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شهداء الوطن والواجب
بتكات��ف وتوحد وطني فريد ،وش��عور بالفخر واالعتزاز ،زفت دول��ة اإلمارات العربية
املتحدة شهيداً جديداً انضم إىل قامئة شهدائها األبرار ،حيث لقي الشهيد سيف الفاليس
رب��ه وهو يؤدي مهمة وطنية ،ملبياً نداء الواجب ،ومقاتالً نبيالً من أجل الحق والعدل،
ومدافع��اً صلباً ليس فقط ع��ن أمن الوطن وأبنائه بل أيضاً عن حق الش��عوب العربية
الش��قيقة يف العيش والحياة اآلمنة املس��تقرة ،وذلك ضمن القوات املش��اركة يف عملية
"إعادة األمل" التي تقودها اململكة العربية السعودية الشقيقة.
لقد استش��هد سيف الفاليس وهو يقاتل دفاعاً عن الحق والرشعية الدستورية يف بلد
ع��ريب عزيز عىل قلوبنا جميعاً ،وانقاذه من براثن فئة أبت إال أن تكون باغية ،وحكَّمت
لغة القوة والس�لاح ،ظناً منها أنها تس��تطيع فرض إرادتها عىل كامل الش��عب اليمني،
وجعلت من أرواح أبناء هذا الشعب وقوداً يحقق أطامع قوى خارجية تثري الفنت وتزرع
الشقاق.
إن الدم��اء الزكي��ة ألبناء اإلمارات ،بدءاً من الش��هيد هزيم آل عيل ،مروراً بالش��هيد
عبدالعزيز الكعبي ،وصوالً إىل الش��هيد سيف الفاليس ،هي الربهان األقوى عىل أن أبناء
زايد يرابطون يف الخطوط األمامية للدفاع عن اإلخوة واألش��قاء ،ويبذلون أرواحهم عن
طيب خاطر حني يجدّ الجد وينادي منادي الوطن.
رمب��ا ال يك��ون هناك من الكلامت الت��ي تصلح لوصف ما قالته زوجة ش��هيد الوطن
والواجب س��يف الفاليس ،يف لحظة الفقد التي تذهل لها النفوس وتهتز األفئدة ،حيث
قالت زوجة البطل" :أفتخر بأنني زوجة الشهيد ،وأرفض البكاء ،بل يل الفخر بأين زوجة
الشهيد وأم أطفاله الذين سيتبعون طريق والدهم البطل يف الذود عن تراب اإلمارات".
وك��م كان مؤثراً ومميزاً ما أكده عبدالله ،نجل الش��هيد ،من أنه يريد االلتحاق بالقوات
املسلحة حتى يكون مثل والده ،ويقدم التضحيات يف سبيل الوطن.
إن ش��هداءنا هم فخرنا وعزن��ا ،وإن أبناء اإلم��ارات مبختلف رشائحه��م ومكوناتهم
س��يظلون صفاً واحداً وراء قيادتنا الرش��يدة ،نتس��ابق جميعاً إىل تقدي��م األرواح فداء
للوطن ،ونجس��د أرقى صور الوفاء وأروع معاين التآزر والتكاتف لنجدة األشقاء ونرصة
قضاياهم العادلة ،وما يحفل به س��جل القوات املس��لحة اإلماراتي��ة من تفانٍ وإخالص
وحب ووفاء لهذا الوطن وقيادته وشعبه سيظل صفحة مرشقة ،ويبقى محفوراً يف عقول
وقلوب ش��عب اإلمارات والش��عوب العربية التي عربت عن إكبارها وإعزازها لالمارات
وشعبها ،تقديراً ملا تقدمه ألمتها العربية عن طيب خاطر.
إن أبناء قواتنا املسلحة البواسل يتبارون يف الوفاء لقيادتهم ،تحت راية سيدي صاحب
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة،
حفظ��ه الله ،معاهدين الله والقيادة أن يكون��وا جنوداً لهذا الوطن ،وامليض قدماً تحت
راية قيادته الحكيمة.
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة س��تواصل مواقفها الثابتة والراسخة يف دعم ونجدة
األش��قاء يف كل مكان ،وتقديم العون الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه ملواجهة مختلف
التحديات والتهديدات املحدقة التي تستهدف أمن واستقرار أوطاننا"•

بقلم :
املقدم ركن /يوسف جمعة احلداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com
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األخبار

حممد بن زايد يستقبل كبار القادة العسكريني املهنئني بعيد الفطر السعيد
اس��تقبل صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظب��ي نائ��ب القائد األع�لى للقوات املس��لحة يف قرص املرشف
بأبوظبي أول أيام عيد الفطر الس��عيد كبار قادة القوات املس��لحة
املهنئني بالعيد السعيد ،وتبادل سموه التهاين بهذه املناسبة املباركة
معهم.
ورفع كبار قادة القوات املس��لحة خالص التهاين والتربيكات إىل
مقام صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" بهذه املناسبة السعيدة
داعني املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناس��بة املباركة عىل صاحب
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان مبوف��ور الصحة والعافية
وأن يوفقه ليواصل قيادة املس�يرة املبارك��ة لدولة االتحاد معربين
عن أطيب تهانيهم وخالص متنياتهم لصاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان بهذه املناس��بة املباركة داعني املوىل عز وجل أن
يعيده��ا عىل وطننا العزيز بكل خري وتقدم وعىل ش��عب اإلمارات
بكل رفعة ومناء وازدهار يف ظل مس�يرة الخري التي يقودها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

محمد بن زايد يتقبل التهاين من رئيس أركان القوات املسلحة

قادة وكبار الضباط ينقلون تهاين القيادة الرشيدة ملنتسبي القوات املسلحة
ق��ام عدد م��ن قادة وكب��ار ضباط القوات املس��لحة املزروع��ي رئيس جه��از حامي��ة املنش��آت الحيوية
يف أول أي��ام عيد الفطر الس��عيد بزي��ارة إىل مختلف والس��واحل الته��اين والتربيكات إىل ضب��اط وضباط
وحدات القوات املس��لحة نقلوا خاللها تحيات وتهاين صف وأفراد القوات الربي��ة وذلك خالل الزيارة التي
القيادة الرشيدة إىل الضباط وضباط صف وأفراد هذه ق��ام بها إىل قيادة القوات الربية ،وقام س��عادة اللواء
الرك��ن بح��ري إبراهيم س��امل املرشخ قائ��د القوات
الوحدات بالعيد السعيد.
فق��د قام س��عادة اللواء الركن طيار رش��اد محمد البحري��ة بزيارة مامثلة إىل قيادة حرس الرئاس��ة هنأ
الس��عدي قائد كلية الدف��اع الوطني بزي��ارة لقيادة خاللها منتسبيها بالعيد ،متمنياً لهم التوفيق والسداد
الق��وات البحرية هنأه��م فيها بالعيد املب��ارك راجياً يف خدمة ه��ذا الوطن املعطاء ،وقدم س��عادة اللواء
الع�لي القدير أن يعيده عىل الجمي��ع بالخري واليمن الرك��ن أحمد ع�لي حميد آل عيل قائ��د كلية القيادة
واألركان املشرتكة تهاين العيد إىل ضباط وضباط صف
والربكات ومتنى لهم كل التوفيق يف أداء مهامهم.
ك�ما قدم س��عادة اللواء الركن طي��ار فارس خلف وأفراد جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل وقدم

قائد كلية الدفاع الوطني خالل زيارته للقوات البحرية
6
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العميد الركن طيار عبدالله محمد بن خويدم النيادي
نائ��ب قائد الق��وات الجوي��ة والدفاع الج��وي تهاين
العي��د إىل ضباط وضباط صف وأفراد القوات الجوية
والدفاع الجوي.
ت��أيت ه��ذه الزي��ارات لتب��ادل التهاين م��ع ضباط
وضباط صف وأفراد القوات املس��لحة مبناس��بة عيد
الفطر الس��عيد حيث درجت القيادة العامة للقوات
املسلحة عىل مثل هذه الزيارات يف املناسبات الدينية
والوطنية ملشاركة منتس��بي القوات املسلحة الفرحة
بالعيد ولالطمئنان عىل سري العمل وتحقيقاً ملزيد من
التالقي بني كبار الضباط واملرؤوسني.

قائد القوات البحرية خالل زيارته لقيادة حرس الرئاسة

حمدان بن زايد يزور قيادة الوحدات املساندة يف أبوظبي
قام سمو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل
الحاك��م يف املنطقة الغربية بزي��ارة اىل مقر قيادة
الوحدات املس��اندة يف أبوظبي ،كان يف اس��تقبال
س��موه لدى وصوله س��عادة الفري��ق الركن حمد
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة
وس��عادة اللواء الركن عبدالله مه�ير الكتبي قائد
الوحدات املساندة .
وصافح سمو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهيان
كبار قادة القوات املس��لحة وضباط وضباط صف
وأفراد الوحدات املس��اندة الذي��ن اصطفوا لتحية
س��موه ،وتبادل س��موه معهم األحادي��ث الودية
والتهاين مبناس��بة ش��هر رمضان املبارك داعيا ً املوىل
عز وجل أن يعيد هذه املناسبة الكرمية عىل دولتنا
بقيادة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايـــد
آل نهيان رئيس الدول��ة حفظه الله بالخري واليمن
والربكات ومزيد من التطور والنامء واالزدهار.
وأش��اد س��موه بالدعم الذي تحظى به القوات
املس��لحة بكافة تشكيالتها من قبل صاحب السمو
رئي��س الدول��ة من أج��ل تأدية دوره��ا يف حامية
الوطن وصون مكتسباته وانجازاته .
من جانبهم أعرب ضباط و ضباط صف الوحدات
املس��اندة عن بالغ سعادتهم بزيارة سموه الكرمية
وتواجده معه��م مجددين العهد وال��والء لخدمة
وطننا الغايل وقيادته الحكيمة مؤكدين جاهزيتهم
واستعدادهم التام للتضحية وبذل الغايل والنفيس
فداء للوطن وعزه ورفعته.
هذا وقد أدى س��مو الش��يخ حمدان بن زايـــد
آل نهي��ان والحضور صالة املغرب جامعة ثم تناول
الجميع طعام اإلفطار بعد أن أدى فريق الوحدات
املساندة مراسم إطالق مدفع اإلفطار.
رافق س��موه خ�لال الزيارة الش��يخ راش��د بن
حم��دان بن محمد آل نهيان ومع��ايل اللواء الركن
طيار الش��يخ أحم��د بن طحن��ون آل نهيان رئيس
هيئ��ة الخدمة الوطني��ة واالحتياطي��ة يف القوات
املسلحة وس��عادة اللواء الركن بحري طيار الشيخ
س��عيد بن حمدان بن محمد آل نهيان نائب قائد
الق��وات البحرية والش��يخ محمد ب��ن حمدان بن
زايد آل نهيان والش��يـــــخ زايد بن حمــــدان بن
زايد آل نهيان والش��يخ ش��خبوط بن نهيــــان بن
مبــ��ارك آل نهيان وس��مو الش��يخ زايد بن محمد
ب��ن زايــــــد آل نهيان والش��يخ هزاع بن حمدان
ب��ن زايد آل نهيان وس��عادة محمد حمد بن عزان
املزروع��ي وكيل ديوان ممث��ل الحاكم يف املنطقة
الغربية وعدد من كبار املسؤولني بالدولة.
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نائــب رئيـــس الدولـــة وويل عهد أبوظبـــي :اإلمـــارات قـــــــــــــــ

اإلمارات تشيــــع شهيـدا الواجـب عبدالعزيــز الكعبـــــــــــــ

ش ّيعت دولة االمارات العربية
املتحدة يف موكب مهيب ،شهيدا
القيم واإلنسانية املالزم أول عبد
العزيز رسحان الكعبي وضابط
الصف سيف يوسف أحمد
الفاليس اللذان استشهدا أثناء
تأدية واجبهام الوطني ضمن
القوات املشاركة يف عملية إعادة
األمل للتحالف العريب الذي
تقوده اململكة العربية السعودية
للوقوف إىل جانب الحكومة
الرشعية يف اليمن.
8
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ش��ارك يف التش��ييع عدد م��ن املس��ؤولني وقيادات
القوات املس��لحة والرشطة والش��خصيات العامة إىل
جانب جم��وع املواطنني التي حرصت عىل تش��ييع
ش��هداء الواجب إىل مثواهم األخ�ير ،باعتبارهم رمزا ً
وقدوة لش��باب الوطن الربرة األوفياء الذين يبذلون
أرواحهم يف سبيل الدفاع عن الوطن ومكتسباته.
وأك��د صاح��ب الس��مـــو الش��يـــخ محمد بن
راش��ــــد آل مكتوم ،وصاحب السمو الشيخ محمد
بن زاي��د آل نهيان ،أن دولة اإلمارات قيادة وش��عباً
تفخر وتعتز بتضحيات أبنائها الربرة الذين جس��دوا
مبا قدموه من عطاء وبذل ،أرقى صور الوفاء والفداء
له��ذا الوط��ن وأروع معاين الت��آزر والتكاتف لنجدة
األش��قاء ونرصة قضاياهم العادلة ،و أوضح سموهام
أن ما سطره أبناء اإلمارات البواسل من تفانٍ وإخالص
وحب ووفاء لهذا الوطن وقيادته وش��عبه ،س��يبقى
محف��ورا ً يف قلوب ووجدان ش��عب اإلمارات ،يروونه
مبزيد من الفخر واإلكبار لألجيال الحارضة والقادمة.
وجدد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل
مكتوم وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل

نهيان التأكيد عىل أن دولة اإلمارات ستواصل مواقفها
املبدئية ،ونهجها الراس��خ تجاه دعم ونجدة األشقاء،
وتقدي��م العون الالزم لهم بش��تى أش��كال ملواجهة
مختلف التحديات واملخاطر املحدقة التي تستهدف
أمن واستقرار بلدانهم.

الشهيد عبدالعزيز رسحان الكعبي

وقد كانت القيادة العامة للقوات املسلحة قد أعلنت
يف  16م��ن يولي��و املايض عن استش��هاد املالزم أول
عبدالعزي��ز رسحان صالح الكعبي أثناء تأديته واجبه
الوطني ضم��ن القوات املش��اركة يف عملي��ة إعادة
األمل للتحالف العريب ال��ذي تقوده اململكة العربية
الس��عودية الش��قيقة للوقوف إىل جان��ب الحكومة
الرشعية يف اليمن ودعمها.
وقد وصل جثامن الش��هيد املالزم أول عبدالعزيز
رسحان صالح الكعبي إىل مطار البطني بأبوظبي عىل
منت طائرة عس��كرية تابعة للق��وات الجوية والدفاع
الجوي يرافقه عدد من ضباط القوات املسلحة.
وجرت املراسم العسكرية الخاصة الستقبال جثامن

ـــــــــــــــــــياد ًة وشعبًا تفخر وتعتز بتضحيات أبنائها الربرة

ـــــــــــــــــي وسيـــف الفالســــي

الشهيد
عبد العزيز سرحان الكعبي
الش��هيد عىل أرض املط��ار حي��ث كان يف مقدمة
مستقبليه عدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

الشهيد سيف يوسف الفاليس

كام ودع��ت دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة ابنها

الشهيد
سيف يوسف الفالسي
البار ش��هيد الواجب ،ضابط الصف س��يف يوس��ف
أحم��د الفاليس ،الذي استش��هد أثن��اء تأديته واجبه
الوطن��ي ضمن الق��وات املش��اركة يف عملية إعادة
األم��ل للتحالف العريب ،الذي تقوده اململكة العربية
الس��عودية الش��قيقة للوقوف إىل جان��ب الحكومة

الرشعية يف اليمن ودعمها.
وأدى املواطن��ون الصالة عىل جثامن الش��هيد يف
مس��جد علياء س��لطان لوتاه بالورقاء ،قبل أن يوارى
الجث�مان الرثى يف مق�برة القصيص ،وس��ط دعوات
جموع املش��يعني للفقيد بأن يغفر الله له ،ويتغمده
بالرحمة الواسعة.
وكان ق��د وصل جثامن الش��هيد إىل مطار البطني
بأبوظب��ي عىل م�تن طائرة عس��كرية تابعة للقوات
الجوي��ة والدف��اع الج��وي يرافقه عدد م��ن ضباط
وضباط صف القوات املس��لحة ،حيث جرت املراسم
العس��كرية الخاصة الس��تقبال جثامن الش��هيد عىل
أرض املطار.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يقدمان
واجب العزاء
ق��دم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل
مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء
حاكم ديب وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املس��لحة واجب العزاء إىل أرسة الشهيد املالزم أول
| أغسطس  | 2015العدد | 523
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عب��د العزيز رسحان صال��ح الكعبي ،جاء ذلك خالل
الزيارة التي قام بها سموهام ملنزل الشهيد يف منطقة
الفوعة مبدينة العني.

حاكم عجامن يعزي أرسة الشهيد الكعبي

حاكم عجامن خالل تقدميه واجب العزاء ألرسة الشهيد الكعبي

قدم صاحب الس��مو الشيخ حميد بن راشد النعيمي
عضو املجلس األعىل حاكم عجامن وس��مو الش��يخ
عامر بن حمي��د النعيمي ويل عه��د عجامن واجب
العزاء إىل أرسة الشهيد املالزم أول عبد العزيز رسحان
صالح الكعبي ،جاء ذلك خ�لال الزيارة التي قام بها
س��موهام ملنزل الش��هيد يف منطق��ة الفوعة مبدينة
العني ،وأعرب صاحب الس��مو ع��ن صادق تعازيهام
ألرسة الشهيد يف هذا املصاب .
س��ائلني الله العيل القدير أن يتغمد فقيد الوطن
بواس��ع رحمته وأن يسكنه فس��يح جناته وأن يلهم
أهله وذويه الصرب والسلوان.

حاكم رأس الخيمة..الش��هداء س��يبقون
بذاكرة الوطن

حاكم رأس الخيمة مواسياً والد الشهيد عبدالعزيز الكعبي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة واجب العزاء
إىل أرسة الشهيد املالزم أول عبدالعزيز رسحان صالح
الكعبي ،جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها س��موه
ملنزل الشهيد يف منطقة الفوعة مبدينة العني ،وأعرب
صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن صادق تعازيه
ألرسة الشهيد يف هذا املصاب سائالً الله العيل القدير
أن يتغمد فقيد الوطن بواس��ع رحمته وأن يس��كنه
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
ك�ما قدم صاحب الس��مو الش��يخ س��عود بن صقر
القاس��مي عضو املجلس األع�لى حاكم رأس الخيمة،
واجب العزاء إىل أرسة الشهيد سيف يوسف الفاليس
خالل الزيارة التي قام بها سموه ملجلس عزاء الشهيد
يف منطقة الورقاء بديب
وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن صادق
تعازيه ألرسة الشهيد يف هذا املصاب سائالً الله العيل
القدي��ر أن يتغمد فقيد الوطن بواس��ع رحمته وأن
يس��كنه فس��يح جناته ،وأن يلهم أهله وذويه الصرب
والسلوان.

نائب حاكم ديب يقدم واجب العزاء

نائب حاكم ديب يقدم واجب العزاء ألرسة الشهيد الفاليس
10
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كام قدم س��مو الش��يخ مكتـــوم ب��ن محمـــد بن
راش��ــــد آل مكتوم نائب حاك��م ديب ،واجب العزاء
إىل أرسة الش��هيد ،وأك��د أن التضحيات التي يقدمها
أبناء اإلمارات الربرة يف سبيل درء الخطر وحفظ أمن
وس�لامة مجتمعاتن��ا العربية م��ن أي تهديد مصدر
فخر واعتزاز لكل إمارايت ،وس��تبقى تلك التضحيات
الش��امخة ش��اهدة عىل الت��زام دولتنا بال��ذود عن
أش��قائنا وبرهاناً ساطعاً عىل ش��جاعة ابن اإلمارات

أن ما سطره أبناء
االمارات البواسل من
تفان وإخالص وحب
ووفاء لهذا الوطن
وقيادته وشعبه
سيبقى حمفورًا يف
قلوب ووجدان شعب
اإلمارات

الشيخ سيف خالل تقدميه واجب العزاء ألرسة الشهيد الفاليس

ال��ذي ال يرتدد للحظة يف تلبية نداء الواجب وتقديم
الروح فداء للوطن ومثناً زهيدا ً للحفاظ عىل مقدراته
ومكتس��باته .وأعرب سمو الش��يخ مكتوم بن محمد
بن راشد آل مكتوم عن صادق تعازيه ألرسة الشهيد
يف هذا املصاب الجلل ،س��ائالً الل��ه العيل القدير أن
يتغم��د فقي��د الوطن بواس��ع رحمته ،وأن يس��كنه
فسيح جناته ،وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

س��يف وحامد ب��ن زايد يقدم��ان واجب
العزاء
إىل ذلك ،أعرب الفريق س��مو الش��يخ س��يف بن
زايــــ��د آل نهي��ان نائ��ب رئي��س مجل��س الوزراء
وزير الداخلي��ة عن أحر التعازي وصادق املواس��اة
ألرسة الش��هيد سيف يوس��ف الفاليس ،وقدم تعازيه
ومواس��اته ألرسة الشهيد ،س��ائالً املوىل عز وجل أن
يتغم��د فقي��د الوطن بواس��ع رحمته ،وأن يس��كنه
فسيح جناته ،ويلهم ذويه الصرب والسلوان.
وذكر س��مو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس
ديوان ويل عهد أبوظبي أثن��اء تقديم واجب العزاء،
أن الش��هيد س��يف الفاليس وإخوانه الشهداء الذين
سبقوه يف نفس درب الفخر والعزة ستخلد أسامؤهم
يف ذاك��رة الوط��ن ووج��دان أبنائه مب��ا قدموه من
تضحيات شامخة يف سبيل واجبهم الوطني.

رئيس األركان وعدد من كبار القادة خالل تقديم واجب العزاء إىل أرسة الشهيد سيف الفاليس

رئيس األركان يقدم واجب العزاء

قدم س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املس��لحة واجب العزاء إىل ارسة
الشهيدين عبدالعزيز الكعبي وسيف الفاليس وذلك
خالل الزيارة التي قام بها إيل مجلس عزاء الشهيدين
معرب��اً عن ص��ادق مواس��اته وأح��ر تعازيه ألرسة
الشهيدين وذويهم سائالً املوىل عزوجل أن يتغمدهم
بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته •

خالل املراسم العسكرية إلستقبال جثامن الشهيد الفاليس
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معارض ومؤتمرات

معرض تاتو اجلوي امللكي  Air Tattooفـــــــــــــي
عروض طيـــران مثيـــرة تخطـــف األنـــظار
يعترب معرض تاتو الجوي املليك الدويل  The Royal International Air Tattooيف قاعدة فريفورد
يف اململكة املتحدة عرضاً له خصوصيته ،ولكن الحدث هذا العام كان أكرث من ذلك؛ فقد مثل العرض
رمزاً للذكرى الخامسة والسبعني ملعركة بريطانيا ،حيث تم استضافة جمهور غفري ضم ما يقرب من
 150,000شخص ملشاهدة عرض مذهل للطريان من مختلف أنحاء العامل عىل مدى ثالثة أيام مثرية.
وقد شارك يف العرض  232طائرة من  27سالحاً جوياً متثل  22دولة.
رحب هواة الطريان بطائرة القوات الجوية األمريية القطرية
 ،Lockheed C-130J Herculesحي��ث أصبح��ت ه��ذه
الدولة الخليجية الدولة الخامس��ة والخمس�ين التي تظهر
يف املعرض ،وأدت خمس فرق متخصصة يف االس��تعراضات
الجوي��ة البهلواني��ة عروض��اً مذهل��ة بانض�مام طائرات
 Patrouilleمــــ��ن فرنس��ـــا ،و Patrulla Aguilaم��ن
إسبانيا ،وفريق  PC-7 Teamالسويرسي ،والصقور امللكية
12
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األردنية  ، Royal Jordanian Falconsإىل فريق الس��هام
الحمراء  Red Arrowsيف إمتاع الحشود وتشويقهم.
وقد ش��هد املعرض الجوي أيضاً إحياء الذكرى الخامسة
والثالثني لتأس��يس مؤسس��ة تورنادو الثالثية الجنس��يات
للتدريب  ،TTTEوإكرام إحدى الطائرات الحربية القدمية
األيقوني��ة من حقب��ة الحرب الباردة ،حي��ث قامت طائرة
 Vulcan XH558بأح��دث ع��روض تاتو جوية لها يف آخر

موس��م للعرض عىل اإلطالق ،وهي آخ��ر عروضها الجوية
قب��ل تقاعدها يف نهاية هذا العام ،حي��ث قدمت القاذفة
اإلس�تراتيجية من حقبة الحرب الباردة ذات أجنحة الدلتا
عروضاً منف��ردة مثرية ،تلتها تحليقات منخفضة مش�تركة
مع فريق س�لاح الجو املليك لالس��تعراض الجوي "السهام
الحمر" .كام استضاف املعرض الجوي أيضاً أول عرض دويل
لطائرات الدوريات البحرية  Kawasaki P-1التابعة لقوة

ـــــــــي اململكة املتحدة
الدفاع الذايت اليابانية.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي للمع��رض الج��وي أن��دي
ارمس�ترونغ إنه س��عيد بأن جمهورا ً كبريا ً قد استمتع بأحد
أكرث عروض الطريان إثارة يف الذاكرة الحديثة.
قدم الحفل الفريق األول الجوي الس�ير كيفن ليس��ون،
رئيس مجلس إدارة الصندوق االئتامين الخريي س�لاح الجو
املل�كي الخ�يري ورئيس املع��رض الجوي .وكان��ت الجائزة
األوىل ،س��يف امللك حس�ين التذكاري – الت��ي تم تقدميها
يف ذكرى املرحوم جاللة امللك حس�ين عاهل األردن ،راعي
معرض التاتو الجوي ال��دويل ( )1983-1989ألفضل عرض
طريان ش��امل – من نصيب عرض ط�يران ذكرى معركـــة
بريطانيا الخامسة والسبعني ،وعىل رأسه الطريان التذكاري
ملعركة بريطانيا.
وكـــــان��ت هناك جائزة ملؤسس��ة تورن��ادو للتدريب
الثاليث الجنسيات من سالح الجو الربيطاين  ،RAFوالقوات
الجوية األملانية واإليطالية.
أم��ا كأس بول بوين ألفضل ع��رض منفرد للطريان فكان
من نصيب الطائرة الفنلندية  F-18التي قادها النقيب فيل
أجردال.

أبرز املالمح

ش��ملت أب��رز املالمح عرض��اً جامعياً للطائ��رات الحربية
القدمي��ة إحي��اء للذك��رى  75ملعرك��ة بريطاني��ا – وه��و
تحلي��ق جامعي ض��م  20طائرة حربية مخرضمة ش��ملت
م��ا ال يق��ل عن  12طائرة م��ن ط��راز  ،Spitfiresوخمس
طائرات من ط��راز  ،Hurricaneوطائرة  ،Seafireوطائرة
 ،Messerschmittوطائرة .Buchon

طائرة  Kawasaki P-1اليابانية

أرسلت قوات الدفاع الذايت البحرية اليابانية طائرتني
م��ن ط��راز  P-1إىل املعرض .كان ع��رض Kawasaki
بسيطاً لكنه فعال ،مع اثنني من التحليقات املنخفضة،
كان مخزن األسلحة يف أحدهام مفتوحاً.

طائرة ايرباص Airbus A400M Atlas

شاركت طائرة  A400Mبالتحليق طوال األيام الثالثة
طائرة  C-130J-30 Herculesللقوات الجوية جميع��اً يف املع��رض .وتبرش طائ��رة  A400Mببداية
القطرية
برنامج اختبار للطريان وصل يف تقدمه اآلن إىل النقطة
أصبحت قطر أول العمالء يف الرشق األوسط لنموذج طائرة التي دخلت فيها مناذج اإلنتاج الخدمة مع األس��لحة
 C-130Jالح��ايل الخاص��ة بالنقل التكتييك الش��هري عندما الجوية.
وقع��ت يف أكتوبر  2008عىل اتفاق ل�شراء الطائرة بقيمة
 393.6مالي�ين دوالر ،باإلضاف��ة إىل قطع الغي��ار وتقديم طائرة Apache AH1
ألك�ثر من عقد م��ن الزمان ،كان��ت Apache AH1
التدريب.
رأس الحربة يف س�لاح الج��و التابع للجيش ،حيث تم
بناؤها للجيش الربيطاين بواس��طة م��ا يعرف حالياً بـ
طائرات Boeing P-8A Poseidon
أحدثت طائرة  P-8A Poseidonاملتعددة املهام والبعيدة  AgustaWestlandيف يوفي��ل .وق��د س��جلت هذه
املدى التابع��ة للبحرية األمريكية ،ومنوذج الرشكة املصنعة املروحي��ة الهجومي��ة القوي��ة "القاتل��ة للدباب��ات"،
لطائرة املراقبة البحرية ،اهتامماً واسعاً يف هذا الحدث.
اس��تخداماً واس��ع النطاق لها من قبل سالح الجو يف
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معارض ومؤتمرات

 150,000شخص
قدم ملشاهدة
العرض اجلوي

الطائ��رة  JAS 39 Gripenلدى القوات
الجوية الهنغارية
أصبحت املجر مشغالً لطائرة Saab JAS 39 Gripen
الناجح��ة للغاية يف عام  ،2006عندما اس��تلمت أول
 14طائرة منها .ويتم حالياً تش��غيل هذه الطائرات –
املكون��ة من  12طائرة  JAS 39Cذات املقعد الواحد
واثنت�ين من طراز  JAS 39Dذات املقعدين  -يف إطار
نظام التأجري مع الحكومة السويدية ،وقد تم تجديده
ملدة عرش سنوات أخرى خالل عام .2012

طائ��رات  MiG-29لدى الق��وات الجوية
البولندية

كانت املقاتلة  Mikoyan-Gurevich MiG-29عدوا ً
لدودا ً عندما ظهرت ألول مرة عام يف عام  .1977كانت
ه��ذه املقاتل��ة التكتيكية ،التي أطل��ق عليها منظمة
حلف ش�مال األطليس  -الناتو اس��م "نقطة االرتكاز"
 ،Fulcrumمصفحة ولكنها رشيقة جدا ً.

فريق االس��تعراضات  Zeusلدى القوات
الجوية اليونانية

الجيش يف مس��ارح القت��ال ،وتحديدا ً يف أفغانس��تان
وليبيا.

فري��ق االس��تعراضات الجوي��ة الوطني��ة
الفرنسية

قام فريق االس��تعراضات الجوية الوطنية الفرنس��ية
طائرة Embraer Phenom
 ،Patrouille de Franceبعروض لتشكيل من مثانية
تم عرض مثال ملجموع��ة طائرات األعامل  Phenomطائ��رات تدري��ب م��ن ط��راز Dassault/Dornier
الت��ي تنتجها رشكة امرباي��ر الربازيلية ،وذلك يف عرض  .Alpha Jet E trainersوقام الفريق الذي يتخذ من
ثابت من قب��ل  ،Flair-Jetوهي رشكة إدارة لطائرات صالون دو بروفانس مقرا ً له ،باالحتفال يف عام 2013
رجال األعامل ضمن مجموعة مارشال املعروفة.
بالذكرى السنوية الـ  60لتأسيسه.

طائرات F/A-18c Hornet

تعت�بر طائرة بوينج م��ن ط��راز F/A-18c Hornet
مقاتلة متعددة امله��ام مبحركني ،صممت يف الواليات
املتحدة .وقد ش��هد معرض التاتو الجوي  2015عرضاً
منف��ردا ً لطائرة  F / A-18Cالفنلندية ،وهو األول يف
املعرض منذ ست سنوات.
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طائ��رة  Tornadoل��دى الق��وات الجوية
األملانية

تم استعراض طائرة واحدة يف املعرض لعروض الطريان
وأخرى لعرض الثابت من الجناح الجوي التكتييك رقم
 33الذي يستخدم طائرة  Tornado IDSمن بوتشيل
قرب كوبلينز.

دخلت طائرات  – F-16بلوك  30ذات املقعد الواحد
طراز  ،F-16Cوذات املقعدين طراز  ،F-16Dالخدمة
خالل عام  ،1989حيث ش��كلت  -إىل جانب طائرات
 Mirage 2000التي تم تسلمها يف العام نفسه  -قوة
مقاتل��ة متطورة كث�يرا ً .وقد متت مش��اهدة عروض
لطائ��رة فالكون ،من��وذج بل��وك  ،52+يف معرض تاتو
الجوي.

طائرات  UH-60A+ Black Hawkلدى
الجيش األمرييك
ش��ارك منوذج ثابت من طائ��رة  UH-60Aيف معرض
تات��و الجوي املليك من نوعية تصميم طائرات اإلخالء
الطب��ي ،من قوة وح��دة  C/1-214th AVN AAيف
الجيش األمرييك يف أوربا يف جرافنفور بأملانيا•

نتائج املباحثات النووية
على املديني القريب والبعيد
نخترص هذه املقالة بالقول أن النظام اإليراين قد نال مبتغاه سواء عىل املدى القريب وكذلك البعيد.
عالمات االستفهام تحول حول قارئ العبارة السابقة .اإلجابة يف السطور القادمة ،بداية ميكن النظر
إىل هذا االتفاق املوقع بني إيران ومجموعة  5+1من زاويتني:
 -1قص�يرة املدى:والتي يتجىل فيها منذ الوهل��ة األوىل أن إيران خارسة وفق جميع املقاييس .فها
هي تقبل بـ  5000آالف جهاز طرد مركزي بعد أن كان املرش��د يطالب بعدد  190ألف جهاز مركزي.
وك�ما أنها أيضاً وبعد تلك الخطوط الحمراء التي رس��مها النظام توافق ع�لى تفتيش املواقع النووية
وكذلك العس��كرية يف حال االشتباه بها .كذلك الحال فيام يتعلق مبخزون إيران من اليورانيوم والذي
يتقل��ص ليصل إىل  300كيلو جرام ب��دالً من  1000كيلو جرام .مدة العقد ال��ذي كان النظام اإليراين
يسعى ألن ال تتعدى الـ  3إىل  4سنوات عىل أعىل تقدير ،ها هي متتد إىل  8ويف بعض جوانب إىل 15
و 25سنة.
هل بالفعل خرس النظام اإليراين؟
لنلق��ي نظرة من جديد عىل ما الذي ميكن أن تجنيه إيران ع�لى املدى القريب والذي ميكن رؤية
معاملها يف التايل:
• االحتفاظ بجميع منشآتها النووية.
• انتزاع املوافقة من الطرف املقابل باالستمرار باالحتفاظ بدورة التخصيب كاملة.
• برنامج نووي متكامل.
• انتعاش اقتصادي واس��تثامرات مس��تقبلية منتظرة بعد أن هبت العديد من الرشكات منذ توقيع
االتفاق املؤقت يف نوفمرب 2013م بإرسال ممثليها إىل إيران لدراسة فرص االستثامر.
• ترصيحات متتالية من الغرب برضورة التعاون مع الجانب اإليراين يف حل عدد من قضايا املنطقة.
• العودة إىل السوق النفطية ورفع معدل اإلنتاج حيث من املتوقع أن يصل تصدير النفط اإليراين
مع نهاية 2016م إىل ما يقارب  2مليون ونصف برميل.
• رفع القي��ود عن البنك املركزي اإليراين والتحويالت املالي��ة وكذلك رشكة النفط اإليرانية وبالتايل
يكون هناك مبلغ  100مليار دوالر تحت ترصف النظام اإليراين الذي من ش��أنه أن يس��اهم يف الفرتة
االنتقالية وعودة االقتصاد الذي ميتلك العديد من املقومات.
إذاً فإنه يف مقابل ذلك التقييد الذي ميتد لس��نوات س��يجني النظام اإليراين العديد من املكاس��ب
خ�لال هذه الفرتة وبالتايل فإن النظرة املتعمقة تؤكد أن النظام اإليراين حقق مبتغاه ويأيت اس��تمرار
التخصيب بوصفه درة تاج االنجاز الذي حققه.
وعىل الرغم مام ميكن أن يواجهه هذا االتفاق من عراقيل حني يتم عرضه عىل الكونجرس األمرييك،
إال أن املصادقة عليه من قبل مجلس األمن ومن ثم رفع هذا امللف من مجلس األمن والفصل السابع
وعودته إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية س��يجعل من مهمة الكونجرس كام أطلق عليه املس��ئولني
اإليرانيني مش��كلة داخلية يتعني عىل أوباما حلها ،يس��اعد يف ذلك الضغوط التي ستامرسها الرشكات
األمريكية ليك ال تخرس حصتها يف السوق اإليرانية.
 -2بعي��دة املدى.يأيت ما س��يجنيه النظام اإليراين يف حال تم االلت��زام بذلك العقد وبنوده ،بوصفه
ستفع القيود عن الربنامج النووي وسيكون
مكمالً ملا جاء يف الفرتة السابقة .فبعد انقضاء مدة العقد ،رُ
قادر عىل الوصول إىل العتبة النووية ،ناهيك عن تنامي القدرات العسكرية وسد النقص يف ما يعانيه
من جوانب والسيام يف القوات الجوية وتعزيز القوة الصاروخية.
إذاً ميكن القول أن هذا االتفاق س��يعطي مس��احة أكرب للنظام اإليراين لتعزيز القدرات االقتصادية
والعسكرية وكذلك عىل مستوى العالقات الدولية.

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي
كاتب وأكادميي إماراتي

وبالت��ايل فإنه ال ميكن بأي حال من األحوال إغفال تأثري ما تقدم عىل التطلعات اإليرانية يف
املنطقة والسعي لتعزيز نفوذها باتخاذ مختلف الوسائل•
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أخبار الشركات

طائرتا نقل عمالقتان إضافيتان متعددتا
األدوار من طراز  KC-30Aلسالح اجلو
امللكي األسرتايل

من املقرر أن تشرتي الحكومة األسرتالية طائريت نقل عمالقتني إضافيتني متعدديت األدوار من طراز KC-30A
لخدمة سالح الجو املليك األسرتايل ،ومن املقرر تسليم الطائرتني يف عام  2018حيث ستمثالن إضافة كبرية إىل
قدرات سالح الجو املليك األسرتايل يف مجال إعادة تزويد الطائرات بالوقود أثناء الطريان.
وق��د وقعت وزارة الدفاع األس�ترالية ع�لى ملحق محدث لعقد الرشاء الحايل املوق��ع مع رشكة Airbus
 Defence and Spaceلرشاء الطائرتني املذكورتني ومناقش��ة التفاصيل الخاصة بالتكلفة التي ستبلغ حوايل
 408ماليني دوالر أسرتايل.
ً
وتتمتع كل طائرة من الطائرتني املذكورتني بالقدرة عىل حمل أكرث من  100طنا من الوقود ،وميكنها تفريغ
الوقود عن طريق استخدام خرطوم التموين الجوي  Aerial Refuelling Boom Systemالذي يبلغ طوله
 17مرتا ً أو جهازي تفريغ .two hose-and-drogue refuelling pods
وتس��تطيع الطائ��رة متوين عدة طائ��رات مختلف��ة مث��ل  F/A-18A/B Hornetsو F/A-18F Super
 Hornetsو  E-7A Wedgetailو  C-17A Globemastersوالطائرات األخرى من طراز .KC-30A
ومن املقرر مستقبالً أن تستطيع الطائرة متوين طائرات أخرى مثل EA-18G Growler, P-8A Poseidon
 and the F-35A Joint Strike Fighterوهو ما يُعد نقلة نوعية من حيث زيادة قدرة هذه الطائرات عىل
التحليق والبقاء يف الجو لساعات ومسافات أطول.
وتواصل الطائرة  KC-30Aلعب دور مهم يف منطقة الرشق األوسط يف إطار "عملية أوكرا" Operation
 OKRAوهو ما يس��مح لها بتموين عدد متزايد من الطائرات األسرتالية املقاتلة وطائرات قوات التحالف.
ومنذ ش��هر سبتمرب عام  2014قامت الطائرة  KC-30Aالتي جرى نرشها يف إطار العملية املذكورة بتفريغ
أكرث من  10.800طناً من الوقود.
وس��تتمركز الطائرتان اإلضافيتان يف قاعدة آمربيل التابعة لس�لاح الجو املليك األسرتايل ،وهو ما يزيد عدد
أسطول السالح من طائرات  KC-30Aإىل سبع طائرات.
16
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شركة  DCIتشرف
على تدريب أول
دفعة من مشغلي
الغواصات الهندية
أعلنت رشكة  DCIعن إبرام عقد مع ترسانة
بناء السفن الهندية Indian state shipyard
Mazagon Docks Limited MDL
لتدري��ب أول طاق��م من طاقمي التش��غيل
الهنديني املس��ؤولني عن تش��غيل الغواصات
من نوع "س��كوربني" SCORPENE type
 submarinesوستقوم رشكة  DCIبتدريب
 100بحار (مبع��دل  36بحارا ً للطاقم الواحد،
وطاق��م بديل وبعض املدرب�ين الهنود الذين
سيكونون قادرين عىل تدريب الطاقم التايل).
وم��ن املقرر أن تبدأ هذه ال��دورة التدريبية
التي تستمر ملدة  22شهرا ً يف الهند .
وس��يتم تنفيذ ال��دورة التدريبية املذكورة
عىل اليابس��ة ث��م عىل م�تن أول غواصة من
الغواصتني التي بنتها رشكة  MDLيف مومباي،
وهي يف املرىس ويف البحر .وس��يتم استخدام
ه��ذه الف�ترة التجريبي��ة يف ه��ذه ال��دورة
التدريبية تبعا ً للمستويات واملعايري القياسية
املعمول بها يف البحرية الفرنسية حاليا ً.
وس��تقوم رشك��ة  MDLبتخصي��ص طاقم
مكون من تس��عة أف��راد يف مومب��اي تكون
مهمته نق��ل الخربة الفني��ة املتعلقة بكيفية
تش��غيل الغواصات الحديثة .ورصح العميد
بح��ري األم�يرال برون��و نييل ،مدي��ر رشكة
 ،DCI-NAVFCOب��أن "العق��د املذك��ور
س��يجعل رشكة  DCIقادرة عىل متكني سالح
البحرية الهندي من تش��غيل الغواصات من
نوع "س��كوربني" التي أرشفت رشكة DCNS
ع�لى تصميمها .وتعترب تل��ك الغواصات بكل
تأكيد أفض��ل الغواصات التقليدي��ة الحالية
من حيث كفاءة التش��غيل .كام تعترب الخربة
الفنية الفرنس��ية التي س��تنقلها فرنس��ا إىل
س�لاح بحري كبري مثل سالح البحرية الهندي
مؤرشا ً ودليالً عىل الثقة املتبادلة بني الجانبني
الفرن�سي والهندي ،األمر الذي من ش��أنه أن
يعزز العالقات االس�تراتيجية التي تجمع بني
فرنسا والهند".

شركة  Elbitتستحوذ على شعبة املعلومات السربانية واالستخباراتية
التابعة لشركة NICE Systems
أعلنت رشكة  Elbitمؤخ��را ً أنها أنهت اإلجراءات
الخاصة باالستحواذ عىل شعبة املعلومات السربانية
واالس��تخباراتية التابعة لرشكة ،NICE Systems
وه��ي الش��عبة الت��ي اس��تحوذت عليه��ا رشكة
 ،CYBERBITإحدى ال�شركات الفرعية التابعة
لرشك��ة  ،Elbit Systemsوالت��ي جرى تأسيس��ها
مؤخرا ً بهدف دمج أنشطة رشكة Elbit Systems
املتعلق��ة بأس��واق املعلوم��ات االس��تخباراتية
السربانية واألمن السرباين (اإللكرتوين).
وتق��در قيمة هذا االس��تحواذ ،الذي أُعلن عنه
يف ش��هر مايو املايض ،بحوايل  157.9ماليني دوالر،

منه��ا  117.9ماليني دوالر نقدا ً و  40مليون دوالر
عىل شكل أرباح مستقبلية.
وتعت�بر رشك��ة  Elbit Systemsرشك��ة عاملية
تعم��ل يف مجال التكنولوجي��ا عالوة عىل مجاالت
عديدة أخرى مثل الدفاع واألمن الداخيل والربامج
التجارية عىل مس��توى العامل .كام تعمل الرشكة،
التي تضم رشكة  Elbit Systemsوالرشكات التابعة
لها ،يف مج��ال الفضاء واألنظم��ة الربية والبحرية
والقيادة والتحكم واالتصاالت والحواس��ب اآللية
وجمع املعلومات واملراقبة واالس��تطالع C4ISR
وأنظمة الطائ��رات اآللية (غري املأهولة) واألجهزة

اإللك�ترو – برصي��ة املتقدم��ة وأنظم��ة الفضاء
اإللك�ترو – برصي��ة وأنظمة الح��رب اإللكرتونية
 EW suitesوأنظمة معلومات اإلش��ارة ووصالت
املعلومات وأنظمة االتصاالت واألنظمة الالسلكية
واألنظمة املعتمدة عىل الش��بكات السربانية .كام
ترك��ز الرشكة أيضا ً عىل تحدي��ث األنظمة الحالية
وتطوير تقنيات جدي��دة يف مجال الدفاع واألمن
الداخيل والتطبيق��ات التجارية وتقديم مجموعة
متكامل��ة م��ن خدم��ات الدع��م املختلف��ة مثل
التدريب وأجهزة املحاكاة .simulation systems

شركة  General Dynamics NASSCOتبدأ العمل يف إنتاج سفينة
صهريجية SEA-Vista Product
بدأت رشك��ة  ،General Dynamics NASSCOوهي
إح��دى ال�شركات الفرعي��ة اململوكة بالكام��ل لرشكة
 ،General Dynamicsيف بناء ثاين سفينة صهريجية من
بني ثالث س��فن مخطط لها يصل وزنها وهي فارغة إىل
 40ألف طناً وتصل س��عتها إىل  330ألف برميل لخدمة
رشك��ة  ،SEA-Vista Newbuild III LLCوهي إحدى
ال�شركات الفرعية التابعة لرشكة SEACOR Holding
 .Incوميكن تحويل كل س��فينة بحيث تستوعب الغاز
الطبيعي املسال ،وسيجري بناؤها يف ترسانة بناء السفن
التابعة لرشكة  NASSCOيف س��ان دييجو طبقاً ألحكام
قانون .Jones Act
ورصح كيف��ن جرين��ي ،نائب رئي��س مجلس اإلدارة
ومدير عام رشك��ة ،General Dynamics NASSCO
بقول��ه "يرسن��ا أن نب��دأ يف بناء ثاين س��فينة صهريجية

عمالقة طبقاً ألحكام قانون  Jones Actلخدمة عمالئنا
الكرام .وتود رشك��ة General Dynamics NASSCO
أن تؤك��د التزامه��ا ببناء أفض��ل الس��فينة الصهريجية
العمالقة م��ن الناحيت�ين االقتصادي��ة والبيئية ألحكام
قان��ون  .Jones Actوتأيت الس��فن املزمع بناؤها لتثبت
التزام الرشكة بهذا التوجه".
وتعترب هذه الس��فن الجديدة الت��ي يصل طولها إىل
 610أق��دام اس��تمرار لتصمي��م الس��فينة الصهريجية
العمالق��ة  ،ECO MR Tankerاألمر الذي يعني زيادة
ترش��يد الوقود واس��تخدام أحدث املكون��ات والعنارص
الصديق��ة للبيئة مث��ل "نظام معالجة املي��اه" Ballast
 Water Treatment Systemوتقليل االنبعاثات الضارة
بالبيئة.
وق��د أرشف ع�لى تصميم هذه الس��فن الصهريجية

العمالقة رشك��ة  ،DSECوهي إحدى الرشكات الفرعية
التابعة لرشكة "دايوو لبناء الس��فن والهندسة البحرية"
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
 DSMEيف مدينة "بوس��ان" يف كوريا الجنوبية .ويتميز
التصمي��م الذي وضعته رشك��ة  DSEC's ECOبزيادة
ترش��يد الوقود ع��ن طريق اس��تخدام ع��دة مكونات
وعن��ارص مثل املحرك الرئي�سي G-series MAN ME
 slow-speed main engineذي الرسع��ة البطيئ��ة
والبدن الخارجي املعزز وس��تتميز الس��فن الصهريجية
العمالقة املزم��ع بناؤها بإمكانية تعديلها تبعاً للحمولة
وإمكانية استخدام محركات مزدوجة مساعدة ،باإلضافة
إىل القدرة عىل اس��تيعاب النظام املستقبيل الذي يعمل
بالوق��ود والغ��از الطبيع��ي املس��ال LNG fuel-gas
 systemوالخزانات اإلضافية.
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أخبار الشركات

نظام  Legion Podمن إنتاج شركة لوكهيد مارتن يجري أول اختبار جوي
انته��ى نظ��ام  Legion Podالذي أنتجته رشك��ة لوكهيد
مارت��ن من إجراء أول اختبار جوي له ،حيث نجح يف تتبع
رشكة لوكهي��د مارتن عدة أهداف مجوقل��ة أثناء وجوده
ع�لى منت طائرة من ط��راز  F-16يف "فورت وورث" بوالية
تكساس األمريكية.
وقد ج��رى وض��ع النظام املذك��ور عىل م�تن الطائرة
املذك��ورة دون إج��راء أي نوع من التعديالت ،س��واء من
حيث األجهزة أو الربمجيات ،ع�لى الطائرة .واملقرر إجراء
املزيد من التج��ارب عىل منت طائرات F-16 and F-15C
عىل مدار العام الحايل.
ورصح ب��ول ليمو ،نائ��ب رئيس رشك��ة لوكهيد مارتن
لشؤون التحكم يف النريان ،بأن " نظام  Legion Podعبارة
ع��ن نظام جاهز لإلنت��اج ذي أجهزة استش��عار متعددة،
ويتميز بأدائه الفائق وقلة مخاطره عالوة عىل رخص مثنه
بالنسبة إىل الطائرات الحربية املقاتلة اليوم".
والنظام م��زود بجهاز استش��عار من ط��راز IRST21
يعمل باألش��عة تحت الحمراء وم��زود أيضاً بتقنية تجهيز

البيان��ات .ويتميز النظام بقدرته عىل رصد وتتبع األهداف
املجوقل��ة مبنته��ى الدق��ة والوض��وح .كام يتمي��ز النظام
بإمكانية اس��تيعاب أجهزة استشعار إضافية دون إجراء أي
تعديالت مكلفة سواء عىل النظام أو الطائرة التي تحمله.
ويتوافر نظ��ام  Legion Podيف الوق��ت الحايل لتلبية
متطلب��ات برنامج الطائرة  F-15Cالعامل باألش��عة تحت

الحمراء التابع لسالح الجو األمرييك والخاص مبهام البحث
واإلنقاذ .ويش��مل الربنامج رصد األه��داف البعيدة املدى
وتتبعها عىل نطاق جغرايف واس��ع ،ويتميز مبرونة تصميمه
ونظام��ه املفتوح الذي ميك��ن النظام من تقديم حزمة من
القدرات واإلمكانيات التي تس��اعد الطائرات العس��كرية
وغري العسكرية عىل حد سواء.

