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رئيس الدولة يأمر بأن يكون
 30نوفمرب يومًا للشهيد

العسكريات اإلماراتيات مناذج
رائدة يف سجل الشـــــرف
مركبة اإلنزال الربمائي LCAC
تدعم العمليات القتالية

قانون مكافحة التمييز والكراهية
وترسيــخ أسس النموذج اإلماراتي
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يوم الشهيد  ....يوم الوطن
مل يكن قرار صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل
للقوات املس��لحة – حفظه الله ،بتخصيص يوم  30نوفمرب من كل عام يوماً للشهيد واعتباره
إجازة رس��مية ،مفاجئ��اً ألبناء اإلمارات واملقيمني فيها ،وجمي��ع الذين يعرفونها ،وهي التي
دأبت دامئاً عىل أن تكون مثاالً يف تأصيل القيم النبيلة وترسيخها يف نفوس أبنائها .وما "يوم
الشهيد" إال تتويج ملا شهدناه من وفاء قيادتنا الرشيدة ألبنائها الربرة الذين ضحوا بأرواحهم
ودمائهم يف س��بيل وطنهم ودفع األذى عنه ،ومنارصة القيم التي تدافع عنها دولتهم يف أي
بقعة داخل حدود الوطن وخارجه.
لقد ورث أبناء اإلمارات عن مؤس��س الدولة املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه ،قيم التضحية والعطاء الالمحدود يف سبيل الوطن ،وكان شهداؤنا الربرة خري
من جس��د هذه القيم ،فالجود بالنفس هو أقىص غاي��ة الجود ،وأعظم ما يقدمه املرء فداء
لوطنه وأهله ،فاستحقوا منا جميعاً اإلجالل واإلكبار.
ولعل التفاف قادتنا حول أرس الشهداء ورعايتهم لذويهم وأبنائهم ،ومشاركتهم يف مجالس
يعب عن تقديرهم للتضحيات
الع��زاء التي أقيمت يف مناطق مختلفة من الدول��ة ،كل ذلك رّ
التي قدمتها كوكبة من أبناء اإلمارات تس��ابقوا إىل العال واملجد ،فاس��تحقوا الثناء والتكريم،
من قيادتنا الرش��يدة ،وجميع أبناء اإلمارات الذين مل يكتفوا بالتعبري عن فخرهم بإخوانهم
الذين سبقوهم إىل الشهادة ،بل أكدوا أنهم جميعاً جنود يف هذا الوطن ،يذودون عنه وعن
قضاياه العادلة ،وأنهم لن يتوانوا عن التضحية يف سبيله ونيل رشف الشهادة ،تصديقاً لقوله
تع��اىل" :من املؤمنني رجال صدقوا ما عاه��دوا الله عليه ،فمنهم من قىض نحبه ،ومنهم من
ينتظر ،وما بدلوا تبديالً".
لقد أكد س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة بأننا لن ننىس تضحيات شهدائنا األبرار الذين سطروا بدمائهم
أروع التضحيات وأنصع صور العطاء وهي محل فخر لنا جميعاً ،مؤكدا سموه يف الوقت ذاته
بأن ش��عب االمارات لن ينىس مناذجه املضيئة ويف مقدمتهم شهداء الوطن الن عطاءهم ال
يوص��ف ،معاهدين املوىل عز وجل أن ال تصبح أس�ماؤهم مجرد صفحات يطويها كتاب بل
سلسلة من املبادرات الوطنية املتواصلة عىل درب العطاء والبذل لوطن يرنوا إىل أعىل مراتب
الرفعة والتقدم واالزدهار .
"يوم الشهيد" هو يوم للوطن ،وهو يوم رد للجميل ،وفرصة للتعبري عن الرتابط الحقيقي
بني الوطن والقيادة والش��عب ،ولعل املبادرات التي قامت بها مؤسس��ات حكومية وأهلية
تجاه "أم الش��هيد" و"عيال الشهيد" ،تعكس تسابق اإلماراتيني جميعاً لالحتفاء بالشهيد من
جهة ،والتعبري عن الوالء واالنتامء للوطن من جهة ثانية.
وقد كان لقرار إطالق "يوم الش��هيد" أثر كبري يف نفوس أبناء اإلمارات ،وهذا ما بدا جلياً
يف مواقع التواصل االجتامعي التي امتألت عقب إطالق القرار بالتغريدات والتعليقات التي
تبارك ه��ذا القرار ،وتعرب عن اعتزازها بالوطن وقيادته الرش��يدة التي تب��ادل أبناءها وفاء
بوفاء ،وحباً بحب.
وأخ�يراً نقدم تحي��ة إجالل وتقدير ألرواح ش��هدائنا الطاهرة ،ولوطنن��ا الحبيب وقيادته
الرش��يدة معاهدينهم عىل بأننا لن ننىس ش��هدائنا الربرة ،وأننا سنبقى ما حيينا جنوداً لهذا
الوطن نقدم التضحيات تلو التضحيات يف سبيله•

بقلم :
املقدم ركن /يوسف جمعة احلداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.
• حقوق النرش محفوظة للمجلة.
• نرحب بتغطية ونرش أخبار ونشاطات الرشكات واملؤسسات والتي تتوافق مع أهداف املجلة وتوجهاتها.
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األخبار

رئيس الدولة يأمر بأن يكون يوم  30نوفمرب من كل
عام يوما للشهيد وإجازة رسمية على مستوى الدولة
أمر صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون يوم
 30نوفمرب من كل عام يوماً للشهيد تخليدا ً ووفاء وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن
وأبنائ��ه الربرة الذي��ن وهبوا أرواحهم لتظل راي��ة دولة اإلمارات العربية املتح��دة خفاقة عالية
وه��م يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه يف امليادين املدنية والعس��كرية
واإلنسانية كافة .
كام أمر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" باعتبار هذه املناسبة الوطنية إجازة رسمية
عىل مستوى الدولة.
وتقام يف هذا اليوم مراس��م وفعاليات وطنية خاصة تش�ترك فيها مؤسس��ات الدولة كافة وكل
أبناء ش��عب اإلمارات واملقيمني فيها اس��تذكارا ً وافتخارا ً بقيم التف��اين واإلخالص والوالء واالنتامء
املتج��ذرة يف نفوس أبناء اإلم��ارات التي تحلوا بها وهم يجودون بأرواحهم يف س��احات البطولة
والعطاء وميادين الواجب.
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الش��هيد العريف ا ٔول فاهم س��عيد
ا ٔحمد الحبيس استشهد عن  33عاما
يف عملية إعادة االٔمل عام 2015

الشهيد سامل سهيل خميس استشهد
الشهيد العريف عبدالرحمن إبراهيم
عن  16عاما يف جزيرة طنب الكربى
البل��ويش ستش��هد ع��ن  44عاما يف
عام 1971
الش��هيد خليفة املبارك كان س��فريا ً
عملية إعادة االٔمل 2015
للدول��ة ل��دي فرنس��ا واغتيل وهو
يف ال  37م��ن عمره ا ٔم��ام منزلة يف
باريس
رحم اهلل شهداءنا األبرار

وأسكنهم فسيح جناته
وجزاهم عنا خري اجلزاء وحفظ
اهلل اإلمارات وشعبها من كل
مكروه.
الش��هيد املالزم ا ٔول طيار عبدالله عيل
سيف الحمودي ا ٔستشهد عن  25عاما
خالل التمرين العس��كري بني القوات
املسلحة االٕماراتية واملرصية عام 2014

الش��هيد م�لازم ا ٔول ط��ارق محمد
ا ٔحمد الشحي استش��هد يف البحرين
عام 2014

الش��هيد العري��ف ا ٔول خال��د محمد
عبدالله الش��حي استش��هد يف عملية
إعادة االٔمل 2015

الش��هيد امل�لازم ا ٔول طيار س��يف
الزعايب ا ٔستش��هد عن  24عاما خالل
التمري��ن العس��كري ب�ين القوات
املس��لحة االٕماراتي��ة واملرصية عام
.2014

الش��هيد امل�لازم ا ٔول عبدالعزي��ز
رسحان صالح الكعبي استش��هد عن
24عاما يف عملية إعادة االٔمل 2015

س��يف غب��ااش ا ٔول وزي��ر دول��ة
للش�� ٔوون الخارجية استشهد عن 45
عام��ا يف مطار ا ٔبوظب��ي ا ٔثناء وداع
عبدالحلي��م خدام وزي��ر الخارجية
السوري عام 1977

الش��هيد ضابط صف هزي��م عبيد
خلف��ان ا ٓل ع�لي ا ٔستش��هد اثن��اء
التدري��ب يف اململك��ة العربي��ة
السعودية ضمن عملية إعادة االٔمل
عام 2015

الش��هيد العريف ا ٔول جمعة جوهر
جمعة الحامدي استشهد عن 31عاما
يف عملية إعادة االٔمل2015

الشهيد ضابط صف سيف يوسف
ا ٔحمد بالهول الفاليس استشهد عن
 34عام��ا يف عملية إع��ادة االٔمل
2015
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األخبار

حممد بن راشد يتابع تطورات العمل يف القيادة العامة للقوات املسلحة
خالل زيارته مقرها يف معسكر املقطع بأبوظبي
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائ��ب رئيس الدول��ة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم
ديب ،رع��اه الله ،يف أغس��طس املايض ،بزي��ارة إىل مقر
القيادة العامة للقوات املس��لحة يف معس��كر املقطع
بأبوظبي .وكان يف اس��تقبال س��موه لدى وصوله مقر
املعس��كر ،معايل محمد أحمد البواردي الفاليس وكيل
وزارة الدفاع ،وس��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميث��ي رئيس أركان القوات املس��لحة ،وكبار القادة
والضباط يف وزارة الدفاع والقوات املسلحة.
واس��تمع صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد
آل مكت��وم إىل إيج��از قدمه س��عادة الفري��ق الركن
حم��د محمد ث��اين الرميثي عن تطورات س�ير العمل
يف القي��ادة العامة للقوات املس��لحة ،مب��ا يتامىش مع
اإلنجازات واملكتسبات الوطنية التي تتحقق عىل أرض
الدولة ،ومبا يواكب التحديات واملتغريات واملستجدات
املختلفة•
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حممد بن زايد يشهد العروض احلية ويتفقد أجنحة «ماكس
للطريان والفضاء »2015

حرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،افتتاح
معرض ماكس  2015الدويل للطريان والفضاء يف العاصمة
الروسية موسكو يف أغسطس املايض.
وكان يف اس��تقبال س��موه ل��دى وصول��ه إىل املعرض،
فخام��ة الرئيس فالدمي�ير بوتني رئيس روس��يا االتحادية،
وعدد من كبار املسؤولني يف الحكومة الروسية.
وش��هد س��موه بجانب عدد من قادة وزعامء الدول،
عروضاً حية للطائرات املدنية والعس��كرية املش��اركة يف
املعرض .بعدها اصطحب الرئيس الرويس صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،والقادة ضيوف املعرض،
يف جولة تفقدية بأجنحة املعرض ،حيث اطلع الجميع عىل
ما تضمنته أجنحة الرشكات الروس��ية والدولية املش��اركة
يف املعرض ،وعىل آخر املبتكرات واملش��اريع العس��كرية
والدفاعية للرشكات العارضة ،واستمعوا من املسؤولني إىل
أهم األجهزة واملعدات والصناعات التي يتم عرضها خالل
املعرض الذي يستمر حتى  30أغسطس.
وش��ملت الجول��ة تفقد ع��دد من الطائ��رات املدنية

والعس��كرية ،ومش��بهات الطريان ،واالط�لاع عىل أعامل
ومبتكرات طالب املدارس واملعاهد التعليمية يف روس��يا
الذين عرضوا عددا ً من املش��اريع والن�ماذج املتميزة يف
مختلف العلوم.
وش��ملت الجول��ة االطالع ع�لى املش��اريع الجديدة
للرشكات الروس��ية والدولي��ة يف التكنولوجي��ا واألدوات
الكهربائية والتقنيات العس��كرية الحديثة .بعدها اطلع
الجمي��ع يف املحطة األخ�يرة للجولة عىل قط��اع الفضاء
وعلوم��ه ،وأهم مراحل تط��وره ،وأهم اإلنج��ازات التي
حققها ،ومس��تقبل علم الفضاء وتأثريه عىل تطور العلوم
والخدمات األخرى التي متس حياة اإلنس��ان .ويشارك يف
مع��رض «ماكس 760 »2015 -رشكة ،منها  151رشكة من
مختلف بلدان العامل .ومن أبرز فعاليات املعرض ،تنظيم
املؤمت��رات العلمية واجتامعات الطاولة املس��تديرة التي
تعقد تحت رعاية املركز العلمي الحكومي الرويس ،ويتم
خاللها تبادل اآلراء ووجه��ات النظر حول أهم املواضيع
يف مج��ال التطوير الحايل واملس��تقبيل لصناع��ة الطريان
والفضاء•
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حممد بن راشــد وحممد بن زايــد يزوران منزل فقـيد
الوطن الشهيــد سيـف الفالسـي
قدما واجب العــــزاء إىل والدتـــــه وشقيـــقه وأجنالـــه وذويــــه
قام صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب،
رعاه الله ،وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،يرافقهام س��مو الشيخ حمدان بن محمد بن
راشد آل مكتوم ،ويل عهد ديب ،بزيارة منزل شهيد الحق
والواجب املرحوم س��يف يوسف أحمد بالهول الفاليس
الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني ضمن قوات
التحالف العريب يف عملية «إعادة األمل» يف الجمهورية
اليمنية يوليو املايض.
والتق��ى س��موهم والدة الش��هيد وش��قيقه املعاق
وأنجاله موزة وس�لامة وسهيلة وعبدالله وسعيد وذوي
الش��هيد ،حيث قدموا لهم صادق عزائهم ومواس��اتهم
يف فقيد الوطن الش��اب الذي استشهد دفاعاً عن الحق
والرشعية والسالم.

مثال للفداء والتضحية

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،خالل
لقاء ذوي الش��هيد يف منزلهم يف منطقة الورقاء يف ديب،
أن الرقيب أول س��يف مثال للفداء والتضحية ،وقد أنار
بشهادته الدرب أمام شباب الوطن يك يسريوا عىل هذا
الدرب دفاعاً عن وطنهم وس��يادته واستقالله وحامية
مكتس��باته الوطني��ة والحضارية ،ودفاع��اً عن العدالة
والس�لام .ونوه س��موهام ببط��والت منتس��بي قواتنا
املس��لحة الباس��لة يف العديد من املناطق والدول التي
ش��هدت اضطرابات أمنية وسياس��ية ،وأسهمت قواتنا
املسلحة ضمن العديد من قوات األمم املتحدة إلحالل
العدل والسالم واالستقرار يف أرايض وربوع هذه الدول
الش��قيقة والصديقة .وأعرب سموهام عن أملهام يف أن
يرتىب أنجال الفقيد تربية وطنية يف كنف أرسة متامسكة
تعت ّز بانتامئها الوطني ،وتقدميها فلذة من فلذاتها فداء
للوطن وتلبية لنداء الحق والواجب ،وأبدى س��موهام
مس��اندتهام ألرسة الفقي��د الراح��ل ورعايتهام ألنجاله
البالغني من العمر ما بني عرش سنوات وسنتني.

كل شباب الوطن سيف

وخاطب صاحــب الس��مو الشـيخ محــمد بن راشــد
آل مكتوم وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل
نهيان والدة الش��هيد بالقول «كل شباب الوطن سيف
يا أماه ،ألنهم عاش��وا وترعرعوا يف مدرس��ة زايد ،طيب
10
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الل��ه ثراه ،وتربوا وكربوا وتعلم��وا يف كنف دولة عربية
وإسالمية ،تنبذ العنف واإلرهاب والظلم واالعتداء عىل
مقدراتنا وس��يادتنا الوطنية وحقوقنا يف أرضنا ،وتساند
كل األعامل والقرارات الدولية الرشعية من أجل السالم
وإحق��اق الحق ونرصة املظلوم» .وأع��رب والدة وذوو
الش��هيد البطل عن اعتزازهم باستش��هاد ولدهم البار
الذي كان يتحمل مسؤولية عائلته كونه املعيل الوحيد
لوالدته وش��قيقه املعاق وأنجال��ه وزوجته ،معاهدين
س��موهام ب��أن يكون��وا مواطن�ين مخلص�ين لوطنهم،
وأوفياء لقيادتهم املعطاءة ،فخورين باستش��هاد نجلهم

وبانتامئه��م لدولة ترع��ى أبناءها وبناته��ا بكل الحب
والعط��اء ،وتوفر لهم الحضن الداف��ئ والعيش الرغيد
والكرامة الوطنية.
وأعرب أهل الشهيد عن سعادتهم بترشيف صاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم وصاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راش��د آل مكتوم لهم يف منزلهم،
معتربين هذه الزيارة أرفع وسام يتقلده الشهيد سيف
الفاليس من قيادتهم الحكيمة•

نائب الرئيس اليمني :لن ينسى التاريخ اختالط الدم اإلماراتي واخلليجي
باليمني ملواجهة التطرف
نقل دولة املهندس خال��د بحاح ،نائب الرئيس
اليمن��ي ،رئيس مجلس ال��وزراء يف الجمهورية
اليمنية الش��قيقة عزاء ومواساة فخامة الرئيس
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية
والش��عب اليمني إىل أرس ش��هداء الواجب من
أبناء الدولة ،ضمن القوات املش��اركة يف عملية
إعادة األمل للتحالف العريب.
وخ�لال زيارات��ه إىل أرس كل م��ن الش��هيد
عبدالعزي��ز رسحان بن صال��ح الكعبي بالعني،
والش��هيد س��يف الف�لايس يف ديب ،والش��هيد
هزي��م آل عيل بالش��ارقة ،قال« :إن الش��هداء
رشفوا وطنهم وأرسهم وعروبتهم وإنس��انيتهم
مب��ا قدموه م��ن تضحيات لنرصة أش��قائهم يف
اليم��ن» .وأك��د أن التاريخ لن ين�سى اختالط
الدم اإلمارايت والخليجي بالدم اليمني من أجل
مستقبل مرشق ألبناء مين ال مكان فيه للتطرف
والعدوان.
ومث ّ��ن خ�لال زياراته ألرس الش��هداء الوقفة
التاريخية واملرشفة والفاعلة لإلمارات ،مش��يدا ً
مبواقف صاحب الس��مو رئيس الدولة ،ونائبه،
وصاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل
نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعىل
للقوات املس��لحة.وحيا الدور الكبري الذي تقوم
ب��ه الدول��ة يف عمليتي عاصفة الح��زم وإعادة
األمل من أجل دعم ومساندة الرشعية ،والدور
اإلنس��اين الكبري للدولة يف دعم أبناء الش��عب
اليمن��ى يف ظ��ل الظ��روف التي مير به��ا جراء
عدوان املتمردين•

نائب الرئيس اليمني خالل زيارته أرسة الشهيد الكعبي

خالل زيارته ألرسة الشهيد هزيم آل عيل

وزير خارجية اليمن يعزي أسرتي الشهيدين الشحي واحلبسي
قدم الدكتور رياض ياس�ين وزير خارجية اليمن الش��قيق واجب
العزاء إىل أرسيت الش��هيدين العريف أول خال��د محمد عبد الله
الش��حي والعريف أول فاهم س��عيد أحمد الحبيس اللذين قدما
روحيهام فداء للواجب الوطني ضمن القوات املش��اركة يف عملية
" إعادة األمل " لدعم الرشعية يف اليمن.
وأعرب وزي��ر الخارجية اليمني خالل زيارة منزل الش��هيدين يف
رأس الخيمة عن صادق مواس��اته وتعازيه ألرستيهام..س��ائال الله
الع�لي القدي��ر أن يتغمد الفقيدين بواس��ع رحمته و يس��كنهام
فسيح جناته وأن يلهم أهلهام وذويهام الصرب والسلوان.
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حممد بن زايد لكامريون:
قوات اإلمارات حررت الرهينة الربيطاين يف عدن
أجرى صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة
اتصالاً هاتفياً مع الس��يد ديفيد كامريون رئيس الوزراء
الربيطاين أحاطه فيه علامً بأن القوة اإلماراتية يف عدن
متكن��ت م��ن الوصول إىل امل��كان ال��ذي كان الرهينة
الربيطاين روبرت دوجالس س��تيوارت س��يمبل محتجزا ً
فيه لدى تنظيم «القاعدة» اإلرهايب يف اليمن.
ومتكنت الق��وة اإلماراتية يف ع��دن من إطالق رساح
روبرت دوجالس ستيوارت س��يمبل ،يف عملية عسكرية
استخباراتية وتم نقله إىل مكان آمن يف عدن حيث نقلته
طائرة عسكرية خاصة إىل أبوظبي يف أغسطس املايض.
ي��أيت هذا العمل من جانب قوات دولة اإلمارات يف
عدن ليؤكد املوقف الثابت للدولة يف مواجهة اإلرهاب
ب��كل صوره وتداعياته وليعرب تعبريا ً صادقاً عن عالقات
الصداق��ة الوثيقة بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة
واململك��ة املتح��دة ،ويؤكد أهمي��ة تعزي��ز التعاون
والتنس��يق ب�ين مختل��ف ال��دول الصديق��ة ملواجهة
اإلرهاب والقضاء عليه.
من جهت��ه ،أعرب ديفي��د كامريون رئي��س الوزراء
الربيطاين ،عن ش��كره لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
مل��ا قدمته من مس��اعدة يف تحرير روب��رت دوجالس
س��تيوارت س��يمبل ال��ذي كان محتجزا ً ل��دى تنظيم
القاعدة يف اليمن منذ نحو  18شهرا ً.

ونقل��ت هيئة اإلذاع��ة الربيطانية «يب يب يس» ،عن
كامريون يف تغريدة له عىل حس��ابه يف موقع التواصل
االجتامع��ي «توي�تر» ،قوله« :أنا س��عيد للغاية ألرسة
الرهين��ة الربيطاين الذي ح��رر يف اليمن ،وهو يف أمان
وبصحة جيدة ،أشكر اإلمارات ملا قدمته من مساعدة».
يذكر أن «روبرت دوجالس ستيوارت سيمبل» الذي
كان يعم��ل مهندس ب�ترول يف اليمن ويبلغ من العمر
 64عاماً تم اختطافه يف حرضموت خالل ش��هر فرباير
عام .2014
وكان يف اس��تقبال س��يمبل لدى وصول��ه إىل مطار
أبوظبي عدد من املس��ؤولني وس��فري اململكة املتحدة
ل��دى الدولة ك�ما جرى اتص��ال بني س��يمبل وأرسته
طأمنهم فيه عىل وصوله ساملاً إىل أبوظبي.

«الخارجية البريطانية» :امتناننا كبير لمساعدة اإلمارات
أعلن��ت وزارة الخارجية الربيطانية أن عملية لقوة من دولة اإلم��ارات العربية املتحدة أنقذت
رهين��ة بريطانية يف اليمن .وأوضح فيليب هاموند وزير الخارجية يف بيان« :أؤكد بكل رسور إنقاذ
رهينة بريطاين كان محتجزا ً يف اليمن خالل عملية اس��تخباراتية عس��كرية لقوة إماراتية» ،مضيفاً:
«الربيطاين بخري» ،معرباً عن «امتنانه الكبري للمساعدة التي قدمتها اإلمارات»

قرقاش :اإلمارات ليست لقمة سائغة ورايتها ستبقى خفاقة
أكد معايل الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للش��ؤون الخارجية،
وزير الدولة لش��ؤون املجلس الوطن��ي االتحادي ،رئيس اللجنة
الوطني��ة لالنتخاب��ات ،أن الق��وات املس��لحة أوف��ت بعهدها،
ونجحت يف التغلب عىل العقبات التي صادفتها ضمن دورها يف
التحالف العريب الداعم للرشعية يف اليمن ،مش�يرا ً إىل أنها ردت
بحزم عىل املش��ككني يف اس�تراتيجية اإلمارات ووقوفها بجانب
اململك��ة العربية الس��عودية يف عاصفة الحزم ،كام ش��ككوا يف
قدرات القوات املس��لحة اإلماراتية ،متناسني الخربات املرتاكمة
التي ترس��خت لدى تلك القوات ،وهو ما تثبته اإلنجازات التي
حققها التحالف العريب والقوات اإلماراتية هناك.
وتوج��ه معاليه بالتحية إىل القوات املس��لحة ،وخص بالذكر
األبطال والش��هداء الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن كرامة األمة
وأمنها ،مضيفاً ستبقى أسامؤهم يف ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه
مبا قدموه من تضحيات شامخة يف سبيل واجبهم الوطني.
وق��ال يف محارضة ألقاها بنادي ضباط القوات املس��لحة يف
12
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أغس��طس املايض «إن اإلمارات ليست لقمة سائغة ،وإن لديها االتح��ادي ،إضاف��ة إىل الدور الحي��وي الذي س��يقومون به يف
رجال قوات مس��لحة أش��اوس ،يدافعون عنها حتى تبقى رايتها عمليات التنظيم اإلداري واألمني لالنتخابات•
خفاقة بني األمم».
وأعرب عن خالص مواس��اته وتعازيه ألرس ش��هداء الواجب،
س��ائالً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ،وأن يسكنهم
فس��يح جناته ،وأن يبارك يف أرسهم وأبنائهم ،وأن يلهمهم الصرب
والسلوان.
وأعل��ن معاليه اعت�ماد اللجنة الوطني��ة لالنتخابات مبادرة
الس��تقطاب مجندي الخدمة الوطنية ضمن الفرق املرشفة عىل
االنتخابات ،حيث سيش��كل املجندون مجموعات متعاونة مع
ف��رق العمل املرشفة ع�لى االنتخابات ،ع�لى أن يتم إخضاعهم
لدورات إعداد وتثقي��ف تتعلق بإدارة املراكز االنتخابية ،وعدد
م��ن املهام الت��ي تحددها اللجن��ة العليا .وأوض��ح أن املبادرة
تهدف إىل إرشاك املجندين يف العملية االنتخابية وغرس الثقافة
الربملانية وتعريفهم بالخطوات واملهام املناطة باملجلس الوطني

حممد البواردي يستقبل سكرتري اجليش األمريكي
اس��تقبل معايل محمد أحمد الب��واردي الفاليس وكيل
وزارة الدفاع يف مكتبه ،جان م .مكهيو س��كرتري جيش
الواليات املتح��دة األمريكية والوف��د املرافق ،وجرى
خالل املقابلة مناقشة مجاالت التعاون ذات االهتامم
املشرتك.

خــــالل اللقــــاء

قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي يلتقي رئيس أركان القوات اجلوية الهندي
ألتقى س��عادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد
العلوي قائد الق��وات الجوية والدفاع الجوي ،الفريق
أول آروب راح��ه رئيس أركان القوات الجوية الهندية
والوفد املرافق ل��ه ،وجرى خالل اللقاء بحث مجاالت
التعاون العس��كري بني الجانبني خاصة ما يتعلق منها
بش��ؤون التعاون يف مج��ال القوات الجوي��ة والدفاع
الجوي.

العلوي خالل لقاء رئيس أركان القوات الجوية الهندي

القوات الربية حتتفل بتخريج عدد من الدورات التخصصية
ش��هدت مدرسة الدروع بالقوات املس��لحة يوليو املايض
حف��ل تخري��ج دورة تخصصية للضب��اط وذلك بحضور
س��عادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري
قائ��د الق��وات الربي��ة وعدد م��ن كبار ضب��اط القوات
املسلحة.
بدأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر
الحكيم ألقى بعدها قائد مدرس��ة ال��دروع كلمة رحب
فيها براعي املناسبة وأكد أهمية تأهيل وتدريب الضباط
يف مختلف العلوم العسكرية وقدم إيجازا ً بني من خالله
منهاج الدورات وما اشتمل عليه من مقررات يف اإلطارين
النظري والتطبيقي.
وقام س��عادة اللواء الركن صال��ح محمد صالح مجرن
العامري راعي املناس��بة بتس��ليم الش��هادات للخريجني
والجوائز عىل أوائل الدورة .
وأش��اد قائد القوات الربية يف كلمته التي ألقاها خالل
الحفل باملستوى الرفيع الذي وصل إليه منتسبو القوات

قائد القوات الربية يكرم أحد الخريجني
الربي��ة للح��رص واالهت�مام الدامئني بالتخطي��ط لتأهيل
الضباط عىل مختلف مستوياتهم.
وأكد اللواء الرك��ن صالح محمد صالح مجرن العامري
أهمي��ة االرتقاء بقدرات الضب��اط ومواكبة عجلة التطور

النوعي يف األسلحة واملعدات وما تشهده القوات املسلحة
م��ن تطوير وتحديث بفضل الرعاية الكرمية التي يوليهــا
صاحب السمــو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة " حفظه الله ".
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استشهاد أربعة من أبطال اإلمارات أثناء تأديتهم واجبهم الوطني باليمن

حممد بن راشد وحممد بن زايد يقدمان التعازي ...ويؤكــــــــــــــــ
ش�� ّيعت اإلمارات يف أغس��طس امل��ايض أربعة
من ش��هدائها البواس��ل ،الذين قدموا أرواحهم
فداء للواجب الوطني ،ضمن القوات املش��اركة
يف عملي��ة إعادة األمل للتحال��ف العريب ،الذي
تق��وده اململكة العربية الس��عودية الش��قيقة،
للوق��وف إىل جانب الحكومة الرشعية يف اليمن
ودعمها.
وكانت القيادة العامة للقوات املس��لحة قد نعت
يف الثامن من اغس��طس املايض ثالث��ة من جنودها
البواس��ل ،هم :الش��هيد العريف أول جمعة جوهر
جمعة الحامدي ،والشهيد العريف أول خالد محمد
عبدالله الشحي ،والشهيد العريف أول فاهم سعيد
أحمد الحبيس ،الذين قدموا أرواحهم فدا ًء للواجب
الوطن��ي ،ضمن الق��وات املش��اركة يف عملية إعادة
األمل للتحال��ف العريب الذي تقوده اململكة العربية
الس��عودية الش��قيقة للوقوف إىل جانب الحكومة
الرشعية يف اليمن ودعمها.
14

| العدد  | 524سبتمرب | 2015

فيام أعلنت القيادة العامة للقوات املس��لحة يف
 12اغسطس املايض استشهاد أحد جنودها البواسل
وهو الشهيد العريف عبدالرحمن ابراهيم البلويش
إثر ح��ادث تدهور آلي��ة نقل خ�لال أدائه واجبه
الوطني أثناء تواجده يف اململكة العربية السعودية
الشقيقة وذلك للمش��اركة يف عملية " إعادة األمل
" ضم��ن التحال��ف الع��ريب الذي تق��وده اململكة.
وتقدمت القيادة العامة للقوات املس��لحة بخالص
الع��زاء واملواس��اة إىل عائ�لات الش��هداء األبطال،
س��ائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواس��ع رحمته،
وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقني
واألبرار ،وأن يلهم ذويهم الصرب والسلوان .

إستقبال الجثامني

وكان��ت جثامني الش��هداء قد وصل��ت إىل مطار
البطني يف أبوظبي عىل منت طائرة عس��كرية تابعة
للقوات الجوية والدف��اع الجوي ،يرافقهم عدد من
ضباط وضباط صف القوات املسلحة.

وجرت املراس��م العس��كرية الخاصة الس��تقبال
الجثام�ين عىل أرض املط��ار حي��ث كان يف مقدمة
املس��تقبلني ع��دد من كب��ار ضب��اط وضباط صف
القوات املسلحة.

محمد بن راش��د :نعتز بتضحيات شبابنا
وشهداؤنا أحياء بيننا

أك��د صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل
مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء
حاكم ديب (رع��اه الل��ه) «أن الجندية رشف وعطاء
وإخ�لاص ،وانتامء إىل تراب الوط��ن العزيز وقيادته
املعط��اءة الت��ي ال تدخر ماالً ورعاي��ة ألبناء وبنات
الوطن من أجل إسعادهم وتأمني الحياة الكرمية لهم
عىل مس��احة الوطن وال تألو جهدا ً يف سبيل الحفاظ
عىل أمن وسالمة مجتمعنا وس��يادة دولتنا وحامية
مقدراتنا الوطنية ومكتس��باتنا الحضارية واإلنسانية
الت��ي نوظفها يف خدمة الناس وإس��عاد البرشية يف
أرجاء املعمورة».

نائب رئيس الدولة وويل عهد أبوظبي خالل تقديم واجب العزاء ألرسة الشهيد البلويش

محمد بن راشد معزياً والد الشهيد جمعه الحامدي

محمد بن راشد يعزي يف الشهيد فاهم الحبيس

ـــــــــــدان :شهداء الوطن قضوا دفاعًا عن احلــــق والواجــــــب

الشهيد العريف أول فاهم سعيد الحبيس

الشهيد العريف أول خالد محمد الشحي

وأعرب سموه عن اعتزازه والقيادة الرشيدة وقواتنا
املسلحة الباسلة بشجاعة وتضحيات شباب الوطن يف
كل امليادين وساحات الرشف الذين يسطرون بدمائهم
مالحم املجد والبطولة من أجل السالم وإحقاق الحق
ونرصة املظلوم وإعالء راية الوطن.

الشهيد العريف عبدالرحمن البلويش

محم��د بن زاي��د :مصابن��ا وعزاؤنا واحد
وراياتنا ستظل مرفوعة

أكد صاحـــب الســمو الشيخ محمـــد بن زايــد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد االعىل للقوات
املس��لحة أن تضحي��ات الش��هداء وم��ا قدموه من

الشهيد العريف أول جمعة الحامدي

شجاعة وإقدام لتظل رايتنا مرفوعة يف ساحات الحق
والواجب ،تعط��ي املثل والقدوة يف مع��اين الوطنية
والفداء ،وس��تبقى حارضة يف س��جل الوطن وذاكرته،
رم��زا ً للتضحي��ة وال��والء واالنتامء ،ومص��درا ً للفخر،
وقدوة لكل أبناء الوطن ،وس��يذكر التاريخ مبزيد من
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محمد بن راش��د ومحمد ب��ن زايد يقدمان
واجب العزاء

محمد بن زايد خالل تقديم واجب العزاء ألرسة الشهيد جمعه الحامدي

الفخر تضحيات أبناء اإلم��ارات ووقوفهم إىل جانب
األشقاء يف الدفاع عن الحق ونرصة املظلوم والتصدي
معهم للمخاطر ومختلف التحديات التي تس��تهدف
أمن دولنا واس��تقرارها ووحدته��ا الوطنية ،كام أكد
صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة،
أنّ دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة كانت وس��تظل
وفية ملبادئ األخوة العربية ،وس��تقف كعهدها دامئاً
إىل جان��ب األش��قاء يف نجدته��م ون�صرة قضاياهم
العادل��ة ،وتتصدى معهم للمخاطر والتهديدات كافة
التي تستهدف كيانهم وس��يادتهم وسالمة الشعوب
العربية.
وشدد سموه عىل أن تضحيات شهدائنا ودماءهم
الزكي��ة ،كانت أبلغ رس��الة بأننا ال نس��اوم عىل أمننا
16
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واس��تقرارنا وسالمة ش��عوبنا ،وبأننا سنواجه بتعاون
األش��قاء بكل حزم املخطط��ات واألطامع والتحديات
كافة املحيطة.
وقال صاحب الس��مو الشــــيخ محمـــد بن زايد
آل نهي��ان« :إن فخ��ر اإلمارات يزي��د ويعلو بأمهات
وآب��اء وأرس تفتخ��ر بأبنائه��ا ،وترفع رؤوس��ها عالياً
ش��امخة تزهو عزا ً ورشفاً وحباً مبا سطروه من أمجاد
يف ميادين البذل والعطاء والتضحية».
وأضاف س��موه أن التالحم والتكاتف الذي يسود
ش��عب اإلمارات وم��ا يجمعه مع قيادت��ه من ترابط
ومتاس��ك ،يربه��ن للجميع مق��دار االنت�ماء والوالء
والح��ب الكبري الذي يحمله أبن��اء اإلمارات الربرة يف
س��بيل رفعة الوطن ،وإعالء رايت��ه خفاقة يف ميادين
العز واملجد ومراتب العال والتقدم.

قدم صاحب الســمو الش��ــيخ محمــــد بن راشـــــد
آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء
حاك��م ديب واجب العزاء يف ش��هداء الوطن الذين قضوا
دفاع��اً عن الحق والع��دل ورفع الظلم عن األش��قاء يف
اليمن ضمن التحالف العريب إلعادة األمل يف الجمهورية
اليمنية.
وقال س��موه ،خالل لقائه ذوي الشهداء« :رحم الله
شهداءنا األبرار الذين س��يظلون أحياء بيننا يف صورهم
وس�يرهم وتضحياتهم وأعز الله دولتنا الحبيبة وحامها
م��ن كي��د الكائدي��ن ورش املاكرين إنه قريب س��ميع
مجيب الدعاء ،إنا لله وإنا إليه راجعون».
وزار س��موه منزل ذوي الش��هيد خال��د محمد عبدالله
الش��حي يف رأس الخيمة ،حيث قدم س��موه صادق عزائه
ومواس��اته إىل أشقاء وأنجال وذوي الش��هيد البطل ،راجياً
الله العيل القدير أن يسكنه مع األبرار والصديقني يف جنات
النعيم ويلهم أهله وذويه جميل الصرب وحسن العزاء.
وتوجه صاحب الس��ـــمو الش��يخ محمــد بن راشد
آل مكتوم ومرافقوه إىل منزل ذوي الشهيد فاهم سعيد
أحمد الحبيس يف منطقة الربيرات يف رأس الخيمة حيث
قدم س��موه صادق عزائه إىل أش��قاء وأقارب الش��هيد
البطل متوجهاً إىل الباري عز وجل أن يس��كنه فس��يح
جناته مع األبرار والش��هداء ويلهم أهله وذويه جميل
الصرب وحسن العزاء.
ث��م زار صاحب الس��مو نائب رئي��س الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب بعد ذلك منزل الشهيد جمعة
جوهر جمعة الحامدي يف منطقة الصبخة يف الش��ارقة،
إذ قدم س��موه صادق عزائه ومواساته إىل والد وأقارب
الش��هيد البطل داعياً الخالق تبارك وتعاىل أن يس��كنه
فس��يح جناته مع األبرار والش��هداء ويلهم أهله وذويه
جميل الصرب وحسن العزاء.
من جانبه زار صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد
آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املس��لحة ،من��زل أرسة الش��هيد جمع��ة جوهر جمعة
الح�مادي ،والتقى س��موه والد وأبناء وعائلة الش��هيد
وذويه خالل الزي��ارة التي قام بها إىل مجلس العزاء يف
منطقة الصبخة بإمارة الشارقة.
وأعرب صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل
نهيان عن خالص مواساته وتعازيه لوالد شهيد الواجب
وإخوانه وذويه ،س��ائالً الله الع�لي القدير أن يتغمده
بواس��ع رحمته وأن يس��كنه فس��يح جناته ،وأن يلهم
الجميع وأهله وذويه جميل الصرب والسلوان.
وقال س��موه لوالد الشهيد« :إن شهداءنا هم أبناؤنا
جميعاً كأرسة إماراتي��ة واحدة ،فمصابنا وعزاؤنا واحد،
ننظ��ر إليهم بع�ين الفخر واالعتزاز ،ونس��أل املوىل عز
وجل أن يرحمهم ويرفع درجاتهم ،وأن يجزل لهم األجر
والثواب».

الجموع الغفرية تصيل عىل شهداء الواجب الحبيس والشحي يف رأس الخيمة

ك�ما زار س��موه منزل أرسة الش��هيد خال��د محمد
عبدالله الشحي ،ومنزل أرسة الشهيد فاهم سعيد أحمد
الحبيس ،والتقى سموه أبناء وعائلة الشهيدين وذويهام
يف مدينة رأس الخيمة ومنطقة السيح باإلمارة.
وأعرب صاحب الس��مو الش��ــيـخ محم��د بن زايد
آل نهي��ان عن تعازيه ومواس��اته ألفراد وذوي األرستني،
وتبادل معه��م األحاديث ،مؤكدا ً لهم اعتزازه وفخره مبا

قدمه شهداء الوطن وشهداء الواجب.
وقال س��موه ،أثن��اء حديثه لذوي الش��هيدين« :إن
الكل�مات مهام بلغ��ت مداها فلن تف��ي حقهام وحق
إخوانهام األبطال الذين نالوا قبلهام رشف الش��هادة يف
س��احات الع��ز والكرامة واملجد ،وحفروا أس�ماءهم يف
ذاكرة الوط��ن ،ويف وجداننا وقلوبن��ا جميعاً مبا قدموه
يف سبيل واجبهم الوطني واإلنس��اين» ،سائالً الله العيل

القدي��ر أن يتغمده��م جميع��اً بواس��ع رحمت��ه ،وأن
يس��كنهم فس��يح جناته ،وأن يلهمنا ويله��م أهاليهم
وذويهم الصرب والسلوان.

محمد بن راش��د ومحمد ب��ن زايد يقدمان
واج��ب الع��زاء يف الش��هيد عبدالرحم��ن
البلويش

قدم صاحب الس��مو الش��ــيخ محمد بن راشـد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب ،رعاه الله ،وأخوه صاحب الس��مو الش��يخ محمد
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املس��لحة واج��ب العزاء يف الش��هيد العريف
عبدالرحمن إبراهيم البلويش .فقد قام سموهام ،بزيارة
خيمة عزاء الشهيد يف منطقة الراشدية يف ديب ،إذ قدما
ص��ادق عزائهام ومواس��اتهام لوالد الش��هيد وإخوانه
وذوي��ه ،مبتهالن إىل الخالق تب��ارك وتعاىل أن يتغمده
بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه مع األبرار والصديقني،
وأن يلهم أهله وذويه ورفاق دربه يف قواتنا املس��لحة
الباس��لة جميل الصرب وحس��ن العزاء إنا لل��ه وإنا إليه
راجعون .وأعرب صاحب الس��مو الشيــخ محمـــد بن
راشد آل مكتوم ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهي��ان  -خالل لقائهـام والــد وإخـوان الش��هيد -
عن اعتزازهام بشباب الوطن وتضحياتهم يف سبيل عزة
وكرامة وطنهم وشعبهم ومن أجل إحقاق الحق ونرصة
األش��قاء وتعزيز الس�لام والعدالة واملس��اواة يف ربوع
وطنن��ا العريب والعامل .وأكد س��موهام التالحم الوطني
بني القيادة والش��عب يف ش��تى امليادين وعىل امتداد
مس��احة وطننا العزيز الذي يعطي ويرعى أبناءه دون
| سبتمرب  | 2015العدد | 524

17

نحن والمجتمع

حاكم رأس الخيمة خالل تقديم العزاء ألرسة الشهيد جمعه الحامدي

منة ،ليظل اإلنس��ان شامخاً عزيزا ً كرمياً يف وطنه وتحت
رعاية قيادته الرشيدة التي تعيل اإلنسان باعتباره الرثوة
الحقيقية والدامئة.

حاكم الش��ارقة يعزي أرسة ش��هيد الوطن
جمعة الحامدي

أجرى صاحب الس��مو الش��يخ الدكتور س��لطان بن
محمد القاس��مي عضو املجلس األعىل حاكم الش��ارقة
اتصاالً هاتفياً بأرسة الشهيد العريف أول جمعة جوهر
جمعة الحامدي ،وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة
عن خالص تعازيه وصادق مواساته ألرسة الشهيد ،سائالً
املوىل عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواس��ع رحمته،
وأن يس��كنه فس��يح جناته ،وأن يتقبل��ه مع الصديقني
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ومعزياً والد الشهيد البلويش

والشهداء ،وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان.

سعود القاسمي يعزي أرس شهداء الوطن

قدم صاحب الس��مو الشيخ س��عود بن صقر القاسمي
عض��و املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة ،واجب العزاء
ألرسة ش��هيد الوطن العريف أول جمعة جوهر جمعة
الح�مادي ،وأعرب س��موه ،خالل الزي��ارة التي قام بها
ملن��زل األرسة يف منطق��ة الصبخة بإمارة الش��ارقة ،عن
خالص مواس��اته وصادق تعازيه ،سائالً املوىل عز وجل
أن يتغم��د فقيد الوطن بواس��ع رحمته ،وأن يس��كنه
فس��يح جناته ،وأن يتقبله مع الصديقني والشهداء ،وأن
يلهم ذويه الصرب والسلوان.
كام قدم صاحب الس��مو الش��يخ س��عود بن صقر

القاس��مي عض��و املجلس األع�لى حاك��م رأس الخيمة
واجب العزاء ألرسيت الش��هيدين خالد الش��حي وفاهم
الحبيس يرافقه كل من معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل
نهيان وزير الثقافة والش��باب وتنمية املجتمع والشيخ
صقر بن سعود القاسمي.
وعرب س��موه خالل زيارته ملنزل أرسة الش��هيد خالد
الش��حي مبنطق��ة رأس الخيم��ة ومنزل أرسة الش��هيد
فاهم الحبيس يف منطقة الربيرات عن صادق مواس��اته
وتعازيه ألشقاء وذوي الشهيدين ..داعياً الله أن يتغمد
شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته
مع الشهداء والصديقني واألبرار وأن يلهم ذويهم الصرب
والسلوان.
كام قدم صاحب الس��مو الش��يخ س��عود بن صقر

قائد القوات الربية خالل تقديم واجب العزاء ألرسة الشهيد البلويش

القاس��مي عضو املجل��س األعىل حاك��م رأس الخيمة
واج��ب الع��زاء ألرسة الش��هيد العري��ف عبدالرحمن
إبراهيم عيىس البلويش  ،وأعرب صاحب الس��مو حاكم
رأس الخيم��ة خ�لال زيات��ه ،مجلس عزاء الش��هيد يف
منطقة الراش��دية ب��ديب ،عن خالص التع��ازي وصادق
املواساة ألرسة الشهيد ،سائلاً املوىل عز وجل أن يتغمد
فقيد الوطن بواس��ع رحمته  ،وأن يسكنه فسيح جناته
وأن يتقبل��ه مع الصديقني والش��هداء  ،وأن يلهم ذويه
الصرب والسلوان.
وأكد صاحب الس��مو حاكم رأس الخيمة أن املغفور
له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن سلطان (طيب الله
ثراه) غرس قيم التضحية والفداء وحب الوطن وإغاثة
املله��وف يف أبناء الوطن الذي��ن يل ّبون واجبهم بعزمية

وفد من القوات املسلحة خالل تقديم العزاء لذوي الشهداء

وهمة مهام كانت التضحيات.
وأوضح س��موه أن صاحب الس��مو الش��يخ خليفة
ب��ن زاي��د آل نهيان (حفظ��ه الله) ينهج نف��س النهج
ويس�ير عىل خطى الوالد الشيخ زايد (طيب الله ثراه)،
وكذل��ك جميع أبناء الوطن الذين يلتفون حول قادتهم
ويرضبون أروع األمثلة يف التضحية والفداء.
وقال سموه إن اإلمارات ومنذ تأسيسها حرصت عىل
تقدي��م العون والدعم لألش��قاء والوق��وف بجانبهم يف
كل الظ��روف ،واليمن جزء مهم وغا ٍل من أمتنا العربية
وإغاثت��ه أمر رضوري لينع��م أبناء ه��ذا البلد العريق
باألمن والسالم.
وأعرب س��موه عن خالص تعازيه ألرسة الش��هداء ،
والذي��ن بدورهم أكدوا لس��موه أن الجميع مس��تعد

للتضحية بنفس��ه من أجل الوطن وعلو رايته ودفع أي
رضر عنه.

رئي��س األركان وق��ادة الق��وات املس��لحة
يقدمون العزاء ألرسة الشهداء

قدم س��عادة الفريق الركن حمد محم��د ثاين الرميثي
رئي��س أركان القوات املس��لحة وس��عادة اللواء الركن
مهندس عيىس س��يف بن عبالن املزروعي نائب رئيس
األركان وس��عادة الل��واء الرك��ن صال��ح محمد صالح
مج��رن العامري قائ��د القوات الربية وع��ددا من كبار
ق��ادة القوات املس��لحة واجب العزاء إىل أرس ش��هداء
الوط��ن ،جاء ذل��ك خالل الزي��ارة التي قام��وا بها إىل
من��زل الش��هداء ،وأعربوا خاللها عن ص��ادق تعازيهم
ومواساتهم ألرس الش��هداء يف هذا املصاب ،سائلني الله
العيل القدير أن يتغمد ش��هداء الوطن بواس��ع رحمته
وأن يس��كنهم فس��يح جناته وأن يلهم آله��م وذويهم
الصرب والسلوان.

وفد من كب��ار ضب��اط وزارة الدفاع يعزون
شهداء االمارات

قدم وفد من كبار ضب��اط وزارة الدفاع واجب العزاء
إىل أرس ش��هداء الوط��ن الذين قدم��وا أرواحهم فداء
للواج��ب الوطني ضم��ن القوات املش��اركة يف عملية
إع��ادة األمل للتحالف الع��ريب للوقوف إىل جانب أهل
اليم��ن والحكوم��ة الرشعي��ة .وأعرب الوف��د عن بالغ
حزنه��م وصادق تعازيهم ألرس الش��هداء ،س��ائلني الله
العيل القدير أن يتغمد ش��هداء الوطن بواسع رحمته،
وأن يس��كنهم فس��يح جناته ،وأن يلهم أهلهم وذويهم
الصرب والسلوان•
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العسكريات اإلماراتيات مناذج رائدة يف سجـــــــــ
"يوم املرأة اإلماراتية" يحتفي يف دورته األوىل مبجندات القوات املسلحة

احتفلت دولة اإلمارات العربية
املتحدة يوم الثامن والعرشين
من شهر أغسطس بـ «يوم املرأة
اإلماراتية» إمياناً من قيادة الدولة
الرشيدة بأهمية مساهامت بنات
الوطن ودورهن يف جهود التنمية
ونهضة البالد وتقديراً وتكرمياً ملا
قدمنه لدعم مسرية الدولة داخل
الوطن وخارجه.
حوار :أمل احلوسني
مرمي الرميثي
تصوير :حممود الشرفا
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يوم املراأة اإلماراتية

ـــــــــــل الشـــــرف

ووجهت سمو الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد
النس��ايئ العام الرئيس��ة األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية
رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة بتخصيص يوم 28
من ش��هر أغس��طس من كل عام لالحتفال ب��ـ "يوم املرأة
اإلماراتي��ة" احتفاء مبيالد االتحاد النس��ايئ العام يف  28من
ش��هر أغس��طس عام  1975ليكون املمثل الرسمي للمرأة
اإلماراتية.
وي��أيت االحتف��ال األول بـ "ي��وم امل��رأة اإلماراتية" هذا
الع��ام لالحتف��ال بامل��رأة اإلماراتية املنضوي��ة تحت لواء
الخدمة العسكرية للدفاع عن وطنها وخدمته يف املجاالت
العس��كرية واملجتمعية املرتبطة بها كافة ،وجاء هذا العام
لالحتف��اء بامل��رأة اإلماراتي��ة العاملة يف صف��وف القوات
املس��لحة تقدي��را ً وتثمين��اً لدوره��ا البط��ويل وتضحياتها
وعطاءاتها النبيلة والشجاعة يف هذا امليدان.
وتحظ��ى امل��رأة اإلماراتي��ة بتقدي��ر القيادة الرش��يدة
ودعمه��ا املتواص��ل بدءا ً من قي��ام اتحاد دول��ة اإلمارات
العربية املتحدة يف الثاين من شهر ديسمرب عام  ،1971فقد
كان القائد املؤس��س املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهي��ان "طيب الله ثراه" باين نهض��ة اإلمارات حريصاً عىل
دع��م املرأة ومتكينه��ا وإزالة جميع املعوق��ات التي تقف
حائالً أمام تقدمها واالعرتاف بحقوقها.
ك�ما ظلت ه��ذه الرؤي��ة الحكيمة والقيادة الرش��يدة
متعمق��ة ومتجذرة يف فكر ونهج صاحب الس��مو الش��يخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة "حفظ��ه الله"،
فعزز دع��م املرأة من خالل إطالق برام��ج طموحة وفتح
أمامها آفاقاً واس��عة لتكون رشيكاً أساسياً مع أخيها الرجل
يف مختل��ف مجاالت العمل الوطني وتبوأت أرفع املناصب
السياسية والتنفيذية والترشيعية ومختلف مناصب القيادة
العليا التي تتصل بوضع االسرتاتيجيات واتخاذ القرار.
وأثبتت املرأة اإلماراتية ومازال��ت تثبت يوماً بعد آخر
كفاءته��ا ومتيزه��ا يف كل م��ا تولته من مه��ام وأوكل إليها
من مس��ؤوليات وأكدت حضورها القوي وعطاءها الفاعل
واملتمي��ز يف خدمة وطنها يف مختلف مج��االت العمل مبا
يف ذلك مش��اركتها يف صفوف القوات املس��لحة والخدمة
الوطنية والرشطة واألمن.
ويع��ود انضامم فت��اة اإلم��ارات إىل صف��وف القوات
املس��لحة إىل نحو عقدين ونصف العقد من الزمان بفضل
الرؤية الثاقبة للراحل املؤس��س املغفور له الشيخ زايد بن

28

أغسطس

س��لطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ورعاية ودعم صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد
األع�لى للقوات املس��لحة "حفظه الله" ،وصاحب الس��مو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجل��س الوزراء حاك��م ديب "رعاه الله" ،وصاحب الس��مو
الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة ،يف إطار االسرتاتيجيات التي
ت��م تنفيذها لبن��اء القوات املس��لحة وتطويرها وتحديثها
لتك��ون يف طليعة الدول الحديثة واملتقدمة يف العامل حيث
تم تأسيس "مدرسة خولة بنت األزور العسكرية".
ومازالت املرأة اإلماراتية بفضل دعم القيادة الرش��يدة
يف مختلف مراحل مس�يرة تقدمها سباقة يف نكران الذات
والوالء للوطن واالستعداد للتضحية والفداء مام جعل منها
منوذجاً ريادياً يف املنطقة يستحق هذا الرشف الرفيع.
وأكد صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئي��س الدولة "حفظه الله" دور امل��رأة يف املجتمع حيث
قال سموه" :ال يشء يسعدين أكرث من رؤية املرأة اإلماراتية
تأخذ دورها يف املجتم��ع وتحقق املكان الالئق بها ..يجب
أال يقف يشء يف وجه مس�يرة تقدمها ..للنس��اء الحق مثل
الرجال يف أن يتبوأن أعىل املراكز مبا يتناس��ب مع قدراتهن
ومؤهالتهن".
وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد
النس��ايئ العام الرئيس��ة األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية
رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة بهذه املناسبة" :إن
امل��رأة يف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة تحظى باهتامم
خ��اص م��ن صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل
نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتعمل حكومته برئاس��ة
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"
وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظب��ي نائب القائ��د األعىل للقوات املس��لحة وأصحاب
السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات  ..عىل ترسيخ
مب��ادئ حقوق اإلنس��ان الت��ي أقرها الدس��تور وضمنتها
الترشيعات الوطنية والدولية الت��ي صادقت عليها الدولة
وهي تعم��ل ليل نهار عىل إس��عاد مواطنيه��ا وتوفري كل
متطلبات الحياة لهم من رعاية وحامية ومشاركة".
وفي�ما يتعلق برؤي��ة س��موها بالرتكيز ع�لى املرأة يف
الخدمة العس��كرية يف أول احتفال بـ"يوم املرأة اإلماراتية"
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املقدم مهندس فاطمة املرزوقي
رغم اهتامم س��موها بامل��رأة يف مختلف املجاالت ومواقع
العمل ..أكدت س��موها" :إن النجاح املنقطع النظري الذي
حققته امل��رأة اإلماراتية يف مجاالت عدي��دة مل يقف عند
حد وكام كانت رشيكاً للرجل يف كل املجاالت فأصبح لزاماً
عليه��ا أن تدافع عن هذا النج��اح وأن تنضوي تحت لواء
الخدم��ة العس��كرية للذود عن حي��اض الوطن الذي وفر
لها كل يشء  ..وس��يكون االحتفال بـ "يوم املرأة اإلماراتية"
فرص��ة لالحتف��اء بامل��رأة اإلماراتية املنضوي��ة يف صفوف
القوات املسلحة تقديرا ً وتثميناً لدورها البطويل وتضحياتها
وعطاءاتها النبيلة والشجاعة يف هذا امليدان".

وسام وتكريم

عربت املق��دم مهندس فاطم��ة املرزوقي ،قي��ادة اإلمداد
املشرتك ،عن فرحتها باحتفال الدولة بيوم املرأة اإلماراتية،
قائلة :نحن كعس��كريات سعدنا جدا ً بإعالن سمو الشيخة
فاطمة بنت مبارك رئيس��ة االتحاد النس��ايئ العام الرئيسة
األعىل ملؤسس��ة التنمي��ة األرسية رئيس��ة املجلس األعىل
لألموم��ة والطفولة بأن االحتفال ب��ـ "يوم املرأة اإلماراتية"
س��يخصص يف دورت��ه األوىل لالحتف��اء بامل��رأة اإلماراتية
العس��كرية .ه��ذا التكري��م م��ن س��موها أش��عرنا نحن
العس��كريات بأنن��ا مميزات عن بقية بن��ات الوطن ،عىل
الرغم م��ن أننا كلنا نخدم الوطن وكلنا متس��اويات يف رد
جميل هذا الوطن الغ��ايل كل من موقعها يف أي مجال أو
تخصص .هذا التكريم من أم اإلمارات ما هو إال تأكيد من
س��موها عىل أهمية دورنا يف خدمة ه��ذا الوطن والدفاع
عنه.
ً
ً
وأضافت :يوم املرأة عامليا أو حتى محليا هو إبراز لدور
املرأة يف الحياة االجتامعية والعلمية والعملية والسياسية،
دوره��ا كأم وزوج��ة وأخت تقف م��ع إخوانها حتى لو مل
تكن امرأة عاملة.
وعن قصة التحاقها بالقوات املس��لحة قالت" :التحقت
بالقوات املس��لحة كأول مهندس��ة عسكرية وهو مجال مل
تطرقه املرأة من قبل يف املجال العس��كري يف الدولة ،وقد
لقي��ت كل الدعم م��ن القوات املس��لحة يف مجال عميل،
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أن��ه عطاء متبادل من الثقة من جانب القوات املس��لحة
بق��درات ابن��ة اإلم��ارات ،وم��ن جانبي التعه��د بالبذل
والعطاء للوطن بكل إخالص وتفان".
وح��ول التحدي��ات التي واجهته��ا يف بدية انتس��ابها
للقوات املس��لحة قالت" :بسبب عدم وجود أي عسكري
يف عائلتن��ا واجهت يف البداي��ة صعوبة لتقبل أفراد أرسيت
فكرة انضاممي للعمل يف القوات املس��لحة كعس��كرية،
وامتد هذا االعرتاض من أخويت لس��نوات بس��بب طبيعة
عميل مع الرجال واملقاولني ويف مواقع العمل ،ولكن بعد
ذل��ك وجدت التقبل من أفراد أرسيت ألنهم وصلوا لقناعة
بأن هذا واجب وطني وعمل أؤديه سواء كنت يف الحياة
العسكرية أو املدنية ،واآلن أالقي كل التشجيع من األهل
واالعتزاز بدوري".
وح��ول التحدي��ات الت��ي واجهتها يف مج��ال العمل
أضافت" :واجهت تحدي يف تقبل زماليئ لوجودي كامرأة
تعمل يف املواقع وخاصة تلك التي تقع عىل حدود الدولة
ويف الجزر ،كانت يف البداية نظرة اس��تغراب لوجود امرأة
يف ه��ذه املواقع ،ومع مرور الوق��ت وبعزم وإرصار عىل
امل�ضي يف عميل وج��دت كل الرتحيب من زم�لاء املهنة
وذل��ك إدراكاً منه��م بأهمي��ة دور امل��رأة يف خدمة هذا
الوطن الغايل".
وأوضح��ت املق��دم املرزوق��ي أن الحياة العس��كرية
أضافت لها الكث�ير كااللتزام بالوقت والرتتيب والنظام يف
كل نواحي حياتها.
وعن تخصصه��ا وطبيعة امله��ام الت��ي تؤديها قالت:
حصلت عىل عدد من شهادات املاجستري من خارج الدولة،
والتحقت بالعمل يف القوات املسلحة منذ  ،1998وعملت
يف البداية يف املواقع امليدانية لإلنش��اءات ،وتخصصت يف
العقود الهندس��ية والتحكيم القض��ايئ واملواقع .عميل يف
الغال��ب يف املواقع ومع املقاول�ين والتدقيق عىل األعامل
وتجهيز مجس��م األعامل ،وحالياً أعمل يف قس��م الجودة
والتدقيق املس��ؤول ع��ن اإلرشاف عىل جميع مش��اريع
القوات املسلحة من خالل جودة تنفيذ األعامل.
وأش��ارت املرزوق��ي إىل أن ابن��ة اإلم��ارات هي محل
فخر واعتزاز وعىل قدر ثقة القيادة الرش��يدة وقد أثبتت
ذلك من خالل إقبالها عىل التس��جيل يف الخدمة الوطنية
واالنضامم لصفوف القوات املسلحة.
وقالت مخاطبة بنات اإلمارات" :لكم منا كل الرتحيب
لاللتحاق بصفوف القوات املسلحة ،نحن معكم مند لكم
ي��د التعاون ،نس��اعدكم وندربكم ونؤهلكم كل حس��ب
تخصص��ه للعمل يف هذا امليدان امل�شرف ،ميدان الدفاع
عن الوطن والذود عن حياضه".
واختتم��ت املرزوق��ي حديثها بتقديم خالص الش��كر
واالمتنان لس��مو الش��يخة فاطم��ة بنت مب��ارك ،قائلة:
مهام ش��كرنا سموها س��نظل مقرصين ،إن تخصيص هذا
اليوم من س��موها هو وس��ام وتكريم لكل العس��كريات
اإلماراتي��ات وإبراز لدورنا يف خدمة الوط��ن ،لها منا كل
الشكر والتقدير والعرفان.

العريف آمنة العبدويل

أم اإلمارات القدوة واألم

العريف آمنة العبدويل ،مدرب عام وأسلحة ،مدرسة خولة
بن��ت األزور ،قالت" :ميثل يل هذا االحتف��اء اعتزاز وفخر
بالدعم الكبري من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة
االتحاد النس��ايئ العام الرئيس��ة األعىل ملؤسس��ة التنمية
األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة".
وحول انضاممه��ا إىل القوات املس��لحة قالت" :جاءت
فكرة التحاقي بالقوات املسلحة منذ الصغر وبالتحديد يف
املرحلة املدرس��ية ،لطاملا التحقت بفرقة الكشافة وأحببنا
نظامهم من حيث االلتزام واالنضباط والزي املوحد الشبيه
بالبدلة العسكرية".
وقد تلقت العريف العبدويل الدعم والتش��جيع األكرب
م��ن زوجه��ا لتنضم يف صف��وف القوات املس��لحة ،حيث

يوم املراأة اإلماراتية

عائشة عتيق املهريي
التحق��ت بالعمل يف املجال العس��كري يف ع��ام  2010يف
مدرس��ة خولة بنت األزور كمدرب عام وأس��لحة ،وتقوم
مبهمة تدريب املجندات يف مختلف الدورات ومنتس��بات
الخدمة الوطنية عىل استخدام األسلحة.
وقال��ت" :أضاف��ت يل الحياة العس��كرية الكثري حيث
تعلم��ت االنضباط واح�ترام الوقت وااللتزام واإلحس��اس
باملسؤولية ،وأصبح للوقت أهمية كبرية بالنسبة يل مقارنة
باملايض قبل دخويل الحياة العسكرية".
وأضاف��ت" :التحدي الكبري ال��ذي واجهته يف عميل هو
نظ��رة األهل باعتبار هذا املجال مخصص للرجل وكان من
غري املألوف دخول املرأة للحياة العس��كرية ،ولكن مبرور
الوقت تم تقبل عميل يف هذا القطاع".
وأك��دت العبدويل عىل فخره��ا واعتزازه��ا باإلماراتية

العريف أول نرسين سامل

االحتفاء باملرأة اإلماراتية
العاملة يف صفوف
القوات املسلحة تقدير
وتثمني لدورها البطويل
وتضحياتها وعطاءاتها
النبيلة والشجاعة يف هذا
امليدان
العس��كرية ،وتلبيته��ا لن��داء الواج��ب ورد الجميل لهذا
الوط��ن الغايل ،كام تدعو جميع بن��ات اإلمارات لالنضامم
إىل صفوف القوات املس��لحة ونيل رشف الدفاع عن دولة
االتحاد.
وتوجهت بالش��كر إىل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
عىل دعمها الدائم واملس��تمر للمرأة بش��كل عام وللمرأة
العس��كرية عىل وجه الخصوص ،وقالت" :أم اإلمارات هي
الق��دوة واألم التي تدفع أبناءها للعط��اء والتضحية لهذا
الوطن املعطاء".

ميدان الرشف والبطولة

أك��دت عائش��ة عتيق امله�يري ،إحدى منتس��بات
الخدم��ة الوطني��ة وموظف��ة يف رشك��ة أدنوك عىل
سعادتها الكبرية النضاممها للدفعة األوىل من الخدمة
الوطنية ،وقالت" :التطوع يف الخدمة الوطنية رشف
كبري يل ،أعتز برتك بصمة يف سجل الدفاع عن الوطن
والذي هو رشف ال يضاهيه رشف".
وأش��ادت املهريي بيوم امل��رأة اإلماراتي��ة قائلة:
"احتف��ال الدولة بيوم املرأة ه��و حافز لها ويدفعها
للعط��اء واإلب��داع ،ونحن يف اإلم��ارات ولله الحمد
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وبفض��ل الرؤية الحكيم��ة لقيادتنا الرش��يدة ليس
هناك فرق بني دور املرأة والرجل ،وما االحتفاء بيوم
امل��رأة اإلماراتية إال تأكيد وإب��راز ألهمية دورها يف
مسرية بناء الوطن".
وح��ول فكرة تطوعها يف الخدم��ة الوطنية قالت:
كان��ت لدي رغبة ملحة بأن أق��دم يشء لهذا الوطن
وأرد جمي��ل الدولة ،كام إنني من عائلة يعمل أغلب
أفرادها يف القوات املس��لحة ،ولطاملا شدتني الحياة
العس��كرية والهيبة التي يتميز بها منتس��بو القوات
املس��لحة والتي كانت متمثلة يل يف ش��خص والدي،
وحين�ما تم اإلعالن عن فتح ب��اب التطوع لإلناث يف
الخدمة الوطنية أرسعت لتلبية نداء الوطن ،وأترشف
بكوين من أوائل املنتس��بات واملتطوعات يف الدفعة
األوىل من الخدمة الوطنية ،كان شعور جميل ،شعور
بالفخر واالعتزاز لتلبية نداء الواجب والوطن الغايل.
وأش��ارت املهريي إىل أن الحياة العسكرية أحدثت
تغيريا ً كبريا ً يف مجرى حياتها ،وقالت" :تعلمت الصرب
والتنظيم ،وأحسس��ت أكرث بقيم��ة وأهمية الوطن،
ك�ما تخلصت من االنطوائي��ة وأصبحت أكرث ثقة يف
نفيس وقدرايت وذلك بفضل ما اكتس��بته من مهارات
عسكرية وقيم معنوية يف دورات الخدمة الوطنية".
وأضاف��ت" :كان التح��دي األكرب يل ه��و االبتعاد
ع��ن أرسيت واالنضامم للمعس��كر بغ��رض التدريب،
وكوين فتاة كان األمر يش��كل صعوبة يل ،لكن الحياة
العس��كرية علمتنا الصرب والبذل ،ومن أجل تحقيق
ه��ديف وهو االنض�مام للخدمة الوطنية اس��تطعت
التغلب عىل ه��ذا التحدي ،وبع��د االنتهاء من فرتة
الخدم��ة الوطنية ،أمتنى وأترشف باالنضامم لصفوف
الق��وات املس��لحة .كام أدع��و فتيات اإلم��ارات إىل
االنض�مام إىل القوات املس��لحة ،وصف��وف الخدمة
الوطنية".
ورفعت املهريي آيات الش��كر والعرفان إىل س��مو
الش��يخة فاطمة عىل تخصيصها يوم املرأة اإلماراتية
لالحتفاء بالعس��كريات ومجندات القوات املسلحة،
وتسليط الضوء عىل أدوارهن يف هذا امليدان ،ميدان
الرشف والبطولة.

املرأة اإلماراتية..عطاء ال محدود

أشادت العريف أول نرسين سامل ،حرس الرئاسة بيوم
املرأة اإلماراتي��ة وتخصيص دورت��ه األوىل لالحتفال
باملرأة العس��كرية ،وأكدت أن ه��ذا اليوم هو محل
فخر واعتزاز ورشف يف س��جل عطاء املرأة اإلماراتية
الال محدود.
وقالت" :التحقت بالقوات املسلحة يف عام 2008
ع��ن طريق إعالن لح��رس الرئاس��ة يف الصحف ،ومل
يكن لدي أي خلفية مس��بقة عن طبيعة عمل حرس
الرئاس��ة .وقد تم تأهييل من خالل دورة عس��كرية
يف مدرس��ة خولة بنت األزور ،وبعدها انضممت إىل
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النقيب شيامء الطنيجي
صفوف حرس الرئاسة ،وأترشف بكوين من ضمن أول
خمس إناث عس��كريات يلتحق��ن بالعمل يف حرس
الرئاسة ،وقد التحقت بعدد من الدورات التخصصية
املتعلقة مبهام عميل يف حامية الشخصيات الهامة".
وأضافت" :القيت كل الدعم والتشجيع من األهل
وتفه��م لطبيعة عمل امل��رأة يف القوات املس��لحة،
إدراكاً منهم بأن عميل هو واجب وطني مقدس عىل
كل أبناء الوطن رجاله ونساءه".
وأك��دت العريف أول نرسين ع�لى األثر اإليجايب
الذي تركته العسكرية يف حياتها ،قائلة" :تغريت حيايت
م��ن املدنية إىل العس��كرية  180درجة ،واكتس��بت
العدي��د م��ن القيم منه��ا الضبط والرب��ط والوعي
بأهمي��ة الوقت والتنظي��م وتعزيز الثق��ة بالنفس
واإلحساس باملسؤولية تجاه العمل والوطن".
ويف نهاية حديثها توجه��ت العريف أول نرسين
بدعوة فتيات اإلمارات لالنضامم إىل صفوف القوات
املس��لحة ونيل رشف الدفاع عن ت��راب هذا الوطن
الغ��ايل ،فامل��رأة والرج��ل رشي��كان يف الدف��اع عن
منجزات ومكتسبات دولة االتحاد.
كام توجهت بجزيل الشكر لسمو الشيخة فاطمة
بنت مب��ارك عىل دعمه��ا الدائم واملس��تمر للمرأة
اإلماراتية وإتاحته��ا الفرصة للمرأة يف دخول املجال
العسكري.

الشيخة فاطمة..الداعم األكرب لإلماراتيات

أش��ادت النقيب حقوق��ي ش��يامء الطنيجي ،وكيل
نياب��ة ،القضاء العس��كري ،بدعم الش��يخة فاطمة
للمرأة اإلماراتية قائلة" :س��موها هي الداعم األكرب
لنا نحن اإلماراتيات وتكريم سموها بتخصيص هذا
الي��وم لالحتفاء بنا نحن اإلماراتيات والعس��كريات
ع�لى وجه التحديد ه��و محل اعت��زاز ،وهذا ليس
بغريب عىل س��موها وهو تأكي��د منها عىل أهمية
بدور املرأة يف بناء املجتمعات سواء كانت ربة منزل
أو عاملة ،ولس��موها منا كل الش��كر والتقدير عىل
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املقدم صفاء املحضار
دعمها املستمر لنا".
وأضافت" :القيادة الرش��يدة ت��ويل املرأة اهتامماً
خاص��اً إمياناً بفاعلية دوره��ا يف كل مجاالت العمل
يف الدولة".
وتعد النقيب حقوقي شيامء الطنيجي أول وكيل

أثبتت املرأة اإلماراتية
ومازالت تثبت يومًا
بعد آخر كفاءتها
ومتيزها يف كل ما
تولته من مهام
وأوكل إليها من
مسؤوليات
نيابة عس��كرية يف القض��اء العس��كري ،والتحقت
بالق��وات املس��لحة يف ع��ام  ،2003وحاصل��ة عىل
بكالوريوس قانون من جامعة الش��ارقة وماجس��تري
يف الدراس��ات القضائية من جامعة زايد ،وتدرجت
يف املناص��ب والرتب حتى وصلت إىل منصب وكيل
نيابة برتبة نقيب يف عام  ،2012وتعمل يف التحقيق
يف القضاي��ا التي تجري يف األماك��ن التابعة للقوات
املسلحة.
وأك��دت النقي��ب الطنيج��ي ع�لى أن الحي��اة
العسكرية أضافت لها الكثري ،قائلة" :تعلمت الجرأة
وعدم الخوف وأعش��ق التحدي ،ك�ما تعلمت من
خالل عميل كوكيل نيابة دراسة شخصيات املتهمني".
وأضاف��ت" :تربي��ت يف عائلة عس��كرية وأرسيت

العريف حنان الشاعر
باإلضافة إىل زوجي كان��وا الداعم األكرب يل يف عميل
يف الق��وات املس��لحة ،وأتوجه لهم بجزيل الش��كر
واالمتن��ان .ك�ما أتوجه بالش��كر إىل مدي��ر القضاء
العس��كري العميد ركن حقوقي س��امل الكعبي عىل
ثقته وتشجيعه الدائم يل يف العمل".
وقالت" :إنن��ي فخورة جدا ً بابن��ة اإلمارات التي
أثبت��ت أنه��ا عىل قدر ثق��ة القيادة به��ا من خالل
تطوعه��ا يف الخدمة الوطنية وتلبيته��ا نداء الوطن،
وأدعو فتي��ات اإلمارات لتجربة الحياة العس��كرية
واكتس��اب العديد من املهارات التي س��تضيف لهم
الكثري عىل املستوى الشخيص واملهني.

