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االفتتاحـية

اخلدمة الوطنية.. 
وسعـــادة قائــــد

جــاءت الخدمة الوطنية لتعكس يف أجىل الصور وأوضحها قيم الوالء واالنتامء والتنشــئة الوطنية 
اإليجابية، ومحققة ملا يدركه أبناء زايد من تحمل املسؤولية واملشاركة اإليجابية رفعة لهذا الوطن، 
فالخدمة الوطنية تؤســس ملفهوم خدمة العلم وبذل النفس يف ســبيله، وهي خطوة مهمة يف بناء 
روح املواطنة وتعميق اإلحساس بها، كام أنها تؤكد دور األفراد كرشيك رئييس يف الدفاع عن الوطن 

وخدمته وبنائه.
زيارة الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املســلحة، ملركــز تدريب مجندي الخدمة الوطنية واالحتياطيــة يف املنامة بإمارة عجامن، 
جاءت حرصاً من ســموه عــىل االلتقاء بأبنائه امللتحقــني بالخدمة الوطنيــة واالحتياطية، وتفقد 
برامجهم التدريبية، واالطالع عن كثب عىل مستوى ما تلقوه من تأهيل وما اكتسبوه من مهارات 
ميدانية، يف مستهل التجربة التي تحولت إىل ملحمة للفداء، مبا كشفت عنه من رغبة صادقة لدى 
أبناء الدولة يف التعبري عن تفانيهم يف حبها، وتسابقهم إىل نيل هذا الرشف، حتى من كانت الخدمة 

الوطنية اختيارية بالنسبة إليهم.
 كام جاءت هذه الزيارة لتؤكد أن دولة اإلمارات العربية املتحدة ماضية بعزم وثبات نحو مزيد 
من اإلنجازات الحضارية، وبناء مســتقبل واعد ومرشق بعون الله عز وجل، وبفضل سواعد أبنائها 
وهمتهــم وطموحهم غري املحــدود إىل بلوغ املراتب املتقدمة والعاليــة لوطننا الغايل يف مختلف 
املجاالت، واســتعدادهم لحامية مكتســبات الدولة والدفاع عن مقدراتها بــكل ما أوتوا من عزم 

وقوة، وجاهزيتهم لخوض الصعاب من أجل ضامن أمنه وأمانه.
لقد أكد ســموه أن "شــباب الوطن رضبــوا أروع األمثلة يف التفاين واإلخــالص لخدمة وطنهم 
ورفعته ونهضته يف ظل قيادة حكيمة تؤمن مبحورية مواردها البرشية يف مســرية التنمية الشاملة 
واملســتدامة"، وهــو ما أكده أبناء الدولة يف كل مناســبة وبكل طريقة ممكنــة، وحرصوا عىل أن 
تتجسد مشــاعرهم تجاه وطنهم يف أفعال ملموسة، وسلوكيات عىل أرض الواقع، ال مجرد كلامت 

تُقال.
وقال سموه: "اليوم نغتنم الفرصة لنوجه لكم تحية إكبار وافتخار مبا تحليتم به من روح وطنية 
عالية واســتجابة فاعلة كانتا محل اعتزاز وطني وشــعبي، وقد عكســت صدى طيباً وارتياحاً كبرياً 
لــدى قيــادة البالد، وهذا كان ظنها دامئاً بأبنائها". ولقد أثبت أبناء الوطن أن هذه الثقة يف محلها 
عىل الدوام، وأنهم أهل ملا تنتظره منهم القيادة الرشيدة من جد وعمل وحرص عىل رفعة الوطن.

 وقال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "أنا سعيد جداً بوجودي اليوم مع أبناء بالدي، أبناء 
زايد، أبناء خليفة، الله يحفظهم، نحن فرحون بانضباطهم ومبعنوياتهم العالية ومبا يتحلون به من 

شجاعة، الله يحفظهم لبالدهم وألهلهم".
كام كان حرص ســموه واضحا عىل التحدث كعادته مع أبنائه املتدربني يف ميدان الرماية، معرباً 
لهم عن سعادته برؤية شباب الخدمة الوطنية ومهاراتهم العالية التي أبدوها يف استخدام صنوف 
األسلحة والكفاءات املتميزة يف التدريب واالنضباط، وحرصهم عىل بذل الجهود من أجل اكتساب 

الخربات القتالية، وهو ما يعكس روح املسؤولية التي يحملونها تجاه وطنهم.
لقــد جاءت زيــارة محمد بن زايــد ألبنائه امللتحقــني بالخدمة الوطنية لتؤكــد عمق الروابط 
ــخت هذه الزيارة قناعتنا جميعا بأننا يف وطن  والوشــائج بني القيادة والشعب، وبالقدر ذاته رسَّ

يسهر قادته الليايل خدمة للوطن واملواطن •
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

مجلة شهرية عسكرية واسرتاتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة
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شهد العرض العسكري للقوات املسلحة مبناسبة احتفاالت اليوم الوطني الـ 43

حميد النعيمي: القـوات املسلحـة لعبــــــــــــــــــت دورK رئيسـا H دعم املسـEة االحتاديــة

أكد صاحب الســمو الشــيخ حميد بن راشد النعيمي 
عضو املجلس األعىل حاكم عجامن أن القوات املسلحة 
لقيت كل الدعم واالهتــامم والرعاية من قبل صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله».. 
وقال ســموه إن القوات املسلحة لعبت دوراً رئيسياً 
واساســياً يف دعم ومساندة املســرية االتحادية املباركة 
وتوفــري األمن واالســتقرار منذ قيام االتحــاد إىل يومنا 
الحارض، وعملت عىل مســاندة الدول العربية الشقيقة 
 واألجنبية الصديقة التي تعرضت لكوارث طبيعية وغريها.

جــاء ذلــك عقب حضــور ســموه العرض العســكري 
الــذي قدمته القوات املســلحة عــىل كورنيش عجامن 
صباح أمس بالتنســيق مع دائرة التنمية الســياحية يف 
اإلمارة مبناســبة اليــوم الوطني الــ 43 بحضور ســمو 
 الشــيخ عــامر بن حميــد النعيمي ويل عهــد عجامن.
وأشــاد صاحب الســمو حاكم عجامن مبــا وصلت إليه 
القوات املســلحة من تطور وتقدم يف مختلف وحداتها 
القتالية وأدائها يف عمليات تقديم الخدمات االنســانية 
واملســاهمة يف اعــادة اعــامر الكثري من الــدول التي 
تعرضت للحروب والكوارث وازالة االلغام عىل املستويني 
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االقليمــي والدويل والتي كان لهــا أثر ايجايب عىل قدرة 
 أبناء القوات املســلحة يف التعامل مــع تلك االحداث.
كانت مراســم االحتفال قد بدأت بوصول راعي الحفل 
صاحب الســمو حاكم عجــامن ومرافقيه حيث كان يف 
مقدمة مســتقبليه باملوقع ســعادة اللواء الركن عيىس 
ســيف بن عبالن املزروعي نائب رئيــس أركان القوات 
 املســلحة وعدد مــن كبار ضبــاط القوات املســلحة.
ثم عــزف الســالم الوطنــي وانطلقــت مجموعة من 
الطائــرات العمودية تقدمتها طائرة ترفع علم اإلمارات 
وآخرى ترفع علم القوات املســلحة.. وكذلك مرور عدد 
من الزوارق التي حملت علم الدولة والقوات املسلحة 
تاله عروض للقفز الحر شــارك فيــه مظليون يحملون 

علم اإلمارات وصور أصحاب السمو حكام اإلمارات.
وشــهد صاحب الســمو حاكــم عجــامن والحضور 
اســتعراضا جويــا لطائرة املــرياج وآخــرى لطائرة اف 
16 بقيــادة طياريــن إماراتيني.. وقدم فريق الفرســان 
تشــكيالت وعروضا فريدة جسدت قوة وتطور القوات 
الجوية والدفاع الجوي ومدى كفاءة الطيارين اإلماراتيني 
الذين قادوا رسبا ضم ســبع طائرات حديثة رسمت يف 
تشكيالتها االســتعراضية يف سامء عجامن مجموعة من 
األشكال واللوحات الجاملية والفنية باأللوان إىل جانب 

رسم علم اإلمارات خالل عروضها الجوية الرائعة.
واطلــع ســموه عىل العــرض الذي قدمتــه القوات 
الربية باســتعراض الدبابات الحديثة واآلليات الخاصة 
بنقل الجنود واملدرعــات الربمائية وغريها من اآلليات 
واملعدات.. وشهد الحضور عرضا لفرق الفنون الشعبية 
والخيالــة.. وعرضــا للقــوات البحريــة شــمل صنوف 

مختلف انواع الزوارق البحرية.
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القوات املسلحة لعبت 
 Oواساسي Oرئيسي Kدور

H دعم ومساندة 
املسEة االحتادية 

املباركة وتوفE اSمن 
واالستقرار منذ قيام 

االحتاد إ] يومنا احلاضر
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نقل حتيات رئيس الدولة جملندي اخلدمة الوطنية

أكد الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 
أن دولة اإلمــارات ماضية بعزم وثبــات نحو مزيد من 
اإلنجــازات الحضاريــة، وبناء مســتقبل واعد ومرشق، 
بعــون اللــه عز وجل، وبفضل ســواعد وهمــة أبنائها، 
وطموحهــم غري املحــدود إىل بلوغ املراتــب املتقدمة 

والعالية لوطننا الغايل يف مختلف املجاالت.
جــاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها ســمو ويل عهد 
أبوظبــي ، إىل مركز تدريب مجنــدي الخدمة الوطنية 
واالحتياطيــة يف املنامة بإمارة عجامن، وذلك حرصاً من 

ســموه عىل االلتقاء بأبنائه امللتحقني بالخدمة الوطنية 
واالحتياطية، وتفقد برامجهم التدريبية.

واالطالع عن كثب عىل مســتوى ما تلقوه من تأهيل 
وما اكتســبوه من مهارات ميدانيــة، ونقل خالل لقائه 
باملجنديــن تحيات صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لهم، واعتزازه 

بتلبية شباب الوطن لنداء الواجب.
وقال ســموه إن شباب الوطن رضبوا أروع األمثلة يف 
التفــاين واإلخالص لخدمة وطنهــم ورفعته ونهضته، يف 
ظل قيادة حكيمة تؤمــن مبحورية مواردها البرشية يف 

مسرية التنمية الشاملة واملستدامة.
رافق ســموه، خالل الزيارة، سمو الشــيخ نهيان بن 
زايــد آل نهيــان، رئيس مجلس أمناء مؤسســة زايد بن 
ســلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنســانية، ومعايل 
محمــد أحمد البــواردي الفاليس، وكيــل وزارة الدفاع، 

وعدد من املسؤولني.
وكان يف اســتقبال ســموه، لدى وصولــه إىل املركز، 
الفريــق الركن حمد محمد ثاين الرميثــي، رئيس أركان 
القوات املســلحة، واللواء الركن عيىس سيف بن عبالن 
املزروعــي، نائب رئيس أركان القوات املســلحة، وعدد 

Hمد بن زايد:ا>مــــارات ماضيـــة بعزم وثبـــــــــــــات ملزيد من ا>جنازات احلضارية
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من كبــار قادة القوات املســلحة، واللــواء الركن طيار 
الشــيخ أحمد بن طحنون بن محمــد آل نهيان، رئيس 

هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية.

تحية إكبار
أن هذا التفاعل اإليجــايب مع نداء الواجب هو مثرة 

غرس املغفور له بإذن الله تعاىل الوالد الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من القيم الســامية 
والحــب والتفــاين واإلخالص والتضحية مــن أجل ثرى 

الوطن.
وهي القيــم ذاتها التــي تعززها وتؤكدهــا قيادتنا 
الحكيمة اليوم، برئاســة صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومبؤازرة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم ديب، رعاه 

الله، وإخوانه أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات.

روح عالية
وأضاف ســموه: «أن الروح العالية لشبابنا وبناتنا ألداء 
الخدمة الوطنيــة واالحتياطية ليســت باألمر الغريب 
عليهم، فقد تعودنا دامئاً من أبناء دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة وبناتها أنهم عىل قدر املســؤولية يف أي موقع 
يوجدون فيه، وأنهم واعون مبا تحتمه هذه املسؤوليات 

من واجبات وطنية ينبغي تحملها والقيام بها.

Hمد بن زايد:ا>مــــارات ماضيـــة بعزم وثبـــــــــــــات ملزيد من ا>جنازات احلضارية

Hمد بن زايد

 «أنــا ســعيد جــداً بوجــودي اليوم مــع أبناء 
بــالدي.. أبناء زايد.. أبنــاء خليفة.. الله يحفظهم.. 
نحــن فرحــون بانضباطهم ومبعنوياتهــم العالية، 
ومبــا يتحلــون به مــن شــجاعة.. اللــه يحفظهم 
لبالدهم وألهلهم وأن أبناء بالدنا أدرى باملسؤولية 
امللقاة عىل عاتقهــم، وهم جيل جديد يخدم أمن 
واستقرار دولة اإلمارات، بالرغم من الفرتة الوجيزة 
يف مياديــن التدريب، فإننــا رأينا يف عيونهم ما كنا 
نراهــن عليه.. ورهاننا عليهم يف محله ولن يضيع، 
وقــد أثبتوا أنهم عىل قدر املســؤولية والثقة وإن 
الحــامس الالفــت يف الحضــور يف ســاحات العز 
وميادين الرشف، هو تعبري قوي عام يحمله شبابنا 
وبناتنــا يف نفوســهم من حب كبــري ووالء عظيم 
لبلدهــم املعطــاء، وهو ما يجســد معــاين الوفاء 

والوالء والتفاين لخدمة الوطن»

«اليوم نغتنم الفرصة 
لنوجه لكم حتية إكبار 

وافتخار مبا حتليتم 
به من روح وطنية 

عالية واستجابة فاعلة  
عكستا صدى طيب\ 
وارتياح\ كب`_ لدى 

قيادة البالد»
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ومدركــون أن حاميــة الوطن والدفــاع عنه رشف لكل 
مواطــن مخلص يحب بــالده، وأمانة يســعى الجميع 
إىل الوفاء بها»، مؤكداً ســموه أن الخدمة الوطنية هي 
خطوة إيجابية وبناءة لشــباب اإلمارات، ومجال واسع 

لهم، لتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم يف خدمة الوطن.
وقال ســموه: «إننا اليوم مطالبون أكرث من أي وقت 
مىض بأن نعزز سياساتنا التنموية واالسرتاتيجية، برؤية 
تستند إىل اإلرث التاريخي لدولة اإلمارات، وتتفاعل مع 
املتغريات، وتواكب املســتجدات، وتنظر إىل املســتقبل 
بنظــرة طموحة وواعية.. وشــباب الوطن هم يف صلب 

هذه االسرتاتيجية».

منو وتقدم
وبنّي ســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان: «أن 
املرحلة املقبلة التي تتطلع إليها دولة اإلمارات يف النمو 
والتقــدم، تحتم علينــا جميعاً انتهــاج جامعية العمل 
والتنسيق املتكامل، لتحقيق أهدافنا ورؤيتنا الوطنية»، 

« أنا سعيد جد_ 
بوجودي اليوم مع 

أبناء بالدي.. أبناء زايد.. 
 jأبناء خليفة.. ا

يحفظهم»

منوهاً ســموه: «يف عامل اليوم، الكثافــة العددية عامل 
جيــد، إال أن النوعية ذات املســتوى العلمي والكفاءة 
الرفيعة هي جوهر الطاقات التي يســتفاد منها، فربغم 
التطــور التقنــي يف املعــدات واألجهزة، تظــل القوى 
البرشية الوطنية ذات الكفاءة هي القوة الفاعلة، وأهم 

محركات العمل الوطني».
وكان برنامج الزيارة قد بدأ بتقديم إيجاز عن مراكز 
تدريــب الخدمة الوطنية، قدمــه العميد الركن فيصل 
محمد الشحي، قائد قيادة التدريب االنفرادي يف مركز 
تدريب املنامة، مشرياً إىل أن مركز تدريب املنامة يعترب 

أقدم مركز تدريب أنشئ عام 1957 قبل قيام االتحاد.
وســلط العميد الركن فيصل محمد الشــحي الضوء 
عــىل دورة الخدمــة الوطنيــة التي بدأت آخر شــهر 
أغسطس املايض، وتنتهي مطلع ديسمرب املقبل، متحدثاً 
عــن برامج ومناهج التدريب التي يتلقاها املنتســبون 
لرفع مهاراتهم، وأوضــح أن املنهاج العميل والتطبيقي 
لهــذه الدورة يصــل إىل 85 يف املئة، فيام تصل نســبة 

املحارضات النظرية إىل 15 يف املئة.

جولة يف امليادين
بعدها انتقل ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يف 
جولة إىل مياديــن ومواقع التدريــب ملجندي الخدمة 
الوطنيــة، بــدأت يف منطقــة حصــص التدريــب عىل 
استخدام األســلحة املختلفة، حيث يتعرف املتدرب إىل 

الخصائص واملواصفات الفنية لألسلحة.
ثم انتقل ســموه إىل الصالة الرياضية التي يتم فيها 
تدريــب املجنديــن ورفــع اللياقة البدنيــة، من خالل 
مامرســة عدد من الرياضات الجســدية، ومنها رياضة 
الجيوجيتســو التي تســاعد عىل اإلعداد البدين للقتال 
املتالحــم القريب، وذلك لرفع كفــاءة املتدرب للدفاع 

عن النفس.
بعدها توجه ســمو ويل عهــد أبوظبي والحضور إىل 
ميدان املشــاة الرئيس، حيث شــاهد ســموه مجندي 
الخدمــة الوطنية وهــم يتدربون عىل حركات املشــاة 
واالنضباط العســكري واكتســاب خصائــص الجندية، 
ومنهــا الصرب واالنضبــاط والتعاون واالعتــزاز بالنفس 

والوطن.
وتضمنت جولة ســموه زيــارة املوقع الخاص مبهارة 
امليدان الخارجي التي تعترب جزءاً ال يتجزأ من املهارات 
املكتسبة يف تدريب األسلحة التي متكن الفرد من اإلملام 

Hمد بن زايد

أبنــاء وطــن واحد، ســنظل  «نحــن جميعــاً 
أوفيــاء آلبائنا وأجدادنا وأرضنــا يف املحافظة عىل 
إنجازاتنــا الحضارية، وســنكون ســباقني يف األخذ 
بكل األســباب علامً ومعرفة وقــوة، لحامية وطننا 
وتعزيــز مكتســباته الوطنيــة وأننا جميعــاً نريد 
لوطننــا الصــدارة دامئــاً واملوقع األول ومنافســة 
الــدول املتقدمــة، وهــذا ســيتحقق بعــون الله 
بأمثالكم، وفق اســرتاتيجية عمل طموحة للوصول 
إىل أهدافنا الوطنية العليا، وإن مواجهة التحديات 
والشدائد تحتاج إىل التكاتف والتالحم، مع اليقظة 
والجاهزية واالســتعداد الدائــم، وإن درء املخاطر 
والتهديــدات يســتدعي العمل الجامعــي، ولكن 
هذا ال يعني أن ننتظر اآلخرين للتعاون، بل علينا 
املبادرة ألخذ الحيطة والحذر، وأن نكون جاهزين 

لكل الظروف واألحوال».



التام مبهارة الرمي والتعامل الفني مع األســلحة 
واملعــدات، إذ يصبــح الفرد قادراً عىل حســن 
التــرصف يف ما لو تعرض ألي ظروف أو مواقف 

حرجة يف ميدان العمليات.
بعدهــا توجه ســمو ويل عهــد أبوظبي إىل 
ميدان الرماية، واطلع عىل أداء عدد من مجندي 
الخدمــة الوطنيــة وهم يتدربون عــىل الرماية 
املنفذة بالذخرية الحية التي تعترب أحد املؤرشات 
الحقيقية للكفاءة القتالية، إذ يتوقف نجاح أداء 
جندي الخدمة الوطنية عىل كفاءة اســتخدامه 
لألســلحة استخداماً صحيحاً، من حيث الدقة يف 

إصابة األهداف عىل مختلف املسافات.
وحــرص ســموه عــىل التحــدث مــع أبنائه 
املتدربــني يف ميــدان الرماية، معرباً ســموه يف 
نهاية جوالته عن ســعادته برؤية شباب الخدمة 

الوطنيــة ومهاراتهــم العاليــة التــي أبدوها يف 
اســتخدام صنوف األســلحة والكفاءات املتميزة 
يف التدريــب واالنضبــاط، وحرصهــم عىل بذل 
الجهــود، من أجل اكتســاب الخــربات القتالية، 
وهو ما يعكس روح املســؤولية التي يحملونها 

تجاه وطنهم.
وقــدم ســموه الشــكر إىل كل املدربــني يف 
ميادين الخدمــة الوطنية، والتقديــر والعرفان 
لألرس واألهــايل، لوقوفهم املرشّف خلف أبنائهم 
داعمني ومشــجعني، مثمناً ســموه دور الجهات 
الحكومية والخاصة التي تفهمت ودعمت رؤية 
الدولــة بتطبيق الخدمة الوطنية ملوظفيها، فهم 

رشكاء العمل الوطني • 
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل رئيس أركان اجليوش الفرنسية
اســتقبل معايل محمــد أحمد البــواردي الفاليس وكيل 
وزارة الدفاع مبكتبه يف وزارة الدفاع بأبوظبي يف نوفمرب 
املايض الفريق أول الركن " بيري دو فيلييه " رئيس هيئة 

أركان الجيوش الفرنسية والوفد املرافق له.
وقــد أعرب معــايل وكيل وزارة الدفــاع خالل اللقاء 
عن ترحيبه بالضيف مشــيداً بعمــق العالقات القامئة 
بني البلديــن الصديقني وأكدا أهميــة تبادل مثل هذه 
الزيــارات التــي تســاهم يف تعزيز وتدعيــم عالقات 

الصداقة بني الجانبني.
وتــم خالل اللقاء - الذي حــرضه اللواء الركن عيىس 
ســيف محمــد املزروعي نائــب رئيــس أركان القوات 
املســلحة وعدد من كبار ضبــاط وزارة الدفاع - بحث 
أوجه التعاون يف املجاالت العســكرية والسبل الكفيلة 

بدعمها. البواردي خالل استقباله رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية 

رئيس اuركان يبحث التعاون الدفاعي مع نيوزيلند
التقــى الفريق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي رئيس أركان 
القوات املســلحة يف نوفمرب املــايض خالل الزيارة الرســمية 
التــي قام بها إىل نيوزيلندا معــايل جريي براونيل وزير الدفاع 

النيوزيلندي وذلك يف مقر وزارة الدفاع النيوزيلندية.
واســتعرض الجانبان خالل االجتامع عالقــات التعاون بني 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ونيوزيلندا واملتعلقة بالشؤون 
العســكرية والدفاعية وتبادل الخربات والزيارات والتنســيق 
املشــرتك وجوانــب تفعيلهــا وتطويرهــا مبا يخــدم املصالح 
املشرتكة للبلدين الصديقني ويدفع بها إىل آفاق أوسع وأرحب 

بجانب بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.
كــام اجتمع الفريــق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي مع 
الفريــق تيم كيتينغ قائد الدفــاع النيوزيلندي بحضور هيلني 

رئيس األركان خالل اللقاء كويلرت سكرتري وزير الدفاع النيوزيلندي والوفد املرافق.

رئيس اuركان يبحث التعاون العسكري مع مسؤولني v جزر فيجي
التقــى الفريــق الركن حمد محمــد ثاين الرميثــي رئيس أركان القوات املســلحة يف 
جمهوريــة جزر الفيجي دولة فرانك بيني مارامــا رئيس الوزراء الفيجي، وذلك خالل 
الزيــارة الرســمية التي قوم بهــا إىل جمهورية جزر الفيجــي يف نوفمرب املايض التقى 
خاللها مع عدد من املســؤولني لبحث عدد من املوضوعات املتعلقة بتطوير وتعزيز 

التعاون العسكري بني الجانبني.
تــم خالل االجتامع تبادل األحاديث الودية ومناقشــة عــدد من املوضوعات ذات 
االهتامم املشــرتك إضافة إىل تنــاول آخر التطورات عىل الســاحة الدولية. كام التقى 
الفريــق الركــن حمد محمد ثــاين الرميثي رئيــس أركان القوات املســلحة يف املبنى 
الحكومي ملكتب وزيــر الدفاع الفيجي الكولونيل تيمويك ناتوف وزير الهجرة واألمن 

القومي والدفاع.
رئيس االٔركان خالل استقباله رئيس الوزراء يف جمهورية جزر فيجي
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رئيس اuركان ي}أس وفد الدولة الجتماع "أركان التعاون"
تــرأس الفريــق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي رئيــس أركان القوات املســلحة وفد دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف االجتامع التشــاوري الثاين عرش للجنة العســكرية العليا لرؤساء 
األركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت الشقيقة 
مبشــاركة رؤســاء األركان يف دول املجلس واألمني العام املساعد للشــؤون العسكرية وقائد 

قوات درع الجزيرة املشرتكة.
ويأيت االجتامع اســتكامالً لسلسلة اللقاءات السابقة لرؤساء األركان بدول املجلس، والتي 
تعمــل دامئاً عىل تحقيق املزيد من التعاون العســكري بني القوات املســلحة لدول مجلس 
التعاون. ويســعى رؤســاء األركان خــالل اجتامعاتهــم إىل تقوية أوارص العمل العســكري 
املشــرتك، وتحقيق املزيد من التنســيق بني القوات املســلحة بدول مجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربية، ترجمة لتوجيهــات قادة دول املجلس الذين يولــون االهتامم لكل ما من 

شأنه حفظ أمن واستقرار دول املنطقة.
ويهــدف االجتــامع إىل تعزيز أوجه التعاون العســكري والدفاع املشــرتك وصوالً ملفهوم 
الرؤيــة والعمل املوحد ملختلف القطاعات العســكرية بجيــوش دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
رئس االٔركان والوفد املرافق خالل االجتامع

رئيس اuركان وقائد الدفاع الدمناركي يبحثان التعاون العسكري
اســتقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 
أركان القــوات املســلحة يف نوفمرب املــايض مبكتبه يف 
معســكر املقطع الفريق أول بيرت بارتــرام قائد الدفاع 

الدمناريك.
وبحث رئيس أركان القوات املســلحة وقائد الدفاع 
الدمنــاريك خالل اللقــاء - الذي حرضه عــدد من كبار 
ضباط القــوات املســلحة - أوجه التعاون والتنســيق 
بني القوات املســلحة لدولة اإلمــارات العربية املتحدة 
والدفــاع الدمنــاريك وطــرق تعزيز وتطويــر العالقات 

الثنائية بني الجانبني.

رئيس األركان خالل استقباله قائد الدفاع الدمناريك 

الرميثي يجتمع مع قائد قوة الدفاع اuس}الية v كان~ا

اجتمع الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 
يف نوفمرب املايض، مع الفريق مارك بنيســكن قائد قوة الدفاع األســرتالية، يف 

إطار الزيارة التي قام بها إىل أسرتاليا. 
واســتعرض الجانبــان، خالل االجتامع الذي حرضه الوفــد املرافق لرئيس 
األركان وعــدد مــن كبار ضباط الدفاع األســرتايل، عالقات التعــاون القامئة 
بني البلدين ذات الصلة بالشــؤون العســكرية والدفاعية وجوانب تفعيلها 
وتطويرهــا مبا يخدم املصلحة املشــرتكة، كام تم بحث عدد من املوضوعات 

ذات االهتامم املشرتك.

رئيس األركان خالل لقائه قائد قوة الدفاع األسرتالية 
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"القوات املسلحة" و"الشرطة الرياضي" توقعان مذكرة تفاهم v اجملال الرياضي 
وقعت القيــادة العامة للقوات املســلحة "مركــز الرتبية 
العسكري" واتحاد الرشطة الريايض مذكرة تفاهم للتعاون 

يف رفع مستوى القطاع الريايض وتبادل الخربات بينهام.
وشــهد توقيــع املذكــرة اللواء محمد خلفان الرميثي 
نائب القائــد العام لرشطة أبوظبي رئيــس مجلس اتحاد 
الرشطــة الريايض مؤكداً أهمية تعزيز جهود املؤسســات 
الرياضية لتحسني مستوى القطاع عىل نحو ينعكس إيجاباً 

عىل الرياضيني تجسيداً لرؤية القيادة العليا.
وقع املذكرة العميد الركن خليفة راشــد جمعة الهاميل 
قائد مركز الرتبية الرياضية يف القوات املسلحة وعن اتحاد 
الرشطــة الريــايض العقيد محمد حميد دملــوج الظاهري 

أمني الرس العام لالتحاد.
وتنظــم املذكرة التعــاون والرشاكة يف تبــادل الخربات 
الفنية واإلدارية يف مجال الرياضــة واملعلومات واملعارف 
الرياضيــة واإلصــدارات واملطبوعــات وإتاحــة الفرصــة 
للمشــاركة يف لجان وفــرق العمل املشــرتكة والتي تضم 

مسؤولني رياضيني لبحث كيفية تطوير العمل الريايض.
كــام تنص املذكرة عــىل تبادل الدعوات واملشــاركة يف 
املناســبات وامللتقيات واملؤمتــرات الرياضية واملتخصصة 

والتعاون يف أي مجاالت أخرى يتفق عليها الطرفان.

وتجيز املذكرة لكل طرف االســتعانة بالكوادر اإلدارية 
والفنية للطرف اآلخــر يف تنظيم وإدارة الفعاليات ووضع 
خطط وبرامج إعداد املنتخبات مبا يخدم مصلحة الرياضة 

يف الدولة ورفع املستوى الريايض الفني.
وقــال العميد ركن خليفة راشــد جمعــة الهاميل قائد 
مركز الرتبية الرياضية يف القوات املسلحة إن توقيع املذكرة 
مع اتحــاد الرشطة الريايض لها دوركبري يف خدمة الرياضة 
والرياضيني، مشرياً أنه يأيت ضمن دورنا الريايض الذي نقوم 

به كام لدى  الطرفني أهداف مجتمعية ورياضية تتشــابه 
لــذا جاء هذا التعاون اســتكامالً للعالقــات املتميزة التي 
تربطنــا بأخواننا يف اتحاد الرشطة الريايض ونحن ســعداء 

بهذا التوقيع 
وأشار الهاميل إىل أن القوات املسلحة تسعى إىل توثيق 
عرى التعاون والتواصل مع املؤسســات العاملة يف الدولة 
ملا فيه خري ومصلحة أفراد املجتمع خاصة الشباب الريايض 

منهم. 

خالل توقيع االتفاقية

قائد القوات البحرية يستقبل نظ`ه الدمناركي  ويبحث التعاون مع الناتو

اســتقبل اللواء الركن بحري إبراهيم ســامل املرشخ قائد 
القــوات البحريــة يف نوفمــرب املايض مبكتبــه يف قيادة 
القــوات البحرية..اللــواء بحري فرانــك تروجاهن قائد 

البحرية امللكية الدمناركية.
وتم خــالل املقابلة - التي حرضهــا عدد من ضباط 
القــوات البحريــة والوفــد املرافــق للضيــف - تبادل 

األحاديــث الوديــة ووجهات النظر يف عــدد من األمور 
ذات االهتــامم املشــرتك ال ســيام يف مجــاالت التعاون 

البحري بني البلدين الصديقني.
 من جانب آخراســتقبل اللواء الركن بحري إبراهيم 
سامل املرشخ قائد القوات البحرية يف نوفمرب املايض 
مبكتبــه يف قيادة القوات البحريــة أبوظبي الفريق 

بيرت هدسون قائد قيادة البحرية املشرتكة يف الناتو. 
وتم خــالل املقابلة التي حرضها عدد من ضباط 
القــوات البحريــة والوفــد املرافق للضيــف تبادل 
األحاديث الودية ووجهات النظر يف عدد من األمور 
ذات االهتامم املشــرتك ال سيام يف مجاالت التعاون 

البحري بني الجانبني.

و خالل استقباله بيرت هدسون قائد القوات البحرية خالل استقباله قائد البحرية امللكية الدمناركية 
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كبار قادة القوات املسلحة يعزون v وفاة Hمد خلف املزروعي
قدم وفد من القوات املسلحة برئاسة اللواء الركن عيىس سيف بن 
عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة، واجب العزاء 
يف وفاة املغفور له، بإذن الله تعاىل، محمد خلف املزروعي، وذلك 
خــالل الزيارة التي قام بها الوفــد إىل خيمة العزاء التي أقيمت يف 
مدينــة زايد يف املنطقة الغربية، التقــى خاللها اللواء فارس خلف 
املزروعي، شــقيق الفقيد، وولده خلف محمــد خلف املزروعي، 
وعدداً كبرياً من أبناء املنطقة الغربية ، حيث عرب الوفد عن خالص 
العزاء وصادق املواســاة يف مصابهم الجلل، سائالً الله العيل القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله 

الصرب والسلوان.

وزارة الدفاع تبحث تطوير التعاون مع نظ`تها اuمريكية
اســتقبل اللواء الدكتــور خليفة محمد ثــاين الرميثي، 
الوكيل املســاعد للسياسات والشــؤون االسرتاتيجية، يف 
مكتبه يف وزارة الدفاع، يف نوفمرب املايض، الدكتورة مارا 
كارلني، نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون االسرتاتيجية 

األمريكية، والوفد املرافق لها. 
وناقــش الطرفــان خــالل اللقاء الذي حــرضه عدد 
مــن كبار ضبــاط وزارة الدفاع، ســبل تطوير العالقات 
الدفاعية والشؤون االسرتاتيجية وتنميتها. وأشاد خليفة 
الرميثي بالعالقات الطيبة بــني البلدين، مؤكداً الحرص 
الدائم عىل أهمية تطويرها وتنميتها يف املجاالت كافة.

سلطان بن زايد ونائب رئيس األركان خالل تقديم التعازي لذوي الفقيد

قائد القوات اجلوية يستقبل نظ`ه اuمريكي

اســتقبل اللــواء الركن طيار إبراهيــم نارص محمد 
العلــوي قائد القــوات الجوية والدفــاع الجوي يف 
نوفمــرب املايض يف مكتبه مبعســكر املقطع الفريق 
أول هربــرت كااليــل قائــد قيادي القتــال الجوي 

األمريييك والوفد املرافق له.
وجــرى خالل اللقاء الذي حرضه عدد من ضباط 
القوات املســلحة تبادل األحاديث وبحث عدد من 

املوضوعات العسكرية ذات االهتامم املشرتك.

خالل اللقاء

قائد القوات الجوية ونظريه االٔمرييك خالل اللقاء
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استمرار مترين " سهام احلق "بني القوات املسلحة ا>ماراتية واملصرية 
تســتمر عىل أرض دولة اإلمارات العربية املتحدة فعاليات 
التمرين العســكري املشــرتك " ســهام الحق " بني القوات 
املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة والقوات املسلحة 
لجمهورية مرص العربية يف إطار حرص البلدين الشــقيقني 
عىل تعزيز مجاالت التعاون العســكري ودعم ركائز العمل 

العريب املشرتك.  
ويعد " سهام الحق " التمرين املشرتك الثالث يف أنشطة 
التعاون العســكري بني دولــة اإلمــارات العربية املتحدة 
وجمهورية مرص خالل هذا العــام بعـــد متريني " زايد 1 

" بدولة اإلمارات و" خليفة 1 " بجمهورية مرص العربية. 
ويــأيت التمريــن ضمن خطــة التامرين املشــرتكة التي 
يجريها البلديــن مع العديد من الدول العربية الشــقيقة 
بهــدف التدريب عــىل التخطيط وتنفيــذ إدارة العمليات 
العســكرية وتفعيل اإلجــراءات املوحــدة لتخطيط تنفيذ 

العمليات.
كــام يهدف مترين "ســهام الحــق" إىل إثــراء الخربات 
مبختلف الوحدات املشــاركة وصقلها وتطويرها الستيعاب 
متطلبات العمل العسكري املشرتك ملا له من أهمية ودور 
فاعل يف رفع مســتوى الكفاءة العسكرية عن طريق تبادل 
الخــربات واملهارات العســكرية بني البلدين الشــقيقني يف 
مختلــف العمليات العســكرية القتاليــة ومواصلة زيادة 
عمليات التنســيق املشــرتك وتحقيق التكامل املنشود مع 
رفع املســتوي العمليايت ملختلف القوات املشــاركة يف مثل 
هذه التامرين والعمل عيل تطبيق كافة اإلجراءات ومراحل 

التمرين وتنفيذ الواجبات املطلوبة مبهارة عالية.
كام أن هذا التمرين يأيت ليؤكد عىل التقارب والتحالف 
وتعميــق أوارص الصداقــة بني دولة اإلمــارات وجمهورية 
مرص الشقيقة واكتساب املزيد من الخربة امليدانية والقدرة 

القتالية بني القوات املسلحة يف البلدين الشقيقني . 

القوات اإلماراتية واملرصية خالل التمرين

فريق فرسان االمارات يزين سماء الصني
تزينت ســامء مدينة جوهاي الصينية أثناء معرض الطريان الصيني 
العارش للطــريان و الفضاء الذي إفتتــح يف نوفمرب املايض يف اليوم 
املصادف إلحتفال القوات الجوي الصينية مبرور خمســة وســتون 
عام من تأسيســها بألوان علم اإلمارات رســمها سبع فرسان (سبع 
طائرات من نوع ايرمايك) من فريق فرسان  اإلمارات التابع للقوات 
املســلحة اإلماراتية، الذي قدم لوحــات جميلة نالت إعجاب زوار 
  lI YUAN CHAO املعرض، برعاية نائب رئيس جمهورية الصني
وحضور اللــواء الركن طيــار إبراهيم نارص العلــوي قائد القوات 
الجويــة  والدفــاع الجوي والعميد ركن طيار خالد عمر باحســني 
امللحق العسكري يف سفارة لدولة لدى جمهورية الصني الشعبية.

قائد القوات الجوية يف صورة جامعية مع فرسان اإلمارات
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بقلم: )مد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

شركاء = حب الوطن وحمايته
 نعود بالذكريات ســنوات إىل الوراء، نسرتجع أياماً، كانت اإلمارات فيها دولة فتية تبني 
نفســها بنفسها، وتســتعني ببعض أصدقائها، وتعمل كل يشء من أجل أن يكون لها موقع 
بــني األمم ودول العامل، فهــذه الدولة تكونت يف وقت صعب، يف منطقة تتنازعها الحروب 
واألطــامع، يف جغرافيا ليس فيها مكان للكيانــات الصغرية، وهذا ما كان يدركه املغفور له 
بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، رحمه اللــه، وإخوانه حكام اإلمارات، 
فبعد أن خرج اإلنجليز من املنطقة أصبح التحدي الكبري لهذه اإلمارات الصغرية، هو كيفية 
املحافظة عىل نفســها وحامية شعوبها من أخطار ميكن أن تفتك بالصغار، لقد كان الخيار 
العبقــري هــو االتحاد، والتجمع كدولــة واحدة بدأت بفكرة اتحاد تســع إمارات صغرية، 
وانتهت بســبع إمارات، اليوم ونحن نحتفل مبرور ٤٣ عاماً عىل قيام دولة االتحاد، نشــعر 
كيف كان القادة املؤسســون ذوي نظرة بعيدة ونافذة، استطاعوا يف البدايات أن يتوقعوا 
املســتقبل، وبالتايل يعملوا من أجله ويفعلوا كل يشء من أجل أن يكون شــعبهم سعيداً، 
رغم ضعف اإلمكانيــات وقلة الرثوات ومحدودية أدوات البناء، لكنهم كانوا يحملون حباً 
كبرياً وحلامً بعيداً وقلباً يسع الجميع، لذا كان مرشوعهم ناجحاً، بل أصبح أمنوذجاً يستحق 

اإلعجاب والثناء. 
 إن ظــروف املنطقة والتحديات اليوم ال تقل صعوبة عــن تلك التحديات التي واجهها 
اآلبــاء، قبل أربعة عقــود، صحيح أن الرثوة أصبحت موجودة اليــوم، واإلمكانيات صارت 
متوافــرة، إال أن املرتبصني موجــودون أيضاً، والتحديات اإلقليميــة ال تقل جدية عن تلك 
التحديــات، بل قد تكون أخطر، ألنها تهدد مكتســبات وطن، وإنجازات أمة، ومســتقبل 
أجيال، لذا فإن ما يقوم به صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه الله، وأخوه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وإخوانهام حكام اإلمارات وإىل جانبهم الفريق 
أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة من دور يف حامية مكتسبات دولة االتحاد واستتباب األمن فيها واستقرارها، عمل 
كبــري يف ظروف إقليميــة وعاملية خطرية، تحتاج إىل يقظة وعمــل متواصل من أجل عبور 

هذه املرحلة املهمة. 
وإن كانت هذه مسؤولية القيادة، فإنها بال شك، وبالدرجة األوىل، مسؤولية كل مواطن 
يحب وطنه ويغار عىل ترابه، فبناء األوطان وحامية مكتسباتها ال تقترص عىل أحد، فالدول 
الناجحة والشــعوب الســعيدة هي التي يتكاتف جميع أفرادها وكل فئات املجتمع فيها، 
ورمبــا يف مواقــف عديدة ظهــر معدن أبناء هذا الوطن، وبال شــك فإنهــم يف أي مواقف 
مســتقبلية سيكونون يف املقدمة، جداراً أول للدفاع، حامية لهذا الوطن وذوداً عنه من كل 
مرتبص يريد الرش بهذه الدولة وأبنائها. كل عام وإماراتنا يف عزة ورفعة وشموخ، وكل عام 

وهي يف أمن وأمان واستقرار تحت ظل قيادتنا الرشيدة وشعبنا الويف.

أعمــاق



حصلــت مجلة « درع الوطــن» الصـــادرة 
عن القيــادة العامــة للقوات املســلحـــة 
اليــوم عىل شــهــــادة االعتمـــــاد الدويل 
ا يف  «اآليــزو 2208-9001» بعــد نجاحهــ
اجتيــاز عمليــة التدقيق الـــــذي أجرتـــه 
بيــــرو   -  Bureau Veritas  » رشكـــــة 
فريتاس» وإصدارها للشهادة املعتمدة بعد 
تأكدها من نجــاح املجلة يف مطابقة جميع 
املتطلبــات وتوافــق املامرســات واملعايري 

العاملية الالزمة إلدارة املجالت . 

...حتصل على شهادة ا$يزو
أول 1لة عسكرية * الشرق ا$وسط

ا%خبار
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درع الوطن 2لة 
عسكرية متميزة تواكب 

روح العصر وتقدم 
Nتوى إبداعي هادف

درع الوطن O مقدمة 
املؤسسات اQعالمية 
الصحفية التخصصية 

على املستوى اQقليمي 
Zوالدو

وتســلم الشهادة سعادة اللواء مطر سامل عيل الظاهري 
رئيس هيئــة اإلدارة والقــوى البرشيــة رئيس مجلس 
اإلدارة واملرشف العام عــىل مجلة درع الوطن بحضور 
العميد حســن عبدالوهــاب الحامدي مديــر التوجيه 
املعنوي واملقدم الركن يوســف جمعــة الحداد رئيس 
التحرير وســفيان املصمودي املديــر التنفيذي لرشكة " 
Bureau Veritas - بــريو فريتــاس " وعدد من ضباط 

القوات املسلحة وأرسة تحرير مجلة درع الوطن. 
وعــن حصول مجلة درع الوطن عىل شــهادة اآليزو 
أكد ســعادة اللــواء مطر ســامل عيل الظاهــري رئيس 
هيئــة اإلدارة والقوى البرشية املرشف العام عىل مجلة 
درع الوطــن عــىل أن حــرص املجلــة يف الحصول عىل 
هذه الشــهادة يأيت ضمــن توجيهات القيــادة العامة 
للقوات املســلحة والتي تســعى إىل تحقيق املزيد من 
التقــدم يف شــتى املجــاالت وخاصة يف مجــال اإلعالم 
العســكري، مؤكدا بأن مجلــة درع الوطن ومن خالل 
رؤيتهــا اإلعالمية الواضحة املالمح املرتكزة عىل االبتكار 
والجودة ومواكبة الغايات االسرتاتيجية للقوات املسلحة 
تسعى إىل صحافة عسكرية متميزة تواكب روح العرص 
وتقدم محتــوى إبداعي هادف يحرتم أســلوب الحياة 
االجتامعية والثقافية يف دولة االمارات إىل جانب ترسيخ 
تقاليــد وثقافة العمــل اإلعالمي االحــرتايف الجاد لدى 
العاملني يف الوســط اإلعالمي وتحديدا الصحفي وصوال 
إىل إعــداد كوادر تتمتع بالوعي واإلدراك من اإلعالميني 
العسكريني القادرين عىل مواكبة التطورات واملنجزات 
واملرشوعات التنموية الضخمة التي تشــهدها القوات 
املسلحة يف كافة أفرعها ومجاالتها مام يسهم يف صياغة 

مفهوم جديد لإلعالم العسكري املعارص. 
وأشار ســعادة اللواء مطر سامل عيل الظاهري رئيس 
هيئة اإلدارة والقــوى البرشية إىل أن الدور الذي تقوم 
بــه مجله درع الوطن والتقدير الذي تحظى به جعلت 

القامئــني عىل املجلــة ينظــرون بتفاؤل إىل املســتقبل 
ويبحثون دوما يف سبيل تعزيز دورها ومكانتها لتتواكب 
مع طموحات القيادة العامة للقوات املسلحة مستندين 
يف ذلك إىل فلســفة عميقــة تؤمن بــرضورة التحديث 
والتطويــر املســتمر مام يضمــن التفاعــل اإليجايب مع 
مختلف املتغريات اإلعالمية املحلية واإلقليمية والدولية 

متمنيا املزيد من النجاحات للمجلة. 
مــن جانبه أكد املقدم الركن يوســف جمعة الحداد 
رئيــس تحريــر املجلة أن حصــول املجلة عىل شــهادة 
اآليزو وضعها يف مقدمة املؤسســات اإلعالمية الصحفية 
التخصصية عىل املستوى اإلقليمي والدويل التي تحصلت 
عىل هذه الشــهادات .. منوها بــأن هذا اإلنجاز يضاف 
إىل سلســلة اإلنجازات التي حققتها املجلة يف السنوات 

القليلة املاضية والتي كانــت نتيجة لجهود القامئني 
عليها منذ بداية تأسيســها يف أغســطس 1971 وفقا 
لتوجيهــات القيــادة العامة للقوات املســلحة التي 
تدعو إىل تطوير وتحســني اإلعالم العسكري وخاصة 

يف مجال الصحافة العسكرية . 
وهنأ ســفيان املصمودي املدير التنفيذي للرشكة 
القامئــني عىل املجلة مؤكدا بــأن حصول مجلة درع 
الوطن عىل هذه الشــهادة يعد إنجاز باعتبارها من 
أوائل املجالت العســكرية املتخصصــة التي تحصل 
عىل هذه الشــهادة عىل املستوى اإلقليمي والدويل 
وما هذا إال دليل عىل حرفية ومهنية املجلة والقامئني 

عليها •



20

يوم العلم

|  العدد 515 |  ديسمرب 2014  |

رفع علم الدولة - مدينة زايد العسكرية

شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة لحظات تاريخية، 
ظهر الثالــث من نوفمرب املايض، يف متام الســاعة الثانية 
عرشة ظهراً، إذ التف شــعب اإلمارات وقيادته حول علم 
الدولــة، ووقفوا له يف وقت واحــد، وهتفوا بنداء واحد، 
لتظل رايته خفاقة أبية، تقدمهم يف ذلك صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم ديب، حيث رفــع العلم يف 
مدينة زايد العسكرية، مع تشــكيلة من القوات الجوية 

والربية والبحرية من قواتنا املسلحة.
وأكد سموه يف كلمة وجهها لهم أن «هذا العلم رفعه 
قبلهم زايد وراشد وإخوانهام، وأخلصوا له وبذلوا حياتهم 

مــن أجله، وجــاء من بعدهــم مئات اآلالف مــن أبناء 
اإلمارات الذين أقســموا عىل خدمة هذا العلم وحاميته 
وبــذل الروح مــن أجله ليظل مرفوعاً عــىل كل ذرة من 

تراب اإلمارات».
وقال صاحب السمـــو الشيخ محمــــد بن راشـــــد 
آل مكتوم، بعد رفعه العلم، يف كلمته للقوات املســلحة 
«أنتم اليوم تكملون مسرية بدأها زايد، ويقودها خليفة، 
وتضــم آالف فــرق العمل يف كل أرجاء الوطن، مســرية 
شــيدت دولة، وغرســت لها علامً يف سامء األمم، وبنت 
إنساناً، ورفعت بنياناً، ووصل خريها وعطاؤها كل أرجاء 

املعمورة».

وأضاف سموه «نجدد العهد والوعد لشعب اإلمارات 
عىل خدمته ورفعته، ولرتاب اإلمارات عىل بذل الروح من 
أجله، ولعلم اإلمارات عىل اإلخالص له وترســيخ مكانته، 
عاش علمنا وعاش اتحاد إماراتنا.. وعاشــت بالدنا عزيزة 

أبية».
وقال ســموه «علمنا ليس رايــة أو عالمة بل هو عزة 
ورفعة وكرامة.. يحميه رجال القوات املســلحة، ويرفعه 

أبناء اإلمارات املخلصون يف كل مكان».
وقد شــهد صاحب السمو الشيخ محمــد بن راشـــد 
آل مكتوم مســرية لوحدات مختارة من القوات املسلحة 
بهذه املناســبة، شــاركت فيهــا القوات الربيــة والجوية 

<مد بن راشد: علُمنا عزة وكرامة 
حتميــة قواتنا ويرفعه أبناؤنا اخمللصون
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مشاعرنا جتاه علم 
الدولة S تتغP منذ 

قيام اVحتاد...بل 
زادتها اXيام قوة 
Zوشموخ Zورسوخ

جندد العهد والوعد 
لشعب اVمارات على 

خدمته ورفعته..
ولbاب اVمارات على 
بذل الروح من أجله

عاش علمنا ..
وعاش احتاد إماراتنا.. 

وعاشت بالدنا عزيرة أبية

والبحرية، واستمع سموه لعرض تقدميي من اللواء الركن 
طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس 
هيئــة الخدمة الوطنيــة واالحتياطية يف القيــادة العامة 
للقوات املســلحة، حول مســرية الخدمة الوطنية وأهم 
املنجــزات حتــى اآلن، وأعداد الشــباب والفتيات الذين 

انضموا إليها، والدورات الجديدة املقبلة.
وقد أشــاد صاحب السمو الشيـــخ محمد بن راشــد 
آل مكتوم بتلبية الشباب نداء الوطن، واالنضامم للخدمة 
الوطنية يف القوات املســلحة، حيث قال ســموه «حامية 
الدولة واملحافظة عىل استقاللها وسيادتها واجب وطني 
مقدس، وســاحات القوات املسلحة هي ميادين رجولة، 

والخدمة فيها رشف، والتخرج فيها بطولة، وشــبابنا هم 
حامة وطننا ودرعه، وعليهم تقع مســؤولية الدفاع عن 
كل ترابه». وقال صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم «كل مواطــن يف عمله أو يف دراســته أو يف 
معســكره هو جندي لهذا الوطن، الوطن هو ما يجمعنا 
ويوحدنا ويعطينا الدافع ليكون كل يوم أفضل من الذي 
قبله، وكل عام أحســن من الذي سبقه وكل إنجاز أعظم 

وأفضل وأجمل دامئاً».
وأضاف ســموه «وحدنــا توقيت رفع العلــم لنقول 
للجميع إننا لسنا إمارات، نحن دولة اإلمارات، ولنغرس 

يف أجيالنا أن علمنا هو رمز احرتام دولتنا».

وقال ســموه «مشاعرنا تجاه علم الدولة مل تتغري منذ 
قيام االتحاد، بل زادتها األيام قوة ورســوخاً وشــموخاً، 
ويزيدنــا فخراً وارتياحاً أننا نرى هذه املشــاعر قوية يف 
أبنائنا، تحركهــم وتعطيهم الدافع للبذل والعطاء يف كل 

امليادين».
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، بحضور الفريق ســمو الشــيخ سيف بن زايد آل 
نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو 
الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير شــؤون الرئاســة، ورئيــس أركان القوات 
املســلحة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي، وعدد 

 كبار قادة القوات املسلحة أثناء تحية العلم

محمد بن راشد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد ورئيس األركان ورئيس هيئة الخدمة الوطنية يحيون العلم
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من قادة أفرع القوات املسلحة وكبار الضباط، إىل أبنائه 
وبناتــه امللتحقني بالخدمــة الوطنية (الدفعــة األوىل)، 
الذين شــاركوا يف مراســم رفع علم الدولة عىل ســارية 
مدينة زايد العسكرية، موجهاً الشباب إىل أهمية االلتزام 
بالقيم واألخالق واملبادئ العســكرية، قائالً سموه «نحن 
فخورون بكم وبحامســكم وإقبالكــم عىل االنخراط يف 
الخدمة الوطنيــة، يك تكونوا قدوة إلخوانكم من الجيل 
الالحق، الذين ســيأتون من بعدكم ويلتحقون بالخدمة 
الوطنيــة، والخدمة رشف وتضحيــة ورجولة وانتامء إىل 
الوطن الغايل الذي عشــتم وتربيتم عــىل تراب أرضه، 
فأنتم اليوم جنود املســتقبل فكونوا عىل قدر املسؤولية 
الوطنيــة وحافظوا عىل الــروح الوطنيــة والحامس يك 
تواصلوا املســرية عىل طريق أداء واجبكم الوطني بكل 

تفاٍن وإخالص وشجاعة».
 وأضاف صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشـــــد 
آل مكتوم، مخاطباً الشــباب: «زايد وراشــد، طيب الله 
ثراهام، رفعــا العلم منذ أكرث مــن 40 عاماً، ونحن من 
بعدهام رفعنا علم دولتنا وحافظنا عليه مرفوعاً شامخاً 
خفاقــاً، وأنتم اليوم ترفعون هــذه الراية العزيزة، راية 
الوطــن، مــع إخوانكم ضبــاط وأفراد قواتنا املســلحة 
الباســلة، مــن أجــل عــزة الوطــن ورفعتــه وحامية 

مكتسباته».
وحثهم ســموه عىل جديــة التدريب وطاعة املدربني 
والقادة العســكريني، من أجل أن يتخرجوا رجاالً أشداء 
قادريــن عىل الدفــاع عن وطنهم وشــعبهم ومنجزاتهم 

الوطنية، جنباً إىل جنب مع أبناء القوات املسلحة.
وأعــرب صاحب الســمو نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم ديب عن اعتزازه أميا اعتزاز بتطوع 
بنات الوطن وانخراطهن يف الــدورة التدريبية وخاطب 
ســموه الفتيــات، قائــالً «أنــنت مبعــث فخــر واعتزاز 
لقيادتكــن وأهلكــن وأبنــاء شــعبكن، ألنكــن تحلينت 
بالشــجاعة والروح الوطنية العالية، والتحقنت بالخدمة  محمد بن راشد يستمع إليجاز عن الخدمة الوطنية بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد والفريق حمد الرميثي

نائب رئيس الدولة ومنصور بن زايد يف حديث مع رئيس أركان القوات املسلحة

مناســبة نجدد فيهــا العهد للقيادة الرشــيدة 
ملواصلة العمل تحت قيادة سيدي رئيس الدولة

مناســبة وطنية نجدد فيها الوالء للقيادة 
الحكيمة

يوم العلم مناسبة نؤكد من خاللها العهد 
بالحفاظ عىل مكتسباتنا الوطنية
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الوطنية، ما يؤكــد رؤيتنا أن الفتاة عنرص برشي رئيس، 
ومكــون فاعل يف مجتمعنــا العريب املســلم، وأنا أقدر 
لكــّن هذه املعنويات الوطنية العالية التي تعكس روح 
التالحــم الوطني والتكاتف بني مختلف فئات شــعبنا، 
ذكــوراً وإناثــاً، وفقكم الله جميعاً ملــا فيه خريكم وخري 

الوطن العزيز».
ثم اســتمع صاحب السمو الشيــــخ محمد بن راشد 
آل مكتوم إىل الرشح الذي قدمه اللواء الشــيخ أحمد بن 
طحنون آل نهيان، ومســاعدوه يف هيئة الخدمة الوطنية 
واالحتياطية، حول أهــداف الخدمة الوطنية املتمثلة يف 
تعزيز القيم الوطنية والتالحم الوطني بني أفراد الشعب، 
وبني الشــعب والقيادة، وتعزيــز االنتامء والوالء للوطن 
والقيــادة الحكيمة، وتعزيــز القدرات األمنيــة لدولتنا، 
وجعلها عامل اســتقرار يف املنطقــة، واالرتقاء باملجتمع 
من الناحية الصحيــة، ثم تحقيق التجانس بني املواطنني 
مبا يضمن تحقيق االستقرار الداخيل وتقوية وترسيخ ثقة 

املواطن مبؤسساته األمنية والدفاعية •

تصوير:
عيل الجنيبي
محمد الخرض

الفتاة عنصر بشري 
رئيس ومكون فاعل 

= >تمعنا العربي 
املسلم

محمد بن راشد يتحدث مع عدد من مجندي الخدمة الوطنية خالل اإلحتفال

محمد بن راشد يف حديث مع عدد من بنات الوطن مجندات الخدمة الوطنية خالل اإلحتفال

مناســبة نجدد العهد لبذل املزيد لخدمة 
الوطن والقيادة الرشيدة

مناسبة تجسد قوة الوالء واإلنتامء 
للقيادة الرشيدة

تعبري صادق للحب والوالء املطلق 
للقيادة الرشيدة



انطلقت فعاليات بطولة القوات املسلحة األوىل للجوجيستو ضمن أنشطة درع التفوق للعام 
2014-2015 وذلك يف الصالة املغطاة ملركز الرتبية الرياضية العسكري يف أبوظبي بحضور العميد 
الركن خليفه راشد جمعة الهاميل قائد مركز الرتبية الرياضية العسكري و يوسف عبدالله البطران 
عضو مجلس اتحاد االمارات للجيوجستو مدير األندية واملراكز وعدد من ضباط القوات املسلحة.

تغطية: الرائد/ جميل خميس السعدي

تصوير: عيسى عبيد الزعابي

بالتعاون مع احتاد اDمارات للجوجيستــــو...
JوKالقوات املسلحة تنظم بطولة اجلوجيستو ا
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نحن والمجتمع



وتأيت هذه البطولة من منطلق حرص القيادة العامة 
للقوات املسلحة لرفع مســتوى اللياقة البدنية للضباط 
والرتب األخرى بالقوات املســلحة وتنمية روح التنافس 
واملثابرة يف مختلف املســابقات والبطــوالت الرياضية 
وذلك يف اطار حــرص قيادتنا الحكيمة عىل جعل قواتنا 
املســلحة عىل اعىل مستويات الكفاءة القتالية والبدنية 
من خالل الدعم والرعاية املستمرة من قبل الفريق أول 
ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد ابوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املســلحة ودعمه املســتمر 
لالنشــطة الرياضية بغرض رفع اللياقة والكفاءة البدنية 
للضباط والرتــب األخرى وبث روح املنافســة منخالل 

املشاركة يف االنشطة الرياضية املختلفة .
وانقســمت البطولة إىل عدد من املنافســات والتي 
متثل ( منافسات الصغار ، منافسات الناشئني ، منافسات 
الكبار للحزام األزرق، ومنافسات الكرب للحزام األبيض).

وأكد العميد الركن خليفه راشــد جمعة الهاميل قائد 
مركز الرتبية الرياضية العسكري  يف كلمه له عىل رضورة 
رفع مســتوى اللياقة البدنية للضبــاط والرتب األخرى 
بالقــوات املســلحة وتنمية روح التنافــس واملثابرة من 
خالل تنظيم املســابقات والبطوالت الرياضية، وقال: " 
نظرا لحرص قيادتنا الحكيمة عىل جعل قواتنا املســلحة 
عىل أعىل مستويات الكفاءة القتالية والبدنية فإن الدعم 

والرعاية املستمرة التي يقدمها سيدي الفريق أول  سمو 
الشــيخ محمد بن زايد ال نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة ودعمه املستمر لألنشطة 
الرياضية بغرض رفع اللياقــة والكفاءة البدنية للضباط 
والرتب األخرى وبث روح املنافســة والكفاح من خالل 
املشــاركة يف األنشــطة الرياضية املختلفة إميانا منه بأن 
كفاءة الجندي املقاتل تتطلب أعىل مســتويات الكفاءة 
البدنية" وأشــار قائد مركز الرتبية الرياضية العســكري 
إىل أن األنشــطة الرياضة التي تقام يف القوات املسلحة 
تهدف إىل زيادة التقارب االجتامعي بني الضباط والرتب 

األخرى وبث روح العمل كفريق" .

وحث قائــد املركز الالعبني واإلداريــني والفنيني عىل 
مواصلــة تحقيق النتائج املتميزة واملحافظة عىل املكانة 
التي وصلت إليها لعبة الجوجيتسو يف اإلمارات وتعزيزها 
بتحقيق املزيد من البطوالت مــع األخذ باالعتبار دوماً 
التفوق يف املجال التعليمي والعميل ومواصلة التحصيل 

العلمي واملعريف ألنه مفتاح التقدم .
وحول هذه البطولة توجه يوســف عبد الله البطران 
عضو مجلــس إدارة اتحاد االمارات للجوجيتســو مدير 
األنديــة واملراكــز وبالنيابــة عن رئيس وأعضــاء اتحاد 
اإلمارات لرياضة الجيوجيتســو  بالشكر للقيادة العامة  
للقوات املســلحة  يف إدراج رياضة الجيوجيتســو ضمن 
أنشــطة القــوات املســلحة الرياضية،  مشــيداً بالروح 
العالية والثقة بالنفس التــي عززت من تحقيق النتائج 
الطيبــة يف هذه البطولة مع مــا يتمتع به الالعبون من 
قدرات ومهارات عالية تم صقلهــا بالتامرين واملواظبة 

عىل التدريبات .
وأشار البطران إىل أهمية املشاركة يف البطوالت كافة 
واالحتكاك بالالعبني أصحاب الخربات ألن ذلك من شأنه 
أن يطور من املستوى الفني والبدين والنفيس لالعبني •

ا-نشطة الرياضة التي 
تقام 5 القوات املسلحة 

تهدف إ= زيادة التقارب 
االجتماعي بني الضباط 
والرتب ا-خرى وبث روح 

العمل كفريق
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الخدمة الوطنية

أشــاد سمو الشــيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 
الحاكــم يف املنطقة الرشقية بالشــباب املواطنني الذين 
لبــوا نــداء الواجب وانخرطــوا يف مراكز ومعســكرات 
تدريب الخدمــة الوطنية عىل مســتوى الدولة، مثمناً 
ســموه إصدار صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 
"حفظــه اللــه" قانون الخدمــة الوطنيــة واالحتياطية 
والذي يصب يف مصلحة الدفاع عن الوطن واالســتعداد 

الدائم للمحافظة عىل أمن واستقرار البالد . 
وأشار سموه إىل تجاوب جميع رشائح املجتمع حيال 
تجربــة الخدمة الوطنية واالحتياطيــة التزاما بالقانون 
الذي أصدره صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايـــد 

آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". 
جاء ذلــك خالل الزيــارة التي قام بها ســمو ممثل 
الحاكــم يف املنطقة الرشقيــة إىل مركز تدريب مجندي 
الخدمــة الوطنية واالحتياطية يف ســيح اللحمة مبدينة 
العني ورافق ســموه خاللها الشــيخ هزاع بن طحنــون 
آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية. 
وعن أهمية قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية قال 
ســموه "الشك إننا ننظر بإكبار اىل هؤالء الشباب الذين 
لبــوا النداء فداء لهذا الوطــن حيث أن إصدار صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
ـ القانون  ـ حفظه الله  القائــد األعىل للقوات املســلحة 
االتحادي رقم 6 لســنة 2014 بشــأن الخدمة الوطنية 
واالحتياطيــة يســهم يف ترســيخ وتعميق قيــم الوالء 
واالنتامء والتضحية يف نفوس أبناء الوطن .. موضحا أن 
الخدمــة الوطنية واجب مقدس تجــاه الوطن وقيادته 
الرشــيدة التــي احتضنــت أبناءها ووفرت لهم ســبل 
العيــش الكريم حتى غدا شــعب اإلمارات من أســعد 

شعوب العامل. 
بعدها انتقل سمو ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية 
يف جولــة إىل ميادين ومواقع التدريب ملجندي الخدمة 
الوطنية بدأت يف منطقة حصص التدريب عىل استخدام 
األسلحة املختلفة حيث يتعرف املتدرب عىل الخصائص 
واملواصفات الفنية لألسلحة ثم انتقل سموه إىل الصالة 
الرياضيــة التي يتم فيها تدريب املجندين ورفع اللياقة 
البدنية من خالل مامرسة عدد من الرياضات الجسدية 
ومنهــا رياضة الجوجيتســو التي تســاعد عىل اإلعداد 
البــدين للقتــال املتالحم القريــب وذلك لرفــع كفاءة 

املتدرب للدفاع عن النفس. 

تصوير:
راشد املزروعي

طحنون بن محمد يزور مركز تدريب مجندي الخدمة الوطنية واالحتياطية
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أحمد بن محمد بن راشد يستكمل إجراءات االنضمام للخدمة الوطنية

«سعدك يا وطن» حفل استعراضي كبير بمناسبة 
اليوم الوطني في أبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحتفل العاصمة 
أبوظبي يوم الثاين من ديسمرب املقبل باليوم الوطني الـ 
43 لقيام اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة بإقامة 
"سعدك يا وطن"  حفل استعرايض كبري يحمل عنوان 
وذلك أمام منصة االستعراض يف مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض .
ويشمل الحفل الذي يبدأ عرصا تنظيم عرض عسكري 
للخدمة  األوىل  الدفعة  تقدمه  الرئيسية  املنصة  أمام 
الوطنية واالحتياطية الذين أمتوا فرتة التدريب األسايس 
ليؤكدوا بذلك جاهزيتهم الكاملة للدفاع عن تراب الوطن 
وانتامئهم  محبتهم  عن  وليعربوا  حياضه  عن  والذود 
والقيادة  املسرية  لقائد  وامتنانهم  وشكرهم  لوطنهم 
الحكيمة عىل إتاحة الفرصة أمامهم لتلبية نداء الوطن 
واكتسابهم  نفوسهم،  يف  الوطنية  املسؤوليات  وتعزيز 

الخربة امليدانية والعملية يف ميادين العز والرشف.
كام يشمل العرض العسكري استعراضا رمزيا لبعض 
األسلحة الحديثة واآلليات واملعدات التي دخلت 
الخدمة حديثا من مختلف صنوف األسلحة الربية 

والبحرية والجوية ومنظومات الدفاع الجوي. 

اســتكمل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس 
اللجنة األوملبية الوطنية إجراءات االنضامم للخدمة العسكرية يف 
معســكر آل نهيان بأبوظبي مع كون سموه ضمن الفئة العمرية 
التــي طالبتهــم هيئة الخدمــة الوطنية واالحتياطية باســتكامل 
إجراءات التســجيل تلبية لقانون الخدمــة الوطنية واالحتياطية 
الذي أصدره صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولة حفظــه الله تعزيزا ألمن وســالمة الوطن وحامية 

لرتابه وصيانة ملكتسباته. 

وقال ســمو الشــيخ أحمد بــن محمد بن راشــد آل مكتوم 
عقب االنتهاء من إجراءات التســجيل: "الشــك أن االنضامم إىل 
الخدمــة الوطنية وســام نحمله عىل صدورنــا وهو رشف قبل 
أن يكــون واجبــا علينا القيــام به والبد من تلبيــة نداء الوطن 
وفق ما أقره قانون الخدمــة الوطنية واالحتياطية الذي أصدره 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
حفظه الله والذي يشمل الفئة العمرية املحددة من 18 إىل 30 
عامــا ويســعدين اليوم انضاممي إىل هذه الــدورة واعترب نفيس 
محظوظا بنيل هذا الرشف" مؤكدا سموه أنه يف ميادين الرشف 
والرجولــة والبطولــة ال توجد ألقاب أو أســامء أو مناصب بل 

تضحيــة وفــداء وبــذل وعطــاء ". 
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حمدان بن زايد: الخدمة الوطنية ترسيخ لقيم الوالء للوطن

مثن ســمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيــان، ممثل 
الحاكــم يف املنطقــة الغربية، إصدار صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة القائد 
األعىل للقوات املســلحة، حفظه اللــه، قانون الخدمة 
الوطنيــة واالحتياطية الذي يصــب يف مصلحة الدفاع 
عن الوطن، واالســتعداد الدائــم للمحافظة عىل أمن 

واستقرار البالد.
وأشاد سموه بحرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، وإخوانهام 
أصحاب الســمو حــكام اإلمارات، والفريق أول ســمو 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيــان، ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
جاء ذلك، خالل الزيارة التي قام بها سموه يف نوفمرب 
املــايض إىل مركــز تدريــب مجندي الخدمــة الوطنية 
واالحتياطية يف ليوا باملنطقة الغربية، وذلك حرصاً من 
ســموه عىل االلتقاء بأبنائه امللتحقني بالخدمة الوطنية 
واالحتياطية، وتفقد برامجهــم التدريبية واالطالع عن 

زار مركز تدريب ليوا والتقى المجندين
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كثب عىل مســتوى ما تلقوه من تأهيل، وما اكتســبوه 
من مهارات ميدانية.

