرفة 
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وعن التعاون بني فنلندا وأبوظبي، أشارت املحارضة 

إىل أن هناك اتفاقية بني الطرفني منذ عام 2010. وبرغم 

االختالف��ات الكثرية يف املناهج، فق��د أكدت املحارضة 

ثقته��ا بنجاح التعاون بني البلدين، والبحث عن النقاط 

املشرتكة من خالل العمل عىل توليف املناهج وتصميم 

أخرى متوامئة.

الجلســة الثانية: التجــارب الدولية يف مجــال تطوير 

املعلمن: الدروس املستفادة

الورقة األوىل: تجربة جمهورية كوريا يف تطوير وإعداد 

املعلمن

أكد د . جو هــور، مدير التعاون والعالقــات الدولية، 

معهــد التطويــر الرتبوي الكــوري، بأن ب��الده ودولة 

اإلمارات تتقاس��امن ثقافة متامثلة في��ام يخص القيم 

املجتمعي��ة وكيفية تقييم املعلمني؛ فق��د ارتفع إنفاق 

كوريا م��ن ناتجها املحيل اإلجاميل ع��ىل التعليم من 4 

% يف ع��ام 2002 إىل 16.6 % يف ع��ام 2013. كام أنها 

تق��وم منذ العقد املايض بتخفي��ض األعداد يف الفصول 

الدراس��ية باإلضافة إىل إنفاق املزيد م��ن األموال عىل 

املعلمني.

لقد بلغت نسبة امللتحقني باملدارس 98.8 % يف عام 

2005، وهذه تعت��رب زيادة كبرية عن عام 1945 عندما 

كنت تلك النس��بة 64 %. وهناك الكث��ري من املدارس 

الخاص��ة يف كوريا؛ ألنها وخالل فرتة منوها مل يكن لديها 

األموال الكثرية، وطلبت من القطاع الخاص سد الفجوة. 

واملعلم��ون يف كوري��ا مثقلون بالعمل دامئ��اً؛ فالتعليم 

مهنة يصعب الدخ��ول فيها ألن عليهم االلتحاق بكلية 

متخصص��ة بتدريب املدرس��ني، وهذا أم��ر صعب؛ إذ 

يش��رتط عليهم الحصول عىل معدل تراكمي للدرجات 

ال يقل عن "جيد جداً" لاللتح��اق بالكلية باإلضافة إىل 

شهادة البكالوريوس أيضاً.

الورقــة الثانية: أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمن: 

منوذج فعال لتطوير املعلمن

ويف ورقت��ه أكد م . هيف بنيــان، الرئيــس التنفيذي، 

بأكادمييــة امللكة رانيا لتدريــب املعلمن، باألردن بأن 

بالده تعتمد بش��كل كبري عىل املعلمني، فالحصول عىل 

تعلي��م جيّد ميكن أن يعني فرقاً كب��رياً يف الراتب، لكن 

م��ن الصعب العثور عىل املوارد يف األردن أحياناً. وتتبع 

أكادميي��ة امللكة راني��ا لتدريب املعلم��ني املبادئ التي 

وضعه��ا دوغ ليم��وف يف كتابه "علّم بثق��ة" )2010(. 

ويت��ّم التدري��ب يف األكادميي��ة بالتعاون م��ع جامعة 

كولومبي��ا يف الواليات املتحدة.ع��ىل املعلمني يف األردن 

أن يكون��وا حاصل��ني ع��ىل  درجة جامعي��ة، وتدريب 

تعريفي، وتطوير مهني مس��تمر، عن��د انضاممهم إىل 

مدرسة. وتستمر برامج األكادميية 3 سنوات، وتركّز عىل 

تطوي��ر الطالب، عن طريق املس��اقات، وورش العمل، 

والندوات، واللقاءات.

الورقــة الثالثة: اســرتاتيجيات التطويــر املهني للمعلم يف 

اململكة العربية السعودية

أش��ار د . محمد بــن عبدالله الزغيبي، الرئيــس التنفيذي 

لرشكــة تطوير للخدمــات التعليميــة باململكــة العربية 

الســعودية، إىل وج��ود  5.5 مليون طال��ب باململكة. ومثة 

تباين يف مس��تويات املعلمني؛ إذ إن بعضهم غري متخصص، 

وبعضه��م متواضع املس��توى. ومثة كلفة عالي��ة جداً لرتك 

املعلم��ني وظيف��ة التدريس. بدأنا تحدي��د االحتياجات يف 

جميع االختصاصات. ركّزنا ع��ىل التطوير املهني، وتصميم 

محت��وى تدريب��ي يُتاح في��ه للمعلم االس��تفادة من خربة 

زمالئ��ه. وقد اعتمدن��ا منطني: أحدهام التعلم باملش��اركة، 

واآلخر التعل��م باملراقبة. وكان اهتاممنا منصباً عىل تحديد 

املفاهيم املتعلقة بالتعليم والتعلم. وقد س��اعدنا املعلمني 

عىل تصميم مواقف تعليمية تضعهم أمام املش��كالت التي 

تع��رتض الطلبة، ليكون��وا قادرين ع��ىل التدخل يف الوقت 

املناسب ملد يد العون للطلبة.

الورقــة الرابعة: تجربة اململكة املتحدة يف تطوير املعلمن 

وإعدادهم

أش��ار م . تــوين مكاليفي، مديــر البحــث والتطوير مبركز 

املعلمن الربيطانين، بربيطاني��ا، إىل التجربة الربيطانية يف 

تطوير التعلي��م، مؤكداً بأنها ما كان��ت لتنجح لوال الرتكيز 

ع��ىل تطوير املعل��م. وقدم مكاليفي أمثل��ة عىل ما تفعله 

بالده لتحفيز املعلم وتطوير التعليم، مشرياً إىل أن بريطانيا 

اعتم��دت طريقة نقل امل��دارس ضعيفة املس��توى خارج 

لن��دن، وربط إعادتها إىل مقراتها بتحس��ني مس��تواها، إىل 

جانب الدورات التطويرية والتدريبية املستمرة للمعلمني، 

وهو ما جعل مستوى التعليم يرتفع يف لندن بنسبة 21 %.

واعت��رب املح��ارض أن تل��ك التجربة مؤرش ع��ىل فعالية 

امل��دارس وعملية التدريس، وق��ال إنهم يطلقون عىل تلك 

التجربة اس��م "تحدي لندن"، مؤكداً أنه قد س��بقها إجراء 

أسايس، هو استقطاب األس��اتذة واملعلمني ذوي الكفاءات 

العالية.

الجلسة الثالثة: األبحاث الحالية عىل قضايا املعلم

الورقة األوىل: واقع البحــوث العلمية الحالية حول إعداد 

املعلمن وتطويرهم

ذك��ر دانيال كرك، رئيــس برنامج مكتب أبحــاث التميز، 

بكلية اإلمــارات للتطوير الرتبوي، بأن هناك  مش��كلة يف 

التعامل مع مصطل��ح "املعلم". فبعض التعريفات يتمحور 

ح��ول الثقافة، وبعضه��ا اآلخر يتعلق بالتدريس الرس��مي 

يف مقابل التدريس غري الرس��مي. وهناك مفاهيم مختلفة 

للمهن والخدمات الخاصة املتعلق��ة بالتدريس واملنطوية 

ع��ىل مكونات اجتامعي��ة - ثقافية مختلف��ة. من هنا يأيت 

الحدي��ث عن التدريب ال��ذي يعني، بال��رورة، تدريس 

مجموع��ة م��ن امله��ارات التي ميك��ن غرُْس��ها يف األفراد. 

واعتامداً عىل املجتمع والس��ياق، تش��ّكل أصوُل التدريس 

عنرصاً رئيس��ياً لنظرة املجتم��ع إىل املوضوع. نحن كثرياً ما 

نتحدث عن تطوير مه��ارات املعلمني وأحياناً من دون أن 

نفهم: من هو املعلم؟ وماذا يفعل؟ إننا نحتاج إىل تحس��ني 

هذا الفهم من أجل التح��رك قُُدماً نحو عملية تطوير أكرث 

تنظيامً.

الورقة الثانية: املعوقات االجتامعية واالقتصادية املرتبطة 

بالعــزوف عن مهنة التعليم: دراســة ميدانية يف املدارس 

الثانوية الحكومية بإمارة الشارقة

أكد د. أحمد حسن الصغر، أستاذ أصول الرتبية املشارك، 

العامل يُجمع على 
ضرورة تطوير التعليم 

لكن كل دولة تقوم 
بذلك على طريقتها

أ. مهرة هالل املطيوعيمروان أحمد الصوالح
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جامعة الشارقة، بأن دولة اإلمارات العربية املتحدة بذلت 

جهوداً كبرية ومضنية ومس��تمرة لتطوير التعليم واالرتقاء 

به، فتم رصد ميزانيات كبرية أخذت يف التزايد عاماً بعد عام 

لتطوي��ر التعليم، ومتابعة االتجاه��ات التعليمية املعارصة 

واالس��تعانة بالخرباء م��ن كل دول الع��امل لتحقيق أفضل 

املخرجات التعليمية. وبالرغم من هذه الجهود فإن اإلقبال 

عىل مهن��ة التعليم ظل ضعيفاً خاصة م��ن قبل املواطنني 

الذكور، يف الوقت الذي تزايدت فيه نسب ترسب املعلمني 

من هذه املهنة، حتى أصبح التعليم يعتمد بش��كل أسايس 

عىل املعلم��ني الوافدي��ن. وتوضح اإلحصائيات الرس��مية 

ل��وزارة الرتبي��ة والتعليم أبع��اد هذه اإلش��كالية الخاصة 

بالع��زوف عن مهن��ة التعليم، فعدد املعل��امت املواطنات 

يف مدارس الدول��ة وص��ل إىل 10685 معلم��ة من أص��ل 

14956 معلمة للع��ام الدراس�ي 2010-2011، وبنسبة 71 

% من املجموع الكيل، وبلغ هذا العدد يف العام 2014 نحو 

10580 وبنس��بة 65 % من املجموع الكيل، وهو ما يعني 

أن هذه النسبة يف انخفاض.

أم��ا فيام يخص املعلمني الذك��ور فبلغ عددهم يف العام 

2010-2011 نحو 779 معلامً من أصل 6822 بنس��بة تبلغ 

تقريباً 10 % فقط، ويف عام 2012-2013 بلغ عددهم 815 

م��ن أصل 7150 معلامً بنس��بة 11 % تقريب��اً، فيام كانت 

نس��بة املعلم��ني الذكور كمتوس��ط عام للس��نوات األربع 

األخرية 11 % فقط، ما يعني أن هناك مش��كلة حقيقية يف 

العزوف عن التعليم.

الورقة الثالثة: املدرسون الجدد يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة: احتياجات التعلم وأساليب اإلرشاف والتوجيه

من جانبه أش��ار د. عيل إبراهيم، أســتاذ الرتبية املشــارك 

بجامعة اإلمــارات، إىل تنوع االحتياج��ات واملهارات التي 

يحتاج املعلمون الجدد إىل اكتس��ابها، ومن ذلك حاجاتهم 

إىل معرفة احتياجات الطالب الفعلية من مهارات وقدرات، 

وكيفي��ة إدارة الص��ف الط��اليب، وكيفي��ة ج��ذب الطالب 

وتحفيزه��م، وكيفية اس��تخدام وتوظيف االس��رتاتيجيات 

الجدي��دة املطبقة يف مجال التعليم، ومهارات إدارة الوقت 

والعمل تحت ضغط، ومعرفة السياس��ة التعليمية املطبقة 

يف املدرسة التي يعملون فيها. وهذه االحتياجات واملهارات 

تع��د مهمة، خاصة يف ظل عدم وجود متابعة أو إرشاف أو 

حرص عىل تعلمها خالل مرحلة الجامعة.

ك��ام تتن��وع أس��اليب اإلرشاف والتعل��م الت��ي ميكن 

اس��تخدامها يف إكس��اب املعلم��ني الجدد ه��ذه املهارات، 

فهناك أس��لوب اإلرشاف التوجيهي، مبعن��ى أن يتم توجيه 

املعلم بشكل مبارش لهذه االحتياجات ومتابعتها أوالً بأول، 

وهناك األسلوب التشاريك، مبعنى أن يتشارك الخبري واملعلم 

الجديد يف القيام ببعض املهام، وهناك أسلوب اإلرشاف غري 

املبارش، الذي يكون يف ش��كل توجيهات عن بعد مع إعطاء 

املعلم الجديد قدراً أكرب من االستقاللية يف العمل.

الورقــة الرابعــة: تأثــر سياســات التوظيف عــىل نوعية 

املعلمن

بينت الدكتورة ناتاشــا ريدج، املدير التنفيذي، مؤسســة 

الشــيخ ســعود بن صقر القاســمي، بدولة اإلمارات، بأن 

املعلمني األوائل يف دول مجلس التعاون الخليجي جاؤوا  من 

الدول العربية األخرى. وكانت مكانتهم عالية وكانوا أعضاء 

يف املجتمع يحظون بكل االحرتام. وحني ُشيّدت الجامعات، 

التح��ق بها الكثري من املواطنات. ولكن ظل هناك نقص يف 

أعداد املدرس��ني اإلماراتيني الذكور، ما يشكل تحدياً للميض 

قدم��اً. وقد وجد بعض الباحثني أن هذه األزمة موجودة يف 

الدول الغربية أيضاً، ما يش��ّكل أزم��ة حقيقية يف التعليم. 

ويف نهاي��ة املطاف، نجد أن الذك��ور اإلماراتيني العاملني يف 

قطاع التعليم ينتقلون للعمل يف وظائف إدارية، وبذلك ال 

يك��ون هناك قدوة للطالب الذكور الذين يتعلمون يف هذه 

املؤسسات. وال بّد من أن يعّد املعلمون هذه املهنة خدمة 

للوطن كخدمتهم يف القوات املسلحة.

الجلسة الرابعة: وجهات نظر املعلمن املعلمون املرشحون 

من املدارس الحكومية

نوهت ســعادة فوزية حســن محمد بــن غريب بأهمية 

املعلم، واس��تعرضت الجهود التي يقوم بها املس��ؤولون يف 

الوزارة من أجل رفع مس��تواه. ودعت املعلمني الحارضين 

إىل إبداء آرائهم كأشخاص عاملني يف امليدان، ليتحدثوا عن 

مهنتهم ونظرتهم لها:

املعلم يوســف الحوســني: برأيي أن مكان��ة املعلم ال 

مزايدة عليها، فهي مكانة عالية، ويرفع الدين من ش��أنها، 

واألحاديث الصحيحة عن الرس��ول كث��رية يف هذا الجانب. 

رة وذات ش��أن  لكن أهم يشء أن تكون وظيفة املعلم مقدَّ

عند املعلم نفس��ه. كام أن نظرة املجتمع لها دور أس��ايس، 

ويجب تغيري نظرة املجتمع الدونية للمعلم.

املعلم ســلطان املزروعي: القناعة واإلخالص يف العمل 

وح��ب املهن��ة صفات يج��ب أن يتصف به��ا املعلم الذي 

ي��رى التعليم رس��الة وليس مجرد وظيف��ة يوقع فيها عىل 

حضور وانرصاف. وهذا لن يتأىت إال بتغيري الصورة املشوهة 

للمعلم يف وسائل اإلعالم.

املعلمة حنان الشــاميس: صورة املعلم بدأت تتحس��ن 

وجودة التعليم بدأت تتحسن بسبب اهتامم شيوخنا، فكل 

وس��ائل العملية التعليمية أصبحت متاح��ة يف كل مكان. 

لكن املعلم يواجه ضغوطاً تتمثل يف تس��ارع وترية التطوير 

التي عليه أن يجاريها، وهذا إن دل عىل يشء فهو يدل عىل 

اهتامم الحكومة بتطوير التعليم.

املعلمة عائشة املسرتيح: أنا عن نفيس مل أكن مسرتيحة 

من وصف بعض املش��اركني يف املؤمت��ر وظيفة املعلم بأنها 

وظيف��ة محتقرة، وأن املعل��م مهان.. الحقيق��ة أن املعلم 

مك��رَّم، وكل معل��م يرف��ع أو يخفض من مكانته بحس��ب 

نظرته هو إىل هذه املهنة.

املعلمة هند الســعدي: املعلم ل��ه مكانة مهمة، وعىل 

املجتمع أن يرفع من هذه املكانة. فأنا مثالً لس��ت معلمة 

فقط، وإمنا أنا أجمع بني كل التخصصات، فأنا أضطر أحياناً 

أن أكون طبيبة ومهندس��ة معامرية ومستش��ارة نفس��ية، 

وشاعرة، وحتى طالبة يف بعض األحيان. هذه مهنة املعلم، 

وع��ىل املجتم��ع أن يرفع من ش��أنها بصورة تتناس��ب مع 

أهميتها. وأود أن أش��ري إىل أن لديَّ اعرتاضاً عىل بعض بنود 

وثيق��ة األداء الخاصة بتقييم املعلمني، فنحن نرى أنها تر 

ببعض حقوقنا•

د. تويجا راسيننيأ. حسني البلويشأ. فاطمة بالرهيف
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أعلن��ت دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة عن إطالق 

أسبوع اإلمارات ملكافحة القرصنة البحرية يف خطوة 

أخ��رى تؤك��د ريادته��ا يف مجال مكافح��ة القرصنة 

البحرية عىل املستوى العاملي، وتستمر الفعالية ملدة 

أربعة أيام، وتعقد يف ديب يف نهاية أكتوبر الحايل.

ويشتمل األس��بوع عىل فعاليتني األوىل: جلسات 

عام��ة ملجموع��ة اتصال مكافح��ة القرصن��ة قبالة 

س��واحل الصومال وتعقد يف الفرتة م��ن 27 إىل 29 

أكتوب��ر، والثاني��ة املؤمتر ال��دويل الراب��ع ملكافحة 

القرصنة البحرية يف الفرتة من 29 إىل 30 أكتوبر.

وتم تأس��يس مجموعة اتص��ال مكافحة القرصنة 

قبالة س��واحل الصومال يف الع��ام 2009 وفقاً لقرار 

مجلس األمن الدويل رقم 1851 وتضم مسؤولني عىل 

مس��توى الس��فراء من أكرث من 80 دولة ومنظامت 

دولية والقطاع البحري واالتحادات البحرية، ويرأس 

املجموع��ة حالياً ماس��يجي بوبوس��ي، نائب األمني 

العام للخدمات الخارجية يف االتحاد األورويب.

وبوصفها كرئيس مشارك ملجموعة عمل مكافحة 

القرصن��ة البحري��ة وعملي��ات الحد م��ن القرصنة 

البحرية مع اليابان وسيش��ل تع��رب دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة عن س��عادتها الس��تضافة اليومني 

األولني من األس��بوع الدويل ملكافحة القرصنة يف ديب 

الذي يعد األول من نوعه ملجموعة العمل.

ويس��تضيف هذا األس��بوع قادة املجتمع الدويل 

ملكافحة القرصنة البحرية يف أكرب سلسلة اجتامعات 

وفعاليات ذات مستوى عال ملناقشة قضايا مكافحة 

القرصنة البحرية والخروج بحلول مستدامة.

وتق��وم وزارة الخارجية بالرشاك��ة مع موانئ ديب 

العاملية باس��تضافة األسبوع يف الفرتة من 29 إىل 30 

أكتوب��ر 2014، حيث يلتقي مس��ؤولون حكوميون 

كب��ار وممثلو القطاع البح��ري لبحث أفضل الحلول 

ملكافح��ة القرصن��ة البحرية يف ال��رب والبحر، وتبني 

فعالي��ات هذا الع��ام عىل نجاح سلس��لة املؤمترات 

السابقة التي ساهمت يف انخفاض حوادث القرصنة 

البحرية بنسبة 40 يف املئة منذ انعقاد املؤمتر الدويل 

األول يف العام 2011.

تأمني استعادة الدولة
ويرتك��ز اهت��امم املجتمع ال��دويل حالياً ع��ىل بناء 

االقتص��اد والبنيات األساس��ية يف الصوم��ال ملعالجة 

األس��باب األساس��ية وراء القرصنة البحري��ة، ولهذا 

يعقد مؤمتر هذا العام تحت ش��عار "تأمني استعادة 

الدولة: استمرار الزخم يف البحر ومواجهة عدم األمن 

يف الرب".

وأكد س��مو الش��يخ عبدالله بن زاي��د آل نهيان، 

وزي��ر الخارجي��ة أن انخف��اض عملي��ات القرصنة 

يف املحي��ط الهندي والق��رن األفريق��ي، مبا يف ذلك 

عمليات اختطاف البحارة منذ انعقاد املؤمتر الدويل 

األول ملكافح��ة القرصنة يف العام 2011 جاء كنتيجة 

مبارشة للسياس��ات اإلس��رتاتيجية املرتكزة عىل عدة 

جوانب مثل العمليات األمنية واالستثامر يف التنمية 

اإلنس��انية  االقتصادي��ة واالجتامعية واملس��اعدات 

وبناء مق��درات قوات األمن والنظام القانوين املحيل 

إىل جان��ب ح��رص املجتمع ال��دويل بقطاعيه العام 

والخاص عىل العمل س��وياً لتعزيز س��المة الخطوط 

التجارية وتوف��ر الفرص والخيارات االقتصادية أمام 

الشباب الصومايل.

أسبـوع اإلمـارات الدويل ملكافحــة القرصنــة البحريــة
مبشاركـة ممثلي 80 دولة ومنظمات عاملية متخصصـة

سلسلة املؤمترات 
السابقة خفضت 
حوادث القرصنة 

البحرية بنسبة 40 %

إعادة بناء الصومال
ومن ناحي��ة أخرى قال س��لطان بن س��ليم، رئيس 

موان��ئ ديب العاملية: إن قضايا إع��ادة بناء الصومال 

ومعالجة األسباب األساس��ية وراء القرصنة البحرية 

س��تأخذ النصيب األوفر من جه��ود القطاعني العام 

والخ��اص، ألن الصناع��ة البحرية لديه��ا دور حيوي 

يف دع��م وقيادة تل��ك الجهود عرب وص��ل الصومال 

باألس��واق العاملية واالس��تثامر يف البنيات األساسية 

وبن��اء الرشاكات م��ع املؤسس��ات الصومالية لخلق 

ف��رص تجاري��ة للصومالي��ني وتوف��ر ف��رص عمل 

وضامن مستقبل واعد للشباب الصومايل يف الحارض 

واملستقبل.

وأضاف: ومع ذلك علينا أن نتمس��ك باآلمال إزاء 

البحارة املحتجزين من قبل القراصنة، حيث إن كثراً 

منهم م��ازال محتجزاً منذ أع��وام يف ظروف مروعة 

وستش��كل قضيتهم قضية إنس��انية تج��د االهتامم 

البالغ.

وقال ماس��يجي بوبوسىك، ممثل االتحاد األورويب 

والرئيس الحايل ملجموعة اتص��ال مكافحة القرصنة 

البحري��ة قبال��ة س��واحل الصومال: نحن س��عداء 

بانعقاد الجلس��ات العامة للمجموع��ة يف ديب، مام 

يؤكد مساهمة دولة اإلمارات الهامة يف بناء وتعزيز 

ال��رشاكات بني القطاع��ني العام والخ��اص من أجل 

مكافحة القرصنة براً وبحراً ودورها يف تهيئة األجواء 

ملناقش��ة الس��بل الكفيلة لبناء مقدرات مس��تدامة 

لتخليص العامل من هذا الخطر.

وسيقدم مرشوع الدروس املستفادة يف مجموعة 

االتصال نتائجه األولية التي توضح جهوده يف توثيق 

النج��اح الذي حققته املجموعة يف مكافحة القرصنة 

البحرية قبالة س��واحل الصوم��ال، ونحن نتطلع إىل 

مناقش��ة هذه القضايا مع الزمالء وبحث اإلجراءات 

اإلضافية الس��تمرار الزخم الدويل ملكافحة القرصنة 

ومس��اعدة الدول التي تأثرت بالقرصنة، ويستضيف 

أس��بوع اإلم��ارات ملكافحة القرصنة أك��رث من 700 

مشارك مبن فيهم وزراء خارجية إضافة إىل مسؤولني 

حكوميني كبار ورؤساء رشكات بحرية عاملية وخرباء 

مرموقني•

استضافة أكرب 
فعاليات ملناقشة 
مكافحة القرصنة 

البحرية
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الكتبي خالل مناقشة االستعدادات للمعرض بحضور أعضاء اللجنة

آيدكس 2015 ينطلق فرباير املقبل حتت رعاية رئيس الدولة
اللجنة العليا املنظمة تبحث حتضريات املعرض

ترأس معايل اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي رئيس اللجنة 

العلي��ا املنظم��ة ملعرض ومؤمت��ر الدفاع ال��دويل »آيدكس 

2015« ومعرض الدفاع البحري »نافدكس« ومعرض أنظمة 

الدفاع غ��ر املأهولة »يومك��س«، االجتامع ال��ذي عقدته 

اللجنة ضمن سلس��لة االجتامع��ات التحضرية الدورية يف 

مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

أهمية الحدث
وأكد رئي���س اللجن�ة العل��يا أهمية ه��ذا الحدث العاملي 

الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وباهتامم من صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئي��س مجلس ال��وزراء حاك��م ديب "رعاه الل��ه"، ومبتابعة 

مس��تمرة من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة مام يتطلب من كل الجهات الحكومية ومختلف 

اللجان املشاركة باملعرض مضاعفة الجهود والتميز واإلعداد 

الجي��د وصوالً إىل تقديم خدمات متميزة لكربيات الرشكات 

العاملية العارضة واملتخصصة يف مجال تكنولوجيا الصناعات 

الدفاعية إضافة الس��تقبال كبار الشخصيات، وصناع القرار 

من وزراء دفاع ورؤس��اء أركان والخرباء واملهتمني بش��ؤون 

الدفاع من جميع أنحاء العامل.

وت��م خالل االجتامع الذي حرضه عيل س��عيد بن حرمل 

العضو املنتدب لرشكة أبوظبي الوطنية للمعارض »أدنيك«، 

وصال��ح املرزوقي املدير التنفيذي آليدكس، وممثلو الدوائر 

الحكومي��ة االتحادي��ة واملحلية إىل جانب القي��ادة العامة 

للقوات املس��لحة ووزارة الداخلية استعراض االستعدادات 

الخاصة بإطالق فعاليات الدورة الثانية عرشة ملعرض ومؤمتر 

الدفاع الدويل "آيدكس2015" الذي تنظمه "آيدكس" التابع 

لرشك��ة أبوظبي الوطني��ة للمعارض بالتعاون م��ع القيادة 

العامة للقوات املس��لحة خالل الفرتة من 22 إىل 26 فرباير 

2015 يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأوض��ح معالي��ه أن معرض "يومكس" ال��ذي تقام أوىل 

دوراته بالتزامن مع "آيدكس 2015" س��يكون منصة تعرض 

أح��دث ابتكارات الصناع��ات الدفاعي��ة املتعلقة باألنظمة 
الدفاعي��ة غ��ر املأهولة التي تع��د آخر ما توصل��ت إليها 

التقنيات الدفاعية عىل مستوى العامل.

وأش��ار إىل أن استضافة العاصمة أبوظبي ملعارض "آيدكس" 

و"نافدك��س" و"يومكس" يتطلب منا ب��ذل قصارى جهدنا 

لض��امن نج��اح تل��ك املع��ارض يف دورتهم املقبل��ة 2015 

وبالصورة املرجوة التي تليق مبكانة دولتنا وتطلعات قيادتنا 

الرشيدة، مشراً يف هذا الصدد إىل ما تتمتع به دولة اإلمارات 

عامة وأبوظبي خاصة من قدرات مميزة لتنظيم واستضافة 

أهم الفعاليات واملعارض العاملية وما تتمتع به أبوظبي من 

بني��ة تحتية متكاملة ورائدة وصوالً ملس��اعيها لبناء اقتصاد 

متنوع ومس��تدام لتحقيق رؤية أبوظبي االقتصادية 2030 

والت��ي تعترب قطاعات الدف��اع والتكنولوجيا إحدى ركائزها 

األساسية .

البنية التحتية
وم��ن جهته أوضح عيل س��عيد بن حرم��ل العضو املنتدب 

لرشك��ة أبوظب��ي الوطنية للمع��ارض أن "أدني��ك" اتخذت 

بالتعاون مع الجهات املعنية مجموعة من الخطوات لتعزيز 

جاهزي��ة مرك��ز املعارض الس��تضافة هذا الح��دث الضخم 

وذلك بالعمل عىل تطوير وتحديث الطرق املحيطة والبنية 

التحتية الخاصة بش��بكة الطرق لتلبية احتياجات العارضني 

الذي��ن تتزايد أعدادهم م��ن دورة إىل أخرى وتأكيد ثقتهم 

يف "أدنيك".

ك��ام ت��م خ��الل االجت��امع اإلط��الع ع��ىل التحضرات 

الخاص��ة بفعاليات ي��وم االفتتاح الرس��مي والذي يحرضه 

كبار الش��خصيات وضيوف الدولة من مدنيني وعس��كريني 

النق��اش  الخاص��ة بجلس��ات  املقرتح��ات  واالس��تامع إىل 

واملتحدث��ني يف مؤمت��ر الدفاع الخليج��ي املصاحب ملعرض 

آيدكس 2015، وكذلك الدورة الثالثة ملعرض الدفاع البحري 

"نافدك��س" وال��دورة األوىل ملعرض األنظمة غ��ر املأهولة 

"يومكس".

ووج��ه معالي��ه اللج��ان إىل رضورة االهت��امم بتطوير 

املعرض البحري "نافدكس" وتقدي��م أفكار جديدة لتحفيز 

ال��رشكات العاملية للمش��اركة ليصبح منصة ب��ارزة لعرض 

أح��دث منتج��ات، وتكنولوجيات الدفاع البح��ري وتقديم 

كل التس��هيالت لجذب عدد أكرب من متخذي القرار والزوار 

لزيارة فعاليات "نافدكس".

واس��تمع الحضور إىل إيجاز من فري��ق عمل "آيدكس" 

حول جديد مع��رض "آيدكس 2015" وهو احتضانه للدورة 

األوىل من معرض "يومكس".

وأكد صالح املرزوقي املدير التنفيذي آليدكس أن املعرض 

يع��د أحد أهم وأضخم املع��ارض الدفاعية يف مجال الدفاع 

الربي والبحري والجوي يف منطقة الرشق األوس��ط وش��امل 

أفريقيا، وترعاه رشكة توازن القابضة الرشيك االس��رتاتيجي 

للمعرض•
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أطلقت رشك��ة FLIR Systems, Inc. مؤخراً أحدث 

إنتاجها من قلب آلة التصوير الحراري ™Muon، وهو 

عبارة عن منتج لتسهيل عملية دمج قدرات التصوير 

الح��راري بدرجة كب��رة بالنس��بة إىل عمالء مصنعي 

 .OEM customers األجهزة األصلية

ويتميز قل��ب Muon الجديد بقدرته عىل خفض 

التكاليف وتسهيل عملية دمج التصوير الحراري عن 

طريق طرح وح��دة قبس plug-in module مبخرج 

فيديوي ع��ن طريق اس��تخدام الوصالت القياس��ية 

Industry-Standard Interfaces، ومن أجل تقليل 

املضاعف��ات املتعلق��ة بتصميم الجهاز ت��م تصميم 

Muon بحي��ث يكون ق��ادراً عىل العم��ل باالعتامد 

ع��ىل الطاقة القياس��ية آللة التصوي��ر وبروتوكوالت 

االتصاالت.

أس��اليب  أح��دث   Muon الجه��از  ويس��تخدم 

 FLIR Systems, التكنولوجي��ا الت��ي طورتها رشك��ة

Inc. يف مجال أجهزة الرص��د املتكاملة، وهي أجهزة 

متاحة بدرجات وضوح متعددة، ومن بينها منظومة 

الجرافيك��س الفيديوي��ة VGA، وق��د ت��م إدخ��ال 

التحس��ينات الالزم��ة عىل الحج��م وال��وزن والقوة 

 Muon بحيث تكون أبعاد الجهاز SwaP-c والتكلفة

22 ملليم��ر  22X ملليم��ر  6X ملليم��ر، وأال تزيد 

كتلت��ه ع��ىل 5 جرام��ات، باإلضاف��ة إىل قدرته عىل 

استخدام قوة أقل من 300 مليل وات تبعاً للموديل.

ويعت��ر ه��ذا الجهاز أح��دث ما أنتج��ه مصنعو 

 .FLIR Systems, Inc برشك��ة  األصلي��ة  األجه��زة 

ورشك��ة Emerging Segment الت��ي تعتر من أكر 

الرشكات الرائدة يف مجال توريد قلوب آالت التصوير 

الح��راري إىل األس��واق املتزايدة يوم��اً بعد يوم. وقد 

طرحت مجموعة مصنعي األجه��زة األصلية التابعني 

لرشكة FLIR Systems, Inc. أول آلة تصوير صغرة 

 Small Microbolometer Camera ميكروبولومير

املعروف��ة تجارياً باس��م ™the Alpha يف عام 1999، 

وأطلق����ت من��ذ ذل��ك التاري��خ خمس��ة منتجات 

 Omega™, Photon™, Tau™, متوالية رائ��دة ه��ي

.Quark™, and most recently™, Lepton

وق��د رصح آن��دي تتش، رئي��س مجل��س اإلدارة 

واملدي��ر التنفيذي برشكة FLIR Systems, Inc.، بأن 

"الجهاز Muon يؤمن حالً مثالياً لعمالء OEM الذين 

يس��عون إىل تطوير آالت التصوي��ر الحراري الخاصة 

به��م بتكلفة أقل. ويس��تخدم الجه��از Muon عدة 

تقنيات زهيدة التكلفة من التي س��بق استخدامها يف 

إنتاج قبل آلة التصوير Lepton التي أنتجتها الرشكة 

يف مطل��ع الع��ام الجاري. ويركز الجهاز عىل س��هولة 

الدم��ج، ويعت��ر منوذجاً آخر عىل االبت��كار يف مجال 

تكنولوجيا التصوير الحراري".

أرس��ت وزارة الدف��اع الريطانية عق��داً بقيمة 3.5 مليار جنيه إس��رليني عىل رشكة 

 SCOUT لتوري��د 589 مركب��ة متخصص��ة من ط��راز General Dynamics UK

Specialist Vehicle: SV platforms للجيش الريطاين لخدمة سالح املشاة املدرع.

وس��يتم تس��ليم املركبات، التي س��تكون عب��ارة عن س��تة أن��واع، إىل الجيش 

الريط��اين بني عام��ي 2017 و2024، باإلضاف��ة إىل تقديم خدم��ات الدعم الفني 

األولية والتدريب، وس��تحتل تلك املركبات موقع القلب داخل لواء املش��اة املدرع. 

 General وس��يؤمن هذا العقد 1300 فرصة عمل، منها 300 فرصة يف موقع رشكة

.Oakdale يف Dynamics UK

ومتث��ل املركبة SCOUT Specialist Vehicle: SV مس��تقبل املركبات القتالية 

املدرع��ة Armored Fighting Vehicles: AFV بالنس��بة إىل الجي��ش الريطاين، 

وتتمي��ز بقدرتها ع��ىل تقديم أفض��ل أنواع الحامي��ة والخدمة الش��اقة وإمكانية 

االعت��امد عليها، باإلضاف��ة إىل خدم��ة حركتها وجم��ع املعلومات االس��تخباراتية 

واملراقب��ة ورصد األهداف ومتييزها بغ��ض النظر عن الظ��روف واألحوال الجوية. 

وستس��مح األنواع املختلف��ة للمركبة للجيش الريطاين بتنفيذ ع��دة أنواع مختلفة 

من العمليات املرتبطة بالش��بكة، مع قلة الحاجة إىل الدعم اللوجستي. وتستطيع 

املركبة SCOUT Specialist Vehicle: SV العمل مع األس��لحة املشركة والقوات 

املتعددة الجنسيات يف مسارح العمليات القتالية املختلفة.

وق��د رصح رئيس ال��وزراء الريطاين، ديفيد كامرون، ب��أن الصفقة تعتر أضخم 

Muon تطلق آلة التصوير احلراري FLIR Systems, Inc شركة

Muon قلب آلة التصوير الحراري

 Armored Fighting Vehicles: عقد منفرد ل��رشاء املركبات القتالي��ة املدرع��ة

AFV للجي��ش الريطاين منذ حقبة الثامنينيات. وأوضح كامرون أن "تلك املركبات 

تعتر دليالً حياً عىل املهارات الهندس��ية العاملية التي تتمتع بها جنوب ويلز وبقية 

الجزر الريطانية، وتساهم يف بناء أول مركبات مدرعة رقمية بالكامل داخل الجيش 

الريطاين. وال تقترص أهمية تلك املركبات عىل تكريس أمن بريطانيا فحس��ب، بل 

س��توفر أيضاً حوايل 1300 فرصة عمل يف جميع أنحاء بريطانيا، وستثبت مدى قوة 

القطاع الدفاعي العايل املهارة يف بريطانيا".

ورصح وزي��ر الدولة للش��ؤون الدفاعية، مايكل فولون، ب��أن العقد الذي تقدر 

قيمته بعدة مليارات من الجنيهات اإلس��رلينية س��يزود القوات الريطانية بأحدث 

وأق��وى املركبات القتالية املدرع��ة AFV ملواجهة التهديدات املس��تقبلية. ورصح 

 General Dynamics UK–Land كيف��ن كونل، نايئ رئي��س مجلس إدارة رشك��ة

Systems بأن املركبات القتالية املدرعة AFV س��الح رضوري بالنس��بة إىل الجيش 

الريطاين كم أجل فرض السيطرة عىل مسارح العمليات خالل السنوات القادمة.

وقد جرى تطوير املركبة القتالية املدرعة AFV يف مركز تصميم وتصنيع املركبات 

القتالي��ة املدرعة التابع لرشك��ة General Dynamics UK يف Oakdale بجنوب 

ويلز، وذلك بفضل الخرة الكبرة التي اكتسبتها يف تصنيع هذه املركبة املهمة.

 General Dynamics UK تفوز 
بعقد بقيمة 3.5 مليار جنيه 

إسرتليني من اجليش الربيطاين

املركبة القتالية 
AFV املدرعة
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 Airbus Helicopters وقعت كل م��ن رشك��ة

والحكومة الرومانية مذكرة تفاهم خالل االجتامع 

 Victory ال��ذي جرى ب��� "فيكتوريا ب��االس" يف

Square حيث مقر الحكومة الرومانية.

وح��ر حف��ل التوقيع رئي��س وزراء رومانيا، 

فيكت��ور فيوري��ل بونت��ا، ونائب رئي��س الوزراء 

ووزي��ر الش��ؤون الداخلي��ة، جابريي��ل أوبريا، 

ووزي��ر الدفاع الوطني، مرس��يا دوس��ا، ووزير 

االقتصاد، كونس��تانتني نيتا، ووزيرة املالية، ماريا 

 Airbus بريس��كو، ورئيس مجل��س إدارة رشكة

Helicopters، جيل��وم ف��وري، واملدي��ر الع��ام 

التنفيذي لرشكة Eurocopter Romania، جان 

لوي ماسل.

وق��د أكد الحف��ل حرص الحكوم��ة الرومانية 

ورشك��ة Airbus Helicopters عىل االس��تفادة 

م��ن تاريخهام الناج��ح املش��رك، وتأكيد وضع 

الرشك��ة يف البالد خالل العق��ود القادمة. ومتهد 

 Airbus مذك��رة التفاه��م الطريق أمام رشك��ة

Helicopters لتوسيع نطاق عملياتها وأنشطتها 

يف رومانيا، عالوة ع��ىل تطوير قدراتها اإلنتاجية 

إلنتاج الطائرة املروحية Super Puma MK1 يف 

منتزه Brasov Aerospace التكنولوجي. ورصح 

 ،Airbus Helicopters رئيس مجلس إدارة رشكة

جيلوم فوري، ب��أن "الثقة الت��ي تضعها رومانيا 

عرضت رشكة Sagem يف معرض "أوروبا 2014" الخاص 

باملركب��ات الجوية اآللية )غ��ر املأهولة( UAV الذي 

 Bordeaux Mérignac "أقيم يف مطار "بوردو مريناك

Airport مؤخراً، عرضت أح��دث ابتكاراتها يف مجال 

املركبات الجوية اآللية )غر املأهولة( لخدمة األغراض 

املدنية والعسكرية داخل فرنسا وخارجها.

وقد جرى اختيار رشكة Sagem رئيسة ملبادرة خطة 

الطريق الخاصة ب� "الطائرات اآللية املدنية" يف ش��هر 

يونيو 2014 تح��ت رعاية وزارة االقتصاد الفرنس��ية، 

وذلك يف سياق برنامج يشمل 34 مرشوعاً من مشاريع 

 New France Industry "صناعة فرنس��ا الجدي��دة"

projects. ويه��دف امل��رشوع ال��ذي تق��وده رشك��ة 

Sagem إىل بن��اء وتطوي��ر صناعة وطني��ة للطائرات 

اآللي��ة املدنية عن طريق االس��تعانة باألجهزة املعنية 

بالسياس��ات العام��ة مث��ل وزاريت االقتص��اد والنقل 

)وكالة الطران املدين )DGAC والكيانات التنافس��ية 

مثل Pégase, Aerospace Valley، وبنك االس��تثامر 

العام. وستقوم تلك السياسة بدعم مجموعة كبرة من 

املش��اريع املبتكرة الصغرة واملتوسطة الحجم يف هذا 

القط��اع املزدهر، وذلك بدعم م��ن الجمعية التجارية 

.FDPC الفرنسية املعنية بالطائرات اآللية

وتتمتع رشكة Sagem بخرة طويلة كرشكة مصنعة 

ألنظمة الطائ��رات اآللية، عالوة عىل متتعها بس��معة 

عاملي��ة رائدة يف مج��ال الطران امل��دين. وقد عملت 

الرشكة أيضاً لس��نوات طويلة يف مجال دمج الطائرات 

اآللية يف الطران املدين ويف القضايا املتعلقة بالرخيص 

واللوائح التنظيمية. ويتمث��ل الهدف الرئييس للرشكة 

يف رف��ع مس��توى أداء الطائرات اآللي��ة وجعلها أكرث 

اس��تقاللية من أجل تلبية املتطلبات الناشئة املختلفة 

مع االلتزام مبعاير األمن والسالمة.

وق��د عرضت رشك��ة Sagem، التي تعت��ر املقاول 

الرئي��يس ألنظم��ة املركب��ات الجوي��ة اآللي��ة )غ��ر 

املأهولة( العس��كرية، عرضت خالل املعرض األورويب 

املركب��ات الجوية اآللية )غر املأهول��ة( نظام الطائرة 

اآللي��ة التكتيكية Patroller الق��ادرة عىل التحليق يف 

الجو لس��اعات طويلة، باإلضاف��ة إىل الحلول الخاصة 

بالطائ��رات اآللية لجنود املش��اة والق��وات الخاصة. 

وميك��ن اس��تخدام الطائ��رة Patroller ألغراض األمن 

الداخيل وكافة أنواع املهام العسكرية. وتتمتع الطائرة 

بتصميم انسيايب يضم حمولة متعددة األنظمة وعالية 

األداء املثبت��ة ع��ىل جس��م الطائ��رة أو ع��ىل الجناح 

)وتش��مل األجهزة البرصي��ة وأجهزة ال��رادار وأجهزة 

الحرب اإللكرونية(. وتس��تطيع الطائرة التحليق ملدة 

تزيد عىل 20 س��اعة دفعة واحدة، وعىل ارتفاع يصل 

إىل 20 ألف قدم.

وتس��تمد رشك��ة Sagem خرته��ا يف ه��ذا املجال 

بفضل وجود وحدة قوي��ة للبحوث والتطوير، عالوة 

عىل القدرات اإلنتاجية يف فرنس��ا مثل منطقة باريس 

الكرى )للبحوث والتطوير( وFougères )للبطاقات 

اإللكرونية( وDijon )ألجهزة االستش��عار البرصية( 

وPoitiers )آلالت التصوي��ر العاملة باألش��عة تحت 

الحمراء( وMontluçon )لعمليات الدمج واملحطات 

األرضية وأجه��زة الطران واملالحة(. وع��ىل مدار ال� 

25 عام��اً املاضية نجحت رشكة Sagem يف إنتاج أكرث 

 ،Sperwer م��ن 150 طائرة آلية تكتيكية من ط��راز

وتقدي��م الدعم ال��الزم لألنظم��ة التي يس��تخدمها 

الجيش الفرنيس.

 Airbus Helicopters واحلكومة الرومانية توقعان مذكرة تفاهم

 Sagem تعرض 25 عامًا من االبتكار يف جمال الطائرات اآللية

إحدى مروحيات إيرباص

يف رشك��ة Airbus Helicopters تقاب��ل بنفس 

القدر وأكرث من الثقة من جانب الرشكة، وتعتر 

االستثامرات الضخمة التي ضختها الرشكة، والتي 

تأمل يف ازديادها مع األيام، يف رومانيا أكر دليل 

عىل ذلك".

 Airbus Helicopters وق��د أنتج��ت رشك��ة

 Pumas أكرث م��ن 300 طائرة مروحية من طراز

 and Alouettes helicopters: IAR330 and

IAR316 مبوجب الرخيص املمنوح للرشكة منذ 

س��بعينيات القرن املايض وال��ذي يخولها للقيام 

بعملي��ات التصدير إىل الداخ��ل والخارج يف آن 

واح��د، األمر الذي جعل الرشك��ة تتمتع برشاكة 

طويل��ة مع الحكوم��ة الروماني��ة. ويعود تاريخ 

مصن��ع الطائرات املروحي��ة يف Brasov إىل عام 

 Eurocopter 2002، وذل��ك من خ��الل رشك��ة

Romania، وه��ي عب��ارة عن مرشوع مش��رك 

 Industria Aeronautica بالتعاون مع رشك��ة

 IAR S.A. الت��ي تُعرف اآلن باس��م( Româna

Brasov(، اململوكة للدولة.

ويقوم أكرث من 170 عامل ماهر بأداء عمليات 

 Pumas and الكش��ف واإلصالح عىل طائ��رات

Super Pumas عالوة عىل تنفيذ عقود التصدير 

الخارجي. ويف ع��ام 2012 حصلت وزارة الدفاع 

الريطانية عىل أول طائ��رة مروحية محدثة من 

ط��راز Puma Mk1 ضمن إطار عق��د "برنامج 

 Puma Life "العم��ر االف��رايض للطائرة "بوم��ا

Extension Program: LEP الذي تم ترس��يته 

عىل رشكة Eurocopter UK يف عام 2009 الذي 

ينص ع��ىل تحديث الطائرات املروحية من طراز 

Mk1 إىل Mk2  ويخدم عقد الدعم، الذي تبلغ 

مدته ثالث سنوات، أسطوالً مكوناً من 24 طائرة 

مروحي��ة من طراز Puma Mk1 التابع لس��الح 

الجو املليك الريطاين والذي يجري تحديثه حالياً 

يف Brasov لتمديد عمره االفرايض ورفع مستوى 

األداء وتنفيذ املهام وزيادة السالمة التشغيلية.



أخبار الشركات

 Visual Display System إن التحس��ينات التي جرى إدخالها عىل نظام الع��رض البرصي

 Full Flight Mission Simulator’s FFMS الخ��اص بجهاز محاكاة املهمة الجوية VDS

تعني ببس��اطة أن جهاز املحاكاة األسرايل Tiger أصبح يتميز بأعىل مستوى من الواقعية 

"الخالقة" Out of the Window Realism التي يتفوق بها عىل أي جهاز محاكاة املهمة 

الجوية Full Flight Mission Simulator’s FFMS من نوع Tiger عىل مس��توى العامل. 

 Airbus Group Australia بش��كل وثيق م��ع مجموع��ة Thales وق��د تعاونت رشكة

 Australian Army بوصفه��ا املق��اول الرئي��يس(، والطران الح��ريب األس��رايل( Pacific

Aviation، ونجحت يف اس��تكامل عملية التحديث الكامل��ة لجهاز املحاكاة املزدوج القبة 

Dual-Dome Simulator قبل املوعد املحدد من أجل تقليل أعطال الجهاز.

وقد تم إضافة أحدث جيل من مشاريع BARCO F35 ومولدات الصورة الجديدة عن 

طريق الكمبيوتر PC-based Image Generators ودمجهام معاً داخل أجهزة الكمبيوتر 

املضيف��ة، ومنصات العرض البرصي��ة الحالية، األمر الذي مينح أطق��م القيادة مجال رؤية 

بزاوية 240 درجة رأسياً و85 درجة أفقياً.

 Full وخ��الل املرحلة األخرة م��ن عملية التحديث نجح جهاز مح��اكاة املهمة الجوية

 Recurrent "يف اجتي��از "اختب��ار الثق��ة املتكرر Flight Mission Simulator’s FFMS

CASA FSD- الالزم للحصول عىل الرخيص من املس��توى الخامس من Fidelity Check

Level 5, Level D equivalent 1، وهو أعىل مس��توى ميكن تحقيقه، ويس��مح للجيش 

األسرايل بخفض تكاليف عملية التدريب اعتامداً عىل جهاز املحاكاة.

الطائرة Boeing C-17 تدعم أكرث من 1000 مهمة للنقل اجلوي االسرتاتيجي
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قامت رشك��ة بوينج بتقديم الدعم ال��الزم ألكرث من ألف 

 Strategic مهمة ألسطول برنامج النقل الجوي االسراتيجي

Airlift Capability: SAC الذي يضم ثالث طائرات نقل 

عمالقة م��ن طراز C-17، ما أوصل معدل إنجاز املهام إىل 

ح��وايل 94 % ثالث الس��نوات الخمس التي قامت الرشكة 

خالله��ا بتنفيذ أعامل الصيانة والهندس��ة وقطع الغيار يف 

إطار برنامج لوجستي شامل لرفع مستوى األداء.

ويض��م برنامج الجرس الج��وي االس��راتيجي 10 دول 

تابعة لحلف ش��امل األطل��يس )الناتو( ودولت��ني تابعتني 

لرنامج "الرشاكة من أجل السالم" التابع للحلف. ويرشف 

عىل تش��غيل طائرات C-17 "رسب الجرس الجوي الثقيل" 

Heavy Airlift Wing: HAW بقاع��دة Pápa الجوية يف 

املج��ر. ويعمل برشكة بوينج أكرث م��ن 60 خبراً يف مجال 

تقدي��م خدمات الدع��م، وقط كان��ت القاع��دة الجوية 

املش��ار إليها أول موقع نفذت في��ه الرشكة أعامل الصيانة 

.C-17 التشغيلية الالزمة لطائرات

GAMER تسليم أحدث جيل من أجهزة محاكاة املركبات

Tiger تطور جهاز احملاكاة اخلاصة بالطائرة املروحية Thales 

C-17 طائرة النقل الجوي

وقد رصح العقيد بس��الح الجو املل��يك الهولندي،فرانك 

رومبوت��س، قائد رسب الجرس الج��وي، بأن "الفريق التابع 

لرشكة بوينج يعتر عضواً أساس��ياً من عائلة الجرس الجوي 

االس��راتيجي SAC منذ البداية، وقدمت مساهامت مهمة 

للدول يف مجال املهام الجوية املأمونة لرسب الجرس الجوي 

.Heavy Airlift Wing: HAW الثقيل

وتتمت��ع رشكة بوين��ج بقاعدة عريضة م��ن العمالء يف 

وس��ط أوروبا ورشقها، وتؤمن أكرث م��ن 6500 فرصة عمل 

يف املنطق��ة. وقد أنفقت الرشكة حوايل 6 ماليني دوالر عىل 

مورديها يف جمهورية التش��يك واملجر وبولندا ورومانيا يف 

عام 2012 عىل حد قول هرنيكا بوش��نيارز، رئيس مجلس 

إدارة رشكة بوينج ملنطقة وسط ورشق أوروبا.

