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بقلم :
املقدم ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

االفتتاحـية

نحن حممد بن زايد
وحممد بن زايد نحن

باألم��س القريب خرج علينا واح��د من جامعة اإلخ��وان اإلرهابية، وعىل إحدى القن��وات الخليجية، 

متطاوالً عىل رمز من رموز دولتنا سيدي سمو الشي���خ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة يف محاولة بائس��ة ويائسة للبحث عن شامعٍة يعلق عليها فشل مرشوع 

اإلخوان الهزيل.

 لقد سقط اإلخوان تنظيامً وأفراداً، فطاشت سهامهم، وارتفع صوت أبواقهم يرمون اتهاماتهم الباطلة 

ش��امالً ومييناً، وكان آخرها ما "أتحفنا" به هذا املدعي من افرتاءات وأكاذيب س��اقها زوراً وبهتاناً عن 

دولة اإلمارات العربية املتحدة وشعبها وقيادتها، وخاصة سمو الشيخ محمد بن زايد الذي ترىب عىل يد 

زايد الخري واملحبة. إال أن "السحر انقلب عىل الساحر"، فكان إطالق هذه التهم فرصة ليعرف الجميع 

مكان��ة محمد بن زايد واملحبة التي يحظى بها يف قلوب الجمي��ع، إماراتيني وخليجيني وعرباً وأجانب. 

وحسبنا أن أول من استنكر هذه الترصيحات وشجبها، هم أهلنا يف الكويت قادة وشعباً، الذين فاضت 

كلامتهم باملشاعر الجياشة تعبرياً عن حبهم وتقديرهم لسمو الشيخ محمد بن زايد واإلمارات كلها.

لقد كشفت هذه االتهامات ما تبقى من عورات اإلخوان وسوءاتهم، وبرهنت عىل مزيد من مظاهر 

الحق��د األس��ود الدفني يف قلوب أنصار هذا التنظيم اإلرهايب تجاه قياداتن��ا ورموزنا املحلية والخليجية 

والعربية.

إنن��ا جميعاً نعلم أن األش��جار اليانعة واملثمرة هي التي يرميها الجاهل��ون بحجارتهم؛ ولذا مل تزدنا 

هذه األكاذيب إال حباً بالش��يخ محمد بن زايد، ألننا ندرك أّن أمن األوطان أمانٌة يف رقاب والة أمورنا، 

ومحمد بن زايد آل نهيان خري من ميثل ويل األمر املحب لشعبه، الحريص عىل أمنه، الساعي إىل رفعته 

واستقراره.

ال ينكر فضل محمد بن زايد  إال جاحد أو حاقد، فهو كام يشهد بذلك القايص والداين رمز من رموز 

الوس��طية واالعتدال والتسامح واالحرتام، والجميع يعرف ويعي ماذا قدمت اإلمارات من خالل محمد 

بن زايد لخدمة العروبة واإلس��الم، فس��موه مبا يحمله من فكر دامئاً يعيل مصلحة الوطن ونرش ثقافة 

التصال��ح واالحتواء، بل إنه بات رم��زاً ينظر إليه الجميع بالفخر واالعتزاز، كام أن الجميع يف مش��ارق 

األرض ومغاربها يشهد له ولرموزنا الوطنية وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة بإخالص النية ونقاوة املقصد وطهارة السرية وبالسعي الدائم لنرصة قضايانا العربية 

واإلسالمية يف مختلف بقاع األرض.

إن محاولة هذا املدعي وغريه اإلس��اءة إىل رمزنا الوطني الش��يخ محمد بن زايد لن تزيده وتزيدنا، 

نحن عيال زايد، إال س��مواً ورفعة وعلواً، ولن تزيد صاحبها إال دنواً وصغاراً، فالكل يعرف أن محمد بن 

زايد هو أول وأكرث املدافعني عن اإلسالم بكل طوائفه ومذاهبه وانتامءاته املعتدلة البعيدة عن التطرف 

والتآمر عىل األوطان، والجميع يعرف أياديه البيضاء يف خدمة الدين الحنيف.

 لقد فات هذا البائس أن محمد بن زايد مرتبع يف قلب كل إمارايت، وأن ش��عب اإلمارات يعيش مع 

قادته حالة فريدة من التوحد واالندماج؛ فنحن محمد بن زايد ومحمد بن زايد نحن، نحن جميعاً عيال 

زايد الذين ال يقبلون التطاول عىل قادتهم ورموزهم الوطنية أو اإلساءة إىل أحد منهم، فكيف إذا كان 

من يتعرّض لإلساءة بهذه الطريقة هو فخرنا ورمزنا سمو الشيخ محمد بن زايد!

إنن��ا حني ندافع ع��ن محمد بن زايد فإننا ندافع عن القيم واملب��ادئ واألخالق الحميدة، عن الحب 

الصادق للوطن، عن الراعي الذي نذر نفس��ه لرعيته، عن الس��امحة والوسطية واالعتدال. ولذا؛ مل يكن 

غريباً أن تهب ش��خصيات سياسية ودينية واجتامعية مرموقة يف جميع أرجاء العامل اإلسالمي الستنكار 

هذه األكاذيب واالفرتاءات.

الخليجي��ون جميع��اً إخوة وأهل، وما بينهم أكرب من يس��عى فيه س��اعٍ أو واٍش أو حقود. وإن مثل 

هؤالء املتنطعني إمنا يعربون عن أنفسهم فقط، ويسيئون إىل أنفسهم فحسب، ولعل االستنكار الشعبي 

والرسمي الذي ملسناه يف مختلف دول الخليج العريب، والتعبري عن املكانة السامية التي يحظى بها سمو 

الش��يخ محمد بن زايد يف نفوس��هم، يؤكدان عمق الروابط الخليجية ومتانتها، وأنه ال مكان للحاقدين 

واملفرتين يف مجتمعنا الخليجي، مجتمع املحبة واألمن والسالم•
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ملك املغرب واحلكام وأولياء العهود يشهدون حفل "سعدك يا وطن"
اإلمارات حتتفل بذكرى اليوم الوطني 43

تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله" أقيم الحفل الوطني االستعرايض 

"س��عدك يا وطن" أمام منصة االس��تعراض يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض مبناس��بة احتفاالت الدولة باليوم الوطني الثالث واألربعني لقيام اتحاد دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

شهد االحتفال جاللة امللك محمد السادس عاهل اململكة املغربية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب" رعاه الله" وصاحب الس��مو الش��يخ الدكتور س��لطان بن محمد القاس��مي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة وصاحب السمو 

الش��يخ حميد بن راش��د النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم عجامن وصاحب السمو الش��يخ حمد بن محمد الرشقي عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية 

وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل 

حاكم رأس الخيمة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وأولياء العهود ونواب الحكام 

وعدد من الشيوخ وكبار املسؤولني من املدنيني والعسكريني وأعضاء السلك الدبلومايس املعتمدين لدى الدولة وجمع غفري من املواطنني واألرس اإلماراتية. 
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ورف��ع أصحاب الس��مو أعض��اء املجل��س األعىل حكام 

اإلم��ارات وأولي��اء العهود ون��واب الحكام أس��مى التهاين 

والتربيكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة "حفظه الله "مبناس��بة اليوم الوطني الثالث 

واألربعني لقيام دولة االتحاد داعني املوىل عز وجل أن يديم 

عىل صاحب الس��مو رئيس الدولة موفور الصحة والعافية 

ويبقيه س��نداً وذخراً لوطنه وشعبه ليواصل مسرية التنمية 

الشاملة والنهضة املباركة نحو آفاق أرحب يف البناء والتقدم 

والرقي معرب��ني عن اعتزازهم وتقديره��م للنهج الحكيم 

لسموه حفظه الله لكل ما فيه خري دولة اإلمارات ورفعتها 

ومناؤها ورخاء شعبها.

وعكس الحفل فرحة ش��عب اإلمارات بالذكرى الوطنية 

املجي��دة لليوم الوطن��ي لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

ومبنجزاته��ا الحضارية والتنموي��ة التي تحققت عىل مدى 

أكرث من 4 عقود مضت يف ظل قيادة حكيمة قادت سفينة 

االتحاد إىل العزة والتقدم واالزدهار.

عرض عسكري وأوبريت وطني ترايث
تضمن الحفل عرضاً عسكرياً أمام املنصة الرئيسية قدمته 

الدفع��ة األوىل للخدمة الوطني��ة واالحتياطية الذين أمتوا 

فرتة التدريب األسايس .وبني العرض جاهزيتهم للدفاع عن 

تراب الوطن والذود ع��ن حياضه بروح وطنية عالية كام 

تضمن الحفل أوبريتاً وطنياً تراثياً بعنوان "سعدك يا وطن" 

من أداء فرقة أبوظبي للفنون االستعراضية التابعة للجنة 

إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية.

بدأ الحفل بعزف الس��الم الوطني لدولة دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة تاله اس��تعراض الطائرات العمودية من 

ن��وع بالك هوك و 4طائرات من نوع األباتيش تحمل علم 

القيادة احلكيمة 
قادت سفينة االحتاد 

إىل العزة والتقدم 
واالزدهار
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شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام الرئيسة األعىل ملؤسسة 

التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة الحفل الوطني االستعرايض "سعدك 

ي��ا وطن" ال��ذي أقيم أمام منصة االس��تعراض يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض مبناس��بة 

احتفاالت الدولة باليوم الوطني الثالث واألربعني لقيام اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وأش��ادت س��موها يف ترصيح لها بهذه املناس��بة بالحفل الذي تضمن فقرات وفعاليات 

ع��ربت عن حب الوط��ن والقيادة واالنتامء لهذه األرض الطيبة التي ش��يد عليها املغفور له 

الشيخ زايد رحمه دولة بات يشار اليها بالبنان. 

مثمن��ة األداء العايل وااللتزام الب��دين والنفيس الذي أظهره ش��باب الوطن من املنضمني 

للخدمة الوطنية ما يؤكد حبهم وتفانيهم من أجل وطنهم تحت القيادة الرش��يدة لصاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الل��ه. حرض الحفل عدد من 

الشيخات وقيادات العمل النسايئ يف الدولة.

الشيخة فاطمة بنت مبارك تشهد حفل " سعدك يا وطن "
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الدولة والقوات املسلحة و 16 طائرة مقاتلة من نوع مرياج 

.F16 2000-9 وطائرات

بعده��ا ب��دأت مجامي��ع مجن��دي الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطية استعراضهم باملرور أمام املنصة الرئيسية وهم 

يؤدون م��ا تلق��وه يف ميادين التدريب عكس��ت مهارتهم 

ومس��توى تأهيلهم يف املشاة العسكرية وباقي التخصصات 

التي ش��ملت العمليات القتالية واألم��ن الداخيل ورياضة 

الجوجيتس��و حيث تفاعل مع اس��تعراضهم الجمهور الذي 

حيا ما تحلو به من روح ومعنوية عاليتني جسدت مقدار ما 

يحملونه من والء وانتامء وحب لخدمة هذا الوطن والذود 

عنه والتضحية من أجله.

األسلحة واآلليات العسكرية
ش��اركت يف االس��تعراض مختلف صنوف األسلحة واآلليات 

العس��كرية الربية والبحري��ة والجوية ومنظوم��ات الدفاع 

الجوي والصواريخ اإلسرتاتيجية باإلضافة إىل وحدات رمزية 

تابعة للقوات املس��لحة ضمت آليات ومدافع من القوات 

الربي��ة وعدداً من أنظمة الدفاع الج��وي وآليات الكورنيت 

املض��ادة للدباب��ات وآلي��ات النم��ر ذات الدف��ع الرباعي 

والتي دخل��ت الخدمة حديثاً واملصنع��ة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وآليات "الفوكس" املس��تخدمة لالستطالع 

الكيميايئ ومداف��ع الهاون 120 ملم وآليات القتال من نوع 

"اوش��كش" ذات االستخدامات املتعددة خاصة فيام يتعلق 

بالقتال يف املناطق املبني��ة والضيقة ومجموعة من ناقالت 

الجن��د "ضبيان" و"الب��ي ام يب 3" والتي تعترب من الناقالت 

الربمائي��ة ذات القدرة الناري��ة املتعددة ودباب��ات القتال 

"لوكلري" ومنظومة الدفاع الج��وي الحديث "البانزر" والتي 

تتميز يف قدرتها عىل التعامل مع األهداف الجوية ومنظومة 

راجمة الصواريخ "جباريا" والتي لها القدرة عىل إطالق نريان 

كثيفة ومنظومة الدفاع "الباتريوت".



وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب » رع��اه الله « بتخصيص احتفاالت يوم 

جلوس سموه لتوجيه الش��كر والعرفان ألبناء القوات املسلحة يف الدولة، 

مؤكدا أن أبناء القوات املس��لحة هم رعاة االتح��اد وحامة الوطن الذين 

ثبت بهم البنيان واشتدت بهم أركان الدولة.

وقال س��موه “ إن دولة اإلمارات وتحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله “ تشهد أمنا 

وأمانا وراحة واس��تقرارا بفضل أبناء القوات املسلحة الذين يسهرون حني 

تن��ام العيون .. ويضحون حني يرتدد املرتددون ويحمون املكتس��بات حني 

يطمع الطامعون .. مضيفا س��موه أنهم موجودون يف كل بيت وعند كل 

أرسة يعمل��ون وينجزون بكل صمت و يضعون أرواحهم عىل أكفهم فداء 

لكل ش��رب من أرض اإلمارات ..ولذلك يس��تحقون منا كل الشكر والعرفان 

واالمتنان من قطاعات املجتمع كافة يف دولة اإلمارات “.

وق��ال س��موه إن “ قواتنا املس��لحة اليوم هي إحدى أق��وى الجيوش يف 

املنطقة وأكرثها تقدما وأفضلها عدة وعتادا..وأش��كر جميع من أسهم يف 

هذا التقدم والتطور وعىل رأس��هم أخي الفريق أول س��مو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة..

ال��ذي قاد جه��ودا للتطوير والتغي��ري والتجديد وقدم جه��ده ووقته عرب 

سنوات طويلة لبناء قوات أصبحت فخراً لنا وعامدا التحادنا وحامية لكل 

ش��رب من بالدنا فهو أول من نش��كره عىل تفانيه وقيادته وإلهامه لجميع 

أبناء القوات املسلحة ليكونوا ضمن األفضل عامليا “.

وأضاف صاحب الس��مو نائب رئيس الدولة.. “ شكرا حامة الوطن ألنكم 

للوط��ن أنتم درع..وللحق أنتم صوت..وللواجب أنتم أبناء..ش��كرا ألنكم 

وضعتم أرواحكم عىل أكفكم وقدمتموها فداء لإلمارات..شكرا ملن أعطى 

وقته وجهده وحياته وليله ونهاره لإلمارات “.

حممد بن راشد للقوات املسلحة : 
شكرا حماة الوطن ورعاة االحتاد

الذيـن  املسلحــة  القـــوات  أبنــــاء   “
يسهرون حني تنام العيون  ويضحون 
ويحمون  املـرتددون  يتـردد  حني 
املكتسبات حني يطمع الطامعون “

إحدى  هي  اليوم  املسلحة  قواتنا   “
وأكرثها  املنطقة  يف  اجليوش  أقوى 

تقدما وأفضلها عدة وعتادا“
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حممـد بن زايــد: التحديات تتطلب مؤسســـــــــــــــــــــــات أمنيـــة متخصصــة
زار مقر وزارة الدفاع وأشاد بدعم القيادة الرشيدة

أكد الفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

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

املس��لحة، أن دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة بقيادة 

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

الدول��ة »حفظه الله«، تؤمن إميان��اً عميقاً بأن التعامل 

م��ع تحدي��ات العرص ومجم��ل التح��والت واملتغريات 

التي تش��هدها املنطقة يتطلب وجود مؤسس��ات أمنية 

وعسكرية متخصصة تعمل بكل انسجام وتكامل وقادرة 

عىل تقدير طبيعة التطورات والتهديدات بشكل علمي، 

وتقديم رؤى وتقييامت إس��رتاتيجية من شأنها استباق 

مختلف املخاطر والتصدي لها.

ودع��ا الفري��ق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد 

آل نهي��ان إىل بذل املزيد من الجهود يف س��بيل تأهيل 

العن��ارص البرشية املواطنة، وإع��داد وتطوير القيادات 

الوطني��ة باعتبارهم الركيزة األساس��ية لتحقيق التنمية 

الش��املة، وملواجهة التحديات واملتغريات واملستجدات 

اإلقليمية والدولية بكل كفاءة واقتدار.

جاء ذل��ك خالل الزي��ارة التي قام به��ا الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يف ديسمرب املايض 

إىل مق��ر وزارة الدف��اع يف معس��كر املقط��ع بأبوظبي. 

وق��ال س��موه إن وزارة الدفاع وغريها من املؤسس��ات 

العس��كرية واألمنية حظيت باهتامم املؤس��س املغفور 

ل��ه بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

طيب الله ثراه، إلدراكه »يرحمه الله« الدور املهم الذي 
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حممـد بن زايــد: التحديات تتطلب مؤسســـــــــــــــــــــــات أمنيـــة متخصصــة
زار مقر وزارة الدفاع وأشاد بدعم القيادة الرشيدة

تقوم به هذه املؤسس��ات يف حامية وحفظ أمن الوطن 

وصون مكتس��باته. مشيداً سموه بنهج املتابعة والدعم 

املتواصلني من قبل صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زاي��د آل نهي��ان رئيس الدول��ة »حفظه الل��ه« وأخيه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب »رعاه 

الله« الذي عزز من مس��رية وأدوار هذه املؤسسات يف 

تحقيق مهامها وأعاملها وصوالً بأداء هذه املؤسس��ات 

العسكرية إىل أعىل املعايري العاملية إدارة وتنظيامً.

وكان يف اس��تقبال س��موه لدى وصوله مقر الوزارة، 

مع��ايل محمد أحم��د الب��واردي الفاليس وكي��ل وزارة 

الدف��اع، والفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة وكبار القادة والضباط. واستمع 

 علينا بذل املزيد 
من اجلهود يف سبيل 

تأهيل العناصر البشرية 
املواطنة وإعداد وتطوير 

القيادات الوطنية

الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان إىل 

موج��ز ع��ن تطورات س��ري العم��ل يف وزارة الدفاع مبا 

يتامىش مع اإلنجازات واملكتسبات الوطنية التي تتحقق 

ع��ىل أرض الدول��ة، ومبا يواكب التحدي��ات واملتغريات 

واملستجدات املختلفة. واطلع سموه عىل خطط الوزارة 

املس��تقبلية التي تهدف إىل رفع كفاءة العمل واالرتقاء 

باألداء املهني ومبا يحقق األهداف الوطنية التي تسعى 

إىل تعزيز مكانة دولة اإلمارات إقليمياً ودولياً•
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حممد بن زايد: بقيادة خليفة رسخت اإلمـــــــــــــــــــارات قواعـد صلبة يف البناء العسكري املتطور
شهد تخريج عدد من الدورات بكلية خليفة بن زايد اجلوية

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، أن دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه 
الله، رسخت قواعد صلبة يف البناء العسكري املتطور قوامه 
الكوادر املدربة واملؤهلة تأهيالً علمياً وفنياً عاليني يف جميع 
الكلية نهجت منذ تأسيسها مسارًا للتميز والنجاح صنوف األسلحة واملعدات العسكرية.

ومواكبة التطورات والتكنولوجيا املتسارعة

اإلمارات تسعى دائمًا إىل تعزيز مسريتها يف البناء 
والتنمية

قواتنا املسلحة متتلك الكفاءة والقدرة لتكون الدرع 
احلامية للمكتسبات الوطنية

األخبار
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حممد بن زايد: بقيادة خليفة رسخت اإلمـــــــــــــــــــارات قواعـد صلبة يف البناء العسكري املتطور

ج��اء ذلك خالل حضور س��موه يف كلية خليفة بن زايد 

الجوية يف العني حفل تخريج الدورة الرابعة واألربعني من 

املرش��حني الطيارين والدورة الحادية ع��رشة من الضباط 

الجوي��ني والدورة الرابعة من اإلناث وال��دورة الثانية من 

ضباط اإلسناد الجوي.

الدرع الحامية للمكتسبات الوطنية
وأضاف س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان إن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة تس��عى دامئاً إىل تعزيز مسريتها 

يف البناء والتنمية وحاميتها بقوات مسلحة متتلك الكفاءة 

والقدرة والج��دارة لتكون ال��درع الحامية للمكتس��بات 

الوطنية.

وعرب سمو ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة عن فرحت��ه وس��عادته برؤية "ه��ذه الكوكبة 

الجدي��دة من أبنائنا الخريج��ني والخريجات وهم يؤدون 

اس��تعراضهم العس��كري يف امليدان بروح عالية ومستوى 

رفيع عكس ما تلقوه من تدريبات واكتس��بوه من مهارات 

علمي��ة وعملية وميداني��ة متقدمة، أظه��رت جاهزيتهم 

واس��تعدادهم ألخ��ذ دورهم يف خدمة الوط��ن وتلهفهم 

لاللتحاق بزمالئهم يف باقي وحدات القوات املسلحة الربية 

والبحرية والجوية الذين سبقوهم يف نيل رشف الذود عن 

تراب الوطن ومياهه وسامئه وصون منجزاته ومكتسباته"، 

مشيداً سموه باإلمكانات العلمية والتدريبية التي توفرها 

كلي��ة خليفة بن زاي��د الجوية وباقي الكلي��ات واملعاهد 

العسكرية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية تدريباً عالياً.

وكانت مراسم االحتفال قد بدأت بوصول راعي الحفل 

س��مو الش��يخ محمد ب��ن زاي��د آل نهيان حي��ث كان يف 
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اس��تقباله الفريق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة، واللواء الركن طيار إبراهيم نارص 

العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، والعميد ركن 

طيار سامي سعيد سامل النعيمي قائد كلية خليفة بن زايد 

الجوية، وعدد من كبار قادة القوات املسلحة.

حرض حفل التخريج س��مو الش��يخ طحنون بن محمد 

آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية، وسمو الشيخ 

هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني نائب رئيس 

املجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي، والفريق س��مو الش��يخ 

س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية، وس��مو الش��يخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئي��س مجلس الوزراء وزير ش��ؤون الرئاس��ة، وعدد من 

الشيوخ والوزراء وكبار املسؤولني من املدنيني والعسكريني 

وعدد من أعضاء السلك الدبلومايس املعتمدين يف الدولة 

وأهايل وأقارب الخريجني.

واستهل الحفل بعزف السالم الوطني ثم قام سمو ويل 

عهد أبوظبي يرافقه العميد ركن طيار س��امي سعيد سامل 

النعيم��ي قائد كلية خليفة بن زايد الجوية بالتفتيش عىل 

طابور الخريجني ثم تليت آيات من الذكر الحكيم.

وقدم الخريجون عرضاً عس��كرياً أمام املنصة الرئيسية 

يف ميدان التخريج الذي ش��ارك عىل جنباته عدد من أنواع 

الطائرات الحربية والتدريبية والش��حن واإلس��ناد الجوي 

الت��ي تخ��دم يف القوات الجوي��ة اإلماراتي��ة، بعدها أدى 

الخريجون القس��م أمام سمو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهيان معاهدين الل��ه أن يكونوا مخلصني لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة ورئيسها.

الخريجني ثروة الوطن 
ألقى قائد الكلية كلمة رحب فيها بس��مو الش��يخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان يف كلية خليفة بن زاي��د الجوية التي 

تع��د مفخ��رة لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة، مش��يداً 

بجهود صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

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

ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة التي 

أوصلت الكلية إىل مستويات مرموقة يف كافة املجاالت.

وقال "يس��عدنا يف هذه االحتفالي��ة والتي نفتخر فيها 

بانضامم دماء ش��ابة مؤهلة علمياً وعسكرياً من خريجي 

الكلية إىل قواتنا املس��لحة، حي��ث يواكب ذلك احتفاالت 

الدولة بالي��وم الوطن��ي الثالث واألربعني فنزف أس��مى 

آيات التهاين والتربيكات إىل مقام س��يدي صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املسلحة حفظه الله".

وأضاف العميد ركن طيار س��امي سعيد سامل إن دولة 

اإلم��ارات العربية ترتقي إىل املس��تويات العاملية يف كافة 

املج��االت والقطاعات بفضل من الله ث��م بفضل القيادة 

الحكيمة التي رسمت لها اسرتاتيجية مستخلصة من رؤية 

والدن��ا املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل 

نهي��ان، طيب الله ثراه، لتق��ف يف مصاف الدول املتقدمة 

التي يشيد العامل بإنجازاتها وتفوقها يف الكثري من املحافل 

الدولية واإلقليمية. 

وأش��ار إىل أن كلية خليفة بن زايد الجوية نهجت منذ 

تأسيسها قبل ثالثني عاماً مس��اراً للتميز والنجاح ومواكبة 

التط��ورات والتكنولوجيا املتس��ارعة يف مج��االت الطريان 

املختلف��ة، بفضل الرعاية املبارشة والتوجيهات الس��ديدة 

املستمرة لسيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة، حي��ث نراها اليوم ش��امخة تعم��ل من خالل 

منهج علمي مبني عىل ترس��يخ قواعد االبت��كار والريادة 

العسكرية، وذلك من خالل رؤيتها بأن تصبح الكلية رائدة 

ومتميزة تنافس أرق��ى الكليات الجوية يف العامل لتجد لها 

مكانة متقدمة بينها، وهي س��مة ه��ذه الكلية من خالل 

متابع��ة وحرص قيادتنا الحكيمة لرف��ع جاهزية قطاعاتنا 

العسكرية.

وأكد قائد الكلية عىل تطوير العنرص البرشي الذي كان 

وال يزال م��ن أهم أولوياتنا لتحقي��ق املعادلة الدقيقة يف 

األخبار
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الجمع بني الجودة األكادميية ومتطلباتها والجودة التقنية 

والعسكرية ومستجداتها، حيث إن الخريجني ميثلون ثروة 

مهمة يعلق عليها الوطن اآلمال والطموحات.

وأض��اف أن احتف��ال الي��وم بتخريج الدفع��ة الرابعة 

واألربعني من املرش��حني الطيارين والدورة الحادية عرشة 

م��ن الضب��اط الجوي��ني وال��دورة الرابعة من املرش��حني 

الطيارين اإلناث والدورة الثانية من ضباط اإلسناد الجوي 

تخص��ص الطائرات املس��رية ع��ن بعد وتخص��ص الدفاع 

الجوي يعزز من اس��رتاتيجية ونهج كلي��ة خليفة بن زايد 

الجوية يف رفد القوات املس��لحة والقوات الجوية بالكوادر 

املؤهل��ة ذات الحرفي��ة العالية بعد ما تلقوا سلس��لة من 

الربامج الدراس��ية والنظرية والتدريبية، مش��رياً إىل أن من 

بني الخريجني عدداً من أبناء الدول الش��قيقة من مملكة 

البحري��ن ودول��ة الكوي��ت واململكة األردنية الهاش��مية 

والجمهوري��ة اللبنانية وجمهورية جيب��ويت، وهو ما يؤكد 

عمق األخوة وأوارص التعاون ب��ني دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة وال��دول الش��قيقة، حي��ث اس��تطاعت الكلية 

اس��تقطاب الكف��اءات املؤهلة للتدري��س والتدريب ومبا 

متلكه من مختربات وأجهزة متطورة.

وأشار العميد ركن طيار سامي سعيد سامل إىل أن الكلية 

اليوم تخرج الدفعة الرابعة من حملة درجة البكالوريوس 

يف علوم الط��ريان بالتعاون مع كلي��ة التقنية العليا ضمن 

الربنامج األكادميي املشرتك بني الكليتني.

وتوجه قائد الكلي��ة بالتحية والتهنئة للطلبة الخريجني 

وهم عىل أهبة االستعداد ينتظرون بشغف أن يؤدوا دوراً 

فاعالً لخدمة وطنهم املعطاء ودعاهم إىل التمسك بكتاب 

الله وخلق س��يدنا ونبينا محمد صىل الله عليه وسلم وإىل 

تطوير القدرات واستثامر الوقت فيام يصقل املهارات.

وأعرب يف ختام كلمته عن خالص شكره لسمو ويل عهد 

أبوظب��ي لترشيفه بتخريج هذه ال��دورة من أبناء الوطن 

ودروعه والذين اثبتوا جدارتهم لرشف االنضامم إىل صفوة 

رجال الوطن رجال القوات املس��لحة واقس��موا عىل بذل 

أرواحهم ف��داء لوطنهم وقيادتهم وآمنوا بأن العس��كرية 

عم��ل وعطاء وتضحي��ة تكتب يف ميادي��ن العز والرشف 

وتعضد بروح الوالء واإلخالص للوطن.

تكريم أوائل الخريجني
قام س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان بتكريم أوائل 

الخريجني وتس��ليمهم الجوائز مهنئاً ومباركاً لهم التفوق، 

حيث حصل املرش��ح طيار محم��د جامل املري عىل املركز 

األول يف مجم��وع العالم��ات واألول يف الط��ريان العميل، 

وتس��لم من سمو راعي الحفل س��يف الرشف، كام حصل 

املرش��ح طيار محمد خال��د بالرميثة امله��ريي عىل املركز 

الثاين يف مجموع العالمات، وحصل املرش��ح عامر س��عيد  

الرصيدي عىل املركز الثالث يف مجموع العالمات، وحصل 

املرش��ح الجوي مبارك نارص البلويش ع��ىل املركز األول يف 

علوم اإلس��ناد الجوي، وحصل املرشح طيار حميد عبدالله 

العب��دويل عىل املركز األول يف اللياقة البدنية واملركز األول 

يف الرماية.

كام حصل املرشح هزاع محمد بنان الكعبي عىل املركز 

األول يف الكف��اءة القيادي��ة وحس��ن الس��لوك، وحصلت 

املرش��ح طي��ار فاطمة عبي��د الزعايب عىل املرك��ز األول يف 

الدورة الرابعة للمرش��حني الطياري��ن اإلناث، وحصل عىل 

املركز األول من الدول الشقيقة املرشح طيار رشبل هشام 

الزغبي من لبنان.

كام كرم س��مو ويل عهد أبوظبي املرش��ح طيار راش��د 

س��يف الدرميك قائد املراسم، واملرش��ح طيار سامل خليفة 

الكعبي نائب قائد املراسم.

بعدها جرت مراس��م تس��ليم وتس��لم علم الدورة من 

ال��دورة الرابعة واألربعني إىل الدورة الخامس��ة واألربعني 

وأداء القس��م الخاص بهذه املراس��م، ثم هتف الخريجون 

ثالثاً بحياة صاحب الس��مو رئي��س الدولة، بعد ذلك غادر 

طابور الخريجني ميدان االحتفال عىل هيئة استعراض بعد 

استئذان قائد الطابور من سمو راعي الحفل•
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أكدت س��مو الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 

النس��ايئ العام الرئيس��ة األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية 

رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة أن الوطن ليفخر 

بتتابع أفواج خريجات هذه املدرس��ة العسكرية املبدعة 

التي اس��تطاعت أن تأخذ طريقه��ا وتتبوأ مكانتها بعزمية 

وإرادة ونج��اح باهر منذ تأسيس��ها يف عام 1990 وكانت 

عنواناً لبدء قواتنا املس��لحة تدريب اإلناث ضمن كوادرها 

وتعد األوىل عىل مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت س��موها: إن هذا التدفق املعطاء مبعث فخرنا 

واعتزازنا فبكن تتجس��د الصورة املرشقة للمرأة اإلماراتية 

بكل املعاين الس��امية اقتداراً ومتيزاً وإبداعاً وما حصادكن 

بعد هذا الجهد املخلص الدؤوب إال رافد أسايس آخر من 

روافد العط��اء املتجدد يف خدمة وطننا الغايل ومس��ريته 

الشيخة فاطمة بنت مبارك:
فخورون مبجندات»خولة بنت األزور«

التغطية:الرائد/جميل السعدي
املصور: علي حمد اجلنيبي

التنموي��ة ونهضته وتقدمه املطرد، ولقد غدت إرادتكن يف 

ولوج كل ميادين العمل مث��ار إعجاب عىل صعيد الدولة 

وخارجه��ا، فاملرأة اإلماراتي��ة اليوم يحتذى به��ا ملا بلغته 

من كفاءة وما تحققه من إنجازات وما متارس��ه من أدوار 

ريادية وهي تتبوأ شتى املناصب الوظيفية وتؤدي مهامها 

بعزمية وإرادة وتطلع ملستقبل حافل باملزيد من االزدهار 

والشموخ.

جاء ذلك خالل حضور سموها الحفل الذي أقامته القوات 

املس��لحة مبناس��بة تخريج الدورة األوىل للخدمة الوطنية 

»التدري��ب األس��ايس « وذلك يف مقر مدرس��ة خولة بنت 

األزور العسكرية يف أبوظبي.

وأضافت س��موها يف كلمتها للخريجات بهذه املناسبة 

والتي ألقتها نيابة عن س��موها معايل الدكتورة ميثاء سامل 

الش��اميس وزي��رة دولة : تغمرين الس��عادة ونحن نحتفي 

بهذه الكوكبة الجديدة م��ن بنايت خريجات دورة الخدمة 

الوطنية التأسيس��ية األوىل لعام 2014 من مدرس��ة خولة 

بنت األزور العس��كرية بعد أن اكتس��ن معارف ومهارات 

ش��تى يف الشؤون العس��كرية والعلمية واإلدارية بجوانبها 

النظرية والعملية.

وتابعت س��موها: إن ال��والء والوفاء للوطن يكتس��ب 

مع��اين ودالالت عظيم��ة حني يأخ��ذ تحصيلك��ن املهني 

التخص��ي مس��اراته العملي��ة وها ما يتج��ىل يف بنائكن 

الرص��ني الذي صنعته الربامج العلمية املقدمة يف مدرس��ة 

خولة بنت األزور العسكرية والقامئة عىل الحداثة ومواكبة 

مس��تجدات العرص وه��ذا ما يجعلني عىل يق��ني تام بأن 

املرأة اإلماراتية تواجه تحديات اليوم بكل كفاءة واقتدار.

تهاٍن وتربيكات
تقدمت املق��دم الركن عفراء الفاليس قائد مدرس��ة خولة 

بنت األزور العس��كرية يف كلمتها بأس��مى آي��ات التهاين 

والتربيكات إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئي��س الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة، 
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حفظه الله.

وخاطبت قائد املدرسة يف كلمتها بنات اإلمارات قائلة: 

» ك��م أن��ن محظوظات يا نس��اء اإلم��ارات بقلوب كبرية 

وعقول نرية وأياد بيضاء تعمل من أجل رفعتكن وجاء 28 

أغسطس ليميزكن بكرم من أم اإلمارات ليصبح يوم تكريم 

املرأة اإلماراتية.

أفراح 
وأضاف��ت :إنه بفضل من الله جعل أفراحنا باقات نتفاخر 

به��ا أم��س احتفلنا بيومن��ا الوطني 43 وأم��س أيضاً كان 

تكريم أم اإلمارات م��ن األوائل ودامئاً أنت الرمز األول لنا 

واليوم نحتف��ل بتخريج كوكبة من بناتك من بنات الوطن 

من منتس��بي الدورة األوىل للخدم��ة الوطنية، ويف الثامن 

من هذا الش��هر تكمل مدرسة خولة بنت األزور عامها 24 

لتدخل يوبيلها الفيض.

وتابع��ت : باألم��س كنا نس��تعد الس��تقبال مجندات 

الخدمة الوطنية الدفع��ة األوىل وبعد مرور ما يقارب من 

ثالثة أش��هر ها نحن نصل إىل نهاية تلك الدورة التي أرص 

منتسبوها عىل معاكسة خط سري الحياه ليثبن للعامل أنهن 

متطوع��ات يف حب زاي��د وحب كل ما يحب��ه زايد وهي 

اإلمارات إمارات العطاء، فرتكن مغريات الحياة وتوش��حن 

الصبغة العسكرية بعيداً عن مغرياتها وترفها عاهدن الله 

وعاهدن أنفسهن بأن يكن جنديات مخلصات.

وتوجه��ت املقدم الرك��ن عفراء الفاليس قائد مدرس��ة 

خولة بنت األزور العسكرية بكلمتها إىل خريجات الخدمة 

الوطنية واالحتياطية قائلة: بنات زايد بنات خليفة .. إنكن 

أحسنن اختياركن ألرشف مهنة إن الجندية إخالص وفداء 

وتضحية وإن قسم الوالء أمانة يف أعناقكن فحافظن عليه 

وتذك��رن أن حب الوط��ن ال يعادله أي ح��ب آخر، فأنن 

مطالبات بأن تحافظن عىل كل ما تعلمتنه إنها رس��التكن 

لسواكن، وفقكن الله لخدمة وطننا الغايل•

بنات زايد بنات 
خليفة .. إنكن 

أحسننت اختياركن 
ألشرف مهنة إن 
اجلندية إخالص 
وفداء وتضحية



وكيل وزارة الدفاع يستقبل 
نائب رئيس جملس الوزراء 

وزير الدفاع اللبناين
استقبل معايل محمد أحمد البواردي الفاليس وكيل وزاة 

الدفاع مبكتبه يف وزارة الدفاع مبعسكر املقطع بأبوظبي 

يف نوفمرب املايض السيد سمري مقبل نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع اللبناين والوفد املرافق له.

وج��رى خ��الل اللق��اء اس��تعراض مجاالت التنس��يق 

والتعاون االسرتاتيجي وبحث املوضوعات ذات االهتامم 

املش��رتك وسبل تعزيز عالقات التعاون القامئة بني دولة 

اإلمارات العربية املتحدة والجمهورية اللبنانية وأهمية 

تطويرها مبا يخ��دم البلدين. حرض اللقاء عدد من كبار 

وكيل وزارة الدفاع خالل لقائه السيد سمري مقبل ضباط وزارة الدفاع.

وزارة الدفاع توقع 
مذكرة تفاهم مع 

مركز أبوظبي لألنظمة 
االلكرتونية

اس��تقبل محمد أحمد الب��واردي الف��اليس وكيل وزير 

الدفاع يف مكتب��ه مبقر وزارة الدفاع يف أبوظبي راش��د 

ب��ن الحج املنصوري مدير عام مرك��ز أبوظبي لألنظمة 

االلكرتونية واملعلومات.

وت��م توقيع مذك��رة تفاهم ب��ني وزارة الدف��اع ومركز 

أبوظبي لألنظمة االلكرتونية واملعلومات بشأن التعاون 

يف مجال تقنية املعلومات واالتصاالت بحضور عدد من 

كبار ضباط وزارة الدفاع. خالل توقيع االتفاقية
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حاكم الفجرية يتقبل تعازي القوات املسلحة يف وفاة والدته

تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي 

عض��و املجلس األع��ىل حاكم الفجرية بقرص س��موه 

بالرميل��ة، التعازي من كبار ضباط القوات املس��لحة 

يف وفاة املغفور لها بإذن الله تعاىل، والدته الش��يخة 

فاطمة بنت راشد النعيمي، الذين أعربوا عن صادق 

العزاء واملواس��اة  لصاحب الس��مو حاك��م الفجرية 

يف ه��ذا املص��اب الجلل، راجني م��ن املوىل عز وجل 

أن يتغمد الفقيدة بواس��ع رحمت��ه، وأن يلهم أهلها 

وذويها الصرب والسلوان.

الرشقي يتقبل تعازي القوات املسلحة



رئيس األركان يبحث 
التعاون العسكري مع 
ماليزيا وكوريا اجلنوبية

التقى الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املسلحة، يف كواالملبور، الفريق أول تان داتو رسي 

ذو الكفل ب��ن محمد زين رئيس ق��وات الدفاع املاليزية، 

وذلك خالل الزيارة الرس��مية التي قام به��ا إىل ماليزيا يف 

ديسمرب املايض.

وبحث الجانبان خالل اللقاء - الذي حرضه أعضاء الوفد 

املراف��ق لرئيس أركان القوات املس��لحة وع��دد من كبار 

ضب��اط قوات الدفاع املاليزية - املوضوعات ذات االهتامم 

املشرتك، والس��بل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون وتنميتها 

إىل مس��تويات أفض��ل، خاصة في��ام يتعلق منه��ا مبجال 

التنسيق العسكري، والتعاون الدفاعي، وتبادل الخربات.

م��ن جهة أخرى التقى الفري��ق الركن حمد محمد ثاين 

الرميث��ي مبقر وزارة الدف��اع الكورية هان مني كو وزير 

الدفاع الوطن��ي لجمهورية كوري��ا الجنوبية، وذلك يف 

إطار الزيارة الرسمية التي قام بها سعادته إىل جمهورية 

كوريا الجنوبية عىل رأس وفد عسكري يضم كبار ضباط 

القوات املسلحة يف ديسمرب املايض.

وأش��اد رئيس أركان القوات املسلحة خالل لقائه مع 

وزي��ر الدفاع الك��وري بعالقات التع��اون الوثيقة التي 

تربط البلدين الصديقني وما يشهده التعاون بينهام من 

تقدم وتطور يف العديد من املجاالت.

ج��رى خالل اللقاء بحث آف��اق التعاون بني البلدين 

خاص��ة في��ام يتعلق بالش��ؤون العس��كرية والدفاعية 

وتطل��ع الجانب��ني إىل تدعيم وتنمية التعاون املش��رتك 

بينهام مبا يحقق املصالح املتبادلة.

رئيس االٔركان خالل لقائه رئيس قوات الدفاع املاليزية

رئيس االٔركان خالل لقائه وزير الدفاع الكوري
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قائد القوات البحرية 
يشهد حفل تخريج 

دورة ضباط التخصصيه 
شهد سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد 

املرشخ قائد القوات البحرية يف ديسمرب املايض االحتفال 

الذي أقامه معهد القوات البحرية مبناسبة تخريج دورة 

تخصصي��ة للضب��اط البحري��ني، وذلك مبق��ر املعهد يف 

أبوظبي بحضور عدد من ضباط القوات املسلحة.

ويف ختام الحفل هنأ قائد القوات البحرية، الخريجني 

الجتيازهم الدورة بنجاح، وشكرهم عىل املجهود الكبري 

ال��ذي بذل��وه ثم قام بتوزي��ع الجوائز ع��ىل املتفوقني 

وتسليم الشهادات للخريجني.  قائد القوات البحرية يكرم أحد الضباط املتفوقني

حاكم الفجرية يتقبل تعازي القوات املسلحة يف وفاة والدته



رئيس هيئة اإلدارة يشهد تخريج دورة املرشحني الطيارين

شهد اللواء مطر س��امل عيل الظاهري رئيس 

هيئ��ة اإلدارة والق��وى البرشي��ة بالق��وات 

املس��لحة يف ديس��مرب املايض حفل تخريج 

دورة جدي��دة م��ن املرش��حني الطيارين يف 

معه��د الط��ريان املش��رتك التاب��ع للقوات 

املسلحة كام ش��هد االحتفال عدد من كبار 

ضباط القوات املسلحة.

بدأ االحتفال بتالوة عطرة من الذكر الحكيم 

ألق��ى بعدها مدير معهد الطريان املش��رتك 

كلم��ة به��ذه املناس��بة رحب فيه��ا براعي 

الحفل والضيوف. 

وق��ال إن اله��دف من ه��ذه ال��دورة يأيت 

انس��جاماً م��ع متطلبات القوات املس��لحة 

إليجاد ضباط لديهم الكفاءة التخصصية يف 

مجال الطريان بعد أن تم تس��ليحهم بالعلم 

واملعرفة.

وقام الل��واء مط��ر الظاهري رئي��س هيئة 

اإلدارة والقوى البرشية بتوزيع الجوائز عىل 

املتفوقني والشهادات عىل الخريجني.

كبار القادة والضباط خالل حفل التخريج رئيس هيئة اإلدارة يكرم أحد الخريجني

األخبار
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احلفل اخلتامي ملنافسات التدريب والرماية
اختتمت منافس��ات الرماية والتدريب ضمن أنشطة 

جه��از حامي��ة املنش��آت الحيوية والس��واحل للعام 

2015/2014 يف مقر قي��ادة مجموعة حرس الحدود 

مبدين��ة العني بحضور اللواء رك��ن طيار فارس خلف 

خلفان املزروعي رئيس جهاز حامية املنشآت الحيوية 

والس��واحل، والعقيد الركن راش��د هاش��ل عبد الله 

الش��اميس قائ��د مجموعة حرس الح��دود وعدد من 

كبار ضباط جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل.

ب��دأ االحتفال بوصول راعي الحف��ل بعدها تليت 

آي��ات عطرة من الذك��ر الحكيم، ألق��ى بعدها قائد 

مجموع��ة حرس الحدود كلمة بهذه املناس��بة رحب 

فيها براعي الحفل والحضور.

وأع��رب العقي��د الركن راش��د هاش��ل عب��د الله 

الش��اميس قائد مجموعة حرس الحدود عىل رضورة 

رف��ع مس��توى اللياق��ة البدني��ة ومه��ارات الرماية 

للضباط والرتب األخرى من منتسبي مجموعة حرس 

الحدود، وعىل رضورة تنمي��ة روح التنافس واملثابرة 

م��ن منطلق ح��رص قيادتن��ا الرش��يدةبجعل قواتنا 

املسلحة يف أعىل املس��تويات، ورفع الكفاءة القتالية 

والبدنيةل��دى منتس��بيها م��ن خالل تقدي��م الدعم 

والرعاية املستمرين.

ويف ختام املنافس��ات قام اللواء الركن طيار فارس 

خلف خلف��ان املزروعي راعي الحفل، والعقيد الركن 

راشد هاشل عبد الله الش��اميس بتكريم الفائزين يف 

املنافس��ات والحاصلني عىل املراكز الثالث األوىل عن 

كل منافسة وتوزيع الجوائز والكؤوس عليهم.

رئيس جهاز حامية املنشآت يكرم أحد الفائزين



أحمد بن طحنون يشهد تخريج دورة التفتيش العام

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 

بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 

واالحتياطية يف ديسمرب املايض الحفل الذي أقامته 

مديرية التفتي��ش العام مبناس��بة تخريج دورة 

التفتيش العام.

بدأ الحفل الذي حرضه عدد من ضباط القوات 

املسلحة بتالوة عطرة آليات الذكر الحكيم بعدها 

ألقى مرشف الدورة كلمة بهذه املناس��بة رحب 

فيها براعي الحفل والحض��ور وقدم ملخصاً عن 

الدورة، مش��رياً إىل أنه تم إع��داد وتصميم دورة 

التفتيش العام بناء عىل أفضل املعارف والتقنيات 

املتوفرة يف أنظمة التفتيش املعمول بها يف القوات 

العسكرية يف دول العامل املتقدمة.

وتوج��ه بكلم��ة إىل الخرج��ني هنأه��م فيها 

بإنجازهم واجتيازهم للدورة بنجاح متمنيا لهم 

التقدم والتطوير املستمر يف معارفهم وقدراتهم 

العسكرية يف ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو 

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

القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله.

ويف نهاي��ة الحفل وزع راع��ي الحفل الجوائز 

والشهادات عىل املتفوقني والخريجني.

أحمد بن طحنون خالل تكريم أحد الخريجني

قائد القوات اجلوية يستقبل رئيس أركان القوات اجلوية األمريكية

 اس��تقبل س��عادة اللواء الركن طي��ار إبراهيم نارص 

محمد العلوي قائد الق��وات الجوية والدفاع الجوي 

يف ديس��مرب املايض الفريق مارك ويلش رئيس أركان 

القوات الجوية األمريكية. 

جرى خ��الل اللقاء تبادل األحادي��ث وبحث أهم 

املوضوعات العس��كرية ذات االهتامم املش��رتك بني 

الجانب��ني والس��بل الكفيل��ة بتعزيز أوج��ه التعاون 

وتنميتها إىل أفضل املستويات. 

ح��رض اللق�اء ع����دد من كبار ضب����اط الق�وات 

الجوي��ة والدف�اع الجوي والوفد املرافق للضيف.

خالل اللقاء
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قمة سفن الدورية البحرية تؤكد التعاون اإلقليمي يف حماربة اإلرهاب
شارك أكرث من 100 عسكري بحري وخبري دفاعي من 

دول عدة يف »ملتقى س��فن الدورية البحرية يف الرشق 

األوس��ط 2014«، الذي عق��د يف فن��دق انرتكونتيننتال 

أبوظبي واس��تمر لثالثة أيام بحضور قوي من الرشكات 

الدفاعي��ة اإليطالي��ة واإلس��بانية واألملاني��ة واألمريكية، 

إضافة إىل حلف الناتو ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقدمت ه��ذه الرشكات أحدث املع��دات واألنظمة 

الدفاعية املخصصة ملحاربة اإلرهاب والقرصنة البحرية، 

وذل��ك يف املع��رض املصاح��ب للحدث، ورك��ز امللتقي 

الذي عقد يف الفرتة 8 ديس��مرب املايض، عىل بحث سبُل 

مكافحة القرصنة واإلرهاب الذي يهدد املصالح البحرية 

للدول يف املنطقة والرتكيز عىل التقنيات الحديثة لخدمة 

األمن البحري يف منطقة الرشق األوسط.

وأشاد العديد من املشاركني بهذا الحدث الذي يوفر 

لصن��اع القرار فرصة هامة ملناقش��ة الحلول وش��ارك يف 

املؤمتر أكرث من 29 متحدثاً من بني200 من خرباء األمن 

البحري من املنطقة وخارجها.

وشملت القمة جلسة حول مراقبة الشواطئ والبحر 

حرضها وفود م��ن إيطاليا وإيرلن��دا والربتغال واألردن 

وكندا ودول االتحاد األورويب. يف حني قدمت رشكة إلينيا 

إيرمايك اإليطالية ورقة بش��ان الحلول ملتطلبات املراقبة 

البحرية وغريها.

ومن أب��رز املتحدثني خالل املؤمت��ر األدمريال أندريا 

موس��يدوال، الذي تح��دث حول األنظمة غ��ري املأهولة 

لعمليات الدورية البحرية.

وش��ارك يف ملتق��ى س��فن الدوري��ة البحري��ة قادة 

البحري��ة، وكب��ار مس��ؤويل خف��ر الس��واحل، وضباط 

البحرية، وُس��لطات األم��ن ورشكات الدفاع البحري من 

ال��دول األوروبية واألمريكية لتعزي��ز التعاون من أجل 

خلق بيئة بحرية أكرث أماناً وأمناً.

وفد من القوات املسلحة يعزي رئيس األركان املصري

وفد من القوات املسلحة يعزي رئيس األركان املرصي

اس��تقبل الفريق محمود حج��ازي رئيس أركان حرب 

الق��وات املس��لحة بجمهورية مرص العربي��ة وفدا رفيع 

املس��توى من كبار قادة القوات املسلحة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة لتقديم التعازي يف ش��هداء الطائرة التي 

سقطت خالل تنفيذ احد األنش��طة التدريبية املشرتكة، 

حرض اللق��اء معايل محم��د بن نخريه الظاهري س��فري 

الدولة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول 

العربية وعدد من كبار قادة القوات املسلحة، وذكر بيان 

للقوات املسلحة املرصية أن الوفد قدم التعازي للقوات 

املسلحة املرصية وللشعب املرصي وأرس الشهداء يف هذا 

الح��ادث الذي يؤكد عىل وحدة ال��دم املرصي واإلمارايت 

تأكيدا للروابط الوثيقة التي تجمع ش��عبي البلدين، من 

جانبه قدم الفريق محمود حجازي الشكر للوفد اإلمارايت 

عىل الحضور لتقديم العزاء ونقل من خاللهم رسالة شكر 

وتقدير إىل الشعب اإلمارايت الشقيق يف شهيديهام اللذين 

سقطا خالل نفس التدريب. 

قائد الوحدات املسادة 
يشهد حفل تخريج 

دورة املستجدين األوىل
شهد اللواء الركن عبدالله مهري الكتبي قائد الوحدات 

املس��اندة يف ديس��مرب املايض االحتفال ال��ذي أقيم يف 

مدينة زايد العسكرية مبناسبة تخريج دورة املستجدين 

األوىل، بحضور عدد من ضباط وأفراد القوات املسلحة. 

ويف خت��ام االحتفال قام اللواء الرك��ن عبدالله مهري 

الكتب��ي،  بتوزي��ع الجوائز والش��هادات عىل املتفوقني 

والخريجني .
قائد الوحدات املساندة يكرم أحد الخريجني
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انطالق الدورة العربية العسكرية الثانية لتدريب وحتكيم رياضة التوجه بالبوصلة

انطلقت يف الفرتة من 19-15 ديسمرب املايض رسمياً الدورة 

العربية العسكرية الثانية لتدريب وتحكيم رياضة التوجه 

بالبوصل��ة، التي تنظمها القيادة العامة للقوات املس��لحة 

يف نادي ضباط القوات املس��لحة بأبوظبي بإرشاف االتحاد 

العريب للرياضة العس��كرية، وتش��ارك فيها 11 دولة، هي 

اإلم��ارات واألردن والجزائ��ر وجيبويت والس��ودان وعامن 

وفلسطني وقطر والكويت ومرص واملغرب.

جاء االفتتاح بحضور العميد الركن س��امل س��عيد غافان 

الجاب��ري مدير القوى البرشية، ال��ذي ألقى كلمة القيادة 

العامة للقوات املس��لحة والتي رحب فيها بالحضور، ناقالً 

لهم تحيات الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة، وشكر املش��اركني عىل حضورهم 

لل��دورة التي حرص��ت القيادة الحكيمة عىل اس��تضافتها 

تحت مظل��ة االتحاد العريب للرياضة العس��كرية، إلميانها 

الراسخ بوحدة الهدف واملصري ولتوطيد العالقات بني أبناء 

الوطن العريب يف مجال الرياضة العسكرية.

دعوة للتضامن والتآزر
وأك��د الجاب��ري أن اإلم��ارات حرصت دامئاً ع��ىل الدعوة 

للتضامن والتآزر بني الدول العربية الش��قيقة، وقال الشك 

أن مث��ل هذه ال��دورات الرياضية تعزز م��ن روح اإلخاء 

والوئ��ام وتقوي أوارص التع��اون والتالحم بني أبناء الوطن 

العريب، كام تس��عى قيادتنا الحكيم��ة إىل تحقيق العديد 

من األهداف خالل تنظي��م دورة رياضة التوجه بالبوصلة 

كإحدى الرياضات األساس��ية التي تسهم يف تطوير وتنمية 

اللياقة البدنية ملنتسبي القوات املسلحة وكذلك املساهمة 

يف تكوين منتخبات عربية تشارك يف املحافل الدولية.

ومتنى العميد الركن الجابري للمشاركني التوفيق مشرياً 

إىل أن القوات املس��لحة تس��خر كاف��ة إمكانياتها إلنجاح 

الدورة يف ظل القيادة الحكيمة لصاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

م��ن جانبه، أك��د العمي��د الركن خليفة راش��د جمعة 

الهام��يل قائ��د مركز الرتبي��ة الرياضية العس��كري، ممثل 

املكت��ب التنفيذي لالتح��اد العريب للرياضة العس��كرية، 

حرص االتح��اد دوماً عىل إعداد وصقل الك��وادر اإلدارية 

والفنية من العس��كريني بالدولة األعضاء من خالل تنظيم 

دورات التدريب والندوات واملؤمترات العلمية.

وذك��ر إن االتحاد العريب للرياضة العس��كرية يس��عى 

م��ن خالل تنظيم مثل هذه الدورات إىل تبادل املعلومات 

النظرية والخربات العملية بني أبناء الوطن العريب يف مجال 

الرياضة العسكرية.

وشكر ممثل االتحاد العريب للرياضة العسكرية، القيادة 

العامة للقوات املس��لحة بالدولة، عىل استضافتها للدورة، 

وعىل دوره��ا الفعال يف دعم وإنجاح األنش��طة املختلفة 

لقطة جامعية للمشاركني يف الدورة

اجلابري: الدورات 
الرياضية تعزز من 
روح اإلخاء والوئام 

وتقوي أواصر التعاون 
والتالحم بني أبناء 

الوطن العربي

لالتحاد العريب للرياضة العسكرية.

وش��هدت مراس��م حفل االفتتاح الذي دشن آيات من 

الذكر الحكيم، عرض موجز عن إنجازات القوات املسلحة.

معلومات وخربات
وته��دف الدورة إىل تزويد املنتس��بني باملعلومات النظرية 

والخربات العلمية يف مجال تدريب وتحكيم رياضة التوجه 

بالبوصل��ة من خ��الل عدد من املحاور مث��ل التعرف عىل 

خصائص ومتطلب��ات رياضة التوج��ه بالبوصلة، والتعرف 

عىل مب��ادئ وطرق التدري��ب يف هذه الرياض��ة، وكيفية 

قراءة الخارطة واس��تخدام البوصلة، واإلرش��ادات الخاصة 

باملش��اركة يف بطوالت التوجه بالبوصل��ة، بجانب اللوائح 

والتنظيامت الخاصة باملجلس الدويل للرياضة العسكرية.

وتتخل��ل الدورة 28 محارضة بواقع 16 محارضة نظرية 

و12 مح��ارضة عملي��ة، يقدمه��ا ع��دد م��ن املتخصصني 

والخرباء•

تهدف الدورة إىل تزويد املنتسبني باملعلومات النظرية واخلربات العلمية

افتتاح الدورة
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القوات املسلحة اإلماراتية واملصرية تنفذان البيــــــــــــــــــــــــــــان العملي بالذخرية احلية لتمرين »سهام احلق«

نفذت القوات املس��لحة يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة وجمهورية مرص العربية يف ديسمرب املايض 

البي��ان العم��يل بالذخ��رية الحية ضم��ن التمرين 

العسكري املشرتك »سهام الحق«.

ش��هد فعالي����ات البيان العم��يل - الذي جرى 

يف الدول�����ة - اللواء الركن س��يف مصبح عبدالله 

املس��افري رئي��س هيئ��ة العملي��ات يف الق��وات 

املسلحة واللواء أركان حرب محسن الشاذيل رئيس 

هيئة العمليات للقوات املسلحة املرصية والعميد 

الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام رشطة 

عجامن وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة من 

الجانبني وضباط وزارة الداخلية اإلماراتية.

ويهدف مترين س��هام الحق - الذي يعد الثالث 

م��ن نوعه بني البلدين خالل الع��ام املايض بع���د 

متريني زاي����د 1 يف اإلمارات، وخليفة 1 يف مرص - 

إىل التأكيد عىل العالقات التاريخية واإلس��رتاتيجية 

بني البلدي��ن وتعزيز الروابط العس��كرية الثنائية 

ورفع الجاهزية القتالية للقوات املس��لحة وتطوير 

الق��درات وإث��راء الخ��ربات العس��كرية لتحقيق 

التكامل املنشود للقوات املشاركة يف التمرين.

ك��ام يهدف مترين » س��هام الح��ق « الذي يأيت 

ضم��ن خط��ة التامري��ن املش��رتكة الت��ي يجريها 

البلدان م��ع العديد من الدول العربية الش��قيقة 

إىل إث��راء الخ��ربات مبختلف الوحدات املش��اركة 

وصقله��ا وتطويرها الس��تيعاب متطلب��ات العمل 

العس��كري املش��رتك ملا له من أهمية ودور فاعل 

يف رفع مس��توى الكف��اءة العس��كرية عن طريق 

تب��ادل الخربات واملهارات العس��كرية بني البلدين 

الشقيقني يف مختلف العمليات العسكرية القتالية 

ومواصلة زيادة عمليات التنسيق املشرتك وتحقيق 
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القوات املسلحة اإلماراتية واملصرية تنفذان البيــــــــــــــــــــــــــــان العملي بالذخرية احلية لتمرين »سهام احلق«

التكام��ل املنش��ود مع رف��ع املس��توى العمليايت 

ملختلف القوات املشاركة.

كام أن التمرين ي��أيت ليؤكد التقارب والتحالف 

وتعمي��ق أوارص الصداقة بني الدولتني واكتس��اب 

مزي��د من الخ��ربة امليدانية والق��درة القتالية بني 

القوات املس��لحة فيام يعكس التمرين مس��توى 

رفيعاً للتنسيق والتكامل يف األداء واألدوار املختلفة 

للتش��كيالت العس��كرية املش��اركة والتي أظهرت 

مهارة عالية املس��توى للقوات املنف��ذة للتمرين. 

وع��زز التمري��ن الجاهزية العس��كرية والقدرات 

يهدف مترين 
سهام احلق إىل 

رفع اجلاهزية 
القتالية

املتطورة يف تنفيذ املهام العس��كرية املتعددة عىل 

مختل��ف أصناف األس��لحة الحديث��ة والتكتيكات 

والخط��ط العس��كرية التي تدار بأح��دث أنظمة 

التكنولوجيا املتطورة مام يسهم يف تعزيز الروابط 

العس��كرية ورف��ع جاهزي��ة الجيش��ني ملواجهة 

مختل��ف التحديات واملخاطر الت��ي متر باملنطقة 

لحفظ أمنها ومنجزاتها وسالمة أراضيها•



اإلمارات تودع شهيدي الواجــــــــــب رسميًا وشعبيًا
كبار املسؤولني وضباط القوات املسلحة يتقدمون املشيعني

شيعت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة صباح الجمعه املوافق 

19 ديسمرب 2014، الشهيدين 

املالزم أول طيار سيف خلف 

الزعايب واملالزم أول طيار عبدالله 

عيل الحمودي، اللذين استشهدا 

نتيجة سقوط الطائرة العسكرية 

خالل التمرين العسكري املشرتك 

بني القوات املسلحة اإلماراتية 

واملرصية  يف جمهورية مرص 

العربية.

وكان جثامن الش��هيد س��يف خلف الزعايب اس��تقبل استقباالً رس��مياً وفق املراسم 

العسكرية، وأدى املش��يعون الصالة عليه يف مسجد البحرية مبدينة بكلباء ثم واروه 

الرثى يف مقربة خور كلباء .

ويف منطق��ة الطويني أدى املش��يعون صالة الجنازة عىل جثامن الش��هيد عبدالله 

الحمودي بجوار خيمة العزاء أمام منزل الشهيد ثم واروا جثامنه الرثى يف املقربة .

محمد بن راش��د: ش��باب اإلمارات عىل استعداد تام للتضحية من 
أجل الوطن

قدم  صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 

مجلس الوزراء، حاكم ديب، واجب العزاء إىل أرسيت الشهيدين املالزم أول طيار سيف 

خلف س��يف الزعايب ، واملالزم أول طيار عبدالله عيل الحمودي وذلك مبدينة كلباء 

أبناء الوطن األبطال 
الذين استشهدوا يف 

سبيل أداء الواجب 
سيبقون خالدين يف 

ذاكرة الوطن وضمري 
األمة
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اإلمارات تودع شهيدي الواجــــــــــب رسميًا وشعبيًا

بإمارة الشارقة ومنطقة رصم بالطويني بإمارة الفجرية.

وأكد س��موه أن أرض دولة اإلمارات والدة بالشباب 

من الجنس��ني الذين هم عىل اس��تعداد تام للتضحية 

م��ن أجل وطنهم وعزت��ه وكرامته واس��تقالله، معترباً 

سموه أن حب هؤالء الشباب وإميانهم بالله عز وجل 

منصه��ر بحبهم ووالئهم لهذا الوط��ن الغايل، وقيادته 

الت��ي تح��رص كل الحرص عىل س��المة أبنائها وأمنهم 

واستقرارهم، وتعمل عىل إس��عادهم هم وأرسهم يف 

كنف دول��ة ترعى مصالحهم الوطني��ة، وتنعم بالخري 

والتكافل االجتامعي والتالحم الوطني.

ويف ختام زيارته أعرب س��موه ع��ن صادق تعازيه 

القوات املسلحة: التفاف الشعب خلف قيادته يزيدنا قوة 

ق���ال اللواء ركن س���يف مصب���ح املس���افري رئيس هيئ���ة العملي���ات بالقوات 
املس���لحة: إن جميع أبن���اء القوات املس���لحة فداء للوطن، وأض���اف: العجلة 
س���تمضي وما نراه من التفاف من الش���عب خلف قيادت���ه يزيدنا قوة وصالبة 
وعزمية، وأن القوات املس���لحة بجمي���ع أفرادها لن تتوانى عن تقدمي الواجب 

املنوط بها.

قادة القوات املسلحة يشاركون يف تشييع شهداء الواجب
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ومواساته ألرسة شهيدي الواجب يف هذا املصاب، سائالً 

الل��ه العيل القدي��ر أن يتغمدهام بواس��ع رحمته وأن 

يسكنهام فسيح جناته وأن يلهم أهلهام وذويهام الصرب 

والسلوان.

حاكم الفجرية يقدم واجب العزاء إىل أرسة 
الشهيدين

قدم صاحب الس��مو الش��يخ حمد بن محمد الرشقي 

عضو املجلس األعىل حاك��م الفجرية، واجب العزاء إىل 

أرسيت الش��هيدين املالزم أول طيار سيف خلف سيف 

الزع��ايب ، وامل��الزم أول طيار عبدالله ع��يل الحمودي 

وذل��ك مبدينة كلب��اء بإم��ارة الش��ارقة ومنطقة رصم 

بالطويني بإمارة الفجرية.

وأعرب صاحب الس��مو حاكم الفج��رية عن صادق 

تعازي��ه ومواس��اته ألرسة ش��هيدي الواج��ب يف هذا 

املصاب، س��ائالً الله العيل القدير أن يتغمدهام بواسع 

رحمته وأن يس��كنهام فس��يح جناته وأن يلهم أهلهام 

وذويهام الصرب والسلوان.

حمدان ب��ن زاي��د: فقدنا اثنني م��ن أبناء 
الوطن مثاالً للتفاين

قدم س��مو الش��يخ حمدان بن زاي��د آل نهيان ممثل 

حاكم أبوظب��ي يف املنطقة الغربية واج��ب العزاء إىل 

أرسيت الش��هيدين املالزم أول طيار سيف خلف سيف 

الزعايب واملالزم أول طيار عبدالله عيل الحمودي وذلك 

يف مدينة كلباء بالشارقة ومنطقة رصم بالطويني التابعة 

للفجرية.

وأعرب س��موه عن خالص تعازيه ومواساته ألرسيت 

الش��هيدين اللذين قدما روحيهام دفاع��ا عن الوطن، 

س��ائال املوىل عز وج��ل أن يتغمدهام بواس��ع رحمته 

وأن يس��كنهام فس��يح جناته وأن يله��م ذويهام الصرب 

والسلوان.

وقال س��موه: إننا فقدنا اثنني م��ن أبناء الوطن كانا 

مثاال لألخ��الق الفاضلة والتفاين واإلخ��الص يف العمل 

وكانا مث��اال وق��دوة يف االنضباط والتف��وق وبقدر ما 

أخلص��ا وأوفي��ا وأنجزا م��ن أجل الوطن ن��اال من الله 

ما اس��تحقاه من شهادة يف س��بيله ويف سبيل وطنهام 

والحق والواجب«. وأكد س��موه أن الش��هيدين ليس��ا 

فقي��دي أرستني فقط ب��ل هام فقيدا اإلم��ارات معربا 

س��موه عن اعتزازه بكل الشباب الذين يؤدون واجبهم 

الوطن��ي ىف كل مواق��ع البذل والعط��اء ألجل الوطن 

ورفعته وس��المته، راجيا الله الع��يل القدير أن يتغمد 

الش��هيدين بواسع رحمته وأن يس��كنهام مع الشهداء 

واألبرار والصديقني.

هزاع بن زايد: الشهيدان  جسدا بتضحيتهام 
الكبرية مثاالً سامياً لكل شباب الوطن

قدم س��مو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان مستش��ار 

األمن الوطن��ي نائب رئيس املجل��س التنفيذي إلمارة 

أبوظبي أمس واجب العزاء إىل أرسيت الشهيدين املالزم 

أول طيار س��يف الزع��ايب واملالزم أول طي��ار عبدالله 

الشهيد: 
عبداهلل 

احلمودي

الش��هيد امل��الزم أول طيار عبدالله عيل س��يف 
لحمودي م��و مواليد 1989 وترتيب��ة الثالث بني 
أش��قائه البالغ عددهم 11 ، كام أنه الوحيد بني 
إخوان��ه الذكور وعددهم 8 الذي التحق بس��لك 
الطريان، متزوج منذ عامني ولديه أبن واحد اسمه 

"عيل" ويبلغ من العمر عام وشهر واحد.

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء

هزاع بن زايد يقدم واجب العزاءحمدان بن زايد يقدم واجب العزاء

أثناء الصالة عىل الشهيد الحمودي
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الحمودي وذلك مبدينة كلباء بإمارة الش��ارقة ومنطقة 

رصم بالطويني بإمارة الفجرية، وقال سموه: » لقد توج 

الش��هيدان بتضحيته��ام الكبرية، هذه مس��رية مرشقة 

من التفاين واإلخالص واالنضباط وجس��دا مثاالً سامياً 

لكل ش��باب الوطن الذين ي��ؤدون واجبهم الوطني يف 

مختلف املجاالت ويثبتون م��دى تفانيهم وإخالصهم 

حتى تبقى راية اإلمارات عالية خفاقة «. 

القوات املس��لحة: التفاف الش��عب خلف 
قيادته يزينا قوة

ق��دم الفريق ركن حم��د محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة، واللواء ركن مهندس عيىس بن 

عب��الن الزروعي نائب رئيس أركان القوات املس��لحة، 

واللواء الركن س��يف مصب��ح املس��افري رئيس هيئة 

العملي��ات، وع��دد كبري من ضباط ومنس��بي القوات 

املس��لحة  واجب العزاء إىل أرسيت الش��هيدين املالزم 

أول طيار س��يف الزع��ايب واملالزم أول طي��ار عبدالله 

الشهيد: سيف 
الزعابي

الش��هيد املالزم أول طيار س��يف خلف س��يف 
الزع��ايب من موالي��د 1987، مت��زوج بتاريخ 20 
ديسمرب 2013، له طفلة صغريها اسمها "شيخة" 

عمرها 25 يوما.