يوم الفخر والعز

تقول املقدم دكتور صفاء املحضار استشاري أمراض
القلب التش��خيصية يف مستش��فى زايد العسكري:
" هذا اليوم هو تقدير من س��مو الش��يخة فاطمة
بنت مبارك رئيس��ة االتحاد النس��ايئ العام الرئيسة
األع�لى ملؤسس��ة التنمي��ة األرسية رئيس��ة املجلس
األعىل لألموم��ة والطفولة لدور امل��رأة وهذا ليس
بغري��ب عليها ،فهي دامئاً تق��در وتربز دور املرأة يف
جميع امليادين وكونها خصصت يوم املرأة اإلماراتية
لالحتف��اء باملرأة العس��كرية املنضوي��ة تحت لواء
الق��وات املس��لحة لهو مصدر فخ��ر ورشف يل كوين
امرأة أوالً وكوين عس��كرية ثانياً ،فهذا التقدير وهذا
االحتف��اء يزيدنا مس��ؤولية ويدفعنا لنكمل الخطى
ونثبت أننا عند حسن ظنها ونقدم األفضل".
وتحدثن��ا الدكتور صف��اء عن بدايات انتس��ابها
للق��وات املس��لحة" :كان حلم��ي أن أصب��ح طبيبة
والحمدلله قامت القوات املس��لحة بإبتعايث لدراسة
الط��ب يف الكلي��ة امللكي��ة يف دبلن بايرلن��دا ،عىل
نفقته��ا وه��ذا يدل ع�لى تقدير القوات املس��لحة
ألبنائها املتفوقني دراس��ياً بإرسالهم للخارج للدراسة،
وكنا تحت حس��ن القيادة بنا فق��د تخرجت وكنت
األوىل ع�لى دفعت��ي التي بلغ عدده��ا  164طالب،

يوم املراأة اإلماراتية
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الرائد صيديل سبأ الجسمي
وفق��د حصلت ع�لى العديد م��ن امليداليات خالل
رحلة الدراسة ،وقد أكملت تخصيص بدراسة أمراض
القلب وأعد أول مواطنة متخصصة يف مجال أمراض
القلب – األشعة املقطعية واملوجات فوق الصوتية،
وخ�لال مس�يريت املهنية مل أج��د أي صعوبات وإمنا
وج��دت التش��جيع والحافز للعمل ،والقي��ادة دامئاً
تش��جعنا وتشعرنا بأننا محط تقديرها وهذا أهم ما
مييز املؤسسات الناجحة".
ً
وأكدت الدكتورة" :أين فخ��ورة جدا لكوين إحدى
منتسبات القوات املسلحة العسكريات فقد أضافت
يل العسكرية الكثري لشخصيتي وطريقة تعاميل مع
أرسيت بتعويدهم عىل االلتزام واالنضباط وأكسبتني
الثقة بالنفس والتنبؤ ومواجهة العديد من املواقف،
الحمدلل��ه أرسيت كان��ت متفهم��ة لطبيع��ة عميل
بالقوات املسلحة فكانت املشجع والداعم يل وكانت
تقف بجانبي تدفعني لالستمرار والتميز".
وأضافت " :أقول للمرأة اإلماراتية األبواب مفتوحة
والقيادة تشجعك لتلتحقي بالقوات املسلحة ونحن
اليوم نش��اهد مناذج ناجحة للم��رأة يف العديد من
التخصصات كالطبيبة واملهندسة والطيارة واإلعالمية
العامالت يف القوات املسلحة".
وختمت كلمتها " :نقول ألم اإلمارات شكرا ً جزيالً
لدعمك��م املتواص��ل والالمحدود للم��رأة يف جميع
امليادي��ن وإبرازك ل��دور املرأة العس��كرية باألخص
وهذه املناس��بة فخ��ر ال حدود له ونقدم لس��موك
التقدير ونحن نسعى لرد جميلها".

العسكرية وارتقاء بالذات

قال��ت العريف حنان الش��اعر من حرس الرئاس��ة:
"أقدم رسالة ش��كر وتقدير لس��مو الشيخة فاطمة
بنت مبارك رئيس��ة االتحاد النس��ايئ العام الرئيسة
األع�لى ملؤسس��ة التنمي��ة األرسية رئيس��ة املجلس
األعىل لألموم��ة والطفولة عىل جهودها بدعم املرأة
ووصولها ألدوار مهمة يف املجتمع ودخولها بأكرث من

مجال كالدكتورة واملهندس��ة واملعلمة والعس��كرية،
وتس��ليط س��موها الضوء بهذه املناس��بة عىل املرأة
اإلماراتي��ة بش��كل عام إلب��راز األدوار الت��ي تؤديها
وباألخص العسكرية ،وهذا اليوم هو إثبات أن املرأة
يف هذا الوطن تستطيع أداء املهام املوكلة إليها وإنها
تق��ف بجانب الرجل صف بص��ف يف كافة املجاالت
ومنها العس��كرية ،وإن هذه املناسبة متنحني الحافز
والثق��ة لالرتقاء بذايت والوص��ول إىل قمة النجاحات
التي أهديها لدولتي اإلمارات".
واس��تطردت قائل��ة" :لق��د التحق��ت بالعمل يف
القوات املس��لحة بتشجيع من والدي الذي زرع فينا
حب القوات املسلحة منذ الصغر ،والحمدلله وفرت
القيادة العامة للقوات املسلحة كل الوسائل للتأهيل
ولالرتقاء بأداء املرأة العس��كرية ومن أهم الدورات

املمي��زة التي التحق��ت بها أول دورة نس��ائية ألمن
وحامية كبار الش��خصيات ،ولقد خضنا سلس��لة من
الدورات التأهيلي��ة داخل وخارج الدولة ،كام قمت
بالتدري��ب ع�لى القفز الحر من عل��و  13ألف قدم
من س��طح األرض وبذلك ق��د كرست تحدي الخوف
م��ن املرتفعات ،وقد حظيت ب�شرف تقديم عروض
القفز الحر بالس�لاح يف آيدك��س  2014ونعد بذلك
أول نساء عربيات بالوطن العريب يقمن بهذه املهارة
"القف��ز الحر" ،وقد ش��اركت أنا وإح��دى زمياليت يف
ماراثون بأمريكا  10اآلف كيلومرت وكنا أول إماراتيتني
يش��اركن يف ه��ذا املاراثون العام امل��ايض ،فنجاحايت
يف امله��ام املوكلة إيل هي مث��ار التعاون تحت مظلة
الفريق الواحد".
وأضافت الش��اعر":لقد منحتني الحياة العسكرية
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نحن والمجتمع

جندي أول خلود الدرعي
الضب��ط والربط وه��ي رس النج��اح يف الحياة ،كام
اكتس��بت القوة والش��جاعة وكرسة تحدي الخوف،
فالعسكرية رشف للعس��كري ،فقد أتاحت القيادة
الرش��يدة للم��رأة فرص��ة العمل بها وف��ق ضوابط
العادات والتقاليد ،والعمل بهذا امليدان يعزز الوالء
واالنتامء يف نفوسنا ،وأنا أقول ألخوايت نحن أوىل أن
نحمي وطننا".
وختمت كلمتها بقولها ":أرفع ش��كري وتقديري
وعرفاين لسمو الشيخة فاطمة ولشخصها الكريم ملا
فعلته لنا وما س��تفعله ،ونرد لها الجميل باإلخالص
والتفاين يف العمل".

حب متوارث
العسكرية ُ

عربت الرائد صيديل رسيري سبأ الجسمي يف مستشفى
زايد العس��كري بقولها" :أقدم خالص ش��كري لسمو
الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيس��ة االتحاد النسايئ
العام الرئيس��ة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية رئيسة
املجلس األعىل لألمومة والطفولة عىل تخصيصها يوم
لالحتف��ال بيوم امل��رأة اإلماراتي��ة وباألخص االحتفال
باملرأة العسكرية ،فهذا االحتفاء رسالة للعامل بأهمية
املرأة وقيمته��ا يف املجتمع اإلم��ارايت واقتحامها كافة
املج��االت وإب��راز إىل أي��ن وصل��ت وإىل أي املراتب
واملناصب منحة ،وأن للم��رأة اإلماراتية مكانه خاصة
يف قلب القي��ادة بتخصيص يوم لالحتف��ال واالحتفاء
بها".
وأضافت " :لقد ترعرعت يف أرسة عسكرية وعرفت
معنى االلت��زام واالنضباط واتخاذ القرارات من أرسيت
التي خلقت بداخيل رغبة االنضامم للقوات املس��لحة
بقناعة ذاتية كاملة ،فقد أضافت يل الحياة العسكرية
العديد م��ن املميزات وقامت بصق��ل وتنمية قدرايت
وس��اعدتني يف تربية أبنايئ وع��ززت يف داخلهم حب
الوطن وحبب��ت أبنايئ بالحياة العس��كرية فهو حب
متوارث يف أرسيت".
ولفتت الدكتورة أنها درس��ت بكالوريوس الصيدلة
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مالزم أول أسامء املال
وتخرجت بتقدير بامتياز عىل نفقة القوات املس��لحة
ثم حصلت عىل ماجس��تري الصيدلة الرسيرية بتقدير
امتي��از وه��ي اآلن يف طريقها لتحض�ير الدكتوراه يف
نف��س التخصص ويع��ود نجاحها إىل دعم وتش��جيع
القوات املس��لحة وهذا التخص��ص صيديل رسيري من
التخصصات النادرة بالدولة.
وتقول الجسمي ":أشعر بالفخر والعزة وأنا أشاهد
أن املرأة يف القوات املس��لحة تقتح��م كافة املجاالت
دون متيي��ز وهذا يدل ع�لى الرغبة الحقيقة للمرأة يف
التح��دي والنجاح ،فقد اس��تطاعت املرأة العس��كرية
أن تعطي انع��كاس وانطباع ايجايب بل أصبح املجتمع
يدعم انضاممها ويش��جعها لالنضامم لصفوف القوات

عريف أمرية البلويش
املس��لحة وأكرب دليل هو التحاق العديد من الفتيات
بالخدم��ة الوطني��ة وه��ذا يدل ع�لى نظ��رة وثقافة
املجتمع الراقي".

االحتفاء أعىل تقدير للعسكرية

جندي أول خلود الدرعي مدربة مشاة ومساعد مدرب
يف الدفاع الكياموي قالت" :يعجز اللس��ان عن التعبري
بالفرحة التي تعرتيني وش��عوري باالفتخار بتخصيص
أول احتفالي��ة بامل��رأة اإلماراتي��ة لالحتف��اء بامل��رأة
العس��كرية ،وإين أعتز بهذا الي��وم إلظهار عمل املرأة
العس��كرية والتي تعد إحدى الدعائم املهمة يف عجلة
التنمية بالدولة ،فالشكر الجزيل لسموها الكريم عىل

يوم املراأة اإلماراتية
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أغسطس

النيابة بالقوات املس��لحة ،حت��ى إن الخدمة الوطنية
حينام تم اإلعالن عنها فتحت املجال للمرأة لالنخراط
وبشكل تطوعي ،وأثبتت بنات الوطن أنهن محل ثقة
حينام لبني النداء وه��ذا ينم عن إخالصهن وتحملهن
للمس��ؤولية ،فنح��ن نفتخر بهن ألنه��ن يقدمن يشء
للوط��ن دون مقابل وأثبنت أن لديه��ن الدافع والروح
الوطنية".
ودعت أس�ماء بن��ات اإلمارات لالنتس��اب للقوات
املس��لحة لتنوع املجاالت والتخصصات بها وتستطيع
أي فت��اة أن تختار التخصص ال��ذي ترغب بالعمل به،
ك�ما أن التأهيل والتطوير متوفران وتوجد أيضاً فرصة
دراس��ة للطلبة إلكامل دراس��تهم عىل نفق��ة القوات
املسلحة.
تثمينه��ا لدور املرأة اإلماراتية العس��كرية ،وهو أعىل
تقدير ميكن أن يقدم يل ولزمياليت العسكريات".
وأش��ارت" :لقد شجعني كل أفراد أرسيت وهذا يدل
ع�لى النظرة اإليجابي��ة ألرسيت ويرشفهم أن أكون فرد
عس��كري يف األرسة .وكان حديث زمي�لايت وصديقايت
عن الحياة العس��كرية وذلك قب��ل التحاقي بالقوات
املسلحة الحافز لالنتساب ملهنة الرشف ،فلقد منحتني
هذه الحياة العسكرية الصرب والقوة والتحمل ،وأصبح
الصرب يشء أس��ايس يف حيايت وترتي��ب أموري الحياتية
من حيث األهمية".
وأوضحت خلود" :افتخر كوين فتاة عسكرية أخدم
دولتي وافتخر بزمياليت وأش��جعهم ،فعندما أرى عدد

األفواج امللتحقة مبدرسة خولة بنت األزور أو الخدمة
الوطني��ة لإلن��اث يف ازدي��اد كل ع��ام يش��عرين ذلك
باالعتزاز والفخر".

بادرة متميزة من أم اإلمارات

مالزم أول أس�ماء املال ،الخدمة الوطنية قالت" :بادرة
متميزة من س��موها بتخصيص ي��وم لالحتفال باملرأة
اإلماراتية التي لها مكانة كبرية يف دولة اإلمارات وهي
عن�صر فعال ومؤثر يف املجتمع يحتاج إىل التقدير من
خ�لال تخصيص هذا اليوم له��ا" ،أم اإلمارات" الداعم
املس��تمر لها وهذا ليس بجديد عليها ،فقد ساندتها يف
جميع املجاالت ومن ضمنها املجال العسكري".
أك��دت املال" :انتس��ايب للق��وات املس��لحة تحدي
كب�ير ومغام��رة متميزة ك��وين أول عنرص نس��ايئ من
أفراد أرسيت تنتس��ب للمجال العس��كري ولقد لقيت
الدعم من الوالد واس��تطعت ب��إرصاري تقديم صورة
إيجابي��ة عن املرأة العس��كرية ألهيل الذين يفتخرون
يب ،لقد انتس��بت للقوات املس��لحة بالصفة املدنية يف
بداية رحلتي الوظيفية ،وقد ش��جعني اهتامم القيادة
بتأهيل وتقدي��ر موظفيها ،وأكرب تح��دي واجهته هو
التح��ول من الصبغ��ة املدنية إىل الصبغة العس��كرية
وقد وقفت املدربات بجانبنا بتقديم الدعم التدريبي
والتأهي��ل النفيس ،لقد تأثرت كثريا ً بهذا التحول حيث
منحني االنضباط وصقل مهارايت القيادية واكتس��بت
القدرة عىل بناء الفريق وتحمل املس��ؤولية واالعتامد
ع�لى النف��س وتعلمت تقني��ات الدفاع ع��ن النفس
وق��د ارتفعت اللياق��ة البدنية لدي ،واح�ترام الوقت
والتخطي��ط وترتيب ج��دويل وأداء مهامي يف الوقت
املحدد ،وانعكس ذلك عىل حيايت املهنية واالجتامعية".
وأك��دت" :ابنة اإلمارات محظوظ��ة ألنها ولدت يف
ه��ذه الدولة التي أتاحت له��ا كل الفرص وفق احرتام
خصوصيته��ا ،وال يوج��د عنرصي��ة بل ه��ي ملغية يف
القوات املس��لحة ،وق��د تكافئت الف��رص حيث نرى
الفت��اة الفنية والطي��ارة والطبيبة واملهن��دس ووكيلة

أم اإلمارات مصدر إلهام

عري��ف أمرية البل��ويش مدربة يف خول��ة بنت االزور،
استهلت يف بداية حديثها قائلة" :لعبت املرأة اإلماراتية
العاملة بالقوات املسلحة دورا ً هاماً يف مسريتها ،حتى
غدت إحدى العنارص املهمة التي يعتمد عليها يف أداء
امله��ام بالذود عن ت��راب الوطن واملحافظة عىل أمنه
واس��تقراره وقد ذللت القيادة الرشيدة كافة الصعاب
التي تعرتض مس�يرة عمل املرأة بالس��لك العس��كري،
وتعد س��مو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد
النس��ايئ العام الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية
رئيس��ة املجلس األعىل لألمومة والطفولة مصدر إلهام
ومنوذج��اً مله�ماً للمرأة العس��كرية ،وتفتخ��ر دولتنا
بوجود اإلناث يف القوات املسلحة وإن اإلمارات كانت
السباقة يف فتح باب التحاق املرأة ضمن صفوفها لتقف
جنباً إىل جنب مع أقرانها الرجال وهذا مل يكن ليتحقق
ويصبح واقعاً ملموساً لوال دعم ووقوف "أم اإلمارات"
وتش��جيعها لبنات الوطن ،ويأيت ه��ذا االحتفاء تقديرا ً
لدورها يف صنع املستقبل وقيادة مسرية التنمية".
وأضافت البلويش" :لقد سبقتني شقيقتي باالنضامم
لصف��وف القوات املس��لحة وكانت النم��وذج الناجح
الذي حفزين وش��جعني لالنتس��اب لصف��وف القوات
املس��لحة ،وقد اس��تطعت بعد التحاقي بالعس��كرية
أن أغ�ير الصورة التي كانت لدي صديقايت وتش��جعوا
لالنضامم من خالل ما شاهدوه من تغري يف شخصيتي".
واختتمت حديثها قائلة " :ومن خالل هذا التكريم
نجدد العهد والوالء والطاعة لس��يدي صاحب السمو
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائد
األع�لى للق��وات املس��لحة "حفظه الله" وإىل س��يدة
العطاء األوىل أم اإلمارات وفخر البالد س��مو الش��يخة
فاطم��ة بنت مب��ارك رئيس��ة االتحاد النس��ايئ العام
الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية رئيسة املجلس
األع�لى لألمومة والطفولة ،ونعاهدهم ونعاهد الوطن
بالبذل والعطاء واإلخالص•.
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الخدمة الوطنية

أبنــــاء وبنــات اإلمــــارات يلتحقـــــــون بالدفعـــــــــة الرابعـــــــــــ

أقسموا على حمايـــــة اإلمــــارات وإخالصهــــم لرئيس الدولة يف كـــــــــــــــ
استقبلت مراكز التدريب املختلفة بالقيادة العامة للقوات
املس��لحة يف  29أغس��طس املايض مجندي الدفعة الرابعة
للخدمة الوطنية والتي تشمل خريجي الثانوية العامة لهذا
العام من الذكور باإلضافة إىل خريجي الكليات والجامعات.
ك�ما توافدت مواطن��ات الدولة إىل مراكز التس��جيل لنيل
رشف االنضامم إىل صفوف الخدمة الوطنية التي ستحصنهم
وتس��لحهم بالعلم واملعرفة والشجاعة واإلقدام للمساهمة
يف حامية الوط��ن وصونه ضد أية أفكار س��لبية تدعو إىل
املساس بسالمة أرضه والذود عنه بكل غال ونفيس.
وتنطلق دورة الدفعة الثانية من الخدمة البديلة والتي
خصصت ألصحاب الفئة الخامسة وفقاً لنتائج الفحوصات
الطبية حيث س��يؤدي منتس��بو الخدم��ة البديلة األعامل
اإلداري��ة أو الفنية أو املدنية التي تتناس��ب مع إمكاناتهم
يف مختل��ف الوح��دات التابعة للقوات املس��لحة أو وزارة
الداخلي��ة أو أي جه��ات أخ��رى تحددها لجن��ة الخدمة
الوطني��ة واالحتياطية األمر الذي يوفر لكافة املواطنني غري
الالئق�ين طبياً لالنضامم إىل الصف��وف امليدانية والتدريبية
للخدم��ة الوطنية وبكل يرس ني��ل رشف االلتحاق بخدمة
الوطن بصفة مدنية.

منتسبات الخدمة الوطنية

يف أبوظبي اس��تقبلت مدرسة خولة بنت األزور العسكرية
صباح اليوم الدفعة الثالثة من املنتسبات للخدمة الوطنية
من جميع أنحاء الدولة ليخضن فرتة تدريبهن يف املدرس��ة
حيث تم توفري طاق��م عمل كامل من اإلناث من مدربات
ومرشفات فيام يتوجب عىل امللتحقات السكن يف املعسكر
خ�لال فرتة التدريب علامً بأن التحاق اإلناث اللوايت يبلغن
 18عاماً ومل يتجاوزن سن الثالثني عاماً بهذه الخدمة يكون
اختيارياً ومبوافقة ويل األم��ر وتكون مدة الخدمة الوطنية
تسعة أشهر للمجندات بغض النظر عن املؤهل الدرايس.
وتوفر القوات املسلحة املواصالت من وإىل معسكر مدرسة
خول��ة بنت األزور ليت��م نقل املجن��دات إىل كافة إمارات
ومناطق الدولة يف عطلة نهاية األسبوع.
وعربت املنتس��بات عن فخره��ن بتلبية واجب الخدمة
الوطنية بالرغم من أنها ليست إجبارية عليهن ،وأكدن أن
الداف��ع هو ح��ب الوطن والرغبة يف ال��ذود عنه وحاميته
ويتجسد ذلك بالفعل من خالل االلتحاق بالقوات املسلحة
بعد انتهاء فرتة التدريب والتخصص.
وأش��ارت املنتس��بات إىل أن الخدم��ة الوطني��ة فرصة
للتعرف عىل طبيعة الحياة العسكرية والتدريب عىل حمل
الس�لاح وفكه وتركيبه واس��تخدامه باإلضافة إىل اكتساب
مهارات االعتامد عىل النفس وتحمل املسؤولية واالنضباط.
وح��ول مراحل التدري��ب قالت الرائد هناء الراش��دي أنه
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س��يتم تدريب املجندات خالل مدة الخدمة والتي تنقسم
إىل ثالث مراحل تس��تغرق كل منها  3ش��هور حيث تشمل
املرحل��ة األوىل التدريب األس��ايس يف مدرس��ة خولة بنت
األزور بإرشاف جناح التدريب األس��ايس وتتضمن تدريبات
عس��كرية ولياقة بدني��ة ومهارات عس��كرية ومحارضات
وطني��ة وتخصصي��ة والتثقيف الغذايئ أم��ا املرحلة الثانية
للتدري��ب التخص�صي فهي تابع��ة للوحدات التي س��يتم
توزيع املجندات عليها بعد تخرجهن من التدريب األسايس
ويف املرحلة الثالثة التدريب الفعيل سيتم التوزيع والعمل

يف الوح��دات وذلك حس��ب االختص��اص والتدريب الذي
حصلت عليه املجندة خالل الفرتة املاضية.
وأش��ادت الرائد هناء الراش��دي باإلقب��ال املتزايد للفتيات
لتلبية نداء الخدمة الوطنية والرغبة مس��تقبالً يف االنضامم
إىل صف��وف القوات املس��لحة األمر ال��ذي يعكس حبهن
ووالءه��ن للوطن ،وأك��دت حرصهن يف القوات املس��لحة
عىل بذل الجهود لنجاح مرشوع الخدمة الوطنية و تحقيق
النتائج املرجوة .

ـــــــــــة للخدمــــــة الوطنــــــــية

ــــــــــــل الظـــــروف واألوقـــــــات

املنتسبات :اخلدمة
الوطنية فرصة
للتعرف على طبيعة
احلياة العسكرية
والتدريب على حمل
السالح باإلضافة
إىل اكتساب مهارات
االعتماد على
النفس وحتمل
املسؤولية
واالنضباط
معسكر ليوا

معسكرات العني

ويف الع�ين اس��تقبلت القيادة العامة للقوات املس��لحة يف
معس��كرات العني الثالثة معس��كر تدريب املستجدين،1/
ومعس��كر تدريب املس��تجدين ،2/ومعسكر تدريب سيح
اللحم��ة الدفع��ة الرابعة م��ن مجندي الخدم��ة الوطنية
واالحتياطية الذين تواف��دوا منذ الصباح الباكر لتلبية نداء
الوط��ن حيث أجريت لهم الرتتيب��ات املعتادة النضاممهم
وبدء التدريب.
وعرب امللتحقون بهذه الدفعة عن فرحتهم وس��عادتهم

بأداء واج��ب خدمة الوط��ن والذود عنه اس��تجابة لنداء
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس
الدول��ة القائ��د األع�لى للقوات املس��لحة "حفظ��ه الله"،
وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"،
وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة ،وأصحاب
السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات.

ويف املنطقة الغربية استقبل معسكر ليوا لتدريب منتسبي
الخدم��ة الوطني��ة الدفع��ة الرابعة من مجن��دي الخدمة
الوطنية واالحتياطية الخاصة بطالب الثانوية العامة حيث
تس��تمر الدورة ثالثة أشهر يتلقى خاللها املتدرب تدريبات
عس��كرية وميدانية مختلفة ومتارين لياقة بدنية وجسدية
منوع��ة إىل جانب العديد من املحارضات األمنية والوطنية
س��يتلقونها عىل أي��دي مدربني متخصصني به��دف تعزيز
القيم الوطنية وترسيخ معنى الوالء واالنتامء للوطن.
وأك��د قائد معس��كر لي��وا لتدريب مجن��دي الخدمة
الوطنية باملنطقة الغربية إن املعس��كر استقبل أعدادا ً من
طالب الثانوية وتم تسجيلهم يف الدورة الرابعة وتم تسليم
جمي��ع امللتحقني متطلبات املجندين م��ن مالبس وعهدة
خاصة بهم ك�ما تم تعريفهم باملعس��كر والنظام الداخيل
إضافة إىل تنظيم مح��ارضات من قبل املدربني قبل افتتاح
الدورة التدريبي��ة .الفتاً إىل أن هناك إقباالً كبريا ً وحامس��اً
م��ن الطلبة وثقة لاللتحاق بالخدمة الوطنية كام إن أولياء
األم��ور عربوا ع��ن س��عادتهم ورسورهم بإحض��ار أبنائهم
لاللتح��اق بالخدمة الوطنية عالوة عىل متابعتهم أثناء فرتة
املعسكر.
وقال إن األمور تس�ير بصورة جيدة م��ن ضبط والتزام
ابت��داء من مرحلة االس��تقبال والتس��جيل م��رورا ً بجميع
مراحل التدريب ويعترب ذلك من أساسيات التدريب حتى
يكون مجند الخدمة الوطنية قادرا ً جس��دياً ونفس��ياً عىل
تحمل أقىص الضغ��وط البدنية والعقلية والنفس��ية دون
فق��دان قدرته عىل تطبي��ق مهاراته وتأهيله للمس��تقبل
جندياً احتياطياً يحمى وطنه.
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الخدمة الوطنية
وأش��اد املجن��دون وأولي��اء األمور بتوجيه��ات القيادة
الرش��يدة يف إقامة معس��كرات الخدمة الوطنية لتدريب
الش��باب عىل املهارات العس��كرية وإعدادهم عس��كرياً
للذود عن حياض الوطن.

مركز تدريب املنامة

ويف عجامن اس��تقبل مرك��ز تدريب املنامة التاب��ع للقيادة
العام��ة للقوات املس��لحة مجندي الدفع��ة الرابعة للخدمة
الوطنية والتي تش��مل خريجي الثانوي��ة العامة لعام 2015
وخريجي الجامعات الذين أنهوا دراستهم الجامعية.
وس��يخضع املنتس��بون خالل فرتة تدريبهم األسايس التي
تستمر ملدة  3أشهر إىل تدريبات عسكرية وميدانية مختلفة
ومتارين لياقة بدنية وجس��دية منوعة إىل جانب العديد من
املح��ارضات األمنية والوطنية س��يتلقونها عىل أيدي مدربني
متخصصني بهدف تعزيز القيم الوطنية وتعزز لديهم معنى
الوالء واالنتامء للوطن.
وك�ما اعتاد أبن��اء الوطن م��كارم القيادة الرش��يدة الال
مح��دودة ففي هذا اليوم اس��تعد املنتس��بون لرد جزء من
تلك امل��كارم للوطن وقيادته الرش��يدة منضمني إىل صفوف
الخدمة الوطنية التي ستحصنهم وتسلحهم بالعلم واملعرفة
والشجاعة واإلقدام عىل حامية الوطن وصونه ضد أية أفكار
سلبية تدعو إىل املساس بسالمة أرضه.
وبهذه املناسبة الوطنية التي يرتقبها كل إمارايت وإماراتية
أعرب الطلبة املنتسبون وأولياء األمور عن فخرهم وسعادتهم
بانضاممهم إىل إخوانهم الذين س��بقوهم يف صفوف الخدمة
الوطني��ة مؤكدين ع�لى أن ما تعلمه إخوانه��م من الخدمة
الوطنية الذين أقس��موا عىل حامية دول��ة اإلمارات العربية
املتح��دة وإخالصهم لرئيس��ها يف كل الظروف واألوقات هو
املعن��ى الحقيق��ي للمواطنة الصالح��ة وروح معززة بالوالء
ومضحية ألجل الدفاع عن الوط��ن متعهدين بالتحيل بروح
العزمية واإلقدام.
وأكد املنتس��بون وأولياء أمورهم ع�لى أن ما يقومون به
من أداء للواجب املقدس يف س��بيل وطنهم يعد ردا ً للجميل
تجاه الوطن وقيادته التي حرصت وسهرت عىل أمنه وأمانه
األم��ر الذي يتطلب منه��م ومن أقرانه��م مضاعفة الجهود
وش��حذ الهمم وترس��يخ الجه��د والعطاء املس��تمر والتلبية
لندائه وخدمته والحفاظ عىل سالمة أراضيه.
وأع��رب العديد من الش��باب املنتس��بني عن س��عادتهم
وفخره��م ببدء خدمتهم الوطنية وقالوا إنهم ينتظرون هذه
اللحظ��ة لدخول مراكز التدري��ب مؤمنني بأن الواجب الذي
سينالون رشف تأديته قد حان بالدخول للمعسكر التدريبي
بش��كله العميل آملني أن يجت��ازوا تلك املرحلة برشف وعزة
وكرامة كام هو الحال يف الخدمة العسكرية.
وأضاف��وا إنه لرشف لهم أن يكون��وا يف هذه الدفعة من
الخدم��ة الوطنية واالحتياطية يف البالد متمنني أن يكتس��بوا
كل املهارات التي س��تضفي عليهم الكثري من اإليجابيات يف
حياتهم•
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«اخلدمة الوطنية» تشدد على ضرورة التزام جهات العمل بحقوق
املوظف اجملند وامتيازاته
دعت هيئ��ة الخدمة الوطنية واالحتياطية ،الجهات
الحكومي��ة والخاص��ة كاف��ة ،إىل رضورة التع��اون
والجدي��ة وااللتزام مبا نص علي��ه القانون االتحادي
رقم  6لسنة  2014الصادر يف شأن الخدمة الوطنية
واالحتياطي��ة ،يف الحف��اظ عىل امتي��ازات وحقوق
املوظف أثن��اء تأديت��ه لواجب الخدم��ة الوطنية،
وذل��ك بع��د تلقيها ع��ددا ً كب�يرا ً م��ن املالحظات
والتظلامت الوظيفية املتعلقة بالرتقيات أو الرواتب
أو االمتيازات عرب قن��وات التواصل الخاصة بالهيئة
واملتاحة للجميع.
وأش��ارت الهيئة إىل أن الفقرة األوىل من األحكام
العامة يف الفصل الثالث من املادة  28من القانون،
أوضح��ت رضورة أن تلت��زم ال��وزارات والدوائ��ر
الحكومية والهيئات واملؤسس��ات العامة االتحادية
واملحلية والقطاع الخ��اص ،باالحتفاظ ملن يجند أو
يستدعى من موظفيها أو عاملها بوظيفته أو بعمله
أو بأي وظيفة أو عمل مس��او ،وذلك إىل أن ينتهي
م��ن أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة االس��تدعاء،

ويجوز شغل وظيفة املجند أو املستدعى أو عملهام
بصفة مؤقته خالل هذه املدة.
وأضافت الهيئة أن الفقرة الثانية من املادة ذاتها
بينت أن يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة
أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحقه
م��ن راتب وعالوات وب��دالت وترقيات وزيادات يف
الرات��ب وملحقاته ،كام لو كان ي��ؤدي عمله فعالً،
وتعت�بر مدة خدمت��ه يف وظيفت��ه أو عمله األصيل
مس��تمرة وتحس��ب مدة الخدم��ة الوطنية ومدة
االس��تدعاء ضمن املدة املحددة ألغراض املكافأة أو
املعاش التقاعدي ،وغريها من الحقوق واالمتيازات
الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
وفيام يتعلق بالحقوق املالية والرواتب املستحقة
للموظفني والعاملني يف القطاع الخاص ،قالت الهيئة
إن الفقرة الثالثة من املادة  28من القانون أوجبت
أن ي��ؤدى للعام��ل يف القطاع الخاص ط��وال مدة
أدائه الخدم��ة الوطنية أو مدة اس��تدعائه إجاميل
أجره الشهري الشامل ،ومبا يتضمن عالواته وبدالته

معهد حماية املنشآت احليوية والسواحل
يحتفل بتخريج جمندي اخلدمة الوطنية الثانية

احتفل��ت قي��ادة معه��د حامي��ة املنش��آت الحيوي��ة
والس��واحل بتخريج مجندي الخدم��ة الوطنية الثانية /
اختصاص فرد حرس الس��واحل ،بحضور س��عادة اللواء
الركن طيار ف��ارس خلف خلفان املزروعي رئيس جهاز
حامية املنش��آت الحيوية والس��واحل ،وع��دد من كبار
ضباط جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل.
بدأ االحتفال بوصول راعي الحفل بعدها تليت آيات
عطرة من الذكر الحكيم ،ألقى بعدها قائد معهد حامية
املنش��آت الحيوية والسواحل كلمة بهذة املناسبة رحب
فيها براعي الحفل والحضور.
وأثنى قائد املعهد عىل املجهود الذي بذله الخريجون

الجتياز الدورات املنعق��دة يف مراكز التدريب ليصبحوا
قادرين عىل تشكيل اإلضافة املرجوة منهم متسلحني مبا
اكتسبوه من علوم نظرية وعملية.
ويف ختام كلمته أوىص الخريجني بطاعة الله ورسوله
وأويل األم��ر وأن يكونوا جنودا ً أوفياء لهذا الوطن الغايل
تح��ت ظل القيادة الرش��يدة لصاحب الس��مو الش��يخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل
للقوات املسلحة "حفظه الله".
ويف نهاية الحفل تفضل راعي الحفل بتوزيع الجوائز
عىل املتميزين والشهادات عىل الخريجني.

كاف��ة ،وكأنه يؤدي عمله فعالً وبنس��بة  % 50من
قبل القوات املسلحة و % 50من جهة العمل ،وأنه
عىل مؤسس��ات القطاع الخاص كافة رصف رواتب
عاملها بش��كل كامل ،مبا يف ذلك العالوات والبدالت
ومخاطبة وزارة العمل الحقاً بهذا الش��أن ،متضمناً
شهادة الراتب وما تم دفعه لعاملها ،ليتم استيعاض
ما نسبته  % 50من قبل القوات املسلحة.
وأوضح��ت الهيئ��ة أنه تحس��ب م��دة الخدمة
الوطني��ة وم��دة االس��تدعاء ضمن امل��دة املحددة
ألغ��راض املكافأة أو املع��اش التقاعدي وغريها من
الحقوق واالمتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل،
ويكون تطبيقه��ا وفقاً لآللية الت��ي تضعها القوات
املسلحة.
ً
ً
وأكدت الهيئة أن القانون جاء واضحا ورصيحا يف
شأن اإلخالل أو مخالفة أية مادة من مواده الصادرة،
حي��ث بين��ت املادة  38م��ن القانون ب��أن يعاقب
بالحب��س والغرامة أو بإح��دى هاتني العقوبتني كل
من يخالف أي حكم من أحكام القانون ولوائحه.

قبول طلبات تطوع
االبن الوحيد وأبناء
املواطنات
أعلن��ت هيئ��ة الخدم��ة الوطني��ة واالحتياطي��ة
بتوجيه��ات من القيادة الرش��يدة عن قبول طلبات
التحاق فئ��ة االبن الوحيد من مواطني الدولة وفئة
أبناء وبنات املواطنات بش��كل اختياري إىل صفوف
الخدم��ة الوطنية وذلك نظرا ً لإلقبال الواس��ع الذي
تم إلتامس��ه من تجاوب أبناء اإلم��ارات مع قانون
الخدم��ة الوطني��ة واالحتياطية بكل فخ��ر واعتزاز
ودون أي ت��ردد يف تقدي��م الغ��ايل والنفيس ألجل
وطنهم.
وجاء قرار الس�ماح بالتحاق الفئتني بعد إلحاح
كبري م��ن عدد من أولي��اء األمور يف إيجاد وس��يلة
متكنه��م من إلحاق أبنائهم مم��ن ال تنطبق عليهم
الرشوط إىل صفوف الخدمة الوطنية والذين أكدوا
عىل أنه��ا رشف ال يعلوه رشف ومش��اركة إخوانهم
املواطنني الذين سبقوهم للتعبري عن مدى امتنانهم
ووالئهم وانتامئهم للوطن وقيادته الرشيدة.
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انطالق معرض املعدات الدفاعية واألمنــــــــــــــــــــي
يشهد مشاركة متزايدة من العارضني والزائرين
يعد معرض املعدات الدفاعية واألمنية الدويل
 DSEIأكرب معرض متكامل للدفاع واألمن يف
العامل ،يركز عىل القطاعات الرئيسية ،الجوية
والربية والبحرية ،والطائ��رات غري املأهولة،
والطبية واألمني��ة .وما يزال املعرض – الذي
يس��تضيفه مرك��ز املع��ارض واالجتامع��ات
 ExCeLيف لن��دن كل عام�ين ،معروفاً عىل
الصعي��د ال��دويل بوصفه املع��رض الرائد يف
الس��وق للمنتجات والتكنولوجيا والخدمات
يف مجايل الدفاع واألمن.
وم��ن املتوقع أن يس��تقطب املعرض - DSEI 2015
الذي تنظم��ه  - Clarion Eventsأكرث من 32,000
زائ��ر ،مبا يف ذلك  150وف��دا ً مربمجاً من أكرث من 60
بلدا ً ،وأكرث من  2,800شخصية من كبار الشخصيات
العاملية .ومن املنتظر أن يضم الحدث  -الذي سيقام
يف الف�ترة  18-15س��بتمرب  -أكرث م��ن  1500عارض
من أكرث م��ن  50بلدا ً ،محطامً بذل��ك جميع األرقام
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القياس��ية السابقة .وس��يكون بذلك الحدث الذي ال
غنى ع��ن حضوره يف عام  ،2015مبش��اركة عدد من
العارض�ين واملناط��ق ومحتوى الع��رض أكرب من أي
وقت مىض.
ومن املؤكد أن سوق الدفاع يف الرشق األوسط هو
من بني األس��واق األكرث حضورا ً ومتويالً يف العامل .وما
يزال اإلنفاق العسكري يف املنطقة عالياً ،حيث تعترب
اململكة العربية الس��عودية ودولة اإلمارات العربية
املتحدة من بني أكرب  10منفقني عىل الدفاع يف العامل.
ويفوق نصيب الفرد م�ما يتم إنفاقه عىل الدفاع يف
املنطقة يف أي منطقة جغرافية أخرى يف العامل.
تش��هد الرشكات العس��كرية والدفاعي��ة الدولية
الكبرية منها والصغرية عىل حد س��واء تنافس��اً كبريا ً
داخل هذه السوق ،متأثرة بهبوط اإلنفاق العسكري
يف مختل��ف أنح��اء أوروبا والوالي��ات املتحدة .وقد
اعتم��د العديد من كبار املنفق�ين يف منطقة الرشق
األوسط تاريخياً عىل الدول الغربية ،والسيام الواليات
املتح��دة األمريكية ،عىل وارداتها العس��كرية ،وهي

تبح��ث اآلن عن تنويع يف قاعدة املوردين لها ،وميثل
هذا تطورا َ حديثاً مهامً يس��هم يف منو صناعة الدفاع
املحلية ،وهي يف معظمها تركية .ويف ضوء ذلك ،فإن
معرض املع��دات الدفاعي��ة واألمنية الدويل ،DSEI
مع اتساع س��معته الدولية ومكانته العاملية ،سيمثل
منص��ة مثالي��ة وفرصة للرشكات يف الرشق األوس��ط
لبن��اء عالق��ات يف قط��اع الدفاع ،وتس��ويق أحدث
منتجاتها وخدماتها ،ومن ثم تأمني أعامل لها.
عند النظ��ر يف فرص التصدي��ر املتاحة واملحتملة
عىل املستوى العاملي لصناعة الدفاع ،نجد أن الدول
العرش الرائدة هي يف منطقة الرشق األوس��ط .يشري
تقرير تج��ارة الدف��اع العاملي��ة  IHSإىل أن الرشق
األوس��ط يعت�بر أكرب س��وق إقليمي��ة ،وهناك فرص
بقيم��ة  110مليارات دوالر خالل العقد القادم .فقد
اس��توردت اململكة العربي��ة الس��عودية واإلمارات
العربي��ة املتح��دة معاً أنظم��ة دفاعي��ة بقيمة 8.6
ملي��ارات دوالر يف عام  ،2014وه��ذا يفوق واردات
أوروبا الغربية مجتمع��ة .وهناك متثيل قوي للرشق

ــــــــية الدويل DSEI
األوسط يف معرض املعدات الدفاعية واألمنية الدويل
 ،DSEIحي��ث تش��ارك رشكات عدي��دة م��ن تركيا
وإرسائيل واألردن واإلمارات العربية املتحدة.

أكرب الئحة للمتحدثني

سوف يضم معرض املعدات الدفاعية واألمنية الدويل
 DSEIأق��وى الئح��ة م��ن املتحدثني م��ن أي وقت
مىض ،مبشاركة  300كلمة رئيسية لشخصيات رفيعة
املس��توى ومتحدث�ين منه��م وزير الدولة لش��ؤون
الدف��اع ،مايكل فال��ون وفيليب دان عض��و الربملان
ووزير الدولة لشؤون مش�تريات الدفاع .وقد ارتبط
اس��م دان بقوة باملعرض منذ أن ت��وىل دوره يف عام
 ،2012حيث يتوىل املس��ؤولية عن مشرتيات الدفاع
ودعم املع��دات والعل��وم والتكنولوجيا ضمن وزارة
الدفاع.
قال دان" :لق��د مثّل معرض املع��دات الدفاعية
واألمنية ال��دويل  DSEIامل��ايض يف عام  2013منصة
عاملية مثرية لإلعجاب ملجموعة واس��عة من رشكات
الدفاع واألم��ن الربيطانية لع��رض وترويج منتجاتها
وتقنياتها وخدماتها .وسوف متثل دورة املعرض لعام
 2015منص��ة كربى مامثلة ،يلتقي عليها قادة الدفاع

من جديد.
"لقد نشأت تهديدات مختلفة ،حيث يواجه أمننا
الجامع��ي اآلن تحديات جديدة ،ونجد أنفس��نا اآلن
يف خضم س��نة حاس��مة بالنس��بة للدفاع يف اململكة
املتحدة ،ويف غمرة مراجعتنا الخمس��ية اإلسرتاتيجية
للدفاع واألمن .وتس��هم أوقات مثل هذه يف تسليط
الضوء عىل أهمية الرشاكات مع حلفائنا ،ولذلك فإن
معرض املعدات الدفاعية واألمنية الدويل يوفر فرصة
جيدة لنا لعرض أحدث املعدات لدينا ،ولقاء الرشكاء

الدوليني ،وتعزيز عالقاتنا القوية أصالً".
س��وف يحظ��ى مع��رض املع��دات الدفاعي��ة
واألمنية ال��دويل  2015أيضاً بدعم غري مس��بوق من
كل من اململكة املتحدة والقوات العسكرية الدولية،
حيث س��يلقي كبار الش��خصيات ،مبا يف ذلك رؤساء
األفرع األربعة التابعة ل��وزارة الدفاع ،كلامت طوال
أربع��ة أيام من الع��رض يف قاعات الطابق األريض يف
املعرض :األمريال السري جورج زامبيالس ،وأمري البحر
األول ورئي��س هيئة األركان البحرية التابعة للبحرية
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امللكية ،والجرنال الس�ير نيكوالس كارتر ،رئيس هيئة
األركان العام��ة يف الجيش الربيط��اين ،والفريق أول
الركن الطيار الس�ير أن��درو بولف��ورد ،رئيس أركان
القوات الجوية ،س�لاح الجو املليك ،والجرنال الس�ير
ريتشارد بارونز ،قائد قيادة القوات املشرتكة.

امتداد دويل

يوجد حتى اآلن أكرث من  40جناحاً دولياً يف معرض
املع��دات الدفاعية واألمنية الدويل  .2015وتش��مل
ال��دول الت��ي تش��ارك ألول م��رة ماليزي��ا ،والتفيا،
وليتوانيا ،بينام تش��مل الدول التي عادت للمشاركة
يف دورة ه��ذا العام :أس�تراليا ،والربازيل ،وتش��ييل،
وفرنسا ،وأملانيا ،وهولندا ،والهند ،وإرسائيل ،وإيطاليا
وسويرسا .وهناك عدد من األجنحة التي تم توسعتها
لعام  ،2015مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة
وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية.
س��وف يضم املعرض نخبة من املتحدثني العامليني
تش��مل :الفري��ق الطيار الكس��ندر ش��نيتجر ،قائد
س�لاح الجو املل�كي الهولندي ،والل��واء البحري توين
دالتون ،رئي��س فرقة املروحي��ات والطائرات بدون
طي��ار واألس��لحة املوجه��ة  HUG-Dيف مؤسس��ة
الدفاع األس�ترالية ،واللواء البح��ري كيفن دونيجان،
نائ��ب رئيس العمليات البحرية ،والربوفيس��ور جيم
بريجريون ،املستش��ار الس��يايس يف القيادة البحرية،
واألمريال كارلوس أورتيجا من البحرية املكسيكية.
يش��تمل املعرض  DSEI 2015عىل س��ت مناطق
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يشتمل املعرض
 DSEI 2015على ست
مناطق متخصصة
جتعل من السهل
للزوار االلتقاء
بالشركات العارضة
ومشاهدة منتجاتهم
متخصصة تجعل من السهل للزوار االلتقاء بالرشكات
العارضة ومش��اهدة منتجاتهم ،س��واء عىل منصات
عرضهم الثابتة أو يف س��يناريو عرض واقعي .وتشمل
مجاالت الرتكيز ،دون أن تقترص عىل :املنطقة الجوية،
واملنطقة الربية ،ومنطقة االبت��كار الطبي .واملنطقة
البحري��ة ،حيث ستش��مل برنامجاً للع��روض املائية
وس��فينة زائرة ،ومنطقة القوات األمني��ة والخاصة.
ومنطقة الطائرات غري املأهولة.
وس��يكون ل��كل منطقة قاعة مخصصة يس��تطيع
الزوار فيها حضور جلسات تثقيفية مجانية مصممة
لتس��ليط الضوء عىل أحدث التقنيات .وميكن لزوار
املعرض االس��تامع إىل املناقش��ات جامعي��ة وفردية

حول مجموعة واسعة من املوضوعات تشمل :أفضل
املامرس��ات واالبت��كارات يف املج��ال الطبي ،وحرب
األلغ��ام البحرية يف املس��تقبل ،ومكافح��ة القرصنة.
وعملي��ات التآزر والتعاون والدروس املس��تفادة بني
الس��احتني الدفاعي��ة واملدني��ة ،مام يعك��س مزيدا ً
م��ن التعاون والرشاكة بني ال�شركات األمنية الكربى
والنخب يف مجال الدفاع.

املؤمترات

س��وف يس��تضيف املعرض نح��و  300جلس��ة من
الحلق��ات الدراس��ية والكلامت االفتتاحية يف س��بع
قاعات وأربع مؤمترات إس�تراتيجية تسهم يف تسهيل
تبادل املعرفة والتواصل حول املوضوعات الرئيس��ية
واملجاالت التقنية .وسوف تتناول الندوات التحديات
والتطورات ومس��تقبل قطاع الدفاع واألمن واملشهد
املتغ�ير باس��تمرار ،بحيث متثل منص��ة عاملية مثىل
لش��خصيات حكومية رئيس��ية وصانعي سياس��ات
مؤثرين يف هذا القطاع .وسيكون لكل منطقة قاعتها
الخاصة ،كام س��تكون هناك قاع��ة إضافية يتم فيها
إبرام الرشاكات العاملية.
ً
سوف يقوم املعرض أيضا بتنظيم أربعة مؤمترات
جدي��دة رفيع��ة املس��توى ،تركز عىل اإلس�تراتيجية
املس��تقبلية للدفاع البح��ري ،وتكنولوجيا الطائرات
العمودي��ة ،والخدم��ات الطبية عىل خ��ط الجبهة،
والدروس املس��تفادة من وب��اء إيبوال مؤخ��را ً .كام
س��تهيئ املؤمترات اإلس�تراتيجية التي سيتم تنظيمها

يف املعرض ،والتي س��تقام يف إكس��ل يوم االثنني 14
س��بتمرب والثالثاء  15س��بتمرب ،فرصاً لكب��ار املهنيني
واألكادميي�ين وأعضاء القوات املس��لحة املختصني يف
الصناعة لبحث ومناقشة هذه املوضوعات الهامة.
سوف يلقي األمريال زامبيالس الكلمة الرئيسية يف
"أول مؤمتر للق��وة البحرية" The First Sea Lord/
،RUSI International Sea Power Conference
ال��ذي س��يمثل مكون��اً مفاهيمي��اً ممت��ازا ً للعنرص
البحري القوي بالفع��ل يف معرض املعدات الدفاعية
واألمنية ال��دويل  .2015وإدراكاً للفرص��ة الفري��دة
املتاحة للمشاركة الدولية قبل املعرض ،سيوفر املؤمتر
منصة الستكش��اف التفكري يف مختل��ف أنحاء العامل
حول املسؤوليات اإلس�تراتيجية التي تتوالها القوات
البحرية يف البيئة البحرية املعارصة واملستقبلية.
وسوف يكون العميد تيم هودجيت ،املدير الطبي
ملركز خدمات الدف��اع الطبية ،هو املتحدث الرئييس
يف املؤمتر االس�تراتيجي "البتكار الصدمات" .وسوف
يعرض ابت��كار الصدمات تط��ورات مميزة يف مجال
الصدمات .ويضم جدول األعامل  -الذي تم تصميمه
باالش�تراك مع مركز خدمات الدف��اع الطبية  -ثالثة
محاور :ت��راث من ال�صراع .والرصاع يف املس��تقبل؛
وأبحاث النزاعات.
أما مؤمتر"مس��تقبل املروحيات العس��كرية :عام
 2030وم��ا بعده" فس��يتم فيه بح��ث الدافع وراء
تطوي��ر الطائ��رات العمودي��ة العس��كرية لتتجاوز
قدراتها التشغيلية الحالية املحدودة تاريخياً .وسوف

يقوم املعرض
بتنظيم أربعة
مؤمترات جديدة
رفيعة املستوى تركز
على اإلسرتاتيجية
املستقبلية للدفاع
البحري وتكنولوجيا
الطائرات العمودية
واخلدمات الطبية
على خط اجلبهة
والدروس املستفادة
من وباء إيبوال

ينطوي ع�لى مناقش��ة متعمق��ة لربنام��ج للطريان
العمودي املس��تقبيل للواليات املتحدة .وتقوم وزارة
الدفاع األمريكية بتطوير جيلها القادم من الطائرات
العمودية الهجومية والخدماتية املستقبلية التي من
شأنها أن توفر ،يف الحد األدىن ،زيادة كبرية يف الرسعة
واملدى .وس��وف يقوم اللواء ريتش��ارد فيلتون ،قائد
قيادة املروحيات املش�تركة ،بإلقاء الخطاب الرئييس
هنا.

الوقاية من وباء إيبوال

س��يتوىل الفريق الطيار بول ايفان��ز ،الجراح العام يف
مركز خدمات الدفاع الطبية ( ،)DMSرئاس��ة املؤمتر
االسرتاتيجي "اس��تغالل الدروس املستفادة من وباء
إيبوال" ،الذي س��يقام خالل الي��وم األول من معرض
املعدات الدفاعي��ة واألمنية الدويل  ،DSEI 2015يف
يوم الثالثاء  15سبتمرب ،والذي سيستعرض دور مركز
خدمات الدفاع الطبية يف اس��تجابة اململكة املتحدة
الندالع وباء إيب��وال يف عامي  2015 - 2014يف غرب
أفريقيا ،وخاصة س�يراليون .وس��وف تتوىل الدكتورة
جنيف��ر ك��ول ،زمي��ل بح��وث أول ،يف إدارة املرونة
والط��وارئ ،واملعهد املليك للخدم��ات املتحدة إلقاء
الكلمة االفتتاحية.

قطاع الطريان

س��وف يتن��اول العنرص الجوي يف ح��دث هذا العام
تتناول املتطلبات التش��غيلية يف الخط��وط األمامية
ووظائف الدعم املتاحة لقطاع الطريان .ومن املتوقع
أن تتضمن مجموعة من العروض الثابتة مروحية من
طراز  ،Sea Kingو ،Merlinو ،Wildcatو،Apache
و ،Pumaو Watchkeeperوالطائ��رات بدون طيار
 ScanEagleوطائ��رات Eurofighter Typhoon
القتالية املتعددة املهام ،وغريها.
لق��د ش��هدت املنطق��ة الجوية يف املع��رض منوا ً
ملحوظ��اً يف األعوام القليلة املاضية ،وس��وف يتم يف
مع��رض  2015عرض تش��كيلة متنوع��ة من رشكات
الطريان .وس��وف تش��ارك رشكات الطريان الرائدة يف
املع��رض ،مبا يف ذل��ك رشك��ة & Airbus Defence
 ،Spaceورشك��ة  ،Bell Helicoptersورشك��ة Saab
 ،ABورشكة  ،Lockheed Martinورشكة ،Boeing
ورشك��ة  ،Northrop Grummanباإلضاف��ة إىل
مجموعة من مزودي سلس��لة التوريد العاملية ،مثل:
مختربات  ،Aero Tec LaboratoriesوCopper and
 ،Optic TerminationsوHelmet Integrated
 ،Systemsو ،IA Technologyو ،Linwaveو،Lyra
و ،Metis AerospaceوMototok International
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معارض ومؤتمرات
و.PPG Aerospace
واعت�مادا ً ع�لى مش��اركته يف مع��رض املعدات
الدفاعية واألمنية الدويل  ،DSEI 2013أبدى س�لاح
الج��و املليك الدع��م الكام��ل للحدث ه��ذا العام.
فقد رصح نائب املارش��ال الج��وي مالكومل بريخت،
رئي��س أركان قدرات الط�يران" :إن معرض املعدات
الدفاعي��ة واألمنية ال��دويل  DSEI 2015ميكننا من
تس��ليط الضوء عىل موضوعات من ش��أنها أن تؤثر
عىل القدرات الجوية للمملكة املتحدة يف املستقبل،
وس��وف نس��تمر يف السعي لالس��تفادة من الفرصة
املمت��ازة التي يتيحها معرض  DSEI 2015لالنخراط
يف اإلحاطات الرفيعة املستوى حول الصناعة واألمور
الثنائية".
س��وف يش��هد مع��رض املع��دات الدفاعي��ة
واألمنية ال��دويل  DSEI 2015أك�بر منطق��ة برية
حت��ى اآلن ،حيث تس��جل تطورا ً لتوف�ير املزيد من
املوردين ،واملحتوى والتن��وع ،واملزيد من العارضني
الذي��ن يقدمون قدرات برية تتج��اوز هذه املنطقة
املخصص��ة .ويش��مل العارضون يف املنطق��ة الربية
رشكات رائدة يف الصناعة العاملية ،بدءا ً من املتعهدين
الرئيسيني إىل املوردين املتخصصني ،مثل رشكة BAE
 ،Systemsورشكة  ،General DynamicsوJankel
 ،Armouringو،JCB Government & Defence
و ،Land Roverو ، Patria Oyjو ،Rheinmetallو
 Streitو.Supacat

توسع الرتكيز عىل القطاع الربي

يجري توسيع مس��احة منطقة العرض الربي الثابت
هذا العام بعد النجاح ال��ذي حققته يف عام .2013
فرشكة  IVECOتخطط لجلب ثالث س��يارات .أما
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ينظم معرض هذا
العام برنامج عروض
مائية واسعة
النطاق وسيناريوهات
يف العمق تشمل
التهديدات احلالية
واملستقبلية لألمن
البحري

رشك��ة  Supacatفتق��وم بتوس��يع حضورها وتطلق
مجموعة من املنتج��ات الجديدة يف املعرض .كذلك
يقوم العارضون الجدد املش��اركون ألول مرة  -وهم
رشك��ة  Isotrex Manufacturing FZEم��ن دولة
اإلم��ارات العربية املتحدة ،ورشك��ة القوات  CSمن
اململكة املتح��دة  -أيضا بإط�لاق منتجات جديدة.
وقد فتحت مجموع��ة  Streit Groupمؤخرا ً واحدا ً
من أكرب وأوس��ع مصانع الزج��اج املضاد للرصاص يف

العامل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وذلك
يف رأس الخيم��ة بدول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة.
وتع��رض مجموع��ة ش�ترايت يف مع��رض املعدات
الدفاعي��ة واألمنية الدويل ه��ذا العام أحدث عرشة
مناذج م��ن ناقالت الجن��د املدرعة ،مع مس��تويات
مختلفة من الحامية البالستية.
ويجري إطالق "عرض أنظمة الجندي املس��تقبيل"
يف منطقة العرض الثابتة من معرض املعدات الدفاعية
واألمنية ال��دويل  .2015ومثة تطور مهم آخر وهو أن
العرض سيوفر منصة إضافية للعارضني لعرض قدرات
تركز عىل املعدات الربية ،وكام س��يبحث يف التقنيات
الجديدة ،واالتجاهات الس��ائدة يف املالبس القتالية،
واملتطلبات التكتيكية ألنظم��ة الجندي ،وغريها من
القضايا الرئيسية.
يخطط الجي��ش الربيطاين من جديد لحضور قوي
ل��ه يف معرض ع��ام  .2015فق��د رصح الفريق مارك
بروفيل قائ��د تطوير وقدرات الق��وات بقوله" :لقد
أب��رزت األحداث األخرية الحاجة إىل اس��تجابة أمنية
متكاملة ومس��تمرة عرب طيف واسع من العمليات.
ويق��وم الجي��ش الربيطاين بإعادة تش��كيل نفس��ه
ملواجه��ة تحدي��ات البيئ��ة األمنية املع��ارصة .ومثة
جانب مهم يف هذا التعديل وهو إقامة عالقة وثيقة
مع رشكائ��ه الصناعيني ،والبحث ع��ن حلول مبتكرة
ومناسبة كجزء من الخطة التوجيهية التنموية DGP
واس��تغالل أجندات املنفعة املتبادل��ة لهزمية أولئك
الذين يهددون أمننا".
مثة جانب مهم وبارز يف معرض املعدات الدفاعية
واألمنية الدويل  ،DSEIوهو عرضه للس��فن الحربية
الدولي��ة ،ويعمل منظمو املعرض بش��كل وثيق مع
مختل��ف الدول لتوفري املزيد من التنوع وأرقام أعىل

من الس��فن الزائرة يف س��بتمرب الق��ادم .وقد ضمن
املعرض حتى اآلن مثاين سفن ستشمل (ويخضع ذلك
للمتطلبات التشغيلية) :فرقاطة من البحرية امللكية
من النوع  ،23وس��فينة دوري��ة للبحرية امللكية من
الن��وع Royal Navy River Class Offshore
 ،Patrol Vesselوالس��فينة التابعة للبحرية امللكية
 ،Royal Navy Hunt Class MCMVوالس��فينة
التابع��ة للبحرية األملاني��ة German Navy K 130
 ،corvette FGD Ludwigshafenوللبحري��ة
البلجيكي��ة Belgian Navy – 52 metre Coastal
 ،Patrol Vessel BNS Castorوفرقاط��ة تدري��ب
تابعة للبحري��ة الهندية an Indian Navy Frigate
..and VN. Partisan – Training vessel
ً
وس��وف ينظ��م معرض ه��ذا العام أيض��ا برنامج
عروض مائية واسعة النطاق وسيناريوهات يف العمق
تشمل التهديدات الحالية واملستقبلية لألمن البحري
والحروب البحرية .وس��وف يكون هناك حوايل عرش
س��فن تقوم بعروض ،بحيث يكون هناك عرضان كل
يوم.

األمن

يعت�بر األمن مج��االً آخر من مجاالت النمو :س��وف
تغ��دو املنطقة األمنية يف ه��ذا العام أكرب مام كانت
علي��ه يف عام  ،2013وس��وف تش��مل منطقة األمن
السيرباين .وسوف يش��ارك عدد قيايس من العارضني
ألول مرة يف عرض قدراتهم التي تغطي طيفاً واس��عاً
من أنظم��ة األمن ومكافحة اإلره��اب .وهذا مجال
حي��وي؛ بالنظر إىل املخاطر الداخلية التي يتعني عىل
الرشطة الربيطانية اآلن التعامل معها يومياً ،وس��وف
ميثل معرض املعدات الدفاعية واألمنية الدويل 2015
ناف��ذة تس��هم يف التخفيف من التهدي��دات األمنية

األكرث انتش��ارا ً والت��ي تواجه الخدم��ات يف اململكة
املتحدة وحول العامل.
س��وف تعم��ل املنطقة جنباً إىل جن��ب مع جناح
األمن الس�براين الس��تضافة سلس��لة م��ن املتحدثني
البارزي��ن م��ن مؤسس��ات أمنية رائ��دة ،إىل جانب
تش��كيلة واس��عة من العارضني .وبعد نجاح منطقة
الطائ��رات غ�ير املأهول��ة والحائ��زة ع�لى الجوائز،
واصلت سلس��لة من املس��اهمني ،مبا يف ذلك رابطة
الطائرات بدون طيار الدولية the Association for
Unmanned Vehicle Systems International:
 ،AUVSIدعمهم ملعرض عام .2015
س��وف تس��تضيف منطقة األجهزة غري املأهولة
لع��ام  2015طيف��اً كامالً م��ن مصمم��ي ومص ّنعي
األنظم��ة غ�ير املأهولة من أجل جمي��ع التطبيقات
والتطورات يف جميع القطاعات العسكرية واألمنية.
من ب�ين أمثلة العارض�ين املش��اركني الحاليني يف
منطق��ة األنظمة غري املأهولةAIE، CES، DOK- :
ING، ELI Military Simulation، Galleon
EC, IAT 21، IAT 21، Linwave، Milrem،
Northwest UAV، Panvion Technology،
Planet Ocean، Reamda، Rotron Power،
 Spectracom، Velodyneو .Wolfstoneوباإلضافة
إىل املنطقة ،فإن الرشكات التي تقوم بعرض التقنيات
غ�ير املأهولة يف املعرض عموم��اً تضم رشكات رائدة
مث��ل  ،Selexو ،Northrop Grummanورشك��ة
 ،QinetiQو BAE Systemsورشكة .Thales

املجال الطبي

أدى إدخ��ال دورات التدري��ب العالي��ة الرتكي��ز
ع�لى القتال ،إىل جان��ب الزيادة يف االبت��كار القتايل
الطبي خالل الس��نوات األخرية ،إىل انخفاض كبري يف

عدد الوفي��ات التي ميكن تجنبه��ا ،والتي تحدث يف
الرصاعات الحديثة .وس��وف يتم تسليط الضوء عىل
ه��ذه التطورات املهمة ،التي ما تزال تجري يف مجال
الرعاية الصحية العسكرية ،داخل منطقة ابتكار طبي
موسعة يف معرض املعدات الدفاعية واألمنية الدويل
 ،DSEI 2015والت��ي تعك��س االحتياجات املتزايدة
إىل كادر طب��ي من العامل�ين يف املجال الطبي داخل
القوات املسلحة.
س��وف تض��م منطقة االبت��كار الطب��ي املنتجات
والتقنيات مع تطبيقات يف العمل اإلنساين فضالً عن
املجاالت العسكرية .وس��يتم عرض أحدث املعدات
م��ن مجموع��ة متنوعة م��ن العارض�ين الجدد مثل
 ،Exmedو ،Celloxو ،Laerdalوالطواق��م الطبي��ة
العس��كرية ،Military Medical Personnel
وفيليب��س للرعاية الصحي��ة ،Philips Healthcare
وبروميثي��وس الطبي��ة  Prometheus Medicalو
 .Ryozoك�ما ستس��تضيف املنطقة عروض��اً (مرتني
يومياً) ،وحلقات دراسية أكرث من السنوات السابقة،
وهي تحظى بدعم كامل من مركز الخدمات الطبية
الدفاعية  DMSوقيادة القوات املشرتكة .JFC
هن��اك قضي��ة طبي��ة موضوعية للغاية ،تس��تغل
الدروس املس��تفادة من تفيش االيبوال ،وسوف تكون
موضوع مؤمتر اسرتاتيجي عايل املستوى سيتم عقده
يف إكس��ل لندن يف اليوم األول م��ن معرض املعدات
الدفاعية واألمنية الدويل املوافق الثالثاء  15سبتمرب.
وس��وف يتم عقد مؤمتر ابت��كار الصدمات بالرشاكة
م��ع مركز خدمات الدف��اع الطبي��ة  DMSيف اليوم
السابق لهذا اليوم.
قال دنكان ري��د ،مدير فعاليات معرض املعدات
الدفاعية واألمنية الدويل" :مع زيادة املحتوى ،واملزيد
م��ن الكل�مات الرئيس��ية ،واملؤمترات اإلس�تراتيجية
الجديدة ،والعروض البحرية والطبية املطورة ،يغدو
املع��رض  DSEIالح��دث الذي ال غن��ى عن حضوره
يف ع��ام  ،2015حي��ث يوفر فرصة للق��اء والتواصل
واالنخراط مع مزيد م��ن العارضني الذين يرتاوحون
م��ن ال�شركات الرئيس��ية إىل ال�شركات الصغ�يرة
واملتوس��طة ،والوفود املؤلفة من كبار الش��خصيات
 ،VIPوالزم�لاء ،والزوار الذين فاق��ت أعدادهم أي
وقت مىض ،وس��يكون بالت��ايل نقطة التق��اء فريدة
م��ن نوعه��ا لصناعات الدف��اع والط�يران والبحرية،
واألمن ،والطب والطائرات من دون طيار ".وس��وف
ميثل  DSEIم��رة أخرى منصة للبحث والرشاء وفهم
املنتج��ات والخدمات الجدي��دة ،باإلضافة إىل اللقاء
والقيام بأعامل تجارية مع سلسلة التوريد بأكملها•
لالطالع عىل مزيد من املعلومات يرجى زيارة
املوقعwww.dsei.co.uk :
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أخبار الشركات

 Lockheed Martinتطور دفاعات احلرب اإللكرتونية للبحرية األمريكية
قام��ت البحرية األمريكية مؤخ��را ً مبنح رشكة لوكهيد
مارت��ن عقدا ً بقيمة  154مليون دوالر أمرييك لتطوير
دفاعات الحرب اإللكرتونية لألسطول ضد التهديدات
املتغرية ،مثل الصواريخ املضادة للسفن.
ومبوج��ب ه��ذا العق��د لإلنت��اج األويل مبعدالت
منخفضة ملجموعة  Block 2من برنامج تحسني الحرب
اإللكرتونية الس��طحية للبحري��ة األمريكية ،SEWIP
تقوم رشكة لوكهيد مارتن بتوفري أنظمة إضافية لرتقية
أنظمة  AN / SLQ-32ع�لى منت حامالت الطائرات
األمريكية والطرادات واملدمرات وسفن حربية أخرى
بقدرات أساسية لتحديد ما إذا كانت أجهزة االستشعار
اإللكرتونية لدى األعداء املحتملني تقوم بتتبع السفينة.
قال جو أوتافيانو ،مدير برنامج الحرب اإللكرتونية
لدى رشك��ة لوكهيد مارتن ألنظمة امله��ام والتدريب:
"إنه ملن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نقوم مبواصلة دعم
البحري��ة األمريكي��ة بقدرات يت��م إنجازها يف املوعد
املح��دد ،من أجل تزويد البح��ارة بتكنولوجيا رسيعة
وجديدة".
وأضاف" :تواجه أس��اطيلنا بيئ��ة تعج بالتهديدات
املتغرية برسعة يف مس��ارح العمليات يف جميع أنحاء
العامل .وسوف يس��مح لنا هذا العقد مبواصلة تقديم

الكثري من عنارص التقدم التكنولوجي الالزمة ،التي من
شأنها أن تس��اعد عىل التفوق عىل خصومنا ،وحامية
مقاتلينا".
وتعت�بر املجموع��ة  Block 2ه��ي األح��دث يف
سلس��لة م��ن مجموعات التحس��ينات التي تس��عى
البحرية األمريكية من خاللها لتحديث نظامها للحرب
اإللكرتونية عىل منت الس��فن ،والتي ستضيف تقنيات
دفاعية وق��درات وظيفية جديدة .وق��د فازت رشكة

لوكهيد مارت��ن يف عامي  2013و ،2014بعقود لتوريد
 24نظاماً كجزء من اإلنت��اج األويل املنخفض املعدل،
وال��ذي تم تس��ليم األنظم��ة الع�شرة األوىل منه إىل
البحرية األمريكية يف املوعد املحدد.
وسوف يتم العمل عىل تنفيذ برنامج برنامج تحسني
الح��رب اإللكرتونية الس��طحية للبحري��ة األمريكية
 SEWIPيف منش��أة الرشكة مبدينة سرياكيوز يف والية
نيويورك.

 Rheinmetallتزود الكويت مبركبات مدرعة متقدمة مضادة ألسلحة
بشكل هائل .ومن خالل هذه الطلبية ،ستمتلك الكويت تح��دد ومتيز أس��لحة الدمار الش��امل  NBCوغريها
الدمار الشامل NBC
تعاق��دت دولة الكوي��ت مع رشك��ة Rheinmetall
لتق��وم بتزويدها باثنت��ي عرشة مركبة اس��تطالعية
مدرعة مواكبة ألحدث تطورات التكنولوجيا للحامية
من أسلحة الدمار الشامل  ،NBCومركبتني من طراز
 .NBC-RS Spürfuchsوتش��مل الطلبية أيضاً دعامً
ش��امالً يف ش��كل تدريب وخدمة وقطع غيار .ويبدأ
تس��ليم املركبة يف ع��ام  .2017وهناك عقد مصاحب
للدع��م الفني ملدة خمس س��نوات تبدأ حاملا تدخل
أول مركبة فوكس  Fuchs/Fox 2 NBC-RSالخدمة،
وقد اتفق طرفا العقد عىل عدم الكش��ف عن تكلفة
الطلبية.
وق��د رصح بي�ترو بورج��و ،العض��و املنت��دب يف
رشك��ة  RMMVوعض��و املجلس التنفي��ذي لرشكة
 ،Rheinmetall Defenceبقوله" :هذه الطلبية املهمة
هي مبثابة تصوي��ت بالثقة من جانب دولة عربية يف
مجموعة راينميتال املو ِّرد الرائد عىل مس��توى أوروبا
يف مجال التكنولوجيا العسكرية .وإننا نث ّمن هذا األمر
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قريب��اً مركب��ات ذات قدرات اس��تطالعية ال مثيل لها .من املواد الخطرة ،حيث ت��م إدماجها يف مركبة نقل
ونحن سعداء جدا ً بأننا نقدم إسهاماً حاسامً هنا".
مدرعة سداسية الدفع ،جيدة الحامية وعالية القدرة
وتتمي��ز مركب��ات فوك��س  Fuchs/Fox 2 NBC-ع�لى التنقل ،كام أنها قادرة عىل العمل يف التضاريس
 RSمبجموعة ش��املة ومدمجة متام��اً من األجهزة التي القاسية.

 Nexter Systemsو Krauss-Maffei Wegmannتشكالن حتالفًا حتت
مظلة شركة قابضة مشرتكة
قام��ت رشكت��ا  Nexter SystemsوKrauss-
 Maffei Wegmann - KMWبتش��كيل ائتالف
حديثا ً تحت مظلة رشكة قابضة مشرتكة ،وهام من
أبرز الرشكات املصنعة ألنظمة الدفاع العس��كرية
الربية يف أوروبا.
متث��ل الهدف يف إنش��اء مجموع��ة تكنولوجيا
الدفاع الفرنسية األملانية ،مبستوى مبيعات سنوية
يق��ارب  2مليار ي��ورو ،وهو ميثل دف�تر طلبيات
بقيم��ة نح��و  9ملي��ارات يورو وأك�ثر من 6000
موظف.
تنظ��ر رشكت��ا  Nexter SystemsوKMW
ومالكوهام إىل هذه الخطوة بأنها حاسمة لتعزيز
صناع��ة تكنولوجي��ا الدف��اع يف أوروب��ا .وتعت�بر
محفظتا املنتجات للرشكتني وحضورهام اإلقليمي

يف السوق العاملية مكملني لبعضها البعض.
كذلك يؤدي هذا االئتالف إىل تكوين مجموعة
تتمتع بالزخم والقوة اإلبداعية املطلوبة لتحقيق
النجاح واالزدهار يف املنافس��ة الدولية .كام يوفر
االئتالف أيضا ً للعمالء األوروبيني ويف حلف الناتو
الفرصة لزيادة توحيد املقايس وقابلية التش��غيل
املش�ترك ملعداته��م الدفاعية ،مع وج��ود قاعدة
صناعية ميكن االعتامد عليها.
وق��د رصح الرئيس��ان التنفيذي��ان للرشكت�ين
بالقول إن إنش��اء املجموعات الجديدة لن تكون
له نتائج اجتامعية ،كام لن يؤثر يف التوظيف أو يف
االتفاقات الجامعية التي تم إرساؤها.
وكلام قامت املجموعة الجديدة يف املس��تقبل
بتطوي��ر أي م�شروع موح��د ،فس��يكون قامئ��ا ً

عىل أس��اس الحفاظ ع�لى التوازن ب�ين الرشكتني
التش��غيليتني ،فضالً عن حامية تقنياتهام الرئيسية
وخربتهام وكفاءتهام ذات العالقة ،وذلك مبا يحقق
االمتثال التام للوائح التصدير.
ول�كي يت��م توحيد الرشكت�ين ،يق��وم املالكون
الحرصي��ون لهام باملس��اهمة بأس��همها يف رشكة
قابضة مشرتكة حديثة التأسيس ،مقرها يف هولندا.
وس��وف يحصل كل منهام ع�لى  50يف املائة من
أسهم هذه الرشكة القابضة ،التي ستصبح املساهم
الح�صري يف رشكتي  KMWو .Nexterوس��وف
تعكس حوكمة الرشكة القابضة التوازن املتساوي
بني املس��اه َم نْي مبنظور صناعي بعيد املدى ،ومن
املفرتض أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة.