أرىس الجي��ش الرنويج��ي عقداً عىل رشك��ة Saab لتطوير 

وتس��ليم أح��دث جي��ل م��ن أجه��زة مح��اكاة املركبات 

GAMER )وه��و عب��ارة عن جهاز تدري��ب يحتوي عىل 

 Saab توفر أحدث جيل من أجهزة حماكاة املركبات للرنويج
جهازي��ن للمحاكاة(. وتبلغ القيم��ة اإلجاملية للعقد 142 

مليون كرونة سويدية. 

ورصح هرني��ك هوير، مدي��ر إدارة التدريب واملحاكاة 

برشك��ة Saab، بأن "الرنويج تعتر س��وقاً مهمة بالنس��بة 

إىل الرشكة، وس��تقوم الرشكة بتس��ليم جهاز متقدم للغاية 

للتدريب العس��كري عىل املركبات الذي م��ن املتوقع أن 

يكون له تأثر إيجايب عىل عملية التدريب".

 BT46 two-way ويعت��ر جه��از املح��اكاة امل��زدوج

simulator جه��ازاً فري��داً ميكن تعديله بس��هولة لتلبية 

االحتياج��ات التدريبي��ة الكث��رة املختلف��ة. ويتميز هذا 

الجه��از بقدرته ع��ىل محاكاة املقذوف��ات والزمن الفعيل 

الذي يقطعه املقذوف، باإلضافة إىل دقته الش��ديدة وبث 

معلومات فعلية فورية إىل فرد املدفع والهدف.

وقد قامت رشك��ة Saab بتوريد أجهزة التدريب الحي 

إىل مرك��ز التدري��ب القتايل الرنويج��ي يف Rena منذ عام 

2003، وم��ن املتوقع أن ت��ؤدي هذه الطلبي��ة إىل تعزيز 

القدرات التدريبية للجيش الرنويجي.



حصل��ت رشك��ة Harris Corporation عىل ترخيص 

 Type-1 National الفئة األوىل من وكالة األمن القومي

لجهازه��ا   Security Agency NSA certification

 Falcon III ® RF-340M الالس��ليك املتعدد القن��وات

multi-channel manpack radio، وه��و الرخي��ص 

الذي ميكن الرشكة من طرح أجهزتها الالسلكية الخاصة 

باالتصاالت الصوتية والبيانية املأمونة.

 RF-340M ويعتر جهاز الالس��ليك املتعدد القنوات

multi-channel manpack أول جهاز السليك والجهاز 

الوحيد ال��ذي جرى تطويره تجاري��اً والذي حصل عىل 

الرخي��ص من الفئة األوىل Type-1 certification قبل 

قيام الجيش األمرييك بطرح برنامج الالس��ليك التكتييك 

 Manpack and Small-Form Factor: املحمول باليد

HMS tactical radio program ويتمي��ز الجهاز بأنه 

أقل حجامً وأخف وزناً، كام أن بطاريته تعيش ملدة أطول 

إذا ما قورن برنامج الالسليك الحايل. كام سيؤمن الجهاز 

خدم��ة االتصال الجديدة عن طري��ق األقامر الصناعية 

MUOS satellite communications service دون 

الحاجة إىل أي أجهزة إضافية، األمر الذي سيس��اهم يف 

تقليل الحجم والوزن عند حمله أو عدم حمله. وسيتم 

تسليم أول دفعة من أجهزة الالسليك املتعددة القنوات 

إىل سالح البحرية األمريكية هذا العام.

ورصح ج��ورج هيل��م، رئي��س مجل��س إدارة رشكة 

إدارة  ومدي��ر   Harris RF Communications

املش��اريع الدفاعي��ة، بأن الرخيص ال��ذي منحته وكالة 

RF- األمن القومي لجهاز الالس��ليك املتع��دد القنوات

340M multi-channel manpack ميثل خطوة مهمة 

عىل طريق تحول الجيش األمرييك رشاء أجهزة الالسليك 

التكتيكية التنافسية. ويؤمن الجهاز بديالً ميدانياً جاهزاً 

لرنامج األجهزة الالس��لكية، ومن شأنه أن يعزز قدرات 

طائراتنا املقاتلة".

ويضم جهاز الالس��ليك، الذي ميكن تشغيله عىل عدة 

ش��بكات متعددة يف وقت واحد، حيزاً لتلبية متطلبات 

املهام الناشئة والفريدة عن طريق إضافة قدرات معينة 

مث��ل االتصال بالش��بكة عىل املوجة الكب��رة برسعات 

أع��ىل واتصاالت األق��امر الصناعية وجم��ع املعلومات 

االستخباراتية واملراقبة واالستطالع.

وقد نجحت رشكة Harris Corporation يف تطوير 

جهاز الس��ليك متعدد القنوات قادر عىل تجاوز برنامج 

 HMS tactical radio program الالس��ليك التكتي��يك

وطرح إمكاني��ات متقدم��ة للفروع املختلف��ة التابعة 

لوزارة الدفاع. كام ميكن للجهاز استخدام كافة املوجات 

الطويل��ة والقصرة التابع��ة للحكوم��ة األمريكية مثل 

املوجات التي تحتاجها قيادة العمليات الخاصة.

وس��بق لرشك��ة Harris Corporation أن حصلت 

ع��ىل ترخيص وكالة األم��ن القومي لجهازها الالس��ليك 

 Falcon III ® RF-330E Wideband Rifleman

Team Radio، وه��و الجهاز الذي ت��م تطويره تجارياً، 

ويتمي��ز بقدرت��ه ع��ىل العم��ل بص��ورة متوافق��ة مع 

برنامج الالس��ليك Rifleman Radio program التابع 

 RF-340M and ل��وزارة الدفاع. وميثل جهاز الالس��ليك

RF-330E أح��دث جي��ل من الحل��ول الت��ي تقدمها 

 HMS لخدم��ة برنامج Harris Corporation رشك��ة

program التابع للجيش األمرييك.
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 Harris Corporation حتصل على ترخيص الفئة األوىل من وكالة األمن القومي

شركة Rheinmetall ترسي عقود ملصلحة اجليش األسرتايل
فازت عدة رشكات يف نيوكاس��ل وس��يدين وبريس��ن 

وكان��را بعق��ود كبرة م��ن الباطن يف إط��ار برنامج 

Land 121 Phase 3B program التاب��ع للجي��ش 

األس��رايل بعد تقديم عطاءات تنافسية أرشفت عليها 

 Rheinmetall MAN Military Vehicles رشك��ة

Australia: RMMVA باعتبارها املقاول الرئييس.

وق��د نجح��ت رشك��ة RMMVA يف تأم��ني عقد 

Land 121 Phase 3B يف عام 2013 لتزود كومنولث 

أس��راليا بأكرث من 2500 ش��احنة لوجستية عسكرية 

متوسطة وثقيلة وحوايل 3000 قطعة غيار.

وقد رصح بير هارديستي، العضو املنتدب برشكة 

RMMVA ب��أن الرشكة حريصة ع��ىل منح الصناعة 

األسرالية كل فرصة ممكنة للمنافسة عىل كافة عقود 

التوريد التي يجري ترس��يتها بغرض تأمني املشريات 

املحلية.

وتشمل قامئة الرشكات الناجحة ما ييل:

ومقره��ا   ،Varley Group مجموع��ة  س��تقوم   •

نيوكاس��ل، بتوريد أكرث م��ن 550 قطعة غيار، وتعتر 

ه��ذه املجموعة  أح��د املوردين الكب��ار للمنتجات 

العس��كرية منذ تأسيس��ها "إدارة الدف��اع والفضاء" 

مطل��ع  يف   Defense & Aerospace Division

التسعينيات.

• س��تقوم رشك��ة RPC Technologies، ومقره��ا 

س��يدين، بتوريد وح��دة متخصصة للوص��الت لنقل 

وتدشني واس��تعادة أنظمة الجس��ور العامئة الحالية 

يشمل العقد توفري شاحنات لوجيستية عسكرية

واملس��تقبلية مبا فيها الجسور نفسها وقوارب الدعم. 

وتتمت��ع رشك��ة RPC Technologies بخرة طويلة 

يف مج��ال التصنيع باعتبارها مورداً رئيس��ياً، وأرشفت 

 Defense عىل تقدي��م خدمات الدعم الالزمة لرشكة

Bridging Systems ألكرث من 25 عاماً.

• س��تقوم رشكة Sea Box International، ومقرها 

كانرا، بتصميم وتطوير وإدارة عملية توريد أكرث من 

2100 رف مستو ثقيل ألس��طول املركبات العسكرية 

 RMMVA الخفيف��ة الحركة التابعة لرشك��ة برشكة

وتش��مل حصة الرشكة األس��رالية من العمل تصميم 

وتطوي��ر األجهزة واملعدات للوفاء بالرشوط واملعاير 

النوعية املعمول بها يف أسراليا.

• س��تقوم رشك��ة Holmwood Highgate، مقره��ا 

بريس��ن، بتصمي��م وتصني��ع أك��رث م��ن 276 خزان 

متكامل وخزان��ات للمياه والوقود الس��ائب. وتقوم 

رشك��ة Holmwood Highgate بتصمي��م وتصنيع 

مجموعة متكاملة م��ن الحاويات والخزانات لخدمة 

الصناعات البرولية والكيميائية  صناعة البيتومني.

وقد وصلت املركب��ات إىل أس��راليا بالفعل، ومن 

 Land املقرر تس��ليم أول دفعة من مركبات املرشوع

Phase 3B 121 يف عام 2016، ومن املتوقع تس��ليم 

آخر دفعة يف عام 2020.
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 اإلمارات تقوم بتطوير بنية حتتية قوية لصناعة الطريان

يتمثل أحــد األهداف الرئيســية لـــ MEBAA يف 

نقل اهتاممات ُمشــغيّل وموردّي الطريان الخاص يف 

الرشق األوســط إىل الحكومات، مــا مدى نجاحكم 

يف هذا األمر؟

تم إنش��اء MEBAA يف العام 2006 عندما أدركُت أن 

هن��اك الكثري من ال��ركات كان��ت يف طريقها للقدوم 

إىل الرق األوس��ط وش��ال أفريقيا )وخاصة اإلمارات 

والسعودية(، إلنشاء مؤسس��ات طريان خاصة، لكن يف 

الحقيقة مل يكن الناس هن��ا عىل دراية مبفهوم الطريان 

الخ��اص، حيث كان��وا يعتربون أن اس��تخدام الطائرات 

الخاص��ة ه��و حكر ع��ىل األثري��اء فقط. أردنا إنش��اء 

مؤسس��ة مهمتها رفع الوعي وتثقي��ف منطقة الرق 

األوسط وش��ال أفريقيا عن ماهيّة هذا األمر، وخاصة 

أنه مل يكن هناك هكذا مؤسسة آنذاك.

عندم��ا أطلقت ال��� "رويال جي��ت" يف العام 2003، 

كان هناك الكثري من س��وء الفه��م حول هذه الصناعة. 

يعترب الطريان الخ��اص واحداً من األدوات الفاعلة لرفع 

إنتاجية ال��ركات. لقد حقق��ت MEBAA حتى اآلن 

العديد م��ن األهداف الرئيس��ية، حي��ث متكنا وخالل 

خمس��ة أش��هر من انطالقتنا من أن نصبح اتحاداً دولياً 

من خالل الحصول عىل عضوية مجلس الطريان الخاص 

العاملي IBAC. وتعمل حكومات كل من دولة اإلمارات 

العربية املتحدة واململكة العربية الس��عودية ومملكة 

البحرين وكل دول الرق األوس��ط وشال أفريقيا عىل 

االستفادة منا كوسيلة اتصال إلرسال رسائل للُمشغلني. 

لقد متكنا م��ن أن نرفع الوعي بأهمية الطريان الخاص، 

وبالتايل تعزيز االقتصاد يف مختلف القطاعات. كا متكنا 

اس��تطاع اتحاد الطريان الخاص يف الرق األوس��ط 

وش��ال أفريقي��ا MEBAA وخالل ف��رة قصرية أن 

يجم��ع عدداً ضخ��اً من الركات يف قط��اع الطريان 

الخ��اص يف املنطقة. ويوج��ه االتحاد جه��وده حالياً 

إلدخال ما يُعرف مبدونة قواعد السلوك ومجموعة من 

القواعد واألنظمة للمساعدة عىل إرساء بعض النظام 

يف ه��ذه الصناعة.  وقد أجرت مجلة درع الوطن لقاء 

مع الس��يد عيل أحمد النقبي الرئيس املؤسس إلتحاد 

الط��ريان الخاص يف الرق األوس��ط وش��ال أفريقيا 

MEBAA، وفيا ييل نص اللقاء:

حوار:
شاكا برامود

 MEBAA تعزز قطاع الطريان اخلاص يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا

من تغري املفهوم الخاطئ للطريان الخاص عىل أنه حالة 

ترفيه فقط. لقد بدءنا العمل بوجود ستة أعضاء فقط، 

بين��ا يبلغ عدده��م حالياً أكرث م��ن 225 عضو، وهم 

ال يس��تقرون فقط يف منطقة الرق األوس��ط وشال 

أفريقيا، بل هم من كل أنحاء العامل. لكن، ال يزال هناك 

الكثري لننجزه.

ما هي العوامل الرئيسية التي تدفع الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا نحو الطريان الخاص؟

هن��اك العديد من العوامل التي تدف��ع النمو يف قطاع 

الط��ريان الخ��اص يف ال��رق األوس��ط؛ حي��ث قامت 

الحكومة اإلماراتية باس��تثار مبالغ ضخمة لخلق بنية 

تحتي��ة قوية. يف دول أُخرى يف املنطقة، أنت تحتاج إىل 

مدة تصل إىل خمسة أش��هر إلنشاء رشكة، بينا ميكنك 

القيام بذلك وبكل س��هولة هنا يف مدة أسبوع أو اثنني. 

ُم للمستثمر، حيث يستطيع  لدينا هنا عدة خيارات تَُقدَّ

العم��ل مع رشيك مواطن أو يعم��ل منفرداً يف املنطقة 

الحرة. لذل��ك نجد أن العديد من ال��ركات قد بدأت 

بنق��ل مش��اريعها إىل هنا، وحتى يف قط��اع النفط، من 

مختلف أرجاء العامل، وهو األمر الذي يس��اعدنا يف رفع 

عدد الطائرات يف املنطقة إضافة إىل النشاطات األُخرى. 

تُعترب منطقة الرق األوس��ط وش��ال أفريقيا مستقرة 

ج��داً باملقارنة مع مناطق أُخرى يف العامل، وهذا القطاع 

لدي��ه أصول منقولة، وهي الطائرات، والتي ميكن نقلها 

بسهولة من منطقة إىل أُخرى. إضافة لذلك، ليس لدينا 

هن��ا مش��اكل رضيبية - كل ه��ذا أس��هم يف رفع عدد 

الركات القادمة للعمل يف املنطقة.

يُعترب موضوع الســامة أحد اهتامماتكم الرئيسية، 

إىل أي مــدى متكنتم مــن تحقيق هذا الهدف حتى 

اآلن؟

السالمة هي دامئاً أولوية وهذا واحد من األسباب التي 

دعت إىل إنشاء MEBAA. لقد تضافرت جهودنا نحن 

وهيئة الطريان املدين يف الرق األوسط وشال أفريقيا، 

ونح��ن نعمل اآلن م��ع الدول األعضاء ال��� 24 األخرى 

لتعزيز السالمة. يُعترب هذا األمر أحد معايرينا األساسية 

لقب��ول رشك��ة جديدة كعض��و معنا - حي��ث يتوجب 

عليهم تلبية معايري الس��المة لدينا. بدوره، يساعد هذا 

األمر هيئ��ات الطريان املدين من خالل ضان أن جميع 

أعضائنا لديهم معايري عالية فيا يتعلق بالسالمة.

لقــد تنامــت العضويــات لديكم وبانتظــام خال 

الســنوات الســابقة. ما الذي يجنيــه األعضاء من 

MEBAA؟

إن ازدي��اد ع��دد األعضاء لدين��ا لهو دليل ع��ىل الثقة 

التي يوليها املش��غلون والركات ل��� MEBAA. نحن 

نُعت��رب املمثل��ون الرس��ميون لألعضاء أم��ام الحكومة، 

 MEBAA ووس��ائل اإلعالم واملُجتم��ع الدويل. تق��وم

بوضع مش��اكلهم أمام الُسلطات، حيث أننا نظرياً ُنثل 

صوتهم يف املنطقة. وعىل عكس املُشغل الفردي، تتمتع 

MEBAA بأعضائه��ا البالغ عددهم 225 عضو بصوت 

جاعي أقوى، وبدورها تقوم الُسلطات باالستاع إلينا 

وإيج��اد حلول رسيعة للمش��اكل. لق��د أطلقنا مؤخراً 

خطة تأمني ج��وي ألعضائنا تُدع��ى MAIS، مع وضع 

العديد من املش��اريع عىل جدول األعال ليتم إطالقها 

يف املس��تقبل القريب، مب��ا فيها ُخط��ط تتعلق بإعادة 

التزود بالوقود، وقط��ع الغيار، والصيانة، كُلها تصب يف 

.MEBAA مصلحة أعضاء

إىل أي مــدى نجحتم يف تكوين وتعزيز العضوية يف 

الرشق األوســط وشــامل أفريقيا يف قطاع الطريان 

والفضاء؟

يس��تضيف إتحاد الط��ريان الخاص يف الرق األوس��ط 

وش��ال أفريقيا معرض الطريان الخاص كل سنتني وهو 

يُدعى MEBA، وأنا أعتقد أّن هذا املعرض يضع الرق 

األقىص، والغرب، والش��ال، والجنوب معاً تحت سقف 

واحد، هنا يف ديب، حيث س��يعقد يف نس��خته الثانية يف 

 .DWC ديس��مرب يف مقرنا الجديد يف مركز ديب العاملي

يوجد العديد من الركات الكبرية التي تود االس��تثار 

يف اإلم��ارات العربية املتحدة ونحن نُعرّفهم عىل رشكاء 

موثوقني يف هذا املعرض، وتكون النتيجة أن العديد من 
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هذه الركات تفتتح فروعا لها هنا. لذلك، نحن نحاول 

اليوم أن نفتح سوق شال أفريقيا يف أماكن مثل املغرب 

- وهو جرس قوي بني الرق األقىص وأوربا - وقد نجحنا 

يف جلب عدد من الركات الكبرية لالستثار هنا.

ما هي فعالياتكم ومشاريعكم املستقبلية؟

ستس��تضيف MEBAA العدي��د م��ن الفعاليات خالل 

األش��هر الس��تة القادمة. MEBAA يف س��باق مع زمن 

املتغ��ريات، ونحن سنس��تمر يف عقد اللق��اءات وجمع 

ُمختل��ف أطياف الناس ذوي اإللهام والحوافز معاً خالل 

الفعالي��ات التي نقيمها، وذل��ك للتأكد من بقاء صناعة 

الط��ريان الخاص يف صدارة هذه الصناع��ة دامئة التغري. 

وس��نكون يف أكتوبر الحايل يف العاصم��ة األردنية عان 

لعق��د النس��خة الثانية م��ن مؤمت��ر MEBAA ونحن 

نُخط��ط لعقد مؤمترات يف الس��عودية وتونس واملغرب 

ورمبا يف مرص يف العام 2015.

 MEBA أما النسخة السادسة عىل التوايل من معرض

ال��ذي يُقام كل عامني - فس��تكون هذه امل��رة يف مقرنا 

الجدي��د )يف معرض ديب للط��ريان( يف مركز ديب العاملي، 

بني 8-10 ديسمرب 2014.

س��نعقد خالل معرض MEBA "جمعي��ة عمومية" 

لالتحاد، وذلك بالتزامن مع مؤمتر "األعال حول العامل" 

والذي يُعقد للم��رة األوىل، ونادي الجناح التجاري. كا 

س��يقوم مجلس الطريان الخاص العامل��ي IBAC بعقد 

مؤمتره الس��نوي للمرة الثاني��ة ُهنا يف ديب خالل معرض 

.MEBA

أّم��ا في��ا يتعلق باملش��اريع، فنحن يف ط��ور إعداد 

مسودة السياسات واإلجراءات الخاصة بالرق األوسط 

وشال أفريقيا.

كيــف يُســاهم بنك املعلومــات الــذي متلكونه يف 

مساعدة أعضاء MEBAA واملُهتمني باملوضوع؟

أحد املُعضالت التي نواجهها تتمثل يف غياب اإلحصائيات 

والبيانات واملعلومات. إّن طبيعة السكان العرب هنا يف 

منطقة الرق األوسط وشال أفريقيا هي عدم مشاركة 

املعلومات م��ع اآلخرين، وقد انعكس ه��ذا األمر عىل 

الركات التي تريد العمل هنا. وعىل الرغم من تأكيدنا 

الواضح لهم بأن هذه البيانات ستُس��تخدم وفق أُس��س 

الرسي��ة والخصوصية فق��ط من أجل تعزي��ز أعالهم 

وجعل حصتهم السوقية أكرب، فإن الثقافة السائدة هي 

التي تغلب وال يزال رفض مشاركة املعلومات هو السمة 

الغالبة.

املعلوم��ات الت��ي نطلبه��ا تتمث��ل يف ع��دد الركاب 

املُغادري��ن والواصل��ني إىل اإلمارات العربي��ة املتحدة، 

وعدد س��اعات الط��ريان، وع��دد الطائرات املُس��تقرة 

هن��ا وم��ا إىل ذلك. يوج��د 124 طائرة خاصة ُمس��جلة 

يف اإلم��ارات العربية املتحدة، م��ع 500 طائرة للطريان 

الخاص ُمستقرة هنا يف اإلمارات العربية املتحدة، لكنها 

ُمس��جلة يف مكان آخر. يوجد حوايل 160 طائرة ُمسجلة 

يف الس��عودية ولكن يوجد أكرث م��ن 700 طائرة تعمل 

هناك وهي مس��جلة يف مكان آخر. بناء عىل ذلك، نحن 

نفتقد البيانات التي تس��اعدنا يف تعزيز س��وق الطريان 

الخاص يف اإلم��ارات العربية املتحدة وعرب العامل. اليوم، 

تأيت اإلحصائيات الخاصة بالرق األوسط وشال أفريقا 

م��ن أورب��ا والواليات املتح��دة، ال يزال رفض ُمش��اركة 

املعلومات ش��ائعا لكننا نحاول جم��ع البيانات بطريقة 

غري مبارشة.

وخ��الل مع��رض MEBA س��نقوم بإط��الق مروع 

يتمثل يف وضع مس��ودة قوانني كا هو الحال يف أوروبا 

والواليات املتحدة بحيث ميكننا أن نطلب من الركات 

أن تقوم بالتسجيل هنا. ما بني اإلمارات العربية املتحدة 

واململك��ة العربية الس��عودية، فنحن نث��ل 70 % من 

سوق الطريان الخاص يف الرق األوسط وشال أفريقيا. 

لذل��ك، ميكننا البدء من هذه النقطة عىل أمل أن يتبعنا 

اآلخرون.

لقد قمتم بصياغة ما يعرف بـ مدونة قواعد السلوك 

ضمن أعضاء MEBAA، ورشكات الشحن، والوكاء، 

ومشــغيل الطريان الخاص اآلخريــن يف كل املنطقة. 

وبغض النظر عــن أنها فكرة جيدة، كيف كان تقّبل 

الصناعة لها؟ 

الي��وم، إذا مل يك��ن لدي��ك مدونة قواعد الس��لوك بني 

املش��غلني، فَُجلَّ ما س��تحصل عليه يف النهاية هو تدمري 

سوق العمل خاصتك بيديك أنت. إنهم يقومون بتحطيم 

األسعار، ورسقة املوظفني من الركات املنافسة. وبينا 

يعترب موضوع خلق مدونة س��لوك ب��ني األعضاء أمراً يف 

غاي��ة الرضورة، وجدنا أنه من الصعب جداً االلتزام بها. 

هناك الكثري من النقاط املتعلقة بالشفافية حيث يحاول 

البعض أخذ حصتك من الس��وق، كا أن بعض الركات 

تخفض األسعار لتستحوذ عىل السوق. نحن نعالج األمر 

بطريقة مروي��ة، ألنه وما مل يتم صياغة القوانني بعناية 

بالغة فسيتم تطبيقها بالشكل الخاطئ.

كا أننا نحارب الس��وق املوازي��ة حيث يقوم بعض 

ماليك الطائرات الخاصة باس��تخدامها للطريان التجاري 

وهو أم��ر غري قانوين. ك��ا أن هذا األم��ر ينطوي عىل 

مخاطر جمة بالنس��بة للمس��افرين نتيجة عدم وجود 

تأمني. يوجد يف أوروبا قواعد صارمة ملنع هكذا نوع من 

إساءة استخدام الطائرات - بكل بساطة، هذا النوع من 

املشغلني سيدمر السوق.

لديكم يف مجلس اإلدارة أسامء المعة يف عامل الطريان 

مثــل Bombardier، وإيرباص، والســعودية. هل 

كان الجمع بني هذه األسامء مفيداً لقطاع الطريان؟ 

بالفع��ل، إن مق��درة MEBAA عىل جل��ب كل هؤالء 

املتنافس��ني معاً حول طاولة مستديرة ملناقشة مواضيع 

هام��ة تتعلق بس��وقنا لي��س مفيداً لالتح��اد فقط، بل 

للصناعة أيضاً. ميثل هؤالء امل��دراء التنفيذيون مختلف 

الحق��ول مثل خط��وط الطريان، واملصنع��ني، والصيانة، 

إلخ، وبالتايل فإن نقاش��اتهم وقراراتهم س��تفيد السوق 

بشكل كبري. لدينا مجلس إدارة قوي جداً ولهذا السبب 

تجد أن MEBAA تتطور بش��كل رسيع. عندما يجلس 

املتنافس��ون حول الطاولة الجتاع مجلس اإلدارة، فإن 

اهتامهم الرئييس يكون منصباً عىل تعزيز سوق الطريان 

الخاص، وميكنني الق��ول هنا أننا االتحاد األول يف العامل 

الذي يحوي هذا الكم م��ن التنوع حول طاولة واحدة. 

لدين��ا ما يقرب من 16 رشك��ة يف مجلس اإلدارة، همهم 

األول ليس تعزيز مشاريعهم الخاصة، بل تعزيز مصالح 

الطريان الخاص يف الرق األوسط وشال أفريقيا.

موضــوع نقص العاملة يزداد ســوءاً وهو ميثل أحد 

املعضــات التي يواجهها قطاع الطريان. كيف تعالج 

MEBAA هذا األمر؟

نحن نعالج ه��ذا املوضوع من زوايا مختلفة، حيث أننا 

ن��درك أن الطريان الخاص س��يواجه يف القريب العاجل 

نقصاً يف القوة العاملة، وس��نقوم هذه السنة يف معرض 

MEBA برعاي��ة يوم تعليمي لتعري��ف طالب الطريان 

بهذا القطاع. قمنا يف السنة املاضية بإطالق فئة عضوية 

 .MEBAA جدي��دة للجامع��ات والكليات كأعض��اء يف

وعىل الرغ��م من أنه لدينا رشكات تط��ري منذ 50 عاماً، 

فنح��ن صناعة حديثة نس��بياً باملقارنة م��ع الصناعات 

األخ��رى مثل النفط والزراعة، لذل��ك فنحن نعمل بجد 

الس��تقطاب مواهب جديدة لنواجه هذا النقص. يحتاج 

قطاع الطريان ليس فقط لطيارين ومهندس��ني، بل أيضاً 

ملراقبني جويني، وُمش��غلني، وُمش��غيل رادار، ومش��غيل 

أبراج مراقبة جوية، والكثري غريهم.

كنتم قد بدأتم العمل عىل سياســة الطريان الخاص 

اإلقليمية، هل متكنتم من صياغة الشكل النهايئ لها؟

كا قُلت سابقاً، ال زال سوق الرق األوسط وشال أفريقيا 

يفتق��د للقواعد واألنظم��ة للطريان الخاص. الس��المة هي 

املوض��وع األول بال منازع. قواعد الط��ريان املدين ال تنطبق 

عىل الطريان الخاص حيث أننا نعمل بش��كل مختلف. نحن 

ننقل املس��افرين إىل مطارات ومدن ال تس��تطيع الخطوط 

الجوية الوصول إليه��ا، لذلك ال ميكن تطبيق نفس القواعد 

ونفس ح��دود أوقات الرحلة، عىل الخط��وط الجوية التي 

تُس��رّي طريان خاص. وبينا نُطلق مرع تطوير القوانني يف 

MEBAA، فنح��ن نأخذ خطوة مهم��ة يف إدخال القواعد 

واألنظمة يف هذا القطاع الهام •
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»آيدكس« و»تكامل« يدعمان االبتكارات اجلديدة يف معرض الدفاع 2015
توفري احللول املبتكرة يف قطاع صناعة الدفاع واألمن

أعلن معرض ومؤمت��ر الدفاع الدويل »آيدكس« التابع 

لرشك��ة أبوظبي الوطنية للمع��ارض »أدنيك«، توقيع 

اتفاقية رشاكة مع برنامج »تكامل« لدعم االبتكارات 

التابع للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا للمش��اركة 

يف آيدكس 2015.

وتعترب هذه الرشاك��ة الجديدة بني آيدكس ولجنة 

أبوظبي لتطوي��ر التكنولوجيا ع��رب برنامج »تكامل« 

اس��تمراراً لجهود الجهتني الداعم��ة لتطوير االبتكار، 

ورفع الوعي تج��اه حقوق امللكي��ة الفكرية، وتوفري 

املشورة والفرصة للرشكات لتس��جيل حقوق امللكية 

الفكرية الخاصة بابتكاراتهم.

وقال صال��ح املرزوقي الرئي��س التنفيذي ملعرض 

ومؤمت��ر الدفاع الدويل »آيدك��س«، إن آيدكس كرس 

ألك��ر من 20 عاماً جه��وده لتعزيز مكانت��ه العاملية 

فيام يخص التميز واالبتكار، ونش��هد يف كل دورة من 

دورات املعرض الكثري م��ن الحلول املبتكرة يف قطاع 

صناعة الدفاع واألمن التي تس��هم يف صياغة الشكل 

املس��تقبيل لهذه الصناعة، مش��رياً إىل أن الرشاكة مع 

لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، تشهد عىل االلتزام 

املشرتك لحامية وتفعيل الفائدة التجارية من األفكار 

املبتكرة التي س��تقدمها ال��رشكات يف آيدكس 2015، 

ومبوجب ه��ذه االتفاقية س��يوفر برنامج »التكامل« 

الخ��ربات والدعم لحملة »ابت��كارات اإلمارات« التي 

س��تقام خالل »آيدكس 2015«، ويسهم »تكامل« يف 

عرض العديد من االبتكارات من الرشكات والجامعات 

واألفراد من دولة اإلمارات عىل حد سواء.

معرض »آيدكس« 
منصة فريدة من 

نوعها لعرض 
القدرات املتنامية 

لقطاع صناعة 
الدفاع واألمن

أحد االٔسلحة التي عرضت يف الدورة  املاضية من معرض آيدكس

خالل توقيع االتفاقية

مبادرة إسرتاتيجية
وقال أحمد س��عيد الكلييل مدير عام »لجنة أبوظبي 

لتطوير التكنولوجي��ا«، إن برنامج تكامل هو مبادرة 

إس��رتاتيجية من لجنة أبوظبي لتطوي��ر التكنولوجيا، 

هدفها دعم االبتكار يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا، 

مش��رياً إىل أنه تم تأسيس هذا الربنامج لدعم ومتكني 

مراحل االبتكار، بدءاً من عملية توليد األفكار، وانتهاًء 

بالتطبي��ق العم��يل له��ا لتصبح منتج��ات وخدمات 

مبتكرة ذات قيم تجارية.

وأوض��ح الكلي��يل أن معرض آيدك��س 2015، يعد 

محطة مثالي��ة لربنامج »تكامل« يك يعزز تواصله مع 

املبتكري��ن يف الدولة، فمن خ��الل رشاكتنا مع جهات 

وفعاليات رائدة مثل معرض آيدكس نستطيع متابعة 

اكتشاف ودعم أفكار إبداعية جديدة عاملية املستوى 

للمبتكري��ن من كافة أرجاء اإلمارات واملس��اهمة يف 

بناء اقتصاد وطني متنوع قوامه املعرفة.

ويقدم مع��رض »آيدكس« الفرص��ة للتعرف عىل 

أح��دث التقنيات واالبتكارات التي تس��هم يف تحديد 

توجهات صناع��ة األنظمة الدفاعي��ة الحديثة، فضالً 

عن تقدميه ملنص��ة فريدة من نوعها لعرض القدرات 

املتنامية لقطاع صناعة الدفاع واألمن•



33 |  أكتوبر 2014 |  العدد 513  |

بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

الشرق األوسط و»الفوضى الفتاكة«
نجحت الدول العربية يف املنطقة يف تجاوز مرشوع الرشق األوسط الجديد الذي كان يفرتض أن يقوم عرب 
نرش الفوىض الخالقة فيها.. فبعد أن صمدت مرص- الدولة العربية الكربى يف املنطقة- أمام ما كان يسمى 

بالربيع العريب، توقف انتشار الفوىض الخالقة التي مل تتجاوز عدة دول عربية.
وبعد فش��ل نرش الفوىض الناعمة التي كانت أداتها جامعات اإلسالم السيايس التي كانت تقدم نفسها 
ع��ى أنها جامعات وس��طية تقبل الدميقراطي��ة وتحاور الجميع.. جاء البديل رسيع��اً يف صورة »الفوىض 
الفتاكة« فهي الوجه اآلخر -الحقيقي- لهذه الجامعات وهي الوجه املتطرف منها الذي تحاول أن تخفيه 

تلك الجامعات، فظهرت »داعش« وأخواتها من تنظيامت لبست عباءة اإلسالم وتكلمت باسمه.
ب��كل وضوح نس��تطيع أن نقول إننا نعي��ش اليوم حالة من الفوىض الفتاك��ة يف املنطقة.. فوىض تأكل 
األخ��رض واليابس، ترضب الناس بعضهم ببعض، فوىض تقطع أوصال املنطقة وتقطع رؤوس البرش وتنرش 

النار يف كل مكان، يف سابقة مل تشهدها منطقتنا يف تاريخها الحديث.
لقد أس��اء الداعشيون ومن دعمهم إساءات بالغة لإلسالم واملس��لمني؛ أوالً باستخدامهم راية الرسول 
عليه أفضل الصالة وأتم التس��ليم كش��عار وعالمة لهم، وأساءوا لإلسالم وهم يلوون عنق اآليات القرآنية 
الكرمية واألحاديث النبوية الرشيفة ليربروا عنفهم وجرامئهم.. ويف املقابل ما اقرتفه اآلخرون من وس��ائل 
إعالم وحكومات غربية يف حق اإلس��الم مل يكن أقل س��وءاً عندما اعتمدوا تس��مية هذا التنظيم اإلرهايب 
ب�»الدولة اإلسالمية«، وكأن تلك املجموعة اإلرهابية بسلوكها وترصفاتها وقوانينها هي »الدولة اإلسالمية«! 
وكل من يعرف اإلس��الم الحق يعرف متاماً إنه بريء من أفعال أتباع هذا التنظيم لذا، فاألجدر بالزعامء 
والساسة الغربيني أن يتوقفوا عن استخدام هذه التسمية عند حديثهم عن ذلك التنظيم، فدولة اإلسالم 

ال تقيمها مجموعة متطرفة من الخوارج ممن ال يعرفون إال القتل والذبح والرتويع والرتهيب.
عندما حان وقت مواجهة »داعش« وتجمعت الدول التي أصبح عددها اليوم 62 دولة يف تحالف ضد 
هذا التنظيم، كانت اإلمارات من أوائل الدول التي ش��اركت فيه، فمن منطلق قومي وإس��المي وأمني مل 
يعد ممكناً الوقوف أمام ما تقوم به الجامعات اإلرهابية دون أي تحرك.. لذا أصبح واضحاً للجميع، مرة 
أخرى، جدية اإلمارات يف مواجهة األخطار التي تواجه املنطقة ومل يعد مقبوالً الوقوف يف املنطقة الرمادية 

يف وقت أصبح فيه الخطر واضحاً ويزداد انتشاراً ويقرتب من الجميع.
الشارع اإلمارايت منذ اللحظة األوىل بدا مؤيداً ملشاركة الطائرات اإلماراتية يف هذه الحرب ضد اإلرهاب 
واإلماراتي��ون ال ي��رون »داعش« مج��رد مجموعة إرهابية تعم��ل داخل مناطق محددة، ب��ل يرون أنها 
أصبحت تش��كل خطراً حقيق��اً، فهي تتمدد جغرافياً وتس��عى للوصول إىل مناطق جديدة، كام تتوس��ع 
معنوياً بتجنيدها أتباعاً جدداً خارج مناطق عملياتها؛ فتغرر بالشباب لجذبهم إىل مناطقها بادعاء الجهاد 
والحرب املقدس��ة! لذا فالجميع يتفق أن الحرب عى اإلرهاب مل تعد خياراً، بل أصبحت رضورة لحامية 

املنطقة وأبنائها من مستقبل عنيف.
ويف املقابل فإن الجميع يدرك أن الحرب ضد »داعش« ال تنهيها الطائرات الحربية وال الرضبات الجوية، 
فهذه الحرب بالدرجة األوىل هي حرب داخل العقول التي تحرك أولئك الذين نزعت الرحمة من قلوبهم.. 
وه��ذه ح��رب طويلة وتحتاج إىل تكاتف الجمي��ع. والحرب عى اإلرهاب تحت��اج إىل رؤية واضحة وإىل 
ش��جاعة اسرتاتيجية، فمثل هذه الحروب تس��تغرق وقتاً وتواجه عدواً غري واضح املعامل، و»داعش« نوع 

آخر من اإلرهاب العميق يف عنفه والسطحي يف تعاطيه مع أعدائه.
املس��ؤولية األخالقية للعامل أصبحت تحتم تحركاً فعلياً، وهذا التحرك وإن بدأ عسكرياً فالبد أن يوازيه 
عم��ل فك��ري ثقايف عى أرض الواقع يف كل ال��دول العربية ويف الدول الغربية الت��ي تعيش فيها جاليات 
مسلمة. فالخطاب الديني أصبح مشوشاً ومليئاً باملغالطات التي تحتاج إىل تنقيح واستمرارها يعني بقاء 
فكر »داعش« و»اإلخوان« وغريهام من الجامعات التي تس��تغل الدين ألغراض ال عالقة لها بالدين! وما 
يقوم به الداعش��يون من حروب عس��كرية وإرهاب ميداين أساسه أفكار إرهابية وفهم مغلوط لنصوص 
دينية نجح أصحاب الفكر األيديولوجي الديني من خاللها يف يّل عنق تلك النصوص بحيث تخدم أفكارهم 

وأيديولوجياتهم العنيفة

أعمــاق

•
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شركة Boeing تسلم أول طائرة  Dreamliner 787  إىل امللكية األردنية
تعد أكرث الطائرات تطورًا يف العامل من الناحية التكنولوجية

احتفلت بوينج وامللكية األردنية بتس��ليم أول طائرة 

من طراز Dreamliner 787. وس��وف تلعب الطائرة 

دوراً محوري��اً يف الخطة اإلس��رتاتيجية لرشكة الطريان 

التي مقرها يف عامن لتحديث األسطول. وقد حصلت 

امللكي��ة األردنية عىل هذه الطائ��رة من خالل رشكة 

.AerCap تأجري

قال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس واملدير التنفيذي 

للملكي��ة األردنية، ن��ارص اللوزي: "إن��ه ملن دواعي 

رسورنا أن نس��تلم أوىل طائراتنا م��ن طراز 787 التي 

لن تحدث ثورة يف تجربة رحالت الطريان للمسافرين 

لدينا فحسب، بل ستس��اعد خطوط امللكية األردنية 

عىل زيادة قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً".

وأض��اف الق��ول: "إن قرارن��ا باالس��تثامر يف هذه 

الطائرة التي تس��هم يف تغيري قواع��د اللعبة يعكس 

إمياننا الراسخ بقدراتها التي ال تضاهى، وسوف يسمح 

لنا بأن نقدم للركاب مستوى غري مسبوق من الراحة، 

عىل الرحالت القصرية والبعيدة املدى عىل حد سواء".

تعت��رب الطائ��رة 787 هي الطائرة األك��ر يف العامل 

تقدماً من الناحي��ة التكنولوجية، باملواد املركبة التي 

تش��كل 50 % من وزن هيكلها األس��ايس، مبا يف ذلك 

جسم الطائرة والجناح. وباإلضافة إىل نقل مزايا مدى 

الطائ��رات النفاثة الكب��رية إىل الطائرات املتوس��طة 

الحج��م، فإن طائرة 787 س��تمنح الخط��وط الجوية 

امللكية األردنية كفاءة ال تضاهى يف استهالك الوقود، 

وذل��ك بخفض اس��تخدام الوقود بنس��بة 20 % عن 

الطائ��رات ذات الحج��م املامث��ل يف الوقت الحارض. 

وبعملية تسليم الطائرة هذه، تصبح امللكية األردنية 

ث��اين رشكة طريان يف الرشق األوس��ط تقوم بتش��غيل 

طائرة 787.

قال راي كونر، الرئي��س والرئيس التنفيذي لرشكة 

تتميز الطائرة 787 
مبجموعة من 

التكنولوجيات اجلديدة 
التي تعزز كثريًا جتربة 

الركاب من حيث 
املتعة والراحة

بوين��ج للطائ��رات التجاري��ة "تعد منطق��ة الرشق 

األوس��ط من أعىل املناط��ق منواً يف الع��امل يف مجال 

الطريان التجاري، ونحن فخورون بأن امللكية األردنية 

اختارت 787 لقيادة خططها اإلس��رتاتيجية لتحديث 

أسطولها وتوسعة مساراته، ونحن نتطلع إىل مواصلة 

تعزيز رشاكتنا مع امللكية األردنية يف املستقبل".

مزايا تكنولوجية
باإلضاف��ة إىل اس��تفادة رشك��ة الطريان م��ن انخفاض 

تكلفة التش��غيل واالقتصاد يف اس��تهالك الوقود بشكل 

غري مس��بوق، ف��إن طائ��رة 787 تتمي��ز مبجموعة من 

التكنولوجي��ات الجديدة التي تعزز كثرياً تجربة الركاب 

من حي��ث املتع��ة والراحة. وس��وف تق��وم لوفتهانزا 

بتصميم طائرتها من طراز Dreamliner بحيث تحمل 

24 راكب��اً يف درج��ة رج��ال األع��امل و246 يف الدرجة 

السياحية. وسوف يستمتع املسافرون عىل منت رحالت 

امللكي��ة األردنية يف جمي��ع الدرجات، كام س��يحظون 

 ،LED بتحسينات  يف بيئة املقصورة مثل اإلضاءة بنظام

والنواف��ذ الكب��رية، والصناديق العلوي��ة األكرب حجامً، 

وارتفاع املقصورة املنخفض، وأنظمة التهوية املحس��نة، 

باإلضافة إىل مزايا أخرى.

وتدعي��امً لطائ��رات Dreamliner ل��دى امللكية 

األردنية قامت رشكة Boeing بتقديم مجموعة شاملة 

م��ن الدع��م والخدمات من خ��الل أعاملها يف مجال 

خدمات الطريان التجاري. وقد تلقت امللكية األردنية 

تدريباً عىل الطريان والصيانة، وسوف تستخدم اإلدارة 

الصحية للطائرات، وهي خاصية القدرة التش��خيصية 

والتنبؤية ع��ىل تقييم بيانات عملي��ات الطائرة ثناء 

طريانه��ا وإعالم الطواقم األرضية مبش��كالت الصيانة 

 Rotable Exchange Program املحتملة، وبرنامج

ال��ذي يوف��ر مجموع��ة متخصصة من قط��ع الغيار 

واألجزاء ذات القيمة العالي��ة وذات األهمية البالغة 

ألداء املهام ويدير املخزون بتكلفة مخفضة، وصندوق 

ع��دة وأدوات ألداء الصيانة، وأداة رقمية للمعلومات 

يف الوقت الحقيقي تس��هم يف إمكانية الحل الرسيع 

ملشكالت صيانة الطائرات.

تنظ��م امللكية األردني��ة حالياً رح��الت من خالل 

ش��بكة تضم أك��ر م��ن 50 وجهة عاملي��ة، وتخطط 

لنرش طائ��رات Dreamliner يف رحالت إىل وجهات 

يف أمريكا الش��املية فضالً عن آس��يا وأوروبا والرشق 

األوسط. 

وقد تم، حتى اآلن، تس��ليم أكر م��ن 180 طائرة 

Dreamliner إىل 20 عميالً يف جميع أنحاء العامل•
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"تطبيق اإلسرتاتيجية: املساعدات اخلارجية"

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية يحتاج القادة اإلس��رتاتيجيون إىل فهم أدوات القوة الوطنية والس��بل التي ميكنهم انتهاجها لتنفيذ االسرتاتيجيات 

والسياس��ات. فهناك فهم جيد الس��تخدام الدبلوماسية والقدرات العس��كرية واملعلومات عىل املستوى الوطني، 
ولكن استخدامات القوة االقتصادية، وبخاصة هنا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، جديرة مبزيد من الفهم. فقد 
قال الرئيس املؤس��س لدولة اإلمارات العربية املتحدة، الشيخ زايد، رحمه الله: "إن العون واملساعدات الخارجية 
هي إحدى الركائز األساسية لسياستنا الخارجية؛ ألننا نؤمن بأنه ال توجد أية فائدة حقيقية بالنسبة إلينا من الرثوة 
التي لدينا إال إذا وصلت إىل أيدي املحتاجني أيضاً، أينام كانوا، بغض النظر عن جنسياتهم أو معتقداتهم." وهكذا 

نجد أن املساعدات الخارجية كأداة من أدوات فن الحكم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تستحق التقدير.
إن القوة االقتصادية الوطنية تعني تخصيص املوارد أو توزيع حصص السلع والخدمات لتعزيز املصالح الوطنية. 
وقد يتضمن اس��تخدام القوة االقتصادية الضغط االقتصادي أو العقوبات االقتصادية، وكذلك الحوافز االقتصادية، 
مثل املس��اعدات والعالقات التجارية اإليجابية. وعىل الرغم من أن األداة االقتصادية للسلطة الوطنية تقع جزئياً 
تحت سيطرة الحكومات، وأن قطاع األعامل الخاص مينح كثرياً من النفوذ االقتصادي من خالل استثامراته األجنبية، 

فإن القوة االقتصادية بالنسبة إىل كثري من الدول هي األداة األكرث تأثرياً يف فن الحكم.
تش��مل املس��اعدات الخارجية أي نقل طوعي للموارد من بلد إىل آخر، وميكن تقديم املس��اعدات كأمارة عىل 
املوافقة الدبلوماس��ية، لتعزي��ز الحلفاء، أو ملكافأة الحكومات الصديقة عىل س��لوكها الداعم، أو لبس��ط النفوذ 
الثقايف، أو لتوفري البنية التحتية الالزمة ألسباب إنسانية، أو للحصول عىل أنواع أخرى من الفرص. ويف حالة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، فإن األسباب الرئيسية لتقديم املساعدات هي أسباب إنسانية وإيثارية.
لقد منحت دولة اإلمارات العربية املتحدة مس��اعدات كبرية لعدد من البلدان النامية، وكذلك كانت مس��اهامً 

رئيسياً يف أعامل اإلغاثة يف حاالت الطوارئ للمناطق املترضرة من النزاعات والكوارث الطبيعية.
وقد أش��ار مكتب تنس��يق املس��اعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة أن الدولة س��اهمت يف عام 
2010 بقيمة 2.80 مليار درهم يف الربامج اإلمنائية واإلنسانية يف أكرث من 120 بلداً. ويعترب الهالل األحمر الوكالة 
الرئيس��ية التي تقدم املس��اعدات واإلغاث��ة يف دولة اإلمارات. ففي عام 2010 أعط��ى الهالل األحمر ما مجموعه 
364.1 مليون درهم، وذلك بصورة رئيسية من أجل املشاريع اإلمنائية واإلنسانية. وتشمل منظامت اإلغاثة األخرى 

املؤثرة بدولة اإلمارات ديب العطاء ومؤسسة زايد.
وتقدم دولة اإلمارات العربية املتحدة أيضاً مس��اعدات ألجل التنمية. فقد قدم صندوق أبوظبي للتنمية منذ 
إنشائه نحو 13 مليار درهم إىل 207 مرشوعات يف 53 بلداً. يف عام 2013، بلغت املساعدة اإلمنائية اإلجاملية التي 
قدمته��ا اإلمارات العربية املتحدة 18.7 مليار درهم، أي بزي��ادة قدرها 375 % مقارنة بعام 2012. وعىل الرغم 
من أن دولة اإلمارات تقدم الكثري من املساعدات اإلمنائية إىل الحكومات الوطنية، فإنها تساهم أيضاً بشكل كبري 
من خالل الوكاالت الدولية. فقد أشارت وزارة املالية والصناعة بدولة اإلمارات أنه تم تقديم أكرث من 100 مليار 

درهم من خالل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل عىل مدى األربعني سنة املاضية.
وتقدي��راً ألهمية هذه الجهود، فقد أنش��أت دول��ة اإلمارات العربية املتحدة وزارة جدي��دة للتنمية والتعاون 
الدويل MICAD يف عام 2013. وتعمل هذه الوزارة بالتعاون مع املنظامت املانحة لتعزيز مكانة دولة اإلمارات 
كالع��ب رئييس يف التنمية والتعاون الدولي��ني بني الجهات املانحة الدولية، وتقرتح أولويات املس��اعدة األجنبية، 
وأعامل التطوير، واملساعدات اإلنسانية، من قبل اإلمارات العربية املتحدة. وقد أسهمت وزارة التنمية والتعاون 
الدويل بالفعل يف نرش الوعي بش��أن دور دولة اإلمارات العربية املتح��دة باعتبارها من املانحني، وتعزيز عالقات 

البالد مع الجهات املانحة الدولية األخرى، كام قامت بتمثيل دولة اإلمارات يف هيئات املساعدات الدولية.
يقول النقاد إن تقديم املس��اعدات الدولية عىل نحو فعال أمر صعب؛ فأحياناً ال تصل املس��اعدات إىل أولئك 
الذي��ن يحتاج��ون إليها بالفعل، كام يحدث نقصان يف األموال بس��بب رس��وم الدخول، وكذلك تضخم األس��عار 
والفس��اد، وهذا ما يجعل املنح ينطوي عىل كثري من التحديات. وعىل الرغم من إمكانية نقل املساعدات برسعة، 
فإن اختالف األنظمة العقائدية والخلفيات الثقافية واللغات يزيد من التعقيدات أمام تسليمها. ولكن املساعدات 
تعت��رب منق��ذة لحياة من يحتاجون إليها. وليس مثة ريب يف أن اإلمارات ميكن أن متارس كثرياً من "القوة الناعمة" 
من خالل املساعدات؛ حيث ترضب املثل والقدوة وتتخذ موقفاً يتامىش مع قيمها. ويف هذا السياق فإن الرتكيز يف 
تسليم املساعدات عىل من هم يف أشد الحاجة إليها يعد مثاالً قوياً عىل الرحمة اإلماراتية وأداة قوية من أدوات 

فن الحكم يف أيدي قادة الوطن•



38

تقارير

|  العدد 513  |  أكتوبر 2014  |

يؤمـن مستـوى جديـدًا من احلمايـة للطائــرات احلربيــة 
نجح��ت رشكة Raytheon بالتعاون مع الجيش األمرييك 

يف تنفيذ أول عملية اعرتاض ضد صاروخ كروز باستخدام 

 Accelerated Improved الصاروخ االعرتايض املتط��ور

Intercept Initiative missile، ك��ام نجح أيضاً صاروخ 

 UAS )يف تدم��ري مركب��ة جوية آلية )غ��ري مأهولة AI3

 Black Dart وجرت عمليات االعرتاض خالل أحد عروض

وهو عبارة عن مناورة عسكرية أمريكية جرت مؤخراً.