نائب رئيس األركان يقدم واجب العزاءرئيس األركان يقدم واجب العزاء

حاكم الفجرية يقدم واجب العزاءأثناء الصالة عىل الشهيد الزعايب

املواطنون يشاركون يف تشييع شهداء الواجب
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الحمودي وذلك مبدينة كلباء بإمارة الشارقة ومنطقة رصم 

بالطويني بإمارة الفجرية، وقال اللواء الركن س��يف مصبح 

املس��افري رئيس هيئة العمليات بالقيادة العامة للقوات 

املس��لحة، "ال ش��ك أن املصاب جلل، وعزاؤن��ا جميعاً أن 

املغفور لهام املالزم أول سيف الزعايب واملالزم أول عبد الله 

الحمودي قدم��ا حياتهام فداءاً للوط��ن، وأضاف، العجلة 

س��تميض وما نراه من التفاف من الش��عب خلف قيادته 

يزيدنا قوة وصالبة وعزمية، الفتاً إىل أن القوات املس��لحة 

بجميع أفرادها لن تتواىن لحظة عن تقديم الواجب املناط 

بها، فالوطن يحتاج منا أن نبذل من أجله الغايل والنفيس، 

مؤكداً ب��أن ما رأيته اليوم من التف��اف األهايل حول أرسة 

الشهيدين يكش��ف عن معدن هذا الشعب األصيل وقت 

الشدائد الذي دامئا ما يرضب به املثل يف التآزر والتعاضد.

أمنوذج ورمز
يصف الطيارون أصدقاء الش��هيدين بأنه��ام كانا أمنوذجاً 

ورمزاً من رموز الوفاء والتضحية والتميز واإلخالص للدين 

والوطن ومثاال يحتذى به ، وإن استش��هادهام وسام رشف 

لهم، مؤكدين بأن استش��هادهام أثناء تأدية الواجب نحو 

الوط��ن مفخرة للجميع يحفظها التاريخ ويتناقلها األجيال 

عىل مر السنني، مشريين إىل أن الشهادة ليست حدثاً طارئاً 

يف تاريخ الوطن الغايل عىل القلوب، وإمنا هي فيض عطاء 

يجود به الرشفاء من أبناء القوات املس��لحة يف سبيل عزة 

الوطن ورفعته.

كلنا فداء للوطن
أكد املواطنون الذين ش��اركوا يف تشيع الشهيدين بأن كل 

مواطن��ي الدولة جميع��اً جند لهذا الوط��ن، وفداء لرتابه 

ولقيادت��ه الرش��يدة، مؤكدي��ن أن الحش��ود الكب��رية من 

األهايل الذين توافدوا لتش��يع الجثامنني إمنا هم فخورين 

ومس��تعدون لتقدي��م أرواحه��م وأبنائهم ف��داء لوطنهم 

ودولتهم الغالية.

قال والد الش��هيد خل��ف الزعايب: 

"رحم الله س��يف وأسكنه فسيح 

جنانه ونش��كر الله عز وجل عىل 

الرساء والرضاء، كلنا فداًء لوطننا... 

مصابنا كب��ري... لكن الوطن أكرب... 

ولله ما أراد".

وعرب والدا الش��هيدين عن رضاهام بحكم الله وقضائه، معتربين أن أعظم ما يف حياة اإلنسان 

أن ميوت يف س��بيل قضية مقدس��ة، ولها جاللها كالدفاع عن الوطن، مش��ريين إىل أنهام أحياء 

عند الله يرزقون.

ق��ال والد الش��هيد ع��يل الحمودي: 

" إن م��ا يخفف من مصاب��ه الجلل 

أن الفقي��د قدم روح��ه فداء للوطن 

وم��ات ب��رشف وكرامة، ونحتس��ب 

ش��هيدنا عند الله تعاىل، فهو ش��هيد 

الواج��ب، ابني فداء للدولة، وك��ام تعزنا الدولة، فالواجب 

عىل أبنائها أن يعزّوها وأن يقدموا أرواحهم فداًء لها". 

والدا 
الشهيدين

مغ��ردون: أرشف املوت ما كان يف س��بيل 
الوطن

غص��ت مواق��ع التواص��ل االجتامع��ي بالعديد من 

الصفحات التي نعت ش��هيدي الواجب الش��هيدين 

عبدالله الحمودي وس��يف الزعايب اللذين استشهدا 

خالل أدائه��ام واجبهام الوطني، وعرب»تويرت« أنش��أ 

املغردون العديد من الهاشتاقات الخاصة بالثناء عىل 

الدور البط��ويل والرشف الكبري الذي حققه ش��هداء 

الوط��ن وأجمع املغردون ع��ىل أنه ليس هناك رشف 

أرفع من املوت يف سبيل الوطن. 

قال معايل الدكتور أنور قرقاش 

وزير الدولة للشؤون الخارجية 

وزير الدولة لش��ؤون املجلس 

الوطن��ي االتح��ادي يف تدوين 

عرب صفحته يف موقع »تويرت«: 

نس��أله تعاىل الرحمة واملغفرة لشهيدي الوطن سيف 

الزعايب وعبدالله الحمودي.

كتب أحمد إبراهيم س��بيعان 

:»أس��أل الل��ه تع��اىل يف هذا 

اليوم املبارك أن يرحم شهداء 

الواجب ويغفر لهم ويصرب أهلهم ويرفع درجتهم«.

الخاطري: »رحم  دون محمد 

الله ش��هداء الوط��ن، ضحوا 

م��ن  وأرواحه��م  بأنفس��هم 

أج��ل الوطن«، كتب��ت ريم: 

»ش��هداؤنا األبرار الذين بق��در ما نحزن عىل فراقهم 

فخورون به��م وبتضحيتهم لوطنهم اللهم أس��كنهم 

الفردوس«. الشهيد سيف الزعايب

والد الشهيد الزعايب يتلقى التعازي

اللواء سيف املسافري يتلقى التعازي يف شهيدي الواجب
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وحدة دماء شهداء الواجب من البلدين
تق��دم معايل محمد بن نخرية الظاهري س��فري الدولة 

بالقاه��رة ومندوبه��ا الدائ��م لدى الجامع��ة العربية 

والفري��ق أول صدقي صبح��ي القائد الع��ام للقوات 

املس��لحة وزير الدفاع واإلنتاج الحريب املرصي، واللواء 

محم��د إبراهي��م وزي��ر الداخلية، والفري��ق محمود 

حجازي رئيس أركان حرب القوات املس��لحة املرصية 

الجن��ازة العس��كرية الت��ي أقيمت لش��هداء الواجب 

بجمهورية مرص، كام شارك معايل سفري الدولة يف أداء 

صالة الجنازة عىل أرواح شهداء دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، يف مطار أملاظة العسكري.

ونقل معايل محمد بن نخرية الظاهري تعازي قيادة 

وحكومة وش��عب دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل 

وزي��ري الدفاع والداخلية املرصي��ني، مؤكداً يف الوقت 

نفس��ه عىل وحدة دماء ش��هداء الواجب من البلدين. 

كام قدم العزاء ألرس الشهداء من البلدين الذين قدموا 

أرواحه��م دفاعاً عن أوطانهم، داعياً الله أن يتغمدهم 

بواس��ع رحمته، وأن يس��كنهم فس��يح جناته، ويلهم 

ذويهم الصرب والسلوان.

وزير الدفاع املرصي
أعرب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات 

املس��لحة وزير الدف��اع واإلنتاج الح��ريب املرصي عن 

خالص تعازي قيادة وحكومة وش��عب جمهورية مرص 

العربية لشهداء دولة اإلمارات العربية املتحدة، داعياً 

الله أن يس��كنهم الفردوس األعىل، وقد حرض الجنازة 

من الجانب املرصي كبار قادة أفرع القوات املس��لحة 

املرصية.

تعازي رئيس الدولة ألرسة الشهيد املرصي
نقل محمد بن نخرية الظاهري س��فري الدولة بالقاهرة 

تعازي صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زاي������د 

آل نهيان رئيس الدول��ة »حفظه الله« وتعازي جميع 

القي��ادات والش��عب اإلمارايت ألرسة الش��هيد املرصي 

نقي��ب جوي إبراهيم عيل الحداد الذي استش��هد مع 

رفقائه خالل التدريب. جاء ذلك خالل زيارة الظاهري 

ملنزل الشهيد يف قرية ش��يبة مبركز الزقازيق مبحافظة 

الرشقي��ة يف مرص ع��ىل رأس وفد إم��ارايت ضم العقيد 

دكتور عبدالله النيادي امللحق العس��كري. وقد التقى 

الوفد والد الشهيد وأرسته وقدموا لهم العزاء واملواساة 

يف مصابهم الجلل ليس��جل باستشهاده ورفقائه أسمى 

آيات التضحية والبطولة يف سبيل الوطن.

القوات املسلحة تعزي رئيس األركان املرصي
قدم وفد رفيع املستوى من كبار قادة القوات املسلحة 

بدول��ة اإلمارات التع��ازي للقوات املس��لحة املرصية 

والشعب املرصي وأرس الشهداء يف شهداء الطائرة التي 

سقطت خالل تنفيذ أحد األنشطة التدريبية املشرتكة•

وزير الدفاع املرصي أثناء تقدميه واجب العزاء يف شهيدي الواجب

سفري الدولة بالقاهرة يقدم تعازي رئيس الدولة ألرسة الشهيد املرصي

كبار قادة القوات املسلحة يقدمون التعازي لرئيس األركان املرصي
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أثنى س��مو ويل عهد أم القيوين، يف ترصيح خالل افتتاحه 

اليوم جامع ش��هداء القوات املسلحة، عىل املبادرة الكرمية 

من القيادة العامة للقوات املس��لحة بإطالق جوامع يف كل 

إمارات الدولة تحمل اسم ش��هداء القوات املسلحة والتي 

تعرب عن العرفان والوفاء ألبنائنا ش��هداء هذا الوطن الذين 

بذلوا أغىل ما ميلكون يف س��بيل الوط��ن وقدموا أرواحهم 

ليبقي علم إماراتنا خفاقا عاليا .

 وأش��اد س��موه باهتامم القي��ادة الرش��يدة ببيوت الله 

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

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

واخيه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب" رعاه 

الله " واصحاب السمو اعضاء املجلس األعىل حكام االمارات 

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

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة من خالل 

توجيهات س��موهم املتواصلة برضورة االهتامم باملس��اجد 

وتلبية وتوفري احتياجاتها عىل أكمل وجه حتى تكون جاهزة 

الس��تقبال املصلني واملساهمة يف النهوض واالرتقاء برسالتها 

وتؤدي دورها يف املجتمع وتجسد الصورة الحضارية لديننا 

اإلسالمي ودولتنا الفتية .

ومثن الدكتور محمد مطر الكعبي الدعم الكبري والرعاية 

املتواصلة التي تحظى بها مس��اجد إم��ارة أم القيوين من 

صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال عضو املجلس 

األعىل حاكم أم القيوين، مش��يدا باملبادرة املش��ركة التي 

ويل عهد أم القيوين يشيد باالهتمام 
الكبري من القيادة الرشيدة ببيوت اهلل

أفتتح  سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد املعال ويل عهد 
أم القيوين، يف ديسمرب املايض جامع شهداء القوات املسلحة 
يف منطقة السلمة بأم القيوين، بحضور الشيخ احمد بن 
سعود بن راشد املعال نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة 
ام القيوين وسعادة اللواء ركن عيىس املزروعي نائب رئيس 
أركان القوات املسلحة وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي 
رئيس الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف وعدد من 
مدراء الدوائر الحكومية االتحادية واملحلية ومدراء فروع 
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ولفيف من 
األعيان واملسئولني وجمهور من املصلني.

راشــد بن سعـود املعــال يفتتــح جامـع شهــداء القـــــــــــــوات املسلـحــة بأم القيــــوين
تقديرًا وتثمينًا ملا قدمه شهداء القوات املسلحة
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جامع شهداء القوات المسلحة

يعد جامع ش��هداء القوات املس��لحة إضافة متميزة 
ملس��اجد إمارة ام القيوين وذلك الس��تخدام أحدث 
التقني��ات يف كل الجوانب الخاصة به حيث يتس��م 
تصميم الجامع بالعراق��ة والحداثة وجاءت مئذنته 
لتك��ون معربة ع��ن ذل��ك، واعتم��د تصميم صحن 
الجام��ع إبراز فض��اء مفتوح ال تتخلل��ه أي أعمدة 
وسطية بحيث يزيد من القدرة االستيعابية للمسجد 
ويعط��ي ش��عورا مريح��ا للمصلني بس��بب تواصل 
صفوفهم وقد روعي املحافظ��ة عىل البيئة يف املواد 
اإلنش��ائية املس��تخدمة يف الجامع إىل جانب ترشيد 
اس��تهالك املياه يف أماكن الوضوء ويتسع الجامع ل� 
1300 مصل كام تم تخصيص مصىل للنس��اء وانشاء 

سكن لإلمام واملؤذن.

راشــد بن سعـود املعــال يفتتــح جامـع شهــداء القـــــــــــــوات املسلـحــة بأم القيــــوين
تقديرًا وتثمينًا ملا قدمه شهداء القوات املسلحة

أطلقتها القوات املسلحة والهيئة العامة للشؤون االسالمية 

واالوقاف بتسمية مسجد يف كل امارة يحمل اسم "شهداء 

القوات املس��لحة" تثمينا وتقديرا ملا قدمه شهداء القوات 

املسلحة يف خدمة الوطن والذود عن مكتسباته.

وأك��د الكعبي أن بناء هذا الجامع جاء محصلة لتعاون 

أبن��اء املجتمع ومس��اهمتهم يف حملة م��روع مفحص 

القطاة وعمال بقول الرس��ول الكريم "من بنى مسجدا لله 

كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا يف الجنة" .

ولفت إىل أنه اس��تمرارا للنه��ج الكريم يف تأصيل خلق 

الوفاء العظي��م لرجاالت اإلمارات الذي��ن تركوا يف الدولة 

بصامت جليلة وآثارا مش��هودة جاء تس��مية هذا املسجد 

"مبسجد شهداء القوات املس��لحة" اعرافا بفضل ما قدمه 

هؤالء الشهداء من تضحية لهذا الوطن الغايل•

تصوير:
الوكيل/ راشد عيل املزروعي

35 |  يناير 2015 |  العدد 516  |



القــــــوات املسلحــــة تنظــــم عرضـــــا عسكـــريا علــــــــــــــى كورنيــــــــــــــــــش أبوظبــــــــي 
مبناسبــــــة اليــــوم الوطنــــــــي 43

ضم��ن احتف��االت القوات املس��لحة بالي��وم الوطني 

43 لدول��ة اإلمارات العربية املتح��دة أقامت القوات 

املس��لحة عرضاً عسكرياً عىل كورنيش عجامن بحضور 

صاحب السمو الش��يخ حميد بن راشد النعيمي عضو 

املجلس األعىل حاكم عجامن، وس��مو الشيخ عامر بن 

حمي��د النعيم��ي ويل عه��د عج��امن.  

ك��ام نظمت الق��وات املس��لحة عرضاً عس��كرياً عىل 

كورنيش أبوظب��ي بحضور العميد الركن طيار عبدالله 

محمد ب��ن خويدم النيادي نائب قائد القوات الجوية 

والدف��اع الج��وي وع��دد من كب��ار ضب��اط القوات 

املس��لحة واملسؤولني، إىل جانب حش��د من الجمهور.

بدأ العرض بالس��الم الوطني وانطلقت خالله عدد 

م��ن الطائ��رات العامودية تقدمتها طائ��رة ترفع علم 

االمارات وأخرى ترفع علم القوات املس��لحة.

وش��مل العرض م��رور عدد من ال��زوارق وعروضا 

للقف��ز الحر ش��ارك فيه مظليون م��ن فريق اإلمارات 

للقف��ز الحر يحمل��ون علم اإلم��ارات وصور صاحب 

الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زاي��د آل نهي��ان، رئيس 

الدولة، القائد األعىل للقوات املسلحة، وأخيه صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدول��ة، رئي��س مجل��س ال��وزراء، حاك��م ديب.

كام ش��هد الحضور اس��تعراضا جويا لطائرة املرياج 

وآخر لطائرة إف 16 بقي��ادة طيارين إماراتيني وقدم 

فري��ق الفرس��ان التابع للقوات املس��لحة تش��كيالت 

وعروضا فريدة جس��دت قوة وتط��ور القوات الجوية 

والدف��اع الجوي وم��دى كفاءة الطياري��ن اإلماراتيني 

الذين قادوا رسبا ضم س��بع طائرات حديثة رس��مت 
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القــــــوات املسلحــــة تنظــــم عرضـــــا عسكـــريا علــــــــــــــى كورنيــــــــــــــــــش أبوظبــــــــي 
مبناسبــــــة اليــــوم الوطنــــــــي 43

ش��كل جناح  مجل��ة » درع الوطن » الذي ش��ارك يف 

احتفالي��ات الدولة يف كل من العرض العس��كري عىل 

كورني��ش أبوظب��ي و احتف��ال هيئ��ة االوراق املالية 

والسلع نقطة جذب لجمهور غفري من زوار الفعاليات 

الذي��ن ج��اءوا الطالع ع��ىل أحدث إص��دارات املجلة 

من كتب ودراس��ات ودوريات متنوع��ة .. كام تعرف 

الزائرون يف أروقة الجناح عىل أحدث إصدارات املجلة 

من دراس��ات وبحوث ومقاالت مهمة مع الرتكيز عىل 

اإلعالم االجتامعي والعسكري•

درع الوطن يف قلب احلدث

يف تشكيالتها االس��تعراضية يف سامء أبوظبي مجموعة 

م��ن األش��كال واللوح��ات الجاملية والفني��ة باأللوان 

إىل جانب رس��م علم اإلمارات خ��الل عروضها الجوية 

الرائع��ة.

واطلع الجمهور عىل الع��رض الذي قدمته القوات 

الربية باستعراض عدد من الدبابات الحديثة واآلليات 

الخاص��ة بنقل الجنود واملدرعات الربمائية وغريها من 

اآللي��ات واملعدات بعدها ش��هد الحضور عرضا لفرق 

الفنون الش��عبية والخيالة ومن ثم تم عرض عدد من 

ال��زوارق البحري��ة التابع��ة للق��وات البحري��ة.

كام اس��تعرضت القوات املس��لحة أم��ام الجمهور 

مجموع��ة متنوع��ة من األس��لحة تضمن��ت طائرات 

عامودي��ة ومقاتلة وآلي��ات ودباب��ات ومركبات نقل 

الجند وغريها من االسلحة الخفيفة والثقيلة املتنوعة.

وافتت��ح نائ��ب قائ��د الق��وات الجوي��ة والدف��اع 

الجوي املع��رض املصاحب للعرض ال��ذي ضم أجنحة 

ملختلف فروع القوات املس��لحة ومنها حرس الرئاس��ة 

والتاري��خ  املتح��ف  ومرك��ز  املس��اندة  والوح��دات 

العس��كري الذي يعرض أن��واع مختلفة م��ن اآلليات 

واالس��لحة املس��تخدمة قدميا وجناح الخدمة الوطنية 

واالحتياطي��ة وس��الح الخدمات الطبي��ة وجناح كلية 

خليف��ة ب��ن زاي��د الجوية وجن��اح الق��وات البحرية 

الذي اش��تمل عىل مناذج ومجس��امت ألنواع الزوارق 

واملع��دات الخاص��ة بالغط��س وجناح جه��از حامية 

املنش��آت الحيوية والس��واحل•
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القوات املسلحة تشارك بجناح يضم الوحدات املسانـــــــــــــــدة واملتحف العسكري بالقرية العاملية 

ويش��مل برنامج املشاركة يف القرية العاملية مجموعة من لوحات الفنون 

الرتاثية والشعبية وعروض الفرقة املوسيقية، فضالً عن معرض للصور عن 

مش��اركة القوات املسلحة يف عمليات حفظ الس��الم ودورها اإلنساين يف 

عمليات اإلغاثة. 

وق��د أك��د العقيد م محم��د عبدالله عبدول املنس��ق الع��ام للجناح 

العس��كري من الوحدات املساندة بأن الهدف من املشاركة هو التواصل 

املب��ارش مع مختل��ف أفراد املجتمع م��ن مواطنن ومقيم��ن من خالل 

تس��ليط الضوء عىل بعض مهام القوات املسلحة يف العمليات اإلنسانية، 

وعمليات حفظ الس��الم يف مختلف بقاع العامل، باإلضافة إىل ترسيخ قيم 

الوالء واالنتامء وتعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا.  

وأضاف العبدول بأن الجناح يس��تقبل يوميا ح��وايل 2000 زائر وأيام 

العطل واملناسبات يصل ما بن 3000  ايل 4000 زائر ومنذ افتتاح الجناح 

لح��د االن بلغ عدد الزوار حوايل 40000 ألف زائر، وهذا بحد ذاته دليل 

عيل نجاح التنظيم من  قبل القامئن عيل الجناح العسكري وما يقدمونه 

لزوار القرية العاملية .

للسنــــة الثانيــــــة علــــي التـــوايل

شاركت الوحدات املساندة 

واملتحف العسكري والفرقة 

املوسيقية التابعة للقوات 

املسلحة بالتعاون مع مركز 

حمدان بن محمد إلحياء 

الرتاث  يف فعاليات الدورة 

الثامنة عرش للقرية العاملية 

بديب، خالل الفرتة من 17 

نوفمرب وحتى 10 من يناير 

الحايل .

إعداد: 
إبراهيم ثاين املنصوري
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القوات املسلحة تشارك بجناح يظم الوحدات املسانـــــــــــــــدة واملتحف العسكري بالقرية العاملية 

الجدير بالذكر أن جناح القوات املسلحة يقدم 

تجربة فريدة من نوعها للزوار يف القرية العاملية، 

حي��ث متكن الجمهور من مش��اهدة الس��يارات 

واملدرع��ات والطائرات وناق��ات الجند والقوات 

البحرية والس��يارات العسكرية الخفيفة، ومعرض 

األس��لحة الخفيفة وأجهزة االتصاالت الاس��لكية 

والزي العسكري القديم ملنتسبي القوات املسلحة 

وأخذ الصور التذكارية.

كام ش��ملت الع��روض فنون��اً ش��عبية تراثية 

للوح��دات املس��اندة، حيث تقوم فرق��ة الفنون 

الش��عبية التابع��ة للوح��دات املس��اندة بتقديم 

عروضها يومياً أمام زوار القرية العاملية. 

تصوير:
شاهني البلوشي / عبداهلل الشحي
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امللحقيـات العسكريـة يف سـفارات الدولـة بـدول العـــــــــــــــــامل حتتفل باليوم الوطني الـ43

الرياض
حرض س��عادة العقيد الركن مسعود سليم الش��حي امللحق العسكري يف سفارة الدولة  

لدى اململكة العربية السعودية حفل االستقبال الذي أقيم مبناسبة اليوم الوطني ال�/ 43 / 

للدولة بحضور سعادة محمد سعيد محمد الظاهري سفري الدولة لدى اململكة. 

ح��رض الحفل - الذي أقي��م يف فندق الريتز كارلتون يف الرياض - س��مو األمري تريك بن 

عبدالله بن عبدالعزيز أمري منطقة الرياض وعدد من أصحاب السمو املليك األمراء وسعادة 

نائب امللحق العس��كري، كام حرض الحفل رؤس��اء البعثات الدبلوماس��ية وأعضاء السلك 

الدبلومايس املعتمدون يف الرياض ورجال الصحافة واإلعالم يف السعودية إضافة إىل ممثيل 

عدد من املنظامت الدولية وجمع كبري من املدعوين ورجال األعامل السعوديني واملثقفني. 

وأش��اد الحضور باإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات بقيادة صاحب الس��مو الشيخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة »حفظه الله« وإخوانه أصحاب الس��مو أعضاء 

املجل��س األعىل ح��كام اإلمارات يف جميع املج��االت واهتامم قيادة البالد ببناء اإلنس��ان 

مثمن��ني املكانة املرموقة التي تبوأتها اإلمارات عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل يف خارطة 

أكرث الدول تقدما وازدهارا واستقرارا يف العال�م. 

مبشاركة مواطني الدولة املتواجدين يف اخلارج

نظم��ت امللحقيات العس��كرية بس��فارات الدول��ة يف مختل��ف دول العامل 

احتفاالت متنوعة مبناسبة اليوم الوطني 43  لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

حيث رفع امللحقون العس��كريون إىل صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة القائد االعىل للقوات املس��لحة »حفظه الله« ، أس��مى 

آيات الوالء، وأصدق األمنيات بأن يظل سموه ذخراً لالتحاد وللشعب، متقدمني 

بالتهاين إىل صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكت��وم، نائب رئيس 

الدول��ة، رئي��س مجلس الوزراء، حاك��م ديب» رعاه الله«، وإىل أصحاب الس��مو 

أعضاء املجلس األعىل، حكام اإلمارات، وإىل الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة،  وس��مو 

أولياء العهود، وإىل ش��عب دولة اإلمارات، واستذكروا بالتقدير والعرفان القادة 

التاريخي��ني الذين أسس��وا هذا االتحاد وحرس��وه بالرؤى العميق��ة والقرارات 

السديدة، وال تزال ذكراهم العطرة ساكنة يف الوجدان. 

إعداد:
الرائد/ جميل خميس السعدي

الرياض

برلني

واشنطن

باريس

40

مشاركات خارجية

|  العدد 516  |  يناير 2015  |



امللحقيـات العسكريـة يف سـفارات الدولـة بـدول العـــــــــــــــــامل حتتفل باليوم الوطني الـ43

?????????????????????????

واشنطن 
ح��ر العميد الركن عبدالرحمن ابراهي��م املازمي امللحق 

العس��كري يف س��فارة الدولة بواش��نطن حفل االس��تقبال 

الذي أقامه س��عادة يوسف مانع العتيبة سفري الدولة لدى 

الواليات املتحدة األمريكية يف مقر سفارة الدولة بواشنطن 

مبناسبة اليوم الوطني الثالث واألربعني.   

 شارك يف مراسم االحتفال باليوم الوطني مئات الضيوف 

م��ن بينهم كبار املس��ؤولني يف اإلدارة األمريكية ووس��ائل 

اإلع��الم وأعضاء الس��لك الدبلومايس وكب��ار رجال األعامل 

وبعض الشخصيات املرموقة يف املجتمع. 

لندن وبرلني  
أقامت امللحقية العس��كرية يف س��فارة الدولة يف اململكة 

املتح��دة احتفاال مبناس��بة اليوم الوطني ال��� 43  بحضور 

العمي��د الركن طيار اس��امعيل أم��ني عبدالرحيم العويض 

امللح��ق العس��كري يف س��فارة الدولة باململك��ة املتحدة، 

حرص��ت فيه عىل دعوة جميع مواطني الدولة املتواجدين 

يف اململكة املتحدة من مرىض ومرافقني وطلبة.

ومتيز الحفل بحضور ما يقرب من 700 مواطن التقوا يف 

أج��واء من الفرح والبهجة وأحيوا معا ذكرى مرور 43 عاما 

عىل تأسيس االتحاد.

ويف جمهورية أملانيا اإلتحادية حرض العميد الركن عيىس 

راشد عبيد آل عيل امللحق العسكري يف سفارة الدولة بربلني 

الحفل الذي أقيم مبناس��بة الذكرى ال�/ 43 / لليوم الوطني 

للدولة حرضه س��عادة جمعة مبارك الجنيبي سفري الدولة 

لدى أملانيا وممثلون عن وزارة الخارجية األملانية والواليات 

اإلتحادية والسلك الدبلومايس املعتمد لدى أملانيا

باريس
ويف باري��س حرض العقيد الركن طي��ار محمد مطر محمد 

آل عيل امللحق العسكري يف س��فارة الدولة بباريس حفل 

االس��تقبال مبناسبة احتفاالت الدولة باليوم الوطني الثالث 

واألربعني بحضور السيد حمد عبيد إبراهيم الزعايب القائم 

بأعامل سفارة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

 ح��رض الحف��ل ممثل��ني ع��ن الحكومة الفرنس��ية إىل 

جانب رؤس��اء بعثات الدول الخليجية والعربية واألجنبية 

املعتمدي��ن يف باري��س و كب��ار الش��خصيات السياس��ية 

واالقتصادي��ة ورجال األع��امل ورجال الثقاف��ة واإلعالم يف 

فرنسا.

مرص و األردن 
حر العقيد الدكتور عبدالله راش��د سعيد النيادي امللحق 

العس��كري يف س��فارة الدولة يف جمهورية م��ر العربية 

االحتفال  الذي أقامته س��فارة الدول��ة يف جمهورية مر 

العربي��ة احتفاال مبناس��بة اليوم الوطني ال���/ 43 / للدولة 

األردن

القاهرة

موسكو

الرباط
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بحض��ور محمد ب��ن نخرية الظاه��ري س��فري الدولة لدى 

جمهورية م��ر العربي��ة واملندوب الدائم ل��دى جامعة 

الدول العربية، الذي رحب فيها بالحارضين ونقل لهم تحية 

ومباركة صاحب الس��مو الش��يخ 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 

« وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات و 

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة .

 ويف اململكة األردنية الهاشمية اقامت امللحقية العسكرية 

يف س��فارة دولة اإلم��ارات العربية املتحدة حفال مبناس��بة 

باليوم الوطن��ي الثالث واألربعني للدول��ة بحضور العميد 

الركن أحمد عبدالله عيل النعيمي امللحق العسكري .

كام  حرض الحفل الذي أقي��م بفندق مرييديان � عامن  

سعادة السفري عبدالله نارص سلطان العامري سفري الدولة 

ل��دى اململكة األردنية الهاش��مية وعدد كب��ري من الوزراء 

والنواب واملس��ؤولني املدنيني والعسكريني وأعضاء السلك 

الدبلوم��ايس العريب واألجنبي يف ع��امن باإلضافة إىل أركان 

السفارة وجمع من املدعوين.

باكستان 
ح��ر العمي��د الرك��ن غانم ع��يل غانم آل ع��يل امللحق 

العس��كري يف س��فارة الدولة بباكس��تان االحتفال مبناسبة 

اليوم الوطني ال� 43 بحضور س��عادة عيىس عبدالله الباشه 

النعيمي سفري الدولة لدى باكستان، 

موسكو 
ويف موس��كو شهد العقيد الركن عجالن عبيد رسور آل عيل 

امللحق العس��كري يف س��فارة الدولة لدى روسيا االتحادية 

حف��ل االس��تقبال ال��ذي أقي��م يف فن��دق اللوت��و بالزا يف 

موس��كو إحتفاالً باليوم الوطني الثال��ث واألربعني للدولة 

بحضور س��عادة عمر سيف غباش سفري الدولة لدى روسيا 

اإلتحادي��ة و عدد من كبار املس��ؤولني الروس والس��فراء 

العرب واألجانب املعتمدين يف موس��كو اىل جانب العديد 

من رجاالت اإلقتصاد واملجتمع يف روسيا .

املغرب
حرض س��عادة العري سعيد الظاهري سفري الدولة 

ل��دى اململك��ة املغربي��ة و املقدم مهن��دس خليفه 

بخيت س��عيد الكتب��ي نائب امللحق العس��كري يف 

الس��فارة حفل استقبال مبناس��بة اليوم الوطني ال�/ 

43 / للدول��ة  وحرض الحف��ل - الذي أقيم يف فندق 

سوفيتيل حدائق الورود يف الرباط. 

بانكوك و روما
أقام��ت امللحقية العس��كرية يف بانكوك  احتفاال مبناس��بة 

الي��وم الوطني ال� 43 للدولة، وش��ارك يف الحفل الذي اقيم 

بفندق جيه دبليو ماريوت عدد من املسؤولني التايالنديني 

ورؤس��اء بعث��ات وممث��يل الس��لك الدبلوم��ايس الع��ريب 

واالس��المي واألجنبي واملنظامت الدولية ومواطني الدولة 

املوجودي��ن يف مملك��ة تايالند، تضمن الحف��ل عددا من 

الفقرات والفعاليات الرتاثية.

كام ح��رض الل��واء الرك��ن مهندس س��لطان احم��د غانم 

الس��ويدي امللح��ق العس��كري يف س��فارة الدول��ة ل��دى 

الجمهورية االيطالية حفل االس��تقبال  الذي اقامته سفارة 

الدولة لدى الجمهورية االيطالية مبناس��بة اليوم الوطني ال� 

43 للدولة يف فندق كفالي��ريي هوتيل بالعاصمة اإليطالية 

روما، بحضور س��عادة صقر نارص الرييس سفري الدولة لدى 

الجمهوري��ة االيطالية والدبلوماس��يون وأعض��اء امللحقية 

العسكرية بسفارة الدولة. 

بروكسل

نيودلهي

مدريد

روما
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بكني واسرتاليا
يف بك��ني ح��رض العمي��د الركن طي��ار خالد عم��ر صالح 

باحس��ني امللحق العس��كري يف  س��فارة دولة اإلمارات يف 

بكني االحتفال الكبري مبناسبة اليوم الوطني ال�43 يف فندق 

»كمبنسيك – بكني«.

ويف اس��رتاليا ش��هد العمي��د الرك��ن طيار ط��ارق محمد 

عبدالرحمن البناي امللحق العس��كري يف س��فارة الدولة يف 

اس��رتاليا  و السيد س��لطان عبدالله محمد اليامحي القائم 

باألعامل باإلنابة بسفارة الدولة لدى اسرتاليا حفل استقبال 

مبناس��بة اليوم الوطني ال� / 43 / وذلك بالقاعة الرئيس��ية 

باملتحف الوطني االسرتايل يف العاصمة االسرتالية كانربا. 

سويرسا وبروكسل وسيؤول 
ويف العاصم��ة الس��ويرسية ب��رين حرض أعض��اء امللحقية 

العس��كرية يف س��فارة الدولة يف س��ويرسا حفل اس��تقبال 

مبناسبة اليوم الوطني ال� 43. 

 وحر املق��دم طيار أحمد محمد حس��ن الزعايب امللحق 

العسكري يف بروكس��ل حفل االستقبال الذي أقيم مبناسبة 

االحتفال باليوم الوطني 43 للدولة بحضور  سليامن حامد 

س��امل املزروعي رئيس بعثة الدولة ل��دى االتحاد األورويب 

سفري الدولة لدى اململكة البلجيكية. 

كام أقامت امللحقية العسكرية يف سفارة اإلمارات العربية 

املتح��دة ل��دى جمهورية كوريا حفل اس��تقبال مبناس��بة 

احتفاالت الدولة باليوم الوطني الثالث واألربعني. 

وكان س��عادة عبدالله خلفان مطر الرميثي سفري الدولة 

ل��دى الجمهورية الكورية الجنوبية والعقيد الركن مهندس 

سعيد عيل سعيد النقبي امللحق العسكري يف سفارة الدولة 

بكوريا الجنوبية وأعضاء الس��فارة وامللحقية العسكرية يف 

استقبال املدعوين الذين حرضوا الحفل وعىل رأسهم معايل 

»مون هيون��غ بيو« وزير الصحة والرعاي��ة الكوري ممثال 

للحكومة الكورية. 

مدريد ونيودلهي
حر العقيد الركن مهندس ج��امل محمد كرامه العامري 

امللحق العس��كري يف سفارة الدولة باسبانيا االحتفال الذي 

أقامته س��فارة الدولة لدى اململكة األسبانية مبناسبة اليوم 

الوطني ال� 43 للدولة يف فندق االنرتكونتيننتال يف العاصمة 

مدري��د حرضه ع��دد كبري م��ن الش��خصيات السياس��ية 

والعس��كرية وممثلني عن كافة الهيئات الحكومية ورؤساء 

األقاليم املختلفة والقطاع الخاص األسباين. 

ونظمت امللحقية العس��كرية يف نيودلهي حفل اس��تقبال 

مبناس��بة الي��وم الوطني بحض��ور العقيد خميس ش��امس 

محمد الوهيبي امللحق العس��كري يف سفارة الدولة بالهند 

حفل االس��تقبال مبناس��بة احتفاالت الدولة باليوم الوطني 

الثالث واألربعني.

سنغافورة و أنقرة 
ونظمت امللحقية العسكرية يف س��نغافورة حفل استقبال 

مبناسبة اليوم الوطني حرضه أعضاء امللحقية العسكرية.

وجمع كبري من مس��ؤويل الحكومة الس��نغافورية ورؤساء 

وممثيل البعثات الدبلوماس��ية العربي��ة واألجنبية وأعضاء 

الس��لك الدبلومايس املعتمدين لدى سنغافورة.. إضافة إىل 

رجال األعامل والنخ��ب الثقافية واإلعالمية الس��نغفورية 

وممثيل مختلف وسائل اإلعالم املحلية.

وح��ر العميد الركن طيار محمد راش��د مب��ارك الخيييل 

امللحق العس��كري يف س��فارة الدولة بأنقرة حفل استقبال 

مبناس��بة اليوم الوطني بحضور السيد أحمد محمد املطوع 

الشحي القائم باألعامل بسفارة الدولة لدى أنقرة، ورؤساء 

البعث��ات وأعض��اء الس��لك الدبلومايس الع��ريب واألجنبي 

املعتمدين يف تركيا وكبار الشخصيات ووسائل اإلعالم • 

سيؤول

ماليزيا

اسرتاليا

باكستان
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الخدمة الوطنية

»الخدمة الوطنية« تستقبل مجندي الدفعة الثانية في 5 معسكرات
تشمل »ليوا« و« العين« و«سيح اللحمة« و »المنامة« و مدرسة خولة بنت األزور

توافد منتس��بو الدفعة الثانية إىل خمس��ة معس��كرات 

عىل مس��توى الدولة وهي مدرس��ة خول��ة بنت األزور 

يف أبوظبي الس��تقبال اإلناث ومعس��كر ليوا بالقرب من 

مدينة زايد يف املنطقة الغربية ومعسكر العني ومعسكر 

سيح اللحمة بالعني ومعسكر املنامة بعجامن.

وقال��ت هيئ��ة الخدم��ة الوطني��ة واالحتياطي��ة إن 

التدريب األس��ايس للخدمة الوطنية يش��تمل عىل فرتات 

تدريبية ومتارين عس��كرية وأمنية للمجند عىل األسلحة 

والعمليات العس��كرية أو األمني��ة التي تحددها اللوائح 

والقرارات واألنظم��ة املنفذة لقان��ون الخدمة الوطنية 

واالحتياطية .

وأضافت الهيئة أن عملية تدريب الفتيات س��تتم يف 

معسكر منفصل عن معسكرات تدريب الذكور فضالً عن 

توفر مدربات ومرشف��ات وطاقم عمل كامل من اإلناث 

ويتوج��ب عىل امللتحقات بالخدمة اإلقامة يف املعس��كر 

خالل فرتة التدريب كام هو مطبق عىل الذكور . 

معسكر سيح اللحمة 
يف معس��كر "س��يح اللحمة" مبدينة الع��ني كان الحامس 

عنواناً عريضاً خالل اس��تقبال الدفعة الثانية من مجندي 

الخدم��ة الوطني��ة، بعد أن أتم املعس��كر اس��تعداداته 

الس��تقبال املئات من املش��مولني بأداء الخدمة الوطنية 

الذين تواف��د املئات منهم منذ س��اعات الصباح األوىل، 

لالنتهاء من إجراءات التس��جيل والدخ��ول ضمن أفراد 

استقبلت معسكرات التدريب 

منتسبي الدفعة الثانية من مجندي 

الخدمة الوطنية الذكور واإلناث 

يف ديسمرب املايض بعد انتهاء هيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية من 

إجراءات التسجيل والفحص الطبي 

ملنتسبي الدفعة الجديدة، وذلك 

للخضوع لفرتة التدريب األسايس، 

ومدتها ثالثة أشهر ليكملوا بعدها 

فرتة الخدمة املقررة يف عدة مواقع 

بحسب اختصاصاتهم . وشملت 

الدفعة الثانية من الخدمة الوطنية 

املواطنني الذكور من مواليد 30 مايو 

1984 إىل 30 مايو 1989 فيام عدا 

العسكريني بني العاملني يف وزارة 

الدفاع والقوات املسلحة.
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الدفعة الثانية املؤدية للخدمة الوطنية .

"             " التقت عدداً من املجندين فور دخولهم 

املعس��كر وكان الحامس بادياً عىل وجوههم، حيث قال 

املجند محمود البلويش الذي يعمل موظفاً يف "اس��رتاتا" 

إن��ه فخور باالنض��امم إىل الدفعة الثاني��ة من مجندي 

الخدم��ة الوطني��ة، مؤك��داً أن تأدية الخدم��ة الوطنية 

واج��ب يت��رشف بتأديته كل مواط��ن يعيش عىل أرض 

هذه الدولة املعطاء، التي مل تبخل قيادتها عىل شعبها .

واعت��ر املجند محمد عتيق الظاهري املتزوج حديثاً، 

ويعم��ل موظف���اً يف رشك��ة "ب��روج" إن انخراط���ه يف 

صف�وف الدفعة الثانية من املجندين أمر يجعله يشعر 

بالفخر واالعتزاز، ويزرع لديه اإلحساس بأهمية العمل 

الوطني .

معسكر ليوا يف "الغربية"
اس��تقبل معس��كر ليوا باملنطقة الغربية منذ س��اعات 

الصباح الباكر حش��ود ش��باب الوطن الذين تس��ابقوا 

لالنضامم إىل صفوف املجندين من أبناء دولة اإلمارات، 

حيث توافدت أعداد كبرية من شباب الوطن تلبية لنداء 

الوطن من مختلف إمارات الدول��ة لاللتحاق بالخدمة 

الوطني��ة م��ن موالي��د 30 ماي��و/ أي��ار 1984حتى 30 

مايو/ أي��ار 1989 من املواطنني الذين يعملون بالدوائر 

الحكومي��ة االتحادي��ة والقطاع الخاص ممن يش��مهلم 

قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية .

"                " التق��ت م��ع ع��دد م��ن املجندي��ن يف 

معسكر ليوا، والذين أعربوا عن فرحتهم بهذه املشاركة 

الوطني��ة، ووصفوها بأنها واج��ب وطني مقدس يخدم 

مصلحة الوطن ويؤكد التفاف أبناء الوطن حول القيادة 

الرشيدة.

 قال مطر املنصوري، حاصل عىل ماجس��تري يف إدارة 

األعامل ويعمل يف إدارة الجامرك، إن بدء الحياة العملية 

بأداء الخدمة الوطنية، س��وف تصنع منا نحن الش��باب 

رجاالً أقوياء وأش��داء يف املستقبل القريب، كام سنتعلم 

منه��ا الجلد والصر والتفاين يف العمل، وعدم اإلهامل يف 

الحياة العملية والوظيفة، وهكذا هي الس��امت العامة 

والرائعة يف الحياة العس��كرية، وإن الخدمة الوطنية يف 

بداي��ة الحياة العملية ألي ش��خص يف أي مكان بالعامل، 

يعد أمراً جيداً وإضافة للشخص ذاته.

ولفت خليفة مرشد إىل أن الحياة العسكرية ستكون 

مرحلة فاصلة يف حياة جميع الش��باب املنضمني حديثاً 

إىل الخدم��ة الوطنية بكل تأكيد، كام س��تكون طفرة يف 

مس��رية التوطني وظهور العن��ر املواطن يف كل مواقع 

العمل الصعبة والتي هي بحاجة إىل عمل متواصل .

وتاب��ع: أنا متحمس كثرياً للفكرة، وأش��عر أنها بداية 

خري لجميع الش��باب الذين س��وف يلتحقون بالخدمة 

الوطنية .

محمد بن سعود ينضم إلى صفوف الخدمة الوطنية
انضم س��مو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ويل عهد رأس الخيمة إىل صفوف 

امللتحق��ني بالخدمة الوطنية يف معس��كر املنامة، معراً ع��ن بالغ رسوره بأن يكون 

له رشف االنضامم إىل الخدمة الوطنية بذود عن الوطن، وقال: "نحن ش��باب هذه 

الدولة وواجب علينا أن نكون عىل أتم الجاهزية للدفاع عن هذا الوطن"، وأضاف: 

"نحن أبناء زايد الذين لبوا النداء، وجنود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله

ق��ررت الدكتورة غادة حس��ن املرش��دي أس��تاذ 

مس��اعد مناهج وطرق التدريس والرتبية املقارنة 

والدولي��ة يف جامع��ة اإلم��ارات التق��دم لخدمة 

الوط��ن يف ميدان جديد ترى أن��ه ال يقل أهمية 

عن عملها األكادميي، حيث أش��ارت إىل أن العمل 

يف الجامع��ة باق وأنها قبل التس��جيل وااللتحاق 

بالخدمة الوطنية تقدمت للرتقية لدرجة وظيفية 

أعىل ولك��ن خدمة الوطن أولوية قصوى وواجب 

مق��دس عىل جمي��ع أبن��اء الوطن م��ن الذكور 

واإلناث. 

مدرسة خولة بنت األزور
أسهمت التس��هيالت التي قدمتها الجهات املرشفة عىل 

معس��كر تدريب اإلناث يف مدرس��ة خولة بنت األزور 

يف أبوظب��ي باس��تكامل مراحل التس��جيل للملتحقات 

بالخدمة، يف زمن قيايس يرتاوح بني 10 إىل 15 دقيقة.

وقالت الرائد خولة الجابري من مدرس��ة خولة بنت 

األزور، إن مرحلة التدريب العس��كري األس��ايس العام 

لإلناث تصل إىل 12 أسبوعاً، ومن ثم ينتقلن إىل مرحلة 

التدريب التخصيص للحصول عىل التدريب يف التخصص 

املحدد، ومن ثم يت��م توزيعهن للعمل يف الوحدات يف 

القوات املس��لحة، ومن ب��ني التخصص��ات التي ميكن 

للفتيات االنضامم إليها مهن مش��اة أو رشطة عسكرية 

أو حرس وغريها من التخصصات .

أستاذة مساعدة في جامعة 
اإلمارات تلبي نداء الواجب
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معسكر املنامة
أقب��ل مجن��دي الدفعة الثاني��ة من منتس��بي الخدمة 

الوطني��ة مبدين س��عادة كبرية باالنض��امم إىل الخدمة 

الوطني��ة تأكي��داً لوالئهم للقي��ادة الرش��يدة ممثلة يف 

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

الدولة، حفظه الله، منوهني بأن الخدمة الوطنية رشف 

لكل مواطن يسعى يف سبيل خدمة تراب الوطن الغايل.

ففي معس��كر املنام��ة بعجامن وص��ل املجندون يف 

س��اعات الصباح الباكر يحملون أمتعتهم مدركني أهمية 

التحيل بالصر والعزمية والفخر ألداء الخدمة الوطنية، وتم 

استقبالهم يف الساحة الخارجية ملركز التدريب وتوزيعهم 

إىل مجموعات وفق النظام العسكري وتهيئتهم من أجل 

االنخراط يف برامج التدريب العسكري.

درع الوطن ترصد مش��اعر ش��باب الخدمة 
الوطنية

»درع الوطن« زارت معسكر املنامة يف عجامن ورصدت 

مش��اعر الش��باب وهم مقبلون للتدريبات العسكرية. 

حيث أكد حسن إسامعيل: ينتابني حامس قوي لخوض 

غامر الحياة العس��كرية، فلطاملا سمعنا عن العسكرية 

ومبادئها وحان الوقت لنكون من أبنائها، فلدى دخولنا 

املعس��كر نودع الحياة املدنية ونفت��ح عقولنا وصدورنا 

للحياة العس��كرية لنتعلم منها وننهل من معارفها، كام 

تتيح لن��ا التعرف عن ق��رب إىل طريقة عم��ل القوات 

املس��لحة وتخصصاتها، مبيناً أن هناك رهبة من تجربة 

الخدم��ة الوطنية لكن مع تش��جيع األه��ل وبث روح 

الحامس��ة فيه جاء إىل املعس��كر وكله شغف من أجل 

االنض��امم إليه��ا، فالعس��كرية رشف تعلمن��ا الرجولة 

والتضحية يف سبيل الوطن.

وأشار محمد عيل الطياري: أن الخدمة الوطنية تعزز 

وترس��خ داخل الش��باب االنتامء وحب الوطن، وتخلق 

جيالً قادراً عىل تحمل املس��ؤولية واالعتامد عىل النفس 

باعتبار أن العس��كرية مصنع الرجال، مشرياً إىل أن هذه 

الخدم��ة تعتر بالنس��بة له جزءاً م��ن رّد الجميل للبلد 

والقي��ادة التي وفرت ألبنائها كل س��بل العيش الكريم 

والرفاهية حتى غدا أس��عد ش��عب بالع��امل، مؤكدا أن 

الخدمة الوطنية تس��اهم يف زيادة اللحمة الوطنية بني 

أبناء الش��عب اإلمارايت، كام أنها تعمل عىل متكينهم من 

التدريب وحمل الس��الح وامتالك الخ��رة الكافية لحل 

األزمات ومواجهة أي طارئ إذا ما حدث.

وأوضح راش��د محمد الشاميس : أن الخدمة الوطنية 

تكمل دور الجامعة واملدرس��ة واألرسة من ناحية عملية 

وتضي��ف الجان��ب الرتب��وي العم��يل بش��كل تطبيقي 

ت��ام لتكمل به الجان��ب الرتبوي النظ��ري الذي تعلمه 

املواطن يف املؤسس��ات التعليمي��ة واألرسة، الفتاً إىل أن 

الطالب يتعلم القيم بش��كل نظري يف املدارس حيث ال 

تس��تطيع املدارس تطبيق كل هذه القيم عىل الطالب، 

ومن ثم فهو س��يحصل عليها بشكل موجه وتطبيقي يف 

الحياة العس��كرية، مبيناً أن التدريبات العسكرية التي 

سيكتس��بونها س��تمكنهم من الدفاع عن حياض الوطن 

بكل بسالة وشجاعة.

معسكر العني 
استقبل معسكر العني للتدريب الدفعة الثانية للخدمة 

الوطني��ة، م��ن موظفي الجه��ات الحكومي��ة والخاصة 

وذلك تلبية لنداء الوطن، وس��ط حال��ة مفعمة بالفخر 

واالعتزاز والكرياء والروح املعنوية العالية، التي أبداها 

املنتس��بون، الذين توافدوا باألمس ملعس��كر  التدريب 

من الساعة السابعة صباحاً، قادمني من مختلف مناطق 

وم��دن الدول��ة، وقد زاد املش��هد بهجة، ح��رص أولياء 

األمور وأرس وعائالت الش��باب باصطحابهم إىل البوابات 

الخارجية لوداع أبنائه��م، والعمل عىل رفع معنوياتهم، 

حتى أن البعض جاءوا برفقة زوجاتهم وأطفالهم، حيث 

كانت الصورة أمام معس��كر العني أش��به بعرس وطني 

جامعي.

ومتي��زت الدفع��ة الثانية ب��أن أغل��ب امللتحقني من 

املوظفني وخريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العايل 

املختلفة، حيث لوحظ وجود عدد كبري من املهندس��ني 

واألطباء والصيادلة ومديري إدارات وأصحاب الدرجات 

الوظيفية املختلفة يف الدولة.

فتيات اإلمارات ينخرطن يف الخدمة الوطنية 
تلبية لنداء الوطن

أعرب��ت املواطن��ات امللتحق��ات بالخدم��ة الوطني��ة 

واالحتياطية عن س��عادتهن البالغ��ة وفرحتهن العارمة 

بإعطائه��ن فرص��ة لتحقي��ق طموحه��ن باإلنضامم إىل 

القط��اع العس��كري يف الدول��ة، مؤكدات أنه��ن عندما 

س��معن نداء الواجب، قررن التلبية، فالخدمة الوطنية 

تع��د واجباً ع��ىل كل مواطن ومواطن��ة، ألنها تعزز من 

 اإلخوة حمد وعمر وعبد الواحد الرييس
انتس��بوا ثالثتهم لخدمة الوطن لتضمهم 

دفعة واحدة 
أك��د اإلخوة: جئنا لنيل املفخ��رة والعزة بتلبية نداء 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه الله، واالنتساب إىل صفوف املجندين 

من إخواننا للدفاع عن الوطن وحامية ترابه، كواجب 

مقدس يف أعناقنا، نحن الش��باب نسعد بهذا العمل 

ملا له من تعزيز قدراتنا لبناء الوطن والنهوض به إىل 

القمم والذود عنه يف الشدائد. 

تسهيالت
أش��اد ملتحقوا الدفع��ة الثانية بالخدم��ة الوطنية 

بالجه��ود املبذول��ة الس��تقبالهم حي��ث وجدوا كل 

التس��هيالت منذ استالمهم الرسالة النصية لالنضامم 

إىل الخدمة الوطنية والتس��جيل يف مراكز التسجيل 

مروراً بالفحص الطبي والحصول عىل األوراق والرقم 

وبعده��ا االلتحاق مبختلف مراك��ز التدريب حيث 

وجدوا كافة التجهيزات والتعاون من قبل الجميع .



47 |  يناير 2015 |  العدد 516  |

مهاراتهن الش��خصية، وتس��اعدهن يف حامية منجزات 

الوطن واملشاركة يف تطويره ودفع عجلة التنمية فيه.

 والتق��ت "              " ع��دداً م��ن املتدربات اللوايت 

ح��رن إىل مقر التدريب ، حيث أكدت عائش��ة عتيق 

خليف��ة التي تعم��ل يف رشك��ة "أدنوك" أنه��ا عىل أتم 

االس��تعداد لاللتحاق بالخدمة الوطنية فقد حان الوقت 

للتعب��ري عن حبه��ا وامتنانها لوطنها الغ��ايل والذي وفر 

ملواطنيه كل سبل الحياة الكرمية التي يتمناها أي فرد. 

وأك��دت فاطمة محم��د عيل املعم��ري حاصلة عىل 

الثانوي��ة العام��ة، أهمية دع��م األرسة ألبنائه��ا وبناتها 

لاللتح��اق بالخدم��ة الوطني��ة والتي تعد وس��ام رشف 

يحمله جميع املش��اركني فيها، موضحة أن أفراد أرستها 

كان��وا مؤيدين ج��داً اللتحاقها بالخدم��ة الوطنية نظراً 

لعمل معظمهم يف صفوف القوات املسلحة .

أولياء األمور: الخدمة الوطنية ترس��خ قيم 
الوالء واالنتامء للوطن

رصدت "درع الوطن" مش��اعر عدد م��ن أولياء األمور، 

الت��ي جمعت م��ا بني الف��رح والس��عادة والحزن عىل 

ابتعادهم عن بناتهم خالل فرتة التدريب . حيث أش��ار 

محمد راش��د الزعايب زوج اح��دى امللتحقات بالخدمة 

الوطنية إىل أهمية مش��اركة امل��رأة يف الخدمة الوطنية 

والتي ال تقتر عىل الرجال فقط فاملرأة قادرة أيضاً عىل 

الدفاع عن الوط��ن وخدمته، وهو فخور بإرصار زوجته 

عىل االلتح��اق بالخدمة الوطنية ل��رد جزء من الجميل 

للوطن الغايل .

 وق��ال صالح عبدالله والد إحدى امللتحقات إن حب 

الوطن واالنتامء له، ش��كل لدي الدافع األسايس ملرافقة 

ابنتي يف يومها األول يف الخدمة العسكرية لزيادة ثقتها 

بنفس��ها وتعزيز أهمية ما تقوم ب��ه من تجربة جديدة 

اللتحاق املواطنات بالدفعة الثانية للخدمة العسكرية .

تصوير:
عيسى عبيد الزعابي 

حممود الشرفا
حسني اليافعي

حممد اخلضر
سامل العامري

عزمية وفخر وروح معنوية عالية
وصل املجندون يف س��اعات الصب��اح الباكر يحملون 

أمتعته��م مدركني أهمي��ة التحيل بالص��ر والعزمية 

الوطني��ة وتح��ىل ح��امة  الخدم��ة  والفخ��ر ألداء 

الوط��ن بروح معنوية عالية حيث تم اس��تقبالهم يف 

الس��احة الخارجية ملراكز التدريب وتم توزيعهم إىل 

مجموعات وفق النظام العسكري وتهيئتهم من أجل 

االنخراط يف برامج التدريب العسكري.
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مذكرة تفاهم بين »الخدمة الوطنية« و»طيران اإلمارات« 

وقع س��مو الش��يخ أحمد بن س��عيد آل مكتوم، رئيس 

هيئ��ة الطريان امل��دين يف ديب الرئي��س األعىل ملجموعة 

ط��ريان اإلم��ارات، والل��واء الركن الطيار الش��يخ أحمد 

ب��ن طحنون بن محمد آل نهي��ان، رئيس هيئة الخدمة 

الوطني��ة واالحتياطية، مذكرة تفاهم بني القيادة العامة 

للقوات املس��لحة وط��ريان اإلمارات للتع��اون يف مجال 

تقديم الدعم مل��رشوع الخدمة الوطني��ة واالحتياطية، 

وج��رى توقي��ع مذك��رة التفاه��م، التي تجس��د دعم 

مجموعة اإلمارات لرنامج الخدمة الوطنية واالحتياطية، 

يف املقر الرئيس ملجموعة اإلمارات بديب. وأش��اد س��مو 

الش��يخ أحمد بن س��عيد آل مكتوم بالحامس وااللتزام 

الذي أبداه ش��باب اإلمارات عامة تجاه برنامج الخدمة 

الوطنية واالحتياطية، الفتا إىل أن طريان اإلمارات تعمل 

عىل دع��م برنامج الخدم��ة الوطنية، ال��ذي يعزز روح 

االنت��امء وحب الوطن لدى ش��باب الدول��ة، كام يطور 

قدراته��م ويخلق لديه��م مهارات يس��تفيدون منها يف 

حياتهم العملية، وتنعكس إيجاباً عىل املؤسس��ات التي 

يعملون فيها بعد عودتهم ملامرسة مهامهم الوظيفية.  

الشيخة فاطمة: 
اإلقبال على الخدمة الوطنية يجسد قيم الوالء للوطن والقيادة 

راشد بن حمدان : الخدمة الوطنية وسام شرف

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

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

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

ارتياحها الكبري وس��عادتها الغامرة وهي تش��اهد أبناء 

وبنات الوطن يتسابقون لالنضامم اىل الدفعة الثانية يف 

صفوف الخدمة الوطنية. 

وأكدت س��موها : »أن هذا اإلقب��ال الحاميس الكبري 

يجس��د قيم ال��والء وعمق االنت��امء للوط��ن والقيادة 

واستعداد أبناء وبنات الوطن للتضحية والفداء وتحمل 

املس��ؤولية يف الدفاع عن الوطن وحامية مكتس��باته .. 

ويجعلن��ا واثق��ني ومطمئنني عىل حرص أبنائن��ا وبناتنا 

للقي��ام بواجبه��م وم��ا نأمله منه��م يف بن��اء الحارض 

واملستقبل اآلمن واملرشق لوطننا الغايل«

وأعرب��ت س��موها يف ه��ذا الس��ياق ع��ن فخره��ا 

بالتط��ورات النوعي��ة الكب��رية التي تش��هدها القوات 

املس��لحة واس��هاماتها اإليجابية يف العديد من املجاالت 

يف س��احات العمل االنساين واملش��اركة يف حفظ األمن 

واالستقرار العامليني.

التحق الش��يخ راش��د بن حمدان بن راش��د آل مكتوم 

مبنتس��بي الدفعة الثانية من مجن��دي الخدمة الوطنية 

تلبية لنداء واجب الوطن، مؤكدا أن االنخراط يف س��لك 

الجندية واج��ب ورشف لكل من ينتمي إىل هذا الوطن 

الغايل.

وقال الش��يخ راشد ان الخدمة الوطنية وسام رشف عىل 

صدور أبناء اإلمارات وواجب وطني مقدس تجاه الدولة 

التي مل تدخر جهدا يف سبيل عزة واستقرار شعبها، معربا 

عن سعادته البالغة باالنضامم إىل الخدمة الوطنية.

بدء تسجيل مواليد 

يونيو 1989 إلى 30 

مايو 93 
أعلنت هيئ��ة الخدمة الوطنية واالحتياطية عن فتح 

باب التسجيل للمواطنني الذكور من مواليد 1 يونيو 

1989 إىل 30 ماي��و 1993، وذل��ك يف الفرتة الزمنية، 

م��ا بني الي��وم و5 فراير 2015، ما عدا العس��كريني 

والعامل��ني منهم يف وزارة الدف��اع، أو القيادة العامة 

للقوات املس��لحة، أو وزارة الداخلية. ودعت الهيئة 

املواطنني الذين تنطبق عليه��م هذه الفئة العمرية 

اصطح��اب الوثائ��ق املطلوبة، وتش��مل أصل جواز 

الس��فر وصورة عن��ه، وأصل خالص��ة القيد، وصورة 

عنه��ا، وأص��ل بطاقة الهوي��ة، وصورة عنه��ا، وأصل 

شهادة املؤهل الدرايس، ونسخة عنها. 

الجدي��ر بالذكر أن هيئ��ة الخدمة الوطنية خصصت 

أربع مراكز للتس��جيل موزعة ع��ىل مختلف مناطق 

الدول��ة وتض��م ش��عبة التجنيد معس��كر آل نهيان 

بأبوظبي، ومركز تجنيد معس��كرات العني، ومعسكر 

الرحامنية بالشارقة، ومعسكر ليوا بالغربية.
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بدايتنا ثقة
رسيع��ة ه��ي األيام التي جعلتنا نتذكر اليوم " يالله.. كم م��رت األيام رسيعة، حتى ودعنا عام 

واستقبلنا عاماً أخر "نعم"، تلك هي حقيقة ال ينكرها أحد "العجلة والديناميكية" التي أصبحت 

تكرار يومي لتميض الس��اعات واأليام واألس��ابيع واألشهر بلمح البرص، ونتذكر فجأة أننا نعانق 

عام 2015، فكل عام وأنتم بخري واإلمارات واألمة اإلسالمية أجمع.

الع��امل أجمع انتظر البدايات ليحتف��ل ويعلن بداية العام الجديد، احتفلوا بأش��كال والوان 

وص��ور براويزه��ا تغريت من مكان إىل مكان، فالعام يأتينا الي��وم وبقايا كثرية مازالت عالقة يف 

م��ا م��ى من عام، العام يأتينا اليوم بصفحة جديدة يف عل��م الغيب والقدر وما أروع التفاؤل 

بالق��ادم املنتظ��ر، هذا الذي يقودنا إىل وقود الحياة إىل األم��ل، نعم، أنه العام الجديد الذي ال 

منلك يف بدايته سوى الدعاء من رب البرش: " اللهم اجعله عاماً تتحقق فيه اآلمال وتنفرج فيه 

االحوال، اللهم اكتب لنا الخري وألوطاننا وأدم نعمة األمن واألمان، فام أجمل أن تكون بدايتك 

اليوم مع ارضك  يف وطنك بني اهلك، فتشم رائحة الرتاب بحب وتتنفس البقاء بكل وفاء، فلك 

الحمد والشكر يا رب مع تلك الحقيقة التي تقول: أننا أسعد شعب" .

باألم��س علت األصوات باألمنيات، والرجاء أصبح وس��يلة للدعاء، وبني افراح البداية والعام 

الجديد، لتعلم أنك حني تتفاءل مع اليوم األول بأن القادم سيكون بإذن الله افضل، هذا يعني 

آنه س��ينرشح قلبك بالخري برغم ما يحيط بالعامل من سيناريو االضطراب وعدم االستقرار، كام 

إنك وأنت تتفاءل ستحس��ن الظن وس��تتوقع الخري وستنبض باألمل الذي يعد وقوداً لالستمرار 

يف طريق الحياة نحو أحالم تتمناها أن تتحقق.

وم��ا أجل الثق��ة يف خطوات البداية، ه��ذه التي متنحك الق��درة يف اتخاذ الق��رار واملبادرة 

للتقدم نحو اإلمام، وتزيدك ثباتاً ومتيزاً وانجازاً " ثق بنفس��ك وقدراتك" ، حيث أكدت األبحاث 

االجتامعية والنفس��ية أن الش��خص الغري واثق بنفس��ه هو غري واثق بكفاءته، كام انه ش��خص 

يصع��ب عليه اتخاذ املب��ادرة والتقدم إىل األمام، وغالباً ما يرتاجع ع��ن القيام مبا يتمنى القيام 

به، وكثرياً ما يس��بب لنفس��ه ش��عوراً بالضيق وعدم االطمئنان، يف حني أن الثقة بالنفس تعلم 

الفرد كيف يفكر ويترصف بكل اس��تقاللية وحرية، وتعطي لعالقاته مع اآلخرين طابعاً مختلفاً 

ومتميزاً عن غريه.

إذا " كل ع��ام وثقتنا بالله وإمكانياتنا والوطن أكرب"، هذا ما نحتاج له كل صباح ونحن 

نغ��ادر باب املنزل للعطاء والعم��ل،  كام ان التفاؤل حاجة رضوري��ة للنجاح، لذلك ردد 

عب��ارات التفاؤل والق��درة عىل  العطاء واإلنجاز: " أنا قادر عىل أكون .. س��أكون أفضل.. 

أستطيع اآلن أن احدث التغيري يل ولوطني" ، واملهم يف هذا كله ومع العام الجديد سجل 

إنجازاتك ونجاحاتك يف س��جل حساباتك وعد إليه بني فرتة وأخرى، وخاصة عند اإلحساس 

باإلحباط أو الفتور، ال تجلد نفسك عىل خطأ وابتعد عن رثاء نفسك، فنحن اعتدنا يف هذا 

البلد عىل أن النجاح يحتاج لثقة وقوة للوقوف واملجازفة بذكاء، تلك الخطوة التي جعلتنا 

م��ع األي��ام ننال املراكز االوىل يف الكثري من املواقع واالنجازات، س��واء عىل صعيد املنطقة 

أو العامل•

عونك يا 
وطـــــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 
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للغط��س   DCI-NAVCO مدرس��ة  اش��رت 

العس��كري مبن��ى جدي��داً حيث افتتحت مدرس��ة 

 brand دولي��ة جدي��دة متاماً للغط��س العس��كري

 new international military diving school

CIFPM((  يف مدين��ة س��ان ماندري��ر. وقد قامت 

املدرس��ة بالفعل بتدريب 360 متدرب��اً أجنبياً حتى 

اآلن يعودون إىل جنس��يات مختلف��ة ودول مختلفة 

)مثل قطر والكويت وليبيا وس��لوفينيا وماليزيا( عىل 

مدار أحد عرش عاماً. 

ومنذ عام 2003  طرحت هذه املدرس��ة مجموعة 

كبرية من الدورات والحلقات الدراس��ية املختلفة يف 

مجال الغطس العسكري بالتعاون الوثيق مع مدرسة 

الغطس التابعة لس��اح البحرية الفرنسية يف مدينة 

س��ان ماندرير، وذلك به��دف تدريب املتدربني عىل 

كيفية التعرف عىل الذخرية التقليدية التي مل تنفجر 

بع��د، وتحديد نوعها وتدمريها وطرق التخلص منها، 

باإلضاف��ة إىل الت��درب عىل عملي��ات الغوص تحت 

املاء. ويتم استخدام مزيج من التدريب عىل الغوص 

 Air and  الجوي والغوص باستخدام الغاز املخلوط

mixed gas diving sets ليًا ونهاراً.

للغط��س   DCI-NAVCO مدرس��ة  وتتمت��ع 

العس��كري بكافة املس��تلزمات التعليمي��ة والفنية 

الازم��ة لنقل الخربة الفرنس��ية يف مج��ال الغطس، 

كام تس��تخدم مناطق التدريب ع��ىل الغوص الربي 

والبحري التي يتيحها ساح البحرية الفرنسية.

ورصح ج��ان ميش��يل باالجوس، رئيس مدرس��ة 

DCI-NAVCO واملدير التنفيذي لها، بأن "يش��عر 

بالفخ��ر بفضل هذه املدرس��ة الجديدة التي تعكس 

عمق العاقة القوية التي تجمع بني املدرسة ومدرسة 

الغوص التابعة لساح البحرية الفرنسية، األمر الذي 

يعزز التعاون الثنايئ املثمر عىل مدار أحد عرش عاماً، 

ك��ام يعكس إمكانية الجمع بني اإلنس��ان واآللة من 

أجل خدمة أسلحة البحرية لدى الدول الصديقة".

 Defense and Security للمنتج��ات الدفاعي��ة واألمني��ة Saab حصل��ت رشك��ة

 DGA )Direction ع��ىل عق��د من املديري��ة العامة للتس��لح company Saab

Générale de l'Armement( التابعة لوزارة الدفاع الفرنس��ية لتوريد أحدث جيل 

من الصواريخ Roquette  Nouvelle Generation, )Roquette NG( الذي ميكن 

إطاقه من عىل الكتف لخدمة القوات املسلحة الفرنسية. وتصل قيمة العقد األول 

املقطوع��ة إىل 295 مايني كرونة س��ويدية، وتقدر القيمة اإلجاملية للربنامج، الذي 

يشمل كل الخيارات املتاحة، حوايل 2050 مايني كرونة سويدية.

ويعترب الصاروخ Roquette NG س��احاً لخدمة األغراض العامة الذي من املقرر 

أن تس��تخدمه أفرع القوات املسلحة الفرنس��ية الثاثة )القوات الربية وساح الجو 

والق��وات البحرية(، ويعترب العقد مبثابة اتفاق متعدد املراحل إلنتاج س��اح واحد 

وطرح مثانية خيارات متتالية خال الفرة من عام 2015 حتى عام 2024.

 ،Saab برشكة business area Dynamics ورصح جورجن جوهانس��ون، مدير

بأن "خطوة رشاء الصاروخ املذكور تعترب حالياً برنامج يف األس��واق العاملية يف مجال 

 disposable األس��لحة املستخدمة ملرة واحدة والتي ميكن إطاقها من عىل الكتف

الدف��اع  وزارة  متطلب��ات  وتتس��م    shoulder-launched product segment

الفرنس��ية بالش��مولية والدقة، ونحن نفخر بوقوع اختيار املديرية العامة للتسلح 

DGA )Direction Générale de l'Armement( التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية 

عىل رشكة Saab لتنفيذ هذا العقد املهم".