شركة  Selex ESتفوز بعقد لتحديث قدرات احلرب اإللكرتونية لطائرة Puma
فازت رشك��ة  Finmeccanica – Selex ESبعقد
قيمته ح��وايل  19مليون جنيه اس�ترليني لتوفري
قدرات إنذار رادارية مستمرة ألسطول مروحيات
س�لاح الجو املليك الربيطاين من ط��راز بوما .وقد
تم اختيار الرشكة من قبل وزارة الدفاع الربيطانية
لتقدي��م مس��تقبل إنذارات راداري��ة SG200-D
.RWR
ويعترب مستقبل اإلنذارات الرادارية SG200-D
منتجا ً بريطانيا ً بالتحدي��د من عائلة نظام Selex
 ،ES’s SEERك�ما يعت�بر مس��تقبل اإلن��ذارات
الراداري��ة  SG200-Dم��ن مع��دات الحامي��ة
الذاتية التي تكتشف وتحدد املرسالت يف البيئات
الرادارية املعقدة ذات الكثافة العالية.
ويش��مل العقد عددا ً من املجموعات الكاملة
م��ن مع��دات  SG200-Dلرتكيبها ع�لى طائرات
مروحي��ة من ط��راز  ،Pumaومجموعات إضافية
لقط��ع الغي��ار والتدريب وع��دة مجموعات من
مع��دات  A-kitالتي تش��مل الهوائي��ات وأجهزة
التحك��م بقمرة القي��ادة الالزمة لتثبي��ت النظام
بكامل��ه برسعة حينام تتحول إح��دى املروحيات
من بيئ��ة التدريب إىل البيئة التش��غيلية .ويعني
هذا البند أن أس��طول سالح الجو املليك الربيطاين
بأكمله ،واملؤلف من  24مروحية من طراز Puma
سيحظى بهذه التكنولوجيا.
ق��ال العميد الطيار ريتش��ارد ماس��ون ،مدير

الق��درات يف قي��ادة املروحيات املش�تركة" :بهذا
العق��د الخاص باس��تبدال مس��تقبل اإلن��ذارات
الرادارية القديم ،نكون ق��د خطونا خطوة مهمة
نح��و ترقية طائراتنا ،ونضمن بالت��ايل أننا قادرون
عىل مواجهة كل التهديدات الحالية واملستقبلية".
تعم��ل رشكة  Selex ESعىل ض�مان مزيد من
الف��رص لتقنيته��ا  SG200-D RWRيف اململك��ة
املتحدة .وقد أقامت الرشكة عالقة عمل وثيقة مع
وزارة الدفاع بعد أن عملت عىل نطاق واس��ع يف
مجال أنظمة الح��رب اإللكرتونية للمروحيات من

خالل أسطول اململكة املتحدة.
وتق��وم رشكة  Selex ESبتقدي��م نظام SEER
 RWRلعم�لاء التصدير ،وهو نظام قابل للربمجة
متاما ً ،ويسمح للمس��تخدمني بتحديد شكل عمله
ببيانات أصلية تعتمد عىل املهام .وتسهم البصمة
البيئية الصغرية للنظام ،وانخفاض وزنه وخصائص
الق��درة في��ه ،يف ضامن مالمئ��ة للطائ��رات ذات
الربنام��ج الجدي��د أو القابل للرتقي��ة ،مبا يف ذلك
طائرات األجنحة الثابتة والدوارة والطائرات بدون
طيار .UAS
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أخبار الشركات

 Northrop Grummanتوفر مرآة معدلة للشكل ألكرب تلسكوب شمسي يف العامل
أصبح أكرب تلس��كوب ش��ميس يف الع��امل ،مقام عىل
األرض ،عىل مس��افة خطوة من التش��غيل مع استالم
مرآة قابلة للتعديل ،م��ن تصميم AOA Xinetics:
 ،AOXوه��ي رشك��ة تابع��ة لرشك��ة Northrop
 .Grumman Corporationوس��وف يس��هم
التلس��كوب الش��ميس "إينوي" Daniel K. Inouye
 ،Solar Telescope: DKISTوه��و قي��د اإلنش��اء
حالي��اً عىل هاليكاال يف جزيرة م��اوي ،بوالية هاواي،
يف تقديم صور للش��مس عالية الدقة وغري مس��بوقة
باس��تخدام أحدث تكنولوجيا برصيات تكيفية لتوفري
صور خالية من أي تشوه.
وس��وف يس��هم التلس��كوب الش��ميس إين��وي
 ،Inouyeالذي يديره املرصد الشميس الوطني NSO
واتح��اد الجامع��ات ألبح��اث علم الفل��ك ،AURA
يف مس��اعدة العلامء ع�لى فهم أفض��ل لكيفية تأثري

املجاالت املغناطيسية يف الخواص الفيزيائية للشمس،
وما الدور الذي تلعبه يف النظام الشميس ،وكيف تؤثر
يف كوكب األرض.
وليك يتم تجهيز مرصد إينوي الش��ميس DKIST
بخاصي��ة التصوي��ر الخايل من التش��ويه ،ف��إن ذلك
يتطلب مرآة قابلة للتعديل والتكيف بتصميم AOX
م��ع  1600مح��رك تش��غيل ،وأربعة أضع��اف كثافة
املح��رك العادي .وتعترب هذه امل��رآة القابلة للتعديل
 DMمفي��دة يف إزال��ة جميع مظاهر التش��ويش يف
الغ�لاف الج��وي التي من ش��أنها أن تحد م��ن أداء
التلسكوب .وتتمتع املرآة أيضاً بنظام اإلدارة الحرارية
الداخلي��ة للتعام��ل مع الطاق��ة الشمس��ية املكثفة
القادمة من تلسكوب إينوي الشميس .DKIST
قال توماس رمييل ،مدير مرشوع املرصد الش��ميس
الوطني" :س��وف يكون ال ِعلْم الذي ينتجه تلس��كوب

إينوي الش��ميس  DKISTمبثاب��ة فتح وتحول يف علم
الفلك الش��ميس ،حيث تعترب مرآة AOA Xinetics
أفض��ل مرآة قابل��ة للتعديل رأيتها م��ن حيث األداء
عىل اإلطالق ،وس��وف تس��اعدنا عىل إحداث ثورة يف
التصوير الشميس".
فمن خالل أكرث من  20عاماً من الخربة يف البرصيات
املتط��ورة والفائق��ة املوثوقي��ة ،وأنظم��ة البرصيات
التكيفية ،اس��تطاعت رشكة  AOA Xineticsاإلرساع
يف تصمي��م هذه املرآة املعق��دة والفريدة من نوعها
وفق��اً للمواصف��ات الصارمة لبيئة تش��غيل DKIST
تلسكوب إينوي الشميس.
وقد اس��تخدمت رشك��ة  AOXبنج��اح محركات
التش��غيل الـ  1600لتصحيح سطح املرآة وتعديله إىل
متوسطالخطأ البالغ  4نانومرت ،أو فيام يتعلق بارتفاع
 40ذرة هيدروجني مكدسة فوق بعضها البعض.

 Raytheonتنتج أكرث من  500صاروخ خارق لألهداف الصعبة

تقوم رشكة  Raytheonبتزويد القوات العسكرية األمريكية والسعودية بأكرث من
 500صاروخ متوس��ط املدى ،خارق لألهداف الصعب��ة ،ودقيق التوجيه ،ومتصل
بالبيانات مبوجب أحكام عقد بقيمة  180.4دوالر أمرييك.
وقد طلب املس��ؤولون إىل قطاع أنظمة الصواريخ يف رشكة رايثيون يف توكسون،
بوالي��ة أريزونا ،إنت��اج  555نظاماً من أنظمة أس��لحة املواجهة املش�تركة Joint
 Standoff Weapon: JSOWم��ن ط��راز  Lot 11 AGM-154مبع��دل الطاقة
اإلنتاجية الكاملة.
تش��مل الطلبية  200نظام صاروخي موجه مشرتك  – JSOWالنموذج املوحد،
م��ن ط��راز  AGM-154C-1للبحرية األمريكي��ة ،و 355نظ��ام صاروخي موجه
مش�ترك  – JSOWالنموذج املوحد من ط��راز  ،AGM-154بلوك  III Cلحكومة
اململكة العربية السعودية.
ويعترب نظام  AGM-154 JSOWسالحاً موجهاً متوسط املدى ملهاجمة أهداف
محمية من خارج نطاق الدفاعات املضادة للطائرات القياس��ية .ويقوم الطيارون
عادة بإطالق أنظمة أس��لحة املواجهة املشرتكة  JSOWمن مدى يرتاوح بني 22-
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 70ميالً بحرياً.
ميك��ن إطالقه��ا الس�لاح م��ن طائ��رات  ،F / A-18و ،F-16و ،F-15و،F-35
والطائ��رات القاذفة املقاتلة  ،Jas Gripenوكذلك م��ن القاذفات ،B-1B، B-2A
والقاذف��ات البعيدة املدى  B-52Hالطويلة القاذفات النفاثة .ويس��تخدم البديل
املوح��د لنظ��ام  AGM-154C JSOWالتوجيه ال��ذايت باس��تخدام رأس توجيه
باألشعة تحت الحمراء.
ً
ً
يحم��ل النظ��ام  AGM-154Cاملؤل��ف من مرحلتني رأس��ا حربي��ا من طراز
 BROACHمكون��اً من رأس حريب عىل ش��كل نظ��ام  WDU-44وقنبلة متتبعة
من طراز  ،WDU 45وقد تم تصميم النظام ملهاجمة أهداف صلبة ،مثل الدروع،
والخرس��انة ،واألرض ،لتمكني رأس حريب تتبعي كبري م��ن االنفجار داخل الهدف.
ويبلغ ط��ول النظام الصاروخي املوجه املش�ترك  JSOW، 13قدم��اً ويزن حوايل
 1000رطل.
وس��وف تقوم رشكة رايثيون بتنفيذ العمل يف توكسون بوالية أريزونا ومكلسرت
بوالية أوكالهوما ،ومن املرجح أن يكتمل التنفيذ بحلول أبريل عام .2018

 Thalesتفوز بعقد ألنظمة الرؤية للمركبة االستطالعية التابعة لوزارة الدفاع الربيطانية
فازت رشك��ة  Thalesمؤخ��را ً بعقد بقيم��ة  125مليون
جنيه اس�ترليني لتوريد أنظمة رؤي��ة واملعدات امللحقة
بها لجرنال ديناميك��س الربيطانية ملرحلة اإلنتاج لربنامج
املركبة املتخصصة لوزارة الدفاع الربيطانية.
ووفق��اً ل�شروط العقد ،تق��وم رشكة تالي��س بتوريد
 245طاق��م مركب��ة ،يحتوي كل منها عىل جهاز تس��ديد
أويل ،ونظ��ام كامريا خاص بالوعي الظ��ريف املحلية LSA
وم��وزع دخ��ان ،وبرنامج ألكرث من  5س��نوات بني عامي
 2016و ،2021وتحدي��دا ً لنموذج ه��ذه املركبة الخاص
باالستطالع.
ً
ً
وسوف تقوم رشكة تاليس أيضا بتوفري  344طاقام آخر
من أنظم��ة  LSAمن أجل إصدارات أخرى للس��يارة يف
الفرتة الزمنية نفسها.
وتنوي كل م��ن  Thalesوج�نرال ديناميكس اململكة
املتح��دة  General Dynamics UKيف زي��ادة التوافر
التش��غييل الطويل األمد وفاعلية نظ��ام الرؤية للمركبة
املتخصص��ة  SVلوزارة الدف��اع يف اململكة املتحدة .وإذا
أخذن��ا يف االعتب��ار عقد الدع��م أثناء الخدمة ألس��طول
املركبات املتخصصة  SVالتي حصلت عليها مؤخرا ً رشكة
جرنال ديناميك��س اململكة املتحدة ،فق��د تضمن نطاق

توري��د رشك��ة تاليس أيض��اً حزمة لإلمداد بقط��ع الغيار
األولية.
قال فيكتور تش��افيز ،الرئي��س التنفيذي لرشكة تاليس
يف اململك��ة املتحدة" :س��وف توفر أنظم��ة الرؤية لدينا

والخاص��ة باملركب��ات املتخصص��ة  SVل��وزارة الدفاع يف
اململك��ة املتح��دة تغ�يرا ً رئيس��ياً يف قدرات االس��تطالع
واملراقب��ة للمركبة ،كام س��تعزز احتامالت نج��اح املهام
والحفاظ عىل األرواح يف ساحة املعركة ".

 Saabتوقع عقد مروحيات  NH90مع القوات املسلحة السويدية FMV
وقع��ت رشكة الدف��اع واألمن  Saabعق��دا ً لتقديم
خدم��ات الصيان��ة ملكونات نظام امله��ام التكتيكية
 TMSع�لى م�تن الطائرات املروحي��ة  NH90لدى
القوات املس��لحة الس��ويدية .وم��دة العقد خمس
س��نوات ،مع وجود خيار لس��نة أخرى .وتبلغ قيمة
الطلبية ما يقرب من  170مليون كرونة سويدية.
يغط��ي هذا العقد الجدي��د مكونات نظام املهام
التكتيكية  TMSلضامن توافر نظام متكامل .وسوف
يش��مل هذا ،إىل جانب قدرات أخرى ،نظام السونار
يف املروحية ألجل الحرب املضادة للغواصات .وتعترب
رشكة  Saabمس��ؤولة اآلن عن دع��م وصيانة كافة
مكونات نظام املهام التكتيكية .HKP 14 TMS
يقول جوناس هيلم ،رئيس دعم وخدمات منطقة
األع�مال لدى رشكة " :Saabيؤكد هذا االتفاق نقطة
الق��وة لدين��ا بوصفنا مزودين للدع��م الذي يضمن
تواف��ر منتجاتنا طوال دورة حياته��ا .كام يؤكد أيضاً
عالقاتنا الطيبة والطويلة األمد مع إدارة عتاد الدفاع
السويدية والقوات املس��لحة السويدية فيام يتعلق
بعمليات مروحياتهم".
س��وف يتم تنفي��ذ أع�مال الصيان��ة للمكونات

من منش��آت رشك��ة  Saabيف جارب��اال ،ويونكوبنج ،مهام تكتييك  TMSللنموذج السويدي من املروحية
ولينكوبين��ج وع��دد م��ن املتعهدي��ن م��ن الباطن  ،NHIndustries NH90املس�ماة Helikopter
 14: HKP 14املوج��ودة يف الخدم��ة ل��دى القوات
األجانب.
وقد قامت الرشكة بالفعل بتطوير وتس��ليم نظام السويدية.
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تقارير

وداع حافل للطائرة  Phrogبعد تقاعدها من اخلدمة
الطائرة  Ospreyحتمل لواء اخلدمة يف املستقبل
بعد أكرث من خمسني عاماً من الخدمة يف صفوف
سالح املارينز (مش��اة البحرية) األمرييك دخلت
الطائ��رة  CH-46 Sea Knightاملعروفة باس��م
 Phrogذم��ة التاريخ بعد تنفي��ذ رحلتها األخرية
لصالح املتحف الجوي والفضايئ الوطني املعروف
باس��م  ،Udvar-Hazy Centerه��ذا ويس��تعد
الرسب  ،HMM-774آخر رسب عمليايت للطائرة
 ،CH-46لنق��ل مهام��ه املس��تقبلية إىل الطائرة
.MV-22 Osprey
وتعت�بر الطائ��رة  ،V-22 Ospreyالت��ي تصل
رسعته��ا إىل رسعة الطائ��رة العادية وقدرتها عىل
التحلي��ق إىل ق��درة الطائ��رة املروحي��ة ،طائرة
متعددة املهام طورتها رشكتا Boeing and Bell
 Helicoptersوتعترب رشكة  Boeingمسؤولة عن
جس��م الطائرة وعجالت الهبوط وأجهزة الطريان
واألنظمة الكهربائية والهيدروليكية واألداء ومهام
الط�يران ،فيام تعت�بر رشك��ة Bell Helicopter
42
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 Textronمس��ؤولة عن األجنحة ومصادر الدفع
واملراوح ومجموعة الذيل بالكامل وسلم الطائرة
واملهام الديناميكية للطائرة.
وتخدم الرشكتان سالح املارينز األمرييك مبنحه
الط��راز  MV-22وس�لاح الج��و األمرييك مبنحه
الط��راز  CV-22والرئي��س األمرييك مبنحه طراز
الطائ��رة  HMX-1وقد نفذت كل هذه النامذج
مهامها منذ عام  2007عندما دخلت أول طائرة
 V-22الخدمة .ووقع تم سالح البحرية األمرييك
كونس��ورتيوم  Bell Boeingمؤخرا ً عقدا ً إلنتاج
خمس طائرات من ط��راز  V-22 Ospreyذات
املراوح املائلة بهدف تس��ليمها إىل اليابان الحقاً،
وه��و العقد الذي يعترب أول صفقة لبيع الطائرة
يف إط��ار برنامج املبيعات العس��كرية الخارجية
التابع للحكومة األمريكية.
ويشمل عقد  Block Cتقديم خدمات الدعم
واملساندة والتدريب واملعدات ،وستمنح الطائرة

 V-22القوي��ة ذات املروحة املائلة جيش الدفاع
الذايت الربي الياباين قدرات متطورة للغاية ،عالوة
عىل أنها س��تكون طائ��رة مثالي��ة لتنفيذ جهود
اإلغاثة وقت الكوارث الطبيعية.
وتص��ل رسع��ة الطائ��رة  Ospreyإىل ضعف
رسعة الطائرة املروحية وهي قادرة عىل حمل 24
جندياً مقات� ً
لا أو ما يعادل  20,000رطالً (9,072
كيلوجرام��اً) م��ن األمتعة الداخلي��ة أو 15,000
من األمتعة الخارجية ،ويس��تطيع مخزن العفش
واألمتع��ة اس��تيعاب  9ليرتات م��ن باإلضافة إىل
أفراد الطاقم الطبي وتجهيزاته.
وتستخدم الطائرة  V-22محركني تروبينيني من
طراز  ،Rolls-Royce AE1107C Libertyويولد
كل واحد منهام  4,586كيلو وات .ولضامن سالمة
الرحل��ة جرى اس��تخدام خاصية النق��ل التباديل
 cross-coupled transmissionsالتي تس��مح
ألي من املحركني  -أو كليهام -بتشغيل املراوح.

أس��طح التحكم يف الطريان لضامن تحقيق أفضل
أداء والتعام��ل مع الرسعات الجوية املتوس��طة،
األمر الذي يحق��ق للطائرة كفاءة الطائرات ذات
األجنحة وقدرة الطائرات املروحية عىل املناورة.
وتتميز رسعة التحول conversion corridor
مبداها الواس��ع (حوايل  100عقدة) عند التسارع
والتباطؤ ،األم��ر الذي يضمن تغيري وضع الطائرة
بطريقة سهلة ومضمونة ومأمونة وخالية من أي
مخاوف خشية توقف األجنحة.

جسم الطائرة

تعترب املواد املركبة واملدمجة تقنية رئيس��ية ساهمت
يف تطوير الطائ��رة  V-22وتخفيض التكاليف والوزن
ورفع مس��توى االعتامدية وزيادة التحمل الباليستي
وقد استفاد التصميم الهيكيل الخاص بالطائرة V-22
كثريا ً من عملي��ات البحوث والتطوي��ر املكثفة التي
اس��تمرت عىل مدى عرش سنوات إلنتاج املواد املركبة
املدمجة وإدخالها يف صناعة الطائرات.

وضع الطائرة

تس��تطيع الطائ��رة  V-22تنفيذ عملي��ة التحول
الكام��ل من وض��ع الطائرة املروحي��ة إىل وضع
الطائ��رة العادية يف ظرف  16ثاني��ة عىل األكرث،
وتس��تطيع الطائ��رة التحليق ع�لى أي زاوية من
املروحة املائلة .وخالل عملي��ة اإلقالع العمودي
يتم اس��تخدام مفاتيح التحكم التقليدية الخاصة
بالطائرة املروحية ،وبينام تكتسب املروحة املائلة
رسع��ة ترتاوح ب�ين  40و 80عقدة يب��دأ الجناح
يف إنت��اج طاقة الرفع ويب��دأ الجنيحان والروافع
والدفه يف العم��ل ،ثم يحل نظام املراقبة الجوية
تدريجياً محل مفاتي��ح التحكم الخاصة بالجناح
الدوار.
ً
وعن��د رسع��ة  100-120عق��دة تقريب��ا يبدأ
الجن��اح يف العمل بصورة كاملة .إن قدرة الطائرة
عىل التحول من وض��ع الطائرة العادية إىل وضع
الطائرة املروحية  VTOL modesوالعكس هي
امليزة التي تجعل الطائرة  V-22فريدة من نوعها
وطائرة قوي��ة بالفعل .وعند وض��ع التحول من
وضع إىل آخر تقوم أجهزة الحاسب اآليل الخاصة
مبراقب��ة الرحلة مب��زج قوانني التحك��م وبرمجة

ويعت�بر أكرث من  % 43م��ن الهيكل الخارجي
الخ��اص بالطائرة  V-22الخ��اص بالطائرة V-22
مصنوعاً من املواد املركبة املدمجة ،كام أن الجناح
مصن��وع أساس��اً م��ن م��ادة IM-6 graphite-
 epoxy solid laminatesالتي يجري استخدامها
عاملي��اً بغرض تعزي��ز القوة والصالب��ة .ويحتوي
جسم الطائرة ومجموعة ذيلها عىل مواد إضافية
مصنوع��ة م��ن األلي��اف AS4 graphite fiber
 materialsالت��ي ج��رى إدخاله��ا أثن��اء عملية
التصنيع .كام تتميز الطائرة  V-22بوسيلة إضافية

تتميز الطائرة V-22
بإمكانية حملها على
منت السفن حيث
تعترب أول طائرة يف
العامل ميكن طي
نواصلها وأجنحتها

لتحميل أو إنزال األف��راد عندما ال يكون الهبوط
عىل األرض خيارا ً عملياً أو مطلوباً.
ويعت�بر جهاز الرفع الخ��اص بعمليات اإلنقاذ
نظاماً كهربائياً قادرا ً عىل رفع وإدخال أجهزة إىل
مقصورة ال��ركاب مثل فردين م��ن أطقم اإلنقاذ
وجه��از فتـ��ح الطري��ق إىل الغاب��ات ،كام ميكن
 كخي��ار إضايف -تركيب حب��ل رسيع يف املنطقةاملخصصة للشحن.

القدرة عىل حمل الطائرة عىل منت السفن

تتمي��ز الطائرة  V-22بإمكاني��ة حملها عىل منت
الس��فن حيث تعت�بر أول طائ��رة يف العامل ميكن
طي نواصله��ا وأجنحتها ،وميكن للطائرة أن تقلع
من ع�لى منت كافة الس��فن الربمائي��ة من طراز
 L-classالتابعة لس�لاح البحرية األمرييك وسفن
االقتح��ام  ،LHA/LHDكام ميك��ن تخزينها عىل
منت الحام�لات  CV/CVNوعن��د التخزين يتم
إدارة األجنحة بحيث تكون أعىل جس��م الطائرة
وموازية لها حتى ميكن توفري مس��احة مستطيلة
الستيعابها.
ويت��م طي الجناح واملروحة يف ظرف  90ثانية
يف رياح برسعة  60عقدة عىل النجو التايل :تهبط
الطائرة يف وضع الطائرة املروحية ثم طي نصيل
املروحية الخارجي�ين إىل الداخل ثم اتخاذ وضع
التش��غيل وإدارة الجناحني بزاوي��ة  90درجة يف
اتجاه عقارب الساعة.
وتأيت الطرازات املخصصة لسالحي الجو والبحرية
األمريكيني مجهزة بجهاز رادار Raytheon AN/
 APQ-186متع��دد األوض��اع لتمش��يط األرض،
ويعت�بر النظ��ام  AN/AAQ-16 V-22العام��ل
باألش��عة تحت الحمراء هو نظ��ام الرؤية الليلية
للطائ��رة املروحية ،وهو مثبت يف مقدمة الطائرة.
أما بالنس��بة إىل مقصورة القي��ادة الزجاجية فهي
مزودة بس��ت شاش��ات عرض مخصصة لنظارات
للرؤية الليلية ،منها أربع شاش��ات ملونة متعددة
الوظائف عاملة بالكريستال السائل ووحدة عرض
خاصة باملراقبة والتحكم باإلضافة إىل شاشة عرض
احتياطية للطريان.
ول��دى طاق��م الطائرة نظ��ام الرؤي��ة الليلية
الخاصة بقائد الطائرة وشاشة عرض متكاملة من
إنتاج رشكة  Honeywellمثبتة عىل الخوذة ،كام
تش��مل أنظمة الحرب اإللكرتونية داخل الطائرة
نظام إنذار ضد الصواريخ ATK AN/AAR-47
الذي يتكون من أربعة أنظمة استش��عار إلكرتو
 برصي��ة مزودة بأجهزة برصية متعددة ووحدةتجهيز أحادية وشاش��ة عرض مبقص��ورة القيادة.
ك�ما أن الطائ��رة  V-22 Ospreyمجهزة مبدفع
رشاش من عيار  12.7ملليمرت مثبت فوق برج.
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تقارير
من املباين املس��تهدفة ،واس��تطاع قائدو الطائرة
 Ospreyرؤية الدهشة يف عيون العنرص الطالباين
املس��تهدف وه��و "يرتاجع إىل الخل��ف" بعد أن
فات��ه أن يلحظ وجود الطائ��رات .وبعد الهبوط
مبارشة ت��م إنزال العن��ارص الهجومي��ة للتعامل
معه .كان املس��تهدف بالقرب من أحد األسواق،
وت��م تعقبه ومن ث��م أرسه .ويف وقت الحق من
اليوم نفس��ه ج��رى تنفيذ مهمة إع��ادة التزويد
واإلم��داد بواس��طة طائرتني من ط��راز MV-22
داخل منطقتي العمليات التي أصبحت تس��يطر
عليهام القوات الصديقة.

عملية Operation Odyssey Dawn

يف ع��ام  2011وأثناء دعم "عملية فجر أوديس��ا"
 Operation Odyssey Dawnس��قطت طائرة
من طراز  F-15Eيف ليبيا بسبب عطل ميكانييك،
ونج��ح الطي��ار ومس��اعدة يف الهب��وط باملظلة
بس�لام حيث كانت بانتظارهام قوة طارئة تابعة
لس�لاح املارينز نفذت عملية "االنتشال التكتييك
للطائ��رات واألف��راد" Tactical Recovery of
 Aircraft and Personnel, or TRAPوه��ي
املهمة التي تعترب الطائرة  MV-22مثالية ألدائها.
فخ�لال أقل من س��اعتني عىل هب��وط الطيارين
كان��ت طائرتان من طراز  MV-22وعنارص تابعة
لعملية "االنتش��ال التكتييك للطائ��رات واألفراد"
مث��ل AV-8B Harriers, CH-53E Super
 Stallion helicoptersوقوة مؤلفة من  46مقاتالً
من قوات االنتش��ار الرسيع مستعدة للتحرك من
عىل منت املدمرة  USS Kearsargeعىل بُعد 133
ميل بحري من موقع سقوط الطيارين .ونجحت
هذه العنارص يف الهبوط وانتش��ال أحد الطيارين
ثم اإلقالع محددا ً.

عملية تحرير العراق

عملية "الحرية الدامئة"

خ�لال عملية "الحري��ة الدامئة" أثبت��ت الطائرة
 MV-22وجوده��ا م��ن خ�لال مش��اركة عرش
طائرات منها قطعت مس��افة  510أميال من عىل
منت الس��فن الربمائية .وقد وصلت كل الطائرات
بسالم إىل قاعدتها الجديدة بعد ساعتني وخمسة
عرشة دقيقة من إقالعها.
وقد س��جلت الطائرة  MV-22حتى اآلن أكرث
م��ن  14,000س��اعة ط�يران ،وحمل��ت أكرث من
 148,000راكب وأكرث من خمسة ماليني طناً من
البضائع.
ويف ش��هر يناير  2010كان أحد ق��ادة طالبان
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داخ��ل منطقة العمليات التابعة لس�لاح املارينز
األمرييك وكان يعمل عىل تجهيز إحدى العبوات
البدائي��ة الناس��فة املفخخ��ة Improvised
 ،Explosive Device: IEDونجح��ت مص��ادر
املعلوم��ات يف تعق��ب حركات��ه وس��كناته لدى
وصوله إىل أحد املواقع كل يوم ويف نفس الوقت
تقريباً.
ويف غارة جوية جرئية نف��ذت يف وضح النهار
قامت أربع طائرات م��ن طراز  MV-22بقصف
منطقت��ي هب��وط Landing Zones: LZs
منفصلتني يف آن واحد ،وهبطت الطائرات األربع
معاً يف الوقت املحدد وعىل مسافة قريبة للغاية

نجحت الطائ��رة  MV-22بفضل رسعتها ومداها
يف إطال��ة الذراع العمليايت ال��ذي أحدث ثورة يف
ع��امل دعم العملي��ات الهجومية .فخ�لال عملية
تحري��ر العراق عىل مدى  18ش��هرا ً نفذت ثالثة
أرساب م��ن الطائ��رات املتوس��طة ذات املراوح
املائل��ة التابع��ة لس�لاح املارين��ز األمرييك أكرث
م��ن  6000طلعة جوية ،أي ما يع��ادل 10,000
س��اعة طريان تقريباً ،ونجح��ت يف نقل أكرث من
 45,000راك��ب وأكرث من  2,2ملي��ون رطل من
مواد الش��حن .ويرى الخرباء أن الطائرة MV-22
نجحت يف إطالة وتوس��يع منطق��ة نفوذ القادة
العس��كريني املتمركزي��ن ع�لى األرض وإفس��اح
املجال أمام انتشار القوات الربية•

—

تقارير

كشف النقاب عن اإلمكانيات الكاملة للطائرة Eurofighter
فيما تدخل معظم الطائرات األوروبية النفاثة مرحلة التقادم
إن العم��ر االف�ترايض املح��دود املتبق��ي ألس��طول
الطائ��رات الحربية مث��ل Tornado and F-16A/B
داخ��ل صفوف أس��لحة الجو األوروبي��ة ،عالوة عىل
التكلف��ة والوق��ت املتعلقني بربنام��ج الطائرة ،F-35
يعني أن الطائ��رة  Eurofighter Typhoonوالطائرة
 Rafaleالفرنس��ية ستش��كالن العمود الفقري للقوة
الجوية القتالية األوروبي��ة ملدة عقد من الزمان عىل
األقل اعتباراً من عام .2020
وم��ع وج��ود خط��ط لتحدي��ث أنظمة االستش��عار
واألس��لحة والشبكات لدى الطائرة فإن من املمكن أن
تظل الطائرة  Eurofighterسالحاً قتالياً فتاكاً يف أغلب
السيناريوهات العملياتية املتوقعة بعد عام .2030
فالخيارات املتاحة مثل امللحقات األساسية املتقدمة
( )LERXوخزان��ات الوقود املرنة ( )CFTsواملحركات
الحديثة وزي��ادة قوة الدفع من ش��أنها أن تعزز أداء
الطائ��رة النفاث��ة ،ولكن نظرا ً لألداء االنس��يايب الفائق
للطائ��رة فإن معادلة التكلفة مقابل الفائدة س��تكون
أقل من تجهي��زات أنظمة ال��رادار واألنظمة الثانوية
األخرى.
وإذا مل يت��م إدخال النظ��ام DB -110 RAPTOR
 Tac/Rع�لى الطائ��رة  Typhoonقبل انته��اء العمر
االفرتايض للطائرة  Tornadoيف عام  2019فإن س�لاح
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من املقرر أن تشكل
الطائرة Eurofighter
حجر األساس
بالنسبة ألربعة من
بني أقوى خمسة
أسلحة طريان أوروبية
ملدة عشر سنوات
على األقل منذ نهاية
 2010حتى عام 2030

الجو املليك الربيطاين سيفقد سالحاً مهامً للغاية يحظى
بتقدير العامل واحرتامه واملتمثل يف أس��طول الطائرات
النفاثة الرسيعة ضمن إطار العمليات العسكرية التي
تنفذه��ا قوات التحالف .وتعم��ل الطائرة حالياً ضمن
عدة أس��اطيل يف اململك��ة املتحدة وأملاني��ا وإيطاليا
وإسبانيا والنمسا والس��عودية ،ومن املقرر أن تلتحق
بالخدمة يف صفوف سالح الجو العامين قريباً.
ومتتلك ال��دول األوروبية األعضاء يف حلف ش�مال
األطليس "النات��و" كلها ما يزيد قليالً عن  2,030طائرة
نفاث��ة رسيعة ،ويفخ��ر الحلف بأن لدي��ه قوة جوية
جبارة بعيدا ً عن الواليات املتحدة ،ولكن املشكلة التي
يعانيه��ا الحلف ،خاص��ة دول أوروب��ا ،تتعلق بتقادم
طائراته .فأغلب الطائ��رات األوروبية النفاثة الرسيعة
ه��ي من ن��وع الجيل الثال��ث والرابع مث��ل AV-8B
Harrier, Panavia Tornado and F-16 Fighting
.Falcon

الطائرات املتقادمة

رغ��م أداء الطائ��رة الفائق والغري قاب��ل للجدل إال أن
من املس��تبعد أن تظل الطائرة محتفظة بهذا األداء يف
مواجهة منافساتها القريبة منها ،ناهيك عن منافساتها
الن��د مثل الطائرة  Su-35Sالروس��ية ،ملدة طويلة إىل
أن يتم اس��تبدالها بطائ��رات الجي��ل الخامس ،ولكن

مشكلة أس��لحة الجو األوروبية تكمن يف أن استبدال
هذه الطائرات املتقادمة بطائرات قادرة عىل مواجهة
التهدي��دات املتوقع��ة خ�لال الس��نوات العرش إىل
العرشية املقبلة يعترب عملية مكلفة للغاية.
وتنتج أوروبا حالياً أقوى طائرتني مقاتلتني متعدديت
األدوار املتاحتني للرشاء بالنس��بة ألس��لحة الجو عىل
مس��توى الع��امل .وتتمي��ز الطائرت��ان Eurofighter
 Typhoon and Dassault Rafaleبتفوقهام الجوي
الساحق وقدرتهام القاذفة ،وجرى تصميمهام خصيصاً
يك تحال محل الطائرات املقاتلة املتقادمة يف أوروبا.
وتتضمن خطط اململكة املتح��دة حالياً بخصوص
الطائ��رة  F-35رشاء  48طائ��رة ع�لى ف�ترات زمنية
متباع��دة مثل رشاء  37طائرة كحد أقىص من الطائرة
 F-35Bلدخ��ول الخدمة يف أي وقت حتى عام 2030
ع�لى أق��ل تقدير مع س�لاح الجو املل�كي الربيطاين/
البحرية الربيطانية .ونظ��را ً ملتطلبات دورة التدريب
والصيانة واالس��تعداد فإن م��ن املتوقع إال يزيد عدد
الطائ��رات يف الحاالت الطارئة عن  20طائرة F-35B
حي��ث يتم نرشها عىل اليابس��ة أو عىل منت حامالت
الطائ��رات .وهذا يعني وج��ود  15-12طائرة جاهزة
للخدمة يف أي وقت .وتعترب اململكة املتحدة من أكرب
العمالء املحتملني للطائرة  F-35يف أوروبا ،وس��تأمل

دول مثل هولندا والرنويج وإيطاليا يف استخدام عدد
أقل من الطائرات خالل  10-15عاما.
ويف مطلع عام  2015ميكن اعتبار الطائرة Rafale
طائرة أكرث نضجاً من منافستها  Eurofighterبفضل
جهازه��ا الراداري الفعال الذي يعمل بتقنية املس��ح
اإللك�تروين ،فضالً عن أنه��ا أصغر حج�ماً بكثري من
الطائرة  ،Captor-Eع�لاوة عىل قدرتها عىل إطالق
أي س�لاح جو متاح يف ترس��انة األس��لحة الفرنس��ية
تقريباً.

إمكانيات معززة فائقة

جرى تصمي��م الطائ��رة  Eurofighterبهدف تحقيق
التف��وق الج��وي وهو أه��م دور ميك��ن أن تقوم به
أي طائ��رة مقاتل��ة نفاث��ة .وبفضل محركاته��ا القوية
واس��تخدامها مواد مركبة خفيفة تتمتع الطائرة بوضع
إيجايب ع�لى صعيد معادل��ة القوة مقاب��ل الوزن ،ما
يسمح لها بالتسارع حتى يف حالة التحليق عمودياً مع
االحتفاظ بقوتها أثناء املناورات الجوية.
وتتميز الطائرة بش��كل جناحها وانس��ياب أس��طح
التحكم لديها املثبتة عىل املقدمة ،األمر الذي يؤمن لها
أك�بر قدر ممكن من املناورة برسعات تزيد عىل رسعة
الص��وت والصعود ع�لى رسعات بطيئ��ة أو ارتفاعات

عالي��ة ،عالوة عىل قدرتها ع�لى قدرتها عىل االنعطاف
الحاد  high-G turnsيعزز كل هذه اإلمكانيات بدن
قوي للغاية وجناحان كبريان يس��محان بحمل أسلحة
تحته�ما .وتتمي��ز الطائرة بقدرتها ع�لى التحليق عىل
ارتفاعات عالية للغاية تزيد عىل  65,000قدم وبرسعة
تزيد عىل  2ماخ .ويتيح هذا األداء ،باإلضافة إىل وجود
جه��از رادار ق��وي ومثانية صواريخ قصرية/متوس��طة
املدى ،للطائرة إمكانية التفوق عىل منافساتها وتدمري
أي طائ��رة معادية خ��ارج مجال الرؤي��ة البرصية أو
داخ��ل مجال الرؤي��ة البرصية إذا ل��زم األمر .وتعمل
الطائرة عىل ارتفاعات عالي��ة للغاية وبرسعات تفوق
رسعة الصوت دون الحاجة إىل ضخ املزيد من الوقود،
األمر الذي يس��مح لقائد الطائرة ،ليس مبيزة االحتفاظ
بطاقت��ه يف عملي��ات االش��تباك الجوي فحس��ب ،بل
وإطالة مدى صواريخه بنسبة  % 50أيضاً.
وفيام يتعلق بفلسفة تصميم الطائرة نجد أن أقرب
ش��به لها هو الطائ��رة  F-15C Eagleاألمريكية ذات
املحرك�ين .ومثلام هو الحال مع الطائرة  F-15نجد أن
عيب ه��ذا التصميم يتمثل يف ارتف��اع الثمن وارتفاع
تكالي��ف التش��غيل مقارن��ة بالطائ��رات ذات املحرك
الواح��د مث��ل  F-16 and Saab Gripenوإذا ت��م
تقسيم تكلفة الربنامج عىل عدد الطائرات املشرتاه فإن
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إطالة مدى االشتباك الجوي

يتميز الصاروخ  AMRAAMاملوجه بالرادار بإمكانية
توجيه��ه حتى بعد اإلط�لاق وهو ما يس��مح بتدمري
الهدف خارج نطاق الرؤية البرصية ،عالوة عىل إطالة
م��دى عمليات االش��تباك الجوي اعت�مادا ً عىل النظام
 Pirateويتمت��ع كال الصاروخني بجهاز كش��ف يعمل
باألشعة تحت الحمراء  IR seekersمع القدرة العالية
عىل مقاومة أي أسلحة أو إجراءات مضادة.

التحديات

هذا معناه أن تكلفة الطائرة  Typhoonلدى س�لاح القوة مع الدقة

الج��و املليك الربيطاين قد تص��ل إىل  110ماليني جنيه
إس�ترليني طبقاً لألس��عار الس��ائدة حالياً ،األمر الذي
يعني ببس��اطة أن الطائرة Eurofighter Typhoon
تتمتع مبيزة تنافسية من حيث السعر والقيمة ،وهي
ميزة مس��تمدة من عوائد االس��تثامر املتحققة نتيجة
قلة التكاليف عىل مدار العمر االفرتايض للطائرة.

تفوق ساحق

م��ن أب��رز نقاط الق��وة والتف��وق ل��دى الطائرة
 Eurofighterأنه��ا تس��تخدم املح��رك الخ��اص
بالطائ��رة  Eurojet EJ-200ال��ذي يؤم��ن قدرة
فائقة عىل التحلي��ق ويعترب أقوى محرك لدى أي
طائرة عس��كرية عىل مس��توى العامل .وعىل مدار
سبعة شهور من العمليات العسكرية املكثفة فوق
ليبيا ضمن إطار عملي��ة  Operation Ellamyيف
عام  2011س��جلت الطائ��رة  Typhoonأكرث من
 3,000ساعة طريان وخالل تلك الفرتة قامت أطقم
الصيانة التابعة لسالح الجو املليك الربيطاين بتغيري
مح��رك  EJ-200 engineمرة واحدة فقط ،وذلك
يف إطار الصيانة العادية للحفاظ عىل مهارة األطقم
األرضية وتجنباً لحدوث أي أعطال مفاجئة.
ويتم التحك��م يف محركات الطائ��رة من خالل
برمجي��ات خاصة به��دف تأمني "قي��ادة مريحة"
لقائ��د الطائرة بغض النظر ع��ن الرسعة أو زاوية
الهج��وم ،األمر ال��ذي يخفف األعب��اء عن كاهل
الطيار ،ومن ث��م رفع مس��توى األداء أثناء املهام
األشد صعوبة.
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في�ما يتعلق بأنظمة االستش��عار نجد أن جهاز الرادار
 Captor-Mاملثب��ت عىل الطائرة  Eurofighterيعترب
من أقوة أجهزة الرادار وأكرث دقة عىل مس��توى العامل،
حيث يؤمن هذا الرادار الجديد مجاالً أكرب إذا ما قورن
مبصفوفات األلواح الثابتة القياسية standard fixed-
 plate arraysفض�لاً ع��ن إطالة امل��دى ودقة التتبع
والقدرة ع�لى التخف��ي وإتاحة الخي��ارات التكتيكية
والهج��وم اإللك�تروين ومتش��يط التضاري��س األرضية
التي تتف��وق بها الطائرة عىل منافس��تها Captor-M
ومب��ا أن كل الطائرات املقاتل��ة الحديثة تحمل أجهزة
اس��تقبال للتحذير ضد الرادار من أجل رصد إش��ارات
أجهزة الرادار املعادية فإن التش��غيل السلبي passive
 operationيعت�بر مي��زة مهمة بالنس��بة إىل الطائرة
 Eurofighterولذل��ك ،وم��ن أج��ل تحقي��ق خاصية
الق��درة عىل التخفي ض��د ال��رادارات املعادية ،جرى
تجهي��ز الطائ��رة  Eurofighterبجهاز مس��ح IRST
 scannerقوى يُدعى  Pirateباس��تثناء الطائرات التي
تعمل يف خدمة الجيش األملاين.
وق��د أح��رزت إيطاليا بع��ض التقدم ع�لى صعيد
نظ��ام االستش��عار Pirate/Captor sensor fusion
ولكن ما زال التحديث جارياً .أما بالنس��بة إىل نسخة
Captor-E Radar 2 Extended Assessment
 Phaseل��دى اململكة املتحدة فيج��ري تطويرها حالياً
م��ن أجل اس��تثامر ه��ذا التحديث وتطوي��ره بغرض
إدخال املعلومات الواردة من Pirate and the Dass
أكرث م��ن أنظمة االستش��عار الحالية الت��ي تركز عىل
.Captor-M

يعترب البطء يف إدخال التحديثات الالزمة عىل أنظمة
التس��لح أو أنظم��ة االستش��عار أخطر تح��د يواجه
الطائرة  Eurofighterيف الوقت الحايل .ورغم إدخال
تحديثات مهمة للغاية عىل األنظمة الرئيس��ية مثل
املحركات إال أن مثة مش��اكل تواجه األنظمة الثانوية
األصغر حجامً مثل أجهزة الالس��ليك وعدادات قياس
االرتفاع الرقمية ولكن تلك املش��كالت ليست وليدة
الي��وم ومل تحت��ل يف الس��ابق أي أولوي��ة من ناحية
االس��تثامر نظرا ً لقلة حجمها ،ولك��ن التجربة أثبتت
أن رداءة األنظمة الثانوية ميكن أن تس��بب مشكلة
خط�يرة ألداء الطائ��رة ككل .ويتعل��ق معظم هذه
املش��كالت بطائ��رات  Tranche 1القدمي��ة ولكنها
عولجت يف طائ��رات Tranche 2 and Tranche 3
ك�ما أن هناك برنامجاً يجري تنفيذه حالياً لتحس�ين
أداء األنظمة الثانوية.
ولك��ن عىل مس��توى األرساب الجوية ،الس��يام يف
أملاني��ا وإيطالي��ا ،نجد أن هذه املش��كالت ما زالت
ملحة والبد م��ن عالجها كأولوية قصوى ،حيث يجد
الطي��ارون أنفس��هم مضطرين الس��تخدام قدراتهم
الذهنية لعالج األخط��اء الصغرية ومحاولة االلتفاف
عليها ،األم��ر الذي يحد من قدرتهم عىل اس��تخدام
األجهزة األكرث تقدماً املوج��ودة عىل الطائرة .عالوة
عىل ذل��ك ،نجد أن بع��ض العي��وب الصغرية ميكن
أن تعيق بش��دة قدرة الطائرة ككل عىل اس��تخدام
إمكانياتها الحقيقية عىل النحو املطلوب.
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر أن برنام��ج الطائ��رة
 Eurofighterيؤم��ن أكرث من  100,000فرصة عمل
يف  400رشكة ،وتقوم Eurofighter Jagdflugzeug
 GmbHب��إدارة الربنام��ج نياب��ة ع��ن رشكائه��ا
Finmeccanica - AleniaAermacchi, BAE
 Systems and Airbus Defence and Spaceيف
أملانيا وإسبانيا .ومنذ تسليم أول طائرة Eurofighter
 Typhoonلسالح الجو املليك الربيطاين يف عام 2003
تم تسليم عدد إجاميل قدره  436طائرة لست دول،
وتسجيل  300,00ساعة طريان•

حتليل إسرتاتيجي
حتية إجالل جلند الوطن
أينام تذهب يف وطننا الغايل من مرشقه إىل مغربه فإنك ال تحس إال بش��عور جند الوطن باستعدادهم التام للدفاع عن
وطنهم ومبادئه التي يقوم عليها ،وال ترى كذلك إال إحس��اس الفخر واالعتزاز من عائالتهم وأقاربهم تجاه املس��ؤولية
الكبرية امللقاة عىل عاتق أبنائهم تجاه وطنهم .ويا له من شعور تنحني من أجله الرقاب حمداً وشكراً لله الواحد األحد
ع�لى أنن��ا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لدينا حامة وطن ال يكلون وال ميل��ون عن تلبية نداء الوطن .رحم الله من
استشهد منهم ،وحفظ ونرص وأعز من هو يف الصفوف لنرصة الحق أينام كانوا.
ال يخف��ى ع�لى أحد بأننا يف اإلمارات فخورين كل الفخر بأبنائنا الذي لبوا نداء الوطن .إن دولة اإلمارات بوقوفها مع
رص الحق يك ال يتفىش
الش��عب اليمني يف مواجهة أعدائه إمنا تثبت للعامل أنها دولة مس��ؤولة يف النظام الدويل وأنها تن ُ
الباطل،
وتقف مع املظلوم يك ال ينترص الظامل .إن صوت الباطل كاد أن يصبح اليوم هو الصوت املدوي يف عاملنا العريب
ُ
بعد أن وجد قوته يف العراق وسوريا ولبنان وليبيا ،والحت له الفرصة يف مرص واليمن والبحرين .فلوال وقوف أهل الحق
مع إخوانهم يف مرص واليمن لفُتح فيها باب الفساد ودق ناقوس الخطر كام هو الحال يف العراق وسوريا.
إن جن��د اإلمارات يرفعون اليوم راية الحق يف اليمن ليكرسوا بها ش��وكة الظلم .فالحوثيون املتأدلجون ومعهم أتباع
صالح املتنفعون يرفعون ش��عارات إلقامة مين يرض بأمن املنطقة الخليجية بأرسها .فالحوثيون يريدون بس��يطرتهم عىل
اليمن فرض أجندتهم إلقامة جمهورية إسالمية عىل غرار ما هو موجود لدى ُمساندهم األول جمهورية إيران اإلسالمية.
فالهدف القريب فرض س��يطرتهم عىل اليمن ،وهدفهم األبعد هو نرش فكرهم املدعوم من قبل إيران للمنطقة بأرسها
مبا يف ذلك فرض سيطرتهم عىل أرض الحرمني الرشيفني مبكة واملدينة ،ومن بعدها ـ ال سمح الله ـ حدث وال حرج.
فام يقوم به جند اإلمارات البواس��ل ومعهم إخوانهم من أفراد قوات اململكة العربية الس��عودية املس��لحة هو من
أجل حامية أمن الخليج العريب من أفكار ومش��اريع هدامة تحوم حوله وتستهدف أمنه واستقراره .فالإلمارات مصلحة
يف املش��اركة من أجل دحر مثل تلك املش��اريع متاماً كام أن لها مصلحة يف دحر مش��اريع أخرى مثل مرشوع القاعدة أو
داعش أو اإلخوان املس��لمني ،فكلها
مش��اريع تدور يف ذات دائرة مسعى املرشوع الحويث الساعي لزعزعة أمن واستقرار
ٌ
دول منطقة الخليج العريب بهدف تحقيق مآرب تخدم كل مرشوع بذاته.
نعم إن دولة اإلمارات دولة اعتدال وتسامح ولكن ال ميكن ملثل هذا األمر أن يستمر إال إذا ما تم رفع راية املواجهة
لكل ما ميكن أن يرض بفكر االعتدال والتسامح القائم .إن أمن الدول ال يرتبط بالتهديد املبارش واآلين ألراضيها وحسب
بل أن أمنها يرتبط أيضاً باألمن واالستقرار يف مناطق أخرى .إن الحوثيون والقاعديون والداعشيون واإلخوان املسلمون
ال يدعون إيل االعتدال والتس��امح وإمنا يريدون مسحه لصالح نرش فكرهم املتشدد والرافض للتسامح وقبول اآلخر ،أي
أنهم يهددون طبيعة شكل الحياة التي ننعم بها يف دولنا اليوم ،لذلك وجب الوقوف ضدهم ومنعهم من النجاح حتى
ال يصلنا رضرهم ويصبح األمر مستحيل املعالجة فيام بعد .لذلك تقف دولة اإلمارات موقف الحزم يف اليمن ويف سوريا
ويف العراق ويف ليبيا ويف مرص ويف لبنان ويف البحرين وذلك نرص ًة ودفاعاً عن مرشوعنا الحضاري وعن طبيعة منط حياتنا
من خطر مثل تلك املشاريع التدمريية .وعليه نقف اليوم وقفة إجاللٍ وتقدي ٍر لقواتنا املسلحة املشاركة يف عمليات نرصة
الحق يف مواجهة الظلم والتشدد•

بقلم:
د .حممـد بن هويـدن
أستاذ العالقات الدولية املشارك
ورئيس قسم العلوم السياسية
جامعة اإلمارات

binhuwaidin@hotmail.com
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سالح اجلو امللكي األردين يختار نظام تدريب الطائرة Pilatus PC-9 M
نظام فعال من حيث التكلفة يوفر التدريب األساسي واملتقدم للطيارين
أعلنت رشك��ة  Pilatus Aircraftمؤخرا ً بأن س�لاح
الج��و املل�كي األردين  RJAFق��د وقع عق��دا ً لرشاء
تس��ع طائرات تدريب من طراز .Pilatus PC-9 M
ويشمل النظام أيضاً نظام محاكاة ،ومعدات تدريب،
ومجموعة دعم لوجستي شاملة.

وحرص��اً من س�لاح الجو املل�كي األردين عىل
تحديث مراف��ق تدريب الطياري��ن ،فقد اختار
نظام  ،Pilatus PC-9 Mعلامً أنه س��يوفر نظاماً
ع��ايل األداء وفعاالً من حي��ث التكلفة من أجل
التدريب األس��ايس واملتق��دم للطيارين .وقد تم
منح أمر الرشاء بعد عدة سنوات من املفاوضات،
خرج منها نظام  PC-9 Mفائزا ً أخريا ً.
قال أوسكار ج .شوينك ،رئيس مجلس اإلدارة
يف رشك��ة بيالت��وس" :إن م��ن دواعي س��عادتنا
الغام��رة أن نرحب بس�لاح الج��و املليك األردين
كعض��و جدي��د يف أرسة بيالتوس ،كام يس��عدين
أيضاً أن تفوز بيالتوس بالعقد عىل عدة منافسني
دوليني آخرين ،وأنه يف الجولة األخرية ،قام سالح
الجو املليك األردين باختيار طائرة  PC-9 Mعىل
جميع الطائرات األخرى".
بينام ق��ال ماركوس بورش ،الرئي��س التنفيذي
لرشك��ة بيالت��وس" :إننا س��عداء حق��اً أن يكون
لدين��ا عميل جدي��د ،ونحن عىل ثق��ة بأن هذا
الرشاء سيش��جع الق��وات الجوي��ة األخرى عىل
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يعترب PC-9 M
نظامًا للتدريب
أثبت كفاءته وسبق
استخدامه بالفعل
من قبل العديد من
القوات اجلوية يف
جميع أنحاء العامل
التفكري ب�شراء طائراتن��ا التدريبي��ة "بيالتوس"
الفعالة لتلبية االحتياج��ات التدريبية لطياريهم
يف املس��تقبل .وميثل هذا الق��رار دليالً آخر عىل
أننا مزود من الطراز العاملي لطائرات التدريب".

نظام تدريب عايل الكفاءة

يعت�بر  PC-9 Mنظاماً للتدري��ب أثبت كفاءته
وس��بق اس��تخدامه بالفعل من قبل العديد من
الق��وات الجوية يف جميع أنحاء العامل .وس��وف
يك��ون نظام  PC-9 Mالذي حصل عليه س�لاح

الجو املل�كي األردين جاهزا ً للتس��ليم اعتبارا ً من
يناي��ر  ،2017كام سيش��كل العم��ود الفقري يف
املس��تقبل لتدري��ب الطيارين املكلف�ين بقيادة
أحدث جيل من الطائرات العسكرية.
وقد استعدت رشكة بيالتوس ألن تقدم لسالح
الجو املل�كي األردين أرقى مس��توى من الجودة
الس��ويرسية ،وس��وف تعمل معهم ع�لى تنفيذ
نظام التدريب األمث��ل الحتياجاتهم فيام يتعلق
بتدريب الطيارين األسايس واملتقدم.
تعت�بر طائ��رة  – Pilatus PC-9 Mوهي
من��وذج بديل م��ن طائ��رة – Pilatus PC-9
طائ��رة ذات محرك مروح��ي توربيني واحد،
ومنخفضة الجناحني ،ومقع��د مزدوج تراديف.
وه��ذه الطائ��رة – امل��زودة مبح��رك مروحي
توربين��ي م��ن ط��راز Pratt and Whitney
 - PT6A-62مصم��م لتوف�ير تدريب متقدم
للطيارين ودعم جوي وثيق.
وهي مجهزة بحزمة إلكرتونيات طريان ترادفية
ش��املة للط�يران اآليل والطريان امل��ريئ من أجل
املالحة واالتصال والتميي��ز .وباإلضافة إىل ذلك،
متتلك الطائرة إلكرتونيات طريان حديثة ،تش��مل
شاش��ة عرض رأسية  ،HUDونظام أجهزة طريان
إلكرتونية  ،EFISإىل جانب كريس نجاة من طراز
•Martin-Baker CG-A

 DynCorpتقدم الدعم لقسم الطائرات يف مركز احلرب اجلوية البحرية األمريكي
تستمر الشركة يف تقدمي خدمات الصيانة واللوجستيات

تم منح رشكة  DynCorp International: DIبتعديل
عقد لالس��تمرار يف تقديم دعم الصيانة واللوجس��تيات
للط�يران يف مرك��ز الح��رب الجوي��ة البحرية – قس��م
الطائ��رات ،يف باتوكس��نت ريف��ر بوالي��ة مرييالند ،يف
الواليات املتحدة األمريكية ،قيمة تعديل العقد 104.1
مليون دوالر.
رصح س��تيفن ،رئي��س رشك��ة DynCorp
 ،Internationalبقول��ه" :لق��د قام فريقن��ا يف باكس
ريفر بكل فخر بدعم البحرية األمريكية عىل مدى أكرث
من أربعة عق��ود ،ونحن يف الواقع نقدر عالقاتنا داخل
مجتمع ماريالند الجنويب ومع هذا العميل املهم".

صيانة وخدمات ميدانية

س��وف تس��تمر داين كورب يف توفري خدمات الصيانة
ألس��طول طائ��رات االختب��ار والتقيي��م التاب��ع لجناح
االختبارات البحري ،وملدرسة طياري اختبارات البحرية
األمريكي��ة ،ويش��مل ذلك كاف��ة الطائ��رات املروحية
والثابت��ة األجنحة واألخ��ف من الهواء وغ�ير املأهولة
املوج��ودة يف املوقع من أجل االختب��ارات يف املرشوع،
فضالً عن الطائرات املدني��ة العابرة ،املؤجرة والتي تم
اختبارها ،وم��ن ثم تم تخصيصها لقس��م الطائرات يف
مركز الحرب الجوية البحرية .وس��وف تقوم رشكة داين
كورب بإجراء دراس��ات عىل إمكانية الدعم  /السالمة،
والدوري��ات الخارجي��ة لس�لامة الطائ��رات واحت��واء
الترسب ،وخدمات جر الطائرات.
وكان قد تم أصالً ترس��ية عقد بقيمة التكلفة مضافاً
إليه��ا األتعاب الثابتة يف أغس��طس  ،2011ويعترب هذا
التعدي��ل للعقد ه��و األخري م��ن أصل أربع س��نوات

اختياري��ة ،وتقدر قيم��ة العقد اإلجاملي��ة بنحو 490
مليون دوالر أمرييك.
وعالوة عىل ذلك ،فسوف تستمر مروحيات الجيش
األمري�كي يف مواق��ع وراء البح��ار يف تلق��ي الصيان��ة
امليداني��ة والداعمة م��ن رشكة داين ك��ورب مبوجب
مامرس��ة أحد خي��ارات العقد .ومن املق��رر أن تتلقى
املروحيات املنترشة يف الخارج ،مثل  ،CH-47خدمات
ميدانية من رشكة داين كورب.
وت��أيت ه��ذه الخدم��ات مبوجب خي��ار تعاقدي يف
عقد س��ابق من قيادة إدارة ال��دورة الحياتية للطريان
والصواريخ لدى الجيش األمرييك ،وتس��اوي قيمتها 56
مليون دوالر أمرييك.

دعم العمالء

ق��ال جيم��س مايلز ،كبري ن��واب الرئي��س ،لدى رشكة
" :DynAviationمتتل��ك رشكة داين كورب خربة تصل

إىل عرشات الس��نني يف مجال الصيانة امليدانية للطريان
العس��كري .وإن تفانينا يف دعم هذا العميل ،فضالً عن
املجتمع الدويل يف كل منطقة ،هو أمر يفتخر به أعضاء
فريقنا كثريا ً".
س��يتم إجراء خدم��ات الصيانة باملس��توى امليداين
والداعم وفقاً لإلصدارات والتوجيهات الفنية الراس��خة،
وسوف تشمل تركيب أوامر عمل التعديالت ودعم فرق
الطريان القتايل.
وسوف تتلقى أيضاً أكرث من أربعني طائرة تقريباً من
مركز الرضبات البحرية والحرب الجوية يف نيفادا دعامً
لوجستياً وصيانة من رشكة داين كورب .وآخر أمر مهام
ت��م تلقيه من أجل الخدمات له ف�ترة محددة للتنفيذ
هي عام واحد ،وقيمة عظمى تبلغ  44.5مليون دوالر.
وق��د قالت الرشكة إن أم��ر املهام ينضوي تحت ظل
عقد تس��ليم غري محدد  /كمية غ�ير محدودة ،وقد تم
إصداره يف السابق دعامً للمركز يف نيفادا•
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تقارير

 Northrop Grummanتوفر وصلة البيانات MADL
ملشاة البحرية األمريكية
يسمح رابط االتصاالت للطائرات بتنسيق التكتيكات سرًا
بعد إنجاز فيلق مش��اة البحرية األمريكية قدرات نظام  MADLلالتصاالت واملالحة

التشغيل األولية  IOCلطائرة  ،F-35Bتبني أن شكل
موجة وصلة البيان��ات املتعددة املتطورة MADL
ال��ذي طورت��ه رشك��ة Northrop Grumman
 ،Corporationيعترب قدرة قتالية رئيسية لربنامج
.F-35 Lightning II
وتعت�بر وصل��ة البيان��ات املتع��ددة املتط��ورة
 MADLوصلة اتصاالت اتجاهية تس��مح لطائرات
الجيل الخامس بالتواصل وتنس��يق التكتيكات رسا ً.
وقد تجاوزت ه��ذه الوصلة  MADLمعدل 1000
س��اعة طريان أثناء اختبار طائ��رة  F-35من إنتاج
لوكهيد مارتن.
أعلن س�لاح مش��اة البحرية عن طائ��رة اإلقالع
القصري املس��افة والهب��وط العمودي  STOVLمن
ط��راز  ،F-35Bوأول رسب ه��و رسب املقات�لات
الهجومية البحرية  ،VMFA-121املعروف باس��م
الفرس��ان الخ�ضر والذي ينش��ط رس��مياً من 31
يوليو .وقد تم تجهي��ز رسب  ،VMFA-121ومقره
يف املحطة الجوية لس�لاح البحري��ة "يوما" ،بوالية
أريزونا ،بعرشة طائرات.
قال��ت جين��ي هيلغر ،نائ��ب الرئي��س واملدير
العام لقس��م االتصاالت يف رشكة نورثروب غرومان
لنظ��م املعلوم��ات Northrop Grumman
" :Information Systemsإن اإلنج��از الناج��ح
لقدرات التشغيل األولية يؤكد عىل جهود نورثروب
جروم��ان الت��ي مىض عليه��ا أكرث من  10س��نوات
لتعزيز االتصال بني طائرات الجيل الخامس".
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ويعترب نظام  MADLجزءا ً من إلكرتونيات الطريان
املدمجة لالتص��االت واملالحة وتحديد الهوية CNI
يف طائرة  F-35من إنت��اج رشكة نورثروب غرومان،
وعنرصا ً مهامً من إصدار برمجيات طائرة  F-35بلوك
 .2وقد قامت رشكة نورثروب غرومان بتسليم 181
نظاماً لالتصاالت واملالحة وتحديد الهوية  CNIإىل
لوكهيد مارتن ،املتعهد الرئييس لطائرة .F-35
ت��م اس��تخدام نظ��ام  MADLباس��تمرار ،منذ
أغس��طس  ،2012لدع��م مجموع��ة متنوع��ة من
األهداف التطويرية والتشغيلية أثناء االختبارات يف
قاعدة ادواردز للقوات الجوي��ة يف كاليفورنيا .وقد
تتوجت اختبارات نظام  Block 2B MADLبقيام
أربع طائ��رات  F-35بالربهنة عىل أن البيانات التي
تم متريرها بني الطائ��رات عرب نظام مادل ميكن أن
ترتبط مع البيانات من أجهزة االستش��عار بطائرات
 F-35األخ��رى وأن تلتحم لتش��كل ص��ورة للوعي
الظريف املوحد عىل شاشات قمرة القيادة.
وأضاف��ت هيلغ��ر ،مستش��هدة بسلس��لة م��ن
اختب��ارات الط�يران التش��غيلية يف إط��ار برنام��ج
استعراض تقنية قدرات  Jetpackاملشرتكة :JCTD
"باإلضاف��ة إىل ذلك ،يق��وم نظ��ام  CNIمن إنتاج
نورث��روب غروم��ان أيض��اً بتوفري قدرات أساس��ية
لتب��ادل البيانات الش��بكية والتش��غيل البيني غري
املس��بوق للجيلني الراب��ع إىل الخامس ".وقد قامت
رشكة نورثروب غرومان  -كجزء من برنامج Jetpack
 ،JCTDبتطوي��ر الالس��ليك املع��رف بالربمجي��ات

 Freedom 550والذي يس��د الثغرات يف التشغيل
البيني للمنصات بني الجيلني الرابع والخامس.
ويوفر نظ��ام نورثروب جروم��ان املدمج CNI
لطياري طائ��رات  F-35ق��درات مكافئة ألكرث من
 27نظام��اً فرعياً من أنظم��ة إلكرتونيات الطريان.
ويس��مح التصمي��م – من خالل اس��تخدام تقنيته
الالس��لكية املعرفة بالربمجي��ات والرائدة يف مجال
صناعته��ا – بالتش��غيل املتزام��ن لع��دة وظائف
حيوية ،مع تقليل الحجم والوزن والقدرة املطلوبة
ع�لى منت الطائرة املقاتلة املتقدمة .وتش��مل هذه
الوظائف تحدي��د الصديق من الع��دو ،والتحديد
التلقايئ للنق��اط املقصودة بالط�يران ،واالتصاالت
الصوتي��ة والبيان��ات املختلف��ة ،مب��ا يف ذلك نظام
 ،MADLال��ذي ت��م اعت�ماده من قب��ل مجلس
الرقاب��ة ع�لى املتطلبات املش�تركة ،التاب��ع لوزارة
الدفاع األمريكية ،الس��تخدامه عىل جميع املنصات
املنخفضة التي ميكن مالحظتها.
تقوم رشكة نورثروب غروم��ان – بوصفها عضوا ً
يف فري��ق صناع��ة الطائ��رة  F-35بقي��ادة لوكهيد
مارتن -تننفيذ نس��بة كبرية م��ن األعامل املطلوبة
لتطوير وإنتاج الطائ��رات .كام تقوم رشكة لوكهيد
مارتن بتطوير ثالثة مناذج من طائرة  F-35للقوات
املسلحة األمريكية و 11منوذج لدول أخرى .وتعترب
طائ��رة  F-22 Raptorوطائ��رة F-35 Lightning
 IIطائ��رات الش��بح من الجيل الخام��س الوحيدة
العاملة يف العامل ،بينام تشمل طائرات الجيل الرابع
تشمل مقاتيل الجيل الرابع  F-15و F-16و•F-18

جملس األمن ..وسؤال اإلصالح
يحت��ل مجل��س األمن مكانة بارزة ضمن األجهزة الرئيس��ية لألمم املتحدة ،ذل��ك أن امليثاق خوله اختصاصات
وس��لطات واسعة يف سبيل تحقيق الس��لم واألمن الدوليني ،فهو الذي يحظى بسلطة اإلقرار بالحاالت املهددة
أو املخلة بالس��لم واألمن الدوليني أو وقوع حاالت العدوان ،كام يحتكر س��لطة اس��تعامل الوس��ائل الزجرية
ملواجهة القامئني بهذه األعامل؛ سواء يف شقها املتعلق باستعامل القوة العسكرية أو بإعامل الضغوط االقتصادية
والسياسية ..األخرى ،كام أن قراراته تتميز بقيمتها القانونية وقوة نفاذها.
وخالف��اً للجمعية العامة لألم��م املتحدة التي يكون التمثيل فيها متاحاً لكاف��ة أعضاء األمم املتحدة عىل قدم
املساواة؛ يتكون مجلس األمن من خمسة عرش عضواً؛ خمسة منهم دامئون (الصني الشعبية ،وفرنسا ،وبريطانيا،
والواليات املتحدة ،وروسيا) وميلكون حق االعرتاض ،وعرشة غري دامئني؛ يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة
بصفة دورية وال ميلكون هذا الحق.
تتنوع الس��بل التي يعتمد عليها املجلس يف س��ياق تسوية املنازعات وحفظ السلم واألمن الدوليني؛ بني إعامل
مقتضيات التس��وية الس��لمية ،أو تدبريها بش��كل زجري؛ وبخاصة إذا ما تم تكييف النزاع من قبل هذا الجهاز
مبوجب املادة  39من امليثاق ،باعتباره يهدد السلم واألمن الدوليني أو يخل بهام أو باعتباره عمالً عدوانياً.
ألقت ظالل الحرب الباردة عىل هذا الجهاز ،وأسهمت بشكل كبري يف عرقلة مهامه ،األمر الذي حال دون تطبيق
نظام األمن الجامعي رغم وجود حاالت دولية خطرية؛ بفعل اإلقبال املكثف عىل استعامل حق الفيتو ،وهو ما
حدا باألمم املتحدة إىل البحث عن س��بل جديدة لتجاوز شلل املجلس ،ويتعلق بتطوير وتدعيم دور الجمعية
العامة يف مجال املحافظة عىل السلم واألمن الدوليني؛ عرب تبني الجمعية ذاتها لقرار "االتحاد من أجل السلم"
ع��ام  ،1950وال��ذي يتيح لها تحمل التزامات األم��م املتحدة املرتبطة باملحافظة عىل الس��لم واألمن الدوليني
يف حال��ة عجز املجلس عن أداء واجباته املتعلقة بهذا الش��أن؛ جراء اس��تخدام أعضائ��ه الدامئني لحق االعرتاض
(الفيتو) ،إضافة إىل إحداث عمليات لحفظ السالم يف مناطق مختلفة من أرجاء العامل.
وإذا كان��ت الظرفي��ة الدولية التي متخضت عن نهاي��ة الحرب الباردة ،وما تالها من انف��راد الواليات املتحدة
األمريكية بالس��احة الدولية ،قد س��محت بتفعيل هذا الجهاز بعد زهاء نصف قرن من الجمود ،فإن املامرسة
الدولي��ة وم��ن خالل مقارب��ة املجلس للعديد من املنازع��ات والقضايا الدولية ،أثبتت مبا ال ش��ك فيه أن هذا
التفعي��ل تم بش��كل منحرف وعىل حس��اب مقومات املرشوعية الدولية ،وكش��فت عن مكام��ن خلل قانونية
وسياسية يف هذا الجهاز ،فقد متيز تدبري املجلس ملختلف األزمات الدولية باالنتقائية تارة واالنحراف تارة أخرى.
فهناك منازعات وأزمات تدخل فيها بشكل فعال ،وأخرى بشكل منحرف ،بينام بقيت قضايا أخرى عىل الهامش
ومهملة من جانبه؛ كام هو الش��أن بالنس��بة للقضية الفلس��طينية ،وهو ما يربز م��دى ارتباط هذه التحركات
مبصالح القوى الدولية الكربى داخل املجلس.
ولع��ل ه��ذا ما بلور رأياً قوياً ما فتئ يدفع باتجاه املطالبة بإصالح املجلس ضمن رؤية إصالحية ش��املة لألمم
املتحدة ،بصورة تس��مح بخلق قدر من التوازن والتكامل يف عمل أجهزة املنظمة؛ وبتطبيق املرشوعية الدولية
بصفة موضوعية وسليمة؛ تنسجم وحجم التحديات واملتغريات التي يشهدها املجتمع الدويل.
ذلك أن تشكيلته الحالية تعكس يف واقع األمر موازين القوى التي أفرزتها الحرب العاملية الثانية؛ يف حني؛ هناك
م��ن طالب بإحداث جيش مس��تقل تابع للمنظمة؛ وبإلغاء حق النقض(الفيت��و) والعضوية الدامئة ،باعتبارهام
يتناقضان مع مبدأ املساواة يف السيادة الذي أكد عليه امليثاق•

بقلم:
د .إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية يف
جامعة القاضي عياض؛
مراكش
drisslagrini@yahoo.fr
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شركة  MBDAتعرض ُمستجيبًا ليزريًا بنجاح

يُ ّ
مكن هذا اإلجراء من االشتباك بسرعة مع أهداف صغرية وخفيفة احلركة

عرض��ت مؤخ��را ً رشك��ة MBDA Deutschland
ُمس��تجيباً ليزرياً يلتق��ط ،ويطارد ،ويدم��ر الطائرات
الصغ�يرة بدون طي��ار ذات الطريان الح��ر ،وهي املرة
األوىل التي تس��تعمل فيها ه��ذه النوعية من التقنية.
لقد ت��م تدمري الطائ��رات بدون طي��ار الصغرية هذه
خالل ثوان م��ن بدء االختبار ،ال��ذي جرى يف منطقة
االختبارات الخاص��ة برشكة ،MBDA Deutschland
يف مدينة "رشوبنهاوزن" ،أملاني��ا .كانت الطائرة بدون
طيار تناور يف منطقة اله��دف عىل ارتفاع حوايل 500
مرت ،وقد أثبت هذا االختبار مقدرة املستجيب الليزري
عىل االش��تباك مع أه��داف حقيقية م��ع توفري الدقة
والرسعة والسالمة.
متثل الطائرات الصغ�يرة التجارية بدون طيار نوعاً
جديدا ً من التهديد بحيث يكون من املستحيل تقريباً
التغلب عليه باستخدام املستجيبات التقليدية .يف عام
 ،2013تحطمت طائرة صغرية بدون طيار عىل مسافة
مرتين فقط من مكان تواجد املستشارة األملانية "أنجيال
مريكل" وعدد من الش��خصيات األخ��رى املهمة خالل
حمل��ة انتخابية كان��ت تجري يف مدينة "دريس��دن"،
أملانيا .ويف فرنس��ا فقط ،تم تسجيل أكرث من  60رحلة
بهذا النوع من الطائرات فوق مواقع مهمة منذ أكتوبر
 .2014وال ميكن س��وى ألنظمة أس��لحة ليزرية دقيقة
وقابل��ة للتطوي��ر أن تحمي األحداث املهم��ة والبنى
التحتية الحساسة.