ويؤمن الصاروخ AI3 مس��توى جديداً من الحامية 

بالنس��بة إىل الطائرات الحربية املقاتلة عن طريق رصد 

وتدمري الصواريخ أثناء تحليقها يف الجو، عالوة عىل رصد 

وتدمري التهديدات األخرى مثل مدافع الهاون )املورتر( 

واملركبات الجوية اآللية )غري املأهولة( UAS وصواريخ 

كروز. وقد جرى تصمي��م الصاروخ AI3 يك يكون أحد 

الحل��ول القليل��ة التكلف��ة القادرة عىل دم��ج األجهزة 

واملع��دات الحكومي��ة املوجودة يف الخدم��ة حالياً مع 

 Command and Control أنظمة القيادة والتحك��م

Systems الحالية التي يس��تخدمها الجيش األمرييك يف 

الوقت الح��ارض. ويتوقع الخرباء أن يس��اهم الصاروخ 

AI3 يف تعزي��ز الحامي��ة الالزم��ة  للطائ��رات الحربية 

املقاتلة ضد الصواري��خ ومدافع الهاون وصواريخ كروز 

واملركبات الجوية اآللية )غري املأهولة(.

AI3 تصميم وبناء الصاروخ
 وق��د تعاونت رشك��ة Raytheon مع الجيش األمرييك 

يف تصميم وبناء الصاروخ االعرتايض الجديد AI3 ضمن 

إط��ار أح��د برامج التطوي��ر والعرض التي اس��تغرقت 

18 ش��هراً، والص��اروخ االعرتايض AI3 م��ن إنتاج رشكة 

Raytheon )وه��و عب��ارة عن نس��خة م��ن الصاروخ 

AIM-9M(، وه��و الص��اروخ الذي يعت��رب مبثابة نظام 

تجميع للنظ��ام AI3 Battle Element system الذي 

يشمل:

• جهاز الرادار KRFS ملراقبة الحرائق.

.Avenger قاذف صاروخي معدل من طراز •

• نظام املراقبة والسيطرة امللحق مبدفع الهاون )املورتر( 

.C-RAM املضاد للصواريخ

قدرات ومميزات
وتق��وم الصواريخ من طراز AI3، التي يتم إطالقها عن 

طريق القاذف الصاروخي Avenger، باعرتاض الهدفني 

ع��ىل ارتف��اع منخفض فوق امل��اء وفوق املس��طحات 

البحري��ة، وهي القدرات التي أمكن الحصول عليها عن 

طريق تحديث نظام البحث شبه الفعال وجهاز الرادار 

 Missile's Semi-Active Seeker امللحق��ني بالصاروخ

AI3 تختبـر بنجـاح الصـاروخ االعرتاضـي اجلديـد Raytheon 

and Radar، وتعترب القدرة عىل تدمري املركبات الجوية 

اآللية )غ��ري املأهولة( UAS والتهدي��دات الصاروخية 

األخرى أهم مزايا نظام الحامية ضد النريان غري املبارشة 

 Indirect Fire Protection Capability IFPC

IFPC   ل��دى الجيش األمرييك. ويعترب نظام Block 1

نظام تسلح متحرك منصوب عىل األرض، وهو مخصص 

لتنفيذ عمليات الرصد والتتبع واالش��تباك مع املركبات 

الجوي��ة اآللية )غري املأهولة( وصواري��خ كروز وغريها 

من الصواريخ األخرى وقط��ع املدفعية ومدافع الهاون 

)املورتر( وتدمريها.

آفاق جديدة
ورصح الدكت��ور توماس آر. باس��نج، نائب رئيس رشكة 

ريثي��ون لش��ؤون أنظم��ة الصواري��خ املتقدم��ة، بأن 

"الص��اروخ AI3 الذي تنتجه الرشكة يفتح آفاقاً جديدة 

بقدرته عىل تدمري هذه األهداف الصعبة التي تش��كل 

تهديداً خطرياً عىل الطائرات املقاتلة يف الوقت الحارض. 

وق��د نجحن��ا يف تطوير ص��اروخ قادر عىل االنس��جام 

والعم��ل بص��ورة متوافقة م��ع بقية األنظم��ة األخرى 

املوج��ودة يف ترس��انة الجيش األمرييك حالي��اً. ويتميز 

الص��اروخ بقلة تكاليف��ه وقلة خطورت��ه، باإلضافة إىل 

إمكانية نرشه يف ساحات القتال قريباً".

 Black ويف مطلع الع��ام الحايل، واس��تعداداً لعرض

Dart، نجح الصاروخ AI3 يف تدمري صاروخ قطره 240 

ملليم��رت ومركب��ة جوية آلية )غ��ري مأهولة( يف مضامر 

Yuma Proving Ground بوالية أريزونا.

وأضاف باسنج أن "عرض Black Dart كان الفرصة 

 AI3 املثىل بالنس��بة إلينا الستعراض قدرات الصاروخ

املتط��ورة، واس��تعراض إمكانياته كص��اروخ اعرتايض 

•"IFPC Block 1 ثانوي قليل التكلفة لنظام

A13 خالل عملية اختبار الصاروخ

A13 مصمم لحامية املقاتلني من التهديدات 
املختلفة
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القيادة والسيطرة المتكاملة

لفترة تزيد عن 4 عقود، كانت شركة Raytheon وما تزال شريكًا موثوقًا في 
تزويد حلول C4I لقوات الدفاع الوطني، والتي تمتاز بأداء تشغيلي مثالي 

يعمل من أول مرّة وفي كّل مرّة. توفِّر حلولنا المصممة والمتكاملة من 
أنظمة C4I مزايا فريدة في تقديم تنبيه بالحالة الراهنة ومعلومات خاصة 

بصناعة القرار، بمستوى عاٍل من الموثوقية والمرونة والقدرة الفائقة. اختاروا 
أنظمتنا للحصول على أداء تشغيلي يضاهي موثوقية شراكتنا. 

المهمة:
 الوضوح والسيطرة

C4I-mod :الكلمة الرئيسية | Raytheon.com

اطلعوا على كيفية قيامنا بتحديث وتكامل 
ودعم أنظمة C4I األكثر تطورًا في العالم.

تواصل معنا
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نظام شركة Northrop Grumman للدفاع املضاد يستكمل 
اختبارات الطريان لدى اجليش األمريكي

النظام أثبت فعاليته التشغيلية يف ظل ظروف الطريان الصعبة

يتميز التصميم الهندسي 
املفتوح الذي يتمتع به النظام 

باستخدام أحدث أساليب 
التكنولوجيا يف الطائرات احلربية 

املقاتلة ملواجهة التهديدات 
الراهنة واملستقبلية

نجح نظ��ام رشكة "نورثروب جرومان" للدفاع املضاد العامل باألش��عة تحت 

 Northrop Grumman Corporation's Common Infrared الحم��راء

Countermeasures CIRCM system يف اس��تكامل جول��ة جدي��دة من 

اختبارات الطريان لدى الجيش األمرييك مؤخراً عن طريق إثبات قدراته وهو 

.UH-60M Black Hawk مثبت فوق طائرة مروحية من طراز

وقد جرى اختبار الطريان يف ترسانة "ردستون" يف "هنتسفيل" بوالية ألباما 

األمريكية مبعرفة مرك��ز Redstone Test Center  وقد جرى إخضاع  نظام 

رشك��ة "نورث��روب جرومان" للدفاع املض��اد العامل باألش��عة تحت الحمراء 

لظروف قاس��ية عىل مدار فرتة استمرت ستة أس��ابيع، لتعلن الرشكة بعدها 

نج��اح النظام يف اجتياز خطة االختبار التي وضعتها الحكومة األمريكية. وقد 

أثبت النظ��ام فعاليته يف ظل الظروف التش��غيلية الصعب��ة مثل االنعطاف 

واملي��ل ونريان األس��لحة والطلقات الكاش��فة والطلقات املتع��ددة واملراوح 

الدوارة وعادم املحرك، كام أثبت قدرته العالية عىل األداء ضد أجهزة الكشف 

.Captive Missile Seekers

وق��د رصح جيفري كيو. بالومبو، نائب رئي��س مجلس اإلدارة ومدير عام 

رشكة "نورثروب جرومان" لشؤون األنظمة األرضية وأنظمة الحامية الذاتية، 

ب��أن "نظ��ام رشكة نورثروب جروم��ان للدفاع املضاد العامل باألش��عة تحت 

الحمراء نجح يف كل مرة يف إثبات فعاليته عىل أعىل مس��توى. وقد جاء أداء 

اختب��ار الطريان هذه املرة متوافقاً متاماً م��ع نتائج االختبارات املعملية التي 

أجرته��ا الرشكة، وأثبتت أن برمجياتنا قد دخلت مرحلة النضج بالفعل، وهي 

املرحلة التي يتطلع عدد كبري م��ن الربامج للوصول إليها وتحقيقها. ويعتمد 

نظام رشكة نورثروب جرومان للدفاع املضاد العامل باألش��عة تحت الحمراء 

عىل أكر من مليون س��اعة طريان يف مسارح العمليات، باإلضافة إىل أكر من 

ألف ساعة من االختبارات املعملية Instrumented CIRCM Tests، األمر 

الذي مكننا م��ن التعامل بنجاح مع مجموعة الس��يناريوهات الصعبة التي 

واجهها النظام أثناء مرحلة اختبارات الطريان ضمن هذا الربنامج".

نظام خفيف الوزن
ويعترب نظ��ام رشكة نورثروب جرومان للدفاع املضاد العامل باألش��عة تحت 

الحم��راء نظاماً خفيف ال��وزن وميكن االعتامد عليه يف الدف��اع املضاد، كام 

أن��ه يعم��ل بالليزر، ويس��تخدم النظام تصميامً هندس��ياً مفتوحاً يس��مح 

بدمجه وتش��غيلة بصورة متوافقة م��ع أنظمة اإلن��ذار القدمية والجديدة 

 Legacy and Emerging Missile Warning Systems ض��د الصواري��خ

بالنس��بة إىل الطائرات ذات األجنحة الدوارة واملائلة والثابتة التابعة ألفرع 

القوات املسلحة املختلفة.

وتعم��ل رشكة نورث��روب جرومان حالياً عىل تطوير نظ��ام بالتعاون مع 

رشكت��ي SELEX ES and Daylight Solutions وقد جرى تركيب أنظمة 

رشكة نورثروب جرومان العاملة باألش��عة تحت الحمراء للدفاع املضاد عىل 

أك��ر من 850 طائرة متث��ل 55 طرازاً مختلفاً مث��ل الطائرات ذات األجنحة 

الكبرية والصغرية والدوارة واملائلة.

وأضاف جيفري كي��و. بالومبو أن رشكة نورث��روب جرومان، التي تتمتع 

بتاريخ طويل يف مجال إنتاج األنظمة رشكة العاملة باألش��عة تحت الحمراء 

للدف��اع املضاد، نجحت يف إثب��ات قدرتها عىل تطوير مث��ل هذه األنظمة 

وإدخاله��ا مرحلة اإلنتاج الكامل. ويتميز التصمي��م الهنديس املفتوح الذي 

يتمتع به نظام رشكة نورثروب جرومان للدفاع املضاد العامل باألشعة تحت 

الحمراء باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا يف الطائرات الحربية املقاتلة 

حتى ميكنها مواجهة التهديدات الراهنة واملستقبلية•
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"سرتاتا" حتتفل بتخريج 42 فنيًا مواطنًا من برنامج تدريب 
فنيي صناعة الطريان

احتفل��ت رشك��ة "س��رتاتا" للتصنيع اململوك��ة بالكامل 

لرشكة مبادلة للتنمي��ة "مبادلة" واملتخصصة يف تصنيع 

أج��زاء هي��اكل الطائرات من امل��واد املركبة بتخرج 42 

مواطناً ومواطنة م��ن برنامج تدريب الفنيني املخصص 

لتدريب املواطنني اإلماراتي��ني وتأهيلهم للعمل كفنيي 

صناعة طريان يف "سرتاتا".

وتم تخريج الدفعتني السادس��ة والس��ابعة من هذا 

الربنامج يف حفل رسمي تم تنظيمه يف جامعة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة مبدين��ة العني بحض��ور الدكتور عيل 

راش��د النعيم��ي مدير الجامعة وبدر س��ليم س��لطان 

العل��امء الرئيس التنفي��ذي لرشكة س��رتاتا وبعض من 

أعضاء مجلس إدارة الرشكة باإلضافة إىل عدد من ذوي 

الخريجني.

وط��ور الربنام��ج التدريب��ي من خ��الل الرشاكة بني 

"س��رتاتا" وكل من جامع��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة 

ورشك��ة "لوكهيد مارتن" وهو مصم��م إلعداد املتدربني 

اإلماراتي��ني وتزويده��م باملهارات للعم��ل والتطور يف 

مج��ال صناعة الطريان. وتخرج م��ن هذا الربنامج حتى 

اآلن 175 خريج��اً مواطناً، ويتوق��ع انضامم الخريجني 

الج��دد البالغ عدده��م 42 خريجاً مواطن��اً للعمل يف 

"س��رتاتا" التي ميث��ل املواطنون اإلماراتيون فيها نس��بة 

40 % م��ن إجاميل العاملني وبالتايل سيس��اهم انضامم 

الخريجني الجدد إىل "س��رتاتا" برفع نسبة التوطني فيها 

إىل 50 % مع نهاية العام 2015.

بناء اقتصاد مستدام
وقال بدر سليم سلطان العلامء الرئيس التنفيذي لرشكة 

"س��رتاتا" للتصنيع أن التوطني يف "س��رتاتا" يشكل هدفاً 

أساس��يا من األهداف التي نس��عى لتحقيقها ونقيم به 

أداء رشكتنا ونحن فخورون مبس��اهمتنا يف تحقيق رؤية 

إم��ارة أبوظب��ي نحو بن��اء اقتصاد مس��تدام قائم عىل 

املعرفة ولتحقيق ذلك نسعى ألن يحصل موظفونا عىل 

أعىل مس��توى من التعليم والتدريب الفني وقد شغل 

املوظفون اإلماراتيون يف س��رتاتا وظائف قيادية عديدة 

يف "س��رتاتا" تش��مل إدارة اإلنتاج والش��ؤون التجارية 

وامل��وارد البرشية وقس��م الهندس��ة والش��ؤون املالية 

وه��ؤالء الخريج��ون يصنع��ون عالمة فارق��ة يف مجال 

صناعة الط��ريان العاملية ويس��اهمون يف تعزيز مكانة 

أبوظبي كمركز عاملي يف صناعة الطريان.

وأضاف العلامء أنه يف وقت قيايس ال يتجاوز خمسة 

أع��وام من��ذ ب��دء اإلنتاج يف رشكة "س��رتاتا" توس��عت 

الرشكة لتصبح الرشيك املفضل لكربيات رشكات صناعة 

الطائرات العاملية مثل "بوينج" و"إيرباص" حيث تصل 

قيمة العقود امللزمة املوقعة مع هذه الرشكات إىل 7.5 

مليار دوالر أمرييك وذلك حتى العام 2030.

وتشمل بيئة العمل يف "سرتاتا" التدريب املستمر 

ومكافأة املتميزين يف العمل، ومن خالل طرح عديد 

م��ن ال��دورات املكثف��ة يف مج��ال اإلدارة والقيادة 

فإن املوظفني يف "س��رتاتا" يتمتع��ون بالقدرات التي 

متكنه��م من مواجه��ة التحديات يف بيئ��ة العمل يف 

مجال صناعة الطريان.

وباإلضافة إىل برام��ج التعليم والتدريب والتطوير 

يف "س��رتاتا" أطلق��ت الرشك��ة مؤخراً حمل��ة إعالنية 

الس��تقطاب الكوادر الوطنية الش��ابة للمساهمة يف 

تطوير قطاع صناعة الطريان يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة من خالل االنضامم إىل برنامج تدريب الفنيني 

املخصص للمواطنني•

تسعى "سرتاتا" 
الستقطاب الكوادر 

الوطنية الشابة 
للمساهمة يف 

تطوير قطاع صناعة 
الطريان يف دولة 

اإلمارات

»سرتاتا« تحتفل بتخريج 42 فنيا مواطنا من برنامج تدريب فنيي صناعة الطريان



تقارير

متثل الطائ��رة املتقدمة E-2D ثورة حقيقية يف أس��لوب إدارة 

س��الح البحرية للقيادة والتحكم. وتقوم الطائرة بعمل "الظهري 

الرباعي الرقمي" Digital Quarterback من حيث االنقضاض 

عىل اله��دف قبل تدم��ريه وإدارة املهمة وإبق��اء املجموعات 

القتالية املعتمدة عىل الش��بكات بعيداً ع��ن مصدر الخطورة، 

األمر الذي يجعل الطائرة E-2D Advanced Hawkeye أهم 

سالح يف تنفيذ املهمة بغض النظر عن طبيعتها.

 E-2D وم��ن أه��م املمي��زات الت��ي تتمتع به��ا الطائ��رة

Advanced Hawkeye أنه��ا متن��ح الطائ��رات املقاتل��ة وعياً 

ميداني��اً أفض��ل بس��احة القتال، الس��يام يف مج��ال العمليات 

املعلوماتي��ة املس��ؤولة ع��ن إدارة املعرك��ة والدف��اع الجوي 

والصاروخ��ي املرسح��ي، وق��درات دم��ج أنظمة االستش��عار 

املتعددة داخل النظام املحمول جواً.

قدرات دفاعية متطورة
ولدى الطائرة E-2D Advanced Hawkeye قدرات استشعار 

راداري��ة وإمكانيات فعالة معتمدة عىل الش��بكات، وكلتاهام 

تس��بق مثيالتها يف أي طائ��رة أخرى بجيلني ع��ىل األقل، األمر 

الذي ميكن الطائرة من بث معلومات مهمة وحساسة للقوات 

الطائرة املتقدمة Hawkeye تستعد للهجوم
 E-2D تؤمن وعيًا ميدانيًا أفضل يف ساحة القتال

E-2D الطائرة املتقدمة

املش��رتكة واألطراف املستفيدة األخرى. وتزود هذه اإلمكانيات 

الطائ��رات الحربي��ة املقاتلة بالوع��ي امليداين ال��الزم لتقليص 

الفاصل الزمني بني الوعي املبديئ واالشتباك الفعيل مع الهدف.

 Northrop Grumman ويف ع��ام 2003 حرصت رشك����ة

 Delta عىل تسليم الطائرة املعروفة باسم Team Hawkeyeو

 System وه��ي أول طائ��رة لتطوير وع��رض األنظم��ة One

Development and Demonstration Aircraft. ويف ع��ام 

2007 أوف��ت الرشكة بوعدها بإج��راء أول اختبار طريان ناجح 

للطائ��رة. وتعت��رب الطائ��رة Advanced Hawkeye العم��ود 

الفق��ري ملنظومة الدفاع الجوي والدف��ع الصاروخي املرسحي 

لدى البحرية األمريكية يف املناطق الساحلية وعىل اليابسة ويف 

البحار املفتوحة أيضاً.

 E-2D Advanced ويتمت��ع أح��دث جيل م��ن طائ��رات



يتمتع أحدث 
جيل من طائرات 

 E-2D Advanced
Hawkeye بجهاز 

رادار جديد وقدرات 
دفاعية صاروخية 

مسرحية وأنظمة 
استشعار متعددة

Hawkeye بجه��از رادار جدي��د وق��درات دفاعي��ة صاروخية 

مرسحية، وأنظمة االستش��عار املتع��ددة، باإلضافة إىل مقصورة 

 Northrop Grumman قي��ادة زجاجي��ة تكتيكية من إنت��اج

.Navigation Systems

وتقوم رشكة Northrop Grumman بتوريد جهاز اإلرسال، 

 L-3 بتوري��د جه��از االس��تقبال، ورشك��ة Raytheon ورشك��ة

Communications Randtron بتوري��د اله��وايئ ذي الرتدد 

العايل UHF antenna، ورشكة BAE Systems CNIR بتوريد 

 Identification نظام التمييز بني الطائرات الصديقة واملعادية

Friend or Foe System  ك��ام تتمت��ع الطائ��رة أيض��اً مبيزة 

تزويده��ا بالوق��ود أثناء الطريان، األمر ال��ذي يعني إطالة مدة 

بقائها يف الجو ملدة ترتاوح بني مثاين وتسعة ساعات.

التقييم العمليايت
وم��ن املقرر أن تحل الطائرة Advanced Hawkeye محل كل 

الطائ��رات ال� 75 م��ن طراز USN E-2C، وق��د بدأت الطائرة 

عملية التطوير والعرض الكاملة يف ش��هر أغسطس عام 2003. 

ويف ع��ام 2007 ف��ازت رشك��ة Northrop Grumman بعقد 

للبدء يف إنتاج تجريبي يشمل ثالث طائرات يتم تسليمها يف عام 

2010. وق��د خرجت الطائرة E-2D من مصنع اإلنتاج يف ش��هر 

مايو عام 2007، وقامت برحلتها األوىل بعد ذلك بثالثة شهور.

 Operational وتم االنتهاء من التقييم العمليايت/التشغييل

Assessment يف ش��هر نوفمرب عام 2008، أعقبه شحن الطائرة 

إىل مقر البحرية األمريكية يف Patuxent River بوالية مريالند 

إلجراء االختبارات البحرية الالزمة. وقد جرى تسليم أول طائرة 

من طراز E-2D إىل البحرية األمريكية يف شهر يوليو عام 2010، 

ونفذت الطائرة عملية إطالق ناجحة يف عام 2011 باس��تخدام 

 Prototype منوذج من نظ��ام إلكرتومغناطييس إلطالق الطائرة

 Electromagnetic Aircraft Launch System: EMALS

وم��ن املقرر بدء عملية التش��غيل املبديئ يف ش��هر أكتوبر عام 

.2014

وقد رص��دت "قي��ادة األنظمة الجوي��ة" التابع��ة للبحرية 

األمريكية US Naval Air Systems Command عقداً بقيمة 

94.6 مالي��ني دوالر لب��دء مرحل��ة اإلنتاج املب��ديئ إلنتاج أربع 

طائرات.

وقد أرست البحرية األمريكية عقداً بقيمة 795 ماليني دوالر 

عىل رشك��ة Northrop Grumman Corporation يف ش��هر 

أغس��طس عام 2010 لتصميم وتصني��ع وتوريد خمس طائرات 

م��ن ط��راز LRIP E-2D Hawkeye، باإلضافة إىل قطع الغيار 

الالزم��ة. وتجري البحرية الهندية حالياً محادثات مع مس��ؤويل 

رشكة Northrop Grumman لرشاء ست طائرات.

وق��د حصل��ت رشك��ة Northrop Grumman ع��ىل عقد 

بقيم��ة 617 مالي��ني دوالر م��ن البحري��ة األمريكية يف ش��هر 

أغس��طس عام 2013 إلنتاج وتس��ليم خمس طائرات من طراز 

.E-2D Advanced Hawkeye

ويف ش��هر يناير من العام الجاري أرس��ت البحرية األمريكية 

 Northrop عق��دا بقيم��ة 226.7 مالي��ني دوالر ع��ىل رشك��ة

Grumman لتصمي��م وإنتاج وتجربة جه��از تزويد الطائرات 

 E-2D Advanced عىل الطائ��رة IFR بالوق��ود أثناء الط��ريان

.Hawkeye

وق��د رصح النقي��ب جون ليم��ون، مدي��ر الربنامج مبكتب 

 ،E-2/C-2 برنامج نظام املعلومات التكتيكية املجوقلة للطائرة

 IFR ب��أن "إضافة جهاز تزويد الطائ��رات بالوقود أثناء الطريان

إىل الطائرة E-2 Hawkeye الحالية من ش��أنه أن يوسع نطاق 

مهامها الحيوية املتعلقة بتأمني املعلومات وبثها بصورة مستمرة 

إىل الطيار املقاتل الذي يعتمد عليها بالفعل"•



ميثل القانون رقم 7 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مكافحة الجرائم اإلرهابية، 

خطوة نوعية ضمن اإلسرتاتيجية األمنية املتكاملة فضالً عن كونه يعد مبنزلة 

تحصني قانوين وترشيعي للدولة والوطن ضد أي خطر إرهايب، ويعكس 

مصداقية اإلمارات يف مواجهة هذه الظاهرة العاملية البغيضة وبذل الجهود 

من أجل حامية املكتسبات التنموية والحفاظ عىل اإلمارات واحة لألمن 

واألمان واالستقرار، فضالً عن أن القانون يعكس يف أحد أبعاده التزام اإلمارات 

بتعهداتها حيال مكافحة اإلرهاب وتجريم جميع أشكاله والتصدي للمامرسات 

واألنشطة اإلرهابية كافة.

إعداد: التحرير

قانون مكافحة اجلرائم اإلرهابية..الدوافـــــــــــــــــع واملضمون واملردود على األمن الوطني 
حتصني قانوين وتشريعي للبيئة األمنية ومكتسبات التنمية الشاملة ضد اإلرهاب
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قانون مكافحة اجلرائم اإلرهابية..الدوافـــــــــــــــــع واملضمون واملردود على األمن الوطني 
حتصني قانوين وتشريعي للبيئة األمنية ومكتسبات التنمية الشاملة ضد اإلرهاب

ويف ه��ذا امللف تح��اول مجلة »درع الوطن« تس��ليط 

الض��وء عىل قانون اإلرهاب الجدي��د، وما يتميز به من 

جوان��ب عدة، وم��ردوده عىل األمن الوطني الش��امل 

لإلمارات، م��ع إلقاء نظرة رسيعة ع��ىل بعض القوانني 

الدولية يف التعامل مع ظاهرة اإلرهاب.

تقدم دولة اإلم��ارات العربية املتحدة منوذجاً فريداً 

لدول املنطقة يف األمن واالستقرار،  ليس فقط ملا تتمتع 

ب��ه من م��ؤرشات يف التامس��ك والس��ام املجتمعي يف 

الداخل، وإمنا أيضاً لدورها الفاعل يف دعم أس��س األمن 

واالس��تقرار يف املنطقة والعامل. ويجسد قانون مكافحة 

الجرائم اإلرهابية الذي أصدره صاحب الس��مو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، 

حفظه  الدول��ة،  رئي��س 

الله، برقم 7 لسنة 2014 

يف ش��هر أغسطس 2014 

اإلم��ارات  إس��راتيجية 

الش��املة يف التعاطي مع 

اإلره��اب والعنف  خطر 

والتط��رف املرتبط��ان به، حي��ث يتبنى القان��ون رؤية 

ش��املة يف النظر إىل مفهوم اإلرهاب، س��واء يف تعريفه 

أو يف مظاهره املختلفة أو يف تأثرياته املحتملة عىل أمن 

املجتمع واستقراره.

التوقيت الذي ص��در فيه القانون يؤكد بجاء 

م��دى إدراك اإلم��ارات لخط��ورة املرحل��ة التي 

تش��هدها منطقة الرشق األوسط، يف ظل تصاعد 

خط��ر التطرف واإلره��اب يف العدي��د من دول 

املنطقة، األمر الذي يتطل��ب معه تعديل اإلطار 

الترشيع��ي والقانوين ليتواكب مع هذه التغريات 

واملس��تجدات الت��ي ش��هدتها البيئ��ة األمنية يف 

املنطقة بعد ما يسمى بثورات الربيع العريب، وما ارتبط 

بها م��ن تحوالت أس��همت يف تصاعد خط��ر اإلرهاب 

وبروز جامعات جهادية متطرفة جديدة تؤمن بالعنف 

والقت��ال وتق��دم منوذجاً بش��عاً تزعم أن��ه ميثل الدين 

اإلسامي الحنيف.

لقد أثبتت دولة اإلمارات العربية املتحدة من خال 

قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية الجديد أنها سباقة يف 

التعام��ل مع مخاطر اإلره��اب، بدليل أن دوالً كربى يف 

الع��امل بدأت تعيد النظر يف قوانينه��ا الخاصة مبكافحة 

اإلره��اب، كربيطاني��ا التي أعلنت قب��ل أيام عن حزمة 

من القوان��ني الجدي��دة ملواجهة التط��رف واإلرهاب، 

متنح الحكومة الربيطانية "صاحيات محددة وسلطات 

تقديرية" لحرمان املش��تبه فيهم باملشاركة يف اإلرهاب 

من الع��ودة إىل بريطانيا وذلك مللء ثغرة يف الرس��انة 

القانوني��ة الربيطاني��ة حتى تكون ق��ادرة عىل التعامل 

بشكل أفضل مع اإلرهاب.

نبذة عن القانون
أصدر صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله، يف شهر أغطس املايض قانوناً 

اتحادياً رقم 7 لس��نة 2014 بش��أن مكافح��ة الجرائم 

اإلرهابي��ة. وحظ��ي قانون مكافحة الجرائ��م اإلرهابية 

مبناقش��ات مس��تفيضة عىل مائ��دة املجل��س الوطني 

االتح��ادي، إذ عق��د بتاري��خ 21 يوليو املايض جلس��ة 

اس��تثنائية يف دور انعقاد غري عادي، ملناقش��ة مرشوع 

القان��ون، بع��د أن تلقاه م��ن الحكوم��ة يف 22 يونيو 

امل��ايض. وتضمن القانون 70 مادة، تناولت املادة األوىل 

م��ن القانون تعاري��ف لبعض املصطلح��ات والكلامت 

املنصوص عليه��ا يف القانون، ومن ه��ذه املصطلحات: 

»الجرمي��ة اإلرهابية«، و»الغرض اإلره��ايب« و»التنظيم 

اإلره��ايب«، في��ام تناولت امل��ادة الثاني��ة الجرائم التي 

ت��ري عليها أحكام هذا القان��ون، وتطرقت املادتان 3 

و4 إىل تصنيف الجرائم والجهات املرتبكة ضدها، فضاً 

عن قواع��د رسيان القانون من حي��ث الزمان واملكان، 

وتناول��ت املواد م��ن 5 إىل 18 إىل العقوبات التي ينص 

عليه��ا القانون يف ح��ال ارتكاب أح��د األفعال املصنفة 

تحت بند اإلره��اب التي قد تصل عقوبتها إىل اإلعدام. 

واس��تعرضت املواد م��ن 19 إىل 21 الجرائ��م املتعلقة 

القانون يعكس التزام 
اإلمارات بتعهداتها 

حيال مكافحة اإلرهاب 
وجترمي جميع أشكاله 
والتصدي للممارسات 

اإلرهابية كافة
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يقوم عليه��ا نظام الحكم يف الدول��ة، أو قصد به قلب 

نظ��ام الحكم يف الدولة أو االس��تياء علي��ه، أو تعطيل 

بعض أحكام الدس��تور بطريقة غ��ري مرشوعة، أو منع 

إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من 

مامرس��ة أعاملها، أو اإلرضار بالوحدة الوطنية أو السلم 

االجتامعي. ويعاقب بالس��جن املؤبد كل من اختطف 

لغرض إرهايب وس��يلة من وسائل النقل الجوي أو الربي 

أو املايئ، وتكون العقوبة اإلعدام أو الس��جن املؤبد إذا 

نت��ج عن الفعل املذكور إصابة أي ش��خص، أو إذا قاوم 

الج��اين بالقوة أو العنف الس��لطات العامة أثناء تأدية 

وظيفتها يف اس��تعادة الوس��يلة من س��يطرته، وتكون 

العقوبة اإلعدام إذا نتج عن فعل الجاين وفاة شخص.

ويعاقب بالس��جن املؤبد كل م��ن أتلف أو عطل أو 

عرّض عمداً للخطر وس��يلة من وسائل النقل، ويعاقب 

بالسجن املؤبد كل من صنع أو جهز أو حرض أو استورد 

أو أص��در أو أدخ��ل إىل الدولة أو أخ��رج منها أو حاز 

أو أحرز أو ترصف يف أس��لحة غري تقليدية، أو نقلها أو 

رشع يف نقلها عن طريق الربيد أو إحدى الوسائل، وكان 

ذلك لغرض إرهايب. ويعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد 

كل من اختلس أو رسق أس��لحة غري تقليدية، أو حصل 

عليها باس��تخدام القوة أو بالتهديد أو بإحدى وس��ائل 

الخداع أو االحتيال أو االبتزاز، وكان ذلك لغرض إرهايب، 

ك��ام يعاقب باإلعدام أو الس��جن املؤب��د كل من رشع 

يف اس��تخدام األس��لحة غري التقليدية، وتكون العقوبة 

اإلعدام إذا اس��تخدم الجاين تلك األس��لحة، وكان ذلك 

لغرض إرهايب.

ويعاقب بالس��جن مدة ال تقل عن عرش سنوات كل 

بالتهدي��دات اإلرهابي��ة، يف ظل الظ��روف التي توحي 

بجدة التهديد، وتناول��ت املواد من 22 إىل 27 الجرائم 

املتعلق��ة بتنظي��م اإلرهاب، فيام تناول��ت املادتان 28 

إىل 29 تصنيف��ات جرائ��م التآمر ع��ىل ارتكاب األعامل 

اإلرهابي��ة، واملادتان 30 و31 اس��تعرضتا جرائم متويل 

اإلره��اب، ك��ام تناول��ت امل��واد 32 إىل 34 تصنيفات 

الجرائ��م املس��اندة لإلره��اب، أما امل��ادة 35 فتناولت 

جرائم الرويج لإلرهاب. واس��تعرضت املواد من 36 إىل 

39 الجرائ��م املرتبطة باإلرهاب، وتناولت املادة 41 كل 

الجرائم اإلرهابية املنص��وص عليها يف القوانني األخرى، 

كام تناولت املواد من 41 إىل 63 كل األحكام املوضوعية 

والجرائم الخاصة، فيام تناول��ت املواد املتبقية التدابري 

اإلدارية ملكافحة الجرائم اإلرهابية. 

ووفقاً للقانون، تم تحديد جرائم العمليات اإلرهابية 

وعقوباتها، إذ يعاقَب باإلع��دام كل من حاول أو رشع 

أو قام باالعتداء عىل س��امة رئي��س الدولة أو نائبه أو 

أحد أعض��اء املجلس األعىل لاتحاد أو أولياء العهود أو 

نوابه��م أو أفراد أرسهم، أو تعم��د تعريض حياتهم أو 

حريتهم للخط��ر، ويعاقَب بالعقوب��ة ذاتها إذا وقعت 

الجرمي��ة أو رشع يف ارتكابها. ويعاقَب بالس��جن املؤبد 

من لج��أ إىل العنف أو التهديد به، لحمل رئيس الدولة 

أو نائب��ه ع��ىل أداء عمل من اختصاص��ه قانوناً أو عىل 

االمتن��اع عن��ه، ويعاقب بالس��جن املؤبد م��ن لجأ إىل 

العنف أو التهديد به لحمل رئيس الوزراء أو أحد نوابه 

أو أحد الوزراء أو رئي��س املجلس الوطني االتحادي أو 

أح��د أعضائه ع��ىل أداء عمل من اختصاص��ه قانوناً أو 

عىل االمتناع عنه. ويعاقب باإلعدام أو الس��جن املؤبد 

قانون مكافحة 
اإلرهاب اجلديد 

ينطوي على أهمية 
بالغة ويعد سياجًا 

يحمي مكتسبات 
اإلمارات

كل من حاول أو رشع يف االعتداء عىل س��امة ش��خص 

مش��مول بالحامية الدولية، وتكون العقوبة اإلعدام إذا 

وقعت الجرمي��ة، ويعاقب بالس��جن املؤبد أو املؤقت 

ال��ذي ال تقل مدته عن س��بع س��نوات كل من خطف 

ش��خصاً أو قبض علي��ه أو حجزه أو حبس��ه رهينًة، أو 

حرمه من حريته بأية وسيلة، وكان ذلك لغرض إرهايب. 

ويعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من ارتكب فعاً 

أو امتنع عن فعل من ش��أنه بطبيعته أو يف س��ياقه أو 

قصد به تهديد اس��تقرار الدولة أو س��امتها أو وحدتها 

أو س��يادتها أو أمنها أو مناهضة املبادئ األساسية التي 

ال لإلرهاب..صوت الضمري اإلنساين
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من أعلن بإحدى طرق العانية عداءه للدولة، أو لنظام 

الحك��م فيها، أو ع��دم والئه لقياداته��ا. ووفقاً للجرائم 

املتعلق��ة بتنظي��م اإلره��اب يف القان��ون، فإنه يعاقب 

باإلعدام أو السجن املؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم 

أو أدار أو توىل قيادة يف تنظيم إرهايب، وتحكم املحكمة 

بح��ل التنظيم اإلرهايب وإغ��اق أمكنت��ه ومقاره، كام 

يعاقب بالس��جن املؤبد أو املؤق��ت الذي ال تقل مدته 

ع��ن عرش س��نوات كل من أكره أو حمل ش��خصاً عىل 

االنض��امم أو االلتحاق أو املش��اركة أو البقاء يف تنظيم 

إرهايب، ويعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من أنشأ 

أو أس��س أو أدار مركزاً بقصد التدريب عىل العمليات 

اإلرهابي��ة، وتحكم املحكمة بحل املركز وإغاق أمكنته 

ومقاره.

ويحظر عقد أي اجتامع أو تجمع يف أي مكان بالدولة 

من أي تنظيم إرهايب أو أش��خاص إرهابيني، وللس��لطة 

العامة فض هذا االجتامع أو التجمع باس��تعامل القوة 

عند االقتضاء، ويعاقب بالس��جن املؤبد أو املؤقت كل 

من ش��ارك يف اإلعداد ملثل هذا االجتامع أو التجمع أو 

شارك أو اشرك فيه بالسجن املؤبد أو املؤقت. ويعاقب 

بالس��جن املؤبد كل من س��عى لدى دول��ة أجنبية أو 

اإلمارات جزء ال 
يتجزأ من اجملتمع 
الدويل وال ميكن أن 
تنعزل عن اجلهود 
اإلقليمية والدولية 

ملكافحة هذه 
الظاهرة

تنظيم إرهايب أو ش��خص إره��ايب أو أحد ممن يعملون 

ملصلحة أي منه��م، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، 

وكل ذل��ك الرتكاب جرمي��ة إرهابية، وتك��ون العقوبة 

اإلعدام إذا وقعت الجرمية موضوع السعي أو التخابر.

ويعاق��ب بالس��جن املؤبد أو املؤق��ت الذي ال تقل 

مدته عن عرش سنوات كل من قّدم أمواالً أو جمعها أو 

أعدها أو حّصلها أو س��هل للغري الحصول عليها، بقصد 

اس��تخدامها، أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو 

بعضها يف ارتكاب جرمي��ة إرهابية، وقدم أمواالً لتنظيم 

أو ش��خص إرهايب أو جمعها أو أعدها له أو حّصلها أو 

س��هل له الحص��ول عليها، مع علم��ه بحقيقة أو غرض 

التنظيم أو الش��خص اإلرهايب. ويعاقب بالسجن املؤبد 

أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات كل من 

تعاون مع تنظيم إرهايب، مع علمه بحقيقته أو بغرضه، 

ويعاقب بالس��جن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته 

عن خمس س��نوات كل من أعان ش��خصاً إرهابياً عىل 

تحق��ق غرضه، وتكون العقوبة اإلعدام أو الس��جن إذا 

كان الفاع��ل يف الفقرتني الس��ابقتني م��ن أفراد القوات 

املسلحة أو الرشطة أو األمن، أو سبق له تلقي تدريبات 

عسكرية أو أمنية.

ويعاق��ب باإلعدام أو بالس��جن املؤب��د كل من أمد 

تنظيامً إرهابياً أو ش��خصاً إرهابياً بأس��لحة تقليدية أو 

غري تقليدية أو غريها من املواد التي تعرض حياة الناس 

أو أموالهم للخطر مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم 

أو الش��خص. ويعاقب بالس��جن املؤبد أو املؤقت كل 

من مكن بأية وس��يلة مقبوضاً علي��ه أو محكوماً عليه 

يف إحدى الجرائم اإلرهابية من الهرب مع علمه بذلك. 

ويعاقب بالسجن املؤقت الذي ال تزيد مدته عىل عرش 

س��نوات كل من رّوج أو حبّذ بالقول أو الكتابة أو بأي 

طريقة أخرى ألي تنظيم أو ش��خص أو جرمية إرهابية. 

ويعاقب بالسجن املؤقت الذي ال تزيد مدته عىل عرش 

س��نوات كل من حاز بالذات أو بالوس��اطة أو أحرز أي 

مح��ررات أو مطبوعات أو تس��جيات أي��اً كان نوعها 

تتضمن ترويجاً أو تجنيداً لتنظيم أو لشخص أو لجرمية 

إرهابي��ة إذا كانت معدة للتوزيع أو إلطاع الغري عليها. 

يعاقب بالس��جن الذي ال تزيد مدته عىل عرش سنوات 

كل م��ن علم بوقوع جرمية إرهابي��ة أو وجود مرشوع 

الرتكاب إحدى الجرائم اإلرهابية ومل يبلغ به السلطات 

املختصة، ويعفى م��ن هذه العقوبة إذا كان من امتنع 

ع��ن اإلباغ زوج��اً للجاين أو من أقارب��ه أو أصهاره إىل 

الدرجة الرابعة، ويعاق��ب بالحبس الذي ال تزيد مدته 

عىل خمس سنوات كل من أبلغ السلطات القضائية أو 

الجهات اإلدارية بسوء نية عن جرمية إرهابية ال وجود 

له��ا. ويجيز القانون ملجلس الوزراء، بناء عىل عرض من 

وزير شؤون الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قامئة أو 

قوائ��م تُدرج فيها التنظيامت أو األش��خاص اإلرهابيون 

الذين يشّكلون خطراً عىل الدولة، أو التي تكون الدولة 

ملتزمة بإدراجهم فيها. التفجريات االٕرهابية يف البحرين

آثار التفجريات االٕرهابية يف العراق
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دواف��ع إصدار القان��ون الجدي��د ملكافحة 
اإلرهاب

أقدم��ت دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة عىل إصدار 

قان��ون مكافحة الجرائم اإلرهابية يف ش��هر أغس��طس 

2014 اس��تجابة ملجموعة م��ن العوام��ل واالعتبارات 

املهمة، لعل أبرزها يف هذا الشأن:

1. تغ��ري البيئ��ة األمني��ة يف املنطقة خ��الل األعوام 

القليل��ة املاضي��ة، األمر الذي أس��هم يف تح��ول أمناط 

الجرمية بش��كل ع��ام، وجرائم اإلرهاب بش��كل خاص 

وأس��اليب ارتكابها، ولعل انتش��ار الجامعات املتطرفة 

واإلرهابي��ة يف بع��ض دول املنطقة، يؤك��د أنه  مل يعد 

هناك أي بلد يف مأمن من س��لوك هذه الجامعات التي 

تسعى لزعزعة األمن واالستقرار يف املنطقة.

2. تطوي��ر اإلطار الترشيع��ي والقانوين ومبا يتواكب 

مع التطورات التي تش��هدها حركة اإلرهاب والتطرف 

والعنف املازمة له، حيث بات من الرضوري العمل عىل 

تجفيف منابع التمويل املايل لهذه الجامعات اإلرهابية، 

وتوحيد الجه��ود لتضييق الخناق ع��ىل تحركات هذه 

العن��ارص، وعدم التهاون يف تدمري الب��ؤر التي تحتضن 

ه��ذه الجامعات، وهذا يعترب أحد األهداف الرئيس��ية 

لقانون اإلرهاب الجديد.

3. تأكيد االلت��زام باملواثيق الدولية الرامية ملكافحة 

اإلرهاب، فا ش��ك أن إصدار قان��ون مكافحة الجرائم 

اإلرهابية يأيت من منطل��ق حرص الدولة عىل تعهداتها 

الدولية نح��و مكافحة اإلرهاب والتص��دي له وتجريم 

جمي��ع أش��كاله الدولية ومن��ع اإلرهابي��ني ومموليهم 

وأنصاره��م من الحصول عىل األموال واألس��لحة واملاذ 

اآلمن. فاإلم��ارات جزء ال يتجزأ من املجتمع الدويل وال 

اإلرهابية التي تنال من أمن واس��تقرار الشعوب اآلمنة. 

فالجامعات الت��ي متارس اإلره��اب يف مرص ال تختلف 

عن تلك املوجودة يف ليبيا وس��وريا واليمن وأفغانستان 

وباكس��تان، ويف مايل ونيجرييا والجزائر وتونس وشامل 

القوقاز، والتي لن ترد يف توجيه س��هام إرهابها األسود 

إىل أي م��كان يف العامل، ما مل يكن هناك تعاون إقليمي 

ودويل ملواجهة هذه الجامعات، وهذا ما تؤمن به دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة والتي تنخ��رط يف مختلف 

الجهود اإلقليمية والدولية الهادفة إىل مواجهة اإلرهاب 

وحرصه يف أضيق نطاق ممكن.

3. دعم املس��رية التنموية لدولة اإلم��ارات: فاألمر 

الذي ال شك فيه أن خطر اإلرهاب يعوق عملية التنمية، 

فالدول التي تواجه هذا الخطر، كأفغانستان وباكستان 

واليمن، تعرثت فيها برامج التنمية، ليس فقط ألن هذه 

ال��دول توجه كافة مواردها ملواجه��ة هذا الخطر وإمنا 

ألن البيئ��ة األمنية غري املس��تقرة املازم��ة لإلرهاب ال 

ميكن أن تجذب االس��تثامرات الخارجي��ة، فالعاقة بني 

األمن والتنمية عاقة وثيقة، ولهذا فإن القانون الجديد 

س��يعمل عىل دفع عجل��ة االقتصاد اإلم��ارايت، وزيادة 

االس��تثامرات األجنبي��ة، حيث يتضمن م��واد قانونية، 

متثل الركيزة األساس��ية يف عملية جذب أصحاب األموال 

الباحثني عن أس��واق ومشاريع استثامرية، تتمتع بيئتها 

باالس��تقرار واألمان. له��ذا فإن إصدار قان��ون مكافحة 

الجرائ��م اإلرهابي��ة الجدي��د يف اإلم��ارات، إمن��ا يؤكد 

إدراكها البال��غ بأن اإلرهاب ال ميثل تهديداً ألمن الدول 

املختلفة واس��تقرارها فقط وإمن��ا للتنمية والتقّدم فيها 

أيض��اً ألن أجواء الخوف والقل��ق واالضطراب هي أكرب 

تهديد للتنمية بأبعادها املختلفة االقتصادية والسياسية 

والثقافية واإلنسانية.

ميكن أن تنعزل عن الجهود اإلقليمية والدولية ملكافحة 

ه��ذه الظاهرة، ولهذا قامت بإصدار هذا القانون الذي 

يتاءم م��ع املس��تجدات الدولية والداخلي��ة يف مجال 

مكافحة الجرائم اإلرهابية.

أهمي��ة قان��ون مكافحة اإلره��اب الجديد 
لألمن الوطني

قانون مكافح��ة اإلرهاب الجديد ينط��وي عىل أهمية 

بالغة، ويعد س��ياجاً يحمي مكتس��بات اإلمارات التي 

حققته��ا وتلك التي تس��عى إىل تحقيقه��ا خال الفرة 

املقبلة، حيث يستهدف القانون ما ييل:

1. تعزيز األمن الوطني مبفهومه الش��امل: فإذا كان 

مفه��وم األمن القومي لدولة ما ين��رصف إىل مجموعة 

اإلجراءات األساسية التي تنتهجها يف املجاالت املختلفة، 

سياس��ية واقتصادية وترشيعية وقانونية، للحفاظ عىل 

بقائها واس��تقالها ومتاس��ك شعبها واس��تقرار أمنها يف 

مواجهة تحديات البيئ��ة الداخلية واإلقليمية والدولية، 

فإن القانون الجديد ومبا تضمنه من مواد مختلفة يعزز 

األمن الوطني الشامل لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

كونه يأخ��ذ يف االعتبار التحديات الت��ي تفرضها البيئة 

الداخلي��ة واإلقليمية والدولي��ة، ويجب أن يأخذ كذلك 

يف االعتب��ار األبعاد املختلف��ة ملفهوم األمن )سياس��ية 

واقتصادية وعسكرية واجتامعية وثقافية(.

2. قط��ع الطريق أمام قوى التطرف واإلرهاب التي 

تس��تهدف زعزعة األم��ن واالس��تقرار يف دول املنطقة، 

فاملوقف الراهن يف خريطة انتشار الجامعات اإلرهابية 

عىل مس��توى العامل، يؤكد أنه مل يع��د هناك أي بلد يف 

مأمن من سلوك الجامعات املتطرفة التي تبدو عنارصها 

منترشة يف دول مختلفة، ومس��تعدة لتنفيذ املخططات 
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4. التص��دي لألفكار املتطرف��ة التي بدأت تنترش يف 

اآلونة األخرية، خاصة مع سعي الجامعات املتطرفة إىل 

فرض ونرش أفكارها يف دول املنطقة بأكملها، مستخدمة 

يف ذل��ك وس��ائل التواصل االجتامعي واملناب��ر الدينية، 

ولهذا فإن القانون الجديد ملكافحة اإلرهاب يف اإلمارات 

يستهدف محارصة هذا الفكر املتطرف من خال فرض 

رقابة عىل وس��ائل انتشاره س��واء كان ذلك عرب وسائل 

التواصل االجتامعي أو عرب بعض العنارص املتعاطفة مع 

ه��ذا الفكر املتطرف. إذ أن الخط��ورة اإلرهابية تكمن 

يف نرش األفكار الخاطئة عن الدولة، أو الش��ائعات التي 

من ش��أنها إثارة الجلبة والفتنة بني املواطنني واملقيمني، 

س��واء عرب مواقع التواص��ل االجتامع��ي، أو من خال 

االجتامعات العادية.

5. تعزيز صورة اإلم��ارات الخارجية باعتبارها دولة 

مسؤولة يف محيطها اإلقليمي والدويل، فالقانون الجديد 

ومبا قدمه من رؤية ش��املة ملفه��وم اإلرهاب والجرائم 

اإلرهابية ومبا تضمنه من مواد تنص عىل رضورة التعاون 

اإلقليمي والدويل يؤكد بوضوح أن اإلمارات طرف فاعل 

يف مختلف الجهود اإلقليمية والدولية الخاصة مبواجهة 

التط��رف واإلره��اب. هكذا دوماً، تق��ف اإلمارات ضد 

قوى اإلرهاب والعنف، التي تهدد التنمية وتنرش الدمار 

وتعيد ال��دول واملجتمعات إىل الخلف، كام تعمل عىل 

مواجه��ة نزعات التعصب واالنغاق والجمود، وتنخرط 

بقوة وإخاص يف أي مب��ادرة أو تحرك أو جهد إقليمي 

أو دويل، هدفه تعزيز الحوار والوسطية، ورفض دعوات 

الرصاع والصدام الحضاري أو الثقايف يف العامل كله، والتي 

مصدرها قوى التطرف واإلرهاب.

ردود األفع��ال حول قانون مكافحة الجرائم 
اإلرهابية يف اإلمارات

أكد املتخصصني والكتاب والخرباء بأهمية القانون، كونه 

يقدم رؤية ش��املة ومتكاملة ملواجه��ة خطر اإلرهاب 

والتطرف، حي��ث أكد الجميع عىل أهمي��ة القانون يف 

هذا التوقيت باعتب��اره رضورة لألمن الوطني لإلمارات 

من ناحية، وتأكيداً اللتزاماتها اإلقليمية من ناحية ثانية، 

فقد أك��دت جمعية اإلم��ارات للمحام��ني والقانونيني 

أهمية القانون باعتباره س��ياجاً يحمي أمن الدولة عىل 

صع��د متعددة. وأكد املحامي زايد س��عيد الش��اميس 

رئيس مجلس إدارة الجمعية أن اإلمارات كانت س��باقة 

يف الترشيع القانوين، واستش��عرت مبكراً أهمية تجريم 

األفعال اإلرهابية مبك��راً يف قانون العقوبات االتحادي 

رقم 3 لس��نة 1987، املعدل بالقانون االتحادي رقم 34 

لسنة 2005. معترباً أن صدور التعديل القانوين الجديد 

يف ه��ذه الفرة الحرجة التي متر بها املنطقة يعد أفضل 

مث��ال عىل النهج القان��وين الذي تنتهج��ه الدولة وهو 

التطبيق الفعال ملبدأ ال عقوبة إال بنص.