وتعترب األس��لحة الجديدة جزءاً من عائل��ة الصواريخ AT4CS، وجرى تصميمها 

شركة DCI تؤسس مدرسة دولية جديدة للغطس العسكري

عىل غرار املدقع عيار 84 ملليمر الذي أنتجته رشكة Saab Dynamics’ والتي تضم 

 renowned Carl-Gustaf القابل للنذخري  Carl-Gustaf نظام التس��لح املعروف

multi-purpose reloadable weapon system وعائل��ة األس��لحة AT4 الت��ي 

تُس��تخدم ملرة واحدة disposable weapons. وقد اش��تمل العقد عىل ثاثة أنواع 

من الساح AT4: الصاروخ AT4CS ER البعيد املدى املضاد للمدرعات، والصاروخ 

AT4CS AST املض��اد للهياكل، والصاروخ AT4CS HE الش��ديد االنفجار املضاد 

لألف��راد. وتؤمن تلك األس��لحة دعامً نريانياً مبارشاً متع��دد األغراض خصوصاً داخل 

املواق��ع واألماكن ذات املس��احة املحدودة. كام ين��ص العقد عىل تقديم مجموعة 

متكاملة من املهامت اللوجس��تية والدعم واملس��اندة باإلضافة إىل تقديم الدورات 

التدريبية املكثفة مبا يف ذلك تس��ليم أجهزة املحاكاة التدريبية الخارجية ونقلها من 

.Saab رشكة

 Saab  تطرح جيالً جديدًا من 
املدفع AT4 خلدمة القوات 

املسلحة الفرنسية
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حصل��ت رشك��ة Raytheon ع��ىل عق��د بقيم��ة 

25.9 ملي��ون دوالر م��ن س��اح البحري��ة األمريكية 

إلنتاج أنظمة إطاق كبس��ولة الص��اروخ "توماهوك" 

 Tomahawk missile Composite Capsule

Launching Systems )C/CLS( وتأيت عملية إنتاج 

وتس��ليم تلك األنظمة لتق��دم الدعم الفن��ي الازم 

لصواريخ كروز "توماهوك" التي يتم إطاقها من عاى 

منت الغواصات.

ورصح روي دونلس��ون، مدي��ر برنام��ج الصاروخ 

"توماهوك" برشكة Raytheon، بأنه "جرى استخدام 

صواريخ "توماهوك" الت��ي يتم إطاقها من عىل منت 

الغواصات وقطع البحري��ة العاملة فوق املاء يف أكرث 

26 مليون دوالر من سالح  بقيمة  Raytheon حتصل على عقد  شركة 
البحرية األمريكية

من 2000 مهمة قتالية عىل مس��توى العامل. وتتعاون 

رشكة Raytheon مع س��اح البحري��ة األمريكية من 

أجل تطوير هذا الصاروخ القوي بصورة أكرب وأفضل.

وسيتم دمج أنظمة اإلطاق الجديدة مع الغواصات 

 nuclear powered fast الهجومية النووية الرسيعة

attack submarines  والغواص��ات النووية املزودة 

 nuclear powered guided بالصواري��خ املوجه��ة

missile subs وتقوم أنظمة إطاق كبسولة الصاروخ 

 Tomahawk missile Composite "توماه��وك" 

Capsule Launching Systems )C/CLS( بتوصيل 

 mechanical كافة الوص��ات امليكانيكية والبيئي��ة

and environmental interfaces ب��ني الص��اروخ 

 submarine وأنب��وب الص��اروخ داخ��ل الغواص��ة

missile tube  ومن املقرر أن تبدأ عملية التس��ليم 

اعتباراً من شهر سبتمرب عام 2015.

ويصل مدى الصاروخ Tomahawk Block IV إىل 

أكرث من ألف مي��ل، وهو عبارة عن صاروخ هجومي 

قاصف يتميز بالدقة الش��ديدة وميكن إطاقه س��واء 

م��ن عىل س��طح األرض أو من عىل م��نت الغواصات. 

والصاروخ مصمم لتأدي��ة مهام القصف الدقيق عىل 

مس��افات بعيدة ضد األهداف الحيوي��ة واألهداف 

الحصين��ة. وتتع��اون رشك��ة Raytheon مع س��اح 

البحري��ة األمريكية من أجل زي��ادة قدرات الصاروخ 

Tomahawk

شركة االحتاد 
للطريان تشهد 
افتتاحًا مذهال 

لنموذج الطائرة 
 Boeing 787

اجلديدة

س��وف يتس��نى آلالف الركاب املارين ب "مي��دان االتحاد" 

'Etihad Roundabout'  ع��رب الصالة رقم 4 يف مطار هيرثو يف 

لندن كل يوم رؤية ثاثة مناذج بالحجم الطبيعي – وهي األوىل 

م��ن نوعها- للطائرة Boeing 787 الجديدة التي من املقرر أن 

تستلمها رشكة طريان االتحاد يف شهر ديسمرب عام 2014.

وقد جرى إبعاد النامذج الثاث��ة بصورة مؤقتة من امليدان، 

الذي تم افتتاحه يف وقت س��ابق من العام املايض، حتى يتسنى 

طاؤه��ا مرة أخرى وهي تحمل ش��عار "االتحاد للطريان"، وتم 

إعادة النامذج الثاث��ة إىل مكانها يف املدخل املؤدي إىل الصالة 

املذكورة يف مطار هيرثو.

اختيــــــــــار شركـــــــة Babcock لالستحـــــواذ علــــى جمموعـــــة 
Defence Support Group DSG

أعلنت رشكة Babcock أن اختيار وزارة الدفاع الفرنس��ية قد وقع عليها كصاحبة 

أفضل عطاء لاس��تحواذ عىل مجموعة Defence Support Group )DSG(  وقد 

تضمنت اتفاقية االستحواذ عقداً لتقديم الخدمات لوزارة الدفاع الفرنسية ملدة عرش 

سنوات، مع وجود نص يف العقد يسمح بإمكانية متديد العقد ملدة خمس سنوات 

أخرى.

 )DGA )Direction Générale de l'Armement وتعترب املديرية العامة للتسلح

وكالة تابعة لوزارة الدفاع الفرنس��ية، وهي الوكالة املس��ؤولة عن تخزين وصيانة 

وإصاح املركبات واملعدات العسكرية وعمل العمرات الازمة  لها. وتلعب املديرية 

العامة للتسلح دوراً رئيسياً مبا يضمن قدرة القوات الربية عىل التدريب، باإلضافة إىل 

قدرتها عىل االنتشار. وستتعاون رشكة Babcock مع وزارة الدفاع الفرنسية من أجل 

استكامل اإلجراءات الازمة لاستحواز يف موعد غايته 31 مارس 2015، ومن ثم البدء 

يف تنفيذ عقد تقديم الخدمات اعتباراً من األول من شهر إبريل 2015.

وتقدم رشكة Babcock حالياً دعامً إدارياً وفنياً عىل أعىل مستوى لوزارة الدفاع 

الفرنس��ية من خال العقود التي تنص عىل تأمني أسطولها من املركبات الهندسية 

 Defence وعقود اإلدارة والتدريب، وتس��تند عملية االس��تحواذ عىل مجموع��ة

Support Group )DSG( ع��ىل رشك��ة Babcock الطوي��ل يف مجال الهندس��ة 

والخدمات، وستزود الجيش بخدمات متكاملة لتقديم الدعم اإلدارة ودعم األجهزة 

واملعدات الازمني لألسطول، األمر الذي سيساهم يف رفع درجة االستعداد العمليايت 

وزيادة الكفاءة.

ورصح بير روجرز، رئيس املديريد التنفيذيني: "أننا سعداء بتوسيع آفاق وتعزيز 

 Defence رشاكتنا مع وزارة الدفاع الفرنس��ية من خال االس��تحواز عىل مجموعة

Support Group )DSG( ونحن ملتزمون بالتعاونن مع عمائنا مبا يضمن قدرتنا 

عىل تلبية املتطلبات الناش��ئة الجديدة للجيش، باإلضافة إىل رفع مس��توى األداء 

وزيادة اإليقاع التشغييل وخفض التكاليف".
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 Sea وقع اختيار س��اح البحري��ة الربازيلية عىل الطائرة

Ceptor الت��ي تنتجه��ا رشكة MBDA لتأم��ني الدفاع 

 local area air الج��وي الخ��اص باملنطق��ة املحلي��ة

defense الازم ألحدث جيل من زوارق "كورفيت" من 

نوع Tamandaré ويعترب ساح البحرية الربازيلية ثالث 

ساح يف العامل – بعد س��اح البحرية امللكية الربيطانية 

وس��اح البحري��ة امللكي��ة النيوزيلندية- يق��ع اختياره 

ع��ىل الطائ��رة Sea Ceptor. وقد قطع��ت املباحثات 

مع كربيات أس��لحة البحرية األخرى عىل مستوى العامل 

ش��وطاً طوي��اً يف االتجاه نفس��ه بغي��ة الحصول عىل 

خدمات Sea Ceptor التي حققت س��معة دولية كبرية 

برسعة مذهلة. 

وقد وقعت وزارة الدفاع الربيطانية يف ش��هر سبتمرب 

عام 2013 عقداً إلنت��اج الطائرة Sea Ceptor من أجل 

تحديث قدرات س��اح الدفاع الج��وي وليك تحل محل 

Seawolf system عىل م��نت فرقاطات البحرية امللكية 

الربيطاني��ة م��ن ن��وع Type 23 frigates اعتب��اراً من 

 Sea ع��ام 2016 فصاعداً. ولذلك، س��يتم نق��ل الطائرة

Ceptor إىل الس��فن الجدي��دة التابعة س��اح البحرية 

امللكي��ة الربيطاني��ة التي س��تدخل الخدم��ة قريباً مع 

اس��تبدال الفرقاط��ات من الن��وع Type 23 بفرقاطات 

م��ن نوع Type 26 التي متثل املس��تقبل. ويعترب التزام 

 Sea Ceptor ساح البحرية امللكية الربيطانية بالطائرة

الربازيل تختار الطائرة Sea Ceptor من إنتاج شركة MBDA خلدمة برناجمها 
املتقدم اخلاص بزوارق "كورفيت"

شركة BAE Systems واجليش الربازيلي يستكمالن عملية حتديث املركبة 
M113 املائة من نوع

انته��ت رشك��ة BAE Systems والجي��ش الربازييل من 

عملية تحديث املركبة املائ��ة من نوع M113 وتحويلها 

إىل مركب��ة M113A2 Mk1 )M113BR(، وهو ما يعترب 

إنج��ازاً مهام بالنس��بة لربنام��ج املركبة. ومن ش��أن هذا 

التحديث أن يطيل مدة خدمة أس��طول الجيش وزيادة 

قدراته الدفاعية.

ورصح آدم زارف��وس، مدي��ر إدارة املدفعية ومركبات 

االنتش��ال Artillery and Recovery Vehicles برشكة 

BAE Systems بأن "عملية التحديث تعترب مبنزلة إنجاز 

كب��ري لرشك��ة BAE Systems والجي��ش الربازييل الذي 

يعترب رشيكاً قدمياً بالنس��بة إلينا. ويعترب تس��ليم املركبة 

املائ��ة املحدثة نتيجة طبيعية ومب��ارشة للتعاون الوثيق 

ب��ني الرشكة والجيش الربازييل، وه��و التعاون الذي أمثره 

برنامج قوي لتبادل التكنولوجيا فيام بيننا".

وقد حصلت رشكة BAE Systems عىل عقد للتعاون 

م��ع الجي��ش الربازي��يل يف تحويل 150 مركب��ة من نوع 

M113B إىل الن��وع M113A2 Mk1 يف ش��هر ديس��مرب 

عام 2011، وذلك عن طريق استغال املوارد املتاحة لدى 

 Parque Maintenance 5 رشكات التصني��ع املحلي��ة و

وإعادة استخدام هياكل وأجزاء املركبات الحالية من أجل 

إح��ال أو تحديث األجزاء مث��ل املحركات وصناديق نقل 

الحرك��ة )الروس( وأنظمة التربيد. وينص العقد أيضاً عىل 

قيام الرشكة بنقل التكنولوجيا إىل املركبات الجديدة، وأن 

تتعاون مع الجيش الربازييل يف تدريب األفراد عىل كيفية 

تحديث املركبات وعمل الصيانة الازمة لها.

وتعت��رب عائلة املركبة M113 أك��رب عائلة من املركبات 

املجنزرة املدرعة armored tracked vehicles يف العامل، 

وتض��م تل��ك العائلة أكرث م��ن 80 ألف مركب��ة موجودة 

يف صف��وف الخدمة لدى جيوش أكرث م��ن 44 دولة عىل 

مستوى العامل. وتس��تطيع املركبة M113، التي تعترب من 

أقوى املركبات العسكرية املجنزرة يف العامل، نقل 12 فرداً 

باإلضافة إىل الس��ائق، وهي قادرة ع��ىل تنفيذ العمليات 

عىل املدى الطويل دليل أكيد بالنس��بة ألي عضو جديد 

من مس��تخدمي ه��ذه الطائرة ط��وال العمر االفرايض 

للطائ��رة. وتتمي��ز الطائ��رة Sea Ceptor بقدرتها عىل 

العمل بغ��ض النظر عن الظ��روف واألح��وال الجوية، 

لي��اً أو نهاراً، وقدرتها عىل عم��ل تغطية للدفاع الجوي 

للمنطق��ة املحلية بزاوية 360 درج��ة ضد عدة أهداف 

متع��ددة يف آن واح��د مثل الصواريخ الكاش��فة للبحار 

 sea-skimming anti-ship missiles املضادة للسفن

والطائرات املروحية والطائرات النفاثة املقاتلة الرسيعة. 

وعند مواجهة التهديدات الخطرية التي ميثلها عدد كبري 

 Sea Ceptor من التهدي��دات املختلفة نجد أن الطائرة

تتمت��ع بتفوق واضح بفض��ل تقنيته��ا املتقدمة ونظام 

البح��ث الراداري الفعال active radar seeker  كام أن 

الطائرة قادرة أيضاً عىل االشتباك مع األهداف السطحية 

براً أو بحراً.

 Sea ك��ام أن هن��اك ميزة ك��ربى تتمتع به��ا الطائرة

Ceptor من حيث التكنولوجيا املتعلقة بعملية اإلطاق، 

وهي التقني��ة التي تغني عن الحاج��ة إىل نظام إلدارة 

 ،launcher efflux management system الق��اذف

ومن ثم تقليل الكتلة الرئيسية، األمر الذي يتيح للسادة 

العماء قدراً كب��رياً من املرونة عند اختيار وضع تركيب 

الس��اح، وهي خاصية مهمة بالنس��بة للقطع البحرية 

الصغرية، كام تس��مح بركيب الس��اح عىل منت السفن 

األقدم طرازاً بكل سهولة.

الربمائي��ة وقط��ع مس��افات طويلة عىل مس��توى الدولة 

الواح��دة والتحرك فوق التضاري��س الطبوغرافية الوعرة، 

وتنفيذ العمليات الرسيعة فوق الطرق الرسيعة املتطورة. 

وستس��اهم التحسينات والتحديثات املستمرة يف احتفاظ 

املركبة M113 باسمها وس��معتها خال العقود الثاثة أو 

األربعة القادمة.

وتق��وم رشك��ة BAE Systems بتصمي��م وتطوي��ر 

وتصني��ع وتقديم الدع��م الفني الازم لقط��ع املدفعية 

واملركب��ات القتالي��ة والربمائي��ة املوج��ودة يف صفوف 

الخدمة ل��دى الجيش األمرييك وجي��وش الدول األخرى 

عىل مس��توى الع��امل. وباإلضاف��ة إىل برنام��ج تحديث 

املركب��ة M113، دخلت الرشكة يف رشاكة مراكز التصنيع 

الربازيلي��ة ونقل التكنولوجيا الحديثة إليها لتنفيذ برامج 

أخرى مثل املدفع البحري الرش��اش من عيار 40 ملليمر 

ومفاتيح التحك��م الخاصة بطائ��رات التموين )الوقود( 

KC 390 الجوي من طراز
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سالح اجلو األمريكي يسعى إىل حتديث عدد آخر من املركبات اجلوية اآللية 
Reaper )غري املأهولة(

من املقرر أن يعمل ساح الجو األمرييك عىل تحويل عدد إضايف من مركباته الجوية اآللية )غري 

املأهولة( MQ-9 Reaper UAVs البالغ عددها 104 طائرة إىل مركبات بعيدة املدى، باإلضافة 

إىل الثامنية والثاثني طائرة التي سبق تحديثها.

 General Atomics Aeronautical Systems ويعتزم س��اح الجو األمرييك من��ح رشك��ة

 MQ-9 )( عقداً لتحديث ع��دد إضايف من مركباته الجوية اآللية )غري املأهولةInc )GA-ASI

Reaper Block 1 وتحويلها إىل مركبات بعيدة املدى كام أعلن مسؤولو الساح مؤخراً.

وذك��ر تحلي��ل مخترص بعن��وان "املركبة الجوي��ة MQ-9 Reaper البعي��دة املدى، نرشته 

الحكومة األمريكية عىل موقعها FedBizOpps أن إدارة األنظمة الجوية اآللية )غري املأهولة( 

املتوس��طة االرتف��اع Medium Altitude UAS Division  التابع��ة ل "مرك��ز إدارة ال��دورة 

 )Air Force Life Cycle Management Center )AFLCMC "الحياتية التابع لس��اح الجو

تعتزم ترسية العقد عىل رشكة GA-ASI  كمصدر واحد.

وقد رصح ساح الجو األمرييك بأنه يعتزم تحديث 38 مركبة من مركباته الجوية اآللية )غري 

املأهولة( MQ-9 Reapers البالغ عددها 104 طائرة إىل مركبات ER بحلول ش��هر يوليو عام 

2016. ومل يُدل س��اح الجو بأي تفاصيل حول املركبات اإلضافية التي سيشريها أو قيمة العقد 

أو الجدول الزمني لاستام.

ويش��مل تعديل املركبات إىل Reaper ER إضافة أجنحة جديدة تحتوي عىل خزانات وقود 

وجنيح��ات إضافية. كام ميكن إضافة خزانات وقود إضافية إىل النقاط الصلبة أس��فل األجنحة 

من أجل إطالة مدى املركبة. وتتحمل املركبة MQ-9 الطريان ملدة 23 س��اعة تقريباً، ورغم أن 

رشك��ة GA-ASI مل تفص��ح عن قدرة املركبة املطورة ER عىل الط��ريان إال أن الخرباء يعتقدون 

أنها ستزيد عىل 40 ساعة.

تم زي��ادة أس��طول الجي��ش الفرنيس من 

الطائرات املروحية املقاتل��ة Tiger بعد قيام 

رشك��ة Airbus Helicopters بتس��ليم أول 

 HAD طائرتني مروحيتني هجوميتني من طراز

Block 2 بعد أن تم املوافقة عليها من جانب 

 French املديرية العامة الفرنس��ية للتس��لح

 General Directorate for Armament

يف 21 نوفمرب2014. وستلحق هاتان املركبتان 

بالفع��ل  باملركب��ات املوج��ودة يف الخدم��ة 

لانضامم إىل صفوف الخدمة يف الجيش، وهام 

املركبتان اللتان اثبتت��ا قدراتهام أثناء نرشهام 

العملي��ايت يف أفغانس��تان وجمهورية أفريقيا 

الوسطى والصومال وليبيا ومايل.

تحس��ينات   "Block 2"الط��راز ويعك��س 

إضافي��ة مبا ميكنه م��ن الحص��ول عىل نفس 

إمكاني��ات الط��راز HAD مب��ا يف ذلك زيادة 

الدق��ة عند التصويب عىل الصواريخ باإلضافة 

إىل إضافة خزانات الوق��ود القتالية الخارجية 

التي تس��مح بإطالة مدى الرحلة ومدتها. ويف 

الوقت نفسه، ستتيح تلك اإلضافات الجديدة 

إمكانية كافة إضافات التس��لح وتوسيع مدى 

 Spike الطائرة مبا يس��مح بإط��اق صواريخ

and Hellfire املضادة للدبابات، واالس��تعانة 

باالتص��االت الرقمي��ة يف تنفي��ذ العملي��ات 

العسكرية التي تتضمنها ساحة القتال الرقمية 

يف الوق��ت الح��ارص. كام ميكن أيض��اً تعديل 

مب��ا   HAD block 2 املروحي��ة  الطائ��رات 

يجعلها "طائرات بحري��ة" navalized," وهو 

ما يس��مح باس��تخدامها من عىل منت السفن 

وفوق املسطحات البحرية.

  Airbus Helicopters رشك��ة  ونجح��ت 

حت��ى اآلن يف تس��ليم أك��رث م��ن 110 طائرة 

مروحية م��ن طراز Tiger إىل فرنس��ا وأملانيا 

وإس��بانيا وأس��راليا، وهو الع��دد الذي يضم 

س��ت طائ��رات مروحية هجومي��ة من طراز 

HAD Block 1 للجيش الفرنيس، عاوة عىل 

40 طائ��رة مخصصة لتقدي��م خدمات الدعم 

واملساندة والحراسة.

وس��تكون رشكة GAMSTAT )التي تتبع 

"القس��م" الفني للجيش الفرنيس( مس��ؤولة 

عن تشغيل طائرات HAD Block 2 املسلمة 

حديثاً، يم س��يتم إلحاق الطائرات بأول رسب 

للطائ��رات املروحية املقاتل��ة التابعة للجيش 

Phalsbourg- الفرن��يس املتمركز يف قاع��دة

Bourscheid يف منطقة Moselle الفرنسية. 

ويق��وم الرسب بالفع��ل بتش��غيل الطائرات 

املروحية م��ن ط��راز HAD Block التي تم 

إرسالها إىل جمهورية أفريقيا الوسطى.

تسليم أول دفعة من الطائرات املروحية الهجومية HAD Block 2 إىل 
اجليش الفرنسي
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الدولة اعتمدت لغة احلوار حلل النزاعات ولعبت دورًا فاعالً يف الساحة الدولية

 اإلمارات تبني قدرات دفاعية لضمـان التمتع بقوة ردع

تعتببر دولة اإلمارات العربية املتحدة الدولة األرسع منواً 

واألكرث تقدماً بني الدول العربية كافة، فحجم النمو فيها 

مببن حيث ضخامة مدنها ورسعببة عمرانها ال يضاهى يف 

املنطقة، كام أن النمو االقتصادي الرسيع الذي تشببهده 

جعل املجتمع الدويل يسلط الضوء عليها كوجهة مفضلة 

للسياح واملستثمرين عىل حد سواء.

ومن تسنت له فرصة معرفتها قبل أن تنال استقاللها 

منببذ 43 عاماً يكاد ال يصدق حني يرى مسببتوى التطور 

والتقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه البالد عىل الرغم 

من وقوعها يف واحدة من أكرث املناطق اضطراباً يف العامل 

أال وهي منطقة الرشق األوسط يف الواقع.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة الرشق األدىن والخليج 

للتحليل العسببكري "إينغببام" إن قادة دولببة اإلمارات 

العربيببة املتحدة ونظببراً لوعيهم بالتهديببدات املحدقة 

باملنطقببة عملببوا منذ اليببوم األول عىل بنبباء القدرات 

الدفاعيببة واألمنية للبالد لضامن التمتع بقوة ردع جبارة 

تلببزم األعداء إىل التفكببر ملياً قبل أن يشببكلوا تهديداً 

للبالد.

وقببد لعب إتببباع دولة اإلمببارات نهجاً سببلمياً لحل 

خالفاتها كافة مع الدول املجاورة واعتامدها لغة الحوار 

لحل النزاعات الدولية واستخدام ثروتها ملساعدة البلدان 

املتأزمة حول العامل دوراً فاعالً رئيسياً يف الساحة الدولية.

ومع توسببيع دولببة اإلمببارات نطاق دورهببا داخل 

املجتمع الببدويل عىل مدى السببنوات القليلببة املاضية 

عمدت القوات املسببلحة اإلماراتية إىل تكثيف التزاماتها 

مع الرشكاء والحلفاء الدوليني ضمن مجموعة واسعة من 

األنشطة التنفيذية ومجاالت االهتامم.

وقببد تم التسببليم مبشبباركة هذه القببوات يف املهام 

اإلنسببانية لفرتة من الوقت - بعببد دعمها لجهود حفظ 

السببالم واإلغاثة اإلنسانية واالستجابة للكوارث يف أماكن 

يف الرشق األوسببط وجنوب آسببيا وأفريقيببا منذ مطلع 

القرن الحايل.

واليوم تعمل القوات املسببلحة اإلماراتية بشكل أوثق 

مببن أي وقت مببى مع حلفبباء دوليني مثببل الواليات 

املتحدة األمركية وفرنسا ومنظمة حلف شامل األطليس 

وغرها مع مشبباركتها يف أنشببطة ائتالفية مثل الحمالت 

العسكرية يف أفغانستان وليبيا وسوريا.

ومببن املتوقع أن تتسببلم هببذه القببوات املزيد من 

املسؤوليات ضمن التحالفات الدولية التي بات تشكيلها 

رضورة متزايببدة األهميببة التي يتم تشببكيلها ملواجهة 

القوات والجهببات الفاعلة املعادية املوجودة يف املنطقة 

األوسع نطاقا والتي تهدد أسس األمن الدويل.

مهارات وقدرات مهنية متنامية
وتعكس هببذه التطورات مجموعة املهببارات والقدرات 

املهنية املتنامية التي تتمتع بها القوات املسلحة اإلماراتية 

وتجسببد مدى االطمئنان واالحرتام والثقة التي تكنها لها 

قوات التحالف التي عاين عدد كبر منها عن كثب كيفية 

تطورها بعد أن كانت لها بداية متواضعة.

وتبني االتجاهات العاملية أن من شأن التقدم املحرز يف 

مجال االستطالع واألسببلحة الدقيقة ومعالجة املعلومات 

تغير طريقة تنفيذ العمليات العسكرية الحديثة.

وتسعى دولة اإلمارات إىل البنبباء عىل االنجازات التي 

حققتها حتى اآلن فيام تتطلع إىل املسببتقببببل محولبببة 

تركيزهببا نحو تحسبببببني أدائها العمليبببببايت إىل أقببىص 

حببدود من خالل اعتببامد نهج مرتكبببز عىل الشبببكات 

وهيكلية لقواتها املسلحة.

وقليلببة هي دول العامل القادرة عببىل القيام مبثل هذا 

التحول لكن اإلسببرتاتيجية الدفاعية لدولة اإلمارات تضع 

جيشها عىل مسار مشابه ملسارات التنمية املعتمدة لدى 

الدول األعضاء يف منظمة حلف شببامل األطليس بدالً من 

تلببك املتبعة لدى الدول املجاورة لها وبالتايل فإن القوات 

املسببلحة اإلماراتية هي يف موقببع ميكنها من التحول إىل 

قوة قامئة عىل الشبكات يشكل فيها الوعي الظريف وشبكة 

اتصاالت مركزية السلكية آمنة أساساً لإلنذار املبكر البعيد 

املدى والرد الرسيع والقدرة عىل االستهداف الدقيق.

إسرتاتيجية إماراتية دفاعية
اعتمدت دولة اإلمارات إسببرتاتيجية لتعزيز النمو داخل 

املؤسسات األكادميية وتلك املعنية بصناعة الدفاع وإرساء 

األمن وبينها من خالل آليات مؤسسببية موضوعة بشكل 

تقارير



55 |  يناير 2015 |  العدد 516  |

 اإلمارات تبني قدرات دفاعية لضمـان التمتع بقوة ردع

اسرتاتيجي لتوفر روابط عىل مستوى طبقات متعددة.

ويف مببا يتعلق بالقدرة والتطبيق واملسببار تعمل دولة 

اإلمارات عىل صياغة مسار للتحول يف مجال الدفاع وبناء 

القدرات عىل نحو مسببتمر، وهو منوذج قائم عىل دراسة 

حاالت النجاح والفشببل يف مجببال التحول الدفاعي حول 

العببامل- وهو جعله ممكنبباً جزئياً بفضل النوايا الحسببنة 

املوجببودة ضمببن الببرشاكات الدوليببة التي بنتهببا دولة 

اإلمارات وهو يسببتمر يف توفر الفرص ملشاركة املستمرة 

عىل الصعيدين االسرتاتيجي والتقني.

وقببد متكن قطاع صناعة الدفبباع يف دولة اإلمارات من 

االسببتفادة إىل حببد كبر مببن املعاير املهنيببة واملهارات 

التقنيببة املتناميببة ضمنببه ومببن تطوير مراكببز للتعليم 

والتدريببب يف الداخببل وإتباع أعداد كبببرة من الضباط 

اإلماراتيني دورات متقدمة يف الخارج وخصوصاً مشبباركة 

دولة اإلمارات املنتظمة يف تدريبات عسببكرية مع حلفاء 

دوليني عر مجموعة من السيناريوهات وأنواع املهام.

وقد استفادت عملية تحول القوات املسلحة اإلماراتية 

وتطويرهببا إىل حد كبر من وجود قيببادة وطنية أدركت 

جيداً مببدى تعقيد عملية تحديث الدفبباع ووفرت رؤية 

سليمة طويلة األمد وأساساً منطقياً ودافعاً لدولة اإلمارات 

لتلبية متطلباتها األمنية اإلسرتاتيجية مع إتباع نهج شمويل.

تطوير قاعدة صناعية دفاعية
لقد أحرزت دولة اإلمارات نجاحاً يستحق الثناء يف تطوير 

قاعدة صناعيببة دفاعية داخل البالد بقيببادة مجموعتي 

املتقدمببة  اإلمببارات  و"تببوازن" ومجموعببة  "مبادلببة" 

لالسببتثامرات ومن املتوقببع أن تقوم هببذه املجموعات 

الثالث بوضع اللمسات األخرة عىل عملية توحيد قدراتها 

والدمج يف ما بينها بهببدف خلق واحد من أكر التكتالت 

الواعببدة يف مجببال الدفاع والطران وخدمببات الدعم يف 

املنطقة.

وتجدر اإلشببارة إىل أن عدداً مببببن مجموعات أخرى 

أصغر حجامً مثل "املجموعة الذهبية الدولية" و"مجموعة 

بينونة" ورشكة "أبو ظبي لبناء السفن" و"أدكوم" وغبببرها 

يعكببس القاعدة الصناعية الجديبببببدة يف دولة اإلمارات 

وقدرتها عىل تطوير القبببدرات التقنيببة التي ستحتببباج 

اإلمارات منوذج 
للنمو والتنمية 

الوطنية وقوة اعتدال 
دولية تدعم السالم 
واالستقرار يف العامل

إليها الببببالد يف املستقببببل.

وقببد نجح قطبباع صناعة الدفاع يف دولببة اإلمارات يف 

بناء قدرات صناعية وتقنية مهمة خالل فرتة زمنية قصرة 

نسبببياً - بعد أن سببجل منواً هائالً خالل السنوات العرش 

املاضية- ما جعله يف وضببع يتيح له إمكانية التنافس مع 

مقاولني دوليني لتعهد مشاريع متطورة.

إن قطبباع صناعة الدفاع يف دولببة اإلمارات وفضالً عن 

نجاحه يف مجاالت عدة متكن من تحقيق كفاءة يف مجال 

تصنيع سلع مثل األسببلحة الخفيفة والذخائر والصواريخ 

واملدفعيببة وبنبباء السببفن ومركبببات موجهببة عن بعد 

ومركبات مدرعة، واليوم يوفر املقاولون اإلماراتيون عدداً 

متزايداً من خدمات الدعم يف مجال الخدمات اللوجستية 

وأعببامل اإلصببالح والتجديد والصيانة عببر مجموعة من 

املناهج واألنظمة العسكرية واملدنية.

الهيئة الوطنية لألمن اإللكرتوين
أدى الرتكيز عىل تعزيز األمن الحاسويب لدولة اإلمارات إىل 

إنشاء مؤسسببات حكومية وإرشاك جهات فاعلة مختلفة 

من السبباحة املحلية والدولية يف حامية األنظمة والفضاء 

الحاسويب بأكمله لدولة اإلمارات.

ويف هذا الصدد تم إنشاء الهيئة الوطنية لألمن اإللكرتوين 

لوضع اسببرتاتيجيات وسياسات ومعاير للحفاظ عىل أمن 

املواقع اإللكرتونية يف الدولة.

وهذا العببام أطلقت الهيئة إسببرتاتيجية وطنية لألمن 

الحاسببويب وسياسببة حامية البنية األساسببية للمعلومات 

الحرجببة ومعاير أمببن املعلومات لدولببة اإلمارات، فيام 

تشببكل الهيئة االتحادية عنرصاً حيوياً للبالد كونها تحمي 

القطاعببني العام والخبباص والبنية التحتيببة الحرجة التي 

يتشبباركها القطاعان يعمل القطاع العسكري عىل تطوير 

اسرتاتيجيات وقدرات سيرانية.

وبشكل منفصل تعمل مراكز التفوق التي تحتل مواقع 

إسببرتاتيجية عببىل غرس قببدرات عىل البحببث والتطوير 

واالبتكار بشببكل دائببم و تعزيببز عملية خلببق املعرفة 

والخببرات التقنيببة من خببالل متكني األدمغببة اإلماراتية 

داخببل الجيببش وخارجه مببن التعاون مع مستشببارين 

دوليببني عىل درجة عالية من الكفاءة لدفع عجلة التنمية 

عببىل املدى الطويببل وتزويد القوات املسببلحة اإلماراتية 

بقناة الستكشبباف مفاهيم وتقنيببات جديدة واعتامدها 

واختبارها.

الخدمة الوطنية
وبغية تحقيق أقىص قدر من اإلفادة من األجيال الجديدة 

من الشببباب املتمتع باملهارات وترسببيخ الوحدة الوطنية 

وتحصني الشبببان والشببابات ضد األيديولوجيات السامة 

واملضللببة التي تنرشها الجامعببات اإلرهابية لجأت دولة 

اإلمببارات إىل تطبيق برنامج الخدمة الوطنية واالحتياطية 

يف العام 2014.

ومبوجببب هذا الرنامج سببيخدم اآلالف من الشبببان 

اإلماراتيني يف القوات املسببلحة ملدة سنة قبل أن يصبحوا 

جزءاً من قوة احتياطية عسكرية من شأنها تعزيز الدفاع 

الوطني واألمن يف البالد.

ومع مرور الوقت سببتصبح القوات املسلحة اإلماراتية 

أكرث اسببتناداً إىل قوة احتياطية كبرة مؤلفة من مواطنني 

إماراتيني يعملون عىل دعم الجيش الثابت للدولة عندما 

يدعو الواجب الوطني.

إن دولببة اإلمببارات تعمببل بنجاح عىل وضببع قواتها 

املسببلحة عىل مسببار يوفر إمكانيات واعببدة من حيث 

آفاق التنمية مبا يتجاوز الصببورة التي تعطيها التحليالت 

املحصببورة مبقاييس ملموسببة مثببل اتجاهببات اإلنفاق 

وجببداول االسببتحواذ الكببرى، وهي أيضاً آفاق سببتعود 

بالفائببدة عىل املنطقة وعىل حلفبباء دولة اإلمارات كونها 

تعزز مسببتقبل منببوذج للنمببو والتنمية الوطنية سبببق 

لدولببة اإلمارات أن عملت بجد لبنائببه منذ العام 1971، 

وهببو منوذج قائم عىل االسببتثامر يف القوة العاملة كام يف 

التكنولوجيا وعىل كونها قوة اعتدال دولية تدعم السببالم 

واالسببتقرار يف العامل وتسببتخدم ثروتها لضببامن العدالة 

االجتامعيببة يف الداخببل وتقديببم املسبباعدات للجهات 

املحتاجة يف الخارج•

تقرير ملؤسسة الرشق األدىن والخليج للتحليل 

العسكري "إينغام"
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أبوظبي تستضيف معرض ومؤمتر "قادرون" مارس املقبل
منصة رائدة لدعم ومتكني جمتمع االحتياجات اخلاصة يف منطقة الشرق األوسط

تحت رعاية معايل الش��يخ نهيان مبارك آل نهيان وزير 

الثقافة والش��باب وتنمية املجتم��ع، والرئيس الفخري 

ملركز املس��تقبل لذوي االحتياجات الخاصة يف أبوظبي، 

يع��ود معرض ومؤمتر "ق��ادرون"، املنصة الرائدة لدعم 

ومتك��ن مجتمع االحتياجات الخاصة يف منطقة الرشق 

األوس��ط، إىل العاصم��ة اإلماراتي��ة أبوظب��ي يف دورته 

الثانية يف عام 2015 ، ملواصلة تعزيز نرش الوعي ومتكن 

ذوي االحتياجات الخاصة يف البالد واملنطقة.

وتعليقاً عىل هذا الحدث، ومؤكداً حضوره وافتتاحه 

ملع��رض ومؤمتر "ق��ادرون" 2015، قال معايل الش��يخ 

نهي��ان مبارك آل نهي��ان: "إن أحد تحدي��ات مجتمعنا 

الرئيس��ية هو تحويل وجهة نظرنا تجاه األشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة من منطية "األشخاص املعوقن" إىل 

"أفراد ذوي قدرات مميزة"، وهذا هو الس��بب األسايس 

لدعمي "قادرون".

"وأضاف معاليه: "للس��نة الثانية عىل التوايل، يجسد 

معرض ومؤمتر "قادرون" روح مجتمع ش��امل للجميع، 

معرتف��اً بحق األش��خاص ذوي االحتياج��ات الخاصة يف 

أن يكونوا مختلفن وأن يعيش��وا حياتهم بطريقة تلبي 

احتياجاتهم بدون تحيز. ويأيت دعمنا متامشياً مع التفاين 

الغري محدود لحكومة دول��ة اإلمارات العربية املتحدة 

لالع��رتاف بحقوق متس��اوية للجميع، وتيس��ري التمتع 

الكامل بهذا الحق من خالل إدماجهم ومش��اركتهم يف 

بناء مجتمع أفضل ". 

دعم ورعاية
بع��د نجاح دورت��ه األوىل يف أوائل ع��ام 2014 يف تعريف 

مجتم��ع الرشق األوس��ط إىل أحدث التط��ورات يف مجال 

الحلول التنقلية وحلول العيش املس��تقل وإعادة التأهيل، 

ي��أيت الدعم ملعرض ومؤمت��ر "قادرون" عىل مس��توى رائد 

م��ن قبل الهيئات الحكومية املحلية ليش��مل وزارة الرتبية 

والتعلي��م، رشكة ب��رتول أبوظبي الوطني��ة )أدنوك(، جهاز 

أبوظبي للرقابة الغذائية، رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض، 

أبوظب��ي لإلع��الم كالرشيك اإلعالم��ي الرس��مي واالتحاد 

للط��ريان، باإلضافة إىل مؤسس��ات الرعاي��ة الصحية ومن 

ضمنها هيئ��ة الصح��ة يف أبوظبي، والكيان��ات التنظيمية 

املحلية مبا يف ذلك مؤسس��ة زايد العليا للرعاية اإلنس��انية 

وذوي االحتياجات الخاص��ة وهيئة تنمية املجتمع يف ديب، 

وكذل��ك الجه��ات الوطنية الفاعلة مبا يف ذل��ك بن هندي، 

األلفي��ة العربي��ة للتج��ارة الطبي��ة ورشكة لي��در للرعاية 

الصحية، يف جهد مش��رتك لدعم ومتك��ن ذوي االحتياجات 

الخاصة وكبار السن يف جميع أنحاء العامل فضالً عن تقديم 

أحدث التقنيات والحلول لهم.

تحدي املهارات
باإلضاف��ة إىل معرض��ه املتن��وع ومؤمت��ره الرائ��د، يتميز 

"ق��ادرون" بتقديم تحدي املهارات الث��اين، وهو عبارة عن 

مس��ابقة عىل مس��توى دولة اإلم��ارات لألف��راد من ذوي 

االحتياج��ات الخاصة، وهو مبادرة أطلقها مركز املس��تقبل 

لذوي االحتياجات الخاصة يف أبوظبي والذي س��وف يكون 

رشيكاً له��ذه ال��دورة الثانية. ويش��مل تح��دي املهارات 

مجموعة متنوعة من األنش��طة، مبا يف ذلك تصميم الحناء، 

تنس��يق الزهور والرس��م، ويهدف إىل تعزيز ثقة الش��باب 

وإبراز مواهبهم وقدراتهم.

وعالوة عىل ذلك، فإن املعرض س��يضم دورة تدريبية - 

TalkTools®innovative - م��ع نهج اللمس الحيس لعالج 

النطق، وذلك باس��تخدام أدوات الع��الج لتدريب حركات 

العض��الت االنتقالي��ة إلنتاج ال��كالم والوضعي��ة الصحية 

والجس��م الس��ليم بالتعاون مع رشكة كينيسبورت إلعادة 

التأهيل واملعدات الطبية.

ويتم تنظيم وإدارة مع��رض ومؤمتر "قادرون" من قبل 

رشكة dmgevents، وسيعقد يف الفرتة من 24 إىل 26 مارس 

2015 يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض )أدنيك(•

يجسد معرض 
ومؤمتر »قادرون« 

روح جمتمع شامل 
للجميع معرتفًا 

بحق األشخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

الوعي بقوة االحتاد وحتدياته

تسري اإلمارات قدماً نحو مستقبلها وتطوير صفحاتها الـ43 متوشحة بإنجازات محلية تفتخر بها 

وعالقات خارجية تكسبها احرتاماً دولياً يشهد له الجميع.

بنــاء األوطان ليس ســهالً وتحقيق اإلنجازات العمالقة والنجاحــات املتميزة يف أربعة عقود ال 

ميكن إال بتوافر إرادة قوية وعمل دؤوب وإخالص يف كل كلمة وفعل. 

إن وعــي املواطن بأهمية اتحاد اإلمارات أصبح مهامً، خصوصاً يف هذه املرحلة التي تعاين فيها 

األمم والدول التمزق والترشذم، وتعاين الشــك بني الحاكم واملحكوم بعكس الحالة اإلماراتية التي 

تتجىل فيها عالقة الحاكم باملحكوم يف أسمى صور الثقة والوالء والحب املتبادل.

كــام أن أي تجربــة اتحادية تواجه تحديات دامئــاً، فإن تلك التحديــات ال تقابل إال مبزيد من 

التالحم والتكاتف والعمل من أجل تجاوزها، فتجربة االتحاد منذ ساعات تأسيسها األوىل واجهت 

تحديات وعقبات كبرية اســتطاع الرجال املؤسســون، وعىل رأســهم املغفور لهام الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمهام الله، أن يكونوا يداً واحدًة ويحققوا 

حلــم االتحــاد، واضعني كل العقبات والصعوبات خلف ظهورهم.. لذا فزايد وراشــد شــخصيتان 

رائدتان من األوائل الذين حققوا اإلنجازات باإلرادة والنية الصادقة وليس بكرثة اإلمكانات فقط.

مســؤوليتنا اليــوم كجيل ثان لهذا االتحــاد أن نحافظ عىل إنجاز اآلباء، وأن نســري بهذا الوطن 

نحو آفاق أرحب ومســتقبل أوسع لنســلم الراية لألجيال املقبلة ناصعة قوية، كام تسلمناها من 

جيل املؤسســني راســخة براقة. كثري من دول العامل حققت إنجازاتها بناء عــىل ثرواتها الكبرية أو 

تاريخهــا العريق، أو مســاحتها وموقعها الجغرايف، أو قوتها العســكرية.. أما اإلمارات فقد كانت 

منطقيــة يف تحركها وواقعية يف فعلها، فاختارت أن تحقق إنجازاتها بحســن عالقتها مع اآلخرين، 

وباتباعهــا املنهج العلمــي يف التخطيط والتنفيذ ونرش روح القانون بــني املواطنني واملقيمني عىل 

أرض هذا الوطن وبالتســامح وبناء اإلنسان اإلمارايت واالســتفادة من الخربات العربية واألجنبية، 

فكان هذا اإلنجاز العريب الذي نفتخر به جميعاً. إن ما تحقق عىل أرض اإلمارات نتيجة حتمية ملا 

زرعه املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان طيب الله ثراه، وملا رعاه صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي كان خري خلف لخري ســلف، وكان نائبه صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب هو 

الرجل الذي يعتمد عليه يف إكامل مسرية التنمية والبناء والتطوير وإخوانهام حكام اإلمارات.. أما 

الحضور الدائم للفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة يف املشهدين املحيل والخارجي، فقد كان خري معني لدولة اإلمارات لتأكيد 

نهجها يف االهتامم باإلنسان ونهجها الداعم لقضايا العرب واملتناسق مع املصلحة العربية الكربى.

أعمــاق
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E-2D Advanced Hawkeye الطائرة
تُحدث "تغيريًا جوهريًا" يف أسلوب إدارة سالح البحرية األمريكية للمعارك

 E-2D كان عام 2014 عاماً فارقاً بالنسبة إىل الطائرة

Advanced Hawkeye التابع��ة لس��الح البحري��ة 

األمريكي��ة. وقد ج��رى اإلعالن عن دخ��ول الطائرة 

E-2D Advanced Hawkeye يف صف��وف الخدمة 

مؤخراً، وهي الطائرة التي تس��تعد لالنتش��ار كأكرث 

الطائرات املقاتلة األمريكي��ة تقدماً وتطوراً كطائرة 

لإلنذار املبكر والتحكم AEW&C system محمولة 

تنطلق من عىل منت حامالت الطائرات. وقد أعلنت 

وزارة الدف��اع اليابانية يف الش��هر املايض أنها قررت 

رشاء الطائرة E-2D Advanced Hawkeye لتلبية 

متطلباتها يف مجال جمع املعلومات االستخباراتية.

تغيري جوهري
 E-2D Advanced ومن املقرر أن تُح��دث الطائرة

Hawkeye تغيرياً جوهرياً من حيث أس��لوب إدارة 

س��الح البحرية األمريكية للمعركة. وسيتم استخدام 

الطائرة كطائرة رئيس��ية للقي��ادة والتحكم قبل بدء 

عمليات القصف الجوي، واستخدامها أيضاً يف إدارة 

املعركة وتوف��ري الحامية الكافية للقوات املش��اركة 

تستطيع الطائرة 
 E-2D Advanced

Hawkeye إدارة 
املعركة ونصب 

شبكة الدفاع اجلوي 
والصاروخي

يف املعرك��ة، األم��ر ال��ذي يجع��ل الطائرة س��الحاً 

أساس��ياً يف تنفيذ املهمة بغض النظ��ر عن طبيعتها 

 E-2D Advanced الطائ��رة  وتتمي��ز  ونوعيته��ا. 

Hawkeye بقدرته��ا عىل من��ح الطيارين الحربين 

وعياً ميدانياً أكرب، الس��يام يف مج��ال عمليات جمع 

 E-2D املعلومات، وتستطيع طائرة واحدة من طراز

Advanced Hawkeye إدارة املعركة ونصب شبكة 

الدف��اع الج��وي والصاروخي، عالوة ع��ىل احتوائها 

عىل عدد كبري من أنظمة االستش��عار للمساعدة يف 

تحقيق األمن الداخيل والخارجي.

 E-2D Advanced Hawkeye ومتث��ل الطائ��رة

قفزة كبرية مبع��دل جيلن كامل��ن يف مجال أنظمة 

االستشعار الرادارية، والشبكات املتطورة، األمر الذي 

مينح الطائ��رة القدرة عىل إرس��ال معلومات مهمة 

وحساس��ة إىل القوات املشرتكة واملسؤولن املعنين. 

تتيح تل��ك املمي��زات للطيارين الحربي��ن إمكانية 

اختصار الوقت بن الوعي مبيدان املعركة واالشتباك 

الفعيل مع العدو بدرجة كبرية.

 E-2D Advanced Hawkeye وتتمتع الطائ��رة
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بجه��از رادار جديد متط��ور للغاية وقادر عىل رصد 

األه��داف الصغ��رية من عىل مس��افات بعيدة فوق 

امل��اء أو فوق اليابس��ة أو ف��وق التضاريس األرضية 

بغ��ض النظر عن الظروف واألحوال الجوية. ويتمتع 

جهاز الرادار املعروف باس��م APY-9 مبيزة املس��ح 

 ،Mechanical Scanning Capability امليكاني��ي

باإلضافة إىل قدرته عىل التوقف عن الدوران ومسح 

بقعة أرضية معينة.

الطائرة E-2D كأحد املعامل الرئيسية
اعت��رب س��الح البحري��ة األمريكية ع��ام 2014 "عام 

الطائ��رة Hawkeye"، وذلك عقب تحقيق سلس��لة 

من التط��ورات اإليجابية عىل صعي��د هذا الربنامج 

الحيوي.

 E-2D فف��ي نهاية ش��هر يونيو حقق��ت الطائرة

إنجازاً رئيس��ياً عندما أرىس سالح البحرية األمريكية 

عقداً ممتداً لعدة س��نوات بقيم��ة 3.6 مليار دوالر 

 Northrop Grumman Corporation عىل رشكة

 E-2D لتوري��د 25 طائ��رة جدي��دة م��ن الطائ��رة

.Advanced Hawkeye

وق��د رصح ب��ارت الج��رون، نائ��ب رئيس رشكة 

 Northrop Grumman Aerospace Systems

لربنام��ج الطائرة E-2/C-2 بأن رشاء عدد إضايف من 

تلك الطائرات عىل مدار عدة سنوات سيتيح إمكانية 

االس��تفادة من خطوط اإلنتاج املمتازة واملس��تقرة 

سواء بالنسبة إىل رشكة Northrop Grumman أو 

املوردين التابعن لنا، األمر الذي سيؤدي بكل تأكيد 

إىل خف��ض التكالي��ف عن كاهل دافع��ي الرضائب 

األمريكين وس��الح البحرية يف آن واحد. ويعترب هذا 

األمر مكسباً أكيداً لكل األطراف ذات العالقة، حيث 

س��يحصل طيارونا الحربيون عىل التقنيات املتقدمة 

يف مجال اإلنذار املبك��ر والتحكم وخفض التكاليف 

واألعباء عن كاهل دافعي الرضائب".

ويف ش��هر أكتوب��ر امل��ايض أعلن س��الح البحرية 

مرحل��ة  وصل��ت   E-2D الطائ��رة  أن  األمريكي��ة 

 Initial Operational املب��ديئ"  "التش��غيل 

Capability: IOC وهي املرحلة التي تعني االنتهاء 

م��ن تخصيص وتدريب وتجهيز أول رسب تش��غييل 

اإلن��ذار  ورسب   First Operational Squadron

 Carrier املبكر املحم��ول عىل حامل��ة الطائ��رات

 Airborne Early Warning Squadron: VAW



|  العدد 516  |  يناير 2015  |60

تقارير

125 واالستعداد للبدء يف اتخاذ الرتتيبات الالزم لنرش 

 Initial "الطائ��رة. وتعترب مرحلة "التش��غيل املبديئ

Operational Capability: IOC أه��م إنجاز عىل 

طريق إدخال أي طائرة جديدة صفوف الخدمة.

ويعول سالح البحرية األمريكية عىل هذه الطائرة 

بشدة، فمع استمرار الدول األخرى يف امتالك الطائرة 

E-2 Hawkeye ستؤدي عملية التوافق يف العمل مع 

الق��وات األمريكية إىل الحصول عىل مزايا عس��كرية 

تش��غيلية عدي��دة، باإلضافة إىل املكاس��ب األخرى 

املتحققة نتيجة التحديث واألرباح املستدامة.

إن وج��ود طائرة مش��رتكة لدى ق��وات التحالف 

املشرتكة يعني متكن قادة القوات املختلفة من فهم 

ق��درات الطائرة بصورة أكرب، األمر الذي س��ينعكس 

بصورة إيجابية ع��ىل العمليات املش��رتكة ويجعلها 

أكرث قوة وفعالية. كام أن وجود أس��لحة مشرتكة من 

ش��أنه أن يؤدي أيضاً إىل الحصول عىل مزايا صناعية 

إضافي��ة وخفض التكالي��ف التي تبدأ من��ذ عملية 

الرشاء وتستمر حتى انتهاء العمر االفرتايض للطائرة.

وق��د ظل��ت الطائ��رة E-2 Hawkeye الطائ��رة 

املفضلة لدى س��الح البحرية األمريكية ألكرث من 50 

عاماً، وتعترب طائرة اإلنذار املبكر والتحكم بحق "عن 

األسطول" Eyes Of The Fleet وذلك بفضل قدرتها 

ع��ىل العم��ل بغض النظر ع��ن الظ��روف واألحوال 

الجوية.

ويف ش��هر يناي��ر ع��ام 1964 قام س��الح البحرية 

األمريكية بتس��ليم أول طائ��رة E-2 Hawkeye إىل 

الرسب الحادي عرش املجوقل لإلنذار املبكر والتحكم 

 Carrier Airborne Early Warning Squadron

11 لتصب��ح طائ��رة س��الح البحرية الوحي��دة التي 

يتم تصميمه��ا خصيصاً لتنفيذ مه��ام اإلنذار املبكر 

والتحكم من عىل منت حامالت الطائرات.

وتعم��ل الطائ��رة E-2C حالي��اً ضم��ن صفوف 

األس��طول الخامس األمريي يف مجال تقديم الدعم 

الالزم لعمليات القصف ضد العراق وسوريا، والعمل 

جنب��اً إىل جنب الطائ��رات األخ��رى التابعة للدول 

األخرى يف مجال مكافحة التطرف.

طائرة غري مسبوقة
تعترب الطائرة E-2D Advanced Hawkeye طائرة 

اإلنذار املبكر والتحكم الوحيدة التي جرى تصميمها 

واختبارها وإنتاجها داخل الواليات املتحدة. وتتمتع 

الطائرة بتصميم هيكيل انسيايب واضح وتحتوي عىل 

 Four Vertical مجموعة ذيل رأسية بأربعة رؤوس

Tail Configuration، األم��ر ال��ذي يجعلها طائرة 

غري مس��بوقة وقادرة عىل من��ح الطيارين الحربين 

القدرة عىل املراقبة بزاوية 360 درجة.

وأض��اف الج��رون أنه "من��ذ تس��ليم أول طائرة 

E-2D Advanced Hawkeye يف ع��ام 2007 جرى 

تسليم كل طائرة يف الوعد الزمني املحدد لها وطبقاً 

للميزانية املوضوع��ة. وتعترب الطائ��رة مثاالً واضحاً 

عىل حسن األداء والرشاكة مع عمالئنا، وهو ما أدى 

إىل توقيع عقود ممتدة لس��نوات طويلة، األمر الذي 

 E-2D Advanced Hawkeye يدل عىل أن الطائرة

هي االختيار الس��ليم يف الوقت الس��ليم وبالتكلفة 

السليمة".

 E-2D Advanced الطائ��رة  برنام��ج  وين��ص 

األمريكي��ة  البحري��ة  لس��الح  التاب��ع   Hawkeye

 Northrop عىل إنت��اج 75 طائ��رة نجحت رشك��ة

Grumman يف تسليم 16 منها.

تعت��رب الق��درة ع��ىل التكي��ف إحدى الس��امت 

الرئيس��ية الت��ي تتمتع به��ا الطائ��رة E-2D، حيث 

تتمت��ع الطائرة بقدر عال م��ن املرونة، وهي قادرة 

أيضاً ع��ىل اإلقالع والهب��وط فوق امل��دارج الجوية 

القصرية، وميكن استخدامها يف دعم املجهود الحريب 

ويف تنفي��ذ املهام البيئية واإلنس��انية واملهام األمنية 

 Hawkeye األخرى األقل تقليدية. كام ميكن للطائرة

أيضاً تقديم الدع��م الالزم لعمليات البحث واإلنقاذ 

ومكافحة تهريب املخدرات وتنفيذ عمليات اإلغاثة 

عقب الكوارث الطبيعية مثل زلزال "توهوكو" 2011 

ومد تس��ونامي يف الياب��ان يف ع��ام 2011 وإعصار 

جزيرة "هايان" يف عام 2013•

تتميز الطائرة 
بقدرتها على منح 
الطيارين احلربيني 

وعيًا ميدانيًا أكرب 
السيما يف جمال 

عمليات جمع 
املعلومات





|  العدد 516  |  يناير 2015  |62

تقارير

BELL BOEING V-22 OSPREY الرمي األمامي الناجح لطائرة
التجربة كانت مبثابة جناح كبري

أعلنت رشك��ة بيل هليكوبرت، وهي إحدى رشكات 
تكس��رتون، عن التجربة الناجحة لقدرات الرمي 
املتقدم��ة لطائ��رة بي��ل بوينج V-22 أوس��ري

Bell Boeing V-22 Osprey. وق��ت تم إجراء 
التمرين��ات مؤخ��راً يف مي��دان االختب��ار التابع 

للجيش األمرييك يف يوماً، بوالية أريزونا.
 ق��ال فينس توب��ن، نائب الرئيس ومدي��ر برنامج 

Bell Boeing V-22: "لق��د س��جلت تحرب��ة الرمي 

املتق��دم نجاحاً عظيامً. لقد أوضحنا أنه ميكن تس��ليح 

طائرة V-22 مبجموعة متنوع��ة من الذخائر املوجهة 

إىل األمام، وميكن أن تصيب أهدافها بدرجة عالية من 

املوثوقية. ونقدم التهاين للفريق الذي عمل ابتداء من 

التصميم األويل عىل إنجاز هذه التجربة".

تعترب طائ��رة Bell Boeing V-22 م��ن الطائرات 

األكرث أماناً التي يقوم بتش��غيلها سالح مشاة البحرية. 

وق��د حققت V-22 منذ نرشها يف ع��ام 2007 نجاحاً 

متميزاً يف مهامها يف أفغانستان، والخليج العريب والبحر 

األبيض املتوسط.

تتيح أوسربي Osprey ملش��غليها مجموعة واسعة 

من القدرات املهمة، تش��مل الغارات، وعمليات إخالء 

الجرح��ى، واإلنقاذ التكتي��ي للطائ��رات واملوظفن، 

واملس��اعدات اإلنس��انية / اإلغاثة يف الكوارث، وإعادة 

اإلم��داد، ونقل كبار الش��خصيات، والتعاون األمني يف 

مرسح العمليات.

وقد أضاف توبن: "إن دم��ج قدرات رمي متقدمة 

لطائرة Osprey سيس��هم يف زيادة مجموعة مهامها. 

وسوف تسهم هذه األس��لحة، مبجرد تركيبها، يف توفري 

ق��وة نريان مضاف��ة، وتقلي��ل االعتامد عىل التس��ليح 

املس��بق ونقاط إعادة التزود بالوقود )FARPs( التي 

تدع��و الحاجة إليها يف بعض األحي��ان لتوفري طائرات 

عمودية هجومية قصرية املدى دعامً لعمليات طائرات

V-22. وميك��ن اآلن إطالق طائ��راتV-22S عىل نحو 

أك��رث تكراراً وخالل مهلة أقرص، وذلك دون الحاجة إىل 

.FARPs

القدرات النريانية
حتى نهاية الرب��ع الثالث من عام 2014، قامت رشكة 

Bell Boeing بتس��ليم 242 طائ��رة طائ��رة من طراز 

MV-22  تعمل بتقني��ة املراوح القابلة لتغيري االتجاه 

Tilt Rotor إىل س��الح مشاة البحرية و 44 طائرة من 

ط��رازCV-22 إىل قي��ادة العملي��ات الخاصة للقوات 

 Bellوب��دأت بي��ل هليكوب��رت .)AFSOC( الجوي��ة

Helicopter أع��امل التصمي��م األويل لقدرات الرمي 

املتقدمة لألمام يف منتصف عام 2013.

أثناء االختبارات، أطلقت أوس��ربي 26 صاروخاً غري 

موجه من عيار 2.75 عىل مدى خمس رحالت طريان، 

ث��م صاروخن موجهن يف ش��كل نظام أس��لحة قاتل 

 Systems Advanced Precision دقي��ق ومتق��دم

 BAE إنت��اج رشك��ة  م��ن   Kill Weapon System

Systems– وهو بالفعل س��الح يتم استخدامه بالفعل 

 Griffin من قبل مش��اة البحرية - واثنن من صواريخ

B املوجه��ة الدقيق������ة والخفيف��ة ال��وزن من صنع 

رشكة رايثيون Raytheon، حيث تقوم طائرة أوسربي 

Osprey بإطالق النار من األسلحة يف وضعية دورانية 

وب��وزن 110 كيلوط��ن. مع غ��رف املحرك��ات بزاوية 

هجومية 60 درجة.

ق��ال توب��ن: "لقد أت��اح لنا إط��الق الصواريخ غري 

املوجهة الفرصة للتحقق من حموالت هيكل الطائرة، 

س��يكون إطالق الصواريخ غري املوجه��ة مفيداً إلذالل 

رؤوس األرشار، ونح��ن ن��رى طائ��رة أوس��ربي تحمل 

مجموعة من األسلحة املوجهة".

ت��م تعديل الطائرة بذراع اصطناعية صغرية مركبة 

ع��ىل هي��كل الطائرة عىل جس��م الطائ��رة من جهة 

الفتح��ة األمامية الجانبية، تحت ناف��ذة قمرة قيادة 

الطائ��رة. فقد وجد املهندس��ون أن من الس��هل عىل 

الهي��كل حمل حاضن صواريخ س��باعي الحلقات، أو 

أسلحة ذات وزن مامثل.

 Raytheon وقد تم اس��تبدال آلة التصوير املعتادة

 AN/AAQ-27A electro-optical )EO( camera

 L-3 تحت مقدمة الطائرة وتم تركيب نظام استشعار

Wescam MX-15 sensor م��زود مبح��دد أه��داف 

ليزري بدالً منه، وتم تركيب املفاتيح يف قمرة القيادة، 

األمر الذي يسمح للطاقم بتحديد األهداف ذاتياً.

وحامي��ة لزعنفة توازن جهاز الهب��وط من الحطام 

والح��رارة الناتجن م��ن املحرك��ات الصاروخية، وقام 

املهندسون برتكيب طبقة واقية للحد من األرضار.

قال توبن: "ال يؤث��ر الرتكيب هذا عىلOFP برامج 

الطريان التشغيلية، وهي جزء من نظام التحكم بطريان 

أوسربي"،  وذلك عىل الرغم من توصيل املهندسن آلة 

تصوير كهروبرصية / حرارية بإلكرتونيات الطريان.

ب��دأ العمل يف دراس��ة ق��درات األس��لحة يف فرباير 

املايض، عندما بدأ املهندس��ون وضع التصاميم األولية، 

مع وجود اهتامم من قيادة العمليات الخاصة للقوات 

الجوية عىل وجه الخص��وص. وكانت رشكة Bell تريد 

أن تك��ون البنية جاهزة لالختبارات يف فصل الخريف، 

وبع��د إمت��ام تقني��ة امل��راوح القابلة لتغي��ري االتجاه 

التكتيكية املتقدمة سلس��لة من االختبارات عىل أداء 

املحرك يف حال الحرارة واالرتفاع يف نيو مكسيكو.
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 ميكن تسليح طائرة 
V-22 مبجموعة 

متنوعة من الذخائر 
املوجهة إىل األمام، 

وميكن أن تصيب 
أهدافها بدرجة عالية 

من املوثوقية

حد الوزن
فقد ت��م تجهيز الطائ��رة مبدفعي��ة دفاعية، يف حن 

قامت رشك��ة BAE Systems  بتطوير نظام س��الح 

دفاعي مؤقت يناس��ب رش��اش Gatling عيار 7.62 

مم ونظ��ام تهديف مرافق يف منطقت��ي الحمولة يف 

طائ��رة أوس��ربي. لكن جاء النظام بح��د عال للوزن، 

وتحديداً لالس��تخدام يف أفغانس��تان، ونتيجة لذلك، 

نادراً ماكان يتم استخدامه.

يق��ول توبن إن ذراعاً اصطناعية معززة ميكن أن 

تسمح بحمل أس��لحة أثقل أخرى، أو حتى حاضن 

مدفع، عىل الرغم من أن إدماج هذا األخري سيكون 

عىل األرجح معقداً بس��بب تأثري االرتداد. يف الوضع 

املثايل يرغب مش��اة البحري��ة والقوات الجوية عىل 

حد س��واء يف أس��لحة راكب��ة عىل مقدم��ة الطائرة 

وقابل��ة للنق��ل، ورمب��ا متصلة بنظ��ام رؤية مركب 

عىل الخ��وذة للقضاء عىل التهديدات التي تظهر يف 

مناطق الهبوط.

"س��وف يك��ون لألس��لحة ذات الرم��ي األمام��ي 

تأث��ري كبري، فهي ت��دل يف الواقع ع��ىل تعدد قدرات 

الطائرات".

قدرات الفتك
يف خطة طريان مشاة البحرية عام 2015، لرتقية قدرات 

الفتك لطائرة أوسربي تشمل إدخال حواضن تهديف 

جديدة، ووصالت بيانات الفيديو، والربمجيات وميزة 

وظائ��ف أجهزة الالس��لي والبواب��ات املحمولة جواً 

والقابلة إلعادة الربمجة، مام يسمح للطائرات بالقيام 

بدور عقدة االتصاالت املحمولة جواً.

وقد تم اآلن إجازة طائرة أوس��ربي للتزود بالوقود 

من طائرة من طراز KC-10 Extender ، األمر الذي 

يس��مح بنرش الطائرات عرب مسافات طويلة. وسيتم 

في��ام بعد التوس��ع يف ه��ذه الق��درة إىل KC-46 و

Omega Air’s Boeing 707. كام ينوي سالح مشاة 

البحري��ة أيض��اً تفعيل قدرة الت��زود بالوقود لطائرة 

MV-22، الت��ي تم اختباره��ا يف خريف عام 2013، 

اس��تعداداً لنرش طائراتF-35B  أول مرة إىل اليابان 

خالل صيف عام 2017.

قام��ت رشك��ة Bell Boeing، خالل ع��ام 2014، 

بتس��ليم 242 طائرة  MV-22 tiltrotor إىل س��الح 

قي��ادة  البحري��ة و 44 طائ��رةCV-22 إىل  مش��اة 

 .)AFSOC( العملي��ات الخاصة للق��وات الجوي��ة

وق��د بدأت بيل هليكوب��رتBell Helicopter أعامل 

التصميم األويل لق��درات الرمي األمامي يف منتصف 

عام 2013•
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تتفرد طائرة 
A400M بسرعة 

تشبه سرعات 
الطائرات النفاثة 

وارتفاعاتها فوق 
القارات

Airbus Defence and Space تسليـــم أول طائــــرة A400M إىل ســالح 
اجلــــو امللكـــــي الربيطـــــاين

قامت رشكة Airbus Defence and Space بتس��ليم 

 Airbus أول طائ��رة نقل عس��كري من ط��راز إيرباص

A400M م��ن الجي��ل الجديد إىل س��الح الجو امللي، 

ابتداء من املرحلة املقبلة لتحويل أسطول النقل الجوي 

للمملكة املتحدة.

وه��ذه الطائرة ه��ي األوىل من أص��ل 22 طائرة تم 

طلبها من قبل اململكة املتحدة، وس��تعرض يف الخدمة 

.A400M Atlas باسم أطلس

وكان رئي��س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون ضيف 

ال��رشف يف الحفل ال��ذي أقيم احتفاء باس��تالم الطائرة 

يف قاع��دة Brize Norton التابعة لس��الح الجو امللي 

  Atlas الربيط��اين، حيث س��يكون مقر أس��طول أطلس

بأكمله. وك��ان يرافقه وزي��ر معدات الدف��اع والدعم 

والتكنولوجيا فيليب دان.

قال نائب الرئيس التنفيذي، للطائرات العس��كرية، 

دومينغو أورينيا راسو: "إنه ملن دواعي رسوري العظيم 

أن أرى A400M  تدخل الخدمة لدى سالح الجو امللي 

الربيط��اين الذي يعترب م��ن الريادي��ن يف النقل الجوي 

العس��كري عىل الصعي��د العامل��ي. وأود أن أعرب عن 

خالص ش��كري لجميع العاملن لدينا، وخصوصاً أولئك 

املوجودين يف اململكة املتحدة، وكذلك منظمة التعاون 

يف التس��ليح املش��رتك OCCAR، وعميلن��ا يف اململكة 

 Airbus املتحدة لجع��ل هذا اليوم ممكن��اً، "إن رشكة

Defence and Space  تتمي��ز بكونه��ا أك��رب م��زود 

سالح اجلو امللكي الربيطاين يستلم طائرة نقل من اجليل اجلديد 

بالطائرات الكبرية لس��الح الجو امللي الربيطاين، ونحن 

ملتزم��ون متاماً بتنفيذ هذه املس��ؤولية بأفضل قدراتنا 

لسنوات عديدة قادمة".

سوف تحل طائرة A400M محل طائرة C-130  يف 

الخدمة يف س��الح الجو امللي الربيط��اين، ولكن مبا أنها 

ميكنه��ا حم��ل ما يقرب م��ن ضعفي الحمل، فس��وف 

تقترص الحاجة عىل عدد أقل من الطائرات.

تصميم دينامييك 
تتف��رد هذه الطائ��رة بأنها قادرة ع��ىل الطريان برسعة 

تش��به رسع��ات الطائ��رات النفاث��ة وارتفاعاته��ا فوق 

الق��ارات، بالنظر إىل محركاته القوية للغاية، وتصميمها 

الديناميي اله��وايئ املتطور، كام أنها ق��ادرة أيضاً عىل 

التش��غيل مراراً وتكراراً من مهاب��ط الطائرات القصرية 

وغ��ري املعدة لإلقالع عىل مقربة م��ن مرسح العمليات 

العسكرية أو األزمات اإلنسانية.

سوف تعمل طائرة  A400M يف قاعدة برايز نورتون 

جنباً إىل جنب مع أس��طول طائرات النقل الصهريجية 

املتع��ددة الوظائف  Airbus Voyagerيف س��الح الجو 

املل��ي. وقد تم بن��اء أجنحة كال الطائرت��ن يف اململكة 

املتح��دة األوىل يف فيلت��ون Filton  والثانية يف بروتون 

Broughton. وباإلضافة إىل ذلك فقد تم إنتاج محركات 

طائ��رة  Voyagerيف اململك��ة املتحدة م��ن قبل رشكة 

"رولز رويس"، الت��ي تعترب أيضاً عضواً يف اتحاد رشكات 

 the Europrop International يورو بروب الدولي��ة

                                                                                                  .A400Mو TP400 التي تنتج محركات  consortium

إن طائرة A400M تش��كل دعامً يوفر حوايل 8,000 

فرص��ة عمل يف اململكة املتحدة، مبا يف ذلك حوايل 900 

موظف يف مجموعة إيرباص Airbus Group يعملون 

مبارشة عىل الطائرات يف فيلتون. وقد طلبت مثاين دول 

حت��ى اآلن 174 طائرة تم اآلن تس��ليم الس��بعة األوىل 

منها•
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الشيب.. وعقابه اخلضاب!
 دخل أبو األسود الُدؤيّل عىل معاوية وقد صبغ شيبه فقال :  لقد أصبحَت يا أبا األسود جميالَ فلو َعلَّقت متيمة . 