مستجيب ليزري عايل الدقة

ميك��ن وصف املقارب��ة التقنية لرشك��ة  MBDAعىل
أنه��ا إجراء مط��اردة عايل الدقة متع��دد املراحل ،مع
مس��تجيب ليزري يضم عدة مصادر ليزرية يف ش��عاع
ليزري واحد وذلك باس��تخدام مبدء االقرتان الهنديس.
متكّن هذه العملية من االش��تباك وبشكل موثوق مع
أهداف صغرية خفيفة الحركة باس��تخدام مس��تجيب
ليزري واحد فقط.
لق��د أثبت��ت الرشك��ة األداء الوظيف��ي املمت��از
للمس��تجيبات الليزرية الخاصة بها ضمن طيف واسع
من االختب��ارات التي أجرتها .يف الع��ام  ،2012قامت
الرشكة بعرض عميل يتضمن سلس��لة عملياتية كاملة،
ب��دءا ً من اكتش��اف الهدف  -وهو هن��ا قاذف هاون
مصطنع  -وصوالً إىل االشتباك مع الهدف ،عىل مسافة
تصل إىل  2.5كم.
باإلضاف��ة لذلك ،فإن رشكة  MBDAتدرس خيارات
التسليح الليزري ملنصات محمولة عىل املاء ،ومفاهيم
مس��تجيبات ليزرية أرضي��ة متحرك��ة ،تتمتع مبصادر
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تدرس شركة
 MBDAخيارات
التسليح
الليزري ملنصات
حممولة على
املاء ومفاهيم
مستجيبات ليزرية
أرضية متحركة

طاقة قوية ،وتغطية كاملة حتى  360درجة ،وهيكلية
نظام مفتوح للحامية عىل املدى املغلق واملتوسط ضد
األه��داف املتمثلة بالطائرات ب��دون طيار والصواريخ
وقذائف الهاون.
تُعت�بر الرشكة واحدة م��ن ال�شركات الرائدة عىل
مس��توى العامل يف تطوير وإنتاج أنظمة الدفاع الجوي
والصواريخ املوجهة للجيش والبحرية والقوات الجوية
األملانية .كام أنه��ا تُعترب من الرشكات الرائدة عامليا يف
حقل املس��تجيبات الليزرية عالية الطاقة وهي تتمتع
بخربة وتجربة اكتسبتها عىل ما يزيد عىل  40عاما من
البحث والتطوير الصناعي يف هذا الحقل.
تقدم رشكة  MBDAخدماتها ألكرث من  90جيش��اً
ح��ول الع��امل ،وتوفر املجموع��ة طيفاً م��ن  45نظاماً
صاروخي��اً ومنتج��ات إج��راءات مضادة قي��د العمل
والتشغيل ،باإلضافة إىل أكرث من  15نظاماً آخر ال يزال
قيد التطوير•

نظام الهبوط اآليل القابل لالنتشار من إنتاج شركة Thales D-ILS
يتميز النظام بتجربة هبوط مؤكدة يف سائر األحوال اجلوية
ف��ازت رشك��ة  Thalesبعقد م��ن القوات
الجوي��ة األمريكية لتقدي��م أنظمة هبوط
آلية قابلة لالنتشار ،وس��وف يتم استخدام
األنظم��ة يف بيئات املط��ارات حيث تكون
القدرة عىل توفري التوجيه الدقيق للطائرات
عند االقرتاب النهايئ أثناء عدم وضوح الرؤية
أو تدين مستوى األحوال الجوية ،مع القدرة
يف الوقت نفس��ه عىل اإلنش��اء والتنش��يط
والتحليل وتغيري املكان  -يف منتهى األهمية.
ويتطلب عق��د القوات الجوي��ة من رشكة
 Thalesأن تقوم باختبار وتس��ليم األنظمة
املصنع��ة والجاه��زة مع التدري��ب واملواد
بحلول يولي��و  ،2018بحيث يقود ذلك إىل
ق��رار محتم��ل للمرحلة ج للب��دء باإلنتاج
األويل مبعدل منخفض.
وس��وف ميثل نظام الهب��وط اآليل القابل
لالنتش��ار  Thales D-ILSم��ن إنتاج رشكة
تالي��س ما يكافئ نظام الهبوط اآليل الثابت
يف املط��ارات التكتيكي��ة واملناطق املتنوعة
بيئياً ،مثل مناطق جهود اإلغاثة اإلنس��انية
أو يف حال الكوارث الطبيعية.
ويعترب نظام  Thales D-ILSنظاماً جاهزا ً
لالستخدام التجاري  COTSيرتكز تصميمه
عىل نظام  ،Thales ILS 420وهوعبارة عن
نظام هب��وط آيل  ILSثابت القاعدة وثنايئ
الرتددات ،وهو الجيل املستقبيل لنظام ،ILS
بوجود أكرث من  700نظام ثابت القاعدة تم
اختيارها عىل الصعيد العاملي لالستخدامات
املدنية والعسكرية.
يشمل العقد تس��ليم وحدتني منوذجتني
لإلنتاج ،إىل جان��ب طلبيتني فنيتني ووثائق
فني��ة مبدئي��ة ،وتطوي��ر وإدارة للتدريب،
وتحلي��ل للنظ��ام ،واألع�مال املعامري��ة
والهندس��ية ،ودع��م املقاول�ين .وتخط��ط
القوات الجوية األمريكية لرشاء ما يصل إىل
 38نظاماً عرب السنوات القادمة.

قدرات الهبوط الدقيق املرن

ق��ال أالن بيليجرين��ي ،الرئي��س واملدي��ر
التنفيذي لرشكة تاليس يف الواليات املتحدة
األمريكية" :س��وف تحصل القوات الجوية
األمريكي��ة مع نظام الهب��وط اآليل Thales
 ،D-ILSع�لى ق��درات الهب��وط الدقي��ق

املرن والقابل للتعديل والتكييف ،والس��هل
الدعم ،الذي سيكون مبقدور جميع طائرات
التحالف واملشرتكة واملدنية املجهزة بنظام
الهبوط اآليل القابل لالنتش��ار استخدامه يف
جميع أنحاء العامل.
لنظ��ام الهب��وط اآليل القابل لالنتش��ار
 ILS 420أكرث م��ن  700نظام تم بيعها يف
أنح��اء العامل ،وهومعتم��د للعمليات وفقاً
ملنظم��ة الط�يران املدين الدولي��ة ،الفئات
األوىل والثاني��ة والثالث��ة ،ويتميز بتجربة
هب��وط مؤكدة يف جميع أح��وال الطقس.
كذلك يحظى النظام أيضاً بتصاميم ألشكال
نظ��ام التحكم واملراقبة ع��ن بعد صديقة
للمس��تخدم ومتنوعة االس��تخدامات ،كام
أن��ه يتمت��ع باملقاوم��ة العالي��ة لألحوال
الجوي��ة القاس��ية ،ويأيت بأح��دث تصميم
تقن��ي يف الحالة الصلبة يتمي��ز باملوثوقية
وثبات اإلشارة.

املزايا الرئيسية للنظام

تش��مل املزاي��ا الرئيس��ية :أكال تصامي��م
هوائيات مرن��ة وقابلة للتعدي��ل ،وتعديل
الط��ور ملح��دد املواقع ،وغط��اء للهوائيات
بفتحة متوسطة وواسعة ،وخيارات ترددات
مف��ردة  /ثنائية ،وحل��ول ملحددات املواقع
 LLZو  ،GPوشكل قابل للتعديل واالنتشار
إلكرتونياً مصمم للتس��ليم من خالل طائرة
 C-130أو حمولة معادل��ة وأجهزة مراقبة
للحقول القريبة والبعيدة متاحة ،مبا يف ذلك
موقع أجهزة مراقبة ممر وعرض املسارات.
متتل��ك رشك��ة تالي��س خربة واس��عة يف
تصمي��م وتوري��د أنظمة املالح��ة واملراقبة
بأش��كال تصاميم تلبي االحتياجات املميزة
للعم�لاء يف أنحاء العامل .وع�لى مدى أكرث
من  80عاماً عق��دت رشكة تاليس رشاكات
م��ع إدارة الط�يران الفيدرالي��ة األمريكية،
ووزارة الدفاع األمريكية ،فضالً عن مزودي
الخدمات املالحية واملطارات يف جميع دول
العامل .واليوم ،نجد أن  99باملائة من أنظمة
الهب��وط اآللية يف املط��ارات األمريكية هي
أنظمة م��ن إنتاج رشكة تاليس ،وهناك أكرث
من  7,000نظام تاليس للمساعدة املالحية
منترشة يف أنحاء العامل•
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 Rockwell Collinsتكشف النقاب عن نظام حتديد االجتاهات DF-500
يوفر إمكانيات متقدمة ويقلل من زمن البحث
عرض��ت رشك��ة  Rockwell Collinsنظامه��ا
الجديد  DF-500دايركش��ن فاين��در ،والذي بني
ع�لى النجاح الذي حققه س��ابقه يف مهام البحث
واإلنقاذ .SAR
يقوم نظام  DF-500عايل القدرة بالرتكيز عىل
إشارات االس��تغاثة بدقة وموثوقية غري مسبوقة.
يمُ كّ��ن هذا النظام الطائرة م��ن التقاط والتحديد
املبارش ملوضع إشارات امل ُرش��د الالسليك النشطة
ذات ال�تردد  406ميغ��ا هريتز الطارئ��ة امل ُحددة
للمواق��ع  ،EPIRBمام يس��مح للطواقم بالتوجه
مبارشة نحو األشخاص الذي يواجهون محنة ما.
يق��ول "تروي برن��ك" ،نائب الرئي��س واملدير
العام لقسم "الحلول املحمولة جوا ً يف Rockwell
" :Collinsعندم��ا يتعلّ��ق األم��ر مبه��ام البحث
واإلنق��اذ املحمولة جوا ً ،فإ ّن توف�ير الوقت غالباً
ما يعني الفرق بني جلب الش��خص حياً أو جلب
جثت��ه .له��ذا الس��بب ،تقوم مؤسس��ات البحث
واإلنقاذ املدنية والحكومية والعسكرية بتحديث
مق��درات إيج��اد االتج��اه يف الطائ��رات وذل��ك
باس��تخدام نظام  DF-500دايركش��ن فايندر من
رشكة ."Rockwell Collins

حامية وحصانة ضد التداخالت

يستبدل الجيل التايل من نظام  DF-500دايركشن
فايندر النظ��ام الس��ابق  ،DF-430والذي يخدم
عمليات البحث واإلنقاذ الحكومية والعسكرية يف
كافة املناطق عرب العامل .إن نظام  DF-500متوائم
بش��كل كامل رجعياً مع نظام  DF-430دايركشن
فايندنغ .إضافة لذلك ،فإ ّن الهوايئ الصلب مصمم
ليت��م خفضه يف حاضن األقس��ام يف نظام الهوايئ
الخ��اص "دي .إف –  "E 304دايركش��ن فايندنغ
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يقوم نظام DF-
 500بالرتكيز على
إشارات االستغاثة
بدقة وموثوقية
غري مسبوقة
وي ُ ّ
مكن الطائرة
من التقاط
والتحديد املباشر
ملوضع إشارات
ا ُ
ملرشد الالسلكي

املستخدم عىل نطاق واسع.
تمُ كّ��ن برامج التقنية الالس��لكية املحددة التي جرى
تطويرها لنظام  DF-500من الحصول عىل حساس��ية
أعىل وحصان��ة ضد التداخالت ،واالس��تقرار يف تحديد
االتجاهات.

ميزات جديدة

تتضمن امليزات الجديدة مسح متعدد القنوات ومراقبة
فورية ،باإلضافة إىل مس��ح رسيع وقابلية العمل البيني
م��ع بروتوكوالت االس��تغاثة الخاصة بالن��داء اإلنتقايئ
الرقمي الخاص مبش��اة البحرية  DSCونظام التعريف
اآليل  .AISمتكّن هندسة القنوات املتعددة الفريدة يف
هذا النظام م��ن مراقبة جميع الرتددات الرئيس��ية يف
وقت واحد وهو األمر الذي يس��مح بالكشف الرسيع
ألي إستغاثة أو إشارة طارئة أو نداءات سالمة يف أجهزة
الالس��ليك ذات الرتدد العايل جدا ً وأجهزة الالسليك ذات
الرتدد فوق العايل جدا ً.
يوف��ر النظ��ام  DF-500موامئ��ة كامل��ة م��ع كافة
الرتددات املع ّرفة الحالية واملس��تقبلية الخاصة بربنامج
 COSPAS-SARSATالعامل��ي ،وه��و نظام كش��ف
اإلب�لاغ ع��ن اس��تغاثات البح��ث واإلنقاذ ع�بر القمر
الصناعي وتوزيع املعلومات ،وميكن تحديثه إىل أشكال
موجية جديدة.
يتمتّع نظام  DF-500بوحدات عمل بشكل مستقل
أو وحدات خ��ط متكامل قابلة لالس��تبدال إلمكانيات
التداخ��ل العامل��ي ،م��ع ه��وايئ مس��طح ال يؤثر عىل
مجموعة ط�يران الطائ��رة .يعترب هذا النظ��ام متوائم
م��ع بصم��ة  DF-301E/DF-430ألع�مال التحديث
واإلص�لاح .ك�ما برهن نظ��ام  DF-500ع�لى أدائه يف
مختلف املنصات ،مبا فيها النظام املس��تقل أو بش��كل
متكام��ل مع الطائ��رات الحالي��ة .س��يتمتع املنقذون
بإمكانية الرتكيز عىل اإلشارات الصادرة عن طيف واسع
من منارات تحديد مواقع الطوارئ املدنية والعسكرية
املستخدمة حول العامل•

خفر السواحل األمريكي يختار أنظمة املالحة  BlueNauteمن Sagem
تعتمد هذه الوحدة على التقنية اإلبداعية للبوصلة اجلريوسكوبية
وقع اختيار خفر السواحل األمريكية مؤخرا ً عىل
رشك��ة  Sagemللمس��اهمة يف تحدي��ث أنظمة
املالحة عىل زوارق الخفر ذات املدى املتوسط من
طراز "ريليان��س"  .WMECووفقاً لبنود العقد،
فإنه س��يتم تزويد الزوارق م��ن طراز "ريليانس"
بنظ��ام "بلونوت" املرجع��ي للوضع واالتجاه من
رشكة .Sagem
يأيت ه��ذا األم��ر بعد أن اخت��ار خفر الس��واحل
األمرييك مس��بقاً وحدة "بلونوت" يف شهر أبريل من
أج��ل تقديم عدد  10من زوارق اس��تبدال الطافيات
املالحي��ة الجائلة للبحار من ط��راز "جانيبري" .WLB
تبلغ اإلزاحة يف زورق الخفر ذو املدى املتوس��ط من
طراز "ريليان��س"  1,145طن عند الحمولة القصوى،
ويبل��غ طوله  64مرت .يقدم هذا الن��وع من الزوارق
مدى يرتاوح بني س��تة إىل س��بعة أس��ابيع يف البحر،
ويُس��ند إليها مه��ام مكافحة التجارة غ�ير الرشعية،
و ُمراقبة منع التلوث ،وحامية املوارد السمكية ،ومهام
اإلنقاذ يف البحر.

جيل جديد وتقنية إبداعية

تعتمد وحدة املالحة "بلونوت" من الجيل الجديد
عىل التقني��ة اإلبداعية للبوصلة الجريوس��كوبية
النصف كروي��ة املرنانة .وكونها ت ُع��د فتحا تقنياً

عظيامً ،توفر النواة العطالية املبنية عىل أس��اس
البوصلة الجريوس��كوبية النص��ف كروية املرنانة
يف نظ��ام "بلون��وت" مي��زات منافس��ة مقارن��ة
بتقني��ات العطال��ة يف الجيل الس��ابق (البوصلة
الجريوس��كوبية امليكانيكية أو تلك التي تستخدم
األلي��اف الضوئية) ،وذلك في�ما يتعلّق بالتكلفة
اإلجاملي��ة لرشائها وتش��غيلها .تضم��ن البوصلة
الجريوس��كوبية النصف كروية املرنانة يف وحدة
"بلون��وت" الحصول ع�لى دقة عالي��ة جدا ً فيام
يتعلّق بالوضع واالتجاه.
كام تتميز وحدة "بلونوت" من رشكة Sagem
مبوثوقي��ة عالية ،وذلك من خالل متوس��ط زمني
ب�ين حوادث الفش��ل  MTBFيتخطى 100,000
س��اعة .ونتيجة لوجود البوصلة الجريوس��كوبية
النصف كروية املرنانة ،فإن النظام يتوافق بشكل
كيل مع الحاجات الناش��ئة للمالحة البحرية ،ومبا
يت�ماىش مع متطلبات املنظم��ة البحرية الدولية
 IMOواالتفاقي��ة الدولي��ة لس�لامة الحي��اة يف
البح��ر  .SOLASإن خصائ��ص العم��ل الخاصة
بهذه الوحدة تجعل منها مناس��بة بش��كل مثايل
للتطبيق��ات البحري��ة ،بدءا ً م��ن زوارق البحث
العلمي وس��فن الدعم البح��ري ،وصوالً إىل خفر
السواحل وقوات الرشطة البحرية.

وبفض��ل البوصل��ة الجريوس��كوبية اله��زازة
التمزيقي��ة ،ف��إن "بلون��وت" تتخط��ى األداء
واملتطلب��ات البيئي��ة للمنظمة البحري��ة الدولية
وميكن إدماجها بس��هولة يف مختل��ف املنصات.
باإلضاف��ة لذل��ك ،وبالنظ��ر إىل موثوقي��ة جهاز
االستشعار املميز وامل ُثبت فيها ،فإن "بلونوت" ال
تحتاج إىل الصيانة وبالتايل فهي تقلل من التكلفة
العاملي��ة لعمليات الش��حن .ال تتأث��ر "بلونوت"
عىل اإلطالق بالبيئة املحيطة ،عىل عكس التقنية
امليكانيكي��ة ،وهو األمر الذي يعطيها عمر خدمة
اف�ترايض غ�ير مح��دود باإلضافة إىل مي��زة عدم
الحاج��ة للصيانة .إن حجمها الصغري وس��طوحها
املرن��ة تعن��ي إمكاني��ة إدماجها يف كاف��ة أنواع
املنصات مثل سفن ش��حن الحاويات ،أو ناقالت
النف��ط ،أو البواخر الس��ياحية ،أو زوارق الدعم
البحري ،أو اليخوت الكبرية.
تق��وم رشكة  Sagemبإنت��اج وحدة "بلونوت"
يف مصنعه��ا يف مدينة "مونتلوش��ون" يف مقاطعة
"أوفريين" ،فرنس��ا .وباعتباره��ا واحدة من رواد
العامل يف مجال األنظم��ة املالحية ،تتمتع الرشكة
بخربة تزيد عن  60عاماً يف أنظمة املالحة املدنية
والعس��كرية ول��كل البيئ��ات :الربي��ة ،والجوية،
والبحرية ،والفضاء•
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انطالق أعمال مؤمتر دبي الدويل لقادة سالح
اجلو  DIAC 2015نوفمرب املقبل
أكرب جتمع لقادة القوات املسلحة اجلوية حتت سقف واحد
أكد س��عادة اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي
املدي��ر التنفيذي للجنة العس��كرية ملعرض ديب للطريان
 2015أهمية مؤمتر ديب الدويل لقادة سالح الجو DIAC
 2015ال��ذي يقام يوم الس��ابع من نوفم�بر املقبل عىل
املس��توى االس�تراتيجي للدولة وما تفرضه املتغريات يف
املنطقة من تحديات جديدة برزت بعد ظهور املنظامت
اإلرهابية بها.
ج��اء ذلك خ�لال مؤمت��ر صحفي عقد تح��ت رعاية
وزارة الدف��اع بنادي ضباط القوات املس��لحة بأبوظبي
لإلع�لان عن االس��تعداد لعقد مؤمت��ر ديب الدويل لقادة
سالح الجو عىل هامش معرض ديب للطريان  2015تحت
رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائ��ب رئيس الدولة ورئيس مجل��س الوزراء ،حاكم ديب
«رعاه الله» ،وبدعم من الوزارة وإرشاف القوات الجوية
والدفاع الجوي وتنظيم مؤسس��ة الرشق األدىن والخليج
للتحاليل العسكرية "سيجام" .
وأش��ار س��عادة اللواء الركن طي��ار عبدالله الس��يد
الهاش��مي إىل أهمية القوات الجوي��ة يف ظل املتغريات
التي تش��هدها املنطقة ودورها الفعال يف مواجهة هذه
التحديات  ..منوهاً إىل أن املؤمتر سيشهد طرح عدد من
املوضوعات ذات القيمة االيجابية والدروس املس��تفادة
إلبراز القوة الجوية يف املستقبل.
وش��دد ع�لى رضورة تضافر الجهود م��ن قبل جميع
الجهات املشاركة والداعمة للظهور باملستوى الذي يليق
مبعرض ديب للط�يران  2015واصفاً املؤمتر بأنه يعد أكرب
تجمع لقادة القوات الجوية تحت سقف واحد .
وقد انضم إىل املس��ؤولني م��ن وزارة الدفاع والقوات
الجوي��ة والدف��اع الجوي ممثل��ون ل�شركاء دوليني يف
الصناع��ة ،مث��ل رشكات بوين��ج ،ونورث��روب جرومان،
ولوكهيد مارتن ،وس��اب ،وداسو للطريان ،ورايثيون ،وإل
  ،3ورول��ز رويس ،فضالً عن ق��ادة من رشكة اإلماراتللصناعات الدفاعية  ،EDICومبادلة ،وتوازن ،ومجموعة
اإلمارات املتقدمة لالستثامرات والرشكات التابعة لها.
ويس��لط املؤمتر الضوء عىل مناقشة عدد من املحاور
منها" :مواجهة التهديدات اإلقليمية :تطوير قوة تحالف
فعالة" و"صياغة ش��كل م�سرح املعركة :تعزيز العنارص
الحركي��ة وغري الحركية للقوة الجوي��ة" و"إعداد طياري
التحال��ف الذين يتمتعون بالجاهزي��ة :تدريب القوات
وتأهيلها"•
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يسلط الضوء على
عدد من املوضوعات
ذات القيمة
االيجابية والدروس
املستفادة

أعمــاق
اإلماراتية ..امرأة من ذهب
يقولون إن املرأة اإلماراتية تعيش عرصها الذهبي ،ويقولون إن املرأة اإلماراتية هي املدللة يف وطنها من بني نساء دول املنطقة
والعامل يف ظل قيادة تؤمن بقدراتها ،ومجتمع يشجع إبداعاتها ،ورجل ال يتوقف عن دعمها  ...ونقول إن املرأة اإلماراتية هي
الذهب ومعدنها أغىل من الذهب.
وامل��رأة اإلماراتي��ة مل تكن متمي��زة ومختلفة فقط منذ قيام دولة االتح��اد قبل  44عاماً ،وإمنا قبل ذل��ك بقرون ،فمنذ أن
اس��توطن اإلنس��ان هذه األرض كان أهلها دامئاً متميزين ،واملرأة تعيش عىل هذه األرض متميزة ومختلفة عن بقية النس��اء
بتحملها ظروف الحياة القاسية ومواجهة التحديات الصعبة مع مجتمعها ،وبحبها ألرستها واحرتامها لعاداتها وتقاليدها  ..وهي
املرأة التي تعمل إىل جانب زوجها يف ِحلّه ،س��واء كانت بدوية أو حرضية ،وهي األمينة عىل بيتها يف غياب زوجها يف ترحاله،
ورحالت الغوص ،أو خالل رحالته الربية ..لذا ال نبالغ عندما نقول إنها ذهب ومعدنها أغىل من الذهب.
الي��وم أصب��ح لهذه املرأة ذهبية املعدن يوم نحتفل في��ه بها كل عام ،يوم يقدرها فيه مجتمع اإلم��ارات ،فيذكر إنجازاتها
ويشكر خدماتها ويقدم لها الورود شكراً وامتناناً ،إنه يوم الثامن والعرشين من أغسطس من كل عام.
وليكن يوم فخر لها ،ترى فيه تقدير وعرفان املجتمع لها كزوجة وأم وامرأة عاملة ...فال نحتفل اليوم بنس��ائنا فقط ألنهن
عامالت ،بل نحتفل بهن أيضاً كأمهات عامالت ،وزوجات يقفن إىل جانب أزواجهن ..بل وحتى كأمهات تفرغن لريبني أطفالهن
وينشنئ جيالً من األبناء الصالحني القادرين عىل إكامل مسرية بناء هذا الوطن.
وكام يقول املثل األمرييك «يبني الرجل املنزل وتبني املرأة البيت» ..وهنا تأيت فلس��فة التوازن بني الجنس�ين ،فكل طرف له
دور ،ولك�� ْن هن��اك دور أيضاً عىل الدول��ة واملجتمع ،بأن يقدما الدعم والرعاية والتقدير للمرأة ...لتس��تمر يف تقديم الرعاية
واالهتامم ألرستها وأبنائها ووطنها.
ويف ه��ذه الس��نة األوىل لالحتفال بي��وم املرأة اإلماراتية جمي��ل أن يكون احتفالنا بأخواتنا املنضوي��ات يف صفوف القوات
املسلحة ،فقد كان هذا العام عاماً مميزاً للمرأة اإلماراتية العسكرية ،ابتدا ًء من مشاركة الرائد طيار مريم املنصوري يف عمليات
الح��رب ض��د داعش ،والتي يفتخر بها كل إمارايت وعريب ،وكلام ش��اهدنا صورها زدنا فخراً ب��أن إنجازات بنت اإلمارات مل تبق
فقط عىل األرض ،وإمنا حلّقت أيضاً يف عنان الس�ماء برسعة طائرات ( )F16يف اإلنجاز واالنطالق ،وبإتقان يحس��دنا عليه كل
من حولنا..
برص الصفوف لاللتحاق بالخدمة الوطنية ،كانت ابنة اإلمارات يف املقدمة أيضاً ،وعىل الرغم من أن
وعندم��ا نادى املن��ادي ّ
ه��ذه الخدمة اختيارية بالنس��بة إليها إال أنها تعرف متاماً أنه ال خي��ار يف حب الوطن ،وال تردّد يف تلبية نداء الواجب ..فرفعنا
رؤوس��نا عالياً بأخواتنا املجندات يف الخدمة الوطنية ...أما أكرث املش��اهد التي ه ّزتني وه ّزت الكثريين من القلب ،فهو مشهد
طابور عرض مجندات القوات املس��لحة والرشطة يف احتفاالت الدولة بالي��وم الوطني ،لقد كانت لوحة من االنضباط والنظام
يقل ،أو يختلف عن انضباط إخوانهن املجندين من الرجال.
الذي مل يكن ّ
امل��رأة يف اإلم��ارات تحصل ع�لى وضعها الطبيعي يف وقته ،فحقوقها السياس��ية حصلت عليها م��ع أول انتخابات للمجلس
الوطن��ي االتح��ادي ،والجمي��ل أن حصولها عىل ه��ذا الحق رافقه دعم للتمتع ب��ه ،فكان املجتمع داعامً له��ا يف الفوز يف أول
انتخابات برملانية ،ومل يكن ذلك بدعم النساء فقط ،بل كان الرجل داعامً قوياً لها..
ويف توليها املناصب القيادية ،كذلك مل تتأخر كثرياً ،فعندما أصبحت املرأة اإلماراتية مستعدة لتويل املهام الكبرية  ،واملجتمع
مستعداً صارت املرأة وزيرة ،بل ويضم مجلس الوزراء اليوم أربع وزيرات ،باإلضافة إىل وكيالت الوزارة واملديرات التنفيذيات
والسفريات والقاضيات ووكيالت النيابة ،وغريها من املناصب التي مل تعد حكراً عىل الرجال.
أم��ا تخصيص احتفال ه��ذا العام باملرأة العاملة يف القوات املس��لحة ،فه��و احتفال بالبطولة والش��جاعة والتضحية ،وهو
افتخار بأخوات خولة بنت األزور ،وحفيدات الخنس��اء ،ففي ميدان القتال مل تكن املرأة أقل عطاء وإخالصاً وإنتاجاً وتضحي ًة،
فاس��تحقت التقدير والثناء .وأثبتت ابنة اإلمارات أنها عنرص أس��ايس وف َّعال يف املجتمع ،وأنها اليد الثانية يف البناء ،والنصف
اآلخر من العقل اإلمارايت الذي يساهم يف التنمية الثقافية واالجتامعية والسياسية واالقتصادية يف املجتمع.
ومام نجحت فيه نس��اء اإلمارات أنهن اس��تطعن أن يخلقن مناذج نسائية ناجحة تتطلع إليها فتيات اإلمارات ،ويحلمن بأن
يصبحن مثلهن يف يوم من األيام ،و«أم اإلمارات» س��مو الش��يخة فاطمة ،حفظها الله ورعاها ،هي النموذج األول يف العطاء
والب��ذل ،وهي القدوة يف س��مو الخلق والتعامل م��ع الجميع ،وهي منوذج واضح وقدوة حقيقية لألم والس��يدة العاملة التي
قدمت ملجتمعها وبنات وطنها ،ويف الوقت نفسه ربَّت أبناءها ،فأحسنت تربيتهم ،فقدمت النموذج الذي يستحق أن ي ّتبع•

بقلم :حممد احلمادي
كاتب وصحفي
@MEalhammadi
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ُمنتجـات شركــــــــة  TEXTRONحتتـــــــــل موضــــع الصـــــــــــــــــ
أثبتت مركبة اإلنزال الربمائي قدرتها على تنفيذ املهام املنوطة بها يف كل أنحاء العامل
إعداد :شاكا برامود
تعترب مركبة اإلنزال الربمايئ ذات الوسادة الهوائية LCAC
من قس��م "األنظمة البحرية والربية" يف رشكة Textron
 Systemsحج��ر الزاوي��ة يف الربنامج الربم��ايئ األمرييك
وطريقة ثورية للبحرية ومشاة البحرية األمريكية لإلبرار
يف أكرث من  80باملائة من شواطئ العامل.
وك�ما تم الربهن��ة عليه بنج��اح يف عملي��ات اإلغاثة
والقت��ال الناجح��ة يف كل م��ن هايتي ،وس��احل الخليج
األمري�كي ،وماليزي��ا ،والصوم��ال ،وبنغ�لادش ،وليبرييا،
ولبنان ،والع��راق ،والكويت ،فقد أثبت��ت مركبة اإلنزال
الربمايئ ذات الوسادة الهوائية كفاءتها يف تنفيذ مهامها.
والعم�لاء ه��م البحري��ة األمريكي��ة ووكال��ة الدفاع
الياباني��ة؛ حيث تُس��تخدم مركبة اإلن��زال الربمايئ ذات
الوس��ادة الهوائية من ِق َبل البحري��ة األمريكية يف جميع
أنحاء العامل .وكام اتضح من خالل العمليات الناجحة يف
الصومال ،وبنغالدش ،وليبريي��ا ،وهايتي ،والكويت ،فقد
برهنت مركبة اإلنزال الربمايئ ذات الوسادة الهوائية عىل
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قدراته��ا القتالية ،كام برهنت ه��ذه املركبة عىل قيمتها
الت��ي ال تقدر بثم��ن يف أوقات الكوارث ،ويش��مل ذلك
عمليات اإلغاثة يف التسونامي واألعاصري.
ميك��ن ملركبة اإلن��زال الربمايئ ذات الوس��ادة الهوائية
اجتياز الثلوج ،واملستنقعات ،والجليد ،والتوندرا ،والرمال.
وهي تس�ير برسعة  50عقدة يف الس��اعة ،وتعمل مركبة
اإلنزال الربمايئ ذات الوسادة الهوائية يف مجال قدره 250
ميل بينام تحتفظ بـ  10باملائة من احتياطيات الوقود.
عىل األرض ،تستطيع هذه املركبة التغلب عىل عقبات
بارتف��اع أربعة أقدام  122س��م .ونظ��را ً لكونها مصممة
للعم��ل يف درجات الحرارة املتطرف��ة ،فإن مركبة اإلنزال
الربمايئ ذات الوس��ادة الهوائية تستطيع تحمل مختلف
أن��واع املناخ��ات ب��دءا ً من القطب��ي البارد وص��والً إىل
الصحراوي الحار.
ميك��ن وض��ع الحمول��ة مبنته��ى الس��هولة عىل منت
مركب��ة اإلنزال الربمايئ ذات الوس��ادة الهوائية من خالل

منح��درات يف مقدمة ومؤخرة املركب��ة ،وهو األمر الذي
يس��مح بالوص��ول إلمكاني��ات التحمي��ل والتفريغ عىل
عجالت .وتس��تطيع مركبة اإلنزال الربمايئ ذات الوسادة
الهوائي��ة نق��ل ما يص��ل إىل  150,000باون��د (68,040
ك��غ) من الحمولة وهي يف حال��ة الحمولة القصوى .كام
يضمن استخدام قضيب تثبيت األدوات عىل ظهر املركبة
استقرار الحموالت الثقيلة أثناء النقل.

تعدد املهام

س��واء كانت تعمل من عىل ظهر س��فينة نق��ل برمائية
كام��ل التجهيز ،وحتى منطقة تك�سر األمواج أو ما بعد
الش��اطئ الداخ�لي ،تقدم مركب��ة اإلن��زال الربمايئ ذات
الوسادة الهوائية أداء ال نظري له بعيدا ً عن الشاطئ.
وبعيدا ً عن مهمتها الرئيس��ية املتمثلة يف نقل األفراد
واملعدات من السفينة إىل الشاطئ ،فقد أصبحت مركبة
اإلن��زال الربمايئ ذات الوس��ادة الهوائي��ة مركبة متعددة

ـــــــــــــدارة يف الربنامـــــــــج الربمــــائي األمريكــــي
املهام .وكناقلة جنود ،ميكن تزويد مركبة اإلنزال الربمايئ
ذات الوس��ادة الهوائي��ة بحجرة لنقل األفراد تس��تطيع
استيعاب ما يصل إىل  180فرد أو جندي.
ويف حاالت الطوارئ املدني��ة ،متكنها مقدرتها الكبرية
عىل اس��تيعاب الحموالت من نقل إم��دادات ومعدات
إنق��اذ الحياة إىل أماكن ال يس��تطيع غريها من املركبات
الوص��ول إليها .أما يف حاالت اإلخالء الطبي ،فإن الرسعة
الت��ي تتمت��ع بها مركبة اإلن��زال الربمايئ ذات الوس��ادة
الهوائية تضمن االس��تجابة الرسيعة واإلخالء يف الوقت
املناسب.
تم تس��ليم أول مركبة لإلنزال الربمايئ ذات الوس��ادة
الهوائي��ة يف العام  1984بعمر خدمة يصل إىل  20عاماً.
وبع��د عدة عقود من الخدمة يف األس��طول ،فإن مركبة
اإلن��زال الربم��ايئ ذات الوس��ادة الهوائية س��وف تعمل
بش��كل جيد يف الق��رن الحادي والعرشين م��ع أداء تم
العمل عىل تحسينه بشكل كبري مع زيادة املدى العمري
كنتيجة ملا يُعرف بربنامج إطالة عمر الخدمة.

برنامج إطالة عمر الخدمة SLEP

ومع برنام��ج إطالة عم��ر الخدمة ،فإن مركب��ة اإلنزال

للقض��اء ع�لى كل املخاطر وتقدي��م وبنج��اح "املركبة
الواصلة بني السفينة والش��اطئ" إىل البحرية األمريكية
ِضم��ن امليزاني��ة املق��ررة ،وحس��ب ال��وزن والجدول
املوضوع لها.
يتمحور العق��د الحايل حول تصمي��م وبناء تفصييل
ملركب��ة اختب��ار وتدريب من نوع "املركب��ة الواصلة بني
السفينة والش��اطئ" األويل ،عىل أن ينتهي العمل عليها
يف العام  ،2017وهو يتضمن خيارات إلنتاج ما يصل إىل
 8مركبات يتوجب تس��ليمها بحلول العام  2020وتصل
قيمتها الضمنية إىل  570مليون دوالر.
سيحل الجيل التايل من "املركبة الواصلة بني السفينة
والش��اطئ" محل مركب��ة اإلنزال الربمايئ ذات الوس��ادة
الهوائي��ة ،وهو األم��ر الذي س��يوفر وس��ائل تحديثية
للبحرية ومش��اة البحرية األمريكية لإلبرار عىل أكرث من
 80باملائ��ة من ش��واطئ العامل .وس��وف تحمل "املركبة
الواصل��ة بني الس��فينة والش��اطئ" وتدع��م العمليات
العس��كرية انطالقاً من البحر ،وبشكل مستقل متاماً عن
عوامل املد والجزر ،وعمق املياه ،والعوائق تحت املائية،
واملنحدرات الشاطئية.

الربمايئ ذات الوس��ادة الهوائية س��وف تستمر يف متيزها التجربة التشاركية

بأحدث األس��اليب التقنية ،من خالل التحس��ينات التي
تجرى عليها ،وتشمل زيادة نطاق األداء ،وتقليل تكاليف
التش��غيل والصيانة واألع�مال املنوطة بطاق��م العمل،
وإطالة عمر الخدمة من  20إىل  30عاماً.
باإلضافة إىل ذلك ،يس��مح برنامج إطالة عمر الخدمة
بإدخال تحس��ينات ع�لى الجاهزي��ة القتالية من خالل
إج��راء ارتص��اف لربامج املق��درة مع القوات املس��لحة
األمريكي��ة األخرى أثن��اء العمليات املش�تركة .وقد تم
إطالق برنامج إطالة عمر الخدمة بعد إجراء تحس��ينات
كبرية عىل التصميم.
يس��تمر قس��م "األنظمة البحرية والربية" يف الدفع نحو
الح��دود القصوى فيام يتعلّق بتصميم مركبة الوس��ادة
الهوائي��ة  ACVم��ن خ�لال تطوي��ر الجي��ل التايل من
مركبة اإلنزال الربمايئ ذات الوسادة الهوائية التي تُدعى
"املركب��ة الواصلة بني الس��فينة والش��اطئ"  .SSCومن
خالل الرشاكة مع البحري��ة األمريكية ،فقد تم توظيف
مركز املعرفة الفريد من نوعه يف قسم "األنظمة البحرية
والربية" لتحديث ه��ذه التقنية من أجل تصميم مركبة
تتمتع مبوثوقية واس��تمرارية أك�بر ،باإلضافة إىل تلبيتها
ملتطلبات الحمولة املتزايدة ملشاة البحرية.
ومع م��ا يزيد عىل  55عاماً من إنت��اج وأداء مراكب
الوس��ادة الهوائية الش��املة واملربهن عىل فعاليتها ،فإن
الفري��ق املكون م��ن رشكات "تيكس�ترون سيس��تمز"،
و"ألوكا" ،و"رولز رويس" قد أصبح لديه التقنية والخربة

يق��وم فريق العمل يف رشك��ة The Textron Systems

موس��عة تضم الهندس��ة،
بالجمع بني خربات تش��اركية ّ
والتصميم ،واملواد التخصصية ،ودمج األنظمة ،والتصنيع،
واإلنتاج عىل املس��توى العايل ،وإطالة أمد الخدمة ،كُل
ذلك يف املنش��أة الوحيدة يف العامل التي أنتجت وبنجاح
 10مناذج لـ "املركبة الواصلة بني الس��فينة والشاطئ" يف
السنة؛ وهي حوض بناء السفن الخاص بقسم "األنظمة
البحرية والربية" يف رشكة "تيكسرتون سيستمز".
إن ح��وض بن��اء الس��فن الخ��اص بقس��م "األنظمة
البحرية والربية" يف رشكة "تيكسرتون سيستمز" والواقع
عىل خليج املكسيك ،ومبساحة تزيد عىل  600,000قدم
مربع ،هو أبعد ما يكون عن منشأة بناء السفن العادية.
إنه أكرث من ذلك بكثري.
لقد تم تصميم حوض بناء الس��فن هذا بشكل خاص
ليق��دم األفض��ل يف حقل إنت��اج مواد صناع��ة مراكب
الوس��ائد الهوائي��ة ،وبالت��ايل فإن مفهوم ه��ذه املنصة
الفريدة من نوعها مبني عىل سنوات عديدة من الخربة
وأبحاث امل ُلكية التي تس��هم يف تيس�ير عملية البناء عن
طريق تش��كيل محطة تجميع عالي��ة الكفاءة تقلل من
الوق��ت والجهد م��ن خالل تقوية اإلنت��اج .وعندما يتم
االنتهاء من صناعة هذه املراكب ،فإنها ستخرج من خط
التجميع وتتجه مبارشة نحو البحر املفتوح ،لتكون وبكل
فخر جاهزة ألداء املهامت املنوطة بها•
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 Raytheonتستعرض  SM-6القدرات الدفاعية اجلديدة
املضادة للصواريخ الباليستية
سلسلة اختبارات تثبت مرونة املهام املتعددة للصواريخ االعرتاضية
يف أول اختبار من نوعه ،أطلقت البحرية األمريكية صاروخ
 Standard Missile-6من إنت��اج رشكة رايثيون العرتاض
وتدمري هدف صاروخي باليس��تي قص�ير املدى يف البحر.
وق��د أثبتت التجرب��ة الناجحة لوكالة الدف��اع الصاروخي
األمريكي��ة  MDAأن صاروخ  SM-6املعدل ميكنه القضاء
عىل الصواريخ الباليس��تية التي تش��كل تهديدا ً يف الثواين
األخرية من طريانه.
قال الدكتور تايلور جورج لورنس ،رئيس رشكة رايثيون
لألنظم��ة الصاروخي��ة :Raytheon Missile Systems
"يعترب الص��اروخ  SM-6الصاروخ الوحي��د يف العامل الذي
ميكن��ه أداء دور الح��رب املض��ادة للطائ��رات والدف��اع
الصاروخي من البحر عىل حد س��واء .ويريد قادة البحرية
األمريكية أن تفي القدرة واملرونة بأداء مجموعة واس��عة
من املهام ،وهذا هو بالضبط ما يفعله الصاروخ ".SM-6

يعترب AMRAAM
سالحًا متنوع
االستخدامات يتميز
باملرونة التشغيلية
يف طائفة واسعة
من السيناريوهات

الحامية من التهديدات

سوف يسهم برنامج املحطة البحرية التابعة لوكالة الدفاع
الصاروخ��ي األمريكية MDA's Sea-Based Terminal:
 SBTيف الحامي��ة من تهديدات الصواريخ الباليس��تية يف
املرحلة النهائي��ة من طريانها باس��تخدام صواريخ SM-6
املدمجة يف نظام س�لاح  .Aegis Weapon Systemوهذا
النظام املدع��و  SM-6 Dual 1يف طريقه لتحقيق القدرة
التشغيلية األولية يف عام .2016
بعد اعرتاض صاروخ  SM-6لهدف صاروخي باليس��تي،
أجريت ثالث��ة اختبارات إضافية .وخالل هذه السلس��لة،
أطلق��ت البحرية األمريكية صاروخ�ين إضافيني من طراز
 SM-6Sضمن مهام الحرب املضادة للطائرات .وقد اشتبك
كال الصاروخني بنجاح مع صواريخ كروز املس��تهدفة .كام
أطلق��ت البحري��ة األمريكية أيض��اً ص��اروخ Standard
 Missile-2 Block IVال��ذي اع�ترض بنج��اح هدف��ه،
م�ما أثبت الق��درة الحالية لهذا الس�لاح عىل وقف خطر
الصواريخ الباليس��تية قصرية املدى يف املرحلة النهائية من
طريانها.

نطاق حامية موسع وقدرات فائقة

ي��زود ص��اروخ  SM-6س��فن البحرية األمريكي��ة بنطاق
حامي��ة موس��ع ض��د الطائ��رات ذات األجنح��ة الثابتة،
والطائ��رات املروحية ،والطائرات ب��دون طيار ،وصواريخ
ك��روز ،كجزء من منطقة املهام الق��درات الجوية املضادة
والتحك��م بالرمي املدمجة البحري��ة Naval Integrated
.Fire Control – Counter Air: NIFC-CA
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ويجم��ع صاروخ  SM-6بني هيكل صاروخ Standard
 Missileالتقلي��دي وعنارص الدفع م��ع قدرات معالجة
اإلشارات والتحكم بالتوجيه املتقدمة من صاروخ رايثيون
جو-جو املتوسطة املدى املتقدم .ويعترب جو-جو املتوسطة
املدى املتقدم  AMRAAMأحد أس��لحة الهيمنة الجوية
األكرث تطورا ً يف العامل .ويستمر صاروخ  - AIM-120بعد
 25عاماً من التصميم واالختبار واإلنتاج – يف تلبية جميع
االحتياج��ات القتالية الحربية .وقد تم إثبات قدراته متاماً
يف أك�ثر من  3800عملية إطالق اختبارية و 10انتصارات
يف القتال.
ً
ويعت�بر  AMRAAMس�لاحا متنوع االس��تخدامات
ومجرب��اً ،يتمي��ز باملرونة التش��غيلية يف طائفة واس��عة
من الس��يناريوهات ،مبا يف ذلك عملي��ات اإلطالق جو -
جو ومن الس��طح .ويف حالة اإلطالق من الس��طح ،يعترب
 AMRAAMالسالح األسايس يف قاذفة النظام الصاروخي
الوطن��ي املتقدم س��طح – ج��و National Advanced
.Surface-to-Air Missile System: NASAMS

م��ا ت��زال رايثي��ون إح��دى ال�شركات الرائدة يف
أنظم��ة الدفاع الصاروخي ،مب��ا يف ذلك نظام الدفاع
الج��وي والصاروخي باتريوت املجرب قتالياً ،و مدمر
الصواريخ البالس��تية  ،SM-3ومركب��ة قتل الصاروخ
املعادي خارج الغالف الجوي  ،EKVو،AN/TPY-2
أحد أكرث الرادارات الدفاعية الصاروخية الباليس��تية
تطورا ً يف العامل•

STANDARD MISSILE-3
عافدلا لولح
يوجلا
يخوراصلاو
والصاروخي
اجلوي
الدفاع
حلول

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ:

ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ .ﻓﻲ اﻟﺒﺮ.
ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  25ﻫﺪﻓ ًﺎ
ﺟﻮﻳ ًﺎ ،ﻳﻌﺪ ﺻﺎروخ  Standard Missile-3اﻟﺼﺎروخ
اﻻﻋﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻃﻼﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ أو اﻟﺒﺤﺮ :ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗ ًﺎ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ.

ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺼﺎروخ اﻻﻋﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ إﻃﻼﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺒﺮ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
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منتجات  Oshkosh Defenseتلبي نظم الصيانة وبيئة التشغيل
برامج الدعم املستمر للعربات تعزز مستويات اجلاهزية العملياتية
مع تصاع��د وترية التوت��ر الس��يايس والنزاعات
العس��كرية يف منطقة الرشق األوس��ط وش�مال
أفريقي��ا ،ب��دأ ع��دد كبري م��ن ال��دول يف ضخ
استثامرات ضخمة للحصول عىل أحدث العربات
الربية العس��كرية التي مبقدورها تحقيق التفوق
االس�تراتيجي والتكتييك .ويضم الرشق األوس��ط
أربعة من بني أكرب خمس��ة أسواق دفاعية نامية
عىل مستوى العامل ،وميكن لربامج الدعم املستمر
للعربات شديدة التحمل أن تعزز من مستويات
الجاهزية العملياتية وتضاعف االس��تثامر فيام
يتعلق بالعم��ر االفرتايض ال��كيل للعربة داخل
األسطول.
ويتف��اوت العم��ر االفرتايض املتوق��ع للعربة
العس��كرية ،ففيام يصل العمر االفرتايض للعربة
املدني��ة الخاص��ة بنقل ال��ركاب إىل  13س��نة،
نج��د أن العم��ر االف�ترايض للعرب��ة املدولب��ة
الرسيع��ة الحرك��ة والتنقل واملتع��ددة األغراض
High Mobility Multipurpose Wheeled
 Vehicle: HMMWVيص��ل إىل  45ألف ميل،
وال��ذي يعادل  15عاماً تقريباً تحت االس��تخدام
العادي .أما بالنس��بة إىل العربة الرسيعة الحركة
والتنق��ل واملحمية واملضادة لأللغ��ام والكامئن
والصالح��ة لكاف��ة أن��واع التضاري��س Mine-
Resistant Ambush Protected: MRAP
الت��ي تنتجها رشك��ة  ،Oshkosh Defenseفهي
مصمم��ة لتنفيذ  % 70م��ن املهام فوق األرايض
الوع��رة أو غ�ير املمه��دة ويصل عم��ر العربة
االفرتايض إىل  25عاماً.

الدعم الدويل للمنتجات املتكاملة

وتح��رص رشك��ة  Oshkosh Defenseع�لى
تصمي��م خدماته��ا الخاص��ة "بالدع��م ال��دويل
للمنتج��ات املتكامل��ة" Global Integrated
 Product Support: GIPS servicesبحي��ث
تلبي نظ��ام الصيان��ة وبيئة التش��غيل لدى كل
جيش م��ن الجيوش .أفضل مث��ال عىل ذلك هو
العربة املدرعة ط��راز  M-ATVالتي تعترب أكرث
العرب��ات الرسيع��ة الحركة والتنق��ل واملحمية
واملض��ادة لأللغ��ام والكامئ��ن والصالحة لكافة
أنواع التضاريس  MRAPواألكرث نجاحا يف هذا
املجال .وق��د وقع االختيار عىل العربة املش��ار
إليها يك تظل ضمن األسطول األمرييك وذلك عىل
حس��اب عدد كبري من العربات األخرى .ورشكة
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أوش��كوش توفر الدعم للعربة املدرعة واملحمية
طراز  M-ATVيف جميع أنحاء العامل.
وللحصول عىل أسطول عمليايت يتمتع بصيانة
جيدة ،فإن م��ن الرضوري أن تتع��اون الجيوش
م��ع مصنع��ي املع��دات األصلي��ة Original
 Equipment Manufacturers: OEMلوض��ع
خط��ة خاص��ة بصيان��ة العرب��ة ط��وال عمرها
االفرتايض ،ويجب أن تلبي هذه الخطة متطلبات
كل عمي��ل ع�لى ح��ده .وستس��تفيد الجي��وش
م��ن الحصول ع�لى قطع الغي��ار الالزمة لها من
املصنعني األصليني ،حيث متتلك رشكة Oshkosh
 Defenseمخزون��اً كبريا ً من قطع الغيار ،وتقدم
خدماته��ا لعمالئه��ا يف جميع أنح��اء العامل عىل
مدار الس��اعة وطوال أيام األس��بوع ،وهو ما ال
يس��تطيعه مصنعو قطع الغيار املقلدة سواء من
ناحية الكم أو الكيف.

رشاكات متميزة ودعم فني

وتحرص رشك��ة  Oshkosh Defenseعىل إقامة
رشاكات م��ع كل عميل م��ن عمالئها يف منطقة
الرشق األوسط ،ولذلك أقامت فروعاً دامئة لها يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية
الس��عودية ،باإلضاف��ة إىل إقام��ة رشاكات م��ع
رشكات الخدم��ة املحلية الت��ي تغطي بقية دول
املنطقة .وعالوة عىل ذلك ،قامت الرشكة بتعيني
"مندوبني للخدم��ة امليداني��ة" Field Service
 Representatives: FSRsملس��اعدة رشكائه��ا

ع�لى املحافظة ع�لى أفضل درج��ات الجاهزية
واالس��تعداد .ويتمت��ع ه��ؤالء املندوب�ين بخربة
كبرية ومستويات تدريبية عالية يتم تسخريها يف
تقديم الدعم الفني للعسكريني.
ومن ب�ين العنارص األخرى املهمة يف املحافظة
عىل العمر االف�ترايض للعربة ه��و الحرص عىل
تدريب مش��غيل العرب��ات وأخصائييها الفنيني.
وقد قامت رشكة  Oshkosh Defenseبتدريب
م��ا يق��ارب  12أل��ف ف��رد يف  23دول��ة ،هذا
باإلضافة إىل استعدادها لتخصيص "مدريب املهام
االفرتاضي��ة" Virtual Task Trainers: VTTs
الذي��ن يقدمون تدريباً واقعي��اً يف بيئة افرتاضية
آمنة .ويتوافر هؤالء املدرب��ون لخدمة مختلف
أن��واع العربات ،ويس��اهمون يف خفض تكاليف
التدريب وتلقني التعلي�مات الخاصة بالتدريب
التفاعيل للجنود.
وس��واء كان الهدف هو الحصول عىل عربات
جدي��دة أو تحديث األس��اطيل الحالي��ة ،فإن
الدع��م املميز ملا بع��د البيع يعترب أم��را ً حتمياً
بالنس��بة إىل أي جي��ش من أجل إطال��ة العمر
االف�ترايض للعرب��ات وتحقيق أقىص اس��تفادة
ممكنة من هذه االس��تثامرات .وتتميز خدمات
دع��م العمر االفرتايض للعربة التي تقدمها رشكة
 Oshkosh Defenseمحلي��اً وعاملياً بأهميتها يف
املحافظة عىل مواصلة املهام دون توقف وتلبية
املتطلبات العسكرية املتزايدة•

ﻗﺎﻓﻠﺔ اﻟﺟﯾل اﻟﻘﺎدم ﺟﺎھزة ﻟﻠﻌﻣل.
ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺑرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣزودة
ﺑطﺎﻗم ﻣن ™.Oshkosh Defense® TerraMax

ﻏﯾر ﻣزودة ﺑطﺎﻗم
ﻏﯾر ﻣزودة ﺑطﺎﻗم

ﻏﯾر ﻣزودة ﺑطﺎﻗم
ﻣزودة ﺑطﺎﻗم

ﺗﺣول ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺑرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣزودة ﺑطﺎﻗم ) (UGVﻣن ®Oshkosh Defense
™ TerraMaxأي ﻣرﻛﺑﺔ إﻟﻰ وﺣدة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄداء ﺟوھري ﻓﻲ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ.
ﺗﻌﻣل ﺗﻘﻧﯾﺔ  TerraMax UGVﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣزودة ﺑطﺎﻗم ،واﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد ،واﺗﺑﺎع اﻟﻘﯾﺎدة ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﺗﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ .وﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﺳﺗﺷﻌرات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣوﺳﺑﺔ ،ﺗوﻓر  TerraMaxﻗدرً ا أﻛﺑر ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗم
وﺗواﺟد ﻋدد أﻗل ﻣن اﻟﻘوات ﻓﻲ اﻟﻣﮭﺎم.
أداء ﻻ ﻣﺛﯾل ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣزودة
ﺑطﺎﻗم .Oshkosh TerraMax UGV -

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻐل
واﻟواﺟﮭﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣدار  ۹۸ﻋﺎﻣًﺎ ،ﺗﺻﻣم ﺷرﻛﺔ  Oshkosh Defenseاﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻷﻓﺿل ﻓﻲ ﻓﺋﺗﮭﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟﯾش واﻟﻣﮭﺎم اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم وﺗدﻋﻣﮭﺎ.
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لقاء العدد

اإلمارات والنيبال تشرتكان بعالقات صداقة وثيقة جدًا

رئيس األركان النيبايل :اإلمارات توظف إمكانياتها وتستثــــــــــم
أكد سعادة الجرنال جاورف اس
جي يب رانه رئيس أركان القوات
املسلحة النيبالية السابق أن هناك
تعاوناً وتبادل خربات مع القوات
املسلحة يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة منذ سنوات ،كام أن النيبال
متتلك خربة واسعة يف التدريب
باملناطق الجبلية العالية االرتفاع،
ولديها عنارص مميزة يف مقاومة
اإلرهاب والقرصنة الجوية .وأضاف
أن البلدين يشرتكان بعالقات
صداقة وثيقة جدا ً ،وقد شعرت
حكومة بالده بأن إقامة عالقات
عسكرية بني القوات املسلحة يف
البلدين ستسهم يف تنمية العالقات
الدبلوماسية بينهام .فلدينا عالقات
سياسية واقتصادية عالوة عىل
الصالت الدبلوماسية .وهذا يدل
عىل أن العالقة قد شهدت تطورا ً
ملحوظاً يف السنوات املاضية.
حوار املقدم ركن/
يوسف جمعه احلداد
رئيس التحرير

66

| العدد  | 524سبتمرب | 2015

وأف��اد أن معرض آيدكس يحظى بس��معة عاملية ،وهو
من أهم املعارض التي تنظم عىل مستوى العامل ،وخاصة
يف مج��ال التنظيم وع��دد الرشكات املش��اركة وتنوعها
وحجم املعروضات الت��ي تحايك أحدث وأهم التقنيات
يف ه��ذا املجال،فضالً ع��ن حجم التعاونات والصفقات
املهمة والتي يشهدها خالل فرتة انعقاده ،هذا باإلضافة
إىل الك��م الهائل من الزائرين الس��تفادة والتعرف عىل
م��ا يقدم من أح��دث االبتكارات والتقني��ات يف مجال
الصناعات الدفاعية ،أضاف س��عادته بأن دولة اإلمارات
من ال��دول الس��باقة يف مختل��ف األدوار ذات العالقة
باملساعدات اإلنسانية والكل يشهد لها بذلك ،فاإلمارات
تق��دم كل م��ا لديها وتس��خر كل إمكاناتها ملس��اعدة
املحتاجني واملحروم�ين يف كل مكان دون متييز ...وفيام
ييل نص الحوار:

هناك عالقات ممي��زة بني دولة اإلم��ارات العربية
واملتحدة ونيب��ال ،فهل توجد خط��ط لتعزيز هذه
العالقات؟ وكي��ف ميك��ن أن لنا أن نس��تثمر هذه
العالقات عىل مختلف املس��تويات السياسية منها
واالجتامعية واالقتصادية وغريها؟
نعم ،بالتأكيد العالقات ب�ين البلدين عالقات متميزة
وطموحة ،وتوجد خطط لدينا يف هذا الخصوص،وذلك
ه��و أح��د األس��باب الت��ي هيأت لنا للحض��ور إىل
معرض الدف��اع ال��دويل "آيدكس  "2015بدول��ة
اإلمارات العربي��ة املتحدة ،ونحن ب��كل تأكيد نرغب
ونطمح يف البناء عىل ذلك األساس.
أما فيام يتعلق بكيفية اس��تثامر ه��ذه العالقات بني
بلدينا فعىل الصعيد االجتامعي ،نحن يف نيبال نحتاج
إىل استثامرات أجنبية مبارشة ليك نتطور،ويتمثل أحد

ــــــــمر مواردها الوطنية ملواكبة التطور التكنولوجي العايل

املجاالت يف توليد الكهرباء بالقوة املائية ،حيث منتلك
إمكان��ات هائلة ،وه��ي ثاين أكرب إمكان��ات يف العامل
تبلغ نحو  40,000ميج��اواط تقريباً .ومثة مجال آخر
يتمثل يف تنمية السياحة،ولدينا العديد من الفرص يف
هذا االتجاه ،كام أننا نتميز مبوقعنا الجيوسرتاتيجي بني
الصني والهند ،وهام سوقان ضخامن .إذا ً ،توجد فرص
ألي نشاط تجاري أو أعامل تساعدنا هناك عىل تطوير
البنية التحتية كالطرق وغريها.
كي��ف تس��تطيع نيب��ال واإلم��ارات العربي��ة
املتحدة التعاون واملساهمة يف املجال األمني؟
يوج��د عـ��دد من النيـــباليني العاملــني يف دول��ة
اإلمارات لدى رشكات أمنية أهلية خاصة .كام أن هناك
تعاوناً وتب��ادل خ�برات مع القوات املس��لحة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة منذ سنوات ،كام منتلك خربة
واس��عة يف التدريب باملناطق الجبلية العالية االرتفاع،
ومنتلك عن��ارص مميزة يف مقاوم��ة اإلرهاب والقرصنة
الجوية .ويعترب هذا التعاون املتبادل من املزايا املهمة.
لقد افتتحنا مؤخرا ً يف نيبال تدريب الضباط األجانب
مبس��تويات مختلفة ،وأعىل مستوى هو مستوى كلية
األركان ،ولذل��ك فإنه��م إذا قدموا إىل هناك فس��وف
يفهمون طبيع��ة املنطقة .ومبا أن بلدنا يتميز مبوقعه
بني الهند والصني فإن الضابط الذي يذهب إىل هناك
ميكنه أن يرى ويتعلم.
إنن��ا البلد الوحي��د الذي يوجد فيه أن��اس من الصني
والهند وباكس��تان ج��اؤوا ل�كي يتعلموا ،ولدينا أيضاً
أمريكي��ون وبريطاني��ون يتدربون ،أعتقد أن التعاون

معرض آيدكس
يحظى بسمعة
عاملية وأشعر بأنه
من أهم املعارض
التي تنظم على
مستوى العامل
املتبادل بني املؤسس��تني العس��كريتني يتص��ف أيضاً
باألهمية .وفيام يتعلق بتدريب األمم املتحدة فنحن
نعترب س��ادس أكرب دولة مس��اهمة بق��وات يف العامل.
ولدين��ا حالياً نحو  4,500فرد منترش يف  14دولة ،مثل
جنوب السودان ولبنان والكونغو ومايل وغريها.
بالنسبة إىل زيارتكم األخرية إىل آيدكس ،2015ما
الهدف منها؟ وما انطباعاتكم عن املعرض؟
بداي��ة ،أود أن أنته��ز ه��ذه الفرصة ألش��كر القوات
املس��لحة يف دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة عىل
الدع��وة الكرمي��ة لن��ا بالحض��ور واملش��اركة يف هذا
املع��رض العاملي ،وهذه هي باملناس��بة أول مرة تتم
دعوتنا إىل دولة اإلمارات لحضور هذا املعرض .فنيبال

ودولة اإلمارات تشرتكان بعالقات صداقة وثيقة جدا ً،
وقد ش��عرت حكومتن��ا بأن إقامة عالقات عس��كرية
ب�ين القوات املس��لحة يف البلدين ستس��هم يف تنمية
العالقات الدبلوماسية بينهام .فلدينا عالقات سياسية
واقتصادية ع�لاوة عىل الصالت الدبلوماس��ية .وهذا
يدل عىل أن العالقة قد شهدت تطورا ً ،وهذا هو أحد
الجوانب ،أم��ا الجانب اآلخر بالطبع فهو التكنولوجيا
واملعرفة والتجارة.
وكام تعلمون ،فقد فرغنا للتو من توقيع اتفاق س�لام
شامل ،وبس��بب هذا االتفاق السلمي الشامل حدث
رصاع يف نيبال م��ع املتمردين املاويني ،ولذلك حدث
تجميد الس��ترياد جميع األس��لحة واملواد الفتاكة ملدة
س��بع إىل مثاين س��نوات تقريب��اً ،ولذل��ك تجدنا اآلن
متخلفني عن ركب الحداثة ،وهي املجال الذي فتحته
الحكوم��ة وتق��وم بتزويدنا بامليزاني��ات ،وقد أثبتت
التجربة هذه فائدتها الكربى.
ال ب��د أنك��م قمت��م بزي��ارة معارض مختلفة يف
دول ع�بر العامل ،فام الجانب الذي تش��عرون بأن
معرض آيدكس يتفرد به؟
معرض آيدكس يحظ��ى بس��معة عاملي��ة ،وأش��عر
بأنه م��ن أه��م املعارض الت��ي تنظم عىل مس��توى
العامل،وخاص��ة يف مجال التنظيم وع��دد ال�شركات
املش��اركة وتنوعها وحج��م املعروض��ات التي تحايك
أح��دث وأهم التقني��ات يف هذا املج��ال ناهيك عن
حجم التعاونات والصفق��ات املهمة والتي يش��هدها
خالل فرتة انعقاده ،هذا باإلضافة إىل الكم الهائل من
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لقاء العدد

اإلمارات تقدم كل
ما لديها وتسخر
كل إمكاناتها
ملساعدة احملتاجني
واحملرومني يف كل
مكان دون متييز

رئيس األركان أثناء زيارة لجناح درع الوطن يف آيدكس 2015
الزائرين الس��تفادة والتعرف عىل ما يقدم من أحدث
االبتكارات والتقنيات يف مج��ال الصناعات الدفاعية،
ك�ما يعد هذا املعرض فرص��ة مهمة وحقيقية لتقوية
وتوطيد العالقات مع مختلف الرشكاء واألصدقاء من
مختلف دول العامل.
لقد كان االفتتاح رائعاً ،وس��وف أق��وم بزيارة معرض
ديب للطريان أيضاً ،ال يوجد إال القليل جدا ً من املعارض
التي تجمع بني منصات العرض والعروض الحية ،فهذا
يعترب ميزة فريدة.
ما رأيكم يف الرشكات الوطنية بدولة اإلمارات؟ وما
رأيكم فيها باملعرض؟
لقد أثار إعجايب الطريقة التي استثمرتم فيها األموال
لديك��م؛ إذ يجري اس��تثامرها بالطريقة الصحيحة،
فلم تقوموا برم��ي األم��وال فحس��ب ورشاء أي
نظام ،وقد ذهبت خالل زياريت للمعرض ملش��اهدة

أثناء الحوار مع رئيس تحرير درع الوطن
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السفن وش��اهدت س��فينتكم الحربية .إنها طريقة
ذكية ج��دا ً يف االس��تثامر .بالفعل لقد اس��تطاعت
دولة اإلمارات العربية املتحدة أن توظف إمكاناتها
املختلفة واستطاعت أن تستثمر يف كوادرها الوطنية
املختلفة ملواكبة التطور التكنولوجي عىل املس��توى
العامل��ي ،ونجحت بامتي��از أن مت�ضي ويف وق��ت
قص�ير يف رك��ب التطور والتقدم وتح��ايك العامل من
خالل إنجازاتها وعىل مختلف األصعدة .وال شك بأن
ه��ذه الرشكات الوطنية اإلماراتي��ة هي واحدة من
الدالئل والرباهني األكيدة عىل ذلك ،وبالفعل وبكل
جدارة لقد اس��تطاعت الرشكات الوطنية اإلماراتية
أن تك��ون منوذجاً حقيقياً وواقعياً للتطور واالبتكار
وع�لى من ينش��د التط��ور أن يأخذ م��ن اإلمارات
ورشكاتها الوطنية املثال املرشق لتحقيق تطلعاته يف
الصناعات الدفاعية.

لق��د قامت اإلم��ارات العربية املتحدة ب��دور رئييس يف
املساعدات اإلنسانية ،فام رأيكم يف دورنا يف هذه املهام؟
دولة اإلمارات من الدول الس��باقة يف مختلف األدوار
ذات العالقة باملس��اعدات اإلنس��انية والكل يش��هد
له��ا بذلك ،فاإلمارات تقدم كل ما لديها وتس��خر كل
إمكاناتها ملس��اعدة املحتاجني واملحرمني يف كل مكان
دون متيز .ك�ما أن لإلم��ارات مواقف ثابت��ة يف هذا
الجانب والقوات املس��لحة اإلماراتية س��اهمت ،وال
تزال ،يف عمليات املس��اعدات األمنية بدعم ومساندة
قوات حفظ الس�لام بأماك��ن مختلف يف العامل ،وهي
مستعدة كعادتها للمس��اهمة يف العمليات اإلنسانية
واإلغاثي��ة يف مختلف األماك��ن املنكوبة يف العامل ،بل
نجدها من أوائ��ل الدول التي توص��ل لتلك املناطق
لتقديم ما لديها للمنكوبني ومساعدتهم.
ونح��ن يف نيبال توجد العديد من الفرص واإلمكانات
يف ه��ذا االتجاه ،فنح��ن نقع يف جنوب آس��يا ،وأنتم
قريبون ج��دا ً م��ن جن��وب آس��يا ،حي��ث ال تتعدى
املس��افة رحلة أربع س��اعات ،ول��ذا فعندما تحدث
الرياح املوس��مية أو إن وقعت كوارث إنسانية كربى
يف مناطق مثل بنغالدش وباكس��تان ،واألهم بالنسبة
إلين��ا يف نيبال ،فإنني أرى أن دولة اإلمارات هي حتامً
الدولة التي سنتوجه إليها طلباً للمساعدات.
ما رأيكم يف اإلعالم العس��كري؟ هل ترون أنه مهم
يف وقتنا الحارض؟
إنه مهم للغاية .فهناك كثري م��ن الناس لديهم أفكار
خاطئ��ة حول طبيع��ة القوات املس��لحة .إن القوات
املس��لحة تس��تخدم دوماً يف األوقات الصعبة ،ولذلك
فعندما من��ر بأوقات صعبة يح��دث دامئاً جدل حول
القوات املس��لحة ،ولذلك فإن م��ن األهمية مبكان أن
يقوم اإلعالم العسكري بنقل الرسالة الصحيحة•

مــــدارات
اخلاليا النائمة تستيقظ
أثار خرب س��قوط خلية "حزب الله – الكويت" املعروفة إعالمياً بخلية العبديل تساؤالت حول مدى تغلغل ومتدد خاليا
إيران النامئة يف املجتمعات الخليجية ،وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت القبض عىل عنارص من أعضاء الخلية،
وبحوزته��م  19ألف كيلوغرام ذخرية ،و 144كيلو غراماً من املتفجرات ،و 68س�لاحاً متنوعاً و 204قنابل يدوية إضافة
إىل صواع��ق كهربائية وذكرت تقاري��ر بأن عنارص تابعة لتلك الخلية تلقوا تدريبات يف مواقع عس��كرية تابعة للحرس
الثوري يف إيران وتواىل الكشف عن االشتباه بتورط عدد من الفنانني ورجال األعامل والنواب الشيعة الكويتيني يف دعم
ومتويل أنش��طة حزب الله اإلرهابية ويتوقع أن تتس��ع دائرة التوقيفات يف أكرث م��ن موقع ،وأكرث من دولة من الدول
الخليجية .ليطرح من جديد موضوع عالقة الش��يعة يف دول الخليج بإيران والذي يفرتض أن الوالء املذهبي واملرجعية
الدينية تستتبع والءاً سياسياً.
لقد آثار حجم الرتسانة العسكرية التي كشفت عنها الجهات األمنية الكويتية مخاوف مرشوعة من وجود امتدادات
أخ��رى محلية وإقليمي��ة لهذه الخاليا ولحزب الله كام كش��ف مدى تغلغل مرشوع إيران الصف��وي يف الدول الخليج
واألخط��ر م��ن كل ذلك نجاح إي��ران يف تجنيد أبناء دول مجلس التعاون من الش��يعة ملصلحة الح��رس الثوري خدمة
للمرشوع اإليراين مام يعني أن الوالء للمذهب تجاوز الوالء للوطن وهو ما يستدعي وقفة موضوعية ملوضوع تسييس
الطائفة الش��يعية يف الكويت ودول الخليج للعالقة بني الش��يعة والدولة الوطنية يف ضوء ثنائية الدفاع  -التشكيك عند
تناول مسألة االحتقان الطائفي يف ظل تبلور مرشوع تصدير الثورة اإليرانية والخاليا النامئة كإحدى أدوات املرشوع.
لقد قلبت الثورة اإليرانية املنظومة الفكرية الش��يعية يف شقها السيايس واالجتامعي فشكلت والية الفقيه العقيدة
الدينية السياسية للدولة يف إيران لتنعكس يف عملية تسييس املذهب يف الضفة األخرى من الخليج العريب وبدء طرح
املس��ألة الطائفية يف الخليج ،يف الحرب العراقية اإليرانية وقفت الحكومة الكويتية إىل جانب العراق يف حربه مام أثار
س��خط بعض ش��يعة الكويت الذين عدوا إيران حامية للمذهب الشيعي وقد اس��تغل النظام اإليراين مشاعر الشيعة
الدينية يف املنطقة ويف الكويت خصوصاً لتنفيذ مخطط "تصدير الثورة" وعمل عىل تجنيد عدداً من الشيعة الكويتيني
يف تنظيامت إرهابية بهدف خدمة املرشوع اإليراين وزعزعة االستقرار السيايس يف الكويت حيث يعود تأسيس "حزب
الله – الكويت" إىل بداية الثامنينات يف أعقاب تأس��يس حزب الله اللبناين عن طريق مجموعه من الش��يعة الكويتيني
الذين تلقوا تعليمهم يف قم واملرتبطني بالحرس الثوري اإليراين وش��هدت الس��احة الكويتية أعامل عنف س��يايس غري
معهودة فتعرض أمري الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح ملحاولة اغتيال عام  1985وتوالت التفجريات يف عام
 1986وثم تفجريات  1987إىل ويعتقد أن مجمل الحوادث كان وراءها تنظيم حزب الله الكويت .وشهد العام 1988
الحادثة األبرز عندما قاد عامد مغنية القيادي يف حزب الله مجموعة خطفت طائرة "الجابرية" التابعة لرشكة الخطوط
الجوي��ة الكويتية وبررت عملية االختطاف ،الت��ي كانت خلفها إيران ،باملزاعم اإليرانية عن وقوف الكويت مع العراق
يف حرب الثامين سنوات ضد إيران ،مع املطالبة بإطالق رساح املتورطني بحوادث تفجري عدد من املنشآت الكويتية.
يتح��رك "حزب الله" الكويت كام أحزاب الله األخرى بحس��ب الرؤية املذهبية الضيق��ة والدور املحدد له من قبل
إيران بغض النظر عن املصالح الوطنية ،فحزب الله هو صناعة إيرانية ومرشوع إيراين كاملرشوعات اإليرانية التي تهدف
يف محصلتها إىل إقامة دولة صفوية ،وكان السفري اإليراين املنشق عادل األسدي قد كشف عن وجود الخاليا النامئة يف كل
دول الخليج العريب مقدما تفاصيل دقيقة بشأنها من حيث وجودها وتوزيعها وارتباطاتها ونشاطاتها ومتويلها والغرض
منها .اليوم وقضية خلية العبديل الزالت يف بداية فصولها يظهر التداخل بني السيايس والديني يف العالقة بني حزب الله
–الكويت وإيران وهنا تكمن خطورة الخاليا النامئة اصطالحاً بأنها ليس��ت نامئة فهي خاليا يقظة تنتظر اإلش��ارة لتنفذ
مهامها املوكلة من أعامل إرهابية دون أي رادع وطني أو إنس��اين فالوالء هنا عابر للحدود فعىل الحكومات الخليجية
أن ال تنتظر إيقاظ الخاليا بل أن تتخذ إجراءات أمنية مشددة ورادعه لحامية املجتمعات الخليجية•

بقلم :
عائشة املري

aisha.almarri@gmail.com
a
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يجسد دور الدولة يف إثراء ثقافة التعايش والتسامح واحرتام اآلخر

قانون مكافحة التمييز والكراهية وترسيـــــــــ
نجحت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ
نشأتها يف بناء "الدولة النموذج" عىل مستويات
عدة ،منها السيايس واالقتصادي والتنموي،
فضالً عن أنها منوذج يحتذى به عىل
صعيد التعايش والتسامح واحرتام
اآلخر ،وهذا ما عرب عنه بجالء"قانون
مكافحة التمييز والكراهية" الذي
أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه
الله ،يف شهر يوليو املايض ،فهذا القانون
يعزز من منوذج التعايش واحرتام اآلخر،
من خالل ما يتضمنه من مواد تضمن املساواة
بني أفراد املجتمع وتجريم التمييز بني األفراد
أو الجامعات عىل أساس الدين أوالعقيدة
أو املذهب أو امللة أو الطائفة أو العرق أو
اللون أو األصل اإلثني .ويف هذا العدد تعرض
مجلة "درع الوطن" أبعاد هذا القانون وأهميته
ودالالته السياسية والثقافية واالجتامعية.
إعداد :التحرير
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ـــــــــخ أسس النموذج اإلماراتي
الش��ك أن التوقيت الذي صدر فيه قانون مكافحة التمييز
والكراهية" الذي أصدره صاحب الس��مو الش��يخ خليفة
ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة ،حفظه الله ،يف ش��هر
يولي��و املايض ،يؤك��د أن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة
تدرك مس��ؤولياتها ،ليس تجاه مواطنيه��ا واملقيمني عىل
أرضها فقط من أجل ترس��يخ قيم الوئام والتعايش ،وإمنا
تجاه جمي��ع املجتمع��ات العربية واإلس�لامية أيضاً ،بل
العامل أجمع ،والس��يام أن هذا القانون يتضمن من البنود
واإلج��راءات التي ميكن أن تس��هم يف مواجه��ة التطرف
واإلره��اب والتصدي لنزع��ات الكراهي��ة والتمييز ،وهي
القضاي��ا التي باتت متثل تهديدا ً لألمن والس��لم اإلقليمي
والدويل يف اآلونة األخرية.
وال ش��ك يف أن ه��ذا القان��ون ،مبا يتضمن��ه من مواد
وإجراءات رادعة بحق من تسول له نفسه املتاجرة بالدين،
أو تبن��ي خطاب يح��ض عىل الكراهية والتمييز ،يجس��د
بوضوح الدور املتميز الذي تقوم به دولة اإلمارات العربية
املتح��دة يف ترس��يخ قيم التعايش والوس��طية واالعتدال،
باعتبارها حائط الصد القوي ملواجهة الجامعات املتطرفة
الت��ي تس��عى إىل إحياء ص��دام الحض��ارات واألديان من
ناحية ،والطري��ق نحو بناء ثقافة عاملية تحرتم املعتقدات
واألديان ،وتؤمن بالتعايش اإلنس��اين ،كام يؤكد يف الوقت
ذاته إميانها الراس��خ بأن الحضارة اإلنسانية تراث مشرتك
أس��همت وتس��هم فيه مختلف ش��عوب العامل وأن تنوع
الثقافات واألديان هو عامل إثراء للفكر اإلنس��اين وسبب
للتفاعل والح��وار بني أصحاب هذه األدي��ان والثقافات،
وليس س��بباً للمواجهة أو العداء كام يدعو لذلك أصحاب
نظريات الرصاع.

