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يوم الشهيد واحة للكرامة
سيظل يوم الشهيد محفوراً يف وجداننا ،نستذكر فيه تضحيات شهداء الوطن األبرار الذين دافعوا بدمائهم
الزكية عن مبادئ دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وقدموا أرواحهم فداء لوطنهم وإعالء لكلمة الحق،
وستظل هذه التضحيات دليالً عىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تقف دامئاً إىل جانب الشعوب
العربية ،وتدعم حقها يف األمن واالستقرار والتنمية واالزدهار .كام ستظل اإلمارات قيادة وشعباً ،وفية
لشهداء الوطن األبرار الذين لبوا نداء الوطن ،وحملوا رايته خفاقة عالية يف ساحات الحق والواجب،
مث ّمنة تضحياتهم الغالية ،ألنها تعتربهم مناذج ناصعة لقيم التضحية والفداء واالنتامء ،وميثلون القدوة
الحسنة لشبابنا يف كل مواقع العمل الوطني ،من أجل أن تستمر ملحمة البناء والتنمية ،وهذا أمر
يجعلنا جميعاً نشعر بالثقة والتفاؤل والفخر واالعتزاز.
لقد علمتنا تجارب املايض البعيد والقريب ،أن التحديات واملصاعب ال تزيد اإلماراتيني إال وحدة وصالبة
وتالحم ،ففي مرحلة التأسيس التقت قلوب وسواعد اإلماراتيني جميعاً والتفوا حول قادتهم حتى
قهروا الصعاب وأرسوا قواعد بنيان كيان اتحادي قوي ومتامسك يُنظر إليه بتقدير واعجاب شديدين
باعتباره من أكرث التجارب الوحدوية نجاحاً يف املنطقة والعامل ،ويف السنوات األخرية ومع تصاعد املخاطر
والتهديدات التي رضبت املنطقة ،هب أبناء قواتنا املسلحة يلبون نداء الواجب دفاعاً عن الوطن
ومصالحه االسرتاتيجية وتلبية لنداء أهل اليمن الشقيق ،ووقف شعبنا الويف صفاً واحداً عىل قلب رجل
واحد خلف قيادتنا الرشيدة ضاربني أروع األمثلة يف التالحم والتامسك واالصطفاف الوطني الفريد
الذي أفشل كل محاوالت النيل من استقرار هذا الوطن وأمنه ،ومنح قيادته الرشيدة الثقة للميض قدماً
يف طريقها لتحقيق كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن وإسعاد شعبه والحفاظ عىل رفاهيته واستقراره.
إن املواقف العظيمة ألمهات الشهداء األبرار وآبائهم وزوجاتهم وأبنائهم وذويهم التي تعرب عن
وطنيتهم الصادقة املخلصة ،متثل مصدراً آخر للفخر واالعتزاز ،وبرهاناً جديداً عىل قوة متاسك هذا
املجتمع ووحدته ومنعته ،ورسالتنا إليهم اليوم هي أن اإلمارات ،قيادة وشعباً ،فخورة كل الفخر بكم
بقدر فخرها بأبنائها الشهداء ،فأنتم رمز ألصالة هذا الشعب ووطنيته العميقة ،ولوال دوركم املقدر يف
التنشئة والرتبية وإيجاد هذه النامذج البطولية ،ما كنا لنقف اليوم عىل هذه األرض الصلبة متطلعني
للمستقبل املرشق بخطىٍ واثقة.

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

تجسد واحة الكرامة قيمة الوفاء االصيلة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الوفاء لكل من خدم وطنه
يف أي ميدان من ميادين الرشف والعزة والكرامة ،وتقديره وتخليد اسمه ،حتى يظل مصدر إلهام تتعلم
منه األجيال يف الحارض واملستقبل أسمى معاين الوالء والتضحية يف سبيل استقرار الوطن ،وامليض بثبات
يف عملية البناء والنمو واالزدهار لصناعة مستقبل أفضل لألجيال القادمة.
إن هذه الواحة تدون قصص وطنية رائعة من البطوالت والتضحيات يف تاريخ اإلمارات ،وتقدم مناذج
عظيمة لشهداء قواتنا املسلحة ،نترشف جميعاً بهم ومبا أظهروه من قيم الوطنية والشجاعة وااليثار
والوالء واالنتامء ،فهؤالء وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة اإلمارات العربية املتحدة عالية خفاقة وهم
يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه يف كافة امليادين ،ولهذا استحقوا أن يتم
وضعهم يف أنصع صفحات تاريخ اإلمارات وذاكرتها الوطنية.
إننا يف هذا اليوم املجيد من تاريخ دولتنا الفتية ،ونحن نستذكر تضحيات وبطوالت شهداء الوطن
األبرار ،ونرى تفاعل وتضامن فئات املجتمع املختلفة مع أرس وذوي الشهداء ،يتأكد لدينا أن وحدة هذا
الشعب واصطفافه خلف قيادته الرشيدة وقواته املسلحة هي الرس الحقيقي فيام تشهده دولتنا من
أمن واستقرار ،ومبا متتلكه من قدرة كبرية عىل مواجهة التحديات واملصاعب مهام كان مصدرها ،ألن
روح البيت املتوحد ،ترسي يف رشايني أبناء الوطن جميعاً ،وتزيدهم قوة وصالبة ،وتجعل دولتنا الفتية
محصنة ضد أي محاوالت للنيل من تهديدها واستقرارها.

االفتتاحـية
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.
• حقوق النرش محفوظة للمجلة.
• نرحب بتغطية ونرش أخبار ونشاطات الرشكات واملؤسسات والتي تتوافق مع أهداف املجلة وتوجهاتها.
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• هاتف • +971 )2( 4415999 :فاكس • +971 )2( 4078191 :صندوق الربيد - 3231 :أبوظبي
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• فاكس اإلعالنات+971 )2( 4078191 :
• املوقع االلكرتوينwww.nationshield.ae :
• الربيد االلكرتوين للتحريرedit@nationshield.ae :
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مبناسبة الذكرى الثانية ليوم الشهيد
وجــه صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
القائــد األعىل للقـوات املسلحــة” حفظـــه الله” كلمــة عرب مجـلة
«درع الوطن» مبناسبة الذكرى الثانية ليوم الشهيد أكد فيها أن ذكرى
الثالثني من نوفمرب يو ٌم نؤكد فيه وبه ،أن ذكرى شهدائنا ستظل حي ًة
وحارض ًة يف ذاكرة األجيال ،خالدة يف الوجدان ،وفيام ييل نص الكلمة:
أبنايئ وبنايت املواطنون واملواطنات
يف ه��ذا اليوم ،ال��ذي نُعيل فيه من قي��م التضحية
والف��داء وح��ب الوطن ،نرفع أس��مى آي��ات التكريم
والعرف��ان واإلجالل ألبطالنا ش��هداء الواج��ب الوطني
الذين سطروا بدمائهم ملحمة الكرامة والعزة ،مرتحمني
عىل أرواحهم ،متقدمني بجزيل الشكر ألرسهم ،مؤكدين
أن الوطن ال ينىس أبدا ً من بذلوا الدماء وقدموا األرواح
فدا ًء له ،وس��يظل ش��هداؤنا ،عىل ال��دوام ،مصدر عز ٍة
وفخ ٍر ومنار ًة لألجيال القادمة ،وستجد أرسهم وأبناءهم
م ّنا ،ومن الدولة ،ومن املجتمع كامل الرعاية والعناية.
إن الثالثني من نوفم�بر يو ٌم نؤكد فيه وبه ،أن ذكرى
شهدائنا س��تظل حي ًة وحارض ًة يف ذاكرة األجيال ،خالدة
يف الوجدان؛ وأنن��ا ،يف بيتنا املتحد املوحد ،قادرون عىل
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صون الدولة التي أسسها آباؤنا عىل قيم البذل والعطاء،
ومن��ارصة الحق ونرصة املظلوم ،ول��ن تزيدنا تضحيات
أبنائنا الشهداء ،إال عزمي ًة وإرصارا ً وقو ًة ومتاسكاً وتالحامً.
والتحية يف هذا اليوم ،نوجهها للشعب األيب ،وألبنائنا
جنود وضباط وقادة قواتنا املسلحة املرابطني يف ميادين
الرشف حامي ًة للوطن ،وإعال ًء لرايته ،ودفاعاً عن دولته؛
والتحية لجميع أبنائنا وبناتنا العاملني يف كافة س��احات
العطاء وميادي��ن الواجب األمنية واملدنية واإلنس��انية
داخل الدولة وخارجها.
حفظ الله بالدنا من كل رش وس��وء ،وتغمد شهدائنا
برحمت��ه ،وأس��كنهم الف��ردوس األع�لى ،م��ع النبيني
والصديقني والصالحني.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

حتية للشعب األبي وألبناءنا جنود
وضباط وقادة قواتنا املسلحة
املرابطني يف ميادين الشرف
سيظل شهداءنا مصدر عزة وفخر
ومنارة لألجيال القادمة
ستجد أسر الشهداء وأبناءهم منا
ومن الدولة ومن اجملتمع كامل
الرعاية والعناية
ستظل ذكرى شهداءنا حية
وحاضرة يف ذاكرة األجيال خالدة
يف الوجدان

صاحب صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة
القائد األعلى للقوات
املسلحة
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األخبار

اإلمارات بكم تفخر
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األخبار

شــــهــدوا فعاليــــة الشهـــــــــــــي

حممـد بن راشـد وحممـد بن زايـد واحلكـــــــــــــ
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه
الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات ،وسمو أولياء العهود ونواب الحكام أمس يف
«واحة الكرامة» بأبوظبي فعالية «يوم الشهيد».
10
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هـــــــــــــيد وكرموا ذوي الشهــداء

كـــــــــــــام :بقيادة خليفة بطوالت أبنائنا خالدة
فقد شهد الفعالية صاحب السمو الشيخ حميد بن
راش��د النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم عجامن
وصاحب الس��مو الش��يخ حمد بن محمد الرشقي
عض��و املجل��س األعىل حاك��م الفج�يرة وصاحب
الس��مو الشيخ سعود بن راشد املعال عضو املجلس
األعىل حاكم أم القيوين وصاحب الس��مو الش��يخ
س��عود بن صقر القاس��مي عض��و املجلس األعىل

حاكم رأس الخيمة.
ك�ما ش��هد الفعالية س��مو أولياء العه��ود ونواب
الحكام وعدد من الش��يوخ وال��وزراء وكبار قادة
الق��وات املس��لحة ووزارة الداخلي��ة وأعضاء من
الس��لك الدبلومايس املعتمدين ل��دى الدولة وأرس
الشهداء وذويهم وجمع من املدعوين.
وفور وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان وأصحاب السمو حكام اإلمارات إىل واحة
الكرامة ،أقيمت املراس��م الخاص��ة بهذه الفعالية،
حي��ث توجه أصحاب الس��مو الش��يوخ إىل نصب
الش��هيد وعزفت املوسيقى العسكرية ،وتم إطالق
واح��د وعرشين طلق��ة مدفعية في�ما حلق فوق
سامء الواحة عدد من طائرات سالح الجو اإلمارايت
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األخبار

تحي��ة لش��هداء الع��ز والكرامة ،ووض��ع أصحاب
السمو الشيوخ أكاليل من الزهور عىل النصب وفاء
وعرفانا بتضحيات ش��هدائنا األب��رار بعدها عزفت
موسيقى السالم الوطني لدولة اإلمارات.
وقام صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل
مكتوم وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل
نهي��ان وأصحاب الس��مو حكام اإلم��ارات بتكريم
ذوي الش��هداء وعددهم  18ش��هيدا ً بتس��ليمهم
«وسام الشهيد» تقديرا ً واعتزازا ً بتضحيات الشهداء
وعطائهم يف سبيل أداء الواجب الوطني.
وكان س��مو الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،قد
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شهداء اإلمارات
هم ذكرانا
الوطنية وذاكرتنا
التاريخية