فأنشأ أبو األسود يقول : 

أَْفنى الّشباَب الذي فارقُت بهَجته َمرُّ الجديَديْن من آٍت وُمْنطلِق

مل يُْبِقيا يَل يف طُول اختالفهام شيئاً يُخاف عليه لَْذعُة الَحَدق

وأليب األسود أبيات أخرى قال فيها:

بان الشباب ووىل عنك باطله فليس يحسن منك اللهو والغزل

كفاك بالشيب عيًبا عند غانية وبالشباب شفيًعا أيها الرجل

والّنس��اء كّن يعرّين الرجال بالش��يب، دليل الكر، ويتعذر الرجال بأن الش��يب وقار، ومن ذلك ما نس��بو إىل 

املستنجد بالله قوله:

ع�ريتني بالش��يب وه��و وق�ار ليته�ا ع��ريتني مب��ا ه�و ع�ار 

إن تك��ن ش�ابت ال��ذوائب من�ي  فاللي���ايل تزينه���ا األقم��ار

واختلف الناس جًدا يف نس��بة األبيات هذه، فبعضهم نس��بها كام فعلنا للمس��تنجد العبايس وآخرون نس��بوها 

ليحيى بن الحكم وهو ش��اعر مليح يعجب النس��اء سجنه املستنجد، وقال بعضهم أنها للقرياطي، وقال آخرون 

إنها أليب نواس، ولكّني ال أظن فالقرياطي قال غريها وهي:

ع�ريتني املشيب وه�و وق�ار **** ليس يف الش�يب ي�ا أمام�ة ع�ار 

مل تخايف ش�بيبتي وه�ى ليل **** ك�يف خ�فت املش�يب وه�و نه�ار

أما أبونواس، فهو رجل ال يحب الوقار أبًدا فهو القائل: 

يَُقولون يف الّشيب الوقاُر ألْهلِه وَشيبي بحمد الله غري وقاِر

ومن الطريف ما يروى أن أبا عيل الفاريس ذكر الش��عر بحرضته فقال للش��عراء: “إين ألغبطكم عىل قول الشعر 

فإن خاطري ال يوافقني إىل ذلك مع تحقيق العلوم التي هي من معادنه”، فقال له رجل: “فام قلت قط ش��يئا 

منه”، قال: ما أعلم أن يل شعرا غري ثالثة أبيات يف الشيب وهو قويل :

خضبُت الشيَب ملا كان عيباً . . . وَخْضُب الشيب أوىل أن يُعابا

ومل أخضب مخافة هجر خلٍّ . . . وال عيباً خشيت وال عتابا

ولكن املشيب بدا ذميامً . . . فصرّيت الخضاب له عقابا

نكر ونشيب ولكن ال نفقد ذائقتنا، لذا أختم بخر معاوية  ملا أَسنَّ فقال: 

 ما َمرَّ يشٌء كنُت أستلّذه وأنا شاّب فأجده اليوَم كام أجده إال اللنب والحديث الَحَسن .

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae

يف خاطري شيء
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شركة  Thales Raytheon Systems تتوىل توريد رادارات مواكبة ألحدث التطورات

 DGA قام��ت وكالة مش��رتيات الدفاع الفرنس��ية

 Thales Raytheon رشك��ة  ع��ىل  عق��د  برتس��ية 

Systems  لتزوي��د القوات املس��لحة الفرنس��ية ب� 

 Ground12 راداراً ثابت��اً من طراز جراوند ماس��رتز

Master 400، و 4 رادارات تكتيكي��ة متنقل��ة م��ن 

 .Ground Master 200 طراز

وباإلضاف��ة إىل عمليت��ي التس��ليم والدعم مدى 

العمر الزمني للرادارات، فإن العقد املمنوح يش��مل 

الرتكيب واألعامل الهندس��ية املدنية ل� 12 راداراً من 

.Ground Master 400 طراز

وهذا العقد جزءاً من برنامج القيادة والس��يطرة 

 Thales Raytheonوالذي تعترب SCCOA الجوي��ة

Systems املورد الرئييس له.

Thales Raytheon Systems رشك��ة  وتق��وم 

بتزويد القوات الجوية الفرنسية باملكونات الرئيسية 

لربنامج SCCOA، حيث يوفر هذا الربنامج قدرات 

إدارية آلية عالية وعاملية املستوى للعمليات الجوية، 

س��واء داخل املناطق الداخلية الرئييس بفرنسا أو يف 

مس��ارح العمليات خارج فرنس��ا، حيث يعتمد عىل 

مركز قيادة موحد للعمليات الجوية، مزود بوصالت 

بيان��ات عالية الرسع��ة، ودرجة عالية م��ن القدرة 

عىل العمل املش��رتك مع القوات املسلحة الفرنسية 

واألجنبية.

 Ground حصلت فرنس��ا س��ابقاً ع��ىل رادارات

Master لقواعده��ا العس��كرية يف ك��ورو، وني��س 

وليون. وقد تم تدش��ن ال��رادار يف كورو، وهو األول 

من نوعه الذي يدخل الخدمة التش��غيلية يف فرنسا، 

وذلك يف نوفمرب املايض.

وكام هو شأن رادارات Ground Master األخرى 

 ، SCCOA الت��ي تم إدماجها بالفعل ضم��ن برامج

س��وف تقرتن الرادارات الجديدة م��ع نظام القيادة 

والتحك��م الجوي ACCS يف حلف ش��امل االطليس  

الناتو، وس��وف توفر بالتايل مراقب��ة املجال الجوي، 

وهي مهمة ذات أولوية عالية مبوجب وضعية األمن 

الدائ��م للب��الد )PSP(، وكذلك اكتش��اف الدفاعات 

الجوية القامئة عىل األريض.

قال ج��ريوم بيندي��ل، الرئيس التنفي��ذي لرشكة 

Thales Raytheon Systems يف فرنس��ا: "إن رشكة  

Thales Raytheon Systems لفخورة بأن تس��اهم 

براداراتها من ط��راز Ground Master يف تحديث 

ق��درات املراقبة الجوية يف فرنس��ا، التي هي جارية 

بالفعل من خالل تس��ليم هذه الرادارات التي تعترب 

أحدث جيل ألجل قواعدها يف كوروونيس وليون"•

رادارات Ground Master  تسهم يف تعزيز قدرات املراقبة اجلوية يف فرنسا

تقارير
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تصدير الثورة  اإليرانية من جديد 
إن طريق تحرير فلسطني مير عر اليمن، ويجب علينا أن ندعم املسلمني الذين يحاربون أعداء اإلسالم وسنواصل 

هذه السياس��ة"، بهذه العبارات اس��تقبل عيل أكر واليتي مستش��ار املرش��د األعىل اإليراين  يف طهران وفداً من 

العل��امء الزيديني اليمنيني يف طهران 18 أكتوب��ر 2014 معلناً وللمرة األوىل الدعم اإليراين ل جامعة " انصار الله 

" الحوثي��ة داعي��اً الحوثيني للعب " دوراً مامثالً لدور حزب الله يف لبنان" . أعلنت طهران س��يطرتها عىل مفاتيح 

الحكم يف أربع عواصم عربية، العراق س��وريا لبنان واليمن، فكي��ف ميكن مواجهة املرشوع اإليراين؟ وهل ميكن 

احتواء التمدد الشيعي يف دول الخليج واملنطقة العربية؟.

ترس��م السياسة الخارجية اإليرانية وفق رؤية تزواج املذهب الشيعي االثني عرشي  بالتاريخ  الفاريس ومتزج 

املصالح السياسية بالتوجهات املذهبية فإذا تعارضت إحداهام أو تصادمت كانت الغلبة للمصالح السياسية عىل 

الدوام، إذ تنص املادة )154(  من الدس��تور اإليراين الصادر عام 1980 عىل ان " جمهورية إيران اإلس��المية تقوم 

بدعم النضال املرشوع للمستضعفني ضد املستكرين يف أية نقطة من العامل" أي التدخل يف شؤون الدول االخرى 

بنص دستوري رصيح ويف ظل سياسة خارجية توسعية تجملها التقية السياسية، وظفت جمهورية املاليل بعد ثورة 

الخميني عام 1979 فكرة "والية الفقية" بدعوى نيابة اإلمام املهدي يف عرص الغيبة الكرى لنرصة املس��تضعفني 

واملظلومني، فأصبحت  إيران حاضنة ومصدرة للمذهب الشيعي. 

تزامن طرح مرشوع تصدير الثورة اإليرانية مع نجاح الثورة عام 1979، إال أن حرب الثامين سنوات بني العراق 

وإيران أعاقت املرشوع ومن ثم وفرت الس��احة العراقية بع��د االحتالل األمرييك للعراق البيئة الحاضنة ملرشوع 

تصدير الثورة ومنذ أن ش��كل االئتالف الش��يعي الحكومة العراقية بدأت الطموحات اإليرانية تطفو عىل السطح 

وظهر جلياً بان السياسة العراقية أصبحت تدار من طهران، فالحرس الثوري اإليراين ميارس دوراً مركزياً يف العراق، 

وواش��نطن تدرك الدور الذي يلعبه الجرنال قاس��م س��ليامين قائد فيلق القدس ولطاملا غضت الطرف عن نفوذه 

املتصاعد يف بغداد والرشق األوس��ط، وقد اظهرت وثيقة "رسية" صادرة من "املجلس األعىل للثورة اإلس��المية" 

يف العراق الذي يتزعمه "عبد العزيز الحكيم "، عن تفاصيل مخطط املد الش��يعي يف الدول العربية واإلس��المية، 

حيث أوىص املؤمتر التأسييس لشيعة العامل يف مدينة "قم" اإليرانية عدد من التوصيات أبرزها : تأسيس "منظمة 

املؤمتر الشيعي العاملي" مقرها إيران، وفروعها يف كافة أنحاء العامل، اقتباس  تجربة الشيعة يف العراق التي يصفها 

ب��� "الناجحة" لتعميمها يف الدول اإلس��المية األخرى، ويف مقدمتها الس��عودية واألردن واليمن ومرص والكويت 

واإلمارات والبحرين والهند وباكستان وأفغانستان. والتأكيد عىل الخطة الخمسينية والعرشينية والبدء بتطبيقها 

فوراً. والخطة الخمس��ينية وهي خطة رسية لتصدير الثورة ونرش التش��يع والس��يطرة ع��ىل منطقة الخليج وما 

جاوره��ا خالل مدة تصل إىل خمس��ني عاماً وضعها األمام الخميني وأعاد تش��كيلها مهندس السياس��ة اإليرانية 

محمد جواد الريجاين وقد أثبتت مراقبة السياسات اإليرانية والشواهد الواقعية مصداقية الخطة، وتعطي مملكة 

البحرين مثاالً صارخاً عىل املخطط اإليراين ل "تصدير الثورة "

اليوم متر املنطقة مبرحلة مخاض س��يايس تس��توجب من ال��دول الخليجية والعربية اس��تيعاب خطر األطامع 

اإليرانية يف الخليج واملنطقة العربية، املرشوع اإليراين اليقبل حسن النيات، فالنظام اإليراين يحرض عىل حاممات 

ال��دم يف س��وريا والعراق من خالل دعم نظاميهام ومن خالل االرشاف عىل ودعم الفصائل الش��يعية املس��لحة، 

بالتزامن مع بروز تنظيم الدولة االس��المية يف العراق وس��وريا "داعش"،  يف ظل سياس��ة شحن طائفي مذهبي 

مس��تمرة، فإليران أهداف كرى يف سياس��تها االقليمية وهي تبحث عن غنيمة كرى، ليس فقط يف الخليج، بل يف 

الرشق األوسط غنيمة تعكس محورية الدور اإليراين  مبباركة أمريكية •

مــــدارات

بقلم :
عائشة املري

aisha.almarria@gmail.com                  
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بوينج تسلم أحدث طائراتها من طراز P-8I إىل الهند

 P-8 برنامج الطائرة
من شركة بوينج 

يسري وفق الربنامج 
واللجدول الزمني 

احملدد سلفًا وطبقًا 
للميزانية

قام��ت رشكة بوين��ج بتس��ليم طائرتها السادس��ة من طراز 

P-8I املخصصة للدوري��ات البحرية إىل الهند طبقاً للموعد 

الزمني املحدد يف الرابع والعرشين من ش��هر نوفمرب املايض 

يف قاع��دة Rajali الجوية الخاصة بس��الح البحرية الهندية، 

لتنضم بذلك إىل ش��قيقاتها الخمس األخريات التي يستخدم 

سالح البحرية. 

وتعترب الطائرة P-8I  جزءاً من عقد ثنايئ ينص عىل توريد 

مثاين طائرات والذي جرى توقيعه يف عام 2009. ومن املقرر 

أن يتم تسليم آخر طائرتن يف عام 2015.

ورصح »دني��س سوانس��ون«، نائب رئي��س رشكة بوينج 

لشؤون الدفاع والفضاء واألمن يف الهند، بأن "وصول طائرات 

P-8I إىل الهن��د يعترب إنجازاً كبرياً بالنس��بة لربنامج الطائرة، 

ويعترب ش��اهداً عىل نجاحنا يف تس��ليم الطائرات يف املوعد 

الزمني املحدد س��لفاً. وينفذ س��الح البحري��ة الهندية حالياً 

سلس��لة من املهام باستخدام الطائرات الخمس األوىل، ومن 

املق��رر أن تبدأ الطائرة السادس��ة اختباراته��ا الجوية خالل 

الشهور القليلة القادمة".

وتستخدم الطائرة P-8I نفس التصميم املتبع يف الطائرة 

املدنية بوينج 737، وتعترب بالنس��بة لسالح البحرية الهندية 

اللنس��خة املقابلة للطائرة P-8A Poseidon التي تنمتجها 

رشكة يوينج لسالح البحرية األمريكية.

وال تض��م الطائ��رة P-8I خصائص التصمي��امت الهندية 

الفريدة فحسب، بل تستخدم أيضاً األنظمة الفرعية/الثانوية 

املصنوع��ة يف الهن��د التي ج��رى إنتاجها لتلبي��ة متطلبات 

الدوري��ات البحرية التي ينفذها س��الح البحري��ة الهندية. 

وتتميز الطائرة P-8I بتصميمه��ا املفتوح وتقنياتها الحديثة 

 advanced يف مجال أنظمة االستش��عار وشاش��ات العرض

sensor and display technologies باإلضاف��ة إىل وجود 

قاعدة كبرية من الرشكات املوردة عىل مستوى العامل، عالوة 

عىل توافر قطع الغيار وأجهزة/معدات الدعم واملساندة.

رشاكة عظيمة
 P-8 ورصح م��ارك جوردان، مدير الربنامج الخارجي للطائرة

برشك��ة بوينج، ب "أنن��ا نتمتع برشاكة عظيم��ة مع الهند، 

وهي الرشاكة التي ساعدتنا يف تنفيذ الربنامج طبقاً للجدول 

الزمني املحدد سلفاً وطبقاً للميزانية املوضوعة أيضاً".

وم��ن أجل توخ��ي الدقة والج��ودة عند تصمي��م وبناء 

الطائرت��ن P-8I and the P-8A يس��تخدم الفري��ق الذي 

تق��وده رشكة بوين��ج عملية مبتك��رة يف التصني��ع واإلنتاج 

تعتم��د عىل نف��س النظ��ام املس��تخدم يف إنت��اج الطائرة 

املدني��ة بوينج 737. ويرشف عىل بن��اء الطائرة P-8I فريق 

 CFM تصنيعي بقيادة رشكة بوينج يضم ممثلن عن رشكات

 International, Northrop Grumman, Raytheon,

 Spirit AeroSystems, BAE Systems and GE

.Aviation

وتحتف��ظ رشكة بوينج بحضور الفت ومميز يف الهند منذ 

س��بعن عاماً بفطائراتها التجارية التي متثل العمود الفقري 

لصناع��ة الطريان امل��دين يف الهند. وقد ب��دأ الجيش الهندي 

مؤخراً يف لعب دور بارز يف مجال تحديث القوات املس��لحة 

ورفع درجة استعدادها لتنفيذ املهام.

وترك��ز رشك��ة بوينج حالياً ع��ىل عامل الج��ودة عند 

التعام��ل م��ع عمالئه��ا الهن��ود، وذلك باالعت��امد عىل 

التقنيات الحديثة والطائ��رات الفائقة األداء، عالوة عىل 

تقديم خدمات الدعم واملس��اندة طوال العمر االفرتايض 

ملنتج��ات الرشكة. وتحرص رشكة بوينج أيضاً عىل عنرصي 

الج��ودة والقيمة يف قط��اع الفضاء الهن��دي عن طريق 

تطوي��ر الرشكات الهندية املحلية وإقامة رشاكات تجارية 

والتعاون الثنايئ يف مجايل البحوث والتطوير بالتعاون مع 

الرشكات واملؤسسات الهندية املعنية•

املراقبون يصفون احلدث ب "اإلجناز الكبري"
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تقاريرتقارير

Sprung قدمت حلوال لبناء املرافق على مدى أكرث من قرن

"بعد أن بدأت رشك��ة Sprung يف تصنيع املنتجات 

 custom )املصنوع��ة من القامش الخش��ن )الكتان

canvas products مثل الخي��ام واملراتب وأغطية 

العربات يف املناطق الغربية من أمريكا الش��املية، 

أصبح اسم الرشكة مرادفاً لالبتكار منذ عام 1887".

تعترب رشك��ة Sprung Structures، التي تتخذ من 

العاصم��ة البحرينية املنامة مقراً له��ا، رشكة تابعة 

ملجموع��ة Sprung Group of Companies التي 

نجحت يف بناء سمعة دولية واسم عاملي لها بفضل 

منتجاتها التي تلب��ي احتياجات اآلالف واآلالف من 

االس��تخدامات املختلفة يف أكرث م��ن 90 دولة عىل 

مستوى العامل.

وتعترب رشكة Sprung Structures صاحبة ابتكار 

 stressed membrane الهياكل الشبكية املدعومة

structure الت��ي جرى تصميمه��ا لتلبية متطلبات 

دول الع��امل بالنس��بة للمس��احات املغلقة برسعة 

وبطريقة اقتصادية يف آن واحد.

وتعتم��د ه��ذه املنتج��ات املبتكرة عىل اس��تخدام 

 architectural membrane panels األلواح املعامرية

التي توض��ع تحت ضغط كبري داخ��ل هيكل مصنوع 

 non-corroding م��ن مادة األملنيوم املضادة للص��دأ

 Sprung وتؤم��ن رشكة  aluminum substructure

Structures منتج��ات اختيارية عازل��ة موفرة للطاقة 

 optional superior performing energy efficient

insulation package يرتاوح عرضها بن تسع�ة أمتار 

هياكل هندسية قابلة للرتكيب السريع

substructure  واأللي��اف فائق��ة األداء بعمره��ا 

االفرتايض الطويل بصورة ال ميكن تصديقها. 

 performance كام يتمي��ز الش��بك املع��امري

architectural membrane بقدرت��ه ع��ىل تأمن 

الحامي��ة الالزمة ض��د الظروف واألح��وال الجوية، 

وتصل مدة الضامن املمنوحة لها إىل عرشين عاماً.

وتتضم��ن الخصائ��ص والفوائد الت��ي تتمتع بها 

بإمكاني��ة   Sprung Structures رشك��ة  هي��اكل 

تس��ليمها وتش��ييدها برسعة، ونظافة مس��احاتها 

الداخلي��ة وقدرته��ا عىل ع��زل الحرارة م��ع توفري 

الطاق��ة، وإمكانية تكرار نف��س التصميم الواحد يف 

أماكن عدة مع قلة املواد الالزمة للبناء. ويتم تصنيع 

كل هيكل من الهياكل من مواد عىل أعىل مس��توى 

م��ن الجودة، ع��الوة عىل إخض��اع كل هيكل منها 

لالختبار باستخدام أدق املقاييس واملعايري. وتحتوي 

الهياكل الداخلية substructure عىل سبيكة عالية 

الق��وة مصنوعة من مادة األملني��وم، وتتميز بطول 

عمره��ا االفرتايض دون ف��رتة زمنية مح��ددة. وقد 

تم تصميم هي��اكل Sprung بحيث تفي، الرشوط 

واملستويات القياسية واملعيارية العاملية املوضوعة، 

وميكن تجهيزها خالل ثالثة أسابيع من تقديم طلب 

الرشاء.

ك��ام أن منتجاتن��ا وهياكلنا مصمم��ة ومصنعة 

بحي��ث تكون س��هلة الحرك��ة، وميك��ن تجميع أو 

تفكيك هياكل Sprung إىل أجزاء ثم إعادة تركيبها 

لتالئم األغراض املطلوبة.

وتص��ل املكونات واألج��زاء إىل موق��ع الرتكيب 

وهي س��ابقة التجهيز، يوتم بن��اء األقواس وتركيب 

الش��بكات الخارجية exterior membrane خالل 

أي��ام قليلة من ب��دء العمل. ونتيج��ة لذلك، تتمتع 

كافة الخدمات التي يقدمها املقاول بس��قف فوقي 

يف وقت مبكر من بدء عملية البناء والرتكيب، األمر 

الذي يسمح ببناء املباين الالزمة حتى يف أشد شهور 

السنة حرارة بأقل وقت ممكن من التأخري.

وتشمل االستخدامات العسكرية ملنتجاتنا حظائر 

امليدانية  الطائرات واملستودعات/املخازن  )هناجر( 

وصيانة املركبات وتخزين املواد اللوجستية، ومرافق 

التوجي��ه املعني والراحة والرتفي��ه الخاصة بالجيش 

MWR Facilities ، ومبان��ئ املراقب��ة والتحك��م 

ومستودعات املواد السائبة bulk storage وإرسال 

مواد الش��حن واس��تقبالها وحظائر املواد الحساسة 

للظروف الجوية•

منتوجات وهياكل 
Sprung مصممة 

ومصنعة لتكون 
سهلة احلركة، 

وميكن جتميع أو 
تفكيكه إىل أجزاء ثم 

إعادة تركيبها

و60 مرتاً بغض النظر عن الطول.

وتتمي��ز الهي��اكل املصنوعة من م��ادة األملنيوم 

 non-corroding aluminum للص��دأ  املض��ادة 
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Kärcher Futuretech GmbH تعرض أحدث أجهزة إزالـة التلـوث
اجلهاز اجلديد يعتمد على تصميم هندسي عبارة عن قفص مقفول

"تعم��ل رشكة Kärcher Futuretech GmbH، التي تتخذ من مدينة  ش��توتجارت األملانية 

مقراً رئيسيا لها، عىل تطوير وتصنيع وتسويق املنتجات واألجهزة عىل مستوى العامل لخدمة 

مهام االنتشار الرسيع يف مناطق الكوارث والحاالت الطارئة الصعبة"

م��ن املقرر أن تعرض رشك��ة Kärcher Futuretech GmbH ألول م��رة يف معرض أيدكس 

2015 بأبوظب��ي أحدث أجهزتها الخاصة بإزالة التلوث، وهو الجهاز الذي يطلق عليه اس��م 

 Cage Based Modular Decon "جه��از إزالة التلوث الهنديس املبنى عىل نظرية القفص"

. System

 Cage Based Modular "ويتمي��ز "جهاز إزالة التلوث الهنديس املبنى ع��ىل نظرية القفص

Decon System بتصميم هن��ديس فريد، وهو ما يحعله حالً مرناً إلزالة التلوث. فالجدران 

الحامئي��ة العازلة لجس��م الجه��از مصنوعة من أل��واح خفيف الوزن ولكنه��ا مصنوعة من 

. lightweight but durable glass البالستيك املقوى بالزجاج واأللياف

ويتكون الجهاز من منصه طولها 20 قدماً مع وجود توصيالت مصممة الس��تيعاب حاويات 

نق��ل املياه مبق��اس X 6 3 التي ميكن وضعها فوق منصة النقل تبع��اً للغرض املطلوب. كام 

أن صهاريح املياه املس��تخدمة يف عملية التنقية املستقلة مجهزة بعدد لقياس مستوى املياه 

وعامل تدفئة ملنع املياه من التجمد ومضخة لرفع املياه.

وتبع��اً لعملية التنقية املطلوبة يتم تزويد األجهزة بأنظم��ة تطبيق applicators ومكونات 

مختلفة إلزالة التلوث عن املركبات واألفراد واملعدات واألجهزة الحساس��ة واألجزاء الداخلية 

 chemical واملراف��ق واملباين. ك��ام ميكن أن نضيف إىل املنصة نظاماً لنقل امل��واد الكياموية

transport module ونظ��ام نق��ل مس��اعد accessory transport module ونظام مولد 

كهريب generator module ونظام للخلط mixing module إلضافة املواد الكياموية.

وتعمل رشكة Kärcher Futuretech GmbH، التي تتخذ من مدينة  ش��توتجارت األملانية 

مقراً رئيسياً لها، عىل تطوير وتصنيع وتسويق املنتجات واألجهزة عىل مستوى العامل لخدمة 

مهام االنتش��ار الرسيع يف مناطق الكوارث والح��االت الطارئة الصعبة. وتطرح الرشكة حلوالً 

يف املج��االت التالية: أنظمة إمداد املياه Water Supply Systems وأنظمة التوريد املتحركة 

Mobile Catering Systems وأنظم��ة التخييم امليدانية Field Camp Systems وأنظمة 

 CBRN )Chemical, الحامية ضد األس��لحة الكياموية والبيولوجية واإلش��عاعية والنووي��ة

Biological, Radiological, and Nuclear( Protection Systems  وق��د انطلقت رشكة 

 Alfred يف عام 2005 وأصبحت رشكة مستقلة تابعة لرشكة Kärcher Futuretech GmbH

Kärcher GmbH & Co. KG  ويعمل بالرشكة حالياً حوايل 140 موظفاً•

 Kärcher Futuretech تطرح
 Cage Based جهاز GmbH
 Modular Decon System

بتصميم هندسي ليقدم حالً مرنًا 
إلزالة التلوث



تق��دم دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة منوذج��اً فريداً 

يف التنمية والحكم الرش��يد، فمنذ قي��ام دولة االتحاد يف 

الثاين من ديس��مرب عام 1971، والتطور هو الس��مة التي 

متي��ز تجربة التنمية والحك��م يف الدولة، وهذا يتضح من 

حجم التح��والت الهائلة التي ش��هدتها الدولة ليس عىل 

املس��توى الس��يايس فقط، ولكن عىل املستوى االقتصادي 

واإلنس��اين أيضاً. وما حققته من إنج��ازات هائلة جعلت 

م��ن الصحراء مروج��اً خرضاء ومب��اٍن ش��اهقة ومصانع 

تواكب أحدث التقنيات العلمية، ومدارس تنترش يف أرجاء 

الدولة، وجامعات تش��هد عىل نهضته��ا العلمية الواعدة، 

وبنى تحتية تضارع مثيالتها يف الدول املتقدمة، إن مل تكن 

تفوقها. 

إن "رؤي��ة اإلم��ارات 2021"، الت��ي تس��عى إىل جعل 

دولة اإلم��ارات العربية املتحدة واح��دة من أفضل دول 

العامل يف العيد الخمس��ن إلنشائها تجسد بوضوح طموح 

اإلم��ارات نح��و تحقيق املرك��ز األول يف املج��االت كافة، 

فهي تري��د أن تكون الحكومة اإلماراتي��ة يف املركز األول 

عاملي��اً يف الخدمات الذكية بحل��ول عام 2021، وأن تكون 

دول��ة اإلمارات العربية املتحدة يف املرك��ز األول عاملياً يف 

مج��ال جودة البني��ة التحتية يف النقل الج��وي والبحري، 

وجودة الطرق وس��هولة مامرسة األعامل، وغريها العديد 

من املجاالت التي تجس��د فلس��فة التنمي��ة يف اإلمارات، 

واملقومات الت��ي ترتكز عليها من أج��ل مواصلة التفوق 

والريادة إقليمياً وعاملياً.

ومن الطبيعي مع دولة تس��عى إىل املركز األول خالل 

الس��نوات القليلة املقبلة أن تشهد تطوراً متنامياً من عام 

إىل آخ��ر، وقد كان عام 2014 مبا تحقق فيه من إنجازات 

نوعية عىل املس��تويات كافة دليالً ع��ىل حيوية النموذج 

اإلمارايت يف التنمية والحكم الرشيد.

إنجازات اإلمارات النوعية يف عام 2014 
اس��تطاعت دولة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة أن تعزز 

مكانتها عىل خريطة الدول املتقدمة عام 2014، وهذا ما 

ميكن تناوله من خالل املحاور اآلتية:

أوالً: أداء دبلومايس فاعل ومتميز يعزز مكانة اإلمارات 

الخارجية

نجح��ت الدبلوماس��ية اإلماراتي��ة يف أن ترس��يخ أقدامها 

وتحقي��ق حض��ور متزايد، لي��س عىل مس��توى املنطقة 

والوطن العريب فقط، بل عىل مستوى العامل كله. ويالحظ 

املتابع للدبلوماس��ية اإلماراتية عام 2014 أنها استطاعت 

أن تحق��ق أهداف الدولة يف الخارج، وضمنت لها حضوراً 

مؤثراً من خالل املش��اركة يف القمم واالجتامعات الدولية 

مع وداع عام 2014 وقدوم عام 2015، 

هناك فرصة لرصد إنجازات التنمية 

والتطور يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، يك يكون هذا الرصد حافزاً 

ملواصلة مسرية النهضة والتحديث، فضالً 

عن كون النجاح يوفر بحد ذاته وقوداً 

يشحذ الهمم ويعزز دافعية العمل 

واإلنتاج. ومن هذا املنطلق فإن مجلة 

"درع الوطن" تقدم حصاد النجاح 

التنموي يف عام 2013، الذي ميثل محطة 

نوعية فارقة يف مسرية االتحاد، من حيث 

املؤرشات اإليجابية املحققة والنجاحات 

التنموية التي توزعت عىل مختلف 

املجاالت والقطاعات.

إعداد: التحرير

اإلمارات نموذج 
فريد في التنمية 

والحكم الرشيد
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جنحت الدبلوماسية 
اإلماراتية يف أن 

ترسخ أقدامها بدعم 
شركائها اإلقليميني 

والدوليني

الك��ربى خ��الل الف��رة املاضية، وم��ن بن ه��ذه القمم 

والفعاليات كانت قمة حلف ش��امل األطليس "الناتو" يف 

مقاطعة ويل��ز، و"مؤمتر باريس حول األمن والس��الم يف 

العراق" و"االجت��امع الوزاري ملجلس األمن الدويل"، هذا 

إىل جانب اللقاءات واالجتامعات التشاورية واالجتامعات 

الثنائية عىل هامش الدورة التاس��عة والس��تن للجمعية 

العام��ة لألمم املتحدة املنعقدة ه��ذه األيام يف نيويورك، 

فض��الً عن "قمة القادة لتغري املناخ 2014"، وكذلك "قمة 

مجلس األمن الدويل"، التي ترأسها الرئيس األمرييك باراك 

أوباما مؤخراً، حول مسألة املقاتلن اإلرهابين األجانب.

 والواق��ع أن الدبلوماس��ية اإلماراتية تتمتع بعدد من 

املزايا املهمة، فهي دبلوماس��ية نشطة وفعالة وطموحة، 

ولديه��ا رغب��ة كبرية يف االس��تفادة من املكان��ة املتميزة 

للدولة عىل املس��توى العاملي، من أج��ل بناء املزيد من 

العالق��ات، ومن أجل تحقيق املزيد من الطموحات التي 

تتعلق بتقدم املكانة العاملية للدولة يوماً بعد يوم؛ لوضع 

اس��مها بن دول العامل األفضل مكانة، وهو ما عربت عنه 

بوضوح اسراتيجية وزارة الخارجية لألعوام 2014–2016، 

والتي تهدف إىل املحافظة عىل مواقف سياس��ية واضحة 

تدع��م عالقة الدولة م��ع رشكائها اإلقليمي��ن والدولين، 

وتس��هم يف دعم السياس��ات االقتصادية االس��راتيجية، 

وتس��هل منو العالق��ات االقتصادية واس��تثامرات الدولة 

يف الخ��ارج، وتضمن رعاية مواطنيه��ا يف الخارج. أما عن 

أبرز إنجازات الدبلوماس��ية اإلماراتية عام 2014، فيمكن 

اإلشارة إىل النجاحات اآلتية:

1. موافقة الربملان األورويب يف ش��هر فرباير 2014 عىل 

إعف��اء املواطن��ن اإلماراتي��ن من الحصول عىل تأش��رية 

"ش��نغن" الخاص��ة بالدخول إىل دول االتح��اد، وكان من 
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الالفت للنظر أن هذه املوافقة جاءت بأغلبية 523 عضواً 

من مجموع 577 عضواً، يف إش��ارة إىل مدى القبول الذي 

تحظى ب��ه دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل الس��احة 

األوروبية، ومدى الحرص عىل فتح األبواب أمام مواطنيها 

لدخول دول االتحاد األورويب من دون أي معوقات. وهذا 

اإلنجاز ه��و أحد إنج��ازات الدبلوماس��ية اإلماراتية عام 

2014، الت��ي نجحت يف تعزيز ص��ورة اإلمارات اإليجابية 

يف العامل أجمع. 

2. انضامم دولة اإلمارات العربية املتحدة عضواً رسمياً 

مش��اركاً إىل لجنة املس��اعدات اإلمنائي��ة التابعة ملنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية يف ش��هر يوليو 2014، وهذا 

إمنا يؤكد املوقع املحوري لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

عىل خريط��ة الدعم اإلمن��ايئ الدويل، وكي��ف أنها غدت 

عنرصاً أساسياً يف املنظومة العاملية لتعزيز التنمية والتقدم 

يف الع��امل. ومل يأت انضامم اإلم��ارات إليها من فراغ، وإمنا 

نتيجة ملساهامت رائدة وفاعلة يف مجال تقديم املساعدة 

لكل الدول واملجتمعات التي تحتاج إليها، وقد كش��فت 

لجنة املس��اعدات اإلمنائي��ة ذاتها يف ش��هر إبريل 2014 

ع��ن أن دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة احتلت املرتبة 

األوىل عاملي��اً كأكرث الدول املان�حة للمس��اعدات اإلمنائية 

الرس��مية مقارنة بدخله��ا القومي اإلج��اميل لعام 2013 

بقيم��ة أكرث من خمس��ة ملي��ارات دوالر، وذلك بعد أن 

كان��ت يف املركز ال�19 يف عام 2012، وه��ذا اإلنجاز أيضاً 

هو مثرة للدبلوماس��ية اإلماراتي��ة التي عملت عىل تعزيز 

النهج اإلنس��اين لإلم��ارات، والرويج للمب��ادرات الخالقة 

التي أطلقتها الدولة بهدف مواجهة التحديات اإلنس��انية 

يف العامل أجمع. فقد قامت الدبلوماسية اإلماراتية بجهود 

مكثفة وتحرك نشط، من أجل العمل عىل احتواء العديد 

من حاالت التوتر واألزمات والخالفات الناشبة، سواء عىل 

صعيد املنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دؤوب إىل تعزيز 

مختلف برامج مساعداتها اإلنس��انية واإلغاثية واإلمنائية 

واالقتصادي��ة املب��ارشة وغري املبارشة للعدي��د من الدول 

النامية، خصوصاً تلك التي تش��هد حاالت نزاع أو كوارث 

طبيعية، فضالً عن مس��اهامتها األخرى الفاعلة يف العديد 

من عملي��ات حفظ الس��الم، وحامية الس��كان املدنين، 

وإعادة اإلع��امر يف املناطق بعد انته��اء الرصاعات، وهو 

ما يجس��د رشاكتها املتميزة مع أطراف عدة، وتفانيها من 

أجل تحقيق األهداف النبيلة من صيانة واس��تقرار السلم 

واألمن الدولين. وقد أكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم، نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، أن الس��الم والعمل اإلنساين 

هام أهم ركائز السياسة الخارجية لدولة اإلمارات، مشرياً 

س��موه إىل أن املساهمة يف جهود التنمية الدولية تتصدر 

أجندة الدبلوماس��ية اإلماراتية، الس��يام أن عالقات دولة 

اإلم��ارات مع العامل تقوم عىل الس��الم والتنمية واالنفتاح 

عىل خيارات الصداقة مع الجميع.

 3. املس��اهمة يف اس��تضافة اإلم��ارات للعدي��د م��ن 

الفاعلي��ات املهم��ة، كالقمة العاملية للطاق��ة عام 2019: 

فقد عززت دولة اإلمارات مكانتها املرموقة عىل الس��احة 

الدولي��ة بفوزها ه��ذا العام باس��تضافة القم��ة العاملية 

للطاق��ة يف العام 2019 يف أبوظبي بعد أن فازت يف إنجاز 
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تاريخي باس��تضافة معرض "إكسبو- 2020" العاملي ألول 

مرة يف منطقة الرشق األوس��ط، والذي س��ينظم يف ديب، 

ويعد أكرب حدث عاملي من نوعه.

 4. نجحت دول��ة اإلمارات العربية املتحدة من خالل 

دبلوماسيتها النش��يطة، وعالقاتها القوية مع جميع دول 

العامل، من دون استثناء، إىل جانب اعتامدها مبدأ تسوية 

املنازع��ات بالطرق الس��لمية، كأحد املب��ادئ والثوابت 

يف سياس��تها الخارجي��ة، يف إثب��ات نفس��ها كإحدى أبرز 

الق��وى الفاعل��ة ذات التأث��ري عىل الصعيدي��ن اإلقليمي 

وال��دويل، وإحدى ال��دول ذات الدور الحي��وي يف إقرار 

الس��لم واألمن العاملين، ويبدو هذا جلياً يف الدور الذي 

تضطلع به يف إدارة األزمات التي متوج بها منطقة الرشق 

دبلوماسيتها 
النشطة واعتمادها 

مبدأ تسوية املنازعات 
بالطرق السلمية مبدأ 

ثابتة يف السياسة 
اخلارجية اإلماراتية

األوس��ط يف املرحلة الراهنة. وقد أكد ذلك، التقرير الثاين 

ألع��امل حكومة دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة خالل 

الف��رة 2013-2010، ال��ذي قال إن السياس��ة الخارجية 

اإلماراتية حققت إنجازات عدة يف التفاعل مع التحوالت 

املفاجئة يف املنطقة، من خالل اس��تثامر مصادر القوة يف 

الدبلوماس��ية لخدم��ة املصالح الحيوي��ة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، والرويج ملكانة الدولة كقوة خري وسالم 

وتنمية يف املنطقة والعامل.

وقد نجح��ت الدبلوماس��ية اإلماراتية، بقيادة س��مو 

الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بامتياز 

يف اجتامع��ات ال��دورة ال���69 للجمعي��ة العام��ة لألمم 

املتحدة يف شهر سبتمرب 2014، وقد ظهر ذلك جلياً خالل 

النقاشات مع رؤس��اء الدول، عرب االجتامعات التشاورية 

والثنائية املختلفة، واألحاديث املش��ركة التي بيّنت مدى 

التزام الدولة باملواثيق العامة، وتعهدها باالس��راتيجيات 

األساس��ية يف االتفاقي��ات املختلف��ة الت��ي ت��م إقرارها، 

والسعي نحو تعزيز العمل العريب املشرك يف مواجهة أي 

نوع من املخاطر، أو التهديدات اإلرهابية التي تلوح قوالً 

يف أف��ق كثري من الدول الش��قيقة والصديقة، وتقع فعالً 

متعمداً يف عدد منها. 

إن دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويف إطار سعيها إىل 

القيام بدور أكرب عىل الساحة الدولية، تويل اهتامماً بالغاً 

بتنش��ئة جيل جديد من الدبلوماس��ين األكفاء من أبناء 

الوطن. ويف هذا الس��ياق جاء قرار صاحب السمو الشيخ 

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

مجلس ال��وزراء حاك��م ديب خالل العام 2014، بإنش��اء 

"أكادميية اإلمارات الدبلوماسية"؛ بهدف تحقيق أهداف 

اس��راتيجية عدة، من أبرزها: دعم السياس��ة الخارجية، 

وزيادة كفاءة الدبلوماسين عرب برامج التدريب، وإظهار 

دور الدولة يف مج��ال العالقات الدولية والدبلوماس��ية، 

وتعزيز العالقات مع الدول والقوى املؤثرة وتطويرها، يف 

إطار املصالح املشركة واالحرام املتبادل.

ومن أجل متكن "أكادميية اإلمارات الدبلوماس��ية" من 

تحقيق أهدافها، وخصوصاً فيام يتعلق بالنهوض بقدرات 

الدبلوماس��ين وتحقيق املزيد من األهداف االسراتيجية 

في��ام يتعلق بالعالقات الخارجي��ة للدولة، فقد نص قرار 

اإلنش��اء عىل اختص��اص األكادميية بالعم��ل كمركز فكر 

ودراس��ات، وإعداد البحوث والتقارير املتصلة بالعالقات 

الدولي��ة والدبلوماس��ية، ورص��د املواق��ف واآلراء حيال 

أبرز القضاي��ا التي تهم الدولة، وبن��اء قاعدة معرفية يف 

مجال العالقات الدولية والدبلوماس��ية، من منطلق وعي 

الدولة بأهمية بناء عالقاتها الخارجية والدبلوماسية عىل 

أس��س علمية، ورضورة إمداد صانع��ي القرار بالخيارات 

والبدائ��ل واملعلومات حي��ال القضايا الطارئ��ة والقضايا 

محل االهتامم، سواء يف الشأن املحيل أو الدويل؛ ملساعدة 

متخ��ذي القرار يف صياغة السياس��ات واملواقف بش��أن 

ه��ذه القضايا، وكذلك من منطل��ق وعيها برضورة زيادة 

كفاءة ومؤهالت العاملن يف القطاع الدبلومايس مبختلف 
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تخصصات��ه، مبا يس��هم يف االرتقاء بأداء أعضاء الس��لك 

الدبلومايس اإلم��ارايت، األمر الذي يصب يف نهاية املطاف 

يف خدمة مصالح الدولة وتحقيق طموحاتها.

ثاني��اً: أداء اقتص��ادي متميز يف مختل��ف املجاالت: 

وهذا ما تعززه املراتب املتقدمة التي حصلت عليها دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة يف املؤرشات والتقارير الدولية 

التي تقيس مستوى التطور والتنمية يف دول العامل أجمع، 

ولعل أبرزها يف هذا الشأن:

 1. تب��وؤ املرتب��ة األوىل عاملي��اً يف الثق��ة بالحكومة 

واالقتصاد: حصلت دولة اإلمارات عىل املركز األول عاملياً 

يف م��ؤرش إدمل��ان للثقة 2014، حيث قف��زت من املرتبة 

السادس��ة عاملياً إىل املرك��ز األول عاملياً مبعدل 79 نقطة، 

ك��ا احتلت اإلمارات املركز األول عاملي��اً يف قامئة الدول 

الصاعدة عىل مؤرش الثقة العام، حيث أضافت 13 نقطة 

عىل رصيدها بني العامني 2013 و2014. واحتلت الدولة 

املركز األول عاملياً يف مؤرش الثقة بالحكومة، حيث بلغت 

نس��بة الثقة 88 يف املئة، كا احتل��ت املركز األول عاملياً 

أيض��اً مبؤرش الثقة يف متانة االقتصاد ب�نس��بة 82 يف املئة 

بحس��ب املؤرش الس��نوي الذي تصدره مؤسس��ة إدملان 

ومقرها نيويورك.

 2. األوىل عربي��اً والسادس��ة عاملياً يف م��ؤرش الحرية 

االقتصادي��ة: احتلّت اإلم��ارات املرك��ز األول بني الدول 

العربية، مناصفة مع األردن، يف تقرير الحرية االقتصادية 

2014، الصادر عن معهد فريزر الكندي املستقل للحرية 

االقتصادي��ة. وض��م هذا التقري��ر، الص��ادر يف العاصمة 

األردني��ة عان، 22 دولة عربي��ة، وحصلت فيه اإلمارات 

واألردن ع��ىل 8.1 نقاط، مقارنة ب�8 نقاط يف تقرير العام 

امل��ايض. كا جاءت يف املرتبة السادس��ة عاملياً بحس��ب 

هذا التقرير أيضاً، متقدمة عىل كندا وأس��راليا واململكة 

الباب لحريات أخرى". 

 3. الثالث��ة عاملياً يف مؤرش اس��تثارات البنية التحتية 

2014: قفزت اإلمارات درجة، لتأيت يف قامئة الدول العرش 

األوىل يف مؤرش االستثار يف البنية التحتية 2014، الصادر 

ع��ن رشكة »أركادي��س العاملي��ة« محتلة املرك��ز الثالث 

عاملياً، متقدمة عىل كندا، والس��ويد، والرنويج، وماليزيا، 

والواليات املتح��دة التي حلت يف املركز الثامن، واململكة 

املتحدة التي حلت يف املركز العارش. وقالت الرشكة التي 

تتخذ من أمسردام مقراً لها يف مقدمة النسخة الثانية من 

مؤرشها، إن دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تقدمت 

م��ن املركز الراب��ع يف مؤرش 2012، ج��اءت ضمن الدول 

الث��اث األوىل، بعد س��نغافورة، وقطر، بفضل التحس��ن 

الق��وي يف مش��هدها االقتصادي، ومن ضمنه االس��تثار 

املتزايد، واالس��تهاك الف��ردي. مضيفة أن دولة مبثل تلك 

الخطط االستثارية الجبارة، تعترب واعدة للمستثمرين.

وأش��ار التقرير إىل أن أكرث أسواق االستثار ديناميكية 

يف ال��رشق األوس��ط متثلت يف ال��دول الخليجي��ة ومنها 

اإلم��ارات، التي جاءت ضمن املراك��ز الثاثة األوىل. الفتاً 

النظر إىل أن تلك ال��دول الغنية، ذات القوة االقتصادية، 

متتل��ك أعىل صور االس��تثار م��ن أي مكان ع��ىل الكرة 

األرضية، مبعدل منو يف خدمات البناء يتجاوز أرقاماً ثنائية 

الخانة.

وأك��د التقري��ر أن تل��ك ال��دول، واإلم��ارات خاصة، 

اعتمدت عىل القروض الرخيصة لتمويل االستثار. معرباً 

عن توقعه بأنها ستعمد إىل تنويع مصادر متويلها بصورة 

أكرث اتس��اعاً، ودخول أسواق الرس��اميل لتمويل خططها 

اإلنفاقي��ة. ولقد اتس��م قط��اع الطاقة بالنض��ج يف هذا 

الخص��وص، يف ظل امتاك الرشق األوس��ط لتاريخ عريق 

من مشاريع املياه والطاقة املستقلة. ففي شهر أغسطس 

احتلت دولة اإلمارات 
املرتبة األوىل عامليًا 

يف كل من مؤشر 
الثقة باحلكومة 

ومؤشر الثقة يف متانة 
االقتصاد

املتحدة والواليات املتحدة والدمنارك. كا حلت اإلمارات 

يف املرك��ز الثال��ث يف التنظيم االقتص��ادي، واملركز ال�12 

يف م��ؤرش تنظيم س��وق العمل، واملركز ال���14 يف مؤرش 

األنظم��ة، واملركز ال�15 مب��ؤرش حرية التج��ارة الدولية، 

واملرك��ز ال�24 مبؤرش حجم الحكومة، واملركز ال�19 مبؤرش 

النظام القضايئ وحقوق امللكية. كا حلت يف املركز ال�92 

يف مؤرش أنظمة أسواق االئتان.

ويق��وم تقري��ر الحري��ة االقتصادية لل��دول العربية 

ع��ىل محاور عدة، أبرزها: اإلنفاق والرضائب واملش��اريع 

والقوانني التجارية واالقتصادي��ة واألمن وحقوق امللكية 

وإمكاني��ة الحصول ع��ىل النقد قانوني��اً، وحرية التجارة 

العاملية وتنظي��ات االئتان وقوان��ني العمل واألعال. 

وقال مايكل واكر، رئيس األبحاث يف معهد فريزر للحرية 

االقتصادية املش������ارك يف وض�����ع التقرير: "الحري����ة 

االقتصادية ترفع مس��توى الرخ����اء وتوفّر الوظ����ائف، 

وبالت��ايل تحّرر الناس من االعتاد عىل الحكومة مع فتح 
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2013، حازت رشكة الرويس للطاقة يف أبو ظبي عىل 825 

مليون دوالر عىل ش��كل س��ندات م��رشوع لدعم مصنع 

الش��ويهات 2 للطاقة وتحلية املي��اه، وهي خطوة عدتها 

وكال��ة التصنيف االئتامين س��تاندرد آند ب��ورز، انطالقة 

لسندات املرشوع، كآلية للتمويل.

 4. تبوؤ مرتبة متقدمة يف تقرير التنافسية االقتصادية 

عىل الصعي��د العاملي لعام 2014: وهذا ما أكده بوضوح 

"تقرير التنافسية العاملي" الصادر عن "املنتدى االقتصادي 

العاملي" )دافوس( لعام 2015-2014، حيث أشار التقرير 

إىل أن دول��ة اإلمارات العربية املتحدة تقدمت 7 مراتب 

يف التنافس��ية الكلية القتصادها خالل سنة واحدة لتحرز 

املرك��ز ال�12 عاملي��اً بعد أن كانت يف املرك��ز ال�19 العام 

امل��ايض، حي��ث حلت يف املرتب��ة األوىل عاملي��اً يف جودة 

الط��رق ويف غياب الجرمي��ة املنظمة ويف قل��ة التضخم، 

وجاءت يف املرتب��ة الثانية عاملياً يف مش��ريات الحكومة 

من التكنولوجيا املتقدم��ة ويف فعالية اإلنفاق الحكومي 

ويف ج��ودة البنية التحتية يف قطاع الطريان وقلة العقبات 

التجاري��ة، ويف املرتب��ة الثالث��ة عاملياً يف ثق��ة املواطنن 

بالحكومة والقيادة ويف قل��ة البريوقراطية الحكومية ويف 

جودة املوانئ ويف كفاءة اإلجراءات الجمركية واستقطاب 

التكنولوجيا عن طريق االس��تثامر األجنبي املبارش، فضالً 

عن اجتذاب املواهب املتخصصة يف بناء اقتصاد املعرفة. 

إضافة إىل ذلك فقد أشار التقرير إىل تحسن أداء اإلمارات 

يف 78 مؤرشاً فرعياً من أصل 114 مؤرشاً للتنافسية خالل 

ع��ام واحد فقط. واألمر الالفت للنظر يف هذا التقرير هو 

أن اإلم��ارات مبا حققته من إنجاز تاريخي يف هذا املجال 

تفوقت يف مؤرشات التنافسية عىل دول متقدمة يف العامل 

مثل كندا والدمنارك وكوريا الجنوبية وغريها، وهذا يؤكد 

أنه��ا قد أصبح��ت تنافس أكرث ال��دول تقدماً يف مجاالت 

حققت اإلمارات إجناز 
تاريخي يف مؤشرات 

التنافسية على دول 
متقدمة يف العامل

التنمية مبفهومها الشامل.

 5. تحقيق معدالت منو اقتصادي مس��تقرة خالل عام 

2014: ويف ه��ذا اإلطار أكدت م��ؤرشات "صندوق النقد 

ال��دويل" أن النم��و االقتص��ادي الحايل لدول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة مدفوع بنم��و متس��ارع يف قطاعات 

االقتصاد غري النفطي، وترجح بيانات الصندوق أن يسجل 

هذا االقتصاد منواً بنح��و %5.5 خالل العام الجاري، وأن 

يس��تمر هذا النم��و املرتفع خالل األع��وام املقبلة أيضاً، 

مدعوماً باالس��تثامر يف املرشوعات الجديدة يف قطاعات 

الخدم��ات، وع��ىل رأس��ها قط��اع الس��ياحة والخدمات 

اللوجستية والخدمات املالية والقطاع العقاري، مستفيداً 

يف هذا األمر من استضافة الدولة  »معرض إكسبو الدويل 

2020«، ع��الوة عىل االس��تثامرات الواس��عة يف قطاعات 

الطاق��ة املتجددة والصناعات غ��ري التقليدية التي بدأت 

فيها الدولة منذ سنوات، وحققت فيها تقدماً كبرياً.

وع��ىل الصعيد االقتص��ادي، توضح البيان��ات الخاصة 

مبؤرشات الهي��كل االقتصادي أن بني��ة االقتصاد اإلمارايت 

تتس��م بالق��وة، وه��ذا ما يعكس��ه ارتفاع مؤرش نس��بة 

االس��تثامر إىل النات��ج املح��يل اإلج��اميل، حي��ث أوضح 

تقري��ر مؤمتر األمم املتحدة للتج��ارة والتنمية )أونكتاد( 

أن االس��تثامر األجنبي املبارش يف اإلمارات ارتفع بنس��بة 

%25 ليص��ل إىل 10 ملي��ارات دوالر، أي نحو 36.7 مليار 

درهم يف ع��ام 2013. وحلت اإلمارات يف املرتبة ال�13 يف 

قامئ��ة االقتصادات الواعدة يف االس��تثامر األجنبي املبارش 

بن عامي 2015-2013، يف تقرير االستثامرات األجنبية يف 

األسواق الصاعدة لعام 2013.

وإضافة إىل ذلك، تضاعف فائض ميزان املدفوعات يف 

اإلم��ارات ليصل إىل 77.3 مليار درهم عام 2013 بنس��بة 

من��و بلغ��ت ٪112 مقارنة م��ع 36.4 ملي��ار درهم عام 

2012، وفقاً للبيانات الصادرة عن املرصف املركزي. عالوة 

عىل انخفاض مؤرش نس��بة املديوني��ة الخارجية وارتفاع 

معدالت االس��تهالك، والس��يام اس��تهالك الطاقة، وزيادة 

كمية النفايات الناجمة عن األنشطة الصناعية والزراعية 

والبلدية والبناء والتشييد.

 6. تب��وؤ املرتبة الثالثة بن أك��رب دول العامل يف إنتاج 

الطاق��ة الشمس��ية يف التقرير الس��نوي الص��ادر حديثاً 

عن "ش��بكة سياس��ات الطاقة املتجددة للق��رن الحادي 

والعرشي��ن")REN21(، وه��ي م��ن أك��رب املؤسس��ات 

واملنتدي��ات الدولية، التي تضم تحت مظلتها الحكومات 

واملنظ��امت الدولي��ة واالتحادات الصناعية ومؤسس��ات 

املجتم��ع املدين والعل��امء واألكادميي��ن املهتمن بقضايا 

الطاق��ة املتج��ددة، حيث حلت دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة يف املرتب��ة الثالث��ة ب��ن أك��رب منتج��ي الطاقة 

الشمس��ية املركزة عىل مس��توى العامل يف عام 2013، ومل 

يس��بقها يف ذلك س��وى دولتن هام: إس��بانيا والواليات 
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املتحدة األمريكية، اللتان حلتا يف املرتبة األوىل والثانية.

وي��أيت تفوق اإلمارات العربية املتحدة عىل املس��توى 

العاملي عىل هذا النحو ليمثل حلقة جديدة يف مس��ريتها 

املثم��رة، ليس يف مج��ال إنتاج الطاقة الشمس��ية املركزة 

فق��ط، ولكن يف مج��ال الطاق��ة املتجددة بش��كل عام، 

وكذل��ك عىل طريق التح��ول إىل عرص الطاق��ة النظيفة، 

ولريس��م بوضوح مالمح الدور القي��ادي للدولة يف مجال 

التحول إىل طاقة املس��تقبل، وخصوصاً أن احتاللها هذه 

املرتبة املتقدم��ة وضعها يف مرتب��ة متقدمة عىل معظم 

الدول الصناعية الكربى، ووضعها يف صدارة جميع الدول 

النامي��ة والدول الصاع��دة عىل املس��توى العاملي، فضالً 

عن تصدرها ترتي��ب الدول العربية ودول منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا.

ثالث��اً: مؤرشات األداء الحكوم��ي )اإلمارات األوىل يف 

مجال الكفاءة الحكومية عام 2014(: 

ج��اءت دولة اإلمارات العربية املتح��دة يف املرتبة األوىل 

عاملي��اً يف مجال الكفاءة الحكومي��ة، ويف جودة القرارات 

الحكومي��ة، ويف غي��اب البريوقراطي��ة ويف حس��ن إدارة 

األموال العامة، وذلك وفقاً للكتاب الس��نوي للتنافس��ية 

العاملية 2014، الذي يصدر ع��ن "املعهد الدويل للتنمية 

اإلدارية" يف س��ويرسا. ويف املجاالت األخرى التي يهتم بها 

التقرير ج��اءت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املراكز 

األوىل أيض��اً، حيث حلت يف املرك��ز الثاين عاملياً يف مجال 

القيم والسلوكيات الحكومية ويف سهولة مامرسة األعامل، 

ويف املرك��ز الثالث عاملياً يف مؤرش التجارة الدولية ومؤرش 

األداء االقتصادي والسياس��ة املالية الحكومية، كام جاءت 

بن الدول الخمس األوىل عاملياً ضمن 35 مؤرشاً فرعياً يف 

التقرير. ويزيد من أهمية هذا اإلنجاز بالنس��بة إىل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، أن الكتاب الس��نوي للتنافسية 

العاملي��ة يعد أحد أهم التقاري��ر العاملية يف هذا املجال، 

ويت��م االعتامد عليه بش��كل كبري من قبل صن��اع القرار 

واملس��ؤولن واملس��تثمرين يف اتخاذ قراراتهم االقتصادية 

واالس��تثامرية. فضالً عن ذلك ف��إن حصول اإلمارات عىل 

هذا املوق��ع الدويل املتمي��ز يف مجال التنافس��ية، يؤكد 

بوض��وح أنها متيض يف طريقها الصحيح لتح��قيق الهدف 

املرك��زي ل� "رؤية اإلمارات 2021"، املتمثل يف جعل دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة من أفض��ل الدول يف العامل يف 

الذكرى الخمس��ن إلنش��ائها، كام أن القي��ادة اإلماراتية 

تضع أهدافها املستقبلية وهي تؤمن بقدرة أبناء الشعب 

اإلمارايت عىل تحقيقها وتثق بذلك، مهام بدت صعبة.

ويحس��ب لدولة اإلمارات العربية املتحدة أنها تطبق 

أح��دث األنظمة املتط��ورة يف العم��ل الحكومي، وباتت 

تجرب��ة فريدة ل��دول العامل أجمع يف هذا الش��أن، ولعل 

تجرب��ة الحكوم��ة الذكي��ة التي أطلقها صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة 

رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم ديب يف ش��هر مايو 2013، 

تؤك��د ذلك بج��الء، حي��ث تعت��رب مرحلة جدي��دة من 

الحكومة اإللكرونية متقدمة يف الكفاءة تسمى الحكومة 

"الذكي��ة"، التي تق��دم خدماتها عرب الهات��ف املحمول، 

بإجراءات س��هلة ومبس��طة وكفاءة عالية وشفافية تلبي 

احتياجات املتعاملن والتواصل معهم يف أي مكان وزمان 

عرب الهواتف النقالة التي أصبحت يف متناول يد الجميع. 

وه��ذه املب��ادرة تنطوي ع��ىل م��ردودات إيجابية عىل 
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االقتصاد الوطني، إذ إنها ستوفر 11.9 مليار درهم سنوياً، 

كام أن املنصات الذكية التي ستحتوي عليها املبادرة توفر 

45 يف املئة من وقت العمل للموظفن، وسرفع اإلنتاجية 

الحكومية وتحقق راحة املتعاملن عرب تقدميها الخدمات 

الحكومية للجمهور من خالل وس��ائل االتصال املحمولة 

تأكي��داً لقيم اإلب��داع لتحقيق التمي��ز يف بيئة العمل يف 

ال��وزارات والدوائ��ر والهيئ��ات كافة يف الدولة. وس��يتم 

تطبيق هذا اإلنجاز الحضاري بسواعد الكفاءات الوطنية 

ضم��ن اإلطار الزمني الذي حدده صاحب الس��مو نائب 

رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب للوصول 

إىل توفري أعىل مستويات الخدمة يف ظل بيئة محفزة عىل 

العمل واإلبداع والتميز.

)التامس��ك  واالس��تقرار  األم��ن  م��ؤرشات  رابع��اً: 

االجتامعي- أفضل دول العامل لإلقامة والعيش(:

حل��ت اإلم��ارات يف املرتب��ة األوىل عاملي��اً يف م��ؤرش 

التفوق يف جمال 
عصر الطاقة 

النظيفة رسم 
بوضوح اهتمام 

الدولة بطاقة 
املستقبل

التامس��ك االجتامعي الصادر عن املعه��د الدويل للتنمية 

اإلدارية يف تقرير الكتاب الس��نوي للتنافسية 2014. ويف 

معرض تفس��ريه لهذه املرتبة، اعترب املعهد أن ما تشهده 

دولة اإلمارات العربية املتحدة من متاس��ك اجتامعي إمنا 

"ه��و ترجمة حقيقية ملس��رية من الجه��د والعطاء ميتد 

بناؤها لس��نوات طويلة وال تأيت بن عش��ية أو ضحاها"، 

كام يعكس يف الوقت ذاته مدى ما تتمتع به من استقرار 

أمني وس��يايس، يتيح له��ا الركيز عىل النم��و االقتصادي 

وتطوير قطاعات األع��امل ومواصلة االزدهار االقتصادي 

طويل املدى. وهذه ليس��ت امل��رة األوىل التي تتبوأ فيها 

اإلمارات مثل ه��ذه املرتبة املتقدم��ة عاملياً يف مؤرشات 

التامس��ك االجتامع��ي، وإمنا س��بقتها ش��هادات عدة يف 

هذا الش��أن، فوفقاً لنتائج االس��تطالع، الذي أجراه مركز 

"باري��ت" الدويل، بالتع��اون مع برنام��ج "وطني"، الذي 

نرشت نتائجه يف ديس��مرب عام 2012، فإن دولة اإلمارات 

العربية املتحدة كانت إحدى دولتن، جميع القيم العرش 

األوىل فيهام إيجابية، ك��ام أنها الدولة الوحيدة التي يأيت 

السالم واألمن واألمان يف مقدمة القيم العرش األوىل التي 

يتمتع بها املجتمع، ومل يسجل االستطالع أي حضور للقيم 

املعيق��ة للتقدم املجتمعي، والس��يام مع وج��ود التنوع 

الس��كاين يف املجتمع، ما يؤكد توافر بيئة تتميز بالتعايش 

السلمي.

وال شك أن تبوؤ اإلمارات للمركز األول عاملياً يف مؤرش 

التامس��ك االجتامعي يعكس حالة األمن واألمان السائدة 

يف املجتمع عىل املستويات كافة، التي يدركها جميع من 

يعي��ش داخل الدول��ة، وهذه الحالة تع��رب عنها األجندة 

الوطني��ة لإلمارات، التي تضع من بن أهدافها الرئيس��ية 

"أن تك��ون اإلم��ارات البقع��ة األكرث أماناً عىل املس��توى 

العاملي، وذلك بتحقيق نس��بة 100% يف الشعور باألمان 

ألفراد املجتمع كافة". 

وم��ن املؤرشات األخ��رى الت��ي تعكس من��اخ األمن 

واالستقرار يف اإلمارات، هو استمرار جاذبية الدولة للعمل 

واإلقام��ة، حيث حلت اإلم��ارات يف املرتبة األوىل إقليمياً 

والثالثة عاملياً ضمن قامئة أفضل "عرش دول لإلقامة" عام 

2014، بين��ام كانت أملاني��ا أوىل والواليات املتحدة ثانية. 

وتقدمت اإلمارات عىل سويرسا واململكة املتحدة والصن 

وفرنس��ا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا. وعىل املؤرش الفرعي 

املتعل��ق بالعم��ل يف الخ��ارج، حلت اإلم��ارات يف املركز 

ال���24 ضمن قامئ��ة ضمت 61 دولة. ك��ام احتلت املركز 

ال���19 عاملياً يف مؤرش جودة الحياة الفرعي، واملركز ال�21 

يف مؤرش س��هولة االس��تقرار، واملركز 18 يف مؤرش الحياة 

األرسية، واملركز ال�49 يف مؤرش التمويل الش��خيص، و40 

يف مؤرش كلفة املعيش��ة. وجاءت دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة يف املركز ال���18 يف مؤرش األم��ن الوظيفي، ويف 

املركز ال�23 يف مؤرش الوظائ��ف واملهن، ويف املركز ال�18 

بوف��رة رعاية الطفولة والتعلي��م، ويف املركز ال�30 بكلفة 

رعاية الطفولة والتعلي��م، ويف املركز 16 بجودة التعليم، 

ويف املركز التاسع برفاهية األرسة.
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وبّن اس��تبيان الدول البينّي أن األجانب يس��تمتعون 

بحياته��م يف اإلم��ارات بفضل إحساس��هم القوي باألمان 

الش��خيص، الذي صنفه %90 من املستطلعة آراؤهم بن 

جيد جداً أو ممتاز، وبفضل الوضع الس��يايس املس��تقر، 

ال��ذي أق��رت نس��بة %69 بأنه ممت��از. وأش��ار تقرير 

االستبيان نفس��ه إىل أن اإلمارات صنفت يف املركز ال�21، 

ضمن أفض��ل الفئات يف س��هولة االس��تقرار، بعدما أكد 

%63 من املس��تجيبن لالس��تبيان أن اإلماراتين ش��عب 

ودود ومضي��اف، ما يجعل من اإلمارات وجهة اجتامعية 

مفضلة. وق��ال %61 م��ن الوافدين إىل اإلم��ارات إنهم 

يجدون إحساس��اً باملواطنة يف ه��ذا البلد.. وأكد التقرير 

أن الوافدي��ن يرون أن اإلم��ارات توفر مناخاً جيداً لربية 

األبن��اء، ويعتق��د %81 منه��م بأن أطفاله��م يف أمان يف 

اإلمارات.

ه��ذه امل��ؤرشات الصادرة ع��ن جهات دولي��ة تتمتع 

باملصداقي��ة، تؤكد بوضوح أن أهم ما مييّز دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، ويدعم مس��ريتها التنموي��ة، ويحفظ 

س��المها االجتامعي، هو ما تنعم به من أمن وأمان تقوم 

عىل توفريه��ام أجهزة متخّصصة مت��ارس عملها بكفاءة، 

وتأخذ بأرقى األساليب والطرق العامليّة يف العمل األمني، 

ويف إط��ار من الدع��م املطلق من ِقبل صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان، رئيس الدولة -حفظه 

الله- الذي يجعل أمن الوطن واملواطن يف قّمة أولوياته.

خامس��اً: التقدم يف م��ؤرشات التنمي��ة البرشية عىل 

الصعيدي��ن الع��ريب والعامل��ي: نجحت دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة يف االس��تثامر يف بناء ال��رثوة البرشية، 

باعتباره��ا ركيزة التنمية والتقدم، وهذا ما أكدته العديد 

من املؤرشات الدولية، منها: 

 1. تق��دم اإلم��ارات يف مؤرش التنمي��ة البرشية لعام 

2014 الذي أطلقه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف طوكيو 

يف أغس��طس 2014، فوفقاً للتقرير ف��إن دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة أح��رزت تقدماً ملحوظ��اً يف قطاعات 

الصح��ة والتعليم وإج��اميل الدخل القوم��ي، كام ارتفع 

متوس��ط عمر املواطن من 76.7 إىل 76.8 سنة باملقارنة 

مع تقرير العام املايض، فيام بلغ متوسط سنوات الدراسة 

للمواطن اآلن 13.3 س��نة باملقارنة م��ع 12 عاماً، وارتفع 

م��ؤرش التنمية البرشية بوجه ع��ام يف اإلمارات درجتن، 

حيث حل��ت يف املرتبة يف ال�40 بن 187 بلداً، ما يجعلها 

تحافظ عىل وضعها املتقدم بن فئة البلدان ذات التنمية 

البرشية العالية جداً.

 2. حل��ت اإلم��ارات يف املرتب��ة األوىل عاملياً يف مؤرش 

اح��رام املرأة وفقاً للتقرير الص��ادر عن مجلس األجندة 

العاملي��ة التابع للمنت��دى االقتصادي العامل��ي يف إبريل 

2014، وهذه ليست املرة األوىل التي تحقق فيها اإلمارات 

ه��ذه املكانة املتقدمة يف املؤرشات الدولية الخاصة التي 

تقيس مكانة املرأة يف املجتمع، حيث س��بق أن حصلت 

ع��ىل املرك��ز األول يف تقليص الفجوة بن الجنس��ن عىل 

مستوى دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وفقاً 
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للمؤرش العاملي للفجوة بن الجنسن للمنتدى االقتصادي 

العاملي لعام 2013. 

وهذا املوقع املتميز الذي وصلت إليه املرأة اإلماراتية 

مل ي��أِت من فراغ، وإمنا م��ن دعم مطلق من قبل القيادة 

الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رئي��س الدولة، حفظه الله، ال��ذي يؤمن برضورة 

العم��ل عىل تعزي��ز دور امل��رأة يف املجتم��ع، واالرتقاء 

بقدراته��ا ومهاراتها لتكون قادرة عىل املش��اركة الوطنية 

يف املجاالت كافة، عىل أس��اس أن ذلك هو جوهر مرحلة 

"التمك��ن" الت��ي تس��تهدف تعظيم مش��اركة كل فئات 

املجتمع اإلمارايت يف مس��رية التنمية، ويف مقدمتها املرأة، 

ك��ام أن هذا التفوق الواضح للمرأة اإلماراتية، هو نتيجة 

للجهد الكبري واملتواصل أيضاً الذي قادته س��مو الشيخة 

فاطم��ة بنت مب��ارك، رئيس��ة "االتحاد النس��ايئ العام"، 

قيادة مؤمنة بضرورة 
تعزيز دور املرأة يف 
اجملتمع باالرتقاء 

بقدراتها 

الرئي��س األعىل ل��� "مؤسس��ة التنمية األرسية"، رئيس��ة 

"املجل��س األعىل لألمومة والطفول��ة" )أم اإلمارات( عىل 

م��دار س��نوات طويل��ة يف العمل من أجل متك��ن املرأة 

وتعزيز قدراتها العلمية والعملية، مبا يسهم يف انخراطها 

يف عمليات التنمية الشاملة واملستدامة.

*تبوأت دولة اإلم��ارات املرتبة األوىل بن دول الرشق 

األوس��ط وال�36 عاملي��اً من حيث أداؤها الش��امل للعام 

2014 يف م��ؤرش االبت��كار العاملي ال��ذي أصدرته جامعة 

كورني��ل واملعه��د األورويب إلدارة األع��امل »إنس��ياد« 

واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.. كام اختارت املنظمة 

العاصم��ة أبوظبي »عاصم��ة لالبتكار الع��ريب« بعد أن 

تب��وأت املركز األول بن العواصم العربية حيث س��جلت 

76 اخراعاً دولياً خالل الفرة من منتصف عام 2010 إىل 

منتصف عام 2014. 