شركة  Airbus Defence and Spaceتكشف النقاب عن النظام Wel2Go
طرح��ت رشك��ة  Airbus Defence and Spaceمؤخرا ً مجموع��ة جديدة من خدمات
اتص��االت األق�مار الصناعي��ة الحربية لخدم��ة أفراد الجي��ش الربيط��اين .ويعترب نظام
االتص��االت املتحرك الجديد جزءا ً م��ن "أنظمة االتصاالت الحربية يف كل مكان Welfare
 " Communications Everywhere WelComE servicesالتي تؤمنها وزارة الدفاع
الربيطاني��ة ،وهي عبارة عن ثالثة أجهزة رئيس��ية تلبي متطلبات املس��تويات املختلفة
النتشار القوات وتوزيعها.
ي��أيت جهاز االتصاالت الصغ�ير  Wel2Go Small solutionعىل ش��كل عبوة خفيفة
ال��وزن ميكن حملها عىل الظهر ،وهو يضم وحدة صغرية قابلة لالنتش��ار مهمتها تحقيق
االتصال الصويت  private VoIPبطريقة ميكن االعتامد عليها وش��بكات األقامر الصناعية
وش��بكات املعلومات .وميكن نرش هذا الجهاز وتعديله يف أقل من خمس دقائق ،ويعترب
ح�لاً مثالياً عند نرش أكرث م��ن  60فردا ً يحتاجون إىل اتصاالت تتوافر فيها عوامل الرسعة
واملرونة معا.
أما بالنسبة لجهاز االتصاالت املتوسط  Wel2Go Medium solutionفهو عبارة عن
جهاز ذي عدس��ة صغرية للغاية Very Small Aperture Terminal (VSAT) system
وميك��ن نرشه برسعة ونقله جوا داخل إحدى الحقائب .ويعترب هذا الجهاز صغري الحجم
وخفي��ف الوزن نس��بيا ،وقادر عىل تقديم الخدمة ألكرث من  300مس��تخدم ،كام يتميز
بس��هولة تركيبه وتش��غيله .ويعترب هذا الجهاز مناس��باً متاماً لتحقيق املكاملات الهاتفية
الش��خصية  private VoIPوتحقي��ق االتصال الالس��ليك عند االتصال الش��خيص داخل
املعسكرات املؤقتة ،وميكن نقله بسهولة إىل قاعدة العمليات التالية.
أما بالنس��بة إىل الجهاز الثالث الكبري  Wel2Go Largeفهو عبارة عن وس��يلة اتصال
ثابتة  full fixed VSAT connectivityلخدمة قواعد العمليات الدامئة وش��به الدامئة.
ويؤمن هذا الجهاز مستويات عالية من املوجات والوظائف التي تلبي متطلبات االتصال
الش��خيص لحوايل ألف ش��خص عن طريق خدم��ات "اإلنرتنت كافي��ه" Internet Café
 facilitiesوال��واي فاي .وميكن نقل الجهاز كوحدة متكاملة داخل حاويات الش��حن ،ما
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يجعله جاهزا ً للنرش كشبكة واسعة لتغطية املعسكر ككل يف أي مكان من العامل تقريباً.
ورصح س��تيف كييل ،مدير خدم��ات أجه��زة  WelComE Serviceبرشكة Airbus
 Defence and Spaceب��أن الرشك��ة "صممت هذه األجهزة لتس��هيل عملية االتصاالت
الصوتية واملعلوماتية ،األمر الذي يش��كل دعامً حقيقياً للقوات واألفراد اآلخرين العاملني
املتمركزين خارج الوطن".

شركة  Drone Aviationتتلقى أمر شراء من شركة  BAEلشراء نظامي
البالون WASP
أعلنت رشكة  ،Drone Aviationوهي رشكة متخصصة
يف تطوي��ر البالون��ات  aerostatsاألخف م��ن الهواء
والطائ��رات اآللية الت��ي ميكن التحك��م فيها ،أعلنت
مؤخ��را ً أن رشك��ة ،Drone Aviation Corp. DAC
إح��دى الرشكات التابعة لها ،تلقت أمر رشاء من رشكة
 ،BAE Systemsاملقاول الرئييس للحكومة األمريكية،
للحصول عىل قطع الغيار والخدمات املتعلقة بتطوير
ودعم نظام��ي البال��ون WASP aerostat systems
اللذين ميتلكهام ويرشف عىل تشغيلهام مخترب املعارك
التاب��ع لقيادة الدف��اع الفضايئ والصاروخ��ي التابعة
للجي��ش األمرييك الس��تخدامهام يف تدريب��ات وزارة
الدفاع القادم��ة .وتهدف هذه التحديثات والخدمات
إىل زي��ادة قدرة نظامي البال��ون التكتيكيني WASP

 aerostat systemsعىل الحمولة من أجل دمج األمنة
اإللكرتونية الالس��لكية املتخصص��ة واألجهزة البرصية
املتط��ورة ونظ��ام االتصاالت الذي طورت��ه رشكة L-3
 Communication Systems-Westومبوج��ب عقد
موقع بني رشكت��ي  DAC and L-3 CS-Westبدأت
إحدى مجموع��ات العمل يف وضع خط��ة دمج فنية
تش��مل استخدام التقنيات الجديدة يف نظامي البالون
التكتيكيني  WASP aerostat systemsوالتعاون معاً
يف تسويق املنتج الجديد.
وم��ن املق��رر أن ترك��ز مجموعة العم��ل اللتني
ش��كلتهام رشكت��ا  DAC and L-3 CS-Westعىل
تحديث نظام  WASPعن طريق اس��تخدام نظام
املراقب��ة التكتي�كي للتصوي��ر باس��تخدام األنظمة

اإللكرتو – برصية واألشعة تحت الحمراء electro-
optical and infrared (EO/IR) imaging
 tactical surveillance systemباإلضاف��ة إىل
حزمة االتصاالت التي طورتها رشكة ،L-3 CS-West
وذل��ك بهدف تأمني صور فيديوي��ة عالية الوضوح
لألنظمة املنصوبة عىل األرض مثل جهاز االستقبال
الفيديوي املتط��ور للعمليات البعيدة الذي طورته
رشكة  L-3 CS-Westومن املتوقع أن يتم تس��ليم
نظام  WASPاملعزز ومكوناته إىل الجيش األمرييك
يف شهر يوليو عام  ،2015وسيتم نرش النظام يف أحد
التدريبات العسكرية التي تستغرق شهرا ً من أجل
اس��تعراض القدرات القتالية املعززة لنظام WASP
الالسليك.

شركة  Saabتتلقى أمر شراء بقيمة  270ماليني كرونة سويدية لبيع
أنظمة صواريخ RBS 70 system
تلق��ت رشكة  Saabمؤخرا ً أمر رشاء بقيمة  270ماليني كرونة
س��ويدية لتوريد أنظمة صواريخ  RBS 70 systemومعدات
إضافية عالوة ع�لى خدمات التدريب .وم��ن املقرر أن يبدأ
تسليم الصواريخ املذكورة خالل عامي  2015و .2016
وتش��مل صفقة رشك��ة  Saabمن أنظم��ة صواريخ الدفاع
الجوي القص�يرة املدى املنصوبة عىل األرض وأنظمة صواريخ
 RBS 70 systemباإلضاف��ة إىل النظ��ام الصاروخ��ي املعزز
 enhanced RBS 70 NGويتمتع النظام الصاروخي RBS
 70 systemبس��جل حافل وممتاز يف األسواق العاملية بدليل
تس��ليم أكرث م��ن  1600قاذف صاروخي وأك�ثر من  17ألف
صاروخ ل  19دولة.
ورصح يورجن جوهانس��ون ،مدير Saab business area
 ،Dynamicsب��أن "أحد عمالئنا الذين يس��تخدمون أنظمة
صواريخ  RBS 70 systemتقدم بطلب لرشاء مزيد من هذه
الصواري��خ .وثب��ت هذا الطلب مدى ثق��ة العمالء يف النظام
الصاروخي  RBS 70 systemعالوة عىل الجودة العالية التي
تتمتع بها منتجاتنا وخدماتنا املساندة".
وأض��اف أن " النظام الصاروخ��ي  RBS 70 systemعبارة
عن نظام حديث يتمتع بعمر افرتايض طويل .ويتزايد كل يوم
عدد العمالء الذين يكتش��فون مدى مرونة تصميم الصاروخ
الذي يتيح إمكانية تحديثة بصورة مستمرة".
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حوار

كيفية مكافحة الهجوم اإللكرتوين (السرباين)
ما زالت املوارد البشرية أخطر نقطة ضعف يف أي هجوم إلكرتوين
يعترب األمن اإللكرتوين (السرباين) من أكرث القضايا الراهنة أهمية وإلحاحاً،
حيث يثبت قراصنة املعلومات اإللكرتونية (السربانية) يوماً بعد يوم قدرتهم
عىل تحقيق مستويات عالية من الخربة الفنية عن طريق التخطيط الدقيق
واإلعداد الجيد لعملياتهم املشئومة .ويوضح  ،Guy Meguerرئيس
وحدة األمن اإللكرتوين (السرباين) برشكة Airbus Defence and
 Spaceيف منطقة الرشق األوسط ،يف مقابلة أجرتها معه مجلة «درع
الوطن» كيفية مواجهة تلك التحديات السربانية مواجهة مبارشة.

حوار :شاكا برامود
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ه��ل ميكنك��م أن تحدثونا ع��ن خربتكم فيام
يتعلق بكيفية مواجهة التحديات اإللكرتونية
(السربانية) التي تواجهها الرشكات واملؤسسات
يف الوقت الراهن؟
تش��هد التهديدات اإللكرتونية (الس�برانية) تطورا ً
مس��تمرا ً يف حقيقة األم��ر ،بدلي��ل أن العمليات
اإللكرتونية (السربانية) أصبحت أكرث انتشارا ً وأكرث
تط��ورا ً ،وأصبح أثرها عىل الرشكات واملؤسس��ات
التجارية أشد خطورة.
وترمي عمليات الهجوم (اإللكرتوين) الس�براين
إىل تحقي��ق عدة أه��داف مختلف��ة يف آن واحد
مث��ل التخري��ب والتجس��س وارت��كاب الجرائم
اإللكرتونية (السربانية) عىل سبيل املثال ال الحرص.
وتتزاي��د عملي��ات الهجوم (اإللكرتوين) الس�براين
يوم��ا ً يع��د يوم ،وهو م��ا ينطبق ع�لى عمليات
الهج��وم (اإللكرتوين) الس�براين التي يتم تنفيذها
بهدف التجس��س بص��ورة خاص��ة ،وذلك بغرض
اخرتاق ش��بكة تقنية املعلومات ل��دى الرشكة أو
املؤسس��ة بهدف رسقة أكرث املعلومات حساسية
مثل االس�تراتيجيات واملعلومات التجارية واملالية
وبراءات االخرتاع.
وق��د نجح منفذو عملي��ات الهجوم اإللكرتوين
(السرباين) يف اكتساب مستويات عالية من الخربة
الفنية بصورة متزايدة عن طريق التخطيط الدقيق
واإلعداد الجيد ،ويف ظ��ل هذه التهديدات يتعني
ع�لى أنظمة دفاعاتنا اإللكرتونية (الس�برانية) أن
تتطور بصورة كبرية ومستمرة عىل كل املستويات.
وتطرح رشك��ة Airbus Defence and Space
عرضا ً ش��امالً يغطي الخدمات األمنية املتخصصة
يف مج��ال تقنية املعلوم��ات والحل��ول املتعلقة
بالدفاع��ات اإللكرتوني��ة (الس�برانية) واملنتجات
املوثوق بها الخاصة باملرافق األساسية ،ويبدأ األمن
اإللكرتوين (السرباين) بتحديد مهام اإلدارة وتنفيذ
الضوابط والقواعد القياس��ية واملعيارية وتحديد
نقاط الضعف وحامية األصول واملمتلكات الحيوية
الالزمة الستمرار عمليات الرشكة أو املؤسسة ،وقد
نجح خرباؤنا اإللكرتونيون (السربانيون) يف اكتساب
خربة كبرية يف مجال تأمني املعلومات ،التي يُطلق
عليها أيضا ً اس��م «أمن املعلوم��ات» ،ويتمتعون
بقدرة عالية عىل تقديم الخدمات الالزمة املتعلقة
بكافة القضايا األمنية.
وتعم��ل «مراك��ز عملي��ات الدفاع الس�براين»
 CDOCsلدين��ا عىل تطبيق أعيل املس��تويات
واملعايري األمنية عىل القطاعات الحكومية والخاصة
وحامية الش��بكات الحساسة ومراقبتها وضامنات
التعامل مع أي حادث بالرسعة والجودة الالزمني.
هذا بإالضافة إىل أجهزة وأدوات التحقيق املتطورة
املتعلقة بكيفية تحديد الفريوس الدخيل واحتواء

من الضروري
مراقبة استخدام
اإلنرتنت والتحكم
فيها عن طريق
تطبيق سياسة
حازمة ومتشددة
حتدد املواقع
املسموح بها بكل
وضوح
تأثريه وإعادة العمليات إىل وتريتها املعتادة.
ولدينا مجموعة كبرية ومتكاملة من الخدمات
املتعلق��ة بتش��فري املعلوم��ات من أج��ل خدمة
التطبيقات واالستخدامات العسكرية ،األمر الذي
يتيح إمكانية إرسال معلومات عىل أعىل قدر من
الرسية بحيث ال ميكن اخرتاقها أو قرصنتها.
يعترب نظ��ام  Stormshield solutionالذي
أنتجته رشكة Airbus Defence and Space
م��ن أب��رز األنظم��ة األوروبي��ة املعروفة يف
ع��امل الجيل التايل من الش��بكات اإللكرتونية
واملنتج��ات املتعلقة بأم��ن املعلومات .فإىل
أي حد تعتقد أن هذا النظام قادر عىل تلبية
متطلبات األمن اإللكرتوين (السرباين) يف دول
الخليج العريب؟
إن تأم�ين املرافق واملنش��آت الحيوية مبا يجعلها
«مص��در ثق��ة» فرض علين��ا رضورة أن يش��مل
خط إنت��اج أنظم��ة  Stormshieldأكرث األجهزة
وتطبيق��ات الربمجيات الحديثة ابت��كارا ً مبا يعزز
قدرة الرشكات واملؤسسات عىل حامية الشبكات
والخ��وادم (س�يرفرز) .وال تختل��ف العملي��ات
الهجومي��ة ونقاط الضعف يف دول الخليج العريب
عنه��ا يف أي منطق��ة أخ��رى من مناط��ق العامل.
فالتقني��ات الخاصة بتكنولوجي��ا املعلومات هي
نفس التقنيات ،ولذلك فإن املنتجات التي نطرحها
يف أوروبا تعترب مناس��بة متاما ً لحامية الش��بكات
اإللكرتونية يف منطقة الخليج العريب.
وقد تتفاوت األهداف بحكم أن الخليج العريب
منطق��ة معروف��ة بقطاعاتها يف مج��ال املصارف
والطاق��ة الت��ي تعترب حيوي��ة ومهمة بالنس��بة

القتصاده��ا الوطني ،ولكن ط��رق الحامية تظل
نفس الطرق.
فف��ي عا م  2014أطلقت رشك��ة �Airbus De
 fence and Spaceجي�لاً جدي��دا ً م��ن الحلول
الخاصة بحامية الش��بكات اإللكرتونية مثل نظام
 Stormshield Network Securityوه��و عبارة
عن خ��ط إنتاج جديد من املنتج��ات التي تعترب
مكملة لنظ��ا م �Stormshield Network Secu
( rityحامي��ة محطات العمل ض��د أي تهديدات
اعتيادي��ة غري معروف��ة) ونظ��ام Stormshield
( Data Securityحامية البيانات) ،ومن ثم تأمني
الحامية الكاملة والش��املة للرشكات واملؤسسات
املستهدفة بالتهديدات اإللكرتونية (السربانية).
عىل مدار الس��نوات األخ�يرة أدت الهجامت
اإللكرتوني��ة (الس�برانية) مث��ل  Stuxnetو
 Flameإىل زي��ادة الوع��ي ال��دويل بنق��اط
الضعف وأوجه القصور التي تعانيها املنشآت
واملراف��ق القومي��ة الحيوي��ة يف معركتها ضد
التهدي��دات اإللكرتوني��ة (الس�برانية) ويف
مقدمته��ا «التهدي��دات امللح��ة املتقدم��ة»
 APTsوميك��ن أن تكون دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربي��ة الغنية بالنفط مهددة
بصورة خاصة ،فكيف ميكن حاميتها؟
أصبحت املنش��آت القومية الحيوية مثل محطات
إنتاج النفط وشبكات توزيع املاء والكهرباء معرضة
لتهديدات متزايدة من جانب العمليات الهجومية
اإللكرتونية (السربانية) املتقدمة .وبالنظر إىل الدور
الحيوي الذي تؤديه مثل هذه املنش��آت يف تسيري
ش��ؤون حياة املجتمع املدين ،يعت�بر تأثري الهجوم
اإللك�تروين (الس�براين) وتداعيات��ه خط�يرا ً ،ورمبا
أدى إىل خس��ائر مالية واسرتاتيجية .ويعد فريوس
 Shamoonأك�ثر خطورة من فريويس  Stuxnetو
 ،Flameوأن��ه دليل حي عىل م��دى خطورة هذا
النوع من الهجوم وتداعياته عىل الحياة اليومية.
وقد أصبحنا كل يوم نكتش��ف مزيدا ً من هذه
العمليات ومزيدا ً من الحلول الوسط واملواءمات.
وتثب��ت «التهدي��دات امللحة املتقدم��ة» APTs
مدى هشاش��ة منش��آتنا ومرافقنا التحتية ومدى
ضعفه��ا .ويجمع كل هذه التهديدات ،التي تعترب
أكرث تعقيدا ً وخطورة من مجرد كونها فريوس��ات،
قاسم مشرتك أعظم هو وجود خطة معدة إعدادا ً
جيدا ً للتنفيذ ،حيث يتح��رى القراصنة (الهاكرز)
ع��ن خلفية الرشك��ة أو املؤسس��ة ،ومن ثم وضع
االسرتاتيجية املناسبة للهجوم وزرع أدواتهم طبقا ً
لخطة عمل محكمة .ويحتفظ الهاكرز ،الذين يتم
تقس��يمهم إىل مجموعات يت��م تكليف كل منها
مبهمة محددة ،بوجودهم داخل املنشآت واملرافق
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حوار
األساس��ية لفرتات زمنية طويلة بهدف استخالص
أكرب قدر ممكن من املعلوم��ات .ويف ظل انعدام
الحامية الالزمة للمعلومات ،ال يتم اكتشاف هذه
الهجامت إال مبحض الصدف��ة وبعد فوات األوان،
وبع��د أن يكون ال�ضرر قد وقع وتف�شى بصورة
واضحة.
ومع تطور منطقة الرشق األوس��ط ومنوها يوما ً
يع��د يوم تتع��رض الرشكات واملؤسس��ات العامة
والخاص��ة املس��ؤولة عن هذا النم��و للمزيد من
التهديدات الصعبة .لذلك ،فإن من الرضوري تأمني
الحامية الكافية لهذه الرشكات واملؤسس��ات ضد
هذه التهديدات.
ويعتق��د الكثريون أن��ه إذا ج��رى تزويد هذه
الرشكات واملؤسس��ات بالربامج الخاصة مبكافحة
الفريوس��ات وج��دران الن��ار (برام��ج مكافح��ة
الفريوس��ات) واالخ�تراق ف��إن أنظمتها س��تكون
مأمونة مبا يكفي لنسيان موضوع التهديدات متاما ً،
وهو تصور مغلوط ومل يع��د يعكس واقع الحال.
من املؤك��د أن التطبيقات وج��دران النار (برامج
مكافحة الفريوس��ات) رضورية لرصد والتصدي لـ
 % 80من هذه الهجامت ،ولكن الـ  % 20الباقية
هي األكرث خطورة واألكرث تطورا ً وتعقيدا ً بس��بب
قدرتها عىل تجاوز مستوى الحامية األول هذا.
ويتمث��ل الح��ل الش��امل يف الجم��ع بني عدة
حلول مختلفة قادرة عىل التعامل مع التهديدات
املختلفة:
• الخطوة األوىل هي االس��تعانة مبجموعة من
األجهزة بهدف تأمني الحامية الالزمة.
• باإلضافة إىل برامج مكافحة الفريوسات anti-
 virusم��ن ال�ضروري حامية الخ��وادم servers
ومحط��ات النش��غيل  workstationsعن طريق
منظمة أمنية متكاملة.
• م��ن ال�ضروري مراقب��ة اس��تخدام اإلنرتنت
والتحك��م فيها عن طريق تطبيق سياس��ة حازمة
ومتشددة تحدد املواقع املسموح بها بكل وضوح
(أي عن طريق وضع قوائم بيضاء/سوداء).
• البد من مراقبة بواب��ات اإلنرتنت عن طريق
عمليات التفتيش الدقيقة.
• س��يقوم «مرك��ز العمليات األمني��ة» SOC
بتقديم اس��تعراض ميداين واضح يحدد مس��توى
التهديد الحقيقي والسامح ألفراد التشغيل بإدارة
التعامل مع الواقعة يف الوقت املناسب وبالكفاءة
املطلوبة.
• يجب تجهيز الرشكات واملؤسسات الحساسة
بأدوات تحقيق وتحر متقدمة وإعداد املعلومات
االستخباراتية اإللكرتونية (السربانية) مسبقا ً تحسبا ً
ألي ظروف طارئة.
وق��د ضخ��ت رشك��ة Airbus Defence and
22
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نظام االستشعار Keelback Net cyber sensor
 Spaceاستثامرات ضخمة من أجل تطوير الحلول
املناسبة القادرة عىل التعامل مع كافة التهديدات
املش��ار إليها آنفا ً ،ولكن التجربة أثبتت أن املوارد
البرشية ما زالت أكرب نقطة ضعف .ونحن نعتقد
أن أم��ن املعلومات يب��دأ بوج��ود إدارة واضحة
وسياسة أمنية عامة ميكن مشاركتها وتطبيقها عىل
مستوى الرشكة أو املؤسسة ككل.
ويعترب زيادة الوعي لدى القيادة العليا للرشكة
أو املؤسسة من بني املتطلبات األخرى التي يجب
توافره��ا لحامية أمن املعلوم��ات .وميكن تحقيق
ذلك عن طريق عقد اجتامعات مع كبار املديرين
التنفيذيني وأعضاء مجالس اإلدارات من أجل تركيز
انتباههم عىل اس��تمرار العمل داخ��ل الرشكة أو
املؤسسة ،وتخصيص املوارد املالية الالزمة لتفادي
مثل هذه املخاطر.

أمنية واضحة ومفهومة لجميع العاملني.
• فحص «التهديدات امللحة املتقدمة» APTs
بص��ورة دورية (أي تش��خيص التهديدات) :وهذا
يعني عدم وجود أي فريوس خامل يف حالة نشطة
داخل نظام تقنية املعلومات والش��بكات .ويقوم
الخرباء بتحليل سلوك األجزاء الحساسة املختلفة،
عىل أن يكون هذا التحليل مدعوما ً مبنهجية عمل
وبالدورات املناسبة.
• ب��دء عملي��ة التح��ري والتدقي��ق إذا بدا أن
الش��بكة تتعرض للخطر ،وذلك عن طريق إجراء
تحقي��ق دقيق لتحليل الهج��وم وتحديد طبيعته
وتقييم األرضار املتوقعة.
• تحديد كل املؤرشات الدالة عىل الهجوم ،وذلك
عن طريق االستعداد لبدء عملية «التنظيف».
• الع�لاج ،ويكون ذلك عن طريق التخلص من
كاف��ة املؤرشات التي تم اكتش��افها ح��ول وجود
فريوس أو التعرض لهجوم ما .ويجب عمل اإلعداد
الالزم لهذه املرحلة من أجل تنفيذ عملية رسيعة
وناجحة ملنع املهاجمني من تغيري أمنا سلوكهم.
• اسرتداد النظام عافيته ،وذلك عن طريق عمل
املتابعة الالزمة مع العميل يف الوقت املناسب من
أجل تعزيز دفاعاته ،والتأكد من أن النظام قد تم
تطهريه متاما.
• عمل اإلرشاف واملتابع��ة عن بُعد ،وذلك عن
طريق عمل الرقابة الالزمة للكشف عن أي محاولة
أخرى ميكن أن يقوم بها الدخالء واملتطفلون.

تتزايد التهديدات
اإللكرتونية
(السربانية) تطورًا
مع تطور منطقة
الشرق األوسط

طرح��ت رشك��ة Airbus Defence and
 Spaceنظ��ام االستش��عار Keelback Net
 cyber sensorخالل معرض أمن املعلومات
 GISEC 2015ال��ذي انعقد يف ديب .فام هي
مميزات هذا النظام؟
عرض��ت رشك��ة Airbus Defence and Space
نظام استش��عارها اإللكرتوين (الس�براين) الجديد
 Keelback Net cyber sensorخالل معرض أمن
املعلومات  GISEC 2015الذي انعقد يف ديب ولقي
اهتامم عدد كبري من الخرباء واملتخصصني .ويعمل
نظام االستش��عار اإللك�تروين (الس�براين) الجديد

كيف ميكن التأك��د من خلو أجهزة الكمبيوتر
من الفريوس��ات ،وما هو العمل عند التعرض
لهجوم ما يف ظل عدم كفاية مستوى الحامية
وهو الوضع الس��ائد ال��ذي ينطبق عىل عدد
كبري من الرشكات واملؤسسات؟
تنص��ح رشك��ة Airbus Defence and Space
بوضع اسرتاتيجية سباعية املحاور من أجل احتواء
هذا الهجوم بصورة فعالة.
• الوقاية :ويُقصد بها التأكد من وجود سياس��ة

طرحت رشكة  Airbus Defence and Spaceنظام االستشعار  Keelback Net cyber sensorخالل معرض أمن املعلومات  GISEC 2015يف ديب
 Keelback Net cyber sensorعىل مراقبة حركة
تدفق املعلومات بصورة مستمرة ،األمر الذي يتيح
إمكانية رصد واكتش��اف أي عملية اخرتاق مبكرا ً،
ومن ثم دراسة النمط السلويك للفريوس أو الهاكر
داخل الش��بكات التابع��ة للرشكة أو املؤسس��ة،
السيام «اإلشارات الضعيفة» ‘ ’weak signalsالتي
تعترب إش��ارات خفية  ،stealthyومن ثم استحالة
رصدها باستخدام طرق الرصد والكشف التقليدية
املعروف��ة .ومن بني املمي��زات املهمة التي يتمتع
بها نظام االستش��عار اإللكرتوين (السرباين) الجديد
 Keelback Net cyber sensorإمكاني��ة الجمع
ب�ين طرق وإمكانيات التحليل املتعددة من خالل
نظام استش��عار واحد فقط .ويعني هذا األسلوب
املبتك��ر إمكانية رصد واكتش��اف مصدر التهديد
برسع��ة أكرب ،والعمل عىل تجهيز كميات أكرب من
املعلومات يف الوقت نفسه.
وعن��د تركي��ب نظ��ام االستش��عار اإللكرتوين اإلنذار هذا عن طريق استخدام قاعدة معلومات
(السرباين) الجديد  Keelback Net cyber sensorمحدث��ة بصورة مس��تمرة ،ومن ث��م التعامل مع
داخل الش��بكة التابعة للعميل يقوم النظام فورا ً مصدر الخط��ورة طبقا ً للس��يناريوهات املتعلقة
مبراقبة حركة املعلومات وتحديد ورصد التهديدات بكيفية التعامل مع التهدي��دات ،وذلك بالتعاون
وتحليل مؤرشات الفريوس��ات الخفي��ة  stealthyالوثيق مع العميل.
 ،malwareوم��ن ث��م دق ج��رس اإلن��ذار مبكرا ً
كيف ميكنكم التغلب عىل املنافس��ة العاملية،
يف حالة وجود ش��ك يف إمكاني��ة التعرض لهجوم
وما هي عروضكم التسويقية؟
إلكرتوين (س�براين) .ويقوم الخرباء لدى رشك ة �Air
 bus Defence and Spaceبالتعام��ل مع جرس يعترب الخرباء العاملون ل��دى رشك ة �Airbus De

يجب جتهيز الشركات
واملؤسسات
احلساسة بأدوات
حتقيق وحتر
متقدمة وإعداد
املعلومات
االستخباراتية
اإللكرتونية

 fence and Spaceأهم ورقة رابحة بالنس��بة إىل
الرشكة ،ك�ما يعترب األمن بالنس��بة للرشكة مبثابة
«بصمة وراثية»  DNAوتتميز فرق الخرباء بصغر
س��نها وتلقيها الدورات التدريبية املتواصلة حتى
تظ��ل مواكبة ومتابعة ألح��دث التطورات يف هذا
املجال الحيوي .كام تس��تقي أطقم الخرباء خربتها
م��ن خالل التعامل اليومي م��ع الحاالت التي ترد
إليها ،ث��م يقوم كل خبري بنقل خربته الش��خصية
لزمالئه م��ن أجل البقاء عىل تواص��ل مع أحدث
التط��ورات والتوجهات يف عامل اخرتاق الش��بكات
اإللكرتوني��ة (الس�برانية) .كام تعم��ل رشك ة �Air
 bus Defence and Spaceعىل ضخ اس��تثامرات
مالية ضخمة يف مجال البحوث والتطوير من أجل
تطوي��ر الجيل التايل من الحلول واألنظمة األمنية،
واملش��اركة يف عدد كبري من املرشوعات األوروبية
والعاملية.
إن ما مييزنا عن بقية الرشكات األخرى العاملة يف
هذا املجال هو أننا طورنا منتجاتنا الشاملة ،كام أن
لدينا سجالً حافالً كرشكة متخصصة يف مجال دمج
الحلول واألنظمة .وميكننا تلبية متطلبات السوق
م��ن عدة وجوه عديدة مثل تقديم االستش��ارات
الفني��ة املتخصصــــ��ة والخدم��ات وتنفيــــ��ذ
عمليات البيـــع ودمــج األنظمة الكبرية•
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تقارير

 ١١عامــا علــى رحيل « حكيم العرب »

الشـيخ زايــد ســرية عطــاء ومآثـر باقيـــة يف قلــوب األمـــة العربيـــة
يوافق التاسع عرش من شهر
رمضان املبارك ذكرى رحيل
مؤسس دولة اإلمارات العربية
املتحدة وباين نهضتها وعزتها
املغفور له بإذن الله ،الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،طيب الله
ثراه ،الذي ستظل روحه حية
وخالدة يف ذاكرة ووجدان الوطن
واملواطنني ،وقلوب ونفوس األمتني
العربية واإلسالمية ،بعد حياة
مشهودة حافلة بالعطاء ،نذر
خاللها نفسه ،وكرس كل جهده،
وعمل بتفان وإخالص لخدمة
وطنه وشعبه وأمتيه العربية
واإلسالمية واإلنسانية جمعاء،
ونقش سريته يف التاريخ كنموذج
للقيادات امللهمة الحكيمة ،التي
تجمعت وتوحدت قلوب الناس
جميعاً حولها ،وأجمعت عىل
مبادلته الحب والوفاء والوالء
املطلق.
			

اعداد :
الرائد
جميل خميس السعدي
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وقد حفل سجله بصفحات ثرية ناصعة من املنجزات
الوطنية الباهرة التي سطرها التاريخ بأحرف من نور
عىل مدى نحو  66عاماً متواصلة من العطاء يف العمل
الوطن��ي والقومي ،منذ تعيينه حاك�ماً ملدينة العني
يف املنطقة الرشقية يف ع��ام  ،1946إىل توليه مقاليد
الحكم يف إمارة أبوظبي يف الس��ادس من أغس��طس
 ،1966وحتى انتخابه رئيس��اً للبالد بعد إعالن اتحاد
دولة اإلمارات يف الثاين من ديسمرب.1971
لقد وهب زايد نفس��ه لبناء وطنه وخدمة مواطنيه
وتحقيق طموحاتهم وتطلعاته��م يف الحياة الكرمية
الرغدة ،وقاد ملحمة البناء من مرحلة الصفر بإقامة
امل��دارس ون�شر التعلي��م ،وتوفري أرق��ى الخدمات

الصحي��ة ببن��اء أح��دث املستش��فيات والعيادات
العالجي��ة يف كل أرج��اء الوطن ،وإنج��از املئات من
مش��اريع البنية األساس��ية العرصية واملس��توطنات
البرشية التي ش��كلت منظومة م��ن املدن العرصية
الحديثة التي حققت االستقرار للمواطنني.
كام مث ّن العامل ،بتقدير كبري ،الجهود املتصلة لزايد يف
الدعوة إىل نرش ثقافة التسامح والوسطية واالعتدال
يف اإلس�لام ،وإىل الح��وار والتق��ارب ب�ين الثقافات
والحض��ارات واألدي��ان من أجل بناء مس��تقبل آمن
ومزدهر لإلنس��انية .وقد صدم الع��امل وفجع عندما
وق��ع عليه نبأ رحيل زايد كالصاعقة ،ملا يكنه له من
احرتام كأحد الزعامء البارزين يف سامئه.

وراء الحق دامئاً جيش قوي

إن س��عي زاي��د الحثيث وجه��وده مل تتوقف لحظة
من��ذ قي��ام دول��ة االم��ارات العربية املتح��دة لبناء
الجيش الوطني القادر  ،تحس��باً كل طارئ  ،وليكون
هذا الجيش س��ندا ً لالمة العربي��ة .فقد بدأ قبل قيام
االم��ارات وبالتحدي��د منذ تويل الس��لطة يف أبوظبي
بتكوي��ن قوة دف��اع أبوظب��ي  ،وتزويده��ا بأحدث
املع��دات  ،مام جعلها يف فرتة قصرية قوق عس��كرية
ذاتية قادرة عىل املحافظة عىل سيادة البالد .
ولعل من أبرز املراس��يم التي أصدرها س��موه خالل
عملية بناء قوة دفاع أبوظبي املرس��وم الذي صدر يف

دمج القوات
املسلحة خطوة
يف سبيل وحدتها
ومنعتها ولبناء
جيش وطني قوي

عام 1969م  ،بتعني س��مو ويل العهد الش��يخ خليفة
بن زايد رئيس��اً لدائرة الدفاع التي أصبحت فيام بعد
وزارة للدف��اع يف أبوظب��ي .ويف الس��ادس من مايو
1976م ،عق��د مجلس الدفاع األع�لى لدولة االمارات
اجتامعاً برئاس��ة الشيخ زايد  ،حرضه الشيخ راشد بن
سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ،وأسفر االجتامع
عن املوافقة ع�لى دمج القوات املس��لحة لالمارات،
تحت قي��ادة مركزية واحدة ،وعل��م واحد .ويف ذلك
الي��وم أعلن زايد ( أن هذه الخط��وة تعطي القوات
املس��لحة باالمارات دفعة جديدة ،يف س��بل وحدتها
ومنعته��ا ،كام أن عملية دمج الق��وات تعطي لدولة
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االمارات ثقالً كانت تفتقر إليه ،ومل يبخل الشيخ زايد
عىل القوات املسلحة مبختلف اإلمكانيات والطاقات،
وقام بتزويدها بأحدث املعدات.

يوم زايد للعمل االنساين

يف  27م��ن نوفم�بر من ع��ام 2012م ،أصدر مجلس
ال��وزراء يف اجتامعه ال��ذي عقد بدار االتح��اد قرارا ً
بتس��مية يوم التاس��ع عرش من رمضان من كل عام
واملواف��ق لذكرى رحيل مؤس��س الدول��ة املغفور له
بإذن الله ،الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب
الله ثراه» ،بيوم العمل اإلنساين اإلمارايت ،ويف التاسع
عرش م��ن رمضان امل��ايض احتفلت دول��ة اإلمارات
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ثمن العامل بتقدير
ّ
كبري اجلهود
املتصلة لزايد يف
الدعوة إىل نشر ثقافة
التسامح والوسطية
واالعتدال يف اإلسالم

العربي��ة املتحدة بذكرى يوم زايد للعمل اإلنس��اين،
التي صادفت ذكرى رحيل باين الدولة األب املؤس��س
الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان ،طيب الله ثراه.
ويعت�بر ه��ذا الي��وم عالمة فارق��ة يف تاري��خ دولة
اإلمارات العربي��ة املتحدة ،إذ إن هذا االحتفال يعرب
عن مجموعة من اإلنجازات التي حققتها الدولة عىل
صعيد العمل اإلنس��اين من خالل املس��اعدات التي
تقدمها للدول والشعوب األخرى.
فقد قام��ت دولة اإلمارات خالل الس��نوات املاضية
بالعدي��د م��ن املب��ادرات اإلنس��انية العاملي��ة التي
تخدم وتعزز قدرات املالي�ين من البرش من الرشائح
املستهدفة يف العديد من الدول واملناطق الجغرافية

الهش��ة واملهمش��ة والس��احات امللتهبة م��ن ضحايا
الك��وارث الطبيعي��ة والنزاع��ات املس��لحة والعنف
والحروب والجوع والفقر واملرض والعوز.

القائد املؤسس

لقد أصبح الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ عام
 1971األب املؤس��س لدول��ة العربية املتحدة ،ومىض
لبناء أم��ة حقيقية زاهرة ،واس��تطاع كرجل دولة أن
يتج��اوز حدود اإلمارات العربية املتحدة ،ففي أش��د
املحن برز الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان كزعيم
وداعية س�لام ميت��د نفوذه الس��يايس إىل كافة أصقاع
األرض ،لذا ظل عىل مدار  33عاماً من الرئاسة ،يؤدي
أدوارا ً سياسية وإنسانية عىل الصعيد العاملي فيتوسط
إليق��اف الح��روب ،ويضغط ع�لى املجتم��ع الدويل
للترصف يف منعطفات حاس��مة من تاريخه ,وبفطرته
تحول زايد إىل قائد بر وإحسان عىل الصعيد العاملي،
وعىل صعيد العمل الخ�يري ،فكان عطاؤه عىل ضوء
تعاليم الدين اإلس�لامي بعيدا ً عن التباهي والتفاخر،
لذا ليس من املمكن اإلحاطة ،مبا بلغته أياديه البيضاء
وما وصل إليه عمله الخريي .ومل يقترص العمل الخريي
أو الجود الذي عرف به الشيخ زايد عىل دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وإمنا أمتد إىل خارج حدودها ليصبح
أعظم محسن يف العامل عىل اإلطالق ،وكان له – رحمه
الل��ه – دور كب�ير يف مس��اعدة مئات مالي�ين البرش،
لينهضوا مبستوياتهم الحياتية يف البلدان النامية.

قالوا عن زايد
فهد بن عبدالعزيز آل سعود ،رحمه الله

«نحن نش��عر بأهمية الدور الذي يؤديه صاحب
الس��مو الش��يخ زايد بن س��لطان لخدم��ة األمة
العربية ،وإبراز دور اإلم��ارات يف املجال العاملي،
حي��ث أصبحت لها الكلمة املس��موعة ملس��اندة
ودعم األشقاء».

السلطان قابوس بن سعيد

«إن ما تش��هده دولة األم��ارات العربية املتحدة
من تطور وتقدم ومناء حققه أبناء شعب اإلمارات
يف مختل��ف املجاالت يع��ود الفضل يف إنجازه إىل
قيادتهم الحكيمة».

الش��يخ عي�سى ب��ن س��لامن آل خليفة

«السياس��ة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد،
وحرص��ه عىل تعزيز وتوطي��د أوارص التعاون مع

دولة البحرين ،تعكس حقيقة العالقات التاريخية
املمي��زة الت��ي ترب��ط ب�ين البلدين والش��عبني
الشقيقني».

امللكة إليزابيث الثانية

«إنن��ا ملعجبون بالقيادة الحكيم��ة والخبرية التي
متارس��ونها كرئي��س ،والنج��اح اإلقتص��ادي الذي
حققته بالدكم ماثل للعيان ،ماثل يف املدن الجميلة
واملنظمة ،وماثل يف ش��بكة الط��رق املمتازة ،ويف
املطارات واملوانئ ،ويف االتص��االت الحديثة التي
تربط أبناء بلدكم بالعامل الخارجي.

الرئيس األمرييك األسبق بيل كلينتون

«إن أي يشء يكتب عن هذا الرجل الشيخ زايد ،لن
يفيه حقه ،إنه رجل مؤثر جدا ً ،تس��تطيع أن تحس
من مالمحه بقوته وأحالمه مبستقبل سعيد لبالده».

الرئيس األمرييك األس��بق جيمي كارتر

«إن صاحب الس��مو الش��يخ زايد بن سلطان آل
نهيان رئيس الدولة قد مد يد العون واملس��اعدة
لل��دول الفقرية التي تتعرض للك��وارث والحروب
األهلية يف مختلف بقاع العامل والتي يصل عددها
إىل حوايل  70حرباً يف مختلف دول العامل».

الرئيس عيل عزت بيجوفيتش

«لن ننىس دور زايد يف دعم الش��عب املس��لم يف
البوسنة والهرسك سياسياً ومادياً ،ليتجاوز محنته،
وينه��ي حمل��ة اإلب��ادة الت��ي تعرض له��ا خالل
مواجهته للعدوان الرصيب الغاشم».
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 Airbus Helicoptersتطلق مرحلة مفهوم تصميم املروحية X6
املستهدفون األساسيون هم صناعة النفط والغاز وعمليات البحث واإلنقاذ
تم مؤخرا ً يف معرض باريس للطريان اإلعالن عن انطالق
مرحلة التصمي��م املفاهيمي للمروحية  X6لدى رشكة
 ،Airbus Helicoptersوبدء فرتة تعريف ملدة سنتني
بهذه الطائرة العمودية من طائرات الشحن الثقيل من
الجيل املقبل ،والتي س��تكون مصممة لس��وق الطريان
امل��دين .وس��وف يس��تهدف تس��ويق املروحية  X6يف
البداية مهام النفط والغاز وس��تكون أيضاً مناسبة متاماً
لعملية البحث واإلنقاذ ،ونقل كبار الشخصيات وغريها
من االستخدامات.
وسيتم تقييم الخيارات الرئيسية املتعلقة بالتسويق
والبني��ة والتصمي��م للطائ��رات ذات املحرك�ين لتلبية
متطلبات العمالء التشغيلية خالل مرحلة املفهوم ،مع
تدعي��م ذلك بحوار مهم م��ع العمالء يف مختلف دول
العامل لالس��تفادة من آرائهم والتأكي��د عىل قيمة X6
لعملياتهم.

مرحلة التطوير

تعت�بر مروحية  X6أح��دث ما توصلت إلي��ه صناعة
املروحي��ات م��ن الجي��ل  Hل��دى رشك��ة Airbus
 ،Helicoptersاستمرارا ً للنجاح الذي حققته مروحية
 H160التي تم الكش��ف عنها مؤخرا ً .وتهدف مرحلة
تطوي��ر النم��وذج الجديد التي تس��تمر م��دة عامني
إىل تحس�ين كفاءة اس��تهالك الوق��ود والراحة للعمالء
املدنيني.
أوض��ح غويوم ف��اوري ،الرئيس واملدي��ر التنفيذي
لرشكة " :Airbus Helicoptersس��وف تكون مروحية
28
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 X6للقط��اع الثقي��ل يف العق��د القادم ك�ما هو دور
مروحي��ة  H160اليوم الطائرات املتوس��طة .وس��وف
تض��ع معايري جديدة يف هذه الصناعة ،ليس بالنس��بة
إىل التصميم فحس��ب ،بل إىل إسرتاتيجية إنتاجها أيضاً،
وسوف نعتمد عىل القدرات الصناعية لدولنا األساسية
لدينا ،مبا يف ذلك الركن املقبل يف بولندا ،ويتمثل هدفنا
يف أن نأيت إىل الس��وق بأنظم��ة مروحيات أكرث فعالية
يت��م تكييفها م��ع احتياجات عمالئنا ،وس��وف تتطور
الصناعة نفسها يف املستقبل".

يعد نظام التحكم
بالطريان عن بعد من
االبتكارات الرئيسية
التي سيتم إدماجها
يف طائرة X6

مروحيات جيل املستقبل

تعترب طائ��رة  X6من مروحيات جيل املس��تقبل ذات
املحرك�ين ناضجة ومع��دة للتش��غيل يف كافة األحوال
الجوية  -مبا يف ذلك إزالة الجليد  -من عملية التس��ليم
األوىل .ويع��د نظ��ام التحك��م بالطريان ع��ن بعد من
االبتكارات الرئيسية التي سيتم إدماجها يف طائرة ،X6
وسوف يسهم ذلك يف جعل أول مروحية مدنية للرشكة
تتميز بتقنية إيرباص للتحكم عن بعد املس��تخدمة يف
طائ��رات ايرباص إلبقاء الطائرات ضمن نطاق الحدود
اآلمنة لغالف الطريان.
وعالوة عىل ذلك ،فإن  X6تش�ترك بسامت مشرتكة
مع أح��دث الطائرات العمودية ل��دى الرشكة  -مبا يف
ذل��ك املروحيتني الجديدتني  H175و .H160وس��وف
تحاف��ظ مروحي��ة  X6أيض��اً عىل ريادته��ا ملروحيات
إيرب��اص يف قطاع النفط والغاز ،باعتبارها أحد الربامج
الرئيس��ية للعقود املقبلة .وتفيد التقارير بأنها ستكون

أكرث سالس��ة وراحة ،مع انخفاض مستويات الضوضاء،
ومستوى أعىل بكثري يف كفاءة استهالك الوقود.
ك�ما تفيد التقارير أنه مل يتم تحديد أي محرك حتى
اآلن ،ولكن يقوم العديد من الرشكات املصنعة بتطوير
أعم��دة دوران تربيني��ة جديدة عالي��ة الطاقة للربامج
املستقبلية ،والتي سيتم دراستها خالل مرحلة املفهوم.
وبعد أن يتم تحقيق مرحلة النضج املناسبة للربنامج
يف مرحلة املفهوم ،تيل ذلك مرحلة تطوير الحقة ،بحيث
ت��ؤدي إىل إدخال مروحي��ة  X6يف الخدمة املتوقعة يف
عرشينيات القرن الحايل•

ياه كليك تطلق أول خدمة واسعة النطاق عرب األقمار الصناعية
قادرة على تأمني خدمة إنرتنت عالية السرعة يف جميع مناطق باكستان

تم مؤخرا ً إط�لاق خدمة ياه كليك واس��عة النطاق عرب
األق�مار الصناعية من رشكة االتص��االت الفضائية (الياه
س��ات) ،وهي رشكة مشغلة لخدمة االتصاالت الفضائية،
مملوكة لرشكة مبادلة للتنمية ،ومقرها يف دولة اإلمارات
العربي��ة املتحدة ،وذلك يف حدث تم تنظيمه يف إس�لام
أباد بدولة باكستان.
وقد أصبح بإمكان العمالء عرب باكس��تان اآلن الربط
مب��ارشة بخدمة االتصاالت الواس��عة النطاق عرب األقامر
الصناعية من خالل طبق اتصاالت فضائية صغري ومودم،
من دون اإلزعاج الناش��ئ عن الشبكات املزدحمة يف أي
مكان يف الدولة ،مب��ا يف ذلك األماكن التي ال تتوافر فيها
حالياً البنية التحتية األرضية.
رصح مس��عود رشيف محم��ود ،الرئي��س التنفيذي
لرشكة الياه سات بقوله« :إن إطالقنا لخدمة املشرتكني يف
باكس��تان يعترب حدثاً مهامً بالنسبة إىل خدمة ياه كليك.
وقد أسهمت املوافقة التنظيمية للسللطات الباكستانية
عىل توظيفها يف خدمة املش�تركني يف التمهيد الس��تمرار
اسرتاتيجيتنا للنمو عاملياً يف هذه السوق الواعدة».
وأضاف محمود قائ�لاً« :لقد أدى الطلب غري العادي
يف املناطق الريفية واملحرومة عرب أفغانستان ويف أفريقيا
بأكملها إىل من��و رسيع لخدمة ياه كليك بحيث أصبحت
أك�بر م��زود لخدمة اإلنرتن��ت عرب األق�مار الصناعية يف
أفريقي��ا ،والعباً مهيمناً يف الس��وق األفغانية .ونحن عىل
ثقة م��ن أننا  -بهذه االنطالقة لخدمتنا يف باكس��تان –
س��نجتذب مزيدا ً من األعامل ومش�تريك املن��ازل الذين
يس��عون لالتصال والدخ��ول إىل الش��بكات االجتامعية
والثقافية واملعرفية عرب اإلنرتنت يف العامل».

تقوم ياه كليك
بتزويد خدمة االتصال
األساسية للشركات
الصغرية واملتوسطة
وشبكات االتصال
املنزلية ومزودي
الرعاية الصحية
والتعليم
تقنية اتصاالت فضائية حديثة

واآلن وق��د أمت��ت ياه كلي��ك مرحلة اإلط�لاق الناعمة،
فإنها تس��تخدم تقنية اتصاالت فضائي��ة مواكبة ألحدث
التطورات من أجل إرس��ال واس��تقبال إش��ارات إنرتنت
واس��عة النطاق وعالية الرسعة يف باكس��تان ،ربطت بني
بع��ض أهم البنى التحتية يف الب�لاد ،مبا يف ذلك أكرث من
 154ماكين��ة رصاف تابعة للعديد من البنوك الرئيس��ية
الت��ي تخدم املناط��ق النائية ،باإلضاف��ة إىل ربط 1,600
طالب ودعم مكاتب التصويت يف االنتخابات يف املناطق
النائية.
قال السيد محمود« :سوف تساعد ياه كليك باكستان
عىل اإلرساع بنموها االقتصادي وتطورها االجتامعي من
خالل تحس�ين إمكانية الحصول عىل املعلومات وخفض

تكالي��ف التش��غيل للحص��ول عىل خدم��ة اإلنرتنت يف
املناط��ق النائية واملحرومة حالياً .إن إعطاء مؤسس��ات
األعامل إمكانية الحصول الفوري عىل معلومات األسواق
العاملية ،ومنح الطالب األدوات والوسائل الالزمة للوصول
إىل مصادر املعلومات من أي مكان ،وكذلك املتخصصني
يف الرعاية الصحية القدرة عىل االتصال بالزمالء والخرباء،
كل ذلك يعترب طرقاً مهمة تستطيع بها ياه كليك تحسني
حياة الشعب يف سائر مناطق باكستان».

خدمة إنرتنت واسعة النطاق

ياه كليك هي خدمة إنرتنت واس��عة النطاق عرب األقامر
الصناعي��ة ،ومزود عامل��ي بحلول االتص��االت الفضائية.
وقدس��جلت قاعدة املش�تركني النش��طة لدى ياه كليك
منوا ً ملحوظاً بنس��بة تف��وق  % 42أثناء عام  .2014وقد
أصبح لدى ياه كليك ما يقارب  34,000مشرتك بخدمتها
الواس��عة النطاق لالتصاالت عرب األق�مار الصناعية .وقد
امت��دت الخدمة حت��ى اآلن عرب ثالث ع�شرة دولة من
بصمتها التي تش��مل  28دولة ،س��بعة منها تقع يف دول
الحزام اإلفريق��ي وهي املناطق الواقعة جنوب الصحراء
الك�برى بإفريقي��ا .وتقوم ي��اه كليك بالتزوي��د بخدمة
االتصال األساسية للرشكات الصغرية واملتوسطة ،وشبكات
االتص��ال املنزلية وللمكاتب الصغ�يرة ،ومزودي الرعاية
الصحي��ة والتعلي��م ،ومتعه��دي املرشوع��ات الريادية،
والعمالء أصح��اب الرصيد املايل الضخم ،واملواقع النائية
لكبار الشخصيات ،واملؤسسات غري الحكومية ،والسكان
املحرومني من االتصاالت يف مناطق الكوارث•
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الطائرة التكتيكية األسطورة ...EA-6B Prowlerوتاريخ من اإلجنازات
تسليم عصا قيادة احلرب اإللكرتونية للطائرة البديلة
ظل��ت الطائرة  ،EA-6B Prowlerالت��ي حظيت بتقدير
سالح البحرية األمريكية والتي صممتها رشكة Northrop
 ،Grumman Corporationمتث��ل العم��ود الفق��ري
بالنسبة إىل املحطة البحرية الجوية يف Whidbey Island
وأسلحة القصف املحمولة فوق حامالت الطائرات.
وق��د تم نرش الطائ��رة  EA-6B Prowlerألول مرة يف
جنوب رشق آسيا يف عام  1972حيث واجهت أول "ساحة
ح��رب إلكرتونية" حقيقية يف العامل ،ثم ش��اركت من بعد
ذل��ك يف العمليات القتالية يف عملي��ة "عاصفة الصحراء"
ع��ام  ،1991ث��م يف تقدي��م الدعم واملس��اندة لعمليات
حفظ الس�لام التابعة لحلف شامل األطليس (الناتو) فوق
البوس��نة والهرس��ك ،ثم فرض منطقة حظر الطريان فوق
العراق ثم عمليات الناتو يف يوغوسالفيا السابقة.
ويف ع��ام  1994وق��ع اختي��ار وزير الدف��اع األمرييك
عىل الطائ��رة  Prowlerيك تصبح طائرة التش��ويش عىل
الرادارات التكتيكية الوحيدة بالنسبة لبقية أفرع القوات
املس��لحة األمريكي��ة .واليوم ،تحظى الطائ��رة Prowler
بطلب كبري ،وتعترب من األس��لحة العس��كرية املستخدمة
يف املناط��ق ذات الكثافة الس��كانية املحدودة ،والتي يتم
اس��تخدامها بكرثة وعىل نطاق واس��ع يف الحرب الكونية
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ض��د اإلرهاب .وقد ف��اق أداء الطائ��رة الجديدة ICAP
 ،III Systemالت��ي تم تس��ليمها ألول مرة يف عام ،2005
كل التوقع��ات يف كل املهام التي أُس��ندت إليها يف عملية
"تحرير العراق".
ويف شهر يونيو قامت أقدم طائرة عاملة فوق حامالت
الطائرات يف التاريخ بتسليم عصا قيادة الحرب اإللكرتونية
لخليفتها الطائرة  EA-18G Growlerيف احتفالية قامت
خالله��ا الطائ��رة القدمية باإلق�لاع والتحلي��ق بعيدا ً عن
قاعدتها األم آلخر مرة .وجاء هذا االحتفال ليختم احتفاالً
اس��تمر عىل مدى يومني كامل�ين لتكريم ه��ذه الطائرة
األس��طورة .وقد تجمع عدة مئات من الطيارين البحريني
الحاليني والس��ابقني ومسؤويل الدعم واملس��اندة وإدارة
العمليات الفضائية واملهتمني بصناعة الطريان يف الحديقة
املطل��ة عىل مدرج اإلقالع ع�صر ذلك اليوم من أجل طي
هذه الصفحة من تاريخ الطريان.