مضمون قانون مكافحة التمييز والكراهية

أصدر صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ،حفظه الله ،يف يوليو  2015مرسوماً بقانون
رقم لسنة  2015بش��أن مكافحة التمييز والكراهية الذي
يقيض بتجريم األفعال املرتبطة بازدراء األديان ومقدساتها
ومكافحة أش��كال التمييز كافة ،ونبذ خط��اب الكراهية
عرب مختلف وس��ائل وطرق التعبري ،والقانون بهذا يسهم
يف إثراء ثقافة التس��امح العاملي ومواجهة مظاهر التمييز
والعنرصية ،أياً كانت طبيعتها ،عرقية أو دينية أو ثقافية،
وخاصة بالنظر إىل بنوده التالية:
 -1حظر اإلساءة إىل الذات اإللهية أو األديان أو األنبياء
أو الرسل أو الكتب الساموية أو دور العبادة وفقاً ألحكام
ه��ذا القانون أو التميي��ز بني األف��راد أو الجامعات عىل
أساس الدين أو العقيدة أو املذهب أو امللة أو الطائفة أو
العرق أو اللون أو األصل اإلثني.

القانون يجسد الدور
املتميز الذي تقوم
به دولة اإلمارات يف
ترسيخ قيم التعايش
والوسطية واالعتدال

 -2تجري��م كل ق��ول أو عمل من ش��أنه إث��ارة الفتنة
أو النع��رات أو التمييز ب�ين األف��راد أو الجامع��ات من
خالل نرشه عىل ش��بكة املعلومات أو شبكات االتصاالت
أو املواق��ع اإللكرتوني��ة أو امل��واد الصناعي��ة أو وس��ائل
تقنية املعلومات أو أي وس��يلة من الوس��ائل املقروءة أو
املس��موعة أو املرئية وذلك مبختلف طرق التعبري كالقول
أو الكتابة أو الرس��م" .ووفقاً لنص املرس��وم بقانون فيتم
تجريم كل من يقوم باإلساءة إىل األديان أو إحدى شعائرها
أو مقدس��اتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية
منها أو املس��اس بها .كام يجرم القان��ون التعدي عىل أي
من الكتب الس�ماوية بالتحري��ف أو اإلتالف أو التدنيس
أواإلس��اءة ب��أي ش��كل من األش��كال إىل جان��ب تجريم
التخريب أو اإلتالف أو اإلس��اءة أو التدنيس لدور العبادة
أو املقابر .وعليه يعاقب بالس��جن مدة ال تقل عن خمس
س��نوات ،وبالغرامة التي ال تقل عن مائتني وخمسني ألف
درهم وال تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني
كل من ارتك��ب فعالً من األفعال املنص��وص عليها أعاله
بإحدى طرق التعبري .كام يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن
س��بع س��نوات وبالغرامة التي ال تقل عن خمسمئة ألف
دره��م وال تجاوز مليوين درهم كل من تطاول عىل الذات
اإللهية أو الطعن فيها أو املس��اس بها أو اإلس��اءة إليها أو
التط��اول عىل أحد األنبياء أو الرس��ل أو زوجاتهم أو آلهم
أو صحابتهم أو السخرية منهم أو املساس بهم أو اإلساءة
إليهم بإحدى طرق التعبري أو غريها من الصور األخرى أو
باستخدام أي من الوسائل.
 -3العقوب��ات املغلظ��ة :نص القانون ع�لى املعاقب��ة
بالس��جن مدة ال تقل عن عرش س��نوات والغرامة التي ال

تقل عن خمس��مئة ألف درهم وال تج��اوز مليوين درهم
إذا وقعت بعض الجرائم املنصوص عليها من موظف عام
أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة
دينية أو مكلف بها أو وقع الفعل يف إحدى دور العبادة..
ك�ما يعاقب بالس��جن املؤقت كل من اس��تغل الدين يف
رم��ي أفراد أو جامعات بالكفر ،س��واء بالقول أو بالكتابة
أو باس��تخدام أي من الوسائل وتكون العقوبة اإلعدام إذا
اقرتن الرمي بالكف��ر تحريضاً عىل القتل فوقعت الجرمية
نتيجة لذلك .ووفقاً للقانون يعاقب بالس��جن مدة ال تقل
عن عرش س��نوات كل من أنش��أ أو أسس أو نظم أو أدار
جمعي��ة أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيامً أو جامعة
أو فرعاً إلحداها ،أو استخدم لذلك أياً من الوسائل بغرض
ازدراء األدي��ان أو التميي��ز أو إثارة خط��اب الكراهية أو
تحبيذ ذل��ك أو الرتويج له .كام يعاقب بالس��جن مدة ال
تزيد عىل س��بع سنوات كل من انضم إىل أي من الجهات
املنصوص عليها أعاله أو ش��ارك فيها أو أعانها بأية صورة
مع علمه بأغراضها .كام تضمن القانون املعاقبة بالس��جن
م��دة ال تق��ل عن خمس س��نوات كل من عق��د أو نظم
مؤمت��را ً أو اجتامع��اًيف الدولة إذا كان الغ��رض منه ازدراء
األدي��ان أو التمييز أو إث��ارة خط��اب الكراهية ويعاقب
بذات العقوبة كل من ش��ارك يف املؤمت��ر أو االجتامع مع
علمه بأغراضه وللس��لطة العامة فض املؤمتر أو االجتامع
مع اس��تعامل القوة عند االقتضاء .وشدد املرسوم بقانون
عىل املعاقبة بالس��جن والغرامة الت��ي ال تقل عن مائتي
وخمسني ألف درهم وال تزيد عىل مليون درهم لكل من
قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو س��لم أو تسلم
أم��واالً أو دع�ماً مادياً بطريق مب��ارش أو غري مبارش متى
كان ذلك بقصد ارت��كاب فعل من األفعال املعاقب عليها
مبوجب أحكام هذا القانون.
 -4معاقبة الش��خصيات االعتباري��ة :نص القانون عىل
أنه يعاقب ممث��ل أو مدير أو وكيل الش��خص االعتباري
إذا ارتكب��ت جرمية من الجرائم املنص��وص عليها يف هذا
القانون بواس��طة أح��د العاملني لديه باس��مه ولصالحه
بذات العقوب��ات املقررة عن الجرمي��ة املرتكبة إذا ثبت
علمه بها ..ويكون الش��خص االعتباري مسؤوالً بالتضامن
ع��ن الوفاء مبا يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
وم��ع عدم اإلخالل بتوقيع العقوب��ات املنصوص عليها يف
ه��ذا القانون تحك��م املحكمة بحل الجمعي��ات واملراكز
والهيئ��ات واملنظامت والتنظي�مات والجامعات وفروعها
أو غلقه��ا مؤقتاً أو نهائياً ..كام تحك��م املحكمة مبصادرة
األم��وال واألمتعة أو األدوات أو األوراق التي اس��تعملت
يف ارتكاب الجرائ��م املنصوص عليها يف هذا القانون ..كام
تحك��م املحكمة بإبع��اد األجنبي عن الدول��ة بعد تنفيذ
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العقوبة املحكوم بها عليه.
ويعف��ى من العقوب��ة كل من ب��ادر م��ن الجناة يف
إح��دى الجرائ��م املنصوص عليها يف ه��ذا القانون بإبالغ
السلطات القضائية أو اإلدارية عن الجرمية قبل الكشف
عنها فإذا حصل اإلبالغ بعد الكش��ف ع��ن الجرمية جاز
للمحكم��ة إعف��اؤه من العقوب��ة مت��ى أدى اإلبالغ إىل
ضبط باقي الجناة ..كام اعترب املرس��وم بقانون أنه ال يعد
متييزا ً محظورا ً يف تطبيق أحكام هذا القانون كل ميزة أو
أفضلية أو منفعة تتقرر مبوجب أحكام أي ترشيع آخر يف
الدولة للمرأة أو الطفل أو لذوي اإلعاقة أو لكبار الس��ن
أو لغريهم .وتضمن املرسوم بقانون أحكاماً أخرى تهدف
مبجمله��ا إىل مكافحة جميع األفع��ال املرتبط��ة بازدراء
األديان ومقدس��اتها ومكافحة أش��كال التمييزكافة ،ونبذ
خطاب الكراهية عرب مختلف وس��ائل وطرق التعبري عىل
أن يعمل بها بعد شهر من تاريخ نرش املرسوم بقانون يف
الجريدة الرسمية.

املردود اإليج��ايب للقانون (اجتامعياً وأمنياً
وسياسياً)
ينط��وي قان��ون مكافح��ة التميي��ز والكراهي��ة ببن��وده
السابقاإلش��ارة إليه��ا ،عىل مردود إيجايب ،عىل املس��تويات
كاف��ة ،األمنية والسياس��ية واالجتامعية ،وذل��ك عىل النحو
التايل:
 -1تعزيز من��وذج التعايش اإلم��ارايت يف الداخل :لقد
اس��تطاعت دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة أن تقدم
منوذجاً فريدا ً للتعدّدية الثقافية ،حيث تش��مل تركيبتها
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قانون مكافحة التمييز
والكراهية يجسد
بوضوح الدور املتميز
الذي تقوم به دولة
اإلمارات يف ترسيخ قيم
التعايش والوسطية
واالعتدال
السكانية خليطاً من الجنسيات تعيش يف توافق تام،برغم
االختالف��ات في�ما بينه��ا فيام يتعل��ق بالثقاف��ة والدين
والع��رق ،وهذا النم��وذج يحظى برعاية كب�يرة من قبل
القيادة الرش��يدة لدولة اإلمارات التي ال تألو جهدا ً تعزيز
قي��م التعايش والتوافق من خ�لال العديد من املبادرات
واآللي��ات واألط��ر والقوان�ين والترشيعات .وتؤمن دولة
اإلمارات العربية املتحدة بالتسامح والتعايش باعتبارهام
م��ن القي��م اإليجابي��ة التي تعك��س وجهه��ا الحضاري
ومرشوعه��ا النهضوي ،لهذا فإنها تس��عى إىل توفري املناخ
الذي يضم��ن إقامة مجتم��ع متجانس ومتامس��ك يتيح

لجمي��ع أفراده ،بغ��ض النظر ع��ن انتامءاته��م الثقافية
والدينية والعرقية ،والتعايش يف أمن وسالم.
وال ش��ك يف أن هذا القانون س��يعزز من س��يادة قيم
لا عىل أن الدولة
الس�لام بني جنبات املجتمع ،ويعد دلي� ً
لديها من اآلليات الثقافية واالجتامعية ما يجعل من قيم
السالم ثقافة جامعة يعيها ويدركها جميع من يعيش عىل
أراضيها ،وهذا األمر ينطوي عىل مردود إيجايب عىل األمن
واالستقرار يف اإلمارات.
 -2مواجه��ة نزع��ات التط��رف واإلره��اب التي تهدد
األمن والس��لم االجتامعي :لقد جاء هذا القانون الجديد
يف موع��ده متاماً بالنظ��ر لتصاعد خط��ر األيديولوجيات
املتطرف��ة التي تق��ف وراءها جامع��ات راديكالية تروج
لص��دام الحض��ارات وترف��ض االعرتاف باآلخ��ر املختلف
معها ثقافي��اً ودينياً ،وهي بذلك تهدد األمن والس��لم يف
املجتمعات العربية واإلس�لامية ،كام تعوق مسرية التطور
والتقدم ،وتقدم صورة عن الدين اإلسالمي الحنيف وترض
بصورة املس��لمني يف العامل كله .فتفجريات املس��اجد التي
ش��هدتها دول مجاورة خ�لال األش��هر املاضية ،وتصاعد
األيديولوجي��ات املتطرفة ،كان يتطل��ب التحرك لتحصني
املجتمع اإلمارايت من خطر هذا كله .لهذا يتضمن القانون
الجديد العديد من املواد الهامة التي من ش��أنها مكافحة
اس��تغالل الدي��ن يف تكفري األفراد والجامع��ات بعقوبات
تص��ل إىل اإلع��دام إذا اقرتن الرمي بالكف��ر تحريضاً عىل
القت��ل فوقعت الجرمي��ة نتيج��ة لذلك،وتطبيق عقوبات
رادعة للجمعيات والفعالي��ات الداعية الزدراء األديان أو
التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

 -3التص��دي الوقايئ ألي مح��اوالت الزدراء األديان يف
الداخ��ل ،فكام هو معلوم ف��إن دولة اإلم��ارات العربية
املتح��دة تض��م ما يزيد ع��ن مائتي جنس��ية تعيش عىل
أراضيها ،تضم ديانات وثقافات مختلفة ،ويف ظل ما تشهده
املنطق��ة والعامل من حولنا م��ن تصاعد لخطاب الكراهية
وازدراء األدي��ان ،فثمة مخ��اوف أن ينتقل هذا األمر إىل
الداخ��ل بفعل تحريض جامع��ات متطرف��ة تحاول بث
س��موها ،ولهذا فإن قانون مكافحة التمييز والكراهيةجاء
حازم��اً يف التص��دي لهذه الظاهرة الخط�يرة ،حيث يجرم
كل من يقوم باإلس��اءة إىل األديان أو إحدى ش��عائرها أو
مقدس��اتها أو تجريحها أو التطاول عليها أوالسخرية منها
أو املس��اس بها .كام يج��رم التعدي ع�لى أي من الكتب
الساموية بالتحريف أو اإلتالف أو التدنيس أواإلساءة بأي
ش��كل من األشكال إىل جانب تجريم التخريب أو اإلتالف
أو اإلس��اءة أو التدنيس لدور العبادة أو املقابر .والقانون
بهذا املعنى يؤكد ال��دور الرائد واملتميز الذي تضطلع به
دولة اإلمارات العربية املتح��دة يف تعزيز ثقافة التعايش
بني الديانات والحضارات املختلفة ،ونبذ أش��كال التط ّرف
كاف��ة ،التي تطفو من ح�ين إىل آخر ،وتضع عراقيل بوجه
حوار الحضارات والتواصل اإلنساين.
 -4مواجهة نزعات التمييز العنرصي التي تهدد بدورها
األمن والس��لم االجتامعي :فال ش��ك أن قان��ون مكافحة
التميي��ز والكراهية يف مثل ه��ذه الظروف له مغزى كبري
جدا ً ،ويتضمن رسالة عميقة ،كونه يقطع الطريق عىل أي
خطاب عنرصي متييزي يؤثر يف وحدةاملجتمع ومتاس��كه،
فالعنرصي��ة ،كام هو مع��روف ،متيز بني الن��اس وتفضل

أشادت العديد من
وسائل اإلعالم
العاملية بقانون
مكافحة التمييز
والكراهية واعتربت أنه
يؤكد تفوق اإلمارات
يف مكافحة التطرف
واإلرهاب
بعضهم عىل بعض ألسباب واهية تستند عىل األبعاد اإلثنية
والعرقي��ة وال تضع بعني االعتبار ك��ون البرش نابعني من
مصدر واحد وأصل واحد وقد جعلهم الله شعوباً وقبائل
ليتعارفوا ويتساكنوا ويتعاونوا وليس العكس ،فالعنرصية
تنمي الروح املتعصبة كام تلغي مفهوم املواطنة العرصية
التي تستقيم عىل العقد االجتامعي الذي يجمع األمة وال
يفرقها وتجع��ل االجتهادات يف الكالم والتفس�ير واملعاين
س��بباً للتنابذ واالخت�لاف بدالً م��ن التن��وع والتكام��ل.
من هن��ا كانت العنرصي��ة والكراهية صنوي��ن لبعضهام
بعضاً ووجهني لعملة واحدة وهي عملة الرش املس��تطري،

ولهذا فإن القانون الذي أصدره صاحب الس��مو الش��يخ
خليفة ب��ن زايد آل نهي��ان ،رئي��س الدولة ،حفظه الله،
تضم��ن من العقوبات الرادعة الت��ي تضمن التصدي ألي
خط��اب عنرصي أو متييز ضد أحد أفراد املجتمع بس��بب
اللون أو الجنس أو العرق أو الدين ،فالجميع سواسية أمام
القان��ون .كام أن قانون مكافح��ة التمييز والكراهية مينح
دولة اإلمارات قوة رادعة للذين لديهم الغاية يف التالعب
أو محاولة نرش األف��كار الهدامة والحقد يف النفوس ،ضد
األع��راق أو املذاهب املختلف��ة عن اعتقاداته��م ،وبهذا
القانون يستطيع الفرد الدفاع عن نفسه من خالل اللجوء
إىل الجهات املسؤولة".
 -5ترشيد استخدام وسائل التواصل االجتامعي وحظر
أي إس��اءات لألش��خاص عىل "اإلنرتن��ت":يف الوقت الذي
أصبحت فيه وس��ائل التواصل االجتامعي إحدى األدوات
املهمة فيام يطلق عليه اإلعالم االجتامعي الجديد بالنظر
ملا تقوم به م��ن دور متعدد األبعاد ،س��يايس واجتامعي
وثق��ايف واجتامع��ي ،إال أنها تظ��ل يف الوق��ت ذاته أحد
مص��ادر التهدي��د لألمن الوطن��ي لل��دول واملجتمعات،
يف ظل لج��وء البعض إىل توظيفها بش��كل س��يئ يف نرش
الشائعات واألكاذيب املغرضة .بل إن األمر الالفت للنظر
أن الجامعات اإلرهابية أصبحت تلجأ إىل وسائل التواصل
االجتامع��ي لن�شر أفكاره��ا الهدامة يف صف��وف النشء
والشباب .وال شك يف أندولة اإلمارات العربية املتحدة ،ومبا
متثله من منوذج ناجح يف الحكم والتنمية واإلدارة وس��وق
املال ،أصبحت عرضة يف اآلونة األخرية لش��ائعات متعددة
تستهدف تش��ويه هذا النموذج أو هز صورتها يف الخارج
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جاء هذا القانون
اجلديد يف موعده
متامًا بالنظر لتصاعد
خطر األيديولوجيات
املتطرفة التي تقف
ورائها جماعات
راديكالية تروج لصدام
احلضارات

أو إث��ارة الفزع والبلبل��ة يف الداخل بني فئ��ات املجتمع
املختلف��ة ،ولهذا تضمن قانون مكافحة التمييز والكراهية
العديد من البنود التي تضمن ترش��يد اس��تخدام وسائل
التواص��ل االجتامعي ،ومن ذلك ما ورد يف نص املادة ()3
منالقانون ،والتي تنص عىل أنه "ال يجوز االحتجاج بحرية
الرأي والتعبري" وهو بند يضع ضوابط محددة بشأن عدم
حرية األش��خاص يف الطعن بأفكار ومعتقدات أش��خاص
آخرين بدعوى حرية الرأي والتعبري .كام يتضمن القانون
بن��دا ً آخر مه�ماً ين��ص عىل" :إتي��ان أي يشء أو عمل"،
يحض عىل الكراهية أو التميي��ز ،ما يعني أن هذا العمل
قد يشمل الكتابة والرس��م وأي وسيلة تعبريية من شأنها
التحريض عىل األديان واملس��اس بها ،واس��تباحة أشخاص
دماء مس��لمني آخرين بدعوى اختالفهم باملذاهب .ولهذا
يح��ث القانون جميع أفراد املجتم��ع ،مواطنني ومقيمني،
عىل توخي الحيط��ة والح��ذر يف أن يحتفظ��وا بهواتفهم
الذكية أو حس��اباتهم عىل وسائل التواصل االجتامعي ،أياً
من الرسائل أو الفيديوهات أو التسجيالت التي من شأنها
أن تث�ير التمييز والكراهية بني أفراد املجتمع ،أو أن يقوم
هؤالء بنرشها دون وعي أو إدراك ملحتواها ،فيساهمون،
من دون أن يقصدوا ،يف نرش الكراهية والتمييز.
ولهذا فقد جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة
الفتنة أو النعرات أو التمييز بني األفراد أو الجامعات من
خالل نرشه عىل ش��بكة املعلومات أو شبكات االتصاالت
أو املواق��ع اإللكرتوني��ة أو امل��واد الصناعي��ة أو وس��ائل
تقنية املعلومات أو أي وس��يلة من الوس��ائل املقروءة أو
املس��موعة أو املرئية وذلك مبختلف طرق التعبري كالقول
أو الكتابة أو الرسم.
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إجامع ع��ريب ودويل عىل ريادة اإلمارات يف
التصدي لنزعات التمييز والكراهية

أجمع��ت ردود األفع��ال املختلف��ة ،التي ص��درت من
جه��ات عربي��ة ودولي��ة متع��ددة ،عىل أهمي��ة هذا
القان��ون ،والتوقيت ال��ذي ظهر فيه ،باعتباره يؤس��س
لثقافة ترشيعية وقانونية عىل مس��توى املنطقة والعامل،
تس��هم يف تعزيز التعاي��ش بني الثقاف��ات والحضارات
املختلفة ،وفيام ييل رصد لبعض ردود األفعال حول هذا
القانون:
 -1أش��اد األزه��ر الرشيف يف بي��ان له  ،باملرس��وم
بقانون الذي أصدره صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،بشأن مكافحة
وتجريم األفع��ال املرتبطة بازدراء األديان ومقدس��اتها
ومكافحة جميع أش��كال التمييز ونبذ خطاب الكراهية
عرب مختلف وسائل وطرق التعبري ،داعياً الدول العربية
إىل إص��دار ترشيعات مامثلة.وأك��د األزهر الرشيف أن
حظر اإلس��اءة إىل الذات اإللهية أو األديان أو األنبياء أو
الرسل وزوجاتهم وآلهم وأصحابهم أو الكتب الساموية
أو دور العب��ادة أو التمييز ب�ين األفراد والجامعات ،من
ش��أنه الحفاظ عىل الوحدة الوطنية ومتاس��ك النس��يج
االجتامعي ،وحامية الحريات واآلراء واألفكار الشخصية
واملعتقدات الدينية ،وترس��يخ ثقافة التس��امح والعدل
واملس��اواة والتعاي��ش مع اآلخر.وأوض��ح أن العقوبات
ال��واردة يف هذا الترشيع األخالقي كافية لردع املحرضني
عىل الكراهية أو التمييز أو إثارة الفنت.
 -2أشاد برملانيون وساسة فرنسيون ،بقانون مكافحة
التميي��ز والكراهية ،وأك��دوا أن ه��ذا القان��ون يعكس
صورة دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة يف العامل ،كبلد
تس��امح ومساواة وأمن ،واستقرار وتآ ٍخ .واعترب قياديون
سياس��يون بينهم أعضاء يف الربملان الفرنيس يف مقابالت
حرصي��ة مع "وكال��ة أنباء اإلم��ارات" أن دولة اإلمارات
العربي��ة املتحدة ،نجحت عرب عقود يف ترس��يخ موقعها
يف املنطقة والعامل ،كمثال حي لبلد التس��امح والتعاون
والتكاف��ل بني الش��عوب ،م��ن خالل اعت�ماد آليات يف
مكافح��ة التمييز ونبذ الكراهية بني األديان ،وتش��جيع
حوار الحضارات واحتضان كل الثقافات عىل أرضها.وقال
القيادي يف الحزب االشرتايك الفرنيس ونائب رئيس لجنة
املالية يف الجمعية العمومية الفرنسية  -الربملان  -جريوم
لومبري :إن م��ا حققته دولة اإلم��ارات العربية املتحدة
م��ن نجاح وتق��دم ورخاء ورقي ،يع��ود بالدرجة األوىل
إىل حكم��ة قيادتها ورؤيتها الحضارية ،مؤكدا أن تجريم
األفعال املرتبطة ب��ازدراء الديانات عىل مختلف أنواعها
بقانون يعترب خطوة ج��د متقدمة ،ألنها تتامىش والقيم
اإلنس��انية التي يحملها االتحاد األورويب أيضاً .وأضاف "
كثري من رعايانا الفرنس��يني يعيش��ون يف دولة اإلمارات
خاص��ة يف ديب ،وهم يحملوننا دامئاًقصصاً كثرية عن قيم
التعايش والتسامح واملساواة واحرتام اآلخر ،التي متارس
يف اإلمارات ،وه��ذه هي الب��ادئ الحقيقية والصحيحة

القانون مينح دولة
اإلمارات قوة رادعة
للذين لديهم الغاية
يف التالعب أو حماولة
نشر األفكار الهدامة
واحلقد يف النفوس

للدين اإلس�لامي ،التي تعرضت لإلس��اءة لألس��ف ،من
قب��ل جامعات متطرفة ومتش��ددة يف س��وريا والعراق
وليبيا" .وأكد لومبري أن ثقافة التسامح متجذرة يف دولة
اإلمارات ،وهي س��لوكيات تفرض عىل اإلنس��ان احرتام
اآلخري��ن ،والتعام��ل الرحيم معهم ،والت�ماس األعذار
له��م ،والحرص عىل التعاون والتفاهم ،مبا يفيد املجتمع
ويسهم يف تنميته.
وم��ن جانبه أكد مارك كوا العضو يف الربملان الفرنيس
عن الحزب االشرتايك الحاكم ،ونائب رئيس لجنة الشؤون
الخارجية يف الجمعية العمومية  -الربملان  -أن مرس��وم
القانون الذي أصدره صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن
زاي��د آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،هو أكرب دليل

ع�لى أن ثقاف��ة التس��امح يف املجتمع اإلمارايت ليس��ت
مجرد ش��عار ،بل ثقافة راس��خة ومتأصلة ،وأن املرسوم
الجديد سيزيد يف ترسيخ هذه الثقافة ،وتفعيلها بشكل
أكرب وأعمق .وأضاف الس��يايس الفرنيس أن بالده ودولة
اإلمارات تتقاس�مان الكثري من قيم التس��امح ،وتشجيع
ح��وار الحضارات حي��ث توجد الكثري م��ن االتفاقيات
املوقع��ة بني الجانب�ين يف هذا املجال .أم��ا فريونيك لو
سونيك نائبة رئيس حزب الجمهوريني اليميني املحافظ،
فقد أش��ادت بالقانون ،مؤكدة أنه دليل آخر عىل الدور
الريادي الذي تلعبه دول��ة اإلمارات العربية املتحدة يف
املنطقة والع��امل ،لنرش الفكر الوس��طي املعتدل القائم
عىل قيم الحق والعدالة ،والتسامح واحرتام اآلخر ،مهام
اختلفت ديانته أو أصله أو عرقه.
 -3أش��اد املؤمتر اإلس�لامي األورويب بإص��دار قانون
مكافح��ة التميي��ز والكراهي��ة ودعا حكوم��ات الدول
اإلس�لامية األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي والدول
األعض��اء يف هيئ��ة األمم املتح��دة إىل االقت��داء مببادرة
اإلمارات.وأك��د الدكت��ور محمد بش��اري األم�ين العام
للمؤمتر اإلسالمي األورويب أنه يف ظل املتغريات اإلقليمية
والدولية املتس��ارعة واملهددة للس��لم واألمن العامليني
أصبح من الالزم إصدار قانون يجرم اإلس��اءة إىل األديان
يف كل دولة عىل حدة من الدول اإلسالمية.
 -4أشادت العديد من وسائل اإلعالم العاملية بقانون
مكافح��ة التمييز والكراهية ،واعت�برت أنه يؤكد تفوق
اإلم��ارات يف مكافح��ة التط��رف واإلرهاب ،فقد أبرزت
صحيفة "واش��نطن بوس��ت" األمريكية بش��كل خاص
تجريم القانون لكل أش��كال التمييز وتأكيد نبذ خطاب
الكراهي��ة وتجري��م التميي��ز ب�ين األف��راد والجامعات
عىل أس��اس الدي��ن أو العقيدة أو املذه��ب أو امللة أو
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الطائف��ة أو الع��رق أو اللون أو األص��ل االثني .وقالت
الصحيفة األمريكية إن القانون قـُصد به تكريس األساس
الس��ليم لبيئة تقوم عىل التس��امح وس��عة األفق وقبول
اآلخر .وألقت الصحيفة الضوء ع�لى العقوبات التي نص
عليه��ا القانون عىل م��ن يقرتفون الجرائ��م التي أوردها،
مش�يرة إىل أنها تش��مل الس��جن من س��تة أش��هر إىل ما
يزيد عىل عرش س��نوات وغرامات تصل إىل مليوين درهم
أو م��ا يع��ادل  545ألف دوالر ،مع التش��ديد عىل العفو
عن أولئك الذين يقوم��ون باإلبالغ عن الجرائم املنصوص
عليها يف القانون .وأكدت الصحيفة أن اإلمارات التي يعد
اقتصاده��ا ثاين أكرب اقتصاد عريب ،ب��رزت باعتبارها مركزا ً
مهامً للتجارة والسياحة واس��تقطبت الكثري من األجانب
الذين ينتمون إىل معظم جنسيات العامل ،األمر الذي يربز
أهمية إصدار هذا القانون.
ومن ناحيته��ا لفتت صحيفة "نيوي��ورك تاميز" إىل أن
جانباً يعتد به من أهمية إصدار هذا القانون يعود إىل أنه
يأيت يف إطار تص��دي دول الخليج العربية ملوجة التطرف
التي يقودها تنظيم "داعش" .وألقت الصحيفة األمريكية
الضوء عىل العقوب��ات التي تضمنها القان��ون والتي يتم
إنزاله��ا مبن يخالف مواده ،حيث أش��ارت إىل أن القانون
ينص عىل السجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وغرامة ال
تق��ل عن  500ألف دره��م وال تتجاوز مليوين درهم لكل
م��ن تطاول عىل الذات اإللهية أو أس��اء إليه��ا أو تطاول
ع�لى أحد األنبياء أو الرس��ل أو زوجاتهم أو صحابتهم أو
الس��خرية منهم ،كام يجرم اس��تغالل الدين يف رمي أفراد
أو جامعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أو باستخدام
أي من الوسائل.
وبدوره��ا قال��ت صحيفة "هريال��د كوري�ير" إن
هذا القانون يس��تمد جانباً كبريا ً من أهميته الفريدة من
اس��تهدافه ملكافح��ة الكراهية والتميي��ز وازدراء األديان،
ومن كون��ه يجرم بصورة واضحة ورصيح��ة األفعال التي
تتضمن اإلس��اءة إىل األديان والتمييز عىل أساس الخلفية
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أكد برملانيون وساسة
فرنسيون أن هذا
القانون يعكس صورة
اإلمارات يف العامل كبلد
تسامح ومساواة
وأمن واستقرار

الديني��ة أو العرقية أو اإلثنية .وأش��ارت الصحيفة إىل أن
القانون بحكم صياغته يس��تقطب أنظار الدوائر العاملية
من حيث إنه يجرم أفعاالً وأقواالً ارتبطت مبوجة التطرف
التي ألقت بظاللها عىل الرشق األوسط أخريا ً.
 -5أش��اد العدي��د م��ن الخ�براء الع��رب يف القان��ون
الدويل بقان��ون مكافح��ة التميي��ز والكراهي��ة ،مؤكدين
أنه يعك��س الريادة اإلماراتية يف إص��دار ثقافة ترشيعية
وقانونية شاملة نحو مكافحة التمييز والكراهية ،واعتربوه
قانوناً جريئاً وخطوة حضارية .وأش��ار هؤالء إىل أنه عىل
الرغم م��ن "أن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة تش��كل
منوذجاً للتعايش والتسامح بني جميع مكوناتها االجتامعية،
وتختفي فيها مظاهر الشحن الطائفي والتمييز العنرصي
إال أنها اس��تطاعت أن تكس��ب الريادة وتؤس��س لثقافة
ترشيعية وقانونية عىل مس��توى املنطقة من خالل قانون
مكافحة التمييز والكراهية الذي ش��كل ق��رارا ً جريئاً من

قب��ل الحكومة وخط��وة حضارية ع��ززت الوجه املرشق
لدول��ة اإلم��ارات" .واعتربوا أن هذا القان��ون املتفرد جاء
يف مكانه وزمانه ليعرب ع��ن رضورة دينية وأخالقية ملحة
تنامت يف س��ياق من الطائفية املقيت��ة والتي باتت تقلق
الحكوم��ات الواعية وتث�ير املخاوف داخ��ل املجتمعات،
وتنم��ي مش��اعر الكراهية وتزيد يف ح��دة النزعات التي
تش��هدها العديد م��ن دول املنطقة .ومن ه��ذا املنطلق
تنبه��ت القي��ادة اإلماراتي��ة إىل حجم املخاط��ر املحدقة
باملجتمعفس��عت م��ن خالل إص��دار ه��ذا القانون إىل
الحفاظ عىل لحمة املجتمع التاريخية وقطع الطريق أمام
تجاراألزم��ات ،ومحاولة ضامن مس��تقبل األجيال القادمة
وصناعة مستقبل عنوانه الطأمنينة والسالم .وشددوا عىل
أن "الحف��اظ عىل التعددي��ة الديني��ة والثقافية بني أبناء
املجتمع الواحد يس��تدعي القيام بخطوات مس��ؤولة من
مختل��ف صن��اع القرار يف دولن��ا العربية متاث��ل الخطوة
اإلماراتية يف وضوحها ونوعيتها حتى تس��هم يف الحد من
التداعيات املأسوية لنزاعات املنطقة وتحافظ عىل السلم
األه�لي ونعمة األمن واألمان وفقاً للوجه الحقيقي للدين
اإلسالمي الحنيف دين املحبة والتسامح واإلخاء".

اإلمارات منوذج للتعايش والوسطية واالعتدال

ينطوي قانون مكافح��ة التمييز والكراهية عىل العديد
م��ن الدالالت املهم��ة ،الت��ي ترتبط بص��ورة اإلمارات
الخارجي��ة ،باعتباره��ا من��وذج يف التعايش والوس��طية
واالعتدال ،وذلك عىل النحو التايل:
تعزي��ز مكان��ة اإلم��ارات العاملية وترس��يخ صورتها
باعتبارها منوذج يف دعم قيم السالم والحوار والتعايش،
ال س��يام أنها بإصدارها لهذا القانون أصبحت الدولة الـ
 29عاملياً يف تطبيق مثل هذا القانون .ويصل عدد الدول
األوروبية املطبقة لقانون مكافحة التمييز والكراهية 14
دولة ،فيام تطبقه دولت��ان عربيتان ،و 5دول يف أمريكا
الش�مالية والجنوبية ،إضافة إىل  3بلدان آسيوية ،وبلد

إفريقي ،ونيوزيلندا وأس�تراليا .ولعل الداللة األبرز لهذا
القانون أنه يعزز من مكانة الدولة عىل املرسح العاملي
كبلد تتعايش فيه الجنسيات كافة ،وهو أمر له مردوداته
اإليجابية يف نوا ٍح متعدّدة ،منها إضافة املزيد من الثقة
للنم��وذج التنموي للدولة ،ما يعن��ي جذب املزيد من
االستثامرات األجنبية وتنمية قطاعات اقتصادية تلعب
فيها الصورة الذهنية للدولة عىل الس��احة العاملية دورا ً
كبريا ً ،ونشري هنا عىل سبيل التحديد إىل قطاع السياحة
الذي يش��هد طفرة غري مس��بوقة .ومن ناحي��ة ثانية،
فإن هذا القانون يبعث برس��ائل متع��دّدة للعامل ،فهو
يؤكد قدرة اإلمارات -الدولة العربية املس��لمة -عىل أن
تكون واحة للتعايش والتوافق بني الثقافات كافة ،عىل
عكس ما ي��ر ّوج ظلامً عن الثقافة العربية واإلس�لامية
والدين اإلسالمي الحنيف ،وهو يف السياق نفسه دعوة
مناهضة للنزعات العنرصية التي تش��هدها دول عدّة،
وه��ذا أمر مهم للغاية بالنظر إىل تنامي هذه النزعة يف
مناطق مختلفة من الع��امل .ومن ناحية ثالثة ،فإن هذا
النم��وذج الذي تقدّمه اإلمارات
يص��ب بطبيعة الحال
ّ
يف س��بيل تدعيم قي��م التعايش الس��لمي عىل الصعيد
العاملي ،ونبذ أشكال التط ّرف كافة ،التي تطفو من حني
إىل آخر ،وتضع عراقيل بوجه حوار الحضارات والتواصل
اإلنس��اين .وال شك يف أن الركن األس��ايس يف اسرتاتيجية
دول��ة اإلمارات لن�شر مثل هذه القي��م اإليجابية التي
تجعل من االختالف أساس��اً للتع��اون والتكامل وليس
مصدرا ً للتص��ارع واالحرتاب ،هو بن��اء منوذج ملهم يف
إطاريه اإلقليمي والدويل وهو ما تحقق بالفعل ،حيث
تعد الدولة رمزا ً لالنفتاح والتسامح والوسطية واالعتدال
يف سياستيها الداخلية والخارجية ويحظى نهجها يف هذا
الشأن باإلش��ادة يف العامل كله .ولعل هذا يفرس حصول
دول��ة اإلمارات عىل املركز األول عىل مس��توى العامل يف
التعايش الس��لمي وفقاً لتقرير املنظمة العاملية للسلم
والرعاية واإلغاثة التابعة لألمم املتحدة عام .2014
تعزيز الس��جل الناص��ع لإلم��ارات يف مجال حقوق
اإلنس��ان :فهذا القانون ومبا يتضمنه من مواد ال ش��ك
تعزز قيمة املساواة والعدالة بني جميع أفراد املجتمع،
حي��ث تبن��ت دولة اإلم��ارات نهجاً متمي��زا ً يف تطبيق
آلي��ات ريادية يف التعامل الراقي ب�ين الفئات املختلفة
والجنس��يات املتع��ددة املقيم��ة عىل أرضه��ا وقدمت
منوذجاً فريدا ً يف التعايش الس��لمي والتكافل االنس��اين
اس��تحق احرتام العامل ومنظامته الدولي��ة املهتمة بهذا
الشأن .وهذا القانون سيعزز من سجل اإلمارات الناصع
يف مجال حقوق اإلنسان عىل الصعيد الخارجي ،خاصة
إذا م��ا تم األخ��ذ يف االعتبار أن هذا القانون ،يس��تمد
قوته وصالبته وأسسه املتينة من الرسالة السمحة لديننا
الحنيف ومبادئه القامئة عىل الحق والعدل واملس��اواة،
ومن خصوصية الثقافة اإلماراتية يف الرتاحم والتس��امح
واإليث��ار ،فضالً عن قوان�ين حقوق اإلنس��ان وحرياته
األساس��ية الت��ي نصت عليه��ا مواثيق األم��م املتحدة

استطاعت اإلمارات أن
تقدم منوذجًا فريدًا
للتعددية الثقافية
ّ
حيث تشمل تركيبتها
السكانية خليطًا من
اجلنسيات تعيش
يف توافق تام رغم
االختالفات

واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام  ،1948واملنظامت
الدولي��ة األخرى ،األمر الذي قاد ،من��ذ صدوره العديد
م��ن املفكرين إىل دعوة الحكومات ومنظامت املجتمع
امل��دين القانوني��ة إىل االقتداء بدولة اإلم��ارات العربية
املتحدة وس�� ّن نظري له يف بلدانهم ،وتأس��يس مرجعية
فكرية واجتامعية لشعوبهم.
أن ه��ذا القان��ون ال ينفصل عن الجه��ود اإلماراتية
الرائ��دة يف مواجهة التط��رف واإلره��اب وتعزيز قيم
الوس��طية ،كام أنه يدع��م جهود اإلم��ارات الرامية إىل
تقديم صورة حضارية ملبادئ الدين اإلسالمي الحنيف،
ودح��ض األكاذي��ب الت��ي ألصق��ت ظل�ماً بالثقافتني
العربية واإلسالمية واعتبارهام مصدر التطرف والعنف
واإلره��اب يف الع��امل ،كام يثبت ه��ذا القانون ،وردود
االفع��ال العربي��ة والدولية اإليجابية الت��ي حظى بها،
أن دول��ة االم��ارات العربي��ة املتحدة جدي��رة بقيادة
العامل اإلس�لامي يف مواجهة جامعات اإلرهاب ومشعيل
الحرائق الدينية والطائفية داخل املجتمعات اإلسالمية
ويف بن��اء م�شروع بدي��ل أساس��ه الوس��طية والعودة
إىل صحي��ح الدي��ن اإلس�لامي الحني��ف وتحريره من
اختطاف املتطرفني له وتش��ويهه واإلس��اءة إليه .فمن
املب��ادئ األساس��ية التي تتمس��ك بها دول��ة اإلمارات
عدم التس��امح مع ق��وى العنف والتط��رف واإلرهاب
واتخ��اذ مواقف صارمة وواضحة يف التصدي لها ،بحيث
أصبح��ت اإلم��ارات منوذجاً يف هذا الش��أن ومثاالً عىل
اإلدراك الواعي لخط��ورة الجامعات اإلرهابية ورضورة
التص��دي لها بكل قوة ومن خالل منهج ش��امل "أمني
وثق��ايف واقتص��ادي واجتامع��ي وس��يايس" .وهذا كان
ورائه��ا إلنش��اء مركز "صواب" يف ش��هر يولي��و ،2015

ال��ذي يعد مب��ادرة نوعية تفاعلية للرتاس��ل اإللكرتوين
ته��دف إىل دعم جهود التحالف ال��دويل يف حربه ضد
تنظي��م "داعش" اإلره��ايب ،ومواجه��ة األيديولوجيات
املتطرفة التي تهدد األمن والسلم املجتمعي يف العديد
م��ن دول املنطق��ة .والواق��ع أن أهمية ه��ذا املركز ال
تكم��ن فقط يف كونه يتصدى لدعاي��ة تنظيم "داعش"
وغريه م��ن الجامع��ات املتطرفة عرب وس��ائل التواصل
االجتامع��ي ،التي أصبح��ت متثل ناف��ذة يعتمد عليها
التنظي��م يف نرش أفكاره املتطرف��ة والهدامة ،وإمنا أيضاً
ألن ه��ذا املركز الجديد يُعول علي��ه يف إيصال أصوات
املالي�ين من املس��لمني وغري املس��لمني يف جميع أنحاء
العامل ممن يرفضون ويقفون ضد املامرس��ات اإلرهابية
واألفكار الكاذبة واملضلل��ة التي يروجها أفراد التنظيم.
ولهذا حظي هذا املركز فور اإلعالن عنه بإش��ادة كبرية،
باعتباره يجسد بوضوح مسؤولية دولة اإلمارات العربية
املتح��دة يف مواجهة الفكر املتط��رف والهدام ،ويأيت يف
س��ياق دورها الرائ��د يف نرش قيم الوس��طية واالعتدال
والتس��امح ونبذ األفكار املتعصب��ة ،ويعكس يف الوقت
ذاته إرادة الدولة القوية الهادفة إىل جمع دول املنطقة
والعامل حول هذه املبادرة التي تس��تهدف التواصل مع
مجتمعات اإلنرتنت التي غالباً ما تكون فريس��ة س��هلة
لدعاة األفكار املتطرفة والهدامة التي مصدرها "داعش"
والجامعات والتنظي�مات الجهادية واإلرهابية األخرى،
حيث سيتعاون مركز صواب مع حكومات دول املنطقة
والع��امل مبا يف ذلك الدول املش��اركة يف التحالف الدويل
ض��د تنظيم "داعش" ،كام س��يتواصل مع املؤسس��ات
والرشكات والش��باب من أجل دح��ض عقيدة "داعش"
التي تقوم يف جوهرها عىل الكراهية والتعصب والعنف.
يف الس��ياق ذات��ه ،ي�برز دور اإلمارات يف تأس��يس
املنتدى العاملي "تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة"،
الذي تستضيفه أبوظبي ،عاصمة دولة اإلمارات العربية
املتحدة بشكل سنوي ،والذي يعد من أهم املنتديات يف
العامل اإلس�لامي .ويناقش املنتدى اإلشكاليات والقضايا
اإلنسانية املحدقة باإلنسان يف عامل اليوم ،والتي نجمت
ع��ن الرصاع��ات الفكري��ة والطائفي��ة يف املجتمعات
املسلمة ،بسبب استقواء كل طرف مبن يعينه ويحتضنه
عىل حس��اب مصلحة األمة .ويشارك يف "منتدى تعزيز
الس��لم يف املجتمع��ات املس��لمة" املئات م��ن العلامء
واملفكرين اإلس�لاميني م��ن مختلف أنح��اء العامل ،من
أجل االجت�ماع عىل موقف موحد ملواجهة االضطرابات
وأع�مال العن��ف يف العامل اإلس�لامي ،الت��ي مل تدع أي
نوع من األس��لحة إال واستخدمته يف الرصاعات الدائرة،
دون أن ترع��ى حرمة أو ترقب ذمة .ويأيت هذا املنتدى
ٍ
كجهد متمي�� ٍز لتبديد عوارض الحذر والتخوف والريبة،
وكاس��تهالل ملرشوع مييض بخطوات واثقة لرتس��يخ كل
م��ا يتجىل يف ديننا الحنيف من مظاهر الس��لم واألمن
واألمان واالنفتاح عىل اآلخر•
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العقائد العسكرية وحتوالت حروب القــــــــــــ

اجليوش الوطنية ضامن أساسي لألمن واالستقرار ومواجهة أعداء الداخــــــــــــــــــ

يف نهاية العام املايض ،صدق الرئيس فالدميري بوتني عىل العقيدة
الروسية الجديدة للجيش الرويس ،التي تضمنت نقاطاً عدة
مهمة ،منها إدراج التوسع األطليس مبنزلة خطر خارجي رئييس
يهدد األمن القومي الرويس ،ولكنها اتسمت بطابع دفاعي
ينطلق من وضع التدخالت العسكرية الخارجية بديالً أخرياً بعد
استنفاد الخيارات غري العنيفة جميعها.
إعداد:
منى أبو اخلري
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وانطلقت العقيدة العس��كرية الروس��ية من مفهوم
اس�تراتيجي جديد ه��و الردع غ�ير الن��ووي ،الذي
يعكس ثقة متنامية يف القدرات العسكرية التقليدية
ويؤكد إمكاني��ة االعت�ماد ع�لى القدرات التقليدية
الروس��ية يف التصدي لألخطار ،م��ع االحتفاظ بحق
استخدام الرتسانة النووية يف حال تعرض روسيا أو أحد
حلفائها إىل عدوان خارج��ي ،أي ربط الردع النووي
باإلط��ار الدفاعي البحت ،م��ع إضافة خطر اإلرهاب
كتح��د داخيل يواجه األمن القوم��ي الرويس ،وتأمني
املصالح االقتصادية الروسية يف القطب الشاميل ،كام
تطرق��ت العقيدة الجديدة بش��كل الفت للنظر إىل
ما وصفته بـ"التأثري من خالل اإلعالم" عىل الش��عب
ال��رويس ،معتربة إياه تهديدا ً رئيس��ياً لألمن الداخيل
بجانب اإلره��اب ،وأنه "يقوض التقالي��د التاريخية
والوطنية " للشعب الرويس.
التطور النوعي يف العقيدة العس��كرية الروسية ال
يكمن يف اعتبار توسع حلف األطليس تهديدا ً رئيسياً
فه��ذه الجزئي��ة وردت نصاً يف العقيدة العس��كرية
الروس��ية الصادرة عام  1993وليس��ت أمرا ً جديدا ً،

ــــــــــــرن احلادي والعشرين

ــــــــــــــل واخلــــــــــــــــارج
ومن ثم ف��إن التطور النوع��ي يف العقيدة الجديدة
ميك��ن مالحظته يف تأكيد كيفي��ة الرد عىل أي تهديد
وجودي للدولة الروسية ،س��واء من خالل األس��لحة
النووي��ة أو ما وص��ف باألس��لحة الدقيق��ة الت��ي
مت��ت اإلش��ارة إليه��ا باعتبارها ضم��ن أدوات الردع
االس�تراتيجي م��ن دون تحديد واض��ح ملاهية هذه
األس��لحة أو حدود ونطاقات اس��تخدامها .كام يشار
أيضاً إىل أن العقيدة الجديدة التي أثارت قلق وتوتر
الق��وى الغربية ق��د تضمنت بنودا ً غري مس��بوقة يف
استخدام السالح النووي ،حيث أكدت بشكل مبارش
اس��تعداد روسيا الس��تخدام قدراتها النووية يف حالة
التهدي��د املبارش لها بس�لاح مامث��ل أو أي نوع من
أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها ،وبغض
النظر عن اس��تخدام القوى املعادية للسالح النووي
أو عدم اس��تخدامه ،ما يعني نظرياً إس��قاط قاعدة
الردع النووي املتبادل ،التي ظلت أحد ضامنات عدم
اللجوء إىل الس�لاح النووي يف املواجهات العسكرية
املحتملة ب�ين القوى النووية العاملي��ة ،وكان الرشط
الوحيد الس��تخدام روس��يا للس�لاح النووي بحسب
الصيغ��ة الجدي��دة للعقيدة العس��كرية هو تعرض
الدولة الروسية إىل خطر وجودي ،وبحث يبقى قرار
اللجوء إىل هذا الس�لاح بيد رئيس الدولة دون غريه
يف رس��الة مبارشة وواضحة ل��دول رشق أوروبا ،التي

تفتح أراضيها للوجود األطليس ويف مقدمتها جورجيا
وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا ودول البلطيق.

أهمية العقائد العسكرية

أهمية العقائد العس��كرية للجي��وش تكمن يف كونها
تعك��س الفكر التخطيطي واالس�تراتيجي يف أي دولة،
حي��ث تتضم��ن ه��ذه العقي��دة املفاهي��م والركائز
والثوابت التي ترسم خطوط الدفاع عن األمن القومي

للدول وكيفي��ة التعامل مع التحدي��ات والتهديدات،
وع��ادة ما تكون هذه العقائد مرتبطة بإطار زمني ثم
يت��م تعديلها أو تطويرها وف��ق مراجعات تجري عىل
أعىل املس��تويات القيادي��ة والتخطيطية ،كام أن هذه
العقائد ليس��ت نصوص��اً جامدة ،بل ميك��ن تعديلها
وتطويره��ا وفق متغريات الواقع ،حيث يش��ار إىل أن
الصيغ��ة الجديدة للعقيدة العس��كرية الروس��ية قد
ص��درت قبل موعدها املفرتض بنحو خمس س��نوات،
حي��ث كان مقررا ً مراجعته��ا يف عام  .2020وقد صدر
يف ظ��ل رئاس��ة بوتني ذات��ه تعديالت ع��دة للعقيدة
العس��كرية الروس��ية أبرزها يف عام  ،2000ثم يف عام
 2010يف عهد الرئيس السابق دميرتي مدفيديف ،وهي
العقيدة التي تضمنت عودة قوية للدور الرويس عىل
امل�سرح العاملي ،وخصوصاً يف الرشق األوس��ط ،حيث
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أهمية العقائد
العسكرية
للجيوش تكمن
يف كونها تعكس
الفكر التخطيطي
واالسرتاتيجي يف أي
دولة حيث تتضمن
املفاهيم والركائز
التي ترسم خطوط
الدفاع عن األمن
القومي
انطلقت تل��ك العقيدة من رضورة اس��تعادة التوازن
االسرتاتيجي مع حلف األطليس .وتبذل موسكو يف ذلك
جهدا ً كبريا ً عىل جبهات وملفات شتى ابتداء من إيران
وص��والً إىل تأس��يس مجموعة "بريكس" ع��ام ،2011
وانضامم مجموعة اقتصادات ناشئة هي روسيا والصني
والهن��د والربازي��ل وجنوب إفريقيا إىل ه��ذا التجمع،
ال��ذي ضم أك�بر اقتصادات خ��ارج منظم��ة التعاون
االقتصادي والتنمي��ة  ،OECDالتي ظلت لفرتة تعترب
نادي األغنياء بالنسبة لالقتصادات الناشئة حتى تعرض
اقتصاد اليونان ،أحد أبرز مؤسس��يها أوائل س��تينيات
الق��رن العرشي��ن ،إىل حاف��ة اإلفالس .وق��د ارتبطت
العقيدة العسكرية الروسية مبنعطفات وأحداث مهمة،
حيث صدق الرئيس األسبق بوريس يلتسن أول عقيدة
عس��كرية روس��ية يف عام  ،1993عقب تفكك االتحاد
السوفيتي السابق رسمياً وخوض حرب الشيشان ،وأقر
الرئي��س بوتني عقيدة عس��كرية جديدة يف عام 2000
أخذت يف اعتبارها معطيات حرب كوسوفا ،ثم ظهرت
عام  2010صيغ��ة جديدة للعقي��دة لتأخذ املتغريات
الناتج��ة عن أزم��ة أوس��يتيا الجنوبية ع��ام  2008يف
االعتبار ،وجاء التعديل األخري عقب األزمة األوكرانية.

مضمون العقيدة الروسية الجديدة

من خالل تحليل مضمون العقيدة الروس��ية الجديدة
يتض��ح أنها تركز ع�لى أمور عدة منها الق��وة البحرية
الروس��ية (تضمن��ت العقي��دة الجديدة س��تة محاور
إقليمية بحرية هي املحيط األطليس والقطب الشاميل
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واملحي��ط الهادئ وبح��ر قزوي��ن واملحي��ط الهن��دي
والقط��ب الجنويب الذي أضيف للم��رة األوىل) والردع
الدفاعي (نصت العقيدة عىل أن "تفادي نزاع عسكري
نووي أو أي نزاع آخر يشكل أساساً للسياسة العسكرية
الروسية") ،وال تضاهي الفكر االسرتاتيجي األمرييك الذي
تعد الرضبات االستباقية أحد ركائزه ومنطلقاتها ،ولكن
ه��ذا ال يعني ضعفاً يف التخطي��ط الرويس ،بلهو تركيز
ش��ديد عىل حامية مصالح روسيا القومية ،خصوصاً أن
العقيدة الجديدة ليس��ت دفاعي��ة بحتة ،بل تحتفظ
بخيارات هجومية ،حيث تضمنت تلك العقيدة أربعة
عرش خطرا ً ميكن أن تهدد األمن القومي الرويس ،ومنها
عىل سبيل املثال التدخل يف الشؤون الداخلية الروسية
ولجوء الواليات املتحدة الس��تخدام القوة العس��كرية
يف دول متاخمة لروس��يا أو عىل ح��دود حلفائها .ومثة
نقطة الفتة للنظر يف الردع الدفاعي الرويس وتتمثل يف
كون��ه يفتح الباب للرد النووي عىل م��ا يعتربه تهديدا ً
وجودياً لألمن القومي الرويس بغض النظر عام إذا كان
هذا التهديد تقليدياً أو نووياً وهي إشارة غري مسبوقة
يف العقائد العس��كرية للقوى الكربى ،وتراجع لنظرية
ال��ردع املتب��ادل ملصلح��ة قواعد إس�تراتيجية جديدة
حاكمة لتوازنات القوى يف القرن الحادي والعرشين.
القواعد الجدي��دة الحاكمة لتوازنات القوى الدولية
تنبع باألس��اس من استش��عار روس��يا للتق��دم التقني
الحاص��ل يف القدرات العس��كرية األمريكية ،والذي مل
يعد يعتمد عىل القدرات النووية ،وهنا ميكن اإلش��ارة
إىل األجيال الجديدة من الحروب التي يس��تخدم فيها

مزيج م��ن القوتني الصلبة والناعم��ة ،إضافة إىل دعم
تف��وق الجيش األمرييك بأس��لحة هجومية قادرة عىل
تحيي��د الق��درات النووية للدول يف ظل انتش��ار هذه
القدرات وضعف املعاه��دات والقيود الدولية الرامية
إىل السيطرة عليها ،مثل معاهدة حظر االنتشار النووي
وغريها.
م��ا ميكن فهمه مام س��بق أن العقيدة العس��كرية
الروس��ية هي مثال عىل التحوالت الحاصلة يف مفاهيم
الحرب ونظرياتها يف القرن الحادي والعرشين ،وكيفية
تأثر العقائد العسكرية بهذه التحوالت ،حيث انتقلت
العديد م��ن النظريات من إط��ار التنظري والبحث إىل
س��احة الواقع ،كام حدث يف التهديدات غري التقليدية
والح��روب الالمتامثلة والح��روب الس��يربانية ،وأيضا
األس��لحة التقليدية فائقة التطور ،مثل أسلحة الطاقة
الليزرية املوجهة الت��ي تنطوي عىل تغريات جذرية يف
حس��ابات اإلنفاق العسكري ،فعىل س��بيل املثال تبلغ
تكلف��ة الصاروخ الواحد ضمن القبة الحديدية للجيش
اإلرسائييل نح��و  90ألف دوالر يف حني ال تكلف طلقة
اللي��زر الواح��دة يف املنظومة الدفاعي��ة الليزرية نحو
دوالر واحد فقط! فضالً عن التكلفة املتدنية للعمليات
الهجومية يف الحروب السيربانية ،التي باتت أحد مالمح
ال�صراع ال��دويل يف القرن الح��ادي والعرشين .وهناك
عرشات األس��لحة الت��ي طورتها يف الس��نوات األخرية
مخت�برات األبحاث األمريكية باس��تخدام تقنية الليزر
عايل الطاقة مث��ل الرصاصة الذكي��ة وتزويد املقاتالت
بتقنيات قادرة عىل ش��ل ق��درة الصواريخ أرض ـ جو.

فضال ع��ن الروبوتات ،والش��احنات الطائرة واألجيال
املقاتل��ة املتطورة من الطائرات من دون طيار وغريها
(اخترب الجيش األمرييك يف عام  2013بنجاح ليزرا ً عايل
الطاقة استطاع تدمري عدد من الطائرات من دون طيار
واعرتاض عرشات من قذائ��ف الهاون ،وأعلن وقتذاك
أنه ميكن من خالل رفع طاقة الليزر اعرتاض الصواريخ
الباليستية واملقاتالت) .وإحدى اإلشكاليات البارزة عىل
صعي��د التحدي التقني تكمن يف ك��ون التقدم التقني
يقلص التكلف��ة إىل حدود دنيا ضم��ن ما بات يعرف
بالث��ورة الصناعية الثالثة التي تس��تخدم تقنية "تلبيد
اللي��زر" ( Laser sinteringتقنيات تس��تخدم الليزر
عايل الطاقة يف تحويل التصميامت الحاس��وبية ثالثية
األبع��اد إىل مناذج مادية وأش��ياء ملموس��ة ،أي إنتاج
التصمي�مات وتصني��ع كل يشء ،وتتيح هذه التقنيات
للجيوش إع��ادة إنتاج ما تفقده وم��ا تحتاج إليه من
قط��ع الغي��ار واألس��لحة يف امليدان) وبالت��ايل رضب
إس�تراتيجية فرض التكلفة عىل املنافس�ين أو األعداء،
مبعن��ى ح��دوث تغريات جذري��ة يف مع��ادالت كلفة
االشتباك ،وهذه مسألة بالغة األهمية،خصوصاً يف أمور
عس��كرية ذات كلف��ة عالية مثل التص��دي للصواريخ
بعيدة املدى .وما يفاقم من أهمية حس��ابات التكلفة
يف لعب��ة التنافس ال��دويل أن هناك س��احات جديدة
الس��تنزاف القوة وهدر موارد األع��داء بكلفة ال تكاد
تذكر منها إش��عال حرائق وتوترات داخلية س��واء يف
الدولة نفسها أو يف دول حليفة والضغوط االقتصادية
بنطاقاتها املختلفة وغري ذلك من أمناط الرد الالمتامثل

القواعد اجلديدة
احلاكمة لتوازنات
القوى الدولية
تنبع باألساس
من استشعار
روسيا للتقدم
التقني احلاصل يف
القدرات العسكرية
األمريكية
الذي ال يقترص عىل التنظيامت والجامعات والفاعلني
الجدد يف النظام العاملي ،بل يش��مل أيضاً الدول الذي
توظف��ه يف تحقيق أهدافها ومصالحه��ا الحيوية .ويف
هذا اإلطار يالحظ أن العقيدة العسكرية الروسية قد
منحت اهتامماً واضح��اً ألعداء الداخل ،وليس ألعداء
الخ��ارج فقط ،وعكس��ت اهتامم املخطط�ين الروس
مبح��اوالت تفجري الدول من الداخل ،واالس��تفادة من
تجربة تفكيك االتحاد السوفيتي وما تالها من أحداث
دولي��ة ابت��داء يف البلق��ان ودول االتحاد الس��وفيتي

الس��ابق وما ع��رف بالث��ورات امللونة ،وص��والً إىل ما
يعرف بالربيع الع��ريب ،حيث كانت العقيدة الجديدة
واضحة يف اإلشارة إىل خطر أنشطة أجهزة االستخبارات
واملنظامت األجنبية "املخربة" ،والتهديدات املتصاعدة
للتطرف واإلرهاب ،كام تضمنت هذه العقيدة تحديدا ً
ملجموعة من التهدي��دات الداخلية املحتملة التي قد
يكون للجي��ش الرويس دور حي��وي يف التعامل معها،
مثل محاوالت قلب النظام الدستوري بالقوة والنزعات
االنفصالية والنش��اط غري الرشعي للح��ركات القومية
والدينية املتطرفة وغريها .ويف ذلك إش��ارة واضحة إىل
ح��دوث تحوالت عاملية ملموس��ة يف دور الجيوش يف
الحفاظ عىل س��يادة الدول وأمنه��ا ووحدتها الرتابية
ومتاسكها الداخيل والحيلولة دون تفككها ،ما يعد ردا ً
مبارشا ً ع�لى مزاعم التنظي�مات والجامعات املتطرفة
التي تدعي أن تدخل املؤسسات العسكرية يف حاالت
الفوىض الداخلية وظهور ش��بح االحرتاب األهيل خرقاً
للدساتري وتجاوزا ً ملهامها األساسية.
تنبع أهمية هذا املوضوع من رضورة مراعاة توجيه
اإلنفاق العس��كري للتهدي��دات اإلس�تراتيجية املاثلة
للدول بحس��ب أولويتها وخطورتها واألدوات والبدائل
الالزمة للتص��دي لها ،وليس الرتكيز عىل حجم اإلنفاق
العس��كري م��ن دون مراع��اة ل�ضرورة التامهي بني
أولويات التهديد من ناحية ،وتوجيه اإلنفاق العسكري
من ناحية ثانية•
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نظرات يف مالمح القيادة العسكرية الناجحة
الثقة وقوة اإلرادة من سمات القائد الناجح
القيــادة العسكريـــة هــي
فــن التأثيـــر يف األشخـــاص
املرؤوســــــني وتوجيههـــم
بطريقـــة تكســب طاعتهم
واحرتامهـم مـن أجـل تحقيق هـدف
معـــني ،هـي ظاهرة فطريــة
شخصيـــة نسبيـــة ال تستمد قوتها
وتأثريها مـن السلطة (الصالحية)،
بل من القدرة التأثريية الذاتية.
إعداد:
د.نوري غافل الدليمي
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إ ّن القي��ادة العس��كرية ه��ي الظاهرة األكرث وس��عا
للتب�صر والتعم��ق والفه��م ،فه��ي الف��ن التأث�يري
مبجموع��ة من املقاتلني يتعامل��ون مع أخطر مناحي
الحياة املتمثلة بالقتال دفاعاً عن سيادة البالد وأمنها
وتحقي��ق الغايات واملطالب الوطني��ة التي تحددها
القيادة السياس��ية ضمن إطار االس�تراتيجية الوطنية
الشاملة.
إ ّن صفات ومالمح وخصائص القيادة العس��كرية
الناجحة متعددة ،ولكن منها ماهو جس��مية ،وثانية
ذهنية ،وأخرى س��لوكية ،ورابعة علمية .قس�� ُم منها
يول��د م��ع اإلنس��ان واآلخر يت��م اكتس��ابه .القيادة
العس��كرية ليست س��هلة ،ألنها تتعلق بالتعامل مع
البرش :برش من مش��ارب وس��لوكيات مختلفة ،ولكن
هؤالء البرش أي املقاتلني املرؤوس�ين كالجواد األصيل،
فالجواد األصيل ال يقب��ل أن ميتطيه مرتدد جبان ،بل
يري��د الفارس الجس��ور ،وهذا الفارس الجس��ور هو
القائد العسكري.
س��نحاول يف الفق��رات الالحقة إلق��اء الضوء عىل
تحلي��ل مالمح القيادة العس��كرية الناجحة بنا ًء عىل
الخربات املكتسبة يف الحروب واملعارك املعارصة.

القيادة العسكرية :املفهوم واملقومات

هناك تعريفات عديدة للقيادة العسكرية  ،وباعتقادي
إ ّن أقرص وأشمل وأدق تعريف لها (هي فن التأثري يف
املقاتلني وتوجيههم إلنجاز املهمة (القصد) من خالل
كس��ب ثقتهم واحرتامهم وتعاونهم املخلص) .وهذا
يعن��ي أ ّن القيادة العس��كرية هي صنف من أصناف
الفنون ألن جوانبها تطبيقية ميدانية أكرث منها نظرية
علمية ،نعم إن القيادة العس��كرية يجري تدريس��ها
كعل��م لكن ما مل تك��ن الصفات القيادي��ة جزءا ً من
شخصية اإلنسان فإنه لن يصبح قائدا ً عسكرياً .
ع�لى َم ْن يتصدى ملوضوع القي��ادة أن يُع ِّرج عىل
امله��ارات والقوى التي يجب أن يتمت��ع بها الضابط
ليكون قائدا ً عس��كرياً قادرا ً عىل التأثري يف مرؤوسيه،
وتوجيههم لتحقيق الهدف وأهم هذه املهارات:
املهارات الشخصية :ويُقصد بها السامت الجسدية
والعقلي��ة والقدرة ع�لى املبادرة واالبت��كار والهدوء
والتحكم بالنفس.
امله��ارات الفنية :وهي املعرفة املتخصصة يف فرع
من فروع العلم (العلم العسكري) والتي تكتسب من
خالل الدراس��ة والتدريب والخ�برة .واملهارات الفنية
رضورية للقائد العسكري ألهميتها يف اتخاذ القرارات

ذات الطبيعة العلمية والفني��ة ،فقائد صنف املدفعية يف
قوة الواجب املش�تركة ال ميك��ن أن يكون فاعالً إ ْن مل تكن
لديه خربه عملية وعلمية يف املدفعية.
املهارات اإلنس��انية :وه��ي القدرة ع�لى التعامل مع
املقاتلني بعالقات إنس��انية تأخذ الس��لوك اإلنساين بنظر
االعتب��ار باالس��تناد إىل عل��م النفس وعل��م االجتامع ،إن
معرفة القائد العس��كري بقواعد السلوك اإلنساين تكسبه
الفهم املطلوب للتعامل مع مقاتليه .
املهارات السياس��ية .وهي قدرة القائد العسكري عىل
فهم الواقع الس��يايس واألهداف والغايات واملطالب التي
تحدده��ا القي��ادة السياس��ية العليا ضمن اس�تراتيجيتها
الشاملة ومبا يحقق هذه األهداف.
امله��ارات اإلداري��ة :أي املقدرة عىل إنج��از الوظائف
األساسية للقائد العس��كري إدارياً وبكفاءة عالية ويشمل
ذلك ،التخطيط والتنظيم والتنس��يق والتوجيه والسيطرة
واملراقبة واإلرشاف واملتابعة .
هناك قوى قيادية يجب أ ْن يتمتع بها الش��خص ليكون
قائدا ً عسكرياً ،تتمثل بالقوة الرشعية (السلطة /الصالحية)
التي يحصل عليها القائد العس��كري م��ن قوة القانون أو
األمر أو املرس��وم الذي وضعه يف هذا املنصب ،ألن للقائد
العس��كري سلطة  /صالحية مينحها له املنصب أو الوظيفة
وتصب��ح أوامره وتوجيهات��ه ملزمة للتنفيذ .ث��م تأيت قوة
اإلعجاب التي تستند عىل الخصائص التي يتمتع بها القائد
العسكري وإعجاب املرؤوس�ين به وبصفاته القيادية  ،ثم
ت��أيت قوة املكاف��أة واإلكراه  ،أي تكري��م الجيدين معنوياً
ومادياً ومحاسبة املقرصين استنادا ً إىل القوانني العسكرية

القيادة العسكرية
هي الفن التأثريي
مبجموعة من
املقاتلني يتعاملون
مع أخطر مناحي
احلياة املتمثلة
بالقتال دفاعًا عن
سيادة البالد وأمنها

امل ُعتمدة وحس��ب صالحيات��ه  .وأخريا ً ت��أيت القوة الفنية
والت��ي تعني الخربة التي ترتكز ع�لى املهارات الفنية التي
تجعله مميزا ً عن قائد عس��كري آخر ،فنقول إ ّن هذا قائ ٌد
عسكر ٌي ذيكٌ كفو ٌء مل ٌم بتفاصيل تشكيالته وأسلحته.