ألقى كلمة أمام الحضور ،قال فيها «يف تاريخ األمم
والش��عوب لحظات فخر واعت��زاز وأيام مضيئة يف
مسريتها الحضارية واليوم هو إحدى تلك اللحظات
الرباقة يف تاريخ اإلمارات ،ففي هذا اليوم يعرب أبناء
الوطن عام تفيض به نفوس��هم من مشاعر الحب
والوف��اء واإلكبار تجاه أبناء وطنهم ،مبا قدموه من
أعامل جليلة ،وتضحيات غالية ،لتكون راية الوطن
عالية خفاقة يف كافة الساحات وامليادين».
وأضاف سموه أن الوفاء تجىل يف أعمق صوره عندما
كتب ش��هداء الوط��ن بدمائهم الزكي��ة حكاية عز
ورفعة ،ودونوا رسالة حب للوطن تجلت مظاهرها
يف ميادين الواجب والحق ،وشكلت قيم الشجاعة
والبس��الة واالنتامء والوالء منطلقا ً لهم يف مواقفهم
النبيل��ة لل��ذود عن حم��ى الوطن ون�صرة الحق
ورفع الظل��م ،ولعل رمزية قصة استش��هاد البطل
س��امل سهيل خميس أول ش��هيد يف تاريخ اإلمارات
الحدي��ث مبا تحمله من دالالت وأبعاد وطنية ،مع
تضحيات إخوته اآلخرين ،ماثلة أمامنا ومحفورة يف
وجدانن��ا ،إال أن تاريخنا حافل بقصص البطوالت..
فآباؤن��ا وأجدادنا مل يقف��وا مكتويف األيدي يف وجه
الطامع�ين ،بل قاوم��وا وقاتلوا وضح��وا بأرواحهم
من أجل حرية ه��ذه األرض ..فالوفاء للوطن عند
اإلمارايت أغىل قيمة يف منظومته االجتامعية ،وهي
القيمة العليا التي نتوارثها.
وقال س��مو الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان «يف
مثل هذا اليوم من كل عام ،نلتقي قيادة وش��عبا ً،
بقل��وب مفعمة باالفتخار واالعتزاز ،مس��تحرضين
املواق��ف املرشفة لصف��وة من أبناء ش��عبنا الربرة

الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة ،مس��طرين أروع
صور التف��اين واإلق��دام والتضحية ...ص��ور كللت
هاماتن��ا جميعا بالعز والفخ��ر ،وأوقدت يف نفوس
شعبنا األيب روحا ً وطنية جديدة ...وأظهرت معدن
أبناء الوطن الطيب وأصالتهم ويقظتهم وحس��هم
الوطن��ي ،فأت��ت مواقفه��م أكرث صالب��ة وتالحامً،
فوقفوا خلف راية الوطن وقيادته الحكيمة».
وأضاف س��موه أنه يح��ق لنا يف هذا الي��وم أيضا ً
أن نفخ��ر بأهلنا ..أرس الش��هداء ،ليس فقط ألنهم
قدموا له��ذا الوطن أبطاالً عظ�ماء يقدرون قيمة
الوط��ن ويعرفون معنى التضحي��ة من أجله ،وإمنا
أيضا ً ألنهم نجحوا يف تنشئة أبنائهم ،أبناء اإلمارات
عىل قي��م الوفاء واالنتامء ،وله��ذا فإننا نضعهم يف
مكان��ة عالية ،تقدي��را ً واعتزازا ً مب��ا قدموه لخدمة
وطننا الغايل.
وقال س��موه :س��تظل سرية كل ش��هيد من شهداء
الوط��ن قص��ة بطولي��ة ت��روى ،يخلده��ا التاريخ
ومتجده��ا األجيال ،وتأخذ منها العرب ومعاين الوفاء
والتضحي��ة ...لقد رحلوا عنا بأجس��ادهم ،وظلت
أرواحهم الطاهرة ساكنة فينا ،نستلهم من إرادتهم
الحي��ة عزمية ال تتزحزح ،ومن وفائهم عش��قا ً أزليا ً
ل�تراب الوط��ن ..ومن ش��جاعتهم نس��تمد القوة
واإلرصار ملواصلة خطاهم لرفعة الوطن وعزته.
وخاطب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أرس
الشهداء قائالً «أقول ألرس الشهداء إن هؤالء ليسوا
أبناءكم أنتم فقط ،ب��ل أبناء كل بيت يف اإلمارات.
كلنا لنا حق فيهم ،كلنا نفتقدهم ،وكلنا نفخر بهم..
هؤالء هم أنبل من أنجب��ت اإلمارات ..ولهذا فإنه
من حقهم علينا أن نروي قصص بطوالتهم لألجيال

يوم الشهيد
يجسد قصص
ومآثر شهدائنا
دفاعًا عن احلق

القادمة ونتحدث عنهم بكل فخر».
وأش��ار سموه إىل انه عندما استش��هد أبناؤنا كانوا
ي��ؤدون واجبهم األخالق��ي ،فوقفوا مع الش��قيق
والصديق إلغاثة امللهوف ،وبس��ط الس�لام ،ورفع
الظلم ورد العدوان ..وتلك هي قيمنا األصيلة التي
غرسها زايد الخري يف هذه األرض الكرمية ،فتجذرت
يف نفوس أبناء الوطن ،وجسدوها تضحيات جليلة
ومآثر خالدة.
واختت��م س��موه الكلم��ة بالق��ول «احتفاؤنا بيوم
الشهيد ليس احتفاء بالرحيل ،بل بالخلود بدميومة
أرواح طاه��رة عن��د رب عظيم كري��م ،ومبواقف
البطولة التي ستبقى يف ذاكرة هذا الوطن العظيم،
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األخبار
الذي سيبقى مدينا ً لرجال عظام ،أبناء زايد وغرس
ي��ده الكرمية ..إنن��ا اليوم نش��عر بأرواحهم تظلل
س�ماءنا ،وس��تبقى أس�ماؤهم راية فخر ش��امخة
ترفرف عىل س��وارينا وتقول :كلن��ا نفديك ،بالدما
نرويك ،نفديك باألرواح يا وطن».
بعدها قام صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان وأصحاب الس��مو حكام اإلمارات بتفقد
واح��ة الكرامة الت��ي تضم مي��دان الفخر ونصب
الشهيد وجناح الرشف ،حيث استمعوا من الشيخ
خليف��ة ب��ن طحنون ب��ن محمد آل نهي��ان مدير
مكتب شؤون أرس الش��هداء لرشح حول مكونات
الواحة حيث يتميز ميدان الفخر مبساحته الواسعة
ويتخذ ش��كالً دائريا ً ويحيط به مدرج كبري يتسع
لنحو  1200ش��خص كام يوجد يف منتصف امليدان
بركة دائرية بعمق  15ملم.
فيام يتكون نصب الش��هيد من  31لوحا ً من ألواح
األملنيوم الضخمة التي يس��تند كل منها عىل اآلخر
رمزا ً للوحدة والتكاتف والتضامن.
واختتم أصحاب الس��مو الشيوخ جولتهم يف جناح
ال�شرف الذي يضم أس�ماء  196ش��هيدا ً من أبناء
اإلم��ارات البواس��ل الذين ضح��وا بأرواحهم فداء
للوطن نقش��ت أس�ماؤهم عىل قوال��ب حديدية
مصه��ورة من قطع املركبات واآلليات العس��كرية
التي اس��تخدمها حامة الوط��ن يف ميادين الرشف
والواجب.
وقد عرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل
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نهيان وأصحاب السمو حكام اإلمارات عن فخرهم
واعتزازهم بش��هداء الوطن الذي��ن قدموا حياتهم
الغالية يف س��بيل رفع��ة الوطن وإعالء ش��أنه بني
الدول واألمم ..مؤكدي��ن أن دولة اإلمارات بقيادة
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ،حفظه الله ،س��تخلد س�ير وبطوالت
ه��ذه الكوكبة يف وجدان وتاري��خ اإلمارات لتأخذ
منها األجيال املقبلة قيامً عظيمة يف االنتامء والوفاء
والبذل والتضحية التي جبل عليها أبناء هذه األرض
وورثوها من اآلباء واألجداد.

كام حيا س��موهم أرس الش��هداء الت��ي قدمت لنا
هذه النامذج الوطنية املخلصة من شباب اإلمارات
الذين تحلوا بالتفاين والبذل والعطاء مش�يرين إىل
أن وقفته��م املرشف��ة خلف أبنائه��م والفخر بهم
ومبا قدم��وه لوطنهم محل اعت��زاز وتقدير قيادة
وش��عب اإلمارات مؤكدين أن هذه األرس هي أهم
مكتس��بات الوطن يف مس�يرته نحو العال والرفعة
واملجد.

التقى أسر الشهداء

حممد بن زايد :يف كل حلظة نعرب عن فخرنا واعتزازنا بأبنائنا الربرة
ح��رص صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل
نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات
املس��لحة عىل االلتقاء بارس الش��هداء وتحيتهم عقب
انتهاء مراس��م االحتفاء بيوم الشهيد يف واحة الكرامة
بأبوظبي.
وتبادل س��موه االحاديث الودي��ة معهم وأطأمن عىل
أحوالهم وأوضاعهم ،وعرب سموه عن فرحته وسعادته
برؤيته��م وااللتق��اء به��م موجها لهم س��موه التحية

والتقدير واالكبار عىل مواقفهم االصيلة وما يحملونه
من مشاعر وطنية مخلصة.
واكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ألرس وذوي الشهداء ان دولة اإلمارات العربية املتحدة
بقي��ادة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه الله وكافة شعب اإلمارات
سيبقون دامئا سندا وعونا لهم ،مشريا سموه اننا يف كل
لحظ��ة نعرب عن فخرنا واعتزازن��ا بأبنائنا الربرة الذين

صنع��وا مجدا جدي��دا لوطنهم نس��تمد منهم القوة
والعزمية واإلرصار يف امليض بطريق الشموخ والعزة.
م��ن جانبهم اعرب ذووا الش��هداء وابناؤهم عن بالغ
سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
ال نهيان وبادلوا سموه مشاعر االعتزاز والفخر بأبناء
الوطن وجن��وده االوفياء الذين رضب��وا أروع األمثلة
يف التضحي��ة والفداء والعطاء يف س��بيل ان تبقى راية
الوطن عالية خفاقة .
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األخبار

يـــــوم ال�شـــــهــيد .......
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 ......عــز وفخــر وجمــد
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كلمات

يف يوم الشهيد

حممد بن راشد:

دماء شهدائنا الزكية حمفوظة يف صدورنا
وجه

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
ال مكت��وم نائب رئي��س الدول��ة رئيس مجلس
ال��وزراء حاكم ديب رع��اه الله كلم��ة عرب مجلة
«درع الوط��ن» ق��دم فيها تحية إج�لال وإكبار
أله��ل الفضل واملروءة وامل��كارم  ،أبناء اإلمارات
الذي��ن صدقوا م��ا عاه��دوا الله علي��ه وجادو
بأرواحهم نرصة للحق والوطن واألمة  ،وفيام ييل
نص الكلمة:

أيها املواطنون واملواطنات
الس�لام عليك��م ورحم��ة الل��ه وبركاته
والسالم عىل ش��هداؤنا والشفاء لجرحانا
والسالم لوطننا وشعبنا وأمتنا

أنن��ا اليوم نق��ف جميعاً يف يوم الش��هيد إجالالً
وإكب��ارا ً أله��ل الفض��ل وامل��روءة وامل��كارم ،أبناء
اإلم��ارات الذي��ن صدقوا م��ا عاهدوا الل��ه عليه،
وجادوا بأرواحهم نرصة للحق والوطن واألمة.
ونجتمع اليوم قادة وشعباً حول شهدائنا األبرار،
نحي��ي ذكراهم ،ونؤكد له��م أن دماءه��م الزكية
محفوظ��ة يف صدورن��ا ،وأن مق��ام ذويهم يف مقام
أبنائن��ا ،وأن الغايات الرشيفة التي استش��هدوا من
أجلها أمانة يف أعناقنا إىل يوم الدين.
ونتوجه اليوم بتحية االعتزاز والعرفان إىل قواتنا
الباس��لة وأجهزتنا األمنية وأجهزة الحامية واإلغاثة
املدنية ،مقدرين جهودها ويقظتها وتأهبها وسهرها
عىل أمن دولتنا ومواطنينا وضيوفنا وزوارنا.
واليوم ،نش�� ّد عىل أيدي ضباطن��ا وجنودنا وقد
زادنا دم الش��هداء إكبارا ً لهم ،ونقول لهم :ستظلون
قرة عني وطننا وش��عبنا ،واألسوة الحس��نة ألبنائنا
وبناتنا ،وقدوتهم يف العط��اء والوالء واالنتامء .لقد
صدقتم م��ا عاهدتم الله عليه ،وأوفيتم بالقس��م،
وحفظت��م رشف الجندية ،وأكدت��م بدماء زمالئكم
الش��هداء وأدائكم البطويل يف س��احات الدفاع عن
الح��ق ،أن وطننا ق��وي بأبنائه ،مني��ع بعطاءاتهم،
حصني بإخالصه��م وتضحياتهم .ونلتف اليوم حول
أرس ش��هدائنا األب��رار ،نحتضن أبناءه��م وبناتهم،
ونوايس أباءه��م وأمهاتهم وأزواجه��م وأرحامهم،
ويتواص��ل عهدن��ا معه��م برعايتهم والس��هر عىل
راحتهم .ونسأل الله عز وجل أن يعوضهم خريا ً عام
18
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صاحب صاحب السمو الشيخ
حممد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة
رئيس جملس الوزراء
حاكم دبي
فقدوا ،وأن يجزيهم أفضل الجزاء عىل حس��ن يقينهم،
ورباطة جأشهم ووطنيتهم ،وصربهم الجميل.
ونس��تذكر اليوم باعتزاز وفخر احتضان أبناء ش��عبنا
للشهداء وأرسهم ،يف أبلغ تجسيد لقوة هويتنا الوطنية
اإلماراتي��ة الجامعة ،ووح��دة األرسة اإلماراتية الكبرية،
وتضامنه��ا يف ال�سراء وال�ضراء ،وثباته��ا يف النوائ��ب،
وصالبتها يف مواجهة التحديات ،والتفافها حول قيادتها
يف املحن والشدائد.