التميز العمليايت

ته��ادت الطائ��رة  EA-6B Prowlerيف مهمته��ا األخرية
 bureau number 163890فوق املدرج الجوي ثم ممر
اإلقالع ،ثم أقلعت لتعلن لحظة الوداع األخري وسط تهليل

املودع�ين الذين حملوا العلم األمري�كي ،فيام لزم البعض
اآلخ��ر الصمت ح��دادا ً ع�لى أرواح الش��هداء من رفاق
الس�لاح ،ولكنهم امتدحوا جميعاً الروح والتاريخ والتميز
العمليايت ألقدم طائرة حرب إلكرتونية يف أسطول البحرية
األمريكية.
ورصح ريك مورجان ،الضابط املتقاعد ومؤرخ جمعية
الطائ��رة  ،Prowlerبقوله "من املؤك��د أن دخول الطائرة
 EA-6B Prowlerالخدم��ة عىل م�تن حامالت الطائرات
دش��ن أول هجوم إلك�تروين مجوقل يف لحظ��ة فارقة يف
تاريخ عملي��ات القصف لدى س�لاحي البحرية واملارينز
(مش��اة البحرية) .ويش��عر كل الرجال والنس��اء اللذين
عمل��وا يف خدمة الطائ��رة  EA-6Bيف  Whidbeyبالفخر
الش��ديد إزاء ال��دور الكبري الذي لعب��وه يف تحويل هذه
"الطائرة الصغرية" إىل "سالح وطني حقيقي".
وأض��اف بات ماكامه��ون ،نائب الرئي��س ومدير عام
إدارة أنظم��ة الطائرات العس��كرية برشك��ة Northrop
 Grumman Aerospace Systemsأن "رشك��ة
 Northrop Grummanتنته��ز ه��ذه الفرص��ة لتحيي
البح��ارة والطيارين ومس��ؤويل الصيانة الذين س��اهمت
خدمته��م وتضحياتهم يف صياغة مس��تقبل باهر للطائرة

 EA-6B Prowlerالتابعة لس�لاح البحرية .ونحن نفخر
بدورن��ا كرشكاء مع س�لاح البحرية األمري�كي يف تحديد
وإنتاج بعض من أكرث أسلحة الحرب اإللكرتونية املجوقلة
تقدماً وتطورا ً".
وجاءت الرحلة األخرية للطائرة  EA-6Bالتابعة لسالح
البحري��ة لتختم احتفاالت اس��تمرت عىل مدار ثالثة أيام
كاملة نظمتها رشك��ة  Northrop Grummanيف NAS
.Whidbey Island
وتعترب الطائرة  EA-6B Prowlerطائرة بعيدة املدى
وه��ي مخصصة للهج��وم اإللكرتوين ،وهي مش��تقة من
الطائ��رة  ،A-6 Intruderومهمتها الرئيس��ية هي رصد
وتحديد وتدمري أنظم��ة رادار الدفاعات الجوية وأنظمة
االتصاالت املعادية بهدف دعم عمليات القصف الجوي.

ساحات الحرب

ب�ين عام��ي  1966و 1991خرج��ت  170طائ��رة EA-
 6Bمن خ��ط تجميع الطائرة مبصن��ع رشكة Northrop
 Grummanيف مدين��ة  Calvertonبنيوي��ورك يف والية
لونغ أيلند ،ودخلت أول طائرة  EA-6Bالخدمة يف قاعدة
 NAS Whidbey Islandيف ش��هر يناي��ر ع��ام ،1971
وجرى نرشها يف فيتنام يف عام .1972
وظلت الطائرة  Prowlerعرب السنني تخدم يف صفوف
س�لاحي البحرية واملارينز (مش��اة البحرية) يف ساحات
الح��رب املختلفة مث��ل فيتنام يف الس��بعينيات وجرانادا
وليبيا يف الثامنينيات ويف كوسوفا والعراق يف التسعينيات

تعترب الطائرة
EA-6B Prowler
طائرة بعيدة املدى
وهي خمصصة
للهجوم اإللكرتوين
ورصد وحتديد
وتدمري أنظمة رادار
الدفاعات اجلوية
ويف أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا مؤخرا ً.
وتعترب الطائ��رة  EA-6B Prowlerطائرة التش��ويش
التكتييك لسالحي البحرية واملارينز ،والتحقت باألسطول
يف ش��هر يناير عام  1971ومرت بأربعة مراحل للتحديث
والتطوير .وكان الدور الرئييس للطائرة EA-6B Prowler
هو حامي��ة وح��دات األس��طول الس��طحية والطائرات
القاذفة عن طريق التشويش عىل أنظمة الرادار وأنظمة
االتص��االت املعادية ،وتنفيذ عمليات املراقبة اإللكرتونية.
وتؤمن أحدث نس��خة م��ن هذه الطائ��رة ICAP III -

 – Systemقدرات إضافية أكرث قوة للطائرات املقاتلة يف
البحر والرب والجو.
ويخطط سالح املارينز األمرييك ،الذي بدأ يف استخدام
هذه الطائرة منذ عام  ،1977يف مواصلة استخدام الطائرة
النفاثة انطالقاً من قاعدة  Cherry Pointالجوية التابعة
للسالح يف واليا كارولينا الشاملية حتى عام .2019
وتعت�بر رشك��ة  Northrop Grummanاملقاول من
الباطن الرئييس لرشكة بوينج يف إنتاج الطائرة EA-18G
 Growlerالت��ي دخلت صفوف الخدم��ة يف عام .2009
وتنتج الرشكة أنظمة الحرب اإللكرتونية الثانوية يف مركز
الج��ودة والتمي��ز للعمليات اإللكرتوني��ة يف Bethpage
وتأم�ين خدم��ات الصيان��ة والدعم واملس��اندة ألنظمة
املهام يف القاعدة البحرية يف Ventura County, Point
 Muguوالية كاليفورنيا.
ك�ما تنت��ج الرشكة أيضاً األج��زاء الخلفية والوس��طى
للطائ��رة  Growlerومجموع��ة الذي��ل الرأس��ية ودمج
كافة األنظمة الثانوي��ة ذات العالقة يف مركز التصنيع يف
 El Segundoبوالي��ة كاليفورني��ا .ويف ظل وجود قدرات
التصويب والتش��ويش وصواري��خ أرض – جو وجو – جو
الخاص��ة بالدفاع الذايت تعترب الطائرة  Growlerمن أهم
الطائرات العاملة اليوم ،ومن املتوقع أن تلعب دورا ً مهامً
بالنسبة ملهام القوات املشرتكة يف املستقبل•
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إجراء اختبارات على طائرة  E-2D Advanced Hawkeyeاملتقدمة
قدرات متطورة يف حتمل الطريان بعيد املدى

قام��ت رشك��ة  Northrop Grummanبالتعاون مع
الق��وات البحري��ة األمريكية بإج��راء معاين��ة ناجحة
للتصميم الحرج  CDRلنظام إعادة التزود بالوقود جوا ً
 ARللطائرة .E-2D Advanced Hawkeye
قال النقيب جون ليمون ،مدير برنامج نظام البيانات
الجوي��ة التكتيكي��ة " :E-2 / C-2، PMA-231يواصل
فريق إعادة التزود بالوقود جوا ً  ARبذل جهود مميزة
إلنجاز هذه القدرة التي تش��تد الحاج��ة إليها لطائرة
 ،E-2D Advanced Hawkeyeحي��ث ستس��هم هذه
الق��درة يف متكني الطائ��رة من الطريان لف�ترات أطول
وملدى أكرب".
سوف تقوم رشكة  Northrop Grummanبتصميم
وتطوير وتصنيع واختبار عدة عمليات تحديث لألنظمة
الفرعية رضورية الس��تيعاب قدرة الت��زود بالوقود من
الجو ،وذلك مبوجب عقد الهندس��ة والتصنيع والتطوير
 ،EMDبقيمة  226.7مليون دوالر أمرييك ،الذي فازت
به الرشكة يف عام .2013
تعت�بر املوافقة عىل هذا اإلنجاز الحاس��م دليالً عىل
النض��ج يف التصميم واعرتافاً ب��أن الربنامج أصبح جاهزا ً
لالنتق��ال إىل مرحل��ة البناء  /االختبار .ك�ما أن معاينة
التصميم الحرج  CDRستسهم يف جعل الربنامج أقرب
إىل تركي��ب هذه الق��درة يف الطائرة املنتج��ة حديثاً.
وس��وف يتم تزويد طائرات  E-2Dاملوجودة بالفعل يف
الخدمة بقدرة التزود بالوقود من الجو.
قالت جني بيشوب ،نائب الرئيس لربامج E-2 / C-2
يف رشك��ة نورثروب جرومان" :إن تحقي��ق هذا اإلنجاز
الحاسم ينقل الربنامج خطوة أخرى نحو تزويد الطائرة
الحربية املقاتلة بهذه القدرة التي تشتد الحاجة إليها".
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تسهم زيادة مدى
طائرة E-2D
Advanced
 Hawkeyeيف تعزيز
األمن البحري ضد
التهديدات احلديثة
عرب مساحات
واسعة من املياه
املفتوحة
قدرات متطورة

وبالنظ��ر إىل ق��درة الطائرة عىل إدارة ش��بكة اتصاالت
موثوقة بني النقاط املتناثرة عىل نطاق واس��ع ،فقد تم
تصميمه��ا لتوجيه رضبات جوية ،ودعم القوات الربية،
وعمليات اإلنقاذ .وتش��مل التحس��ينات تعديالت عىل
نظام الوقود الس��تيعاب مس��بار خاص بإع��ادة التزود
بالوقود ،والقدرة عىل التحم��ل الطويل األمد ،ومقاعد
لتحس�ين مجال الرؤية ،وأضواء مركبة لتحسني الرؤية،
وتوجي��ه املجال الجوي بني طائ��رة E-2D Advanced
 Hawkeyeوطائ��رة التزوي��د بالوقود ،وتحس��ينات يف
برمجي��ات نظام التحك��م يف الطريان لتحس�ين عملية

التعامل مع الطائرات أثناء عمليات التزود بالوقود.
س��يتم إرس��ال طائ��رات االختب��ار األوىل يف ه��ذه
السلس��لة إىل والي��ة فلوريدا يف نهاية ه��ذا العام ليتم
تجهيزها بالنموذج األويل ملعدات وأجهزة إعادة التزود
جوا ً بالوقود إلجراء اختبارات الطريان.
وس��وف يبدأ تركي��ب النظ��ام الفرع��ي التطويري
إلع��ادة الت��زود بالوقود ج��وا ً وأجهزة اختب��ار الطريان
عىل منت طائ��رة االختبار  ،E2Dوذل��ك يف الربع الثاين
من عام  2016يف مصنع سانت أوغستني التابعة لرشكة
 .Northrop Grummanوم��ن املقرر إج��راء اختبار
الطريان لطائ��رات االختبار  E-2Dاملجهزة بنظام إعادة
التزود بالوقود جوا ً يف عام  ،2017أما القدرة التشغيلية
األولية  IOCفمن املتوقع أن تتم يف عام .2020
قال ليمون" :س��وف تسهم قدرة التزود بالوقود من
الج��و يف متكني طائ��رة E-2D Advanced Hawkeye
من زيادة مداها ومثابرتها ،األمر الذي س��يؤدي بدوره
إىل الحص��ول عىل املزيد من املعلومات القيمة والوقت
املناسب ملتخذي القرار داخل حاملة الطائرات".
س��وف تسهم زيادة مدى طائرة E-2D Advanced
 Hawkeyeيف تعزي��ز األم��ن البحري ض��د التهديدات
الحديثة عرب مس��احات واس��عة من املي��اه املفتوحة،
واملناطق الساحلية والتضاريس املبعرثة وغري املنتظمة.
وق��د ن�شرت البحري��ة يف م��ارس أول طائ��رة E-2D
 Advanced Hawkeyeع�لى م�تن حامل��ة الطائرات
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العربات املدرعة واحملمية طراز  M-ATVمن شركة Oshkosh

مضادة لأللغام والكمائن وصاحلة جلميع التضاريس
أصبح��ت الق��وة النريانية والحامي��ة اللتان ظلتا
حك��را ً عىل العربات القتالي��ة الباهظة الثمن واقعا ً
اآلن بالنسبة للعربات القتالية ذات الدفع الرباعي،
حي��ث أن الظروف واألحوال القاس��ية ومالبس��ات
ميادي��ن املعارك الحديث��ة قد تغ�يرت ،فأصبحت
الجيوش العاملية تحت��اج إىل عربة أخف وزنا ً وأكرث
ق��درة عىل الحرك��ة وقادرة ليس فق��ط عىل إنتاج
ق��وة نريانية أكرب بل وقادرة ع�لى تأمني حامية غري
مسبوقة ألفراد وطاقم التشغيل.
وق��د تم تصمي��م العربة املدرع��ة واملحمي��ة واملضادة
لأللغام والكامئن والصالحة لجميع التضاريس  M-ATVمن
رشكة  ،Oshkosh Defenseتم تصميمها الستيعاب منظومة
واسعة ومتنوعة من األسلحة ،ومن مميزاتها:
 ،ATKجاء هذا الدمج ليتيح إمكانية االشتباك بصورة دقيقة
• يوف��ر األداء الفائ��ق وغري املس��بوق ال��ذي يتمتع به م��ع العدو باس��تخدام عربة خفيفة متحرك��ة ضد أهداف
نظ��ام التعلي��ق الخ��اص بالعرب��ة ® Oshkosh® TAK-4يزيد مداه��ا عىل كيلومرتين كاملني .كام وميكن اس��تخدام
 suspensionقيادة اس��تثنائية مريحة ،إضافة إىل أنه يؤمن املدفع الرشاش املشار إليه ،الذي جرى تطويره بحيث ميكن
االس��تقرار والثب��ات الالزم�ين لتمكني العربة من االش��تباك اس��تخدامه يف العمليات الربية ،عىل منت الطائرات املروحية
الهجومي��ة  Apacheويتمي��ز هذا املدفع الرش��اش بوجود
بشكل دقيق ومحكم مع أنظمة األسلحة املتقدمة.
•تتمي��ز العربة املش��ار إليها بقدرتها عىل االش��تباك مع مح��رك  Drive Motorوقدرته عىل إط�لاق  200طلقة يف
العدو باستخدام مدفع رشاش قادر عىل توجيه أقىص النريان الدقيقة الواحدة.
إن دم��ج العربة املدرعة ط��راز  M-ATVالصالحة لكل
الكثيفة املدمرة وبدقة عالية عىل بُعد كيلومرتين كاملني.
• تتميز العربة املش��ار إليه��ا بقدرتها عىل األداء والتنقل الط��رق والتضاريس واملدفع الرش��اش املتعدد األهداف مع
فوق الط��رق الوعرة وغ�ير املمهدة ،ومن ث��م قدرتها عىل نظام تس��لح ثاليث املح��اور three-axis stabilized RWS
مباغتة القوات املعادية يف ميادين املعارك غري التقليدية عن من ش��أنه أن يؤدي إىل تحسني دقة التصويب عند التعامل
طريق اتخاذ أوضاع هجومية أو دفاعية.
مع األهداف املتحركة ،عالوة عىل تعظيم القدرة التدمريية.
ومن ش��أن التكنولوجي��ا املتقدمة الخاصة بنظ��ام التحكم
بالن�يران مع املدفع الرش��اش اآليل الخفي��ف الوزن أن متنح
قوة العربة املدرعة طراز M-ATV
وق��د أظهرت إحدى التج��ارب بالذخرية الحي��ة مؤخرا ً قوة أطقم تشغيل العربات التكتيكية الخفيفة واملتوسطة الوزن
العرب��ة املدرع��ة ط��راز  M-ATVالصالح��ة ل��كل الطرق  light- and medium-tactical vehiclesق��وة نرياني��ة
والتضاريس وقدرتها عىل استيعاب مجموعة كبرية ومختلفة ظلت ملدة طويلة حكرا ًَ ع�لى العربات القتالية األثقل وزناً
من أنظمة التسليح املتقدمة .وقد تعاونت رشكة  Oshkoshفقط.
 Defenseم��ع رشك��ة Electro Optic Systems Pty Ltd:
 EOSورشك��ة  Orbital ATKمن أجل إب��راز مدى أهمية مرونة أكرب وأداء أفضل
اس��تخدام عربة صالحة لكل الطرق والتضاريس تس��تخدم تتمت��ع العربة املدرعة طراز  M-ATVالصالحة لكل الطرق
مقر لنظام تس��ليح متوس��ط العيار .ومن هذا املنطلق ،جاء والتضاري��س من إنتاج رشك��ة  Oshkosh Defenseمبرونة
دمج ق��وة العربة املدرع��ة ط��راز  M-ATVالصالحة لكل كب�يرة من حي��ث التصميم الفن��ي وتلبي متطلب��ات املهام
الطرق والتضاريس من إنتاج رشكة  Oshkosh Defenseمع املختلفة وتزيد من مس��تويات الحامية ،عالوة عىل قدرتها
نظام التحكم باألسلحة عن بُعد  R-400Sمن رشكة  Electroع�لى دم��ج مجموعة كبرية م��ن أنظمة التس��ليح املختلفة
 ،Optic Systems Pty Ltd: EOSواملدف��ع الرش��اش اآليل واملتنوع��ة .كام وتتمت��ع العربة املدرعة ط��راز M-ATV
الخفي��ف الوزن  M230LFعيار  30ملليمرت من إنتاج رشكة الصالحة لكل الطرق والتضاريس من إنتاج رشكة Oshkosh

 Defenseبرسع��ة اس��تثنائية وحامية كب�يرة ،األمر الذي
يجعلها قادرة عىل أداء أش��د العمليات العس��كرية قساوة
وصعوبة.
وتعت�بر العربة املدرع��ة ط��راز  M-ATVالصالحة لكل
الط��رق والتضاريس من إنتاج رشك��ة Oshkosh Defense
عرب��ة تكتيكية قادرة عىل تقديم مس��تويات غري مس��بوقة
م��ن الحامية دون املس��اومة ع�لى أداء العرب��ة أو خفة
حركته��ا فوق الطرق الوعرة أو غ�ير املمهدة .وهنا يأيت دور
نظ��ام التعليق املس��تقل املبتك��ر TAK-4independent
 suspension systemال��ذي طورت��ه رشك��ة Oshkosh
 Defenseوه��و النظام الذي أحدث ث��ورة يف مفهوم خفة
الحركة وتأمني أداء غري مس��بوق باإلضاف��ة إىل القدرة عىل
املناورة فوق الطرق.
ويف ظ��ل وجود نظ��ام التعليق املس��تقل املبتكر TAK-
 4independent suspension systemتس��تطيع العربات
أن تس�ير برسعات عالية فوق الط��رق الوعرة وغري املمهدة
م��ع محافظتها ع�لى راحة طاق��م التش��غيل .ويتميز نظام
التعليق املبتكر املش��ار إليه بقدرته االس��تثنائية عىل تأمني
رحل��ة مريحة باس��تخدام عجالت مق��اس  16بوصة ،األمر
الذي مينح العربة قدرة اس��تثنائية ع�لى خفة الحركة فوق
الط��رق الوعرة وغري املمهدة يف ميادي��ن املعارك املختلفة.
وقد تم اس��تخدام نظ��ام التعليق املس��تقل املبتكر TAK-
 4independent suspension systemم��ع أك�ثر من 20
أل��ف عربة عس��كرية ،حيث أثبت اس��تخدامه مع العربة
املدرع��ة طراز  M-ATVالصالحة ل��كل الطرق والتضاريس
ق��درة النظام عىل التعام��ل مع الطرق والتضاريس األش��د
وعورة وخطورة ،باإلضافة إىل تقليل إحساس طاقم التشغيل
بالتعب أو اإلنهاك•
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تقارير

اجليش األملاين يستلم مركبة املشاة القتالية من طراز بوما
تعترب هذه املركبة احلل األمثل جلميع السيناريوهات التشغيلية

املسلحة وس��لطات اإلمداد واملش�تريات وصناعة الدفاع.
فقد أس��هم يف متكني األطراف املش��اركة من تحقيق هذا
امل�شروع املعقد للغاية ،لدرجة أنه أصب��ح جاهزا ً لإلنتاج
ع�لى نطاق واس��ع .وعىل الرغ��م من تواف��ر العديد من
العوام��ل التعويضي��ة ،ثبت أنه من املمك��ن البقاء ضمن
حدود امليزانية األصلية املنصوص عليها يف العقد.
واآلن بع��د أن دخلت مركبة بوما الخدمة الفعلية لدى
القوات املس��لحة األملانية ،فإن الخط��وة األوىل تتمثل يف
تدري��ب املدربني .وهذه العملية تج��ري بالفعل يف مركز
تدريب الجيش األملاين يف مونس�تر ،وس��وف تستمر حتى
نهاية العام .وقد تم إنش��اء مؤسس��ة خاصة يف مونس�تر،
تزود رسايا املشاة امليكانيكية بالتدريب األويل عىل املركبة
ملدة ثالثة أش��هر .وتقوم املؤسس��ة باس��تالم املركبات من
الرشكة املصنعة ،وبتجهيزها مبعدات أملانية محددة خاصة
بالق��وات املس��لحة األملاني��ة ،ومن ثم نقله��ا إىل القوات
الخاضعة للتدريب هناك .ومبجرد االنتهاء من الدورة التي
تس��تمر ملدة ثالثة أش��هر ،تعود الوحدات إىل قاعدتها يف
الوطن مبركباتها من طراز بوما الحديثة اإلنتاج.

قام��ت رشك��ة Rheinmetall and Krauss-
 MaffeiWegmann: KMWرس��مياً بتس��ليم مركب��ات
مشاة قتالية من طراز بوما إىل الجيش األملاين .وميثل ذلك
إيذاناً بدخول أك�ثر املرشوعات طموحاً يف العامل يف مجال
التكنولوجيا العسكرية يف مرحلة االستخدام والتشغيل.
ويس��هم نرش الجيش األملاين ملركب��ة بوما  IFVيف منح
مشاته امليكانيكية منظومة أسلحة رئيسية جديدة ستحل
تدريجياً محل مركبة  ،Marderالتي تم اس��تخدامها ألول
مرة منذ أكرث من  40عاماً.
وم��ن املقرر أن تتم عمليات تس��ليم جمي��ع مركبات
املش��اة القتالي��ة البالغ عدده��ا  350مركب��ة بحلول عام
 .2020وتبل��غ قيمة ه��ذا العقد الذي متت ترس��يته عىل
الرشك��ة  PSM GmbHيف عام  2004حوايل  4.3مليارات
ي��ورو ،مب��ا يف معدات إضافي��ة مبوجب طلبي��ة منفصلة.
وتعت�بر  PSMرشكة تضامن بني  Rheinmetallو،KMW
حيث متلك كل منهام حصة بنسبة  % 50يف الرشكة.
ويف تضافر الجهود ب�ين الرشكتني من أجل إنتاج مركبة
"بوم��ا" ،قام عاملق��ة الدف��اع األمل��اين  Rheinmetallو
 KMWبإنت��اج نظام أس��لحة ميثل بعدا ً جدي��دا ً متاماً يف
تصمي��م املركبات املدرعة .وتعترب مركبة بوما الحل األمثل خصائص األداء للمركبة Puma
للسيناريوهات التشغيلية بكافة أنواعها يف جميع املناطق • مع��دل الفتك :بفضل مدفع املركب��ة اآليل املطور حديثاً
املناخية ،وتضع معايري جديدة لجميع فئات القدرات ذات عي��ار  30م��م م��ن ط��راز  MK30-2 / ABMوالذخرية
القابلة للربمجة ،ميكنها االشتباك بفاعلية مع طائفة واسعة
الصلة.
يعت�بر ه��ذا امل�شروع حصيلة التع��اون ب�ين القوات من األهداف ،حتى تلك التي تكون وراء سواتر.
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• مرون��ة التنق��ل :إن هي��كل املركب��ة الهيدروبنيوم��ايت
ومحركه��ا القوي يجعل مركب��ة بوما عالي��ة القدرة عىل
املناورة ،حتى يف أصع��ب التضاريس ،وكذلك متكينها من
الس�ير برسعة قصوى تبلغ  70كلم  /س��اعة .وهذا يعني
أنها ميك��ن أن تعمل يف أرض املعرك��ة جنباً إىل جنب مع
الدبابة .Leopard 2
• قابلي��ة البق��اء :يوجد نظام حامي��ة معياري مؤلف من
مكونات نش��طة وس��لبية يحم��ي الطاقم م��ن األلغام،
والعب��وات الناس��فة ،والقناب��ل والش��ظايا والتهديدات
البالس��تية مث��ل الحش��وات الجوف��اء وقذائ��ف الطاقة
الحركية.
• القيادة والسيطرة واالتصاالت والحواسيب واالستخبارات
 :C4Iتس��هم تكنولوجي��ا القيادة والس��يطرة الرقمية يف
تسهيل األمر عىل الطاقم لتشغيل املركبة ونظمها الفرعية،
وتبسيط إجراءات القيادة ،وإدخال مركبة بوما مبارشة يف
حلقة العمليات املتصلة بالشبكة.
• االس��تطالع :متنح البرصي��ات املتط��ورة ،واإللكرتونيات
الضوئية ،وأجهزة االستش��عار ،الطاقم أقىص مس��توى من
الوعي الظريف عىل مدار الس��اعة ،مام يتيح لهم الكشف
املبكر واالشتباك العايل الدقة ضد التهديدات الناشئة•

طائرة  C-27J Spartanللقوات اجلوية امللكية األسرتالية
سوف تلعب الطائرة دورًا رئيسيًا يف العمليات اإلنساين
رحب قائد الق��وات الجوية ،الفري��ق الطيار جيف
براون ،الحائز عىل وس��ام أس�تراليا  ،AOبأول طائرة
نقل قتالي��ة م��ن ط��راز  C-27J Spartanللقوات
الجوية امللكية األسرتالية يف أسرتاليا يف حفل أقيم يف
اآلونة األخرية يف قاعدة ريتش��موند التابعة للقوات
الجوية امللكية األسرتالية.
وس��وف تس��هم حيازة طائ��رة C-27J Spartan
يف ملء الفجوة يف القدرات العس��كرية ألس�تراليا يف
مج��ال طائرات النقل الجوي التكتييك ذات األجنحة
الثابت��ة ،حيث ترك ه��ذا املجال ش��اغرا ً منذ تقاعد
أسطول كاريبو يف عام .2009
ووفق��اً للتقاري��ر ،فإن طائ��رة  Spartanالتي تم
صنعها قبل رشك��ة  Alenia Aermacchiاإليطالية،
وتركيبه��ا م��ن قب��ل الرشك��ة األمريكي��ة العمالقة
 ،Lockheed Martinتع��د إح��دى أفضل منصات
النقل الجوي يف العامل.
وق��ال الفريق الطيار براون إن اقتناء  10طائرات
م��ن طراز  ،C-27Jاألمر ال��ذي تم التخطيط له منذ
عام  ،2012يعني استثامر  1.4مليار دوالر يف قدرات
النقل الجوي يف أسرتاليا.
وأضاف الفري��ق الطيار براون قائ�لاً" :ميثل هذا
االقتناء التزاماً بضامن قدرات القوة الجوية ألسرتاليا،
وهو عنرص حاس��م يف إس�تراتيجية األم��ن والدفاع
الوطني ألسرتاليا".
وأضاف أيضاً" :س��وف تس��هم طائ��رة  C-27Jيف
تعزيز قدرات النقل الجوي لقوات الدفاع األسرتالية
من خالل زي��ادة قدرتنا عىل نقل القوات واملعدات

واإلمدادات .وس��وف تس��هم الطائرة أيضاً يف تكميل
ق��درات الطائرت�ين  Hercules C-130JوC-17A
 ،Globemasterوس��وف تك��ون ق��ادرة ع�لى نق��ل
األحامل املتوس��طة الحجم واستخدام املدارج الصغرية
التي ال تناس��ب الطائرات األخرى .وسوف يسمح ذلك
للقوات الجوية بتقديم الدعم للمهام اإلنسانية ،فضالً
عن النقل الجوي يف س��احة املعركة يف املناطق النائية
ومهاب��ط الطائرات غ�ير املهيأة والش��ائعة يف منطقة
أسرتاليا  ".

مهام وعمليات

تق��دم طائ��رات  C-27Jالحامي��ة م��ن مجموعة من
التهدي��دات من خالل ميزات مثل أنظمة التحذير من
الصواريخ ،والحامية الذاتي��ة اإللكرتونية ،واالتصاالت
اآلمنة ،والدروع يف ميدان املعركة.
وقد تم تصمي��م  Spartan C-27لنقل الحموالت،
وإس��ناد الوحدات العس��كرية ،وتنفيذ مه��ام املراقبة
االلكرتوني��ة ،وكذل��ك مكافح��ة الحرائ��ق ،وعمليات
البح��ث واإلنقاذ .كذلك يأيت م��ع الطائرة نظام اإلنذار
الصاروخ��ي ،واالتصاالت اآلمنة ،والحامية البالس��تية.
كام ميكنها الصعود بشكل حاد والوصول إىل ارتفاعات
أكرث أماناً برسعة ،فضالً عن تنفيذ مناورات تكتيكية يف
حاالت الرسعة.
وق��ال براون "مبوجب خطة جرييكو ،وخطة تحويل
القوات الجوي��ة إىل قوة مقاتلة م��ن الجيل الخامس
لعرص املعلومات ،تعمل طائرة  C-27Jضمن منظومة
متكامل��ة أك�ثر مرونة ،ومتت��ع مبدى موس��ع ،وتجمع

مت تصميم Spartan
 C-27لنقل
احلموالت وإسناد
الوحدات العسكرية
وتنفيذ مهام
املراقبة االلكرتونية
وكذلك مكافحة
احلرائق وعمليات
البحث واإلنقاذ
وتوزع املعلومات بش��كل أرسع وأك�ثر كفاءة من أي
وقت مىض".
وق��د ت��م تخطي��ط الق��درات التش��غيلية األولية
ألس��طول طائرات  C-27Jألجل أواخر عام  ،2016مع
قدرة تشغيلية نهائية متوقعة خالل العامني القادمني.
س��وف يك��ون مق��ر أس��طول طائ��رات Spartan
 C-27Jيف البداية يف قاعدة ريتشموند التابعة للقوات
الجوية امللكية األس�ترالية يف نيو س��اوث ويلز ،إىل أن
يت��م االنتهاء من مقرها الدائم يف قاعدة أمربيل التابعة
للقوات الجوية امللكية األسرتالية يف والية كوينزالند•
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اجمللس الوطني االحتادي وجتربة التمكني السيـــــــــــــــ

انتخابات أكتوبر املقبل نقلة نوعية جديــــــــــــــــد
يعرب املجلس الوطني االتحادي منذ نشأته ،والتطورات التي مر بها منذ تأسيسه وحتى الوقت الراهن ،عن تجربة نوعية فريدة
يف التنمية السياسية ،فقد متيزت مسرية املشاركة والعمل الربملاين بالوعي السيايس كونها نابعة من ظروف واحتياجات دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،األمر الذي يعكس حجم اإلنجاز الذي تحقق عىل صعيد مامرسة املجلس لصالحياته واختصاصاته،
هذا فضالً عن العالقة املتميزة التي تربط املجلس الوطني االتحادي بالسلطات االتحادية األخرى ،والتي ظهرت إيجاباً يف
فاعلية عمل مختلف األجهزة التنفيذية وشجعت االستثامر يف مجاالت التنمية البرشية وتطوير آليات املشاركة السياسية
والعمل التطوعي واالجتامعي .ويف هذا العدد تفتح مجلة "درع الوطن" ملف هذه املؤسسة الترشيعية الحيوية ،للتعرف عىل
أبعاد دورها وعالقتها مبنظومة الحكم ومؤسساته يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
إعداد :التحرير
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ــــــــــــــــاسي يف اإلمارات....

ــــــــــدة تعكس فاعلية نهج التدرج احملسوب
واكب إنش��اء املجلس الوطني االتحادي يف فرباير من
العام  1972تطور مؤسسات الدولة االتحادية ،وانبثق
من مبادئ الش��ورى التي وج��دت جذورها األوىل يف
تاريخ دولة اإلم��ارات العربية املتحدة وقيمها ،حيث
ترس��خت مفاهيم الشورى والحوار يف نفوس الجميع،
واتخذها الق��ادة منهجاً لهم يف قيادة العمل الوطني،
م�ما مكن املجل��س أن يكون إح��دى دعائ��م البناء
األساس��ية من خ�لال إطالق الطاق��ات الخالقة ألبناء
وبن��ات اإلمارات وتحقي��ق التنمية الش��املة لجميع
فئات املجتم��ع ،وتطوير الترشيع��ات والقوانني التي
تعزز فاعلية عمل مختلف مؤسس��ات الدولة ،ليؤكد

املجلس أن إنشاءه جاء ليواكب مسرية البناء والتنمية ،انتخاب��ات املجلس الوطن��ي االتح��ادي املقبلة التي
مرتجماً بذلك رؤية املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ س��تقام يف أكتوبر  ،2015ومبا تتضمن��ه من إجراءات
زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي صاغ وآليات جديدة ،إضافة نوعية ملسرية التجربة الربملانية
بحكمته وبعد نظره أولويات الدولة االتحادية.
اإلماراتي��ة ،التي أصبحت منوذجاً يف التطور الس��يايس
وتح��رص القيادة الرش��يدة وعىل رأس��ها صاحب املحسوب واآلمن ،ألنها توازن بني الخصوصية الثقافية
الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زاي��د آل نهي��ان رئيس واملجتمعية للدولة من ناحية ،واالنفتاح عىل التجارب
الدولة «حفظه الل��ه» عىل أن يكون املجلس الوطني الدولية واالستفادة منها من ناحية ثانية.
االتحادي إحدى الدعائم األساس��ية للتجربة اإلماراتية
يف مرحلة التمكني ،وأن يحافظ عىل مصالح الوطن يف املجل��س الوطن��ي االتح��ادي  ..النش��أة
مس��توياتها ودوائرها كافة ،وأن يكون دعامة رئيسية واألهداف
لدميقراطي��ة توحد املواطنني وال تفرقهم .وستش��كل لق��د حرص املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الش��يخ زايد
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واكب إنشاء اجمللس
الوطني االحتادي يف
فرباير من العام 1972
تطور مؤسسات الدولة
االحتادية وانبثق من
مبادئ الشورى التي
وجدت جذورها األوىل يف
تاريخ اإلمارات وقيمها
الشيخ زايد «رحمه الله» خالل افتتاح أعامل دورة املجلس الوطني االتحادي

رئيس الدولة يفتتح أعامل املجلس الوطني االتحادي بحضور نائب رئيس الدولة وأعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات
بن س��لطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ،منذ تس��لمه
زم��ام القيادة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عام
 ،1971ع�لى أن تأخ��ذ الدولة مكانته��ا املرموقة بني
األمم من خالل بناء جميع مؤسس��اتها تعزيزا ً ملسرية
االتحاد ،وترس��يخاً لش��عور الوحدة واالنتامء لوطن
واحد يتفاىن أبناؤه يف خدمته لتبقى مكانته الراسخة
بني الش��عوب .لقد آمن الش��يخ زايد بأن بناء الدولة
ال يتحقق إال مبش��اركة املواطنني يف صنع القرار ،فتم
إعالن الدس��تور املؤقت للدولة ال��ذي نص يف مادته
( )45عىل أن املجلس الوطني االتحادي هو السلطة
االتحادية الرابعة من حيث الرتتيب يف سلم السلطات
االتحادية الخمس املنصوص عليها يف الدستور ،وهي:
«املجل��س األع�لى لالتحاد ،رئي��س االتح��اد ونائبه،
مجل��س وزراء االتحاد ،املجل��س الوطني االتحادي،
38
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القضاء االتحادي».
وكان للدع��م الال محدود ال��ذي أواله املغفور له
الش��يخ زاي��د وإخوانه ح��كام اإلمارات املؤسس��ون
رحمهم الل��ه ،ألعامل املجل��س ،وحرصهم عىل عقد
أوىل جلس��اته بعد فرتة وجي��زة من إعالن قيام دولة
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة األثر الكب�ير يف متكني
املجل��س م��ن أن يكون إح��دى الدعائم األساس��ية
للتجرب��ة االتحادية اإلماراتية يف املش��اركة والتنمية،
فض�لاً عن حرصه��م عىل حض��ور افتت��اح الفصول
الترشيعية املتعاقبة منذ أول جلس��ة للمجلس يف 13
فرباير  ،1972لدع��م أركان االتحاد وتقويته وتحقيق
املكاسب الفريدة للشعب ،ورفع اسم دولة اإلمارات
شامخاً عالياً عربياً ودولياً.
وقد ترك اهتامم الش��يخ زايد ،بحضور جلس��ات

املجلس واملشاركة فيها ،أثرا ً عميقاً يف نفوس األعضاء
 ،حيث أن املش��اركة بحد ذاتها تعرب عن ثقته بالدور
اإليجايب ال��ذي يلعبه املجلس الوطن��ي االتحادي يف
املشاركة يف التنمية وتنفيذ رؤيته رحمه الله ،يف بناء
دول��ة االتحاد ،وتوفري حياة ملؤها الرخاء للمواطنني،
ومتثي��ل الش��عب واألخ��ذ بيده نح��و حي��اة العزة
والرفاهية والكرامة.
وش��كل خطاب الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان
«طيب الله ثراه» ،يف افتتاح أول فصل ترشيعي محطة
بارزة يف مس�يرة عمل املجلس الوطني االتحادي ،ويف
طبيعة الدور واملهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق
املش��اركة األساس��ية يف عملية التنمي��ة .فقد خاطب
املغفور له أعض��اء املجلس بقول��ه« :إخواين األعضاء
املحرتمني يف هذه اللحظات التاريخية الحاس��مة التي

حترص القيادة الرشيدة
وعلى رأسها رئيس
الدولة على أن يكون
اجمللس الوطني
االحتادي إحدى الدعائم
األساسية للتجربة
اإلماراتية يف مرحلة
التمكني
رئيس الدولة خالل افتتاح مبنى املجلس الوطني االتحادي عام 1989
يجتمع فيها مجلس��كم املوقر ،فإن جامهري الش��عب
عىل هذه األرض الطيبة املؤمنة بربها وبوطنها وبرتاثها
تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون يف
تحقيق آمالها يف العزة واملنع��ة والتقدم والرفاهية».
وحدد الشيخ زايد يف الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد
األول من الفصل الترشيع��ي األول للمجلس الوطني
االتح��ادي مهام املجل��س ودوره ،بقوله «إن جامهري
الش��عب يف كل موق��ع تش��ارك يف صن��ع الحياة عىل
تراب هذه األرض الطيبة ،وتتطلع إىل مجلسكم املوقر
لتحقق ما تصبو إليه من مش��اركتكم يف بناء مستقبل
باه��ر ومرشق وزاهر لنا ولألجيال الصاعدة من أبنائنا
وأحفادنا ،وإن مجلس��كم املوقر ق��ادر عىل أن يؤدي
دورا ً هام��اً يف تحقيق آمال الش��عب الكربى نحو بناء
مجتمع الكرامة والرفاهية».
ويتش��كل املجلس الوطني االتح��ادي من أربعني
عضوا ً تت��وزع مقاعدهم عىل اإلم��ارات بواقع مثانية
مقاعد ل��كل من إماريت أبوظبي وديب وس��تة مقاعد
لكل من إماريت الشارقة ورأس الخيمة ،وأربعة مقاعد
لكل من إمارات عجامن وأم القيوين والفجرية .ويتم
اختيار نصف أعضاء املجلس ع�بر االنتخاب ،وتعيني
النص��ف اآلخر وفق مرس��وم اتحادي يصدره صاحب
السمو رئيس الدولة بتش��كيل املجلس ،وتكون مدة
العضوي��ة يف املجلس أربع س��نوات ميالدية تبدأ من
تاريخ أول اجتامع له ،ويطلق عىل هذه املدة الفصل
الترشيع��ي ،بين�ما يطل��ق عىل كل س��نة تقع ضمن
الس��نوات األربع دور انعقاد عادي ،يبدأ يف األسبوع
الثالث من ش��هر أكتوبر من كل عام ويستمر ملدة ال
تقل عن س��بعة أش��هر .وتتم دعوة املجلس لالنعقاد
وفض الدورة مبوجب مرس��وم يص��دره رئيس الدولة،
ويعقد املجلس جلساته يف أبوظبي ،وال يعقد املجلس

جلس��اته وال تك��ون مداوالت��ه صحيح��ة إال بحضور
أغلبية أعضائه ( )21عضوا ً عىل األقل.
وتتك��ون أجهزة املجل��س الوطن��ي االتحادي من
هيئ��ة املكت��ب الت��ي تنتخ��ب يف بداي��ة كل فصل
ترشيعي وتتأل��ف من رئيس املجل��س ونائبني اثنني
ومراقبني حيث ينتخبهام املجلس بالرسية وباألغلبية
املطلق��ة ملدة فصل ترشيعي كامل فيام عدا املراقبني
الذين يتم انتخابهام يف مستهل كل دور انعقاد جديد
أو يس��تبقهام كام تتكون أجه��زة املجلس من اللجنة
التنفيذية للشعبة الربملانية.
وتعاون املجلس الوطن��ي االتحادي يف أداء مهامه
ع�شر لجان دامئ��ة متخصص��ة هي :لجنة الش��ؤون
الداخلية والدفاع ولجنة الش��ؤون املالية واالقتصادية
والصناعي��ة ولجنة الش��ؤون الترشيعي��ة والقانونية
ولجنة ش��ؤون الرتبي��ة والتعليم والش��باب واإلعالم
والثقافة ولجنة الش��ؤون الصحية والعمل والش��ؤون
االجتامعي��ة ولجنة الش��ؤون الخارجي��ة والتخطيط
والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة الس��مكية
ولجنة الشؤون اإلس�لامية واألوقاف واملرافق العامة
ولجن��ة فح��ص الطعون والش��كاوى ولجن��ة حقوق
اإلنسان ولجنة رؤس��اء اللجان إضافة إىل إمكانية أن
يش��كل املجلس لجانا أخرى دامئة أو مؤقتة بحسب
حاجة العمل.
واألمانة العامة جهاز دس��توري رئييس يف املجلس
الوطني االتحادي حيث أكد عليها الدس��تور يف املادة
« »85بأن يك��ون للمجلس أمانة عامة يرأس��ها أمني
ع��ام وتحدد الالئح��ة الداخلي��ة اختصاصاته .ويعني
أم�ين عام املجلس بقرار من رئي��س االتحاد بنا ًء عىل
ترشيح من رئيس املجلس بعد موافقة هيئة املكتب،
ويخت��ص األمني الع��ام باإلرشاف عىل ش��ؤون األمانة

وموظفيها وتكون له يف هذا الش��أن الصالحيات التي
تقرره��ا القوان�ين واللوائح لوكيل الوزارة يف ش��ؤون
وزارت��ه .واألمانة العامة للمجل��س هي الجهاز الفني
واإلداري للمجلس حيث تختص بتقديم الدعم الفني
من األوراق والدراس��ات والبحوث الربملانية املتعلقة
باختصاصات املجلس الترشيعية والرقابية والسياسية
باإلضافة إىل الدعم اإلداري واملايل واإلعالمي وخدمات
املعلومات اإللكرتونية.
وللمجلس اختصاصات رقابية وترشيعية وسياسية
عىل النحو التايل:
-1االختص��اص الترشيع��ي :ويتضم��ن مناقش��ة
وإقرار التعديالت الدستورية من مناقشة مرشوعات
القوان�ين واملوافق��ة عليه��ا أو تعديله��ا أو رفضه��ا
ومناقشة االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي يحيلها
رئيس الدول ومناقشة وإبداء املالحظات عىل ميزانية
الدولة ،وحساباتها الختامية.
 -2االختص��اص الرقايب :ويتعل��ق بطرح موضوع
ع��ام يتعل��ق بش��ؤون االتحاد واس��تيضاح سياس��ة
الحكومة يف ش��أنه وتبادل ال��رأي وإصدار التوصيات
الالزمة يف شأن هذا املوضوع العام .ويحق ألي عضو
توجيه أس��ئلة إىل مجلس الوزراء والوزراء لالستفسار
عن األم��ور التي تدخ��ل يف اختصاصاتهم مبا يف ذلك
االستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول
واقع��ة وصل علمها إليه ومتابعة ش��كاوى املواطنني
ولرئيس املجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء
أو ال��وزراء املختصني تقديم إيضاحات وبيانات حول
هذه الشكاوى.
 -3االختصاص الس��يايس  :ويتمثل يف التعبري عن
وجهة نظر الدولة ومصال��ح الدولة العليا يف املحافل
الربملانية اإلقليمية والدولية مثل االتحادات الربملانية
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والزيارات واللقاءات الربملاني��ة واملؤمترات الربملانية
املتخصص��ة ولجان الصداقة .ومي��ارس املجلس دوره
الس��يايس من خالل ش��عبته الربملانية يف االتحادات
الربملاني��ة اإلقليمية والدولية مث��ل االجتامع الدوري
لرؤس��اء مجال��س دول مجل��س التع��اون الخليجي
واالتح��اد الربمل��اين الع��ريب والربملان الع��ريب واتحاد
مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلس�لامي
واالتح��اد الربملاين ال��دويل باإلضاف��ة إىل الفعاليات
الربملانية األخرى وللش��عبة الربملانية التي تتكون من
مجم��وع أعضاء املجلس لجن��ة تنفيذية وتعد هذه
اللجن��ة مبثابة هيئ��ة املتابعة ألعامل الدبلوماس��ية
الربملاني��ة وتتوزع الش��عبة الربملانية عىل مجموعات
عمل للمش��اركة يف مؤمت��رات االتح��ادات الربملانية

خليفة :التمكني
السياسي كل متكامل
يتشارك اجلميع يف
مسؤولية تطويره دفعًا
بهذا الوطن نحو آفاق
العزة واجملد والرقي

رئيس الدولة خالل استقباله معايل محمد املر رئيس املجلس الوطني االتحادي

املجلس الوطني االتحادي يقوم بدور رئييس وفاعل يف التعبري عن مطالب واحتياجات املواطنني
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اإلقليمية والدولية وكذلك الحال يف لجان الصداقة.
 -4وإضافة إىل ه��ذه االختصاصات ،فإن املجلس
الوطني االتحادي يقوم بدور رئييس وفاعل يف التعبري
عن مطال��ب واحتياج��ات املواطن�ين ،إذ أن املتابع
ألداء املجلس الوطني االتح��ادي عىل مدى أكرث من
أربع��ة عق��ود يلحظ اهتامم��ا وتركي��زا ً متميزا ً عىل
الش��أن الوطني ،يتناول القطاع��ات كافة االقتصادية
واالجتامعي��ة والسياس��ية والثقافي��ة ،واالس��تفادة
املدروس��ة من الدبلوماس��ية الربملاني��ة للمجلس يف
حمل قضاي��ا الوطن وطرحها والدفاع عنها وحش��د
الرأي لها يف الفعاليات الربملانية العربية واإلس�لامية
والدولي��ة .ودأب املجل��س عىل تلم��س احتياجات
املواطنني وطرح ومناقش��ة جمي��ع القضايا التي لها
مس��اس مبارش بحياتهم واالهتامم بها ،بالتعاون مع
السلطات األخرى يف الدولة ،ويحرص عىل تنفيذ رؤية
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهي��ان رئيس الدولة «حفظه الله» ملا س��يكون عليه
الدور املنوط بالس��ادة أعضائه حيث قال سموه «إن
عضوية املجلس الوطني االتحادي ،عىل رشفها وسمو
مكانتها ،إال أنها م��ا كانت يوماً مجرد ترشيف ،وإمنا
هي «تكليف» ،و»مس��ؤولية» ،و»بذل» ،و»عطاء»،
وعمل مس��تمر ،يقود املجتمع نحو التقدم ،ويحرك
مكام��ن القوة فيه ،اس��تكامالً للمس�يرة ،وتأسيس��اً
لنهض��ة تطل��ق العنان لطاق��ات املجتم��ع ،وتحفزه
لعمل خالقٍ مب��دعٍ .فليكن قيامكم بالواجب بحجم
تطلعات الوطن».

التع��اون بني املجلس الوطن��ي االتحادي
والحكومة

والالفت يف تجرب��ة املجلس الوطن��ي االتحادي هو
ذل��ك التفاع��ل الوثيق مع الحكوم��ة ،حيث يحرص
الوزراء عىل الرد عىل تس��اؤالت أعضاء املجلس كلها
مفصل ومرفق بالدراس��ات والبيانات .ومثة
بش��كل ّ
جان��ب آخر يعك��س طبيعة ه��ذا التواصل الحاصل
بني الطرف�ين ،فتوصيات املجلس الوطني باتت تنقل
إىل الحكومة بش��كل منظم ،حيث تعكف الوزارات
املعن ّي��ة عىل دراس��تها وتبادر إىل اتخ��اذ التوصيات
والقرارات املناس��بة بش��أنها .كام يت ّم اعتامد تنفيذ
معظم التوصيات التي يرفعها املجلس إىل الحكومة.
والش��ك يف أن ه��ذا التفاعل الوثيق ال��ذي يقوم به
«املجلس الوطني االتحادي» وطبيعة العالقة القامئة
بينه وبني الحكومة؛ هذان األم��ران ،يؤكدان التطور
الحادث يف دور املجلس وما تشهده الحياة الربملانية
يف الدول��ة من تط��ور باتجاه تكري��س دور املجلس
كمؤسسة ترشيعية يف النظام السيايس.
ولع��ل هذا التفاع��ل يؤرش من ناحي��ة أخرى إىل
جدية أعضاء املجلس يف السعي نحو اكتساب املزيد
م��ن الصالحي��ات التي متكّنه من تدعي��م دوره عىل

الصعيدي��ن الترشيعي والرقايب ،وهذا أمر يحس��ب
بال ش��ك ألعضاء املجلس الذين وظفوا ما لديهم من
صالحيات حالية للتفاعل بش��كل إيجايب مع القضايا
الرئيسية التي تهم الدولة واملجتمع.