فيام وصف الدكتور جامل س��ند الس��ويدي، مدير 

عام مركز اإلمارات للدراس��ات والبحوث اإلسرتاتيجية، 

القانون االتحادي رقم 7 لس��نة 2014، بش��أن مكافحة 

الجرائ��م اإلرهابية، بأنه قانون تاريخي جاء يف التوقيت 

الدقي��ق واللحظة املناس��بة، نظراً ملا تش��هده املنطقة 

والعامل من اتس��اع دائ��رة الجرائ��م اإلرهابية وصنوفها 

املختلفة، بهدف نرش الفوىض والدمار والخراب واملوت. 

 وق��ال إن الدواف��ع الحقيقية إلصدار ه��ذا القانون 

تنطل��ق م��ن الح��رص الكب��ري واملس��ؤولية التاريخية 

واإلنس��انية الت��ي تتحملها قيادتنا الرش��يدة، ممثلة يف 

صاحب الس��مو رئيس الدولة، حفظه الله، نحو ضامن 

أمن ش��عبنا ووطننا العزي��ز وكرامة أبنائه ومس��تقبل 

أجيال��ه الزاهر، بإذن الله، بل ال بد لنا أن نؤكد أن هذا 

القان��ون مل يغفل أهمية أمن ش��عوب املنطقة والعامل 

واإلنسانية جمعاء، وبخاصة أن التجارب علمتنا أن ليس 

لإلرهاب بيئ��ة محددة أو منطقة بعينه��ا دون غريها، 

فهو عابر للحدود حيثام يجد إىل ذلك سبياً يف ارتكاب 

جرامئه اإلرهابية، فضًا عن أن منظومة األمن لش��عوب 

املنطقة والعامل باتت متداخلة اليوم.

وأكد اللواء خميس مطر املزينة القائد العام لرشطة 

ديب إن إصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة 

الجرائم اإلرهابية جاء ليؤكد عىل حرص القيادة الرشيدة 

ممثلة يف صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الل��ه، وتوجيهاته الحكيمة 

نحو تعزيز الجهود العاملية ملكافحة الجرائم اإلرهابية، 

الفتاً إىل أن سياس��ة الدولة هدفت منذ تأسيسها يف عام 

1971 لتحقيق األمن كام اتس��مت بالحكمة واالعتدال 

والت��وازن ومنارصة الح��ق والعدالة الفت��اً إىل الحرص 

ال��ذي أبدت��ه الدولة ط��وال مس��ريتها ع��ىل التزاماتها 

بتعهداته��ا الدولي��ة يف املجاالت كاف��ة ومنها مكافحة 

اإلره��اب والتصدي له وتجريم جميع أش��كاله الدولية 

ومن��ع اإلرهابي��ني ومموليهم وأنصاره��م من الحصول 

عىل األموال واألس��لحة واملاذ اآلمن. وأكد القائد العام 

لرشطة ديب أن حرص الدولة عىل التصدي بكل األشكال 

لإلرهاب واالنضامم للصكوك الدولية املتعلقة مبكافحة 

اإلرهاب وتجريم جميع أش��كاله اإلرهاب الدويل ومنع 

اإلرهابي��ني ومموليه��م وأنصارهم م��ن الحصول عىل 

األموال واألس��لحة واملاذ اآلمن ينبع من قناعتها التامة 

بأن اإلرهاب أصبح بكل أشكاله وصوره ومظاهره أخطر 

مصدر لتهديد األمن واالس��تقرار الداخيل للدول ولألمن 

والسلم الدوليني.

ويرى الدكت��ور عيل النعيمي مدير جامعة اإلمارات 

إن القانون أصبح رضورة لحامية منجزات الوطن، وردع 

كل من تس��ول له نفسه املس��اس بأمنه، مشرياً إىل أنه 

يع��رب عن الوعي باألخطار التي تهدد أمن الباد. مؤكداً 

عىل أن اإلرهاب يشكل خطراً دولياً متنامياً، ويستخدم 

أس��اليب غري اعتيادية لتحقيق أهدافه، ولذلك يتطلب 

قوانني خاصة به، مش��رياً إىل أن اإلمارات ليست الدولة 

األوىل يف إص��دار قانون ملكافحة اإلره��اب يتعامل مع 

موض��وع اإلرهاب ومخاط��ره، بل إن هن��اك كثرياً من 

الدول الت��ي تتحدث عن الحرية وتدع��و إليها وتدافع 

القانون اجلديد 
ملكافحة اإلرهاب يف 

اإلمارات يستهدف 
حماصرة الفكر 

املتطرف
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عنه��ا، هي أوىل ال��دول الت��ي ارت��أت أن التعامل مع 

اإلرهاب يتطلب قانوناً خاصاً يختلف عن القانون العام 

التاب��ع لعامة الناس. وزاد: »لذل��ك نحن يف اإلمارات مل 

نأِت بجديد يف هذا األمر، ولكن ملا اس��تجد من مخاطر 

وتحديات نتيجة للتآم��ر عىل الوطن، ونتيجة ملا ما بدأ 

مام يس��مى بالربيع العريب من دسائس ومؤامرات عىل 

الع��امل العريب، أصبح من الرضوري إيجاد قانون يتعامل 

مع اإلرهاب والعن��ارص اإلرهابية، ألن هذه العنارص ال 

تتقي��د ال بدين وال بأعراف وال بقوان��ني، ومتثل تهديداً 

لي��س لإلمارات فقط، ولكن لإلنس��ان والصورة املرشقة 

لإلسام ومبادئه السمحة".

يف الس��ياق ذاته، أشاد اللواء حميد محمد الهديدي 

قائد ع��ام رشطة الش��ارقة بصدور القان��ون االتحادي 

ملكافح��ة الجرائ��م باعتباره خطوة هام��ة تحافظ عىل 

أمن الوطن وتنسجم متاماً مع التطورات التي يشهدها 

العامل من تنامي الظاه��رة اإلرهابية واألعامل املرتبطة 

به��ا، مش��دداً يف الوقت ذاته ع��ىل أن اإلرهاب عدو ال 

يفرق بني دولة وأخرى أو يس��تثنى شعباً دون آخر بل 

هو خطر أعمى يستهدف الجميع عىل كافة املستويات 

الوطني��ة واإلقليمية والعاملية ووب��اء يجتاح العامل من 

أق��ىص رشقه إىل أقىص غربه وتاب��ع، ومن هذا املنطلق 

يأيت صدور القانون ليؤكد الت��زام الدولة بالحفاظ عىل 

أمنها وأمن مجتمعها ودعم الجهود الدولية واإلقليمية 

الرامي��ة للقضاء عىل ه��ذه الظاه��رة البغيضة. ولفت 

قائ��د عام رشط��ة الش��ارقة إىل أن اإلم��ارات باتت يف 

مصاف الدول التي تس��ن الترشيعات والقوانني الدولية 

املنصوص عليها وفق املنظامت الدولية وبالتايل أخذت 

مكانه��ا يف الصفوف األمامية بني دول العامل التي تحرم 

القوانني وتطبقها وتصدق عليها.

ومن جانب آخر أش��اد املش��اركون من كبار املسؤولني 

الدولي��ني واألعضاء املؤسس��ني الثاثني للمنت��دى العاملي 

ملكافح��ة اإلره��اب، خال أعامل اجت��امع مجموعة عمل 

مكافحة التطرف العنيف املنبثقة عن املنتدى، يف أبوظبي 

خال شهر سبتمرب املايض، بالبيان الرسمي لوزارة الخارجية 

اإلماراتية بش��أن ما يشهده عاملنا من تحديات خطرية، وال 

س��يام ما يتعلق منها بالتحديات اإلرهابية الش��نيعة. كام 

أش��ادوا بدعوة دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة املجتمع 

الدويل وس��ائر الدول إىل املزيد من التعاون للتصدي لهذه 

الجامع��ات اإلرهابي��ة واملتطرفة، من خال إس��راتيجية 

واضح��ة املعامل، تصنف هذه الجامع��ات بناء عىل فكرها 

ومنهجه��ا وأعامله��ا القامئ��ة ع��ىل العنف املس��لح، وأال 

تقترص ه��ذه الجهود عىل العراق وس��وريا فحس��ب، بل 

اخلطورة اإلرهابية 
تكمن يف نشر األفكار 
اخلاطئة عن الدولة 

أو الشائعات التي من 
شأنها إثارة اجللبة 

والفتنة بني املواطنني 
واملقيمني

تش��مل مواقع هذه الحركات، أينام كانت من أفغانستان 

والصومال إىل ليبيا واليمن، من خال وضع االسراتيجيات 

الرضوري��ة للتص��دي للجامع��ات اإلرهابي��ة والتكفريية، 

ووضع حد النتهاكاتها وعنفها وإجرامها. وناقش املشاركون 

املس��تجدات املتعلقة بالنش��اطات والفعالي��ات املرتبطة 

بالتصدي لظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب.

أب��رز مواد قانون مكافح��ة اإلرهاب بدولة 
اإلمارات

فيام ييل بعض البنود التي تضمنها مرشوع القانون:

أوالً: عقوبة اإلعدام لكل:

- من ح��اول أو رشع أو قام باالعتداء عىل س��امة رئيس 

الدول��ة أو نائبه أو أحد أعض��اء املجلس األعىل لاتحاد أو 

أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أرسهم، أو تعمد تعريض 

حياته��م أو حريتهم للخطر، ويعاقب ب��ذات العقوبة إذا 

وقعت الجرمية أو رشع يف ارتكابها.

- من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو الربي أو 

املايئ، ونتج عن ذلك وفاة شخص.

- من استخدم أسلحة غري تقليدية لغرض إرهايب.

- من اس��تخدم مرفقاً نووياً أو كياموياً أو بيولوجياً لغرض 

إرهايب.

- من أوقع جرمية عىل شخص مشمول بالحامية الدولية.

- من ارتكب فعًا ما من ش��أنه تهديد اس��تقرار الدولة أو 

وحدتها أو س��يادتها أو أمنها أو مناهضة املبادئ األساسية 

التي يق��وم عليها نظام الحكم يف الدولة، أو قصد به قلب 

نظام الحكم يف الدولة.

- من أنشأ أو أدار أي تنظيم إرهايب.

- من أنش��أ أو أدار مركزاً بقص��د التدريب عىل العمليات 

اإلرهابية.

- م��ن تخابر مع أي دولة أجنبية أو تنظيم إرهايب الرتكاب 

جرمية إرهابية.
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- م��ن تعاون مع أي تنظيم إرهايب وكان من أفراد القوات 

املسلحة أو الرشطة أو األمن، أو سبق له أن تلقى تدريبات 

عسكرية أو أمنية.

- من أمد تنظيامً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية 

أو غري تقليدية.

ثانياً: يعاقب بالسجن املؤبد كل:

- من اختطف وس��يلة من وس��ائل النقل الجوي أو الربي 

أو املايئ.

- م��ن أتلف أو عط��ل أو عرض عمداً للخطر وس��يلة من 

وس��ائل النقل الجوي أو الربي أو املايئ، أو إحدى منشآت 

املاحة الجوية أو الربية أو املائية، أو عرقل الخدمات فيها 

وكان ذلك لغرض إرهايب.

- من حاز عىل أسلحة غري تقليدية لغرض إرهايب.

- من اختلس أو رسق أسلحة غري تقليدية لغرض إرهايب.

- من رشع يف اس��تخدام األس��لحة غ��ري التقليدية لغرض 

إرهايب.

- من اس��تخدم مرفقاً نووياً أو كياموياً أو بيولوجياً لغرض 

إرهايب.

- من حاول أو رشع يف االعتداء عىل سامة شخص مشمول 

بالحامية الدولية.

- من ارتكب فعاً ما من ش��أنه تهديد اس��تقرار الدولة أو 

وحدتها أو س��يادتها أو أمنها أو مناهضة املبادئ األساسية 

التي يق��وم عليها نظام الحكم يف الدولة، أو قصد به قلب 

نظام الحكم يف الدولة.

- من اعتدى بالقوة عىل إحدى البعثات الدبلوماس��ية أو 

الهيئات الدولية.

- من خطف شخصاً بأية وسيلة لغرض إرهايب.

- من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى 

املنظامت الدولية يف الدولة بقصد ارتكاب جرمية إرهابية.

- من أنشأ أو أدار أي تنظيم إرهايب.

- من أكره أو حمل ش��خصاً عىل االنض��امم إىل أي تنظيم 

إرهايب.

- من أنش��أ أو أدار مركزاً بقص��د التدريب عىل العمليات 

اإلرهابية.

- من س��عى لدى دولة أجنبي��ة أو تنظيم إرهايب وكل من 

تخابر مع أي منهم الرتكاب جرمية إرهابية.

ثالثاً: يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن 10 سنوات كل:

- من أعل��ن عداءه للدولة أو لنظ��ام الحكم فيها أو عدم 

والئه لقياداتها.

- من اعتدى بالقوة عىل إحدى البعثات الدبلوماس��ية أو 

الهيئات الدولية.

- من أكره شخصاً عىل االنضامم إىل أي تنظيم إرهايب.

- م��ن قدم أمواالً أو جمعها بقصد اس��تخدامها يف ارتكاب 

جرمية إرهابية أو تقدميها لتنظيم أو شخص إرهايب.

- من تعاون مع أي تنظيم إرهايب.

- من روج ألي تنظيم أو شخص أو جرمية إرهابية.

- من حاز بالذات أو بالوس��اطة أي محررات أو مطبوعات 

أو تسجيات تتضمن ترويجاً لتنظيم أو لشخص أو لجرمية 

إرهابية.

- م��ن علم عن وقوع جرمية إرهابية أو عن وجود مرشوع 

الرتكاب جرمية إرهابية ومل يبلغه إىل السلطات املختصة.

ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن 7 سنوات كل:

- من خطف شخصاً بأية وسيلة لغرض إرهايب.

- م��ن قدم أمواالً أو جمعها بقصد اس��تخدامها يف ارتكاب 

جرمية إرهابية أو تقدميها لتنظيم أو شخص إرهايب.

- من تعاون مع أي تنظيم إرهايب.

- من أمد تنظيامً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية 

أو غري تقليدية.

رابعاً: يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن 5 سنوات كل:

- من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى 

املنظامت الدولية يف الدولة بقصد ارتكاب جرمية إرهابية.

- من تعاون مع أي تنظيم إرهايب.

- من أبلغ الس��لطات القضائية أو الجهات اإلدارية بس��وء 

نية عن جرمية إرهابية ال وجود لها.

– من أبلغ عن جرمية إرهابية بقصد إثارة الرعب.

- م��ن وضع يف األماكن العامة أو الخاصة مناذج أو هياكل 

تحايك أشكال املتفجرات أو لغرض إرهايب.

أبعاد القان��ون الجديد ملكافح��ة اإلرهاب يف 
اإلمارات..الرؤية واملضمون

لقد اتس��م قان��ون مكافحة الجرائ��م اإلرهابية رقم 7، 

بالشمولية والدقة والرؤية القانونية واإلنسانية  والعميقة، 

ومل يغفل أي حالة من حاالت اإلرهاب، س��واء عىل صعيد 

األم��ن الوطن��ي للب��اد أو األم��ن اإلقليم��ي أو تلك التي 

تتعلق باألمن الش��خيص لألفراد وغري ذلك من التهديدات 

اإلرهابي��ة املبطنة، أو الرويج ملامرس��ة أي نوع من الجرم 

اإلره��ايب مبظاه��ره املختلف��ة، فضاً عن التص��دي للفكر 

املتطرف ووس��ائل انتشاره املختلفة، والقانون بهذا يعكس 

إسراتيجية اإلمارات الشاملة يف التعاطي مع خطر التطرف 

واإلرهاب، وهذا ما ميكن توضيحه عىل النحو التايل: 

1.  يتبن��ى القانون رؤية ش��املة ملفه��وم اإلرهاب، كونه 

يش��تمل عىل مواد تغط��ي جميع املحاور التي يش��تملها 

اإلره��اب كاإلرهاب الفك��ري وغريها، فض��اً عن تضمنه 

عقوبات رادعة يف وجه كل من تس��ول له نفس��ه املساس 

ن القانون 70  بأمن واس��تقرار الوطن واملجتمع. فقد تضمَّ

مادة ش��ملت كل م��ا يتعلق بالجرائ��م اإلرهابية وأنواعها 

وتصنيفاته��ا أو األغ��راض منه��ا وأهدافه��ا أو التنظيامت 

الخاصة بها، فإنه مل يُغفل يف املقابل توصيف الجهات التي 

تت��ورط فيها وترتكبها، ورسيان القان��ون من حيث الزمان 

وامل��كان، أو تلك العقوب��ات التي نص عليه��ا يف حال تم 

ارت��كاب الجرم اإلرهايب تحت طائل��ة بند اإلرهاب، والذي 

ق��د تصل عقوبته حد اإلعدام. فامل��ادة األوىل من القانون 

تتضم��ن تعاري��ف لبعض املصطلح��ات مث��ل: "الجرمية 

اإلرهابية"، و"الغرض اإلره��ايب" و"التنظيم اإلرهايب"، فيام 

تناول��ت املادة الثاني��ة الجرائم التي ت��ري عليها أحكام 

ه��ذا القانون، وتطرقت املادتان 3 و4 إىل تصنيف الجرائم 

والجه��ات املرتكبة ضدها، فضًا عن قواعد رسيان القانون 

من حيث الزمان واملكان، وتناولت املواد من 5 إىل 18 إىل 

العقوب��ات التي ينص عليها القان��ون يف حال ارتكاب أحد 

األفعال املصنفة تحت بند اإلرهاب التي قد تصل عقوبتها 

إىل اإلعدام.

2. يق��دم القانون توصيف��اً دقيقاً للجرائ��م والتهديدات 

اإلرهابية، وكذلك العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، فاملواد 

م��ن 19 إىل 21  توض��ح الجرائ��م املتعلق��ة بالتهديدات 

اإلرهابي��ة، يف ظل الظ��روف التي توحي بج��دة التهديد، 

وتناولت امل��واد من 22 إىل 27 الجرائ��م املتعلقة بتنظيم 

أنصار تنظيم القاعدة يف اليمن
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اإلرهاب، فيام تناولت املادتان 28 إىل 29 تصنيفات جرائم 

التآم��ر عىل ارتكاب األعامل اإلرهابي��ة، واملادتان 30 و31 

اس��تعرضتا جرائم متويل اإلرهاب، ك��ام تناولت املواد 32 

إىل 34 تصنيفات الجرائم املس��اندة لإلرهاب، أما املادة 35 

فتناولت جرائم الرويج لإلرهاب. واس��تعرضت املواد من 

36 إىل 39 الجرائ��م املرتبطة باإلرهاب، وتناولت املادة 41 

كل الجرائ��م اإلرهابية املنصوص عليها يف القوانني األخرى، 

ك��ام تناولت املواد م��ن 41 إىل 63 كل األحكام املوضوعية 

والجرائ��م الخاصة، في��ام تناولت املواد املتبقي��ة التدابري 

اإلدارية ملكافحة الجرائم اإلرهابية.

ووفق��اً للقانون، تم تحديد جرائ��م العمليات اإلرهابية 

وعقوباته��ا، إذ يعاقَب باإلع��دام كل من حاول أو رشع أو 

ق��ام باالعتداء عىل س��امة رئيس الدول��ة أو نائبه أو أحد 

أعضاء املجلس األعىل لاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو 

أفراد أرسهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، 

ويعاقَ��ب بالعقوب��ة ذاتها إذا وقع��ت الجرمية أو رشع يف 

ارتكابها. ويعاقَب بالس��جن املؤبد م��ن لجأ إىل العنف أو 

التهديد به، لحمل رئيس الدولة أو نائبه عىل أداء عمل من 

اختصاص��ه قانوناً أو عىل االمتناع عنه، ويعاقب بالس��جن 

املؤب��د من لج��أ إىل العن��ف أو التهديد ب��ه لحمل رئيس 

ال��وزراء أو أحد نواب��ه أو أحد ال��وزراء أو رئيس املجلس 

الوطن��ي االتح��ادي أو أح��د أعضائه ع��ىل أداء عمل من 

اختصاصه قانوناً أو عىل االمتناع عنه.

3. يحظ��ر القانون عق��د أي اجتامع أو تجمع يف أي مكان 

بالدول��ة م��ن أي تنظيم إره��ايب أو أش��خاص إرهابيني، 

وللس��لطة العامة فض هذا االجتامع أو التجمع باستعامل 

القوة عند االقتضاء، ويعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت كل 

من شارك يف اإلعداد ملثل هذا االجتامع أو التجمع أو شارك 

أو اشرك فيه بالسجن املؤبد أو املؤقت. ويعاقب بالسجن 

املؤبد كل من س��عى لدى دولة أجنبي��ة أو تنظيم إرهايب 

أو ش��خص إرهايب أو أحد ممن يعملون ملصلحة أي منهم، 

وكذل��ك كل م��ن تخابر مع أي منه��م، وكل ذلك الرتكاب 

جرمية إرهابية، وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجرمية 

موضوع السعي أو التخابر.

4. يوض��ح القانون الجديد عقوب��ة متويل اإلرهاب، حيث 

يعاقب بالس��جن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن 

عرش س��نوات كل من قّدم أم��واالً أو جمعها أو أعدها أو 

حّصلها أو سهل للغري الحصول عليها، بقصد استخدامها، أو 

مع علمه بأنها سوف تس��تخدم كلها أو بعضها يف ارتكاب 

جرمي��ة إرهابية، وقدم أمواالً لتنظيم أو ش��خص إرهايب أو 

جمعها أو أعدها له أو حّصلها أو س��هل له الحصول عليها، 

مع علمه بحقيقة أو غرض التنظيم أو الشخص اإلرهايب.

 ويعاق��ب بالس��جن املؤبد أو املؤق��ت الذي ال تقل 

مدته ع��ن خمس س��نوات كل من تع��اون مع تنظيم 

إرهايب، مع علمه بحقيقته أو بغرضه، ويعاقب بالسجن 

املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس س��نوات 

كل من أعان ش��خصاً إرهابياً عىل تحقق غرضه، وتكون 

العقوبة اإلعدام أو الس��جن إذا كان الفاعل يف الفقرتني 

الس��ابقتني من أف��راد القوات املس��لحة أو الرشطة أو 

األمن، أو س��بق له تلقي تدريبات عس��كرية أو أمنية. 

ويعاقب باإلعدام أو بالسجن املؤبد كل من أمد تنظيامً 

إرهابي��اً أو ش��خصاً إرهابياً بأس��لحة تقليدي��ة أو غري 

تقليدي��ة أو غريها من املواد التي تع��رض حياة الناس 

أو أموالهم للخطر مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم 

أو الش��خص. ويعاقب بالس��جن املؤبد أو املؤقت كل 

من مكن بأية وس��يلة مقبوضاً علي��ه أو محكوماً عليه 

يف إحدى الجرائم اإلرهابية من الهرب مع علمه بذلك. 

ويعاقب بالس��جن املؤقت ال��ذي ال تزيد مدته عىل 

عرش س��نوات كل من رّوج أو حبّذ بالق��ول أو الكتابة 

أو ب��أي طريقة أخرى ألي تنظيم أو ش��خص أو جرمية 

إرهابية. 

ويعاقب بالس��جن املؤقت ال��ذي ال تزيد مدته عىل 

عرش سنوات كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز 

أي محررات أو مطبوعات أو تس��جيات أياً كان نوعها 

تتضمن ترويجاً أو تجنيداً لتنظيم أو لشخص أو لجرمية 

إرهابية إذا كانت معدة للتوزيع أو إلطاع الغري عليها.

5. يجيز القان��ون الجديد ملجلس الوزراء، بناء عىل عرض 

من وزير شؤون الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قامئة 

أو قوائم تُدرج فيها التنظيامت أو األش��خاص اإلرهابيون 

الذين يش��ّكلون خطراً عىل الدول��ة، أو التي تكون الدولة 

ملتزمة بإدراجه��م فيها. وأهمية ه��ذه القوائم أنها تتيح 

للمواطن��ني واملقيم��ني اإلب��اغ ع��ن األش��خاص املدرجة 

أس��امؤهم ضمن القوائم اإلرهابية، والتعامل معهم وفق 

اإلج��راءات املتبعة. وستش��مل هذه القوائ��م لتنظيامت 

العاملة خارج اإلمارات ولديه��ا فروع محلية أو تلك التي 

جرى تأسيسها داخلياً وتنظم عملياتها يف دول أخرى. وهي 

بهذا تنطوي عىل أهمية بالغة ليس فقط ألنها ترشك أفراد 

املجتمع يف مواجهة اإلرهاب مبظاهره املختلفة، وإمنا أيضاً 

ألنها تعزز أمن املجتمع واس��تقراره يف مواجهة أي عنارص 

ضالة تسعى إىل زعزعة االستقرار يف الداخل.

أوالً: قوان��ني اإلره��اب يف العامل..نظرة لإلطار 
الترشيعي والقانوين لبعض الدول

ال ش��ك أن اإلره��اب ميث��ل الخط��ر الرئييس ع��ىل األمن 

واالس��تقرار يف املنطق��ة والع��امل كله، وه��ذا يفر حرص 

العدي��د م��ن دول العامل ع��ىل تطوي��ر البيئ��ة القانونية 

والترشيعية الهادفة إىل مواجهة اإلرهاب والتطرف املازم 

ل��ه، وفي��ام ييل نظرة رسيع��ة عىل أه��م القوانني يف هذا 

الشأن:

- قان��ون مكافح��ة اإلره��اب األمرييك )قان��ون باتريوت 

آك��ت(، أو قانون الوطنية وهو قان��ون قد تم إقراره بعيد 

اعتداءات 11 سبتمرب 2001، وهو خاص بتسهيل إجراءات 

التحقيقات والوسائل الازمة ملكافحة اإلرهاب، مثل إعطاء 

أجهزة الرشطة صاحيات من ش��أنها االطاع عىل املقتنيات 

الش��خصية لألف��راد ومراقب��ة اتصاالته��م والتنص��ت عىل 

مكاملاتهم بغرض الكش��ف عن املؤامرات اإلرهابية. وهذا 

القانون يعطي الهيئات التنفيذية املتمثلة يف أجهزة الرشطة 

ومكت��ب التحقيقات الفيدرايل FBI صاحيات واس��عة يف 

مجال مراقبة وتفتيش املش��تبه فيهم دون أن يكون لديهم 

أدلة ملموسة تدينهم بشكل مبارش ودون فرض رقابة كافية 

عىل تلك الصاحي��ات، اللهم فقط بإعطاء القضاء األمرييك 

صاحي��ة مراقبة عمل أجه��زة الرشطة مع عدم تبني مزيد 

م��ن التدابري التي تدعم هذه الصاحية، مثل إنش��اء وكالة 

.FBI �مستقلة للحريات املدنية تعمل عىل مراقبة ال

- قانون مكافحة اإلرهاب األملاين يستهدف باألساس توسيع 

التفجريات اإلرهابية التي استهدفت لندن يونيو 2007

اعتداءات 11 سبتمرب 2001
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وكاالت التجس��س تس��هيات ملعرفة معلومات عن ركاب 

الطائ��رات مع إعطائهم الضوء األخ��رض للتعاون مع تركيا 

وأملانيا بش��أن ذلك. مش��رية إىل أن هذا القرار يأيت متزامناً 

مع ازدياد تدفق الجهاديني املولودين يف بريطانيا من وإىل 

سوريا والعراق.

- قان��ون اإلرهاب ال��رويس: إضاف��ة إىل تجرميه لإلرهاب 

مبظاه��ره املختلفة، فإن��ه يفرض عىل املدونات ووس��ائل 

التواصل االجتامعي نفس االلتزامات املفروضة عىل وسائل 

اإلعام، حيث يتعني عىل أي مدون يردد عىل مدونته أكرث 

من ثاثة آالف زائر يومياً أن يقدم نفسه إىل سلطة مراقبة 

وسائل اإلعام )روسكومنادزور( واالحتفاظ بكل محتويات 

مدونته ملدة س��تة أشهر. وحسب القانون أيضاً يجب عىل 

سلطة مراقبة اإلعام إعداد قامئة باملدونات األكرث شعبية.

 وه��ذه املدون��ات مطالب��ة بالتقي��د بالتعلي��امت 

الجديدة وإال تعرض��ت لغرامة ميكن أن تصل إىل 500 

ألف روب��ل )عرشة آالف ي��ورو(. ويضاع��ف  القانون 

أخف عقوبة عىل املش��اركة يف أعامل ش��غب جامعية 

تخل بالنظام العام لرتفع من الس��جن أربع سنوات إىل 

مثاين سنوات. من جهة أخرى فإن كل من "يتلقى تدريباً 

عىل إثارة اضطرابات جامعية أو املشاركة فيها" ميكن أن 

يعاقب بالس��جن من 5 إىل 10 سنوات مع غرامة تصل 

إىل 500 أل��ف روب��ل. كام يعزز هذا القانون س��لطات 

جهاز األمن الرويس الفدرايل )اليك.جي.يب سابقاً( حيث 

يسهل خصوصاً تفتيش األشخاص الذين يشتبه يف أنهم 

يريدون ارتكاب جنح أو أعامل إرهابية.

- قانون اإلرهاب الس��عودي، ويس��مى نظ��ام "مكافحة 

اإلرهاب ومتويله"، ويضم 40 مادة قانونية، ويعرف الجرمية 

اإلرهابي��ة بأنها "كل فعل يقوم ب��ه الجاين، تنفيذاً ملرشوع 

إجرامي فردي أو جامعي يف ش��كل مب��ارش أو غري مبارش، 

يقص��د به اإلخال بالنظام الع��ام، أو زعزعة أمن املجتمع 

واس��تقرار الدول��ة، أو تعريض وحدته��ا الوطنية للخطر، 

إىل آخ��ره ". وين��ص النظام عىل" أن ت��ري أحكامه عىل 

كل شخص، س��عودياً كان أم مقيامً، ارتكب خارج اململكة 

جرمية من الجرائم املنصوص عليها، ومنها "التحريض عىل 

تغيري نظ��ام الحكم يف اململكة، وتعطيل النظام األس��ايس 

للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة عىل القيام بعمل أو 

االمتناع عنه، واالعتداء عىل السعوديني يف الخارج". وفوض 

النظام وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض عىل من يشتبه يف 

ارتكابه جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف هذا النظام، 

أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. وش��دد النظام 

عىل أنه "ال يجوز اإلفراج املؤقت عن أي متهم إال بأمر من 

وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية – أو من 

يفوضه – األمر مبراقبة الرس��ائل والخطابات واملطبوعات 

والطرود وسائر وسائل االتصال واملحادثات". ودعا النظام 

الجديد وزارة الداخلية إىل إنشاء دور تسمى "دور اإلصاح 

والتأهيل"، تك��ون مهامتها االعتن��اء باملوقوفني واملحكوم 

عليهم يف أي م��ن الجرائم املنصوص عليها يف هذا النظام، 

وتسهيل اندماجهم يف املجتمع، وتعميق انتامئهم الوطني.

واملتطرفة. وبعد التغيريات التي أقرتها املجموعة األوىل 

م��ن قانون مكافح��ة اإلرهاب عىل قان��ون الجمعيات 

والروابط، مبا يتيح للس��لطات حظر املتطرف منها، تقر 

املجموعة الثانية شطب »امتيازات الجمعيات الدينية« 

من القانون بهدف منع تأس��يس املنظ��امت املتطرفة. 

ك��ام تقر التغي��ريات الجديدة للس��لطات األملانية حق 

ترحيل الناش��طني يف املنظامت اإلرهابية املتطرفة ممن 

يرتكبون الجنايات يف أملانيا أو يدعمون العمل اإلرهايب 

يف الخارج من أملانيا. 

وتحرم التعدي��ات الجديدة عىل قانون التأش��ريات 

األفراد النش��طني يف املنظامت اإلرهابية واملتطرفة من 

الحصول عىل تأشريات الدخول إىل أملانيا.  

- قانون اإلرهاب الفرنيس، يس��مى قانون األمن واإلرهاب 

ويجيز ماحقة الفرنس��يني الذين يقومون بأعامل إرهابية 

يف الخ��ارج أو يتدرب��ون يف معس��كرات خارجي��ة للقيام 

بأعامل "جهادي��ة". وينص القانون عىل إمكان ماحقة أي 

فرنيس يس��افر للتدرب يف معس��كر حتى لو مل يرتكب أي 

عمل ميسء يف فرنسا وحتى لو مل ميض شبابه عىل األرايض 

الفرنيس، وذلك بتهمة تش��كيل "عصاب��ة إجرامية" بهدف 

ارت��كاب عمل إرهايب وهي جرمية تعاقب بالس��جن عرش 

سنوات وغرامة تبلغ 225 ألف يورو.

- قانون اإلرهاب الربيطاين ال يختلف عن القوانني السابقة 

يف تجري��م العم��ل اإلره��ايب ومنح الس��لطات صاحيات 

واس��عة للتحقيق مع املتهم��ني يف قضاي��ا اإلرهاب، لكن 

الجديد هي التعديات التي أدخلت عىل القانون يف ش��هر 

س��بتمرب الجاري 2014، والتي متن��ح الحكومة "صاحيات 

مح��ددة وس��لطات تقديري��ة" لحرم��ان املش��تبه فيهم 

باملش��اركة يف اإلرهاب من العودة إىل بريطانيا وذلك مللء 

ثغرة يف الرس��انة القانونية الربيطاني��ة حتى تكون قادرة 

عىل التعامل بش��كل أفضل مع اإلرهاب. وحسب صحيفة 

"الجاردي��ان" الربيطاني��ة، ف��إن هذه التعديات س��تمنح 

ليس لإلرهاب بيئة 
حمددة أو منطقة 
بعينها دون غريها 
فهو عابر للحدود 

حيثما يجد إىل ذلك 
سبيالً يف ارتكاب جرائمه 

اإلرهابية

صاحيات أجهزة الرشطة واألمن واالستخبارات العسكرية 

والعامة وتعزيز تعاونها املش��رك من اج��ل حامية األمن 

الداخيل. ويتضمن القان��ون العديد من اإلجراءات األمنية 

املتشددة، وخصوصاً ما يتعلق منها باألجانب، وتهدف إىل 

من��ع دخ��ول اإلرهابيني إىل أملانيا وكش��ف املقيمني منهم 

فعاً بالباد واإلرساع يف الكشف عن نشاطاتهم وخططهم.

 وأه��م اإلجراءات التي ين��ص عليها القانون: إدخال 

بيان��ات إضافية يف الجوازات والهويات الش��خصية )مبا 

فيها البصمة ومعلومات بيولوجية عن اليدين والوجه( 

ووض��ع املزيد من املعلومات تحت ترصف الس��لطات 

األمني��ة مث��ل "املعلومات ع��ن الحال��ة االجتامعية"، 

وتحس��ني إجراءات الكشف عن الش��خصية أثناء منح 

تأش��ريات الدخ��ول من قب��ل الس��فارات والقنصليات 

األملانية وتحس��ني الرقابة عىل الحدود وتسهيل قرارات 

حظر املنظامت والجمعيات والروابط األجنبية املتطرفة 

وتعزيز األمن الجوي بهدف إحباط محاوالت اختطاف 

الطائ��رات بانت��داب رج��ال رشطة للقيام مبه��ام أمنية 

يف الطائ��رات. ك��ام توس��ع اإلجراءات م��ن صاحيات 

االس��تخبارات األملاني��ة )يب. ان. دي( وتخولها التدخل 

يف القضاي��ا األمنية الداخلية. كام توس��ع صاحية أخذ 

املعلوم��ات حول املدني��ني وتبادلها مع االس��تخبارات 

العس��كرية )ام أي دي( وم��ع رشطة الح��دود. وتتيح 

اإلج��راءات الجديدة لألجهزة املختص��ة فرصة التجاوز 

ع��ىل قانون حامية املعلومات الش��خصية وتفرض عىل 

املص��ارف والخط��وط الجوي��ة ورشكات الهاتف وضع 

معلوماته��ا ح��ول زبائنه��ا تح��ت ترصف الس��لطات 

األملاني��ة. ويضيف القان��ون الجديد فق��رة خاصة إىل 

جمل��ة قوانني الفحص األمني تتيح للس��لطات األملانية 

إخض��اع األش��خاص العامل��ني يف املواق��ع االقتصادي��ة 

واملش��اريع "الحيوية" لاختبارات األمنية بهدف التأكد 

من ع��دم انتامئهم أو عملهم م��ع املنظامت اإلرهابية 
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- قانون اإلرهاب املرصي: يعرّف القانون "العمل اإلرهايب" 

بكون��ه "كل عمل اس��تخدمت في��ه الق��وة أو العنف أو 

التهديد بهدف اإلخال الجس��يم بالنظ��ام العام وتعريض 

س��امة املجتمع واملواطنني للخطر، أو إلحاق الرضر بالبيئة 

أو املوارد الطبيعية أو اآلثار واألموال أو عرقلة مؤسس��ات 

الس��لطة العامة ومصالح الحكومة والوح��دات املحلية أو 

البعثات الدبلوماس��ية والقنصلية عن مامرسة كل أو بعض 

أوج��ه  املنص��وص عليه��ا باعتبارها "إرهابي��ة"، هي ذات 

العقوب��ة املقررة إلمتام الجرمية ول��و مل ينتج عنها أثر. كام 

أج��از نص "امل��ادة 28" من القانون للنياب��ة العامة إصدار 

قرار بحجب أو منع املواقع اإللكرونية إذا ما استخدمت يف 

"األعامل اإلرهابية" بالدعوة إليها، أو تم عربها تبادل رسائل 

حول القيام بأحد األعامل املنصوص عليها يف املرشوع. 

كام نصت املادة 32 عىل معاقبة كل من علم بالتخطيط 

لألع��امل املنص��وص عليها يف م��رشوع القان��ون باعتبارها 

جرائ��م إرهابية، ومل يبل��غ عنها قبل وقوعها. ويس��تهدف 

القان��ون بصف��ة أساس��ية تش��ديد العقوبة ع��ىل جرمية 

اإلرهاب والجرائم املرتبطة بها مثل جرمية متويل العمليات 

اإلرهابية، وإنش��اء وإدارة منظم��ة أو جمعية عىل خاف 

القانون، وإخف��اء متحصات الجرائ��م اإلرهابية، وتصنيع 

األس��لحة التقليدية أو غري التقليدية ووسائل االتصال لردع 

مرتكبي هذه الجرائم وتحقيق االستقرار املجتمعي.

 وتوفري الحامية الكاملة ملقار البعثات الدبلوماس��ية أو 

القنصلي��ة أو مقار الهيئات واملنظ��امت الدولية للحد من 

لجوء العنارص اإلرهابية إليها واحتجاز الرهائن بها، وما قد 

يس��تتبع ذلك من تداعيات قد تؤثر عىل العاقات الدولية 

مع الدول الصديقة. وتوفري الحامية الازمة لوس��ائل النقل 

الج��وي والربي واملايئ من أي اعت��داءات إرهابية للحيلولة 

دون تعطيلها أو اس��تغالها يف أع��امل إرهابية أو التعدي 

عليها وعىل مس��تقليها. وفرض الرقاب��ة الازمة عىل مواقع 

ش��بكة املعلومات الدولي��ة، ومواقع التواص��ل االجتامعي 

أو منتجات س��امة أو محرق��ة أو وبائية أو جرثومية أو 

كيميائية أو إش��عاعية، أو بواس��طة أس��لحة أو ذخائر 

أو م��ا هو يف حكم هذه املواد«. وحس��ب القانون فإن 

"استخدام نظام املعلومات أو الشبكة املعلوماتية أو أي 

وس��يلة نرش أو إعام أو إنش��اء موقع الكروين لتسهيل 

القيام بأعامل إرهابي��ة أو دعم لجامعات أو تنظيم أو 

جمعية تق��وم بأعامل إرهابي��ة أو الرويج ألفكارها أو 

متويلها"، عماً إرهابياً.

السامت العامة لقوانني اإلرهاب يف العامل
من العرض الس��ابق لقوانني اإلرهاب يف العديد من الدول 

الغربية والعربية ميكن الخروج باملاحظات التالية:

- أن ه��ذه القوان��ني جميعه��ا متنح الس��لطات والجهات 

األمنية صاحيات اس��تثنائية ملواجهة خطر اإلرهاب حتى 

لو كانت هذه الصاحيات تتع��ارض مع الحريات العامة، 

كالسامح بالتجس��س عىل املتهمني يف قضايا اإلرهاب كام 

هو معمول به يف الواليات املتحدة وأملانيا.

- أن حري��ة اإلعام والتعبري مل متنع الدول الكربى يف العامل 

من فرض رقابة مشددة عىل وس��ائل التواصل االجتامعي 

واملدونات، والتي باتت من وس��ائل ن��رش الفكر املتطرف 

واإلرهايب يف العامل كله.

- رغ��م أن العدي��د م��ن دول العامل تح��رص يف مواجهتها 

لإلره��اب املوازنة بني اعتبارات األم��ن والحريات العامة، 

إال أنه��ا حينام تستش��عر أن هن��اك خط��راً حقيقياً يهدد 

الدولة، فإنها تعيل من اإلجراءات األمنية االستثنائية بغض 

النظ��ر عام قد تتعرض له من انتق��ادات من جانب بعض 

املنظامت الحقوقية األممية والدولية•

املصادر:

- موقع املجلس الوطني االتحادي، دولة اإلمارات 

www.almajles.gov.ae :العربية املتحدة، عىل الرابط

- موقع 24، 20 أغسطس 2014، عىل الرابط: 

www.24.ae

- صحيفة البيان، 21 أغسطس 2014، عىل الرابط: 

www.albayan.ae

� ترصيحات منشورة عىل موقع مركز اإلمارات 

www. :للدراسات والبحوث اإلسراتيجية، عىل الرابط

ecssr.com

- نرشة "أخبار الساعة"، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث اإلسراتيجية.

- وكالة أنباء اإلمارات، تقارير منشورة.

- صحيفة االتحاد، تقارير وأخبار منشورة.

- صحيفة اإلمارات اليوم، تقارير إخبارية منشورة.

- صحيفة الخليج، تقارير وترصيحات صحفية 

منشورة.

- موقع ويكيبديا، صفحات مختلفة.

تنديدات باإلرهاب شهدها الشارع املرصي

وغريها، لعدم اس��تعاملها يف األغراض اإلرهابية، وضبط من 

يستخدمها لتحقيق أهداف إجرامية.

- قان��ون اإلرهاب األردين ويس��مى قانون "منع اإلرهاب" 

ويعت��رب أن "االلتح��اق أو محاولة االلتح��اق بأي جامعة 

مس��لّحة أو تنظيامت إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد 

أش��خاص لالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل 

اململكة أو خارجه��ا" أعامالً إرهابية محظورة. كام اعتربت 

الفقرة )ب( م��ن املادة الثالثة "القيام بأعامل من ش��أنها 

تعري��ض اململكة لخطر أع��امل عدائي��ة أو تعّكر صاتها 

بدول��ة أجنبي��ة أو تع��رّض األردنيني لخطر أع��امل ثأرية 

تق��ع عليهم أو عىل أموالهم"، أعامالً إرهابية. ويس��تهدف 

القانون إرسال رس��الة قوية عرب فرض عقوبة اإلعدام عىل 

مرتكبي العمل اإلرهايب إن أفىض إىل "موت إنسان أو هدم 

بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكرث". 

وكذلك إن ارتكب »باستخدام مواد متفجرة أو ملتهبة 

سياسة الدولة هدفت 
منذ تأسيسها يف عام 
1971 لتحقيق األمن 

واتسمت باحلكمة 
واالعتدال والتوازن 

ومناصرة احلق 
والعدالة
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نبض 
الديــــرة

"الروبوت" جندي املستقبل
أعتق��د أن موض��وع اإلصدار الجديد ملركز اإلمارات للدراس��ات والبحوث اإلس��رتاتيجية لسلس��لة دراس��ات 

إس��رتاتيجية: "تحديات عرص الروبوتات وأخالقياته" وخاصة الجانب األخالقي منه س��تصبح بعد فرتة بسيطة 

محل جدل دويل بني صناع السياسة واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف العامل. وقد أثريت مثل هذه القضايا يف 

مرات متفرقة لكن بشكل بسيط عندما كانت الطائرات األمريكية تشن غارات بطائرات بدون طيار واملعروفة 

ب� "درون" عىل مواقع يفرتض أنها يتواجد فيها إرهابيون يف باكس��تان وأفغانس��تان واليمن والصومال خاصة 

عندما كانت تخطئ يف الهدف وتصيب املدنيني.

ه��ذا االعتقاد مبني عىل مس��ألة التنافس الدويل يف هذه الصناعة حي��ث أن هناك العديد من دول العامل 

ب��دأت يف االهتامم يف صناعة أو امتالك "الروبوت" لالس��تخدامات العس��كرية أكرث من االس��تخدام املدين، 

وهناك العديد من الروبوتات ألغراض مدنية وهي تحد آخر يف مجال البطالة وتشغيل اإلنسان خاصة يف ظل 

حال��ة البطال��ة التي يعاين منها العامل بأكمله، بل إن الخيال العلمي يف هذه الصناعة يفوق مس��ألة الطائرات 

ب��دون طيار إىل وجود محاربني يقومون بالقتال يف معارك حقيقية وكذلك يقومون بجلب املعلومات بطريقة 

تفوق الجندي العادي بل وعمليات االس��تطالع، حيث أشارت إحدى الدراسات أن هناك تطوير يف "الحواس 

الخمس" للروبوتات.

الدراس��ة أثارت جانب مهم ينبغي االنتباه له، وهو أنه ورغم أن هذا االهتامم الكبري لهذا الجندي والذي 

يرتك��ز أغلبه يف خ��ارج العامل العريب، فإن عاملنا العريب ال يزال يعاين عجزاً يف الخرباء يف هذا املجال، وكذلك إىل 

نقص يف مراكز أبحاث تهتم بهذه املجاالت، ولو نظرنا يف مجال استخدام هذا الجندي يف األرض العربية خاصة 

يف ظل ما نراه من تطورات عىل الساحة العربية سنجد أن الطائرات بدون طيار استخدمت يف منطقتنا وبالتايل 

االهتامم بها أمر رضوري. ومع كل ذلك؛ هناك نقطة ضوء كام تش��ري الدراس��ة، وهي إن دولة اإلمارات هي 

الدولة العربية الوحيدة التي تسعى إىل مواكبة التطورات العاملية فهي صنعت طائرة بدون طيار "يبهون 1" 

كام أن مرتو ديب يسري آلياً وهناك حاالت أخرى اجتامعية مثل الروبوت الصيدالين يف مستشفى "يونيفريسال" 

يف أبوظبي ما يعني أن هناك محاوالت إماراتية حقيقية يف االس��تفادة من هذا التطور يف خدمة اإلنسان وما 

يعني أن أمل اإلنسان العريب يبقى متعلقاً يف محاوالت اإلمارات بوضع بصمة يف الحضارة اإلنسانية. 

يبقى املهم لنا أن اآلثار الس��لبية لهذا الجندي لن تكون بعيدة عن الدول العربية س��واء ألنه املكان الذي 

يس��تخدم فيه مثل هذا الجن��دي أو كون أن العامل اليوم عبارة عن قرية صغ��رية وفق نظرية "العوملة" التي 

أصابت كل يشء ومل يعد هناك من ميكن أن يعزل نفس��ه، وبالتايل فإن االس��تعداد املبكر أمر مهم سواء من 

ناحية تهيئة أفراد من املجتمع لالس��تعداد لتلك املرحلة القادمة وإال س��نضطر مجربين عىل التخبط وتحمل 

تكاليف مضاعفة كام هي العادة العربية، يف عدم االستباق واالنتظار لحني وقوع الكارثة.

يف الواقع، أخبار "الجندي الروبوت" التي تنرشها وس��ائل اإلعالم، بعضها تشبه الخيال العلمي ويكاد املرء 

يس��تبعد حدوثها، مثل قيام الجندي بعالج نفس��ه أثناء املعركة إذا أصيب، لكن لو تتبعنا س��رية هذا الخيال 

ف��إن الحرب اإللكرتونية تؤكد أن املس��تقبل يحمل الكثري عنه، وقد يكون األم��ر اليوم يتم بتوجيه من البرش 

الحقيقيني، ولكن رمبا يأيت اليوم الذي يتم العمل العس��كري بأكمله ب� "الجندي الروبوت" وهنا تبدأ املشكلة 

يف التحك��م بأخالقيات الحرب وهذا هو املج��ال الجديد يف الحروب، فقد أثارت جرائم "داعش" أو ما يعرف 

إعالمياً بدولة العراق والشام الرأي العام العاملي وتشكل حلف دويل ضده.

وإذا كان األمر متعلق باملزايا االقتصادية وكفاءة الجندي الروبوت فإن هذا الجندي لن يكون لديه إدراك 

التفريق بني املقاتل وبني العاجز، فاإلنسان بالنسبة له "أرقام وأصفار" فقط•

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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اإلمارات وأمن املوارد.. رؤيـة استـــــــــــــــــــراتيجية بعيدة املـدى للقيادة احلكيمة

كام أن زيادة الطلب عىل الطاقة ستشكل ضغطاً كبرياً عىل 

املوارد املحدودة من الوقود الهيدروكربوين، وسيزداد الطلب 

أيضاً عىل املياه الصالحة للرشب، وس��تؤدي انعكاسات تغري 

املناخ، مب��ا فيها الجفاف وتراجع منس��وب أح��واض املياه 

العذبة إىل زيادة كبرية يف الطلب عىل هذه املوارد الحيوية.

ويف ظل هذه التوقعات، من الرضوري أن يس��عى العامل 

لض��امن أمن املياه والطاقة والغ��ذاء من خالل الرتكيز عىل 

العالقة املرتابطة بني هذه املوارد الثالثة التي تعد أساس��ية 

لتحقيق األمن االقتصادي واالجتامعي والوطني لكل دولة، 

فنحن بحاج��ة إىل الطاق��ة إلنتاج املي��اه الصالحة للرشب 

وتوزيعها، وإىل املي��اه لتوليد الطاقة، كام نحتاج إىل كليهام 

إلنتاج الغذاء.

أمن املوارد واألمن الوطني
ومب��ا أن أمن املوارد يعد ج��زءاً ال يتجزأ من األمن الوطني، 

ينبغ��ي عىل جمي��ع البلدان تطوير إس��رتاتيجيات تتس��م 

باملرونة والق��درة عىل التكيّف من أج��ل حامية مصالحها 

يف ع��امٍل محدود امل��وارد، ويج��ب التعام��ل بجدية وحزم 

م��ع املخاطر التي ق��د تنجم عن احت��امل حدوث خلل يف 

االس��تقرار الس��يايس واالقتصادي واالجتامعي بسبب نقص 

هذه املوارد نتيجة تراجع منس��وب املي��اه العذبة، وتدمري 

الغاب��ات، واألرايض الصالحة للزراع��ة، وغريها من العنارص 

الرضورية لتلبية االحتياجات األساسية ألي مجتمع. 