وأكد ســمو الشــيخ حمدان بن زايــد آل نهيان أن 
االنضامم إىل الخدمة الوطنية يحمل العديد من الفوائد 
للشباب، ملا تغرســه يف نفوسهم من ترسيخ لقيم الوالء 
واالنتــامء والتضحية وتحمل املســؤولية وتقدير قيمة 
الوقت، حيث وجه ســموه الدعوة إىل الشباب اإلمارايت 
ألن يضعوا تلــك الحقائق نصب أعينهــم، وأن يبادروا 
إىل تلبية نداء الواجــب باالنضامم إىل صفوف الخدمة 
الوطنية، مبتهالً ســموه إىل املوىل عــز وجل أن يوفقه 
وإياهــم وجميع أبنــاء اإلمارات يف تأكيــد عزة ورفعة 

وطننا الغايل.

فخر واعتزاز
وعرب ســموه عن فخره واعتزازه بجميع شــباب وبنات 
اإلمــارات الذيــن انضموا ملســرية الرشف، ولبــوا نداء 
الوطن، وانضموا ملياديــن البطولة والتضحية والرشف، 
منوهاً ســموه بــأن أبناء اإلمارات كافــة هم فداء لهذا 
الوطن الــذي أعطى لهم الكثري وعلمهــم الكثري، ومأل 

صدورهم فخراً مبنجزاته وقلوبهم تفانياً وحباً لخدمته.
ونوه ســموه بحرص ودعم قيادتنا الرشــيدة لقواتنا 
املســلحة وبالتطور الكبري الذي شــهدته وإســهاماتها 
بإيجابية وفعالية يف العديد من ساحات العمل اإلنساين 
العاملــي لحفظ األمن واالســتقرار، إضافة إىل تســخري 
إمكاناتها ومعســكراتها الســتقبال أبناء الدولة مجندي 

الخدمة الوطنية واالحتياطية.
وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد وصل 
إىل مركز تدريب مجندي الخدمة الوطنية واالحتياطية 
يف ليوا، حيث كان يف استقباله اللواء الركن عيىس سيف 
محمد املزروعي، نائب رئيس أركان القوات املســلحة، 
واللواء الركن طيار الشــيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، 
رئيــس هيئة الخدمة الوطنيــة واالحتياطية، وعدد من 

كبار ضباط القوات املسلحة والخدمة الوطنية.

تدريب وتأهيل
واســتمع ســموه إىل إيجاز عن مركــز تدريب الخدمة 
الوطنيــة يف ليوا من قبل قائد املركــز الذي قدم رشحاً 
مفصالً عن مراحل التدريب والتأهيل مللتحقي الخدمة 

الوطنية واالحتياطية.
ثم شاهد سموه املجندين وهم يتدربون عىل املشاة 
واالنضباط العســكري واكتســاب خصائــص الجندية، 
وتعرف إىل حصص اللياقة البدنية ورياضة الجيوجيتسو.

كام زار ســموه مقــر ســكن املجنديــن والقاعات 
ً عىل األسلحة، وانتقل بعدها  الدراسية وشــاهد تدريبا
ســموه إىل ميدان الرماية لألســلحة الخفيفة ملشاهدة 

تنفيذ رماية بالذخرية الحية.
وقــدم ســموه يف ختــام الجولة الشــكر إىل جميع 
املدربني والتقديــر والعرفان لألرس واألهــايل لوقوفهم 
املــرشف خلف أبنائهــم، وحث أبنــاءه املجندين عىل 
التفــاين يف ميــدان التدريب واالســتفادة مــن قادتهم 

ومدربيهم.

تصوير:
عيل الجنيبي
راشد املزروعي
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(11) ال عبًا  من المنتخب الوطني يسجلون في الخدمة الوطنية

أعلنــت هيئــة الخدمة الوطنيــة واالحتياطية يف نوفمرب املايض عــن إمتام 11 العباً 
من املنتخب الوطني األول لكرة القدم إلجراءات التســجيل للخدمة الوطنية مبركز 
تســجيل الرحامنية يف الشــارقة، حيث غادر الالعبون معسكر الدمام يف السعودية 

وصوالً إىل ديب إلمتام إجراءات التسجيل يف الخدمة الوطنية.
وكشــف اتحاد اإلمارات لكرة القدم عن أســامء الالعبني ال،11 وهم: عبدالعزيز 
صنقور، وعيل خصيف، وعيل ســامل، وعامر عبدالرحمن، وإســامعيل ســامل، وخالد 
عيىس، وخميس إســامعيل، ومحمــد أحمد، ومحمد عبدالرحمــن، ومهند العنزي، 
ووليد عباس . وتجدر اإلشارة إىل أن العبي املنتخب الوطني أظهروا رغبتهم بحامس 
بالغ يف تأدية واجبهم الوطني، وحرصاً شديداً عىل استكامل إجراءات التسجيل قبل 
انتهاء املوعد املحدد للتســجيل يف الخدمة الوطنية وذلك بحســب ما سمحت لهم 
ظروف التدريب، إذ تكبدوا عناء الســفر من وإىل املعســكر التدريبي وذلك يف أقل 

من 24 ساعة .
الجديــر بالذكــر أن العبي املنتخب عربوا عن إحساســهم الوطني العايل مبنتهى 
العنفوان، ومل يتقاعســوا أو يتهاونوا يف الرد عىل نداء الواجب، وتوافدوا الســتكامل 
إجراءات التســجيل اســتعداداً لاللتحاق بالخدمة الوطنية، مؤكداً أن اســتكاملهم 
لإلجــراءات ال يعني عدم مشــاركتهم يف "خليجي 22"، وأنه مــن املنتظر أن يكون 
لربنامــج الخدمة آثــار إيجابية يف الالعبني املنتســبني إليه، ســواء كان لناحية رفع 
مســتوى اللياقة البدنية، أو لناحية رفع املعنويات واملهارات القيادية وروح الفريق 

واالنضباط.

هيئة الخدمة الوطنية تعقد اجتماعا تنسيقيا مع وزارة الداخلية
عقدت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية مبقرها اجتامعها 
الــدوري التنســيقي مع اللجنــة الخاصة لدراســة تنفيذ 
مرشوع الخدمــة الوطنية واالحتياطية بــوزارة الداخلية 
برئاســة اللواء الركن طيار الشــيخ أحمــد بن طحنون آل 

نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية. 
حرض االجتامع معايل اللواء محمد خلفان مطر الرميثي 
نائــب القائــد العام لرشطــة أبوظبي وعــدد من ضباط 

القوات املسلحة ووزارة الداخلية. 
وبدأ االجتــامع بكلمة ملعايل اللــواء الرميثي مثن فيها 
التعــاون القائم بني القــوات املســلحة املتمثلة يف هيئة 
الخدمة الوطنيــة ووزارة الداخلية وأوضح معاليه أهمية 
هذه الرشاكة االســرتاتيجية يف تفعيــل القانون االتحادي 
رقــم /6 الصادر يف شــأن الخدمة الوطنيــة واالحتياطية 
وتعاون األطــراف يف تفعيلــه بالطــرق الصحيحة والتي 
تضمــن خروجه عــىل أكمل وجه وحســبام وضع له من 
برامج وخطط مشرتكة مع كافة الجهات املعنية يف الدولة. 
وقدمــت اللجنــة لرئيــس هيئــة الخدمــة الوطنيــة 
واالحتياطيــة عرضا توضيحيا ألهم املحــاور التي تناولتها 
الدراســة التــي أعدتها اللجنــة لتفعيل قانــون الخدمة 

الوطنية يف مختلف الجهات التابعة للوزارة. 
وتضمنــت الدراســة آليــة ومراحل التوزيــع ملجندي 
الخدمــة الوطنية بعد إمتامهم مرحلة التدريب األســايس 
موزعني حســب القيادات والوحدات واإلدارات الرئيسية 
واملساندة التابعة لكل من وزارة الداخلية والقيادة العامة 

لرشطة أبوظبي والقيادة العامة لرشطة ديب. 
كام شــمل العــرض التقدميي أهم املناهــج التدريبية 
التي تم وضعها مع اللجنة التعليمية املشــرتكة بالتعاون 
مع قيــادة التدريب االنفرادي يف القوات املســلحة التي 
ركــزت عــىل العديد مــن القضايــا املهمــة يف املجتمع 
كالجرائــم االلكرتونيــة والســالمة املروريــة ومكافحــة 
املخدرات واملواطنة الصالحة وغريها من القضايا ولتفعيل 
مناهج التدريب بالصــورة الصحيحة تم اختيار عدد من 
املحارضين مــن ذوي الكفاءة واملؤهلــني لتدريس هذه 

املناهج وفق الخطة الزمنية املعدة لذلك. 
واســتعرضت اللجنة القرار الوزاري الذي أقره الفريق 

ســمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية بشأن تنظيم أداء الخدمة الوطنية 
واالحتياطيــة يف وزارة الداخليــة والذي يحــدد الضوابط 
الالزمــة لتدريــب مجنــدي الخدمــة الوطنيــة يف وزارة 

الداخلية. 
وختمت اللجنة الخاصة لدراسة تنفيذ مرشوع الخدمة 
الوطنيــة واالحتياطية بوزارة الداخليــة اجتامعها بوضع 
أهــم التوصيات واالقرتاحات التي من شــأنها دفع عملية 

الرشاكة مع هيئة الخدمة الوطنية. 



31 |  ديسمرب 2014 |  العدد 515  |

MajedAlraisiy1@      ماجد الرئيسي
من الطبيعي أن يفخر اجلندي بزيارة قائده ، ولكن القائد احلقيقي هو 

من يفخر بزيارته جلنوده ويُبلغهم بأن الرهان عليهم 

الخدمة الوطنية: وتعزيز 
القوة الشاملة للدولة

لقــد رأينا رسعة اســتجابة شــباب الوطــن لقانون 
الخدمة الوطنية، فتفاعلهم كان عىل قدر املسؤولية 
وعنــد طموحــات قيادتنا الرشــيدة، حيــث اتضح 
جلياً ترحيب شــباب الوطن بقرار الخدمة الوطنية 
مــن خالل حامســتهم ورغبتهم األكيــدة يف الدفاع 
عــن الوطن وحاميته من األخطــار، وتعزيز مكانته 
التاريخيــة واالســرتاتيجية، ودعم وحــدة املجتمع، 
والفخر باالنتامء إىل الوطن، وتأكيد إميانهم الراســخ 
بقيــم الوالء واالنتــامء إىل وطنهــم والتفافهم حول 
قيادتهم، واســتعدادهم التــام لالنخراط يف الخدمة 
العســكرية من أجل حامية وطنهــم والذود عنه يف 
كل الظــروف، مؤكدين أنهم شــباب اليــوم ورجال 
الغــد، يعرفون جلياً دورهــم يف حامية وطنهم، وال 
يــرتددون يف التضحيــة بكل غال ونفيــس من أجل 

نهضته وعزته وقوته.
إن من أهداف الخدمة الوطنية إيجاد جيل جديد 
واثق وواعد، وميتلك مقومات الشــخصية القيادية، 
من حيــث مختلف الركائز كالقوة البدنية واالعتامد 
عىل الــذات وتحمل املســؤولية واالنضباط واحرتام 
القانــون وتقدير قيمة الوقــت، األمر الذي ال يعني 
فقر شــباب اإلمارات لتلك املقومات، بل إن الخدمة 
الوطنية سرتســخها، وســتعمل عــىل تطويرها وفق 
أســس علمية وتدريبات عملية، ما يسهم بالرضورة 
يف بناء الشــخصية الســوية ألبناء اإلمارات ويجعل 
منهم أفراداً قادرين عىل التعامل مع الحارض بآماله 

وتحدياته وصناعة املستقبل املنشود.

بقلم:
د. علي النعيمي

مدير جامعة ا2مارات

استجابة لدعوة أم اUمارات
تسجيل مجندي أبناء دلما داخل الجزيرة

في مؤتمر أكاديمية شرطة دبي
أحمد بن طحنون: الخدمة الوطنية تعد مواطنا وتبني  دولة قوية

توجــه يف نوفمرب املايض فريق من شــعبة تجنيد 
معســكر آل نهيان إىل جزيرة دملا اســتجابة لدعوة 
ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيســة االتحاد 
النســايئ العام الرئيســة األعــىل ملؤسســة التنمية 
األرسية رئيســة املجلس األعىل لألمومــة والطفولة، 
لتسهيل تســجيل كافة املواطنني املقيمني يف جزيرة 
دملــا ممن ينطبق عليهــم قانون الخدمــة الوطنية 
واالحتياطيــة وبهدف التخفيف عليهــم تكبد عناء 

السفر إىل مناطق تواجد مراكز التجنيد .

واســتضاف مركز الخدمات الحكومية املتكاملة 
"تــم" يف جزيــرة دملــا التابــع لبلديــة املنطقــة 
الغربيــة والذي يعنى بتقديــم الخدمات املتنوعة 
للمواطنــني فريــق التســجيل الخــاص بالخدمــة 

الوطنيــة. 

ومثــن املواطنون دعوة "أم اإلمارات" معربني عن 
خالص شكرهم وامتنانهم لسموها عىل هذه اللفتة 

الطيبة .

افتتح اللواء الركن طيار الشــيخ أحمد بن طحنون 
آل نهيــان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية، 
املؤمتــر العلمي الدويل الســابع الكادميية رشطة ديب 
تحت عنــوان " الخدمــة الوطنيــة ..حامية للحارض 

وضامنة للمستقبل" يف قاعة "محمد بن راشد" . 
وأســتعرض اللواء الركن طيار الشيخ أحمد مالمح 
تجربــة الخدمة الوطنية التي كانــت مؤخرا حديث 

الشــارع االمارايت وشغله الشــاغل، مؤكداً بأن الدولة 
تســعى ال إعداد مواطن صالــح ونافع وبناء مجتمع 
متالحم ومتامســك ودولة قوية ومنيعــة قادرة عىل 
املحافظــة عــىل مكانتهــا املرموقة وبناء مســتقبل 
آمن ومســتقر والســري قدما نحو تحقيق املزيد من 

اإلنجازات الحضارية.
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وقعــت رشكــة Saab للصناعات الدفاعيــة واألمنية 
عقداً مــع الحكومة االتحاديــة الربازيلية عرب قيادة 
الفضاء COMAER، يغطي تطوير وإنتاج 36 طائرة 
ُمقاتلة من طراز Gripen NG لصالح القوات الجوية 
الربازيلية. تبلغ القيمة اإلجاملية للطلبية حوايل 39.3 
مليــار كراون ســويدي. كام وقعت "ســاب" وقيادة 
الفضاء عقد تعاون صناعي لنقل تقنية جوهرية من 
"ســاب" إىل الصناعة الربازيليــة ليتم العمل بها ملدة 

عرش سنوات تقريباً.
يف 18 ديســمرب 2013، اختــارت الربازيل الطائرة 
"غريبــني إن. جــي." لتكون طائرتهــا املقاتلة للجيل 
الثــاين وذلك من خالل برنامــج التقييم F-X2. وقد 
أفضت النقاشــات التــي عقدها كافــة الفرقاء عىل 
التوصــل إىل هذا العقد، ويعتــرب التوقيع عىل العقد 

تتويجاً ناجحاً لتلك العملية برمتها.
كــام يتضمن العقــد أيضاً تطوير وإنتــاج أنظمة 
ومعدات مرتبطة بإنتاج الطائرات. يضم الربنامج 28 
طائرة ذات مقعد واحد ومثاين طائرات ذات مقعدين 

من طراز "غريبني إن. جي.".
وقــد رصح "ماركــوس ويلينبــريغ" رئيس مجلس 
إدارة Saab: "أنــه يوجد بالفعل تاريخ طويل وناجح 
من التعاون الصناعي بــني البلدين، وهذه االتفاقية 
التاريخية تأخــذ تلك الرشاكة إىل مســتوى جديد". 
ســتمتد شــحنات طائــرات "غريبني إن. جــي." إىل 

القوات الجوية الربازيلية بني عامي 2019 إىل 2024.
أما "هاكني بوســخي"، الرئيــس واملُدير التنفيذي 
لـ "ســاب" فقال: "إّن هذا العقــد مع الربازيل يُثِبت 
"غريبــني" كأقـــوى وأحدث نظــام طائــرة مقاتلــة 
يف الســوق. كام أنه يعــزز مركز "ســاب" يف طليعة 
ُمصنعي الطائرات املقاتلة يف العامل ويقوي انطالقتنا 

نحو النمو".
ويقــوي هذا العقــد مــن الروابط بني "ســاب" 
والصناعة الربازيلية، حيث ســتلعب Embraer دوراً 
رئيسياً كرشيك اســرتاتيجي يف برنامج "إف. إكس2"، 
وكجزء مــن خطة نقــل التقنية، ســتلعب الصناعة 
الربازيلية دوراً مهامً يف التطوير، وســتكون مســؤولة 

عــن إنتاج طائرة "غريبــني إن. جي." ذات املقعدين 
للقوات الجوية الربازيلية. 

ســتنضم الربازيل إىل الســويد لتشــارك يف إطالق 
الجيــل الثـــاين مــن طائرة "غريبــني" والتي تتمتع 
بنفس التصميم الذيك والتقنية الخالقـــة التي تتمتع 
بها األنـــــــواع املطورة من طائرة "غريبني" الحالية. 
تعمل طائــرة "غريبــني" حالياً يف الخدمــة الفعليـة 
يف كل مــن الســويد والتشــيك وهنغاريــا وجنوب 
أفريقيــا والقــوات الجويــة امللكيــة التايلندية، كام 
أنها تشــارك أيضا يف مدرسة اختبار املالحني الجويني 

امللكني الربيطانية.

فازت Cubic Applications, Inc.، وهي رشكة تشــغيلية تابعة لقطاع األعامل يف 
"خدمات إسناد املهامت" يف "كيوبيك كوربورايشن" بعقد طلبية خدمات قيمته 15 
مليون دوالر لصالح قيادة قــوات الجيش األمرييك FORSCOM، برنامج خدمات 
التدريب العمليايت وإســناد املوارد الثاين OPTARSS، وهو عقد ُمتعدد العطاءات 
ID/ مع كم غري محدود من عدد أعامل التنفيذ وكم غري محدود من كمية التنفيذ

.MTC ُمجّمع تدريب املهامت JBLM لقاعدة " لويس ماككورد" املشرتكة IQ
عقــد طلبية الخدمات هذا يرفع من خربة وقيادة "كيوبيك" يف خدمات إســناد 
التدريــب والتقنيات الحيــة واالفرتاضيــة والرتكيبية واأللعاب LVCG. وســتقوم 
"كيوبيك" مبســاعدة الجيــش األمرييك من خالل تقديم خدمات تعاقدية إلســناد 
متطلبــات املهامت العملياتية يف قاعدة "لويس ماككورد" املشــرتكة، وقيادة قوات 
الجيــش األمرييك، وقيادة العقيدة والتدريب TRADOC، وغريها من خالل وزارة 
الدفاع. سيقوم قسم اإلسناد التقني يف "كيوبيك" بتقديم اإلمكانيات لقاعدة "لويس 
ماككورد" املشــرتكة، ُمجّمع تدريب املهــامت، للتمكني من تنفيذ التدريب الفردي 
والجامعي، وتطوير القيادة، والتدريب عىل الوظائف القتالية، واملُشــبهات الفردية 

واملشبهات الجامعية إلسناد إدارة املنشآت وضبط الدخول.
ووفقاً لـ "ريش بريســتو" نائب الرئيس األعىل واملدير العام لكيوبيك، مجموعة 
إســناد العمليات والتثقيف OSEG فإن "كيوبيك ستســتمر يف تقديم أرقى نوعية 
وأخفض كلفة خدمات لبيئة التدريب املتكاملة الحية واالفرتاضية والرتكيبية واأللعاب، 

Gripen NG وال6ازيل توقعان اتفاق يتعلق بالطائرة Saab 

وذلك باالرتباط مع عقود إسناد الخدمات خاصتنا ملركز التدريب والجاهزية املشرتك 
JRTC يف "فورت بولك"، لوس أنجلوس منذ العام 2001، ومركز مشــبهات املعركة 
الكوري يف يونغ سان منذ العام 1991، ومركز املشبهات متعدد الجنسيات املشرتك 

يف "غرافنووهر، أملانيا منذ العام 2012".
إن منــح هذا العقد يقوي مــن دور "كيوبيك" كمزود عاملــي رئييس للخدمات 
التقنية الحية واالفرتاضية والرتكيبية واأللعــاب لوزارة الدفاع. إن هذا العقد الثُنايئ 
ُمتعــدد العطاءات مع كم غري محدود من عدد أعامل التنفيذ وكم غري محدود من 
كمية التنفيذ لربنامج خدمات التدريب العمليايت وإسناد املوارد يحوز عىل خدمات 
إســناد للمتطلبات التدريبية، واإلرشاف وتقييــم التدريب يف مختلف الوحدات يف 
الجيش األمرييك. تشــرتك قيادة قوات الجيش األمرييك مع قيادة العقيدة والتدرب 
وقيادة إدارة املنشــآت ومكونات أخرى يف الجيش إلســناد كافة مظاهر الجاهزية 

القتالية يف كافة أنحاء العامل.

منح شركة Cubic عقدF Gسناد التدريب ? اجليش ا;مريكي
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 NASA أكملت كل من وكالة الفضاء األمريكية
ورشكــة Lockheed Martin التجميــع النهايئ 
ملركبة الفضــاء Orion. ســتبقى مركبة الفضاء 
داخـل ُمنشــأة نظــام إيقـاف اإلطالق الخـاص 
بـ "ناســا" يف "مركز كينيدي للفضاء" إىل أن يحني 

موعد نقلها إىل منصة اإلطالق.
وقــد رصح "مايــكل مــاوس"، مديــر برنامج 
أوريــون" يف رشكة لوكهيــد مارتــن أّن "الهيكل 
الفــارغ للمركبــة الفضائية قد وصــل إىل مركز 
كنيــدي للفضاء منذ ســنتني، وقــد أكملنا اآلن 
تجميع منصة "أوريــون" البالغ طولها 72 قدم". 
وأضاف "نحــن جاهــزون اآلن إلطالقها للفضاء 

واختبار كل جزء فيها".
لقد تضمنت مراحــل التجميع النهايئ تركيب 
صفائح Ogive، والتي تحمــي مقصورة الطاقم 
من العوامل الصوتية واالهتزازات القاسية خالل 
عملية اإلطــالق والصعود نحــو األعىل. كام قام 
املهندســون برتكيــب ُمثبتات لتثبيــت الصفائح 
وقامــوا بتغطيتها بغطاء واقي مــن الحرارة. تم 
بعدهــا وضع "أوريــون" عىل رافعــة وتنصيبها 
يف االتجاه الصحيح لتتناســب مع عربة اإلطالق 

الثقيلة Delta IV، ووضعها يف منصة النقل.
ثم قام الفريق بعدها بإجراء ما يُعرف باختبار 

فــازت رشكــة BAE Systems بعقد إلنتــاج مدافع 
هاوتــزر M109A7 ذاتيــة الدفع وحامــالت ذخرية 

M992A3 إضافية للجيش األمرييك.
ويقــدم مدفع الهاوتــزر M109A7 تطــوراً كبرياً 
باملقارنة مع مدفــع الهاوتزر M109A6 باالدين ذايت 
الدفع وهو األمر الذي يســمح بإحراز تطور مستقبيل 

كبري.
وتــم يف أكتوبر 2013 منــح BAE Systems عقد 
 ،M109A7 أســايس ملدة عام خاص مبدفــع الهاوتزر
املعــروف ســابقاً باســم برنامــج باالديــن لألنظمة 
املتكاملــة. العقــد الحايل هو األول مــن ثالثة عقود 
اختيارية ملدة ســنة تــم منحه إلنتــاج 18 مجموعة 
آليات – وهي تضم 18 مدفع هاوتزر M109A7 و18 
حاملة ذخرية، آليات مقطورة مببلغ 142 مليون دوالر 
تقريباً. وحاملا يتم دراسة كافة الخيارات، فإن الجيش 
يفكــر يف رشاء ما مجموعــه 66.5 مجموعــة آليات 
إضافــة إىل قطع غيار وحقيبة لــوازم، ووثائق تقنية. 
 M109A7 تتضمن املجموعة الواحدة مدفع هاوتزر
باالدين ذايت الدفع مع مرافقه امليداين حاملة الذخرية 

.M992A3 املقطورة
يعتــرب مدفــع الهاوتــزر M109A7 تطــوراً كبرياً 
باملقارنة مع ســابقه املدفــع M109A6 باالدين ذايت 
الدفــع، حيث تم تغري الحجم والــوزن وآلية التربيد، 
مع توفري إمكانية تطويــر للتقنيات القادمة. يتضمن 
التصميم شاسيه ومحرك وعلبة الرتوس وآلية التعليق 
ونظام القيــادة العاديــة الخاصة بـ "بــراديل"، بينام 
تــم تطوير تقنيات الرفع من خالل برنامج التســديد 
املدفعــي الالخطــي مثل نظــام الطاقــة 600 فولط 
املوجود عــىل منت العربــة. يوفر التصميــم الرقمي 
األحدث، والقدرة عىل توليــد الطاقة إمكانية تطوير 
عظيمة لألحــامل املســتقبلية إضافة إىل اســتيعاب 

متطلبات شبكة املعركة الحالية.
 M109A7 يجري العمل حالياً عىل مدفع الهاوتزر
يف مســتودع الجيش يف "أنيســتون"، أالباما، ومصنع 
رشكة BAE Systems يف "يورك" بنســلفانيا. وســيتم 
اإلنتــاج النهــايئ يف مصنــع الرشكــة يف "إيغلــني"، 
أوكالهوما، حيث سيتم إرسال أول اآلليات إىل الجيش 

يف العام 2015.

Orion االنتهاء من تصنيع املركبة الفضائية

شركة BAE Systems تفوز بعقد Fنتاج 
M109A7 املدفع

تطهــري البنية االنســيابية، وهــو االختبار الذي 
يتحقق من كمية الغاز السائل املطلوب ضخه يف 
املســاحة بني صفائح Ogive واملركبة الفضائية. 
مهمــة الغاز هي التأكد من عدم تجمع الرطوبة 
أثناء نقل املركبة "أوريــون" لوضعها عىل منصة 
اإلطالق، وهو األمر الذي قد يتســبب يف حدوث 

تآكل وتلوث.
عندما تصــل "أوريون" إىل منصة اإلطالق 37، 
سيتم رفعها مبارشة 170 قدم نحو األعىل وربطها 
بالصــاروخ Delta IV الثقيل. ســيتم يف غضون 
األســابيع القليلــة التالية إجــراء ُمكاملة وربط 
مصادر الطاقة بني الصــاروخ واملركبة الفضائية، 
كام ســيتم التحقــق وموامئة الســطوح البينية 
بينهام اســتعداداً الختبار الرحلة االستكشــافية  

رقم 1 يف الرابع من ديسمرب.
وخالل اختبــار الرحلة االستكشــافية رقم 1، 
ســيتم إطــالق املركبــة الفضائية غــري املأهولة 
باســتخدام الصــاروخ Delta IV الثقيــل حيث 
ستسافر 3600 ميل بعيداً عن األرض - أي 15 مرة 
أبعد من محطــة الفضاء الدولية. وبنفس اليوم، 
ستعود "أوريون" إىل األرض برسعة 20000 ميل 
يف الساعة تقريباً لتقع يف املحيط الهادي. سيوفر 
اختبار الرحلة االستكشــافية رقم 1 للمهندســني 

بيانات حول األنظمة الرضورية لســالمة الطاقم 
مثــل أداء الدرع الحــراري، وعمليات االنفصال، 
وأداء الكرتونيات الطريان والربامج، وضبط ودليل 
االرتفاعــات، وعمــل مظلة الهبــوط، وعمليات 
االستعادة وذلك للموافقة عىل تصميامت املركبة 
الفضائيــة قبل أن تبدأ بحمــل البرش إىل أماكن 

جديدة يف الفضاء البعيد.

ج[ال داينامكس تتلقى 
84 مليون دوالر لتطوير 
Ohio صواريخ الغواصة

 General Dynamics منحــت البحريــة األمريكيــة رشكــة
Electric Boat عقــداً تعديليــاً بقيمــة 83.8 مليــون دوالر 
 Ohio للمتابعة يف تطوير حجــرة الصواريخ العامة للغواصة
replacement وغواصــة الصواريــخ البالســتية الربيطانيــة 
Successor. تعتــرب رشكــة "بووت إليكرتونيــك" رشكة تابعة 

بالكامل لرشكة "جرنال داينامكس".
يقــدم العقد متويالً لـ 17 أنبوب صــاروخ تعبوي: 12 منها 
للغواصة الربيطانية "سكسيســور"، وأربعة للغواصة "أوهايو 
ريباليسمينت"، وواحداً لـ "نظام األسلحة اإلسرتاتيجية"، وهو 
منشــأة اختبار برية، وســيتم تصنيع ما مجموعه 241 أنبوب 

خالل فرتة الربنامج.
يتطلــب هذا العقد الــذي أُبرم مبدئيا يف ديســمرب 2012 
واملُمتد لخمس ســنوات وبقيمة تصــل إىل 1.85 مليار دوالر، 
من رشكة Electric Boat إجراء أبحاث وأعامل تطوير للجيل 

الثاين من الصواريخ البالستية للبحرية.
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حصلــت رشكــة Raytheon عىل عقد متابعة بقيمة 174.5 مليــون دوالر من القوات 
 ISR الجوية األمريكية لتقديم إسناد ميداين ملهامت االستخبارات واملراقبة واالستطالع
عىل االرتفاعات العليا، ومهمة نظام األرضية املشرتكة املوزعة DCGS. هذه هي السنة 
الخامســة عرشة لـ "رايثون" والتي تكــون فيها رشيكاً ناجحاً للقــوات الجوية يف هذا 
العقد، وهي الســنة التاســعة التي تقوم فيها "رايثون" بتطبيق توفري للتكاليف ســنة 

بعد أُخرى.
ومنذ العام 2005، قامت "رايثون" بإســناد ما يزيد عىل 14000 مهمة محمولة جواً 
وأكــرث من 20000 مهمــة أرضية للقوات الجوية كجزء مــن برنامج الخدمات األرضية 
للُمتعاقــد. وطبقــاً لعقد ُمجّمع رونر روبنز للوجســتيات الجويــة يف القوات الجوية، 
فقد قامت "رايثون" بقيادة فريــق يقوم بتوفري خدمات أرضية من املُتعاقد للمقاتلني 
عىل مدار الســاعة يف العديد من املواقع حول العامل. تغطــي متطلبات املُتعاقد طيفاً 
واســعاً من إســناد العمليات األرضية مبا فيها صيانة النظام، والتدريب عىل العمليات، 
وفحوصات نظام ما قبل الطلعة الجوية، وإسناد املهمة خالل الطلعات الجوية، وتحليل 

املشاكل ملرحلة ما بعد املهمة، وتركيب أجهزة جديدة إجراء تحديثات عىل النظام.

وباإلضافــة إىل مهمة نظام األرضية املشــرتكة املوزعة، يقوم فريق "رايثون" بإســناد 
ُمعالجة وتوزيع البيانات عىل حساسات النظام غري املأهولة، ومناطق الضبط، وروابط 

البيانات.
"يقــوم ممثلــو ُمتعاقد الخدمــات امليدانية لدينــا بتقديم خربة حساســة للمهمة 
وهــم عىل اطالع وثيــق بكيفية عمل األنظمــة بأكملها وهو األمر الذي يســمح لهم 
بتقديم اإلسناد الناجح ملهمة نظام األرضية املشرتكة املوزعة"، وذلك وفقا ملا قاله "تود 
بروبريت"، نائب رئيس إســناد املهامت منطقة وتحديــث منطقة املهامت يف "رايثون" 
لالســتخبارات واملعلومات والخدمات. وأضاف السيد "تود بروبريت"، "لقد سمحت لنا 
رشاكتنا الطويلة مع القوات الجوية بالتعاون السلس مع عميلنا وذلك إلنجاح املهامت 

– لقد خفضنا التكلفة مع رفع إمكانية الوصول للنظام".
إن نظام األرضية املشــرتكة املوزعة هو نظام موزع يف كافة أنحاء العامل، ذو شــبكة 
مركزيــة، وهو نظــام تجميعي من عدة أنظمة يقوم بعمليات اســتخباراتية متضافرة. 
يقدم نظام األرضية املشــرتكة املوزعــة التوزيع املادي وااللكــرتوين لبيانات وعمليات 

وأنظمة االستخبارات واملراقبة واالستطالع.

القوات اجلوية ا;مريكية متنح شركة رايثون عقدF Gسناد مهمات املراقبة واالستطالع

تقنية تشويش جديدة تُحسن من تدريب ُمشغلي الرادار
تقوم رشكتي Airbus Defense وSpace بتحديث أنظمة 
التشــويش الراداريــة املُســتخدمة يف القوات املســلحة 
األملانية لتدريب ُمشــغيل الــرادار والطيارين. هذا يعني 
أن القوات املسلحة األملانية تســتخدم مقدراتها الخاصة 
يف قتال ُمهاجمي التشــويش االلكــرتوين لتعمل جنباً إىل 
جنــب مع الزيادة املُطردة يف املقدرات املُقدمة من هذه 

التقنيات الجديدة.
لقد قامت Airbus Defense وSpace بالفعل بإرسال 
أربعة أنظمة تشويش إىل GFD. وتقوم أنظمة التشويش 
 DRFM= ُمتعــددة الرتددات واملبنية عىل أســاس تقنية
Digital Radio Frequency Memory ذاكــرة 

الرتدد الالســليك الرقمية، تقوم مبحــاكاة هجامت اإلعاقة 
االلكرتونية، ومع هكذا ُمســاعدة، عىل سبيل املثال، ميكن 
تطوير العمليات لحاميــة الطائرة من هجامت الصواريخ 
املوجهــة بالرادار. وبقلب هذه العملية رأســاً عىل عقب، 
ميكــن تدريــب مشــغيل رادارات الدفاع الجــوي ملقاتلة 
هذا النوع من هجامت التشــويش من أجل إبقاء أنظمة 
الدفاع الجوي تعمل عىل الرغم من اإلجراءات االلكرتونية 

املضادة.
يف GFD، ميكن وضع أنظمة التشويش يف حجرية تحت 
أجنحة طائرة "لريجيت"، كام ميكن دمج أنظمة التشويش 

مع أية منصات طريان أخرى يف أي وقت.

أمُرك يختار «إيه إيه آر» لتصميم منشأة صيانة جديدة
أعلنت رشكة «إيه إيه آر» عن اختيارها من قبل املركز العسكري 
املتقدم للصيانة واإلصالح والَعمرة «أمرُك»، اململوكة ملبادلة وكل 
من رشكة «سيكورسيك» ورشكة «لوكهيد مارتن»، لتوفري الدعم يف 
تصميم، وتجهيز، وإدمـاج املناطق الرئيسـة ضمن منشأة تابعة 

لـ «أمرُك»، تعد األحدث من نوعها، وتقع يف مدينة العني.
وســيصبح املقر الجديد واحداً من أكرب املراكز املتخصصة يف 
مجال صيانــة وإصالح وعمرة الطائــرات يف العامل، وذلك ضمن 
مجمع «نرباس لصناعة الطــريان» الواقع يف مدينة العني، والذي 
يعتــرب منطقة حرة ســتحتضن كربيــات رشكات صناعة الطريان 
العامليــة، ويجري تطويــره بالتعاون بني كل مــن رشكة املبادلة 
للتنمية ورشكة مطارات أبوظبي، وذلك بهدف دعم إنشــاء مركز 

عاملي مستدام ومتميّز لصناعة الطريان يف أبوظبي.
وقد تم تأســيس «أمرك» ليكون مركــزاً رائداً لتوفري خدمات 
الصيانــة واإلصــالح والعمــرة للقــوات املســلحة اإلماراتيــة، 

واملؤسسات العســكرية يف جنوب آسيا والرشق األوسط وشامل 
أفريقيا. وستعمل املنشأة الجديدة التي متتد عىل مساحة تقارب 
1.2 مليــون قدم مربعة، عىل تقديم خدماتها ألكرث من 40 نوعاً 
مختلفــاً من الطائرات العســكرية. وتعد هــذه الخطوة إنجازاً 
نوعياً غري مســبوق من قبل أي منشــأة أخرى مامثلة يف منطقة 

جنوب آسيا والرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وتعاقــد مركــز «أمرُك» مع «إيــه إيــه آر» لتصميم مناطق 
الدعم، مبــا يف ذلك حظائر الطائرات ومناطــق اآلليات والعمل 
ومواقع العمليات الخاصة ملركز الصيانة العسكرية. وتتمتع «إيه 
إيه آر» بســمعة عامليــة يف قطاع صناعة الطريان، وال ســيام ما 
يتعلق بتحسني وتطوير الكفاءة التشــغيلية، وأوقات التشغيل، 
وتخفيــض التكاليف مــن خالل حلولها التــي تركز عىل العمالء 

بشكل خاص.
ويف هذه املناسبة، قال فهد الشاميس الرئيس التنفيذي 

ملركــز «أمرُك»: "لقــد قمنا باختيار «إيه إيــه آر» لدعمنا 
يف بنــاء هذه املنشــأة ذات املســتوى العاملــي، لخربتهم 
ومعرفتهم بهــذا املجال». وأضاف: «نتطلع لبدء العمل يف 
هذه املنشــأة التي ســتمكننا من تقليل تكاليف الصيانة، 
ورفــع جاهزية أســاطيل عمالئنــا، وتقديم فــرص عمل 

تتطلب مهارات تقنية عالية ملواطني دولة اإلمارات".
من جانبه، قال ديفيد ستورش، املدير التنفيذي لـ «إيه 
إيه آر»: "يتيح هذا االتفاق لدولة اإلمارات إمكانية مراقبة 
أعامل الصيانة للطائرات العسكرية واالستفادة من خربات 
«إيه إيه آر» وأفضل املامرســات املطبقة لديها». وأضاف: 
«قدمــت «إيــه إيــه آر» يف املــايض العديد مــن الربامج 
التدريبية االستشــارات لعمالئها، وسيسهم هذا االتفاق يف 
االرتقاء بأعاملنا إىل مستوى جديد، كام نأمل أن يؤدي إىل 

خلق فرص عمل جديدة مع افتتاح املنشأة".
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F135 احملركات uشركة "برات أند ويتني" حتصل على عقد لتوف
منحت وزارة الدفاع األمريكية رشكة Pratt & Whitney تعديالً عىل العقد املمنوح لهم سابقاً 
للدفعــة الثامنة من أنظمة الدفع  F135 ليتم تركيبها عىل الطائرة F-35 Lightning II. يرفع 
اإلعالن عن مبلغ 793 مليون دوالر قيمة العقد اإلجاملية إىل 1.052 مليار دوالر. العقد املمنوح 

سابقاً والذي تبلغ قيمته 259 مليون دوالر ُمخصص ملواد اإلدامة طويلة املدى واإلسناد.
يقدم عقد اإلنتاج املبديئ ُمنخفض النســبة LRIP للدفعة الثامنة ما مجموعه 48 ُمحركاً، 
كام يتضمن العقد أيضا إدارة الربنامج، واإلســناد الهنديس، وقطع الغيار. تم تخفيض السعر 
املتوســط ملحركات اإلقالع والهبــوط التقليدية والنمــوذج CTOL/CV، ومحركات اإلقالع 
القصــري والهبوط العمودي STOVL بنســبة ترتاوح بــني 3.5 إىل 4.5 باملائة عىل التعاقب 
من عقد اإلنتاج املبديئ ُمنخفض التكلفة للدفعة الســابعة إىل عقد اإلنتاج املبديئ ُمنخفض 

التكلفة للدفعة الثامنة.
 Pratt & فــإّن" ،F-35 وطبقــاً للفريــق "كريس بوغــدان"، الضابط التنفيــذي لربنامج
Whitney مستمرة يف الحفاظ عىل التزامها بتخفيض تكلفة نظام الدفع F135. لقد خاضت 
الحكومة نقاشــات لتخفيض الســعر لكل دفعة من املحركات، وقد أظهــرت عقود اإلنتاج 

ُمنخفضة التكلفة للعقدين السابع والثامن التزام برات أند ويتني بهذه الخطة".
 Pratt يف F135/F119 مــن جهته، قال "كريس فلني" نائب الرئيس يف برامــج محركات الـ
Whitney & "إن اهتامم برات أند ويتني وقاعدة اإلمداد لدينا ســيبقى منصباً عىل إرســال 
نظام محركات F135 بنفس أو أقل من األهداف الســعرية التي التزمنا بها لعميلنا". تم منح 
عقد اإلنتاج املبديئ منخفض التكلفة للدفعة الثامنة بناًء عىل نتيجة التحقيق املشرتك الذي تم 

Boeing عــىل أن تقنيتهــا الجديــدة  برهنــت 
لالتصاالت املُضادة للتشــويش قــادرة عىل العمل 
إما كمحطة ُمســتخدم أرضية أو موزع شــبكة يف 
القمر الصناعي، وهو األمر الذي مُيكن الجيش من 
إرســال واســتالم اتصاالت آمنة بسعر ُمنخفض إىل 
حد كبري باســتخدام املحطــات أو األقامر الصناعة 

املتوافرة حالياً.
تســتخدم التقنيــة املضادة للتشــويش شــكل 
موجــي تعبوي محمــي، يقوم بحامية اإلشــارات 
من التداخل أو القرصنــة االلكرتونية. يختتم هذا 
العرض العميل العروضات العملية الســابقة التي 
 ViaSat-1 متت يف املدار عىل أقــامر صناعية مثل

WGS- والقمــر الصناعي العاملي عريــض الحزمة
6، والتــي أظهرت مقدرة عىل تشــغيل األشــكال 
املوجية املُضادة للتشويش فوق موجات الطائرات 

العسكرية والتجارية الحالية.
"لقد أثبتنا أنه ميكن تطبيق هذه التقنية رسيعا 
وبسعر مناســب عىل املوجودات الحالية، وخاصة 
األقامر الصناعية العاملية عريضة النطاق واملحطات 
األرضية العاملة"، يقول "دان هارت"، نائب رئيس 
أنظمــة األقــامر الصناعيــة الحكوميــة يف بوينج. 
ويُضيف، "ومع وجود التهديدات التي تتعرض لها 
االتصاالت اآلمنــة والتي أصبحت ُمتكررة وُمعقدة 
بشــكل متزايــد، أصبح من الرضورة مبــكان توفري 

هذه املقدرة املُحسنة للمقاتلني عىل األرض".
تم إجراء االختبار الحايل بني محطة أرضية تابعة 
لـ "بوينج" تســتخدم مودم مربمج، ُمصمم ومطور 
من قبل ViaSat باســتخدام واحــدة من منصاته 
التجاريــة الجاهزة، مــع محطة أرضيــة ُمصممة 

ومبنية بواسطة مخترب "إم. يت. آي. لينكن".
تؤكد هذه التجربة التي متت طبقاً للعقد املربم 
مــع مركز أنظمــة الفضاء والصواريــخ يف القوات 
الجويــة األمريكيــة، وأرشفــت عليهــا الحكومــة 
األمريكية، أن ذلك املودم يلبي مواصفات التداخل 
التقنــي، وبنفس الوقــت يقوم ببــث املعلومات 

بنجاح من وإىل محطة املستخدم األرضية.

  Boeing  تُنهي اختبار تقتية جديدة مضادة للتشويش

من خــالل العمل عن قرب بني ســالح الجو امللــيك وُمصّنع 
األسلحة الربيطاين Raytheon، تم القيام بسلسلة من طلعات 
الطــريان التجريبية، توجت بإطالق ناجح الثنني من أســلحة 
Paveway IV املوجهة عالية الدقة يف وقت واحد من املقاتلة 
"تايفــون". هذه هي املــرة األوىل التي تم فيها إطالق ُمتعدد 
لـ Paveway IV من طائرة ســالح الجو املليك "تايفون" عىل 

عدة أهداف.
تــم تنفيذ هــذه الطلعات التجريبية مــن قبل الصناعات 
 BT017 املشرتكة وفريق سالح الجو املليك من مقاتلة تايفون
 .P1Eb مجهزة بأحــدث مجموعة تحســينات املرحلة األوىل

جناح اFطالق اُملتعدد ا;ول للسالح Paveway IV من املقاتلة تايفون
تتضمــن مجموعة تحســينات املرحلة األوىل مقــدرة كاملة 
للرمي من  الجو – إىل السطح توضع عىل املقاتلة تايفون من 
الجيل الثاين. لقد أظهرت الطلعات التجريبية املقدرة الكاملة 
ملجموعة تحسينات املرحلة األوىل الخاصة بالرمي من الجو – 
إىل الســطح، مع سالح Paveway IV، مبا فيه التحديد الذايت 
مــع عمليات إطالق تتم بواســطة املوجه الليزري إىل الهدف 

ومن خالل التوجيه عرب جهاز تحديد املواقع العاملي فقط.
"ســتيف فورموزو" قائد طائرة االختبــار تايفون قال: "ما 
أظهرتــه هذه الطلعة االختبارية هو مقــدرة طائرة التايفون 
املسلحة بسالح Paveway IV عىل مهاجمة أهداف متعددة. 

كان اإلسقاط جزءاً من برنامج الربهنة عىل أخر تحديث خاص 
مبجموعة تحسينات املرحلة األوىل الخاصة بأسطول التايفون 
يف ســالح الجو املليك. ميكن لطائرات تايفون األساســية ذات 
مجموعة تحســينات املرحلة األوىل حمل حتى ســتة أسلحة 
مــن Paveway IV والتي ميكن إطالقهــا يف وقت واحد ضد 

أهداف متعددة.
لقد بُنيت هذه الطلعات التجريبية عىل سلسلة سابقة من 
 Paveway IV الطلعات التجريبية وذلك ليك تســتغل سالح
أحســن اســتغالل مع الطائرة تايفون، وتقديم مقدرات رمي 

فعالة من الجو – إىل السطح.

للبحث يف جذور سبب حادث محرك طائرة F35A والذي وقع يف 23 يونيو يف قاعدة القوات 
الجوية "إيغلني".

وأضــاف الفريــق "كريس بوغــدان"، لقــد عملــت Pratt & Whitney ومكتب الربنامج 
املشرتك عىل مدار الساعة، وأجريتا تحقيقاً مكثفاً، ونحن واثقون من التقدم الذي حصلنا عليه 

وأنه سيسمح لنا باستئناف عمليات التحليق االعتيادية".
مــن جهة أخرى، قــال كريس فلــني: "إننا نعمل عن كثــب مع مكتب الربنامج املشــرتك 
والخدمات لتوســيع إطــار الطريان وإنهاء املراحل األخرية مــن التطوير. نحن نعمل عن قرب 
مع مكتب الربنامج املشــرتك إلنهاء خطة تحديث األســطول ليلبي مراحل املقدرة العملياتية 

األولية الرئيسية".
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الوطن ا"م
كل عام وانِت بخري يا بالدي االمارات، كل عام وانِت أم نحتفل بها بني االمهات، 
فشهر ديسمرب هو شهر والدتك شهر احتفاالتك الغالية، هذه التي عانقت بوداع 
يوم امس  شــهر نوفمرب الراحل، والذي اســعدنا مع االحتفال بذكرى هامة وهي 
يوم العلم، لتكون فرحة من افراح ومناســبة بدأت مبكراً لتزين املنازل والدوائر 

واملؤسسات  باألعالم ألغىل املناسبات « اليوم الوطني «.
ليس بغريب ان أســميك يــا وطن باألم، فأنا دونك ال حضــن يل وال أمان، أنا 
دونــك يا وطن افتش عــن الراحة عن االحتواء والحنان، عــن الكرامة و الوجود 

وحقوق االنسان، وهذا كله ال يوجد اال مع األم الوطن.
كتبت الكثري فيك يا أمي االمارات، ومهام كتبت اشــعر أنني عاجزة يف التعبري 
والعبــارات، فمــن منا كتب ألمه و أكتفى؟؟ نعم،، دامئــا ابقى مقرصة يف حقك، 
فأنا احبك ألنني أتنفسك، ألنني احيا بك واعشقك، وكم هي صادقة املقولة التي 

تقول « الوطن االم».
« الوطــن األم » ، نعــم،، هي أمــي وانا جنينها الصغــري“ لنتخيل جميعا هذا 
االحســاس ” كلنا كنا يومــا أجنة ، ومن احشــاء األم تكوناحتى ولدنا وعاشــنا، 
فكم هي متأصلة هذا العالقة وقوية، جذور يف احشــاء، وتكوين انســاين فطري 
جميــل يرقــى اىل االحتواء، فنحن مل نختار األم لنختــار الوطن، لذا لنحمد املوىل 
ونشــكره عىل أننا ولدنا ألم هي االمارات و لحضــن ال يوازيه حضن ، وال غرابة 
يف هذه املسألة حني أكد صاحب السموالشيخخليفة بنزايدالنهيان، رئيس الدولة 
«حفظــه الله « عىل هــذا الجنني واالهتامم يف تنشــئته يف مقولته التي تقول :» 
عندمــا يكون اإلعداد ، قوة يف اإلرادة ومتانة يف الخلق وأصالة يف التكوين ، فإن 
هذاالجيــل يكون بالتأكيد قادرا عىل أداء املســؤولية والقيام بها بكل أمانة وثقة 
وجدوإميان وإخالص ” ، كام قال سموه عبارة هامة يف تساؤل يقول: ”عىل كلمنا 
أن يســأل نفســه .. ما الذي أعطيته للوطن وما الذي يجب أن أعطيه ؟ علينا أن 
نسجلبأنفســنا ماذا أعطينا للوطن ، وماذا أخذنا منه عرب مســرية االتحاد ، وهل 
كان عطاؤنايف حجم األخذ ؟ وما الذي يجب علينا أن نعطيه للوطن الذي مينحنا 

االستقرار واألمنوالحياة الكرمية؟ ”.
نعم،، ما الذي نعطيه للوطن األم ليوازي عطائها طوال الســنوات املاضية من 
حياتنا؟؟ تســاؤل البد ان نضعه أمانة امام اعيننا، بل مســؤولية نتحمل اجابتها 

مادمنا نحيا يف بلد منحنا الكثري الذي مهام منحناه يبقى يف حقه قليل.
فكل عام وأمنا االمارات بخري، وكل عام ونحن اجيال نزداد فخرا أننا نتميز عن 

الغري، يف وطن هو األم .
بقلم االعالمية / أمل الحليان

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 

عونــــــك 
ياوطــن
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تقارير

Saab من إنتاج شركة Giraffe جهاز الرادار
يلبي املتطلبات الدفاعية ا=رضية والبحرية واملراقبة اجلوية

يجــري حالياً إنتاج أول جيل جديد من أجهزة الرادار 
Giraffe الجديــدة مــن إنتاج رشكة Saab، وتســري 
عملية اإلنتاج طبقاً للجدول الزمني املحدد لتسليمها 
 Saab إىل العمــالء يف عام 2016. وقــد انتهت رشكة
مؤخــراً من إجراء سلســلة من االختبــارات اإلضافية 
عــىل جهاز الــرادار Giraffe 4A، وهــي االختبارات 
التي أثبتت كفــاءة الجهاز وفعاليتــه يف العديد من 

سيناريوهات التشغيل الواقعية.
قامــت رشكــة Saab الدفاعيــة واألمنيــة بتطوير 
 Surface Radar إنتاجها من أجهــزة الرادار األرضية
Portfolio يف وقت ســابق من العام الجاري. وبطرح 
خمســة أجهزة رادار تكميلية جديــدة كلياً من نوع 
Giraffe لتلبيــة املتطلبات األرضيــة والبحرية أصبح 
لــدى الرشكة اليــوم خيار متــاح لتلبية كافــة أنواع 
االحتياجات املختلفــة من املراقبــة الجوية والدفاع 
الجــوي. وتقوم الرشكة حالياً بإنتــاج أول جهاز رادار 
من نــوع Giraffe 4A يف مصانع الرشكة يف جوتنربج 
بالســويد لصالــح أحــد العمــالء الذي مل تكشــف 

شركة Saab قادرة 
على تلبية كافة 

املتطلبات الالزمة 
من أجهزة الرادار 
اخلاصة بالدفاعات 
ا=رضية والبحرية

الرشكة النقاب عن هويته، وتســتخدم الرشكة دوائر 
Gallium-Nitride (GaN) circuits وهــي أحدث 

تقنية مستخدمة يف صناعة أجهزة الرادار.

اختبارات عملياتية ميدانية
 Saab وعىل التوازي مــع هذا اإلنتاج، أجــرت رشكة
يف شــهر أغســطس املايض من العام الجاري سلسلة 
من االختبارات العملياتية امليدانية عىل جهاز الرادار 
Giraffe 4A الجديــد، وعرضت االختبــارات مواقع 
األســلحة ودور الجهــاز يف عمليات الدفــاع الجوي 
واملراقبــة الجوية. وقد شــهد هذه التجــارب، التي 
جــرت يف عدة مواقــع مختلفة، عدد مــن املندوبني 
الذين ميثلون عدة دول، وقد حققت التجارب - إن مل 
تتجاوز- معدالت األداء املتوقعة، حيث حقق الرادار 
أداءاً باهراً يف التصدي لألهداف الصغرية والتشــويش 

عىل أجهزة الرادار املعادية.
وقــد رصح آنــدرز ليندر، رئيس وحدة املشــاريع 
 ،Saab التجاريــة ألجهزة الــرادار الســطحية برشكة

بــأن "الرشكة أصبحــت قادرة اليوم عــىل تلبية كافة 
املتطلبــات الالزمــة مــن أجهــزة الــرادار الخاصــة 
 VSHORAD بالدفاعات األرضية والبحرية، بدءاً من
وانتهــاء باملراقبــة الجويــة البعيدة املــدى ومواقع 
األســلحة، وهي األجهزة املتعددة الوظائف واألدوار. 
وتشــمل الخصائص املميزة ألجهزة الرادار اســتخدام 
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الشــعاع الرتاكمي وترسيع معدالت التحديث، عالوة 
عىل األداء الفائق عند مقاومة عمليات التشويش.

وظائف متعددة
تعني خاصية الوظائف املتعــددة أداء عدة وظائف 

متزامنة من أجل:
- تنفيذ املراقبة الجوية واألرضية والتشويش.

- تصنيف األهــداف مثل الطائرات املروحية املحلقة 
واملتحركة.

- تحديد مواقع األســلحة بكل دقة متهيداً الشــتباك 
أسلحة الدفاع الجوي والدفاع األريض معها.

- إطــالق تحذير عند إطالق الصواريخ/مدافع الهاون 
(املوتــر) املعادية بزاويــة 360 درجة وتحديد مواقع 

األسلحة املعادية.
- تحديــد األهــداف بالنســبة إىل صواريخ أرض-جو 

البعيدة املدى.
وقد أجرت رشكة Saab عدة تحسينات عىل أجهزة 
 Giraffe AMB and Arthur الرادار األرضية مثــل
الذائعة الصيت عن طريــق إضافة تقنيات وتصاميم 
جديــدة. وباإلضافــة إىل املنتجات املطروحــة حالياً، 
تقــوم الرشكة حالياً بإنتاج جهــاز رادار جديد يعمل 
 AESA radar ًبخاصية مســح األهــداف إلكرتونيــا

لخدمة األسلحة الربية والبحرية.
وتســتخدم أجهــزة الرادار املشــار إليهــا أحدث 
األســاليب والتصاميــم التــي تضعها يف فئــة مميزة 
خاصة بها بفضل أدائها وقدراتها الفائقة. وتعترب تلك 
هي املــرة األوىل التي تقدم فيهــا أجهزة رادار رشكة 
Saab جهــازاً ألداء عمليات املراقبــة الجوية البعيدة 
املدى. ويتوافر حالياً جهاز الرادار Giraffe ألداء كافة 
التطبيقات واالســتخدامات الخاصة باملراقبة الجوية 
والدفــاع الجوي البعيــدة املدى ســواء يف الرب أو يف 

البحر.
وتتمتــع رشكــة Saab بخــربة تزيد عــىل 30 عاماً 
يف مجــال تصميم وإنتاج أجهزة الــرادار التي تعمل 
 .AESA radar ًبخاصية مســح األهداف إلكرتونيــا
وبفضل هــذه الخــربة الطويلة باإلضافــة إىل حرص 
الرشكة عىل املســائل الخاصــة بتكاليف جهاز الرادار 
وأدائــه وإمكانية االعتامد عليه وشــحنه، األمر الذي 
مينح العمالء منتجــاً تكنولوجياً فريداً. وتتميز أجهزة 
 Saab الــرادار األرضيــة املتقدمة التي تنتجهــا رشكة
بقدرتهــا وفعاليتها الشــديدة ضد األهــداف الجوية 
املتعددة "الصعبة" بغض النظر عن صعوبة الظروف 

التشغيلية.
وقد أصبحــت عائلة أجهزة الــرادار األرضية التي 
تنتجها رشكة Saab لألســلحة الربية والبحرية تشتمل 

عىل:
 Giraffe 1X and Sea Giraffe أجهــزة الــرادار -
1X، وهــي عبارة عــن أجهزة قصرية املــدى مزودة 

بخاصية مســح األهداف إلكرتونيــاً التي تعمل عىل 
املوجة الطويلة X-band، األمر الذي يوفر مجموعة 
متكاملة من الوظائف الثالثية األبعاد واألداء الفائق، 

باإلضافة إىل املرونة.
 Giraffe 4A and Sea Giraffe أجهــزة الــرادار -
4A، وهي عبارة عن أجهزة متوسطة وطويلة املدى، 
وتجمع بني املراقبة الجوية والدفاع الجوي واستشعار 
األهداف والتحذير منها، وتحديد مواقع األسلحة من 
خالل جهاز رادار واحد مزود بخاصية مسح األهداف 

.S-band إلكرتونياً التي تعمل عىل املوجة القصرية
- جهــاز الرادار Giraffe 8A، وهــو عبارة عن جهاز 
رادار بعيــد املــدى مــزود بخاصية مســح األهداف 
 ،S-band إلكرتونياً التي تعمل عــىل املوجة القصرية
وهو جهاز مضاد للصواريخ الباليســتية ويتمتع بأداء 
فائق وفعالية كبرية تضعه يف مرتبة جديدة مســتقلة 

بذاتها.
 Giraffe AMB and Sea Giraffe أجهزة الــرادار -
AMB، وهــي عبارة عــن أجهزة مراقبــة قصرية إىل 
متوســطة املدى تحتوي عىل نظام للقيادة والتحكم 

 ground-based للدفاع الجوية املنصوبة عىل األرض
air defense وتعمل هذه األنظمة عىل املوجة - يس 
وتتمتع بفعالية كبرية، وقد تم تطويرها وزيادة مداها 

ومساحة تغطيتها.
- جهاز الرادار Arthur، وهو عبارة عن جهاز متحرك 
 Saab متوســط املدى فائق الفعالية من إنتاج رشكة
ويعمل عــىل املوجة - يس ويختــص بتحديد مواقع 
األسلحة ورصد نريان العدو، وقد تم بيع 80 جهاز من 
هذا النوع حتى اآلن، وجرى تطويره وزيادة قدراته.

وتعتــرب األجهزة التــي تنتجها رشكــة Saab جزءاً 
حيوياً آخر من منتجات أجهزة الرادار الشــاملة التي 
تعاقــد عىل رشائها أكرب من 20 عميًال يف جميع أنحاء 
العــامل. ويأيت الدعم اللوجســتي الذي تقدمه الرشكة 
ألجهــزة الرادار ليبــدد متاماً أي نســبة خطورة عىل 
حياة األفراد، ونجحــت أجهزة الرادار يف تنفيذ املهام 

البعيدة املدى املكلفة بها بنسبة 98.5 %.
كام تطرح رشكة Saab حًال لتحديث أجهزة الرادار 
بهدف تحديثهــا وإطالة عمرها االفرتايض لدى عمالء 

الرشكة الحاليني•
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 GDLS تتبوأ الصدارة N إنتاج املركبات املدرعة املدولبة
تتمتع الشركة بخVة تصل إT 25 عامN S منطقة اخلليج

 General Dynamics Land Systems تتمتع رشكة
GDLS بســمعة وخــربة عامليتــني كرشكــة منتجة 
للمركبــات القتالية املدولبة، وهو ما ينعكس إيجابياً 
عىل درايتهــا بكافة مراحل إنتــاج املركبة عىل مدار 
عمرهــا االفرتايض. وتفخــر رشكــة GDLS مبكانتها 
الرائدة التي اســتحقتها عن جــدارة يف مجال إنتاج 
عائلة املركبــات القتالية الثامنية الدفــع التي تعترب 
 LAV platform أفضل مركبة مدرعة مدولبة خفيفة

عىل مستوى العامل.
وقد رصح الســيد داين ديب، نائب رئيس مجلس 
إدارة رشكــة GDLS لعمليــات املركبــات املدولبــة 
 GDLS الخارجيــة، بأن "النجاح الــذي حققته رشكة
يف مجــال املركبــات املدرعة املدولبــة الخفيفة هو 
مثــرة التطورات التكنولوجية املســتمرة التي تحرص 
عليهــا الرشكة، والتي تعتمد فيها عىل تفاعل العمالء 
وتجاوبهم وعىل حجم الفائدة التي تعود عليهم جراء 
اســتخدام تلك املركبات يف كافة املواقع والتضاريس 

ومسارح العمليات".

LAV 6.0 املركبة الخفيفة الحركة
أحــدث مثرة لهــذه التطورات هي املركبــة املدولبة 
املدرعة التــي أنتجتها رشكــة GDLS، وهي املركبة 
املدرعة املدولبة الخفيفة الحركة LAV 6.0 التي تم 
تسليمها إىل الجيش الكندي يف عام 2012. وقد رصح 
الفريق ماركيــز هينز، قائد الجيــش الكندي، ملجلة 
"فانجــارد" (الطليعة) بأن املركبــة املدرعة املدولبة 
الخفيفة LAV 6.0 مكنت الجيش الكندي من تلبية 
 Close Combat حاجتــه إىل مركبة اقتحام قتاليــة
Vehicle قــادرة عىل مرافقة دباباته وقطعه املدرعة 
يف ســاحة القتال. وأضاف أن قدرات املركبة املدرعة 
املدولبــة الخفيفة LAV 6.0 "أعــىل بكثري مام كان 
متصوراً..حيــث تتميــز هــذه املركبــة بتأمني نفس 
Control- مســتوى الحامية التي كان ميكن للمركبة

configured Vehicle CCV أن تقدمها، األمر الذي 
جعل املركبة األخرية غري رضورية".

ورصح الســيد ديــب بأن "الرشكــة تفخر بخربتها 
الطويلــة التي متتد إىل أكرث مــن 25 عاماً يف منطقة 

الخليج العــريب، وتتطلــع إىل العمــل والتعاون مع 
رشكائنا مثل القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة ملدة 25 عاماً أخرى".
وتتميز املركبة املدرعــة املدولبة الخفيفة الحركة 
LAV 6.0 بتأمــني أعىل مســتوى من الحامية بفضل 
blast- اســتخدام هيكلها تقنية تجنــب االنفجارات

 deflecting Double-VTM Hull technology
باإلضافة إىل مقاعد طاقم التشــغيل واألفراد املوفرة 
للطاقــة. وتأيت ألواح التصفيح اإلضافية لتمنح األفراد 
حامية اســتثنائية ضــد الطاقة الحركيــة، والعبوات 
الناســفة البدائية IED threats، وال تستخدم رشكة 
GDLS ســوى أحدث العمليــات واألدوات الخاصة 
بهندســة األنظمة مثل أنظمــة التخطيط والتصميم 
التــي تعطــي أدق التوقعــات الخاصــة بــاألداء يف 
مجاالت حيويــة مهمة مثل قدرة املركبة عىل العمل 
الشــاق لفرتات طويلة ومدى خفــة حركتها وقدرتها 

عىل املناورة.
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تتميز عائلة املركبة 
املدرعة املدولبة 
اخلفيفة احلركة 
LAV بتصميمها 

الهندسي املفتوح 
وسهولة حتديثها

التجارب الخاصة بخفة الحركة
وتعتمد دقة هــذه التوقعات عىل مئات االختبارات 
التفجريية وعدة آالف من الســاعات إلجراء التجارب 
الالزمــة الختبار خفــة حركــة املركبة، األمــر الذي 
يعزز الثقــة يف تصميم املركبة. وعنــد هذه املرحلة 
يبدأ إخضاع التصميــم لعمليات الرتخيص من خالل 

تجارب تجريها أطراف خارجية متخصصة.
وللحصــول عىل أعىل قــدر من الحاميــة أثبتت 
 LAV 6.0 املركبة املدرعة املدولبــة الخفيفة الحركة
خفة حركة ال نظــري لها، حيث تجاوزت رسعتها 100 
كيلو مــرت يف الســاعة، فضالً عن قــدرة املركبة عىل 
التحرك واالنتشــار عــرب مئات الكيلومــرتات. وهذا 
يعنــي أن املركبة قادرة عــىل أداء أدوار يف املهامت 
القتالية املختلفة، بدءاً من تقديم املســاعدة للدفاع 
املدين وانتهاء بتنفيذ العمليات القتالية يف ســاحات 
العمليات الســاخنة. كــام تحتوي املركبــة املدرعة 
املدولبــة الخفيفــة LAV 6.0 عىل قــدرات برمائية 
هائلــة، وهو ما يزيــد قدرة املركبة عــىل الحركة يف 
املناطق املائية واملســطحات النهرية. أما فيام يتعلق 

بالقدرة عىل الحركة فوق الطرق الوعرة وغري املمهدة 
فتلك هــي أهم ميزة تتســم بهــا املركبــة املدرعة 
املدولبــة الخفيفــة الحركــة LAV 6.0  كام تحتوى 
املركبــة عىل أكــرث التقنيات تطــوراً يف مجال أجهزة 
التعليــق والقيادة واملحرك التوربينــي الفائق األداء 
الــذي يعمل بالديزل والنظام املركزي لنفخ اإلطارات 
Central Tyre Inflation System حســب رغبــة 
الســائق، وميزان اإلطارات، وكلها مميزات تساهم يف 
منح املركبــة قدرة غري عادية عىل الحركة حتى فوق 

أصعب الطرقات وأشدها وعورة.
 LAV وتســتمد املركبة املدرعة املدولبة الخفيفة
6.0 قوتها النريانية الدقيقة للغاية من خالل مدفعني 
رشاشــني من عيار 25 ملليمــرت و30 ملليمرت مثبتني 
أعىل بــرج املركبة، كــام أن املركبة مــزودة بأحدث 
األجهــزة البرصية والحرارية املرتبطة ببعضها البعض 
عن طريق التكنولوجيــا الرقمية. كام تحتوي املركبة 
عىل أنظمة تسلح أخرى، بدءاً من "محطات األسلحة 
 small-calibre البعيــدة ذات األعــرية الصغــرية" 
Remote Weapon Stations وانتهــاء بقاذفــات 

 Anti-Tank الصواريــخ املوجهة املضــادة للدبابات
Guided Missile launchers، ومدافــع الهــاون 
 mounted/dismounted (املورتر) الثابتة واملتحركة
mortar systems ومدفعي رشاش عيار 90 ملليمرت 
و 105 ملليمرت. وتتمتــع رشكة GDLS بخربة عاملية 
أكيــدة يف مجال دمــج األنظمة، ولذلك فــإن لديها 
ســجالً حافالً يف مجال دمج أنظمة التسلح امليدانية 

تبعاً لرغبة العميل.
ولــدى عمالء رشكة GDLS ســجل تشــغيل أكرث 
مــن 100 مليــون كيلومــرتاً وهو ما يحقــق درجة 
االســتعداد التشــغييل بنســبة 97 % ويركز تصميم 
 LAV 6.0 املركبة املدرعة املدولبــة الخفيفة الحركة
عــىل خفض الوقت املخصص ألعامل الصيانة وإطالة 
العمر االفرتايض للمركبة، األمر الذي يســاهم يف رفع 
درجة اســتعداد املركبة. ويف شهر نوفمرب عام 2012 
 Stryker أدىل املقــدم إريك فراتيش، مدير أســطول
 Army News التابع للجيــش األمرييك، بحديث إىل
 ،Stryker حــول أحدث إنتاج مــن املركبة Service
حيث رصح بأن "درجة االستعداد التشغييل للمركبة 
Stryker "تحســنت بدرجــة كبرية" لتصــل إىل 99 
% شــهرياً، وهو ما يعني أن املركبــة جاهزة للعمل 
امليــداين يف ســاحات القتال بنســبة 99 % يف أغلب 
األوقــات. وال يعني ذلك نجــاح Stryker يف خفض 
معدالت إصابة الجنود فحســب، بل خفض معدالت 
اإلصابة دون أن يؤثر ذلك عىل درجة استعداد املركبة 

للعمليات واملهام القتالية".