تنطلق فلسفة التمكني
يف دولة اإلمارات من
املجلس الوطني االتحادي وسامت مرحلة رؤية عميقة تستهدف
التمكني السيايس
تهيئة البيئة املبدعة
تنطلق فلس��فة التمك�ين يف دولة اإلم��ارات بوجه
عام من رؤية عميقة تس��تهدف تهيئة البيئة املبدعة الالزمة لتمكني الفرد
الالزم��ة لتمك�ين الف��رد املواطن من عن��ارص القوة
الالزم��ة ليصبح أكرث إس��هاماً ومش��اركة يف مختلف املواطن من عناصر
مجري��ات الحياة االجتامعية والسياس��ية
واإلنتاجية القوة الالزمة
واملعرفية لهذا توف��ر دولة اإلمارات العربية املتحدة

ألبنائه��ا املواطن�ين واملواطنات كل أس��باب التعلم
واالس��تفادة من منجزات العلم الحديث يف املجاالت
كاف��ة .وفيام يتعلق بتجربة التمكني الس��يايس ،فقد
جس��دت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زاي��د آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» فلس��فة
مؤس��س الدولة وب��اين نهضتها الحديث��ة املغفور له
الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»،
والت��ي تقوم ع�لى الرتيث وعدم ف��رض صيغ قد ال
تتواف��ر أمامها معطيات كافي��ة للنجاح ،حيث تقوم
رؤية صاحب الس��مو رئيس الدول��ة «حفظه الله»،
ع�لى أن التح��ول عندما يك��ون جوهري��ا وهيكليا
ومرتبط��ا مبصري أمة ومس��تقبل دولة فهو ال يحتمل
الت�سرع أو حرق املراحل وال بد أن يجري مدروس��اً
ومتدرجاً ومنسجامً مع طبيعة املجتمع وخصوصيته
واتجاهات��ه وطموحاته للمس��تقبل وواق��ع تركيبته
السكانية.
ويعت�بر التمكني الس��يايس أح��د الركائ��ز املهمة
للمرشوع النهضوي لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
وله��ذا يحظى باالهتامم والرعاية من جانب صاحب
الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زاي��د آل نهي��ان رئيس
الدول��ة «حفظه الله» ،والت��ي كانت جلية من خالل
رؤيته الثاقبة التي عرب عنها يف خطبه الرس��مية ،ويف
مناس��بات عدة ،منذ توليه قي��ادة البالد ،وقد تجىل
هذا االهتامم يف إرس��اء أسس الربنامج السيايس الذي
طرحه س��موه يف ديس��مرب  ،2005يف كلمته مبناسبة
الي��وم الوطني الرابع والثالثني ،بقول��ه« :إن املرحلة
القادمة من مسريتنا وما تشهده املنطقة من تحوالت
وإصالحات تتطلب تفعيالً أكرب لدور املجلس الوطني
االتحادي ،ومتكينه ليكون س��لطة مس��اندة ومرشدة
وداعمة للمؤسسة التنفيذية ،وسنعمل عىل أن يكون
مجلس��اً أكرب قدرة وفاعلية والتصاق��اً بقضايا الوطن
وهموم املواطنني ،ترتس��خ من خالله قيم املش��اركة
الحقة ونهج الش��ورى» ،وأضاف س��موه« :من خالل
مس��ار متدرج منتظم ،قررنا بدء تفعيل دور املجلس
الوطني عرب انتخاب نصف أعضائه من خالل مجلس

لكل إمارة وتعيني النصف اآلخر ،بادئني مسرية تتكلل
مبزيد من املشاركة والتفاعل مع أبناء الوطن».
وأعلن صاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زايد
آل نهي��ان رئيس الدول��ة «حفظه الل��ه» ،أن القرار
الذي أعلنه بتفعي��ل دور املجلس الوطني االتحادي
ع�بر انتخاب نصف أعضائه م��ن خالل مجالس لكل
إمارة وتعيني النصف اآلخر هو خطوة أوىل س��تتبعها
خطوات عدي��دة نحو مزي��د من اإلص�لاح وتعزيز
مش��اركة املواطنني يف العمل الوطن��ي العام ،بهدف
ضامن تعزيز واس��تكامل مس�يرة التنمية الش��املة
واملتوازن��ة الت��ي حققتها دولة اإلم��ارات عىل مدى
العقود املاضية ،وأوضح سموه أن هذا القرار «يقيض
بأن يش��كل حاك��م كل إمارة مجلس��اً محلياً يتكون

مشاركة فعالة للمرأة يف املجلس الوطني االتحادي

الشعبة الربملانية باملجلس الوطني االتحادي خالل مشاركتها يف أعامل الربملان العريب
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ملف العدد

زيارة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون
اإلجتامعية ملستشفى صقر برأس الخيمة

أصوات املواطنني ..أصوات للوطن ودعم للمجلس
كمرحلة أوىل من  100ضعف كحد أدىن لعدد ممثيل
كل إم��ارة يف املجل��س الوطن��ي االتح��ادي ،عىل أن
يع�ين حاكم كل إمارة النصف اآلخر ملمثيل اإلمارة يف
املجلس».
ويهدف برنامج التمكني الس��يايس إىل تفعيل دور
املجل��س الوطني االتح��ادي ومتكينه ليكون س��لطة
مس��اندة ومرشدة وداعمة للمؤسس��ة التنفيذية من
خالل العمل عىل أن يكون مجلساً أكرب قدرة وفاعلية
والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم املواطنني ،وأن ترتسخ
م��ن خالله قيم املش��اركة ونهج الش��ورى من خالل
مس��ار متدرج منتظم عرب مس�يرة ت ُكل��ل مبزيد من
املشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.
وبالفعل فقد أرىس خطاب صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد بن س��لطان آل نهي��ان رئيس الدولة
«حفظه الله» القواعد املنهجية لعملية متكني املجلس
الوطني االتح��ادي وتعزيز دوره وزي��ادة صالحياته
للقي��ام بالواجب��ات املنوط��ة به عىل أت��م وجه.فقد
أوضح س��موه بأن هذا التحول الب��د بأن مير مبراحل
متدرجة ومدروس��ة تنس��جم م��ع طبيع��ة الرتكيبة
السكانية للمجتمع وخصوصيته واتجاهاته وتطلعاته
للمس��تقبل وظروف العرص الذي نعيشه والتحوالت
التي يشهدها العامل من حولنا ،مع التأكيد عىل رضورة
نرش وتعزيز ثقافة املش��اركة السياسية بني املواطنني
وخلق جو م��ن الدميقراطية واحرتام حقوق اآلخرين
والسامح لهم بحرية التعبري التي يكفلها دستور دولة
42
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اإلم��ارات العربية املتحدة الذي متت صياغته لخدمة
مصالح الوطن واملواطنني واملقيمني عىل أرض الدولة.
وقد أوضح سموه أن عملية التدرج يف متكني املجلس
الوطني االتح��ادي تهدف إىل تهيئة البيئة الس��ليمة
واس��تكامل األسس القانونية الالزمة لتكون الخطوات
التالية ترجمة لتطلعات وتوصيات املواطنني ،ويقترص
دور الحكوم��ة عىل تهيئة البيئ��ة املالمئة لتعزيز دور
املجلس وزيادة فاعليته وفقاً لقناعاتنا وبيئتنا املحلية
ورؤيتنا الشاملة وفق املنظومة العاملية ،مع املحافظة
عىل جذورن��ا العربية واإلس�لامية األصيل��ة وثقافتنا
وحضارتن��ا .كام أش��ار س��موه إىل أهمية املش��اركة
النس��ائية يف العملية االنتخابية والتي تعد اس��تكامالً
لدورها يف الحياة العامة والذي مكنها من املش��اركة
الفعلي��ة والوصول إىل مختلف مواقع املس��ؤولية يف
الدولة مبا يف ذلك عضوية مجلس وزراء االتحاد.
ومنذ العام  2005مييض برنامج التمكني الس��يايس
يف مس��اره الذي رس��مه صاحب السمو رئيس الدولة
بخط��وات ثابت��ة ضمن مراح��ل متد ّرج��ة تقوم كل
واحدة منها عىل األخرى ،وضمن رؤية واضحة تجعل
كل خط��وة تأيت يف وقتها من دون تقديم أو تأخري مبا
يصب يف مصلحة اس��تقرار الوط��ن وتنميته وتقدمه.
ّ
ولعل من األمور املهمة يف هذا الشأن هو القرار الذي
أصدره املجلس األعىل لالتحاد رقم ( )3لس��نة ،2005
والذي تضمن النص عىل اعتبار خطاب رئيس الدولة
«حفظه الله» مبناس��بة اليوم الوطني الرابع والثالثني

عضوية اجمللس
الوطني االحتادي
"تكليف" و"مسؤولية"
و"بذل" و"عطاء" وعمل
مستمر يقود اجملتمع
نحو التقدم
لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة خطة عمل وطنية
للعم��ل مبقتضاها خ�لال املرحل��ة املقبلة كخطوات
متدرجة لعملي��ة متكني املجل��س الوطني االتحادي
وتفعيل دوره يف مسرية العمل الوطني.

انتخاب��ات املجلس الوطن��ي االتحادي ..
نقلة نوعية للتجربة الربملانية اإلماراتية

متثل انتخاب��ات املجلس الوطن��ي االتحادي ،األوىل
التي أجري��ت يف عام  ،2006والثانية يف العام ،2011
والثالث��ة التي س��تقام يف أكتوبر من الع��ام الجاري
 ،2015تطبيق��اً واضح��اً لتجرب��ة التمكني الس��يايس
يف الدول��ة ،وه��ي تجربة فريدة تق��وم عىل التدرج
الس��يايس املحس��وب ،وتأخذ يف االعتب��ار خصوصية
الدول��ة الثقافية واملجتمعية ،وميكن تناول ذلك عىل
النحو التايل:

 -1انتخابات عام  .. 2006املرحلة األوىل يف برنامج
التمكني السيايس
يف ع��ام  2006صدر قرار صاحب الس��مو الش��يخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهي��ان رئيس الدول��ة «حفظه
الله» رقم « »3يف ش��أن تحديد طريقة اختيار ممثيل
اإلمارات يف املجلس الوطن��ي االتحادي وذلك ضمن
مرحلة التمكني بحيث يتم اختيار نصف عدد أعضاء
املجلس من قبل هيئات انتخابية تشكل يف كل إمارة
ويتم تس��مية نصف األعضاء اآلخرين من قبل حاكم
اإلمارة وتش��كل بواقع مائة مضاع��ف لعدد املقاعد
املخصصة لإلمارة باملجلس.
وجس��دت انتخاب��ات املجلس الوطن��ي االتحادي
التي جرت يف ش��هر ديسمرب عام  2006تجربة مهمة
للمش��اركة الش��عبية حيث بلغ عدد أعضاء الهيئات
االنتخابي��ة لكاف��ة إم��ارات الدول��ة  6آالف و595
مواطناً ومواطنة ترشح منهم لالنتخابات  456مواطناً
ومواطنة وش��هدت االنتخابات فوز إحدى املواطنات
بأحد املقاعد العرشين التي جرى التنافس عليها فيام
ت��م تعيني مثاين مواطنات أخريات يف عضوية املجلس
ليصل عدد املقاعد التي ش��غلتها املرأة تسعة مقاعد
بنس��بة بلغ��ت  22, 3يف املائة من مجم��وع املقاعد
البالغ عددها  40مقعدا ً.
وق��د القى انتخاب أول ام��رأة يف عضوية املجلس
الوطن��ي االتح��ادي يف أول انتخابات جرت يف الدولة
ع��ام  2006وأول ام��رأة تدخ��ل مؤسس��ة ترشيعية
باالنتخ��اب عىل مس��توى دول مجلس التعاون لدول
الخلي��ج العربية ترحيب��اً وتقديرا ً م��ن قبل مختلف
املؤسس��ات املعني��ة الخليجي��ة والعربي��ة العاملي��ة
األم��ر الذي يعك��س الثقة ال�لا مح��دودة بقدراتها

وفد املجلس الوطني االتحادي خالل مشاركته يف مؤمتر منظمة التعاون اإلسالمي يف الخرطوم
ودورها ومس��اهامتها الفاعلة يف دفع مس�يرة العمل
الوطني نحو آفاق أرحب ومامرس��ة العمل التنفيذي
والترشيعي بكل اقتدار.
ويف خطوة عززت من موقع دولة اإلمارات العربية
املتحدة يف مصاف الدول املتقدمة يف دعم مش��اركة
امل��رأة يف الحياة السياس��ية والعم��ل الربملاين تضمن
مرسوم صاحب الس��مو رئيس الدولة رقم « »6لسنة
 2007بتش��كيل املجلس الوطني االتح��ادي للفصل
الترشيعي الرابع عرش تعيني مثاين نس��اء وكان قد تم
انتخاب مرش��حة واحدة لعضوية املجلس يف التجربة
االنتخابية األوىل التي ش��هدتها الدولة لتشكل نسبة
النساء يف املجلس الوطني  22, 3باملائة .وقامت املرأة
اإلماراتية من خالل عملها كعضوة يف املجلس الوطني
االتحادي بدور متميز عىل الصعيد الداخيل من خالل
مش��اركتها يف جميع مناقشات املجلس بطرح األسئلة
عىل الوزراء املعنيني واملشاركة يف مناقشة املوضوعات
العامة كام ترأس��ت عددا من اللجان الدامئة واملؤقتة
وكان لها دور فاعل من خالل مش��اركتها يف املؤمترات
الخارجية عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
وب��دأ املجلس فصل��ه الترشيع��ي الرابع عرش يف
 12فرباي��ر  2007بع��د أول تجرب��ة انتخابية نقلت
العم��ل الربملاين يف الدولة إىل محط��ات متقدمة من
الش��ورى والدميقراطية مبش��اركة أبناء وبنات الوطن
متحملني مس��ؤولية األمانة الت��ي منحتها لهم قيادة
وش��عب اإلمارات وهو ما جس��ده صاحب الس��مو

رئيس الدولة «حفظه الل��ه» يف خطاب افتتاح الدور
األول من الفصل الترشيع��ي الرابع عرش بقوله« :إن
قمة ما نس��عى له من املرشوع النهضوي الذي نأمله
لدولتن��ا هو تحويل الرؤية التطويرية مبا تتضمنه من
معانٍ ومبادئ ومفاهيم إىل اس�تراتيجيات عمل وقيم
سلوكية ميارسها املواطن يف حياته اليومية وينترص لها
ويدافع عنها ويصون مكتسباتها وهذه غاية التمكني
وهي قمة املسؤولية والوالء».
 -2انتخابات عام  .. 2011وتوسيع قاعدة املشاركة
الشعبية
دخل��ت دول��ة اإلمارات م��ع بدء أع�مال الفصل
الترشيع��ي الخامس عرش مرحلة جديدة يف مس�يرة
العمل الوطني بتوس��يع قاعدة املشاركة الشعبية يف
االنتخابات الترشيعية التي أجريت يف الـ  24من شهر
س��بتمرب  2011الختيار نصف أعضاء املجلس ،حيث
ش��هدت نقلة يف زيادة عدد أعضاء الهيئة االنتخابية
ليصبح  300ضعف عدد املقاعد املخصصة لكل إمارة
يف املجل��س كحد أدىن بعد أن كان ه��ذا العدد 100
ضع��ف يف أول تجرب��ة انتخابية ع��ام  .2006وتؤكد
مسرية التمكني يف مرحلتها الثانية إميان القيادة بدور
املرأة اإلماراتية حيث تم تعيني س��ت عضوات وذلك
بعد فوز امرأة واح��دة باالنتخاب فضالً عن حصولها
عىل منصب النائب األول لرئيس املجلس.
ويف كلمة لصاحب الس��مو رئي��س الدولة «حفظه
الل��ه» مبناس��بة انتخاب��ات املجلس الوطن��ي الثانية
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ملف العدد
وجهها بتاريخ  20س��بتمرب  2011قال س��موه« :منذ
إنش��اء املجلس الوطني االتحادي ع��ام  1972عمل
املجلس عىل تجس��يد العالقة السليمة بني الحكومة
والش��عب يف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة فكان
وم��ا زال منصة قوية للمش��اركة السياس��ية والتأثري
اإليج��ايب يف عملي��ة صنع القرار يف الب�لاد  ..من هنا
كان االهت�مام الكبري بتمكني املجل��س وتفعيل دوره
ليكون سلطة داعمة ومرش��دة للسلطة التنفيذية يف
الدولة وق��د بدأنا منذ الع��ام  2006بتجربة جديدة
بانتخاب نصف أعضاء املجلس إمياناً منا بأن املشاركة
السياس��ية جزء ال يتجزأ من تق��دم الدولة والتنمية
الشاملة التي نعيشها».
وأكد صاحب الس��مو رئيس الدولة «حفظه الله»
يف كلمته مبناسبة اليوم الوطني يف الثاين من ديسمرب
« 2011أن توس��ي َع املشاركة الش��عبية ،تو ّج ٌه وطني
ثابت ،وخيا ٌر ال رج��وع عنه ،اتخذناه بكامل اإلرادة،
وس��نميض يف تطوي��ره تدرجاً بع��زم وثب��ات ،تلبي ًة
لطموحات أبناء شعبنا يف وطن ،يتشاركون يف خدمته
وتطوير مجتمعه .ولقد أنجزنا بنجاح املرحلة الثانية
يف املس��ار املتدرج ال��ذي اتخذناه منهجاً ،لتوس��يع
قاعدة املشاركة الشعبية يف االنتخابات ،وتفعيل دور
املجلس الوطني االتحادي وتوسيع صالحياته وتعزيز
دوره ،وتو ّجت املرحلة بانتخاب مجلس وطني جديد،
بدأ أعامله وهو أكرث تعبريا ً عن اإلرادة الوطنية ،نأمل
أن ي��ؤدي دوره يف تعاون تام م��ع الجهاز التنفيذي؛
ت��داوالً مس��ؤوالً لقضايا الوط��ن ،وتأث�يرا ً إيجابياً يف
عملية صنع القرار».
 -3انتخاب��ات ع��ام  2015نحو مزي��د من النضج
للتجربة الربملانية
متثل انتخاب��ات املجلس الوطن��ي االتحادي التي
س��تقام يف الثالث من أكتوبر املقب��ل املرحلة الثالثة
يف برنام��ج التمكني الس��يايس ،وتعت�بر خطوة مهمة
نح��و تعميق التجرب��ة الربملانية اإلماراتي��ة ،وتعزيز
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دور املجل��س يف مختل��ف مجاالت العم��ل الوطني
يف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة ،وخاصة أن هذه
االنتخابات تختلف عن سابقاتها ،سواء لجهة تطبيق
مبدأ الص��وت الواحد ،أو لجهة التس��هيالت الخاصة
بالتصوي��ت حتى مل��ن هم خارج الدول��ة من خالل
الس��فارات ،وهي بال ش��ك إجراءات تعكس الحرص
عىل تعزيز املش��اركة الش��عبية يف هذه االنتخابات،
وتطوي��ر التجربة الربملاني��ة ،يك تواكب حركة التطور
التي تشهدها الدولة عىل املستويات كافة.
وق��د اعتمدت اللجنة الوطني��ة لالنتخابات خالل
اجتامعها الثاين عرش الذي عقد بأبوظبي يف الخامس
من يوليو  2015قوائم الهيئات االنتخابية النتخابات
املجل��س الوطن��ي االتح��ادي  2015والت��ي ضمت
 224.279أل��ف عضو ميثلون الهيئ��ات االنتخابية يف
جمي��ع إمارات الدولة وذلك بنس��بة زيادة تصل إىل
 % 66مقارنة مع قوائم الهيئات االنتخابية النتخابات
املجل��س الوطني االتحادي للعام  2011والتي بلغت
 135.308مواطن ومواطنة.
وال ش��ك يف أن زي��ادة أع��داد أعض��اء القوائ��م
االنتخابي��ة لل��دورة الثالث��ة من انتخاب��ات املجلس
الوطن��ي االتحادي إمنا يؤكد حرص القيادة الرش��يدة
ع�لى متكني املواطنني للمش��اركة الفاعلة يف مس�يرة
التنمية السياس��ية والتي تس�ير وفق نه��ج التمكني
الس��يايس ال��ذي أعلن عنه صاحب الس��مو الش��يخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التعديالت الدس��تورية  ..ومتكني املجلس
يف خطابه مبناس��بة العي��د الوطني الراب��ع والثالثني الوطني االتحادي
لتأسيس دولة اإلمارات والذي قاد بدوره إىل االرتقاء ترجمة لتوجيهات القيادة الرش��يدة يف دولة اإلمارات
بالتجربة الربملانية للدولة ومواصلة مسرية النجاحات العربي��ة املتحدة الرامية إىل متك�ين املجلس الوطني
الت��ي تحققها يف مجال تفعي��ل دور املجلس الوطني االتح��ادي ،وتفعي��ل دوره ليقوم مبهام��ه الداخلية
االتحادي كسلطة ترشيعة مساندة ومرشدة للسلطة والخارجي��ة ع�لى الوجه األكمل ،ج��اءت التعديالت
والخطوات التالية:
التنفيذية.
 -1يف الع��ام  2006ت��م اس��تحداث وزارة تختص
وتعزيزا ً ملش��اركة امل��رأة اإلماراتي��ة يف انتخابات
املجل��س الوطن��ي االتح��ادي املقبلة ،فقد ش��هدت بش��ؤون املجلس الوطني االتحادي ،لتكون مسؤولة
قوائم الهيئات االنتخابية ارتفاع عدد أعضاء النس��اء
يف الهيئ��ات يف مختلف إم��ارات الدولة ،أي ارتفعت
نسبة املشاركة النسائية حيث تم تخصيص  % 48من
الهيئات االنتخابية للمرأة لرتتفع بذلك نسبة مشاركة
امل��رأة ،مب��ا يعزز دور امل��رأة يف العملي��ة االنتخابية
اإلماراتي��ة ،وجاءت ه��ذه الخطوة ضمن سياس��ات
الدولة لرفع معدالت املشاركني يف العملية االنتخابية
بوجه عام.
وقد فتحت اللجن��ة الوطنية اإلماراتية لالنتخابات
الب��اب عىل مرصاعيه ملش��اركة اإلماراتي�ين املقيمني
خارج اإلم��ارات أو الزائرين لدول أخرى للمش��اركة
يف التصوي��ت يف انتخابات املجلس الوطني االتحادي
 ،2015وح��ددت عدد أي��ام االنتخابات بس��تة أيام،
بينه��م يومان يك��ون التصويت فيهام يف الس��فارات
اإلماراتي��ة املنت�شرة حول العامل يف  20و 21س��بتمرب
 ،2015وأربع��ة أي��ام يف الداخل أي��ام  28و 29و30
سبتمرب ،ويكون اليوم األخري يف  3أكتوبر  .2015وهو
نف��س اليوم الذي س��تظهر فيه نتائج الف��رز األولية
ألصوات الناخبني .وس��تكون جميع املراكز االنتخابية
داخل الدول��ة وخارجها مرتبطة م��ع بعضها البعض
إلكرتونياً ،وذلك حتى ال يسمح ألي شخص بالتصويت
مرت�ين ،إحداهام خارج الدولة واألخرى داخل الدولة
أو العكس.

الجروان وأمل القبييس خالل مشاركة املجلس يف
إحدى املؤمترات الدولية

ع��ن إدارة عملي��ة التح��ول إىل االنتخاب��ات يف إطار
عملية تنمية سياسية واسعة ومدروسة يف البالد.
 -2س��ارعت القيادة إىل إصدار القرارات واملراسيم
التي تحدد أطر ومالمح وآلي��ات العملية االنتخابية،
وم��ن ذلك القرار رقم  3لس��نة  2006بش��أن تحديد
طريق��ة اختيار ممثيل اإلم��ارات يف املجلس الوطني
االتح��ادي ،والذي نص عىل تش��كيل اللجنة الوطنية
لالنتخاب��ات برئاس��ة وزي��ر الدولة لش��ئون املجلس
الوطن��ي ،والتي تختص مبامرس��ة كاف��ة الصالحيات
الالزم��ة لإلرشاف عىل س�ير العملي��ة االنتخابية من
كافة جوانبها .وهو األمر نفس��ه الذي نص عليه قرار
املجلس االتحادي رقم» »4لسنة  2006بشأن تحديد
طريق��ة اختيار ممثيل اإلم��ارات يف املجلس الوطني،
وال��ذي تم مبقتض��اه أيضاً تفويض رئي��س الدولة يف
إصدار كافة الضوابط املنظمة لتنفيذ هذا القرار.
 -3وافق املجلس األعىل لالتحاد خالل اجتامعه يف
الثاين من ديس��مرب عام  2008برئاسة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
الل��ه» عىل إج��راء تعديالت يف بعض مواد الدس��تور
بش��أن املجلس الوطن��ي االتحادي ،يف س��ياق متكني
املجلس وتعزي��ز دوره وتعزيز الحي��اة الدميقراطية
واملشاركة السياس��ية .واكتسبت الجلس��ة الخامسة
للمجلس الوطني االتح��ادي التي عقدها بتاريخ 27
يناير  2009م��ن دور انعقاده العادي الثالث للفصل
الترشيع��ي الراب��ع عرش أهمية خاص��ة حيث ناقش
املجل��س فيها مرشوع التعديل الدس��توري رقم «»1
لس��نة  ،2009والذي يتضمن عددا ً من املواد الخاصة
باملجلس الوطني االتحادي ومجلس الوزراء .وشملت
التعديالت الدستورية بشأن املجلس الوطني االتحادي
تعدي��ل املادتني « 72و »78اللت�ين أتاحتا متديد مدة
عضوي��ة املجلس من عام�ين إىل أربعة أعوام ومتديد
دور االنعقاد إىل مدة ال تقل عن س��بعة أشهر وذلك
ابتداء من األس��بوع الثالث من ش��هر أكتوبر من كل

عام كام تم تعديل املادة « »85من الدس��تور إلعطاء
املجلس س��لطة أك�بر فيام يتعلق بالئحت��ه الداخلية
حيث يت��وىل املجلس وضع م�شروع الالئحة وتصدر
بق��رار من رئي��س االتحاد بناء ع�لى موافقة املجلس
األعىل لالتحاد .وتم تعديل املادة « »91من الدستور
واملتعلقة باالتفاقيات واملعاهدات التي تربمها الدولة
حيث يح��دد بقرار م��ن رئيس االتح��اد االتفاقيات
واملعاه��دات التي يتوجب أن تع��رض عىل املجلس
الوطني قبل التصديق عليها.
 -4يف س��ياق تفعيل مش��اركة املواطنني ،جاء قرار
املجلس األعىل لالتحاد رقم ( )1لس��نة  2011بتعديل
بعض أحكام ق��رار املجلس األع�لى لالتحاد رقم ()4
لس��نة  2006بش��أن تحدي��د طريقة اختي��ار ممثيل
اإلمارات يف املجلس الوطن��ي االتحادي ،وقرار رئيس
الدول��ة رق��م ( )2لس��نة  2011بتعديل ق��رار رئيس
الدول��ة رقم ( )3لس��نة  2006بش��أن تحديد طريقة
اختيار ممثيل اإلمارات يف املجلس الوطني االتحادي،
والذي نص عىل زيادة عدد أعضاء الهيئات االنتخابية.
 -5وافق املجلس الوطني االتحادي خالل جلس��ته
الرابع��ة م��ن دور انعق��اده الع��ادي الث��اين للفصل
الترشيعي الخامس عرش التي عقدها يوم الثالثاء 18
ديسمرب  ،2012برئاسة معايل محمد أحمد املر رئيس
املجلس ،عىل مذكرة هيئة املكتب بشأن إنشاء «لجنة
دامئة لحقوق اإلنس��ان» بهدف دع��م جهود الدولة
يف ه��ذا املجال عىل الصعيدي��ن الداخيل والخارجي،
وتعزيز مامرسة املجلس الختصاصاته ،كام وافق عىل
تش��كيل لجنة لتعزيز التواصل م��ع وزارة الخارجية
يف ش��أن الربملان األورويب .وال ش��ك يف أن إنشاء مثل
ه��ذه اللجنة املقرتحة يعني توجيه رس��الة إىل العامل
الخارجي واملؤسس��ات الدولية ب��أن الدولة واملجلس
يبديان اهتامماً رئيس��ياً بقضية حقوق اإلنس��ان .كام
أن��ه يزيد من قدرات املجلس الوطني يف التعامل مع
قضايا السياس��ة العامة التي تنظرها وتتدارس��ها كل

لجان��ه الدامئ��ة واملؤقتة ،حيث أن هذه السياس��ات
العامة س��يضاف إليها منظور حقوق اإلنسان ،خاصة
أن الدولة تق��وم فعلياً بالوف��اء باحتياجات املواطن
األساس��ية من صح��ة وإس��كان وتعليم ومعاش��ات
وخدمات متطورة .وستتمكن هذه اللجنة من متابعة
التوصيات والقرارات الصادرة عن االتحادات الربملانية
الدولية واإلقليمية ذات الصلة بحقوق اإلنس��ان ،مام
يعزز عمل الشعبة الربملانية ،كام ستتمكن من تقديم
العون واملش��ورة الفنية للجان املجلس األخرى بشأن
مرشوعات القوانني ذات الصلة بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،خاص��ة أن غالبية مرشوعات
القوان�ين تتناول هذه الحقوق مث��ل قوانني التعليم،
والصحة ،واإلس��كان ،والتنمية ،وما يتعلق بالس��لطة
القضائية وغريها .وس��تمثل اللجن��ة الربملانية املعنية
بحق��وق اإلنس��ان تعزيزا ل��دور الحكوم��ة يف هذا
الش��أن ،خاصة أن املجلس الوطني يناقش يف كل دور
انعق��اد العديد من الترشيعات ،ويط��رح الكثري من
املوضوعات واألسئلة ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،إال
أن الحكوم��ة قد ال تتنبه إىل مثل هذه املس��ائل مام
يؤدي إىل االنتقاص من قدر ومعلومات تقارير الدولة
أمام هذه اللجان الدولية.
 -6اعتمدت اللجنة الوطني��ة لالنتخابات يف يوليو
 2015قوائم الهيئات االنتخابي��ة النتخابات املجلس
الوطني االتحادي  2015وذلك بنسبة زيادة تصل إىل
 % 66مقارنة مع قوائم الهيئات االنتخابية النتخابات
املجلس الوطن��ي االتحادي للعام  2011والتي بلغت
 135.308مواطن ومواطنة.
هذه التعديالت والخطوات تش��كل قفزات نوعية
متقدم��ة للربنامج الس��يايس لصاحب الس��مو رئيس
الدولة «حفظه الله» ،الذي يس��تهدف متكني املجلس
الوطن��ي االتح��ادي وتعزي��ز دوره وتعزي��ز الحياة
الدميقراطية واملشاركة السياس��ية ،وتؤكد أن مرحلة
التمكني السيايس ليس��ت مجرد توجهات عامة ،وإمنا

مشاركة فعالة للمجلس عربياً ودولياً
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ملف العدد

محمد املر خالل اإلدالء بصوته

ه��ي خطوات وبرامج ورؤًى يت��م تطبيقها عىل أرض
الواقع لتعميق املشاركة الش��عبية ،وإنضاج التجربة
الربملانية ،ووفق خطوات مدروس��ة تأخذ يف االعتبار
طبيعة املرحلة التي متر به��ا الدولة والتطورات التي
تشهدها بالدنا عىل مختلف الصعد.

املجلس الوطني االتحادي ودعم السياسة
الخارجية اإلماراتية

إضاف��ة إىل اختصاصات املجل��س الوطني االتحادي،
الرقابي��ة والترشيعي��ة والسياس��ية والخدمي��ة ،فإن
املجلس يقوم بدور فاعل يف تحقيق أهداف السياسة
الخارجية اإلماراتية ،من خالل الدبلوماس��ية الربملانية
التي تحظ��ى بدعم القيادة الرش��يدة .وقد أصبحت
الدبلوماسية الربملانية التي تقوم بها الشعبة الربملانية
للمجلس الوطني االتح��ادي تحمل قضايا الوطن إىل
املحاف��ل الدولية وتعرب ع��ن آراء ومواقف الدولة يف
مختل��ف الفعالي��ات الربملانية عىل املس��توى العريب
واإلقليمي والدويل.
واضطل��ع املجل��س الوطني االتح��ادي من خالل
الش��عبة الربملاني��ة التي ش��كلها يف الجلس��ة الثالثة
بتاري��خ  9/12/1975يف ال��دور الع��ادي الثالث من
الفصل الترشيعي الثاين ،بدور فاعل ونش��ط بش��أن
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تجاه مختلف القضايا الوطنية ،واس��تطاع أن يطرحها
بكف��اءة يف املحاف��ل الخليجي��ة والعربي��ة والدولية
واإلس�لامية ،لتكون ح��ارضة من خالل حش��د الرأي
والدفاع عنها والرتكيز عليها ،إىل جانب مش��اركاته يف
الفعاليات الربملانية املتخصصة التي متثلت يف تقديم
ع��دد من املب��ادرات الت��ي تنوعت ب�ين مرشوعات
تطويري��ة تم األخذ به��ا ،أو يف الدفاع ع��ن القضايا
العربية واإلسالمية.
وتتكون مجموعات الشعبة الربملانية اإلماراتية من
املجموعة الربملاني��ة الخاصة باالتحاد الربملاين الدويل،
ومجموعة االتحاد الربمل��اين العريب ،ومجموعة اتحاد
مجالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلس�لامي،
ومجموعة الربملان العريب ،إضافة إىل لجنة التنس��يق
الربملاين والعالق��ات الخارجية للربملان��ات الخليجية.
وتتكون لجان الصداقة الربملاني��ة من لجنة الصداقة
م��ع الربملان��ات الخليجي��ة ،والربملان��ات العربي��ة،
والربملانات اآلسيوية ،والربملانات األوروبية ،وبرملانات
ال��دول األفريقية ،وبرملان��ات دول أمري��كا الالتينية
وأمريكا الشاملية.

خامتة

يجس��د املجلس الوطن��ي االتح��ادي ،مبراحل تطوره

املختلفة ،تجربة التمكني الس��يايس يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،والتي تسري وفق منهج ثابت محدد
املراحل واألهداف ،يك تواكب حركة التنمية والتطور
التي تشهدها الدولة يف املجاالت كافة ،وتتسم تجربة
التمكني الس��يايس مبجموعة م��ن الخصائص املهمة،
أوله��ا أنها تع�بر عن خصوصي��ة اإلم��ارات الثقافية
والحضارية واملجتمعية ،وتس��تفيد من موروث هائل
م��ن الخربة الحضاري��ة املرتاكمة عىل مدار س��نوات
التجرب��ة االتحادي��ة التي وضع��ت بذور التش��اور
والحوار واتخذت منه منهجاً للتواصل والنقاش ،لهذا
متث��ل تجربة التحديث الس��يايس يف اإلمارات منوذجاً
للتط��ور الس��يايس الناج��ح الذي يعرب ع��ن موروث
املجتمع الحضاري واملعريف والثقايف .وقد عرب عن ذلك
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة «حفظ��ه الله» بقوله»:إن التنمية السياس��ية
الحقة هي التي تستلهم قيم الشعب وتعرب عن بيئته
وتقاليده .ولذا ،فإننا ننطلق من منوذج سيايس وطني
يصون هويتنا ويحمي ثوابتنا يتش��ارك يف صنعه كل
أفراد املجتمع ومؤسس��اته والس��يام نخبن��ا الوطنية.
فالتمكني الس��يايس كل متكامل يتش��ارك الجميع يف
مس��ؤولية تطويره دفعاً بهذا الوطن نحو آفاق العزة
واملج��د والرقي» .وهذا إمنا يؤكد بوضوح أن لتجربة
التنمية السياس��ية يف اإلم��ارات خصوصية متفردة ال
تقليد فيها وال استنس��اخ بحيث تتم وفقاً الحتياجات
ومعايري وطنية خالصة .وثانيها أنها تأيت ضمن مس��ار
متدرج ،وذلك ،تجنب��اً لحدوث أية هزات مفاجئة أو
تطورات غري محسوبة ،ولهذا فقد استفادت اإلمارات
من التجارب األخرى التي هرولت نحو اتخاذ خطوات
كبرية دون دراسة ،ثم تراجعت عنها يف نهاية املطاف،
حيث تقوم رؤية اإلمارات يف هذا الش��أن عىل قناعة
مفادها أن التح��ول عندما يكون جوهري��اً وهيكلياً
ومرتبطاً مبصري أمة ومس��تقبل دول��ة فهو ال يحتمل
الت�سرع أو ح��رق املراح��ل وال بد أن يج��ري مثلام
هي س��مة الحياة مدروس��اً ومتدرجاً ومنس��جامً مع
طبيعة املجتمع وخصوصيت��ه واتجاهاته وطموحاته
للمس��تقبل وواقع تركيبته السكانية ،وهذا هو الذي
حفظ التوازن داخل الدولة منذ إنشائها وحامها من
أي ه��زات أو توترات داخلية ،وجعل كل خطواتها يف
مكانها الصحيح ووقتها املناس��ب ومحققة ألهدافها
ضمن إس�تراتيجية التنمية الشاملة .وثالثها أن تجربة
الس��يايس يف اإلمارات ،كام مس�يرة التنمية،
التمكني
ّ
عملية متزنة ومسؤولة ،ومستمرة من دون توقف ،يك
تواكب أهداف الدولة وطموحاتها التنموية .وقد عرب
صاحب الس��مو رئيس الدولة «حفظه الله» عن هذا
بقوله« :وإذ يحدونا الش��عور بالرضا عام تحقق ،فإننا
متفائلون مبا يحمله املس��تقبل من آمال وطموحات
واثق��ون م��ن أننا س��نبلغ أهدافنا الت��ي تنطلق من
مجتمعنا وتعرب عن تطلعات املواطنني»•

اإلمارات ركيزة عربية!..
ال أعرف إن كان هناك أي قصد أم أنها مجرد مصادفة بني نرش ترصيحات الفريق محمود حجازي رئيس
أركان حرب القوات املس��لحة املرصية يف العدد الس��ابق لـ»درع الوطن» والتي قال فيها« :اإلمارات باتت
ركيزة للتعاون العريب وبناء مستقبل األمة» ،وبني ذكرى الحادية عرشة لوفاة املغفور له بإذنه تعاىل الشيخ
زايد بن س��لطان ،مؤس��س الدولة .حيث إن تزامن الحدثني ،يربز والسيام يف ظل انشغال العرب بخالفاتهم
ونس��يانهم تحديات الكربى املحيطة بهم مثل :اإلرهاب واملطامع اإلقليمية والدولية ،الحاجة إىل ش��خصية
«حكيم العرب» الشيخ زايد.
لقد أسس زايد قاعدة سياسية للعمل العريب عندما كان يدعو دامئاً إىل االستعالء عىل الحساسيات البينية
م��ن أجل القضايا الكربى .كذلك ،عندما أكد يف حرب أكتوب��ر عام  ١٩٧٣أن البرتول العريب ليس بأغىل من
الدم العريب .وباتت تلك املواقف نظريات سياسية تربز أهمية العمل العريب املشرتك ،وباتت تلك املقوالت
مستمرة لفرتة ،حتى بتنا نرى كيف يعمل البعض بجدية من أجل كرسها.
لألس��ف الش��ديد ،فإن الثقافة السياس��ية للمواطن الع��ريب اآلن اتجهت إىل «اس��تعداء» الوطن نتيجة
لالنتامءات الخارجية أو نتيجة االنتامءات الجزئية .ورصنا بحاجة إىل من يذكرنا بتلك املواقف اإلماراتية التي
تنترص للعرب وقضاياهم ،بل ينبغي علينا أن نستغرب من املواقف اإلماراتية التي نراها من أجل مساعدة
األشقاء ودعمهم ،ورمبا مرص باألخص عىل اعتبار أن مساعدة مرص «واجب» كام ذكر صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد يف أحد ترصيحاته.
الواقع يؤكد أن اإلمارات هي محل تفاؤل الش��عوب العربية ،وذلك بعدما بات مس��تقبل الدول العربية
م��ن حيث االس��تقرار يكاد يكون غامضاً يف الكث�ير منها ويف أحيان أخرى محفوف��اً باملخاطر .وذلك نتيجة
الجتياح الدول العربية الكثري من املش��اكل الداخلية مثل اإلرهاب ،أو محاوالت مليش��يات محس��وبة عىل
ق��وى إقليمية خلق فوىض أمنية .واإلمارات أمل الش��عوب العربية يف إيج��اد حلول لتحدياتها االقتصادية،
وتجاوزه��ا تلك املش��كالت متعلق مبواقف اإلم��ارات املؤمنة بأهمية العمل العريب ،والس��يام أنه ليس لها
أطامع سياسية أو اقتصادية.
وإذا كان التاري��خ الع��ريب يذكر أن اإلمارات كان��ت محور تحرك العمل العريب منذ الس��بعينيات القرن
امل��ايض فه��ي محل إعجاب الكثريين يف ما تحققه من نجاحات ع�لى اعتبار أن العجز العريب ليس يف القوة
البرشية أو العسكرية ،ولكن يف القوة السياسية ويف وحدة املوقف الوطني باعتبارها سبب لكل نجاح آخر.
لذا ،عندما نشاهد حجم البهجة والحفاوة عند مواطني الشعوب العربية يف «تحالف عاصفة الحزم» ندرك
مدى التعطش إىل اإلحساس بالقوة العربية يف مواجهة ما يحيق بهم.
عملت اإلمارات بثبات ومثالية عىل تعزيز العمل العريب املش�ترك طوال تاريخها الس��يايس برغم إدراكها
صعوبة ذلك .وهي مل تكف عن تش��جيع العمل العريب «كعائلة» يف مواجهة األزمات التي متر بها .فانطالقاً
من التعاون الخليجي إىل إعادة مرص للبيت العريب ،ومروراً مبحاولة إنقاذ العراق عن طريق استضافة صدام
حسني إىل ما نقرؤه اليوم يف ترصيحات املسؤول العسكري املرصي عن اإلمارات لهو دليل عن حسن النوايا
اإلماراتية.
والتفسري املنطقي للمواقف اإلماراتية هو الوعي بأن حجم التحديات التي تواجه العرب واإلدراك يؤكد
أن عالجها يكمن يف االنتصار للقومية العربية ألن كل املخططات اإلقليمية والعاملية تستهدفهم.
أن تكون اإلمارات ركيزة للعمل العريب ومستقبل األمة ،فذلك أمر طبيعي؛ ألن بصمة السياسة اإلماراتية
ممتدة من داخل اإلمارات إىل كل تفاصيل الدول العربية األخرى ممثلة يف «حكيم العرب» .ويف ظل اتساع
حجم املخاطر التي تواجه الدول العربية نجد اإلمارات تتفاعل للحفاظ عىل عنارص القوة العربية من خالل
متاسك الدولة واستقرارها.

نبض
الديــــرة

بقلم :حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com
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استراتيجيات

التنـوع والرؤيـة الثاقبة ..مفتـاح املسـتقبل
اإلمارات بقيادة خليفة بن زايد انتقلت من مرحلة البناء إىل مرحلة التمكني
قد يتساءل البعض :كيف متكنت دولة اإلمارات من التعايش مع حالة الرتاجع
العاملي يف أسعار النفط ،بل نستطيع القول انحدار األسعار والتي وصلت إىل أقل من
النصف؟ وكيف متكنت هذه الدولة الفتية من الحفاظ عىل بيئة اقتصادية مستقرة يف
منطقة تعصف بها األزمات السياسية ،واألمنية ،واالقتصادية؟ وحني كان السؤال من
شقني كانت اإلجابة كذلك؛ فتنوع اقتصادنا الوطني كان مفتاح الحل لألزمات املالية،
وتذبذب أسعار النفط حارضاً ومستقبالً ،يف حني يكمن االستقرار االقتصادي يف الرؤية
الحكيمة لقيادتنا الرشيدة .فهذان عنرصان إذا ما اجتمعا يف مكان واحد مهدا ملا يراه
البعض حلامً ونعيشه اليوم واقعاً ،تتلخص مفرداته يف أربع كلامت هي :دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
بقلم :
معايل سلطان بن سعيد املنصوري
وزير االقتصاد
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إن النجاح الذي نعيش��ه اليوم لي��س وليد اللحظة ،بل هو
نتاج لعمل مضنٍ من ش��هور وس��نني ط��وال بدأها الرعيل
األول من قادة هذا الوطن يتقدمهم الوالد مؤس��س دولة
اإلمارات ،وب��اين نهضتها الحديثة املغفور ل��ه -بإذن الله-
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،وهو عمل
مل يتوق��ف برحيل فقيد الوطن ،حيث انربى له رجل عظيم
آخر تتلمذ عىل يدي الوالد زايد وتخرج يف مدرسته ،استلم
دفة القيادة وكان خري خلف لخري سلف.
لق��د انتقل��ت دولة اإلم��ارات بقيادة صاحب الس��مو
الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان من مرحل��ة بناء الوطن
إىل مرحلة متكني املواطن .عرش س��نوات م��رت رسيعاً قد
ال تش��كل فرتة طويلة يف عمر األوطان ،لكنها كانت حافلة
وغني��ة باإلنجازات ،وهو ما يراه اليوم ويش��هد به الغريب
قب��ل القريب ،إنجاز يقارب اإلعجاز تحقق عىل أرض بالدنا
الحبيبة ،إنجاز يدع��و للتبجيل واإلجالل تفاخر وتفتخر به
األجيال املتعاقبة.

قفزات نوعية

إن بضعة س��طور لن تس��عفني لرسد حضارة بنيت يف 43
عام��اً فق��ط ،ولكني ملزم بتش��خيص الحالة الن��ادرة التي
تتصف باإلعجاز .لقد شهد اقتصادنا الوطني قفزات نوعية
خالل الس��نوات األخرية ،حيث س��جلت الدولة منوا ً قياسياً
بفض��ل السياس��ات االقتصادي��ة الناجحة الت��ي انتهجتها
الحكوم��ة االتحادي��ة ع�لى قاع��دة التنوي��ع االقتصادي،
والتنمية االقتصادية املستدامة التي اتبعت نهجاً ومامرسة،
والهادف��ة لتطوير مختلف القطاع��ات ،حيث ارتقى حجم
النات��ج املحيل اإلجاميل ألكرث م��ن  236ضعفاً من نحو .56
ملي��ار درهم يف العام  1971ليصل إىل أكرث من  1540مليار
درهم مع نهاية العام املايض.
قد يجامل البع��ض يف وصف اإلنجاز ،ولكن لغة األرقام
ال تعرف للمجاملة مكاناً ،واألرقام االقتصادية تشهد لبالدنا
بالبنان ،فبعيدا ً عن الناتج الوطني الذي يعد رقامً مدهش��اً
بحد ذاته ،فإن الحقيقة الكامنة يف ذلك الرقم أكرث إدهاشاً؛
 % 69منه يعود لقطاعات متنوعة كالصناعة ،والس��ياحة،
والخدم��ات يف حني أن النف��ط وصناعاته ال متثل إال الثلث
الباقي .واإلعجاز هنا ليس بالنسبة والتناسب ،وإمنا مبعرفة
أن النف��ط كان العنرص األكرب يف مدخول الوطن عند إعالن
االتح��اد ،فكان ميثل أك�ثر من  % 90م��ن ناتجنا الوطني،
وما يدفع للفخر بعد ذلك معرفة أن نس��بة تلك املساهمة
ستتقلص مبوجب رؤية اتحادية ثاقبة مبعدل سنوي يقارب
 %5لتبقي للنفط ومدخالته  %10فقط من الناتج الوطني
بحلول اليوبيل الذهبي إلعالن قيام اتحادنا.
ونس��تمر بالحديث ع��ن لغة األرقام من خ�لال املرور
عىل نس��ب النمو ،والتي متث��ل معيارا ً لنجاح السياس��ات
االقتصادية أو فش��لها ،وهنا نقول إن بالدنا ،ونتيجة للرؤية
الحكيمة لقيادتنا الرش��يدة ،استطاعت الحفاظ عىل معدل
منو اقتصادي جيد مع نهاية العام املايض قدر بحوايل %4.8
مع توقع باس��تمرار النمو مبعدل ي�تراوح بني  %4إىل %5
خالل الس��نوات الست القادمة ،مبوجب تقديرات صندوق
النقد الدويل .وبفضل هذا األداء الجيد فقد حققت املوازنة
العامة للدولة فائضاً بنسبة  %9من الناتج املحيل اإلجاميل،
وهو ضعف املستوى الذي حققته بالدنا يف العام .2012

اقتصاد اإلبداع واإلبتكار

ف��إذا وصلنا إىل ما وصلنا إليه اليوم من نجاح ،فام الجديد؟
وما هي معامل املس��تقبل؟ أس��ئلة طرحت كان��ت إجابتها
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة -حفظه الله -وإع�لان مجلس الوزراء املوقر
للعام  2015عاماً لالبتكار يف الدولة .فاليوم ،ووفقاً للخطط
الطموحة للحكومة االتحادية ،نس��عى لبناء اقتصاد معريف
قائم عىل اإلبداع واالبتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة،
ونهدف ملس��اهمة اقتصاد املعرفة بـ %5من مجمل الناتج
الوطن��ي بحل��ول الع��ام  .2021معرفة لن تبن��ى بني ليلة
وضحاها بل تس��توجب عمالً وتعاوناً بني مختلف الجهات
الرسمية والخاصة ،وتس��توجب أيضاً خطة ومنهجية عمل
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تضع لها األهداف وترسم لها الطريق القويم ،وهو ما حدث
فعالً بإع�لان األجندة الوطنية لالبتكار التي أطلقها صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب -رع��اه الله -وهي أجندة
متامش��ية متاماً مع رؤية اإلمارات  2021التي تعطي أهمية
خاصة للمعرفة واإلبداع بش��كل عام ،ولالقتصاد املبني عىل
املعرفة بشكل خاص ،كام تس��تهدف أيضاً تحويل االقتصاد
الوطني إىل منوذج تعتمد التنمية فيه عىل املعرفة واالبتكار
من خالل االس��تثامر يف العلوم والتكنولوجيا واألبحاث عىل
مختلف مستويات االقتصاد اإلمارايت من أجل االرتقاء بوترية
اإلنتاجية والتنافس��ية لتضاهي أفض��ل االقتصادات العاملية
الرائدة.