وه��ذه املرتب��ة املتقدمة يف م��ؤرش االبت��كار العاملي 

تتواكب مع االس��راتيجية الوطنية لالبت��كار التي أطلقها 

صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، يف أكتوبر 

امل��ايض، لجعل البالد واحدة من أك��رث دول العامل ابتكاراً 

يف غضون س��بع س��نوات، تم تخصص %9 م��ن امليزانية 

الس��نوية العامة لعملي��ات البحث والتطوي��ر، مبا يعزز 

م��ن التحول نحو توظي��ف االبتكار يف عملي��ات التنمية 

والتطوير.

سادس��اً: مؤرشات الرضا العام والس��عادة )اإلمارات 

األوىل عربي��اً والخامس��ة عاملياً يف مؤرش مس��توى رضا 

املعيشة(:

 1. احتل��ت دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة املرتبة 

األوىل عربي��اً والخامس��ة عاملي��اً يف م��ؤرش "مس��تويات 

الرضا عن املعيش��ة" ضمن تقرير "مؤرش الرخاء العاملي" 

الص��ادر عن معهد ليجاتوم الربيط��اين للعام 2014 .وعرّب 

90 يف املئة ممن تم اس��تقصاؤهم يف التقرير عن رضاهم 

باملس��توى املعييش الذي توفره الدولة .وأشار التقرير إىل 

أن اإلمارات تعد من أوائل الدول من ناحية األمن واألمان 

حيث عرب 92 يف املئة ممن ش��ملتهم االس��تبيانات بأنهم 

يشعرون باألمان املطلق يف الدولة.

ك��ام صعد ترتيب الدولة يف املحور االقتصادي للمؤرش 

م��ن املرتبة ال�13 ع��ام 2013 إىل املرتبة ال�10 هذا العام 

ويعود ذلك إىل زيادة يف معدالت االدخار اإلجاميل املحيل 

وال��ذي ارتفع من 33 يف املئة ع��ام 2010 إىل 43 يف املئة 

ع��ام 2013، ما يدل عىل أن س��كان اإلم��ارات يدخرون 

أمواله��م أكرث م��ام كانوا عليه منذ أربع س��نوات مضت. 

وج��اءت اإلمارات يف املرتبة ال���22 عاملياً من الدول التي 

لديها أدىن مستويات للبطالة بنسبة بطالة مل تتجاوز 3.8 

يف املئة من إجاميل القوى العاملة.

ويعت��رب مؤرش الرخاء الصادر ع��ن معهد ليجاتوم من 

التقارير املهمة التي تقيس مس��تويات الرخاء والرفاهية 

التي توفرها ال��دول ملواطنيها، وتع��ود تلك األهمية إىل 

املنهجي��ة املتبع��ة لدى الجه��ة النارشة للم��ؤرش، والتي 
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تتن��اول مختلف جوانب الحياة وليس الجانب االقتصادي 

فق��ط، األمر ال��ذي يتوافق م��ع رؤية حكوم��ة اإلمارات 

الرش��يدة وتوجيهاتها يف سبيل سعيها الدائم إىل توفري كل 

وسائل الراحة والرفاهية والرخاء لكل سكانها.

ويحس��ب املؤرش، الذي يغطي 142 دول��ة، تقديراته 

بالنس��بة إىل الرخاء بناء عىل مثانية محاور أساسية، هي: 

"االقتصاد، وريادة األعامل، والفرص، والحوكمة، والتعليم، 

والصح��ة، واألم��ن، والحري��ة الش��خصية، ورأس امل��ال 

االجتامعي".

 2. حل��ت دولة اإلمارات يف مرك��ز متقدم عىل مؤرش 

الس��عادة العاملي الذي يضم 151 دول��ة يف العامل. واملثري 

يف تقرير العام 2014 الصادر عن مؤسس��ة »موف هاب« 

ونرشت��ه مجل��ة »تايم«، أن كوس��تاريكا حل��ت يف املركز 

األول، وفيتن��ام يف الث��اين. يعتمد التقري��ر عىل مقاييس 

تشمل الكفاءة والعمر املتوقع ومدى الحفاظ عىل البيئة 

وحاميتها وعدد الس��كان الس��عداء من اإلجاميل والرفاه 

االجتامعي. ويراوح املؤرش بن 20 و65 نقطة.

ما حققته دولة اإلمارات يف مؤرشات الرضا والس��عادة 

يتواكب مع املبادرة النوعية التي أطلقها صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم يف عام 2014 "مؤرش 

الس��عادة" الهادف��ة إىل رصد س��عادة الن��اس، املواطنن 

واملقيمن والس��يّاح، ورضاهم عن الخدمات التي تقدمها 

إليه��م إمارة ديب بش��كل يومي، لتقويم ه��ذه الخدمات 

وتطويرها تالياً بش��كل يلبي طموحات الس��كان ويؤّمن 

راحتهم من خ��الل توزيع أجهزة إلكرونية يف كل الدوائر 

الحكومية، تكون مرتبطة بشبكة مركزية، تقوم برصد هذا 

املؤرش، وإرسال تقارير بشكل يومي ملتخذي القرار لرصد 

املناط��ق الجغرافية والحكومية األكرث س��عادة ورضاً عن 

الخدم��ات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات وتحس��ن 

س��عادة الجمه��ور تج��اه الخدمات املقدم��ة. وهي تعّد 

مب��ادرة فريدة من نوعه��ا، واألوىل من ه��ذا النوع عىل 

مستوى العامل.

س��ابعاً: االنخ��راط يف صناع��ة الفض��اء، والدخول إىل 

اقتص��اد املعرفة: ميثل عام 2014 نقط��ة فاصلة يف تاريخ 

اإلنجازات اإلماراتية، حيث ميثل القانون االتحادي الخاص 

بإنش��اء "وكالة اإلمارات للفضاء"، ال��ذي أصدره صاحب 

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

حفظه الله، يف س��بتمرب 2014 اس��تكامالً لسلسلة قوانن 

اتحادي��ة وإنج��ازات حضارية تص��ب جميعها يف هدف 

ترسيع العم��ل وحث الخطى لتنفيذ اس��راتيجية الدولة 

نحو "رؤية اإلمارات 2021" من جهة، واالقراب أكرث فأكرث 

من املجتمع املأمول الذي نس��عى جميع��اً للوصول إليه، 

وه��و مجتمع املعرفة، من جهة ثاني��ة. لقد كفل القانون 

االتحادي الش��خصية االعتبارية املستقلة للهيئة االتحادية 

لوكال��ة اإلمارات للفضاء وربطها مبجل��س الوزراء مبارشة 

مع متتعها باالس��تقالل املايل واإلداري وباألهلية القانونية 

الالزمة لترصيف جميع األع��امل واإلجراءات التي تكفل 

تحقي��ق األهداف املتوخ��اة من إنش��ائها، ومبا يصب يف 

إدراك أهداف دولة اإلمارات العربية املتحدة نحو مواصلة 

تصدرها املراتب اإلقليمية والعاملية بكل دأب وبخطوات 

متسارعة، تش��هد عليها تقارير التنافسية الدولية، وكذلك 

تقارير التنمية البرشية، وغري ذلك من الشهادات اإلقليمية 

والدولية. وال شك أن "وكالة اإلمارات للفضاء" ستسهم يف 

ترسيع الجهود والخطى نحو تنمية اس��تخدامات العلوم 

والتقني��ات الفضائية وتطويره��ا يف الدولة، وخوض غامر 

البحث العلم��ي يف التقنيات الفضائية وتعزيز مكانتها يف 

مجال البحوث العلمية، كام وّجه صاحب الس��مو الشيخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهذا 

األمر لحظة إعالنه الرشوع بتنفيذ برنامج إمارايت إلرس��ال 

أول مس��بار خليجي وعريب وإس��المي يص��ل إىل كوكب 

املري��خ يف عام 2021، فيام يتيح لدول��ة اإلمارات العربية 

املتح��دة الدخ��ول إىل مجتم��ع املعرف��ة وإنتاجها ضمن 

تس��ع دول متقدمة يف العامل فقط لها برامج استكش��اف 

الكوك��ب األحمر. فض��الً عن ذلك، ف��إن "وكالة اإلمارات 

للفضاء" س��تكون رافداً اقتصادياً جديداً يس��هم بش��كل 

حيوي يف تنويع االقتصاد الوطني ويعزز سياس��ة التوطن 

والتمك��ن وتأهيل الخربات الوطني��ة لعلم يعد من أعقد 

العل��وم وتكنولوجيا الفضاء املع��ارصة يف عامل اليوم، وفق 

أفضل معايري السالمة والضوابط املتعلقة بالقطاع الفضايئ 

واستخداماته املتعددة.

وختام��اً، ف��إن ما س��بق رصده من م��ؤرشات التقدم 

والتطور يف عام 2014 ليس سوى غيض من فيض، فهناك 

الكثري من النجاحات األخ��رى يف قطاعات عمل مختلفة، 

واملأمول أن يكون عام 2014 اس��تكامالً ملا تحقق يف العام 

الفائت وما س��بقه من أعوام، حت��ى تواصل دولتنا الفتية 

تقدمها وتحقي��ق طموحاتها يك تص��ل إىل مصاف الدول 

املتقدم��ة يف مختلف املجاالت ويف ظل قيادتنا الرش��يدة، 

وعىل رأس��ها صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله•
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تنفيذ االسرتاتيجية: نهج األمن البشري

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية يحتاج القادة االسرتاتيجيون إىل فهم واقع القوة الوطنية وأفضل السبل لتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات. 

فبعض العنارص الرئيسية للقوة العاملية تتطور مع مرور الوقت، وبالتايل فإن أساليبنا يف معالجة مشكالت 
األمن القومي يجب أيضاً أن تتكيف وتتطور. ويعترب األمن البرشي أحد النامذج الناشئة ملعالجة التحديات 
األمني��ة العاملية اليوم. وقد أوضح تقري��ر التنمية البرشية لعام 1994 التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
أن ضامن التحرر من العوز والخوف لجميع األشخاص هو أفضل مسار ملعالجة انعدام األمن العاملي. واآلن 
بعد مرور عرشين عاماً، يجادل املدافعون عن أمن اإلنس��ان بأن وجهة نظر عن األمن تركز عىل اإلنس��ان 

تخدم بشكل أفضل االستقرار الوطني واإلقليمي والعاملي.
تش��تمل العنارص الرئيس��ية لهذا النهج األمن البرشي: األمن االقتصادي، بتوافر دخل أس��ايس مضمون 
لألفراد )حوايل ربع س��كان العامل فقط هم آمنون اقتصادياً، حي��ث متثل البطالة عامالً مهام وراء التوترات 
السياسية والعنف العرقي(، واألمن الغذايئ، بتوافر فرص مادية واقتصادية لجميع الناس يف جميع األوقات 
للحصول عىل الغذاء األس��ايس )تكمن املش��كلة يف كثري من األحيان يف س��وء توزيع الغذاء وليس يف نقص 
القوة الرشائية فحسب(، واألمن الصحي، بضامن وجود الحد األدىن من الحامية من األمراض وأمناط الحياة 
غري الصحية، واألمن البيئي، بحامية الناس من ويالت الطبيعة وتدهور البيئة الطبيعية عىل املديني القصري 
والطويل، واألمن الش��خيص، وهو حامية الناس من العنف الجس��دي )س��واء من التهديدات الداخلية أو 
الخارجية من األفراد أو الجامعات العنيفة(، واألمن السيايس، ويكون بإقامة مجتمع يحرتم حقوق اإلنسان 
األساسية. وقد أثبتت دولة اإلمارات العربية املتحدة التزاماً ينطوي عىل اإلبداع واالبتكار بهذا النهج لألمن 

البرشي.
وفق��اً ل��وزارة التعاون الدويل والتنمية بدولة اإلمارات العربية املتح��دة، يف العام املايض وحده، قدمت 
دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة 60 طناً من املس��اعدات الطبية إىل غينيا بقيم��ة 5 ماليني دوالر أمرييك، 
وقدمت 360 مليون دوالر أمرييك لدعم الوضع اإلنس��اين يف س��وريا، وقدمت مس��اعدات إنسانية مبارشة 
إىل الالجئ��ني الس��وريني يف البلدان املجاورة )األردن ولبنان وتركيا والع��راق( واملرشدين داخلياً. كام نفذت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان برنامجاً واسع النطاق للتحصني 
الغذايئ يف أفغانستان للحد من الوفيات واإلعاقات املرتبطة بنقص التغذية بني النساء واألطفال، كام قامت 
أيض��اً بتقديم مس��اعدات غذائية إىل جمهورية م��الوي. وقامت دولة اإلمارات، م��ن خالل هيئة األعامل 
ْ درهم يف األرايض الفلس��طينية، حيث قامت بتوزيع املالبس  الخريية، بتنفيذ حملة إنس��انية بقيمة مليوينيَ
واملواد الغذائية والبطانيات ووقود التدفئة لحوايل 30,000 عائلة فلس��طينية. كذلك قامت دولة اإلمارات، 
من خالل مرشوعها ملس��اعدة باكس��تان، بتوزيع 20,000 س��لة غذاء بني األرس النازح��ة و 1600 طن من 
املس��اعدات الغذائية األساس��ية عىل 20,000 أرسة نازحة بتكلفة 1 مليون دوالر أمرييك. ومن خالل هيئة 
الهالل األحمر اإلماراتية، قدمت دولة اإلمارات العربية املتحدة مس��اعدات طبية بقيمة 2.2 مليون درهم 
ملرىض الثالس��يميا الفلس��طينيني يف الضف��ة الغربية وقطاع غزة، ووفرت اإلغاث��ة لضحايا اإلعصار حيان يف 
الفلبني، كام قدمت مس��اعدات اإلغاثة لالجئني الس��وريني يف لبنان بتكلفة 5 ماليني درهم، ووزعت س��الالً 
ْ درهم عىل األرس الفلس��طينية املترضرة من الفيضانات يف قط��اع غزة، كام قدمت  غذائي��ة بقيم��ة مليوينيَ
مس��اعدات ومنحاً دراس��ية للطلبة املتفوقني من األرس ذات الدخل املنخفض يف القدس، وقدمت أكرث من 

36.66 مليون درهم إىل نحو 100,000 شخص ترضروا من الفيضانات يف ماليزيا.
إن ه��ذا االلتزام الالفت والجدير باإلعجاب ال يدع مجاالً للش��ك يف أن دول��ة اإلمارات العربية املتحدة 
ميكنه��ا أن متارس ق��دراً كبرياً من القوة الناعمة بني الدول األخرى من خ��الل دورها كقدوة ومثال يحتذى 
واتخاذ موقف يتامىش مع قيمها الحضارية. إن التوزيع املكثف للمساعدات اإلنسانية عىل من هم يف أشد 
الحاج��ة إليها هو مظهر ق��وي من مظاهر الرحمة والتعاطف اإلم��ارايت وأداة مؤثرة يف فن الحكم لقادتها 
الوطني��ني. وكذلك فإن العم��ل عىل الصعيد الدويل لدعم برنامج األمن الب��رشي هو طريقة مبتكرة أخرى 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف إحداث فارق إيجايب يف العامل. وبالدرجة نفسها من األهمية، فإن اعتامد 
هذه السبل الناشئة يدل أيضاً عىل أن القادة االسرتاتيجيني بدولة اإلمارات العربية املتحدة منفتحون عىل 
األف��كار الجدي��دة وقادرون عىل التعام��ل مع عامل أكرث غموضاً من أي وقت م��ى بطرق مرنة ومتجاوبة 

للغاية. إن هذا يعد سمة مميزة من سامت الرباعة االسرتاتيجية الرائعة•
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أما من ناحية مفهوم السيادة فإن السياق العاملي 

الح��ايل تُس��يطر عليه العوملة، وهو يتش��كل من 

بيئة تتسم بقدر أكرب من االعتامد املتبادل، حيث 

أصبحت الدول أقل قدرة مام كانت عليه سابقاً يف 

عزل نفس��ها عن األحداث املحيطة بها، وبالنسبة 

إىل ال��دول النامي��ة فق��د أصبح��ت قدرتها عىل 

تحديد مصريها الذايت بالكامل أكرث تعقيداً مقارنة 

مب��ا كانت عليه من قبل، بع��د أن أصبح االقتصاد 

العاملي يلعب دوراً كبرياً يف تطوير مفهوم س��يادة 

الدول��ة، حيث أصب��ح االقتصاد هو ال��ذي يقود 

السياس��ة، كام أن العامل املُعوملْ أصبح أيضاً يخضع 

ومير مبتغريات وتحوالت متس��ارعة، كام أن هناك 

تزايداً يف قوة األس��واق ونفوذ الرشكات املتعددة 

الجنس��يات، بينام ترتاجع سلطة وحكومات بعض 

ال��دول )ال توجد س��يادة مطلقة لل��دول ( وهذا 

بالتايل ينعكس عىل مفهوم األمن الوطني للدولة.

هناك دراسات وأبحاث أثبتت أن سيادة الدول 

معرض��ة للتقويض والتدخل م��ن قبل املنظامت 

الت��ي تض��م دوالً كث��رية، مثل االتح��اد األورويب، 

وصندوق النقد ال��دويل، والبنك الدويل، ومنظمة 

مر العامل ومير بتحوالت ومتغريات 

متسارعة مع بداية القرن الحادي 

والعرشين حيث شهد العامل أحداثاً 

مهمة مثل أحداث 11 سبتمرب 2001 

وثورات ما يُسمى "الربيع العريب"، 

والحروب الطائفية واإلقليمية 

وحروب الطاقة،... إلخ، والتي أحدثت 

تغيرياً كبرياً يف البيئة الجيوسياسية 

والواقع السيايس للعامل، وكان من 

أبرز مظاهر هذه التغريات والتحوالت 

النزوع والرغبة يف التدخل القرسي 

الخارجي يف بعض مناطق العامل مثل 

ما حصل يف أفغانستان، والعراق، 

والصومال، وليبيا واليمن،... إلخ. 

كام تعرضت بعض الدول لضغوطات 

خارجية من أجل االنضامم إىل 

تحالفات إقليمية ودولية للحرب ضد 

اإلرهاب وإجراء تحوالت وإصالحات 

جذرية داخلية فيها.

إعداد:
صالح املعايطة

عاملنا يعيش يف حالة تغيري وحتول وعدم توازن يف توزيع املوارد والتباين السياسي واإلقتصادي
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التجارة العاملية، وجميع هذه املؤسس��ات واملنظامت 

تتخ��ذ ق��رارات، ومتارس وظائف وتعلي��امت كانت يف 

الس��ابق حكراً عىل الدول نفس��ها؛ أي إن معظم دول 

الع��امل اآلن تعاين التدخ��ات الخارجي��ة التي تؤثر يف 

سيادتها.

إن التعاي��ش اإلقليم��ي والس��لم واألمن الش��امل 

وهو ما تنش��ده معظم ش��عوب العامل وإقليم الرشق 

األوس��ط بش��كل خاص بعد أن أصبح��ت معظم دول 

الرشق األوسط حاضنة للحروب الطائفية والتنظيامت 

م��ن  تبن��ي مجموع��ة  يتطل��ب  اإلرهابي��ة، وه��ذا 

االسرتاتيجيات املرتابطة واملتكاملة التي تضمن ترسيخ 

مفهوم التعايش السلمي، فعىل مستوى الدول ال بّد من 

بناء منهجية واضحة لضبط التس��لح من أجل الوصول 

إىل نظ��ام إقليم��ي متوازن تش��عر في��ه كل األطراف 

باألمن واالستقرار وتطوير مجموعة من "إجراءات بناء 

الثقة" بني دول اإلقليم وتبني مفهوم "األمن الش��امل" 

لتحقيق التنمية املس��تدامة الذي يش��مل التعاون يف 

املجاالت االقتصادي��ة، واألمنية، والبيئية، واالجتامعية، 

واملعلوماتية. وأما عىل املس��توى ف��وق اإلقليمي فإن 

التعايش يش��مل االرتباط باملؤسس��ات غري اإلقليمية 

والدولية التي من ش��أنها ترس��يخ التعايش بني الدول 

املنتمي��ة إىل اإلقلي��م، كانض��امم دول اإلقليم مثاً إىل 

رابط��ة دول املحيط الهادي للتع��اون اإلقليمي، ودول 

مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية، وفتح قنوات 

الح��وار والتواص��ل، وتس��هيل حرك��ة رؤوس األموال 

واألفراد،... إلخ.

إن منطق��ة الخليج العريب بفض��ل موقعها الجيو-

اس��رتاتيجي والقيادات الرش��يدة الحاكمة، وما يتوافر 

فيها من ثروات طبيعية وطاقات برشية وفكرية قادرة 

عىل مواكبة كل ما حديث، والتكيف مع كل متغريات 

الع��ر، وهي ق��ادرة أيضاً عىل املس��اهمة البناءة يف 

مس��رية التط��ور البرشي من خ��ال توظي��ف املوارد 

والطاقات والقدرات يف االتجاه الصحيح، وهذا فعًا ما 

تقوم به معظم دول مجلس التعاون، وعىل رأسها دولة 

اإلمارات العربية املتحدة التي متتلك رؤية اسرتاتيجية 

واضح��ة لع��ام 2021 من خ��ال متابع��ة وتوجيهات 

القيادة الرش��يدة التي تعمل عىل االستثامر يف العنر 

البرشي اإلمارايت املؤهل واستقطاب الكفاءات وتوطني 

التكنولوجي��ا – إضاف��ة إىل أن تفعي��ل مب��دأ الحوار 

العقاين بني شعوب دول املنطقة وحكوماتها من شأنه 

أن يخلق قوة دافعة تبعث الثقة وتس��ترشق مستقباً 

أفضل، وهذا ما جاء يف معظم الدراس��ات الصادرة عن 

مركز اإلمارات للدارسات والبحوث االسرتاتيجية. 

متغريات معايري ومتطلبات األمن الوطني 
القومي يف القرن الحادي والعرشين:

أسهم انتهاء الحرب الباردة إىل حد كبري يف إزالة مصادر 

الراع األيديولوجي والراع بني القوى الكربى إىل حد 

م��ا، ونج��د أن األرسة واملجتمع ال��دويل أصبحا أقرب 

إىل تحمل مس��ؤولياتهام من السابق، وبرز دور األمم 

املتح��دة يف التعامل مع القضاي��ا اإلقليمية والدولية، 

ولكن لألس��ف الش��ديد نج��د أن الع��امل اآلن، ونحن 

يف الق��رن الح��ادي والعرشين الذي ال ي��زال محفوفاً 

معظم دول الشرق 
األوسط حاضنة 

للحروب الطائفية 
والتنظيمات األرهابية 
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باملخاطر،  ومعظمها يف منطقة الرشق األوسط والقارة 

اإلفريقية، أو ما يُس��مى "القوس" الذي يتس��م بعدم 

االس��تقرار واملمتد م��ن غرب إفريقيا إىل رشق آس��يا، 

حيث ال تجس��د دول هذه املنطقة صورة الدول ذات 

الس��يادة الكاملة التي تُش��كل الفرضية األساس��ية يف 

نظرية القانون الدويل والعاقات الدولية.

مل يش��هد العامل يف تاريخه مطلقاً انعدام توازن بني 

القوى العاملية كالذي يس��ود اليوم، إذ تُعترب الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة أكرب ق��وة عس��كرية واقتصادية 

وثقافي��ة يف العامل. ومن هنا نجد أن س��لوك الواليات 

متتلك دول جملس 
التعاون اخلليجي 

وعلى رأسها 
دولة اإلمارات رؤية 

اسرتاتيجية واضحة 
لعام 2021

المخاطر الشاملة

حي��ث يوجد هن��اك ثاثة أصناف م��ن املخاطر 

الش��املة التي تنذر بالخطر وتتطلب االس��تعداد 

والتع��اون. وأول ه��ذه املخاطر ه��و تنامي عدد 

التنظيامت اإلرهابية عىل مس��توى اإلقليم والعامل 

وتنام��ي مش��اعر الع��داوة والطائفي��ة وظه��ور 

مس��ميات مرعبة ومخيف��ة. والجانب الثاين املثري 

للقل��ق هو تراج��ع فاعلية منظوم��ة املعاهدات 

الدولية التي تحاول منع انتش��ار أس��لحة الدمار 

الش��امل. والجانب الثالث املث��ري للمخاوف أيضاً 

هو اس��تمرار وجود وب��روز العديد م��ن الدول 

الفاشلة واآليلة للفشل والدول القابلة للتفكك أو 

حتى الدول املثقلة باملشكات والديون واألمراض.

املتح��دة، س��واء كان فعلياً أو متص��وراً أو متوقعاً هو 

املحرك لقدر كبري من ردود األفعال التي تقوم بها دول 

وش��عوب أخرى، بعضها عق��اين، وبعضها غري عقاين، 

وهي ذات تأثري يف األمن الوطني اإلقليمي والعاملي.

ال تعتمد فاعلية النظام األمني الدويل عىل القوانني 

الس��ارية فقط، بل عىل مصداقية املؤسس��ات والدول 

التي تض��ع هذه القوان��ني وتقوم بتطبيقه��ا. وهناك 

مش��كات عدة يف هذا الصدد عىل املس��توى العاملي 

واإلقليمي والوطني ال تزال بحاجة إىل املعالجة، حيث 

تتمثل املش��كلة األساس��ية يف أن كل الهي��اكل األمنية 

املع��ارصة ابتداء م��ن األمم املتح��دة إىل حلف الناتو 

وانتهاء بتش��كيل القوات املسلحة وتنظيمها يف أغلب 

ال��دول، قد ت��م تصميمها من قبل صانعي سياس��ات 

ُمنش��غلني باملس��ألة األساس��ية التي ظلت تُشغل بال 

رجال الدولة من منظ��ور أمني فقط عىل مدى عقود 

بقصد أن تُش��ن هذه الدول حروب��اً عدوانية أو تقوم 

بتوس��يع مجالها الحيوي عىل حساب دول الجوار بناء 

ع��ىل املصالح واألهداف والتحدي��ات. وخري مثال عىل 

ذلك هو م��ا يحصل اآلن بني أوكرانيا وروس��يا، حيث 

تحاول روسيا فرض هيمنتها الكاملة عىل جزيرة القرم 

والتوسع عىل حس��اب جارتها أوكرانيا من أجل زيادة 

مجالها الحيوي والتقليل من السيادة األوكرانية. 

لق��د ب��دأت الس��يادة الوطنية لبع��ض دول العامل 

واإلقلي��م بالرتاجع بس��بب العوملة، ويب��دو أن هناك 

تغيرياً يف دور اإلدارات والحكومات املتعاقبة، عام كان 

عليه األمر س��ابقاً، وما س��تؤول إلي��ه األمور هو ليس 

إلغ��اء الدولة الوطنية أو الدول��ة القومية، وإمنا تغيري 

دوره��ا يف ظل اقتصاديات الس��وق واملصالح املتبادلة 

ب��ني الدول الكربى، ما قد ي��ؤدي إىل إلغاء دور الدولة 

املركزي سياس��ياً واقتصادياً واجتامعي��اً، والتقليل من 

قدراته��ا يف اتخاذ قراراتها الس��يادية، ومن هنا تكون 

الحاج��ة ماس��ة إىل دول قوي��ة ومؤث��رة وحكومات 

فاعلة، من أجل تقليص التأثريات السلبية للعوملة عىل 

مواطنيها، فعر العوملة يعني عدم قدرة بعض الدول 

عىل العيش مبعزل عن العامل؛ أي ما يس��مى "االعتامد 

ال��دويل املتبادل"، بع��د أن أصبح الع��امل قرية صغرية 

وغرفة وجهاز كمبيوتر محموالَ.

من هنا يرى بعض الخرباء واملفكرين االسرتاتيجيني 

يف مجال األمن الوطني وس��يادة الدول أن من مصلحة 

ال��دول التعام��ل مع الواق��ع الجديد يف ه��ذا الكون 

والتكيف مع كل املتغريات، وليس التصادم واالستقواء 
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عىل اآلخرين م��ن خال "اس��رتاتيجية االحتواء وليس 

االس��تقواء"، ومامرس��ة التكيف املتدرج وليس النفوذ 

العني��ف، وتطبيق ق��وة املنطق ولي��س منطق القوة، 

س��عياً وراء تنظيم أعامل الدولة ومؤسس��اتها الرسمية 

وغري الرس��مية لتحقي��ق األهداف واملصال��ح الوطنية 

واملطالب الوطنية للش��عوب، وذلك من خال االنفتاح 

والتعاون مع التكتات الدولية واإلقليمية، سواء كانت 

ه��ذه التكتات اقتصادية، أو سياس��ية، أو عس��كرية، 

أو اجتامعي��ة، وبذلك يك��ون دور القيادة السياس��ية 

واملخطط الس��يايس للدولة متمحوراً ح��ول املحافظة 

عىل ثقة السوق ومجتمع األعامل العاملي، والعمل عىل 

تحقيق مطالب شعوب هذه الدول ومصالحها.

التهديدات التي تواجه األمن اإلقليمي 
بعد أحداث 11 سبتمرب 2001 وغزو العراق وأفغانستان 

وث��ورات "الربي��ع الع��ريب" وظه��ور األيدولوجي��ات 

والتنظي��امت اإلرهابي��ة عىل نط��اق واس��ع، وظهور 

"داعش" يف العراق وسوريا، والتهديد للوصول إىل بعض 

الدول يف شامل إفريقيا، حيث ظهرت تهديدات أخرى 

أيضاً تأخذ شكل الهيمنة اإلقليمية لبعض دول اإلقليم، 

كام حصل يف العراق، وظه��ور الدور اإليراين هناك، ما 

دفع واش��نطن إىل الرتاج��ع عن "مبدأ كارت��ر"، وتبني 

سياس��ة االحتواء املزدوج التي آلت بدورها إىل حش��د 

وجود عس��كري أمرييك أكرب حج��امً يف منطقة الرشق 

األوس��ط والخليج العريب، واس��تحداث قيادة عسكرية 

خاص��ة للق��ارة اإلفريقية. ومن ثم ف��إن أهم الدروس 

التي مُيكن تبنيه��ا عند صياغة العاقات والسياس��ات 

واالسرتاتيجيات بني دول إقليم الرشق األوسط والدول 

الكربى يف ظل التحوالت االس��رتاتيجية التي حصلت يف 

دول ثورات الربيع العريب هي: 

أ. أن النظام األمني يف إقليم الرشق األوس��ط ارتكز 

يف امل��ايض عىل نطاق واس��ع وفضفاض م��ن العاقات 

الثنائية م��ع الواليات املتحدة وبع��ض الدول الكربى. 

وكانت إس��هامات ال��دول متفاوتة وغ��ري منتظمة، ما 

أوج��د دوالً تُعاين التهدي��دات املختلفة ودوالً أخرى ال 

تعاين...!

ب. أن حدود أمن اإلقلي��م تجاور العاقات الثنائية 

بني الوالي��ات املتحدة ودول اإلقليم املركزية ليش��مل 

دوالً أخ��رى ال تش��كل دول محورية، كام ش��مل دوالً 

كربى مثل الواليات املتحدة وفرنس��ا وروس��يا، ما أدى 

إىل تقاطع املصالح واألهداف واالرتباك والتش��ويش يف 

العديد من الجوانب. 

ج���. أن توحي��د اس��تخدام املع��دات واملنظومات 

العس��كرية يظ��ل مش��كلة قامئ��ة يف منطق��ة الرشق 

األوسط ومنطقة الخليج العريب، فقد غابت املواصفات 

املوح��دة لهذه املع��دات والعقائد القتالية املش��رتكة 

والتدريبات املش��رتكة واملنظومات اإلقليمية املتكاملة 

"كالدفاع��ات الجوية والصاروخي��ة" والعاقات املتينة 

ما بني املؤسسات العسكرية وبرنامج املعونات األمنية 

املتناسقة. 

د. القضايا األمنية التي ميتد نطاقها إىل خارج منطقة 

اإلقلي��م وما تعانيه عملية الس��ام يف الرشق األوس��ط 

من مخاطر وتهدي��دات من قبل اإلره��اب والحروب 

اإلقليمية والطائفية، وانتش��ار أس��لحة الدمار الشامل. 

وكل هذه النامذج لها أثرها فيام يتخذ من قرارات ويف 

تقرير مستوى التعاون وطبيعة التهديدات للطرفني.

ه�. هن��اك تباين يف تقييم التحدي��ات والتهديدات 

التي يع��اين منها اإلقليم من وجهة نظر القوى الغربية 

والدول الك��ربى، فبعض الدول ترى أن التهديدات تأيت 

من سباق التس��لح، والبعض يرى أنها تأيت من األطامع 

التوسعية والعدوانية لبعض دول الجوار.

و. أن فق��دان النموذج األمن��ي الجامعي النابع من 

إدارة دول املنطق��ة ملواردها وش��عوبها س��وف يزيد 

مس��توى التحديات وحجمها عىل الصعيدين اإلقليمي 

والوطن��ي، وم��ن ثم س��يؤدي إىل اتس��اع الفجوة بني 

مرتكزات األمن الوطني وبني مرتكزات س��يادة الدولة، 

فعىل س��بيل املث��ال فإن زي��ادة الفجوة بني النس��يج 

االجتامعي وبني األنظمة السياسية قد تؤدي إىل تنامي 

التطرف الديني واالنعزالية والطائفية، وهذا ما تعيشه 

بعض دول الرشق األوسط بعد ثورات الربيع العريب•

املراجع:

- الخليج وتحديات املستقبل، مركز اإلمارات 

للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.

- األمن الوطني.. املفهوم واألهمية، د. فهد 

بن محمد الشقحاء، جامعة نايف بن عبدالعزيز 

للدراسات األمنية.

- دراسات وأبحاث ومطالعات شخصية.

دكتور صالح اليف املعايطة/ كلية الدفاع الوطني

dr.saleh1-1@hotmail.com

منطقة اخلليج 
العربي تعد من أكرث 
مناطق العامل التي 
تتحرك فيها القوى 

الكربى
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س��يمكن القول إن مشاركة أرشميدس يف قتال الرومان 

عرب تس��خري علمه الفيزيايئ كانت تدش��يناً مبكراً جداً 

لدور العل��م واالخرتاعات الحديثة يف حس��م الحروب 

والتأث��ري يف تفاعالته��ا؛ وهو الدور الذي اتخذ مس��اراً 

تصاعدياً منذ ذلك اليوم.

قصة الحرب والعلم
بوصفها أكرث حاالت الرصاع اإلنس��اين وضوحاً وقسوة، 

س��تظل الحرب قادرة عىل اإللهام واالس��تئثار بالدرس 

والبح��ث، ب��ل إنه��ا أس��همت أيض��اً يف تعزي��ز الفن 

واإلبداع، بس��بب انطوائها ع��ىل كل أمناط “الحبكات” 

واإلث��ارة وتقلبات األحداث، فضالً عن املقاربة الكارثية 

واملآساوية التي ترتبط بها ارتباطاً دامئاً.

تحف��ل الح��رب بالعديد م��ن املداخ��ل التي ميكن 

تناوله��ا م��ن خالله��ا؛ بع��ض تل��ك املداخ��ل يتعلق 

بالجغرافيا والتاريخ، وبعضها اآلخر يختص بالسياس��ة 

أو امل��وارد أو التنظيم، كام يظ��ل العنرص البرشي أحد 

أهم تلك املداخل وأكرثها تأثرياً، سواء كان هذا العنرص 

قائداً ومخططاً، أو جندياً فرداً ضمن الجحافل املقاتلة.

لك��ن مث��ة مدخالً حيوي��اً ميكن من خالل��ه مقاربة 

تاريخ الحرب واسترشاف مستقبلها... إنه مدخل العلم. 

س��يمكن ببس��اطة اعتبار أن تطور الحرب ليس سوى 

تطور العلوم والقدرة عىل تسخريها لخدمة آلة الحرب 

أو أهدافها.

فقد كان اس��تخدام الخيول املدرع��ة حدثاً مفصلياً 

يف تاريخ الحروب، كام كان اس��تخدام العربة الحربية 

إيذاناً بعرص جدي��د من عصور القتال، خصوصاً بعدما 

حسم معارك مؤثرة غريت مسار التاريخ.

ويف الع��ام 1520، كان اخ��رتاع البندقية األس��بانية 

إيذاناً بتغري جوهري يف أس��اليب القتال، وحني شاركت 

الدباب��ة يف أوىل العملي��ات امليداني��ة يف العام 1916، 

اضطر القادة واملخطط��ون إىل إجراء تغريات جوهرية 

عىل خططهم ووس��ائلهم؛ وهو األمر الذي ما لبث أن 

تع��رض لهزة كبرية مبجرد مش��اركة الطائرة يف الحروب 

بحلول الع��ام 1918، حني كانت الحرب العاملية األوىل 

تشارف عىل النهاية.

هريوشيام ليست آخر املطاف

»حـــــــرب اجلينــــــوم«: »إعـــــــادة صياغـــــــة« العــــــــــــــــــدو... بدالً من إبادتــــه
تغيري سمات الشعوب املعادية إحدى وسائل املعارك املقبلة

يف العام 212 قبل امليالد، 

هاجم الجنود الرومان مدينة 

“رسقوسة”، الواقعة يف جزيرة 

“صقلية”، بأسطول ضخم، 

فام كان من أرشميدس، عامل 

الفيزياء والرياضيات والفلك 

الشهري، وأحد أعظم العلامء 

عرب كل العصور، إال أن انضم 

للمقاومة للدفاع عن مدينته.

مل يكن أرشميدس جرناالً 

بطبيعة الحال، بل إنه مل يكن 

قد سبق له أن مارس أي نوع 

من أنواع القتال، ومع ذلك، 

فقد أوقع أكرب الخسائر يف 

صفوف الرومان، حني استطاع 

أن يستخدم ألواحاً عاكسة، 

وضعها يف أماكن مختارة، 

بحيث أمكنها أن تعكس 

أشعة الشمس بكثافة شديدة، 

مستهدفة نقاطاً محددة يف 

سفن األسطول الروماين، وهو 

األمر الذي أدى إىل اشتعال 

الحرائق فيها.

إعداد:
ياسر عبدالعزيز
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»حـــــــرب اجلينــــــوم«: »إعـــــــادة صياغـــــــة« العــــــــــــــــــدو... بدالً من إبادتــــه

يف 6 أغس��طس من العام 1945، ُحبست أنفاس العامل، 

حني ت��م قصف مدينة هريوش��يام الياباني��ة  بالقنبلة 

الذرية، وهو الحدث الذي ظن كثريون أنه مبنزلة نهاية 

مبكرة لقصة الرصاع العلمي يف مجال الحرب، خصوصاً 

بعد إيجاد الس��الح الذي أمكنه حسم الحرب العاملية 

الثانية، وإخراج أمة عظيمة مثل اليابان من الرصاع عرب 

االستسالم املذل.

لكن عىل عكس تلك الظنون، مل يفلح اخرتاع السالح 

النووي يف إس��كات أصوات الح��روب الحقاً، بل ظلت 

األسلحة التقليدية تلعب أدواراً رئيسة يف عمليات قتال 

واس��عة من جهة، كام راح العلامء واملطورون ينتجون 

أس��لحة جديدة تس��تند إىل اخرتاقات علمية من جهة 

أخرى.

ويف العامل 2001، استطاعت الواليات املتحدة أن تقفز 

قفزة علمية أخرى يف مجال الحرب، حني اس��تخدمت 

الروب��وت “باكيوس” من إنت��اج رشكة “أي روبوت” يف 

حربها يف أفغانستان، وبعدها بسنوات قليلة تم تطوير 

سالح “املوجات الكهرومغناطيسية”، الذي ُوصف بأنه 

السالح األكرث فتكاً واألكرث نظافة يف آن، بسبب اعتامده 

عىل إطالق نبضات كهرومغناطيسية قاتلة، من دون أن 

ترتك أي مخلفات أو تسبب أي آثار بيئية.

الحروب لن تتوقف
يقول الفيلسوف اليوناين توسيديدس Thucydides إن 

“السلم ليس سوى هدنة يف حرب مستمرة”؛ فالحاجة 

إىل الحرب س��تظل قامئة، مبثل الحاجة إىل السالم متاماً، 

وطاملا أن العلم بات الوس��يلة األكرث استخداماً ونجاعة 

يف مقاربة الحاجات اإلنس��انية، فإن مس��تقبل الحرب 

سريتبط ارتباطاً وثيقاً مبس��تقبل العلم عىل مر العقود 

املقبلة.

يتحدث الكثري من علامء الحرب وباحثي االسرتاتيجية 

والعلوم السياسية عن أجيال مختلفة للحروب، ويقوم 

بعض هؤالء بتصنيف تلك األجيال وفق طريقة تنظيم 

القوات، أو نوعية األسلحة املستخدمة.

ويف تل��ك التصنيفات برزت مفاهي��م مثل “حروب 

الجي��ل الراب��ع”، و”ح��روب ما بع��د الجي��ل الرابع”، 

التكنولوجي��ة”،  و”الح��رب  املس��تقبل”،  و”ح��روب 

و”الحرب السيربية”، وهي مفهوم يختلف بالطبع عن 

“حروب الفضاء الخارجي”.

لقد اس��تأثرت الحرب التكنولوجي��ة باهتامم بحثي 

كب��ري، خصوصاً بعد بروز دور الهجامت والفريوس��ات 

اإللكرتوني��ة يف الرصاع��ات املعارصة، لكن مث��ة وافداً 

جدي��داً ينذر بتح��ول تاريخي مذهل يف مس��ار تطور 

الحرب.

حروب الجينات
 Alvin يذهب عامل املس��تقبليات األمرييك ألفن توفلر

Toeffler، يف كتابه “املوجة الثالثة”، إىل أن العامل شهد 

ثالث ثورات رئيسة؛ األوىل هي الثورة الزراعية، والثانية 

هي الث��ورة الصناعية، والثالثة ث��ورة تكنولوجية، لكن 

هذا الكتاب صدر يف العام 1984، ورمبا لو أمكن لتوفلر 

إص��دار طبعة جدي��دة منه اليوم ألضاف ث��ورة رابعة 

جديدة، ورمبا أسامها “الثورة البيولوجية”.

لقد تطور “علم الجينوم” تط��وراً كبرياً يف العقدين 

األخريي��ن، وه��و أح��د فروع عل��م الوراث��ة، ويهت��م 

بدراس��ة املادة الوراثية يف أجس��ام الكائن��ات الحية. 

ويتضمن املجال العلمي لتلك الدراس��ة جهودا مكثفة 
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لتحديد تسلس��ل الحمض النووي بش��كل كامل ورسم 

الخرائط الدقيقة للجينوم. 

كام تش��مل تلك الدراس��ة عدداً من الظواهر التي 

 ،Heterosis  تح��دث داخ��ل الجينوم مث��ل الهج��ني

وغريه��ا من التفاع��الت بني املواض��ع املختلفة داخل 

الجينوم. ويف املقابل، عندما تتم دراس��ة عدد محدود 

 Molecular من الجينات يطلق عليها األحياء الجزيئية

 . Genetics أو عل��م الوراث��ة الجزيئ��ي ، Biology

فالجين��وم هو مجموع الجين��ات الخاصة بكائن الفرد 

بأكلمه. وبالتايل، فعلم الجينوم هو دراسة الجينات يف 

الخلية، أو النس��يج، عىل مستوى الحمض النووي “دي 

.DNA ”إن إيه

اكتمل��ت  الع��ام  2003،  أبري��ل م��ن  ويف ش��هر 

دراس��ات مرشوع الجينوم البرشي، بالواليات املتحدة 

األمريكية، وتوافرت معلومات مثينة بش��أن تسلس��ل 

القواع��د يف “الحم��ض الريب��ي” )الن��ووي املنق��وص 

يف    DNA”إي��ه إن  “دي  ب���  األكس��جني )املعروف 

صبغيات اإلنسان، التي تش��كل نحو 35000 مورثة يف 

خالياه. 

وقد خلص ه��ذا املرشوع إىل أن نح��و %99.9 من 

املعلوم��ات املتوافرة يف املورث��ات متامثلة عند جميع 

الن��اس، وأن الف��روق الصغ��رية املتبقية ه��ي املفتاح 

املميز لش��خصية اإلنسان ووظائف جس��مه. ومع أن 

ه��ذه الفروق التس��بب عادة مش��كالت تتعلق بنمو 

الفرد وتطوره، أو بوظائفه الحيوية، إال أنها قد تؤثر يف 

استعداده للتعرض ملشكالت صحية معينة، وقد تحدد 

كيفية تفاعل الجسم مع عوامل مختلفة.

وكان من جملة فوائد هذا املرشوع تطور الدراسات 

الخاص��ة بالع��الج الجينومي، التي تبح��ث يف تحديد 

التداخ��الت Interactions ب��ني املورث��ات والعقاقري 

الدوائية. 

وبق��در ما مينح ه��ذا االكتش��اف البرشي��ة األمل 

العريض يف التعرف الدقيق إىل الصيغ الوراثية للمرىض، 

وبالت��ايل التدخل الرسيع الس��لس لعالجهم عرب التأثري 

يف الرتكي��ب الجيني املعطوب، بق��در ما يفتح األبواب 

الواسعة أمام فرص اس��تخدام هذا التطور كسالح من 

أسلحة الحرب.

مخاوف كبرية
يس��ود اعتقاد بني مؤرخي الحروب أن أول اس��تخدام 

للح��رب البيولوجي��ة كان يف أثينا يف الع��ام 430 قبل 

امليالد، حينام تم اس��تغالل م��رض الطاعون، كام تقول 

إن  الفرنس��ية   Collier’s Encyclopedia موس��وعة 

“الجنود الفرنس��يني رمبا اس��تخدموا األلبس��ة الخاصة 

مبرىض الج��دري يف نرش املرض بني “الهن��ود اآلزتيك” 

خالل الحرب الفرنس��ية يف املكس��يك، ما أوقع ماليني 

الضحايا.

لقد ت��م توقيع اتفاقي��ة األس��لحة البيولوجية عام 

1972، وم��ع ذلك فثمة م��ؤرشات إىل أن دوالً عديدة 

تف��رز موارد ضخمة وتنش��ئ آليات علمية مس��تدمية 

لتطوير وسائل حرب بيولوجية.

ويع��د أبس��ط تعريف��ات الح��رب البيولوجية هو 

ذل��ك التعريف الذي يحددها يف اس��تخدام أحد أنواع 

الفريوس��ات أو امليكروب��ات أو البكرتي��ا املعروف��ة يف 

إح��داث أرضار صحي��ة مح��ددة س��لفاً يف األعداء أو 

املستهدفني بغرض تحقيق هدف سيايس.

فهل نح��ن بصدد ش��كل آخر من أش��كال الحرب 

البيولوجية؟

إعادة صياغة العدو
يف 20 ديس��مرب امل��ايض، كان العامل امل��رصي األمرييك، 

الحاص��ل عىل جائ��زة نوبل، أحمد زوي��ل يتحدث يف 

منتدى علم��ي، بالقاهرة، حني قال إن “االكتش��افات 

الجينية سيكون لها تأثري كبري يف الحروب املقبلة”.

لقد حصل زويل عىل جائزة نوبل جراء اكتش��افاته 

العلمية املبهرة، خصوصاً ما يتعلق ب� “الفيمتو ثانية”، 

ك��ام كرس جزءاً كبرياً م��ن اهتامماته العلمية ملوضوع 

“النان��و تكنولوج��ي”، الذي س��اعده كث��رياً يف بعض 

األبح��اث الت��ي يجريه��ا يف معمله الكب��ري يف جامعة 

“كالتيك” األمريكية بخصوص املسائل الجينية.

ومن خ��الل “مدينة زوي��ل للعلوم” الت��ي يديرها 

يف القاهرة، اس��تطاع أن يط��ور بعض األبحاث الجينية 

خصوص��اً يف م��ا يتعل��ق بالرتكي��ب الجين��ي لبع��ض 

الحيوانات، وهو ينطلق يف اس��ترشافه هذا من قاعدة 

علمية عريضة وثرية.

إذا صح ما توقعه زويل، فإن ذلك يعني أنه سيكون 

مبق��دور بعض الدول أن متتلك وس��ائل لتغيري جينات 

أعدائه��ا، عرب امتالكها القدرة عىل التالعب يف الخرائط 

الجينية للشعوب املس��تهدفة، مبا يفقدها القدرة عىل 

الدفاع.

واستناداً إىل ذلك يرى هذا العامل أن الحروب املقبلة 

قد ال تكون يف حاجة إىل استخدام الدبابات والطائرات 

بقدر حاجتها إىل استخدام تلك الوسائل العلمية.

يؤك��د علامء ب��ارزون أيض��اً أن ح��رب الجينوم أو 

الحرب باس��تخدام التأثري يف الجينات البرشية ليس��ت 

“حربا بيولوجية”، تقوم عىل اس��تهداف العدو ببكرتيا 

أو ف��ريوس ما إلح��داث أثر صحي س��لبي فيه، ولكنها 

أبعد من ذلك وأفدح أثراً.

إن حروب املستقبل ليست فقط تلك التي ستخاض 

ب� “الروبوتات”، أو عرب “األس��لحة النووية التكتيكية”، 

وه��ي أيض��اً أبعد م��ن مج��رد اس��تخدام “النبضات 

الكهرومغناطيس��ية”، أو “ش��ن الهجامت الس��يربية”، 

وهي كذلك أش��د فت��كاً من الح��روب الالمتوازية، مبا 

تحمله من أرضار نفسية جسيمة عىل الخصوم.

إن حروب املستقبل قد ال تتوقف عند محاولة إيذاء 

العدو أو إفنائه، ولكن رمب��ا متتد إىل “إعادة صياغته” 

عىل نحو ال يصلح فيه للدفاع أو الهجوم.

ستواصل الحرب طريقها الدامي وصوالً إىل احتاملية 

تغيري كيان الفرد العدو، واستبدال كيان مسخ رخو أكرث 

مطاوعة به، عرب التالعب مبورثاته الجينية.

وع��ىل الذين يريدون الس��الم واألمان لش��عوبهم، 

وه��ؤالء الذين يرغب��ون يف الحفاظ ع��ىل كيانهم، عرب 

حفظ مورثاته��م الجينية، أن يخصص��وا أمواالً وموارد 

ضخم��ة لتطوير البح��وث الجينية بأكرث م��ام يقتنون 

الطائرات والغواصات وأنظمة الصواريخ.
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دول اخلليج العربي 
واإلتفاق النووي مع إيران

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

إي��ران ليس��ت فقط دولة جارة لدول الخليج الع��ريب وإمنا هي دولة محورية يف النظام اإلقليمي الخليجي بس��بب ما 

متتلك��ه من قدرات وإمكانيات تجعلها مؤثرة يف مجريات التط��ورات يف املنطقة. لذلك ال ميكن ألي طرف أن يتجاهل 

مثل هذه الدولة أو يتجاهل ترصفاتها. ودول الخليج العريب تدرك ذلك وتتعامل مع إيران من هذا املنطلق. فالس��لوك 

اإليراين املتمثل يف س��عيها املس��تمر لرتسيخ نفوذها يف منطقة الخليج العريب عرب دعمها الطائفي لشيعة الخليج بهدف 

زعزعة التجانس اإلجتامعي يف دول املنطقة، وعرب كذلك س��عيها إلمت��الك القدرة النووية بهدف اإلخالل بتوازن القوة 

لصالحه��ا إمن��ا يثري قلق دول الخلي��ج العريب يف تعاملها مع إيران. فإلنظرة الخليجي��ة تتمحور حول فكرة أن إيران غري 

النووية عس��كرياً قادرة عىل أن تحقق اخرتاقات أمنية لصالحها يف املنطقة، فام الحال الذي ميكن أن تكون عليه إيران 

يف توغلها يف الداخل الخليجي والتعامل مع دول املنطقة مع إمتالكها القدرة النووية العسكرية؟! فدول الخليج العريب 

متخوفة ولها الحق يف ذلك.

دول الخلي��ج تدع��م التوص��ل إىل اتفاق بني الدول الخمس��ة الدامئة العضوية يف مجلس األم��ن )الواليات املتحدة، 

روسيا، الصني، بريطانيا، فرنسا( باإلضافة إىل أملانيا مع إيران حول برنامج األخرية النووي. ومن خالل متابعتنا للهواجس 

الخليجية من برنامج إيران النووي نس��تطيع أن نوجز املخاوف الخليجية من اإلتفاق النووي يف التخوف الخليجي من 

تبعات هذا اإلتفاق عىل األمن يف املنطقة. فدول الخليج تدرك بأن توقف الربنامج النووي اإليراين هو هدف أس��ايس، 

ولكن يجب أن ال يأيت ذلك عىل حساب التنازل إليران يف ملفات أخرى تهم األمن يف منطقة الخليج العريب أو اإلعرتاف 

بالدور اإليراين القيادي يف املنطقة عىل حس��اب دول الخليج العريب. فاإلتفاق من املفرتض أن ال يعطي الضوء األخرض 

إليران يف اإلستمرار يف سياساتها العدوانية يف املنطقة ويف تدخالتها يف شؤون دول الخليج العريب.

دول الخليج العريب تعترب أن إيران من حقها أن تُكافأ نظري التنازل عن برنامجها النووي ذو الطموح العسكري، ولكن 

ال ميكن أن تأيت طبيعة املكافأة عىل حس��اب أمن واستقرار منطقة الخليج العريب. فإيران ميكن أن تُكافأ سياسياً بإقامة 

عالقات دبلوماس��ية معها من الدول التي ليس��ت لديها عالقات من هذا النوع مع إيران، وبعدم التدخل يف ش��ؤونها 

الداخلية، وبعدم تهديد نظامها الس��يايس من قبل الدول الغربية الس��يام الواليات املتحدة. وميكن أن تُكافأ إقتصادياً 

برف��ع العقوب��ات اإلقتصادية املفروضة عليه��ا من قبل الواليات املتح��دة والغرب، وأن يُفتح معه��ا مجاالت التعاون 

اإلقتصادية. ولكن ال ميكن أن تُكافأ بالس��امح لها باإلس��تمرار بالعبث بأمن وإستقرار دول املنطقة والتدخل يف شؤونها 

الداخلي��ة وش��ؤون الدول العربية املؤثرة عىل أمن املنطقة. فأي إتفاق مع إي��ران حول برنامجها النووي يجب أن يأيت 

ليتعامل مع الربنامج النووي فقط ويزيل كافة أوجه الشبهات حول مستقبل هذا الربنامج.  

دول الخليج مع التوصل إىل اتفاق حول برنامج إيران النووي، ولكنها حذرة من طبيعة هذا اإلتفاق. فهي ليست مع 

ما يسعى البعض يف واشنطن إىل الرتويج له بأن التوصل إلتفاق رضورة من أجل دعم الرئيس األمرييك باراك أوباما يف 

تحقي��ق منج��ز قبل نهاية فرتة واليته الثانية. فالهدف ليس تحقيق منجز ألن مثل هذا الهدف قد ال يؤدي إىل التوصل 

إىل اتفاق يخدم مصالح أمن وإستقرار املنطقة. فالهدف يجب أن يكون أمن واستقرار املنطقة ودولها مبا يف ذلك أمن 

واستقرار إيران ذاتها، ألن ذلك من شأنه أن يدفع باألمن واإلستقرار العامليني إىل األمام•

حتليل إسرتاتيجي
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أتيح للواليات املتحدة األمريكية أن توظف الصورة بعناية فائقة يف كسب املعركة ضد العراق 

يف 1991، إىل درجة حدت بالبعض إىل القول إن "يس. إن. إن"، التي ولدت عىل أكف حرب الخليج 

الثانية، هي املنترص األول، بل وصل األمر باألمني العام السابق لألمم املتحدة الدكتور بطرس غايل 

إىل وصف هذه املحطة التلفزيونية اإلخبارية الشهرية بأنها العضو السادس الذي امتلك حق الفيتو يف 

مجلس األمن الدويل إبان تلك الحرب.

إعداد:
د. عمار علي حسن

الصــــورة واحلـــــرب ... من النقـــش على اجلــــــدران إلــــــــــــــــــــــى الكامـــــريات الرقميــة
لوحات من دم تشهد على سري املعارك
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رحل��ة الوص��ول إىل توظي��ف الصور املتحرك��ة يف الحرب 

متث��ل ذروة لتجرب��ة طويلة يف العالقة بني الرس��م والدم، 

بدأت بتلك الرس��ومات املحفورة عىل ج��دران املعابد يف 

م��ر القدمية، للملوك وهم ذاهبون إىل س��احات القتال، 

تتقدمهم ح��راب مرشع��ة، وتتبعهم صفوف م��ن الجند 

املدججني بالسالح. ثم بدأت مرحلة الرسم بالكلامت، حني 

توصل البرش إىل ح��روف اللغة. فحفلت املالحم اليونانية 

والقصائد الشعرية العربية بتصوير مكتوب للمعارك. وعرب 

هذا اإلبداع الفني عرفنا حرب البلبونيز يف اليونان القدمية، 

وكيف انتر عس��كر أس��ربطة عىل جند أثينا، وصار لدينا 

خرب بحرب البس��وس الطويلة ب��ني قبائل عربية يف العر 

الجاهيل. وعىل املنوال نفس��ه صور الناس يف بقاع األرض 

قدمي��اً الحروب التي خاضوها، إما عدواناً عىل اآلخرين أو 

دفاعاً ع��ن النفس واألرض والعرض، م��ن خالل الكتابات 

النرثية والنظم الش��عري، والتي مل تتجاوز حد الوصف أو 

الرس��م بالكلامت، أي إنها يف خامتة املطاف، كانت تصويراً 

مكتوباً، ميجد األنصار، ويحط من شأن األعداء.

وخ��الل الحرب األهلية األمريكي��ة كان الحفارون عىل 

الخشب والنحاس يرافقون املستوطنني من الهنود الحمر، 

يف اتجاهه��م صوب الغ��رب، هرباً من اإلب��ادة، لينحتوا 

ما يرونه من معارك رشس��ة. ويف ع��ام 1770 نحتوا صوراً 

للمذبحة التي جرت يف بوس��طن. ويف القرن التاسع عرش، 

كان الرس��امون يذهب��ون إىل ميادين القتال، باس��تخدام 

الدراجات الهوائية، ليقفوا عىل مش��اهد واقعية، يعودون 

ويجس��دونها عل مهل يف لوحات تشهد عىل سري املعارك، 

وت��ؤرخ لها، عىل األقل من الناحي��ة الفنية. وكان بعضهم 

يرس��ل ما التقطه من ص��ور معلقاً يف مناطيد تس��بح يف 

الهواء، أو من خالل برش يسبحون يف املياه الطليقة.

ويف حرب القرم بني روس��يا وبريطاني��ا، التي اندلعت 

عام 1848 واستمرت حتى 1870، دخلت الكامريا أول مرة 

إىل ميدان القتال، بعد أن س��مح لها العسكريون بتسجيل 

املع��ارك. ومنذ ذلك التاريخ صارت "آلة التصوير" جزءاً ال 

 دخلت الكامريا أول 
مرة إىل ميدان القتال يف 

حرب القرم عام 1848 
ومنذ ذلك التاريخ صارت 

"آلة التصوير" جزءًا ال 
يتجزأ من احلروب أينما 

وقعت

الصــــورة واحلـــــرب ... من النقـــش على اجلــــــدران إلــــــــــــــــــــــى الكامـــــريات الرقميــة
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يتج��زأ من الحروب أينام وقع��ت. وللوهلة األوىل أظهرت 

لحظة امليالد ه��ذه أن املصورين الحربيني، فريقان، األول 

يضم "س��ياح الح��رب" الذين يتفرجون عليه��ا من بعيد، 

ويس��جلون بكامرياتهم ما راق لهم، أو ما أوعز إليهم، من 

مشاهد. أما الثاين فيضم أولئك الذين يقفون "ضد الحرب" 

ألنهم، من هول ما يرونه من فظائع، يرفضون قتل اإلنسان 

ألخيه اإلنسان، أياً كانت األسباب أو املربرات.

واستمر التصوير بالحرف سنوات، حتى إنه رافق اخرتاع 

الكام��ريا يف مراحلها األوىل. فعىل س��بيل املثال ال الحر، 

مارس��ت قوات الحلفاء حرباً نفسية عىل قوات املحور يف 

الح��رب العاملية الثانية، بإلقاء قوائم باألطعمة التي يأكلها 

الجنود األمريكيون والربيطانيون والفرنس��يون ومن يقاتل 

يف صفوفه��م، عىل رؤوس الجند األمل��ان، خاصة يف البقاع 

املح��ارصة والجيوب املعزولة، أو التي كانت تعاين نقصاً يف 

اإلمدادات الغذائية، وشملت هذه القوائم أسامء األطعمة 

وصوراً لها، مام كان له وقع سلبي يف نفوس األملان.

وأرادت إذاع��ة "يب. يب. يس" أن تنقل إلينا، عرب الصوت 

املجسم، صوراً حية، من ميادين القتال، فاعتادت استضافة 

مراس��ليها املرافقني للصفوف األمامية من فرقاء الحروب، 

ومسؤولني من الطرفني املتقاتلني، ومحللني متابعني للحرب 

عن كثب، وأحياناً فقرات مس��موعة من املعركة، فكادت 

بذل��ك أن تحول الكلامت الت��ي تصيخ لها اآلذان س��معاً 

إىل صور تقتحم العيون، وأن تجعل الس��مع حاس��ة كافية 

للوقوف عىل ما يجري.

أنواع التصوير يف الحروب
يف الوق��ت الراهن توجد أربعة أنواع من التصوير يف أثناء 

الحرب، ميكن ذكرها عىل النحو اآليت:

أ ـ التصوير التلفزيوين أو السيناميئ العادي، عن طريق 

كامريا فيديو، والذي ينقل املشهد كامالً عرب الفضائيات، مبا 

يجعل املش��اهد، يتابع الحدث وكأنه ميتطي ظهر الدبابة 

املقتحم��ة، أو يطل��ق الصاروخ املتجه ص��وب الهدف، أو 

يقف وسط الحش��د املتزاحم حول جثث القتىل املدنيني، 

أو حول البيوت املهدمة، واألمتعة املبعرثة، املمزوجة بالدم 

واألشالء. 

ب ـ أســلوب الـ Promotion، أو الفالش التلفزيوين، 

وه��و مجموعة من لقط��ات رسيعة تظه��ر يف 30 ثانية، 

لتعرض بعض املشاهد بطريقة فنية معينة.

ج ـ التصويــر الفوتوغــرايف العادي، وال��ذي قد يكون 

بكام��ريا ديجتال أو عادي��ة، وينقل ص��وراً ثابتة، ملتقطة 

بعناية، يتم اختيار أكرثها داللة يف التعبري عن الحدث.

د ـ الصــور املركبــة، مثل تلك الصور التي اس��تعملتها 

املخاب��رات األمريكية "يس. آي. إي��ه" ملحاولة الربهنة عىل 

امتالك العراق أس��لحة دمار ش��امل، والت��ي عرضها وزير 

الخارجي��ة األمرييك كولني باول ع��ىل أعضاء مجلس األمن 

الدويل، عرب رشائح إلكرتونية، مس��تعمالً كل ما متكنت منه 

االس��تخبارات األمريكية من "الخداع بالصورة"، أي القيام 

بتحريف فني لصور واقعية، مبا يخدم وجهة نظر العارض.

الدعاية وحرب الصور
لقد باتت الدعاية املوجهة إىل "العدو" يف أثناء سري املعارك 

وقبيل اندالعها، جزءاً أساسياً من "الجهد القتايل" ألي دولة 

محارب��ة. ويأخذ ه��ذا النوع من الدعاية ش��كل "الحرب 

النفس��ية"، التي تبدو قذائف كلامت أو قصف صور، يتم 

انتقاؤها بوعي وقصد ملموس��ني، وتصاغ يف جمل دقيقة، 

تحمل مع��اين محددة، تثري ش��كوك األع��داء يف قدراتهم 

العس��كرية وترهبه��م من إمكان��ات الخص��م، يف العدد 

والعتاد، وتلقي يف قلوبهم وعقولهم الريبة حيال قيادتهم، 

العسكرية واملدنية، وتفقدهم الثقة يف عدالة املعركة التي 

يخوضونها، ويف أن النر سيكون من نصيبهم يوماً ما.

واعت��ادت الواليات املتح��دة األمريكية أن تس��تخدم 

"الدعاي��ة" التي تعتمد ع��ىل "الصورة امللتقط��ة بعناية" 

و"الكلم��ة املخت��ارة بوعي" يف إره��اب خصومها وزعزعة 

ثقتهم بأنفس��هم، مس��تفيدة من عط��اءات "علم النفس 

الح��ريب"، الذي يرتبط أساس��اً بالتطبيقات النفس��ية ذات 

الصلة بالكفاءة القتالية والروح املعنوية، والقيادة وأمناطها، 

وكل ما يتعلق بسلوك الجنود لبلوغهم أفضل عائد ممكن، 

يف ضوء مختلف ال��رشوط املختلفة التي تفرضها قدراتهم 

الخاصة، واملواقف الخارجية املفروضة عليهم.

وق��د ترددت يف األيام األوىل لغ��زو العراق أنباء عن أن 

ج��زءاً من الخطة العس��كرية األمريكية تقوم عىل احتالل 

مدينة الب��رة، جنويب البالد، يف الس��اعات األوىل للحرب 

الربي��ة، وبعدها يتم بث ص��ور ولقاءات متلف��زة، تظهر 

أن العراقي��ني فرحني ل��رشوع األمريكيني يف تخليصهم من 

صدام حس��ني وح��زب البعث، وهي مس��ألة مل تحدث يف 

البداي��ة، بل واجه الغزاة صموداً قوياً من القوات العراقية 

املدافع��ة عن وطنها. وتأجل ما كان يريده األمريكيون إىل 

املش��هد األخري الذي جرى يوم التاس��ع م��ن إبريل 2003 

بس��قوط بغداد، والذي كان ميثل خامتة الفصل األول من 

الحرب. ذلك املش��هد وتلك الخامتة مارست الصورة فيهام 

دوراً كاس��حاً وقاهراً يف الوقت نفس��ه. فلن تنىس الذاكرة 

الدعاية املوجة للعدو 
جزءًا اساسيًا من 

اجلهد القتايل ألي دولة 
حماربة
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مشهد س��قوط التمثال الربونزي الضخم للرئيس العراقي 

صدام حس��ني، الذي كان يقف متصلباً يف منتصف ساحة 

الفردوس بقلب بغداد.

وتس��تعيد األذه��ان يف ه��ذا الصدد ما ح��دث خالل 

الرضب��ة العس��كرية األمريكية لحكومة طالبان يف ش��هر 

أكتوبر من ع��ام 2001.. فبعد س��اعات قالئل من دخول 

القوات األمريكي��ة وحلفائها إىل العاصمة األفغانية كابول 

راحت وس��ائل اإلعالم األمريكية، خاصة ش��بكة "يس. إن 

.إن" تنق��ل ص��وراً تظهر فرحة الش��عب األفغ��اين برحيل 

طالب��ان، وإقباله عىل أداء طقوس معيش��ية تخالف تلك 

التي فرضتها عليه الحركة اإلس��المية املتشددة، منها حلق 

اللحى وسامع املوسيقى ولعب كرة القدم،...إلخ.

وطيلة أيام حرب الخليج األخرية كانت الصورة حارضة 

بش��دة، ومل يكن من املمكن تجبنها لخدمة أهداف الغزاة 

والعراقي��ني عىل حد س��واء. فالبيانات العس��كرية األولية 

لألمريكي��ني، الت��ي ت��م عرضه��ا مبؤمتر صحف��ي بقاعدة 

"الس��يلية" يف قط��ر، مل تك��ن مش��فوعة بص��ور، ولذا مل 

تحظ مبصداقي��ة لدى اإلعالميني، الذي��ن أعطوا ظهورهم 

لألمريكيني يف ه��ذه اللحظة، وراح��وا يتابعون مبزيد من 

الصدق، صوراً عرضتها "قناة" الجزيرة، نقالً عن "الفضائية" 

العراقي��ة، لجن��ود أرسى، وطائ��رات تجس��س أمريكي��ة، 

م��ن دون طيار، محطمة ع��ىل األرض، وآلي��ات وعربات 

مصفحة متفحمة، ويف املقابل رأينا مدنيني عراقيني غارقني 

يف دمائه��م بج��وار أنق��اض بيوتهم، أو تغ��ص بهم أرسة 

املستشفيات، جراء الغارات األمريكية-الربيطانية.

ومل تقف الواليات املتحدة مكتوفة األيدي أمام الدعاية 

العراقي��ة، الت��ي أعطتها الص��ورة مصداقي��ة، بل راحت 

تس��تخدم قنايت "يس. إن. إن" و"فوكس" ومحطات أخرى 

يف إضفاء طابع أخالق��ي عىل هذه الحرب، غري املرشوعة، 

عرب صور مض��ادة ملواطنني عراقيني يعانون عوزاً ش��ديداً 

للطع��ام واملاء، ويتس��لمون يف تلهف م��واد اإلغاثة، التي 

نقلتها الش��احنات م��ن الكويت إىل قرى وم��دن العراق 

الجنوبية، بعد أن توغلت الق��وات الغازية صوب بغداد. 

ثم اس��تخدمت الواليات املتحدة ص��وراً ألقنعة واقية من 

األسلحة الكياموية، ادعت أنها عرثت عليها يف أحد مخازن 

الجي��ش العراقي، للتدليل عىل أن العراق ميتلك مثل هذه 

األسلحة، وهي الذريعة التي س��اقتها واشنطن وحلفاؤها 

لش��ن الح��رب، والت��ي ثب��ت كذبه��ا. بل إن املس��ؤولني 

األمريكيني، الذين اعت��ربوا عرض العراق لألرسى عمالً غري 

أخالقي، مل يلبثوا أن استخدموا صوراً متلفزة لعملية تحرير 

األرسى، خاصة املجندة جيس��كيا، ليحسنوا صورة الجندي 

األمرييك، يف وقت كان الصمود العراقي قد نال منها.