اإلبداع محور القيادة العسكرية الناجحة

اإلب��داع هو الرغبة يف الخَلق الفك��ري والعميل الناجح،
وه��و النتيج��ة الفاعلة واملب��ارشة للثق��ة بالنفس وقوة
اإلرادة ،والثقة وقوة اإلرادة وهي السامت األكرث أهمية
يف شخصية وترصفات وس��لوك القائد العسكري الناجح.
ولغ��رض تنمية صفة اإلبداع بصورة صحيحة ،البد للقائد
العس��كري الناج��ح أ ْن يعمل عىل غ��رس صفة اإلبداع
يف مرؤوس��يه وينميها يف نفوس��هم ،من خالل إعطائهم
واجبات ومهام تتوافق مع قدراتهم الذهنية وإمكاناتهم
التطبيقي��ة ،ث��م تركهم أحرارا يف التنفيذ دون مس��اعدة
ولكن بإرشاف من بعيد .عند ذلك سيضطر املقاتلون إىل
التخطيط واإلرشاف عىل أعامله��م يف آن واحد فيتحقق
اإلبداع.
كمثال لتنمية اإلبداع  ،يطلب القائد من ضباطه كتابة
بحث قصري بعنوان (عىل ضوء تجاربكم الس��ابقة اكتبوا
بحثاً عن الوس��ائل التي ترون أنها مهمة لرفع مس��توى
الضبط واملعنويات لدى مقاتليكم مع تحديد إجراءاتكم
التطبيقية يف تعميق مفهوم العالقات اإلنسانية) ،ويقوم
بتخصي��ص جوائز قيمة للبحوث الفائزة .من خالل هذه
املبادرة يكون القائد قد عزز روح اإلبداع عند مرؤوسيه،
هنا س��يبحث الضباط عن الوسائل واألس��اليب واختيار
أفضلها لرفع الضبط واملعنويات .س��يتحقق اإلبداع هنا
من خ�لال تنمية اإلب��داع الفكري ،ومن خ�لال تعويد
املرؤوسني عىل الكتابة العسكرية ،وإجبارهم عىل قراءة
الكتب والكراس��ات واملنش��ورات ذات الصل��ة ،ثم يأيت
اإلبداع العميل التطبيقي من خ�لال رغبة القائد امللحة
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عىل تطبيق الوسائل التي توصل لها الضباط (الباحثون)
يف امليدان.
إن القائ��د العس��كري الذي يلجأ باس��تمرار ملعالجة
األمور بتفاصيلها بنفس��ه ويحتكر األعامل اليومية ،فإنه
س��يقتل روح اإلب��داع يف نف��وس مرؤوس��يه ومقاتليه،
القائد العس��كري الجيد يوزع الواجبات ويراقب التنفيذ
ويعطي مس��احة يف املرونة للقادة املرؤوس�ين ،يراقب،
وي�شرف ،ويوج��ه ،وينصح ،ويتدخل عن��د الرضورة إذا
وجد أن هناك انحرافاً خطريا ً .
عىل القائد العس��كري أ ْن يراقب ويفرز العنارص التي
تصلح للقيادة ،أي األشخاص الذين ميتازون بصفة اإلبداع
واالبت��كار يك يعطيهم مناصب أعىل .ال يوجد يشء يرفع
من معنويات املقاتلني يف الوحدات والتشكيالت أكرث من
إحس��اس وقناعة املقاتلني بأن قائدهم مبدع وقادر عىل
قيادتهم وحاميتهم يف أحلك الظروف ألنهم اعتادوا عىل
إبداعه وقدرته عىل اتخاذ الق��رارات الصحيحة الفورية
والحاسمة والسليمة.

التأثري يف املرؤوسني وكسب ثقتهم واحرتامهم

ل�كي يتمكن القائ��د العس��كري الناجح م��ن التأثري يف
مرؤوس��يه من املقاتلني عليه أن يكون دقيقا يف ترصفاته
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وس��لوكه الش��خيص اليومي ،واالعتناء مبظهره وأسلوب
جلوسه ومش��يته وحتى طريقته يف تناول الطعام ،عليه
أن يكون نش��يطاً يقظاً وحركاته نش��طه ورشيقة .يجب
عليه انتقاء عباراته بدقة ويس��تخدم تعبريات بس��يطة
ومب��ارشة ويبتعد كلياً ع��ن الكلامت البذيئ��ة والنابية.
أس��لوب الزجر يكرس الكراهي��ة يف نفوس املقاتلني .من
الرضوري أن يس��تخدم القائد الجيد أس��لوب اللقاءات
املفتوحة م��ع املقاتلني لالس��تامع إليه��م واإلجابة عىل
مطالبهم ،فهذه اللقاءات تبعث يف نفوسهم أقىص حاالت
الحامسة واملودة .
عىل القائد العس��كري الناجح تحايش النقد والعقاب
الجامع��ي ،ألن املقات��ل املخل��ص والحريص س��يصاب
باإلحب��اط ألن القائد تعامل معه بجريرة أخطاء وتقصري
اآلخري��ن .كام أن اإليثار صفة مهم��ة من صفات القائد
العسكري الناجح وعليه أ ْن يُشيد مبقاتليه وينسب النرص
يف املع��ارك إىل رجاله وليس إىل نفس��ه ويبتعد كليا عن
ُمت
وهاجمت وناورتُ ودمرتُ )
ُ
صفة (األنا) ،فال يقول (ق ُ
بل يس��تخدم صفة الجمع فيقول (قُمنا وهاجمنا وناورنا
ودمرنا).
م��ن األم��ور املهم��ة التي تغ��رس التأث�ير يف نفوس
املقاتل�ين هو اعتامد مبدأ الث��واب والعقاب مع تطبيقه
مبنتهى العدالة والشفافية واإلنصاف ،التوازن مطلوب يف
تطبيق الث��واب والعقاب ،فمثالً إذا ق��ام القائد مبعاقبة
ثالثة مقاتلني لرداءة قيافتهم العس��كرية ،فاألجدر أيضاً
أن يق��وم بتكري��م ثالث��ة مقاتلني لتميزه��م يف قيافتهم
العس��كرية .مهم جدا ً أن يهتم القائد الناجح باملشكالت
الش��خصية التي تؤثر عىل أداء املقاتل فبدالً من أن يلجأ
إىل العقوبة املس��تمرة ملقاتل معني ،عليه أن يبحث عن
األس��باب فإذا وجد أن لديه مش��كالت عائلية أو نفسية
فعىل القائد أن يبادر إىل حلها فورا ً .

كُ ْن قائداً عسكرياً ناجحاً

م��ن خالل التج��ارب والخربات فإن هن��اك أمورا ً مهمة
أخرى تجعل من الضابط قائدا ً عس��كرياً ناجحاً أهمها:
املوازن��ة الدقيقة ب�ين الضبط العس��كري والعالقات
اإلنس��انية ،ألن الرتكي��ز عىل الضبط العس��كري وتجاوز
حدوده يولد السخط واالشمئزاز ،وباملقابل فإن اإلرساف
يف العالقات اإلنسانية عىل حساب الضبط تولد الفوىض .
التح�لي بالخُل��ق الكري��م ،فاألخ�لاق هي األس��اس
األول وتس��بق العلم  ،والخل��ق الكريم يبعث يف نفوس
املقاتلني الحب واالحرتام ،لهذا رضوري جدا االبتعاد عن
الترصفات املشينة أو التحدث بكلامت ساذجة.
يجب عىل القائد العس��كري أالَّ يخاف من املسؤولية،
أي أن ميتلك الشجاعة املطلقة والتي تعني عدم الخوف
أو مجرد التفكري بالخوف .الش��جاعة يف اتخاذ القرارات
الحاسمة الجريئة وقبول النقد برحابة صدرٍ ،وأ ْن يغرس
الثق��ة يف نفوس املقاتل�ين ،بأن يح��رص عليهم أكرث من
حرصهم عىل أنفسهم.

هناك ثالثة أساليب للقيادة :املتساهل أو الدميقراطي،
والوسط ،والتسلطي أو الدكتاتوري ،ابتعد عن األسلوب
األول ال��ذي يس��لم األم��ور كلها لغريه من املرؤوس�ين،
واخرت األسلوب الوس��ط الذي يعني مشاركة املرؤوسني
واستش��ارتهم ولكن يبق��ى اتخاذ الق��رار وتطبيقه من
مس��ؤولية القائ��د ،وانتهج األس��لوب التس��لطي عندما
يكون الوق��ت حرج��ا ًضيق��ا ً واملوق��ف خط�ير .
والثقة بالنفس أس��اس االنتصار واالقتدار ،إنها تنمي
صف��ة الع��زم واإلرادة القوي��ة واإلرصار ع�لى تحقي��ق
الن�صر وتغرس التف��اؤل بالنجاح انطالق��اً من الطاقات
الالمحدودة عند الب�شر ،الثقة بالنفس والثقة باملقاتلني
أس��اس النرص .
اس��تمرارية التدريب فالتدريب شعار ال يغادر فكر
أي قائد عسكري جيد ،فبالتدريب تكسب الثقة بالنفس
والسالح والتجهيزات .التدريب يجب أن يكون متدرجاً،
واقعياًُ ،مخطط��اً له بعناية وينبغ��ي أن تكون حصيلته
تحقيق الدق��ة والرسعة واس��تيعاب نظريات ومهارات
وظروف الحرب الحديثة بدرجة تكفل الوصول إىل أعىل
مس��تويات الكفاءة يف القتال .
رغ��م أن الرشائع واألدي��ان الس�ماوية أوجبت عىل
املرؤوس إطاعة رئيس��ه فإن العام��ل النفيس والتعرف
الش��خيص للقائد هو الذي يه��ذب ويوجه هذه الطاعة
الوجه��ة الصحيح��ةاإليجابي��ة.
يتوجب التع��اون البناء واملخلص ب�ين الجميع قاد ًة
ومرؤوس�ين ،وأن تكون الوحدة العسكرية كتلة واحدة
لها هدف واحد محدد هو إنجاز املهمة بأرسع ما ميكن
وبأقل الخسائر ،وهذا يأيت من خالل تنمية روح الفريق
الواح��د والعم��ل الجامع��ي.
ً
ً
وأخريا ً ال ميكن ألي ش��خص أن يكون قائدا جيدا ما مل
يكن ذا إحس��اس حقيقي بطبيعة البرش ،وما مل يكتشف
صفات مقاتلي��ه ويع��رف مهاراتهم وثقافته��م ،القائد
العس��كري يجب أن يحمل صفات وقيامً تؤكد إخالصه
يف خدمة وطنه وقيادته وشعبه تقوم عىل نكران الذات،
وأن يعرف ماذا يريد منه وطنه وقيادته وميتلك اإلرادة
والق��وة والح�ماس لتنفيذ ذل��ك ،وأن يغ��رس الثقة يف
مقاتليه باتباع عالقات إنس��انية جيدة مستندة باألساس
إىل الضبط العسكري الجيد ،اإلبداع واالبتكار واملهارات
والخلق الكريم من مالمح القيادة العس��كرية الناجحة
ويبقى القائد العس��كري هو الرأس الذي يفكر ويعمل
ويدفع اآلخرين للعمل ،وهو الذي يحقق حس��ن س�ير
العمل ،وال يكتفي بإصدار األوامر ،وهو الذي يثبت وال
يضطرب عندما تأزف الساعة ،وهو الذي يكون مسؤوالً
يف حالة الفش��ل كام يف النجاح ،هو الذي يتحمل أعبـاء
اآلخريــن ويكفــي حضوره إلثارة حامس اآلخري��ن•

السوق اإليرانية...
جمال التنافس األجنبي
فتح االتف��اق النووي بني إي��ران ومجموعة  5+1الب��اب أمام الرشكات األجنبية عىل مرصاعيه س��عياً
للحصول عىل النصيب األكرب من السوق اإليرانية الواعدة.
مل يكن ذلك ولي��د لحظة ذلك اليوم ،بل إن التحركات التي بدت تلوح يف أفق الس��احة االقتصادية
وصاحبها انفتاح س��يايس بدرجة أقل تعود إىل نوفمرب  2013م حني تم التوصل إىل االتفاق املؤقت بني
إيران ومجموعة  5+1بشأن برنامجها النووي.
فبعد أن تم التوصل إىل االتفاق املؤقت يف نوفمرب  2013م يالحظ بدء سلسلة من الزيارات االقتصادية
للعديد من الدول يف توجه واضح لالستثامر يف هذه السوق الواعدة .ففي ديسمرب وصل وفد يضم عرشاً
م��ن كربى الرشكات النمساوية لدراس��ة تطوير التع��اون التجاري مع إيران يف حال��ة إلغاء العقوبات
االقتصادي��ة املفروض��ة عليها .ويف الشهر نفس��ه توجه وفد تجاري صيني إىل طه��ران يضم نحو 100
ش��خصية عقد مبوجب ه��ذه الزيارة اتفاقية مقاوالت ب�ين إيران والصني بقيم��ة  20مليار دوالر .كام
شهدت إيران زيارة وفد كروايت يضم  20من كبار رجال األعامل واالقتصاد .ويف مقابل الـ  100شخصية
التي ضمت الوفد الصيني ،اس��تقبلت إيران أيضاً وفداً فرنس��ياً مكون من  100ممثل لكربى الرشكات
الفرنس��ية والس��يام رشكة بيجو للسيارات التي تتالقى مع إيران يف مش��اريع مهمة يف قطاع السيارات.
وكذلك الحال بالنسبة إىل أملانيا التي أرسل بدورها وفداً تجارياً إليران وبحث الفرصة املتاحة اقتصادياً.
ك�ما وصل يف مايو وفد من س��لوفينيا مؤلف من  30ش��خصاً یمثلون الرشكات االقتصادیة يف مجاالت
الطاق��ة واملصارف والكهرباء واالتصاالت والزراعة وباقي املجاالت األخرى .ومن الخطوات املهمة التي
قام��ت به��ا إيران مع الوصول إىل االتفاق املؤقت ،هي توقيع مذك��رة تفاهم اقتصادية مببلغ  70مليار
يورو بني إيران وروسيا يف االجتامع الحادي عرش للجنة االقتصادية املشرتكة بني البلدين.
وتصديقاً ملا تقدم أعلن مري أبو طالب بدري وكيل هيئة تنمية التجارة لشؤون التسويق والعالقات أن
إيران شهدت يف الفرتة املاضية لعام  2015م منواً يف حركة تدفق الوفود التجارية بنسبة  % 133مقارنة
بالع��ام امل��ايض ،وكذلك ارتفاعاً يف عدد ال��دول القادمة منها الوفود التجارية بنس��بة  ،% 50ويف عدد
أعضاء الوفود بنسبة .% 30
مام تقدم يتضح أن هناك تعطش��اً من قبل الرشكات والقطاعات االقتصادية األجنبية لالس��تثامر يف
إيران ،األمر الذي يشكل بدوره عامل ضغط عىل حكوماتها لتسهيل من إمكانية الحصول عىل امتيازات
واستثامرات يف هذه السوق .وتأسيساً عىل ذلك مل تقترص تلك الزيارات عىل شقها االقتصادي ،بل كانت
للوفود الربملانية ومنها الربيطانية والفرنسية وغريها حضورها امللموس ،فضالً عن زيارات رئاسية وأخرى
عىل مستوى الوزراء.
ميكن القول هنا إن جميع الزيارات الس��ابقة وحتى اآلن ال زالت ترتهن مبدى االلتزام اإليراين لحني
وصول تقرير الوكال��ة الدولية يؤكد مدى التزام إيران ،وبالتايل البدء يف رفع العقوبات املفروضة عليها
تباعاً .الزيارات الالحقة واملبارشة بعد توقيع االتفاق النهايئ تربز مدى اهتامم تلك الدول وأثر االقتصاد
يف سياس��اتها وميكن مالحظة ذلك من خالل رفع مس��توى التمثيل الس��يايس لتل��ك الزيارات فالزيارة
األملانية والفرنسية واإليطالية واالتحاد األورويب منوذج عىل ذلك ،والقادم أكرث من ذلك بكثري ما يشكل
بدوره أداة قوية للنظام اإليراين ملواجهة أي خطوات لفرض عقوبات جديدة عليها يف املستقبل ،فوصول
وزير الخارجية الربيطاين إىل طهران يف  23أغسطس وافتتاح السفارة هي خطوات تدفع بالعالقات بني
إيران وبني مختلف الدول األجنبية إىل مزيد من الرتابط وتش��ابك املصالح ،وخاصة إذا ما كان للجانب
االقتصادي دوره يف ذلك•

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي
كاتب وأكادميي إماراتي
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استراتيجيات

التفـكــــــري االســـرتاتيـجــــــي والتخطيــــــــــ

احلساب املستقبلي هـو مفتاح وسـر جنــاح اخلطــط االسرتاتيجيــة املستــــــــــــــ

تط ّورت االسرتاتيجية بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية عىل املستويني اإلقليمي والدويل ،وصارت الدول
مبختلف تنظيامتها وهياكلها املتض ّمنة للوزارات واإلدارات والهيئات تنتهج الخطط االسرتاتيجية بدءا
من الخطة السنوية حتى الخطط الخمسين ّية «يف بعض الدول» مط ّبقة األساليب ذاتها املستخدمة يف
دول كربى أو دول متقدمة غري آبه ٍة بالفروقات سواء عىل مستوى الجغرافيا السياسية ،والجيوبوليتيك،
وخصوصية دولهم ومنظوماتهم ،مام أدى إىل فشل العديد من الدول والحكومات بل والوصول إىل
هاوية فشل الدولة « . »State Failure
بقلم :
العقيد الركن/
يوسف الفالسي
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ـــــــط االســـــرتاتيــجــــــي

ــــــــــــــــقبلية الفاعلــــة والكفـــــوؤة
توصلت إىل
ولع��ل بعض ال��دول الناهضة أو الناش��ئة ّ
تس��مية اس�تراتيجياتها للنه��وض مبؤسس��اتها وبالتايل
سكانها ،ولكن كيف متّت صياغة االسرتاتيجية؟ وهل هي
تخطيط أم أمر آخر؟ وعىل ماذا تعتمد االسرتاتيجية؟
تُع ّرف االس�تراتيجية يف العديد من الكتب بأنها االتجاه،
أو املنهج ،وهي أيضاً منظور ش��امل للرؤية املستقبلية،
وهنا تب��دأ نقطة الخ�لاف بني املخطط�ين واملفكرين
االسرتاتيجيني .ندرك متاما أهم ّية وجود خطة مستقبلية
لتوج��ه معني يف إدارة أو هيئ��ة أو وزارة بل ومن املهم
وج��ود اتجاه ومس��ار م��ن املوق��ع الح��ايل إىل مكانٍ
أفضل وأرقى يف املس��تقبل ،وهنا نس��تخلص أ ّن الخطة
االس�تراتيجية هي نقل ٌة من موقع إىل آخر يف املستقبل،
أي وبقو ٍل آخر أن الخطة االسرتاتيجية هي أداة للتحكم
ّ
يف املس��تقبل ،وهذا أمر مس��تحيل أل ّن قيادة املستقبل
كام أس��تدركه الكاتب براوننغ يف كتابه الشهري «القيادة
يف املس��توى االس�تراتيجي بعامل غري ُمؤكّ��د» محفوف ًة
مبخاطر املصطلح « ،»VUCAومن خالل هذه الضبابية
ال ميكن الحس��م بأ ّن الخطة االس�تراتيجية املس��تقبلية
ستتكلل بالنجاح.
إ ّن إدراك مثل هذه املعلومة « التحكّم يف املس��تقبل
أم ٌر مستحيل» جعل من مؤيدي التخطيط االسرتاتيجي
واملخطط�ين االس�تراتيجيني يدافعون ع��ن تخطيطهم

املس��تقبيل بالتلويح عرب مب��دأ «املرونة»  ،أي أن تكون
الخطة االس�تراتيجية مرنة مبا يكفي ملواجهة املتغريات،
بالتأكي��د املرونة مب��دأ مهم ولكن الواق��ع يحكم عىل
تل��ك الخط��ة املرنة بالفش��ل قبل بداي��ة تطبيقها ألن
التغي�ير يف مس��ار أو اتجاه الخطة االس�تراتيجية يؤدي
إىل تحويل املوقع اآلخ��ر املرتقب الوصول إليه وبالتايل
فشل االسرتاتيجية ،وتتجىل أبسط صور هذا الفشل عىل
س��بيل املثال إ ّما يف زي��ادة النفق��ات أو تخفيضها  ،أو

اجلانب األمين من
املخ مسؤول عن
اإلدراك والعواطف،
وأن اجلانب األيسر
مسؤول عن
تفسري اللغة
واألشكال والتفكري
َّ
املنظم والتسلسل
والرتتيب

النقص يف الدخل والناتج القومي وما إىل ذلك من أمور
مل تؤخذ يف « الحســبان » .
الحس��بان أو مبعنى آخر الحس��اب املس��تقبيل هو
مفت��اح ورس نجاح الخطط االس�تراتيجية املس��تقبلية
الفاعلة والكفوؤة  ،لرمبا يرتاءى إىل األذهان أن املقصود
هنا عبارة عن عمليات رياضية (حس��ابات) ومعادالت
ٍ
للوص��ول إىل
مخرجات مح��ددة يف املس��تقبل البعيد
ٍ
متمثل�� ًة يف
موازن��ات مالية تقديرية أساس��اً ،ومدخول
قومي  ،وناتج قومي  ،واستثامرات لتفادي الرصف دون
تقدير أو دون محاس��بة .نعم هي كذلك ولكنها ليست
إال الجزء األبس��ط من مراحل صياغة االسرتاتيجية ألنها
عب��ارة عن بيانات وأرقام خصوصا إذا كانت دقيقة يت ّم
جمعها وتحليله��ا وتنقيحها ث ّم تدقيقه��ا وأخريا ً إقرار.
املناس��ب لدعم املس��ار أو االتجاه للخطة االسرتاتيجية
ولكننا نعني هنا القصد األعمق لكلمة الحس��بان وهو
«الح��دس» حي��ث يدخل العام��ل النف�سي يف عملية
صياغ��ة الخطة االس�تراتيجية  .يقول النب��ي صىل الله
علي��ه وس��لم يف حديثه املروي عىل لس��ان أيب س��عيد
الخ��دري ريض الله عن��ه  « :اتقوا ِفراس��ة املؤمن فإنّه
ينظ��ر بن��ور الله »  ،الح��دس أو ال ِفراس��ة هي الفاعل
الرئي�سي يف الجزء األكرب من فن وتقني��ة صياغة خطة
اس�تراتيجية مستقبلية  ،وبال شك هاتان امليزتان بحاج ٍة
إىل ترش��يد وتوجيه حيث الدور الذي تلعبه الحسابات
واملع��ادالت  .ولكن يف املقابل اتخ��ذ العديد من خرباء
االس�تراتيجية الغربيني يف كتبهم مب��دأ «التنبّوء» كر ٍ
افد
أس��ايس يف وضع وإعداد وصياغة الخطة االس�تراتيجية
إىل أن أصدر الخبري االس�تراتيجي هرني منتزبرج كتابه
الش��هري « صع��ود وس��قوط التخطيط االس�تراتيجي»
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والذي بدوره أضعف من موق��ف رواد عملية التنبوء
كمب��دأ للتخطي��ط االس�تراتيجي  ،كام أب��رز منتزبرج
العام��ل النفيس والعقيل حيث ق��ال « أثبتت األبحاث
مؤخرا ً أن الجانب األمين من املخ مس��ؤول عن اإلدراك
والعواطف ،وأن الجانب األيرس مس��ؤول عن تفس�ير
اللغة واألش��كال والتفكري املنظَّم والتسلسل والرتتيب،
مختص بالتفكري التلقايئ والنظرة
أي أ ّن الجانب األمين
ّ
ّ
الش��مولية يف حني أ ّن الجانب األيرس مختص بالتحليل
والب ّد م��ن أن يعمل كال الجانبني يف تناغم وانس��جام،
وليك نستطيع صياغة اسرتاتيجية مناسبة نحن بحاجة
إىل جميع أش��كال االتصال اللفظي والحريك إضافة إىل
التحليل املنهجي» .
وبالع��ودة إىل مس��ألتي الح��دس وال ِفراس��ة ف��إ ّن
جل
الب�شر بإختالف أصنافهم وبيئاته��م خَـلَق ُهم الله ّ
وعال ش��أنه ذوي قدرات عقلي�� ٍة وذهن ّي ٍة هائلة ولكن
بدرج��ات  ،فق��د قال الل��ه تعاىل يف كتاب��ه « قُل هل
يَستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون »  ،كام أورد
جل وع�لا يف ُمحكم كتابه « وما أوتيتم
خالق األكوان ّ
م��ن العلم إال قليال» .وما هات��ان اآليتان الكرميتان إال
دع��و ُة مفتوحة لنهل العلم والتدبّر والتفكّر ،وال يدرك
ه��ذا املعن��ى إال طالب العلم ذو الح��دس الذي فهم
عوزه للمنطق والتحليل أو صاحب ال ِفراسة الراغب يف
إضاف ًة املنهج ّية التحليلية إىل فراسته .
وباس��تدراك تل��ك املع��اين وما أس��لف ذك��ره من
نظريات ومفاهيم علم ّية قامت دعائم تأس��يس كلية
88
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أدركت القيادة
مبكرًا مدى
أهم ّية االقتصاد
الفكري واالستثمار
البشري فبادرت
بخطى واثقة يف
إنشاء كلية الدفاع
الوطني داعمة
إياه بكل الوسائل
كونه مركزًا لإلبداع
واالبتكار الفكري

الدفاع الوطني بدولة اإلمارات العربية املتحدة للعمل
عىل دمج الحدس والفراسة ،ومبزج التفكري االسرتاتيجي
بالتخطي��ط االس�تراتيجي م��ن خ�لال تنوي��ع مصادر
الفك��ر املدنيّ��ة والعس��كرية والعمل ع�لى صهر تلك
املصادر الفكري��ة والعقلية بتناغم وانس��جام يف قالب
إطاره الخارج��ي أمن الوطن ،متض ّمن��اً ثالثة نطاقات
هي اس��تقرار الوطن ،وازدهاره ،ورفاهية ش��عبه .تلك
الدعائ��م مل تك��ن مخرجات محض الصدف��ة بل كانت
حصافة القيادة الرش��يدة يف تجهي��ز وتأهيل جيل وا ٍع
من القيادات الشابة املتم ّرسة ملواجهة مستقبل تشوبه
الضبابية مسلّحني بحدة البصرية ودقة التحليل.
ك�ما أدركت القي��ادة مبكرأ مدى أهميّ��ة االقتصاد
الفكري واالس��تثامر البرشي فب��ادرت بخطى واثقة يف
إنش��اء هذا الرصح العلم��ي الراقي داعم��ة إياه بكل
الوس��ائل كونه مركزأ لإلبداع واالبتكار الفكري ،وواثقة
اس
مت��ام الثقة أن مخرجات هذا ال�صرح ما هي إال ِغر ٌ
سابق ملؤسس هذه الدولة املغفور له  -بإذن الله  -زايد
الحكم��ة طيّب الله ثراه  ،وأ ّن نِتَا ُج��ه رِفع ُة وع ّزة لهذا
الوطن الغايل والنفيس  .حفظ الله وطننا من كل س��وء
وأدام علينا األمن واألمان يف ظل قيادة رش��يدة حكيمة
اللهم آمني•

إمـــــــــاراتــــــــي
غرد الدكتور أنور قرقاش ،مؤخراً ،حول أهمية الحفاظ عىل حقوق شهداء اإلمارات بعدما سقط العديد منهم
يف أكرث من موقع وطني وأخالقي عىل امتداد الدولة االتحادية ،حيث كان أول شهيد واجب يف اإلمارات يف 30
نوفمرب  .1971وقد تفاعل الكثري من أبناء اإلمارات مع معايل وزير الدولة للشؤون الخارجية ،داعني أال تقترص
مسألة الحفاظ عىل دم الشهيد عىل سن القوانني فقط ،ولكن من املهم اعرتاف املجتمع بقيمة التضحية التي
قدمها هؤالء ألوطانهم ومجتمعهم.
قبل ذلك ،بأس��بوعني تقريباً كانت هناك "مناقش��ات" بأن القوات املسلحة تنوي تخصيص "يوم للشهيد"،
بل وتفكر أن يكون هناك نصب تذكاري للجندي املجهول .ال أشك يف أن توارد األفكار يف عمل وطني وإنساين
كه��ذا هو من طبائع املجتم��ع اإلمارايت ومثرة لبيئة تق��در العمل املنجز يرتفع فيها قيمة اإلنس��ان .ومع أن
تغريدة الدكتور قرقاش كانت تحذر من ابتذال حق الش��هداء اإلمارات وأهمية أن يكون هناك قانون يدافع
عنهم ،فإن فكرة القوات املسلحة متثلت يف الحفاظ عىل قيمة وعظمة "الشهادة" باعتبارها تحتل أعىل مراتب
العطاء الوطني واإلنساين النبيل التي ينبغي أن نحافظ عليها عىل مر األجيال.
يف الواق��ع ،إن تخصيص يوم للش��هيد بات تقليداً دولي��اً تتبعه الكثري من الدول الت��ي تقدر العمل الذي
يقدمه الجندي أو أي إنس��ان دفاعاً عن الوطن أو دفاعاً عن القيم اإلنس��انية الكربى ،أو نتيجة لعمل بطويل
مثل الحفاظ عىل الس�لام الدويل وحامية اإلنس��انية .وبالنس��بة إلينا يف دولة اإلمارات ،فإن ش��هداءنا الذين
س��قطوا يف الحرب اليمن أو قبلها يس��تحقون منا التقدير لسببني .السبب األول ،إمياين :مرتبط مبكانة الشهيد
يف ديننا اإلس�لامي فهو يف أعىل مراتب يف الجنة ،وبالتايل فإن التذكري به خالل يوم يف الس��نة عىل األقل ،ميثل
حافزاً لغريه من أبناء الدولة .الس��بب الثاين :وطني ،وهو اعرتاف املجتمع بقيمة عمل الش��هيد باعتباره سبباً
يف اس��تمرار حياة اآلخرين .وألن مثل هذا األمر هو عرف إنس��اين سائد يف املجتمعات املتحرضة ،وخاصة تلك
التي شهدت مآيس إنسانية كبرية ،وهي تعمل به سنوياً وإن اختلفت التسميات ،فإن من املهم أن يكون هذا
التقليد معموالً به يف اإلمارات.
الس�ير يف هذا التقليد بات أمراً مهامً يف اإلمارات ليك نضع ما قام به الش��هداء يف املكانة التي يس��تحقونها
ديني��اً وأخالقياً؛ ألنهم تركوا يف حياتنا بصمة ،وبالتايل تخليد ذكراهم يعترب أحد أبس��ط حقوقه عىل املجتمع،
وهو أقل ما ميكن أن يتم تقدميه له .نحن ندرك أن هذا اليوم هو مس��ألة رمزية مقابل العمل البطويل الذي
قدمه ،ولكنه بال ش��ك ميثل قيمة مهمة ،فنحن ال ميكن أن نتحدث عن التضحيات الكبرية يف س��بيل الوطن أو
القيم من دون الحديث عن "دم الش��هيد" ودوره ،ورمبا هذا ما يجعل الجميع يف املجتمعات األخرى يحتفل
بهذا اليوم ،وليس فقط املؤسسة العسكرية.
إن دولة اإلمارات التي عرف عنها تقديرها لقيمة اإلنس��ان ،وقدم��ت منوذجاً راقياً يف االهتامم به ،مل تكن
لتنشغل عن االهتامم بالشهداء وأرسهم ،وقد رأينا حكام اإلمارات إىل جانب أرس الشهداء جميعاً ،ولكننا نريد
أن يكون هناك يوم خاص للشهادة والشهداء يحتفي به الجميع حكاماً ومؤسسات وأفراداً.
االهتامم بيوم الش��هيد عالمة عىل تقدم املجتمع من حيث تقدير العمل كقيمة يف بناء األمم وكذلك نوعا
من "التعاطف" اإلنساين مع أفراد أرسته التي كانت تعلق عليه آمالها املستقبلية فيه•

نبض
الديــــرة

بقلم :حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com
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دراسات وبحوث

األلغـام البحريـة
احلديثـة ودورها يف
عمليـات الدفـاع عن
الساحل
تتسابق الجيوش يف العامل ومنذ نشأة
الرصاع عىل امتالك التقانات املختلفة
لكسب الرصاع وتحقيق السيطرة ،وقد
تنوعت األسلحة وتطورت تطوراً كبرياً يف
جميع املجاالت الربية والبحرية والجوية،
كام تفاوتت قدرات هذه األسلحة والغاية
منها وطرائق ومجال استخدامها ،فمنها ما
يستخدم للتدمري والبعض اآلخر للحامية
وقسم يستخدم لحرمان القطع البحرية
املعادية من استخدام أو دخول منطقة
بحرية معينة وما إىل ذلك من الغايات
املختلفة.
بقلم:
الرائد  /راشد حممد سعيد
النقبي
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عرف��ت األلغام واس��تخدمت منذ اكتش��اف
املتفجرات ،ولكن االس��تخدام الفعيل لها بدأ
م��ع الرصاعات الكربى كالحرب العاملية األوىل
والثانية ،وقد كان االس��تخدام األوس��ع لها يف
الق��وات الربية ثم انتقلت تقانة االس��تخدام
للقوات البحرية خالل تلك الحروب.
تحمل األلغام بش��كل عام أهمية خاصة
مقارنة باألسلحة األخرى فهي تشتمل عىل أثر
تدمريي ونفيس كبريين ،فهو س�لاح يعمل يف
الخفاء ويحقق تدمريا ً كالذي تحققه األسلحة
األخ��رى ،ولهذا فقد لجأت الق��وات البحرية
إىل استخدام هذه األلغام إليقاع الخسائر يف الخلفية التاريخية
القطع البحرية املعادية وكذلك إيقاع الصدمة  -الح��رب العاملية األوىل :اس��تخدمت األلغام
البحرية عىل نطاق واس��ع يف الحرب العاملية
يف القوات البحرية بشكل عام.
تس��اهم األلغام البحرية مبختلف أنواعها األوىل ونت��ج عن ذل��ك إغراق ح��وايل 1700
مع بقية منظومات األس��لحة الربية والبحرية سفينة تجارية وحربية .ونتيجة للتطور الذي

والجوي��ة يف حامي��ة س��واحل الدولة وطرق
املالح��ة ،واأله��م من ذلك أن له��ا دورا ً بارزا ً
يف حامية الس��واحل ضد التهديدات البحرية،
وخاصة عندما تكون السواحل ممتدة ويتعذر
تغطيته��ا وحاميته��ا بالكامل بالقوات س��واء
البحري��ة أم الربيّة ،كام أنه��ا تعمل عىل منع
العدو البحري من اس��تخدام مناطق شاسعة
من الس��واحل وبهذا فهي تسهم بشكل كبري
يف االقتصاد بالجهد وذلك بس��بب محدودية
القطع البحرية والقوى البرشية.

وحس��ب آراء املحللني العسكريني فإن األلغام البحرية
التي زرعته��ا القوات العراقية كان��ت وراء عدم تنفيذ
عمليات إبرار بحري عىل شواطئ الكويت.

أن��واع األلغام البحرية الحديثة وخصائصها

أنواع األلغام البحرية حس��ب طريقة التفجري .صنفت
األلغ��ام البحرية إىل عدة أنواع حي��ث اعتمدت هذه
التصنيف��ات عىل وجود عدة أس��اليب إلحداث التفجري
حس��ب نوع الهدف ،وحسب مالمئة منطقة العمليات،
والوقت املطلوب إلحداث التأثري املرغوب .وقد دخلت
ضمن ه��ذه التصنيفات العديد م��ن األلغام املتطورة
الحديث��ة كاأللغام التوربيدي��ة والصاروخية واملتحركة،
وتصنف األلغام حسب األنواع التالية:
 األلغام الذكية :وهي أحدث األلغام املس��تخدمةحالياً وه��ي عبارة عن ألغام تحتف��ظ بذاكرة وقد يتم
برمجة هذه الذاكرة لتنفجر ضد هدف محدد ،كغواصة
من نوع معني أو سفينة بعينها.
 ألغ��ام التأث�ير :وهي األلغام الت��ي تنفجر كنتيجةالتغ�ير يف املحيط امل��ايئ الذي تحدثها الس��فينة نتيجة
القرتابها من اللغم مبسافة محددة وتنقسم هذه األلغام
إىل األنواع التالية:
 األلغام الصوتية :تنفجـر هذه األلغام نتيجة لتأثرياملوجات الصـوتيةللهدف عليها.
 األلغام املغناطيس��ية :وهي ألغ��ام تتأثر باملجالاملغناطي�سي الذي تحدثه الس��فن أو الغواصات حيث
تنفجر يف التوقيت املناسب بالتزامن مع مرور السفينة
أو الغواص��ة بالقرب م��ن اللغم بحيث ينفجر أس��فل
منتصف السفينة  /الغواصة عند مرورها فوقه.
 األلغ��ام ذات التأثري املزدوج  /املركب :وهي ألغامتتأثر بالضغط ملرور جس��م القطعة البحرية فوقها وقد
صنف��ت عىل أنهاذات تأثري مركب بس��بب تأثرها بأكرث
من مجال تأثري كاملغناطييس أو الصويت أو الطرق.
ط��رأ عىل األلغام بعد الح��رب العاملية األوىل مام جعلها
 ألغام الطرق :وه��ي ذلك النوع من األلغام الذيتلعب دورا ً مهامً يف الحرب العاملية الثانية.
ينفج��ر عند اصط��دام الهدف بها أو نتيجة مالمس��ة
 الحرب العاملية الثانية :استخدم خالل هذه الحرب أكرث الهدف للغم.م��ن  700ألف لغ��م نتج عنها تدمري  500س��فينة أملانية
و 240س��فينة أمريكي��ة وأكرث من  280س��فينة إنجليزية أنواع األلغام حسب أسلوب البث
وُ 107س��فن ياباني��ة وع��ددا ً غ�ير معروف من الس��فن تقس��م هذه األنواع من األلغام من حيث طرق البث
الروسية .وهكذا كانت األلغام هي السالح الناجح وسيد إىل خمسـة أنواع وكام ييل:
 ألغ��ام الق��اع :وهي ألغام ترس��و يف قع��ر البحراملوقف يف تلك الحروب .وهو الس��بب الذي جعل القوى
البحري��ة تبذل الجهد يف تطوي��ر صناعاتها ملكافحة هذه وتكون جاه��زة لتدمري األهداف التي متر بالقرب منها
أو فوقها.
األلغام.
 ألغ��ام معلقة :تك��ون هذه األلغ��ام عادة تحت حرب تحرير الكوي��ت :قامت القوات البحرية العراقيةبزراع��ة كميات كب�يرة من األلغام عىل ش��اطئ الكويت مستوى س��طح املاء مبسافة محددة تعتمد عىل حجم
األم��ر ال��ذي أربك ق��وات التحال��ف ،وكان م��ن جرائها غاطس الس��فينة املس��تهدفة وتكون مثبته مبرساة يف
تعطيل الس��فينة األمريكية « تريب��ويل» والطراد األمرييك قعر البحر.
«بريستون» مام أدى إىل إخراجهام من املعركة ،وتم ذلك
 ألغام عامئة :ال يتم تثبيت هذه األلغام مبرساة بلدون أن تتع��رض الق��وات العراقية البحري��ة ألي أخطار ،ترتك حرة لتتحرك مع التيارات املائية وهي األخطر بني

حتمل األلغام
بشكل عام أهمية
خاصة مقارنة
باألسلحة األخرى
فهي تشتمل على
أثر تدمريي ونفسي
كبريين

جميع األلغام بحيث يصعب إيجادها وإزالتها وتشكل
خط��را ً عىل جميع القطع البحرية املدنية والعس��كرية
عىل الس��واء والتي يص��ادف وجودها يف مس��ار هذه
القط��ع ،ويتم بث هذه األلغ��ام يف املضائق واملمرات
املائي��ة املحددة كمضي��ق هرمز أو ب��اب املندب مثالً
بغرض اإلزعاج.
 األلغام الالسلكية :وهي ألغام مسيطر عليها ويتمتفجريه��ا باألمر وتكون يف الغالب مخصصة للدفاع عن
مناطق كاملراف��ق النفطية البحرية وامل��رايس البحرية،
وه��ي متصلة بغرفة للتحكم تك��ون موجودة عىل الرب،
وميكن تفجري اللغم عن بعد عند الحاجة.
األلغام الصاروخية :تعتمد هذه األلغام عىل الجمعب�ين اللغم والطوربي��د حيث تقوم أجهزة االستش��عار
باكتش��اف الهدف ثم تعمل عىل إطالق طوربيد موجه
نحو الهدف.

أنواع األلغام

حس��ب الغاية تصنف حقول األلغام البحرية حس��ب
الغاية منها وغرض استخدامها وكام ييل:
 ألغام تعرضية :تزرع ه��ذه األلغام يف مياه العدوأو املناطق البحرية التي يسيطر عليها وتهدف إىل إيقاع
الخسائر يف قطع العدو البحرية وسفنه وغواصاته.
ألغام دفاعـية.ت��زرع يف املياه املفتوحة والغاية منها
حامية خطوط املالحة واملمرات املالحية.
 ألغ��ام الحامية :تزرع ضمن املياه اإلقليمية للدولةبه��دف حرمان القط��ع البحرية املعادي��ة من مناطق
بحرية محددة وتكون معروفة لقوات الدولة البحرية،
وتعامل هذه األلغام برسية مطلقة وال تؤرش.
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األلغ��ام البحري��ة ت��زرع دون تخطيط به��دف إرباك
خط��وط املالح��ة والتأث�ير عليها كالتي ه��ددت إيران
باستخدامها يف مضيق هرمز.
تصنيف األلغام حسب الغرض العمليايت /التعبوي
 أغراض االس��تنزاف :الغرض منه اس��تخدام األلغامبصورة مكثفة الستنزاف العدو وخفض قدراته القتالية
بتدمري أكرب عدد من س��فنه بوس��اطة األلغام ،وبالتايل
يتحقق الهدف املطلوب وهو اس��تنزاف قدراته وش��ل
حركته.
 أغراض اإلغالق :تس��تخدم األلغام البحرية بغرضإغالق منطقة ،حيث تس��تخدم األلغام إلغالق املنطقة
املطلوب إغالقها وحرمان العدو من حرية اس��تخدامها
بوس��اطة قواته البحرية ،وخري مثال عىل ذلك ما حدث
يف حصار املوان��ئ اليابانية خالل الحرب العاملية الثانية
ولفرتة طويلة من الزمن بوس��اطة األس��طول الس��ابع
األمرييك.
 أغراض اإلزعاج :لتحقيق هذا الغرض تزرع األلغامبطريق��ة عش��وائية يف مناطق مختارة إلرب��اك املالحة
البحري��ة ك�ما ح��دث يف الح��رب الكوري��ة ويف حرب
االس��تنزاف عام  1971 – 1968عندما تم تلغيم مدخل
خليج السويس عام .1970
 أغ��راض الردع :يتم اس��تخدام األلغ��ام للردع منخالل اإلع�لان بأن هنالك مناطق يف البحر ملغمة وفقاً
ملتطلبات القوانني املتعلقة بالرصاعات املس��لحة وبهذا
يتحقق ال��ردع الكايف لقوات الع��دو البحرية وحرمانها
م��ن حرية املناورة يف هذه املناطق ،علامً بأنه قد تكون
املنطق��ة ملغم��ة أو غ�ير ملغمة إذ إن مج��رد اإلعالن
عن تلغيم هذه املناطق يحقق الردع املنش��ود كغرض
تعبوي الستخدام األلغام .

تطور تقانات األلغام

لعبت األلغام البحرية دورا ً مؤثرا ً يف الرصاع البحري
من��ذ أكرث من مئة عام ،وقد طرأ عىل هذا الس�لاح
تطور كبري يف السنوات األخرية حيث دخلت تقانات
متقدم��ة جدا ً يف تصميم األلغ��ام ،األمر الذي يزيد
من أهمي��ة وقدرة األلغام البحرية ،وقد ش��مـــل
التطوي��ر طريقة عم��ل األلغام وأس��لوب تهديدها
لأله��داف البحرية وم��ن أبرز مج��االت التطور يف
حرب األلغام البحرية ما ييل:
 أصبحت بعــض النوعيات منها قادرة عىل التحرك. أصبح��ت بعض ه��ذه األلغام م��زودة مبعداتوأجهزة إلكرتونية دقيقة متقدمة ،تس��تطيع أن متيز
البصمة الصوتية والبصمـــة املغناطيسية للهدف.
 ميكن التحكم يف األلغام البحرية عن بعد بوساطةإرس��ـال األوامر إليها عن طريق األجهزة السونارية.
وعىل ذلك تس��تطيع هذه األلغام أن تبقى يف حالة
 انتظ��اريف قاع البحر ف�ترات طويلة ميكن التحكممبدتها.
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األلغام الذكية
من أحدث األلغام
املستخدمة حاليًا
وهي عبارة عن
ألغام حتتفظ بذاكرة
 قدرة بعض األلغام الحديثة عىل أن تحفر لنفسهايف ق��اع البحر بحي��ث تختفي عن النظ��ر وبالتايل
يصعب اكتشافها.
 تطوي��ر نوعي��ات من األلغ��ام تصعد م��ن القاع إىلاألعمــاق القريبة من الس��طح حتى يكون انفجارها يف
املدى املؤثر عىل السفينة املرصودة.
 تطوي��ر أن��واع متقدمة م��ن األلغ��ام البحرية التيتستطيع أن تطلق طوربيدا ً موجهاً علــى الهدف مبجرد
ش��عورها بوج��وده وتدعى مثل هذه األلغ��ام باأللغام
الذكي��ة والت��ي تعطي الط��رف الذي ميتلكه��ا التفوق
البحري.

طبيعة سواحل الدولة وأشكال التهديد البحري

تتميز دولة اإلمارات العربية املتحدة بطول س��واحلها،
حيث متتد عىل الخليج العريب ملس��افة  300ميالً بحرياً
وعىل بحر عامن ملس��افة  40ميالً بحرياً ويربط مضيق
هرمز امل�سرح البحري من ش�ماله إىل جنوبه .ويتميز
امل�سرح البحري بأهمية اقتصادية واس�تراتيجية كربى،
نظ��را ً لوجود الرثوات النفطية البحرية به وكذلك الجزر
الحيوي��ة ذات األهمية االس�تراتيجية .وقد قس��م هذا
املرسح ألغراض الدفاع الساحيل إىل منطقتني وكام ييل:
الس��واحل الغربية (عىل الخلي��ج العريب) .يطل هذا
املرسح عىل الخليج العريب ويتميز بطول سواحله ومتتد
من الحدود الش�مالية للدولة مع سلطنة عامن وحتى
حدود الدولة الغربية مع اململكة العربية الس��عودية.
كام يتميز بوج��ود عدد من الجزر البحرية ويضم عدد
( )11حقالً نفطياً ،وينقس��م هذا امل�سرح إىل قطاعني
كالتايل:
القط��اع األول .ميتد هذا القطاع من الحدود الش�مالية
للدولة مع سلطنة عامن (رأس شعم) باتجاه الغرب إىل
جبل عيل بطول  90ميالً بحرياً ويتميز مبا ييل:
 ي��كاد يخل��و من الجزر ما عدا طن��ب الكربى وطنبالصغرى وأبو موىس.
 ال يوجد الكثري م��ن حقول النفط ما عدا حقل صالحوحقل مبارك.

 متت��د سلس��لة من الجب��ال فيه تتباعد عن الس��احلمبسافات متقاربة.
 تتميز سواحل هذا القطاع باالنبساط. وجود الكثري من املناطق املأهولة بالسكان والتي متتدعىل طول الساحل.
القط��اع الثاين .ميت��د هذا القطاع من جب��ل عيل غرباً
حتى ح��دود الدولة م��ع اململكة العربية الس��عودية
ويتميز مبا ييل:
 كرثة الجزر واملناطق الضحلة والس��بخات القريبة منالساحل.
 كرثة العوائق املالحية. خلوه من املناطق املرتفعة عدا جبل الظنة. كرثة املنشآت النفطية وحقول النفط. كرثة الخريان والخلجان. توجد به بعض الجزر املأهولة بالسكان.املنطقة الرشقية .يطل املرسح البحري الرشقي عىل بحر
عامن وميتد باتجاه الش�مال من خور كلباء وحتى رأس
دبا مبسافة  40ميالً بحرياً ويتميز بالتايل:
 ك�ثرة املرتفع��ات الجبلية عىل طول امتداد الس��احلوالتي تبتعد عن الساحل مبسافة  30كلم أو تقرتب من
الساحل لتصل إىل حافته.
 يتميز املرسح الرشقي بعمق املياه. مرسح مفتوح ال توجد فيه جزر أو حقول نفط. يتميز بصالحيته للمالحة البحرية. توجد فيه الكثري من املناطق املأهولة بالسكان والتيمتتد عىل طول الساحل.

دور األلغام البحرية يف العمليات الساحلية
التعرضية والدفاعية

تلعب األلغام البحرية دورا مهامً يف الحرب البحرية
الحديث��ة يف الـدفاع أو التعرض باالش�تراك مع وس��ائل
القت��ال األخ��رى ،ويحقق اس��تخدام األلغ��ام البحرية
بكفاءة مكاس��ب اس�تراتيجية وتعبوية كبرية مام يؤكد
فاعلية هذا السالح ،حيث تتضمن العمليات الساحلية
مزيجاً من العملي��ات التعرضية والدفاعي��ة التي تبدأ
القوة املشرتكة بالتعامل مع العدو منذ لحظة التحميل
وحتى وصوله إىل السواحل املستهدفة ،وميكن استغالل
ق��درات األلغ��ام البحري��ة يف العملي��ات الس��احلية
التعرضية والدفاعية عىل السواء بقصد حامية السواحل
ومنع العدو من اإلبرار بنجاح.

اس��تخدام األلغ��ام البحري��ة يف العمليات
الساحلية التعرضية
ميك��ن أن يس��تخدم س�لاح األلغ��ام البحرية فـي
التع��رض ضم��ن العمليات الس��احلية بقص��د حامية
السواحل يف الواجبات التالية:
 حصار قواعد العدو البحرية :املخصصة لتحميل قواتاإلبرار وذلك بزرع األلغام يف مـداخل القواعد واملوانئ

املعادية ومياه��ه الداخلية وه��ذه العملية تحتاج إىل
إسناد قتايل كبري لحامية القوات البحرية التي تنفذ زرع
األلغ��ام وميكن أن تقوم الطائ��رات والغواصات وحتى
سفن السطح بهذا الواجب بعد تأمني درجه مناسبة من
السيطرة البحرية والجوية.
 تدمري الوح��دات البحرية املعادية التي تقوم بعمليةاإلب��رار يف نق��اط االختن��اق وقطع خط��وط مواصالته
البحرية.
 تدمري منش��آت العدو البحرية املس��تخدمة لعملياتالتحميل واإلدامة باأللغام العامئة والالصقة.
 استخدام األلغام البحرية يف عمليات الدفاع الساحيل.وميكن استخدام األلغام للدفاع عن املوانئ والقواعد
البحرية ضد هجامت القط��ع البحرية املعادية وكذلك
للدف��اع عن الس��واحل م��ن عمليات اإلن��زال املعادي
وإلعاقة عمل الغواصات املعادية وكام ييل:
يس��تخدم سالح األلغام البحرية للدفاع عن القواعد
واملوان��ئ واملنش��آت الحيوية الس��احلية من هجامت
الس��فن املعادية باملدفعية والصواري��خ وذلك بزراعة

حق��ول األلغام أمام الس��واحل مبس��افة أكرب من مدى
أس��لحة القطع البحري��ة املعادية .ويت��م حامية هذه
الحقول بوساطة الصواريخ واملدفعية الساحلية وكذلك
بوس��اطة دوريات الس��فن والطائرات ملن��ع العدو من
القي��ام بعمليات كس��ح األلغ��ام أو فتح ثغ��رات فيها.
كذلك تتم عملية مراقبة هذه الحقول بوساطة رادارات
املراقبة الس��احلية وأبراج املراقب��ة البرصية للوحدات
الس��احلية وينبغي تأمني ممرات أمينة للس�ماح مبرور
الس��فن الصديقة ويعتم��د عرض املمر ع�لى الطبيعة
الجغرافية للمنطقة .
تس��تخدم األلغام البحرية كج��زء مهم من منظومة
الدفاع الس��احيل لصد عمليات اإلب��رار املعادي حيث
تزرع حقول األلغام الدفاعية أمام السواحل التي ينوي
الع��دو اإلنزال عليها أو املناط��ق الصالحة لإلبرار حيث
ميكن أن تؤمن هذه الحقول ما ييل:
 تحديد قدرة السفن املعادية عىل املناورة. إيقاع خسائر كبرية يف القوات القامئة بعمليات اإلبرار. -إرباك تش��كيالت س��فن العدو التي تنف��ذ عمليات

اإلبرار.
 إبطاء رسعة تقدم العدو إىل الس��احل وإعطاء فرصةللق��وات املدافعة عن الس��احل الس��تخدام األس��لحة
املبارشة إليقاع الخسائر.
 حرمان قوة العدو الربمائية من تأس��يس رأس شاطئعىل الساحل.
 ال تس��تطيع حقول األلغام املض��ادة لعمليات اإلبراراملع��ادي وحدها من تأمني الدفاع عن س��واحل الدولة
لكنها يف املقابل توفر الوقت الالزم يف تأخري تقدم العدو
واخرتاقه ملواقع متقدمة.
 اس��تخدام حقول األلغام املض��ادة للغواصات وذلكلحامية السواحل حيث تؤمن هذه األلغام ما ييل:
 من��ع العدو من اخرتاق املناطق املحمية والتقرب منالقواعد واملوانئ إلغراض االستطالع.
 تدمري الغواصات املعادية التي استطاعت الدخول يفاملنطقة التي ستؤثر عىل عمليات اإلبرار.
 إغ�لاق العدو نش��اطات خطوط املواص�لات التابعةللمنطقة•
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التطــــــور التكنولوجي

وتأثريه على االستخدام التعبوي لوحدات املدفعية

بقلم:
املقدم  /خلفان سيف النعيمي
مل يع��د خافي��اً عىل أحد ذل��ك الرصاع املس��تمر بني
املدفعية كس�لاح ف َّعال ورئيس يف املعارك الربيّة وبني
األس��لحة الت��ي تس��تهدف مواقع املدفعي��ة وخاصة
التط��ور يف الطائ��رات املقاتلة والطائ��رات العمودية
والذخ�يرة املوجهة  ،ففي هذا ال�صراع ظهرت بعض
اآلراء التي تتنبأ بأن عرص املدفعية يكاد ينتهي قياس��اً
إىل التط��ور الكب�ير يف الطائ��رات والصواريخ ،يف حني
يؤك��د آخرون أن ع�صر املدفعية ال ميك��ن أن ينتهي
نتيج��ة التطوير املس��تمر ع�لى املدفعي��ة والذخرية
الخاص��ة بها ،مب��ا يجعلها متفوقة بش��كل دائم وهو
تطوير يش��مل تخفيف وزن معدات املدفعية وزيادة
فاعلية نريانه��ا وتدريعها وطالتها مبواد تجعلها عص ِّية
عن الكش��ف .يُحدد دور املدفعية ومكانها يف املعركة
املشرتكة استنادا ً إىل املهام التي تنفذها ،وهي مرهونة
أساس��اً مبيزاتها وخواصه��ا القتالية ،الت��ي تتلخص يف
مع��دل الرم��ي يف الدقيقة الواحدة (الق��وة النارية)،
وط��ول امل��دى ،واملرونة بنق��ل النريان من هدف إىل
آخ��ر ،ودقة اإلصاب��ة ،إضافة إىل الق��درة الكبرية عىل
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التنق��ل يف ميدان املعركة ،ومدى التأثري عىل األهداف
وطول مدته ،وتنس��يق نريان املدفعي��ة ومناورتها مع
وحدات الصنوف األخ��رى وقطعاتها ودعمها نارياً يف
أي وقت ويف جميع أح��وال الطقس ،إن مجمل مهام
املدفعية تتأثر بالتقدم التقاين التكنولوجي إذ تتطلب
أنظمة مراقب��ة فعالة لرصد دائم للع��دو يف ثباته أو
تحرك��ه وملواقع أس��لحته ومقرات قيادات��ه وطرائق
إمدادات��ه ومتوين��ه وتحت��اج أجهزة تس��ديد ورصد
وتوجي��ه نريان ومعدات رؤية ليلية متطورة ،وتتطلب
الح��رب الحديثة أجهزة قادرة ع�لى توجيه القذائف
الذكية عىل أهدافها بدقة متناهية.
إن الواجبات واألدوار الرئيس��ة للمدفعية وبش��كل
عام تش��تمل ع�لى تقديم اإلس��ناد القري��ب والبعيد
بالنريان الدقيقة ويف الوقت املناسب للمشاة والدروع
يف العمليات التعبوية واإلس��ناد للق��وات املنقولة جوا ً
واملظليني  ،وهذا يتطلب تنوع معدات املدفعية  ،كذلك
توفر وسائل معدات الستمكان مدفعية وهاونات العدو
وتدمريها  ،وإعطاء العمق للقتال وذلك بإيصال النريان
ملشاغلة املنشآت اإلدارية ،واالحتياط والقيادات ووسائل
االتصاالت املعادية يف منطقة مس��ؤولية التشكيل التي
تقوم بإسناده.

دور التقان��ات ( التكنولوجيا) الحديثة يف
تطور املدفعية
أكدت الح��روب الحديثة رضورة توفري قدرات عالية
لدى املدفعية م��ن عدة جوانب أهمها قابلية الحركة،
وقوة الن��ار ،والحامية الذاتية ,والق��درة عىل التكيف،
تلك التي تزيد من قدرتها عىل تجنب األس��لحة الذكية
والق��درة عىل تح��دي قدرة الطائ��رات  ،إال أن التطور
ال��ذي طرأ عىل املدفعي��ة مؤخرا ً زاد م��ن الحاجة إىل
األطق��م املؤهلة تقانياً وبالتايل أثر ايجاباً عىل القدرات
وكذلك عىل املستوى االسرتاتيجي و املستوى العمليايت
واملستوى التعبوي.
تط��ورت ق��درة املدفعية ع�لى التكي��ف مع نوع
العمليات والق��درة عىل التحول من مهمة ألخرى ،ومل
تعـــــد وح��دات املدفعية تعتم��د عـــىل العمل يف
منطقة واح��دة وهــذا مـــا ظه��ر خــالل الحرب يف
العراق وأفغانس��تان حيث ش��اركت وحدات املدفعية
يف مع��ارك األرض املفتوحة ثم تح��ول عملها إىل املدن
واملناطق املبني��ة وتحول عمل الق��وات من العمليات
العس��كرية إىل عمليات فرض األمن ومط��اردة عنارص
املقاومة والعكس.
نس��تطيع أن نبني اثر التطور التقاين عىل االستخدام

التعبوي للمدفعية يف الحرب الحديثة بالتايل:
زي��ادة املرونة للمدفعية .أدى االس��تخدام املتنامي
للتقان��ة املتقدمة إىل تحديث كامل ملفاهيم اس��تخدام
عنارص املدفعية وبناء عىل هذه املفاهيم أصبحت عنارص
املدفعية تعمل كقوة ثالثة تتميز باملرونة وخفة الحركة
العالي��ة وقادرة عىل توفري الن�يران الدقيقة واملركزة مام
ينتج عنه إحداث تدمري ش��ديد للق��وات املعادية ،لقد
كان استخدام القذائف املوجهة من املدافع والهاوتزرات
ذاتية الحركة خالل الحروب الحديثة تطبيقاً عملياً لهذا
املفهوم ،وأثناء مرحلة الهجوم الربي أصبح من الواضح أنه
يف املعركة رسيعة الحركة فإن استخدام القذائف املوجهة
بالليزر ومعلوم��ات الهدف الدقيقة يؤدي��ان إىل زيادة
دقة نريان املدفعية واالشتباك مع األهداف املعادية عىل
مسافات كبرية من خط املواجهة.
التقليل من ع��بء اإلس��ناد اإلداري .دخول التقانة
املتقدمة يف املعدات واألجهزة والذخائر سيؤدي وبدرجة
كبرية إىل تقليل العبء اإلداري املطلوب للصيانة والتزويد
ويقلل كمية الذخرية املطلوبة إلحداث التأثري املطلوب يف
الحرب مام يقلل الحاجة لحركة آليات النقل والنفقات.
زيادة دق��ة اإلصابة .إن الطلب عىل التوجيه الدقيق
لخفض األرضار واإلصابات الجانبية بني السكان املدنيني
قد أصبح مطلباً أساسياً يف العمليات العسكرية ،وميكن
أيضاً االش��تباك مع قوات العدو عندم��ا تكون اقرب إىل
القوات الصديق��ة ،إذ تتيح القذائف املوجهة للمدفعية
الدقة يف اإلصابة وأيضا الحاجة إىل كمية أقل من الذخرية
لتدمري أهداف محددة ،ولذلك فإن الحاجة ال تدعو إال إىل
أقل قدر من القذائف إلنجاز مهام الرماية ،وهذا ما تحقق
للمدفعية حالي��اً من توفر الذخ�يرة املوجهة ومعدات
التوجيه الدقيقة .
زي��ادة فاعلي��ة تصنيف األه��داف .بالق��درة عىل
التميي��ز بني مجموع��ة األه��داف امليداني��ة التعبوية
ومجموعة األه��داف ذات األهمية االس�تراتيجية  ،مام
أدى إىل تصني��ف القنابل واملقذوفات بصورة تتناس��ب
مع األهداف املقصودة يف ش��تى األحوال الجوية وهكذا
برزت دقة التوجيه للجيل الجديد من املقذوفات والقنابل
املصممة لتدمري أهداف برية ثابتة أو متحركة ذات قيمة
اسرتاتيجية ولها تأثري عىل مجرى العمليات.
سهولة إشغال األهداف املتحركة .توفرت للمدفعية
األجهزه والذخائر املالمئة لرمايتها كون األهداف املتحركة
تتطلب تزويد القذيفة بوسائط فائقة للتوجيه النهايئ ،
حسب س��يناريوهات القتال املحتملة لذلك يستوجب
تجهيز القذيفة بأنظمة ورادارات التقانة العالية العاملة
باملوج��ات الليزري��ة ،ومثال عىل ذل��ك قذيفة البونص
والقذيفة الصيني��ة والكوبرهيد حيث يتم إطالق هذه
القذائف من املدفع عىل مسافات بعيدة ويتوىل ضابط
الرص��د إضاءة اله��دف أو اآللية املتحرك��ة بالليزر تتبع
القذيفة اإلش��عاع الليزري املوجهة عىل الهدف وتصيبه
مبارشة وبدقة عالية.

تطور مفهوم األسلحة الذكية يف املدفعية

رسعة رد الفعل
تحسني الرؤية الليلية .أصبحت القدرة عىل رؤية العدو
ليالً أحد العنارص الحاسمة لكسب الحرب الحديثة ،فمن
يرى عدوه أوالً يطلق عليه النريان س��واء أكان العدو يف
الجو ،أم يف البحر ،أم يف الرب ،ووفر انتش��ار أجهزة الرؤية
الليلي��ة قدرات قتالية عالية ،مثل زيادة إمكانية املراقبة
القريبة عىل مدى  24س��اعة وكفاءة االستطالع وتعديل
النار للمدفعية .
زيادة الردع.
زيادة املدى .باس��تخدام مدفعي��ة وراجامت صواريخ
ذات مديات بعيدة تم الوصول إىل عمق العدو وأهدافه
االس�تراتيجية وتهديد مراك��ز الثقل والقواع��د الجوية
املختلف��ة بوس��اطة ذخائر متطورة من خالل تحس�ين

إن الطلب على
التوجيه الدقيق
خلفض األضرار
واإلصابات اجلانبية
بني السكان
املدنيني قد أصبح
مطلبًا أساسيًا يف
العمليات العسكرية
ووفرت أجهزة الرؤية
الليلية قدرات قتالية
عالية

الش��كل املقذويف أو اس��تخدام الدفع الصاروخي وأيضاً
القذائف املوجهة ذات فاعلية اكرب يف التأثري عىل الهدف
ومبدى أطول .
تحقيق املفاج��أة .متكن القائد من تطبيق املفاجأة
يف نريان اإلسناد بإنزال أكرب ثقل نار ومبعدالت رمي عاليه
وبدقة متناهية عىل مواقع العدو بشكل مفاجئ ودون
إنذار مسبق من خالل :

 الخدعة والرسية باستخدام معدات الرصد واملراقبةالتي تحقق الدقة ودون تعديل عىل األهداف.
 توفري محطات الربقية الجوية للتعويض عن األحوالالجوية.
 رسع��ة رد الفعل من املداف��ع الناتج عن التوجيهوالتثبيت والتعبئة اآللية للمدافع .
 توف��ر الحواس��يب املتطورة لحس��اب معلوماتالرماية.
 اس��تخدام أجهزة السلكية ترس��ل املعلومات دونكالم مبارشة من الحواسيب.
 اس��تخدام الطائرات املس�يرة لجلب املعلوماتوتعديل النريان •
| سبتمرب  | 2015العدد | 524

95

دراسات وبحوث

التغذية العسكرية :أهميتها وتاريخها

النوعية والكمية ضرورية للحفاظ على القدرات اجلسدية واألداء الذهني
إن الطعام املناسب من حيث النوعية والكمية رضوري
تعد التغذية من األمور الرضورية التي ال ميكن ألي جيش من
لضامن الحفاظ عىل القدرات الجسدية واألداء الذهني
الجيوش االستغناء عنها .فمن دون تغذية سليمة ومتوازنة ال
لألف��راد يف أفضل حاالتها .كام أن التغذية تكون عنرصا ً
مهامً يف حال��ة الجرحى واملصاب�ين يف املعارك وإعادة
يستطيع أي جيش تنفيذ مهامه.
تأهيلهم.
إعداد :حممد عبدالغفار

تؤدي التغذية غري املالمئة للجنود إىل تردي مستوى
أدائه��م ،وضع��ف الرتكيز ،وت��دين مس��توى اليقظة،
باإلضاف��ة إىل نتائجه��ا البعيدة املدى الت��ي تؤدي إىل
زيادة مخاط��ر نقص الفيتامينات واملعادن والس��منة
وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري والفشل
الكلوي.

ضعف التغذية واألمراض

وتشري الدراس��ات يف مجال التغذية إىل أنه كان لها
دور كب�ير يف نجاح بعض الحمالت العس��كرية أو
فش��لها .ففي القرن الثامن ع�شر كان داء
األس��قربوط (م��رض ينتج ع��ن نقص
فيتامني يس) سبباً يف خسارة األرواح
بني البح��ارة ،ومات مئات البحارة
من أس��طول اللورد أنس��ون أثناء
طوافهم ح��ول العامل ب�ين عامي
.1744 1740ويف ع��ام  ،1747ق��ام الطبي��ب
جيم��س ليند الذي كان يخدم عىل منت
الس��فينة "إت��ش إم إس س��يلبوري" التابعة
للبحري��ة امللكي��ة الربيطاني��ة مبحاول��ة لعالج مرض
األس��قربوط .وأوىص يف دراس��ة ن�شرت س��نة 1753
برضورة وج��ود الحمضي��ات ملعالجة أف��راد البحرية
امللكية الربيطانية ووقايتهم من هذا املرض.
ويف ع��ام  1776كت��ب الكاب�تن جيم��س كوك من
البحرية امللكية الربيطانية أن إضافة الشعري وامللفوف
املخلل والكرفس ال�بري إىل وجبات البحارة ،فضالً عن
االلتزام الصارم بقواعد النظافة وتوفري املاء العذب ،كل
ذلك يقلّل من اإلصابة باألسقربوط.
ويف ع��ام  1775أقر الكونج��رس األمرييك أن جميع
العس��كريني املدرج�ين يف الجيش األمري�كي يجب أن
يتناول��وا البازيالء والفاصولياء ونصف ليرت من الحليب
باإلضاف��ة إىل مخصصاتهم اليومية م��ن اللحم والخبز.
وكان ذل��ك الق��رار تعبريا ً ع��ن إدراك أهمي��ة وجود
األغذية الطازجة يف برنامج التغذية املتبع يف الجيوش.
ولكن ع��دم توفر تقنيات حف��ظ األطعمة والتربيد يف
ذلك الوقت جعل وصول األطعمة الطازجة للجنود يف
امليدان صعباً.
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مشكلة حفظ األطعمة

وكان حف��ظ الطع��ام مل��دة طويلة م��ن املعضالت
الكب�يرة التي تواج��ه قادة الجيوش حتى س��نة .1800
غري أن أحد الطهاة الفرنس��يني ،ويدعى نيكوالس بريت،
اس��تجاب إلعالن نابليون بونابرت عن تخصيص جائزة
مالي��ة قدره��ا  12000فرنك فرنيس مل��ن يجد طريقة
لحف��ظ طعام الجيش ملدة طويلة ،فقد اس��تعمل هذا
الطاه��ي أوعية زجاجية محكمة اإلغ�لاق متنع دخول
اله��واء ،واضع��اً بذلك حجر األس��اس لصناع��ة تعليب
األغذي��ة .والحق��اً قام التاج��ر اإلنجليزي بي�ير دوراند
باستعامل العلب املعدنية املحكمة اإلغالق سنة .1810
وبعد ثالث س��نوات ب��دأ الجيش الربيط��اين والبحرية
امللكية بتقديم الطعام املعلب يف عبوات معدنية.
إن مقول��ة نابليون الش��هرية" :إن الجيش مييش عىل
معدته" تجلت بوضوح خالل الفش��ل الكبري الذي مني
به جيش��ه البالغ تع��داده  600000عس��كري يف أثناء
غزوه لروس��يا ،حيث أدت سياسة األرض املحروقة التي
اتبعها الجي��ش الرويس أثناء اندح��اره ،وطول خطوط
اإلمداد لجي��ش نابليون املتق��دم إىل اضطراره للرتاجع
بعد خمس��ة أش��هر لفقدانه آالف العس��كريني بسبب
الجوع و املرض.
وخ�لال الح��رب األهلية األمريكي��ة ()1861-1865
حال��ت الظ��روف دون وص��ول املخصص��ات الغذائية
الطازجة بشكل كامل إىل الجنود ،فانترشت أمراض مثل
التيفوئيد واإلس��هال وااللتهابات املعوية بكرثة بس��بب
تلوث املاء واألطعمة ،ما أدى إىل وفيات كثرية.
ويف أثناء الحرب األمريكية-اإلس��بانية يف نهاية القرن
التاس��ع عرش أصيب الكثري من الجنود باألمراض نتيجة
تناولهم األغذية الفاس��دة .وبالرغم من تحسن مستوى

املخصص��ات الغذائية فإنه مل يتم البدء بتوزيع األغذية
الطازج��ة ع�لى الجنود حت��ى الحرب العاملي��ة األوىل
حيث أت��اح التطور التكنولوجي إمكانية إيصال اللحوم
الطازجة والبيض واأللبان والخضار إىل ميادين القتال.

التغذية العسكرية يف القرن العرشين

يف بداي��ة الق��رن العرشين ب��دأ االهت�مام الجدي
بالتغذي��ة الصحيحة للجنود؛ بع��د أن ثبت أن الجندي
ال��ذي يتلق��ى تغذي��ة جي��دة ال يكون بصح��ة أفضل
فحسب ،بل يكون يف حالة نفسية أفضل تؤهله لتجاوز
الصعوبات التي ق��د تواجهه .وب��دأ التنويع يف تغذية
الجنود لتك��ون متالمئة مع املكان الذي يتجمعون فيه،
فالتغذي��ة يف الثكن��ات تختلف ع��ن التغذية يف أرض
املعركة ،وكذلك عن املشايف.
وبينام توقفت أبحاث التغذية العس��كرية يف الفرتة
الواقعة ب�ين الحربني األوىل والثانية قامت عصبة األمم
بتشكيل لجنة التغذية لوضع توصيات تفصيلية تعتمد
ع�لى املبادئ العلمية لعلم التغذي��ة .وقد أكدت هذه
اللجن��ة يف تقريرها النه��ايئ أهمية الخض��ار والفاكهة
والحليب يف الحصول عىل تغذية سليمة.
وق��د أجريت بني عام��ي  1946-1941أكرث من 30
دراس��ة ميداني��ة لتقيي��م الصحة الغذائي��ة للجنود يف
مختلف البيئات.
ويف عام  1958ت��م يف الواليات املتحدة دمج مخترب
التغذية العس��كرية مع قس��م البح��وث والتطوير يف
مشفى "فيتزسامينز" العام لتش��كيل ما عرف بـ"مخترب
البحوث الطبية و التغذية العس��كري" الذي رسعان ما
أصبح املخت�بر الرائد يف أبحاث التغذية .وانتقل املخترب
يف عام  1973إىل س��ان فرانسيسكو حيث أصبح اسمه

تؤدي التغذية غري
املالئمة للجنود إىل
تردي مستوى أدائهم
وضعف الرتكيز وتدين
مستوى اليقظة
"مؤسسة ليرتمان العسكرية للبحوث".
يف ع��ام  ،1967قام��ت اللجن��ة املش�تركة لبحوث
التغذية العس��كرية بنرش ع�شرة أبحاث تناقش قضايا
مثل املجاعة وسوء التغذية واملخاطر الصحية املتعلقة
بذل��ك ،ونتج ع��ن هذه البح��وث العديد م��ن برامج
التغذية ،مثل":برنامج طوابع الغذاء" و"برنامج التغذية
للمسنني" و"برنامج املكمالت الغذائية للنساء واألطفال
والرضع" و"برنامج اإلصالح الغذايئ العسكري".
وكانت مؤسس��ة ليرتم��ان العس��كرية للبحوث يف
طليعة املهتم�ين بالتغذية العس��كرية ،حيث هدفت
أبحاثه��ا إىل تطوي��ر منهجيات جدي��دة لقياس حاجة
الفرد املفرتضة من الغذاء ،وتعريف امللوثات الغذائية،
وتقييم الحاج��ة الغذائية للجندي .وقام علامؤها أيضاً
بإجراء دراس��ات حول مكونات غذائي��ة محددة مثل
الكربوهي��درات ،والحديد ،وفيتام�ين  ،Aوفيتامني C
وغريه��ا .وبالرغم من كونها مؤسس��ة عس��كرية فقد
س��اهمت بحوثها يف تطوير مفهوم التغذية بشكل عام
عىل املس��توى امل��دين ،ولكن يف ع��ام  1980تم تعليق
عمل هذه املؤسسة.
ويف عام  1986استعاد الجيش األمرييك زمام املبادرة
يف أساس��يات وتطبيق علم التغذية العسكرية بإرشاف
برنامج البحث واإلطعام الح��ريب التابع لوزارة الدفاع،
الذي قدم األس��س البحثية والتكنولوجية والهندس��ية
لنظم التغذية الحربية.
ويف التس��عينيات ت��م إج��راء العديد م��ن بحوث
التغذي��ة ،مب��ا يف ذلك تأث�ير التغذية يف نظ��ام املناعة
وعالق��ة التغذي��ة باإلصاب��ة باألم��راض أثن��اء إج��راء
التدريب��ات القاس��ية ،ودور توازن الطاق��ة يف مقاومة
األم��راض ،وقد أدت هذه الدراس��ة األخرية إىل تعديل
بعض املخصصات الغذائية للجنود املتدربني.
ويق��وم علامء من مركز "بيننغتون" للبحوث الطبية
الحيوي��ة ،وعلامء م��ن "قس��م التغذية العس��كرية"
بتحس�ين تقنيات الحصص الغذائية ،ومعالجة مسائل
التغذي��ة ،ووضع برام��ج جديدة للحف��اظ عىل الوزن
املثايل للجنود مبا يحسن مستوى األداء القتايل لديهم.
إن اإلدارات املس��ؤولة ع��ن اإلطع��ام يف الجي��وش
املعارصة تعتمد يف أدائها عىل برامج وكتيبات إرشادية
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دراسات وبحوث

وضع��ت بش��كل علمي ومدروس لتش��كل سياس��ات
التغذية العس��كرية .وهذه السياسات وضعت لتكون
الضابط والناظم ملقاويل اإلطعام واملطابخ العس��كرية
التي تقدم خدماتها للجيوش.