وعىل الرغم من أن دولة اإلمارات العربية املتحدة متتلك 

س��ابع أكرب احتياطي من النفط يف العامل، فإنها تعاين نقصاً 

يف م��وارد املياه الصالحة لل��رشب واألرايض الزراعية، ونظراً 

ألن بلدان الخليج تس��تورد حوايل 90% من املواد الغذائية، 

فإن تغري املناخ قد يؤثر سلباً عىل أسعار وإمدادات الغذاء، 

وم��ع أن منطقة الخلي��ج تنتج 50% من املي��اه املحالة يف 

العامل، يبقى من الصعب تحلية ما يكفي من املياه لتحويل 

األرايض املتاحة إىل مزارع خصبة، ما يؤثر سلباً عىل إمكانية 

تأمني موارد الغذاء محلياً. يضاف إىل ذلك النمو الكبري الذي 

يش��هده االقتصاد الوطني، والذي يزيد الطلب املحيل عىل 

الطاقة بنسبة 9% سنوياً بحسب تقديرات وزارة الطاقة.

وبفض��ل الرؤية االس��رتاتيجية بعي��دة امل��دى للقيادة 

الحكيم��ة، تقوم دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة بجهود 

ملموس��ة لضامن أمن املوارد الحيوي��ة، وذلك بالرتكيز عىل 

الرتاب��ط بني تحديات الطاقة واملي��اه والغذاء والتصدي لها 

وتحويلها إىل فرص اقتصادية مجدية.

استثامر وتنويع
وإذا نظرن��ا إىل قط��اع الطاقة، ن��رى أن الدولة تعمل عىل 

تعزي��ز أم��ن هذا امل��ورد الحيوي من خ��الل تعزيز كفاءة 

اإلنتاج واالس��تهالك وإدارة الطلب وخلق مزيج متنوع من 

مص��ادر الطاقة، حيث تش��مل إدارة الطلب تطبيق آليات 

وإج��راءات فنية وتنظيمية تس��هم يف خف��ض الطلب عىل 

الكهرباء بش��كل كبري. وبالنس��بة إىل تنوي��ع املزيج املحيل 

من موارد الطاقة، تس��تثمر دولة اإلمارات يف برنامج نووي 

سلمي تهدف من خالله لتأمني 20% من احتياجات الطاقة 

بحلول 2020، كام تعترب مب��ادرة “مصدر” رائدة يف تطوير 

مش��اريع الطاقة املتجددة عىل املس��تويني املحيل والدويل، 

حي��ث يتجىل ذلك من خالل العديد من املش��اريع املهمة 

مثل محطة “شمس 1” للطاقة الشمسية املركزة يف املنطقة 

الغربية من إمارة أبوظبي باستطاعة 100 ميجاواط. 

كام تس��تثمر دولة اإلمارات يف تطوير مش��اريع الطاقة 

املس��تدامة والنظيفة عىل املس��توى الدويل، ويس��هم هذا 

التوجه االس��رتاتيجي يف دفع عجلة النمو االقتصادي محلياً، 

ودعم جهود تحقيق أمن الطاقة عىل املستوى الدويل، فضالً 

تشري الدراسات إىل ارتفاع عدد سكان 
العامل لنحو تسعة مليارات نسمة بحلول 
عام 2050، وهذا يعني أن الطلب عىل 
املوارد الحيوية كالطاقة واملياه والغذاء 
سيشهد زيادة كبرية، فمن ناحية سيؤدي 
التوسع السكاين والعمراين واملدين يف 
االقتصادات الناشئة إىل تقليص مساحة 
األرايض الصالحة للزراعة وإىل تغري يف 
أمناط إنتاج واستهالك املوارد.

بقلم:
معايل د. سلطان أحمد اجلابر

وزير الدولة ـ رئيس جملس إدارة 
»مصدر«
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عن تعزيز استقرار صادرات املوارد الهيدروكربونية لألسواق 

العاملية، حي��ث تعد دولة اإلمارات حالي��اً الدولة الوحيدة 

العض��و يف منظمة ال��دول املصدرة للب��رتول )أوبك( والتي 

تقوم بتصدير املوارد الهيدروكربونية والطاقة املتجددة إىل 

األسواق العاملية.

ونظ��راً لك��ون 1% فقط م��ن املياه املوج��ودة يف العامل 

هي مياه عذبة وصالحة للرشب، وبس��بب الطبيعة الجافة 

ملنطقتن��ا، ترى القي��ادة الحكيمة لدولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة بأن املياه متثل أولوية اسرتاتيجية قصوى، فإمداداتنا 

م��ن املياه الجوفية تتناقص بوترية متس��ارعة، ويقل معدل 

تعويضها عن 4% سنوياً بسبب ندرة األمطار، ومبا أن تحلية 

املياه تس��تهلك الكثري من الطاقة، ترك��ز الدولة عىل ابتكار 

طرق جدي��دة لتحقيق أمن املياه عىل امل��دى البعيد، وقد 

تم تحقيق تقدم جيد حتى اآلن، فقد اس��تثمرت الدولة يف 

تقني��اٍت أكرثَ كفاءًة لتقليل معدل اس��تهالك املياه ألغراض 

ال��ري. ويف مج��ال البح��ث والتطوي��ر، أطلق��ت “مصدر” 

برنامج��اً تجريبياً لتحلية املياه باس��تخدام الطاقة املتجددة 

وأفضل التقنيات الحديثة كفاءًة، مبا يساعد يف تلبية الطلب 

املتنامي عىل املياه العذبة بطريقة مستدامة.

األمن الغذايئ
ويعت��رب تحقيق األم��ن الغذايئ من التحدي��ات التي تواجه 

دولة اإلمارات يف مجال أمن املوارد، إذ قد يش��كل االعتامد 

عىل االس��ترياد تهديداً لألمن الوطني يف حال انقطاع سالسل 

التوري��د ألي س��بب كان. وال يقت��ر ه��ذا التح��دي عىل 

املس��توى املحيل فقط، فقد ارتفعت أسعار املواد الغذائية 

بش��كل حاد يف مختل��ف أنحاء الع��امل، ومع توق��ع زيادة 

الطلب عىل املواد الغذائية بنسبة 50% عىل مدى السنوات 

العرشين القادمة، ستستمر أسعار الغذاء يف ارتفاعها.  

إن ض��امن األمن الغذايئ يف دولة اإلم��ارات يعتمد عىل 

ق��وة العالقات الثنائي��ة واملتعددة األطراف التي نس��جتها 

الدول��ة مع املجتمع الدويل بفضل السياس��ة الحكيمة التي 

أرىس ركائزها الوالد املؤس��س الش��يخ زايد بن س��لطان آل 

نهي��ان “طيب الله ثراه”، والتي تس��تمر قياداتنا الرش��يدة 

بانتهاجه��ا، حيث تس��هم هذه العالق��ات الطيبة يف ضامن 

أمن سالسل التوريد، وتعزيز استقرار أسعار املواد الغذائية، 

وتأم��ني مس��تلزمات الزراع��ة لتنمية اإلنت��اج املحيل. وإىل 

جانب ذلك من الرضوري تعزيز االستثامر يف أنشطة البحث 

والتطوي��ر لزيادة معدل إنتاج املحاصيل الزراعية وترش��يد 

استهالك املياه للري. 

مبادرات بيئية
ودرءاً ملخاطر تغري املناخ وتداعياته عىل أمن املياه والغذاء، 

وإىل جانب تطوير مش��اريع الطاق��ة املتجددة، تقوم دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة بدور فاع��ل يف الجهود العاملية 

الهادف��ة إىل التوص��ل التفاقي��ة ملزمة من أج��ل التصدي 

لتداعي��ات تغري املناخ. وحازت مبادرات الدولة بهذا الصدد 

عىل ثق��ة املجتمع ال��دويل يف أكرث من مناس��بة، ففي عام 

2009، ت��م اختيار أبوظبي مق��راً للوكال��ة الدولية للطاقة 

املتجددة )آيرينا(، كام نظمت أبوظبي وبالتعاون مع األمم 

املتح��دة مؤمتراً وزارياً رفيع املس��توى يهدف إىل مناقش��ة 

وصياغ��ة القرارات املهمة التي س��تصدر ع��ن قمة القادة 

لتغ��ري املناخ التي تعقد يف نيويورك بالتزامن مع اجتامعات 

الجمعية العامة لألمم املتحدة.

األمن الغذايئ
إن اآلث��ار االقتصادي��ة واالجتامعية لتداعي��ات تغري املناخ 

كبرية جداً، فإعصار ساندي عىل سبيل املثال، أدى إىل تعطل 

إمدادات املياه والغذاء والطاقة عىل طول الساحل الرشقي 

للواليات املتحدة األمريكية وتس��بب ب��أرضار تقدر قيمتها 

بنح��و 68 مليار دوالر، فمن ال��رضوري إذاً تكثيف الجهود 

عىل املس��تويني املحيل والدويل من أجل الحد من تداعيات 

تغري املناخ وضامن أمن املياه والطاقة والغذاء. 

وتسري دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل النهج الصحيح 

من خالل اس��رتاتيجية تسعى لضامن أمن املوارد عىل املدى 

القريب، وتكثيف أنش��طة البحث والتطوير التي تركز عىل 

الرتاب��ط بني الطاقة واملياه والغذاء، وااللتزام باالس��تثامر يف 

التكنولوجيا الجديدة، واالس��تمرار يف سياس��ية التعاون مع 

املجتمع الدويل. وستسهم هذه االسرتاتيجية يف تطوير رأس 

املال الب��رشي ومتكني االقتصاد وتعزي��ز الوعي، مبا يحصن 

اإلمارات ويحافظ عىل منوها وازدهارها•

أمن املوارد جزء 
ال يتجزأ من األمن 

الوطني وينبغي على 
جميع البلدان تطوير 
اسرتاتيجيات حلماية 

مصاحلها يف عامل 
حمدود املوارد
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إن العص��ور الزاه��رة قدميها وحديثه��ا، هي صناعة 

عقول قيادية مبدعة، فالقيادة فكر وفن وتطلع دائم 

إىل اآلفاق الرحبة، وحني نس��تقرئ البن��اء النهضوي 

الشامخ الذي يشهده وطننا عىل مدى األربعة عقود 

املاضية، فإننا مام ال ش��ك فيه نجد أنفس��نا يف سباق 

مع الزمن يف مسرية تنمية وبناء .. إنها املسرية الظافرة 

تخطيطاً وإنجازاً واختزاالً لحس��اب السنني. فاألمم ال 

ترتقي إال بإمكانات أبنائها وتسخري عقولهم لخدمتها، 

واالس��تخدام األمثل للطاقات والق��درات، ومواجهة 

التحديات بالع��زم واإلقدام واملثابرة، واإلرادة الصلبة 

والفك��ر الخ��الق، وبه��ذه املرتك��زات، تحقق��ت يف 

دولتن��ا الغالية، الصورة العرية، والنهضة 

تواك��ب  الت��ي  املس��تدامة 

الع��ر  متغ��ريات 

التجدي��د  يف 

والتحديث 

والتطلع 

للمستقبل 

م��ع املحافظة عىل 

األصالة والقيم االجتامعية 

والرتاث.

إن قيادتن��ا الرش��يدة هي الص��ورة العملية املثىل 

لالقت��داء يف صناعة القيادات حارضاً ومس��تقبالً، من 

خالل الرؤى الثاقبة، والفكر الخالق، والعزم واإلرادة 

والحكمة يف التأمل والتنبوء، واتخاذ القرار املناس��ب 

يف الوقت املناس��ب، فهي تقدر االحتامالت، وتتوقع 

أصعبها وأعقدها، وترسم خططاً ملواجهتها وتجاوزها.

إن أول مستلزمات الدفاع الوطني هو بناء قاعدة 

صلب��ة من القي��ادات الوطنية ذات ال��والء واالنتامء 

والكفاءة لخدمة الوطن، والعمل عىل تحقيق أهدافه 

االسرتاتيجية من خالل متكنها من متطلبات املهارات 

القيادي��ة تخطيط��اً وتنفي��ذاً وتقيي��امً، وهنا تتجىل 

رؤية القيادة الرش��يدة يف إنشاء كلية الدفاع الوطني 

التي تعلق عليها اآلم��ال يف تنمية القيادات الوطنية 

العسكرية واملدنية مبا يؤهلها للقيام بأدوارها القيادية 

املختلف��ة كل يف مج��ال اختصاص��ه، وه��ي مؤهلة 

لذل��ك لتزويد هذه القيادات بكل 

ما تحتاجه من معارف 

ومهارات 

ملواجهة 

ما 

قد 

يستجد 

قد  تحدي��ات  من 

تتطل��ب إع��داداً وتأهي��الً 

خاص��اً، يجعل من كل  فرد قائداً ومرش��داً وأمنوذجاً 

يحتذى به يف موقعه.

إن ما تقدمه الدولة يف ش��تى املس��تويات وجميع 

املج��االت يُعّد البيئة املناس��بة ب��كل املعايري إلعداد 

صناعة قيـــادات املستقبل نحــــــــــــــــــــــو بنـاء قاعــدة صلبـة من القيادات الوطنيـــة إن اإلنجازات الحضارية التي شهدتها 
البرشية يف شتى مراحلها، قد ساهمت 
يف تأسيس تلك األمم لنهضة حارضها، 
وركائز مستقبلها، وتوسعة الرؤى مبا يختزل 
املدى الزمني، وتتطلع آلفاق تزداد اتساعاً 
وامتداداً فالنهضة تنتج نهضة، وتقود إىل 
حضارة زاهية بكل أصعدتها وميادينها، 
وبخاصة حني تصنع من مواجهة التحديات 
إنجازاً وسبيالً للمزيد من التقدم والرقي، 
فال نهاية إلبداعات العقول، وعقباتها 
حوافز لالبتكار يف التغلب عليها، واالنطالق 
بأهداف تصاعدية ال تعرف حدودها.

بقلم:
معايل د. علي راشد النعيمي

مديــر جامعــة اإلمــارات العربيــة 
املتحـدة
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ــــــــــــــو بنـاء قاعــدة صلبـة من القيادات الوطنيـــة

تكثيــف  وإن  ومتطلباتــه،  املســتقبل  قيــادات 
وتنوع برامــج اإلعداد يُعترب نهجــاً ثابتاً يف رؤاها 
االســرتاتيجية عىل طريق تتابــع وتعاقب تكوين 
القيــادات حتــى يف حلقاتهــا األدىن، وهي يف حد 
ذاتهــا تجربة رائدة يف صناعة قادة يُســهمون يف 
بناء الحارض ورسم صورة املستقبل لشعبة الفخور 

بوطنه واملعتز بقيادته•

ا&مم ال ترتقي إال 
بإمكانات أبنائها 

وتسخ- عقولهم 
خلدمتها واالستخدام 

ا&مثل للطاقات 
والقدرات ومواجهة 

التحديات بالعزم 
وا:قدام واملثابرة
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قب��ل فرتة، ترشفن��ا يف مقر حل��ف النات��و يف العاصمة 

البلجيكية بروكس��ل باس��تضافة الدفعة األوىل من كلية 

الدف��اع الوطني الت��ي نبني عليها آم��االً كبرية لتخريج 

كف��اءات وطنية متعلمة فاعلة لخدم��ة وطنها، وكانت 

ه��ذه الزيارة فرصة لنا الس��تعراض عالقاتنا الثنائية مع 

حلف الناتو والسبل املتاحة لتعزيزها وتطويرها يف عدد 

من املجاالت، وهذا ما سأتناوله يف هذا املقال من خالل 

تس��ليط الضوء عىل إنجازات هذه الرشاكة واسترشاف 

مسارها املستقبيل. 

إّن م��ا ت��م إنج��ازه وتحقيق��ه خالل ف��رتة عملنا يف 

هذا ال��رح يعكس حرص دولة اإلم��ارات عىل تطوير 

العالقات مع حلف النات��و إىل أبعد اآلفاق، ورغبة دول 

الحلف ورشكائه الصادقة يف االرتقاء بهذا التعاون، حيث 

أصبحت اليوم ترب��ط بيننا عالقات متميزة، وذلك إمياناً 

من قي��ادة دولة اإلمارات العربية املتحدة بأّن ترس��يخ 

الس��الم واألمن من األمور األساس��ية لتحقي��ق التنمية 

لشعوب العامل، وهذه هي األسس والثوابت التي تحكم 

السياس��ة الخارجية لدولة اإلمارات تحت قيادة صاحب 

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

“حفظه الله”، وهي املبادئ نفسها التي أرساها املغفور 

له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان “طيب 

الله ثراه” منذ نش��أة دولة اإلم����ارات العربية املتحدة 

عام 1971.

عالقات اسرتاتيجية
متت��د عالقة دولة اإلم��ارات مع حلف النات��و إىل نهاية 

التسعينات، حيث شاركت القوات اإلماراتية يف عمليات 

حفظ السالم وإعادة االستقرار يف كوسوفو مبوجب قرار 

األمم املتحدة إىل جانب دعمها للمش��اريع االجتامعية 

واالقتصادي��ة من أجل دف��ع عجلة البن��اء والتنمية يف 

كوس��وفو. ومنذ ذل��ك الوقت، أعربت دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة عن تطلعه��ا إىل العمل عن كثب مع 

حلف الناتو من أجل بناء عالقات اس��رتاتيجية حقيقية 

مع الرشاك��ة األوروبية األطلس��ية، واتض��ح كذلك بأّن 

أمن منطقة الخليج واس��تقرارها موضع اهتامم لحلف 

النات��و يف عامل محفوف بتحديات أمني��ة متداخلة مثل 

انتشار اإلرهاب والقرصنة واألمن اإللكرتوين. ويف مطلع 

الع��ام 2004، وإميان��اً منها بأّن إضفاء الطابع الرس��مي 

ع��ىل العالق��ات مع الحلف من ش��أنه أن يع��زز األمن 

االس��رتاتيجي يف املنطقة وحولها، أبدت الدولة اهتامماً 

كبرياً باملش��اورات التي ج��رت بني ق��ادة دول الحلف 

ودول مجل��س التع��اون الخليجي بش��أن س��بل تقوية 

عالقات حلف الناتو م��ع دول الخليج العريب، وتحقيق 

مزيد من التق��ارب بني املنطقتني األوروبية األطلس��ية 

والخليجية. وبعد سنة من انطالقها، انضمت اإلمارات يف 

يونيو 2005 إىل مبادرة إس��طنبول للتعاون التي تهدف 

إىل تقوية الحوار الس��يايس وتعزيز الروابط العس��كرية 

بني حلف الناتو ودول الخليج عىل أس��اس قيم ومصالح 

مش��رتكة، ورسعان ما تحّولت اإلمارات إىل رشيك فاعل، 

حيث كانت من بني الدول الرشيكة البارزة التي دعيت 

لقمة شيكاغو يف عام 2012.

مواجهة التحديات
ويج��در هن��ا التذكري بتاري��خ حلف النات��و الحافل يف 

مجال الرشاكة مع دول من ش��تى بقاع العامل عىل غرار 

“الرشاك��ة من أجل الس��الم” بني الحل��ف ودول أوروبا 

وآس��يا الوس��طى منذ 1994، و”الحوار املتوسطي” مع 

دول البحر األبيض املتوس��ط يف العام نفسه، ومجموعة 

“الرشكاء حول العامل” التي تش��مل أفغانستان وأسرتاليا 

والعراق واليابان وجمهورية كوريا ومنغوليا ونيوزيلندا 

وباكستان. ويصادف هذا العام الذكرى العارشة لتأسيس 

ه��ذه الرشاكة الت��ي تعترب مبنزل��ة نقط��ة مفصلية يف 

التعاون ب��ني دول الغرب وأربع من دول الخليج العريب 

املشاركة يف مبادرة إسطنبول للتعاون )اإلمارات العربية 

املتحدة، الكويت، البحرين، قطر(.

ع��ىل م��دار عقد م��ن الزمن، متك��ن إط��ار مبادرة 

إس��طنبول من خلق حوار اس��رتاتيجي بش��أن عدد من 

القضايا األمنية املش��رتكة، ولك��ن البد اليوم من تكثيف 

هذا الحوار وتعمي��ق التعاون من أجل رفع املبادرة إىل 

املستوى املتوقع. وس��وف تأيت قمة حلف الناتو املزمع 

عقده��ا يف ويلز جن��وب اململكة املتح��دة يومي 4 و5 

س��بتمرب 2014 بحضور حوايل 60 رئي��س دولة كفرصة 

لرؤس��اء الدول األعض��اء وغري األعض��اء يف حلف الناتو 

لتحديد التوجه االس��رتاتيجي للحلف حيال رشكائه من 

أجل إعطاء زخم جديد للعالقات وتوسيعها. 

حراكاً مكثفاً
ويف س��ياق املبادرة، ش��هد التعاون بني دول��ة اإلمارات 

والحلف حراكاً مكثفاً، فإميانها الراس��خ بأهمية التطوير 

والتحديث جعل اإلمارات تس��عى إىل إرسال وفود فنية 

وعس��كرية لالس��تفادة من مختلف الربام��ج التعليمية 

والتدريبية املتاحة لدول مبادرة إسطنبول للتعاون. كام 

اس��تضافت الدولة عدداً من فعاليات الحلف عىل غرار 

مؤمت��ر مجلس الحلف الذي ُعقد يف أبو ظبي يف أكتوبر 

2009 بش��أن "العالق��ات ب��ني حلف النات��و واإلمارات 

العربية املتحدة ومس��تقبل مبادرة اسطنبول للتعاون" 

بقلم:
سعادة السفري حممد علي النقبي

رئيس بعثة اإلمارات العربية 
املتحدة لدى حلف شمال األطلسي 

»الناتو« 

شهدت العالقة التي تربط بني دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وحلف شامل 
األطليس )الناتو(  خالل السنوات األخرية 
ديناميكية ملحوظة، تجسيداً لرغبة الطرفني 
يف االرتقاء بها إىل رشاكة اسرتاتيجية مميزة 
حيث ظلت هذه األخرية تنمو وتتوسع 
باستمرار عىل مر أكرث من عقد من الزمن.

شراكــة اسرتاتيجيـــة بـيـن اإلمـــــــــــــــــــــــارات وحلف شمال األطـلسي »الناتو«

60

استراتيجيات

|  العدد 513  | أكتوبر 2014  |



شراكــة اسرتاتيجيـــة بـيـن اإلمـــــــــــــــــــــــارات وحلف شمال األطـلسي »الناتو«
حيث افتتح املؤمتر س��مو الش��ي����خ عبد الله بن زايد 

آل نهي��ان وزي��ر الخارجية واألمني الع��ام لحلف الناتو 

أندرس فوغ راسموس��ن. عالوة عىل ذلك، أظهرت دولة 

اإلمارات عىل مدى الس��نوات املاضية تصميامً قوياً عىل 

املساهمة يف حفظ أمن املنطقة وخارجها. فبعد دعمها 

لعملية حفظ الس��الم الناجحة التي قادها حلف الناتو 

يف منطقة البلقان يف التسعينيات، ساهمت بشكل كبري 

يف جهود الحلف الرامية إىل توفري األمن واالس��تقرار يف 

مناط��ق كثرية من العامل، عىل غرار مش��اركتها يف مهمة 

قوات املس��اعدة األمني��ة الدولية يف أفغانس��تان بغية 

منها تأمني مس��تقبل األفغان وتحقيق استقرار املنطقة، 

وعملية الحامي املوحد ع��ىل ليبيا تنفيذاً لقرار مجلس 

األم��ن الدويل رقم 1973 ال��ذي ينص عىل فرض منطقة 

حظر الطريان، وحامية املدنيني واملناطق املأهولة بهم.

التواصل االسرتاتيجي
ومع اقرتاب نهاية مهمة قوات املساعدة األمنية الدولية 

يف أفغانستان، يس��تعد حلف الناتو ملواجهة التحديات 

األمني��ة التي يفرضها العامل ال��ذي نعيش فيه اليوم من 

خالل اعتامده الس��رتاتيجي��ة جدي�����دة للقرن املقبل 

2010-20-20 تأخ��ذ بعني االعتبار الطبيعة املتش��عبة 

لهذه التحديات األمنية والدروس املستفادة من تجارب 

املايض مثل أهمي��ة الرتكيز عىل التواصل االس��رتاتيجي 

لكس��ب ثقة الش��عوب والدعم الدويل لعملياته. ومن 

التحدي��ات األخ��رى الت��ي تطرحها ه��ذه املرحلة قلة 

املوارد املالية نتيجة األزم��ات التي يعانيها الحلف عىل 

الصعيد الداخيل، ولذلك تبن��ى الحلف مفهوم “الدفاع 

الذيك” املتمثل يف تقليص امليزانية الدفاعية عرب تعاون 

أوث��ق من أجل الحف��اظ عىل القدرات العس��كرية 

وتطويره��ا. يبدو أن حل��ف الناتو يح��اول تعزيز 

التع��اون وتطويره مع رشكائ��ه تصديا للتحديات 

األمنية الراهنة واس��ترشافاً ملهامت مس��تقبلية، 

وتلتقي مصالح الحلف ودولة اإلمارات يف رضورة 

االستعداد ملواجهة أمناط جديدة من التهديدات 

أبرزها اإلرهاب واألمن اإللكرتوين وتأمني مصادر 

الطاقة وإدارة األزمات. إّن دولة اإلمارات تتطلع 

إىل تعزيز تعاونه��ا مع الحلف يف هذه املجاالت، 

وتسعى إىل دفع عجلة الرشاكة الثنائية مع الحلف 

م��ن خالل الربام��ج الفردية للرشاك��ة والتعاون مبا 

يتناس��ب مع متطلباتنا يف دول��ة اإلمارات والذي من 

ش��أنه تعزيز التع��اون يف املجاالت العملي��ة والتعليم 

والتدري��ب، والتخطيط واالس��تعداد للط��وارئ املدنية 

والكوارث الطبيعية.

إّن التق��ارب بيننا وبني دول الحلف ورشكائه عىل حد 

س��واء يأيت بفائدة كبرية ويعطي زخامً للتعاون يف مجال 

األمن ال��دويل. لذا تعمل الدولة م��ن أجل تحقيق هذا 

اله��دف. ويؤكد افتتاح بعث��ة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة لدى قيادة حلف 

)الناتو(  األطليس  ش��امل 

املتين��ة  العالق��ة 

اإلمارات  بني 

والحلف والتي شهدت تطوراً بارزاً منذ انضامم اإلمارات 

إىل مبادرة إس��طنبول، حيث تعترب دول��ة اإلمارات أول 

دولة عربي��ة وخليجية يكون لها مقر دائم داخل قيادة 

الحل��ف. ونحن من خالل هذا املوقع الذي يعترب نافذة 

تواص��ل وجرساً لحوار بناء يوضح وجهات النظر ويقرب 

اآلراء نبذل كل جهد من أجل االرتقاء بتعاوننا مع حلف 

الناتو إىل املستوى املنشود. 

أعتق��د أنّه ينبغي علين��ا أن نبني عىل ه��ذه التجربة 

اإليجابية به��دف إنعاش الرشاكة التي ينش��دها الجميع، 

وتعزيز الحوار الس��يايس والتشاور عىل جميع املستويات 

لفت��ح آفاق جدي��دة. وعليه، فإّن زيارة وف��د كلية الدفاع 

الوطن��ي إىل مق��ر الحلف ي��وم 25 إبري��ل املايض جاءت 

يف الوقت املناس��ب، حي��ث أتاحت لنا فرصة اس��تعراض 

العالقات الثنائية التي تربط بني الدولة وحلف الناتو وتعد 

دليالً عىل أهمية هذه العالقات ودورها االسرتاتيجي•

تؤمن قيادة دولة 
اإلمارات بأن ترسيخ 
السالم واألمن من 

األمور األساسية 
لتحقيق التنمية 

لشعوب العامل
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 التحديات التي تواجه الهوية الوطـــــــــــــــــــــنية يف اإلمارات العربية املتحدة

بقلم:
معايل حممد أحمد املر

رئيس اجمللس الوطني االحتادي

والش��ك يف أن قضية الهوية الوطنية تع��د واحدة من أهم 

القضاي��ا الوطنية يف ظل التحدي��ات املتعاظمة التي تواجه 

اس��تقرار األوطان، ومناء الشعوب، واستثامر طاقات الدولة 

ومواردها البرشية واالقتصادية. 

وق��د أبدت الدراس��ات والعل��وم االجتامعي��ة اهتامماً 

أساس��ياً بأبعاد الهوية الوطني��ة، واعتربتها املدخل الرئييس 

للقي��م الرتبوية، والثقافي��ة، واالقتصادية والفلس��فية ألي 

مجتمع. فاالستقرار، واألمن، وتقدم األمم رهني مبدى تجذر 

الهوية الوطنية يف مواطنيها، وقدرتهم عىل التالحم السيايس 

واملجتمعي لتحقيق أهداف النامء والتطور.

والهوي��ة الوطني��ة كمفه��وم اجتامعي يعن��ي االنتامء، 

وال��والء، واإلخالص، والعط��اء املبذول م��ن املواطنني، كلٌّ 

يف موقع عمله وفق اس��تثامر أفضل القدرات لرفعة ش��أن 

الوطن. وه��ذا املفهوم هو الذي تفرع عنه مفهوم املواطن 

املسؤول، أو املواطنة املنتجة. فال يكفي أن ينتسب اإلنسان 

إىل جنس��ية دولٍة ما من دون أن يحمل املضامني الثقافية، 

والعقائدية، واللغوية، والسياسية لهذه الدولة، ويعمل عىل 

تعظيمها وإعالء شأنها يف كل عمل، أو مناسبة.

واألحاس��يس،  باملش��اعر،  فق��ط  تبن��ى  ال  واألوط��ان 

والعواط��ف. وهو ما يعرب عنه بالجان��ب النفيس يف الهوية 

الوطني��ة، وإمنا البد م��ن اقرتانها بطاق��ات وإمكانات يتم 

تس��خريها م��ن كل مواطن. وهو م��ا يعرب عن��ه بالجانب 

العميل للهوية الوطنية. فالهوية الفطرية التي يش��ري إليها 

علامء االجتامع بأنها املش��اعر اإليجابية للفرد تجاه أرسته، 

أو عش��ريته أو قبيلته البد أن يالزمه��ا الهوية الوطنية التي 

تسمو فيها املشاعر واألحاسيس إىل الوالء واالنتامء للوطن.

إن الهوي��ة الوطنية يف تطبيقاته��ا العملية تعني اإلميان 

بالهوية املؤسس��اتية، التي تعني بذل كل جهد ممكن وكل 

طاقة متاحة يف مؤسسات الدولة أو يف أعامل الفرد وتسخريه 

لصالح الدولة. وهذا ما يفرق بني مفهوم املواطنة، والوطنية 

اللذين هام جناحا مفهوم الهوية. فاملواطنة تعني االنتساب 

إىل الدولة� يف حني أن الوطنية تعني العمل والفعل الصالح 

للدولة. ومن ثم فإن املواطنة يقرتن بها االنتامء أي االنتامء 

إىل األرسة، أو القبيلة، أو العشرية، وأخرياً إىل الدولة، يف حني 

أن الوطنية يقرتن بها الوالء، وتعني تغليب مصلحة الوطن 

عىل مصلحة الفرد وفق املصلحة املش��رتكة واملصري الواحد. 

فالفرد يف الوالء يدرك أن مصريه، ومصلحته، وتقدمه مقرتٌن 

بنامء الوطن واستقراره وتنميته.

الهوية الوطنية واالستقرار
إن ملفه��وم الهوية الوطنية دوراً كبرياً يف ترس��يخ اس��تقرار 

املجتمعات ومنائها، األمر الذي يتطلب العمل عىل مواجهة 

املخاطر املتنامي��ة، والتحديات املتزاي��دة التي تواجه هذا 

املفهوم. وهي بطبيعتها تحديات ومخاطر مل تكن معهودة 

من قب��ل نظراً إىل اضطراب أوض��اع اإلقليم العريب، وتعقد 

السياس��ات الدولية، وس��يادة العوملة الثقافية، والحضارية 

والعلمي��ة الت��ي تح��اول أن تنزع عن األوط��ان خصائصها 

وثوابتها الرئيسية ملصلحة معتقدات يُدعى أنها عاملية.

 ودولتنا الش��ابة مل تنش��أ م��ن فراغ، وإمن��ا قامت عىل 

تاريخ عريق وش��عب أصيل وأس��س راس��خة من الثوابت 

والقي��م والتقالي��د املوروث��ة، باإلضافة إىل ما أكس��بنا إياه 

اآلباء املؤسس��ون لهذه الدولة، وعىل رأسهم الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم الوطنية والتفاين 

يف العم��ل والتضحية بكل ما ه��و نفيس ملصلحة املجموع 

من أجل بناء دولة قوية مس��تقرة يش��ار إليه��ا بالبنان يف 

الرقي والتقدم، وهي املس��رية التي يرعاها صاحب الس��مو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 

وإخوانه حكام اإلمارات.

الخدمة الوطنية: قيم وآمال وطموحات
إن ص��دور القان��ون االتح��ادي بش��أن الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطية جاء عاكس��اً لقيم الوطني��ة، والوالء، واالنتامء، 

والتنشئة الوطنية اإليجابية. ومحققاً إلدراكات أبناء الوطن 

يف تحم��ل املس��ؤولية املش��رتكة، وتنمية قدراته��م الذاتية 

تج��اه كل مرتبص، أو مغ��رض، أو طامع يه��دد تراب هذا 

الوط��ن. كام أن ه��ذا القانون يحقق الوح��دة الوطنية يف 

العيش واملصري بأسمى معاين التضامن واملشاركة اإليجابية. 

باإلضافة إىل ذلك فإن مفه��وم املواطنة املنتجة ال ميكن أن 

نلم��س مضمونه، أو نتائجه إال م��ن خالل الخدمة الوطنية 

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

يف هذه املرحلة التاريخية، 

التي تتزايد فيها أبعاد املخاطر 

والتحديات املهددة لسالمة 

وطننا ومنطقتنا الخليجية 

وعاملنا العريب، ما أحوجنا إىل 

البحث يف كل ما يحصن دولتنا 

ومجتمعنا، وإىل تضافر جهود 

املؤسسات كافة، للحفاظ عىل 

أمن الدولة واستقرارها. 
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 التحديات التي تواجه الهوية الوطـــــــــــــــــــــنية يف اإلمارات العربية املتحدة
األوطان ال تبنى 
فقط باملشاعر 

واألحاسيس 
والعواطف..والبد 

من اقرتانها بطاقات 
وإمكانات يتم 

تسخريها من كل 
مواطن

قدرة عىل تجسيد العمل الجامعي يف نطاق املصلحة العامة 

املجتمعي��ة. كذلك فإن ه��ذا القانون يع��د ترجمة عملية 

وواقعية ملا قاله صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدول��ة، حفظه الله، بأن »هذه األرض الطيبة 

تحرسها عناية الخالق وتحميها عزائم الشباب وسواعدهم«. 

وها هي ذي عزائم ش��باب اإلمارات تتوحد جميعاً يف نسق 

وطني مش��رتك مبقتىض أحكام هذا القانون للذود عن هذا 

الوطن مسلحة بالتأهيل والتدريب والخربة العملية.

تحديات داخلية وخارجية
إن مس��ريتنا، ش��أن كسائر مس��ريات األوطان واألمم تواجه 

بتحديات وطنية، وإقليمية ودولية. فعىل الصعيد الوطني، 

وع��ىل الرغم من أن املؤرشات واملعايري الدولية تضع دولتنا 

يف أوىل مرات��ب دول الع��امل من حيث الس��عادة، والتنمية 

البرشي��ة واالقتصادي��ة مبجاالته��ا املتع��ددة، ف��إن ه��ذه 

التصنيفات الدولية تضع علينا مس��ؤولية مش��رتكة يف بذل 

املزي��د من الجهد، والتفاين، واإلخالص يف أداء ما نكلف به. 

ولعل أول التحديات يف هذا الش��أن ه��و االرتقاء بقدراتنا 

العلمية والثقافية والتكنولوجية بحيث تكون هناك قدرات 

وطنية تلبي احتياج��ات التنمية االقتصادي��ة واالجتامعية 

الوطنية ومتطلباتها كافة. 

التح��دي الث��اين الذي أريد أن أش��ري إليه ه��و مواجهة 

التش��دد والغل��واء الفكري والدين��ي. فإذا كان��ت الهوية 

الوطنية هي الصانعة للوالء الوطني الذي يحقق اس��تقرار 

املجتمع وتقدمه، فإن األديان الساموية، واألفكار اإلنسانية 

تحمل ب��ني جوانبها كل الخري لبناء األوط��ان. وعلينا التنبه 

واالحرتاس من تلك األف��كار املغلوطة، واالدعاءات الفكرية 

والديني��ة الت��ي تهدم األوط��ان، وتفرق أهاليها، وتش��تت 

طوائفها وجامعاتها، فمثل هذه االدعاءات كالس��وس الذي 

ينخر يف متاسك األوطان فيحيلها إىل هشيم محترض.

التح��دي الثال��ث ه��و الحف��اظ ع��ىل القي��م املوروثة 

بتقاليده��ا وعاداتها، وقيمها اإلس��المية العربي��ة األصيلة. 

فالتقدم والتطور ال��ذي يقطع الصلة باملايض إمنا هو تطور 

ه��ش ال يعرب ع��ن تطور ش��خصية اإلنس��ان. فالحداثة يف 

مفهومها العلمي تعني االنتقال باملجتمعات من مرحلة إىل 

أخرى عىل أن تحم��ل كل مرحلة تالية الخصائص اإليجابية 

للمرحلة التي سبقتها. 

أم��ا عىل الصعيد اإلقليمي، فلعلن��ا جميعاً ندرك طبيعة 

االضط��راب يف عاملنا الع��ريب، وما متخض عنه��ا من تفتت 

األوط��ان، وترشيد األهايل، باإلضاف��ة إىل مئات األلوف من 

القت��ىل، والجرح��ى والث��كاىل واأليتام. وصاح��ب كل ذلك 

انتش��ار الجامعات الدينية املتطرفة التي تسعى إىل إيجاد 

أرض ومأوى لها، األمر الذي يهدد دولنا العربية كافة.

ونحن لسنا مبنأى عن إقليمنا العريب، ولذلك فنحن اليوم 

يف أم��س الحاجة إىل إحياء مفاهيم الهوية الوطنية وثوابتها 

الراس��خة حتى نعرب بأمان من هذه األن��واء العاصفة التي 

تهب ع��ىل منطقتنا العربية. فهويتنا الوطنية هي س��الحنا 

األقوى للتغلب عىل كل ما يجنب الوطن من آثار ونتائج ما 

تشهده الكثري من دولنا العربية.

إن تالحمن��ا الس��يايس يعد م��ن أبرز مفاهي��م الهوية 

الوطنية، فلنصط��ّف جميعاً بتآزر وتكات��ف خلف قيادتنا 

الرشيدة، وحكومتنا الوطنية يف كل قراراتها وسياساتها؛ ألنها 

هي األقدر عىل التعبري عن الضمري الوطني العام، واملصلحة 

الوطنية املشرتكة. 

وال ش��ك يف أن والءنا الوطني ال��ذي نعيل فيه مصلحة 

الوط��ن العليا ع��ىل كل مصلحة ذاتية أو ش��خصية قد تم 

تجس��يده يف قانون الخدمة الوطني��ة اإللزامية الذي ميثل 

رافداً مهامً لتعزيز الوالء الوطني.

ومن ثم ف��إن التالحم الس��يايس واالجتامع��ي، والوالء 

الوطن��ي، وهي أه��م مفاهيم الهوية الوطنية تعد الس��د 

املنيع لدرء كل رش أو أثر غري مرغوب فيه جراء االضطرابات 

املنترشة يف العامل العريب.

أم��ا عىل الصعيد الدويل فقد اختلطت املبادئ القانونية 

الدولية املس��تقرة وتداخلت، ما أدى إىل تخبط السياسات 

الدولي��ة التي أعلت من لغة املصالح الضيقة عىل املصلحة 

اإلنس��انية الدولية املش��رتكة. ولذا مل يع��د مجدياً يف حال 

وج��ود أي همٍّ وطن��ي، أو تهديد للوط��ن أن يتم التعامل 

معه باللجوء إىل املؤسسات الدولية فقط، أو استدعاء فكرة 

األم��ن الجامعي الدويل الذي تعرب عنه األمم املتحدة. وإمنا 

أبن��اء الوطن هم وحدهم املعنيّ��ون بالذود عن وطنهم يف 

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

ذلك اإلخفاق الذريع للمؤسس��ات الدولي��ة واإلقليمية يف 

ح��ل أزمات دول الع��امل مام ترتب عليه ضياع الش��عوب، 

ومقدرات األوطان، ومكتسبات األجداد.

إن يقظ��ة ش��بابنا وتأهبهم الدائم للدف��اع عن الوطن، 

والتمس��ك بوحدتنا الوطنية وقيمنا اإليجابية هي الضامن 

لنا، ل��ي تبقى دولة اإلمارات العربية املتحدة دولة واألمن 

والرخاء واالستقرار، يف ظل قيادتنا الرشيدة التي تبذل دامئاً 

الغايل والنفيس يف س��بيل عز ومجد ورفعة وطننا الحبيب 

وشعبنا الكريم•
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مستقبل عسكرة الفضاء..وساحة جديدة للتنافس

إن اإلس��تخدامات العس��كرية للفضاء من رصد واس��تطالع 

وتصوير عن بعد واتصاالت وتش��ويش الكرتوين واس��تخدام 

األلغام الفضائية وأس��لحة أخرى لتدمري األقامر االصطناعية 

والصواريخ العاب��رة القارات املعادية، وصوالً إىل املش��اريع  

الخاصة باطالق صواريخ وأسلحة أشعة من الفضاء الخارجي 

ض��د أهداف أرضية بات واقعاً ملموس��اً، وقد جاء يف كتاب 

" القوات العس��كرية الفضائية " ملؤلفه الخبري االس��رتاتيجي 

ج��ون كولينز : أن الس��نوات الخمس��ون القادمة س��يكون 

مفتاح الس��يطرة العس��كرية فيها هو فضاء املحيط األريض 

الذي يغلف الكرة األرضية بس��امكة مثان��ن ألف كيلو مرت، 

فمن يس��يطر عىل هذا الفضاء يتحكم بكوكب األرض، ومن 

يسيطر عىل كوكب القمر يتحكم بفضاء املحيط األريض" .

وم��ن هنا تأيت أهمية البعد العس��كري لتصعيد التنافس 

الجارية عىل قدم وس��اق. ولكن متى بدأت عسكرة الفضاء؟ 

وإىل أين سوف تقود العامل؟ هنا محاولة لإلجابة .

عرص جديد من الحروب 
حروب العامل التي تجري عىل األرض تكون غالباً بن املش��اة 

واملدرعات، أو يف الس��امء القريبة من األرض بن الطائرات؛ 

ولك��ن الجديد هو ترسيع الدول الكربى واالس��تعامرية من 

وترية تفننها يف تطوير وس��ائل التسلح والرصد واملراقبة إىل 

حدود خيالية، انتقلت إىل الفضاء الخارجي حتى ترّسخ عرص 

جديد من الحروب أطلق عليه "عس��كرة الفضاء"،وخطورة 

ه��ذا التوجه الجدي��د أن الدول الكربى مه��ام بلغت درجة 

اتفاقها مازال��ت تعيش خالفات عقائدية ومنازعات إقليمية 

م��ام يهدد الكون كل��ه يف حالة الرصاع يف الفضاء، فروس��يا 

مثالً تسعى الس��تعادة أمجادها كوريثة لالتحاد السوفييتي 

لتكون الند للواليات املتحدة األمريكية، بل وبدأت الكنيسة 

األرثوذوكس��ية هناك تتحرك لترصيف السياس��ة الخارجية 

وفق معاي��ري دينية مثلام يجري يف التعامل مع قضايا دولية 

عديدة .

فالصن يف خالف أيديولوجي ح��اد مع الواليات املتحدة 

األمريكية، وفرنس��ا ليس��ت عىل اتفاق تام م��ع بقية دول 

االتحاد األورويب وال مع الواليات املتحدة األمريكية وتسعى 

ملج��د إمرباط��وري تح��ت قي��ادة الرئيس هوالن��د ؛ وهذه 

ال��دول وغريها ممن لها ب��اع طويل يف صنع وإطالق األقامر 

االصطناعي��ة، تحاول تحقيق التف��وق عىل الدول األخرى يف 

مج��ال هذه األق��امر، وكل األقامر املنطلق��ة للفضاء تحمل 

خالف��ات هذه الدول مع بعضها إىل الفض��اء، وبالتايل فثمة 

احتامالت كبرية لوقوع مواجهات فضائية، وهو ما تحس��بت 

له الدول منذ زمن. 

مل يعد باإلمكان االطمئنان إىل 

مزاعم أية  دولة بأن نشاطها 

الفضايئ سلمي بحت، بعد 

أن بينت الحروب األخرية 

ابتداًء من حرب الخليج 

الثانية، الدور الحاسم  لألقامر 

االصطناعية وهو دور متزايد 

األهمية مع استمرار التطور 

التكنولوجي لتقنيات ووسائط 

حرب املعلومات والحرب 

االلكرتونية .

إعداد:
ُمعني أحمد حمُمود

استخدامات الفضاء من أجل الصراع والهيمنة على األرض
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مستقبل عسكرة الفضاء..وساحة جديدة للتنافس

بداية عسكرة الفضاء
بداية عس��كرة الفضاء كانت روسية، حينام نجح السوفييت 

يف إرس��ال أول قمر صناعي إىل الفضاء ع��ام 1957م، ولكن 

رسعان ما أرس��لت الواليات املتحدة األمريكية هي األخرى 

قم��راً اصطناعياً خاصاً بها إىل الفضاء أيضاً عام 1961م، وبدأ 

الس��باق بن القطبن المتالك الفض��اء، ألن من ميلك الفضاء 

ميل��ك األرض، وب��دأ التفكري يف كلتا الدولتن بوضع أس��لحة 

يف الفضاء الس��تخدامها يف رضب أهداف عىل األرض، وكانت 

الوالي��ات املتحدة س��بّاقة يف ه��ذا املجال، حي��ث اتجهت 

عقيدتها العسكرية منذ مطلع الثامنينيات من القرن املايض 

إىل تطوير أسلحة حرب الفضاء يف الجانب الدفاعي، وتطوير 

أس��لحة نووية تكتيكية وأس��لحة تقليدية ذكية، وأصبحت 

أس��لحة ح��رب الفضاء أه��م مج��االت تطوي��ر تكنولوجيا 

التسليح األمرييك .

والجدير بالذك��ر أن البنتاغون كان قد أطلق العديد من 

املبادرات الهادفة إىل )عسكرة الفضاء الخارجي(، وذلك عن 

طريق اخرتاع أمناط ومناذج التس��ليح الجديدة، ذات القدرة 

عىل إيقاع اإلصابة الدقيقة عىل األهداف الصغرية املوجودة 

يف أي م��كان يف ه��ذا العامل، كذلك افرتض خ��رباء البنتاغون 

ب��أن يتكون لهذه األس��لحة الفضائية الق��درة عىل التدخل 

وش��ل قدرة كل أنظمة الدفاع الصاروخي التي تس��تخدمها 

الدول األخرى، وأيضاً ش��ل وإعاقة عمل األجهزة االلكرتونية 

مثل اإلدارات ووس��ائط االتصاالت، واله��دف الرئييس الذي 

س��عى إليه خرباء البنتاغون هو: أن تتفوق الواليات املتحدة 

األمريكية اس��رتاتيجياً عىل كل الق��وى العاملية األخرى .وقد 

برزت  بشكل واضح وجّل عملية عسكرة الفضاء يف أطروحة  

"ح��رب النجوم " خالل فرتة إدارة الرئيس األمرييك الس��ابق 

رونالد ريغان، ولكن هدأت ف��رتة إدارة بوش األب، وكادت 

تنتهي متاماً خالل فرتة إدارة الرئيس بيل كلينتون .وأش��ارت 

جامعة املحافظن الجدد إىل رضورة إحياء برنامج عس��كرة 

الفضاء وأفردت حيزاً كبرياً لهذا األمر يف مخططها التفصيل 

ال��ذي حمل عنوان )إعادة بن��اء الدفاعات األمريكية(، وقد 

طالب املحافظون الجدد يف هذا التقرير بأن تنش��ئ اإلدارة 

األمريكي��ة قيادة عس��كرية جدي��دة تحت اس��م )القيادة 

الفضائية( تكون مس��ؤولة عن القوات الفضائية األمريكية 

، والقواعد العسكرية الفضائية األمريكية، يف منتصف شهر 

مايوعام 2005م، طالبت الق��وات الجوية األمريكية اإلدارة 

األمريكية بإصدار توجيه حكومي رس��مي يس��مح بعملية 

نرش األس��لحة الهجومي��ة والدفاعية يف الفض��اء الخارجي، 

ومطالب��ة الرئيس ج��ورج دبليو بوش بإص��دار قرار  يلغي 

القرار الذي س��بق أن أصدره الرئيس األمرييك الس��ابق بيل 

كلينت��ون، وال��ذي حرم ومنع اس��تخدام الفض��اء لألغراض 
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العسكرية، وبعد انسحاب الواليات املتحدة من طرف واحد 

من معاهدة الصواريخ املضادة للصواريخ البالس��تية يف عام 

2002م، تزايدت املخاوف من احتامل قيام اإلدارة األمريكية 

بامل��ي قدماً يف تنفي��ذ )برنامج حرب النج��وم( عىل النحو 

الذي يحّول الفض��اء الخارجي إىل مرسح جديد للمواجهات 

العسكرية والحربية وسباق التسلح الباهظ التكلفة .

 خطط أمريكية لعسكرة الفضاء 
هن��اك معلومات إضافي��ة تقول بأن البنتاغ��ون يقوم حالياً 

بتنفيذ العديد من الخطط األخرى املتعلقة بعسكرة الفضاء 

الخارجي، منها:

أوالً- خطة برنامج )الرضبة العاملية الش��املة(: ويتضمن 

ه��ذا الربنامج تنفيذ الخط��ط الفضائية التي يت��م وفقاً لها 

حمل ونقل وتوجيه أس��لحة عالية الذكاء يكون وزن الواحد 

منها يف حدود 5000 كيلوغرام، مبعدل خطأ يف إصابة الهدف 

ال يتج��اوز 3 أمتار فق��ط يف االنحراف ع��ن النقطة املحدد 

إصابتها، بحيث يتم استخدام هذه األسلحة يف تدمري القواعد 

العس��كرية واملنشآت الرئيس��ية الكبرية يف كافة بقاع العامل، 

ضمن فرتة زمنية تكون حرصاً يف حدود 45 دقيقة من لحظة 

االنطالق.

ثانياً- خط��ة برنام��ج )مس��دس الرب(: وميث��ل الربنامج 

امت��داداً لربنامج الثامنينيات الخاص بح��رب النجوم، ويركز 

ع��ىل إنش��اء منصات فضائي��ة، من معدن التانجس��ن، يتم 

استخدامها يف توجيه عملية رضب وإصابة األهداف عىل أي 

مكان يف سطح األرض .

تزايد وتعدد مجاالت استخدام األقامر
مل تقترص س��احة عس��كرة الفضاء عىل أمريكا وروس��يا، بل 

دخلتها دول أخرى عديدة يف الس��باق الدويل إلطالق األقامر 

االصطناعية منها: فرنس��ا، اليابان، الص��ن، بريطانيا، أملانيا، 

والهند، فهناك ما ب��ن 40 و50 دولة متتلك أقامرها الخاصة 

حالي��اً، ويكفي أن نذكر أنه يف عام 1986م تم إطالق 3200 

قم��ر اصطناعي إىل م��دارات حول األرض م��ن أجل غايات 

مختلف��ة، من بينها 2000 قمر أطلقها االتحاد الس��وفييتي، 

و2001 أطلقته��ا الواليات املتحدة األمريكي��ة، واليوم صار 

الفض��اء مليئاً بع��دد غري معروف من األق��امر االصطناعية، 

%65 منه��ا أقامر تجس��س، وهن��اك 270 قم��راً اصطناعياً 

تس��تخدم ألغراض عس��كرية بحتة، وه��ي اآلن يف مدارات 

فضائي��ة وغالبيتها العظمى أمريكية، كام أن هناك يف الوقت 

نفسه حوايل 600 قمر تجاري مزدوج االستخدام، أو مملوك 

ملنظ��امت غري حكومية، ومن املحتمل أن يزداد ذلك العداد 

حثيثاً س��يام وأن حجم األقامر االصطناعية أصبح أصغر، كام 

أن إطالقها للفضاء أصبح أسهل من ذي قبل .