أيها املواطنون واملواطنات

إن شهداءنا ال ينتظرون منا تكرمياً ألشخاصهم ،فقد
ف��ازوا بأعظم تكريم من املوىل ع��ز وجل ،وهم أحياء
عنده يرزقون .ينتظر الش��هداء من��ا أن نكرم أعاملهم

ونقت��دي بها يف أعاملنا .والقيمة الكربى ليوم الش��هيد
أن معاني��ه الس��امية تتج��اوز قيم��ة امل��وت العادي
لتصب��ح قيمة إنس��انية عظيمة تتلخص فيها أس��مى
آي��ات التضحي��ة والفداء ،عرب كل زم��ان ومكان .وهو
يوم مبارك بربكة الش��هداء ،وم�ضيء مبآثرهم ،وفياض
عىل كل أيام حارضنا ومس��تقبلنا بقيم العطاء والوفاء
واالنتامء وال��والء يف أعىل مراتبه��ا وأرشف مقاصدها
وأنصع صورها.
وأن��ا أعلم ي��ا أبناء وبن��ات وطني أن ه��ذه القيم
الس��امية متجذرة يف نفوس��كم ،وحي��ة يف ضامئركم،
وحارضة يف س��لوككم ،ألنها أصيل��ة يف ثقافتنا وتراثنا،
وراس��خة يف عاداتن��ا وتقاليدنا .فضل ش��هدائنا أنهم
وصلوا بها إىل الذرى ،وزادوها توهجاً وتجذرا ً وانتشارا ً،

وع��ززوا تواصلها بني األجي��ال ،وانتقالها من اآلباء إىل
األبناء واألحفاد.
وفضل الشهداء أيضاً أنهم باستشهادهم ويف يومهم،
ي�برزون أفضل ما فين��ا ،فنزداد توح��دا ً وثقة بالنفس
وتفاؤالً باملس��تقبل؛ ونزداد إخالصاً يف العمل ،واحرتاماً
للواجب ،والتزاماً مب��كارم األخالق .ونزداد حباً للوطن
وحرصاً عىل مصالحه وسمعته وتصميامً عىل امليض به
يف دروب النهضة والتقدم.
أش��كركم أبن��اء وبن��ات وطني ع�لى إحيائكم يوم
الش��هيد مبا يليق مبكانة الش��هداء وقيمة الش��هادة.
وأتوج��ه معكم بالش��كر والتقدير إىل والد الش��هداء
أخي صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولتنا حفظه الله ،عىل مبادراته الخرية وعطائه
املتواص��ل واحتضان��ه ش��هداءنا وش��مولهم برعايته
الكرمية .والشكر موصول ألخي صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل لقواتنا املسلحة ،ولسموه حسن العزاء بإخوانه
وأبنائه الشهداء ،والتقدير الهتاممه الشخيص بأرسهم
ومتابعته تنشئة أبنائهم ليكونوا خري خلف لخري سلف.
وأختتم بحمد الله الذي هدانا بهديه وأصطفى من
بيننا الشهداء وأكرم وطننا بهم ،وأسأله تعاىل أن يكتب
الش��فاء العاجل لجرحانا ،وأن يدي��م نعمه علينا ،وأن
يوفقنا ملا فيه مرضاته.

نتوجه
والعرف
الباسلة
وسهر

شهدا
منا تك
ألشخا
فازوا ب
من امل

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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كلمات

يف كلمته مبناسبة "يوم الشهيد"

حممد بن زايد:

قواتنا املسلحة الباسلة ترفع رايات العز بانتصاراتها
أكد

صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل
نهي��ان ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة يف كلمة وجهها عرب مجلة «درع الوطن» أن
األوطان تبنى بالتخطيط والعم��ل الجاد والتضحية،
وفيام ييل نص الكلمة:

تبنى األوطان بالتخطيط والعمل الجاد
والتضحية ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة
يف مسريتها املباركة كان هذا منهجها ،فالوطن
الذي بدأ خطواته الطموحة ،رفع مقامه الهمم
العالية والعمل املضني والتضحيات الكبرية،
هنيئا لنا أبناؤنا الشهداء الذين قدموا التضحية
الكربى لوطنهم وشعبهم وقيادتهم ،هنيئا لنا
شهدائنا الذين جادوا بأرواحهم لرفعة الوطن
وهنيئا لنا شجاعتهم وعطاءهم وبذلهم الغايل
والنفيس يف سبيل اإلمارات.
ان «يوم الشهيد» ،التي يصادف الثالثني
من نوفمرب من كل عام ،ميثل مناسبة عزيزة
عىل قلب كل مواطن إمارايت يعيش عىل هذه
األرض الطيبة ،التي نبذل يف سبيل حاميتها
الغايل والنفيس ،وال نرتدد أبدا ً يف التضحية
بالنفس من أجل صيانة أمنها واستقرارها.
ويع ّد هذ اليوم فرصة حقيقية نحيي خاللها
قصص ومآثر شهدائنا األبرار الذين نالوا
الشهادة دفاعاً عن الحق والواجب ،وإعال ًء
لقيم دولتنا الراسخة ،ويف مقدمتها التضحية
بالنفس يف سبيل حامية الوطن وسالمة أراضيه،
ومساعدة الشقيق ،وتقديم العون إليه ،ورفع
رسخها
الظلم والعدوان عنه ،وهي القيم التي َّ
القائد املؤسس الوالد  -الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،ط َّيب الله ثراه.
لقد كان قرار صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة -حفظه
الله -بأن يكون يوم الثالثني من نوفمرب من
كل عام يوماً للشهيد ،تعبريا ً عن االعتزاز
بتضحيات شهدائنا األبرار وما ميثلونه من قيم
الشجاعة واإلقدام والفداء ،وتأكيدا ً بأن الوطن
ال ينىس أبدا ً أبناءه الذين يضحون دفاعاً عنه
يف ساحات العز والرشف ويعملون من أجل
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صاحب صاحب السمو الشيخ حممد
بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبو ظبي
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة
رفعته وعزته .ومام ال شك فيه أن احتفاءنا بهذه
املناسبة املجيدة يؤكد اعتزاز قيادتنا الحكيمة ،
ممثلة يف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة -حفظه الله -وصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب
رعاه الله -وإخوانهام حكام اإلمارات ،بتضحياتأبناء الوطن ،وسعيها لتخليد هذه التضحيات يف
كل مواطن.
وجدان ِّ
إن االحتفاء بـ»يوم الشهيد» يك ِّرس فخر دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،قياد ًة وحكوم ًة وشعباً،
بتضحيات شهداءنا األبرار ،ويؤكد اعتزازها بهم
ومبا قاموا به من أعامل عظيمة ،ويعبرّ عن دعمها

ألرس الشهداء وذويهم ،وتقديرها لجهودهم
املخلصة يف تنشئة أبنائهم عىل قيم حب الوطن
والتضحية والفداء ،وستظل دولة اإلمارات تقدم
كل الدعم ألرس الشهداء وفاء من الدولة لهذه
التضحيات.
رشب شهداؤنا األبطال من آبائهم وأمهاتهم
لقد ت َ
ومن سري اآلباء واألجداد الذين نعتز بهم،
مفاهيم الوطنية ،والقيم واملثل التي تعيل الحق،
وتتلمذوا يف مدرسة «حب اإلمارات» ليخرج إلينا
جيل نفاخر به بني األمم.
ولعل احتفاءنا بـ»يوم الشهيد» الذي بات يوماً
خالدا ً يف تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة،
يع ّد فرصة حقيقية تتع َّرف فيه األجيال إىل ما

قدمه هؤالء الشهداء من تضحيات عظيمة وما
قاموا به من أعامل جليلة أسهمت يف رفعة مكانة
بالدنا ،وتحقيق مبادئها وأهدافها ،وتفعيل دورها،
وذلك يك تتعلَّم هذه األجيال كيف َّية التضحية من
يظل وطننا الغايل شامخاً مرفوع الرأس
أجل أن َّ
بني سائر األوطان واألمم ،ولقد أضافت تضحيات
شهدائنا البواسل إىل ذاكرتنا الشعبية الكثري من
القصص البطولية التي سنفخر ونحن نرويها
لألجيال القادمة ،كدليل عىل تالحم الشعب
وقيادته ،والتفاين يف خدمة الرتاب الوطني.
إن تأمل تضحية شهدائنا األبرار
بأرواحهم فدا ًء لهذا الوطن املعطاء،
يجعلنا نقف جميعاً يف هذا اليوم
التاريخي وقفة فخر واعتزاز
لقواتنا املسلحة الباسلة التي
ترفع رايات العز واملجد
بانتصاراتها وإنجازاتها
الوطنية واإلنسانية،
الذين
وأبطالها
يذودون عن حياض
الوطن ويرفعون رايته
عالية خفاقة داخل
البالد وخارجها ،وال
شك يف أن تزامن «يوم
الشهيد» مع احتفاالت
بلدنا الحبيب باليوم
الوطني من كل عام
يحمل يف طياته كل معاين
الوفاء لرجال صدقوا الله
والوطن والقيادة ما عاهدوا

عليه بأن تظل راية هذا الوطن خفاقة وبأن تكون
دولة اإلمارات العربية املتحدة واحة رخاء وازدهار
وأمن وأمان سندا ً وعوناً للشقيق والصديق.
إننا لن ننىس تضحيات شهدائنا األبرار ،وسيبقى يوم
 30من نوفمرب من كل عام ،يوماً خالدا ً يف تاريخ
دولة اإلمارات العربية املتحدة لالحتفاء مبن وهبوا
أ ر و ا حهم

فداء للوطن ،والذين سيبقون يف وجداننا
عالمة بارزة من عالمات الفخار الوطني لدولتنا
الحبيبة التي تأسست عىل أسس راسخة من
التالحم والتعاضد والتكاتف واإلخالص والوالء
واالنتامء ،املتجذرة يف نفوس أبناء اإلمارات.
رحم الله شهداءنا البواسل وأسكنهم فسيح
جناته مع النبيني والصديقني ،وجزى الله أهلهم
وذويهم خري الجزاء ،ونسأل الله ،عز وجل ،أن
يحفظ دولة اإلمارات العربية املتحدة قيادة
وشعباً ،من كل سوء ومكروه ،معاهدين وطننا
الحبيب وشعبه األيب وقيادته الحكيمة عىل
أن نبقى ما حيينا جنودا ً لهذا الوطن
نقدم التضحيات تلو التضحيات يف
سبيله ،سريا عىل خطى
شهدائنا األبرار.
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كلمات

يف ذكرى "يوم الشهيد"

سلطان القاسمي:
نعتز بهم وبعطائهم

سعود املعال:
نفخر بشهداء الوطن

تحي��ة عط��رة ألرس
الش��هداء يف يوم الشهيد
مؤكدا ً س��موه عىل الفخر
الذي يش��عر به سموه كام
يشعر به كل أبناء اإلمارات
بش��هدائهم الذي��ن قدموا
بأرواحه��م املثل األعىل يف
خدمة الوطن فأصبحوا يف
كل قل��ب صغ�يرا ً كان أم
كبريا ً رمزا ً للفداء والعطاء.
وأشار س��موه يف كلمته
بهذه املناسبة إىل أن أسمى ما يقدمه املرء لبالده هو أن يجود بروحه من أجلها وهو
ما يقدمه األبناء البواس��ل يف قواتنا املس��لحة الذين يعملون ب��كل التفاين واإلخالص
والوالء لبالدهم والذين نعتز بهم وبعطائهم ،ونشد عىل أياديهم فهم فخر األبناء وعز
البالد ودرعها القوي.
لنواصل معاً مسرية البالد القوية الراسخة نحو مستقبل أصبحنا منلك مفاتيح أبوابه.