تواجد عاملي
تتمتع رشكــة GDLS بحضــور عاملــي، ويعمل بها 
آالف املوظفــني يف 21 منطقــة زمنيــة مختلفة عىل 
مســتوى العامل. وتقوم الرشكــة بتقديم الدعم الالزم 
لعمالئهــا يف جميع أنحاء العامل عــن طريق فروعها 
التجارية ومراكــز تصنيعها التي تقوم بدعم وإصالح 
املركبــات وإجراء العمرات الالزمة لها. وتقوم اإلدارة 
الهندسية وإدارة الربامج وإدارات التصنيع وخدمات 
الدعم التابعة للرشكة بتقديم الدعم الالزم ملتطلبات 
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العمــالء، بــدءاً من عمليــة التصميم وحتــى انتهاء 
الدورات الحياتية للمركبــة التي تربو عىل 25 عاماً. 
ويعنــي حضــور الرشكة عــىل املرسح الــدويل أنها 
مســتعدة للعمل والتعاون مع عمالئها، باإلضافة إىل 

قدرتها عىل ترك بصمة أقوى عند اللزوم.
ومتنح منتجــات رشكة GDLS، بــدءاً من املركبة 
املدرعــة املدولبة الخفيفة الحركــة LAV II وانتهاء 
بالعربــة الخفيفة الحركــة LAV 6.0، متنح العمالء 
ميــزة خفــض التكاليــف بدرجــة كبرية عــىل مدار 
العمر االفــرتايض للمركبة. وتأيت الثقــة الكبرية التي 
تتمتع بها املركبة وقلة اســتهالكها للوقود ليســاهام 
يف خفــض التكاليف التشــغيلية بــكل تأكيد، ولكن 
التوافــق التشــغييل الــذي تتمتع به عائلــة املركبة 
املدرعــة املدولبة الخفيفــة الحركة LAV  له مردود 
إيجايب للغاية. وتشــمل ميزة خفض التكاليف زيادة 
املدخرات بصورة كبرية نتيجة تدريب طاقم التشغيل 
ومــواد الدعــم التدريبــي. كــام ترتاجــع التكاليف 
اللوجســتية بصورة أكــرب بفضل إمكانية االســتعانة 
بأي طاقم من أطقم التشغيل وتوافر أدوات الصيانة 
وأجهزة االختبار. والنتيجة هــي قلة املخزون داخل 
املستودعات ومتطلبات أنظمة اإلمداد وقلة الحاجة 

إىل النقل اللوجستي.
وتؤمــن رشكة GDLS بأهمية منتجاتها بالنســبة 
إىل الجنود املعتمديــن عليها، "وهو ما يفرس حرصنا 
عىل وجود فريق لتقديم الدعم الالزم للمركبة طوال 
عمرهــا االفرتايض – فريق حريص عىل تقديم الدعم 
لعمالئه بأعىل مســتويات الجــودة وبأقل التكاليف 
وطوال العمر االفرتايض للمركبة" عىل حد قول السيد 

ديب.

وتتميز العقود التي تقدمها رشكة GDLS لتقديم 
الدعم الــالزم للمركبة طوال عمرهــا االفرتايض بقلة  
تكاليفهــا التشــغيلية وزيــادة درجات االســتعداد 
التشــغييل وتعزيز الثقة فيها. ويأيت تعاون اإلدارات 
املختلفة للرشكة ليزيد فــرص إتاحة املركبة وليعجل 
بعمليــة إصالح املركبة. وتقدم رشكــة GDLS حالياً 
الدعــم لدباباتهــا مــن نــوع Abrams وللمركبات 
التكتيكية، كام تقدم الدعم ألسطول عامل يزيد عىل 
30 ألف مركبة، منها أكرث من 11 ألف مركبة مدرعة 
مدولبــة خفيفة الحركــة من نــوع LAV يف مواقع 

مختلفة عىل مستوى العامل.

دعم متزايد
وقد نجــح بعض مركبات LAV املوجودة يف صفوف 

الخدمــة حالياً يف إنقاذ حياة الكثريين عىل مدار أكرث 
مــن 35 عاماً بعــد دخولها الخدمــة. ومل يكن هذا 
اإلنجاز ممكناً بدون االعتامد عىل التقنيات الجديدة 
يف تحديــث املركبات املوجــودة يف صفوف الخدمة 
الفعليــة. وتتميــز عائلــة املركبة املدرعــة املدولبة 
الخفيفة الحركــة LAV بتصميمها الهنديس املفتوح 
وســهولة تحديثها، وتعترب مركبــة مخصصة ألغراض 
معينة وهو ما يضمن إطالة عمرها االفرتايض وحسن 

أدائها يف ساحة العمليات.
ويحرص فريق الدعــم التابع لرشكة GDLS عىل 
التواصــل املســتمر مع عمــالء الرشكــة، ويعتمد يف 
سياســته اللوجستية عىل حســن األداء طبقا ملعايري 
تحظى باحــرتام العمالء، األمر الــذي يضمن تقديم 

الدعم الكايف ملنتجات الرشكة.
ورصح الســيد ديب بــأن "نقاط القــوة املذكورة 
تصــب يف مصلحة العمالء ألننــا نعمل بروح الفريق 
الواحــد املتجانس من أجل تلبيــة متطلبات العمالء 
وتأمــني احتياجــات جنودهم. ونحــن نفخر بخربتنا 
الطويلــة التي متتد إىل أكرث مــن 25 عاماً يف منطقة 
الخليج، ونتطلع إىل العمل والتعاون مع رشكائنا مثل 
القوات املســلحة لدولة اإلمــارات العربية املتحدة 

ملدة 25 عاما أخرى".
توشــك املركبة املدرعة املدولبــة الخفيفة الحركة 
LAV  عــىل جمع أكرث مــن 100 مليون كيلومرت من 
عمليات االنتشــار التشــغييل يف مســارح العمليات 
واألجواء واملواقع والتضاريس املختلفة عىل مستوى 
العامل. وقــد حققت رشكة GDLS درجة اســتعداد 

تشغييل وصلت إىل 97 %•

تتميز عائلة املركبة 
املدرعة املدولبة 
اخلفيفة احلركة 
LAV بتصميمها 

الهندسي املفتوح 
وسهولة حتديثها

خريطة توضح انتشار مركبات GDLS يف دول العامل
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يعتV جهاز السونار 
CAPTAS-1 أحدث 

إضافة إT عائلة 
أجهزة السونار 

اgيجابية/السلبية 
ذات الiدد املنخفض

pصـــــص للحـــرب املضـــــادة للغواصـــــات
وســعت رشكة Thales إنتاجها من أجهزة الســونار بإضافة 
جهازيــن مدمجــني جديدين للقطــع البحرية الســطحية 
الصغرية واملتوســطة الحجــم وقطع الدوريــات التي يصل 

حجم اإلزاحة لديها إىل 300 طناً.
عىل هامش معرض "يورونافال" البحري يف باريس دشنت 
رشكة Thales جهاز الســونار BlueWatcher وملحقاته من 
جهاز السونار CAPTAS-1 اللذين جرى تطويرهام خصيصاً 
ألســلحة البحريــة الحريصة عــىل تزويد قطعهــا البحرية 
الخاصة بالدوريات البحرية OPVs بجهاز مخصص للحرب 

املضادة للغواصات.
 Thales ورصح بينويــت بالنتري، املديــر التنفيذي لرشكة
Underwater Systems، بــأن "أســلحة البحرية أصبحت 
تحــرص عىل تجهيز زوارق الدوريات البحرية الصغرية لديها 
بجهاز ما من األجهزة املخصصة للحرب املضادة للغواصات، 
ليــس بالرضورة من أجل إنهــاء عمل أجهزة الحرب املضادة 
للغواصات ولكن من أجل تأمني قوة ردع معينة للمســاعدة 
يف إدارة املناطــق االقتصادية املســؤولة عنهــا. لذلك قررنا 
االســتثامر يف تطويــر أجهزة ســونار جديــدة أصغر حجامً 
عن طريق اســتغالل التكنولوجيا املســتخدمة يف املنتجات 
الحالية وتصغريها لخدمة أسلحة البحرية الجديدة الحريصة 
عــىل تبني جهاز ما من األجهــزة املخصصة للحرب املضادة 
للغواصــات أو خدمة أســلحة البحرية التقليديــة القدمية 
الحريصة عــىل تعزيز ما لديها من هذه األجهزة، وتعويضها 

بأجهزة ميكن للزوارق والسفن األصغر حجامً استخدامها".
وقد رصح آندريه بوهارت، خبري أجهزة الســونار برشكة 
Thales Underwater Systems بــأن مجموعــة أجهــزة 
 CAPTAS-1و BlueWatcher السونار الجديدة التي تضم
جرى تطويرها عىل أســاس أن الســوق العامليــة يف الوقت 
الراهن ستشــهد عدداً متزايداً من أسلحة البحرية الحريصة 
عىل امتالك ســفن وقطع بحرية يصــل معدل اإلزاحة لديها 

إىل حوايل ألف طن لخدمة العمليات الساحلية.

تكنولوجيا حديثة
اعتامداً عىل نفس التكنولوجيا املســتخدمة يف جهاز السونار 
FLASH الذي يعمل تحت املاء والذي تستخدمه الطائرات 
املروحية، يعترب جهاز الســونار Bluewatcher جهاز سونار 
"جاهز للعمل" الذي ميكن تركيبه بســهولة أسفل جسم أي 

سفينة صغرية.
وقال بوهارت "إن جهاز الســونار FLASH الذي يعمل 
تحت املاء يتواجد لدى الســفن والقطــع البحرية منذ أكرث 
من عرشين عامــاً، ما يعني أن التكنولوجيا املســتخدمة يف 
تصنيعــه تكنولوجيا قوية أثبتت وجودهــا يف البحر. كل ما 
فعلناه هو أننا أدخلنا بعض التعديالت البسيطة عىل الجهاز، 

CAPTAS-1 تكشــف النقــاب عن جهــاز السونـار Thales شركــة

حيــث قمنا بــزرع جهاز إرســال Transmitter يف منتصف 
جهاز االســتقبال، ثم وضعنا الجهازين داخل قبة أسطوانية 
الشكل Cylindrical Dome (يصل قطرها إىل 700 ملليمرت 
وارتفاعها إىل 600 ملليمرت) حتى ميكن زرعها أســفل سطح 
 Draught الســفينة. األمر املهم هو أنه يقلل خط الغاطس
إىل 85 ســنتيمرتاً، ما يعنــي أن جهاز الســونار جهاز صغري 
ومدمج للغاية، وهو ما يفيد قبطان السفينة بدرجة كبرية".

ويتميز جهــاز الســونار BlueWatcher بقدرته عىل العمل 
عىل الوضعني اإليجايب والسلبي، وميكن استخدام الوضع اإليجايب 
يف رصــد الغواصات أو منع الســفينة من االصطــدام أو تجنب 
املوانع الطبيعية وغري الطبيعية، بينام ميكن الوضع السلبي جهاز 

السونار من التقاط الزوارق والسفن الرسيعة الصغرية.
وميكن استخدام جهاز الســونار BlueWatcher بالتالزم 
مع جهاز الســونار CAPTAS-1 الــذي جرى وضعه داخل 

حاوية صغرية لضامن سهولة دمجه وخفض التكاليف.

مواصفات ومميزات
وال يزيد وزن جهاز السونار BlueWatcher املدمج الخفيف 
الوزن عن تســعة أطنــان، وميثل الجهاز أحــدث إضافة إىل 
عائلة أجهزة السونار CAPTAS ذات الرتدد املنخفض والتي 
تعمل عىل الوضعني اإليجايب والسلبي، ويستخدم الجهاز ذو 
الحلقة الخزفية الوحيدة نفس التقنية املســتخدمة يف إنتاج 
CAPTAS-2 and CAPTAS-4 املوجوديــن  الجهازيــن 
يف الخدمــة لدى عدد كبري من دول حلف شــامل األطليس 
(الناتو). أما بالنســبة إىل جهاز الســونار CAPTAS-4 ذي 
الحلقات األربع فهو مصمــم لتنفيذ عمليات املراقبة تحت 
املاء ألعامق بعيدة باستخدام فرقاطة مزودة بجهاز مخصص 
للحرب املضادة للغواصات يصل وزنها إىل 3500 طناً أو أكرب، 
أما بالنســبة إىل جهاز الســونار CAPTAS-2 ذي الحلقتني 
فيمكن تركيبه عىل الســفن والقطع البحرية التي يقل وزنها 

عن 1800 طناً.
وقد جرى تصميم جهاز السونار CAPTAS-1 الجديد 
بحيث يكون قادراً عىل العمل برسعة تزيد عىل 12 عقدة، 
وعىل عمق أقل من 100 مرتاً. وترتاوح قدرة الجهاز ومداه 
عــىل الرصد بــني 20 كيلومــرتاً و30 كيلومرتاً. ولتســهيل 
عملية فك وتركيب الجهاز عىل الســفينة تم وضع الجهاز 
CAPTAS-1 داخــل حاويتني، حيث جرى وضع جســم 
جهاز الســونار ونظام املناولة الذي يعمل بالكهرباء داخل 
حاوية شحن قياســية حجمها 20 قدماً، وتخزين صندوق 
التحكــم يف الرافعة (الونش) والصنــدوق الكهربايئ داخل 

حاوية بحجم 10 أقدام•



متعددة ا=دوار تلبي مهام االستطالع واملراقبة ورصد ا=هداف 
أصبحــت الطائــرة املقاتلــة Rafale التــي أنتجتهــا رشكة 
Dassault Aviation إحدى األســلحة الرئيسية لدى ترسانة 
الجيش الفرنيس، وأصبحت الطائرة املقاتلة املتعددة األدوار 
اليوم إحدى العنارص الرئيسية املشاركة يف العمليات القتالية 

يف قارة أفريقيا وغريها من قارات العامل.
ومنــذ مطلــع عــام 2013 شــاركت الطائــرة املقاتلــة 
Rafale بصــورة مكثفــة يف تقديــم الدعم الــالزم للقوات 
الربية الفرنســية وقــوات التحالف عن طريــق تنفيذ مهام 
االســتطالع والقصــف اإلســرتاتيجية انطالقــا مــن القواعد 
العســكرية املتمركزة يف فرنســا وتشــاد. وقد جرى قصف 
عرشات األهداف مثل مســتودعات الذخرية ومراكز القيادة 
ومراكز التدريب واملركبات ومواقع املدافع الرشاشة وغريها 
من املواقع واملراكز العســكرية الحيويــة األخرى من خالل 
عمليات انتقائية شــديدة الدقة باستخدام األسلحة الدقيقة 
 Highly البعيدة املدى والتي تتســم بخفة الحركة الشديدة
 Agile, Modular Munition Extended Range:
Hammer أو القنابــل GBU-12 املوجهــة بالليــزر. وقــد 
قامت طائرات Rafale املقاتلــة أيضاً بتنفيذ عمليات جمع 
 ISTAR املعلومــات واملراقبة ورصد األهداف واالســتطالع
missions مــن أجل تحديد مواقع القــوات املعادية داخل 
املناطــق الجبليــة املمتدة يف منطقة الصحــارى، وذلك عن 
 Reconnaissance Pod طريق اســتخدام أنظمة املراقبــة
اللتقاط الصور الفوتوغرافية ليًال أو نهاراً من عىل مســافات 
بعيدة عن متناول األســلحة املعاديــة. ويؤمن نظام املراقبة 
Pod Reco NG (الذي ميثل أحدث جيل من أنظمة املراقبة 

الطائرة املقاتلة Rafale حتلق فوق كل اجلبهات

والتطوير الجــوي) القدرة عىل تحميل الصور بصورة شــبه 
فورية أثنــاء عملية تحليق الطائــرة Rafale بهدف ترسيع 
واختصار عمليــة املراقبة والتوجيه وصناعــة القرار واتخاذ 
 Observe, Orient, Decide and Act: اإلجراءات املناسبة

.OODA loop

أعىل مستوى من الجاهزية
ومنــذ أواخر عــام 2013 قامــت طائــرات Rafale التابعة 
لســالح الجو الفرنــيس أيضا بتنفيذ مهام جمــع املعلومات 
واملراقبة ورصد األهداف واالســتطالع، ومهام الدعم الجوي 
يف جمهورية أفريقيا الوســطى حيث أجــرت القوات الربية 
الفرنســية عمليات حفظ السالم يف ظروف غاية يف الصعوبة 
والدقة. وقــد انطلقت الطائرات الفرنســية مــن العاصمة 
نجامينا مبارشة ترافقها الطائرات املخصصة لتزويد الطائرات 
بالوقــود جواً مــن أجل تقديــم الدعم الالزم لهــا، وقامت 
الطائــرات املقاتلة بعدة عمليات الســتعراض القوة بهدف 
ردع العنــارص املشــاغبة ومنعها من االعتــداء عىل القوات 
الفرنســية. وأثبتت تلك املهام قــدرات الطائرة Rafale مثل 
املرونــة والقدرة عــىل التعامل مع الحــدث، حيث نجحت 
 Forward Operating قاعــدة واحدة للعمليات األماميــة
Base: FOB يف عمــل التغطية الجوية الالزمة ملنطقتني من 

مناطق العمليات يف آن واحد.
ومــن املؤكد أن االنطــالق من إحدى قواعــد العمليات 
األماميــة يف نجامينــا مل ميثــل، رغم الظــروف الصعبة التي 
تعيشها القارة األفريقية، أي مشكلة بالنسبة إىل الطائرة التي 

ظلت محتفظة بقدرتها عىل اإلقالع وهي تحمل أوزاناً ثقيلة 
للغاية يف ظل حرارة الجو الشديدة وتحت الشمس املحرقة 
يف تشــاد. واســتطاعت الطائرة Rafale، بفضــل جاهزيتها 
الفنيــة والثقة التي تتمتــع بها، تحقيق معــدالت جهوزية 
تراوحــت بــني 90 % و100 %، وهو ما يعترب إنجــازاً كبرياً 
يســاهم يف إحكام الرقابة الشــديدة عىل الدعم اللوجستي 

والتكاليف التشغيلية.

 Rafale يف العراق
ومع بدء العمليات القتالية يف العراق يف شــهر ســبتمرب عام 
2014 أصبحت الطائرة Rafale تشــارك يف ثالث جبهات يف 
وقت واحد. ومثلام شــاركت الطائــرة يف مايل ويف جمهورية 
أفريقيــا الوســطى، قامــت طائــرات Rafale ذات املقعد 
الواحــد واملقعدين بتنفيذ مهام جمــع املعلومات واملراقبة 
ورصــد األهداف واالســتطالع وتنفيذ مهــام الدعم الجوي. 
وتعمــل الطائــرات املقاتلة التابعة لســالح الجــو الفرنيس 
يف إطــار تحالف موســع أكرب يتكون مــن الطائرات املقاتلة 
والقاذفــة التابعة لقوات التحالف وطائرات التزويد بالوقود 
جــواً واملركبات الجوية اآللية (غري اآلليــة) UAVs القادمة 
من عدد كبــري من دول املنطقة ودول أوروبا، وهي القوات 
التــي تتكامل مع بعضها البعض من خالل شــبكات القيادة 
والتحكم املحلية. كام قامت طائرات التموين الجوي التابعة 
لقوات التحالف بتزويــد طائرات Rafale بالوقود جواً أثناء 
رحالتها املكوكية من املناطق املســتهدفة وإليها. ويف ساحة 
عمليــات مشــحونة باملخاطر الشــديدة مثل ليبيــا أثبتت 
الطائرة Rafale قدرتها عىل تحقيق التفوق الجوي، وقامت 
بتنفيــذ عمليات انتقائيــة بدقة بالغة ومن عىل مســافات 
بعيدة عن متناول األســلحة املعادية عند اللزوم باســتخدام 
صواريــخ كروز، وذلك دون الحاجــة إىل إدخال أي نوع من 
التعديالت عــىل الطائرة، وذلك بفضــل قدرتها الكبرية عىل 

حمل أوزان ثقيلة عالوة عىل مرونتها التشغيلية الفائقة•

املقاتلة Rafale إحدى 
العناصر الرئيسية 

املشاركة N العمليات 
القتالية N قارة 

أفريقيا وغ}ها من 
قارات العا{
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الطائرة Predator XP.. قدرات استثنائية N �ال جمع املعلومات
تؤمن املراقبة املستمرة وتعمل على زيادة الوعي امليدا�

ميكن جتهيز 
 Predator الطائرة
XP بأنظمة بيانات 

املعلومات التي 
تصل إT مدى الرؤية 

وما وراءها

 General Atomics Aeronautical Systems: تعترب رشكة
GA-ASI إحدى الرشكات العاملية الرائدة يف مجال التقنيات 
املتقدمــة املتعلقة بجمع املعلومات واملراقبة واالســتطالع، 
وهي رشكة معروفة بقدراتها الفائقة يف مجال تطوير وإنتاج 
عائلة أنظمة الطائرات اآللية (غري املأهولة) UAS املعروفة 
باســم Predator التي يســتخدمها عدد كبــري من العمالء 

الخارجيني يف جميع أنحاء العامل يف الوقت الحايل.
وقد نجحت أنظمة الطائــرات اآللية (غري املأهولة) 
UAS التي أنتجتها رشكة GA-ASI يف تحقيق حوايل 50 
ألف ساعة طريان شهرياً خالل 3.1 ماليني رحلة تراكمية 

حتى اآلن.
وقد دخلت رشكــة GA-ASI مرحلة اإلنتاج الكامل 
 Predator XP ألحدث أنظمتها الجوية املعروفة باسم
UAS، وتتمتع الطائرة Predator XP بنفس الخصائص 
البدنيــة واالرتفــاع والرسعــة والقدرة عــىل التحليق 
لســاعات طويلــة (قد تصــل إىل 35 ســاعة متواصلة) 
التي تتمتع بها الطائرة RQ-1 Predator األصلية التي 
استخدمها سالح الجو األمرييك ألول مرة يف عام 1995، 
والتي جرى تحديثها بحيث تشــتمل عــىل ثالثة أنواع 
متكــررة من أجهزة الطريان واألجهزة املالحية، باإلضافة 

إىل  قدرة الطائرة عىل اإلقالع والهبوط بصورة آلية.
وتؤمــن الطائــرة الدعم الالزم لقاعــدة عريضة من 
العمالء الخارجيني، ومن بينهم عمالء يف مناطق الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وميكن تجهيز الطائرة Predator XP بأنظمة بيانات 
املعلومات التي تصل إىل مدى الرؤية وما ورائها، وذلك 
لتنفيذ العمليات التي تجــري وراء خط األفق. وتتمتع 
الطائــرة Predator XP بأجهــزة استشــعار متعددة 
Multiple ISR Sensors خاصــة بجمــع املعلومــات 
االســتخباراتية واملراقبة واالســتطالع مثل أحدث آالت 
التصويــر اإللكــرتو- برصيــة العاملــة باألشــعة تحت 
Lynx multi- الحمراء، وجهاز الرادار املتعدد األوضاع
mode radar للبحث عن األهداف عىل نطاق واســع 

.GA-ASI والذي أنتجته رشكة

أحدث التقنيات
Lynx multi- يشــتمل جهاز الرادار املتعدد الخواص

mode radar للبحث عن األهداف عىل نطاق واسع 
عــىل أحدث أوضاع الرادار بغــض النظر عن األحوال 
الجوية، وتتميز بالوضوح الشديد، والقدرة عىل العمل 
ليًال أو نهاراً لتنفيذ البحث عىل نطاق واسع. ويحتوي 
جهاز الــرادار عىل مــؤرش لرصد ومتابعــة األهداف 
األرضيــة املتحركــة، وهو جهاز يؤمن وســيلة رسيعة 

وسهلة لتحديد مواقع املركبات املتحركة.
وتؤمــن خاصية البحث البحري عىل نطاق واســع 
 Radar’s Maritime التي يتمتع بهــا جهاز الــرادار
Wide-Area Search Mode القدرة عىل اســتكامل 
عــدة مهــام بحريــة متنوعة بنجــاح مثــل املراقبة 
الســاحلية، ومكافحــة تهريب املخــدرات، واملراقبة 
البعيــدة املدى، ورصد األهــداف الصغرية، وعمليات 

البحث واإلنقاذ.
وتشــتمل الطائــرة Predator XP عــىل نظــام 
أوتوماتييك لتمييز السفن البحرية، ومن بني اإلضافات 
الجديدة التي جرى إدخالها عىل الطائرة طرح تصميم 
جديد ملجموعة الذيل واألجنحة لزيادة قدرة الطائرة 

عىل الطريان لساعات طويلة.
وتشــتمل املركبــة الجويــة اآللية (غــري املأهولة) 
Predator XP UAS عــىل برمجيــات Claw ملراقبة 
وتحليــل حمولة أنظمة االستشــعار، وهي برمجيات 
مزودة بشاشــات عرض للخرائــط املتحركة، وإمكانية 
تبادل اإلشــارات بني كافة أنظمة االستشعار املجوقلة 
والتخطيط للمهمة قبل البدء فيها، وتحليل واستخدام 

معلومات أنظمة استشعار بعد انتهاء املهمة.
وتتمتع الطائرة Predator XP بقدرات اســتثنائية 
يف مجــال جمع املعلومــات االســتخباراتية واملراقبة 
واالســتطالع ISR capabilities وتعترب الطائرة متاحة 
اآلن لتقديــم الدعم واملســاندة الالزمــني ملهام جمع 
املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع ISR يف 

الرب والبحر يف العديد من الدول املختلفة.

إنجاز صناعي تاريخي مهم
جرى اإلعالن يف شــهر أكتوبر املايض عن نجاح عائلة الطائرة 
Predator/Gray Eagle-series aircraft family يف 
تحقيق إنجاز صناعي تاريخي مهم بعمل ثالثة ماليني ساعة 
طريان، وهو ما يعادل الطريان ملدة تزيد عىل 340 عاماً عىل 
مدار الســاعة كل يوم. وقد تحقق هذا اإلنجاز يف الثاين من 
شــهر أكتوبر بعد أن نفذت الطائرة عدداً إجامليا قدره 222 

ألف مهمة وحوايل 90 % من كافة املهام القتالية.
وقــد رصح لينـــدن يب. بلــو، الرئيس التنفيــذي لرشكة 
GA-ASI بأن "تنفيذ ثالثة ماليني ســاعة طريان ميثل إنجازاً 
ضخامً يدل عىل إمكانية االعتامد عىل الطائرة وقوة أساليبها 
التكنولوجية املتقدمة. وتســعى الرشكــة بكل قوة من أجل 
إيجــاد حلول قــادرة عىل تقديــم الدعم الــالزم ملتطلبات 
عمالئهــا، ومــا كانت لتنجح يف تحقيق هــذا اإلنجاز إال عن 

طريق العمل الجاد والشاق وتفاين موظفيها".
وأضــاف بلــو أن "الرشكة تتطلع إىل عمــل أربعة ماليني 
ســاعة طريان وأكرث، وســتواصل الرشكة تركيزها عىل تحسني 
القــدرات املتعلقــة مبهــام أنظمتهــا ألن ما تســتطيع تلك 
الطائــرات تنفيذه من رحالت ميثل خطوة مهمة عىل طريق 

ضامن استمرار تلك الطائرات يف التحليق"•
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حني يكون احتادنا 
منوذج2 يحتذى به

ها هي الذكرى الثالث واألربعون لقيام اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة. ثالثة وأربعون 
عاماً انقضت وال تزال هذه التجربة منوذجاً ومثاالً يحتذى به بل ومحط متحيص ودراسة ملن 
يســعى للبحث عن مناذج ناجحة يف العامل. ولقد قال يل أحد األكادمييني يف املغرب الشــقيق 
أن منــوذج اتحــاد اإلمارات يعد من النامذج التي تدرس يف كليات العلوم السياســية يف تلك 

الجامعات بوصفه منوذجاً ومعيار للتجارب الناجحة.
هذا األمر بدوره يدفع باتجاه رضورة دراســة تلك العوامل التي ســاهمت يف وصول هذا 
االتحــاد إىل مــا هو عليه. ولعل أهم تلك العوامل هو املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والذي كان لديه إميان راسخ بالفكر الوحدوي واعتباره طوق 
النجــاة يف ظل عامل مــيلء باالضطرابات، فـ"االتحاد هو طريق القــوة وطريق العزة واملنعة 

والخري املشرتك" كام يقول طيب الله ثراه. 
كام كان لقناعة ودعم املغفور له بإذن الله الشــيخ راشــد بن سعيد آل مكتوم دورها يف 
ظهــور نواة ذلك االتحــاد بني إمارة أبوظبي وديب و دافع ومحفز قــوي باتجاه انضامم بقية 
اإلمــارات األخرى لهذا االتحــاد. وبالتايل  صار هذا االتحاد كام يقول طيب الله ثراه "حقيقة 

رائعة جمعت شمل األخوة يف بيت واحد اسمه اإلمارات".
يأيت رابط الدين والتاريخ والثقافة والعادات والتقاليد املشرتكة لشعب هذه األرض، بدوره 
ليســاهم يف تحفيز بقية شــيوخ اإلمــارات إلدراك رضورة امليض قدماً يف هــذا االتحاد الذي 

سيعود بالنفع لهذا الشعب وأرضه. 
وملا كانت رشعية السلطة لشيوخنا الكرام مستقاة من طبيعة العالقة الفريدة بني الشعب 

والحاكم، فإن هذا األمر قد ساهم كثرياً يف رسعة انجاز هذا االتحاد واستمراريته.
كــام لعب اختيار النظام الفيدرايل والذي جاء متوافقاً مــع الحالة اإلماراتية وخصوصيتها 
دوره أيضــاً يف قوة االتحاد ودميومتــه. فجاء النظام الفيدرايل مكمــالً لالتحاد بحيث ال تأيت 
القوانــني املحليــة متعارضة مع قانــون الدولة وهو ما خلق معه حالــة من تغليب مصلحة 

الشعب اإلمارايت واتحاد دولته عىل ما سواها من مصالح.
ولعــل االهتامم باملواطــن ووضعه عىل أولوية أهداف الدولــة وخططها قد أضاف قيمة 
مهمــة لهــذا االتحاد الذي وجد من شــعب اإلمارات عمق وحامياً لــه. حيث تجلت املعان 
الحقيقية لالنتامء والوالء املطلق للشعب اإلمارايت لهذا الوطن وقيادته األمر الذي خلق معه 
حالة من التالحم بل واالنصهار بني الشــعب وقيادته. يقول املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 
"إن االتحاد ما قام إال تجســيداً عملياً لرغبات وأماين وتطلعات شــعب اإلمارات الواحد يف 
بناء مجتمع حر كريم، يتمتع باملنعة والعزة وبناء مســتقبل مرشق وضاح ترفرف فوقه راية 

العدالة والحق".
ويبقى العامل الرئيس واملهم لقوة هذا االتحاد هو السري بثبات وفق النهج املدروس الذي 
بُني عليه هذا االتحاد وما كان يتطلع لتحقيقه مؤســس هذه الدولة وباين اتحادها الشــيخ 
زايد طيب الله ثراه، الذي أصبح يف حد ذاته من أهم العوامل التي تساهم يف استمرارية هذا 
االتحــاد فزايد هو الوطن وهو االتحاد وروحه. زايد الذي تحول حبه يف قلوبنا إىل أن يصبح 
يف حد ذاته ُهوية ميتاز بها الشعب اإلمارايت دون سواهم فنحن "عيال زايد" الذين يستظلون 
بقيادة تسري عىل خطى زايد وهو ما أكده سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة اإلمارات ونائبه سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشيوخ اإلمارات الكرام. 
ونبقى جميعاً كام قال ســيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحت سقف الـ"بيت 

املتوحد"•

وقفات

بقلم :
د.سلطان Dمد النعيمي
كاتب وأكادميي إماراتي
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حلول مبتكرة وقليلة التكلفة وفعالة حلماية الشبكات
 Cyber Capability شــهدت الوحــدة الســربانية
 Northrop Grumman التابعــة لرشكــة 
Corporation إقبــاالً وترحيباً كبريين عىل هامش 
مؤمتــر االتصاالت العســكرية وأنظمــة املعلومات 
 Military Communications & Information
Systems: MilCIS conference الــذي انعقد يف 
مركــز املؤمترات الوطني بكانربا خالل الفرتة من 11 

إىل 13 نوفمرب املايض.
 Northrop Grumman وقــد عرضــت رشكــة
51 باملعــرض  Corporation يف جناحهــا رقــم 
مجموعة كبرية من املنتجات السربانية التي شملت 
تقديــم عروض حية وندوات ومناقشــات تفصيلية 
حول التقنيات املبتكرة يف عامل العمليات السربانية.

ويعترب مؤمتــر االتصــاالت العســكرية وأنظمة 
املعلومــات MilCIS conference مثــرة رشاكــة 
ناجحة بني مجموعة مســؤويل املعلومات الرئيسية 
 Australian التابعــة لــوزارة الدفــاع األســرتالية
 Department of Defense Chief Information
Officer Group: CIOG وجامعة نيو ساوث ويلز 
يف كانــربا ومعهد مهنديس اإللكرتونــات والكهرباء. 
ويعترب املؤمتر املشــار إليه املؤمتر األســرتايل الوحيد 
املتخصص يف مجال التقنيــات واملنتجات واألنظمة 
والخدمات الحيوية املتعلقة باالتصاالت العسكرية 

وأنظمة املعلومات.
وقد رصح إيــان إيرفينج، املدير التنفيذي برشكة 
Northrop Grumman Australia، بــأن "رشكــة 
Northrop Grumman إحدى الرشكات الصناعية 
العامليــة الرائــدة يف مجــال أنظمــة املعلومــات 
والعمليــات الخاصــة بشــبكات الكمبيوتر واألمن 
الســرباين (اإللكــرتوين) وأن الرشكة تتمتع بســمعة 
عامليــة وخربة طويلــة يؤهالنها لتلبيــة احتياجات 
أســرتاليا. وتواصــل الرشكــة خططهــا التوســعية 
وتعزيز وجودها عىل املســتوى املحيل، وجاء مؤمتر 
 MilCIS االتصاالت العســكرية وأنظمة املعلومات
conference ليمنــح الرشكة فرصــة ذهبية لعرض 
أحــدث منتجاتهــا يف مجال االتصاالت العســكرية 
وأنظمــة املعلومــات عىل عمالئها وعىل األســاتذة 

األكادمييني ورشكائها الصناعيني".

حلول مبتكرة وفعالة
رصح تــوين مارســيدو، مديــر أمــن الشــبكات 
 Northrop M5 Network Security برشكــة 

 Northrop Grumman تعرض أحدث القدرات واgمكانيات السVانية

Grumman Australia بــأن "مواجهة التهديدات 
الســربانية الجديدة تتطلب تشخيصاً ورقابة فورية 
للشــبكات، عالوة عىل الوعي امليداين واالســتعداد. 
وتتبوأ الرشكة مركز الصدارة يف مجال تطوير الحلول 
املبتكــرة والقليلة التكلفة التــي تتميز بفعاليتها يف 
حامية الشبكات، وتؤمن الحامية الالزمة للشبكات 
الســربانية ككل. وســواء كان األمــر متعلقا بتأمني 
الشــبكات أو  تعزيــز األمن الســرباين فــإن رشكة 
Northrop Grumman قادرة عىل تصميم الحلول 
املناسبة وتسليمها ملواجهة عدد كبري من املشاكل".

وتتمتــع رشكــة Northrop Grumman بخربة 
متتد إىل أكرث من 30 عاماً تؤهلها إلدراك واستيعاب 
هذا املجال الجديد الذي يتســم بالتعقيد. وبفضل 

االســتثامرات الضخمة التي تضخها الرشكة يف مجال 
التكنولوجيــا والبحــوث واإلدارة والوعــي امليداين 
وخفــة الحركــة املأمونــة والعمليــات الســربانية 
الدفاعية ومراكز اإلمداد تواصل الرشكة جهودها يف 
تأمني الحلول املبتكــرة الالزمة للتصدي للتهديدات 

السربانية الرسيعة التطور.

منتجات وأنظمة
شــملت قامئــة املنتجــات التــي عرضتهــا رشكــة 

Northrop Grumman خالل املؤمتر ما ييل:
 Secure "إطــالق "أنظمــة االتصــاالت املأمونــة  - 
 Communications Systems (SCS)-400
بصورة رســمية والتي تعترب جــزءاً من أحدث جيل 
مــن منتجــات االتصــاالت املأمونة التــي تطرحها 
الرشكة لخدمة املؤسســات العســكرية والحكومية 
والــرشكات الكربى. وبإمــكان كل نظام من "أنظمة 
االتصاالت املأمونة" املشــار إليها إدارة عدة وصالت 
خارجية بصورة متزامنــة ويف وقت واحد، وتحقيق 

أعىل مستوى من األداء مع قلة التكاليف.
 Cyber Solutions منتجــات الحلول الســربانية  - 
Products & Capabilities وتشــمل جمــع 
املعلومات االســتخباراتية وبثها، ورصد التهديدات، 
والتعامــل مــع الحــوادث والتحقيقــات الرقمية، 

والرقابة األمنية.
 -  القيادة والتحكم املعتمدين عىل الشبكات، ودمج 
الشبكات املتعددة، والحلول الخاصة بإدارة املعارك 
واملعتمدة عىل الشــبكات، املســؤولة عــن تعزيز 

القيادة والتحكم عند التهديدات املختلفة.
 Enhanced C4ISR مرشوع الرد العمليايت املعزز  - 
Operationally Responsive Enterprise الذي 
يؤمــن تنفيذ املهمة برسعة ونــرش القوات وتقديم 
الدعــم والتدريــب وعمــل الصيانــة عــن طريق 

استخدام الحلول املبتكرة والقليلة التكلفة•

يعتV مؤمتر االتصاالت 
العسكرية وأنظمة 

 MilCIS املعلومات
املؤمتر ا=سiا� 

 N الوحيد املتخصص
االتصاالت العسكرية
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 Patria..خVة عالية التقنية N تكنولوجيا الدفاع وا=من والط}ان
منتجات متميزة ومتوافقة مع مواصفات حلف الناتو القياسية

تعتــرب رشكة Patria مزوداً موثوقاً بخدمات دعم الدورة الحياتية يف الدفاع واألمن والطريان 
والحلــول التقنيــة، ومن أهــم املنتجات التصديريــة للرشكــة املركبة املدرعــة التضمينية 
 ،Patria Nemo mortar system ونظام Armoured Modular Vehicle, Patria AMV

اللذين تم اختيارهام من قبل عمالء دوليني.
تعترب Patria مجموعة عاملة عىل الصعيد الدويل يف مجاالت الدفاع واألمن والطريان، وتقوم 
بتزويد العمالء بحلول تنافســية اعتامداً عىل خربة قوية وتعاون مع رشكاء موثوقني. وترتكز 

قوة Patria عىل منتجاتها املتميزة واملتوافقة مع مواصفات حلف الناتو القياسية. 

Patria AMV املركبة املدرعة
تعترب العربة املدرعة التضمينية Patria AMV، هي الرائدة يف السوق بني املركبات املدرعة 
املدولبــة الثامنيــة الدفع، ومنتج التصدير الرئييس لرشكة باتريا. وقــد تم التعاقد حالياً عىل 
مركبة Patria AMV من قبل سبع دول متعاملة، فضًال عن جهات أخرى مثل قوات الدفاع 
الفنلندية والبولندية والسويدية، وقد تم استخدامها يف ميدان املعركة ضمن عمليات إيساف 
منذ عام 2007. وتخضع منتجات AMV لعملية تطوير مســتمرة، وقد تم تجهيزها بأحدث 
التقنيات. إن حلول Patria AMV البنيوية تنتج قدرة عىل الحموالت الكربى، ومستوى عالياً 

من الحامية ودمج منظومات األسلحة الثقيلة.

نظام Patria Nemo mortar system يف صميم الدفاع العرصي 
تنتــج رشكة Patria أيضــاً أنظمة هاون متطورة، وأحدث منتج لباتريا من أنظمة الهاون هو 
Patria Nemo، الذي يعترب برج هاون يتم توجيهه عن بعد عيار 120 مم، حيث يوفر قوة 
 MRSI: نــريان مبارشة وغري مبارشة، عــالوة عىل متتعه بقدرة صدم بعدة طلقــات متزامنة
 Patria وقابليــة للتجهيــز املبــارش. ومبا أن Multiple Rounds Simultaneous Impact
Nemo يعــد نظاماً حديثاً ومدمجاً، فإن من الســهل تركيبه عىل مركبــات مدرعة مختلفة، 
املدولبــة منها (السداســية أو الثامنية الدفــع) واملجنزرة عىل حد ســواء. وبالنظر إىل خفة 
وزنــه فإن Patria Nemo قابل للتكيف مع الزوارق الخفيفة الوزن والعالية الرسعة، وميكن 

استخدامها يف دوريات املوانئ وحاميتها، وحراسة السواحل، وعمليات إبرار املشاة.
ميكــن أيضــاً تجهيــز Patria Nemo بنظام ســيطرة عىل النــريان، وهو حل مركــز القيادة 
Command Post: FCS-CP، املصمــم لدعــم وتنســيق النــريان غري املبــارشة لوحدة أو 
عــدة وحدات هاون من طــراز Patria Nemo، بحيث تتمكن هــذه الوحدات من العمل 

كمجموعة.
قامــت باتريا عــام 2014 بإنتاج نظام محــاكاة التدريب، الذي وفر بيئــة تدريب افرتاضية 

واقعية لجميع أنواع املهام التي ميكن أداؤها بنظام الهاون.

موطئ قدم راسخ يف الطريان
تعد باتريا من املزودين األوربيني الرئيســيني بخدمــات الدعم للدورة الحياتية للطريان، من 
خالل مركزها الراســخ يف مجال الطريان. ويتــم الرتكيز يف العمليات الحالية عىل دعم الدورة 
 ،Hawk وطائرات التدريــب النفاثة F-18 Hornet الحياتيــة للطائــرات النفاثــة املقاتلــة

.NH90 ومروحيات النقل
أمــا يف مجال تدريــب الطيارين العســكريني فقد حققــت باتريا نتائج باهــرة يف تدريب 
الطياريــن املبتدئني مبوجب عقد للقــوات الجوية الفنلندية (املرحلتــان األوىل والثانية من 
تدريــب املجندين، والطالب، ومدريب الطــريان). كذلك تعمل باتريا أيضاً يف القطاع املدين يف 
تخصص تدريب الطيارين املحرتفني. ويعترب تدريب باتريا للطيارين مؤسســة تدريب رائدة 

يف مجال الطريان يف أوربا الشاملية.

الخربة العملية يف دمج النظم
تعترب أنظمة الدفاع يف وقتنا الحارض كيانات ضخمة مكونة من عدة أنظمة فرعية. وتســهم 
خربة باتريا العملية يف دمج األنظمة الصلبة يف ضامن األداء السليم لوظائف األنظمة بصورة 
تامــة ودون أخطــاء؛ إذ إن باتريا متخصصة يف أنظمــة املعلومات االســتخباراتية واملراقبة 
والقيادة والسيطرة، فضًال عن دمجها ودعم دورتها الحياتية. وقد تطورت خربة باتريا الفنية 
يف دمج األنظمة عىل مدى عرشات السنني لتلبية احتياجات األنظمة املتزايدة التعقيد والتي 

يستخدمها العمالء•

Ghanntha عيار 120 مم عىل منت الزورق غّناطة Patria Nemo والتي تم عرضها يف دولة االٕماراتنظام هاون Patria AMV املركبة املدرعة التضمينية

تعتV العربة املدرعة التضمينية 
Patria AMV رائدة N السوق 

بني املركبات املدرعة املدولبة 
الثمانية الدفع
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تقارير

املقاتلة F-35C..أداء استثنائي N أقسى الظروف

أنهت الطائــرة Joint Strike Fighter، التي تعترب 
نسخة من الطائرة F-35C Lightning II، املرحلة 
األوىل مــن االختبارات التطويريــة عىل منت إحدى 
حامــالت الطائرات USS Nimitz يف شــهر نوفمرب 
املايض، وذلك قبل املوعد الزمني املحدد بثالثة أيام.
وخالل االختبارات املشــار إليهــا نجحت الطائرة 
 F-35C Lightning II Joint Strike Fighter
يف نقل القوات من القاعدة الجوية التابعة لســالح 
Patuxent River بواليــة مريالنــد  البحريــة يف 
األمريكيــة، واختبار مدى مالءمــة حاملة الطائرات 
بالنسبة للطائرة ودمجها مع بقية األسلحة البحرية، 

ونجحت االختبارات بنسبة 100 %.

أداء استثنايئ
قــد حققــت الطائــرة أداءاً اســتثنائياً طــوال فرتة 
االختبــارات البحرية األولية، األمر الذي ســاهم يف 
تعزيــز قدرة فريق العمل عــىل تنفيذ الخطة طبقاً 
للجــدول الزمني املحدد، ومن ثــم تنفيذ العمليات 
الليلية. وتعترب تلك االختبارات األولية إنجازاً حقيقياً 
خالل املرحلة الثانيــة من االختبارات البحرية طبقاً 
 F/A-18 Hornet للجدول الزمني املوضوع للطائرة

.A-18 E/F Super Hornet والطائرة
وقــد رصح القائد البحــري تيد ديكــامن، طيار 
االختبــارات البحريــة، بأن "الفريــق كان عىل ثقة 
مــن أداء الطائــرة لدرجة أننا خفضنــا الحد األدىن 
من األحوال الجوية إىل املســتوى الذي يســتخدمه 
أســطول البحرية األمريكية بالفعــل، وهو ما يدل 
عىل قوة الطائرة ومتانتهــا. وقد نجحت الطائرة يف 
التحليــق خلــف حاملة الطائــرات يف أحلك الليايل 

وأشدها ظلمة".

تصاميم جديدة أكرث فعالية
رصح القائد البحري توين ويلسون، رئيس فريق االختبارات 
التطويرية، بأن "املهندســني املسؤولني عن قوانني التحكم 
 Pax Patuxent River and Fort Worth يف الطائــرة يف
قامــوا بعمل رائع عند تصميم طائرة انســيابية من وجهة 
نظــر الطيارين. وقد حققت الطائرة أداءاً اســتثنائياً متثل 
يف سالســة التعامل مــع الطائرة عند اقرتابهــا من حاملة 
الطائــرات. وجــاءت ميــزة "التحكــم يف الرفــع املبارش" 
Integrated Direct Lift Control لتتيح إمكانية التحكم 
يف الطائرة عىل أفضل مــا يكون. وتعترب خطط التحكم يف 
الطائرة F-35C وسيلة مناسبة لقياس أداء الطائرة، ويعترب 
Delta Flight Path قفزة مبتكرة يف عامل مفاتيح التحكم 
يف رحــالت الطائــرات، وهو ما ميكن الطائــرة من تحقيق 
أداء سلس وتخفيف األعباء عن كاهل الطيار بدرجة كبرية، 
ومن ثم رفع مســتوى األمن والسالمة عند اقرتاب الطائرة 

من حاملة الطائرات".
وقد ســجل طيارو االختبارات التطويرية عدداً إجاملياً 
من ســاعات الطريان بلغ 39.2 ســاعة أثناء قيامهم بـ 22 
رحلة شــملت 124 عملية إطالق و222 عملية هبوط ثم 

إقالع مبارش و124 عملية إيقاف.
كــام أظهرت عمليات الهبــوط الناجحة التي نفذتها 
الطائــرة F-35C عــىل منت حاملــة الطائــرة التصميم 
الجديــد والفعال ملجموعــة الذيل الخاصــة بالطائرة، 
وســاهمت مجموعة الذيل الجديدة يف تجنب وتفادي 
عدد كبري من املشــكالت املزمنــة، ومن ثم منح الطائرة 
أداءاً سلســاً بل وممتعــاً أيضاً. وقــد أرشف عىل وضع 
التصميم الجديد رشكــة Lockheed Martin بالتعاون 

مع رشكة Fokker Technologies الهولندية، مبشــاركة 
مهنــديس البحرية األمريكية، األمر الذي ســاهم يف رفع 

أداء الطائرة ونجاحها.
وقــد كان الهدف من املرحلــة األوىل من االختبارات 
التطويرية DT-I، التي تعترب املرحلة األوىل من بني ثالث 
مراحــل الختبار الطائرة F-35C، هــو جمع املعلومات 
البيئيــة عن طريــق وضع أنظمة إضافيــة لقياس مدى 
قــدرة الطائــرة F-35C عــىل تنفيــذ عمليــات اإلقالع 
والهبوط مــن عىل منت حاملة الطائرات وتحديد معايري 
التشــغيل لدى الطائرة أثنــاء تواجدها عىل منت حاملة 
 F-35C الطائرات. وسيتم عمل تقييم حول أداء الطائرة
فــوق حاملة الطائرات ملعرفة مــدى الحاجة إىل إدخال 
أي تعديــالت رضورية مبا يضمن قــدرة الجيل الخامس 
مــن الطائرة عىل تحقيق أداء فعــال مبا يكفي إللحاقها 

باألسطول البحري يف عام 2018•

تصميم الطائرة 
بشكل انسيابي 

جعلها حتقق أداء� 
 N متثل Sاستثنائي

سالسة التعامل مع 
الطائرة عند اقiابها 
من حاملة الطائرات

أنهت جتاربها البحرية ا=ولية بنجاح على منت حاملة الطائرات

Joint Strike Fighter الطائرة
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Sقالع والهبوط عموديgتتميز بقدرتها على العمل كطائرة مروحية عند ا
وصف الخرباء القدرات الفريدة واالختبارات القتالية 
الخاصة بالطائرة V-22 بأنها متثل ثورة حقيقية بالنسبة 
 V-22 Osprey إىل القوات املســلحة. وتعترب الطائــرة
طائرة مؤهلة للعمليات الخاصة، وهي عبارة عن طائرة 
متوســطة متعددة املهام وتعمل مبحرك مروحي قامت 
بتطويره رشكتا Boeing and Bell Helicopters وتعترب 
رشكة بوينج مسؤولة عن بدن الطائرة وعجالت الهبوط 
وأجهزة الطــريان واألنظمة الكهربائيــة والهيدروليكية 

واألداء وخواص الطريان.
ويستخدم سالح الجو األمرييك وسالح مشاة البحرية 
 V-22 Osprey (املارينز) األمرييك 112 طائرة من طراز

يف الوقت الحايل.
وتبلــغ رسعة الطائــرة V-22 Osprey ضعف رسعة 
الطائــرة املروحيــة، وهي قادرة عىل حمــل 24 عنرصاً 
قتاليــاً أو ما يعادل 20 ألف رطــل (9.072 كيلوجراماً) 
من مواد الشحن الداخيل أو 15 ألف طناً (6.804) من 
مواد الشــحن الخارجي. ويتسع مخزن عفش الطائرة لـ 

الطائرة Osprey..سرعة أكV وأداء أفضل وبال منازع

9 لــرتات باإلضافة إىل أعضاء الفريــق الطبي واألجهزة 
واملعدات الطبية.

وتســتخدم الطائــرة V-22 محركــني توربينيني من 
نــوع AE1107C Liberty turboshaft engines من 
إنتاج رشكة رولز رويس، ويولد كل منهام 6.150 حصانا 
(4.586 كيلووات). ولضامن األمن والســالمة والحصول 
عىل رحلة خالية من املشــاكل تــأيت أجهزة نقل الحركة 

لتمكن كل محرك عىل حده من تشغيل املراوح.
وتتمتــع الطائــرة V-22 مبروحتــني قابلتــني للطي 
 Rotating Wing وجناحني دوارين Folding Rotors
وتــؤدي الطائــرة خدمة حســنة يف صفــوف البحرية 
األمريكيــة، وميكــن تخزين الطائرة عــىل منت حامالت 
الطائرات أو ســفن االقتحام بكل يرس وسهولة. وميكن 
تزويد الطائرة بالوقود جواً أثناء الطريان، وتلبي الطائرة 
رشوط ومتطلبــات البحرية األمريكية فيام يتعلق مبهام 
البحث واإلنقاذ والدعم اللوجســتي لألســطول ودعم 

الحروب الخاصة.

طائرة متعددة املهام
ال تشبه الطائرة V-22 سواها من الطائرات األخرى 
من حيــث تنفيذ املهــام القتالية املتعــددة، فمن 
عمليــات االقتحام إىل تقديم الدعم إىل نقل الجنود 
واألفراد إىل أي مرسح من مسارح العمليات يف أرسع 
وقت ممكن، باإلضافــة إىل القدرة عىل التحليق يف 
الهواء. فالطائــرة Osprey أكرث رسعة وأفضل أداءاً، 

وال تدانيها أي طائرة أخرى.
ويجري إنتاج الطائــرة Osprey ضمن إطار تحالف 
 Bell Helicopter and The اســرتاتيجي بني رشكتــي

.Boeing Company
ويف إطار هذا التحالف الحايل ســيقوم ســالح مشاة 
 MV-22 البحرية (املارينز) برشاء 360 طائرة من طراز
لتنفيذ عدة مهام مختلفة ومتنوعة مثل الهجوم الربمايئ 

واملناورات البحرية وعمليات اإلنزال الربي.
ومن املقرر أيضــاً أن تحصل البحرية األمريكية عىل 
48 طائــرة من طــراز MV-22 التي ميكن اســتخدامها 
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يف تقديم الدعم اللوجســتي لألسطول وتنفيذ عمليات 
البحث واإلنقاذ.

وقد حصلت قيادة العمليات الخاصة التابعة لسالح الجو 
 Air Force Special Operations Command األمرييك
عىل 50 منوذج مختلف من الطائرة CV-22، وهي النامذج 
التي تم تعزيز قدراتها وإمكانياتها ألداء مهام حيوية خاصة. 
وقد دخلت الطائرة CV-22 مرحلة التشغيل املبديئ يف عام 
2009، بينــام جرى نــرش النامذج التي حصل عليها ســالح 

مشاة البحرية (املارينز) يف نهاية عام 2007.
CV- وقد جرى تشــكيل أول رسب عمليايت من الطائرة

22 التابعة لســالح املارينز VMM-263 يف عام 2006. وقد 

كان جنــاح العمليــات الخاصة األول أول وحدة عســكرية 
.CV-22 تحصل عىل الطائرة

ويجري حالياً اســتخدام أكرث مــن 200 طائرة من طراز 
CV-22 ســواء داخل الواليــات املتحــدة أو خارجها، وقد 
سجل أســطول الطائرات CV-22 عىل مســتوى العامل أكرث 
من 185 ألف ساعة طريان كان نصفها خالل األعوام الثالثة 

املاضية فقط.

خاصية املراوح املائلة
تعمل الطائــرة CV-22 كطائــرة مروحية عنــد اإلقالع أو 
الهبــوط عمودياً، وتدور كتلة املحــرك إىل األمام بزاوية 90 

درجة مبجرد التحليق يف الجو، وهو ما يجعل الطائرة طائرة 
ذات مراوح توربينية.

 Vertical وميكن للطائرة اإلقالع والهبوط بطريقة عمودية
Take-Off And Landing: VTOL بحمولــة قد تصل إىل 
24 فــرداً أو 6 آالف رطًال من األمتعــة إىل مدى قتايل يصل 
إىل 430 ميــل بحري أو اإلقالع والهبــوط بطريقة عمودية 
بحمولــة قد تصل إىل 8.300 رطًال مــن األمتعة ملدى يصل 

إىل 220 ميل بحري.
وال تحتاج الطائرة إىل وســيلة انتقال لنقلها إىل مســارح 
العمليــات الخارجية، حيث يصل مداها إىل أكرث من 2.100 
ميل بحري، أما بالنسبة إىل مدى التشغيل العادي فيصل إىل 

1.100 ميل بحري.
وهنــاك ثالثة مناذج للطائرة ذات املــراوح املائلة، وهي 
 Combat طائــرة االقتحــام القتــايل والدعــم الهجومــي
Assault and Assault Support MV-22 لخدمة ســالح 
مشــاة البحريــة (املارينز) األمريــيك والجيــش األمرييك، 
وطائرة العمليات الخاصــة CV-22 البعيدة املدى لخدمة 
 HV-22 قيــادة العمليــات الخاصــة األمريكية، والطائــرة
الخاصة بالحرية األمريكية لتنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ 

والحروب الخاصة وتقديم الدعم اللوجستي لألسطول.

تبلغ سرعة الطائرة 
 V-22 Osprey

ضعف سرعة الطائرة 
املروحية وهي قادرة 
على حمل 24 عنصر� 

Sقتالي
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سهولة الشحن
تتميز الطائرة V-22 بســهولة شــحنها وتخزيــن أجزائها، 
وتستطيع الطائرة الحركة من عىل منت كافة السفن الربمائية 
مــن طــراز L-class التابعــة لســالح البحريــة األمريكية 
وحامــالت األفــراد LHA/LHD assault carriers، كــام 
CV/ ميكن تخزينها بالحجــم الطبيعي عىل منت الحامالت

.CVN carriers
وعنــد التخزين يتم تدويــر األجنحة بحيث تكون يف الجزء 
األعىل ومبوازاة جسم الطائرة بحيث تكون الشحنة مدمجة 

ومستطيلة الشكل.
وال تســتغرق عملية الشــحن اآللية لألجنحــة واملراوح 
أكرث من 90 ثانية، وتســتطيع الطائــرة الهبوط كأي طائرة 
مروحية، وميكن طــي كل مروحة وتدوير الجناحني بزاوية 

90 درجة يف اتجاه عقارب الساعة.
وتعترب مقصورة القيادة الزجاجية مجهزة بست شاشات 
عرض مالمئة لنظارات الرؤية الليلية مزودة بشاشات عرض 
مقاس ســت بوصات تعمل بالكريســتال الســائل ووحدة 
لشاشات العرض للتحكم املشرتك، وشاشة عرض احتياطية. 
ولــدى طاقــم الرحلة نظــام للرؤية الليلية وشاشــة عرض 

مدمجة Honeywell مثبتة عىل الخوذة.
 Standby وتحتوي الطائرة عىل مؤرش احتياطي لالرتفاع
Altitude Indicator وشاشــة عــرض احتياطيــة لبيــان 
معلومــات الرحلــة Standby Flight Display، وكالهــام 
مــن إنتــاج رشكــة Smiths Industries أما بالنســبة إىل 
مقصــورة الركاب ومقصــورة القيادة فكلتاهــام مضادتان 
للحرب النووية ولبيولوجيــة والكياموية ومحميتان بنظام 
هوايئ إيجايب مرشــح ضد الضغط. والطائرة مسلحة مبدفع 
رشــاش من نوع M240G عيــار 7.62 ملليمرت مثبت عىل 

سلم الطائرة الخلفي.
ويف عام 2008 منحت قيادة العمليات الخاصة األمريكية 
رشكــة BAE Systems عقداً لتطوير وتركيب برج تســليح 
 Remote Guardian عــىل غــرار MV-22 عــىل الطائرة

System: RGS الــذي يوفــر تغطيــة بزاويــة 360 درجة، 
والــذي يتم تثبيته عــىل بطن الطائرة MV-22 وتســليحه 
مبدفع رشاش صغري من نوع GAU-17 عيار 7.62 ملليمرت. 
وقد قامت رشكة BAE Systems برتكيب أول مدفع رشاش 
عىل الطائرة CV-22 يف عام 2008 بغرض إجراء االختبارات 

األرضية والجوية.

أنظمة االستشعار
وتأيت نسخ الطائرات امللحقة بسالح الجو األمرييك والبحرية 
األمريكيــة مجهزة بجهــاز رادار متعدد الخــواص من نوع 
AN/APQ-186 من إنتاج رشكة Raytheon، أما بالنســبة 
إىل نظــام الرؤيــة الليلية الخــاص بالطائــرة املروحية فهو 
مــن نــوع AN/AAQ-16 V-22 FLIR مــن إنتاج رشكة 

Raytheon، وهو مثبت عىل مقدمة الطائرة.
أما بالنســبة إىل نظام الحرب اإللكرتونيــة لدى الطائرة 
 ATK فيشــتمل عىل جهــاز إنذار ضد الصواريــخ من نوع
AN/AAR-47 والذي يتكون من أربعة أنظمة استشــعار 
إلكرتو – برصية مــزودة مبضخامت صوت، ووحدة لتجهيز 

اإلشارات، وشاشة عرض ملقصورة القيادة.
والطائرة V-22 Osprey مجهزة مبدفع رشاش عيار 12.7 
ملليمــرت، عالوة عىل جهــاز رادار وجهاز إنذار ضد األخطار 
يعمل باألشــعة تحــت الحمــراء وجهاز إطــالق الطلقات 

الكاشفة.
وتضم الطائرة CV-22 نظاماً إلشــارات الرتدد الالســليك 

.ITT Avionics من إنتاج رشكة SIRFC املدمجة

املحركات
 AE1107C تســتخدم الطائرة محركني توربينيــني من نوع
مــن إنتاج رشكــة Rolls-Royce يولــدان 4.586 كيلووات 

كحد أقىص.
واملحــركان مــزودان بنظــام توجيــه رقمــي إلكــرتوين 
FADEC مــن إنتــاج رشكــة Lucas Aerospace ونظــام 

احتياطي للمراقبة اإللكرتونية غــري الرقمية، وجهاز إلطفاء 
.Systron Donner الحرائق من إنتاج رشكة

ويقــوم عمــود التوصيل الخاص بنقل الحركة بتشــغيل 
املحــرك الواحد، ويتــم تقليل الدفع الحــراري للطائرة عن 
طريــق وحدة إخــامد اإلشــعاعات تحت الحمــراء املثبتة 

بالقرب من ماسورة عادم الطائرة.
وتتميز املروحة ونظام نقل الحركة وكتلة املحرك بقدرتها 
عــىل امليــل إىل األمــام بزاويــة 90 درجة، ويتــم توجيهها 

لالنطالق إىل األمام.

األداء
تستطيع الطائرة V-22 الصعود مبعدل 16.2 ميًال يف الثانية، 
أمــا الرسعة القصــوى للطائرة فتصــل إىل 565 كلم ورسعة 
الطــريان إىل 510 كلم، أمــا املدى فيصــل إىل 3.379 كلم، 
واملدى القتايل يصل إىل 692 كلم وأقىص ارتفاع أثناء الطريان 

إىل 7.620 كلم.
وبعد سلســلة من االختبارات الناجحة وافقت البحرية 
األمريكية يف شــهر مارس من العام الجاري عىل نقل مركبة 
 Boeing Phantom Badger combat الدعــم القتــايل 
 V-22 Osprey support vehicle داخــل الطائــرة 
tiltrotor، وذلك متهيداً لتزويد الطيارين الحربيني بخيارات 

أكرث لنرش هذه الطائرة القوية.
وشــملت هذه االختبارات عمليات الفحص واختبارات 
الضغط والتقييم الهيكيل. وقد رصح جون تشــيكويل، مدير 
برنامــج املركبة، بأن "هــذه املوافقة تعني إجــازة تصميم 
الطائــرة Phantom Badger مع منــح الطيارين الحربيني 
قدرة أكرب عىل الوصول إىل مسارح العمليات وخيارات أكرب 
 Phantom Badger لنرش الطائــرة". وأضاف أن "املركبــة
مصممة بحيث تناســب مســاحة الطائــرة V-22، كام أنها 

متوافقة مع عدد كبري من الطائرات".
 Phantom Badgers وميكن اســتيعاب عرش مركبــات
داخل طائرة النقل C-17، وميكن اســتيعاب مركبتني داخل 
 CH-47 أو طائــرة مروحيــة من طــراز C-130 الطائــرة

.Chinook
وقد أكملت املركبة Phantom Badger أكرث من 5000 
ميالً من اختبارات الصالبة فــوق الطرق الوعرة واختبارات 

.C-17 اإلبرار الجوي الناجحة بواسطة الطائرة
وقد قامت رشكــة Boeing Phantom Works بتطوير 
املركبــة Phantom Badger التي تقدم الدعم الالزم لعدد 
كبــري من املهــام التي ال تســتطيع مركبات الدعــم القتايل 
الحاليــة أداءها. كام أن الجزء الخلفي من املركبة انســيايب 
وميكــن تعديله برسعة لتنفيــذ مهام االســتطالع والبحث 
واإلنقاذ القتايل ونقل الجرحى والتعامل املبارش مع األسلحة 

املختلفة وإزالة العبوات الناسفة.
ويأيت الجمع بني الشكل االنسيايب وإمكانية النقل وقدرة 
املركبة عىل األداء والحركة فوق كافة أنواع الطرق املختلفة 

لتمنح املهمة قدراً أكرب من املرونة والقدرة عىل الصمود•
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أكد الدكتور محمد نارص األحبايب املدير العام لوكالة اإلمارات للفضاء بأن دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة تتمتع مبقومــات واقعية لتحقيق أهدافها الفضائية مثل الرؤية الواضحة للمســتقبل. 
ودعم القيادة الرشيدة للمبادرات اإلسرتاتيجية الطموحة, وثقافة التميز والسعي لبلوغ املراكز 
األوىل، كــام أضاف مدير وكالــة اإلمارات للفضاء بأن الوكالة ســتعمل عىل إيجاد منصة علمية 
وتدريبية لتأهيل وتطوير الشــباب املواطن عن طريق تبنــي مراكز البحث والتطوير واملناهج 
التي تعنى بعلوم الفضاء، كام ستعمل عىل تدريب الكوادر الفنية واإلدارية التي ستدير الوكالة 

بإدخالهم يف الدورات التخصصية املتقدمة داخل الدولة أو خارجها.
حوار: املقدم ركن يوسف جمعة احلداد
رئيس التحرير

 د.-مد ناصر ا&حبابي
املدير العام لوكالة ا7مارات  للفضاء

وكالة ا7مارات للفضاء...انطالقة نحو املستقبل
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وأشار الدكتور األحبايب أن دولة اإلمارات متتلك صالت 
قوية مع املؤسســات صاحبة الريادة والخربة يف مجال 
الفضــاء، ولديها برامج مســتمرة لالبتعاث والتدريب 
مــع ضامن املراقبة واملتابعة القادرة عىل ضامن أفضل 
املخرجــات التعليميــة، وهو ما يشــكل خــربة مهمة 
نســتفيد منها ونعمل عىل تطويرهــا. وفيام ييل نص 
الحوار مع الدكتور محمــد نارص األحبايب املدير العام 

لوكالة اإلمارات للفضاء.

هل لكم أن تحدثونا عــن وكالة اإلمارات للفضاء: 
ملاذا أُنشئت؟ وما أهدافها واختصاصاتها؟

وكالــة اإلمــارات للفضاء هــي هيئة مســتقلة تتمتع 
القانونيــة  واألهليــة  واإلداري  املــايل  باالســتقالل 
الالزمــة، وتتبع مجلس الــوزراء، وقد أنشــئت بقرار 
من صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة، حفظه 
الله،لتنظيــم ورعايــة ودعم القطاع الفضــايئ، ودعم 
االقتصــاد املســتدام املبني عىل املعرفــة يف الدولة مبا 
يخــدم مصالحها ويعزز مكانتهــا يف هذا املجال، ومن 
بعض أهدافها واختصاصاتها تشــجيع وتطوير وتنمية 
اســتخدامات العلــوم والتقنيات الفضائيــة يف الدولة 
وتقديم املشــورة يف هــذا املجال، وإقامــة الرشاكات 
الدوليــة يف مجال القطاع الفضايئ مبا يعزز دور الدولة 
ومكانتهــا يف القطــاع الفضايئ، واملســاهمة يف تنويع 
االقتصاد الوطني من خالل قطاع فضايئ وطني متطور، 
ونرش الوعي بأهميــة القطاع الفضايئ وتنمية الكوادر 

هدف الحكومة الطموح الستكشــاف الفضاء والرتكيز 
عىل رأس املال البرشي اإلمارايت، وتعزيز قدرات الوطن 
يف هــذا املجال مــن خالل خلق رؤيــة وطنية هادفة 
تتبنى الريادة املستقبلية يف علوم وتكنولوجيا الفضاء.