التغذية أثناء العمليات العسكرية

إن الغاي��ة من الوجب��ات امليدانية هي تقديم نظام
غذايئ أق��رب ما يكون إىل الطبيع��ي بجميع الظروف،
وعادة يجب اس��تبدال الوجبات امليداني��ة بالوجبات
الطازجة خالل  40يوماً كحد أقىص.
إن الوجب��ة امليداني��ة يجب أن متن��ح الجندي نحو
أربعة آالف سعرة حرارية ،ويجب أن تحتوي عىل 650
غراماً م��ن الكربوهيدرات ،و 130غرام��اً من الربوتني،
و 90غراماً من الدس��م .وتتأل��ف الوجبة امليدانية من
وجبة فطور ووجبة رئيس��ية ووجبة خفيفة (مكمالت
غذائية ،وبس��كويت ،وحلويات) وحس��اء ومرشوبات.
وع��ادة ما تكون ه��ذه الوجبات معب��أة بعبوات من
ورق األملنيوم ميكن تس��خينها عن طريق غمسها باملاء
الساخن أو طهوها عىل مواقد الهيكسامني.

تغذية الجرحى

إن األف��راد اللذي��ن يتلق��ون إصاب��ات متع��ددة
ويخضع��ون لعناي��ة طبية مكثف��ة غالباً م��ا يصابون
بفقدان الوزن الش��ديد ويخرسون الكث�ير من الكتلة
العضلي��ة لديه��م .وحتى يف حال توف��ر أفضل العناية
الطبية فإن التعايف من حاالت كهذه قد يستغرق أشهرا ً.
وعودة الجس��م إىل حالته الطبيعي��ة وعودة الفرد إىل
مامرسة مهامه يستغرقان فرتة أطول.
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اإلدارات املسؤولة عن
اإلطعام يف اجليوش
املعاصرة تعتمد يف
أدائها على برامج
وكتيبات إرشادية
وضعت بشكل علمي
ومدروس لتشكل
سياسات التغذية
العسكرية
إن املرىض العسكريني عادة ما يشكلون مزيجاً متامثالً
أكرث مام يشاهد عادة يف املشايف ووحدات العناية الفائقة
املدني��ة .فغالبية املصابني بنتيجة الرصاعات العس��كرية
هم من الذكور الش��باب (اليافعني) ممن يتمتعون بلياقة
عالي��ة ويعانون من اختالطات مرضية أقل .ولذلك رمبا ال
تكون جميع الدراسات املتعلقة بتغذية املرىض مالمئة أو
صحيحة بالنسبة للمصابني العسكريني.
ولكن ،وبسبب غياب الدراس��ات الحديثة املتخصصة
بتغذية املصابني العس��كريني يف وحدات العناية الفائقة،
فال يوجد بد من االعتامد عىل الدراس��ات الطبية املدنية

مع أخذ املالحظات املذكورة أعاله بعني االعتبار.

التغذية يف القوات املسلحة اإلماراتية

تويل القيادة العامة للقوات املسلحة يف دولة اإلمارات
العربي��ة املتح��دة اهتامم��اً كب�يرا ً بتغذية منتس��بيها
من أف��راد وصف ضب��اط وضباط ،س��واء يف ثكناتهم
العس��كرية أو يف امليدان ،أو يف املش��ايف ،وتحرص عىل
تأمني أفضل أن��واع األطعمة املتنوعة التي تفي بحاجة
الجندي يف مختلف الظروف والحاالت.
ويف هذا اإلطار نظمت كلية زايد الثاين العس��كرية
يف ع��ام " 2013فعاليات التثقيف الغ��ذايئ والصحي"
تضامن��اً مع اليوم العامل��ي للتغذية والذي يصادف 16
أكتوبر من كل عام ،وذلك يف إطار رفع مستوى الوعي
الصح��ي وتنبيههم باملخاطر الصحية للعادات الغذائية
الس��يئة وكيفية تجنبها والوقاية منها ،وقد قام قس��م
التغذية والصحة يف الكلية بتنظيم الفعاليات واألنشطة
املختلف��ة املصاحب��ة له��ا ،مث��ل الفحوص��ات الطبية
لبع��ض األم��راض كقياس ضغط الدم ،وفحص الس��كر
يف الدم ،وهشاش��ة العظام ،فضالً عن إعطائهم توعية
صحي��ة عن مخاطر مرض الس��كر وارتفاع ضغط الدم،
باإلضافة إىل التعرف عىل الوزن ومؤرش كتلة الجس��م،
وإعطائه��م أيض��اً بعض اإلرش��ادات الهام��ة يف مجال
التغذية ونوعية املأكوالت واملرشوبات ونس��بة األمالح
والسكريات ونس��بة الدهون يف األطعمة املختلفة ،مع
توفري املنش��ورات والكتيبات التثقيفية للحضور تتناول
باختصار أسباب سوء الصحة العامة ومسببات األمراض
يف هذا العرص وطرق تجنبها•

"يوم الشهيد ..وفاء من عرفان"
املس��افة ليس��ت ببعيدة بني القرار املصريي يف مشاركة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تحالف
"عاصف��ة الحزم" ،وبني قرار صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة،
حفظه الله ،بأن يكون يوم  30نوفمرب من كل عام "يوماً للش��هيد" ،نعم ،،وكأن س��موه أراد أن
يؤك��د مقولته الت��ي تقول :إن املتغريات اإلقليمي��ة والدولية واملوقع االس�تراتيجي للبالد تفرض
علينا االس��تمرار يف بناء الق��وة الذاتية ،وأن نكون دامئاً عىل أهبة االس��تعداد للدفاع عن أرضنا
والحفاظ عىل مكتسباتنا واإلسهام بفعالية يف تحقيق األمن واالستقرار يف منطقتنا.
هذا األمن واالس��تقرار الذي يقابله يف هذه الظروف مزيد من التحديات والتضحيات ،ليكون
التح��دي األكرب ه��و التمس��ك بحق الع��ودة لالس��تقرار واألم��ن لبلد ش��قيق ه��و اليمن ،يف
خطوة مهم��ة تحمل من املس��ؤولية اليشء الكبري نح��و املنطقة بأكملها ،خاص��ة أن هذا البلد
يعترب جزءاً من منظومة العمل الخليجي املشرتك،والذي نسعى إليه جميعاً لحامية أمن املنطقة
واستقرارها ضد أي خطر يهدد أمنها.
يوم للش��هيد ،،وما أعظمه من يوم وتكريم وفخر ،وهو يس��جل يف توقيته حدثاً مل يغفل عنه
الزمن يف تاريخ الوطن ،إنه الثالثون من نوفمرب من عام  ،1971والذي شهد استشهاد الرشطي سامل
س��هيل خميس الدهامين ،يف جزيرة طنب الكربى وه��و يدافع عن تراب هذا البلد ،الذي اختلط
بدمائ��ه الطاهرة الوفية ،ليكون أول ش��هيد لإلمارات ،وهنا يجب أال نغفل عن مقولة مؤس��س
الدولة املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،حني قال" :لقد
عمدنا لبناء جيش قوي ذي كفاءة قتالية عالية ال نعدّ ه من أجل غزو أحد ،وإمنا ليحمي األرض،
ويصون العرض ،ويذود عن حياض الوطن ،ويحقق ألبنائه العزة واطمئنان املواطنني عىل عيشهم
يف أمن واستقرار".
يوم للش��هيد ،،ما ه��و إال عمر يف حجم فقدان��ه ،هو تاريخ يف عطائه وعرفان��ه ،هو التقدير
والش��كر والعطاء ،هو يوم للربرة املخلصني الشهداء ،هؤالء من وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة
اإلمارات العربية املتحدة خفاقة عالية.
نعم ،،ه��ذا الش��هيد الجندي يف األصل والعس��كري ،من حظي مع بداية ه��ذا العام مببادرة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب "رعاه الله" ،املتمثلة مببادرة "#ش��كراً ـ حامة ـ الوطن" ،التي أطلقها س��موه لتوجيه الشكر
والعرف��ان إىل أبناء القوات املس��لحة يف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة ،إىل جانب الوعد األخري
الذي أمر به صاحب الس��مو الش��يخ الدكتور سلطان بن محمد القاس��مي-عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة ،بتنفيذ ميدان لشهداء اإلمارات يف إمارة الشارقة قريباً ،كام أنهم يستحقون وبكل
فخر أن تطلق أسامؤهم عىل الش��وارع يف إمارة أبوظبي وعىل مستوى الدولة ،تخليداً لذكراهم
الغالية التي أصبحت مناس��بة وطنية مهمة تعانق يف توقيتها االحتفاالت باليوم الوطني ،ولعلها
فرحة من الفخر والرفعة ..تضاف إىل إجازات الوطن الرسمية ،يف خطوة تؤكد أن الوطن باتحاده
وقوته ومناسباته مل ينىس شهدائه.
فشكراً خليفة ..يوم الشهيد  ،ما هو إال وفاء من عرفان•

عونك يا
وطـــــن

بقلم :أمل احلليان
إعالمية إماراتية

asultan@dmi.ae
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تقنيات

الطــــــائرة  AC-130J GHOSTRIDERســــــــــــ

الطائرة العسكرية املتطورة تنتقل من مرحلة االختبـــــــــــــــــــــــــار إىل مــرح
تسلمت قيادة العمليات الخاصة
التابعة لسالح الجو األمرييك أول طائرة
من طراز AC-130J Ghostrider
يف  Hurlburt Fieldبوالية فلوريدا
يف شهر يوليو املايض .وقد بدأت
االختبارات التشغيلية وعملية تقييم
الطائرة يف وقت الحق من العام
الجاري .ويعترب أسطول الطائرة AC-
 130من أخطر أنواع األسلحة وأشدها
فتكاً يف ترسانة سالح الجو األمرييك،
حيث تشتهر الطائرة بقدرتها عىل
إطالق وابل هائل من نريان املدافع يف
ظلمة الليل ،وتتعاطى أحدث الطرازات
الجديدة من الطائرة مع القنابل الذكية
أكرث من تعاطيها مع الرصاص وقذائف
الهاون.

إعداد:
يل يادف
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رصح قائ��د الرسب املقدم طيار بريت دى آنجليس ويبل��غ وزن حمولتها  42,000رط�لاً ،ويصل وزنها
ب��أن "إخضاع الطائ��رة لهذه االختبارات سيس��مح عند اإلقالع إىل  164,000رطالً.
للس�لاح بوضع الطائ��رة  AC-130يف بيئ��ة قتالية
تش��بيهية ب��دالًَ من اختي��ارات الط�يران التقليدية تحول مثري
الت��ي تفتقر إىل املرونة .واآلن وقد تأكدنا من قدرة تعترب الطائرة  AC-130Jنسخة معدلة من الطائرة
الطائ��رة عىل العمل فس��تكون مهمتنا هي تحديد  ،MC-130J Commando IIوتتمت��ع بخصائ��ص
أفضل الطرق الستخدامها كأحدث سالح لدينا".
متقدم��ة متكنه��ا من من��ح القوات الربي��ة منصة
قوية للن�يران املبارشة تصلح للتعامل مع العمليات
الحرضية (داخل املدن) ،كام أنها قادرة عىل توجيه
سالح املستقبل
ورصح الرقي��ب ماي��كل إزيل ،مس��ؤول إنتاج  1stالذخرية الدقيقة ضد األهداف األرضية.
وأك��د دى آنجليس أن "هذا التحول يعترب تحوالً
 ،SOAMXSبأن "الطائرة  AC-130Jتتيح استخدام
ً
ً
تقنية جديدة تتيح بدورها إمكانية إنتاج محركات مث�يرا والفتا حيث انتقل��ت الطائرة  AC-130Jمن
أكرث كفاءة وأكرث قدرة عىل ترشيد استهالك الوقود ،مرحل��ة االختب��ار إىل مرحلة التش��غيل .ورغم أننا
باإلضاف��ة إىل ق��درة الطائ��رة ع�لى التحليق عىل مازلنا بانتظار الدخول يف مرحلة االختبار التشغييل
ارتفاعات أعىل وملس��افات أطول وبأقل قدر ممكن املبديئ إال أن هذه املرحلة ستنفذها األطقم الجوية
من الضوضاء".
التي وقع االختيار عليها بفضل خربتها القتالية".
"باإلضافة إىل ذلك ،يتميز نظام التس��لح املعدل
وق��د وقع اختيار "مركز أفراد س�لاح الجو" Air
ل��دى الطائرة بأنه س�لاح قاذف ع��ايل الدقة جرى  Force Personnel Centerع�لى مجموعة تضم
تجميعه من الطرازات القدمية مثل القنابل املوجهة  60طيارا ً ومسؤوالً عن الصيانة لتنفيذ هذا الربنامج.
بالليزر وقناب��ل  ،AGM-176 Griffinوجرى دمج كام س��يكون هناك  30مقاوالً إضافياً للمساعدة يف
األس��لحة ملنحنا كافة القدرات الت��ي تؤمنها  AC-تجهيز الطائرة الجديدة.
وقال إيزل "إننا سنتدرب عىل الطائرة ،وسنعمل
 130W Stinger IIو AC-130U Spookyيف
عىل الحصول عىل كافة الرتاخيص الالزمة ،وسنعمل
طائرة واحدة".
ويص��ل الط��ول اإلج�مايل للطائ��رة  AC-130Jعىل اكتساب الخربة الالزمة حتى نكون قادرين عىل
 Ghostriderإىل  29,3أمت��ار وارتفاعه��ا إىل  11,9أداء االختبارات التش��غيلية وإعطاء صورة حقيقية
أمت��ار وطول جناحها إىل  39,7مرتا ً ،وتتميز بقدرتها عن آلية عمل هذه الطائرة عىل أرض الواقع .ونحن
عىل التحليق ع�لى ارتفاع  28,000قدم كحد أقىص نركز حالي��اً عىل كيفية صيانة الطائرة ،وس��يتدرب

ـــــــــــــالح املــستقبل

ىل مــرحلة التشغيل

أفراد التش��غيل ع�لى كيفي��ة قيادتها واالس��تعداد
ملرحلتي االختبار التش��غييل املبديئ والتقييم واللتني
من املقرر أن تبدآ يف وقت الحق من العام الحايل".
وذك��ر دى أنجليس أن��ه "كلام انتهين��ا من إنتاج
وتس��ليم املزيد م��ن طائ��رات  AC-130Jكلام متت
عملي��ة إحالة الطرازات القدمي��ة إىل التقاعد بصورة
أبط��أ .ونحن مازلنا نحتفظ به��ذه الطرازات القدمية
حت��ى اآلن بين�ما تس��تكمل الطائ��رة AC-130J
اختباراتها التش��غيلية ،وسيتزايد حجم األسطول أكرث
فأكرث".

التاريخ القتايل للطائرة

تعت�بر الطائ��رة  AC-130Jإحدى طائ��رات الجيل
الراب��ع التي س��تحل مح��ل األس��طول املتقادم من
طائ��رات  SOFال��ذي يض��م  37طائرة م��ن طراز
 ،AC-130H/U/Wوتتمت��ع الطائ��رة AC-130
بتاري��خ قتايل حافل وطويل يع��ود إىل حرب فيتنام
حي��ث نجحت يف تدمري أكرث من  10,000ش��احنة،

وأُسند إليها تنفيذ عدد كبري من مهام الدعم الجوي
االلتحامي الحاس��م .وع�لى مدار العق��ود األربعة
املاضي��ة ج��رى إرس��ال الطائ��رة  AC-130بصورة
مس��تمرة إىل البؤر القتالية الساخنة يف جميع أنحاء
الع��امل من أج��ل تقديم الدع��م ال�لازم للعمليات
الخاص��ة والقوات التقليدي��ة .ويف أمريكا الجنوبية
وأفريقيا وأوروبا والرشق األوس��ط ساهمت الطائرة
 AC-130مساهمة كبرية يف إنجاح املهام القتالية.
وق��د وصل��ت أول طائرة من ط��راز MC-130J
به��دف تحويله��ا إىل  AC-130Jيف يناي��ر ،2013
وجرى تسمية الطائرة  Ghostriderرسمياً يف شهر
مايو .2012
وت��م االنته��اء م��ن "تقري��ر التصمي��م املبديئ"
 Preliminary Design Review: PDRلربنام��ج
الطائرة  AC-130Jيف ش��هر مارس  ،2013واالنتهاء
م��ن "تقرير االس��تعداد لالختب��ارات التش��غيلية"
Operational Test Readiness Review:
 OTRRو"تقري��ر التصمي��م الحاس��م" Critical
 Design Review: CDRيف ش��هر إبري��ل 2013
وأغسطس  2013عىل التوايل.
وم��ن املقرر إنتاج  16طائرة م��ن طائرات AC-
 130J Ghostriderبص��ورة مبدئية يف عام ،2015
وأن يتم تسليمها يف عام .2021
وتعت�بر الطائ��رة MC-130J Commando II
طائ��رة متوين عمالق��ة للعملي��ات الخاصة أرشفت
ع�لى تصنيعها رشك��ة لوكهيد مارت��ن لخدمة قيادة
العمليات الخاص��ة التابعة لس�لاح الجو األمرييك.

مت نشر AC-130J
GHOSTRIDER
يف بؤر احلرب
الساخنة يف جميع
أنحاء العامل على
مدار العقود
األربعة املاضية

وجرى تسمية الطائرة  Ghostriderبصورة رسمية.
وقام��ت قي��ادة العملي��ات الخاص��ة التابع��ة
لس�لاح الج��و األمري�كي United States Special
Operations Command: USSOCOM
بتطوير وتركيب أسلحة القصف الدقيق Modular
 Precision Strike Package: PSPالت��ي تش��مل
مدفع��اً رشاش��اً جانبياً آلي��اً من ط��راز GAU-23
عي��ار  30ملليمرت ،ومدفعاً رشاش��اً م��ن عيار 105
ملليمرت ،وقنابل هجومية موجهة دقيقة Standoff
Precision Guided Munitions: SOPGM
تش��مل قنابل  GBU-39الصغرية القطر املثبتة عىل
الجن��اح وصواري��خ  AGM-176 Griffinاملوجهة
بالليزر ،وميكن إط�لاق الصواريخ املثبتة يف الداخل
عرب باب العفش الخلفي.
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وتش��مل أجهزة املراقبة والتنصت واالس��تطالع
نظامي استش��عار إلكرتو -برصيني يعمالن باألشعة
تح��ت الحم��راء ،وجه��از رادار صال��ح للعمل يف
كل األج��واء ،ونظام تنبيه مثبت ع�لى خوذة قائد
الطائ��رة ،ووص�لات متع��ددة للفيدي��و والبيانات
واالتص��االت .ويقوم جهاز تش��غيل املهمة املزدوج
الكونص��ول dual-console Mission Operator
 Palletداخ��ل الحيز املخصص للعفش بالتحكم يف
كافة أنظم��ة  PSPالثانوية ،كام أن الطائرة مجهزة
بأجهزة متقدمة ملراقبة الحرائق.

عمليات القصف

تض��م الطائ��رة  AC-130J Ghostriderالهج�ين
نفس أجهزة الطريان املس��تخدمة يف الطائرة MC-
 130Jوصواري��خ جو – أرض القتالية املس��تخدمة
يف الطائ��رة  .AC-130وس��تنفذ الطائ��رة عمليات
قصف مس��تمرة مثل تقديم الدعم الجوي املبارش
 Close Air Support: CASللق��وات وقواف��ل
الحراس��ة والدفاع الجوي .ويتم تنفيذ مهام الدعم
الج��وي يف العمق ض��د أهداف معادي��ة محددة
س��لفاً وأي أهداف يتص��ادف وجودها يف املنطقة.
وتس��تطيع الطائرة التزود بالوقود جوا ً باس��تخدام
جه��از Universal Air Refueling Receptacle
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المواصفات الفنية للطائرة
تاريخ الرحلة األوىل :يناير 2014
الرشكة املصنعة :لوكهيد مارتن
الطول 29,3 :مرتا ً
طول الجناح 39,7 :مرتا ً
الحد األقىص للوزن عند اإلقالع 164,000 :رطالً
املدى 3,000 :ميل
الرسعة 362 :عقدة عىل ارتفاع  22,000قدم
طاقم القيادة :طيارين اثنني ومسؤويل األنظمة القتالية وثالث أفراد لتشغيل املدافع
أسلحة القصف الدقيق :مدفع رشاش جانبي آيل من طراز  GAU-23عيار  30ملليمرت ،ومدفع رشاش
من عيار  105ملليمرت ،وقنابل هجومية موجهة دقيقة Standoff Precision Guided Munitions:
 SOPGMتشمل قنابل  GBU-39الصغرية القطر وصواريخ .AGM-176 Griffin
 Slipway Installation: UARRSI systemوغ�ير الحراس��ة والدفاع الجوي ،أما املهم��ة الثانية فيتم
مجهزة مبناف��ذ خارجية الس��تيعاب خرطوم التزود تنفيذه��ا ضد أهداف محددة س��لفاً أو أي أهداف
بالوق��ود مث��ل الخرط��وم املس��تخدم يف الطائرات يتصادف وجودها يف املنطقة ،وهي تش��مل تنسيق
عمليات القصف ومهام االستطالع.
األخرى.
وستقوم الطائرة  AC-130Jبتزويد القوات الربية
وتعترب مهام الدعم الجوي املبارش ومنع الطائرات
املعادية من االقرتاب من املهام الرئيسية التي تنفذها مبنص��ة قوية للن�يران املبارشة ،وه��ي منصة مثالية
الطائ��رة  Aم��ن الطائ��رة  C-130J Ghostriderلتنفيذ العمليات الحرضية (داخل املدن) واستخدام
وتش��مل املهم��ة األوىل القوات املرص��ودة وقوافل القنابل الدقيقة ضد األهداف األرضية.

السالمة والحامية

وتعت�بر الطائ��رة  AC-130Jنس��خة معدلة من
الطائ��رة  C-130Jالت��ي تحت��وي ع�لى العديد من
املميزات املتقدمة مثل مقص��ورة القيادة املتطورة
التي تتس��ع لطيارين اثنني وهي مقصورة متكاملة
مجهزة بأنظم��ة الطريان الرقمي��ة .وتتميز الطائرة
بقدرتها ع�لى املالحة الدقيقة بفضل أنظمة املالحة
املتكاملة ونظام تحديد املواقع عاملياً.
ك�ما تحتوي الطائرة عىل أنظم��ة دفاعية وجهاز
رادار مل��ون لألح��وال الجوية ،وتس��تطيع الطائرة
التزود بالوقود جوا باستخدام جهاز Universal Air
Refueling Receptacle Slipway Installation:
 UARRSI systemولتلبية احتياجات الطاقة التي
تحتاجها أجهزة الطريان وأنظم��ة الطائرة املتقدمة
جرى تجهي��ز الطائرة  AC-130Jمبحوالت كهربائية
بق��وة  60/90كيل��و فول��ت أمب�ير لتأم�ين الطاقة
الكهربائية الالزمة من التيار املبارش.
وتس��تطيع طائرة الجيل الرابع استيعاب طيارين
اثن�ين ومس��ؤويل األنظم��ة القتالية وث�لاث أفراد
لتش��غيل املدافع .وتحسباً لرتكيب األنظمة املضادة
العاملة باألش��عة تح��ت الحمراء فق��د تم تصميم
الطائرة بحيث تس��توعب نظام "األس��لحة املضادة
العامل��ة باألش��عة تح��ت الحم��راء" LAIRCM
.system

الطائرة AC-130J
منصة مثالية
لتنفيذ العمليات
احلضرية (داخل
املدن) واستخدام
القنابل الدقيقة
ضد األهداف األرضية

تعت�بر الطائ��رة  AC-130Jمجهزة بجهاز اس��تقبال
 AN/ALR-56Mلإلنذار ض��د الرادار ،وجهاز AN/
 AAR-47 V 2لإلن��ذار ضد الصواريخ ،وجهاز AN/
 ALE- 47لتقلي��ل ف��رص تعرض الطائ��رة للهجوم.
وتشمل أنظمة سالمة الطائرة وحاميتها نظام حامية
الوقود ضد االنفجار ووجود نسختني من كل األنظمة
الحيوية للطائرة والنظام املدرع  QinetiQ'sالخفيف
الوزن لحامية الطاقم ومساحات للتزود باألكسجني.
ع�لاوة عىل ذلك ،جرى تعديل الطائرة AC-130J
بحي��ث تحتوي عىل أس��لحة القص��ف الدقيق التي
تشمل كونصول (نظام) إدارة املهمة ونظام االتصاالت
ونظامي استشعار إلكرتو – برصيني يعمالن باألشعة
تح��ت الحم��راء ،وجه��از متقدم ملكافح��ة الحرائق
وأسلحة لقذف القنابل املوجهة الدقيقة ،عالوة عىل
مدفعي رش��اش من عيار  30ملليمرت و 105ملليمرت.
ويق��وم نظ��ام إدارة املهمة بربط نظام االستش��عار
واالتص��االت والبيئ��ة واملعلومات الحيوي��ة بلوحة
التشغيل.
وس��تحتوي الطائ��رة  AC-130Jالجدي��دة ع�لى
أنظم��ة استش��عار مش��ابهة للطائ��رة AC-130W
وجه��از رادار عايل القوة قادر عىل اس��تهداف SDB
 .IIsوالطائرة مزودة بأربع��ة محركات توربينية من
طراز  AE 2100D3من إنتاج رشكة رولز رويس يولد
كل واحد منه��ا  3,458وات .ويصل طول كل محرك
إىل  3,15أمتار وقطره إىل  0.73مرتا ً .وتقوم املحركات
بتش��غيل أربع مراوح  Dowtyيحتوي كل منها عىل
ستة أنصال.
والطائرة مجهزة مبح��والت كهربائية بقوة 60/90
كيل��و وات أمب�ير تولد طاق��ة كهربائية م��ن التيار
املبارش ،وتس��تطيع الطائرة أن تقطع مسافة 3.000
مي�لاً كحد أق�صى دون الحاجة إىل الت��زود بالوقود،
والطريان برسعة  362عقدة عىل ارتفاع  22,000قدم.
وستقوم رشكة لوكهيد مارتن بتسليم  32طائرة من
ط��راز  AC-130J Ghostriderإىل قيادة العمليات
الخاصة التابعة لس�لاح الجو األمرييك ،ومن املتوقع
أن تب��دأ قدرة التش��غيل املب��ديئ اعتب��ارا ً من العام
املايل  ،2017وأن يتم تس��ليم آخر دُفعة خالل العام
املايل  .2021ومن املنتظر أن تبلغ قيمة االستثامرات
اإلجاملية لربنامج الطائ��رة AC-130J Ghostrider
 2,4مليار دوالر•
املصادر والصور:
www.af.mil
www.airforce-technology.com
www.boeing.com
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تصنيع سرتات واقية من مواد عضوية حتاكـــــــــ
التقنية اجلديدة تضاعف احلماية وتقلص املرونة  % 5فقط
يحتاج املحاربني إىل حامية أنفسهم من
الطلقات املنهمرة والشظايا املتطايرة يف
أرض املعركة ،ولكنهم يحتاجون أيضاً يف
الوقت ذاته وبالقدر نفسه إىل حرية
الحركة ،والفشل يف تحقيق االعتبارين
ميكن أن يؤدي إىل كوارث.
إعداد:
جورج فهمي
ويض��ع مخططو الحرب هدف تقلي��ص اإلصابات وإعداد
الجرحى عىل رأس أولوياتهم ،وتلعب السرتات الواقية من
الرصاص دورا ً حيوياً يف تحقيق هذا الهدف.
واملش��كلة تكمن يف أن الس�ترات الواقية من الرصاص
تعاين تناقضاً يعج��ز الخ�براء العس��كريون ع��ن حله بني
الحاجة إىل توفري أقىص درجات الحامية املمكنة للمقاتلني،
وبني الحاجة إىل املرونة وحرية الحركة يف أرض املعركة.
وع�لى الرغم من التناقص املس��تمر يف الوزن ،والتزايد
املتواصل يف القوة يف النسخ األحدث من السرتات الواقية
من الرصاص ،فإنها ليس��ت مرنة بالقدر الكايف ،وتؤدي يف
النهاية إىل شعور املقاتلني باإلنهاك.

األسامك هي الحل

أظهرت دراس��ة حديث��ة أجراها معهد ماساتش��وتس
للتكنولوجيا يف الواليات املتح��دة األمريكية أنه ميكن من
حل هذا التناقض وابتكار سرتات واقية مصنوعة من مواد
عضوية توفر الحامية واملرونة يف الوقت نفس��ه من خالل
اقتباس أسلوب األسامك يف حامية نفسها باستخدام قشور
تتف��اوت يف الحج��م والصالبة اعتامدا ً ع�لى املنطقة التي
تغطيها من الجس��م ومقدار الحامية الحيوية التي يجب
توفريها لكل جزء من جسمها.
وتعتمد فكرة معهد ماساتشوتس عىل استخدام تقنية
الطباعة الثالثية إلنتاج دروع ميكنها أن تتجاوب مع حركة
الجس��م ،وبالتايل فإن ال��دروع ميكن أن تكون أكرث صالبة
يف املناط��ق األكرث عرضة لإلصاب��ات والجروح،مثل مناطق
الصدر والرقبة ،ولكنه��ا أكرث مرونة عند املفاصل ،ما يوفر
الحامية ويسمح للجنود بسهولة الحركة يف الوقت ذاته.
ويشري العلامء إىل أن اس��تخدام حلقات تشبه القشور
املوجودة عىل جس��م األس�ماك يعني أن ه��ذه الحلقات
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تطور هائل يف خامات تصنيع السرتات الواقية

لديها القدرة عىل أن تثني إذا تعرضت للضغط.
ويؤكد س��تيفني راديخ املهندس املرشف عىل املرشوع
يف معهد ماساتش��وتس أن املرشوع اعتم��د عىل إيج��اد
معام��ل لقي��اس العالق��ة ب�ين الحامي��ة واملرونة ،وهذا
املعام��ل ميكن أن يختلف عند تصني��ع الدروع للفصائل
القتالي��ة املتنوعة حس��ب درجة الحامي��ة واملرونة التي
يتطلبها عمل كل فصيل.

وباس��تخدام هذا املقياس نجح العل�ماء يف زيادة قوة
الدروع بنس��بة  50يف املئة دون التأثري عىل مرونتها سوي
بنسبة  5يف املئة.
ويقول مكتب أبحاث الجيش األمرييك الذي مول إجراء
الدراس��ة أن تقنية النانو تكنولوجي ق��ادرة عىل التالعب
بخصائ��ص امل��واد املس��تخدمة يف تصنيع ال��دروع إلنتاج
هياكل متناهية الصغر من مواد عضوية فائقة القوة.

الرأس والصدر أخطر مناطق االٕصابات

ـــــــــــي قشــــــــور األســــــماك
تطور مستمر

ظهر تعبري الس�ترات الواقية من الرص��اص يف نهاية القرن
السادس عرش ،إال أن أول سرتة واقية من الرصاص ابتكرها
حانك مالبس يف مدينة دبلن يف إيرلندا عام .1840
ويف الغال��ب ،فإن البدل الواقية م��ن الرصاص الحديثة
تصن��ع م��ن م��واد مثل الكيفلر  kevlarأو الزيل��ون
 ،zylonوه��ي ألي��اف صناعية قوية ميكنه��ا وقف اخرتاق
طيف واسع من الطلقات والذخائر.
وتقوم األلياف الت��ي تصن��ع منه��ا الس�ترات الواقية
بتش��ويه هيكل املقذوف املصن��وع م��ن الرصاص وتحول
حافته املدببة إىل مس��طحة ،وبالتايل توقف حركته وتنرش
قوته عىل مساحة أوس��ع من ألياف الدرع ومتتص الطاقة
الناتجة عنه.
ويف الواقع ،فإن الدروع أو السرتات الواقية من الرصاص
تكون محدودة التأثري يف مواجهة املقذوفات املصنوعة من
الصلب ،ألن تأثري هذه املقذوفات يظل مركزا ً عىل مساحة
صغ�يرة من نس��يج الدرع ،ولذلك فإنها تنج��ح يف اخرتاق
طبقات من ألياف أكرث الدروع مقاومة للمقذوفات.
ولذلك يس��تخدم املصنعون صفائح معدني��ة أو م��ن
السرياميك إلكس��اب الدروع صالبة يف مواجهة املقذوفات
غري املصنوعة من الرص��اص بحيث يتعرض املقذوف لنوع
من التش��ويه الهيكيل يجعله غري قادر عىل مواصلة رحلة
االخرتاق.
ويجب أن تتمتع الدروع أو الس�ترات الواقية مبجموعة
من املواصفات الفنية مثل معامل االخرتاق ومعدل نفاذية
الطاقة الواصلة للجسم.
وتختلف معاي�ير الب��دل الواقية م��ن الرصاص تختلف
من منطقة إىل أخرى من العامل حس��ب مواصفات وأنواع
املقذوف��ات املس��تخدمة ،وبالتايل ف��إن االختب��ارات التي

تقليص الخسائر البرشية أولوية قصوى

يجب أن تتمتع الدروع
أو السرتات الواقية
مبجموعة من
املواصفات الفنية
مثل معامل االخرتاق
ومعدل نفاذية
الطاقة الواصلة
للجسم
يجب أن تجري لقياس درج��ة الحامية التي توفرها البدل
الواقية م��ن الرصاص يجب أن تأخ��ذ يف اعتبارها األخطار
املحلية.
ويف الواق��ع ،فإن تنوع املقذوف��ات وتعددها من حيث
الرسع��ة والقوة يجعل تعبري بدل واقي��ة من الرصاص غري
واقعي وغري دقيق ،ألنه ال توجد س�ترة واقية من الرصاص
توف��ر الحامي��ة والوقاي��ة من جميع أن��واع املقذوف��ات
واملخاطر ،وم��ن األفضل اس��تخدام تعب�ير الس�ترات
املقاومة للرصاص.
وعادة ما يتم تصنيف الس�ترات الواقي��ة من الرصاص
يف مجموعات حس��ب درجة الحامية الت��ي توفرها ،ونوع
املقذوفات الفعالة ضدها ورسعتها والطاقة الناتجة عنها.
ويجب األخ��ذ يف االعتبار أن قدرة األلياف املوجودة يف
الس�ترات الواقية من الرصاص تتقلص بصورة مؤقتة عندما

تتع��رض البدل للبلل أو لألح�ماض ،ويف العادة فان التآكل
الذي تتعرض له البدل الواقية من الرصاص يجعل متوسط
عمر السرتة يرتاوح بني  5و 7سنوات.

سلوك املقذوفات

تشري األدلة العلمية املستقاة من التاريخ الطويل للحروب
إىل أن العدد األكرب من اإلصابات ناتج من الش��ظايا وليس
من الرصاصات.
وقد لفت��ت األعداد الهائل��ة م��ن الجرح��ى يف الحرب
العاملي��ة األوىل األنظ��ار إىل ال��دور الحي��وي ال��ذي كان
ميكن أن تلعبه الس�ترات الواقية من الرصاص يف منع هذه
اإلصابات ،وبصفة خاصة يف صفوف املشاة.
ويق��ول الخرباء إن ثالثة أرباع اإلصابات التي حدثت يف
الح��رب العاملية األوىل كان ميكن منعها فيام لو اس��تخدم
نوع قوي من السرتات الواقية من الرصاص.
وتظه��ر اإلحصاءات الخاص��ة بالح��رب األمريكية عىل
الصومال خالل أن��ه خالل يومني فقط كان��ت هناك 125
إصاب��ة م��ات  11يف املئة منه��م يف س��احة املعركة 3 ،يف
املئة ماتوا بع��د وصولهم للمستش��فيات و 47يف املئة تم
إخالؤهم ،فيام عاد  39يف املئة فقط منهم للخدمة.
واس��تحوذت إصاب��ات ال��رأس واليدين ع�لى 36 يف املئ��ة،
والرقب��ة ع�لى 7 يف املئة الرقب��ة ،القف��ص الص��دري عىل 14يف
املئ��ة ،والبطن ع�لى 14 يف املئة ،والحوض ع�لى14 يف
املئة ،واألطراف عىل  7يف املئة ،ومنطقة الصدر عىل 14يف املئة.
ودفعت هذه األع��داد الهائلة م��ن اإلصابات الباحثني
واملهندسني لدراس��ة رسعة توزيعات الشظايا من الذخائر
واملتفجرات ،وأظهرت الدراس��ة أن الرؤوس املتفج��رة لها
رسعة انفجار ترتاوح بني  20و 30ألف قدم يف الثانية أي ما
يرتاوح بني  6100و 9100مرت يف الثانية.
وه��ذا يعني أنها ق��ادرة عىل نرش املقذوف��ات برسعة
 3300ق��دم يف الثاني��ة أي  1000م�تر يف الثانية ،وبالتايل
فإنها تكون مشحونة بطاقة هائلة.
وتوص��ل العلامء إىل معادلة بس��يطة الحتس��اب طاقة
الشظايا وهي محصلة رضب نصف الكتلة يف مربع الرسعة،
ومثلام ميك��ن تصني��ف الش��ظايا يف مجموعات حس��ب
حجمها ،ميكن تصنيف الشظايا حسب الرسعة وخصائصها
عند كل رسعة.
وبصف��ة عام��ة ف��إن  95يف املئة م��ن كل الش��ظايا
الناتج��ة م��ن انفجار قنبل��ة بق��وة اقل م��ن  4حبة( ،ما
يع��ادل  26جراماً) ،وه��و النوع األكرث اس��تخداماً يف
االختبارات،تكون رسعة الشظايا الناتجة عن االنفجار 3000
قدم يف الثانية أي  910أمتار يف الثانية.
والش��ظايا ال ميك��ن تغيري ش��كلها أو إحداث تغيري يف
هيكلها ،وتتمكن مثل هذه الشظايا الصغرية والرسيعة من
اخرتاق ألياف السرتات الواقية.
وبحس��ب الدراس��ات ف��إن نس��بة ترتاوح ب�ين 60 يف
املئ��ةو 80يف املئة من اإلصابات ناتجة عن ش��ظايا برسعة
متوسطة•
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كتاب

التطورات االسرتاتيجية العاملية ..رؤية استشرافية
األوراق البحثية املقدمة للمؤمتر السنوي السادس عشر 2011
يدخ��ل الع��امل العق��د الثاين م��ن الق��رن الحادي
والعرشين ،وهو مثقل بأزمات ومشكالت وأخطار
تف��رض تحديات ع�لى الدول واملجتمع��ات كافة؛
ب��دءاً من حال��ة عدم الثب��ات يف النظ��ام العاملي
وتغ�ير مراكز القوة يف العامل ،ومروراً باألزمة املالية
العاملية التي مازالت موجاتها االرتدادية تهز أركان
االقتص��اد العامل��ي واالقتصادات الك�برى ،وليس
انتها ًء بالرصاعات وأعامل العنف التي تهدد األمن
مبستوياته الثالثة ،الوطني واإلقليمي والدويل.
• مجموعة باحثني
وه��ذا الكتاب يس��تقيص التح��والت االس�تراتيجية العاملية،
يتع��رض أيض��اً للتح��والت اإلقليمية الجذري��ة التي عصفت
باملنطقة العربية منذ مطلع عام  ،2011والتي متثلت بأحداث
ما يسمى «الربيع العريب» الذي أسفر عن إطاحة أنظمة حكم
عتيدة ،كام يف تونس ومرص وليبيا ،وتهديد أنظمة حكم أخرى
كام يف اليمن وسورية ،وإثارة احتجاجات يف دول أخرى.
لقد أثبتت تلك األحداث أن الشعوب العربية ليست بدعاً
من ش��عوب العامل ،وأنها تشبه ش��عوب األرض يف التطلع إىل
العيش الكريم دون أن تراق حريتها أو كرامتها أو إنس��انيتها،
وترن��و إىل الدميقراطية واملش��اركة يف تقري��ر واقعها وصوغ
مس��تقبل أبنائها .كام أكدت أن الدول واملجتمعات املحلية ال
ميكن أن تعزل نفس��ها عن التأثر بالقضايا اإلنسانية الكونية،
املتمثلة يف حقوق اإلنسان ،والدميقراطية ،واملشاركة السياسية
والحكم الرش��يد ،ومتكني املرأة ،وحرية اإلعالم ،ودور املجتمع
املدين ،وغريها من منظومة القيم والحقوق التي أصبحت من
املشرتك اإلنساين.

مستقبل النظام العاملي

خصص لتسليط الضوء عىل
يف القسم األول من الكتاب الذي ِّ
مس��تقبل النظام العاملي ،ودور املنظ�مات الدولية والقوى
الصاعدة والجديدة فيه ،أن إحدى الس�مات األساس��ية التي
يتميز بها النظام العاملي املعارص هي طريقة توزع وانتش��ار
القوى يف جمي��ع أنحاء العامل ،وظهور مصادر جديدة للقوة؛
كالق��وة الناعمة والذكية ،مام يؤدي إىل نش��وء جهات فاعلة
تتمتع بأشكال متعددة ومختلفة من القوة.
ويف ح�ين يعتقد البعض أننا نتجه نحو ش��كل جديد من
أش��كال القطبية الثنائية التي تضم الواليات املتحدة والصني
اللت�ين تجمعهام عالقة يحكمها التع��اون والرشاكة متاماً كام
يحكمها الرصاع واملنافس��ة ،يرى آخرون أن العامل يتجه نحو
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حال��ة من انعدام القطبية ،مبعنى عامل تس��وده «الالقطبية»
ال يعتم��د بع��د اآلن عىل عصب��ة من الق��وى العاملية لصنع
القرار .ومازال آخرون يشريون إىل وجود نظام عاملي متعدد
األقطاب يض��م مختلف درجات القوى التي يتم مامرس��تها
عىل مختل��ف املس��تويات ،والتي تغطي مناط��ق جغرافية
متنوعة ،وتتجس��د يف بعض األحيان بالقوة الفعلية ،وأحياناً
بالقوة الناعمة.
وع�لى الرغم من تع��دد اآلراء ذاك ،فإن كل أولئك الذين
يقدمون نظريات حول مستقبل النظام العاملي يتفقون عىل
أن الع��امل اليزال يف فرتة انتقالية علين��ا انتظار رؤية نتائجها
الت��ي يصعب التنبؤ بها ،نظرا ً للطبيعة املتنوعة واملتش��ابكة
ملختلف أشكال القوة املوجودة اليوم.
ويعترب حتِّى أن من الس�مات الت��ي تطبع النظام العاملي
اآلخذ يف التش��كل بروز ظاهرة القوى الدولية الصاعدة ،ويف
طليعته��ا مجموعة «بريكس» املؤلفة من الربازيل وروس��يا
والهن��د والصني وجن��وب إفريقيا .وإن كان ي��رى أن القوى
الدولي��ة الصاعدة تواجه تحدياً قوامه رضورة أال تنكفئ عىل
ذاتها حتى ال تصبح نادي��اً مغلقاً ،وإمنا يتعني عليها أن تقيم
حوارا ً مع قوى إقليمية رئيسية ذات نفوذ ودور دول َّيني لبلورة
أجن��دة «جنوبية» ،ولتكون ق��وة الدفع يف قاطرة أساس��ية
لجنوب مس��تنهض ،ولتعزيز دورها عرب توثيق التنسيق فيام
بينها يف املنتديات واملؤمت��رات واملنظامت والهيئات الدولية
إلحداث أك�بر قدر ممكن من الت��وازن املطلوب والرضوري
عىل خط شامل -جنوب رغم تعقيدات هذا الخط.
وإذ يش�ير حتِّى إىل التحدي املهم يف هذا الش��أن املتمثل
يف تعزيز دور األمم املتحدة عرب توسيع مجلس األمن ليكون
�لا لهيكل الق��وى العاملي ،ف��إن دون كراوس يضع
أكرث متثي ً
مس��ألة إعادة هيكلة مجلس األمن ضمن تصور أوسع يقوم
ع�لى إصالح هيئة األمم املتحدة بكليته��ا ،بغية التكيف مع
متطلبات وواقع عامل متعدد القطبية يتغري برسعة .وتش��مل
التداب�ير التي يقرتحها كراوس لجع��ل األمم املتحدة منظمة
تتمتع مبزيد من الفعالي��ة واملصداقية ،إصالح مجلس األمن
من خالل توسيع العضوية فيه وجعله أكرث متثيالً بحق ،وبناء
تواف��ق بني أعضاء املجلس ملواجه��ة أعامل اإلبادة الجامعية
والفظائع الجامعي��ة ،وتقوية قدرات قوات طوارئ الس�لام
األممي��ة يف األزم��ات الدولي��ة ،وتعزيز الحوكم��ة يف األمم
املتحدة ووكاالتها.
ونظرا ً للمكان��ة االقتصادية والنفوذ امل��ايل لدول مجلس
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية ع�لى الس��احة اإلقليمية
والدولي��ة ،فإن سياس��يني ومحللني يتوقع��ون أن تكون دول
املجلس من بني القوى الجديدة املؤثرة.

هذا الكتاب
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التطورات االسرتاتيجية العاملية
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سنة اإلصدار:
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جهة اإلصدار:

مرك��ز اإلم��ارات للدراس��ات
والبحوث االسرتاتيجية

ونظ��را ً ألن من��و االقتص��اد العامل��ي واالزده��ار امل��ادي
للبرشية يعتمدان عىل استقرار األسعار الدولية للطاقة ،فإن
اقتصادات العامل تقدر لدول املجلس ،والس��يام الس��عودية،
دورها يف املحافظة عىل ذلك االستقرار .أن السنوات القادمة
س��تحمل مزيدا ً من االعرتاف الدويل بال��دور اإليجايب لدول
مجل��س التعاون يف االزدهار العاملي ،ليس بس��بب ما لديها
من م��وارد الطاقة الوافرة والحيوية فقط ،بل أيضاً بس��بب
املوارد املالية املتزايدة التي متتلكها وتديرها.
وعىل الرغم من أن عمر مجلس التعاون ال يتجاوز ثالثني
عاماً فالريب أن مساهامت املجلس وأعضائه يف الديناميات
الجيوسياس��ية للقضايا الواقعة خارج نطاق املنطقة مبارشة
تتمي��ز بتعددها وتنوعها .فلم يقت�صر دور دول املجلس يف
التخفي��ف من معاناة األش��قاء العرب واملس��لمني وتقديم
املساعدات التنموية للدول النامية ،بل إنها شاركت ودعمت
مبادرات حل النزاعات والحد من املعاناة اإلنس��انية يف كثري
من أنحاء العامل.

التطورات العسكرية وتحديات األمن الوطني

ويف القس��م الث��اين م��ن الكتاب املعن��ي ببح��ث التطورات
العسكرية وتحديات األمن الوطني إن الواليات املتحدة ترزح

تحت ك ٍّم متزايد من الدَّي��ن الوطني يق ّوض اقتصادها وقيمة
دوالرها .وإذا انهار االقتصاد األمرييك فس��يؤثر ذلك بالرضورة
يف قدرتها عىل التحرك الفوري والرسيع لقوتها العسكرية .ومع
ذل��ك ال توجد قوة واحدة ق��ادرة عىل أن تحل مكان الواليات
املتح��دة كقوة عظمى مهيمنة مع حافز لتوريد املنافع العامة
الدولي��ة التي أس��همت الواليات املتح��دة يف تقدميها كاألمن
العاملي مثالً .فأوروبا التزال ممزقة وغري مبالية بأي دور أوسع،
يف حني أن الصني من املرجح أن تفرض نفس��ها فقط يف بعض
املناط��ق يف جواره��ا الجغرايف املبارش .وبالت��ايل ،فإن االنتقال
من عامل أحادي القطبي��ة تهيمن عليه قوة عظمى واحدة إىل
عامل متعدد األقطاب س��يكون مضطرباً عىل األرجح ،والنتيجة
ستكون عاملاً أخطر ومتاعب ال يسهل حلها.
إن الرؤية االسرتاتيجية املس��تقبلية ملنطقة الخليج تشمل
مجموعة واس��عة من القضايا ،مبا يف ذلك الجوانب الداخلية
واإلقليمي��ة والعاملية .ويجب ع�لى دول املنطقة تطوير قدرة
محلي��ة أق��وى للتكيف ،وذلك ع�بر ربط املواطن�ين بالدولة
بطريقة تقلل م��ن تعرضها للقوى املعادي��ة العابرة للحدود
الوطنية .وع�لى دول الخليج تعميق روابطها مع دول الرشق
بش��كل أكرب ،وخاصة مع دول مثل كوري��ا الجنوبية واليابان
وأس�تراليا والصني والهند ،حيث إن لكل من هذه الدول طرقاً
مختلفة تس��تطيع من خاللها اإلس��هام يف االستقرار اإلقليمي.
كام أنه عىل دول الخليج السعي ألن تصبح مصدِّرة لألمن بدالً
من أن تكون مجرد مس��توردة ،فتس��اهم يف البعثات الدولية
التي تقرها األمم املتح��دة والجهات الدولية الفاعلة األخرى.
فال��دول التي لديها هذا اإلحس��اس باملس��ؤولية االجتامعية
الدولية املشرتكة تصبح أكرث حيوية يف النظام العاملي ككل.
وبش��كل عام تحتاج دول الخليج إىل تطوير نظرة ش��املة
عىل نحو متزايد ،حتى عندما تتعامل مع التحديات الداخلية.
ويجب عليها إيجاد املزيد من س��بل االنخراط بش��كل فعال
يف حوار األمن األوس��ع للمنطقة ،مع أط��راف فاعلة خارجية
من أوروبا وأمريكا الش�مالية وآس��يا .ويف عرص العوملة ،فإن
دول املنطق��ة بحاجة إىل أن تعي جيدا ً أهمية ومكانة الحكم
الرش��يد لضامن أن بقية املجتمع ال��دويل قادر عىل االنخراط
بشكل فعال مع دول الخليج.
أن التغي�يرات الرئيس��ية يف احت�ماالت الن��زاع يف جميع
أنحاء العامل خالل الس��نوات املقبلة س��وف تتخ��ذ بالدرجة
منح��ى نوعياً ال كمياً .ففي غض��ون العقدين املقبلني،
األوىل
ً
ستشهد املعايري الكمية ملعظم أشكال العنف الجامعي املنظم
اس��تقرارا ً أو أنها س��تظهر تغريات طفيفة صع��ودا ً أو هبوطاً
دون أي تغي�ير ج��ذري .ومع ذلك ،من الناحي��ة املوضوعية،
ف��إن التحدي��ات األمنية التي تش��كلها أهم أش��كال العنف
الجامعي لن تتناقص ،وببساطة سوف تستمر أمناطها بالتطور
مع مرور الوق��ت .وعىل الرغم من أن بعض التحديات األكرث
تقليدية مث��ل الحروب اإلقليمية االعتيادية الكربى بني الدول
والتي تخلف الكثري من القتىل س��تقل أهميتها ش��يئاً فشيئاً،
فإن تحديات أمنية عنيفة جديدة ستنش��أ وتنترش ،وسيكون
للمفاهي��م األمنية املتغ�يرة تأثري متزايد ع�لى تحديد نوعية
القضايا التي تصنف عىل أنها أمنية وكيفية تصنيفها.

أم��ا التوجهات التي يجب ع�لى مخططي األمن أخذها يف
االعتب��ار فهي :انتش��ار وتنوع وتنام��ي دور الجهات الفاعلة
غري الحكومي��ة ،من مجموعات وطنية فرعية إىل الش��بكات
عرب الوطني��ة ،بوصفها من العنارص الفاعل��ة العنيفة؛ واآلثار
املجتمعي��ة الناتجة عن املزيد من االنقس��ام والرصاعات عرب
الوطنية وغريها من أش��كال العنف املسلح املنظم؛ وحقيقة
أن أشكال العنف التي من غري املحتمل أن تشهد أي انخفاض
ملحوظ ،والتي رمبا قد تش��هد ارتفاعاً يف عىل املدى املتوسط
كاإلرهاب والعنف الطائفي وغريه ،س��تكون موجهة بالدرجة
األوىل ضد املدنيني.
وقد أدى ذلك إىل تحول أوس��ع يف الفه��م العاملي لألمن،
من الرتكيز التقليدي األس��ايس عىل «األم��ن القومي» للدول
وحاميته��ا ض��د التهديدات العس��كرية الخارجي��ة ،إىل نهج
«األم��ن البرشي» ال��ذي يركز عىل تأثري مجموعة أوس��ع من
التهديدات ضد املدنيني واألفراد والسكان.

االستقرار واألزمة املالية العاملية

ويتن��اول القس��م الثالث واألخ�ير من الكت��اب التهديد
الواضح لالس��تقرار العامل��ي املعارص املتمث��ل يف التداعيات
الجارية لألزمة املالية العاملية .هناك مجموعتني من التغريات
السياسية الكربى التي ستؤثر يف مسار االقتصاد العاملي ،هام:
التح��والت األيديولوجي��ة؛ إذ إن ردود الفعل املناهضة لفكر
الس��وق الحرة ستتس��ارع لتصل إىل نقطة يبدأ عندها إعادة
التفكري يف السياسة األساسية ،والتغريات الجيوسياسية ،حيث
س��تضمحل هيمنة الواليات املتحدة عىل العامل ،مام سيرسع
بصعود قوى جديدة مثل الصني .وس��يكون اقتصاد الواليات
املتح��دة أقل دينامية لبضع س��نوات عىل األقل ليتكيف مع
الصدمات الناجمة عن األزمة املالية ،كام أن عمليات التكيف
من ش��أنها أن تس��تنزف الطاقات االقتصادية للبالد .لذا ،فإن
الواليات املتحدة ستعاين لفرتة من محدودية مواردها املالية
واملوارد األخرى املتاحة لها ملواصلة هيمنتها الجيوسياس��ية.
ومع وجود قوى أخرى تحاول ش��ق طريقه��ا ،فإن الواليات
املتحدة -والس��يام أن قدراتها الخاصة مقيدة -س��تتحول من
قوة مهيمنة لطيفة وغريية إىل قوة مهيمنة أكرث أنانية.
لق��د أدت األزم��ة إىل تس��ارع التغ�يرات الجيوسياس��ية
وانخف��اض األهمية االقتصادية النس��بية للوالي��ات املتحدة
وأوروب��ا يف االقتص��اد العامل��ي .وم��ن املرج��ح أن تنعكس
هذه الرسع��ة التصاعدية لرتاجع القوى ع�لى هيكل اإلدارة
االقتصادية العاملية.
وبالنس��بة إىل آثار األزمة عىل االقتصادات الناش��ئة ،فإن
معاينة مش��هد ما بع��د األزمة توحي بأن األوضاع س��تكون
متقلب��ة يف هذه االقتص��ادات .ومع ذلك ،ف��إن الحل األمثل
بالنس��بة لهذه االقتصادات ال يكم��ن يف االنفصال عن العامل
وعزل نفس��ها عن االقتصاد العاملي ،ألن ذلك س��يحرمها من
الفوائد الهائلة التي تتمخض عن االنفتاح االقتصادي.
لقد أدت املناقشات حول األسباب الجذرية لألزمة املالية
العاملية إىل إثارة االنتباه من جديد إىل النظام النقدي الدويل
والتطورات واإلصالحات املمكنة لهذا النظام.

ويتوقع أن املستقبل القريب سيشهد تحركاً نحو مزيد من
القطبي��ة الثالثية يف االقتصاد العاملي والنظام النقدي الدويل.
فمن املمكن أن النظام النقدي الدويل خالل السنوات العرش
القادمة تقريباً ،س��يدور حول الدوالر واليورو واليوان فقط،
مع استمرار استخدام طفيف للجنيه اإلسرتليني والني كأصول
احتياطية ،ودور ضئيل للغاية لحقوق السحب الخاصة .لكن،
س��تكون هناك رغبة عىل األرجح يف توس��يع حقوق السحب
الخاص��ة وجعلها مبنزلة «دعامة رابعة» للنظام النقدي املايل
إىل جانب العمالت الثالث.
لقد ش��كلت األزمة املالية العاملية تحدياً للنظام املايل يف
دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة ،ما دفع امل�صرف املركزي
والحكوم��ة االتحادي��ة التخ��اذ عدد من الخط��وات لضامن
االس��تقرار .وقد دخلت البالد طور التعايف االقتصادي ،حيث
بل��غ معدل النمو االقتصادي  2.5يف املئة يف عام  ،2010ومن
املتوق��ع أن يس��جل أكرث من  3يف املئة ع��ام  ،2011وتتطلع
الحكومة إىل الوصول إىل منو مستدام مبعدل  5يف املئة سنوياً
يف السنوات القادمة .والتزال دولة اإلمارات العربية املتحدة
متلك ثاين أكرب اقتصاد يف العامل العريب من حيث الناتج املحيل
اإلجاميل.
أن التق��دم الهائ��ل الذي ت��م تحقيقه يف دلي��ل التنمية
البرشي��ة عىل مدى الس��نوات األربع�ين املاضية يف مختلف
أنحاء العامل قد جلب معه أيضاً تحديات جديدة ،كاالستدامة
البيئي��ة واالقتصادي��ة واالجتامعي��ة ،إال أن أن��واع تحديات
االس��تدامة الثالثة لدى كثري من البل��دان تتفاعل فيام بينها
بقوة لدرج��ة متكننا رمبا من اإلش��ارة إليها مجتمعة باس��م
«االستدامة البرشية» .والس��ؤال الرئييس لالستدامة البرشية
هو :هل كان ميكننا أن نتوقع أن الناس يف املس��تقبل ستكون
لديهم فرصة كبرية للعيش برغد كام نحياها نحن اليوم؟
وبدوره��ا حقق��ت دول الخلي��ج نجاحاً هائ�لاً يف مجال
التنمية البرشية ،ونتيجة لذلك كان هناك تحديان لالستدامة
ينموان بش��كل متزايد لبعض الوقت ويدركهام صناع القرار
الخليجيون واملجتمع الخليجي عىل حد سواء .التحدي األول
هو نقص املياه ،أما التحدي الثاين فهو النضوب املتوقع ملوارد
النفط والغاز الطبيعي.
إن اللج��وء إىل التن��وع االقتص��ادي الواس��ع ،إىل جانب
االس��تثامرات يف مج��ال تكنولوجي��ا تحلي��ة املي��اه والطاقة
الجدي��دة ،يدل بال أدىن ش��ك عىل أن الق��ادة واملجتمعات
يتمتعون بفهم عميق لالستدامة.
يف نهاية املط��اف فإن املزيج املكون من العالقة الصحية
املس��تمرة والقامئة ع�لى املنفعة املتبادلة ب�ين دول مجلس
التع��اون الخليج��ي والوالي��ات املتحدة ،إىل جان��ب املوارد
الهيدروكربوني��ة الهائل��ة لدى دول الخلي��ج وثرواتها املالية
الكبرية ،فضالً عن احرتامها لتقاليد التشاور واإلجامع القدمية
الت��ي اختربته��ا عرب الزم��ن ،تجع��ل دول مجل��س التعاون
الخليج��ي يف وضع جيد بني ال��دول العربية األخرى للخروج
م��ن حالة عدم اليق�ين للتطورات اإلقليمي��ة والعاملية خالل
العقدين املقبلني•
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مبتكر من اإلمارات

رمي املرزوقي أول إماراتية تبتكر سيارة تقاد بالقدمني
الشابة اإلماراتية ،التي عملت
لسنوات يف مرشوعها ،قدمت صورة
جميلة براقة ،عن جيل إمارايت
طموح ،ميلء باألفكار واالبتكار،
وبالثقة لصنع مستقبله واسمه
بنفسه ،توصلت بالصدفة إىل اخرتاع
سيارة لذوي االحتياجات الخاصة
حصلت عليه عىل براءة االخرتاع،
إنها املهندسة املعامرية ريم
املرزوقي ،التقت معها مجلة «درع
الوطن» وكان معها هذا اللقاء:
حوار :راية املزروعي
بداي��ة حدثينا ع��ن اخرتاعك؟ وكيف اس��توحيت
الفكرة؟
اخرتاعي هو عبارة عن سيارة تقاد بالقدمني فقط دون
الحاجة لليدين يف التحكم ،متكن السيارة املعاقني اللذين
يعان��ون من إعاقة حركية يف أطرافهم العلوية (اليدين)
بقيادة السيارة بطريقة آمنة و سهلة ،حيث استوحيت
هذه الفكرة عندما كنت أشاهد التلفاز ووجدت مبحض
الصدف��ة برنامجاً عىل إحدى الشاش��ات الفضائية ،كان
يتح��دث يف إحدى حلقاته عن معاناة فتاة نتيجة عيبها
الخلقي ،ليس لها أطراف علوية ،و لكنها تخطت جميع
الصعوب��ات و أصبحت تقود الطائ��رات و بذلك كانت
ه��ي أول طي��ارة يف العامل تتحكم بقدمها فاس��تلهمت
الفك��رة منها ،وبالرغم من كل ذلك كانت تتحدث هذه
الفت��اة عن حلمها يف قيادة الطائرة من دون اس��تخدام
اليدين بش��كل يوحي بالتحدي والعزمية ،ولعل ذلك ما
ش��جعني يف أن أبدء يف تنفيذ فك��رة جديدة تخدم كل
من يعاين مثلها من تلك املشكلة.
مت��ى بدأت لديك فكرة اخرتاع وتصميم الس��يارة؟
وكم املدة التي أخذتها منك بعملية تصنيعها؟
من��ذ اول عام درايس يل يف الجامعة ،واس��تغرقت املدة
حوايل من ثالث سنوات ،حتى أنهيتها.
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يف م��اذا تخ��دم اخرتاعات��ك الجه��ات العس��كرية
واملدنية؟
مل أتوق��ف من تجاهل فك��رة االخرتاع بل واصلت
التفك�ير بأن أجع��ل هذا االخرتاع لي��س فقط لذوي
االحتياجات الخاصة بل للش��خص الس��ليم أيضاً ،ويف
ح��ال اس��تخدام الس��يارة يف مجال آخ��ر كاملركبات
الحربية فإنها متكن الس��ائق بقي��ادة املركبة بصورة
فردي��ة والتحكم بأجهزة الدف��اع األخرى يف آن واحد
بدال من االستعانة بشخصني عىل نفس املركبة ،وفعال
وبعد البحث املكثف يف ش��تى املصادر و َجدت بعض
التطبيقات التي تشابه هذه الفكرة ،فوجدت أن هذه
الفك��رة بالفعل موجودة برشكة بينك بول وإن كانت
س��يارة ترفيهية ،إال أنها تقرتب م��ن املواصفات التي
تبحث عنها.
هل حصلت اخرتاعاتك عىل ب��راءة االخرتاع؟ وما
هو هدفك املستقبيل اتجاه اخرتاعاتك؟
السيارة حازت عىل براءة اخرتاع أمريكية و يابانية
و كورية و أسبانية و من الصني و هونغ كونغ
أما املاس��ح الض��ويئ فهو يف أوىل مراحل تس��جيل
براءة االخرتاع األمريكية.

ما هي الصعوبات التي واجهتك يف خالل مش��وارك
االخرتاعي ؟
دامئ��ا البداية هي أصعب خطوة ،بذلت جهد كبري
لكسب ثقة من حويل و الدعم املادي و املعنوي ،و ال
انكر أنني ،أحبطت كثريا ً فكان من الصعب جدا إقناع
من ح��ويل بأفكاري وما زالت بع��ض األفكار يصعب
ع�لي إقناعه��م بها وباألخ��ص لو تحدثن��ا عن مجال
السيارات و أنا فتاة كان دخويل لعامل انفرد به الرجال
فيه يشء من القلق و االحراج و نوع من التحدي.
ما هو دور األهل معك؟
والديت كانت الدافع االقوى وراء أفكاري و أكيد فرحة
إخواين و فخرهم يب يعد أجمل دافع معنوي و الحمد
لله أخي جدا ً متحمس األفكاري و ال يعارض أي فكرة
مهام كانت جنونية.
ه��ل وج��دت ريم الدع��م امل��ادي و املعنوي يف
اخرتاعها ؟ وهل ما زال هذا الدعم مستمر ؟
تلقيت الدعم من صاحب الس��مو الش��يخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان وىل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل

قدمت صورة جميلة
براقة ،عن جيل
إماراتي طموح

للقوات املس��لحة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزي��ر الخارجية وجامعة االم��ارات و لجنة ابوظبي
للتطوير و التكنولوجي��ا و الحمد لله دعمهم مازال
مس��تمر و بش��كل أكرب ،خاص��ة جامع��ة االمارات
فبالرغم انني تخرجت و ال اعترب طالبة فيها اال أنهم
دامئا يف الخدمة متى ما احتجت لهم.
ه��ل لنا أن نتعرف ع�لى االخرتاعات األخرى و
االبتكارات الخاصة بك ،وما هي مميزاتها؟
كاخ�تراع اخرتع��ت الس��يارة التى س��بق ذكرها
باإلضاف��ة إىل ماس��ح ض��ويئ لج�مارك ديب يعينهم

ع�لى فحص املواد املس��توردة يف وق��ت اقرص و دقة
أع�لى فميزته انه يكش��ف محت��وى الحاويات بأدق
التفاصيل خ�لال ثواين قليلة ليمكنهم الكش��ف عن
املواد املمنوعة او فحص جودة املواد و مدى سالمتها
دون الحاجة لفتح الحاويات بدون إضاعة الوقت ،اما
ع��ن االبتكارات فإين ابتكرت روبورت يعني املصورين
املحرتف�ين من فئة ذوي اإلعاقة الحركية ليمكنهم من
التصوير يف األماكن التي يصعب الوصول لها بالنسبة
لهم ،وصمم��ت روبورت آخر يعني أطف��ال متالزمة
داون و االطف��ال املصابني بالتوحد عىل قراءة الكتب
و القصص.

ماذا عن الجوائز وش��هادات التقدير التي حصلت
عليها؟
حصلت عىل العديد من الجوائز وشهادات التقدير
ولكن االنجاز الحقيقي هو االخرتاع نفس��ه ،فمرشوع
الس��يارة مل أنال عليه ع�لى اي جائزة و لكن حني تم
اختيارها لتمثل مس��تقبل دولة االم��ارات يف معرض
"مئة قطع��ة فنية تحيك تاريخ الع��امل" بالتعاون مع
املتحف الربيطاين يف متحف زايد الوطني كان بالنسبة
يل مكافأة كبرية جدا ً حتى اليوم مل أتلقى مثلها.
م��ا ه��و الدع��م ال��ذي يوف��ره برنام��ج تكامل
للمخرتعني؟
دعم مادي بنس��بة تص��ل  ٪٩٠م��ن تكلفة براءة
االخ�تراع و دورات تدريبي��ة و ورش��ات عم��ل و
مش��اركات يف معارض و تحفيز معنوي رائع و تغطية
اعالمية.
م��ا هو الهدف والطموح الذي تريدي أن تحققيه
مستقبالً ؟
هديف هو تأسيس مخترب و معمل خاص باالخرتاعات
و تجهيز كل ما قد يحتاجه املخرتع ،لتشجيع و تحفيز
املخرتع�ين اللذين يخطون أوىل خطواتهم يف مش��وار
االخرتاعات لتفادي العوائق والحواجز التي واجهتها،
وتوفري كل ما متنيت توفره سابقاً لرفع مستوى الدولة
االبت��كاري مبع��دل أرسع من قبل ،و حالياً أسس��ت
فري��ق عمل وبأقرب وقت س��أبارش يف أوىل خطوات
تجهيز املخترب و ننطلق للعاملية •
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معركة واترلو ..القشة التي
قصمت ظهر نابليون
اليوم الذي طال نهاره
وقعت معركة واترلو Battle of Waterloo يف  18يونيو عام  1815قرب بروكسل ،وهي آخر
معارك القائد الفرنيس نابليون بونابرت هزم بها هزمية شديدة لدرجة أن اإلنجليز يصفون الشخص
الذي يعاين من حظ يسء جداً بأنه صادف واترلو.
إعداد :أمل سامل احلوسني
تع��د واترلو املعرك��ة الفاصل��ة والنهائية الت��ي خاضها
نابلي��ون بوناب��رت  Napoleon Bonaparteوانته��ت
بهزميته التامة ،ونزول��ه عن العرش للمرة الثانية ،ونفيه
إىل جزيرة القديس��ة هيالنة يف جنويب املحيط األطليس.
دارت رحى املعركة يف  18يونيو س��نة  1815إبان حكم
املئ��ة يوم الت��ي قضاها نابليون بع��د هروبه من منفاه
األول يف جزي��رة إلب��ا  Elbaواس��تعادته عرش فرنس��ا،
وانتهت بنهايتها  23سنة من الحروب بني فرنسا والقوى
األوروبية املتحالفة ضدها ،وأنهت الس��يادة الفرنس��ية
ع�لى معظم أوروبا ،ونجمت عنه��ا تبدالت جوهرية يف
الخريطة السياسية للقارة وتوازن القوى فيها.

نابليون ومباغتة أعداؤه

بعد أن احتلت فرنسا الصدارة يف أوروبا يف حكم نابليون
بوناب��رت يف الفرتة بني عام��ي  1804ـ  1813لحقت بها
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هزمية منكرة عام  1814عىل يد تحالف القوى األوروبية
الرئيس��ية (بروس��يا وروس��يا وبريطانيا والنمسا) ،وتم
عزل نابليون عن الع��رش ونفيه إىل جزيرة إلبا يف البحر
املتوس��ط ،ونصب عىل عرش فرنس��ا لويس الثامن عرش
 .Louis XVIIIوعق��د يف ڤيينا مؤمتر للحلفاء يف ش��هر
سبتمرب  1814حرضه مندوبون عن أكرث الدول األوروبية
للتباحث يف املش��كالت التي نجمت عن هزمية فرنس��ا .مغامرة خطرية
وإبّان انعقاد املؤمتر متكن بونابرت من الفرار من منفاه انط��وت اس�تراتيجية نابليون يف حملت��ه الجديدة عىل
( 26فرباير  )1815واس��تعادة عرشه يف فرنسا مبساعدة مغامرة خطرية ،فقد كان يف انتظاره بالقرب من الحدود
املخلصني من أنصاره ،وقرر املجتمعون يف ڤيينا التصدي البلجيكي��ة الجيش الربويس والسكس��وين بقيادة بلوخر
لهذه األزمة الجديدة بحش��د  150000جندي يف بلجيكا يف نام��ور ( Namur 116ألف جن��دي) ـ وقد انترشت
طالئعه بني غييل  Gillyوشارلـروا  Charleroiـ وقـوات
لغزو فرنسا يف األول من يوليو سنة .1815
علم نابليون يف باريس مبا يخطط له أعداؤه ،فأراد أن الحلفاء املتمركـزة يف بروكسل بقيادة ولنغتون ( 93ألف
يباغت الحلفاء يف عقر دارهم قبل أن يتمكنوا من إنهاء جندي) ،وقد احتلت طالئعها موقعاً متقدماً عند كاتر ـ
حش��ودهم ،ومتكن يف غضون ش��هرين من تعبئة جيش برا .Quatre- Bras
تع��داده  360ألف جندي جي��د التدريب ،نرش نصفهم
يف داخل فرنس��ا تحسباً ألي طارئ ،وسار عىل رأس 124
ألف جندي مبس�ير رسيع ويف رسية تامة قاصدا ً الحدود
البلجيكي��ة ،مخلف��اً وراءه يف املؤخرة  56ألف جندي يف
االحتياط.