لقد عربت مب��ادرة صاحب
السمو الش��يخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة حفظه
الل��ه بأن يك��ون الثالثون من
نوفمرب من كل عام يوماً خالدا ً
يف تاري��خ االم��ارات معربا ً عن
االج�لال والتقدي��ر لش��هداء
الوط��ن وألرسه��م وأبنائه��م
ووقفة تاريخية تس��تلهممنها
معاين الوالء والتضحيات للذود
ع��ن حي��اض الوط��ن وصيانة
املكتسبات الوطنية .
إننا نفخر اليوم قيادة وحكومة وشعباً بشهداء الوطن األبرار وما قدموه من تضحيات
 ،ونعرب عن اعتزازنا بأرس الش��هداء كنموذج وطني رس��خ روح املواطنة الصادقة ومعنى
التضحيات الذي قدمها أبناءنا يف القوات املسلحة الباسلة للدفاع عن الوطن .

حمد الشرقي :أرواح شهدائنا قناديل مضيئة
إن احتفاء دولة اإلمارات العربية املتحدة بيوم الشهيد
يف الثالثني م��ن نوفمرب ،وقبل يومني م��ن االحتفال بعيد
االتحاد ،ميثل مناس��بة ليذكّرنا جميعاً بأن األوطان ال تُبنى
دون تضحي��ة أو فداء ،وأن مثة رجاالً م��ن أبناء اإلمارات
ضحوا بأنفس��هم ليبقى وطنهم ش��امخاً رافعاً رأسه نحو
القمم الس�ماء ،وهم يس��تحقون من��ا كل تقدير وإكبار
وإجالل.
لق��د بات هذا الي��وم املبارك مناس��بة وطني��ة ،نك ّرم
فيه ش��هداء الوطن ونس��تذكر فيه بطوالتهم وتضحياتهم
وإخالصهم ووالءهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة.
لقد جاءت مش��اركة قواتنا مع قوات التحالف العريب
بقيادة اململكة اعربية السعودية لتؤكد أن أبناء اإلمارات
الذي��ن تربوا يف مدرس��ة زاي��د الخري ال ميك��ن أن يتوانوا رأيناهم يحيطون بأرس الش��هداء وأبنائهم منذ اللحظات
ع��ن حامية وطنهم وأمنه القوم��ي ،كام أنهم ال ميكن أن األوىل لس�ماع خ�بر االستش��هاد ،يش��دون م��ن أزرهم
يتقاعس��وا عن نجدة إخوة وأش��قاء لهم اس��تغاثوا بهم .ويخففون عنهم مصابه��م ،ومل تقف األمور هنا ،بل إنهم
ولقد كان األداء املرشف لقواتنا عىل أرض اليمن الشقيق ،تدافعوا للمشاركة يف الحمالت الرسمية واألهلية التي تم
وال يزال ،محط تقدير الجميع وإعجابهم بكفاءة جيش��نا إطالقها لرعاية أرس الش��هداء وأبنائهم .ولقد أثلجت هذه
وشدة بأس��ه .ومل تكن أرواح شهدائنا األبرار التي فاضت املشاعر الطيبة صدورنا ،إذ كانت دليالً عىل وحدة شعبنا
ووالئه لقيادته ووطنه.
هناك إال دلي ًال عىل إقدامهم وشجاعتهم.
ومل يكن س��ائر أبناء اإلمارات أقل بطولة ونخوة ،فقد
إن يوم الش��هيد هو يوم تكريم الرجال األوفياء الذين
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حمل��وا أرواحهم ع�لى أكفهم وبذلوا ال��روح رخيص ًة من
أجل أن تبقى راية اإلمارات مرفوعة وخالدة ،إننا ال ميكن
أن ننىس ما قدمه أبناؤنا البواس��ل من تضحيات ،وسنظل
مدينني لهم بفضلهم وبطوالتهم وش��جاعتهم ،تذكرنا بهم
مدارس��نا وساحاتنا التي ازدانت بأس�مائهم ،ويذكرنا بهم
غخوة ال يزالون يف س��احات اقتال عاه��دوا الله والوطن
والش��هداء أال تذه��ب دماؤه��م س��دى ،وتذكرن��ا بهم
مبادرات الرعاية الكثرية التي تكفلت رسياً وشعبياً بالقيام
بتوف�ير كل ما تحتاجه أرس الش��هداء م��ن رعاية اهتامم.
ويذكرنا بهم نصب الش��هداء الذي أقيم يف عاصمة الدولة
أبوظب��ي ليكون من��ارة لألجيال ،يذكرهم بأس��مى معاين
البطول��ة والتضحية يف س��بيل الوطن ،والوف��اء والعرفان
لشباب قدموا أرواحهم دفاعاً عن وطنهم.
ستظل أرواح شهدائنا البواسل قناديل مضيئة يف تاريخ
الوطن ،وس��يبقى علم اإلمارات شامخاً ما دام فيها رجال
أش��داء ال يهابون املوت ،نذروا أنفس��هم أن يكونوا حامة
الوطن.
رحم الله ش��هدائنا الربرة ،وحفظ أبناءنا املرابطني عىل
جبهات القتال وردّهم غلينا ساملني غامنني ،إنه نعم املوىل
والنصري.

حميد النعيمي :الوطن ال ينسى أبدا أبناءه
إن تخصيص يوم للشهيد يف الثالثني من شهر نوفمرب
من كل ع��ام تحتفل في��ه بالدنا بالش��هداء بنا ًء عىل
توجيهات صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئي��س الدولة « حفظه الل��ه» ،هو يوم للوطن
وصفح��ة ناصعة يف تاريخ الوطن وه��و يوم عز وفخر
وتوثيق لذكرى أبنائنا الش��هداء الذين وهبوا أرواحهم
لتظل راية دولة اإلمارات العربية املتحدة عالية خفاقة
وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن
وخارج��ه يف امليادين املدنية والعس��كرية واإلنس��انية
كافة.
قدمت اإلمارات الشهيد تلو الشهيد ،والوطن يزداد
ويزدان فخ��را ً وعزا ً بهم ،برجال صدقوا ما عاهدوا الله
عليه فق��د كان االخ�لاص رائدهم والصدق س��بيلهم
والوالء طبعه��م والعطاء والف��داء طريقهم ،نخبة من
أبنائنا ارتقوا شهداء رافعني راية الحق وعودة الرشعية
يف اليم��ن وال��ذود عن وطنن��ا الخليجي وقد س��طروا
بدمائه��م اروع صور النض��ال والتضحية وإن كل يوم
مير يف س��احات القتال هو جهاد يف سبيل الله وواجب

مقدس ورشف عظيم ورسالة جليلة.
إن دماء هؤالء الش��هداء الزكية التي س��الت خالل
تأدية الواجب ومساندة الحق والدفاع عن األشقاء هي
دماء طاهرة متثل املعنى الحقيقي للوفاء ملبادئ األخوة
الخليجية ونجدة األشقاء وتعد عنواناً للحرية والكرامة
و ان ابن��اء االمارات يعرفون معنى حب الوطن واالمن

واالمان واالستقرار وغوث املظلوم.
إن يوم الشهيد هو يوم فخر و اعتزاز وهي الذكرى
األس��مى يف تاريخ وطننا ي��وم تكريم األوفياء وتجديد
الوالء للوطن وصون العهد .إنه يوم يفيض باملشاعر و
نحن رافعني الهامات احتفاء ً بأبطالنا البواس��ل شهداء
واجب الحق والدين و االنسانية .
إن ي��وم الثالث�ين من نوفمرب م��ن كل عام يعرب عن
االعتزاز بتضحيات ش��هدائنا األبرار وما ميثلونه من قيم
الش��جاعة واإلقدام والف��داء وتأكيد أن الوطن ال ينىس
أبدا أبناءه الذين يضحون دفاعا عنه يف س��احات العز
وال�شرف ويعملون من أجل رفعته وعزته س��واء كانوا
مدنيني أو عس��كريني بحيث أصبح كل ش��هيد ملحمة
وطنية متكاملة س��تظل قدوة ونرباسا ألبنائنا وبناتنا يف
حب الوطن وعزته وأن هذا الوطن الغايل مهام قدمنا
له من أبنائنا وأنفس��نا ،ليس بكثري عليه ،فكل مواطن
يذود عن وطنه سينال إحدى الحسنيني ،إما ع ٌز ورشف
يف هذه الدنيا ،وإما شهاد ٌة يف سبيل الله تعاىل.

سعود القاسمي :الشهداء مصدر فخرنا واعتزازنا
إن ش��هداء الواجب وماس��طروه من مالح��م بطولية،
لهو خ�ير دليل عىل مدى تالحم أبن��اء الوطن مع قيادته
الرشيدة ،وإميانهم املطلق بأن هذه القيادة مبا أوتيت من
حكمة وحنكة سياس��ية ،ونهج متوازن يف تقدير املواقف،
ملا فيه خري دولتنا واس��تقرارها ،والحف��اظ عىل مقدراتها
ومكتسباتها ،لقد رضب أولئك األبطال أروع األمثلة حينام
ان�بروا بكل ما أوت��وا من قوة ،وصال��وا وجالوا يف ميادين
الوغ��ى ،من منطلق إميانه��م بأهمية الدف��اع عن الحق
ونرصته.
لق��د س��طر أبناؤنا الش��هداء بدمائه��م الزكية مالحم
بطولي��ة ،يف س��بيل العقي��دة واملب��ادىء ،ودفاع��اً ع��ن
املقدس��ات واألوطان ،وليأيت إخوة الش��هداء من بعدهم
ويكمل��وا ماب��دأه إخوانهم مستش��عرين ِعظَ�� َم ماقدمه
إخوانه��م م��ن قبلهم وليرضب��وا أروع األمثل��ة يف الفداء
والتضحيه والشجاعه التي اليعدلها مثيل.
إن الق��رار الس��ديد لقيادتنا الرش��يدة يف َص ِّد أعداء
الح��ق وإيقافهم عن��د حدِّهم كان له عظي��م األثر يف
نف��وس أبناء اإلمارات ،الذين آمن��وا وأيقنوا أن وقوفهم
إىل جانب أش��قائهم يف اليمن والدف��اع عنهم ،هو جزء
اليتج��زأ من منظومة الدفاع عن س��يادة دولتنا الحبيبة

والحفاظ عىل أمنها.
لقد برهن أبناء اإلمارات عن حبهم ووالئهم لقيادتهم
ووطنهم ،مبا اليدع مجاالً للش��ك أن كل ذلك جاء نابعاً
من اإلرث الذي ت��رىب عليه أبناء زايد الخري من املغفور
ل��ه بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان
طيب الله ثراه ،وواصل عىل نهجه أخي صاحب الس��مو
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  -حفظه
الله . -

إن ملحمة الفداء والتضحيات التي قدمها أبناء ش��عبنا
مل تقترص عىل الش��هداء ذواتهم ،بل تعدت ذلك واكتمل
العق��د الفريد باملواقف اإليجابي��ة والبطولية التي أبدتها
أُسرَ هم ،من ثبات وشموخ واعتزاز وكربياء ،لك ْون ُهم قدموا
فلذات أكبادهم فدا ًء للوطن وللقيادة الرش��يدة ،وال أَد َّل
عىل ذلك من اس��تعدادهم لتقديم املزيد من التضحيات
املتمثل��ة يف ج ُهوزيّ��ة جمي��ع أف��راد أرسه��م لاللتحاق
بإخوانه��م يف ميادي��ن الوغ��ى ،األمر ال��ذي أبهر جميع
املتابعني لهم ،وعك��س أروع األمثلة يف الفداء والتضحية،
وكل ذلك ليس باملستغرب عليهم فمن تخرج مدرسة زايد
الخري فإنه ال محالة الب ّد أن يكون مثاالً للفداء والتضحية.
ويف يوم الش��هيد يزداد يقيننا وإمياننا بأن للحق رجاالً
أش��اوس يذودون عن��ه ،وهؤالء الرجال ه��م مصدر عزنا
وفخرنا ،وهم الش��هداء الذين س��طروا بح��روف من نور
بطوالت المثيل لها س��تكتب مباء الذهب ،وستتغنى بها
األجيال القادمة ،ليكون ش��هداؤنا مصدر فخرنا واعتزازنا،
وليعكس��وا مبواقفهم ومواق��ف أهليهم الجس��ورة التي
أبدت رباطة الجأش وأعلنتها مدوي ًة حبنا لوطننا وقيادتنا
اليَ ْع ِدلُ�� ُه مثيل ،وصدق��وا حني رددوها ب��األرواح نفديك
ياوطن.
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كلمات

يف ذكرى "يوم الشهيد"
حمدان بن حممد:
سنحفظ دمائكم
وسنتمثل عطائكم

سلطان القاسمي:
هم عندنا مبنزلة
عزيزة

عمار النعيمي:
نالوا ببطولتهم شرف
الشهادة

س��تظل بيوت العزاء بالش��هداء حية يف ذاكريت تلهمني
وتقويني .فقد حولها آباء الش��هداء وأبناؤهم وأرسهم إىل
مجالس عز وكرامة تش��ع ببش��ارة الشهداء وقيم الشهادة،
وتنبض بح��ب الوطن وقيادته ،وتؤك��د للقايص والداين أن
وطننا الفخور بشهدائه ،قوي يف مواجهة التحديات ،وصلب
يف مواجهة األخطار ،وال يحني رأسه إال لله سبحانه وتعاىل.
يف يوم الش��هيد يتجدد عهدنا لوطنن��ا بأن نحفظ دماء
شهدائنا ،وأن نتمثل عطاءاتهم ،ونستلهم القسم الذي أوفوا
به ،ب��أن نكون مخلصني لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة،
ولرئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،وأن نضع أنفسنا
ومواهبنا يف خدمة بالدنا ،نحمي علمها واستقاللها وسالمة
أراضيها .نعادي من يعاديها ونس��امل من يساملها .والله عىل
ما نقول شهيد.

