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االفتتاحـية

عودة العقول...معركة 
املستقبل

مل يكن مس��تغرباً أن يحظى مقال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله- بعنوان » الهجرة املعاكسة 
للعقول » بصدى إعالمي وس��يايس واجتامعي ليس له مثيل، باعتباره كان، وال يزال، مدوياً 
يف مختلف أصقاع العامل ولس��نوات طوال، حي��ث متت ترجمته إىل نحو 16 لغة يف 49 بلداً 
ح��ول العامل، في��ام نرشته وتناقلته نحو 59 صحيفة عاملية، ومئات مواقع وس��ائل التواصل 

االجتامعي يف مختلف دول العامل يف أقل من أسبوع فقط من نرشه.
فظاه��رة هجرة العقول أو الكف��اءات أو الخربات أو املواه��ب العربية هي ظاهرة قدمية 
غ��ر مرتبط��ة بزمان أو مكان أو ثقافة أو عرق أو دين، وإمنا هي يف حقيقتها دامئاً ما تكون 
رد فعل الفتقار أصحابها إىل بيئة العمل املناس��بة، حيث تؤكد الدراس��ات أن الوطن العريب 
يسهم يف %31 من هجرة الكفاءات، وأن %50 من األطباء، و %23 من املهندسني، و 15% 
من العلامء من الكفاءات العربية يتوجهون إىل أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وكندا، 
وأن %54 من الطالب  العرب الذين يدرسون يف الخارج ال يعودون إىل بلدانهم، كام تشر 

اإلحصاءات إىل أن األطباء العرب يف بريطانيا يشكلون %34 من مجموع األطباء فيها.
وتع��ود ه��ذه الظاهرة بحس��ب رأي الكثر م��ن الباحثني واملتخصصني إىل أس��باب  كثرة 
ومتنوعة،ميك��ن إجاملها يف: ضعف ق��درة الدول العربية عىل اس��تيعاب أصحاب الخربات 
والكفاءات واملواهب، وعدم توافر الظروف املادية واالجتامعية التي تؤمن املس��توى لهذه 
العقول للعيش يف املجتمعات العربية، باإلضافة إىل البروقراطية والفس��اد اإلداري، وتضيق 
الحريات وتهميش الباحثني، مام يؤدي إىل ش��عورهم بالغرب��ة يف أوطانهم ويضطرهم إىل 

الهجرة سعياً وراء ظروف أكرث حرية واستقراراً.
من ناحية أخرى تفرز هجرة العقول والخربات العربية إىل البلدان الغربية الكثر من اآلثار 
الس��لبية عىل واقع التنمية يف الدول العربي��ة، فهي ال تقترص عىل واقع التنمية االقتصادية 
واالجتامعية ومس��تقبلها فحس��ب، بل تتعدى ذلك إىل التعليم وضي��اع الجهود والطاقات 
اإلنتاجية والعلمية والفنية لهذه العقول العربية، كام تؤدي هذه الظاهرة إىل تبديد املوارد 
املالية واإلنسانية العربية التي أنفقت عىل تعليم وتدريب الكفاءات واملواهب التي تحصل 
عليها البلدان الغربية بش��كل س��هل ومن دون أي مقابل، كام أن لهذه الظاهرة تداعيات 
س��لبية كبرة عىل اإلنتاج والبحث العلمي يف الدول العربية مقارنة باإلنتاج العلمي للعرب 

املهاجرين إىل البلدان الغربية.
إن التحديات الستيعاب العقول واملواهب العربية وإعادتهم وجذبهم من جديد إىل الدول 
العربي��ة يتطلب توفر املناخ املثايل لهم فهي »معركة املس��تقبل«، ونرى أنه ميكن الخروج 
من هذه الدائرة من خالل خطة الطريق اإلماراتية التي وضعها ورسمها سمو الشيخ محمد 
بن راش��د يف مقالته الش��هرة والتي ترتكز عىل عاملني رئيسيني: أولهام خلق الفرص، وتوفر 
البيئة املثالية للنمو والتطور، وتوفر البيئة املثالية لالس��تثامر وإدارة األعامل، وتوفرأجواء 
عالية من الش��فافية والحوكمة الرش��يدة، وتس��اوي الفرص أمام الجمي��ع، مام مكن دولة 
اإلم��ارات العربية املتحدة وفقاً للتقارير العاملية من احتاللها املركز األول عاملياً يف الكفاءة 
الحكومية، واألوىل عاملياً يف اس��تقطاب املواهب، والثانية عاملياً يف سهولة مامرسة األعامل، 
والثالث��ة عاملياً يف األداء االقتصادي. أما العامل الث��اين فيتمثل يف جودة الحياة، وهو عامل 
حاس��م وأسايس يف جذب املواهب والكفاءات والخربات من خالل توفر الفرص االقتصادية 

والعملية واالجتامعية إىل جانب منط حياة عايل املستوى والجودة.   
وأخراً، فإن املس��تقبل يحمل تح��والت قادمة واتجاهات جديدة يف ه��ذا املجال،تعرب عن 
طبيع��ة التنافس القائم بني األمم والش��عوب، وإن األمم العاقل��ة الذكية هي التي تؤمن 
باإلنس��ان، وتقدر قيمته، وتضعه يف املكان املناسب والصحيح، وإن رأس املال الحقيقي يف 

عقل اإلنسان وأفكاره وإبداعاته... شكراً محمد بن راشد. 

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

• حقوق النرش محفوظة للمجلة.
• نرحب بتغطية ونرش أخبار ونشاطات الرشكات واملؤسسات والتي تتوافق مع أهداف املجلة وتوجهاتها.
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رئيـس الدولـة يصـدر قانونـًا احتاديًا بشـأن اخلدمـة الوطنيـة واالحتياطيـة
تأكيدًا للمادة 43 من دستور اإلمارات باعتبار الدفاع عن االحتاد فرضًا مقدسًا

لبيــك يــــــــــــا وطـــــن

وجاء إصدار القانون بأهداف تؤكد عىل غرس وترس��يخ 

قيم ال��والء واالنتامء والتضحية يف نف��وس أبناء الوطن 

ورب��ط تلك القيم باملب��ادئ الصحيح��ة لديننا الحنيف 

والتنش��ئة الوطنية الس��ليمة ملختلف األجي��ال وتعزيز 

املقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الركائز 

كالقوة البدنية واالعتامد عىل الذات وتحمل املس��ؤولية 

واالنضب��اط واح��رام القان��ون وتقدي��ر قيم��ة الوقت 

فالخدمة الوطنية ستعمل عىل ترسيخها وتطويرها وفق 

أسس علمية وتدريبات عملية.

ووفقاً للقانون فقد أقر إنشاء هيئة الخدمة الوطنية 

واالحتياطي��ة بالقيادة العامة للقوات املس��لحة لتكون 

مبثابة الهيئة العليا املرشفة عىل شؤون الخدمة الوطنية 

والت��ي تعد فرضاً عىل كل مواطن من الذكور رشيطة أن 

يكون قد بلغ الثامنة عرشة من عمره وال يتجاوز الثالثني 

من تاريخ صدور القان��ون وأن يكون الئقاً طبياً ويكون 

التحاق اإلناث بهذه الخدمة اختيارياً ومبوافقة ويل األمر 

وذلك وفقا لألح��كام املقررة يف ه��ذا القانون واللوائح 

والقرارات واألنظمة والتعليامت املنفذة له.

وأكد القانون أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من 

الذكور لس��نتني للحاصلني عىل مؤه��ل أقل من الثانوية 

العامة وملدة تسعة أشهر للحاصلني عىل شهادة الثانوية 

العامة أو ما يعادلها فأعىل وتقرر أن تكون مدة الخدمة 

الوطنية لإلناث تس��عة أش��هر بغض النظر عن املستوى 

الدرايس ويجوز لنائب القائد األعىل تعديل مدة الخدمة 

الوطني��ة املذكورة وفقاً ملا تقتضيه املصلحة العامة، كام 

يج��وز متديد ف��رة الخدم��ة الوطنية للمجن��د وفقاً ملا 

تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

ومبوجب القانون ت��ؤدى الخدمة الوطنية يف كل من 

القوات املس��لحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز 

أمن الدولة والهيئات واملؤسسات ذات النظام العسكري 

وغريه��ا، والتي تحدد بق��رار من نائ��ب القائد األعىل، 

حيث تش��مل الخدمة الوطنية فرات تدريبية ومتارين 

عس��كرية ومح��ارضات وطني��ة وأمنية.. أم��ا الخدمة 

البديلة فيؤديها الذين مل تنطبق عليهم رشوط االلتحاق 

بالخدم��ة الوطني��ة حيث ي��ؤدي بها املجن��د األعامل 

اإلدارية أو املدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته 

وتك��ون مدتها مس��اوية ملدة الخدم��ة الوطنية وميكن 

إعف��اؤه منها كليا يف حال ع��دم ثبوت لياقته الطبية وال 

تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو املبيت 

يف املعسكر أو استخدام األسلحة.

وبحس��ب القانون يجب أن تلتزم الجهات الحكومية 

االتحادية واملحلية والقطاع الخاص بالس��امح بااللتحاق 

بالخدمة الوطنية للمواطنني العاملني لديها ممن تنطبق 

عليه��م رشوط االلتحاق ويتوج��ب عليها االحتفاظ ملن 

يجند أو يس��تدعى م��ن موظفيها أو عامله��ا بوظيفته 

أو بعمل��ه أو ب��أي وظيفة أو عمل مس��او وذلك إىل أن 

ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة االس��تدعاء 

.. ويجوز ش��غل وظيفة املجند أو املستدعى أو عملهام 

بصفة مؤقتة خالل تلك املدة ويؤدى لكل من املجندين 

طوال مدتهم يف الخدمة الوطنية أو مدة استدعائهم ما 

يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعالوات وبدالت 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، القانون االتحادي رقم 

6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية واالحتياطية تأكيداً عىل ما ورد يف املادة 43 من دستور دولة 

اإلمارات التي تنص عىل أن الدفاع عن االتحاد فرض مقدس عىل كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية 

رشف للمواطنني ينظمه القانون.

هيئة اخلدمة الوطنية 
مبثابة الهيئة العليا 

املشرفة على شؤون 
اخلدمة الوطنية
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رئيـس الدولـة يصـدر قانونـًا احتاديًا بشـأن اخلدمـة الوطنيـة واالحتياطيـة
تأكيدًا للمادة 43 من دستور اإلمارات باعتبار الدفاع عن االحتاد فرضًا مقدسًا

لبيــك يــــــــــــا وطـــــن
وترقي��ات وزيادات يف الراتب وملحقاته كام لو كان يؤدون عملهم فعالً 

وتعترب مدة خدمتهم يف وظيفتهم أو عملهم األصيل مس��تمرة وتحسب 

ضم��ن املدة املحددة ألغراض املكاف��أة أو املعاش التقاعدي وغريها من 

الحق��وق واالمتيازات الناش��ئة ع��ن الوظيفة أو العم��ل وأما املجندين 

واملس��تدعيني من أصحاب امله��ن الحرة أو أصحاب املش��اريع الفردية 

فسيؤدى لهم طبقا للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد مبرسوم اتحادي.

ونص القان��ون بأن تتوىل القي��ادة العامة للقوات املس��لحة تدريب 

جميع املجندين تدريباً أساس��ياً لديها ع��ىل أن يتم توزيعهم بعد انتهاء 

فرة التدريب األس��ايس عىل عدد من الجهات متضمنة القوات املسلحة 

ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات واملؤسسات 

ذات النظام العسكري وغريها وفقاً للقدرة االستيعابية للقوات املسلحة 

وطبق��اً للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنس��يق مع تلك الجهات 

من خالل لجنة الخدمة الوطنية واالحتياطية

قواعد تأجيل الخدمة الوطنية أو اإلعفاء منها
وف��ق القان��ون االتحادي تؤج��ل الخدم��ة الوطنية لطلبة املؤسس��ات 

التعليمية يف الدولة أو ما يعادلها يف الخارج لحني حصولهم عىل املؤهل 

الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله. 

ك��ام س��تؤجل للمواطن��ني الذين مل يت��م اس��تيعابهم بالخدمة لدى 

الجهات املذكورة إىل سنوات الحقة طبقا للقواعد والضوابط التي تصدر 

من رئيس األركان أو من يفوضه يف هذا الش��أن وال يعفون من االلتحاق 

بالخدم��ة الوطني��ة حتى لو تجاوزوا الس��ن املقررة وفق��اً ألحكام هذا 

القانون برشط أال يتجاوز العمر األربعني سنة.

من جانب آخر ذكر القانون االتحادي رشوط اإلعفاء التي نصت عىل 

أن م��ن يثبت عدم لياقته طبيا بصف��ة دامئة بقرار من اللجنة الطبية أو 

االبن الوحيد ألبيه أو ألمه أو كليهام مع إثبات ذلك باألوراق الرسمية من 

الجهة املختصة بالدولة يعفى نهائياً من الخدمة الوطنية واالحتياطية. 
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حممد بن راشد: العلم واملعرفة سبب تقدم اإلنسـان وسعادتـه وأســــــــــــــــــــــــــــــــاس بناء الوطن
شهد تخريج الدورة األوىل يف كلية الدفاع الوطني بحضور هزاع وسيف بن زايد

شهد صاحب السمو الش��يخ محم����د بن راش���د 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب "رعاه الله" - وإىل جانبه س��مو الش��يخ 

ه��زاع بن زاي��د آل نهيان مستش��ار األمن الوطني 

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية- حفل تخريج 

الدورة األوىل يف كلية الدف��اع الوطني يف العاصمة 

أبوظبي.

ح��ر االحتفال ال��ذي أقيم يف مق��ر الكلية يف 

الخامس من يونيو املايض معايل الش��يخ نهيان بن 

مبارك آل نهي��ان وزير الثقافة والش��باب وتنمي��ة 

املجتم���ع ومع���ايل الش��ي���خ حم�دان بن مبارك 

آل نهي��ان وزي��ر التعليم العايل والبح��ث العلمي 

ومعايل الدكتور س��لطان بن أحمد س��لطان الجابر 

وزير دولة ومعايل محم��د أحمد البواردي الفاليس 

وكي��ل وزارة الدفاع وس��عادة الفري��ق الركن حمد 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة 

ومعايل الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب 

صاحب الس��مو نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب وس��عادة الفريق سيف عبدالله 

الش��عفار وكي��ل وزارة الداخلي��ة وع��دد من كبار 

املسؤولني من مدنيني وعسكريني.

شكر ووالء
وقد ب��دأ االحتف��ال -لدى وصول صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكت��وم اىل القاعة 

الرئيسية يف الكلية- بالس��الم الوطني ثم آيات من 

الذكر الحكيم بعدها ألقى قائد الكلية سعادة اللواء 

ركن طيار رشاد محمد سامل السعدي كلمة ترحيبية 

بصاحب الس��مو راعي الحفل والحضور وتوجه من 

خاللها بالش��كر والوالء إىل صاحب الس��مو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة "حفظه الله" عىل الهدية الغالية 

           محمد بن راشد وهزاع بن زايد وسيف بن زايد ورئيس األركان وكبار املسؤولني يف صورة جامعية مع الخريجني

  محمد بن راشد وهزاع وسيف بن زايد ووكيل وزارة الدفاع ورئيس األركان وقائد الكلية



9 |  يوليو 2014 |  العدد 510  |

حممد بن راشد: العلم واملعرفة سبب تقدم اإلنسـان وسعادتـه وأســــــــــــــــــــــــــــــــاس بناء الوطن
شهد تخريج الدورة األوىل يف كلية الدفاع الوطني بحضور هزاع وسيف بن زايد

التي أهداها سموه اىل الوطن وشباب الوطن والتي 

متثلت يف إنش��اء كلية الدف��اع الوطني هذا الرصح 

األكادميي الذي النظري له عىل مستوى املنطقة.

كام توجه بالشكر إىل صاحب السمو نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاك��م ديب والفريق 

أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة رئيس 

املجلس األعىل للكلية.

وأوضح اللواء ركن طيار رشاد السعدي أن مهمة 

الكلية تركز عىل إعداد وتأهيل القيادات العسكرية 

واملدنية وتعزيز وإثراء قدراتهم عىل تحديد وتقييم 

تحدي��ات األمن الوطني واإلقليم��ي والدويل وفهم 

أس��س ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من 

أجل حامية مصالحها الوطنية العليا.

وأشار قائد الكلية إىل أن مدة الدراسة يف الدورة 

ترتكز مهمة الكلية 
على إعداد وتأهيل 

القيادات العسكرية 
واملدنية وإثراء 

قدراتهم على حتديد 
وتقييم حتديات 
األمن الوطني 

واإلقليمي والدويل

  محمد بن راشد والشيوخ وكبار املسؤولني خالل الحفل

  محمد بن راشد يتسلم درعاً تذكارية من قائد الكلية

قائد الكلية متحدثاً خالل الحفل
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تبلغ س��تة وأربعني أس��بوعاً ويتلقى فيها الدارس 

برنامج��اً مكثفاً يتضمن أربعة محاور تعني بالبيئة 

االس��راتيجية واالس��راتيجية وعنارص ق��وة الدولة 

واألمن الوطن��ي وإدارة األزمات إىل جانب القضايا 

املعارصة وأساليب البحث العلمي، وأخرياً مرشوع 

التخ��رج إذ يحصل الخريج عىل درجة املاجس��تري 

ودرج��ة الدبل��وم ويف اإلدارة االس��راتيجية ملوارد 

الدول��ة وذل��ك يف حالة عدم اس��تكامل متطلبات 

الحصول عىل املاجستري.

وفاء ووالء
وألقى أح��د الخريج��ني، نيابة عن زمالئ��ه، كلمة 

رفع فيها أس��مى آيات الوفاء والش��كر والوالء إىل 

قائد الوطن صاحب الس��م��و الشيخ خليف���ة بن 

زاي���د آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املس��لحة " حفظه الله " وصاحب الس��مو الشيخ 

اللقاءات 
املباشرة مع 
قادة الوطن 

ومشاركة املرأة 
اإلماراتية أحد 

أهم مكتسبات 
الدورة

  محمد بن راشد خالل تسليم الشهادات لعدد من خريجي الدورة األوىل يف كلية الدفاع الوطني

محم��د بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاك��م ديب "رعاه الله" وإىل 

الف�ري��ق أول سم��و الش��ي��خ محم��د ب��ن زايد 

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

للقوات املسلحة الذي ترشفت كلية الدفاع الوطني 

بتوليه رئاسة املجلس األعىل للكلية.

كام ش��ك���ر العميد الركن مطر س��عيد راش��د 

النعيم��ي يف كلمته مجلس الكلي��ة وأعضاء الهيئة 

التوجيهية والتدريسية الذين ساع���دوا الخريجني 

ودعموه��م ب��كل م��ا لديهم م��ن عل��م ومعرفة 

وخ��ربة طويلة مع��رباً عن فخره واعت��زازه وزمالئه 

بحصوله�����م عىل ش��هادة الكلية الت��ي يضعونها 

وس��اماً عىل صدوره�����م معاهداً الل��ه والقيادة 

الرش��ي���دة بأن يكون��وا جن���ود الوط��ن األوفياء 

وحم���اة مكتسباته الوطنية والحض���ارية.
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تكريم 
وق����ام صاحب السمو الشي��خ محمد بن راش���د 

الخريج��ني  إىل  الش��هادات  بتس��ليم  مكت��وم  آل 

العس��كريني وعدده��م س��تة عرش عس��كرياً من 

الق��وات املس��لحة ووزارة الداخلي��ة وأربعة عرش 

خريج��اً وخريجة من مختلف ال��وزارات والجهات 

الحكومي��ة والخاص��ة وبارك لهم س��موه تخرجهم 

وإنجازهم العلمي املميز.

وقدم قائ��د الكلي��ة يف ختام الحف��ل هدي����ة 

تذكارية اىل صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم.

والتقطت لسموه، وإىل جانبه سمو الشيخ هزاع 

بن زاي�د آل نهي�ان والفريق سمو الشيخ سيف بن 

زاي��د آل نهيان، الص����ور التذكارية مع الخريجني 

الثالثني م��ن مدني��ني وعس��كري�ني ورئي�س أركان 

الق���وات املس��لح�ة وقائ����د الكلي����ة وأعض��اء 

الهيئ���ة التوجيهي���ة يف الكلي����ة.

تهنئة قائد
وقد هنأ صاحب الس��مو نائب رئيس الدولة رئيس 

مجل��س الوزراء حاك��م ديب الخريج��ني وأوصاهم 

مبواصلة مسرية التحصيل العلمي دون توقف.

وقال س��موه مخاطب��اً الخريج��ني "إنني مازلت 

أتعلم شيئاً جديداً كل يوم ومل أتوقف عن ذلك ألن 

العلم واملعرفة هام س��بب تقدم اإلنسان وسعادته 

واس��تقراره وهام املدماك األس��ايس يف بناء الوطن 

الذي نريد له أن يعلو بش��موخ نحو العزة والرخاء 

والتق��دم يف مختلف مناحي الحي��اة .. وفقكم الله 

إخواين مل��ا فيه خدمة وطنكم العزيز الذي ال عزيز 

يعز عىل عزته".

صممت  بيئة 
التعليم يف الكلية 

لتكون تفاعلية 
بحثية تتماشى 

مع قدرات الطلبة

  محمد بن راشد يسلم الشهادات للخريجات

العقيد الركن عبدالله الزعايب يقدم إيجاز الدورةالشيخ أحمد بن طحنون والفريق مصبح الفتان وعدد من املسؤولني والحضور
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 جانب من الضباط والحضور خالل الحفل

وكيل وزارة الدفاع ورئيس األركان

نهيان بن مبارك وحمدان بن مبارك وسلطان الجابر وخلدون املبارك والحضور خالل الحفل

الخريجون
أكد عدد م��ن خريجي الدفعة األوىل م��ن كلية الدفاع 

الوطن��ي أن حامية مكتس��بات الدولة واملس��اهمة يف 

بن��اء اس��راتيجيات األم��ن القوم��ي مل تع��د محصورة 

بالعسكريني، فهي واجب عىل كل مواطن ينعم بخريات 

هذا الوطن املعط��اء، مؤكدين أن اللقاءات املبارشة مع 

قادة الوطن وكبار املس��ؤولني ومشاركة املرأة اإلماراتية، 

إضافة للقاع��دة املعرفية والعلمي��ة يف مجاالت حامية 

الدول��ة من املتغ��ريات والتحديات األمنية ش��كل أهم 

مكتسبات الدورة.

وق������ال العمي���د الركن الدكت��ور مبارك بن غافان 

الجاب��ري : لق��د أضاف��ت ال��دورة الكثري ملنتس��بيها يف 

مجال الفكر والتخطيط االسراتيجي املبني عىل حقائق 

وافراض��ات متليه��ا التغ��ريات الجيو سياس��ية عىل كل 

األصع��دة محلياً وإقليمياً ودولي��اً، مضيفاً : نخرج اليوم 

بق��درات معرفي��ة عميقة األث��ر يف تحديد املس��تقبل 

واملس��اهمة يف وضع االس��راتيجيات األمنية الش��املة 

مس��تخدمني عن��ارص قوة الدول��ة املتوف��رة يف تحقيق 

الغاي��ات واأله��داف االس��راتيجية الطموح��ة للقيادة 

االسراتيجية لدولة اإلمارات وحكومتها.

وأض��اف، بأن بيئ��ة التعلم يف كلية الدف��اع الوطني 

صمم��ت لتكون تفاعلي��ة بحثية تت��وازى وتتامىش مع 

قدرات الطلبة يف هذا املس��توى األكادميي االسراتيجي 

والتحلي��ل  البح��ث  يف  إضافي��ة  خ��ربات  إلكس��ابهم 

االس��راتيجي وتقدي��م النصح لصناع الق��رار يف الدولة. 

وإن بناء اس��راتيجية أمنية وطنية متكاملة هو الهدف 

األس��مى الذي يس��عى إليه صناع القرار واملختصون يف 

مجلس األمن الوطني ملا لهذه االس��راتيجية من أهمية 

قصوى يف تنس��يق كافة الجهود واس��تغالل عنارص قوة 

الدول��ة املختلفة )دبلوماس��ياً، ومعلوماتياً، وعس��كرياً، 

واقتصادي��اً( لتحقي��ق األمن الوطني وص��والً إىل حامية 

املصالح الوطنية للدولة.

وأضاف بن غافان : يجب أن نعي وندرك متام اإلدراك 

كإماراتيني أن الله سبحانه وتعاىل أنعم عىل هذه األرض 

بالكث��ري وأه��م وأول تلك النع��م والعطاي��ا من وجهة 

نظري ه��ي القيادة االس��راتيجية الحكيم��ة والتي لها 

الفضل من بعد الله سبحانه وتعاىل يف تحقيق الرفاهية 

لش��عب اإلمارات ووضع دولة اإلمارات يف مكانها الذي 

يليق به��ا بني الدول، كل ذلك عىل ض��وء رؤية واضحة 

املعامل واس��راتيجيات محددة أدت إىل تناغم واضح يف 

عمل الوزارات والهيئات واملؤسس��ات لتحقيق األهداف 

االسراتيجية.

وأكدت روض��ة محمد العتيبة مدير إدارة الش��ؤون 

األمريكية يف وزارة الخارجية، وإحدى خريجات الدفعة 

األوىل من الكلية بأن أهم املكتس��بات التي خرجت بها 

من خالل الكلية متثلت يف بناء واكتساب قاعدة متكاملة 

من املعلوم��ات التحليلية واملهارات البحثية يف مجاالت 

املش��اركة يف حامي��ة الدولة من التحدي��ات واملتغريات 

العاملية، عرب ورش عمل ودورات مكثفة، وتواصل مبارش 

م��ع أصحاب القرار، وهو ما مك��ن خريجي الدورة من 

التعرف والوقوف أم��ام جملة من الحقائق واملنطلقات 

الت��ي ترك��ز عليها الدول��ة وأهم السياس��ات واملواقف 

الت��ي تتبناها يف قضايا األم��ن القومي املحيل واإلقليمي 

والعامل��ي، واإلط��الع واملش��اركة يف تطبي��ق وتفعي��ل 

اسراتيجيات التصدي املتبناة.

موضحة بأن تواجد العنرص النس��ايئ يف الدورة األوىل 

للكلية يعكس حج��م الثقة يف قدرات وإمكانيات املرأة 

اإلماراتي��ة، ومدى جدية الجه��ات العليا يف اإلمارات يف 

تعزي��ز تواجدها يف قم��ة القطاعات الحيوي��ة متى ما 

تواف��رت اإلمكانيات الذاتية والقدرات الش��خصية عند 

املرأة اإلماراتية.

وأضافت، بأن لقاء منتسبي الدفعة األوىل مع قيادات 

ورج��االت الصف األول من صناع القرار واملس��ؤولني يف 
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 محمد بن راشد يخاطب الخريجني ويحثهم عىل مواصلة التعليم دون توقف

الدول��ة كان له األث��ر الكبري يف تعزيز وع��ي الخريجني 

بالسياسات العامة والخطط االس��راتيجية التي تتبناها 

الدول��ة يف مواجهة التحديات ذات البعد األمني، إضافة 

لبن��اء جيل م��ن القادة يف املجالني امليداين والعس��كري 

قادر عىل املس��اهمة بقوة يف تعميق املشاركة يف تأمني 

وحامية املنجزات الوطنية وحاميتها من التشويه.

ويف اإلط��ار ذاته أكد عيل األحم��د الرئيس التنفيذي 

لالتصال املؤس��ي يف اتصاالت - أحد خريجي الدفعة- 

أن حامية مكتس��بات الدولة واملساهمة يف رسم وتنفيذ 

سياسات واس��راتيجيات مواجهة تلك التحديات ليست 

محصورة عىل العسكريني، وهذا ما يؤكده انضامم عدد 

من املوظفني املدنيني للدفعة األوىل للكلية•

تصوير:

عبدالرحمن القبييل

F
G

F
G

F
G أضافت الدورة 

الكثري يف جمال 
الفكر والتخطيط 

االسرتاتيجي

تواجد العنصر 
النسائي يف الدورة 

يعكس حجم 
الثقة بها

حماية مكتسبات 
الدولة ليست 

حمصورة على 
العسكريني

علي األحمدروضة العتيبةمبارك اجلابري
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حممد بن راشد: اإلمارات بقيادة خليفة تسخر كل طاقاتها وإمكانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتهـا إلسعـــــاد مـــواطنيهــا
شهد حفل تخريج الدورة الـ »23« يف كلية القيادة واألركان وهنأ اخلريجني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

"رعاه الله"، أن دولتنا توظف كل طاقاتها وإمكاناتها 

يف خدمة الوطن وتنميته املستدامة، من أجل إسعاد 

كل مواطن ال��ذي هو محور اهتامم ورعاية صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله". 

ودع��ا صاح��ب الس��م���و الش��ي��خ محم��د بن 

راش���د آل مكتوم أبناء قواتنا املسلحة إىل االستزادة 

من مناهل العلوم األكادميية والعسكرية، وتعزيزها 

بالخربة والتدري��ب املتواصل عىل مختلف التقنيات 

وامله��ارات العس��كرية التي تجعله��م قادرين عىل 

مواجهة التحدي��ات بثقة وإميان بالل��ه، وبقدراتهم 

والفكري��ة، وهن��أ س��موه  والعس��كرية  العلمي��ة 

الخريجني، خاصة الحاصلني عىل درجة البكالوريوس 

يف العلوم العسكرية.

وكان صاحب السمو الشي����خ محمد بن راش���د 

آل مكت��وم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

  محمد بن راشد يف صورة جامعية مع الخريجني بحضور سيف بن زايد ووكيل وزارة الدفاع ورئيس األركان وقائد وضباط الكلية
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حممد بن راشد: اإلمارات بقيادة خليفة تسخر كل طاقاتها وإمكانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتهـا إلسعـــــاد مـــواطنيهــا
شهد حفل تخريج الدورة الـ »23« يف كلية القيادة واألركان وهنأ اخلريجني

حاكم ديب، رعاه الله، قد ش��هد بحضور الفريق سمو 

الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلي��ة حفل تخريج الدورة ال�»23« 

يف كلية القيادة واألركان املشركة يف العاصمة أبوظبي 

يف يونيو املايض.

وح��ر االحتفال، الذي أقيم يف مقر الكلية، معايل 

الش��يخ نهي��ان ب��ن مب��ارك آل نهيان وزي��ر الثقافة 

والش��باب وتنمية املجتمع، ومع��ايل الدكتور هادف 

بن جوعان الظاهري وزير العدل، ومعايل س��هيل بن 

محم��د فرج ف��ارس املزروعي وزي��ر الطاقة، ومعايل 

محمد أحمد البواردي وكيل وزارة الدفاع، وس��عادة 

الفريق الرك��ن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

الق��وات املس��لحة، ومعايل الفريق مصبح بن راش��د 

الفت��ان مدي��ر مكتب صاح��ب الس��مو نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء حاكم ديب، وس��عادة 

الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية. 

كام ح��ره قادة أف��رع القوات املس��لحة، وكبار 

الضباط، وع��دد من رؤس��اء البعثات الدبلوماس��ية 

  محمد بن راشد وسيف بن زايد ونهيان بن مبارك ووكيل وزارة الدفاع ورئيس األركان وقائد الكلية وكبار الضباط خالل الحفل
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للدول الشقيقة والصديقة يف الدولة.

بدأ الحفل لدى وصول صاحب السمو نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب راعي الحفل 

إىل مي��دان الكلية، حيث اس��تعرض س��موه ثلة من 

حرس الرشف، ثم صافح كبار ضباط القوات املسلحة 

الذين اصطفوا الستقبال سموه والرحيب مبقدمه.

ويف قاعة االحتف��ال، الذي بدأ بالس��الم الوطني، 

ألق��ى الل��واء الركن أحمد عيل آل ع��يل قائد الكلية 

كلمة رحب فيها بصاحب السمو نائب رئيس الدولة 

رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب والحضور، ثم أوجز 

تاري��خ ومراحل تطور الكلية الت��ي وصفها بأنها من 

بني أش��هر وأرقى الكليات عىل مس��توى العامل لجهة 

تعليم وتدريب وتأهيل الكوادر العس��كرية الوطنية 

عىل أعىل املس��تويات، ووفق املعايري العاملية س��واء 

أكان عىل مس��توى املناهج العلمية والعملية أم عىل 

مس��توى اآلليات والبح��وث االس��راتيجية والعلوم 

نائب رئيس الدولة 
يوزع الشهادات على 

اخلريجني الـ 128 
بينهم ثالثة عشر 
ضابطًا من دول 

شقيقة وصديقة

العس��كرية الت��ي تطبقه��ا الكلية لتخري��ج الضباط 

املؤهلني للقي��ادة، القادرين عىل الوصول مبس��توى 

قواتنا املسلحة الباس��لة إىل مصاف الجيوش العاملية 

املتقدمة، وتحقيق األه��داف الوطنية العليا بكفاءة 

عالية.

ورفع قائد كلية القيادة واألركان املش��ركة أسمى 

آي��ات ال��والء والعرفان إىل صاحب الس��مو الش��يخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة، حفظه الله، عىل ما يوفره سموه 

من إمكانات مادية ومعنوية لقواتنا املسلحة، لتكون 

ع��ىل أتم الجاهزي��ة يف الذود عن مق��درات الوطن 

الغايل، وحامية أمن واستقالل دولتنا وشعبنا الويف.

كام توجه بالش��كر والتقدير إىل صاحب الس��مو 

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

الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاك��م ديب، رعاه الله، 

عىل رعايته الكرمية للكلية خاصة، ولقواتنا املس��لحة 

من باكستانمن دولة اإلماراتمحمد بن راشد خالل تكريم أحد الخريجني

من كوريا الجنوبيةمن وزارة الداخليةمن جمهورية فرنسا
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عموماً، كام توجه بالشكر إىل أصحاب السمو أعضاء 

املجل��س األعىل ح��كام اإلم��ارات، وإىل الفريق أول 

س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهي��ان ويل عهد 

أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة عىل 

دعم س��موه ومتابعته الدؤوبة ملس��رية تطور الكلية 

والقوات املسلحة بأفرعها وقطاعاتها كافة.

وهنأ اللواء ركن أحمد آل عيل الخريجني، ودعاهم 

إىل تطوي��ر الذات علمياً وعملياً، والتمس��ك بالهوية 

الوطنية، وترسيخ االنتامء لهذا الوطن العزيز، والوالء 

لقيادته الرش��يدة، واملس��اهمة الفاعل��ة يف تحقيق 

التنمية املستدامة لدولتنا.

وقبيل ختام الحفل، قام صاحب الس��مو الش��يخ 

محمد بن راش��د آل مكتوم بتوزيع الش��هادات عىل 

الخريجني املئة والثامنية والعرشين، الذين من بينهم 

ثالثة عرش ضابطاً خريجاً من بعض الدول الش��قيقة 

والصديق��ة الذي��ن التحقوا بدورة القي��ادة واألركان 

قادة القوات املسلحة وكبار الضباط والحضور خالل الحفل

حممد بن راشد 
يدعو أبناء القوات 

املسلحة إىل 
االستزادة من 

مناهل العلوم 
األكادميية 

والعسكرية

الثالث��ة والعرشين، جنباً إىل جن��ب مع ضباط دولة 

اإلمارات عىل مدى عام كامل.

ويف ختام الحفل، اس��تقبل صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، وإىل جانبه الفريق سمو 

الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان، ضيوف الحفل من 

س��فراء وملحقني عس��كريني لدى الدولة وعدد من 

ضباط جيوش بعض الدول الشقيقة والصديقة الذين 

هنأوا س��موه عىل املستوى العلمي والعسكري الذي 

تتبوأه كلية القيادة واألركان املش��ركة عىل املستوى 

العامل��ي. ثم التقطت لصاحب الس��مو راعي الحفل 

الصور التذكارية مع الخريجني وقائد وضباط الكلية•

تصوير:

عبدالرحمن القبييل

وسموه يكرم إحدى الخريجاتمن دولة اإلمارات
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حممد بن راشد يشهد تخريج دفعتني يف »التقنية العليا«
دعا خريجني عسكريني ملواصلة التعلم والتدريب ليجمعوا اجملد من أطرافه

ش��هد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

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

"رع��اه الله"، حفل تخريج دفعت��ني متميزتني جديدتني 

من ط��الب كليات التقنية العليا عىل مس��توى الدولة، 

داعي��اً الخريجني إىل مواصلة الس��ري ع��ىل درب العلم 

والتعلم والتفوق، معترباً سموه أن النجاح ال يكفي، بل 

يجب أن يتوج بالتميز والتفوق الذي يدوم لألبد.

وب��دأت فعاليات الحفل ال��ذي أقيم يف مرسح كلية 

الطالب مبدين��ة ديب األكادميية يف يونيو املايض، بوصول 

صاحب السمو راعي الحفل، يرافقه سمو الشيخ مكتوم 

بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب، بالسالم 

الوطني الذي عزفته فرقة موسيقى رشطة ديب ثم شاهد 

س��موه والحضور عرضاً مصوراً لبعض أنش��طة وبرامج 

الكليات العليا يف مختلف إمارات الدولة.

دعم ورعاية
وألقى معايل محمد حسن عمران الشامي رئيس مجمع 

كليات التقنية يف الدول��ة خالل الحفل، أعرب فيها عن 

اعت��زازه وطلبة وطالبات الكلي��ات بالدعم الال محدود 

الذي توفره قيادتنا الرشيدة، وعىل رأسها صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه 

الله"، وأخوه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء 

حاكم ديب "رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء املجلس 

األعىل حكام اإلمارات، للكليات ومنتس��بيها وخريجيها 

م��ا جعلها من الرصوح العلمي��ة والتقنية املتميزة عىل 

مستوى الدولة واملنطقة عموماً والعمل الجاد للوصول 

بها إىل مستويات دولية مرموقة.

هنأ الش��امي يف كلمته الخريجني وذويهم ودعاهم 

إىل االنخ��راط يف العم��ل الوطن��ي ال��ذي يحق��ق لهم 

مس��تقبلهم واأله��داف الوطنية العلي��ا ويعكس رؤية 

قيادتنا املعط��اءة املتمثلة بالوصول بدولتنا العزيزة إىل 

الرقم واحد يف مختلف امليادين وعىل شتى الصعد.

وقام صاحب الس��مو الش��ي��خ محمد بن راش�����د 

آل مكت��وم، وإىل جانب��ه رئيس مجمع كلي��ات التقنية 

العليا ومدير الكليات بتس��ليم الشهادات إىل الخريجني 

العرشين الحاصلني عىل درجة االمتياز مع مرتبة الرشف 

األوىل، وهنأهم س��موه عىل هذا اإلنجاز العلمي الذي 

يس��تحق املتابع��ة، ومواصلة الس��ري ع��ىل درب العلم 

والتعلم والتفوق، معترباً س��موه أن النجاح ال يكفي بل 

يجب أن يتوج بالتميز والتفوق الذي يدوم لألبد.

وقام س��مو الشيخ مكت����وم بن محمد بن راش����د 

آل مكتوم بتس��ليم الش��هادات إىل أصحابها الخريجني 

البال��غ عددهم نحو 447 من بينهم دارس��ون من كلية 

خليفة بن زايد الجوية يف العني، وكلية راش��د بن سعيد 

البحري��ة والبال��غ عددهم خمس��ة وع��رشون خريجاً 

حصلوا عىل درجة البكالوريوس بتميز.

صور تذكارية
والتقطت لس��موه الصور التذكارية مع مرش��حي كلية 

خليفة بن زايد الجوية وكلية راش��د بن سعيد البحرية 

الخريجني، ودعاهم سموه إىل عدم التوقف يف مسريتهم 

التعليمية والتدريبية ليجمعوا املجد من جميع أطرافه 

وزواياه متمنياً لهم الس��داد يف خدمة بالدهم وشعبهم 

وبناء مستقبلهم املرشق.

ح��ر الحفل، ع��دد من أصح��اب املع��ايل الوزراء 

وأعيان البالد والقي��ادات الربوية والثقافية والتعليمية 

وكبار قادة وضباط القوات املسلحة•

حممد بن راشد: 
النجاح وحده ال 
يكفي بل يجب 
تتويجه بالتميز 

والتفوق

محمد بن راشد يف لقطة تذكارية مع الخريجني العسكريني                            تصوير: عبدالرحمن القبييل

مكتوم بن محمد يسلم الشهادة إىل أحد الخريجني من كلية راشد بن سعيد البحرية       
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حاكم الشارقة يشيد بجهود القوات املسلحة يف حمايــة الوطن
استقبل رئيس األركان واطلع على مشاريع القوات املسلحة

اس��تقبل صاحب الس��مو الش��يخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاس��مي عضو املجل��س األعىل حاكم 

الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن 

سلطان القاس��مي ويل عهد ونائب حاكم الشارقة، 

وس��مو الش��يخ عبدالله بن س��امل القاسمي نائب 

حاكم الشارقة يف يونيو املايض مبكتب سمو الحاكم 

الفري��ق الركن حم��د محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة والوفد املرافق له.

واس��تهل اللقاء برحيب صاحب الس��مو حاكم 

الش��ارقة برئي��س أركان القوات املس��لحة والوفد 

املراف��ق ل��ه وتب��ادل س��موه األحادي��ث الودية 

ومناقشة عدد من املواضيع واملشاريع التي ترشف 

عليها القوات املسلحة بإمارة الشارقة.

واطلع سموه من الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي عىل س��ري العمل يف هذه املش��اريع ومنها 

مرشوع مستش��فى زايد العس��كري فرع البطائح، 

ومرشوع املدرسة الثانوية العسكرية مبنطقة وشاح 

بإمارة الشارقة.

واس��تمع س��موه لرشح عن مرشوع املدرس��ة 

الثانوي��ة العس��كرية والخدم��ات الت��ي توفره��ا 

لطلبتها امللتحقني والطاقة االس��تيعابية للمدرس��ة 

التي م��ن املتوق��ع أن يتم إنجازه��ا يف نهاية عام 

2015، وتس��تقبل طلبته��ا م��ن مراح��ل التعليم 

املتوس��طة والثانوي��ة، حي��ث روع��ي يف مرشوع 

املدرسة العس��كرية توفري أفضل مقومات التنشئة 

العس��كرية وتهيئتهم التهيئة الصحيحة يك يكونوا 

حامة للوطن وترابه.

استعراض سري 
العمل مبشروعي 

مستشفى 
زايد العسكري 

واملدرسة الثانوية 
العسكرية

سلطان القاسمي خالل استقباله رئيس االٔركان والوفد املرافق

كام اطلع س��موه عىل مرشوع مستش��فى زايد 

العس��كري فرع البطائح وآخر مس��تجدات العمل 

يف املرشوع الذي س��يكون إضاف��ة نوعية ملنظومة 

العمل الصحي يف الدولة ويف إمارة الش��ارقة بوجه 

الخص��وص، وس��يخدم امل��رشوع بحك��م موقعه 

االس��راتيجي املتمي��ز الرابط بني إم��ارات الدولة 

املناطق الوسطى والشاملية بالدولة.

ومث��ن صاحب الس��مو حاك��م الش��ارقة جهود 

الق��وات املس��لحة يف حامية الوطن وص��ون ترابه 

مشيداً سموه باملشاريع التي ترشف عليها القوات 

املسلحة يف اإلمارة.

وأكد سموه أن املدرسة العسكرية ستكون إضافة 

نوعية للمنظومة التعليمية ودورها يف إعداد الطلبة 

امللتحقني بها يك يكونوا عنارص فاعلني ومؤثرين يف 

خدمة بالدهم ورفعتها يف امليادين كافة إضافة إىل 

الدور املنوط لها يف تنشئة جيل قادر عىل الدخول 

ملعرك الحياة بحكم الخربة العلمية والعملية التي 

اكتسبها من املدرسة العسكرية.

وأش��اد س��موه بالدور الفعال ملستش��فى زايد 

العس��كري يف تقديم الرعاية الصحية ألبناء القوات 

املسلحة وذويهم.

م��ن جانبه ق��دم الفري��ق الركن حم��د محمد 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة ش��كره 

وامتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة عىل إتاحة 

الفرصة لاللتقاء بس��موه، مثنياً عىل جهود س��موه 

يف خدم��ة الوط��ن واملواطن وتس��خري اإلمكانيات 

والس��بل يف س��بيل دفع عجلة التقدم وإعالء راية 

الوطن.

ح��ر االس��تقبال الش��يخ محم��د بن س��عود 

القاس��مي رئيس دائرة املالية املركزية والشيخ سامل 

بن عب��د الرحمن القاس��مي رئيس مكتب س��مو 

الحاكم والش��يخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس 

دائرة العالقات الحكومية•
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وكيل وزارة الدفاع يلتقي رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناين
التقى معايل محمد أحمد البواردي الفاليس وكيل وزارة 

الدفاع مبكتبة مبقر الوزارة يف يونيو املايض الفريق أول 

ميخائيل كوس��تاراكوس رئي��س أركان الدفاع الوطني 

اليوناين والوفد املرافق.

وأعرب معايل وكيل الدفاع خالل اللقاء عن ترحيبه 

برئيس أركان الدفاع الوطني اليوناين مشيداً بالعالقات 

القامئ��ة ب��ني البلدي��ن الصديقني والتي تش��هد تطوراً 

وتقدماً يف مختلف املجاالت.

وج��رى خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية وبحث 

أوجه التعاون املشرك بني الجانبني.

البواردي لدى استقباله رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناين                                 تصوير: سامل العامري

رئيس األركان يبحث مع رئيس األركان اليوناين تعزيز التعاون الدفاعي
اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة مبكتبه يف معسكر املقطع يف 

يونيو املايض الفريق أول ميخائيل كوستاراكوس رئيس أركان 

الدفاع الوطني اليوناين.

وبحث الجانبان - خالل اللقاء الذي حره عدد من كبار 

ضب��اط القوات املس��لحة وأعضاء الوف��د املرافق للضيف - 

املوضوعات ذات االهتامم املش��رك والسبل الكفيلة بتعزيز 

أوج��ه التعاون وتنميتها إىل مس��تويات أفض��ل خاصة فيام 

يتعلق منها مبجال التنس��يق العس��كري والتعاون الدفاعي 

وتبادل الخربات.

رئيس االٔركان لدى استقباله نظريه اليوناين                                               تصوير: سامل العامري

حممد بن راشد يبحث مع وزير الدفاع الربيطاين دعم استقرار وأمن املنطقة
اس��تقبل صاحب السمو الش��ي���خ محمد بن راش���د 

آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء 

حاكم ديب "رعاه الل��ه" يف ديب يف يونيو املايض، بحضور 

س��مو الش��يخ مكتوم بن محمد بن راش��د آل مكتوم 

نائب حاك��م ديب، معايل فيليب هامون��د وزير الدفاع 

الربيطاين والوفد املراف��ق، الذي قام بجولة يف عدد من 

دول املنطقة للتش��اور مع قادتها ومسؤوليها حول آخر 

تطورات الوضع يف املنطقة، وس��بل دعم أس��س األمن 

واالس��تقرار فيها. كام تناول الحديث بني سموه والوزير 

الضيف، العالق��ات الثنائية بني دولة اإلمارات واململكة 

املتح��دة عىل مختلف الصعد، وس��بل تطويرها ملا فيه 

مصلحة الش��عبني الصديقني، وخدمة األمن واالستقرار 

يف املنطقة.

محمد بن راشد خالل استقباله وزير الدفاع الربيطاين
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رئيس األركان يبحث التعاون العسكري مع مسؤولني فرنسيني

بحث الفري��ق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املسلحة مع معايل جان إيف يودريان وزير الدفاع 

الفرن��ي املوضوع��ات ذات االهتامم املش��رك، خاصة ما 

يتعلق منها بالتعاون العس��كري والدفاعي وتبادل الخربات 

وذلك خالل لقائه ع��ىل هامش حفل افتتاح معرض الدفاع 

الدويل "يوروساتوري 2014"، حيث عرب الوزير الفرني عن 

سعادته بحضور رئيس األركان افتتاح املعرض.

وحر الفري��ق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان الق��وات املس��لحة يف العاصم��ة الفرنس��ية باري��س 

انطالق معرض الدفاع الدويل "يوروساتوري 2014" يف يونيو 

امل��ايض الذي افتتحه معايل جان إيف يودريان وزير الدفاع 

الفرني.

وق��ام رئي��س األركان والوف��د املرافق بجول��ة يف أنحاء 

املعرض ش��ملت عدداً من أقسام وأجنحة الدول والرشكات 

املحلي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة املتخصصة وش��اهد خالل 

تجول��ه يف األجنحة التابعة لكربي��ات الرشكات العاملية أبرز 

معروضاته��ا وآخر ما توصلت إليه هذه الرشكات من تقنية 

متطورة. واس��تمع م��ن القامئني عىل تل��ك األجنحة لرشح 

حول طبيعة منتجاتها التي اشتملت عىل معدات عسكرية 

متطورة يف مجاالت األمن والدفاع العس��كري وأبدى رئيس 

األركان إعجابه مبا ش��اهده من معروضات ومعدات، مثمناً 

الدع��وة لحضور فعاليات املعرض وأش��اد بحس��ن التنظيم 

للمعرض واملش��اركة الواسعة لكربيات الرشكات املتخصصة 

عىل مستوى العامل.

كام التقى رئيس األركان الفريق أول بيريدو فيلييه رئيس 

هيئة أركان الجيوش الفرنس��ية. تم خالل اللقاء اس��تعراض 

عالقات التع��اون القامئة بني دولة اإلم��ارات  والجمهورية 

الفرنسية الصديقة واملتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية 

وجوان��ب تفعيله��ا وتطويرها مبا يخدم املصالح املش��ركة 

للبلدي��ن الصديق��ني ويدفع به��ا إىل آفاق أوس��ع وأرحب 

وتبادل وجهات النظر يف األمور ذات االهتامم املشرك.

وخالل جولته يف املعرض                                                  رئيس األركان يلتقي وزير الدفاع الفرنيس 

وخالل لقائه رئيس أركان الجيوش الفرنسية                                                  تصوير: سامل العامري

تفقد سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة خالل جولته يف معرض "يوروساتري" 

جناح "مجلة درع الوطن " املش��ارك يف املعرض  تأكيداً لدور املجلة ومش��اركتها الفعالة ونرش العلم والثقافة واملعرفة 

بأفرعها املختلفة  ،  وتجسيداً إلنجازات ومسرية التنمية يف القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة .  حيث أثنى 

سعادته عىل الجهود التي تقوم بها املجلة سواًء يف مشاركاتها الداخلية والخارجية واملهنية العالية التي تتمتع بها.

وع��رض جناح "مجل��ة درع الوطن" أحدث اصدارات املجلة من املراجع والكت��ب والدوريات يف مختلف مجاالت 

العلوم العس��كرية، كام استعرض الجناح أبرز إنجازات القوات املس��لحة ودعمها املستمر ملخططات التنمية الشاملة 

للدولة.  وضم جناح مجلة "درع الوطن" مكتبة إلكرونية تشمل اسطوانات وأقراصاً مدمجة ملختلف فعاليات القوات 

املسلحة، متيحاً للزائرين إمكان التصفح اإللكروين من خالل شاشة العرض لالطالع عىل اإلصدارات املختلفة ، باعتبارها 

من أحدث الوسائل يف نرش العلم واملعرفة  . 

رئيس األركان يزور جناح درع الوطن يف معرض يوروساتوري
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وزارة الدفاع توقع اتفاقية للتعاون األكادميي مع كلية الدفاع - حلف الناتو
وقعت وزارة الدف��اع يف يونيو املايض اتفاقية تعاون 

عس��كري أكادميي م��ع كلية الدف��اع - حلف الناتو، 

وذلك يف مقر الوزارة بأبوظبي.

وقع االتفاقية عن جانب وزارة الدفاع اللواء الركن 

سليامن أحمد بن سليامن الوكيل املساعد للخدمات 

املساندة، فيام وقعها عن »الناتو« الفريق آرمي بارد 

دالهاج قائد كلية الدفاع. وتتضمن االتفاقية املجاالت 

ذات العالقة بالتعاون العس��كري خاصة فيام يتعلق 

منها باملجاالت األكادميية وتبادل الخربات والتدريب 

والتعليم املشرك.

حر توقي��ع االتفاقية ع��دد من كب��ار الضباط 

وأعضاء الوفد املرافق لقائد كلية الدفاع.

الوكيل املساعد للخدمات املساندة وقائد كلية الدفاع عقب توقيع االتفاقية                        تصوير: أحمد الشاميس

رئيس األركان يستعرض عالقات التعاون العسكري مع كبار القادة 
العسكريني املصريني ويحضر حفل تخريج الكلية احلربية

التقى سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة خالل الزيارة الرسمية 

التي قام به��ا لجمهورية مرص العربية الش��قيقة يف 

يوني��و امل��ايض الفري��ق أول صدقي صبح��ي القائد 

العام للقوات املسلحة املرصية وزير الدفاع واإلنتاج 

الحريب.

ولفت سعادة رئيس أركان القوات املسلحة خالل 

لقائ��ه القائد العام للقوات املس��لحة املرصية إىل أن 

مرص متثل العمق االسراتيجي لألمة العربية واملحور 

الذي ترتكز عليه دعائم األمن واالس��تقرار..وعرب عن 

تطلعه ألن تش��هد املرحلة املقبلة مزيداً من التعاون 

العس��كري واألمن��ي وتب��ادل الخربات ب��ني القوات 

املسلحة لكال البلدين يف العديد من املجاالت.

م��ن جانبه أك��د الفريق أول صدق��ي صبحي أن 

القوات املس��لحة املرصية حريصة ع��ىل دعم ركائز 

التعاون العسكري والعمل املشرك مع جميع الدول 

العربية الشقيقة..مشيداً باملواقف الوطنية لإلمارات 

الداعمة ملرص والتي أكدت قوة ومتانة الروابط التي 

تجمع الشعبني الشقيقني.

وكان س��عادة الفري��ق الرك��ن حم��د محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة قد اجتمع يف 

وقت سابق مع الفريق محمود حجازي رئيس أركان 

حرب القوات املسلحة املرصية.

وتناول اللقاء مناقش��ة عدد من املوضوعات ذات 

االهتامم املش��رك يف ضوء عمق التعاون والعالقات 

العس��كرية ب��ني الق��وات املس��لحة ل��كال البلدين 

الشقيقني .

وج��رى اس��تعراض عالقات التعاون ب��ني البلدين 

واملتعلق��ة بالش��ؤون الدفاعي��ة وتب��ادل الخ��ربات 

والزي��ارات والتنس��يق املش��رك وجوان��ب تفعيلها 

وتطويره��ا مبا يخ��دم املصال��ح املش��ركة للبلدين 

الشقيقني ويدفع بها إىل آفاق أوسع وأرحب.

من جانب آخر حر س��عادة الفريق الركن حمد 

محمد ث��اين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة 

والوف��د املراف��ق له يف مق��ر الكلي��ة الحربية مبرص 

الجديدة مراسم االحتفال بتخريج عدد من الدفعات   

من الكلية الحربية واملعهد الفني للتمريض بالقوات 

املس��لحة املرصية والذي أقي��م تحت رعاية وحضور 

الرئي��س عبد الفتاح الس��يي رئيس جمهورية مرص 

العربي��ة القائ��د األع��ىل للقوات املس��لحة وحضور 

املهن��دس إبراهيم محلب رئي��س مجلس الوزراء يف 

جمهورية مرص العربية والفريق أول صدقي صبحي 

وزير الدف��اع واإلنتاج الحريب القائ��د العام للقوات 

املس��لحة املرصية واملش��ري محمد حس��ني طنطاوي 

وزير الدفاع املرصي األسبق والفريق محمود حجازي 

رئيس أركان حرب القوات املس��لحة املرصية وقادة 

األفرع الرئيسية ومدير الكلية الحربية املرصية.

رئيس االٔركان خالل لقائه وزير الدفاع املرصي يف القاهرة                                             تصوير: سامل العامري
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الشيخة فاطمة: »اخلدمة الوطنية« يرسخ قيم الوالء يف نفوس الشباب

رئيس األركان ونظريه اإليطايل يبحثان التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي

أعربت س��مو الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيس��ة 

االتحاد النس��ايئ العام الرئيس��ة األعىل ملؤسسة التنمية 

األرسية رئيس��ة املجلس األعىل لألموم��ة والطفولة، عن 

س��عادتها ببدء العمل بإجراءات تطبيق “قانون الخدمة 

الوطني����ة واالحتياطي���ة” ال��ذي يرس���خ قي��م الوالء 

واالنتامء يف نفوس ش��باب وشابات الوطن ويزرع فيهم 

روح النظ��ام واالنضب�اط ويصقل شخصيته��م الوطني�ة 

ليكون��وا دوما ع��ىل أهب����ة االس��تعداد يف الخط�وط 

األوىل للدف����اع عن حياض الوطن وس��يادت��ه وأمن��ه 

ومكتسباته.

وقال��ت س��موها إن تطبي��ق الخدم��ة الوطنية هو 

إجراء وطن��ي حتمي يعكس الرؤية الثاقبة والتوجيهات 

الس��ديدة لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهي��ان رئي��س الدولة “حفظ��ه الل��ه” وأخويه صاحب 

الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاك��م ديب والفريق أول 

س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائد األعىل للق��وات املس��لحة.. يف أن حامية 

الوط��ن واملحافظة عىل س��يادته واملش��اركة يف التنمية 

الشاملة هو واجب مقدس عىل كل مواطن ومواطنة.

وأكدت س��موها دعمها ومساندتها للجهود املخلصة 

املقدرة لهيئ��ة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية بالقوات 

املس��لحة برئاس��ة اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن 

طحنون بن محمد آل نهي��ان رئيس الهيئة، والخطوات 

اإليجابي��ة الفاعلة التي أنجزتها يف هذا الس��ياق معربة 

عن ارتياحه��ا لإلقبال والتجاوب الكبري لش��باب الوطن 

لاللتح��اق بالخدم��ة الوطني��ة ودع��م جه��ود القوات 

املسلحة وتعزيز األمن الوطني.

جاء ذلك خالل اس��تقبال اللواء الركن طيار الش��يخ 

أحم��د بن طحنون ب��ن محمد آل نهيان لن��ورة خليفة 

الس��ويدي مديرة االتحاد النس��ايئ الع��ام، التي أكدت 

أن س��مو الش��يخة فاطمة بنت مب��ارك تحرص عىل أن 

تلعب األرسة دورا محوريا يف ترس��يخ معاين وقيم الوالء 

واالنتامء والوفاء يف نفوس أبنائهم وحثهم عىل االنخراط 

يف صفوف الدفاع الوطني للحفاظ وحامية مكتس��بات 

الوطن.

وقالت إن س��موها ع��ىل ثقة أن س��احات وميادين 

التدريب يف الخدمة الوطنية ستش��هد حضورا قويا من 

قبل اإلناث ع��ىل الرغم من أن القانون مل يلزمهن بذلك 

بعد أن أثبتت فتاة اإلمارات جدارتها وقدرتها من خالل 

مش��اركتها اإليجابية يف مختلف مواق��ع العمل الوطني 

مب��ا يف ذلك انخراطها يف القوات املس��لحة ووصولها إىل 

رتب��ة عميد واقتحامها بكفاءة وش��جاعة مجال الطريان 

العس��كري ووصوله��ا إىل رتبة رائد يف قي��ادة الطائرات 

العسكرية املقاتلة يف قواتنا الجوية. 

اس��تقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة مبكتبه يف معس��كر املقطع يف 

يوني��و املايض، الفريق كالودي��و غراتزيانو رئيس أركان 

الجيش يف الجمهورية اإليطالية.

وبح��ث الجانبان، خالل اللقاء الذي حره عدد من 

كب��ار ضباط القوات املس��لحة، وأعض��اء الوفد املرافق 

للضيف املوضوعات ذات االهتامم املش��رك، والس��بل 

الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون وتنميتها إىل مس��تويات 

أفضل خاصة فيام يتعلق منها مبجال التنسيق العسكري 

والتعاون الدفاعي وتبادل الخربات.

تطبيق اخلدمة 
الوطنية إجراء 
وطني حتمي 
يعكس الرؤية 

الثاقبة للقيادة 
الرشيدة 
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املدرسة الثانوية العسكرية حتتفل بتخريج الدفعة 19 من طالبها

احتفلت املدرس��ة الثانوية العس��كرية بالقوات املس��لحة 

يف يونيو املايض مبناس��بة تخريج الدفع��ة ال� 19 من طلبة 

املس��توى الثاين عرش وذلك يف مقر املدرس��ة مبدينة العني، 

بحضور اللواء مطر س��امل عيل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة 

والق��وى البرشية. كام حر الحفل ع��دد من كبار ضباط 

القوات املسلحة وأولياء أمور الخريجني واملدعوين.

 بدأت فعالي��ات االحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر 

الحكي��م، ألقى بعدها قائد املدرس��ة الثانوية العس��كرية 

كلمة بهذه املناس��بة رحب فيها براع��ي الحفل والضيوف. 

وقال »نحييكم يف هذا الي��وم التاريخي املجيد حيث نزف 

البرشى لوطننا وقيادتنا الرش��يدة بتخري��ج كوكبة جديدة 

م��ن قادة املس��تقبل وحامة الوطن، فمرحب��اً بكم يف هذا 

ال��رصح العلمي الذي أس��س بناءه قائد املس��رية س��يدي 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" وبرعاية 

ومتابعة كرمية من س��يدي الفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، حيث يتم تطوير وتنمية املدرسة الثانوية 

العس��كرية مبا يتواكب مع مس��تجدات العرص من رعاية 

الطلبة أكادميياً وقيادياً وبدنياً لرفد القوات املسلحة بكافة 

صنوفها«. وأضاف قائد املدرس��ة: »كام نهنئكم أيها الحفل 

الكريم ونهنئ أنفس��نا بافتتاح املدرسة الثانوية العسكرية 

فرع الغربية يف العام ال��درايس القادم 2015/2014 وفرع 

مليحة خالل العام الدرايس الذي يليه 2016/2015«.

وهنأ قائد املدرس��ة الخريجني بتحقيق ما كانوا يصبون 

إليه معترباً أن اللحظة قد حانت ليثبتوا جدارتهم وقدرتهم 

عىل تحمل املس��ؤولية وتحدي الصعاب وأوصاهم بتقوى 

الل��ه يف أعامله��م وأداء ما ميليه عليه��م الواجب والضمري 

والخلق القويم وأن يطيعوا أويل األمر منهم. 

ويف خت��ام كلمته تقدم قائد املدرس��ة بالش��كر للقيادة 

العامة للقوات املس��لحة التي مل تدخر جهداً يف توفري كافة 

السبل وتذليل الصعوبات فكان للدعم املادي واملعنوي الال 

محدود بالغ األثر للوصول لهذه النتيجة املرشفة.

كام تقدم بالشكر لكل من قام برعاية الخريجني وخص 

بالذك��ر املتعه��د األكادميي م��دارس الش��ويفات الدولية 

الخاصة بقيادتها وإدارتها ومعلميها الذين مل يدخروا الجهد 

لرفع كف��اءة الطالب العلمي��ة ولجميع الضب��اط وضباط 

الصف واملرشفني ممن ساهم ويساهم يف مساعدة الطلبة 

الذين يتخرجون اليوم والفرحة واالبتسامة تعلو وجوههم 

ووجوه أهاليهم.

بعدها جرت مراسم تس��ليم واستالم العلم من الدفعة 

التاس��عة عرشة إىل الدفعة التي تليها الذين أقس��موا عىل 

صونه��ا وإبقائها عالي��ة خفاقة والذود ع��ن حمى الوطن 

وحامية ترابه.

ويف ختام االحتفال قام اللواء مطر س��امل عيل الظاهري 

رئي��س هيئة اإلدارة والقوى البرشي��ة بتوزيع الجوائز عىل 

املتفوقني والشهادات عىل الخريجني.

استالم وتسليم العلم                                                تصوير: زايد الشاميسرئيس هيئة اإلدارة يسلم الشهادة ألحد الخريجني

قائد القوات اجلوية يشهد تخريج دورتني تخصصيتني
ش��هد اللواء الركن طيار إبراهيم نارص العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي 

يف يوني��و املايض الحفل الذي أقامه معهد القوات الجوية والدفاع الجوي مبناس��بة 

تخريج دورتني تخصصيتني للضباط بحضور عدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

وأش��اد قائد معهد القوات الجوية والدفاع الجوي بجهود وحرص قيادة القوات 

الجوي��ة والدفاع الجوي عىل إقام��ة مثل هذه الدورات والت��ي تهدف إىل تطوير 

مه��ارات وتنمية ق��درات امللتحقني بها وهنأ الخريجني ع��ىل تخرجهم، وأثنى عىل 

جهودهم خالل الدورة وأكد أن الهدف من مثل هذه الدورات تزويدهم باملفاهيم 

واملهارات األساس��ية التي ميكن االس��تناد عليها يف الحياة العملية، داعياً إياهم إىل 

التس��لح باإلميان وطل��ب العلم والتفاين واإلخالص يف العم��ل، ويف ختام االحتفال، 

ق��ام قائد الق��وات الجوية والدفاع الجوي بتوزيع الجوائز عىل املتفوقني وتس��ليم 

الشهادات للخريجني. قائد القوات الجوية يسلم الشهادات ألحد الخريجني
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امللحقية العسكرية يف بريطانيا حتتفل بتخريج عددًا من الدورات األكادميية

احتفل��ت القي��ادة العام��ة للق��وات املس��لحة "امللحقية 

العس��كرية يف اململكة املتحدة" يف يونيو املايض مبناس��بة 

تخريج الدفعة الثامنة عرش من الطلبة العسكريني الفنيني 

والطلب��ة الجامعيني وطلبة الدراس��ات العليا الدارس��ني يف 

اململكة املتحدة وجمهورية أيرلندا.

ش��هد الحفل عبدالرحمن غانم املطيوعي سفري الدولة 

يف اململك��ة املتح��دة والعميد الركن طيار إس��امعيل أمني 

العويض امللحق العس��كري يف س��فارة الدول��ة يف اململكة 

املتحدة والعقيد عيل النيادي م��ن القيادة العامة للقوات 

املس��لحة، كام حر حفل التخريج ع��دد من كبار ضباط 

القوات املس��لحة وأعضاء الس��لك الدبلومايس يف السفارة 

وع��دد م��ن الش��خصيات الرس��مية واألكادميي��ة العربية 

والربيطاني��ة وممثيل املؤسس��ات التعليمي��ة واالجتامعية 

الربيطاني��ة املختلف��ة وذوي الخريج��ني واألرس الربيطانية 

املستضيفة للطالب خالل فرة دراستهم.

من جانبه أعرب س��عادة عبدالرحم��ن غانم املطيوعي 

س��فري الدول��ة يف عن س��عادته بتخرج مجموع��ة جديدة 

م��ن مواطن��ي الدولة م��ن حمل��ة الدكتوراه املاجس��تري 

والبكالوري��وس والدبلوم العايل والدبل��وم الوطني والذين 

س��وف يكونون إضافة إلخوانهم ممن سبقوهم للعمل يف 

خدمة الوطن.

وألقى العميد الركن طيار إسامعيل أمني العويض امللحق 

العسكري كلمة بهذه املناسبة عرب فيها عن شكره وتقديره 

لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 

الدولة "حفظه الله" وإخوانه حكام اإلمارات والفريق أول 

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

نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة ع��ىل منح الفرصة 

لش��باب وفتيات الوطن عىل دراس��ة التخصص��ات التقنية 

واملهني��ة يف اململكة املتحدة مبا يش��كل رافداً قوياً للقوات 

املس��لحة بش��كل خاص والدولة بش��كل عام، كام ش��كر 

املؤسس��ات التعليمية واألكادميي��ة لدورها الفعال يف دعم 

الطالب اإلماراتيني الدارسني فيها وتزويدهم بأحدث العلوم 

األكادميية، كام تقدم بالش��كر والعرفان ل��ألرس الربيطانية 

املستضيفة لطالبنا خالل سنوات دراستهم.

 ويف النهاية هنأ س��عادته أبن��اءه الخريجني ومتنى لهم 

مس��تقبالً باه��راً يف خدمة وطنهم وحثهم عىل االس��تمرار 

والت��زود بالعلم واملعرف��ة بالتوازي مع الس��لوك اإليجايب 

مش��رياً عىل عدم انتهاء فرة الحص��اد العلمي بانتهاء هذه 

الفرة، بل هي نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة فالتعلم 

ليس له نهاية وهو مستمر باستمرار الحياة.

وقد قام س��عادة السفري يف نهاية الحفل بتكريم الطلبة 

املتميزين ومصافحة جميع الخريجني، وقد كرم أيضاً األرس 

الربيطانية التي استضافت الطالب خالل فرة دراستهم.

وتقدم الخريجني جميعاً بأس��مى آيات الشكر والتقدير 

لراعي نهَضت�نا صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئي��س الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب "رع��اه الله" وإخوانهام أصحاب 

الس��مو حكام اإلمارات والفريق أول س��مو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املسلحة.

صورة جامعية للخريجني وعدد من املسٔوولني

املنتخب العسكري ثالث العامل
ف��از املنتخب العس��كري اإلم��ارايت للقفز الحر باملظ��الت باملركز 

الثال��ث وامليدالي��ة الربونزية، يف مس��ابقات "دق��ة الهدف" التي 

أقيمت ضمن منافسات "بطولة العامل للقفز الحر باملظالت"، التي 

اختتمت يف يونيو املايض يف كرواتيا، مبشاركة 18 دولة.

يف ح��ني فاز القاف��ز اإلمارايت عي��ى إبراهيم البل��ويش باملركز 

الخامس عىل العامل يف مس��ابقة الفردي. وحقق منتخبنا العسكري 

م��ا مجموع��ه 32 س��م ليحتل بها املرك��ز الثالث خل��ف كل من 

املنتخب الس��لوفيني الذي جاء يف املركز األول مبجموع 20 س��م، 

واملنتخب اإليطايل يف املركز الثاين مبجموع 26 سم. 

منتخب اإلمارات العسكري للقفز باملظالت
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توقيع مذكرات تفاهم للتوعية واملسانـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة يف تطبيق قانون اخلدمة الوطنية

وقعت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية خالل شهر يونيو املايض عدداً من مذكرات 

التفاهم مع جهات ومؤسسات حكومية بالدولة.