مــن هم الــرشكاء الدوليون املشــاركون يف تطوير 
القطاع الفضايئ االمارايت؟ 

االعتــامد أوال ســيكون عىل اللــه ثم شــباب الوطن 
للنهــوض بالقطــاع الفضــايئ الوطني مــع العلم بان 
الربامــج الفضائية عــادة تعتمد عــىل الرشاكة لذلك 
سيتم تحديد بعض الرشكاء من خالل نوعية التقنيات 
املطلوبة يف املشــاريع الفضائيــة الوطنية خاصة نقل 

املعرفة والتقنيات املتطورة للدولة.

االعتماد سيكون 
على شباب الوطن 
للنهوض بالقطاع 
الفضائي الوطني

البرشية املؤهلة يف مجال الفضاء، واملســاهمة يف نقل 
املعرفة يف مجــال تكنولوجيا الفضاء، ومتثيل الدولة يف 
االتفاقيــات والرامج واملحافل الدولية يف مجال الفضاء 

واستخداماته السلمية.

ضمــن أي اســرتاتيجية تضعــون الحلــم اإلمارايت 
املرشوع يف ارتياد عامل الفضاء واستكشافه؟

ال شــك يف أن هذه الخطوة تندرج ضمن اســرتاتيجية 
الحكومــة يف تحقيــق رؤيــة دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة لعــام 2021، مــن حيث النقلــة النوعية يف 
االقتصــاد وتحويلــه إىل اقتصاد معــريف، وهو اقتصاد 
يقوم عىل النقل واإلنتاج واالســتخدام الفعال للمعرفة 

من قبل املؤسسات واألفراد واملجتمع.

مــا هــي أهــم املقومــات واملعايري التــي تؤهل 
اإلمارات إلنجاح هذا املرشوع الضخم ؟

تتمتــع الدولة ولله الحمد مبقومــات واقعية لتحقيق 
أهدافهــا الفضائيــة مثل الرؤية الواضحة للمســتقبل 
(رؤية الدولة 2021) , دعم القيادة الرشيدة للمبادرات 
االســرتاتيجية الطموحة, ثقافة التميز والسعي لبلوغ 
املراكز األوىل, اإلمكانيــات املادية واالهم وجود رغبة 
جامحــة من الكــوادر الوطنيــة لالنخراط يف دراســة 
العلوم والتقنيات واالنخراط يف مجال الربامج الفضائية 

الوطنية.
ســيعمل املرشوع عــىل توحيد مؤسســات الدولة 
العلميــة واألكادمييــة والصناعية، ودفعهــا نحو بلوغ 
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حمدان بن زايد: املؤسسات التعليمية يف القوات املسلحة تقدم تعليامً متميزاً ورعاية شاملة ألبناء الوطن

معروف عن خطــط اإلمارات ومشــاريعها أنها دامئا 
تحمل بعدا إنسانيا وسلميا يهدف إىل خدمة البرشية، 
كيــف برأيكم ســتوظف اإلمــارات برنامجها الفضايئ 

لخدمة البرشية ؟
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة متثل منوذجــاً مهامً يف 
املبادرات اإلنسانية مثل مبادرة (مصدر) للطاقة املتجددة 
كذلك الحال يف مجال الفضاء حيث ستعمل برامج الفضاء 
عىل التغلب عىل الكثري من التحديات املعقدة من خالل 
البحــث والتطوير ومعرفة تقنيات جديدة من املمكن أن 
تســخر يف خدمــة البرشية كعلم املــواد وأنظمة املصانع 
وتقنيــات الطاقة املتجددة والروبوتات واألنظمة الذاتية، 

وهي كلها علوم تصب يف خدمة البرشية والعامل.

كيف سيســهم مرشوع مسبار الكوكب األحمر يف بناء 
قاعدة بحثية وطنية، وتطوير كوادر وطنية متخصصة 

يف مجال الفضاء خالل السنوات القادمة؟
ســيحفز مــرشوع مســبار املريــخ الجهــات األكادمييــة 
والصناعيــة يف الدولــة عىل إنشــاء وتبنــي مراكز بحث 
وتطوير واستخدام مناهج علمية تعنى بتكنولوجيا وعلوم 
الفضاء، تهدف إىل زرع الشــغف بعلوم الفضاء وتقنياته 
يف عقول طلبة املدارس والكليات والجامعات وتشجيعهم 
لالنخراط يف هذا املجال؛ ليصبحوا نواة تنتج كوادر وطنية 

مؤهلة قادرة عىل التعامل مع املستقبل باقتدار.

مــا موقع أبناء اإلمارات يف برنامج الفضاء اإلمارايت، 

ومــا هي أهــم برامــج التدريــب التي ســتؤهل 
املواطنني لقيادة وكالة الفضاء وتشغيل مشاريعها ؟
ســتعمل وكالــة اإلمــارات للفضاء عىل إيجــاد منصة 
علمية وتدريبية لتأهيل وتطوير الشــباب املواطن عن 
طريــق تبني مراكــز البحث والتطويــر واملناهج التي 
تعنى بعلوم الفضاء، كام ستعمل عىل تدريب الكوادر 
الفنيــة واإلداريــة التي ســتدير الوكالــة بإدخالهم يف 
الدورات التخصصية املتقدمة داخل الدولة أو خارجها 
عن طريق الرشاكات االســرتاتيجية واتفاقيات التعاون 

املحلية وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة.

هل يكرب حلمنا لنتوقع أن نرى رواد فضاء إماراتيني 
عىل منت الرحالت االستكشافية باملستقبل القريب 

؟
دولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة تحب التحدي، ويعترب 
النموذج الحضاري املوجود اليوم رائداً يف املنطقة كلها، 
ونحن ال نستبعد الدخول يف برامج تأهيل رواد الفضاء 

يف املراحل املتقدمة من خطة الوكالة املستقبلية.

ما مدى مشــاركة الكوادر الوطنية يف بناء مســبار 
املريــخ املقرر أن يحط عىل ظهــر الكوكب األحمر 
يف الذكرى الخمســني لقيام دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ؟
الفكــرة إماراتيــة، والتصميــم واإلدارة وبنــاء األجزاء 
الرئيســية يف املرشوع أيضاً بأيــٍد إماراتية والهدف أن 
يكون املــرشوع إماراتيا بجدارة. ومام الشــك فية بأن 
املشــاريع الفضائية عــادة تحتــاج اىل احرتافية عالية 
وإعــداد املــوارد البرشية يف أرفــع التخصصات هدف 
تعمــل عليه جهــات متخصصة، حيــث يلتحق طالب 
مختــارون بعناية مــن أبناء الدولة بأعــرق الجامعات 
العاملية وأرقاها بهدف اكتســاب املعرفــة، وتُوفر لهم 
أفضل أشكال التأهيل والتدريب التي تضمن لهم أداء 
أعاملهم بكفاءة ودقة واحرتاف. وبالطبع فإن الشــعور 
الوطني لــدى أبناء الدولة ورغبتهــم يف تقديم كل ما 
بوســعهم من أجل رفعة وطنهم يجعالنهم يضاعفون 
جهودهم ويستنفرون طاقاتهم لتحقيق ما هو مطلوب 
منهم وأكرث. ومشــاركة الكوادر الوطنية يف أدق مراحل 

العمل من بني املحاور التي نعمل عليها بالفعل.

ال شــك أن بناء الكوادر املواطنــة وتأهيلها لريادة 
الفضاء تتطلب تعزيز الرشاكة والتعاون مع الهيئات 
واملؤسسات العاملية والوكاالت الخبرية بهذا الشأن، 
ما هي خطط وبرامج الوكالة إلعداد طواقم العمل 
والتشغيل للوكالة عىل العموم وملسبار املريخ عىل 

وجه الخصوص ؟
ســتكون وكالة اإلمــارات للفضاء منفتحــة عىل العامل، 
حيــث إن القطــاع الفضــايئ يعتمــد عىل الــرشاكات 
واتفاقيــات التعــاون الدولية. ودولة اإلمــارات متتلك 
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من األصل صالت قوية مع املؤسســات صاحبة الريادة 
والخربة يف هذا املجال، ولديها برامج مستمرة لالبتعاث 
والتدريب مع ضامن املراقبة واملتابعة املفيدة والقادرة 
عىل ضامن أفضل املخرجات التعليمية، وهو ما يشكل 

خربة مهمة نستفيد منها ونعمل عىل تطويرها.

أال تــرى أن توجــه اإلمارات إىل الفضــاء بخطوات 
مدروســة يتطلب تأسيس كلية متخصصة يف علوم 
الفضــاء؟ وكذلك البدء يف دراســة مادة حول علوم 
الفضــاء يف مراحــل مبكــرة من التعليم األســايس 
لتكــون مبثابة النــواة الحقيقية لرفد هــذا املجال 
بكوادر علمية متخصصة وقادرة عىل مواكبة احدث 

تكنولوجيا الفضاء عامليا؟
مــن األهــداف األساســية للوكالــة تحفيز وتشــجيع 
الطلبــة عىل االنخراط يف دراســة املــواد العلمية منذ 
املراحــل املبكــرة وزيــادة الوعي املجتمعــي بأهمية 
تكنولوجيا الفضاء. من هذا املنطلق تعمل الوكالة عىل 
التنســيق بني الجهــات ذات العالقــة يف الدولة لتبني 
الربامــج واملناهج الهادفة إلنشــاء قاعدة علمية تعنى 
بعلوم وتقنية الفضــاء. والتعليم لدينا يخطو خطوات 
واســعة إىل األمام، وتحظى برامج العلوم والرياضيات 
فيه باهتــامم خاص من صناع القرار، ويتســم القطاع 
التعليمي كذلك مبرونته وحركته الدامئة مبا يتيح تطوير 
املناهج بشــكل مســتمر ملواكبة التطــورات العلمية 
والرتبويــة واحتياجات الدولة، وهو ما سيســهل علينا 
إدراج مقررات دراسية تعد الطلبة لدخول هذا املجال 

الحيوي واإلبداع فيه.

ما هو حجم استثامرات دولة اإلمارات يف الصناعات 
واملشــاريع املرتبطــة بتكنولوجيا الفضــاء؟ وكيف 
يتم إنفاقها؟ وما هي نســبتها إىل حجم اإلنفاق يف 

القطاع الفضايئ الدويل؟
تعطي حكومة دولة اإلمــارات القطاع الفضايئ أهمية 

تعطي دولة ا7مارات 
القطاع الفضائي 

أهمية كب]ة كونه 
أحد روافد االقتصاد 

الوطني
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كبرية كونه أحــد روافد االقتصــاد الوطني حيث يبلغ 
حجم االســتثامرات يف هــذا القطاع نحــو 7 مليارات 
دوالر أمريــيك (أكرث من 20 مليــار درهم) وهو األكرب 
يف املنطقة من حيث تنوع وحجم املشــاريع الفضائية، 
ومــن ضمن الرشكات الرائدة يف هذا املجال رشكة الياه 
ســات ورشكة الرثيا ومؤسســة االمارات للعلو والتقنية 
املتقدمــة التــي صممت وصنعت سلســلة اقامر(ديب 

سات وخليفة سات).

مــا هي أهم مصادر متويل وكالة الفضاء اإلماراتية، 
وهل تتبع ميزانيتها امليزانية االتحادية ؟

تعتمد الوكالة بشكل أسايس عىل التمويل من امليزانية 
االتحادية.ودولــة اإلمارات العربيــة املتحدة ال تدخر 
جهــداً يف االســتثامر يف املجــاالت التي تدعــم تنمية 
الجانب املعــريف يف االقتصــاد، وتوفــر كل املتطلبات 
الالزمــة لبناء مجتمــع يعتمد عىل العلــم والتقنيات 
الرفيعة، ويرى فيها االســتثامر األمثل واألكرث مردودية، 

وفقاً ملا هو منصوص عليه يف رؤية 2021.

االســتثامرات اإلماراتية الحاليــة يف برامج األقامر 
الصناعيــة واالتصــاالت الفضائية وغريهــا تتجاوز 
20 مليــار درهم، هل تتوقعــون منوا كبريا يف حجم 

اإلقبال عىل هذا القطاع االسرتاتيجي؟
نتوقع أن يكون حجم النمو بنسبة تقارب حجم النمو 
العاملــي البالــغ %8 ســنوياً تقريبــا، وتطبيقات هذه 
الربامــج تتزايد يوماً بعد يوم، وتتضاعف الحاجة إليها. 

وأتوقع أن تشــهد املنطقة عمومــاً توجهاً نحو دخول 
مجــال األقامر الصناعيــة عامة واالتصــاالت الفضائية 

خاصة، وكذلك زيادة االستثامرات فيه.

حدثنــا عــن القيمة املضافــة للقطــاع الفضايئ يف 
االقتصــاد الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وما آفاق تطويره كقطاع اقتصادي اسرتاتيجي؟
كثــري من القطاعــات تعتمــد بصورة مبــارشة أو غري 
مبارشة عــىل الخدمات الفضائية لذلــك يعترب القطاع 
الفضايئ عامالً من عوامل التنوع واالســتدامة اقتصادياً 
واســرتاتيجياً، والشــك يف أن تطبيقات برامــج الفضاء 
ستســهم يف تعزيز التنمية املســتدامة التــي وضعتها 

حكومتنا عىل سلم أولوياتها.

بنــاء عىل هذا املرشوع الفضايئ ســتكون اإلمارات 
ضمــن 9 دول بالعــامل متتلــك برامج الستكشــاف 
املريخ، ما هي آفاق ونتائج هذا االتجاه وانعكاسه 

عىل مكانة اإلمارات عامليا وعلميا؟
سيضع مرشوع املسبار دولة اإلمارات العربية املتحدة 
عىل الخريطــة الفضائيــة العاملية، كام ســيربز ريادة 
يف القطــاع الفضايئ.ودولــة اإلمارات  الدولــة إقليمياً 
العربيــة املتحــدة عموماً مــن الدول التــي اعتادت 
استرشاف املســتقبل والعمل يف مجاالت تبدو يف نظر 
اآلخريــن صعبة أو مســتحيلة، وكان يتضــح دامئاً أنها 
اختــارت الطريــق الصحيح، ومن املؤكــد أن املرشوع 
الفضايئ ســوف يعزز مكانــة دولة اإلمــارات العربية 
املتحدةاملهمــة يف العامل، ويدعم صورتها بوصفها دولة 

رائــدة وقادرة عىل قيادة التطورات العلمية واملعرفية، 
وليس مجرد تحقيق النجاحات االقتصادية أو السياسية.

كيف تُقيم اإلعالن رسمياً عن دخول دولة اإلمارات 
العربية املتحدة السباق العاملي الستكشاف الفضاء 
الخارجــي يف ضــوء ما يختــربه عاملنــا العريب من 

اضطرابات ورصاعات متعددة ومتنوعة؟
هذا مؤرش واضح بأن الدولة ماضية يف التطور وخدمة 
اإلنســانية عــىل كل األصعــدة بالرغم مــن الظروف 
القاســية واإلحباط الذي نشهده يف املنطقة. ومن دون 
شــك فإنها رســالة إىل العامل تخفف من األثر الســلبي 
ملا يشهده العامل العريب من اضطرابات، ويرمم الصورة 
الذهنيــة للعرب بعيــداً عن أجواء الشــقاق والفرقة، 
ويقدم صــورة بديلة عامدها التطــور التقني واملعريف 
والقدرة عىل وضع الخطط الطموحة وتنفيذها ويعيد 
اىل االذهــان جانب مــن االمجاد العربيــة القدمية يف 

مجال العلوم واالكتشافات.

اإلمارات ســتكون رائدة العاملني العريب واإلسالمي 
من خالل مرشوع استكشاف املريخ بكوادر إماراتية 
وطاقــم عمل وطنــي، إىل أي مدى يســاهم هذا 
التوجه يف دعم خطط التنمية البرشية واالقتصادية 

والعلمية الوطنية ؟
دولــة اإلمارات العربية املتحدة ليســت رائدة يف هذا 
املرشوع وحده يف الحقيقة، فالريادة اإلماراتية تربز يف 
تطورات يف مجاالت علمية مهمة، مثل الطاقة املتجددة 
أو الطاقــة النووية أو الصناعــات الدقيقة، وهي كلها 
أدلة عىل تحوالت كربى تشهدها الدولة ويدعم بعضها 
بعضاً. ومن املؤكد أن توايل هذه اإلنجازات والنجاحات 
يدعم مســرية الدولة ككل، ويقود إىل نجاحات أخرى 
تعليميــة وعلمية واقتصادية وحتــى اجتامعية، فقيم 
مجتمع العلم وأخالقياته ومامرساته كلها عوامل تدعم 

التنمية يف مختلف املجاالت.

سيضع املشروع دولة 
ا7مارات على اخلريطة 

الفضائية العاملية 
خاصة e fال البحث 

واالبتكار الفضائي 

لقاء العدد
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بناء أول مسبار عريب إســالمي الستكشاف املريخ 
بدأت خطواته العمليــة عىل أرض الواقع وتفصلنا 
عــن هذا الطموح ســبع ســنوات ، مــا هي أهم 

مراحل وبرامج هذه املرحلة التأسيسية ؟
ســوف مير املــرشوع مبراحل عــدة، ابتــداء بتصميم 
املهمــة العلميــة ثــم تصميــم املركبــة الفضائية ثم 
مرحلــة االختبارات املصنعية وبعــد ذلك يتم اإلطالق 
وتبدأ مرحلة التشــغيل.والتجارب الســابقة كلها تفيد 
بأن دولــة اإلمــارات العربية املتحدة تضــع الخطط 
املستقبلية بكل دقة وتنفذها باقتدار. ويف حني تتأخر 
مواعيد اإلنجاز وتتعرض للتعطيل يف بعض الدول، فإن 
املرشوعــات تُنجز يف دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
يف مواعيدهــا، ورمبــا قبل املواعيــد املحددة يف بعض 

األحيان كام حدث يف حاالت عدة.

اإلمارات وبفضل رؤية قيادتها الرشــيدة وعزميتها 
تسعى دامئا لتصدر الصفوف األمامية عامليا يف كل 
مجال، إىل أي حد ســيقفز هذا املرشوع باإلمارات 

إىل التقدم والتميز العاملي ؟
ســيضع املــرشوع باإلضافــة إىل املشــاريع الفضائية 
األخرى دولة اإلمــارات العربية املتحدة عىل الخريطة 
الفضائيــة العاملية خاصة يف مجــال البحث واالبتكار 
الفضــايئ، ويزيــد من عالقاتنــا باملؤسســات العلمية 
املتقدمة يف واحد من أدق التخصصات، وسيحفز مناخ 
البحــث العلمي يف الدولة، ويفتــح أمام أبنائها طريقاً 
إىل اإلبــداع وتحقيق التميز يف مجــال كان حكراً عىل 
مجموعــة قليلة من الدول. وكام كان برنامج اإلمارات 

النــووي ومرشوعات مثــل مدينة مصدر وســيلة إىل 
تأكيد متيز الدولة وتفوقها، ســيكون مرشوعها الفضايئ 

خطوة جديدة عىل الطريق نفسه.

بصفتكــم املدير العام لوكالة اإلمارات للفضاء ، ما 
هي تعهداتكم لشــعب اإلمارات وقيادته الرشيدة 
من اآلن وحتــى 2021 تاريخ تحقيق الحلم الكبري 

بإذن الله؟
ســتقوم الوكالة ببذل كل ما يف وسعها لتطوير القطاع 
الفضــايئ الوطني وكذلك العمل عــىل إنجاح مرشوع 
مهمة اكتشاف املريخ ورفع اسم الدولة عالياً والنهوض 
بالقطــاع الفضايئ الوطني آلفاق أرحب، والســيام أننا 
دولة وشعباً قد تعّودنا أن نكون يف املقدمة دامئاً، وأن 
ننجــز يف أوقات قصرية ما يحتاج غرينا إىل وقت طويل 

إلنجازه.

ما هي نصيحتك للجيل الجديد من شــباب وبنات 
اإلمارات الذين يطمحون لالنضامم إىل فرق العمل 
املنوط بهــا اقتحام علــوم الفضــاء واالنخراط يف 

مجاالتها املختلفة؟
القطــاع الفضايئ قطــاع واعد وطمــوح ومصدر فخر 
والهام، ولكــن يحتاج اىل قدرات مميــزة لذلك أنصح 
الشــباب باالنضــامم للربامــج التدريبيــة واملناهــج 
التعليمية العلميــة والتخصص بتقنيــة والتكنولوجيا 
الفضائية، كام أنصحهــم باالهتامم بالعلوم التطبيقية؛ 

ألنها مفتاح النجاح يف هذه امليادين املتقدمة•

- يحمــل درجة الدكتوراة يف مجال االتصاالت 
مــن جامعــة ســاوث همبتــون يف اململكــة 

املتحدة 2005.
- درجة املاجستري يف االتصاالت الضوئية  من 

نفس الجامعة 2001.
- درجــة الهندســة االلكرتونية مــن جامعة 

كاليفورنيا 1998.
- رئيس مــرشوع Think Tank Project يف 

مركز اإلبداع والتطوير.
- مديــر مــرشوع (اليــاه ســات) لالتصاالت 

الفضائية من 2012-2005.
- عضو مشارك يف مناقشات ودراسات االتحاد 

الدويل لالتصاالت.

السرية الذاتية
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اس/اتيجية ا+مارات الشاملة ! 
مواجهة ا+رهاب....

الرؤية.. واملضمون.. وا9بعاد  
يف ضوء موقف دولة اإلمارات العربية املتحدة الثابت منذ سنوات طويلة ضد اإلرهاب والتشدد والتطرف، 
فإنها تعد من أوائل دول العامل التي متتلك اسرتاتيجية متعددة األبعاد والجوانب سياسياً واقتصادياً وأمنياً 
وإعالمياً وثقافياً واجتامعياً، من أجل التصدي لهذه الظاهرة البغيضة عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل، 
وتتعاون يف ذلك مع الدول والقوى واملنظامت التي تسعى إىل تكريس األمن والسلم واالستقرار العاملي الذي 
يواجه تهديداً متنامياً من التنظيامت اإلرهابية. ويف هذا العدد تسلط "درع الوطن" الضوء عىل اسرتاتيجية 
دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مواجهة اإلرهاب، وتوضح أبعاد هذه االسرتاتيجية ومنطلقاتها وركائزها 
وأهدافها.

إعداد: التحرير
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كانت دولــة اإلمارات العربية املتحدة مــن أوائل الدول 
التي أدركت مبكراً ومنذ ســنوات طويلة خطر اإلرهاب، 
ودعت إىل رضورة التصدي له إقليمياً وعاملياً، كام تفاعلت 
بجدية مع الجهود اإلقليمية والدولية الهادفة إىل مكافحة 
اإلرهاب واحتثاث جذوره، وحينام وقعت أحداث الحادي 
عرش من سبتمرب 2001 التي تعرضت لها الواليات املتحدة 
األمريكيــة، وراح ضحيتهــا آالف القتــىل والجرحــى من 
األبريــاء، أدانتها دولة اإلمارات العربية املتحدة بشــدة. 
وأكــد املغفور له، بإذن الله تعاىل، الشــيخ زايد يف اتصال 
هاتفي مع الرئيس األمرييك جورج بوش يوم 17 ســبتمرب 
2001 موقــف دولة اإلمارات العربية املتحدة الثابت من 
رفض اإلرهاب بكل صوره وأشــكاله قائــالً: "إن اإلرهاب 
بغيض من وجهة نظر اإلسالم والديانات الساموية األخرى، 
وهو عدو لدود لإلنســانية جمعاء". وبالفعل كانت دولة 
اإلمارات العربية املتحدة طرفــاً فاعالً يف الحملة الدولية 
التــي قادتها الواليات املتحــدة ضد اإلرهاب بعد أحداث 

الحادي عرش من سبتمرب 2001. 
وقد أعاد صاحب الســمو الشيخ خليفـــة بن زايد آل 
نهيــان، رئيس الدولة، حفظه اللــه، تأكيد ثوابت املوقف 
اإلمارايت مــن اإلرهاب يف أكــرث من مناســبة، بقوله عام 
2005: "موقفنا من اإلرهاب ثابت، ومساهمتنا يف الحرب 
عليه مســتمرة؛ ألننا نؤمن أن اإلرهاب آفة عاملية خطرية، 
ترضب عىل غري هدى، وعىل أســاس رؤية ظالمية ضيقة، 

وضمــن هذا الفهــم لإلرهاب وخطورتــه، فإننا ندعو إىل 
تجفيف املنابع التي متده بالحياة، ونعني بذلك التوترات 
الدولية والفقــر والجوع التي تشــكل يف مجموعها بيئة 
إحباط ميكن اســتغاللها من قبل املتطرفــني واإلرهابيني، 
ومع أننــا ال ننكر األثر الذي تركته الجهــود األمنية التي 
بذلــت يف أكرث من دولة ملحاربــة اإلرهاب، فإن املطلوب 
إيجــاد مقاربة سياســية موازيــة، هدفها قطــع الطريق 
أمام اإلرهابيني الســتغالل النزاعات اإلقليمية وحالة عدم 
االســتقرار الدويل لتوفري غطاء ألعاملهم اإلجرامية أساساً 
ملامرســتهم اإلرهابية". وأكد ســموه يف خطابه مبناســبة 
اليــوم الوطنــي يف الثــاين مــن ديســمرب 2005 أن دولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة لن ترتاجع عــن دعم الجهود 

الدولية ملكافحة اإلرهاب. 
وحينام بدأت الجامعات املتطرفة تتنامى يف املنطقة يف 
أعقاب ما يســمى "الربيع العريب"، حذرت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة من خطــورة هذه الجامعات عىل األمن 
واالســتقرار يف املنطقة والعامل، ودعت إىل رضورة التعاون 
اإلقليمي والدويل للتصدي لها، بل إنها كانت من املؤيدين 
للــدول التــي تعاين هذا الخطر، ســواء يف مــرص واليمن 
والعراق وســوريا، وقدمت لها الدعم املادي والســيايس 
ملســاعدتها ملواجهة هــذا الخطر، بل أعلنــت انضاممها 
للتحالــف الدويل الذي تشــكل لرضب ما يســمى تنظيم 
الدولة اإلســالمية "داعــش" الذي متدد بصــورة واضحة، 

تبنت ا+مارات اس/اتيجية 
شاملة ملواجهة 

ا+رهاب تأخذ ! ا+عتبار 
كافة ا9بعاد املرتبطة 

بهذه الظاهرة

وأصبح يســيطر عىل مساحات شاسعة يف كل من العراق 
وســوريا، وما ترتب عىل ذلك من مامرســات ال إنسانية 
ال متــت للدين اإلســالمي بصلة. وقد عربت كلمة ســمو 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اإلمارايت 
يف الخطــاب الــذي أدىل به أمام الدورة الـــ69 للجمعية 
العامــة لألمم املتحدة يف شــهر ســبتمرب 2014 عن ذلك 
بوضوح، فقد أكد ســموه "أن اإلرهــاب إىل جانب كونه 
انتهاكاً لحقوق اإلنســان فهو يهدد كيــان الدول وقيمها، 
وميزق أنسجتها االجتامعية، ويسلب أمن شعوبها، ويدمر 
إنجازاتهــا التنموية وإرثها اإلنســاين والحضــاري". وقال 
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ســموه: إن ما تقوم بــه هذه التنظيــامت اإلرهابية من 
قتل عشــوايئ وإعدام جامعــي واختطاف وترويع لآلمنني 
األبرياء من النســاء واألطفال، مــا هي إال أعامل إجرامية 
بشــعة تدينهــا دولة اإلمــارات العربية املتحدة بشــدة، 
وتســتنكر األساليب الوحشــية التي تنتهجها باسم الدين 
اإلســالمي وهو بريء منها، والتي تخالف نهج الوســطية 
يف الديــن والتعايش الســلمي بني الشــعوب كافة. ودعا 
ســموه - يف ظــل األحداث الراهنة التي متــر بها املنطقة 
- املجتمــع الدويل والدول األعضــاء إىل التعاون للتصدي 
لهذه الجامعات اإلرهابية واتخاذ تدابري شــاملة ملحاربتها 
من خالل اســرتاتيجية واضحة وموحدة، وأال تقترص هذه 
الجهود عىل العراق وسوريا فحسب، بل يجب أن تشمل 
مواقع الجامعات اإلرهابية أينام كانت، منوهاً بأن التدرج 
يف اتخــاذ التدابري لــن يعالج هذه التحديــات، بل يتعني 

مضاعفة الجهود للتصدي لها بشكل فوري وفعال.
ونظــراً إىل إدراك دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة ما 
ميثلــه اإلرهاب من تهديد لألمن واالســتقرار والتنمية يف 

منطقتنــا والعامل بأرسه، فقد تبنت اســرتاتيجية شــاملة 
ملواجهة هذا الخطر، تأخذ يف اعتبارها كل األبعاد املرتبطة 
بهذه الظاهرة، سياســياً ومالياً وثقافيــاً وتربوياً وإعالمياً 
وترشيعياً، كام انخرطت دولــة اإلمارات العربية املتحدة 
يف الجهــود اإلقليمية والدوليــة الهادفة ملكافحة التطرف 
واإلرهاب. ويجســد قانــون مكافحة الجرائــم اإلرهابية 
الذي أصدره صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقم 7 لســنة 2014 يف 
شهر أغسطس 2014 اســرتاتيجية دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشــاملة يف التعامل مع خطر اإلرهاب والعنف 
والتطرف املرتبطني به، حيث يتبنى القانون رؤية شــاملة 
يف النظــر إىل مفهــوم اإلرهــاب، ســواء يف تعريفه أو يف 
مظاهــره املختلفة أو يف تأثرياته املحتملة يف أمن املجتمع 
واستقراره. فالتوقيت الذي صدر فيه القانون يؤكد بجالء 
مــدى إدراك دولة اإلمــارات العربية املتحــدة لخطورة 
املرحلة التي تشــهدها املنطقة من حولنا، يف ظل تصاعد 
خطــر التطرف واإلرهــاب يف العديد مــن دول املنطقة، 

األمــر الذي يتطلــب تعديل اإلطار الترشيعــي والقانوين 
ليتواكب مع هذه التغريات واملســتجدات التي شــهدتها 
البيئــة األمنية يف املنطقة بعد ما يســمى "ثورات الربيع 
العــريب"، وما ارتبط بها من تحوالت أســهمت يف تصاعد 
خطر اإلرهاب وبروز جامعــات جهادية متطرفة جديدة 

تؤمن بالعنف كوسيلة للتغيري.

: رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة يف  أوالً
مواجهة ظاهرة اإلرهاب

تتبنــى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة رؤية شــاملة 
ومتوازنــة تجاه ظاهرة اإلرهاب، تنطلــق من االعتبارات 

والثوابت اآلتية:
1-عامليــة اإلرهــاب: اإلرهاب ظاهــرة ال دين لها وال 
وطن وال هوية، وهو عمل دخيل عىل املبادئ اإلســالمية، 
وهذا ما أكده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
الخارجية خالل البيان الذي أدىل به ســموه أمام االجتامع 
الوزاري ملجلس األمن الدويل الذي ترأســه وزير خارجية 
الواليــات املتحدة األمريكية جون كريي يف األمم املتحدة، 
بحضــور وزير خارجية العــراق ووزراء خارجية 35 دولة 
من داخل وخارج إطار عضوية املجلس يف شــهر سبتمرب 
2014 حينام قال: "إننا أمــام ظاهرة خبيثة تحمل أبعاداً 
خطــرية تهدد املجتمعــات والدول خــارج نطاق العاملني 
العــريب واإلســالمي. وعليه، يتعــني إيجاد حلــول دولية 
الحتواء خطرهم عن طريق القضاء عىل األسباب الجذرية 
للتطــرف، كام يجــب أن تبنى الرشاكــة الدولية ملكافحة 
اإلرهــاب عىل أهداف طويلة املدى بحيث ال تقترص عىل 

مواجهة داعش".
ومن ثــم ترى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة أن 
التنظيــامت اإلرهابية ال يجوز وصفها باإلســالمية، ولهذا 
تؤكد دومــاً رضورة التزام املجتمع الــدويل برفض جميع 
محــاوالت ربط اإلرهــاب بأي دين أو عــرق أو ثقافة أو 
أصــل إثني أيّاً كان، مع إعادة تأكيد أن هذه الظاهرة غري 
مرتبطــة مبنطقة أو حضارة أو قومية بعينها، وهذا يفرض 

عىل الجميع التوحد يف مواجهته والتصدي له.
2- اإلرهــاب ميثل الخطر الرئييس الــذي يواجه دول 

تعزيز وتعميق قيم 
الوسطية واالعتدال 

والتسامح والتعايش 
واحلوار بني احلضارات 

والثقافات
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العــامل أجمــع، ليس ألنــه يهــدد التعايش بــني الجميع 
فقــط، وإمنا ألنه يعوق التنمية أيضــاً؛ نظراً إىل ما يحدثه 
من زعزعة لألمن واالســتقرار يف املنطقــة والعامل أجمع، 
وكام قال ســمو الشــيخ عبدالله بن زايــد آل نهيان وزير 
الخارجيــة يف الخطــاب الذي أدىل به أمام الــدورة الـ69 
للجمعية العامة لألمم املتحدة، يف شــهر ســبتمرب 2014: 
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة تعرب عن قلقها البالغ 
إزاء ما تشــهده املنطقة من أشــكال التطــرف واإلرهاب 
والتفتيــت الطائفي، والذي بات يشــكل تهديــداً خطرياً 
عىل األمن والســلم الدوليني، فاإلرهــاب إىل جانب كونه 
انتهاكاً لحقوق اإلنســان، فهو يهــدد كيان الدول وقيمها، 
وميزق أنسجتها االجتامعية، ويسلب أمن شعوبها، ويدمر 

إنجازاتها التنموية وإرثها اإلنساين والحضاري".
3-إن أي مواجهــة فاعلة لظاهــرة اإلرهاب ينبغي أن 
تكــون يف إطــار جامعي وتحــت مظلة األمــم املتحدة، 
واألحــكام األخرى ذات الصلة املتعلقة بحقوق اإلنســان 
الدولية، والقانون اإلنساين الدويل، وقانون الالجئني الدويل 
وغريها من االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة، 
وذلك لضامن عدم استغالل هذه التدابري ألغراض مامرسة 
العنف وانتهاكات حقوق اإلنســان ضــد املدنيني خدمة 
ألهداف سياســية، والســيام أن تجربة الســنوات املاضية 
أكدت أنه ال ميكن لدولة مهام تكن إمكاناتها وقدراتها أن 

تتصدى للخطر اإلرهايب مبفردها. 
4- إن الحرب ضد اإلرهاب هي حرب ممتدة، وتحتاج 
إىل تحــرك شــامل ال يقترص عىل الجوانب العســكرية أو 
األمنية فقط، وإمنــا ميتد إىل العديد من الجوانب األخرى 
أيضاً، الفكرية والدينية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية 
وغريها، انطالقاً من أن مسبباته متعددة، وعىل هذا تؤمن 
دولة اإلمارات العربية املتحدة بأن نجاح أي اســرتاتيجية 

ملواجهــة اإلرهــاب يجــب أن تكون متعــددة الجوانب؛ 
الســتئصال الظاهرة من جذورها والقضاء عىل األســباب 
والعوامل السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي تساعد 

اإلرهابيني عىل مامرسة أعاملهم. 
5- ترى دولة اإلمارات العربية املتحدة أن الحرب عىل 
اإلرهاب ينبغــي أال تقترص عىل منطقة بعينها، وإمنا من 
الــرضوري أن تتضمن مختلف املناطــق التي تنترش فيها 
األفكار املتطرفة؛ ولذا دعا ســمو الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان يف كلمته أمام الجمعية العامة يف سبتمرب 2014 
املجتمــع الدويل والــدول األعضاء إىل التعــاون للتصدي 
لهذه الجامعات اإلرهابية واتخاذ تدابري شــاملة ملحاربتها 
من خالل اســرتاتيجية واضحة وموحدة، وأال تقترص هذه 
الجهود عىل العراق وســوريا فحسب، بل يجب أن تشمل 
مواقــع الجامعات اإلرهابية أينام كانت. وأكد ســموه يف 
الوقت ذاته إميان دولة اإلمارات العربية املتحدة بأهمية 
الوقوف إىل جانب الحكومات التي تواجه تحديات أمنية 
خطــرية مع رضورة املشــاركة بشــكل إيجــايب يف تقديم 
الدعم الالزم الســتعادة األمن والسالم عىل أراضيها، وذلك 
من خالل دعم املؤسسات الرشعية، منوهاً بأهمية احرتام 
سيادة الدول واستقاللها، وتعزيز جميع الجهود السياسية 
املبذولة لتســوية الخالفات والرصاعــات الدائرة بالطرق 
الســلمية؛ ألن عدم القيام بذلك سيولد املزيد من العنف 
فيام ترغب الدولة برؤية دول يسودها األمن واالستقرار.

6- إن التصــدي الفاعــل لتوجهــات وقــوى التطرف 
والغلو والعنف يف العامل، يحتاج بشــكل أسايس إىل تعزيز 
وتعميق قيم الوســطية واالعتدال والتســامح والتعايش 
والحوار بني الحضارات والثقافات. ومن أجل هذا؛ قامت 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة، وال تزال تقوم، مببادرات 
مهمة عىل هــذا الطريق، لعــل أهمها املنتــدى العاملي 

"تعزيــز الســلم يف املجتمعات املســلمة"، الذي عقد يف 
أبوظبي يف شــهر مارس 2014، وأفىض إىل إنشاء "مجلس 
حكامء املســلمني". ومــن هنا تأيت أهميــة التوصية التي 
خرجت عن هذا املنتدى بأن يكون املنتدى إطاراً مؤسسياً 
يعقد اجتامعاته بشكل دوري يف أبوظبي؛ ألن األمر يحتاج 
إىل إطار جامع لكل الجهود املخلصة التي يقوم بها علامء 
ومفكرون مســتنريون من أجل إنقاذ العامل اإلسالمي من 

خطر االحرتاب الديني والطائفي.

ثانيــاً: أبعاد االســرتاتيجية اإلماراتية ملكافحة 
اإلرهاب:

 تتبنــى دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة رؤية شــاملة 
ومتكاملــة ملواجهة ظاهــرة التطرف واإلرهــاب، بحيث 
أصبحت منوذجاً يف هذا الشأن، ومثاالً عىل اإلدراك الواعي 
لخطــورة الجامعات اإلرهابيــة ورضورة التصدي لها بكل 
قوة ومــن خالل منهج شــامل: أمني وثقــايف واقتصادي 
واجتامعي وسيايس. وتتضمن اســرتاتيجية دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يف هذا الشأن الجوانب واألبعاد اآلتية:
1- البعــد الترشيعي والقانوين: اتخذت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة سلسلة من التدابري الترشيعية والقانونية 
الهادفة إىل تعزيــز مكافحتها الصارمــة لظاهرة التطرف 
واإلرهاب، كان آخرها "قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية" 
الذي أصدره صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقم 7 لســنة 2014 يف 
شــهر أغســطس 2014، الذي يتبنى رؤية شاملة ملفهوم 
اإلرهاب، كونه يشــتمل عىل مــواد تغطي جميع املحاور 
التي يشــتملها اإلرهاب كاإلرهاب الفكري وغريها، فضالً 
عــن تضمنه عقوبــات رادعة يف وجه كل من تســول له 
نفسه املساس باألمن واالستقرار يف الوطن واملجتمع. فقد 
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ــن القانون 70 مادة شــملت كل ما يتعلق بالجرائم  تضمَّ
اإلرهابية وأنواعها وتصنيفاتها أو األغراض منها وأهدافها 
أو التنظيامت الخاصة بها، كام مل يُغفل يف املقابل توصيف 
الجهات التي تتــورط فيها وترتكبها، ورسيان القانون من 
حيث الزمان واملكان، أو تلك العقوبات التي نص عليها يف 
حال تم ارتكاب الجرم اإلرهايب تحت طائلة بند اإلرهاب، 

والذي قد تصل عقوبته حد اإلعدام. 
وهــذا القانــون ال ينفصل عن اإلجــراءات الترشيعية 
التــي اتخذتها دولة اإلمــارات العربية املتحدة عىل مدار 
السنوات املاضية. ففي عام 2004 أصدر املغفور له، بإذن 
الله تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مرسوماً بشأن 
قانــون اتحادي رقم (1) لســنة 2004 يف شــأن مكافحة 
الجرائم اإلرهابية حيث تضمن 45 مادة تتعلق بتعريفات 
األعامل اإلرهابية. كام تضمن مرســوم القانون العقوبات 
التي تنتظر مؤســيس املنظامت اإلرهابية أو املتعاونني يف 
ذلــك املجال. ونــص القانون يف مادته الـ36 عىل إنشــاء 
لجنة تســمى "اللجنة الوطنيــة ملكافحة اإلرهاب" يصدر 
بتشــكيلها قرار من مجلس الــوزراء، وتتكون من ممثلني 
عــن كل من الجهــات التالية بناًء عىل ترشــيحها (وزارة 
الخارجية، ووزارة الداخلية، واألوقاف، وجهاز أمن الدولة، 
ووزارة الدفــاع، واملــرصف املركــزي، والهيئــة االتحادية 

للجامرك).
 كــام أصدرت دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة عدداً 

مــن القوانــني والترشيعات األخرى التــي تحظر االنتامء 
إىل الجامعــات اإلرهابية، أو اســتغالل اإلرهابيني أرايض 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة وأجواءهــا ومياهها، مبا 
فيهــا القوانــني التي تجرم جميع األعامل واألنشــطة غري 
املرشوعــة املرتبطة باإلرهــاب، مثل القانــون االتحادي 
املعنــي بتجريم غســل األموال لعــام 2002، وترشيعات 
تجريم تهريــب املخدرات واملرتزقة واألســلحة بأنواعها، 

واالستغالل غري املرشوع للموارد الطبيعية.
وانضمــت دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة إىل كل 
االتفاقيــات والصكــوك الدولية املتعلقــة مبكافحة هذه 
الظاهرة الخطرية التي تهدد أمن العامل واســتقراره، فقد 
انضمــت إىل أربع عرشة اتفاقية دولية حتى اآلن متعلقة 
مبكافحة اإلرهــاب، كان آخرها التصديــق عىل االتفاقية 
الدولية لقمع أعامل اإلرهاب النووي التي أقرتها الجمعية 
العامة يف إبريل 2005، وانضمت مؤخراً إىل اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية.
2- البعد املايل، وينــرصف إىل تجفيف منابع اإلرهاب 
املختلفة، فقد كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة سباقة 
يف العمل عىل تجفيــف املنابع املالية لإلرهاب، واتخذت 
منذ ســنوات إجــراءات عدة عــىل مســتويات مختلفة 
لتحقيق هــذا الهدف، وخاصة فيام يتعلــق بوضع إطار 
ترشيعي مناســب وفاعل ملحارصة عمليات غسل األموال 
وغريها من أســاليب متويل اإلرهــاب والقوى التي تقف 
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وراءه. كام اســتحدثت دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
قوانني داخلية عدة ملكافحـة غســل األموال التي مل يكن 
معموالً بها، ســواء يف دولة اإلمــارات العربية املتحدة أو 

غريها من الدول األخرى يف منطقة الرشق األوسط. 
فقد وافق املجلس الوطني االتحادي، يف جلسته الثانية 
عرشة من دور االنعقاد العادي الثالث للفصل الترشيعي 
الخامس عرش يف شــهر مايو 2014، عــىل مرشوع قانون 
اتحادي بشــأن إدخال تعديالت عــىل "القانون االتحادي 
رقم 4 لعام 2002 بشــأن مواجهة جرائم غسل األموال"، 
ومن ثم أصبح اســم القانون "القانــون االتحادي رقم 4 
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لعام 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة 
متويل اإلرهــاب"، وهذا مــا يؤكد التزام دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة بتجفيف املنابع املالية لإلرهاب التي تُعدُّ 
عمليات غســل األموال أحد أهم مصادرهــا حول العامل. 
كام يؤكد حرص الحكومــة اإلماراتية عىل تحديث اإلطار 
الترشيعي الخاص مبواجهة عمليات متويل اإلرهاب وجعله 
قادراً باستمرار عىل مواجهة كل املستجدات واملتغريات يف 
هذا الشأن والتصدي لها، والسيام أن الجامعات اإلرهابية 
تعمــل دامئاً عىل تغيري تكتيكاتها واألســاليب التي تتبعها 
من أجل متويل عملياتها من دون أن تتم مالحقة عمليات 
التمويل أو اعرتاضها، ومن ثم فإن هناك حاجة إىل مواكبة 
مســتمرة لهذه األساليب عىل املستوى الترشيعي مبا يسد 
املنافذ أمام قوى اإلرهاب والعنف، ومينعها من اســتغالل 
األجهزة املرصفية يف ضخ أموال مشبوهة لتمويل عملياتها 
اإلرهابيــة. فضــالً عن ذلك، فــإن وجود إطــار ترشيعي 
ُمْحكم ملواجهة عمليات غســل األموال ومتويل اإلرهاب، 
إمنا ميثل حامية للنظام املرصيف، وهذا ما أشار إليه بوضوح 
معايل ســلطان بن نارص السويدي، محافظ البنك املركزي 
اإلمــارايت، بعد موافقــة املجلس الوطنــي االتحادي عىل 

مرشوع القانون األخري.
ويف ســياق تجفيف مصادر متويــل اإلرهاب، اتخذت 
دولــة اإلمارات العربية املتحدة سلســلة مــن اإلجراءات 
الوقائيــة مثــل اعتقــال األفــراد املشــتبه يف تورطهم يف 
عمليات غســل األموال وتجميد عدد كبري من الحسابات 
املرصفية املشــبوهة وإغــالق عدد من محــالت الرصافة 

وتبديل العملة. 
عالوة عــىل ذلك، كان املرصف املركــزي، الذي يرشف 
عــىل تنفيذ قوانني مكافحة غســل األمــوال، حريصاً عىل 
تشديد الرقابة عىل الحسابات املرصفية وعمليات تحويل 
األمــوال إىل الخــارج التي أصبحت تشــرتط إبــراز هوية 
الشــخص املحــول يف حالة تجــاوز املبلغ املحــول ألفي 
درهم. وتشديد الرقابة عىل الحواالت الصادرة من رشكات 

الرصافة لضامن عدم تحويل أي أرصـدة لتمويل عمليات 
غري رشعية من جانب تنظيم "القاعدة" أو غريه. وتشــمل 
هذه القوانني تغليظ عقوبة الحبس وفرض غرامات كبرية 
ضــد األفــراد والبنوك املتورطــة يف أي مخالفات من هذا 
النوع. ومبوجب القانون االتحادي املعني بتجريم غســل 
األمــوال لعام 2002، ميتلك املــرصف املركزي الصالحيات 
الالزمة كافة لتجميد أرصدة أي مؤسسة مشبوهة أو أفراد 

مشتبه فيهم ملدة ال تتجاوز سبعة أيام عمل. 
ويف شــهر يونيو 2008، صدرت حزمــة من اإلجراءات 
الجديــدة املتعلقة مبكافحة غســل األمــوال، فقد أخطر 
البنك املركزي اإلمارايت البنوك وبيوت الرصافة بثالثة عرش 
قانونــاً جديداً تحــدث حزمة الضوابــط اإلماراتية األوىل 
ملكافحــة غســيل األمــوال، التي دخلت حيــز التنفيذ يف 
نوفمرب 2000. وتتطلب اإلجــراءات الجديدة، من البنوك 
توخــي درجة أكرب مــن اليقظة يف التعامــل مع عمالئها 
املحتملني، وتتضمن العديد من املامرســات القامئة والتي 
تطبقها بالفعل البنــوك الدولية العاملة يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة. وتتضمن القوانني كذلك إدخال خمســة 
تعديــالت عــىل قانون عــام 2000، تخفــض العتبة التي 
تضطر البنوك عندها إىل التحقق من األســامء والعناوين 
الخاصــة بأصحاب الحواالت من 40,000 درهم (11,000 

دوالر) إىل 3,500 درهم. 
وتحظر هذه القوانني الجديــدة عىل البنوك اإلماراتية 
فتح حســابات بأســامء أشــخاص ممنوعني رســمياً من 
املعامــالت والعالقــات املاليــة، وتطالبهــا بيقظة خاصة 
إزاء املتعاملــني يف األحجار الثمينــة والعقارات والبضائع 
الباهظة الثمن، والســيام يف ضوء تحذيرات من املسؤولني 
مــن أن قطاع العقارات املزدهر يف ديب، واآلن يف أبوظبي، 

قد يساء استغالله يف غسل األموال. 
كــام تفاعلت اإلمــارات مع الجهــود الدولية ملكافحة 
متويل اإلرهــاب؛ حيث تجاوبت دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة مع قــرارات األمــم املتحــدة الصــادرة عقب 

أحــداث 11 ســبتمرب، ويف مقدمتهــا: القــراران الدوليان 
(1368) و(1373) الصــادران يف شــهر ســبتمرب من عام 
2001 واللذان وضعا اســرتاتيجية دولية متكاملة ملكافحة 
متويــل اإلرهاب تقوم عىل آليات وقواعــد جديدة، منها: 
تجميــد كل األرصــدة املالية لكل الجامعات املشــتبه يف 
تورطهــا يف أعــامل إرهابيــة، وقمع كل من يســاعدهم، 
وإلــزام كل الــدول األعضــاء يف املنظمة الدوليــة باتخاذ 
التدابري واإلجــراءات الالزمة ملحاربة اإلرهاب، مثل تبادل 
املعلومــات االســتخباراتية، ومنح الدول حق اســتخدام 
القوة العســكرية إذا ما تعرضــت ألي هجامت إرهابية، 
واالمتناع عن توفــري أي دعم فعيل أو ضمني لكيانات أو 

أشخاص يتورطون يف أعامل إرهابية.
وال شــك يف أن صدور مرشوع القانون االتحادي األخري 
عن املجلــس الوطني االتحــادي، قد جــاء يف وقته متاماً 
بالنظــر إىل التغريات التي شــهدتها املنطقة والعامل خالل 
الســنوات األخــرية، وما أدت إليه من ظهــور العديد من 
القوى املتطرفة واإلرهابية التي تســعى إىل توفري مصادر 
لتمويل نشــاطاتها، وســعيها إىل التخفي وراء نشــاطات 

وهمية يف ظل املالحقات لها يف كل أنحاء العامل.
إن اهتــامم دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة بتوفري 
البيئة القانونية القادرة عىل خنق مصادر متويل اإلرهاب، 
أيــاً كانت طبيعتهــا، وحرصها عىل تحديــث الترشيعات 
الخاصة بهذه املسألة باستمرار، يؤكدان بوضوح أنها دولة 
مســؤولة تعي طبيعة التحديات التــي تواجه أمن العامل 
واستقراره، وتعمل عىل املستويات كافة من أجل اإلسهام 
الفاعــل يف التصدي لها، كام يؤكد املوقف اإلمارايت الثابت 
يف التصدي لإلرهاب باعتباره من أكرب األخطار التي تهدد 

األمن العاملي. 
3- البعــد القيمــي والثقــايف: تعزيــز قيم الوســطية 
واالعتــدال والتعايش والتســامح باعتبارهــا حائط الصّد 
الرئييس يف مواجهة هــذه الجامعات املتطرفة، من خالل 
تبني دولة اإلمارات العربية املتحدة للعديد من املبادرات 
النوعية البّناءة، التي تسري يف اتجاهات عدة، لعل أبرزها:

أ- دعــم جهود إصالح الخطاب الدينــي، والعودة إىل 
الصورة السمحة للدين اإلسالمي الحنيف وإعامل مبادئه 
وقيمه اإليجابية عىل أساس أن ذلك من شأنه أن يتصدى 
لنزعات التطرف والتشدد التي يحاول البعض فرضها عىل 
الخطــاب الدينــي يف مجتمعاتنا العربية واإلســالمية. يف 
هذا الســياق تحرص دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 
اســتضافة نخبة من الوعاظ والعلامء من مختلف الدول 
العربية واإلســالمية للمشاركة يف إحياء ليايل شهر رمضان 
املبــارك، من خــالل املحارضات والخطــب التي تعّرب عن 
الصورة الصحيحة للدين اإلسالمي، وتدحض كل ما ينسب 
إليه من أشــكال مغلوطة، ســواء كانت فتــاوى أو أفكاراً 
مشّوهة، وإعادة تأكيد ثوابت الخطاب اإلسالمي الصحيح 

الذي يبتعد عن الغلّو والتطرف.
ب - دعــم املؤسســات الدينية الوســطية يف العاملني 
العــريب واإلســالمي، ويف مقدمتهــا األزهــر الرشيــف، 

اتخذت ا+مارات من التداب_ 
التشريعية والقانونية 

الهادفة إe تعزيز مكافحتها 
الصارمة لظاهرة التطرف 

وا+رهاب
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حيــث بــادرت دولة اإلمــارات العربية املتحــدة يف عام 
2013 بتمويــل مرشوعات عــدة يف األزهر الرشيف تبلغ 
تكلفة إنشــائها نحو 250 مليــون درهم إمارايت، من أجل 
اســتمراره يف القيام بدوره الحضاري، وتعزيز رسالته التي 
تتميّــز باالعتدال والوســطية ومواصلة إشــعاعه العلمي 
والتنويــري. وتتضمن هــذه املرشوعــات متويل مرشوع 
ترميــم مكتبة األزهر الرشيف وصيانتها وترميم مقتنياتها 
من املخطوطــات واملطبوعات وترقيمهــا، وتوفري أنظمة 
حاميــة وتعّقب إلكــرتوين ملراقبتها وتعقبهــا واملحافظة 
عليها، وكذلك متويل إنشــاء مباٍن ســكنية لطالب األزهر 
يف القاهرة، ومتويل أعامل تصميم إنشــاء مكتبة جديدة 
عــىل أحدث النظــم املكتبيــة العاملية لألزهــر الرشيف 
تليــق مبكانته وما تحويه مكتبته من نفائس املخطوطات 
واملطبوعات، حتى تســتطيع مكتبة األزهر القيام بالدور 
املنوط بهــا يف نرش الثقافة اإلســالمية، وإتاحــة أوعيتها 

النادرة لطــالب العلم والباحثني حتى تظــل مركزاً عاملياً 
لإلشعاع اإلسالمي والثقايف.

4- االنخــراط يف الجهود اإلقليميــة والدولية الخاصة 
مبكافحة اإلرهاب: تؤكــد دولة اإلمارات العربية املتحدة 
دامئاً رضورة أن تكون محاربة اإلرهاب مســؤولية دولية 
تضامنيــة ال تنفــرد بها دولة دون ســائر الدول. وقد أكد 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظه الله، يف خطابه مبناســبة اليــوم الوطني 
يف الثــاين من ديســمرب 2005 أن دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة لن ترتاجــع عن دعم الجهــود الدولية ملكافحة 
اإلرهاب. والواقع أن سجل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف التعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب، سواء عىل الصعيد 
اإلقليمــي أو الــدويل، فيه الكثري من اإلنجــازات، وميكن 

تناول ذلك عىل النحو اآليت:
فعىل الصعيد اإلقليمي، يعترب البعد الخليجي والعريب 

محــوراً أساســياً يف اســرتاتيجية دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة ملواجهــة اإلرهاب، فقد تعاونت بشــكل واضح 
مــع باقي دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية يف 
مواجهة اإلرهاب، ففي قمــة مجلس التعاون التي جرت 
يف مســقط يف أواخر ديسمرب 2001 ضمت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة صوتها إىل بقية الدول األعضاء يف املجلس 
للموافقــة عىل تشــكيل "مجلس أعىل للدفاع املشــرتك" 
ووضع اسرتاتيجية مشرتكة ملكافحة اإلرهاب. كام واصلت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة تنسيق جهودها وتعاونها 
يف هذا املجال إقليمياً يف إطار عضويتها يف اتفاقية مجلس 
التعاون لدول الخليــج العربية ملكافحة اإلرهاب املوقعة 

يف 4 مايو 2004. 
وتتبنى هذه االتفاقية رؤية مشــرتكة وشــاملة لكيفية 
اســتئصال ظاهريت التطرف واإلرهاب، استناداً إىل األبعاد 
السياســية واألمنية والثقافية للظاهــرة. وهذه االتفاقية 
لالســرتاتيجية الخليجيــة املوحدة ملكافحة  تعترب تتويجاً 
التطــرف واإلرهاب التي تــم إقرارهــا يف أكتوبر 2001، 
والتي ترتكز عىل مبادئ عــدة، أهمها: تبادل املعلومات، 
والتنســيق يف مجال مكافحة التطرف واإلرهاب، وتعزيز 
جهود توفري التدريب املشــرتك للعاملني يف أجهزة األمن، 
واألخذ بأحــدث التقنيات، وتطوير األســاليب التدريبية 
وتبادل الخــربات بــني دول املجلس، واتخــاذ الخطوات 
املناســبة وتعزيز اإلجــراءات الوقائية وتطوير الوســائل 
املتعلقة باملواجهة الترشيعية واألمنية لإلرهاب مبا يتامىش 
مــع الظروف والتحوالت املســتجدة، ويكفل حامية دول 
املجلس وشــعوبها من املخاطر اإلرهابية، وتأييد التحرك 
والتعــاون الدويل ملكافحة اإلرهــاب، وقطع الطريق عىل 
مصادر التمويــل. وتنبع أهمية هذه االتفاقية، من كونها 
مل تقف عند حد النصوص املكتوبة، بل امتدت إىل تحويل 
تلك النصوص إىل آليات وإجراءات ملموســة تجسدت يف 
إنشــاء قاعدة للبيانات املتعلقة بعنــارص متطرفة يكون 
مقرها األمانة العامة للمجلس وترتبط بكل الدول األعضاء 
عرب شبكة إلكرتونية تتيح لألجهزة األمنية الخليجية فرصة 
تبادل املعلومات املتعلقــة مبكافحة املجرمني واملخدرات 

وقضايا اإلرهاب. 
وعىل الصعيد العريب: جاء دعم دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة لالتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب التي دخلت 
حيز النفاذ اعتباراً من مايو 1999، ومشاركتها األساسية يف 
صياغتها، ومبوجب هذه االتفاقية تتعهد الدول املتعاقدة 
بعدم تنظيــم أو متويل أو ارتكاب األعــامل اإلرهابية أو 
االشــرتاك فيها بأي صورة من الصــور، والتزاماً منها مبنع 
الجرائم اإلرهابية ومكافحتهــا طبقاً للقوانني واإلجراءات 

الداخلية. 
وال شــك يف أن تعاون دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
خليجياً وعربياً يف التصدي لإلرهاب، يجســد قناعتها بأن 
األمــن القومي العريب كل ال يتجــزأ، وأن تهديد أي دولة 
عربيــة هو بالرضورة تهديد للــدول األخرى، كام يعكس 
إدراكهــا القــوي بأن مــن الصعوبة مبكان عــىل أي دولة 
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مبفردها مواجهة اإلرهاب.
وعــىل الصعيد اإلســالمي، صادقــت دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة عىل معاهدة منظمة املؤمتر اإلســالمي 
ملكافحة اإلرهاب، والتي مبوجبهــا تتعهد الدول األطراف 
بعدم القيام أو الرشوع أو االشرتاك بأي شكل من األشكال 
يف تنظيــم أو متويل أو ارتــكاب أو التحريض عىل ارتكاب 
األعامل اإلرهابية أو دعمها بصورة مبارشة أو غري مبارشة.
وعىل الصعيد الدويل، تنوعت اإلجراءات التي اتخذتها 
دولــة اإلمارات العربية املتحدة يف هذا الخصوص، ســواء 
يف االنضــامم إىل التحالــف الــدويل ضد اإلرهــاب أو يف 
التعــاون يف مجال تبادل املعلومــات والخربات مع الدول 
واملنظــامت اإلقليمية والدوليــة ذات الصلة، كام درجت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة أيضاً عىل تقديم تقاريرها 
الوطنيــة الخاصة مبكافحتها لإلرهــاب إىل األمم املتحدة 
ويف مواعيدها املحددة، وتعاونت أيضاً مع لجان مكافحة 
اإلرهاب التابعة ملجلس األمن لضامن معالجة كل الثغرات 
املحتملــة يف ترشيعاتهــا ونظمها الوطنيــة ذات الصلة، 
مبا يف ذلــك القرارات القاضية مبالحقــة أموال الجامعات 
اإلرهابيــة أو الداعمة لها وتجميدهــا. كام دعمت دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة جميع املبــادرات الرامية إىل 
وضع اتفاقية دولية شاملة ملكافحة اإلرهاب يتم مبوجبها 
وضع تعريــف دويل واضح ملصطلح اإلرهاب، وكانت من 
ضمن الدول املوقعة عىل "ميثاق روما األســايس" يف شأن 
إنشاء "املحكمة الجنائية الدولية"، وحرصت عىل املشاركة 

يف حضور اجتامعات الدول األطراف يف املحكمة.
5- تنظيــم الفاعليــات الكــربى وإطــالق املبادرات 
الرائــدة ملواجهة التطرف واإلرهاب، ولعل أبرزها يف هذا 

الخصوص:
- اســتضافت أبوظبي يف شــهر مــارس 2014 املنتدى 
العاملــي "تعزيز الســالم يف املجتمعات املســلمة"، الذي 
خــرج مبجموعة مــن التوصيات املهمة، التي من شــأنها 

تصحيح املفاهيم املغلوطة التي تعمل بعض قوى العنف 
والتعّصب والتطرف عىل إشاعتها ولصقها بالدين اإلسالمي 
الحنيف، وتصحيــح املفاهيم الخاطئــة املتعلقة بالجهاد 
ودور الفتــاوى ورشوط وقيود إصدارها، وإعطاء األولوية 
لنرش ثقافة الســالم، وبث قيم الوئام للناشــئة وللشباب، 
ودعوتهــم إىل االنخراط الفعيل يف نرش ثقافة الســلم يف 

املجتمعات املسلمة.
- شــهدت أبوظبي يف يوليو عــام 2014 إعالن إطالق 
"مجلــس حكامء املســلمني"، ليصبــح أول هيئــة دولية 
مســتقلة تهــدف إىل تعزيز الســلم يف العامل اإلســالمي، 
وستدعمه دولة اإلمارات العربية املتحدة باملقر والتمويل. 
ويرتأس املجلس فضيلة اإلمام األكرب الشيخ الدكتور أحمد 
الطيب، شيخ األزهر الرشيف، ومعايل العالمة الشيخ عبد 
الله بــن بيه، رئيس منتدى تعزيز الســلم يف املجتمعات 
املســلمة. وأكد نص البيان التأسييس اتفاق املشاركني عىل 
أن جســد األمة اإلســالمية مل يعد يتحمل حالــة االقتتال 
واالحرتاب بني مكونات املجتمعات املسلمة، وعىل حاجة 
األمــة إىل تدخــل عاجــل ورضوري لحقن دم اإلنســان، 
مؤكديــن أن غاياتهم هي غايات ومقاصد الشــارع التي 
تتمثــل يف تأمني الناس عىل أنفســهم ودمائهم وأديانهم، 
وأن مــا يعطيه الســلم ال يســاويه ما تنتجــه الحروب. 
ويهــدف املجلــس إىل توحيــد الجهود يف ملّ شــمل األمة 
اإلســالمية وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها، ومبادئ 
اإلســالم السمحة، وتشــييع رشور الطائفية والعنف التي 
تعصف بالعامل اإلسالمي منذ عقود. وتتمثل رؤية املجلس 
ــخ  يف إيجــاد مجتمعات آِمنة تُوقِّر العلَم والعلامء، وتُرسِّ
قيَم الحوار والتســامح واحرتام اآلَخر، وتَنعُم بالسالم، كام 
تقوم رســالته عىل إحياء دور الُعلاَمء واســتثامر ِخرباتهم 
يف ترشــيد حرَكة املجتمعات املســلمة، واإلسهام يف إزالة 
أسباب الُفرقة واالختالف، والعمل عىل تحقيق املصالحة.

- قامت دولــة اإلمارات العربية املتحدة يف ديســمرب 

2012 بافتتــاح املركز الــدويل للتميز ملكافحــة التطرف 
العنيــف "هدايــة"، الذي يعتــرب أول مركــز دويل للتميز 
ملكافحــة التطرف العنيف. وجاء تأســيس مركز "هداية" 
اســتجابة للرغبة املتنامية لدى املجتمــع الدويل وأعضاء 
املنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهاب يف وجود مؤسســة 
مستقلة وُمكرسة للحوار والتدريب والتعاون والبحوث يف 
مجال مكافحة التطرف العنيف بكافة أشــكاله ومظاهره، 
بحيث تجمــع الخرباء والخــربات والتجــارب من جميع 
أنحــاء العامل. ويؤمــن مركز "هداية" بالحــل الوقايئ عرب 
منع األفــراد من االنحدار يف طريــق الراديكالية واعتناق 
مذهــب العنف ودعم اإلرهاب، لذلك يســعى املركز إىل 
التعاون مــع دول العامل يف جهودها إلثنــاء بعض األفراد 
الذين وطــأت أقدامهم هذا الدرب املنحرف وردهم عنه 

قبل تورطهم فيه بالكامل.
هذه اإلجراءات واملبادرات النوعية تعكس اسرتاتيجية 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة الشــاملة ملواجهة الفكر 
املتطرف واإلرهاب، وهي اســرتاتيجية تأخــذ يف االعتبار 
األبعــاد الفكريــة والثقافية التي تغذيهــام، والعمل عىل 
مواجهة مسبباتهام، ســواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 
اجتامعية، ولهــذا فإنها تربز دامئاً باعتبارها قوة رئيســية 
يف جهــود مكافحة التطــرف واإلرهاب عــىل الصعيدين 

اإلقليمي والعاملي •

املصادر واملراجع
ـ صحيفة االتحاد اإلماراتية، تقارير إخبارية منشورة.
ـ صحيفة البيان اإلماراتية، تقارير إخبارية منشورة.
ـ وكالة أنباء اإلمارات، تقارير وترصيحات منشورة.
ـ نرشة "أخبار الساعة" الصادرة عن "مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية".
ـ وزارة الخارجية اإلماراتية، املوقع اإللكرتوين الرسمي، 
بيانات وترصيحات منشورة.
ـ املجلس الوطني االتحادي، املوقع اإللكرتوين 
الرسمي، بيانات منشورة.

انضمت ا+مارات إe كافة 
االتفاقيات والصكوك 

الدولية املتعلقة 
مبكافحة هذه الظاهرة 
اخلط_ة التي تهدد أمن 
واستقرار العاo بأسره
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استراتيجيات
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ال ميكن لألمم أن تنهض وتتقدم 
وقد وصمت بعشوائية يف التفكري 
والتدبري، أو استسلمت لتسسري 
األمور يوماً بيوم، وكأنها "عامل 
تراحيل" ال يعرف ماذا سيفعل 
غداً أو بعد غد. فالدول التي 
تقدمت وحازت أسباب القوة 
واملنعة واملكانة مل تصل إىل هذا 
من فراغ وال مبحض مصادفة، إمنا 
وفق تخطيط محكم يرسم معامل 
مستقبلها املنظور يف املجاالت 
كافة، وينتقل من "التصورات" 
إىل اختيار "الرجال" املؤهلني 
لرتجمتها يف الواقع املعيش، ثم بناء 
املؤسسات التي يقوم عىل أكتافها 
هذا التنفيذ، ووضع "الترشيعات" 
التي تيرس األمور وتضع لها األطر 
القانونية الواجبة، مع األخذ يف 
االعتبار جميع التغريات التي تطرأ 
عىل املجتمع يف قيمه وتنظيامته 
وعالقاته.