 إن التضحي��ة من أجل الوطن ٌ
رشف كبري ال يتدثر به إال
من يس��تحقه ومن يختاره الله ضمن شهداءه ،وكذلك هي
بالدنا تحتفي بيومٍ عزيز عليها ،تستذكر فيه سري جزء عزيز
وغ��ا ٍل من أبن��اء الوطن ،مل يبخل بتقديم روحه يف س��بيل
األرض والوطن.
نؤكد ألرس ش��هدائنا األب��رار ،ألبنائهم وأولي��اء أمورهم
الذين فقدوهم ،أنن��ا مثلكم ،فقدناهم ،وهم عندنا مبنزلة
عزيزة ال نقارنها بأية منزلة أخرى
ه��م أبنائن��ا الذين تقدم��وا الصفوف ليحم��وا بالدهم
وأهله��م وأبنائهم ووطنهم ،لذلك هم يف أغىل مكان عندنا
ألنه��م أغىل ما عندهم ليحقق��وا لوطنهم ومينحوهم هذه
الحياة الطيبة.

إن الكلامت تقف حائرة أمام التضحيات الجليلة لشهداء
اإلم��ارات ،الذي��ن قدموا أرواحه��م الزكية ن�صر ًة لدينهم
ووطنه��م وأش��قائهم ،وأرخصوا دماءه��م الطاهرة رافعني
أجل املالحم الوطنية
راية املجد والعزة والكرامة ،مسطرين ّ
بإقدامه��م وش��جاعتهم يف الدف��اع عن الدي��ن واألوطان
واألبري��اء ،ونال��وا ببطوالتهم أعظم رشف ميك��ن أن يناله
اإلنسان عىل وجه األرض ،وهو رشف الشهادة يف سبيل الله،
الذي يتسامى عىل كل الجراح واألحزان ،ويداوي آالمنا عىل
فق��دان األحبة ورحيلهم ،ويوايس أه��ايل األبطال ،وآباءهم
وأبناءهم وإخوانهم ،زارعاً يف نفوس��هم أرقى مشاعر الفخر
واالعتزاز ،بش��هدائهم أبناء زايد الخري والعطاء ،الذي أسس
منهج اإلنسانية ونرصتها والدفاع عنها.
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حممد الشرقي:
ما قدموه عطاء
عظيم

الش��هداء هم خري م��ن يعطي املث��ال والقدوة يف حب
الوطن والتضحية يف س��بيله ،ونحن إذ نتذكر يف هذا اليوم
املجيد شهداءنا الربرة وندعو لهم بالرحمة واملغفرة ،نقول
لهم ،وهم ال شك يسمعوننا ألنهم أحياء كام وعدهم ربهم:
إن م��ا قدمتموه لوطنك��م عطاء عظي��م ال يعادله عطاء،
فالجود بالنفس هو غاية الجود والبذل.
لقد ش��اءت إرادة الله أن تفقد دولة اإلمارات مجموعة
م��ن فلذات أكباده��ا يف العامني املاضي�ين وهم يخوضون
معارك العزة والرشف ،وش��اءت إرادة الله كذلك أن يكون
استش��هادهم بداية صفحة جديدة من صفحات اإلمارات
الخال��دة ،فباستش��هادهم ،زاد التالحم بني أبن��اء اإلمارات
جميعاً ،وظهروا جميعاً ،قيادة وش��عباً ،كأوالد أرسة واحدة،
وكانوا كام جاء يف الحديث الرشيف مثل «البنيان املرصوص،
يشد بعضه بعضاً».

راشد املعال:
سطروا مالحم
اجملد واخللود

حممد بن سعود:
مآثرهم ستبقى
نرباسًا

يف يوم الشهيد يف الثالثني من نوفمرب امتزجت
اإلرادة والتضحية والوالء بدماء الش��هداء األبرار
الطاهرة وس��جل أبن��اء اإلمارات موقفا ً وس��ج ًال
وطنيا ً عرب عن إرادة فذة يتمتع بها أبناء اإلمارات
الذين س��طروا مالحم املجد والخل��ود دفاعا ً عن
وطنه��م ومكتس��باتهم وع�بروا م��ن خاللها عام
يجول يف نفوسهم من محبة وإخالص لهذا الوطن
وقيادته الرش��يدة ورفعوا رايات الع��ز والكرامة
يف ميادي��ن القتال  ،ونبض��ت القلوب بنبض حي
خالد ،وجس��دت معاين سامية ،وعربت عن تربية
وطنية تنشد نشيد الوطن .
إن احتفاءنا اليوم بيوم الش��هيد هو مناس��بة
وطنية تعرب عن فخرنا واعتزازنا بأبناء الوطن.

إن تضحيات ش��هداءنا التقدر بثمن ،فمن يحمل روحه
ع�لى راحته ويتقدم مليادين الوغى دفاعاً عن وطنه وصوناً
للحق��وق فإن ذل��ك البد أن يك��ون محل إكب��ا ٍر وإعظام
وتقدير ،وهو ما تجىل يف تخصيص يومٍ للشهيد نستذكر فيه
مآثر الش��هداء وبطوالتهم وتضحياتهم ،ونقف مع أرسهم
وذويهم مجددين لهم عهدنا بأننا لن ننىس ش��هداء الوطن
وتضحياتهم الج ّمة.
فآمثر ش��هداء الوطن س��تبقى نرباس��اً ملن يأيت خلفهم،
ومبعث فخر لذويهم ،مؤكدا ً أن تضامن ذوي الش��هداء مع
القيادة الرش��يدة يعكس التناغم بينه�ما ،وصدق اإلنتامء
والوالء للوطن وللقيادة وكل ما من شأنه أن يسهم يف حفظ
مقدرات ومكتسبات إماراتنا الحبيبة.
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كلمات

يف ذكرى "يوم الشهيد"
سلطان بن زايد:
نحتفي اليوم بشجاعتهم وبسالتهم

طحنون بن حممد:
خطوا أسماؤهم بدمائهم الزكية

الشهداء هم النجوم الساطعة يف سامء الوطن  ..خالدون مدى الدهر  ..رافعون ر ِ
ايات
املج��د والتضحية والبطول��ة  ..أبطال َجادُوا بأرواحهم الطاه��رة الزكية يف ميادين الحق
والواجب  ..هم جنودنا البواسل الذين سلكوا دروب العزة والكرامة واإلباء .
نُك ِّرم اليوم ،ش��هدا َءنا البواسل ،ونحتفي بشجاعتهم وبسالتهم وعزميتهم وتضحياتهم،
ش��هدا َءنا الذين لَ ُّبوا ندا َء الواجب يف س��بيل رفعة وع ّزة دولة اإلمارات العربية املتحدة
التي تسري عىل خُطى بانيها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيَّب الله ثراه،
يف مساندة الشقيق والصديق يف قضايا الحق والكرامة.

  أن ه��ذا اليوم هو مناس��بة عظيم��ة يف تاريخ دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ألنه
يحف��ظ يف ذاكرتها أولئك الرجال الذين قدموا أروع األمثلة وأصدقها يف تقديم أرواحهم
فداء للوطن خطوا أس�ماؤهم بدمائهم الزكية عىل صفحاته الخالدة وس��تبقى ذكراهم
تضيئ دروب الفخر والعزة والكرامة.
    أن االحتف��اء به��ذا اليوم يؤكد أن ش��عب وقي��ادة هذا الوطن العزيز لن ينس��وا
التضحي��ات التي قدمها أبناؤه يف س��احات ال�شرف والعزة و الكرام��ة للدفاع عن أمنه
واستقراره و لتظل راية الوطن خفاقة عالية.

هزاع بن زايد:
نحيي مآثر الشهداء األبرار

سيف بن زايد:
هم القوة احلقيقية

نقف اليوم بإجالل يف «ميدان الفخر» أمام «نصب الشهيد» يف «واحة الكرامة» التي
أرادها صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ،فضاء حياً ومتعددا ً ،نحيي من
خالله مآثر الشهداء األبرار ،ونستعيد تلك اللحظات الغالية ،فإننا يف الوقت نفسه نعيش
تضحيات الش��هداء واقعاً نراه متجلياً أكرث فأكرث يف مشاعر الوحدة الرائعة التي يعيشها
جميع أبناء اإلمارات ،ويش��اركهم فيها املقيمون عىل أرض الدولة ،تقديرا ً للدور البطويل
ش��كل من
ّ
كل
الذي قام ويقوم به أبناء قواتنا املس��لحة نرصة للحق وإعالء لرايته أمام ّ
أشكال العدوان والظلم والفرقة والتشتيت.

ش��هداء الوطن ستظل أس�ماؤهم محفور ًة مع الرعيل األول من بناة الوطن يف سجل
ال�شرف لتاريخ دولتنا ،هذه الدولة التي تقف بصالبة إىل جانب األش��قاء يف الدفاع عن
الحق ونرصة املظلوم ،من أجل السالم وخدمة العروبة واإلسالم.
أن الرثوة ليس��ت ثروة املال بل هي ثروة الرجال ،فهم القوة الحقيقية التي نعتز بها
جميعاً ،وهم الزرع الذي نتفيأ ظالله ،والقناعة الراسخة بهذه الحقيقة هي التي وجهت
كل الجهود يف بالدنا لبناء اإلنس��ان وتس��خري الرثوات التي م ّن الله بها علينا لخدمة أبناء
هذا الوطن املعطاء.

26

| العدد  | 539ديسمرب | 2016

أمل القبيسي:
يومًا للفخر واحملبة

حمدان بن زايد:
تسابقوا لنيل الشهادة

إننا نعيش لحظات وطنية مهمة تؤكد أننا كلنا فداء لوطننا وقيادتنا وأن البيت متوحد
صفا واحدا للذود عن وطننا الحبيب وحاميته من أي حاقد أو مرتبص»
ان يوم الشهيد تحول اىل يوم فخر ومحبة ومبشاركة جميع أبناء الدولة فالكل عىل قلب
رجل واحد يعربون ويسطرون أروع القصص يف حب بالدهم.
تحية إجالل وتقدير لكل أم وأب وزوجة وابن وابنة يف هذا اليوم ملا سطروه من دروس
يف الثبات والعطاء والوطنية والتالحم ونكران الذات وإعالء مصالح الدولة العليا وقيمها.

نعتز بش��هداء الوطن وأرسهم عىل ما أبدوه من ش��جاعة وتضحيات سجلت لهم يف
امليادين وس��احات الرشف  ..وهؤالء الشهداء هم الذين يسطرون بدمائهم مالحم املجد
والبطولة من أجل السالم وإعالء راية الوطن ورفعته.
إن ش��عب اإلمارات يقدم يوما بعد آخر منوذجا يحتذى يف التالحم والتامسك الوطني
خصوصا وأن الش��عب كله يقف خلف قيادته وأصدق دليل عىل ذلك ش��هداؤنا األبرار
الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وتسابقوا لنيل الشهادة أرشف املقاصد».

منصور بن زايد:
ستظل سريهم عالمة مضيئة

يف ه��ذا اليوم ،الذي تُعليِ فيه قيادتنا وأبناء ش��عبنا من قيم التضحية والفداء ،نقف
إجالال وتقديرا وإكبارا لكوكبة ش��هدائنا األبطال ،الذين ل ّبوا نداء الواجب ،وبذلوا الدماء
وهي زكيّة ،وجادوا باألرواح وهي غالية؛ فداء للوطن ،وصونا ألمنه وسيادته ،ودفاعا عن
نظل أوفياء لدمائهم ،راعني ألرسهم ،مفتخرين بتضحياتهم،
أرضه وقيمه ،ونعاهدهم أن ّ
تظل ِس�َي�رَ َهم العطرة عالمة مضيئة يف تاريخ الدولة ،وسجال بطوليا مرشفا ،خالدا يف
وأن ّ
الوجدان ،وحارضا يف ذاكرة األجيال.