ومبوج��ب مذكرات التفاهم املوقعة بني القيادة العامة للقوات املس��لحة ووزارة 

الداخلية وهيئة املنطقة اإلعالمي��ة - أبوظبي2454، الهيئة الوطنية إلدارة الطواريء 

واألزم��ات والك��وارث، والهيئة االتحادي��ة إلدارة املوارد البرشي��ة الحكومية، وهيئة 

اإلمارات للهوية، ومؤسس��ة وطني اإلمارات، ومؤسس��ة التنمية األرسية، ومؤسس��ة 

اإلمارات لتنمية الشباب، ستقدم كل منهم عىل حدة التعاون يف مجال توعية طالب 

امل��دارس والجامع��ات بأهمية الخدمة الوطنية واإلحتياطي��ة وحرص أعداد وبيانات 

موظف��ي الحكومة االتحادية الخاضعني ألحكام قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية، 

باإلضاف��ة إىل ربط الخدمة الوطنية بنظام معلومات املوارد البرشية »بيانايت« ووضع 

تصورات للترشيعات املتعلقة باملوارد البرشية، وتقديم كافة الدعم املطلوب لتطبيق 

اس��راتيجية إعالمية خاصة مبرشوع الخدمة الوطنية وخدمات التس��ويق واالتصال، 

وتوفري البني��ة التحتية اإللكرونية والكوادر البرشية املؤهل��ة وما يلزم ألداء أغراض 

م��رشوع الخدم��ة الوطني��ة واالحتياطية، والروي��ج ملرشوع الخدمة ل��دى الفئات 

العمري��ة املختلفة، وإبراز األهداف الرئيس��ية ملرشوع الخدم��ة الوطنية يف مختلف 

الفعاليات واألنش��طة، كام ستقوم الجهات واملؤسس��ات بالتعاون مع هيئة الخدمة 

الوطنية واالحتياطية بتبادل الخربات وتقديم الدعم الالزم واملش��رك لتطبيق قانون 

الخدمة الوطنية.

وشهد الفريق س��مو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزي��ر الداخلية يف يونيو املايض، توقي��ع مذكرة تفاهم بني القي��ادة العامة للقوات 

املسلحة، وديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كام ش��هد معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني اإلتحادي واللواء الركن 

هيئة املنطقة اإلعالمية 2454    هيئة اإلمارات للهوية

أثناء توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية بحضور الشيخ سيف بن زايدالهيئة الوطنية إلدارة الطوارىء واألزمات والكوارث 
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توقيع مذكرات تفاهم للتوعية واملسانـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة يف تطبيق قانون اخلدمة الوطنية

الهيئة اإلتحادية إلدارة املوارد البرشية مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب

مهندس عيى س��يف املزروعي، نائب رئيس أركان القوات املسلحة ، توقيع مذكرات 

التفاه��م األخرى، حيث أكد اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، 

رئي��س هيئة الخدم��ة الوطنية واالحتياطي��ة، عىل أهمية تثمني العالقات املؤسس��ية 

البينية ملا فيه خدمة الوطن وشعبه، الفتاً إىل أن مرشوع الخدمة الوطنية واالحتياطية 

وبرنامج الشيخ خليفة لتمكني الطالب يستهدفان غاية وطنية واحدة بوسائل مختلفة. 

كام أش��اد بإنجازات القامئ��ني عىل برنامج خليفة لتمكني الط��الب، وتحديداً يف مجال 

األلعاب والتطبيقات اإللكرونية وأهمية اس��تخدامها األمثل تربوياً وعلمياً، األمر الذي 

يع��د عامد رأس املال البرشي اإلمارايت، داعياً الجميع إىل االلتزام بتطوير تلك األنظمة 

بقدر املستطاع وبجودة ونوعية عالية كام اعتادوا أن يفعلوا دوماً.

وأوضح اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون آل نهيان، أن كل ما تم عمله 

إىل اآلن لتنفي��ذ قان��ون الخدمة الوطنية جاء بجهود مش��ركة ب��ني مختلف الجهات 

واملؤسس��ات الحكومية والخاصة، داعياً مختلف الفئ��ات العمرية إىل تعزيز فخرهم 

ووالئه��م للوطن الذي يعد ج��زءاً ال يتجزأ من أرواحنا، مؤك��داً التزام الجميع أخالقياً 

بحامي��ة الوطن وحفظ الحياة الكرمية ألبن��اء دولة اإلمارات، كام أكد عىل أهمية دور 

الش��باب اإلمارايت يف بناء الوطن وحامية مكتسباتها التي حققها األباء واألجداد مؤكداً 

عىل رضورة منح شباب الوطن الدعم الكايف لتفعيل دورهم عىل العمل بروح الفريق 

الواحد والتحيل بروح املسؤولية، كام نوه برورة غرس قيم ومبادىء الدين اإلسالمي 

الحنيف سعياً لتحصني شبابنا ودولتنا وتعزيز روح اإلنتامء والتضحية يف سبيل الوطن.

مؤسسة التنمية األرسيةمؤسسة وطني اإلمارات
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كلية الدفاع الوطني
حتتفي بخريجي الدفعة االوىل مبنحهم الشهادات والشارات 

أقام��ت كلية الدف��اع الوطني بن��ادي ضباط القوات املس��لحة بأبوظب��ي حفل توزيع 

الش��هادات وش��ارات الكلية عىل خريجيها من  الدورة األويل بحضور س��عادة اللواء الركن 

طيار رش��اد محمد الس��عدي قائد كلية الدفاع الوطني وعدد من كبار الضباط واملسؤولني 

وذوي املكرمني .

بدأ الحفل بتالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، القى بعدها الدكتور جون بالرد مساعد 

قائد الكلية للش��ؤون األكادميية كلمة أشاد فيها مبستوى الخريجني وأوجز الربامج واملناهج 

التعليمي��ة الت��ي اجتازوها بنجاح متمنيا له��م تحقيق املزيد لخدمة وطنهم وإعالء ش��أن 

الدولة. وقال إن ش��هادة املاجستري يف الدراسات االمنية واإلسرتاتيجية التي نالها الخريجيون 

هي ش��هادة فريدة من نوعها عىل مس��توى العامل وميكن أن يضاهيها شهادة املاجستري يف 

السياس��ة العامة أو ماجستري يف العالقات الدولية أو املاجستري يف دراسات السياسة الدولية 

والت��ى متنح من قبل بعض املؤسس��ات التعليمي��ة العاملية .وخاطب الدكت��ور جون بالرد 

الخريج��ني بالق��ول "ها أنتم اليوم قد احرزتم  منظومة من امله��ارات  الفريدة  لوظائفكم  

وها أنتم اليوم تغادرون الكلية   لتحملون بني أيديكم أس��اس راسخ  من املعرفة وكيل أمل 

بأنه يحمل بني ثناياه  نظره أكرث ش��مولية  للبيئة االمنية االس��رتاتيجية ولعيل أجد أنكم من 

ذوي الحظوة بأن ظفرتم بهذه املعرفة التي ستوظفونها بشكل ايجايب يف مسؤولياتكم  التي 

س��تضطلعون بها."وقام س��عادة اللواء الركن طيار رشاد محمد الس��عدي قائد كلية الدفاع 

الوطني يف ختام الحفل بتوزيع الشهادات وشارات الكلية عىل الخريجني.



بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

الشباب واملستقبل االفضل

لقرون طويلة مل يكن الش��باب ينالون اهتامم��اً كبرياً من الحكومات واألنظمة يف العامل، 
ومل يكونوا موضوعاً للدراس��ة واالهتامم من قب��ل املجتمعات. ومبعنى آخر أنهم مل يكونوا 
يشكلون أية مشكلة أو قضية تستحق اهتامماً خاصاً حتى نهاية القرن التاسع عرش والربع 
األول م��ن القرن العرشين إىل أن ب��دأت تظهر بعض االتجاهات السياس��ية واالجتامعية 
والفكري��ة يف أوروبا بش��كل خاص وكانت تعتمد يف تحركها عىل الش��باب بالدرجة األوىل، 
وتتكون األفكار واالتجاهات بواس��طة مجموعات من الش��باب، األمر الذي أدى إىل اندالع 
بعض االضطرابات االقتصادية والسياس��ية يف بعض مناطق العامل وكادت تتسبب يف انهيار 
نظم سياسية حني أخذت شكل التجمعات الحزبية الفاشستية كام يف أملانيا وإيطاليا. وفعالً 
كانت تلك االضطرابات مبثابة جرس اإلنذار لالنتباه إىل الشباب وحاجتهم والسامع لصوتهم 

واالنتباه إىل تطلعاتهم وعدم تجاهلهم أكرث.

يف عرص التكنولوجيا والفضاء املفتوح وثورة املعلومات التي نعيش��ها اليوم كان البد من 
وضع الشباب يف مقدمة املسائل الوطنية، ووضع الحلول وتطبيقها ملصلحة أجيال الشباب، 
هذا إذا أردنا أن نجتاز حارضنا إىل مس��تقبلنا بأمان. واملجتمعات والدول الذكية هي تلك 
الت��ي تعيد تنظيم املجتمع وحياته وفق واقع الش��باب وحجم قوته��م ومدى تأثرهم مبا 
يجري يف العامل، وأعتقد أن من املهم أن نصل إىل قناعة وأن نعرتف بأن ش��بابنا لن يكونوا 
أقل تأثّراً بالدور الذي يقوم به نظراؤهم يف بقية تلك القرية العاملية، وشباب اإلمارات جزء 
ال يتجزأ من ش��باب العامل ويف زمن االنفتاح التكنولوجي قد يكون من الصعب أن منيز بني 

تفكري الشاب اإلمارايت ونظريه من الرشق والغرب.

لك��ن املالحظ أن ش��باب اإلم��ارات يف كل الظروف كان��وا مس��تعدين لخدمة وطنهم 
ويكتش��فون مدى انتامئهم وارتباطهم وحبهم ألرض وطنهم ... وهذا نتاج غرس س��نوات 
طويلة من العمل... أما املس��تقبل فيستحق منا جهدا اكرب ودور مختلف يك ينطلق شبابنا 

يف أفق أرحب.

أعمــاق
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مقال

يف عام 1968 وأثناء سنوات دراستي يف كلية مونز العسكرية يف بريطانيا، احتجت ملراجعة أحد املستشفيات 

التخصصية، وملفاجأيت كان طبيبي املعالج يتحدث العربية فعرفت أنه من أصل عريب وأن قدومه للعاصمة 

الربيطانية كان حديثا، فسألته عن حياته وإن كان ينوي البقاء طويال أم العودة قريبا لوطنه، فقال يل: وطني حيث 

لقمة عييش. 

بقيت هذه الكلمة عالقة يف ذهني طويال، مع كل ما تحمله من تناقضات نفسية وفكرية مع مفهوم الوطن وواقع 

صعب يدفع بأفضل العقول يف عاملنا العريب لالتجاه إىل كافة أصقاع األرض بحثا عن وطن جديد وفرص جديدة 

وآمال حقيقية. 

استقطاب الكفاءات يعتمد على حتقيق السعادة للمجتمع ألنها جاذبة للبشر
عاملنا العربي يعاين نزيف العقول وتطوير اإلدارة احلكومية أحد أهم احللول 

قفزات اإلمارات يف التنافسية تعكس نوعية البيئة التي تبحث عنها املواهب

الهجرة املعاك�سة للعقول
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لعقود طويل��ة عانت منطقتن��ا العربية والكثري من 

دول العامل الثالث من الدوران يف حلقة مفرغة وصعبة 

من الجهود التنموي��ة، حيث ترصف هذه الدول الكثري 

من موارده��ا لتعلي��م وتخريج الكثري من املهندس��ن 

واألطباء والباحثن والعلامء أمال يف أن يساهموا يف صنع 

واقع أفضل، ولكن لصعوب��ة الواقع الذي يجدونه بعد 

التخ��رج تهاجر آالف العقول إىل ال��دول املتقدمة بحثا 

عن فرص أفضل، لتبقى أوطانهم تدور يف نفس الحلقة، 

ولتبقى البلدان املتقدمة هي املستفيد األكرب من أفضل 

املواهب والعقول القادمة من هذه الدول. 

ال نس��تطيع بأي حال من األح��وال يف هذه الظاهرة 

الت��ي ُعرفت ب�»هج��رة العقول« أن نل��وم من يهاجر 

بحث��ا عن حياة أفضل له ولعائلته، وبحثا أيضا عن بيئة 

خصبة تس��اعده عىل النمو والتطور واستغالل إمكاناته 

ومواهبه وقدراته بالش��كل األفض��ل واألمثل، وال نلوم 

أيضا البل��دان املتقدمة التي فتح��ت أبوابها ومعاملها 

ومخترباتها ومستش��فياتها لهذه العقول املهاجرة، فكل 

دول��ة لها الحق الكامل يف اس��تقبال واحتضان من ترى 

أنه س��يضيف ش��يئا لتطورها وتقدمه��ا وتطويرعلومها 

واخرتاعاتها وخدماتها التي تقدمها ملواطنيها. 

ومع املزيد م��ن التطورات العلمي��ة والتكنولوجية 

الحديث��ة أصب��ح الع��امل قري��ة صغ��رية، وتس��اقطت 

الح��دود الجغرافي��ة أمام املواه��ب، وزاد الطلب عىل 

أفض��ل العقول مع زيادة التنافس والتس��ابق بن األمم 

والشعوب، وزادت هجرة العقول ألكرث من 30 يف املائة 

خالل الس��نوات العرش املاضية فقط حسب إحصاءات 

األمم املتح��دة، كام دفعت الظروف الصعبة املزيد من 

العق��ول لطلب الهج��رة بحثا عن ف��رص أفضل، ولكن 

الصورة ليس��ت قامتة دامئا، والتاريخ ال يس��ري يف اتجاه 

واح��د فقط، والعامل ليس مكان��ا ثابتا، بل إن رسَّ تجدد 

حضاراته هو يف تغريه املستمر. 

طالعتنا دراس��ة صدرت مؤخرا ع��ام ميكن أن نقول 

إنه بداية لكرس الحلقة وتغري االتجاه يف هجرة العقول، 

حيث أص��درت رشكة »لينك��د إْن« - وهي أكرب تجمع 

إلك��رتوين مهن��ي يف الع��امل يضم أكرث م��ن 300 مليون 

مهن��ي يف كافة التخصصات ومقره��ا الواليات املتحدة 

- دراس��ة عن هج��رة العق��ول وحركتها ب��ن مختلف 

دول الع��امل، حيث قاس��ت الرشكة ع��ن طريق قاعدة 

مس��تخدميها حركة العق��ول واملواهب ب��ن الدول ما 

ب��ن دخوله��ا وخروجها، ثم صّنفت أك��رث من 20 دولة 

م��ا بن الرابحة والخارسة يف التنافس الس��تقطاب هذه 

العق��ول، وكانت املفاج��أة أن الدولة األوىل يف العامل يف 

استقطاب املواهب هي دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ك��ام جاءت أيضا مجموعة من االقتصادات الصاعدة يف 

املقدمة مث��ل الربازيل والهند وجنوب أفريقيا واململكة 

العربي��ة الس��عودية جنب��ا إىل جن��ب مع س��نغافورة 

وس��ويرسا وأملاني��ا يف األكرث اس��تقطابا للعقول، وكانت 

أكرث الدول املصدرة للعقول، حسب نفس الدراسة، هي 

حلول دولة اإلمارات 
يف املركز األول 

عامليًا يف استقطاب 
العقول يعطى 

منوذجًا ميكن البناء 
عليه أمام الكثري من 

الدول األخرى

إس��بانيا وبريطانيا والواليات املتحدة وإيطاليا وآيرلندا. 

وكانت هجرة العقول إىل دول العامل األول أقل من ثلث 

املجموع خالل فرتة الدراسة التي غطت سنة كاملة من 

نوفمرب )ترشين الثاين( 2012 إىل نوفمرب 2013، يف حن 

استحوذت الدول الصاعدة عىل نصيب الثلثن. 

ظاهرة هج��رة العقول التي عان��ت منها الكثري من 

الدول أصبح��ت اليوم تأخذ اتجاه��ات عاملية مختلفة 

وجدي��دة، اتجاه��ات تتامىش مع تغ��ري موازين القوى 

االقتصادية، وتغري حج��م ونوعية الفرص املتاحة وتغري 

حركة االستثامرات واتجاهات النمو العاملية. 

وال أقول يف هذا املقال أو أزعم أن الصورة الكاملة قد 

تغرّيت، أو أن الدول املتقدمة تراجعت عن اس��تقطاب 

املزيد من العقول، فام زالت الكثري من الدول، وخاصة 

يف أفريقيا مثال، تعاين من هذه الظاهرة بشكل كبري، وما 

زال أغلب عاملنا العريب بظروفه ورصاعاته وتوتراته التي 

ال تنتهي بيئة غري جاذبة بل وطاردة للعقول. 

لكن ما أقوله هنا أنه ميكن للكثري من الدول الخروج 

من هذه الدائرة البائس��ة يف هج��رة العقول التي هي 

أس��اس يف التنمية، وميكن لهذه ال��دول أن تفعل ذلك 

رسيعا، وحلول دولة اإلم��ارات يف املركز األول عامليا يف 

اس��تقطاب العقول - كنس��بة مئوية - ميكن أن يعطي 

منوذجا ميكن البناء عليه أمام الكثري من الدول األخرى، 

سواء يف منطقتنا أو يف قارات العامل املختلفة. 

لع��ل العامل األول يف اس��تقطاب العقول واملواهب 

هو خلق الف��رص، وتوفري البيئة املثالية للنمو والتطور، 

وتوفري البيئ��ة املثالية أيضا لالس��تثامر وإدارة األعامل، 

وتوفري أجواء عالية من الش��فافية والحوكمة الرش��يدة 

وتس��اوي الفرص أمام الجميع. ولع��ل حلول اإلمارات 

يف تقاري��ر التنافس��ية يف املركز الثال��ث عامليا يف األداء 

االقتصادي، والثاين عامليا يف س��هولة مامرس��ة األعامل، 

واألول عاملي��ا يف الكفاءة الحكومي��ة، يعطينا مؤرشات 

عن نوعية البيئ��ة التي تبحث عنها مثل هذه املواهب 

والعقول. ولعل العامل الثاين الحاس��م يف حركة العقول 
واملواه��ب بن ال��دول هو جودة الحي��اة. كانت نظرة 

الكث��ري من املواهب أن ج��ودة الحياة يف العامل املتقدم 

أفض��ل بكثري وخاص��ة يف مج��االت التعلي��م والصحة 

والخدمات والبني��ة التحتية واإللكرتونية وغريها، ولكن 

الي��وم أصبحت الكثري من الدول تقدم مس��تويات من 

ج��ودة الحياة أعىل بكثري مام تج��ده هذه املواهب يف 

بلدانها، مام يسهل ويش��جع بشكل كبري قرار االنتقال، 

حيث تتوف��ر الفرص االقتصادي��ة إىل جانب منط حياة 

عايل الجودة. 

الق��درة عىل اس��تقطاب أفض��ل العق��ول هي أحد 

النواتج الرئيس��ة لعمل الحكومات عىل تحسن ظروف 

املعيش��ة ونوعي��ة الحي��اة يف بلدانها، س��واء ملواطنيها 

وللقادمن إليها، وعندما يكون هدف الحكومة تحقيق 

الس��عادة للمجتمع فتأك��د متاما أن الس��عادة ُمعدية 

وجاذبة للمزيد من البرش. 

لقد عاىن عاملنا العريب من ظاهرة هجرة العقول، وما 

زالت الكثري من دوله أيضا تعاين هذا النزيف املؤس��ف 

يف أه��م ما متلك��ه من ثروة، ولقد قلن��ا وكررنا دامئا أن 

تطوي��ر اإلدارة الحكومية هو أح��د أهم مفاتيح تطوير 

قطاعات املجتم��ع كافة من صحة وتعليم وبنية تحتية 

وبيئة اقتصادية واس��تثامرية، مام يخلق مناخا مناس��با 

للمواه��ب يك تزدهر وتنمو وتبق��ى يف أوطانها لتطور 

وتتطور، وتبني مجتمعها إىل جانب بناء حياة طيبة لهم 

وألرسهم. 

أعتق��د أنن��ا ما زلن��ا يف بداية الطري��ق، ولعل هذه 

الدراس��ة وغريه��ا م��ن الدراس��ات تعطين��ا ملحة عن 

املستقبل واتجاهاته، وعن التحوالت القادمة وطبيعتها، 

وعن طبيع��ة املنافس��ة وقوتها بن األمم والش��عوب. 

واألمم العاقلة هي األمم التي تؤمن باإلنسان وبقيمته، 

وبأن رأس��امل مستقبلها الحقيقي يف عقل هذا اإلنسان 

وأفكاره وإبداعاته.

العامل احلاسم 
يف حركة العقول 

واملواهب بني 
الدول هو جودة 

احلياة
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توقع اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، 

رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية، أن يتم اس��تدعاء 

الدفعة األوىل لتأدية الخدمة الوطنية خالل نهاية أغسطس 

وبداية س��بتمرب 2014، وذلك ممن تنطب��ق عليهم رشوط 

قان��ون الخدمة الوطنية، من خ��الل ثالثة مراكز للتجنيد يف 

كل من أبوظبي والشارقة والعن.

وق��ال، خالل مؤمتر صحايف عقد يف يونيو املايض يف نادي 

ضباط القوات املس��لحة يف أبوظبي، بحضور العميد الركن 

سامل جمعة الكعبي، مدير القضاء العسكري، والعميد الركن 

محمد سهيل النيادي، مدير التخطيط االسرتاتيجي يف هيئة 

الخدم��ة الوطنية واالحتياطية، إن الالئحة التنفيذية لقانون 

الخدم��ة الوطنية واالحتياطية س��تصدر قريباً لتفرس األمور 

واملسائل التي تناولها القانون بصورة أكرث تفصيالً.

وأض��اف أن مراك��ز التدري��ب ع��ىل مس��توى الدول��ة 

تستوعب حالياً 7 آالف مجند، وسيتم التوسع وإنشاء مراكز 

جديدة مس��تقبالً، مش��رياً إىل وجود 4 مواق��ع للتدريب يف 

كل من مدينة العن وليوا باملنطقة الغربية ومنطقة املنامة 

ومركز مدرسة خولة بنت األزور الخاصة بتدريب الفتيات. 

وكش��ف اللواء أحمد بن طحنون عن تنظيم حمالت توعية 

وتثقيف يف وس��ائل اإلع��الم املختلفة خالل األي��ام املقبلة، 

لتفسري وتوضيح كل ما يتعلق مبواد قانون الخدمة الوطنية 

 )twofour45( واالحتياطي��ة، الفتاً إىل أنه تم االتفاق م��ع

لتويل إعداد امل��واد اإلعالنية واإلخباري��ة الخاصة بالخدمة 

الوطنية.

وق��ال »إن الخدمة الوطنية ج��اءت يف وقت يعاين فيه 

الش��باب الع��ريب عدم وض��وح الرؤي��ة تج��اه العديد من 

القضايا الحيوية الراهنة عىل الصعيد السيايس واالجتامعي 

واالقتصادي، وس��يؤدي هذا املرشوع دوراً محورياً ومهامً يف 

تكوين ش��خصية قوية وواثقة للمواطن اإلمارايت، وسيجعل 

شبابنا أكرث عطاء وابتكاراً وإبداعاً، وأكرث قدرة عىل استيعاب 

وتحليل الوضع الحايل الذي تشهده الساحة إقليمياً وعاملياً، 

كام أنه سيسهم يف تحصينهم ضد سموم األفكار واملعتقدات 

الهدام��ة التي تري��د عزلهم عن أوطانهم واملس��اس بأمنها 

واستقرارها«.

هيئة مرشفة
وق��ال العمي��د محمد س��هيل الني��ادي، مدي��ر التخطيط 

االس��رتاتيجي يف الهيئة، إنه تم إنشاء هيئة الخدمة الوطنية 

واالحتياطية بالقيادة العامة للقوات املسلحة، لتكون الهيئة 

العليا املرشفة عىل شؤون الخدمة الوطنية.

وأض��اف أن الخدم��ة الوطنية تش��مل ف��رتات تدريبية 

ومترينات عسكرية وأمنية للمجند عىل األسلحة والعمليات 

العس��كرية أو األمني��ة الت��ي تحددها اللوائ��ح والقرارات 

واألنظمة املنفذة لهذا القانون، موضحاً أن الالئحة التنفيذية 

له��ذا القانون تح��دد الخدم��ة البديلة للخدم��ة الوطنية 

ورشوط وضوابط االلتحاق بها والجهات التي تؤدى فيها.

وأوض��ح أنه إذا ت��م تعين املجند بع��د انقضاء الخدمة 

الوطني��ة ل��دى ال��وزارات والدوائ��ر الحكومي��ة والهيئات 

واملؤسس��ات العامة االتحادية واملحلي��ة والقطاع الخاص، 

تض��م مدة الخدم��ة الوطنية إىل خدمت��ه الفعلية املحددة 

ألغ��راض املكافأة واملعاش التقاع��دي، وغريها من الحقوق 

واالمتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل، وتتحمل القوات 

املس��لحة تكاليف الضم، حسب القوانن واألنظمة املعمول 

بها يف القوات املسلحة.

ونوه ب��أن كل اإلناث املنتس��بات إىل الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطية لهن مطل��ق الحرية يف تركها يف أي وقت دون 

أي رشوط، وذل��ك بتقديم إش��عار خطي منه��ا، أو من ويل 

أمرها، يوضح رغبتها يف ذلك، كام س��يتم منح املجندين رتباً 

عس��كرية رشفية، وفق��اً للمؤهالت والتخصصات. وبش��أن 

روات��ب املواطنن العاملن يف القط��اع الخاص، قال النيادي 

»س��يتحمل القطاع الخ��اص 50 يف املئة من راتب املوظف، 

فيام تتحمل القوات املس��لحة ال���50 يف املئة األخرى، كام 

س��ترصف مكافآت مالي��ة للطلبة، س��يتم تحديدها بقانون 

اتحادي سيصدر الحقاً«.

تأجيل الخدمة
وأش��ار العميد الركن س��امل جمعة الكعب��ي، مدير القضاء 

العس��كري، إىل أن الخدم��ة الوطنية س��يتم تأجيلها لطلبة 

املؤسسات التعليمية يف الدولة، أو ما يعادلها يف الخارج، إىل 

كل اإلناث املنتسبات 
إىل اخلدمة الوطنية 

واالحتياطية لهن 
مطلق احلرية يف 
تركها يف أي وقت 

دون أي شروط،
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ح��ن حصولهم عىل املؤهل الذي أجل��ت الخدمة الوطنية 

من أجله، وستحدد القيادة العامة باالتفاق مع املؤسسات 

التعليمي��ة كيفي��ة وآلية إبالغ الجه��ات املختصة بالتجنيد 

بأس��امء الطلب��ة الدارس��ن أو املتدرب��ن، وكل م��ا يتصل 

مبوقفه��م من الدراس��ة أو التجريب، حت��ى حصولهم عىل 

املؤه��ل أو بلوغ أعامرهم الحد األقىص )29 س��نة( لقبول 

املجندين.

وقال »كام س��تؤجل للمواطنن الذين مل يتم استيعابهم 

بالخدمة لدى الجهات العس��كرية إىل سنوات الحقة، طبقاً 

للقواع��د والضوابط التي تصدر من رئي��س األركان أو من 

يفوضه يف هذا الش��أن، وال يعفون م��ن االلتحاق بالخدمة 

الوطنية، حتى لو تجاوزوا الس��ن املقرر، وفقاً ألحكام هذا 

القانون، برشط أال يتجاوز العمر األربعن سنة«.

حاالت اإلعفاء
وق��ال إن القانون مل يس��تنث أبناء الدبلوماس��ين أو غريهم 

مم��ن يقيمون خ��ارج الدولة م��ن أداء الخدم��ة، بل هي 

خدمة وطني��ة تنطبق عىل جمي��ع املواطنن، ويجب عىل 

هذه الفئة مراجعة امللحقيات العس��كرية للدولة، وللدول 

التي ال يوج��د لديها ملحقيات عس��كرية، يتم التوجه إىل 

سفارة الدولة.

وأشار إىل أن هناك حالتن يتم فيهام اإلعفاء النهايئ من 

الخدمة الوطنية، وهام م��ن يثبت عدم لياقته طبياً بصفة 

دامئ��ة بقرار من اللجنة الطبية العس��كرية، واالبن الوحيد 

لذويه، مع إثبات ذلك باألوراق الرسمية من الجهة املختصة 

بالدولة، يعفى نهائياً من الخدمة الوطنية واالحتياطية.

 

50 ألف درهم غرامة للمتخلفني
ق��ال العمي��د الركن س��امل جمع��ة الكعبي مدي��ر القضاء 

العس��كري يف ترصيح��ات ل�»البيان« ع��ىل هامش مؤمتر 

الخدم��ة الوطني��ة أم��س إن ف��رتة التدري��ب يف الخدمة 

العسكرية س��تكون 9 أشهر لحاميل شهادة الثانوية العامة 

وما يعادلها، وس��نتن ملن هم دون الثانوية العامة موضحاً 

أن التدريب سيكون مفيداً للمنتسبن وليس شاقا كام يظن 

البعض.

حيث ستوفر كافة التدريبات املحفزة والداعمة للوطنية 

لهم س��واء كانوا ذك��وراً أو إناثاً. وأض��اف العميد أنه بعد 

انته��اء أداء الخدمة الوطنية س��وف تتابعهم لجنة خاصة 

وتنظ��ر إىل جودة أدائه��م املبذولة يف التدريب األس��ايس 

والتدريب التخصيص اللذين سيس��اهامن يف فرز املنسوبن 

واختي��ار أماكن توزيعهم عىل القوات املس��لحة يف الدولة 

الربية، البحرية، الجوية.

ولفت العميد إىل أن اإلجراءات املتخذة بحق املتخلفن 

ع��ن أداء الخدمة الوطنية أو املزوري��ن يف صحة البيانات 

الخاصة بهم بالحبس ملدة عام وال تقل عن الش��هر اضافة 

إىل غرام��ة مالي��ة قيمتها 50 ألف دره��م وال تقل عن 10 

آالف درهم. وأشار مدير القضاء العسكري أنه سيتم إعالن 

أسامء األش��خاص الواجب عليهم أداء الخدمة الوطنية عرب 

وس��ائل اإلعالم يف كافة الصحف والقنوات املحلية موضحاً 

أن مؤسس��ة twofour45 رشيك أسايس مع الهيئة الوطنية 

واالحتياطي��ة يف الجانب اإلعالم��ي، حيث تم اطالق موقع 

الكرتوين خاص بالهيئة، ووضع رقم خاص من مركز أبوظبي 

للنظم االلكرتونية 800555 للتزود باملعلومات عن الخدمة.

آلية االستدعاء
وحول آليه اس��تدعاء الدفعات أش��ار العميد س��امل جمعة 

الكعبي إىل أنه س��يتم إبالغ كل من ينطبق عليهم القانون 

لتحديد موقفهم من التجني��د طبقاً ألحكام القانون ووفقاً 

للضوابط واإلجراءات املعمول بها، وس��تضع هيئة الخدمة 

الوطنية واالحتياطية بالتنس��يق مع الوح��دات املعنية يف 

القوات املس��لحة س��نوياً برنامجاً تحدد فيه مواعيد فحص 

املجندين الذين بلغوا س��ن التجنيد أو من تقرر تجنيدهم 

وس��يتم إعالن أسامئهم بالوسائل اإلعالمية املتاحة، عىل أن 

يقدم كل منهم إىل الجهات املختصة بالتجنيد التي تحددها 

القيادة العامة للقوات املسلحة.

واش��ار إىل أهمية التزام الجه��ات الحكومية االتحادية 

واملحلي��ة والقطاع الخاص بالس��امح بااللتح��اق بالخدمة 

الوطني��ة للمواطن��ن العاملن لديها مم��ن تنطبق عليهم 

رشوط االلتح��اق ويتوج��ب عليها االحتف��اظ ملن يجند أو 

يستدعى من موظفيها أو عاملها بوظيفته أو بعمله أو بأي 

وظيفة أو عمل مس��اٍو وذل��ك إىل أن ينتهي من أداء مدة 

الخدمة الوطنية أو مدة االستدعاء.

وأض��اف أنه يجوز ش��غل وظيفة املجند أو املس��تدعى 

أو عمله��ام بصف��ة مؤقتة خ��الل تلك املدة وي��ؤدى لكل 

م��ن املجندين ط��وال مدتهم يف الخدم��ة الوطنية أو مدة 

اس��تدعائهم ما يس��تحقونه من جهة عمله��م من رواتب 

وعالوات وبدالت وترقي��ات وزيادات يف الراتب وملحقاته 

كام لو كان��وا يؤدون عملهم فعليا وتعترب مدة خدمتهم يف 

وظيفتهم أو عملهم األصيل مس��تمرة وتحسب ضمن املدة 

املحددة ألغ��راض املكافأة أو املعاش التقاعدي وغريها من 

الحقوق واالمتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

وأما املجندون واملس��تدعون من أصح��اب املهن الحرة 

أو أصحاب املشاريع الفردية فس��يؤدى لهم طبقاً للقانون 

مكافآت مالية ش��هرية تحدد مبرسوم اتحادي. وحول مدة 

الخدمة الوطنية اش��ار العميد الركن س��امل جمعة الكعبي 

إىل أنها س��تكون للذكور الحاصلن ع��ىل الثانوية العامة أو 

ما يعادلها فأعىل 9 أش��هر وللذك��ور الحاصلن عىل مؤهل 

أقل من الثانوية العامة ملدة عامن أما لإلناث وبغض النظر 

ع��ن املؤهل العلمي لهن فمدة خدمته��ن اختيارية وملدة 

9 أشهر •



يف ندوة نظمتها جملة 

قانـــون اخلدمــــة الوطنيـــة يجســــد عمـــق الرؤيـــــــــــــــــــــــــــــة االسرتاتيجية للقيادة الرشيدة 

أك��د محمد أحم��د املر رئيس املجل��س الوطني 
االتح��ادي أن دولة اإلمارات قام��ت عىل تاريخ 
عريق وشعب أصيل وأسس راسخة من الثوابت، 
والقيم، والتقاليد املوروثة باإلضافة إىل ما أكسبنا 
إياه اآلباء املؤسس��ون لهذه الدولة وعىل رأسهم 
املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن سلطان آل 
نهي��ان طيب الله ثراه، من قيم الوطنية والتفاين 
يف العمل والتضحية ب��كل ما هو نفيس ملصلحة 
املجموع من أجل بناء دولة قوية مستقرة يشار 
إليها بالبنان يف الرقي والتقدم وهي املسرية التي 
يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهي��ان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام 

اإلمارات .
وقال رئيس املجل��س يف كلمة ألقاها يف ندوة "قانون 

الخدم��ة الوطنية وتعزيز الهوي��ة بعنوان: التحديات 

التي تواجه الهوية الوطني��ة بتنظيم من مجلة "درع 

الوطن" التي عقدت يف نادي ضباط القوات املسلحة 

يف الس��ادس من يونيو املايض،  بحضور الشيخ نهيان 

بن مب��ارك آل نهيان وزير الثقافة والش��باب وتنمية 

املجتم��ع، وعدد من املس��ؤولن يف الدولة، إن قضية 

F

الهوية الوطنية تعد واحدة من أهم القضايا الوطنية 

يف ظل التحدي��ات املتعاظمة التي تواجه اس��تقرار 

األوطان ومناء الش��عوب، واس��تثامر طاقات الدولة 

ومواردها البرشية واالقتصادية .

وأض��اف أن ه��ذا القان��ون يعد ترجم��ة عملية 

وواقعية ملا قاله صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن "هذه 

األرض الطيبة تحرسها عناية الخالق وتجمعها عزائم 

الشباب وسواعدهم" فها هي عزائم شباب اإلمارات 

تتوح��د جميعاً لل��ذود عن ه��ذا الوط��ن بتأهيل، 

وتدري��ب، وخربة عملية ويف نس��ق وطني مش��رتك 

مبقتىض أحكام هذا القانون .

وأش��ار رئيس املجلس الوطن��ي االتحادي إىل أن 

الدراسات والعلوم االجتامعية أبدت اهتامماً أساسياً 

بأبع��اد الهوي��ة الوطنية واعتربته��ا املدخل الرئييس 

للقي��م الرتبوية، والثقافية، واالقتصادية والفلس��فية 

ألي مجتمع، فاس��تقرار، وأمن، وتق��دم األمم رهن 

مبدى تجذر الهوية الوطني��ة يف مواطنيها، وقدرتهم 

عىل التالحم الس��يايس واملجتمعي لتحقيق أهداف 

النامء والتطور .
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قانون اخلدمة 
الوطنية يعكس 

الرؤية االسرتاتيجية 
والسياسية احلكيمة 

للقيادة الرشيدة

اللواء الركن عيىس املزروعي 



قانـــون اخلدمــــة الوطنيـــة يجســــد عمـــق الرؤيـــــــــــــــــــــــــــــة االسرتاتيجية للقيادة الرشيدة 

قال امل��ر إن الهوية الوطنية كمفه��وم اجتامعي يعني 

االنتامء، والوالء، واإلخالص، والعطاء املبذول من املواطنن 

كل يف موقع عمله وفق اس��تثامر أفض��ل القدرات لرفعة 

ش��أن الوطن، وهذا املفهوم هو الذي تف��رع عنه مفهوم 

املواط��ن املس��ؤول، أو املواطن��ة املنتجة، ف��ال يكفي أن 

ينتس��ب اإلنس��ان إىل جنس��ية دولة م��ا دون أن يحمل 

املضامن الثقافية، والعقائدية، واللغوية، والسياسية لهذه 

الدول��ة، ويعمل عىل تعظيمها وإعالء ش��أنها يف كل عمل، 

أو مناسبة .

وأضاف األوطان ال تبنى فقط باملش��اعر، واألحاسيس، 

والعواطف وهذا ما يع��رب عنه بالجانب النفيس يف الهوية 

الوطني��ة وإمن��ا ال بد من اقرتانها بطاق��ات وإمكانات يتم 

تس��خريها م��ن كل مواطن وهو م��ا يعرب عن��ه بالجانب 

العم��يل للهوي��ة الوطني��ة، فالهوية الفطرية التي يش��ري 

إليه��ا علامء االجتامع بأنها املش��اعر اإليجابية للفرد تجاه 

أرسته، أو عشريته أو قبيلته البد أن يالزمها الهوية الوطنية 

التي تس��مو فيها املشاعر واألحاس��يس إىل الوالء واالنتامء 

للوطن، وأن ه��ذه الهوية الوطني��ة يف تطبيقاتها العملية 

تعني اإلميان بالهوية املؤسساتية التي تعني بذل كل جهد 

ممكن، وكل طاقة متاحة يف مؤسسات الدولة، أو يف أعامل 

ندوة
2014

F

الفرد ملصلحة الدولة، وهذا ما يفرق بن مفهوم املواطنة، 

والوطني��ة اللذين هام جناح��ا مفهوم الهوي��ة، مبينا أن 

املواطنة تعني االنتس��اب إىل الدول��ة يف حن أن الوطنية 

تعني العمل والفعل الصالح للدولة، ومن ثم فإن املواطنة 

يقرتن بها االنت��امء أي االنت��امء إىل األرسة، أو القبيلة، أو 

العش��رية، وأخرياً إىل الدولة، يف حن أن الوطنية يقرتن بها 

ال��والء الذي يعني التضحية مبصلحة الفرد ملصلحة الوطن 

وفق املصلحة املش��رتكة واملصري الواح��د، فالفرد يف الوالء 

يدرك أن مصريه، ومصلحته، وتقدمه قرين بنامء، وتنمية، 

واستقرار الوطن .

وقال املر إن مسريتنا كس��ائر مسريات األوطان واألمم 

تواج��ه بتحديات وطنية، وإقليمية ودولية، فعىل الصعيد 

الوطني فإنه عىل الرغم من أن املؤرشات واملعايري الدولية 

تضع دولتنا يف أوىل مراتب دول العامل من حيث السعادة، 

والتنمية البرشية، واالقتصادي��ة مبجاالتها املتعددة إال أن 

هذه التصنيفات الدولية تضع علينا مس��ؤولية مش��رتكة 

يف ب��ذل املزيد من الجهد، والتف��اين، واإلخالص يف أداء ما 

نكلف به، ولعل أول التحديات يف هذا الشأن هو االرتقاء 
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الهوية الوطنية 
يعني االنتماء والوالء 

واإلخالص والعطاء 
املبذول من 

املواطنني

معايل محمد املر
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بقدراتن��ا العلمي��ة والثقافية والتكنولوجي��ة بحيث تكون 

هناك ق��درات وطنية تلب��ي كافة احتياج��ات ومتطلبات 

التنمية االقتصادية واالجتامعية الوطنية . 

وب��ن أن التح��دي الثاين هو مواجهة التش��دد والغلواء 

الفك��ري والديني، وإذا كانت الهوية الوطنية هي الصانعة 

لل��والء الوطني الذي يحقق اس��تقرار وتقدم املجتمع، فإن 

األديان الس��اموية، واألفكار اإلنس��انية تحمل بن جوانبها 

كل الخري لبناء األوط��ان، وعلينا التنبه واالحرتاس من تلك 

األفكار املغلوطة، واالدعاءات الفكرية والدينية التي تهدم 

األوط��ان، وتفرق أهاليها، وتش��تت طوائفه��ا وجامعاتها، 

فمث��ل ه��ذه االدعاءات كالس��وس الذي ينخر يف متاس��ك 

األوطان فيحيلها إىل هشيم محترض .

والتح��دي الثالث ه��و الحفاظ ع��ىل القي��م املوروثة 

بتقاليده��ا وعاداته��ا، وقيمها اإلس��المية العربية األصيلة، 

فالتق��دم والتطور الذي يقطع الصلة باملايض إمنا هو تطور 

ه��ش ال يعرب عن تطور ش��خصية اإلنس��ان . فالحداثة يف 

مفهومها العلمي تعني االنتقال باملجتمعات من مرحلة إىل 

أخ��رى عىل أن تحمل كل مرحلة تالية الخصائص االيجابية 

للمرحلة التي سبقتها . 

وقال أما عىل الصعي��د اإلقليمي فلعلنا جميعاً مدركون 

لطبيع��ة االضط��راب يف عاملنا العريب وم��ا متخض عنها من 

تفتت األوطان، وترشيد األهايل، باإلضافة إىل مئات األلوف 

من القتىل، والجرح��ى والثكايل واأليتام، وصاحب كل ذلك 

انتشار الجامعات الدينية املتطرفة التي تسعى إىل أن تجد 

لها أرضاً ومأوى ما يهدد كل دولنا العربية .

وأض��اف ونحن لس��نا مبنأى عن إقليمن��ا العريب ولذلك 

فنح��ن اليوم يف أم��س الحاجة إىل أحي��اء مفاهيم الهوية 

الوطنية وثوابتها الراسخة حتى نعرب بأمان من هذه األنواء 

العاصفة التي تهب عىل منطقتنا العربية، فهويتنا الوطنية 

ه��ي س��الحنا األقوى للتغل��ب عىل كل م��ا يجنب الوطن 

من آثار ونتائج ما تش��هده الكثري م��ن دولنا العربية، وإن 

تالحمنا السيايس يعد من أبرز مفاهيم الهوية الوطنية .

وش��دد عىل أن التالحم الس��يايس واالجتامعي، والوالء 

الوطني وهي أهم مفاهيم الهوية الوطنية تعد السد املنيع 

ل��درء كل رش، أو أث��ر غري مرغوب فيه ج��راء االضطرابات 

املنت��رشة يف الع��امل العريب، أم��ا عىل الصعي��د الدويل فقد 

اختلط��ت وتداخلت املب��ادئ القانونية الدولية املس��تقرة 

مام أدى إىل تخبط السياس��ات الدولية التي أعلت من لغة 

املصالح الضيقة عىل املصلحة اإلنس��انية الدولية املشرتكة، 

مام يجعل كل هم وطني، أو تهديد للوطن لن يجدي معه 

التعامل باللجوء فقط إىل املؤسس��ات الدولية، أو استدعاء 

فكرة األمن الجامعي الدويل الذي تعرب عنه األمم املتحدة، 

وإمنا أبناء الوطن هم وحدهم املعنيون بالذود عن وطنهم 

يف مواجه��ة أي تهديد، أو تحقيق أية مصلحة، ودليلنا عىل 

ذلك اإلخفاق الذريع للمؤسسات الدولية واإلقليمية يف حل 

FFF

دولة اإلمارات احتلت مكانة 
مرموقة إقليميًا وعامليًا 

بفضل السياسة احلكيمة التي 
تنتهجها احلكومة الرشيدة

اخلدمة الوطنية تشكل 
رافدا معززا لقدرة وكفاءة 

القوات املسلحة

تنفيذ قانون اخلدمة الوطنية 
واالحتياطية يتطلب متهيدًا 

ثقافّيًا كامالً للمعنيني به مبا 
يف ذلك الشباب

د. عيل الخوريد. أمل القبييساللواء الركن أحمد بن طحنون 
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أزمات دول العامل ما ترتب عليه ضياع الشعوب، ومقدرات 

األوطان، ومكتسبات األجداد .

القائد واألرض والشعب
م��ن جانبه ألق��ى اللواء الركن عيىس س��يف ب��ن عبالن 

املزروع��ي نائب رئيس أركان القوات املس��لحة كلمة اكد 

فيها أن قانون الخدمة الوطنية يعكس يف احد ابعاده عمق 

الرؤية االسرتاتيجية والسياس��ية الحكيمة للقيادة الرشيدة 

وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة، حفظه الله، 

وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب رعاه الله، 

والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة .

وق��ال إن القوات املس��لحة هي الج��زء األهم يف تنفيذ 

قان��ون الخدم��ة الوطنية وتعزيز الهوي��ة ولكن األهم من 

ذل��ك هو تعاون املؤسس��ات املدنية عىل مس��توى الدوله 

معن��ا، مش��رياً إىل أن قان��ون الخدمه الوطني��ة كان نتاجاً 

ملوض��وع حض��اري جيل مرتبط بثالثة أش��ياء ه��ي القائد 

واألرض والشعب .

وأوضح أن هن��اك تفاعالً بن القيادة والش��عب بدولة 

اإلم��ارات عىل مر العصور وتظهر دامئا أثناء األزمات فنجد 

بدولة اإلمارات العديد م��ن القالع والحصون وبناؤها كان 

كنتيجة حتمية حيث تم تشييدها للدفاع عن ارض الوطن، 

وقان��ون الخدمة الوطني��ة ميثل ترجمة صادق��ة للنموذج 

الفريد من الرتابط والتامسك بن الشعب والقيادة كام يعد 

خطوة فاعلة ترتجم حرص املواطنن عىل اإلس��هام يف رفعة 

هذا الوطن والذود عن مكتسباته التنموية والحضارية .

وقال إن هذا التفاعل وهذا الحوار بن القيادة والشعب 

نتج عنه رغبة صادقة من الشعب يف استعدادهم ورغبتهم 

للدف��اع عن الوطن يف وق��ت األزمات، واستش��هد بدعوة 

املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهي��ان طيب الله 

ثراه، ش��باب الوطن إىل التطوع أثناء حرب تحرير الكويت 

وكيف هب الشعب ملبيا نداء القائد، مشريًا إىل أن القوات 

املسلحة كان لها دور كبري يف تأهيل وتدريب شباب الوطن 

يف مختل��ف انح��اء الدول��ة ليكونوا عىل اهبة االس��تعداد 

للدفاع عن الوطن، ومؤكدا ان القوات املس��لحة استفادت 

من ه��ذه التجرب��ة وخرجت بنتائ��ج كان أبرزه��ا قانون 

الخدمة الوطنية .

وتضمنت الندوة 4 جلسات قدمت خاللها 8 أوراق عمل 

تناول��ت أبعاد القانون الوطني��ة واالجتامعية واالقتصادية 

واألمني��ة، وم��ا يجس��ده من عم��ق الرؤية االس��رتاتيجية 

الحكيمة لدى القيادة الرشيدة وعىل رأسها صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله . 

 الخدمة تكليف وترشيف ومسؤولية
بدأت الجلسة األوىل بورقة عمل بعنوان "الخدمة الوطنية 

تكلي��ف وترشيف ومس��ؤولية" قدمها الل��واء الركن طيار 

احمد بن طحن��ون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 

واالحتياطي��ة، حيث اكد أن دولة اإلم��ارات احتلت مكانة 

مرموقة إقليمياً وعاملياً بفضل السياسة املتوازنة والحكيمة 

الت��ي تنتهجها الحكومة الرش��يدة بقيادة صاحب الس��مو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة )حفظ��ه الله( وأصحاب الس��مو حكام 
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اإلمارات، والفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

نهي��ان نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة والتي جعلتها 

مح��ل تقدير واحرتام من قبل املجتم��ع الدويل، فاإلمارات 

دول��ة تؤم��ن بالحريات، وتن��ارص الحق، وتدع��م القضايا 

اإلنس��انية واالجتامعية، وتتمس��ك بحقها يف املحافظة عىل 

س��يادة أراضيها وحاميتها من أي اعت��داءات )القدر الله(، 

ولديه��ا نهج راس��خ يقوم ع��ىل االتزان واالعت��دال، إضافة 

إىل أنه��ا دولة مؤث��رة يف االقتصاد العاملي بس��بب موقعها 

االس��رتاتيجي املهم، وم��ا متتلك من موارد وث��روات مادية 

وبرشية .

وأض��اف تؤم��ن الدول��ة بأهمي��ة االنفتاح ع��ىل العامل 

الخارجي وأثره يف مس��رية التنمية املس��تدامة، وتدرك بأّن 

ه��ذا االنفتاح يرتتب علي��ه العديد م��ن التحديات، ومنها 

التأثري يف الس��لوكات والقي��م والهوية الوطني��ة، لذا نراها 

تنته��ج مبدأ املوازن��ة بن االنفتاح - وم��ا يقابله من تطور 

وتقدم يف النواحي االقتصادية واالجتامعية والسياسة، وبن 

الوفاء مبس��ؤولياتها يف املحافظة ع��ىل تاريخها وموروثاتها 

الحضاري��ة وأدوات التنمي��ة الت��ي متتلكها والتي يش��كل 

الشباب النسبة الكبرية منها .

التأثريات االجتامعية
بدوره��ا قدم��ت الدكتورة أم��ل القبي��يس، النائب األول 

لرئي��س املجل��س الوطني االتح��ادي، مدير ع��ام مجلس 

أبوظب��ي للتعليم ورق��ة عمل حول التأث��ريات االجتامعية 

والثقافية والرتبوية لقانون الخدمة الوطنية، حيث تطرقت 

إىل أه��م تل��ك التأث��ريات االجتامعية والثقافي��ة والرتبوية 

بش��كلها األعمق من منطلقن أساس��ين مرتابطن هام بناء 

األمة وبناء الشخصية .

وقالت ميكن النظر إىل اسهام الخدمة الوطنية العسكرية 

يف بناء األمة من خالل تركيز بناء األمة عىل الجهود املكرسة 

لبناء الهوية الوطنية بتطوير أهداف مشرتكة تحقق الوحدة 

بن أف��راد املجتمع ومن هذا املنطلق فإن الخدمة الوطنية 

تشكل رافدا معززا لقدرة وكفاءة القوات املسلحة .

الخدمة الوطنية -تأثريات وأبعاد
شارك يف الجلسة الثانية الدكتور عيل النعيمي مدير جامعة 

اإلمارات الذي تن��اول موضوع الخدمة الوطنية ودورها يف 

تعزيز القوة الش��املة للدولة، مش��ريًا إىل أن إصدار قانون 

الخدمة الوطنية ميثل مرحلة يف ترس��يخ أسس الدولة التي 

قامت عىل إنجاز كيان وحدوي هو الوحيد الذي متكن من 

النجاح والصمود يف العامل العريب .

وق��ال يف ورقة العمل الت��ي قدمها إن قان��ون الخدمة 

الوطني��ة يعرب يف روح��ه ومضمونه عن رؤية اس��رتاتيجية 

لصهر أبناء الوطن وبناته يف بوتقة تحقق االنسجام والتناغم 

وتوحي��د اله��دف لكل فرد يش��ارك يف أداء ه��ذه الخدمة 

الوطني��ة، ما ميثل ترس��يخا لوحدة هذه البالد ومس��تقبلها 

ال��ذي يتامىش مع املس��تجدات التي يفرضه��ا واقع القرن 

الحادي والعرشين ومس��تقبله، ومبا يحمل��ه من تحديات 

لألوطان وآم��ال الش��عوب يف املحافظة عىل مكتس��باتها، 

وتحقيق تطلعات مواطنيها وآمالهم .

التطبيق والرؤية االسرتاتيجية
م��ن جانب��ه قدم الدكتور ع��يل محمد الخ��وري مدير عام 

هيئ��ة اإلمارات للهوية ورقة عم��ل بعنوان "قانون الخدمة 

الوطنية واالحتياطية بن التطبيق والرؤية االسرتاتيجية" دعا 

فيها كافة مؤسس��ات الدولة وأفراد املجتمع إىل املس��اهمة 

بش��كل فاعل ومس��ؤول يف إنجاح تطبيق املرشوع الوطني 

الرائد املتمثل يف نظ��ام الخدمة الوطنية االحتياطية، مؤكّداً 

أّن املس��ؤولية يف هذا املجال ال تقع عىل عاتق وزارة الدفاع 

وحده��ا ب��ل متتد لتش��مل جمي��ع املؤسس��ات الحكومية 

والخاصة ومنظامت املجتمع . 

وقال الدكتور الخ��وري إّن تنفيذ قانون الخدمة الوطنية 

واالحتياطية يتطلب متهي��داً ثقافيّاً كامالً للمعنين به مبا يف 

ذلك الشباب الذين ينطبق عليهم القانون وأرسهم .

الخدمة الوطنية والء وانتامء
يف الجلس��ة الثالث��ة قدم الدكتور فاروق حامدة املستش��ار 

الديني بديوان ويل عهد أبوظبي ورقة عمل بعنوان "األساس 

الديني للخدمة الوطنية . . ودور الجانب الروحي يف الهوية 

الوطنية"، حيث أكد أن خدمة الوطن والدفاع عنه والحفاظ 

عىل مكتس��باته أمر جوهري يف الدين اإلسالمي ألنه مرتبط 

بالوجود ويس��تند إىل الفطرة، فمن الفط��رة التي فطر الله 

الن��اس عليها حب الذات والوجود واالس��تمرار، وهذا أصل 

لحب األهل والعشرية والقبيلة والوطن .

وأوضح انه يف كتاب الله ويف س��نة رسول الله، صىل الله 

د. عيل بن متيم
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عليه وسلم، آيات وأحاديث تؤكد عىل خدمة الوطن وطرق 

هذه الخدمة، ومنها اإلعداد الدائم للدفاع عن الوطن حيث 

يأخذ هذا اإلعداد يف كل عرص مفاهيمه ومعطياته، اليقظة 

التام��ة يف الحفاظ عىل الوطن ومكتس��باته يف كل األوقات، 

والتزام طاعة ويل األمر واالنضباط تحت إمرته ألن له الوالية 

التامة، وتقرير املصالح العامة، وإس��هام جميع املواطنن يف 

خدمة الوطن، واملوقف الصارم يف حق كل من يقرص يف حق 

الوطن أو يتخلف عن خدمته وعىل رأس ذلك الدفاع عنه .

وش��دد الدكتور حامدة عىل أن خدمة الوطن وحراس��ته 

فرض يف دين اإلسالم عىل الرجال والنساء من القادرين وغري 

القادرين ألنهم عىل قلب واحد ويتوجهون لهدف واحد هو 

حامية وجودهم ومس��تقبلهم، ك��ام رأى أن قانون الخدمة 

املدني��ة يف دالالت��ه ومقاصده ينبثق من كت��اب الله تعاىل 

وسنة نبيه وهديه، وأن االستجابة له والدخول فيه عىل كل 

واحد حس��ب موقعه واجب ديني وقي��ام بحق عظيم من 

حقوق الله تعاىل وعبادة من أعظم العبادات .

ركائز الهوية الوطنية
م��ن جهته، أك��د الدكتور ع��يل بن متيم رئي��س موقع 24 

اإلخباري ومدي��ر مرشوع كلمة للرتجم��ة، يف ورقة العمل 

التي قدمها بعن��وان "ركائز الهوي��ة الوطنية تكريس لقيم 

الوالء واالنتامء"، أهمية قان��ون الخدمة الوطنية الذي كان 

وليد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدول��ة، حفظه الله، معترباً أنه من األمثلة 

الناصعة املضيئة التي تلتقي فيها رؤية الحاكم مع تطلعات 

اإلماراتين من أبناء هذا الوطن العزيز، إذ استقبله الشباب 

وهم املعنيون باألمر بلهفة وس��عادة ليس��اهموا بكل فخر 

وثقة يف بناء وطنهم ونهضة مجتمعهم .

وأش��ار ابن متيم إىل أن التحدي��ات الكبرية التي تعصف 

بعاملن��ا العريب عىل النحو الذي نراه اآلن يف املنطقة العربية 

يجعل حاجتنا ملحة إىل تعزيز الهوية الوطنية بكل أبعادها 

وكاف��ة معانيها، وهي أكرث ما نحتاج إليه يف هذا الس��ياق، 

فقد ارتقينا وأنجزنا من خالل التمسك بالهوية ولن نحافظ 

ع��ىل ما أُنج��ز دون املزيد من التش��بث بهويتن��ا الوطنية 

مصدر قوتنا وثباتنا ووحدتنا .

الخدمة الوطنية مناذج ورؤى واقعية
ش��ارك يف الجلسة الرابعة والختامية محمد الحامدي رئيس 

تحرير صحيف��ة االتحاد الذي قدم ورق��ة عمل ركزت عىل 

إب��راز مفهوم التفاعلية املجتمعية بن قيادة وش��عب دولة 

اإلم��ارات، مش��رياً إىل أن العالقة بن حكوم��ة وقيادة دولة 

اإلمارات من جهة والشعب اإلمارايت من جهة أخرى شكلت 

ظاهرة فريدة بات س��مة مميزة لفتت انتب��اه العديد من 

املراقبن، مضيفاً أن اللحمة واالنس��جام التام بن توجيهات 

قيادة الدولة وردود الفعل الش��عبية عليها تجاوزت مراحل 

التأيي��د إىل املش��اركة يف صناعة القرار، مش��رياً إىل أن تلك 

العالقة أفرزت منوذجاً م��ن التفاعلية الفريدة بن مكونات 

النسيج املجتمعي يف الدولة .

واستش��هد الح��امدي بالتفاعل اإليج��ايب للمواطنن عرب 

مواق��ع التواص��ل االجتامعي منذ الي��وم األول لإلعالن عن 

قانون الخدم��ة الوطنية واالحتياطية، مؤكداً رصد وس��ائل 

اإلعالم لردود أفعال مؤيدة ومس��اندة للقانون، كام رصدت 

آراء وأفكار س��اهمت يف صياغة عدد من بنود القانون عرب 

قنواته الرسمية املتمثلة باملجلس الوطني "صوت الشعب" .

وأش��ار إىل أن التفاعل مل يقترص عىل فئة عمرية محددة 

بل شمل رشائح املجتمع اإلمارايت كافة، وهو ما شكل ظاهرة 

اس��تحقت الوق��وف عندها وق��ال: هذا التالح��م والعالقة 

التفاعلية يف صناعة القرار والتخطيط ملستقبل أفضل أسهم 

يف توفري منصة مش��رتكة ترجمت طبيعة العالقة االستثنائية 

بن قيادة وشعب اإلمارات .

من جانبه، تح��دث الفريق املتقاعد مارك��و جوهاين كويل 

عن "حالة فلندا" لتوضيح الطرق التي تضيف فيها الخدمة 

العس��كرية الوطنية قيمة إىل قصص نجاح مجتمع حديث، 

مشرياً إىل أن الخدمة العسكرية الوطنية اإللزامية تعترب أحد 

األركان األساسية للنجاح يف بناء الدول، نظراً لخلقها اإلرادة 

الوطنية العالية وتجسيدها للوحدة االجتامعية .

مساق جديد لطلبة الجامعات
كش��ف الدكتور عيل النعيمي مدير جامع��ة اإلمارات، عن 

مبادرة لوزارة التعليم العايل يف دعم قانون الخدمة الوطنية 

وتعزيز روح االنتامء الوطني من خالل إعداد مساق خاص 

تحت مس��مى "مجتمع اإلمارات"، يكون تدريس��ه إلزامياً 

يف الجامعات الحكومية والخاصة، مش��رياً إىل تشكيل لجنة 

خاصة إلعداد هذا املساق .

وش��دد الدكتور النعيم��ي عىل تحمل كافة مؤسس��ات 

املجتمع ملس��ؤوليتها يف إنج��اح تجربة الخدم��ة الوطنية، 

مؤكداً أن الدفاع عن الوطن ال يقترص عىل مؤسس��ة بعينها 

بل يشمل كافة القطاعات واملؤسسات الحكومية والخاصة 

التي تعمل يف كنف الدولة ورعايتها •

تصوير:

أحمد البلويش

عيىس عبيد

زايد الشاميس

عبدالرحمن القبييل
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معارض ومؤتمرات

عقدت فعالي��ات مع��رض Eurosatory 2014 يف باريس 

يف يونيو املايض، والذي ش��هد مش��اركة 1500 جهة عارضة 

وست دول جديدة.

وقد تم افتتاح Eurosatory 2014 رسمياً من قبل وزير 

 Eurosatory الدف��اع الفرنيس جان إيف لودري��ان. ويعد

امللتق��ى العاملي األول للصناع��ات الدفاعية الربية والدفاع 

الجوي.

وقد أثبت هذا الحدث دوره املحوري يف مجاالت األمن 

الداخيل واألمن املدين وس��امة الرشكات، ويستقطب عدداً 

ضخامً من الزوار والوفود املش��اركة يف تلك القطاعات، مبا 

يف ذلك ممث��يل وزارة الداخلية، وأكرث من 50 يف املائة من 

العارضني املتخصصني يف تقديم الحلول األمنية املختلفة.

ويقول املنظمون إن Eurosatory ميثل "فرصة فريدة" 

لاجتامع بكب��ار املقاولني الصناعيني الرئيس��يني املتعددي 

الجنس��يات، ورشكات تصنيع املع��دات األصلية، والرشكات 

االبتكاري��ة، واملتخصص��ني، ومق��اويل الدف��اع واألمن من 

الباطن، وكذلك صناع القرار ذوي النفوذ، مبا يف ذلك العديد 

من الوفود.

إن مع��رض Eurosatory يلب��ي متطلب��ات الحكومات 

واملؤسس��ات والهيئات العامة يف تجهيز القوات املس��لحة 

وقوات األمن ووحدات االستجابة للطوارئ.

كام أنه يس��اعد أيضاً الرشكات املصنعة عىل البحث عن 

العق��ود والرشاكات، والرشكات واملؤسس��ات الخاصة التي 

تحتاج إىل معدات األمن والحامية.

وشهدت دورة املعرض لهذا العام مشاركة كب�ار رشكات 

 Northrop الصناع��ة العس��كرية والدفاعية مثل رشك���ة

و  ،Thalesو  ،Dassault Aviationو  ،Grumman

 BAEو  ،Diehl Defenseو  ،Finmeccanicaو  ،Nexter

.Systems

UMEX آيدكس يكشف النقاب عن
أعلن معرض ومؤمتر الدفاع الدويل "آيدكس" والذي تنظمه 

مجموعة "أدنيك" يف معرض Eurosatory عن قرب إطاق 

ال��دورة األوىل م��ن معرض ومؤمتر األنظم��ة الدفاعية غري 

املأهولة UMEX الذي م��ن املقرر أن ينعقد بالتزامن مع 

مع��رض آيدك��س 2015 وذل��ك يف 26-22 فرباير من العام 

املقبل، وقد رصح بهذا اإلعان كبار املس��ؤولني يف آيدكس 

بحضور نخبة من املشاركني يف "يوروساتوري" خال جلسة 

عقدوها يف باريس. وس��وف يكون معرض UMEX مبثابة 

منص��ة أع��امل مثالية لتعزي��ز وعرض تكنولوجي��ا أنظمة 

الدفاع غري املأهولة.

Airbus Helicopter رشكة
تم عرض مجموعة من املروحيات العسكرية القوية البنية 

 Airbus واملتمي��زة بالجاهزية للمهام والق��درة من  رشكة

Helicopters  مع الرتكيز عىل أحدث االبتكارات ملجموعة 

منتجاتها.

يقول دومينيك موديت، نائب الرئيس التنفيذي لألعامل 

والخدمات العاملية يف رشك��ة Airbus Helicopters: "إن 

التطور الرسيع يف االحتياج��ات العملياتية، للمهامت التي 

تقوم بها القوات املس��لحة يف جمي��ع أنحاء العامل، يتطلب 

م��ن جانبنا ح��اً الحتياجاته��م املتغرية باس��تمرار. ولدينا 

أس��طول من املروحيات يلبي ه��ذه االحتياجات من خال 

اقرتاح حلول قابلة للتكيف وتتسم باملرونة والكفاءة.

وقد ضمت معروضات الرشكة يف املعرض إحدى أحدث 

 EC645  مروحياتها العس��كرية، حيث ت��م طلب مروحية

T2 ذات املحركني، من أجل قيادة القوات الخاصة، عىل أن 

يبدأ التسليم يف عام 2015. وباعتبار أن هذه املروحية هي 

 Airbus من صنع EC145 النموذج األقوى ضمن سلس��لة

Helicopters، فهي مجهزة بكبينة قيادة رقمية حديثة مع 

مجموعة إلكرتونيات طريان من طراز Helionix، وقدرات 

رؤية ليلة كاملة، فضًا عن الطيار اآليل ذي املحاور األربعة. 

 Turbomeca ويتم تش��غيلها بواس��طة محركني من طراز

Arriel 2E مع نظام تحكم رقمي ثنايئ القنوات.

كذلك تم يف معرض Eurosatory 2014 عرض مروحية 

AS550 C3e Fennec املجّه��زة مبح��رك واحد، واملصممة 

لعمليات االستكش��اف، واالستطاع املسلح، واالستخدامات 

إعداد:جي سرات
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العامة والخفيفة.

ك��ام قام الجيش الفرنيس بع��رض إحدى مروحياته من 

ط��راز NH90، وهي مروحية متع��ددة الوظائف تنرشها 

ه��ذه القوة العس��كرية وقوات التحالف يف أفغانس��تان، 

واس��تخدمتها قوات البحرية الفرنس��ية يف عمليات إنقاذ 

ألك��رث م��ن 120 ش��خصاً. كان��ت هن��اك أيض��اً املروحية 

الهجومي��ة Tiger الت��ي أثبتت فاعليته��ا أثناء خدمتها يف 

أفغانستان وليبيا ومايل.

 Lockheed Martin رشكة
 Lockheed Martin Missiles and Fire كش��فت رشكة

Control يف مع��رض Eurosatory ع��ن أنها أمتت مؤخراً 

بنجاح عدداً من تجارب إطاق صواريخها من نظام أسلحة 

برج مركبة املراقبة والهجوم البعيدة املدى LRSAV. وتم 

إج��راء هذه التج��ارب يف قاعدة إيجلني للق��وات الجوية 

يف والية فلوريدا، بالوالي��ات املتحدة األمريكية، حيث تم 

دمج هذا النظ��ام LRSAV يف منصة مركبة باتريا املدرعة 

AMV. وقد ت��م تطوير النظ��ام LRSAV من قبل رشكة 

 Lockheed Martin Missiles and Fire Control

يف تسعة أش��هر فقط باس��تخدام متويل البحوث التطوير 

الداخلي��ني لتلبية االحتياجات املحتملة الناش��ئة الداخلية 

والتصديرية.

وعق��دت رشك��ة Lockheed Martin مؤمت��راً صحفياً 

أثن��اء مع��رض Eurosatory لاحتف��ال بنج��اح برنام��ج 

.MEADSTM

وق��د أكمل��ت MEADS بنج��اح اختب��ارات الطريان 

الثاث��ة جميعاً، مبا يف ذل��ك أول اعرتاض ثنايئ بزاوية  360 

درجة للصواريخ الباليستية التكتيكية واألهداف املتنفسة 

القادمة من اتجاهني متعاكسني.

ق��ال نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي ري��ك إدواردز لرشكة 

 :Lockheed Martin Missiles and Fire Control

"ان التع��اون بني رشك��ة MBDA يف أملانيا وايطاليا ورشكة 

Lockheed Martin ي��دل ع��ىل قدرة الهندس��ة العاملية 

املستوى عىل حل املش��كات التي يتم تحديدها بواسطة 

املقاتلني باألنظمة امليدانية".

Thales رشكة
ت��م اختيار رشك��ة Thales من قبل مكت��ب رئيس الوزراء 

الفرن��يس لتقدي��م ونرش منص��ات الخدم��ات التي تقدم 

 900000 لع��دد  األم��ان  الش��ديدة  اإلنرتن��ت  وص��ات 

مستخدم مس��تقبيل يف شبكة الحكومة الفرنسية املشرتكة 

بني الوزارات. وس��وف تقوم Thales ببن��اء حلول لتقنية 

املعلوم��ات وتقديم خدمات م��دارة، باإلضافة إىل إرشاف 

عىل الشبكة عىل مدار الساعة طوال األسبوع.

ويعترب بدء تنفيذ الشبكة الحكومية املشرتكة الجديدة 

ب��ني الوزارات جزءاً من برنامج أوس��ع لإلصاح الحكومي. 

وق��د ت��م تس��ليط الضوء ع��ىل مجموع��ة متزاي��دة من 

التهدي��دات ألمن نظ��ام املعلومات يف تقري��ر بوكل لعام 

2012، وت��م تحديدها كأولوية يف خط��ة اإلنفاق الدفاعي 

يف فرنس��ا. ويعترب إج��راء تغيري جذري يف البن��ى التحتية 

للمعلوم��ات واالتصاالت، والطريقة التي تدار بها اآلن أكرث 

أهمي��ة من أي وق��ت مىض. ويوىل اهت��امم خاص لضامن 

الوصول إىل الش��بكة لضامن مرونة الشبكات الحكومية يف 

بيئة عدائية عىل نحو متزايد.

ك��ام عرض��ت مركب��ة Thales-Hawkei للصحاف��ة يف 

معرض Eurosatory، ويجري حالياً إخضاع بدائل الخدمة 

واالستطاع والقيادة للمركبة ملزيد من االختبارات الواسعة 

النط��اق من قبل وزارة الدفاع االس��رتالية، من أجل خفض 

املخاط��ر. لكنه��ا جاهزة للتصدي��ر إىل أي عم��اء دوليني 

محتملني.

رشكة Nexter Systems ورشكاؤها
 Nexter Systems, Larsen & Toubro وقع��ت رشكات

 Limited and Ashok Leyland Defence Systems

اتف��اق اتح��اد للتعاون من أج��ل برنامج نظ��ام املدفعية 

املحمولة MGS التابع للجيش الهندي.

ويعت��رب نظام املدفعية املق��رتح لربنامج MGS من قبل 

االتح��اد، الذي تقوده رشك��ة L & T الت��ي تعترب املقاول 

الرئييس، نسخة من نظام مدفعية Caesar املعروف، الذي 

يتم تركيبه عىل هيكل س��وبر ستاليون السدايس الدفع من 

رشك��ة Ashok Leyland. وقد تم عرض النس��خة الهندية 

.Nexter أيضاً يف جناح Caesar من

وتستند الرشاكة بني الرشكات الثاث عىل تقديم أفضل 

الحل��ول والقيم��ة للجيش الهندي. وس��وف يتم تخصيص 

تصمي��م النظم بحي��ث تلبي املتطلب��ات الهندية املحددة 

بالتعاون بني الرشكات الثاث.