اإلمارات والتنافسية العاملية

تل��ك االقتص��ادات العاملية الرائ��دة الت��ي أصبحت تقاس
نجاحاتها مبستوى تنافسيتها ،والحقيقة أننا لسنا عىل مسافة
كب�يرة منها؛ فقد متكنت دولة اإلمارات العربية املتحدة من
خالل توفي��ق الله عز وجل ،ث��م بجهود قيادتنا الرش��يدة
مدعومة بكفاءة أبن��اء بالدنا املخلصني من االرتقاء مبكانتها
عىل الصعي��د الدويل ،لتحق��ق اليوم املرك��ز الثاين عرش يف
التنافس��ية الكلية القتصادها وفقاً لتقرير التنافسية العاملي
الص��ادر عن املنت��دى االقتصادي العامل��ي «دافوس» للعام
 2015 – 2014قافزة سبع مراتب يف عام واحد ومؤكدة عىل
صحة نهجها االقتصادي والس��يايس الذي تس�ير عليه اليوم،
ولنك��ون عىل بعد مرتبت�ين فقط من دخ��ول نادي العرش
الكب��ار ،ولنعلن بأن بالدنا باتت ع�لى بعد خطوات من أن
تصبح واحدة من أقوى االقتصادات العاملية.
مؤرش التنافس��ية مل يكن الوحيد الذي ميز وضع الدولة
ع�لى خارطة النجاح ،بل إن إماراتنا الحبيبة اس��تطاعت أن
تحقق العدي��د من النجاحات املبهرة يف عدد من املؤرشات
العاملية؛ األوىل يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا والسادسة
عاملياً يف الحرية االقتصادية ،األوىل عربياً يف سهولة األعامل،
األعىل عىل مس��توى التنصيف االئتامين يف الرشق األوسط،
األوىل عىل مستوى غرب آسيا وشامل إفريقيا والـ  36عاملياً
يف االبت��كار ،وأخريا ً الـ 25عاملياً واألوىل عربياً بني أكرث الدول
ش��فافية يف العامل .وهذا غيض من في��ض املنجزات؛ فهناك
ع�شرات املؤرشات األخرى التي تفوق��ت فيها الدولة خالل
الفرتة األخرية.،
إنن��ا ولل��ه الحم��د نعيش يف وط��ن يكتنفه االس��تقرار
الس��يايس واألمني ،ويزيد من رونق جاذبيته بنيته التحتية
املتطورة ،والقوانني والترشيعات املرنة التي ُس�� ّنت لتكرس
منظوم��ة النج��اح ،منظوم��ة م��ا كان��ت لرتى الن��ور لوال
اإلرادة الصلب��ة لوط��ن فيه املواطن عامد ،وفيه املس��ؤول
مكل��ف ،وفي��ه القيادة حريص��ة عىل أبنائه��ا يف حارضهم
ومستقبلهم•
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تداعيات االتفاق النووي مع إيران
أق ّر النظام الدويل املرتبط بالحد من انتش��ار أس��لحة الدمار الش��امل الذي تجس��ده االتفاقية املوقعة يف هذا
الش��أن عام  1968بواقع امتالك القوى النووية الكربى لهذا الس�لاح؛ وحاول وضع مجموعة من العراقيل أمام
تم أصبح الولوج إىل النادي النووي يقوم عىل س��بل ملتوية تعتمد
أي دولة تطمح يف الحصول عىل ذلك ،ومن ّ
عىل فرض األمر الواقع؛ وهو ما عكس��ته عدة حاالت دولية كالهند ،وباكس��تان وكوريا الش�مالية ..فيام مل تأل
إيران جهداً لتحقيق هذا املطلب الذي أدخلها لسنوات عديدة يف رصاع مع الغرب.
بعد س��نوات من األخ��ذ والرد؛ ضم��ن مفاوضات ماراثونية مل تخل من توتر وارتباك؛ ت��م توقيع اتفاق بني
ع��دد من الدول الغربية وإيران بش��أن الربنامج الن��ووي لهذه األخرية؛ تعرتف مبوجبه ه��ذه القوى بالربنامج
النووي اإليراين السلمي؛ وتضع حداً للعقوبات املختلفة التي فرضت عىل هذا البلد عىل امتداد عدة سنوات.
اس��تطاعت إيران توظيف املتغريات الكربى التي ش��هدتها املنطقة العربية خ�لال العقود الثالث األخرية ل
صالحها؛ حيث اس��تغلت الفراغ الذي أحدثه تردّي النظام اإلقليمي العريب منذ بداية التس��عينيات من القرن
امل��ايض لتعلب أدواراً حاس��مة يف عدد من الرصاعات الداخلية واإلقليمية باملنطقة؛ كام هو الش��أن بالنس��بة
للبنان والعراق ،فيام أس��همت االرتباكات السياسية واألمنية التي شهدتها الكثري من دول املنطقة مع تحوالت
"الحراك العريب"؛ يف تعزيز التواجد اإليراين بس��وريا ،وهو التواجد استغلته بس��بل غري مبارشة يف الضغط عىل
الطرف الغريب بصدد تطوير برنامجها النووي؛ قبل أن ينتهي األمر بعقد هذا االتفاق.
خل��ف االتف��اق تضارباً كبرياً يف املواقف ب�ين القوى اإلقليمية والدولية؛ ففي الوق��ت الذي أكد فيه الرئيس
األمرييك أن االتفاق مينع إيران من امتالك الس�لاح النووي؛ قابلته إرسائيل بالتحفظ؛ واعترب الرئيس اإليراين أن
االتفاق يفتح إليران فرصاً جديدة يف عالقاتها مع محيطها الدويل؛ فيام رحبت روس��يا باألمر؛ ومل تخف العديد
من دول املنطقة تخوفاتها من هذا املستجد وانعكاساته السلبية عىل مستقبل العالقة بني الجانبني.
يعك��س تدبري الجانبني لهذا امللف والنتيجة التي آل إليها؛ الواقعية والبعد املصلحي قي التعاطي مع امللف
مبنطق الربح والخسارة ،وهو ما يحيل إىل أن واقعاً إقليمياً جديداً سيتشكل ال محالة.
إن عقد االتفاقية يف هذه املرحلة الحاس��مة التي تعيش فيها املنطقة عىل إيقاع تحوالت ورصاعات حاسمة؛
وما يشكله ذلك من فرص تدعم مكانة إيران اإلقليمية والدولية ،يدفع إىل التساؤل حول االنعكاسات اإلسرتات
يجية املحتملة لهذا االتفاق عىل مس��تقبل املنطقة وتوازناتها ،وما إذا كان ذلك سيدفع قوى إقليمية أخرى إىل
السعي المتالك نفس اإلمكانية.
ك�ما يطرح الس��ؤال أيضاً حول تأثريات االتف��اق عىل عالقات إيران مع دول املنطقة؛ وم��ع الدول الغربية
وإرسائيل ،ويطفو عىل الس��طح سؤال آخر؛ حول ما إذا كان األمر سينهي التوظيف اإليراين للرصاعات الداخلية
اإلقليمية باملنطقة يف رصاعها مع الغرب؛ ويدعم بالتايل اس��تقرار األوضاع املضطربة يف سوريا واليمن والعراق
ولبنان؛ أم أن االتفاق سيمنحها القوة والثقة يف النفس لتعزز هيمنتها داخل هذه املناطق عرب مختلف السبل
والوسائل خدمة ألهدافها اإلسرتاتيجية؟.
إذا كان االتف��اق وما ترتب عن��ه من رفع للعقوب��ات الغربية املفروضة عىل إيران؛ سيس��مح
بانتعاش األوضاع االقتصادية له��ذا البلد؛ مع وقف تجميد األموال اإليرانية بالخارج ورفع الحظر
ع��ن طريانها ورشكاتها النفطية وبنكها املركزي..ويتيح لها الع��ودة بقوة إىل محيطها والدويل ،فهو
يشكل محكاً جديداً للدول العربية باتجاه تجاوز الخالفات البينية ودعم االستقرار بدول املنطقة؛
وتعزيز النظام اإلقليمي يف مواجهة أي تدخل أو هيمنة يطرحها الواقع الجديد•

بقلم:
د .إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية يف
جامعة القاضي عياض؛
مراكش
drisslagrini@yahoo.fr
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"القيادة من اخللف" اختبار لفاعلية القوة الناعمـــــــــــــ
تكتيكـــــات أمريكيــــة جديــــدة يف إدارة األزمــــات والصراعـــات
"القيادة من الخلف" مفهوم
خططي وإسرتاتيجي تسلل إىل
األدبيات السياسية األمريكية منذ
أن ورد عىل لسان أحد مستشاري
البيت األبيض يف إطار حديثه عن
منط اإلسرتاتيجية األمريكية يف
التعاطي مع األزمة الليبية عام
 ،2011حيث كان املفهوم يشري
إىل عدم تصدر حلفاء واشنطن
املشهد العسكري واكتفائها بتقديم
الدعم الخططي واملعلومايت
واللوجستي وتقديم املشورة
العسكرية والتدريبية والخططية.
ومن هنا تتجىل مالمح اإلسرتاتيجية
العسكرية األمريكية يف عهد أوباما
متمثلة يف تكتيك "القيادة من
الخلف" واالمتناع قدر اإلمكان
عن التدخل املبارش عسكرياً يف
األزمات ،ورفض أي شكل من
أشكال التورط بعمليات برية.

إعداد:
منى أبو اخلري
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ـــــــــــة يف احلفــاظ على التفــوق األمريكـــي
ه��ذا النمط من قيادة الرصاع��ات وإدارة األزمات عاد
مج��ددا ً إىل واجه��ة األح��داث يف ظل احت��دام األزمة
الس��ورية مؤخرا ً ،حيث ذكرت مصادر عدة أن الرئيس
األمرييك باراك أوباما عاد إىل اس��تخدام تكتيك "القيادة
من الخلف" ،الذي استخدمه من قبل يف األزمة الليبية،
يف ظل متس��ك مخطط��ي اإلس�تراتيجية األمريكية بعد
التدخل العس��كري املب��ارش يف الرصاعات العس��كرية
الدائرة يف الرشق األوسط.

القيادة من الخلف..منط القيادة األمريكية

وقد تكشفت بعض أبعاد املصطلح عقب صدور كتاب
"القي��ادة من الخل��ف :الرئيس املرتدد واملستش��ارون
الذين يتخ��ذون القرار نيابة عنه" ،ال��ذي قام بتأليفه
ريتشارد مينرت الصحفي الذي عمل لسنوات يف صحف
غربية عدة منها "وول س�تريت جورنال" و"واش��نطن
تاميز" و"صنداي تاميز" ،حيث سلط الكتاب الضوء عىل
قضية تثري جدالً متعاظامً ب�ين الخرباء واملراقبني حول
تحليل أبعاد االنخراط األمرييك يف قضايا العامل ،خاصة
يف منطقة الرشق األوس��ط ،وهو انخراط يعكس حالة
من عدم اليقني بش��أن اتجاهات السياس��ة الخارجية
األمريكية .وهذا النهج يف التدخالت األمريكية ملعالجة
األزمات ارتبط بالفرتة الرئاس��ية األوىل للرئيس أوباما،
وهي ف�ترة ارتبطت بالح��ذر الذي أنت��ج بدوره منط
"القيادة من الخلف" رغم الدعوات الكثرية من الخرباء
واملراقبني واملتخصصني ح��ول رضورة العودة إىل نهج
القيادة األمريكي��ة الفاعلة ،خصوصاً يف القضايا امللحة
بالنس��بة للسياسة الخارجية ،كام هو عليه بالنسبة إىل
قضايا منطقة الرشق األوسط التي "يصنع فيها الرؤساء
إرثه��م ويذرفون دموعهم" كام يقول الكاتب األمرييك
ديفي��د اجناتيوس ،وه��ي منطقة محفوف��ة باأللغام
بالنس��بة للمصالح األمريكية ويوج��د بها "ثعابني أكرث
من الس�لامل" عىل حد تعبري باتري��ك كوكربن الكاتب
الربيط��اين صاحب الخربة الطويل��ة يف قضايا املنطقة،
ال��ذي اعترب أن أوباما لن يس��تطيع االس��تمتاع بلعبة
"الس��لم والثعبان" يف هذه املنطق��ة يف ضوء التعقيد
البالغ يف األزمات.
إشكالية منط إدارة األزمات برزت أمريكياً يف مرحلة
ما بعد التدخل األمرييك يف العراق وأفغانس��تان معاً،
حي��ث ارتبط اس��م أوبام��ا عملياً بفكرة االنس��حاب
من هات�ين الحربني ،وبات من الصع��ب عليه العودة
مجددا ً إىل نهج سلفه يف التدخالت العسكرية الخشنة
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واملبارشة .ومن ثم فإن بروز األزمة الليبية عام ،2011
كان مبنزل��ة اختبار صعب لنهجه يف إدارة النزاعات يف
مرحل��ة ما بعد التورط يف العراق وأفغانس��تان ،ومن
هنا ظهر أس��لوب "القيادة م��ن الخلف" ،الذي طبق
منوذجياً يف ليبيا تحت غط��اء حلف الناتو ،وقام عىل
دور رئي�سي للحلف��اء م��ع دعم أمري�كي أو ما عرف
بالتدخل عن بعد ثم االنسحاب الرسيع عقب سقوط
القذايف.
ً
عاد البيت األبيض إذا يف سوريا إىل تكتيك "القيادة
م��ن الخل��ف" ،حيث يكتف��ي بتطبي��ق روزنامة من
الخطط والسياسات القامئة عىل دعم حلفاء موثوقني
مثل األك��راد والجامع��ات "املعتدلة" م��ن املعارضة
الس��ورية مثل الجيش الس��وري الحر ،عىل أن يقترص
الدور األمرييك عىل تنسيق األدوار وتحديد األهداف
والدع��م املعلومايت االس��تخباري وهي اإلس�تراتيجية
التي امتدت مؤخرا ً لتش��مل الدعم الجوي بالنس��بة
للميلش��يات الكردية يف س��وريا تحديدا ً ،وطبقت يف
مواجهات الجي��ش العراقي ضد تنظي��م "داعش" يف
وقت س��ابق .م��ع إمكانية توفري مستش��اري وخرباء
التدريب العس��كري للقوات املعارض��ة .وهي مهمة
يصفها البعض باملخاط��رة ألن الحلفاء هذه املرة رمبا
ال ميتلكون نفس القدرات العملياتية لقدرات الحلفاء
الذين ش��اركوا يف األزم��ة الليبية ،الس��يام أن الرشكاء
يف ليبي��ا ق��د احتاجوا يف مرات ع��دة إىل دور أمرييك
أقوى وأكرث فاعلية لرتجيح كفتهم يف الرصاع العسكري
الدائر عىل األرض وقتذاك.
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تتجلى مالمح
اإلسرتاتيجية
العسكرية األمريكية
يف عهد أوباما
متمثلة يف تكتيك
"القيادة من اخللف"
واالمتناع قدر
اإلمكان عن التدخل
املباشر عسكريًا يف
األزمات
تكتيك "القيادة من الخلف" تباطئ يف س��وريا إثر
ظهور تعقيدات تحيط بالرتكيب��ة املعقدة للمعارضة
الس��ورية واملخاوف األمريكية م��ن التورط يف تقديم
أسلحة لعنارص متشددة تعمل ضمن فصائل املعارضة
الس��ورية ،الس��يام من الجامعات الجهادي��ة املوالية
لتنظي��م القاعدة ،الت��ي متثل أحد األط��راف املؤثرة
والالعبني الرئيس��يني يف املعادلة الرصاعية الس��ورية،
ومن ثم فق��د وجد الجانب األمريكية يف ميلش��يات

"البيش��مركة" الكردي��ة الرشي��ك األفض��ل يف تكتيك
"القيادة من الخلف" رغم املحاذير السياسية املرتبطة
مبخاوف تركيا من تصاعد مكاسب األكراد عىل حساب
تنظي��م "داعش" والخش��ية من تطلعه��م لبناء دولة
مستقلة يف س��وريا عىل الحدود الرتكية بكل ما يعنيه
ذلك من إرباك لحسابات تركيا اإلقليمية.
تكتي��ك "القي��ادة م��ن الخلف" يواج��ه صعوبات
لتطبيق��ه يف س��وريا منه��ا تباي��ن أه��داف الحلف��اء
والتحالفات عىل األرض ،ومن ثم صعوبة السيطرة عىل
خطط تس��ليح الحلفاء املشاركني يف الرصاع العسكري،
فالجان��ب األمرييك يرفض ،عىل س��بيل املث��ال ،تزويد
جامعات املعارضة السورية مبضادات طائرات محمولة
عىل الكتف إلس��قاط مقاتالت نظام األسد التي تلقي
املتفجرات عىل املدنيني ،وتخىش واشنطن وقوع هذه
املض��ادات يف يد تنظي�مات إرهابية قد تس��تخدمها
الحقاً ض��د املقاتالت الغربية واإلرسائيلية أو الطائرات
املدنية ،يف حال استمرار األزمة السورية وانزالق البالد
إىل منحن��ى أك�ثر فوىض .ك�ما أن هناك مس��احة من
التباين يف األهداف ،حيث تس��عى واشنطن لالستفادة
م��ن تجربة ليبيا ،وتعمل عىل مامرس��ة أقىص ضغوط
ممكنة عىل األسد إلجباره عىل التنحي مع بقاء النظام
للحفاظ عىل متاس��ك م��ا تبقى من الدولة الس��ورية،
فيام يسعى بعض الحلفاء املحسوبني عليها إىل إطاحة
األسد بالوسائل العسكرية والقتالية.

إشكاليات ومحاذير

إحدى اإلشكاليات التحليلية املرتبطة بتكتيك "القيادة
من الخل��ف" أن بعض الخرباء يعتربون��ه يتنافر مع
الصورة الذهنية للقوة العسكرية األضخم املسيطرة
ع�لى مفاص��ل النظ��ام العامل��ي القائ��م ،فالواليات
املتح��دة األمريكية اعتادت يف العقود الثالث األخرية
عىل التدخل العس��كري املبارش يف األزمات ،وإظهار
قوته��ا ومظاهر س��يطرتها ع�لى النف��وذ يف أزمات
ومناطق ش��تى من العامل ،ما يدف��ع البعض لوصف
نهجها الجدي��د بالرتدد والتقل��ب والضعف وتراجع
القوة والنفوذ واضطراب الرؤية اإلس�تراتيجية ،رغم
أن األه��داف املتوخاة تتحقق وبدرجات أعىل أحياناً
مقارنة بتجارب مامثلة ش��هدت تدخ�لات أمريكية
مبارشة.
ويش�ير خرباء آخ��رون إىل أن ه��ذا التكتيك يعد
الخيار االس�تراتيجي املناس��ب يف ظل تكاثر األزمات
الدولية وصعوبة التدخل األمرييك املبارش يف األزمات
جميعها يف توقيتات متقاربة أو متزامنة ،واألمثلة عىل
ذلك عديدة فهناك أزمات يف ليبيا وس��ورية والعراق
واليمن وأوكرانيا ،وهناك الحرب ضد تنظيم "داعش"
و"مكافح��ة القاع��دة" يف أفغانس��تان وباكس��تان
والصوم��ال ونيجريي��ا وغريها .وبالتايل ف��إن الحصاد
النهايئ لهذا النهج االس�تراتيجي تبدو إيجابية يف ظل
خروج االقتصاد األمرييك من نفق األزمة املالية التي
ع��اين منها منذ نهاية ع��ام  ،2007وتحقق الكثري من
األهداف اإلس�تراتيجية املرتبطة بهذه األزمات ،فضالً

بعض اخلرباء
يعتربون تكتيك
"القيادة من اخللف"
يتنافر مع الصورة
الذهنية للقوة
العسكرية األضخم
املسيطرة على
مفاصل النظام
العاملي
عن االلتزام الجوهري إلدارة أوباما بتنفيذ التوجهات
التي أقرت ضمن الوثيقة التي وضعها الرئيس أوباما
ونائبه جو بايدن ،مطلع واليته األوىل ،تحت مس��مى
"اإلس�تراتيجية العس��كرية األمريكي��ة يف القرن ."21
وكانت هذه اإلسرتاتيجية تعكس توجهاً مغاير جذرياً
ملا كان س��ائدا ً وقتذاك ،وتعرب عن تحول يف العقيدة
العسكرية األمريكية بتصفية الحروب املبارشة ،التي
ورثته��ا إدارة أوباما عن إدارة ب��وش االبن ،وتقليص

التواجد العس��كري األم�يريك التقلي��دي يف الخارج،
واالمتن��اع عن خ��وض حروب مامثلة يف املس��تقبل،
وتركي��ز الجهود واإلمكانيات لتحقيق تفوق نوعي يف
التكنولوجيا العس��كرية ،وتحديث منظومة األسلحة
فائق��ة الدق��ة ،وإعادة هيكل��ة القدرة العس��كرية
والجي��وش األمريكي��ة وفق��اً لذلك ،جنب��اً إىل جنب
مع إعطاء مس��احة أك�بر لحلفائها بخوض مواجهات
عس��كرية تتصدى للتهديدات القامئ��ة بدعم أمرييك
لوجستي ،وغطاء سيايس.
هذا النهج يواج��ه أيضاً محاذير عدة ،حيث يضع
الدع��م األمري�كي أحيانا يف خندق واح��د مع أعداء
واشنطن ،لذا فإن تطبيق هذا التكتيك يستلزم الحذر
والدق��ة لتف��ادي ذلك ،فعىل س��بيل املثال ،اضطرت
املستشارين العسكريني األمريكيني الستخدام قاعدة
عس��كرية يف محافظ��ة األنب��ار تس��تخدمها ق��وات
الحشد الشعبي الشيعي ملواجهة تنظيم "داعش" ما
تس��بب يف س��وء فهم واتهامات بالتعاون مع إيران،
ورغم النفي الرس��مي األمرييك لذلك فإن هناك من
يقول بوجود مراحل معينة يف العمليات العس��كرية
تستلزم بقاء الجانبني تحت مظلة واحدة مثل التزود
باملعلومات االس��تخبارية وغري ذل��ك .وهي اتهامات
دفعت الجيش األمرييك سابقاً إىل وضع رشوط صارمة
لإلس��ناد الجوي للجيش العراقي ،يف معركة استعادة
مدين��ة تكريت ،حيث بقيت واش��نطن ترفض ش��ن
هج�مات جوية ضد تنظيم "داع��ش" ،ووافقت بعد
أن تم اس��تبعاد قوات ما يسمى بـ "الحشد الشعبي
الش��يعي" من القت��ال إىل جانب الجي��ش العراقي
يف ه��ذه الجبه��ة .ويف جميع األح��وال يبقى املعيار
األمري�كي الحاك��م لكل التفاعالت ه��و رفض تحمل
عبء أي عمليات برية ،والتمس��ك بتكتيك "القيادة
من الخلف" ،مبا ميكن الواليات املتحدة من اإلمساك
بخيوط اللعبة ،من خالل التدريب والتسليح والدعم
الجوي واللوجستي ،وتوفري مظلة سياسية.
هذا التكتيك مل يقترص عىل ساحات الرصاع الرشق
أوس��طية ،بل حاولت واش��نطن تجربت��ه يف األزمة
األوكرانية ع�بر حلفاء محليني ،ومل يحقق نجاحاً عىل
األرض ،بس��بب موازين القوى وخش��ية االنزالق إىل
مواجهة عسكرية مبارشة مع دولة كربى مثل روسيا.
هذا التكتيك استخدم بشكل محدود وغري مبارش يف
حمل��ة التحالف "العرشي" ض��د الحوثيني يف اليمن،
حيث حظيت الحملة الجوية بغطاء س��يايس أمرييك
فضالً عن الدعم االس��تخباري واللوجستي ،من دون
تحمل واش��نطن أي أعباء عس��كرية مب��ارشة ،فيام
كانت هذه الحملة تصب يف س��لة العوائد السياسية
األمريكي��ة م��ن خالل تس��هيل مهم��ة الضغط عىل
إيران يف عملية احتواء غري مبارشة للحد من نفوذها
اإلقليمي وطموحاتها التوسعية ،وهي أهداف تتالقي
مع دول التحالف عىل أرضية مشرتكة.
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استراتيجيات

يرى خرباء غربيون
كثريون أن الشرق
األوسط يعترب أكرث
خطورة واضطرابًا
اليوم مما كان
عليه عندما جاء
أوباما إىل السلطة

يق��ول منتقدو ه��ذا التكتيك أنه أفرز إش��كاليات
صعبة يف مرحل��ة ما بعد النزاعات ،حيث أوجد فراغاً
أمنياً وسياسياً ،ش��غلته ميلشيات مسلحة وتنظيامت
إرهابي��ة ،ويف املقاب��ل يرى مؤيدوه أن ه��ذه النتائج
هي ذاته��ا الت��ي تحقق��ت يف العراق وأفغانس��تان
رغم التكلف��ة املادية والبرشية والسياس��ية الباهظة
للتدخل العس��كري املبارش ،وبالت��ايل فهو ال يختلف
يف مردودات��ه عن عواقب سياس��ة بوش التي مل تنجح
أيضاً يف عمليات إعادة بناء الدولة الجديدة يف العراق
وأفغانس��تان ،بحيث تصبح كفة "القيادة من الخلف"
هي األرجح يف حسابات التكلفة والعائد االسرتاتيجي،
كونها مل تفرز أعباء كبرية عىل الخزانة واملوارد البرشية
األمريكية ،السيام بالنسبة إىل إدارة أوباما التي تعطي
االقتصاد أولوية مطلقة يف حساباتها السياسية.
رغم االنتق��ادات العديدة التي توج��ه إىل تكتيك
"القيادة من الخلف" وتحميله مسؤولية تراجع النفوذ
األمرييك يف العامل بشكل عام ومنطقة الرشق األوسط
بش��كل خاص ،واملطالبات بتكتي��كات جديدة قامئة
عىل االنغ�ماس العميق والتدخل العس��كري املبارش
يف األزم��ات حفاظا عىل مصداقي��ة الواليات املتحدة
األمريكي��ة كقوة عظمى وحي��دة مهيمنة عىل النظام
العاملي الجديد ،وما يرتبط بذلك من ثقة الحلفاء ،فإن
مؤيدي هذا التكتيك يرون أنه ينطوي عىل مكاس��ب
إسرتاتيجية بالغة الحيوية للجانب األمرييك ،منها نقل
الرصاعات إىل قلب العامل العريب واإلس�لامي ،وتراجع
اس��تهداف التنظيامت والجامعات اإلرهابية للواليات
املتحدة ،وتحويل اهتامم هذه الجامعات إىل الداخل
ولي��س إىل الخ��ارج ،ويربهن هؤالء ع�لى ذلك بفكر
تنظي��م داعش الذي يختلف ع��ن أيديولوجية تنظيم
"القاع��دة" يف أم��ور جوهري��ة عدة منها اس��تهداف
"الع��دو الداخيل" قبل "الخارج��ي" ،فضالً عن تحقق
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أهداف االسرتاتيجيات األمريكية يف الرشق األوسط من
دون أدىن خسارة برشية يف ظل حرص الدور العسكري
األمري�كي يف تقديم الدع��م املعلومايت االس��تخباري
والتدري��ب والدعم الجوي يف بع��ض الحاالت ،فضالً
عن تنامي مبيعات التس��لح للدول الرشق أوس��طية
التي يس��تهدفها اإلرهاب ،وتطالبها واشنطن برضورة
االعت�ماد عىل ال��ذات يف مواجه��ة التهديدات خالل
املرحل��ة املقبلة ،ومن ثم تأمني املصالح األمريكية عرب
الحلفاء وليس العكس ،ناهيك عن دفع الدول العربية
واإلس�لامية إىل تعزيز جهود استئصال الفكر اإلرهايب
وتكثيف خططها الداخلية يف هذا االتجاه.

تكتي��ك "القيادة من الخل��ف" بني التأييد
واملعارضة

هناك جدل مواز أيضاً بني مؤيدي تكتيك "القيادة من
الخلف" ومنتقدوه من داعمي اس�تراتيجيات التدخل
العس��كري املبارش حول نقاط إس�تراتيجية وخططية
أعم��ق تتعلق بطبيعة التخطيط يف أي من االتجاهني،
حيث يق��ول املؤيدون إن هذا التكتيك هو تجس��يد
رصي��ح وعودة فاعلة للقوة األمريكي��ة الناعمة ،التي
يؤمن بها الرئيس أوباما ،ويعتربونه رمز يف هذا السياق
ونجح م��ن خاللها يف االحتفاظ مبكانة بالده عىل قمة
ه��رم النف��وذ العاملي م��ن دون تدخالت عس��كرية
مبارشة ،عىل خالف س��لفه جورج دبلي��و بوش الذي
كان يعتمد أس��لوب القوى الخشنة كوسيلة للحفاظ
عىل التفوق األمرييك العاملي .ويقول هؤالء أن أوباما
مل يتجاه��ل األزمات والحرائ��ق اإلقليمية ذات الصلة
باملصالح األمريكية ،بل انغمس فيها من خالل حروب
ناعم��ة ذات طاب��ع رسي اس��تخباري باألس��اس ،ويف
ذلك نوع من التامهي مع االس�تراتيجيات العسكرية

األمريكي��ة القامئ��ة ع�لى تقليص اإلنفاق العس��كري
واالعتامد بش��كل متزايد عىل إع��ادة هيكلة الجيش
األمري�كي والرهان عىل التقنيات املتطورة واألس��لحة
الذكي��ة ،وهذا م��ا يف�سر النجاحات الت��ي تحققها
الطائ��رات م��ن دون طيار كعنرص فاع��ل يف مكافحة
تنظيامت اإلره��اب يف اليمن وباكس��تان والصومال
وأفغانستان ودول أخرى عدة.
هذه الحس��ابات ال تزال مثار جدل وموضع انتقاد
م��ن معاريض تكتي��ك "القيادة من الخلف" ،الس��يام
الحزب الجمهوري ،ال��ذي يرى يف هذا التكتيك تحوأل
ش��كلياً ال اس�تراتيجياً ،ولكن املالحظ أن تفاعالت ما
يدور يف املش��هد الرشق أوس��طي هي عنرص الحسم
يف الحكم عىل فاعلية أس��لوب الرئيس أوباما يف إدارة
األزم��ات ،مبعنى أن اس��تمرار التوت��رات يف بؤر رشق
أوسطية عدة يلعب دورا ً مبارشا ً يف تغذية االنتقادات
املوجه��ة لتكتي��ك "القيادة من الخل��ف" حيث يرى
خ�براء غربيون كثريون أن الرشق األوس��ط يعترب أكرث
خط��ورة واضطراباً الي��وم مام كان علي��ه عندما جاء
أوباما إىل الس��لطة ،حيث كان العراق وس��ورية أكرث
اس��تقرارا ً ،والربنامج النووي اإليراين أقل تقدماً إىل حد
كبري ،ومل يكن هناك وجود لداعش ،ويفرس هؤالء هذه
التطورات الس��لبية يف ضوء تراجع ال��دور أو االلتزام
األمري�كي يف املنطقة منذ س��حب القوات من العراق
يف ع��ام  ،2011واالرتب��اك يف التعامل مع االضطرابات
الداخلي��ة التي أطاحت أنظم��ة عربية عدة منذ ذلك
العام ،حيث ش��غل الف��راغ االس�تراتيجي الناجم عن
هذا الرتاجع عنارص راديكالية وتوسعية ومتطرفة هي
مزيج من إيران وتنظيامت داعش واإلخوان املسلمني
والقاعدة والحوثيني وحزب الله وغريهم من تنظيامت
وجامعات ودول قامت بتصعيد أدوارها يف ظل تراجع
القيادة األمريكية يف املنطقة•

حتليل إسرتاتيجي
مناطق النفوذ يف السياسة الدولية
يزخر حقل العالقات الدولية بالعديد من املفاهيم التي ميكن أن تُعترب مفاتيح لتفسري أحداث وتطورات بل
وظواهر تحدث يف النظام الدويل .ولكن قليل هو االهتامم ببعضها من قبل املهتمني بالش��أن الدويل يف حقل
العلوم السياس��ية ،حيث أن أهل العلم يف السياس��ة يبدعون يف طرح األفكار والنظريات التي يعتمد عليها
الساس��ة يف تجس��يدها يف واقعهم العميل .ومن هذه املفاهيم التي مل تجد ولألسف اهتامماً كبرياً يف كتابات
كُتاب العالقات الدولية رغم أهميتها هو مفهوم مناطق النفوذ .ولعلنا نعرض لهذا املفهوم يف هذه السطور
البسيطة علها تقدم فهم أفضل للمتابع لهذا الشأن يف تفسري بعض ما يحدث يف العامل.
تُعرف مناطق النفوذ بإعتبارها تركيبة دولية تتضمن سيطرة دولة قوية عىل دولة أو دول أخرى يف منطقة
معين��ة .ومن املفرتض أن تكون درجة النفوذ عند املس��توى املتوس��ط ،مبعنى أن تك��ون أقل قوة من درجة
الوصول إىل حالة االس��تعامر أو االحتالل ،وأعىل قوة من مجرد دولة قائد يف تحالف ما .كام أن وسيلة بسط
النفوذ من املفرتض أن ال تكون عس��كرية بل سلمية كالسياسية واالقتصادية والفكرية .ويف هذا اإلطار ميكن
القول بأن معظم أوروبا واملكس��يك واليابان ودول الخليج العريب ه��ي مناطق نفوذ للواليات املتحدة ،وأن
كوريا الشاملية هي منطقة نفوذ للصني ،وأن املناطق املحاذية لروسيا يف حدودها الغربية هي مناطق نفوذ
لروسيا.
ولعل اإلش��كاليات السياس��ية التي تحدث يف عامل اليوم مردها بشكل متصل عدم االلتزام أو االتفاق عىل
مناطق النفوذ يف العامل ،الس��يام بني الدول املحورية واملركزية س��واء يف النظام الدويل أو يف النظم اإلقليمية.
فالخ�لاف الق��وي الدائر اليوم بني الواليات املتحدة وروس��يا مرده األس��ايس هو أن الط��رف الرويس اعترب
أن الط��رف األمرييك ق��د تعدى عىل مناطق نف��وذه التقليدية ،فام كان أمام روس��يا إال أن تتحرك ملواجهة
هذا التعدي بإعتباره يُقوض هيبة ومكانة روس��يا كدول محورية ،ويؤثر بالتايل وفقاً لنظرتها اإلس�تراتيجية
عىل أمنها واس��تقرارها .لذلك فإن التمس��ك الرويس بأجزاء كبرية من ش��به جزيرة القرم يف أوكرانيا بالتدخل
العسكري يعترب تحركاً إسرتاتيجياً يُعرب عن رفض موسكو لتعدي واشنطن عىل مناطق نفوذها التقليدية.
فالدميري بوتني ليس مجنوناً وفقاً للنظرة اإلس�تراتيجية يف وقوفه املتش��دد ضد التحرك األمرييك يف أوكرانيا
ألن ذلك يعترب مصلحة وطنية روسية البد أن تأخذها الدول الكربى األخرى بعني االعتبار .متاماً لو تخيلنا بأن
روس��يا تدعم املكسيك أو كندا وتفرض سيطرتها السياسية عليها هل ميكن لواشنطن قبول ذلك؟ بالطبع لن
تقبل ،فهذا هو حال روس��يا مع واش��نطن اليوم ،وهو ما يجب أن يجعلنا نأخذه يف عني اإلعتبار عند تحليلنا
للوضع الدويل القائم بني هذين البلدين.
ويدخل يف هذا التحليل الحال القائم بني واش��نطن وروس��يا حول الوضع يف س��وريا ،حيث أن سوريا هي
منطقة نفوذ رويس ال ميكن أن تتنازل عنه موس��كو بس��هولة لصالح واش��نطن .وهذا ما يفرس لنا الوقوف
الرويس املستميت مع نظام بشار األسد ضد املقاومة السورية التي تدعمها واشنطن ،فهذا الدعم ليس ألن
موسكو دولة تدعم النظم الغري دميقراطية وإمنا ألن خسارة موسكو لسوريا يعني فقدان منطقة أساسية من
مناطق نفوذها التقليدية ،والدول عادة ال ميكن أن تقبل بفقدان مناطق نفوذها بسهولة.
هذه اإلشكالية يف احرتام مناطق النفوذ هي إشكالية دولية ال تتوقف عند عالقة واشنطن بروسيا وحسب
بل تش��مل دول أخرى عديدة يف العامل كالصني يف عالقتها مع واش��نطن ،وكذلك ميكن اعتبار أن الحال القائم
يف منطق��ة الخليج من رصاع بني إيران والس��عودية م��رده أيضاً االختالف بني األط��راف يف احرتام كل طرف
ملناطق نفوذ الطرف اآلخر .فاليمن والبحرين هي مناطق نفوذ تقليدية للسعودية ،ال ميكن للمملكة القبول
بأن تعمل إيران عىل التدخل يف شؤونها ألن ذلك يعترب خط أحمر للمصلحة الوطنية السعودية ،وهذا األمر
ميكن أن ينطبق عىل معظم الدول العربية التي س��عت إيران إىل خلق نفوذ لها وهي ليس��ت مناطق نفوذ
تقليدية لها•

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

binhuwaidin@hotmail.com
drbinhuwaidin
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املساعــــــدات اخلارجيـــــــــــــة والبعـــــــــد اإلنســـــــــــ
الدبلوماسية اإلنسانية أحد مصادر القوة الناعمة

بعد أنْ أصبحت دولة اإلمارات من كبار املانحني الدوليني ،الحظنا أنّ مثة خلط ،سواء من
قبل وسائل اإلعالم أو املحللني ،بني الدوافع اإلنسانية للمساعدات الخارجية اإلماراتية
وأشكال هذه املساعدات ،ما بني إمنائية وإنسانية وخريية.
بقلم :د .أمين الدسوقي

58

| العدد  | 523أغسطس | 2015

ـــــــــاين يف سياســـــة اإلمـــــــــــارات اخلارجيــــــــة

فأوالً :مثة تركيز عىل املساعدات اإلنسانية والخريية ،رغم
أن معظم املس��اعدات التي قدمته��ا الدولة قد ذهبت
للتنمية.
ثاني��اً :هناك من يُصن��ف كل املس��اعدات الخارجية
للدولة عىل أنها مساعدات إنسانية ،من أجل إبراز البعد
اإلنساين يف سياستها الخارجية.
ثالث��اً :من النادر تفهم املحلل�ين ،والصحفيني بخاصة،
أ ّن البعد اإلنس��اين يشري ،وببساطة ،إىل أن دولة اإلمارات
أصبحت م��ن كبار املانح�ين الدوليني ،وأ ّن مس��اعداتها
الخارجية ،بكافة أنواعها ،تنطلق من دوافع إنسانية.
وعليه ،تتناول املساعدات الخارجية اإلماراتية بجميع
أش��كالها ،وليس فقط املساعدات اإلنس��انية والخريية.
وم��ع ذلك ،نبدأ بإلقاء الضوء عىل البعد اإلنس��اين كونه
أحد توجهات السياسة الخارجية اإلماراتية.

ُمركباً مبتكرا ً من عنارص إنسانية عاملية ،تتجسد يف مبدأي
التضامن اإلنساين والتعددية الثقافية ،ومقومات إسالمية
موجِهة تُشدد عىل التكافل اإلنساين والتضامن اإلسالمي،
وقيمٍ قبلية أصيلة تجعل من الكرم واإليثار وعدم التخيل
عن اإلخوان واألصدقاء وقت الشدة والتكاتف والشهامة
من أهم معايري الرشف القبيل.
وق��د أدركت دولة اإلم��ارات أهمية الدبلوماس��ية

اإلنس��انية كأح��د مص��ادر الق��وة الناعم��ة للدول��ة،
فاملساعدات الخارجية لديها القدرة عىل تشكيل صورة
الدولة يف الخارج ،والتواصل مع الجريان واإلقليم الواسع،
من خالل إرس��ال رس��ائل إيجابية للصداقة والرشاكة،
فك��ون اإلمارات ،مبعايري الجغرافي��ا والدميغرافيا ،دولة
صغرية يف النظام الدويل ،فإن آفاق مساهامتها يف تطور
الع��امل محدودة .ولذلك ،كان اختيار القيادة الرش��يدة

فلسفة الدور اإلنساين

يُعد البعد اإلنس��اين توجه��اً أصيالً للسياس��ة الخارجية
اإلماراتية ،فقد بينّ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ،يف أكرث من مناسبة،
أ ّن دول��ة اإلم��ارات ،فيام يتعل��ق بتقديم املس��اعدات
الخارجية ،تواصل "نهج املغفور له الوالد الراحل الش��يخ
زايد بن س��لطان آل نهيان ،الذي جعل الجانب اإلنساين
بعدا ً أصيالً يف السياس��ة الخارجية اإلماراتية" ،كام يستند
الدور اإلنس��اين لدولة اإلمارات إىل إطار فلسفي ،يُلخص
معامل النموذج التنم��وي اإلمارايت ،ويجمع هذا النموذج
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الرتكيز عىل القوة الناعمة سبيالً للمساهمة يف التنمية
عىل املس��توى الكوين ،وتأس��يس دور دويل "إنس��اين"
للدولة.

تطور املساعدات الخارجية

وفقاً لتقرير املس��اعدات الخارجية لدولة اإلمارات لعام
 ،2013بلغ إجاميل حجم املس��اعدات الخارجية -رسمية
وغ�ير رس��مية 5.89 -مليار دوالر ،بنس��بة  % 1.45من
الدخل القومي اإلجاميل ،استفادت منها  145دولة حول
الع��امل ،منها  41من ال��دول األقل من��وا ً .وذهب أغلب
هذه املساعدات  % 94.6لصالح املرشوعات التنموية،
والباق��ي توزع ب�ين املس��اعدات الخريية واإلنس��انية.
وباملقارن��ة ،بلغت قيمة هذه املس��اعدات عامي 2011
و 2012نح��و  2.11ملي��ار دوالر (بنس��بة  % 0.62من
الدخل القوم��ي اإلجاميل) و 1.59مليار دوالر (بنس��بة
 % 0.46م��ن الدخ��ل القومي اإلجاميل) ،ع�لى التوايل،
استفادت منها نحو  137دولة يف العامل.
أما املس��اعدات اإلمنائية –الرس��مية -اإلماراتية لعام
 ،2013فق��د قُ��دِّر إجامليه��ا بنحو  5.48ملي��ار دوالر،
أي ما ي��وازي  % 93من إجاميل املس��اعدات الخارجية
للدول��ة ،وتبني ه��ذه األرقام عند مقارنته��ا بإحصاءات

تواصل اإلمارات نهج
املغفور له الشيخ
زايد الذي جعل
اجلانب اإلنساين بعدًا
أصيالً يف السياسة
اخلارجية اإلماراتية
األعوام السابقة ارتفاع حجم إجاميل املساعدات اإلمنائية
الرس��مية بنس��بة  % 78.7عن عام  ،2012وبنحو % 85
عن عام .2011
ورغ��م تباين حج��م املس��اعدات اإلمنائية الرس��مية
اإلماراتي��ة املقدمة خالل األع��وام  ،2013 – 2011إال أ ّن
نس��بة صايف املس��اعدات اإلمنائية الرس��مية إىل الدخل
القومي اإلجاميل تزايدت بش��كلٍ س��نوي لتبلغ % 1.33
يف العام  ،2013وهو ما يعني زيادة بنس��بة  % 79.7عن

العام السابق عليه ،وبنسبة  % 83.5عن العام . 2011
ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة املس��اعدات اإلمنائية
مبنظم��ة التعاون االقتصادي والتنمي��ة ،يف أبريل ،2014
تب��وأت دولة اإلم��ارات املرتبة السادس��ة ع�شرة عاملياً
من بني ال��دول املانحة للمس��اعدات اإلمنائية الخارجية
يف الع��ام  .2013وبل��غ حجم املس��اعدات التي قدمتها
اإلم��ارات ،منذ تأسيس��ها وحتى الع��ام  ،2013أكرث من
 163مليار دوالر ،يف ش��كل قروض ميرسة أو منح ال تُرد.
ويُالحظ أ ّن قيمة املساعدات الخارجية للدولة قد زادت
عن الضعف ،من نحو  2.28مليار دوالر عام  2009لتصل
إىل  5.3ملي��ار دوالريف عام  .2013ك�ما زاد عدد الدول
املستفيدة من هذه املس��اعدات من  92دولة يف 2009
إىل نحو  145دولة يف العام .2013
عالوة عىل ذلك ،تُس��جل لجنة املس��اعدات اإلمنائية
صع��ود دولة اإلمارات إىل املركز األول عاملياً كأكرث الدول
املانحة للمس��اعدات اإلمنائية الرس��مية مقارن ًة بدخلها
القومي اإلجاميل للع��ام ( 2013بلغت  ،)%1.33مقارن ًة
بنس��بة  % 0.33يف العام الذي س��بقه ،أي بزيادة أربعة
أضعاف ،وتصل نسبة املس��اعدات الخارجية إىل الدخل
القومي اإلجاميل يف دولة اإلم��ارات نحو ضعفي املعدل
امل ُس��تهدف عاملياً ،الذي تم تحدي��ده من قبل الجمعية
العام��ة لألم��م املتح��دة ،البال��غ  ،% 0.70وهو معدل
استطاع عد ٌد قليل من الدول بلوغه تاريخياً ،وتم تجاوزه
يف ح��االت نادرة ج��دا ً ،وتفوق��ت دولة اإلم��ارات عىل
أوروبا الغربية والواليات املتحدة واليابان ،وسائر الدول
الصناعية الس��بع ،يف مجال تقديم املس��اعدات اإلمنائية
كنس��بة من إج�مايل الدخل القومي ،ك�ما تقدمت عىل
دول ذات سمعة عاملية طيبة يف املجال اإلنساين كالرنويج
والسويد ولوكسمبورج.
وتقدي��را ً لدوره��ا املتنام��ي والري��ادي يف مج��ال
املس��اعدات اإلمنائي��ة التي قدمتها عىل م��دى أكرث من
أربعة عق��ود ،اختريت اإلمارات عضوا ً مش��اركاً يف لجنة
املس��اعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،التي متثل "الجهات املانحة التقليدية".

االتجاهات الرئيسة للمساعدات

قدّم��ت اإلم��ارات مس��اعدات إجاملي��ة إىل  145دولة
مختلف��ة ،عام  ،2013حصلت مرص من بينها عىل نصيب
األس��د -أكرث م��ن  .-% 80وش��كل اإلنف��اق الكيل عىل
التنمية  % 94.6من املساعدات الخارجية ،وتم تخصيص
% 2.45منها للقضايا اإلنس��انية (الغ��ذاء واملأوى ومواد
اإلغاثة األخرى) ،و % 2.95للمش��اريع الخريية .ويُالحظ
أ ّن ما يقرب من ثلثي املس��اعدات اإلنس��انية ذهب إىل
الالجئني السوريني يف دول الجوار.
وق��د نال ال��دور اإلنس��اين الريادي لدول��ة اإلمارات
يف الس��احات اإلقليمي��ة والدولي��ة اعرتاف��اً وتقديرا ً من
جان��ب األمم املتح��دة ،التي أدرجته��ا يف املرتبة الثامنة
ب�ين أكرب الدول املانحة للمس��اعدات اإلنس��انية مقارن ًة
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بالدخ��ل القومي اإلجاميل ،وذلك حس��ب خدمة التتبع
امل��ايل للمنظمة الدولية ،والتي تتابع االس��تجابة الدولية
للكوارث اإلنس��انية .ويف السياق نفس��ه ،يُصنف تقرير
املس��اعدة اإلنس��انية العاملية لعام  ،2014الذي تصدره
منظم��ة مبادرات التنمية ومقره��ا لندن ،دولة اإلمارات
"جه�� ًة مانح ًة إنس��انية رائ��دة" يف منطق��ة الخليج؛ ما
جعله��ا تحتل املرتبة الـ  18ب�ين أكرب الحكومات املانحة
بش��كلٍ عام ،فخالل الس��نوات الس��ت املاضية ،قدّمت
دولة اإلمارات مس��اعدات إنس��انية للالجئني ،وأسهمت
يف تش��ييد مش��اريع توفري املياه الصحية ،ودعم حمالت
مكافحة ش��لل األطفال ووباء اإليب��وال ،والجهود الدولية
للقضاء عىل الفقر يف عرشات الدول حول العامل.
دون الحديث عن مس��اهمة اإلمارات يف إعادة إعامر
"س��قيا
قط��اع غزة ،والحمالت اإلنس��انية الوطنية ،مثل ُ
اإلمارات" التي تجاوزت املس��تهدف منها يف توفري املياه

الصالح��ة لل�شرب ألكرث م��ن  5.5مليون ش��خص حول
العامل ،وحملة "تراحموا ْ" إلغاثة آالف األرس املترضرة من
العاصفة الثلجية من النازحني الس��وريني والفلسطينيني
والعراقيني يف لبنان .

مؤسسات املساعدات الخارجية

كان��ت دولة اإلم��ارات أول دولة خليجية تنش��ئ وزارة
للتنمية والتعاون الدويل ،لتتوىل وضع سياسة املساعدات
الخارجية ،وإدارة وتوثيق برامج الدولة يف هذا الخصوص،
وتنس��يق العمل مع الجهات املانح��ة الوطنية ،وتعزيز
عالقات التعاون م��ع الدول املانحة واملنظامت التنموية
اإلقليمية والدولية .وتم دمج مكتب تنسيق املساعدات
الخارجية (تأسس عام  )2008يف الوزارة الجديدة.
وخالف��اً لغريها م��ن جهات املعون��ة الحكومية ،مثل
وكال��ة التنمي��ة الدولية باململك��ة املتح��دة أو الوكالة
األمريكي��ة للتنمية الدولية ،ف��إ ّن وزارة التنمية والتعاون
ال��دويل يف اإلمارات ليس��ت الجهة املانح��ة املبارشة أو
الجه��ة املنفذة ،بل تصف نفس��ها بأنه��ا "راعية" ،تقوم
بالتنس��يق بني الجهات املانحة من خالل توفري التدريب
واملب��ادئ التوجيهية ،ويف هذا الصدد ،هناك أكرث من 40
جهة ومؤسسة حكومية وغري حكومية ،تقدم كافة أنواع
املساعدات الخارجية التنموية واإلنسانية والخريية ،وقد
ش��هد القطاع تقدماً كب�يرا ً يف الس��نوات األخرية ،حيث
أُنش��ئت بعض املؤسسات ملعالجة قضايا محددة ،وميثل
التمويل الحكومي ما يقرب من نصف إجاميل املساعدات
الخارجية اإلماراتية .فعىل س��بيل املثال ،يف حني وصلت
قيمة املساعدة اإلمنائية الرسمية بني عامي  2010و2012
نح��و  2.3مليار دوالر ،كان إجاميل املس��اعدة الخارجية
خالل نفس الفرتة هو  4.5مليار دوالر .
ومن أهم الجهات املانحة يف دولة اإلمارات مؤسس��ة
زايد لألعامل الخريية واإلنس��انية ،ومؤسس��ة خليفة بن
زايد آل نهيان لألعامل اإلنس��انية ،ومؤسس��ة محمد بن
راش��د آل مكتوم الخريية واإلنس��انية ،وهيئة آل مكتوم
الخريية ،ومؤسس��ة أحمد ب��ن زايد آل نهي��ان لألعامل
الخريية واإلنس��انية ،ومؤسس��ة س��لطان بن خليفة بن

زايد آل نهيان اإلنس��انية العاملية ،وهيئة الهالل األحمر،
وصن��دوق أبوظب��ي للتنمية .وباإلضاف��ة إىل ذلك ،توفر
اإلمارات مس��احات مكتبية مجانية ومس��اهامت مالية
ل��وكاالت األمم املتح��دة واملنظامت غ�ير الحكومية يف
املدين��ة العاملية للخدمات اإلنس��انية ،الت��ي يوجد بها
مقر ش��بكة األنباء اإلنس��انية (إيرين) بالرشق األوسط،
ومستودع لالستجابة اإلنسانية لألمم املتحدة ،وهو واحد
من شبكة مستودعات عاملية قادرة عىل شحن مخزونات
املس��اعدات اإلنس��انية ألي كارثة يف املنطقة يف غضون
فرتة زمنية قصرية•
املصادر:
 وزارة التنمية والتعاون الدويل ،تقرير املساعداتالخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة لعام 2013
(أبوظبي،)2014 ،ص .20-22
-AleksandarMitreski, United Arab Emirates
foreign aid: A Growing SsuccessStory based
on Humanitarian Principles, Analysis (Dubai:
Institute for Near East and Gulf Military
Analysis (INEGMA), December 2013.
- IHS Jane's, “United Arab Emirates, External
Affairs”, Jane's Sentinel Security AssessmentThe Gulf States, January 26, 2015 (subscribed
only).
- Development Assistance Committee
2014; 2015, Geographical Distribution of
Financial Flows to Developing Countries:
Disbursements, Commitments, Country
Indicators.
Global Humanitarian Assistance Report -
2014 (London: Development Initiatives,
September 2014), pp. 35, 76.
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اللباس العسكري املوحد :حملــة تاريخيــــة

دليل على االنضباط ومن املقومات احليوية التي تدل على قوة اجلـــــــــــــــ
يعد الزي العسكري دليالً عىل االنضباط ،كام يوحي بااللتزام
والطاعة ،ويؤدي إىل شعور عميق بالتوحد والرتابط ،ويعزز شعور
املودة والتضامن بني األفراد الذين يرتدونه .فضالً عن أنه يعد من
املقومات الحيوية التي تدل عىل قوة الجيش وفاعليته؛ من خالل ما
يبثه من شعور بالفخر والزهو.
إعداد:
حممد عبدالغفار
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وكان االهتامم بالهندام واللباس العس��كري عىل الدوام
مطلب��اً مهامً لدى جمي��ع الجيوش نظ��را ً إىل ما يوحي
به من احرتام وهيبة ،وم��ا يبعثه يف نفوس األعداء من
رهبة وقوة ،فضالً عن أنه ميثل هوية للجيش من خالل
املظهر املوحد.
وكان اس��تخدام األجهزة الواقي��ة املكونة من حائل
خش��بي أو جلدي أو ال��دروع أو الخ��وذات املصنوعة
من الجلد يف بعض املناس��بات من أول أشكال التمييز.
وكانت هذه ه��ي أوىل العالمات عىل اس��تخدام رموز
معينة لتمييز املشاركني يف القتال.
ويع��ود تاريخ اللباس العس��كري املوح��د إىل بداية
تشكل الجيوش قبل نحو خمسة آالف سنة ،حيث كان
املحاربون يرتدون الدروع الجلدية والحديدية ،وتظهر
الرس��ومات التي وجدت يف حضارات الرومان واإلغريق
والفرس وبالد ما بني النهرين ومرص وجود أنواع مختلفة
من تلك الدروع .كام تربز تلك الرس��ومات واملنحوتات

ــــــــــــــيش وفاعليتــه
أرتاالً من الجنود يرتدون لباساً موحدا ً.
ولكن هذه الحال مل تدم؛ إذ ظهر بعد ذلك مقاتلون
يف جي��وش عدة يرتدون ألبس��ة مختلف��ة ،وإن بقيت
ال��دروع عالمة ممي��زة للجنود يف تلك الف�ترة .وكانت
الراي��ات واألعالم التي تس�ير يف مقدم��ة الجيوش هي
البديل الذي يوحي بتوحد املقاتلني وتنظيمهم.

السرتة العس��كرية من فرتات اإلمرباطورية
الرومانية املبكرة
وكانت السرتة العسكرية الرومانية بني القرن الرابع قبل
املي�لاد والقرن الثاين امليالدي قصرية األكامم عادة ومتتد
إىل أس��فل الفخذين ،حيث كانت ترتدي مبفردها؛ فيام
تحمي الس��اقني العاريتني دروع خاص��ة .وكانت اللون
املس��يطر عىل السرت هو اللون األحمر ،عىل حني يرتدي
بعض الجنود س�ترا ً بيضاء .ومل يتض��ح إن كان اختالف
اللون ذا عالقة بالرتب العسكرية.