عبداهلل بن زايد:
خالدين يف ذاكرة الوطن

لق��د عمقت تضحيات أبن��اء اإلمارات من تالحم أبنائه��ا وزادت من الوعي والثقافة
الوطنية مبفاهيم الش��هادة ومكانة الش��هيد ،وأهمية أداء الواج��ب تجاه الوطن ،األمر
الذي نلمسه اليوم من مشاعر العزة والفخر التي متأل نفوس اإلماراتيني احتفا ًء بالشهداء
الذين جادوا بأرواحهم ،ضاربني بش��جاعتهم وإقدامه��م أروع األمثلة ،خالدين يف قلب
وذاكرة الوطن وتاريخ األمة.
يأيت يوم الش��هيد ليؤك��د للعامل كله أن اإلمارات ال تنىس تضحي��ات أبنائها ،وتبادلهم
الوفاء بالوفاء والعرفان بالعرفان ،يف ملمح أصيل من قيمها الوطنية،
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كلمات

يف ذكرى "يوم الشهيد"
معايل حممد البواردي :شهداؤنا جنوم مضيئة يف سماء الوطن
يف هذا اليوم وكل ي��وم أوجه تحية ممزوجة بالفخر
والعرف��ان ألم الش��هيد وأب الش��هيد وأرسته ،وأش��يد
بدوره��م املح��وري يف تربي��ة وإيج��اد من��اذج بطولية
مرشفة ،نش��يد بهم ونشد عىل أياديهم متضامنني معهم
قلباً وروحاً ،ش��هداؤنا األبطال ه��م أبناء الوطن وأبناؤنا
كلنا ،وكلن��ا يف اإلمارات أرسة واح��دة وبيت متوحد يف
مواجهة التحديات والدفاع عن الوطن ،متوحدين بقوة
تالحمنا وتكاتفنا ،بقادتنا وقيادتنا الرشيدة وشعبنا الويف
املعطاء.
يوم الش��هيد ،مناسبة وطنية عظيمة نعاهد فيها الله
والوطن وقيادتنا الرشيدة مبواصلة مسرية البناء والعطاء
له��ذه األرض ،ونعاه��د أرواح ش��هداؤنا ب��أن دمائهم
الطاه��رة وتضحياتهم الجليلة س��تظل قالئد عز وفخر
ورشف تزي��ن صدر الوطن وتزي��ده منعة ورفعة وقوة،
أرواح شهداؤنا حصن حصني وسياج منيع لإلمارات.
أن هذه املناس��بة تعزز يف نفوسنا جميعاً قيم الوالء
واالنتامء للوطن والعطاء يف سبيل املحافظة عليه وعىل

مقدراته ومكتسباته وإنجازاته ،وقد ترجم أبناء اإلمارات
األوفياء والؤهم بانضاممهم يف صفوف الخدمة الوطنية
ضارب�ين أروع األمثلة عىل حب الوط��ن والتضحية من
أجل إعالء شأنه ورايته.
أن يوم الشهيد هو نرباس لتضحيات أبطالنا الشهداء
ومبع��ث فخر لنا نباه��ي بهم األمم ك�ما قال صاحب

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله»( :إن األمم
إمنا تكرب ببطوالت أبنائها وتخلد يف التاريخ بتضحياتهم،
فبتضحيات شهدائها تبني القوة واملجد والفخر لألجيال
الحارضة والقادمة ..فتمتلئ أنفسهم عزة وكربياء وكرامة
بني األمم فيباهون بهم اآلخرين ويسجلون يف صفحات
من ن��ور أعامله��م البطولي��ة ومبادراته��م القتالية يف
ساحات الوغى ..سيظل الثالثون من نوفمرب من كل عام
نرباساً هادياً لتضحيات أبنائنا).
ش��هداؤنا األب��رار نج��وم مضيئة يف س�ماء الوطن ال
تنطفئ ،تن�ير الدرب مبعاين التضحي��ة والبطولة والوالء
والوف��اء والعط��اء ،ش��هداؤنا األبطال  ..اإلم��ارات بكم
تفتخر ..ونحن بكم نفتخر ورايتنا تعلو وتس��مو خفاقة
عالية بني األمم ،وس��نظل نذكر تضحياتهم بكل إخالص
وفخ��ر داعني الله الع�لي القدير أن يتغمدهم بواس��ع
رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقني والش��هداء واألبرار
وأن يسكنهم فسيح جناته.

سعادة مطر الظاهري
وكيل وزارة الدفاع

الفريق الركن جمعة البواردي
مستشار نائب القائد األعلى للقوات املسلحة

إن ش��هداء اإلمارات األبرار وإن رحلوا بأجسادهم وس��بقونا يف نيل رشف الشهادة
العظيم وفا ًء للوطن ،وه��و رشف ال يضاهيه رشف ،يعطي صاحبه منزلة تعادل منزلة
األنبي��اء والصديقني عن��د املوىل عز وجل ،فإنه��م أحياء بيننا يتنفس��ون حب الوطن
ويعيش��ون يف وجداننا وس��تظل ذكراهم باقية يف قلوبنا ويف قل��وب جميع أبناء هذا
الوطن األوفياء مبا رس��خوه من قيم الشجاعة والتضحية واإلقدام والفداء،يك تظل راية
دول��ة اإلمارات العربية املتحدة مرفوعة ش��امخة.كام س��يظل هؤالء الش��هداء األبرار
مص��در الفخر واإللهام لألجي��ال الحالية والقادمة ،والق��دوة والنموذج املرشف ألبناء
الوط��ن جميعاً يف حب الوطن والوالء له .وس��تظل تضحياتهم متثل النرباس الذي ينري
دروب األجيال املتعاقبة نحو العزة والكرامة والعطاء لهذا الوطن الغايل.

إن يوم الش��هيد الذي مير علينا هذا العام ،يحمل بع��دا ً جديدا ً واتجاهاً آخر ،فيوم
الشهيد غدى يوماً وطنياً يتشارك احتفاله كافة أطياف املجتمع  ،فصار الحدث تظاهرة
وطنية.
إن قيادتن��ا الرش��يدة مل ترتك ذكرى يوم الش��هيد لتكون حدثاً عاب��را ً ،وإمنا هو يوم
وطن��ي مضيئ ومض��اف إىل أيام وتاريخ دولتنا ،فهي الذكرى التي س��تظل يف القلوب،
فق��د بادرت إىل جانب كافة مبادراتها الس��اعية إىل التالحم والرتابط الوطني ،والرامية
دوم��اً إىل الوحدة والتعاضد بينها وبني الش��عب إلقامة نصب الش��هداء ،ليكون رصحاً
يخل��د تلك التضحيات ألبناء الوطن األبرار ،يتذك��ر مناقب أصحابه كل من عرب املكان
من مواطنني وزوار.
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الفريق الركن حمد الرميثي :نستحضر بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداؤنا األبرار
يف تاريخ دولتنا الفتية أيام رشف وفخر واعتزاز ،تعلو فيها
الهمم واإلرادة الوطنية عالياً لتعانق عنا َن الس�ماء ،وتسطر
بحروف من نور أبجديات الش��جاعة واملجد ،ويوم الشهيد،
ال��ذي يوافق الثالثني من نوفمرب من كل عام ،هو واحد من
أهم هذه األيام ،فهو رمز لتضحيات ش��هداء قواتنا املسلحة
األبرار ،الذين استش��هدوا دفاعاً عن حمى ومكتسبات دولة
اإلم��ارات العربية املتح��دة ،ودول مجل��س التعاون لدول
الخليج العربية وأمتنا العربية واإلس�لامية يف وجه من يريد
لدولنا وملجتمعاتنا أن تكون ساحات للفوىض.
إن مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهي��ان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة،
حفظ��ه الله ،بأن يك��ون يوم الثالثني م��ن نوفمرب من كل
عام يوما للش��هيد كان تعب�يرا ً وطنياً عميق��اً عن االعتزاز
بتضحي��ات ش��هدائنا األبرار وم��ا ميثلونه من قي��م الوالء
واالنت�ماء والش��جاعة واإلق��دام والفداء وتأكي��دا ً عىل أن
الوطن ال ينىس أبدا أبناؤه الذين يضحون دفاعاً عن سيادته
الوطنية ومكتس��بات شعبه الويف يف ساحات العز والرشف

ويعملون من أجل رفعته وعزته.
يف ه��ذا اليوم ،نس��تحرض ب��كل فخر واعت��زاز وتقدير
تضحيات ش��هداء القوات املس��لحة األبرار الذين س��طروا
صفحة خال��دة يف تاريخ وطننا الغايل ،س��تتناقلها األجيال
جيل بعد جيل ،ألنها تعرب عن مرحلة فاصلة يف تاريخ دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،انترصت فيها ملبادئها وثوابتها.
إن حالة التضامن غري املسبوقة من جانب جميع فئات

املجتمع مع أرس وذوي الش��هداء أكدت اس��تثنائية شعبنا
ال��ويف ،فقد وح��دت دماء ش��هدائنا الزكية مش��اعر أبناء
اإلمارات بجميع مكوناتها يف مش��هد يعكس عمق العالقة
القوية بني ش��عب اإلمارات وقيادته الرش��يدة ،وتبدو فيه
اإلم��ارات كلها كأرسة قوي��ة متضامنة ومتامس��كة ضمن
«بيت متوحد» ،وتتجس��د ع�لى أرض الواقع معاين البيت
اإلمارايت بقيمه وأصالته ،والذي يتشارك فيه أبنائه االحزان
واالف��راح ،ويتوحدون يف مواجهة أية تحديات قد تنال من
أمن وطنهم واستقراره أو تؤثر عىل منجزاته.
لقد عرب ذوو الش��هداء عن فخرهم بفقدانهم لفلذات
أكباده��م ودعمهم لقيادتنا الرش��يدة الت��ي مل تألوا جهدا ً
للدفاع عن مبادئ الحق والرشعية .كام قدم أبناء اإلمارات
ملحمة حقيقية تعرب عن االنتامء الوطني العميق والوفاء
للوطن واالس��تعداد للتضحية بكل غال ونفيس يف س��بيل
الدف��اع عنه ،وجع��ل علم اإلم��ارات عالي��اً خفاقا يف كل
امليادي��ن ،بل وتنافس��وا في�ما بينهم من أج��ل االلتحاق
بأبطال القوات املسلحة.

الفريق الركن عيسى املزروعي
نائب رئيس أركان القوات املسلحة

اللواء الركن سيف املسافري
رئيس هيئة العمليات

إن دماء الشهداء الزكية مل ولن تذهب سدى ،ألنها سالت يف ميادين الحق والواجب،
دفاعاً عن قضية عادلة وهي الوقوف بجانب الحق والدفاع عن الرشعية ،واالس��تجابة
لدع��وة دولة ش��قيقة يف وقت تعرضت فيه ملخاطر جس��يمة عىل أمنها واس��تقرارها
ووحدتها.
نقف وقفة إجالل واحرتام ملا قدمه شهداء الوطن األبرار ،مثمنني تضحياتهم الخالدة
التي ستظل معيناً ال ينضب ،نتعلم منه قيم الوالء واالنتامء والتضحية والفداء والدفاع
عن الوطن والذود عن حياضه بكل غال ونفيس ،لقد لبى ش��هداؤنا األبرار نداء الوطن
والقيادة الرشيدة ،مؤكدين أصالة شعبنا الويف الذي يلتف حول قيادته ويصطف حولها
يف كافة الظروف.

إن شهداءنا األبطال هم اليوم يف عليني" ،فرحني مبا آتاهم الله من فضله" ،وكأين بهم
ينظرون إلينا من عليائهم نظرة ملؤها الفخر واالعتزاز مبا يشهدونه من تكريم رسمي
وش��عبي ،هم وأرسهم وذووهم ،فش��يوخنا الكرام وس��ائر القادة واملسؤولني كانوا يف
طليعة من شارك يف تشييع أبطالنا إىل مثواهم األخري ،ويف طليعة من وقف إىل جانب
أرس الشهداء ،وكان منظر احتضان شيوخنا الكرام ألبناء الشهداء وحدبهم عليهم بليغاً
ومؤثرا ً ،تعجز الكلامت عن وصفه.
والي��وم س�يرى العامل كله كيف س��تتحول «واحة الكرام��ة» إىل رصح يجمع قلوب
اإلماراتيني جميعاً ،رصح يحيون فيه ذكرى ش��هدائنا ويسرتجعون فيه سريتهم العطرة،
رصح يجددون منه الوالء واالنتامء للقيادة والوطن.
| ديسمرب  | 2016العدد | 539

29

كلمات

يف ذكرى "يوم الشهيد"
اللواء الركن طيار إبراهيم العلوي
قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي

اللواء الركن سامل هالل
مساعد رئيس األركان لالحتياط

لقد خ ّط ش��هداء اإلمارات يف تاريخ دولتنا سطورا ً من الع ّزة والكرامة يحكون فيها
قصة ورثوها عن آبائهم جعلتهم رمزا ً من رموز التضحية والفداء؛
قصة املجدّ ،
ألبنائهم ّ
ويف هذا اليوم املجيد ،يوم الش��هيد الّذي قرر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله -أن يكون يف  30من نوفمرب من كل عام عرفاناً
بالتّضحيات التي قدمها أبناء الوطن الربرة لتبقى راية اإلمارات العربيّة املتحدة عالية
خفّاقة ،ال يسعنا إلاّ أن نجدّد العهد عىل أن نسري عىل خطا هؤالء األبرار الذين رسموا
حب الوطن واالنتامء لرتابه
يف نفوس��نا بدمائهم الطّاهرة مثاالً يحتذى يف التّعبري عن ّ
وظلوا أحياء يف قلوبنا يتنفّسون معنا عزة وكربياء.