إعداد: 
د. عمار علي حسن

يف ركاب هذه املقاصد املهمة عرفت اإلنســانية رضورة 
وضع "االسرتاتيجيات" وامتلكت مهارات فائقة يف هذه 
الناحية، ووزعت اهتامماتها عىل مختلف دروب الحياة 
وفروعها ومســاراتها املعقدة، واستطاعت دول معينة 
بفضل هذا النــوع من التفكري أن متــد نفوذها خارج 

حدودها وتسيطر عىل اآلخرين بسهولة كبرية.
 واالســرتاتيجية هي علــم وفن التخطيــط وأصول 
القيادة ترمي إىل االســتخدام األمثــل لكافة اإلمكانات 
والوســائل املتوفرة، وهي مصطلــح ينحدر من الحياة 
العســكرية باألســاس، ويعني وضع الخطــط الحربية 
قبل نشــوب املعــارك، ثم إدارتهــا يف أثنــاء جريانها، 
 Strato فالكلمــة أصالً مأخوذة من الكلمــة اإلغريقية
وتعنــي الجيــش أو الحشــود العســكرية، ومن تلك 
 Strategos الكلمة اشــتقت اليونانية القدمية مصطلح
(فــن إدارة الحــروب وقيادتها). وتســلل املفهوم إىل 
مختلــف العلــوم واملجــاالت الحياتيــة ليعني وضع 

أهمية التخطيط االس2اتيجي واالستعداد للحرب
تفكK استباقي يرمي إF رعاية املصالح الوطنية وحمايتها

خطط مســبقة، بعيــدة املدى، لتحقيــق هدف محدد 
أو حزمــة من األهداف يف ضــوء اإلمكانيات املتاحة أو 
التي ميكن الحصول عليها، ولذا وجدنا مصطلحات تبدأ 
من االســرتاتيجيات الحربية والسياسية إىل اسرتاتيجيات 
التســويق مروراً باالســرتاتيجيات االجتامعية والثقافية 
واملعرفية واالقتصاديــة واألمنية. وهذا التوزع نجم عن 
التطور يف مجال األفكار والنظريات ومسارات التطبيق. 
ويف درجة حضور االســرتاتيجية نفسها هناك اسرتاتيجية 
عليا أو شاملة واسرتاتيجية محدودة، بل داخل كل مجال 
هناك اســرتاتيجيات فرعية، فمثالً ضمن االســرتاتيجية 

العسكرية هناك اسرتاتيجية برية وبحرية وجوية.
و هناك اسرتاتيجيات مرتبطة بأهداف أو مرشوعات 
عامة، األمر الذي يجعلنا يف حاجة ماســة إىل اســتعامل 
وتوظيــف عــدة خطــط تنتمــي إىل حقــول معرفية 
عــدة ومســارات حياتيــة مختلفة. فنحــن حني نصوغ 
اســرتاتيجيات إلعادة البناء، واالرتقاء والنمو، والهيمنة، 
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اNس2اتيجية هي 
علم وفن التخطيط 

وأصول القيادة 
ترمي إF االستخدام 

اYمثل لكافة 
اNمكانات والوسائل 

املتوفرة

نحتاج إىل االســتعانة بعطاء مختلف العلوم اإلنســانية 
والخربات العملية.

ومام ال شــك فيه أن التصنيفــات أو التوزيعات التي 
فرضها تعقــد مجاالت الحياة ودروبها، والتي تم تناولها 
يف مقال األمس، ال مينع من أن االســرتاتيجات واحدة يف 

جوهرها وأساليبها ونهج التفكري املرتبط بها.
ويجــب أن تتوافــر يف كل ما يتصف باالســرتاتيجي 
االرتبــاط مبعايــري معينــة، مثــل: وجود تهديــدات أو 
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منافســة، واتخاذ القــرارات من أعىل مســتوى قيادي، 
وشــمول جميع األهداف الرئيسية أو الغايات األساسية 
لواضعــي الخطة، ثم وضــع تكليفات محــددة باملهام 
املطلوبــة. ويف ضــوء هذا يتســم القرار االســرتايتيجي 
بالثبات النســبي الطويل األجل، وبضخامة االستثامرات 
أو االعتــامدات املالية الالزمــة لتنفيذه ومبكانة القامئني 
عــىل اتخاذه، إذ يجــب أن ينتمــوا إىل اإلدارات العليا، 
وكذلــك بضخامة عدد من ينفــذون القرار يف تفصيالته 

العديدة واملعقدة.
 ويف كتابــه املهــم "االســرتاتيجية ومحرتفــو األمــن 
القومي: التفكري االســرتاتيجي وصياغة االســرتاتيجية يف 
القــرن الحادي والعرشين"، الصــادر عن مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 2011، يؤكد لنا هاري 
آر. ياجر أن الخطط واالسرتاتيجيات، هام أعىل درجة يف 
التفكري والتدبــري والرتتيب ونطاق التأثري واألفق الزمني 
من "السياســة" وإن كانا مثلها يتعلقان بـ "فن املمكن" 
أو "فن إدارة الخالف واالختــالف"، والثالثة متداخلون، 
ويتشــاركون يف منظومة الغايات والطرائق، واستخدام 
الفكر االسرتاتيجي بدرجات متفاوتة. وتبقى االسرتاتيجية 
هــي عملية فكريــة منضبطة ذات مخرجــات وغايات 
ووســائل محددة بوضوح، وهي تخدم الهدف السيايس 
الوطني، وتخدم السياسة يف إطار التقلبات والتعقيدات 
والهواجس والغموض، ويصبح "التفكري االسرتاتيجي هو 
القــدرة عىل تطبيق االســرتاتيجية يف الواقع، ثم صياغة 
مــا يخدم بنجاح مصالح الدولة، من دون تحمل مخاطر 
ميكن تفاديها، ولذا فهو يتضمن جانبي الفن والعلم معاً.

دور الخيال يف صياغة املفاهيم االسرتاتيجية
ونظــراً إىل أن التفكــري االســرتاتيجي يتطلــب كالً من 
التفكــري النقدي والتفكري اإلبداعــي، إىل جانب التفكري 
يف التأثــري املتبادل بــني املنظومات والتفكــري يف الزمن 
والتفكــري األخالقي، فإن للخيــال دوره املهم يف صياغة 
االســرتاتيجيات، مــن زاوية اإلســهام يف زيــادة الفهم، 
وتوسيع التفســريات املنطقية املمكنة، ووضع الخيارات 
البديلــة، وتحديد الفرص املحتملــة. وكل هذا يصب يف 
إطار "صياغة الثالوث االســرتاتيجي املتمثل يف األهداف 

واألفكار واملوارد"، وكل منها يحتاج إىل خيال.
وهذا االحتياج يعود إىل أن االســرتاتيجية تتسم بأنها 
"استباقية توقعية"، وإن مل تكن "تنبؤية"، وهذا االستباق 
يرمــي إىل رعاية املصالح الوطنيــة وحاميتها مام يخبئه 
املســتقبل، ولذا يجب أال يقوم عىل التقديرات الجزافية 
أو الخيــاالت األســطورية، بل عىل دراســة االحتامالت 
والســيناريوهات، ووضــع االفرتاضــات واملنطلقــات، 
والتــي تكــون بدورها مرشوطة مبا يجــري عىل األرض، 
وباإلمكانات املتاحة. وهــذا معناه أن الخيال الذي يتم 
توظيفه يف إنتاج االسرتاتيجيات هو خيال منطقي خالق، 
يبدو رضورياً حتى ميكننا توقع ما يأيت، واستباق األخطار 

والعمل عىل تفاديها، أو تحقيق املكاسب وتعزيزها.



احلاجة إF اخليال 
تتطلب تخيل وضع 
احلرب d املستقبل
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وحتى تكون االســرتاتيجية محكمــة وفعالة ومتتلك 
قــدرة عىل التنبؤ يجب أن تعــي دروس التاريخ جيداً، 
وتســتفيد يف الوقــت ذاته من عطــاء مختلف العلوم 
اإلنســانية، بــل إننا قد نجد اســرتاتيجيات موزعة عىل 
علــوم بعينها، وهذا مــا جعل مهــارات وضع الخطط 
واالســرتاتيجيات تتقــدم بشــكل مذهل يف الســنوات 
األخــرية، مام يفــرض علينا نحن العــرب أن نهتم بهذا 
النــوع مــن التفكري بعد إهــامل وغيــاب طويل، وأن 
نطلــق العنان للخيال حني نضع الخطط البعيدة املدى 
واالسرتاتيجيات، والسيام إن كنا نستعد لحرب محتملة.
فالخيــال يفيــد املحاربني، ســواء وهــم يخططون 
للقتــال من حيث تحديــد املكان والزمان والوســائل 
واملقاتلني، أو وهم يديرون املعركة يف امليدان نفســه، 
بعد أن تقرع الطبول وتنطلق حمم النار، وكذلك حني 
يجلس هؤالء ليتصوروا شكل الحرب يف املستقبل. ورمبا 
قاد "خيالهم االسرتاتيجي" إن صح التعبري مجاالت عدة 
يف الحياة إىل التطور والتقــدم خطوات إىل األمام، من 
زاوية أن كثــرياً من االخرتاعــات الحديثة خرجت من 
رحم الصناعات العســكرية، أو كان التفكري يف كســب 
الحــرب دافعاً للتوصل إليها، والحاجــة إىل الهيمنة أو 

الردع هي أم اخرتاعها.
ويقــر كالوزفيتــس إن "جميع القــادة العظامء قد 
تطرفوا انطالقاً من فطرتهم، وحقيقة أن فطرتهم كانت 
دامئاً ســليمة هي جزئياً مقيــاس لعظمتهم وعبقريتهم 
الطبيعية". ويعــود تركيز كالوزفيتس عىل الحدس أكرث 
مــن التفكري الواعي إىل درايته بــأن الحروب ال تديرها 
املعادالت الحسابية عىل الورق، بل الترصف يف امليدان.
ولهــذا كان املفكر واملؤرخ العســكري ليدل هارت 

 : يرســم لوحة بالكلامت يتخيل فيهــا وضع الحرب قائالً
"يف الحــرب مناثل رجــالً يبذل كل جهــده للبحث عن 
عــدو يف الظــالم، واملبادئ التي تحكم ترصفنا ســتكون 
مامثلة لتلك التي ميكن أن يتبناها عىل نحو طبيعي. ميد 
الرجل ذراعاً ليك يتلمس طريقه إىل عدوه (استكشاف). 
وحينام يلمس خصمه يتحســس طريقه إىل رقبة األخري 
(اســتطالع) ومبجرد أن يبلغها ميســكه من ياقته أو من 
رقبتــه حتى ال يتمكن خصمه مــن الفكاك أو الرد عليه 
بطريقة مؤثرة (تثبيت) ثم يرضب بقبضته الثانية عدوه، 
الــذي أصبح عاجــزاً عن تفادي الرضبــة. رضبة قاضية 
حاســمة (هجوم حاســم) وقبل أن يســتطيع عدوه أن 
يفيق يتابع وضعه املميــز ليك يجعله فاقد القوة نهائياً 

(استثامر)".

سيناريوهات متعددة
وهناك رؤى عملية أشــمل عن ســيناريوهات وضعت 
لحــرب قادمــة، مثل تلــك التــي حواها تقريــر أعده 
مجموعة من الخرباء األمريكيني برئاســة األمريال دافيد 
جريميــه نائــب رئيس هيئــة األركان املشــرتكة، يعرض 
مســارات الرصاعات املحتمل وقوعها بقــوة بعد انتهاء 
الحرب الباردة بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي 

املنهار وعقب حرب الخليج 1991، ويحدد عدد ونوعية 
القوات واألسلحة التي ستســتخدمها القوات األمريكية 
وامليزانية الالزمة لذلك. وحدد التقرير نطاقاً زمنياً يرتاوح 
بني عامي 1994 و1999، متصوراً ســبع أزمات محتملة 
قد تجــر واشــنطن إىل الحرب وهي: تهديــد جديد يف 
منطقة الخليج عىل يد العراق، وهجوم مباغت من قبل 
كوريا الجنوبية عىل جارتها الشــاملية، وإمكانية حدوث 
هذين السيناريوهني بشكل متزامن، ونشوب توترات يف 
دول البلطيق، واحتامل حدوث انقالبات عسكرية تهدد 
أمن أمريكا ومصالحها أو قيام حرب بني فصائل الجيش 
الفلبيني بعد تخفيض الوجود العسكري األمرييك هناك، 
وإمكانية تحالف اإلرهابيني وتجار املخدرات والعصابات 
يف بنــام مبا يهدد املالحة، واحتامل قيام روســيا بعملية 
عســكرية توســعية يف أوروبا. وعىل الرغم من أن هذه 
الحروب املتخيلة مل تقع فإنها أسهمت يف تعزيز جاهزية 

العسكرية األمريكية وتفوقها.
لكــن الحاجة إىل الخيال ال تقتــرص عىل إبداع طرق 
أو أســاليب للتعامل مع امليدان أو التفكري فيام سيجري 
فيه، إمنا متتد إىل تخيل وضع الحرب يف املســتقبل، وإذا 
ما كانت ســتظل مرتبطة بدوافعها القدمية مثل تحقيق 
املصلحة وتعزيز املكانــة واالنتقام وحفظ األمن، أم أن 
قيوداً جديدة ســتطرأ عىل الــدول يف اتخاذ قرار الحرب 
عــىل خلفيــة أي من هــذه الدوافــع. ويف كل األحوال 
فإن باب التفكري ســينفتح عىل مرصاعيه ليتخيل شــكل 
الحروب ونوع الســالح املستخدم فيها واملهام الجديدة 
التي ستجد الجيوش نفسها أمامها واألماكن التي ستطلق 
فيهــا النريان. ويف كل الظروف فــإن الحرب هي "إزميل 

يسء لنحت الغد"  أيضاً كام قال مارتن لوثر كينج• 
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ملاذا تدعم ا5مارات احلرب ضد داعش

بقلم:
د. Aمـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 
ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة ا5مارات 
                   binhuwaidin@hotmail.com

  drbinhuwaidin       

لقد أيدت دولة اإلمارات العربية املتحدة املساعي الدولية ملحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة اإلسالمية أو داعش 
يف كل من سوريا والعراق، وشاركت بفاعلية يف العمليات العسكرية املوجهة ضد عنارص هذا التنظيم يف سوريا 
مع مجموعة من الدول مبا فيها دول خليجية كالســعودية والبحرين وقطر. ولعلنا كمحللني سياســيني يقع عىل 
عاتقنا مســؤولية تبيان التحليل الســيايس للدوافع وراء مثل هذا التحرك اإلمــارايت الواضح والرصيح يك تكون 

الصورة أكرث وضوحاً لدى الجميع.
إن النظــرة األوىل ملثــل هذا املوقف اإلمــارايت تأخذنا إىل اعتبار أن ما يدور مل يأيت مــن فراغ، وإمنا جاء بناًء 
عىل مجموعة من القناعات املتولدة لدى القيادة السياســية يف دولة اإلمارات، وهذه القناعات حسب التحليل 

السيايس هي:
أوالً قناعة أن االعتدال هي الســمة التي تعيش من خاللها اإلمارات يف عاملها العريب بشــكل خاص، فالتشدد 
ال مكان له يف فلســفة اإلمارات، وبالتايل عىل الدولة أن تســتخدم كل ما متتلك من وســائل لنرش فكر االعتدال 
يف املنطقــة ومواجهــة الفكر املتطــرف. ولعل منطقتنا تســودها اليوم موجة عاتية من األفــكار املتطرفة التي 
تحاول أن تفرض نفســها عىل الساحة، ولعل أن ما يسمى بداعش اليوم متثل إحدى أخطر تنظيامت التشدد يف 
املنطقة، والتي تســعى للعمل عىل بســط فكرها عىل اآلخرين بالقوة واإلكــراه ال بالحكمة والعقل. لذلك كان 
عىل اإلمارات أن تقف يف وجه الفكر املتشدد هذا، ولو تطلب األمر استخدام القوة العسكرية ملواجهة التطرف 
والتشــدد الفكري. فمثل هذا التشــدد قد ال يكون من الكايف مواجهته بالســبل السلمية وإمنا بحاجة يف بعض 
الحاالت - الســيام مثل حالة ما يسمى بداعش - بأن يتم استخدام القوة العسكرية ملواجهته. من هنا نستطيع 
أن نفرس املوقف اإلمارايت الواضح والحاســم يف املشــاركة يف مواجهة داعش من خالل توجيه رضبات عسكرية 
جوية ملواقعه يف سوريا. فقوى االعتدال تسعى ملواجهة قوى التشدد بكل السبل املتاحة، واإلمارات اليوم متثل 

أحد أهم أطراف االعتدال يف املنطقة.
ثانياً قناعة أن داعش متثل خطراً عىل األمن والســلم العامليني، فهذا التنظيم يعمل عىل تهديد أســس الدولة 
الوطنية يف املنطقة من خالل رضب سيادة الدول عن طريق الدعوة إلقامة الدولة اإلسالمية الكربى. ومن خالل 
هذا املرشوع يتبع هذا التنظيم إســرتاتيجية كســب تعاطف الشباب املسلم يف العامل بأرسه، األمر الذي يشكل 
خطراً عىل مختلف دول العامل التي يخرج منها أشــخاص يؤمنون بفكر مثل هذا التنظيم، ويلتحقون به يف كل 
من سوريا والعراق، ويتلقون التدريب عىل استخدام السالح ضد املدنيني يف سبيل نرش فكر مثل هذا التنظيم. 
لذلك فإن مشاركة اإلمارات يف الحملة الدولية ضد ما يسمى بداعش يف سوريا هو رغبة منها يف الحد من خطورة 
تأثريات مثل هذا التنظيم يف دول املنطقة الخليجية التي قد يجد مثل هذا التنظيم تعاطفاً له يف املنطقة إذا ما 

استمر يف عملياته يف سوريا والعراق وبالتايل إدخال املنطقة يف دوامة أكرب من حالة عدم االستقرار.
وثالثــاً قناعة أن اإلمارات دولة مســؤولة يف النظام الــدويل وبالتايل فإنها تتحرك يف إطــار التعاون مع دول 
املجتمــع الدويل يف مواجهة الظواهر التي تعترب مهددة له. ولعل داعش ظاهرة مهددة وأصبح املجتمع الدويل 
يؤمــن برضورة مواجهتها ومحاربتهــا، لذلك جاء التحرك اإلمارايت يف إطار التعاون مع املجتمع الدويل، فإذا كان 
العامل يقر مبواجهة داعش فال ميكن لدولة مســؤولة مثل اإلمارات إال أن تقف معه يف هذا املســعى. فاإلمارات 

دولة تنبذ اإلرهاب بكافة أشكاله مبا فيه الشكل القبيح الذي متثله داعش، لذلك جاءت املشاركة اإلماراتية.
تلك القناعات الثالث هي املؤرشات األساسية التي تفرس لنا سبب قيام اإلمارات باتخاذ موقف رصيح وواضح 
يف مواجهة ما يسمى بداعش يف سوريا والعراق. وهي قناعات راسخة، وليست عابرة، وهي قناعات متثل أسس 

السياسة الخارجية اإلماراتية•

حتليل إسSاتيجي
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ليس القتال طريقة دفاعية أو عالمة 
ومؤرشاً عىل الضعف، إنه ذروة التفكري 
االسرتاتيجي الحكيم، وطريقة قوية لشن 
الحرب، من خالل االستفادة إىل أقىص حد 
من مواردنا من حيث الحشد واالقتصاد 
بالجهد يف املكان والزمان املناسبني.

إعداد:
 د. صالح الW املعايطة
dr.saleh1-1@hotmail.com

إس2اتيجيــــــة احلـــرب الدفاعيــة ومفهــوم 
إعـداد الدولـــــة للحرب

متانة االقتصاد والتالحم بني مكونات اجملتمع مرتكزات أساسية لقوة الدول
 كام علينا أن نعرف متى وكيف وأين تُســتخدم جميع 
عنــارص القوة للدولة يف مجــال إدارة الحرب الدفاعية 
التــي تحتــاج إىل الصرب والتعــاون والتحمل؟ من أجل 
إجبــار األعداء "الطــرف اآلخر" عىل القيــام بالخطوة 
األوىل (الهجــوم والتعــرض) ثــم ننتظــر أن تدمرهم 
األخطاء التي ارتكبوها بأنفسهم، وهذا سيعزز قدراتنا 
الدفاعية، ولــن نهدر الطاقة والجهــد لنكون متأهبني 

للمعركة املقبلة بجاهزية ومهنية عالية.
أصبحت قوة أي دولة وقدرتها عىل تحقيق أهدافها 
االســرتاتيجية ال تُقاس مبدى قدراتها العسكرية أو قوة 
جيشــها فحســب، بل مبتانة اقتصادهــا، والتالحم بني 
مكونات املجتمع وقوة معنويات شــعبها وشــخصيتها 
الوطنية ورغبتها يف تحقيق مصالحها الوطنية وتقدمها 
العلمي والتقنــي، وغري ذلك من عنارص القوة الوطنية 
املنظــورة وغري املنظــورة، والتــي تُشــكل املرتكزات 
األساســية لبقــاء الدولــة وحضورها عــىل الصعيدين 

اإلقليمي والدويل.

مفهوم إعداد الدولة للحرب.
 اتفق االســرتاتيجيون عىل أن إعداد القوات املســلحة 
للحــرب ما هو إال جانب واحد من عمل ضخم يحتوي 
عىل جوانب أخــرى مثل إعداد اقتصاد الدولة للحرب، 
وإعداد الشــعب معنوياً، وإعداد أرايض الدولة للحرب 
(إعــداد مســارح العمليــات، الطرق والبنــى التحتية 
واملصانع واملطارات)، وإعداد الدبلوماســية والسياسة 
الخارجية وجمع املعلومات وعقد التحالفات اإلقليمية 
والدولية مبا يخدم األهداف واملصالح الوطنية للدولة.

إن إعداد الدولة للحرب هو مســؤولية االسرتاتيجية 
العليــا أو الشــاملة للدولــة مــن خــالل التخطيــط 
االســرتاتيجي الــذي يُعطــي الدولة القــدرة عىل ردع 
العدوان يف لحظة وتحقيق النرص يف أقل وقت ممكن، 
والصمود لحــرب طويلة األمد والتقليل من الخســائر 
املتوقعة، واملحافظة عىل مســتوى عاٍل من التامســك 
والتالحــم الوطني بني القيادة ومكونات املجتمع كافة، 
إضافة إىل العمل عــىل تعزيز املعنويات وإرادة القتال 



إعداد اقتصاد الدولة 
للحرب يعني القدرة 

على مواجهة 
التحديات االقتصادية 

d ظروف اYزمات 
واحلروب والكوارث 
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تجعل الدولة تضــع كل مواردها االقتصادية وتُوظفها يف 
خدمة املجهود الحريب، حيــث أصبحت ظاهرة (التعبئة 
االقتصادية والحشــد االقتصادي) مالزمــة للحروب منذ 
القرن املايض حتى اآلن، بل أصبحت ســمة أساســية من 

سامت الحروب الحديثة.
كل هــذه التحــوالت واألســباب واملتغــريات جعلت 
إمكانية التوســع والنمو االقتصادي خالل الحرب مسألة 
معقــدة ومركبــة وصعبة، وهــذا ما تُعانيــه إرسائيل يف 
حروبهــا الطويلة مع الــدول العربية، األمر الذي يتطلب 
إعداد االقتصاد الوطني مســبقاً حتــى يتمكن من تلبية 
الحــرب واســتمرار الحيــاة الطبيعية للشــعب وتقديم 
الخدمات األساســية. ومن هنا نجد أن إرسائيل ال تحتمل 
الحرب الطويلة، وتحاول نقــل املعركة إىل أرايض العدو. 
ولذا، فــإن إعداد اقتصــاد الدولة للحــرب يُعترب عملية 
شــديدة التعقيد ومتعددة الجوانــب وتتطلب مجهوداً 
ووقتاً كبريين، كام يرتبــط موضوع إعداد اقتصاد الدولة 

للحرب بثالثة عوامل مهمة، وهي:
: نــوع النظــام االقتصــادي للدولــة، والبنيــان   أوالً

والصمود لدى الشــعب، وهذا العمــل والجهد الوطني 
العظيم يتطلب حشــد كل القوى السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية والعسكرية والعلمية يف تخطيط اسرتاتيجي 

ُمنسق لتحقيق الهدف االسرتاتيجي للدولة.
يعتــرب التخطيــط االســرتاتيجي يف الدولــة من أهم 
املســائل وأعقدها يف إعداد القوات املسلحة للحرب، ألن 
هذا التخطيط بحجمه الشامل واملتكامل ال يُعالج قضايا 
القوات املســلحة فقط، بل يتعرض ملســائل اسرتاتيجية 
أخــرى عىل مســتوى الدولة منهــا: القرار االســرتاتيجي 
الســتخدام القوات املسلحة، وخطة االنفتاح االسرتاتيجي 
للقــوات يف مســارح العمليــات، وخطة االســتخبارات 
االســرتاتيجية، وخطة اإلســناد اإلداري، ومنظومة القيادة 
والســيطرة واالتصاالت والخــداع االســرتاتيجي، وخطة 
الدفاع املدين، ودور كل مؤسســات الدولة/ القطاع العام 

والخاص. 
يعني إعداد اقتصاد الدولة للحرب القدرة عىل مواجهة 
التحديــات االقتصاديــة يف ظــروف األزمــات والحروب 
والكوارث الطبيعية وغري الطبيعية وبعكس ذلك قد تنشأ 
مشــكلة اقتصاد الحرب العتبارات عدة منها: االعتبارات 
الداخلية وتتعلق مبســتوى الدولــة وهياكلها التنظيمية 
وقدراتها االقتصاديــة ونظامها االقتصادي العام واألجهزة 
املهنية التي تُدير هذا االقتصاد. أما االعتبارات الخارجية 
فتتعلق بطبيعة الحرب ونطاقها، وموقف الدول املعادية 
ودول الجــوار الجغــرايف وأثر سياســات هــذه الدول يف 

الدولة املعنية اقتصادياَ.
مــن املعروف أن الحــروب الحديثة تتســم مبعدالت 
عاليــة لالســتهالك، وتوظيف أعــداد كبرية مــن القوى 
العاملة يف الدولة ويف القوات املســلحة، إضافة إىل القوة 
التدمرييــة الهائلة لألســلحة التــي تلحــق أرضاراً كبرية 
باملنشــآت العامة والبنــى التحتية، كل هــذه املعطيات 

االقتصــادي للدولة وقدرته عىل خدمــة املجهود الحريب 
وتلبية متطلبات املجتمع. 

ثانياً، فعالية النظام الســيايس، وقدرته عىل التكيف 
مع متغريات البيئة االســرتاتيجية بغض النظر عن طبيعة 
النظام االقتصادي ليســتطيع مواجهــة املتطلبات لحالة 
الحرب. ثالثأَ، إقناع الشــعب واملجتمــع برضورة تقديم 
التضحيات املطلوبة لتحقيق الهدف الســيايس. وعموماً 
فــإن إعــداد اقتصــاد الدولة يشــمل (إعــداد الصناعة 
والتجارة، وإعــداد خطوط النقل االســرتاتيجي وتأهيل 
البنــى التحتية، والتنــوع االقتصادي والتفكــري بالبدائل 

والخيارات االسرتاتيجية).
تلعب وزارة الدفاع والقيادة للقوات املســلحة يف أي 
دولــة دوراً أساســياً يف توجيه اقتصــاد الدولة وإعداده 
للحرب، فهي تبدأ بدراسة إمكانات االقتصاد الوطني أو 
مبعنــى آخر ما مُيكن أن يُقدمه اإلنتاج الوطني بشــقيه 
(القطاع العام والخاص) وما يجب اســترياده أو تصنيعه، 
كــام تقــوم وزارة الدفــاع بتقييم املخاطــر والتحديات 
الداخليــة والخارجيــة أيضــاً. كــام تقــوم وزارة الدفاع 
وبالتنسيق والتعاون مع باقي أجهزة الدولة بالعمل عىل 
تقدير االحتياط االســرتاتيجي (عىل مستوى الدولة) من 
املواد األخرى كالغذاء واملالبس واملواد الطبية والوقود....
إلخ ملواجهة االحتياجات اإلضافية الالزمة إلسناد القوات 
املســلحة يف أثناء الحرب واالســتعداد لهــا، وكذلك رفع 
مســتوى املخزون االســرتاتيجي من املواد األولية وأنواع 
املواد األخرى االسرتاتيجية لعمل خطوط إنتاج العسكري 
واملدين واســتمرارها، والقدرة عــىل التحول والتبادل بني 

هذه الخطوط. 

مفهوم إعداد الشعب
 يُعتــرب إعــداد الشــعب وتأهيله وتوجيهــه من أهم 



يُعتq إعداد وتأهيل 
وتوجيه الشعب من 

أهم اجتاهات إعداد 
الدولة v dال دعم 

اجملهود احلربي

76

استراتيجيات

|  العدد 515  |  ديسمرب 2014  |

اتجاهــات إعداد الدولة يف مجال دعم املجهود الحريب، 
نظــراً إىل ارتباطه أساســاً بالعنرص اإلنســاين وطبيعته 
البرشيــة التي يصعــب التحكم يف ترصفاتها وســلوكها 
وإخضاعهــا للقيــاس الدقيق، مــا مل يتــم توجيه هذا 
الشعب وإعداده اإلعداد الجيد، فالفرد عنرص حيوي من 
عنارص اإلنتاج يف الدولة، ويُعترب الهدف والوسيلة أيضاً. 
وهو الضــامن لكل نجاح يف التنميــة واالقتصاد والبناء 
والحرب والســالم إذا أُتقن إعداده وتأهيله. وعليه البّد 
من حضور العامل الســيايس املتمثل يف حضور القيادة 
السياســية ودورها يف عملية التوجيه واإلعداد وترسيخ 

الحس الوطني بني كل مكونات املجتمع.
إن جوهــر إعداد الشــعب لإلســهام بــدور فاعل يف 
املجهود الحريب وبناء االقتصاد الوطني يُبنى أساســاً عىل 
تطوير جميع العوامل املحيطة بالعنرص البرشي واالرتقاء 
مبستواه، ويعترب تطوير املستوى الثقايف والعلمي للشعب 
واملستوى الصحي هام العامالن األساسيان واألكرث تأثرياً يف 
العوامل املؤثرة يف الســلوك اإلنساين، والتي تتحد وتقوى 
بالتكوين النفيس للفرد والتكوين االجتامعي والحضاري.

يهدف إعداد الشعب إىل اإلســهام يف املجهود الحريب 
إىل تحقيق ما يأيت: االســتخدام األمثل للقوى البرشية يف 
جميع املجاالت، ورفع مستوى القدرة والجاهزية للقوات 
املســلحة، وإيجاد توازن بني أداء الفرد للخدمة الوطنية 
ومامرســته لحياته العمليــة مع زيادة الدخــل القومي 
وتحقيــق أكرب وفر مادي وقت الســلم مبا يخدم الحرب، 
وتهيئــة العنارص املؤهلة من االختصاصات املختلفة زمن 

الحرب يف أقرص وقت ممكن.
 يُعترب التخطيــط الدقيق لبناء األجيال القادمة ابتداء 
مــن املراحــل األولية حتى مراحــل التعليــم العايل بناء 
يؤهلهــم معنوياً ودينياً لخوض الحرب لتحقيق األهداف 
واملصالــح الوطنيــة، إضافــة إىل بناء القــدرات القتالية 
للشــباب واملرأة يف الدولة إذا تطلب األمر، والتخلص من 
األفكار املتطرفة والســلوكيات الهدامــة، كام أن تدريب 

أعــداد كبرية من أبناء الشــعب تدريباً عســكرياً ووطنياً 
يُوفر جيشــاً احتياطياً إىل جانب الجيــش الوطني مُيكن 
أن يُســهم إسهاماً كبرياً وفاعالً يف حامية الوطن واملواطن 

ومكتسباته وإنجازاته الوطنية.

 املفاهيم االسرتاتيجية للحرب الدفاعية
الحــرب هي موازنة بني الوســائل واألهداف، فقد تكون 
لــدى جرنال مــا الخطــة األفضل لتحقيق هــدف معني، 
لكن ما مل ميتلك الوســائل إلنجاز هــذا الهدف وتحقيقه 
فــال قيمــة لخطته، لقد تعلــم الجــرناالت الحكامء عىل 
مــر األزمنة أن يبدؤوا بفحص الوســائل التي بني أيديهم 
ثم يضعون االســرتاتيجية التي تتناســب معها... وهذا ما 
جعل هانيبال وخالد بن الوليد اسرتاتيجيّني بارَعني. كانوا 
يُفكــرون أوالً يف املعطيات يف تركيبة جيوشــهم وجيوش 
األعــداء، ويف التناســب بني أعــداد الخيالة واملشــاة بني 
الجيــوش، إضافــة إىل املقارنة يف مجال الــروح املعنوية 
لألفــراد وعامل الطقس وكيف ميكــن تعديل الخطط أو 

تعديل األهداف.
عىل االســرتاتيجيني أال يخلطوا بــني (البخل واالقتصاد 
األمثــل)؛ فهناك جيوش أخفقت ألنها كانت شــحيحة يف 
إنفاقهــا، وهناك جيوش أخفقت بســبب تبذيرها، حيث 
هاجــم الربيطانيون تركيــا خالل الحــرب العاملية األوىل 

آملــني إخراجها من الحرب ثم قامــوا مبهاجمة أملانيا من 
جهة الرشق، حيث بدؤوا بإرســال أسطول يخرتق مضيق 
الدردنيــل ويتجــه إىل القســطنطينية عاصمــة تركيا. يف 
البداية أحرز األسطول الربيطاين تقدماً وبعض النجاحات، 
ولكن وبرغــم ذلك وبعد بضعة أســابيع كانت تركيا قد 
أُغرقت بعض السفن وقتلت عدداً كبرياً من الجنود وأكرث 
مــن املتوقع، وبرهنت هذه املغامــرة عموماً أنها مكلفة 
جداً، لــذا ألغى الربيطانيــون الحملة البحريــة، وقرروا 
االســتعاضة عنهــا بإنزال قــوات برية عىل شــبه جزيرة 

غاليبويل للقتال عىل األرض للتقليل من الخسائر.
ال يعني االقتصاد بالجهد األمثل أن تدخر مواردك... 
هــذا ليس اقتصاداً، بل تقتــرياً، وهو مميت يف الحرب. 
أما االقتصاد بالجهد وبشــكل مثايل فيعني العثور عىل 
وســيلة ذهبية، والوصول إىل مســتوى تكون رضباتك 
مؤثــرة مــن دون أن تنهكك املبالغــة يف االقتصاد؛ ألن 
الحرب ستســتمر وتزداد تكاليفهــا من دون أن تتمكن 

من القيام برضبات قاضية.

الخالصة واالستنتاجات
ال يشء يف العالقــات بــني البرش يظل عــىل حاله، فمع 
الوقت إّما ســتتباطأ جهودك بسبب الظروف الخارجية 
أو بسبب خططك وأفعالك، وإّما ستملك الزخم للميض 

قدماً. 
ال ميكن أن تكون هناك قيمة للقتال من دون اقتصاد 
وإدارة ناجحة للموارد وتفعيل للسياســة والدبلوماسية 
الخارجية وتهيئة الشــعب والرأي العــام، وبناء خطط 
الخداع االســرتاتيجي، وهذا مــا قامت به ونفذته مرص 
يف حرب عــام 1973 مع إرسائيل... ولكن ومن الحكمة 
دامئــاً أن تجعــل خصمك/عــدوك يهدر أكــرب قدر من 
مــوارده وتجــُربه عــىل أن يُنفق طاقتــه يف اللحاق بك 
والتعرض لجبهة واســعة لتشتيت جهده، عليك كمفكر 
ومخطط اســرتاتيجي أن تُقنع عدوك وتُولد لديه فكرة 
ُمغريــة بأن هجوماً كبرياً واحداً ســيدمرك ثُم أدخله يف 
حرب اســتنزاف يخرس خاللها وقتــه وجهده وموارده؛ 
ألن العدو الذي يســتهلك طاقته يف تســديد رضبات ال 
تصيب الهدف ســريتكب األخطاء عــام قريب، ويجعل 
نفسه عرضة لهجوم مضاد عنيف أو ما يُسمى "الهجوم 
املعاكس االسرتاتيجي". وخالصة القول "إن قيمة اليشء 
أحياناً ليســت يف مــا يُحققه املــرء، بل يف مــا يدفعه 

للحصول عليه، مبا يُكلفنا"•

املراجع:
- اسرتاتيجيات الحرب، روبرت غرين، ترجمة سامر 
أبو هواش.
- دراسات عسكرية / إعداد الدولة للحرب، كلية 
الدفاع الوطني / األردن.

- كيف متسك بزمام القوة؟ روبرت غرين. 
- متابعات ومطالعات شخصية.
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هذا هو خليجنا احلقيقي
انقشــعت الغمة أخرياً، انتهى القلق والتوجس وتبددت ســحب األســئلة الســوداء، 
أخرســت األلســن، وانقطع الكالم املقيت الذي مأل األجواء بثقافة الفتنة والفرقة، ألننا 
يف الخليج أهل وأحباب وأصحاب، ال محل لجملة خارجة، وتوجه آثم وسياســة تسعى 
للفرقة والفنت، هذا هو الخليج الحقيقي، هذه هي سياســته وسياسيوه، وأهله وناسه، 
شــعوب ال تعــرف غري املحبــة والتآخي وال تتحاور مــع بعضها بغري األدب والكياســة 
والفطنة، أما الســفهاء فال مكان لهم يف صناعة مستقبل العالقات بني الدول، وال يجب 
أن يكون لهم أي مكان، هؤالء الذي تصنعهم الفنت، وتحولهم إىل بالونات فارغة ال أكرث.

كنا عىل ثقة، نحــن أبناء الخليج الحقيقيون، الجيل الذي ترىب عىل فكرة التعاون ومل 
الشــمل والتفكري يف املصري املشــرتك واآلمال الواحدة، كنا عىل ثقة بأننا ســنصحو ذات 
يــوم قريب لنجد العقالء قد عالجوا األزمة مبنتهــى الصرب والحنكة، ففوتوا الفرص عىل 
الصارخني املهللني يف صحراء املصالح والتشتت، أولئك الذين ال يخدمون سوى مصالحهم 
الضيقــة، وال ينطلقون إال من رؤى ضيقة وجاهلة، أولئــك الذين مألوا مواقع التواصل 
وبعض اإلعالم الخليجي الرسمي بكالم مل يخدم أحداً بقدر ما كان يذر امللح عىل الجرح 
أكرث، لكننا نحمد اللــه أن كالمهم وهذرهم ذهب أدراج الرياح، ابتلعته رمال الصحراء 
وضاع يف الفيايف بال أثر، وســيظل كالم الفرقة دوماً نقشــاً عىل الرمال ال يبقى وال يذكره 

أحد، ألنه ثقافة دخيلة ال أساس لها يف قاموسنا وأخالقنا.
ال نجــد أمام إرصار القادة، وحكمتهم ســوى أن نكون ممتنــني لهم حرصهم ودأبهم 
وعملهم ليل نهار، ليســتمر أمان الخليج منوذجاً يفوت الفرص واحدة تلو األخرى أمام 
مشــاريع الخــراب والفوىض واألجندات األجنبية، ال نجد ســوى تلك الكلامت واملبادئ 
التي آمنا بها وحاول البعض أن يشككنا فيها إال أن قادتنا يف قمة الرياض قد أعادوا لنا 

الثقة أكرث مام كانت يف تلك املبادئ: خليجنا واحد، ومصرينا واحد دامئاً.
إنها    قمة   حقيقية      مثمرة   قادت   املســرية   بدقة   إىل   هــدف   عظيم      املصالحة   الخليجية  
 ،أعادت   املياه   صالحة   نقيــة   إىل   مجاريها، ودلت   عىل   نضج   التجربة   الوحدوية   الخليجية  
 وعىل   وعي   كبري   من   قبل   القادة   والشــعوب   الخليجية   مبجمل   األخطار   املحدقة   وطريقة  
 التعاطــي   الواعــي   معها   ..   مربوك   يا   أبناء   الخليج   هذه   الصفحــة   الناصعة   التي   تكتبونها  

 اليوم   يف   مسريتكم   نحو   الغد• 

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com



استراتيجيات

اجتاهات ا3نفاق العسكري - الشرق ا(وسط والعا!

 وفقاً لالتجاهات الســائدة، ســوف يســجل حجم اإلنفاق 
العســكري العاملي زيــادة قليلة هذا العام. غــري أّن هذه 
الزيــادة مــن املتوقع أن تطّــرد يف األجــل القصري (خمس 
سنوات)؛ وأن يصل اإلنفاق العسكري العاملي إىل مستوياته 
املرتفعــة لعــام 2011 يف غضــون ثالث ســنوات (2017)، 
ويواصل االرتفاع يف العام الذي يليه، وفقاً ملوســوعة جينز 
(Jane’s) املتخصصة يف الشؤون العسكرية. وعىل الرغم من 
أّن فرتة الســنوات الخمس املقبلة ســوف تشهد مزيداً من 
تخفيض النفقات العســكرية األمريكية يف الخارج مع إمتام 
انســحاب قواتها من أفغانستان، فإّن مصادر عدم االستقرار 
واالضطراب يف البيئة الدولية، وبزوغ إرهاصات "حرٍب باردة 
جديدة" يف األفق، وتنامي معدالت زيادة إنفاق الصني عىل 
قواتها املسلحة، كل ذلك ميكن أن يُفرس الزيادة املحتملة. 

ويتــوزع اإلنفاق العســكري العاملي عــىل أقاليم العامل 
الســبعة بنسٍب جد متفاوتة؛ حيث حازت أمريكا الشاملية 
نصيب األســد (39.5 %)، بينام كان نصيب إفريقيا جنوب 
الصحراء هو األقل (1.5 %). واحتل إقليم آســيا وأســرتاليا 
املركز الثاين بنسبة 20.6 %، وجاءت أوروبا يف املركز الثالث 
بنســبة %17.9، فيام حل إقليم الرشق األوســط وشــامل 
إفريقيا (مينا MENA) يف املركز الرابع بنسبة 11.1 %. أما 

املركزان الخامس والسادس، فكانا من نصيب إقليمي روسيا 
وأوراسيا (5 %) وأمريكا الالتينيــــــة والكاريبي (4.5 %). 
ومل يحدث ســوى تغيري طفيف يف ترتيــب أقاليم العامل يف 
العــام املايض مقارنــًة بعام 2011 يتعلــق بتبادل اإلقليمني 
األخريين الرتتيب. ويالحظ أيضــاً أّن امليزانيات الدفاعية يف 
أقاليم العامل املختلفة، باســتثناء أمريكا الشــاملية وأوروبا، 
شهدت تزايداً عام كانت عليه يف عام 2011، وسوف تستمر 
هذه الزيادة باضطراد يف األجل القصري، والســيام يف أقاليم 
آســيا وأسرتاليا (بســبب العامل الصيني والرصاع يف جنوب 
آســيا وتطلُّع أســرتاليا إىل تعزيز مكانتها الدولية)، والرشق 
األوســط وشــامل إفريقيا (كام ســيتضح الحقاً)، وروســيا 

وأوراسيا (بسبب العامل الرويس باألساس).
أما بالنســبة إىل توزيع اإلنفاق العســكري العاملي عىل 
الــدول، فقد احتلــت كٌل من الواليات املتحــدة األمريكية 
والصــني وروســيا والســعودية واململكة املتحدة وفرنســا 

واليابان وأملانيا والهند والربازيل املراكز العرشة األوىل.
وتبلــغ امليزانيــة الدفاعية للواليات املتحــدة األمريكية 
وحدها أكرث من 600 مليار دوالر بنسبة 38.4 % من إجاميل 
اإلنفاق العسكري يف العامل عام 2013، بانخفاض نحو 19% 
عــن عام 2011. ويعود هذا االنخفــاض الكبري إىل تخفيض 

اإلنفاق عىل العملية العســكرية األمريكية يف أفغانســتان. 
ومن املتوقع أن تواصل ميزانية الدفاع األمريكية انخفاضها، 
ولكــن بوترية محدودة، حتــى عام 2018، وفقاً ملوســوعة 
"جينــز". ومع ذلك، تفــوق امليزانية العســكرية األمريكية 
نظرياتهــا للــدول التالية لهــا مجتمعة عىل قامئــة األقطار 

العرشة األوىل يف اإلنفاق الدفاعي.
وجــاءت الصني (مبيزانيــة دفاعية قدرهــا 112.2 مليار 
دوالر) بعيــداً يف املركــز الثــاين بنســبة 7.2 % من إجاميل 
اإلنفاق العسكري العاملي عام 2013، بزيادة قدرها نحو 30 
% عىل عام 2011. ويُالحظ أنــه منذ األزمة املالية العاملية 
عــام 2008، زادت امليزانيــة العســكرية الصينيــة مبعدل 
%43.5. ومن املتوقع أن تطّرد هذه الزيادة. وهذا يتســق 
مع تنامي املكانة الدوليــة للصني، وطموحاتها يف أن تكون 
قطباً أو قــوة عظمى يف نظام دويل تعددي. وأتت روســيا 
(مبيزانية دفاعية قدرها 68.2 مليار دوالر) يف املرتبة الثالثة، 
بنســبة 4.4 % من إجاميل اإلنفاق العســكري يف العامل عام 
2013، بزيــادة قدرها 29.4 % عىل عام 2011. ومنذ األزمة 
املاليــة العاملية عام 2008، زادت ميزانية الدفاع الروســية 
بنســبة 31 %. ومن املتوقع أن تســتمر الزيادة يف امليزانية 
العســكرية الروســية، وإن بوترية أقل من نظريتها الصينية، 

دول Eلس التعاون تتفوق على غ>ها - عدد الصفقات
بلغ إجاميل اإلنفاق العسكري 
يف العامل عام 2013، كام يتضح 
من الجدول اآليت، نحو تريليون 
و563.5 مليار دوالر أمرييك، 
بانخفاض قدره نحو 3.3 % عن 
عام 2011. ويالحظ أّن هذا 
االنخفاض يعود حرصياً إىل تقليص 
امليزانيات العسكرية يف أمريكا 
الشاملية وأوروبا.

إعداد:
د. أمين الدسوقي
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اجتاهات ا3نفاق العسكري - الشرق ا(وسط والعا!

وهذا يتســق مع الرغبة الروسية يف تأكيد مكانتها الدولية، 
وانخراطها يف برامج شــاملة لتحديث مقدراتها العسكرية، 
ومناخ "الحرب الباردة الجديدة" الذي بات يُغلف عالقاتها 

مع الغرب.
واحتلت اململكــة العربية الســعودية (مبيزانية دفاعية 
قدرها 59.6 مليار دوالر) املرتبة الرابعة بنســبة 3.8 % من 
إجاميل اإلنفاق العسكري العاملي عام 2013، بزيادة قدرها 
29 % عىل عام 2011. ويتقارب حجم امليزانيات العسكرية 
لكٍل مــن اململكة املتحدة وفرنســا واليابــان، التي تأيت يف 
املراكــز من الخامس إىل الســابع، عىل التــوايل. فقد بلغت 

ميزانيــة الدفاع يف اململكــة املتحدة 57 مليــار دوالر عام 
2013، بنسبة 3.6 %من إجاميل اإلنفاق العسكري يف العامل، 
بانخفــاض قدره 10 % عن عام 2011. أمــا ميزانية الدفاع 
الفرنســية، فقد ســجلت انخفاضاً ملحوظاً بأكرث من 11 % 
مقارنــًة بعام 2011، حيث قــدرت بنحو 52.5 مليار دوالر، 
بنســبة 3.4 % من إجاميل اإلنفاق العســكري يف العامل عام 
2013. وكذلك سجلت امليزانية العسكرية اليابانية انخفاضاً 
ملحوظاً بنحــو 13 % عام 2013 مقارنًة بعام 2011، حيث 
قــدرت بنحو 51 مليــار دوالر، بنســبة 3.3 % من إجاميل 

اإلنفاق العسكري العاملي.
وتقبــع كٌل مــن أملانيــا (مبيزانية دفاعيــة قدرها 44.2 
مليار دوالر، وبنســبة 2.8 % من إجاميل اإلنفاق العسكري 
العاملــي) والهند (مبيزانية دفاعية قدرها 36.3 مليار دوالر، 
وبنســبة 2.3 % من إجــاميل اإلنفاق العســكري العاملي) 
والربازيل (مبيزانية دفاعية قدرها 34.7 مليار دوالر، وبنسبة 
2.2 % من إجاميل اإلنفاق العسكري العاملي) يف آخر قامئة 

الدول العرش األكرث إنفاقاً عىل قواتها املسلحة يف العامل.
وجــاءت كٌل مــن كوريا الجنوبيــة وأســرتاليا وإيطاليا 
وإرسائيل وإيــران يف املراكز الخمســة التالية، من الحادي 
عرش إىل الخامــــــس عرش، مبعــدل 2 % و1.7 % و1.6 % 

و1.2 % و1.1 % من اإلنفاق العســكري اإلجاميل العاملي، 
عىل التوايل. 

وبالنســبة إىل إقليم الرشق األوســط وشــامل إفريقيا، 
فقــد زاد اإلنفاق الدفاعي يف اإلقليم مبــا يُقدر بـ 39.8 % 
منــذ عــام 2010، من نحو 123.5 مليــار دوالر عام 2010 
إىل نحــو 172.7 مليــار دوالر عــام 2013. وبصفــٍة عامة، 
فإن اإلنفاق العســكري يف اإلقليــم يأخذ نصيباً متزايداً من 
املوارد االقتصادية. فقد ارتفع اإلنفاق العســكري اإلقليمي 
كنســبة من الناتج املحيل اإلجاميل من 4.75 % عام 2010 
إىل 5.15 % عــام 2013. ومن املتوقع، حتى عام 2018، أن 
تطّرد الزيادة يف اإلنفاق العســكري يف هذا اإلقليم؛ نتيجة 
"معضلــة و/ ورطة األمــن" التي يعانيهــا. وتُفرس معضلة 
األمن بأّن معظــم مهددات االســتقرار يف اإلقليم تقليدية 
ومزمنــة ومركبــة. وتنبع ورطــة األمن مــن أّن املحاوالت 
الفرديــة التي تُبذل من جانــب دول اإلقليم لضامن أمنها، 
مثل زيادة اإلنفاق العسكري، تؤدي إىل ردود أفعال مضادة 
مــن جانب غريهــا، تفــيض إىل إدامة عوامــل االضطراب 

األمني، بل زيادتها.
ويف عام 2013، حدثت الزيادات الحقيقية الكبرية يف 10 
دول من بني 14 دولة يف اإلقليم. وبصورٍة محددة، لوحظت 

اخلمس سنوات 
القادمة ستشهد 

مزيدQ من تخفيض 
النفقات العسكرية 
ا(مريكية - اخلارج
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زيادات كبرية يف امليزانيــات الدفاعية لكٍل من: ليبيا (63.1 
%)، وُعــامن (39.1 %)، والبحريــن (39 %)، وموريتانيــا 
(26.8 %). ولكــن يجب أن نتذكــر أّن الزيادات الكبرية يف 
الحالة الليبية انطلقت من مستويات منخفضة خالل عامي 
2011 و2012. وقد شــهدت كلٌ من العراق وتونس ومرص 
زيادات حقيقية يف اإلنفاق العســكري ترتاوح ما بني 10 % 

و15 %. أما الجزائر واليمن واملغرب، فقد شهدت معدالت 
أقل من 10 % زيــادة يف ميزانياتها الدفاعية. ويف الحقيقة، 
ترجــع الزيادات يف اإلنفاق يف معظم الحاالت إىل االنخراط 
يف برامج كبرية للحصول عىل املعدات العســكرية، والسيام 
يف الحالــة الليبية؛ حيث تســعى الحكومة إىل دعم الجيش 
الوطنــي وتعزيز تســليحه لفرض ســيادة الدولة ومواجهة 

االضطرابــات يف البــالد الناتجــة عن نشــاط امليليشــيات 
املســلحة. ويف موريتانيا، تُفرس الزيــادة لإلنفاق عىل رشاء 

املعدات الالزمة ملكافحة اإلرهاب يف الساحل اإلفريقي.
وعىل العكس، حصلـــــت تخفيضات معتربة يف اإلنفاق 
الدفاعــي يف كلٍّ من الكويت ( 6 %)، وإرسائيل (9.6- %)، 
وإيران (11.2-)، واألردن (20- %). ويف الحالتني اإلرسائيلية 
واألردنيــة، تُفرس التخفيضــات بعجز املوازنــة الحكومية، 
وضغط اإلنفاق العام. ويف الحالة اإليرانية، يعود االنخفاض 
الكبــري إىل زيادة معدالت التضخم، وتقليــل قيمة العملة، 
بعد توقــف دعم الســلع وتطبيق العقوبــات االقتصادية 
الدوليــة عليها. ولكــن تجب مالحظــة أّن االنخفاض الذي 
شــهده عــام 2013 جاء بعد معــدل منو حقيقــي كبري يف 

اإلنفاق العسكري بلغ نحو 15 % عام 2012.
  أما بالنســبة إىل توزيع اإلنفاق العسكري العاملي عىل 
الدول، فقد احتلــت كلٌّ من الســعودية وإرسائيل وإيران 
والعــراق والجزائر املراكز الخمســة األوىل من حيث حجم 
ميزانياتهــا الدفاعيــة. وتســتحوذ الســعودية وحدها عىل 
34.5 % مــن إجــاميل اإلنفــاق العســكري يف اإلقليم عام 
2013، بزيــادة نحو 19 % عىل عام 2011. وتفوق امليزانية 
العســكرية الســعودية ميزانيات الدول الثــالث التالية لها 

مجتمعة، كام يوضح جدول (2).
واحتلت إرسائيــل (مبيزانية دفاعية قدرهــا 18.1 مليار 
دوالر) بعيــداً يف املركــز الثاين بنســبة 10.6 %من إجاميل 
اإلنفــاق العســكري اإلقليمــي عــام 2013. ويُالحــظ أّن 
املســاعدات العســكرية األمريكية، التي بلغــت أكرث قليالً 
مــن 3 مليــارات دوالر تُحســب ضمن امليزانيــة الدفاعية 
اإلرسائيلية. وأتت إيران (مبيزانية دفاعية قدرها 17.7 مليار 
دوالر) يف املرتبة الثالثة، بنسبة 10.3 % من إجاميل اإلنفاق 
العســكري يف اإلقليم عــام 2013. ويف املرتبة الرابعة، ظهر 
العراق (مبيزانية دفاعية قدرها نحو 17 مليار دوالر)، بنسبة 
9.8 % من إجاميل اإلنفاق العســكري يف اإلقليم. أما املرتبة 
الخامســة، فكانت من نصيــب الجزائر (مبيزانيــة دفاعية 
قدرها نحو 10 مليارات دوالر)، بنســبة 5.8 % من إجاميل 

اإلنفاق العسكري اإلقليمي عام 2013.
ويف الخليــج العريب، تتفــوق دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية تفوقاً حاسامً فيام يتصل باإلنفاق العسكري، 
الذي وصل إىل مســتوى غري مسبوق عام 2013، حيث بلغ 
نحــو 84.5 مليــار دوالر، مــا يعادل 49 % مــن امليزانيات 
العســكرية لدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ونحو 71 
% مــن اإلنفاق الدفاعي لدول الخليج العريب (دول مجلس 

التعاون باإلضافة إىل كلٍّ من العراق وإيران). 
وينعكــس ذلك يف تفوق دول املجلــس تفوقاً كبرياً عىل 
غريهــا من دول الجــوار يف عدد الصفقــات الدولية لرشاء 
السالح واسترياد املعدات العسكرية. ويف حالة االتفاق عىل 
سياسة رشائية مشرتكة، تستطيع دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربيــة تصحيح االختالل يف ميــزان القوى الحايل 

لصالحها يف األجل القصري•
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استراتيجيات

اخلدمـــة الوطنــية: 
مناذج وآفاق: حالة فنلندا

الخدمــة العســكريـــة الوطنـــيــة هي مهمــة 
األمــــة قاطبــــة 

يتمثل الغــرض الرئييس من الخدمة العســكرية الوطنية 
يف فنلنــدا يف تحويل املدنيني إىل جنــود. والواقع أن كثرياً 
مــن الناس يعتربون آثار حصيلة التجنيد العام يف املجتمع 

بأهمية نتائج إيجاد قدرات عسكرية ذات مصداقية. 
من بني جميع أنشطة ما قبل الخدمة العسكرية للفرد، 
يعترب الوجود العســكري العامل األهم وراء تنمية اإلرادة 
الوطنيــة. ويتحقق هذا الوجود يف املنازل من خالل إعداد 
جميــع املواد اإلعالميــة بطريقة تفيض إىل مناقشــات يف 
البيــوت. وتدعو الحاجة إىل مناقشــة إرث التجنيد ضمن 
نطاق األرس. فــإذا التزمت األرس، أو عندمــا تلتزم، بدعم 
الخدمــة الوطنيــة ألبنائهــم أو بناتهم، فســوف يؤدون 

الخدمة عىل نحو أفضل بدافع أعىل. 
وليك يظهــر جميع املجنديــن التزامهم تجــاه الوطن 
وقضاياه، فإنهم يقســمون ميني الــوالء للوطن بعد انتهاء 
فــرتة التدريــب األســايس بنجــاح. ويتم ترشــيحهم من 
كونهــم أغراراً ليصبحــوا جنوداً، ويقام هــذا الحفل أمام 
عائالتهم وأصدقائهم وعامة الجمهور. ويســهم الحفل يف 
تقويــة أوارص الجنود باملجتمــع يف أعمق املعاين املمكنة. 
ويتعهدون بأن يهبوا أرواحهم فداء لوطنهم، إذا لزم األمر. 
ميكن أن تظل الخدمة العســكرية الوطنية يتحقق لها 
النجاح، إذا تحقق معناها املقصود منها عىل مدى أجيال. 
فالزمن يتغري، وكذلك تفعل األولويات الفردية. لكن يبقى 
األمن والســالمة الهدف األسايس النهايئ للحكومة. ويتأكد 
ذلك من خالل تنظيم استعراضات عسكرية أمام الشعب، 

يف قلب من املدن. كام يتم تشــجيع األرس عىل املشــاركة 
يف املســريات الوطنية واإلقليمية واملحلية، ويف أيام األرسة 
للوحدات العســكرية. وتســهم هذه الفعاليات جميعاً يف 
تعزيــز االلتزام لدى األجيــال املختلفة. وال يقترص الغرض 
من هذه األنشــطة عىل إظهار القوة العسكرية فحسب، 
بل يتعداه إىل اجتامع الجنود، واملجندين من جميع أنحاء 
البــالد، معاً لخدمة الوطن. ومن املهم جداً أن يتم تعميم 

املسريات الرئيسية عىل جميع أنحاء البالد. 
يف كل الفعاليات املذكورة، يتم اعتبار قدامى املحاربني 
يف الحروب ضيوفاً فخريني دامئاً. وســوف يظهرون مبجرد 
حضورهم ما تعنيه حقاً قيم مثل التضحية. وهم يشاركون 
األجيــال القادمــة يف تجاربهــم ودروســهم الفريدة التي 
تعلموها. وتتعزز اإلرادة الوطنية أيضا من خالل مامرســة 
األنشطة التطوعية، حيث تسهم املنظامت غري الحكومية 
املختلفة، ممثلة بأعالمها وراياتها، يف صيانة تقاليد املناطق 
املختلفة، والخدمات يف زمن الحرب، والفروع والوحدات، 
وتوفري األمن والســالمة والتدريب عىل حــاالت الطوارئ 
بشــكل تطوعي. وهذا يضيف قيمة إىل الجهود الشــاملة 
لالستفادة من املوارد املحدودة لعدد صغري من السكان. 

تنفيذ الخدمة العسكرية 
يستند الدفاع العســكري يف فنلندا إىل الردع والوقاية من 
الحرب. والسمة الرئيسية يف الردع هي املصداقية. ويعتمد 
هذا عىل التقييامت الخارجية والداخلية عىل حد ســواء. 
فالنسبة إىل اإلرادة الوطنية، يعترب التقييم الداخيل يف غاية 
األهميــة. ومبا أن التجنيد يؤثر يف جميــع األرس تقريباً يف 

تعتمد فنلندا عىل الخدمة 
العسكرية االحتياطية. ويكاد ما 
نسبته % 98 من جميع الضباط 
وضباط الصف والجنود الذين 
ميثلون أقىص قوة يف زمن الحرب 
يأتون من الخدمة االحتياطية. 
وليس من املبالغة تأكيد أهمية 
الطريقة التي تم بها إنشاء هذه 
القوات االحتياطية. فالخدمة 
العسكرية الوطنية يجب أن تكون 
ناجحة، وأن تلقى دعامً قوياً 
من القيادة الوطنية ومن أفراد 
الشعب جميعاً.

إعداد: 
الفريق (املتقاعد) ماركو جوهاين كويل
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فنلندا، فال مبالغــة إن ركزنا عىل أهمية تجربة املجند يف 
أثناء الخدمة العسكرية. 

يعترب التدريب نفســه هو الجانب الحافز األهم أثناء 
الخدمة العســكرية. فإذا واجه الشباب والشابات تحدياً 
وتم دعمهــم بتدريب جيد التخطيــط والتنفيذ، فيمكن 
إعطاؤهــم تدريبــاً عالياً جــداً، حتى يف فــرتة قصرية من 

الزمن. 
تســتغرق الخدمة العســكرية الوطنيــة يف فنلندا بني 
6 أشــهر و12 شــهراً، ويف غضون تلك األطر الزمنية، يتم 
تدريــب املجنديــن عىل جميــع الخدمــات والفروع يف 
الــرب والبحر والجو، مع عدم إغفــال البعد الرابع (الدفاع 

السيرباين) عىل حد سواء. 
وبالفعــل فإنه خالل األســابيع األوىل من التجنيد يتم 
تكليف أصحاب الخربات من قدامــى املحاربني والجنود 
بالحديث عن تجاربهم يف القتــال والتدريب. ويتم دوماً 
التشــديد عىل تالحم الوحدة وانضباطها. كام يتم إعطاء 
دروس أخرى عن أهمية ومبادئ الدفاع الوطني، والتاريخ 
العســكري واإلنجازات، وطبيعة القتال وســلوك الجندي 

والخــرباء الكيميائيــون، ســوى مجموعة مــن الخيارات 
املتاحة. وميكن االســتفادة من جميع هذه املهارات فيام 
بعد يف مهن مســتقبلية للمجندين؛ ألن دوافعهم للتعلم 

واملساهمة هي دامئاً أعىل من املستويات العادية. 
وهناك جانب مهم جداً يف الخدمة العسكرية يف فنلندا، 
وهو التدريب عىل القيادة؛ حيث يتم اختيار ما يقرب من 
30% من جميــع املجندين للتدريب كضباط صف، ومن 

ثم يتم اختيار األفضل بينهم للتدريب كضباط. 
مــن الرضوري أن يثــق املجنــدون يف زعامئهم. وتأيت 
الثقة بالقادة ببســاطة من خالل مهاراتهم العسكرية، إىل 
جانب ســلوكهم القيادي «املنســجم مع القواعد». ويتم 
تدريــس الفضائل املرغوبة للجنــدي والقائد يف الصفوف 
الدراســية بعد بضعة أسابيع. ومن املهم جداً أال ينظر إىل 
القادة عىل أنهم «آالت إلعطاء األوامر» فحسب، بل عىل 
أنهــم أيضاً برش قادرون عىل توجيه الجنود األصغر ســناً 
يف املواقــف الصعبة. وبالنظــر إىل التدريب عىل القيادة، 
يتــوىل قادة الخدمــة االحتياطية جميع املراكــز القيادية 
يف املجموعــة، والفريــق، والــرسب، والفصيلة. ويف وقت 
الحق، يتم ترشــيح معظم قــادة الرسايا أيضاً من الخدمة 

االحتياطية. 
ومــن األمور البالغة األهميــة أن يتم اختيار املجندين 
للخدمــة بالطريقــة التــي يتــم فيهــا تدعيــم قدراتهم 
وطموحهم. وبذلك، تبقى فوائد التجنيد طويالً يف حياتهم 
املستقبلية. فالتجربة الجيدة يف الخدمة العسكرية تخلق 
الثقة، وتسهم الثقة يف تعزيز الفخر والوالء عىل حد سواء. 
ويتعزز الفخر واالعتــزاز من خالل الرتكيز عىل أهمية 
فرع الخدمة (مثل مدفعية امليدان أو املشــاة) أو الوحدة 
(مثــل اللواء املــدرع) التي يؤدي فيهــا كل فرد خدمته. 
ويتم الرتكيز عىل الصفات املميزة للوحدة وإنجازاتها منذ 
البدايــة. ولتطبيق هذا، يكون لــكل وحدة صفات مميزة 
معينــة، تكون مصــدر فخر واعتزاز لهــا، وتتميز بها عىل 

الوحدات األخرى. 

الفوائــد التــي تعود عىل املجتمــع من خالل 
الخدمة الوطنية واالحتياطية 

تأيت إحــدى الفوائد الكربى للمجتمع مــن تعلم مهارات 
الطــوارئ. ففهم املهارات اإلســعافية األساســية يف طب 
الطــوارئ، مثــل: اإلنعاش باملــاء، وإجــراءات االنتعاش، 
وحامية العمود الفقري، ووضع ضامدة الضغط، وتضميد 
الجروح، ميكن أن يســهم يف إنقــاذ األرواح يف الحوادث. 
ويحظى جميع املجندين يف فنلندا عىل التدريب األسايس 

عىل مهارات الطوارئ. 
ويتــم إيصــال مهــارات الطــوارئ إىل مســتوى أعىل 
بالتعــاون مع الســلطات األخرى. كام يشــارك املجندون 
أيضــاً يف أثناء الخدمة، وكذلك االحتياطيون بعد خدمتهم 
يف حاالت الطوارئ إذا كانت هناك حاجة إىل دعم إضايف. 
وغالبــاً ما يتم اســتخدام املجندين ملســاندة الرشطة يف 
مراقبة حركة املــرور أو حتى يف توفري مياه الرشب النقية 

75٪ من الضباط 
وصف الضباط واجلنود 

الفنلنديني، املشاركني 
C عمليات إدارة ا=زمات، 

هم من املتطوعني من 
قوات االحتياط

فيــه. ويتم أيضاً إعطــاء العديد من األمثلــة عىل أهمية 
الفضائل العســكرية ومناقشــتها، والرتكيز بصورة خاصة 
عىل األمثلة العملية، والسيام اإليثار والتضحية وااللتزام. 

يتــم اختيار أفــراد متطوعني والئقني جســدياً من بني 
املجنديــن وفرزهم إىل الوحــدات املكلفة بأصعب املهام 
كذلك. ومــا الغواصــون القتاليــون، والقــوات الخاصة، 
واملقاتلون يف املناطق العمرانية، وسعاة الربيد املتنقلون، 
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للناس يف حال وجود أي انقطاع يف الخدمات. 
إن هذه األنشــطة جميعها تســاعد عــىل إبقاء قوات 
الدفاع واملجندين يف جــوار املواطنني، األمر الذي يضيف 
املزيــد من القيمة إىل الثقــة يف الجيش. إن قوات الدفاع 
يف فنلندا هي ثاين أكرث املؤسسات نيالً للثقة بعد الرشطة. 

وهذا أمر فريد من نوعه متاماً، وخصوصاً يف أوروبا. 
إن أنشــطة املســاندة هذه جميعاً، القامئة عىل القيم 
الرائعة السالفة الذكر، تســهم يف املحافظة عىل املستوى 
العايل للخدمة العسكرية. حيث ينهي ما يقرب من %80 
من جميع املواطنني الذكور الخدمة العســكرية الوطنية، 
وميكــن وضعهم يف الخدمة االحتياطية. وهذه هي الحال 
عىل الرغم من أن كل فــرد لديه الحق يف اختيار الخدمة 
املدنيــة البديلــة يف أي مرحلــة من الخدمــة أو حتى يف 
االحتيــاط. ويرى العديد مــن األرس يف الخدمــة املدنية 
وسيلة مخلة باملروءة ألداء الواجب الوطني. واألمر قطعاً 
ليس كذلك، ولكن - بسبب تراث الخدمة العسكرية - ما 

زالت هذه العقلية قوية جداً. 
يعفى حوايل 15% من الرجال من الخدمة العسكرية. 
وترجــع الغالبيــة العظمى من تلك الحاالت إىل أســباب 
تتعلــق بالصحة واللياقــة البدنية. فقــوات الدفاع تقوم 
بأنواع كثــرية من الرتتيبات الخاصة لضم أكرب عدد ممكن 
من األفراد، ولكن األمر هو أنه ليس كل فرد يستطيع أداء 

هذه الخدمة، وهذا أمر مفهوم جيداً يف املجتمع. 
وبعد الخدمة العســكرية، يتم وضع الرجال والنســاء 
املدربــني يف الخدمة االحتياطية، ويتم دعوتهم إىل تجديد 
التدريــب عــادة يف دورات كل 4-2 ســنوات. وتبقــى 
املحافظــة عىل الوحدات، من فــرق وفصائل ورسايا، كام 
كانت يف أثناء تدريبهم يف مرحلة التجنيد. وتدل التجارب 
الفنلندية عىل أن مواجهــة املصاعب وإدارتها، إىل جانب 
النتائــج املعقولة، يبدو أنها تخلق روابط قوية للغاية بني 

األفراد يف هذا السن بالذات. 
إن هذه الطريقة تضمن الوحدة والتامسك بني الجنود، 

والحفاظ عىل مســتوى عاٍل من التحفيز وكذلك الصحبة. 
تلك هي ســامت أساسية مهمة يف خوض املعارك، ويسهم 

السلوك املوازي لها يف إضافة قيمة إىل املجتمع كذلك. 
بالنظــر إىل نوعيــة التدريــب العاليــة، والجوانــب 
التحفيزيــة القوية، والجمع بــني املواطنني الذكور جميعاً 
معاً من أجل تدريبهم العســكري، ميكن اســتخدام أفراد 
الخدمــة االحتياطية عىل نطاق واســع حتى يف العمليات 
الشــاقة خارج البالد. والواقع أن نسبة 75% من الضباط 
وصف الضباط والجنود الفنلنديني، املشاركني يف عمليات 

إدارة األزمات، هم من املتطوعني من قوات االحتياط. 
وبالنســبة إىل العمليــات، فإنهــم يتــم تجنيدهــم، 
ويعودون إىل واجباتهم املدنية بعد انتهاء جولتهم. وبناء 
عــىل الخلفية التــي تم إيضاحها، فقــد كان االحتياطيون 
ناجحني للغايــة دوماً يف العمليــات، وخاصة عند تقديم 

املساعدة اإلنسانية والخدمات األخرى لبناء املجتمع. 