ق��رر نابلي��ون أن يهاجم الجيش�ين يف آن واحد عىل
أم��ل أن يفصل بينه�ما ويدمرهام منفصل�ين ،ومن ثم
يتفرغ ملالقاة الجيش�ين ال��رويس والنمس��اوي اللذين
يتقدمان باتجاه فرنسا من الرشق .ولتنفيذ خطته هذه
قس��م قواته إىل جناحني هجومي�ين واحتفظ باحتياط
اس�تراتيجي يضم الحرس القدي��م املتمرس يف الحروب.
ويف اليوم الخامس عرش من يونيو ،عرب نابليون الحدود
البلجيكية يف حرك��ة مباغتة مل يتوقعها الحلفاء ،فاجتاز
نهر س��امرب  ،Sambreواقتحم مواقع مقدمة الربوسيني
يف شارلروا ،وأمر جناحه األيرس ،بقيادة املارشال ميشيل
ين  Michel Neyمبهاجم��ة ل��واء الخيال��ة الربيطاين يف
كاتر ـ برا (عىل بعد 19كم من ش��ارلروا) .كام أوعز إىل
جناحه األمين ،الذي يقوده الجرنال إميانويل دي غرويش
 Emmanuel de Grouchyبالتق��دم رشق��اً ملهاجم��ة
اللواء الربويس يف بلدة غييل.
أتم غرويش مهمته بنجاح يف غضون ساعات واندفع
بقواته ملهاجمة القوى الرئيس��ية لبلوخر املتحش��دة يف
فل��وروس  ،Fleurusوم��ا إن حل منتص��ف ليل اليوم
األول م��ن القتال حتى كان نابليون ق��د أحرز املبادرة

معركة واترلو
الفصل اخلتامي
حلياة شخصية
فذة يف تاريخ الدول
والسياسة والزعماء
وبداية عصر جديد

االس�تراتيجية ونج��ح يف الفص��ل ب�ين ق��وات بلوخ��ر
وويلنغتون ،مع اس��تعداد قواته الرئيس��ية للفتح مييناً
ملواجهة األول أو يسارا ً يف مواجهة الثاين.
يف صباح ي��وم  16يونيو تحرك نابليون مع احتياطيه
نحو فلورو ليقود بنفسه جيش غرويش ،واكتسح مواقع
الفيلق الربويس بنجاح ،ثم توجه شامالً إىل منطقة لينيي
 Lignyليش��تبك مع بلوخر الذي س��ارع إىل االنسحاب
غرباً عىل أمل قطع الطريق عىل الفرنسيني .وبعد ظهر
ذلك اليوم زج نابليون كل القوات التي كانت لديه (71
ألف جندي) ضد جيش بلوخر ( 83ألف جندي) وبعد
س��اعة من القتال العنيف بعث االمرباطور برس��الة إىل
املارشال ين يف كاتر ـ برا يأمره بتوجيه الفيلق األول (30
ألف جندي) الذي بإمرته لتعزيز القوات املش��تبكة يف
لينيي ،لكن حامل الرسالة قام بتسليمها إىل قائد الفيلق
ب��دالً من املارش��ال ،ونُفِّ��ذ األمر للتو م��ن دون علمه،
وملا علم املارش��ال بحركة الفيلق بعث إىل قائده يأمره
بالع��ودة إىل كاتر ـ برا ،وكان قد وصل إىل أرض املعركة،
فارتد راجعاً ومل يشارك يف أي قتال .ومع ذلك فقد متكن
نابلي��ون من هزمي��ة بلوخر يف معركة دامية اس��تمرت
ثالث س��اعات وانسحب الجيش الربويس بقواه الرئيسة
انس��حاباً منتظامً مع غروب الشمس مخلفاً  12000بني
قتيل وجريح.
يف تلك األثناء أضاع املارشال ين بضع ساعات بال طائل
قبل أن يبدأ هجومه عىل مواقع الربيطانيني والهولنديني
عند كاتر ـ برا ،وقد أتاح هذا التأخري لويلنغتون الوقت
ال��كايف ليعيد تنظيم قواته وتعزيز مواقعها هناك بعدة
فرق من الخيالة واملش��اة ،ومتكنت هذه القوات من رد
هجامت الفرنسيني املتكررة.

نزوله عن العرش

يف صب��اح  17يونيو علم ولينغتون بالهزمية التي لحقت
ببلوخر ،وأدرك أن الفرنس��يني س��يطوقونه من الجانب
اآلخ��ر ،فأرس��ل إىل بلوخ��ر يطل��ب من��ه التوجه نحو
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الش�مال الغريب لينضم إليه عند قرية مون س��ان جان
 Mont- Saint -Jeanالواقع��ة جن��وب واترلو .وبعد
بضع س��اعات انس��حب ولينغتون من كاتر ـ برا خفية،
مخلفاً قوات تغطية من لواء خيالة لخداع املارش��ال ين.
أما نابليون الذي كان عن��د ليني فقد أوعز إىل الجرنال
غ��رويش أن يط��ارد بلوخر عىل رأس ق��وة من 30000
جندي ،وبعث إىل املارش��ال ين يأمره ببدء االشتباك مع
ولينغتون من دون تأخري .غري أن املاريش��ال مل يفلح يف
مهمته ،وقد غاب عنه انس��حاب ولينغتون .ومع حلول
املس��اء الحظ نابليون وجود قوات بريطانية وهولندية
تتخ��ذ مواقع لها عىل امتداد س��هل مونت س��ان جني
اس��تعدادا ً للمعركة ،يف حني أخف��ق غرويش يف مالحقة
بلوخر ،وعلم من كش��افته أن ه��ذا األخري يتوجه نحو
الش�مال الغريب لالنضامم إىل ولينغتون ،فبعث رس��الة
تحذي��ر إىل االمرباط��ور ،وجاءه الرد ب��أن عليه متابعة
إقامة التامس مع بلوخر ،غري أنه أخفق.
يف صب��اح ي��وم  18يوني��و اتخ��ذ كل م��ن الطرفني
مواقعه�ما القتالية ،وبدأت املعركة يف الس��اعة 11.30
بهج��وم مزيف ش��نه نابليون ع�لى جن��اح ولينغتون
األمين ،تبعه متهيد مدفعي قوي وهجوم فرنيس عنيف،
لك��ن الهجوم رد بعنف أيضاً .ويف الس��اعة الرابعة بعد
الظه��ر وصلت طالئ��ع بلوخر ،وزج��ت يف القتال ،وتم
رد الفرنس��يني نحو كيلومرت إىل الخلف .رد الفرنس��يون
بهج��وم معاكس اس��تعادوا في��ه مواقعه��م واضطروا
الربوس��يني إىل الرتاجع ،ومع حلول الس��اعة السادس��ة
مس��اء كان املارش��ال ين ق��د توغ��ل عميق��اً يف مواقع
الربيطاني�ين وه��دد قلب تراتيبهم ،ولكن��ه مل يلبث أن
ٍ
وعندئذ غام��ر نابليون بهجوم عام زج
ُر ّد ع�لى أعقابه،
فيه كل قواه محتفظاً باحتياط من خمس كتائب فقط.
غري أن مشاة الحلفاء صمدت وكبدت القوات الفرنسية
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أنهت املعركة
السيادة الفرنسية
على معظم أوروبا
وجنم عنها تغيري يف
اخلريطة السياسية
للقارة وتوازن القوى
فيها
خس��ائر فادحة ،وم��ع أن نابليون أع��اد تجميع قواته
وشن هجوماً آخر ،فإن وضع الفرنسيني أضحى ميؤوساً
منه ،واخرتق الربوسيون الجناح األمين للفرنسيني فدب
الذعر يف صفوفهم والذوا بالفرار إىل ما وراء نهر سامرب،
ومل يتمك��ن االمرباط��ور من النجاة بنفس��ه إال بفضل
صمود ثلة من حرسه القديم،
وأراد نابليون أن يزج بنفس��ه وسط النريان لوال أن
أثن��اه ضباطه فل��وى رأس جواده وب��رح امليدان وهو
يق��ول :خرسن��ا كل يشء إال الرشف .وع��اد إىل باريس
ليتن��ازل ع��ن العرش ،بين�ما كان ميدان واترل��و مليئاً
بجثث القتىل والجرحى.
وانتهت املعركة بعد أن بلغت خس��ائر الفرنسيني
 40ألف رج��ل ،أما الربيطاني��ون والهولنديون فكانت
خسائرهم  15000والربوسيون  7000رجل.

الفرق املتقاتلة
فرنسا:
 72ألف جندي
القوى األوروبية املتحالفة:
 118ألف جندي

اخلسائر
فرنسا:
 25أل��ف قتي��ل وجريح  15أل��ف مفقود 7
آالف أسري
القوى األوروبية املتحالفة:
 22ألف قتيل وجريح
يف الث��اين والعرشي��ن من ش��هر يونيو ن��زل نابليون
بونابرت للم��رة الثانية عن العرش وتم نفيه إىل جزيرة
القديس��ة هيالن��ة ،وأعيد تنصيب لوي��س الثامن عرش
عىل عرش فرنسا يف يوليو من العام نفسه ،وقد احتلت
الدروس املستفادة من معركة واترلو صفحات بارزة يف
املالحم األدبية والدراس��ات العس��كرية وكتب التاريخ،
وتعترب املعركة الفصل الختامي لحياة ش��خصية فذة يف
تاريخ الدول والسياسة والزعامء وبداية عرص جديد•
املصدر:
 ويكيبيديا املوسوعة الحرة.-www. ahmedwahban.com
-www.arab-ency.com

"القضايا اإلسرتاتيجية املتطورة :توقعات
الفضاء واألمن"
إسرتاتيجية

يعد إرساء رؤية وطنية مستقبلية أمراً أساسياً لألمن يف عرصنا املعقد ،وتتطلب صياغة مثل هذه الرؤية فهم الظروف
الجيوسياسية املستقبلية ،وأفضل السبل لتحقيق املصالح الوطنية .وللقيام بذلك ال بد للمرء من أن يفهم كيف ميكن
اس��تخدام الس��لطة والنفوذ الوطنيني يف النظام الدويل املستقبيل .ومثة مجال واحد سيؤثر بالتأكيد يف مستقبل الخليج
العريب وهو الفضاء .وقد أوضح الش��يخ محمد بن راش��د إحدى الرؤى متاماً بقوله" :إن إنش��اء قطاع فضاء متكامل يف
دول��ة اإلمارات العربية املتحدة ،مع جميع امل��وارد البرشية الالزمة والبنية التحتية والبحث العلمي ،يعد هدفاً وطنياً
أساسياً ".ويسهم إنشاء وكالة الفضاء اإلماراتية يف متكني البالد من القيام بدور أكرب يف مواجهة التحديات املستقبلية.
يوفر الفضاء العمود الفقري األس��ايس لالتصاالت واملالحة والبث اإلذاعي وعلم املناخ .وتس��اعد األقامر الصناعية
عىل التنبؤات الجوية ،وتوفري الدقة املالحية لجميع أنواع التطبيقات (الهواتف النقالة ،وأنظمة املالحة يف الس��يارات،
واألس��واق املالية) ،كام توفر صوراً عالية النقاء للمس��اعدة عىل الرصد واالس��تجابة للك��وارث .وتقوم دولة اإلمارات
العربي��ة املتحدة حالياً بتش��غيل األقامر الصناعية لالس��تخدامات التجارية والعس��كرية عىل حد س��واء ،مبا يف ذلك
األقامر الصناعية لالتصاالت ،ورس��م خرائط لألرض واألقامر الصناعية للرصد .عىل الصعيد املحيل ،متس بيانات األقامر
الصناعية واالتصال كل جانب من جوانب الحياة اليومية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .وهناك أكرث من  70دولة
لديها حالياً برامج فضاء ،بدرجات متفاوتة من االستثامر .ويتجاوز االستثامر يف دولة اإلمارات حالياً  20مليار درهم،
مام يجعلها من بني أعىل  5دول اس��تثامراً يف العامل .يف حني ال متلك س��وى حفنة من الدول القدرة عىل إطالق األقامر
الصناعي��ة يف مدارات مس��تقلة ،فإن هناك بضع دول أخرى (مبا فيها اإلمارات العربي��ة املتحدة) تقود الجهود الرامية
إىل االبتكار يف الفضاء.
ً
يف يولي��و  ،2014أعلن��ت دولة اإلمارات العربية املتحدة خططا للس��فر إىل املريخ بحل��ول عام ( 2021هي األوىل
م��ن قبل بلد عريب إس�لامي) وذلك إلث��راء القدرات اإلماراتية وزي��ادة املعرفة حول الفضاء .لذا تش��كل التكنولوجيا
الفضائية اآلن زخامً جديداً للنمو االقتصادي املتنوع هنا .وتنص خطة الفضاء لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل أن
"النجاح املس��تقبيل القتصاد الدولة ال يتطلب املعرفة التقنية فحسب ،بل جيالً جديداً من القادة اإلماراتيني يف العلوم
والتكنولوجيا والهندس��ة والرياضي��ات  ...مجتمعاً قامئاً عىل املعرفة يقود إىل االبتكار واالستكش��اف الفضايئ املتطور،
وتحفيز اقتصاد مس��تدام مبني عىل التكنولوجيا العالية ".مثة تربير إس�تراتيجي آخر للربنامج هو املركز الرئييس لدولة
اإلم��ارات العربية املتح��دة يف الخليج العريب وكونها مركزاً للتجارة العاملية ،ومن ثم ف��إن وجود برنامج متنام للفضاء
يس��هم يف متكني دولة اإلمارات العربية املتحدة من املزيد من االس��تفادة من هذه الصفات اإلس�تراتيجية .إن الفضاء
يعترب أمراً حيوياً ألمننا الوطني وقدرتنا عىل فهم التهديدات الناشئة ،ونرش القوات ،وإدارة العمليات الحديثة ،ودعم
الجهود الدبلوماسية ،والحفاظ عىل الجدوى االقتصادية العاملية.
يتزاي��د التزاح��م والتنازع والتنافس يف الفضاء ،مام يزيد من أهمية القدرات الفضائية أكرث من أي وقت مىض .ومبا
أن املزيد من الدول والجهات الفاعلة غري الحكومية تدرك فوائده ،فس��وف نواجه فرصاً وتحديات جديدة يف الفضاء.
ميكن أن تؤدي األنش��طة الفضائية إىل إنتاج تكنولوجيا تس��هم يف خفض التكاليف ويف ابتكارات تؤدي إىل تغيري قواعد
اللعبة ،كام أنها تجلب الهيبة السياس��ية والنفوذ الدويل والقيادة عىل الس��احة الدولية .وكذلك تخلق وتعزز القدرات
التكنولوجية ،وتوفر ميزة إعالمية لعمليات األمن والتخطيط االسرتاتيجي .وميكن أن تسهم األنشطة الفضائية أيضاً يف
توس��عة عملية جمع املعلومات االستخبارية وتحليلها لتقييم التهديدات وتوفري مزيد من اإلنذار املطور .وكذلك فإن
أمن الفضاء واألمن السيرباين مرتابطان بشكل قوي؛ فوجود قدرات الفضاء تعزز األمن السيرباين للدولة ،وسوف تساعد
صناع القرار أيضاً عىل ضامن األمن املس��تقبيل لدولة اإلمارات العربية املتحدة .إن األمم التي تقوم بأفضل اس��تخدام
للفضاء سوف تكتسب ميزة واضحة عىل خصومها ومنافسيها.
إن تكنولوجيا الفضاء متكن دولة اإلمارات العربية املتحدة من االس��تفادة من املزايا اإلس�تراتيجية لقوة الفضاء –
وه��ي الرؤية ،والظفر بالفرص ،والحضور ،والعمق االس�تراتيجي املمتد – وتوفر فوائد اقتصادية وإس�تراتيجية كبرية.
ك�ما متتل��ك دولة اإلمارات إمكانات ضخمة م��ن خالل متيزها بالريادة يف االبتكار يف مج��ال الفضاء يف منطقة الخليج
خصوصاً والرشق األوسط عموماً .ليس هناك شك يف أن حضور دولة اإلمارات العربية املتحدة يف عامل الفضاء سيحقق
تلك األهداف ويؤدي إىل إعادة التوازن يف نس��بة القوة والنفوذ مبا يعود بالفائدة عىل نحو أفضل عىل دولة اإلمارات
العربية املتحدة•

بقلم :د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

ndcdean@gmail.com
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شؤون قانونية

مشروع إلزامية التعليم
أن التعليم حق لكل طفل على أرض اإلمارات ،كونه يعدهم ويؤهلهم للحياة واملساهمة يف بناء الوطن ويهذب
أخالقهم ونفوسهم وينمي عقولهم ويصقل مواهبهم ،فكلما أرتفع مستوى التعليم ألي شعب من الشعوب ،ساعد
ذلك على تنمية البلد ،فالتنمية البشرية عنصر رئيس من ضمن العناصر األخرى التي تسهم يف تنمية البلدان بشكل عام.

حقوق الطالب

واجبات الطالب

إجراءات عقابية
ممنوعة
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• تلقي تعليم عايل الجودة.
• التمتع باألمن واالحرتام داخل بيئة مدرسية جيدة.
• التعامل باحرتام من جهة املعلمني والعاملني وبقية الزمالء.
• دعم أولياء األمور و املسؤولني خالل االجتامعات املدرسية.
• وجود سجالت مدرسية خاصة بهم؛ ال تظهر إال بترصيح كتايب من الطالب ذاته ،أو ويل أمره أو املسؤولني.
• تطبيق أنشطة تعليمية مناسبة تدعم مواهبهم وقدراتهم.
• تقدير السلوك الجيد داخل الفصل الدرايس واملدرسة.
• دعم كيفية تغيري السلوك السلبي إىل إيجايب.
•إتباع جميع السياسات والقواعد واللوائح التي نص عليها التعليم.
• إتباع قانون سلوك الطالب وحقوق الطالب وواجباته.
• اتباع جميع التعليامت والقوانني داخل املدرسة والفصل.
• االنخراط يف البيئة التعليمية متلق ًيا نشطًا ومشاركًا إيجاب ًيا.
• املشاركة يف املجتمع املدريس.
• املساهمة يف البيئة املدرسية اإليجابية ودعمها.
• تَح ُّمل املسؤولية ،وعدم تعريض أنفسهم أو أي فرد آخر للخطر.
• الحفاظ عىل منشآت ومعدات وممتلكات املدرسة ،وأي فرد آخر فيها.
• الحضور إىل املدرسة والحصص يف الوقت املحدد؛ ويف حالة الغياب يتقدم الطالب بطلب موقع من ويل األمر يرشح
فيه سبب التأخري أو الغياب.
• اتخاذ موقف إيجايب نحو التعليم والتعلم.
• الترصف بأسلوب مناسب؛ وعدم تعطيل تعلم اآلخرين.
• االلتزام بثقافة وتراث اإلمارات العربية املتحدة؛ بحيث يسود املدرسة جو من االحرتام والتقدير.
• إظهار االحرتام للمعلمني واملوظفني والزمالء ولعائالتهم وجميع أفراد املجتمع.

• العقاب الجسدي بصوره كافةً.
• خفض درجات الطالب أو تهديده بخفضها.
• معاقبة مجموعة من الطالب بسبب سوء سلوك واحد منهم فقط.
• تكليف الطالب باملزيد من الواجبات املدرسية.
• االستهزاء بالطالب أو إهانته بشكل خاص أو عام.
• حرمان الطالب من استخدام دورات املياه أو تناول الطعام.
• سوء سلوك الطالب.

إعداد :أمل احلوسني

سلوكيات تؤثر يف عملية التعليم والتعلم
• التأخر.
• الغياب دون مربر.
• ارتداء زي مدريس غري رسمي.
• عدم جلب الكتب الالزمة واألدوات ،و مستلزمات الدراسة مثل :األقالم واألوراق وغريها.
• السلوك الذي يعطل العمل داخل الفصل الدرايس أو املدرسة.
• خرق قوانني الفصول الدراسية.
• تحدي السلطة املدرسية أو أعضاء هيئة التدريس.
• استخدام لغة غري مناسبة أو مسيئة اتجاه الزمالء أو املعلمني.
• التشاجر مع الطالب أو تخويفهم.
• الرسقة.
• االعتداء عىل اآلخرين.
• التخريب.
• استخدام الهاتف املتحرك خالل الوقت الدرايس.
• ترك املدرسة دون إذن.
• الغش يف االمتحانات أو يف الواجبات املنزلية.
• تقديم وثائق زائفة (مثل خطابات موقعة دون إذن من اآلباء أو دون معرفتهم).
• حيازة مواد غري قانونية أو بيعها أو تعاطيها.
• امتالك أو بيع أسلحة أو مواد متفجرة.
• ارتكاب أعامل منافية للقيم اإلسالمية وقيم األخالق.

التعليم للجميع
• أن التعليم حق لكل مواطن بالدولة توفره الدولة مجاناً يف املدارس واملعاهد الحكومية ويكون إلزامياً لكل من أكمل ست
سنوات ،ويظل اإللزام قامئا حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الثامنة عرشة ،أيهام أسبق.
• إلزام القائم عىل رعاية الطفل مبتابعة انتظامه واستمراريته يف التعليم وفق املواعيد التي تحددها وزارة الرتبية والتعليم.
• تق��وم الجه��ة التعليمية بإنذار القائم عىل رعاية الطفل يف حال عدم التزامه مع ف��رض غرامة قدرها  10آالف درهم عليه
وتحال أوراقه للقضاء يف حال استمراره بعدم االلتزام .

استشارة قانونية
تداول األعضاء البرشية وبيعها والتعامل فيها هل توجد فيها جرمية رسقة ؟

إن كاف��ة الرشائ��ع الس�ماوية ق��د اتفق��ت عىل
تحريم بيع وت��داول األعضاء البرشية واالتجار بها
ألن اإلنس��ان حيا ً أو ميتا ً ال ميك��ن أن يكون محالً
للمعامالت ،ال رشعيا ً وال قانونيا ً وال عقليا ً وال عرفا ً
لتعارضه مع كرامة اإلنسان.
وبذل��ك ف��إن ت��داول األعض��اء البرشي��ة وبيعها
والتعامل بها خالفا ً للقانون واملراس��يم املنظمة لها
تعترب جرمية يعاقب عليها القانون .وقد تحدد لها
العقوبات املناسبة لكل دولة من الدول.
وبذلك فإن تداول أعضاء جس��م اإلنسان واالتجار

بها خالفا ً للقوانني واملراسيم املنظمة لذلك أو دون
طريق التربع بها من قبل الشخص املراد أخذ أحد
أعضاء الجس��م من��ه يعترب جرمية يعاق��ب عليها
القانون .وملا كان أخذ أي جزء من جس��م اإلنسان
دون علم��ه وبطريق��ة غري مرشوع��ة قانونا ً بغية
التعام��ل به أو بيعه فإن ذل��ك يعترب جرمية رسقة
يعاق��ب عليها القانون .حي��ث أن تعريف الرسقة
قانونا ً هو اختالس م��ال منقول مملوك للغري بنية
متلكه وبدون موافقة أو علم صاحبه.

أوسمة وميداليات
ميدالية التفوق  -الطبقة األوىل
أوصافها:
الوج��ه األمامي :صممت عىل
ش��كل باب مط�لي بالذهب
عي��ار  18قرياط يعلوه ش��كل
هنديس من سبعة أقواس عليا،
وس��بعة أقواس سفىل متصلة
ذهبي��ة ،ويف وس��ط الب��اب
شمعة مضيئة ترمز إىل التفوق
واالبت��كار ،وخلفية الش��معة
من اللون األزرق الفاتح ،ومن
أس��فل الش��كل كتبت عبارة
"ميدالي��ة التف��وق" بالل��ون
األزرق الفات��ح ،وامليدالي��ة
بط��ول  45مم وبعرض  38مم
وبسمك  3مم
الوج��ه الخلفي :م��ن الخلف
ش��عار القوات املس��لحة تعلوه عبارة" دولة اإلمارات العربية
املتحدة" ،ومن األسفل عبارة "القيادة العامة للقوات املسلحة"
بالخط الديواين.
رشيط امليدالية:
مصنوع��ة من خليط النايلون والقطن بعرض  34مم
وبط��ول  55م��م ،باللون األزرق يح��ده من الطرفني
رشي��ط ذهب��ي بع��رض  4مم ل��كل ط��رف وينتهي
الرشيط من األسفل عىل شكل مثلث.
شارة امليدالية:
من نفس قامش الرشيط ونفس ألوانه ،مستطيلة
الشكل بطول  34مم وعرض  12مم.
أسباب املنح:

متنح للمتفوقني يف املجاالت العلمية أو املهنية أو الرياضية
أو التدريبي��ة ،مل��ن قام بابتكار تحس��ينات أو اس��تحداث
مخرتع��ات علمية أو فنية تس��اهم يف تطوير األس��لحة أو
املعدات أو التجهيزات العسكرية.

قيمة املكافأة:

متنح مقرونة مبكافأة قدرها خمسون ألف درهم.

تقليد امليدالية:

يقوم بتقليد هذه امليدالية وكيل الوزارة أو رئيس األركان
أو من يفوضانه.
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الطب العسكري

احلساسية Allergie
أعراضها..أسبابها..عالجها وطرق الوقاية منها
ه��ي ردة فع��ل جهاز املناعة مل��واد غري مألوف��ة له ،مثل
حبيبات اللقاح ،أو الس��م من جراء لس��عة النحل أو وبر
الحيوانات.
قد تس��بب الحساس��ية أعراضاً مختلفة ميكن أن تظهر
ع�لى الجل��د ،يف الجي��وب األنفي��ة ،يف املس��الك الهوائية
التنفس��ية ويف الجهاز الهضمي .وتختلف حدة الحساسية
ودرجة خطورة الحساس��ية من ش��خص إىل آخر ،إذ ميكن
أن ترتاوح الحساس��ية بني التنبيه  Stimulationالطفيف
وحت��ى الت��اق  ،Anaphylaxisوه��ي حالة ط��وارئ قد
تس��بب املوت .ال ميكن الش��فاء التام من الحساسية ،لكن
هن��اك بعض العالجات التي تس��اعد عىل تخفيف أعراض
الحساسية.

أعراض الحساسية

تختلف األع��راض باخت�لاف الحساس��ية نفس��ها ،من
ش��خص إىل آخر .فقد تظهر أعراض الحساسية يف املسالك
الهوائي��ة التنفس��ية ،يف الجي��وب واملم��رات األنفي��ة ،يف
الجلد ويف الجهاز الهضمي .تش��كل ردة فعل الحساس��ية،
يف معظ��م الح��االت ،مص��در إزعاج وضيق لك��ن أعراض
الحساس��ية طفيفة .أما ردات الفعل يف حالة الحساس��ية
الحادة فق��د تكون أكرث خطورة ،ألنها قد تؤثر عىل أعضاء
وأجهزة عديدة يف الجسم .وأما يف حاالت الحساسية األكرث
حدة ،فمن املمكن أن تثري الحساسية ردة فعل قد تسبب
املوت .وتعرف هذه الظاه��رة بالتـاق (– Anaphylaxis
وهي اس��تجابة الحساسية الش��ديدة مع فرط الحساسية
للربوتين��ات أو للمواد األخرى التي ت��ؤدي إىل اضطرابات
حادة يف الجهازين التنفيس والدوراين  /األوعية الدموية).
حم��ى ال��كال (أو حم��ى الق��ش  ،)Hay Feverوالتي
تس��مى أيضاً التهاب األنف االرج��ي ،Allergic rhinitis
ميك��ن أن تس��بب :احتقان األنف ،الحكة ،س��يالن األنف،
اإلدماع أو التورم يف العينني.
التهاب الجلد التاتبي  ،Atopic Dermatitisواملعروف
أيضاً باسم االكزميا  ،Eczemaقد يسبب :الحكة يف الجلد،
احمرار الجلد ،تقرش الجلد.
الحساس��ية الغذائي��ة  ،Food Allergyق��د تس��بب:
الشعور بالتقرص يف الفم ،تورم الشفتني ،اللسان ،الوجه أو
الحلق ،الرشى .Urticaria
الحساسية للس��عات الحرشات ،قد تس��بب :التورم يف
منطقة واسعة حول موقع اللسعة ،الحكة يف جميع أنحاء
الجسم ،الس��عال ،االنقباضات يف الصدر ،الكركرة والصفري
وقت التنفس أو ضيق النفـس.
الحساس��ية الدوائي��ة  ،Drug Allergyق��د تس��بب:
الرشى ،الحكة ،الطفح الجل��دي ،التورم يف الوجه ،الكركرة
والصفري وقت التنفس.
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التـاق Anaphylaxis

بع��ض أنواع الحساس��ية ،مب��ا فيه��ا الحساس��ية الغذائية
والحساسية للس��عات الحرشات ،قد تسبب ظاهرة خطرية
تـع��رف باس��م التاق ،ق��د تنتهي هذه الحساس��ية باملوت
وتتطل��ب معالجة طبي��ة فوري��ة .فهذه الحساس��ية تؤثر
ع�لى العدي��د من أعض��اء الجس��م وأجهزته وقد تس��بب
صدم��ة .عالمات وأعراض التاق تش��مل :فـقـ��دان الوعي،
الدوخة ،ضيق النفس الح��اد ،الخفقان الرسيع والضعيف،
الطفح الجلدي ،الغثيان ،والقيء ،انتفاخ املس��الك الهوائية
التنفسية ،الذي قد يوقف التنفس كلياً .يف حالة ردة الفعل
الحساس��ية الحادة (التاق) ،يجب التوج��ه لتلقي املعالجة
الطبية العاجلة ،عىل الفور.

أسباب وعوامل خطر الحساسية

تظهر الحساس��ية جراء خط��أ يقع فيه جه��از املناعة حني
يتعرف عىل مادة غري ضارة باعتبارها قوة غازية خطرية.

املواد املؤرجة الشائعة تشمل:

  -املس��تارجات املحمولة ج��وا ً ،مثل :حبيب��ات اللقاح ،وبر
الحيوانات ،عث الغبار والعفن.
  -بع��ض األطعم��ة ،وخاصة البن��دق ،الج��وز ،القمح ،فول
الصويا ،السمك ،املحار ،البيض والحليب.
  -الس��م من الح�شرات ،مثل لس��عات النحل أو لس��عات
الدبابري.
  -بع��ض األدوية ،وخصوصاً البنس��لني أو بع��ض املضادات
الحيوية املستندة عىل البنسلني.
  -املط��اط الطبيع��ي (عصري لبن��ي تفرزه بع��ض النباتات
 التك��س  )Latexأو غريه��ا من املواد الت��ي ميكن أن تثريمالمستها ردات فعل الحساسية يف الجلد.

تشخيص الحساسية

لتحدي��د ما إذا كان ش��خص م��ا يعاين من ن��وع معني من
الحساسية ،فإن الطبيب:
  -يطرح أسئلة مفصلة حول العالمات واألعراض.
  -يجري فحصاً جسامنياً
  -يطلب تدويناً توثيقياً مفصالً لألعراض والعوامل املس��ببة،
املنبهة ،املحتملة.
ويف حال وجود الحساسية الغذائية ،سوف يطلب الطبيب:
  -تدويناً توثيقياً مفصالً لألطعمة املستهلكة
  -االمتناع عن تناول أطعمة محددة لفرتة معينة ،ثم يطلب
العودة إىل تناولها من جديد لتحديد ما إذا كان طعام معني
هو الذي يسبب ردة الفعل الحساسية.
وقد يويص الطبيب ،أيضاً ،بإجراء أحد الفحصني التاليني:

  -اختبار الجلد :يف ه��ذا االختبار يتم وخز الجلد وتعريضه
لكمي��ات ضئيل��ة م��ن الربوت�ين املوج��ود يف املس��تارج
( )Allergenاملف�ترض .إذا كان��ت الحساس��ية موج��ودة،
فس��وف ينش��أ تورم (رشى) يف موقع االختبار .ويف الغالب،
يكون خ�براء الحساس��ية مزودين بأفضل األجه��زة إلجراء
اختبارات الجلد وفهم نتائجها.
  -فح��ص الدم :من خالل قياس كمية األضداد مس��ببات
الحساسية يف الدم ،واملعروفة باسم "الغلوبولني املناعي اي"
 .ImmunoglobulinE - IgEيتم إرسال عينة من الدم إىل
مخترب طبي ،حيث يتم فحص ما اذا كانت (العينة) تحتوي
عىل مؤرشات الحساسية ملواد (مستارجات) معينة.

عالج الحساسية

عالج الحساسية يش��مل :تجنب املس��تارجات ،اس��تعامل
أدوي��ة لتخفيف األع��راض ،تناول عالج مناعي ،اس��تعامل
االدرينالني (ابينيفرين) يف حاالت الطوارئ.

الوقاية من الحساسية

تتوق��ف الوقاية من الحساس��ية عىل نوع الحساس��ية .أما
التوجيهات العامة للوقاية من الحساسية تشمل التوصيات
التالية:
  -تجنب املس��تارجات الش��ائعة  -امل��واد املؤرجة املعروفة
والش��ائعة تشمل ،عادة :املس��تارجات املحمولة جوا ً خارج
املن��زل ،يف املنزل أو يف مكان العمل ،مأكوالت معينة ،بعض
الحرشات وبعض األدوية .ومثة أعراض معينة من الحساسية
تظهر وتتفاقم من جراء الحرارة الشديدة أو التوتر النفيس.
  -وضع سوار إنذار طبي  -لألشخاص الذين سبق أن ظهرت
لديهم ردة فعل الحساسية الحادة والشديدة•

أحدث العالجات

أخبـــار طبيــــة

عقار يعالج سرطان الدم
طور الباحث��ون الربيطانيون عقارا ً جديدا ً ،يس��تخدم
الجهاز املناعي لعالج رسطان الدم من نوع ورم نخاع
العظام أو امليالنوما املتعددة.
ويدعى العق��ار الجديد  ،elotuzumabوقد طوره
الباحثون يف املؤسس��ة الصحية التابعة ملستش��فيات
نيوكاسل بربيطانيا ،ويستخدم دفاعات الجسم للعثور
عىل األورام الخبيثة يف الجسم وقتلها.
وذك��رت صحيفة «دييل ميل» الربيطانية أن إضافة
هذا العقار إىل العالج املعياري الخاص برسطان الدم،

ميك��ن أن تقلل مخاطر تقدم املرض أو الوفاة بنس��بة
الثلث تقريباً.
ولقي العقار الجديد ترحيباً من األطباء كونه يطرح
أم�لاً جديدا ً لدى م��رىض رسطان ال��دم امليؤوس من
شفائهم ،كام يقلل اآلثار الجانبية ألدىن حد ،ووصفوه
بأنه يش��كل خطوة أوىل نحو ثورة يف عالج هذا النوع
من الرسطان ،الذي يتسبب سنوياً مبقتل  2500شخص
يف بريطانيا وحدها.

عالج ثوري لألزمات القلبية
طور الباحثون الربيطانيون عالجاً ثورياً يتم فيه تشجيع
القلب عىل ش��فاء نفس��ه ،عقب تع��رض املريض ألزمة
قلبي��ة .وجاء ذلك بعد أن اكتش��ف الباحثون يف جامعة
أكس��فورد الربيطانية أنه ميكن حف��ز القلب عىل إصالح
نفسه بصورة طبيعية ،من خالل استخدام بروتني يساعد
عىل إمناء أوعية دموية ملفاوية تساعد بدورها عىل نقل
الخاليا امليتة وإزالة البكترييا من القلب ،متهيداً إلنعاشه
مجدداً وجعله يصلح نفسه عقب إصابته بنوبة أو أزمة
قلبية ،ما ميهد لتطوير عقاقري جديدة لألزمة القلبية.
وذك��رت صحيفة «دي�لي ميل» الربيطاني��ة أن الباحثني
يعتق��دون أن الع�لاج الجديد ميكن أن يس��اعد ماليني
األشخاص عىل امتداد العامل ،الذين يعانون أزمات قلبية
مس��تعصية تعرض القلب للضعف الش��ديد ،وال يوجد
عالج لتلك الحاالت.

عالج واعد ملرىض اإليدز

إقرار أول لقاح عاملي ضد املالريا
أعطت الهيئ��ات األوروبية املنظمة للعقاقري الطبية
الض��وء األخ�ضر ألول لق��اح يف العامل مل��رض املالريا،
ليك يتم اس��تخدامه ع�لى األطف��ال يف إفريقيا ،الذين
يواجهون مخاط��ر التعرض لهذا امل��رض الخطري الذي
ينقله البعوض.
وذك��رت صحيفة «دي�لي تلغ��راف» الربيطانية أن
اللق��اح الجديد يدعى  RTSأو ،Mosquirixس��يكون
أول لق��اح مرخص للبرش ضد ه��ذا املرض الذي ينقله
طفي��ل البعوض ،م�ما سيس��اعد عىل وقاي��ة املاليني
من البرش الذي��ن يتعرضون للمالري��ا يف البلدان التي
ستستخدمه.
وقد طورت ه��ذا اللقاح رشكة األدوي��ة الربيطانية
غالكسو س��ميث كالين ،باالشرتاك مع مبادرة التحصني
ضد املالريا .PATH
يش��ار إىل أن مرض املالريا قت��ل أكرث من  584ألف

ش��خص عىل امت��داد الع��امل يف  ،2013معظمهم من
جن��وب الصح��راء الك�برى يف أفريقي��ا ،و % 80م��ن
الضحايا هم من األطفال.

اكتش��ف باحثون أمريكيون وسيلة جديدة للتخلص
م��ن فريوس اإلي��دز وإزالت��ه من الجس��م ،ما يعزز
اآلمال يف تطوير عقار ش��اف من��ه .وذكرت صحيفة
«لوس أنجليس تاميز» األمريكية أن الباحثني بجامعة
كاليفورني��ا اس��تطاعوا التعرف ع�لى مركب كياموي
ينشط فريوس اإليدز الخامد بالجسم ،ما يتيح كشف
الفريوس القات��ل يف مكامنه الخفي��ة ،والتخلص منه
بعالج فعال .وأعرب الباحثون عن ارتياحهم لتعرفهم
ع�لى الجزيء الكياموي الفعال ،الذي يعترب مرش��حاً
بارزاً لتنش��يط فريوس اإليدز ،وقد ت��م إقراره حالياً،
وينتظر أن تبدأ اآلن التجارب اإلكلينيكية عىل املرىض
املصابني باإليدز لتحديد مدى نجاعة هذه الوسيلة.
| سبتمرب  | 2015العدد | 524

117

النافذة الدينية

وقفة وعظية
الشباب عماد الوطن
إن الل��ه تع��اىل جع��ل األبناء من أس��باب زينة
الحي��اة الدنيا ،فهم بهجة النف��وس وراحة القلوب
وفلذات األكباد تسري عىل الرتاب ،قال تعاىل" :الْماَ لُ
َوالْبَ ُنو َن زِي َن ُة الْ َحيَا ِة ال ُّدنْ َيا" سورة الكهف اآلية.46:
وأوج��ب عىل اآلب��اء تربي��ة األبن��اء وتثقيفهم
وضبط سلوكهم ،قال تعاىل" :يَاأَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا قُوا
اس َوالْ ِح َجا َرةُ"
أَنْف َُس�� ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ْم نَا ًرا َوقُو ُد َه��ا ال َّن ُ
سورة التحريم اآلية.6 :
فرعاية الش��باب وتهيئتهم ليذودوا عن وطنهم
من أعظ��م الواجبات وأوىل امله�مات .فهم الذراع
التي تصون مس��تقبل الوطن وتحميه وتدفع عنه
كيد م��ن يعاديه ،ولق��د كان النب��ي الكريم صىل
الله عليه وس��لم يحث عىل اغتنام الش��باب فقال:
��ل َخ ْم ٍس :شَ ��بَابَ َك قَبْ َل َه َر ِم َك
" ا ْغتَ ِن ْم َخ ْم ًس��ا قَبْ َ
��ل فَ ْقر َِك َوفَ َراغ ََك
َو ِص َّحتَ َك قَ ْب َل َس�� َق ِم َك َو ِغ َن َاك قَ ْب َ
ِ
ِ
التمذ ّي.
قَبْ َل شُ ْغلِ َك َو َحيَات ََك قَبْ َل َم ْوتِ َك "َ ،ر َوا ُه رِّ ْ
فمرحلة الش��باب ه��ي مرحلة النش��اط وعلو
الهم��ة والحيوية والطم��وح ،ولهذا فمن أحس��ن
استغالل شبابه فإنه يهنأ بقية عمره.
والش��باب يف كل أمة هم عامدها وعتادها فإن
كانوا عىل أهبة االس��تعداد فحري باألمة أن تحقق
مرادها وتنترص ع�لى أعدائها ،وتزدهر يف حارضها
ومستقبلها وتفخر مباضيها وتاريخها.
أمل يكن الحب ابن الحب ريض الله عنهام ش��اباً
فتي��اً حني واله رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم
قيادة األبطال يف أرض املعركة .ذلكم هو أسامة بن
زيد بن حارثة ريض الله عنهام.
أمل يكن ش��باب الصحاب��ة يتدافعون للذود عن
وطنه��م ودينهم يف معركة أح��د واألحزاب وغريها
حتى من كان عمره اربع عرشة س��نة يتربع للقتال
فيجيز رسول الله من كان عمره خمس عرشة سنة.
فهنيئ��اً لنا بالش��باب العام��ر باإلمي��ان يدافع
ع��ن األوطان ويش��يد البنيان ويع�لي رصح الع ِّزة
واالطمئنان ،ويحفظ لنا األمن واألمان.
وإن ش��بابنا اليوم ليجدر به��م الفخر واالعتزاز
وه��م يؤدون واجبه��م تجاه وطنه��م ودولتهم يف
الخدم��ة الوطنية التي تعكس الوالء واالنتامء لهذا
الوطن قيادة وشعباً.
فبارك الله يف س��واعدهم الفتي��ة ورفع لنا بهم
رايات النرص والعزة والفخار.
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مشكلة

بداية العام الدراسي

ولها حل

تواجه أكرث األرس يف بداية العام الدرايس مشكلة
كيفي��ة الخ��روج من أج��واء العطل��ة الصيفية
والدخ��ول يف أج��واء الدراس��ة؟ وكيفي��ة تهيئة
األبناء لبداية دراسية ناجحة؟

وال ش��ك أن النفوس عموماً تحب الراحة و االس�ترخاء وتكره
الجديّة والحزم وااللتزام ،وهنا تكمن املش��كلة ال س��يام عند
الطلبة يف بداية الس��نة الدراس��ة ،ففي ري��اض األطفال يبدأ
الطف��ل بتلقي ألف ب��اء االلتزام واملس��ؤولية ،ثم يف املرحلة
االبتدائي��ة يزيد ذلك عاماً بعد عام ،وكذلك عند االنتقال من
مرحلة دراسية إىل مرحلة دراسية أعىل منها ،كانتقال الطالب
م��ن االبتدائية إىل اإلعدادية ومنه��ا إىل الثانوية .ومثله متاماً
الدخول يف املراحل الجامعية وما فوقها من الدراسات العليا.
يواج��ه الطالب رهب��ة الدخول ،وهيبة اإلق��دام عىل مرحلة
والحل يف مثل ه��ذه املواقف يتكون من
جدي��دة يف حياتهّ ،
عدة جوانب :
األول :االستعداد
النف�سي وذلك
من خ�لال رفع

الروح املعنوية والتش��جيع املستمر ،وتبصري الطالب بأهمية
هذه املرحلة يف حياته وتشويقه إىل خوضها بهمة.
الثاين :االس��تعداد املادي ،واملقص��ود به تهيئة كل ما يحتاجه
الطالب من مستلزمات الدراسة فإن ذلك يكون دافعاً لألبناء
يف دراستهم.
الثالث :االهت�مام األرسي والرعاية لألبن��اء ،فحني يرى االبن
اهتامم أرسته فإنه س��يهتم ويبادر إىل الدراسة بعزمية وهمة
عالية.
الرابع :اختيار املدرس��ة أو الجامعة املناسبة؛ فقد يكون أحد
أس��باب ضعف التحصيل الدرايس ضعف مستوى املدرسة أو
الجامعة التي يدرس فيها الطالب أو بعد املس��افة أو طبيعة
املدرسني أو طبيعة املنهاج الدرايس.
الخامس :املتابعة من الوالدين لألبناء يف مدارسهم منذ بداية
العام الدرايس ،وهذا جانب مهم ألنه يغرس يف نفوس األبناء
حب الدراسة.
الس��ادس :تنش��يط همم األنباء من خالل الحواف��ز املادية
والتقدير املستمر للنجاحات الدراسية.
السابع :التوجه إىل الباري سبحانه بالدعاء لألبناء بالتوفيق يف
دراستهم وتعويدهم عىل دوام التوكل عىل الله والدعاء منه
فهو سبحانه واهب الفضل واسع العطاء.

الإتكيت الإ�سالمي ...آداب طلب العلم
العل��م رفعة ورشف لإلنس��ان يف دنياه وآخ��راه ،فمن كان
من أه��ل العلم رفعه الله يف الدارين قال الله تعاىل" :يَ ْرفَعِ
اللَّ ُه ال َِّذي َن آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوال َِّذي َن أُوتُوا الْ ِعلْ َم َد َر َج ٍ
ات" س��ورة
وفضل العامل عىل الجاهل معلوم وال شك
املجادلة اآليةُ ،11:
في��ه قال تعاىل" :ق ُْل َه ْل يَ ْس��تَوِي ال َِّذي َن يَ ْعلَ ُمو َن َوال َِّذي َن لاَ
يَ ْعلَ ُمو َن "س��ورة الزمراآلية ،9 :وقد ثبت عن النبي صىل الله
عليه وسلم قوله" :طلب العلم فريضة عىل كل مسلم" رواه
البيهقي.
العلم عل�� ٌو للنفس ورفعة ورقي لإلنس��ان والعامل له فضل
معروف عىل س��ائر البرش ،قال رس��ول الله صىل الله عليه
وسلم" :فضل العامل عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل
سائر الكواكب" رواه أبو نعيم بسند صحيح.
والعلم تركة األنبياء وهو سبب موصل إىل الجنة يقول صىل
الله عليه وسلم" :من سلك طريقاً يطلب فيه علامً سلك الله
به طريقاً من طرق الجنة  .....وإن العلامء ورثة األنبياء وإن
األنبياء مل يورثوا دينارا ً وال درهامً إمنا ورثوا العلم فمن أخذه
أخذ بحظ وافر" رواه أحمد.
ويف العل��م تزكي��ة للنف��وس وتهذي��ب للطباع وتش��ذيب
لألخالق.
والعلم سبب لخشية الله ألن العلم يدفع صاحبه إىل خشية
الل��ه والخوف منه قال تع��اىل" :إِنمَّ َا يَخ ىَْش اللَّ�� َه ِم ْن ِع َبا ِد ِه

الْ ُعلَماَ ُء إِ َّن اللَّ َه َعزِي ٌز َغفُو ٌر " سورة فاطر اآلية.28 :

آداب العلم:

 اإلخ�لاص ،ألن��ه مطلوب يف كل ح��ال وأوىل ما طلب فيهاإلخالص هو العلم لعظم مكانته.
 واالجتهاد يف طلب العلم واجب فال بد من العزم القويوالدأب يف طلبه وتحصيله.
الح��رص ،فال بد لطالب العلم أن يك��ون حريصاً عىل هذااألمر العظيم الذي طلبه وال يهمله أو يضيعه.
 الص�بر يف تحصيله ،فالعلم ال ينال بيوم وليلة بل ال بد منطول الزمن.
 وم��ن أصول طل��ب العلم أن يؤخذ ع��ن أهله ،والبد منالدراس��ة عىل أيدي العلامء فمهام بل��غ الطالب يف ذكائه؛
فأنه ال يس��تغني عن املعل��م الذي يفتح ل��ه املغاليق من
املسائل.
 ومن آداب العلم وجوب احرتام العلامء وتوقريهم ومعرفةحقهم وفضلهم.
 وعىل طالب العلم ترك التحاس��د بينهم ويجب عليهم أنيتعاونوا بينهم.
 وعىل العلامء أن يرفقوا باملتعلمني وال يأخذوهم بالشدة. وع�لى العامل أن يبث العلم وين�شره ويحرص عىل إيصالالعلم النافع إىل الخلق لتستقيم أحوالهم .

إعداد :شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

ابن حزم الفيلسوف
أب��و محمد عيل بن ح��زم األندليس ،اإلمام البح��ر ذو الفنون
واملع��ارف يُـكن��ى "أب��و محمد" ،وه��و عيل ب��ن أحمد بن
س��عيد بن حزم بن غالب بن صال��ح بن خلف بن معدان بن
س��فيان بن يزيد األندليس القرطبي اليزي��دي موىل يزيد بن
أيب س��فيان بن حرب األموي واألص��ح أنه عريب األصل ،املولود
يف  30رمض��ان 384ه��ـ  7 /نوفم�بر994م بقرطبة – وتوىف يف
 28ش��عبان  456ه��ـ  15 /اغس��طس1064مبولبة ،يع��د من
أك�بر علامء األندلس وأكرب علامء اإلس�لام تصنيفًا وتأليفًا بعد
الطربي ،وهو إمام حافظ فقيه ظاهري ،ومجدد القول به ،بل
محيي املذهب بعد زواله يف الرشق .ومتكلم ،أديب ،وش��اعر،
ونسابة ،وعامل برجال الحديث ،وناقد محلل ،بل وصفه البعض
بالفيلس��وف .وزير سيايس لبني أمية ،سلك طريق نبذ التقليد
وتحري��ر األتباع .قامت عليه جامعة من الفقهاء وش��ـُرد عن
وطن��ه .ت��ويف يف منزل��ه يف أرض أبويه منت ليش��م املعروفة
مبونتيخار حالياً.
توىل الوزارة للمرتىض يف بلنس��ية ،وملا هزم وقع ابن
حزم يف األرس وكان ذلك يف أواس��ط س��نة  409هجريه،
ثم أطلق رساحه من األرس ،فعاد إىل قرطبة وويل الوزارة
لصديقة عبد الرحمن املس��تظهر يف رمضان س��نة 412
هجرية ،ومل يبق يف هذا املنصب أكرث من شهر ونصف،
فقد قتل املس��تظهر يف ذي الحجة من الس��نة نفس��ها،
وس��جن ابن حزم ،وث��م أعفي عنه وتوىل ال��وزارة أيام
هشام املعتد فيام بني سنتي  418-422هجريه.
مؤلفاته
ل��ه العرشات من الكتب يف ش��تى العل��وم كالفقه والحديث

بتحقيق عاطف العراقي.
 األخالق والس�ير يف م��داواة النفوس صنفه قب��ل عام 420هـ 1029/م طبع عدة مرات.
 التقري��ب لحد املنط��ق واملدخ��ل إليه باأللف��اظ العاميةواألمثلة الفقهية .صنفه قبل سنة  420هـ1029/م.
 علم الكالم عىل مذهب أهل السنة والجامعة.  -مسألة هل السواد لون أم ال.
 الرسالة الباهرة يف الرد عىل أهل األقوال الفاسدة. رسالة يف معرفة النفس بغريها وجهلها بذاتها. -كتاب الجوهرة ذكره صديق خان القنوجى ولعله يف املنطق.

كتبه يف الطب
واألصول نذكرمنها مؤلفاته يف الفلسفة والطب:
 العقائ��د والفلس��فة واملنط��ق :الفص��ل يف املل��ل واألهواءوالنحل ،بدأ يف تصنيفه بقرطبة سنة  418هـ 1027/م وانتهى
منه بجزيرة ميورقة س��نة  440هـ 1048/م طبع عدة مرات،
كتاب يف الجدل ،ذكر الكناىن أنه مطبوع النصائح املنجية من
الفضائ��ح املخزية والقبائح املردي��ة من أقوال أهل البدع من
الفرق األرب��ع املعتزلة واملرجئة والخوارج والش��يعة .ضمنه
كتاب الفصل.
 رس��الة املفاضلة بني الصحابة نرشها سعيد األفغاين أكرث منمرة وهي مضمنه بكتاب الفصل.
 -األص��ول والف��روع صنفه س��نة  420ه��ـ 1029/م مطبوع

 رسالة يف الطب النبوي. مقالة يف السعادة. مقالة يف شفاء الضد بالضد. كتاب رشح فصول بقراط. كتاب بلغة الحكيم. كتاب حد الطب. كتاب اختصار كالم جالينوس يف األمراض الحادة. كتاب األدوية املفردة. مقالة يف املحاكمة بني التمر والزبيب. -مقالة يف النحل.

ي�ستفتـــونك...
ما معنى االستطاعة يف الحج ؟

األص��ل أن الحج ال يجب إال عىل املس��تطيع بنفقة زائدة ع�لى نفقة عياله وأن ال يكون
مطلوباً بدين يس��تهلك أمواله .قال الله تعاىلَ { :ولِلَّ ِه َعلىَ ال َّن ِ
اس ِح ُّج الْ َب ْي ِت َمنِ ْاس��تَطَا َع
إِلَيْ ِه َس ِبيلاً َو َم ْن كَ َف َر فَ ِإ َّن اللَّ َه َغ ِن ٌّي َعنِ الْ َعالَ ِم َني} سورة آل عمران اآلية .97:
والاِ ْس ِتطَا َع ُة أَق َْس��ا ٌم :تَا َر ًة يَكُو ُن الشَّ خ ُْص ُم ْستَ ِطي ًعا ِب َنف ِْس ِهَ ،وتَا َر ًة ِب َغيرْ ِ ِهَ .عنِ ابْنِ ُع َم َر
اج يَا
َرضيِ َ اللَّ ُه َع ْنهُماَ ق ََال :قَا َم َر ُج ٌل إِلىَ َر ُس��و ِل اللَّ ِه َصلىَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َس��لَّ َم فَق ََالَ :منِ الْ َح ُّ
َر ُس َ
��ول الله؟ قال" :الشعث التفل" ،الش��عث :مغرب الشعر متلبده، .التَّ ِفل :مننت الرائحة،
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
فق��ال آ َخ ُر فقَال :أ ُّي ال َح ِّج أفْضَ ُل يَا َر ُس��ول الله؟ ق��ال" :العج والثج" ،العج رفع الصوت
الس��ب ُِيل يَا َر ُس َ
��ول الله ،قال" :الزاد
بالتلبية ،والثج :إراقة دم الهدْي ،فَقَا َم آ َخ ُر فَق ََالَ :ما َّ
والراحلة ،رواه الرتمذي وابن ماجة.
وعن أنَس أَ َّن َر ُس َ
��ول اللَّ ِه َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه وس��لم س��ئل عن قول الله عز وجلَ { :منِ
ِ
ِ
َ
يح
ْاستَطَا َع إِلَيْ ِه َس��بِيالً} فَق َيلَ :ما َّ
السب ُِيل؟ قال" :الزاد والراحلة" رواه الحاكم َوقَالَ :صح ٌ
َعلىَ شرَ ْ ِط ُم ْس��لِمٍ َولَ�� ْم يُ َخ ِّر َجا ُهَ ،و َعنِ ابْنِ َع َّب ٍ
اس ق ََال ،ق ََال َر ُس ُ
��ول اللَّ ِه َص�َّل�ىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه
َ
ِ
َ
��ج  -يَ ْع ِني الْ َفرِيضَ َة  -فإ َّن أ َح َدكُ ْم لاَ يَ�� ْدرِي َما يَ ْعر ُِض له" رواه
َو َس��لَّ َم" :تَ َع َّجلُوا إِلىَ الْ َح ِّ
اإلمام أحمد.

َوق ََال َر ُس ُ
��ول اللَّ ِه َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َس��لَّ َم" :من أراد الح��ج فليتعجل" رواه أحمد وأبو
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
داود ،وروى وكيع بن الجراح َعنِ ابْنِ َعبَّاس قَالَ " :منِ ْاس��تَطَا َع إليْه س��بيال" قال" :الزاد
والبعري".
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َّ
َ
وقول��ه تعاىلَ { :و َم�� ْن كَ َف َر فإ َّن الل َه َغن ٌّي َعنِ ال َعالم َني} ،قال ابن عباس :أ ْي َو َم ْن َج َح َد
فَرِيضَ �� َة الْ َح ِّج فَ َق ْد كَ َف َر َواللَّ ُه َغ ِن ٌّي َع ْنهَُ ،وق ََال َس�� ِعي ُد بْ ُن َم ْن ُصو ٍر عن عكرمة :لَماَّ نَ َزل َْت:
{ َو َمن يَبْتَغِ َغيرْ َ الإْ ِْس�َل�اَ مِ ِديناً فَلَ ْن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ} قَال َِت الْيَ ُهودُ :فَ َن ْح ُن ُم ْس��لِ ُمونَ ،ق ََال اللَّ ُه َع َّز
��ل فَاخ َْص ْم ُه ْم فَ َح َّج ُه ْم يَ ْع ِني ،فَق ََال لَ ُه ُم ال َّنب ُِّي َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َس��لَّ َم" :إِ َّن اللَّ َه فرض
َو َج َّ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
عىل املسليمن َح َّج البَيْت َمنِ ْاستَطَا َع إليْه َس ِبيلاً " ،فقَالُوا :مل يكتب علينا ،وأبو أن يحجوا،
قال الله تعاىلَ { :و َمن كَ َف َر فَ ِإ َّن اللَّ َه َغ ِن ٌّي َعنِ الْ َعالَ ِم َني}َ ،ع ْن َعليِ ٍّ َرضيِ َ اللَّ ُه َع ْن ُه ق ََال ،ق ََال
َر ُس ُ
��ول اللَّ ِه صىل الله عليه وس��لم" :من َمل ََك زَادًا َو َرا ِحلَ ًة َولَ ْم يَ ُح َّج بَيْ َت اللَّ ِه فال يرضه
م��ات يهودياً أو نرصاني��اً ،وذلك ِبأَ َّن اللَّ َه ق ََالَ " :وللَّ ِه َعلىَ ال َّن ِ
اس ِح ُّج الْ َب ْي ِت َمنِ ْاس��تَطَا َع
إِلَيْ ِه َس�� ِبيلاً * َو َمن كَ َف َر فَ ِإ َّن الله َغ ِن ٌّي َعنِ العاملني " رواه ابن مردويه وابن جرير ،وروى
َّاب َرضيِ َ اللَّ ُه َع ْنهُ" :لَ َق ْد َه َم ْم ُت أَ َّن أَبْ َعثَ ِر َجالاً
الْ َح َسنِ الْ َبصرْ ِ ِّي ق ََال ،ق ََال ُع َم ُر بْ ُن الْ َخط ِ
إِلىَ َه ِ
َ
َ
��ذ ِه األمصار فينظروا إىل كل من كان عنده َجدَة -أي س��عة -فلَ�� ْم يَ ُح َّج ،فيَضرْ ِ بُوا
َعلَ ْي ِه ُم الْ ِج ْزيَةََ ،ما ُه ْم بمِ ُ ْسلِ ِم َنيَ ،ما ُه ْم بمِ ُ ْسلِ ِم َني".
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من الذاكرة

�سبتمرب 1975

�إعداد :راية املزروعي
االفتتاحــية
العدد  - 50سبتمرب 1975
باريس :حديث السالم والتعاون والقنص
الرباط :عطاء كضوء الشمس عم ،فمغرب
العرب ورد أس��مهم ألول مرة يف تاريخ فرنسا بني عام  814 – 768ابان حياة اإلمرباطور
الفرنيس العظيم ش��ارملان .وكان الحديث عن "العرب" عندئد يعنى الحديث عن "الحرب"
مع عرب أسبانيا يف اإلندلس القدمية.
اليوم ومع زيارة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إىل فرنسا يف أول زيارة
رسمية لبلد أورويب فإن الحديث عن العرب يرتبط بالحديث عن السالم.
ويف قرص اإلليزية املقر الرس��مي لرؤس��اء جمهوريات فرنسا منذ عام  1879تحدث زايد
وديس��تان عن الس�لام القائم عىل العدل وعن التعاون املثمر ب�ين بلديهام وحني عرضت
ابتس��امتهام مرة قل��ت البد وإنهام يتحدثان عن الهواية املش�تركة بينه�ما – القنص – أو
الصيد بالصقور.
وزيارة السالم هذه حققت نتائج كثرية وهامة من بينها عىل سبيل املثال:
 – 1تعميق مفهوم الصداقة "العربية الفرنسية".
 – 2تأكيد وضوح موقف فرنس��ا تجاه القضية العربية الداعي إىل اإلنس��حاب الكامل من
األرايض املحتلة ،قيام دولة فلس��طينية عىل الضفة الغربي��ة ،وايجاد حدود أمنة لكل دول
املنطقة.
وعىل الصعيد املحيل حققت الزيارة عدة نجاحات أهمها:
 – 3تحقيق التواجد لدولة اإلمارات يف فرنسا يف مجال االستثامر.
 – 4االس��تعانة بالخربات الفرنس��ية يف شتى املجاالت وملن يشاء نرضب مثال ببناء املطارات
واملوانئ واملؤسسات التعليمية.
 – 5إقامة مرشوعات مشرتكة تشمل البرتوكيامويات ،تحلية املياه ،مصانع البيوت املركبة.
 – 6االستغالل املشرتك للطاقة الشمسية لألغراض السلمية.
إن زايد العرب يحقق مكاسب للعامل العربية يف كل خطوة يخطوها غرباً ورشقاً ،ويظل
الخري لشعب دولة اإلمارات العربية املتحدة مثرة كل زيارة يقوم بها.

أخبا

ر سبتمرب 1975
رئيس أركان الس�لاح الجو الباكس��تاين يزور
دولة اإلمارات

مدرس��ة املش��اة تحتفل بتخريج الدورة
الثالثة لقادة الفئات

اس��تقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ميكتبه
مبدينة العني يف أواخر الشهر املايض املارشال ذو الفقار
عيل خان رئيس هيئة أركان سالح الجو الباكستاين.

يف الشهر املايض احتفلت مدرسة املشاة بالشارقة
بتخري��ج دورة قادة الفئات رق��م  .3رعى الحفل
س��عادة العقيد س��يف ب��ن أحمد رئي��س هيئة
األركان بالوكالة.
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"يوم الدروع"

تحت رعاية س��مو الش��يخ خليفة بن زايد ويل العهد
والقائد العام لقوات دفاع أبوظبي ..احتفل لواء خالد
بن الوليد الش��هر املايض بيوم ال��دروع مبيدان الرماية
يف مدينة العني.

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة وشاهدة عىل الزمن ومسرية الوطن...
من ذاكرة عدسة درع الوطن

زايد وحكام االمارات يشهدون
العرض العسكري مبناسبة العيد
الوطني الثاين والعرشين من
ديسمرب 1993

خليفة يرعى احتفال تخريج كلية القيادة واالٔركان 2004

محمد بن زايد يستقبل كبار قادة القوات املسلحة ووزارة الداخلية والخارجية 2014

افتتاح قاعدة الفجرية البحرية 2010

مجندات الدفعة االٔوىل للخدمة الوطنية 2014
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استراحة العدد

إعداد:راية المزروعي
حدث يف مثل هذا الشهـر
 2013 -09-05مذك��رة لتعزي��ز التعاون بني القي��ادة العامة للقوات
املسلحة وجامعة اإلمارات
وقعت القيادة العامة للقوات املسلحة بنادي ضباط القوات
املسلحة مذكرة تفاهم مع جامعة اإلمارات العربية املتحدة
لتعزيز التعاون فيام بينهام.
 2014-09-10منتس��بات الخدمة الوطني��ة ينهني فرتة
الحجز مبعنويات عالية

أعلنت هيئ��ة الخدمة الوطنية واالحتياطية عن خ��روج الدفعة األوىل من
منتسبات الخدمة الوطنية من مدرسة خولة بنت األزور بعد أن قضني فرتة
حجز دامت أسبوعني.
 2014-09-13جناح الوحدات املساندة يستقطب
اك�ثر من ألفي زائر مبع��رض ابوظبي الدويل للصيد
والفروسية
اس��تقطب جن��اح الوحدات املس��اندة املش��ارك يف مع��رض أبوظبي ال��دويل للصيد
والفروس��ية الذي يقام برعاية س��مو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف
املنطقة الغربية رئيس نادي صقاري اإلمارات اقباال كبريا من مختلف الفئات العمرية.

ومضــات...
" الذي يحكم نفسه يستطيع أن يحكم
غريه ويحكم العامل من حوله ،والذي ال
ميلك نفسه فهو عن غريه أعجز"
حممد بن راشــد آل مكتوم

مسابقة العدد ()524
 .1وجه صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيص يوم من كل عام ليكون يوماً للشهيد ،ما هو هذا اليوم؟
 .2تحتفل دولة اإلمارات يف كل عام بيوم املرأة اإلماراتية ،ما هو تاريخ هذا اليوم؟

مالحظة :إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.
ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف.

عىل الربيد االلكرتوين:
quiz@nationshield.ae

• إجابة العدد السابق ( )523هي:
 السـؤال األول :بلغ حجم املساعدات الخارجية يف  2013لإلمارات  5,89مليار دوالر. الس��ـؤال الثاين :أصدر مجلس الوزراء قرار بتس��مية التاس��ع عرش من رمضان بيوم العملاإلنساين يف عام .2012

الفائزان:
 .1ناديه محمود الزعبي.
 .2د .عادل عبد الجواد محمد الكردويس.
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ماهي الشخصية السيكو بأتية
قب��ل أن نعرف كيفية التعامل مع الش��خص الس��يكوبآيت لنعرف أوالً الش��خصية
السيكو بآتيه ،حتى تتضح لنا جميعا الصورة وليك تتأكد أنت أيضا من صاحبك إن
كان س��يكوباتيا أم ال؟ يعرف بعض علامء النفس أصحاب الش��خصية السيكو بآتيه
أو الش��خصية املضادة للمجتمع بأنهم أولئك األشخاص الذين تكون حاالت الخلل
يف سلوكهم ومشاعرهم ظاهره يف ترصفاتهم ,ويف طريقتهم يف التوافق مع محيطهم
االجتامع��ي ،ومعنى هذا أنه ميكن أن يدخل يف هذه املجموعة أولئك األش��خاص
الذين ال يحس��نون الترصف ويعيشون عاله عىل غريهم وميكن أن يدخل فيها أيضا
طبق��ة املجرمني يف املجتم��ع الذين تتكرر أخطائهم ،ويتك��رر أيضا توقيع العقوبة
عليهم دون أن يكس��بوا من كل ذلك خربه تؤثر يف تغيري س��لوكهم وإجامال يتميز
أصحاب هذه الش��خصية الس��يكو بأتية املضادة للمجتم��ع بالعدوانية غالبا وكرثة
التش��اجر مع املحيطني بهم وال يعبؤون بالنظ��م والقوانني التي يلتزم بها اآلخرون
ب��ل وال يرتددون يف الخروج ع��ن هذه القوانني كام أنهم ال يحرصون عىل أي عالقة
طيبه مع زمالئهم وليس لهم أي أصدقاء مقربني فهم انتهازيون من الدرجة األوىل
وصوليون ال يرون إال أنفسهم وال يسعون إال ملصالحهم بأي طريقه كانت والغريب
أنهم حني يرتكبون هذه الترصفات املعيبة فأنهم ال يندمون عىل ذلك وال يشعرون
ب��أي تأني��ب للضمري بل يك��ررون افعالهم يف أقرب فرص��ه دون رادع من حياء أو
ضم�ير ،والبد أن نذكر هنا أننا جميعا نختلف اختالفا كبريا يف تقديرنا مدى النجاح
والفش��ل فقد يكون األنس��ان غريب األطوار يف بيئة ما وعاديا يف أخرى ناجحا جدا
يف نظرغرين��ا ،ممن ينظرون إليه نظره تختلف كثريا عن نظرتنا إىل س��لوكه وبعض
الس��يكو بآتيني ال تنقصهم إال القدرة عىل الحكم الصحيح فقد يقعون يف مش��اكل
ال يخرج��ون منها إال بصعوبة ثم يعاودون الكرة ويقعون يف نفس املش��اكل أو قد
يقومون بأعامل أخرى ال تقل ،عن أعاملهم األوىل تفاهة وس��وءا وأجامال ال ينقص
الس��يكوباتني الذكاء فه��م عموما أناس عاديون تتباين مس��تويات ذكاءهم إال أن
م��ا ينقصهم دامئا هو الذكاء االجتامعي ،أما ع��ن كيفية التعامل مع أصحاب هذه
الش��خصية فأعتق��د أننا يف ضوء فهمن��ا ألبعاد هذه الش��خصية وصفاتها يجب أن
يك��ون تعامل حذرا ويقظا وأن نضع مس��افة بيننا وبينه ،ف��إن كان يهمك أمره أو
رئيس��ك يف العمل ،أما ان كان ال يهمك أمره فالحكمة القدمية الناجحة تقول عالج
النذل اجتنابه.

@SaifBZayed
اجملد سطر أسماءهم وسامًا على صدره ،والعز انحنى
تكرميًا للشهداء.

متكيــــن املــــرأة

تعد تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مجال متكني
املرأة منوذجا لكثري من دول املنطقة والعامل ليس فقط ملا
حققت��ه املرأة اإلماراتية من إنج��ازات نوعية يف املجاالت
كاف��ة وإمن��ا أيض��ا ألن هناك تط��ورا مس��تمرا يف الدور
الذي تقوم به املرأة يف املجتم��ع اإلمارايت يؤهلها لتصدر
املسؤولية يف كل مواقع العمل الوطني ،دور املرأة يف دولة
االمارات ليس دور تكمييل او تجمييل وإمنا دور أس��ايس
يف نهض��ة االم��ارات وتقدمها ،املرأة يف االمارات ليس��ت
" كوت��ه" او ديكور حضاري وإمنا له��ا دور فعيل وحيوي
وعميل يف التقدم الحاصل ،املرأة يف االمارات ليس��ت اقل
من الرجل او أكرث منه بل هي من تضع نفس��ها يف الخانة

وجوه من اإلمارات

التي تستحقها حسب تفوقها ومجهودها وعطائها بدون
مجامالت جنس��يه ،االمارات ال تفرق بني ذكر وأنثى وإمنا
تفرق بني من يعطي أكرث وملن يجتهد أكرث وأقس��م بالله
ان هذا هو املعيار الحقيقي بني الجنسني ال أكرث وال أقل،
املرأة يف االمارات مل تأيت وزيرة او نائبه او مديرة تنفيذية
بالتزكي��ة او ديك��ور حض��اري وإمنا وصل��ت مبجهودها
وتفوقه��ا ورصيدها العلمي والعميل فهذه كانت تزكيتها
الوحيدة التي تس��تحقها ،نحن يف االمارات قياد ًة وشعباً
ال نجامل املرأة او نجامل الرجل ملاله أو قبيلته أو نس��به
لتويل املناصب العليا وإمنا املعي��ار الحقيقي هو التفوق
والخربة والعطاء والجدوى.

الشهداء نرباس الوطن

"ش��هداء الوطن ميثلون فخ��را ً وقدوة لهم ،ويعتربون أيقونة تضئ س�ماء دولة اإلمارات ،فه��م من بذلوا الغايل
والنفيس يف سبيل الدفاع عن كرامة الوطن والحفاظ عليه" ،حامية الوطن ومساعدة امللهوفني من األشقاء العرب
والخليجني ،وتقديم يد العون لهم ودعمهم يف مواجهة العصابات اإلرهابية التي تعيث باألرض فسادا ً واجب عىل
الجميع"" ،شهداء اإلمارات أحياء يف نفس كل إماريت وذكراهم باقية يف قلوبنا ،بفضل ما قدموه من تضحية قل
نظريها ،وتلبيتهم نداء الوطن الغايل".

منوذج لرجل الثقافة والتطوع
يش��غل إبراهيم بو ملحة ،املول��ود يف ديب عام  ،1953والحاصل عىل
ليسانس الرشيعة والقانون من األزهر الرشيف سنة  ،1976مناصب
عدي��دة ،حالياً ،فهو رئيس جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم ،ونائب
رئيس مؤسسة محمد بن راش��د آل مكتوم لألعامل الخريية ،وعضو
ن��دوة الثقافة والعل��وم يف ديب ،وكان قد توىل مجموعة مهام رفيعة،
كذلك فاز بجائزة الش��يخ عيل بن عيىس ب��ن خليفة آل ثاين للعمل
التطوع��ي يف البحري��ن ع��ام  ،2001وألّف مراجع قيّم��ة ،أبرزها:
دراسة عن امللحمة الشعرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكت��وم ،وكتاب «ملحات من حياة الش��يخ زايد بن س��لطان آل
نهي��ان» .ويجمع كثري من الذين تربطهم بإبراهيم بو ملحة عالقات
يف مس��اقات العمل أو اإلبداع ،ويتواصل��ون معه ،أنه ميتلك صفات
رائعة ،وذو ش��خصية مميزة ازدوجت فيها الرصام��ة واتخاذ القرار،
والسامحة والعطف واللني يف التعامل ،إيقاع حياة بو ملحة صاخب
باألعامل واملهام ،فهو يبقى ،منذ الصباح وحتى الساعة الثانية ظهرا ً،
يتابع مهامه يف مؤسس��ة محمد بن راشد آل مكتوم لألعامل الخريية
واإلنس��انية ،بصفته نائب رئي��س مجلس أمناء املؤسس��ة ،وينتقل
بعدها للعمل واملتابعة يف جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم ،بصفته
رئي��س اللجنة املنظم��ة للجائزة ،إال أنه ،وحتى م��ع زحمة األعامل
لديه ،يوفر االهتامم ومينح الوقت ال��كايف لعائلته ،باعتبارها مفتاح
النج��اح يف الحياة ،إبراهيم محمد أحمد بو ملحة ،والذي ش��حذت
الن��دوة معني الخري والعطاء والفك��ر لديه ،فرتجم ذاك الذخر جهدا ً
متواص�لاً يطال كاف��ة ميادين الثقافة والعمل املجتمعي واالنس��اين
العام ،يتمتع إبراهيم بو ملحة بثقافة عالية ودراية قانونية واس��عة،
وك��ذا يلم بأدق تفاصيل عمله ومهامته املهنية ،س��اعياً إىل ترس��يخ
التميز املؤسيس وتحسني الخدمات امل ُقدمة إىل املواطنني واملقيمني.
إنه بحق رجل الثقافة والتطوع ،حكايات منجزات ونجاحات ،فريدة،
تعبق بها صفحات وس��جالت ندوة الثقافة والعلوم يف ديب ،سطرها
رج��االت وفوا بالوعد عىل أكمل وجه ،فكانوا عىل قدر املس��ؤولية،
ذلك كام الحال بالنسبة ملستش��ار صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،
رعاه الله ،للش��ؤون الثقافية واإلنسانية ،والتطوع والعمل اإلنساين..
ب��ل إحدى قامات الفكر الرائ��دة يف ديب واإلمارات ،إذ أنجز الكثري..
وله باع طويلة يف ساحة اإلبداع والعمل االجتامعي.
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