وق��د تم عرض نظام مدفعية Caesar، وهو مدفع عيار 

155 مل��م ذايت الحركة وس��هل التنق��ل، وTrajan املدفع 

الق��وي املقطور عيار 155 مل��م، ومدفع 105LG املقطور 

والخفيف الوزن، والدبابة القتالية طراز Leclerc ، ومركبة 

 Aravis واملركبة املدرعة طراز ،VBCI املشاة القتالية طراز

.Eurosatory العالية الحامية، يف معرض

وق��د عرض��ت رشك��ة Nexter Systems إص��دارات 

جديدة من مركبة املش��اة القتالية املدرعة الثامنية الدفع 

املجرب��ة قتالياً من طراز VBCI، امل��زودة بربج رمي عيار 

25 مل��م ط��راز OTO Melara، ومركب��ة مدرع��ة أخرى 

 VBCI املضاد للدبابات. وتعترب Javelin مسلحة بصاروخ

مركب��ة مجربة قتالياً تم نرشها يف املي��دان يف مايل 2013، 

وأفغانستان 2012-2010، ولبنان 2011.

منذ ع��ام 2008، تاريخ دخول مركب��ة VBCI أول مرة 

يف الخدم��ة مع الجيش الفرنيس تم طل��ب 630، بينام تم 

بالفعل تس��ليم 550، وأثبتت مركبة املشاة املدرع القتالية 

الثامني��ة الدف��ع VBCI وجودها باعتباره��ا مصدر القوة 

الرئي��يس للق��وات الفرنس��ية، وقادرة ع��ىل تحويل ميزان 

القوى يف ميدان املعركة.

وق��د أعلن��ت Nexter Systems وCILAS عن توقيع 

خطاب نوايا للعمل البحثي املشرتك من أجل تطوير أسلحة 

الليزر املحمولة.

Oshkosh Defense رشكة
ش��اركت رشك��ة Oshkosh Defense يف الع��روض الحية 

اليومية يف مع��رض Eurosatory لعرض تكنولوجيا مركبة 

TerraMax الربية غري املأهولة UGV. وقد الحظ الحضور 

مركبة Oshkosh املحمية ض��د الكامئن واملضادة لأللغام 

والعامل��ة عىل الطرق الوع��رة MRAP، والصالحة لجميع 

 TerraMax UGV املجه��زة بنظام ،M-ATV التضاريس

واملزيل��ة لأللغام، والتي تنتقل ذاتياً يف مس��ار يحايك مهمة 

تطهري الطرق العسكرية.

 ق��ال ج��ون أورايس نائب الرئي��س التنفي��ذي لرشكة 

 Oshkosh رشك��ة  ورئي��س    Oshkosh Corporation

Defense: "يف ح��روب الع��ر الحارض، تعت��رب الخطوط 

األمامي��ة غري واضحة، كام تتعرض القوات التي تنفذ املهام 

جناح دولة اإلمارات يف املعرض
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Eurosatory تشارك يف معرض Tawazun شركة

أك��دت رشكة Tawazun أن مش��اركتها يف ه��ذا الحدث الكب��ري واملؤثر - معرض 

Eurosatory يف باريس - كانت إيجابية للغاية. ويعترب Eurosatory أكرب املعارض 

الدولية للدفاع واألمن الربي والربي-الجوي.

وتعترب توازن رشكة االس��تثامر اإلس��رتاتيجية التي تركز عىل املساهمة يف تطوير 

القطاع��ات التصنيعي��ة يف دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة وبخاص��ة الصناعات 

الدفاعي��ة. وق��د أكدت ع��ىل مبادراتها ومنتجاته��ا املتطورة يف مج��ال الصناعات 

.Eurosatory الدفاعية يف

ويس��هم وجود Tawazun يف املعرض، كجزء من جن��اح دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة، يف عرض املنتجات املصنوعة بدول��ة اإلمارات من قبل عدد من الرشكات 

التابعة ملجموعتها.

وق��د رصح س��يف عيل املرزوقي املدير التنفيذي املس��اعد للش��ؤون اإلعامية 

والتواص��ل بت��وازن قائاً: "ليس��ت هذه امل��رة األوىل التي نش��ارك فيها يف معرض 

Eurosatory، لقد ش��اركنا هناك بعدد أكرب من الرشكات هذا العام ومساحة أكرب، 

 Eurosatory وكانت مشاركتنا ضمن جناح دولة اإلمارات العربية املتحدة. وباعتبار

أحد معارض الدفاع الرائدة يف العامل، فإنه ميثل فرصة ممتازة بالنس��بة إلينا لتقديم 

حلولنا الدفاعية واألمنية الداخلية املبتكرة واملتطورة إىل العامل".

وق��ال املرزوقي: "لق��د كان حدثاً ناجحاً بالنس��بة إلينا؛ إذ التقين��ا العديد من 

عمائنا، ووقعنا مذكرة تفاهم. وهناك إمكانات كربى للمش��اركني. وقد اس��تقبلت 

رشكت��ا كراكال وNimr العديد من الوفود، كام أتاح لنا هذا املعرض الفرصة إلقامة 

املزي��د من ال��رشاكات واتفاقات التع��اون. ويف الوقت الذي نع��رض فيه منتجاتنا 

وخدماتن��ا املختلفة، عملنا معاً للنعكس صورة ع��ن التقدم االقتصادي والصناعي، 

وتعزيز مناخ االستثامر الجذاب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة."

م��ن بني املنتجات التي عرضت يف جن��اح Tawazun مركبتان من طراز منر من 

صناعة إماراتية، املصنعة من قبل منر للسيارات. حيث كانت هناك مركبة معروضة 

يف جناح دولة اإلمارات العربية املتحدة، بينام ش��اركت املركبة األخرى يف العروض 

الحية يف الهواء الطلق.

من بني رشكات توازن القابضة Tawazun Holding التي ش��اركت ألول مرة يف 

 Tawazun Holding وهي رشكة تضام���ن ب�ني Tawazun Dynamics املع��رض

 .Denel ألك��رب رشكة تصنيع يف مجال الدف��اع بجنوب أفريقيا، وهي Dynamicsو

ومتارس Tawazun Dynamics نش��اطها من منشآتها الواقعة يف أبوظبي لتطوير 

وتصنيع وتجميع وإدماج النظم املوجهة بدقة للذخائر الجوية التقليدية.

وقد ضم جناح اإلمارات يف معرض يوروس��اتوري بجانب توازن أقساماً لكل من 

مبادلة والرثيا واإلمارات لاس��تثامرات املتقدمة وصوفي��ا للتجارة وآيدكس ومجلة 

"درع الوط��ن" الصادرة عن مديري��ة التوجيه املعنوي يف القي��ادة العامة للقوات 

املسلحة.

اللوجستية للعبوات الناس��فة والتهديدات القاتلة األخرى 

 Oshkosh املحتفظ بها ملناطق القتال. ويتمتع نظام مركبة

غري املأهول��ة TerraMax UGV بالق��درة عىل الحد من 

تع��رض القوات لهذه التهديدات، عاوة عىل تحس��ني أداء 

عدد القوات الازمة ملثل هذه العمليات".

MBDA رشكة 
قامت رشكة MBDA بعرض طرازين جديدين من صواريخ 

MMP missile moyenne portée، ونظام أس��لحة قتال 

بري من الجيل الخامس، أحدهام مثبت عىل مركبة قتالية 

متع��ددة األغراض MPCV، واآلخ��ر - بالتعاون مع رشكة 

.T40 عىل برج مركبة - Nexter

ويوضح نظام MMP - الذي تم تصميمه يف املقام األول 

للعمليات القتالية الراجلة -  قابلية تركيب واسعة النطاق، 

األم��ر الذي س��مح لرشكة MBDA باس��تخاص تطبيقات 

جديدة للعماء الفرنسيني ولسوق التصدير عىل حد سواء، 

وذلك بعد ستة أش��هر فقط من االفتتاح الرسمي للربنامج 

من قبل فرنسا.

 MBDA Land: ق��ال ج��ان بول ف��اي، رئي��س رشك��ة

Systems "ت��م تصميم ص��اروخ القتال ال��ربي من الجيل 

الخام��س MMP من��ذ البداي��ة ليت��م تفعيل��ه من خال 

شبكة، وذلك بفضل حامل اإلطاق الخاص باملشاة واملجهز 

بوظائ��ف تش��مل املوق��ع والتوجي��ه والقياس ع��ن بعد. 

وهذه القدرات تس��مح للنظ��ام بتبادل الوض��ع التكتييك 

داخل وحدة قتالية منترشة، واالش��تباك مع أهداف مرئية 

ومس��تورة عىل حد س��واء، وكذلك األهداف التي ال تكون 

عىل خط الرؤية".

وقد عرضت رشكة FLIR ثاثة منتجات جديدة للتصوير 

HISS- الحراري. فنظام الرؤية للس��اح الحراري من طراز

XLR يس��مح للقناصة باكتشاف األهداف وتحديدها عىل 

بعد يتجاوز 2000 مرت، وهذا يعترب زيادة يف مدى االشتباك 

بنسبة تفوق 25 % مقارنة مع النامذج السابقة.

يعت��رب Recon V - وهو أح��دث منتج ضمن مجموعة  

سيف عيل املرزوقي
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Recon املجرب��ة ميدانياً- منظاراً حراري��اً مدمجاً خفيف 

ال��وزن ومتع��دد أجهزة االستش��عار، مصم��امً للعمليات 

امليداني��ة يف املناطق الوع��رة التي تتطلب ص��وراً دقيقة 

وم��دى بعي��داً يف املواجهة، عىل م��دار الس��اعة وطوال 

األسبوع. كام يعترب SeaFLIR 280-HD أول نظام تصوير 

بحري متعدد أجهزة االستشعار اللتقاط صور رقمية عالية 

الجودة والوضوح من جميع أجهزة استش��عار التصوير يف 

حزمة مدمجة.

OTOKAR رشكة
تعترب URAL املركب��ة املدرعة الرباعي��ة الدفع الجديدة 

م��ن صنع OTOKAR املصممة خصيصاً للرشطة، وقوات 

إنفاذ القانون والقوات ش��به العس��كرية. وه��ذه املركبة 

هي األحدث يف سلس��لة من املنتج��ات التي تعكس خربة 

رشكة OTOKAR يف مجال مركبات األمن الداخيل وش��به 

العس��كرية. وتعترب مركبة URAL منصة قياس��ية مبتكرة 

متنوعة االستخدامات، تلبي متطلبات حتى أصعب املهام. 

ويوفر بدن املركب��ة املدرع املحيط بها حامية تامة لألفراد 

 URAL ضد التهدي��دات املختلفة. وعاوة عىل ذلك، فإن

توفر أعىل مس��توى من الراحة لألفراد أيضاً، وذلك بفضل 

املساحة الكبرية داخل املركبة واملقاعد املريحة والواسعة.

Saab رشكة
 Eurosatory بحضور بارز يف معرض Saab متيزت  رشك��ة

2014 بعرضها مجموعة كامل��ة من أنظمة الحرب الربية. 

وق��د ش��هد مع��رض Eurosatory أول انفت��اح لل��رادار 

الس��طحي الجدي��د، وهو مزيج ث��وري م��ن التكنولوجيا 

والق��درة وفعالية التكلفة االقتصادية، يضيف بعداً جديداً 

إىل س��وق املراقبة الجوية ورادارات الدفاع الجوي، يف الرب 

والبحر.

تقوم رشكة Saab هذا العام بالرتكيز بش��كل خاص عىل 

محفظة منتجاتها الرادارية الس��طحية الجديدة، وحلولها 

الشاملة ألنظمة التدريب، وأنظمة السيارة املتطورة.

وقامت رشكة Saab بع��رض مركبة ذات تصميم مبديئ 

لس��وق األس��لحة الكياموي��ة والبيولوجي��ة واإلش��عاعية 

والنووي��ة CBRN ذات األهمي��ة املتزايدة. واس��تناداً إىل 

مركب��ة Iveco إفيكو، قامت الرشكة بإدماج س��نوات من 

بح��وث التكنولوجيا والتطوير يف اس��تطاع واحد - منصة 

املس��تجيب األول. ويس��تطيع الطاقم الكشف عن، ورصد 

وجمع، عينات تحت حامية املنصة. وقد تم تجهيز املركبة، 

التي ميكن أن تكون من أي نوع متاح، بسلسلة من أجهزة 

االستش��عار للكش��ف عن النق��اط، مع أجهزة استش��عار 

للكش��ف عن بع��د ومحطة أرصاد جوي��ة من صنع رشكة 

.IRDAM

Finmeccanica التابعة ملجموعة Selex ES
 Finmeccanica التابعة ملجموعة Selex ES عرضت رشكة

تقنياته��ا املتط��ورة يف مج��ال املراقب��ة والوع��ي الظريف، 

واألنظمة التي توفر ق��درات التفوق املعلومايت للقوات يف 

مي��دان املعرك��ة الذي ي��زداد تعقي��داً وتحدياً، وتس��هم 

أجه��زة االستش��عار املتقدمة ونظم املعلوم��ات من صنع 

Finmeccanica-Selex ES يف توفري عامل مضاعف للقوة 

األساسية يف خط الجبهة.

وتض��م محفظ��ة الرشك��ة مجموع��ة كاملة م��ن األنظمة 

واملع��دات املصمم��ة لتلبي��ة احتياج��ات الدف��اع واألمن 

للعماء.

إن إسهام Finmeccanica-Selex ES يف متكني القوات 

من "االتصال للحامية" يضمن التفوق املعلومايت من خال 

أنظمة االتصاالت العسكرية الحساسة مثل نظام الاسليك 

املعرف بالربمجيات. وقد شملت املعروضات جهاز الاسليك 

الي��دوي املعرف بالربمجي��ات واألحادي القن��اة من طراز 

SWave HH، ال��ذي يوفر خدم��ات صوتية/بياناتية آمنة 

ذات نطاق ترددات عريض��ة لتلبية االحتياجات التكتيكية 

يف الح��ارض واملس��تقبل، وه��و يوف��ر إمكانية التش��غيل 

.C4I املتداخل مع أجهزة الاسليك امليدانية ونظم

كانت أنظمة االتصاالت األخرى املعروضة السليك الدور 

الش��خيص PRR، وه��و نظام اتصاالت ص��ويت قصري املدى 

مصمم لاستخدام من قبل القوات املقاتلة يف حالة الحرب 

وكذلك كحامية لقاعدة، ونق��اط مراقبة ثابتة، واالتصاالت 

بني املركبات )مراقبة القافلة(.

ويسهم جهاز السليك الجندي يف الخط األمامي FSR يف 

تعزيز الفعالية القتالية للجندي خط الجبهة بش��كل كبري 

من خال توفري اتصاالت صوتية مشفرة، جنباً إىل جنب مع 

االتصاالت والحوس��بة الرئيسية ألنظمة القيادة والسيطرة. 

ويوفر جهاز FSR االتصاالت بكفاءة وفعالية عىل مستوى 

الفصيلة والشعبة، حيث يعزز قدرات الجندي.

STREIT مجموعة
يف الوق��ت الذي تواجه في��ه العديد من الرشكات املصنعة 

للعربات املدرع��ة صعوبات اقتصادي��ة، أبلغت مجموعة 

 STREIT عن توس��ع رسيع. وتع��زو مجموعة STREIT

نجاحه��ا عموم��اً إىل انتهاج األس��لوب املناس��ب يف تلبية 

احتياجات العماء - مبا يف ذلك الس��عر ورسعة التس��ليم - 

وإىل استثامرها الجاد يف البحث والتطوير.

وقد شهدت الرشكة منواً عرشياً يف العائدات، مع  وصول 

ع��دد الطلبيات والحج��وزات أيضاً إىل أك��رث من الضعف 

يف الع��ام املايض. ومثة عام��ل رئييس هو التوس��ع الناجح 

ملجموعة STREIT يف األس��واق العسكرية والتجارية. ويف 

الوقت الذي ما تزال فيه ناق��ات الجن�د املدرعة املوجودة 

و  ،Pumaو  ،Cougarو  ،Spartanو  ،Typhoon مث��ل 

Cobra، ت��در أرباحاً جيدة، ف��إن إطاق مزيد من ناقات 

 Varanو ،Warriorو ،Shrek الجن��ود املدرعة، مبا يف ذلك

إىل جان��ب أن��واع جديدة م��ن كل منصة، ق��د عزز مركز 

مجموعة STREIT الريادي يف سوق العربات املدرعة.

يف الوقت الحارض متلك مجموعة STREIT 12 منش��أة 

إنتاج متطورة يف مواقع إسرتاتيجية عرب العامل. وقد سجلت 

أقوى منو لها يف أفريقيا والرشق األوسط،

Rohde & Schwarz رشكة
أس��همت رشك��ة Rohde & Schwarz م��ن خ��ال نظام 

اتص��االت R & S SDxR يف إدخال جيل جديد من أجهزة 

االتصاالت الاسلكية املعرفة بربمجيات إىل السوق الدولية. 

 R & S HDR وتقوم أجهزة الاس��ليك - إىل جان��ب نظام

املتمي��ز مبعدل بيانات عالية، وأش��كال موج��ات مقاومة 

للتشويش عىل بروتوكول اإلنرتنت IP، مام يسمح بسهولة 

اندماجها يف الشبكات القامئة.

ويعت��رب نظ��ام االتص��االت SDTR R & S أول عض��و 

يف جي��ل جديد من أجه��زة االتصاالت الاس��لكية املعرفة 

 .VHF / UHF بربمجيات لنطاق الرتددات العالية والفائقة

وقد تم تحس��ينه لاستخدام يف الس��يارات واالستخدامات 

ش��به املتنقلة. وقد قامت Rohde & Schwarz يف معرض 

Eurosatory  بعرض هذا النظام الاسليك التكتييك الخاص 

باملركبات كعنر أس��ايس الس��تخدامه يف منصات متحركة 

وكجزء من أنظمة إدارة املعركة من مختلف املصنعني. 

تحرص مجلة درع الوطن عىل التواجد دائم يف املعارض العاملية
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يعت��رب مع��رض فرانربا ال��دويل للط��ريان دامئ��اً معياراً 

للمعارض يف قطاع الطريان العاملي، ولكنه يف هذا العام 

س��يكون له مزيد م��ن الخصوصية ألن��ه يحتفل مبرور 

قرن عىل الطريان. وسيتم فيه عرض أروع الطائرات من 

السنوات ال� 100 املاضية سواء عىل األرض أو يف الجو.

وس��وف يكون هناك العديد من "األوائل يف فرانربا"، 

وحضور موس��ع لل��دول، مبا يف ذلك الوالي��ات املتحدة 

بصورة كربى، حيث تقوم دول بأول مشاركة لها يف هذا 

الحدث، كام سياحظ الزوار أيضاً توسعة منطقة الفضاء 

متاشياً مع التوجه والطلب العاملي. وسوف يكون موعد 

هذا املع��رض يف الفرتة 20-14 يوليو الح��ايل. وباعتبار 

املع��رض أحد أك��رب املعارض الجوية يف العامل، فس��وف 

يضم عدداً وافراً من منصات األعامل املتخصصة.

وقد أكد منظمو معرض الطريان، رشكة فرانربا الدولية 

 ،Farnborough International Ltd: FIL املحدودة

وج��ود عدد قي��ايس من طلب��ات ع��رض الطائرات يف 

املع��رض الق��ادم يف منطقة الطائ��رات الثابتة وعروض 

تحليق الطائرات، ويشمل زيادة عدد الطائرات الكبرية 

الحج��م عىل ما تم عرضه يف الس��نوات األخرية. وقد تم إعداد: بي راج

حتى تاريخه تأكيد مش��اركة أكرث م��ن 70 طائرة كجزء 

من صف الطائرات الثابت��ة، و23 طائرة أخرى لعروض 

الطريان.

ويفخر املعرض هذا العام بعرضه عدد من الطائرات 

التي تش��ارك ألول مرة عىل مدى أيام املعرض الس��بعة، 

 Textron وطائرة F-35 Lightning مبا يف ذلك طائ��رة

Airland Scorpion، باإلضافة إىل الطائرات الكاسيكية 

  Sea Harrier وطائرة البحرية اإلس��بانية ME262 مثل

التي ستحلق هناك للمرة األوىل.

إن موضوع معرض فرانربا هذا العام هو 100 عام من 

الطريان، وس��يضم طائرات من كل عقد من عقود القرن 

املايض. وس��وف يتم أثناء عطلة نهاية األس��بوع العامة 

أيض��اً االحتفال بالذك��رى املئة لبداية الح��رب العاملية 

األوىل مع عرض من قبل فريق العروض املس��مى فريق 

.Great War Display Team عروض الحرب العظمى

رمز الصداقة
تم تقديم نس��خة طبق األصل من الصاروخ فوس��توك 

 Farnborough International رشك��ة  إىل   Vostok

م��ن قب��ل Roscosmos، وهي وكالة الفضاء الروس��ية 

االتحادي��ة، يف املع��رض ع��ام 2012، كرم��ز للصداق��ة 

والتعاون الوثيقني، ويتم عرضها اآلن بشكل دائم يف مقر 

الرشكة املنظمة ملعرض الطريان يف فرانربا، بهامبشاير.

كان��ت Roscosmos م��ن العارضني الرئيس��يني يف 

منطقة الفضاء يف نس��خة عام 2012 م��ن املعرض، إىل 

جانب وكاالت الفض��اء الربيطاني��ة واألوروبية، وتعترب 

ه��ذه الرشكات رم��زاً لحض��ور عاملي متزاي��د يف قطاع 

الفضاء يف املعرض. وقد تضاعف حجم املنطقة باملقارنة 

مع نس��ختها األوىل ع��ام 2010، كام اس��تضاف برنامج 

املؤمت��ر والن��دوة أكرث م��ن 230 من كبار ش��خصيات 

الصناعة وممثيل وسائل اإلعام الدولية.

سوف يش��هد املعرض يف دورة هذا العام من جديد 

زي��ادة يف حجم منطقة الفضاء، التي تقع يف القاعة رقم 

3، وذلك الس��تيعاب معروضات أكرب، باإلضافة إىل عقد 

مؤمت��ر عن الفض��اء. وعاوة عىل ذلك، س��تكون هناك 

فرصة أك��رب لجعل موض��وع املعرض يف متن��اول عامة 

الجمه��ور من خال تطوير برنامج ي��وم العقود اآلجلة 

الذي يتم يوم الجمعة خال املعرض وخال عطلة نهاية 

األسبوع العامة.

معرض فرانربا الدويل للطريان 2014 يستعد لالنطالق
احتفال مبرور مئة عام من الطريان
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ق��ال دي جريجوري، استش��اري األع��امل الخارجية 

لدى الرشكة املنظمة FIL، بعد عودته مؤخراً من روسيا 

لعقد اجتامع��ات مع مجموعة متنوع��ة من العارضني 

ال��روس املحتمل��ني يف دورة املعرض لع��ام 2014: "لقد 

كان��ت Roscosmos لف��رتة طويل��ة رائ��دة يف مجال 

تقنيات الفضاء، حيث تعترب Vostok أول مركبة فضائية 

تحمل إنس��اناً إىل الفضاء وذلك يف عام 1961 واستمرار 

.MIR مشاركتها مع برنامج الفضاء املأهول

"لقد جذبت املنطق��ة رشكاء جدداً محتملني ملعرض 

 ،ISRO 2014، مبا يف ذلك منظمة أبحاث الفضاء الهندية

ووكال��ة استكش��اف الفضاء اليابانية )جاكس��ا(، ووكالة 

فض��اء أوكرانيا. ويعترب هذا االهت��امم الدويل مثاالً آخر 

عىل حضورنا يف جميع القطاعات الفضائية الجوية."

وقد ضمنت رشكة FIL ع��دداً من طائرات العروض 

الجوي��ة والثابتة أكرب من أي وقت مىض س��يتم عرضها 

للجمه��ور. هن��اك جزء مه��م يف املنطق��ة العامة ذات 

املظهر الجديد حيث س��تكون "منطقة تدريب" بوجود 

طائرات تدريب عسكرية من القرن املايض يف املعرض.

طائرات كالسيكية
مثة مي��زة أخرى جدي��دة للعروض الثابت��ة هي خيمة 

تجمع الطائرات الكاس��يكية، حيث سيكون لدينا أمثلة 

من الطائ��رات يعود عهدها إىل فجر الطريان منذ وأثناء 

العاملي��ة األوىل، مث��ل Sopwith Camel، و الح��رب 

.Bleriot XIو Wright Flyer

وبالنسبة إىل يوم العقود اآلجلة سيكون هناك عروض 

Boeing-  ط��ريان من طائرت��ني تتم كجزء من برنام��ج

 Royal Aeronautical Society Schools Build a

.Plane

وسوف تشهد مشاركة الواليات املتحدة األمريكية يف 

معرض هذا الع��ام حضوراً متزايداً من رشكات أمريكية. 

وتض��م Kallman Worldwide، وه��م منظمو جناح 

الوالي��ات املتحدة، أك��رث من 230 رشكة تش��ارك ضمن 

الجناح، وتش��غل أكرث من 7500 مرت مربع من مس��احة 

املعرض عرب القاعات 2 و3 و4.

وقد ضمنت الطائ��رات الثقيلة أيض��اً مراكز بارزة يف 

 Lockheed Martin م��ن رشكات املع��رض مبش��اركة 

 Bellو  ،L-3 Communicationsو  Boeingو

Helicopters، وUTC، وRaytheon، عىل س��بيل املثال 

ال الحر. وعاوة عىل ذلك، فإن املعرض سيشهد حضوراً 

قوي��اً لوزارة الدفاع األمريكية، التي تحتل مس��احة كربى 

جديدة يف منطقة العرض الثابت الجديدة.

F-35 يف أول مشاركة بريطانية
كجزء م��ن أول عرض بريطاين، س��وف يش��هد املعرض 

يشهد املعرض وجود 
عدد قياسي من 

طلبات عرض الطائرات 
يف املعرض القادم 

يف منطقة الطائرات 
الثابتة وعروض حتليق 

الطائرات

معرض فرانربا الدويل للطريان 2014 يستعد لالنطالق
احتفال مبرور مئة عام من الطريان

حضور متزايد من الرشكات العارضة

يشهد املعرض مشاركة العديد من الطائرات
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عرض��اً جوياً لطائ��رة F-35 Lightning II وهي تحلق 

يف املعرض بقيادة لوكهي��د مارتن، وميثل برنامج  JSFو 

F-35 مثاالً آخر عىل العاقات القوية بني البلدين، حيث 

تعترب اململكة املتحدة الدولة الوحيدة التي ميثل رشيكاً 

من الدرج��ة األوىل يف مرشوع يتيح عرشات آالف فرص 

العمل يف اململكة املتحدة.

وقال��ت املديرة التجارية لرشكة FIL، أماندا س��تايرن: 

"تعترب الواليات املتحدة أكرب العارضني لدينا بعد اململكة 

املتحدة. وقد ش��هد معرض باريس للطريان العام املايض 

حضوراً ضعيفاً من الرشكات األمريكية، وعدم مش��اركة 

م��ن وزارة الدف��اع األمريكية. إننا لس��عداء أن نرى أن 

رشكات الطريان األمريكية، كبريها وصغريها، قد اختارت 

مع��رض فرانربا الدويل للطريان كمنص��ة يتم من خالها 

القيام بأعامل تجارية. إنه لخرب إيجايب للغاية".

وأضافت: "من املشجع دامئاً أن نرى مثل هذا الطلب 

الق��وي ع��ىل هذا الحدث م��ع تطلع والي��ات أمريكية 

جديدة وبلدان جديدة إىل بناء عاقات تجارية جديدة. 

إن����ه انعكاس مل��ا نعرف نحن كمنظمني أنه مناس��ب، 

حيث يؤكد مركزنا كحدث تجاري عاملي لصناعة الطريان 

الدولية".

وأكدت رشك��ة FIL  أن الطلب ع��ىل معرض فرانربا 

الدويل للطريان، الذي يق��ام ك���ل عامني، بقي قوي��اً يف 

هذه الدورة للمعرض، وأك��د مشاركة جميع الرشك��ات 

املصنع��ة التج��اري��ة وال��دفاعي��ة الرئيسي���ة، مب��ا يف 

ذلك ش����رك�ات Airbus وBoeing وBombardier و

 Lockheedو  GKNو  Finmeccanicaو  Embraer

.Rolls-Royceو Martin

GULFSTREAM عودة
من النقاط املهمة مش��اركات جديدة يف الجناح الدويل 

الجدي��د من تون��س والرنوي��ج وماليزيا؛ وق��د عادت 

Gulfstream إىل املع��رض بع��د الغي��اب ع��ن دورتني 

للمعرض، ك��ام زاد عدد من العارضني مس��احة العرض 

الخاص��ة بهم مب��ا فيه��م رشكت��ا GE وIrkut. وقد تم 

توس��عة منطقة الفضاء الس��تيعاب عارض��ني إضافيني، 

وقام��ت رشكة FIL بالتفاوض عىل عدد م��ن اتفاق��ات 

 ،Thales الع��روض املتعددة م�ع العارضي���ن، ومنه��م

وMartin Baker، وBoeing، م��ام يعك��س مزيداً من 

القوة للمعرض الدويل.

يشهد قطاع الطريان والفضاء العاملي تغريات مستمرة، 

مع اندماج العديد من الرشكات التي تم تأسيس��ها مثل 

Pratt & Whitney، وGoodrich م��ع UTC. وي��دل 

هذا التغري الدائم يف الس��وق ع��ىل أن منظمي املعرض 

الجوي بحاجة إىل العمل بجد أكرب لخلق بيئة مناس��بة 

 FIA ومامئة للعماء. وتش��ري املبيعات اإليجابية إىل أن

ما يزال املكان املناسب لألعامل.

خال املع��ارض القليلة املاضية، بذل��ت FIL جهوداً 

حثيث��ة لتنويع املعرض التجاري لتقديم املزيد للعارضني 

فيه. وقد ش��هد هذا املعرض تطوي��ر مناطق مخصصة 

يف مج��ال الفض��اء، وأنظم��ة ذكي��ة )س��ابقاً مع��رض 

الطائرات ب��دون طيار(، وابت��كارات، وبرنامجاً للمؤمتر 

املنش��ود، وفعالية لقاء-املشرتي، وبرامج الوفود املدنية 

والعس��كرية. وتتوافر حالي��اً بطاقات الزائ��ر التجارية 

للرشاء عرب االنرتنت.

س��وف يش��هد املعرض ممثلني من الدول األوروبية، 

مبا يف ذلك فرنس��ا وأملانيا وإيطاليا والدمنارك والنمس��ا، 

مع وجود قوي للغاية م��ن الرشكات األمريكية، وكذلك 

املشاركة اليابانية والرشق-أوسطية، والكندية واألمريكية 

الجنوبية.

ك��ام عملت FIL ع��ىل تعزيز العاق��ات مع الصني، 

وهي تتطلع قدماً إىل زيادة مش��اركة من هذه الس��وق 

املهمة للنمو.

رؤية املعرض
وقد اتخذت الرؤية اإلس��رتاتيجية ملعرض فرانربا الدويل 

للطريان فيام يتعلق بالتطوير املس��تقبيل ملوقع املعرض 

خط��وة كربى إىل األم��ام؛ حيث وق��ع املنظمون، رشكة 

  GKN Aerospace اتفاق��اً لعروض متعددة م��ع ،FIL

لبناء هي��كل دائم مبني لهذا الغ��رض يف موقع معرض 

الط��ريان. وليس الت��زام GKN Aerospace  دلياً عىل 

دعمهم لهذا املعرض فحس��ب، بل إنه سيس��مح لرشكة 

FIL ملواصلة تطوير البنية التحتية املناس��بة للغرض يف 

السنوات املقبلة.

قال مارك��وس بريس��ون، الرئيس التنفي��ذي لرشكة 

GKN Aerospace and Land Systems: "قمن��ا أول 

مرة بالع��رض يف معرض فرانربا ال��دويل للطريان يف عام 

2000 مع وحدة ش��اليه ومنصة ع��رض، وبعد أن منت 

الرشك��ة عىل م��دى العقد ونصف العق��د املايض، قمنا 

بزيادة تواجدنا يف املعرض".

وأضاف: "لقد أظهرت لنا التجربة عىل مر الس��نني أن 

معرض فرانربا الدويل للطريان يقدم لنا فرصة مثينة وفعالة 

لفتح مجاالت التقدم وإجراء مناقش��ات يف األعامل مع 

الرشكات واملؤسسات من مختلف أنحاء أوساط الطريان 

العاملي��ة. ونحن نعترب اليوم أح��د موردي الطبقة األوىل 

املستقلني الرئيس��يني والرواد يف مجال التكنولوجيا عىل 

الصعيد العاملي، ويعكس ه��ذا االتفاق الهيكيل الدائم 

ملدة عرش س��نوات منونا وموقفن��ا يف الصناعة العاملية، 

والتزامن��ا بصناعة الطريان يف اململكة املتحدة، من خال 

دعم أكرب معرض طريان الدويل يف العامل".

لقد تطورت الرؤية اإلسرتاتيجية ملعرض فرانربا الدويل 

للطريان منذ عام 2009 بهدف مواصلة النمو واالزدهار 

للعامة التجارية للمعرض عىل املدى الطويل، والسامح 

ل��ه بقيادة صناعة الفض��اء الربيطاني��ة وتعزيز التجارة 

الدولية، واملساهمة يف االقتصادات اإلقليمية والوطنية. 

وقد تضمنت الرؤية إنش��اء مناطق مخصصة للعارضني 

الرئيس��يني، ومرافق دامئة، واس��تثامرات أخرى يف البنية 

التحتية.

لق��د اكتملت اآلن املرحلة األوىل م��ن تطوير املوقع 

ببن��اء هي��اكل وحدات ش��اليه الص��ف A الدامئة التي 

 Martin-Baker وقعت الرشكة العارضة الطويلة األمد

اتفاقاً لخمسة معارض من أجل إحدى وحدات الشاليه. 

وهناك عدد من مشاريع مامثلة أيضاً قيد التحضري.

وقد رصح الرئيس التنفيذي لرشكة FIL، شون أورمود 

بقوله: "تعترب االلتزامات من هؤالء الاعبني الرئيسيني يف 

صناعة الطريان العاملية دعامً حقيقياً ملا نحاول تحقيقه 

هنا ملوقع معرض فرانربا الدويل للطريان. وقد منحنا ذلك 

الثق��ة ملواصلة املرحلة التالية من برنامج التطوير لدينا، 

والتي ستشهد إنشاء مكان عاملي املستوى ملعرض فرانربا 

الدويل للطريان"•

عروض جوية مبهرة للجمهور والزوار

عروض جوية مبهرة للجمهور والزوار
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اخلدمة الوطنية...تعزيز 
لقيم متجذرة

"اإلخللالص والتفاين والعطاء واالنتامء الحقيقي والوالء املطلق للقيادة" بهذه العبارات لخص 
اللواء الركن طيللار أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية نظرته 
للشللاب والشللابة اإلماراتية يف ندوة الخدمللة الوطنية وتعزيز الهوية. فمعللاين من قبيل الوالء 
واالنتامء هي معللاٍن متجذرة لدى املواطن اإلمارايت وتأيت الخدمة الوطنية بدورها لتكون رافداً 
لتعزيز تلك املفاهيم وكشف زوايا أخرى لها تصب يف نهاية املطاف يف مصلحة الوطن واملواطن 

اإلمارايت.
ومن خالل الورقة التي قدمها رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية يتكشف لدينا الجوانب 
اإلسرتاتيجية للخدمة الوطنية واملتمثلة يف استثامر طاقات الشباب اإلمارايت وتنميتها وتطويرها 
بحيث ال ينعكس ذلك عىل تحقيق األهداف الوطنية واألمنية واالقتصادية واالجتامعية فحسب، 
وإمنا انعكاسلله أيضاً عىل البعد الشخيص ملنتسللبي الخدمة الوطنية بحيث يأيت هؤالء كام يرى 

الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان سفراء للوطن بأخالقياتهم الحميدة وسلوكياتهم اإليجابية.
ويف رؤيللة متعمقة لألبعاد التي تطرق لها رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ميكن أن 

نستشف أن الخدمة الوطنية ستساهم عىل النحو التايل:
• البعللد الوطني: تعزيز مفهللوم املواطنة الصالحة وزيادة التضامللن والتالحم يف املجتمع 

اإلمارايت، ناهيك عن تعزيز قيم االنتامء والوالء والتضحية.
• البعللد األمني: ستسللاهم الخدمة الوطنيللة يف تعزيز القدرات األمنيللة ملواجهة األزمات 
والكوارث، وكذلك تعزيز الحس األمني والذي سللينعكس بدوره يف املحافظة عىل املقدرات 

واملكتسبات الوطنية.
• البعد االجتامعي: يأيت وجود منتسبي الخدمة الوطنية يف مكان واحد ومشاطرتهم للعديد 
من األنشللطة والفعاليات ليلعب دوراً فاعالً يف تعزيز التآلف وتنمية روح الفريق الواحد، 
ولن تكون التنمية عىل املسللتوى الشللخيص ببعيللدة عن األهداف املرجللوة تحقيقها من 

الخدمة الوطنية.
لقد كانت رسللالة الشلليخ أحمد بن طحنون واضحة وجلية لشباب هذا الوطن والتي متثلت 
يف دعوته لهم لتحمل املسللئولية وأن يسللتوصوا بوطنهم خرياً ويجعلوه دامئللاً وأبداً يف مقدمة 

أولوياتهم.
ولعللل املتمعن يف الورقة التي قدمها مدير جامعة اإلمللارات الدكتور عيل النعيمي يدرك أن 
منظومة تعزيز قيم االنتامء والوالء تأيت بوصفها إسرتاتيجية شاملة لدولة اإلمارات. فهناك جهود 
كبرية يف مختلف املراحل التعليمية والتعليم العايل تسللري باتجاه تعزيز هذه القيم وغرسللها يف 
النشللئ. والحقيقة أنه ال ميكن أن يكون الجانب الديني ببعيد عن التأكيد عىل أهمية الخدمة 
الوطنية وهو ما أثبته الدكتور فاروق حامدة املستشار الديني بديوان ويل العهد والذي اعترب أن 
خدمة الوطن والدفاع عنه والحفاظ عىل مكتسباته والسعي الدائم لرتقيته ورفعته أمر جوهري 

يف الدين اإلسالمي الرتباطه بالوجود واستناده إىل الفطرة.
إننا حني نسللتذكر كلامت املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حني قال "إن 
الرجال هم من يصنعون املصانع، وهم من يصنعون سللعادتهم، فال يوجد عمل بدون الرجال"، 
سنستشللف مع تلك الكلامت أن الوصول إىل هذه النوعية من الرجال ال ميكن أن تتحقق سوى 
بإعدادهم اإلعداد الصحيح عرب العديد من الخطوات. فإىل جانب التهيئة البدنية، تلعب التهيئة 
النفسللية والفكريللة دورها يف نقل قيم مللن قبيل االنتامء والوالء من الحيللز النظري إىل الحيز 

العميل.
 وتضطلع الخدمة الوطنية هنا بدورها لتكون رافد وداعم قوي لتعزيز هذه القيم.

إن الخدمة الوطنية سللتأيت معززة لتلك القيم وليس بوصفها غارسللًة لها يف نفوس منتسبيها. 
فمعللاين الوالء واالنتامء والسللمع والطاعة هي معاٍن تجري يف عللروق كل مواطن إمارايت الذي 

أصبح بفضل من الله منوذج للمواطن الصالح الذي ميثل بلده خري متثيل يف جميع املحافل.

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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وقع االختيار عىل رشكة Rockwell Collins لتوريد جهاز 

الالسليك 721S لسالح البحرية امللكية الكندية. ويأيت هذا 

الجهاز مكمالً للمنصــات البحرية املجهزة بـ "نظام البث 

عــر الشــبكة الفرعيــة" SubNet Relay system الذي 

تنتجه رشكة Rockwell Collins لتمكني القوات البحرية 

من تبادل املعلومات التشــغيلية مبعدل أرسع وبطريقة 

مضمونة.

 Rockwell ورصح يل أوبســت، املدير اإلداري لرشكة

Collins يف كنــدا، بأن "ســالح البحريــة امللكية الكندية 

يعتــر أحدث جيش يف سلســلة الجيــوش األجنبية التي 

تحصل عــىل جهــاز الالســليك 721S لتنفيــذ العمليات 

البحرية. ويســتمد الجهاز 721S شــعبيته املتزايدة لحد 

كبري من قدرته الفائقة عــىل تلبية متطلبات عمالئنا من 

حيث الرسعة والبيانات".

وأضاف أوبست أن الجهاز 721S يعتر واحداً من فئة 

أجهزة الالســليك املنتقاة التي سيجري اختبارها مع "نظام 

Rockwell Collins 721S البحرية امللكية الكندية تختار جهاز الالسلكي

Rockwell Collins 721S الجهاز الالسليك

 SubNet Relay system "البث عر الشــبكة الفرعيــة

مبعــدل بيانات يصل إىل 2 ميجابــت يف الثانية عىل قناة 

بقوة 500 كيلــو هريتز، ومن ثم طــرح جهاز االتصاالت 

املتقدم الذي يحتاجه عامل اليوم.

وال يحتــاج تركيــب جهاز الالســليك 721S، الذي يأيت 

بديــاًل عــن جهــاز االتصــاالت AN/GRC-171 الــذي 

أنتجته رشكة Rockwell Collins، ســوى خمس دقائق 

فقط. ويعتر وزن الجهاز أقل من ســلفه بنســبة 60 %، 

ويستخدم أحدث أساليب التكنولوجيا املتقدمة.

ويتميــز جهاز الالســليك 721S بقدرتــه الفائقة عىل 

العمل بصــورة متوافقة متاماً مع نســخ األجهزة القدمية 

التي تســتخدمها قــوات التحالف، فضالً عــن أن الجهاز 

يشــمل ميزة جديدة تتمثــل يف التحكــم يف الجهاز عن 

بُعد، األمر الذي يتيح للعمالء إمكانية تحديث منشآتهم 

بحيــث تكون قادرة عــىل العمل يف حــال انقطاع التيار 

الكهربــايئ، ومن ثــم تقليل االحتيــاج للقــوى العاملة. 

كــا يضم جهــاز الالســليك 721S خاصية أخــرى وهي 

"تكنولوجيــا الوضــوح" Clarity™ Technology املجازة 

مــن قبل رشكة Rockwell Collins التي تتميز مبحو أي 

تشــويش يف الخلفية سواء يف وضع االستقبال أو اإلرسال، 

باإلضافة إىل مضاعفة مســاحة تغطية االتصاالت مبعدل 

أربع مرات عن أجهزة الالسليك القدمية.

اختيار شركة Raytheon لعرض أحدث جيل من أجهزة الرادار

 Office of Naval قامــت هيئــة البحــوث البحريــة

Research: ONR برتســية عقــد بقيمة 6 ماليني دوالر 

عىل رشكــة Raytheon من أجل تطويــر رادار املراقبة 

 Enterprise Air Surveillance Radar: الجويــة 

 Enterprise ويســتخدم رادار املراقبــة الجوية EASR

 Radar الــذي طورته الرشكة نظريــة التجميع الهنديس

التــي   Modular Assembly: RMA architecture

أثبتــت كفاءتهــا والتــي اكتســبت مزيداً مــن النضج 

 Air بتطبيقهــا عــىل رادار الدفاع الجــوي والصاروخي

ويتميــز   and Missile Defense Radar: AMDR

رادار املراقبة الجوية Enterprise بتصميمه املرن الذي 

يلبي متطلبات التشــغيل لدى عــدد كبري من املنصات 

والســفن املختلفة من أجل تأمني الدفاع الذايت وزيادة 

الوعي امليداين وتنفيذ عمليات املراقبة الجوية ومراقبة 

أحوال الطقس.

كــا تتيح نظرية التجميع الهنــديس RMA إمكانية 

اســتخدام رادار املراقبة الجوية Enterprise يف السفن 

املختلفة األحجام لتلبية متطلبات املهام املختلفة، ومن 

ثم خفــض التكاليف اإلجالية بالنســبة لكل املنصات 

التي تســتخدم رادار املراقبة الجوية Enterprise. وقد 

تــم وضع نظريــة التجميع الهنــديس RMA وتجربتها 

البيئــات  يف  اســتخدامها  نجــاح  إمكانيــة  تثبــت  يك 

البحرية الصعبــة التي تســتخدم رادار املراقبة الجوية 

.Enterprise

 Integrated ورصح بــول فريارو، نائب رئيــس رشكة

Defense Systems التابعة لرشكة Raytheon لشؤون 

برامــج التكنولوجيــا املتقدمــة، بأن "مــن الواضح أن 

ســالح البحرية حريص عىل اســتخدام أحدث أساليب 

التكنولوجيا واالبتكار اســتباقاً ألي تهديدات ناشــئة أو 

جديــدة. ويعتر أحدث جيل مــن برنامج رادار املراقبة 

الجويــة Enterprise أحــدث مثال عــىل الرشاكة التي 

تقودهــا رشكــة Raytheon بالتعاون مــع رشكة هيئة 

 Office of Naval Research: ONR البحوث البحرية

من أجل دفع عجلة التطوير وطرح أفضل الحلول".

وتعتــر رشكة Raytheon أكر رشكــة منتجة ألجهزة 

الــرادار يف العامل، وتتمتع بخــرة طويلة مميزة يف تأمني 

أنظمة الرادار البحرية. وتنصب خرة الرشكة، باعتبارها 

 Dual Band الرشكــة املنتجة  لرادار املوجــة املزدوجة

Radar: DBR والــرادار SPS-49، بصــورة مبارشة عىل 

رادار املراقبــة الجويــة EASR ويعتــر رادار املراقبــة 

الجوية مفيــداً بصورة مبــارشة بالنســبة إىل الحكومة 

عن طريــق تطبيق أحدث أســاليب التكنولوجيا وضخ 

اســتثارات كبرية، ســواء من جانب ســالح البحرية أو 

 Digital يف برنامجي الرادار الرقمي ،Raytheon رشكــة

Array Radar: DAR والرادار AMDR التابعني لهيئة 

.Office of Naval Research: ONR البحوث البحرية
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حصلت رشكــة Saab الدفاعية واألمنية عىل أوامر 

رشاء مــن إدارة املهــات الدفاعيــة الســويدية 

 Swedish Defense Materiel Administration:

FMV لبنــاء وإنتــاج جيل جديد مــن الغواصات 

وعمل عمرات منتصف العمر لغواصتني من طراز 

Gotland-class submarines، ويشــمل العقــد 

اســتكال تصميم األنظمــة واالنتهاء مــن بنائها. 

ومــن املتوقع أن يتم التســليم خالل عامي 2014 

و2015 وتصــل قيمة العقد إىل 467 مليون كرونة 

 Saab سويدية، وسيتم العمل داخل منشآت رشكة

يف الســويد. عالوة عىل ذلك، وقــع الجانبان عىل 

"خطاب نوايا" حول قدرات الغواصات لدى القوات 

املسلحة السويدية. ويشري خطاب النوايا إىل الفرتة 

بــني عامــي 2015 و2024، ويتضمن طلبات رشاء 

محتملة بقيمة 11.2 مليار كرونة سويدية.

 ،Saab ورصح جونيال فرانســون، رئيــس رشكة

بــأن "الرشكة تتمتع بخرة عامليــة كبرية يف املجال 

البحــري بوصفها إحدى الــرشكات العاملية الرائدة 

املوردة للمدمرات والغواصات عىل مستوى العامل. 

ومع اســتالم أوامر الرشاء األخــرية وخطاب النوايا 

تســتعد الرشكة التخاذ الخطــوة التالية ليك تصبح 

رشكة موردة للغواصات لدولة الســويد. وتساهم 

هذه التطورات يف تعزيز عروضنا وقدرتنا الفريدة 

عىل دمج األنظمة".

وتقدم رشكــة Saab الدفاعية واألمنية خدمات 

مميزة للســوق العاملية عن طريق عرض منتجات 

وخدمــات وأنظمــة عامليــة تــرتاوح بــني الدفاع 

العســكري واألمن املدين. ولــدى الرشكة عمليات 

وموظفــني منترشيــن يف قــارات العــامل الخمس، 

وتعمل دامئاً عىل تطوير واعتاد وتحسني أساليب 

التكنولوجيــا الحديثــة من أجل تلبيــة املتطلبات 

املتغرية لعمالئها.

 Saab حتصل على أوامر شراء غواصات من إدارة املهمات الدفاعية السويدية

طائرة شركة Schiebel غري املأهولة تثري إعجاب البحرية الربازيلية

أدى تركيــز رشكــة Schiebel عىل املجــال البحري، 
وقدرتهــا عىل تلبيــة املتطلبات املتزايــدة لألنظمة 
اآللية )غري املأهولة(، إىل سلســلة مــن االختبارات 
بالنســبة إىل ســالح البحرية الرازيلية خالل الفرتة 
مــن 2 إىل 5 يونيو املايض بالقرب من ســان بيدرو 

بالرازيل.
نجحــت الطائرة املروحية اآلليــة )غري املأهولة( 
CAMCOPTER® S-100 التــي أنتجتهــا رشكــة 
Schiebel يف إقنــاع ممثيل ســالح البحرية ووزارة 
الدفــاع يف الرازيل بقدراتهــا الفائقة كمركبة جوية 
آليــة )غري مأهولــة( قادرة عــىل اإلقــالع عمودياً 

Vertical and/ واســتخدام ممر قصري ثم الهبــوط
or Short Take-off and Landing: VTOL بعد 
سلسلة من الطلعات الجوية  من البحر بالقرب من 
ســان بيدرو بالرازيــل )160 كيلومرت رشقي مدينة 
ريو دي جانريو(. كــا قُدمت عدة عروض للضباط 
املشــاركني عىل مدار أربعة أيــام لتغطية القدرات 
البحرية الفريدة التي تتمتــع بها الطائرة املروحية 

.S-100 )اآللية )غري املأهولة
باســتخدام  التجريبيــة  الرحــالت  وجــرت 
ســيناريوهات تم االتفاق عليها مع ســالح البحرية 
الرازيلية، وتهدف إىل تقييم أجهزة السالح ومعداته 

 Selex ES SAGEو L3 Wescam MX-10 مثــل
ESM وSelex PicoSAR Radar ونظــام التمييــز 
 AIS Automatic Identification System اآليل 
 CAMCOPTER® التي متثل القدرات الفائقــة لـ
S-100 وجــرى تنفيذ كافة االختبــارات ليالً ونهاراً 
وعىل مــدى يصــل إىل 44 ميالً بحرياً مــع تحديد 

الهدف عىل بُعد 90 ميالً بحرياً.
إمكانيــات  إظهــار  يف  الرنامــج  نجــح  وقــد 
تلبيــة  أجــل  مــن   CAMCOPTER® S-100
املتطلبات التشــغيلية لقــادة البحرية يف مثل هذه 

البيئات الديناميكية الصعبة.

CAMCOPTER® S-100 الطائرة املروحية اآللية غري املأهولة
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أرىس سالح الجو األمرييك عقداً بقيمة 914 مليون دوالر 
عىل رشكة لوكهيد مارتن لتحسني طرق تتبع األجسام يف 
الفضاء، وزيادة قدرتنا عىل منع االصطدامات الفضائية.
 Space Fence الفض��ايئ"  "الحاج��ز  نظ��ام  ويعم��ل 
solution الذي طورته رشكة لوكهيد مارتن، وهو عبارة 
عن جهاز رادار متقدم منصوب عىل األرض، يعمل عىل 
تعزيز الطرق التي تستخدمها الواليات املتحدة يف رصد 
وتصني��ف وقياس أكرث م��ن 200 ألف جس��م مداري. 
وبفض��ل تحس��ني التوقيت الزمن��ي وتغطي��ة املراقبة 
س��يتمكن الجهاز من حامية األصول واألنظمة الفضائية 
ضد أي اصطدام محتمل ميكن أن يفاقم مش��كلة الركام 

الفضايئ.
ورصح ديل بيني��ت، نائب رئيس رشك��ة لوكهيد مارتن 
التنفي��ذي ألنظمة امله��ام والتدريب، ب��أن "التقنيات 
املنصوب��ة يف الفض��اء تتي��ح إمكاني��ة أداء العملي��ات 
اليومية مث��ل توقع حالة الطق��س واالتصاالت الدولية 
واملالحة باس��تخدام جه��از تحديد املواق��ع الجغرافية 
عاملي��اً، ولكن املش��كلة تكم��ن يف أن تل��ك الخدمات 
الحيوية تتعرض لتهديدات مس��تمرة من جانب مئات 
اآلالف م��ن األجس��ام املدارية حول األرض. وس��يقوم 
جه��از الحاجز الفض��ايئ Space Fence بتحديد ورصد 
تل��ك األجس��ام بدقة أكرب من أي وق��ت مىض من أجل 
مساعدة س��الح الجو األمرييك يف تطوير الوعي امليداين 
الفضايئ من خانة رد الفعل إىل خانة القدرة عىل التوقع 

واالسترشاف".
وس��تقوم رشكة لوكهيد مارتن بتس��ليم جه��ازي رادار 
 advanced S-Band متقدمني يعمالن باملوجة القصرية
phased array radars لخدمة برنامج الحاجز الفضايئ 
Space Fence program ومن املتوقع أن يؤدي جهاز 
ال��رادار الخ��اص بالحاج��ز الفضايئ إىل تحس��ني الوعي 
 Space امليداين الفضايئ لشبكة املراقبة الفضائية الحالية

Surveillance Network بدرجة كبرية.
ومن املقرر أن يب��دأ بناء نظام الحاجز الفضايئ الجديد 
يف Kwajalein Atoll فوق جزر مارش��ال يف مطلع عام 
2015 م��ن أجل تحقي��ق األهداف التش��غيلية األولية 
للربنام��ج. واملتوقع أن تتجاوز قيم��ة العقد 1.5 مليار 
دوالر عىل مدار مثاين سنوات إذا طلب سالح الجو تنفيذ 

كل الخيارات املذكورة يف العقد.
وتفخر رشك��ة لوكهيد مارتن بنرش أك��رث من 400 جهاز 
رادار تعمل باملوجة القصرية عىل مستوى العامل، وتعترب 
الرشكة إحدى الرشكات العاملية الرائدة يف مجال تطوير 
وإنتاج وتشغيل ودعم أجهزة الرادار التي تعمل باملوجة 
القص��رية. ويتمتع الفري��ق الذي تق��وده رشكة لوكهيد 
 General Dynamics مارت��ن، والذي يض��م رشكت��ي
and AMEC بعق��ود طويلة من الخ��ربة الجامعية يف 
مجال الربامج الفضائية مثل أنظمة االستش��عار وتجهيز 
وتصني��ف امله��ام والعملي��ات امليكانيكي��ة املداري��ة 

واالتصاالت القامئة عىل الشبكات واملرافق.

777-300ER حتتفالن بتسليم الطائـرة ALCبوينج و

 Air احتفلت رشكة بوينج ورشكــة تأجري الطائرات الجوية

Lease Corporation: ALC بالتسليم املبارش ألول دفعة 

مــن 15 طائرة من طــراز 300ERs-777 )الطويلة املدى( 

من خط اإلنتــاج الحايل للرشكة املصنعــة. وتعتر الطائرة 

300ER-777، التي تعتر الطائرة 777 الثامنة يف أســطول 

رشكــة تأجري الطائرات الجويــة ALC، واحدة من طائرتني 

لرشكة "بريتيــش إيروايز" يجري تأجريهــا بنظام التأجري 

الطويل. أمــا الطائــرة 300ER-777 الثانية لنفس الرشكة 

فمن املقرر تســليمها بعد اســتالمها مــن رشكية بوينج يف 

شهر يوليو عام 2014.

ورصح ســتيفن إف. أودفار-هيــزي، رئيس رشكة تأجري 

الطائرات الجوية ALC ومديرها التنفيذي، بأن "اإلمكانيات 

 777-300ER التشغيلية واملتانة اللتني تتمتع بها الطائرة

تتيــح للعمــالء إمكانية تحقيق أرباح كبــرية، حيث تتميز 

الطائرة بقلة استهالكها للوقود وبتصميمها الداخيل البديع 

الذي يثري إعجاب الركاب، مــا أمن للطائرة قاعدة عريضة 

من العمالء عاماً بعد عاماً، وســتظل الطائرة محافظة عىل 

هذا املستوى لفرتات طويلة قادمة يف املستقبل".

 777-200ER ويشــمل هذا العدد 43 طائرة من طراز

ومثــاين طائرات من طــراز 300-777 و43 طائرة من طراز 

300ER-777، أي أكر من أي رشكة تأجري أخرى، وثاين أكر 

عميل لرشكة بوينج.

ورصح بيــل كولينز، نائب رئيس رشكــة طائرات بوينج 

التجارية لشــؤون مبيعــات تأجري الطائــرات، بقوله "من 

دواعــي فخرنا أن الطائــرة 777 لعبت دوراً يف نجاح رشكة 

طائــرات بوينج التجارية، وذلك بفضــل كفاءتها وإمكانية 

االعتــاد عليهــا، باإلضافة إىل أن تصميــم مقصورة ركاب 

الطائــرة 300ER-777 الحائز عىل جوائز عاملية يســاهم 

يف زيــادة إيرادات رشكات التشــغيل ومينح الركاب تجربة 

مميزة ال تُنىس".

وتعتر الطائرة بوينج 777 أكرث الطائرات ذات املحركني 

وذات الجســم العريض نجاحاً عىل مســتوى العامل، وتأيت 

الطائــرة 300ER-777 لتزيد قدرات عائلــة الطائرة 777 

بطرح طائرة ثنائية املحرك وتتميز بإمكانية االعتاد عليها 

يف أســواق املسافات الطويلة. وتســتطيع الطائرة الطريان 

بصــورة متواصلة ملســافة 7.825 ميــالً بحريــاً )14.490 

كيلومرت(، وهي مجهزة مبحرك من نوع GE90-115B وهو 

أقوى محرك تجاري نفاث عىل مستوى العامل.

الواليات املتحدة ترسي عقودًا 
ضخمة على شركة لوكهيد مارتن 

لتحسني قوة التتبع الفضائي

777-300ER طائرة بوينج طراز

 PurePower حمرك  أول  تسلم   Pratt & Whitney 
Mitsubishi لشركة

قامــت رشكة Pratt & Whitney بتســليم أول محرك من 

 Mitsubishi لرشكــة   PurePower PW1200G طــراز 

Aircraft Corporation، وســيقوم هذا املحرك بتشغيل 

 MRJ90 Mitsubishi Regional الطائرة النفاثة اإلقليمية

Jet: MRJ ذات املمــر الواحد. ويــأيت تصميم هذا املحرك 

 Mitsubishi Regional Jet: الجديــد مكمــالً لتقنيــات

MRJ املختلفــة التي ســتمنح عمالءها العديــد من املزايا 

املهمــة مثل خفــض اســتهالك الوقود وخفــض الضوضاء 

 PurePower املحــرك  ويعكــس  االنبعاثــات.  وتقليــل 

PW1200G  التطــورات الكبرية التي طرأت عىل العوامل 

االنســيابية )اإليروديناميكــس( واملــواد الخفيفــة الوزن 

والتطــورات التكنولوجية الكبــرية األخرى التي طرأت عىل 

Compressor وغرفة االحرتاق والتوربني ومفاتيح التحكم. 

وقــد أكملت عائلــة املحــرك PurePower اليوم أكرث من 

9000 ســاعة من االختبارات الشــاقة، وهــو ما يثبت قوة 

املحرك وإمكانية االعتاد عليه.

 Mitsubishi Regional Jet ومتثــل الطائــرة النفاثــة

عائلــة الجيــل الجديــد من الطائــرات التي يــرتاوح عدد 

مقاعدها بني 70 و90 مقعداً التي تستخدم املحرك املعجزة 

.Pratt & Whitney الذي تنتجه رشكة ®PurePower
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 Rockwell Collins  تطرح نظام املقصورة 
Bombardier العايل الوضوح لتجهيز الطائرة

من املقرر أن تحصل الرشكات التي تســتخدم الطائرة 

التجاريــة  والطائــرة   Bombardier Global XRS

النفاثــة Global 5000 املزودتني بـــ "نظام املقصورة 

اإللكــرتوين" Cabin Electronic System: CES مــن 

إنتاج رشكة Rockwell Collins، من املقرر أن تحصل 

قريباً عىل خيار يتمثــل يف تركيب نظام املقصورة عايل 

.HD الوضوح

ويتميــز النظــام الجديــد، الــذي ســيتم طرحه يف 

منتصف عام 2015، بالجودة وســهولة التشــغيل مثل 

أكــرث أنظمة الرتفيه املنــزيل تقدماً وأجنحــة املديرين 

التنفيذيني.

ورصح جريج إيرمن، نائب الرئيس ومدير عام رشكة 

Rockwell Collins لشؤون أنظمة التحكم يف الطريان 

وأنظمة املعلومات، بأن "هذا النظام الجديد، املشــتق 

من نظامنا Venue™ HD system الذي أثبت كفاءته 

وشعبيته، يتميز بتصميم قادر عىل استيعاب التقنيات 

الجديــدة التي يتم طرحها يف األســواق، ويقدم الدعم 

الالزم للمتطلبات املتزايدة للتقنيات االستهالكية".

 Global وأضاف إيرمــن أن فحص صيانــة الطائرة

major 8C يعتــر فرصــة جيدة لتزويــد املقصورات 

.Rockwell Collins بالنظام الذي أنتجته رشكة

نورثروب جرومان تورد 
أجهزة تضخيم الصوت 

التصاالت األقمار الصناعية
أرســت إدارة املهام الدفاعية الســويدية FMV عقداً عىل 

رشكــة CAE لتوريد نظام تدريب شــامل للحرب البحرية 

Naval Warfare Training System: NWTS لصالــح 

سالح البحرية السويدية.

وســيتم تســليم نظام تدريب شــامل للحرب البحرية 

 Karlskrona, ملركز الحرب البحرية السويدي يف NWTS

Blekinge بالســويد يف أواخر عام 2015. وسيكون الجهاز 

شــامالً قامئاً عــىل املحاكاة، ويشــمل برمجيــات املحاكاة 

واألجهزة وكونســوالت األلعاب البحريــة ومحطات أفراد 

التشــغيل القامئــني بالتدريــب، وهو الجهاز الذي ســيتم 

اســتخدامه يف تدريــب وتعليــم بحارة وضبــاط البحرية 

السويدية عىل التكتيكات واإلجراءات والعقيدة البحرية.

وســيجري اســتخدام نظام التدريب الشــامل للحرب 

البحرية مبعرفة كافة الوحدات التشغيلية البحرية وأفرادها 

من أجل التدريب عىل عدد من املهام مثل عمليات أنظمة 

 C4 االستشــعار والقيادة والتحكم واالتصاالت والكمبيوتر

وأنظمة التسليح. وسيسمح نظام التدريب الشامل للحرب 

البحريــة لســالح البحرية الســويدية بالتدريــب وإجالء 

الروفــات عىل العمليات يف الحرب ضد األســلحة الجوية، 

والحرب ضد األســلحة البحرية، والحــرب ضد الغواصات، 

والحرب ضد األلغام، والبحث واإلنقاذ.

ورصحت جني كوالباتيستو، رئيس رشكة CAE للشؤون 

الدفاعية واألمنية، بقولها "نترشف باختيار ســالح البحرية 

الســويدية لرشكــة CAE لتوريد نظام التدريب الشــامل 

للحرب البحرية. وتتمتع رشكة CAE بخرة كبرية يف مجال 

دمج أنظمــة التدريب، وتركــز إســرتاتيجيتنا عىل تطوير 

أنظمــة التدريــب يف مجال الجــو والر والبحر وأســواق 

الســالمة العامــة. ويعتــر هذا العقــد دليالً عــىل نجاح 

إسرتاتيجيتنا يف ظل حرص عمالئنا الدفاعيني واألمنيني عىل 

االســتفادة من خرتنا يف تنفيذ برامج التدريب القامئة عىل 

املحاكاة".

تعترب رشكة نورث��روب جرومان رشكة عاملية 
رائ��دة يف مج��ال تصمي��م وتصني��ع ش��به 
املوص��الت املتقدمة. وق��د طرحت الرشكة 
جهازي تضخي��م للص��وت جديدين قويني 
يعمالن بالدائرة املدمجة للنهايات الطرفية 
 High الخاصة باتص��االت األقامر الصناعية
 Power Gallium Nitride (GaN)
 Monolithic Microwave Integrated
 Circuit (MMIC) Power Amplifiers
االتص��االت  ووص��الت   For Ka-Band
 Point-To-Point الش��املة  الرقمي��ة 

.Digital Communication Links
وقد ج��رى تطوير جه��ازي تضخيم الصوت 
 APN228 and APN229 power
amplifiers من خالل عملي��ة الطاقة التي 
تعتم��د ع��ىل جه��از الرتانزس��تور املتحرك 
 GaN High-Electron الع��ايل اإللك��رتون
 Mobility Transistor (HEMT) Power
Process لتوليد طاقة إنتاجية مش��بعة غري 
مسبوقة بقدرة 13 وات و8 وات عىل التوايل. 
ويؤمن جه��ازا تضخيم الص��وت من الجيل 
Ka- الثاين أعىل كثافة كهربائية من أي جهاز
band GaN موجود يف األس��واق يف الوقت 

الحايل.
ويعمل جهازا تضخيم الصوت الثنايئ املرحلة 
اللذان يعمالن باملوج��ة الطويلة عىل موجة 
ت��رتاوح طوله��ا ب��ني 27 و31 جيج��ا هريتز، 
وعندم��ا يجري دمجهام م��ع أجهزة تضخيم 
الص��وت عالي��ة الكف��اءة SSPAs يتيح��ان 
إمكاني��ة زيادة مع��دل تدف��ق البيانات يف 

أنظمة االتصاالت.
وذك��ر فرانك كروبش��وت، مدي��ر عام رشكة 
 Northrop Grumman Aerospace
Systems لشؤون منتجات وخدمات األجهزة 
اإللكرتوني��ة الدقيق��ة، أن "أجه��زة تضخيم 
الصوت عالي��ة الكف��اءة SSPAs تعترب حالً 
أفض��ل بكثري من أنابي��ب املوجات املتحركة 
العالي��ة التكلف��ة التي تحت��اج إىل إمدادات 

طاقة فولتية أعىل وأكرث تعقيداً". 
الص��وت  تضخي��م  "جه��ازي  أن  وأض��اف 
 APN228 and APN229 power
amplifiers س��يتيحان للعم��الء إمكاني��ة 
خفض تكاليف الدمج الكهربايئ، وطرح ميزة 
اقتصادية بدرجة كبرية إذا ما قورنت بالجيل 
الحايل من أجهزة تضخيم الصوت التي تعمل 

.Ka باملوجة

شركة CAE تزود سالح البحريـة السويديــة بجهـــاز 
تدريب احلرب البحرية

نظام املقصورة اإللكرتوين

 Rockwell ويســتغل النظام الــذي أنتجته رشكــة

 Cabin "املصمم لـ "نظام املقصورة اإللكرتوين Collins

Electronic System: CES فرتة صيانة الطائرات أثناء 

عملية الفحــص من أجل متكني الــرشكات العاملة من 

تحقيق توفري كبري يف املرصوفات الخاصة باليد العاملة.

كا أن إتاحة هذا النظام يف عام 2015، وهو املوعد 

املحدد إلجراء الصيانة الدورية ألول طائرة تحمل "نظام 

املقصورة اإللكرتوين" CES، من شأنه أن مينح الرشكات 

العاملة الوقت الكايف للتخطيط لخفض التكاليف.





 أحمد بن طحنوان: اخلدمة الوطنية شـــــــــــرف عظيم  وواجب وطني مقدس  
نثمن التغطية املميزة لوسائل اإلعالم احمللية لقانون اخلدمة الوطنية

ستضع القيادة 
العامة كل عام 

برناجمًا حتدد فيه 
مواعيد فحص 

اجملندين الذين 
بلغوا سن التجنيد

الوطن ملدة زمنية محددة وفقاً ألحكام القانون.

أما بالنس��بة إىل األهداف التي يس��عى ه��ذا القانون 

إىل تحقيقه��ا فهي عديدة ومتنوع��ة منها االجتاعي 

والديني واألمني والس��يايس واالقتصادي، ونذكر منها 

عىل س��بيل املثال ال الحرص: التنشئة الوطنية السليمة 

ألبن��اء الوطن، وغرس قيم ال��والء واالنتاء والتضحية 

وترس��يخها يف نفوس��هم، وربط هذه القي��م الوطنية 

مبب��ادئ ديننا الحنيف، وخلق جي��ل قوي واثق ميتلك 

مقوم��ات الش��خصية القيادي��ة من حي��ث االنضباط 

وااللت��زام وتحمل املس��ئولية واالعتاد ع��ىل النفس 

والقوة البدنية واح��رام القانون وتقدير الوقت، جيل 

يثق بنفسه وبوطنه وبقياداته ومبؤسسات الوطن، كا 

أن هذا القانون سيس��هم بصورة فعالة يف حاية أبناء 

الوطن وتحصينهم من خطر االنسياق وراء املعتقدات 

الفكرية الهدامة والتيارات الدينية املتطرفة، وسيكون 

له دور كبري يف إبراز الدور الريادي للقوات املس��لحة 

واملؤسسات األمنية األخرى يف الحفاظ عىل أمن الوطن 

وحاي��ة إنجازاته. وإن الدور الذي يؤديه املنتس��بون 

إىل الخدمة الوطنية يعترب امتداداً للدور الوطني لهذه 

الجهات واملؤسسات.

عىل من تطبق الخدمة الوطنية؟ وما حاالت اإلعفاء 

من الخدمة الوطنية؟

تُف��رض الخدمة الوطنية ع��ىل كل مواطن من الذكور 

بل��غ )18( عاماً، ومل يتجاوز )30( عام��اً من العمر يف 

تاريخ العمل بالقانون االتحادي رقم )6( لس��نة 2014 

بش��أن الخدمة الوطنية واالحتياطي��ة، أي كل من بلغ 

)17( عاماً ويوماً واحداً فا فوق، والرشط نفس��ه فيا 

يتعلق باإلن��اث )املواطنات( إال أن التحاقهن بالخدمة 

اختياري مرشوط مبوافقة ويل األمر.

وفي��ا يتعلق باإلعفاء من الخدم��ة الوطنية، فاإلعفاء 

نوع��ان األول اإلعف��اء النهايئ، ويس��تفيد منه كل من 

تثبت عدم لياقته طبياً بصف��ة دامئة بقرار من اللجنة 

الطبي��ة، واالبن الوحيد ألبيه أو ألم��ه، أو لكليها، أما 

اإلعفاء الثاين فهو اإلعفاء املؤقت، ويستفيد منه االبن 

املعيل ألبي��ه أو ألمه أو لكليها، والعائل الوحيد ألبيه 

غري القادر عىل الكس��ب، والعائل الوحيد ألمه األرملة 

أو املطلق��ة طالقاً بائناً أو ألم��ه املتزوجة يف حال كان 

زوجها غري قادر عىل الكس��ب، والعائل الوحيد ألخيه 

أو إلخوت��ه غري القادري��ن عىل الكس��ب أو ألخته أو 

ألخواته غ��ري املتزوج��ات أو غري العام��الت، والعائل 

الوحي��د لبعض أصول��ه أو فروع��ه املصاب��ني بإعاقة 

ش��ديدة أو أم��راض متنعهم من إعالة أنفس��هم، ومن 

يتكف��ل بإعالة املس��تحقني لنصيب يف معاش ش��هيد 

أو م��ن يف حكمه، وأكرب املس��تحقني للتجنيد من أبناء 

املفقودين بس��بب العمليات الحربي��ة أو الرشطية أو 

األمني��ة ومن يف حكمهم وف��ق أحكام القانون، وإن مل 

يك��ن لديهم أبن��اء فأكرب إخوتهم حت��ى يتبني موقف 

ه��ؤالء املفقودين، واملحك��وم عليه بعقوب��ة مقيدة 

للحرية أو املحبوس احتياطياً طيلة مدة تنفيذ العقوبة 

أو الحبس االحتياط��ي، ومن يثبت عدم لياقته الطبية 

بصفة مؤقتة، ويجب التأكيد أن جميع حاالت اإلعفاء 

الس��ابق ذكرها يجب أن تثبت بأوراق رسمية صادرة 

عن الجهات املختصة بالدولة.