القدوة هي املهمة
تعترب القدوة يف غاية األهمية. فكثري من الشباب يعجبون 
مبثلهــم األعىل، وعندما يرونهــم يقضون وقتهم الثمني يف 
خدمة الوطــن، فإن ذلك يكون حافزاً لهــم للميض قدماً 
أيضــا. يف فنلنــدا، وقد أمــىض معظم الالعبــني العامليني 

خدمتهم العسكرية حتى يف خضم أفضل سنوات حياتهم 
املهنية. ويف معظــم الحاالت، تكون إنجازاتهم يف الخدمة 
أفضــل بكثــري مــن املعــدالت الطبيعية، ويوضــح ذلك 

للمجتمع إجامالً قيمهم وأولوياتهم. 
وكذلــك يرضب قادة األعامل املثل لألمة. ومنهم - عىل 
ســبيل املثال ال الحرص - رئيس نوكيا وأحد أبرز خرباء أمن 
الفضاء اإللكرتوين يف العامل... هم أيضاً ضباط يف االحتياط. 
وهــم يشــاركون يف تدريباتهــم التنشــيطية مــن خالل 
املســاهمة بخرباتهــم العميقة لقوات الدفــاع. كام أنهم 
يتطوعون أيضاً لقيادة جهود التنمية، مثل: تطوير قدرات 
الفضاء اإللكرتوين الوطنية، أو حتــى لتقييم نظام التجنيد 
الوطنية. إنهــم يدعمون علناً الخدمــة الوطنية، ويؤكدون 
أهميــة التدريب عىل القيادة - الذي تقدمه قوات الدفاع - 

يف الحياة التجارية. 

 « خامتة: «األوالد يصبحون رجاالً
ما هو مهم حقاً هو أن هذا االرتفاع يستمر بعد الخدمة. 
وهــذا االرتفــاع يف اإلرادة الوطنية يجلــب قيمة مضافة 
للخدمة العسكرية يستخدمها املجتمع كله ويستفيد منها. 
إن النظام الذي تم إنشــاؤه لزيادة القدرات العســكرية 
يزيد يف قدرات البالد. وأفضــل إدراك لهذا هو القول إنه 
. وهذا ال يشارك  خالل خدمة التجنيد، يصبح األوالد رجاالً
فيه اآلباء واألمهات واألشقاء عىل نطاق واسع فحسب، بل 
األزواج واألصدقاء أيضاً. واألمر املهم بالنسبة إىل املجتمع 

هو أن أرباب العمل يشرتكون يف الرؤية نفسها 
ال ميثّل االلتزام بالخدمــة تغيرياً مفاجئاً كبرياً، بل ينمو 
عىل مراحل ومع التقدم يف الســن. وعادة، يتبنى الشباب 
سلوكاً مسؤوالً للغاية يف سن 30-25 عاماً. وتشري التجارب 
الفنلندية إىل أن الخدمة العسكرية هي النشاط الحكومي 
الوحيد الذي يّرسع هذا التطور ويســهم بشــكل كبري يف 

وحدة الوطن واستقراره وأمنه ووعيه. 
وختاماً، لقد جمعت فوائد الخدمة العسكرية الوطنية، 
ولدينا شــواهد عليها يف فنلنــدا. وهي صادرة جميعاً من 
أفراد، ولكنها تنترش إىل املجتمع كله بســبب العدد الكبري 
ألولئك الذين ميــرون بفرتة تدريب تجنيد كاملة. فالوعي 
الــذايت والعمل الجامعــي ومهارات القيادة، والتامســك 
االجتامعــي يف جميع أنحــاء البالد، واالحرتام للســلطات 
وإنجــازات األجيال الســابقة، واللياقة البدنية وأســلوب 
الحياة الصحي، واملثابرة عىل حســني القدرة عىل التحمل 
ومهارات الطوارئ اإلســعافية، كلها مهمة للغاية للتنمية 

املستمرة للمجتمع. 
وباإلضافة إىل هذا كله، فإن خدمة التجنيد تبني الثقة 
يف الســلطات األمنية، حيــث يدرك الشــباب أنهم أجزاء 
مهمة يف تركيبة األمن القومي، وإن كانوا يثقون بأنفسهم 
وأقرانهم ورؤسائهم، فبإمكانهم أن يثقوا بالكيان بكامله. 
ســوف تســهم الثقة يف تعزيز أهم القيــم واملحافظة 
عىل أمن الوطن واســتقراره ونجاحه، وكذلك ألجل أجيال 

املستقبل، وهذا هو اإلرث الرئييس للخدمة الوطنية•

اخلدمة العسكرية 
 C Qتسهم بشكل كب

وحدة الوطن واستقراره 
وأمنه ووعيه
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"تطبيق ا:س8اتيجية: القيادة ا:س8اتيجية"

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إس8اتيجية مــن املمكــن أن تخفق حتى أفضل االســرتاتيجيات إذا مل تكن هناك قيادة فعالة. وال ميكــن أن تكون مثة فائدة 

للوطن يف فهم أدوات القوة الوطنية والطرق التي ميكن اســتخدامها لتنفيذ اإلســرتاتيجيات إال إذا أفلح القادة يف 
جعل األمور تتحقق. وكام قال الرئيس األب املؤسس، الشيخ زايد، رحمه الله، ذات مرة: "إن الروح الحقيقية وراء 
التقدم هي روح اإلنســان، الرجل قادر بعقله وقدراته." يجب أن توفر القيادة اإلســرتاتيجية رؤية وتوجهاً لنجاح 
أي دولة؛ فاألحداث الجارية تتطلب قادة اسرتاتيجيني ال ميكنهم توفري تلك الرؤية فحسب، بل ميكنهم أيضاً إدارة 

التغيري والتعامل مع الغموض لتحقيق األهداف الوطنية يف ظل ظروف تزداد تعقيداً.
إن زعامء اليوم مسؤولون عن توجيه األنشطة داخل البيئات التي تكتسب طابعاً عاملياً عىل نحو متزايد وتزداد 
تعقيداً. إن القيادة "اإلســرتاتيجية" تعني ضمناً نطاقاً واســعاً وقضايا ذات أهمية كربى، األمر الذي يتطلب رؤية 
متتد عىل مدى سنوات عديدة. إذن، فالزعامء اإلسرتاتيجيون الوطنيون يرسمون اتجاه البالد للمستقبل، ويحظون 
بالدعــم من الدوائر األساســية الالزمة لتوفري املوارد عىل املدى الطويــل، ويديرون التنفيذ يف ظل ظروف صعبة، 

وغالباً ما يكتنفها الغموض.
يجب أن يتوىل القادة اإلسرتاتيجيون إدارة التغيري؛ فقد شهد هذا الوطن تغيريات هائلة عىل مدى 43 سنوات، 
وقالئــل هم الذين كان بإمكانهم يف عام 1971 تصور دولة اإلمارات العربية املتحدة اليوم، ولكن بفضل الله، مثة 
قائد إســرتاتيجي واحد استطاع ذلك. وسوف يستمر مثل هذا التغيري الدينامييك عىل األرجح عىل مدى السنوات 
الثالث واألربعني القادمة؛ فأحداث العامل املعارص متقلبة للغاية، وتزداد غموضاً (عىل الرغم من كرثة املعلومات)، 
وتعقيداً بســبب العوملة والتقنيات الجديدة، وهي غامضة للغاية، وغالباً ما تسبب أوضاعاً قلام تكون لها سوابق 
لــدى صناع القرار. ومبا أن الشــؤون العاملية معقدة جــداً وغري محددة، فيجب أن يكون القادة اإلســرتاتيجيون 

يتحلون باإلبداع واالبتكار والحكمة يف حلولهم للمشكالت ليك يحدثوا تغيريات حتمية.
ال بد للقادة االســرتاتيجيني من إيصال رؤية عىل نحو فعال. ففي بيئة هذه األيام الديناميكية يجب أن يكون 
كبار املســؤولني قادرين عىل فهم وتقييم آراء اآلخرين، وعىل نقل الخيارات بشــكل متامسك وبحامس. وغالباً ما 
يطلب إليهم العمل بشــكل وثيق مع الصناعيني والعلامء واملربني، وممثيل الدوائر الحكومية األخرى، وقادة من 
الــدول واملجموعات الدولية. ويجب أن يســاهموا يف دائرة صنع القرار هذه - ليــس بوضوح الفكر وإتقان حل 
املشكالت فحسب، ولكن أيضاً – مبعرفة شاملة للشؤون الوطنية واإلقليمية والدولية التي تؤثر يف األمن القومي، 
ويجب أن تتوافر لديهم القدرة عىل اإللهام بالعمل من خالل إيصال أفكارهم بشكل فعال لكل املعنيني، وبالتايل 

خلق رؤية مشرتكة للمستقبل.
ينبغــي للقادة االســرتاتيجيني أيضاً أن يترصفوا؛ فهم يحتاجون إىل القــدرة التنظيمية ومهارات اتخاذ القرارات 
لالنحياز إىل صف الشــعب واملؤسســات، وترجمة اإلســرتاتيجية إىل أفعال. وليك تنجح أي إسرتاتيجية، يجب أن 
يكون القائد قادراً عىل تعديلها حسبام تقتيض الظروف. فخرية القادة االسرتاتيجيني يعّدون للمستقبل ويأخذون 
يف االعتبار األهداف طويلة األجل والثقافة وسياق التنظيم عىل حد سواء، يف حني يظلون قابلني للتكيف، وبالتايل 

يغدو مبقدور األمة أن تبقى مرنة حسبام تدعو الحاجة للتحرك يف الساحة العاملية عىل نحو فعال.
إن القادة االســرتاتيجيني الذين ال يستطيعون تقديم الرؤية فحسب، بل بإمكانهم أيضاً إدارة التغيري والتعامل 
مع الغموض إلنجاز األهداف الوطنية يف ظل ظروف تزداد تعقيداً، يستطيعون اجتياز كل االختبارات. لكن القادة 
ال يســتطيعون أن يفعلوا كل يشء بأنفســهم. وإذا مــا أراد الزعامء الوطنيون االضطــالع بتنفيذ فعال ملجموعة 
االستجابات النمطية اليوم، فال بد لهم من االعتامد عىل اآلخرين لفهم مقصدهم االسرتاتيجي ودعم اسرتاتيجياتهم 
من خالل التكيف حسبام تدعو الحاجة يف مجاالت مسؤوليتهم. ومن ثم التحدي املتمثل يف القيادة اإلسرتاتيجية 
ال ينتج إســرتاتيجية مثىل ورؤية واضحة فحســب، بل يوجد كذلك فريقاً اســرتاتيجياً ويسهم يف تطوير األشخاص 

املطلوبني للتكيف يف التنفيذ حسبام تقتيض الظروف.
إن رؤيــة اإلمارات 2021 تطلب إىل الدولة "تســخري اإلمكانات الكاملة لــرأس املال البرشي الوطني من خالل 
مضاعفة مشــاركة اإلماراتيني ورعاية قادة مواطنني يف القطاعني العام والخاص." إنه من خالل إســرتاتيجية ابتكار 
وطنيــة جديــدة وتاريخ مرشف لقادة اســرتاتيجيني يتمتعون بالحكمــة والبصرية، ميكن أن يكــون لألمة ثقة يف 

املستقبل، ولكن قادتنا االسرتاتيجيني مع ذلك بحاجة إىل دعمنا وهم يديرون عامل الغد املعقد•
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استراتيجيات

وقد تطــورت اســرتاتيجيات األمن القومــي يف الدول 
الكربى، كالواليــات املتحدة األمريكية لتتضمن كالً من 
الحريــة والعدالة كأساســني ال يتحقــق األمن القومي 
من دونهام. ويعد األمن اإلنســاين األمَل املنشود للدول 
الكــربى لتاليف أوجه القصور التي اعرتت األمن القومي 

التقليدي ومفاهيمه.

األمن والتنمية
ويرتبط "األمن اإلنســاين”Human Security- بصورة 

مل يعد مفهوم األمن القومي التقليدي الذي يقترص، أو يعتمد 
عىل القدرة العسكرية وحدها، مالمئاً أو ُملبياً ملتطلبات الدول 
وآمال شعوبها، إذ يجب أن يكون هناك تكامل يف األمن القومي 
بني متغريات أربعة، هي: القدرة العسكرية، واألبعاد االقتصادية 
املتصلة بالعدالة االجتامعية، واألبعاد السياسية التي متتد إىل 
املشاركة الفاعلة يف صنع سياسات الدول الوطنية وتغطي مفهوم 
املواطنة مبا تعنيه من عدم التمييز بني املواطنني، باإلضافة إىل 
االهتامم باألمن البيئي.

إعداد:
العميد / حسني حمودة مصطفى

نحو مفهوم جديد ل)من القومي
ا5من ا=نسا:.. بديالً عن ا5من القومي التقليدي

عامة، بالتحرر من الخوف والتحرر من الحاجة أو الفقر 
 ،"Freedom from fear, Freedom from want"
وهام رشطان مســبقان من رشوط التنمية اإلنســانية. 
َمه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ   وهذا املفهوم كــام عمَّ
”UNDP“ يُثمــن عالياً هذه األبعــاد املعنوية واملادية 
للحيــاة البرشية، وهــي األبعاد التي تحمــي الحقوق 
األساســية للناس وســبل معيشــتهم ومتنحهــم القوة 
لتحقيق ذواتهم وامتالك حرياتهم يف املدى االجتامعي 
األوســع. ومع ذلك ال يُفهم أمن اإلنسان يف العديد من 

بلدان العامل الثالث، والسيام الدول العربية واإلفريقية، 
إال مــن خــالل انعدامه، فهو نقص يتســبب انتشــاره 
تُــه يف تعريض النــاس ملخاطر وتهديــدات كثرية  وِحدَّ

تطاول مختلف نواحي حياتهم.

مفهوم األمن يف النظام العاملي الجديد
ولألمن اإلنســاين مفهوم عــىل الصعيــد العاملي، ففي 
النظــام العاملي املتقلــب الذي أعقب انتهــاء الحرب 
البــاردة، تضاعفت التحديات الداخلية والخارجية التي 
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تواجه ســالمة الدول، فمن الخــارج تضافرت تحديات 
التلــوث البيئي واإلرهاب الدويل والتنقالت الســكانية 
الواســعة والنظام املايل العاملــي املتداعي، عالوة عىل 
تهديدات أخــرى عابرة للحدود، مثــل: تفيش األوبئة، 
وتجارة املخــدرات، واالتِّجار بالبــرش، لتحارص األفكار 
التقليديــة املرتبطة مبفهوم األمن. أما من الداخل، فقد 
جاء انتشار الفقر والبطالة والحروب األهلية والنزاعات 
الطائفيــة واإلثنية وقمع الدولة، ليظهر الدور الضعيف 
والســلبي الذي ميكن أن تؤديه الدولــة يف تأمني حياة 
مواطنيها ومعيشتهم. وال عجب، إذاً أن يتحول االهتامم 
من حامية ســالمة الدولة إىل حاميــة أرواح املواطنني 
القاطنــني يف أراضيها، ومن هــذا التحول ينبثق مفهوم 

أمن اإلنسان.
وخالفاً للتنمية البرشية، ليس ألمن اإلنسان تعريف 
مقبول عىل نطاق واسع، ومع أن االصطالح قد أُدرج يف 
الخطاب السيايس واألمني والتنموي عىل مدى العقدين 
املاضيــني، فإن نطاق املفهوم الكائــن وراءه يتباين من 
سياق إىل آخر، وبرغم التنوع يف تعريفات أمن اإلنسان 
بالنظر إىل نطاقه، فإن نقطة االرتكاز املشرتك فيام بينها 
هي الفرد ال الدولة، وهي الســمة الرئيســة التي متيز 
مفهوم األمن اإلنســاين عن املفهوم التقليدي "القديم" 

لألمن القومي.
ويف غياب تعريف شامل ومعتمد عاملياً ألمن اإلنسان 
تتبناه األطراف املعنية كافة، جرت محاوالت شتى عىل 
الصعيــد الدويل لتحديد نطاق هــذا املفهوم. وبرزت- 
عــىل العموم- مدرســتان للتأويل ينــدرج يف إطارهام 
معظم التعريفات الحالية، ويظهر فيهام تصوُّران ألمن 
اإلنســان، أحدهام: ضيق، واآلخر: واسع. وميكن للمرء 
عىل هذا األســاس أن يقارن بــني التعريفات املختلفة، 
مستخدماً طيفاً ذا حدين، الحد الضيق، مع تركيزه عىل 
اإلنســان الفرد، يقصد الداللة عىل التهديدات العنيفة، 
مثل: تلك الناجمة عن األلغام األرضية، وانتشار األسلحة 

الصغــرية، وحاالت اإلخــالل املفرط بحقوق اإلنســان. 
أمــا الحد العريض يف هذا الطيف فيشــتمل عىل قامئة 
طويلة من التهديدات املمكنة التي تراوح بني التقليدي 
منها مثل الحرب، والتنموي منها كالتهديدات املرتبطة 

مبجاالت الصحة والفقر والبيئة.

مفهــوم األمــن يف برنامج األمــم املتحدة 
اإلمنايئ

ويطرح التصنيف الذي اعتمــده برنامج األمم املتحدة 
اإلمنــايئ يف تقرير التنمية البرشية للعــام 1994م مثاالً 
رائداً لهذه املقاربة، وقد عرض ذلك التقرير سبعة أبعاد 
ألمن اإلنســان، وهي: األمن االقتصــادي: الذي يتهدده 
الفقر، واألمن الغــذايئ: الذي يتهدده الجوع واملجاعة، 
واألمن الصحي: الذي يتهدده أشــكال األذى واألمراض، 
واألمن البيئي: الذي يتهــدده التلوث والتدهور البيئي 
ونضــوب املــوارد، واألمــن الشــخيص: الــذي يتهدده 
الجرمية والعنف، واألمن السيايس: الذي يتهدده القمع 
الســيايس، واألمن االجتامعي: الذي يتهــدده النزاعات 

اإلثنية أو الطائفية.
وتتجىل الســامت البارزة يف تصنيــف برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ ملفهوم أمن اإلنســان يف اتســاع نطاقه 
مقارنة بالنظرة التقليدية إىل هذا املفهوم، وباشــتامله 
عىل حرية اإلنســان والحيــاة البرشيــة بوصفها قيمة 
محورية، وبتحديده األسباب واآلثار املتداخلة يف أبعاد 
أمن اإلنسان، وبرتكيزه عىل اإلنسان الفرد، ومن األهمية 
مبــكان أن مقاربة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ تقر بأن 
طبيعة عالقة الفرد بالدولة متثل واحداً من التهديدات 

األخرى املحتملة ألمن اإلنسان.
ويؤكد تقرير التنمية البرشيــة للعام 1994 االلتزام 
بنظام عاملي "متحرر من الخوف، ومتحرر من الحاجة" 
 Millennium" - كــام تم عرضــه يف "إعــالن األلفيــة
Declaration الصــادر عــن األمــني العــام لألمــم 

املتحــدة يف 14 من ديســمرب عــام 2000، والذي أدى 
بدوره إىل تشــكيل "لجنة أمن اإلنسان" يف عام 2001. 
وقــد قامت اللجنــة يف وقت الحق بتوســيع تعريفها 
ألمن اإلنســان إىل مــا هو أبعد من مجــرد البقاء عىل 
قيد الحياة، ويتجاوز التعريف مجرد تعزيز قدرة الناس 
عىل الصمود يف وجه التهديــدات ليتضمن، إضافة إىل 
ذلك الدفاع عن حقوقهم اإلنسانية الحقيقية، وحامية 
ســبل العيش والكرامة اإلنســانية ضد ما ميكن تفاديه 
من االنتكاسات، ومتكينهم من التغلب عىل التهديدات 
أو تحاشــيها، من خالل الجهود الفردية والجامعية. إن 
أمن اإلنســان وفق هذا التعريف، ال يقترص عىل البقاء 
فحســب، بل هو وضــع الناس املعرضــني للخطر عىل 
مســار أكرث أماناً يف ســعيهم لحياة أفضل، وعىل أسس 
راســخة يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

والثقافية.
وإميــاءً إىل مــا ســبق، فقــد خصص برنامــج األمم 
املتحــدة اإلمنــايئ، املكتــب اإلقليمي للــدول العربية، 
"تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2009" ملوضوع 
"تحديــات أمــن اإلنســان يف البلدان العربيــة"، وهو 
يشــمل الدول اإلفريقية العربية، وذلــك لإلجابة عىل 
ســؤال: ملاذا كانت العقبات التي تعرتض سبيل التنمية 
يف املنطقة عصيَّــًة عىل الحل؟ وكانــت اإلجابة تكمن 
يف هشاشة البنى السياســية واالجتامعية واالقتصادية 
والبيئية يف املنطقــة، وضعفها تجاه التدخل الخارجي، 
وتضافرت هــذه العنارص لتقويض أمن اإلنســان وهو 

األساس املادي واملعنوي لحامية الحياة وضامنها.

األمن وسيادة الدول
وهــذا املفهــوم الجديــد لألمــن اإلنســاين أصبح من 
أولويــات اهتاممــات املجتمــع العاملي مــن منظمة 
األمم املتحــدة والوكاالت الدولية املتخصصة واملجتمع 
املدين؛ بســبب تداعيات التهديدات عىل األمن والسلم 

 ا=مارات لها جتربة ا5من ا=نسا:.. بديالً عن ا5من القومي التقليدي
رائدة فيما يتعلق 

با5من البيئي 
وخاصة L برنامج 

الطاقة النووية 
السلمية
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الدوليــني. فجميــع الوســائل ملعالجتهــا متاحة حتى 
العســكرية منها، من أجل توفري الحاجيات األساســية 
لإلنسان التي عجزت الدول منفردة عن تأمينها، وهذه 
املتغريات يف عامل اليوم أدت إىل فرض قيود عىل ســيادة 
الــدول التي مل تعــد مطلقة، فأصبحت ســلطة الدولة 
مقيدة بواســطة قــرارات مجلس األمــن، وااللتزامات 
التي فرضتها املؤسســات املاليــة واالقتصادية الدولية، 
وتوصيات ومقرتحات املنظامت غري الحكومية، ما جعل 
السيادة النســبية تشــكل مفهوماً جديداً يف العالقات 
الدوليــة وفتح الباب أمام الواليــات املتحدة األمريكية 
والغرب للتدخل يف شــؤون مختلــف دول العامل تحت 
دعوى التدخل ألغراض إنســانية وفق معايري وسياسات 
انتقائية ”double standard policy“. ويُعد الصمت 
األمريــيك عىل مامرســات العدو الصهيــوين يف األرايض 
العربيــة املحتلة وإحجامه عن إنفــاذ قرارات الرشعية 

الدولية منوذجاً واضحاً يف هذا الشأن.
وتستمد أهمية دراســة موضوع األمن اإلنساين من 
بروز أبعاد جديدة لألمن باملفهوم اإلنساين ذات أهمية 
كبرية بالنسبة للعامل العريب وإلفريقيا بوجه خاص، حيث 
مل يعــد األمن قارصاً عىل تحقيــق األمن الوطني للدول 
ككيانات ذات ســيادة، ولكن أصبح يشمل أيضاً أبعاداً 
أخــرى أمنية واقتصادية واجتامعية وبيئية تؤثر يف بقاء 
اإلنســان ذاته. وقد ارتبطت بهذه األبعاد ظواهر عدة 
نتيجة هيمنة الليربالية الجديدة عىل املستوى العاملي، 
ومن هذه الظواهر: انعدام العدالة االجتامعية وانتشار 
الفقر والبطالة والرصاعات األهلية العنيفة والرصاعات 
املذهبية عىل نطاق واســع يف املنطقة. ولهذه الظواهر 
تأثرياتهــا يف األمــن واالســتقرار الســيايس والتنمية يف 
املنطقــة. وقد تزايــد االهتامم عىل املســتوى العاملي 
باألمن اإلنســاين كبعد جديد يف العالقات الدولية؛ نظراً 

إىل ارتباطه وتأثريه يف األمن والسلم الدوليني.

كيف يتحقق األمن اإلنساين؟
وهنــا يجب تركيــز االهتامم عــىل بعــض االعتبارات 
الواجــب دراســتها ومراعاتها لتحقيق األمن اإلنســاين، 

وهي:
ارتبــاط إعادة ترتيب األولويات يف سياســات الدول 
وفقــاً ملفهوم األمــن اإلنســاين بالتحــوالت يف طبيعة 
التهديدات ومصادرها، بعــد أحداث الحادي عرش من 

سبتمرب 2001.
تأثر بروز قضايا األمن اإلنســاين كبديل ملفهوم األمن 
التقليدي قــوة وضعفاً مبخرجات السياســة الدولية يف 

مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
تأثــر تحقيــق األمن اإلنســاين يف املنطقــة العربية 
وإفريقيــا بالســلب؛ نتيجــة تركيــز دولها عــىل األمن 

الوطني باملفهوم التقليدي.
اعتبــار تحقيق األمن اإلنســاين يف املنطقــة العربية 
وإفريقيــا رشطاً مســبقاً لتحقيق االســتقرار الســيايس 

والتنمية يف بلدانها.

األمن والتدخل الدويل ملكافحة اإلرهاب
ونظــراً إىل حداثــة موضــوع األمن اإلنســاين وتوســع 
االهتاممــات العاملية به، فقد برزت اجتهادات ملعالجة 
جميع  القضايا التي تهدد األمن اإلنساين خاصة األمنية 
والسياسية منها (النزاعات الداخلية ومسألة الدميقراطية 
وحقــوق اإلنســان) يف ضــوء ارتباطه القوي بالســلم 
واألمن الدوليني، وللوقوف عىل تداعيات وانعكاســات 
دور املجتمع الدويل يف ســياق حامية حقوق اإلنســان 
األمنية والسياســية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية، 
عىل ســيادة الدول، وماهية األُطُر التنظيمية والقانونية 
ملعالجة املعضلة القانونية والسياسية التي طرحها حق 

التدخل اإلنساين، وااللتباس يف مفهوم األمن اإلنساين.
فقضية األمن اإلنساين وحق التدخل يف شؤون الدول 
ألغراض إنســانية أصبحت مســؤولية دولية، ومحاولة 

إعطائــه غطاًء قانونياً يف إطــار الرشعية الدولية لتوفري 
الحاجيات األساســية لإلنســان، كل ذلك يطرح معضلة 
قانونية وسياسية حول مسألة املفهوم التقليدي لسيادة 
الدولة، مــا يتطلب تعديــل ميثاق األمــم املتحدة مبا 
ينســجم مع املتغــريات الدولية الجديــدة. وقد جرت 
محاوالت عدة يف إطــار الجمعية العامة لألمم املتحدة 
ومــا يرتبط بها من لجان دولية متخصصة إلدخال مواد 
جديدة يف ميثاق األمم املتحدة، فضالً عن الســعي إىل 
عقد معاهدات دولية جامعية يف هذا املضامر املتعلق 
بالتدخل اإلنساين ومببدأ سيادة الدولة، وهو األمر الذي 

يجب التحسب له.
ومفهوم األمن اإلنســاين يف ظــل التهديدات العاملية 
الجديــدة، ودور املجتمع العاملــي يف تحقيقه يتطلبان 
الوقوف عــىل كل من التهديــدات العامليــة الجديدة 
وتطور مضمون األمن اإلنســاين، ودور املجتمع العاملي 
يف تحقيــق األمــن اإلنســاين، وقضية ســيادة الدول ما 
بني الحقوق السياســية واألمنيــة والحقوق االقتصادية 
واالجتامعية من خالل املؤسســات االقتصادية الدولية، 
حتــى تتفادى اإلشــكاليات يف التطبيــق أو االلتباس يف 

مفهوم األمن اإلنساين ذاته.
ويشــار إىل أن مــن أبــرز قضايا األمن اإلنســاين يف 
املنطقة: الرصاعات األهلية بأشــكالها كافة، وسبل دعم 
االندماج الوطني عىل الصعيدين السيايس واالجتامعي، 
وســبل التعايف مــن الرصاعات والعنف وإرســاء األمن 
العام وتحقيق املصالحة والتعايش بني الشعوب، واألمن 
الغــذايئ والصحي، ومهــارات التعليــم والقيم املرجوة 

منها، وحامية املرأة ومتكينها، والحوكمة.
األمن البيئي وتجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة

ولعــل من أبــرز املالمــح التي تظهــر أهمية األخذ 
مبفهوم األمن اإلنساين بديالً عن املفهوم التقليدي لألمن 
القومي هو االهتــامم امللحوظ باألمــن البيئي، واملثري 
لالهتامم يف هذا الشأن أن دراسات تشري إىل وجود شبه 
توحد جغرايف بني املناطق التي تشــهد رصاعات عنيفة 
وحروب أهلية، واملناطــق التي يرضب فيها تغري املناخ 
بقــوة، فيام يطلق عليه بثالثية "التجمع الكاريث" للفقر 

والعنف وتغري املناخ. 
وتعد تجربة دولــة اإلمارات العربية املتحدة تجربة 
رائدة بحق فيام يتعلق باألمن البيئي، والسيام يف مجال 
برنامج الطاقة النووية الســلمية، وكذا تعزيز مقومات 
نهج االقتصــاد األخرض، وهــي متوافقة مــع مقاييس 

مبادئ املرشوع الدويل للتنمية املُستدامة.

خامتة
ويف النهايــة، ميكــن القــول إن النجــاح يف مواجهــة 
التحديات الســالفة الذكر، والتعامل الرشــيد مع قضايا 
األمن اإلنســاين، يظالن رشطني جوهريــني لتعزيز أمن 

اإلنسان يف بلدان املنطقة •
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نبض 
الديــــرة

شيوخنا.. والطبع الوطني
تناقلت وسائل اإلعالم العربية واملحلية األنباء الخاصة بالتحاق أولياء العهود وأبناء حكام اإلمارات بربنامج 
”الخدمــة الوطنيــة“ املطبــق يف الدولة. التغطية حملت داللــة عىل أن بعض الناس فوجئــوا بذلك، وكأنهم 
يســتغربون أمــراً طبيعياً يحصــل يف اإلمارات، عىل اعتبار أنــه يف أثناء غزو العــراق للكويت كان من ضمن 
املتطوعني يف الجيش العديد من أبناء حكام اإلمارات، وهم اليوم مسؤولون سياسيون يف الدولة. ومبا أن األمر 
تــم تغطيته باعتباره حدثاً ”مفاجئاً“ للبعض، فإن االمر يضطرين ألن أُذكِّر غري اإلماراتيني أنه يف حرضة ”دولة 
اإلمارات“ فإن القيادات السياســية وأبناءها ال يفرقون بــني مواطن وآخر إال يف مدى الحب الذي يحمله كل 

واحد لدولة اإلمارات.
لســت يف وارد التعليق عىل هذا الســلوك الوطني الراقي الذي أبداه أولياء العهود وأبناء الحكام، إال من 
زاويــة أجدها تهمني كثرياً وهي حب ”دولة اإلمارات“ باعتباره ”فرض عني“ وليس كفاية عىل جميع أبنائها، 
لــذا وجدنــا انه حتى ”بنت اإلمارات“ منخرطة يف مجال الخدمة الوطنية مــع أنه اختياري لها!!. وكذلك من 
زاوية أن مشــاركة أولياء العهود هي امتداد للكثري من املواقف التي تحفل بها اإلمارات من تقاطع بني قمة 
الهرم السيايس واملواطنني العاديني يف حب اإلمارات.  مشاركة أبناء الحكام هي إحدى الوسائل التي تؤكد عىل 

املنهج اإلمارايت يف الرتبية الوطنية ”بالقدوة“.
الخدمة الوطنية ألي بلد يف العامل تتحدد يف ضوء مشــاركة أبنائه أفقياً وعمودياً (النخب السياسية عمودياً 
وبــني كل رشائح املجتمع أفقياً) وهذا ما يحصل عادة يف اإلمــارات. وإذا كانت الخدمة الوطنية غري مقترصة 
عىل العمل يف املجال العسكري فقط، عىل اعتبار أن كل قطاعات الدولة وطنية، فإن القطاع العسكري يبقى 
الجانــب األهم أو أنه ”املتغري الثابت“ يف اختبار رســوخ مفهوم الوطنية، ليــس يف اإلمارات فقط بل يف كل 
دول العامل. وقد أكدت كل املرجعيات النظرية أن الخدمة العســكرية هي مصنع ”الوطنية الحقة“، فالسمة 
العامة لها يف كل املجتمعات عىل األقل، هي أنها املكان الذي يلتقي فيه أبناء الدولة الواحدة يف تعلم مبادئ 

الدفاع عن األوطان. 
الفكر الوطني اإلمارايت أجملته كلامت سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة، يف مكاملته لويل عهد رأس الخيمة ســمو الشــيخ محمد بن سعود القاسمي، بعدما 
أنهى إجراءات االلتحاق بالخدمة الوطنية، عندما قال: ”إن اإلمارات فخورة بأبنائها املخلصني املدركني لحجم 
املسئوليات امللقاة عىل عاتقهم وامللبني لنداء الوطن“. إذا تم تحليل هذه الكلامت، فإنني أعتقد أننا سنخرج 
بالعديــد من املعــاين التي تحدد معامل الطباع التي ينبغي أن تكون يف ”ابــن اإلمارات“، واألهم من ذلك أن 

هذا ”الطبع الوطني“ يف أوقات الرفاهية هو مقياس ملا ميكن أن يثبت عليه اإلنسان يف األوقات العصيبة.
غ لنا أن نوضح العالقة بني القيادات السياسية يف دولة اإلمارات والشعب، وما  إذا كانت هذه املكاملة تسوِّ
تعيشــه من تكاتف ســيايس واجتامعي، بأنها إحدى نتائج تلك العالقة، فإنها بالنتيجة ال ميكن أن تُنتج سوى 

حب ”دولة اإلمارات“ التي تحتفل هذه األيام مبرور ثالثة وأربعني عاماً عىل قيامها.
القيم الوطنية يف أبناء اإلمارات موجودة وراسخة، واإليجابية يف حب دولة اإلمارات من السهل استخراجها 
من خالل الرتبية الوطنية، والقيادة اإلماراتية تتبع اسرتاتيجية ”القدوة“ يف الرتبية الوطنية، لذا من السهل أن 

تجد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دامئا يكرر: ”كل جيل يسلم الراية للجيل الذي بعده“.  

بقلم: >مد خلفان الصوا6
كاتب إماراتي

VRZDÀ#KRWPDLO�FRP 
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استراتيجيات

مع تصاعــد أثر شــبكة املعلومات الدوليــة (اإلنرتنت) 
يف تعزيــز ســبل االتصال، وإتاحة الفــرص لنقل األفكار، 
وتســهيل الحصــول عىل الســلع والخدمــات، برزت يف 
الســنوات األخرية تداعيات خطرية لتلك الشــبكة يف ما 
يتعلق بتســهيل ارتــكاب الجرائم، حتى بــات هناك ما 
يعرف بـ "الجرائم اإللكرتونية"، التي خصصت لها معظم 
دول العامل آليات ملكافحتها، كام تم ســن قوانني عديدة 

ملواجهة التهديدات الناشئة عنها.
تعطينا مواقع التواصل االجتامعي، التي يســتخدمها 
نحــو %88 مــن مســتخدمي شــبكة "اإلنرتنــت" املثل 
األوضــح عىل إمكانية تحول الفــرص الكبرية إىل مخاطر 

جمة يف بعض األحيان.
مثة تأكيدات كثرية تشــري إىل اعتــامد "تنظيم الدولة 
اإلســالمية يف العــراق والشــام" (داعــش) عــىل مواقع 
التواصــل االجتامعي كآلية تجنيد وكســب تعاطف عىل 

نطاق واسع.

يتعاظم الدور الذي تلعبه 
وسائل التواصل االجتامعي 
يوماً بعد يوم، ويتزايد أثرها 
يف حياة املجتمعات واألفراد، 
ورغم الفوائد والفرص الكبرية 
التي باتت متنحها تلك الوسائل 
ملستخدميها، فإن مخاطر 
وتهديدات متزايدة تنشأ عن 
سوء استخدامها.

إعداد:
ياسر عبد العزيز

كيف تتحول مواقع "التواصل االجتماعي" إ& "منصات" 

لدعم اCرهاب أحيان>؟

الوجه القبيح لـ "اCنGنت":

ومتتلــك "حركــة الشــباب املجاهديــن" يف الصومال 
التابعــة لتنظيم "القاعدة" حســابات عــدة عىل "تويرت" 
و"فيس بوك"، تستقطب من خاللها األتباع، وتحرض عىل 

العنف والكراهية.
وتعد مواقع التواصل االجتامعي ميداناً خصباً لتأجيج 
النزاعــات والحض عىل العنــف والكراهية يف مجتمعات 

عديدة، خصوصاً يف منطقة الرشق األوسط.
وقد أوردت صحيفة "ذا دييل ميل" الربيطانية يف أحد 
أعدادهــا الصادرة يف العــام 2012 أن مثة 12300 جرمية 
مزعومــة ارتبطت مبوقــع "فيس بــوك" يف العام 2011، 
مشــرية إىل أن "جرمية مفرتضة تقع كل 40 دقيقة ارتباطاً 

بهذا املوقع".
تفيــد إحصاءات موثوقة أنه تجري إضافة 250 مليون 
صورة يوميــاً عىل "فيس بوك"، كام تضــاف 200 مليون 
تغريدة إىل "تويرت"، فضالً عن أربعة مليارات مشــاهدة 
فيديو يومياً عرب "يوتيوب"، وقد تم رصد آالف الصفحات 
التي تحوي محتوى ذا صلة باإلرهاب عىل تلك املواقع. 

نحن نعيش عرص وســائل التواصــل االجتامعي؛ التي 
باتــت مؤرشاً إىل حــال التحول الرسيــع يف حياة الناس، 
كام باتت جزءاً حيوياً رئيســاً من الطريقة التي يفكرون 
بهــا، ويكونون مواقفهم، ويتخــذون قرارتهم، ويرتكبون 

الجرائم عربها يف بعض األحيان.

آلية تجنيد وتعبئة
عــىل مدى الشــهور الـــ 12 املاضية، كرســت مجموعة 
من الباحثني التابعني للمركز الدويل لدراســات الحركات 
الراديكالية (ICSR) نفســها ملتابعة نشاط نحو 190 من 
املقاتلني األجانب يف صفوف تنظيم "الدولة اإلســالمية يف 
العراق والشام"، وتوصلوا إىل نتائج مهمة يف هذا الصدد.
لقد خلــص هؤالء الباحثون إىل أن شــبكات التواصل 
االجتامعي، خصوصاً "فيس بــوك" و"تويرت" و"يوتيوب"، 
متثل "مصدراً أساسياً للتجنيد واإللهام واملعلومات" لهؤالء 

املقاتلني املبحوثني.
يقول السري ديفيد أوماند يف كتابه "استخبارات وسائل 
التواصــل االجتامعي" إن أحداث العنــف التي اندلعت 
يف بريطانيــا يف أعقــاب مقتــل أحد املواطنــني عىل يد 
رشطي، يف شهر أغســطس 2011، مل تكن لتحدث بذات 
االتساع والتأثري لوال اســتخدام ناشطني لقنوات التواصل 
االجتامعــي يف تأجيج حس العداء للرشطــة والتحريض 

عىل األعامل اإلجرامية".
ويعتقــد خــرباء وباحثون متخصصــون أن مثة 2000 
مقاتــل أوريب يقاتلون ضمن صفوف "داعش" يف املناطق 
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التــي يحتلهــا، وأن %80 من هؤالء تــم تجنيدهم عرب 
وسائل التواصل االجتامعي.

ويف بعض الدول العربيــة، تندلع حروب كالمية عىل 
مواقع التواصــل االجتامعي باطراد، ويجري اســتهداف 
متبادل بني الشــيعة والسنة، أو املســيحيني واملسلمني، 
أو الفرقاء السياســيني يف تلك املناطــق بخطاب كراهية 

متكامل األركان.
وينشــط خطــاب الكراهيــة عــرب وســائل التواصل 
االجتامعــي أيضــاً يف دول مثل الهند بني أتبــاع األديان 
املختلفــة، وكذلــك يف أملانيــا حيــث يقــوم "النازيون 
الجدد" باستهداف "اليهود" أو "السود" بخطاب كراهية 

وتحريض عرب تلك الوسائل.
ويف بلــد مثل مرص، تعد وســائل التواصل االجتامعي 
منصة لتأجيج الطائفية أحياناً، وبسبب األزمة السياسية 
يف هــذا البلد، يتم اســتخدام تلك الوســائل عىل نطاق 
واســع يف التحريــض عىل العنف ضــد الدولة واملجتمع 
وقــوى األمن من جانب جامعات مثل "تنظيم اإلخوان"، 
كام يتم شــن هجامت مضادة ضد املعارضني السياسيني 

عربها.

الهويات املصطنعة
يفيــد أي تحليل دقيق ملحتوى معظم وســائل التواصل 
االجتامعــي يف أوقات األزمــات واالضطرابــات وأعامل 
العنــف أن تلك الوســائل تلعــب دوراً تأجيجياً يف كثري 
من األحيان، خصوصاً أن املســتخدمني عادة ما يكونون 
يف مأمــن من مالحقة الســلطات رغــم ارتكابهم جرائم 

التحريض وإشاعة الكراهية.
تفيد اإلحصاءات أنه من بني نحو 1.23 مليار حساب 
عــىل "فيس بوك" مثــة 83 مليون حســاب مزيف، كام 
يبلغ عــدد الحســابات املزيفــة عىل "تويــرت" نحو 20 
مليون حســاب من إجاميل 500 مليــون. يؤدي هذا إىل 
سهولة استخدام تلك الوسائط يف شن هجامت الكراهية 
والتحريــض عــىل العنف مــن دون توقع أي مســاءلة 

قانونية.
ومبــوازاة هــذا التصاعــد يف األدوار الســلبية لتلــك 

الوسائل، تتعاظم الوظيفة اإلخبارية لها.
وميكن القول إن الوظيفــة اإلخبارية ملواقع التواصل 
االجتامعي ظهرت كمحاولــة لاللتفاف عىل تقييد بعض 
األنظمة لوســائل اإلعــالم النظاميــة (معلومــة الهوية 
ومحددة املســؤولية)، كــام حدث يف أحــداث اإليغور 
يف الصــني، ويف االنتخابات اإليرانيــة 2009، ويف الحرب 
اإلرسائيليــة عىل لبنــان 2006، وغــزة 2008، ثم خالل 

الرصاع الدائر راهناً يف سورية.
لكــن تلك الوظيفة شــهدت أزهــى عصورها، حينام 
تحولــت مواقــع التواصــل االجتامعــي "بنية أساســية 
اتصاليــة" يف دول التغيري العريب، التي شــهدت اإلطاحة 
بأنظمتها، من خالل أدوار مارستها تلك املواقع يف الحشد 
والتعبئة وتنظيم املعارضة وبلورة االحتجاجات وصياغة 

املواقف والشعارات.
تعطــي مواقــع التواصــل االجتامعي ملســتخدميها 
صالحيــات غــري قابلة للمنافســة من أي وســيلة إعالم 
نظاميــة؛ إذ متكنهــم مــن انتقــاء األخبــار، وصياغتها، 
وتأطريهــا، وبثهــا خالل ثوان معــدودات، طاملــا كانوا 
ميتلكون هواتف جوالة ذكية، أو أياً من الوسائط التقنية 

األخرى، وصلة لـ "اإلنرتنت".

الدور اإلخباري يتصاعد
ميكــن مالحظــة أن نســبة اســتخدام مواقــع التواصل 
االجتامعي كمصدر لألخبار تزداد باطراد يف ظل ســخونة 
األوضاع السياسية من جهة، وكلام تعرض اإلعالم النظامي 

لتضييق أو استهداف من السلطات من جهة أخرى.
وقد شــهدت الســنوات القليلة الفائتــة اتجاهاً من 
قبــل الســلطات يف غري دولــة إىل اســتهداف "مدونني" 
و"مغردين" باتهامات وأحكام بالسجن بأكرث مام يحدث 
مــع الصحفيني واإلعالميــني الذين ميارســون عملهم يف 

وسائل اإلعالم النظامية.
ويف بعــض الــدول الغربيــة الكــربى مثــل بريطانيا 
وأملانيــا، تم توقيف أشــخاص خالل الســنوات الخمس 

الوجه القبيح لـ "اCنGنت":

تعد مواقع التواصل 
االجتماعي ميدان> 

خصب> لتأجيج 
النزاعات واحلض 

على العنف 
 W والكراهية

[تمعات عديدة 
خصوص> W منطقة 

الشرق اaوسط
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الفائتة بســبب تدوينات أو "تغريدات" اُعتربت محرضة 
عىل العنف، فضالً عن مئات الناشــطني واملدونني الذين 
يتعرضون للسجن يف دول العامل الثالث بسبب املواد التي 

يقومون ببثها عرب صفحاتهم.
يزيد اإلقبــال بحدة عىل مواقــع التواصل االجتامعي 
يف أوقات الحــروب واألزمات وعند الغمــوض واالرتباك 
وتفاقــم املخاطــر، خصوصــاً عندمــا تضعــف الوظيفة 
اإلخباريــة لوســائل اإلعــالم التقليديــة أو ال تلبي نهم 
املســتخدمني املتصاعد للمتابعة واملشــاركة يف األحداث 

الخطرية.

يف مقابــل امليزات الكبرية التي تتيحها مواقع التواصل 
االجتامعــي ملســتخدميها، خصوصاً عىل صعــد الرسعة 
واإليجــاز والبلــورة وإمكانات البحث وقــدرات التعبئة 
والتوجيه، مثــة الكثري من الســلبيات واالعتوارات؛ فتلك 
الوســائط ال تُخضــع املحتوى الذي تبثه ألي شــكل من 
أشــكال التقييــم أو املراجعــة، وال تُلزم مــن يبث هذا 
املحتوى بأي قدر من االلتزام، سوى ما يقرره طوعاً لذاته.
يسهل جداً نقل األخبار عرب مواقع التواصل االجتامعي 
مــن دون أي قــدر من التوثيق، ويندر جداً اســتخدامها 
منســوبة ألصحاب الحســابات التي تم بثها من خاللها، 

وكثرياً ما يتــم نقلها باعتبارها "حقائق ال تقبل الدحض"، 
كام يســهل طبعاً أن يتنصل صاحب الحســاب من الرأي 
أو املعلومــة أو التقييــم الذي بثه قبــل قليل بداعي أن 
"الحســاب متــت رسقتــه"، أو أنــه "ال ميتلك حســاباً يف 
األساس"، ويزيد حجم تلك االعتوارات، ويتفاقم أثرها يف 

أوقات الحروب والنزاعات.

األمثان الفادحة
تعطي مواقــع التواصل االجتامعي ميــزات كبرية لهؤالء 
الذين يريدون اســتخدامها يف حــرف اتجاهات الجمهور 

منحتنا وسائل 
التواصل االجتماعي 

فرص< عديدة حني 
قصرت املسافات 
وسهلت االتصاالت 

ونقلت اKفكار 
والصور وعززت 

مفاهيم احلداثة
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عــرب عمليات التزييف املتاحة بســهولة بالغة، كام أن ما 
يتــم نرشه عرب تلك الوســائل ال ميكن التحقق من صحته 

بسهولة.
ســتظل وســائط التواصــل االجتامعي تكســب أرضاً 
جديــدة يف مياديــن اإلخبار، طاملا كان اإلعــالم النظامي 
تحت قيود القمع السلطوي، وطاملا كان عاجزاً عن تغيري 
إيقاعــه وتطوير أدواته، للحاق بجمهــور بات مزاجه يف 
التعــرض اإلخباري أكــرث ميًال للمقاربــة املوجزة املوحية 

الحادة.
لكن التحدي الكبري يف هذا الصدد يتعلق بكيفية خلق 
التكامل والتعاون بــني اإلطارين النظامي وغري النظامي، 
بحيــث يصبح أولهام أكرث تحرراً ورسعة وطزاجة، ويصبح 

اآلخر أكرث دقة ومسؤولية وخضوعاً للضبط الذايت.
إن تدريب الصحفيني املحرتفني عىل اســتخدام وسائل 

التواصــل االجتامعــي يف عملهــم خــالل فــرتات النزاع 
واالضطراب والحروب مســألة غايــة يف األهمية، كام أن 
تكثيــف الجهود يف إطار ما يســمى بـ "الرتبية اإلعالمية" 
ســيكون مهامً لرتقية الطريقة التي يتفاعل بها الجمهور 

مع ما تبثه تلك الوسائل.

الحد من املخاطر
يجــب أن يلتــزم الصحفيون الذين يعتمــدون عىل تلك 
الوســائل خالل تغطياتهم يف أماكــن الحروب والنزاعات 
بالقواعــد املهنيــة واألخالقية املناســبة يف هــذا الصدد؛ 
ويف مقدمتهــا رضورة تحري الدقة، والنســب إىل مصادر 
واضحــة كلام أمكن، ووضع األحداث يف ســياقها، إضافة 
إىل التثبــت من الصور والفيديوهات وأوقات تســجيلها 
وتصويرها، وتقيص ما إذا كانت قد تعرضت ألي عمليات 

لتغيري محتواها بغرض إحداث تأثري معني غري موضوعي.
ويف كل األحــوال فــإن االعتــامد أحياناً عــىل مواقع 
التواصل االجتامعي يف معرفة ما يجري يف أوقات الحروب 
والنزاعــات قد يكون رضورياً يف ظل غياب اإلفادات التي 
تــأيت عرب صحفيني محرتفني، لكــن هذا االعتامد يجب أن 
يكون حًال أخرياً من جهة، كام يجب أن يتم بحذر شــديد 

وبعد تحر وتدقيق شديدين من جهة أخرى.
لقد منحتنا وســائل التواصل االجتامعي فرصاً عديدة 
حــني قرصت املســافات، وســهلت االتصــاالت، ونقلت 
األفكار والصور، وعززت مفاهيم الحداثة، لكن يف مقابل 
هــذه امليزات والفرص الكبرية ظهــرت املخاطر الفادحة؛ 
ومنها تأجيج النزاعات، والتحريض عىل العنف، وإشــاعة 
خطاب الكراهية، والخضوع لـ "املليشــيات اإللكرتونية" 
التي تستخدمها كأداة للتعبئة والحشد واالغتيال املعنوي 

أحياناً.
ستشــهد الســنوات القليلة املقبلة اختباراً قاسياُ لتلك 
الوسائل ومستخدميها، فإما أن تستطيع أن تطور وسائل 
للتنظيــم الذايت تحد من أخطائها وتعزز أداءها اإلخباري 
واالجتامعــي، وإمــا أن تستســلم للمامرســات الحادة 
واملنحرفــة، فتصبــح أدوات للتخريــب، وتقويض أركان 
املجتمعات وهز ســلمها األهيل والعبث مبقدرات األفراد 

والدول.
إن ســن قوانــني تتســم بالكفــاءة واملحافظــة عىل 
الحريــات الشــخصية يف آن واحد عمــل رضوري يجب 
أن تقــوم به كل دولة، لكــن يف املقابل ينغي أن تُخصص 
مــوارد وجهود كبرية أيضاً ملالحقــة الجرائم التي تُرتكب 
عرب وسائل التواصل االجتامعي، وخصوصاً ما يتصل منها 

بدعم اإلرهاب والرتويج له • 

يزيد اCقبال بحدة 
على مواقع التواصل 

االجتماعي W أوقات 
احلروب واaزمات وعند 

الغموض واالرتباك 
وتفاقم اخملاطر
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قنابل تستنسخ نفسها ودبابات تغي! لونها وسفن تط!
النانو تكنولوجي .. تقنية تخفيض تكلفة القتل والدمار!

  لكــن يقــف التصنيع الحريب وحــده يف املقدمة ليس 
فقط باعتباره أكرب املســتفيدين مــن النانو تكنولوجي، 
ولكن باعتباره أيضا املحرك األكرب لألبحاث العلمية حول 
النانــو تكنولوجــي. ويف الحقيقة وتنبــع الرتكيبات غري 
التقليدية واملواصفات االســتثنائية لألجيال القادمة من 
األســلحة الذكية من قدرة النانــو تكنولوجي عىل تغري 
 volume to)) معامل الحجم إىل املســاحة الســطحية

.surface area ratio

قوانني الفيزياء الجديدة
باختصار شديد النانو تكنولوجي هي علم فهم والتحكم 
يف وتصنيع األشــياء عىل مســتوى الــذرات والجزيئات، 
وليــس عىل مســتوى املــادة كــام الحــال يف التصنيع 
التقليــدي، وعند هذه املســتوى املتناهــي من الصغر 
تظهر املواد صفات فيزيائية وكيميائية غري معروفة من 
قبل ســواء من حيث الصالبة أو خفة الوزن أو القابلية 
لالتحــاد مع غريها من املــواد أو الحساســية والكثافة 

والقدرة عىل التخزين واالمتصاص.
يستخدم "النانو ميرت"، وهو يساوي واحد عىل مليار 
من املرت يف قياس أبعاد األشــياء املصنعــة بتقنية النانو 
تكنولوجي، وحتى ميكن فهم مســتوى الصغر املتناهي 
الــذي تعمل فيه النانو تكنولوجي يكفي فقط أن نقول 
أن ســمك قطعة من الورق العادي يبلغ 100 ألف نانو 
ميــرت، ولنا أن نتخيل كم يبلغ صغر أنبوب من الكربون 

سمكه 2 نانوميرت فقط ؟.
ويف الحقيقــة فان أنتاج أجيال جديدة من األســلحة 
الذكيــة ال يعتمد قط عىل اســتخدام النانو تكنولوجي 
وإمنــا يعتمد أيضا عــىل القدرة عىل املــزج بينها وبني 
الــذكاء االصطناعي والتصنيــع بالتجميع، ونتيجة لذلك 
فان القدرات العســكرية للدول ســتقاس مبدى التقدم 
الذي أحرزته يف ســباق النانو تكنولوجي وقاعدة املوارد 
الطبيعية التي متلكها لتغذية صناعات النانو تكنولوجي 
بســيل ال ينضــب من املــواد والخامات إلعــادة كتابة 

شفرتها الفيزيائية والكيميائية.

التالعب بالذرات إلنتاج مواد ذات مواصفات خاصة 

تاريخ الحروب والجيوش كتبته 
التكنولوجيا وصاغته االبتكارات 
التقنية بقدر ما شكلته املعارك 
وصنعته االنتصارات. وإذا 
كان ذلك ينطبق بصفة عامة 
عىل تقنيات كثرية أسهمت 
يف إحداث نقلة نوعية يف 
التصنيع الحريب، فانه ينطبق 
بصورة خاصة عىل النانو 
(Nanotechnology)تكنولوجي

أو التكنولوجيا متناهية الصغر 
التي توصف بأنها الثورة 
الصناعية الثانية التي ستغري 
وجه الحياة يف قطاعات عديدة 
بدءا من الطب ومرورا بالزراعة 
وانتهاء بالصناعة واالتصاالت.

إعداد:
جورج فهيم



التالعب باخلواص 
الفيزيائية 

والكيميائية للذرات 
Qنتاج أجيال من 
اTسلحة الذكية 

اخلWاء يحذرون 
من سباق تسلح 

وتقويض توازن 
الرعب النووي بني 

القوى العظمي 

قنابل تستنسخ نفسها ودبابات تغي! لونها وسفن تط!
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وتشــري تقديرات الخــرباء العســكريني إىل أن النانو 
تكنولوجي سرتفع القدرات العسكرية للدول التي متتلك 
هذه التقنية املتطورة بني 100 ومليون مرة نتيجة النقلة 
النوعية التي ستحدثها يف كافة أنظمة التسلح الرئيسية. 
ويف الوقت الحايل تتسابق أكرث من 20 دولة يف مختلف 
أنحاء العــامل عىل تطوير أبحاث النانــو تكنولوجي من 
بينهــا الواليات املتحــدة األمريكية واالتحــاد األورويب 
باإلضافة إىل الصني وروسيا واليابان والهند، ويقدر عدد 
الــرشكات العمالقة حــول العامل التي ترصــد ميزانيات 
مبليارات الــدوالرات لتطوير أبحــاث النانو تكنولوجي 
بنحــو 2500 رشكة من بينهــا رشكات "بوينغ" و"لوكهيد 
مارتــن" و"جرنال موتورز" و"جــرنال اليكرتيك" و"ديل" 

و"اي يب أم" .

الرابح األكرب
تقــف الصناعــات العســكرية يف مقدمــة القطاعــات 
املرشــحة لالســتفادة من ثورة النانو تكنولوجي فاملواد 
املطلوبــة لصناعــة أنظمة التســلح تحتاج بشــدة إىل 
الصالبة وخفة الوزن واملرونة واملسامية وتدين معدالت 

السمية والقدرة عىل مقاومة الجاذبية لتقليل الوزن .
ويقول الخرباء العســكريون أن التجميع ثاليث األبعاد 
للهياكل متناهية الصغــر بكميات كبرية ميكن أن يؤدي 
إىل ظهور جيل جديد من األســلحة الذكيــة التقليدية، 
وعىل ســبيل املثال ســتصبح البنادق أخف وزنا وقادرة 
عىل استيعاب كميا أكرب من الذخائر، وستصبح الطلقات 
ذاتية التوجيه، وستكون البنادق قادرة عىل اتخاذ القرار 
بإطــالق النار من تلقاء نفســها، وتتمتــع بنطاق رؤية 
دائري مرتامــي األطراف، وســتصبح الرصاصات مزودة 

بكامريا متناهية الصغر قادرة عىل املراقبة ورصد الحركة، 
كام أنها ســتكون مزودة مبيكروفون أيضا وحساســات 
تعمل باألشــعة فوق الحمراء وقــادرة عىل االتصال عرب 

موجات الراديو القصرية الرتدد.
ويقول الخــرباء أن ثورة النانــو تكنولوجي يف مجال 
املقذوفات والذخائــر تفتح الطريق أمــام أنتاج قنابل 
إبــادة جامعية جرثومية قادرة عىل استنســاخ نفســها 
وقتــل األفــراد الذين لديهــم منط معني مــن الحامض 
النــووي (DNA)، والتمييز بينهم وبني الجنود اآلخرين 
الذين ال يحملون نفس النمط من الحامض النووي.                                                 
وتعد الدبابــات والعربات املدرعة مــن أكرث أنظمة 
التســلح املســتفيدة من قدرة ثورة النانــو تكنولوجي 
 Nano Carbon) عــىل أنتاج ألياف وأنابيب الكربــون
Fibers & Tubes ) والتــي تزيــد يف صالبتها مائة مرة 
عىل الحديد الصلب، مام يجعلها أشد صالبة من املاس، 
ونتيجــة لذلك فان الدبابات واملدرعات ســتكون قادرة 
عــىل تغري لونها للتخفي يف مســارح العمليات وإصدار 
إشعاعات تؤدي إىل انحراف املقذوفات التي تستهدفها 
عن مســارها، كام أنها ســتكون قادرة عىل إطالق كافة 
أنواع الذخائر واملقذوفات من كافة األشكال واألحجام.

وباختصــار فان الدبابــات واملدرعات يف املســتقبل 
لن تكون فقط أخــف وأصغر وأكرث قدرة عىل التحمل، 
ولكنها ســتكون أيضا قادرة عــىل حمل كميات أكرب من 
الذخائر والجنود وتوفري الراحة والحامية لهم، فضال عن 
التوفري الهائل يف استهالك الطاقة وإمكانية التحكم فيها 
عن بعد وتشــغيلها بدون ســائق والقــدرة عىل العمل 
يف كافــة مســارح العمليات يف كافة الظــروف املناخية 

والبيئات الطبوغرافية.

أسلحة ذكية
وما يقــال عــن الدبابــات واملدرعات يقــال أيضا عن 
الطائــرات بــدون طيار والتــي ســتصبح أصغر حجام 
وأكــرث قابليــة لالســتخدام يف العمليــات التكتيكية مبا 
يزيد مــن قدرتها عىل املناورة وقابليتها لالســتخدام يف 
عمليــات حفظ الســالم واألمــام واالســتطالع واإلخالء 
الطبــي وعمليات البحث واإلنقاذ، وســتكون الطائرات 
بــدون طيار املصنعــة  بتقنية النانــو تكنولوجي قادرة 
بســهولة عىل تفادي العوائق الطبيعية وااللتفاف حول 
التحصينــات املعاديــة والعمل خلف خطــوط العدو، 
وســيكون يف مقدور الباحثني تطوير مركبات أو ســفن 
فضائية عســكرية تســتطيع الســباحة يف الهــواء عىل 
ارتفاعــات عالية خارج الغالف الجــوي ألغراض املراقبة 

واالستطالع والتصنت. 
وبصورة موازيــة للطفرة التي ستشــهدها الدبابات 
واملدرعات، ستشــهد السفن الحربية نقلة نوعية هائلة 
تجعلها أمــن، وتوفر أقىص درجات الحاميــة لطاقمها، 
واقتصادية يف اســتهالك الطاقة، وقادرة عىل حمل كافة 
أنظمة التســلح وتغري شكلها وأبعادها لتناسب البيئات 
التي تعمل فيها أو لتتناســب مــع ديناميكيات الحركة 
املائيــة، فضال عن القدرة عىل إصالح نفســها بنفســها. 
وســتكون هناك مركبات مائية للحراســة بدون قبطان 
تسبح تحت سطح املاء بدون توجيه وبدون ارتباط مع 
الســفينة األم املصاحبة، حيث يتــم برمجتها للعمل يف 
املياه العميقة وتســتطيع أن تتخــذ القرارات من تلقاء 
نفســها عند اإلبحار يف قاع املحيطــات، وباختصار فان 
ســفن املستقبل مينها أن تســبح كسمكة وتحلق كطائر 

يف املاء.

أسلحة الليزر أصغر حجام وأكرث فتكا
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وتوفر ثورة النانو تكنولوجي لســفن املستقبل قدرة 
هائلة عىل الثبات واالتــزان يف ظل رسعات فائقة تصل 
غىل 3500 مرت يف الســاعة، وتســتطيع هذه السفن أن 
تعمل ببطارية "ليثيــوم 1000-" توفر لها مصدرا كافيا 
لطاقــة ملــدة 18 ســاعة متواصلة تؤمن لهــا أن تقطع 

مسافة 58 كيلومرت.
ويــري خــرباء التصنيع العســكري أن الثــورة التي 
ســتحدثها تقنية النانو تكنولوجي يف تصنيع البطاريات 
ستزيل الفواصل التقليدية بني أنظمة التسلح املختلفة. 
وتستطيع النسخ املبدئية من البطاريات املصنعة بتقنية 
النانو تكنولوجي أن توفر تيار كهربايئ ملدة 9 ســاعات 
متواصلة، بزيادة نســبتها 100 باملائة عن احدث أجيال 
البطاريــات  املتوافرة حاليان فضال عن تحقيق تخفيض 

يف وزن البطارية بنسبة 70 باملائة.
ويف الواقــع فــان الطفرة التــي ميكن لثــورة النانو 
تكنولوجــي أن تحدثها ليســت قارصة فقــط عىل أداء 

أنظمة التســلح وإمنا تشمل أيضا أداء املقاتلني أنفسهم 
والذين ســيصبح مبقدورهم ارتداء ســرتات عســكرية 
قادرة عىل قياس شدة العواصف ومستوى الراحة وشدة 
االنتباه ومســتوى التوتر واالنفعال وقراءة إشارات املخ 
وتتبع حركة العني وستكون هذه الحساسات قادرة عىل 

التفاعل مبارشة مع املخ .
ويقــود معهــد نانــو تكنولوجــي الجنــود 
 Institute for Solider)األمريكيــني
Nanotechnology) جهود تطوير السرتات العسكرية 
للجنــود بحيث تكــون قــادرة عىل مقاومــة الرصاص 
والطلقــات وإخفــاء الجنــود من خالل كرس األشــعة 
الضوئيــة، وتحويل أشــعة الشــمس إىل تيــار كهربايئ 

ومعالجة الجنود الجرحى دون حاجة إىل طبيب.
وســتمكن األجهزة املبنية داخل السرتات العسكرية 
الجنــود مــن رصد التجمعــات املعاديــة ومتييزها عن 
القــوات الصديقــة فضــال عــن التمييز بــني املقاتلني 

واملدنيني، واكتشــاف الهجــامت بالغــازات الكيامئية 
واألسلحة البيولوجية وحقول األلغام. وهذه املواصفات 
ســتمنح الجنود يف ارض املعركة ميــزات قتالية هائلة، 
وبصفة خاصة للقوات التي تحتاج إىل العمل يف مسارح 
عمليات معقدة مثل الطيارون وأفراد القوات الخاصة. 

مخاطر هائلة
يقول الربوفيســور مارك افروم  الباحث يف مركز أبحاث 
املوصالت وأشباه املوصالت العمالقة بجامعة "مريالند" 
األمريكيــة يف بحث مقدم إىل املؤمتــر الدويل الخامس 
للنانــو تكنولوجــي أن ثورة النانو تكنولوجي ســتؤدي 
ببســاطة إىل خفض تكلفة القتل والتدمري بصورة هائلة 
وســتجعل تحقيق االنتصــار العســكري رسيعا وبأقل 
قدر ممكن من الخســائر. وعىل سبيل املثال فان تدمري 
هدف واحد خالل الحرب العاملية الثانية كان يحتاج إىل 
900 قنبلة تشارك 100 طائرة يف إلقائها وتقوم كل منها 
بــــ 30 طلعة جوية عىل مدار شــهر كامل، أما يف عرص 
قنابــل النانــو تكنولوجي فان تدمري مثــل هذا الهدف 
سيكون ممكن بصاروخ واحد فقط يطلق من عىل بعد 

1500 ميل.
ووفقــا لتقديــرات خــرباء التصنيع العســكري فان 
النانــو تكنولوجي ســيؤدي إىل خفض عــرش دوالرات 
عىل األقل مــن تكلفة تصنيع كل كيلو جرام من تكلفة 
إنتــاج األنظمة العســكرية. ورغم املكاســب والفوائد 
العديدة التي ســتحققها ثورة النانــو تكنولوجي إال أن 
خرباء اإلســرتاتجية يرون فيها خطرا داهام عىل الســلم 
واالســتقرار الدوليني فهي من ناحية ستؤدي إىل تطوير 
أنظمة التســلح الهجومي بصورة أرسع كثريا من تطور 
أنظمة التســلح الدفاعية. ومن ناحية أخرى ســتقيض 
عــىل توازن الرعب النووي القائــم بني القوي العظمي 
التي متتلك أســلحة نووية، وبعبارة أدق أن ثورة النانو 
تكنولوجي سوف تؤدي إىل 8عدمن استقرار يف املواجهة 
بني النظــراء املتكافئني مام يزيد الشــعور بالحاجة إىل 
القيــام برضبــات اســتباقية نتيجة تقلص املســاحات 
الفاصلــة بني القوات يف الــرب والبحر والجو، مام يعطي 

ميزة إسرتاتجية كبرية لصاحب الرضبة األويل.
ويجمــع اغلب املحللون العســكريون عىل أن ثورة 
النانــو تكنولوجــي لن تــؤدي فقط إيل إطالق ســباق 
للتسلح، ولكنها ســتلحق رضرا فادحا باألنظمة الدولية 
للحــد من التســلح نتيجة اســتحالة القيــام بعمليات 
املراقبــة والتحقق، مــام يفتح الطريق أمــام تغيريات 
جذريــة يف موازيني القوى الدوليــة، وخلق نظام دويل 
جديد نفرض فيــه الدول التي متلك قدرات عســكريو 
مســتندة إىل النانو تكنولوجي أرادتها عىل الدول التي 

ال متلك هذه القدرات.