ومع الوقت تزايدت وتعددت مجاالت اس��تخدام األقامر 

االصطناعية، فلم تعد فقط مبثابة وس��ائل رئيسة لالستطالع 

اإلسرتاتيجي والس��يطرة عىل األهداف املعادية، بل أصبحت 

أنسب وسيلة إلطالق أش��عة الليزر ضد األهداف املعادية ، 

ذلك أن أش��عة الليزر هي أشعة من الضوء املركّز ذات طاقة 

عالية ، ويتم توجيهها بش��كل مبارش إلحداث ثقب يف جسم 

الص��اروخ أو الهدف املعادي لتفجري املحرك أو إعطاب نظام 

التوجي��ه أو أجهزة التفجري يف الرأس الحريب للصاروخ العابر 

للقارات أو للصاروخ متوس��ط املدى، فأصبحت أشعة الليزر 

بأنواعها من أهم أنواع أس��لحة الفض��اء ، إضافة ملنظومات 

الصواريخ املضادة للصواريخ .

ومع ازدياد عمر األقامر االصطناعية فإن أمنها مل يعد هامً 

عسكرياً فقط، القليلون اآلن هم من يعرفون مدى اعتامدنا 

ع��ىل األقامر يف حياتنا اليومية وكي��ف أنها تجلب لنا الكثري 

من األشياء، كالخرائط واألفالم والرسائل، والدعم الطبي، بل 

والنقود أيضاً )عرب أجهزة الرصاف اآليل( .

كام أن عدداً أقل من الناس هم من يقدرون الدور الذي 

تلعب��ه األقامر االصطناعية يف دعم الس��الم. ومن املعلوم أن 

العدي��د من االتفاقيات األكرث أهمية يف مجال املحافظة عىل 

الس��الم، وهي االتفاقيات التي تحد من انتش��ار األس��لحة 

النووية ، وأس��لحة الدمار الش��امل واالتفاقيات التي تنظم 

تح��ركات الجي��وش واالتفاقيات الهادفة إىل بن��اء الثقة بن 

الدول املتحاربة واالتفاقيات الهادفة إىل منع الحرب البيئية 

مس��تقبالً  تعتمد جميعاً عىل عنرص التحقق من مدى التزام 

الدول املوقعة عليها بتطبيق بنودها، والوس��يلة األساس��ية 

لذلك هي التحقق بوساطة األقامر االصطناعية .

االقتحام الصيني
بعد عرش س��نن ع��ىل إرس��ال أول رائد صين��ي إىل الفضاء 

تواص��ل بكن برنامجه��ا الفضايئ الطموح ، وتدخل س��باق 

التس��لح الفضايئ من أوس��ع أبوابه، وبالذات عندما أعلنت 

نج��اح تجربة صاروخه��ا الجدي��د )ASAT( املضاد لألقامر 

االصطناعية، ويخىش خرباء انتش��ار األسلحة من أن التحدي 

الصين��ي يف مجال الفضاء ، ميكن أن يؤدي إىل " حرب باردة 

جديدة " وس��باق تس��لح يف الفضاء، وقد نجحت الصن يف 

تدم��ري قم��ر صناعي تابع له��ا من طراز "فين��ج يون 1يس" 

بصاروخ باليس��تي، وهو يف م��داره يف الفضاء عىل بعد 865 

كيلومرتاً فوق األرض، كان مخصصاً الستطالع "الطقس"، مام 

يؤكد قدرات الصن العس��كرية الجديدة، وقد وضعت هذه 

التجرب��ة الصن يف مصاف الواليات املتحدة وروس��يا كثالث 

دول��ة يف العامل تتمكن من تدمري قم��ر يف مداره، إذ نفذت 

الوالي��ات املتحدة اختبارات مامثل��ة يف فرتة الحرب الباردة، 

ولكنها تخلت عنها منذ عام 1985م، بسبب قلقها من انتشار 

الحطام يف الفضاء والتهديدات املحتملة لألقامر العس��كرية 

واملدنية األخرى يف الفضاء، وتنفق السلطات الصينية بالين 

الدوالرات عىل برنامجها الفضايئ الذي يرشف عليه الجيش، 

وتحاول من خالل ذلك أن تحتل مكانة مهمة عىل املس��توى 

ال��دويل، وأن تظهر قدراتها التقنية ودور الحزب الش��يوعي 

الحاكم يف االرتقاء بالصن من بلد كان ينهشه الفقر إىل دولة 

تغزو الفضاء إىل جانب القوى الكربى، ومن املقرر أن تسفر 

هذه الجهود عن رحلة مأهولة إىل القمر يف السنوات املقبلة 

 أشعة الليزر بأنواعها 
أصبحت من أهم 

أنواع أسلحة الفضاء 
إضافة ملنظومات 
الصواريخ املضادة 

للصواريخ

66

دراسات وبحوث

|  العدد 513  |  أكتوبر 2014  |



، يس��بقها إرسال مركبة غري مأهولة، وتعمل الصن أيضاً عىل 

افتت��اح منصة رابعة إلطالق الصواري��خ الفضائية يف غضون 

س��نتن، وتعتزم بناء محطة فضاء تسبح حول األرض بحلول 

ع��ام 2023 تطل��ق عليها اس��م " نيانغون��غ – 3 " ، بتزامن 

ه��ذا التاريخ مع توقف محطة الفض��اء الدولية، التي بثتها 

الواليات املتحدة وأوروبا وروسيا وكندا واليابان ، عن العمل 

بعد عرشين عاماً من الخدمة .

وفيام يس��جل برنام��ج الفضاء الصيني تط��وراً وازدهاراً، 

تع��اين الوكالة األمريكي��ة للطريان والفضاء " ناس��ا" الرائدة 

حت��ى اآلن يف غزو الفضاء ، صعاباً تتصل باألزمة املالية، فقد 

توقف��ت مكوكات الفضاء التابعة ل " ناس��ا " عن العمل يف 

عام 2011، ويف انتظار الجيل الجديد من املركبات الفضائية 

األمريكية ، تعتمد الواليات املتحدة عىل املركبات الروس��ية 

" سوبوز" لنقل روادها من محطة الفضاء الدولية وإليها .

عودة املنافسة الروسية 
ومل يع��د التح��دي الفض��ايئ الراهن واملس��تقبل لتفوق 

الواليات املتحدة وهيمنتها يقترص عىل الصن، فقد تزعزع 

االطمئن��ان األمرييك الس��ابق إىل أن روس��يا قد تراجعت 

كثرياً يف هذا املضامر بعد استفحال أزمتها االقتصادية منذ 

انهيار االتحاد الس��وفيتي الفضايئ متام��اً، وجعل الهيمنة 

األمريكي��ة أم��راً واقعاً يتع��زز يوماً بعد ي��وم، باعتبارها 

سيدة امليدان بال منازع، لكن روسيا التي تحتفظ بخرباتها 

الهائلة ومنش��آتها ومعظ��م علامئها وفنييه��ا الفضائين، 

قد صممت عىل اس��تعادة موقعها املتف��وق يف الفضاء ، 

بعدما استطاعت وقف تراجعها ونجحت يف انشاء املنشأة 

الهائلة قرب " نوليت " جنوب جمهورية طاجيكس��تان ، 

وبدأت تشهد نشاطاً فضائياً مكثفاً ألنها باألساس منخرطة 

منذ أيام االتحاد الس��وفييتي الس��ابق يف أنش��طة سباق 

التس��لح الفضايئ، وما تزال األقامر االصطناعية الروس��ية 

املناف��س الرئييس لألقامر االصطناعي��ة األمريكية، كام أن 

هن��اك معلومات تقول بأن فرنس��ا تعم��ل رساً يف برامج 

التسلح الفضايئ ، إال أن برنامجها مايزال يف أول الطريق.

وكان االتحاد الس��وفييتي قد اتجه ه��و اآلخر لالنطالق 

لعسكرة الفضاء، فأطلق أقامراً صناعية مزّودة بأشعة الليزر، 

وبنى محطات فضائية الستخدامها منّصات إلطالق صواريخ 

عابرة للقارات، واتفق السوفييت واألمريكيون عىل استبعاد 

اس��تخدام ال��رؤوس النووية لتدمري األق��امر االصطناعية أو 

القذائ��ف املعادي��ة يف الفضاء، تجنب��اً لتأث��ريات النبضات 

اإللكرتومغناطيس��ية عىل األق��امر االصطناعي��ة املخصصة 

لالتصاالت، وعىل املحط��ات الفضائية الصديق��ة واملعادية 

واملخصصة لألبحاث العلمية، كام اتجه الجانبان إىل استخدام 

الطاقة املوجهة وأس��لحة الحركة لتدمري األقامر االصطناعية 

والصواريخ البالس��تية معاً باإلحراق أو تدمري أجهزة التوّجه 

أو الرؤوس الحربية، وقد جّهز السوفييت واألمريكيون أيضاً 

املحط��ات الفضائية املزّودة بأس��لحة أش��عة الليزر لتدمري 

الصواري��خ املعادية يف مرحلة اإلطالق، ويف عام 2001 بدأت 

روسيا نش��اطاً فضائياً مدهش��اً فاطلق الجيش الرويس مثالً 

صاروخ��ن ي��وم 20 يولي��و 2001 ، وقد انطل��ق الصاروخ " 

مولينا – م " من مركز بلس��تيك الفضايئ شامل روسيا لوضع 

قمر تجسس يف مداره ، وأرسل قمر أبحاث علمية من طراز 

" كوزم��وس – 1 " يف نف��س اليوم بص��اروخ "فولنا" اطلقته 

الغواصة النووية "بوريسوجليب" من عمق ستن مرتاً تحت 

س��طح مياه بحر "بارنتس" الختبار طلوع الش��مس، ولدى 

هب��وط قمر األبحاث ع��ىل أرض جزيرة "كامتش��اتكا "تبن 

أنه استخدم أس��لوب هبوط غري مس��بوق يعتمد "الفرملة 

" عن طري��ق النفخ ، مام جعل هبوطه سلس��اً جداً، وذلك 

بتخفيض رسعة هبوط األقامر االصطناعية من س��بعة االف 

مرت يف الثانية إىل خمسة عرش مرتاً فقط يف الثانية، ثم توالت 

املفاجآت الروس��ية األخرى مه��ددة االطمئنان األمرييك إىل 

تكريس تفوق وهيمنة دامئة يف الفضاء .

وعندما ظهرت الحرب األمريكية ضد ما يسمى اإلرهاب 

بعد أحداث 11 سبتمرب عام 2001 اتجهت الواليات املتحدة 

إىل إخض��اع دول الع��امل الثال��ث املعادي��ة له��ا ، فعمدت 

إدارة الرئي��س بوش إىل مراجعة عقيدة السياس��ة الفضائية 

األمريكي��ة، وذل��ك باالتج��اه لتزوي��د األق��امر االصطناعية 

األمريكي��ة بصواري��خ نووية، وادعت الوالي��ات املتحدة أن 

اله��دف م��ن وراء هذه الخطوة هو توف��ري الحامية لألقامر 

االصطناعي��ة األمريكي��ة أم��ام ظه��ور تهدي��دات جديدة، 

واعتربت روس��يا هذا الترصف األمرييك مبثابة خرق لالتفاق 

الس��ابق بن االتحاد السوفييتي الس��ابق والواليات املتحدة 

والقايض بعدم تزويد األقامر االصطناعية بصواريخ نووية .

الهند تحاول اللحاق
بع��د أن حصل��ت الهند ع��ىل اس��تقاللها م��ن بريطانيا يف 

األربعيني��ات م��ن الق��رن امل��ايض ، أدرك عل��امء الهن��ود 

وسياس��يوها اإلمكانات الكامنة  لتكنولوجيا صواريخ إطالق 

األق��امر االصطناعي��ة س��واء يف التطبيق��ات العس��كرية أو 

يف مج��ال البحث والتطوي��ر، و قد انطلق ه��ؤالء الحاملون 

بإنشاء منظمة لألبحاث الفضائية حن  شعروا أن بلداً هائالً 

بسكانه مثل الهند س��وف يحتاج إىل قدرات فضائية أصيلة 

و مستقلة كام أدركوا اإلمكانات املبكرة لألقامر االصطناعية 

يف مجال االستش��عار ع��ن بعد و االتصاالت. و تم تش��كيل 

اللجنة الوطني��ة لألبحاث الفضائية )INCOSPAR( يف عام 

1962 تح��ت قيادة رائ��د برنامج الفضاء الهن��دي الدكتور 

فيك��رام س��ارابايDr. Vikram Sarabhai، وحققت هذه 

اللجن��ة حل��م الهن��د يف أن تصبح يف مص��اف دول العامل يف 

تطبيق التكنولوجيا املتطورة مثل التكنولوجيا الفضائية لحل 

املشاكل الحقيقية للفرد واملجتمع، ويف عام 1972 تم اإلعالن 

عن الربنامج الفضاء الهندي بشكل رسمي مع تأسيس هيئة 

فضائية بتمويل حكومي من خالل اإلدارة الفضائية، وكانت 

بداي��ة الربنامج الفضايئ الهندي بداية متواضعة حيث أطلق 

صاروخ��اً صغريا م��ن منطقة تومب��ا  ق��رب تروفانندابورم 

عاصمة والية ك��ريال الجنوبية ع��ام 1963، وبعد ذلك مرت 

مبرحل��ة من التط��ور والتقدم يف الس��بعينات عندما قامت 

الهن��د بإجراء تجارب عىل نطاق واس��ع مث��ل تجربة تلفاز 

تعليمي مرتبط باألقامراالصطناعية ومرشوع قمر اصطناعي 

لالتص��االت وبنفس الوق��ت صنعت صواري��خ تجارب مثل 

آرياباتا وباس��كارا وهذه األق��امر االصطناعي��ة والصواريخ 

الهندي��ة كانت بداية للمزيد م��ن األقامر الصناعية املعقدة 

ومراكب إطالق األقامر االصطناعية والصواريخ التي صنعت 

يف الثامنين��ات، والي��وم تش��كل ج��زء من برنام��ج الفضاء 

الهن��دي الطم��وح ، وتتوىل الي��وم منظمة أبح��اث الفضاء 

 )Indian Space Research Organisation(الهندي��ة

املعروفة ب�  )ISRO( وتقع تح��ت إرشاف اإلدارة الفضائية 

Department of Space أو دوسDOS  مسؤولية البحث 

والتطوير والتش��غيل لألنظمة الفضائية ىف مجاالت االتصال 

عن طريق األقامر االصطناعية ،االستش��عارعن بعد، مس��ح 

 DOS  املوارد، املراقبة البيئية، خدم��ات الرصد الجوي، أما

فهي الجه��ة اإلدارية لكل م��ن مخترب األبح��اث الفيزيائية 

Physical Research Laboratory( ( الت��ي تق��وم بإجراء 

البح��وث يف مج��ال العل��وم الفضائي��ة والوكال��ة الوطنية 
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 National Remote Sensing بع��د)  ع��ن  لالستش��عار 

Agency(  الت��ي تقوم بتوظيف تقنيات حديثة يف عمليات 

االستشعار عن بعد و يف أعامل املسوح عن املوارد الطبيعية 

و تزود بخدمات تشغيلية للوكاالت ذات الصلة بها.

 وبه��ذا تصب��ح الهن��د هي الدول��ة الوحي��دة من دول 

الع��امل الثالث التي اس��تطاعت أن تطور قمرها االصطناعي 

لالستش��عار عن بعد مام ميكن اعتباره تكريس��اًً  للهند ك�" 

دولة كربى " .

اندفاع اورويب 
مل يقت��رص األم��ر ع��ىل املنافس��ة الفضائية الروس��ية 

والصيني��ة ورمبا الهندية بعد ح��ن، وإمنا راحت أوروبا 

تخطو خطوات واسعة لتأمن حضور واسع فاعل وقوي 

لها يف الفضاء .

ف��كان إط��الق املستكش��فة األوروبي��ة "بيجل" إىل 

كوك��ب املريخ عىل من مركبة الفضاء األوروبية "مارس 

اكس��ربيس" يف منتصف عام 2003 حدثاً بالغ األهمية، 

بعد أكرث م��ن عرشة برامج أمريكي��ة مختلفة للوصول 

إىل املري��خ، ومل يكن اختي��ار املريخ بال��ذات من قبل 

وكالة الفض��اء األوروبية لهذه الخطوة عش��وائياً، وإمنا 

كان إظه��ار التحدي للواليات املتحدة واضحاً يف اختيار 

الوكال��ة األوروبية كوكب��اً أعتربه األمريكي��ون ميداناً ال 

ينازعه��م  أحد في��ه، وكانت املفارق��ة يف تزامن وصول 

الرحلتن األوروبية واألمريكية إىل املريخ  يف مطلع يناير 

2004 ، ومل تكت��ف وكالة الفضاء األوروبية بتلك الرحلة 

إىل املري��خ ، ب��ل توالت الرح��الت فأرس��لت أيضاً أول 

مجس فض��ايئ أورويب إىل مدار القمر عىل من الصاروخ 

" اريان- 5" الفرنيس، وقد حمل الصاروخ "اريان 5-" يف 

نف��س الرحلة إىل جانب املجس "س��امرت – 1" قمرين 

اصطناعين .

محاوالت أمريكية للعرقلة 
لقد حاولت الواليات املتحدة األمريكية عرقلة املرشوع 

األورويب ، ومارس��ت ضغوطاً قوية لثني الدول املشاركة 

في��ه عن املي يف تنفي��ذه ، متذرعة حيناً بأنه ال حاجة 

إليه عملي��اً وال خطة له بالنجاح واالس��تمرار حيث أن 

نظ��ام تحديد املوقع العامل��ي األمرييك يوفر ما يحتاجه 

العامل من خدم��ات يف هذا املجال، أو ذريعة أن النظام 

العس��كرية  األورويب ي��ىء إىل املصال��ح والق��درات 

األمريكية، لكن جمي��ع هذه الضغوط أخفقت، وكانت 

املاني��ا التي تلقت أش��د هذه الضغ��وط األمريكية قد 

حس��مت أمرها وانضم��ت إىل باقي ال��دول األوروبية 

املش��اركة يف املرشوع، عندئذ غ��ريت الواليات املتحدة 

موقفه��ا من التهدي��د والتحذير والغض��ب إىل محاولة 

اس��تيعاب املرشوع، عرب اقرتاح تعاون أمرييك – أورويب 

لتنفي��ذه وإدارته، لكن الجان��ب األورويب رفض االقرتاح 

األمرييك ومتسك باقتصار املرشوع عىل الدول األوروبية 

املشاركة فيه دون سواها .

طريق محفوف باملخاطر 
عموم��اً تقول االس��تنتاجات بأن الطريق نحو عس��كرة 

الفضاء برغم أنه طريق محفوف باملخاطر، إال أن اإلدارة 

األمريكية الحالية عىل ما يبدو أصبحت غري متورعة عن 

خ��وض املخاطرة، وتترصف بثقة كب��رية، واعتداد مفرط 

بالنف��س إزاء قدرتها ع��ىل التعامل مع ملف عس��كرة 

الفضاء بنجاح وفاعلية، ومن املعروف أن الصن وروسيا 

تطالبان منذ عام 2002 بحظر تطوير األسلحة الفضائية، 

ولكن الواليات املتحدة رفض��ت التفاوض، وذكر تقرير 

يف صحيف��ة )الغاردي��ان( االنجليزي��ة أن تدم��ري القمر 

االصطناع��ي الصيني هو رس��الة واضح��ة محتواها أن 

الص��ن ال تريد هيمنة الواليات املتحدة عىل ما يطلقون 

عليه "ساحة الفضاء" .

ويف الخت��ام ع��ىل املجتم��ع ال��دويل أن ي��درك أن 

االس��تغالل األمثل للفضاء الخارجي ال يأيت إال من خالل 

العمل املتعدد األطراف والخاضع ملبادىء وميثاق األمم 

املتحدة الساعي إىل الحفاظ عىل السلم واألمن الدولين 

ول��ذا الب��د من االتفاق حول إنش��اء صك دويل ش��امل 

ومل��زم قانوناً ملنع وضع أي نوع من أنواع األس��لحة يف 

الفضاء الخارجي

إن القصور الفني املرافق للصكوك القانونية الدولية 

التي تتعامل مع انتش��ار األس��لحة يف الفضاء الخارجي 

رغم دورها يف تعزيز االس��تخدامات الس��لمية وتنظيم 

األنش��طة يف الفضاء الخارجي ، قد يؤدي يف النهاية إىل 

حدوث سباق تسلح خارجي، مام ينذر بإيجاد تحديات 

استثنائية متعاظمة الخطورة عىل مستقبل أمناط الحياة 

الحديثة، وما قد ينس��حب عليها من تداعيات س��لبية 

ترضب  وبش��كل مبارش أوجه التنمية املتعددة وكذلك 

يف إيجاد مناخ عاملي يفتقد للثقة . 

إن االنتقال عملياً من حرية الفضاء وإبقائه مش��اعاً 

للبرشية جمعاء، إىل فرض أمر واقع بالقوة واس��تخدام 

الفضاء ساحة رصاع عس��كري ومحاولة اقتسام مناطق 

نفوذ عىل هذا الكوكب أو ذاك ، كل ذلك يعني ببساطة 

تصعي��داً بالغ الخط��ورة يهدد الجن��س البرشي بأرسه، 
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أقمار متناهية الحجم

تقدمــت الواليات املتحدة كثــرياً يف مجال تطوير 
منظومة األقامر االصطناعيــة املنترشة يف الفضاء، 
فحســب تقرير أعده "مركز معلومــات الدفاع"، 
وهــو مركز بحثي غــري حكومي مقره واشــنطن، 
كشــف أن من بــن التطورات التقنيــة األخرية يف 
املجال الفضايئ "االتجاه نحو تصغري حجم األقامر 
االصطناعيــة هو االتجاه األكرث ثورية" .حيث يبن 
التقريــر املذكور أن وزن قمــر االتصاالت العادي 
يقــاس بالطن املرتي وأن تكلفة إطالقه ترتاوح بن 
11 و22 ألــف دوالر للكيلــو جــرام الواحد، وأن 
هناك أقامراً مصغرة، وهي تلك التي يقل حجمها 
حســب التعريــف عــن 100 كيلوجــرام، وهذه 
موجــودة اآلن يف مدارات فضائيــة، كام أن وكالة 
"ناســا" الفضائيــة األمريكية تقوم حاليــاً بإنتاج 
ثالثة "أقامر مصغرة" يبلــغ وزن الواحد منها 25 
كيلــو جراماً فقط معبأة بالوقود بالكامل، وتصفها 
الوكالة بأنها تشــبه إىل حد ما "تورتات عيد ميالد 
فضائيــة" ضخمة، وتفيد األنبــاء بأنه يجري حالياً 
تطويــر أقامر "فائقــة الصغر" تــزن أقل من 10 
كيلو جرامــات، وهناك أقامر متناهية الصغر يقل 
وزنهــا عن كيلو جرام واحد، هي اآلن قيد اإلنتاج، 
وقد جّهز الســوفييت واألمريكيون أيضاً املحطات 
الفضائية املزّودة بأســلحة أشــعة الليــزر لتدمري 

الصواريخ املعادية يف مرحلة اإلطالق .
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اخملاطرة ... 
هل هي شرط اإلبداع؟!

لفتــت نظري يف إحدى القنوات ســائلة تتحدث عن طريقة اختيارهــا للتخصص، وهل عليها أن 

تخاطر يف اختياٍر ذيك فيه من الجنون مثل تخصصات األزياء واملوضة والســياحة، أم تكون ضمن 

املجــال التقليدي فتختار الطب أو الصيدلة والهندســة واألدب وســواها من التخصصات؟! هذا 

الســؤال يقودين إىل مجال اإلبداع وهل املخاطرة من رشوطه؟! كان الفيلســوف األملاين فريدريك 

نيتشه يقول يف كتابه "هكذا تكلم زرادشت": "ليك تجني من الوجود أجمل ما فيه عش يف خطر". 

الشــك أن الخطر هو وقود اإلبداع، من دون مخاطــرة لن تكون هناك إنجازات ونتائج، لكن مثة 

فرق بن املخاطرة املحمودة، وبن املغامرات غري املحسوبة!

الكثري من املبدعن يف مجاالت العلم واألعامل قضوا حياتهم يخاطرون ويجازفون، لكنها مل تكن 

مخاطراٍت غبية أو حمقاء، بل كانت ضمن أسٍس معينة وضمن دراسات ورؤى، لكن هذه الرؤى 

تقود إىل الجنون. مثالً حن خاطر نيوتن وأينشتاين وبليز باسكال واليبنتز وسواهم أنتجوا أحدث 

النظريات مل يبقوا مجرد رشاحٍ للعلوم مثل هيبوليت، بل أنتجوا نظرياتهم الخاصة، لكن ليس من 

املخاطرة أن يضيع اإلنســان تعليمه الجامعي من أجل أن يفتح دكاناً هذه مخاطرة غري مكتملة، 

ذلك أن التعليم ال نقاش فيه، قد يخاطر اإلنسان يف اختيار التخصص، لكن من الخطأ املخاطرة يف 

جوهر التعليم ورضورته لإلنسان.

إن املخاطرة رضورة من أجل رســم مســتقبٍل أفضل، والبقاء عىل ســبيل املثال يف مربعٍ واحد 

طــوال الحياة هو موت محقق، فبدون مخاطرة ليــس هناك أي طعٍم للوجود. برأيي أنها املجال 

األهــم واألرحــب والوقود الكبري لإلبداع، ومن بن املخاطرين الشــاعر املتنبــي الكبري الذي كان 

يخاطر بروحه وشعره ولغته ومن جميل قوله عن الخطر يف قصيدته مبدح ابن عامر:

عىل قلـٍق كأن الريـح تحتي               أوّجهــــها ميينـــاً أو شمـــاالً

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae

يف خاطري شيء
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بينام كانت طائرة F-35 التي 

متثل الجيل الخامس من 

الطائرات املقاتلة، تحلق يف 

سامء املعرض الجوي املليك 

الدويل، الذي يعد أكرب معرض 

سنوي عسكري يف العامل، همس 

الجرنال تشونج وانكوان قائد 

سالح الجو الصيني، يف أذن 

ستيف اوبريان مدير برنامج 

تطوير الطائرة برشكة "لوكهيد 

مارتن" األمريكية خالل مأدبة 

غداء جمعته معه: "أود أن 

أرى طائرة F-35 ضمن أرساب 

الطائرات العاملة يف سالح الجو 

الصيني".

ومل يرتك ستيف الفرصة تترسب 

من بني يديه، وهمس بدوره يف 

أذن املسؤول الصيني بنربة واثقة: 

»كم طائرة تريد؟، وبنفس النربة 

الواثقة أجاب املسئول الصيني: 

»طائرة واحدة فقط«!

إعداد:
جورج فهيم

سباق التسلح يشعل حرب التجسس التكنولوجي
43 مليار دوالر سنويًا حجم اإلنفاق على العمليات السرية جلمع البيانات

ومل يكن من الصعب عللى مدير برنامج تطوير الطائرة أن 

يللدرك ما الذي يرمي إليه املسللؤول الصينللي عندما تضع 

الصني يدها عى أرسار التكنولوجيا املسللتخدمة يف تصنيع 

الطائرة.

ويف الحقيقة فإن هذه املحادثة القصرية تجسللد سللباق 

التجسللس التكنولوجي وحللرب قرصنللة املعلومات، ليس 

فقللط بني الواليات املتحدة والصني، وإمنللا بني كافة القوى 

الكربى مبا يف ذلك روسيا واليابان وأملانيا، وهو سباق مكلف 

اسللتنزف قللوى كل األطللراف املتورطة فيلله، وأنتج خالل 

العقود القليلة املاضية احتياطي اسللراتيجي من الفضائح 

يكفي العامل ملائة عام قادمة.

وتشللري اإلحصللاءات إىل أن العللامل ينفللق يف 

عللى  سللنوياً  دوالر  مليللار   43 املتوسللط 

البيانللات  لجمللع  الرسيللة  العمليللات 

وتقييمها، وعى سللبيل املثال فإن كل 

من بريطانيا وفرنسللا تنفقان نسللبة 

2 % يف املتوسللط من إجاميل الناتج 

املحيل لكل منهام عى عمليات جمع 

البيانات.

قامئة الضحايا
يف فرباير عللام 2013 أعلنت الوكالللة األوروبية للصناعات 

العسللكرية والفضائية EADS عن تعرض شبكة معلوماتها 

لهجامت شنها قراصنة صينيون.

ويف مطلع عام 2011 متكن القراصنة الصينيون من رسقة 

نحو 900 صفحة من البيانات الخاصة مبنصة الدفاع الجوي 

 Iron Dome اإلرسائيلية املعروفة باسللم القبة الحديللدة

العراض الصواريخ، واسللتولوا عى معلومات حساسللة من 

شبكة معلومات ثالثة من أكرب الرشكات اإلرسائيلية املصنعة 

لألسلللحة وهللي »رفائيل« و»اليسللار« ورشكللة الصناعات 

الفضائية اإلرسائيلية.

وعى مدار عامني قللام القراصنة الصينيون 

بوضع أيديهم عللى ما يعادل تريا بايت 

مللن األرسار التكنولوجيللة الخاصللة 

بقدرة منظومة االعراض الصاروخي 

األحللوال  كافللة  العمللل يف  عللى 

املناخيللة وبرنامللج الطائرات بدون 

طيار والصواريخ الباليستية.
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ويف منتصف العام الحللايل تخلت الحكومة الكندية عن 

صمتها ونحت الدبلوماسللية جنبللاً لتتهم الحكومة الصينية 

بالوقوف وراء سلسلللة من الهجامت االلكرونية التي شنها 

قراصنة صينيون عى قواعد بيانات املجلس الوطني الكندي 

لألبحاث، الذي يقود جهود الرسية ألبحاث التطوير العلمي 

والتكنولوجللي يف كندا والتي تتسللم بالرسية والحساسللية 

الشللديدة يف مجاالت الفضللاء والكيمياء الحيويللة والنانو 

تكنولوجي وأبحاث الطاقة، مام يجعله هدف مثني لالخراق 

املعلومايت والتجسس التكنولوجي.

ووفقاً لبيللان أصدره مكتب مدير تقنيللة املعلومات يف 

املجلللس فللإن عملية االخللراق األمني التي تم اكتشللافها 

مبسللاعدة فرق أمللن االتصللاالت طالت بيانات حساسللة، 

بصللورة تحتم فصل البنيللة التحتيللة املعلوماتية للمجلس 

عن البنية التحتية املعلوماتيللة الخاصة بالحكومة الكندية 

والهيئات التابعة لها.

وليس هناك يشء يضاهي بيان االتهام الكندي يف شللدته 

سللوي بيان النفي الصيني الذي وصف االدعاءات الكندية 

بأنها خرقاء وال أساس لها من الصحة، وتخلو من املسؤولية 

واملهنية.

وقبللل عدة أشللهر وجهت إحللدى املحاكللم األمريكية 

اتهامات رسللمية ملجموعة تضم خمسللة ضباط عسكريني 

صينيني مللن ذوي الرتب الرفيعة بالتجسللس ورسقة أرسار 

تكنولوجيا تستفيد منها الرشكات الصينية ومن بينها رشكات 

تصنيع أسلحة مملوكة للحكومة الصينية ذاتها.

ووفقللاً لنتائللج التحقيقللات األمريكيللة فللإن عمليات 

التجسس شملت الصناعات العسكرية وصناعة الربمجيات 

وصناعة الصلب واألملنيوم، واعتمد القراصنة الصينيون عى 

إرسال رسائل بريد الكروين ملغومة تقوم بزراعة برمجيات 

خبيثة يف شبكة املعلومات الخاصة بالرشكات املستهدفة.

ورغم إن تبادل االتهامات بالتجسس التكنولوجي ورسقة 

املعلومات ليس أمراً جدياً عى العالقات الصينية األمريكية، 

إال أنها املرة األوىل التي تقوم فيها الواليات املتحدة بتوجيه 

أصابللع االتهام إىل الحكومة الصينيللة بالوقوف وراء عملية 

التجسس التكنولوجي عى الرشكات األمريكية.

كام أنها املرة األوىل التي تطال فيها االتهامات األمريكية 

بصورة رسللمية، أفراد من املؤسسللة العسللكرية الصينية، 

وهو مللا يهدد بنقللل املواجهة ملسللتويات أشللد خطورة، 

ويدشللن بداية حقبة جديدة يف جهود مكافحة التجسللس 

التكنولوجي.

ويقللول جيمللس كومللي مديللر املباحللث الفيدراليللة 

األمريكيللة إن هناك عرشات الحاالت التي قام فيها قراصنة 

صينيون بالتجسللس عى رشكات أمريكيللة من أجل رسقة 

معلومات لصالح رشكات مملوكة للحكومة الصينية.

ورغللم أن الواليللات املتحللدة ذاتها ال تنفللي أنها تقوم 

بعمليللات التجسللس، إال أنهللا تللر عللى أن الللرشكات 

والصناعات األمريكية ال تسللتفيد مللن املعلومات التي يتم 

جمعها.

مطاردة رساب        
يعللد سللباق التجسللس التكنولوجي الدويل سللواء تم عن 

طريللق اخراق شللبكات الكومبيوتر أو طائرات التجسللس 

أو من خالل األقامر الصناعيللة واحداً من أكرث املوضوعات 

سخونة عى الساحة الدولية.

ويقول الخرباء أن عمليات التجسللس االقتصادي بصفة 

عامة، والتجسللس التكنولوجي بصفة خاصة أصبحت جزء 

ال يتجزأ من العالقات الدولية ولعبة متارسللها أغلب الدول 

وبصفة خاصة الدول الكربى، ومن ثم فإن تبادل االتهامات 

عالنية بشأنها ال عالقة له بقبولها أو رفضها.

ورغم ذلك كانت الصني خالل السللنوات القليلة املاضية 

املتهم األول يف عمليات التجسللس التكنولوجي حول العامل، 

إال إن االتهامات كانت دامئللاً من نصيب أفراد أو منظامت 

خاصة، وكانللت الحكومات تتجنب يف الغالب اإلشللارة إىل 

تورط أو رعاية الحكومة الصينية لهذه الهجامت.

ويقللول مللارك زولينجر الخبري القضللايئ يف وزارة العدل 

األمريكيللة إن قدرات التجسللس التكنولوجللي التي متلكها 

الصني مفزعة، ومل يبقى هنللاك أجهزة كومبيوتر مل يخرقها 

القراصنة الصينيون سللوى أجهزة الكومبيوتللر التي ميلكها 

القراصنة أنفسهم.

ويشللري مارك إىل أن تحديد منشأ هجامت القرصنة أمر 

يف غايللة الصعوبة ألن القراصنة ميكنهم شللن الهجامت من 

الصني باسللتخدام أجهزة كومبيوتر موجودة يف أفريقيا دون 

علم أصحابهللا، ويواصلون التنقل من كومبيوتر إىل آخر إىل 

ما ال نهاية.

وحتى لو تم تحديللد جهاز كومبيوتر كمصدر للهجامت 

فليس هنللاك ما مينع من أن يكون هللذا الكومبيوتر واقعاً 

تحللت تأثري هجللامت مصدرها روسلليا، ومللام يزيد األمر 

صعوبللة أن تحديد العالقللة بني مرتكب جرميللة القرصنة 

وحكومة البلد التي يعيش فيها أمر يكاد يكون مسللتحيالً، 

وهذه االعتبارات يجب أن تأخذ بعني االعتبار قبل االندفاع 

نحو توجيه أصابع االتهام.

ورغللم ذلللك فإن خللرباء أمللن املعلومللات يقولون إن 

الهجامت تحمل كافة البصامت واألسلللوب املميز للقراصنة 

الصينيني الذي يفضلون اسللتخدام أسلوب الربيد االلكروين 

املفخللخ Phishing لللزرع برمجيللات خبيثللة يف شللبكة 

معلومات الضحية املستهدفة.

ومبجرد أن يقللوم القراصنة الصينيون باخراق الشللبكة 

يقومللون بللزرع قامئة طويلة مللن أدوات التجسللس مثل 

حصان طروادة، و)هارتبليد( والتالعب بالحسابات وكلامت 

املرور الرسية بطريقة تسهل انتقالهم بني األنظمة الفرعية 

للتصنت عى مراسالت كبار املسؤولني وبصفة خاصة مديرو 

مرشوعات التطوير.

ويقللول مايكل اسللانت مدير مرشوع أنظمللة التحكم 

الصناعي مبعهد »سللون« الفرنيس إن مشللكلة التجسللس 

التكنولوجللي تزداد خطللورة يف ظل عدم قللدرة الرشكات 

ومراكز األبحاث عللى زيادة امليزانيات املخصصة ألقسللام 

تكنولوجيا املعلومات مبا يتناسللب مع حجم االسللتثامرات 

التي رصدتها هذه الرشكات.

ورغللم أن الكثري من الرشكات الكللربى ضخت مليارات 

الللدوالرات خالل السللنوات القليلة املاضيللة لرصد ورسعة 

التعامل مع هجامت التجسللس التكنولوجي، إال إن هنالك 

خالف بني الخرباء األمنيني حول إمكانية تطبيق نفس منوذج 

الحامية عى الللرشكات األصغر حجامً والجللدوى من وراء 

تبادل وتشللارك املعلومات حول أفضل املامرسات يف مجال 

مكافحة التجسس التكنولوجي.

ويوضح اسللانت أن تبللادل املعلومات جللزء صغري من 

إسللراتيجية أشللمل يجب أن تضم تحديد عنارص القرصنة 

النشللطة واألسللاليب والتكتيكات التي يتبعونها والجهات 

التي تقف ورائهم. ويلفت اسانت إىل أن التقارير التحذيرية 

التللي تصدرها مللن فرة ألخللرى الللرشكات املتخصصة يف 

مكافحة القرصنة والتجسس التكنولوجي مفيدة، ولكنها ال 

تصللدر إىل بعد أن تكون عملية التجسللس الفعيل قد متت 

بالفعل  ووقعات البيانات الحساسة يف يد القراصنة.

ويقتبس اسللانت مقولة العامل الربت اينشاتني »ال ميكننا 

أن نحل املشكالت التي تواجهنا بنفس طريقة التفكري التي 

اسللتخدمناها عندما اخرعنا األشللياء أول مرة«، مشرياً إىل 

أن أقسللام تقنية املعلومات تضع اعتبار سهولة االستخدام 

وهذه الفلسللفة ال تصلللح للمنظامت التي يتسللم عملها 

بالحساسية املفرطة•

التجسس التكنولوجي يرفع سخونة العالقات الدولية
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دخلت هذه املروحية الخدمللة ألول مرة يف عام 1990. 

وحاليللاً تطللري أكرث مللن 650 مروحية مللن إنتاج رشكة 

Eurocopter يف الرشق األوسللط وفوق الخليج العريب. 

وأكللرث من 80 % من هللذه املروحيات ذات اسللتخدام 

عسللكري؛ وتتضمن املهللام القتالية، والنقللل، والبحث 

واإلنقللاذ، ومكافحللة اإلرهللاب، والعمليللات الخاصة، 

والتدريب.

وباعتبارها أقوى مروحية عسللكرية استطالعية ضمن 

فئتهللا، تجمللع مروحيللة Fennec بني القللوة والتبررّ 

والقدرة عى إطالق النريان.

 Airbus من إنتاج AS550 C3e Fennec واملروحية

Helicopters ذات وزن يبلللغ 2 طللن، وهي تلبي كافة 

متطلبات القوات املسلحة. وبالنظر إىل إمكانية عملها يف 

أقىس الظروف، فإن هذه املروحية القتالية االسللتطالعية 

تجمع بني السالمة واألداء.

ونظللراً إىل رشللاقتها وقدرتهللا الهائلة عللى املناورة، 

فاملروحية ُمصممة بشكل مثايل ألداء الطريان القتايل.

 Ecureuil / Fennec عائلللة  إىل   Fennec تنتمللي 

 AS550 للمروحيللات والتي تضم: املروحية العسللكرية

 AS350 ذات املحرك الواحد، واملروحية املدنية Fennec

Ecureuil ذات املحللرك الواحللد، واملروحيللة البحرية 

AS555 Fennec ذات املحركللني، واملروحيللة املدنيللة 

 EC ذات املحركني، واملروحية املدنية AS355 Ecureuil

130 ذات املحرك الواحد.

ميكن تجهيز املروحيللة AS550 Fennec للقتال ضد 

الدبابات، والقتال الجوي، ولتنفيذ مهام اإلسللناد األرضية 

واملهام التدريبية كذلك، وهي تستخدم أيضاً يف عمليات 

.AS550C3 النقل، ويدعى النموذج القتايل منها

تتللم صناعة املروحيات يف مصانع اإلنتاج والهندسللة 

لرشكة "يوروكوبر" يف "مارينان" يف فرنسا، كام أنها تُصنع 

وفقاً التفاقيات تصنيع ُمرخصة يف الربازيل والصني.

الطلبيات والتسليم
Ecureuil/ لقللد تلللم إرسال أكلرث مللن 4,890 مروحيلة

Fennec إىل أكللرث من 1,600 عميل وهي تعمل يف 110 

دول. وقد سللجلت املروحية أكرث من 22 مليون سللاعة 

طريان، وهي تُعترب رائد أسطول بل 30,400 ساعة طريان. 

كام تم طلب 400 مروحية عسللكرية من ِقبل 44 قوات 

مسلحة من 35 دولة.

 AS550 وقللد اشللرى الجيش الباكسللتاين مروحيللة

Fennec إضافيللة يف بداية العللام 2009. وقامت وزارة 

الدفللاع اإلكوادوريللة يف العللام 2010 بطلللب سللبعة 

املروحيــة FENNEC حتلـــــــــــــــــــــق يف سماء الشرق األوسط
عسكرية استطالعية ومثالية للبيئات الصحراوية

 Fennec تعترب املروحية
مروحية ذات محرك واحد، 
وهي داخلة يف الخدمة يف 
القوات املسلحة السنغافورية، 
والجيش املليك األسرتايل، 
والجيش والقوات الجوية 
الربازيلية، والجيش الدمناريك، 
والجيش الفرنيس.

إعداد: يل يادف
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املروحيــة FENNEC حتلـــــــــــــــــــــق يف سماء الشرق األوسط
عسكرية استطالعية ومثالية للبيئات الصحراوية

 AS350 ومروحيتللي AS550 C3 Fennec مروحيللات

B2. وتم إرسللال أول مروحيتني من طراز AS550 C3 يف 

سللبتمرب 2012. وسيتم إرسال املروحيات املُتبقية مبعدل 

مروحيتني سنوياً حتى العام 2015.

وتم يف ديسللمرب 2007، إلغاء طلبية ُمقرحة إىل الهند 

تتألللف من 197 مروحية Fennec بسللبب التعارض يف 

إجراءات املناقصة.

التصميم
تتمتللع املروحية AS550 ببناء خفيف يتألف من ألياف 

زجاجية شللديدة الصالبة وُمقواة وهيللكل مصنوع من 

أليللاف "األراميللد" Aramid. كللام أن رأس املروحللة 

الرئيسية وشفراتها من رشكة Starflex مصنوعة من مواد 

ُمركبة لزيادة القوة وإنقاص الوزن، كام تم تدريع أغطية 

املحرك لحاميتها.

وتم تزويد املروحية مبقاعد مصفحة وميكنها أن تحمل 

الطيار وخمسة أفراد. كام ميكن تعديل املقصورة لإلخالء 

الطبي بحيث تتسع لنقالة مريض واحدة وطبيبني اثنني. 

بالنسبة لحمل الشحنات، فيمكن للمقصورة أن تتسع لل 

3 م3 من الحمولة.

بأبللواب   AS 550 املروحيللة  تزويللد  تللم 

منزلقللة مللن كل جانب عوضللاً عن البللاب املفصيل يف 

النموذج املللدين AS350. كام تم وضللع حجرة األمتعة 

بسعة 1م3 خلف املقصورة الرئيسية وميكن الوصول إليها 

من خالل باب يف الجانب األمين من املروحية.

تم تجهيز قمرة القيادة بأدوات ضبط فردية وإمكانية 

الرؤية الليلية، وتتضمللن مجموعة املالحة نظام تحديد 

املواقللع العاملللي GPS، والسللليك عايل الللردد متعدد 

االتجاهللات، ونظام جهللاز الهبوط، وُمحللدد اتجاهات 

آيل، ومعدات قياس املسللافات، وجهاز استجابة للمرشد 

الالسللليك. ويتم تركيللب أنظمة االتصللاالت اآلمنة وفقاً 

ملواصفات بلد العميل.

يتمتللع الطيللار بشاشللة عللرض متعللددة الوظائف 

للمروحيللة واملحرك وهي تعللرض القراءات الرئيسللية 

الخاصة باملروحية واملحرك LCD عى شاشة ثنائية.

األسلحة
تللم تزويد املروحية بطيف واسللع من أنظمة األسلللحة 

لتناسللب االحتياجللات العملياتيللة للقللوات. وتتضمن 

منظومللة األسلللحة صواريخ موجهة ُمضللادة للدبابات، 

 AS550C2 وصواريخ أو رشاشات. وتم تسليح مروحيات

الخاصة بالجيللش الدمناريك باألنظمللة التالية من رشكة 

باسللم  Systems & Electronics، واملعروفللة سللابقاً 

 TOW وصواريخ HeliTOW نظام التسللديد :ESCO

املوجهللة املضادة للدبابات. يتم تركيب جهاز التسللديد 

HeliTOW عى السللقف وهو يحتللوي عى بريات 

رؤية مبارشة، وجهاز تسللديد نهللاري و/أو لييل ومحدد 

مدى ليزري.

ميكن تزويد الطراز AS 550 مبنصتيرّ إطالق صواريخ 

مللن رشكللة Forges de Zeebrugge والتي تحمل كل 

تعترب Fennec أقوى مروحية عسكرية استطالعية ضمن فئتها وتجمع بني القوة والتبصرّ والقدرة عىل إطالق النريان
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منها سبعة صواريخ من عيار 2.75 إنش، أو منصتني من 

رشكة Thales Brandt عيار 68 ملم وتحمل كل منها 12 

صاروخ. تم تزويد املروحية برشللاش Giat عيار 20 ملم 

مللن طراز M621، ومنصب رشللاش ثنايئ من عيار 7.62 

.FN Hershal ملم و12.7 ملم من رشكة

أما أنظمة املسللح واملراقبة فتتضمللن آالت التصوير 

البرية التي تعمل باألشللعة تحللت الحمراء التي تنظر 

لألمللام وأضللواء كاشللفة مللن طللراز SX 16 من رشكة 

Spectrolab. كللام ميكن تركيب جهاز اسللتقبال تحذير 

 Detexis من رشكة EWR-99 من الرادارات من طللراز

وجهللاز اإلجراءات املُضادة للوقاية من الرادار واألشللعة 

 Alkan تحللت الحمللراء والصواريخ املوجهة مللن رشكة

.ELIPS

يتألللف نظللام األسلللحة املُسللتقل يف Fennec مللن 

كومبيوتللر املهامت، ونظام كهربايئ - بللري مع تلفاز، 

وآالت تصويللر باألشللعة تحت الحمللراء، ومقياس مدة 

ليللزري )مللع مؤرش ليللزري حسللب الحاجللة(، ونظام 

تحديللد األهداف مع جهاز تسللديد وعرض ُمركب عى 

الخللوذة، نظاميرّ حمل أسلللحة ُمتعللدديرّ األهداف مع 

وحدات ُمساعدة، وإمكانية اختيار من بني مجموعة من 

الرشاشللات والقذائف املوجهة والصواريخ املوجهة وغري 

املوجهة كحموالت أسلحة.

املحرك
 Turbomeca مبحرك واحللد AS550 تعمللل املروحيللة

Arril 2D، وهللو يوفللر ما مقللداره 632 كيلو واط من 

قوة اإلقللالع. وهي مزودة بنظام الضبللط الرقمي كامل 

السيطرة للمحرك FADEC ثنايئ املرسب. تستطيع هذه 

املروحية التي تحمل الرقم العاملي يف االرتفاع )قمة جبل 

إيفرست 8,850 مر، يف مايو 2005( أقىس أنواع الطريان 

القتايل يف الظروف الحارة وشديدة االرتفاع.

تسللتطيع املروحية AS550 C3e العمل بشكل كامل 

يف أقللى االرتفاعللات )7,000 مللر/ 23,000 قدم( ويف 

أشللد البيئات الصحراوية حللرارة )+ 50 مئوية/ + 122 

فهرنهايللت(. يوفر جهللاز عرض حالة الطائللرة واملحرك 

متعدد املهام VEMD معلومات دقيقة عن األداء وحالة 

الطائللرة، وهو األمر الذي يُقلل وبشللكل دراماتييك من 

عبء العمل امللقى عى الطاقم.

تتمتع علبة الروس الرئيسية مبقدرة مدتها 45 دقيقة 

يف االختبار النظري. يتسللع خزان الوقود تلقايئ االنسداد 

540 لللر. ميكن تركيب خزان وقود إضللايف يف املقصورة 

إضافية للعمليات بعيدة املدى يتسع لل 475 لر.

يعترب جهاز عرض حالة الطائرة واملحرك متعدد املهام 

املوجود يف لوحة العدادات أداة متكاملة، تسمح للطيار 

برؤية قللراءات حالة الطائرة واملحرك بنظرة واحدة عى 

شاشة LCD مزدوجة.

يضمللن نظام املُراقبللة املتطور أن يركللز الطيار عى 

مهمته األساسللية ويقلل من عبء العمل. كام تسللمح 

هللذه الطائرة أيضللاً بالطريان اللييل بفضللل توائم قمرة 

القيادة مع مناظري الرؤية الليلية.

األداء
تسللتطيع املروحية AS550 أن تصعد حتى معدل قدره 

9.8 مللر بالثانيللة. وتبلللغ الرسعة القصللوى للمروحية 

ورسعة الرحلة 287 كم/ سللاعة و258 كم/ الساعة عى 

التللوايل، بينام يبلغ املدى واالرتفللاع الخدمي للمروحية 

)أقى ارتفاع ميكن االستفادة فيه من الطائرة( 666 كم 

و7,000 مر عى التوايل.

االرتفللاع األقللى للمروحية هللو 7,000 مر ومُيكنها 

البقاء عى هذا االرتفاع ملدة أربع ساعات وسبع دقائق.

تزن املروحية حوايل 1,202 كغ والوزن األقى لإلقالع 

يف املروحية هو 2,250 كغ. تحتوي املروحية نظام هبوط 

أنبويب معدين من النوع الشللبيه باملزلجة. كام يتم تزويد 

املروحية بنظام طفو اضطراري للعمليات فوق املاء.

التقنية
تجمع مروحيللة "فينيك" بللني القوة والتبللررّ والقدرة 

الناريللة، كام أنه من الصعب اكتشللافها. ميكنها الطريان 

بأمللان يف أرض املعركللة وذلللك بفضل شللكلها النحيل، 

والتقليل من بصمتها الرادارية من خالل استخدام املواد 

املصنعللة، إضافة إىل األصباغ ضعيفة االنعكاس لألشللعة 

تحت الحمراء.

تتمتللع مروحية Fennec بإمكانية مناورة اسللتثنائية 

عنللد تنفيذ الطللريان القتايل. تعترب املروحيللة من النوع 

سهل القيادة والقتال، وبالتايل فهي ستوفر للمستخدمني 

الكثري مللام يتوجب عليهللم القيام به نظللراً الحتياطي 

القدرة العايل لديها.