ما هي خطوات االلتحاق بالخدمة الوطنية؟

ع��ىل كل مواطن بلغ ال���)18( ومل يتجاوز ال�)30( من 

عم��ره يف تاريخ العم��ل بالقانون االتح��ادي رقم )6( 

لس��نة 2014 بش��أن الخدمة الوطنية واالحتياطية أن 

يتق��دم إىل الجهات املختصة بالتجني��د التي تحددها 
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القيادة العامة للقوات املس��لحة خالل )30( يوماً من 

تاريخ إبالغه لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً ألحكام 

هذا القانون وفق��اً للضوابط واإلجراءات املعمول بها، 

ومن املقرر أن تضع هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 

بالتنس��يق مع الوحدات املعنية يف القوات املس��لحة 

س��نوياً برنامج تحدد في��ه مواعيد فح��ص املجندين 

الذين بلغوا س��ن التجنيد أو من تقرر تجنيدهم ويتم 

إعالنهم بالوسائل املتاحة.

من املؤكد أن هناك العديد من املنافع واالمتيازات 

التي ستعود عىل منتسبي الخدمة الوطنية، ما هذه 

املنافع واالمتيازات؟

بداي��ة، أود التأكي��د أن خدم��ة الوط��ن مل تكن، ولن 

تكون يوماً مبقابل، ويجب أن يعي جميع أبناء الوطن 

املكلفني بأداء الخدمة الوطنية أن الخدمة رشف عظيم، 

وواجب وطني مقدس يردون من خاللها جزءاً بسيطاً 

م��ن جائل الوطن عليهم. وأوافق��ك الرأي بأن هناك 

العدي��د من االمتيازات واملناف��ع املرتبة عىل الخدمة 

الوطني��ة، وي��أيت يف مقدمته��ا التدريب��ات والتارين 

العس��كرية واألمنية التي س��يخضع له��ا املجندون يف 

أثناء الخدم��ة والتي متثل مصدراً أساس��ياً لتطويرهم 

ومتكينهم وإكس��ابهم الخ��ربات واملع��ارف الجديدة 

وصق��ل مهاراته��م وزيادة كفاءتهم، كا ن��ود التأكيد 

أن جمي��ع ال��وزارات والدوائ��ر الحكومي��ة والهيئات 

واملؤسس��ات العام��ة واالتحادي��ة واملحلي��ة والقطاع 

الخ��اص ملزمة باالحتف��اظ للمجند م��ن موظفيها أو 

عاله��ا بوظيفت��ه أو عمل��ه أو بأي وظيف��ة أو عمل 

اإلناث فس��تكون مدة الخدمة )9( أشهر بغض النظر 

عن املؤهل العلمي، وستش��تمل الخدمة الوطنية عىل 

فرات تدريبية ومتارين عس��كرية وأمنية ومحارضات 

توعوية ودينية ووطنية.

هل تعترب م��دة الخدمة الوطنية ج��زءاً من خدمة 

املوظف الحكومي؟

نعم، تعترب مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذي يتم 

تعيينه��م يف أثناء م��دة خدمتهم الوطني��ة بالوزارات 

والدوائ��ر الحكومي��ة والهيئات واملؤسس��ات العامة 

االتحادي��ة واملحلية والقطاع الخ��اص كأنها قضيت يف 

خدمة هذه الجهات، وتحس��ب هذه املدة من ضمن 

األقدمية واس��تحقاق الزيادات املقررة، وكذلك الحال 

إذا ت��م تعيني املجند بع��د انقضاء الخدم��ة الوطنية 

ل��دى الدوائر الحكومية أو الخاصة، فإنه يتم ضم مدة 

الخدم��ة الوطنية إىل خدمته الفعلية املحددة ألغراض 

املكاف��أة واملع��اش التقاع��دي وغريها م��ن الحقوق 

واالمتي��ازات الناش��ئة عن الوظيف��ة والعمل، عىل أن 

تتحمل القوات املسلحة تكاليف الضم حسب القوانني 

واألنظمة.

ما هي حاالت اس��تدعاء املجندي��ن إىل لخدمة مرة 

أخرى؟ 

 بالنسبة إىل حاالت اس��تدعاء املجندين للخدمة، نود 

التوضيح بأنه س��ينقل كل من انتهت خدمته الوطنية 

إىل س��جالت االحتي��اط، ووفقاً ألح��كام القانون فإنه 

يتم اس��تدعاء االحتياط ألغراض التدريب أو التمرين، 

ولاللتح��اق بال��دورات التأهيلية لالحتي��اط، وإلجراء 

التج��ارب ع��ىل التدابري املتخ��ذة للتعبئ��ة العامة أو 

التعبئ��ة الجزئية، ويف حاالت التعبئة العامة أو التعبئة 

الجزئي��ة أو الح��رب أو إعالن األح��كام العرفية أو أي 

خط��ر يهدد الدولة )ال قدر الله(، ويف الحاالت األخرى 

التي يقدرها نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

ماهي املكافآت واالمتيازات التي سُتمنح للمجندين 

من غري املوظفني؟

إذا كان املقص��ود بغ��ري املوظفني فئ��ة )العاطلني عن 

العم��ل( فالقانون أكد أنه س��تحدد مبرس��وم اتحادي 

املكافآت املالية للمجندين واملس��تدعني، وبالنسبة إىل 

فئ��ة )أصحاب الح��رف، والعاملني يف امله��ن الحرة أو 

أصحاب املش��اريع الفردية( فس��يؤدى إليهم مكافآت 

مالية تحدد وفقاً لالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

هل س��يطلب من املوظ��ف يف القطاعني الحكومي 

والخاص التقدم للتجنيد من دون تنسيق مسبق بني 

جهة عمله والجهات املختصة بالتجنيد؟ 

القان��ون ينص عىل أن كل مواطن م��ن الذكور بلغ ال� 

)18( م��ن عمره ومل يتجاوز ال���)30( يف تاريخ العمل 

اخلدمة البديلة تؤدى 
يف مدة زمنية حمددة 
وعلى من مل تنطبق 

عليهم شروط االلتحاق 
باخلدمة الوطنية 

مس��اٍو إىل حني انتهاء فرة الخدمة الوطنية. وسيؤدى 

للموظ��ف من جهة عمله طيلة مدة الخدمة الوطنية 

ما يس��تحقه من رواتب وعالوات وب��دالت وترقيات 

وزيادات يف الراتب وملحقاته، كا سيتم توفري العالج 

الطب��ي ونفقاته للمجندين وفقاً لألنظمة املعمول بها 

يف الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية.

م��ا م��دة الخدم��ة الوطني��ة بالنس��بة إىل الذكور 

واإلن��اث؟ وما الربام��ج والتدريبات التي تش��تمل 

عليها؟ 

س��يخدم الذكور الحاصلون عىل مؤهل علمي أقل من 

الثانوية العامة مدة س��نتني، وسيخدم الحاصلون عىل 

الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعىل مدة )9( أشهر. أما 
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بالقانون أن يتقدم إىل الجهات املختصة بالتجنيد التي 

تحددها القيادة العامة خالل 30 يوماً من تاريخ إبالغه 

لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً ألحكام هذا القانون 

ووفق��اً للضوابط واإلجراءات املعم��ول بها، كا ينص 

القان��ون عىل أن تلتزم الجه��ات الحكومية االتحادية 

واملحلية والقطاع الخاص بالساح للمواطنني العاملني 

لديها ممن تنطبق عليه��م رشوط االلتحاق بالخدمة 

الوطني��ة بااللتحاق بالخدمة الوطنية، ولضان س��ري 

العمل يف الدوائ��ر واملؤسس��ات الحكومية والخاصة 

سيتم التنسيق بني هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 

وهذه الجهات لتنظيم عملية االلتحاق بحيث ال تؤثر 

الخدمة عىل كفاءة العمل يف هذه الجهات، وس��تضع 

القي��ادة العام��ة بالقوات املس��لحة بالتنس��يق مع 

الوحدات املعني��ة كل عام برنامجاً تحدد فيه مواعيد 

فحص املجندين الذين بلغوا سن التجنيد أو من تقرر 

تجنيدهم ويتم إعالنهم بالوسائل املتاحة.

ما آلية احتس��اب املس��تحقات املالية للموظف يف 

القطاعني الحكومي والخاص؟ 

بالنس��بة إىل احتساب املس��تحقات املالية فاملوظف 

الحكومي )اتحادي/محيل( س��يتقاىض من جهة عمله 

طول م��دة الخدمة الوطنية ما يس��تحقه من رواتب 

وع��الوات وب��دالت وترقي��ات وزي��ادات يف الراتب 

وملحقاته، وتحس��ب م��دة الخدم��ة الوطنية ضمن 

املدة املحددة ألغراض املكاف��أة أو املعاش التقاعدي 

وغريها من الحقوق واالمتيازات الناشئة عن الوظيفة 

أو العمل. وسيتقاىض املوظف يف القطاع الخاص أجره 

إبالغه لتحديد موقفه م��ن التجنيد طبقاً ألحكام هذا 

القانون ووفقاً للضوابط واإلجراءات املعمول بها، هذا 

ابت��داء، وبالت��ايل كل من هو يف الخ��ارج وتم اإلعالن 

عن اس��مه يجب عليه أن يتوجه إىل سفارة الدولة أو 

امللحقية العس��كرية يف الدول��ة التي يقيم فيها إلجراء 

الالزم. أما بالنس��بة إىل تأجيل الخدم��ة فهو جائز إذا 

انطبقت عليه ح��االت التأجيل ال��واردة باملادة )14( 

و)15( م��ن القان��ون، ومنه��ا إذا كان األبن��اء مل يت��م 

اس��تيعابهم يف الخدمة لدى الجه��ات املبنية يف املادة 

)6( من هذا القانون فيكون التأجيل لس��نوات الحقة، 

أو إذا كان هؤالء األبناء من طلبة املؤسسات التعليمة 

خ��ارج الدولة وإىل حني حصولهم ع��ىل املؤهل الذي 

تم التأجيل بس��ببه، ولكن ب��رشط أال تجاوز أعارهم 

29 عاماً لطلب��ة الجامعات والكليات واملعاهد ومراكز 

التدري��ب التي تكون مدة الدراس��ة أو التدريب فيها 

س��نتني فأكرث، وحصولهم عىل ش��هادة الثانوية العامة 

مبعدل ال يقل عن )%90(، وإذا بلغ س��ن الطالب 18 

عام��اً، ومل يكم��ل الثانوية العامة وما زال مس��تمراً يف 

الدراس��ة الصباحية، وإذا بلغ س��ن الطالب يف املرحلة 

النهائية الحد األقىص )29 عاماً(.

ماهي الخدمة البديلة، وما هي طبيعتها ورشوطها؟

الخدم��ة البديلة ه��ي الخدمة البديلة ع��ن الخدمة 

الوطنية، وتؤدى يف مدة زمنية محددة ممن مل تنطبق 

عليه��م رشوط االلتحاق بالخدمة الوطنية، ويش��رط 

فيم��ن ي��ؤدي الخدمة البديل��ة أن يكون الئق��اً طبياً 

لاللتحاق بها وفقاً ملا تح��دده اللجنة الطبية وموافقة 

) درع الوطن ( تقوم 
بدور مميز يف دعم 

اخلدمة الوطنية 
ونشد على أيدي 

العاملني يف احلقل 
اإلعالمي

الش��هري الش��امل وما يتضمنه من عالوات وبدالت، 

وتحس��ب مدة الخدمة الوطنية ضمن املدة املحددة 

ألغ��راض املكاف��أة أو املع��اش التقاع��دي وغريها من 

الحقوق واالمتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

ه��ل ميكن تأجي��ل الخدمة الوطني��ة للمقيمني مع 

ذويهم خارج الدولة حتى عودتهم من الخارج؟

القان��ون ين��ص ع��ىل أن كل مواطن م��ن الذكور بلغ 

ال�)18( ومل يتجاوز ال���)30( يف تاريخ العمل بالقانون 

يج��ب أن يتقدم إىل الجهات املختص��ة بالتجنيد التي 

تحدده��ا القيادة العامة خ��الل )30( يوماً من تاريخ 

أحمد بن طحنون خالل مشاركته يف ندوة الخدمة الوطنية
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لجنة الخدمة الوطنية واالحتياطية، حيث يؤدي املجند 

خالله��ا األع��ال اإلداري��ة أو املدني��ة أو الفنية التي 

تتناس��ب مع إمكانيات��ه، وتكون مدتها مس��اوية ملدة 

الخدم��ة الوطنية، ويُعفى منها بص��ورة نهائية كل من 

يثبت ع��دم لياقته طبياً بقرار من اللجنة الطبية بصفة 

دامئة، وتؤدى يف القوات املسلحة ووزارة الدفاع، وزارة 

الداخلية، جهاز أمن الدولة، الهيئات واملؤسسات ذات 

النظام العس��كري، وغريها والتي تحدد بقرار من نائب 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة، ونؤك��د أن املجندين 

يف الخدم��ة البديلة ال يخضع��ون لتدريبات أو متارين 

عس��كرية ويت��م إعفاؤهم من املبيت يف املعس��كرات 

وحم��ل األس��لحة والذخائ��ر وال يلتحق��ون بالجهات 

البعيدة عن محل إقامتهم.

ه��ل ميك��ن للمواطنني فوق س��ن ال��� 30 االلتحاق 

بالخدمة الوطنية؟

ال؛ ألن الخدم��ة الوطني��ة تفرض ع��ىل كل مواطن من 

الذكور أت��م )18( ومل يتجاوز )30( من عمره يف تاريخ 

العم��ل بالقان��ون االتحادي بش��أن الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطية.

ه��ل يحق لخري��ج الثانوية العام��ة تأجيل الخدمة 

الوطنية لحني االنتهاء من الدراسة الجامعية يف حال 

حصوله عىل بعثة دراسية خارج الدولة؟

القان��ون مل ينص ع��ىل جواز التأجي��ل، وهذا املوضوع 

قيد الدراسة، وس��يكون القرار للجنة الخدمة الوطنية 

واالحتياطية كل حالة عىل حدة.

هل س��تطبق ع��ىل املجندي��ن يف الخدم��ة الوطنية 

العقوبات نفسها املطبقة عىل العسكريني واملعمول 

بها يف القوات املسلحة؟

يف كل ما مل يرد به نص س��يرسي ع��ىل املجندين طول 

مدة الخدم��ة الوطني��ة القوانني والق��رارات واللوائح 

واألنظمة والتعليات واألوامر املعمول بها لدى الجهة 

التي يخدمون بها واملشار إليها يف القانون.

كيف رصدتم ردود األفعال الشعبية والوطنية حيال 

صدور قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية؟

يف الحقيق��ة، ومبجرد اإلعالن عن صدور قانون الخدمة 

الوطنية واالحتياطية توالت ردود الفعل الشعبية التي 

تثن��ي عليه وتعت��ربه خطوة اس��راتيجية مهمة، حيث 

أكد ش��باب الوطن أنهم ال ينتظ��رون ترشيعاً أو قانوناً 

ليقدم��وا أرواحهم ف��داء للوطن؛ ألن عالق��ة املواطن 

اإلمارايت بوطنه عالقة وثيقة وراس��خة، تقوم عىل الثقة 

والتقدي��ر واالحرام املتب��ادل. وقد كان له��ذه الردود 

عظي��م األثر يف نفوس��نا؛ ألنها جس��دت أس��مى صور 

التالحم الشعبي والعالقة االستثنائية التي تربط شعب 

اإلمارات بوطنهم وقيادتهم. 

نظم اإلعالم العس��كري مؤخراً ن��دوة بعنوان قانون 

الخدمة والوطنية وتعزي��ز الهوية، كيف ترى الدور 

الذي يلعبه اإلعالم، والس��يام اإلعالم العس��كري، يف 

دعم قانون الخدمة الوطنية ومساندته؟

ال بّد لنا هنا أن نثمن التغطية املميزة لوس��ائل اإلعالم 

املحلية للقانون منذ مراحله األوىل، فقد أسهمت هذه 

التغطية يف إذكاء الش��عور الوطن��ي، وأوضحت أهمية 

الخدم��ة الوطنية يف إعداد جي��ل قادر عىل الدفاع عن 

وطنه وق��ت الحاجة، ك��ا أن ه��ذه التغطية قّدمت 

إجابات ش��افية ألس��ئلة املواطنني واستفساراتهم حول 

قانون الخدمة الوطنية ورشوطه. 

وقد قامت مجلة "درع الوطن" كعادتها بدور مميز يف 

هذا املجال، من خالل افتتاحياتها ومقاالتها، فضالً عن 

دوره��ا الفعال يف تنظيم ندوة الخدم��ة الوطنية التي 

ُعق��دت منذ أس��بوعني، والتي تضمن��ت محاور مهمة 

ألق��ت الض��وء عىل قان��ون الخدمة الوطني��ة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

ونحن نش��د عىل أي��دي العامل��ني يف الحقل اإلعالمي، 

وخاصة اإلعالم العس��كري، وعىل املواطنني الناش��طني 

يف وس��ائل التواصل االجتاعي الذين اس��تثمروا هذه 

املنابر إلبراز أهمية الخدمة الوطنية من جهة، والتعبري 

عن والئهم وانتائهم للوطن وقيادته الرش��يدة. وكلنا 

أمل أن تواصل وس��ائل اإلعالم اإلماراتية مارسة الدور 

املنوط به��ا، وأن ترتقي  مبضامني موادها اإلعالمية، مبا 

يتناسب واآلمال املعقودة عليها•

أحمد بن طحنون خالل حديثه مع مجلة درع الوطن
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نبض 
الديــــرة

من اإلمارات للعرب..!
وفقت مجلة "درع الوطن" يف اختيار موضوع ندوتها السنوية الثانية "الخدمة الوطنية وتعميق الهوية". 

ش��كلياً املوض��وع إمارايت فقط، ولكنه يف الواقع حاجة عربية أكرث؛ ألن م��ا يحدث يف الدول العربية من 

ضبابية يف فهم املواطنة الحقيقية، والس��يام ما يحدث يف العراق وسوريا وليبيا يؤكد الحاجة إىل تعميق 

الهوية الوطنية.

 وق��د ُوّفق القامئون عىل املؤمتر يف اختيار املتحدثني من أبناء اإلمارات ومن الذين لهم عالقة مبارشة 

باملوضوع؛ فالقضية وطنية تخص اإلمارات وأبناءها، فكان من الطبيعي سامع أراء املسؤولني املختصني، 

وكذلك سامع الرأي العام اإلمارايت من الورقة التي قدمها محمد الحامدي، رئيس تحرير جريدة "االتحاد". 

ل��و حاولنا الدخول يف تفاصيل الندوة لوجدنا أنها ركزت عىل تعميق "قيم الوطنية"، وتم التطرق إىل 

جوانب كثرية، أهمها التواصل بني أبناء الدولة الواحدة عىل أرض الواقع بعدما ش��كل "العامل االفرتايض" 

مكان��اً بديالً؛ وهو ما ميثل مخاطر حقيقية عىل األوطان. بإس��قاط هذا ال��كالم عىل الوضع العريب، فإن 

باس��تطاعة املراقب أن يالحظ وجه االختالف يف طريقة التعبري عن االختالف السيايس يف الوضع العريب؛ 

حي��ث يكون التدمري لألوط��ان واملواطنني يف حني يف ال��دول الغربية ال يكون االخت��الف عىل األوطان. 

اإلنسان حر يف تفكريه ولكن يف سلوكه ينبغي أال يتجاوز حدود الوطن. فهو "خط أحمر".

ومثلام وثقت مجل��ة "درع الوطن" البدايات األوىل لقيام الدولة اإلماراتية؛ أعتقد أنها بندوتها توثق 

ألح��د ركائز الدولة الوطنية يف العامل العريب. ومثلام يفخر منتس��بو القوات املس��لحة الحاليون باألعداد 

املاضي��ة للمجل��ة بأنها كانت تواكب املش��اريع الوطنية الكربى ف��إن األجيال القادمة س��تفعل ذلك!!. 

املش��اريع التنموية يف اإلمارات تبدأ وطنية وعندما تنجح ترتك الخيار لآلخرين األخذ بها أم ال؟!. فعلت 

ذل��ك يف تجربتها االتحادية التي بدأت بفك��رة إماراتية، ولكنها اليوم رغبة عربية ومنوذج يحاول البعض 

اتباعه. التنمية السياس��ية واالقتصادية مرشوعان إماراتي��ان، ولكن أبناء الوطن العريب جميعاً يفتخرون 

به. األمن واالستقرار يقرتنان باسم اإلمارات يف إقليم ال يعرف للهدوء معنى. والجديد اليوم الذي تقدمه 

للع��رب فكرة الدولة الوطنية حي��ث ال انتامءات "عابرة للحدود" مثل االنتامء إىل "جامعة اإلخوان"، أو 

للطائف��ة مثل الحالة العراقية، وإمنا االنتامء إىل الوطن من خ��الل مرشوع يصقل الطاقات الوطنية ليك 

تخدم اإلمارات.

 ينبغي عدم االس��تغراب يف اس��تثناء اإلمارات من الحالة الفوضوية التي تعيشها الدول العربية؛ ألن 

املعنى الوطني مزروع يف نفوس الش��عب من س��لوكيات حكام اإلمارات. وهي عودتنا أن تذهب بعيداً 

ع��ن الدول العربية يف تجارب بناء األوطان، وأن تنظر للقضايا السياس��ية واألمنية التي تواجهها الدول 

العربية بطريقة مختلفة "التفكري خارج الصندوق"، لذا تبدو فكرة الخدمة الوطنية نظرياً بسيطة، ولكن 

معناها عميق. يكفي أن دولة مثل مرص بفضل وطنية جيشها تجاوزت أخطر املراحل التي مرت بها، يف 

حني أن الجيش السوري يقتل املواطنني. والفرق يف فهم "الخدمة الوطنية". 

كل التجارب السياس��ية العاملية الناجحة تقوم ع��ىل تعميق مفهوم الدولة الوطنية، وأن يكون انتامء 

كل فرد فيها إىل الدولة وليس إىل أفكاره السياسية أو انتامءاته الحزبية. كل ما تريد دولة اإلمارات قوله 

للعرب من خالل "الخدمة الوطنية" أنها ال تريد أن تتكرر املشاهد املنترشة يف أغلب الدول العربية التي 

تنهي الكثري من مقدرات الشعوب بفعل أبنائها. فاالنتامء للوطن أوالً..!!•

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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واقــــع املـــــرأة اإلمـــــاراتيـــة فـــــــــــــــــي مرحلــــة التمكيـــن
إجنازات وجناحات نوعية يف خمتلف جماالت العمل الوطني

من يدرك واقع املرأة اإلماراتية، 

وما حققته من إنجازات خالل 

السنوات املاضية سيتأكد 

بوضوح أن املرأة أصبحت رقامً 

مهامً ورئيسياً يف معادلة التنمية 

والبناء والتحديث، فقد أولت 

دولة اإلمارات العربية املتحدة 

اهتامماً كبرياً بالنهوض باملرأة 

انطالقاً من القناعة الراسخة 

بدورها الحيوي يف عملية 

التنمية والبناء، واستطاعت 

املرأة اإلماراتية أن تحقق 

العديد من املكاسب عىل 

الصعيدين املحيل والخارجي، 

ويف هذا العدد تفتح مجلة 

"درع الوطن" ملف نجاحات 

املرأة االماراتية من خالل 

استعراض أبرز معامل دورها يف 

مسرية العمل الوطني التنموي.

إعداد: التحرير
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واقــــع املـــــرأة اإلمـــــاراتيـــة فـــــــــــــــــي مرحلــــة التمكيـــن
إجنازات وجناحات نوعية يف خمتلف جماالت العمل الوطني



أصب��ح متكني املرأة أحد املعايري الت��ي ميكن من خاللها 

الحكم عىل مدى تط��ور أي مجتمع، حيث يتفق علامء 

السياسة واالجتامع عىل أنه من الصعب عىل أي مجتمع 

أن ينخرط يف مس��رية التنمية الشاملة واملستدامة إن مل 

يُفتح الباب واس��عاً أمام مشاركة املرأة يف العمل العام، 

ومين��ع حدوث أي متييز ضده��ا، ويؤمن بأهمية دورها 

ليس فقط يف جانب من جوانب األنشطة اإلنسانية، بل 

يف الحياة برمتها.  

وإذا كان��ت النجاح��ات واإلنج��ازات الت��ي حققتها 

املرأة اإلماراتية يف مختل��ف مواقع العمل الوطني هي 

مثار مرحلة التمكني التي أطلقها صاحب الس��مو الشيخ 

خليفة بن زاي��د آل نهيان، رئيس الدول��ة، حفظه الله، 

والتي تهدف إىل تعميق مش��اركة املواطنني واملواطنات 

يف الشأن الوطني عىل املستويات كافة، فإنها أيضاً نتيجة 

لجهد متميز وجبار قادته س��مو الش��يخة فاطمة بنت 

مبارك، رئيس��ة االتحاد النس��ايئ الع��ام، الرئيس األعىل 

ل�”مؤسس��ة التنمية األرسية” »أم اإلم��ارات«، من أجل 

تفعي��ل دور امل��رأة اإلماراتي��ة، واالرتق��اء بأوضاعها يف 

املجاالت كافة.

إن رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة ملكانة املرأة 

يف املجتمع تتسم باإلنسانية املنسجمة مع القيم السائدة 

مبا تعكس��ه من أعراف وتقاليد، يف الوقت نفسه نجدها 

متالمئة متاماً ومبس��توى ع��اٍل من الرش��اد واملنطق مع 

احتياجات املجتمع، ومتسقة إىل حد كبري مع متطلبات 

التنمي��ة، وهذا كله يت��م بعيداً عن حال��ة الجدل التي 

تعيشها الكثري من املجتمعات فيام يخص موضوع املرأة 

وحقوقه��ا، وه��ذا ما عرب عنه  بوضوح صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان، رئيس الدولة حفظه 

الل��ه بقول��ه: »إن ما أتي��ح للمرأة من ف��رص ليس منة 

أو تفض��اًل حكومياً، بل هي طبيعة األش��ياء؛ فاإلماراتية 

قبل أن تك��ون وزيرة ونائبة، كان��ت ومازالت أماً وربّة 

أرسة وامرأة عاملة ومس��تثمرة وطبيبة ومعلمة وشاعرة 

وأديبة وفاعلة اجتامعية. لقد تجاوزنا يف دولة اإلمارات 

التمييز بني املرأة والرجل؛ فاملعيار هو الكفاءة والقدرة 

والتميّ��ز، ونحن فخورون مبا أنجزن��ا«. هذا الكالم املهم 

لصاحب الس��مو رئيس الدولة يؤك��د أن دولة اإلمارات 

العربية املتحدة قد نجحت يف أن تتفادى االس��تقطاب 

املجتمع��ي الذي يثريه دور امل��رأة يف مجتمعات عربية 

أخرى، واس��تطاعت أن متن��ع ثنائية امل��رأة ضد الرجل 

والعكس، وحلت محلها معادل��ة تنموية تجعل االثنني 

جنباً إىل جنب ويداً بيد يف مضامر التنمية الشاملة ولهذا 

يبدو من الطبيعي إال يثري اندماج املرأة يف العمل العام 

ومنه السيايس أي حساسيات أو مشاكل.

وبفض��ل هذا التوجه، مل يكن غريباً أن تس��بق املرأة 

اإلماراتي��ة كث��رياً من نس��اء املنطقة والع��امل من حيث 

تحقيقها للعديد من املكاس��ب، مث��ل إقرار الترشيعات 

التي تكفل حقوقها الدستورية، ويف مقدمتها حق العمل 

والض��امن االجتامعي والتمل��ك وإدارة األعامل والتمتع 

بخدمات التعليم والرعاية الصحية واملس��اواة يف األجر 

والعم��ل مع الرجل، كام أنش��أت العديد من املنظامت 

واملؤسسات التي ترعى حقوق املرأة وتدافع عنها، مثل 

االتحاد النسايئ العام واملجلس األعىل للطفولة واألمومة 

وغريه��ام من الجمعيات النس��ائية، األمر الذي انعكس 

عىل وض��ع املرأة اإلماراتية الت��ي أصبحت تنهض اليوم 

مبسؤولياتها كاملة إىل جانب الرجل يف مختلف مجاالت 

التنمية. 

رؤية دولة اإلمارات 
ملكانة املرأة 

يف اجملتمع 
تتسم باإلنسانية 
املنسجمة مع 

القيم السائدة مبا 
تعكسه من أعراف 

وتقاليد

متكني املرأة ومسرية التنمية الشاملة واملستدامة
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أوالً : اإلط��ار الترشيع��ي والقانوين الضامن 
لحقوق املرأة اإلماراتية:

حرصت دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنذ قيامها عىل 

املساواة بني الرجل واملرأة كقاعدة عامة، وهذا ما أكده 

دستور الدولة الذي ضمن للمرأة حقوقها كاملة، إضافة 

إىل مجموعة الترشيعات والقوانني التي أضافت العديد 

من الحق��وق للم��رأة اإلماراتية يف مختل��ف املجاالت،  

وذلك عىل النحو التايل:

الحق يف املساواة وعدم التمييز: حرص الدستور عىل 

تأكي��د مبدأ املس��اواة حني نص يف امل��ادة الرابعة عرش 

من��ه  عىل أن »املس��اواة و العدال��ة االجتامعية وتوفري 

األم��ن و الطأمنينة و تكافؤ الف��رص لجميع املواطنني، 

م��ن دعامات املجتمع، والتعاض��د والرتاحم صله وثقى 

بينهم« ث��م أكد يف املادة الخامس��ة والعرشين عىل أن 

جميع األفراد لدى القانون س��واء، وال متييز بني مواطني 

االتحاد بس��بب األصل أو املوطن أو العقيدة الدينية أو 

املركز االجتامعي.   

 الح��ق يف العم��ل:  تنص املادة )20( من الدس��تور 

عىل أن »يقدر املجتمع العمل كركن أس��ايس من أركان 

تقدم��ه ويعمل عىل توف��ريه للمواطن��ني وتأهيلهم له، 

ويهيئ الظروف املالمئة لذل��ك مبا يضعه من ترشيعات 

تص��ون حقوق العامل ومصالح أرباب العمل، عىل ضوء 

الترشيع��ات العاملية العاملية املتطورة« كام تنص املادة 

)34( من��ه عىل »أن كل مواطن ح��ر يف اختيار عمله أو 

مهنته أو حرفته يف حدود القانون، ومبراعاة الترشيعات 

املنظم��ة لبعض ه��ذه املهن والح��رف، وال يجوز فرض 

عم��ل إجباري عىل احد إال يف األحوال االس��تثنائية التي 

ين��ص عليها القانون، وبرشط التعوي��ض عنه، وال يجوز 

اس��تعباد أي إنس��ان«، ك��ام يضمن الدس��تور الحق يف 

ت��ويل الوظائف العام��ة حيث نصت امل��ادة )35( عىل 

أن »ب��اب الوظائ��ف العامة مفتوح لجمي��ع املواطنني، 

عىل أس��اس املس��اواة بينهم يف الظروف ووفقاً ألحكام 

القانون، والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقامئني 

بها، ويس��تهدف املوظف العام يف أداء واجبات وظيفته 

املصلحة العامة وحدها«.

 أق��ر القانون االتحادي رقم )8( لس��نة 1980 يف ش��أن 

تنظيم عالقات العمل والقانون االتحادي رقم 11 لسنة 

2008 بش��أن امل��وارد البرشية يف الحكوم��ة االتحادية، 

بحق املرأة يف املس��اواة، فاملادة 32 م��ن قانون العمل 

»متن��ح املرأة األجر املامثل ألج��ر الرجل إذا كانت تقوم 

بنفس العمل«. كام س��اوى القانون يف الرواتب واألجور 

والع��الوات والب��دالت فإنه كذلك س��اوى ب��ني الذكور 

واإلناث يف كافة إجراءات التوظيف يف الوظائف العامة 

ب��دأ من التعي��ني حتى إنهاء الخدم��ة من حيث رصف 

مستحقات نهاية الخدمة أو املعاش التقاعدي.

 كام بادرت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة بالتصديق 

عىل اتفاقيات العمل الدولية املعنية بتحقيق املس��اواة 

ومنع التمييز بش��كل عام، وضد املرأة بش��كل خاص يف 

مي��دان العمل، حيث صادق��ت يف فرباير من عام 1997 

ع��ىل اتفاقية العم��ل الدولية رق��م )100( لعام 1951 

بش��ان مس��اواة العامالت والعامل يف األجر عن القيمة 

املتس��اوية، كام صادقت يف يونيو م��ن عام 2001 عىل 

اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 بش��أن عدم 

التمييز يف املهنة أو االستخدام.

راعت النصوص الترشيعية يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة الطبيعة الفطرية للمرأة وخصوصيتها ومنحتها 

متيي��زاً إيجابياً يف عدد من القوان��ني مثل العمل، حيث 

راعى القانون االتحادي رقم )8( لس��نة 1980 يف ش��أن 

تنظيم عالق��ات العم��ل خصوصية الطبيع��ة الفطرية 

للمرأة من خالل التأكيد عىل رضورة الحفاظ عىل سالمة 

امل��رأة م��ن خالل بيان األع��امل التي ال يجوز تش��غيل 

النس��اء وفيها؛ حيث نصت: امل��ادة  )29( عىل »يحظر 

تشغيل النس��اء يف األعامل الخطرة أو الشاقة أو الضارة 

صحي��اً أو أخالقياً وكذلك يف األعامل األخرى التي يصدر 

بتحديده��ا قرار من وزير العمل والش��ؤون االجتامعية 

بعد استطالع رأي الجهات املختصة«.

أصدرت دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة القانون 

االتح��ادي رق��م )28( لس��نة 2005 بش��أن األح��وال 

الش��خصية والذي احتوى عىل أح��دث املعايري وأكرثها 

مرون��ة يف مجال األحوال الش��خصية، وي��ري القانون 

املذك��ور عىل جميع مواطن��ي دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة ما مل تكن لغري املس��لمني منهم أحكام خاصة 

رشيك يف معادلة التنمية والبناء والتحديث

الكفاءة والقدرة والتميز هو ما مييز املرأة
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بطائفتهم وملتهم، كام تري أحكامه عىل غري املواطنني 

ما مل يتمس��ك أحدهم بتطبيق قانونه. وأصدرت الدولة 

القانون االتحادي رقم )51( لسنة 2006 يف شأن مكافحة 

االتج��ار بالبرش وتع��د دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

م��ن أوائل الدول يف املنطقة الت��ي تقوم بإصدار ترشيع 

يف ه��ذا املجال، م��ام يدل عىل حرص امل��رشع اإلمارايت 

عىل التص��دي لجرائم االتجار بالبرش وصور االس��تغالل 

املختلفة للبرش وبخاصة النساء واألطفال، فعرفت املادة 

األوىل من قانون االتجار بالبرش بأنه »تجنيد أشخاص أو 

نقلهم أو ترحليهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة 

أو استعاملها أو غري ذلك من أشكال القر أو االختطاف 

أو التحايل أو الخداع أو إس��اءة اس��تعامل الس��لطة أو 

إس��اءة استغالل حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 

مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص آخر لغرض االستغالل، 

ويشمل االس��تغالل جميع أشكال االستغالل الجنيس أو 

اس��تغالل دعارة الغ��ري أو الس��خرة أو الخدمة قراً أو 

االسرتقاق أو املامرسات الش��بيهة بالرق أو االستعباد أو 

نزع األعضاء«. 

يف ديس��مرب 2011، ومبناسبة احتفاالت الدولة باليوم 

الوطني األربعني ، أصدر صاحب الس��مو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 

حفظه الله، أمراً للوزارات والدوائر الحكومية والجهات 

املختص��ة ذات الصلة، بأن تت��م معاملة أبناء املواطنات 

املتزوجات من أجانب، أسوة باملواطنني، كام يقيض األمر 

مبنح أبن��اء املواطنات املتزوجات م��ن أجانب الحق يف 

التقدم للحصول عىل جنس��ية الدولة حال بلوغهم سن 

الثامن��ة عرشة. وبه��ذا القرار تعترب اإلم��ارات أول دولة 

خليجية متنح أبناء املواطن��ة املتزوجة من غري املواطن، 

كافة االمتيازات. وهذا الحق ال ش��ك يس��هم يف تحقيق 

املزي��د من املكاس��ب للم��رأة اإلماراتي��ة ويعمل عىل 

متكينها يف مختلف املجاالت املجتمعية .

 انضم��ت دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة إىل جميع 

االتفاقي��ات الدولي��ة التي تعنى بقضاي��ا املرأة وحامية 

حقوقها، م��ن بينها اتفاقية القضاء عىل جميع أش��كال 

التميي��ز ضد املرأة يف العام 2004 واتفاقية حول الطفل 

يف الع��ام 1997 واالتفاقية الخاصة بس��اعات العمل يف 

الصناع��ة يف الع��ام 1982 واالتفاقية الدولي��ة املتعلقة 

بالعم��ل الجربي أو اإللزامي يف الع��ام 1982 واالتفاقية 

الدولية بش��أن تفتيش العمل يف الصناع��ة والتجارة يف 

العام 1982 واالتفاقية الدولية بش��أن عمل النس��اء ليالً 

يف العام 1982 واالتفاقية الدولية بش��أن مساواة العامل 

والعام��الت يف األجر يف الع��ام 1996 واالتفاقية الدولية 

املعنية بإلغاء العم��ل الجربي يف العام 1996 واالتفاقية 

الدولية املعنية بالحد األدىن لس��ن االس��تخدام يف العام 

1996. ك��ام انضمت إىل املؤسس��ات اإلقليمية والدولية 

الت��ي تعمل للنهوض باملرأة ومن بينها االتحاد النس��ايئ 

الدويل ومنظم��ة األرسة الدولية ومنظمة األرسة العربية 

ومنظمة املرأة العربية ومنظمة التأهيل الدولية .

ثانياً: اإلطار املؤس��ي الداع��م لدور املرأة 
اإلماراتية

أهم ما مييز تجربة متكني املرأة اإلماراتية أنها تستند عىل 

مؤسسات قوية ، تؤدي العديد من املهام الخاصة بهدف 

االرتق��اء بقدرات امل��رأة وإمكانياتها، م��ن أجل تفعيل 

دورها يف املجتمع، يف مقدمة هذه املؤسس��ات االتحاد 

النس��ايئ العام الذي تم إنشاؤه بعد س��نوات قليلة من 

قيام الدولة االتحادي��ة، وذلك يف عام 1975، ومنذ ذلك 

الح��ني وهو يقوم بدور رائد يف تثقيف وتوعية وتدريب 

وتوظيف املرأة بالتعاون م��ع مختلف الجهات بالدولة 

وبقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات(.

ويعمل االتحاد النسايئ العام وفق إسرتاتيجية وطنية 

تهدف إىل تفعيل دور املرأة ومشاركتها اإليجابية يف مثانية 

ميادين رئيس��ية مهمة هي: التعليم، الصحة، االقتصاد، 

املجال االجتامعي، اإلعالم، املجال الترشيعي، املش��اركة 

السياس��ية والبيئة، إذ يحرص االتحاد النس��ايئ العام من 

خالل برامجه املختلفة عىل التعاون مع املؤسسات ذات 

العالقة من أجل تذليل املعوقات التي تقف حاجزاً دون 

مشاركة املرأة الفاعلة يف جميع ميادين الحياة العامة مبا 

يؤصل دورها يف التنمية املستدامة للدولة. 

 ويعطي االتحاد النسايئ أهمية خاصة لقضية توظيف 

املرأة، ومن هن��ا فإنه يحرص عىل رعاية الخريجات من 

خ��الل »مكت��ب توظيف الخريج��ات« التاب��ع له، من 

منطل��ق اإلميان بأن انخراط املرأة يف س��وق العمل هو 

أبرز مس��اهمة يف مجال التنمي��ة، وهو من جهة أخرى، 

تعبري عن االس��تفادة من مثرة االهتامم بها عىل مختلف 

املستويات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وأطلق االتحاد النس��ايئ العام باعتباره اآللية الوطنية 

املعنية بالتمكني وريادة املرأة يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، أول إس��رتاتيجية وطنية لتق��دم املرأة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف 11 ديس��مرب 2002، وذلك 

بهدف تفعيل دور املرأة ومشاركتها اإليجابية يف مختلف 

مناحي الحي��اة، وذلك من خالل تذليل الصعوبات التي 

تق��ف حاجزاً دون مش��اركة امل��رأة الفاعل��ة يف جميع 

ميادي��ن الحياة العام��ة وتأصيل دورها يف اإلس��هام يف 

التنمية املس��تدامة واملش��اركة يف صنع الق��رار. وترتكز 

اإلس��رتاتيجية الوطنية لتق��دم املرأة يف اإلم��ارات التي 

ش��ارك يف إعدادها االتحاد النس��ايئ العام وفرق وطنية 

من املؤسسات الحكومية كافة وغري الحكومية يف الدولة 

وخ��رباء من منظمة األمم املتحدة لتنمية املرأة وبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ، عىل دستور دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة وم��ا ورد فيه من بنود وم��واد تتضمن حقوقاً 

عديدة للمرأة يف مختلف املجاالت.

 وتعت��رب دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة أول دولة 

خليجي��ة تنتهي من إعداد اإلس��رتاتيجية وتدش��نها إىل 

حيز التنفيذ؛ تأكيداً اللتزاماتها بتوصيات املؤمتر العاملي 

للمرأة الذي عقد يف بك��ني عام 1995، الذي يعد نقطة 

انتقال مهمة نحو رضورة منح النساء مزيداً من االهتامم 

من أجل املساواة وتحقيق العدالة االجتامعية واملشاركة 

يف التنمية املستدامة. ويحرص االتحاد النسايئ العام عىل 

توفري بيئة تعليمية لخلق كفاءة وطنيةحضور ومشاركة املرأة يف املجلس الوطني
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املراجعة الدورية لإلسرتاتيجية لضامن اتساقها مع رؤية 

الحكومة، وتضمينها أفضل املامرسات العاملية يف مجال 

متكني وريادة املرأة والتي تلبي االحتياجات املس��تجدة 

للمرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ومن املؤسسات األخرى الداعمة لدور املرأة، املجلس 

األع��ىل لألموم��ة والطفولة ال��ذي يه��دف إىل االرتقاء 

مبس��توى الرعاية والعناي��ة واملتابعة لش��ؤون األمومة 

والطفول��ة وتقدي��م الدع��م لذلك يف جمي��ع املجاالت 

خصوص��اً التعليمي��ة والثقافية والصحي��ة واالجتامعية 

والنفس��ية والرتبوية وتحقيق أمن وسالمة الطفل واألم 

ومتابع��ة وتقيي��م خطط التنمي��ة والتطوي��ر لتحقيق 

الرفاهية املنش��ودة مع تش��جيع الدراس��ات واألبحاث 

ونرش الثقافات الش��املة للطفولة واألمومة ، فضالً عام 

يطرحه من مش��اريع ومبادرات تسهم يف صقل مهارات 

املرأة وتنمي��ة قدراتها اإلبداعية وزيادة الوعي والثقافة 

لديها إىل جانب حامية الطفولة والعناية بها .

كام تربز مؤسس��ة التنمية األرسية التي تم إنش��اؤها 

ع��ام 2006 بق��رار من صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة، حفظ��ه الله، حيث 

تس��تهدف تعزي��ز دور امل��رأة ومش��اركتها يف التنمية 

املس��تدامة وتفعيل دورها وحضورها عىل املس��تويات 

اإلقليمية والدولية . وتسعى املؤسسة إىل رعاية وتنمية 

األرسة بوج��ه ع��ام واملرأة والطفل بوجه خ��اص تأكيداً 

لدور األرسة يف التنشئة االجتامعية وتحقيق رؤية شاملة 

يف التعامل مع قضايا املرأة والطفل والتنمية املستدامة 

لألرسة ضامناً لخلق مجتمع قادر عىل املنافس��ة بالعلم 

واملعرفة مع التطوير املستمر للقدرات واملهارات.

وتهت��م املؤسس��ة ع��ىل وج��ه الخص��وص بتأصيل 

القي��م الدينية وغرس التقالي��د العربية األصيلة لضامن 

اس��تمرارية األرسة ومتاس��ك املجتم��ع والعم��ل ع��ىل 

مس��اعدة املرأة وتعزيز مكانتها لتمكينها من اإلس��هام 

الفاع��ل يف حركة التنمية االقتصادية واالجتامعية وتبني 

أس��اليب مبتكرة لتنفيذ السياس��ات الرامي��ة إىل رعاية 

وتنمية وتأهيل املرأة والطفل يف اتس��اق مع السياس��ة 

االجتامعي��ة للدول��ة وبالتع��اون األمثل م��ع املنظامت 

اإلقليمي��ة والدولي��ة، فضالً ع��ن وضع االس��رتاتيجيات 

والخط��ط وتنفيذ الربامج املتخصصة يف تنش��ئة ووقاية 

ورعاي��ة الطف��ل وإعداده الجيد للمس��تقبل ،  واعتامد 

مبدأ العدل واملس��اواة بني الرجل وامل��رأة والرشاكة يف 

األرسة ملسايرة التنمية الشاملة واالهتامم مبحاربة الفقر،  

بجانب إتاحة الفرص للمرأة للمش��اركة يف سوق العمل 

لزيادة دخ��ل األرسة واعتامد مرشوعات الرعاية واإلمناء 

الداعمة ملتطلبات األمومة والطفولة والدفاع عن حقوق 

امل��رأة يف كافة املجاالت مبا يكفل لها حياة أرسية كرمية 

باعتبارها الخلية األساسية للمجتمع.

ونظمت املؤسس��ة يف نوفم��رب 2007 ملتقاها األول 

وأعلنت االنطالقة الفعلية لعملها  ووقعت يف مايو 2007 

م��ع صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة » اليونيقيم « 

مذكرة تفاهم بهدف تقوية قدرات املؤسس��ة وتحديث 

اإلس��رتاتيجية الوطنية لتقديم املرأة يف اإلمارات وخطة 

العمل الوطنية لتقدم املرأة.  

ومن املؤسسات األخرى املعنية بتفعيل دور املرأة يف 

املجتمع، مؤسس��ة ديب للمرأة التي تأسست عام 2006 

مبوجب املرس��وم رقم 24 الذي أصدره صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب. وترأس املؤسس��ة سمو 

الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو 

الش��يخ منصور بن زايد آل نهي��ان، نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وبصفتها مؤسسة حكومية 

تابعة لحكومة ديب وبناء عىل مرس��وم التأسيس، تهدف 

املؤسس��ة إىل تطوي��ر قدرات امل��رأة اإلماراتي��ة وإبراز 

دورها الفاعل يف املجتمع وتشجيع ودعم مشاركة املرأة 

يف املجالني املهني واالجتامعي.

وتُسهم مؤسسة ديب للمرأة منذ أن تأسست بدور هام 

يف إعداد جيل املستقبل من القيادات النسائية اإلماراتية، 

يف دولة اإلمارات 
التمييز بني املرأة 

والرجل معياره 
الكفاءة والقدرة 

والتمّيز

رائدات املجتمع اإلمارايت وتقديم مناذج يحتذى بهم
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ذل��ك مبا يضم��ن لها إمكاني��ة مواصلة جه��ود رائدات 

املجتمع اإلم��ارايت وتقديم مناذج يحت��ذي بها املجتمع 

بأرسه. وقد نجحت املؤسسة عىل مدار السنوات القليلة 

املاضية يف تنظيم عدد م��ن الربامج والندوات التفاعلية 

والدورات التدريبية واملنتديات، أقيمت جميعها بهدف 

تش��جيع املزي��د من النس��اء عىل االنض��امم إىل القوى 

العاملة الفاعلة وتزويدهن باملهارات التي تس��اعدهن 

عىل الوفاء بالتزاماتهن العملية ومس��ؤولياتهن األرسية 

املتنوعة. وتسعى املؤسس��ة بشكل حثيث إىل مساعدة 

امل��رأة عىل تحقيق التوازن ب��ني عملها وحياتها األرسية، 

إذ تدعم السياس��ات واملبادرات الرامية إىل املساواة بني 

الجنس��ني، وتعمل عىل إتاحة الف��رص الدامئة للتدريب 

والعم��ل، فيام تبذل مجهودات كبرية لتعزيز املش��اركة 

النسائية يف القطاعني االقتصادي والسيايس.

ثالثاً: واقع املرأة اإلماراتية يف مختلف مواقع 
العمل الوطني

اس��تطاعت املرأة اإلماراتية عىل مدار السنوات القليلة 

املاضية أن تكون رشيكاً رئيس��ياً يف حركة تنمية املجتمع 

وتطوره، وأثبتت أنها قادرة عىل القيام مبس��ئولياتها عىل 

الوجه األكم��ل يف مختلف مواقع العمل الوطني، وذلك 

يف املجاالت التالية:

الدور السيايس للمرأة اإلماراتية

يف إط��ار املوقع املحوري للمرأة اإلماراتية يف مس��رية 

التنمية الش��املة التي تش��هدها دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، ورؤية التطوير والتحديث لقيادتها الرش��يدة، 

فان لها حضورها املؤثر يف املجال السيايس، ولها موقعها 

امله��م يف مرحلة التمك��ني التي أعلنها صاحب الس��مو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 

يف 2005 وتتمحور حول تهيئة الظروف التي تساعد عىل 

توسيع مشاركة املواطنني واملواطنات يف الشأن الوطني.

 يس��تند الدور السيايس للمرأة اإلماراتية إىل الدستور 

اإلم��ارايت الذي أكد بوضوح عىل املس��اواة بني املواطنني 

وتكافؤ الفرص بينهم والعدالة االجتامعية، واعتربها من 

دعامات املجتمع وأركانه األساسية، ومن ثم فإنه ساوى 

بني املرأة والرج��ل يف الحقوق والواجب��ات، وفتح أمام 

املرأة باب املشاركة يف الشأن العام عىل كافة املستويات 

جنب��اً إىل جنب مع الرجل. وهذا عك��س الرؤية الثاقبة 

التي وقفت وراء وضع الدستور، وإميان املغفور له بإذن 

الله تعاىل الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان رحمه الله 

بال��دور الذي ميكن أن تلعب��ه املرأة للنهوض بالوطن يف 

املج��االت كافة، ورضورة فتح املجال أمامها لالنخراط يف 

العملية التنموية دون أي قيود أو كوابح.

يف ه��ذا الس��ياق العام ميك��ن إي��راد مجموعة من 

امل��ؤرشات املهم��ة التي تعكس دور املرأة الس��يايس يف 

دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة وما يتميز به من تأثري، 

وهي:

تش��غل امل��رأة يف دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 

املرأة اإلماراتية سفرية لإلنسانية

دامئاً متميزة ألنها ال تقبل إال بالرقم 1

الوطن يفتخر بعطاء املرأة يف كافة املجاالت
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قانون العمل 
مينح املرأة 

املوازنة بني العمل 
ومسؤوليات احلياة 

األسرية

مناص��ب مهمة يف مجلس ال��وزراء االتحادي، ففي عام 

2004 عيّنت لبنى القاس��مي وزيرة لالقتصاد والتّجارة 

وكان��ت أّول امرأة إماراتية تش��غل منصب��اً وزارياً، تيل 

ذلك تعيني مريم الّرومي وزيرة للشؤون االجتامعية يف 

2006، وريم الهاش��مي والدكتورة ميثاء سامل الهاشمي 

وزي��ريت دولة عام 2008، لريتفع بذل��ك عدد الوزيرات 

يف الحكوم��ة االتحادي��ة إىل أربع من أص��ل 22 وزيراً،   

وتش��غل امرأة هي سعادة نجالء العور منصب »األمني 

العام ملجلس الوزراء« منذ شهر مارس 2006، وهذا يعد 

من أعىل نس��ب متثيل املرأة يف الحكومة عىل املستوى 

العريب. 

تش��غل املرأة س��بعة مقاع��د يف املجل��س الوطني 

االتح��ادي، وتتوىل ام��رأة هي الدكتورة أم��ل عبد الله 

القبي��يس  منصب النائ��ب األول لرئيس املجلس، وهذا 

يعني أن املرأة متثل ما نسبته 17.5 يف املائة من مجموع 

مقاع��د الربملان البالغة أربع��ني مقعداً ، وهذا أيضاً من 

أعىل نس��ب التمثيل العربية والعاملية، وتش��ارك املرأة 

مشاركة فاعلة يف مناقشات املجلس الوطني االتحادي، 

كام تساهم مساهمة فاعلة يف نشاطاته الخارجية سواء 

املؤمت��رات الربملاني��ة، العربية أو الدولي��ة، أو الزيارات 

التي يقوم بها املجلس إىل الدول املختلفة.

دخلت املرأة اإلماراتية بقوة إىل املجال الدبلومايس، 

حي��ث أصبحت س��فرية ووزي��ر مفوض وس��كرتري ثاين 

وثال��ث يف س��فارات دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 

حول العامل. وتش��كل املرأة أكرث من %20 من الس��لك 

الدبلوم��ايس يف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة. ومن 

خالله��ا أدائه��ا الدبلوم��ايس املميز متثل امل��رأة إضافة 

إىل الدبلوماس��ية اإلماراتية من ناحي��ة، ودعام لصورة 

دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف الخ��ارج من ناحية 

أخرى، بل ودعامً لصورة املرأة العربية واملسلمة بشكل 

عام، حيث تجمع املرأة اإلماراتية يف مامرس��تها ملهامها 

الدبلوماس��ية يف الخ��ارج ب��ني الكف��اءة والحفاظ عىل 

الخصوصيات الثقافية والحضارية والتمس��ك بالتقاليد 

والعادات اإلماراتية والعربية العريقة.

ش��اركت وتش��ارك امل��رأة اإلماراتي��ة يف املنظامت 

واملحاف��ل العربية والدولية التي تعن��ى بقضايا املرأة، 

بكف��اءة ووعي كبريي��ن، وأثبتت قدرته��ا الكبرية عىل 

التعب��ري عن وجهة نظر دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ويف هذا الس��ياق فقد تولت سمو الشيخة فاطمة بنت 

مب��ارك رئيس��ة االتحاد النس��ايئ الع��ام الرئيس األعىل 

ملؤسسة التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة 

والطفولة، رئاسة منظمة املرأة العربية خالل الفرتة بني 

عام��ي 2007 و 2009، وش��هدت املنظم��ة خالل هذه 

الف��رتة تطوراً كبرياً عىل مس��تويات مختلفة. وتش��غل 

إماراتية هي، الدكتورة ش��يخة سيف الشاميس، منصب 

املدير العام ملنظمة املرأة العربية.

الدور االقتصادي للمرأة

حرصت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ نش��أتها 

عىل توفري كاف��ة القوانني التي تضمن حقوق األفراد يف 

املجتم��ع، دون متييز بني رجل وامرأة، وجاء الدس��تور 

اإلم��ارايت، وكام س��بق الذكر، ضامناً للحق��وق ومحدداً 

الواجبات للجميع دون متييز، يف إطار املس��اواة وتكافؤ 

الفرص والعدالة بني الجنس��ني، ومن بني القضايا املهمة 

يف هذا الشأن، املساواة بني الجنسني يف الحرية يف اختيار 

العمل وامله��ن، بل إنها ونتيجة لالهت��امم الكبري الذي 

توليه الدول��ة بتمكني املرأة فقد فتح��ت الباب أمامها 

لاللتحاق بالوظائ��ف العامة، وفوق ذلك، ومن منطلق 

خصوصية امل��رأة، فقد راعت النص��وص الترشيعية يف 

الدولة الطبيع��ة الفطرية للمرأة وخصوصيتها ومنحتها 

متييزاً إيجابياً يف القوانني، مبا فيها »قانون العمل«، الذي 

مينحها الفرصة للموازنة بني العمل ومسؤوليات الحياة 

األرسية، وراعت رضورة الحفاظ عىل س��المة املرأة من 

خالل بيان األعامل التي ال يجوز تش��غيل النس��اء فيها؛ 

التحدي والطموح شعار لكل إماراتية
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استمرارًا ملسرية 
املرأة نحو التطور 

والرقي فإنها 
انخرطت يف العديد 

من جماالت العمل 
غري التقليدية 

فشغلت الوظائف 
يف العمل العسكري 

والشرطي
فحظ��رت تش��غيلها يف األع��امل الخطرة أو الش��اقة أو 

الضارة صحي��اً أو أخالقياً، ومن تش��غيلها ليالً، وُمنحت 

املرأة حق الحصول عىل إجارة وضع بأجر كامل.

وبفضل البيئة الخصبة التي وفرتها السياسات املتبعة 

يف دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة يف مج��ال متكني 

امل��رأة وضامن تكافؤ الف��رص بينها وب��ني الرجل، فقد 

انخرطت املرأة بشكل فاعل يف قطاع األعامل، وتخطت 

مس��اهمتها مجرد ش��غل الوظائف التقليدي��ة، بل إنها 

أصبحت ذات دور مؤثر يف مجال تأس��يس املرشوعات 

واألعامل الخاصة، إىل أن أصبح عدد سيدات األعامل يف 

الدولة حالياً نحو 12 ألف س��يدة أعامل، يدرن نحو 11 

ألف مرشوعاً ومؤسسة خاصة، برأسامل يفوق الخمسة 

مليارات دوالر، ومتثل امل��رأة اإلماراتية حالياً نحو 15% 

من إجاميل أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة 

عىل مستوى الدولة ككل.

يف دراس��ة مس��حية حديثة لرشكة »املاس��ة كابيتال 

ليمتد« املتخصصة يف تقيي��م األصول والرشكات، اتضح 

أن نس��بة الرشكات الرابح��ة اململوكة للنس��اء يف دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة حالياً تفوق نس��بة الرشكات 

الرابحة اململوكة للنساء يف الواليات املتحدة األمريكية، 

وهو ما يدلل عىل مستوى التطور والرقي الذي وصلت 

إلي��ه املرأة يف ه��ذا الش��أن كرشيك أصي��ل يف عملية 

التنمية.

دور املرأة اإلماراتية يف العمل الحكومي

تش��غل املرأة اإلماراتية حالياً نحو 66 % من وظائف 

القط��اع الحكوم��ي، م��ن بينه��ا 30 % يف الوظائ��ف 

القيادية املؤثرة، ويف مواقع اتخاذ القرار يف املؤسس��ات 

التي يعملن بها، وأصبحت امل��رأة اإلماراتية قادرة عىل 

املشاركة يف النش��اط االقتصادي عىل املستوى الوطني، 

فارتفعت نسبة مساهمتها يف إجاميل عدد املشتغلني يف 

القطاعني الحكومي والخاص عىل مس��توى الدولة، من 

نحو 11.6 % يف عام 1995 إىل نحو 25 % يف عام 2010. 

ويف إنج��از جديد للم��رأة أصدر مجل��س الوزراء يف 

التاس��ع من ديس��مرب 2012  قراراً يقيض بإلزامية متثيل 

العن��ر النس��ايئ يف مجال��س إدارات جمي��ع الهيئات 

وال��رشكات الحكومية يف الدولة. وأكد صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجل��س الوزراء حاك��م ديب أهمية ه��ذا القرار 

بقول��ه:» أن وج��ود امل��رأة يف هذه املجالس س��يعطي 

قرارات هذه املؤسسات وخططها مزيداً من التوازن«.

وأشار س��موه إىل أن املرأة تعمل يف هذه املؤسسات 

واملرأة أيضاً متثل جزءاً مهام من متعاميل وجمهور هذه 

املؤسس��ات. فالبد أن يكون لها متثيل يف اتخ���اذ القرار. 

وقال س��موه » إن املرأة لدين��ا يف دولة اإلمارات أثبتت 

كفاءتها بقوة يف مختلف مواقع العمل . واليوم نعطيها 

دفعة جدي��دة لتكون يف مراكز اتخ��اذ القرار يف جميع 

املؤسس��ات والهيئات الحكومية »وتعترب دولة اإلمارات 

ثاين دولة يف العامل تنفذ هذا القرار مام يعزز متكني املرأة 

يف املجال االقتصادي« .

وتشارك املرأة يف شغل الوظائف الهيئات التدريسية 

يف مختل��ف مراحل التعليم يف الدولة، حيث أن نس��بة 

املعل��امت اإلناث إىل املعلمني الذك��ور يف الحلقة األوىل 

م��ن التعليم األس��ايس يف الدولة تبل�����غ حالي���اً نحو 

545.2 %، وتص��ل هذه النس��بة يف الحلق��ة الثانية من 

التعلي��م األس��ايس إىل نح��و 133.7 %، وتق��در بنح��و 

118.6 % يف الحلق��ة الثانوية، وذلك كام توضح بيانات 

»املركز الوطني لإلحصاء«.

وفيام يتعلق مبش��اركة املرأة يف ش��غل الوظائف يف 

قطاع الرعاية الصحية، فإن امل��رأة اإلماراتية، تتبوأ اآلن 

مناصب قيادية يف مختلف املؤسس��ات الصحية، وتشري 

إحص��اءات »الهيئة االتحادية للم��وارد البرشية« إىل أن 

املرأة تش��كل اآلن 47 % من شاغيل الوظائف اإلدارية 

العليا يف »وزارة الصحة«، وبالنس��بة للكوادر الصحية يف 

املراكز الصحية واملستش��فيات واملؤسسات التي تقدم 

خدم��ات الرعاي��ة الصحية، فإن اإلن��اث ميثلون نح���و 

76.6 % م��ن األطباء املواطن��ني، ونحو 88 % من أطباء 

األسنان، ونحو 97.4 % من الصيادلة، ونحو 94.3 % من 

هيئ��ات التمريض، ونحو 63.4 % من الكادر الفني من 

املواطنني، وذلك وفقاً لبيانات »وزارة الصحة«. 

وع��ىل صعي��د الوظائ��ف غ��ري التقليدية بالنس��بة 

للمرأة، فإن املرأة اإلماراتية أصبحت قادرة عىل ش��غل 

العدي��د منها، بل إنها وصلت إىل مناصب قيادية مؤثرة 

يف املجتم��ع اإلمارايت، وذل��ك بفضل الجه��ود التي تم 

بذله��ا يف إطار متكني املرأة عىل م��دار العقود املاضية، 

اس��تطاعت املرأة أن تش��غل الوظائف القضائية، وهي 

الوظائ��ف التي مازالت محص��ورة يف الرجال يف العديد 

من دول العامل، ووفقاً لبيانات »االتحاد النسايئ العام«، 

ففي عام 2012 أصبح بدولة اإلمارات قاضيتني ووكيلتي 

نيابة، باإلضافة إىل 17 مس��اعدة وكيل نيابة، وعدد من 

العامالت كأمذون رشعي. 

واس��تمراراً ملس��رية املرأة نحو التطور والرقي، فإنها 

انخرطت يف العدي��د من مجاالت العمل غري التقليدية، 

فش��غلت الوظائ��ف يف العم��ل العس��كري والرشطي، 

وتدرجت يف الرتب العس��كرية حت��ى وصلت إىل رتبة 

عميد، بل إن قدرتها عىل القيادة أتاحت له فرصة ترؤس 

املنظ��امت اإلقليمية، حي��ث أنها تدير حالي��اً »منظمة 

املرأة العربية، وفيام يع��د تكليالً لهذه النجاحات، فقد 

أصبح��ت املرأة اإلماراتية يف الوقت الحايل، ووفقاً ملجلة 

»أريبيان بيزنس«، هي املرأة األقوى تأثرياً عىل املستوى 

العريب، ففي آخر تصنيف صادر عن املجلة مثلت املرأة 

اإلماراتية نحو ربع عدد الس��يدات املائة األقوى )األكرث 

تأثرياً( يف العامل العريب، متفوقات بذلك عىل النس��اء من 

جميع الدول العربية.

رابع��اً: ش��هادات دولية عىل نج��اح تجربة 
متكني املرأة اإلماراتية

مهام غري تقليدية
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ص��درت خ��الل األع��وام القليل��ة املاضي��ة العديد من 

الشهادات الدولية التي تؤكد  عىل تفوق املرأة اإلماراتية، 

وتعرتف بريادة تجربة متكني املرأة واملكانة التي وصلت 

إليها عىل املستويات كافة، ومن ضمن هذه الشهادات:

تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 

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

ورئي��س املجلس األع��ىل لألمومة والطفولة والرئيس��ة  

كأفضل ش��خصية نس��ائية ضم��ن فعاليات ي��وم املرأة 

العاملي األول يف مسقط خالل العام الجاري 2014، فضالً 

عن حصول س��موها عىل املئات من الجوائز واألوس��مة 

والدروع وش��هادات التقدير العربية واإلقليمية والدولة 

تقدي��راً ملبادراته��ا وجهودها للنهوض بامل��رأة ومتكينها 

والدف��اع عن قضاياها محلي��اً وعربياً وإقليمي��اً ودولياً 

ولجهودها وعطاءاتها السخية يف ساحات العمل الخريي 

واإلنس��اين وإس��هاماتها وتبنيها املبادرات املتميزة التي 

تخ��دم قطاعات كبرية من الرشائ��ح الضعيفة وأصحاب 

الحاجات ورعايتها ودعمها لألنش��طة والفعاليات التي 

تهتم بالقضايا اإلنسانية عىل امتداد العامل.

حصلت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة عىل املرتبة 

األوىل عاملياً يف م��ؤرش احرتام املرأة، الصادر عن مجلس 

األجن��دة الدويل التابع للمنت��دى االقتصادي العاملي يف 

شهر أبريل 2014 .

احتلت اإلمارات املرتب��ة األوىل عربياً يف متكني املرأة 

قيادي��اً وبرملانياً، وفق التقرير الس��نوي 2013 ل� »مركز 

دراسات املرأة« التابع ل� »مؤسسة املرأة العربية«، الذي 

صدر يف شهر فرباير 2014 من باريس.

جاءت دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة يف املرتبة 

األوىل ب��ني دول الرشق األوس��ط وش��امل أفريقيا، من 

حيث املس��اواة بني الجنس��ني، يف التقرير الذي صدر يف 

ش��هر أكتوبر 2013 عن »املنت��دى االقتصادي العاملي«، 

واشتمل عىل دراسة ضمت 133 دولة حول املساواة بني 

الجنس��ني، حيث أش��ار التقرير إىل أن اإلمارات حققت 

معدالت مس��اواة متميزة يف جودة التعليم وغريها من 

املعايري التي اس��تندت إليه��ا الدراس��ة الدولية، والتي 

تضمنت املس��اهمة االقتصادية والسياسية واملساواة يف 

مجال الرعاي��ة الصحية للمرأة يف تلك الدول. وتضمنت 

الدراسة أيضاً املساهمة االقتصادية والسياسية واملساواة 

يف مجال الرعاية الصحية للمرأة يف تلك الدول. ويصنف 

التقري��ر العاملي الفج��وة بني الجنس��ني يف الدول التي 

شملها البحث يف أربعة مجاالت أساسية وهي الحصول 

عىل الرعاي��ة الصحية والتعليم واملش��اركة السياس��ية 

واملساواة االقتصادية.

   يف تقري��ر التنمية البرشي��ة 2013، الذي صدر عن 

برنام��ج األمم املتحدة اإلمنايئ من��ذ العام 1990، وحمل 

عن��وان »نهضة الجنوب.. تقدم ب��رشي يف عامل متنوع«، 

أش��ار إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة فيام يتعلق 

بدليل الفوارق بني الجنسني حلت يف املركز 40 عاملياً يف 

2012، سجلت نس��بة %17.5 مشاركة املرأة يف املقاعد 

النيابية، بالنسبة املئوية للنساء. 

يف املس��ح الذي أجرته رشكة »املاسة كابيتال ليمتد« 

ع��ام 2013 عىل الرشكات التي تديرها نس��اء أعامل يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، جاءت نس��بة الرشكات 

الناجحة اململوكة للس��يدات يف اإلم��ارات أعىل منها يف 

الواليات املتحدة األمريكية، ووفقاً لقامئة مجلة »أرابيان 

بيزنس« ألقوى 100 سيدة عربية، فإن هناك نسبة %20 

من س��يدات األعامل اإلماراتيات يف عام 2011، كل هذا 

يؤكد تفوق املرأة اإلماراتية وجدارتها يف مختلف مواقع 

العمل الوطني.

 انتخ��ب املجل��س التنفيذي ملنظمة امل��رأة العربية 

يف اجتامع��ه يف 26 نوفم��رب 2012 يف مق��ره يف القاهرة 

الدكتورة ش��يخة س��يف الش��اميس من دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة مديرة عام��ة للمنظمة من بني خمس 

دول ترشحت لهذا املنصب.

حصلت دولة اإلم��ارات عىل عضوي��ة مجلس إدارة 

الجمعية العاملية للرشطة النسائية التي تضم   63  دولة 

من مختلف أنحاء الع��امل واختريت أبوظبي مقراً إلقليم 

الرشق األوسط للجمعية..وذلك خالل مشاركة وفد من 

جمعية الرشطة النس��ائية يف املؤمتر الخمس��ني لجمعية 

الرشطة النس��ائية العاملية الذي عقد يف أكتوبر 2012 يف 

مقاطعة نيوفاوندالند يف كندا.

تم انتخاب دولة اإلم��ارات العربية املتحدة لعضوية 

املجلس التنفي��ذي لهيئة األمم املتحدة للمس��اواة بني 

الجنس��ني ومتكني امل��رأة ملدة ثالث س��نوات بدأت مع 

مطل��ع الع��ام 2013 وحتى عام 2015، وه��ذا إمنا يعد 

تقدي��راً عالياً لثق��ة املجتمع  الدويل باإلنج��ازات التي 

حققتها املرأة يف دولة اإلمارات، ولواقع املساواة املتجذر 

بني الجنسني يف الدولة.