قدرات قتالية خاصة متنحها  النانو تكنولوجي للمقاتلني

الطائرات أرسع واخف وأكرث قدرة عىل املناورة
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عيد االحتاد ... ملاذا جنح منوذج زايد؟!
مل يكن يدر بخلد الكثريين يف املنطقة أن االتحاد الذي بدأه الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
يف عام 1971 سيســتمر. ظّن البعض أنها موجة من االشــرتاك العابر الــذي رسعان ما يتفكك، 
ويستشــهدون بأمنوذج االتحاد الذي فشل بني مرص وسوريا عام 1958 مبا سّمي بـ"الجمهورية 
العربية املتحدة"، غري أن النموذجني بينهام أشد التباين، فاالتحاد اإلمارايت بدأ برشاكة اجتامعية 
دميوغرافية وسياسية، وفوق ذلك وقبله اقتصادية تنموية، بينام الحالة املرصية السورية آنذاك 
قامت عىل أســٍس شــعاراتية أيديلوجية، واملوارد محدودة يف كال الدولتني املرصية والســورية، 
بينام اإلمارات نبعت فيها الخريات واإلمكانات مام جعل االتحاد يستمر حتى اآلن، وهذا يربهن 
عــىل بعد نظر الحــكّام الذين جمع بينهم الراحل الكبري زايد بن ســلطان. بينام يتحدث العامل 
كله عن دول ســتخضع للتقسيم عىل النحو الذي جرى يف السودان، وميكن أن يجري يف اليمن، 
وليبيا، وسوريا، ورمبا العراق أيضاً من خالل استقالل األكراد، فإن دولة اإلمارات العربية ترضب 
مثالً يحتذى بالصالبة أمام الرياح العاتية، وهي بقائد ربانها الرئيس اإلمارايت الشــيخ خليفة بن 
زايد تواجه كل الحمالت الرشسة واإلرادات الحاقدة التي تتمنى أن ترى اإلمارات خارج سياق 
التامسك وأن تنهشها أنياب االضطراب. نهضت اإلمارات مبجاالت السياسة حيث تقود وتشارك 
يف الــرؤى املعتدلة باملنطقة، ومبواجهة التطرف واإلرهاب، وتخوض قوات خليفة بن زايد حرباً 
يف سوريا والعراق ضد املتطرفني عرب التحالف الدويل، وتساهم يف ترسيخ االستقرار مبرص وليبيا 
وكل منطقٍة يف الرشق األوسط، هذا الدهاء السيايس يجعل من اإلمارات أكرث أمناً من أي وقٍت 
مىض. كام رضبت يد القادة يف هذه البالد ضد جامعات التطرف من خالل قامئٍة محكمة دقيقة 
رصينة حددت الجامعات اإلرهابية املحظورة يف البالد، وهي تنظيامت بعضها شيشــاين وعراقي 
وســوري وميني وخليجــي، بل وحتى املنظامت الفكرية املتطرفــة اإلرهابية مثل منظمة "كري" 
أو "االتحاد العاملي لعلامء املســلمني". هذه هي اإلمارات الكبرية العامرة، مأوى أفئدة السائح 
والعامل واملبدع واملســتثمر، غرســها الشــيخ زايد العظيم ويجني اآلن الجيل الحايل كل هذه 
الثامر التي أورقت واســتوت. رحم الله زايد، وأعان أبنه البار الحكيم الشــيخ خليفة وعضده 
األمني الشيخ محمد، وهنيئاً لكل اإلماراتيني بهذا البلد الجوهرة، البلد اآلمنة النظيفة املتسامحة 

الغنية بأهلها الطيبني، ووالء إنسانها، قبل غناها برثواتها •

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae

? خاطري شيء
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تخيل منصة مروحية هجومية من الجيل القادم، عىل مستوى 
عال من التطور يجعلها قادرة عىل بلوغ رسعات تتجاوز 220 
عقدة، وتطري عىل ارتفاعات تصل إىل 10,000 قدم، ويف حرارة 
شديدة تصل إىل درجات مرتفعة. وهذا ينطبق عىل املروحية 
The Sikorsky S-97 Raider املؤهلة للقيام بذلك وإحداث 
ثورة يف الطريان العسكري من الجيل القادم.

متتلك طائرة S-97 Raider قدرات متعددة املهام عىل 
أداء املتطلبات املستقبلية للعمليات التقليدية والخاصة 
عىل حد سواء للجيش األمرييك ضمن مجموعة متنوعة 
مــن األدوار القتالية. كام تقوم رشكــة Sikorsky أيضاً 
مبراجعــة تطبيقــات محتملــة لخدمــات ســالح الجو 
األمرييك، والبحرية األمريكية، وســالح مشــاة البحرية 

األمريكية.
Sikorsky Aircraft يف  وقــد اســتثمرت رشكــة 
تكنولوجيــا X2 لتوضيــح التزامهــا بتطويــر القدرات 
املســتقبلية التــي ميكن تحقيقهــا وبأســعار معقولة. 
وتعتــرب تكنولوجيا X2 مؤهلة لتنفيذ مجموعة متنوعة 
من املهامت العسكرية، مبا يف ذلك الهجوم، واالستطالع 
املســلح، والدعم الجــوي القريب، والبحــث واالنقاذ 

القتاليني، والتطبيقات بدون طيار.
 X2 وكام هو الشــأن يف منوذج سيكورسيك االختباري

قدرات متعددة املهام 2داء املتطلبات املستقبلية للعمليات القتالية
 Sikorsky S-97 Raider..ثورة A عا? املروحيات العسكرية
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Technology demonstrator aircraft التي  حطمت 
بشــكل غري رسمي رقامً قياســياً يف رسعة املروحيات يف 
عــام 2010، فإن مناذج مروحيــة S-97 Raider تتميز 
مبراوح رئيســية توأم متحدة املحور وعكســية الدوران 
(بــدالً من مروحــة رئيســية واحدة ومروحــة ذيلية) 

ومروحية دافعة.
أما بالنســبة إىل املهامت االستطالعية املسلحة، فإن 
مروحيــة S-97 Raider تتميز بوجــود فراغ يف مؤخرة 
مقصورة القيادة لألســلحة والوقود اإلضايف. ويف حاالت 
الهجوم، سوف توفر املقصورة حيزاً يكفي الستيعاب ما 

يصل إىل ستة جنود.
وباالضافــة اىل الطــريان ملدة تقــارب ضعف رسعة 
 S-97 طائــرة هليكوبــرت التقليدية، فإن منــوذج طائرة
Raider ســوف يســتويف معايــري أداء رئيســية أخرى 
للعمليــات القتاليــة، مثل زيادة القدرة عــىل املناورة، 
وزيادة القدرة عىل التحمــل، والقدرة عىل العمل عىل 

ارتفاعات عالية.
مقارنة مع الطائرات املروحية العسكرية الخفيفة 
األخــرى، من املتوقع أن تســهم منــاذج Raider يف 
خفض كبري يف نصف قطر الدوران وخفض الضوضاء، 
مع زيــادة ملحوظة يف حمولة الطائرة، والقدرة عىل 

التحويم العايل.

يف أكتوبر املايض تم كشــف النقــاب  عن األول من 
 ،S-97 RAIDER  أصــل اثنني مــن منــاذج املروحيــة
مام يشــري إىل بدء األنشــطة يف مرحلة رحالت الطريان 
التجريبية يف الربنامج، ويشــكل خطوة رئيسية - وألول 
مــرة - نحو تجربــة الطائرات العمودية االســتطالعية 
املســلحة التــي تســتخدم تكنولوجيــا X2 املصممــة 

للمهامت العسكرية.

الجيــل القــادم مــن الطائــرات العمودية 
العسكرية

قــال رئيس سيكورســيك ميــك مورير: "لقد كشــفت 
سيكورســيك النقاب عــن الجيل القادم مــن الطائرات 
العمودية العســكرية، بقدرات وأداء مل يسبق له مثيل 

يف صناعتنا".
وأضــاف القول: "قبل أربع ســنوات فقط، أعلنا عن 
خطط لبناء S-97 RAIDER، وتعاونّا مع بعض أفضل 
الرشكات يف هذه الصناعــة، مدركني الحاجة إىل ضامن 
عدم تعــرث عملية تطوير الطائرة مــع تقلص ميزانيات 
الدفاع يف الحكومة اســتجابة للضغوط االقتصادية. إن 
Sikorsky فخــورة بريادتها يف هــذا املجال، وبالريادة 
التــي متثلها RAIDER S-97 بــني الطائرات العمودية 

العسكرية يف العامل".
وبنــاء عىل تصميم Sikorsky ملــراوح X2 املحوري 
الدقيــق، فإن مروحيــة S-97 RAIDER متثل تقنيات 
الجيل الجديد القادم يف شــكل تصميــم متعدد املهام 
(االستطالع الجوي املســلح أو الهجوم الخفيف)، قادر 

عىل حمل ستة جنود وأسلحة خارجية.
واملتوقع أن تضمن هــذه التكنولوجيا رحالت جوية 
عالية الرسعة وأكرث أماناً، مع تحسني الكفاءة والسالمة. 
وتعترب املروحية مناســبة للهجوم ومهامت االســتطالع 

 S-97 Raider منوذج
 Gمعاي Aسوف يستو

أداء رئيسية أخرى 
للعمليات القتالية 
مثل زيادة القدرة 

على املناورة 
والتحمل
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املســلحة. غري أن هذه التكنولوجيــا قابلة للتطوير إىل 
مجموعــة مــن املهامت األخــرى، مثل الدعــم الجوي 

القريب، والبحث واإلنقاذ القتايل، والعمليات الخاصة.
وتسهم املراوح الرئيســية املتحدة املحور والعكسية 
الــدوران واملروحة الدافعة يف توفري رسعات ثابتة حتى 
220 عقدة (253 ميًال يف الســاعة)، أي أكرث من ضعف 
رسعة طائرات الهليكوبرت التقليدية. وسوف تقدم رشكة 
Sikorsky طائرة RAIDER كبديل ألسطول الطائرات 
املروحية OH-58D Kiowa Warrior التابعة للجيش 
األمرييك، عىل أســاس األولويــات التشــغيلية واملالية 
املستقبلية للجيش، ومن أجل منصة العمليات الخاصة.

ومــن املتوقــع أن تكون مروحيــة S-97 - املصممة 
بنصــف دائــرة دوران منخفــض وضوضــاء منخفضة 
- عامــالً يف تغيري قوانــني اللعبة يف قطــاع املروحيات 

العسكرية الخفيفة.
قــال مورير: "تحتاج أســاطيل الطائــرات العمودية 
العســكرية إىل أعــىل مســتوى مــن األداء ومزيداً من 
 Raider القدرات لتحقيق أهدافهــا، وتضمن مروحية
بقدرتها املطورة كثرياً عىل املناورة، ورسعتها، والتحســن 
الكبــري يف أدائهــا يف التحويــم املرتفع، وزيــادة مداها 

وقدرتها عىل التحمل."

مواصفات ومميزات
تتميز مروحية Raider ذات املحرك الواحد بهيكلها 
املركــب، ووزن إجاميل يزيد قليالً عن 11,000 رطل. 
وسوف تكون الطائرة قادرة عىل حمل مجموعة من 
األســلحة وأجهزة االستشــعار الالزمة ألداء املهامت. 
كام يتســع حيز قمرة القيادة الثنــني من الطيارين، 
يجلســان جنباً إىل جنب. وتحمل املقصورة املرنة ما 
يصل إىل ســتة جنود بعتادهم العســكري، أو وقود 

يبلــغ طول مروحيــة S-97 Raider االســتطالعية 
املســلحة 37  قدماً وعرضها 16 قدماً. وهي مزودة 
مبروحــة قطرها 34 قدماً، ومروحة أخرى يف الخلف 

قطرها 7 أقدام.
ســيتم بناء جسم الطائرة املروحية من مواد مركبة. 
وســوف تحتوي املقصورة عىل مقاعد لستة جنود. 
أمــا قمرة القيــادة فيمكن أن تســتوعب اثنني من 

الطيارين يجلسان جنباً إىل جنب.
ســيتم تجهيز الطائــرة مبرحتني رئيســيتني متحديت 
املحور وعكســيتي الــدوران. وســيتم توفري خزان 
وقــود داخيل ثانــوي خلف قمــرة القيــادة لدعم 
املهام الطويلة واملرونة التشغيلية. وتضم املروحية 
جهاز هبوط قابالً للســحب  وتقنية تحكم بالطريان 

بواسطة األسالك.

مزايا التصميم

إضايف وذخرية للمهام الطويلة.
وقال مارك ميلر، نائب الرئيس للبحوث والهندســة: 
"كانــت Raider مبثابة الكشــف ألول مرة عن تصميم 
جديد مناســب للطائرات العمودية منذ 30 عاماً. وقد 
أتــت Sikorsky، من خالل برنامــج Raider، باالبتكار 
واإلبــداع إىل كل جانب من جوانب العملية، وذلك من 
خالل إعــادة التفكري يف طريقة تصميــم وبناء واختبار 

ودعم املنتج".
وأضاف: "لقد حرصنا عىل تخفيض تكاليف التطوير 
واإلنتــاج والدعم مع زيــادة اإلنتاجية والجودة، ونحن 
عــىل ثقة بــأن RAIDER متثــل الحــل للمحاربني يف 
املســتقبل. كام نتطلع إىل مبارشتها الطريان والتوسع يف 

مجال الرحالت التجريبية خالل األشهر املقبلة".
إن برنامــــج مروحيـــــة Raider ممــول بالكامل 

 Sikorsky مــن الصناعـــــة، حيث تســاهم رشكـــــة
بنسبــة 75 % من االستثامرات، بينام يساهم املوردون 

الرئيسيون بنسبة 53 % املتبقية.
 Sikorsky للطائــرات  سيكورســيك  رشكــة  تعتــرب 
Aircraft Corp.، ومقرهــا يف ســرتاتفورد، كونيتيكت، 
رشكــة رائــدة عامليــاً يف تصميــم طائــرات الهليكوبرت 
 United Technologies وتصنيعها وخدمتها. أما رشكة
Corp، ومقرهــا يف هارتفــورد، كونيتيكــت، فتقــدم 
منتجــات وخدمــات عاليــة التقنية لصناعــات أنظمة 

الطريان والفضاء.
ويتبــع برنامج Raider املروحيــة التجريبية بتقنية 
X2 الناجحة لرشكة Sikorsky، الذي حقق رسعة طريان 
أكرث من 250 عقدة (287 ميال يف الســاعة) يف ســبتمرب 
2010، أو ضعف متوســط رسعــة التحكم للمروحيات 
التقليدية. وقد منحت الرابطة الوطنية للمالحة الجوية 
رشكة سيكورسيك كأس روبرت كولري لعام 2010 لإلنجاز، 
وإلمكاناتهــا يف مجال تكنولوجيا الطائرات العمودية يف 

املستقبل.
 S-97 إن أول عميــل عســكري منشــود ملروحية
هــو قيادة العمليــات الخاصــة األمريكية ليك تحل 
محل مروحية MH-6M Little Bird. وقد أظهرت 
 .S-97 جيوش أجنبية غري محددة اهتاممها بتصميم
وبوضع برنامــج AAS للجيــش االمرييك يف ضعية 
االنتظــار (ولكن مل يتم إلغــاؤه رصاحًة)، فقد يكون 
من الصعــب الحصول عىل موافقة لتصدير مروحية 
الجيــل القــادم إذا كان الجيــش األمرييك مل يحصل 
عليهــا حتــى اآلن. تعترب Raider منوذجــاً، وبالتايل 
فإن العميل األول ســيحتاج إىل متويل ودعم برنامج 

تطوير اإلنتاج.
تشــمل تقديــرات امليزانية للســنة املالية 2015 
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إجــراءً لوضع أســطول الجيش األمريــيك من طائرة 
OH-58 Kiowa  يف حالــة تقاعد، وإزالة مروحيات 
AH-64 Apache الهجوميــة من احتياطي الجيش 
األمرييك وسيطرة الحرس الوطني للجيش األمرييك، 
وتحويلها إىل الجيش العامل لتقوم بدور االســتطالع 
الجــوي. وقــد طرحــت Sikorsky إمكانيــة رشاء 
مروحيــة S-97 Raider كبديل عــن فقدان أباتيش 

لتلبية االحتياج إىل املروحيات املسلحة.
وسوف تقوم Sikorsky باستثامر نحو 75 % من 
التكلفة املتوقعــة لربنامج Raider، بينام يســتثمر 

املوردون نحو 25 %.

التطوير
تم اقرتاح S-97 ألول مرة استجابة لطلب للحصول عىل 

معلومات عن برنامج االستطالع الجوي املسلح يف مارس 
2010، حيث تم إطالق S-97 رســمياً يف أكتوبر 2010. 
وكان الهدف أن تكون منافســاً محتمًال لتلبية متطلبات 
الجيــش األمرييك لالســتطالع الجوي املســلح، ولتحل 
 .Bell OH-58D Kiowa Warrior محــل مروحيــة
وهناك أدوار عســكرية أخرى ممكنة، مع إعراب قيادة 
العمليــات الخاصــة األمريكية عــن اهتاممها باملفهوم 
كبديــل لـــ MH-6 Little Bird، وكذلــك توجد أيضاً 

إمكانية تكييفه للتطبيقات املدنية.
مــن املقرر أن تقــوم أول مروحية Raider بالطريان 
يف نهايــة عــام 2014. وســوف يتم اســتخدام واحدة 
 Sikorsky وتريــد  لالختبــارات، وأخــرى للعــروض. 
تقديــم S-97 لربنامــج AAS، ولكنهــا أيضــاً تريد أن 
تقــوم املروحية بالطــريان قبل أن يقــع اختيار الجيش 
عليها. وقد اســتثمرت سيكورسيك 150,000,000 دوالر 
وســيقوم موردوهــا الـ 54 (الذين يوفــرون 90 % من 
األجزاء) بإنفاق الباقي مام مجموعه 200 مليون دوالر 
عــىل منوذجــني، ولكن يجــب أن يفي منوذجــاً اإلنتاج 
بتكاليــف الوحــدة البالغ 15 مليــون دوالر املخصصة 
يف امليزانيــة للربنامج. وتقيض خطــط الرشكة بأن تقلع 

املروحية بالطريان قبل 1 ديسمرب 2014.
يتم تطوير S-97 Raider برعاية عدد من الرشكات، 
 Lockheed ورشكة ،GE من بينها رشكة جرنال إلكرتيك
 Northrop ورشكة ،BAE Systems ورشكــة ،Martin
 ،Garmin ورشكة ،Honeywell ورشكــة ،Grumman
 Hamilton ، ورشكــة  Parker Aerospace ورشكــة 

Sundstrand، وغريها.

التسليح / األسلحة
سوف تحمل مروحية S-97 Raider حموالت األسلحة، 
مبــا يف ذلك صواريــخ Hellfire، وصواريــخ عيار 2.75 
بوصــة، ومدفع عيــار 7.62 مم. كام ميكــن أن تحمل 
ذخرية إضافية للمهامت الطويلة. يوجد حيز األســلحة 

خلف قمرة القيادة، قرب ذيل الطائرة.
وميكن تسليح الطائرة بأسلحة خارجية، وسوف يتم 
تجهيزها مبجموعة متنوعة من أجهزة االستشعار لدعم 

مهامت االستطالع والهجوم الخفيف.

املحرك / الدفع
ســيتم تزويــد Raider S-97 بالطاقة بواســطة محرك 
واحد، وسوف تسهم املروحة الدافعة املفصلة يف متكني 
املروحية مــن الطريان برسعات تصــل إىل 220 عقدة. 
وسوف تكون رسعة االندفاع أكرث من 240  عقدة، وهذا 
يعادل ضعف رسعة اندفاع الطائرة املروحية التقليدية 
تقريباً. كام سيتم أيضاً توفري وحدة طاقة مساعدة لبدء 

تشغيل املحرك•

املروحية متثل 
تقنيات اجليل اجلديد 

القادم A شكل 
تصميم متعدد 
املهام لتنفيذ 

االستطالع اجلوي 
املسلح أو الهجوم 

اخلفيف
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افتتحت امللكة رانيا العبدالله عقيلة العاهل األردين امللك 
عبدالله الثاين، أعامل الدورة الخامســة من قمة أبوظبي 
لإلعالم، التي انطلقت يف نوفمرب املايض ملناقشــة مستقبل 
اإلعــالم يف املنطقــة والعامل، وذلك بحضور معايل الشــيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشــباب وتنمية 
املجتمع، ومعايل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي، باإلضافة إىل أكرث من 500 

من قادة صناعة اإلعالم من مختلف أنحاء العامل.
ودعت امللكــة رانيا يف كلمتها االفتتاحية األمة العربية 
إىل عــدم الســامح ألقليــة متطرفة ال متــت للدين بصلة 
باختطــاف هويتنا واســتبدالها بهويات العنــف والقتل 
والجهــل، وتغيــري صورتنا، مؤكــدة عىل الحاجــة امللّحة 
لالستفادة واستثامر الثورة التكنولوجية وشبكات التواصل 
اإلعالمي االجتامعــي والقنوات اإلعالميــة املتاحة لرنوي 
مــن خاللها قصة العامل العريب التي تعكس قيمه املرتبطة 

مبوروثاته وجوهر اإلسالم دين التسامح والرحمة.
وقالت: «يجب أن تكون اسرتاتيجيتنا مبنيّة عىل املدى 
البعيد، وهذا يبدأ باالســتثامر يف التعليم النوعي للجميع 
من تدريــب املعلمني وربط املــدارس وتحديثها وتطوير 
املناهــج، مشــرية إىل أن إصالح التعليم ليس بالســهل أو 
الرخيــص لكن مثــن الجهل أكرب بكثــري، موضحة أن ثورة 
التكنولوجيا يف الســنوات األخرية غرّيت من طريقة تعبرينا 
عن أنفســنا، حيث أصبحت أدوات التكنولوجيا ووســائل 
اإلعالم االجتامعي جزءاً ال يتجزأ من حياة معظم األفراد».

وسائل التواصل
وأضافت: «إن املعركة اليوم هي بني املعتدلني واملتطرفني 
يف العامل كله، ورمبا تكون طويلة وصعبة، لكنها معركة من 
أجل مســتقبل اإلسالم ومســتقبل العامل العريب، وتتطلب 
منا االنتصار يف املعركــة الفكرية، ونحن األغلبية املعتدلة 
مالمــون أيضاً، حيث ترسد القصة بالصمت بقدر ما ترسد 
بالــكالم، وصمتنا يروي الكثري فنحــن رشكاء يف نجاحهم، 
مبينة أن املتطرفني وأتباعهم ظهروا من صفوف دراســية 
مل تتحداهم للتفكري، تعلموا فيها مناهج عفا عليها الزمن 
ومن مجتمعــات ربع أقرانهم فيهــا عاطلون عن العمل، 
حيث ال وجــود لضــامن اجتامعي يضمن حيــاة كرمية، 
وحيث فــرص املســاعدة لتغيــري الوضع الراهــن قليلة 

ومتباعدة».
وتابعت:«لتجــاوز ذلــك وإلنقاذ شــبابنا مــن دعوات 
التطرف علينــا أن نعطيهم بديالً أفضــل من خالل الرضا 
الوظيفــي واالرتيــاح بوجــود العدالة، ونعمــل من أجل 

التكافل واملساواة واإلنجاز باملشاركة».
وقالــت: «لنقدم فرصاً حقيقية للتغيري والتقدم ونلعب 
ً دوراً يف تحقيــق ذلــك، وخاصة وســائل اإلعالم  جميعــا
التقليدية، وعرب اإلنرتنت، ونحتــاج من الجميع أن يعطوا 

صوتــاً لتحالــف املعتدلــني حول العــامل، لندع رســالتهم 
تســمع، منوهة بــأن الخيار أمامنا جميعــاً واضح فإما أن 
نطور منطقتنا، أو ندع اآلخرين يحطمونها، أن نجد حلوالً 
للتحديات، أو نرتك التحديات لتعصف بنا، أن نستفيد من 
أدوات العرص لتحقيق التقدم للعامل العريب يف القرن الـ21، 
أو نســمح لآلخرين باستخدام تلك األدوات للعودة بنا إىل 

العصور املظلمة».

بحضور  من القادة واخل#اء
قمة أبوظبي ل=عالم تناقش مستقبل 
Cاملنطقة والعا G عالميHاحملتوى ا
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نقطة تحول
مــن جانبه قال معايل خلدون خليفــة املبارك، رئيس قمة 
أبوظبــي لإلعالم: «تناقش قمة هذا العام قيادة مســتقبل 
اإلعالم يف املنطقة والعامل، وســيكون تركيزنا بالرضورة عىل 
املحتــوى وتوزيعه ومتويلــه، لكن أتوقــع أن يكون لدينا 

حوارات متنوعة بقدر ما هي مفيدة ومثمرة».
وأكد أن قطاع اإلعالم يف تطور ومنو مســتمر خاصة يف 
منطقتنا، حيث تأيت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
يف مقدمة األسواق التي تشــهد منواً متسارعاً ضمن قطاع 
اإلعــالم، مضيفاً بــأن منطقتنا تقف عنــد نقطة تحّول يف 
العالقة بني املحتوى والتوزيع وشــهية املســتهلك، ويتضح 
ذلك بشكل أفضل يف قطاع التعليم، حيث غرّيت ابتكارات 

وســائل اإلعــالم الجديدة من أســاليب طــالب املدارس 
والجامعات يف تلقي املعلومات.

الجلسة األوىل
قال أحمد جلفار، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة «اتصاالت» 
إن املجموعــة تعتزم اختبار وبناء شــبكة الجيل الخامس 
خالل خمس ســنوات، "لتكون دولة اإلمــارات الرائدة يف 

تطبيق هذا النظام عىل مستوى العامل".
ولفــت إىل أن مجموعــة اتصاالت، قبل عرش ســنوات 
وتحديــًدا يف العــام 2004، كان عدد مشــرتكيها 4 ماليني 
شــخص فقط، "لكننا اآلن وصلنا إىل 180 مليون مشــرتك، 
ونجحنا يف التواجد وتقديم خدماتنا مبختلف انحاء العامل".

وأكد جلفار أن اختبار شــبكة الجيل الخامس بالنطاق 
العريــض، للمــرة األوىل يف املنطقة، "من شــأنه أن يريس 
معايري غري مســبوقة عىل مستوى القطاع، فلشبكة الجيل 
الخامــس إمكانات أكرب واتصال أفضــل مام عهدناه حتى 
اليوم، مبا يتوافق مع االحتياجات واملتطلبات املســتقبلية 
للعمالء الذين ســتتاح لهــم إمكانية االتصال واســتخدام 
البيانات مبعدالت غري مســبوقة، كام أن إعالم املســتقبل 
ســيتحدد بناًء عىل التعاون الوثيق بني رشكات االتصاالت 
ورشكات اإلنرتنــت واإلعــالم الجديــدة يف االســتفادة من 
الفرص الكبرية التي تتيحهــا البيانات الضخمة، واملدفوعة 
بالتطورات املتسارعة التي يشهدها قطاع اإلعالم الرقمي".

أضاف جلفار: "املســتقبل لإلعالم الرقمي، فاإلحصاءات 

تشــري إىل أن 2.8 مليار شخص يف العامل يستخدمون شبكة 
اإلنرتنت، ومــن املتوقع أن يصل عددهــم إىل 8 مليارات 
بحلول العام 2020، فيام يوجد نحو 50 مليار جهاز متصل 

باإلنرتنت عىل مستوى العامل".

 الجلسة الثانية
تناولت الجلســة الثانية اآلليات التي ميكن االعتامد عليها 
لتنظيم وسائل التواصل االجتامعي، يف ظل اعتامد منظامت 
إرهابيــة متطرفة مثل داعش، عليها لنرش فكرها املتطرف، 
فبعد أربع ســنوات عىل ظهور ما يســمى بثورات الربيع 
العريب، والدور الــذي لعبته وســائل التواصل االجتامعي 
يف هذا الصدد، عاد هــذا الدور مجددا إىل الواجهة ولكن 

بصورة متطرفة.
وقال املشــاركون: إن وســائل التواصل االجتامعي جزء 
ال يتجــزأ من مجتمعنا واألمر املتعلق بالســيطرة عليها أو 
فرض رقابة عليها، يبدو معقداً، ولكن يف بعض األحيان قد 
يتــم اللجوء إىل إجراءات اســتثنائية للمواجهة، كام يجب 
تبني آليات توعوية عرب وسائل التواصل االجتامعي نفسها 

ملواجهة هذا الفكر املتطرف والتصدي له.
وأشاروا إىل أن اإلحصاءات تقودنا إىل أن تنظيم داعش 
يف العراق والشــام، لديهم نحو 8 أالف مقاتل من مختلف 
أنحاء العامل، وقد يكون لوســائل التواصل االجتامعي دور 
يف دفــع البعض إىل االنضامم لهــذا التنظيم املتطرف، لذا 

فيجب أن تكون املواجهة بعدة طرق•

نمو صناعة ا$عالم 10 % 
في المنطقة

توقعت دراســة اســرتاتيجية منو ســوق اإلعالم يف 
الرشق األوسط وشامل افريقيا من 16 مليار دوالر 
يف 2014 إىل 24 مليار دوالر يف 2019، ما يشري إىل 
تزايــد حجم اإلعالنات، ويؤمــن مزيدا من الفرص 
االســتثامرية، مشــرية إىل أن حجم صناعة اإلعالم 
والرتفيــه يف العــامل بلغ 2.1 تريليــون دوالر، ومن 
املنتظر أن تشــهد هذه الصناعة منواً ســنوياً يقدر 
بنسبة %5.5 وصوالً إىل العام 2017، أما يف منطقة 
الرشق األوسط فقد تحقق هذه الصناعة منواً يقدر 
بـــ %10، إذ تصنف هذه املنطقة كســادس أرسع 

سوق يف النمو خالل الفرتة ذاتها.
وأشــار تقرير صــدر عن قمة أبوظبــي لإلعالم إىل 
أنه مثة حاجة لالستثامر يف قنوات اإلعالن الرقمي، 
حيــث من املتوقع أن ينمو قطــاع اإلعالن الرقمي 
يف الرشق األوســط مبعدل %20 ســنوياً حتى عام 

.2018
أجرتهــا  التــي  املســحية  الدراســة  وأظهــرت 
«يورومينتــور» عــىل 16 دولــة عربية مــن بينها 
اإلمارات أن نسبة من يســتخدمون اللغة العربية 
يف منطقة الرشق األوســط عند اتصالهم باإلنرتنت 

بلغت حوايل 71%.
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لقد أثبت معرض Euronaval 2014 مركزه من جديد رائداً 
يف مجال الدفاع البحري، والسالمة واألمن البحريني.

 Euronaval ومع إغالق الدورة الرابعة والعرشين ملعرض
أبوابهــا يف مركــز املعــارض لوبورجيــه يف باريــس، كانت 
املالحظات الواردة إيجابية جداً من أكرث من 30,000 شخص 
شــاركوا يف املعرض، من عارضني ووفود رســمية ومؤسسات 

دولية وأوربية رائدة وزوار.
وقــد افتتح وزير الدفاع جان إيف لو دريان هذا الحدث 
الفرنــيس الــذي يقــام كل عامــني، وغطى مســاحة بلغت 

15,000 مرت مربع.
وقد قال باتريك بواســييه، رئيس معرض يورونافال: "لقد 
اكتسب القطاع البحري عىل نحو متزايد أهمية عىل الساحة 
الدوليــة." وإن أخذ اإلمكانات البحرية عىل مســتوى عاملي 
يحمــل يف طياته من الوعود واآلمــال بالنمو بقدر ما يحمل 
رصاعات محتملة، "إن بحر القــرن الحادي والعرشين ينذر 
بــأن يكون عاصفاً مضطرباً، حيــث يواجه عدة مخاطر منها 
القرصنة والســلب والنهب واالتجــار غري الرشعي واإلرهاب 
والرصاعات اإلقليمية. ويعترب Euronaval  وســيلة أساسية 

لتقديم إجابات لهذه التهديدات".

رشكة أبوظبي لبناء السفن
شــاركت رشكــة أبوظبي لبنــاء الســفن ADSB يف معرض 

معرض Euronaval 2014 يحقق جناح& باهر!
أك3 معارض السفن احلربية ' العا"

Euronaval، وهذه الرشكة متخصصة يف بناء ســفن بحرية إعداد: جي سرات
فائقــة التعقيد، مبا يف ذلك إدماج أنظمة األســلحة القتالية. 
وهذه الســفن مصممة بصورة رئيســية لعمليــات الدفاع 
الحربيــة الســاحلية ضد التهديــدات الجوية والســطحية، 
وكذلك مهام الدوريات، وحرس الســواحل، وإنفاذ القوانني، 

ومهام البحث اإللكرتوين، وحامية مناطق صيد األسامك.
وقــال الدكتور خالد املزروعــي، الرئيس التنفيذي لرشكة 
أبوظبــي لبناء الســفن: "يعترب معــرض Euronaval منصة 
مثالية لرشكتنا ملناقشــة اســرتاتيجياتنا الصناعيــة املختلفة، 
وتطوير األعامل مع أبرز خرباء الصناعة الدوليني، وتســليط 
الضــوء عىل قــدرات أبوظبي لبنــاء الســفن، وخلق فرص 

جديدة لرشاكات مستقبلية".
وتشــمل مجموعة أبوظبي لبناء الســفن سفن كورفيت 
كالس، وقــوارب الهجــوم الصاروخيــة، وزوارق الدوريــة 
الرسيعة، وســفن اإلنزال، وســفن الدعم اللوجســتي، فضالً 
عن مجموعــة متنوعة من ناقالت الجنــود العالية الرسعة، 
وزوارق اعرتاضية وهجومية. وتشــمل املواد املستخدمة يف 
بناء هذه الســفن الحديــد الصلب، وصفائــح األملنيوم من 

سبائك ومواد مركبة لالستخدامات البحرية.

أرقام ومبيعات
يعتــرب Euronaval منوذجاً يحتــذى للتميز الصناعي 
الــدويل، بأرقام مبيعــات تبلغ 40 مليار يورو ســنوياً 

معايل املهندس حسني إبراهيم الحامدي وزير الرتبية والتعليم

لبناء الســفن العســكرية ومعداتها وحدها، ومن ثم 
فهو يعترب  شــاهداً عىل ازدياد أهمية الدولة البحرية 
يف موازين القوى الجيوسرتاتيجية الدولية الجديدة يف 

القرن الحادي والعرشين.
عــىل مــدى الســنوات العرشين املقبلة، ســتصل 
القيمة يف الســوق الدوليــة املخصصة لبنــاء الدفاع 
البحري وحده إىل مــا يقارب 900 مليار يورو. والذي 
يســهم يف ذلك بصورة خاصة املشــرتكون واملشرتون 
الجــدد، وكذلك تزايــد عدد الــرشكات املصنعة، وقد 
حرضوا جميعاً يف Euronaval 2014. وهناك ما يقرب 
مــن 500 برنامج بناء جديدة، مع مــا مجموعه أكرث 
من 3,800 سفينة سطحية وغواصة جديدة هي حالياً 

قيد التطوير.
تشــري هذه األرقــام إىل أن قطاع الدفــاع البحري 
يشهد تطوراً مستمراً وأن الصناعيني والعارضني الذين 
تواجــدوا يف Euronaval هــم يف قلب ســوق دولية 
ديناميكيــة عىل نحو خــاص. ويف هذه الــدورة لعام 
2014، استقبل معرض Euronaval اثنني من األجنحة 
الوطنيــة الجديدة – هام أســرتاليا والهنــد - وكذلك 
عارضني جدداً من بلجيكا وكوريــا واإلمارات العربية 
املتحدة وتركيا. وقد اســتجاب لدعوة فرنســا يف هذا 
العــام 90 وفداً رفيع املســتوى مــن 78 دولة تغطي 

القارات الخمس.
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 Euronaval 3يعت
منوذجF يحتذى للتميز 
الصناعي الدوM بأرقام 

مبيعات تبلغ 40 
مليار يورو سنويF لبناء 

السفن العسكرية 
ومعداتها

حلول جديدة
يتــم تنظيــم هذا الحــدث كل ســنتني من قبــل مجموعة 
 French Marine Industry الصناعات البحرية الفرنســية
Group GICAN، التــي متثــل وتــروج الصناعــة البحرية 
الفرنســية. وتشمل GICAN أكرث من 150 رشكة، و30,000 
وظيفــة مبارشة يف فرنســا بإجــاميل مبيعات يعادل ســتة 

مليارات يورو.
وقــد عرضت رشكــة Saab يف املعرض حلــوالً جديدة يف 
مجال القيــادة والســيطرة، مبا يف ذلك مفاهيــم التدريب، 

باإلضافة إىل ميزات جديدة يف نظم االتصاالت التكتيكية.
ومن خالل مشــاركتها يف املعرض أطلقــت Saab مؤخراً 
اثنني من الرادارات الجديدة من أجل اســتكامل أرسة رادار 
Sea Giraffe  وتوفــري مزيــد من الوعــي الظريف وذلك من 
خــالل زيادة القــدرة عىل اكتشــاف التهديــدات املتطورة 

والتصدي لها.
وقد كشــفت رشكة DCNS الســتار عن ابتكارات كربى 
يف ثالثة مجاالت رئيســية – هي تحســني قــدرة الغواصات 
عىل تحمــل البقاء تحت امليــاه، وتعزيز جمــع املعلومات 
االستخباراتية الســطحية، ونرش املركبات غري املأهولة تحت 
املاء – وذلك لتحسني األداء والسالمة للغواصات التقليدية-

الدفع. وتوضح كل هذه التطورات الجديدة الخربة الفريدة 
.DCNS واإلمكانات االبتكارية لفرق العمل يف رشكة

وكشــفت رشكة Thales عــن نظــام Pastor، وهو حل 
متميــز للخدمة لحامية الســفن ضد القرصنة. ويســتهدف 
تصميمه يف املقام األول رشكات الشــحن، ويستند هذا الحل 
للخدمات رفيعة املســتوى عىل مجموعة من أنظمة اإلنذار 

املبكر والوقاية والردع.
ويســهم نظــام Pastor يف إنذار رشكات الشــحن حول 
تهديــدات القرصنة يف وقت مبكر، مام يســاعد عىل تجنب 
التكاليــف اإلضافيــة الناجمة عــن عمليات تغيري املســار، 
وحاالت التأخر يف التسليم، ورسقات البضائع، وفرق الحامية 

الكبرية عىل منت السفن، وأقساط التأمني املرتفعة.

عقود وصفقات
وقــع اختيــار كوريا الجنوبيــة عىل رشكــة Sagem لتوريد  

الصادرات يف مجال األمن البحري.
ومــع احتامل انضــامم أعضاء يرتاوحون مــا بني موردي 
املعدات البحرية ورشكات بناء الســفن ينطوي تصور نادي 
"Club Corsaire" عــىل إطــار عــام يجتمع فيــه األعضاء 
لتبادل املعلومات التجارية والتســويقية من أجل تحســني 

تنظيم أنشطة التصدير وتنسيقها.
وتفيد رشكــة MBDA بأن أحد األهداف يتمثل يف توفري 
العبني أصغر حجامً ال يكونون يف العادة قادرين عىل اقتحام 
الســوق بفرص لتعزيز أنشطتهم جنباً إىل جنب مع أحواض 
بناء الســفن الحربية األكرب وكبار املقاولني الرئيسيني، وذلك 

لتطوير أشكال من التعاون والتآزر للتصدير.
وقد كشــفت رشكــة Fincantieri عن ســفينة الدورية 
 .PPA Pattugliatore Polivalente D’Altura البحريــة 
وميكن لهذه الســفينة أن تقوم بأداء مجموعة واســعة من 
مهــام الدوريات البحرية بفضل مفهومها التصميمي املبتكر 
ألقســام وحداتها املعيارية. وقد اختــارت البحرية االيطالية 
PPA لربنامج اســتبدال الســفن الحربية اإليطالية، وســفن 

.Durand de la Penne الدورية، ومدمرات

Naval Excalibur القذيفة
عرضــت رشكة رايثيــون ألول مرة النســخة البحرية من 
قذيفة Excalibur  الدقيقــة التوجيه واملجربة قتالياً وهي 
Excalibur N5. ومــع احتفاظهــا بجميع قدرات النســخة 
األرضيــة، فقد تم تكييف N5 بحيث يتم إطالقها من مدفع 
بحري عيار خمــس بوصات (127 مم) ملــدى 50 كيلومرتاً، 

ومعدل مسافة الخطأ للهدف يف حدود مرتين.
وقــد قــال ممثلــو رايثيــون يف Euronaval 2014 إن 
 BAE  هو مدفع ميكن إطالقه من مدفعية  Excalibur N5
System عيــار 5 بوصــات أو Oto Melara  عيــار 127مم 

عىل حد سواء.
ويعتــرب مدفــع Excalibur N5 فعــاالً ضــد األهداف 
األرضيــة وكذلك البحرية. وميكن للمقاتل براً - يف ســيناريو 
ASUW النمطي - اســتخدام أجهزة االستشــعار عن بعد، 
مثــل الطائرات بــدون طيار، لتحديد موقع ســفينة العدو، 

وإصابتها بدقة حتى مسافة 50 كم•

 Non-Hull Penetrating Optronic Masts األنظمــة 
KSS- لتجهيز ســالح البحرية يف جمهورية كوريا بغواصات

III الجديدة التي تعمل بالديزل والكهرباء.
ومتثــل ترســية العقــد - الذي وقعــه املقــاول الرئييس 
لغواصــات KSS-III، وهــو رشكــة دايــو لبنــاء الســفن 
 Daewoo Shipbuilding & Marine والهندســة البحرية
Engineering - نجاحاً رئيســياً يف تصدير أحدث مجموعة 
لنظــام Series 30 Search Mast System مــن صنع رشكة 

.Sagem
 deFNder ومن املتوقع أن يلبي أحدث نظام يف مجموعة
RWS, Sea deFNder لرشكــة FN Herstal كل متطلبات 
حاميــة القــوات والرشطة عىل ظهــر جميع أنواع الســفن 
الحربية وسفن خفر السواحل. وقد تم تصميم هيكل النظام 
العاملي الســتيعاب مجموعة واســعة من األسلحة الرشاشة، 
من عيار 5.56 ملم Minimi حتى الرشاشــات الثقيلة عيار 
M2HB-QCB  أو M3R 0.50. وميكن أيضاً تجهيز الحاضن 

بقاذفة قنابل يدوية أوتوماتيكية عيار 40 ملم.
وقــد أعلنت رشكــة MBDA يف Euronaval عن إطالق 
"ناٍد" جديد، وذلك كجزء من الجهود لتحسني القوة التجارية 
للــرشكات األوروبية الصغرية واملتوســطة الحجم يف ســوق 



درع الوطن تصدر العدد الثا* من كتاب مقاالت
يخاطب اهتمامات القراء مبختلف فئاتهم ومستوياتهم

الكتــاب الذي تحــرص مجلــة درع الوطن عىل 
إصداره يتطلــع القراء إىل تصفــح صفحاته حال 
صدوره ملــا يحويه مــن مقاالت لكبــار الكتاب 
تتناول أهم أحداث العام ويف شــتى املوضوعات 
السياســية والتاريخية والعسكرية واإلسرتاتيجية 
واإلعالميــة  والجغرافيــة  واألمنيــة  واألدبيــة 
والدبلوماســية والصحفيــة وهــي يف مجموعها  
تتخذ األسلوب السهل املمتنع، وتجمع إىل العمق 
والجدية، وتحــرص من خالل الكلمة الســحرية 
عــىل مخاطبة اهتاممات القــراء مبختلف فئاتهم 
ومستوياتهم دومنا إخالل بالتزامها بالرثاء املعريف 
والتحليــل املوضوعي الدقيق، مــع االلتزام أيضاً 
باللمسة الذاتية التي متنحها صدقاً وعبقاً إنسانياً، 
يدفع بالقارئ ملشــاطرة الكاتب ذاكرته وذكرياته 
لينســجا معاً تلك العالقة الفريــدة التي تقيمها 

الكلمة الصادقة واملسؤولة بني املبدع واملتلقي.

• مراجعة: محمد املرشف خليفة

ويف كل املوضوعــات، وعرب كل القضايــا املطروحة تحتل 
دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة موقع القلــب النابض 
بالحياة فمن عشــق اإلمــارات وترابها تبــدأ املوضوعات 
وتتخلــق األســئلة واألجوبة يف حوار يشــرتك فيــه العقل 

والقلب معاً.
ويف كل مــا يطرح بني دفتــي هذا الكتــاب يتجىل الفخر 
بالبلــد املعطاء تحت القيادة الرشــيدة لصاحب الســمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقوات املســلحة "حفظــه الله" ومــع كل إصدار تطمح 
مجلــة درع الوطن إىل مزيد مــن النجاح واإلنجاز الذي ال 

تحده حدود.
وعرب صفحات الكتاب نقرأ

تحليل اسرتاتيجي
مقــاالت بقلم دكتور محمد بن هويدن يتناول من خاللها 

عدة قضايا ومنها:
- رســالة الســودان لدول الخليج: حيث أكــد الكاتب أن 
القدرات واملكانة اإلســرتاتيجية التي يتمتع بها الســودان 
تجعلــه يتبــوأ مكانة محوريــة للعامل العريب بشــكل عام 
وملنطقــة الخليــج بشــكل خــاص، كــام أن اإلمكانــات 
االقتصاديــة من املفــرتض أن تجعل من الســودان نقطة 
إسرتاتيجية هامة لدول منظومة مجلس التعاون الخليجي.

- كليــة الدفــاع الوطني: أعلن يف دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة عن إنشــاء كلية الدفاع الوطنــي لتكون مهمتها 
تطويــر القيادات الوطنيــة يف مجال التفكــري والتخطيط 

- عدو النجاح..لوم اآلخريــن: بينام الناجحون الحقيقيون 
أول ما يبدأون باللوم يلومون أنفسهم، ويعرتفون بالتقصري، 
ويســعون إىل نفض غبار الكســل، ويحاولون جاهدين أن 

يغريوا السلبي من عاداتهم ليصعدوا درجات النجاح.
- كيف تتطور: يتم ذلك بالتغيري تجاه األفضل.

- السعادة..وبســاطة الزعــامء: ويف مقدمة هؤالء الزعامء 
املغفــور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان مؤســس 
اإلمارات العربية املتحدة كان يشارك شعبه الطعام، وكان 
بسيطاً يأكل مام يأكل منه الناس ويتعاطى همومهم، وكان 
زعيامً ملهامً وقائداً محنكاً عاش البســاطة فســعد يف ذاته 

وأسعد شعبه.
- الرقــص مع الحيــاة: مبعنى أن يتقبــل املرء لحظات 
الخسارة، والعربة أن تكون ممتناً مبا تهبه الحياة حتى لو 
كانت نعامً صغرية، وقد صدق من قال: من ال يســتمتع 

باألشياء الصغرية، لن يجد طعامً لألشياء الكبرية.
- فقــد األحبــة: يعلمنا أن البقاء للــه وحده، وكام قال 
اإلمام البخاري صاحب الصحيح: إن تبق تفجع باألحبة 

كلهم..وذهاب نفسك ال أباً لك أفجع. 
- اإلمارات..خطــوة بخطوة: وهــي خطوة عىل طريقة 
حضارات الحكمة، وقــد راهنت اإلمارات عىل الخطوة 
مستمدة إرثها العريق، حيث الثقافة واألصالة والعراقة 
واالرتباط بالدين الروحــاين العميق بعيداً عن الجمود 

والتطرف.

اسم الكتاب:     دراسات وبحوث

جهة اإلصدار:     القيادة العامة للقوات املسلحة
                      مديرية التوجيه املعنوي

                      مجلة درع الوطن

سنة اإلصدار:     2013

عدد الصفحات:  206

االســرتاتيجي لألمن الوطني، وميكن هنا اإلشــارة إىل نقاط 
أساســية: رضورة تقديــم برامــج علمية تفــي مبتطلبات 
األمــن الوطني، واالهتامم بالبحث العلمي يف مجال األمن 
الوطنــي، وجعــل عمليــة اإلدارة األكادمييــة يف يد ذوي 

الصبغة اإلسرتاتيجية.
- ربيع اإلســالميني: هل فشــل يف أن يكون ربيعاً للعرب؟ 
نعم ألنه تحول إىل حالة من العنف وفقدان األمن وغياب 

العدالة والحرية وصعوبة الحياة.
- ما الذي تريده كوريا الشاملية؟: باستثناء التوتر والتهديد 
لآلخرين؟ من خالل توجيه صواريخ نووية ألمريكا وكوريا 
الجنوبيــة هل لدى النظام الرغبــة لفعل ذلك، اإلجابة، ال 
ألن هــذا ليس مــن مصلحة نظامها لعلمهــا أنها بهذا إمنا 

تحفر قربها بنفسها.
- ملاذا لن تتخىل أمريكا عن الخليج؟: واإلجابة، ألنها تنظر 
إىل هذه املنطقة نظرة إسرتاتيجية حامية ملصلحتها، كام أن 
أمريكا تضع عينها عىل الصني باعتبارها املنافس الحقيقي 

الذي يسعى لتوسيع نفوذه.
- ملاذا وقفت اإلمارات مع مرص؟: ألن عالقة دولة اإلمارات 
مع مرص تنطلق من إدراك اإلمارات ملكانة مرص املحورية 
يف املنطقة العربية وقد ظلت اإلمارات دامئاً ومنذ نشــأتها 
تنظر إىل مرص كحليف، وأن أمن مرص واستقرارها من أمن 

واستقرار منطقة الخليج.

نقطة ضوء
مقاالت بقلم األســتاذة عائشة سلطان، تناولت من خاللها 
شــتى املواضيع وســلطت الضوء عىل العديد من القضايا 

منها:
- يف مواجهة ثقافة العنــف واإلرهاب: اإلرهاب واإلرهايب 
املصــدر والصفــة مفهومــان ملتبســان ومقلقــان وصارا 

يشكالن الرعب والحرب والتهديد.
- غري قابل للنرش: إشاعة أرسار حياتنا تشكل خطراً ويكون 
الشباب هم أنفسهم سبباً يف تعريض حياتهم للخطر بنرش 

أرسارهم وشؤون بيوتهم.
- نحو تكريس ثقافــة القانون: ابتداءاً من مقولة: "الجهل 
بالقانــون ليــس عــذراً" واملعرفــة والفهم الدقيــق لبنية 
القوانــني املحددة للحقوق يقود حتامً إىل الوعي املطلوب 

بأهمية القانون يف حياتنا فال مجتمع بال قانون.
- حلم االفرتاس: يأيت من امتالك املتسلط ناباً يفرتس به.

- االتحــاد تلك اللحظة الحاســمة: يوم ولــدت دولة عىل 
خريطة الوطن العريب.

يف خاطري يشء
ومــن خــالل خواطــره أبحرنا مع األســتاذ تــريك عبدالله 

الدخيل، لنقرأ كلامته وما تحمله من أشياء وأصداء:
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درع الوطن تصدر العدد الثا* من كتاب مقاالت
يخاطب اهتمامات القراء مبختلف فئاتهم ومستوياتهم

- عيد االتحاد يف زمن االضطراب: عيد خليجي عريب، حيث 
يشــكل هذا العيد لإلمارات العربية املتحدة يوماً استثنائياً 
وآية ذلك أن هذا اليوم يتذكر فيه املواطن اإلمارايت ســنوياً 
ما الذي وصل إليه بلده، وباملقابل ما الذي وصل إليه العامل 

اآلخر، واإلمارات تعيش يومياً نجاحاتها.

نبض الديرة
مقاالت تعنى بالشــؤون اإلماراتية للكاتب اإلمارايت محمد 
خلفان الصوايف، ومن خالل عموده الصحفي نستشعر نبض 

الديرة والوطن، ومن عناوين مقاالته:
- جيــوش إلكرتونية: تؤثــر دومنا حاجة لقيــادة أو قوات، 
واألمــر الذي ال بد أن ننتبه له هــو املراحل التي مرت بها 
املعلومــات من خدمة اإلنســانية إىل أن تتحــول إىل أداة 
حرب تشل الحياة يف وقت بسيط، وبالتايل مثلام نحتاج إىل 
مبدعني يف املجاالت الفنية سنحتاج إىل مبدعني يف الحروب 

وأساليب تطويرها. 
- محمد بن زايد يف آيدكس: زيارة متثل رسالة إدارية مهمة 
نحتاج إىل تعميمها عىل كل املســؤولني يف الدولة ودعوتهم 
إىل أخذ الدروس منها، حيث عىل الرغم من كرثة انشغاالت 
سموه ومهامه، إال أنه حرص عىل أن يكون موجوداً بشكل 
يومــي ملتابعة ســري العمل وااللتقــاء باملشــاركني ودعم 
شــباب الوطن العســكريني واملدنيني وحثهم عىل اإلبداع 

وتشجيعهم عىل العطاء.
- األمن من الواقعية الخليجيــة: عىل رأس األولويات لدى 

قادتنا.
- درع الوطــن واإلعالم االجتامعي: نــدوة تؤكد أن اإلعالم 

أصبح العباً أساسياً.

أعامق
يبحــر القارئ من خالل مقاالت األســتاذ محمد الحامدي 

إىل العديد من القضايا واألحداث ومنها:
- اإلمارات ومرص..عمق العالقة وقوة التاريخ: هي عالقة 
بنيت عىل أسس قوية وصادقة، ونحن يف اإلمارات ال ننظر 
إىل مــرص كام ننظر إىل أي دولة عربية أخرى، فمرص هي 

قلب العروبة وهي الشقيقة الكربى.
- قضاؤنا بخري: وثبت ذلك من طريقة تعامله مع القضايا 
بشــكل عام، ومع قضيــة التنظيم الرسي بشــكل خاص، 
حيث متيزت جلســات املحاكمة بالشفافية وروح التعاون 
وحكمــة القايض فالح الهاجري واحرتامه الدائم للمتهمني 

وأقاربهم الذين حرضوا جلسات املحاكمة.
-أعراس اإلمارات املســتدامة: شــهدت أعراساً بال إرساف 
وال تبذيــر، وقد بدأ قادة الوطن والشــيوخ بأنفســهم يف 
إتباع هذا النهــج والتقليل من تكاليف االحتفال بالزواج، 
ودعم شــيوخ القبائل هذا التوجه وبدؤوا بتغيري مظاهر 
األعــراس يف قبائلهــم. أصبحت أعراس اإلمــارات أعراس 
مســتدامة تحافظ عىل الصحة، ثم تحافظ عىل املال، كام 
تحافظ عــىل البيئة وعىل الــرثوة الحيوانية وعىل الطاقة 
وتوفري املياه، واألهم من كل ذلك تسهم يف مشاركة العامل 

همومه وأفراحه.

- قــوة األوطان يف تالحم شــعوبها: التي تســتلهم العطاء 
والبذل من قيادتها، حيث يف دولة اإلمارات يرى اإلنســان 
قصصاً وطنية رائعة، وهــي قصص متميزة يف حب الوطن 

واالرتباط باألرض واحرتام القيادة.

توقعات إسرتاتيجية
مقــاالت للدكتور جون رانــدال باالرد عميــد كلية الدفاع 
الوطني يف دولة اإلمارات، وســلط من خالل عموده الضوء 
عــىل العديد من الــرؤى اإلســرتاتيجية املختصة بالشــأن 

اإلقليمي والعاملي، ومنها:
-اســرتاتيجيات يف عــامل معقــد: واإلســرتاتيجية واألمــن 
الوطني ليسا شــيئني بســيطني، فوجود هذا العدد الهائل 
مــن العالقات العاملية الجديــدة يجعل من الرضوري فهم 

االنعكاسات اإلسرتاتيجية ألي حدث عاملي.
- األمــن واألطراف املؤثــرة من غري الدول: تشــكل تحدياً 
وعامــل ضعــف، وتعترب األطــراف املؤثرة مــن غري الدول 
منظــامت تتمتــع بقــوة كافية لــيك تؤثر يف، بــل وتغري، 

األحداث العاملية.
- عدم االستقرار اإلقليمي: هو التحدي اليوم وله تأثري ضار، 
وينبغي أن يكون أحد األهداف ألي إسرتاتيجية أمن وطني 

هو تعزيز األمن اإلقليمي بغية تحسني الرخاء الداخيل.
- االتجــار املحظــور تحــد اســرتاتيجي: يــرض باالقتصاد 
وبســمعة الدولــة، حيــث أن االتجار  غري الرشعي ســواء 
بالبضائــع أو البرش، يفتح األبواب أمام مشــكالت أكرب، مبا 
يف ذلك الخســائر املتوقعة يف مجال السياحة وزيادة فرص 
اإلرهابيني، عالوة عىل اإلرضار بسمعة الدولة بصورة دامئة 

يف مجال العمل اإلنساين.

مقالة وداللة
مجموعــة مــن املقاالت للكاتبــة واإلعالمية جميلة ســامل 

خميس الكعبي، تناولت خاللها عدد من املواضيع ومنها:
- وأطــل علينا عــام جديد: عام جديد نســتبرش مع أيامه 
املقبلــة كل خــري وكل أمل، عام نطمح فيــه إىل أن نحقق 
طموح القيادة مبا ارتأته من أمان وتطلعات، وفيام وضعته 
من خطط وثوابت عمل وركائز بناء للوطن واإلنســان عىل 

أرض هذا الوطن.
- ألجلهم..أنجــزوا: إنهــا قصة تحدي وإرصار شــعب عىل 
تحقيــق النجاح والحصول عىل املراكــز األوىل، إنها مبادئ 
نســتقيها من نهج القيادة "فأنا وشعبي ال نرىض إال باملركز 

األول".
- أبوظــي طريق الريــادة: ومتيزها مل يكن يومــاً إال عنواناً 
للرقــي، فهــي كعادتها دوماً متــيض بخطى مدروســة، ال 
تسارع الوقت من أجل اإلنجاز فقط، وإمنا تعمل بكل دقة 
متناهية، وتفاصيل دقيقة، لرتســم يف نهاية املطاف اللوحة 

الراسخة جوهراً ومظهراً.
- زايــد قصة وطن ومجد وأمة: وكان زايد نعمة الله، وزايد 

ملحمة التاريخ وأسطورة املجد يف الوطن.
- تحية وســالم لقواتنا رســل الســالم: ما تقوم بــه قواتنا 

املسلحة يؤكد أهميتها املتعاظمة يوماً بعد يوم.

- أن تكــون إماراتيــاً: اإلمارات اليوم هي أمنــوذج للدولة 
العرصية الراقيــة املتحرضة، واملختزلــة لتاريخها وعاداتها 
وتقاليدهــا، وحبه للخــري للجميع. أن تكــون إماراتياً هي 
داللــة فخر لكل مواطن يعيش عــىل أرض اإلمارات، وهي 
وسام رشف عىل صدر كل من يحمل انتامؤه حباً لإلمارات.

أول الشهر
مجموعــة مقاالت بقلــم الكاتب اإلمارايت يوســف جمعة 
الحداد رئيس مجلة درع الوطن، وتناول من خالل مقاالته 

العديد من املوضوعات ومنها:
- 12/ 12/ 12: أنعم الله علينا بأن نعيش يف وطن ال يعرف 
للطموح حدوداً، وال لإلنجازات قيوداً، وال يكتفي مبا حققه 
من نجاحات، بل يسعى دامئاً نحو التميز والتفوق والرفعة 

والتقدم.
- ملاذا كليــة الدفاع الوطنــي: إمياناً من قيادتنا الرشــيدة 
بأهميــة التأهيل العلمي العســكري واملدين واملســاهمة 
يف تحقيق األمــن الوطني، جاء قرار تأســيس كلية الدفاع 

الوطني لتأهيل وإعداد قيادات املستقبل. 
- آيدكــس ودرع الوطــن: عالقة بدأت منــذ دورة املعرض 
األوىل عــام 1993، حيــث كانت وال تــزال املجلة الوحيدة 
التي تحــرص من خــالل كادرها الوطنــي املتخصص عىل 
املشــاركة يف املعــرض بفعالية لتعكس أنشــطته وفعاليته 

بالصورة والقلم من خالل نرشاتها اليومية املتميزة.
- عيــد ومتكــني: االحتفال بيــوم توحيد القوات املســلحة 
مناســبة وطنية عزيزة عــىل قلوبنا، هو احتفــال بتمكني 
وتوطيــد عرى االتحاد والحفاظ عىل منجزاته ومكتســباته 
حتــى أصبحت دولة اإلمــارات ويف زمن قيايس دولة رائدة 
شــامخة عزيــزة الجانب مســتقرة تنعم باألمــن واألمان 

واالستقرار.
- القائد القدوة: من أقوال صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد: "أن القائد الناجح يستمع ملوظفيه ألن االستامع 
تعبري عن االحرتام"، فاملوظف حتامً ســيكون سعيداً وفرحاً 
باالهتامم به والســؤال عنه، كام أنه سيتباهى إيجابياً أمام 
اآلخرين مبشــاركة مســؤوله ألفراحه وأحزانه، واألهم من 
ذلك االستامع واإلنصات إليه، فالتحفيز هو "املولد الرئييس 

للطاقة".
- لســنا إمارات نحن دولة اإلمــارات: تلك تغريدة غرد بها 
الشــيخ محمد بن راشــد ونحن نقول لســموه نحن عىل 

العهد ماضون.
- البيــت متوحد: كلمة أطلقها الفريق أول ســمو الشــيخ 

محمد بن زايد وجسد بها عزة الوطن وشموخه.

من هنا نبدأ
رأت مجلة درع الوطن لفائــدة القارئ أن تهدي إليه هذا 
الكتاب عىل أمــل أن يجد لديه قبوالً وأن يجد له مكاناً يف 

مكتبة كل حريص عىل القراءة والتثقيف الذايت •
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من التاريخ

تران هونج داوو القائد الفيتنامي من ساللة "تران"، ولد عام 1228م وتويف عام 1300م، وسمي 
باألمري تران كيوك توان، وقاد الجيوش الفيتنامية التي صدت ثالث محاوالت لغزو فيتنام من 
قبل املغول يف القرن الثالث عرش، واعتربت انتصاراته من بني أعظم االنتصارات يف التاريخ 
العاملي، كام أعترب القائد من بني أعظم القادة الذين حققوا النجاح يف مجال التكتيك العسكري.

إعداد:-مد املشرف خليفة
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ولــد األمري تران عام 1225 ميــالدي لألمري تران ليو األخ 
األكــرب لإلمرباطور تران ثاي تونج، وقد تلقى التعليم من 
قبل عدد من املعلمني عىل أمل أن يكون يف يوم ما قائداً 
متعلامً ليحكم فيتنام بكفاءة، ويف تلك األيام نجح املغول 
يف غزو معظم دول آســيا الوســطى ورشق أوروبا، وبعد 
أن ألحقوا الهزمية بعدد من أعدائهم بعثوا برســلهم إىل 
فيتنام ليســمحوا لجيوشــهم باملرور ملواصلة فتوحاتهم، 
ولكن اإلمرباطور تران شك يف أن طلب املرور األمني إمنا 
هو عبارة عن حيلة لغزو بالدهم، ولهذا رفض أن يسمح 

للمغول باملرور عرب أراضيهم.
يف عــام 1258 غزا املغــول رغم ذلك فيتنــام يف أول 
حرب يف تاريخهم واحتلــوا العاصمة ثانج لونج "هانوى 
الحاليــة"، وكان الفيتناميــون قد أحرقــوا العاصمة قبل 
استيالء املغول عليها حتى ال يجد الغزاة ما يسلبونه من 
املدينة من مؤن أو متاع، وأخذ الفيتناميون أرسهم بعيداً 
عن املدينة، وملا شــعروا بأن املغــول قد أرهقهم التعب 
والجوع واألمراض اســتغل القائد ضعفهم وشن هجوماً 
عليهــم، وعندما حاولوا االنســحاب والعــودة لديارهم 

سلط عليهم أقواماً يف الشامل فساموهم سوء العذاب.

غزو ثالث
يف عام 1287 حاول املغــول للمرة الثالثة غزو فيتنام 
لينتقمــوا ملــن فقدوهــم يف حروبهم الســابقة ضد 
الفيتناميني، وبحــث اإلمرباطور "كو بالي خان" هذه 
ـان عىل رأس  املــرة بأحــد أفضل أبنائــه األمري توجهـ
الجيش، وكــون املغول بالتعاون مــع الصينيني هذه 
املرة قوة أكرث نفراً وعدة من املشــاة والخيالة إضافة 
ألســطول بحري وبقوة 500,000 مقاتل حاولوا غزو 
فيتنــام. يف بداية الغزو الحــق املغول الهزمية مبعظم 
القــوات الفيتنامية التي كانت مركــزة عند الحدود، 

القائــد الفيتنامــي تـــران هونـج داوو
من أعظــــــم القـــــادة / .ــــال التكتــــيك العسكــــــري
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كان تران أستاذ9 
/ فن القتال 
االسBاتيجي 

مستخدمG طبيعة 
اNرض Lدارة معاركه 

عT الغابات الكثيفة 
واتبع أسلوب الكر 

والفر

وقام األمري توجهان بتدمري معظم األسطول الفيتنامي 
الــذي كان يقوده الجرنال تران خــان، كام قاد األمري 
ـا خيالتــه وأرس الحامية التــي كانت عىل  آريــك كابـ
حــدود فيتنــام والصني، ونتيجــة لهــذه الهزائم أمر 
اإلمرباطور تران نهان تونج الجرنال تران خان بالعودة 
ملحاكمته عســكرياً عىل ما لحق به من هزائم ولكن 
الجرنال أجل العــودة وجمع قواته من جديد واحتل 
حامية إســرتاتيجية، ويف انتظار األمــري توجهان الذي 
فوجــئ لحظة قدومه بهجوم فيتنامي غري متوقع مام 
دفعه لالستســالم وأيقن قائد جيش االحتالل املغويل 
أن الدعم الذي كان يتوقعه ومؤن األسطول التي كان 
ينتظرها قد قطعت، ودمرت، وأدى ذلك إىل أن تصاب 
القوات املنغولية املتقدمة بالفزع والفوىض. واستغل 
الفيتناميون الفرصة واستخدموا حرب العصابات التي 

يجيدونها وألحقوا بالقوات املنغولية خسائر فادحة.

معركة نهر باخ دانج
مل يكن األســطول املنغويل يعــرف مخاطر تضاريس 
نهر باخ، وكان الجرنال الفيتنامي قبل وصول الحملة 
املنغوليــة للنهر قد أعد فخاخــاً من الحديد الصلب 
وأعمــدة خشــبية ال ترى مــن خالل املــد البحري 
وتعييق حركة املرور، وعندما تقدمت ســفن املغول 
أصيبت يف مقتل وأغرقت بســبب ما تعرضت له من 
أعمدة وفخاخ حديدية، وقامــت القوات الفيتنامية 
بقيادة تران هنج داوو بحرق 400 ســفينة منغولية 
وأرس مــا تبقى مــن البحارة، وهكــذا تحطم وتدمر 
كامل األسطول املنغويل وتم أرس قائده، وكانت قوات 
فرســان األمري توجهان أكرث حظاً إذا رغم التعرض لها 
إال أنها استطاعت الهرب عىل دفعات إىل الصني وإن 

مل ينج بعضها من التعرض رغم ذلك لإلصابة.

الوالء
رغم أن كل قوات الجيش كانت تحت سيطرة تران هنج 
داوو إال أنه مل يفكر يوماً يف أن ينشق عن األرسة، وظل 
وفياً لإلمرباطور، وبعد فوزه يف ثالث معارك ضد املغول، 
أصــدر اإلمرباطور أمراً مبنح تران هنج داوو لقب القائد 
األعىل للجيش الفيتنامي، ورصح له مبنح من يشــاء أي 
رتبة أو لقب دون الرجوع إليه، غري أنه مل يستغل هذه 
الفرصة، وكان يطلب من األثرياء دعم الجيش ومينحهم 

تقديراً لذلك ألقاباً رسمية.

القائد الشاعر
كان الجــرنال تران يتميز بعدد مــن الصفات من بينها 
أنه كان شاعراً، غري أنه تفرغ للخدمة العسكرية عندما 

دعت الحاجة لذلك.