لق��د كانت البطوالت التي س��طرها أبن��اء اإلمارات يف جبهات القت��ال مصدر فخر
واعتزاز لجميع أبناء القوات املسلحة الذين باتت أقىص أمنياتهم أن يلتحقوا بإخوانهم
يف تل��ك الجبهات ،ومل يزدهم استش��هاد كوكب��ة من زمالئه��م إال إرصارا ً وعزمية عىل
مواصلة مس�يرة الدفاع عن دولتن��ا الحبيبة وقضاياها العادلة ،وتلك عظمة الش��هداء
الذين يتحولون إىل منارة مضيئة وملهمة ملن بعدهم .مل يكن استشهاد أبنائنا عىل أرض
اليمن الشقيق أمرا ً عادياً ،فاإلماراتيون جميعاً ،وبرغم الحزن الذي أصابهم ،أثبتوا قدرا ً
كب�يرا ً من القوة والصالبة ورباطة الجأش والتالح��م الوطني ،ووقفوا جميعاً إىل جانب
ذوي الشهداء .وتحولت خيم العزاء إىل خيم مبايعة ووالء للوطن وقيادته.

اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي
رئيس هيئة اإلمداد

اللواء الركن سامل اجلابري
رئيس هيئة اإلدارة والقوى البشرية

لقد كان مام خفف أحزان أرس الشهداء وأبنائهم ما شهدوه من تعاطف معهم ،وما
أولتهم القيادة من اهتامم ورعاية عىل مختلف املس��تويات ،وكان "يوم الشهيد" الذي
أمر به س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة القائد
األعىل للقوات املس��لحة ،حفظه الله ،خري ما يجس��د تكريم الدولة لش��هدائنا الربرة
خاصة ،وأبناء القوات املس��لحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عموماً ،الذين نذروا
أنفس��هم منذ التحاقهم بالس��لك العس��كري للدفاع عن وطنهم والنضال من أجل أن
تبقى راية دولتنا الحبية خفاقة يف كل مكان.

اليوم يس��طر أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة مالحم فخر جديدة يف كل مهمة
يُندب��ون إليه��ا ،ويف أي مكان ،تحقيق��اً ملصالح دولتهم العليا ،وما استش��هاد عدد من
أبنائنا الربرة عىل أرض اليمن إال خري دليل عىل ذلك .إذ مل يكن لدولة اإلمارات العربية
املتح��دة إال تلبية النداء لنجدة األش��قاء اليمنيني ونرصتهم .فكانت ش��جاعة جنودها
وبطوالته��م محل تقدير العامل وانبهاره ،فقد رأى الجميع فيهم رجاالً ال يهابون املوت،
يخوضون أقوى املعارك وأرشس��ها بصرب وعزمية .وقد اصطفى الله ،عز وجل ،إىل جواره
كوكبة استشهدوا يف سبيل الدفاع عن كرامة اليمن وعروبته.
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اللواء الركن بحري إبراهيم املشرخ
قائد القوات البحرية

اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون
رئيس هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية

لقد تجلت أسمى صور الوفاء يف مواقف أمهات الشهداء وآبائهم ،فقد رضبوا أروع
األمثل��ة يف الصرب واالحتس��اب ،ويف إعالء الواجب الوطني ف��وق كل يشء .وأكد اآلباء
واألمهات أنهم عىل اس��تعداد لتقديم املزيد من أبنائه��م يف ميدان البطولة والرشف.
وحتى أبناء الش��هداء الذي��ن تجري منهم وطنيتهم مجرى ال��دم ،مل متنعهم أعامرهم
الصغ�يرة أو طفولتهم الغضة من اإلحس��اس بال�شرف الذي ناله اآلب��اء ،وأعربوا عن
اس��تعدادهم إلكامل مس�يرة الشهداء والس�ير عىل دربهم .وكان العامل يحبس أنفاسه
انبه��ارا ً حين�ما يرى أطفاالً يف عمر الزهور يحملون ه��ذا الوعي وهذا اإلميان برضورة
التضحية من أجل ع ّز الوطن ورفعته.

مت��ر علينا اليوم من جديد ذكرى يوم الش��هيد ،الذكرى الت��ي أصبحت يف تاريخ دولتنا
حدثاُ وطنياً خالدا ً ،يس��تذكر فيه الوطن قبل الجميع أرواحاً ضحت من أجله مدافع ًة عن
الحق وعن واجب وجب تأديته نحوه ،وهو حاميته من كل عابث تعبث به نفسه من أن
ينال ش�برا ً من أراضيه ،أو فضاءا ً من سامئه ،أو مجرى من قنواته وبحاره ولو جزءا ً يسريا ً
ليعيث به وبالعباد ...الفساد.
إن ي��وم الش��هيد الذي أضحى يوماً فاص ًال يف تاريخ دولتن��ا الحديث مل يكن ليخلد لوال
تل��ك الكوكبة الطاهرة التي قدمت أرواحها عىل كفوف التضحية والفداء من أجل الوطن
وسالمته.

اللواء الركن صالح العامري
قائد القوات الربية

العميد الركن مبارك اجلابري
رئيس هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

يف هذا اليوم نتذكر أبنائنا الذين استش��هدوا يف اليمن ،الذين جادوا بأنفسهم وارواحهم
الزكي��ة يف ميادين البطولة والعزة ،رافعني راي��ة الحق عالية خفاقة ،كام ان ما قدمة ابنائنا
الش��هداء واملرابطون يف اليمن من تضحيات هو رشف لجميع منتس��بي القوات املس��لحة
ولكل أبناء الوطن.
ان تضحيات هؤالء الشهداء قدمت للعامل منوذجاً ومث ًال عن ما يتحىل به ابناؤنا يف القوات
املس��لحة ،باميانهم بقيم الوالء والطاعة ،ووقوفهم إىل جانب القيم واملبادئ التي رس��ختها
قيادتنا الرش��يدة ،وما تربوا عليه منذ صغرهم من حب الوط��ن والدفاع عن ترابه والذود
عن حياضه ،فهم نرباس وقدوة لزمالئهم الذين يتحرقون شوقاً لنيل هذا الرشف العظيم.

إن االحتفاء بيوم الش��هيد يجسد قيمة الوفاء التي ُجبل اإلماراتيون عليها ،فهو يوم
لتذكر املعاين الس��امية لقيمة الش��هادة ،ويوم نردد فيه ألبناء الش��هداء ما قاله سيدي
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
ويل عه��د أبوظب��ي ،رعاه الله" :الش��هيد وأنتم وعيالكم ....كلكم عظ��م الرقبة" ،ولنئ
كان آباؤكم قد ضحوا بدمائهم يف س��بيل الدفاع عن اإلمارات وقضاياها العادلة فإنكم
بأعيننا جميعاً ،وستظلون موضع رعاية وتقدير واهتامم من كل اإلماراتيني.
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منتسبــــــو القــــوات املسلحــــة :شــــــــهداؤنا نـرباســـــــــــًا مـــضيئــــــــًا نفخــــــــــــــــــر
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المقدم مانع الشحي

النقيب فيصل الشحي

المالزم ضاحي الكعبي

سعيد الهنائي

«واحة الكرامة»
صرح وطني شامخ
يجمع قلوب
اإلماراتيين

الشهداء سيظلون
عالمة مضيئة
في تاريخ الدولة،
تذكرهم األجيال

إن أعظم شرف يمكن
أن يناله اإلنسان ،هو
االستشهاد في سبيل اهلل
دفاعاً عن الحق والوطن

يوم الشهيد هو يوم
تكريم الرجال األوفياء
الذين حملوا أرواحهم
على أكفهم

زينة النعيمي

أحمد الظهوري

سارة ناصر

سليمان الغص

الشهيد هو لحظة
التسامي فوق
الغرائز العمياء ،حين
يبذل روحة طواعية

الشهيد هو رمز
اإليثار فكيف يمكن
لنا أن ال نخصص
شيئاً لهذا العظيم

أهدي سالماً طأطأت
حروفه رؤوسها
خجله ،وتحي ً
ة تملؤها
المحبة واالفتخار

يقوم الوطن
ال األرواح
لينحني اجال ً
أبطاله وتغيب روحة
ليحيا الوطن

فاطمة الكعبي

سيف الحبسي

عبيد المسماري

اسماعيل الخوري

اليوم نقف شموخاَ
مهنئين أنفسنا بما
أنجبت إماراتنا من
رجال وأبطال

إلي جنات الخلد في
أعلى عليين يامن
سطرتم بدمائكم
أروع التضحيات

قدم الشهداء
أرواحهم في سبيل
اهلل وفي سبيل حماية
وطنهم والدفاع عنه

دماء شهدائنا لن
ى ،وتلك
تذهب سد ً
األرواح التي فاضت إلى
بارئها ستبقى خالدة
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متابعة :أحمد عبداهلل البلوشي
راية سالم المزروعي

خــــــــــــــــــر ونتفاخــــــــر بـــــه جميعــًا

فاطمة الكندي

محمد الجريري

بخيت العلوي

خالد الكلباني

سيظل هذا التاريخ في
قلوبنا وقدوة لألجيال
القديمة ،ووسام على
كل مواطن

يوم الشهيد  ..يؤكد
مدى اعتزاز الدولة بأبنائها
وتقديرها لما بذلوه في
سبيل عزة الوطن

سيبقى الشهيد حاضرا
في المشهد الوطني في
يوم مشهود ليكسب
الخلود في الدنيا

شهداءنا األبرار أضاؤوا
ببطوالتهم ميادين العز
والفخر وارتقوا إلى قمم
شامخة من المجد والعزة

خليفة السعدي

علي السويدي

سالم المزروعي

علي العبدولي

الشهيد في اإلمارات ليس
رقما بل حالة من الوفاء
والوالء والعرفان بالجميل
ومحل تقدير

شهداء اإلمارات سجلوا
أروع األمثلة ببذل دمائهم
وكتبوا أسماءهم الخالدة
في سجل شهداء الشرف

سجل شهداؤنا يتوج
أعناقنا نفخر ونعتز به
كدليل على قوة التالحم
بين القيادة والشعب

نستمد من يوم الشهيد
العزيمة والقوة والتحدي
ليظل علم اإلمارات خفاقاً
في ميادين الحق

نجلة المسماري

صالح البلوشي

بمان الجسمي

أحمد الشامسي

نصب الشهداء يمثل
منارة إللهام األجيال
القادمة ويرسخ قيم
الوالء واإلنتماء والتضحية

يوم الشهيد يجسد في
أسمى معانيه روح الوحدة
في قلوب المواطنين
وعقولهم

ليس هناك كلمة
يمكن أن تصف الشهيد،
ولكن قد تتجرأ بعض
الكلمات لتحاول وصفه.