وبع��د س��قوط بغداد اس��تخدمت املقاوم��ة العراقية 

والوالي��ات املتحدة األمريكية "ح��رب الصور" عىل نطاق 

واس��ع، األوىل لتدلل عىل رشاس��تها وإرصارها عىل إخراج 

املحتل م��ن العراق، والثانية لتربهن عىل قوتها، من جهة، 

ومحاولة إثبات أن الش��عب العراقي بات سعيداً بسقوط 

نظام صدام حس��ني من جه��ة ثانية. وهن��ا ظهرت صور 

الخرباء األمريكيني وقد علقت املقاومة جثثهم املتفحمة يف 

أعمدة الكهرباء، وقبلها صورة الحفرة التي كان يختبئ بها 

صدام، وحالته يف أثناء القبض عليه، وقد بدا كمتس��ول يف 

محطة باصات، حسبام وصفته إحدى الصحف الربيطانية، 

وص��ورة جورج ب��وش وهو ميس��ك بيده "دي��ك رومي" 

ليحتفل م��ع جنوده يف الع��راق بعيد الش��كر، ثم صورة 

األس��ري األمرييك وقد ُغلّت يداه ورجاله، اس��تعداداً لقتله 

بالسيف، وفوق الجميع صورة السجناء العراقيني، يف أثناء 

تعذيبهم وإجبارهم عىل مامرسة الجنس الجامعي بسجن 

أبوغري��ب، وهي الصورة التي تكررت مع رهائن من دول 

عدة، اتهمتهم املقاومة العراقية مبساعدة قوات االحتالل.

لع��ل الحال��ة العراقية، تق��دم صورة قريب��ة وواضحة 

لكيفي��ة اس��تخدام الصورة يف الحرب، لكنها ليس��ت املرة 

األوىل يف تاريخ العرب املع��ارص، التي تلعب الصورة فيها 

دوراً كبرياً يف س��ري األحداث. هنا يستحرض الذهن صورتني 

مهمتني، األوىل كانت للشهيد محمد الدرة، ووالده يحاول، 

من دون جدوى، أن يحميه بجسده النحيل من رصاصات 

إرسائيلي��ة غ��ادرة. وقد هزت هذه الص��ورة ضمري العامل، 

فالتف��ت إىل جرائ��م إرسائيل ضد الفلس��طينيني. والثانية 

لصبية صومالي��ني يلعبون الكرة ب��رأس جندي أمرييك يف 

أحد س��احات مقديشيو. وقد هاج الشعب األمرييك لتلك 

الص��ورة، التي بثتها "يس. إن. إن" ضد الحكومة األمريكية 

فاضطرت إىل سحب قواتها من الصومال. 

أهمية الصورة يف الحرب
هناك مصور معارك يبني أهمي��ة الصورة يف الحرب قائالً: 

"رمب��ا تقتل جنديّ��اً ما، بينام الصورة الت��ي تنقلها الكامريا 

التلفزيونية تقتل آالفاً، بل املاليني".

عىل وجه العموم، ال يكون متاحاً للمصورين يف الحروب 

أن ينقل��وا للناس كل م��ا يلتقطونه، فالرقابة العس��كرية 

تقف له��م باملرصاد، لتح��ول، تحت الفت��ة الرسية، دون 

وص��ول املعلومات املصورة كامل��ة إىل الجامهري. وها هو 

ذا أحد مصوري صحيف��ة "دييل ميل" الربيطانية يعرب عن 

هذا املوقف، حني منعته الس��لطات العسكرية الربيطانية 

م��ن تصوير حرب الفوكالند عام 1982، بقوله: "تصور إنها 

حرب، وال يسمح ألحد بالذهاب إىل هناك".

 أما أحد مصوري حرب فيتنام، فيعرب ببالغة ناصعة عن 

سياسة التقييد عىل حرية التصوير هذه، إىل جانب الدور 

الكب��ري الذي تلعبه الصورة يف س��ري املعارك بقوله: "لو كنا 

يف وضع ميكننا من طبع الصور التي التقطناها ملا جرى يف 

الحرب ما جرى م��ن إبادة للمدنيني، وكان باإلمكان إنقاذ 

املاليني من البرش"•
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استراتيجيات

أثارت الحوادث اإلرهابية األخرية 

يف أمريكا الشاملية واسرتاليا 

والرشق األوسط االهتامم بظاهرة 

 Loneإرهاب الذئب املنفرد

Wolf Terrorismأو اإلرهاب 

الفردي. بيد أّن االهتامم السيايس 

واإلعالمي بالظاهرة ال يقابله 

اهتامم أكادميي بنفس الدرجة، 

فضالً عىل أّن الساسة واإلعالميني 

ساهمواْ يف زيادة املبالغات 

والغموض املتعلق بالظاهرة. 

إعداد:
د. أمين الدسوقي

مفهوم إرهاب الذئب املنفرد:
ال يوجللد اتفاق بني الباحثني عللى تعريٍف الظاهرة. 

ولكنهم يتفقون عى أنها ليسللت ظاهللرة جديدة، 

وإمنللا تعود إىل القرن الل19 عللى األقل، حينام طّور 

 Leaderless"الفوضويون نظرية "املقاومة بال قيادة

Resistance. وقللد القت هذه النظريللة رواجاً بني 

حركات اليمني املتطرف وغريهم يف الواليات املتحدة 

يف مثانينيللات القرن املنرصم، ثم التقطها اإلسللالميني 

الراديكاليني مثل أبومصعب السوري وأنور العولقي، 

وتبنتهللا "القاعدة" منذ أواخر التسللعينيات. وأخرياً، 

ولج تنظيم "داعللش"يف هذا امليدان؛ من خالل نداء 

حريك إلكرتوين )21 سللبتمرب( إىل املسلمني يف الدول 

الغربية، حثهم فيه عى الهجوم بكل الوسللائل عى 

أهداٍف عسكرية ومدنية يف هذه الدول.

عى أية حال،ميكن تعريف اإلرهاب الفردي بأنه 

عنف سيايس أو مخطَط لتنفيذ عنف سيايس، يرتكبه 

أو يتآمر الرتكابه شللخص يتللرصف مبفرده،ال ينتمي 

إىل أية مجموعة أو شللبكة إرهابية منظمة، ويعمل 

بللدون نفوذ مبللارش لقائللد أو هرياركيللة تنظيمية، 

ويطّور تكتيكاته وطرائقه العملياتية من دون توجيه 

أو قيادة منظمة. وعليه، فإّن الهجامت التي ينفذها 

أزواج أو أثالث ال تُعد إرهاباً فردياً. وبالتايل، تُستبعد 

من التعريف بعللض الهجامت التي غالباً ما تُوصف 

بأنهللا إرهاب فللردي، مثل تفجري مدينللة أوكالهوما 

األمريكيللة عللام 1995، الذي نفللذه تيمويث ماكفي 

مبسللاعدة زميٍل له، وهجوم بوسللطن عللام 2013، 

الذي ارتكبه شللقيقان من القوقاز. ويُسللتبعد أيضاً 

من التعريف، بسبب غياب دافع سيايس واضح، كل 

أعامل العنف التي تُنفذ بسللبب مظامل شخصية، أو 

بدافع الحصول عى منفعة مادية، أو بغرض االنتقام 

الشللخيص أو تحقيق الشللهرة، مثل حوادث إطالق 

النار يف املدارس.

وال يدخللل يف تعريللف املفهللوم عنللارص تتعلق 

بإحللكام التخطيللط، واملهنيللة يف التنفيللذ، وامتالك 

إسللرتاتيجية خللروج، واإلشللهار والدعايللة للعملية 

اإلرهابيللة، أو مللدى خطورتها. وذلللك أّن اإلرهاب 

الفللردي يفتقد إىل العنارص الثالثة األوىل؛ األمر الذي 

مييزه عن األمناط األخرى مللن اإلرهاب. أما العنرص 

الرابللع، فقد يللرتك الذئب املنفرد بياناً يكشللف عن 

دوافعه للقيام بالعملية، وقد ال يفعل. وفيام يتعلق 

مبدى خطورة العملية، فالذئاب املنفردة، كونهم غري 

محرتفني، أقل خطورة ودموية، بصفٍة عامة، من سائر 

اإلرهابيني املنظمني.

الهجامت اإلرهابية األخرية:
شللهد العام الحللايل عدة عمليللات إرهابية فرديةيف 

أوروبا وأمريكا الشللاملية واسرتاليا والرشق األوسط. 

ويالحللظ أّن أغلبية هذه العمليات حصلت يف العامل 
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الغللريب. وهذا يؤكللد أّن هذا النمط مللن اإلرهاب أكرث 

شيوعاً ومنواً يف الغرب مقارنًة بسائر أقاليم العامل. كام أّن 

تزايد هذه العمليات منذ منتصف العقد الفائت يشري إىل 

فعالية إجراءات مكافحة اإلرهاب يف الحؤول دون تنفيذ 

عمليات كبرية الحجم، مثل هجامت نيويورك وواشنطن 

)2001(، من ناحية، ونجاعة دعاية تنظيم القاعدة التي 

تقللوم عى دعوة املتعاطفني معهللا إىل تجنب التخطيط 

وتنفيذ هجللامت كبرية الحجللم، والرتكيز عى هجامت 

صغللرية الحجم ضد أهداٍف مدنية وعسللكرية يف الدول 

الغربيللة، من ناحيللٍة أخرى. ويبللدو أّن دعاية "داعش" 

تصيب نجاحاً أكرث مام حققته القاعدة. فمنذ دعوتها يف 

سبتمرب، حصلت عدة عمليات إرهابية يف الدول املشاركة 

يف االئتالف الدويل ضد "داعش"، اثنتني يف كندا، وواحدة 

يف كٍل من نيويورك وبريطانيا واسرتاليا،،واثنتني عى األقل 

يف اسرتاليا، فضالً عن الهجامت يف مرص والسعودية. 

ففي أكتوبر املايض، شللهدت الواليات املتحدة وكندا 

ثالث عمليات إرهابية فردية. حصلت األوىل يف نيويورك، 

حينام هاجم زيل تومسللون ببلطة مجموعة من ضباط 

الرشطللة، فأصاب اثنني منهام، قبللل أن يُردى قتيالً. ويف 

مونرتيللال، تربص ذئب منفللرد بجنوٍد كنديني يف موقٍف 

للسلليارات، فقتل أحدهللام، وأصاب اآلخللر. ويف أوتاو، 

هاجم مايكل زيهاف-بيبو بسللالٍح نللاري جندي كندي 

فقتله، ثم اقتحم مبنى الربملان، حيث كان رئيس الوزراء 

الكندي بداخللله. وكادت تحدث كارثة، لوال تدخل أحد 

حللراس املبنى بقتللل املهاجم. ويف نوفمللرب، تم توقيف 

شللاب كان يخطللط للقيللام بتفجري قنبلة يف نيوكاسللل 

بانجلرتا، وطعن عبد النعامن حيدر رشطيني يف اسللرتاليا 

قبل أْن يخر رصيعاً. ويف منتصف ديسمرب، اقتحم هارون 

مؤنس، وهو الجئ إيراين، مقهى يف وسط مدينة سيدين، 

واحتجز عدداً من الرهائن لنحو 16 سللاعة، وطالب بأن 

يقابل رئيس الوزراء االسرتايل، قبل أْن تقتحم قوات األمن 

املقهى؛ ما أسللفر عن مقتل شللخصني فضالً عن محتجز 

الرهائن، وجرح أربعة آخرين.وقبل هذه الحادثة بأيام، 

ألقت السلللطات الهنديةعى صاحب حساب "الشاهد 

الشامي" عى تويرت، وهو مدير إحدى الرشكات؛ لرتويجه 

لعمليات "داعش" وتشللجيعه عللى االلتحاق بالتنظيم. 

وتشللري تقاريللر إعالمية إىل انتشللار عدٍد مللن الذئاب 

املنفردة يف السللعودية، وتنامي أعدادهم يف مرص. وقد 

أُعلللن يف نوفمللرب عن القبض عللى أمرييك وجلله نداًء 

حركياً الكرتونياً للذئاب املنفردة يف مرص بتنفيذ عمليات 

"جهادية".

ومن خالل فحص الحاالت الفائتة، ومراجعة األدبيات 

السابقة، ميكن بلورة سامت عامة إلرهاب الذئب املنفرد، 

تتمثللل أولهللا يف وجود مزيٍج مللن الدوافع السياسللية 

والشخصية وراء الجرائم املرتكبة أو املخطط لها. بعبارة 

أخرى، مييل اإلرهابيون إىل خلق أيديولوجياتهم الخاصة، 

التي تتضمللن مللزج إحباطاتهم الشللخصية باملظامل أو 

الشكاوى السياسللية والدينية. فقد كشفت التحقيقات 

األمنيللة والتقاريللر الصحفيللة أّن زيهاف-بيبللو، الللذي 

اعتنق اإلسللالم حديثاً، ُحرم من اسللتخراج جواز سللفر؛ 

حيث كان ينوي التوجه إىل سللوريا، وأنه ارتكب جرميته 

انتقامللاً من مشللاركة كندا يف الحرب ضللد داعش، وأنه 

أُلهللم بدعاية األخللرية يف الفضاء الرقمللي. ونفس األمر 

ينطبللق عللى مهاجم نيويللورك وإرهايب كنللدا ومؤنس 

يف اسللرتاليا. والحالة األخرية منوذجيللة؛ فقد كان مؤنس 

شللخصاً محبطاً يف حياته الشللخصية والعامة جميعاً؛ له 

سللجل جنايئ ومتهم بجرائم خطرية منها التورط يف قتل 

زوجته السللابقة، وخارج من السللجن بكفالة، وليست 

له مهنة حقيقية. وتحول حديثاً )منذ شللهٍر تقريباً( من 

املذهب الشلليعي إىل السللني، واعتنق فكر داعش من 

خالل اإلنرتنت. وهذا يبني الدور الكبري لإلنرتنت ووسائل 

التواصللل االجتامعي يف عملية التحللول إىل الراديكالية، 

ومساعدة الذئاب املنفردة يف تشللكيل أيديولوجياتهم، 

بل ويف رسللم تكتيكاتهم وطرائقهللم يف تنفيذ عملياتهم 

اإلرهابية. ويرتبط بذلك أّن الذئاب املنفردة قد يكونون 

متعاطفللني مع مجموعللات إرهابيللة، ورمبللا يكونون 

أعضللاء سللابقني يف هللذه املجموعات. فاألخللرية توفر 

لهم األيديولوجية، وتسللاعدهم عى تحويل إحباطاتهم 

الشخصية إىل اآلخر "الظامل". وقد وضح تعاطف زيهاف-

بيبو ومؤنس مع داعش، بل ورغبة األول يف السللفر إىل 

سللوريا لاللتحاق به، وإجبار الثاين رهائنه عى رفع علم 

يشللبه ذلك الذي ترفعه "داعش". أما األمرييك صاحب 

النللداء الحريك يف مرص، فيبدو أنه كان متعاطفاً أكرث مع 

تنظيم أجناد مرص.

أمللا السللمة الثالثة، فرتتبللط بأّن اإلرهابيللني األفراد 

يعانللون من بعللض االضطرابات النفسللية، كام توضح 

معظللم الحللاالت الفائتة بقدر ما توافللر من معلومات 

عى شللحتها، وبصفللة خاصة حالللة زيهاف-بيبو وزيل 

تومسللون وهارون مؤنللس. ويتصل بذلللك أّن الذئاب 

املنفللردة متيل إىل املعاناة من عدم القدرة عى التكيف 

االجتامعي. فبدرجاٍت متفاوتة، تجدهم منعزلون، ولهم 

أصدقاء قليلللون، ويفضلللون العمل مبفردهللم. ولكن 

ياُلحظ أّن اإلرهاب الفردي ال يحدث يف فراغ اجتامعي. 

عى العكس، تظهر الراديكالية نفسللها يف موقٍف نشط، 

يتضمن التعبري عن آراء الشللخص السياسللية، من خالل 

بحللث نشللط للغاية للمواجهللة اللفظيللة واملادية مع 

الخصوم. بعبارة أخرى، بينام مييل اإلرهابيون املنفردون 

إىل العزلة عن املجتمع، فإنهم يف نفس الوقت يتواصلون 

مع اآلخرين، ومييلون إىل إعالن نيتهم يف ارتكاب العنف.

وقللد اتضح ذلك يف الخطابات "املسلليئة" التي أرسلللها 

الذئاب املنفردة أقل 
خطورة ودموية 

من سائر اإلرهابيني 
املنظمني
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محتجز الرهائن يف سلليدين إىل عائالت الجنود االسرتاليني 

الذيللن لقوا حتفهم يف أفغانسللتان عللام 2009، يصفهم 

بأنهم جنود هتلر.

وأخرياً، أبانت العمليات اإلرهابية السابقة أّن الغالبية 

الغالبللة من منفذيهللا من الرجللال، وهيمنللة الدوافع 

األيديولوجية املرتبطة بالراديكالية اإلسالمية عى املوجة 

الجديللدة من اإلرهاب الفردي، كللام هيمنت العنرصية 

البيضاء واليمينية املتطرفة عى موجة الثامنينيات.          

التداعيات املستقبلية
مثة اتفاق بني الباحثني واملامرسللني عى السللواء عى أّن 

املوجللة الجديدة مللن اإلرهاب الفردي، سللوف تتزايد، 

وبصفة خاصة يف العامل الغريب، وأنه رمبا تصل إىل ذروتها 

يف النصللف الثاين مللن العقد الحايل، بللرصف النظر عن 

أيللة نتيجة محتملة للحرب عللى داعش. ورمبا يزيد من 

تصاعد هذه املوجللة أْن تؤدي العمليات اإلرهابية ذات 

الدوافللع الراديكالية اإلسللالمية إىل عمليات مضادة من 

قبل املناهضني للمسلللمني يف الللدول الغربية، عى منط 

الهجللوم الذي نفذه الرنويجي أندريه ريفيك عام 2011. 

وهو ما بللدأت إرهاصاته بالفعل. فقللد تم القبض عى 

ذئب أمرييك يف إرسائيل )19 نوفمرب( كان يخطط للقيام 

بعمليات إرهابية ضد مواقع إسالمية يف فلسطني.

ومع تصاعد املوجللة اإلرهابية الجديدة التي يقودها 

ذئاب منفردة، سللوف تتزايد معهللا املبالغات اإلعالمية 

والسياسية عن خطورة هذه الظاهرة عى األمن القومي 

للدول، ورمبا تسلليطر عى الخطللاب العام؛ما يجعل من 

الصعللب تطويللر مجموعة من األولويات االسللرتاتيجية 

املتناسللقة، وإغفال الخطر األكرب، وهو اإلرهاب املنظم. 

غللري أّن أبللرز التداعيات السلللبية هنا هللو الخلط بني 

ظاهللريت اإلرهاب الفردي واملقاومللة املنفردة املرشوعة 

لالحتالل، عى نحٍو ما شهدناه يف القدس ونواحيها حديثاً.

عى أية حال، سللوف يتعللزز اتجاه تشللديد اإلجراءات 

السياسللية واألمنية والترشيعية ملكافحة اإلرهاب، وهي 

شللديدة أصالً منذ أحداث الحادي عرش من سبتمرب، وما 

يتطلبه ذلك من تكثيف الرقابة عى اإلنرتنت واالتصاالت 

ووسللائل التواصل االجتامعي. وقد يفللي هذا االتجاه 

إىل التأثري بالسلللب عى الحقوق والحريات الشللخصية 

واملدنية يف كافة دول العامل. وهذا اتجاه غري ذي جدوى 

من الناحية العملية يف مكافحة هذا النمط من اإلرهاب، 

الللذي أهم خصائصلله أنه عيص إىل درجللة كبرية للغاية 

عى الكشللف واملراقبة بواسطة أجهزة املخابرات واألمن 

الوطنيللة، وال تسللتأهل مواجهته التضحيللة بجانب من 

الحقوق والحريات الفردية. 

ولكللّن هللذا النمط مللن اإلرهللاب ليس مسللتحيالً 

مواجهته. وأنجع وسلليلة ملواجهللة اإلرهاب الفردي هو 

تدعيم عالقات أجهزة األمن باملجتمعات املحلية، سلليام 

املجتمعات املسلللمة يف الغرب، حتللى يوفروا معلومات 

عمللن تظهللر عليلله أمللارات الراديكاليللة والتطللرف. 

فالراديكاليللة ال تتللم يف فللراغ اجتامعللي مللن ناحية، 

واملجتمعات هي التي تهزم اإلرهاب من ناحيٍة أخرى•
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نبض 
الديــــرة

الدبلوماسية النووية.. والقلق 
اخلليجي

ي��رى مراقب��ون لتط��ور العالق��ات األمريكية-اإليرانية، أن ع��دم توصله��ام إىل اتفاق نهايئ ح��ول ما يعرف 

ب�"الدبلوماس��ية النووية" يف فيينا الش��هر املايض، ال يعني أن العالقات بني البلدين ميكن أن ترجع إىل ما قبل 

لقاء مسقط العام املايض.

فبحس��ب هؤالء املراقبني فإن "قطار" العالقات بني البلدين قد انطلق وال ميكن إيقافه؛ ألن هناك مصالح 

مش��رتكة. بالطبع مث��ل هذا الكالم غري مطمنئ لنا نحن يف الخليج، ذلك أن ق��درة الواليات املتحدة يف موازنة 

عالقاتها بني إيران وحلفائها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيها من "الشك" اليشء الكثري. 

الخالفات بني البلدين يف املفاوضات ليس يف مضمون امللف النووي ولكن يف تفاصيل دور إيران يف املنطقة. 

الس��الح النووي بالنسبة إىل إيران "ورقة تفاوضية" للحصول عىل امتيازات اسرتاتيجية يف املنطقة، فهي تدرك 

حجم مخاطر "النووي"، ولكن ال مينع طاملا أن األمر متعلق باستمرار النظام وليس مصلحة الشعوب.

تعليق املفاوضات أو متديدها أو إطالتها، س��ّمها ما ش��ئت، ال ميكن القياس عليها بالفش��ل يف تطور تلك 

العالقات بينهام. فهي تعني فرصة للتواصل بغض النظر عن طبيعة الحزب الذي يحكم البيت األبيض، س��واء 

كان دميقراطياً أو جمهورياً. واليشء املؤكد الذي ال ميكن ألحد أن ينكره، أن التنس��يق بني البلدين قائم ليس 

من اآلن فقط ولكن خالل فرتة توتر العالقات بينهام أيضاً. تاريخ العالقات يش��هد بالتعاون يف أثناء األزمات، 

فخالل الحرب ضد طالبان وحتى يف إس��قاط نظام صدام إيران كانت تس��اعد الواليات املتحدة مع أنها تعلن 

عدم فعل ذلك.

ال ش��ك يف أن التنس��يق بني البلدي��ن، أو إذا أردت "الرشاكة"، تتوثق يوماً بعد يوم منذ تم الكش��ف عن 

الوس��اطة الُعامنية بينهام عام 2013. ومؤخراً "امتدح" وزير الخارجية األمرييك، جون كريي، تدخل إيران يف 

توجيه رضبات عسكرية ضد "داعش"، كام أن الواليات املتحدة غّضت الطرف عن الدور اإليراين يف سوريا مع 

جعل النظام الس��وري يتامسك من جديد، ومل تبِد أي انفعال لدعم إيران للحوثيني يف اليمن، مع أن الخالف، 

شكلياً، قائم بني البلدين. 

بل إن التعامل اإلعالمي بني البلدين يشري وكأن العالقات السياسية ال تواجه أي صعوبات، فلم تعد أمريكا 

هي "الشيطان األكرب"، ومل تعد إيران أحد دول محور الرش، بل العالقات األمريكية-اإلرسائيلية توتّرت بسبب 

موقف البيت األبيض من إيران.

وكل يشء قابل للتغري خالل العام القادم لس��ببني اثنني، الس��بب األول: متعلق بس��يطرة الجمهوريني عىل 

الكونجرس األمرييك وهم يرفضون سياس��ة أوباما "اللينة" مع إيران. الس��بب الثاين: أن نتنياهو الذي يجيد 

تخويف الش��عب اإلرسائييل بالنووي اإليراين رمبا "يعيد الكرة" خالل االنتخابات القادمة لdضمن النجاح يف 

االنتخابات القادمة. فربغم وجود هذين العاملني، فإن نش��اط السياس��ة اإليرانية يف املنطقة، سواء من خالل 

ترسيخ دورها يف سوريا واليمن والعراق أو من خالل انفتاحها عىل الغرب وتغري اللغة السياسية معها، يجعلنا 

نشعر نحن أبناء املنطقة بقلق وغري مطمئنني ملا ميكن أن يحدث مستقبالً. 

خالصة املوضوع، أن الرئيس أوباما الذي سّجلت إدارته فشالً سياسياً يف املنطقة يسعى إىل أن يرتك الرئاسة 

محّققاً إنجازاً تاريخياً يحس��ب له. ومع أن التحليالت تعتقد صعوبة ذلك فإن اس��تمرار املفاوضات بالنس��بة 

إلي��ه أمر جيد. هذا جانب. أما الجانب اآلخر، فإن األوض��اع االقتصادية الداخلية يف إيران والتي تؤكد وجود 

صعوبات "ضاغطة" عىل النظام السيايس فيها ستكون عامالً مهامً يف تقديم تنازالت أكرب يف امللف النووي•

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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استراتيجيات

األمـــن القومــي: رؤى وأبعــــاد جيـــــدة

يرى عدد من الباحثني أن األمن القومي هو تأمني سالمة الدولة ضد أخطار داخلية وخارجية قد 

تؤدي بها إىل الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخيل، ويتضمن هذا 

املفهوم األبعاد االقتصادية واالجتامعية والسياسية والعسكرية. وميكن القول إن مفهوم األمن 

القومي هو مفهوم جديل وخاليف، حيث ال يوجد اتفاق حوله حيث يختلف تعريفه تبعاً الختالف 

النظريات واملدارس الفكرية، كام يختلف تعريفه بحسب مراحل التطور التاريخي.

إعداد:
حممد عبد الغفار

القوة العسكرية ترتبط مباشرتًا بالقدرة التكنولوجية
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األمـــن القومــي: رؤى وأبعــــاد جيـــــدة

ويرى ألفني توفلر أن القوة يف القرن الواحد والعرشين 

لن تكون يف املعايري االقتصادية أو العس��كرية ولكنها 

تكمن يف املعرف��ة، فالقوة العس��كرية ترتبط مبارشة 

بالقدرة التكنولوجية أي املعرفة التي تكتنزها. ويعتقد 

توفلر أن جزءاً محدوداً من املعلومات ميكن أن يعطي 

أفضلية اس��راتيجية وتكتيكية هائل��ة. ويتوقع ليوتار 

أن تدخل دول العامل يف حرب من أجل الس��يطرة عىل 

املعلوم��ات كام حاربت يف املايض من أجل الس��يطرة 

عىل املستعمرات. 

  يؤكد أصحاب املدرس��ة الواقعية أن مفهوم األمن 

القومي ه��و املفهوم املحوري انطالق��اً من أن الدولة 

هي الفاعل الرئييس يف العالقات الدولية التي تس��عى 

إىل تحقيق أمنها القومي اعتامداً عىل األداة العسكرية، 

وأن تطوير القوة العس��كرية ليس هدفاً، بل هو غاية 

لتحقي��ق األم��ن القومي. ويذهب ه��ؤالء إىل أن قوة 

الدولة االقتصادية ترتبط مبدى اس��تخدامها يف تطوير 

القوى العسكرية.

أما أصحاب املدرس��ة الواقعية الجديدة فال تختلف 

نظرته��م لألمن كث��رياً عن النظرة الواقعي��ة لألمن؛ إذ 

ي��رون أن أمن الدول��ة القومي هو املؤث��ر الوحيد يف 

عالقاتها الدولية لديهم. ولكن الفارق األس��ايس بينهام 

يتمثل يف التش��ديد عىل تأثري هيكل النظام الدويل يف 

الخيارات السياسية. ويرى أصحاب الواقعية الجديدة 

أن غي��اب األمن يرتبط بالتغري يف توزيع املقدرات بني 

الدول، وذلك خالفاً ألصحاب املدرس��ة الواقعية الذين 

يعتقدون أن غياب األمن ينبع من الرصاع عىل القوة.

املدرس��ة الليربالية من جهتها تتحدث عام يس��مى 

"الس��الم الدميقراط��ي"؛ فال��دول الدميقراطية يكون 

فيها مؤسس��ات وبرملان ال توافق عىل قرارات الحرب 

بس��هولة، ويرى أصحاب هذه املدرسة أن املؤسسات 

الدولي��ة توف��ر إطارا بدي��الً ميكن لل��دول من خالله 

تحقيق مصالحها وتنسيق سياساتها املتناقضة.

كان روب��رت ماكن��امرا، وزي��ر الدف��اع األمري��ي 

األسبق، أول من رفع الش��عار الشهري: "األمن القومي 

هو التنمية". ويف هذه األيام رفع الخبري االس��راتيجي 

األمريي توماس بارنت شعاراً آخر يف موازاة التغريات 

الك��ربى التي حدث��ت يف بنية املجتم��ع الدويل، وهو 

ش��عار: "األمن القومي هو العوملة"، ويرى بارنت أنه 

إذا أردن��ا أن نع��رف خصائص منوذج األم��ن القومي 

الجدي��د فعلينا أال نتناقش مع خ��رباء الدفاع، بل مع 

خ��رباء التكنولوجي��ا واالتص��ال. ومييز بارن��ت املركز 

)الدول الداخلة بعمق يف إطار العوملة( والهامش )هي 

الدول التي ترفض الدخول يف اطار العوملة(، مشرياً إىل 

أن الرصاع بني املركز والهامش هو الذي سيفجر أخطر 

تحديات األمن القومي العاملي. 

وق��د قام ع��دد من الخ��رباء االس��راتيجيني بوضع 

تصنيف��ات للدراس��ات األمنية، ولعل م��ن املفيد هنا 

لوق��وف ع��ىل تصني��ف واح��د م��ن أهم الدارس��ني 

األمريكيني يف هذا املجال، وهو "س��تيوارت كروفت"، 

ال��ذي ي��رى أن هناك ث��الث مراحل مهم��ة يف هذه 

الدراسات.

املرحلة األوىل: الت��ي رافقت الحرب الباردة كانت 

الدراسات األمنية ترى أن مفهوم األمن كان بسيطاً.

املرحل��ة الثانية: الت��ي تلت الحرب الب��اردة فقد 

ب��دا فيها مفه��وم األمن معقداً نس��بياً، نتيجة عوامل 

عدة منها: الحرب يف يوغوس��الفيا الس��ابقة، والجرائم 

اإلثنية يف رواندا، وانتش��ار األس��لحة النووية يف شامل 

آس��يا، وحرب الخليج الثانية... فقد بدأ الحديث عن 

توّسع مفهوم األمن ليشمل قطاعات أخرى كاالقتصاد 

واملجتمع والبيئة فضالً عن القطاع العسكري.

املرحلة الثالثة: فبدأت عقب أحداث 11 س��بتمرب 

2001، ال��ذي حدد مالمح جدي��دة للعالقات الدولية 

واألمن الدويل.

باري بوزان ونظرة جديدة لألمن الدويل
نحاول أن نلقي الضوء هنا عىل جهود عامل السياس��ة 

الربيطاين "باري بوزان" يف الدراس��ات األمنية، والسيام 

أن بوزان يعد من كبار املنظرين لألمن يف فرة ما بعد 

الحرب الباردة، وأنه أس��هم يف محاولة توسيع مفهوم 

األمن ضمن مدرس��ة كوبنهاجن وأبحاثها يف الس��الم، 

وهي املدرس��ة التي تعد حصيلة دراس��ات عدد من 

املدارس السابقة له.

لقد رصد "ب��وزان" بداية التغري الرئييس يف النقاش 

األكادميي حول مفهوم األمن ومستوياته، وحاول طرح 

مفهوم شامل لألمن يتجاوز الطرح التقليدي الواقعي 

الذي يرى األمن يف القوة، مؤكداً أم مفهوم األمن الذي 

كان سائداً قبل الحرب الباردة مل يعد مقنعاً وكافياً.

لقد تعامل "ب��وزان" مع جمي��ع جوانب الظاهرة 

قوة الدولة االقتصادية 
ترتبط مبدى 

استخدامها يف تطوير 
القوى العسكرية
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األمني��ة من جزئياتها إىل كلياتها، فأش��ار إىل أن األمن 

لف��ظ متع��دد املع��اين، مبين��اً أنّه "مصطل��ح خاليف 

باألس��اس"؛ ألن هذا املصطلح يف حد ذاته ذو دالالت 

أيديولوجية وأخالقية ومعيارية. 

ويرى "بوزان" أنه ينبغ��ي لتعريف األمن أن يتنبّه 

إىل ثالث��ة أمور، ه��ي: الس��ياق الس��يايس للمفهوم، 

واألبعاد املختلفة ل��ه، والغموض الذي يرتبط به عند 

تطبيقه يف العالقات الدولية. 

ويؤكد بوزان أن األمن يعن��ي "العمل عىل التحرر 

من التهدي��د، وقدرة الدول واملجتمعات عىل الحفاظ 

عىل كيانها املس��تقل ومتاس��كها الوظيف��ي ضد قوى 

التغي��ري الت��ي يرونها معادي��ة. فالح��د األدىن لألمن 

ه��و البقاء، لكنه يش��مل مجموعة م��ن االهتاممات 

الجوهرية حول رشوط حامية هذا الوجود".

وقد اقرح بوزان أن يُنظر إىل األمن من ثالث زوايا، 

هي: الفرد، والدول��ة، والنظام الدويل. مبيناً أنه يجب 

النظر إىل الدولة من خالل ثالثة مكونات، هي: الفكرة 

التي تقوم عليها الدولة، والشعب واملوارد، ومؤسسات 

الدول��ة. ويؤكد بوزان أن قوة الدول��ة أو ضعفها تأيت 

من خالل عملية تقييم ملس��توى استقرارها املؤسسايت 

ومدى انسجامها السيايس-االجتامعي الداخيل. 

قطاعات جديدة لألمن
ي��رى ب��وزان أن هناك قطاع��ات أخرى غ��ري القطاع 

العس��كري يجب أن يُنظ��ر إليها عن��د الحديث عن 

األم��ن، وه��ذه القطاعات هي: السياس��ية واالقتصاد 

واملجتم��ع والبيئة؛ حيث ال ميكن ألي قطاع من هذه 

القطاعات أن يكون وحده معرّباً كافياً عن األمن، فهي 

قطاعات تعمل بشكل متشابك ومعقد.

وتج��در اإلش��ارة إىل أن بوزان ال يقل��ل من أهمية 

القطاع العس��كري، بل يؤكد أنه األهم بني القطاعات 

الس��ابقة الذكر، والس��يام أن أي تهديد عس��كري قد 

يقّوض أي قطاع منها. ويرى بوزان أن األمن الس��يايس 

هو الذي يؤمن االس��تقرار املؤسسايت للدول وأنظمتها 

الحكومية. أما األمن االقتصادي فيعد مؤرشاً وانعكاساً 

ألمن الدولة عموماً. وقد أوضح "بوزان" مدى الرابط 

بني األم��ن االقتص��ادي واألمن العس��كري. أما األمن 

املجتمع��ي فرياه ب��وزان من بني أه��م عنارص برنامج 

البح��ث يف الدراس��ات األمنية املعارصة، والس��يام أن 

العومل��ة املعارصة أثرت كثرياً يف هوية املجتمعات من 

خ��الل التدفق الهائل للمعلومات، وس��هولة انتش��ار 

الثقاف��ات الغريبة ع��ن كل مجتمع، األمر الذي جعل 

الحفاظ عىل هوية املجتمع أمراً صعباً. 

ويؤك��د ب��وزان أن األمن البيئي من املس��ائل التي 

تثري جدالً كبرياً اليوم، والس��يام يف ظل التحديات التي 

تطرحه��ا التغ��ريات املناخي��ة اليوم، مث��ل: االحتباس 

الح��راري، وثقب األوزون، والل��وث، والتصحر، وندرة 

املياه. 

املعلومات واإلرهاب اإللكرتوين
 أدت الثورة التكنولوجي��ة إىل زيادة مطردة يف حجم 

املعلوم��ات التي متلكه��ا الدول، األم��ر الذي يتطلب 

الحفاظ عليها، والسيام أن إنتاج الدول يف كل املجاالت 

ب��ات يتوقف عىل تلك املعلومات والبيانات؛ حتى إنه 

بات هن��اك من يصن��ف املعلومات بوصفها س��لعة 

اقتصادي��ة. وهذا ما يجعل الحاجة ماس��ة إىل تحقيق 

أقيص س��يطرة ممكنة عيل في��ض املعلومات املتدفق 

وإتاحت��ه للباحث��ني ومتخذي الق��رار يف أرسع وقت 

وبأقل جهد.

وميثل اإلرهاب اإللكروين أحد مظاهر االنصهار بني 

العنف ألغراض سياس��ية وتوظيف التقنيات الحديثة 

يف مجاالت االتصاالت واملعلوماتية. وقد طرحت وزارة 

الدف��اع األمريكية تعريفاً لإلرهاب اإللكروين مفاده " 

أنه عمل إجرامي يتم اإلعداد له باستخدام الحاسبات 

ووس��ائل االتصاالت ينتج عن��ه عنف أو تدمري أو بث 

الخوف تجاه تلقي الخدمات مبا يسبب االرتباك وعدم 

اليقني وذلك بهدف التأثري يف الحكومة أو السكان لي 

متتثل ألجندة سياس��ية أو اجتامعية أو فكرية معينة 

". وال يخف��ى أن هناك تنظيامت إرهابية مثل "تنظيم 

القاعدة"، قد مارس��ت هذا النوع من اإلرهاب يف أكرث 

من دولة، األمر الذي يجعل أي دراسة أمنية ال تتطرق 

إىل هذا النوع من اإلرهاب قارصة.

اإلرهاب اإللكرتوين 
أحد مظاهر االنصهار 

بني العنف ألغراض 
سياسية وتوظيف 

التقنيات احلديثة يف 
جماالت االتصاالت 

واملعلوماتية
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ح��رب الفض��اء اإللك��رتوين وتهديد األمن 
القومي

يش��ري مصطلح "حرب الفضاء اإللكروين"، إىل قيام أي 

دولة باخراق ش��بكة دولة أخرى عىل نحو غري مرصح 

به، أو أي نش��اط آخر يؤثر عىل نظام حاسويب؛ بغرض 

إضاف��ة أو تغي��ري أو تزييف البيانات، أو التس��بب يف 

تعطيل جهاز حاس��وب أو إتالفه، أو تعطيل أو إتالف 

جهاز متصل بشبكة أو ش��ّل األشياء التي يتحكم فيها 

نظام الحاسوب.

وقد بدأت دول ع��دة يف العامل بالركيز عىل تطوير 

قدرات حرب الفضاء اإللكروين، والس��يام روسيا التي 

تصنف بأنها التهديد األكرب للواليات املتحدة يف مجال 

الفض��اء اإللكروين، وكذلك الصني التي يعد تطورها يف 

مجال حرب الفضاء اإللكروين جلياً إىل حد كبري. ويرى 

مسؤولو االستخبارات األمريكية أن هناك ما يراوح بني 

عرشين وثالثني جيش��اً يف العامل لديه قدرات يعتد بها 

يف مجال حرب الفض��اء اإللكروين؛ مثل تايوان وإيران 

وأس��راليا وكوريا الجنوبية والهند وباكستان والعديد 

من بلدان حلف شامل األطليس )الناتو(. 

إن الفضاء اإللكروين هو مجموع شبكات الحاسوب 

يف العامل وكل ما ترتبط به وتتحكم فيه هذه الشبكات. 

كام يش��مل الفضاء اإللكروين الشبكات التجارية التي 

تقوم مبهام معينة؛ من قبيل إرس��ال البيانات الخاصة 

بالتدفق��ات املالي��ة، واملعام��الت يف األس��واق املالية، 

ومعامالت البطاقات االئتامنية. 

وبصفة عامة، ميكن للجهة املخرقة الدخول يف قلب 

هذه الش��بكات وتدمريها أو االستيالء عىل معلوماتها 

أو إعطاؤه��ا أوام��ر مغلوط��ة قد ت��ؤدي إىل ترسيب 

النفط، أو إط��الق الغاز، أو تفجري املولدات، أو إخراج 

القطارات عن قضبانها، أو صدم الطائرات، أو إرس��ال 

كتيبة لتقع يف كمني، أو تفجري قذيفة يف املكان الخطأ. 

وهن��اك عوام��ل ق��د تكون مس��اعدة ع��ىل جعل 

حرب الفضاء اإللكروين ممكن��ة؛ وهي: وجود عيوب 

يف تصمي��م اإلنرن��ت؛ ووج��ود عي��وب يف املع��دات 

والربمجي��ات؛ واالتجاه إىل توصي��ل املزيد من األجهزة 

واآلالت الحيوية شبكياً.

وال يعتم��د قي��اس ق��وة الدول��ة يف مج��ال حرب 

الفض��اء اإللكروين ع��ىل امتالك الق��درات الهجومية 

فق��ط، بل البد من تقيي��م عاملني آخرين؛ هام الدفاع 

واالعت��امد. ويُقص��د بالدفاع قياس ق��درة الدولة عىل 

اتخاذ إجراءات عند تعرضها للعدوان لصد الهجمة أو 

تخفيف آثارها، أما االعت��امد فهو مدى اتصال الدولة 

باإلنرنت واعتامدها عىل الشبكات واألنظمة التي قد 

تكون عرضة لألخطار يف حال وقوع حرب إلكرونية.

ويق��وم الدف��اع ع��ىل ثالثة مح��اور، ه��ي حامية 

العمود الفقري لإلنرنت، والذي متثله رشكات اإلنرنت 

الرئيس��ية؛ وتأمني ش��بكة الكهرباء؛ وحامية ش��بكات 

وزارة الدفاع.

ويس��عى مجرم��و اإلنرن��ت إىل اخ��راق سالس��ل 

اإلمداد التي تغذي رشكات تصنيع معدات وبرمجيات 

الحاس��وب لزرع الش��فرات الخبيثة فيه��ا. وبدالً من 

االكتفاء باستخدام أدوات االخراق املتوافرة عىل نطاق 

واس��ع. وهذه التوجهات تبني تزاي��د املهارات الفائقة 

ل��دى مجرمي اإلنرنت، وقد تش��ري إىل احتامل تفاقم 

التهدي��د اإلجرامي، بحيث يصل إىل مس��توى متطور 

يض��ارع التهديد عىل املس��توى ال��دويل، وهذا يعني 

أن منظوم��ة األمن القومي يج��ب أن تلتفت إىل هذه 

الجرائ��م بعناية ملكافحتها، وإال فإنه��ا تبقى منظومة 

ضعيفة وقارصة•

املصادر:

ريتشارد كالرك وروبرت نيك كتاب حرب الفضاء 

اإللكروين، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

االسراتيجية، 2012.

ملخص كتاب حرب الفضاء، موقع مركز اإلمارات 

للدراسات والبحوث االسراتيجية:

مارتن غريفيثس وتريي أوكاالهان، املفاهيم 

األساسية يف العالقات الدولية، تر. مركز الخليج 

لألبحاث. ديب: مركز الخليج لألبحاث،2008.

سليامن عبد الله الحريب، "مفهوم األمن: مستوياته 

وصيغه وتهديداته )دراسة نظرية يف املفاهيم 

واألطر(،"املجلة العربية للعلوم السياسية 19 )صيف 

.)2008

أرشف عالم، أمن املعلومات واألمن القومي، 

)القاهرة : الهيئة املرصية العامة للكتاب ،2007 (.

السيد ياسني، شبكة الحضارة املعرفية: من املجتمع 

املعريف إىل العامل االفرايض، القاهرة: الهيئة املرصية 

العامة للكتاب، 2009.

هناك ما يرتاوح بني 
عشرين وثالثني جيشًا 

يف العامل لديه قدرات 
يعتد بها يف جمال 

حرب الفضاء اإللكرتوين
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تم تشغيل دبابة Leclerc القتالية أول مرة لدى الجيش 
الفرنيس يف عام 1992، ورسعان ما أدركت دول الرشق 
األوسط قيمتها مع وصولها إىل املنطقة يف عام 1995.

إعداد: يل يادف

وض��ع الجيش الفرنيس 354 دباب��ة Leclerc MBT يف 

الخدمة، وقد طلبت إحدى دول الرشق األوس��ط 390 

دبابة و46 مركبة إصالح مدرعة، واكتملت عملية تسليم 

الدبابات ومركبات اإلصالح املدرعة يف عام 2004.

يف عام 1992، تم تسليم أول دبابة من Leclerc إىل 

 Leclerc وكالة املش��ريات الفرنسية. وباعتبار أن دبابة

هي أول دبابة من الجيل الثالث وتتمتع بقدرات تحقق 

اإلصاب��ة الدقيقة يف الرم��ي أثناء تحركه��ا، ويتم حالياً 

تس��ليمها إىل الجي��ش الفرنيس ودولة ب��ارزة يف الرشق 

األوسط.

ويف عام 2006 كش��فت رشك��ة Nexter النقاب عن 

دباب��ة Leclerc املطورة من أج��ل العمليات يف املدن. 

وهي مجهزة بعدة AZURE التي متثل حامية إضافية 

يف هيئة إزارات جانبية من مواد مركبة، ودرع القضبان 

ع��ى الهي��كل الخلف��ي وال��رج للحامية م��ن القنابل 

تلبي متطلبات العمليات القتالية يف الشرق األوسط

Leclerc دبابة القتال الرئيسية
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املوجه��ة بالصواري��خ، وحامي��ة إضافي��ة للمحرك من 

القنابل البرولية الحارقة.

وقد دخلت دبابات Leclerc MK2 ذات الرمجيات 

املط��ورة ونظام التحك��م باملحرك حي��ز اإلنتاج يف عام 

.1998

كام ت��م تجهيزها أيضاً برش��اش آيل عي��ار 7.62 مم 

يت��م التحكم ب��ه عن بع��د، باإلضاف��ة إىل مدفع عيار 

 FINDERS 120 م��م. وه��ي مجه��زة أيض��اً بنظ��ام

الرسيع للمعلومات واملالحة والقرار وإرس��ال التقارير، 

م��ن صن��ع رشك��ة Nexter Systems. ويض��م نظ��ام 

FINDERS شاش��ة خرائط ملونة تب��ن موقع الدبابة 

والقوات الحليفة واملعادية واألهداف املحددة، وميكن 

استخدامها لتخطيط املسارات واملهام.

تبادل البيانات
لق��د اخت��ار الجيش الفرن��يس رشك��ة Nexter لتجهيز 

دبابات��ه القتالية الرئيس��ية من ط��راز Leclerc بنظام 

معلومات طريف يس��مى Icone. وتشمل املرحلة األوىل 

.Leclerc من العقد معدات أكرث من 100 دبابة

وقد تم تطوير نظام TIS هذا إىل جنباً إىل جنب مع 

رشكة EADS. وهو يسمح بتبادل البيانات الرقمية، مبا 

يف ذلك الوضع التكتييك واألوامر التخطيطية املعروضة 

عى خريطة خلفية بن املركبة والقيادة العليا.

إن املدف��ع 52 املصق��ول املاس��ورة من عي��ار 120 

م��م مجهز بكم حراري ونظام مرجع��ي للفوهة، ويتم 

ترصي��ف الدخان بواس��طة وحدة هوائي��ة مضغوطة. 

وهذا املدفع الذي يطلق قذائف خارقة للدرع بزعانف 

تس��اعد عى اتزانها APFSD وطلقات حرارية شديدة 

االنفجار مضادة للدبابات، يتميز مبعدل رمي 12 طلقة 

يف الدقيق��ة، ونظ��ام التهديف كهربايئ متام��اً من أجل 

تحسن التسارع.

الدباب��ة م��زودة بنظام تلقي��م آيل يس��مح بالرمي 

املس��تمر ع��ى األه��داف املتحرك��ة، وتحم��ل اثنتن 

وعرشين طلقة من الذخرية جاهزة لالستخدام. والدبابة 

مس��لحة أيضاً برشاش عيار 12.7 مم، مشرك يف املحور 

مع املدفع الرئييس ورش��اش مثبت عى السقف مضاد 

للطائرات من عيار 7.62 مم.

يس��مح نظام التحكم اآليل بالن��ار لجندي املدفع أو 

القائد أن يختار س��تة أهداف مختلف��ة ليرضبها خالل 

أكرث قليالً من 30 ثانية. ويسمح كمبيوتر النظام الرقمي 

باملعالج��ة يف الوق��ت الحقيقي للبيانات ال��واردة من 

أجهزة استشعار الدبابة وموجهات الرماية.

الدبابة مزودة بثامني��ة مناظري أفقية للقائد وموجه 

رماية تتيح رؤية ش��املة متوازنة يف كل االتجاهات من 

نوع HL-70 م��ن رشكة Safran )SAGEM س��ابقاً(، 

وموج��ه الرماي��ة HL-70 م��زود مبحدد م��دى ليزري 

Laser Range Finder  م��ع قن��اة نهاري��ة ومكث��ف 

للصور من الجيل الثاين.

يسمح نظام التحكم 
اآليل بالنار جلندي 

املدفع أو القائد أن 
يختار ستة أهداف 
خمتلفة ليضربها 

خالل أكرث قليالً من 
30 ثانية
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محطة رامي املدفع
م��دى التعرف ع��ى األهداف ه��و 4 كلم، ومدى 

التمييز ه��و 2.5 كلم. ويوجد لدى القائد شاش��ة 

عرض يرى من خاللها منظار الرؤية الحراري لرامي 

املدفع. ومحطة الرامي مزودة مبنظار رؤية رئييس 

للرامي، وثالثة مناظري أفقية، ووحدة عرض برصية. 

ويحمل النظام اس��م SAVAN 20 والذي يحتوي 

أيضاً عى نظام حراري يتيح 3 زوايا كشف مختلفة 

للمنطقة املحيطة بالدبابة .

وت��م تخصي��ص 3 مناظري أف��ق للرؤية للس��ائق، 

واملنظ��ار األوس��ط  من ط��راز OB-60 من إنتاج 

Thomson- رشكة( Thales Optronique رشكة

CSF سابقاً(، وهو مزود بنظام رؤية ليلية ونهارية.

ودبابة Leclerc مزودة بنظ��ام Galix لحامية 

مركبات القتال من إنتاج  رشكة Nexter، ويحتوي 

عى قاذف��ات قنابل عيار 80 مل��م بعدد 9 قنابل 

عى جانبي الرج يحث ميكن إطالق قنابل دخانية 

للتعمية البرصية أو قنابل متويه ضد األشعة تحت 

الحمراء أو قنابل مضادة لألفراد.

 KBCM بتطوي��ر نظام Nexter قامت رشك��ة

 .Leclerc الدفاعي الذي ميكن تركيب��ه عى دبابة

ويض��م نظ��ام KBCM نظ��ام إن��ذار مبكر ضد 

أش��عة اللي��زر Laser Warner، ونظام إنذار ضد 

الصواري��خ Missile Warner، ونظ��ام تش��ويش 

 ،Galix حراري ضد األش��عة تحت الحمراء، ونظام

 ،FINDERS وميكن دمجه مع نظام إدارة املعركة

وقد قام الجيش الفرنيس بتقييم النظام.

إن دبابة Leclerc مجهزة مبحرك ديزل من طراز 

 1,500 بق��وة   SACM V8X-1500 Hyperbar

حصان. ك��ام أن النظام اإللك��روين إلدارة املحرك 

مزود من رشكة Safran. أما مجموعة نقل الحركة 

 ،SESM ESM 500 األوتوماتييك املس��تعمل فهي

وتس��تخدم خمس غيارات للحركة األمامية واثنتن 

للخلفي��ة. واملحرك أيضاً مزود بغ��از عايل الضغط 

م��ن نوع Suralmo-Hyperbar. يس��مح املحرك 

بوص��ول الدباب��ة إىل رسعة أعى م��ن 70 كم/س 

عى الش��ارع و50 كم/س عر األرض غري املمهدة. 

والدباب��ة م��زودة أيض��اً بوحدة طاق��ة احتياطية 

Turbomeca TM- تربيني��ة غازية م��ن ط��راز

307B، أم��ا نظ��ام التعليق املايئ اله��وايئ فهو من 

 Societe d'Applications des Machines إنتاج

.Motrices: SAMM

إن دباب��ة Leclerc القتالي��ة الرئيس��ية مجهزة 

بنظام تحكم بالنريان يش��مل آل��ة تصوير حرارية 

 Thales Optronics معيارية، ومحدد مدى ليزري

HL-58، ومناظ��ري رؤي��ة متوازنة م��ن أجل قائد 

الدبابة ورامي املدفع.

الدقة القصوى
يسهم هذا النظام يف متكن الدبابة من الرمي أثناء 

الحركة بأقىص دقة ممكن��ة، ويضم نظام تحصيل 

البيان��ات قن��اة نهارية مبارشة مبع��دالت تضخيم 

×3.3 و×10، وقن��اة فيديو نهارية مبعدل تضخيم 

×10، وقناة حرارية باألشعة تحت الحمراء تسمح 

باالكتشاف مبدى 5,000 م، والتعرف مبدى 2,500 

م، والتميي��ز مبدى 2,000 م، وقن��اة تحديد مدى 

ليزري��ة، وقناة خ��ط نظر من الج��وف، ووضعية 

طوارئ مع تشغيل املرآة.

الرقمي��ة  الجزيئي��ة  الوح��دة اإللكروني��ة  إن 

متام��اً موصولة مبوص��ل البيانات، وتق��وم الوحدة 

بالعملي��ات الحس��ابية وتعط��ي زاوي��ة الهدف 

ورسعت��ه بدقة تص��ل إىل π rad 0.1. ويوجد لدى 

القائ��د منظار رؤي��ة HL-70 بانورام��ي متوازن 

مثب��ت عى الس��قف من إنت��اج SAGEM يضم 

محدد م��دى ليزري، ومثانية مناظ��ري أفق نهارية، 

وثالث لوحات تحكم.

كام يتواف��ر لقائد الدبابة أيضاً شاش��ة تلفازية 

15 س��م تكرر الصورة املرئية يف منظار رؤية رامي 

املدفع، وبص��ورة خاصة الصورة ال��واردة من آلة 

التصوي��ر الحراري��ة. كام يوجد نظ��ام إدارة قتايل 

مرك��ب مع رابط بيانات رقمي متعدد االتصال مع 

ثالثة أجهزة حاسوب.
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 Leclerc وتش��مل املعدات النظامية عى دبابة

 ،NBC نظ��ام حامية نووية وبيولوجي��ة وكياموية

ومع��دات االجتي��ازات العميقة، ونظام اكتش��اف 

وإخامد للن��ريان من أجل الطاقم وحجرات املحرك 

عى حد سواء، وأنظمة رؤية ليلية، ونظام اتصاالت 

 Leclerc وميكن تجهي��ز دبابة .Thales م��ن رشكة

بأنبوب تنفس لتمكينها من الخوض يف عمق يصل 

إىل 4 أمتار. وقد تم تحسن دبابة Leclerc املعدلة 

لتناسب الظروف مدارية والصحراوية وذلك لتفي 

باحتياجات دول الرشق األوسط. ويرجع الفضل يف 

قدرة الدبابة الالفتة عى سهولة التنقل عر الكثبان 

الرملية الصعب��ة إىل Euro-PowerPack وأنظمة 

التعليق التي تعمل بالهواء والزيت. أما امللقم اآليل، 

الذي يس��هم يف خفض عدد أفراد طاقم الدبابة إىل 

ثالثة أش��خاص/ فيس��اعد عى الرمي أثناء التحرك 

برسعات عالية بغض النظر عن طبيعة التضاريس. 

ويف هذه األثناء تس��تفيد دباب��ة Leclerc من أداء 

املدفع األملس املاس��ورة عيار 120 مم الذي يتميز 

بقدرة قوية عى االصطياد والقتل.

يطل��ق هذا املدفع جميع أن��واع الطلقات عيار 

120 مم، وهي تتميز بطاقة حركية )ذخائر خارقة 

لل��درع، متوازن��ة بالعنف��ات، متس��اقطة األجزاء 

 .Galix وش��ديدة التفج��ري(، وهو مجهز بحزم��ة

وبعض الدبابات الرشق أوس��طية من إنتاج رشكة 

Leclerc مجهزة اآلن مبعدات Azur تعزز الحامية 

مبقدار 360 درجة ضد الصواريخ يف الحروب داخل 

املدن.

وقد قامت Nexter  - من أجل هذه النس��خة 

والنسخ املعدة للتصدير من هذه الدبابة – بتطوير 

معدات لوكل��ريك لإلدارة القتالي��ة LBME، وهي 

مش��تقة من نظام FINDERS. وقد تم اس��تبدال 

منظار رؤية القائد طرازHL-70  وحل محله طراز 

.SFIM وهو أيضاً من إنتاج رشكة ،HL-80

تتص��ف مركب��ة إص��الح Leclerc م��ن الجيل 

الجدي��د بهيكل أط��ول، مزود بس��بعة أزواج من 

العج��الت، وهناك ش��فرة تعم��ل هيدروليكياً يف 

مقدمة املركبة لفتح طريق ملرورها خالل العوائق 

يف ميدان القتال•

تشمل املعدات 
النظامية على الدبابة 
Leclerc نظام حماية 

نووية وبيولوجية 
 NBC وكيماوية
ونظام اكتشاف 
وإخماد للنريان
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أسلحة قادرة على االنتحار تعمل بشرائح التدمري الذاتي 
جتدد فرتة صالحيتها بشفرة رقمية عرب األقمار الصناعية

عندما تق��وم الدول بتطوير األس��لحة فإنه��ا تحلم بأن 

تك��ون هذه األس��لحة آالت تدم��ر مثالي��ة ذات قوة قتل 

وتدم��ر هائلة، قادرة عىل أن تقط��ع آالف األميال وتصيب 

أهدافها بدقة متناهية، وأن تعمل يف كل البيئات والظروف، 

وال تحت��اج إىل ترتيبات وتحض��رات كثرة عندما تخرج من 

مخازنها إىل ساحات املعارك.

وكل يوم مير تسابق فيه مراكز األبحاث ورشكات تصنيع 

األس��لحة الزمن لتحسني قدرات األسلحة وإضافة مزيد من 

الخصائ��ص إليها؛ لتجعلها أش��د قتالً وأبرع تدم��راً، وأكرث 

مناعة وصالبة.

ويف العادة تكون أس��لحة الجي��وش مصوبة ضد األعداء 

والخص��وم، ولكن الحروب دامئاً مليئ��ة باملفاجآت، وهناك 

حاالت كثرة تجد فيها الجيوش نفسها تواجه األسلحة التي 

قامت هي بتطويرها أو التي زودت بها حلفاءها.

ويحدث ذلك يف الغالب ألس��باب عدة، فقد تقوم دولة 

ما ببيع الس��الح إىل دولة أخ��رى وفق رشوط معينة، ولكن 

قد تنتهي به الحال إىل األيدي الخاطئة عندما تستويل عليه 

الجامع��ات املتمردة والحركات اإلرهابي��ة، أو عندما تنهزم 

الجيوش وتضطر إىل االنس��حاب يف عجال��ة مخلفة وراءها 

غنائم كبرة من األسلحة.

ورمبا كان اس��تيالء تنظيم الدولة اإلس��المية مؤخراً عىل 

كميات كبرة من األس��لحة األمريكية التي زودت واشنطن 

بها الجي��ش العراقي، أحدث مثال عىل الحاجة املاس��ة إىل 

مزيد من التطوير يف نظم التسلح يجعلها مثل الكلب الوايف 

الذي ال يطيع سوى أوامر سيده، بدالً من كونها آالت عمياء 

للقتل والدمار يف خدمة من يطعمها بالذخائر.

والسؤال الذي يطرح نفس��ه هل هذه الخاصية ممكنة 

من الناحي��ة التكنولوجي��ة أم هي نوع من أن��واع الخيال 

العلم��ي الس��قيم؟ وهل هناك نتائج س��لبية غر مقصودة 

ميكن أن ترتتب عىل تطبيقها؟ وبفرض أنها ممكنة ومتاحة، 

عىل األقل من الناحية التكنولوجية، هل يسمح سوق تجارة 

األس��لحة الدويل بكل تعقيداته الصعبة وتوازناته الحساسة 

بتطبيقها، أم أن الفكرة س��تظل حرباً عىل ورق يف ظل غياب 

تعاون دويل جاد؟.

استفادة مشرتكة
الكثر م��ن االبتكارات واالخرتاعات التكنولوجية التي باتت 

جزءاً من حياتنا اليومية، خرجت باألساس من رحم مشاريع 

التطوير العس��كري، وعرفت طريقه��ا للتطبيقات املدنية، 

ولكن ويف املقابل فإن مشاريع التطوير العسكري استفادت 

بدورها من االبتكارات واالكتشافات التكنولوجية املدنية.

ورمب��ا كان ذلك هو الس��بب الذي دفع خ��رباء التصنيع 

العس��كري للتطلع بأبصارهم إىل ع��امل تكنولوجيا الهواتف 

الذكي��ة، التي تتمتع بخاصية مش��ابهة يطلق عليها خاصية 

االنتح��ار )SWITCH TO KILL(، والتي تعطي صاحب 

الهات��ف ال��ذيك القدرة عىل مح��و البيانات م��ن هاتفه أو 

تعطيله عندما يرسق منه أو يفقد، حتى ال تقع البيانات يف 

يد من ميكنه أن يستغلها ضده.

وإذا كانت ه��ذه الخاصية موجودة ومتاحة يف الس��لع 

االستهالكية رخيصة الثمن، فال شك يف أنه من األجدر وضعها 

يف أنظمة التس��لح التي تكل��ف ماليني ال��دوالرات، والتي 

ميكنها أن تقتل اآلالف وتلحق دماراً واسعاً باملمتلكات.

ويقول خرباء تقنية املعلومات إن خاصية االنتحار ليست 

جامدة، ب��ل ميكن برمجتها لتناس��ب االحتياجات املختلف 

بحيث تقوم األسلحة بتعطيل نفسها كليا أو جزئياً يف نطاق 

زمني أو جغرايف معني بدالً من تدمر نفسها.

وعىل س��بيل املثال ميكن برمجة أنظم��ة التمركز الكوين 

)GPS( يف الصواري��خ املضادة للطائرات بحيث تعمل فقط 

يف منطق��ة جغرافي��ة معينة، وتكون عدمي��ة القيمة خارج 

نطاق هذه املنطقة الجغرافية.

ماذا لو أننا نستطيع أن نأمر 

األسلحة أن تعمل فتطيعنا؟ وماذا 

لو أننا نستطيع أن ننهرها فتكف 

عن العمل؟ وماذا لو أننا نستطيع 

أن نطلب منها أن تدمر نفسها 

فتلبي النداء وتقدم عىل االنتحار 

أو حتى تعطب نفسها عندما تقع 

يف األيدي الخاطئة، فتكفينا بذلك 

رش القتال، وتوفر علينا أهوال 

حرب ال بّد منها السرتجاع هذه 

األسلحة أو تدمريها؟

إعداد: جورج فهيم
برمجة أنظمة الصواريخ للعمل يف نطاق جغرايف وزمني محدد
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واالهم من ذلك أّن تفعيل هذه الخاصية ميكن أن يرتبط 

بتاريخ صالحية معني، بحيث تصبح هه الخاصية غر مفعلة 

بعد انتهاء تاريخ الصالحية، وميكن متديد فرتة الصالحية من 

خالل أرسال رسالة مشفرة عرب األقامر الصناعية، اعتامداً عىل 

تقني��ات موجودة ومطبقة بالفع��ل مثل تقنية التحقق من 

.)Digital Signature Authentication( البصمة الرقمية

وعىل الرغم من الصعوب��ات التي تنطوي عليها الفكرة، 

فإن الفوائد الكثرة التي ميكن أن تتحقق من ورائها، دفعت 

وكالة أبحاث املش��اريع الدفاعية األمريكية)DARPA( إىل 

تكليف رشكة )أي يب أم( بتطوي��ر رشائح إلكرتونية للتدمر 

الذايت )Self-destructing Chips( الس��تخدامها يف أنظمة 

التسلح.

معارضة قوية
رمبا تكون خاصية االنتحار موجودة ومطبقة يف عامل الهواتف 

الذكية، ولكن تطبيقها يف الهواتف الذكية يشء وتطبيقها يف 

أنظمة الدبابات والصواريخ والطائرات واملدافع يشء آخر.

وبادئ ذي بدء، فإن تزويد أنظمة التسلح بهذه الخاصية 

يتعارض مع منطق الحرب ذاته الذي يقوم عىل االس��تعداد 

والجاهزي��ة، ولعل ذل��ك هو الس��بب يف أن جميع أنظمة 

الدبابات يف العامل ال يحتوي عىل مفاتيح تشغيل أو مقابس 

إشعال.

وإذا كان من املمكن تزويد أنظمة التسلح بهذه الطريقة 

والتالعب بها عن طري��ق تكنولوجيا املعلومات، فيجب أال 

نس��تبعد أيضاً أن األعداء والخصوم سيكون مبقدورهم بعد 

فرتة وجيزة تحويل ه��ذه الخاصية ملصلحتهم، ليس إلعادة 

تش��غيل األسلحة التي اس��تولوا عليها فقط، ولكن إلعطاب 

األسلحة التي بحوزة خصومهم أيضاً.

ك��ام أن��ه ال ميك��ن أن نس��تبعد النتائ��ج الس��لبية غر 

املقص��ودة أيضاً؛ فهذه التقنية مثله��ا مثل أية تقنية أخرى 

يصيبها العوار والنقص والثغرات، ولذلك فهي قد تفشل يف 

العمل حيث يكون من املفرتض أن تعمل.

واألس��وأ من ذلك أنها قد تبدأ يف العمل يف الوقت الذي 

من املفرتض فيه أال تعمل، ولنا أن نتخيل الجنود يف س��احة 

املعركة يصّوبون أسلحتهم عىل العدو، ولكنها ال تستجيب؛ 

ألن خاصية التعطيل أو االنتحار مفعلة بطريق الخطأ.

ويشر الخرباء إىل أن تزويد أنظمة التسلح بهذه الخاصية 

يحتاج إىل شبكة لتلقي وإصدار التعليامت وشفرات اإللغاء 

والتشغيل، وهذا بحد ذاته ينطوي عىل مخاطر كثرة.

 سوق السالح
ع��ىل الرغم م��ن الفوائد املهم��ة التي ميك��ن أن تبرش بها 

خاصي��ة االنتح��ار أو التعطي��ل يف أنظم��ة التس��لح، فإن 

املعارضة الشديدة للفكرة ال تقترص عىل مخططي الحروب 

فقط وإمنا تشمل أيضا كبار الالعبني يف سوق تجارة األسلحة 

العاملي الذي يحقق أرباح باملليارات.

ويقول الخرباء العس��كريون إن��ه بالرغم من أن ضوابط 

ورشوط االس��تخدام أصبح��ت ج��زءاً ال يتج��زأ من رشوط 

صفقات بيع األس��لحة الي��وم، فإن تزويد أنظمة التس��لح 

بخاصية االنتحار أو التعطيل س��يحدث تغيرات جذرية يف 

س��وق السالح العاملي، وس��يحول طبيعة العالقة بني البائع 

واملشرتي من مجرد صفقة إىل رشاكة عمل.

ويضيف الخرباء أن تزويد أنظمة التسلح بهذه الخاصية 

س��يحول األس��لحة من س��لعة إىل خدمة ال ميل��ك الطرف 

املشرتي أي س��يطرة عليها، مام سيفقدها أي ميزة بالنسبة 

إلي��ه، ما دام التحكم بها ليس يف يده يف نهاية األمر. ولذلك 

فإن املشرتي بدالً من أن يقبل بوجوده الخاصية يف األسلحة 

التي بيعت له، سيتحول إىل مصدرين آخرين عىل استعداد 

لبيع أس��لحة مامثلة له ال تعمل به��ذه الخاصية، ما يعني 

خسارة أهم الزبائن يف سوق السالح.

ويضي��ف الخرباء أن��ه بالرغم من أن الفك��رة قد تكون 

ممكنة من الناحية التكنولوجية عىل األقل، فإنها س��تصبح 

عدمي��ة الجدوى م��ا مل يكن هناك إج��امع دويل بني القوى 

العظم��ى املنتجة للس��الح ع��ىل تطبيقها، وه��و أمر يكاد 

يكون ش��به مستحيل يف ظل الخالفات بني القوى العظمى، 

باس��تثناء حاالت قليلة تعد عىل أصابع اليد الواحدة تتفق 

فيها إرادات هذه الدول ومصالحها.

حجب الحقائق
يرى كثر من الخرباء العسكريون أن تشغيل أنظمة التسلح 

عن بعد موجود ومطبق بالفعل، كام هي الحال مع أنظمة 

الطائرات من دون طيار، ومع ذلك مل تحدث حوادث تذكر، 

ومل ينج��ح القراصنة يف اخرتاقه��ا أو إجبارها عىل أداء مهام 

غر املهام املكلفة بها.

ويضي��ف الخرباء أن املبالغة يف تقدير ما ميكن أن يفعله 

القراصنة ميكن أن يحجب حقائق مهمة برهنت عىل نفسها 

ع��ىل أرض الواقع بالفعل، وعىل س��بيل املثال كان جزء من 

انتص��ار بريطانيا يف حرب فوكالن��د عىل األرجنتني نابعاً من 

أن بريطانيا حصلت من فرنس��ا عىل شفرة تعطيل صواريخ 

"إكزوسيت -EXOCET" الفرنسية التي اشرتتها األرجنتني.

ويقول الربوفيسور جوناثان زيرتان أستاذ القانون وعلوم 

الحاس��ب اآليل بجامعة هارف��ارد، وأحد أبرز املتحمس��ني 

للفك��رة إن نجاحه��ا أو فش��لها ال تح��دده اإلمكاني��ات 

التكنولوجية، وإمنا آلية التطبيق التي ميكن التوصل إليها•

أنظمة الدبابات تعمل بدون مفاتيح تشغيل

أنظمة الطائرات بدون طيار مل تسجل حاالت قرصنة



110

معارض ومؤتمرات

|  العدد 516  | يناير 2015  |

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شهد معرض الرشق األوس��ط لطريان رجال األعامل - الذي 

يتك��رر كل عامني – يف هذا العام أك��ر من 420 عارضاً من 

مختلف أنحاء العامل، وتم تس��جيل أكر من 8,000 زائر من 

خ��الل البواب��ات أثناء مدة  املعرض الت��ي بلغت ثالثة أيام 

وحققت نجاحاً فائقاً.

تم افتتاح املعرض رس��مياً من قبل س��مو الش��يخ أحمد 

بن س��عيد آل مكت��وم، رئيس هيئة الط��ريان املدين يف ديب، 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة اإلمارات، 

ورئيس مجلس إدارة مطارات ديب.