 Fennec AS550 C3e لقد تللم تصميللم املروحيللة

بشللكل خاص لتنفيذ مهام جوية تهدف بشللكل رئييس 

لتحديد وُمهاجمة أهداف ميكللن النيل منها. واملروحية 

تعتمللد عى مجموعة من الخصائص تتمثل يف )االختفاء 

والقوة والبساطة والثبات الناري( لتنفيذ مهام استطالعية 

مسلللحة وذات أهمية. وكونها طائللرة متابعة مصفحة، 

فهللي تقوم باملراقبللة وتحديد األهللداف واإلبالغ عنها، 

وبنفس الوقت فهي تؤدي أعامل مسح صعبة أُخرى.

إذا اقتضللت الحاجة إىل أداء اسللتطالع مسلللح، فإن 

القللدرة النارية للمروحيللة Fennec AS550 C3e ضد 

أي نوع من األسلللحة سوف يضمن إسللناد ناري عاجل 

للقوات املُشتبكة وإحداث تدمري مستقل وقوي. وتتمتع 

املروحيللة بأعظم مجللال ضمن فئتها، وهللو األمر الذي 

يسللمح لفللرق الضبط النللاري التعبوي بتنفيللذ توجيه 

فعال للمروحيات الهجومية أو لطائرات اإلسللناد الجوي 

القريبة ذات الجناح الثابت نحو أهدافها من قمرة قيادة 

طائرة رحبة ومليئة بالتجهيزات املناسبة.

تعترب القيادة والسلليطرة من األمور السهلة واملريحة 

ر الرؤيللة الليلة والنهارية  ألي عسللكري يف الخدمة يُقدرّ

باإلضافة إىل هندسللة العمل. يف هذه املروحية، ال يوجد 

فصل بني املقصورة وقمرة القيادة، وحقل الرؤية  ممتاز 

حتى من الناحية الخلفية.

توفر مروحيات Airbus ومنللذ لحظة رشائها: مراكز 

خدمللة العميللل، وتزويد القطللع األساسللية، والضامن، 

والدعللم الفنللي، واملسللاعدة التقنية يف موقللع واحد، 

واملطبوعللات التقنيللة، والتصنيللف النوعللي للطيارين 

والتقنني.

 Airbus توفر ،AS550 C3 بالنسبة ملُشغيلرّ املروحية

Helicopters خدمات وفقاً ملتطلبات العميل لتناسللب 

املتطلبات التشللغيلية: تواريخ دوريللة مضمونة لتوفري 

صيانللة مجدولة أفضل مللع االحتفاظ بقطللع التبديل، 

وخدمة تبديل مثالية إلسللناد جاهزية الطائرة مع توفري 

الحلول األمثل لتوفر املخزون•

تتميز املروحية بقدرة عملياتية عالية للطريان من أعىل االرتفاعات إىل أكرث البيئات الصحراوية حرارة
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من أجل إعالم أقوى
التوجيهات الهامة التي توجه بها صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 
الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب، للقيادات اإلعالمية يف الدول��ة، ميكن تصنيفها وباعتداد 
كوثيق��ة اسرتش��ادية يف غاية الدقة واملوضوعية فيام يخص اإلع��الم يف دولة اإلمارات، من دون أن 
نن��ى م��ا يتمتع به س��موه من قدرات مش��هودة يف مجال صناعة النج��اح ألي مرشوع أو توجه 
يقوده يف هذا البلد، فسموه من األشخاص الذين ميلكون رؤية واضحة ملعادالت النجاح الحقيقية 
وللوس��ائل التي تقود إليه، س��واء يف االقتصاد أو السياس��ة أو العمران أو القيادة، لذلك فقد كان 
سموه يف منتهى الدقة وهو يضع يديه عىل األساسيات املثىل لنجاح املعادلة اإلعالمية يف املجتمع 

وأي مجتمع!
كام أكد س��موه من خالل توجيهاته عىل حقيقة أن النجاح عملية متكاملة تس��ر بش��كل متواٍز 
يف كل املج��االت، فالدول ال تنجح يف االقتصاد فقط بين��ام ترتك بقية املجاالت من دون أن تلتفت 
إليه��ا، والذي يريد أن يك��ون األول فإنه يتطلع للمركز األول يف كل املواق��ع وامليادين، واإلمارات 
دولة تحقق وبتسارع رائع ومشهود عاملياً مراكز متقدمة جداً يف األمن واالقتصاد والتنمية والتعليم 
والس��ياحة. إلخ، والش��ك يف أنه لن تكتمل صورة النجاح ما مل يتعزز بوضع إعالمي متقدم وأيضاً 

منافس عىل املستوى العاملي كام قال سموه لقيادات اإلعالم.
»إذا أردت أن تناف��س يف اإلعالم فعليك أن تحقق املعادلة الصعبة: مضامني متطورة ونابعة من 
احتياج��ات املجتمع ومعززة لقيمه ونهضته، قامئة عىل أس��س املوضوعية والصدقية والش��فافية، 
ومنتهج��ة طريق املهنية واالحرتافي��ة العالية، من ثم يأيت دور التقنيات الحديثة التي إتاحتها ثورة 
التكنولوجيا وتقنيات اإلعالم واالتصال، وهذه قد توافرت ملؤسس��ات اإلعالم منذ البداية، إمياناً من 
الدولة برضورة توفرها ومس��ايرة لركب التطور الذي ال تحيد عنه اإلمارات، يأيت بعد ذلك العنرص 
الوطني اإلمارايت من ش��باب البلد الذين تقدمهم مؤسس��ات التعليم س��نويا عرب مخرجات كليات 
وأقس��ام اإلعالم واالتصال، هؤالء مل يعد مقبوالً تجاهلهم بع��د اآلن، ومل يعد مجدياً أو منطقياً أو 
مربراً اإلش��احة عنهم واالكتفاء بالطاقات األجنبية والخارجية وتحت أي مربر«، وقد أوضح سموه 

لقيادات مؤسسات اإلعالم املنهج السليم الذي سيحقق حتامً وضعاً إعالمياً مغايراً يف اإلمارات.
»إننا نعيش أوضاعا ملتبس��ة وصعبة يف كل اإلقليم واملنطقة العربية، ونواجه كام غرنا من دول 
الع��امل تحديات اإلرهاب وتهديداته، إضافة إىل تحديات التنمية والتغير ومالحقة التطور واإلرصار 
عىل الذهاب للمستقبل من دون أن نرتك العراقيل تلهينا أو تحبط من هممنا، لكن يبقى لإلعالم، 
ولألق��الم وللربامج ولألصوات وللصور واألخبار، لإلعالم الرس��مي والخاص واإلعالم االجتامعي بكل 
تجلياته، لإلعالميني املخرضمني والش��باب، يبقى لهم دورهم الخطر والفاعل يف كل ذلك، يف تعزيز 
املس��رة وجهود التنمية والروابط الداخلية، ورفع املعنويات، وإلقاء الضوء عىل امليضء يف واقعنا 
وما أكرثه وما أجمله، يف وطن يغذ الس��ر نحو النور يف كل صباح ترشق شمس��ه، منادياً حي عىل 
املس��تقبل يا أبناء زايد، حي ع��ىل الغد يا أبناء محمد، حي عىل التط��ور والنهضة والتميز يا أبناء 

اإلمارات«•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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فك��رة هذا الكتاب الذي ص��در عن مجلة درع 
الوطن تحت عنوان "دراسات وبحوث" مل تأت 
من فراغ وإمنا جاءت نتيجة دراس��ة مستفيضة 
لهيئ��ة تحرير املجلة ونقاش مطول بني أعضائها 
حول رضورة اإلسهام يف مساعي دولة اإلمارات 
العربية املتح��دة الداعية إىل إعالء دور املعرفة 
البحثي��ة  املؤسس��ات  والفك��ر، وتعزي��ز دور 
والعلمي��ة يف الدولة، وملا كان��ت املجلة إحدى 
رواف��د القوات املس��لحة كان ال ب��د أن تحظى 
موضوعات بالصبغة العس��كرية واإلسرتاتيجية 
دومن��ا إغف��ال لفكرة األم��ن مبعناها الواس��ع، 
اقتصادي��اً واجتامعي��اً وبيئياً، وق��د أضفى هذا 
التصور ع��ى املجلة تفرداً يف زاوية الرؤية ومن 
ثم تفرداً يف معالجة القضايا التي تهم األمة، مع 
الح��رص عى تقديم الجديد لقرائها يف أي وقت 

وكل حني.

• مراجعة: محمد املرشف خليفة

وإذا تجاوزن��ا الحدي��ث هن��ا عام صدر م��ن إصدارات 

س��بقت أو تلت هذا الكتاب بهدف الع��ودة إليها فيام 

بعد، نكتفي هذه املرة بعرض "دراسات وبحوث" لقرائها 

األعزاء من أبناء القوات املسلحة وللباحثني واملختصني يف 

الشؤون اإلسرتاتيجية والعسكرية واألمنية، ولكل املعنيني 

بتعميق ثقافتهم وفكرهم داخ��ل الدولة وخارجها عىل 

أم��ل أن يجدوا في��ه ما يضيف إىل معارفه��م، وما يلبي 

تطلعاته��م من خ��ال املعالجة العميق��ة للموضوعات 

املخت��ارة من قبل متخصصني، كام نأمل أن يكون مرجعاً 

موثوقاً به لديهم. ومن هنا نبدأ:

القوة الناعمة لدولة اإلمارات
ت��أيت يف مقدمة هذه املوضوعات دراس��ة ح��ول القوة 

الناعمة لدول��ة اإلمارات العربية املتح��دة، من منطلق 

األبع��اد والتأثريات، ومبعنى أن يكون للدولة قوة روحية 

ومعنوي��ة م��ن خال م��ا تجس��ده من أف��كار ومبادئ 

وأخاق، ومن خال الدعم يف مجاالت حقوق اإلنس��ان 

والبنية التحتية والثقاف��ة والفن، والقدرة الناعمة تعني 

الحص��ول ع��ىل ما تريد ع��ن طريق الجاذبي��ة بدالً من 

اإلرغام أو دفع األم��وال، وبهذا يختلف املفهوم هنا عن 

القوة الصلبة املكونة من العتاد العسكري، وعن مفهوم 

استخدام أسلوب العصا والجزرة، ولهذا كان من الطبيعي 

ودولة اإلمارات تتبنى هذا األسلوب املميز أن تذكر دامئاً 

من خال األيادي البيضاء التي متيزت بها واملس��اعدات 

اإلنس��انية التي تقدمها، وبهذا التوجه اإلنساين كان من 

الطبيعي أن يس��تحرض اآلخرون صورة املغفور له بإذن 

الله الش��ي����خ زايد بن سلط�ان آل نهيان حكيم العرب، 

وال ترتب��ط به��ذه الذك��رى الح��روب أو الخافات التي 

يش��هدها عامل اليوم، وإمنا ترتب��ط بصورة املدن الجميلة 

واملهرجان��ات واألس��واق التجارية الفخم��ة، ولهذا كان 

من الطبيع��ي أيضاً وصورة اإلمارات ترتبط بهذا املفهوم 

أن تنجح يف تكوين ص��ورة ذهنية إيجابية مميزة تدعم 

بالتايل قوة اإلمارات الناعمة لدى الشعوب واملجتمعات 

عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

يعزز هذا املفهوم س��امت السياس��ة الخارجية لدولة 

اإلم��ارات ومرتكزاته��ا الت��ي ترتبط بدوره��ا بعدد من 

الس��امت املمي��زة مثل الت��وازن واالعت��دال، الذي أدى 

بدوره إلنتاج عاقات دبلوماس��ية إماراتية قوية وفاعلة 

مع أوروب��ا وأمري��كا وأفريقيا وآس��يا يف آن واحد، مام 

أدى إىل تعمي��ق الصداقة والتفاهم، والرتابط يف املصالح 

والتاق��ي بني الثقافات واألف��كار والحضارات، وقد عزز 

هذا التوجه التواصل والثقة بني الشعوب، وعمق عوامل 

التفاهم، والشك أن هذه السامت األصلية لسياسة دولة 

اإلمارات مع االنفتاح والتوازن والش��مول والديناميكية 

والطاب��ع اإلنس��اين هي الت��ي ضمنت للدول��ة حضوراً 

سياسياً واقتصادياً وثقافياً فاعًا عىل الساحتني اإلقليمية 

والدولية، وجعلتها عنواناً لاعتدال والحكمة والسياس��ة 

املتزنة، كام جعلتها طرفاً مقبوالً ومرحباً به يف كل الدول.

امللف البيئي يف دولة اإلمارات
اهتامم دولة اإلمارات بالبع��د البيئي ينطلق من اعتبار 

ذلك التزاماً جوهرياً، وواجباً وطنياً يجب الوفاء به، وقد 

مثلت االنجازات البيئية التي متكنت الدولة من تحقيقها 

خ��ال العقود املاضية وبخاصة من��ذ بداية االتحاد عام 

1971 نقاط متي��ز وأرضية صلبة س��اعدت عىل انطاق 

العم��ل التنموي يف الدولة دون توقف عىل مدار العقود 

األربع��ة املاضية، وكان من نتيجة ذل��ك توفري حالة من 

الت��وازن ب��ني اعتبارات النم��و والتنمي��ة االقتصادية يف 

صورتها املادية من ناحية، وحامية البيئة وعدم استنزاف 

املوارد الطبيعية من ناحية أخرى.

وحرص الش��يخ زايد من��ذ توليه الحك��م يف املنطقة 

الرشقي��ة التي بدأت عام 1946 ع��ىل تنمية اإلمكانيات 

الزراعية من خال اس��تصاح األرايض الزراعية الجديدة، 

وبن��اء األفاج، وإنش��اء القنوات إضاف��ة إىل توفري املياه 

م��ن دون مقابل، كام حرص من��ذ توليه الحكم يف إمارة 

أبوظبي عام 1966 عىل االهتامم بالقضايا البيئية.

اللغة العربية من ركائز الهوية الوطنية 
كان قرار ص��احب الس��م���و الشيخ خليف���ة بن زاي���د 

آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تخصيص عام 2008 

عاماً للهوية الوطنية يس��تهدف أن يحفظ للوطن هويته، 

وللمواطن خصوصيته الثقافية وللمجتمع متاسكه، انطاقاً 

من هذا التوجه س��عت مجلة "درع الوطن" إىل تس��ليط 

الضوء ع��ىل اللغة العربية من حي��ث دورها وتأثريها يف 

تحصني مقومات الهوية الوطنية وحاميتها يف مواجهة أي 

تهدي��دات ثقافية، ومن منطل��ق أن اللغة أحد املكونات 

الرئيسة للهوية الوطنية لألمم الشعوب.

وإذا كان��ت اللغة العربية هي من أهم دعائم الهوية 

الوطني��ة لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة فإن االهتامم 

الرس��مي الرفيع املس��توى بتعزي��ز اللغ��ة العربية يعرب 

بالفعل عن قيمتها وتأثريها الثقايف والحضاري، وقد رصح 

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

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" 

بأن اللغة العربية هي لغة حياة نعيشها تعرب عنا مبختلف 

حاالتنا، وأن املحافظة عليها هي مسؤولية وطنية ودينية 

وأخاقية، وهي أداة رئيس��ة لتعزيز هويتنا الوطنية لدى 

أجيالنا القادم��ة ألنها املعربة عن قيمن��ا وثقافتنا ومتيزنا 

التاريخي. وهي لغة غنية نابضة بالحياة، وترسيخ لهويتنا 

وجذورنا التاريخية وقد ش��ملت ه��ذه املقالة خصائص 
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الهوي��ة اإلماراتية، ومهددات اللغ��ة العربية، وأكدت أن 

الحفاظ عىل لغتنا هدفاً إس��رتاتيجياً للمجتمعات والدول 

العربية.

آيدكس 2013 مرآة للتقدم الحضاري والتطور 
التنموي يف اإلمارات

من بني دراس��ات هذا الكت��اب مقالة عن آيدكس كمعلم 

حض��اري، وهي تعكس دالالت عدة ميك��ن إجاملها فيام 

ييل: شكلت الدورة األخرية من معرض آيدكس يف أبوظبي 

عام 2013 أهمية اس��تثنائية يف مسريته وتطوره، إذ شهد 

املعرض يف هذا العام تطوراً كمياً ونوعياً س��واء من حيث 

املس��احة أو عدد الرشكات العاملية والدول املشاركة أو ما 

يتعلق بتقنيات أنظمة الدفاع واملعدات الحديثة التي تم 

عرضها، ويبدو ذلك واضحاً إذا ما قارنا هذه الدورة بدورة 

املع��رض األوىل التي أقيمت يف أبوظبي عام 1993، حيث 

سجلت هذه الدورة مشاركة 350 عارضاً بينام شاركت يف 

الدورة األخرية 112 رشكة من 59 دولة وضمت 38 جناحاً 

عىل مساحة عرض وصلت إىل 133 ألف مرت مربع.

وخ��ري ما قبل مبناس��بة افتتاح مع��رض آيدكس مقولة 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 

الدول��ة "حفظ��ه الله": "نح��ن نوجه من خ��ال معرض 

آيدكس واملعارض الدفاعية رس��الة سام إىل جرياننا ودول 

العامل الراغبة يف تعزيز أمنها واس��تقرارها، فهي دعوة إىل 

الس��ام وليس العكس ألنه ال يكفي يف الوقت الحارض أن 

تكون مساملاً بل يجب أن متتلك قوة تحمي سامك وسام 

اآلخري��ن، وأمنك وأمن اآلخرين خاص��ة ونحن نعيش يف 

وقت ميوج بالتطرف والعنف".

البطوالت الرياضية..سياسة واقتصاد وأبعاد أخرى
تؤدي الرياض��ة والفوز بالبط��والت دوراً ب��ارزاً يف إذكاء 

ال��روح الوطني��ة ودعم ال��والء واالنتامء لدى الش��عوب 

ورشيحة الش��باب عىل وجه التحديد. واملقال يتناول عدد 

من املحاور: سياسات واس��رتاتيجيات رياضية، والسياحة 

الرياضي��ة، والرياض��ة العس��كرية يف قواتن��ا املس��لحة، 

والبطوالت.. أبعاد سياس��ية، وبطولة خليجي"21"..معان 

ودالالت، واقتص��اد الرياضة..طف��رة علمي��ة، وخط��ورة 

إماراتية رياضية مهمة، واأللعاب األوملبية.

وق��د أكد الفريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة قائاً: "دعم خليف��ة للرياضة حق��ق إنجازات 

ومكتسبات مهمة".

األكادمييات العس��كرية يف دول��ة اإلمارات..
تطور نوعي وتقدم علمي

س��لطت "درع الوط��ن" يف ه��ذه الدراس��ة الض��وء عىل 

ال��دور الذي تضطلع به األكادميي��ات والكليات واملعاهد 

العس��كرية يف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، باعتبارها 

من منظومات النجاح الداعمة ملسرية التنمية الشاملة يف 

الدول��ة. وركزت الدراس��ة عىل ع��دة أكادمييات ومعاهد 

وم��دارس عس��كرية إماراتية عريقة، وه��ي كلية الدفاع 

الوطن��ي، وكلي��ة القي��ادة واألركان، وكلي��ة زاي��د الثاين 

العسكرية...إلخ.

الصناعات العسكرية يف اإلمارات
متثل الصناعات العس��كرية يف دولة اإلمارات أحد مظاهر 

التق��دم الصناعي والتقن��ي الذي تش��هده الدولة، حيث 

يع��د هذا القط��اع مكم��اً ملنظومة التق��دم والتطور يف 

الكثري من مجاالت التصني��ع املدين مبختلف املجاالت، إذ 

أصبحت اإلمارات قاعدة صناعية لس��لع إسرتاتيجية عدة 

منها األملنيوم وصناعات البناء والتشييد، والبرتوكيامويات 

والصناع��ات التقنية بالغة الدق��ة وغري ذلك، وبالتايل فإن 

االهت��امم بقطاع التصنيع العس��كري إمن��ا يندرج ضمن 

منظومة متكاملة للتطوير الصناعي والتقني يف الدولة.

وتناول هذا امللف ع��دة محاور من أهمها: الصناعات 

العس��كرية والتوجه��ات السياس��ية، وطف��رة نوعية يف 

الصناع��ات العس��كرية اإلماراتية، ورشك��ة أبوظبي لبناء 

الس��فن ADSB، وأدايس: مس��تقبل واع��د يف الصناعات 

الجوي��ة، وب��ركان: أول رشك��ة وطنية لصناع��ة الذخائر، 

وكراكال: قصة نجاح إماراتية.

صناعة الطائرات يف دولة اإلمارات 
تحظ��ى صناع��ة الطائ��رات يف دول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة بدع��م كامل من جانب القيادة الرش��يدة وعىل 

رأس��ها صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة "حفظه الله"، باعتبار هذه الصناعة تس��هم 

يف تنوي��ع مصادر الدخل، كام تتواكب م��ع توجه الدولة 

نحو اقتص��اد املعرفة ال��ذي يعتمد عىل أحدث وس��ائل 

التكنولوجي��ا العاملية، ومبا يرتبط به م��ن تأهيل وتطوير 

الك��وادر البرشي��ة املواطن��ة والوصول بها إىل مس��توى 

العاملي��ة، ليكونوا جزءاً فاعًا يف هذا القطاع الحيوي. وقد 

تناولت هذه الدراس��ة ع��دة محاور منه��ا: واقع صناعة 

الطائ��رات يف دول��ة اإلمارات، واالس��تثامر املس��تقبيل يف 

صناعة الطائرات، وصناعة الطائرات يف اإلمارات وسياسة 

تنويع الدخل ودعم سياس��ة التوطني، واقتصاد املعرفة يف 

اإلمارات.

ق��وات درع الجزي��رة: مهام حيوي��ة وأدوار 
إسرتاتيجية

سلط هذا امللف الضوء عىل قوات "درع الجزيرة" ودورها 

وأهدافه��ا وتأثريها يف تحقيق الرتابط والتكامل والتعاضد 

ب��ني دول مجلس التعاون ل��دول الخلي��ج العربية، ومن 

أبرز محاور هذا امللف: دعم األمن واالس��تقرار يف مملكة 

البحرين، وتاريخ ونش��أة قوة درع الجزيرة، ودور إمارايت 

فاعل، وتحديات إسرتاتيجية مش��رتكة، والرؤية اإلماراتية 

لتفعيل العمل الخليجي.

االتفاقية األمنية الخليجية
تهدف االتفاقية األمني��ة الخليجية التي وقع عليها وزراء 

داخلي��ة مجلس التع��اون الخليج��ي يف منتصف نوفمرب 

2012، ته��دف إىل توفري األمن والحامية ملكتس��بات دول 

مجل��س التعاون الخليجي، وفقاً ملا أعلنه عبداللطيف بن 

راش��د الزياين األمني العام ملجلس التع��اون لدول الخليج 

العربية، وألقى هذا امللف الضوء عىل عدة محاور تتعلق 

بهذه االتفاقية األمنية، ومن أهمها: تاريخ التعاون األمني 

الخليجي، وأبع��اد التعاون األمني وأهميته، وأبرز مصادر 

التهديد األمني يف دول مجلس التعاون، ومظاهر التعاون 

األمني الخليجي.

األمن الوطني: املفهوم واألبعاد واملرتكزات
تسعى "درع الوطن" يف هذا امللف إىل تسليط الضوء عىل 

األمن الوطني للتعرف ع��ىل مفهومه وأبعاده ومرتكزاته، 

والعوام��ل املؤثرة فيه، والتط��ورات التي طرأت عىل هذا 

املوضوع الحيوي يف ظل التحوالت التكنولوجية املتسارعة 

الت��ي تركت بصامتها عىل مختلف املج��االت، مبا يف ذلك 

األمن الوطني لل��دول كافة. ومن أبرز مامح هذا امللف: 

وس��ائل تحقيق األمن الوطني وحاميته، التهديدات التي 

تواجه األمن الوطني اإلمارايت.

الحروب الس��ايربية..من الخي��ال العلمي إىل 
أرض الواقع

الحروب الس��ايبريية بات��ت حقيقة واقعة يف الس��نوات 

األخ��رية، وأصبح��ت ح��روب املعلومات تش��كل تهديداً 

حقيقياً ال يقل خطورة عن الحروب التقليدية، ورمبا يفوق 

يف تأث��ريه التدم��ريي مبراحل التأثري الناج��م عن الحروب 

التقليدي��ة، ومن أبرز محاور هذه الدراس��ة التي تناولتها 

"درع الوط��ن": تطوير القدرات العس��كرية الس��ايبريية، 

وحقبة الحروب الس��ايبريية وبداياته��ا، ودور إرسائيل يف 

هذه الحروب •

سلطت جملة درع 
الوطن الضوء على 

عدد من امللفات 
التي تعالج قضايا 

وطنية واسرتاتيجية 
وعسكرية مما يرثي 

معرفة القارئ
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معركة ديان بيان فو 1954             
سقوط الهند – الصينية الفرنسية

يف أربعينات القرن العرشين كافحت فرنسا لإلبقاء عىل مستعمراتها يف الهند الصينية: فيتنام، 

كمبوديا والووس..ورغم املساعدات واملعونات املالية األمريكية بدأت املناهضة من قبل 

مواطني املنطقة تؤىت أثرها، ويف اليوم السابع من مايو من عام 1954 سقطت الحامية الفرنسية 

لديان بيان فو يف فيتنام وذلك بعد أربعة أشهر من الحصار الذي قاده املواطن الفيتنامي "هو 

يش منه" Ho chi Minh وعىل أثر هذا السقوط املذهل ترك الفرنسيون املنطقة، وخوفاً من 

عدم استقرار املنطقة التزمت القوات املسلحة األمريكية مبواجهة الشيوعيني املواطنني يف الهند 

الصينية، وبقيت أمريكا هناك يف فيتنام عرشين سنة.

إعداد:حممد املشرف خليفة
إن جنوب رشق آس��يا الذي تتوسطه الهند الصينية كان 

دامئاً مصدر مصلحة للدول األجنبية، وقد سقط معظم 

اإلقليم يف سيطرة األوروبيني االستعامريني بعد منتصف 

الق��رن التاس��ع عرش، وخ��ال الحرب العاملي��ة الثانية 

)1939-1945( تدخلت الياب��ان طمعاً يف مصادر هذه 

املنطقة، وبعد هزمية اليابانيني يف الحرب العاملية الثانية 

ث��ار مواطنو املنطقة عىل كل ما ه��و أجنبي وانتابتهم 

نزعة وطنية، ولكن املس��ؤولني األمريكيني الذين احتلوا 

اليابان رأوا يف املنطقة سوقاً آسيوياً للمنتجات اليابانية 
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ومصدراً للم��واد الخام مثل الصفي��ح، البرتول، املطاط 

واألرز وكل ما ميكن أن يعزز الصناعات اليابانية.

فرنسا يف الهند الصينية
مث��ل كل القوى االس��تعامرية رأت فرنس��ا أن تجد لها 

موطئ قدم يف الهند الصينية بعد العام 1945 وإن لقيت 

صعوبة، خاصة بعد أن استقلت الووس، عام 1949، كام 

اس��تقلت كمبوديا عام 1953، وكانت فرنسا قد وعدت 

فيتنام بأن متنحها االستقال بعام 1949، ولكنها منحتها 

اس��تقاالً محدوداً، ومتس��كت فرنس��ا ب��وزاريت الدفاع 

والخارجية تحت إمرتها، وحني ش��عر الفرنس��يون بقوة 

شعبية املواطن "هو يش منه" ورغبته يف التحرر، عمدت 

فرنس��ا ملنح الس��لطة السياس��ية لإلمرباطور الفيتنامي 

الس��ابق "باو داي" Bao Dai ولكنه مل يلق شعبية "هو 

يش منه"، وبدأت حركة تحرير فيتنام يف النمو، واضطر 

اإلمرباط��ور للتنحي وعاش يف منفاه بفرنس��ا بعيداً عن 

الحكم.

يف الس��ابع من ش��هر مايو لع��ام 1954 أدت نهاية 

معركة "حص��ن ديان بيان ف��و" Dien Bien Phu إىل 

نهاية الس��لطة الفرنسية يف آسيا، متاماً كام أنهى حصار 

بورت آرثر، وس��نغافورة س��حر كل من روسيا وأمريكا 

وبريطانيا يف آسيا.

وهكذا، وبعد قرون من االستعباد استطاع اآلسيويون 

هزمية الرجل األبيض يف اللعبة التي كان يجيدها، واآلن 

وبعد مرور الس��نوات ع��ىل "ديان بيان فو" اس��تطاع 

رجال الفيات كونج يف جنوب فيتنام تحدي الغرب بكل 

جربوته، وقدراته يف بيئة غريبة عنه.

يف ذل��ك الي��وم م��ن ماي��و 1954 أصبح جلي��اً منذ 

العارشة صباحاً أن التمس��ك من قبل الفرنسيني بقلعة 

دي��ان بيان ف��و مل يعد ممكن��اً. إذ أس��كتت املدفعية 

الفرنس��ية بنريان املدفعية الدقيقة التصويب لشيوعي 

"الفيات منه" Viet Minh، كام أدت األمطار املوسمية 
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للحد من محاوالت الفرنس��يني إلسقاط املؤن، وتحولت 

الخن��ادق الفرنس��ية إىل وحل، وأصبح م��ن تبقى من 

الجنود والضباط الفرنس��يني يف حال��ة يرىث لها، بعد أن 

ظلوا يعيشون ألربعة وخمسني يوماً عىل أكواب القهوة 

والس��جائر وقد أخذ اإلرهاق منهم كل مأخذ، مام دفع 

بالعميد كاس��رتز إىل تقسيم 800 من رجال الكتيبة إىل 

مجموع��ات مبعدل 80 لكل مجموع��ة، مع األمل عىل 

الصم��ود حتى بداي��ة املس��اء لتتاح الفرص��ة لجنوده 

لاحت��امء بالغابة والظام، م��ع البقاء مع 5000 جندي 

وضابط بعضهم يعاىن من ج��راح بعد أن تقلص العدد 

اإلج��اميل م��ن 15,094 وليظل من بق��ى للمقاومة يف 

مواجهة العدو مبا بقى لهم من عتاد، مع االلتزام بعدم 

رفع الراية  البيضاء لاستسام.

ويف النهاي��ة انتهت املعركة الك��ربى يف وادي "ديان 

بيان فو"، وتم أرس 10,000 أس��ري ساروا لسجون "فيات 

منه" قاطعني 300 ميل تجاه الرشق لينجو منهم القليل، 

وظ��ل 2000 من القتىل يف قب��ور مجهولة الهوية حتى 

يومن��ا هذا ومتكن 73 من الفرار ليتم إنقاذهم من قبل 

رجال  الصاعقة الفرنس��يني الذي��ن كانوا ينتظرونهم يف 

غابة "الوس" عىل بعد 8 آالف ميل.

يف تل��ك اللحظ��ات الحاس��مة اجتم��ع يف جني��ف 

الفيتناميون والصينيون الحمر عىل هيئة وفود لحضور 

مؤمتر القوى التس��ع يف محاولة إلنه��اء الرصاع الكوري 

ورصاعات الهند الصينية.

 Dien Bien Phu "إن ما ح��دث يف"ديان بيان فو

كان أش��به مبغام��رة للقيادة الفرنس��ية، انتهت مبا ال  

يحمد عقباه، وكانت حرب الهند الصينية التي بدأت 

من ديسمرب من عام 1946 بهدف القضاء عىل قوات 

"ه��و يش منه" قد  أكدت أن الفرنس��يني لن يوافقوا 

عىل منح فيتنام االستقال، ويف أكتوبر من عام 1950 

اس��تطاعت كتائ��ب "فيات من��ه" املع��ززة مبدفعية 

أمريكية أخذت من ترسانات صينية من تدمري خطوط 

الدف��اع الفرنس��ية املتمركزة عىل  الح��دود الصينية، 

وألحقت  بفرنس��ا أكرب هزمية لحق��ت  بها منذ أيام 

كويبك لعام 1759، وهكذا اضمحل الوجود الفرنيس 

يف فيتنام الش��املية وبقيت لهم قلعة  محصنة حول 

"دلتا البحر األحمر" يف مواجهة مناطق يسيطر عليها 

الش��يوعيون متتد من الح��دود الصينية ملا يقرب من 

100 ميل عن العاصمة سايجون وبدا لكل ذي عينني 

أن حرب الهند الصينية قد فقدت يف تلك اللحظة، ومل 

يغ��ري من املوقف ولبعض الوقت س��وى العون الذي 

يف السابع من شهر 
مايو لعام 1954 

أدت نهاية معركة 
"ديان بيان فو" 

إىل نهاية السلطة 
الفرنسية يف آسيا

بدأت تقدمه القوات األمريكية للفرنس��يني، ومع 

تغلغل الشيوعيني الفيتناميني تغري مفهوم حرب 

الهن��د الصينية من حرب اس��تعامرية إىل حرب 

صليبية دون مربر حقيقي، وأصبحت دلتا النهر 

األحمر تحت س��يطرة الفرنس��يني نهاراً، وتحت 

سيطرة املواطنني الفيتناميني عند حلول الظام.

خطة الجرنال 
كان��ت القلع��ة مع��دة ومصممة 

ق��وات  هج��وم  م��ن  لحاميته��ا 

الج��رال جي��اب، ولحامية 

الق��وة الفرنس��ية م��ن 

عس��كرية  ف��رق  أرب��ع 

ش��يوعية، ومل تكن هناك 

الوادي،  لتغطية  خرائط 

م��ن  أربع��ة  وكان��ت 

مث��اين مواق��ع حصينة 
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تبعد بنس��بة ثاث��ة أميال عن املرك��ز، وكانت مواقع 

املدفعي��ة املتش��ابكة معززة بعرش دباب��ات. غري أن 

كل ه��ذا اإلعداد بدأ أش��به بالوهم، وق��رر الجرال 

جياب مهاجمة "ديان بيان فو" مستخدماً خليط من 

تكنولوجيا حص��ار يعود للقرن التاس��ع عرش، وذلك 

به��دف إغ��راق املخاب��ئ، والهجوم بأحدث أس��لحة 

املدفعي��ة باإلضاف��ة ملوجة هجوم برشي، واس��تطاع 

خال األي��ام األوىل من املعركة القض��اء عىل املواقع 

الخارجية التي كانت تحم��ي املطار الرئييس، وكانت 

الخسائر الفرنسية كبرية وأصبح الكفاح من أجل ديان 

بيان فو أشبه مبعركة استنزاف، ومل يعد للقلعة أمل يف 

النج��اة إال بانفراج من خال مجموعة إغاثة تأيت من 

الووس، وأخذ الجرال يف االعتبار احتامل رضبة جوية 

أمريكية، ولكن هذا مل يتم نسبة للمخاطرة.

ما أشبه بستالينجراد
يف حالة أش��به مبا حدث يف "س��تالينجراد" كانت "ديان 

بي��ان فو" يف حالة مجاع��ة، وعندما بدأ الهجوم مل يكن 

بالقلعة ما يكفي لثامنية أيام من املؤن.

وكان اإلنزال الجوي لنجدة الفرنسيني تجربة مخيفة 

إذا أن مدفعي��ة جي��اب كانت تتصي��د كل طائرة نقل، 

وفقدت 62 طائرة نقل وتعرضت 167 طائرة لرضبات، 

وش��به بعض الطيارين األمريكي��ني الوضع مبا عرف من 

قبلهم يف الحرب العاملية الثانية وعندما انتهت املعركة 

كانت 92,926 مظلة أش��به بس��قوط الثلج عىل ميدان 

املعركة -  أو األكفان.

ماذا قيل عن املعركة
تاريخي��اً اعتربت "ديان بيان فو" عىل حد قول ضابط 

فرنيس: ليس أكرث من حادث مؤسف، وأكدت أن أي 

قوة محاطة مهام كانت بش��جاعة ميكن أن تستسلم 

أو تخضع لغريها أو تدحر إذا ما فش��ل نظام الدعم 

الذي تس��تند إليها، وكام حدث يف حروب ثورية من 

الجزائر إىل هزمية بريطانيا يف قربص وفلس��طني ثبت 

أن األم��ر ال يتطلب قوة ضاربة لخس��ارة مثل هذه 

الح��روب، وإمنا ميكن أن يحدث هذا مبجرد سلس��لة 

م��ن االش��تباكات الصغرية كالتي حدث��ت يف جنوب 

فيتن��ام إذا ما كان��ت الحكومة املحلية وش��عبها قد 

فقدوا الثقة يف النتيجة النهائية للمواجهة، وتلك هي 

الحالة بالنس��بة لكل من الفرنس��يني وحلفائهم من 

الفيتناميني بعد "ديان  بيان فو".

ويف تعلي��ق لوزير الدف��اع األمرييك الس��ابق "روبرت 

ماكينامرا" عن سياس��ة أمريكا يف فيتنام يف حديث له عام 

26/3/1964 ق��ال وكأنه كان يتحدث ع��ن هذه املعركة: 

"لق��د تعلمنا من فيتنام أن السياس��ة والتقدم االقتصادي 

رشط ال غنى عنه للنجاح العس��كري، ونأمل أن نكون قد 

تعلمنا الدرس يف الوقت املناسب"•

الكاتب "برينارد فول" الذي اعترب أعظم خبري مدين 
عن الح��رب يف فيتنام نرش كتاب��ه "النار يف مكان 
صغري Hell in a very small place، واعترب من 
أفضل الكتب ملن يرغب يف معرفة دور فرنس��ا يف 

حرب فيتنام، وفهم الدور األمرييك.

النار في مكان صغير

الهندوصينية  الفرنسية أو الحرب  الهندوصينية  الحرب 
األوىل أو ح��رب الهند الصينية، وتس��مى أيضاً الحرب 
يف الهن��د  نزاع��اً  كان��ت  الفرنس��ية(  الفيتنامي��ة 
ق��وات  بني 1946 و1954 ب��ني  الف��رة  الصيني��ة يف 
االحتالل الفرنس��ية واملجموعات العسكرية املوالية لها 
من جهة مع فيات منه برئاس��ة هو ت��ي منه) اتحاد 
اس��تقالل فيتن��ام( من جه��ة أخرى. معظ��م األحداث 
الرئيس��ية حدثت يف الثلث الش��ايل لفيتنام )املنطقة 
التي ساها الفرنسيون باسم "تونكني"( بالرغم من أن 
النزاع شمل كامل البالد وامتّد أيضاً إىل البلدان الهندية 

الصينية املجاورة مثل الووس وكمبوديا.
 The Indochina وتعد الح��روب الهندي��ة الصيني��ة
Wars، ه��ي الحرب األكرث دموي��ة يف القرن العرشين، 
ب��دأت األزمة عام 1946 حينا بدأ الش��يوعيون حملة 
عس��كرية للتخل��ص من االس��تعار الفرن��ي ومروراً 
بالحرب م��ع الجيش األمرييك يف أماكن بفيتنام والوس 
وكمبودي��ا وانس��حاب األمريكي��ني من س��ايغون عام 
1975، وبعده��ا بدأت ح��رب اإلب��ادة الجاعية التي 
نفذها الخم��ري الحمر، ثم إبعاده��م عن الحكم عندما 
اجتاحت فيتنام كمبوديا لطرد خصومهم العس��كريني، 
وم��ن ثم النزاعات الحدودي��ة البحرية مع الصني حتى 

هدأت عام 1990.

الحرب الهندوصينية األولى

الجرنال جياب

العقيد كريستيان دي كاسريس القائد الفرني يف 
ديان بيان فو

الجرنال هو يش منه
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معضـلة النـاتـو

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com
  drbinhuwaidin       

لقد أنش��أ ما يس��مى بحلف الناتو أو منظمة معاهدة ش��ال األطلي يف عام 1949 للدف��اع عن دول أوروبا 

الغربي��ة يف مواجه��ة التهديد القادم من االتحاد الس��وفييتي. ولقد كانت فرة ما يع��رف بالحرب الباردة جزءاً 

أساس��ياً من سياسة االحتواء للمد الشيوعي يف أوروبا. إال أن س��قوط االتحاد السوفييتي يف بداية التسعينيات 

فتح العديد من التأويالت حول مس��تقبل الحلف ومغزى استمراره الس��يا بعد انتفاء الهدف األسايس لبقائه 

واملتمثل يف الخطر الش��يوعي. إال أن واش��نطن كانت دامئاً ترص عىل بقاء الحلف وذلك ألنه ميثل أداة رئيس��ية 

لوجودها وتوغلها يف أوروبا عسكرياً وسياسياً.

وال أحد يس��تطيع أن يُنكر أن للحلف منذ س��قوط االتحاد الس��وفييتي العديد من النجاحات والعديد من 

اإلخفاقات عىل املس��توى اإلس��راتيجي. ولعل من نجاحاته الدور الذي قام به يف كل من البوسنة يف 1995 ويف 

كوس��وفو يف عام 1999، رغم أن تلك العمليات أخذت وقتاً طويالً لتؤيت بنتائجها املقبولة. ولكن عمل الناتو يف 

أفغانس��تان وعمله كذلك يف ليبيا كانت ذو نتائج س��لبية ومل تحقق األهداف التي كان من املرجو تحققها عىل 

أرض الواقع.

ويبد اليوم أن الناتو وجد ضالته يف أحداث أوكرانيا والدور التوس��عي - من وجهة نظر الحلف - لروس��يا يف 

مناطق رشق أوروبا. فالحلف يس��تطيع اليوم أن يُس��وق لخطر روس��يا عىل أوروبا وذلك من أجل ضان بقائه 

واس��تمراره كمنظومة أمنية تعمل عىل تحقيق أمن واس��تقرار أوروبا. لكن املعضلة األساس��ية للحلف هي أن 

تطلع الحلف لتقوية رشعيته كمنظومة أمنية مهمة تصطدم مع املصلحة الوطنية الروس��ية التي تعترب توس��ع 

الحل��ف نح��و دول رشق أوروبا - والتي تدور تقليدياً يف فلك النفوذ ال��رويس - أمر غري مقبول لديها. وما أزمة 

أوكرانيا إال دليل واضح عىل أن موسكو ال ميكن أن تقبل بوجود إسراتيجي للحلف عىل حدودها. 

إن ما تشري له أحداث أزمة أوكرانيا هو أن الدب الرويس مستعد للتكشري عن أنيابه يف مواجهة حلف الناتو 

ولو تتطلب األمر الدخول يف مواجهة مس��لحة معه. إن سياس��ة الناتو للتوسع والتمدد رشقاً حدثت يف وقت مل 

يتمك��ن الحلف من تقوية نفس��ه، بل الواقع أن سياس��ة التمدد هذه أدخلت ع��ىل الناتو دول جديدة ضعيفة 

عس��كرياً وغري متجانسة سياس��ياً واجتاعياً، األمر الذي يجعل من مهمة الناتو صعبة للغاية يف الدفاع عنها يف 

حالة ما قامت روس��يا بعمل عس��كري ضدها. والقيادة الروسية تعلم ذلك جلياً، فالتكاليف ال توازي املكاسب 

يف حالة ما أقدم الناتو عىل خيار العمل العس��كري ضد روس��يا. صحيح أن روسيا ليست كا كانت زمن االتحاد 

السوفييتي كقوة عظمى عاملية، لكنها من دون شك قوة إقليمية تستطيع من خالل نفوذها يف الجوار اإلقليمي 

أن تثري املشاكل هناك، وتستطيع أن تُدخل كل من يحاول أن يتدخل هناك يف مستنقع خطري.

إن الحقيق��ة الواضحة هي أن واش��نطن لن تتدخل يف رصاع عس��كري مس��لح مع موس��كو حول دول مثل 

إيستوانيا والتيفيا وليتوانيا أو حتى بولندا. األمر الذي سيجعل الناتو يف مشكلة أكرب، حيث أن دوله لن تتمكن 

من القيام بي من دون الواليات املتحدة. وعليه فإن الناتو يحتاج إىل األخذ بعني االعتبار املصلحة الروسية يف 

أي إسراتيجية يتبناها نحو دول رشق أوروبا. ولكن الواضح أن إدارة الناتو تتطلع دامئاً إىل إثارة املخاطر بهدف 

تعزيز وتقوية ورشعنة وجوده كمنظومة أمنية هامة. وهذا بالطبع بحاجة إىل توافق أورويب أمرييك، وهو عىل 

ما يبدو غري موجود يف الحالة الراهنة مع الرئيس األمرييك باراك أوباما. فال عجب أن تنترص موسكو يف معركتها 

مع الغرب يف أوكرانيا•

حتليل إسرتاتيجي



األخطــاء الطبّيـــة يف ميـــزان القضـــاء
إن فتح ملف األخطاء الطبية بحد ذاته مشكلة شائكة، 

نظراً ملا ميثله من حساسية، من حيث مهنة الطب التي 

تعد من أهم املهن اإلنسانية، ويجب أن نعرتف أوالً بأن 

األخط��اء الطبية جزء ال يتجزأ من املهنة عىل مس��توى 

الع��امل، ومن الواج��ب االخالقي ملهنة الط��ب معاملة 

املريض ب��روح متحلي��ة بالص��ر واألخ��الق الحميدة، 

والواج��ب القانوين، حتى ال يضع نفس��ه أمام املس��ألة 

القانونية برضر الناس، وذلك ببذل أقىص الجهود عندما 

يقوم مبعالجة مرضاه .

ما املقصود بالخطأ الطبي
الخطأ الطبي هو اإلخالل بااللتزامات الخاصة التي تفرضها 

مهن��ة الطب من دون قص��د اإلرضار بالغ��ر، ويكون هذا 

اإلخالل برتك ما يجب فعله أو فعل ما يجب اإلمس��اك عنه، 

فهو إخالل وتقصر يف مس��لك الطبيب وال يقع من شخص 

يق��ظ وجد يف الظروف نفس��ها، أو هو أي نش��اط طبي أو 

عم��ل طبي مقدم للمري��ض يخرج عن املأل��وف والقواعد 

الطبية املتبعة واملألوف��ة يف املهنة واالختصاص، وينتج عنه 

رضر أو أذى للمريض.

ينت��ج الخطأ الطبي، إما عن عدم اتب��اع األصول العلمية 

للمهن��ة أو عن الجه��ل والخطأ، أو قد يك��ون عن االعتداء. 

وقد حددت املواد من )12 وحتى 26( من القانون االتحادي 

رقم 1975/7 يف ش��أن مزاولة مهن��ة الطب البرشي واجبات 

الطبيب ومس��ؤولياته وبش��كل مفص��ل وواضح، كام نصت 

املواد م��ن )27 وحتى 30( عىل العقوب��ات التي توقع عىل 

الطبي��ب عند مخالفة واجباته ومس��ؤولياته، هذا فضالً عن 

مس��ؤوليته وفق��اً لقان��ون العقوبات االتح��ادي عن جرائم 

القتل الخطأ )إذا تويف املريض( أو اإلصابة الخطأ )إذا أصيب 

املريض(، باإلضافة إىل املسؤولية املدنية عن تعويض املترضر 

وفقاً للامدة )282( من قانون املعامالت املدنية االتحادية.

أنواع املخالفات الطبية
ميكن حرص املخالفات الطبية الجنائية يف قسمني: 

أوالً : املخالفات العادية: 

وهي املخالفات النظامية والرشعية التي ال صلة لها باألصول 

الفنية ملهنة الطب ومن أبرزها:

- مامرس��ة العم��ل الطبي دون ترخي��ص من الجهة 

الحكومية املختصة ومثلها من استحصل ترخيصاً بطرق 

غر مرشوعة .

- امتن��اع الطبي��ب عن ع��الج املري��ض: فإنه يجب 

ع��ىل الطبيب الذي يعل��م أن مريضاً يف حالة خطرة أن 

يقدم له املس��اعدة املمكنة أو أن يتأكد من أنه يتلقى 

العناية الرضورية. ومن أمثلة ذلك: امتناع الطبيب عن 

استخدام أجهزة اإلنعاش الصناعي ملريض معرض لخطر 

املوت إذا طلب املحترض استخدامها. 

- تخلف رضا املريض بالعالج: فإنه ال يجوز للطبيب 

أن يتدخل تدخالً عالجياً إال بعد موافقة املريض إذا كان 

أهالً بأن يكون بالغاً عاقالً مدركاً ملا يأذن به )أو وليه إذا 

كان ناق��ص األهلية( بعد أن يبني له الطبيب تش��خيص 

مرضه ومدى خطورته وأثر اإلجراء الطبي. 

- إفش��اء الرس املريض: األصل أن��ه ال يجوز للطبيب 

إفش��اء رس مريضه سواء أفىض به املريض إليه، أو عرفه 

نتيج��ة ملامرس��ة عمله فهذا من خصوصي��ات املريض, 

وحفظها من حفظ األمانة .

- إج��راء الع��الج لغر الش��فاء أو تحقي��ق مصلحة 

مرشوع��ة: مثل أن يج��رب دواء ع��ىل املريض وهدفه 

البحث العلمي البحت، أو يطلب منه شخص أن يحدث 

يف رجله آثار عملية ليعفى من الخدمة العسكرية. 

ثانياً: األخطاُء الفنية: 

وه��ي األخط��اُء التي يخ��رج فيه��ا الطبيب ع��ىل األصول 

والقواع��د الفنية، واملقص��ود باألصول والقواع��د: األصول 

الثابت��ة والقواعد املتعارف عليه��ا نظرياً وعملياً بني األطباء 

والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت العمل الطبي.

 إثبات األخطاء الطبية
أم��ا عن الوثائق التي يج��ب توافرها إلثبات الرضر مثل أي 

أش��عة أو تقاري��ر طبية أو وصفات طبي��ة أو غر ذلك مام 

يثب��ت ركن الخطأ يف حق الطبيب وما يثبت تعرض املريض 

إىل الرضر.

أم��ا الجهة التي يجب التوج��ه إليها يف حال وجود خطأ 

طبي فهي النيابة العامة باملق��ام األول، وميكن الرجوع إىل 

الجهات املعينة كهيئة الصحة ووزارة الصحة.

حيث يت��م إثب��ات األخط��اء الطبية عن طري��ق لجنة 

متخصصة لهذا الغرض، وإن قانون الش��ق الجزايئ يحاسب 

الطبيب باملحافظة عىل سالمة جسم املريض، والشق املدين 

يق��ي بالتعوي��ض املادي عن ق��در اإلصاب��ة التي لحقت 

باملريض و"الكس��ب الفائت". وتتم عقوبة األطباء بسحب 

تراخي��ص مزاولته��م املهنة ألس��باب تتعل��ق بأخطاء طبية 

جس��يمة ارتكبوها، ويتم إبالغ وزارة الصحة وهيئة الصحة 

يف أبوظب��ي وبقي��ة إمارات الدول��ة، ودول مجلس التعاون 

الخليج��ي، ملنعهم من التحايل والعم��ل مجدداً يف أي من 

دول املجلس .

الربط االلكرتوين 
أطلق الصحة نظاماً إلكرتونياً للمعلومات الصحية يحمل 

اسم "وريد" يربط بني  املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 

والعيادات بالدولة. 

ويهدف هذا املرشوع إىل رفع مس��توى ج��ودة الرعاية 

يف املستش��فيات العامة ومراك��ز الرعاية الصحية من خالل 

رسعة الحصول عىل البيان��ات املهمة الخاصة باملرض حيث 

ويوفّر قاعدة بيانات للمعلومات الصحية والدالئل العلمية، 

والجدي��ر بالذكر أن هذا املرشوع يع��د األول من نوعه يف 

الرشق األوس��ط، وصمم بحيث يت��امىش مع أنظمة الرعاية 

الصحية األكرث تطوراً يف العامل،

وأن املرشوع يسجل آلياً عمليات الرعاية الصحية، وصور 

األشعة، وعمليات الصيدلة والجراحة والطوارئ.

ويوفّ��ر النظام بيانات دقيقة للمرىض ولألطباء وملوظفي 

الخدمات الطبية واإلداريني يف الرعاية الصحية، ما يقلل من 

املخاطر الطبية واألخطاء العالجية املحتملة•
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شؤون قانونية



استشارة قانونية
ميدالية اإلدارة العسكرية

أوصافها:

قرص مس��تدير مطيل بالذهب  

عي��ار 18 ق��راط ، قط��ره 45 

م��م وبس��مك 3م��م، بداخله 

رس��م بي��اين ب��ه صورة لس��تة 

جنود بش��كل تدريجي يؤدون 

التحي��ة العس��كرية وخارط��ة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بحدود بارزة ، ويحيط بالقرص 

إطار ذهبي بارز.