يف القــرن الثالث عــرش للميالد اجتاحت قــوة مدمرة 
قــارة رشق آســيا تاركة مســارات من الدمــار خلفها، 
وعمــدت للقتــل دون رحمــة، وللقتــال دون توقف، 
وكانت هذه القوة الغازية قد عرفت باسم غزاة املغول 
بقيــادة جنكيز خان الذي عمــد إىل توحيد القبائل ثم 
امتــدت إمرباطوريتــه لتشــمل أوروبا وآســيا وبولندا 
وأفغانســتان والعراق وأملانيا وأوكرانيا، وبعض مناطق 
من اإلمرباطورية الروســية، وبعد وفاة جنكيز خان قرر 
حفيــده كو بالي خــان التوجه لغــزو جارتهم الصغرية 
يف الجنــوب دولــة: داي فيت (فيتنــام)، وعندما عرف 
اإلمرباطــور الفيتنامي نية غزو بلده وجد نفســه أمام 
أمرين: االستســالم أو القتال وكانت الظواهر تشري إىل 
أن هذا البلد الصغري يف الحجم وعدد الســكان ال طاقة 
له مبواجهة الصني ولكن اإلمرباطور استشــار شعبه رغم 
أن النســبة بني البلدين من حيث العدد نسبة واحد إىل 
خمســة، وكانت اإلجابــة باإلجامع: القتــال ثم القتال، 

واستجاب القائد لنداء شعبه فكان النرص حليفه.

النصر نص\ احلق

وفاته
يف عــام 1300م تــويف الجــرنال عن 73 عامــاً، وبعرثت 
رفاته عند شــجرة البلــوط التي زرعهــا ودفن بالقرب 
منها اســتجابة لرغبته. وكان الراحل قد قاد جيشــاً من 
املتطوعني الفقراء والفالحني ضد جيوش املغول الجرارة 
التي غزت معظم دول آســيا، وهزمهم بأسلوب تكتييك 
عســكري من خالل استغالل أســلوبهم يف القتال الذي 
كان يعتمــد عىل الرضبات الصاعقــة كالربق واملناورة، 
واتبع أســلوب الكر والفــر Hit and Run، وكان تران 
أســتاذاً يف فن القتال االســرتاتيجي مســتخدماً طبيعة 
األرض إلدارة معاركــه عــرب الغابــات الكثيفة ومجاري 

املياه حيث ال يكون للخيالة أثر يذكر. 

من نصائحه لضباطه
"عندمــا يتقدم العدو كشــعلة من نار ورياح يســهل 
التغلب عليه، وحني يســتخدم الصرب مثــل دودة الغز 
حني تقضم األوراق بحثاً عن نرص رسيع نحتاج ملواجهته 
بضباط أكفاء، وأســاليب تكتيكيــة متاماً كام يحدث يف 
لعبة الشطرنج، ويف كل األحوال يجب أن يكون الجيش 
متوحــداً، عىل قلب رجل واحد..مثل األب واالبن داخل 
األرسة الواحدة، ويجب معاملة الناس بإنسانية لنضمن 
جــذوراً عميقــة، وقواعد معمرة". ويعتــرب جرنال تران 
كبطل قومي لدى الشعب الفيتنامي، ويحمل عدد من 

املدن اسمه تقديراً له•

املصادر:
- كتاب التعليم كأداة سياسية يف آسيا، 2009.
- أرسة تران وهزمية املغول.
- فيتنام يف املايض والحارض، أندرو وهنىل.
- تاريخ فيتنام، تيلر، 2013.
- ويكيبديا: املوسوعة الحرة.



الجريمــــــــة االلكترونيــــــة والــــــدور الوقـــــائي 
إن الجرميــة اإللكرتونية هي التي يتــم ارتكابها من خالل 
االستخدام أو االســتغالل غري الرشعي ألجهزة الحاسوب أو 
تقنية املعلومات، والتي نــص عليها القانون االتحادي رقم 

(2) لسنة 2006. 
فالجرائــم اإللكرتونية تختلف أشــكالها قد تبدأ من 
السب والتشهري وانتحال الشــخصية وتزوير البطاقات 
االئتامنية، مروراً باالبتزاز، والنصب واالحتيال، والقرصنة 
اإللكرتونيــة والحســابات البنكية واالســتغالل الجنيس 
للمراهقني، واالبتزاز وتشــويه ســمعة األفراد واالعتداء 
عــىل امللكيــة الفكرية، والســب والقذف عــرب مواقع 
التواصل االجتامعــي، والتحريض عىل العنف أو ازدراء 
األديان أو طوائف باملجتمــع، أو الرتويج ألخبار كاذبة 
مــن شــأنها تهديد األمــن الداخيل، وغريهــا من أنواع 

الجرائم اإللكرتونية.

التصدي للجرمية
فقد شــكلت رشطــة أبوظبي فريقــاً متخصصــاً ملكافحة 
الجرائــم اإللكرتونية تســتقبل البالغــات وتضطلع مبهمة 
البحــث عرب املواقــع اإللكرتونية وحجبهــا إن كان إباحية، 
فضالً عن تشــكيل الرشطة فرقــاً ميدانية للبحث والتحري 
لبعــض البالغــات أو ورود أي معلومــات لحدوث جرمية 

تتطلــب مزيداً من البحث، وإما طريقــة التبليغ فتتم من 
قبل املبلّغ نفسه بالتوجه إىل أقرب مركز رشطة أو إىل إدارة 
التحريات واملباحث الجنائية (قسم الجرمية املنظمة - فرع 

الجرائم اإللكرتونية)، لفتح بالغ أو تقديم شكوى. 
وكام ميكن للجمهــــور التواصل مع الرشطة يف حال 
تعرضهــم للجرائم اإللكرتونية، وذلــك من خالل غرفة 
العمليــات املركزيــة (999) أو عن طريــق الدوريات 
اإللكرتونيــة يف حالــة وجــود أي معلومـــة أو خرب قد 
يســبب جرميــة يف حــد ذاتها، وأيضاً هنــاك املصــادر 
الرسيــــة  أو االتصــال بهاتــف رقــم (025127777) 
أو االتصــال عىل خدمة أمــان اإللكرتونية (8002626) 

التابعة لرشطة أبوظبي.

تعاون مجتمعي
أشــار بعض العلــامء إىل أن مكافحة جرائــم النصب فرض 
عني عىل املسلمني إذ ينبغي لكل من له قدرة عىل التصدي 
لهذا "الطوفان"  من نصٍب هاتفي والكرتوين، أن يقف أمام 

واجبه الرشعي.
إن معظــم ضحايا النصب االلكــرتوين من املتعرثين 
اقتصاديــاً والعاطلــني عــن العمل وأكرثهــم من فئتي 
الشــباب، وأما الُجناة فهم عىل هيئة فرق مدّربة، توّزع 

األدوار االحتيالية فيام بينها بإتقاٍن شديد.
ولألرسة دور وقايئ للتصدي لهذه الظاهرة من خالل 
توعية األبنــاء اجتامعياً، عــن طريق االلتقــاء العائيل 
وتبادل الحوارات والنقاشات حول الظواهر واملشكالت 
التــي تحدث يف املجتمــع، بتنبيه األبناء بسلســلة من 
اإلجــراءات الوقائية للحامية من االســتغالل االلكرتوين 
أهمها عدم الرد عىل األرقــام الغريبة والدولية خاصة، 
وتجاهل أي رســائل نصية أو الكرتونية مجهولة املصدر 
أو من غرباء، كام يقــوم الوالدين بدور مهم يف الرقابة 
عىل هواتف أبنائهــا واملواقع االلكرتونية التي يرتددون 
عليها والرســائل التي تردهم، باإلضافة إىل بناء جســور 

الثقة واملصارحة بني الوالدين واألبناء اجتامعياً حتى ال 
يقدمون عىل املشاركة دون علم األهل.

وللمجتمع بكافة مؤسساته ومنها املؤسسات الثقافية 
واالجتامعيــة دور بالتصدي لهذا االحتيال بالتعاون مع 
وســائل اإلعالم لتنظيم حمالت توعية واســعة النطاق، 
إىل جانب التنســيق مع مؤسســات االتصاالت بالدولة 
للعمل عىل منع انتشــار تلك الرســائل املضللة وغريها 

من وسائل النصب االلكرتوين. 

نصائح هامة
يجــب إهامل وعــدم االلتفات إىل الرســائل التي ال نعرف 
ُمرسليها، وهناك طرق لحجب وإلغاء هذه الرسائل تلقائياً 
مرشوحــة يف أي خدمة للربيد االلكــرتوين، وعدم وضع أي 
معلومات شــخصية أو حســابات بنكيــة أو أرقام بطاقات 
االئتــامن يف الكمبيوتــر، كام يفّضل عدم تســجيل بريدك 
االلكرتوين يف مواقع املنتديات املشبوهة، واستخدام برامج 
الحاميــة، وتغيري كلامت الرس بشــكل دوري، والتبليغ عند 
الريبة أو الشــك يف أي موقع وجهة إلكرتونية غري قانونية، 
وعدم رشاء من مواقع شــبكة االنرتنت إالّ من خالل بطاقة 
ائتامنيــة محــددة املبلغ ويفضل يكون مبلغاً بســيطاً وأالّ 

يتجاوز 1000 درهم.
وعدم تقبّـــل العروض الدعائية التــي تأيت لهم عن 
طريــق الربيد اإللكــرتوين، ألنها تكون خياليــة وأغلبها 
لالحتيال عىل األشخاص غري الحذرين، والحذر أيضاً من 
اإلجابة عن بعض املعلومات الشــخصية عندما يسألك 
أي موقــع، وعنــد الرشاء من مواقع املــزادات ألن أكرث 

عمليات النصب تتم عرب مواقعها.
أما االتصاالت الهاتفية أو الرســائل النصية االحتيالية 
التي ظهرت بوادرها حديثاً فإن أغلبها تكون محلية أي 
من داخل الدولة، ومن السهل ضبط مرتكبيها والسيطرة 
عليها، وللرشطة دور كبري يف الكشف عن هذه الجرائم 
وتوعية أفراد املجتمع بها والتوعية بأخطارها وإرصارها 
بــل وثقتها بأنه ســيتم ضبط مرتكبي هــذه العمليات 

االحتيالية قريباً.

نصب مرشوعة
هناك بعض عمليات النصب ما هو مرشوع كإرسال رسائل 
نصيــة إىل القنوات الفضائية أو االتصال وإرســال رســائل 
نصية للمنشآت التي تستخدم أساليب عّدة لجر ضحاياها 
بأوهام ربحيــة كاذبة، ضارباً مثاالً عىل "غرف الدردشــة" 
أو اتصــال ضحية مــن هاتفه برشكة تقــّدم جوائز ربحية، 
والبقــاء منتظراً مدة زمنية تصــل أحياناً إىل 20 دقيقة من 
أجــل الوصول إىل جائزة وهميــة تكون قد كلفته مئات أو 

آالف الدراهم•
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استشارة قانونية
ميدالية اليوبيل الذهبي لتشكيل 

لواء زايد ا9ول

أوصافها:
الوجــه األمامــي: قرص 
مســتدير مــن الذهب 
بداخلــه دائرة نقش يف 
منتصفها صورة ســيفني 
متقاطعــني ويف أعالهام 
صغــريان  خنجــران 
متداخــالن ومتقاطعان 
األســفل،  إىل  حافتاهام 
ويف الدائــرة الخارجيــة 
من جهــة األعىل كتبت 
اإلمارات  دولــة  عبارة" 

العربية املتحدة  - القيادة العامة للقوات املســلحة"، 
أما يف األســفل فقد كتبت عبــارة "القوات الربية  لواء 

زايد األول املدرع/3." 
الوجــه الخلفي: تربز بداخلــه خمس دوائر تحمل كل 
دائرة منها شــعارات تطــور القوة منذ تأســيس هذا 
اللواء عام 1951، وكتب يف األعىل اليوبيل الذهبي ويف 

الوسط ذكرى مرور "50 عاماً" عىل تشكيل اللواء.
 

رشيط امليدالية:
مــن القامش الحريــري، عرضه 37مم ، مقســم أفقياً 

كاآليت :
- الوسط: باللون الفيض العريض. 

- عىل جانبي اللون األوسط من الداخل للخارج : لون 
أحمــر ثم لون أبيض ثم لون أســود ثم لون أبيض ثم 
لون أخرض ، وكتــب الرقم "50" بطريقة بارزة للداللة 

عىل اليوبيل الذهبي  وكذلك الشارة.

شارة امليدالية:
مــن نفس قامش الرشيط ، طولهــا 37 مم وعرضها 

10 مم.

الطبقة :
تتكــون ميدالية اليوبــيل الذهبي لتشــكيل لواء زايد 

األول من طبقة واحدة.

أسباب املنح:
متنح هذه امليدالية لجميع منتســبي لــواء زايد األول 
املوجوديــن يف الخدمة يف األول مــن مايو عام 2002، 
كــام متنح هذه امليدالية لكل من خــدم يف هذا اللواء 

سابقاً ومتت إحالته إىل التقاعد.

أوسمة وميداليات

عقدة املال

هل إزعاج أحد األشــخاص يســتخدم واتســاب أو فايرب أو 
تانجو أو غريها من وسائل االتصال الجديدة - يشكل جرمية 

يعاقب عليها القانون؟
تعددت وسائل االتصال والتطور االجتامعي بني البرش ومن ضمن 
وسائل التطور الجديدة  خدمات منوعة لالتصال بني األفراد و التي 
متثل شــخص املتصل فطاملا هذه الخدمات تندرج ضمن وســائل 
االتصال املعروفة واملكشوفة والتي تعرف عن صاحبها  فاملعاكسة 
عليهــا تعد جرمية كمثل االتصال عىل الهاتف، أن رشكات التواصل 

االجتامعي الكبرية واملشهورة كمثل واتساب أو فايرب تتعمد أن يكون حساب املشرتك برقم الهاتف الفعيل للمشرتك، وهذا 
يدل أن املشــرتك يعرب عن نفســه ويعرب عن هاتفه طاملا ال ميكن لشخص آخر اســتخدام الرقم الشخيص, لهذا فإن إزعاج 
املشــرتكني عىل هــذه الخدمات تعد من الجرائم املعاقــب عليها يف القانون، كام لو كنت تزعج شــخص أخر عرب رشكات 

االتصال املعروفة، فهذا اإلزعاج  يشكل جرمية يعاقب عليها القانون.

إعداد: أمل احلوسني

الرشطة وتدفق املال يف يديه فأدمن جميع أنواع املخدرات، 
حيث عاش حياة الرفاهية بكل أنواعها.

فــكان التحول الحقيقــي يف حياته حني فكــر يف الزواج 
بفتــاة، لكنه اصطــدم بالواقع الذي أصبح عليه وترســخت 
لديه قناعة بأن فتاة مثلها لن توافق عىل الزواج من مدمن 

ومروج مخدرات.
وفكر كثرياً يف التوبة، وقطع طريقاً شــاقاً للغاية للتخلص 
من اإلدمان، فقد قرر الشاب الزواج بالفتاة التي يحبها، عىل 
الرغم من عدم تطهري نفســه من تجــارة املخدرات، وعاش 
معها حياة مستقرة من دون أن تعلم شيئاً عن نشاطه حتى 
حملت فتضاعفت سعادتهام، لكن الزوجة تعرضت لعملية 
إجهاض، وتجاوزا األمر، لكن تكرر اإلجهاض مرات عدة حتى 
بات كابوســاً يؤرق حياتهام، خصوصاً بعد لجوئهام إىل عدد 
كبــري من األطباء يف دول مختلفــة دون جدوى أو الحصول 

عىل سبب علمي لعملية اإلجهاض.
ومــع مرور الوقت وإجهاض زوجته املتكرر ســيطر عىل 
الشــاب شــعور بالذنب تجاه زوجته وترسخت لديه قناعة 
بأن يدفــع مثن تجارة املخدرات، ولن يــرزق بطفل يف ظل 
الحياة امللوثة التي عاشــها ، فقرر التخلص من هذه التجارة 
وكل ما نتج عنها من مكاســب وأمــوال وبدء حياة جديدة 
رشيفة وتربع بجميع أمواله إىل الجمعيات الخريية، وشــعر 
براحة كبــرية، خصوصاً أن الله وفقه إىل عمل رشيف دخله 

قليل لكنه حالل.

          قصة من احملكمة

تربع شــاب مدمن ومروج مخدرات تائب، بسيارات فارهة 
وثروة كبــرية جمعها من تجارة املخدرات، بعد أن ســيطر 
عليه شــعور بالذنب نتيجة تكــرار تعرض زوجته لإلجهاض 
حتــى بات حلم اإلنجاب بعيد املنال بالنســبة إليه، ومتلكه 

شعور بالندم والذنب.
حيث حــرض الشــاب إىل الرشطة طواعيــة حتى تكون 
قصته منوذجاً للشــباب الذين يغريهم املــال ويدفعهم إىل 
االنخراط يف الجرمية حيث لجأ إىل قســم الرعاية النفســية 

واالجتامعية يف اإلدارة.
حيث نشأ يف أرسة ذات دخل بسيط وأرسة مكونة من 
والدين و12 من األشــقاء وهو دائم الخالف مع أشــقائه 
احرتف إثارة املشــكالت وتعرف إىل أصدقاء السوء وأصبح 
يقــيض أوقاتاً طويلة خارج املنزل، غــري مباٍل بحال أرسته 
أو مرض والده املقعد الذي منعه الشــلل من متابعة حال 

ابنه ورعايته.
وكان دامئاً يشــعر بعقدة املال، خصوصــاً بعد أن أدمن 
تعاطي الكحوليات وبعدها أدمــن املخدرات وبات مطالباً 
بتوافر املال حتى يستطيع مجاراة أصدقائه املدمنني، فتطور 
به األمر تلقائياً واتجه إىل الرسقة للحصول عىل املال. حيث 
قرر ترويج املخدرات التي أدرت مبالغ كبرية لدرجة جعلته 
ميتنع عن الرسقة وركز يف الرتويج فقط حتى ال يقع يف أيدي 
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Migraine الصداع النصفي..الشقيقة
مرض مزمن يصيب نصف الرأس

صـــــــــداع الـــــرأس، الشــقيقــــة أو الصــــداع 
النصفي Migraine، ميكــن أن تكــون عوارضها شــديدة 
جداً، تجعل من املصابني بها يفكرون، أحياناً، فقط بإيجاد 

مكان مظلم وهادئ لالستلقاء.
تختلــف آالم الصــداع النصفي (الشــقيقة) عــن كل آالم 
األنــواع األخرى مــن الصــداع. ويصيب هــذا النوع من 
الصداع جزءاً واحداً من الرأس أي بشــكل نصفي. ويعاين 
منه 25 % من النســاء و8 % مــن الرجال طوال حياتهم. 
واملرأة أكرث عرضة لنوباته والســيام يف مرحلة (سن اليأس) 

لتغيري معدالت الهورمونات األنثوية لديها.
يف بعض الحاالت تظهــر عالمات تحذير لصداع الرأس 
الشــديد هذا، أو تكــون مصحوبة بعالمــات مثل ومض 
الضوء، وتشــوش يف الرؤية Blurred Vision أو الشــعور 
بوخز يف الذراع أو الرجل. كثرياً ما تكون الشقيقة مصحوبة 
بأعراض إضافية، مثل الغثيان، التقيؤ، والحساسية املفرطة 
للضوء والضجيج. قد تكون الشــقيقة شديدة لدرجة شل 

حركة املريض لعدة ساعات أو حتى أيام.
حتى اآلن، ال يوجد عالج شــاف للمرض، ولكن األدوية 
تســاهم يف تقليل معدل ظهور الشــقيقة ووقف الصداع 
مبجــرد أن يبدأ. تنــاول األدوية املناســبة، إىل جانب قيام 
املريض بإجراءات وتغيريات بنمط الحياة ممكن أن تؤدي 

إىل تحول هائل يف مجرى مرض الشقيقة.

أعراض الشقيقة
قد تكــون نوبات أعراض الشــقيقة مصحوبــة بجزء من 

األعراض التالية أو جميعها:
 -  أمل بــني معتــدل وشــديد، يف أحد شــقي الــرأس أو يف 

الجانبني.
 -  صداع يرافقه الشعور بنبض أو رضبات يف الرأس.

 -  ازدياد حدة األمل خالل القيام بجهد جسدي.
 -  آالم تشوش قدرة الشخص عىل القيام بعمله املعتاد.

 -  الشعور بالغثيان، مع أو بدون التقيوء.
 -  حساسية للضوء والضجيج.

عادة ما تســتمر نوبة الشقيقة ما بني 4 - 72 ساعة إذا مل 
يتم عالجها، أما تواتر النوبات فيختلف من شــخص آلخر، 
قد تظهر الشــقيقة عدة مرات يف الشــهر أو مرة أو مرتني 

فقط يف السنة.
هناك تفاوت بحدة الشقيقة، لدى غالبية األشخاص يظهر 
الصداع بدون عالمات إنذار سابقة. وقد سمي هذا النوع 
 Common من الشــقيقة يف املايض بالشقيقة الشــائعة
Migraine. بينام تظهر لدى جزء آخر من املرىض عالمات 
إنذار مبكرة، وقد سمي هذا النوع من الشقيقة يف املايض، 

.Classical Migraine بالشقيقة التقليدية

يشعر األشخاص بعوارض اإلنذار املبكر للشقيقة قبل 15 - 30 
دقيقة من بدء الصداع، وقد تستمر عالمات اإلنذار حتى بعد 

بدء الصداع، وممكن أن تبدأ فقط بعد ظهور الصداع.
فيام ييل عالمات اإلنذار املبكرة التي يشــعر بها الناس:  رؤية 
وميض – ملعان الضوء،  مالحظة خطوط تبهر النظر، وبأشكال 
يف مجال الرؤية، الشــعور بانتشار بطيء لبقع عمياء يف مجال 
الرؤية (تشــويش الرؤية)، الشــعور بحكة إضافة إىل شــعور 
مشــابه لوخــز اإلبر يف إحــدى الذراعني أو إحدى الســاقني، 
ويف أحيان متباعدة، يســود الشعور بالوهن أو اضطرابات يف 

القدرة عىل الكالم.

عالمات الصداع لدى األطفال
تبدأ الشــقيقة بالظهــور، عــادة، يف فرتة الطفولــة، يف جيل 
املراهقة أو لدى الشــباب. وقد ينخفض تواترها أو تكون اقل 
شــدة مع البلوغ. تستمر نوبة الشــقيقة لدى األطفال لفرتة 
أقرص منها لدى الكبار، بينام ميكن لألمل أن يشل حركة املريض 
ويصاحبه شعور بالغثيان، التقيؤ، الدوخة والحساسية املفرطة 
للضوء، وعادة ما يشعر األطفال بالشقيقة يف كال شقي الرأس.
قد يشــعر الطفل بكل عالمات وعوارض الشقيقة: غثيان، 
تقيؤ، حساسية مفرطة للضوء والضجيج دون الشعور بصداع. 
 Abdominal Migraine هذا النوع يسمى الشقيقة البطنية
وعادة يكون من الصعب تشخيصه. األمر املشجع هو أن جزء 

من األدوية الفعالة لدى البالغني، فعالة أيضاً لدى ألطفال.

عالج الشقيقة
هنــاك العديــد مــن األدويــة التي تــم تطويرها، تســاهم 
يف عالج الصــداع النصفي. وباإلضافة، هناك أدوية تســتخدم 

عــادة لعالج أمــراض أخرى ولكنهــا قد تســاعد يف تخفيف 
الصداع أو منعه.

ميكن تقسم أدوية عالج الشقيقة إىل مجموعتني:
1: عالج الشقيقة مبسكنات األمل.
2: عالج الشقيقة بأدوية وقائية.

اختيار اإلســرتاتيجية املالمئة لكيفية عالج الشــقيقة يتم بعد 
األخذ بالحســبان تواتر وشدة الصداع ومدى تأثريه عىل قدرة 

املريض عىل إدارة أموره اليومية ووضعه الصحي.
الجدير ذكره أيضاً، إن هناك أدوية غري محبذة لالستعامل من 
قبل النســاء الحوامل أو النساء املرضعات. بعض األدوية غري 
مالمئة لألطفال، ويستطيع الطبيب أن يساعد يف إيجاد الدواء 

األنسب لكل مريض.

مسكنات األمل
يتــم تحقيق أفضــل نتيجة عند تناول املســكنات فور ظهور 
عالمات وعوارض الشــقيقة، وميكــن للراحة أو النوم يف غرفة 
مظلمة بعد تناول املســكنات التالية، أن تساعد عىل تخفيف 
األمل: مضادات االلتهاب غري الستريوئيدية NSAID،  الرتيبتان،  

االرغو   ergot، أدوية مانعة للغثيان، أدوية مهدئة.

أدوية وقائية وعالج الشقيقة
ميكن للعالج الوقايئ أن يقلل من تواتر، شدة ومدة الشقيقة، 
وأن يزيد من نجاعة األدوية وعالج الشقيقة وعوارضها، والتي 
يتم اســتخدامها أثناء حدوث نوبات األمل. قد يويص الطبيب 
بتنــاول أدوية الوقاية يومياً أو فقط يف الحاالت التي تشــمل 

محفزات ميكنها أن تثري نوبات الشقيقة.
يف معظم الحــاالت، ال تنجح أدوية الوقاية مبنع الصداع كلياً، 

ولبعضها تأثريات جانبية خطرية جداً.
للحصول عىل أفضل النتائج يجب استشارة الطبيب قبل تناول 
األدويــة التالية:   األدويــة ملعالجة األمراض القلبيــة الوعائية،   
 ،Anti Convulsive مضادات االكتئاب،   مضادات االختــالج
ســيربوهيباتيدين Ciprohepatidine، ذيفــان البوتولني من 

.A Botulin Toxin النوع

الوقاية من الشقيقة
الوقاية هو عالج الشــقيقة األفضل، سواء كان املريض يتناول 
مســكنات اآلالم أم ال، هنــاك بضع تغيــريات يف منط الحياة 
بإمكانها املســاهمة يف تقليل عدد نوبات الشقيقة وتخفيف 

حدتها، ومنها:
 -  االمتناع عن العوامل املحفزة للشقيقة.

 -  الحرص عىل مامرسة الرياضة بشكل ثابت.
 -  الحد من تأثري االسرتوجني.

العالجات البديلة
عالج الشــقيقة بطرق بديلة، من املمكن أن يساعد األشخاص 
الذيــن يعانون من صداع نصفي مزمن: عــالج بالوخز،  عالج 
االرتجاج البيولوجي، التدليك،  األعشاب، الفيتامينات واألمالح.
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أحدث العالجات

اكتشــف باحثون يف جامعة هارفارد األمريكية طريقة 
جديــدة ملكافحة رسطــان الدمــاغ بواســطة الخاليا 

الجذعية.
ويف دراســة أجراها الباحثــون األمريكيون عىل فرئان 
مخترب، اســتخدموا خاليا جذعية مهندسة وراثياً تفرز 
مواد ســامة من التكسينات القاتلة للخاليا الرسطانية، 
بينام ترتك الخاليا الســليمة عــىل حالها، وال تلحق بها 

أي رضر.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» اللندنية أن اليشء األهم 
يف هــذه الدراســة هو أن الخاليــا املعدلة متكنت من 
إزالة الســم القاتل لألورام الخبيثــة، بعد االنتهاء من 

مهمته دون أن تتأثر به.
وخــالل التجارب التــي أجريت عــىل الفرئان، متت 
إزالة الورم الرئيــيس يف الدماغ جراحياً، قبل أن يتم 
وضــع الخاليــا الجذعية يف مكانه، عىل شــكل مادة 
هالمية قابلة للتحلل الحيــوي، بهدف إبادة الخاليا 

الرسطانية املتبقية.

وصف باحثــون يف جامعة جالســجو الربيطانيــة عقاراً 
جديــداً يخفض معــدل وفيات مرىض األزمــات القلبية 

بنسبة 20 % بأنه ميثل تقدماً كبرياً يف العالج.
ويدعى العقار الجديد LCZ696، وقد توقفت التجارب 
اإلكلينيكيــة التي أجريــت عليه مبكــراً عندما وصفت 
النتائج بأنها مدهشة، وأنتجت نسب بقاء أفضل للمرىض 

من عالج املعيار الذهبي إنالبريل.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» اللندنية أن العقار الجديد، 
الذي أدرجته منظمة الصحة العاملية ضمن العقاقري التي 
ال ميكن االســتغناء عنها، قد يحل محل العقار الســابق. 
ويشــري الباحثــون إىل أن العقار الجديد يشــكل تقدماً 
كبرياً يف عالج األزمات القلبية، التي توصف بأنها مشكلة 

صحية رهيبة.

الخاليا الجذعية لعالج رسطان الدماغ

إعداد: مرمي الرميثي

زيت الزيتون يعالج ا3زمات القلبية
أكــد الباحثون األمريكيــون، أن زيت الزيتون ميكنه 
أن يعكس األزمات القلبية، وذلك بعد اكتشافهم أنه 
يساعد العضالت املريضة عىل ضخ الدم بصورة أكرث 

فاعلية.
وذكــرت صحيفة "ديــيل تلغــراف" اللندنية، أن 

إصابــــــــات أدمغــــة ا3جنـــــة تســــبب التوحــد

عقار واعد لألزمات القلبية

أظهرت دراســة جديدة، أجراهــا باحثون يف جامعة 
برنستون األمريكية، أن إصابات الدماغ التي تحدث 
للجنــني يف داخل الرحم أو تحدث مبكــراً أثناء منو 
الطفــل، ميكن أن تكون ســبباً جذرياً ملرض التوحد، 
ونقلت صحيفة «دييل ميل» عن الباحثني األمريكيني 
قولهــم: إن األرضار التــي تصيب املخيــخ ميكن أن 
تســهم يف اضطرابات التوحد الطيفــي، وغريها من 
األمراض املتعلقة بنمو األعصــاب، يف مرحلة الحقة 

من الحياة.
واملعــروف أن املخيــخ يشــكل نحــو 10 % من 
كتلــة املخ فقــط، وهو املســؤول بصورة رئيســية 
عــن الوظائف املتعلقة بالحركة، مثل تنســيقها مع 

األنشطة األخرى.
 ولكن يف مرحلــة الطفولة املبكرة يوجد للمخيخ 
دور أكــرب بكثــري من ذلــك، خصوصاً فيــام يتعلق 
بالتطــور االجتامعي، ويأمل الباحثــون اآلن أنه من 
خالل التعرف إىل األســباب الجذريــة للتوحد، فإنه 
ميكن إيجــاد طرق أفضل لعالج هــذا املرض، الذي 
يصيب نسبة يعتد بها من األطفال عىل امتداد العامل.

خصائص غذاء البحر األبيض املتوســط هذا، املعززة 
للصحة، معروفة جيدا.

واكتشف الباحثون يف جامعة إيلينوي األمريكية، 
أن الدهن الشــائع املوجود يف زيــت الزيتون: ملح 
األولييك العضوي، يســاعد القلــوب الضعيفة عىل 

استخدام دهون الجسم كوقود.
وميتص القلب الســليم الدهون ليستمد منها 
الطاقــة ويواصل ضخ الــدم، لكنه عندما 
يتعــرض للعطــب، فإنه ال يســتطيع 
ة الدهــون أو تخزينهــا،  معالجــ
لذلك يتــوق إىل طاقة بشــدة. 
وتــرتك الدهــون الســامة يف 
الجسم دون معالجة، حيث 
تســد الرشايــني، وتســبب 
النوبات القلبية والجلطات 

الدماغية.
إن أمــالح  وهكــذا فــ
األولييك املستمدة من زيت 
الزيتون، تحفز نشاط الجينات 
التــي تنتج األنزميات التي تفتت 
الدهون بدورها ليسهل عىل القلب 

امتصاصها.
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يعد كتاب املنهاج برشح صحيح مسلم بن الحجاج لإلمام 
أبــو زكريا محيــي الدين يحيى بــن رشف النووي املتوىف 
676هـ  من أعظــم كتب الحديث النبوي الرشيف ذلكم 
هو رشح صحيح اإلمام مســلم والذي هو ثاين كتاب بعد 
صحيح البخاري من حيث الصحة واألهمية وقبول علامء 

األمة له سلفاً وخلفاً.
قال النووي يف مقدمة رشحه: وإما صحيح مسلم رحمه 
الله فقد اســتخرت الله تعــاىل الكريم الرؤوف الرحيم يف 
جمع كتاب رشحه متوســط بني املخترصات واملبسوطات 
ال من املخترصات املخالت وال من املطوالت املمالت ولوال 
ضعف الهمم وقلة الراغبني وخوف عدم انتشــار الكتاب 
لقلة الطالبني للمطوالت لبســطه فبلغت به ما يزيد عىل 
مائة من املجلدات من غري تكرار وال زيادات عاطالت بل 
ذلك لكرثة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات وهو 
جديــر بذلك فإنه كالم أفصــح املخلوقات صىل الله عليه 

وسلم صلوات دامئات.
ثم بني اإلمــام النووي منهجه يف رشحــه فقال: "لكني 
اقترص عىل التوســط واحــرص عىل ترك االطــاالت وأوثر 
االختصــار يف كثري مــن الحاالت، فأذكر فيه أن شــاء الله 
جمالً مــن علومه الزاهرات من أحــكام األصول والفروع 
واآلداب واالشــارات الزهديات وبيــان نفائس من أصول 
القواعــد الرشعيــات، وإيضاح معــاين األلفــاظ اللغوية 
وأســامء الرجــال وضبط املشــكالت وبيان أســامء ذوي 
الكنى وأســامء آباء األبناء واملبهامت والتنبيه عىل لطيفة 
مــن حال بعض الــرواة وغريهم مــن املذكورين يف بعض 
األوقــات، وكذلــك اســتخراج لطائف من خفيــات علم 
الحديث من املتون واالســنانيد املستفادات وضبط جمل 
من األسامء املؤتلفات واملختلفات، والجمع بني األحاديث 
التــي تختلف ظاهراً ويظن البعض من ال يحقق صناعتي 
الحديث والفقــه وأصوله كونها متعارضات، وأنبه عىل ما 
يحرضين يف الحال يف الحديث من املسائل العمليات وأشري 
إىل األدلــة يف كل ذلك إشــارات إال يف مواطن الحاجة إىل 
البســط للرضورات، وأحرص يف جميــع ذلك عىل اإليجاز 
وإيضاح العبارات وحيث أنقل شــيئاً من أســامء الرجال 
واللغــة وضبط املشــكل واإلحــكام واملعــاين، وإذا تكرر 
الحديث أو االســم أو اللفظة من اللغة ونحوها بســطت 
املقصــود منــه يف أول مواضعه وإذا مــررت عىل املوضع 
اآلخر ذكرت أنه تقــدم رشحه وبيانه يف الباب الفالين من 
األبواب الســابقات وقد اقترص عــىل بيان تقدمه من غري 
إضافــة أو أعيد الكالم فيه لبعــد املوضع األول أو ارتباط 
كالم أو نحــوه أو غري ذلك من املصالح املطلوبات، وأقدم 
يف أول الكتــاب جمالً من املقدمــات مام يعظم النفع به 
أن شــاء الله تعاىل ويحتاج إليه طالبو التحقيقات، وأرتب 

ذلك يف فصول متتابعات ليكون أســهل يف مطالعته وأبعد 
من السآمات.

منوذج من الكتاب 
قوله صىل الله عليه وسلم: "َمْن َخَرَج ِمَن الطَّاَعِة، َوفَاَرَق 
الَْجاَمَعَة فاََمَت، َماَت ِميتًَة َجاِهلِيًَّة، َوَمْن قَاتََل تَْحَت َرايٍَة 
يٍَّة يَْغَضُب لَِعَصبٍَة، أَْو يَْدُعو إَِىل َعَصبٍَة، أَْو يَْنُرصُ َعَصبًَة،  ِعمِّ
ِتي، يَْرضُِب بَرََّها  فَُقِتَل، فَِقتْلَــٌة َجاِهلِيٌَّة، َوَمْن َخَرَج َعَىل أُمَّ
َوفَاِجرََهــا، َوَال يَتََحاَىش ِمــْن ُمْؤِمِنَها، َوَال يَِفــي لِِذي َعْهٍد 

َعْهَدُه، فَلَيَْس ِمنِّي َولَْسُت ِمْنُه".

 الرشح   
- قَْولُــُه "َمْن فَاَرَق الَْجاَمَعَة َمــاَت ِميتًَة َجاِهلِيًَّة" ِهَي ِبَكْرسِ 
الِْميِم أَْي َعَىل ِصَفِة َمْوتِِهْم ِمْن َحيُْث ُهْم فَْوَىض َال إَِماَم لَُهْم.

يٍَّة" ِهــَي ِبَضمِّ الَْعنْيِ  - قَْولُــُه "َوَمْن قَاتََل تَْحــَت َرايٍَة ِعمِّ
َدٌة َوالْيَاُء  وَكَْرسَِها لَُغتَاِن َمْشُهورَتَاِن َوالِْميُم َمْكُسورٌَة ُمَشدَّ
َدٌة أَيًْضا قَالُوا ِهَي اْألَْمُر اْألَْعَمى َال يَْستَِبنُي َوْجُهُه كََذا  ُمَشدَّ
قَالَــُه أَْحَمُد بُْن َحْنبٍَل َوالُْجْمُهوُر قَاَل إِْســَحاُق بُْن َراَهَويِْه 

َهَذا كَتََقاتُِل الَْقْوِم لِلَْعَصِبيَِّة.
- قَْولُُه "يَْغَضُب لَِعَصبٍَة أَْو يَْدُعو إَِىل َعَصبٍَة أَْو يَْنُرصُ َعَصبًَة" 
ــاِد الُْمْهَملَتنَْيِ َهَذا ُهَو  َهِذِه اْألَلَْفــاُظ الثََّالثَُة ِبالَْعنْيِ َوالصَّ
َواُب الَْمْعُروُف ِيف نَُســِخ ِبَالِدنَــا َوَغرْيَِها َوَحىَك الَْقاِيض  الصَّ

. اِد الُْمْعَجَمتنَْيِ َعْن ِرَوايَِة الُْعْذِريِّ ِبالَْغنْيِ َوالضَّ
فهــذا الكتاب من أفضــل الكتب التــي رشحت أحاديث 
النبي صىل الله عليه وســلم، فحريٌّ بــكل من يريد فهم 
حديث رســول الله صىل الله عليه وســلم أن يقرأ يف هذا 

الكتاب العظيم•

بغــــ!  صلـــى  من  صــــالة  حكـــم  ما  س. 
وضوء ناسي1 ؟

ج. إن من املتفق عليــه بني العلامء أن الوضوء رشط 
من رشوط صحة الصــالة ، وعليه فال تصح صالة من 
صــىل بغري وضوء ســواء كان عامداً أو ناســياً  لقوله 
صىل الله عليه وسلم : "ال يقبل الله صالة أحدكم إذا 
أحــدث حتى يتوضأ" متفق عليــه ، وعليه أن يتوضاً 
ويعيــد تلك الصالة  لكن الفــرق بني األول والثاين أن 
العامــد يأثم لتعمده الصالة بغــري وضوء وأما النايس 

فال إثم عليه. 

املنهاج من أعظم كتب احلديث

فتـــــــــــاوى 

دخول  عند  املسلم  يفعل  ماذا  س. 
وقت الصالة؟

ج. إذا دخــل وقت الصالة فعىل املســلم املبادرة إىل 
أدائها وعدم تأخريها ملا روى ابن مســعود: " سألت 
رسول الله صىل الله عليه وسلم: أي العمل أحب إىل 
الله؟ قال: الصالة عــىل وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر 
الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد يف ســبيل الله " 
متفــق عليه، ولهذا فإن املبادرة إىل الصالة هو األوىل 
وهو أعظم أجراً من تأخريها إىل وســط وقتها أو إىل 

نهاية وقتها .

س. من هو أول من يدخل اجلنة ؟
ج.  لقــد صح يف الحديث عــن النبي صىل الله عليه 
وســلم أنه هو من يشــفع يف دخول الجنة وأنه أول 
من يدخلها صىل الله عليه وســلم ثم النبيون عليهم 
الســالم ثم هذه األمة املحمدية ثم سائر األمم، قال 
رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: " آيِت بَاَب الَْجنَِّة يَْوَم 
الِْقيَاَمِة فَأَْســتَْفِتُح فَيَُقوُل الَْخــاِزُن: َمْن أَنَْت؟ فَأَقُوُل: 
ــٌد. فيقوُل: بَك أمــرت أَن الأفتح ألحد قبلك "،  ُمَحمَّ

َرَواُه ُمسلم.

س. ما منزلة أقل أهل اجلنة؟
ج. إن الجنة هــي دار النعيم وفيها ما ال عني رأت وال 
أذن ســمعت وال خطر عىل قلــب برش، وال يعلم أحد 
قدر نعيم الجنة إال الله تعاىل جل جالله، وإن من كرم 
الله تعاىل ألهل الجنة ســعة امللك فيهــا ألوليائه وقد 
صح يف الحديث أن أقل أهلها منزلة من له مثل الدنيا 
وعــرش أمثالها  فَعْن َعبْــِد اللَِّه بِْن َمْســُعوٍد قَاَل: قَاَل 
رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: " إِينِّ َألَْعلَُم آِخَر أَْهِل 
النَّــاِر ُخُروًجا ِمْنَها َوآِخَر أَْهِل الَْجنَِّة ُدُخوًال رَُجٌل يَْخُرُج 
ِمَن النَّاِر َحبًْوا. فَيَُقــوُل اللَُّه: اْذَهْب فَاْدُخِل الَْجنََّة فَِإنَّ 
نْيَا َوَعَرشََة أَْمثَالَِها. فَيَُقوُل: أَتَْسَخُر ِمنِّي - أَْو  لََك ِمثَْل الدُّ
تَْضَحُك ِمنِّي - َوأَنَْت الَْملُِك؟ " َولََقْد رَأَيُْت رَُســوَل اللَِّه 
َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَســلََّم َضِحَك َحتَّى بََدْت نََواِجُذُه وَكَاَن 

يَُقاُل: َذلَِك أَْدىَن أَْهِل الَْجنَِّة َمْنزِلًَة. ُمتََّفٌق َعلَيِْه .
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إن الجنــة هي مهوى األفئــدة املؤمنة، وراحة النفوس 
املطمئنة، ومســعى كل عبد تقــي وطاهر نقي، فهي 
األمل املنشود والحلم املقصود الذي تعلقت به قلوب 
األنبياء وســعت إليه أفئدة األولياء، فهي نعيم مطلق 
وســعادة ال نهائية وهي فــرح ورسور وبهجة وحبور، 
وجنــات وقصور وزوجــات من الحور، ترابها املســك 
األذفر وحجارتها من الجوهر، وبنائها عســجد منضود 
ولجني معقود، أنهارها جارية وأفنانها عالية، وقطوفها 
دانيــة، هي حياة النفوس وراحــة القلوب ولذة يقف 
الوصف دونها عاجزاً فال يستطيع أن يكون لها مناجزا، 

هي دار كل تقي وسعادة كل ويف وحلم كل صفي.
وصفهــا ربنا يف كتابه فأكرث من وصفها، فتارة يفصل 
تفصيــًال وتارة يوجــز ويدلُل تدليالً، وتجــد اآليات يف 
وصفهــا متنوعــة فتجمــل يف موضع ما تــراه يف غريه 
متفرعــة. وإذا أردت البيان فاقرأ ســورة الرحمن تجد 

البيان يجدل الوصف تجديال.
ويكفي يف وصفها، يف إيجاز شــديد وبالغة ســامقة 
قوله عز وجل "فََال تَْعلَــُم نَْفٌس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة 
أَْعنُيٍ َجزَاًء مِبَا كَانُوا يَْعَملُوَن" سورة السجدة اآلية :17.

وقَاَل رَُســوُل اللَِّه صىل الله عليه وســلم: "قَاَل اللَُّه: 
الِِحــنَي َما الَ َعــنْيَ َرأَْت وَالَ أُُذَن  أَْعــَدْدُت لِِعبَــاِدى الصَّ
، فَاقْرَُءوا إِْن ِشئْتُْم  فَالَ  َسِمَعْت َوالَ َخطََر َعَىل قَلِْب بََرشٍ
تَْعلَــُم نَْفٌس َما أُْخِفَى لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعنُيٍ" رواه البخاري 

ومسلم.
وســئل رَُسوَل اللَِّه صىل الله عليه وســلم: الَْجنَُّة َما 
ٍة َولَِبَنٌة ِمْن َذَهٍب َوِمالَطَُها  ِبَناُؤَها؟ "فَقاَل: لَِبَنٌة ِمْن ِفضَّ
الِْمْســُك األَْذفَــُر َوَحْصبَاُؤَها اللُّْؤلُُؤ َوالْيَاقُــوُت َوتُْربَتَُها 
الزَّْعَفــرَاُن َمْن يَْدُخلْهَا يَْنَعْم وَالَ يَبْأَْس َويَُخلَّْد وَالَ مَيُوْت 

الَ تَبَْىل ثِيَابُُهْم َوالَ يَْفَنى َشبَابُُهْم " رواه الرتمذي .
وثبت أن رَُســوَل اللَِّه صىل الله عليه وسلم قَاَل: "إِنَّ 
يف الَْجنَّــِة ُغرْفًَة يُرَى ظَاِهرَُها ِمــْن بَاِطِنهَا َوبَاِطُنهَا ِمْن 
ظَاِهرَِها فََقاَل أَبُو ُموَىس األَْشــَعِرىُّ لَِمْن ِهَى يَا رَُســوَل 
اللَِّه قَاَل لَِمْن أَالََن الَْكالََم َوأَطَْعَم الطََّعاَم َوبَاَت لِلَِّه قَامِئًا 

َوالنَّاُس نِيَاٌم " رواه أحمد.
ـِه إين أُِحبُّ  فقــد جــاء أَْعــرَاىِبٌّ فََقاَل: يَا رَُســوَل اللـَّ
الَْخيَْل أَِىف الَْجنَِّة َخيٌْل؟ قَاَل رَُســوُل اللَِّه صىل الله عليه 
وســلم:"إِْن أُْدِخلَْت الَْجنََّة أُتِيَت ِبَفــرٍَس ِمْن يَاقُوتٍَة لَُه 
َجَناَحاِن فَُحِملَْت َعلَيِْه ثُمَّ طَاَر ِبَك َحيُْث ِشــئَْت" رواه 

الرتمذي وأحمد .

إعداد: شعبة الوعظ وا5رشاد الديني

وصف اجلنة 

آية وتفسA: توحيد الكلمة

قال تعــاىل "َواْعتَِصُموا ِبَحبْــِل اللَِّه َجِميًعــا َوَال تََفرَّقُوا 
َواذْكُُروا نِْعَمــَت اللَِّه َعلَيُْكْم إِْذ كُْنتُْم أَْعــَداًء فَأَلََّف بنَْيَ 
قُلُوِبُكْم فَأَْصبَْحتُْم ِبِنْعَمِتِه إِْخَوانًا وَكُْنتُْم َعَىل َشَفا ُحْفرٍَة 
ُ اللَُّه لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم  ِمَن النَّاِر فَأَنَْقَذكُْم ِمْنهَا كََذلَِك يُبَنيِّ

تَْهتَُدوَن" سورة  آل عمران:103.
هــذه آية عظيمة فيها بيــان نعمة املوىل جل جالله 
عىل األمة بتوحيد كلمتها وجمع صفوفها وفيها أمره عز 
وجل ألهل اإلميان بجمــع كلمتهم ووجوب اعتصامهم 
بكتــاب ربهم، وفيها بيان أثــر الوحدة عىل األمة وذلك 
بنجاتها وسعادتها، وفيها النهي عن التفرق وبيان خطر 

الفرقة عىل األمة وأثرها اليسء عىل وجودها .
قال الزجاج: اعتصموا: استمسكوا. 

فأما الحبل، ففيه ستة أقوال،
 أحدها: أنه كتاب الله: القرآن. رواه شــقيق عن ابن 

مسعود، وبه قال قتادة، والضحاك، والسدي. 
والثاين: أنه الجامعة، رواه الشعبي عن ابن مسعود. 
والثالــث: أنه دين الله، قاله ابــن عباس، وابن زيد، 

ومقاتل، وابن قتيبة. وقال ابن زيد: هو اإلسالم. 
والرابــع: عهد الله، قاله مجاهــد، وعطاء، وقتادة يف 

رواية، وأبو عبيد.

والخامس: أنه اإلخالص، قاله أبو العالية.
 والســادس: أنه أمــر الله وطاعته، قالــه مقاتل بن 

حيان.
وال تناقــض بني هــذه األقوال إذ مرجعهــا إىل غاية 
واحــدة وهي لزوم أمر الله عز وجل وعدم التفرق عام 

أمرهم به .
ويف هــذه اآلية الكرمية بيــان أهيمة تأليف القلوب 
وجمعهــا ألنه يحقق الوحدة لألمة وبــه تتحقق القوة 
ويتــم النرص عــىل األعــداء، إذ ال نرص مــع االختالف 
والتفرق .كام أن القوة والنرص يتحققان بوجود الوحدة.

قال ابن كثري :
َوقَْولُــُه: "َوال تََفرَّقُوا" أَمرَُهم ِبالَْجاَمَعــِة َونََهاُهْم َعِن 
َدُة ِبالنَّْهِي َعِن  التَّْفرِقَــِة  َوقَْد َورََدِت األحاديُث الُْمتََعــدِّ
التََّفرُِّق َواْألَْمــِر ِباِالْجِتاَمِع َواِالئِْتَالِف ِفَعْن أيَِب ُهَريْرََة، أَنَّ 
رَُســوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه عليه وســلم قال: "إنَّ اللَه يَرَْىض 
لَُكْم ثَالثًا، َويَْســَخُط لَُكْم ثَالثًا، يَــرْىض لَُكْم: أْن تَْعبُدوُه 
َوال تُْرشِكُوا ِبِه َشــيْئًا، وأْن تَْعتَِصُموا ِبَحبْــِل اللِه َجِميًعا 
وَال تََفرَّقُوا، وأْن تَُناِصُحوا َمْن َوالُه اللُه أْمرَكُْم؛ َويَْســَخُط 
ؤَاِل، وإَِضاَعَة الاَْمِل" رواه  لَُكْم ثَالثًا: قيَل َوقَاَل، وَكَرْثََة السُّ

مسلم.

يٍْح اْألَْشَجِعيِّ قَاَل: َرأَيُْت النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعَىل الِْمْنَربِ يَْخطُُب النَّاَس، فََقاَل: "إِنَُّه َسيَُكوُن  َعْن َعرْفََجَة بِْن ُرشَ
ٍد َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَســلََّم كَائِنًا َمْن  ِة ُمَحمَّ بَْعــِدي َهَناٌت َوَهَناٌت، فََمــْن َرأَيْتُُموُه فَاَرَق الَْجاَمَعَة، أَْو يُِريُد يَُفرُِّق أَْمَر أُمَّ

يْطَاَن َمَع َمْن فَاَرَق الَْجاَمَعَة يَرْكُُض" رواه النسايئ بسند صحيح. كَاَن فَاقْتُلُوُه، فَِإنَّ يََد اللَِّه َعَىل الَْجاَمَعِة، فَِإنَّ الشَّ
هذا حديث عظيم الشــأن يف بيان وجوب الوحدة واالجتامع وبيان حرمة التفرق واالختالف وبيان حكم من ســعى 
إىل الفتنــة والفرقــة وأن عقوبته واجبة وردعه أمر رضوري، ويف الحديث بيان أن الســاعني يف فرقة األمة هم جنود 

إبليس وأعوانه.
وٌر َوفََســادٌ قوله : فَِإنَّ يََد اللَِّه َعَىل   ومعنــى قوله : َســيَُكوُن بَْعِدي َهَناٌت َوَهَنــاٌت:  قَاَل ابن األثري ِيف النَِّهايَِة أَْي ُرشُ

الَْجاَمَعِة : قَاَل ِيف النَِّهايَِة يَُد اللَِّه كَِنايٌَة َعِن الِْحْفِظ أَْي أَنَّ الَْجاَمَعَة الُْمتَِّفَقَة ِمْن أَْهِل اْإلِْسَالِم ِيف كََنِف اللَِّه َوِوقَايَتُُه .
قال الزمخرشي: يعني أن جامعة أهل اإلِســالم يف كنف الله ووقايته وقال الطيبي: هو كناية عن النرصة والغلبة ألن 
مــن بايع اإلِمام الحق فكأمنا بايع الله ومن بايع الله نرصه وخذل أعداءه أي هو نارصهم ومصريهم غالبني عىل من 

سواهم .
وقال رَُســوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: "َمْن فَاَرَق الَْجاَمَعَة ِشْربًا فََقْد َخلََع ِربَْقَة اْإلِْسَالِم ِمْن ُعُنِقِه". َرَواُه أَْحَمُد، َوأَبُو 

َداُوَد.
تَُه "ِمْن  َوالظَّاِهــُر أَنَّ ُمَفارَقََة الَْجاَمَعــِة ُمتَاَركَُة إِْجاَمِعِهْم، َويَُؤيُِّدُه قَْولُُه: "فََقْد َخلََع" أَْي: نََزَع "ِربَْقَة اْإلِْســَالِم" أَْي: ِذمَّ
ُعُنِقِه": إِالَّ أَْن يَْحِمَل اْإلِْسَالُم َعَىل كَاَملِِه، أَِو الُْمرَادُ الُْمبَالََغُة ِيف التَّْخِويِف َوالتَّْنِفريِ َعْن َهِذِه الُْمَفارَقَِة َوالُْمَخالََفِة لِْإلِْعَالِم 
بَْقُة: ُعْرَوٌة ِيف َحبٍْل تُْجَعُل ِيف ُعُنِق الْبَِهيَمِة أَْو يَِدَها  : الرِّ . قَاَل الطِّيِبيُّ ِبأَنَّ الُْمَداَوَمَة َعَىل َذلَِك تَُؤدِّي إَِىل الَْخلْعِ الَْحِقيِقيِّ
ِع َوَخلُْعهَا ارْتَِداُدُه َوُخُروُجُه َعْن طَاَعِة اللَِّه َوطَاَعِة رَُسولِِه. ْ مَتِْسُكَها، فَاْستُِعريَْت ِالنِْقيَاِد الرَُّجِل َواْسِتْسَالِمِه ِألَْحَكاِم الرشَّ

فوائد احلديث: يد اF على اجلماعة
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من الذاكرة

كان نارص بن مرشــد مؤسس دولة اليعاربة (1624) قد "خلص مدينة صحار 
من شــبح الســيادة الربتغالية، ونجح يف انتزاع جلفار (رأس الخيمة) من ايدي 
الفــرس، واجرب الربتغاليني عىل دفــع الجزية كام فرض عليهــم هدم حصونهم 

بأيديهم" فقد قيض الله لهذه املنطقة رجالً كرميا شجاعاً بعيد
 النظر شق من طريق املجد الذي تركة اسالفه طريقاً جديداً ملجد أمته، ذلك 

هو زايد بن سلطان.
وجــاء من أقىص املدينة رجل بــدوي الطباع، ثاقب الفكر بعيد النظر يدعى 
زايد، يدعو لالتحاد وقد تحدث عن تفائله صاحب كتاب((هموم الخليج العريب 

71-68) وبرغم تشاؤم   االخري قال: 
الشيخ زايد يرى أنه متى وضعت نواة اتحادية، مهام يكن حجمها فال بد من 
ان ينضم إليها الباقون مع الزمن، لذلك فهو يخطط عىل أســاس إن االتحاد أمر 

قائم، ألنه رضورة وطنية)
وميــيض املؤرخون فيكلمون روايــة الحديث:- ((كان املنطق يفرض نفســة 
لجهة اختيار االتحاد كمخرج طبيعي من مايض الحامية إىل مســتقبل السيادة، 
وكان الرجل األول، وبدأت مســرية االتحاد عند التوقيع عىل اتفاقية ديب واعالن 
قيام ((اتحاد اإلمارات العربية املتحدة)) وكهدف يف نهاية تلك الطرق الشــاقة 

والوعرة.
وطبعــا مل يكن واحد من املراقبني يتوقع ان يكون الســري عىل هذه الطريق 

الصحراوية الحارة والجافة سهالً، وال الوصول إىل الهدف هيناً.
امنــا كانوا يتوقعون ، مهام بلغ التشــاؤم ببعضهم، إن املنطق منطق البداوة 
نفســة ووحدة املصري املشــرتك البد من أن يكونا الرضورة لهــذه االمارات إذا 

تطلعت إىل أبعد من غدها، وإذا اتعظت بتجارب غريها.

افتتح صاحب الســمو الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
رئيس دولــة اإلمــارات العربية املتحدة الــدور الجديد 
للمجلس الوطني االتحادي، وذلك يف 20/نوفمرب/1974، 
بحضور أصحاب الســمو شــيوخ االمارات، وعند وصول 
ســموه صدحت املوسيقى بالسالم األمريي، وتفقد سموه 
حــرس الرشف، وحــرض الحفلة عدد كبــري من أصحاب 
املعايل الشــيوخ والوزراء، وسفراء الدول املعتمدة لدوى 
الــدى دولة االمــارات العربية املتحــدة واجهزة االعالم 

العاملية واملحلية.

قائد عظيم يعمل يف صمت العظامء

»YhQõŸG ájGQ :OGóYEG

زايــد يفتتح الدورة الجديــدة للمجلس الوطني 
االتحادي

1974 ô````HƒàcCG

زايد يف مؤمتر القمة العريب السابع
وصل صاحب الســمو الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
رئيس دولة االمــارات العربية املتحدة إىل الرباط، وطيلة 
إقامة ســموه يف العاصمة املغربية بدأت بنشاط سيايس 
واســع النطــاق، واجرى اتصــاالت ولقاءات مــع أخوانة 
امللوك والرؤســاء العرب، وكانت فيال ســموه الواقعة يف 
منطقة ((السويس))كخلية نحل مل تخل من ضيف كريم، 
أو سيايس عريب كبري، جاء إىل سموه للتباحث معه يف عدد 

من االمور والقضايا املطروحة عىل جدول أعامل املؤمتر.
ألتقــت مجلة ((درع الوطن)) مــع القائد العظيم 
الذي يقف خلف التطور الضخم واملذهل يف قواتنا 
املســلحة حامية لنا وسنداً يف العمق وظهراً لقواتنا 
العربيــة التي تقف عند جبهــات القتال عىل خط 
النا، هــذا القائد العظيم يعمــل بصمت العظامء 
ويحقق من املنجزات يف ســالحنا الجوي وجناحنا 
البحري وقواتنا الربية ما يشبه املعجزات يعاونه يف 
اداء رســالته هذه قادة عظام اكفاء يواصلون الليل 

بالنهار.

شعب اإلمارات يحتفل بعيدة القومي
العدد 41 - ديسمرب 1974
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زايد وحكام االمارات يشهدون العرض العسكري مبناسبة اليوم الوطني العرشين 22 1993

 زايد وحكام االمارات يشهدون العرض العسكري الكبري11 ديسمرب 1976

قيام االتحاد1971  محمد بن زايد يشهد مترينا للقوات املسلحة بالذخرية الحية عام 2000
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إعداد:راية المزروعي

  2013 -12-9
افتتحـت القوات املسلحة بدولة اإلمارات جناحها يف بيـت 
الكويـت لألعامل الوطنية بحضـور معايل الدكتور أنور بن 
محمــد قرقاش وزير الدولة للشــؤون الخارجية والشــيخ 
شــخبوط بن نهيان آل نهيان والشــيـخ فيصل الحمد وعدد من الســفـراء وامللحقيـن 

العسكرييـن وعـدد من ضبـاط القـوات املسلحة بدولة اإلمـارات.

 2013-12-24 
حققت القوات البحرية بالقوات املســلحة لدولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة املركــز األول يف ختــام ســباق ريجاتا 
لكأس األمــريال العاملي والذي أقيــم يف خليج "اتيبكوالم" 

باألكادميية البحرية الهندية مبدينة ايزاماال يف الهند. 

"البداية كانت من زايد، واجلود أصله 
وبدايته زايد، والعطاء احلقيقي له اسم 

آخر يسمونه زايد"

          0مد بن راشــد آل مكتوم

1. قام الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل 
للقوات املسلحة بزيارة إىل مركز تدريب مجندي الخدمة الوطنية يف املنامة، يف أي إمارة يقع املركز؟
2. شهدت أبوظبي يف يوليو عام 2014 إعالن إطالق مجلس حكامء املسلمني، من يرتأس هذا املجلس؟

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 (514) هي: 
 - السـؤال األول: انطلقت فعاليات منتدى االتحاد التاسع يف الفرتة من 21-22 أكتوبر املايض.
 - السـؤال الثاين: يف فرباير 2007 أطلق صاحب السمو رئيس الدولة املرشوع النهضوي لإلمارات.

 الفائزان:
1. عبدالله حسن خليل محمد. 

2. ناديا محمود الزعبي.

مسابقة العدد (515)

ومضــات...

لغة الجســد مهارة اجتامعية مهمة جــداً فهي تعطيك القدرة عىل قــراءة املتحدثني من 
حولــك وبيان بعض جوانب من شــخصياتهم، بعضنا يتمكن من قراءتها بشــكل طبيعي 
وبعضنــا يصعب عليه هذا، لكن من حســن الحظ أنه مع االنتبــاه قليالً ميكن قراءة لغة 
الجسد، ومع املامرسة فإنها تصبح سهلة، إن قرب األشخاص منك يعني دفء العالقة وأنهم 
يفكرون مثلك، جرب أن تقرتب من الشــخص فــإذا ابتعد عنك فهو ال يريد التفاعل معك 
وإذا زاد اقرتابه منك فإنه مرتاح للحديث معك، ومن الجدير بالذكر أن مســاحة االقرتاب 
بني األشــخاص تختلف من مكان آلخر ومن ثقافة ألخرى، ومن الســهل معرفة الشخصية 
القوية عىل الفور فإنها سوف تجعل العينني لفرتة طويلة تتواصل معك، ويكون لها موقف 
قــوي إذا كان مــن يتحدث معك  مييــل إىل األمام، فإنهم مهتمون باالســتامع لك، عندما 
يســتخدم األشــخاص أصابعهم يف كثري من األوقات فإنها تكون عالمة عىل اإلثارة أو نفاذ 
الصرب إذا كان الشخص يبتسم لك كلام تحدثت معه أو طول الحديث معه فهذا دليل عىل 
اســتمتاعه بالحديــث معك، بعض الناس ال ميكنهم النظــر يف األعني خالل الحديث كنوع 
من الخجل، ال تتخذ موقفاً منه أنه شــخصية ضعيفة، ملعرفة ما إذا كان الشــخص يكذب 
بطريقة بســيطة تابع توتر العضالت الصغرية حــول العينني، والبد نضع يف اعتبارنا أن كل 
شــخص لديه لغة الجسم الخاصة والفريدة من نوعها تسمى السلوكيات األساسية وعلينا 

أن نهتم بتغيري سلوك كل فرد مع اهتاممنا بعلم لغة الجسد نفسه.

كيف تقرأ لغة اجلسد ؟

حـــــــدث F  مثل 
هذا الشهـــــــر

 2013-12-15
افتتح صاحب الســمو الشــيخ حميد بن راشــد النعيمي 
عضــو املجلس األعــىل حاكم عجامن يف منطقة مشــريف 

التجارية بعجامن جامع شهداء القوات املسلحة .
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متكيــــن املــــرأة

يف الثاين من ديسمرب 1971 ارتفع علم دولة اإلمارات العربية املتحدة للمرة األوىل عىل سارية قرص 
االتحاد مبنطقة الجمريا يف ديب، ليعلن للعامل أجمع قيام الدولة االتحادية التي جاءت مثرة مبادرات 
امتدت عىل مدى أربع ســنوات مضت، عندما متخض اجتامع عرقوب السديرة بالقرب من السميح 
عىل طريق ديب أبوظبي يف 18 فرباير ســنة 1968 بني املغفور لهام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمهام الله.

أثارت معايل الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة 
الخارجية حامسة املرأة اإلماراتية يف العطاء الوطني 
نحــو تعزيز الثقة بالنفس واإلميان مبصلحة الوطن 
ورفعته خالل مســريتهن التعليمية والعملية التي 
قالت إنها ال تقف عند حد طاملا أن هناك واجبات 
وطنية يجب أن يؤديها كل فرد ومسؤوليات تقيض 

برضورة التسلح بالعلم واملعرفة.
وقالــت إن دولــة اإلمارات قدمت للعــامل منوذجاً 

يحتــذى بــه اليــوم بترشيعاتها وسياســتها وفلســفتها 
الهادفــة إىل متكني املرأة ومنحها دورها الذي تســتحقه 
وفتح املجال أمامها لخدمة الوطن يف شــتى املواقع عىل 
اختالف مســتوياتها ودرجاتها الوظيفية، الفته إىل حرص 
الدولة منذ نشأتها عىل سن الترشيعات التي تكفل البنة 

اإلمارات حقها يف التعليم ويف تقلد املناصب. 
ويف معرض حديثها عن تقديــر الدولة للمرأة اإلماراتية 
ذكــرت معاليهــا أن نجاح املــرأة يف اإلمــارات والنقلة 
النوعية الكبرية التي حققتها بشكل يضاهي ما هو قائم 
يف العديد من دول العامل اآلن مل تكن بالعملية الســهلة 
يف ظل التحديات الكبرية والسبب أن تعزيز مكانة املرأة 
يف املجتمع وتطوير دورها الطبيعي إىل الحياة السياسية 

@ HHShkMohd   HH Sheikh Mohammed
لو انتظر زايد وراشد ابتسامة احلظ لهم .. H يبتسم لهم 
التاريخ ..وH يكتب لهم سطرا واحدا O كتابه ..هم صنعوا 

حظهم وتاريخهم 

ســعادة جامل بن حويرب املستشــار الثقايف يف حكومة ديب، تم 
تعيينه مبنصب العضو املنتدب ملؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
مبوجب مرســوم أصدره صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب 
"رعاه الله" يف مايــو 2013، وهو مؤرخ وأديب إمارايت متخصص 
وصاحب تجربة مهمة يف توثيق الحركة الثقافية واإلبداعية إلمارة 
ديب وباقــي إمارات الدولة والخليج العــريب، إىل جانب اضطالعه 
بالعديد من املهام الثقافية واهتاممه بالشعر الشعبي والروايات 
املنقولة وكتب الرتاث العريب واإلسالمي، كام يقوم بإعداد وتقديم 
الربنامج الشــهري "الراوي" خالل شهر رمضان الفضيل يف تلفزيون 
ديب، وهو برنامج تاريخي أديب يوثق لشخصيات عامة أثرت بشكل 
إيجــايب عىل جانب مــن جوانب الحيــاة يف ديب واإلمارات خاصة 
والخليــج عامــة مام يتيــح للجمهور فرصة االطــالع عىل تجارب 
هــذه الشــخصيات ودورهــا الريادي، ويعد جــامل بن حويرب 
من العنارص األدبية النشــطة عىل ســاحة العمــل الثقايف املحلية 
واإلقليميــة، ولــه العديد من اإلســهامات واإلنجــازات الثقافية 
املهمــة، حيث قّدم سلســلة من األعامل املتنوعة ما بني الشــعر 
واألدب والتاريخ وكذلك يف مجال التعليم وصدر له عدة كتب بني 
التأليف والتحقيق كام يعترب من أعالم الشعر الفصيح والنبطي يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة حيث صدر له ديوانان يف الشــعر 
الفصيح باســم ( لبنى ) و (الفاتنة)، أصدر صفحة أدبية أسبوعية 
يف البيان وبصفة دورية عىل مدار الســنوات املاضية تحت عنوان 
«باب املعارف» وتعد من أبرز إسهاماته ملا تضمنته من استعراض 
وتحليــل لتاريخ املنطقة وآدابها. كام أنه يعد أحد مؤســيس دار 
الصــدى والتي أنتجت عــدة مطبوعات من مقرهــا يف ديب كان 
من أملعها مجلة جواهر التي تعنى بالشــعر الشــعبي. وله كذلك 
العديد من األعامل يف التاريخ عامة ويف تاريخ الخليج خاصة. كام 
له عمود يومي باسم "يوميات" ينرش يف جريدة البيان إضافة إىل 

مقاالت أخرى تنرش يف عدد من الصحف واملجالت.

جمال بن حويرب
منوذج للثقافة واYدب

وجوه من ا`مارات

واالقتصادية هو فكر متأصل يف سياسة مؤسس اإلمارات 
املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان ويف رؤية 
القيادة الحكيمة للدولة ويف نهج متواصل يف اسرتاتيجية 

الدولة وسياستها .
وذكرت معاليها أن متثيل املرأة يف التشــكيلة الحكومية 
وصــل إىل أربع وزيرات كام حصلت املرأة عىل حقوقها 
كاملــة يف االنتخاب والرتشــيح يف أول انتخابات برملانية 
شهدتها البالد يف ديسمرب من عام 2006 ليصبح مجموع 
ـات القيادة 9  النســاء يف املجلــس الوطنــي بعد تعيينـ
عضــوات من أصل 40 عضــواً إضافة إىل ما وصلت إليه 
املرأة يف ســلك القضاء والنيابة العامة والقوات املسلحة 

وغريها من املجاالت .

Pمن ديسم Rالثا
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