خامتة:
إن املكانة الب��ارزة التي وصلت إليها امل��رأة اإلماراتية، 

إمنا تعك��س يف جانب منها اإلمي��ان العميق من جانب 

القيادة الرش��يدة برئاس��ة صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهي��ان، رئيس الدولة حفظ��ه الله، مبفهوم 

املواطن��ة والعم��ل عىل ترس��يخها ، كام تأيت اس��تجابة 

لفلس��فة التنمية والتط��ور التي تتبناه��ا الدولة وتقوم 

عىل االس��تفادة من العنر الب��رشي اإلمارايت وتوظيفه 

بش��كل أمثل، حيث قامت إس��رتاتيجية دولة اإلمارات 

العربية املتح��دة التنموية، بكل جوانبها منذ نش��أتها، 

عىل إدراك لحقيقة أساس��ية ه��ي أن أي تنمية حقيقية 

ومس��تمرة يجب أن تستثمر كل قوى املجتمع، البرشية 

واالقتصادية والثقافية وغريها، ألن تجاهل أي من هذه 

الق��وى يحولها إىل عالة عىل ه��ذه التنمية ومعيقة لها 

يف الوق��ت نفس��ه. ومن هنا جاء االهت��امم بدور املرأة 

وتنمي��ة هذا ال��دور جنباً إىل جنب م��ع دور الرجل يف 

قيادة وتنفي��ذ الربامج التنموية للدولة، وأصبحت املرأة 

اإلماراتية مح��ط اهتامم الدولة مبؤسس��اتها كلها، وقد 

اإلماراتية سبقت 
غريها من نساء 

العامل يف إقرار 
التشريعات التي 
تكفل حقوقها 

الدستورية  

أثبتت اإلماراتية جدارتها يف العمل العسكري
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أثبت��ت امل��رأة اإلماراتية أنها بالفعل عند حس��ن الظن 

بها، بعد أن نجحت يف االنخراط يف مجاالت العمل التي 

كانت حكراً يف الس��ابق عىل الرجال، وأدت مهامها بكل 

كفاءة واقتدار.

وله��ذا كله، تقدم دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة 

منوذجاً ناجحاً يف مجال متكني املرأة، فقد س��بقت الكثري 

من دول العامل باإلقرار يف الدستور عىل املساواة بني املرأة 

والرجل ومتتعها بالحقوق والواجبات نفس��ها، وتفوقت 

عىل العديد من دول املنطقة يف تأهيل املرأة وإعدادها 

للعمل الس��يايس والدبلومايس ، فضالً عن الوظائف غري 

التقليدي��ة التي أصبحت تقوم بها املرأة يف مجال النيابة 

والقضاء والرشطة، ما جعل منها رشيكاً رئيسياً يف تطور 

املجتم��ع وتنميته، إضافة إىل وجودها الفاعل واملؤثر يف 

ساحات العمل النسايئ العريب واإلقليمي والدويل•

املصادر:

- دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة، موقع مجلس 

http://uaecabinet.ae :الوزراء

- كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة يف  الذكرى الثانية األربعني التحاد دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، أبوظبي، 02 ديسمرب 2013.

- كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة يف الذكرى الحادية واألربعني التحاد دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، أبوظبي، 02 ديسمرب 2012.

- كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة يف  الذكرى األربعني التحاد دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، أبوظبي، 02 ديسمرب 2011.

- اإلمارات األوىل عاملياً يف مؤرش احرتام املرأة، صحيفة 

الرؤية االقتصادية، أبوظبي، يف 28 أبريل، 2014.

- املنتدى االقتصادي العاملي: اإلمارات األوىل عاملياً يف 

املساواة بني الجنسني يف التعليم، االتحاد، أبوظبي، 26 

أكتوبر 2013.

- املرأة اإلماراتية تسترشف عراً جديداً مليئاً 

باإلنجازات بدعم من القيادة الرشيدة، موقع االتحاد 

www.gwu.ae :النسايئ العام

- إنجازات نوعية للمرأة اإلماراتية، جريدة االتحاد، 

أبوظبي، االثنني 10 مارس 2014.

- إنجازات املرأة يف الرتبية والتعليم أكرث من املنتظر، 

البيان، ديب، 21 سبتمرب 2013.

- اإلمارات تقود العامل العريب يف متكني املرأة اجتامعياً، 

البيان، ديب، 27 فرباير 2014.

- الدكتور نارص سعيدي، املرأة مفتاح التنمية 

االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، موقع 

www.adced.ae :مجلس أبوظبي للتطوير االقتصادي

- اإلمارات رائدة يف متكني املرأة، البيان، ديب، 09 مارس 

.2014

- املرأة اإلماراتية..متيز عاملي وعريب يف مجاالت 

مختلفة، البيان، ديب، 25 يونيو 2013.

- تجربة اإلمارات يف متكني املرأة باتت منوذجاً لدول 

املنطقة، االتحاد، أبوظبي، الثالثاء 19 نوفمرب 2013.

- اإلمارات مكنت املرأة يف مختلف املجاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية، وكالة أنباء اإلمارات، وام، 

wam.org.ae :24/6/2013

- راشد سعيد الشاميس، متكني املرأة اإلماراتية، موقع 

كمركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 4 

http://ecssr.ae :2011 ديسمرب

- عبدالله ماجد آل عيل، املرأة اإلماراتية: تاريخ من 

اإلنجازات، موقع 24 اإلمارايت، االثنني 28 أبريل 2014: 

www.24.ae

- املرأة اإلماراتية، 37 عاماً من اإلنجازات واملكاسب، 

جريدة االتحاد، أبوظبي، 2 ديسمرب 2008.

www.gwu.ae :موقع االتحاد النسايئ العام -

تقدير العطاء من القيادة
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املرأة.. حجر الزاوية
في��ا يتعلق باملرأة يف اإلمارات فقد نالت حقها كامالً مكتمالً من دون انتقاص أو مس��اس 
بكرامتها وإنس��انيتها، ومن دون إكراه ومعان��اة، كان ذلك يف التعليم والعمل كا يف الوظيفة 
أو مجال التوظيف، فاملرأة عندنا مل يقترص قبولها أو الساح لها بالعمل مدرسة أو طبيبة أو 
موظفة مكتب أو سكرترية وممرضة ومديراً عاماً وصحفية ورئيسة تحرير و...، ولكنها متكنت 
من أن تصبح قائدة طائرة ويف املراتب العليا يف س��لك الجيش والرشطة، وهي وزيرة وس��فرية 
ومتحدثة باس��م دولتها يف املحافل الدولية، وه��ي عىل منت حاملة الصواريخ اف 16 يف قواتنا 
الجوية، ومل مينعها مانع ذات يوم من قيادة الس��يارة أو الطائرة أو إقامة مش��اريعها التجارية 

أو غري ذلك.
إن ه��ذا الوضع املتطور جداً للمرأة قد تأس��س يف الحقيقة ع��ىل عدة قواعد أولها القاعدة 
املجتمعي��ة ذات الوع��ي املتقدم الذي أف��رز نظرة محرتمة للمرأة منذ زم��ن طويل من عمر 
اإلمارات، قبل أن تعرف املرأة التعليم النظامي والوظيفة الحكومية وتوجهات الدولة الحديثة 
حيال املرأة وحقوقها ومش��اركتها، فقد ولدت ظروف الفقر وقس��وة الحياة يف مجتمع ما قبل 
النف��ط والطفرة وعيا راس��خا هو وعي الحاج��ة مضافا إليه وعي املعرف��ة الحقا، الحاجة إىل 
جهود كل األفراد واألطراف لتس��تمر الحياة، والحاجة لدور املرأة يف البيت ومع األبناء لتس��د 
غياب الرجل يف مواس��م الصيد والغوص التي كانت تس��تمر ألكرث من ستة أشهر، هذا الغياب 
عن البيت مل يدفع املجتمع واألرسة الختيارات خاطئة أو بعيدة عن املس��ؤولية تحت ذريعة 
الحاجة والفقر وقسوة الحصول عىل لقمة العيش، ولكنه دفع باتجاه تقييم وتقدير عاٍل جدا 
ملكانة املرأة انطالقا من نظرية تكامل االدوار، فسطع دورها يف البيت، تريب وتعمل يف مهن ال 
حرص لها ومبا يتسق مع معطيات الواقع، وإال فكيف قاوم املجتمع ذلك الفقر وانسداد األفق 

يف ظل غياب الرجل»العائل«؟ 
إن الذين ال يعرفون هذا املجتمع جيدا، ومل يعارصوا حياته الس��ابقة - ما قبل مرحلة النمو 
والتنمي��ة وتدف��ق النفط – ومل يس��معوا حديث نس��ائه ورجاله الحقيقي��ن ال يجوز لهم أن 
يخرتعوا له صورة من عند أنفس��هم ما يقرؤونه ويش��اهدونه يف الدراما الخليجية، فيضعون 
رجال عىل رجل ليتحدثوا عن قهر املجتمع للمرأة والنظرة الدونية لها والعنف الذي كان الرجل 
يعاملها به، نحن ال نقول إنه كان مجتمعا مثاليا عاش س��نوات الش��ظف مبالئكية ال نظري لها، 
لكننا وما س��معناه وتوارثناه عن أجدادنا وجداتنا وآبائن��ا وأمهاتنا نقول إن هذا املجتمع مل 
يتوغل يف إشكالية العنف ضد املرأة والنظرة الدونية لها بالشكل الذي يتحدثون عنه أحيانا.

م��ن املعروف أن النتائ��ج رهن باملقدمات، هذه مس��ألة علمية، فل��و أن هذا املجتمع يف 
أربعينياته أو خمس��ينياته أو حتى قبل ذلك كان عىل ه��ذه النظرة وهذا التعاطي مع املرأة 
مل��ا حققت املرأة فيه هذه املكان��ة املتميزة وبهذه الرسعة مبجرد أن بدأت عجلة التنمية، مع 
إمياننا ب��أن للقوانن والقرارات والتوجه��ات الحكومية الداعمة دوراً حاس��اً بطبيعة الحال، 
وهي توجهات متسقة مع ثقافة التقدير واالحرتام تجاه املرأة والتي كانت سائدة منذ سنوات 

بعيدة.
بق��ي أن هن��اك بعض القوانن البد أن يعاد النظر فيها في��ا يخص بعض الحقوق الحياتية 
الرضورية بحيث متنح للمرأة كا متنح للرجل، كحق السكن الحكومي ومنحة القرض واألرض 

وغريها ما يثار يف املجتمع اليوم •

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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 طائرة النقل املروحية Chinook..تاريخ من الفخر والنجاح
التحديث سبب رئيسي وراء جناح الطائرة

تعت��ر الطائ��رة املروحي��ة Chinook طائ��رة نقل ثقيل 

متعددة امله��ام، وتتمتع بتاريخ م��رف يعود إىل صعود 

نجمه��ا منذ ح��رب فيتنام. وتعتر ه��ذه الطائرة رضورية 

اليوم مثل أي وقت م��ى بفضل عمليات التحديث التي 

جرت عليها.

وتعتر املهمة األساس��ية للطائ��رة Chinook هي نقل 

القوات وقطع املدفعية والذخ��رة والوقود واملياه واملواد 

املس��تخدمة يف إقام��ة املوانع ونقل املع��دات إىل ميدان 

القتال. أما دورها الثانوي فيش��مل اإلخ��اء الطبي ونقل 

مواد اإلغاثة إىل مناطق الكوارث والبحث واإلنقاذ وانتشال 

الطائ��رات ومكافح��ة الحرائق وإس��قاط ق��وات املظات 

وتنفيذ اإلنشاءات الثقيلة وتطوير األعامل املدنية.

وق��د جرى طرح الطائرة املروحية Chinook ألول مرة 

 ،CH-47 Chinook يف ع��ام 1962 وحم��ل الطراز اس��م

ثم جرى نر الط��رازات A, B and C يف فيتنام. وكإنتاج 

طبيعي لرنام��ج التحديث الذي يش��مل تجديد طائرات 

CH-47 الحالي��ة، جرى تس��ليم أول دفع��ة من طائرات 

CH-47D يف عام 1982، وظل إنتاجها مس��تمراً حتى عام 

1994. وكان��ت الطائرة عنرصاً محورياً أثناء حرب الخليج، 

وواصلت تفوقها كطائرة قياس��ية ثابت��ة للجيش األمرييك 

أثناء حملته الكونية ضد اإلره��اب. وقد جرى بناء 1179 

طائرة Chinook منذ البدء يف طرحها.

CH- ويج��ري حالي��اً اس��تخدام الطائ��رة املروحي��ة

47D Chinook م��ن جان��ب الجي��ش األمرييك وجيش 

االحتي��اط األمرييك والح��رس الوطني والقوات املس��لحة 

 US »الدولي��ة. وينص »برنامج تحدي��ث الجيش األمرييك

إنت��اج 525  Army Modernization Program ع��ى 

طائ��رة Chinook، وهو الرنامج الذي يش��مل بناء 464 

 CH-47F Aircraft طائ��رة جدي��دة وتجدي��د الطائ��رة

 M-47G املع��اد تصنيعها M-47G و61 م��ن الطائ��رات

الطائ��رة  وق��د حصل��ت   Remanufactured Aircraft

املروحي��ة M-47G Remanufactured aircraft ع��ى 

الرتخيص واملوافقة الازمني م��ن الجيش األمرييك، وجرى 

إلحاقها بأول وحدة عملياتية يف شهر يوليو عام 2007.

عمليات التحديث
CH- يجري حالي��اً تحديث 397 طائرة مروحية من طراز

 CH-47F 47 تابع��ة للجي��ش األمري��يك إىل الطائ��رةD

القياس��ية. وقد تم توقيع عقد اإلنتاج املبديئ إلنتاج س��بع 

طائرات يف عام 2003، وبدأ التس��ليم يف ش��هر يوليو عام 

2004 بحيث ينتهي يف عام 2018.

ويف ع��ام 2010 وافق��ت اململكة املتح��دة عى تركيب 

 Honeywell T55-L-714A أجهزة و28 مح��ركاً من نوع

للطائ��رات املروحي��ة Chinook من أجل اس��تخدامها يف 

أفغانستان.

ويف عام 2011 وقع الجيش األمرييك عقداً بقيمة 23.7 

مايني دوالر مع رشك��ة بوينج األمريكية إلدخال تعديات 

تخصصي��ة عى أجهزة الطران وجس��م الطائ��رة لدى 49 

طائ��رة CH-47F بحلول ش��هر إبريل عام 2012. ويف عام 

2012 طل��ب الجيش األمرييك رشاء 14 طائرة مروحية من 

طراز CH-47F Chinook بقيمة 370 مايني دوالر، ومن 

املتوقع أن ينتهي التسليم يف عام 2014.

وق��د حصل��ت رشك��ة L-3 Avionics Systems، التي 

تتخذ من الواليات املتحدة مقراً لها، عى عقد بقيمة 18.6 

مايني دوالر يف ش��هر م��ارس عام 2013 لتوريد شاش��ات 

عرض ماحي��ة للطائرات CH-47 املحدثة لخدمة الجيش 

األمري��يك، ومن املتوقع انتهاء عملي��ات التحديث بحلول 

عام 2017.

CH-47F الطائرة املروحية
يض��م الطراز CH-47F التعديات الت��ي تم إدخالها عى 

هيكل الطائرة الخارجي من أجل تقليل االهتزازات، عاوة 

ع��ى إدخال تعديات هيكلية أخرى عى مقصورة القيادة 

ومقص��ورة الركاب والج��زء الخلفي م��ن الطائرة وعمود 

الحمولة أسفل الطائرة Pylon وسلم الطائرة.

وج��رى تجهيز مقصورة القي��ادة الرقمية، التي أنتجتها 

رشكة Rockwell Collins، بنظام هندسة األجهزة املاحية 

القيايس، باإلضافة إىل تحس��ني أنظمة الطران واالتصاالت. 

وتش��مل مقصورة القيادة الرقمية شاشات عرض متعددة 

الوظائف وشاش��ة لعرض الخرائط املتحركة وجهاز موديم 

 BAE رقمي ونظام متقدم للمراقبة الجوية من إنتاج رشكة

Systems ونظام نقل البيانات لتخزين املعلومات قبل بدء 

الرحلة واملعلومات الخاصة باملهمة.

 Honeywell T55-GA-714A املح��ركات  وتعت��ر 

األكرث قوة وعزم��اً مزودة بنظام رقم��ي ملراقبة املحركات 

 FADEC: Full Authority Digital Engine Control

وتص��ل قوة عزمه إىل 3.529 كيل��و وات، وتم زيادة مدى 

تش��غيل الطائرة إىل 609 كلم بحيث يصل قُطر املهمة إىل 

370.4 كلم.

وميك��ن تركي��ب ثاث��ة مدافع رشاش��ة ع��ى الطائرة 

املروحي��ة: اثنان داخ��ل باب طاقم القي��ادة عى الجانب 

األمين من الطائرة، وواحد عى النافذة من الجهة اليرسى. 

والطائرة املروحية Chinook مجهزة مبجموعة كاملة من 

أنظمة التدابر املضادة تبعاً الختيار العميل•

الطائرة املروحية 
Chinook جمهزة 
مبجموعة كاملة 

من أنظمة التدابري 
املضادة تبعًا الختيار 

العميل

Chinook الطائرة املروحية
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 L-3 WESCAM تطلق مواصفات جديدة لتحسني أداء أنظمة املراقبة

توسيع نطاق قدرات أنظمة املراقبة واالستهداف

أعلن��ت رشك��ة L-3 WESCAM إدخال تحس��ينات كرى 

ع��ى أنظمة املراقبة والتصويب اإللك��رتو - برصية العاملة 

باألش��عة تحت الحم��راء EO/IR ضمن سلس��لة منتجاتها 

.MX-Series portfolio

ورصح بول جينيس��ون، نائب رئيس املبيعات الحكومية 

وتطوير األنش��طة التجارية برك��ة L-3 WESCAM، بأن 

اإلضافات الجديدة ستؤمن زيادة كبرة يف القدرات البرصية 

لدى منتجاتنا املطروحة يف األس��واق حالياً. ونحن حريصون 

عى تقدي��م أفضل قيمة لعمائنا عن طريق إدخال أحدث 

أس��اليب التكنولوجيا السهلة االس��تخدام، وتحسني فعالية 

أنظمة التشغيل العاملة بأنظمة االستشعار«.

وتعتر رشكة L-3 WESCAM إحدى الركات العاملية 

الرائدة يف مجال تصمي��م وتصنيع أنظمة التصوير املتوازنة 

املتعددة األطياف، وتقوم رشكة L-3 WESCAM بتصميم 

وتصني��ع أحدث أنظم��ة التصوي��ر والتصوي��ب املتعددة 

األطياف وذات أنظمة االستشعار املتعددة اإللكرتو- برصية 

والعاملة باألشعة تحت الحمراء، وتستخدم القوات املسلحة 

وقوات األمن الداخيل الهيئات املنوطة بتنفيذ القانون عى 

مس��توى الع��امل أنظمة رشك��ة L-3 WESCAM املصممة 

لتنفي��ذ مه��ام املراقب��ة واالس��تطاع والتنص��ت املجوقلة 

واألرضية واملحمولة بحراً.

وتشمل التحسينات التي تم إدخالها تبعاً لكل منتج:

MX-15 النظام مراقبة
• جه��از التصوير اإللك��رتو – برصي القلي��ل الضوء ذو 

Color low- الزاوي��ة العريضة  لتقريب الص��ورة باأللوان

ه��ذا  وي��أيت   ،light, wide-angle zoom EO imager

الجه��از مكمًا لنظام التحديد املزدوج القناة الحايل الخاص 

 ،System’s Existing Dual-Channel Spotter بالنظ��ام

ويعمل هذا الجهاز عى تحس��ني الق��درة عى التصوير يف 

ظل ظروف إضاءة مختلفة ومتعددة، مثل الغسق واألحوال 

الجوية السيئة واملتدنية.

 Zoom جه��از الرصد ع��ن طري��ق تقريب الص��ورة •

 Zoom Optics تسمح األجهزة البرصية املقربة :Spotter

للمش��غل بتحقيق التوازن املطلوب لتكبر الصورة ومجال 

الرؤية بني الزاوية العادية والزاوية املفتوحة.

• جهاز التصوير باملوجة القصرة العامل باألش��عة تحت 

الحمراء Shortwave IR imager: يعتر هذا الجهاز مفيداً 

بالنس��بة للمهام النهارية والليلية عى حد سواء، كام يقدم 

 High-Resolution SWIR جهاز التصوير عايل الوض��وح

Imager أداءاً مميزاً من حيث املدى يف ظل الرؤية الجوية 

املح��دودة. عاوة ع��ى ذلك، يقدم الجه��از أداءاً فائقاً من 

حي��ث التصوير يف ظ��ل األحوال الجوية ش��به املثالية مثل 

الغبار الجوي والضباب.

MX-20D & 25D أنظمة التصويب
 Laser Spot Tracker: جهاز تتبع املواقع باستخدام الليزر

LST، ويعتر جهاز تتبع املواقع باستخدام الليزر متوافقاً يف 

العمل مع األكواد القياس��ية لدى الواليات املتحدة وحلف 

ش��امل األطل��ي )النات��و(، ويعمل بصورة آلي��ة عى رصد 

املواقع املحددة التي تحمل كودا معينا يف مجال الرؤية.

MX-25Dو MX-25 األنظمة
جهاز التصوير امل��زدوج القناة اإللكرتو – برصي ذو الزاوية 

 Dual-channel daylight and EMCCD العريض��ة 

low-light EO wide-angle zoom: وهو عبارة عن جهاز 

للتصوير م��ع قلة الضوء، وهو مضاف إىل نظام استش��عار 

زوم ذو زاوية عريضة، ويعمل عى تحس��ني الوعي امليداين 

يف ظل مجموعة متباينة من ظروف اإلضاءة.

وم��ن أجل تحس��ني ق��درات املهم��ة وتس��هيل عملية 

التش��غيل، ميك��ن أيض��ا تجهيز كاف��ة عدس��ات التصوير 

 Kinetic بالتقني��ات الحركية MX-Series داخل سلس��لة

 L-3 WESCAM الت��ي أطلقته��ا رشك��ة Technologies

مؤخراً.

Kinetic speed الرسعة الحركية
هي عبارة عن تقنية قوية متكن املشغلني من معرفة الرسعة 

الت��ي تتحرك بها املركبات األرضي��ة عى وجه الدقة، وتعتر 

هذه التقنية مفيدة عند تقييم املخاطر و/أو تنفيذ القانون.

Kinetic map الخريطة الحركية
هي عبارة جهاز تحكم متطور للتش��غيل الذي يقوم بتأطر 

موق��ع نظام االستش��عار واتجاه خط الرؤي��ة ومجال رؤية 

نظام استشعار معني عى خريطة جغرافية متحركة. ويقوم 

النظ��ام بعرض قن��وات متعددة لفيديو نظام االستش��عار، 

عاوة عى البيانات الخلفية املتعلقة بعملية التصوير.

MTI املؤرش الحريك لألهداف املتحركة
 Kinetic Moving يقوم امل��ؤرش الحريك لألهداف املتحركة

Target Indicator: MTI برص��د عدة أهداف متحركة يف 

قن��اة التصوير، األم��ر الذي يؤدي إىل تخفي��ف األعباء عن 

املش��غل بدرجة كبرة، باإلضافة إىل زي��ادة احتامالت رصد 

أي أنشطة مشبوهة.

الخريط��ة الحركي��ة واملؤرش الح��ريك لألهداف 
Kinetic Map and MTI املتحركة

تقوم ه��ذه الخاصي��ة بدم��ج الخريطة الحركي��ة واملؤرش 

الحريك لألهداف املتحركة يف مجموعة متكاملة من قدرات 

التش��غيل. ومن الجدي��ر بالذك��ر أن كل خصائص األنظمة 

املذكورة متوافرة وجاهزة للتسليم اآلن•

 L-3 تعترب شركة
WESCAM إحدى 
الشركات العاملية 

الرائدة يف جمال 
تصميم وتصنيع 
أنظمة التصوير 

املتوازنة املتعددة 
األطياف
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خمرب وليست مظهر
دخ��ل محمد بن عب��اد عىل املأمون فجعل املأمون يُعممه بيده، وجارية عىل رأس��ه تتبس��م، فقال لها 
املأمون مم تضحكني؟  فقال ابن عباد أنا أخربك يا أمري املؤمنني تتعجب من قبحي وإكرامك إياي، فقال: 

ال تعجبي فإن تحت هذه العاممة كرًما ومجًدا وأنشدها: 
وهل ينفُع الفتياَن ُحْسُن وجوِههم. إذا كانت األخالُق غريَ ِحساِن.
فال تجَعِل الُحْسَن الدليَل عىل الفتى. فام كلُّ مصقوِل الحديد ميان

وقريُب من هذا قول املتنبي:
وما الُحسن يف وجِه الفتى رشٌف له إذا مل يَكن يف فعله والخالئق

والحكم باملظاهر مضلل، وهو غري الفراس��ة، فالطول والقرص؛ وغريهام ال يدالن، ويف ذلك يقول العباس 
بن مرداس، والعباس هذا ابن الخنساء، وكان قصريا: 

َويف أَثواِبِه أََسٌد ُمزيُر ترى الرَُجَل الَنحيَف َفَتزَدريهِ 
َفُيخلُِف ظّنََّك الرَُجُل الطَريُر َويُعِجُبَك الطَريُر َفَتبَتليهِ 

َولَِكن َفخرُُهم كَرٌَم َوَخريُ َفام ِعظَُم الرِجاِل لَُهم ِبَفخرٍ 
ويواصل شارًحا ذلك باألمثال:

َواُمُّ الَصقِر ِمقالٌت نَزوُر بُغاُث الطَريِ أَكَثُها ِفراخاً 
َولَم تَطُِل الُبزاُة َوال الُصقوُر ِضعاُف الطَريِ أَطَولُها ُجسوماً 

َوأرَصَُمها اللَوايت ال تَزيُر ِضعاُف األُسِد أَكثُها زَئرياً 

َفلَم يَسَتغِن ِبالِعظَِم الَبعريُ لََقد َعظَُم الَبعريُ ِبَغريِ لُبِّ 
َويَحِبُسُه َعىل الَخسِف الَجريُر يُرَصُِّفُه الَصبيُّ ِبكُلِّ َوجهٍ 

َفإِّن يف ِخيارِكُُم كَثريُ َفإِن أَُك يف رِشارِكُُم َقليالً 
نظر معاوية بن أيب س��فيان يوًما يف مجلس��ه إىل النحار بن أوس فازدرى ثياب��ه، فقال له النحار: يا أمري 
املؤمنني إن العباءة ال تكلمك، إمنا يكلمك من فيها وكامل الرجل آدابه ال ثيابه. ومثل هذا جرى لس��عد 

بن ضمرة األسدي مع النعامن بن املنذر، ملك الحرية،  فقال: 
يا أيها امللك املرجوُّ نوائله إن ملن معرٍش شمِّ الذرى زُُهِر
فال تَُغرَّنّك األجساُم، إنَّ لنا أحالَم عاٍد، وإْن كّنا ذوي ِقرَصِ

وما أحسن قولهم.
إذا أخو الُحسن أضحى فعله َسمًجا.. رأيت صورته من أقبح الصور

وهبك كالشمس يف حسن أمل ترنا، نفر منها إذا مالت إىل الرضر؟
فافتح عينك عىل سامحة األخالق وحسنها، وبها إن كان وال بد ..فاحكم.

ودمتم ساملني.

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae

يف خاطري شيء
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متث��ل الطائ��رة E-2D Advanced Hawkeye انقاب��اً 

نوعياً م��ن حيث كيفية إدارة س��اح البحرية األمريكية 

لعملية القيادة والتحكم يف إدارة املعركة. وتعمل الطائرة 

املذكورة كظهر رقم��ي Digital Quarterback مهمته 

تنظيف املوقع قبل عملية القصف، وإدارة املهمة وإبعاد 

مجموعات القتال املحمولة املعتمدة عى الشبكة بعيداً 

 E-2D Advanced عن مصدر الخطورة. وتعتر الطائرة

Hawkeye هي العنرص األس��ايس األول يف تنفيذ املهمة 

كيفام كان نوعها أو طبيعتها.

 E-2D Advanced Hawkeye الطائ��رة  وتتمي��ز 

بقدرته��ا ع��ى زي��ادة الوعي املي��داين ل��دى الطائرات 

الحربي��ة املقاتلة حول م��ا يجري يف س��احة العمليات، 

الس��يام يف مجال عمليات املعلومات التي تفيد يف إدارة 

املعركة والدفاع الج��وي والصاروخي املرسحي وقدرات 

اندماج أنظمة االستش��عار املتعددة يف أي نظام مجوقل 

.Airborne System

قدرات ومميزات
تتمي��ز الطائ��رة E-2D Advanced Hawkeye بأنه��ا 

حققت قف��زة مبعدل جيل��ني كاملني يف مج��ال قدرات 

أنظمة االستش��عار الخاص��ة بجهاز ال��رادار، األمر الذي 

ميك��ن الطائرة م��ن إرس��ال معلوم��ات حيوي��ة قابلة 

 First للتنفيذ إىل القوات املش��رتكة واملستجيبني األوائل

Responders ومن ش��أن ه��ذه التحس��ينات أن تزود 

الطائرات الحربية املقاتلة بالوعي امليداين الازم لتقليص 

الفاصل الزمني بني الوعي املبديئ واالشتباك الفعيل.

 Northrop Grumman ويف عام 2003 التزمت رشكة

 E-2D Advanced Hawkeye والفريق الخاص بالطائرة

بتس��ليم Delta One وه��ي أول طائرة يت��م تطويرها 

ألغ��راض العرض يف عام 2007. ونجح الفريقان يف الوفاء 

بوعده��ام وإج��راء أول رحل��ة تجريبية بنج��اح. ومتثل 

الطائ��رة E-2D Advanced Hawkeye حج��ر الزاوية 

بالنس��بة ملنظومة الدفاع الج��وي والصاروخي املرسحي 

لس��اح البحرية األمريكية يف املناطق الساحلية والرية 

والبحار املفتوحة.

 ،E-2D Advanced Hawkeye وتحت��وي الطائ��رة

الت��ي تنتمي إىل الجيل الجديد، ع��ى جهاز رادار جديد 

وق��درات الدفاع الصاروخي املرسحي، ومجموعة أنظمة 

استش��عار متعددة ومصورة قيادة زجاجية تكتيكية من 

 Northrop Grumman Navigation رشك��ة  إنت��اج 

 Lockheed Martin رشك��ة  قام��ت  وق��د   Systems

Maritime Systems & Sensors بتطوير جهاز الرادار 

AN/APY-9 الذي يت��م توجيهه إلكرتونياً والذي يعمل 

.UHF مبوجة

وتقوم رشك��ة Northrop Grumman بتأمني جهاز 

اإلرس��ال، ورشك��ة Raytheon بتأمني جهاز االس��تقبال، 

ورشك��ة L-3 Communications Randtron بالهوايئ 

UHF، فيام ستؤمن رشكة BAE Systems CNIR نظام 

التمييز بني الق��وات املعادية والصديق��ة، وتأيت خاصية 

إع��ادة تزويد الطائرة بالوقود أثن��اء الطران لتزيد قدرة 

الطائرة ع��ى الط��ران املتواصل ملدة ت��رتاوح بني مثاين 

وتسع ساعات.

 E-2D Advanced ومن املق��رر أن تح��ل الطائ��رة

 USN E-2C محل كل الطائ��رات من طراز Hawkeye

وعددها 75 طائرة. وقد ب��دأت الطائرة عملية التطوير 

والعرض بش��كل كامل يف ش��هر أغس��طس ع��ام 2003، 

 Northrop Grumman ويف ع��ام 2007 حصلت رشكة

ع��ى عقد إلنتاج ثاث طائرات عى أن يتم تس��ليمها يف 

 E-2D Advanced ع��ام 2010. وقد دخل��ت الطائ��رة

Hawkeye صف��وف الخدمة يف ش��هر مايو عام 2007 ، 

ونفذت رحلتها األوىل بعد ذلك بثاثة شهور.

وقد تم االنتهاء من التقييم العمليايت للطائرة يف شهر 

نوفم��ر عام 2008، ومن ث��م نقلها إىل قي��ادة البحرية 

األمريكي��ة يف Patuxent River بوالي��ة مرياند متهيداً 

الختبارها وإجراء التجارب البحرية عليها. وقد تم تسليم 

أول طائ��رة E-2D Advanced Hawkeye إىل س��اح 

البحري��ة األمريكية يف ش��هر يوليو ع��ام 2010، وجرت 

عملية إطاق ناجحة للطائرة E-2D باس��تخدام منوذج 

 Prototype نظ��ام إطاق الطائ��رة اإللكرتومغناطي��ي

 Electromagnetic Aircraft Launch System:

EMALS يف ع��ام 2011. ومن املق��رر إنتاج أول طائرة 

عملياتية مبدئية يف شهر أكتوبر عام 2014.

عقود وصفقات
وقد رص��دت قيادة األنظم��ة الجوية التابع��ة للبحرية 

األمريكية US Naval Air Systems Command عقداً 

بقيم��ة 94.6 ماي��ني دوالر لبدء مرحل��ة اإلنتاج املبديئ 

.E-2D لبناء أربع طائرات من طراز

وق��د أرىس س��اح البحري��ة األمريكية عق��داً بقيمة 

 Northrop Grumman 795 مايني دوالر عى رشك��ة

Corporation يف ش��هر أغس��طس عام 2011 لتصميم 

 LRIP E-2D وتصنيع وتأم��ني خمس طائرات من طراز

Hawkeye ومواد طويلة األجل.

ويجري س��اح البحرية الهندية حالي��اً محادثات مع 

مس��ؤويل رشكة Northrop Grumman لتوريد س��ت 

طائرات.

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

Corporation عى عق��د بقيمة 617 مايني دوالر من 

س��اح البحرية األمريكية يف ش��هر أغسطس عام 2013 

 E-2D لتصني��ع وتس��ليم خم��س طائ��رات من ط��راز

.Advanced Hawkeye

ويف ش��هر يناير من العام الجاري منح ساح البحرية 

 Northrop Grumman Corporation األمريكية رشكة

عقداً بقيمة 226.7 مايني دوالر لتصميم وتصنيع وعرض 

 IFR نظ��ام إلعادة تزويد الطائرات بالوقود أثناء الطران

.E-2D Advanced Hawkeye لخدمة الطائرة

ورصح النقيب ج��ون ليمون، مدي��ر الرامج مبكتب 

برنام��ج نظام املعلوم��ات التكتيكي��ة املجوقلة الخاصة 

بالطائرة E-2/C-2، ب��أن »إضافة خاصية تزويد الطائرة 

بالوقود أثناء الطران إىل الطائرة E-2 Hawkeye الحالية 

ستزيد نطاق مهامها الحيوية من حيث إرسال املعلومات 

بصورة مستمرة إىل الطيار الحريب الذي يعتمد عليها«•

E-2D Advanced Hawkeye الطائرة
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اس��تخدمت القوات األمريكية املركبة الصالحة لكل الطرق 

MRAP All-Terrain Vehicle: M-ATV يف ع��ام 2009 

م��ن أجل تلبية الحاجة امللح��ة إىل مركبة أخف وزناً وأكرث 

خفة م��ن ناحية الحرك��ة ومقاومة لأللغ��ام ومحمية ضد 

الكامئ��ن MRAP،  والي��وم تبحث دول الرق األوس��ط 

إمكاني��ة االعت��امد ع��ى املركب��ة الصالح��ة ل��كل الطرق   

M-ATV م��ن أج��ل تعزيز ق��درات وإمكاني��ات قواتها 

الرية مبركبة قادرة تأمني مس��توى عال من الحامية لطاقم 

التش��غيل مع االحتفاظ بخفة الحرك��ة فوق الطرق الوعرة 

غر املمهدة.

وق��د قام��ت Oshkosh Defense، بصفته��ا املصنعة 

للمركبة الصالحة لكل الطرق، يف توسيع قاعدة إنتاجها من 

املركبات الصالحة لكل الط��رق، مع إضافة طرازات وأنواع 

جديدة من املركبات. ورصح مس��ؤولو الركة بأن العائلة 

املوسعة من املركبات قادرة عى منح جيوش منطقة الرق 

األوس��ط وشامل أفريقيا قدرات تش��غيلية إضافية، وتلبية 

عدد أكر ومتنوع م��ن متطلبات املهام. وقد جرى تصميم 

عائل��ة املركبات تلك بحيث تكون قادرة عى تقديم الدعم 

الازم للمهام يف دول الرق األوس��ط وشامل أفريقيا مثل 

أمن الحدود والعمليات الخاصة ومهام حفظ السام واألمن 

الداخيل ومكافحة التمرد والعمليات العسكرية التقليدية. 

وقد طرح��ت Oshkosh Defense عائلته��ا الجديدة 

املوس��عة من املركبات الصالحة لكل الطرق خال املعرض 

ال��دويل للقوات الخاصة )س��وفيكس( 2014 الذي عقد يف 

األردن مؤخراً.

ورصح الس��يد ج��ون أورايس، رئي��س رشكة أوش��كوش 

ديفنس "اللواء املتقاع��د" يف الجيش األمرييك، بأن »هناك 

حاجة ماس��ة لدى جيوش منطقة الرق األوس��ط وشامل 

أفريقي��ا إىل املركبة الصالحة لكل الطرق M-ATV، خاصة 

وأنها تواجه سلس��لة من التهدي��دات الجديدة والظروف 

البيئية والتحديات األمنية. ومن هنا، جاء التوس��ع يف إنتاج 

املركبة الصالحة لكل الطرق M-ATV من أجل طرح عائلة 

جديدة من املركبات أمراً منطقياً يف املتطلبات واالحتياجات 

املختلفة للعمليات الرية س��واء يف منطقة الرق األوسط 

أو يف مناطق العامل األخرى.

مركبات متعددة املهام
وقد قامت Oshkosh Defense بتصميم املركبة الصالحة 

لكل الطرق M-ATV من أجل تأمني مس��تويات عالية من 

مقاوم��ة األلغام والحامية ض��د الكامئن MRAP من أجل 

 IED مواجه��ة التهديدات مثل العبوات البدائية الناس��فة

والقذائف الصاروخية RPG باإلضافة إىل تحقيق مستويات 

غر مس��بوقة من خف��ة الحركة فوق الط��رق الوعرة غر 

 M-ATV املمهدة. وتستخدم املركبة الصالحة لكل الطرق

 ®Oshkosh TAK-4 نظام التعليق املستقل املعروف باسم

من أجل تحقيق 20 سنتيمرتاً من تحرك العجات املستقل 

فيام يش��ر إلي��ه خراء الصناع��ة ب� »املعي��ار الذهبي« يف 

خف��ة الحركة فوق الطرق الوعرة غر املمهدة والقدرة عى 

الحمولة بالنسبة إىل املركبات املدولبة التكتيكية.

وأصبحت عائلة املركبات املوسعة الصالحة لكل الطرق 

M-ATV تش��مل طرازين: املركبة القياسية الصالحة لكل 

الط��رق M-ATV Standard واملركبة املمت��دة الصالحة 

ل��كل الط��رق M-ATV Extended - وكلتاه��ام تض��م 

ط��رازات مختلفة- باإلضافة إىل املركب��ة الخفيفة الجديدة 

.New M-ATV Light Platform الصالحة لكل الطرق

وقد جرى تصميم املركبة القياسية الصالحة لكل الطرق 

M-ATV Standard بحي��ث تك��ون قادرة ع��ى تقديم 

قدرات الدعم الازمة فوق التضاريس الوعرة غر املمهدة. 

وتس��توعب املركبة طاقامً مكوناً من خمس��ة أفراد، وهي 

تخ��دم امله��ام التقليدية وغر التقليدية مث��ل نقل الجنود 

ومكافحة اإلرهاب واملراقبة والتنصت واالستطاع. وتشمل 

 Base SXB, Upgrade SXU & ه��ذه املركب��ة ط��رازات

.Special Forces SXF

أم��ا بالنس��بة إىل املركبة املمتدة الصالح��ة لكل الطرق 

M-ATV Extended فتتمت��ع بق��درات أكر لحمل عدد 

أكر من الجنود واملعدات، وهي قادرة عى استيعاب طاقم 

مكون من 11 فرداً، وهي مصممة أساس��اً لتقديم خدمات 

الدعم الازمة للمهام الهجومية. كام تتميز املركبة بقدرتها 

عى تقديم مس��تويات عالية من الحامية وخفة الحركة يف 

س��احة العمليات، باإلضافة إىل مرونته��ا العالية من حيث 

إمكاني��ة تعديله��ا لتلبية املتطلب��ات املختلفة. وتش��مل 

 M-ATV طرازات املركب��ة املمتدة الصالحة ل��كل الطرق

امله��ام  ألداء   Intervention EXI املركب��ة   Extended

املختلفة مثل دعم املش��اة امليكانيكية )املحمولة( وحفظ 

السام وأمن الحدود، واملركبة Engineer EXE ألداء املهام 

املختلف��ة مثل التخلص من املتفجرات والعبوات الناس��فة 

 Command وتنفيذ مه��ام املراقبة واالس��تطاع، واملركبة

EXC لتنفيذ عمليات القيادة والتحكم.

أما بالنس��بة إىل املركبة الخفيفة الجديدة الصالحة لكل 

الطرق New M-ATV فه��ي عبارة عن مركبة أقل حجامً 

وقابلة للنقل، ويؤكد مسؤولو الركة أنها مصممة لتقديم 

الدعم ال��ازم للمهام العس��كرية التي تحت��اج إىل عاميل 

الرسعة وخفة الحركة. وتستوعب املركبة الخفيفة الجديدة 

الصالحة لكل الطرق طاقام مكوناً من أربعة أفراد، باإلضافة 

إىل فرد املدفع الرشاش.

ورصح الس��يد أورايس بأن »الجي��وش يف منطقة الرق 

األوس��ط وش��امل أفريقي��ا تواجه سلس��لة معق��دة من 

التحديات والصعوبات، وغالبا ما يكون خيارها الوحيد هو 

االس��تعانة مبركبة مل يجر تصميمها لتنفي��ذ املهام الحالية. 

وتتميز زيادة مدى الطرازات الخاصة باملركبة الصالحة لكل 

الطرق بأنها توفر أس��طوالً أك��رث مرونة بكثر من املركبات، 

ومن ثم متتلك الجيوش يف منطقة الرق األوس��ط وشامل 

أفريقيا املركبة املناس��بة والحامية وخفة  الحركة الازمتني 

يف ساحة العمليات«.

وقد تس��لمت Oshkosh Defense حتى اآلن طلبات 

لراء ح��وايل 10 آالف مركبة من املركب��ات الصالحة لكل 

الط��رقM-ATV م��ن كل من الجي��ش األمرييك والقوات 

املسلحة يف منطقة الرق األوسط ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة واململكة العربية السعودية•
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حوار

شركــة الرثيــا لالتصـــاالت الفضائيـــة 
املشغل الرائد خلدمات االتصاالت عرب األقمار الصناعية

رشك��ة الرثيا لالتص��االت الفضائية الت��ي يوجد مقرها 

يف اإلم��ارات العربية املتحدة هي رشك��ة عاملية رائدة 

يف مج��ال توفري خدم��ات االتص��االت الفضائية والتي 

تش��مل خدمات الهاتف املحم��ول والبيانات الرسيعة 

واالتص��االت البحري��ة وخدم��ات الهات��ف للمناطق 

الريفية وإدارة األساطيل وحلول االتصاالت يف املناطق 

النائي��ة. ومن خالل توفري خدمات االتصاالت الفضائية 

ألكرث م��ن 160 دولة حول العامل، تعرض الرثيا ش��بكة 

انس��يابية تغطي اآلن معظم املناط��ق واألقاليم حيث 

تربط آسيا وأفريقيا وأسرتاليا والرشق األوسط وأوروبا.

وس��واء كنت تقوم بالتش��غيل من الرب أو البحر أو 

الجو، وبغض النظر عن مدى بعد املوقع الذي تتواجد 

فيه، فإن نطاق الرثيا للحلول املوثوقة واآلمنة يس��مح 

لك بالتشغيل والعمل كام لو كنت يف منزلك.

مجل��ة درع الوطن التقت بالس��يد س��امر حالوي، 

الرئي��س التنفيذي لرشك��ة الرثيا، وأج��رت معه اللقاء 

التايل:

تعد رشكة الرثيا لالتصاالت مش��غالً رائداً لخدمات 

االتص��االت الجوالة عرب األق��ار الصناعية "إم إس 

إس"، وم��زوداً عاملي��اً لالتصاالت، م��ا هي األقاليم 

واملناطق التي تغطيها شبكات وأقار الرثيا؟

تغط��ي رشكة الرثي��ا ثلثي الع��امل تقريب��اً، حيث متتد 

األقاليم واملناطق التي تغطيها ش��بكات وأقامر الرشكة 

غرب��اً إىل حدود املغرب، ورشقاً إىل أس��رتاليا، يف حدود 

160 دول��ة، ولنا أيض��اً عالقات م��ع رشكات الهواتف 

املتحركة العاملية تقريباً مع أكرث من 360 مشغل أريض. 

ك��ام تغطي الرشكة العديد من القطاعات، كالقطاعات 

الحكومية والعسكرية والبحرية، وقطاع النفط والغاز، 

وقطاع اإلعالم.

ويعد توفري االتصاالت العسكرية املؤمنة من خالل 

األقامر الصناعية للقوات املس��لحة من أكرث الخدمات 

الت��ي توفرها الرشك��ة، حيث إن 40 % م��ن عائدات 

الرشكة تعود من الخدمات املقدمة للقطاع العسكري.

أطلقت رشكة الرثيا لالتص��االت، أول محطة نطاق 

 IP عري��ض "برودباند" ع��رب بروتوك��ول اإلنرتنت

مخصصة للمركب��ات، ما هي االس��تخدامات التي 

تلبيها هذه املحطة؟

اس��تخداماتها ترتاوح وتتنوع حس��ب حاج��ة القطاع 

املس��تخدم لها، ففي قطاع النف��ط والغاز تكون هناك 

عملي��ة التنقي��ب والبحث ع��ن النفط والت��ي تتم يف 

مناطق نائي��ة، ونوفر لهم خدم��ة االتصال عن طريق 

محط��ات متنقل��ة، والتي توف��ر لهم االتص��ال البياين 

إلرس��ال التحالي��ل والتقاري��ر من خالل ع��دة أجهزة 

طرفية، ومنها الهوات��ف املحمولة، وهناك أيضاً أجهزة 

أخرى توفر خدم��ة الدخول إىل االنرتنت من أي مكان 

يف العامل دون االرتباط بشبكة اتصاالت أرضية.

ومن أحدث هذه األجهزة والتي تم كش��ف النقاب 

عنها مؤخ��راً SatSleeve، وهو جه��از يخول الهواتف 

الذكية من خالل اس��تخدامها ل��ه بأن تتحول إىل جهاز 

لالتصال عرب األقامر الصناعية. 

وقد قام��ت رشكة الرثيا لالتص��االت بإطالق الجهاز 

الجدي��د Thuraya SatSleeve، وه��و املح��ول األول 

والوحي��د لجهاز آيفون من خالل األقامر الصناعية. وال 

يس��مح اإلصدار الجديد للمستخدمني بإجراء مكاملات 

هاتفية وإرس��ال رس��ائل نصية عن طريق شبكة الرثيا 

الفضائية فحس��ب، بل ميكّنهم أيضاً م��ن الوصول إىل 

رس��ائل الربيد اإللكرتوين )اإلمييالت(، إضافة إىل وسائل 

التواصل االجتامعي وتطبيقات إرسال الرسائل الفورية، 

مثل فيس بوك، ولينكد إن، وتويرت، وواتس أب، وغريها. 

وبإمكان مستخدمي Thuraya SatSleeve اآلن إرسال 

أحدث األخبار، والتحدث من خالل تطبيقات الرسائل 

النصي��ة مع املتصلني معهم، وكذلك إرس��ال واس��تالم 

إمييالت من معظ��م املواقع النائية. وميكن اس��تخدام 

الجه��از عرب ش��بكة أقامر الرثيا الواس��عة النطاق التي 

تغطي أكرث من 160 دولة.

وميّك��ن Thuraya SatSleeve املس��تخدمني م��ن 

االس��تمتاع بتغطية واس��عة يف معظم البيئ��ات النائية 

التي ال يتم خدمتها أو يوجد نقص يف خدمتها بواسطة 

الشبكات األرضية.

ويش��مل عم��الء SatSleeve الك��وادر العس��كرية 

والحكومي��ة، باإلضاف��ة إىل رشكات النفط وجميع من 

يحتاج أن يبقى متصالً بالعامل الخارجي س��واء ألسباب 

عملياتي��ة، عملي��ة أو ش��خصية عرب ش��بكة الرثيا، إما 

ببطاق��ة  SIM الرثيا أو ببطاق��ة GSM SIM نظامية 

متوافرة لدى 356 مشغل GSM يف أكرث من 160 دولة 

 Thuraya SatSleeve عرب الع��امل، األمر الذي يجع��ل

يف غاي��ة املرون��ة من خ��الل قدرتها ع��ى التالؤم مع 

احتياجات املستخدمني الفردية.

تعترب االتص��االت املوثوق��ة والقدرة ع��ى التنقل 

أساس��ية بالنس��بة للمس��تخدمني، كيف تستطيع 

منتجات الرثيا تلبية هذه املتطلبات؟

نظامن��ا املعمول به يف رشكة الرثيا يعتمد عى التواصل 

واالتصال بني الجهاز املحمول والقمر الصناعي ومن ثم 

املحطة األرضية الخاصة بن��ا واملوجودة مبنطقة الذيد 

يف دول��ة اإلمارات، ومن هذه املحطة ينتقل اإلرس��ال 

إىل أي نقطة أخرية لالتصال دون املرور عى الش��بكات 

األرضية يف أي دولة.

وبالنس��بة للقوات املس��لحة اإلماراتي��ة فاتصاالتها 

مؤمنة عرب ش��بكة موجودة يف اإلم��ارات ال متر ببلدان 

أجنبية وتتميز باألمان والثقة.

تتزايد الحاجة لألق��ار الصناعية لتلبية املتطلبات 

واالتص��االت العس��كرية، ما هي طبيع��ة التعاون 

املشرتك بني القوات املسلحة ورشكة الرثيا؟

تقوم الرشكة بتزويد القوات املسلحة بخدمات متنوعة 

لالتصاالت ع��ى جميع املس��تويات الربي��ة والبحرية 

والعس��كرية، ومن جميع أنحاء العامل أو املناطق التي 

تتواجد بها دون الحاجة إىل الش��بكات األرضية، ومنها 

خدمات االتصال الصويت، واالتصال البياين، واس��تخدام 

ش��بكة االنرتنت عى الوح��دات املتنقلة كالس��يارات 

واملركبات، وضامن االتصال البحري للسفن.

تع��د دولة اإلمارات من بني أهم مش��غيل خدمات 

األق��ار الصناعي��ة يف ال��رق األوس��ط وأفريقيا 

وجن��وب غ��رب آس��يا، ما ه��ي انعكاس��ات هذا 

املوضوع عى الدولة واقتصادها؟

يعد قطاع األقامر الصناعية قطاع مهم جداً وذو عوائد 

اقتصادية كبرية، حيث أن تغطية املناطق النائية وتوفري 

االتصاالت لها يغري من توازن االقتصاد يف هذه املناطق 

حوار: مرمي الرميثي
تصوير:  أحمد الشامسي
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ويعمل عى منوها. وبالنسبة لإلمارات فهي تعد رائدة 

يف قط��اع االتصال الفض��ايئ ويف قط��اع تصنيع األقامر 

الصناعية كذلك.

ما ه��ي العالقة أو الرابط بني أق��ار الرثيا وغريها 

من األقار الصناعية الت��ي أطلقتها دولة اإلمارات 

يف اآلونة األخرية، هال حدثتنا عن التنسيق والتعاون 

بينكم وبني هذه األقار؟

ال ش��ك هناك نوع من التكامل والتعاون بني املنتجات 

والخدم��ات الت��ي نقدمه��ا وتقدمها كذل��ك الرشكات 

األخرى، حي��ث تتميز خدماتنا بتوف��ري االتصاالت عرب 

األجهزة املحمولة، بينام توفر الرشكات األخرى خدمات 

االتصاالت عرب األجهزة الثابتة.

ك��ام أن هناك تعاون وتنس��يق بيننا وبني مش��غيل 

األق��امر يف الدولة وهم رشكتي الياس��ات وديب س��ات، 

وذلك عى مس��توى املشاركات يف الفعاليات واملعارض 

املحلية واإلقليمية والدولية، وتهدف هذه املش��اركات 

إىل عك��س واقع وتط��ور صناعة األق��امر الصناعية يف 

اإلم��ارات، الس��يام وأن هناك الي��وم يف اإلمارات ثالث 

مش��غيل لألقامر الصناعي��ة وهو رقم مه��م جداً عى 

مستوى املنطقة.

مؤخراً أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب "رعاه الله" املراحل التنفيذية لبناء القمر 

االصطناعي "خليفة سات" وهو أول قمر يتم بناؤه 

وتصنيع��ه بالكام��ل يف دولة االم��ارات وبكفاءات 

إماراتي��ة بنس��بة 100 باملائ��ة ليك��ون بذلك أول 

قمر اصطناعي بانتاج ع��ريب خالص ويطلق مرحلة 

جدي��دة لدخول املنطق��ة العربية ع��ر التصنيع 

الفضايئ واملنافس��ة يف مجال عل��وم الفضاء..ما هو 

ال��دور الذي تلعبه الرثيا يف تأهي��ل كوادر إماراتية 

قادرة عى التحكم بالقمر الصناعي؟

إن رشكة الرثيا متاش��اً مع سياس��ة الدولة، تقوم بإعداد 

كوادر متخصصة من املواطنني ملساندة قطاع اإلتصاالت 

الفضائي��ة يف الدول��ة. ك��ام أطلقت الرشك����ة برنامج 

للتدريب خاص بطالب الجامعات والكليات املواطنني، 

يهدف إىل تأهيلهم وصقل مواهبهم وخرباته�م يف هذا 

املجال، وهو تخصص نادر يف جميع أنحاء العامل.

والرثيا تس��اهم من خ��الل توفري الخ��ربة وتدريس 

الطالب، وكذلك إعطاءه��م فرصة للتدريب العميل يف 

الرشكة ملدة ثالثة أشهر.

ونح��ن نأمل ونعمل ع��ى أن يك��ون لدينا طاقات 

إماراتي��ة مؤهلة قادرة عى خوض غ��امر هذا القطاع 

سواء يف مجال التصنيع أو التشغيل.

عق��د يف أبوظب��ي مؤخ��راً القمة العاملي��ة لصناعة 

الطريان، ما هي أهمية مشاركتكم يف هذه القمة؟

القطاع الفضايئ تتزايد أهميته عام تلو آخر، ومشاركتنا 

مهمة لنك��ون متواجدين وقريبني م��ن عمالء الرشكة 

والعم��ل عى تلبية متطلباته��م ومواكبتها. وإننا نؤمن 

بقوة برضورة اإلصغاء إليه��م وتلبية احتياجاتهم أثناء 

تطويرنا ملنتجات تنسجم مع احتياجاتهم.

 ك��ام متث��ل لن��ا القم��ة ملتق��ى ملناقش��ة أحدث 

املستجدات يف عامل االتصاالت الفضائية، ولقاء الرشكات 

املش��غلة لألقامر الصناعية والبحث معهم عن مجاالت 

التعاون يف املستقبل.

ما هي أبرز التحديات واملشاكل التي تواجه صناعة 

األقار الصناعية؟

الثم��ن هو أب��رز التحدي��ات، حيث ميثل مث��ن القمر 

الصناع��ي تكلف��ة باهظ��ة ج��داً من حي��ث تصنيعه 

وإطالق��ه، إذ يكلف إطالق قمر صناع��ي 400 مليون 

دوالر، ويظ��ل القم��ر س��ابحاً يف الفضاء مل��دة عمره 

االفرتايض والتي متتد ل� 15 عاماً تقريباً، ويف هذه الفرتة 

العامل يتطور وينمو، ونحن علينا أن نعمل عى تحصيل 

العائدات وتغطية تكلفة إطالقه.

كلم��ة أخرية تود التريح بها من خالل مجلة درع 

الوطن؟

تس��عى رشكة ثريا إىل مواكبة آخر التط��ورات التقنية 

وصق��ل الجهود التي تق��وم بها به��دف تعزيز التميز 

يف مجال االبت��كار، وتركز الرشكة عى مس��ألة اإلبداع 

والعمل عى إنتاج الجديد والحديث يف قطاع االتصال 

الفض��ايئ وتوفري الخدمات، وق��د حققنا نجاحاً كبرياً يف 

التعامل مع القطاع العس��كري، ونه��دف ونتطلع إىل 

توف��ري أفضل املنتج��ات والخدمات للقوات املس��لحة 

اإلماراتية يف املستقبل •

توفر شركة الرثيا 
خدمات االتصاالت 

الفضائية ألكرث من 
160 دولة حول 

العامل

الرئيس التنفيذي لركة الرثيا يف حوار مع مجلة درع الوطن
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اإلماراتيون يستفيدون من نقـل التكنولوجيا وتبادلها
ويس كالرك: يتمتع الصاروخ THAAD بقدرات فريدة للعمل داخل الغالف اجلوي وخارجه

 

أج��رت مجل��ة درع الوطن لقاء مع الس��يد ويس 

 Lockheed كالرك، رئيس تطوير املش��اريع بركة

Martin، أك��د خالله حرص رشك��ة لوكهيد مارتن 

عى إقامة رشاكة مع الركات اإلماراتية املحلية من 

أجل تقديم الدعم وعمل املتابعة والصيانة الالزمة، 

وفيا ييل نص اللقاء:

م��ا ه��ي خط��ط رشك��ة لوكهي��د كارت��ن لنقل 

التكنولوجيا؟

فيام يتعلق بنق��ل التكنولوجي��ا وتبادلها، وذلك يف 

إطار العقد املوقع مع الرشكة، فنحن نقوم باستضافة 

املهندسني من دولة اإلمارات العربية املتحدة الذين 

يت��م تس��كينهم يف »كولورادو س��ربينجز«، والعمل 

جنب��اً إىل جن��ب املهندس��ني األمريكي��ني من أجل 

تعليمهم كيفية عمل هذا الصاروخ، ثم يعودون إىل 

اإلمارات حاملني معلوم��ات كافية حول كيفية بناء 

هذا الصاروخ وتحديثه بأنفسهم.

وتس��تمر هذه الخطة عى م��دار العام أو العام 

والنص��ف القادمني، حيث يعود هؤالء املهندس��ني 

بعدهام ليكونوا نواة تقدم الدعم الالزم للربمجيات 

األساس��ية. ونحن نواصل دعم صاروخنا عن طريق 

فري��ق مهندس��ينا األمريكيني الذي��ن يعملون مع 

نظرائه��م اإلماراتيني م��ن أجل نق��ل التكنولوجيا. 

ونح��ن نح��رص عى تركي��ز فريق املهندس��ني عى 

عمليت��ي التطوير واالختبار أك��رث من تركيزهم عى 

جانب اإلنتاج.

هل تحرص الركة عى اإلنتاج املش��رتك وتبادل 

املعلومات مع عمالئها؟

بعي��داً عن تدري��ب املهندس��ني اإلماراتيني، تحرص 

رشكة لوكهي��د مارتن عى إقامة رشاكة مع الرشكات 

اإلماراتي��ة املحلي��ة من أجل تقدي��م الدعم وعمل 

املتابع��ة والصيان��ة الالزمة. ونح��ن حريصون عى 

إقام��ة عالقة رشاكة مع رشكاء أو موزعني لبيع قطع 

الغيار والتعامل مع اإلمدادات اللوجستية والصيانة. 

ولذل��ك، ف��إن الجم��ع ب��ني املهندس��ني اإلماراتيني 

والرشكات اإلماراتي��ة املحلية التي تعمل عى تأمني 

املواهب الهندس��ية يدع��م أيضاً عملي��ة املتابعة، 

ونحن نح��رص عى العمل معهم م��ن أجل تقديم 

خدمات الدعم والصيانة، ومن خالل هذه املنظومة 

يتم نقل التكنولوجيا.

م��ا هي أح��دث قصص النج��اح الت��ي حققتها 

الرك��ة؟ وما ه��ي العوامل التي س��اعدتكم يف 

إحراز هذا النجاح؟

دعنا ننظ��ر إىل هذا النجاح من منظ��ور برمجيات 

التحك��م يف القي��ادة. لق��د حققنا نجاح��اً باهراً يف 

تطوير برمجي��ات التحكم يف القيادة لصالح الجيش 

 Missile الصاروخ��ي  الدف��اع  ووكال��ة  األمري��ي 

Defense Agency وسالح الجو األمريي. ويستمر 

ه��ذا النج��اح يف النمو والتط��ور، وتخصص الرشكة 

اس��تثامرات ضخمة لتطوير املنتجات وتحديثها ثم 

املنافس��ة من أجل الفوز بعقود. وقد حققنا نجاحاً 

كبرياً يف أمرين رئيس��يني: األول ه��و متابعة أعامل 

سالح الجو األمريي من أجل استبدال عنارص نظام 

التخطيط للقي��ادة والتحكم الجوي لدى الس��الح. 

 ATO Management System وهناك نظام يُدعى

املس��ؤول عن وضع الخطط واألوام��ر اليومية التي 

يستخدمها سالح الجو يف تنفيذ عملياته. وقد حصلنا 

عى ه��ذا العقد مؤخراً، ونعمل ع��ى تنفيذ بنوده 

يف الوق��ت الحايل. األمر الثاين يتعلق بنظام تخطيط 

الدف��اع الصاروخ��ي الجوي املتكام��ل الذي طرحه 

س��الح الجو األمري��ي أيضاً يف مناقص��ة عامة. وقد 

ف��ازت رشكة لوكهيد مارتن به��ذه املناقصة، وتعمل 

حالي��اً عى تس��ليم ه��ذا النظام ملراك��ز العمليات 

الجوي��ة األمريكية حتى ميكنها اس��تالم املعلومات 

من كافة الخدمات املشرتكة التي تضع خطة الدفاع 

الصاروخ��ي الج��وي املتكامل، ثم تق��وم بتوزيعها 

وإعادتها إىل الخدمات مرة أخرى.

ونحن نس��تخدم هذه املعرفة ثم نقوم بتطبيقها 

إقليمي��اً أيضاً. عالوة عى ذلك، وق��ع االختيار عى 

رشك��ة لوكهيد مارت��ن كصاحبة أفض��ل عرض عى 

بقي��ة املنافس��ني اآلخرين لتنفيذ م��رشوع »تطوير 

 Emirate »البيئة األرضية للدفاع الج��وي اإلمارايت

Air Defense Ground Environment-

.Transformation

هل ميكنكم أن تس��لطوا الضوء عى برامج إنتاج 

الصاروخ أرض-جو املتوس��ط املدى، والصاروخ 

أرض – جو البعيد املدى؟

 Patriot كثري م��ن املحللني يقيمون أداء الص��اروخ

the PAC-3 ال��ذي تق��ف وراءه خط��ة لتقلي��ل 

التكالي��ف، وهناك اليوم ص��اروخ أحدث من أجل 

 MS تعزي��ز النس��خة القدمي��ة. وأصب��ح مصطلح

 ،PAC-3 مصطلحاً دارج��اً اليوم، وكذل��ك مصطلح

وكالهام يتحدث عن نس��خة خط��ة تقليل التكلفة، 

وعندما نس��مع مصطل��ح MSC نجدهم يتحدثون 

عن النس��خة املحدثة الجديدة. ولي أعطيك نبذة 

عن هذا املوضوع يجب أن أؤكد أن اختبار الطريان 

الخاص بالصاروخ MSC كان ناجحاً للغاية، وخضع 

يف ش��هر يناير من العام الج��اري ملراجعة الحكومة 

األمريكية وموافقتها. وتعمل هذه الخطة عى زيادة 

ارتفاع ومدى الصاروخ PAC-3 الحايل، وهو يعتربه 

بعض الخرباء صاروخاً دفاعياً، ورمبا كان هذا هو ما 

قصدته عندما تحدثت عن الصاروخ املتوسط املدى. 

بينام مييل الص��اروخ THAAD ألن يكون صاروخاً 

جوياً. ويُس��تخدم هذا الص��اروخ األخري ضد الدفاع 

 TBMs Theater Missile الصاروخ��ي املرسح��ي

Defense ويعمل داخل الغ��الف الجوي وخارجه. 

أما بالنس��بة إىل النظام الصاروخي »باتريوت«، عى 

وج��ه الخصوص، فإن الص��اروخ PAC-3 قادر عى 

التصدي للصواريخ الباليستية التكتيكية )التعبوية( 

وصواريخ كروز عى حد سواء، فضالً عن قدرته عى 

مواجهة تهديدات الغارات الجوية.

هل يُعترب الصاروخ THAAD مخصصاً ملواجهة 

الصواريخ الباليستية؟

نع��م، هو ص��اروخ مخص��ص ملواجه��ة الصواريخ 

الباليس��تية، ولكن ميزته الفري��دة تكمن يف قدرته 

عى العمل داخل الغ��الف الجوي وخارجه، وميكن 

أن نطل��ق عليه اس��م الصاروخ الق��ادر عى العمل 

داخل الغالف الجوي وخارجه. ولكن هذا الصاروخ 

 ،Hit To Kill »ًاالعرتايض يعترب صاروخ��اً »تدمرييا

حوار:مالزم /1 خليل الكعبي
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وهي تقنية أثبتت رس��وخها، وتعت��رب رشكة لوكهيد 

مارتن رشكة عاملية رائدة يف هذا املجال.

يتميز الص��اروخ THAAD بأنه ص��اروخ أطول 

م��دى بكثري، كام يتميز أيض��اً بقدرته عى التحليق 

عى ارتفاعات أعى بكثري، ولذلك فهو يعترب صاروخاً 

قادراً ع��ى العمل داخل الغ��الف الجوي وخارجه، 

ولكنه ال يش��كل خطورة إال عى الدفاع الصاروخي 

 ،TBMs Theater Missile Defense املرسح��ي 

وقد رأت الحكومة األمريكية تنفيذ منظومة الدفاع 

املتعدد املس��تويات باستخدام صواريخ Patriot، و

THAAD، وAEGIS، ولك��ن هن��اك دوالً كثرية ال 

تحتاج إىل هذه املس��تويات الثالثة أو ال تس��تطيع 

رشاءها، ولذلك يظل الخيار األفضل أمامها هو رشاء 

الصاروخ »باتريوت« عند املستوى األدىن، والصاروخ 

THAAD عن��د املس��توى األعى لحامي��ة كل من 

الغالف الجوي الداخيل والخارجي.

أصبح��ت بعض مناطق الرق األوس��ط متقلبة 

للغاي��ة، وتعاين من الح��روب الداخلية أكرث ما 

تعاين من التهدي��دات الخارجية، فهل تعتقد أن 

الدفاع الصاروخي فقد أهميته يف املنطقة؟

استناداً إىل خربيت، ال أعتقد أن هذا التحليل صحيح. 

فنحن ما زلنا نشهد اهتامماً كبرياً للغاية من جانب 

رشكائن��ا يف املنطق��ة - دول مجل��س التعاون لدول 

الخليج العربية - الت��ي تبدي اهتامماً كبرياً بالدفاع 

الصاروخي املتعلق بالقيادة والتحكم. ورغم وجود 

العدي��د من املش��كالت املختلف��ة إال أين أعتقد أن 

خطورته��ا متفاوتة، وأنها ال تؤثر عى وجود اهتامم 

كب��ري للغاية بأنظمة الص��اروخ الجوي املتكامل من 

جانب عمالئنا اإلقليميني•

يتميز الصاروخ 
THAAD بأنه 
صاروخ أطول 
مدى وبقدرته 

على التحليق على 
ارتفاعات أعلى بكثري

 السيد  ويس كالرك خالل اللقاء مع مجلة درع الوطن
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خالل السنة املاضية، أجرت 

القوات املسلحة املرصية مناورات 

ضخمة مع كل من السعودية، 

واإلمارات، والبحرين؛ وهي 

املناورات التي شاركت فيها أحياناً 

دول أخرى مثل األردن عىل سبيل 

املثال.

إعداد:
ياسر عبد العزيز
كاتب مصري

ففي ش��هر أبريل امل��ايض، جرت يف البحري��ن تدريبات 

“الربط األس��ايس”، التي ش��اركت فيها قوات س��عودية 

ومرصية وأردنية؛ وهي التدريبات التي شهدت مشاركة 

تش��كيات جوية من الدول الث��اث، للتدرب عىل مهام 

تأمني ودفاع مختلفة.

أم��ا املن��اورات اإلماراتية- املرصية، التي جرت يف ش��هر 

مارس املايض، فتعد األوىل م��ن نوعها بني البلدين، وقد 

متيزت بالضخامة واالتس��اع وتنوع امله��ام، كام حظيت 

باهت��امم الفت م��ن القي��ادات يف البلدي��ن عىل أعىل 

مستوى.

أقيمت تلك املناورات تحت اس��م “زايد 1”؛ وهو اس��م 

يحمل دالالت كثرية؛ أولها كونه مصدر إلهام مستمد من 

ش��خصية املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، مبا يعنيه من قيم ومناقب للش��عبني اإلمارايت 

واملرصي وس��ائر األمة العربية، وثانيهام ما يتصل بالرقم 

“1”، وهو األمر الذي يش��ري إىل وجود “زايد 2”، و”زايد 

3”، ورمبا أكرث.

مناورات ضخمة

اشتملت “زايد 1” عىل العديد من األنشطة والفعاليات؛ 

م��ن بينها نقل وتبادل الخربات التدريبية بني الجانبني يف 

جمي��ع التخصص��ات، والتدري��ب ع��ىل أع��امل الدفاع 

والهج��وم ع��ىل النق��اط واأله��داف الحيوي��ة، وتنفيذ 

من��اورات تكتيكية بحري��ة وجوي��ة إلدارة أعامل قتال 

مشرتك بني العنارص املش��اركة باستخدام الذخرية الحية 

مبش��اركة املقاتات والطائرات متع��ددة املهام، وبعض 

املدم��رات والقطع البحرية وعنارص القوات الخاصة من 

الصاعقة واملظات املشاركة يف التدريب.

كام تضمنت األنش��طة قيام عنارص القوات الخاصة من 

الصاعق��ة لكا الجانب��ني بتنفيذ أعامل اإلب��رار الجوي، 

والتدريب عىل تنفيذ الكامئ��ن واإلغارات الناجحة ضد 

مصر تعترب أن أي 
تهديد ألمن دول 

اخلليج العربية مبنزلة 
تهديد ألمنها 

                        الرئيس السييس ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلامن بن عبد العزيز خالل مترين ) زايد 1 (رئيس الدولة خالل استقباله الرئيس السابق عديل منصور
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األهداف الحيوية واإلستياء عليها، إضافة إىل قيام عنارص 

املظات من كا الجانبني بتنفيذ قفزات مشرتكة اشتملت 

ع��ىل القفز األس��اىس والح��ر داخ��ل ميادي��ن التدريب 

مبنطقتى السويحان والحمرة.

وقامت عنارص القوات الخاصة اإلماراتية واملرصية بتنفيذ 

العدي��د من الرمايات غ��ري النمطية باس��تخدام الذخرية 

الحية ملختلف األس��لحة ضد األهداف املعادية وإصابتها 

م��ن الثب��ات والحركة، وس��ط أج��واء تنافس��ية أظهرت 

املس��توى املتميز للعنارص املشاركة وقدرتها عىل التعامل 

م��ع األه��داف املعادية برسعة ودقة وكف��اءة عالية. كام 

نف��ذت القوات الجوية لكا البلدين العديد من الطلعات 

املش��رتكة لتوحيد املفاهيم القتالية والتدريب عىل إدارة 

أعامل القتال الجوى املشرتك تحت مختلف الظروف. كام 

ش��اركت القوات البحرية ىف تنفيذ ع��دد من التكتيكات 

البحرية وتش��كيات اإلبحار نهاًرا ولي��اً، والقيام بأعامل 

اإلعرتاض البحري وتنفي��ذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام 

السفن املش��تبه بها مبش��اركة الوحدات البحرية الخاصة 

بالتعاون مع القوات الجوية لتنفيذ أعامل التأمني الجوى 

وتعقب وتدم��ري الغواصات املعادي��ة. وإضافة إىل ذلك، 

فقد اشرتكت كافة العنارص القتالية املشاركة من الدولتني 

الش��قيقتني يف تنفي��ذ م��روع تكتيىك بالذخ��رية الحية 

بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.