م��ن الخل��ف ش��عار الق��وات 

املس��لحة تعلوه عب��ارة "دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة"، 

ومن األس��فل عب��ارة "القيادة 

العامة للقوات املسلحة"  بالخط الديواين. 

رشيط امليدالية:

 مصنوع م��ن خليط النايلون والقط��ن عرضه 34 مم وبطول 

45 مم مقس��م لثالث��ة أجزاء زرقاء، األوس��ط 6 مم والجانبني 

10 م��م لكل منهام تحده��ا أربعة خطوط حم��راء بعرض 2 

مم لكل خط، وينتهي من األس��فل عىل شكل مثلث ويف أعىل 

الرشيط مش��بك ذهبي بارتفاع 10 م��م  وعرض 37 مم كتب 

عليه "ميدالية اإلدارة العسكرية"  بالخط الديواين.

شارة امليدالية:

من نفس ق��امش الرشيط ونفس ألوانه، مس��تطيلة الش��كل  

بطول 34 مم وعرض 12 مم.

الطبقة :

تتكون ميدالية اإلدارة العسكرية من طبقة واحدة.

قيمة  املكافأة:

متنح هذه امليدالية مقرونة مبكافأة قدرها عرشة آالف درهم.

أسباب املنح:

يكون منح ميدالية  اإلدارة العسكرية ملن متيز يف املجاالت اآلتية:

أ- اإلب��داع يف اإلدارة العس��كرية واألمني��ة مب��ا يخدم وجوده 

العمل أو رفع الكفاءة القتالية للوحدة.

ب- امله��ارة الفائق��ة يف وض��ع الخط��ط اإلداري��ة يف املعارك 

وامله��امت األمني��ة مبا ين��م عن فه��م عميق لفن��ون اإلدارة 

العسكرية.

ج-  إدارة املش��اريع الهندسية واإلنشائية العسكرية مبا يسهم 

يف تحقيق الجودة والحفاظ عىل املال العام.

أوسمة وميداليات

حق اإلطفائي يف جتاوز اإلشارة احلمراء
تلقى مكتب العمليات يف إدارة الدفاع املدين بالغاً مفاده 

اندالع حري��ق يف منزل، فتحركت س��يارة إطفاء يقودها 

سائق ضمن فرقة إطفاء من مركز الدفاع املدين املختص، 

وشّغل فيها أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية، ويف الطريق 

ولدى اقرتابه من أحد التقاطعات، تجاوز السائق اإلشارة 

الضوئية باللون األحمر، وعند دخوله التقاطع اصطدمت 

بس��يارة اإلطفاء س��يارة أخرى من جانبها األيرس، ما أدى 

إىل اندفاع س��يارة اإلطفاء واصطدامها بعمود إنارة، ونتج 

عن الحادث تلف بالسيارتني وعمود اإلنارة.

ث��م أحيل س��ائق اإلطف��اء إىل محكمة امل��رور، بتهم 

قيادة مركبة دون االلتزام بقواعد املرور، وتجاوزه اإلشارة 

الحمراء، والتس��بب يف وقوع الحادث، وتهمة إتالف مال 

مملوك للغر، ويف جلس��ة املحاكمة مثل املتهم وقرر أنه 

كان يقود سيارة إطفاء يف مهمة متجهاً إلطفاء حريق، ما 

اضطره إىل ذلك.

ومبا أن املتهم قائد س��يارة إطفاء للدفاع املدين، اضطر 

لتجاوز اإلش��ارة الحمراء إعامالً لحقه باملادة الرابعة من 

الالئحة التنفيذية لقانون الس��ر واملرور، التي تنص أنه: 

"عىل مس��تعميل الطريق إعط��اء األولوية ملرور مركبات 

ط��وارئ الحري��ق، ونقل امل��رىض والجرح��ى، والرشطة 

والدفاع املدين، أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة 

عاجلة، وحال استعاملها أجهزة التنبيه الضوئية والصوتية 

الخاص��ة، ولقائدي مركبات الطوارئ يف هذه الحالة عدم 

التقيّ��د عند الرضورة بقواعد املرور وإش��اراته وعالماته، 

أثناء لعب أطفال جرياين يف رشفة ش��قتهم، س��قطت منهم لعبة حديدية عىل مركبتي التي كانت متوقفة أمام 
املنزل، فس��ببت تلفيات بها، وقد اعتذر ذوو األطفال ورفضوا يف الوقت نفس��ه دفع أي مبالغ إلصالح املركبة، 
باعتبار أن ما حدث قضاء وقدر، فهل يجوز يل قانوناً أن أطالبهم بإصالح املركبة، علامً بأن تأمينها كان يف تلك 

اللحظة منتهياً، وكلفة إصالحها 6000 درهم، حسب ما أفادتني به الرشكة؟ 
- إن م��ا صدر ع��ن األوالد يعد فعالً ض��اراً وعمالً غر م��رشوع، ومادام أنهم 

املتس��ببون يف األرضار التي لحقت بسيارتك ومل يبلغوا سن الرشد، فيجوز 

مقاضاة متويل الرقابة عليهم من األب واألم وكل من أس��ندت إليه رقابة 

هؤالء القارصي��ن كل يف محل اختصاصه، ألن الذين يتولون الرقابة عىل 

القارصين مس��ؤولون عن األفع��ال الضارة الصادرة عنه��م، وفقاً للامدة 

)313( م��ن قانون املعامالت املدنية، ونصها: "ال يُس��أل أحد عن فعل غره، 

وم��ع ذلك فللقايض بناء عىل طلب املرضور، إذا رأى مرراً أن يلزم من وجب عليه 

قانونياً أو اتفاقاً رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة بسبب قرصه أو حالته العقلية أو الجسمية بأداء الضامن املحكوم عىل 

من أوقع الرضر".

إذن لك أن ترفع الدعوى عىل املسؤول عن رقابتهم، ولو كانت السيارة تأمينها منتهياً، كام أنه ال ميكن دفع هذه املسؤولية 

بعدم توافر أركانها بحجة القضاء والقدر أو عدم وجود املال، ألن الرضر مستوجب التعويض وفقاً للامدة )282( من قانون 

املعامالت املدنية وتنص عىل أن "كل إرضار بالغر يلزم فاعله ولو غر مميز بضامن الرضر".

إعداد: أمل احلوسني

برشط ب��ذل العناية والح��رص الالزم��ني للحيلولة دون 

تعريض حياة األش��خاص أو األموال للخط��ر..."، وكانت 

أوراق الدع��وى خلت من دليل عىل ارتكاب املتهم خطأ 

يستوجب إدانته، بل إن الثابت يف األوراق أن املتهم بذل 

العناي��ة والحرص الالزمني للحيلول��ة دون تعريض حياة 

األش��خاص أو تعريض األموال للخطر، إذ إن الثابت من 

الرسم التخطيطي للحادث أن السيارة الثانية اصطدمت 

بس��يارة اإلطفاء بقيادة املتهم يف منتصف جانبها األيرس، 

م��ا أدى إىل اندفاعها واصطدامها بعمود إنارة، وأنه كان 

يتعني عىل قائد السيارة الثانية حال رؤيته سيارة اإلطفاء 

أن ينتظ��ر عبوره��ا، إعامالً للامدة الس��ابقة، األمر الذي 

تقي معه املحكمة براءة املتهم مام نسب إليه.

          قصة من احملكمة
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يس��مى م��رض التصلب العض��ي الجانب��ي  بالتصلب 

 Amyotrophic Lateral Sclerosis الجانبي الضموري

ويرمز له اختصاراً ALS، وهو ش��كل من أشكال أمراض 

األعص��اب الحركي��ة، ويعد التصلب العض��ي الجانبي، 

مرض عصبي خطري يس��بب ضع��ف العضالت، والعجز 

واملوت يف نهاية املطاف.

ويس��بب ه��ذا امل��رض ضع��ف وضم��ور يف جميع 

عضالت الجسم ويرجع ذلك لضمور األعصاب الحركية 

الس��فلية والعلوية وبالتايل تكف عن إرس��ال الرسائل 

العصبي��ة إىل العضالت. وتضعف العض��الت تدريجياً، 

وال تق��وى عىل أداء مهامه��ا ويفقد املصاب به التحكم 

بجسمه، ويحدث بها اختالجات )الرعشات غري املرئية( 

بس��بب فق��د اإلم��داد العصب��ي وأحياناً ضمور هذه 

العضالت نتيجة فقد ه��ذا اإلمداد العصبي. وقد يفقد 

املريض القدرة عىل بدء أو الس��يطرة عىل كل الحركات 

اإلرادي��ة؛ بين��ا العضالت الع��ارصة لألمع��اء واملثانة 

والعضالت املسؤولة عن حركة العني عادة ) ولكن ليس 

دامئاً( ما تنجوا من هذا التأثري.

عرف املرض ألول مرة يف أمريكا الش��الية بعد إصابة 

»يانكي��ز النيوي��وريك« نج��م »البيس��بول«، وحيث تم 

تش��خيصه يف 1939 ثم ت��ويف يف 1941، عن عمر يناهز 

س��بعة وثالثني. أما الي��وم، فلعل عامل الفيزياء الش��هري 

»س��تيفن هوكينج« هو األكرث ش��هرة بني املصابني بهذا 

املرض والذي ال يزال عىل قيد الحياة.

يظهر املرض باألس��اس يف األعار م��ا بني ال� 70-50، 

وهو ش��ائع أكرث قليالً لدى الرجال )2:3 مقابل النساء(، 

وتصل نس��بة انتش��اره إىل 1-2 حالة جدي��دة من كل 

100000 فرد يف كل س��نة. ال يزال سبب املرض مجهوالً، 

رغ��م األبحاث العدي��دة. يكون املرض ل��دى ما يقارب 

ال��� %10 من امل��رىض، وراثي��اً، ويعود ل��دى جزء من 

هؤالء املرىض، لنقص يف إنزيم فوق أكس��يد الدسموتاز 

.Superoxide dismutase

أعراض املرض
تبدأ أعراض مرض التصلب الضموري العضي الجانبي  

ع��ادة،  باضط��راب يف امليش، حي��ث إن املريض مييش 

بطريقة غري متناسقة. يزداد الضعف مع الوقت وينترش 

ليش��مل عض��الت أخرى، كعض��الت اليدي��ن، عضالت 

النط��ق واالبت��الع، ويف نهاي��ة األمر يص��ل الضعف إىل 

عضالت التنفس.

التشخيص
يتم االعتاد يف التشخيص عىل األعراض الرسيرية، حني 

ALS التصلـــب الضمـــوري العضلـــي اجلانبـــي
مرض عصبـــي خطيـــر يسبب ضعـــف العضـالت

يعاين املريض من أعراض تدل عىل حدوث رضر للعصب 

الح��ريك العل��وي Upper Motor Neuron والعصب 

الحريك السفي Lower Motor Neuron، دون حدوث 

أي رضر لألعصاب الحسية. يتم تأكيد التشخيص بواسطة 

 .Electromyography العضل كهربية  فحص تخطيط 

يتس��م املرض بالتدهور املستمر يف حالة املريض، حيث 

يعاين املريض م��ن انخفاض يف القوة، ضمور العضالت، 

وتقيي��دات متزايدة تحد من نش��اطات املريض. يصبح 

املريض مع مرور الوقت، محتاجاً لوسائل تساعده عىل 

امل��يش، كريس عج��الت، ويف نهاية األم��ر يصبح حبيس 

الفراش. إن متوس��ط عمر املري��ض املتوقع، من لحظة 

تشخيصه وحتى موته حوايل 3 سنوات.

العالج 
العض��ي  الضم��وري  التصل��ب  م��رض  إن ع��الج 

يتمث��ل تحدي دلو الثلج Ice Bucket Challenge يف أن يقوم املتحدي بس��كب 
وعاء من املاء املثلج فوق رأسه أو يتربع ب� 100 دوالر لصالح حملة تهدف إىل نرش 
الوع��ي حول مرض التصلب العضيل الجانبي وجم��ع التربعات ملكافحته. وتهدف 
املب��ادرة إىل جمع أموال والتوعية ح��ول مرض التصلب العض��يل الجانبي، الذي 
يصي��ب الجه��از العصبي بالضمور، ويس��بب نس��بة وفيات عالية ب��ن مصابيه، 

وانضمت العديد من الشخصيات العامة للتحدي.
ويعتمد التحدي عىل أن كل ش��خص يقع علي��ه االختيار، يجب أن ينفذ التحدي، 
أو يدف��ع مائة دوالر ملؤسس��ة عالج التصل��ب العضيل الجانب��ي، ويقوم باختيار 
ش��خصيات عامة أخرى للقيام بالفعل نفس��ه، وهو التحدي الذي نال استحس��ان 

الكثريين حول العامل، إذ يقومون بالتربع وتنفيذ التحدي يف الوقت ذاته.

الجانبي ال��دوايئ الوحي��د، ه��و دواء باس��م ريلوت��ك 

Rilutik )ريل��وزول - Rilozule( والذي من ش��أنه أن 

يخفف من وت��رية الضمور العصبي. تك��ون الزيادة يف 

متوس��ط عم��ر املريض الناتج��ة عن اس��تعال الدواء 

ضئيلة وهي تقارب الش��هرين إىل ثالثة أشهر. يتم، من 

أجل تخفيف األع��راض، إعطاء املري��ض أدوية إلرخاء 

العضالت، تخفيف اإلف��رازات، وتزويد املريض بالغذاء 

عن طريق املعدة عند اختالل قدرة املريض عىل البلع.

ميكن أن يزيد التنفس االصطناعي من متوسط عمر 

املري��ض مبعدل س��نتني إضافيتني، ولك��ن يجب األخذ 

بالحس��بان إن املري��ض س��وف يك��ون يف حالة صحية 

صعبة جداً، حيث أنه س��وف يكون يقظاً بش��كل تام، 

يرى، يس��مع ويحس ب��كل ما يدور م��ن حوله، ولكنه 

يصل لوضع ال يكون بوس��عه أن يتجاوب بأي شكل من 

األشكال مع ما يحصل من حوله•

تحدي دلو الثلج

شخص مصاب باملرضشخص طبيعي
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أحدث العالجات

ابتكر الباحثون الس��ويرسيون منظم لدقات قلب يرتكز 
يف عمل��ه ع��ىل نبضات القل��ب الطبيعي، وق��د اختربت 
نس��خة أولية من ه��ذا الجهاز عىل حيوان��ات التجارب 
بنج��اح، م��ا يعن��ي أن املرىض ل��ن يع��ودوا مضطرين 
للخض��وع إىل جراح��ات متك��ررة عندما تف��رغ بطارية 
منظم دقات القلب املزروع يف داخل أجسامهم، وذكرت 
صحيفة "دييل تلغراف" الربيطانية أن هذا االبتكار الذي 
قدم للجمعية األوروبية ملؤمتر أطباء القلب يف برشلونة، 
يعمل بطريقة ش��بيهة بعمل الساعة األوتوماتيكية التي 

تدار حركتها بنبضات القلب.
الجدير بالذكر أن أجه��زة تنظيم رضبات القلب الحالية 
تحتاج لالس��تبدال مرة كل 7 س��نن يف املع��دل، عندما 
تف��رغ بطاريتها. وهذا يعني أن��ه عندما يضطر املرىض، 
خاصة املس��نن، إلجراء جراحة إضافية، فإن ذلك يتطلب 
استخدام مخدر عام، ما ينطوي عىل مخاطر عىل حياتهم.

أدع��ى باحث��ون بريطانيون أنه س��يتم إيج��اد عقاقري 
تس��تهدف الرسطان من دون إلح��اق أي رضر بالخاليا 
الس��ليمة، ودون التس��بب بأي تأثريات جانبية مقلقة 

للمرىض، وذلك يف املستقبل القريب.
وتحدث��ت صحيف��ة "دي��يل مي��ل" الربيطاني��ة ع��ن 
مرشوع ثوري سيس��مح بتخصيص العالج لكل مريض، 
ويس��تهدف يف بدايته رس��م خريطة لنح��و 100 ألف 
تسلس��ل لش��فرة الحمض النووي، من ش��أنها تحويل 
وتغيري ش��كل عالج املرض الخبيث، واألمراض النادرة، 
بصورة كلية، ما يعني احتامل استبعاد العالج الكياموي 
خ��الل جي��ل واحد. ومن ه��ذا املنطل��ق، رصح رئيس 
ال��وزراء الربيطاين ديفيد كامريون، بأن بالده س��تكون 

رائدة البحث الجيني يف العامل.

ابتكار منظم لرضبات القلب يعمل بالنبض

إعداد: مرمي الرميثي
15 دقيقة فقط حتت أشعة الشمس تزيد خمزون 

فيتامني "د" يف اجلسم والذي يعمل مع الفيتامني 
"ب" على حماربة التعب

اإلقالع عن التدخني يقيك األمراض النفسية
ع��ىل عكس م��ا يدعي��ه املدخنون أنهم يش��عرون 

باالس��رخاء وينعمون بحالة مزاجي��ة جيدة بفضل 

التدخني، أك��د علاء جامعة برمنجه��ام الربيطانية، 

أن ه��ذا االعتقاد خاطئ متام��اً، وذلك خالل التقييم 

التحليي الذي قاموا بإجرائه عىل بيانات 26 دراس��ة 

القصبات املغناطيسية لتقومي العمود الفقري 
يف مستشفى خليفة

وداعاً للعالج الكياموي قريباً

طبقت مدينة الش��يخ خليف��ة الطبية يف أبوظبي تقنية 

جديدة يف عالج طفلة إماراتية )9 سنوات( مصابة مبرض 

»الجن��ف« وهو عبارة عن انح��راف جانبي يف العمود 

الفقري وذلك باس��تخدام قصبة مغناطيسية تعمل عىل 

استعادة االستقامة الطبيعية للعمود الفقري.

ونجحت مدينة الش��يخ خليفة الطبية يف إمتام أربع 

عمليات ناجحة م��ن هذا النوع، وقال الدكتور يعقوب 

الحادي، نائب مدير الش��ؤون الطبية، ورئيس قس��م 

جراح��ة العظام يف املدينة الطبية: إن املعالجة بالقصبة 

املغناطيس��ية متثل أحدث الخيارات العالجية يف العامل 

للَجَن��ف وتُجرى بعد إجراء العملي��ة الجراحية األولية 

للتقويم، وه��ي خالية من التدخ��ل الجراحي وتعتمد 

عىل استخدام قصبة مغناطيس��ية ومتثل البديل األمثل 

س��ابقة بهذا الصدد. وخالل هذا التقييم قام العلاء 

بتحليل بيانات نحو 5000 شخص مدخن، تم جمعها 

يف 26 دراس��ة، وق��د تب��ني من ذل��ك أن 40 % من 

املدخنني كانوا يعانون من اضطراب القلق.

وقد ازدادت نس��بة شفاء األشخاص الذين أقلعوا 

ع��ن التدخني خالل عالج ه��ذا االضطراب عىل نحو 

أكرب من غريهم الذين واصلوا التدخني.

وقد توصل العلاء أيضاً بعد فحص هذه البيانات 

إىل تراجع معدالت اإلصابة باألمراض النفس��ية لدى 

املدخن��ني األصح��اء الذي��ن اس��تطاعوا اإلقالع عن 

التدخني عن غريهم ممن مل يستطيعوا تحقيق ذلك.

للجراح��ات املؤملة واملضنية للعم��ود الفقري. وأضاف 

الدكت��ور الح��ادي أن مدينة الش��يخ خليف��ة الطبية 

تعترب املؤسس��ة الطبية الوحيدة بالدولة التي تُجرى بها 

جراحة الجنف.

ومن جانبه، قال الدكتور زيد العبيدي، جرّاح العظام 

والعمود الفقري لألطفال مبدينة الشيخ خليفة الطبية: 

هذا النوع من العالج يفي��د الصغار املصابني بالجنف، 

فبدالً من الخضوع مراراً لعمليات جراحية مؤملة الحقة 

إلطالة القصبة مبا يتناسب مع منو الطفل، يعتمد العالج 

الجديد عىل قصبات مغناطيسية وجهاز تحكم عن بعد 

خارج��ي دون الحاجة إىل أي جراح��ة، ويوفر مثل هذا 

العالج املبتكر املال والوقت، واألهم من ذلك أنه يريح 

األطفال وذويهم من عناء الجراحات املؤملة.
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كت��اب عظيم جمع لن��ا فتاوي متنوع��ة يف مذهب 

اإلم��ام مالك رحم��ه الله، فق��د جمع في��ه مؤلفه 

أحم��د بن يحيى الونرشييس املت��وىف 914ه� فتاوي 

أهل املغ��رب واألندلس وأفريقية من فقهاء املالكية 

رحمه��م الل��ه، والفتاوي هي مس��ائل يُس��أل فيها 

كبار العلامء والفقهاء فيجيبون الس��ائل وفق األدلة 

الرشعية .

قال يف مقدمته "وبعد فهذا كتاب سميته باملعيار 

املعرب، والجامع املغرب، عن فتاوي علامء أفريقية 

واألندلس واملغرب جمعت فيه من أجوبة متأخرين 

العرصيني ومتقدميهم م��ا يعرس الوقوف عىل أكرثه 

ده وتفريقه،  يف أماكنه, واستخراجه من مكامنه، لتبدُّ

وانبه��ام محل��ه وطريقه, رغبة يف عم��وم النفع به، 

ومضاعفة األجر بسببه، ورتبته عىل األبواب الفقهية 

ليس��هل األم��ر فيه ع��ىل الناظر, ورصحت بأس��امء 

املفتني إال يف اليسري النادر، ورجوت من الله سبحانه 

أن يجعله سبباً من أس��باب السعادة، وسننا موصال 

إىل الحس��نى والزي��ادة, وهو املس��ؤول عز وجل يف 

أجزل الثواب، وإصابة صوب الصواب" .

مناذج من الكتاب:
سئل ابن لبابة عن الخنفساء تقع يف الطعام.

فأج��اب: ال بأس بأكله، فقيل له: فالعقرب ؟ قال: 

ليس العقرب كالخنفساء، العقرب أشد نتناً.

وسئل عن الذي ينظر إىل النجاسة يف ثوب اإلمام.

 فأج��اب: أن يعرضها عليه، وإال فليكلمه ويقطع 

صالت��ه. وإن نظر إىل نجاس��ة يف غري ثوب اإلمام فال 

يكلمه وال يس��بح به، وليقبل عىل ش��انه. وكذلك يف 

الخطبة.

وسئل ابن صالح عن فأرة وقعت يف عني رحا املاء 

فطحنها، أيجوز أكل ذلك الدقيق؟

فأجاب: إن كان كثرياً فاليؤكل، وإن كان قليالً فيؤكل.

منوذج آخر: وس��ئل بعض أش��ياخنا عن إش��كال 

أورده بعضهم عىل تس��ليمة اإلم��ام عىل ميينه قائالً 

فإن اإلمام إما أن يقصد به الخروج من الصالة فقط، 

أو التسليم عىل املأمومني فقط، أو ينويهام معاً، فإن 

كان األول أشكل رد املأموم عىل إمام مل يسلم عليه، 

وإمنا قصد بتس��ليمه التحلي��ل، وإن كان الثاين فقد 

تبطل صالة اإلمام بكالمه هذا، وإن كان الثالث فقد 

رشك يف نيته. ومثل هذا يأيت يف تس��ليم املأموم عىل 

يس��اره فإنه يقص��د به الرد مع أن من عىل يس��اره 

إذا سلم التس��ليمة األوىل عن ميينه يأيت يف تسليمته 

ه��ذه من البحث م��ا تقدم يف تس��ليمة اإلمام. وما 

حكمة ابتداء اإلمام بالس��الم عىل املأمومني واملأموم 

يف تس��ليمة اليم��ني إن قلتم أنهام ينوب��ان التحليل 

والتسليم عىل الناس؟ وملاذا رشع هذا السالم يف هذا 

املحل الخاص؟ وكيف يرد املأموم عىل من عىل يساره 

إن كان من عىل اليسار مسبوقاً، فأجاب أحدهام مبا 

نصه: إمنا يقصد اإلمام بتس��ليمه الخروج من الصالة 

فقط، وكذا املأموم بتس��ليمه األول. وأما الثاين فإمنا 

ي��رد عىل اإلمام ألنه يف الصورة كاملس��لم فلذلك يرد 

عليه, وبهذا املعنى يتقرر التسليم الثالث يف املأموم 

عىل من كان عىل يس��اره من املأمومني، ألن من عىل 

يس��اره يقصد بالتس��ليم األول الخروج من الصالة، 

كام رشع اإلحرام للدخ��ول فيها. وذلك أمر توفيقي 

إال أنه يف الظاهر كاملس��لّم عىل غريه، فاستحق الرد 

كام يس��تحقه غريه. وأما قضية املسبوق فصورته أن 

يكون عىل ميني املاموم الذي ليس مبسبوق، فيسبقه 

بالس��الم ال محالة, يف صورة املس��لَّم عليه، فإذا فرغ 

املس��بوق وس��لَّم من صالته, فهل ي��رد عىل املاموم 

ال��ذي كان يس��لم عليه ام ال؟ ق��د اختلف املذهب 

يف ذلك. بخالف إذا كان املس��بوق عن يسار املأموم 

الذي ليس مبسبوق كام يقتضيه السؤال والله اعلم.

فهو كت��اب جليل الق��در عايل الذك��ر ينهل منه 

العلامء و يرجع إليه الفقه��اء، فحري بطالب العلم 

يف الفت��وى أن يرجع لهذا الكت��اب فيجد فيه ضالته 

ويصيب أمنيته ويهتدي لرشده ويصل إىل قصده.

س. ماهي األضحية وما مدى مشروعيتها؟

األضحية لغة: اس��م ملا يضحى ب��ه، أو ملا يذبح أيام 
 
ج.

عي��د األضح��ى، فاألضحية م��ا يذبح يف ي��وم األضحى. 

وفقه��اً: هي ذبح حيوان مخصوص بنية القربة يف وقت 

مخصوص. وبعبارة أخرى: هي ما يذبح من النََّعم تقرباً 

إىل الله تعاىل يف أيام النحر .

وقد رشعت يف الس��نة الثانية من الهجرة كالزكاة وصالة 

العيدين، وثبتت مرشوعيتها بالكتاب والسنة واإلجامع .

أم��ا الكتاب: فقول��ه تعاىل: "فصّل لربك وانحر" س��ورة 

الكوثر:2،  وقال تعاىل"والبدَن جعلناها لكم من ش��عائر 

الله" سورة الحج:36،  أي من أعالم دين الله.

وأما الس��نة فأحاديث، منها حديث عائش��ة: »ما عمل 

ابن آدم يوم النح��ر عمالً أحب إىل الله تعاىل من إراقة 

الدم، إنها لتأيت يوم القيامة بقرونها وأظالفها وأشعارها، 

وإن الدم ليقع من الله عز وجل مبكان قبل أن يقع عىل 

األرض، فطيبوا بها نفساً«.

املعيار املعرب .. كتاب جليل القدر

فتـــــــــــاوى 

س.  ما حكم األضحية ؟ 
اختل��ف الفقهاء يف حك��م األضحية، ه��ل هي واجبة 

أو هي س��نة؟، فقال أبو حنيف��ة وأصحابه: إنها واجبة 

م��رة يف كل عام عىل املقيم��ني من أهل األمصار، وذكر 

الطحاوي وغريه: أنها عىل قول أيب حنيفة: واجبة، وعىل 

قول الصاحبني )أيب يوسف ومحمد(: سنة مؤكدة.

وقال املالكية والش��افعية والحنابلة: إنها س��نة مؤكدة 

غ��ري واجبة، ويك��ره تركها للق��ادر عليه��ا، وذلك عند 

املالكي��ة ع��ىل املش��هور لغري الح��اج مبن��ى، واألكمل 

عندهم للقادر أن يضحي عن كل شخص عنده أضحية، 

فإن أراد إنس��ان أن يضحي بنفس��ه عن كل من عنده 

ممن تجب علي��ه نفقته جاز يف املذه��ب، وهي عند 

الشافعية سنة عني للمنفرد يف العمر مرة، وسنة كفاية 

إن تعدد أهل البيت، فإذا فعلها واحد من أهل البيت، 

كفى عن الجميع.

منها  تذبح  التي  األنعام  أصناف  هي  ما  س. 
األضحية ؟

ج. اتف��ق العل��امء عىل أن األضحي��ة ال تصح إال من 

نَع��م: إب��ل وبق��ر  وغنم ) الض��أن و املعز( بس��ائر 

أنواعها، فيش��مل الذكر واألنث��ى، والخيص والفحل، 

ف��ال يجزئ غري النعم من بقر الوحش وغريه، والظباء 

وغريه��ا، لقوله تع��اىل: "ول��كل أمة جعلنا منس��كاً 

ليذكروا اس��م الله عىل ما رزقهم من بهيمة األنعام" 

س��ورة الحج:34، ومل ينقل عنه صىّل الله عليه وسلم، 

وال عن أصحابه التضحية بغريها.

س. متى يجوز ذبح األضحية ؟
ج. أجمع العلامء عىل أن وقت ذبح األضاحي يبدأ بعد 

ص��الة عيد األضحى وينتهي رابع أيام العيد عند غروب 

الشمس من اليوم الرابع.
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أعلم أخي وأختي ...
أن لكّل مطلوب باعثاً، والباعث عىل املطلوب شيئان: 
رغب��ة أو رهبة، فليك��ن طالب العلم راغب��اً وراهباً، 
أم��ا الرغبة ففي ث��واب الله تع��اىل لطالبي مرضاته 
وحافظي مفرتضات��ه، وأما الرهبة فم��ن عقاب الله 
تعاىل لتاريك أوام��ره ومهميل زواجره، فإذا اجتمعت 
الرغب��ة والرهبة أّدتا إىل كنه العل��م. الذي طلَبُه ِمن 
أَفرَض الفرائض وأوج��ب الواجبات، وعليه املدار يف 
قيام الطاعات وترك املخالفات، فمن يُرِِد الله به خريًا 
ْهُه يف الدين، ومن مل يُرِد به خريًا أعرض عن طلب  يَُفقِّ

العلم وسامعه فكان من الهالكني الجاهلني .
فيا أيه��ا املعرض عن طلب العل��م !ما هو ُعذرك 
عند الله، وأنت يف العافية تتمتع!؟ وماذا مينعك منه 
وأنت يف أرزاق ربك ترتع !؟ أترىض لنفسك أن تكون 

كالبهائم السامئة !؟
أتختار الَه��وى عىل الُهدى، أتس��لك طرق الجهل 
بُل  وهي الطرق الواهية ، وتََدُع ُسبُل الهدى وهي السُّ

الواضحة النافعة !؟
أترىض إذا قيل لك :
َمن َربَُّك وما دينك

وَمن نبيك لَْم تََحْر الجواب !؟
وإذا قيل: كيف تصيل وتتعبد أجبت بغري الصواب !؟
وكي��ف تبي��ع وتش��رتي وتعامل وأن��ت مل تعرف 

الحالل من الحرام !؟
أَما والله إنها حالٌة ال يرضاها إال أشباه األنعام .

فكن أيها املس��لم - رحمك الل��ه – من املُتَعلمني، 
ف��إن مل تفعل فاحرض مجالس العلم مع املس��تمعني 
واملس��تفيدين، واس��أل أه��ل العلم ك��ام أمرك رب 
العامل��ني، فإن مل تفعل وأعرضت ع��ن العلم بالكلية 

فقد هلكت وكنت من الخارسين .
ِل العبادات،  أما علمت : أنَّ االشتغال بالعلم ِمن أَجَّ
وأفض��ل الطاعات والقرب��ات، وُموِجٌب لِ��رىَِض رَب 

األرض والساموات . 
ومجلس علم تَجلُِسُه خرٌي لك ِمن الدنيا وما فيها .

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

حقيقة العلــم

آية وتفسري

قال تعاىل "َوالْبُْدَن َجَعلَْناَها لَُكْم ِمْن َش��َعائِِر اللَِّه لَُكْم 

ِفيَها َخرْيٌ فَاذْكُُروا اْس��َم اللَّ��ِه َعلَيَْها َصَوافَّ فَِإَذا َوَجبَْت 

ُجُنوبَُه��ا فَُكلُوا ِمْنَه��ا َوأَطِْعُموا الَْقانِ��َع َوالُْمْعرَتَّ كََذلَِك 

رْنَاَها لَُكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن"سورة الحج :36.  َسخَّ

ه��ذه آية عظيمة يذكر الله ج��ل جالله فيها نعمة 

األنعام التي أنعم بها عىل عباده ويأمرهم بامتثال أمره 

فيها واكتساب الثواب بالتقرب بها إىل الله تعاىل.

يَُقوُل تََع��اىَل ُمْمتَنًّا َعىَل ِعبَاِدِه ِفي��اَم َخلََق لَُهْم ِمَن 

الْبُْدِن، َوَجَعلََها ِمْن َش��َعائِرِِه، َوُهَو أَنَُّه َجَعلََها تُْهَدى إىَِل 

بَيِْتِه الَْحرَاِم، بَْل ِهَي أَفَْضُل َما يُْهَدى إىَِل بَيِْتِه الَْحرَاِم.

وُجْمُهوُر الُْعلاََمِء َعىَل أَنَُّه تُجزئ الْبََدنَُة َعْن َس��بَْعٍة، 

َوالْبََقرَُة َعْن َس��بَْعٍة، كَاَم ثَبََت ِبِه الَْحِديُث ِعْنَد ُمْسلٍِم، 

ِم��ْن ِرَوايَ��ِة َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه ، قَاَل: أََمرَنَا رس��وُل اللَِّه 

َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَس��لََّم إن نش��رتَك يف األضاحي، البدنُة 

َعْن َسبَْعٍة، َوالْبََقرَُة َعْن َسبَْعٍة .

َوقَاَل إس��حاق بُن َراَهويه َوَغرْيُُه: بَ��ْل تُجزئ الْبََقرَُة 

َعْن َس��بَْعٍة، َوالْبَِعرُي َعْن َعرَشٍَة . َوقَْد َورََد ِبِه َحِديٌث يِف 

ُمْسَنِد اإْلَِماِم أَْحَمَد، َوُسَنِن النََّساِئِّ، َوَغرْيِِهاَم.

َعْن َعائَِش��َة، أَنَّ رَُس��وَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَس��لََّم 

قَاَل: "َما َعِمل ابْ��ُن آَدَم يَْوَم النَّْحِر َعَماًل أََحبَّ إىَِل اللَِّه 

ِمْن ِهرَاقه َدٍم، َوإِنَُّه لَتَأيِْت يَْوَم الِْقيَاَمِة ِبُقُرونَِها َوأَظاَْلِفَها 

َم لَيََقُع ِمَن اللَِّه مِبَ��َكاٍن، قَبَْل أَْن  َوأَْش��َعارَِها، َوإِنَّ ال��دَّ

يََقَع َع��ىَل اأْلَرِْض، فِطيبُوا ِبَها نَْفًس��ا". َرَواُه ابُْن َماَجْه، 

ِْمِذيُّ وَحسنه َوَعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه  َوالرتِّ

ٍء أفضَل  َصىلَّ الله عليه وسلم: "ما أُنِْفَقِت الَورَق يِف َشْ

ارَقُطِْنيُّ . ِمْن نَِحريٍَة يِف يَْوِم ِعيٍد". َرَواُه الدَّ

" عن جابر  َوقَْولُُه: "فَاذْكُُروا اْس��َم اللَِّه َعلَيَْها َصَوافَّ

ابن َعبِْد اللَِّه قَاَل: صليُت َمَع رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

َوَس��لََّم عيَد اأْلَْضَحى، فَلاَمَّ ان��رَصََف أََت ِبَكبٍْش فََذبََحُه، 

ْن  فََقاَل: "ِبْس��ِم اللَِّه َواللَِّه أَكَْبُ، اللَُّهمَّ َه��َذا َعنِّي َوَعمَّ

. ِْمِذيُّ ِتي".َرَواُه أَْحَمُد، َوأَبُو َداُوَد، َوالرتِّ لَمَّ يَُضحِّ ِمْن أُمَّ

ى رَُس��وُل اللَّ��ِه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه  َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: َضحَّ

َوَسلََّم ِبَكبَْشنْيِ يِف يَْوِم ِعيٍد، فََقاَل حني وجههام: "وجهت 

وجهي للذي فطر السموات َواأْلَرَْض َحِنيًفا ُمْسلِاًم، َوَما 

أَنَا ِم��َن الُْمرْشِكنَِي، إِنَّ َصاَليِت َونُُس��ِ� َوَمْحيَاَي َوَماَميِت 

يَك لَُه، َوِبَذلَِك أُِمرُْت، َوأَنَا أَوَُّل  لِلَّ��ِه رَبِّ الَْعالَِمنَي. اَل رَشِ

ٍد وأمته". ثم  الُْمْس��لِِمنَي، اللَُّهمَّ ِمْنَك َولََك، َوَع��ْن ُمَحمَّ

سمى الله وكب.

ع��ن عمر بن الخطاب ريض الله عنه، ع��ن النبي - صىل الله عليه 

وس��لم - قال: »لَْو أَنَُّكْم تَوَكَّلْتُْم َعىَل اللَِّه َح��قَّ تَوَكُّلِِه، لََرزَقَُكْم كاََم 

يَ��ْرزُُق الطَّرْيَ، تَْغ��ُدو ِخاَمًصا، َوتَُروُح ِبطَانً��ا«. أخرجه اإلمام أحمد 

والرتمذي والنسائ وابن ماجه، وغريهم.

ه��ذا الحدي��ث العظيم أص��ل يف التوكل، الذي ه��و من أعظم 

أسباب تحصيل املطالب، فمن توكل عىل الله كفاه، ويرس له مراده 

وأغناه، قال الله عز وجل: " ومن يتوكل عىل الله فهو حسبه" سورة 

الط��الق:3، وقَاَل اإْلَِماُم أَْحَمُد يف هذا الحدي��ث: "أََراَد لَْو تَوَكَّلُوا يِف 

َذَهاِبِهْم َوَمِجيِئِهْم َوترََصُِّفِهْم، َوَعلُِموا أَنَّ الَْخرْيَ ِبيَِدِه َوِمْن ِعْنِدِه، لَْم 

تِِهْم وَكَْسِبِهْم َوَهَذا ِخاَلُف التَّوَكُِّل.  يَْنرَصِفُوا إاِلَّ َسالِِمنَي َغامِننَِي كَالطَّرْي، َولَِكنَُّهْم يَْعتَِمُدوَن َعىَل قُوَّ

إن املثل الذي رضبه لنا رسولنا الكريم لتعلم عظم شأن التوكل - وهو إظهار العبد عجزه واعتامده عىل الله-، 

وعظم فضل الله وجوده.

فهذه الطري التي تس��ري يف أول الصباح لطلب معيش��تها، وهي ضامرة البطون م��ن الجوع، ترجع آخر النهار 

"بطانا"؛ أي ممتلئة البطون؛ فنتعلم من ذلك أن التوكل عىل الله من أعظم أس��باب البكة وتيس��ري األمور، وأن 

السعي يف األسباب ال ينايف حقيقة التوكل.

وننتبه إىل أن اإلنسان رمبا حرم رزقه بذنب يصيبه، فالطري شأنها الطاعة، ويف الحديث الصحيح عند ابن ماجه 

وغريه »إن نفسا لن متوت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا يف الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم«. 

فوائد احلديث
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من الذاكرة

قال النبي صىل الله عليه وس��لم يويص علياً بن أيب طالب: "يا عيل كن  ش��جاعاً 

فإن الله يحب الش��جاع، وكن سخياً فإن الله يحب السخي، وكن غيوراً فإن الله 

يحب الغيور. يا عيل: وإن إنسان سألك حاجة ليس لها أهل فكن أنت أهالً لها".

وبدأ وكأن زايد قد س��مع القول فأتبع أحس��نه. فقد كان زايد – إبان حرب 

أكتوبر – كل ه��ؤالء مجتمعني..فعالً ال قوالً. وكان يخاطب أبطال الجوالن زايد 

بقولهم: املجاهد األكرب.

ق��ال زايد للصحف��ي األجنبي: يوم صدر ق��رار وزراء البرتول بتخفيض ضخه 

بنسبة 5 باملائة شهرياً تضامناً مع قرار العبور اتصل زايد هاتفياً مبان��ع العتيبة  

- يف الكوي��ت – ليعل��ن نيابة عن��ه أول قرار عريب تاريخي اقتصادي وس��يايس 

شجاع.

"لتخرج اآلن من قاعة املؤمتر..وتعلن باسمي قطع برتول دولة اإلمارات نهائياً 

عن الواليات املتحدة األمريكية".

صدر عن أشجع الرجال أشجع القرارات.

وحني س��ئل عام إذا كانت مواجهته هذه إلحدى الدولتني األعظم بالعداء ال 

تخيفه. كان رد زايد هو رد الرجل الش��جاع املؤم��ن بربه: "املؤمن ال يخاف إال 

الله".

ويف هذا قال الشعراء:

أزايد يا قمة املجد أنت

ويا أمل العرب الحارضين
وذا النفط عندك أضحى سالحاً

ترصفه فهو طوع اليدين

ستبقى مدى الدهر عني الخلود

ورمز الوفا وأبا املؤمنني

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

ويل العهد والقائد العام لقوات دفاع أبوظبي 

عدداً من الشخصيات الهامة التي زارت البالد 

م��ن بينها وف��د اقتصادي كبري م��ن الرنويج 

وعض��و مجلس قيادة الثورة يف الصومال، كام 

اس��تقبل س��موه عدد من أصحاب السعادة 

السفراء. 

مركز الحرس األمريي يشارك يف االحتفال 
باليوم العاملي ملحو األمية

اإعداد: راية املزروعي

مقابالت القائد العام

�أكتوبــــر 1974

طحنون ب��ن محمد يش��هد حف��ل اختتام 
بطولة الرماية

ش��هد سمو الش��يخ طحنون بن محمد آل نهيان 

ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية الحفل الختامي 

ملب��اراة الرماية الت��ي أقيمت بكتيب��ة التدريب 

بالعني والتي اش��رتك فيها عدد من ضباط الصف 

من مختلف حدات وأفرع دفاع أبوظبي.

نف��ذ الحرس األم��ريي خطة مرك��زة ملحو األمية 

وإلعداد الجنود وضب��اط الصف والضباط ثقافياً 

إىل املس��توى ال��ذي تتطلبه الحياة العس��كرية 

الحديثة، ويف س��بيل تحقي��ق هذا الهدف بدأت 

الدراس��ات الثقافية الصباحية منذ ثالث سنوات 

والتحق بها أكرث من )600( جندي ضابط وضباط 

صف حقق عدد منهم تقدماً ثقافياً ملموساً.

بطل العبور من االستسالم إىل املواجهة
العدد 39 - أكتوبر 1974
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ذاكـــرة العد�ســـة

 خليفة يرعى احتفال خريجي كلية زايد الثاين العسكرية/ 2004  

زايد وحكام االمارات يشهدون العرض العسكري الكبري/ ديسمرب 1976 

زايد يشهد العرض العسكري مبناسبة عيد الجلوس الخامس/ ديسمرب 1971 محمد بن زايد يزور معسكر ثوبان/ مايو 2013
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إعداد:راية المزروعي

1-10- 2007  ترأس صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 

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

ديب ''رعاه الله'' جلس��ة مجل��س الوزراء التي عقدت  يف مقر 

الرئاس��ة بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء. وأمر صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم خالل 

االجتامع بتشكيل فريق برنامج قيادات حكومة دولة االمارات.

 7-10-2011 أكد الفريق أول س��مو الش��يخ محم���د بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

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

الدولة حفظه الله عىل توس��يع مجاالت التعاون الثنايئ املشرتك 

بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وبريطانيا إىل آفاق أرحب وأوسع ومبا يعكس متانة 

هذه العالقات ويعود بالنفع عىل البلدين والشعبني الصديقني. 

ليس من املهم يف أي 
منصٍب أنت..لكن املهم ما 

تقوم به وما تقدمه

          حممد بن راشــد آل مكتوم

1. متى س��تنظم أكادميية رشطة ديب املؤمتر العلمي الس��ابع بعنوان )الخدمة الوطنية حامية حارض 

وضامنة املستقبل(؟

2. متى أصدر صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة "حفظه الله" قانون 

مكافحة الجرائم اإلرهابية؟

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )512( هي: 
 - الس�ؤال األول: شهر يوليو عام 2014.

 - الس�ؤال الثاين: مدتها عرش سنوات.

 الفائزان:
1. نهلة يحيى محمد الدرة. 

2. طارق محمد عيل.

مسابقة العدد )513(

ومضــات...

يعت��رب ه��ذا القانون من املعج��زات اإللهية ويعترب أيضاً من النعم الت��ي مّن الله بها عىل 

عباده. يقول هذا القانون: "اإلنس��ان كاملغناطيس، يجذب إليه األش��خاص واألحداث التي 

تتناسب مع طريقة تفكريه".

قانون الجذب..يعترب من أقوى الس��نن الكونية وينص هذا القانون عىل: أن اإلنس��ان 

يجتذب األحداث واألشخاص والظروف من حوله عرب موجات كهرومغناطيسية غري مرئية 

ع��ن طريق عقله الباطن، فعندما تفكر يف األش��ياء الس��لبية أو األحداث الس��لبية فأنت 

تجتذبها إليك وكذلك عندما تفكر يف األحداث اإليجابية فإنك تجتذبها إليك.

ويقف الرشع مؤيداً لهذا القانون ومن هذا قول الرسول صىل الله عليه وسلّم عن ربّه 

يف الحديث القديس:  "أنا عند حس��ن ظّن عبدي يب، فليظن يب ما ش��اء" ويف هذا الحديث 

القديس معنى مهم جداً يجب الوقوف عنده إذ يلمح بأن كل ما يحصل لإلنسان هو الذي 

جلبه لنفسه بظّنه، كام يف اآلية القرآنية: "ما أصابك من مصيبة فمن نفسك".

ل��ذا انتبه! فاألش��خاص واألحداث الس��لبية واإليجابي��ة تحوم حولك وأن��ت تجتذبها 

بأفكارك!!

فحدد هدفك بوضوح..وركز دامئ�اً عليه وفكر إيجابياً فيه ستجد أنك تجذبه تلقائياً.

كيف جتذب ما تريد إىل حياتك وفقًا لقانون 
اجلذب الكوين؟

حـــــــدث يف  مثل 
هذا الشهـــــــر

1-10-2010 شهد اللواء الركن مبارك سامل الرضة املزروعي 

قائد القوات الربية االحتفال الذي أقامته مدرسة املدفعية 

مبناس��بة تخريج عدة دورات تخصصي��ة للضباط بحضور 

عدد من ضباط القوات املسلحة.
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متكيــــن املــــرأة

برج املقطع
ب��رج املقط��ع يف أبوظبي معلم تاريخ��ي يحيك ذاكرة امل��كان ويختزن ثقافته ومن��ط معامره وعمقه 

التاريخي، وال يزال قامئاً حتى اآلن يغالب عوايت الزمن منذ أكرث من 200 سنة عىل تأسيسه.

يربض الربج بالقرب من جرس املقطع وسط املياه منذ أكرث من مائتي عام، وتشري الوثائق التاريخية 

إىل أن عمليات بنائه تزامنت مع بناء قرص الحصن، وقد بني يف تلك املنطقة لرصد ومراقبة أي تحركات 

معادية ضد السكان يف ذلك الوقت، وكانت توجد بجواره قلعة صغرية لحاميته لكنها تهدمت. 

أك��دت املق��دم ركن عفراء س��عيد الف��اليس قائد 

مدرس��ة خولة بن��ت األزور العس��كرية أن املرأة 

اإلماراتي��ة حظيت باهتامم كبري من القيادة العليا 

للدول��ة التي فتح��ت لها األب��واب لتقتحم جميع 

امليادين إلثبات جدارتها واستحقاقها بثقة القيادة. 

وأضاف��ت قائ��د مدرس��ة خولة بن��ت األزور “إن 

القيادة الرش��يدة أولت امل��رأة اإلماراتية، اهتامماً 

كب��رياً، وقدمت لها كل الدع��م لتمكينها من لعب 

دوره��ا الفعال يف املجتمع، فمضت جنباً إىل جنب مع الرج��ل يف بناء الوطن، ووصلت إىل مناصب قيادية عليا يف 

شتى امليادين، حيث جاء إصدار القانون رقم 6 لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية واالحتياطية، ليفتح الباب أمام 

املرأة اإلماراتية، وتقف مع الرجل إلعالء راية الوطن بني األمم”.

وكذلك أصبحت املرأة تشكل اليوم بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

الله، وبجهود ومس��اندة س��مو الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النس��ايئ العام الرئيسة األعىل ملؤسسة 

التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة رقامً مهامً يف مسرية التنمية التي تشهدها الدولة وخاصة 

يف املجال العسكري . 

إخ��وايت . . . املجال العس��كري مجال عز وفخ��ر ورشف أتاحته لنا حكومتنا وهي فرصة ن��ادرة وفريدة متمثلة يف 

مدرسة خولة بنت األزور العسكرية إن العمل العسكري عمل ممتع وعامل جميل ال يعرفه إال من خاضه واستمتع 

ب��ه فأقول لكن من خالل تجربتي لو خريوين فلن اختار س��وى العس��كرية ألنها يف خفاياه��ا متعة وجهاد وعطاء 

وإرصار ال يعرفه إال من عايش تلك األجواء ال تستصعبوا التدريب أو الحجز ألن فيهم مفتاح فهم الحياة العسكرية 

ومن خاللها تسربون أغوارها وتستنشقن حالوتها وهي التي تحولكن من األجواء املدنية إىل العسكرية. 

@ MajedAlraisiy1 ماجد الرئيسي

أتعلمون معنى الدولة؟ ليست بأرض وشعب وحكومة 
الدولة هي شجرة تنمو بالعرق، وتُحفظ بالدم..

صورة من بالدي

ول��دت معايل ريم بنت إبراهيم الهاش��مي عام 1978 يف 

ديب، وتشغل معاليها منصب وزيرة الدولة يف حكومة دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة من��ذ 17 فرباير2008. أكملت 

دراستها الجامعية ودراس��اتها بجامعتي توفتس وهارفارد 

يف بوسطن بوالية ماساشوستس األمريكية حيث تخرجت 

بشهادة بكالوريوس يف العالقات الدولية واللغة الفرنسية.

يف بداي��ة رحلته��ا املهنية عملت كموظف��ة يف املكتب 

التنفي��ذي لصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 

مكت��وم يف ديب. ثم ش��غلت منصب نائبة س��فري اإلمارات 

يف واش��نطن. يف عام 2007 أصدر صاحب الس��مو الشيخ 

خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة مرس��وماً يق��ي بتعيينها بالس��لك الدبلومايس 

والقنصيل بدرجة وزير مف��وض من الدرجة األوىل. وبعد 

فرتة قصرية واف��ق مجلس الوزراء عىل تعيينها مس��اعدة 

لوزير الخارجية للش��ؤون االقتصادية بلقب س��فرية وهي 

أول أمرأه تنال هذا اللقب يف تاريخ اإلمارات.

ويف يونيو 2014 أمر صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

راش�د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاك��م ديب رع��اه الله بتعي��ن معايل ريم بن��ت إبراهيم 

الهاشمي وزيرة دولة عضوا منتدبا يف اللجنة العليا إلكسبو 

2020 ديب وإنش��اء مكتب خاص لإلكسبو وتعين الوزيرة 

الهاشمي مديراً عاماً للمكتب.

ريـــم الهاشمـــــي
منوذج للقيادة والطموح

وجوه من اإلمارات
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