وق��د طرأ تغي�ير تدريجي عىل املالبس العس��كرية
الرومانية منذ القرن الثاين امليالدي ،حيث ظهر الس�تر
ذات األك�مام الطويلة ،إضاف��ة إىل دخول بعض األوان
الزاهية عليها.
ويف أواخ��ر الق��رن الثالث لوحظ ظهور ما يس��مى
"املوضات العسكرية" ،حيث بدأت املالبس العسكرية
تتأث��ر باألزياء املدني��ة .ودخل "ال�سروال" إىل اللباس
العسكري بعد أن كان يُنظر إليه نظرة سلبية يف القطاع
العسكري.
وكانت الرساويل ضيقة تغطي الساق إىل الركبتني ،ثم
جاءت الرساويل الجرمانية التي كانت فضفاضة تغطي
القدمني ،وكانت ألوانه��ا متعددة مثل األبيض واألحمر
واألس��ود .وتش�ير الدالئل إىل أن اإلمرباط��ور الروماين
األول ،أوغسطس ،كان ميتلك زوجاً من الرساويل ،ولكن
مل يكن يرتدي الرسوال أمام الشعب.
ويق��ول املؤرخ��ون الرومان إن عب��اءة من الصوف
الثقيلة ،تسمى "الساجوم" اعتمدت من األسبان أواخر
القرن الثالث قب��ل امليالد .كام ظهرت العباءة القصرية،
في�ما كانت هنا عب��اءات الجزء الخلفي من الس��اقني
وكانت كثيفة ،خش��نة ،ومصبوغة باللون األحمر .وكان
لـ"الس��اجوم" أغ��راض كث�يرة ،حيث كانت تس��تخدم
للوقاية من الربد ،وأحياناً تس��تخدم كوسادة أو بطانية
عند النوم .وحني يتعذر عىل الجندي الحصول عىل درع
كان يل��ف عباءته عىل ذراعه األيرس ليس��تخدمه اتقاء
للرضبات.
أدت التطورات التي طرأت عىل املعدات العسكرية
يف القرنني الس��ادس عرش والسابع عرش إىل اختفاء
الدروع والخوذات الثقيلة .ويف الوقت نفسه،
أصبح ارتداء زي عسكري موحد يستخدم
كعنرص رئييس للتميي��ز .وعندما بدأ
تأس��يس الجيوش الدامئة الكبرية
عق��ب صل��ح وس��تفاليا،
ازدادت الحاجة بني
كاف��ة الجي��وش
األوربية إىل ارتداء
ملبس مميز يف
ساحة املعركة.
ويف أوروب��ا ،تطور الزي العس��كري يف
عه��د القائد الفرنيس نابلي��ون ،فأصبحت
مالم��ح املوض��ة والتألق تظه��ر يف الزي،
وأصب��ح الجندي يبدو أكرث اس��تعراضاً يف
زيه ذي األل��وان الزاهية ،لكنها كانت غري
عملي��ة ،وال تؤم��ن له الراح��ة يف حركته.
ويف ف�ترات الحقة ب��دأ الزي العس��كري
يف التخل��ص من العديد م��ن أوجه الزينة
والكاملي��ات ،واتج��ه إىل أن يكون عملياً
بدرجة أك�بر ،وخالل القرن العرشين
ارتدت جميع الجيوش الوطنية

يف العامل أزياء عس��كرية موحدة وبش��كل خاص خالل
الحربني العامليتني األوىل والثانية.

الزي العسكري يف العرص الحديث

ظهرت يف العرص الحديث لوائح ونظم خاصة بسياس��ة
اس��تخدام ال��زي العس��كري املوحد ،من حي��ث اللون
والنوع ال��ذي يتكيف مع لون البيئ��ة التي يعمل فيها
الجي��ش ،ومن حي��ث التالؤم م��ع فصول الس��نة وما
يناس��بها من أنواع األقمش��ة وألوانها .كام كانت هناك
عقوبات بحق من يخالف أنظمة اللباس العسكري.
ومل تكن العادة والتقاليد بعيدة عن التأثري يف اللباس
العسكري ،فلكل دولة أعراف وتقاليد ثقافية وتاريخية
وعسكرية تؤثر يف اختيار الزي العسكري؛ فكان العقال
واللفافة يس��تخدمان بدالً من غطاء الرأس التقليدي يف
كثري من الجيوش املتمسكة بتلك التقاليد.
ومثة معايري عس��كرية تحدد ش��كل الزي العسكري
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ومدى فعاليته ووظيفته ومرونته ،بل يتعدى األمر إىل
النص عىل تكلفة مواده ،كام أن القانون الدويل الخاص
بأعراف الحرب بدأ يؤخذ يف الحسبان عند تجهيز الزي
العس��كري ،حيث ال بد من تحقيق مب��دأ التمييز بني
املقاتل�ين واملدنيني أثناء العمليات العس��كرية لغرض
حامية املدنيني من آثار الحرب من جهة ،وكذلك ال بد
من صون حقوق من يقع أسريا ً من العسكريني.
وكان للتكنولوجي��ا الحديث��ة دور مه��م يف ال��زي
العس��كري ،حيث تنبهت الجي��وش إىل رضورة اختيار
ألبسة جديدة تتناسب مع ساحات املعارك ،ومتطلبات
القتال الحديثة ،والس��يام مع وجود القذائف الحرارية
واإلشعاعات واألس��لحة البيولوجية والكياموية ،وذلك
باس��تخدام م��واد دقيق��ة ط��ورت لتدمج مع نس��يج
األقمش��ة املس��تعملة يف ال��زي .وكذلك ال ب��د مراعاة
عوام��ل الطقس املختلفة ،والس��يام يف ظل التنقل من
منطقة إىل أخرى بعيدة عنها ومختلفة يف الطقس كلياً.
ويف العملي��ات العدائية الفعلية تس��تخدم معظم
الجي��وش زياً مموهاً ،ميكنها من خالله التكيف بدرجة
كبرية م��ع لون البيئة التي يعم��ل فيها الجيش ،وذلك
لضامن عدم إمكانية رصد الجنود ورؤيتهم ،األمر الذي
64
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يتميز الزي العسكري
اإلماراتي بأنه لباس
متنوع وذو هيبة
ويبعث يف نفس مرتديه
القوة ويف نفس من
يراه االحرتام واملهابة

متنوع وذو هيب��ة ،ويبعث يف نفس مرتديه القوة ،ويف
نفس من يراه االحرتام واملهابة .ويتنوع الزي العسكري
اإلمارايت ويختلف من سالح إىل آخر وفقاً لكل تخصص،
حيث يراعي طبيعة املهام املس��ندة إىل كل س�لاح ،كام
يراعي العوامل البيئية واملناخية التي تفرض نفسها عىل
كل تخص��ص .وميكن التعرف إىل الس�لاح الذي ينتمي
إلي��ه أبناء القوات املس��لحة اإلماراتي��ة من خالل لون
الزي أو من لون الباريه (غطاء الرأس) أو من الش��ارات
العسكرية املوضوعة عىل الصدر.
فالزي العس��كري للق��وات الجوي��ة والدفاع الجوي
يطغى عليه اللون األزرق للضباط وضباط صف وأفراد،
كام يرتدي أفراد هذا الس�لاح غطاء للرأس مييزهم عن
سائر أفراد القوات اإلماراتية .فيام يرتدي أفراد القوات
البحرية لباس��اً ذا لون أبيض .أما القوات الربية فريتدي
أفرادها اللون األخرض.

أول��ت دولة اإلمارات العربية املتحدة جيش��ها اهتامماً
كب�يرا ً من حيث تجهي��زه من مختل��ف النواحي ،ومن
ضم��ن ذلك االهتامم بالزي العس��كري ألفراد جيش��ها
وضباطه .ويتميز الزي العس��كري اإلم��ارايت بأنه لباس

املصادر:
-www.almusallh.ly
-www.albayan.ae
-www.icrc.org

يجعل استهدافهم أصعب من قبل قوات العدو.

الزي العسكري اإلمارايت

	

مــــدارات
املهدوية يف العراق
يش��كل تواتر ظهور الحركات املهدوية ملمحاً بارزاً من مالمح املش��هد العراقي بعد االحتالل األمرييك وس��قوط نظام
صدام حس�ين حيث اتخ��ذ بعضها أس��اليب عنيفة للرتويج لفك��رة وملحارب��ة مخالفيه واس��تندت هذه الحركات يف
متدده��ا وتغلغله��ا إىل رعاية حوزات دينية ومكاتب تابعة لرجال دين يعملون بش��كل علني م��ع عدم قدرة القوات
النظامية العراقية للتصدي لهم فقد أدى صعود األحزاب الش��يعية إىل سدة الحكم والدور اإليراين يف الساحة العراقية
إىل انتش��ار األدبيات الشيعية يتصدرها موضوع املهدوية ورغم الضوابط التاريخية والعقيدية التي يفرتض أنها تضيق
من نطاق أدعياء هذه الصفة إال أن الس��احة العراقية ش��هدت انتشاراً لظاهرة أدعياء املهدوية يف ظل أوضاع تسودها
الف�تن والرصاع��ات واليأس من التغيري ويف ظل مجتمع مير بتحوالت رسيعة وخطرية مثل املجتمع العراقي فكان لفكرة
املخلّ��ص أو املهدي املنتظر (اإلمام الثاين عرش عند الش��يعة االثني عرشية) الذي مي�لأ األرض عدالً جاذبية التأثري عىل
مدعي وإتباع الحركات املهدوية.
متثل النظرية املهدوية جوهر العقيدة الش��يعية اإلثني عرشية ومع تش��كل نظرية والية الفقيه تأسس��ت الجمهورية
اإلسالمية يف إيران وعىل رأسها املرشد األعىل نائب اإلمام يف املرحلة التي تسبق دولة املهدي وتعمل السياسة الخارجية
اإليرانية كام رأينا يف مقالنا السابق عىل تهيئة الظروف لظهور املهدي املنتظر ،وللعراق كمنطقة جغرافية دور محوري
يف حركة اإلمام املهدي يف الروايات التاريخية للش��يعة حيث يلعب العراق دوراً رئيسياً يف فرتة قبل الظهور أي التمهيد
ويف فرتة الظهور ويف عرص الظهور ويقول الس��يد ياس�ين املوس��وي يف مق��ال له بعنوان "دور الع��راق يف حركة اإلمام
امله��دي" يتحدث فيه عن محورية العراق يف خريط��ة حركة اإلمام املهدي حيث تظهر أهمية العراق يف املرحلة األوىل
وهي مرحلة التمهيد ،والتي يروى بأن اإلمام الصادق عليه الس�لام قد وصفها بأنها مرحلة "وخوف ذريع يش��مل أهل
العراق" .ويف ثاين مرحلة وهي فرتة الظهور تتحدث الروايات عن املمهدين للمهدي سلطانه وعن املوطّئني ـ الذين تعبرّ
عنهم الروايات بأنهم املوطئون للمهدي س��لطانه يف العراق أما يف عرص الظهور فالعراق س��تكون دولة اإلمام والكوفة
هي عاصمة اإلمام املهدي .وعليه فللعراق مكاناً جغرافياً مهامً لحركة اإلمام املهدي أن مل يكن األهم.
وبناء عىل ما تقدم ولجاذبية فكرة "املخلص" ظهرت الحركات املهدوية يف العراق وهي تشرتك بأن املهدي املنتظر قد ظهر
أو أنه موش��ك عىل الظهور ،فظهر بعض املدعني إما أن يكون ابنه أو وصيه أو نس��يبه أو أنه املهدي نفس��ه ،وميكن
تع��داد عدد من الحركات املهدوية كالس��لوكية وهي أقدم الحركات ظه��وراً إذ ظهرت يف عام  - 1998جامعة اليامين
ومؤسس��ها هو أحمد الحس��ني اليامين وقد ظهرت عام  2004وتعتمد عىل فكرة إن اليامين هو ابن اإلمام املهدي ،وأنه
آخر س��فراء املهدي للتبش�ير بظهوره ،حركة جند الس�ماء وزعيمها ضياء عبد الزهرة الكرعاوي الذي شكل مجموعات
مس��لحة وأدعى اإلمامة ،حركة املوطئون وهي جامعة فاضل عبد الحس�ين املرسوي ،وحركة املمهدون ،وحركة املختار
الداعية ملا يس��مى بـ "ثورة الحب اإللهي" وأصحاب القضية وهي جامعة انترشت يف الجنوب الش��يعي وجامعة اليوم
املوعود .وتشرتك تلك الحركات يف تنوع طروحاتها الفرعية واعتامدها عىل فئة الشباب ،وأن زعاماتها غري معروفة علمياً
وأغلبها تظهر فجأة وتختفي فجأة ،وتخاصم هذه الحركات خصاماً عنيفاً كل َمن يخالفها.
أن تجليات النظرية املهدوية يف الواقع العراقي اليوم تتجسد يف الحضور املستمر للروايات املهدوية يف تفسري األحداث
السياسية والعسكرية كعالمات لظهور املهدي عىل الساحة العراقية كظهور داعش حيث ربط الكثري من عامة الشيعة
وبعض العلامء العراقيني متدد داعش بالسفياين رغم نفي معظم األمئة الشيعة يف العراق لهذا التأويل.
وع��ود عىل بدء تقدم النظرة التحليلية للبنية الثقافية الش��يعية التي تربط املظلومية التاريخية طوال مرحلة االنتظار
واألم��ل بظه��ور املهدي زاوية مختلفة للتحليل الس��يايس للوضع العراقي حيث تتقاطع أف��كار الحركات املهدوية مع
مس��قطي عالمات الظهور عىل الرصاع الس��يايس الحايل يف العراق عند نقطة ظهور املهدي فهو الهدف األس��مى لكل
القوى الشيعية ليتحقق الفرج•

بقلم :
عائشة املري

aisha.almarri@gmail.com
a
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الرؤيـة عرب الـحوائـط  ..نقلة نوعيــة لعمليـــات حتــرير الرهائـــــــــــــــ

تقنيـة جديـدة حتلل معلـومـات الضـــوء وترســــم صــورًا رقميــة لألجســــــــــــــــــــ
يطور الجيش األمرييك تقنية
جديدة تسمح للقوات
األمريكية يف مسارح العمليات
بأن تخرتق الحوائط والحواجز
الطبيعية وتتجول يف أرجاء
املكان دون أن تنتقل من
موقعها ،والرؤية داخل الغرف
املغلقة.
وتستطيع التقنية الجديدة
اخرتاق الحوائط اإلسمنتية
والطوابق والحجارة واملعادن
وغريها من مواد البناء.
وباإلضافة إىل ذلك فإن التقنية
الجديدة ميكن أن تلعب دوراً
هاماً يف اكتشاف مكونات املواد
التي متر عربها وبالتايل تفادي
املخاطر الناجمة عن فحصها عن
قرب سواء كانت كيميائية أو
بيولوجية إشعاعية.
إعداد :جورج فهمي
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ــــــــــــــن والبحـث واإلنقاذ

ـــــــــــــــــام اخملفيــــة
وتتوىل وكالة برنامج مش��اريع أبحاث الدفاع األمريكية
"دارب��ا" ،وه��ي ال��ذراع التكنولوجي��ة ل��وزارة الدفاع
األمريكي��ة اإلرشاف ع�لى تطوير التقني��ة الجديدة يف
إطار م�شروع يطل��ق علي��ه اس��م Revolutionary
Enhancement of Visibility by Exploiting light
.Fields: REVEA
وتس��مح التقنية الجديدة التي تسهم يف زيادة وعي
املوقف ملس��ارح العملي��ات وبصفة خاص��ة باملناطق
الحرضية ،للقوات األمريكية باستخالص املعلومات التي
تحتوي عليها أشعة الضوء ،بأكرث مام تستطيع أن تفعله
أكرث الكامريات حساسية وتطورا ً.
وتعتم��د التقني��ة الجدي��دة ع�لى تحويل األش��عة
الضوئي��ة املرت��دة إىل ص��ورا ً ثالثي��ة األبعاد ملس��ارح
العمليات ،انطالقاً من زاوية رؤية أحادية ،دون الحاجة
إىل دم��ج الصور امللتقطة من البحر والجو ،وتس��تطيع
زاوية الرؤية األحادية التقاط األجسام غري الواقعة عىل
امتداد خط الرؤية.

ال مكان لالختباء

التحصن خلف الخنادق والحوائط والحواجز الطبيعية
ميزة هامة تسعي كل القوات املتحاربة للحصول عليها،
وبالتايل تحرم العدو م��ن معرفة معلومات هامة حول
عن مواقعها ومتركزاتها والبيئة التي تعمل فيها.
وتكتس��ب هذه املعلومات أهمية خاصة بالنس��بة
لق��وات العملي��ات الخاص��ة ،التي تعم��ل يف مناطق
حضارية وسط املدنيني وتواجه عدوا ً غري تقليدي.
ويق��ول الخ�براء أن ه��ذه التقنية ج��زء من جهود
وزارة الدف��اع األمريكية لتوظيف الذكاء االصطناعي يف
الحرب ،والتي تحاول أن تدمج بني املعلومات املكتسبة
من اآلالت واملعدات ،وبني واالستخبارات املستمدة من
املصادر املفتوحة.
ويضيف الخرباء العسكريون أن هذه التقنية تساعد
القوات يف التعرف عىل األخطار املخفية ،وبصفة خاصة
املهاجمون القابعون خلف الحواجز.
ويق��ول الربوفيس��ور بري��دراج ميلو شوكس��فيتش
املرشف عىل املرشوع يف مكتب العلوم التابعة للوكالة،
أن هذه التقنية تس��مح يف النهاية بالتحليق عرب املكان
دون أن يضطر الجنود إىل مغادرة مكانهم.
ويضيف بري��دراج أن هذه التقنية تلعب دورا ً هاماً
يف التع��رف ع�لى امل��واد الكيامئية واملش��عة والخطرة
وامل��واد البيولوجي��ة دون الحاج��ة إىل االق�تراب منها
لفحصها كام يحدث اآلن.
ويقول الخ�براء العس��كريون أن التقني��ة الجديدة

القوات احملاربة
تستطيع الرؤية عرب
احلوائط وفحص
املواد اخلطرة عن
بعد
تكتس��ب أهمية خاص��ة يف ظل تزايد أهمي��ة القوات
الخاص��ة يف حروب الجيوش غ�ير النظامية والجامعات
اإلرهابي��ة ،والتي يعتمد االنتص��ار فيها بالدرجة األوىل
عىل رسعة جم��ع املعلومات ومعالجتها عىل مس��توى
القيادة.
وال تعن��ي هذه املي��زة فقط خفض ع��دد املحللني
القادري��ن ع�لى اس��تخالص ال��دالالت اإلس�تراتيجية
للمعلومات املجمعة ،ولكنها تعني أيضاً برسعة إرس��ال
معلومات لحظية للقوات عىل األرض.
ويضي��ف الخرباء أنه بالرغم من أن األقامر الصناعية
ق��ادرة عىل التق��اط صور عالية الوض��وح ألية بقعة يف
العامل ،إال أن هناك مواقع مخفية عن األنظار ال تستطيع

األقامر الصناعية الوصول إليها.
وتس��مح التقنية للجنود بتنسيق هجامتهم وتجنب
املفاجآت وزيادة كفاءة الهجامت ،وتحقيق االستخدام
الكفء للموارد وحامية أرواح الجنود.
ويف الواقع فإن استخدام التقنية الجديدة التي ميكن
تركيبه��ا عىل طائ��رة بدون طيار ،أو حمله��ا يف اليد أو
تركيبها عىل سطح مبنى ،ليس��ت مفيدة فقط للقوات
الخاصة ،وإمنا لجهات إنق��اذ القانون ووحدات البحث
واإلنقاذ.
وتتف��ق املزاي��ا التي توفره��ا التقني��ة الجديدة مع
اإلسرتاتيجية العسكرية الوطنية الجديدة ،التي كشفت
عنها وزارة الدف��اع األمريكية مؤخ��را ً ،والتي متثل أول
تحديث منذ عام .2011
وترك��ز اإلس�تراتيجية بصفة خاصة ع�لى التهديدات
غري التقليدية والتي تس��ود البيئة األمنية العاملية ،التي
تش��هد تأكل للميزات التقليدية الت��ي كانت تتمتع بها
الق��وات األمريكية ،وظه��ور وتنامي نف��وذ جامعات
استفادت من التكنولوجيا الحديثة.
ويق��ول الجرنال مارتن دميبيس رئي��س هيئة األركان
األمريكية املشرتكة يف تقدميه لإلسرتاتيجية الجديدة إن
التغيريات الجذرية يف البيئ��ة األمنية والتي تتزامن مع
تحديات أمنية جس��يمة يف ال��دول التقليدية ،يعني أن
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الحمالت املطولة ،وليست العمليات الرسيعة الخاطفة
هي السمة الغالبة لحروب املستقبل.

مناجم البيانات

موج��ات الواي فاي موج��ات حامل��ة للمعلومات بني
املرسل واملستقبل ،وميكن ملوجات الواي فاي أن تحلق
بالحواس البرشية ،وبصفة خاصة البرص إىل آفاق بعيدة
من خالل الس�ماح لألفراد بالرؤية عرب الحوائط وخلف
األبواب املغلقة.
ويقترص دور أنظمة املس��ح الض��ويئ التقليدية عىل
قي��اس الكثافة الضوئي��ة ،وبالتايل توليد ص��ورة ثنائية
األبع��اد تتجاهل قدر كبري من املعلومات اإلضافية التي
ميكن أن تنتقل عرب املوجات الضوئية املنعكسة.
وعىل سبيل املثال فإن الفوتونات تتعرج عرب مسارات
متداخل��ة ،ويحدث بها انعكاس��ات وارتدادات معقدة
قبل أن تصل إىل فتحة عدسة الكامريا أو شاشات أجهزة
ال��ردار ،وعرب ه��ذه العملية تلتقط اإلش��ارات الضوئية
املعلومات عن البيئة املحيطة بها.
وباإلضاف��ة إىل التباي��ن يف االتجاه��ات فإن األش��عة
الضوئي��ة تتمت��ع بخصائص فري��دة تتعل��ق بتباين زمن
البث ،ووض��ع االس��تقطاب والحالة الطيفي��ة ،باإلضافة
إىل مجموع��ة الخ��واص املرتبطة باملوجة مثل التامس��ك
واالنكسار والتداخل وهي جميعاً توفر ميكانيزمات هامة
ميكن من خاللها اكتساب املعلومات غري مستغلة اليوم.
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التحصن خلف
اخلنادق واحلوائط
واحلواجز الطبيعية
ميزة هامة تسعي
كل القوات املتحاربة
للحصول عليها
وتعتمد الفكرة عىل أن جسيامت الضوء التي تعرف
باسم "الفوتونات"  Photonsتحتوي عىل عدة طبقات
من املعلومات عن البيئة املحيطة بها ،وأنظمة املس��ح
الضويئ التقليدية مبا يف ذلك الكامريات ال تس��تطيع أن
تلتقط س��وى جزء صغري من هذه املعلومات ،وتعتمد
الفك��رة عىل اس��تخدام ط��رق رياضية ملعرف��ة تاريخ
ه��ذه الفوتونات ومن أين جاءت؟ وكم املس��احة التي
قطعتها؟
ويظهر النظام مواقع األش��ياء داخ��ل الغرفة وما إذا
كانت ثابت��ة أو متحركة ،وميكن اس��تخدام النظام من
مسافات تصل إىل  40مرتا ً.
وتقوم لوغاريتامت متطورة بتحويل اإلشارات املرتدة

إىل صورا ً ثالثية األبعاد لألش��خاص واألش��ياء املوجودة
الغرفة وتتعقب حركتها.
والنظ��ام م��زود بخاصية التقاط التنفس ما يس��مح
للنظ��ام بالتفرقة بني األجس��ام الثابت��ة واملتحركة مثل
اإلنسان.

صعوبات فنية

يواجه مرشوع وكالة أبحاث الدفاع الهندسية صعوبات
فنية جمة ألن اإلشارات الضوئية تضعف بفعل اخرتاقها
للحوائط ذهاباً و إياباً ،بنسبة ترتاوح بني  3إىل  5مرات
من قوة اإلشارة األصلية.
وحتى ميكن رس��م صورة صحيحة لألجس��ام خلف
الحوائ��ط ،يجب تحييد االنعكاس��ات الضوئية الصادرة
عن الحوائط نفسها ،ألنها تعرقل عمل محول اإلشارات
الضوئي��ة التناظرية إىل صورة رقمية ،وبالتايل متنعه من
تس��جيل الفروق الطفيفة يف االنعكاسات بني األجسام
خلف الحوائط واألجسام أمام الحائط.
ولك��ن الخ�براء واثق��ون م��ن أنه��م ق��ادرون عىل
فصل االنعكاس��ات الضوئية املرتدة ع��ن الحوائط عن
االنعكاس��ات الضوئي��ة املرت��دة عن األجس��ام خلف
الحوائط ،اس��تنادا ً إىل زمن االرتداد ،غري أن هذا يطرح
بدوره معضل��ة أخرى تتمثل يف الحاجة إىل موجة تردد
ضويئ رسيعة للطاقة تسمح بالتقاط التغيريات الطفيفة
يف الكثافة الضوئية يف جزء من الثانية•

أعمــاق
باألرواح يا وطن
صادقة ومؤثرة كلامت الرسالة التي بعثتها والدة الشهيد طارق الشحي ،الذي راح ضحية عملية إرهابية
يف البحرين العام املايض ،إىل والدة الش��هيد س��يف الفاليس ،وكم هي عميقة تلك الكلامت من أم فقدت
ابنه��ا البار ،لكن إميانها الكبري بربها ،ومن ثم بوطنها وقيادتها ،يجعلها تس��طر تلك الكلامت التي أثَّرت يف
كل من قرأها ،وهذا ليس بالغريب عىل أمهات اإلمارات اللوايت نذرن أنفسهن لرتبية أبنائهن ليكونوا رجاالً
يخدمون دينهم ووطنهم.
وكم كان خطاب أم الش��هيد طارق راقياً ،وهي تقول« :عزاؤنا الوحيد يا أم الش��هيد أننا أحس�� ّنا إعداد
رجال قدموا أرواحهم فداء لوطن كاإلمارات يس��تحق أن يُبذل يف سبيله الغايل والنفيس ،فنحن كأمهات ال
منلك أغىل من أرواح أبنائنا الش��هداء ،نقدمها يف سبيل إماراتنا التي تستحق أن تُبذل األرواح الغالية فداء
لرتابها».
أبن��اء اإلمارات الذين حفظوا نش��يدهم الوطني ع��ن ظهر قلب ،وكانوا وال يزال��ون يرددون كل صباح
«نفديك باألرواح يا وطن» ..مل يكن هذا مجرد نش��يد وطني يحفظونه ،وإمنا ش��عور ومش��اعر صادقة يف
قلوب مليئة بالحب والوالء واالستعداد للتضحية من أجل هذا الوطن ،وعندما نراهم يرددون قسم الوالء
للوطن والقيادة ،ندرك أنهم ال يقدمون استعراضاً جامهريياً ،وإمنا يعنون كل كلمة يف ذلك القسم الرشيف.
باألمس ،وارينا الرثى ش��هيداً جديداً يف س��بيل الله ،ويف سبيل أمتنا والوطن ،الشهيد ضابط صف سيف
يوسف الفاليس من ديب الذي القى وجه ربه يف اليمن ،وهو يشارك قوات التحالف العريب تحرير اليمن من
املنقلب�ين ع�لى الرشعية ،ويف حامية أهل عدن من جرائم الحوثيني التي يندى لها الجبني ،ويف حامية اليمن
من تدخل خارجي طامع يف املنطقة بأرسها .رحم الله الشهيد سيف ،ورحم كل شهداء اإلمارات والسعودية
واليمن الذين شاركوا يف تحرير اليمن.
دول��ة اإلمارات مبوكب الش��هداء هذا ،تؤكد أنها تتحمل مس��ؤوليتها أمام الله واألمة ،وأمام اإلنس��انية
يف حامي��ة األرايض العربي��ة ،وال ترتدد يف املش��اركة بكل ما متل��ك من أجل رد الطامع�ين ،وطرد املخربني
واملفسدين.
إن املرحل��ة الت��ي متر بها املنطقة يف غاية الحساس��ية والخطورة ،وجميعنا مطالب��ون بالثبات ومواصلة
مواجهة املعتدين ،فاليمن مل تكن النهاية بالنس��بة للطامعني ،لكن بالقوة والردع متكنت دول التحالف من
تحطيم أحالم الغزاة عىل صخرة الحزم واملواجهة ،فكان النرص ،وارتد الحوثيون ومن س��اندهم مدحورين،
وسيعودون من حيث أتوا نادمني.
دماء أبناء اإلمارات غالية ،كام يؤكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،دامئاً،
س��ام ونبيل ،وس��تبقى تلك األرواح
ولن تذهب تلك الدماء الطاهرة س��دى ،فقد س��الت من أجل هدف ٍ
واألسامء خالدة إىل األبد ،لن ننساها ولن ينساها الوطن.
«نفديك باألرواح يا وطن» ..مل تكن هذه مجرد كلامت نشيد وطني يحفظه األبناء ،وإمنا مشاعر صادقة
يف قلوب مليئة بالحب واالستعداد للتضحية
لن تذهب دماء الش��هداء الطاهرة سدى ،فقد سالت من أجل هدف سام ونبيل ،وستبقى تلك األرواح
واألسامء خالدة إىل األبد ،لن ننساها ولن ينساها الوطن•

بقلم :حممد احلمادي
كاتب وصحفي
@MEalhammadi
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 Oshkosh Defenseتبــرم صفقة ملركـــــــــــ
مركبات تكتيكية مدولبة تلبي متطلبات ميادين القتال

بعد طلبية الجيش األمرييك البالغة قيمتها  184مليون دوالر ،ستقوم رشكة  Oshkosh Defenseبإنتاج  698شاحنة
تكتيكية متوسطة  ، FMTVوسوف تبدأ عمليات التسليم يف عام .2016
قال جون برايانت نائب الرئيس األول لربامج الدفاع يف رشكة" Oshkosh Defenseإن مركبات  Oshkosh FMTVتحقق
متانة وموثوقية غري مسبوقتني ،إىل جانب تلبية متطلبات املهام واحتياجات جنودنا يف ميادين القتال".
إعداد :يل يادف
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ــــــــــــــــبات  FMTVبقيمة  184مليون دوالر
يعتمد اجليش
األمريكي على
 FMTVيف العمليات
التكتيكية والقتالية
وجهود اإلغاثة
ومهام إعادة إمداد
الوحدات
متثل مركب��ات  Oshkosh FMTVسلس��لة مؤلفة
من  17منوذج و 23ش��كل من أشكال التصاميم ترتاوح
حمولته��ا بني  2.5طن إىل  10طن .وتس��هم القواس��م
املش�تركة بني تصاميم الهيكل بنس��بة  % 80يف تحسني
الكفاءة اللوجس��تية وتقليل التكاليف التش��غيلية .كام
أن تقنيات املقصورة املتوافقة مع اس�تراتيجية الدروع
الطويل��ة األمد وغريها م��ن التقني��ات املتقدمة توفر
لألفراد العسكريني الحامية املعززة التي يحتاجون إليها
إلنجاز مهامهم بكل ثقة.

قامئة بذاتها ومتفردة

وأضاف برايانت« :يعترب برنامج  FMTVمثاالً س��اطعاً
عىل الطريق��ة التي عملت بها أوش��كوش مع الجيش
األمرييك إلنجاز برنامج مركبة ناجحة جدا ً تتحقق فيها
جمي��ع األهداف املتمثلة يف الج��ودة واألداء والجدول
الزمني والتكلفة ،ويضع يف نهاية املطاف شاحنة رائعة
بني أيدي جنودنا الذين يستحقون ذلك وأكرث».
بدأت  Oshkoshإنت��اج مركبات  FMTVsللجيش
األمرييك يف عام  .2010وقد سلمت أوشكوش منذ ذلك
الحني أكرث من  22ألف ش��احنة و 11ألف مقطورة ،مبا

يف ذلك طلبية جديدة يف ديس��مرب  2014لـ  256مركبة
من ط��راز  ،FMTVحي��ث يعتمد الجي��ش األمرييك
والحرس الوطني عىل  FMTVيف داخل البالد وخارجها
يف العمليات التكتيكية والقتالية ،وجهود اإلغاثة ومهام
إعادة إمداد الوحدات.
تس��هم مركب��ات  FMTV Oshkoshيف تزوي��د
الجنود ب��درع حامية الطاقم وبتقنيات متقدمة لتوفري
التنوع واملرونة يف التنقل والحامية لهم أثناء تنفيذهم
مهامهم.

تتمي��ز مركبات  Oshkosh FMTVبتفردها من حيث
س��هولة تنفيذ املهام يف العمليات العسكرية .ويتضافر
دور الدرع الذي يحمي طاقم املدرعات والتكنولوجيات
املتقدم��ة ع�لى نح��و متناس��ق لتوفري الق��درة وتنوع
االس��تعامالت واملرون��ة يف التنقل والحامي��ة أثناء نقل
الق��وات واإلم��دادات ،ونق��ل املركب��ات ومنظوم��ات
األسلحة أو معدات النقل حيثام تتطلب املهام.
لق��د أثبت��ت مركب��ة  Oshkosh FMTVاملرة تلو
األخرى متيزها بقوة التحمل واملوثوقية واألداء املتقدم،
فهي تلبي متطلبات املهام ،س��واء مهام س��احة املعركة
أو مه��ام العس��كريني الذين يعتمدون عليها .وتس��هم
القواسم املش�تركة بني تصاميم الهيكل بنسبة  % 80يف
تحسني الكفاءة اللوجس��تية وتقليل تكاليف التشغيل
والدع��م .ك�ما أن تقني��ات املقص��ورة املتوافق��ة مع
اس�تراتيجية الدروع الطويلة األمد وغريها من التقنيات
املتقدمة توفر لألفراد العسكريني الحامية املعززة التي
يحتاجون إليها إلنجاز مهامهم بكل ثقة.
أعلن��ت وزارة الجي��ش يف ع��ام  2010بأنها أعادت
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مناذج مركبات FMTV
هيكل وزن  2.5طن M1080 A1P2
شاحنة قياسية  2.5طن M1078 A1P2
شاحنة مغلقة  2.5طن M1079 A1P2
شاحنة قياسية  5طن M1083 A1P2
شاحنة قياسية  5طن مع معدات مناولة M1084
A1P2
شاحنة طويلة  5طن M1085 A1P2
جرار  5طن M1088 A1P2
سيارة قطر  5طن M1089 A1P2
ش��احنة طويلة  5طن مع معدات مناولة M1086
A1P2
شاحنة مغلقة قابلة للتوسعة M1087 A1P2
هيكل  5طن M1092 A1P2
هيكل طويل  5طن M1096 A1P2
مقطورة  5طن M1082 A1R
مقطورة  5طن M1095 A1R
مقط��ورة نظام مناولة الحم��والت  5طن M1147
A1R LHST
نظام مناولة األحامل  8.8طن M1148 A1P2
شاحنة قالب  10طن M1157 A1P2

تقييم قرار ترس��ية العقود ملركباتها من طراز FMTV
املصنوع��ة يف األصل يف ع��ام  .2009وقد اس��تند هذا
التغيري عىل توصيات مكتب املحاسبة الحكومي .GAO
وبناء ع�لى ذلك ،تم منح رشكة أوش��كوش Oshkosh
 .Corpعقدا ً تنافس��ياً باملتطلبات مدته خمس سنوات
إلنتاج ما مجموعه  12,415شاحنة ،و 10,926مقطورة،
وخدمات الدعم والهندسة املتصلة بها.

خاضعة إلعادة التقييم

بل��غ مجموع قيمة العق��د التقديرية عند الرتس��ية بـ
 3.023مالي�ين دوالر .وكان الجي��ش ق��د من��ح العقد
أصالً لرشكة أوش��كوش ،ولكن رشك��ة ،BAE Systems
و Tactical Vehicles LPو Navistarقدم��ت
احتجاج��ات إىل مكتب املحاس��بة الحكومي عىل منح
العقد ألوش��كوش ،فقام الجيش األمرييك يف الفرتة من
 21ديس��مرب  ،2009إىل  22يناير  ،2010بإعادة تقييم
العروض وفقا لتوصية مكتب املحاس��بة الحكومي .ويف
وقت الح��ق ،متت مراجع��ة مامثلة م��ن قبل مكتب
وزي��ر الدفاع تأكيدا ً لعملية إعادة التقييم التي أجراها
الجيش.
تنتج أوش��كوش بالفعل املركبات التكتيكية الثقيلة
 FHTVللجي��ش ،وتعمل تقريباً م��ع جميع املوردين
الحالي�ين ملكون��ات مركب��ات  FMTVيف جميع أنحاء
الب�لاد كرشكاء أس��ايس يف الربامج العس��كرية األخرى.
وتعترب رشكة أوش��كوش الصانع الوحيد حالياً للمركبات
التكتيكية املدولبة املتوس��طة والثقيلة عىل حد س��واء
يف صناع��ة الدف��اع األمريكي��ة ،بع��د أن أنتجت أكرث
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من  70,000مركبة من الطراز العس��كري يف منش��آتها
الصناعية.
تعترب مركبات  FMTVسلس��لة مكونة من  17نوع
من املركب��ات التي ترتكز عىل هيكل مش�ترك ،يختلف
باخت�لاف متطلب��ات الحمول��ة واملهمة .وه��ي تتكون
من مركب��ات تكتيكية مدولبة تقوم عىل أس��اس كبينة
شاحنة مشرتكة وهيكل ،ومكونات الداخلية ومقطورتني
تكتيكيتني.
تعت�بر املكونات يف املقام األول أج��زاء غري تطويرية
مدمجة يف تش��كيالت تكتيكية مدرع��ة .وتأيت مركبات
 ،FMTVوكله��ا آلي��ة ،يف  14ش��كل تصميمي مختلف
لنامذج ش��احنات عادية وش��احنات مقفلة س��عة 2.5
ط��ن ،ومناذج ش��احنات وج��رارات وش��احنات مقفلة
وعربات قطر وصهاريج وقالبات .ومن املتوقع أن يؤدي
التصميم املشرتك لألجزاء بنسبة مثانني باملئة – املحركات
وأنظمة نقل الحرك��ة ومجموعات القيادة ومجموعات
نق��ل الق��درة واإلط��ارات والكبائ��ن – يف الش��احنات
الجدي��دة إىل توفري ماليني ال��دوالرات عىل الجيش من
تكاليف الصيانة.
متتل��ك مركبات  LMTVس��عة حمول��ة مبقدار 2.5
طن (مناذج الش��احنات العادي��ة واملقفلة) .أما مركبات
( MTVم��ن من��اذج املركب��ات التكتيكية املتوس��طة)
فتتمع بقدرة تعادل خمس��ة أطنان (مناذج الش��احنات
وش��احنات البضائ��ع الطويل��ة مبعدات مناول��ة املواد
وبدونها ،والجرارات والشاحنات املقفلة وعربات القطر
والصهاري��ج والقالبات) .ومثة ثالثة من��اذج ومقطورتان
مرافقت��ان ،لها س��عة الحمولة نفس��ها ،توف��ر إمكانية
اإلسقاط الجوي.

يف جميع أنحاء العامل

س��يتم تطوير مناذج الش��احنة والصهري��ج من مركبات
 MTVبالتزام��ن م��ع إنت��اج من��اذج أخرى .وس��وف

تق��وم مركبات  FMTVب��أداء مهام املركب��ات الثقيلة
املس��اعدة ومركبات النقل املح�لي وغري ذلك من املهام
يف القت��ال ،والدع��م القت��ايل ،ووحدات دع��م الخدمة
القتالية .وس��وف تعمل املركبات يف جميع أنحاء العامل
عىل الطرق الرئيس��ية والفرعية .كذلك س��تحل مركبات
 FMTVمحل الش��احنات املعمرة والتي تتطلب صيانة
مكثفة ،واملوجودة حالياً يف أس��طول املركبات التكتيكية
املتوسطة.
كان��ت املركب��ات التكتيكية املتوس��طة لدى الجيش
األمري�كي ،والتي ضمت حوايل  95,460مركبة من أوزان
طن�ين ونصف الط��ن و  5أطنان ،باهظ��ة التكلفة من
حي��ث الصيانة والتش��غيل .كام أن املركب��ات من وزن
طنني ونصف الطن تعاين قيودا ً تش��غيلية رئيسية .وقد
وضع الجيش خطة لتحديث املخزون لديه من املركبات
التكتيكية املتوسطة من خالل برنامج مركبات .FMTV
يش��تمل برنام��ج  FMTVعىل بنود غ�ير تطويرية،
يتم من خالله��ا تعديل املكونات التجارية القامئة حالياً
كام هو مطلوب ،ودمجه��ا يف املركبات املصممة لتلبية
االحتياجات العس��كرية .وتم تنظي��م برنامج FMTV
بحي��ث يتم الحص��ول ع�لى  85,401مركب��ة تكتيكية
متوسطة بحلول الس��نة املالية  .2021وقد قدر الجيش
التكلفة اإلجاملية للربنامج بقيمة  16.3مليار دوالر.
تعرض��ت ش��احنات الجيش القدمية ذات الخمس��ة
أطنان لـ  428حادثاً ،منها  128حادث انقالب قتل فيها
 41جندياً و 13مدنياً ،بني عامي  1992و .1995وعندما
قرر الجيش تطوير ش��احنات جديدة ،كانت الس�لامة
مصدر قلق رئيسياً.
تعرض برنام��ج مركب��ات  FMTVيف البداية لبعض
السوء من الصحافة بعد  13حادثاً لشاحنات من منوذج
 .A0وق��د أدى أحد الح��وادث إىل االنق�لاب الذي تم
عزوه إىل خلل يف تصميم مجموعة القيادة .مثة رس��الة
س�لامة يف مارس  1998موجهة إىل السائقني مفادها أن

تسهم مركبات
FMTV Oshkosh
يف تزويد اجلنود
بدرع حماية الطاقم
وبتقنيات متقدمة
لتوفري التنوع
واملرونة يف التنقل
املركبات ميك��ن أن تعمل عىل الرسعات العالية إىل حد
ما يف طريق رئيسية .ولكن يف نطاق رسعة  45-إىل 58
ميالً يف الس��اعة ،وجدوا صدى أو اهت��زازا ً يف مجموعة
ناقل حرك��ة املحرك وعمود اإلدارة .وق��د أكد االهتزاز
الوصالت العامة يف الش��احنة ،مام قد يؤدي إىل خلل يف
عمود اإلدارة.

إدخال اإلصالحات

قبل االس��تدعاء ،كان يس��مح للجنود بتشغيل املركبات
برسعة  55ميالً يف الس��اعة ،ومل يكن لدى معظمهم أي
مش��اكل حقيقية .وعندما تدىن عامل الس�لامة بسبب
ح��وادث املركبات ،كان عىل الس��ائقني خفض رسعتهم
 30ميالً يف الس��اعة .فقد واصل املق��اوالن من الباطن
س��تيوارت وستيفنس��ون تحدي��ث النم��وذج  A0من
مركب��ات  FMTVلتدعيم مجموعات القيادة ووصالت
 Uيف املركب��ات .وباإلضافة منش��أة اإلص�لاح الرشكة يف
املوقع التابعة للرشكة ،والواقعة مع منشأة التجميع يف
س��ييل ،بتكس��اس ،كانت مراكز اإلصالح واقعة يف كافة
مواقع الجيش.
كان الش��احنات تع��اين ع��ددا ً من املش��كالت ،مع
تع��رض جنود وح��دات املركبات للعدي��د من مواطن
الخل��ل .ومن بني املش��كالت تعطل املول��د والبطارية
واملصابيح األمامية .أما املش��كالت األخرى ،مثل انحناء
دعائ��م املصابيح الخلفية واألب��واب واألبواب الخلفية،
فه��ي يف املقام األول بس��بب وجود عدد كبري من قطع
األملنيوم التي تحل مح��ل األجزاء الحديدية األكرث ثباتاً
يف الش��احنات القدمية لدى الجيش .ويف بعض الحاالت
كان��ت الصدّامات أو املصدات الخلفية تس��قط عندما
كان الس��ائقون يرفع��ون قربات الوحل قب��ل الرجوع
للخل��ف .وعندما تكون هذه القالبات لألس��فل ،كانت
العج�لات تركب عليها ،األمر الذي كان يضع الكثري من
الضغط عىل املصد وتفصله.

املواصفات الفنية
لقاطرة  5طن طراز FMTV
الطول 379 :بوصة ( 9632مم)
العرض 96 :بوصة ( 2438مم)
االرتفاع 111 :بوصة ( 2830مم)
قاعدة العجالت 209 :بوصة ( 5300مم)
الرفع الرأيس 21,500 :رطل ( 9752كاغ)
أقىص انحدار متدرج  /جانبي% 30 - % 60 :
تصميم غرفة الس��ائق 3 :أش��خاص ،مقعد السائق
وعجلة القيادة قابالن للتعديل إرغونومياً
املح��رك ،Caterpillar :دي��زل ش��ديد التحم��ل
 C7، 330حص��ان 6 ،أس��طوانات ،يتم التحكم به
إلكرتوني��اً ،يحقن بالوقود ،ويش��حن تربينياً ويتم
تربيده بعد ذلك.

وكذل��ك الش��احنات القدمي��ة م��ن السلس��لة 800
الت��ي كانت تش��تهر بأنه��ا من بني أفض��ل االخرتاعات
عىل اإلطالق بالنس��بة إىل الجي��ش ،فلم تكن تخلو من
املش��كالت بعد نزولها إىل امليدان ألول مرة .ويف الواقع،
كانت هناك أربعة مناذج تلك املركبة .وعندما تم إنتاج
مركبات همفي وظهرت ألول مرة ،كان انكسار الرباغي
مشكلة شائعة.