دالالت اسرتاتيجية 

يش��ري حجم ه��ذه املن��اورات، وتع��دد األنش��طة التي 

تضمنتها، واالهتامم الافت الذي أبدته القيادة يف البلدين 

به��ا، وزيارة الرئيس عب��د الفتاح الس��ييس )نائب رئيس 

الوزراء وزير الدفاع القائد العام للقوات املسلحة املرصية 

آنذاك( لها، واالحتامل املرجح بأن تتحول إىل تقليد دوري 

ب��ني جييش البلدين الش��قيقني، إىل أنه��ا تتكرس كإحدى 

األدوات االس��رتاتيجية يف العاقات اإلماراتية- املرصية من 

جهة، والدور املرصي يف الخليج من جهة أخرى.

إن مش��اركة مرص الافتة يف تدريبات “الربط األس��ايس” 

التي أقيمت يف البحرين تش��ري بقوة إىل تحول اسرتاتيجي 

يف منطق التدريب واالس��تعداد وأمناط التحالف امليدانية 

وشكل النسق الدفاعي العس��كري لدول منطقة الخليج، 

بش��كل يجعل من العنرص املرصي إحدى أدوات التنسيق 

والدعم والعمق االسرتاتيجي الدفاعي يف املرحلة املقبلة.

لق��د أنجزت مرص الخط��وة الثانية الرئيس��ة يف “خريطة 

طريق املس��تقبل” بنجاح الفت، وبات املش��ري الس��ييس 

رئيساً متمتعاً بالرعية السياس��ية والقانونية، بعدما فاز 

باكتس��اح يف االنتخاب��ات الرئاس��ية، التي جرت يف ش��هر 

ماي��و 2014، والت��ي اعتربت جهات املراقب��ة الدولية أنها 

“انتخابات سليمة”. 

داخلياً؛ سيبدأ الرئيس السييس يف مواجهة تحديات جسام؛ 

بعضها يتعل��ق بالتحدي اإلرهايب الذي يجس��ده “تنظيم 

أجنزت مصر اخلطوة 
الرئيسية يف خريطة 

طريق املستقبل 
بنجاح الفت وبات 
السيسي رئيسًا 

متمتعًا بالشرعية 
السياسية والقانونية

                        الرئيس السييس ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلامن بن عبد العزيز خالل مترين ) زايد 1 (رئيس الدولة خالل استقباله الرئيس السابق عديل منصور
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اإلخوان”، وبعض حلفائه يف الداخل والخارج، وأخطرها 

يتصل برضورة انتش��ال البلد م��ن حالة اإلرهاق والفقر 

واالنفات والتخبط ليصل إىل أول الطريق الصحيح، قبل 

أن يواصل البناء لتعويض ما فات.

لن يس��تطيع الس��ييس إنج��از ه��ذا البن��اء ومواجهة 

التحديات الكبرية املفروضة عىل باده من دون تحالف 

وثيق وشبكة دعم إقليمية وتعاون دويل قادرة.

املساندة املتبادلة

يف ش��هر يونيو امل��ايض، هبطت طائرة خ��ادم الحرمني 

الريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز يف مطار القاهرة 

خال عودته من املغ��رب إىل باده، حيث عقدت قمة 

رسيعة بينه وبني الس��ييس، انتهت بقبلة من األخري عىل 

رأس األول، تقديراً وعرفانا بدور اململكة املس��اند ملرص 

يف أعقاب إطاحة حكم تنظيم “اإلخوان”.

وبعد هذا اللقاء بأيام قليلة، كان الس��ييس يشهد حفل 

تخريج دفعة من الكلية الحربية بالقاهرة، حني خاطب 

الضب��اط املتخرج��ني قائاً إن “جيش م��رص للمرصيني، 

وألمن املنطقة أيضاً”.

يدرك الس��ييس، كام ت��درك قيادات القوات املس��لحة 

املرصي��ة أن الجي��ش املرصي ال ميك��ن أن يتقاعس عن 

لعب دور يف صيانة األمن القومي العريب، خصوصاً أمن 

منطقة الخليج التي تش��كل عمقاً اس��رتاتيجياً ملرص من 

جهة، وداعامً رئيساً ملسريتها يف عبور أزماتها الحالية من 

جهة أخرى.

لقد تلقت “خريطة طريق املستقبل”، التي أعلنها املشري 

السييس نفس��ه، يف 3 يوليو الفائت، مستنداً إىل حشود 

جامهريية مذهلة انتفضت ضد حكم “اإلخوان”، وتأييد 

معظم القوى الوطنية الرئيسة، دعامً سخياً من اإلمارات 

والس��عودية والكوي��ت، وتأييداً واضحاً م��ن البحرين، 

وقبوالً من سلطنة عامن.

أملح السييس نفسه يف مقابلة تليفزيونية أجراها عشية 

االنتخابات إىل أن حج��م املعونات التي حصلت عليها 

مرص من السعودية واإلمارات والكويت يتخطى ال� 20 

ملي��ار دوالر، فضًا عن كثري من املعونات العينية التي 

متثلت يف معدات ومروعات وإمدادات وقود.

كام أنه ش��دد عىل التذك��ري مبناقب املغف��ور له بإذن 

الله الش��يخ زايد ومآث��ره العظيمة يف حق مرص واألمة 

العربية، كام أشاد بقوة مبساندة القيادة اإلماراتية ملرص 

وش��عبها، معرباً أيضاً عن تقدير كبري لدور الس��عودية 

وامللك عبد الله تحديداً، كام أثنى عىل الدعم الكويتي، 

خصوص��اً يف ما يتعلق باملس��اندة السياس��ية القاطعة 

والحاسمة، والتي كان لها أثر كبري يف تخفيف الضغوط 

الغربية عىل مسار “30 يونيو” حني كان محل تشكيك 

وأكرث قابلية للطعن واالنقضاض عليه.

دور خليجي حاسم

تشري كافة املعطيات املؤكدة يف هذا الصدد إىل أن تلك 

الدول الخليجية الثاث تحديداً لعبت دوراً اس��رتاتيجياً 

يف مس��اندة هذا املسار، وأنه لوال هذا الدور لكان من 

املمكن أن تتعرث م��رص يف إنجاز تلك الخطوة، وبالتايل 

تصب��ح املنطقة كله��ا مفتوحة عىل احت��امالت كارثية 

سوداء.

ولذلك، فقد توات��رت املؤرشات التي تؤكد أن مرص، يف 

ظل قيادة الس��ييس، تدرك، وتقدر هذا الدعم الحيوي، 

وأنه��ا أيضاً قادرة عىل مبادلته مبا يس��تحقه ويليق به 

عىل صعيد العاقات املرصية- الخليجية.

يف الش��هور ال� 11 األخرية، توات��رت تقارير عن صفقة 

س��اح رويس ملرص، بقيم��ة تبلغ نحو ثاث��ة مليارات 

دوالر، وه��ي التقارير التي تع��ززت بزيارة ناجحة قام 

بها املش��ري الس��ييس حني كان وزيراً للدفاع ملوس��كو، 

حيث التقى الرئيس بوتني، للتأس��يس لتعاون مرصي- 

رويس، بدا أنه يتقدم باطراد.

ويف غض��ون ذلك، أقام��ت القوات املس��لحة املرصية 

مناورات مع نظرياتها يف كل من الس��عودية واإلمارات 

اجليش املصري ال 
ميكن أن يتقاعس 

عن لعب دور يف 
صيانـة اآلمـن 

القومي العربي 
وخصوصًا أمن 

منطقة اخلليج 

الرئيس السييس ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يف حوار مشرتك

   الجابر خالل تفقده إلحدى املشاريع اإلقتصادية يف مرص
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ستكون مرص مطالبة بأن تنجز بفاعلية بقية استحقاقات 

“خريطة طريق املس��تقبل”، مبا يتضمنه ذلك من احتواء 

السييس ملخاطر اإلرهاب واملعارضة “اإلخوانية” الداخلية 

املدعومة من الخارج، واالس��تجابة للتحديات االقتصادية 

الصعبة يف ظ��ل ضخامة الدين، وتفاق��م العجز، وتهاوي 

االقتصاد، ومحدودية املوارد، وزيادة التوقعات، وهو األمر 

الذي س��يمكنها من الوفاء بدورها ع��ىل النحو األمثل يف 

إطار هذا املحور الجديد.

كام س��تكون دول الخليج مطالبة بتحدي بعض الضغوط 

الداخلية، ومواصلة تقديم الدعم املادي ملرص ملساعدتها 

يف النهوض، وهو أمر ال يبدو صعباً، وسيكون هناك نتيجة 

لذلك ما ميكن اعتباره “محوراً اسرتاتيجياً خليجياً- مرصياً 

جديداً”، يوفر عمقاً اسرتاتيجياً، وشبكة أمان مادية صلبة، 

ودعامً سياسياً ومعنوياُ، يحتاجه الجانبان.

والبحرين واألردن وعدد آخر من البلدان.

ميك��ن القول إن هن��اك  معطيات تش��ري إىل ما ميكن 

اعتباره تكريساً ل� “تحالف مرصي- خليجي اسرتاتيجي” 

أكرث عمقاً من ذلك الذي كان قامئاً يف ظل رئاسة مبارك، 

وأكرث ديناميكية واتس��اعاً وتركيزاً عىل الجانب األمني، 

دون أن يغفل املجاالت األخرى.

من الجانب املرصي، كان تأكيد السييس، ووزير الدفاع 

صدقي صبح��ي، واضحاً عىل أن “أم��ن مرص من أمن 

الخلي��ج”، وأن كا الجانب��ني ميثل “عمقاً اس��رتاتيجياً” 

للجانب اآلخر.

“مسافة السكة”

وأكرث من ذلك حدث، حني س��ئل الس��ييس نفس��ه يف 

مقابل��ة أجرتها معه قناة “س��كاي ني��وز العربية” عن 

دور القوات املسلحة املرصية إزاء أمن الخليج، إذ قال 

بوضوح: “سنكون حارضين مسافة السكة”.

لقد كرر الس��ييس عبارة “مسافة السكة” أكرث من مرة 

يف لقاءات عديدة الحقة.

تعن��ي تلك العبارة، مبا ال يدع مجاالً للش��ك، أن مرص، 

يف ظ��ل قي��ادة الس��ييس، تعت��رب أن أي تهدي��د ألمن 

دول الخليج العربية، وخصوصاً اإلمارات والس��عودية 

والكوي��ت، مبنزلة تهديد ألمنها، وبالتايل فإنها س��تضع 

كل قوتها “الناعمة والصلبة” ضد أي اس��تهداف عدايئ 

لتلك الدول.

س��يمكننا أن نعت��رب أن محوراً جديداً نش��أ يف اإلقليم، 

وأن هذا املحور يضم اإلمارات والس��عودية والكويت 

والبحري��ن إىل جانب م��رص واألردن، وأن��ه لن يكون 

“محوراً سياس��ياً” يكتفي بالتنس��يق والدعم السيايس 

املتبادل فقط، كام لن يقترص عىل التعاون االقتصادي، 

ول��ن يكتفي بالتب��ادل التج��اري والثقايف واملس��اندة 

اإلعامية، لكنه س��يتجاوز كل ذلك إىل ما ميكن اعتباره 

تفعي��اً آللية “دفاع مش��رتك”، وتعاون��اُ أمنياُ ال يخص 

حامية الس��يادة والس��امة الرتابية فق��ط، ولكنه ميتد 

ليشمل أيضاً مجابهة التهديدات األمنية بكافة صورها.

ستنشأ بعض املش��كات التي ميكن أن تحد من تطور 

هذا التحالف أو تقلص فاعليته؛ منها أن مرص يف حاجة 

إىل مزيد من الدع��م املادي لتكون قادرة عىل مجابهة 

التحدي��ات الداخلية، مبا ميكنها م��ن الوفاء بدورها يف 

هذا االستحقاق الخارجي.

ومن تلك التحدي��ات أيضاً ما يتصل بالضغوط الدولية 

التي ال تفضل أن تكون هناك “قوة صلبة” أخرى قادرة 

ع��ىل تغيري موازين ال��رصاع أو التنافس يف هذا اإلقليم 

الحيوي لها وللعامل أجمع.

وم��ن بينها أيضاً م��ا يتعل��ق بالعنرص اإلي��راين الذي 

سيعترب أن هذا املحور الجديد ميثل خصامً من قدراته، 

وتحجي��امً لتفوقه، الذي يطم��ح يف أن ميكنه من فرض 

هيمنة إقليمية عىل الساحل الغريب للخليج.

متيز مترين )زايد 1( 
بالضخامة واإلتساع 

وتنوع املهام 
وحظي بإهتمـام 
الفت من قيادات 

البلدين  

   رئيس األركان خالل املباحثات الثنائية مع وزير الدفاع املرصي

   أحدث نظم التدريب العسكري
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متكيــن املـــرأة اإلماراتيـة..
 رؤية قيادة واسرتاتيجية دولة

وقد شهدت مكانة املرأة ودورها يف املجتمع تطوراً ملحوظاً 

متاش��ياً مع مس��رية التنمية االقتصادية واالجتامعية لوطننا 

الغايل، وترجمة لرؤية قيادية وتوجيهات ودعم وتش��جيع 

مس��تمر من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة “يحفظه الله”، ما أفسح املجال ليكون 

البنة اإلمارات دورها الريادي باملش��اركة يف عملية التنمية 

الشاملة املستدامة، ونس��تذكر بكل الفخر ما قاله صاحب 

الس��مو رئيس الدولة “حفظه الله”: “لقد تجاوزنا يف دولة 

اإلمارات التمييز بني امل��رأة والرجل، فاملعيار هو الكفاءة، 

والقدرة، والتميز، ونحن فخورون مبا أنجزنا”.

وي��أيت هذا التوجه اس��تكامالً طبيعياً ومباركاً للمس��رية 

العط��رة للقائ��د املؤس��س املغفور ل��ه بإذن الله الش��يخ 

زايد بن س��لطان آل نهيان “طيب الل��ه ثراه”، الذي وضع 

أول خطة اس��رتاتيجية للمرأة يف دول��ة اإلمارات ركزت يف 

حينها ع��ىل تعليم ومتكني املرأة، بوصفه��ا مربية األجيال، 

والري��ك الفاعل يف عملية البن��اء والتنمية، ولن ننىس أن 

الوالد املغفور له الشيخ زايد كان نصري املرأة األول، فطوال 

مسريته العطرة مهد الطريق للمرأة اإلماراتية لتتبوأ مراكز 

قيادية ولتخطو بكل ثقة لتش��ق طريقها وتدخل وتشارك 

بنجاح يف مج��االت العمل املختلف��ة يف الدولة، فقد أعلن 

“طي��ب الله ثراه” بكل وضوح: “إنن��ي مع املرأة وأؤيدها 

دامئاً متى متتعت وتس��لحت بالعلم واإلميان وحب الوطن 

والتزمت بعاداتها وتقاليدها وتراثها العريب اإلسامي”.

ومن هذا املنطلق جاء تعزيز دور املرأة اإلماراتية نتيجة 

رؤية اس��رتاتيجية متكاملة وتوج��ه مدروس، ومل يكن وليد 

املصادف��ات أو الظ��روف ألن “بروز دور امل��رأة يف الحياة 

العام��ة اإلماراتية قائم عىل خي��ارات تنموية وطنية، ولقد 

وصلن��ا يف عملية متكينها إىل س��قف الطم��وح، فمدنياً، ال 

متييز بينها وبني الرجل، فهي تتمتع بالحقوق كافة، وتؤّدي 

الواجب��ات كاف��ة ... والنجاح الذي حّققت��ه يف كل املواقع، 

مؤرش عىل قدرتها عىل النجاح، إىل جانب دورها يف اإلدارة 

والتخطيط ملس��تقبل وطن هي نصف��ه” كام عرب صاحب 

السمو رئيس الدولة “حفظه الله”.

تجربة فريدة ومتميزة
وال يفوتنا يف هذا املقام أن نش��ري إىل الدعم املتواصل والا 

محدود الذي تقدمه أم اإلمارات سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك، حفظها الله، لبناتها بن��ات اإلمارات منذ البدايات، 

فه��ي الق��دوة والرائدة يف جميع مب��ادرات دعم ومتكينها 

املرأة؛ فقد حققت املرأة اإلماراتية خال الس��نوات القليلة 

املاضية إنجازات كب��رية، ومتكنت من التجاوب الفاعل مع 

حركة الحياة ومتغرياتها عىل أرض وطنها، وذلك بفضل دعم 

سموها املتواصل للمرأة اإلماراتية، وخصوصية النهج الذي 

طرحت��ه ونفذته بنج��اح يف مجال العمل النس��ايئ عموماً؛ 

والذي يتميز بالتوازن ما بني السعي عىل االنفتاح عىل روح 

العرص من جهة، واملحافظة عىل األصالة والعادات العربية 

والتقالي��د اإلس��امية من جه��ٍة أخرى، إمياناً من س��موها 

بأن الحفاظ عىل الهوي��ة الوطنية يف إطار من الخصوصية 

والتميز الثقايف هو من الضامن��ات املهمة لتحقيق التقدم 

املنش��ود؛ فأفكار س��موها وأقوالها وأفعالها سموها الدالة 

عىل ذلك كثرية ومتعددة يف مجال متكني املرأة اإلماراتية من 

املشاركة السياسية منذ البدايات والدعوة لفتح األبواب لها 

لانضامم للمجلس الوطني االتحادي، ومنها قولها، حفظها 

الل��ه: “من حق ابنة اإلم��ارات أن تعيش أزهى العصور يف 

ظ��ل القيادة الحكيمة لصاحب الس��مو رئيس الدولة، وأن 

تدخل معرتك الحياة النيابية لتش��ارك يف صناعة القرار عرب 

االنضامم لعضوية املجلس الوطن��ي”. وأضافت: “صاحب 

الس��مو رئيس الدولة يس��بق بأفكاره أحامنا جميعاً، وهو 

حني يؤكد عدم وجود عوائق تحول دون مش��اركة املرأة يف 

العمل السيايس إمنا يعرب عن حلم مستحق البنة اإلمارات”.

ويف خض��م كل ه��ذه التط��ورات فإنه يج��ب أاّل ننىس 

ال��دور الريادي الذي تلعب��ه املرأة اإلماراتي��ة يف املجتمع 

كأم وزوجة وأخت ومواطنة عرب دورها األس��ايس واملهم يف 

حفظ لُحمة األرسة اإلماراتية، واملحافظة عىل قيم وتقاليده 

املجتمع اإلمارايت وغرسها يف األبناء، هذا الدور الذي ال يقل 

أهمية عن أدوارها االسرتاتيجية األخرى يف مجاالت العمل 

املتعددة.

تفعيل دور املرأة
متيزت جهود دولة اإلمارات لتفعيل دور املرأة يف القطاعات 

املختلفة باتباعها خطط��اً منهجية فاعلة تعمل عىل تعزيز 

مكان��ة املرأة يف جمي��ع املجاالت االقتصادية والسياس��ية 

واالجتامعي��ة والثقافية من خال تنمي��ة وتأهيل الكوادر 

النسائية لتفعيل مساهمتهن يف دعم املسرية التي تشهدها 

دول��ة اإلمارات حتى يتبوأن أعىل املراكز القيادية يف جميع 

ميادين التنمية عن طريق تس��ليحهن بالعلم وتشجيعهن، 

وق��د قطفت ابنة اإلمارات مثار هذا الدعم الكبري املتواصل 

إنج��ازات باه��رة يف ش��تى امليادين ومبختل��ف املقاييس 

وعىل جمي��ع األصعدة العلمية والعملية واالجتامعية، وأنا 

شخصياً واحدة منهن.

إن النهضة النس��ائية التي تشهدها اإلمارات قد جاءت 

نتيجة للجهد الثقايف التعليم��ي الذي تبذله الدولة بفضل 

بقلم:
معايل د. أمل عبداهلل القبيسي

النائب األول لرئيس اجمللس 
الوطني االحتادي

مدير عام جملس أبوظبي 
للتعليم

لقد لعبت املرأة اإلماراتية - وال 

تزال - دوراً حيوياً يف مجتمع 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

حيث يضمن دستور الدولة 

حقوقاً متساوية للمرأة والرجل 

يف شتى املجاالت.

استراتيجيات
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رعاي��ة القي��ادة الحكيمة ودعمه��ا؛ وهي الت��ي اهتمت 

اهتامماً كبرياً باإلنس��ان رجاً كان أم امرأة، وبفضل الجهود 

الت��ي تبذلها س��مو الش��يخة فاطمة بنت مب��ارك يف دعم 

املرأة يف كل املجاالت، نتيجة لكل تلك الجهود اس��تطاعت 

امل��رأة اإلماراتية أن تحظ��ى بتمثيل حضاري راق وبحضور 

ق��وي واثق يف كث��ري من املحافل العربية والدولية بش��كل 

يعكس م��دى ما وصلت إلي��ه يف دولتنا م��ن تطور ثقايف 

وحضاري ومهني يف جميع املجاالت، وبفضل رؤية قياداتنا 

االس��رتاتيجية ودع��م مجتمعن��ا وإخاص بناتن��ا أصبحت 

اإلم��ارات منوذجاً ملا يجب أن يكون عليه العمل النس��ايئ 

من حيوية وفاعلية وح��رص عىل إحداث تحوالت إيجابية 

يف حي��اة املرأة، وتغيري إىل األفضل وتوفري جميع الوس��ائل 

املمكن��ة إلرشاك امل��رأة يف التنمية من خ��ال رفع قدراتها 

العلمية والعملية.

وال أّدل عىل ذلك مام حازته املرأة اإلماراتية من تكريم 

مؤخ��راً؛ حيث صنف تقرير عاملي مختّص يف قياس التطور 

االجتامعي عىل املس��توى العاملي دول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة يف املرتبة األوىل عاملياً يف مؤرش احرتام املرأة، وجاء 

التقري��ر بتوصية م��ن »مجلس األجندة ال��دويل« التابع ل� 

»املنتدى االقتص��ادي العاملي«، والذي يقيس مدى التطور 

االجتامعي يف الدول كمقياس جديد مكمل لتقارير التطور 

االقتصادي، وليمثا معاً معياراً رئيس��ياً لقياس مس��تويات 

التنمية يف دول العامل. كام تم مؤخراً تسليم جائزة لعضوات 

املجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

من قب��ل الربمل��ان األورويب ومنظم��ة النس��اء الربملانيات 

العاملية لحص��ول دولة اإلمارات عىل املرتب��ة األوىل عربياً 

يف جرس الفجوة بني الجنس��ني، وتحقي��ق املرتبة األوىل يف 

املساواة بني الجنسني.

وقد س��جلت اإلم��ارات إنجازات تاريخي��ة حققت لها 

الس��بق يف ميادي��ن مختلفة؛ ونتيجة لذل��ك حققت املرأة 

يف دول��ة اإلمارات ويف وقت قيايس م��ا مل تتمكن نظرياتها 

عىل الصعيد الخليجي والعريب والدويل من تحقيقه؛ ويعود 

ذل��ك النط��اق متكني امل��رأة اإلماراتية من منظور واس��ع 

وش��امل متناغم مع ثقافتنا وتقاليدنا ألداء دورها القيادي 

يف خدم��ة الوطن والعامل ومش��اركتها يف عملية التنمية يف 

بادها لتحقي��ق أهداف التنمي��ة االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية والسياسية املرجوة. 

ويش��كل التناغم والتكامل الفذ بني املبادرات التنموية 

والثقاف��ة والتقاليد املحلي��ة عنرص الق��وة الرئيس لنجاح 

جه��ود دولة اإلم��ارات يف هذا املج��ال، إذ إن الرتكيز عىل 

تس��ليح املجتمع ش��باناً وش��ابات بالعلم وترس��يخ القيم 

الثقافي��ة ملجتمعنا أّمن الوع��ي الكامل لدى الرجل واملرأة 

بدور املرأة وجعلها أه��اً للثقة من خال اإلميان بقدراتها 

ودع��م طموحاتها وإنجازاتها، ورس��خ القناعة الكاملة بأن 

دور امل��رأة تكاميل م��ع الرجل يف بن��اء املجتمع والوطن، 

فه��ي رشيك��ة الرجل يف نجاحه كام ه��و لها رشيك يف كل 

نجاح؛ وأبرز دليل عىل ذلك اإلنجازات املشهودة للمرأة يف 

االقتصاد والسياسة والعلوم.

رؤية شاملة
ولع��ل أفضل تعب��ري عن هذه الرؤية الش��املة هو ما ظل 

الوالد املغفور له الش��يخ زايد “رحم��ه الله وطيَّب ثراه”، 

ي��ردده دامئ��اً: “إن م��ا تفعله دول��ة االتحاد وتس��عى إىل 

تحقيقه لبنت اإلمارات، هو يف الحقيقة تعويض عام فاتها، 

وتكريم لألمهات والجدات يف ش��خصها..إنه واجب يلزمنا 

ب��ه الدين، ورضورة تفرضها طبيعة العرص..واحتياج تؤكده 

متطلبات التنمية، فلن نحقق آمال الش��عب ونصفه مكبل 

بقي��ود املفاهي��م البالية، أو معطل عن املش��اركة بدعوى 

تقالي��د واتجاهات تتع��ارض مع جوهر الدين، وفلس��فة 

الرتاث ودروسه، ومنهج العرص يف تفسري قانون الحياة”.

لكن ما تجب اإلشارة إليه هنا أن العمل السابق والنجاح 

الذي تحقق ال يعني أنه بإمكاننا االسرتخاء، بل عىل العكس 

من ذلك يجب أن يشكِّل لنا حافزاً لتحقيق قفزات تنموية 

أكرب يف املس��تقبل انطاقاً من قول صاحب الس��مو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”: “إننا 

اليوم عىل مش��ارف مرحلة جدي��دة غايتها تكريس مبادئ 

س��يادة القانون وقيم املساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص”، 

ف��إن املرأة اإلماراتية تحظى بدع��م ال محدود من القيادة 

الرش��يدة حيث حظيت بتكافؤ الفرص عىل جميع الصعد 

ومنه��ا التعليم والعم��ل واألعامل االقتصادية واملش��اركة 

السياس��ية وغريها من املجاالت األخرى، واآلن هي مرحلة 

اس��تكامل البناء والتميز والعطاء للحفاظ عىل ما قدمه لنا 

اآلباء، والتطلع بثقة وفخر نحو املس��تقبل املزدهر لوطننا 

ومجتمعنا وأمتنا.

اإلماراتية والتعليم
حرص��ت امل��رأة اإلماراتي��ة عىل االس��تفادة م��ن الفرص 

التعليمي��ة التي توفره��ا الحكومة، وجعل��ت من التعليم 

أداة للتمك��ني ال��ذايت من جه��ة، واملس��اهمة الفاعلة يف 

بن��اء مجتمعه��ا من جه��ٍة أخ��رى، فأعداد اإلن��اث الايت 

يلتحقن بامل��دارس ويواصلن مس��ريتهن التعليمية وصوالً 

إىل مؤسس��ات التعليم العايل والدراس��ات العليا يف زيادة 

مط��ردة، ووفقاً لإلحصاءات الرس��مية فقد بلغت معدالت 

التعلي��م بني املواطنات نس��بة مرتفعة بلغ��ت 90%، كام 

ميكن إدراك التفوق العددي الواضح لإلناث عىل الذكور يف 

جميع مستويات ودرجات التعليم.

فعىل س��بيل املثال ال الحرص فقد ش��كَّلت اإلناث نسبة 

72% من إجاميل أعداد الطلبة املواطنني مبؤسسات التعليم 

الع��ايل الحكومية خال العام ال��درايس 2013/2012، كام 

ش��كَّلن قرابة 70% من إجاميل الخريجني املواطنني يف تلك 

املؤسسات. 

ويف إطار ما حققته املرأة يف دولة اإلمارات العربية عىل 

مستوى املؤرشات التعليمية تشري اإلحصاءات الحديثة إىل 

أن نس��بة اإلناث إىل الذكور يف التعليم الجامعي يف الدولة 

ق��د وصل��ت إىل نح��و 136.6%، إىل جان��ب ذلك وصلت 

نس��بة اإلناث إىل الذكور يف التعلي��م الثانوي يف الدولة إىل 

نح��و 103.6% للع��ام ال��درايس 2012/2011، وه��ي من 

قدمت اإلمارات 
منوذجًا عامليًا 

يحتذى به يف رؤيتها 
االسرتاتيجية التنموية

حرصت اإلماراتية 
على االستفادة من 

الفرص التعليمية 
وجعلت من التعليم 
أداة للتمكني الذاتي 

واملساهمة الفاعلة 
يف بناء جمتمعها

متيزت جهود الدولة 
لتفعيل دور املرأة يف 
القطاعات اخملتلفة 

بإتباعها خططًا 
منهجية فاعلة 

تعمل على تعزيز 
مكانة املرأة يف جميع 

اجملاالت
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أعىل النس��ب يف العامل، ويعود السبب يف ذلك إىل تشجيع 

الدولة واألرس عىل تعليم الفتيات، باإلضافة لبعض العوامل 

األخرى التي أسهمت يف تقدم تعليم الفتيات اإلماراتيات.

ويف ظل اس��رتاتيجية دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة 

الرامية إىل بناء مجتمع املعرفة واقتصاد قائم عىل املعرفة، 

وما توليه حكوم��ة اإلمارات من اهت��امم بتنمية مواردها 

البري��ة، ويف مقدم��ة ذل��ك توف��ري فرص تعلي��م لإلناث 

والذك��ور، فقد حقق��ت املرأة اإلماراتية تقدم��اً نوعياً عىل 

صعيد مش��اركتها يف العملية التعليمية، مام انعكس إيجاباً 

عىل معدالت تعليم املرأة ووصوله��ا يف املراحل التعليمية 

العليا لنسب مرتفعة.

وتحقق العديد من الطالبات اللوايت يدرسن يف مختلف 

التخصصات نتائج متميزة س��واء يف الدراس��ة الجامعية أو 

الدراسات العليا، وهؤالء ميثلن كوادر برية مؤهلة تغطي 

قطاعات حيوية يف الدول��ة؛ هي يف أمسِّ الحاجة إليها من 

أجل مواصلة ازدهارها وتحقيق أهدافها وخططها وضامن 

تقدمها واس��تدامته، ه��ذا باإلضافة إىل الع��دد الكبري من 

حمل��ة الدكتوراة والايت ميارس��ن دوره��ن التنموي املهم 

كأعضاء هيئة التدريس يف جامعات وكليات الدولة.

اإلماراتية والعمل
شهدت حصة املرأة يف قوة العمل املواطنة ارتفاعاً ملحوظاً، 

حيث ارتفعت من 13% يف عام 1995 إىل حوايل 34.1% يف 

عام 2008، وهو ما أدى إىل ارتفاع نسبة القوى العاملة من 

املواطنني بصفة عامة يف س��وق العمل يف الدولة من %8.9 

يف عام 2006 إىل 9.1% يف عام 2008، وتجدر اإلش��ارة هنا 

إىل أن معدل مش��اركة املرأة اإلماراتية يف القوى العاملة يف 

سوق العمل تعد من أعىل النسب بني الدول العربية حيث 

تبلغ نسبة النساء يف القوى العاملة يف املؤسسات الحكومة 

االتحادية 66% من إجاميل قوة العمل يف تلك املؤسسات.

ولقد أصبح تعزيز مش��اركة املواطنني يف س��وق العمل، 

والسيام يف القطاع الخاص، واحداً من األهداف االسرتاتيجية 

األساس��ية التي تس��عى حكوم��ة دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة إىل تحقيقها يف مجال االقتصاد، ويس��اعد يف ذلك 

متكُّن امل��رأة اإلماراتية وامتاكها للعل��م والكفاءة، واألهم 

من ذل��ك كله هو أن لديه��ا الرغبة والدافعي��ة والطموح 

واالستعداد التام للمساهمة بدوٍر أكرب يف سوق العمل.

وتعمل امل��رأة اإلماراتي��ة حالياً يف مختل��ف الوظائف 

يف القطاع��ني الحكومي والخاص، ومنها مج��االت التعليم 

والصحة والهندسة والعلوم واإلعام واالتصاالت وتكنولوجيا 

الحاسب اآليل والطريان والطاقة املتجددة والنووية واألزياء 

والتصمي��م والتجارة والقض��اء والقوات املس��لحة، حيث 

ش��قَّت املرأة طريقها بنج��اح إىل ش��تى الوظائف املتاحة 

سواسية مع أخيها الرجل.

وال تقترص الفائدة من دخول املزيد من النس��اء إىل عامل 

املش��اركة االقتصادية عىل املساهمة يف زيادة دخل األرسة 

والدخل القومي فحس��ب، بل يعترب ذلك مضاعفاً اقتصادياً 

يعود بالنفع عىل الدولة كلها، ويس��اعد عىل تحقيق الرؤى 

واألهداف االسرتاتيجية للدولة عرب توطني الوظائف املهمة، 

وتحقيق درجة من االكتفاء الذايت.

وهن��اك عدد كب��ري ومطّرد من املواطن��ات الايئ يدرن 

األع��امل التجارية، فوفقاً ملجلس س��يدات أعامل اإلمارات 

فإن حوايل 13 ألف س��يدة إماراتية ميتلكن قرابة 200 ألف 

رشك��ة داخل الدولة، وبخ��اف مجال الصناع��ات اليدوية 

التقليدية ومواد التجميل، فإن املواطنات يستثمرن رؤوس 

أموالهن وميارس��ن نش��اطهن التجاري يف مجاالت التجارة 

والخدم��ات املالي��ة، والعق��ارات، والس��ياحة، واملعارض، 

والهندس��ة، والخدم��ات، وغريه��ا الكثري، ومؤخ��راً أثبتت 

املرأة اإلماراتية جدارتها وقدرتها عىل االبتكار يف املش��اريع 

التجارية، حيث تس��هم بنس��بة 35% يف املشاريع الصغرية 

واملتوس��طة التي ميولها صندوق خليف��ة، بقيمة تجاوزت 

113 مليون درهم، كام أنها كمس��تثمرة بلغت مساهمتها 

حجامً كبرياً يف أسواق األسهم املحلية.

وجدير بالذكر أن املرأة اإلماراتية تش��ارك يف األنش��طة 

االقتصادية بس��بب رغبتها يف تحقيق ذاتها، واملساهمة يف 

مناء وطنها وازدهاره، ولذلك ينبغي النظر بعني التقدير إىل 

املشاركة الجوهرية لسيدات األعامل اإلماراتيات يف مسرية 

التنمي��ة االقتصادية واالجتامعية الش��املة التي تش��هدها 

الدولة حالياً.

املشاركة السياسية
مثلت إعادة تشكيل املجلس الوطني االتحادي قفزة هائلة 

ملش��اركة املرأة اإلماراتية يف العملية السياس��ية يف وطنها، 

فقد أصبح للمرأة حوايل ربع مقاعد املجلس بعد أن كانت 

غري ممثلة فيه، وبذلك مكَّنت عملية إعادة تشكيل املجلس 

الدول��ة من تضيي��ق الفارق بصورة كبرية بني الجنس��ني يف 

املشاركة السياسية.

وقد شهدت أول انتخابات عامة يف دولة اإلمارات والتي 

جرى تنظيمها يف عام 2006 معدالت مشاركة عالية للذكور 

واإلناث عىل الس��واء، وترشحت 65 س��يدة يف االنتخابات، 

واستطاعت سيدة أن تفوز يف أول انتخابات جرت يف دولة 

اإلمارات، كام ضم املجلس الوطني االتحادي تسع سيدات 

م��ن مختلف اإلم��ارات، وبذل��ك أصبح املجل��س الوطني 

االتحادي يضم أكرب نس��بة متثيل للنساء عىل مستوى دول 

مجل��س التعاون الخليجي حي��ث بلغت 23% من إجاميل 

مقاعد املجلس الوطني االتحادي.

وتش��ارك امل��رأة اإلماراتية يف الحياة السياس��ية لوطنها 

عىل املستويات كافة، وتشمل املناصب التي تقلدتها وزراء 

يف الحكوم��ات االتحادية، ونائب رئي��س املجلس الوطني 

االتح��ادي، ومناص��ب يف الس��لك الدبلوم��ايس، ومناصب 

قيادية يف الجهات الحكومية بلغت 30%، ويعترب توس��يع 

مشاركة املرأة يف الحياة السياسية جزءاً ال يتجزأ من عملية 

التحديث السيايس التي تشهدها الدولة ودستورها.

لق��د ألقت األقس��ام أع��اه الضوء عىل مش��اركة املرأة 

املتزايدة يف التعليم، وسوق العمل، والحياة العامة، وبعض 

اإلنجازات التي حققتها، وعىل مدار العقود القليلة املاضية 

حققت الدولة تقدماً كبرياً يف تطبيق “االسرتاتيجية الوطنية 

للنهوض بامل��رأة” التي تم وضعها يف ع��ام 2002، وأكدت 

الهدف االسرتاتيجي املتمثل يف تفعيل دور املرأة ومشاركتها 

اإليجابية يف املجتمع، وال ش��ك يف أن املواطنات يلعنب دوراً 

حيوياً متزايداً مقارنة باملايض.  

وختام��اً، إن إلقاء الضوء عىل إنج��ازات املرأة اإلماراتية 

يحتاج إىل مس��احة كبرية ومؤلفات نظ��راً لكرثة اإلنجازات 

ومتان��ة املكتس��بات وعمق التجرب��ة، ولكننا ب��كل فخر 

كإماراتي��ات ندي��ن بالفض��ل يف كل ذل��ك إىل رؤية قيادة 

حكيمة آمنت بأهمية متكني املرأة وتسليحها بالعلم وفتح 

جميع أب��واب العمل والتف��وق أمامها، وإىل اس��رتاتيجية 

ش��املة متوازنة حققت املرأة اإلنج��ازات من خالها، وإىل 

ش��عب اإلمارات الواثق بقدرات امل��رأة والداعم لها، وإىل 

امل��رأة اإلماراتي��ة التي كان��ت مثاالً يفتخر ب��ه من حيث 

تقدمه��ا وعلمها وإخاصها يف عمله��ا وقدراتها الكبرية مع 

حفاظها عىل السمعة الغالية وخصوصية ابنة اإلمارات•

88

استراتيجيات

|  العدد 510  | يوليو 2014  |



زايد العطاء 
ع��ىل طاولة املكت��ب توجد أجندة تقويم ميالدي ويف نف��س الوقت هجري، حيث 
يوج��د بني صفحاته��ا تواريخ عديدة دونت ألهم املناس��بات التي ستش��هدها هذه 
الس��نة، ويف ش��هر يوليو من العام 2014، تبقى املناس��بة االهم التي نفتتح بها هذه 
االيام هي معانقتنا لش��هر رمضان املبارك، هذا الشهر الذي حرص الجميع يف اجندته 
أن يقلب الصفحة إىل الجانب الهجري ويصافح ضيفاً عزيزاً عىل قلوبنا هو« الكريم » 

شهر الخري والربكة، فكل عام وانتم واالمة االسالمية جمعيا بخري وسالم.
يف هذه الصفحة التاس��عة من التقويم الهج��ري، كان رمضان كعادته يحمل نفس 
املالم��ح والصفات والنكه��ات مع يشء من الرذاذ البارد ع��ىل قلوبنا، والذي نحتاجه 
ه��ذه امل��رة لريطب أجواء حرارة الصيف املرتفعة ، فه��و حبيب ألهله وال يرىض لهم 

املتاعب والشقاء، هو معطاء بخريه ودامئا مينحنا جزيل العطاء.
يف رمضان » سبحان الله » كل يشء مختلف، القلوب نقية والوجوه واقعية والخري 
ب��ال حدود، مع أجواء تفي��ض بألفة األه��ل واألصدقاء، واألهم العالق��ة األكرث إميانا 
وروحانية و الصلة برب العباد، ولعله الش��هر الذي يذكرنا بوجه مل ننس��اه يوما حني 
رح��ل » وجه الوالد زاي��د » رحمه الله ، وذلك يف يومه التاس��ع عرش الذي ال ينىس، 
والذي احترض التاريخ  فيه ليس��جل عالمة باقية يف رمضان، هي ذاتها حكاية العطاء 
يف االنس��ان، ولكن يبقى السؤال الذي يفرض نفس��ه: ما هي العالقة يا ترى بني زايد 

االنسان و شهر العطاء رمضان؟
نعم،، جميعنا يتفق ان رمضان هو شهر الخري والعطاء، وجميعنا ال يختلف أن زايد 
ه��و زايد الخري املعطاء، ومل ال ؟ وهو بوفائه كان دامئا هو الس��خي للقريب والبعيد 
ه��و االم��ان والوالد، هو من علمنا يف رحيله، أن م��ن الفاجعة املُرة تولد حياة أخرى 
تستمر بنهجه ُحرة، وأن االنسانية حني تخرس مثله قائد، فعوضها بخري سلف والحارض 
ش��اهد، وهذا ما جعلنا نس��تبرش خريا بتصدر دولة االمارات العربية املتحدة املحافل 
االنس��انية، وحصولنا عىل املركز األول يف املجاالت االنسانية، وفقاً إلحصاءات منظمة 
التع��اون االقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مق��راً لها ، والتي اكدت عىل ان 
مساعدات الدولة عامليا خالل 2013 ، بلغت نحو تسعة عرش مليار درهم، مبا يف ذلك 

الهبات والدعم االنساين والخريي.
العالق��ة بني رمضان وزايد لها نكهة خاص��ة من العطاء، هذه التي جعلت من يوم 
رحيله ) 19 رمضان( يوماً حمل ش��عار » يوم زايد للعمل اإلنس��اين«، هذا اليوم الذي 
جاء مببادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب، حيث ش��هدت املبادرة يف عامه��ا االول نحو1500 
فعالية حكومية وخاصة وأهلية، والتي تركت االثر االكرب بني املبادرات النوعية الرائدة 
يف العمل االنس��اين وعىل مستوى العامل، وصدق سموه حني قال  بهذه املناسبة: »إن 
زايد زعيم عاملي لإلنس��انية«، وه��و كذلك عاملي بخريه املمتد ال��ذي ينترش و يعم، 

وبيده الخرضاء التي مازالت بأبنائه تلبي النداء وتعاون املحتاج من بني االمم.
كل هذا يجعلني فخورة ألقول اليوم : عونك يا وطن.

عونك يا 
وطـــــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 
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إن هذا املقال يسعى إىل إدراك األبعاد االسرتاتيجية 

إلص��دار هذا القانون، الذي يهدف إىل تش��كيل “قوة 

اإلم��ارات” لحامية ح��دود الوطن يف دول��ة اإلمارات 

العربية املتح��دة، ويجعل خدمة “جي��ش اإلمارات” 

إلزامي��ة للذك��ور واختياري��ة لإلناث وتش��مل جميع 

املواطنني الذكور الذين هم يف س��ن 18 س��نة أو أنهوا 

دراستهم الثانوية ومل تتجاوز أعامرهم 30 عاماً، وتقرر 

أن تك��ون م��دة الخدم��ة الوطنية 9 ش��هور لحاميل 

شهادة الثانوية العامة، وسنتني لحاميل مؤهل أقل من 

الثانوية العامة.

ماهية الخدمة الوطنية؟
تع��د الخدم��ة الوطني��ة أح��د منطلق��ات التخطيط 

االس��رتاتيجي لتنظيم الدفاع ع��ن الدولة، فهي إحدى 

قوى االس��رتاتيجية الدفاعية التي تبنى عليها منظومة 

حامية األمن الوطني يف ش��قه العس��كري، من خال 

إس��هام املواطن يف الدفاع عن أمن وطنه ومكتسباته، 

وم��ن ثم فهي تش��كل أحد الروافد األساس��ية لتعزيز 

قدرات القوات املسلحة ودعمها ملواجهة أي تحديات 

أو مخاط��ر تؤثر عليها يف تنفيذها ملهمتها الرئيس��ية، 

ويف الوق��ت ذات��ه تعمل ع��ىل مس��توى الدولة عىل 

دعم األجيال الجدي��دة من املواطنني بخربات متنوعة 

تفيده��م يف حياتهم اليومية وتغري من نظرتهم للحياة 

ما يجعله��م مواطنني قادرين ع��ىل خدمة وطنهم يف 

كل املج��االت، كام تعزز لديهم قي��م املواطنة والوالء 

واملش��اركة، وتب��ث روح الوطنية وتحمل املس��ؤولية 

وإنكار الذات، وتجعلهم قادرين عىل اإلس��هام يف بناء 

ح��ارض الوطن وصنع مس��تقبله، لذلك ف��إن الخدمة 

الوطني��ة واج��ب اس��رتاتيجي ومهم��ة وطنية وعمل 

مقدس لكل مواطن ومواطنة. 

إن الرؤي��ة االس��رتاتيجية ملاهية الخدم��ة الوطنية 

تنطلق من كونها عم��اً وطنياً مرتبطاً بحامية مصالح 

الدولة العليا وأمنها الوطني، ويس��هم بش��كل مبارش 

وغري مب��ارش يف تحقيق الرتابط االس��رتاتيجي الوطني 

األفق��ي والرأيس بني مكون��ات عنارص الدول��ة: أفقياً 

املواط��ن واألرسة واملجتم��ع اإلمارايت، ورأس��ياً الوطن 

والش��عب والحكومة. ويعزز تحول قيم املواطنة من 

االعت��امد عىل مفه��وم االنتظار واألخ��ذ إىل االنطاق 

نحو نطاق أرحب وأكرث فعالية يجمع فيه بني املبادرة 

واألخذ والعطاء أي تحقيق الرتابط بني حقوق املواطنة 

التي كفلها الدستور وواجباتها التي يحث عليها، فضاً 

عن تنامي الشعور الذايت بأن املواطن مرتكز اسرتاتيجي 

يف منظومة الدفاع الش��امل.لذا ف��إن الخدمة الوطنية 

من الناحية االس��رتاتيجية فرض وليست واجباً، حيث 

إن الف��رض حافز رئييس للمواط��ن ينطلق من ضمريه 

الوطني وشعوره الداخيل الذي يدفعه للمبادرة ليقوم 

بأداء الخدمة الوطني��ة من دون انتظار لطلب أو أمر 

أو قانون، إلميانه العميق بدوره ورسالته وانتامئه لهذا 

الوطن، لذلك فهو يؤدي هذه الخدمة عن قناعة تامة 

بأهميتها االس��رتاتيجية لحامية الوط��ن والدفاع عنه، 

فيب��ذل قصارى جهده ليحقق بتفاٍن وإخاص وتنافس 

بني أقرانه ليؤكد كفاءت�ه يف القيام به�ذه الخدم�ة. 

أما الواج�ب فهو أم�ر إلزامي وإجباري ينفذه الفرد 

خشية العواقب والعقاب دون قناعة ذاتية بأهمية ما 

يق��وم به، لذلك فقد يبحث عن أي حجج ليتهرب من 

تأديت��ه أو ليؤديه بأقل جه��د ودون اكرتاث لنتائج أو 

تداعيات ذلك. 

أسباب تطبيقها يف الدولة
توجد أسباب داخلية وأخرى خارجية أدت إىل تطبيق 

الخدمة الوطنية يف دولة اإلمارات.
التخطي��ط  أن  الداخلي��ة  األس��باب  أه��م  وم��ن 
االسرتاتيجي ملنظومة الدفاع يعتمد عىل القوة البرية 
ذات الكفاءة العالية يف بناء القوات املسلحة، وهو أمر 
يف��رض وجود قوات عاملة وأخ��رى احتياطية تعززها 
يف مهامه��ا يف الس��لم وظروف الط��وارئ، لذا فقد آن 
األوان بع��د أن بلغت الدولة عامها ال� 42 أن تفكر يف 
استكامل قدراتها الدفاعية من القوة البرية املواطنة 
بعد بن��اء القوات العاملة املحرتف��ة، ألنها األقدر عىل 
حامي��ة الوطن ومكتس��باته، فضاً عن تبن��ي الدولة 
اسرتاتيجية “وقائية وتنموية” يف آن واحد، حيث تُعد 
املواطنني ملواجهة التحديات واملخاطر املحتملة لألمن 
الوطني كعمل وقايئ، ك��ام تعمل عىل تعظيم قدرات 
الدولة وصقل مهارات مواردها البرية كعمل تنموي.
ويف الوق��ت ذات��ه آن األوان لتجن��ي الدول��ة مثار 
اس��تثامراتها يف رأس املال الب��ري الوطني الذي كان، 
وال يزال وس��يظل ركيزة بن��اء الدولة ومنجزاتها، فضاً 
عن الحاج��ة إىل زيادة وعي الش��باب مبتطلبات أمن 
وطنهم، باإلضافة إىل أن القوات املسلحة اإلماراتية يف 
حاج��ة إىل رصيد بري كاٍف وال ينضب يدعمها خال 

اخلدمة الوطنية يف اإلمارات.. 
رؤية اسرتاتيجية

قبل الحديث عن الخدمة الوطنية يجب 

أن نضع األمور يف نصابها ونحيل الفضل 

ألصحابه من قيادتنا الرشيدة التي 

صاغت الرؤية االسرتاتيجية لتحقيق 

هذه الخدمة، صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظه الله، الذي يضع دامئاً الوطن 

واملواطن نصب عنايته ورعايته، كام 

تربز الحاجة أيضاً إىل تهنئة الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ويل 

عهد أبوظبي الذي يرعى اسرتاتيجية 

الدولة الدفاعية، فرأى رضورة إعداد 

قانون الخدمة الوطنية، الذي أقره 

مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة حاكم ديب الذي يؤمن 

بقدرة شباب هذا الوطن ودوره يف 

الذود عنه.

بقلم:
معايل سيف العرياين

]األمني العام للمجلس األعلى 
لألمن القومي[
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ظروف الطوارئ واألزمات وحاالت الدفاع عن الوطن.
أما أهم األسباب الخارجية التي دعت دولة اإلمارات 
إىل تطبي��ق الخدم��ة الوطنية عىل ش��بابها فتتمثل يف 
اتساع مهام الدفاع واألمن الوطني وتشعبها وتداخلها 
يف كثري من األحيان األمر الذي يفرض الحاجة إىل تضافر 
جه��ود جميع املواطنني للقيام به��ا، كام أننا نعيش يف 
ع��امل مضطرب عاملياً وغري مس��تقر إقليمياً ما يتطلب 
توعية املواطن��ني بالتحديات والتهدي��دات واملخاطر 

املرتبص��ة بأمننا الوطني م��ن ناحية، وتواف��ر القدرة 
الوطني��ة عىل التعامل معها م��ن ناحية أخرى، كام أن 
هناك حاجة لتحقيق نوع من التوازن االسرتاتيجي بني 

متطلبات األمن والدفاع وحجم القوات املسلحة.
م��ا هي فلس��لفة تأدي��ة الخدمة الوطني��ة للفرد 

واملجتمع والوطن؟
تنطل��ق فلس��فة تأدي��ة الخدم��ة الوطني��ة للفرد 

واملجتمع والوطن من اآليت:

الخدم��ة الوطني��ة رم��ز لتأكي��د الهوي��ة الوطنية 
اإلماراتي��ة، فه��ي تعب��ري واقعي وعميل ع��ن االنتامء 

الوطني ورشف مقدس لكل من يؤديها.
الخدم��ة الوطنية تعزز املواطن��ة وتدعم الوطنية، 
ألنها تحفز الطاقات الكامنة ل��دى املواطن واملواطنة 
ليكون��وا مس��تعدين للذود عن وطنه��م والدفاع عنه 

بأغىل مثن.
الخدمة الوطني��ة تعبري صادق ع��ن قيم التضحية 
والف��داء ألبناء اإلمارات لحامي��ة أمن وطنهم وحامية 

مكتسباته.
إن الخدم��ة الوطنية دعوة ل��كل مواطن ومواطنة 
ليتحملوا مس��ؤوليتهم الوطنية وواجبهم تجاه وطنهم 
ال��ذي حقق لهم األم��ن واألمان ووفر له��م الرفاهية 

ويسعى للحفاظ عىل سعادتهم.
إن الخدمة الوطنية مرتكز رئييس يف ضبط السلوك 
السوي لدى الش��باب، وتدفعهم إىل االلتزام والشعور 
باملس��ؤولية وغ��رس الثق��ة بالنفس وترس��يخ العمل 
الجامعي والشعور باملس��ؤولية نحو األرسة واملجتمع 
والوط��ن والتعام��ل مبوضوعي��ة وانضب��اط يف الحياة 

العملية والعامة.
إن الصفة العس��كرية للخدم��ة الوطنية، وما ينتج 
عنه��ا من تش��كيل ق��وة احتياطية للقوات املس��لحة 
اإلماراتية يعني تعزيز وتقوية ق��درة الدولة وقيادتها 
السياس��ية ع��ىل التعامل مع أي تحديات مس��تجدة، 
س��واء كان��ت متوقع��ة أو مفاجئة، ك��ام أن التجربة 
العس��كرية واحدة من أهم املسارات العملية لتعزيز 
اللحم��ة الوطنية وتقوي��ة أوارص الوحدة الوطنية بني 

أبناء الوطن الواحد والبيت املتوحد.
إن الخدمة الوطنية استكامل للمسرية االسرتاتيجية 
لألج��داد واألباء الذي��ن تحملوا البن��اء وإقامة الدولة 
وحافظ��وا ع��ىل إنجازاتها، ل��ذا فهي املح��ك الرئييس 
لش��باب اليوم والغد الس��تكامل هذه املسرية واختبار 
االنتامء والوالء وروح الوطنية وقيم منظومة املواطنة 
لدول��ة اإلمارات العربية املتح��دة، إنها األداء الواقعي 

والدليل الحي عىل مدى النجاح يف هذا االختبار•

تُعد الدولة املواطنني ملواجهة 
التحديات واخملاطر احملتملة لألمن 

الوطني كعمل وقائي

اخلدمة الوطنية واجب 
اسرتاتيجي ومهمة 

وطنية وعمل مقدس 
لكل مواطن ومواطنة
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طائــــرات أســــرع وغواصــــات أصغـــــــــــــــــــر ومدرعـــات أخــــف
10 تقنيــــات حتســـــم حـــــروب املستقبـــــل

عرب تاريخ الحروب كانت 

التكنولوجيا هي القوة 

املحركة وراء تنامي القدرات 

العسكرية، وكان النرص 

دامئا حليف الجيوش التي 

استطاعت تطويع التقنيات 

الجديدة بطريقة متنحها 

ميزات قتالية ال ميلكها العدو.

وقد اثبتت الحروب التي 

شهدها العامل خالل العقد 

املايض، أنه كلام تراجعت 

وترية االبتكارات التكنولوجية، 

كلام زاد اعتامد القوات 

املحارية عىل ردود االفعال 

ملواجهة تكتيكات العدو، مام 

يفقدها زمام املبادرة الذي 

يعد واحدا من أهم عنارص 

حسم املعارك .

إعداد:جورج فهيم

عىل سبيل املثال استهلك التعامل مع القنابل املزروعة عىل 

جانبي الطريق والتصدي لهجامت القناصة جانبا كبريا من 

املجهود الحريب األمرييك يف الحرب عىل افغانستان ، نتيجة 

نقص التكنولوجيا الالزمة لتوقع هذه الهجامت ومنعها .

ومل تتمك��ن مراكز االبح��اث والتطوي��ر االمريكية عىل 

كرثتها من تحس��ن قدرات نظم التس��لح االمريكية بصورة 

رسيعة ملواكبة التغيريات يف طبيعة التهديدات، إىل الدرجة 

الت��ي دفعت البع��ض إىل مطالبة وزارة الدف��اع االمريكية 

بوقف اهدار األموال عىل مش��اريع علمية تسعى للتعامل 

مع حروب مس��تقبلية افرتاضية مبهم��ة، والرتكيز بدال من 

ذلك عىل تحس��ن نظم الت��ي تحتاجها الق��وات املحاربة، 

واتاحة هذه االس��لحة عىل جبهات القتال  خالل اسابيع او 

اشهر عىل اقىص تقدير وليس سنوات وعقود.

ومن وجهة نظر هؤالء فان تحقيق نتائج قتالية بنس��بة 

%80 باس��تخدام اس��لحة تط��ور خالل ش��هور افضل من 

تحقيق نتائج قتالية بنسبة %100 باستخدام اسلحة يحتاج 

تطويرها إىل عدة س��نوات، خاص��ة إذا كان االنتظار يعني 

مزيدا من القتىل والجرحى والني��ل من معنويات القوات 

املقاتلة وإطالة زمن الحرب.

قامئة االمنيات
يض��ع الخرباء العس��كريون قامئ��ة تضم ع��رة ابتكارات 

تكنولوجي��ة جديدة بعضها يف مرحل��ة التجريب والبعض 

االخر م��ازال يف مرحلة التطوير، وهذه التقنيات س��تكون 
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طائــــرات أســــرع وغواصــــات أصغـــــــــــــــــــر ومدرعـــات أخــــف
10 تقنيــــات حتســـــم حـــــروب املستقبـــــل

قادرة عىل حسم حروب املستقبل برصف النظر عن مكان 

وزمان اند\الع هذه الحروب .

وتش��مل القامئة تطوير طائرات هيلوكوبرت ارسع واقل 

ضوضاء، واسلحة للس��يطرة عىل الحشود، ومعدات مشاة 

اخف ال تقييد حركتهم، ومعدات اتصال متطورة لساحات 

القت��ال، وعربات مدرعة خفيفة، وغواصات ش��بح خفيفة 

ميكن تش��غيلها عن بعد، وزوارق رسيعة مضادة للقذائف 

ملكافح��ة القرصنة والعمليات االمنية الس��احلية، وتطوير 

قدرات االس��تطالع وجمع االستخبارات للتمييز بن القوات 

املعادي��ة والصديق��ة، وتطوير اجيال جدي��دة من اجهزة 

الروبوت��ات القادرة عىل العمل بص��ورة ذاتية للقيام مبهام 

النقل والش��حن، فضال عن تقنيات الطاقة البديلة لتقليص 

اعتامد القوات املتحاربة عىل ام��دادات الوقود التي متثل 

رشيان الحياة يف املعارك .

برسعة وصمت
تحتاج الق��وات املحاربة وبصفة خاصة ق��وات العمليات 

الخاص��ة وف��رق االجالء الطب��ي إىل الوصول إىل مس��ارح 

العملي��ات برسعة فقط، وإمنا تفادي نريان العدو ودفاعاته 

الجوية، وتقليص احتامالت سقوطها خالل عمليات االقالع 

والهبوط.

وتق��ول ال��ركات املصنع��ة ان االجي��ال الجديدة من 

طائرات )Ospreys V-22( قادرة عىل الطريان برسعة 350 

عقدة يف الس��اعة، باملقارنة م��ع الرسعة القصوى لطائرات 

)CH-47 Chinook( التي تصل إىل 170 عقدة يف الساعة 

فقط. 

 ويؤكد خرباء التصنيع العس��كري ان االجيال الجديدة 

من طائ��رات الهيلوكوبرت لن ميكنه��ا فقط الطريان برسعة 

فائق��ة، وامنا س��تكون ق��ادرة ايضا عىل اإلق��الع والهبوط 

كطائرات عمودي��ة والطريان كطائ��رات نفاثة عىل ارتفاع 

يصل اىل 35 الف قدم . وتشمل قامئة التحسينات املقرتحة 

تركيب عوازل للصوت واستخدام انواع متطورة من الطالء 

يجعل الطائرات غري منظورة عىل شاشات الرادار .

وتش��ري االحصاءات إىل ان حوادث الطائرات العمودية 

تحت��ل املرتبة الثانية بع��د االلغام املزروع��ة عىل جانبي 

الطري��ق كثاين اك��رب مصدر للخس��ائر البرية يف صفوف 

القوات االمريكية يف حرب افغانستان، ويرجع ذلك بصفة 

اساسية ايل الصعوبات التي يواجهها الطيار خالل عمليات 

الهب��وط واالقالع نتيجة الغبار الذي تث��ريه مراوح الطائرة 

والعواصف التي تحد من قدرة الطيار عىل الرؤية بوضوح، 

. )BROWN BLACKOUTS ( وهو ما يعرف باسم

وتسعى الركات املصنعة لتزويد االجيال الجديدة من 

الطائرات العمودية  بأجهزة رادار متكن الطيار من معرقة 

العوائق التي تعرتض طريقه، ومتنحه القدرة عىل الرؤية يف 

العواصف والضباب والدخان .

اسلحة ال تقتل
تش��مل قامئة االس��لحة غ��ري القاتل��ة التي يت��م تطويرها 

الرصاص��ات املطاطية، وبخاخات الفلف��ل الحار، ومدافع 

اش��عة الليزر القادرة عىل إحداث حروق طفيفة يف البرة 

باس��تخدام حزم االشعة الكهرومغناطيس��ية، والسامعات 

فائقة القوة، واملدافع الضوئية التي ميكنها احداث اعش��اء 

وعمى مؤقت .

وميك��ن له��ذه الطائفة من االس��لحة غري القاتلة ش��ل 

قدرة العدو وتعطيل معداته القتالية دون الحاق خس��ائر 

بالتجمعات الس��كانية املدنية، وأغلب هذه األسلحة ميكن 

تشغليها عن بعد من مسافات كبرية لتحذير ووقف تقدم 

هدف غري محدد الهوية لحن تحديد هويته.

ويق��ول الخ��رباء العس��كريون أن ه��ذه الطائفة من 

األس��لحة غ��ري القاتلة تكتس��ب اهمية خاص��ة للجيوش  

الت��ي تضطلع بعمليات غري قتالية مثل تقديم املس��اعدة 

خالل الكوارثن وعمليات اخالء الطوارئ، والس��يطرة عىل 

الحش��ود، والقيام بعمليات حفظ الس��الم. وميكن اطالق 

هذه االس��لحة م��ن منصات محمولة ع��ىل الكتف او من 

طائرات وعربات مدرعة.



بدائل الطاقة تسد 
50 % من احتياجات 

الوقود التقليدي 
خالل العقد القادم
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حمولة اخف
تركز اغل��ب جهود مراكز االبح��اث والتطوير عىل تحقيق 

التوازن ب��ن اعتبارات توفري اقىص قدر ممكن من الحامية 

للمقات��ل، ويف نفس الوقت تحقي��ق الراحة وخفة الحركة. 

وتس��عى مراكز االبح��اث والتطوير إىل اس��تخدام مظالت 

ذكية تعمل بتقني��ة التمركز الك��وين )GPS( إليصال املاء 

والطع��ام والذخرية اىل الجنود يف مواقع محددة، مام يوفر 

عليهم عبء حمل املؤن والذخرية .

ك��ام تعمل بعض الركات املصنع��ة عىل تطوير اجهزة 

روب��وت قادرة عىل حم��ل ما يصل اىل 400 رطل والس��ري 

خل��ف وحدات املش��اة، كام ميكن برمجته��ا للقاء القوات 

املحارب��ة عند نق��ط محددة متفق عليه��ا  لتوصيل املؤن 

والذخرية .

ومتث��ل البطاري��ات املص��در الرئييس للطاقة لتش��غيل 

قامئة طويلة من املع��دات واالجهزة التي تحتاجها القوات 

املحارب��ة، ويحتاج املقاتل إىل حمل 7 ان��واع مختلفة من 

البطاريات لتش��غيل املعدات واالجهزة، وتصل حملة هذه 

البطاري��ات حوايل 30 رطال اي ما يع��ادل خمس الحمولة 

التي يحملها املقاتل.

كام تركز جهود تخفيف الحملة التي يتعن عىل املقاتلن 

حمله��ا عىل  ابت��كار انواع جديدة من االزياء العس��كرية 

الذكية املزودة بحساس��ات الكرتونية تستش��عر حركة سري 

املقاتل ثم تقوم مبحاكتها بطريقة تنقل عبء الحمولة من 

الهي��كل العظمي للمقاتل اىل االرض، مام يس��مح له برفع 

الحمولة التي ميكنه حملها إىل 200 رطل.  

الغواصات الشبح
بالرغم من ان الكثري من الجيوش حول العامل متلك غواصات 

متطورة تعمل بالطاقة النووي��ة وميكنها البقاء تحت املاء 

ألشهر عديدة دون اكتشافها، إال ان هذه الغواصات مكلفة 

للغاية، وميكن ان يصل مثن الواحدة منها اىل 2 مليار دوالر.

وتعمل الكثري من مراكز االبح��اث والتطوير والركات 

املصنعة عىل ابتكار اجيال جديدة من الغواصات الصغرية 

التي تعمل بدون قائد، والتي ال يزيد س��عر الواحدة منها 

عن عرة مالين دوالر، وهذه الغواصات قادرة عىل القيام 

بأغلب مهام الغواصات الكب��ريةن خاصة جمع املعلومات 

االستخباراتية عن انشطة العدو .

وميكن له��ذه الغواصات الصغ��رية ان تعمل كوحدات 

ملحق��ة بالغواص��ة الكب��رية االم، وبصفة خاص��ة يف املياه 

الس��احلية واملي��اه الضحل��ة والبيئات البحري��ة املزروعة 

باأللغام ومراقبة الحدود وعمليات االستطالع.

ويتوقع الخرباء العسكريون ان تلعب الغواصات الصغرية 

الت��ي تعمل بدون قائد  دورا حيويا يف معارك املس��تقبل، 

ويرتاوح قطر ه��ذه االجيال الجديدة من الغواصات بن 9 

بوصات غىل 36 بوص��ة. وايل جانب مهامها القتالية ميكن 

لهذه الغواصات جمع عينات من املياه وقاع البحر يف حالة 

ح��دوث كوارث بيئة او ت��رسب نفطي والبحث عن حطام 

السفن والطائرات .

روبوتات عاقلة
تلعب اجهزة الروبوتات الجوية والربية والبحرية دورا هاما 

يف اط��الق النريان وتوفري الحامية للق��وات املقاتلة، ولكنها 

تحت��اج جميعا لعنرص بري للس��يطرة عليه��ا وتوجيهها 

عن بعد. ويتطلع الخرباء العس��كريون ألجيال جديدة من 

الروبوتات القادرة عىل العمل من تلقاء نفسها دون تدخل 

بري، مام يتطلب التحول عن تقنيات التش��غيل عن بعد 

اىل تقنيات  التفكري واتخاذ القرار .

وس��تكون االجيال الجدي��دة من الروبوتات املس��تقلة 

مزودة بكامريات حساس��ة وقرون لالستشعار للتعرف عىل 

العقبات التي تعرتض طريقها والتقاط صور عالية الوضوح 

للبيئة الت��ي تعمل به��ا وتحليلها لتحديد انس��ب الطرق 

ملواصلة التقدم او اتخاذ مسار بديل .

االحتي��اج  تزاي��د  ان  العس��كريون  الخ��رباء  ويق��ول 

للروبوتات املستقلة ال ينبع فقط من القدرات االستثنائية 

التي توفرها للقوات املتحاربة، وامنا ايضا من قدراتها عىل 

تحقي��ق وفر هائ��ل يف امليزانيات العس��كرية، من خالل 

تقليص ع��دد الجنود الذين يتعن تواجدهم يف س��احات 

القتال.

وقود رخيص
اي رشك��ة ميكنها تطوير نوع جدي��د من الوقود بديال عن 

الوقود التقليدي الذي تس��تخدمه الجيوش حاليا س��تفوز 

بس��يل ال ينقطع من املش��رتين. وليس هناك ش��ك يف ان 

تقنيات الوقود البديل قادرة عىل توفري مليارات الدوالرات 

من تكلفة الوقود الالزم إلدارة الطائرات املقاتلة والس��فن 

واملول��دات  املدرع��ات  العرب��ات  واس��اطيل  الحربي��ة 

الكهربائية.

ويقول الخرباء العسكريون ان الوقود املستقبيل البديل 

يج��ب ان تتوافر فيه مجموعة من ال��روط يف مقدمتها 

الرخص مقارنة مع الوقود التقليدي، والقدرة عىل تشغيل 

طيف واسع من املعدات واالنظمة، والقدرة عىل العمل يف 

كافة البيئات الباردة والحارة، وتو افر االمدادات بس��هولة 

وطريق��ة منتظم��ة وبكميات كبرية قابل��ة للتخزين دون 

تأثر مواصفاته الكيميائية وخصائصه الفزيائية، وان يكون 

صديقا للبيئة .

وتض��ع اغلب الجيوش اهدافا طموحة لتموين نس��بة 

%50 ع��ىل االقل من احتياجاتها م��ن الوقود من املصادر 

البديل��ة، وان كان املدى الزمني املس��تهدف لتحقيق هذا 

التح��ول يختلف من جي��ش إىل اخر. وترك��ز اغلب هذه 

الخطط عىل خفض الوقود االحفوري املستخدم يف تشغيل 

املركبات األرضية بنسبة %10 سنويا يف املرحلة االوىل .

ولكن املعضل��ة الحقيقية التي تع��رتض هذه الخطط 

تتمث��ل يف الجدل الدائر حول ضخ االس��تثامرات الضخمة 

املطلوب��ة إلنجاز هذا التحول اوال قبل ان يوجد الس��وق 

الذي يس��توعب االنتاج أم االنتظار لحن تواجد الس��وق 

قبل ضخ االستثامرات ؟.

ولي��س هناك ش��ك يف ان الوصول إىل الوق��ود البديل 

االمثل يسهم يف تحقيق امن الطاقة، باإلضافة اىل املكاسب 

البيئية التي ميك��ن تحقيقها من وراء تطوير وقود صديق 

للبيئة يقلص نس��بة الغازات املس��ببة لالحتباس الحراري 

والتغيريات املناخية •

غواصات الشبح قادرة عىل تنفيذ مهام صعبة
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الدبلوماسية يف عامل اليوم

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

تعني الدبلوماسية بكل بساطة التفاعل السلمي أو الغري عنفي بن الفاعلن السياسين، فهي تهدف إىل التوصل إىل حلول 

سياس��ية لقضايا ومشكالت وأزمات تربز بن أولئك الفاعلن بعيداً عن االستخدام العسكري. ولكن هذا األمر ال يعني أن 

األداة العس��كرية غري مس��تثمرة يف الجهد الدبلومايس، حيث أن بعض الدول تستخدم األداة العسكرية كوسيلة للضغط 

من أجل أن يقدم الطرف اآلخر تنازالت أو نحو التوجه إىل التفاوض والعمل الدبلومايس. وهذا أمر طبيعي يف عامل اليوم 

باعتبار أن الدبلوماس��ية ال تعني أنها عملية تفاوضية بن أطراف متس��اوية أو بالرضورة متكافئة، فالدول تختلف فيام 

بينها يف قدراتها وإمكانياتها. فالدول القوية يف اإلمكانيات والقدرات تكون لديها قدرة تفاوضية أعىل من الدول الضعيفة، 

ويكون لديها وسائل ضغط مؤثرة كام هو الحال مع القوة العسكرية. بل أن التهديد باستخدام القوة العسكرية والتهديد 

بالحرب هي من الوسائل التي تستخدمها الدبلوماسية نحو تحقيق هدفها السلمي بتجنب الحرب، ويف هذا األمر مفارقة 

غريبة حيث أنه من املفرتض من الناحية النظرية أن تعمل الدبلوماسية بكل السبل إال السبيل العسكري لتحقيق هدفها.