أمىض الش��يخ أحم��د ما يقرب من س��اعتني يف جولة يف 

املع��رض، حيث توقف عن��د  عدد من أجنح��ة العارضني، 

 Jet Aviation ، Haecoمب��ا يف ذلك رشكات جيت للط��ريان

 ،Private Jet، Ivory Jet Services، Alpha Star، XJet

ورشكة "القطرية لرج��ال األعامل" التابعة للخطوط الجوية 

القطري��ة والتي تق��دم خدمات الطريان الخ��اص، واالتحاد 

للطريان.

وعىل الشاشة الثابتة، حرص الشيخ أحمد عىل مشاهدة 

  Falconطائرات رج��ال األعامل التابعة لسلس��ة فالك��ون

الرائ��دة من إنتاج رشك��ة داس��وDassault ، والتحدث إىل 

املسؤولني من عدد من الرشكات العارضة الثابتة.

MEBAA  يسجل صفقات كربى هي األوىل عامليًا 
شركات الطريان اخلليجية كانت يف الواجهة يف حفل طريان رجال األعمال

وق��د رافق��ه ع��ي أحم��د النقب��ي، الرئيس املؤس��س 

التحاد الطريان الخاص يف الرشق األوس��ط وش��امل أفريقيا 

MEBAA، كام رافقه أيضاً خليفة الزفني، الرئيس التنفيذي 

ملطارات ديب وجامل الحاي، نائ��ب الرئيس التنفيذي األول 

يف مطارات ديب.

كان مع��رض ع��ام 2014 يع��ج بصفق��ات األعامل مع 

الصفق��ات التجارية واألولي��ات العاملية، حي��ث تم عرض 

العديد من املنتجات للمرة األوىل، إذ مل يش��اهدها أحد من 

قبل.

اجتمع رؤس��اء الهيئات التمثيلي��ة العاملية لطريان رجال 

األعامل يف معرض MEBAA يف ديب وورلد سنرتال، ملناقشة 

القضايا والتحديات والفرص التي تواجه هذه الصناعة. وقد 

أش��اد كورت إدواردز، املدير العام للمجلس الدويل لطريان 

.MEBAA رجال األعامل، بعمل

وقال إدواردز مخاطباً الحضور يف هذا الحدث الذي يتكرر 

مرة كل س��نتني يف دورته السادس��ة، إن العم��ل "األريحي" 

ملع��رض MEBAA، مب��ا يف ذل��ك الضغط ع��ىل الحكومات 

اإلقليمية وجعل السلطات واملنظمني للعمل جنباً إىل جنب 

مع االتحاد التمثيي اإلقليمي - كان هو النوع من النش��اط 

الذي يود أن يراه يتكرر يف جميع أنحاء العامل .

معايل املهندس حسني إبراهيم الحامدي وزير الرتبية والتعليم

تحديات السوق
وقال ع��ي النقبي، الرئيس املؤس��س التح��اد الطريان 

الخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا "ميبا" 

MEBAA، مخاطباً الوفود: "هذه هي املرة األوىل التي 

جمعن��ا فيها اتحادات الط��ريان العاملية لرجال األعامل 

مع��اً هنا يف الرشق األوس��ط وعقدنا هيئة طريان رجال 

األعامل يف جمي��ع أنحاء العامل. وهذه فرصة بالنس��بة 

إلين��ا لالس��تامع إىل معلوم��ات مهمة ملنطق��ة الرشق 

األوسط، ومناقشة التحديات يف كل سوق".

وقال إن عدداً من الس��لطات اإلقليمية أصدرت إعفاءات 

لطي��اري األع��امل التجاري��ة من أج��ل تلبي��ة الطلب عىل 

  MEBAA خدماتهم يف مختلف أنحاء املنطقة، بينام تحارب

مشغي الس��وق الرمادية ومن أجل مطارات رجال األعامل 

املتخصص��ة يف كل مدينة من مدن منطقة الرشق األوس��ط 

وشامل أفريقيا.

وباإلضافة إىل حلق��ات النقاش، تواصل ازدهار األعامل 

  Honeywell Aerospace فه��ذه رشك��ة  .MEBAA يف

تتمت��ع بوجود مقدار هائل من االهت��امم بجناحها، الذي 

ضم جناحاً تصوير باًلقمرة القيادة واملقصورة ثاليث األبعاد 

هو األول يف العامل، مام أتاح للزوار لتجربة الحلول التقنية 
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اعتبارًا من عام 2016 
سوف يحمل املعرض 
الذي يتكرر كل عامني 

اسم معرض ميبا 
MEBAA

للرشك��ة التي يقع مقرها يف الواليات املتحدة األمريكية يف 

بيئة محاكاة غامرة.

وقال الناطق باسم الرشكة كريس مارتن: "لقد أردنا عرض 

منتجاتنا بطرق مثرية لالهتامم بقدر اإلمكان، ونسعى لعرض 

املكونات لدينا – الت��ي ال يراها الجمهور بالرضورة - بطرق 

مقنعة جديدة".

 Honeywell وكش��ف مارت��ن أن��ه نتيج��ة لتجرب��ة

Aerospace يفMEBAA ، حصل��ت الرشك��ة ع��ىل ثالث 

صفقات يف املعرض، فقد وقعت رشكة البناء وإدارة املرافق 

 Honeywell Aerospace العمالقة س��عودي أوجيه م��ع

باعتباره��ا أول عميل لخطط صيان��ة إلكرتونيات الطريان 

Boeing Business Jet-( لطائرات بوين��غ بيزنس ج��ت

BBJ( يف منطقة الرشق األوسط.

ومثة صفقة أخرى، مع "رشكة تش��غيل لطائرات بوينغ 

بيزن��س ج��تBoeing Business Jet مل يكش��ف عنها" 

هي أول عميل لخط��ة صيانة وحدات الطاقة االحتياطية. 

وتعت��ر خطة صيانة وح��دات الطاق��ة االحتياطية لرشكة 

Honeywell برنام��ج ض��امن بعد البي��ع لطائرات رشكة 

بوين��غ لطائ��رات Boeing Business Jet، وكلها تأيت مع 

 Honeywell 9-131 لرشكةB وح��دة الطاقة االحتياطي��ة

التدريبية يف الرشق األوسط.

وتخط��ط الرشكة لن��رش أنظمة محاك��اة لرحالت طريان 

كامل��ة وبرامج تدريبية ملجموعة م��ن الطائرات، مبا يف ذلك 

التدريب عىل طائرات من طراز بوينغ 8-747 و 787 وطائرة

Falcon 5X  من إنتاج Dassault، إىل جانب أجهزة محاكاة 

 ،Gulfstream وغلف سرتيم ،Bombadier الطريان لرشكات

وبيل Bell ، وسيكورسيكSikorsky ، ابتداء من هذا العام.

وم��ن املقرر أن تق��وم رشكة CAE بنرش نظ��ام محاكاة 

الط��ريان الكام��ل Bombardier Global Vision، يف مركز 

التدري��ب عىل الط��ريان التابع لرشكتي اإلم��ارات-CAE يف 

أوائل ع��ام 2015، مام يش��كل إضافة إىل ش��بكتها الحالية 

املكونة من 16 نظام محاكاة طريان من املستوى D يف جميع 

أنحاء املنطقة.

 Embraer أعل��ن الرئي��س واملدي��ر التنفي��ذي لرشك��ة

Executive Jets  مارك��و تولي��و بيلينغرين��ي، ع��ن نهوض 

رشكته إىل مستوى من القوة مع النجاح الهائل الذي حققته 

طائ��رةPhenom . فهناك 500 من ه��ذه الطائرات النفاثة 

الصغرية الخاصة يجري تش��غيلها عىل الصعيد العاملي، ومن 

معروضاته��ا طائ��رة Lineage 1000E العمالق��ة التي كان 

ضمن املعروضات الثابتة يف املعرض.

.NGBoeing 737 كإجراء معياري يف طائرات بوينغ

شبكة التدريب
 MEBAA يف معرض Honeywell كانت ثالث صفقة لرشكة

مع مركز تعديل الطائراتGDC  Technics ومقره الواليات 

املتحدة، لجعل نظام االتصاالت الفضائية JetWave التابعة 

.Airbus وإيرباص Boeing لها يف خدمة طائرات بوينغ

وقد اس��تفادت رشكة CAE، مزود التدريب العاملي، من 

عدد كبري من الزوار يف MEBA لإلعالن عن توس��عة شبكتها 
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ك��ام أعلنت الرشكة أيضاً عن تس��ليم طائرتها الثانية من 

طراز Legacy 500 إىل  أحد العمالء يف الرشق األوسط.

وقد عرض��ت رشكة اإلمارات للط��ريان الخاص طائرتها 

A319Airbus يف منطق��ة الع��رض الثاب��ت يف مع��رض

MEBA. وتضم طائ��رة A319 19 مقع��داً، ويبلغ أقىص 

مدى له��ا 7,000 كيلومرت، وش��مل عرض اإلم��ارات أيضاً 

الرتفيه والضيافة أثناء الرحالت، والبث التلفزيوين املبارش، 

ومراف��ق مؤمت��رات الفيدي��و، واإلنرتنت فائق��ة الرسعة، 

واالتصال بالهاتف املحمول.

ويف الوق��ت نفس��ه، أحرضت رشك��ة إيرب��اص طائرة 

Airbus ACJ319، الت��ي تديره��ا M-Jet، والتي تتوافق 

يف شكل نسخة مخصصة حس��ب الطلب بالكامل، وتضم 

أوس��ع وأط��ول مقص��ورة من أي طائ��رة نفاث��ة تجارية 

للمسافات عر القارات.

الحد األقىص من الراحة
اس��تغلت القطرية لرجال األعامل – قس��م الطريان الخاص 

 Bombardier Global الفرصة لتسليط الضوء عىل طائرتها

Vision 5000 الجدي��دة الت��ي يض��م تصميمها مقصورتني 

أنيقت��ني مع مطب��خ منفصل، م��ام يس��مح بتقديم خدمة 

متميزة والحد األقىص من الراحة ل� 13 راكباً.

وقد زادت االتحاد للطريان عروضها للدرجة األوىل مؤخراً، 

وأثبت��ت قدرتها عىل اجتذاب س��وق املنتجات الفاخرة مع 

إطالقها خالل هذا العام ألجنحة "ذا ريزيدنس" ذات الثالث 

غرف عىل طائراتها من طراز Airbus A380الجديدة.

وأك��دت روي��ال ج��تRoyal Jet ، وهي إح��دى أقدم 

الرشكات املس��تأجرة الخاص��ة يف منطقة الرشق األوس��ط، 

عن انضامم مجموعة من الطائرات الجديدة إىل أس��طولها، 

  Bombardier Learjet 60 XR من بينها اثنت��ان من طراز

. Global 5000 واثنتان من طائرات رجال األعامل

كذل��ك أكدت رويال جت أيض��اً تجديد تعاونها مع 

بوين��غ م��ع وجود خطط الس��تالم طائرت��ني جديدتني 

لطائرات رجال األعامل من طراز بوينج، مصممتني عىل 

غرار 700-737. وتعت��ر عمليات الرشاء الجديدة جزءاً 

من برنامج الرتقية والتوس��عة لألس��طول التي ستشهد 

زي��ادة أس��طول رويال جت إىل 20 طائ��رة بحلول عام 

2020، بتكلفة قدرها 700 مليون دوالر أمرييك.

كش��فت رشكة Hadid International Services، مزود 

الدع��م للطريان ع��ىل مدى أكر من 30 عام��اً، ومقرها ديب، 

عن خطط طموحة لتوسيع انتشارها العاملي. وتقوم الرشكة 

حالي��اً بافتتاح فروع يف الواليات املتح��دة والهند ورسيالنكا 

واململك��ة العربي��ة الس��عودية وتركي��ا وماليزي��ا والرازيل 

وجنوب أفريقيا وإثيوبيا، وبذلك يزداد حضورها العاملي إىل 

19 مكتباً.

أطلق��ت رشك��ة FlightSafety International تحدي��اً 

لهيمن��ة CAE -اإلم��ارات ع��ىل مراك��ز التدري��ب يف دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة وذلك من خالل اتفاق رشاكة مع 

رشكة طريان أبوظبي تم اإلعالن عنه يف املعرض.

وق��د وقعت الرشكتان خطاب نية إلنش��اء مركز تعلم يف 

أبو ظب��ي، وجرى التوقيع يف مؤمتر الرشق األوس��ط لطريان 

رجال األعامل.

مركز التميز
قال رئيس مجلس إدارة رشكة طريان أبوظبي نادر الحامدي: 

"إن اختي��ار رشك��ة Fligh tSafety  لتوفري أجه��زة محاكاة 

الط��ريان والتقني��ات التعليمية الرائدة الت��ي ثبتت تجربتها 

إىل مرك��ز التعل��م الجديد سريس��خ موق��ف أبوظبي كمركز 

رئييس للطريان ومرك��ز للتميز يف التدريب يف منطقة الرشق 

األوسط". ومن املقرر أن يتم افتتاح املرحلة األوىل يف سبتمر 

من عام 2015.

سوف يس��توعب املركز الذي تبلغ مس��احته 8,000 مرت 

مرب��ع مثانية أجه��زة محاكاة ط��ريان كاملة ويض��م فصوالً 

دراسية مجهزة بأنظمة التدريب ذات التكنولوجيا املتقدمة. 

وس��وف تقوم املرحلة الثانية مبضاعف��ة حجم املركز وزيادة 

عدد أجهزة محاكاة الطريان إىل 17.

كش��فت الرشك��ة الهولندي��ة Fokker Services، ع��ن 

  MEBAA نافذتها التي تفتح آفاقا جديدة، وذلك يف معرض

ألول مرة.

ق��ال رود ف��ان براندويج��ك، مدير العروض: "إن س��عة 

النافذة الجديدة تعادل ثالث نوافذ يف الطائرات التقليدية يف 
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القطرية تسليط 
الضوء على طائرتها 

 Bombardier Global
Vision 5000 اجلديدة 

التي يضم تصميمها 
مقصورتني أنيقتني 

مع مطبخ منفصل، 
مما يسمح بتقدمي 

خدمة متميزة 

طائرة الجيل القادم من طراز بوينج 737، وأطول مبعدل 30 

يف املائة. وسوف يتم تركيبها عىل طائرات BBJ بحلول الربع 

األخري من الع��ام املقبل، ونحظى بقدر كبري من االهتامم يف 

مع��رض MEBAA، حي��ث متيض رشكة ايرب��اص الكثري من 

الوقت يف جناحنا".

 UAS International Trip Support وقد حرضت رشكة

جميع دورات معرض MEBAA منذ تأسيسه قبل 12 عاماً، 

ولكن إلهام ش��هالوي، مديرة التس��ويق، تقول إن دورة عام 

2014 ه��ي أفضل حدث للرشكة التي مقرها بدولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة حتى اآلن، مع وجود أج��واء إيجابية جداً 

داخل قاعة املعرض.

"لدينا حوايل 30 ممثالً هن��ا، وجميعهم يقومون بأعامل 

مع العمالء القدامى والجدد. إن جناحنا الكبري هو جزء من 

اسرتاتيجيتنا للتوس��ع عاملياً، التي تضمنت هذا العام افتتاح 

عدد من املكاتب الجديدة يف جميع أنحاء العامل".

 Falconو Falcon 7X طائريت Dassault  عرض��ت رشكة

900LX. وتعت��ر طائ��رة Falcon 7X  أول طائ��رة لرج��ال 

األع��امل األوىل تحوي نظام تحكم رقمي يف الطريان، يف حني 

أن طائرة 900LX طويلة املدى تتمتع بكفاءة بنسبة 35-40 

يف املائة أكر من الطائرات األخرى يف فئتها، وفقاً للرشكة.

تغيري اللعبة
تضم��ن العرض ثاب��ت طائ��رة G650 ER املرتقبة بش��دة 

م��ن إنتاج رشكة غل��ف س��رتيم Gulfstream  وهي أرسع 

طائ��رة خاصة يف الع��امل، وهي الطائرة الت��ي وصفها رئيس 

Gulfstream الري فل��ني بأنها "تجمع ب��ني الرسعة واملدى 

مام يجعلها طائرة تسهم يف تغيري قواعد اللعبة".

 G650 ER يبل��غ أقىص م��دى منصوص علي��ه لطائ��رة

7500 مي��ل بح��ري، ورسعتها القص��وى 0.925 ماخ، وميكن 

أن تس��توعب 18 مقعداً الركاب. وقد شملت عروض غلف 

س��رتيم عرضاً ثابتاً أيضاً لطائ��رة G550 ، التي تعتر األفضل 

قيمة بني أوس��اط أصحاب طائرات رجال األعامل، والطائرة 

G450 الكبرية املقصورة البالغة رسعتها 0.80 ماخ.

 Challenger طائ��ريت  بومبارديي���ه  رشك���ة  عرض��ت 

650  وChallenger 350، وه��ام م��ن أقوى طائرات رجال 

األعامل، وتتميزان باألداء املتميز، ومبقصورة مواكبة ألحدث 

التطورات، وبعد املدى.

وق��ال ع��ي النقبي: »يؤك��د محللو قطاع ط��ريان رجال 

األع��امل أن س��وق الطريان الخ��اص يف املنطق��ة يتجه نحو 

تس��جيل منو يرتاوح بني 13 - 15 % عام 2014، ويتعزز هذا 

النم��و عر طلبيات أكر من الطائ��رات وارتفاع الطلب عىل 

الرحالت الخاصة، وتوقع أن يتم تس��جيل نحو 1200 طائرة 

يف املنطقة بحل��ول عام 2020، مع ظهور نوعية جديدة من 

الطائرات الفاخرة ذات الجس��م العريض واملتميزة بالكفاءة 

يف استهالك الوقود«. 

وقد اس��تطاع زوار معرض MEBA لقاء ممثلني من أكر 

الرشكات يف مجال الطريان الخاص، مبا يف ذلك غلف س��رتيم، 

وبومبارديي��ه، وايرب��اص وداس��و، باإلضاف��ة إىل املزيد من 

مزودي املنتجات والخدمات التي ترتاوح من إدارة الطائرات 

وخدمات الط��ريان واملناولة األرضية إىل االس��تئجار ومراكز 

الصيانة واإلنجاز ورشكات تشغيل القواعد الثابتة.

اخت��ارت بوينغ لطائرات رجال األع��امل اليوم األول من 

MEBA لإلعالن عن تعيني رئيس��ها الجديد العاملي، ديفيد 

لونغريدج، الذي س��يتوىل مقاليد األمور من النقيب ستيف 

تايلور. وقد انتقل لونغريدج من املبيعات التجارية، يف حني 

بقي تايلور مع بوينغ بوصفه كبري الطيارين لدى رشكة بوينج 

 . Boeing Commercial Airplanes للطائرات التجاري��ة

ويرتك تايلور مع أوىل مستوى مبيعات، مع طلبيات عىل 13 

طائرة–وهو أعىل رقم مبيعات حتى اآلن خالل ست سنوات.

إن ح��وايل 35 يف املائ��ة من أس��طول BBJ يس��تخدم يف 

الرشق األوس��ط. وقد أش��ار تايلور إىل أن املنطقة متتلك من 

الطائرات عريضة الهيكل أكر من أي منطقة أخرى، )حوايل 

55 يف املائ��ة م��ن طائراتها العريضة الهي��كل هي يف الرشق 

 BBJ األوسط( مام يجعلها أهم األسواق العاملية بالنسبة إىل

من حيث قيمة املبيعات.

وق��د اخت��ارت رشكة بوين��غ لطائ��رات رج��ال األعامل 

Boeing Business Jets أيض��اً أك��ر مع��رض لطريان رجال 

األع��امل يف منطقة الرشق األوس��ط للكش��ف ع��ن طلبية 

لطائرتني BBJ Max 8 من قبل رشكة تشغيل باإليجار، وهي 

رشكةComlux ، وهذا أول طلبية عىل طائرة BBJ من رشكة 

سويرسية عالية املستوى.

مرونة
ق��ال ريتش��ارد غاون��ا، الرئيس واملدي��ر التنفي��ذي لرشكة

Comlux ، إن الطائرت��ني "متنح��ان العمالء املرونة للس��فر 

ملسافات أبعد وأكر راحة بفضل انخفاض ارتفاع املقصورة."

وقد ت��م اختي��ار نظ��ام إدارة املقصورة ونظ��ام الرتفيه

 Rockwell Collins' Venue HD "، Airshow Moving

Map and audio/video on-demand )AVOD( ، م��ن 

قبل عميل مل يتم الكشف عنه، لطائرة ايرباص A340 رجال 

األع��امل عريضة الهيكل، حيث س��يتم تركيبهام يف منتصف 

عام 2015.

س��وف تتمتع طائرة A340  املطورة مبيزة قدرات انتشار 

الفيديو واملوسيقى يف املقصورة بكاملها لكل من أجهزة أبل 

وأندرويد الشخصية، األمر الذي أصبح ممكناً بفضل وظيفة 

نظام Venue للصوت / الفيديو عند الطلب. س��وف تتمتع 

الطائرة أيضا مبيزة شاش��ات HD الكبرية بأحجام مختلفة يف 

أجزاء من املقصورة للعرض األمثل ألفالم بلو راي وغريها من 

املحتويات ذات الدقة العالية. وسيتم دعم أنظمة املقصورة 

املختارة عىل مدار اليوم وطوال أيام األسبوع من قبل فريق 

 ،Rockwell Collins خدم��ة العمالء يف روكوي��ل كولين��ز

حي��ث يعمل أكر من 2,000 موظ��ف وفني انطالقاً من 46 

قاعدة يف جميع أنحاء العامل

 MEBA من املقرر أن يتخذ معرض طريان رجال األعامل

اس��امً جديداً يف دورت��ه املقبلة التي س��تعقد يف ديب وورلد 

سنرتال يف الفرتة 08-06 ديسمر عام 2016.

قال عي النقبي، الرئيس املؤسس التحاد الطريان الخاص 

يف منطقة الرشق األوس��ط وش��امل أفريقيا "ميب��ا": "إلبراز 

تغ��ريات الس��وق والوترية الرسيعة للتوس��ع، ف��إن الحدث 

سيحمل اسم "ميبا شو" )MEBAA Show(، ابتداًء من عام 

2016، لنتفادي الخلط بني اسم الحدث واسم االتحاد اللذين 

يحمالن نفس االسم تقريباً باللغة االنجليزية، وكالهام أصبح 

اسامً شهرياً"•



هي رائدة العمل النسايئ يف القوات املسلحة، التحقت بالقوات املسلحة كأول امرأة إماراتية يف 

السبعينيات من القرن املايض، وبدأت عملها كطبيبة أسنان عام 1976 برتبة مالزم أول، ويف عام 2004 

تم ترقيتها إىل رتبة عميد، واعتربت  املرأة األوىل التي تصل إىل هذه الرتبة ليس عىل مستوى االمارات 

فحسب بل عىل مستوى منطقة الخليج؛ هي العميد " م " طبيب أسامء سلطان املغريي .

حوار: راية املزروعي

متميزون

 العميد »م« طبيب: أسماء سلطان املغريي

أول إماراتية تلتحق بالقوات املسلحة
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تدرح��ت الدكت��ورة أس��اء يف املناص��ب والرتب حيث 

تم تعينه��ا مبنصب نائب مدير س��اح الخدمات الطبية 

لتكون األوىل أيضاً يف الوصول إىل هذا املنصب الذي كان 

مقت��راً عىل عدد قليل من الرج��ال، وهذا إن دل يدل 

عىل ثقة قيادتنا باملرأة االماراتية عموماً والعسكرية عىل 

وج��ه الخصوص، ك��ا يعترب توليها له��ذا املنصب انجازاً 

البن��ة االمارات وقدوة تحتذى بها، وتقاعدت أس��اء يف 

ع��ام 2007 برتبة عمي��د، و تعمل حالياً كمستش��ارة يف 

مستش��فى زايد العسكري، ولنتعرف عن قرب بالدكتورة 

أس��اء املغريي أجرت مجل��ة " درع الوطن " معها هذا 

اللقاء:

يف البداية هل لنا أن نتعرف عىل البطاقة الش��خصية 

ألسامء املغريي؟

 أس��اء سلطان املغريي، من س��كان إمارة أبوظبي، لدي 

ثاثة من األبناء .

أين درست أسامء ويف أي عام تخرجت؟

درس��ت يف م��ر يف جامعة القاه��رة وحصلت عىل درجة 

البكالوري��وس يف طب األس��نان وتخرجت يف ع��ام 1975، 

وكان��ت لحظة التخرج جميلة جداً ال تنىس، ويف عام 1990 
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حصلت عىل ش��هادة املاجس��تري م��ن جامعة )جاس��كو( 

باململكة املتحدة يف تخصص أسنان األطفال.

كيف جاءت فكرة التحاقك بدراسة الطب؟ وملاذا طب 

األسنان باألخص؟

اختي��اري الطب كان نابعاً من رغبتي منذ الصغر بأن أكون 

طبيب��ة، خاصة أن زوجي وعائلتي كانا  أيضاً س��بباً دفعني 

للتوجه نحو الطب.

كيف جاءت فكرة ألتحاقك بالقوات املسلحة؟

تعود فكرت التحاقي بالقوات املس��لحة إىل عام 1975 حني 

انتهيت دراستي الجامعية، حيث أشار إيل زوجي حينها إىل 

االلتحاق بالقوات املس��لحة بالصفة املدنية ويف عام 1976 

تم تحوييل إىل الصفة العس��كرية وبرتبة مازم أول طبيب 

بع��د اجتي��ازي التدريبات العس��كرية، و ها أن��ا إىل هذه 

اللحظة أعمل يف القوات املسلحة كمستشارة يف مستشفى 

زايد العسكري.

ما هي التحديات التي واجهتك خالل التحاقك بالقوات 

املسلحة كطبيبة؟

ك��وين أول ام��رأة إماراتية عس��كرية واجه��ت العديد من 

التحدي��ات يف البداي��ة، والتحدي األهم ال��ذي واجهته هو 

أوائ��ل االم��ارات، كان يوماً فارقاً يف حي��ايت مام زادين 

فخ��راً واعتزازاً وهو داف��ع يل ملزيد من البذل والعطاء 

والتميز، وأشكر كل من رشحني لهذه الجائزة املتميزة.  

ماذا أض��اف لك هذا التكريم عىل الصعيد الش��خيص 

واملهني؟

كان فخ��راً يل ولعائلت��ي بأن أك��ون من أوائ��ل االمارات، 

وس��عدت كثرياً عند تقليد س��يدي صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راش��د آل مكت��وم، نائب رئي��س الدولة رئيس 

مجل��س الوزراء حاكم ديب)) رعاه الله(( يل هذه امليدالية، 

وهو حافز ودافع يل للمزيد من العطاء والتميز واإلبداع.

كيف ترين ابن��ة اإلمارات وهى مت��ارس دور الطبيبة 

اإلماراتية واملجندة العسكرية من جهة أخرى؟

أس��عد كث��رياً عندما أرى بن��ات اإلمارات  لديه��م القدرة 

واإلرادة والثبات والتزود بالعلم واالطاع املس��تمر عىل ما 

هو جديد دون االعتاد عىل  التلقني.

هل كان ل��ك رشف اللق��اء بأحد الرم��وز القيادية يف 

الدولة؟

كان يل رشف اللق��اء باملغف��ور له بإذن الله الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهي��ان "رحمه الله"  ال��ذي كان يزورنا يف 

ثقة قيادتنا باملرأة 
اإلماراتية عمومًا 
والعسكرية على 

وجه اخلصوص

رضورة تحقيق مس��توى عاٍل من االتق��ان واإلرصار نظرياً 

وعملياً كوين أول إماراتية عس��كرية يف القوات املس��لحة 

باإلضاف��ة إىل أن عم��يل آن��ذاك أخت��ر ع��ىل العناي��ة 

بالعسكريني الرجال .

ت��م تكرميك مؤخ��راً من ضمن أوائ��ل االمارات ما هو 

انطباعك؟ وكيف تلقيتي  خرب التكريم؟ 

مل أكن ع��ىل علم برتش��يحي لهذا التكري��م، وتلقيت 

الخرب قبل الحفل بيومني، وس��عدت كثرياً بهذا التكريم  

األك��ر من رائع ال��ذي مل أتوقعه ألك��ون ضمن  فوج 
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العي��ادات، ك��ا ألتقيت بأم االمارات أثن��اء تخرجي من 

الدورة العس��كرية مبدرسة خولة بنت االزور العسكرية، 

وترشفت بلقاء س��يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاك��م ديب )) رعاه الله(( يف حفل تكريم أوائل االمارات، 

وترشفت كذلك بلقاء س��يدي الفريق أول الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان وىل عهد أبوظب��ي نائب قائد القوات 

املس��لحة يف حفل تكرميي من ضمن املتميزين، وألتقيت  

سمو الش��يخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم 

يف املنطق��ة الغربية يف حفل تكرميي، حيث ملس��ت من 

الجميع االهتام والدعم والتشجيع عىل التميز.

ما رأيك يف مش��اركة العن��ارص النس��ائية يف الخدمة 

الوطنية؟ 

تغمرين الس��عادة وأنا أرى مش��اركة فعال��ة ومميزة من 

نوعه��ا ووس��ام رشف عىل صدر كل مواطن��ه، وجاء هذا 

الق��رار يف وقته لتأهيل بنات الوطن عىل العمل القيادي، 

واالنتقال من الحياة املدنية إىل الحياة العس��كرية، التي 

تتمي��ز بالضب��ط والربط العس��كري، وتس��اعدهم عىل 

الصرب واالتقان يف العم��ل، أن االلتحاق بصفوف الخدمة 

الوطني��ة إضافة إىل أنه واجب مق��دس عىل كل مواطن 

ومواطن��ة فإنه يش��كل أهمية ك��ربى يف تطوير املهارات 

الفردية لألجيال من ش��باب وش��ابات الوطن ويركز عىل 

بناء ش��خصيتهم يف تحمل املسؤولية واالعتاد عىل روح 

القي��ادة والقدرة عىل التحمل ونك��ران الذات ومواجهة 

التحديات.

ما ال��ذي دفعك للع��ودة إىل العمل كمستش��ارة يف 

مستشفى زايد العسكري بعد التقاعد؟

اح��ب عميل بش��كل كب��ري وال أمتني  أن أفارق��ه دقيقه 

واحدة، عندما س��معت بخرب تقاع��دي حزنت كثرياً ألين 

اح��ب العم��ل والتميز دامئ��اً، ولكن لله الحم��د أىت أمر  

بتعييني مبنصب مستش��ار قائد ساح الخدمات الطبية، 

ما أس��عدين وزادين فخراً وحفزين عىل مزيد من العطاء 

واالنجاز. 

هل حّققت الدكتورة أسامء املغريي أحالمها؟ أم هي 

تؤمن باألحالم املتجّددة كلّام اجتاز اإلنس��ان مرحلة 

من مراحل حياته؟

 بالتأكي��د " إن اإلنس��ان إذا حق��ق كل أحامه فا هي 

فائ��دة حيات��ه "،  فأحام اإلنس��ان متجددة باس��تمرار 

وبالت��ايل أنا مل أحقق إال جزء بس��يط م��ن أحامي ولله 

الحمد.

كلمة أخ��رية توجهينه��ا البنة اإلم��ارات يف القوات 

املسلحة؟

يجب ع��ىل إبنة اإلم��ارات س��واء كانت عس��كرية أو 

مدنية، أن تكون لديه��ا روح العزمية واإلرصار والعطاء، 

وأن تك��ون عىل يقظه ودراية دامئ��اً  وتكون لديها روح 

االنضباط والقيادة، الجندية إخاص وفداء وتضحية وإن 

قس��م الوالء أمانة يف أعناقهن فليحافظن عليه، وعليهن 

تذكر أن حب الوطن ال يعادله أي حب آخر•

•1986 ميدالية الخدمة الحسنة األوىل.
•1991 تكري��م من قب��ل »األكادميي��ة العاملية 
لألس��نان« لجهودها ومس��اهمتها يف مهنة طب 
األس��نان عىل مس��توى العامل وباألخص يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
•1997 ميدالية الخدمة الحسنة الثانية.

•1997 ميدالية الخدمة الطويلة املمتازة األوىل.
•2000 تكريم من الش��يخة فاطمة بنت مبارك 

مبناسبة التخرج من الدورة العسكرية.
•2006ميدالية الخدمة الطويلة املمتازة الثانية.

•2007 الحصول عىل جائزة أبوظبي.
•2014 ميدالية أوائل اإلمارات.

التكريم والجوائز والميداليات

د. أسامء املغريي أثناء زيارة املرىض مع وزير الصحة سابقاً

العميد د. أسامء املغريي يف حوار مع مجلة درع الوطن
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من القراءة إىل الكتابة

لطاملا ظلت تلك العبارات الرنانة والكلامت العذبة غاية يس��عى كل منا الن تكون حصيلته يس��تطيع 

أن يوظفها وقتام يش��اء. ولعيل أتذكر العديد من الكت��اب واملحارضين الذين يتمتعون بقاموس خصب 

تنضح منه العديد من املرادفات والعبارات التي تشد معها املستمع و القارئ واللذان ينتهي بهام املطاف 

إىل هذا التساؤل:

من أين لهؤالء كل هذه املرادفات؟

ال ش��ك أن هناك العديد من العوامل التي تس��اعد عىل تحول القاموس الشخيص ألي فرد إىل قاموس 

غني بالعديد من املرادفات ومن تلك العوامل:

عامل اللغة: وهي ال ش��ك العنرص الرئيس. ولعل املتحدث باللغة العربية يجد نفس��ه أكر حظاً • 

يف إثراء قاموسه الخاص وذلك ألن الفرق شاسع جدا بني عدد الكلامت التي تحويها هذه اللغة 

مقارن��ة باللغات األخرى. فف��ي الوقت الذي تحمل فيه اللغة االنجليزية 600 ألف كلمة واللغة 

الفرنسية 150 ألف كلمة، تأيت اللغة العربية لتحمل بني طياتها قرابة ال� 12 مليون ونصف كلمة. 

هذا األمر بدوره يعطي مجال رحب النتقاء العديد من املرادفات والتناوب عىل استخدامها.

عام��ل البيئة املحيطة.  وأتحدث هنا بداية عن بيئة األرسة ومن ثم املجتمع. فهناك مجتمعات • 

وأرس حريص��ة ع��ىل خلق نوع من بيئ��ة األرسة الكبرية يجتمع فيها الكبري م��ع الصغري وهو ما 

ينعكس بدوره عىل النشئ وحصيلتهم اللغوية.

فالق��رآن الكريم هو يف ح��د ذاته نهر متدف��ق من البالغة واملف��ردات الجزلة. •  عامل الدين. 

ولعلنا نالحظ كيف لحفظة القرآن وقارئيه املقدرة يف اس��تدعاء العديد من املرادفات وتوظيفها 

بالطريقة الصحيحة.

ونأيت هنا إىل املوضوع املهم لدى من يس��عى إىل االرتقاء بأس��لوبه سواء يف الكتابة أو الحديث. فحني 

يق��ول صىل الله عليه وس��لم “إن من البيان لس��حرا” فهي داللة واضحة عىل مدى م��ا ميكن أن تفعله 

الكتابة والحديث يف عقول املستقبلني لها. من هذا املنطلق يسعى كل منا إىل أن يزخرف حديثه مبفردات 

وعبارات ذات وقع عىل املتلقي.

ومن تجربتي الخاصة فباإلضافة إىل العوامل سابقة الذكر تأيت القراءة سواء قراءة القرآن أو الكتب يف 

مختل��ف املجاالت بوصفها أفضل وأهم الطرق إلثراء القام��وس الخاص. ويف حني وهبني الله تلك البيئة 

التي ساهمت يف إثراء قامويس الخاص ظلت القراءة عامل مهم للغاية إلثراء ذلك القاموس خصوصاً حني 

نتحدث عن اللغة األكادميية. 

وإن شاءت األقدار أن ال تكون هناك بيئة حاضنة لذلك الفرد وهو ما يتجىل يف العديد من املجتمعات 

التي أثر عليها التس��ارع التقني حتى بات الفرد منعزالً حتى عن أفراد أرسته وهو ما ينعكس س��لباً عىل 

محصول��ه اللغوي ، فإن مأواه ومالذه هي الكتب التي س��تلعب دورها امللموس يف تعويض ذلك النقص 

الناتج عن انعدام أو اضمحالل العوامل األخرى.  

وحني نتحدث عن الكتابة فهي يف أبسط صورها  تلك الفكرة التي تتبلور يف ذهن الكاتب ويسعى إىل 

إيصالها لقرائه عرب وس��يلة وهي الكتابة. وهنا تكمن أهمية القراءة التي سيستطيع الكاتب عن طريقها 

ملئ قاموس��ه الخاص باملف��ردات واألمثال والصور الش��عرية لتكون له عوناً يف نق��ل فكرته إىل املتلقي 

بالصورة التي يسعى لتحقيقها. 

واملعادلة البسيطة التي لدينا هنا تقول أنه كلام زادت القراءة كلام جرى قلم الكتابة بأريحية وسالسة 

منتخباً ما يحلو له من مفردات من ذلك القاموس الري الخاص للكاتب.

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي



الطريــــــق الوعــــــــر
السرية الذاتية للرئيس يل ميوجن باك - رئيس جمهورية كوريا

عندم��ا انتهت الحرب الكورية ع��ام 1953، كان يل 

ميونج-ب��اك يف الثاني��ة ع��رة من العم��ر. وكانت 

أرست��ه، مثل كث��ر م��ن األرس الكورية، تع��اين فقراً 

مدقع��اً. وخالل ف��رة طفولته املبكرة، كان يس��اعد 

أمه يف بيع قطع الكعك يف الس��وق املحلية، ليتمكن 

إعالة أرسته وتوفر مصاريفه الدراسية. وعىل الرغم 

م��ن تفوقه يف املدرس��ة، فقد رك��زت األرسة بأرسها 

عىل أخيه ومس��تقبله، ومل يتمك��ن من الذهاب إىل 

املدرس��ة الثانوي��ة الت��ي كان يحلم به��ا، فقد كان 

يعم��ل من أجل توف��ر املصاري��ف الجامعية ألخيه 

األك��ر. 

ولكنه أرص عىل اس��تكامل تعليمه، فالتحق مبدرس��ة 

ثانوي��ة تجاري��ة ليلي��ة يف مدينة بوهانج، وبس��بب 

تفوقه كان يُعفى من الرس��وم الدراسية، وكان يعمل 

ط��وال النهار من أجل أن يس��هم يف توفري املرصوف 

ألرست��ه وألخيه األك��ر. ويف تلك الف��رة كانت حياته 

مزرية؛ فكان يلبس املالبس املس��تعملة البالية، وكان 

مصاباً بس��وء التغذية. 

االنتقال إىل س��يؤل
وبع��د أن تخ��رج يف املدرس��ة الثانوي��ة التجاري��ة، 

انتق��ل إىل س��يول، وهناك حاول االلتح��اق بالخدمة 

العس��كرية ليتخلص من حياة الش��قاء التي يعيشها، 

لكن��ه مل يجتز الفحص الطبي بس��بب اعتالل صحته. 

ثم قرر أن يلتحق بكلية التجارة يف جامعة كوريا عام 

1961، وحت��ى يتمكن من توفري املص��ارف الجامعية 

اضطُ��ر ألن يعم��ل جام��ع قامم��ة. 

الفرة الجامعية  
وخ��الل فرة الجامعة ب��دأ يدرك الحي��اة من حوله، 

وتفتحت عيناه واتس��ع أفق��ه، وراح يفكر يف الناس 

والوط��ن، وماذا يعنيان بالنس��بة له. فرش��ح نفس��ه 

لرئاس��ة اتح��اد الطلبة يف كليته، وفاز بها، ثم ش��ارك 

يف حرك��ة الثالث من يونيو )لعام 1964( االحتجاجية 

الطالبي��ة؛ الرافض��ة لسياس��ة تطبي��ع العالقات مع 

الياب��ان التي تبناه��ا الرئيس بارك ش��ونج، واملطالبة 

بإس��قاط النظ��ام املس��تبد وتطبي��ق الدميقراطي��ة. 

فاعتقلته أجهزة األمن، وحكم عليه بالس��جن سنتني، 

لكنه خرج بعد أربعة أش��هر بسبب الضغط الشعبي. 

بداية االهتامم بالتجارة واالقتصاد   
بع��د خروج��ه م��ن الس��جن وتخرج��ه يف الجامعة، 

ازداد اهتامم��ه بالتج��ارة واالقتص��اد. فعندم��ا كان 

الس��عودية إىل غابات تايالند، إىل س��هول س��يبرييا؛ 

بحثاً عن فرص جديدة وس��عياً لفتح وجهات جديدة. 

والتقى بش��خصيات حاملة، ورجال دولة؛ ش��خصيات 

قوي��ة ودكتاتوريني. ويف الوطن، كان عليه أن يتعامل 

مع نظام س��لطوي، مل يك��ن متحدياً فقط، بل كان يف 

بعض األوقات خطرياً أيضاً. 

مل يك��ن تاريخ كوريا س��هالً أبداً. فأعق��ب خضوعها 

لالس��تعامر، ان��دالع الح��رب الكورية، ث��م خضوعها 

لدكتاتوري��ة عس��كرية، ورصاعات داخلي��ة، ومعارك 

أيديولوجية، وانقس��امات إقليمية، وقالقل اجتامعية، 

إل��خ. ويف بعض األوق��ات بدت التحديات كاس��حة. 

ويف مث��ل تلك األوقات مل يكن دوره كرجل أعامل أن 

يجني األموال فقط، بل أن يقوم بتقوية بلده. 

الحزب الدميقراطي الليرايل
يف 1992، أصبح عضواً يف الجمعية الوطنية كعضو يف 

الح��زب الدميقراطي اللي��رايل الحاكم، وبدأت حياته 

كس��يايس. فعىل مدى الس��نوات الس��بع والعرشين 

املاضي��ة كان رجل أعامل، عظيم االفتخار بوجوده يف 

قلب التقدم االقتصادي الباهر لبلده. واآلن، اس��تهّل 

حي��اًة جديدة –حياة ثانية إذا ج��از التعبري–  كرجل 

سياس��ة. قرر دخ��ول حلبة السياس��ة ألن��ه أراد أن 

اسم الكتاب:     الطريق الوعر

جهة اإلصدار:     مركز اإلمارات للدراسات    
                      والبحوث االسراتيجية

سنة اإلصدار:     2012

عدد الصفحات:  319

يف الس��جن، قرأ كث��رياً يف كال املجال��ني، اعتقاداً منه 

بأن كوري��ا بحاج��ة إىل الركيز عىل هذي��ن املجالني 

وتحس��ينهام. يف تلك الفرة، كانت كوريا دولة نامية، 

وكان يص��ل دخل الفرد فيها نحو مائة دوالر أمرييك. 

البطالة كانت متفش��ية، واملجتمع كان يعّج بالشباب 

املس��تائني، املؤهلني جي��داً لكن املفلس��ني، حتى إن 

خريج��ي أفضل الكليات كانوا غري قادرين عىل إيجاد 

وظيف��ة كرمية. دخل كثري من أصدقائه الناش��طني يف 

مجال السياس��ة، وش��جعه كثري منه��م عىل أن يحذو 

حذوه��م، لكن��ه اعتق��د أن��ه ميكن��ه دخ��ول مجال 

السياس��ة الحقاً. فق��د رغب، يف البداي��ة، يف دخول 

مج��ال التج��ارة، معتق��داً أن هذا ه��و املجال الذي 

ميكن أن ينش��ط فيه، وأن يُحدث فيها فرقاً.

االلتحاق بركة هيونداي
التح��ق برشك��ة  هيونداي للهندس��ة واإلنش��اء عام 

1965، كموظ��ف صغري، ويف م��رة من املرات كاد أن 

يلق��ى حتفه يف منطقة نائي��ة عىل يد عصابة حاولت 

رسق��ة مكت��ب الرشكة. وكانت الرشك��ة يف تلك األيام 

مج��رد رشك��ة إنش��اءات محلي��ة صغ��رية ال يتجاوز 

ع��دد موظفيه��ا 90 موظفاً. ونتيجة لج��ّده ومثابرته 

وابتكاره يف العمل، لفت إليه أنظار مؤس��س الرشكة 

ش��ونج جو-يونج، وأخذ يرقى يف الرشكة. كان شونج 

يكلف��ه مبه��ام أعىل م��ن منصبه يف الرشك��ة، ثم كان 

يق��وم برقيته حتى يس��تطيع إنج��از املهمة. وعندما 

ينجزه��ا، يكلف��ه مبه��ام أخ��رى، أع��ىل م��ن منصبه 

الحايل. بهذه الطريقة، ترقى برسعة قياس��ية. وحصل 

-باس��تثناء أقارب شونج املبارشين- عىل أعىل ترقيات 

ب��ني املوظفني الذين عملوا يف هيون��داي جميعاً. إىل 

أن أصبح الرئيس التنفيذي للرشكة، وهو يف الخامسة 

والثالث��ني م��ن العم��ر.  

قىض يل ميونج-باك س��بعة وعرشي��ن عاماً من حياته 

يف رشكة  هيونداي، وس��اعد يف تحويلها إىل مؤسس��ة 

عاملي��ة تضم 170,000 ش��خص عىل مس��توى العامل، 

وتبل��غ عائداتها الس��نوية أكرث م��ن 40 مليار دوالر 

أمرييك. واس��تطاع أن ينش��ئ أع��امالً للرشكة يف كثري 

م��ن الدول اآلس��يوية، ك��ام أنه لع��ب دوراً بارزاً يف 

دخول الرشكة إىل منطقة الرشق األوس��ط، وخصوصاً 

يف اململكة العربية الس��عودية والع��راق، وكان أيضاً 

صاحب املبادرة باخراق أس��واق االتحاد الس��وفيتي 

الس��ابق. 

البحث عن فرص جديدة
لق��د ط��اف يل ميونج-ب��اك الع��امل، م��ن صح��راء 
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الطريــــــق الوعــــــــر
السرية الذاتية للرئيس يل ميوجن باك - رئيس جمهورية كوريا

يطبِّق عىل عامل السياس��ة م��ا تعلمه يف عامل األعامل، 

معتقداً بأن الس��نوات التي أمضاها يف امليدان ستعود 

بالفائ��دة ع��ىل بل��ده. 

وكان األم��ل يحدوه يف إح��داث تغيري حقيقي يف عامل 

ميلء مبظاهر عدم الكف��اءة املنِهكة والهدر الرهيب، 

ب��ل إنه كان عازماً عىل ذل��ك. كان يؤمن عىل الدوام 

بأن إدارة ال��رشكات وإدارة الدول أمران متامثالن يف 

األس��اس. ذلك أن إدارة الرشكات تنط��وي عىل النظر 

إىل األمام واتخاذ القرارات وفقاً لذلك، وهي تس��عى 

إىل زي��ادة املناف��ع إىل الحد األق��ى وتقليص الهدر 

إىل الح��د األدىن. وكان متأكداً من أن��ه إذا متكن من 

دمج تلك املامرس��ات يف السياس��ة، عندئذ س��يتمكن 

من خلق أس��طورة جديدة، غري األسطورة التي خلقها 

يف هيون��داي.

عمدة مدينة س��يؤل
ويف عام 2002 انتخب عمدة ملدينة سيول، ويف عهده 

عمل ع��ىل تحقيق مرشوع ضخم وه��و إعادة إحياء 

نهر شيونجيش��يو، كام حقق بع��ض املنجزات املهمة 

يف تاريخ مدينة س��يول، واستمر يف منصبه حتى العام 

2006.  ويف ديسمر 2007، ُمنح فرصة جديدة لخدمة 

بلده، فقد انتُخبت رئيس��اً لجمهورية كوريا. ومع أنه 

كان يدرك ملا رش��ح نفس��ه لالنتخابات الرئاس��ية أن 

رئاس��ة االقتصاد الثالث عرش األكر عاملياً يختلف كلياً 

ع��ن ش��غل منصب رئي��س تنفيذي لرشك��ة أو عمدة 

مدينة، فقد واجه تحدياً صعباً رسيعاً متمثالً بنش��وب 

األزمة االقتصادية العاملي��ة يف عام 2008، والتي تعد 

أسوأ أزمة ترضب االقتصاد العاملي منذ الكساد الكبري 

يف ثالثيني��ات القرن العرشين. فبع��د أيام قليلة فقط 

عىل تس��لمه مهام منصبه، اُضطر إىل الكفاح من أجل 

الحيلولة دون غرق االقتصاد الكوري.

رئاس��ة البالد
أس��هم يل ميونج-ب��اك، ع��ن طريق رئاس��ته لبالده، يف 

تداب��ري املجتمع ال��دويل التي كانت ته��دف إىل إيجاد 

حل لهذه األزمة العاملية، وذلك من خالل مش��اركته يف 

اجتامع قادة مجموعة العرشي��ن )G-20( الذي انعقد 

يف واش��نطن العاصمة يف نوفم��ر 2008، وبذلت بالده 

قص��ارى جهدها لتجاوز املحنة يف الداخل. وباس��تضافة 

كوري��ا للقمة الخامس��ة ملجموع��ة العرشين يف نوفمر 

2010، كان االقتص��اد العاملي يبدي عالمات مش��جعة، 

ولك��ن يل ميونج-باك ش��عر أن عدم االس��تقرار وعدم 

اليقني مازاال قامئني، وأنه ما يزال هناك الكثري من العمل 

املطلوب إنجازه.

لق��د أدرك أن األزمة االقتصادي��ة العاملية كانت اختباراً 

اللت��زام جميع ال��دول بالتعاون الدويل، وأن الش��واغل 

العاملي��ة امللّحة يتطلب حلها تعاون��اً دولياً، وأحد هذه 

الش��واغل هو تغري املناخ. لذا أطلق يف أغسطس 2008، 

رؤيته الجديدة ملس��تقبل كوريا، والقامئ��ة عىل »النمو 

األخ��رض املنخفض الكرب��ون«، وبتقدي��ره ترتبط هذه 

، ويف الوقت  الرؤية بضامن النمو واالزدهار املس��تدامنينْ

نفسه حامية كوكب األرض.

والستش��عاره بااللتزام العاملي، أطلق الرئيس يل ميونج-

 World( »ب��اك أيضاً برنامج »أصدقاء كوري��ا العامليون

Friends Korea(، وه��و برنامج تطوعي يش��به “فيلق 

الس��الم”، أرس��ل فيام بعد إىل الخارج أكرث من 20 ألف 

متطوع للعمل يف مناطق نائية من العامل.

وعىل الصعيد الشخيص، أسس مؤسسة خاصة للوقف 

 The Lee & Kim( ”أس��امها “مؤسس��ة يل وكي��م

Foundation(؛ به��دف مواصل��ة مس��اعدة الجي��ل 

القادم من القادة، وخصوص��اً أولئك الذين يكافحون 

من أجل النجاح وس��ط الفقر وغريه من الصعاب.

العمل بجد ومثابرة
لقد كان��ت أم يل ميونج-باك ملهم��ة له، فقد أرادته 

دامئ��اً أن يعمل بجد، وأن يثابر، وأن يكون لديه إميان 

ق��وي، وأن يخ��دم اآلخرين ويحبهم. وهو يف مس��رية 

حيات��ه الوعرة كان يحاول أن يتمث��ل تلك القيم التي 

��أته أم��ه عليها. ون��ادراً ما كان لدي��ه وقت فراغ  نشَّ

يقضي��ه مع أرسته. فكل م��ا كان لديه وقتئذ هو توٌق 

وتلهٌف لحياة أفضل، وش��عوٌر قاٍس بالحاجة. وهذا ما 

ه الكثريون  مّكن��ه، والكوريون أيضاً، من إنجاز ما يَُعدُّ

مستحيالً.

الغرض من هذا 
الكتاب إلهام الناس 

يف كل مكان لكي 
يحققوا أحالمهم 

يف أن يصبحوا رجال 
دولة، وأصحاب أعمال، 

وقادة املستقبل

يبدو أن هناك متاثالً وتوازياً بني مسرية يل ميونج-باك 

ومس��رية جمهورية كوريا )أو كوريا الجنوبية( نفسها، 

فه��ذا البلد الذي خ��رج من الح��رب الكورية مدمراً 

، وأطل��ق كل طاقات الش��عب  ومعدم��اً، ثاب��ر وجدَّ

الك��وري، حتى أصبحت كوري��ا الجنوبية اليوم متتلك 

اقتصاداً قوياً يحتل املرتبة الثالثة عرشة عىل مس��توى 

العامل. فه��ي تنتج أجه��زة الهاتف املحمول وأش��باه 

املوص��الت، وتبن��ي س��فناً عمالقة وس��يارات فارهة، 

إضاف��ة إىل أعىل ناطحات الس��حاب يف العامل وأطول 

الجس��ور. ولديه��ا رياضي��ون وفنانون وموس��يقيون 

وعلامء مش��هورون عىل مس��توى العامل. وقد حصلت 

هذه اإلنجازات امللحوظة خال

يف الوقت الذي تتصارع فيه مع كوريا الش��املية. وقد 

س��عى الناس لتفس��ري هذه الظاهرة، متسائلني كيف 

نجحت هذه الدولة الصغرية، التي اس��تعمرتها إحدى 

جارته��ا لقرابة أربعني عاماً وعان��ت حرباً مدمرة، يف 

أن تصب��ح م��ا علي��ه اآلن؟

قص��ة نج��اح 
هذا الكتاب يحاول أن يجيب عن هذا التس��اؤل، من 

خالل عرض س��رية واحد من الذين ساهموا يف اإلنجاز 

الك��وري. لذا ال يروي الكتاب قص��ة نجاح يل ميونج-

باك فقط، ب��ل هو عىل نحو مواٍز ي��روي حكاية أمة 

متكنت من االنطالق من ش��قاء الفقر إىل نعيم الرثاء، 

ومن بؤس الجهل والتخل��ف إىل نعمة العلم والتقدم 

التكنولوج��ي.

وليس الغرض من هذا الكتاب اإلس��هاب يف الحديث 

عن امل��ايض، أو توجيه الن��اس فيام يتعل��ق بالكيفية 

الت��ي ينبغي عليهم أن يحيوا حياتهم، بل إلهام الناس 

يف كل م��كان ل��يك يحقق��وا أحالمه��م يف أن يصبحوا 

رجال دول��ة، وأصح��اب أع��امل، وقادة املس��تقبل. 

فالع��امل س��يغدو مكاناً أفض��ل يف ظل س��عي القادة 

الش��باب لس��ر أعم��ق املحيطات، وإيج��اد عالجات 

جدي��دة لألمراض، وتطوي��ر مصادر جدي��دة للطاقة 

النظيفة. ورغ��م أن التحديات تجل��ب الخوف غالباً، 

لكنها تُخرج أفضل ما يف الناس أيضاً.

النقاط الرئيسية
• نش��أ يل ميونج-باك يف أرسة معدمة،  عقب الحرب 

الكورية، فاضط��ر إىل أن يعمل، حتى إنه عمل جامع 

قاممة، ليتمكن من توفري مصاريفه الدراس��ية وليعيل 

أرست��ه.

• يف الجامعة كان ناشطاً طالبياً، وشارك يف املظاهرات 

ضد النظام العس��كري ع��ام 1964، فتعرض للمالحقة 

األمنية، وحكم عليه بالس��جن، ثم أطلق رساحه. 

• بدأ حياته املهني��ة موظفاً صغرياً يف رشكة هيونداي 

للهندس��ة واإلنش��اء، وترق��ى فيها برسع��ة كبرية إىل 

أن أصب��ح املس��ؤول التنفي��ذي للرشكة وهو يف س��ن 

الخامس��ة والثالثني.

• برز يف قي��ادة رشكة هيونداي، وأس��هم يف تحويلها 

من رشكة إنش��اءات محلي��ة صغ��رية ال يتجاوز عدد 

تض��م  عاملي��ة  مؤسس��ة  إىل  ش��خصاً   90 موظفيه��ا 

170,000 ش��خص يف مختل��ف أنح��اء الع��امل، وتبلغ 

عائداتها الس��نوية أكرث من 40 مليار دوالر أمرييك. 

• بع��د نجاح��ه يف قط��اع األع��امل، تح��ول إىل عامل 

السياس��ة، فانتخ��ب يف الجمعية الوطني��ة )الرملان(، 

ثم انتخ��ب عمدًة ملدينة س��يول ع��ام 2002، وتوَّج 

حياته السياس��ية بأن انتخب رئيس��اً لجمهورية كوريا 

يف العام 2007.
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يف شهر أغسطس من عام 1945 قامت 

الواليات املتحدة األمريكية يقصف 

مدينتي هريوشيام وناغازايك باستخدام 

القنابل النووية ألول مرة يف التاريخ، 

وذلك بسبب رفض اليابان لتنفيذ إعالن 

مؤمتر بوتسدام الذي كان نصه أن 

تستسلم اليابان استسالماً كامالً للحلفاء 

بدون رشوط يف نهاية الحرب العاملية 

الثانية، وكان رئيس الوزراء الياباين 

سوزويك قد رفض االستسالم وتجاهل 

املدة التي حددت لذلك – وكانت نتيجة 

هذا الرفض أن أصدر الرئيس األمرييك 

هاري ترومان أوامره بإطالق السالح 

النووي الذي أطلق عليه اسم "الولد 

الصغري" ليصيب هريوشيام يف يوم االثنني 

املوافق املوافق 6 أغسطس 1945. ومل 

يكتفي ترومان بإطالق الولد الصغري بل 

أتبع ذلك بإطالق قنبلة "الرجل البدين" 

هذه املرة عىل مدينة ناغازايك اليابانية 

يف التاسع من شهر أغسطس من نفس 

العام.

كتب: حممد املشرف خليفة
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بعد ستة أيام من 
وقوع االنفجارين 
املدمرين أعلنت 

اليابان استسالمها 
للحلفاء ومت توقيع 

وثيقة االستسالم
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أول هجوم نووي يف التاريخ

كانت نتيجة إسييقاط هاتييني القنبلتني قتل ما يصل إىل 

140 ألف يف هريوشيييام، و80 ألف شييخص يف ناغازايك 

وميين بني هييؤالء املصابييني مييات 15 – إىل 20 باملئة 

متأثرين بالجروح أو بسييبب آثار الحروق وما سييببته 

القنابل من حروق إشييعاعية، وتسييمم إشعاعي وأتبع 

ذلك عدد من الوفيات بسييبب رسطان الدم 231 حالة 

وما سييمى بالرسطانييات الصلبة 234 حاليية، وضاعف 

من الحيياالت أن معظم املصابني كانييوا من املدنيني يف 

املدينتني.

يف الخامس عرش من شييهر أغسطس – أي بعد ستة 

أيييام من وقييوع االنفجارين املدمرين أعلنييت اليابان 

استسالمها للحلفاء وتم توقيع وثيقة االستسالم يف اليوم 

الثاين من شييهر سييبتمرب، وكان من نتيجيية ذلك إنهاء 

الحييرب يف املحيط الهادي بصفة رسييمية، وعجل ذلك 

بنهاية الحرب العاملية الثانية إذ وقعت يف السييابع من 

مايو أملانيا عىل أثر ذلك عىل وثيقة االستسييالم وانتهت 

بذلييك الحرب يف أوروبييا. وبالرجييوع للبداية البد من 

التطرق ملا سمي مبرشوع مانهاتن.

مرشوع مانهاتن
بييدأ العمييل يف هييذا املييرشوع بالتعاون بييني أمريكا 

واململكة املتحدة وكنييدا يف رسية تامة وتم خالل ذلك 

تصميم وبناء أول قنبلة نووية يف التاريخ، وقام الفيزيايئ 

األمرييك روبرت أوبنهامير بإدارة البحث العلمي، وكانت 

نتيجيية ذلك صناعة أول قنبلة نووية وهي القنبلة التي 

ألقيييت فيييام بعد عىل هريوشيييام، وهييي قنبلة ذات 

انشييطار مصوب وأطلق عليها "الولد أو االبن الصغري" 

Little Boy وصنعت من اليورانيوم 235 باعتباره نظري 

نادر لليورانيوم.

وكييان اختيارها قد تم يف السييادس من شييهر يوليو 

لعام 1945 وتبع ذلك صناعة القنبلة الثانية التي أطلق 

عليها اسييم الرجل البدين، وكانييت القنبلة من األنواع 

ذات االنشطار الداخيل، وكانت من البلوتونيوم 239.

هريوشيام قبل حدوث االٕنفجار

هريوشيام بعد حدوث االٕنفجار
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اختيار األهداف
بعد أن متت صناعة القنبلتني النوويتني تقرر تحديد 

األهييداف املراد إصابتها ووقييع االختيار يف البداية عىل 

املدن اليابانية هريوشيييام، يوكوهامييا، كيوتو، وكوكورا 

كأهداف محتملة. وكان االختيار وقفاً عىل ما ييل:

- يجييب أن يكون قطيير الهدف أكرث ميين ثالثة أميال، 

وهدفاً مهامً يف منطقة حرضية كبرية.

- يجب أن يؤدي االنفجار إىل أرضار فعلية.

- أن يكون من املسييتبعد الهجوم عىل الهدف يف شييهر 

أغسييطس عام 1945، وأن يقع يف منطقة حرضية كبرية 

لتتعرض لألرضار الناجمة عن االنفجار.

وتييم اختيييار هريوشيييام ألنها كام اتضح مسييتودع 

عسييكري هام وميناء وميكن املغييادرة من خاللها كام 

وأنها هييدف راداري مهم وحجمها كبري بحيث يتعرض 

جييزء كبري من املدينة لألرضار الجسيييمة كام أن التالل 

املجاورة تؤدي إىل إحييداث تأثري تركيزي، وكان الهدف 

إقنيياع اليابان باالستسييالم دون رشوط – وذكرت لجنة 

األهييداف أن للعوامييل النفسييية تأثري كبييري يف اختيار 

الهدف ومن هذه الجوانب أيضاً:

- التأثييري النفيس عىل اليابان بقدر املسييتطاع، وجعل 

االسييتخدام األويل للسييالح مثرياً وذلك ليعرتف العامل 

أجمع بأهميته عندما يتم إطالقه.

- ميكن بالنسييبة لحجم هريوشيام تدمري جزء كبري من 

املدينيية، ويحظى قرص اإلمرباطور يف طوكيو بشييهرة 

أكرب من أي هدف آخر، ولكنه ذي قيمة إسييرتاتيجية 

أقييل – ويقييال أن نجاة مدينة كيوتييو يعود إلعجاب 

وزييير الحرب األمرييك بها فقد مىض فيها قبل الحرب 

شهر العسل هناك.

ملاذا الهجوم عىل هريوشيام
كانييت مدينيية هريوشيييام اليابانية تتمتييع ببعض 

األهمية الصناعية والعسييكرية يف الوقت الذي تم فيه 

تدمريهييا، كام كان لدى هريوشيييام قاعدة لوجسييتية 

للجيييش اليابيياين، ومركييزاً لالتصاالت ونقطيية تخزين، 

ومنطقيية تجميييع للقوات، وكانت مبنييأى عن القصف 

األمرييك لبعدها فرؤي أن التفجري سيكون أكرث أثراً وقد 

أحس اليابانيون فعالً بحرقة شييديدة. وكان عدد سكان 

املدينة قد وصل إىل الذروة بأكرث من 381,000 نسييمة 

يف أوائل الحرب وقبل االنفجار بحوايل سيياعة اكتشييف 

رادار اإلنذار الياباين اقييرتاب بعض الطائرات األمريكية 

من الجزء الجنويب الياباين، وحدد الرادار عدد الطائرات 

القادمة بثييالث طائرات، وللحفاظ عىل وقود الطائرات 

اليابانية قرروا عدم اعييرتاض مثل هذه الطائرات ذات 

التجمعات الصغرية، ولكن حييذروا الناس حتى يدخلوا 

إىل املالجييئ لتحميهم من الغارات الجوية واعتقدوا أن 

هذه الطائرات يف رحلة أو مهمة استطالع فقط.

وفوجئ اليابانيون يف الساعة الثامنة والربع بتوقيت 

هريوشيييام بانطالق القنبلة – واستغرقت القنبلة 57 

ثانية لتسييقط من الطائرة وتصييل إىل االرتفاع الذي 

سييتنفجر فيه وهو حوايل 600 مرت "2000 قدم" فوق 

املدينيية – وبلغ نصف قطر دائييرة الدمار ميل واحد 

1,06 كيلومييرت وانتييرشت الحرائق عىل مسييافة 4.4 

ميييل مكعب تقريباً، 11 كيلومرت مكعب – وأشييارت 

التقديرات األمريكييية إىل تدمري 4.7 ميل مكعب 12 

كيلو مرت مكعب من مساحة املدينة وحدد اليابانيون 

خسارة املباين يف منتصف مدينة هريوشيام بحوايل 69 

% باإلضافيية إىل إلحاق الرضر بييي 6 – %7 من مبان 

أخرى مجاورة.

وقد لقييي 70.000 إىل 80.000 يابيياين مرصعهم أي 

حوايل 30 % من سييكان هريوشيام وجرح 70.000 كام 

مات 90 % من األطباء و93 % من املمرضني أو أصيبوا 

بجروح.

حيث كانييوا جميعاً يف وسييط املدينيية التي تأثرت 

باالنفجييار أكرث من أي منطقيية أخرى هذا وعىل الرغم 

من أن أمريكا قد سييبق وألقت منشييورات لتحذر فيها 

املدنيني من الغييارات الجوية عىل اثنتييي عرش مدينة 

يابانية إال أنه مل يتم تحذير سكان هريوشيام.

فوجئ القامئون عىل مشييغل التحكم بطوكيو التابع 

لإلذاعة اختفاء محطة هريوشيييام اإلذاعية، كام توقف 

الخط الرئيييس للتلغراف عيين العمل شييامل املدينة، 

وتوقفت بعض السييكك الحديدية عييىل بعد 10 أميال 

من املدينيية، وحني جاء خرب االنتشييار النووي تم نقل 

ذلك إىل مقر قيادة هيئة األركان العامة للجيش الياباين 

اإلمرباطييوري، وحييني حاولت االتصال مبحطيية مراقبة 

الجيييش يف هريوشيييام فوجئ املسييئولون بصمت تام، 

وحني أوفدوا أحد الضباط بطائرة الكتشيياف ما يحدث 

فوجييي بعد وصولييه بثالث سيياعات وقبييل أن يهبط 

بالطائرة يف هريوشيام أن املدينة قد أصبحت قطعة من 

دخان، وهناك قطع ما تزال مشتعلة تغطيها سحب من 

الدخان، وصعق من املفاجأة وأرسع بإبالغ ما شيياهد. 

كييان الغريب يف األمر أن بعض املبيياين مل تتأثر واتضح 

منوذج لقنبلة الرجل البدين

تشري العالمة السوداء عىل نقطة الصفر النفجار القنبلة النووية فوق ناغازايك
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فيام بعد أنها كانت قد شيدت بطريقة لتحمل مخاطر 

الزالزل يف اليابان، وبالتييايل مل تتعرض هيا كلها لالنهيار 

رغم قربها ميين مركز االنفجار. ونجا بعض من كانوا يف 

بنك هريوشيييام رغم أنه مل يكن يبعد أكرث من 300 مرت 

عن االنفجار.

تهديد أمرييك
بعد القصف هريوشيييام أعلن الرئيس ترومان: "إن 

مل يقبلييوا برشوطنييا يجب أن يتوقعييوا أمطاراً من 

الخراب تأتيهم من الهواء مل يرها أحد من قبل عىل 

هذه األرض".

ناغازايك
يف الساعة الحادية عرش ودقيقة استطاع الكابنت كريميت 

بيهييان من رؤييية مدينة ناغييازايك بعد أن انقشييعت 

السييحب التي كانت تغطيها فام كان منه إال أن أسقط 

 The القنبليية النووية التي أطلق عليهييا الرجل البدين

Fat Man – وكانييت القنبلة تحتوي عىل 6,4 كيلوغرام 

أي 14.1 رطالً من مادة البلوتونيوم 239، التي سقطت 

عىل الوادي الصناعي باملدينة، وخالل 43 ثانية انفجرت 

القنبليية من عىل ارتفاع 469 مييرت أي 1540 قدماً فوق 

سييطح األرض وتحديداً يف منتصف املسييافة بني رشكة 

ميتسييوبييش للصلب واألسييلحة يف الجنييوب، ومصنع 

ميتسييوبييش URAKAMI للذخائر يف الشييامل – أي 

عييىل بعد 3 كيلييو مرتات )2 ميل( تقريباً شييامل غرب 

املركييز املخطط واقترص االنفجار عييىل وادي أوراكامي 

ألن التالل حمت جييزءاً كبرياً من املدينة، ووصلت قوة 

 ،TNT االنفجييار إىل ما يعادل 21 كيلو طيين من مادة

وولد االنفجار قييوة حرارية بحوايل 3900 درجة مئوية 

"ما يعادل 7000 درجة فهرنهايت".

وقييد بلغ عدد الوفيييات مبارشة بعييد االنفجار بني 

40.000 إىل 70.000 شييخص، ويف تقرييير عيين عييدد 

الوفيييات بنهاية عام 1945 بلغ العييدد 80.000 حالة، 

وكان هناك أرسى حرب مييات منهم حوايل مثانية جراء 

القصف.

ويف تقرير الحق تم رصد هذه اإلحصاءات:

- لقي سبعة هولنديون مرصعهم يف القصف.

- مات اثنان من األرسى بسبب الرسطان نتيجة القصف 

بعد نهاية الحرب.

- بلغ نصف قطر دائرة الدمار حوايل ميل أي ما يعادل 

2.1 كيلومرت مع حرائق.

وميين الغرائب أن عييدداً من الذين فييروا هرباً من 

هريوشيام إىل ناغازايك تعرضوا للقصف مرة أخرى. وتم 

تدمري مصنع ميتسييوبييش الذي كان ينتج الطوربيدات 

التي رضب بعضها ميناء بريل هاربر بأمريكا.

تهديد بغارات أخرى
هييددت أمريكا باسييتخدام قنابل نووييية أخرى ما مل 

تستسلم اليابان، وأعلن إمرباطور اليابان قرار االستسالم 

يف 14 أغسييطس. وبث البيان عىل األمة اليابانية، وأشار 

اإلمرباطور هريوهيتو يف ترصيحاته عن القصف النووي 

بقوله: "ميلك العدو سالحاً جديداً ومريباً يستطيع حصد 

العديد من األرواح الربيئة وتدمري البالد فإذا اسييتكملنا 

القتال سيؤدي ذلك إىل القضاء عىل اليابانيني والحضارة 

اإلنسانية"، ثم أعلن االستسالم.