التجارب

يف أوائل عام  2000وافق بول هويرب ،الرئيس التنفيذي
لالستحواذ يف الجيش ،عىل إنتاج النامذج املعدلة  A1من
ش��احنات الحمولة  ½2طن  M1087A1بعد أن أمتت
ش��احنات الخمس��ة أطن��ان  M1083A1بعد أن أمتت
النامذج األولي��ة بنجاح  90,000ميل م��ن االختبارات
يف  ،Aberdeen Proving Groundبوالي��ة ماريالن��د.
وسوف يؤدي هذا إىل إنتاج وتشغيل شاحنة يف امليدان

تتمتع مبعدل مثانية أضعاف املوثوقية والتوافر وقابلية
الصيانة لش��احنة حمولة الطنني والنصف القدمية التي
ستحل هي محلها.
سيتم تصنيع منوذج  A1وفقاً للمواصفات العسكرية،
ولكن مقاول مركبات  ،FMTVستيوارت وستيفنسون،
سيستخدم مكونات تجارية .وسوف متكن هذه العملية
الجي��ش م��ن رشاء املزيد من الش��احنات بتكلفة أقل.
وقد تم تصميم الش��احنات الجديدة بحيث تكون أكرث
سهولة يف االس��تخدام للنقل ،وسوف يتم تصميم بعض
النامذج خصيصاً لالنزال من الجو.
يرى املسؤولون أن الجيش يحتاج إىل  85,000شاحنة
جديدة لتحل محل أس��طوله املتقادم .وكان من املقرر
أن يب��دأ الجنود اس��تالم من��وذج  A1الجديد يف مارس.
وس��وف يتم إعادة تجهيز الشاحنات  FMTVالصادرة
إىل وح��دات الجيش منذ يناير  1996بوصالت  Uأقوى
وصناديق دوالب املوازنة وأعمدة إدارة ذات قطر أكرب.
وس��يتم يف منوذج Alالجديد إصالح كل مشكلة كان
قد س��بق تحديدها يف من��وذج  A0األصيل .وقد قامت
الجه��ة الصانع��ة بعمل جي��د بالذه��اب إىل امليدان،
والتحدث إىل الجنود ملعرفة ما يجب القيام به .وبرصف
النظ��ر عن املش��كالت التي س��بق ذكره��ا ،فقد أثبت
النم��وذج األصيل  A0ملركبات  FMTVتلبيته ألكرث من
ضعف متطلبات االعتامدية املح��ددة يف العقد لبعض
النامذج.
وقد دفعت هذه النتائج الجيش تقريباً إىل مضاعفة
املعاي�ير ملركب��ات  FMTVمن النم��وذج .وقد اقتىض
العقد تش��غيل النموذج  A1ملس��افة  5500ميل دون
أي خلل يف األجهزة .وقد س��جلت املركبات ،خالل تلك
االختبارات ،أكرث من  13,000ميل بدون أعطال•
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كتاب

احلرب يف عصر اخملاطر
إدارة اخملاطر سياسة تغرق الغرب يف عملية ال نهاية لها
إن «قواع��د» الحرب اليوم تختلف عن تلك التي
عهدناها خالل الحرب الباردة .أما ملاذا؟ وكيف؟
فه��ذا هو موضوع كتابنا ه��ذا .إن نظرة تحليلية
لـ(حرب الخليج الثالثة؛ الحادي عرش من سبتمرب؛
حرب أفغانس��تان) توضح أن عرص املخاطر الذي
نعيشه اليوم يهتم بـ«إدارة املخاطر يف كل يشء».
فالقضايا السياس��ية الجوهرية يف كل مجتمعاتنا
ه��ي تقلي��ص أو تربي��ر للمخاطر الت��ي يُطلب
من��ا إدارته��ا .لقد أضح��ت املخاطر ه��ي اللغة
الشائعة للحياة الحديثة .فأصبحت لغة األعامل،
والسياسة ،والسياسات العامة ،ومن ثم ينبغي أال
نندهش من أن تصبح لغة الحرب كذلك.
إن منطق مفهوم اس��تيطان املخاطر risk colonization
غي بش��كل أس��ايس املفاهي��م التقليدي��ة لألمن منذ
قد رّ
هجامت الحادي عرش من سبتمرب ،وقاد إىل مفهوم الحرب
«الطويلة» أو «الحرب التي ال تنتهي»؛ وهي سياس��ة غري
اسرتاتيجية ،تحركها تكتيكات إدارة املخاطر ،سياسة تغرق
الغ��رب يف عملية ال نهاية لها م��ن إدارة املخاطر ،بحيث
غدا مجتمع��اً يف حالة دفاعية دامئ��ة .فاملخاطر تدفع إىل
تطور املؤسس��ات املصممة ملعالجة تلك املخاطر .والعلم
بتلك املخاطر يخلق بدوره مزيدا ً من املخاطر التي تتعني
معالجتها ،وإدارتها ،وتنظيمها ،والسيطرة عليها .ويف حالة
الحرب ،فإن هذا قد أعىل من ش��أن العقيدة «االستباقية»
التي تعود بجذورها إىل املبدأ االحرتازي.
يس��عى هذا الكتاب إىل فهم الح��رب يف تطورها الذي
ش��هدته والتزال متر ب��ه .إنه محاولة م��ن قبل متخصص
يف العل��وم السياس��ية ،وليس عامل اجت�ماع ،لقراءة عرصنا
بالطريق��ة التي يقرأ بها ناقد نصاً م��ا .فالرحلة الحقيقية
(لالسكتشاف) كام يرى مارسل براوست ،ليست يف البحث
ع��ن مناظر جديدة ،ولكن يف رؤية املناظر القدمية بعيون
جدي��دة .وعليه ،نح��ن بحاجة إىل رؤية امل��ايض بطريقة
جديدة ليك نرى أصول عرص املخاطر.
إن عرص املخاطر مل ي��أت فجأة بني ليلة وضحاها ،لقد
بدأت مقدماته يف العرص الذي س��بقه ،والسيام يف اإلدراك
املتنام��ي بأن العامل أخذ يصبح معق��دا ً بطريقة كبرية إىل
درجة أن كل يشء له عواقب.
أن ع�صر املخاطر قد أنتج منهج��اً لتحليل األمن أكرث
وضوح��اً ورصاحة وطوي��ل املدى ،ويرتكز ع�لى املخاطر،
ولك��ن ه��ذا املنهج لألس��ف مل يجعلنا نش��عر مبزيد من
األمان .الش��عور بفقدان األمان يالزم العرص ذاته ،وكل ما
74
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ميكننا فعله هو تخفيفه بالحكايات التي نرويها ألنفس��نا،
واس��تخدام القوة ،يف حالة الحرب أو التدخل العس��كري،
ليك تصبح هذه الحكايات مستس��اغة .وما يضاعف هذه
املش��كلة حقيقة أنه يف حني تثري الهجرة واملرض ،ش��أنهام
شأن التغري املناخي وغريه من القضايا ،كثريا ً من املشكالت
األمنية الصعبة ،فليس مثة حلول أمنية ملموسة لها؛ وكلام
كانت الحلول أصعب كانت املشكالت أسوأ.
تتطلب إدارة مخاطر التعام��ل مع نزع (أو الحد من)
أس��لحة الدمار الشامل ولو باستخدام القوة تقومياً لتكلفة
التدخل بش��كل اس��تباقي مقابل عدم التدخل يف الوقت
املناس��ب ،كام تس��تلزم تقومي��اً لتكلفة اس��تفزاز النظام
يف كل حال��ة للقيام بأعامل انتقامية ع�لى جبهات أخرى
(اإلرهاب)،
فال�صراع واألزم��ة يغذي بعضه�ما بعضاً .وه��ذا أمر
مع��روف .الجدي��د يف األمر ه��و أن من غ�ير املرجح أن
يق��ول لنا أي تحديد للمخاطر ما الذي ميكن فعله؛ فنحن
أنفس��نا (أو هكذا بدأنا نشك) قد نش��كل أكرب تهديد إذا
نحن أخطأنا يف الحس��ابات ،أو تدخلنا بش��كل مبكر أكرث
م��ن الالزم ،أو اكتش��فنا الحقاً أنه مل يك��ن علينا التدخل
عىل اإلطالق .ففي الع��راق مثالً؛ أعادت الواليات املتحدة
كتابة النص مرة أخرى ليك تع��دّل عواقب إخفاقها :إبرام
صفقة مع الس�� ّنة لقتال عدو مش�ترك ،وهو القاعدة ،أمالً
يف منع نش��وب حرب أهلية سنية-شيعية؛ ثم قبول األمور
الحتمية.
إن ش��كل عاملنا األخالق��ي الراهن يدفعن��ا ألن نجعل
الحرب أكرث «إنس��انية» لنا ولآلخرين .فام إن يبدأ مجتمع
يف إع��ادة تأطري إدارة العنف به��ذه الطريقة ،حتى يتبنى
حت�ماً تجربة أخالقية جديدة .ه��ذه التجربة األخالقية ال
تس��تبعد الحرب ،بل يف الواقع إن تجنب العنف يشجعنا
عىل استخدام القوة بقدر أكرب.
ومع ذلك فهن��اك عواقب أخالقية أخرى متصلة بإدارة
املخاط��ر .فعىل رغ��م أن بإمكاننا تحمل املس��ؤولية عن
عواقب أفعالنا ،فإننا لن نعرف أبدا ً ما هي تلك العواقب،
وال ميكننا أبدا ً التنبؤ بجميعها ،وال ميكننا أبدا ً أن نحس��ب
بدقة تكلف��ة تلك العواقب التي ميكن التنبؤ بها .ومن ثم
يج��ب علينا أن نعم��ل ونترصف بنا ًء عىل ه��ذه املعرفة.
بطبيعة الحال هناك معضالت أخالقية يف عدم التحرك (يف
عدم الذهاب إىل الحرب) ،ومن الذي س��يتحمل مسؤولية
العواق��ب الت��ي ترتت��ب عىل ع��دم التحرك .مل تس��تطع
األخالقي��ات قط توف�ير أي معايري لتحدي��د املخاطر التي
يتع�ين أن نتحملها .لكن من الناحي��ة األخالقية ،عادة ما
يتاح لنا أن نتحمل املخاطر عىل مسؤوليتنا الخاصة ،وليس
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عىل مسؤولية اآلخرين.
إن مواكب��ة التقان��ة لألح��داث خلقت تغ�يرا ً كبريا ً يف
العقي��دة األمنية .فبدالً م��ن نظم األس��لحة الثابتة التي
تنرشها فرق الجيش ،تس��تثمر املؤسس��ة العسكرية اآلن
يف ال��دروع اإللكرتونية وأجه��زة التش��ويش ،والطائرات
من دون طيار التي تطلق ألغراض االس��تطالع ،ووحدات
تفكيك املتفج��رات الروبوتية التي يُتحكَّ��م بها عن بُعد،
والطائ��رات م��ن دون طيار التي تس��تخدم للمس��اعدة
ع�لى تعقب األع��داء وحت��ى املركبات الفردي��ة ،و»نظم
الحامي��ة الدامئة للمناطق من االخرتاق  »PADsالتي يتم
فيها اس��تخدام أجهزة االستش��عار الروبوتية لتوفري األمن
للوحدات الصغرية .إن العالقة بني الجرمية والحرب تخلق
منطقة رمادية؛ حيث يستلزم األمر ترابط الجهتني ،وتبادل
املعلوم��ات ،وتنفيذ عمليات مش�تركة؛ واألمثلة عىل ذلك
كث�يرة يف الحلول األمنية املتبناة يف العراق وأفغانس��تان.
ومع ذل��ك ،يجب علينا أن نتذكر دامئاً أن أهداف الجيش
والرشطة مختلفة متاماً؛ فهدف جمع املعلومات بالنس��بة
للمؤسسة العس��كرية هو لتشجيع ما يطلق عليه روبرت
سميث :توفري «معلومات إثباتية» من شأنها إضفاء رشعية
يف عيون املجتم��ع املحيل ،وكذلك الرأي العام يف الداخل،
ع�لى الحاجة إىل قت��ل الخصم وليس معاقبت��ه ،وتحديد
أهداف دقيقة تتيح للجيش قتل العدو يف املكان والوقت

املناسبني ،وبهذه الطريقة ميكنها استغالل النتيجة.
م��ن هنا تك��ون املعلومات هي رشي��ان الحياة إلدارة
املخاطر ،فهي تتيح استخداماً أكرث فاعلية للقوة النريانية،
مع الوعد بأقل خس��ائر جانبية .ومن األهداف الرئيس��ية
له��ذا كله تكوين فهم دقيق ملا يح��دث من حولنا .فعىل
التكتييك والقائد واملخطط فهم األرضية والبيئة الش��عبية
التي يعملون فيها .فإذا هم مل يفهموا الوس��طني الجغرايف
واالجتامع��ي اللذي��ن يحيطانهام فكيف له��م أن يقرروا
املزي��ج املناس��ب م��ن الق��وة والطريقة الفض�لى لنرش
الق��وات؟ ولقد أصبح��ت «الكفاءة الثقافي��ة» اآلن كلمة
ش��ائعة االس��تخدام يف العس��كرية األمريكية .إن التغيري
هو اس��تجابة ملتطلبات العصور .وبش��كل أك�ثر واقعية،
أعد األمريكيون مرشوعاً جديدا ً مع البنتاغون تحت اس��م
«التضاريس اإلنس��انية لبحث العملي��ات الثقافية» ،بدأ
يف العراق بتحليل  88عش�يرة وعش�يرة فرعية يف منطقة
محددة .ومذ ذلك الوقت ،متت توس��عته ليش��مل خمس
فرق تقدم استش��ارات ثقافية لأللوي��ة املقاتلة العرشين
خالل ُمدد االنتش��ار الدوري يف العراق التي متتد تس��عة
أشهر.
إن هذا يص��ب يف لب نظرية التعقي��د وتركيزها عىل
سلوك النظُم املعقدة التي تسمى شبكات .وأهم خصيصة
واضحة ألي ش��بكة هي أن عالقاتها غري خطية .فالرس��الة
الت��ي نريد أن نوصلها ميكن أن تس��افر عىل طول مس��ار
حلق��ي قد يصب��ح مثل حلق��ة تغذية راجع��ة .ومن ثم
ف��إن مفهوم التغذية الراجعة يرتبط بش��كل قوي بأمناط
الش��بكات .وهناك مفه��وم آخر يتعلق به وهو النش��وء
 ،emergenceوه��و العملية الت��ي يتم من خاللها تنظيم
الهياكل املعقدة عىل أس��اس قواعد بسيطة .والتعقيد يف
الواق��ع يكم��ن يف التنظيم؛ أي تنظيم الع��دد الهائل من
الطرائق املمكنة التي ميكن أن تتفاعل بها املكونات .وهذا
 إىل ح��د ما  -ه��و ما يعنيه بعض املحللني العس��كرينيبـ»الح��رب باعتبارها صورة كلية»؛ أي الصورة الكلية التي
تساعد املؤسسات العس��كرية عىل إدارة النظُم التكيفية
املعقدة ،واالس��تجابة عىل أساس املعلومات بشكل أرسع
م��ن ذي قبل .وع�لى رغ��م أن القوات العس��كرية التي
تنرشها مجتمعات املخاطر ال تتجنب املخاطر كلية ،فإنه
يُطلب منها اإلقدام عىل املخاطر بأسلوب أكرث استنارة.
مثة نوعان من املخاط��ر :مخاطر ناتجة عن االحتاملية
والتأث�ير املرجح لحدث ما مبجرد ح��دوث ما هو محت َمل
فعلياً؛ ومخاطر ناتجة عن مقامرة رضورية ملكسب عاجل.
في�ما يتعل��ق بالتعريف الث��اين تكون املخاط��ر محورية
للحي��اة .وليك تتمتع بالتنافس��ية ،يجب عليها أن تترصف
بش��كل أرسع ،والرسعة يف األغلب تكون ذات خطر .ذلك
أن للرسع��ة ح��دودا ً متوقع��ة وتنتج عوائ��د ضئيلة .إنها
تحرمنا من االتصال والخربة املبارشة بالعدو .ولكن الرسعة
رضورية يف عملية معالجة املعلومات التي تتسارع طوال
الوقت .وهنا يكمن منطق مثري ،فالحروب يف الواقع تتباطأ
وتصب��ح أط��ول .يف إرسائيل اس��تمرت االنتفاضة عرشين

ميكن للعسكرية أن
تتغلب على اإلفراط يف
جتنب اخملاطر من
خالل التكيف بسرعة
عاماً ،ويف أيرلندا الشاملية استمر اإلرهاب أكرث من ثالثني
عاماً ،ولكن كلام طال��ت الرصاعات أصبح املتمردون أكرث
ابت��كارا ً وإبداعاً .ومن األهمية مبكان اإلش��ارة إىل أنهم مل
يصريوا جيوش التحرير الوطنية التي كانت ش��ائعة خالل
الح��رب الب��اردة .وبدالً من ذل��ك أصبحوا أك�ثر انفتاحاً
ع�لى مصادر املعلومات ،وأك�ثر المركزية ،ومنظمني حول
جامعات موزعة أو ش��به مستقلة .كام أن تلك الجامعات
تختل��ف أيضاً عن ح��ركات التحرير الوطني��ة القدمية يف
جان��ب آخر حس��اس ،ذلك أنه��ا تهتم بالنتائ��ج ال ببناء
النظام .وما يعطيها ميزة هو أنها  -خالفاً لحركات التحرير
الوطنية القدمية  -ال تهتم يف العادة بالتشبث باألرض ،وال
بالتعمري وبناء املرافق العمومية كاملستوصفات واملدارس،
وال بتأسيس ش��بكات رفاهة اجتامعية إلكساب وجودها
رشعي��ة .فهم ال يبن��ون وال يتحملون مس��ؤولية أي يشء
يقومون به؛ يصعب استئصالهم.
إن الجي��وش الغربي��ة تتدخ��ل لتبق��ى م��دة طويلة.
واملش��كالت املس��تعصية متغرية دامئاً ،ويجب عىل هؤالء
املتواجدين يف امليدان التكيف برسعة ،ومعالجة املعلومات
بشأن املوقف املتغري بشكل أرسع من ذي قبل.
باختص��ار ،ميكن للعس��كرية أن تتغل��ب عىل اإلفراط
يف تجن��ب املخاطر من خالل التكي��ف برسعة ،وهذا أمر
يدع��و إىل التنس��يق .وميكن أن يك��ون التقليد أداة قوية
لنرش األفكار الجيدة برسعة .وبطبيعة الحال ،ينطبق ذلك
فقط عىل العمليات التي يسمح فيها املرء لنفسه بالتعلم؛
وأن يتوق��ف ع��ن اتب��اع اآلخرين عندم��ا تتطلب الخربة
ذل��ك .ومن ثم فالتقليد الذيك ه��و املفتاح ،وليس االتباع
االستعبادي .والتقليد الذيك يتطلب مبدئياً عددا ً كبريا ً من
اآلراء واملعلومات ،إضاف��ة إىل رغبة بعض الناس يف طرح
آرائه��م أمام املجموعة ،وهذا هو س��بب أهمية القيادة،
والس��يام يف الشؤون العس��كرية التي اليزال أفضل قادتها
يظهرون يف امليدان .والتعلم الجامعي أفضل ألنه يتأسس
عىل ما نفعله جميعاً بشكل طبيعي تلقايئ.
إن املشكالت املستعصية طريقة مفيدة للتفكري يف شأن
أهداف امل��رء يف عرص املخاطر .وما تتطلبه إدارة املخاطر
من الق��وى الكربى ه��و أن تق�� ِّوم املخاطر الت��ي تعتزم
اإلقدام عليها عند التدخل ،وما إذا كانت مناسبة ملستوى
املس��ؤولية التي ينبغي تحملها جراء أفعالها .كام تتطلب

أيضاً أن تتس��اءل إن كانت ،بوصفها أطرافاً سياسية ،متلك
الرغبة لإلقدام عىل املخاطر .إن التدخل س��وف ينتج دامئاً
مخاط��ر ،وإدارة املخاطر ،وليس تقلي��ل املخاطر ،هي ما
ينبغي أن يش��غل أفضل العقول السياس��ية ،مثلام تفعل
أفضل العقول يف مجال األعامل .ويعتمد النجاح يف النهاية
عىل التقويم الجيوسيايس الذي نطوره.
يف عرص املخاطر ،نجد أن الحياة معقدة للغاية بحيث
تتعذر إع��ادة تنظيمها ،وحتى إذا مل تك��ن الحال كذلك،
فالح��رب أداة معيبة جدا ً إىل درج��ة ال متكنها من إعادة
التنظيم .والسياس��ة اليوم ال تتعل��ق بالهدف بل بالنظام.
ويف عرص املخاطر ،تختل��ف أهدافنا عام كانت عليه قبل
 50عام��اً ،فنحن اآلن نهتم مبج��ال «إدارة» انعدام األمن،
أو «متكني درج��ة أكرب أو أقل من االس��تقرار» ،أو العمل
عىل ض�مان «تقديم خدمة» أفضل .وم��ع تطور التاريخ
س��تأيت مفردات جديدة ،لك��ن أياً من تل��ك املفردات أو
املقاصد ليس أكرث «تفوقاً» من غريه .فإدارتنا لألمن ليست
بالرضورة أفضل من بناء الدولة أو بناء األمة سابقاً.
تت��أىت أهمية تعري��ف كالوزفيتس املؤث��ر للحرب من
منطقيت��ه .إذا كانت الحرب امتدادا ً للسياس��ة بوس��ائل
ُغي السياس��ة أيضاً ما بقي الساس��ة
أخ��رى ،يج��ب أن ت رّ
يعتم��دون عىل الح��رب بوصفها أداة سياس��ية .ندرك أن
النظُم املعق��دة تحمل مفاجآت ،وخربتن��ا معها هي أنها
متيل إىل تنظيم نفس��ها يف حاالت حرج��ة ال ميكن التنبؤ
به��ا بأي نوع من اليقني .وهذا يعزز رؤية كالوزفيتس بأن
الحرب أيضاً ،بطبيعتها ،غري متوقعة النتائج ،ورمبا أصبحت
كذلك أكرث من ذي قبل .وعليه إذا كانت السياسة والحرب
التزاالن مرتابطتني بش��كل وثيق ،فهل ُحكم عىل كلتيهام
أن تنتج��ا عوائ��د متناقض��ة؟ لكن يف املقاب��ل هناك فكر
أك�ثر واقعية وجدية .ذل��ك أن محاولة إدارة املخاطر رمبا
تجعل الع��امل مكاناً أكرث خطرا ً .هنا ي�صر بعض الباحثني
االس�تراتيجيني أن كالوزفيتس كان مخطئ��اً يف افرتاض أن
الحرب هي امتداد للسياس��ة بطرائق أخرى؛ وعىل معنى
أنها وس��يلة عقالنية ورشعية لدفع املصالح الوطنية .عىل
العكس من ذل��ك ،ال ميكن التنبؤ بالح��رب ،حتى إنها يف
األغلب ترغم الحكومات عىل تبني سياسات جديدة متاماً.
إن تجنب املخاطر ،بحسب البعض ،بات مشكلة ذات
خطر .ويف الس��عي للقضاء عىل املخاط��ر ،تتبنى األجهزة
الحكومية والسلطات الحكومية املحلية والهيئات العامة
تداب�ير أضخم من املطلوب للتعام��ل مع الرضر املحتمل
الذي تشكله املخاطر ذاتها.
إنن��ا ننتظر املس��تقبل ونح��ن نعرف أن أم��ورا ً كثرية
س��تتغري ،وأنه عندما يحدث ذلك فس��وف تُحكَم الحرب
مبجموعة جديدة من القواعد ،و»قواعد ثقافية» مختلفة
ج��دا ً .م��ا نريد تأكي��ده أن التاريخ يتحرك ع�لى ما يبدو
يف ش��كل دورات ،وعرصن��ا هو عرص مع�� ّد بنيوياً للحرب
املحدودة؛ أو إدارة املخاطر يف هذه الحالة•
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أحمد احلارثي ...أول مبتكر إماراتـــي يستخــــرج وقـــــــــــــ
ميداليـــة اإلمـــارات تكريـــم ووســــام وتقديـــر أفتخــر به
أحمد الحاريث من مواليد
أبوظبي حاصل عىل
بكالوريوس الهندسة
الكيميائية من املعهد
البرتويل ودرجة املاجستري
من معهد مصدر ،يدرس
حالياً الدكتوراه يف نفس
التخصص ونفس املعهد ،هو
أول إمارايت يبتكر آلية لتوليد
الوقود الحيوي بكميات
صناعية باستخدام الطحالب
املعدلة جينياً ،جاءت فكرة
االبتكار عند اختياره رسالة
املاجستري حيث اختار إجراء
أبحاثه عىل الطحالب ملعرفته
بالبيئة الصحراوية والفائدة
الكبرية املحتملة منها للدولة،
التقت به مجلة «درع
الوطن» وكان معه هذا
اللقاء:
حوار :راية املزروعي
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هل لك أن تحدثنا عن اخرتاعك؟
إن اخرتاعي عبارة عن طريقة الكتشاف وإنتاج سالالت
الطحالب املحلية التي تتحمل امللوحة والحرارة العالية،
حيث تعترب الطحالب املحلية موردا ً طبيعياً يف اإلمارات
مل يتم اس��تغالله حتى اآلن ،فيمكن استزراع الطحالب
ما هي مميزات هذا االخرتاع؟
املجهرية محلياً يف أي أرض غري قابلة للزراعة كالسبخات لقد متكنا من اكتش��اف وإنتاج س�لاالت محلية من
وباس��تخدام مي��اه غ�ير عذبة كمي��اه البح��ر أو املياه الطحال��ب قادرة ع�لى تحمل مس��تويات عالية من
الجوفية املالحة أو املياه العادمة من املصانع ومحطات الح��رارة وامللوحة ،مام ميكننا م��ن إنتاجها بكميات
تحلية ومعالجة املياه ،ميكن اس��تخدامه كمصدر لوقود تجارية باس��تخدام الربك املفتوحة منخفضة التكلفة

الديزل الحيوي أو كعلف (ملزارع الرثوة السمكية أو يف
إنت��اج مركبات دوائية وتجميلي��ة متعددة) ،كام تتميز
الطحالب بقدرتها عىل معالجة املياه من املواد امللوثة.

ـــــــــود الديزل احليـوي من الطحالب
ومياه الخليج العريب وضمن ظروفنا املناخية الدافئة،
حيث تعترب درجات الحرارة املرتفعة وامللوحة العالية
ملياه الخليج العريب ومشكلة تبخر املياه عوائق أمام
الصناع��ات القامئة ع�لى الطحال��ب يف منطقتنا غري
أننا اس��تطعنا من خالل هذا االبتكار تحويل عائقي
امللوح��ة والحرارة إىل عامل محف��ز إلنتاج الطحالب
يف الدولة.
متى بدأت لديك فكرة اخرتاعك؟
ب��دأت الفكرة عندم��ا التحقت بربنامج املاجس��تري يف
الهندسة الكيميائية مبعهد مصدر ،حيث متحورت رسالة
املاجستري التي أعددتها حول إيجاد سالالت محلية من
الطحال��ب ،وما زالت أبحايث حول الطحالب مس��تمرة
وهي أيضاً محور رس��الة الدكتوراه التي أعدها اآلن يف
معهد مصدر.
ما هي املقومات التي كانت وراء هذا االبتكار؟
دع��م األه��ل واألصدق��اء والدكتور هيكت��ور هريناندز
امل�شرف عىل البح��ث ودعم زم�لايئ يف معهد مصدر،
ومل أك��ن ألمتكن من مواصلة تعليمي العايل بدون دعم
األهل و األرسة و األصدقاء وتش��جيعهم املس��تمر عىل
مواصلة التحصيل العلمي.
يف م��اذا تخ��دم اخرتاعات��ك الجه��ات العس��كرية
واملدنية؟
باإلم��كان اس��تخدام الطحالب الت��ي ننتجها يف تحويل
أشعة الش��مس إىل وقود الديزل الحيوي ،فتوفر بالتايل
مص��درا ً إضافياً للوقود ،كام ميكن الجهات العس��كرية
واملدنية من إنتاج وقود صالح لالس��تخدام يف املركبات
واملولدات يف املناطق النائية أو يف املناطق التي تصعب
عىل فرق اإلمداد الوصول إليها.
هل حصلت اخرتاعاتك عىل براءة االخرتاع؟
نعم ،تم تسجيل طلب براءة إخرتاعي يف مكتب براءات
االخرتاع األمرييك.
ما هو هدفك املستقبيل اتجاه اخرتاعاتك؟
الهدف الرئييس هو تسخري الطحالب كمورد طبيعي يف
مواجهة تحديات أمن املياه والغذاء والطاقة يف دولتنا،
ونس��عى جاهدين إلنش��اء محطة تش��غيلية تجريبية
إلنت��اج الطحالب بحلول ع��ام  2020متكننا من اختبار
جدوى تقنيات الطحالب وتطبيقاتها.
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عينات من ساللة الطحالب يف املخترب

جهاز انتاج الطحالب
م��اذا عن الجوائز وش��هادات التقدير التي حصلت
عليها؟
حصل��ت بتوفيق من الله عىل ميدالي��ة أوائل اإلمارات
يف الي��وم الوطني ال��ـ  43بتكريم من س��يدي صاحب
السمو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس
الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء حاك��م ديب "رعاه الله"،
وقد حصل��ت عىل ه��ذا التكريم كأول إم��ارايت يبتكر
آلية لتوليد الوقود الحيوي بكميات صناعية باس��تخدام
الطحالب املعدلة جينياً.
ماذا أضاف لك تكريم صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد من ضمن أوائل اإلمارات؟
أضاف يل الكثري من الدافع والتش��جيع ،وتكريم سيدي
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب تكريم
ووسام وهذا تقدير أفتخر به ،وهو دليل حرص واهتامم
قيادتنا باملبتكرين كام حملني مس��ؤولية االستمرار يف
مجايل حتى أصل بابتكاري للتطبيق عىل أرض الواقع.
يف رأي��ك ،ما هو الدعم ال��ذي يوفره برنامج تكامل
للمخرتعني؟
يق��وم برنامج تكامل بدعم املخرتعني عن طريق تحمل
جزء كبري م��ن تكاليف الحصول عىل ب��راءات االخرتاع
باإلضافة إىل تس��ويق االبتكارات إليج��اد جهات تتبنى
وتستثمر هذه االبتكارات وتطبيقها عىل أرض الواقع.

الحاريث أثناء تطبيقه لعمله
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ما ه��ي النصائح الت��ي تقدمه��ا للمخرتعني الجدد
وأصحاب األفكار اإلبداعية؟
أنص��ح املبتكري��ن بالني��ة الخالصة يف خدم��ة الوطن
والتوكل ع�لى الله وبذل كل الجهود يف س��بيل تحويل
أفكارهم إىل واقع وباملحافظة عىل اإليجابيات أمام كل
العقبات•

"مكافحـــة التميــــــــيز
والكــراهــــية"
جمي��ل أن يك��ون للقلم وعداً هو الوفاء له��ذا الوطن ،وجميل أن تكون ه��ذه املقاالت ما هي
إال انعكاس��ات لواقع معاش عىل هذه األرض الس��خية ،والتي دامئاً ما أصفها بعبارة "بيتي وطن
وأرسيت ش��عب" نعم..تلك التي انبثقت من الش��عور الصادق يف عبارة صاحب الس��مو الش��يخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،حني لخص الكثري
يف "البي��ت متوحد" ،هذا البيت الكبري  ..دول��ة اإلمارات العربية املتحدة ،وإن أفراده هم أبنائه
من يشكلون الشعب الكريم ،ومن يتحدون بقوة العزمية والرأي السديد.
الي��وم وأنا أخط هذا املقال ومن أجل وحدة هذا البيت وقوته ،أصدر صاحب الس��مو الش��يخ
خليف��ة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ،مرس��وماً بقان��ون يقيض بتجريم األفعال
املرتبطة بازدراء األديان ومقدساتها ،ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية ،إضافة
إىل تجريم التمييز بني األفراد أو الجامعات عىل أس��اس الدين أو العقيدة أو املذهب أو امللة أو
الطائف��ة أو العرق أو اللون أو األصل اإلثني ،كام جرم القانون كل قول أو عمل من ش��أنه إثارة
الفتن��ة أوالنعرات أو التمييز بني األفراد أو الجامعات من خالل نرشه عىل ش��بكة املعلومات أو
ش��بكات االتصاالت أو املواقع اإللكرتونية أو املواد الصناعية أو وس��ائل تقنية املعلومات أو أية
وسيلة من الوسائل املقروءة أو املسموعة أو املرئية وذلك مبختلف طرق التعبري كالقول أو الكتابة
أو الرس��م ،ومكافحة اس��تغالل الدين يف تكفري األفراد والجامعات بعقوبات تصل إىل اإلعدام إذا
اق�ترن الرمي بالكفر تحريضاً عىل القتل فوقعت الجرمية نتيج��ة لذلك ،وتطبيق عقوبات رادعة
للجمعي��ات والفعاليات الداعية الزدراء األديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية ،حيث تصل
العقوبة إىل السجن ومليون درهم للدعم املايل لألفعال املجرمة بنصوص القانون.
نعم ..قانون شامل ومتكامل وواضح يكفل وحدة البيت ومكافحة كل أشكال التمييز والكراهية،
والتي من شأنها إن تهدد استقرار وأمن هذا البلد.
"الوطن الذي احرتمك يس��تحق االحرتام" ،هذه هي العبارة التي البد وأن نخطها عىل عتبات كل
بي��ت ضمن هذا البيت املتوحد الكبري "اإلمارات" ،فهو حقيقة من منحنا الكرامة والعزة والفخر
حني وضعنا يف قامئة أسعد شعوب العامل ،لذا وجب علينا أن نؤمن بأن ال سعادة بال أمن وأمان،
ال س��عادة بوجود الفوىض وعدم االحرتام ،وأن وج��ود الكراهية والتمييز بيننا ما هي إال رسطان
يبث يف عروقنا الهوان والفرقة واألىس ،إال إننا و"لله الحمد" برؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتهم
السامية والتي تصب بالقوانني والسياسات التي تكفل لنا العيش بأمان وحرية ،سنكون بإذن الله
يف مأمن عن الفنت ورش كل حاسد إذا حسد•

عونك يا
وطـــــن

بقلم :أمل احلليان
إعالمية إماراتية

asultan@dmi.ae
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«معركة كورسك»
أكرب معركة دبابات بالتاريخ بني االملان والسوفييت
تعترب معركة ( كورسك ) من أكرب املعارك الربية يف التاريخني القديم والحديث ،وهي من املعارك التي
حددت مسار الحرب العاملية الثانية ونتائجها ،حيث جرت ما بني  5يوليو  1943و  23أغسطس من نفس
العام ،بني القوتني األملانية والسوفياتية يف إطار الحرب العاملية الثانية ،وتعترب هذه املعركة آخر محاوالت
الهجوم املعاكس األملاين عىل الجبهة الرشقية بعد االنتصار الحاسم الذي أحرزه السوفييت يف معركة
ستالينغراد ،كام تعترب أكرب معركة دبابات شهدها التاريخ؛ فقد وظّف خاللها األملان  50%من أسطول
الدبابات الذي كان يف حوزتهم.
حشدت القوات األملانية يف هذه املعركة حوايل  912.5ألف جندي و ضابط ،و دفعت بـ  2920دبابة و 9900
مدفع يف سهول (كورسك) ،بدعم من  2110طائرة من مختلف األنواع ،كام قامت القوات السوفياتية بحشد
 1.9مليون جندي و ضابط و  5100دبابة و  25ألف مدفع ،ودعموا قواتهم بـ  3500طائرة ،وشكلوا خمس
خطوط دفاعية متينة من الخنادق واأللغام املضادة لألفراد والدبابات واألسالك الشائكة.
إعداد :
الرائد جميل خميس السعدي
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بدأت املناوش��ات األولية يف  4يوليو بالهجوم األملاين
ع�لى الدفاع��ات األمامية الروس��ية وأب��راج املراقبة
املوزعة عىل التالل القريبة ،وقد تزامن ذلك مع قصف
عني��ف من املدفعي��ة والطريان األمل��اين للتحصينات
السوفياتية ،ومحاوالت التقدم عىل النطاقني الشاميل
والجنويب .وعن��د الس��اعة  22:30انطلقت املدفعية
الس��وفياتية يف قصف ش��امل للقوات األملانية وذلك
إلحداث الفوىض يف صفوفه��ا وتعطيل هجومها ،غري
أن القسم األكرب من التواجد العسكري األملاين مل يكن
قد بدأ يف التقدم حتى تلك اللحظة.
أما املعركة الفعلية فقد ات ّضحت يف  5يوليو ،بأن بلغ
االش��تباك ذروته بني سالحي الجو األملاين والسوفيايت،
وذلك بحثاً عن التفوق والس��يطرة الجوية عىل سامء اللوفتف��اف و طائ��رات الب��ي أف -109و طائ��رات
الجبهة ،األمر الذي أخفق يف تحقيقه الطرفان كالهام الس��توكا املضادة للدبابات  .و رغم التفوق العددي
رغم التفوق النسبي لألملان.
الواضح للقوة الجوية السوفيتية عيل نظريتها األملانية
كانت القوات األملانية املهاجمة منقس��مة لقس��مني ،إال أن النازيني استطاعوا تحقيق عدة انتصارات جوية
األول ه��و الجيش الش�مايل بقيادة الفيلد مارش��ال حاس��مة ،بتدمري أكرث من  300مقاتلة س��وفيتية من
جون�تر فون كل��وج ،والثاين الجيش الجن��ويب بقيادة طراز (إليوشني ،)-2وتدمري مئات الدبابات السوفيتية،
الفيلد مارشال (إريك فون مانشتاين)
واس��تطاع اللوفتفاف متهيد الطريق من (اوريل) إىل
أم��ا ال��روس فقد حش��دوا للمواجهة ع�شرة جيوش (كورسك).
ميدانية تحوي حوايل  80فرقة باإلضافة إيل  4جيوش
القتال عىل األرض
جوية.
ب��دأ القتال الربي يف الس��اعة الثاني��ة صباحا  5يوليو
ساعة الصفر
1943م  ،حي��ث بدأ أوال بواس��طة كتائ��ب املدفعية
ب��دأ الهج��وم األمل��اين م��ن الج��و بواس��طة صقور الروسية والكاتيوشا ناحية الجيوش الشاملية األملانية،

مثلت معركة كورسك
نصرًا اسرتاتيجيا ّ
مكن
الروس من مواصلة
الزحف نحو برلني
وأخذ زمام املبادرة يف
املعارك الالحقة

حيث كان��ت املعلوم��ات لدى الس��وفيت تقول إن
التجمع��ات األملاني��ة الكبرية موج��ودة هناك حيث
س��يبدأ الغزو األملاين (كانت معلومة خاطئة فرغم أن
الجيوش األملانية الش�مالية كانت أك�بر عددا ً ،كانت
الجي��وش الجنوبية بقيادة فون مانش��تاين أحس��ن
تجهي��زا ً بوج��ود معظم دباب��ات التايج��ر و البانزر
م��ارك  .5وبعد ثالث س��اعات بدأ األملان يف الرد ملدة
 80دقيقة ،ومع رشوق الش��مس اتض��ح للجميع أن
القص��ف املدفعي عىل الجبهتني مل يك��ن دقيقاً ،و مل
يحقق أي خس��ائر تذكر يف الطرفني بس��بب الظالم و
عدم الرؤية.
قررت الق��وات الجوية الس��وفيتية أن تكون صاحبة
الكلم��ة األويل حي��ث كان��وا يأملون بع��دة غارات
صباحية رسيعة ع�لي مواقع اللوفتفاف و تدمري أكرب
قدر ممكن من مقات�لات و قاذفات اللوفتفاف عيل
األرض و لكن األملان كانوا لهم باملرصاد و إستطاعت
مقات�لات الب��ي إف -109األملاني��ة اإلق�لاع و جرت
معارك جوية رشس��ة فقد عيل أثرها السوفيت حوايل
 170مقاتلة مقابل  26طائرة لللوفتفاف فقط!!!
و رغم التفوق امله��اري امللحوظ لطياري اللوفتفاف،
ف��إن نقص الوق��ود و قطع الغيار الالزم��ة و األعداد
الس��وفيتية الرهيبة منعهم من تقديم الدعم الجوي
ال�لازم للقوات الربية االملانية .بدأ الهجوم األملاين من
الشامل ،واس��تطاعت القوات النازية تحطيم الفرقة
 15مشاة الس��وفيتية و تدمري حوايل  45دبابة يت-34
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مقابل خسارة دبابتني (تايجر) فقط ،ويف خالل ثالث
س��اعات قام الجيش النازي بعبور ع�بر خط الدفاع
األول .اس��تطاع األملان يف يومي  8و  9يوليو االستيالء
عيل مدينتي (بونري) و (تيبلوي) ،وبحلول يوم ال10
من يوليو كانت القوات الس��وفيتية قد نجحت متاما
يف إيق��اف أي تقدم للجرنال (موديل) من الش�مال.
و لكن الق��وة األملانية الحقيقي��ة كانت يف الجنوب.
كان��ت املفاجأة ثقيلة عىل ال��روس ،فكل معلوماتهم
االس��تخبارية كانت ت��دل عىل أن القوات الرئيس��ية
للفريماخت مرابطة يف الش�مال عن��د (أوريل) وليس
يف الجنوب.

خسائر فادحة

و بحل��ول فجر  5يوليو كان الفريماخت قد اس��تطاع
تكبيد الجيش الس��ادس الس��وفيتي خسائر فادحة و
دفع��ه للخلف  3كيلومرتات ،و الس��يطرة عيل بعض

املرتفعات اإلس�تراتيجية ،لكن تقدمه كان بطيئاً جدا ً
بسبب حقول األلغام الس��وفيتية .مل يتمكن العميل
(ل��ويس) من معرفة خطوط الس�ير األملانية مام دفع
الس��وفيت للخل��ف أكرث و فق��دوا مدينتني صغريتني
وهام بوستوفو وجريتوفسكا .
كانت املفاج��أة عنيفة عىل الس��وفيت ،مام دفعهم
لش��ن هجوم جوي كبري ع�لي املواق��ع األملانية يوم
 6يولي��و ،ولكن طياري اللوفتفا كان��وا لهم باملرصاد،
واس��تطاعوا السيطرة عىل س�ماء املعركة متاما .و مع
الخس��ائر املتالحقة اضطر الس��وفيت إىل االستعانة
بقوات االحتياط .وبحلول فجر  11يوليو كانت أجزاء
كب�يرة من قوات (ه��وث) بالقرب م��ن (بروبورفكا)
حي��ث امتلك (هوث) ح��وايل  300دباب��ة جاهزين
يف أرض املعرك��ة وح��وايل  230آخرين غرباً عيل بعد
بضعة كيلومرتات ،و ظن أنه قد كبد السوفيت الكثري
من الخس��ائر وأن النرص قد أصبح وشيكا  ....و لكن

جنود من وحدة  ssاالملانية يتقدمون تحت غطاء دبابة من طراز تايغر

الروس كانوا قد حش��دوا أكرث من  850دبابة يت-34
يف وجههم و أصبح التاريخ قاب قوس�ين أو أدىن من
مشاهدة أكرب معركة للدبابات..

قرار هتلر التاريخي

ففي فجر  12يولي��و 1943م دارت املعارك الرهيبة
ع�لي مش��ارف (بروبورف��كا) و كالع��ادة ج��اءت
طائرات الس��توكا يك تلقي التحية أوال عىل الدبابات
الس��وفيتية  ....ثم املدفعية كالع��ادة  .....ثم التقى
الجيش��ان .وبنهاية يوم  12يوليو كان السوفيت قد
فق��دوا  400دبابة يت .-34وعىل الرغم من أن األملان
قام��وا بتكبيد الجيش األحمر خس��ائر فادحة إال أن
حج��م الجيش األحمر كان كبريا ً جدا ً ،و مل يس��تطع
الفريماخت الصمود بهذه الطريقة طويالً .وألول مرة
يف تاريخ (هتل��ر) أدرك أنه لن يس��تطيع أن يكمل
عملي��ة (زيتاديل) بأي حال من األحوال ،فأمر قواته
بإيقاف الهجوم .مل تكن األمور حربية فحس��ب ،بل
كان��ت هناك عوامل أخرى دفعت (هتلر) إىل اتخاذ
ق��رار بإيقاف الهجوم؛ فهب��وط الحلفاء يف (صقلية)
لب��دء الهجوم م��ن إيطاليا كان يحتم عليه س��حب
بع��ض قواته م��ن الجبهة الرشقي��ة يك تصد هجوم
الحلفاء الجديد.
انتظر الس��وفيت اس��تئناف القتال ي��وم  13يوليو،
و لك��ن مل يح��دث أبدا ً حي��ث بدأ الجي��ش النازي
يف االنس��حاب ،ع�لى الرغم من أنه اس��تطاع تكبيد
السوفيت خس��ائر فادحة بلغت أكرث من  250ألف
جندي قتي��ل و  600ألف مصاب ،و  6000دبابة ،و
ح��وايل  1500طائرة ،و لكن ع�لى الجهة األخري مل
تكن خس��ائر الفريماخت هينة  ...فلقد بلغت 198
الف جندي و  760دبابة و حوايل  600طائرة.
ويف يوم  13يوليو 1943م بدأ الس��وفيت يف الهجوم
املضاد عىل قوات (موديل) يف الشامل ،حيث مل يكن
الرجل مستعدا ً بأي خطط دفاعية ،وبحلول يوم 16
يوليو 1943م كان األمر قد تحول إىل هجوم سوفيتي
ش��امل ،و بحلول أغسطس كانت مدينتا (أوريل) و
(خاراكوف) بأيدي الس��وفيت م��رة أخرى ،و بنهاية
أغس��طس 1943م كان السوفيت قد حرروا أكرث من
 100كم م��ن األرايض عىل خط مواجهة يبلغ 2000
كم ،وأصبح الس��وفيت يتقدمون باستمرار منذ تلك
اللحظ��ة إىل أن احتلوا برلني نفس��ها بعدها بعامني
فقط.
املصادر:
 ويكبيديا املوسوعة الحرة- http://malwmataskrya.blogspot.ae
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شؤون قانونية

الرشوة ..أسبابها وسبل مكافحتها
جرمية الرش��وة آثارها خطرية ومفاسد عظيمة ونتائج مدمرة ،فقد
عرفها الفقه��اء بأنه اتجار بالوظيفة ،تتمث��ل يف انحراف املوظف
يف أدائ��ه ألعامل وظيفته عن الغرض املس��تهدف من هذا األداء،
وهو املصلحة العامة ،من أجل تحقيق مصلحة شخصية له ،وهي
الكس��ب غري املرشوع م��ن الوظيفة ،فهي آف��ة مجتمعية قدمية
مستجدة ال يكاد يخلو أي مجتمع من املجتمعات من آثارها.

أركان الرشوة

 .1ال��رايش :وهو الش��خص الذي يق��وم بدفع الرش��وة من ماله
للمرت�شي ،رجاء الحصول عىل غرضه ال��ذي يرجوه من وراء ذلك
الدفع ويطلق عليه املس��تفيد م��ن الدفع أو املنتفع ،والرايش البد
أن تكـ��ون عنده مقومات التكليف واألهلية والتي تتمثل بالعقل
والبل��وغ واالختي��ار ،وميكن أن يك��ون الدف��ع أو اإلعطاء بدفعة
واحدة أو دفع��ات ،وغالباً ما تكون صيغ��ة الدفع عىل مرحلتني،
األوىل تس��مى مقدماً والثانية عند تحقي��ق الهدف من وراء ذلك
الدف��ع حيث تكون الثقة واملصداقي��ة هنا معدومة ال محالة فأي
ثق��ة مبن يرتكب هذه الجرمي��ة ،أو أن يكون الدفع دفعة واحدة،
وتكون عملية الدفع والقبض عرب إحدى الطرق اآلتية :
ً
الطريقة األوىل :أن يقوم الرايش بدفع الرشوة إىل املرتيش يدا بيد.
الطريقة الثانية :أن يحدداً مكاناً معلوماً متفقاً عليه بينهام ليأخذ
املرتيش الرشوة.
الطريقة الثالثة :أن يتم إيصالها عن طريق طرف ثالث ويس��مى
الرائش.
 .2املرت�شي :وهو الش��خص املقص��ود بدفع الرش��وة فتدفع إليه
ليملكه��ا بحيث يكون هو املقصود بعينه وذلك لوصول الرش��وة
إليه ،وهو السبب الذي أقدم من خالله الرايش عىل دفع املال له،
ويطلق عليه البعض األخذ ألنه يأخذ املال من الرايش ألجل تقديم
مصلحة له وتحصيل بغيته إذا فكل من أخذ ماالً أو حصل منفعة
عىل غري وجه حق وإمنا عىل سبيل الرشوة فهو املرتيش ،وللمرتيش
أيض��اً رشوط  ،كام للرايش إن توفرت فيه يك��ون بذلك قد امتلك
األهليـ��ة  ،كالبلوغ والعقل الذي هو من��اط التكليف ،واالختيار،
بحيث يكون للمرتيش كامل الحرية يف اخذ أو رد الرشوة ،وهنا قد
اتضح التعريف باملرتيش.

أسباب انتشار الرشوة

الرش��وة مت��س الف��رد واملجتمع والدول��ة عىل الس��واء ،واملعاناة
منه��ا تكاد تك��ون عىل كافة املس��تويات االجتامعي��ة واألخالقية
واالقتصادية ،بل يتعدى أثرها إىل املستوى السيايس أيضاً.
فهي من الجرائم الفاس��دة واملفس��دة ،لذلك فاملرشع يحمي
بتجريم الرشوة نزاهة الوظيفة العامة ويصون األجهزة الحكومية
م�ما ميكن أن يلحق بها من خلل وفس��اد نتيجة االتجار يف أعامل
الوظيفة العامة.
حي��ث أن انتش��ار الرش��وة تضعف ثق��ة األفراد يف الس��لطة
العامة ونزاهتها ،كام أن انتش��ارها يؤدي إىل اإلخالل باملساواة بني
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املواطنني وإثارة األحقاد والضغائن والتباغض بينهم ،ورواج الكيد
والغش وكرثة الس�مارسة املتاجرين بحق��وق الناس ،حتى يغدو
املجتم��ع غابة يكون البقاء فيها للقادرين عىل الدفع .وال يقترص
أثر الرشوة عىل الناحيتني االجتامعية واألخالقية ،بل ميتد ليشمل
الصعيد السيايس واالقتصادي للدولة.
لذل��ك يجب التأمل والتفكري كثريا يف ط��رق التخلص والنجاة
م��ن هذا ال��داء الخطري ،ولوض��ع العالج ال بد م��ن التقيص عن
أس��باب رسيان الرش��وة يف مجتمع ما ،وهذه األسباب تتجىل يف
أسباب سياسية وإدارية واقتصادية واجتامعية:
أوالً :األس��باب السياس��ية :فه��ي ال تقترص عىل ال��دول النامية
واملتخلفة ،بل نراها س��ارية يف املجتمع��ات املتقدمة وإن كانت
بنس��ب أقل ،فالرش��وة تكون بنس��بة أعىل يف األنظمة السياسية
التي ال يوجد عندها مساحة كبرية من الرقابة واملساءلة .وال تتاح
فيها حرية التعبري والرأي ،بحيث ال تخضع ترصفات املؤسس��ات
اإلدارية للتنقيب واملساءلة وإظهار مواطن الفساد.
ثانياً األس��باب اإلدارية :تعد اإلدارة مسؤولة مسؤولية تامة عن
مكافحته��ا ،ولعل أهم األس��باب اإلدارية التي ت��ؤدي إىل تفيش
الرش��وة ،تخلف اإلج��راءات اإلدارية والروت�ين ،غموض األنظمة
وتناقض الترشيعات وكرثة التفس�يرات ،ضعف دور الرقابة وعدم
فعاليته��ا وافتقاره��ا إىل الكوادر املؤهلة واملدرب��ة ،عدم اختيار
الش��خص املناسب يف املكان املناسب ،والوصول إىل املناصب عن
طريق أساليب غري مرشوعة.
ثالث��اً األس��باب االقتصادية :لع��ل العامل االقتص��ادي من أهم
العوامل التي تؤدي إىل انتش��ار الرش��وة ،وه��ذا األمر يعود إىل
انخفاض مستوى املعيش��ة وتدين األجور مقابل االرتفاع املستمر
يف األس��عار فاملوظف ال��ذي يرتيش يكون ع��ادة ضحية للحاجة
املاس��ة للنقود ،فهو مدفوع يف أغلب األحيان إىل ارتكاب الجرمية
رغبة منه يف قضاء حاجته التي ال يقدر عىل أدائها بسبب تكاليف
املعيشة وغالء األسعار.

رابعاً :األسباب االجتامعية :الرشوة سلوك اجتامعي غري سوي ينبع
من ضعف الوعي االجتامعي ،وتدين املس��توى التعليمي والثقايف
لألف��راد ،وضعف إحس��اس الجمهور مبدى منافاة الرش��وة لنظم
املجتمع ،وضعف الوازع الديني واألخالقي.

عقوبة الرشوة

أن تطبيق العقوبة عىل جرمية الرش��وة يحق��ق نوعني من الردع،
األول خ��اص بالرايش واملرتيش من خ�لال تقييد الحرية والغرامة،
ومصادرة مبلغ الرش��وة ،والثاين هو الردع العام للمجتمع بأن كل
من تسول له نفسه تلقي رشوة ستتم معاقبته .
وش��دد قانون العقوبات االتحادي عىل املوظف العام املرتيش
م��ن خ�لال  3مواد ،األوىل هي امل��ادة  234التي تن��ص" :يعاقب
بالسجن املؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو
قبل لنفسه أو لغريه عطية أو مزية من أي نوع ،أو وعد بيشء من
ذلك ،ألداء عمل أو االمتن��اع عن عمل ،إخالالً بواجبات وظيفته .
فإذا كان أداء العمل أو االمتناع عنه واجباً ،تكون العقوبة السجن
مدة ال تجاوز عرشة س��نوات ،وي�سري حكم هذه املادة ،ولو كان
املوظ��ف العام أو املكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو
عدم االمتناع عنه" .
أما املادة الثانية ،فهي  235التي تنص" :يعاقب بالس��جن مدة
ال تزيد عىل عرش سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة
طلب أو قبل لنفس��ه أو لغريه عطي��ة أو مزية من أي نوع عقب
متام العمل ،أو االمتناع عنه إخالالً بواجبات وظيفته ،فإذا كان أداء
العمل أو االمتناع عنه واجبا تكون العقوبة الحبس" .
في�ما تنص امل��ادة الثالث��ة ،ورقمه��ا  236عىل أن��ه" :يعاقب
بالس��جن مدة ال تتجاوز خمس سنني ،كل موظف عام أو مكلف
بخدمة عامة طلب أو قبل لنفس��ه أو لغريه عطية أو مزية من أي
ن��وع ،أو وعد بيشء من ذلك ألداء عم��ل أو لالمتناع عن عمل ال
يدخل يف أعامل وظيفته•

إعداد :أمل احلوسني

استشارة قانونية

أوسمة وميداليات

ما الفرق بني املفهوم القانوين للعنف والعنف األرسي؟
أوالً :العنف هو :استخدام القوة
املادية أو املعنوية إللحاق األذى
بآخر استخداماً غري مرشوعٍ.
ثانياً :أن العنف األرسي يش��مل
عن��ف ال��زوج تج��اه زوجت��ه،
وعن��ف الزوجة تج��اه زوجها،
وعن��ف الوالدين تج��اه األوالد
وبالعك��س ،ك�ما أن��ه يش��مل
العن��ف الجس��دي والجن�سي
واللفظ��ي وبالتهدي��د ،والعنف
االجتامع��ي والفك��ري ،وأخطر
أنواع��ه م��ا يس��مى بـ"قت��ل
الرشف".

قصة من احملكمة
نشر الصور الكرتونيًا ..واالبتزاز األخالقي
يف أحد األيام كانت أم إحدى الطالبات تتصفح مواقع
التواصل االجتامعي التي تزورها إبنتها كونه جزءا ً من
واجبها وكونها أماً حريصة يف متابعة إبنتها ،فوجدت
صورة إبنتها منش��ورة عىل صفحة صديقتها فغضبت
األم رغ��م أن الصورة مل يكن فيها ما ييسء للفتاة ،بل
عىل العكس متاماً كان التعليق يتحدث عن الصداقة،
ولك��ن ذلك مل يخفف من غض��ب األم واعتربته ميثل
خطرا ً عىل إبنتها ،يف ما إذا اس��تطاع أحدهم الحصول
عىل صورة ابنتها والتالعب فيها .فس��ارعت للحديث
لزوجها ونقلت إليه وجهة نظرها ومخاوفها ،فعندها
طلبا م��ن أبنتيه�ما ذات الثالثة عرش عام��اً ،تقديم
تفس�ير لوج��ود صورتها ع�لى الش��بكة اإللكرتونية،
فخ��وف الفتاة دفعه��ا إىل أن تق��ول أن صديقتها مل
تستأذنها يف تصويرها أو وضع الصورة عىل صفحتها.
مل تك��ن تلك ه��ي الحقيق��ة ،فقد قام��ت الفتاة
بتصوي��ر صديقتها بعلمه��ا ومعرفتها ،كام هو واضح
م��ن طريقة وقوفه��ا وأخذها وضعية م��ن يعلم أنه
هناك م��ن يلتقط له صورة ،كام أك��دت الفتاة أمام
العائلتني وإدارة املدرس��ة ،وكذلك تحقيقات الرشطة
والنياب��ة ،أنها وضع��ت الصورة ع�لى صفحتها ليس
مبوافق��ة صديقتها ،ولكن بناء عىل طلبها ،وقد أرصت
األم ع�لى تقديم بالغ أمام النيابة اتهمت فيه صديقة
ابنته��ا بانتهاك خصوصيتها ،ون�شر صورها من دون
علمها أو موافقتها.

ميدالية اخلدمة اخلارجية
أوصافها:
الوج��ه األمام��ي :قرص فيض
غ�ير منتظ��م بط��ول  47مم
وبع��رض  44م��م يح��ده من
الطرف�ين فرعان من س��عف
النخيل بارزين ،وبداخله شكل
الكرة األرضية باللون األزرق.
الوجه الخلفي :من الخلف
ش��عار القوات املس��لحة
تعل��وه عب��ارة "دول��ة
اإلمارات العربية املتحدة"،
وم��ن األس��فل عب��ارة
"القيادة العامة للقوات املسلحة" بالخط الديواين.
رشيط امليدالية:
مصنوع من خليط النايلون والقطــــن عرضه  34مم
وبطــــول  50مم ،مقسم إىل الشكل التايل:
 يف الوسط اللون األخرض بعرض  10مم. ع�لى الجانبني لون أحمر بعرض  12مم لكل منهام،وينتهي الرشيط من األس��فل عىل شكل مثلث ويعلو
الرشيط مش��بك معدين بع��رض  8مم وبطول  36مم
بالل��ون األزرق ،مكتوب عليه عبارة "ميدالية الخدمة
الخارجية" بارزة باللون الفيض.
شارة امليدالية:
من نفس قامش الرشيط ونفس ألوانه ،مستطيلة
الشكل بطول  34مم وعرض  12مم.
الطبقة :
تتكون ميدالية الخدمة الخارجية من طبقة واحدة.

وعندما انطفأ غضب أرسة الفتاة ،التي تم استخدام
صورته��ا ،كان��ت املفاجأة أن املصالح��ة والتنازل عن
البالغ ليس له أثر يف القضية ،وفق القانون الذي يقول
بعدم س��قوط الجرمية اإللكرتوني��ة بالصلح .وكان أن
أحليت الفتاة للمحكمة ،حيث مل تس��تطع تقديم أي
مس��تند يثبت أن صديقتها أذنت له��ا بنرش الصورة،
وبالتايل قضت املحكمة االبتدائية بإدانتها ومعاقبتها.
ع�برة :أن وض��ع العديد من الفتي��ات صورهن يف
موقع التواصل االلكرتوين قد يعرض اس��تخدام الصور
بطريقة مس��يئة م��ن جانب بعض ضع��اف النفوس
ويعرضه��ن كذل��ك لالبت��زار امل��ادي أو لغايات غري
اخالقية.