الدبلوماسية ليست هي السياسة الخارجية وإمنا هي الوسيلة التي تسعى الدول من خاللها تنفيذ سياستها الخارجية. 

ولعل عملية الدبلوماس��ية املعارصة تش��مل كافة أش��كال العالقات الخارجية للدول والتي تغطي مجاالت واس��عة منها 

التجارة، املس��اعدات، املفاوضات عىل الحدود واألرايض املختلف عليه��ا، املعاهدات واالتفاقيات الدولية، تطبيق النظام 

الدويل، فرض العقوبات، التوسط بن الخصوم، حامية البيئة والتغري املناخي، حقوق اإلنسان وغريها من األمور. 

مهم��ة العمل الدبلومايس املع��ارص ال تقترص عىل مفهومها التقليدي املتمثل يف تركيزها حول املتخصصن الس��يام يف 

وزارات الش��ؤون الخارجية للدول والتي تكون لها بعثات دبلوماسية يف الخارج. فهذا النوع من الدبلوماسية يتمحور يف 

الجانب الرس��مي بن دولة ودولة أخرى. ولكن العمل الدبلومايس يف الوقت الراهن يش��مل أيضاً أشكاالً جديدة تضاف 

للعمل التقليدي الذي تقوم به وزارات الش��ؤون الخارجية يف الدول، ومن هذه األش��كال نذكر: دبلوماس��ية القمة وهي 

الت��ي يقوم بها رؤوس��اء الدول مبناقش��ة بعض القضايا م��ع بعضهم البعض إليجاد حلول لها أو لدعم التعاون املش��رتك 

بينه��م؛ ودبلوماس��ية املؤمترات وهي التي تش��ارك من خاللها وفود ل��دول مختلفة � وليس بالرضورة رؤوس��اء الدول � 

يف س��بيل الدفع مبزيد من التعاون أو حل لقضايا ومش��اكل قامئة؛ ودبلوماس��ية التحالفات وهي التي تؤدي إىل تش��كل 

حلف لتحقيق املصالح املش��رتكة بن الدول؛ والدبلوماسية االقتصادية وهي التي تستخدم العامل االقتصادي يف التعامل 

الس��يايس؛ والدبلوماس��ية الوقائية وهي التي تعمل عىل اس��تباق حدوث التوترات ملنع تفاقمها ومنع حدوث الحروب؛ 

والدبلوماس��ية الشعبية وهي التي تتواصل من خاللها الدول مع شعوب الدول األخرى وتحاول كسب عقولهم وقلوبهم 

لصالحها؛ ودبلوماسية األزمات وهي التي تنشط بشكل أسايس يف وقت األزمات من أجل إيجاد حلول لها؛ والدبلوماسية 

الربملانية وهي التي تتم بن برملانات الدول حيث تسعى تلك الربملانات من خالل أعضاءها لتوجيه رسائل أو التأثري عىل 

أعضاء برملانات يف دول أخرى.

يضاف إىل ذلك أن هناك دبلوماس��ية تقوم بها املنظامت الدولية س��واء كانت دولية إقليمية أو دولية عاملية، حيث 

تنشئ تلك املنظامت بعثات دبلوماسية لها يف مختلف دول العامل ولدى منظامت دولية أخرى تحاول من خاللها الرتويج 

ملهامها وأنشطتها؛ كام تقوم أيضاً بعقد مؤمترات دولية ملعالجة قضايا ومشاكل وأزمات إقليمية وعاملية.

إن العم��ل الدبلوم��ايس يف الوقت الراهن هو عمل أكرث تش��ابكاً مام كان عليه يف الس��ابق، حيث أنه ال يقترص فقط 

عىل عالقة دولة بدولة وال يركز عىل الجوانب السياسية وحسب. لذلك فإن العمل الدبلومايس يتطلب مهارات وقدرات 

وإمكانات عالية من قبل من يقومون بهذا العمل •

حتليل إسرتاتيجي
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BELL 412EPI النسخة احلديثـة من املروحيــــــــــــــــــة
العمــود الفقـــري لصناعــــة املروحيـــــات

 BELL تعترب مروحية

412EPI العمود الفقري 

لصناعة املروحيات وتتمتع 

بسمعة العمل الدائب 

حتى يف أشد البيئات تطرفاً 

وصعوبة. وتعد املروحية 

Bell 412EPI من صنع رشكة 

Bell Helicopter، عبارة 

عن تحديث وترقية لنموذج 

 Bell املروحية األسايس

412EP، وتتميز مبحرك يتم 

التحكم به إلكرتونياً من طراز 

PT6T-9 ونظام عرض مدمج 

يف كبينة القيادة الزجاجية 

 .BASIX-ProTM من طراز

 Bell 412EPI وقد تم اعتامد

 STC كشهادة نوع تكمييل

ميكن تطبيقها عىل طائرات 

مروحية جديدة أو موجودة 

Bell 412EP حالياً من طراز

إعداد: يل يادف
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BELL 412EPI النسخة احلديثـة من املروحيــــــــــــــــــة
العمــود الفقـــري لصناعــــة املروحيـــــات

يف Bell 412EPI الجدي��دة، تج��د مس��توى أعىل من 

املوثوقي��ة والتن��وع ب��ن طائ��رات Bell 412؛ فنظام 

 Bell BasiX Pro إلكرتوني��ات الط��ريان املدمج فيه��ا

Integrated Avionic System يوفر معلومات طريان 

حساس��ة يف ملحة عن لزيادة الوعي املوقفي والسالمة. 

 Pratt & Whitney PT6T-9 Twin وتتميز محركات

.A/ JAR OPS PC1 بأداء أكرب من Pac

يف ع��ام 2013، تقدم��ت أبوظبي ب��أول طلبية عىل 

اإلط��الق يف العامل عىل مروحي��ة Bell 412EPI املعدة 

لالس��تخدام يف حقول النفط البحري��ة. وتتوقع الركة 

املصنع��ة Bell Helicopter، ومقرها الواليات املتحدة، 

ومملوك��ة من قبل رشك��ة Textron »ع��دة« طلبيات 

أخرى يف املنطقة، حسب قولها.

تعت��رب هذه املروحية نس��خة مطورة م��ن  مروحية 

412EP. وميكن أن تس��توعب 13 راكباً، هي مصنوعة 

بهي��كل ع��ايل املتانة لالس��تخدام يف عملي��ات اإلنقاذ. 

 Q400 وسيكون املنافس الرئييس هو الجيل القادم من

NextGen  م��ن صنع رشك��ة Bombardier، التي تم 

رشاؤها أيضاً من قبل رشكة طريان أبوظبي.

ل��دى Bell حالياً نحو 2000 مروحية مس��تخدمة يف 

الرق األوس��ط، وهي تتوق��ع أن يرتفع هذا العدد إىل 

3000 يف غضون الس��نوات ال��� 15 املقبلة، كام تتطلع 

لفت��ح مكتب لها يف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف 

مطلع العام املقبل لتلبية طلبات بقية املنطقة.

وتبلغ حصة Bell أيضاً يف الس��وق نس��بة 30 % من 

سوق املروحيات يف منطقة الرق األوسط. وميثل قطاع 

النفط والغاز البحري أكرب سوق لطائراتها، ولكن الركة 

تش��هد أيضاً زي��ادة يف الطلب عىل خدم��ات الطوارئ 

الطبية، والس��يام بعد الكارثة التي سببها اإلعصار حيان 

يف الفلبن.

يق��ول املدي��ر التنفي��ذي برك��ة Bell إن مبيعات 

املروحيات لالس��تخدامات التجارية ق��د حققت، عىل 

الصعي��د العامل��ي، منواً مبع��دل مامثل للنات��ج املحيل 

اإلج��اميل، ولكن املبيعات يف الرق األوس��ط تجاوزت 

ذلك املعدل.

 Bell وق��د ازدادت املبيعات التجارية من مروحيات

خالل الفرتة 2012-2011 بنسبة 50 %، عىل الرغم من 

تباطئه��ا خالل العام املايض بس��بب الرصاعات الجارية 

يف املنطقة.

لزيادة املبيعات، تتطلع الركة إىل مزيد من تكييف 



على الصعيد 
العاملي تشهد 

مبيعات املروحيات 
لالستخدام التجاري 

منوًا مبعدل يساوي 
الناجت احمللي 

اإلجمايل لكنها تفوق 
معدلها يف الشرق 

األوسط
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مروحياتها املستقبلية مع احتياجات املنطقة التي تعاين 

من بيئات أشد قسوة.

ش��هدت دولة اإلمارات العربية املتح��دة حالياً أكرب 

نس��بة منو يف املنطقة، ولكن الع��راق أيضاً حريص عىل 

رشاء مروحيات Bell حيث يواصل تطوير قدرات النفط 

والغاز.

دعم أثناء الخدمة
إن مروحي��ة 412EPI معتمدة من حيث قوانن أجهزة 

الط��ريان IFR لطيار واحد مع تثبي��ت ثالثة محاور أو 

أربعة محاور اختياري��ة وتعزيز التحكم وموجه طريان 

مقرون.

 Bell 412 دع��امً من رشك��ةEPI وتلق��ى مروحي��ة

Helicopter يف أثن��اء الخدمة، تعترب من الدرجة األوىل 

حسب استطالع آراء عمالئها عىل مدى تسعة عر عاماً 

عىل التوايل.

بفضل كابين��ة القيادة املتطورة الحديثة التي أثبتت 

 Bell توف��ر مروحية ،Bell 429 نجاحه��ا يف املروحي��ة

412EPI خاصي��ة تخفي��ف الحمول��ة يف  بيئة قوانن 

أجهزة طريان املروحيات األكرث تطلباً.

 Bell وق��د ت��م تصميم نظ��ام إلكرتونيات الط��ريان

لتلبي��ة  خصيص��اً   BasiX-Pro Avionics System

املزدوج��ة،  املح��ركات  ذات  املروحي��ات  متطلب��ات 

 ،A وتم تحس��ينه وفق��اً لقوانن أجهزة الط��ريان الفئة

.JAROPS-3 والعمليات املتوافقة مع معايري

ويتمي��ز ه��ذا النظ��ام بدرج��ة عالية م��ن املرونة 

وقابلية التش��كيل لتلبية مختلف احتياجات التش��غيل 

والتعديل حس��ب الطلب. ويستفيد النظام من أحدث 

بالكمبيوت��ر،  واملعالج��ة  املعروض��ة،  التكنولوجي��ات 

وتكنولوجي��ا املوص��الت املس��تخدمة لنق��ل البيانات 

الرقمي��ة لتوفري درج��ة عالية من التك��رار، واملوثوقية، 

واملرونة.

يت��م توفري وظائف عرض إش��ارة جمي��ع املحركات 

ونظام تنبيه الطاقم EICAS من خالل نظام إلكرتونيات 

ط��ريان Bell BasiX-Pro. ويعمل هذا النظام بالتزامن 

 the Bell مع وح��دات التحك��م يف املحرك ملح��ركات

BasiX-Pro  الت��ي يتم التحكم  بها إلكرتونيا من صنع 

.Pratt & Whitney رشكة

ويتم التزويد مب��ؤرشات أنظمة الطائ��رات األخرى، 

وتقدم تحذي��رات والتنبيهات والتحذيرات الس��معية، 

وميزات التش��غيل اآليل من خالل وحدة تنسيق بيانات 

الطائرات عن بعد.

االتصاالت واملالحة
 COM1 412 مح��ل أنظم����ةEPI STC يحل نظ��ام

 Bell وجهاز املرس��ل الالس��ليك من مروحية ،NAV1و

412EP األصلي��ة مع جهاز ال س��ليك للتحكم عن بعد، 

 Garmin GTN-750 معتم��د للمروحي��ة، من ط��راز

املواصفات الفنية:

الرسعة يف حال أقىص وزن إجاميل: 259 كم / الساعة
أقىص تحمل: 3.6 ساعة

السعة: املقاعد الطاقم 2 + 13 راكب
املح��رك: موثوق م��ن ط��راز Pratt & Whitney PT6T-3D Twin Pac، ونظام 

توجيه مجرب 4،000 ساعة واملدة بني عمرات الصيانة 5،000 ساعة.



 Bell 412EPI يف
اجلديدة جتد 

مستوى أعلى من 
املوثوقية والتنوع 

Bell 412 بني طائرات
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 NAV/COM/WAAS GPS and a GTX-33EH

.ES

يوف��ر جهاز GTN-750 شاش��ة ع��رض عالية الدقة 

تعم��ل باللمس مع قدرة واس��عة عىل رس��م الخرائط 

الرقمي��ة، ومتثيل التضاري��س، واللوح��ات اإللكرتونية، 

ولوحات االقرتاب والهبوط بواسطة األجهزة.

 GNS أو GTN-750 ويدعم كل م��ن التصميم��ن

530AW عملي��ات االقرتاب والهب��وط عن طريق نظام  

.BASIX-ProTM

يتضم��ن نظ��ام Basix-Pro مزاي��ا مدمجة تس��مح 

بتصميم أش��كال معدلة حس��ب الطلب م��ن املعدات 

التالية: نظ��م FMS / GPS بديل، أدوات مالحة جوية 

الس��لكية بديلة من طراز ARINC-429، مقياس ارتفاع 

الس��ليك ثان، مكتش��ف االتجاه��ات UHF / VHF أو 

مكتش��ف اتجاه��ات آيل ثاين، وشاش��ة ع��رش رادارية 

 FLIR / EVS ألح��وال الطق��س/ للبحث م��ن ط��راز

)مبعايري أحد النظامن NTSC أو PAL(، لوحة التحكم 

مبحددات املدى الليزرية، وشاش��ات عرض فيديو عامة 

ملون��ة أو عرض الخرائ��ط الرقمية، وأجهزة استش��عار 

للرسعة، ورس��ائل CAS قابل��ة للربمج��ة )تحذيرات / 

تنبيهات / إشعارات(.

نظام التحكم اآليل بالطريان
يعمل نظ��ام 412EPI STC مع نظام التحكم بالطريان 

اآليل الرقم��ي Honeywell SPZ-7600 AFCS، حيث 

يوفر قدرة توجيه الط��ريان بثالثة أو أربعة محاور، كام 

يس��مح  بس��هولة الرتقية إىل أربعة محاور، األمر الذي 

يوفر ميزات إضافية.

تعت��رب رشك��ة Bell Helicopter الطليع��ة يف توفري 

س��بل متعددة لتلبي��ة االحتياجات املتط��ورة يف إدارة 

حركة مرور املروحيات، وتتبع رحالت الطريان، والسالمة 

 Bell املبني��ة عىل معرفة التضاريس. كام تتميز مروحية

 LPV WAAS 412 بدق��ة املح��دد املواقع ط��رازEPI

م��ع نظام تعزيز ملناطق واس��عة بتوجيه رأيس يس��مح 

بتشغيل الطريان باألجهزة الدقيقة يف مزيد من املطارات 

واملروحيات.

وتض��م طائ��رة  Bell Helicopter مفتاح��اً لكابينة 

القي��ادة للتحكم بتطبي��ق قوة خارجي��ة بحيث ال يتم 

تش��غيل أنظمة الطائرة بدون داع عندما ال يوجد طاقم 

الطائرة عىل متنها.

عندما يت��م تطبيق قوة خارجية، ولك��ن يتم فصلها 

عن طريق جه��از التحكم يف كبينة القي��ادة، يتم توفري 

ميزة اإلضاءة الخفيفة. توفر هذه امليزة الطاقة ملصابيح 

مقصورة األمتعة، ومصابيح سلم الركاب / أضواء املرافق 

الخارجي��ة، وأضواء قبة املقص��ورة، وأضواء أجهزة قمرة 

القيادة الثانوية. 

BELL 412EP تصميم شكل مروحية
ميكن تطبي��ق نظ��ام Bell 412EPI STC عىل تصميم 

طائ��رة Bell 412EP األس��ايس الذي يلب��ي املتطلبات 

التالية: الرقم املتسلس��ل للمروحي��ة Bell 412EP هو 

36248 أو ما يليه. وس��وف تتطلب األرقام التسلس��لية 

 Bell Helicopter الرتقي��ة  حزم��ة   36248-36490

AHRS. ك��ام يتطلب التطبيق عىل األرقام التسلس��لية 

السابقة ل� 36248 ترقيات إضافية.

وق��د دخلت رشك��ة Bell Helicopter يف رشاكة مع  

BLR Aerospace لتقدي��م نظامه��ا لألداء والس��المة 

ونظ��ام FastFin املع��زز للكفاءة كميزة قياس��ية عىل 

الطلبي��ات الجديدة لطائ��رات Bell 412EP. ويتضمن 

النظ��ام رشيحت��ي التثبيت املتوازيتن ع��ىل طول ذراع 

الذيل وزعنفة رأسية معاد تشكيلها.

وق��د تم الجمع بن هذه التعديالت لتحس��ن تدفق 

اله��واء ح��ول ذراع الذي��ل، بحيث يتم تحس��ن قدرة 

مروحية Bell 412EP  عىل املناولة والتثبيت والرفع يف 

جميع البيئات، والسيام حاالت االرتفاع والحرارة.

ويعت��رب نظ��ام FastFin ه��و مزي��ج م��ن تعديلن 

منفصلن، أحدهام للزعنفة الرأسية واآلخر لذراع الذيل. 

ومن أج��ل التوضيح، فإن مصطلح FastFin يش��ري إىل 

تعديل BLR الذي يغري ش��كل وخط منس��وب الزعنفة 

 FastFin فيشري إىل FastFin الرأسية. أما مصطلح نظام

وتركيب لوح طويل ثنايئ لذراع الذيل معاً.

وتش��مل مزايا أداء هذا النظام زي��ادة فعالية دوامة 

الذي��ل، وخلوص الرسعة يف ح��ال التعامد مع الريح يف 

حال التحويم يف ظروف معينة.

يف األحوال التي تك��ون فيها الطائرة محدودة دوامة 

الذي��ل، فإن نظام FastFin يؤدي إىل زيادة قدرة الوزن 

- االرتف��اع - درجة الحرارة لإلقالع والهبوط يف مناورات 

املروحيات، األمر الذي أدى إىل تحس��ن كبري يف الحمول 

املفيدة للتشغيل يف الحرارة / االرتفاع•

تضم طائرة  Bell Helicopter مفتاحاً لكابينة القيادة للتحكم بتطبيق قوة خارجية



أنظمة مراقبة وحماية احلدود والطـــــــــــــوق اخلارجى والبنى التحتية
األنظمــــة اجلديـــدة تعتمــد على نشـــر جمســـات وأنظمــــة استشعــار

أصبحت حامية الحدود الربية والبحرية وأمنها، وحتى حامية 

القواعد العسكرية واملباين واملنشآت الحكومية واملرافق املدنية 

من مطارات وطرق وجسور وسدود، أو غري ذلك من تجهيزات 

البنى التحتية الهم األسايس للدول، وتعززت هذه املتطلبات 

بحيث مل يعد هنالك غنى عنها.

إعداد: د. علي حممد علي

تط��ور رشكات الصناعات الدفاعية أنظم��ة متعددة لتلبية 

ه��ذه االحتياج��ات األمنية، تعتمد عىل توف��ر ربط فعال 

ومتكام��ل بني األجهزة املختصة يف الدولة، الس��يام األجهزة 

األمنية املعنية مبراقبة الحدود، وكش��ف محاوالت التسلل 

أو االخرتاق، س��واء أكانت هذه املحاوالت من مجموعات 

معادي��ة، أو مجموعات متس��للني، يحاول��ون الدخول إىل 

الب��اد بطريقة غ��ر مرشوعة، واألنظم��ة الجديدة تعتمد 

عىل نرش مجس��ات وأنظمة استشعار يتم توزيعها بحسب 

احتياجات الجهات املعنية، وتقسيم الحدود املراد مراقبتها 

إىل قطاعات صغ��رة، بحيث يجري تركيز الجهد عليها، مع 

رسعة الوصول إىل الهدف والرد عليه يف أقرص وقت ممكن، 

ع��ن طريق اختص��ار العديد م��ن الخط��وات عىل صعيد 

العامل الزمني، من أجل شل الهدف املعادي، وحرمانه من 

االس��تفادة من الظروف العادية، التي كان يعتمد فيها عىل 

بطء تحرك األجهزة والدوريات·

دراسات وبحوث
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أنظمة مراقبة وحماية احلدود والطـــــــــــــوق اخلارجى والبنى التحتية
األنظمــــة اجلديـــدة تعتمــد على نشـــر جمســـات وأنظمــــة استشعــار

ت��أيت التهدي��دات ع��ر الط��وق الخارج��ي املحيط 

باملنشآت بواس��طة االنتحاريني الذين يحاولون اقتحام 

املنش��أة بواسطة شاحنات معبأة باملتفجرات، وملحاربة 

ه��ذه الظاهرة، ط��ورت حواجز مادي��ة بعضها يتألف 

من سلس��لة من األل��واح الفوالذية الجاه��زة املموجة، 

وملواجهة التهدي��دات األخرى غر الهجامت االنتحارية 

باملتفجرات، تس��تخدم تقني��ات وتكنولوجيات أخرى، 

مثل اس��تخدام كبل استشعار ميكن أن يربط بسياجات 

جديدة أو موجودة لتوفر إنذار فوري عندما ميس. 

وبس��بب العدد الكبر للمواقع املدنية، التي تحتاج 

إىل الحامية من الهجامت اإلرهابية، من األجدى إيجاد 

ح��ل ذا تكلفة مجزي��ة لحامية الط��وق الخارجي، ويف 

معظم الحاالت، ليس املطلوب منع الدخول، بل مراقبته 

بالنس��بة للمراكز الثابتة، فينبغي أن يكون هناك نظام 

يتيح دخول املتعاقدين واملوظفني إىل املباين الحكومية 

أواألشخاص الداخلني اىل املطارات، مثاً، مع القدرة عىل 

كش��ف األس��لحة، واملتفجرات وجزئيات حرب الدمار 

الشامل املحمولة بشكل مقصود أو با دراية.

ويجب عىل أي نظام أمن فعال كش��ف التهديدات 

والتع��رف إليه��ا، ومن ثم إبط��ال مفعوله��ا وتدمرها 

باالش��تباك معه��ا، ويف حال االخفاق، من��ع األرضار عن 

األش��خاص وحامية البنية التحتية ضمن املحيط املدافع 

عن��ه، ولتنفيذ تل��ك املهام، يتم اعت��امد مفهوم دفاعي 

متعدد املس��تويات، وهو األكرث شمولية ونجاحاً، وذلك 

م��ن خ��ال الرتكيز ع��ىل مجموعة من املستش��عرات، 

مثل الرادار، وجهاز كش��ف اله��زات األرضية، واملراقبة 

التلفزيوني��ة للمنطق��ة املقفل��ة، وأنظم��ة التس��جيل 

الفيديوي التي تؤمن تغطية التهديدات الرية، والجوية 

والبحرية، ويكون الرد املناسب أفضل عندما تبلغ قدرة 

عمل شبكة املستشعرات مسافة أبعد من املحيط الذي 

من مهمتها حاميته وحني تكشف التهديدات بدقة. 

إن الق��وات العس��كرية التي تت��وىل حامية الطوق 

الخارج��ي تس��تطيع املب��ارشة الفوري��ة يف اس��تخدام 

األنظمة املتوف��رة لديها ملراقبة مي��دان املعركة، والتى 

تتضمن وسائل للرصد الصويت واالهتزازي واملغناطييس 

وباألش��عة تحت الحمراء والكهروبرصي لحامية القوات 

املنت��رشة. ويف مجال تأم��ني قدرة ش��املة، يقدم عدد 

من الرشكات الرئيس��ية مستش��عرات لنقاط التفتيش، 

ومستش��عرات للحامية من املتس��للني، ومستش��عرات 

مراقب��ة قصرة ومتوس��طة امل��دى، وحزم��ة كاملة من 

املستش��عرات تكش��ف أيضا عوامل الدمار الش��امل، 

وع��ىل هذه األنظم��ة أن تكون أكرث ق��درة واعتامدية، 

وأقل كلفة، وأن تنرش بأعداد أكر من األنظمة السابقة، 

وتتزايد أهمي��ة املراقبة التي تتخط��ى األفق، وياحظ 

أن معظ��م املستش��عرات الرادارية مح��دودة باألفق، 

مام يتطلب العديد من املستش��عرات املنفصلة لتوفر 

تغطية فعالة للش��واطىء البحرية الطويلة، وذلك يزيد 

من تكاليف الرشاء والصيان��ة وحامية القوات، وتتزايد 

أهمية املراقبة التي تتخطى األفق ألنها تتيح حجام أكر 

من التغطية. 

يجب على أي نظام 
أمن فعال كشف 

التهديدات والتعرف 
إليها ومن ثم 

إبطال مفعولها 
وتدمريها 

باالشتباك معها

حامية الحدود تتطلب استخدام العديد من املستشعرات الرادارية

املستشعرات الرادارية
ميكن أن تكون التكنولوجيا الرادارية وسيلة فعالة يف توفر 

املراقبة للمناطق الواس��عة. فال��رادارات الرية قادرة عىل 

تغطية قطاعات شاس��عة من األرايض، يف حال أتاحت ذلك 

التضاري��س األرضية. ومعظم ال��رادارات محدودة باألفق، 

وتتطلب لتوفر تغطية فعالة للش��واطيء البحرية الطويلة 

تجهيزها بالعديد من املستشعرات املنفردة. ويجري العمل 

ع��ىل تطوير جيل جديد من مركبات الكش��ف يف الواليات 

املتح��دة واململكة املتحدة، يتضم��ن تزويد هذه املركبات 

مبجموعات مستشعرات مركبة عىل سارية مدمجة، تسمح 

ملس��تخدميها بالتحول بسهولة من الرادار إىل املستشعرات 

الكهروبرصية واملرئية. 

ويؤم��ن ال��رادار مص��دراً مه��امً للتعق��ب وتغطية 

املناطق الواسعة، وهو يصنف الدخاء الراجلني والذين 

يس��تخدمون املركبات، ومن أنظمة الرادار املستخدمة 

 STS-12000  للمراقب��ة الحدودية ال��رادار األمري��ي

البعي��د امل��دى، وال��رادار األورويب BUR البعيد املدى 

الذي يستخدم تكنولوجيا املسح االلكرتوين النشط.

ويوفر ال��رادار ق��درة رصد مس��تمرة يف كل أحوال 

الطق��س، تلبي الحاج��ات العاجلة للق��وات املنترشة. 

وأح��د األمثلة لذلك ال��رادار املحمول فردي��اً للمراقبة 

واكتساب األهدافMSTAR، وهو مستخدم أيضاً عىل 

منت املركبة HMMWV، وقد تم تصميمه أصاً للقيام 

بكشف وتحديد املوقع وتصنيف األشخاص أو املركبات 

املتحرك��ة أو العموديات املحلقة ع��ىل ارتفاع منخفض 
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حت��ى 42 مي��اً. وابتداء م��ن عام 2002، اس��تخدمت 

الوالي��ات املتحدة الرادار MSTAR دع��امً ألمن قواعد 

ساح الج���و األمريي، ينض��م إىل أنظمة الرادار األخرى 

 ARS-2001و ARS-2000و ،Squire م�ن ط������رازات

وASKARAD كأمثلة عىل األنظمة الجاهزة املتوفرة.

وم��ن ال��رادارات املس��تخدمة لهذا الغ��رض رادار 

املراقب��ة األرضي��ة PPS-5، املط��ور من قب��ل الجيش 

األمري��ي، والذى يركب إما ع��ىل مركبة، أو يثبت عىل 

س��ارية، أو ع��ىل حامل خ��اص، ويعمل ع��ىل النطاق 

الرتددي Ku-band لكش��ف املركبات حتى مسافة 30 

كلم، واألشخاص حتى مسافة 10 كلم، مع دقة يف املدى 

تبل��غ 10 مرت، ويبلغ وزن��ه 2.81 كجم وقد تم تحديثه 

.Hawk إىل النظام

أما ال��رادار M2140 NG فيوفر قدرة مراقبة فعالة 

بعيدة املدى حتى مسافة 60 كلم للمركبات، و14 كلم 

لألش��خاص، وال��رادار الرقمي املصغر املتقدم لكش��ف 

التحركات ADMIR يبلغ مداه 200 مرت فقط يف كشف 

األش��خاص، وهو مصمم لتوفر امكانية الكشف املحيل 

يف املناط��ق العالية املجازفة، حيث هن��اك احتياج إىل 

مراقبة أكرث استمرارية. 

 Blighter رادارات توف��ر سلس��لة  بريطاني��ا،  ويف 

مجموع��ة م��ن الهوائي��ات، حس��ب االحتي��اج، يزن 

تصميمها األسايس أقل من 10 كجم، وتكشف األشخاص 

عىل مدى أكرث من 8 كلم، ويس��تخدم النظام األمريي 

Cerberus املحم��ول ملراقبة ش��املة بتكلفة منخفضة 

للمراقبة، ويضم تصميمه رادار كشف مع جهاز مراقبة 

برصي��ة يف النه��ار أو الليل، ونظ��ام للمراقبة من بعد 

ووض��ع الخرائ��ط، وميثل النظام، ال��ذي ميكن نرشه يف 

أقل من 15 دقيقة، أحد أرسع الوسائل املتقدمة لتوفر 

أمن املس��احات املحيط��ة للعاملني يف أماك��ن بعيدة 

محفوفة مبجازفة عالية، والبنى التحتية الحساسة وغر 

اآلمنة، مث��ل خطوط أنابيب الغاز والبرتول وش��بكات 

االتصاالت ليمنح انذاراً بالق��در املمكن من الدقة عن 

هجوم إرهايب وش��يك، ويحدد الرادار مواقع األشخاص، 

ويكش��ف حركتهم عىل بعد 2.5 كل��م، واملركبات عىل 

بع��د خمس��ة كيلوم��رتات، يف حني ميكن م��ن املراقبة 

املتواصلة من نقطة تحكم بجهاز حاسب شخيص لغاية 

3 كيلومرتات من مستش��عرات النظام، ويعرض النظام 

أيضاً مواقع األش��خاص واملركبات الصديقة برسعة، مام 

يتي��ح متيي��ز الصديق من العدو، والنظ��ام ميكن قطره 

بسهولة، أو نقله بشاحنة، وميكن دمجه أيضاً يف سلسلة 

واسعة من املركبات. 

 ROTHR وتس��تخدم الوالي��ات املتح��دة ال��رادار

للكش��ف فيام وراء األف��ق ويف دور مكافح��ة االتجار 

باملخ��درات يف البح��ر الكاريب��ي، وتص��ل تغطيته إىل 

2500 ميل بحري، ويس��تطيع مراقبة منطقة مساحتها 

2.5 ملي��ون ميل مربع، كام اخت��ارت الواليات املتحدة 

ع��دة رادارات أجنبية املصدر لحامي��ة املحيط األمني 

 SCANTER الخارجي، وم��ن ضمنها الرادار الدامناريك

2001 لنظام سامة املرافئ والقنوات املائية.

منصات استشعار غري مأهولة
تس��تخدم املستش��عرات التي ال تتطلب مازمة برشية 

من قب��ل الق��وات العس��كرية لدعم املراقب��ة واألمن 

للمحي��ط الخارجي، فيتم اختيار طائ��رات بدون طيار 

قادرة عىل التج��وال لفرتة طويلة يف الج��و، وقد اختر 

خفر السواحل األمريي طائرات Predator لهذا الدور 

يف أالس��كا، ونظام املراقبة املحمول جواً لحامية القوات 

FPASS الذي تستخدمه القوات األمريكية والريطانية 

يس��تند إىل الطائرة بدون طي��ار Desert Hawk التي 

تحل��ق برسعة تص��ل إىل 80 كلم/ س��اعة، وعىل ارتفاع  

100-150 مرتاً، ملدة س��اعة تقريباً، وذلك حول مس��ار 

طران مخطط مسبقاً، ويستخدم ساح املارينز األمريي 

 Dragon ق��درة مامثلة من خال الطائرة ب��دون طيار

 .Eye

لقد كان الوجود املادي عىل الحدود أو حولها يعني 

دوريات منتظمة راجلة أو يف مركبات تكتيكية، ويجري 

اس��تبدال ذل��ك مبركبات برية غ��ر مأهول��ة روبوتية، 

مجهزة مبستش��عرات عوضاً عن األس��لحة، للقيام بهذه 

 Guardium UGV املهمة املتكررة، وتستخدم املركبة

غ��ر املأهولة لتأدية هذا الدور، وباإلضافة إىل املركبات 

الرية غ��ر املأهولة الحاملة للمستش��عرات، يتم نرش 

حلول مس��لحة أيض��اً، حيث نرشت الوالي��ات املتحدة 

نظ��ام SWORDS، وه��و من��وذج من مركب��ة مجهزة 

مبجموعة من األسلحة الخفيفة حتى بندقية قناصة من 

عيار 12.7 ملم. 

وتعتر املستشعرات الرية غر املأهولة عتاداً يعمل 

آلي��اً لتوفر األم��ن، وخاصة عىل الح��دود املمتدة عىل 

مس��افات طويلة، وتؤم��ن تلك املستش��عرات بيانات 

مراقب��ة أساس��ية عىل مدار الس��اعة، وذلك بواس��طة 

مكونات تعمل عىل ترش��يح وفصل االنذارات الكاذبة، 

كتحرك الحيوانات، فقد زودت الواليات املتحدة مركبات 

Stryker وغرها من القوات املنترشة عر البحار بالنظام 

REMBASS II ليستخدم يف حامية القوات عوضاً عن 

دوره القتايل التقليدي، ويستطيع هذا النظام البقاء قيد 

العمل لفرتة قد متتد إىل 45 يوماً يف امليدان، ويستعمل 

مستش��عرات الرصد االهتزازي/السمعي واملستشعرات 

العاملة باألش��عة تحت الحمراء واملغناطيسية لكشف 

األش��خاص واملركبات املجنزرة واملدولبة حتى مس��افة 

350 مرتا بالنس��بة لبعض املركبات، لكن هذه املس��افة 

تكون أقرص بكثر بالنسبة لألفراد الراجلني. 

أنظمة الرؤية الليلية
إن إحدى ميزات الحرب الحديثة هي انتشار أنظمة الرؤية 

الليلية يف ساحة املعركة، فالقوات املنترشة متيل إىل االعتامد 

ع��ىل هذه األنظم��ة لتنفيذ عمليات االنتش��ار، لكن ميكن 

اس��تخدام إمكانات من هذا الن��وع ألمن الطوق الخارجي 

لاس��تخدام شبه العس��كري واملدين. ويعني انخفاض سعر 

أنظم��ة الرؤي��ة الليلية توف��ر هذه الق��درات كتكنولوجيا 

جاهزة. وبذلك فإنه ميكن إضافة نس��بة أكر من إمكانات 

الرؤية الليلية إىل كل من عت��اد األمن الحدودي وكامرات 

املراقب��ة النهارية الثابتة. لكن أنظم��ة الرؤية الليلية ذات 

املواصفات العسكرية تبقى أداة هامة للكشف. وقد برهن 

أحد أنظم��ة الرؤية الليلي��ة عن القدرة ع��ىل التعرف إىل 

إنسان عىل بعد 5 كلم، وتصنيف مركبة ما عىل مسافة أكرث 

م��ن 10 كلم، كام أظهر النظام القدرة عىل تلبية مواصفات 

قراءة الحروف البالغ ارتفاعها 38 سم عىل مسافة 4.8 كلم 

ويف رطوبة نسبية 80 % وظام تام.

تنوع املستشعرات
تؤم��ن املستش��عرات املختلف��ة مهام مختلف��ة من خال 

ق��درات تكميلي��ة، وع��ىل س��بيل املث��ال، فقد ت��م دمج 

مستش��عرات التصوي��ر الح��راري SAFIRE III يف أنظمة 

 Thermo املراقبة والتهديف الرئيس��ية، يف ح��ني أن نظام

Vision Sentry يس��تخدم ألمن محي��ط القواعد الجوية 

من خال دمجه يف نظام األمن املؤمتت التابع لس��اح الجو 

األمريىك، ويس��تخدم ساح مش��اة البحرية األمريي نفس 

املستش��عر كجزء من برنامج نظ��ام املراقبة البرصي الري 

الخاص بهم. 

وتع��رض رشكات متخصصة أنظم��ة مامثلة، كنظام 

 Commander ونظ��ام   ،BSA ال��ري  االستش��عار 

Terrain، وتطور رشكة بريطانية نظام معالجة مؤمتت، 

حيث يتوىل جهاز كمبيوتر مراقبة املستشعرات، ويكون 

م��ع الوقت ص��ورة ع��ن األداء الطبيعي. ول��دى تغر 

األداء )عند كشف ش��خص قريب من منطقة حساسة، 

مثاً(، ينبه النظام املش��غل البرشي له��ذا التغير ألخذ 

االجراءات الازمة يف الوقت املناسب.

وأنتج��ت رشك��ة كندي��ة ال��رج MX-10GS الذى 

يتضمن أحدث قدرات التصوير املتقدمة وقدرة تحليلية 

عالي��ة وموقع مناس��ب يتيح الرؤية ع��ىل 360 درجة 

املستشعرات الربية 
غري املأهولة عتادًا 

يعمل آليا لتوفري 
األمن وخاصة على 

احلدود املمتدة 
على مسافات 

طويلة
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لأله��داف بعيدة املدى، س��واء كان��ت األطقم متوقفة 

أو متحرك��ة. وميكن تصميم الرج بس��تة مستش��عرات 

تصوير ومستشعرات ليزرية، ومتنح تكنولوجيا التقريب 

الرسيع يف النظام منظرا واسع املدى وقدرة عىل معرفة 

التهديدات غر املتناسقة. 

وم��ع توق��ع أن تتخط��ى الطلقات مج��ال املحيط 

املطل��وب حاميت��ه، وملواجه��ة ذلك، تس��تخدم أنظمة 

Phalanx الرية الريطانية واألمريكية لتسقط الطلقات 

املقرتبة بعد أن يعالجها نظام كش��ف قذائف املدفعية 

املعادية.  

ويس��تخدم نظ��ام VACIS الذى يبث أش��عة جاما 

لتفتي��ش محتويات الش��احنات والحاوي��ات والبضائع، 

للتثبت م��ن مضمون بيان الش��حن، واعرتاض عمليات 

التهري��ب، وكش��ف املتفجرات واألس��لحة والتهديدات 

األخرى. 

مراقبة الحدود البحرية
لعل أكرث الحدود الخارجي��ة تحدياً من ناحية الحامية هي 

يف البيئة البحرية، فبسبب اتساع املنطقة املطلوب حاميتها، 

تك��ون كلف��ة املنصات الجوي��ة والس��طحية املكلفة بهذه 

املراقب��ة مرتفعة، وال ميكن أن تك��ون متوفرة يف كل مكان 

يف وق��ت واحد، ورغم أن تحديث طائرات الدورية البحرية 

يلقى اهتامماً متزاي��داً يف املراقبة البحرية، فهناك حل أقل 

كلف��ة بكثر يتم الس��عي إلي��ه، وهو التصوي��ر عر األقامر 

الصناعية، وهذا جدير بتوفر التغطية املس��تمرة ملنطقة ما 

بإرسال الصور مبارشة إىل محطات املراقبة لتحليلها. 

وق��د أدخلت الواليات املتحدة نظام كش��ف الهوية 

املؤمت��ت AIS الذي يبث معلوم��ات عن موقع ووجهة 

وحمول��ة أي س��فينة يف املياه األمريكية، فعىل الس��فن 

 ،AIS الت��ي تتعدى حمولتها 300 ط��ن أن تحمل نظام

لكن يتوقع أن يطلب الحقاً من السفن األصغر حجامً أن 

تحم��ل هذا الجهاز، واختارت الواليات املتحدة رادارات 

عدة أجنبية املصدر ل��دور أمن الطوق الخا رجي، ومن 

ضمنه��ا ال��رادار SCANTER 2001 الدامناريك، لنظام 

س��امة املراف��ئ والقنوات املائية ضم��ن برنامج حامية 

األراىض األمريكية.

وقد أظهر الهجوم عىل السفينة األمريكية "كول" عام 

2000 مدى هشاش��ة الس��فن الحربية بالنسبة للهجوم 

اإلرهايب عىل سطح البحر، وحيث أن الكثر من الحامية 

قد أضيف فوق السطح، فإن جهوداً هامة تبذل لكشف 

الهج��وم اإلرهايب من تحت املاء، من خال الغطاس��ني، 

مثًا، ومتت تجربة النظ��ام األمريي Centorion كحل 

لهذه املش��كلة، وهو يس��تطيع املراقبة فوق سطح املاء 

وتحته، ويس��تخدم مجموعة متنوعة من املستشعرات 

الصوتية والس��ونارات ملهام الكش��ف تحت املاء، وهو 

يس��تخدم إمكانيات أخرى، مثل األنظمة املحمولة عىل 

الس��فن لكشف األهداف فوق الس��طح والتعرف إليها، 

وذلك لدمج هذه األنظمة ضمن إطار واحد من نش��اط 

مراقبة املواقع.

القيادة والسيطرة
إن الوس��يلة الفعال��ة ملراقبة األحداث ال ميك��ن أن تعتمد 

عىل ش��خص واحد، يراقب شاش��ة واحدة، ويعرض الصور 

من مستش��عر واحد، وذلك باس��تمرار عىل مدى 24 ساعة 

يوميا، فهذا املس��توى من التدقيق يتحدى ويس��تنفد قدرة 

انتباه أكرث االختصاصيني التزاماً، ونرش املستش��عرات ملراقبة 

الطوق الخارجي يكون فع��االً فقط عند دمج معطياتها يف 

صورة س��هلة املشاهدة، أو مرفقة بالتحليل املؤمتت، ويتيح 

توحيد االستخبارات من خال دمج أنظمة التحكم والرؤية 

التي توفرها مجموعة املستشعرات املنترشة تعزيز التعرف 

ع��ىل الهدف بصورة أرسع، كام أن هذا الدمج مينع الوقوع 

ضحية الن��ران الصديق��ة واإلصابات يف صف��وف املدنيني، 

وينبغ��ي أن تؤمن أنظم��ة القيادة واملعلوم��ات مجموعة 

من القرارات تس��اعد العنارص البرشي��ة يف مهمة املراقبة، 

وتتضمن االنذارات، والتحذير من األخطار، وعرضاً مش��رتكاً 

للوضع امليداين، وبيانات التعّقب، وصور عن املرسح القتايل، 

والص��ور الفيديوي��ة املعالجة، والخرائ��ط الثنائية والثاثية 

األبعاد، والتقارير االس��تخبارية، وعروض عىل الشاش��ة عن 

الوضع الطارىء. 

وكانت إحدى صفات رادار س��احة املعركة العسكري 

الحاج��ة إىل االتص��ال عر أجه��زة االتصال العس��كرية 

الغالية التكلفة من حيث االس��تخدام والصيانة، ويجب 

بعدها نقل املعلومات الت��ي تجمعها هذه األجهزة إىل 

مراكز القيادة، وحيث يعتر هذا اإلجراء كافياً عىل املدى 

القص��ر، فإن هناك حاجة لحل��ول جديدة بعيدة املدى 

يف املج��ال امل��دين. وفيام يتعلق باملنش��آت الهامة، فإن 

انتش��ار النطاق الرتددي العري��ض يتيح نقل املعلومات 

عر الشبكات الثابتة املدنية، وتستطيع كامرات املراقبة 

العادي��ة املوصولة عىل هذه الش��بكات إجراء االتصال 

مبراكز القيادة، باستخدام مراسم االنرتنت الشائعة.

ويؤمن عدد من الرشكات أنظمة القيادة والس��يطرة 

C2 للقيام بهذه املهام، فقد اس��تعملت احدى الرشكات 

مزيجا م��ن الخدم��ات التجارية الجاه��زة الخاصة بها 

 Network Operations وكونت مركز عمليات الشبكة

Centre ال��ذي يدير عدة معطيات بيانية، ويس��تخدم 

كأس��اس له مراس��م االنرتنت، كام ويعم��ل مع األجهزة 

الاسلكية العس��كرية، واالتصاالت عر األقامر الصناعية 

واألجهزة الاس��لكية النقالة والهاتف الخلوي، باالضافة 

اىل األلي��اف البرصي��ة وتكنولوجيا تش��تيت اإلش��ارات 

الاسلكية يف طبقات الجو العليا. 

لق��د أدت الحاج��ة لتحقي��ق الحامي��ة واألم��ن يف 

النزاعات العس��كرية اىل أن أصب��ح الهم األول للجيوش 

وقوات األمن هو حامية القوات التي تنرش يف مس��ارح 

العملي��ات يف ما وراء البح��ار، وحامية البن��ى التحتية 

الهامة يف أرض الوطن، واس��تدعى ذلك مراقبة األهداف 

باس��تمرار وتحديد هويتها، ودراسة وسائل عدة لتوفر 

املعلوم��ات عن األهداف وأدى ذل��ك اىل ظهور تقنيات 

جدي��دة لحامي��ة املحي��ط األمن��ي، من خ��ال أنظمة 

أكرث ق��درة واعتامدية، والحاجة اليها س��وف تؤدي إىل 

انتش��ارها بأعداد كبرة أكرث من األنظمة الس��ابقة، مام 

سيس��اهم يف خفض كلفتها، وزيادة فعاليتها. وتستخدم 

لهذه املهام األنظمة التي تتضمن وسائل للرصد الصويت 

واالهتزازي واملغناطييس، ووسائل تعمل باألشعة تحت 

الحمراء، وأجهزة كهروبرصية•

املصادر:

- en.wikipedia.org/wiki/Perimeter_surveillance_

radar

 - www.djas.com.au  

www.terma.com/media/90439/terma-

defense-update.com/products/g/guardium

 - www.vision-systems.com 

 - www.helitechevents.com/__novadocuments 
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أثرت االتصاالت عرب األقامر الصناعية عىل العمليات العسكرية من خالل تأمني مستويات غري مسبوقة 

من االتصال يف املواقع البعيدة، ولفرتة طويلة. ويستمر تطوير هذه االتصاالت قدماً لتقديم منافع 

عديدة للقادة العسكريني الذين زاد اعتامدهم عليها منذ عملية عاصفة الصحراء عندما وجدت القوات 

الدولية املنترشة يف الرشق األوسط أنها تفتقر إىل القدرة الكافية لقنوات االتصاالت عرب األقامر الصناعية، 

وبدأت باستئجار موجات إضافية من أقامر تجارية، ومنذ ذلك الحني، تعاظم استخدام االتصاالت عرب 

األقامر الصناعية، وأصبحت تشكل عنرصاً أساسياً لكل عملية عسكرية كبرية.

إعداد: د. سامية حممد عزت

ويرج��ع الفض��ل يف النم��و الهائ��ل لنظ��م االتصاالت 

باألقامر الصناعية إىل عدد م��ن التطورات التكنولوجية 

األساس��ية، التي س��اعدت عىل التخفيض املتتايل لكلفة 

الدائ��رة الهاتفية عر هذه األقامر. ومن هذه التطورات 

ي��رز بوضوح التط��ور يف مركبات الفض��اء ويف معدات 

االتص��االت. ومع االنتش��ار التدريج��ي لاتصاالت عر 

األقامر الصناعية، ينكمش حجم ووزن املعدات املطلوبة 

إلرس��ال واس��تقبال الرس��ائل والبيانات من كافة أرجاء 

األرض ع��ن طريق هذه األقامر، حت��ى أصبحت وحدة 

االتص��ال الطرفية عن طريق القم��ر الصناعي يف حجم 

حقيب��ة اليد. ويف املايض، كان إنش��اء مثل هذه الوحدة 

يتطلب اس��تثامرات كبرة ل��رشاء املع��دات واألجهزة. 

فمث��اً، محطة اس��تقبال أرضي��ة عالية الق��درة كانت 

تتطلب تركيب ه��وايئ طبقي  بقط��ر 18.2مرت. وحتى 

اس��تعامل ش��بكة أق��امر مث��ل Inmarsat A عىل منت 

قطع��ة بحرية، كان يتطلب هوايئ بطول 90 س��نتيمرتاً، 

محاطاً بقبة يبلغ قطرها 1.5 مرت. وأمام االحتياج املتزايد 

ألجهزة استقبال وإرسال أرضية أصغر حجامً، وأسهل يف 

النقل للمستخدمني عىل املستوى التكتيي، ومع التطور 

التكنولوج��ي الرسيع، بدأ تطوي��ر هوائيات أصغر مام 

س��مح برتكيب هذه األجهزة ع��ىل مركبات أرضية. ومع 

ظهور أجه��زة االتصال التجارية الصغرة بش��كل فعيل 

يف األس��واق، بدأ العسكريون يف التفكر يف استخدامات 

أخرى متكنهم من تس��خر ه��ذه التكنولوجيا من أجل 

االتصاالت العسكرية باألقمار الصناعية
عنصر أساسي وفعال يف العمليات العسكرية

ربط أفراد املشاة يف املعركة بشبكة اتصاالت عر األقامر 

الصناعية.

أحدث الربامج
متتل��ك وزارة الدف��اع األمريكية قمري��ن صناعيني من 

أق��امر Milstar مخصص��ني لاتص��االت املؤمنة. وكان 

انقط��اع االتصال وفقد القمر الثالث الذي أطلق يف عام 

1999 قد أحدث فجوة يف تغطية االتصاالت العسكرية 

األمريكية. وسيتم س��د هذه الفجوة من خال اإلرساع 

بتطوي��ر الجيل التايل من األقامر، التي س��تعمل بنظام 

متطور يستخدم املوجات فائقة الرتدد EHF. وستشكل 

أربعة أقامر منها ش��بكة عملياتي��ة، توفر تغطية كاملة 
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لألرض، ابتداء من دائرة عرض 65 شامالً إىل دائرة عرض 

65 جنوباً. وأنظمة االتصال املساعدة سوف تسمح لهذه 

األقامر بتبادل اإلشارات، بشكل مبارش، دون الحاجة إىل 

محطة اتصال أرضية.

 UHF Follow On: UFO وتشكل سلس��لة األقامر

أساس شبكة االتصاالت بعيدة املدى للبحرية األمريكية، 

 ،FLTSatcom وهي بديلة عن ش��بكة األقامر األق��دم

وأق��امر Leasat الخاصة باتصاالت األس��اطيل البحرية. 

وقد أطل��ق عارش قمر من سلس��لة UFO، واملس��مى 

F-10، يف نوفم��ر 1999، والقم��ر الحادي عرش واألخر 

من هذه السلسلة أطلق يف عام 2003. 

وبعد الخروج من برنامج أقامر االتصاالت العسكرية 

 Multinational Trimilsatcom متع��دد الجنس��يات

Program، ق��ررت وزارة الدف��اع الريطاني��ة دراس��ة 

مدى جدوى اس��تخدام شبكة Skynet 5، وهي الشبكة 

املستقبلية لريطانيا، كشبكة خاصة مملوكة للوزارة، أو 

كشبكة لاس��تخدامات املدنية، باإلضافة لاستخدامات 

الخاص��ة بوزارة الدفاع. ويف نوفم��ر عام 1999، وقعت 

كل من فرنسا وأملانيا عىل اتفاق يسمح ألملانيا باستئجار 

 .Syracuse نسبة تصل إىل ربع قدرة أول قمر يف برنامج

وتحدي��د هذه النس��بة يعتم��د عىل الظ��روف التقنية 

واملادي��ة، كام س��يتيح هذا االتفاق املزي��د من التعاون 

 Syracuse الفرنيس / األمل��اين فيام يتعلق بباقي برنامج

III، وه��ذا االتف��اق سيش��جع دوالً أوروبية أخرى عىل 

إجراء اتفاقات مامثلة، فبلجيكا وهولندا أظهرتا اهتامماً 

واضحاً تجاه اس��تخدام االتصاالت باألقامر الصناعية يف 

األغراض العسكرية. 

ويحت��اج حلف ش��امل األطل��يس NATO إىل تغير 

 Nato نظامه الح��ايل لاتصاالت عر األق��امر الصناعية

IV، والذي تم إطاق آخ��ر قمرين فيه يف عامي 1991 

و1993 عىل التوايل. والنظام البديل س��وف يعتمد غالباً 

 Suracuse ع��ىل أحد النظم قي��د التطوير حالياً، مث��ل

الفرنيس، أو Skynet الريطاين، أو Milstar األمريي.

شبكات االتصال املدنية
بالنس��بة للدول التي ال تس��تطيع تحمل تكلفة إطاق 

قمر مخصص لاتصاالت العس��كرية، أو تأجر جزء من 

قم��ر لتخصيص��ه لهذا الغ��رض، فيمكنها أن تس��تخدم 

ش��بكة اتصاالت مدنية عر األق��امر الصناعية. ويف هذا 

اإلطار، وقعت وكالة الدفاع األوروبية عام 2012 اتفاقية 

لتأمني خدمات االتصاالت عر األقامر الصناعية التجارية 

وذلك لصالح جيوش خمس دول أعضاء يف هذه الوكالة 

)الجي��وش الفرنس��ية، والبولندية االيطالي��ة، الرومانية 

والريطاني��ة( لتحقي��ق اتصاالت عر األق��امر الصناعية 

للجيوش الخمسة املذكورة حسب حاجاتها.

ولس��نوات طويلة كان��ت الرشكة الوحي��دة القادرة 

عىل توفر مث��ل هذه الخدمة، وبتغطي��ة كاملة للعامل، 

ه��ي رشكة Inmarsat. ولكن مع أواس��ط التس��عينات 

من الق��رن العرشين بدأت ع��دة رشكات أخرى تقديم 

خدماته��ا يف هذا املج��ال. ويف ذلك الوقت، ظلت رشكة 

Inmarsat تحتف��ظ بالري��ادة والتمي��ز يف هذا املجال، 

وخاصة فيام يتعلق برسعة نقل البيانات.

وبزيادة بس��يطة عىل طول ه��وايئ الوحدة الطرفية، 

واس��تخدام نظم تشفر أكرث تعقيداً، أمكن إنشاء خدمة 

جديدة وه��ي Global Area Network: GAN، التي 

أطلقت أواخ��ر عام 1999، بعد برنامج تطوير اس��تمر 

ع��رش س��نوات، وهي توف��ر خدمات الش��بكة الرقمية 

 Integrated Services Digital Network: املتكامل��ة

ISDN املتحرك��ة، برسع��ة نقل بيان��ات 64 كيلوبايت/ 

ثاني��ة، والق��درة ع��ىل الدخ��ول إىل االنرتن��ت بتكلفة 

اقتصادي��ة، وذلك باس��تخدام وح��دة اتص��ال ال يزيد 

حجمها عن الحاس��ب املحمول، وتزن أقل من خمس��ة 

كيلوجرامات.

وأطلق��ت رشك��ة Inmarsat قمري��ن جديدين من 

سلس��لة I-4 من الجي��ل الرابع من األق��امر الصناعية، 

يعم��ان يف النطاق ال��رتددي L- band، أحدهام يحلق 

فوق املحيط األطليس، يف حني يحلق اآلخر فوق املحيط 

الهندي، وس��يظل قم��ر ثالث ع��ىل األرض، كاحتياطي، 

وتغط��ي هذه األق��امر األرض ومعظم الط��رق املاحية 

الجوية والبحرية، وتوفر القدرة عىل االتصال بالوسائط 

املتعددة لألش��خاص. وأس��لوب التغطية يسمح بتوفر 

خدم��ات ل��� 90 % م��ن العم��اء املتوقع��ني، ووحدة 

االتصال الطرفية متكن العماء من االتصال باس��تخدام 

شبكة األقامر الجيل الثالث I-3 إذا ما خرجوا عن نطاق 

التغطية الخاص بالشبكة الجديدة.

وتس��مح األق��امر I-4 ل� Inmarsat بتوفر الش��بكة 

الجدي��دة، الت��ي ميك��ن م��ن خاله��ا توف��ر خدمات 

باالنرتن��ت والفيدي��و، ومؤمت��رات الفيدي��و، والفاكس، 

والريد االلكرتوين، واالتصال التليفوين، واالتصال املبارش 

بالحاس��بات، وذلك برسع��ة 432 كيلوبايت/ ثانية، عن 

طرق جهاز حاسب محمول أو حاسب اليد.

 Inmarsat وتس��تخدم البحري��ة األمريكي��ة نظ��م

وبش��كل متزايد منذ عام 1991، وذل��ك نظراً لتغطيتها 

املمت��ازة للمحيطات، م��ام يوفر القدرة ع��ىل االتصال 

عر األقامر الصناعية للوح��دات البحرية الصغرة، التي 

ال تس��تطيع حمل وحدات االتصال الطرفية العسكرية 

الحالية. وسيس��تخدم نصف النطاق الرتددي للرس��ائل 

العس��كرية، يف حني سيس��تخدم أف��راد الطاقم النصف 

الثاين لاتصاالت العائلية. وتس��تخدم البحرية األمريكية 

أيضا أقامر Inmarsat يف برنامج القمر الصناعي التجاري 

Commercial Wideband Satellite Program الذي 

يوف��ر خدمات االتصال التي تحت��اج إىل رسعة عالية يف 

نق��ل البيانات، مث��ل، مؤمترات الفيديو، واالستش��ارات 

الطبية عن بعد، ونقل الصور. وهذا الرنامج يس��تخدم 

حالياً مع عدد متزايد من القطع البحرية الكبرة.

وع��ىل الرغم م��ن أن اس��تخدام الش��بكات املدنية 

لاتص��ال عر األقامر يع��د الخيار الوحي��د أمام العديد 

م��ن الدول لتقوية قدراتها ع��ىل الربط بني قواتها، نظراً 

للتكاليف الباهظة للش��بكات العسكرية املتخصصة، إال 

أن��ه يجب توخي الحذر يف اس��تخدامها، نظراً لس��هولة 

تعرضها لإلعاقة والتخريب، خاصة يف حالة اس��تخدامها 

عىل املس��توى التكتيي يف ميدان املعركة. فعىل س��بيل 

املث��ال، خدم��ات االتصاالت ع��ر األقامر الت��ي توفرها 

الرشكات املدنية للبحرية األمريكية ليس��ت محمية ضد 

التش��ويش أو اإلعاقة، وميكن التصن��ت عليها. وكذلك، 

تعتر االس��تعانة بخدمات رشكة دولي��ة، غر وطنية، يف 

االتصاالت العس��كرية مش��كلة، ألن الرشكة األم ميكنها 

وضع أية قيود، أو وقف عمليات االتصال يف أي وقت.

وحدات االتصال الطرفية
الق��وات الري��ة تتطلب أجه��زة طرفية نقال��ة، خاصة 

تل��ك الق��ادرة عىل العم��ل يف كل من البيئ��ات املدنية 

واألرايض الصعب��ة والوع��رة مث��ل األدغ��ال. ومتر هذه 

األجه��زة الطرفية بعملي��ات تطوير مس��تمرة، لتقليل 

وزنها وحجمها، وميكن لبعضها اس��تخدام عدة هوائيات 

ذات أقطار مختلفة. فعىل س��بيل املثال، وحدة االتصال 

Forced Entry Air- ًالطرفية التي ميكن إسقاطها جوا

droppable Satellite Terminal: FEAST تس��تخدم 

هوائي��ات طبقية بأقط��ار ترتاوح ب��ني 1.2 مرت و3 مرت. 

وع��ىل الرغم من اعتامدها ع��ىل التقنيات املدنية، فقد 

روع��ي يف تصميمه��ا تحمله��ا للصدم��ات الناتجة عن 

اإلس��قاط املظيل م��ن الطائرات. أما وح��دة االتصاالت 

الطرفي��ة AN/PSC-5، العامل��ة يف حيز الرتددات فوق 

الع��ايل UHF، فت��زن 5.3 كجم فقط ب��دون بطاريات 

الطاق��ة. كام أعلن عن من��وذج جديد مط��ور، يتضمن 

إجراءات مضادة لإلعاقة، وخيارات عديدة، مثل التحكم 

املتق��دم يف البيان��ات، والدخ��ول إىل االنرتن��ت، ونقل 

البيانات برسعات عالية، واالتص��االت الصوتية املؤمنة. 

وصغر حجم الوحدات الطرفية يجعلها أكرث ساس��ة يف 

النقل واالستخدام، ويسمح بتزويد القوات الخاصة بها، 

كام يس��مح باستخدامها يف مهام حساسة خلف خطوط 

العدو، دون اكتشافها.

 Single ويعد جهاز الراديو التكتيي األريض املحمول

Channel Anti-jam Man Portable: SCAMP أول 

 ،Milstar جهاز يستطيع استغال مميزات شبكة أقامر

حي��ث ميكنه االتصال بهذه األقامر أو أي أقامر متوافقة 

مع معاير نقل البيانات.

وقد مرت وحدات االتصال الطرفية بعمليات تطوير 

مش��ابهة يف بعض ال��دول األخ��رى، بخ��اف الواليات 

املتحدة، وخاصة فرنس��ا وبريطاني��ا. فالوحدة الطرفية 

Marmoset كان��ت تحم��ل عىل عرب��ة ذات عجات، 

مثل "الندروفر"، وقطر الهوايئ الخاص بها يصل إىل 1.7 

مرت وميكن تجهيزها للعمل يف 15 دقيقة، وهي تس��مح 

بقنايت اتصال يف حي��ز الرتددات من 7 إىل 8 جيجاهرتز، 
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ورسعة أحدهام تبلغ 16 كيلوبت/ ثانية عند اس��تخدام 

االتص��االت املؤمن��ة، و24 كيلوب��ت/ ثانية باس��تخدام 

االتصاالت عالية الرسعة.

أم��ا وحدة االتصال الجدي��دة Mansat 2000 فيبلغ 

قطر هوائيها 60 سنتيمرتاً فقط، ووزنها يزيد قلياً عن 9 

كجم، مام يس��مح بحملها مضمومة يف حقيبة شخصية. 

وتس��مح البطارية الداخلية ب� 16 س��اعة من اس��تقبال 

البيانات، أو س��اعتني من اإلرس��ال، وق��د أنتجت هذه 

الوحدة يف كل من فرنسا وانجلرتا وإيطاليا وأسبانيا.

وطلب��ت وزارة الدف��اع الريطانية وح��دات اتصال 

فرعية جديدة ت��زن كل منها أقل من 12 كجم، وميكنها 

نقل البيان��ات واالتصاالت الصوتية ع��ن طريق األقامر 

العس��كرية الريطاني��ة واألمريكي��ة واألق��امر التابعة 

لحلف "النات��و". وتخطط وزارة الدفاع الريطانية لرشاء 

منوذج��ني، أحدهام ألفراد الدوري��ات، واآلخر لوحدات 

القي��ادة، وميكن تجهيز وحدة االتصال للعمل يف خمس 

دقائق، وفكها يف دقيقة واحدة.

وبالنس��بة ملحطة االتصاالت Sicile، فإنها تس��تخدم 

التصاالت الوس��ائط املتعددة بني وزارة الدفاع الفرنسية 

وقيادة الوحدات الفرنس��ية خارج الباد، يف مهام حفظ 

الس��ام، أو أي مه��ام مؤقت��ة أخرى، وتس��تخدم أقامر 

Telecom 2، ك��ام ميكنه��ا االتص��ال بش��بكات الراديو 

.UHFو ،VHFو ،HF األرضية العاملة يف حيزات الرتدد

أما محطة االتص��االت التكتيكية Tanit، فيوجد منها 

منوذج��ان: النموذج األول يعمل به��وايئ قطره 2.4 مرت، 

ووزن��ه 250 كج��م، ويجم����ع يف 4 حق�ائب للتخزين. 

أم��ا النموذج الث���اين، فيعم�ل به�وايئ قط���ره 2.6 مرت، 

ووزنه 140 كجم، ويجم���ع يف ث�اث حق��ائب فق��ط. 

 ،Telecom 2 وكا املحطتان ميكن�ه��ام اس��تخ�دام أقم���ار

.US DSCSو ،Nato Comsatsو ،Skynetو

وقد دخل��ت محطات Tanit الخدمة يف تس��عينات 

القرن العرشين، وتاها إنتاج وحدة اتصال فرعية، تعرف 

باسم Spartacus، محمولة لفرد واحد، وتستخدم هذه 

الوحدة يف االتصاالت الصوتية ونقل البيانات، وتزن أقل 

من 20 كجم. وزودت وزارة الدفاع الفرنسية بالوحدات 

الطرفية TRC 846، التي تزن 20 كجم، وتعمل يف حيز 

.X-band الرتددات

وأحد مش��اكل اس��تخدام نظم االتص��ال املدنية عر 

األقامر الصناعية يف نقل البيانات واالتصاالت غر الرسية 

لتفادي زيادة الضغط عىل أقامر االتصاالت العس��كرية 

املتخصصة، هي حاجة املس��تخدمني العس��كريني لنظم 

اتص��االت تس��تطيع الصم��ود أم��ام إج��راءات اإلعاقة 

االلكرتوني��ة، وأيضاً ع��دم القدرة ع��ىل رشاء أو تحمل 

تكاليف تشغيل وصيانة أكرث من نوع واحد من وحدات 

االتص��ال الطرفية، يف حني أن الوحدات الطرفية الخاصة 

بالش��بكات العس��كرية ال تس��تطيع، يف الوقت الحايل، 

االتصال بالشبكات املدنية، وبالتايل، يلزم الستخدام أحد 

ش��بكات األقامر املدنية، مثل Inmarsat، وحدة فرعية 

أخرى تناس��ب معاير رشكة Inmarsat، بخاف وحدة 

االتصال العسكرية. ولكن كل هذا سيتغر يف املستقبل. 

حيث تدرس وزارتا الدفاع األمريكية والريطانية، وكذلك 

العديد من املؤسس��ات العسكرية األخرى، إضافة بعض 

املكونات االلكرتونية للجيل القادم من وحدات االتصال 

الطرفي��ة العس��كرية، بحيث ميكنها االتصال بش��بكات 

األقامر املدنية. 

االتصاالت املتحركة عرب األقامر الصناعية
يتوفر االتص��ال يف القيادات الثابتة املجه��زة بهوائيات 

لألقامر الصناعية الضخمة والصعبة التحريك، وال يحب 

القادة العس��كريون أن يرتبطوا مبقرات القيادة بسبب 

حاجته��م إىل اإلدراك الحقيق��ي لكيفية تط��ور املعركة 

وحقيق��ة إحس��اس جنوده��م. ومع تعزيز الش��بكات 

الرقمية بشكل متزايد للش��كل الذي يجري عليه تطور 

الح��رب الرية، يتطل��ب واقع القيادة والس��يطرة نظامً 

تعتم��د عىل تحدي��ث دائم من خال اتص��االت بيانية 

عالية القدرة عىل مستويات قيادة أدىن متزايدة.

وإذا أقح��م الق��ادة يف عملي��ات متحرك��ة وأصبحوا 

يفتق��رون إىل فرص��ة التوق��ف وإنش��اء وصل��ة ثابتة، 

فأنه��م س��يضطرون إىل االعتامد عىل جهاز بري ش��بي 

قتايل ال يتمت��ع بالقدرة الكاملة، وبذلك ميكن لش��بكة 

القيادة والس��يطرة البدء باالنحال. وقد اكتشف القادة 

األمريكيون خال االندفاع الرسيع إىل بغداد عام 2003 

أنهم تج��اوزوا ق��درات اتصاالتهم، وبذلك نش��أ طلب 

 Command "عىل نظام "ق��درة القيادة أثن��اء الحركة

on - the – Move: COTM إلج��راء اتص��االت بيانية 

عالي��ة القدرة، عريضة املوج��ة، ملا وراء خط البرص عىل 

منصة قيادة مدمجة. ويعني هذا األمر، بش��كل أسايس، 

تأمني ق��درة اتصاالت عر األق��امر الصناعية التي ميكن 

له��ا اإلبقاء عىل االتصال بالقم��ر الصناعي عند االنتقال 

ع��ر الباد، ويعرف هذا األم��ر ب�"االتصاالت عر األقامر 

 Satcom-On-the Move: "الصناعي��ة أثن��اء الحرك��ة

SOTM، وهذا الطلب مشابه لذلك املطلوب للهوائيات 

عىل املنص��ات البحرية والخاصة باالتص��ال عر األقامر 

الصناعي��ة، ويكمن الف��رق يف الوزن والطاقة بالنس��بة 

للمركبات الرية. ومن املستحسن تخفيض شكل الهوايئ، 

ألن هوايئ االتصاالت عر األقامر الصناعية يحدد املنصة 

الحاملة له كمركبة قيادة تعتر هدفاً قيامً للغاية، كام أن 

الهوايئ ذا الش��كل الضخم يفرض قيوداً كبرة عىل شحن 

املركبة يف الطائرة.

وميك��ن للهوائي��ات الخاصة باالتص��االت عر األقامر 

الصناعية أثن��اء الحركة أن تكون م��ن النوع التقليدي، 

بحيث ميكن تحريكها لتؤمن حركة دائرية تسمح ببقاء 

االتص��ال مع األقامر الصناعية قامئاً يف كل األوقات مهام 

 Mounted Battle كان��ت حركة املنصة. ويعد برنام��ج

COTM: MBCOTM مركزياً للتطور األمريي يف هذا 

املجال.