مل متض سيينة حتييى احتل األمريكيييون 40000 من 

جنودهم هريوشيييام، كام احتييل 27000 جندي مدينة 

ناغازايك.

واتضح فيام بعد أن العثور عىل الضحايا كشييف عن 

مجموعات مل تكن مقصودة ومنهم أرسى حرب تابعني 

للحلفاء وكوريا وعامل صينني وطالب من ماليو وحوايل 

3200 مواطن أمرييك من أصل ياباين، مل يكن لهم ذنب 

إال وجودهم يف املكان الخطأ يف الوقت غري املناسب بني 

هريوشيام وناغازايك.

هيباكوشا
سييمى الضحايا الذييين كتبت لهم النجاة ميين القنابل 

النووية بهذا االسم هيباكوشا وتعني: السكان املترضرين 

من االنفجار، وللمعاناة من جراء القصف النووي•

املصادر:

 -  ويكيبيديا "املوسوعة الحرة".

 -  يجييب أن يتوقعوا أمطاراً مل يرهييا أحد عىل هذه 

األرض "هاري ترومان". 

 The Atomic Bombing of Hiroshima:

Rezelman David, New York Oxford University

قتل 140,000 
شخص يف هريوشيما 

و80,000 يف ناغازاكي

الطائرة Bockscar وطاقمها التي أسقطت القنبلة الرجل البدين عىل ناغازايك

تقرير ياباين عن القصف ميثل ناغازايك بأنها مقربة ليس لها بالطة رضيحتشري العالمة السوداء عىل نقطة الصفر النفجار القنبلة النووية فوق ناغازايك



المواطــن والحـــس األمـــني 
يعت��ر األمن من أهم الحاجات األساس��ية التي ال بد من توفرها 

لإلنس��ان ليعيش حياه كرمية، بل وتعتر لبنة  أساس��ية وال غنى 

عنه��ا يف كل بلدان العامل، فإن مدى أهمية األمن تكمن يف توفري 

االستقرار للمجتمع واالبتعاد عن الخوف والخطر. 

فاملجتمع حتى يبقى متني البنية مزدهر النمو ومستقر األوضاع 

وبعيداً عن كل األخطار يجب أن تحقق له كل س��بل الطأمنينة 

والرفاهية. 

ويس��تطيع املواطن أن يسهم يف تحقيق أمن املجتمع واستقراره 

واملس��اهمة يف الحد من الجرمية، وتكون م��ن خالل عدة أمور 

وهي: 

أوالً : إطاع��ة الفرد للقوان��ني واألنظمة، بع��دم قيامه باألعامل 

املخلة واإللتزام باألنظمة والقوانني ويرتك فرصة للرشطة ملالحقة 

من هم خارجون عن األنظمة والقوانني.

فكلام زادت نسبة املواطنني امللتزمني يف احرتام القوانني واألنظمة 

كلام ساعد رجال األمن ووفر لهم الوقت والجهد والتكاليف . 

ثاني��اً : اتخ��اذ اإلجراءات الكفيلة ملنع وق��وع الجرمية، وذلك 

بإتباع وس��ائل الوقاية منها قبل وقوعه��ا والتقليل من فرص 

الش��خص الذي ين��وي ارتك��اب الجرمي��ة، ولعله م��ن أهم 

اإلج��راءات الت��ي ميك��ن للمواطنني إن يتخذوه��ا ملنع خطر 

الجرمية عن أموالهم وأنفس��هم وأوالده��م هو االنتباه لحيل 

النصابني واملش��عوذين، وتربي��ة األبناء تربية س��ليمة وعدم 

االعتداء ع��ى اآلخرين, حتى ال تكون هن��اك فتنة تؤدي إىل 

ارتكاب الجرمية. 

ثالثاً : التبليغ عن الجرائم، مام يس��اعد عى كش��فها ويسهل 

معاقبة مرتكبيها، ويع��اون األجهزة األمنية عى حفظ النظام 

واألمن، وال ش��ك أن املبادرة يف التبلي��غ عن الجرائم من قبل 

املواطنني يساعد الرشطة يف تحقيق أهدافها يف حامية األرواح 

واألموال وغريها.

رابعاً : التقدم للش��هادة، يساعد عى ضبط الجرمية والتوصل 

إىل معرفة مرتكبيها وتقدميهم للمحاكمة. 

خامس��اً : املحافظة عى مرسح الجرمية، حيث إن الجاين يرتك 

أدلة مادية كثرية يف مرسح الجرمية تدل عى عالقته بالجرمية, 

وغالب��اً تكون هذه األدلة بدون قصد منه، فإن أي عبث بهذا 

املرسح س��وف يؤدي إىل ضياع كثري م��ن األدلة املادية الهامة 

التي م��ن املمكن أن تس��اعد رجال الرشط��ة يف الوصول إىل 

مرتكب الجرمية. 

سادس��اً : املس��اعدة يف القبض عى الج��اين، من خالل تقيص 

الجناة وإن ومل يس��تطيعوا االمس��اك بهم فإنهم ينجحون يف 

معظ��م األوقات بأخذ أوصافهم وأرقام الس��يارات التي كانوا 

يس��تخدمونها ويطاردوهم حتى ميسكوا بهم ويسلموهم إىل 

رجال الرشطة .

خدمة أمان
ج��ددت رشطة أبوظب��ي دعوته��ا إىل الجمه��ور للتواصل 

م��ع خدمة "أم��ان"، والتي تتيح تلق��ي املعلومات "األمنية 

واملجتمعي��ة واملروري��ة" باللغ��ات العربي��ة واإلنجليزي��ة 

واألوردو، عى مدار 24 س��اعة، س��واء عر االتصال الهاتفي 

ع��ى الرقم 8002626 أو إرس��ال الرس��ائل النصية القصرية 

2828 أو إىل بري��د الخدم��ة اإللكرتوين ع��ى موقع القيادة 

 .www.aman.gov.ae العامة لرشطة أبوظبي

ويت��م التعامل برسي��ة تامة م��ع املعلومات ال��واردة من 

املبلغني، وال يتم مطلقاً الكش��ف عن هوي��ة املبلغ وتحال 

املعلوم��ات الواردة إىل الجه��ات ذات االختصاص يف املراكز 

واإلدارات الرشطي��ة، والتي تقوم بدوره��ا باملتابعة وإجراء 

ال��الزم، حي��ث تس��اهم "معلوماته��م" يف تعزي��ز األم��ن 

واالستقرار والوقاية من الجرمية. 

طرق اإلبالغ
ميكن التواصل م��ع رشطة ديب واإلبالغ عن الجرائم عر 5 

طرق، من خالل االتصال برقم التحريات املجاين 800243 

الذي يس��تقبل املكاملات بلغات عدة "عربية وإنجليزية 

وصينية وأردو وفارس��ية وغريها"، أو التوجه إىل أي مركز 

رشط��ة، أو من خ��الل خدمتي "معاً" ملكافح��ة الجرمية، 

و"األمني" التي تقدمها اإلدارة العامة ألمن الدولة، أو عى 

املوق��ع اإللكرتوين الخاص بالقيادة العامة لرشطة ديب، أو 

إبالغ أي دورية رشطة، وأخرياً عر أرقام وهواتف القيادة 

العامة لرشطة ديب املجانية وغري املجانية.

الحس األمني
أن التع��اون م��ع الرشطة يعد واجب��اً إنس��انياً وأخالقياً 

بالدرج��ة األوىل، رشيطة أن توفر الرشط��ة للمتقدم بأي 

بالغ أو شكوى الرسية املطلقة واألمان النفيس، أن اإلبالغ 

عن الجرائم يعد من الحقوق األساس��ية لإلنس��ان، التي 

كفلتها املواثيق الدولي��ة والترشيعات الوطنية، وهو أمر 

يرتق��ي إىل الواجب يف كثري من األحي��ان، إذ يحول دون 

وق��وع الجرمية وتفادي النتائج الوخيم��ة التي قد تنجم 

عنه��ا، األمر الذي يس��هم يف بن��اء الثق��ة والطأمنينة يف 

املجتمع، وتعزيز مش��اركة أفراد املجتمع بش��كل خاص 

يف مكافحة ش��تى أنواع الجرائ��م بكافة صورها، ومعاونة 

الس��لطات األمني��ة املختصة للقيام بواجبه��ا عى الوجه 

األكمل.

إن دور املواط��ن ال يق��ل أهمية ع��ن دور رجل الرشطة 

يف تحقيق أهداف األم��ن، ولكن لن يؤدي املواطن دوره 

املناس��ب إال إذا كانت عالقته جيدة م��ع رجل الرشطة, 

ويؤمن بأهمية هذه العالقة•

دور مهم وفاعل يف تعزيز األمن واالستقرار والوقاية من اجلرمية 
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استشارة قانونية: جرمية خارج احلدود
ميدالية املعلم

أوصافها:

 الوج��ه األمام��ي: قرص 

بالذهب  مطيل  مستدير 

عي��ار 18 ق��رياط، قطره 

45 م��م وبس��مك 3 مم 

بارزين  أكليل��ني  بداخله 

الوس��ط  الغ��ار ويف  من 

كتاب مفتوح مع ريش��ة 

للكتاب��ة يرم��ز للتعليم، 

ش��ارة  الكت��اب  وتعل��و 

والرماية  للدق��ة  الهدف 

والتعلي��م الجيد، وتحت 

"ميدالية  عب��ارة  الكتاب 

املعل��م" ب��ارزة بالخ��ط 

الديواين، ويحيط بالقرص 

إطار ذهبي بارز.

الوج��ه الخلف��ي: ي��رز 

ش��عار القوات املس��لحة تعلوه عبارة  "دولة اإلمارات 

العربية املتحدة"، ومن األس��فل عبارة "القيادة العامة 

للقوات املسلحة" بالخط الديواين.

رشيط امليدالية:

مصن��وع من خلي��ط النايلون والقط��ن عرضه 34 مم 

وبطول 35 مم ، مقسم كاآليت:

- يف الوسط : اللون األحمر بعرض 10مم.

- عى جانبيه من الداخل إىل الخارج لون أبيض بعرض 

2 م��م لكل منهام يليه اللون األخرض بعرض 4 مم لكل 

منه��ام، ثم اللون الذهبي عى األط��راف بعرض 6 مم 

عى الجانبني، ويف أسفل الرشيط مشبك ذهبي بإرتفاع 

10مم وعرض 39 مم.

شارة امليدالية:

من نف��س قامش الرشي��ط ونفس ألوانه، مس��تطيلة 

الشكل  بطول 34 مم وعرض 12 مم.

الطبقة :

تتكون ميدالية املعلم من طبقة واحدة.

أسباب املنح:

متنح هذه امليدالية مرة واحدة للعس��كريني واملدنيني 

الذين يقومون بواجب التدريس يف الكليات أو املعاهد 

أو املدارس مدة التقل عن ثالث سنوات بشكل مميز. 

رشوط املنح:

يش��رتط حصول املرشح لنيل هذه امليدالية عى درجة  

"جيد جداً" يف تقرير الكفاءة يف السنتني السابقتني عى 

ترشيحه، كام يش��رتط عدم توقيع عقوبة انضباطية أو 

جزائية بحقه مامل ترفع آثارها أو يرد إليه اعتباره.

أوسمة وميداليات

جهاز التتبع يكشف اجملرمني

س��افرت قبل فرتة إىل الصني لرشاء ش��حنة أثاث، وهناك قابلت شخصاً من جنسية دولة عربية لديه رشكة تخليص 

جمريك، واتفقنا عىل أنه س��ينجز املعاملة ويش��حن يل األثاث، وسلمته عربوناً قدره خمسة آالف دوالر ) نحو 18 

ألف درهم(، ثم أرس��لت له عن طريق أحد املصارف يف الدولة حوالة باملبلغ املتبقي وقدره 10 آالف دوالر )36 

ألف درهم تقريباً(، وبعد مرور ش��هر مل تصلني الش��حنة، وعندما تواصلت معه ماطلني، قبل أن ميتنع عن الرد 

عىل اتصااليت.

فهل يحق يل أن أقدم بالغاً جنائياً يف الدولة، أم عيل الذهاب إىل الصني وأفتح بالغاً هناك، علامً بأن هذا 

الشخص دائم املرور من مطار ديب، عندما يذهب إىل موطنه؟

أخ��ي الس��ائل، عى فرض توافر أرك��ان جرمية االحتيال أو الخيانة، فإنه ال يحق لك فت��ح بالغ جنايئ يف الدولة، ألن 

األفع��ال املادي��ة املكونة للجرمية مل تقع ومل ترتكب داخل أراضيه��ا أومياهها اإلقليمية أو فضائها الجوي، وال مبكان 

خاضع لس��يادتها، كام أن نتيجة الجرمية مل تتحقق أو أريد لها أن تتحقق يف الدولة، فعليه ال اختصاص لس��لطات 

الدول��ة ومحاكمها. وكل محكمة تفصل يف جرمية ه��ي غري مختصة بنظرها يكون حكمها باطالً بطالناً مطلقاً، وفق 

امل��ادة رقم 16 من قانون العقوبات االتحادي التي نص��ت عى أنه "تعتر الجرمية مرتكبة يف إقليم الدولة إذا وقع 

فيها فعل من األفعال املكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها"، ووفقاً للامدة رقم 142 

من قانون اإلجراءات الجزائية "يتعني االختصاص باملكان الذي وقعت فيه الجرمية".

كام أن إرسال جزء من املبلغ من الدولة لجمهورية الصني، ال يعد ركناً مادياً للجرمية، فإذن الجرمية وقعت يف الصني، 

كام أن نتيجتها تحققت بأراضيها وهي املختصة بنظر البالغ، بعد توافر أركان جرمية االحتيال أو خيانة األمانة وفقاً 

لقانون العقوبات الصيني. 

إعداد: أمل احلوسني

وأن املركب��ة م��زودة بجهاز تتبع س��ري املركب��ة عر األقامر 

االصطناعية، وزودهم بتقرير تحركاتها، الذي أفاد بوجودها 

يف مكان وتوقيت الجرمية نفسيهام.

وحدد أفراد الرشطة من خالل تقرير جهاز التتبع مكان 

املتهم��ني، حيث كانوا يف منطقة القصيص قرب ش��ارع فيه 

عدد من البنوك يرتقبون وقوع ضحية جديدة.

وصل أف��راد الرشط��ة إىل املنطق��ة، وراح��وا يرصدون 

املتهمني الذين ش��عروا بأنهم مراقب��ون، فأوقفوا املركبة يف 

الش��ارع والذوا بالفرار، فتمت مطاردتهم، ومتت الس��يطرة 

القبض عى املتهمني اواتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

          قصة من احملكمة

قبل الحادث بساعات، وضع املتهمون الثالثة -من جنسية 

دول��ة إفريقية-  خط��ة لرسقة أحد عم��الء البنوك، وزعوا 

األدوار يف ما بينهم، وأعدوا العدة لتنفيذ الجرمية، ويف ساعة 

الصف��ر كانوا عى بعد أمتار من أحد البنوك داخل س��يارة 

استأجروها لهذا الغرض، وظلوا يرتقبون حتى استقروا عى 

شخص خمسيني دخل لتوه البنك.

عن بُعد، راحوا يرتقبون )متفرقني( خطواته، حتى خرج 

من البنك، كان بيده ظرف عليه شعار البنك، فدخل مركبته، 

حت��ى غادرها تارك��اً الظرف عى املقع��د الخلفي، وتوجه 

مرتجالً إىل أحد محال الرصافة املقابلة للبنك لتحويل أموال.

مبج��رد أن ابتعد الرجل، كرس اثن��ان من املتهمني زجاج 

املركبة بوس��اطة أداة ح��ادة، فيام كان الثال��ث يف املركبة 

يراق��ب املكان ويس��تعد للهروب بهم عق��ب االنتهاء من 

الرسقة.

يف غض��ون ث��واٍن، كان��ت الرسقة متت بنج��اح، وهرب 

اللصوص من مرسح الحادث، فيام عاد الضحية واكتش��ف 

الرسقة، وسارع بإبالغ الرشطة التي حرضت عى الفور.

بدأ أفراد الرشطة عمليات البحث والتحري عن املشتبه 

فيهم، وأظهرت كامريات املراقبة بالقرب من مكان الرسقة، 

مالم��ح املتهمني اللذي��ن كرسا زجاج املركب��ة، كام أظهرت 

أرقام املركبة التي هربوا بها، فتم التدقيق عليها، وتبني أنها 

مستأجرة من أحد مكاتب تأجري املركبات.

وأبل��غ مس��ؤول املكت��ب الرشط��ة بهوية املس��تأجر، 
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اخملدرات الرقمية
نغمات صوتية تضر الدماغ وتسبب اإلدمان

دخل ن��وع جديد من املخدرات العامل العريب يف األعوام 

القليل��ة املاضية، وأدى إىل اس��تنفار الجه��ات املعنية، 

وذلك لدرء خطره عن الشباب واملراهقني خصوصاً.

أو   Digital Drugs الرقمي��ة  املخ��درات  وتق��وم 

Binaural Beats التي تنس��اب من األذنني عىل ش��كل 

نغامت، لتصل إىل الدماغ وتؤثر عىل ذبذباته الطبيعية، 

وتُدخل متعاطيه إىل عامل آخر من االسرتخاء.

وتتم تجارة هذا النوع م��ن املخدرات عرب اإلنرتنت، 

وتأخذ منتجاته ش��كل ملفات صوتية Mp3 تحمل أوالً 

بش��كل مجاين كعينة تجريبية، غالباً م��ا تحقق غرضها 

وتوقع املستمع إليها ضحية اإلدمان.

ما أصل املخدرات الرقمية؟
تم اكتش��اف املخدرات الرقمية ألول مرة يف عام 1839، 

 Heinrich Wilhelm من قبل الفيزيايئ هيرنيش دوف

Dove، ليت��م اس��تخدامها بعد ذلك أله��داف عالجية 

كث��رة. وتم ذلك م��ن خالل تحفيز الغ��دة النخامية يف 

الجس��م، عن طريق االس��تامع إىل هذه املوسيقى، من 

أجل زيادة إنتاج هرمون السعادة مثل الدوبامني.

يف حني، تنب��ع خطورة هذا النوع م��ن "املخدرات"، 

بس��بب س��هولة الحصول عليها، حيث باإلمكان انتقاء 

املقطوعات املوس��يقية من ثم تحميله��ا من االنرتنت، 

وبثم��ن قلي��ل، واالس��تامع إليها عرب س��امعات األذنني. 

بالت��ايل باس��تطاعة أي ش��خص لديه ولوج عىل ش��بكة 

االنرتنت وسامعة أذنني أن يقوم بتحميل هذه املوسيقى 

واالستامع إليها.

ويقوم املس��تمع لهذه "املخدرات الرقمية" بالجلوس 

بغرفت��ه مع إطف��اء األضواء، وبحالة اس��رتخاء ثم يقوم 

بوضع س��امعاته وإغامض عينيه. وتؤثر هذه املخدرات 

الرقمي��ة ع��ىل الذبذب��ات الطبيعي��ة للدم��اغ، لتدخل 

املستمع إىل حالة من االسرتخاء، من خالل النغامت التي 

تنبث عرب الس��امعات بدرجتني مختلفتني من الرتددات، 

ويت��م تحديد "الجرعة" من خ��الل الفارق يف الرتددات، 

فكلام كان الفارق بني الرتددات أكرب تكون الجرعة أكرب.

ويس��بب االس��تامع للمخدرات الرقمية إىل الشعور 

برجفة بالجسم وتش��نجات، وتؤثر عىل الحالة النفسية 

والجس��دية، وتؤدي إىل انعزال املدمنني عليها عن العامل 

الخارجي. ويتطلب العالج من هذا اإلدمان، بالرتكيز عىل 

الحالة النفسية للشخص املدمن.

ويجب اإلش��ارة هنا إن هذا الن��وع من املخدرات مل 

ينترش يف الدول العربية، بل تم تس��جيل حالتني أو أقل 

يف كل من لبنان واململكة العربية الس��عودية، ولسهولة 

انتش��ار هذا الن��وع من املوس��يقى، تن��وه الحكومات 

ب��رورة زي��ادة وعي األه��ايل ملث��ل هذا الن��وع من 

املخ��درات ومراقبة ما يقوم ب��ه أوالدهم عىل االنرتنت. 

يف حني كانت قد دعت جهات حكومية مختلفة لحجب 

املواق��ع االلكرتوني��ة التي تق��وم بتس��ويق وبيع هذه 

املوسيقى.

كيف تعمل؟
باختصار ش��ديد، املخدرات الرقمية هي ملفات صوتية 

وأحياناً ترتافق مع مواد برصية وأش��كال وألوان تتحرك 

وتتغ��ر وف��ق معدل م��دروس متت هندس��تها لتخدع 

الدم��اغ عن طريق ب��ث أمواج صوتي��ة مختلفة الرتدد 

بشكل بسيط لكل أذن. وألن هذه األمواج الصوتية غر 

مألوفة يعمل الدماغ ع��ىل توحيد الرتددات من األذنني 

للوصول إىل مس��توى واحد بالتايل يصب��ح كهربائياً غر 

مس��تقر، وحس��ب نوع االختالف يف كهربائي��ة الدماغ 

يتم الوصول إلحس��اس معني يحايك إحساس أحد أنواع 

املخدرات أو املشاعر التي تود الوصول إليها كالنشوة.

مثالً لو تعرض��ت األذن اليمنى إىل موجة 325 هرتز 

واليرسى إىل موجة 315 هرتز فإن الدماغ س��يعمل عىل 

معالجة املوجتني لتشكيل صوت و موجة جديدة لتكون 

موجة 10 هرت��ز وهي نفس املوجة التي ينتجها الدماغ 

أثناء االرتخاء والتأمل.

كل ن��وع من أنواع تلك املخ��درات، أي كل نوع من 

األمواج الصوتية والرتددات تقوم باس��تهداف منط معني 

م��ن النش��اط الدماغي، ويتعل��ق األمر مب��دة التعرض 

والظ��روف املواتي��ة له وأحيان��اً يتم االس��تعانة بالبرص 

لزيادة تحفيز الدماغ.

وحسب املنظمة العربية للمعلومات واالتصاالت فإن 

تلك املخدرات عبارة عن ذبذبات صوتية ترتاوح أمواجها 

ما بني ألفا ثم بيتا وثيتا وصوالً إىل دلتا. يؤدي االس��تامع 

إليها لفرتة طويلة عدة أحاس��يس كالنع��اس أو اليقظة 

الشديدة أو الدوخة أو االرتخاء أو الرصع واالنزعاج.

مضار نفسية
يف هذا الس��ياق، يؤكد رئيس جمعية "جاد" لإلقالع عن 

املخدرات يف لبنان، ج��وزف حواط، عىل ما تورده هذه 

املواقع عن خلو املخدرات الرقمية من املواد الكيميائية، 

إمنا يحذر من املضار النفس��ية التي سيخلفها حتامً هذا 

النوع من املخدرات عىل متعاطيه.

وقال ح��واط، إنه واج��ه، العام امل��ايض أول حالتي 

إدم��ان عىل املخدرات الرقمي��ة يف الجمعية، حيث لجأ 

ذوو مراهَقني إىل "جاد" بحالة هلع من ترصفات ابنيهام 

اللذين باتا فجأة يفضالن االنعزال يف غرفتيهام لساعات 

طويلة أمام شاش��ة الحاس��وب، ويس��معان موس��يقى 

غريبة، يبدأ جسديهام بعدها بالرجفة. كان يعي األهل 

أن ال م��ؤرشات لتعاطي ولديهام املخدرات، نظراً ملراقبة 

مدخولهام ودائرة األصدقاء.

وأوضح حواط لألهل حال��ة ولديهام وإدمانهام عىل 

نوع إلكرتوين من املخدرات، وقد استدعى خروجهام من 

هذا اإلدمان فرتة من املتابعة والعالج النفيس.

م��ن ناحيت��ه، أج��رى نائ��ب مدي��ر إدارة أكادميية 

العل��وم الرشطية يف الش��ارقة، املق��دم الدكتور رسحان 

حسن املعيني، دراس��ة عام 2012 حذر فيها من دخول 

املخدرات الرقمية إىل املجتمع اإلمارايت، مضيفاً أن هناك 

مجموعة من الش��باب يس��تخدمون تلك املوسيقى يف 

العالج النفيس، من دون استش��ارة طبيب متخصص، ما 

يؤدي إىل إدمان الشباب عليها.

وخلص��ت دراس��ة املعين��ي إىل أن تأث��ر املخدرات 

الرقمي��ة ق��د يع��ادل التأثر ال��ذي تحدث��ه املخدرات 

التقليدي��ة ع��ىل عمل الدم��اغ والتفاع��الت الكيميائية 

والعصبية والحالة النفسية للمتعاطي.

ويش��جع خلو هذا النوع من املخدرات، من أي مواد 

كيميائية، املدمنني الجدد عىل تعاطيها ظناً منهم )وكام 

يروج املوقع( أن ال تأثرات سلبية لها.

وتزي��د خط��ورة املخ��درات التقليدية ع��ن خطورة 

تل��ك "الرقمي��ة"، إال أن املدمن التقليدي لن يس��تطيع 

االس��تعاضة بها عن املخ��درات وذلك لحاجة جس��ده 

الفيس��يولوجية للمواد املخدرة، ما يعني أنها ال تش��كل 

حالً، ب��ل خطراً إضافي��ا يتنامى معه ع��دد املدمنني يف 

املجتمعات•
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أحدث العالجات

أظهر باحثون س��ويديون أنه ميكن اس��تخدام الخاليا 
الجذعية إلصالح األرضار التي تصيب الدماغ والناجمة 
عن مرض باركنس��ون. ويف دراسة جديدة أجروها عىل 
الف��ران، حقق الباحثون يف جامعة لوند الس��ويرسية 
إنج��ازاً كبرياً بش��أن تطوير ع��الج فعال له��ذا املرض 

الدماغي، الذي ال يوجد عالج له يف الوقت الحايل.
ولكن ميكن تخفيف أعراضه بواس��طة األدوية وتحفيز 
الدماغ. وقد متكن الباحثني يف دراس��تهم الجديدة من 
تحفيز دماغ الفران املصابة مبرض باركنسون عن طريق 
قتل األعص��اب املنتجة ملركب الدوبام��ني الذي ينقل 
الرس��ائل العصبية، عىل أحد جانبي الدماغ. ثم متكنوا 
م��ن تحويل خاليا جذعية جنيني��ة برشية إىل أعصاب 

جديدة تستطيع إنتاج الدوبامني بصورة سليمة.
وت��م حقن ه��ذه الخاليا يف دم��اغ الف��ران، فظهرت 
أدلة عىل إص��الح األرضار التي أصابت الدماغ. ويعترب 
الباحث��ون ه��ذه النتائ��ج خط��وة ممه��دة للتجارب 
اإلكلينيكي��ة عىل مصاب��ني مبرض باركنس��ون وأمراض 
دماغية أخرى، غري أن هناك العديد من األس��ئلة التي 

يتعني اإلجابة عنها قبل بدء التجارب البرشية.

طور الباحثون الربيطانيون عقاراً يس��اهم بالتخلص من 
الكولس��رول السيئ، من خالل التهام الربوتني الذي مينع 
الكب��د من إذابة هذه املادة الضارة بالصحة، ويعيد هذا 
العق��ار تركيب دم البالغني إىل املس��توى الذي يتمتع به 

املواليد الجدد.
ويدع��ى العق��ار الجدي��د Alirocumab وق��د اعتربه 
الباحث��ون من أه��م العقاق��ري املس��تخدمة يف معالجة 
الكولس��رول منذ إدخ��ال عقاقري الس��تاتينات، وأطلقوا 
عليه لقب "عقار باكامن" ألنه يحول املرىض إىل أشخاص 

أصحاء.
ويؤدي خفض الكولس��رول إىل تقلي��ص مخاطر اإلصابة 
بالنوب��ات القلبية والجلط��ات الدماغية بص��ورة كبرية، 
حي��ث لوحظ من التج��ارب أن العق��ار الجديد يخفض 

مستوى الكولسرول يف الجسم إىل النصف تقريباً.

الخاليا الجذعية لعالج باركنسون

إعداد: مرمي الرميثي

األسربين يقلل خماطر اإلصابة بالسرطان
أكدت دراس��ة حديثة تعد أكرث الدراس��ات تفصيالً حتى 

اآلن بش��أن عقار األس��ربين زهيد الثم��ن، وقدرته عىل 

مكافحة األمراض، أن هذا العقار ميكنه أن يقلص بصورة 

كبرة م��ن مخاطر الوف��اة نتيجة اإلصاب��ة بأحد األنواع 

الشائعة من أمراض الرسطان.

واس��تنتج الباحثون يف جامع��ة كوين ماري بلندن أن 

األش��خاص الذين ت��رتاوح أعامرهم ب��ني 50 و65 عاماً، 

عليه��م أن يفك��روا ملي��اً بتن��اول جرع��ة مخفضة من 

األس��ربين تبلغ 75 ملغم. والكتساب الفائدة الكاملة من 

هذا العقار فإنه يتعني تناول األس��ربين ملدة 5 س��نوات 

عىل األقل أو رمبا 10 سنوات.

وأظه��رت الدراس��ة أن��ه من خ��الل ه��ذه الجرعة 

املخفض��ة، فإن مخاطر اإلصابة برسطان األمعاء ميكن أن 

تنخفض بنسبة 35 %، ومعدل الوفاة بنسبة 40 %، بينام 

تقل مخاطر اإلصابة برسطان املريء واملعدة بنس��بة 30 

%، ومعدل الوفاة بنسبة ترتاوح بني 35 % - 50 %.

الهواتف الذكية تضر بالعمود الفقري

عقار واعد يخفض الكولسرول

أظهرت نتائج دراس��ة أمريكية جدي��دة أن الهواتف 

الذكية قد تس��بب ملستخدميها مش��كالت يف العمود 

الفقري تؤدي مع مرور الوقت إىل عواقب وخيمة.

أوضح��ت الدراس��ة التي قام به��ا الطبيب الجراح 

كين��ت هانرساج من نيويورك، بع��د أن صمم منوذجاً 

يف الكمبيوت��ر مياث��ل العمود الفقري أن مس��تخدمي 

هذه الهواتف عندما يكتبون رس��ائل قصرة ويقرأون 

م��ا ينرش يف املواقع ويبحثون ع��ن معلومات تهمهم، 

ورؤوسهم مائلة إىل األس��فل، يتعرضون إىل مشكالت 

يف جزء الرقبة من العم��ود الفقري. وهذا الوضع غر 

الطبيعي للرأس يس��بب ضغطاً إضافي��اً عىل العمود 

الفقري، يؤدي مع مرور الوقت إىل مشكالت وخيمة. 

وي��زن رأس اإلنس��ان البالغ ب��ني 4,5 - 5,4 كلغم يف 

حال��ة الوقوف. ولكن يف حالة ميله إىل األس��فل كثراً 

يزداد ثقله ع��ىل الرقبة جداً، وقد يصل إىل 27 كلغم. 

وقال الطبيب هانرساج، إنه كلام اس��تمر وضع الرأس 

مائالً إىل األس��فل، يزداد الضغط املسلط )الثقل( عىل 

الفقرات العنقية. ووفق حس��اباته يبل��غ وزن الثقل 

ع��ىل الفق��رات العنقية 2,12 كلغم عن��د ميل الرأس 

15 درج��ة، وعند ميله 30 درجة، يصل وزن الثقل إىل 

1,18 كلغم ويف درجة 45 يبلغ وزن الثقل 2,22 كلغم. 

وهذا األمر ميكن أن يسبب تآكل األقراص الفاصلة بني 

الفقرات وحتى متزقها.
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ه��و كتاب حوى عل��اً غزيراً حرره مؤلف��ه تحريراً، 

فأحس��ن ترتيب أبوابه، وسهل العلم لطالبه، وأدخل 

الفه��م إىل النفوس فس��اه "املدخ��ل"، وما ذاك إال 

توفيق من الله عز وجل. ذالكم هو الكتاب العظيم 

املدخ��ل إىل تنمية األعال بتحيس��ن النيات وبيان 

كثري ما أحدثه الناس ما ليس هو من الدين.

وهو من تأليف أيب عبد الله محمد بن محمد بن 

محمد العبدري الفايس املاليك الش��هري بابن الحاج، 

املتوىف 737ه�.

قال يف مقدمته يف س��بب تأليفه أن أحد مشايخه 

نصح��ه قائ��الً: "َوِدْدُت أَنَُّه لَْو كَاَن ِم��ْن الُْفَقَهاِء َمْن 

لَيْ��َس لَ��ُه ُش��ْغٌل إالَّ أَْن يَُعلَِّم النَّ��اَس َمَقاِصَدُهْم يِف 

أَْعَالِِهْم َويَْقُعَد إىَل التَّْدِريِس يِف أَْعَاِل النِّيَّاِت"، فا 

كان من املؤلف إال أن اس��تجاب بع��د تردد وتفكر 

فقال:"فََرأَيُْت أَنَّ اْلَِجابََة قَْد تََعيََّنْت َعَلَّ ِمْن ُوُجوٍه:

الَْوْجُه اأْلَوَُّل: ِمْن ِقبَِل نَْفِس لِلتَّْذكِرَِة.

الثَّ��اِن: ِمْن ِقبَِل طَالِِبِه لِئاَلَّ أَْدُخَل ِبَذلَِك ِفيَمْن ُس��ِئَل 

َعْن ِعلٍْم فََكتََمُه.

الثَّالُِث: لََع��لَّ بَْعَض َمْن يَرَاُه َويَْعَمُل ِب��ِه أَْو ِببَْعِضِه 

يَْدُعو لُِمَؤلِِّفِه(

قال يف بي��ان منهجه يف كتابه "َوبََدأُْت ِفيِه ِبَا ُهَو 

اأْلَْوىَل َواْلكَ��ُد َواأْلََهمُّ ثُمَّ اأْلَْمثَ��ُل فَاأْلَْمثَُل بَْعَد َذلَِك 

َّبْ��ُت َذلَِك َع��َ� فُُصوٍل لِيَُكوَن كَالَْفْصِل ُمْس��تَِقالاًّ  َورَت

ِبَنْفِس��ِه يِف الَْمْعَنى الُْم��رَاِد ِبِه فَيَُكوَن أَيْ��َ�َ لِلَْفْهِم 

َوأَْه��َوَن َعَ� َمْن يُِري��ُد أَْن يُطَالِ��َع َمْس��أَلًَة ُمَعيََّنًة 

ِبَحَسِب َما ُهَو َمْوُجوٌد َوَمْسطُوٌر ِفيِه".

يْتُُه .. كِتَاَب الَْمْدَخِل  وختم مقدمته فقال:"َوَس��مَّ

إىَل تَْنِميَ��ِة اأْلَْعَاِل ِبتَْحِس��ِن النِّيَّ��اِت َوالتَّْنِبيِه َعَ� 

بَْعِض الِْبَدِع َوالَْعَوائِِد الَِّتي اُنْتُِحلَْت َوبَيَاِن َش��َناَعِتَها 

َوقُبِْحَها".

وهذا الكتاب فريد يف بابه قد اهتم بإصالح النية 

يف كل عم��ل، وبننّ كثرياً ما أحدثه الناس من البدع 

يف زمن املؤلف وقبله.

اَلِة، فَِإَذا  منوذج من الكتاب: فَْصٌل يِف ُدُخولِِه يِف الصَّ

اَلِة  ُخوَل يِف الصَّ ُفوُف فَلْيَْن��ِو إْذ َذاَك الدُّ اْس��تََوْت الصُّ

ِبَقلِْبِه َواَل يَْنِطُق ِبلَِس��انِِه َواَل يَْجَهْر ِبالنِّيَِّة فَِإنَّ الَْجْهَر 

ِبَها ِمْن الِْبَدِع. َواْختُلَِف يِف النُّطِْق ِباللَِّس��اِن َهْل ُهَو 

ِبْدَعٌة أَْو كََاٌل، فََقاَل بَْعُضُهْم ُهَو كََاٌل أِلَنَُّه أََت ِبالنِّيَِّة 

يِف َمَحلَِّها َوُهَو الَْقلُْب َونَطََق ِبَها اللَِّساُن َوَذلَِك ِزيَاَدُة 

كََاٍل َه��َذا َما لَْم يَْجَهْر ِبَها، َوقَاَل بَْعُضُهْم إنَّ النُّطَْق 

ِباللَِّساِن َمْكُروٌه َويَْحتَِمُل َذلَِك َوْجَهْنِ .

كْ��ِر بَْعَد   منوذج آخ��ر من الكت��اب: فَْصٌل يِف الذِّ

َاِويِح، َويَْنبَِغي لَُه أَْن يَتََجنََّب  التَّْسلِيَمتَْنِ ِمْن َصاَلِة التَّ

كِْر بَْعَد كُلِّ تَْس��لِيَمتَْنِ ِمْن َصاَلِة  َم��ا أَْحَدثُوُه ِمْن الذِّ

َاِوي��ِح َوِم��ْن رَفْ��عِ أَْصَواتِِهْم ِبَذلِ��َك َوالَْمْشِ َعَ�  التَّ

َص��ْوٍت َواِحٍد فَِإنَّ َذلَِك كُلَُّه ِم��ْن الِْبَدِع وَكََذلَِك يَْنَهى 

َع��ْن قَْوِل الُْمَؤذِِّن بَْعَد ِذكْرِِهْم بَْعَد التَّْس��لِيَمتَْنِ ِمْن 

اَلَة يَرَْحُمُكْم اللَّ��ُه فَِإنَُّه ُمْحَدٌث  َاِوي��ِح: الصَّ َصاَلِة التَّ

يِن َمْمُن��وٌع َوَخرْيُ الَْهْدِي َهْدُي  أَيًْضا َوالَْحَدُث يِف الدِّ

ٍد - َص�َّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم - ثُمَّ الُْخلََفاِء بَْعَدُه ثُمَّ  ُمَحمَّ

َحابَ��ِة - رِْضَواُن اللَِّه َعلَيِْه��ْم أَْجَمِعَن - َولَْم يُْذكَْر  الصَّ

لَِف ِفْعُل َذلَِك فَيََسُعَنا َما َوِسَعُهْم. َعْن أََحٍد ِمْن السَّ

منوذج آخر: فَْصٌل يِف الِْقيَاِم ِعْنَد الَْختِْم ِبَس��َجَداِت 

الُْق��رْآِن، َويَْنبَِغي لَ��ُه أَْن يَتََجنََّب َم��ا أَْحَدثَُه بَْعُضُهْم 

ِمْن الِْبَدِع ِعْنَد الَْختِْم َوُهَو أَنَُّهْم يَُقوُموَن ِبَس��َجَداِت 

الُْقرْآِن كُلَِّها فَيَْس��ُجُدونََها ُمتََوالِيًَة يِف َركَْعٍة َواِحَدٍة أَْو 

َركََعاٍت فاََل يَْفَعُل َذلَِك يِف نَْفِس��ِه َويَْنَهى َعْنُه َغرْيَُه إْذ 

��لَِف َوبَْعُضُهْم  إنَّ��ُه ِمْن الِْبَدِع الَِّتي أُْحِدثَْت بَْعَد السَّ

��َجَداِت ِقرَاَءَة التَّْهلِي��ِل َعَ� التََّواِل  ُل َمَكاَن السَّ يُبَ��دِّ

فَ��ُكلُّ آيٍَة ِفيَها ِذكْ��ُر اَل إلََه إالَّ اللَّ��ُه أَْو اَل إلََه إالَّ ُهَو 

قََرأََها إىَل آِخِر الَْختَْمِة َوَذلَِك ِمْن الِْبَدِع أَيًْضا.

وهذه الناذج تكش��ف لنا أهمي��ة الكتاب وأنه 

يح��ذر الناس من األمور املبتدعة التي ليس لها أصل 

يف الدين•

إخالصه  مدى  اإلنسان  يعرف  كيف  س. 
هلل؟

ج. يعرف النس��ان إخالصه لل��ه عز وجل حن يكون 

مابين��ه وبن الله يف ال� خري م��ا بينه وبن الناس، 

ألن��ه دليل املراقب��ة لله تعاىل، ومن راق��ب الله نجا، 

فاملخلص يستش��عر علم الله بحاله ويستش��عر نظر 

الله إلي��ه، وقد عبنّ النبي ص� الله عليه وس��لم عن 

ذلك بقوله : "أن تعبد الله كأنك تراه فإن مل تكن تراه 

فإنه ي��راك " متفق عليه، وهذا يش��ري إىل مرتبتن يف 

الخالص واملراقبة : 

فاملرتبة العليا: أن تستشعر كأنك ترى الله وتنظر إليه 

فيكون إجاللك له عظياً وهيبتك منه ع� أشدِّ حال.

واملرتب��ة األخرى : أن تستش��عر أن الل��ه يراك وهو 

مطلع عليه ال يخفى عليه منك خافية، فمن حقق يف 

نفسه ذلك فقد بلغ درجة الخالص .

املدخل يعلم الناس مقاصدهم

فتـــــــــــاوى 

على  ميدح  أن  اإلنسان  أحب  إذا  س. 
عمله فهل يقدح ذلك يف إخالصه؟

ج. األصل أن النس��ان املخلص ال يبتغي بعمله مدح 

الخرين وال يبحث ع��ن ثنائهم وال يفرح بجاملتهم 

له، ألنه يري��د بذلك العمل وجه الله تعاىل، وجاء يف 

التنزيل ع� لس��ان املخلصن " إمن��ا نطعمكم لوجه 

الله ال نريد منكم جزاءاً وال ش��كورا" س��ورة النسان 

الي��ة )9(، ولكن إذا أثنى الن��اس ع� عمله فينبغي 

أن يس��ند الفضل لله وحده ويق��ول هذا من فضل 

ريب وال يأخ��ذه الغرور والعجاب بنفس��ه. فقد أثنى 

بع��ض الصحابة ع� أيب بك��ر الصديق ريض الله عنه 

فلم يرت��ِض ذلك منهم وقال: "اللَُّه��مَّ ال تُؤَاِخْذِن ِبَا 

يَُقولُوَن، واْغِفر ِل َم��ا اَل يَْعلَُموَن واْجَعلِْني َخرْياً ِماَّ 

يَظُنُّوَن" . ولك��ن أحياناً ينطق الله تعاىل الخرين با 

في��ك من خري وأعال صالحة فال حرج عليك يف ذلك 

ولكن أس��نِد الفضل لله فهو يقطع عنك الغرور. وإن 

ثن��اء الناس عليك بالخري م��ن عاجل البرشى لك كا 

جاء يف الحديث َع��ْن أيَِب َذرٍّ ريض الله عنه، أَنَُّه قَاَل: 

يَا رَُس��وَل اللَِّه، الرَُّجُل يَْعَمُل الَْعَم��َل فَيَْحَمُدُه النَّاُس 

َعلَيِْه، َويُثُْن��وَن َعلَيِْه ِبِه، فََقاَل رَُس��وُل اللَِّه َص�َّ اللَُّه 

َعلَيِْه َوَسلََّم: "تِلَْك َعاِجُل برُْشَى الُْمْؤِمِن". َرَواُه ُمْسلٌِم.
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وحبب أوطان الرجال إليهمو مآرب
قض�اه��ا الشب��اب هنال����كا   

ح��ب الوطن من عالم��ة الميان، ألن��ه دليل الخالص 
والوالء واالنت��اء، لدينك وقيادتك وش��عبك ووطنك، 
فلقد فطر الله القلوب ع� محبة أوطانها ولهذا كتب 
الله للمهاجرين أعظم األجر، وما ذاك إال ألنهم تحملوا 
ع��ذاب البعد عن أوطانهم فوعده��م بالعزة يف الدنيا 
والث��واب يف الخرة. وه��ذا نبينا محمد ص� الله عليه 
ح ويجهر بحبه لوطنه مكنّة املكرمة، وحن  وس��لم يرصَّ
أخرجه املرشكون منها وهاجر إىل املدينة اتخذها وطناً 
ودع��ا أن يحببها الل��ه إىل قلوب املهاجري��ن، بل كان 
يف��زع إىل الدفاع عنه بكل ما ميلك ويش��اور الصحابة 
الكرام يف كيفية الدفاع عن وطنه وكيفية وضع الخطط 
الكفيل��ة بحايته من األعداء وكم من ش��اهٍد جلٍّ يف 
س��رية املصطفى ص� الله عليه وس��لم ع� ذلك، ويف 
س��رية أصحابه من بعده وإىل يومنا هذا ُغرَِست محبة 
األوط��ان يف نف��وس أهل الميان، حت��ى جعل الفقهاء 
الدف��اع عن الوطن من الف��روض العينية الواجبة ع� 

كل قادر ع� الدفاع وصدِّ املعتدين.
رون عن     والي��وم ونح��ن ن��رى أبناء الوطن يش��مِّ
ة س��امقة يف العلوِّ يف خدمة وطنهم  ساعد الجدِّ وبهمَّ
باذلن كل ما يس��تطيعون من جهد، ليكونوا ع� أهبة 
االس��تعداد يف الدفاع عن وطنهم بشجاعٍة وعزٍم أكيد، 
ك��ا فعل آبائهم وأجدادهم مقتدين بنبيهم ص� الله 
عليه وس��لم وبصحابته الغرِّ امليامن كأيب بكر الصديق 
وعم��ر الفاروق وعثان ذي النورين وعل وأيب عبيدة 
وس��عد وخالد ومعاذ بن جبل ريض الله عنهم جميعاً، 
وغريه��م من األبط��ال يف تاريخنا امل��رشق ، وحارضنا 

اء.  الوضَّ
   فأب��رشوا يا جنود الوطن فأنت��م ع� خري عظيم 
وعم��ل صالح كري��م، فلتكن نواياك��م خالصة، ولتكن 
أعالك��م صالح��ة، ولتكن عزامئك��م ثابت��ة كالجبال 
الروايس، ولتشهد أفعالكم بصدق انتائكم لهذا الوطن 
العزي��ز، فتثبتون بالباهن القاطع��ة أنكم خري خلف 
لخري سلف، يف أعزِّ وطن، وأنبل قيادة، وأسعد شعب . 

فهنيئاً لكم بهذا الوطن، وهنيئاً لهذا الوطن بكم.

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

شرف اخلدمة الوطنية

آية وتفسري: ليس الذكر كاالنثى
ق��ال تعاىل: } إِْذ قَالَِت اْمَرأَُة ِعْمرَاَن رَبِّ إِنِّ نََذرُْت لََك َما 

��ِميُع الَْعلِيُم  ًرا فَتََقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَْت السَّ يِف بَطِْني ُمَح��رَّ

"35" فَلَ��اَّ َوَضَعتَْه��ا قَالَْت رَبِّ إِنِّ َوَضْعتَُه��ا أُنْثَى َواللَُّه 

يْتَُها َمْريََم  كَُر كَاألنْثَى َوإِنِّ َسمَّ أَْعلَُم ِبَا َوَضَعْت َولَيَْس الذَّ

��يْطَاِن الرَِّجيِم{ س�ورة  يَّتََها ِمَن الشَّ َوإِنِّ أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِّ

آل عمران "36" .  

ه��ذه آية عظيمة، فيه ذكر قصة أم مريم رحمها الله 

وهي اْمَرأَُة ِعْمرَاَن َهِذِه أَمُّ َمْريََم ِبْنِت ِعْمرَاَن َوِهَي َحنَّة 

ُد بُْن إِْس��َحاَق: وَكَانَ��ِت اْمَرأًَة اَل  ِبْن��ُت فَاقُوَذ، قَاَل ُمَحمَّ

تَْحِم��ُل، فََرأَْت يَْوًما طَائِرًا يُطعم فَرَْخُه، فَاْش��تََهِت الَْولََد، 

، أَْن يََهبََها َولًَدا، فَاْس��تََجاَب اللَُّه  فََدَع��ِت اللََّه، َعزَّ َوَج��لَّ

ُدَعاَءَها، فََواقََعَها َزْوُجَها، فََحَملَْت ِمْنُه.

ًرا{ أَْي: َخالًِص��ا ُمَفرًَّغا لِلِْعبَاَدِة، َولِِخْدَمِة  وقوله :}ُمَحرَّ

بَيْ��ِت الَْمْقِدِس، فََقالَْت:}رَبِّ إِنِّ نَ��َذرُْت لََك َما يِف بَطِْني 

ِميُع  ِميُع الَْعلِيُم{ أَْي: السَّ ًرا فَتََقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَْت السَّ ُمَحرَّ

لُِدَعاِئ، الَْعلِي��ُم ِبنيتي، َولَْم تَُكْن تَْعلَُم َما يِف بَطِْنَها أَذَكَرًا 

أَْم أُنْثَى؟ }فَلَاَّ َوَضَعتَْها قَالَْت رَبِّ إِنِّ َوَضْعتَُها أُنْثَى َواللَُّه 

أَْعلَ��ُم ِبَا َوَضَعْت{ قُِرئَ ِبرَفْعِ التَّاِء َعَ� أَنََّها تَاُء الُْمتََكلِِّم، 

َوأَنَّ َذلَِك ِمْن َتَاِم قَْولَِها، وقُرئ ِبتَْسِكِن التَّاِء َعَ� أَنَُّه ِمْن 

ِة  كَُر كَاألنْثَى{ أَْي: يِف الُْقوَّ قَْوِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ }َولَيْ��َس الذَّ

يْتَُها  والَجلَد يِف الِْعبَاَدِة َوِخْدَمِة الَْمْسِجِد اأْلَقَْص }َوإِنِّ َسمَّ

َعِن ابِْن َعبَّاٍس ريض الله عنها، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه ص� الله 

عليه وسلم : " نَِساُؤكُْم ِمْن أَْهِل الَْجنَِّة الَْوُدوُد الَْولُوُد الَْعؤوُد 

َع��َ� َزْوِجَها، الَِّتي إَِذا َغِضَب َجاَءْت َحتَّ��ى تََضَع يََدَها يِف يَِد 

َزْوِجَها، َوتَُقوُل: "اَل أَُذوُق ُغْمًضا َحتَّى تَرَْض". أخرجه النسائ 

يف الكبى، والبيهقي يف شعب الميان، وغريها. 

يف ه��ذا الحدي��ث الرشيف، أدب رفي��ع، وخلق كريم، 

هو من أعظم أس��باب بقاء العرشة ب��ن الزوجن، ورعاية 

لحق األوالد واألزواج عند ذوي األلباب، ففي هذا الحديث 

يخبنا نبينا ص� الله عليه وس��لم عن نسائنا يف الجنة، ما 

صفتهنَّ يف الدنيا؟

قال ص� الله عليه وس��لم �: هي"الَْوُدوُد"، املتحببة إىل 

زوجها، املتقربة إليه با يُس��عده، فتجدها ساعيًة إىل ُصنع 

الفرح وال�ور يف بيتها، و"الَْولُوُد"، وهي الكثرية الوالدة، ولذلك حثَّ النبي ص� الله عليه وس��لم بالزواج منها، 

فعن معقل بن يس��ار ريض الله عنه : أََن رَُجالً َجاَء إىَِل رَُس��وِل الله ص� الله عليه وسلم فََقاَل: يَا رَُسوَل الله، إِن 

أََصبُْت اْمَرأًَة ذاَت َحَس��ب وَجَال، َوإِنََّها ال تَلُِد، أَفأتزوجها؟. فََنَهاُه. ثُمنّ أَتَاُه الثَّانِيََة فََنَهاُه. ثُم أَتَاُه الثَّالِثََة فََنهاُه، 

ُجوا الَْوُدوُد الَْولُوَد، فَإنِّ ُمَكاثِر ِبُكْم األَمَم يَوم القيامة "، أخرجه أبو داود وغريه.  َوقَاَل: " تَزَوَّ

ومن العجيب أن بعضهم يقلل من الوالدة بختلف الوسائل، وذلك لُشبَه متهافتة، وأفكاٍر مستوردة، وما َعلِم 

أنَّ األبن��اء م��ن زينة الدنيا، وهم من فضل الله تعاىل عليك، وِرزقهم ِمَن الله الذي منَّ عليك، وأن تربيتهم –إن 

ري��ة الطيبة لكنَّ الله الحكيم جل  صلُح��ت- كانت ذُخرًا ل��ك ولوالديك... وانظر إىل من حولك ممن يتمنى الذُّ

ر له ذلك، ثم قال ص� الله عليه وس��لم: "الَْعؤوُد َعَ� َزْوِجَه��ا"، وهي التي تعود ع� زوجها بالنَّفع،  جالل��ه مل يُقدِّ

"الَِّتي إَِذا َغِضَب َجاَءْت َحتَّى تََضَع يََدَها يِف يَِد َزْوِجَها، َوتَُقوُل: "اَل أَُذوُق ُغْمًضا َحتَّى تَرَْض". فإنَّ املرأة الصالحة كنز 

ال يقدر بثمن.

فوائد احلديث: أفكـــاٍر مستــــوردة

َمْريَ��َم{ ِفيِه َداَللٌَة َعَ� َجَواِز التَّْس��ِميَِة يَْوَم الِْواَلَدِة كََا 

ُهَو الظَّاِهُر ِمَن السياق، ألنه رشع من قَبْلََنا، َوقَْد ُحيِكَ 

��نَُّة َعْن رَُس��وِل اللَِّه َص�َّ اللَُّه  ًرا، َوِبَذلَِك ثَبَتَِت السُّ ُمَقرَّ

يْتُُه ِباْسِم  َعلَيِْه َوَسلََّم َحيُْث قَاَل: "ُولَِد ِل اللَّيْلََة َولَد َسمَّ

أيِب إبْرَاِهيَم"، متفق عليه.

 وَكََذلِ��َك ثَبََت ِفيِهَا أَنَّ أَنََس بَْن َمالٍِك َذَهَب ِبأَِخيِه، 

ُه، إىَِل رَُس��وِل اللَِّه َص�َّ اللَُّه َعلَيِْه َوَس��لََّم،  ِحَن َولََدتُْه أُمُّ

ُه َعبَْد اللَِّه . فََحنَّكه َوَساَّ

: أَنَّ رَُجاًل قَاَل: يَا رَُسوَل اللَِّه، ُولَِد   َويِف َصِحيِح الْبَُخاِريِّ

يه؟ قَاَل: "اْسم َولِدك َعبْد الرَّْحَمِن". ِل َولَد، فََا أُسمِّ

ِحيِح أَيًْضا: أَنَُّه لَاَّ َجاَءُه أَبُو أَسيد ِبابِْنِه   َوثَبََت يِف الصَّ

ليُحننّك��ه، فَذَهل َعْنُه، فَأََمَر ِبِه أَبُوُه فَ��رَدنّه إىَِل َمْنِزلِِهْم، 

فَلَاَّ ذكَر رس��وُل اللَِّه َص�َّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يِف الَْمْجلِِس 

ه الُْمْنِذَر. َسانّ
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من الذاكرة

أنها فرحة الشعب بجيشه بعيده باتحاده، وقد عرب الشعب عن هذه الفرحة باستقباله 

بالهتاف والتصفيق يوم أطل زايد بابتسامته املحببة، ومعه ضيف البالد الكبري الرئيس 

جعف��ر محمد من��ريي.. بينام وقف ممثيل ورؤس��اء الوفود العربية الش��قيقة والدول 

الصديقة التي جاءت تشاركنا فرحتنا بعيدنا يحيون زايد وشعب زايد.

يف بداية االحتفال

ألقى سمو رئيس الدولة كلمة ألقاها بالنيابة عن سموه معايل وزير الخارجية أحمد 

الس��ويدي، أكد فيها برضورة العمل الدائب من أجل ترس��يخ قواعد االتحاد وتدعيم 

أرك��ان الدولة وتحقيق أمنها واس��تقرارها اس��تجابة ألماين ش��عبها ورعاي��ة للمصالح 

املشرتكة لدول الخليج..

قال سموه مخاطباً الوفود التي اشرتكت باحتفاالتنا:

"إن مش��اركتكم لنا تضفي عىل احتفالنا صبغة قومية..هي اس��اس متني من أسس 

دولتنا التي هي جزء ال يتجزأ من الوطن العريب الكبري.. والعامل اإلسالمي برتاثه الواحد 

وآماله املشرتكة.

وقال سموه 

"منذ ثالث��ة أعوام أطلت دولتنا عىل العامل لتحقق امال ش��عبنا يف االتحاد، وتوحد 

أرادته لتجسيد أمانيه وبلوغ أهدافه السامية فقامت يف هذه البقعة الغالية من الوطن 

العريب دولة اإلمارات العربية املتحدة دولة مس��تقلة ذات سيادة تتحمل مسؤولياتها 

الوطنية والقومية العاملية. وتتعاون مع ش��عوب العامل الثالث والدول املحبة للس��الم 

يف الدفاع عن مبادئ الحق والعدالة. ملا فيه خري البرشية جمعاء وأضاف س��موه أبناء 

ش��عبه الويف املخلص نجدد العهد الذي اخذناه عىل أنفس��نا أمام الله بالعمل الدائب 

لرتس��يخ قواعد االتحاد وتدعيم أركان الدولة وتحقيق أمنها واستقرارها استجابة ألماين 

شعبها ورعاية للمصالح املشرتكة لدول الخليج والعامل بأرسه".

استقبلت البالد فخامة الرئيس السوداين محمد بن جعفر 

النمريي حيث كان يف اس��تقباله ووداعه صاحب الس��مو 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان رئي��س الدولة، وقد 

جرى للضيف الكبري اس��تقبال ووداع حافلني شاركت فيه 

جامهري غفرية من املواطنني، وأبناء الجالية السودانية يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. وقد كانت زيارة الضيف 

الكبري بدعوة من س��مو رئيس الدولة، حيث شارك البالد 

احتفاالتها بالعيد الوطني الثالث.

اإعداد: راية املزروعي

�أكتوبــــر 1975

احتفل��ت القوات البحرية بتخري��ج أول دفعة من جنود 

القوات البحرية. وشهد االحتفال سمو الشيخ سلطان بن 

زايد نيابة عن القائد العام لقوات دفاع أبوظبي وسعادة 

العقيد س��يف بن أحمد نائب رئيس هيئة األركان وعدد 

م��ن كبار الضب��اط، وبع��د أن تلقى س��موه التحية قام 

بتفتي��ش طواب��ري املتخرجني، ثم تفض��ل بتوزيع الجوائز 

عىل املتفوقني، ثم طاف سموه بعد ذلك بأرجاء املعسكر 

متفقداً مس��اكن الجنود ومناش��طهم، كام ش��هد سموه 

أيضاً عرضاً لكيفية اس��تعامل السالح املركب عىل الزوارق 

وكذلك احدث الطرق ملكافح��ة الحرائق وعمليات انقاذ 

اطقم السفن التي تتعرض للعطب، ويف نهاية الحفل شهد 

سموه مباراة السباحة بني الجنود املتخرجني.  احتفلت دولة اإلمارات والعامل العريب واإلسالمي بعيد 

األضحى املبارك. وقد ش��ارك صاحب الس��مو رئيس 

الدولة الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان أبناء شعبه 

فأدى معهم صالة العي��د املبارك يف املصىل الكبري يف 

العاصمة، كام أس��تقبل س��موه يف قرص املنهل مئات 

املواطن��ني الذين توافدوا منذ الصباح الباكر للس��الم 

عىل س��موه وتهنئته بالعيد الس��عيد، كام اس��تقبل 

سموه أيضاً رجال السلك الديبلومايس.

عرض عسكري رائع تشارك فيه جميع وحدات قواتنا املسلحة

العدد 42 - يناير 1975

أخبار يناير 1975
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 افتتاح ميناء زايد بحضور الشيخ زايد والشيخ راشد 1972

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد يلقي خطاب مبناسبة تخريج أول دفعة من ضباط 
كلية زايد بن سلطان الثاين العسكرية 1973

خليفة يزور قاعدة الظفرة الجوية 2005

ذاكرة العد�ســـــة

زيارة الشيخ خليفة لجمهورية مرص العربيه 1972

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يزوران قوة اإلمارات يف كوسوفا 2000 
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إعداد:راية المزروعي

  2014 -01-14

اس��تقبل س��عادة اللواء الركن طيار محمد بن س��ويدان 

القمزي قائ��د القوات الجوية والدف��اع الجوي مبكتبه يف 

القي��ادة العامة للقوات املس��لحة س��عادة الفريق بحري 

جيمس دي ساير ينغ مدير وكالة الدفاع الصاروخي األمرييك والوفد املرافق له.

 2014-01-20 

مثن س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املسلحة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله 

" التي تؤكد أن حامية الدولة واملحافظة عىل استقاللها وسيادتها 

واملشاركة يف التنمية الشاملة واجب وطني مقدس عىل كل مواطن مبا يحفظ مكتسبات 

الوطن وسالمة ترابه وما حققه منذ قيام اتحاد دولتنا الحبيبة إىل يومنا هذا. "ال بد من حتقيق السعادة 
ملوظفيك حتى يستطيعوا 
حتقيق السعادة للمجتمع."

حممد بن راشد آل مكتوم

1. يف أي ش��هر أحتل��ت دولة االم��ارات العربية املتحدة املرتب��ة األوىل عاملياً كأك��ر الدول املانحة 

للمساعدات االمنائية؟

2. ما أسم التمرين العسكري املشرتك الذي نفذته القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وجمهورية مرص العربية يف ديسمرب املايض؟

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 )515( هي: 
 - الس�ؤال األول: يقع املركز يف إمارة عجامن.

 - الس�ؤال الثاين: يرتأس مجلس حكامء املسلمني، فضيلة اإلمام األكرب الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر 

الرشيف، ومعايل العالمة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة.

 الفائزان:
1. أحمد نارص املحرمي. 
2. خلفان محمد الكعبي.

مسابقة العدد )515(

ومضــات...

كثرياً ما نقابل خالل حياتنا اليومية أش��خاصاً س��لبيني، معظم حديثه��م يدور حول النقد 

الالذع لترصف��ات اآلخرين ودامئاً ما يكونوا غري راضني وأصواتهم عالية، وهو ما يؤثر علينا 

بالس��لب أيضاً، ولتجنب هذا التأثري علينا أن نضع ه��ذه النصائح يف االعتبار، تجنب أخذ 

الحديث عىل نحو ش��خيص عندما يبدأ األشخاص الس��لبيون بالتحدث عن طريقة معينة 

يف التعامل مع األمور أو يف مواقف مش��ابهة، ألنك إذا فعلت ذلك فلن تسلم من املواقف 

الكثرية التي س��يقومون برسدها، يكفيك الهدوء ورسم االبتسامة والتأكد من داخلك أنهم 

يتحدث��ون عن أنفس��هم بطريقة غري مب��ارشة، واعلم جيداً أن املش��كالت اليومية هي ما 

تجعل اإلنسان يتحول إىل الشخص صاحب الطاقة السلبية التي يطلقها من خالل الغضب 

والص��وت العايل والنق��د الالذع، وكل هذا ال يكون حقيقياً، لذل��ك التمس لهم العذر، كن 

الش��خص اإليجايب عندما تتورط يف االنخراط معهم، فقم مبحاولة ملعرفة املش��كالت التي 

يواجهونه��ا وح��اول القيام بحلها، وال ب��أس من أن تدعوهم لبعض الطع��ام، لتكون مثاالً 

جيداً للفعل اإليجايب وقد تكون بذلك قدوة لك، يف كل األحوال حدد األش��خاص السلبيني 

من ضمن األش��خاص الذين تعرفهم من أقاربك وأصدقائ��ك وتجنب كرة التعامل معهم، 

ولتتفرغ لألشخاص السلبيني الذين قد تقابلهم خالل تعامالتك اليومية املتعددة.

كيف تتجنب األشخاص السلبيني من حولك؟

حـــــــدث يف  مثل 
هذا الشهـــــــر

 2014-01-16

حرض س��عادة الفريق الرك��ن حمد محمد ث��اين الرميثي 

رئي��س أركان القوات املس��لحة والوف��د املرافق فعاليات 

افتتاح معرض البحري��ن الدويل للطريان 2014 الذي أقيم 

يف قاعدة صخري الجوية مبملكة البحرين الشقيقة.
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متكيــــن املــــرأة

مسجد الش��يخ زايد بن سلطان آل 
نهيان رصح إس��المي بارز يف دولة 
اإلم��ارات، يقع املس��جد يف مدينة 
أبوظب��ي ويع��رف محليا مبس��جد 
الشيخ زايد أو املسجد الكبري أو أيضا 
مس��جد الش��يخ زايد الكبري. ويعد 
رابع أكرب مسجد يف العامل من حيث 
املساحة الكلية بعد املسجد الحرام 
الحسن  النبوي ومسجد  واملس��جد 
الثاين بالدار البيضاء مبس��احة تبلغ 
412،22 مرتا، وم��ن معامله املميزة 
وجود أربعة مآذن يف أركان الصحن 
الخارجي بارتفاع 107 أمتار للأمذنة 
مكسية كاملة بالرخام األبيض،وكان 
الرئيس اإلمارايت الراحل الشيخ زايد 
ب��ن س��لطان آل نهيان—ق��د وجه 
ببن��اء هذا املس��جد يف العام 1996 
ساعيًا بذلك ألن يكون هذا املسجد 
رصحا إسالميا يرسخ ويعمق الثقافة 
وقيمه��ا  ومفاهيمه��ا  اإلس��المية 

الدينية السمحة.

أك��دت معايل الدكتورة ميثاء س��امل الش��اميس وزير 

دولة، رئيس��ة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج 

أن املرأة اإلماراتية حققت إنجازات متميزة ومشهود 

له��ا يف كل القطاعات يف عه��د االتحاد، وذلك بفضل 

الدع��م والرعاية الكرمية التي تحظى بها من القيادة 

الرشيدة ومبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

»أم اإلم��ارات« الرئي��س األع��ىل ملؤسس��ة التنمية 

األرسية رئيسة االتحاد النسايئ العام.

وقال��ت إن الدول��ة ال تخ��ى ع��ىل املجتم��ع 

وعادات��ه وتقالي��ده والرتاب��ط األرسي م��ن انخراط 

امل��رأة يف التعليم والعم��ل واالقتص��اد، وأكدت أن 

امل��رأة اإلماراتية حققت مكان��ة مرموقة وتقدماً يف 

كل املج��االت يف الدول��ة، األمر الذي جع��ل الدولة 

تتص��در مؤرش اح��رتام املرأة عاملي��اً يف الحافظ عىل 

كرامته��ا وتعزيز مكانتها ، واحتل��ت املرأة اإلماراتية 

املرتب��ة األوىل عربياً يف متكني امل��رأة قيادياً وبرملانياً 

@ HHShkMohd   HH Sheikh Mohammed

كل إنسان يف داخله طاقة ومعجزة .. تظهر باإلرادة 
والعزمية وحتقق له املركز األول .. 

ش��يخة جاسم محمد الس��ويدي من مواليد 1936، ولدت بفريج 

املرر بديب، وتعلمت حتى الصف الخامس االبتدايئ، تهوى الشعر 

النبطي وتحفظ عن والدتها أش��عارا من الفصحى، تهوى الرس��م 

واألنش��طة اليدوية، وعمل مجس��ات تراثية إضافة إىل هوايتها 

األوىل وه��ي التصوي��ر الفوتوغ��رايف، وخالل تل��ك املرحلة كنت 

ش��غوفة بالرس��م، حيث كنت أرس��م بعض األش��كال والوجوه 

»بالصخام« يعرف حاليا بالفحم األسود، حينها متكنت يداها من 

التحكم بعمق أكرث يف رس��م اللوحة، فكانت ترس��م الصور التي 

يف الجرائ��د، فرأى رس��متها أحد الجريان وه��و »خليل مال قمرب« 

وه��و أول من اكتش��ف موهبته��ا، حيث كان يعم��ل يف مكتب 

كرمكن��زي. فأخذ الرس��مة إىل وكي��ل كرمكنزي ج��ورج جامبان، 

»بريط��اين األصل«، الذي أعجب برس��وماتها كثريا فأعطاها لوحة 

أكرب ليك ترس��مها فرس��متها بجدارة وانتهت منها يف نفس اليوم، 

لق��د تعلمت التصوي��ر حني كانت تعمل يف مكتب مس��ؤول عن 

خروج ودخول الس��فن من امليناء التابع للشيخ سعيد آل مكتوم 

حاك��م ديب »رحمه الله«، من خالل توصيل الربقيات التي تأىت عرب 

السفن من أوروبا والهند إىل مكتب الشيخ سعيد آل مكتوم، بعد 

أن يقوم شخصا برتجمتها إىل العربية، ومن خالل ذلك طلبت منه 

أن يعلمن��ي التصوير وكان عمري حينها 17عام��اً، فتعلمت منه 

أساليب التصوير الفوتوغرايف وكيفية التقاط الصور يف وقت النهار 

والظ��ل، باإلضاف��ة إىل كيفية فتح العدس��ة وإغالقها، وليك تظهر 

الصور بشكل أجمل وأكرث وضوحاً ونقاء دفعها ذلك إىل أن تتعلم 

أبجدي��ات هذا العامل الضويئ يف تحميض الصور، وحول أول كامريا 

اشرتتها السويدي، تذكر أنها كانت من نوع »أجفا- أم الخرطوم«، 

ومثنه��ا يف ذلك الوق��ت مل يكن مرتفعاً، فق��ط 10دراهم، وتقول 

الس��ويدي أن 6 من أحفادها ورثوا عنها موهبة الرسم والتصوير، 

فازت ابنتها خل��ود عام 2010 »بجائزة العوي��س الثقافية« التي 

نظمت يف لندن عن لوحتها الربقع.

شيخـــة الســـويـــدي

أم املصورين وملهمتهم

وجوه من اإلمارات

وفق التقرير الس��نوي 2013 ملركز دراسات املرأة التابع 

ملؤسس��ة املرأة العربية وت��م يف الع��ام 2012 انتخاب 

الدول��ة باملجلس التنفيذي يف األمم املتحدة للمس��اواة 

بني الجنس��ني ومتكني املرأة ملدة 3 سنوات تنتهى يف 31 

ديسمرب 2015، وأوضحت أن الحكومة تسعى إىل تعزيز 

املساواة بني الجنس��ني ومتكني املرأة بإزالة الفوارق بني 

الجنس��ني يف التعليم يف جميع مراحل التعليم يف موعد 

ال يتجاوز عام 2015.

جامع الشيخ زايد
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