أسباب املنح:

متنح للعس��كريني واملدني�ين الذين يقوم��ون بتنفيذ مهام
ذات طبيعة عس��كرية أو مدنية اس��تثنائية خ��ارج الدولة
مدة التقل عن ثالثة أشهر متصلة دون أن تكون تلك املهام
داخل مهامهم الوظيفية االعتيادية ،رشوط املنح  :يش�ترط
لني��ل هذه امليدالية ع��دم توقيع أي عقوب��ة انضباطية أو
جزائية بحق املرش��ح لنيلها أثناء فرتة خدمته الخارجية مامل
ترفع آثارها أو يرد إليه اعتبارها.

تقليد امليدالية:

يق��وم وكيل ال��وزارة أو رئي��س األركان أو من يفوضانه
بتقليد هذه امليدالية.
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الطب العسكري

فقر الدم "االنيميا" Anemia
هو حال��ة طبية تتمي��ز بعدم وجود كمي��ة كافية من
خاليا الدم الحمراء يف الجس��م لتنق��ل كمية كافية من
األكسجني إىل األنسجة .واإلنس��ان الذي يعاين من فقر
الدم من املرجح أن يشعر بالتعب يف أحيان متقاربة.
هنالك بضعة أنواع مختلفة من فقر الدم ،ولكل نوع
منها مس��بب خاص به .قد يكون فقر الدم حالة مؤقتة
أو حالة طبية مستمرة ،وقد يرتاوح بني املعتدل والحاد.
عندما يشك أي شخص بأنه مصاب بفقر الدم ،عليه
التوج��ه إىل الطبي��ب ،الن فقر الدم ميكن أن يش��كل
عالم��ة مبكرة لتطور مرض أكرث حدة وخطورة .وترتاوح
عالج��ات فقر الدم بني تناول املضافات الغذائية وحتى
العالجات الطبية .وقد يكون باإلمكان منع تطور أنواع
معين��ة من فق��ر الدم عن طريق الحف��اظ عىل تغذية
متوازنة ،متنوعة وصحية.

أعراض فقر الدم

أعراض األنيميا قد تش��مل :التعب ،وش��حوب البرشة،
وخفق��ان قلب رسي��ع وغ�ير منتظم ،ونبض��ات قلب
مرتاقصة ،وضيق التنفس ،وأوجاع يف الصدر ،والدوخة،
والن��وام ،وتغ�يرات يف الحالة اإلدراكي��ة ،وبرود اليدين
والقدمني ،والصداع ،واحتشاء عضلة القلب (يف الحاالت
النادرة والقاسية للمرض) .قد تكون األنيميا يف بداياتها
معتدلة جدا ً وغري محسوسة ،لكن األعراض تزداد سوءا ً
كلام تفاقم املرض.

أسباب وعوامل خطر فقر الدم

تحتوي خالي��ا الدم الحمراء ع�لى الهيموجلوبني ،وهو
بروت�ين غن��ي بالحديد احم��ر اللون مينح ال��دم لونه
(األحم��ر) .والهيموجلوب�ين ميكن خاليا ال��دم الحمراء
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من نقل (حمل) األكس��جني من الرئتني إىل بقية أعضاء
الجسم ونقل ثاين أكس��يد الكربون من الجسم ،عودة،
إىل الرئتني ،بحيث ميكن إخراجه من الجس��م يف عملية
الزفري.
عندم��ا يعاين اإلنس��ان من األنيميا ،فان جس��مه ال
ينتج ما يكفي من خاليا الدم الحمراء ،إمنا يضيع الكثري
منه��ا أو يتلفها برسعة تفوق قدرته عىل إنتاج خاليا دم
جديدة.
األنواع الشائعة من األنيميا ومسبباتها تشمل:
  -فقر الدم الناجم عن عوز الحديد :السبب لحدوثه هو
نقص الحديد يف الجسم.
  -فقر الدم الناجم عن ع��وز الفيتامينات :باإلضافة إىل
حاجت��ه إىل الحديد ،يحتاج الجس��م أيض��اً إىل حمض
الفولي��ك واىل فيتامني "ب  "12إلنت��اج كمية كافية من
خاليا الدم الحمراء الصحيحة.
  -فق��ر الدم كعرض ملرض مزم��ن :العديد من األمراض
املزمنة ،مثل الرسطان ،االيدز ،مرض النقرس ،داء كرون،
وأمراض التهابية مزمنة أخرى بإمكانها التأثري عىل إنتاج
خالي��ا الدم الحمراء ،والتس��بب بالتايل بفقر دم مزمن.
كام ميكن أن يؤدي فشل الكىل ،أيضاً ،إىل فقر الدم.
  -فقر الدم الالتنس��جي :ه��ذا النوع من فقر الدم نادر
جدا ،لكنه يشكل خطرا عىل الحياة .وهو يحدث نتيجة
لتدين قدرة نخ��اع العظم عىل إنتاج أن��واع خاليا الدم
الثالثة (خاليا الدم الحمراء ،البيضاء وصفائح الدم).
  -فق��ر الدم الناجم عن م��رض يف نخاع العظم :العديد
من األم��راض ،مثل ابيضاض ال��دم "اللوكيمي��ا" ،خلل
التنس��ج النخاع��ي .تأث�يرات االضطراب��ات الرسطانية
أو ش��به الرسطاني��ة ،هذه ميكن أن ت�تراوح بني التغيري
املعتدل جدا ً يف كميات إنتاج خاليا الدم وحتى التوقف

الكامل عن إنتاجها مبا يشكل خطرا ً عىل الحياة.
  -هنالك أمراض دم معينة بإمكانها التس��بب بتلف خاليا
ال��دم الحمراء بش��كل مكث��ف .االضطراب��ات يف الجهاز
املناعي ميكن أن تدفع الجس��م إىل إنت��اج أضداد لخاليا
الدم الحمراء ،والتسبب بإتالفها قبل األوان .كام أن تناول
أدوي��ة معينة ،كأن��واع مختلفة من املض��ادات الحيوية
املستعملة ملعالجة أنواع مختلفة من العدوى (التلوثات)،
ميكن أن يتسبب ،أيضا ،بتلف خاليا الدم الحمراء.
  -فقر ال��دم املنجيل :هذا النوع م��ن فقر الدم يحدث
نتيجة لخلل يف الهيموجلوبني يجعل خاليا الدم الحمراء
ذات شكل استثنايئ يشبه املنجل .هذا الشكل من خاليا
الدم الحمراء يس��بب ضمور هذه الخالي��ا وموتها قبل
اآلوان ،وهكذا يسبب نقصا مزمنا يف خاليا الدم الحمراء.
  -أنواع أخ��رى من فقر الدم :هنال��ك أنواع إضافية
أخرى من فق��ر الدم ،هي أنواع أك�ثر ندرة مثل مرض
الثالس��يميا ،وأنواع تنجم عن عي��وب يف الهيموجلوبني.
وأحيان��ا ،ال ميكن الوصول إىل تش��خيص دقيق لس��بب
ظهور األنيميا.

عالج فقر الدم  -األنيميا

  -عالج فقر الدم الناجم عن عوز الحديد :يتم عالج فقر
الدم من هذا النوع ،يف اغلب الحاالت ،بواس��طة تناول
مكمالت (مضافات) الحديد.
  -ع�لاج فقر الدم الناج��م عن ع��وز الفيتامينات :هو
نوع صعب من فقر الدم تتم معالجته بواس��طة حقن
تحتوي عىل فيتامني  ،B - 12وقد يستمر ذلك ،يف بعض
الحاالت ،مدى الحياة.
  -ع�لاج فق��ر الدم املصاح��ب لألم��راض املزمنة :ليس
هنالك عالج معني لهذا النوع من فقر الدم.
  -عالج فقر الدم الالتنس��جي :قد يشمل عالج فقر الدم
من هذا الن��وع بإعطاء الدم وريدي��ا لرفع كمية خاليا
الدم الحمراء يف الجسم.
  -ع�لاج فقر ال��دم الناجم عن مرض يف نخ��اع العظم:
ي�تراوح ع�لاج فقر ال��دم الناج��م عن ه��ذه األمراض
املتعددة بني تناول أدوي��ة باملعالجة الكياموية وحتى
زرع نخاع عظم.
  -عالج فقر الدم الناجم عن انحالل الدم :يش��مل عالج
فقر ال��دم الناجم عن انحالل ال��دم االمتناع عن تناول
أدوي��ة معينة ،معالج��ة العدوى (التلوث��ات) املرافقة
وتناول أدوية كابت��ة للجهاز املناعي الذي يهاجم خاليا
الدم الحمراء.
  -عالج فقر الدم املنجيل :يش��مل ع�لاج فقر الدم من
ه��ذا الن��وع ،مراقبة ورصد مس��تويات األكس��جني يف
الجسم ،تناول مسكنات لآلالم ،تناول السوائل ،بالرشب
أو ع��ن طري��ق الترسيب لتخفي��ف اآلالم وملنع ظهور
مضاعفات•

أحدث العالجات

أخبـــار طبيــــة

معهد الشيخ زايد يقدم تقنية عالجية غري جراحية ألورام العظام
كش��ف أطب��اء يف معه��د الش��يخ زايد
لتطوير جراحة األطفال يف املركز الوطني
لطب األطفال يف واش��نطن وسيلة عالج
جدي��دة ألورام العظام ال تحتاج إىل أي
تدخ��ل جراحي ،ويأيت ذل��ك كجزء من
م�شروع بحثي يعتمد اس��تخدام تقنية
املوجات فوق الصوتي��ة املركزة وعالية
الكثافة واملوجهة بالرن�ين املغناطييس،
حيث تعد هذه التقنية األوىل من نوعها
يف الواليات املتحدة.
وتم من خ�لال ه��ذه التقنية عالج
ألفريدو كورياس البالغ من العمر ()16
عاماً والطفلة نيايت ش��اه البالغة ( )10أعوام بنجاح،
وق��ال بيرت كي��م ،نائب رئيس املعهد ،إن اس��تخدام
تقني��ة املوجات ف��وق الصوتي��ة تعت�بر دليالً عىل
الجه��ود املبذولة لتحقيق مهم��ة املعهد املتمثلة يف
جعل جراح��ة األطفال أكرث دقة وأقل تدخالً وخالية
من األمل.
وأض��اف أن فري��ق عم��ل املعه��د يق��وم حالياً
باستكشاف استخدام هذا النوع من العالج بالتعاون
مع فري��ق برادفورد وود يف معاهد الصحة الوطنية،

عني روبوتية الستعادة البرص
ون��وه كارون ش��ارما الباح��ث الرئي��س يف املعهد ،
بالنجاح الذي حققته ه��ذه التقنية من خالل عالج
أول حالت�ين بنجاح ،حيث ميارس أحدهم هواية كرة
قدم واآلخر السباحة .
وي��أيت هذا اإلنج��از كجزء م��ن برنام��ج الطاقة
العالجية غ�ير الغازية املوجه��ة بالصور ،IGNITE
الذي يهدف إىل تحس�ين حي��اة األطفال املرىض من
خ�لال تطوي��ر تقني��ات جراحية جدي��دة وطرائق
عالجية مركبة ال تحتاج إىل تدخل جراحي.

ملسنني
الرياضة املنتظمة تزيد عمر ا ُ

وفق دراس��ة حديث��ة فإن كبار الس��ن الذين ميارس��ون
الرياضة بشكل ُمنتظم يزيدون من فرص طول أعامرهم،
مثل الذين يتوقفون عن التدخني .وبينت الدراس��ة التي
ش��ملت  5700رجل يف الرنويج أن الذين مارسوا الرياضة
 3س��اعات أس��بوعياً عم��روا  5أعوام أكرث م��ن الذين مل
ميارسوها.
ودعا املرشفون عىل الدراس��ة ،إىل تش��جيع مامرس��ة

الرياضة يف أوس��اط كبار الس��ن .وقال التقرير إن الذين
تج��اوزت أعامرهم  73عاماً ومارس��وا التامرين الرياضية
عاشوا هم أيضاً  5أعوام أكرث من الذين مل ميارسوا الرياضة.
وأضاف التقرير أن النش��اط البدين ل��ه فائدة يف التقليل
من نسبة الوفيات ،مثله مثل اإلقالع عن التدخني ،وعليه
فإن إس�تراتيجية الصحة العامة الب��د أن تتضمن جهودا ً
لتشجيع النشاط البدين ،والتقليل من التدخني.

طور الباحثون يف مستش��فى العيون املليك مبانشسرت يف
بريطانيا غرسة عني روبوتية واعدة ،ميكنها إعادة البرص
للمكفوفني.
وذك��رت صحيفة «دي�لي تلغ��راف» الربيطانية أن هذه
الغرسة عبارة عن شبكية اصطناعية ،ميكن أن تحل محل
الشبكية الطبيعية ،التي تتعرض للجفاف نتيجة اإلصابة
بالتنكس البقعي للعني الناجم عن التقدم يف السن.
وتبلغ تكلفة زراعة شبكية العني الجديدة  80ألف جنيه
إسرتليني ،وتس��تغرق العملية الجراحية  4ساعات ،وقد
اختربت عىل مس�� ّن بريطاين فنجحت يف استعادة برصه
املركزي ،فأصبح يقرأ الصحف دون عدس��ة مكربة ألول
مرة منذ سنوات.

عقار واعد لعالج الزهامير

يتوق��ع أن يكش��ف الباحث��ون يف رشكة «إي�لي لييل»
األمريكي��ة لألدوي��ة ،ع��ن عق��ار جديد يبط��ئ تقدم
مرض الزهامير ،ب��ل ويعالجه ،ويدع��ى العقار الجديد
 ،solanezumabوه��و ق��ادر عىل إيق��اف املرض إذا
أعطي للمريض مبكراً ،وذلك عىل النقيض من العقاقري
الحالية ،الت��ي تكتفي مبعالجة أعراض الزهامير ،ونتيجة
لذلك رسعان ما يرتك املرض آثاره املدمرة عىل املرىض.
وذكرت صحيف��ة «دييل تلغ��راف» الربيطانية أن عقار
 solanezumabيعالج بروتني بيتا أميلويد السام ،الذي
يس��د مس��ارب الدماغ لدى املرىض ،ويدم��ر الوصالت
الحيوي��ة بني الخاليا .يذك��ر أن الزهامير بأنواعه يصيب
أكرث من  800ألف شخص يف بريطانيا وحدها.
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وقفة وعظية
الوسطية واالعتدال
رشيعتنا الس��محاء ق��د أنزلها ربنا رحم��ة للعباد
فجعله��ا متوازنة ب�ين حاجات ال��روح والبدن بال
خلل وال تفريط ،مراعية ملقتضيات العقل والتفكري
السليم .
قال تعاىلَ {:وكَ َذلِ َك َج َعلْ َناكُ ْم أُ َّم ًة َو َس��طًا لِتَكُونُوا
شُ �� َه َدا َء َعلىَ ال َّن ِاس َويَكُو َن ال َّر ُسولُ َعلَيْ ُك ْم شَ هِي ًدا}
سورة البقرة اآلية .143 :
َ
َالُ
ُ
والوس ُط ههنا :الْ ِخيَا ُر َوالأْ ْج َو ُد ،كَماَ يُق  :ق َريْ ٌش
أَ ْو َس ُط الْ َع َربِ ن ََس ًبا َو َدا ًرا أَ ْي َخيرْ ُ َهاَ ،وكَا َن َر ُسولُ اللَّ ِه
َصلىَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َس��لَّ َم َو َس��طًا يِف قَ ْو ِم ِه ،أي أرشفهم
خصها ِبأَكْ َم ِل
نسباًَ ،ولَماَّ َج َع َل اللَّ ُه َه ِذ ِه الأْ ُ َّم َة َو َسطًا َّ
الشرَّ َائِعَِ ،وأَقْ َومِ الْ َم َنا ِه ِج َوأَ ْوضَ ِح الْ َمذَا ِهبِ كَماَ قَالَ
تَ َعالىَ ُ {:ه�� َو ا ْجتَ َباكُ ْم َو َما َج َع َل َعلَ ْي ُك ْم يِف الدِّينِ ِم ْن
ح َرج ِّملَّ َة أَبِي ُك ْم إِبْ َرا ِهي َم ُه َو َسماَّ كُ ُم الْ ُم ْسلِ ِم َني ِمن
قَ ْب ُل َو يِف َهذَا لِ َيكُو َن ال َّر ُسولُ شَ هِيدا ً َعلَ ْي ُك ْم َوتَكُونُوا ْ
شُ َه َدآ َء َعلىَ الناس} سورة الحج.
روي َعنِ ال َّنب ِِّي َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َس��لَّ َم قَالَ " :أَنَا
وأُمت��ي يَ ْو َم الْ ِقيَا َم ِة َعلىَ كَ ْومٍ ُمشرِْ ِف َني َعلىَ الْخَلاَ ئِقِ
َما ِم َن ال َّن ِاس أَ َح ٌد إِلاَّ و َّد أَنَّ ُه ِم َّناَ ،و َما ِم ْن نَ ِب ٍّي كَ َّذبَ ُه
قَ ْو ُم ُه إِلاَّ َونَ ْح ُن نَشْ �� َه ُد أَنَّ ُه قَ ْد بَلَّ َغ رس��الة ربه عز
وجل" ،رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله.
وه��ذه الرشيعة الغراء تخاط��ب العقول فهي
معقول��ة املعنى ليس فيها ما ينايف العقل الس��ليم
املتزن بل هي متوافق��ة مع العقل قال الله تعاىل:
{كَ َذلِ َك يُ َبينِّ ُ اللَّ ُه لَ ُك ُم الآْ يَ ِ
ات لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُونَ} سورة
النور اآلية.61:
وق��د كرث الخطاب الق��رآين للعقل فجاءت هذه
الكلم��ة (تعقل��ون) يف أربع��ة وعرشي��ن موضعاً
وجاءت لفظة "يَ ْع ِقلُونَ" يف اثنني وعرشين موضعاً.
وم��ا ذلك إال الهتامم اإلس�لام بالعق��ل وترقيته
وتفهمه للحقائق .
وكذلك جاء األمر بالتذكر والتفكر يف آيات كثرية
ج��دا ً ليدل كل ذلك عىل حقيق��ة ناصعة وهي أن
ه��ذه الرشيعة ه��ي رشيعة الوس��طية واالعتدال
وليس��ت رشيعة العنف والتطرف والغلو ألن هذه
األش��ياء تتناىف مع العقل والفكر الذي جاء الرشع
بإعالء شانه والسمو به.
ويتض��ح من ذل��ك أن مناهج الغل��و والتطرف
والتشدد ليس��ت من اإلسالم يف يشء وأنها منحرفة
عن الرصاط املستقيم الذي ارتضاه لنا ربنا ورشعه
لنا نبينا محمد صىل الله عليه وسلم.
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مشكلة

ولها حل

يتهيأ الناس لقضاء اإلجازة الصيفية ،الس��يام
بع��د االنتهاء من صي��ام رمض��ان ،والغالبية
منهم تس��تعد للس��فر ،وهنا تكمن مش��كلة
كبرية ،وه��ي ما يقع من الناس من مخالفات
يف تلك اإلجازة؟!

تأ َّملُوا أحوال الناس وأهدافهم يف هذه اإلجازة:
فم��ن الناس من صار هدفه املتعة الحرام ،يبحث عنها يف
املرشق واملغرب ،وهناك تتفن ُن أوكار الفساد واالنحالل يف
جذب هؤالء الس��ائحني ،وال ت ََس ْل عماَّ يجري هناك ،فتلك
قصة طويلة ،نسأل الله العافية.
ومنه��م م��ن ليس ل��ه ه��دف إالَّ الس��ياحة والتجول يف
ب�لاد العامل ،وك��م تُ ْنف َُق من أموال يف تلك األس��فار ،حتى
إذا رجعت األرسة نش��بت نريان الخالفات بس��بب نقص
امليزانية!.
وهن��اك أن��اس -محافظ��ون – ولديهم غرية ع�لى دينهم
وأعراضهم ،فبحثوا عن أنواع من السياحة ال يرتتب عليها
رضر ،فس��افروا وقضوا أوقاتهم يف أماكن مأمونة ،وهؤالء
مشكورون عىل غريتهم وحفاظهم عىل أنفسهم وأرسهم.
وهن��اك ِقلَّ ٌة م��ن الن��اس عرف��وا قيمة الوق��ت ،وعظم
املسؤولية ،وهوان الدنيا ،وقارنُوا بينها وبني اآلخرة ،وتأ َّملُوا

قوله صىل الله عليه وس��لم" :مايل وللدنيا ،إنمّ ا أنا كراكب
يف ظل شجرة ثم راح وتركها" ،وهؤالء يف الحقيقة يحولون
إجازاته��م إىل أوق��ات مثينة ج��دا ً ،تقربه��م إىل خالقهم،
وتق ِّوي األوارص بني أفراد األرسة ،فلم يحرموا أنفسهم من
متع ِة سفر ،وصل ِة رحم ،ورفقة أُن ٍْس ،وتروي ٍح عن األوالد..،
إل��خ ،فكانت عاقبتهم (فآتاهم الله ثواب الدنيا و ُح ْس�� َن
ثواب اآلخرة والله يحب املحسنني).
ٍ
ولنس��اعد يف ِّ
حل هذه املش��كلة ،فهذه منطلقات عملية
حول اإلجازة:
 لحف��اظ عىل األرسة ،أل َّن مجال الف��راغ والتَّفلت فيهاكبري جدا ً.
 ترتيب األولويات حسب أهميتها. االس��تفادة م��ن اإلج��ازة يف ش��تى املج��االت الديني��ةوالدنيوية.
 التخطي��ط امل��دروس لوق��ت اإلجازة؛ ألن اإلنس��ان إذاهجم��ت عليه اإلجازة رمبا انقضت أوقات كثرية منها قبل
أن يحدد هدفه فضالً عن أن يبدأ بالتنفيذ! ،ومن املجاالت
التي ميكن االستفادة من اإلجازة لتحقيقها:
برنام��ج لحفظ يشء م��ن القرآن الكري��م ،وتقوية أوارص
ٌ
القرىب والرحم ،مع عدم إغف��ال املهارات الدنيوية ،والتي
تس��اهم يف رفع مستوى الفرد واملجتمع،
وتصب يف خدمة
ُّ
الوطن الغايل.

الإتكيت الإ�سالمي ...آداب السفر
يف كل ع��ام تبدا ً األرس م��ع إجازة الصيف بالس��فر وتغيري
األج��واء م��ن خالل االنتقال م��ن بلد إىل بلد طلب��اً للراحة
واالستجامم.
ومن املعلوم أن األصل يف الس��فر أن��ه ميتع النفوس مبعرفة
املزيد عن الحياة واستكشاف أشياء مل يكن قد خطرت ببال.
وللسفر يف اإلسالم آداب ينبغي املحافظة عليها :
وأهمها أن يكون س��فره يف طاعة ،سواء كانت طاعة واجبة
كالح��ج وبر الوالدين وطلب العلم أو س��واء كان يف طاعة
مستحبة كالعمرة والسياحة والتجارة وصلة الرحم .
وم��ن آداب الس��فر أن ال يكون يف معصي��ة الله فال يجوز
للمس��لم أن يس��افر بنية الوصول إىل محرم أو التمكن من
فعل ما يغضب الله تعاىل ،ومنها  :أن يتهيأ لسفره مبا يصلح
ش��ؤونه ويقيض حاجاته فال يس��افر بدون التزود لس��فره ،
ول
ق��ال تعاىلَ " :وتَ َز َّودُوا فَ ِإ َّن َخيرْ َ ال�� َّزا ِد التَّ ْق َوى َواتَّقُونِ يَا أُ يِ
الأْ َلْ َبابِ " سورة البقرة األية .197:
ومنها :الحرص عىل الصحبة الصالحة يف الس��فر فال ينبغي
أن يس��افر اإلنس��ان لوح��ده إال إذا كان مضط��را ً وذلك أن
الصاحب يف الس��فر يعني صاحبه ويه ّون عليه مؤنة السفر
ويخفف عنه التعب.
ومنها :أن يتوجه إىل الله بالدعاء عند البدء يف س��فره َو َعنِ
ابْنِ ُع َم َر أَ َّن َر ُسولَ اللَّ ِه َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم كَا َن إِذَا ْاستَ َوى

الس َف ِر ك رَّ ََب �ثَلاَ ث ًا ث ُ َّم قَالَ "ُ :س ْب َحا َن ال َِّذي
َعلىَ بَ ِع ِري ِه خَا ِر ًجا إِلىَ َّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َس�� َّخ َر لَ َنا َهذَا َو َما كُ َّن��ا ل ُه ُم ْق ِرن َني َوإنَّ��ا إِلىَ َربِّ َنا ل ُم ْن َقلبُونَ"
اللَّ ُه َّم إِنَّا ن َْس��أَل َُك يِف َس َف ِرنَا َهذَا ال رِ َّْب َوالتَّ ْق َوى َو ِم َن الْ َع َم ِل َما
تَ ْر ىَض اللَّ ُه َّم َه ِّو ْن َعلَيْ َنا َس�� َف َرنَا َهذَا َواطْ�� ِو َع َنا بُ ْع َد ُه اللَّ ُه َّم
الس َف ِر َوالْ َخلِي َف ُة يِف الأْ َ ْه ِل َوالْماَ ِل اللَّ ُه َّم إِ يِّن
أَن َْت َّ
الصا ِح ُب يِف َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
الس َف ِر َوكَآبَة ال َم ْنظ ِر َو ُسوء ال ُم ْن َقلَبِ يِف
أَ ُعو ُذ ِب َك م ْن َو ْعثَاء َّ
الْ�َم�اَ ِل واأله ِل " وإِذا رج َع قالَه َّن وزا َد في ِه َّن" :آ ِي ُبو َن تائِ ُبو َن
عا ِبدُو َن لربِّنا حامدون" َر َوا ُه ُمسلم.
ومنه��ا  :أن يك�ثر من ذكر الله يف س��فره ويخلص يف دعائه
فإن دعاء املس��افر مستجاب حتى يرجع من سفره َ ،ع ْن أَ يِب
ُه َريْ َرةََ ،عنِ ال َّنب ِِّي َصلىَّ الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم قَالَ � " :ثَلاَ ثُ َد َع َو ٍ
ات
اتَ :د ْع َو ُة الْ َمظْلُومِ َ ،و َد ْع َو ُة الْ ُم َسا ِفرَِ ،و َد ْع َو ُة الْ َوالِدِ
ُم ْستَ َجابَ ٍ
َعلىَ ولده" ،رواه البخاري يف األدب.
ومنه��ا  :أن يعل��م أهل��ه ويخربهم بوقت وصول��ه إذا أراد
العودة من السفر وال يفاجئهم بحضورهَ ،ع ْن َجا ِب ٍر قَالَ  :قَالَ
َر ُسولُ اللَّ ِه َصلىَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه َوسلم" :إِذا طَال أَ َح ُدكُ ُم الْ َغيْبَ َة فَلاَ
يَطْ ُرقْ أَ ْهلَ ُه لَ ْيلاً " متفق عليه.
ومعنى يطرق ليالً  :أي أنه يعود يف الليل وال يعلم به أهله
فقد ال يكونوا عىل أهبة االستعداد للقائه والرتحيب به ،وإذا
الحي الذي يسكن
رجع من س��فره فينبغي أن يبدأ مبسجد ّ
فيه فيصيل فيه ركعتني قبل دخول بيته.

إعداد :شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

ابن رشد والضجة الهائلة التي أحدثها يف عقول الرجال لعدة قرون
فيلسوف وطبيب وفقيه وقايض وفليك وفيزيايئ أندليس ،اشتهر
باسم ابن رشد الحفيد ،ولد يف  14إبريل 1126م ،قرطبة ،تويف
 10ديس��مرب 1198م مبراكش هو أبو الوليد محمد بن أحمد
ب��ن محمد بن أحمد بن أحمد بن رش��د ( 520هـ 595 -هـ)،
نش��أ يف أرسة من أكرث األرس وجاهة يف األندلس والتي عرفت
باملذه��ب املاليك ،حفظ موطأ مالك ،ودي��وان املتنبي ودرس
الفق��ه عىل املذهب املاليك يعد ابن رش��د من أهم فالس��فة
اإلس�لام .دافع عن الفلسفة وصحح علامء وفالسفة سابقني له
كابن س��ينا والفارايب يف فهم بعض نظريات أفالطون وأرسطو.
قدمه ابن طفيل أليب يعقوب خليفة املوحدين فعينه طبيباً له
ثم قاضياً يف قرطبة تولىّ ابن رش��د منصب القضاء يف أشبيلية،
وأقبل عىل تفس�ير آثار أرسطو ،تلبية لرغبة الخليفة املوحدي
أيب يعقوب يوسف.
نش��أ ابن رشد وسط أرسة أندلس��ية بارزة مارست الفتوى
والزعام��ة الفقهية ،فجده املش��هور باس��م ابن رش��د الجد،
للتميي��ز بينه وب�ين حفيده الفيلس��وف ،كان ش��يخ املالكية
وقايض الجامعة وإمام جام��ع قرطبة ،كام كان جده من كبار
مستش��اري أمراء الدولة املرابطية .أما والده فهو أبو القاس��م
أحم��د بن أيب الوليد ،الذي كان فقيهاً له مجلس يدرس فيه يف
جامع قرطبة ،وله تفس�ير للقرآن يف أس��فار ،ورش ًح عىل سنن
النس��ايئ وتوىل القضاء يف قرطبة ع��ام  532هـ ،بينام كان ابنه
ابن رش��د آنذاك يف الثانية عرشة من عمره .فرتك أبو القاس��م
القض��اء لينقط��ع إىل التدريس والتأليف ،يف الفقه والتفس�ير
والحديث ،إىل أن تويف س��نة  563ه��ـ عندما كان ابنه يف أوج
نش��اطه الفلسفي .فعايش ابن رش��د الحفيد يف شبابه أواخر
العرص املرابطي ،ومتيز ذلك العرص بسلطة الفقهاء عىل الفكر

والثقافة واملجتمع والسياسة.
درس ابن رش��د الفقه عىل يدي الفقيه الحافظ أيب محمد
بن رزق ،واس��تظهر كتاب املوطأ حفظاً لألمام مالك عىل يدي
أبي��ه الفقيه أيب القاس��م ،ودرس أيضاً عىل أي��دي الفقيه أيب
مروان عبد امللك بن مرسة ،والفقيه ابن بشكوال وأيب بكر بن
س��محون ،وأيب جعفر بن عبد العزيز ،الذي أجاز له أن يفتي
يف الفقه مع الفقيه أيب عبد الله املازري .كام درس عىل أيدي
أبو جعفر هارون ،وأبو مروان ابن جربول من بلنس��ية ،وكان
أقرب من أبو بكر بن زاهر (أحد أبناء ابن زهر) ،ويف الفلسفة
تأثر بابن باجة ،كام كان صديقا البن طفيل
برع ابن رشد يف الفقه والطب والفلسفة والفلك وغريها.
أثن��ى عليه بع��ض العلامء منه��م الذهبي ع��ن ابن أيب
أصيبع��ة من قول��ه :كان أوحد يف الفقه والخ�لاف ،وبرع يف
الطب وقول الذهبي نفس��ه« :وكان يُفزع إىل فتياه يف الطب،
ك�ما يُفزع إىل فتياه يف الفقه ،مع وف��ور العربية ،وقيل :كان
يحفظ ديوان أيب متام واملتنبي".

بصمته الفكرية لدى الغرب
ُعرٍف ابن رشد يف الغرب بتعليقاته ورشوحه لفلسفة وكتابات
أرس��طو والت��ي مل تكن متاح��ة ألوروبا الالتيني��ة يف العصور
الوس��طى املبكرة .وقبل عام  1100م كان عدد قليل من كتب
أرس��طو عن املنطق هو الذي تم ترجمت��ه إىل اللغة الالتينية
عىل يد الفيلس��وف املس��يحي بوتيوس ،ع�لى الرغم من أن
أعامل أرس��طو الكاملة كان��ت معروفة يف بيزنط��ة .ثم بعد
أن انت�شرت الرتجامت الالتينية لألعامل األخرى ألرس��طو من
اليونانية والعربية يف القرن الثاين عرش والثالث عرش امليالديني
أصبح أرس��طو أكرث تأثريا ً عىل الفلس��فة األوروبية يف العصور
الوس��طى .وقد س��اهمت رشوح ابن رش��د عىل ازدياد تأثري
أرس��طو يف الغ��رب يف العصور الوس��طى .ويف أوروبا العصور
الوس��طى أثرت مدرس��ة ابن رش��د يف الفلس��فة ،واملعروفة
باس��م الرش��دية تأث�يرا ً قوياً عىل الفالس��فة املس��يحيني من
أمث��ال توما األكويني ،والفالس��فة اليهود من أمثال موىس بن
ميمونوجرس��ونيدوس .وعىل الرغم من ردود الفعل الس��لبية
من رجال الدين اليهودي واملس��يحي إال أن كتابات ابن رشد
كان��ت تدرس يف جامعة باريس وجامعات العصور الوس��طى
األخرى ،وظلت املدرس��ة الرش��دية الفك��ر املهيمن يف أوروبا
حتى القرن السادس عرش امليالدي.
وقد كتب جورج سارتون
"ترجع عظمة ابن رشد إىل الضجة الهائلة التي أحدثها يف عقول
الرجال لعدة قرون .وقد يصل تاريخ الرش��دية إىل نهاية القرن
الس��ادس عرش امليالدي ،وهي فرتة من أربعة قرون تس��تحق
أن يطلق عليها العصور الوس��طى ،حيث أنها كانت تعد مبثابة
مرحلة انتقالية حقيقية بني األساليب القدمية والحديثة".

ي�ستفتـــونك...
ما هي املصارف الرشعية للزكاة؟
لق��د بني الله تعاىل يف كتابه مص��ارف الزكاة وهم مثانية
مص��ارف ذك��روا يف آية واح��دة ،ق��ال الله تع��اىل{ :إِنمَّ َا
الص َدقَاتُ لِلْ ُف َق َرا ِء َوالْ َم َس��اكِ ِني َوالْ َعا ِملِ َني َعلَ ْي َها َوالْ ُم َؤلَّ َف ِة
َّ
ِ
ِ
َّ
ْ
السبِيلِ
ِيلِ
ِ
قُلُوبُ ُه ْم َو يِف ال ِّرق ِ
َاب َوالغَارم َني َو يِف َسب الله َوابْنِ َّ
فَرِيضَ ًة ِم َن اللَّ ِه َواللَّ ُه َعلِي ٌم َح ِكي ٌم } سورة التوبة اآلية.60
املرصف األول :هم الفق��راء املعدمون املحتاجون الذين
ال يجدون كفايتهم ،وال ميلكون ش��يئاً من مال وال كسب
يغطي حوائجهم.
امل�صرف الثاين :هم املس��اكني الذين ميلكون أقل من
كفايته��م ،أي أن لديه��م ش��يئاً من امل��ال أو الدخل،
ولكن��ه أقل م��ن الحاج��ة ،أو املصاري��ف الرضورية
الالزم��ة لألرسة من زوج�ين وأوالد .وهذا يتغري بتغري
الزمان وأحوال املدخوالت وأس��عار األش��ياء وظروف

املعيشة املتوسطة املعتادة.
امل�صرف الثالث :ه��م العاملون عىل جباي��ة الزكاة من
أهلها ،وهم السعاة والجباة الذين يبعثهم اإلمام الحاكم
لتحصي��ل ال��زكاة بالتوكي��ل عىل ذلك ،ويش��مل ذلك يف
عرصن��ا القامئ�ين عىل مؤسس��ات أو صنادي��ق الزكاة يف
البلدان اإلس�لامية .ويعطى هؤالء بق��در كفايتهم بصفة
أجر عىل عملهم وإن كانوا أغنياء.
امل�صرف الرابع :هم املؤلفة قلوبهم وهم غري املس��لمني
لتألي��ف قلوبهم عىل الدخول يف اإلس�لام ،أو املس��لمون
الذين أظه��روا اإلس�لام ،ولكنهم ضعاف الني��ة واليقني،
والعزمية واالس��تقرار يف س��احة هذا الدين ،يعطون من
الزكاة لتثبيت وتقوية إسالمهم وعزامئهم ،أو ألنهم رشفاء
يف قومه��م يتوقع بإعطائهم من الزكاة اس��تاملة أتباعهم
ونظرائهم .ويستمر هذا املرصف عند الحاجة.
امل�صرف الخامس :وه��م األرق��اء أو العبي��د املكاتبون

املس��لمون الذين كاتبهم أو تعاقد معهم أس��يادهم عىل
التحرير إذا قدموا أقساطاً من املال يف فرتة زمنية معينة،
ومل يع��د لهم وجود اآلن بعد االتف��اق العاملي عىل إنهاء
الرق من العامل عام .1952
املرصف الس��ادس :وهم الغارم��ون ،أي املدينون الذين
ركبه��م الدّين وال وف��اء عندهم به ،أو الذين اس��تدانوا
مبلغ��اً من املال إلصالح ذات البني بني فريقني من الناس،
ولو كانوا غري مسلمني.
املرصف السابع :يف سبيل الله ،وهم املجاهدون الذين ال
حق لهم يف ديوان الجند ،يعطون ما ينفقون يف معاركهم،
ولو كانوا أغنياء ،ترغيباً لهم يف الجهاد .وطالب العلم من
هذا الصنف.
املرصف الثامن :ابن السبيل وهو املسافر املحتاج املنقطع
يف أثناء الطريق عن بلده ،أو الذي يريد الس��فر يف طاعة
غري معصية ،فيعجز عن بلوغ مقصده إال مبعونة.
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من الذاكرة

�إعداد :راية املزروعي
االفتتاحــية
زايد العرب
أين كنا باألمس وأين نحن اليوم؟

العدد  - 49أغسطس 1975

كتب املؤرخ كالرنس عام " 1964إن الشيخ زايد هو الرجل القوى يف منطقة العني
وضواحيها ،ويرجع إلية فضل بس��ط نفوذ أبوظبي عىل البادية ،ويرشحه كل هذا
إىل جان��ب عدالته وروحة اإلصالحية وقدرته السياس��ية إىل أن يكون رجل البالد
املنتظر يف إمارة أبوظبي.
ولك��ن زايد كان أكرب من أن يكون مج��رد رجل أبوظبي املنتظر .بل وأكرب من أن
يك��ون رجل دولة اإلمارات املنتظر .أصبح زايد رجل العروبة املنتظر وبطلها عند
الشدة يرتدد ذكره عىل لسان  100مليون عريب وماليني املسلمني.
 9سنوات من حكم زايد .مل تقف بالرجل عند إمارة أبوظبي .ولد خاللها اتحاد
اإلمارات العربية املتحدة برئاسته .ومن هنا بدأ التحول الكبري يف حياة دولة.
كان زاي��د يق��ول" :نحن هنا يف هذا الجزء من الع��امل محرومون متاما من كل
يشء .هن��ا نب��دأ من بداية الطريق .نحن يف حاجة إىل كل يشء  :الغداء ،والعالج،
واملدرسة ،الطريق ،واملاء".
كان يضع الواقع ويبحث عن املخرج الذي بدأ عندئذ كحلم.
"قيل  8سنوات كانت احالمي كثرية ونحن اليوم نستعمل نفطنا املستخرج من
أراضينا يف تطوير بالدنا ورفع مستوى حياة شعبنا".
وبعد  9س��نوات كان زايد يتحدث إىل ممثيل وكالة اإلنباء الفرنس��ية ،ومجلة
فرنس��ا والبل��دان العربية" واإلذاع��ة يف باريس أبان زيارته الرس��مية األوىل لبلد
أورويب ،قال لهم:
"كل ش��هر نجد فيه الرخاء ونحس فيه بالس��عادة ،ويتوفر لإلنس��ان يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة مامل يكن متوفرا له قبل االتحاد".

أخبار
أغسطس 1975

قام صاحب الس��مو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس الدولة بزيارة رس��مية لفرنسا ،استغرقت ثالث
أيام ،وكان يف مقدمة مستقبيل سموه عىل أرض مطار
أوريل الدويل فخامة الرئيس جيسكار ديستان.
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استقبل س��مو الش��يخ خليفة بن زايد ويل العهد
والقائ��د الع��ام لق��وات دف��اع أبوظب��ي بقرصه
بالخالدية السادة أعضاء لجنة الخرباء العسكريني
مبناس��بة انتهاء مهمتهم التي كلف��وا بها من قبل
املجلس األعىل لالتحاد والتي تتعلق بتوحيد قوات
الدفاع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وصلت يف مطلع الش��هر امل��ايض باخرتني عامنيتني يف
زيارة ودية إىل ميناء زايد ولقد استغرقت الزيارة ثالثة
أيام قامت فيهام الباخرتان بزيارة إىل القوات البحرية
بقوات دفاع ابوظبي واطلعوا عىل سري العمل.
كام رحبت بهام القوات البحرية ترحيباً الئقاً وشكرتهم
عىل هذه الزيارة الودية التي تتم دامئاً بني البلدين.

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

محمد بن راشد يفتتح معرض
ديب للطريان 2005

محمد بن زايد يزور قوة الصمود( الكويت) أبريل 2003

وصول الدفعة االٔوىل من طائرات االٔباتيش 1993

القوات املسلحة تشارك ضمن قوات درع الجزيرة للدفاع عن دولة الكويت 2003
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استراحة العدد

إعداد:راية المزروعي
حدث يف مثل هذا الشهـر
 2013 -08-8كب��ار ق��ادة الق��وات املس��لحة يش��اركون
الوحدات فرحة عيد الفطر
زار عدد من كبار ضباط القوات املسلحة صباح اليوم مختلف
وحدات القوات املسلحة ملشاركة منتسبيها فرحة عيد الفطر
واالطمئنان عىل سري العمل وتحقيقا ملزيد من التالقي بني كبار الضباط واملرؤوسني.
 2014-08-16مدرسة خولة بنت األزور العسكرية
تؤكد جاهزيتها الس��تقبال وتدريب بنات اإلمارات
الراغبات يف تأدية الخدمة الوطنية
اكدت مدرسة خولة بنت األزور العسكرية جاهزيتها الستقبال وتدريب بنات اإلمارات
الراغبات يف تأدية الخدمة الوطنية واملقدرة بتسعة أشهر مهام كان املؤهل العلمي.

النجاح يف العالقات اإلنسانية

ومضــات...
"القائد احلقيقي هو الذي يصنع
قادة ناجحني"
حممد بن راشــد آل مكتوم

مسابقة العدد ()523
 .1كم بلغ إجاميل حجم املساعدات الخارجية لدولة اإلمارات لعام 2013؟
 .2يف أي عام أصدر مجلس الوزراء قرارا ً بتسمية يوم التاسع عرش من رمضان «بيوم العمل اإلنساين»؟

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 ( )522هي:
 الس��ـؤال األول :أه��م مميزات التنظيم والتخطيط الس��ليم إلدارة األزم��ة هي الفاعلية يفالتعامل اإلعالمي معها ألن األزمة تؤثر عىل األفراد واملجتمع وسمعة الدولة.
 الس��ـؤال الثاين :املراحل األساسية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث هي :الوقاية أو املنع،واالستعداد ،واالستجابة ،والتعايف.

الفائزان:
		
 .1محمد عبدالله حسن خليل.
 .3صالح الدين محمود الخوالده.
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 .2سناء داوود رشقي.
 .4معاويه محمود الخوالده.
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ت ُع�� ّد العالقات اإلنس��انية التي
تكونها عىل املس��توى املهني أو
الشخيص مبثابة الكنز ،والشخص
ال��ذي لديه قدرة ع�لى تكوين
عالقات إنس��انية متينة يتمتع ب��ذكاء اجتامعي فهل متلكه أنت؟
عموماً هذا الكتاب س��وف يساعدك عىل تكوين عالقات إنسانية
إيجابية عىل املس��توى املهني أو الش��خيص لبناء مستقبل مرشق
وحي��اة متوازن��ة ،غالبية املوظف�ين ال يقدرون أهمي��ة العالقات
اإلنس��انية ،يعتمد اس��تقرار املس��تقبل الوظيفي للموظف عىل
مدى بنائه العالقات اإليجابي��ة يف بيئة العمل أو حياته الخاصة؛
فالكث�ير م��ن املوظفني يق��درون قيمة ال��ذكاء الفن��ي ،ولكنهم
يجهلون قيمة الذكاء االجتامع��ي ،عموماً ميكن القول :إن جودة
أية عالقة تنعكس عىل إنتاجية الش��خص سواء كانت إيجابية أو
س��لبية ،تقوم العالقة اإلنس��انية بني طرفني ،وه��ذه العالقة هي
مبثاب��ة االتصال بني الناس وأفضل الط��رق املوضوعة للحكم عىل
العالقات اإلنس��انية ،هو الرتكيز عىل نوعي��ة العالقة بغض النظر
عن ش��خصيات طريف هذه العالقة ،املوقف ه��و الحالة الذهنية
الت��ي تنظر بها إىل األش��ياء ،فإن ركزت ع�لى الجوانب اإليجابية
كان ذلك دافعاً لك للعالقات اإلنس��انية الجيدة ،وإن ركزت عىل
الجوانب الس��لبية أدّى ذلك إىل تعطيل العالقات اإلنسانية .هم
عالق��ة تقيمها يف العمل هي مع رئيس��ك املب��ارش وزمالء العمل
الذي بدوره سيزيد من إنتاجك مام يجعلك محط إعجاب رؤساء
العمل ،االتصال قوام جميع العالقات اإلنسانية ،ميكن القول: :إن
االتصال هو غذاء العالقات اإلنس��انية فسبب أي قطيعة أو سوء
فه��م هو نق��ص االتصال ،حقيقة إن عام��ل اإلصالح يف أي عالقة
يعتمد عىل الرغبة يف إصالح وبناء هذه العالقة واس��تمرارها من
قبل الطرفني بالش��كل املناس��ب لكليهام ،بغ��ض النظر ع ّمن هو
البادئ يف الخطأ والزلل.

@SaifBZayed
اإلندفاع دون قراءة اخلصم والتخطيط ،ليس ضمانًا للنصر.

متكيــــن املــــرأة
متكني املرأة يف اإلمارات أساس التنمية اجملتمعية
أكدت الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون املجتمعية
يف مؤسسة وطني اإلمارات أن املشاركة اإليجابية والفعالة
للمرأة من امليزات األساس��ية للحكم الرش��يد ،وتؤدي إىل
ميزات أخ��رى ونتائج مهم��ة يف إطار تفعي��ل الخيارات
الش��عبية ،التي يتم اس��تثامرها يف تحقيق األهداف التي
يس��عى إليها املجتمع ،خاصة عىل مستوى تخفيف حدة
الفقر والبطالة ،ورفع مس��توى معيش��ة األفراد ،ويتبلور
ذل��ك يف التعرف عىل ما تم تنفيذه م��ن ركائز كالتمكني
الس��يايس واالقتص��ادي ،واالجتامع��ي ،واإلعالم��ي ،ويف
املؤسس��ات الدينية ،واملؤسس��ات النقابي��ة ،والرياضية،
والرتفيهية ،واملؤسسات األمنية من خالل املوروث الثقايف
واالجتامع��ي والس��يايس ملا ت��م التعهد ب��ه ،وحرصا من
الحكوم��ة فيها عىل تحس�ين فعالية امل��رأة ومتكينها أكرث
يف كافة املجاالت اعلن صاحب الس��مو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاك��م ديب“ ،رعاه الله” ،عن تش��كيل «مجلس اإلمارات
للتوازن بني الجنس�ين» برئاس��ة حرم سمو الشيخ منصور
ب��ن زايد آل نهي��ان نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير

شؤون الرئاس��ة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد
آل مكتوم رئيس��ة مؤسسة ديب للمرأة ،مام يؤكد اهتامم
س��موه بالنهوض بامل��رأة اإلماراتي��ة يف مختلف مجاالت
األع�مال والقيادة وس��وق العمل ،وأضاف��ت « :لدينا يف
اإلمارات مناذج نسائية مرشفة ،إذ متكنت املرأة من شغل
وظائ��ف قيادية ،وميكن أن يرتق��ي دور املرأة يف القيادة
لو قمنا بتوعية الرجل بال��دور القيادي للمرأة ومقدرتها
عىل اتخ��اذ وصنع القرار ،ومنحها فرص الرتقي للمناصب
القيادية ومس��اواتها بالرجل خاص��ة يف ظل توفر عنارص
الكفاءة واملهارة والقدرات الشخصية لديها.

زايد قائد أمة ورائد اإلنسانية

إن “املؤس��س والوالد الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان ،مل يكن قائدا ً إماراتياً أو عربياً فذا ً فحسب ،وإمنا
كان زعيامً اس��تثنائياً سابقاً لعرصه ،ألنه ترك تراثاً إنس��انياً وسياسياً رائعاً يف االنفتاح والتسامح والدعوة إىل
الحوار بني الش��عوب واألديان والحضارات ،ونبذ التعصب والعنف ووضع أس��س تجربة تنموية رائدة متثل
مصدر إلهام يف إطاريها اإلقليمي والعاملي ،وتس��عى دول عديدة إىل االس��تفادة منها والسري عىل طريقها”.
قالها محمد بن راشد آل مكتوم:
ِ
ِ
ِ
يــــا أبـــي األكـــرب مــ ْن بَ ْعـــــــد أبـــي
ــــب
نَـــ ْم قَريـــ َر العيــنِ بَ ْعــــدَ ال َّت َع ِ

وجوه من اإلمارات

أمل العوضي
منوذج للمرأة اإلماراتية الطموحة
تخ ّرجت بدرجة امتياز من جامعة نيو هامشاير وحازت
عىل ش��هادة بكالوريوس يف التاريخ ،شغلت خالل فرتة
تواجده��ا يف الجامع��ة منصب رئي��س جمعية الطالب
املسلمني ولجنة حقوق اإلنسان وكذلك منصب مستشار
قانوين ،وتشغل منصب عضو املجلس الوطني االتحادي،
وهي من أوائل النس��اء اللوايت ش��غلن هذا املنصب يف
تاريخ اإلمارات إضافة لكونها أصغر أعضاء املجلس عمراً،
وهي عضو يف لجنة ش��ؤون الرتبية والتعليم والش��باب
واإلعالم والثقافة ،وعضو لجنة التوجيه التابعة للمجلس
الوطني االتحادي ،كام عملت سابقاً مع لجنة الخارجية
والتخطي��ط والنفط والرثوة املعدني��ة والزراعة والرثوة
الس��مكية ،وه��ي أول امرأة م��ن دول مجلس التعاون
الخليجي تش��غل منصباً تنفيذياً رفيعاً يف مؤسس��ة بث
إعالمي تديره��ا الدولة ،باإلضاف��ة إىل كونها أول امرأة
يف اإلمارات العربي��ة املتحدة تقوم بإطالق وترأس قناة
فضائية ،وتش��غل الع��ويض أيضاً منص��ب نائبة رئيس
مؤسس��ة ديب لإلع�لام ،املجموعة اإلعالمي��ة التي تقوم
بتشغيل خمس��ة فضائيات مملوكة لحكومة ديب وتبث
برامجها م ّجاناً ،وتضم قنوات املؤسسة تلفزيون ديب ،ديب
ون ،س�ما ديب ،ديب الرياضية  ،ديب للس��باقات ،وتشغل
اآلنس��ة نج�لاء أيضاً منص��ب مدير عام قن��اة ديب ون،
والع��ويض هي عضو مجل��س إدارة يف منتدى القيادات
العربية الشابة وترتأس مبادرة البعث الدراسية بالرشاكة
مع الجامعة األمريكية يف ديب  ،كام تشغل منصب عضو
مجلس إدارة مؤسسة ديب لتطوير املرأة ،ومن املشاريع
العديدة التي تش��ارك بها حالياً كلية الش��يخ محمد بن
راشد لإلعالم التي انطلقت يف أغسطس  2008بالتعاون
مع جامع��ة جنوب كاليفورنيا ،ب��دأت منذ مايو 2007
بكتابة عمود صحفي عىل نحو شهري يف صحيفة "جلف
ني��وز" ،الصحيفة الرائدة يف اإلم��ارات العربية املتحدة
التي تصدر باللغة اإلنجليزية.
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