وميك��ن تحقي��ق اتص��االت ع��ر األق��امر الصناعية 

 UHF أثن��اء الحركة يف إطار نظم عامل��ة عىل ترددات

التجاريت��ني،   Ku-bandو  L-band املوجت��ني  وع��ىل 

وذل��ك من خال نظ��ام االتص��االت التكتيي للحمات 

 Expeditionary Tactical Communication

System الخاص��ة مبش��اة البحري��ة األمريكي��ة، والذي 

 Mobile ونظام التعقب النقال Iridium يستخدم نظام

 Blue ونظ��ام تعقب القوى الزرقاء Tracking System

Force Tracking الخاصني بالجيش األمريي• 

املصادر:

 -www.globalmarinenet.com

 -www.military.com

 -www.defense-update.com
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تتطلب القوات الربية أجهزة طرفية نقالة خاصة قادرة عىل العمل يف كل أنواع البيئات



تصور املستقبل: 
تطور هياكل السلطة اإلقليمية

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية

يعترب وضع رؤية مستتتقبلية إحدى املهام األساستتية لكل قائد استترتاتيجي. وتتطلب صياغة مثل 
هذه الرؤية فهم الظروف الجيوسياستتية املستقبلية، واختيار أفضل نهج لتحقيق املصالح الوطنية. 
وللقيتتام بذلك عىل نحو فعال، يتعني عىل الزعامء فهم كيف ميكن أن تستتتخدم الستتلطة الوطنية 
وكيف ميكن توزيع السلطة داخل النظام الدويل يف املستقبل. ومن العوامل الرئيسية التي ميكن أن 
تؤثر عىل الديناميكية اإلسرتاتيجية يف الخليج العريب دور الهند. فبعد انتخاب ناريندرا مودي مؤخراً 
يف االنتخابتتات العامة يف الهنتتد عام 2014، ميكن لتلك األمة الضخمة أن يكون لها دور مستتتقبيل 

مختلف للغاية يف ديناميكية القوة اإلقليمية. 
عىل الصعيد العستتكري، تعترب الهند بالفعل قوة نووية، وهي تقوم بتوستتعة قدراتها التقليدية. 
فقد شتتهدت امليزانيتتة البحرية الهندي منواً بنستتبة 75 يف املئة؛ مام يزيد يف مداها االستترتاتيجي. 
وتقوم الهند ببناء نظام اتصاالت جديد لغواصاتها، وستتوف يسهم القمر GSAT-7، أحدث أقامرها 
الصناعية، يف إكستتابها قدرات مهمة يف االتصاالت اإلقليميتتة. ولعل األمر األهم أن الهند قامت، يف 
أغستتطس املايض، بتدشتتني أول اثنتني من حامالت الطائرات من طراز فيكرانت Vikrant. وتقوم 
القتتوات الجوية الهندية أيضاً بتحديث أنظمتها، وتطوير الطائرات املوجودة، واستتتحداث معدات 
جديدة. وسوف يكون لديها قريباً طائرات رافال وسوخوي مقاتلة جديدة، وطائرات نقل من طراز 
C-17 Globemaster III ، وطائتترات التزود بالوقتتود من طراز ايرباص A330 ، وطائرات مقاتلة 
بتتدون طيار UCAV. وقد قامت الهند بتطوير الصواريخ الباليستتتية، وأيضا بتطوير صاروخ كروز 

جديد. وتسهم هذه النظم جميعاً يف زيادة الرقعة الجغرافية للدولة الهندية. 
ويعترب الستتياق الدويل للهند كبرياً أيضتتاً. فهي بفضل حجمها وموقعهتتا وإمكاناتها االقتصادية، 
تتمتتتع بتأثري هائل محتمل يف املنطقة، وإن السياستتات الهندية املتعلقة ببنغالديش يف عام 1971، 
ورسيالنكا يف عام 1987، وجزر املالديف يف عام 1988، تظهر استتتعداد الهند لالنشغال يف الشؤون 
اإلقليمية. وقد اتخذ نواز رشيف، رئيس وزراء باكستتتان، خطوة جريئة لحضور أداء اليمني من قبل 
رئيس الوزراء »مودي« يف مراستتيم احتفالية، األمر الذي يحتمل أن يفتح الباب لتحستتني العالقات 
بني البلدين املتنافستني تقليدياً، ولعله يطلق يد الهند ملزيد من العمل اإلقليمي بوجود حدود آمنة. 
ولعتتل التقتتارب األخري بني إيران ومجموعة 5 + 1، واالضطرابات الكربى يف العراق وستتوريا )حيث 
تأيت إيران ملستتاعدة العراق(، وموقف روستتيا العدايئ يف أوكرانيا، والتحديتتات الداخلية الكربى يف 
لبنان وفلستتطني واألردن، كل ذلك  يشتتري إىل تغريات دينامية ميكن أن تحدث عىل مدى الستتنوات 
الخمتتس املقبلة، مام قد يدفع الهند إىل التحرك. بطبيعتتة الحال، ميكن لنهوض الهند أن يوفر مزايا 
قوية لدولة اإلمارات العربية املتحدة أيضاً، الستتيام كعامل موازن للصني، كرشيك تجاري، وكمصدر 

هام لالستثامر. 
إن االنفجار السكاين الهندي يتطلب املزيد من املدارس وفرص العمل فيها، ومنو اقتصادها، األمر 
الذي يعترب رضورياً إلطعام سكانها، وسوف يرهق موارد قوتها بدرجة كبرية، أما إذا مل تستطع الهند 
التغلب عىل هذه التحديات، فقد تنشتتأ قريباً ديناميكية إقليمية جديدة لها تأثري كبري عىل ازدهار 
دولة اإلمارات العربية املتحدة. وينبغي أن يكون الخرباء اإلستترتاتيجيون الحكيمون عىل استتتعداد 

للتغيري، وأن يعملوا عىل صياغة العالقات الهندية ألجل ازدهار البلدين.
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معركــــة ووترلــــــــو 1815
آخــــر معــــارك نابليــــــون

من التاريخ

بالعودة قليالً إىل التاريخ، وبصفة خاصة إىل العام 1789 عندما اندلعت 

الثورة الفرنس��ية، كان نابليون البالغ من العمر لحظتها 20 عاماً قد ترك 

منصب��ه كضابط صغري يف مدفعية املل��ك ليدعم الثوار، وبقى يف الجيش 

بع��د نجاح الثورة وراح يتدرج يف املناصب رسيعاً حتى ترقى إىل منصب 

Brigadier General بعد ست سنوات، وشاء القدر أن يلعب دوراً كبرياً 

يف قم��ع انتفاضة عام 1795 امللكية، وكوفئ ع��ى موقفه بتعيينه قائداً 

للجيش الفرنيس يف ايطاليا.

خالل األربع سنوات التالية حقق نابليون انتصاراً بعد انتصار وانترش 

نفوذه وبالتايل نفوذ فرنسا عرب أوروبا وإىل شامل أفريقيا.

وبنهاي��ة عام 1799 عاد نابليون إىل فرنس��ا حيث ش��ارك يف انتفاضة 

ض��د اإلدارة الحاكم��ة، وبنجاح االنتفاضة أصبح نابلي��ون القنصل األول 

والقائ��د الفعيل لفرنس��ا بتاري��خ الثامن من نوفم��رب. ورسعان ما أصدر 

قان��ون نابلي��ون الذي أكد حقوق املواطنني، وس��عى يف بناء جيش قوي 

يليق بعظمة فرنسا.

يف عام 1800 غزا نابليون بجيش��ه النمس��ا وأج��رى مفاوضات حول 

أدى انتصار الحلفاء عىل نابليون بونابرت يف معركة 

ووترلو عام 1815 إىل إنهاء هيمنة فرنسا عىل أوروبا، 

وبداية فرتة سالم يف شبه القارة األوروبية استمرت 

لحوايل نصف قرن من الزمان، وأدت الهزمية إىل نفي 

نابليون، وأنهت عظمة فرنسا إىل األبد، ووضعت اسم 

املعركة ضمن قامئة أعظم املعارك التاريخية.

إعداد: حممد املشرف خليفة
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اتفاقية سالم مكنت فرنسا من مد حدودها إىل نهر الراين، 

ويف عام 1803 وقعت الحرب بني فرنس��ا وبريطانيا، يف عام 

1804 أعلن نابليون نفس��ه إمرباطوراً لفرنس��ا وظل لثامين 

سنوات يف حروب مستمرة، وعلل خسارة قواته البحرية يف 

معرك��ة  الطرف األغر بأن النرص الحقيقي يكون يف الرب من 

خالل السيطرة عى أوروبا.

يف ع��ام 1812 ش��ن نابليون هجوماً عى روس��يا ودحر 

الجيش الرويس، لكن جيشاً آخر اسمه "الجليد" هزمه، كام 

فقد جزءاً كبرياً من جيشه يف حملة شبه الجزيرة اإلسبانية.

يف ربي��ع عام 1813 كون��ت كل من بريطانيا، روس��يا، 

بروس��يا والس��ويد حلفاً ضد نابليون، ورغم نجاحه الباهر 

يف قيادة جيش��ه إال أنه يف النهاية خرس املعركة يف "اليبزج" 

وانسحب إىل جنوب فرنسا ليعقب ذلك يف األول من ابريل 

لع��ام 1814 تنازله عن العرش وقبول��ه بالنفي إىل جزيرة 

إلبا يف كورسيكا.

مل يبق نابلي��ون كثرياً يف حالة نفي وقبل أن مييض العام 

أبحر إىل فرنس��ا وش��ن حروباً ملئة يوم ع��رب أوروبا مهدداً 

بالسيطرة عى ش��به القارة األوروبية، وخيش امللك لويس 

الثام��ن عرش من ع��ودة نابليون وبع��ث بقواته ملواجهته 

ولكن القوات انضمت لجيش نابليون، وهرب امللك، وعاد 

نابليون ليجلس عى العرش الفرنيس يف العرشين من شهر 

مارس، وجمع جيشاً قوامه 250.000 مقاتل.

معركة ووترلو
وص��ل خرب عودة نابليون إىل الحكم ملس��امع قادة الحلف 

الذين كانوا يف اجتامع مبدينة فيينا، ويف اليوم السابع عرش 

م��ن مارس قرر قادة كل من بريطانيا وبروس��يا والنمس��ا 

وروسيا أن يجمع كل منهم 150000 جندي، وأن يجتمعوا 

يف بلجي��كا بهدف غزو فرنس��ا، وحددوا لذل��ك األول من 

يوليو، ووعدت بعض دول أخرى بتقديم الدعم العسكري 

املمكن.

وعل��م نابليون بخطة الحلف وس��ار بجيش��ه ش��امالً 

للتص��دي لهم قب��ل أن يكتمل جمعه��م، وبعث بجزء من 

الجيش بقي��ادة إميانويل ملهاجمة بروس��يا ليمنع انضامم 

جيش��ها لقوات الحل��ف قرب بلجيكا، وق��اد نابليون بقية 

جيشه ملواجهة الربيطانيني، وحقق نابليون بعض انتصارات 

خ��الل تقدمه نحو بلجي��كا، ورغ��م أن دوق ويلنجتون مل 

يج��د الوقت ال��كايف لإلع��داد، ولكنه ب��دأ تجميع قوات 

الحل��ف عى بعد 12 ميالً من العاصم��ة البلجيكية، وكان 

ذلك بالقرب من قرية تسمى "ووترلو" Waterloo، ووضع 

قواته يف مكان عال بجبل Mount.st Jean ملقابلة القوات 

الفرنسية. 

أدى انتصار 
احللفاء يف معركة 
ووترلو عام 1815 

إىل نفي نابليون 
وإنهاء هيمنة 

فرنسا على أوروبا
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يف صباح الثامن ع��رش من يونيو كان نابليون قد وصل 

عند جبل "س��ينت جني" ونرش جيشه عى أرض عالية عى 

بعد 1300 ياردة من قوات عدوه، وكان جيشه يتكون من 

70.000 بينهم 15000 من الفرسان، و246 قطعة مدفعية 

يف مواجهة قوات الحل��ف التي بلغ عددها 65000 بينهم 

12.000 ف��ارس و156 مدفعاً عى خط دفاعي بطول ثالثة 

أمي��ال، وبع��ث كل قائد إىل بقية قوات��ه لاللتحاق بالقوة 

الرئيسة.

ش��هدت أرض املعرك��ة أمطاراً غزيرة أث��رت عى أرض 

املعرك��ة مام دعا نابليون إىل تأخري الهجوم يف الثامن عرش 

من يونيو عى أمل أن تجف األرض حتى ال تؤثر يف فعالية 

الخيالة واملدفعية، وبعد أن أمر نابليون باستدامة املدفعية 

أمر بهجوم ضد الجناح األمي��ن لقوات ويلنجتون ليضطره 

لالس��تعانة باالحتياطي من جنوده ولكنهم بقوا حيث هم 

حتى إذا ما تقدم الفرنس��يون اندفعوا نحوهم، ومع تقدم 

الهجوم رأى نابليون بغيار قوات بلورش، ولكن نابليون ظل 

يندفع بقواته عى أم��ل أن يهزم ويلنجتون قبل أن تنضم 

إليه قوات بروسيا وقبل أن تصل إليه قوات بلورش، ولثالث 

ساعات ظل الفرنسيون واالنجليز يتقاتلون وجهاً لوجه.

ومع الظهرية وصلت قوات بلورش مام اضطر الفرنسيني 

هزمية نابليون يف 
هذه املعركة أنهت 

احلروب الثورية 
وأصبحت أوروبا يف 
سالم حلوايل 100 

عام

القطة التي هزمت نابليون

ج��اء يف كتب التاري��خ أن نابليون عندما كان يف س��ن 
السادسة من العمر تركته مربيته يف الحديقة ليستمتع 
بش��مس الصباح والهواء الطلق، وفجأة هجم عليه قط 
بري ورغم أن القط مل ميس��ه بسوء إال أن الطفل أصيب 

بالرعب.
وعندم��ا كرب نابليون ظل يخاف م��ن القطط، ومل يكن 
يع��رف لذلك س��بباً فقد ن��ى تعرض��ه يف صغره لقط 
ب��ري، وكان نابلي��ون ال��ذي ال يخىش مواجهة األس��د 
يخىش القطط، ويقال أن الج��رال الربيطاين ويلنجتون 
كان يع��رف هذا الرس ولهذا أحرض إىل أرض املعركة 70 
قطاً، وجعلهم يف مقدمة جيش��ه. وكان نابليون يسري يف 
مقدمة جيش��ه، ولكنه حني رأى هذه القطط، تجمد يف 
مكانه، ومل يعد يفكر، وترك املقدمة لبعض القادة دون 
أن يوضح الس��بب. وبدون وجود نابلي��ون يف املقدمة 
مل يس��تطع قادت��ه الترصف وخ��رسوا املعرك��ة لصالح 

ويلنجتون. 

للرتاجع، وح��اول نابليون أن يجمع قوات��ه املتناثرة ولكن 

دون جدوى، وبدا أن الحلف ينترص عى القوات الفرنسية، 

ورغم بداية الهزمية إال أن الفرنسيني صمدوا وعندما طلب 

الحلفاء أحد القادة الفرنسيني أن ينسحب وجنوده أجاب 

بقوله: "إن الحرس ميوتون ولكنهم ال يستسلمون أبداً".

جرح وقتل يف املعرك��ة 26000 فرنيس، وتم أرس 9000 

أس��ري يف معركة ووترلو، بينام فقد الحلف 22.000 مقاتل 

يف نهاي��ة يوم واحد من القتال، ولق��ي 45000 حتفهم أو 

جرح��وا عرب ثالثة أمي��ال من ميدان املعرك��ة، ويف النهاية 

جرح وقتل من الطرفني اآلالف يف هذه املعركة.

يف 22 يونيو وافق نابلي��ون ثانية أن يتخى عن العرش 

وخالل أس��بوعني من تخ��ى نابليون أع��اد الحلفاء امللك 

لويس إىل عرش فرنسا.

وقام الربيطانيني بس��جن نابليون ه��ذه املرة يف جزيرة 

القديس��ة هيالنا النائية – حيث بقى حتى تويف عام 1821 

ع��ن 51 عاماً ق��يض آخر خمس س��نوات منه��ا يف كتابة 

مذكراته، ومل تستعد فرنس��ا عظمتها عسكرياً بعد معركة 

ووترلو.

وعاشت أوروبا بعد ذلك 40 عاماً يف سالم دائم واعتربت 

ف��رتة طويل��ة يف منطقة عرف��ت الحرب أك��ر مام عرفت 

القائد الفرنيس نابليون بونابرت 

الجرال الربيطاين دوق ويلنجتون
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السالم. ومع أن الفرنسيني قد ذاقوا الهزمية يف ووترلو ولكن 

بقيت الروح الثورية، وااللتزام بحقوق اإلنسان.

الدروس املستفادة وأهمية معركة ووترلو
• تع��ود أهمي��ة معرك��ة ووترلو إىل أن هزمي��ة نابليون يف 

ه��ذه املعركة أنهت الحروب الثوري��ة وأصبحت أوروبا يف 

سالم لحوايل 100 عام باستثناء حروب قليلة بني دول كربى 

محدودة.

• الس��الم الذي س��اد أوروبا مل يكن يف صالح قارات أخرى 

إذ أدى إىل احتالل دول يف أفريقيا من قبل دول أوروبية.

• الس��الم تجاهل العالقات االجتامعية التي قادت للحرب 

العاملية األوىل وكأنه تعويض لعدم العنف يف أوروبا.

• نتائج معركة ووترلو ال تعزى لدولة واحدة أو سبب واحد 

فقد كانت نتيجة عوامل متعددة.

• كان نابليون يعزي هزميته لس��وء الطقس الذي ساد تلك 

اللحظة ألن األمطار أعاقت الخيالة.

• اختيار القيادات الفرنسية مل يكن موفقاً.

• من��ح نابلي��ون القادة حري��ة حركة، ولك��ن مل يوفر لهم 

اإلمكانات الالزمة.

• يقال أن رغبة نابليون يف السلطة أدت إىل سقوطه.

• ت��ردد نابليون بس��بب س��وء الطقس فمن��ح ويلنجتون 

الفرص��ة ليج��د موقع��اً عالياً، وس��مح للربوس��يني للحاق 

بويلنجتون.

• كان نابليون قد جمع عدداً من األعداء، وضعف جيشه.

يخلص بعضهم إىل أن الدروس املستفادة بالنسبة لنابليون 

تتلخص فيام ييل من نصائح:

• ضع خططك.

• أعرف متى تقلل من خسائرك.

• تأكد من فريق العمل وقدراته.

• كن واثقاً ولكن ال تبالغ يف الثقة.

• ال تكر من األعداء – بل أكر من الحلفاء.

• استخدم سياسة القائد الناجح ال نظام ميكافييل.

• اسمح لآلخرين ملشاركتك يف آرائك •

جانب من املعركة كام وثقتها ريشة أشهر رسامي أوروبا



شبكات التواصل االجتماعي وأمن اجملتمعات
عقوبات تصل إىل 500 ألف درهم

 أن اس��تخدام وس��ائل التواصل االجتامعي مثل »تويرت، 

وفيس��بوك، وب��اك بريي« املختلفة بش��كل غري س��ليم 

وغري أمثل، يرتتب عليه آثاراًّ وخيمة أس��همت يف انتش��ار 

ش��ائعات تحدث ذعراً عند البعض، ما يصنف الش��ائعة 

باعتباره��ا باغ��اً كاذباً، وخصوصاً يف ظ��ل إرصار البعض 

عىل االنتقام من اآلخرين،  وتس��هم بعض الش��ائعات يف 

رفع أس��عار السلع، وكام أن هناك إعانات مضللة تسعى 

للرتويج لعطور مخدرة، وغريها مام يحدث بلبلة.

كام تح��ذر األجهزة األمنية من بث الش��ائعات ونرش 

األخب��ار غري املوثوقة مل��ا تنتجه من بلبلة، وانعكاس��ات 

س��لبية عىل نواٍح اقتصادية واجتامعية وثقافية، إذ ميكن 

للجن��اة � بضغط��ة زر � إثارة الفوىض ب��ن األفراد، فضاً 

ع��ن ابتزاز الناس واالحتيال عليهم. وقد أحبطت األجهزة 

األمنية بالدولة الكثري من الش��ائعات املنترشة عرب مواقع 

التواص��ل االجتامعي، وغريها من الجرائم اإللكرتونية عن 

طريق املاحقة والقبض عىل املتهمن وتقدميهم للقضاء.

قوانني رادعة
تعاق��ب امل��ادة 20 م��ن قان��ون مكافحة جرائ��م تقنية 

املعلومات جرمية سب الغري باستخدام شبكة معلوماتية 

أو وسيلة تقنية معلومات، بالحبس والغرامة التي ال تقل 

ع��ن 250 ألف دره��م وال تتجاوز 500 أل��ف درهم، أو 

بإحدى العقوبتن، فيام تش��دد العقوبة إذا وقع الس��ب 

أو الق��ذف يف حق موظف ع��ام أو مكلف بخدمة عامة 

مبناس��بة أو بس��بب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مش��دداً 

للجرمية.

وك��ام ح��ددت امل��ادة رق��م 5 م��ن قان��ون الجرائم 

اإللكرتوني��ة لع��ام 2012، عقوبة الحب��س ملدة تصل إىل 

عرش س��نوات، وغرامة مالية تصل إىل ربع مليون درهم، 

ضد كل من يقوم � إلكرتونياً � بإطاق شائعات متس أمن 

الدولة، أو الحياة الخاصة، وخصوصاً أن أثر الش��ائعة قد 

يدفع املجني عليهم إىل االنتحار.

استخدام صحيح
أن استخدام وسائل التواصل االجتامعي املختلفة بالشكل 

الس��ليم واألمثل، أمر يعزز العاق��ات بن الناس، ويخلق 

صداق��ات جديدة تس��هل ع��ىل املس��تخدمن، التواصل 

وتبادل املعارف والثقافات فيام بينهم، كام تتيح مس��احة 

م��ن حري��ة التعبري عن كل م��ا يتعلق بجوان��ب الحياة 

العامة، وتعزيز الس��لوكيات الحميدة بإبراز قيم املجتمع 

والتعبري ع��ن ثقافته وحضارته، مع وجود يف الوقت ذاته 

ضوابط للتصدي ملن يثريون الفنت والنعرات ويس��يئون 

لألوطان مسؤولية جسيمة،  لذا فتأثري التغريدة - مثاً- 

قد يك��ون خطرياً ج��داً إذا مل نتمكن م��ن التعامل مع 

حدود التعبري وطريقة التعبري، والتزام الش��خص بقواعد 

متنعه من االن��زالق يف فوىض الحري��ة وحرية الفوىض، 

فليس��ت هنالك حرية مطلقة ألي يشء يف الكون حتى 

حري��ة التعبري، يجب أن نختار م��ا نقوله وأن ننتقي ما 

نريد قوله.

ويج��ب عىل الف��رد أن يحمي نفس��ه م��ن الجرائم 

اإللكرتوني��ة ومنها تجنب فتح أي رس��الة بريد إلكرتوين 

قبل التأكد م��ن مصدرها وخاصة عند طلب أية بيانات 

ش��خصية أو مرصفي��ة، ويج��ب التأكد م��ن مصداقية 

اإلعانات التي ترس��ل عىل الربي��د اإللكرتوين أو الهاتف 

املتحرك وتجنب االنج��راف وراء اإلعانات املضللة عىل 

املواق��ع اإللكرتونية، والحذر من رس��ائل االصطياد التي 

ت��رد عرب الهات��ف املتحرك أو الربي��د اإللكرتوين لتجنب 

الوقوع ضحية لاحتيال اإللكرتوين.

دور األرسة
يجب عىل الوالدي��ن مراقبة أبنائهم عند اس��تخدامهم 

اإلنرتن��ت أو الهوات��ف الذكية، وتجنب ن��رش أو تداول 

الشائعات عرب مواقع التواصل االجتامعي ملا لها من أثر 

س��لبي عىل األفراد واملجتمع، وتحذير األبناء من س��وء 

استخدام الشبكة املعلوماتية أو وسيلة تقنية املعلومات 

حيث يعرضهم للمساءلة القانونية، والحذر من التواصل 

مع الحسابات املجهولة عرب شبكات التواصل االجتامعي 

والتي تس��تخدم يف عمليات االحتيال واالبتزاز، وتس��هم 

وس��ائل التواصل االجتامعي يف ت��دين التحصيل الدرايس 

يف حال��ة الجل��وس طويًا أمام وس��ائل التقنية الحديثة 

وإه��امل مراجعة ال��دروس، والوق��وع يف جرائم تقنية 

املعلومات املختلفة كالقذف والسب والقرصنة واخرتاق 

املواقع، إضافة إىل إه��دار الوقت فيام ال يفيد، وتفكك 

الروابط األرسية، وتضييع الفرائض أو التقصري يف أدائها، 

وع��دم احرتام امل��كان والزمان عند اس��تخدام وس��ائل 

التواصل.

وال نن��ى دور البيئ��ة التعليمية يف ن��رش الوعي بن 

الط��اب وتوضيح أخط��ار الوس��ائل االجتامعية بصورة 

بس��لبية يف املجتمع. وعلينا جميع��ا أن نراعي ما نقول، 

وكيفي��ة ما نقول، فأحيانا الكلمة ته��دم وأحيانا الكلمة 

تبني• 

وسائل التواصل 
االجتماعي أسرع 

وسيلة لنشر اإلشاعات
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شؤون قانونية



  تعريفات قانونية
ميدالية اخلدمة الطويلة املمتازة  

الطبقة األوىل

أوصافها:

القوات  األمام��ي: ش��عار  الوج��ه 

املسلحة يتوسطه العلم بألوانه.

الوجه الخلف�ي: يف وس��طه رس��م 

لقلع��ة أو حص��ن تعل��وه عب��ارة 

"الخدم��ة الطويلة املمتازة"  وعىل 

الجزء األسفل غصنان متاقيان.

رشيط امليدالية:

من القامش الحري��ري، عرضه 37 

مم، مقسم أفقياً كاآليت:

الوسط :باللون األصفر  بعرض 13 مم.

عىل جانبي اللون األصفر من الداخل للخارج : لون أس��ود ثم 

لون أخرض ثم لون أحمر ثم لون أصفر، عرض كل منها 3 مم.

شارة امليدالية:

 من نفس قامش الرشيط، ويتوسط اللون األصفر يف املنتصف 

قرص ذهبي بداخله رقم 20.

الطبقة األوىل:

متن��ح للضباط وملن يعادله��م من املوظف��ن املدنين وتكون 

مقرونة مبكافأة قدرها ثاثون ألف درهم.

أسباب املنح:

متن��ح هذه امليدالية للعس��كري أو امل��دين املواطن العامل يف 

الق��وات املس��لحة أو وزارة الدفاع عندما تبل��غ مدة خدمته 

العس��كرية عرشي��ن عاماً متصل��ة بدءاً م��ن التحاقه بهام أو 

بقوة س��احل ُعامن أو بق��وة دفاع االتح��اد أو بأية قوة دفاع 

إحدى اإلمارات األعضاء يف االتحاد التي شملها تشكيل القوات 

املسلحة عند توحيدها أو بقوة الرشطة واألمن العام أو وزارة 

الداخلية، ومتنح هذه امليدالية س��واًء كانت مدة الخدمة كلها 

عسكرية أو كان بعضها بالصفة املدنية، كام يدخل يف حساب 

مدة الخدمة املحس��وبة استحقاقها مدة الخدمة السابقة قبل 

الحصول عىل جنس��ية الدولة ويشرتط لنيل هذه امليدالية أن 

ال يكون املرش��ح قد صدرت بحقه أثناء م��دة خدمته عقوبة 

انضباطي��ة  أو جزائي��ة يف جرمية مخلة بال��رشف أو األمانة ما 

مل ترف��ع آثارها أو ي��رد إليه اعتباره، ويض��اف رقم التكرار إىل 

امليدالية وشارتها كلام تكرر منحها.

أوسمة وميداليات

القانون االحتادي للعالمات التجارية    ج /3 

القان��ون االتح��ادي رق��م 37 – 1992 يف ش��أن العام��ات 

التجارية املُّع��دل بالقانون رق��م 19 - 2000 والقانون رقم 

.2002 – 8

املادة 12

يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله عىل 

رشط أن يتظل��م من هذا القرار إىل اللجنة خال ثاثن يوماً 

من تاريخ إباغه به.

وإذا أي��دت اللجن��ة ق��رار ال��وزارة القايض برف��ض الطلب 

أو تعلي��ق قبوله عىل اس��تيفاء بعض ال��رشوط جاز لطالب 

التس��جيل أن يطع��ن يف قرار اللجنة أم��ام املحكمة املدنية 

املختصة خال ستن يوماً من تاريخ إباغه به.

ويعت��رب طالب التس��جيل متن��ازالً عن طل��ب إذا مل يتظلم 

م��ن قرار الوزارة أو مل يطع��ن يف قرار اللجنة خال املواعيد 

املح��ددة يف هذه املادة أو مل يق��م بتنفيذ ما فرضته الوزارة 

م��ن قيود أو رشوط يف امليعاد الذي يحدده اإلخطار املوجه 

إليه يف هذا الشأن.

املادة 13 

تشكل لجنة العامات التجارية برئاسة وكيل وزارة االقتصاد 

والتج��ارة وعضوية ممثل��ن عن ال��وزارة يختارهام الوزير، 

وممثل عن كل إمارة تختاره السلطة املختصة.

املادة 14

إذا قبلت الوزارة العامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها 

أن تعل��ن عنها يف الجريدة الرس��مية ويف صحيفتن يوميتن 

تصدران يف الدولة وذلك عىل نفقة طالب التسجيل.

ولكل ذي ش��أن أن يعرتض عىل تس��جيل العام��ة، ويقدم 

االعرتاض كتابة إىل الوزارة أو يرس��ل إليها بالربيد املس��جل 

خ��ال ثاثن يوم��اً من تاريخ آخر إعان، وع��ىل الوزارة أن 

تخط��ر طالب التس��جيل بص��ورة من االع��رتاض عىل طلبه 

خال خمسة عرش يوماً من تاريخ استامها له، وعىل طالب 

التسجيل أن يقدم إىل الوزارة رداً مكتوباً عىل هذا االعرتاض 

خ��ال ثاثن يوماً من تاريخ إباغ��ه به فإذا مل يصل الرد يف 

امليعاد املذكور اعترب أن طالب التسجيل متنازالً عن طلبه.

املادة 15

يتعن عىل ال��وزارة قبل أن تفص��ل يف االعرتاضات املقدمة 

اإلبراء:
تنازل اإلنسان عن حق له مبحض إرادته )أي طواعية(.

األجر:
مقابل العمل الذي يؤديه العامل مبوجب عقد العمل. 

وكذل��ك: املقاب��ل ال��ذي يس��تحقه الوكيل ع��ام يقوم به 

لحساب وكله إذا اتفق عىل ذلك يف عقد الوكالة.

الحوالة:
نقل املال من ذمة مالية إىل ذمة أخرى.

إعداد: أمل احلوسني

إليها أن تس��مع أق��وال الطرفن أو أحده��ام إذا طلب أي 

منهام ذلك.

وتص��در الوزارة قرارها برفض التس��جيل أو بقبوله ولها أن 

تفرض يف الحالة األخرية ما تراه من قيود أو رشوط.

ول��كل ذي ش��أن أن يتظلم من قرار الوزارة خال خمس��ة 

ع��رش يوماً من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة وله أن يطعن 

يف قرار اللجنة أم��ام املحكمة املدنية املختصة خال ثاثن 

يوماً من تاريخ إباغه بالقرار.

وال يرتت��ب عىل الطع��ن يف القرار الصادر بقبول تس��جيل 

العام��ة التجاري��ة وقف إجراءات التس��جيل م��ا مل تقرر 

املحكمة املختصة غري ذلك.

املادة 16

إذا س��جلت العامة التجارية انس��حب أثر التس��جيل إىل 

تاريخ تقدي��م الطلب. ويعطى ملال��ك العامة مبجرد إمتام 

تسجيلها شهادة تشمل البيانات اآلتية:

- رقم تسجيل العامة.

- تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل.

- االس��م التجاري أو اس��م مالك العامة وجنس��يته ومحل 

إقامته.

- صورة مطابقة للعامة.

- بيان باملنتجات أو بالبضائ��ع أو بالخدمات املخصصة لها 

العامة وبيان فئتها.

املادة 17

يعت��رب من قام بتس��جيل العامة مالكاً لها دون س��واه وال 

تج��وز املنازع��ة يف ملكية العام��ة إذا اس��تعملها من قام 

بتس��جيلها بصفة مس��تمرة خمس س��نوات عىل األقل من 

تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقيض بصحتها.

املادة 18

يجوز ملالك عامة تجارية س��بق تس��جيلها أن يقدم يف أي 

وق��ت طلباً إىل ال��وزارة إلدخال أية إضاف��ة أو تعديل عىل 

عامته ال ميس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الوزارة 

يف هذا الش��أن وفقاً لل��رشوط والقواعد املق��ررة للبت يف 

طلبات التس��جيل األصلي��ة ويكون قاب��اً للتظلم والطعن 

بالطرق ذاتها•

االحتيال:
جرمية موضوعها االس��تياء عىل مال الغري دون وجه حق 

باستعامل إحدى وسائل التدليس والخداع.

االختالس:
جرمي��ة يقوم فيها الش��خص بنقل يشء مع��ن من حيازة 

مالكه، أي حيازته دون رضاء املالك مع وجود شبهة امللكية 

وأن يكون املال عام.
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تكرث يف ش��هر رمضان املبارك العادات الغذائية الخاطئة 

الت��ي ينجم عنه��ا اإلصابة بعدد من األع��راض املرضية، 

ويعمل الصيام عىل تجديد وتنش��يط قدرة الجسم عىل 

االس��تجابة للتغريات الفس��يولوجية املختلفة خالل هذا 

الش��هر الكريم، كام أن فرتة الصيام ميكن أن تس��اعد يف 

إنقاص ال��وزن الزائد إذا راعى الش��خص الصائم خاللها 

إتب��اع عادات غذائي��ة صحيحة واالبتعاد ع��ن العادات 

الس��يئة التي تكون الس��بب الرئييس يف السمنة، خاصة 

يف رمضان. كام يعالج الصوم كثرياً من مش��كالت الجهاز 

الهضم��ي، مثل زيادة الحموضة وع��ر الهضم وانتفاخ 

البطن، ذلك أن امتناع الشخص الصائم عن األكل والرشب 

طوال فرتة الصوم، يعطي فرصة لعضالت وأغشية الجهاز 

الهضمي لتتقوى ويزداد عملها وحيويتها.

وللحفاظ عىل رش��اقة الجس��م ولياقته أو عىل األقل 

ضبطه دون زيادة أو نقصان يُنصح بإتباع عادات غذائية 

صحية يف ش��هر رمض��ان، اآليت بعض النصائ��ح الواجب 

إتباعها:

تناول الطعام بهدوء ومضغه جيداً
مض��غ الطع��ام جيداً يعد وس��يلة من وس��ائل التغذية 

الصحيح��ة التي ميك��ن بها إنق��اص ال��وزن الزائد دون 

الحاجة لنظ��م الريجيم القاس��ية بل وتقس��يم وجبتي 

اإلفطار والس��حور إىل أرب��ع وجبات حت��ى يتم الهضم 

الجيد للطعام وضامن عدم تركيزه يف شكل شحوم زائدة 

للجسم.

عل��امً إن التبكري باإلفطار يعد من العادات الصحيحة 

طبق��اً للس��نة النبوية، فق��د قال النبي ص��ىل الله عليه 

وسلم: "ال يزال الناس بخري ما عجلوا الفطر" صدق رسول 

الله صىل الله عليه وس��لم. كام أن تأخري وجبة السحور 

يتيح الفرصة إلمتام عملية الهضم الكامل لطعام اإلفطار 

ويتيح الفرصة لتقليل وجبة اإلفطار يف اليوم التايل.

مامرسة الرياضة
من ضمن العادات الصحية خالل ش��هر رمضان مامرسة 

الرياضة بعد اإلفطار بساعة وعدم النوم مبارشة ذلك ألن 

النوم مبارشة يتسبب يف تحويل الطعام الزائد عن حاجة 

الجس��م إىل دهون. ل��ذا يجب مامرس��ة الرياضة لحرق 

مزيد من الس��عرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم 

واملساعدة يف إنقاص الوزن.

وبجانب الع��ادات الغذائية الصحية يف رمضان هناك 

مجموع��ة م��ن الع��ادات الغذائية الس��يئة التي يجب 

االبتعاد عنها نهائياً ولعل أهمها ما ييل:

رمضان..الطريق نحو حياة صحية أفضل
يعالج الصوم الكثري من مشكالت اجلهاز الهضمي

ينصح األطباء بأداء صللاة املغرب بعد تناول التمر 
وقبللل إكامل اإلفطار، ألن فللرة الصاة التي تعقب 
رشب العصللر أو التمر مدتها خمللس دقائق وهي 
فرة كافية للمعدة واألمعاء الخاوية المتصاص املاء 
والسكر، بحيث تسمح بارتفاع نسبة السكر يف الدم 
ومتد الجسللم بكمية معقولة من املللاء والتي تروي 

الظأم وتزيل الشعور بالجوع.

بعللد  الصللاة 
التمللر  تنللاول 
إكللامل  وقبللل 

اإلفطار

تناول كميات كبرة من األطعمة
تن��اول كميات كبرية من األطعمة الش��هية وغالباً ما تكون 

ه��ذه األطعمة مكونة م��ن الس��كريات والكربوهيدرات 

والدهون. ويف أقل من ساعة تكون املعدة قد امتألت بعد 

ف��رتة صيام تام م��ع الجوع لفرتة ال تقل ع��ن "13 إىل 17 

س��اعة" فيؤدي ذلك إىل ارتخاء يف عضالت املعدة وتصاب 

املعدة بالتلبك. وهذا أمر طبيعي ألن املواد الدهنية عرة 

الهضم والكربوهيدرات مت��أل املعدة، خاصة إذا ما أضيف 

إليها ماء فيتبع ذلك انتفاخ البطن وشعور الشخص بضيق 

يف التنفس بعد حوايل ساعة من األكل.

تناول الحلويات عقب اإلفطار مبارش
اإلكثار من الحلويات وتناوله��ا عقب اإلفطار مبارشة يعد 

م��ن العادات الغذائية الس��يئة التي ينت��ج عنها ارتفاع يف 

مستوى السكر يف الدم، وحدوث ارتفاع يف الضغط بجانب 

حدوث السمنة. لذا ينصح األطباء وخرباء التغذية يف حالة 

الرغبة يف تناول الحلويات بتناولها يف يومني متباعدين كأن 

يكون يوم يف أول األسبوع ويوم يف آخره ويفضل أن تكون 

قطعة صغرية جداً يف حجم علبة الكربيت، يتم تناولها بعد 

اإلفطار بثالث س��اعات بعد أن يتم هض��م طعام اإلفطار 

جيداً.

اإلكثار من الربوتينيات الحيوانية
اإلكث��ار م��ن الربوتيني��ات الحيوانية كاللح��وم والدواجن 

يؤدى إىل عر الهضم وزيادة التعرض لإلمساك ويزيد من 

أعراض مرض النقرس بالنسبة للمصابني به•

الشللاي  رشب 
اإلفطللار  بعللد 

مبارشة

رشب الشاي بعد اإلفطار مبارشة يعد من العادات 
الغذائية السلليئة التي يتبعهللا الكثرون. ويؤدي 
رشب الشللاي بعد تنللاول وجبة اإلفطللار مبارشة 
إىل امتصاص الكالسلليوم والحديد ومن ثم يصبح 
ما تناولناه من طعللام غر ذي جدوى، لذا يُنصح 

بتناول الشاي بعد اإلفطار بساعة عىل األقل.
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أحدث العالجات

طللور الباحثللون يف مركز كويللن الطبللي يف نوتنغهام 
بربيطانيا آلة دقيقة عىل شكل أنبوب يستخدم لشفط 
تخرثات الدم من الدماغ بصورة شبيهة بشفط املكنسة 
الكهربائية، مام يتيح إنقللاذ آالف املصابني بالجلطات 

الدماغية من املوت أو اإلصابة بإعاقات خطرة.
ويعكللف 20 مستشللفى بريطللاين عىل اختبللار اآللة 
الجديدة املسللامة »أداة اسللتئصال التخللرثات داخل 
الرشايللني«، والتي ال تسللتغرق عمليتهللا أكرث من 12 
دقيقة. وذكرت صحيفة »دييل ميل« أن اآللة الجديدة 
أنقذت حيللاة العديد من املرىض حتللى اآلن، ومنهم 
مريض يف السللتني من عمره عاىن مللن جلطة دماغية 

قوية أصابته قبل شهرين.
وقد اكتشف األطباء وجود تخرثات دموية تسد رشايني 
الدمللاغ بسللامكة بوصتني، مللام جعل الدمللاغ يفتقر 
لألوكسللجني بشللدة، فأصيبت أطرافه بالشلل. وشفي 
املريض بعد العملية من أعراض الجلطة بصورة فورية 

تقريباً.

نجح علامء روس يف اكتشللاف فروس قادر عىل القضاء عىل 
الخايا الرسطانية ، وأفادت قناة )روسلليا اليوم( إن علامء يف 
مدينة نوفوسيبرسللك الروسية متكنوا من استخاص فروس 

قادر عىل مهاجمة الخايا الرسطانية والقضاء عليها .
 ونقلللت عللن رئيللس املختللرب يف جامعللة نوفوسيبرسللك 
الحكوميللة املختصة بعلللم األحياء، بيوتر تشللوماكوف، أن 
"فكرة اسللتخدام الفروسللات يف عاج الرسطان قدمية، فهي 

أقدم من فكرة العاج الكيميايئ".
وأشللار تشللوماكوف إىل إن العلللامء رصدوا تراجللع الخايا 
الخبيثة يف حال إصابة املريض بالرسطان بفروسللات، "لكن 
مل يكللن مفهومللاً كيف يحدث ذلللك"، وأضللاف إن الخلية 
الرسطانية ضعيفللة أمام الفروس ألنهللا ال تتمتع مبقومات 
التصللدي له، مللا يعني أنه من املمكللن اللجوء إىل الفروس 
املسللبب للمرض بهللدف القضللاء عىل مرض آخر، السلليام 

الرسطان.

آلة تشفط تخرثات الدم لعاج الجلطة 
الدماغية

إعداد: مرمي الرميثي
الوهم نصف الداء واالطمئنان نصف الدواء 

والصرب أوىل خطوات الشفاء.. ابن سينا

مسكنات األمل واملضادات تسبب اضطراب نبضات القلب

أش��ار باحثون هولندي��ون إىل أن االس��تخدام الحايل 

ملس��كنات األمل، ومض��ادات االلتهاب��ات الحيوية قد 

يكون مرتبط��اً بصورة متزايدة بع��دم انتظام نبضات 

القلب )الرجفان األذيني( بني كبار السن.

وذك��رت مجلة » س��اينس دي��يل« أن الباحثني قد 

اكتشفوا ذلك يف دراسة ملراقبة نبضات القلب ملجموعة 

من املرىض، ترتاوح أعامرهم بني 55 عاماً، وما ييل ذلك 

منذ ع��ام 1990 يف إحدى ضواحي روت��ردام بهولندا. 

وارتكزت الدراس��ة عىل تتبع تطور األعراض الصحية، 

وعوامل الخطورة لديهم.

وق��د تم تش��خيص 8423 حال��ة ع��دم انتظام يف 

نبض��ات القلب، خالل م��دة املراقب��ة، وكان من بني 

املصابني 261 شخصاً مل يستخدموا سابقاً أي مضادات 

حيوي��ة، بينام اس��تخدم نحو 554 ش��خصاً منهم تلك 

العقاقري يف السابق.

املض��اد الحيوي عب��ارة عن م��ادة أو مركب يقتل 

أو يثبط منو الجراثي��م وتنتمي املضادات الحيوية إىل 

مجموعة أوسع من املركبات املضادة لألحياء الدقيقة، 

وتستخدم لعالج األخامج التي تسببها الكائنات الحية 

الدقيقة، مبا يف ذلك الفطريات والطفيليات.

عالج واعد 
للصداع النصفي

اكتشاف 
فروس 

يقيض
 عىل 

الرسطان

طور الباحثون يف جامع��ة »كنغز كوليج« بربيطانيا 

وجامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة، عقاراً جديداً 

لع��الج الصداع النصفي ميكن��ه تخليص املرىض من 

أع��راض املرض م��ن أول جرعة، وذك��رت صحيفة 

»إندبندن��ت« الربيطانية أن العق��ار الجديد يعمل 

بصورة شبيهة بعمل األجسام املضادة.

ويف غضون ثالثة أشهر من التجارب التي أجريت 

عىل املرىض الذين تناولوا العقار الجديد عىل شكل 

حقن وريدية، لوحظ أن ثلثهم تخلصوا من الصداع 

النصف��ي طوال الوقت، وقد تم اختبار ش��كلني من 

العالج الجديد لهام تأثري كبري، الش��كل األول يدعى 

»إيه إل دي 403«، وقد اخترب عىل 160 مريضاً، حيث 

لوحظ أن 33 % منهم انخفضت األعراض إىل النصف.

بينام اختفت بالكامل لدى 16 % منهم، أما الشكل 

الثاين فيدع��ى »إل واي 2951742« واخترب عىل 217 

مريضاً، حيث لوحظ أن 33 % منهم شفوا من أعراض 

الص��داع النصف��ي بالكامل مقابل ش��فاء 17 % ممن 

تناولوا عالجاً وهمياً.
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كتاب معطر بسييرة سيد البرش محمد صىل الله عليه 

وسييلم أبدع فيه مؤلفييه أبو الفرج عبييد الرحمن بن  

الجييوزي  يف تصنيفه، فجعله عييىل أبواب عدة يتناول 

كل بيياب منها طرفاً من سييرة النبي صييىل الله عليه 

وسييلم وأحواله، فتكلم أوالً عن صفاتييه الَخلِْقيَّة، ثم 

تكلييم عن صفاته املعنوية ثييم أردف ذلك بذكر آدابه 

وهديييه، ثم تكلم عن زهده وعباداته، ثم تحدث  عن 

دعائييه ومناجاته لربييه واسييتغفاره وترضعه وخوفه، 

وعطف بالكالم عن هيئته يف لباسييه وعاداته يف مأكله 

ومرشبييه وتطيبه، ثييم تحدث عن معاملتييه لزوجاته 

ولخدمييه، وعطف بعييد ذلك بالحديث عيين غزواته 

ورساياه، ثم عن مخاطبتييه امللوك والوفود التي نزلت 

به ،ثييم تحدث عن حجة الوداع ثم مييرض وفاته، ثم 

ختم الكتيياب بالحديث عن بعثه يوم القيامة ومقامه 

املحمود وما أعطاه ربه يف ذلك اليوم املشهود .

مناذج من الكتاب :

•  الباب األول

يف ذكر التنويه بذكر نبينا محمد صىل الله عليه وسلم 

من زمن آدم عليه السالم عن الِعْرباض بن ساِريَة قال: 

قال رسييول الله صىل الله عليه وسييلم: »إِنيّ ِعْنَد الله 

لََخاتُِم النَِّبيِّنَي وإِنَّ آَدَم ملُْنَجِدٌل يِف ِطيَْنِته« .

وعن َميْييَ�ة الَفْجر قال: قلت يا رسييول الله متى 

كنت نبيًّا؟، قال: »وآَدُم بنَْيَ الرُّْوِح َوالَجَسِد«."

•  الباب الثالث

يف دعيياء إبراهيم الخليل بإيجيياد محمد صىل الله 

عليه وسييلم ملا بنى الخليل عليه السييالم الكعبة دعا 

ْنُهْم يَتْلُواْ  ألهل مكة فقال: }َربََّنا َوابَْعْث ِفيِهْم رَُسييوالً مِّ

َعلَيِْهْم آيَاتَِك َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة َويَُزكِّيِهْم إِنََّك 

أَنَت الَعِزيُز الَحِكيُم{ سورة البقرة: 129.

قال السدي عن أشياخه: هو محمد صىل الله عليه 

وسييلم، وعن الِعْرباض بن سارية قال: قال رسول الله 

صييىل الله عليه وسييلم: »إِنيّ ِعْنَد الله لََخاتِييُم النَِّبييّنَي، 

وإنَّ آَدُم ملُْنَجييِدٌل يف ِطيَْنِته وسييأُْخِبُكُم بأوَِّل ذلك: أنَا 

ي التي  َدْعييَوُة أيب إِبْرَاِهيم، وِبَشييارَُة ِعيْييَ�، َوُرْؤيَا أُمِّ

َهاُت النَِّبيِّني يَُريَْن« . َرأَْت، وكذلَك أُمَّ

• الباب الثامن واألربعون

يف رؤيته يف املنام صىل الله عليه وسييلم عن أيب هريرة 

عن النبي صىل الله عليه وسلم قال: »من رآن يف املنام 

فقد رآن فإن الشيطان ال يتمثلَّ يف صوريت« . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسييول الله صىل الله 

عليه وسلم: »من رآن يف املنام فقد رآن، فإن الشيطان 

ال يتمثلَّ يب« .

وعن أيب سعيد أن النبي صىل الله عليه وسلم قال: 

، فإن الشيطان ال يتكونَّ يب« . »من رآن فقد رأى الحقَّ

وختم ابن الجوزي كتابه بأبواب بعثه وحرشه صىل 

الله عليه وسلم يوم القيامة وما يجري له فقال "أبواب 

بعثه وحرشه وما يجري له صىل الله عليه وسلم". 

يف أنه أول من تنشييق عنه األرض يوم القيامة صىل 

اللييه عليه وسييلم عن أنس بن مالك قال: قال رسييول 

الله صىل الله عليه وسييلم: "أنا أوُل الناس خروجاً إذا 

بُعثوا" .

وعن أيب سييعيد قال: قال رسول الله صىل الله عليه 

وسييلم: "أنا سيُد ولد آدم وأول من تنشقُّ عنه األرض، 

ع" . وأول شافع وأول مشفيّ

وعن أيب هريرة عن النبي صىل الله عليه وسلم قال: 

"أنا أوُل من تنشقُّ عنه األرض يوم القيامة وال فخَر".

فهييذا الكتاب رائييع يف بابه فهو قد أوجز السييرة 

النبوية العطرة بأسييلوب جميل وأودع مؤلفه يف كتابه 

األحاديث النبوييية واآلثار املروية، بسالسيية وترتيب، 

فحري بكل من يحب النبي صىل الله عليه وسييلم أن 

يقرأ هذا الكتاب ليغرتف من السييرة العطرة الدروس 

والعييب يف حياتييه كيف ال وقييد جعله اللييه تعاىل لنا 

قدوة فقال "لََقْد كَاَن لَُكْم يِف رَُسييوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة 

لَِمييْن كَاَن يَرُْجو اللَّييَه َوالْيَْوَم اآْلِخَر َوذَكَييَر اللََّه كَِثرًا " 

األحزاب21.

فأسييأل الله أن يوفقنا التباع سنته واالقتداء بهديه 

صىل الله عليه وسلم •

س. ما حكم صوم رمضان وما شروط وجوبه؟
صوم رمضان فرض وهو ركن من أركان اإلسالم  وقد 

 
ج.

أجمعييت األمة عييىل ذلك ودلت عليه نصييوص القرآن 

الكريم والسيينة النبوية املطهرة ، قال الله تعاىل: "يَاأَيَُّها 

يَيياُم كََم كُِتَب َعىَل الَِّذيَن  الَِّذيييَن آَمُنوا كُِتَب َعلَيُْكُم الصِّ

ِمْن قَبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن" سورة البقرة 183. وأما رشوط 

وجوبه فهي اإلسييالم والعقل والبلييوغ والقدرة ودخول 

شهر رمضان . 

الوفا بأحوال املصطفى

فتـــــــــــاوى 

س. في أي سنة فرض الصيام ؟
ج. فرض صيام شهر رمضان يف السنة الثانية من الهجرة.

على  ينبغي  التي  اآلداب  هي  ما  س. 
الصائم التحلي بها؟

ج. ينبغي عىل الصائم التحيل بحسيين الخلق واجتناب 

الشحناء واللغو لقوله صىل الله عليه وسلم: " كُلُّ َعَمِل 

ابِْن آَدَم يَُضاَعُف الَْحَسييَنُة ِبَعرْشِ أَْمثَالَِها إىَِل َسييبِْعِمئَِة 

ِضْعييٍف"، قَيياَل اللَُّه تََعيياىَل: " كُلُّ َعَمِل ابْييِن آَدَم لَُه إالَّ 

يَيياُم ُجنٌَّة َوإَِذا كَاَن  يَيياَم فَِإنَّييُه ِل َوأَنَا أَْجِزي ِبِه َوالصِّ الصِّ

يَْوُم َصْوِم أََحِدكُْم فاََل يَرْفُُث َواَل يَْصَخُب فَِإْن َسييابَُّه أََحٌد 

ٍد ِبيَِدِه  أَْو قَاتَلَُه فَلْيَُقْل إنِّ اْمُرٌؤ َصائٌِم َواَلَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

ائِِم أَطْيَُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن ِريِح الِْمْسييِك  لَُخلُوُف فَييِم الصَّ

ائِييِم فَرَِحتَاِن يَْفرَُحُهَم إَذا أَفْطََر فَِرَح ، َوإَِذا لَِقَي َربَُّه  لِلصَّ

فَِرَح ِبَصْوِمِه". متفق عليه.

س.ما هي أركان الصيام؟

ج.  الصيييام لييه ركنييان : األول: هو النييية وهو العزم 

القلبييي عىل الصوم وال بد أن يكون من الليل بأن يعزم 

عىل صيام الغييد وذلك يف كل ليلة ميين رمضان.لقوله 

صييىل الله عليه وسييلم : »ال صيام مليين مل يفرضه من 

الليل« رواه ابن ماجه بسند صحيح .

وأما الركن الثان : فهو االمتناع عن جميع املفطرات من 

طلوع الفجر إىل غروب الشييمس . لقوله تعاىل: "وَكُلُوا 

َ لَُكُم الَْخيُْط اأْلَبْيَييُض ِمَن الَْخيِْط  بُييوا َحتَّى يَتَبَيينيَّ َوارْشَ

يَاَم إىَِل اللَّيِْل" سييورة  اأْلَْسييَوِد ِمَن الَْفْجِر ثُمَّ أَِتُّوا الصِّ

البقرة 187.
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هذه أبييواب الخر قد فتحت والجنة قييد تزينت وناداك 

الداعييي أقبل إىل الجنات فهذا أوانها ، وهلم إىل الطاعات 

فقد أُِعْنَت عليها ، فُغلِّقت عنك أبواب النار وصفدت عنك 

الشياطني ، فهل لك من عذر بعد ذاك؟

قييال صىل الله عليه وسييلم : "إذا جيياء رمضان فتحت 

أبييواب الجنيية وغلقت أبييواب النار وصفدت الشييياطني 

".رواه مسلم.

وقال صىل الله عليه وسلم : " إَِذا كَاَن أَوَُّل لَيْلٍَة ِمْن َشْهِر 

يَاِطنُي َوَمرََدُة الِْجنِّ َوُغلَِّقْت أَبَْواُب النَّاِر  َدِت الشَّ رََمَضاَن ُصفِّ

فَلم يفتح ِمْنَهييا بَاب الَْجنَِّة فَلَْم يُْغلَييْق ِمْنَها بَاٌب َويَُناِدي 

ِّ أقرص َولِلَِّه ُعتََقاُء  ُمَنيياٍد: يَا بَاِغَي الَْخْرِ أَقِْبْل َويَا بَاِغَي الرشَّ

ِْمِذييّ َوابْن َماَجه ِمَن النَّاِر َوَذلَِك كُلَّ لَيْلٍَة ". َرَواُه الرتِّ

فأين أنييت يامن تريد الجنات والعتق من النران فإنها 

لفرصيية قد ال تواتيك مرة أخرى فكم  من صديق أودعناه 

الييرتاب هييذا العام وكم من قريب تبعنيياه إىل قبه ، فهل 

أنييت ضاميين أن يعود عليييك هذا الشييهر وأنت يف هذه 

الحييياة ، فلهم إىل الله مييادام زمان اإلمكان وبادر قبل أن 

يبادرك من ال يسعك الهرب منه ، 

واعلييم يا عبييد الله أن هييذه العطايا ملن صييام إمياناً 

واحتسيياباً فعلم وآمن وأيقن وعمل مبقتىض علمه بصدق 

وإخييالص فحييني ذاك أقول يا بييرشاك أبرش مبغفييرة الله 

وبجنتييه وهنيئاً لك الفوز يف هذا الشييهر بثييالث عطايا : 

أولها مغفرة ذنوبك وثانيهييا عتقك من النار وثالثها فوزك 

بالجنة .

قييال صىل الله عليه وسييلم : »َمْن َصاَم رََمَضيياَن إِميَانًا 

« متفق عليه. َم ِمْن َذنِْبِهِ َواْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ

وقَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: " يِف الَْجنَِّة َثَانِيَُة 

يَّيياَن اَل يْدخلُه إاِلَّ الصامئون "  ى الرَّ أَبَْواٍب ِمْنَها: بَاٌب يَُسييمَّ

متفق عليه.

ربنا تقبل منا إنك أنت السييميع العليم وتب علينا إنك 

انت التواب الرحيم.

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

يا باغي اخلري أقبل
مرضى السكري:

النوع األول:
- أخذ حقن األنسييولني عند اإلفطار والسحور لتفادي حدوث غيبوبة نقص 

السكر.
- تناول الغذاء بعد األنسولني بنصف ساعة.

النوع الثان:
ال يعتمد فيه عىل أخذ األنسولني، بل استعمل األقراص املنشطة للبنكرياس.

والصيام يفيد معظمهم، وتناول الدواء وجرعته يتم حسب توصية الطبيب 
املعالج.

مرضى الكلى واملسالك البولية:
»القصور الكلوي املزمن«

الصييوم قييد يفيييد البعض من جهيية تقليل الوجبييات اململحيية أو الغنية 
بالبوتينييات التي ترض وظائف الكىل، بينم قد يييؤدي الصوم نتيجة لفقد 
السييوائل واألمييالح، إىل عييدم االتزان امللحييي واملايئ يف الجسييم، ومن ثم 
مضاعفييات لحاالت القصييور املزمن، أو التهاب الييكىل املزمنة، أو التكيس 

الكلوي.

مرضى أمراض القلب وضغط الدم:
- كل حالة تحدد درجتها عىل حدة وهل هي مزمنة أم عارضة.

- ينصح أصحاب الحاالت الحادة بعدم الصوم إىل بعد استقرار الحالة.
- الصيام يخفف العبء عىل القلب بنسبة 25٪ عىل األقل.

- ينصح مع مريض الضغط باإلكثار من تناول السوائل يف فرتة اإلفطار حتى 
ال يصاب بالجفاف، وتجنب األطعمة الغنية بالدهون واألمالح والكافيني.

- الصيام يخفض نسييبة الدهون الزائييدة ويقي من تصلب الرشايني وزيادة 
نسبة الكولسرتول يف الدم.

مرضى اجلهاز التنفسي:
- مريييض الربو إذا كانت حالته خفيفة ومسيييطر عليهييا باألدوية، فيمكن 

تناولها ما بني الفطور والسييحور، وإذا احتاج أحياناً الستعمل البخاخات فال 
مانع ألن كثراً من العلمء يفتون بأنها ال تعتب من املفطرات.

- إذا كانت حالة الربو شديدة ويشعر بها املريض بضيق يف التنفس أو حكة 

يف البلعييوم، يتبعها حدوث قشييع أو بلغم لزج يصعب إخراجه، أو يشييعر 

بضيييق يف الحنجييرة أو البلعوم، يجب أن يفطر ويتنيياول كميات كبرة من 

السوائل الدافئة ويستنشق بخار املاء الحار.
- بعييض املرىض يعتمدون عىل أدوية »الكورتيزونات« بالحقن يف الوريد إذا 

اشتدت أزمة الربو، هؤالء وجب عليهم اإلفطار »بعداستشارة الطبيب«.
- املرىض الذين يسييتخدمون غاز األكسييجني، عليهم تجنب األتربة والغبار 

والبخور ومثرات الربو، وأخذ رأي الطبيب يف إمكانية الصوم.
- الصيام مفيد جداً ملرىض الجهاز التنفيس.

- الصيييام يفيييد املرىض الذين يعانون الشييخر واالنسييداد األنفي وتوقف 
التنفس أثناء النوم.

كيف يصوم املرضى:
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من الذاكرة

العدد 36 - يوليو 1974
االفتتاحية: سيامء الزعامة قبل ربع قرن

الزمان: عام 1946

املكان: املنطقة الرشقية

الرجل: زايد بن سلطان

والحديث حول مولد زعيم 

كتب العقيد الس��ر باوس��تد يف كتابه "رياح الصباح": "لن أنىس ما حييت زياريت 

األوىل إىل املنطقة الرشقية، ولقايئ األول بالش��يخ زايد، إذ من املستحيل أن تلتقي 

معه دون أن تتأثر به".

ويق��ول مؤلف كت��اب "زايد من مدينة العني إىل رئاس��ة االتح��اد": "ال مكان 

للمبالغ��ة عندما أقول أن كل من التقى بالش��يخ زايد أصب��ح له صديقاً". ومييض 

باوس��تد يص��ف زايد: "أنه ش��خصية ملؤها حامس دافق، دائم االبتس��ام، متهلل 

الوجه يف كل األوقات يتمتع بش��عبية ال مثيل لها ب��ني أتباعه من بني قومه، وما 

تكاد تراه حتى يأخذك مبظهره ومن الوهلة األوىل تحس بالرغبة يف التحدث إليه".

وزايد رجل ريايض عظيم، يحب س��باق الخيل ويعشق سباق الهجن وقد نشئ 

وت��رىب عىل نهج حياة البدو يف الصحراء. وزايد كام يقول البعض: رجل بدوي فيه 

كل صفات رجال البدو، الذكاء..االس��تيعاب..قوة التحمل..الصرب..الحكمة..النظرة 

البعيدة وحبه للصحراء وعادات الصحراء..

ويستطرد باوستد يف وصف زايد: "لقد كنت أعجب دامئاً لهذه الجموع الغفرة 

م��ن املواطنني والتي تلتف حول الرجل أينام ذهب وحينام حل وتنظر إليه نظرة 

التقديس املشفوعة بالتأدب وكأنها تتعامل مع أحد القديسني".

ويضي��ف العقيد الربيطاين الذي عمل يف دول��ة اإلمارات يف تلك الفرتة: "وزايد 

له يف كل مقام مقال، وعنده لكل مواطن كلمة طيبة تتناسب طبيعته، وزايد كام 

يجود بالكلمة الطيبة يجود باملال".

عقد املجلس األعىل االتحادي برئاس��ة صاحب السمو الشيخ 

زاي��د ب��ن س��لطان آل نهيان. وذل��ك يف أول الش��هر املايض، 

وبحضور أصحاب الس��مو الشيخ راش��د بن سعيد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة وحاكم ديب، والش��يخ س��لطان بن محمد 

القاس��مي حاكم الشارقة والش��يخ صقر بن محمد القاسمي 

حاكم رأس الخيمة والش��يخ راش��د النعيم��ي حاكم عجامن 

والش��يخ محمد بن حمد الرشقي حاكم الفجرة والشيخ راشد 

ب��ن أحمد املع��ا ويل عه��د أم القيوين. وق��د اتخذ املجلس 

قرارات، عىل جانب كبر من األهمية.

خليفة يرع��ى دفعة جديدة من الجنود 
األغرار

اإعداد: مرمي الرميثي

اجتامع تاريخي للمجلس األعىل االتحادي

 صورة الغالف 

يـوليــو 1974

العميد الش��يخ فيصل يقوم بزيارة تفقدية 
ملعسكر خدمات الدفاع الطبية

قام س��عادة العميد الشيخ فيصل القاسمي رئيس هيئة األركان 

بزيارة تفقدية ملعس��كر تشكيل خدمات الدفاع الطبية، وتفقد 

إسعاف امليدان األول وهو أول تشكيل ميداين للقوة من نوعه. 

تحت رعاية س��مو الش��يخ خليفة بن زايد ويل العهد 

والقائ��د العام للقوات دف��اع أبوظبي، احتفل بكتيبة 

التدريب يف العني، بتخريج دفعة جديدة من الجنود 

األغ��رار، وقب��ل اختتام الع��رض، قام س��موه بتوزيع 

الجوائز عىل املتفوقني من الدفعة.

هذا وقد أبدى س��موه إعجابه باملستوى الجيد الذي 

وصل إليه أفراد قواتنا املسلحة. 
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ذاكـــرة العد�ســـةيـوليــو 1974

 مارس 1995 صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد يفتتح معرض الدفاع الدويل آيدكس

 يناير 1975 صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد يفتتح املستشفى العسكري الجديد

  يناير 1980 مناورة عسكرية للقوات املسلحة محمد بن زايد يستقبل قوة الواجب 211 املشاركة يف ليبيا 2011
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إعداد: أمل احلوسني

2-7- 2013 وقعت اإلمارات وجمهورية فرنسا اتفاقية للتعاون، 

بش��أن مبادرة الق��درة الفضائي��ة لرصد األرض، وش��هد توقيع 

االتفاقية الفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهيان  

وجان إيف لودريان وزير الدفاع الفرنيس.

حـــــــدث يف شهـــــــر

16-7-2013  انطلقت منافس��ات ال��دورة الرمضانية ملديريات 

القيادة العامة للقوات املسلحة يف خامسيات كرة القدم مبشاركة 

12 فريقا.ً 

31-7-2013 قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة بزيارة إىل مقر قيادة 

الوحدات املساندة يف أبوظبي، وأشاد بالدعم الذي تحظى به القوات 

املس��لحة بكافة تشكيالتها من قبل رئيس الدول���ة � حفظه الله � من 

أجل تأدية دورها يف حامية الوطن وصون مكتسباته وإنجازاته.

4-7-2013  تم وضع حجر األس��اس ملستش��فى زايد العسكري 

فرع مليحة حيث يأيت هذا املرشوع تجس��يداً لالهتامم والرعاية 

التي تحرص قيادتنا الرش��يدة عىل توفريها من خالل التوسع يف 

تنفيذ املنش��آت الطبية للقوات املسلحة وتعزيزاً للعناية الطبية 

املتميزة ملنتسبي القوات املسلحة وأرسه.

23-7-2013 وقع��ت القي��ادة العامة للقوات املس��لحة وميثلها جهاز 

حامية املنش��آت الحيوية والسواحل مذكرة تفاهم مع الربنامج الوطني 

للرفق بالحيوان بش��أن التع��اون يف مجال دعم وتعزي��ز أوجه التعاون 

باألمن الحيوي واملحافظة عىل الحياة الفطرية.

30-7-2013  وزّعت جمعية العس��كريني املتقاعدين كسوة العيد 

ألرس أعضائها املس��تحقني، وذلك خالل حفل اإلفطار الذي نظمته، 

وحرضه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، وممثلون عن وزارة الداخلية 

والقيادة العامة للقوات املسلحة.

كل حتد هو فرصة، فرصة 
للتعلم، وفرصة الختبار 

قدراتنا ومعارفنا

      حممد بن راشــد آل مكتوم

1.ما هي الغرامة املالية التي ستصدر بحق املتخلفني عن أداء الخدمة الوطنية أو املزورين يف صحة 

البيانات الخاصة بهم؟

2. ما هي الشهادة التي يحصل عليها خريج كلية الدفاع الوطني؟

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 )509( هي: 
 - الس�ؤال األول: حصلت الرائد مقاتل مريم املنصوري عىل جائزة الشيخ محمد بن راشد 

لألداء الحكومي املتميز.

 - الس�ؤال الثاين: تأسس االتحاد النسايئ العام يف عام 1975.

 الفائزان:
1. عبدالله عيل محمد الحامدي. 

2. سعيد سلامن بوكشة.

مسابقة العدد )510(

ومضــات...

12-7-2013  أطلق صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د 

آل مكت��وم نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم 

ديب حملة رمضانية تهدف لكس��وة ملي��ون طفل محروم حول 

العامل وتستمر حتى 19 رمضان الذي يوافق يوم العمل اإلنساين 

اإلمارايت مبناس��بة الذكرى التاس��عة لوفاة املغف��ور له بإذن الله 

تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.

9-7-2013 أمر صاحب الس��م���و الشيخ خليفة ب���ن زاي����د 

آل نهي��ان رئيس الدولة، حفظه الله، باإلفراج عن 973 س��جيناً 

مم��ن صدرت بحقهم أحكام يف قضايا مختلفة، وذلك مبناس��بة 

حلول ش��هر رمضان املبارك، وتكفل سموه بتسديد االلتزامات 

املالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك األحكام.
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استراحة العدد



قال��ت اللجنة املرشفة عىل مدفع رمضان يف أبوظبي إنه س��يتم توزيع مدافع رمضان يف كل من جامع 

الشيخ زايد وقرص الحصن وبالقرب من مسجد عبادة بن الصامت مبنطقة الوثبة يف مدينة أبوظبي وأمام 

قلعة الجاهيل ومنطقة زاخر مبدينة العني إضافة إىل حديقة فلل أدنوك مبدينة زايد يف املنطقة الغربية.

وأوضحت اللجنة أنه مع بداية الش��هر الفضيل سيعود هذا التقليد االجتامعي والشعبي من جديد يف 

أكرث من موقع يف إمارة أبوظبي حيث س��رتافق عملية اطالق املدافع مراس��م خاصة بش��كل يومي تسمح 

للجمهور مبش��اهدتها ومتابعتها .. مش��رية إىل أن فريقا من الوحدات املساندة يف القوات املسلحة سيتوىل 

إقامة مراسم إطالق املدافع يف املواقع املختارة .

وعمل��ت القوات املس��لحة عىل تجهيز عدد من املدافع القدمية بعد أن مت��ت صيانتها وإعادة تأهيلها 

ورف��ع كفاءتها ليك تس��تخدم كمدفع رمضان يف املواقع املحددة ويعترب ه��ذه النوع من املدافع هو أول 

مدفع أدخل الخدمة يف وحدات املدفعية يف قوة دفاع أبوظبي عام 1970.

ومع ثبوت رؤية هالل رمضان لهذا العام ستطلق املدافع ثالث طلقات إعالنا بحلول الشهر الفضيل يف 

ليلة غرة رمضان وذلك بالتعاون والتنس��يق مع لجنة تحري الهالل وخالل الش��هر املبارك ستطلق املدافع 

يوميا لإلعالن عن وقت اإلفطار وتختتم املدافع طلقاتها يف يوم العيد بعد الصالة مبارشة حيث تطلق ثالث 

طلقات. وقد استخدم املدفع يف إمارة أبوظبي لإلعالن عن املناسبات الدينية واالجتامعية يف القرن التاسع 

عرش إبان حكم الشيخ زايد الكبري " زايد األول " رحمه الله .

تغريــــــدات

مدفع رمضان يعود لالنطالق يف أبوظبي

تقاليد رمضانية

همس القوايف

البيت متوحد و�سا�س البيت من زايد ... والـــدار يف خري مادام خليفة قايدها

ينطق بها حممد ويخلد ذكره بو خالد ... اهلل يديـــم العز ويبعد �ســر حا�سدها

AwatifAlmutawa@  UAE عواطف املطوع  
يف معادل��ة "الوطن والوالء" ال تهم مس��احاته ع��ىل خارطة العامل 

بقدر حجمه يف قلوب ساكنيه. 

@Talhabeeb د. طارق الحبيب
ال غنى للخليجيني عن بعضهم 

رب آدم الخليج منبع خري للوجود

     @SBAlketbi  سعيد الكتبي
القادة ه��م الذين يحملون راية أوطاننا ملواجهة الزمن ونراهم اليوم 

يسعدونا بإتفاقهم لألوطان وللشعوب.

كلمات الشاعر : 
علي اخلوار

زعيم الرجولة

انحــب بوخــالــد زعيـــم الرجـــولـــه
وقلـــــوبنـا تلبـــس بــحبـــه قالئــــد
كــل ما متعـنـــا بوجــهـــه وزولـــــــه
كَنــّـــه يذكـــرنـــا بتاريـــخ زايـــــــد
يطـــول ما ال رام غيــــــره يطـــولـــه
اْحـــزام شعبــه بالرخــا والشـّــدايــــد
له َمْع َسَحاب املجد صوله وجــولــــــه
والعـز والشّيــــامت عنـــده عوائـــــد
يرقـى ونرقى معـــه شعــٍب ودولـــــه
ويبقى ونبقــى َمعـــه جنـــٍد وقايــــد
فعــله يطابـــق يف امللهـــات قــولــــه
يـوم الرّدي فعلــه وقـــوله ِضدايــــــد
حكيـــــــم رأي وللثــــــريا مــيـــولـه
وعيون غيـــره للثــرى والزهـــايــــــد
يأمر وكل الّشعـــب يْلتـــــّف ُحـــولـه
حب الوطـن يف كل األشيـاء سايـــــــد
يُويف عهد شــعبه وشـعبه وفــوا لـــــه
مـن دون أمن الدار حامـــي وذايـــــد
ونفخر بجيش أسسه )ع( البطــولـــــه
لو يأمــــره شــــب بعـــدوه وقايــــد

كلمات  الشاعرة: 
سمو الشيخة فاطمة بنــت راشــــد 
بن سعيد آل مكتوم 

 الوحدات املساندة تحيي تقليد مدفع رمضان يف أبوظبي
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