المواقف العظيمة
ألمهات الشهداء تمثل
مصدر فخر وإعتزاز وبرهان
جديد على قوة تماسكنا
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القوات املسلحة حتتفي بتخريج الدفعة السادسة من اخلدمة الوطنية

حممد بن راشد وحممد بن زايد :خريجوا اخلـــــد

حممد بن راشد:
احتفاء أخي حممد بن زايد باخلريجني احنفاء القائد بجنوده والوالد بأبناءه
مبحمد بن زايد وخريجي اخلدمة الوطنية دولتنا بخري ومكتسباتنا يف أمان وشعبنا يف رخاء

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب ،رعاه الله ،وصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،عن فخرهام
بخريجي ومنتسبي الخدمة الوطنية.
34
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وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
يف تدوي��ن ع�بر صفحته الرس��مية يف موق��ع التواصل
االجتامع��ي «توي�تر» ،أن «خريجي الخدم��ة الوطنية
هم فخر ألرسهم وفخر لوطنه��م وفخر يف تاريخ دولة
اإلمارات ..أي��ام وطنية عظيمة متر بها دولتنا» .وأضاف
س��موه« :احتفاء أخي محمد بن زايد بخريجي الخدمة
الوطني��ة هو احتفاء القائد بجنوده والوالد بأبنائه ،وبه
وبهم دولتنا بخري ومكتسباتنا يف أمان وشعبنا يف رخاء».
وأعاد س��موه نرش فيديو تم بثه عرب الصفحة الرس��مية
ألخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
إىل ذلك ،أعرب صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد
آل نهي��ان عن عمي��ق فخره واعتزازه بش��باب الوطن،
يف رس��الة نصي��ة بعثه��ا إىل هواتف جميع منتس��بي

الخدم��ة الوطنية واالحتياطية ،س��واء الخريجون منهم
واملتدرب��ون .وح ّيا س��موه الروح الوطني��ة العالية وما
تحىل ب��ه أبناء الوطن من مس��ؤولية والت��زام وجدية
وتفانٍ يف ميادين اإلعداد والتدريب يف الخدمة الوطنية.
وقال صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان
يف الرس��الة النصي��ة« :أبنايئ وبنايت منتس��بي وخريجي
الخدمة الوطنية فخر اإلمارات ،إن تفانيكم وإخالصكم
يف خدمة وطنك��م محل فخرنا واعتزازن��ا ..قيادة دولة
اإلمارات وش��عبها الويف يرون فيكم األمل واملس��تقبل..
محمد بن زايد».
وترجمت الرس��الة ما يك ّنه صاحب الس��مو الش��يخ
محمد ب��ن زايد آل نهي��ان من إمي��ان وثقة عميقني
بأبن��اء الوطن األوفي��اء ،وبدورهم املح��وري يف بناء

خلـــــدمة الوطنية فخرنا وتفانيهم حمل اعتزازنا

حممد بن زايد:
قيادة دولة اإلمارات وشعبها الويف يرون فيكم األمل واملستقبل
أحيي الروح الوطنية العالية وما حتلى به أبناء الوطن من مسؤولية والتزام يف ميادين التدريب
حارض الوطن ،واملحافظة عىل ريادته وصنع مستقبله
املرشق .وجاءت هذه الرسالة النصية مبناسبة تخريج
فوج جديد من منتسبي الخدمة الوطنية واالحتياطية،
وتزامن��اً مع إطالق مجلس اإلمارات للش��باب مبادرة
«#فخ��ر» الت��ي تهدف إىل جع��ل الفخ��ر بالتضحية
والعطاء للوطن هوية للش��باب اإلم��ارايت ،إضافة إىل
دعوة املجتمع إىل املش��اركة يف االحتفاء بفخر الوطن
من منتس��بي الخدم��ة الوطنية ،وذل��ك عرب مختلف
وس��ائل التواص��ل االجتامع��ي واملنص��ات اإلعالمية
والتفاعل مع الوسم #فخر.

أثر عظيم

من جانب��ه ،قال الل��واء الركن طيار الش��يخ أحمد بن

الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان

طحن��ون ب��ن محمد آل نهي��ان ،رئيس هيئ��ة الخدمة
الوطنية واالحتياطية ،إن الكلامت الغالية التي تض ّمنتها
الرس��الة التي أرس��لها س��يدي صاحب الس��مو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املس��لحة ،كان لها وقع كبري وأثر عظيم
يف رف��ع ال��روح املعنوية بني مج ّن��دي الخدمة الوطنية
واالحتياطية ،مشريا ً إىل أن املجندين تلقوا هذه الرسالة
النصية الغالية الصادقة بفرح وسعادة غامرة.
وأض��اف :هذه اللفتة الكرمية حمل��ت يف طياتها معاين
وطنية عظيمة ،فهي وس��ام من الوالد املحب إىل أبنائه
األوفياء ،وهي تعبري صادق عن تقدير القيادة الحكيمة
ل��كل الجهود الت��ي يبذله��ا مجندو الخدم��ة الوطنية
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واالحتياطية يف سبيل خدمة وطنهم ،فالكلامت امللهمة
لس��موه تعترب حافزا ً قوياً لجميع الش��باب املواطن إىل
مواصلة املس�يرة الوطنية وبذل الغايل والنفيس للدفاع
عن وطنه��م والذود عن حامه ،ك�ما أنها عظّمت هذا
الواجب الوطني يف نفوسهم.

حفل التخريج

احتفلت القيادة العامة للقوات املس��لحة نوفمرب املايض،
بتخريج الدفعة السادس��ة من منتسبي الخدمة الوطنية،
بع��د انتهاء فرتة التدريب األس��ايس التي اس��تمرت أربعة
أشهر يف مختلف مراكز التدريب.
وس��ينتقل املجندون بعد ذلك للمرحلة الثانية من الخدمة
الوطنية ،وهي مرحلة التدري��ب التخصيص التي يتم فيها
توزيع املجندين عىل الوحدات املختلفة للقوات املسلحة.
خضع املجندون لربنامج تدريبي متكامل ملدة أربعة أشهر
يف كل من مراكز التدريب األربعة عىل مستوى الدولة ،وهي
مراكز تدريب العني وسيح اللحمة ومعسكر ليوا يف املنطقة
الغربية ومعس��كر املنامة يف عجامن الذي تم تطويره وفقا
ألفضل املامرس��ات العاملية ،ما يؤكد حرص القيادة العامة
للقوات املسلحة عىل االرتقاء باملنظومة التدريبية للربنامج
وتطويرها ،وتعزيزها مبناهج عالية املستوى لضامن تحقيق
األهداف االسرتاتيجية املنشودة منه.
وق��دم الخريجون عروضاً عس��كرية ،أب��رزت جاهزيتهم
للدف��اع عن تراب الوطن والذود عن حياضه بروح وطنية
عالية ،حيث قدم خريجو الدفعة السادس��ة اس��تعراضات
عس��كرية ملا تلقوه يف ميادين التدريب عكست مهاراتهم
ومستوى تأهيلهم يف التخصصات كافة.
وأب��رزت تلك العروض ما تحلوا به من روح معنوية
عالية جسدت مقدار من يحملونه من والء ،وانتامء
وحب لخدمة وطننا الغ��ايل والذود عنه والتضحية
من أجله.
36
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الرسالة النصية التي
بعثها ويل عهد
أبوظبي للمجندين
كان لها وقع كبري وأثر
عظيم يف رفع الروح
املعنوية بينهم
مركز تدريب ليوا

وش��هد اللواء الركن محمد س��لطان املس��ايبة قائد سالح
اإلشارة حفل تخريج الدفعة السادسة يف مركز تدريب ليوا
يف املنطقة الغربية الذين ميثل��ون كوكبة من أبناء الوطن
الذين لب��وا نداء الوط��ن للتدريب األس��ايس من دورات
الخدمة الوطنية.
بدأ االحتفال بوصول راعي الحفل إىل املنصة الرئيس��ة ،ثم
تلي��ت آيات من الذكر الحكيم بعدها مر خريجو الخدمة
الوطني��ة واالحتياطي��ة أم��ام املنصة الرئيس��ة عىل هيئة
استعراض عسكري عكس مهاراتهم العسكرية والتدريبية.
وألق��ى قائد مركز تدريب املس��تجدين يف معس��كر ليوا
كلمة خالل الحفل ،قال فيه��ا :إن التحاق أبنائنا بالخدمة
الوطنية واالحتياطية يدل عىل حسهم الوطني وحامسهم
الج�لي وهو دلي��ل قاطع ع�لى املكانة الت��ي تحظى بها
قواتنا املس��لحة يف قلوب وعقول أبن��اء اإلمارات مرحبني
بقراره��م لاللتحاق واالنضامم إلخوانه��م من أبناء الوطن
الذين يؤدون الخدمة الوطنية ليتدربوا ويخدموا ويدافعوا
عن وطنهم وها هم اليوم وق��د أنجزوا املرحلة التدريبية
املقررة وما اشتملت عليه من مواضيع مختلفة كالتدريب

عىل املشاة العسكرية واألس��لحة والرماية ومهارة امليدان
واللياقة البدنية ورياضة الجيوجيس��تو ،إضافة إىل تلقيهم
املحارضات الوطنية وغريها.
ثم أدى املجندون القسم معاهدين الله تعاىل ،ثم صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد
األعىل للقوات املسلحة ،حفظه الله ،والقيادة الرشيدة بأن
يكونوا جاهزين ومس��تعدين للدفاع عن أمن واس��تقرار
الوطن والذود عن حياضه واستقالله ومكتسباته الوطنية.
ويف خت��ام الحفل ،وزع قائد س�لاح اإلش��ارة الجوائز عىل
املتفوق�ين ،حيث ش��هد حف��ل التخرج عدد م��ن ضباط
القوات املسلحة وأولياء أمور الطالب.

معسكر سيح اللحمة

فيام ش��هد الل��واء الركن طيار عبدالل��ه محمد خويدم
الني��ادي مدير ع��ام جهاز حامي��ة املنش��آت الحيوية
والس��واحل يف معس��كر س��يح اللحمة يف مدينة العني
االحتفال الذي أقامته القوات املسلحة ،مبناسبة تخريج
الدفعة السادسة من مجندي الخدمة الوطنية.
ب��دأ الحفل بت�لاوة آيات م��ن الذكر الحكي��م ثم أداء
القس��م ألقى بعدها قائد املعس��كر كلمة أش��ار فيها
إىل أن الخريج�ين أمضوا فرتة  16أس��بوعاً ،وهي الفرتة
املقررة لهم يف منهاج التدريب ،التي تلقوا خاللها جميع
التدريبات والتامري��ن النظرية والعملية ،حيث تم من
خ�لال تدريبهم وتأهيلهم وفقاً ملنه��اج تدريبي محدد
مبعلوم��ات أساس��ية أدت إىل صق��ل وتهيئ��ة املتدرب
جس��دياً وعقلياً ومعنوياً ،وس��اهمت يف تحويل حياته
املدينة إىل عس��كرية وأثبتوا بكل فخر واعتزاز قدرتهم
عىل تحمل مشاق التدريب ،مدركني أن كل قطرة عرق
يف امليدان توفر الدماء يف املعركة.
وقال قائد املعس��كر« :أنتم الحصن املنيع لهذا الوطن
وح��ارضه ومس��تقبله ،وأن خ�ير م��ا أوصيك��م به هو

التمس��ك بكتاب الله وبسنة رس��وله ،وأن تحرصوا كل
الح��رص ع�لى طاعة الله ورس��وله وطاع��ة أويل األمر،
ولتك��ن الحي��اة العس��كرية فخركم والدف��اع عن هذا
الوط��ن أملكم والتضحية بالنفس ف��داء للوطن ولقائد
مسريته ،وليكن االحرتاف العس��كري شعاركم» .وشكر
يف نهاية كلمته القيادة العامة للقوات املس��لحة ووزارة
الداخلية والجهات املدنية كافة التي ساهمت يف تقديم
الدع��م ال�لازم لتحقيق األهداف املنش��ودة ،فيام وزع
راعي الحفل يف الختام الجوائز عىل املتفوقني.

وإخوانه الحكام ،واعتربوا أنفسهم مشاريع شهادة فداء
للوطن وترابه الطاهر .وقالوا :إن تأدية الخدمة الوطنية
اإللزامي��ة واالحتياطية متثل حائطاً منيعاً يحمي الوطن
داخلي��اً وخارجياً ،ويصون مكتس��بات الوطن ،مؤكدين

أن القوات املس��لحة مصنع الرج��ال مبا تقدمه لهم من
خ�برات متنوعة تصق��ل مواهبهم ،وتنم��ي فيهم حب
الوالء واالنتامء للوطن وقيادته الرشيدة والحكيمة.

معسكر تدريب العني

ويف معسكر تدريب املس��تجدين يف مدينة العني ،أقامت
القوات املس��لحة احتفاالً بهذه املناس��بة حرضة عدد من
كبار ضباط القوات املسلحة وأولياء أمور الخريجني.
بدأ االحتفال بعزف الس�لام الوطني ،ث��م تليت آيات من
الذك��ر الحكي��م ،تال ذلك االس��تعراضات العس��كرية من
أمام املنصة ،حيث ق��دم الخريجون عروضاً نالت إعجاب
الحضور.
بعد ذلك ،ألقى قائد املعس��كر كلمة رحب فيها بالحضور
وأولي��اء أمور الخريج�ين ،وأش��ار إىل أن الخريجني أكملوا
تدريباته��م خ�لال  16أس��بوعاً أمضوه��ا يف مختل��ف
التدريبات العس��كرية واملهارات الت��ي تؤهلهم للتدريب
الالحق ،وملسنا منهم التفاين والتنافس يف ميادين التدريب
م��ن خالل املعنوي��ات العالية وطاعة األوام��ر واالنضباط
العس��كري والتحيل بالتقاليد والقيم اإلنسانية واإلسالمية،
وحرصه��م عىل الصالة يف وقتها واحرتام الوقت ،فكان ذلك
أثره عظيامً لدينا.

مركز تدريب املنامة

كام أقامت القوات املس��لحة احتف��االً يف مركز تدريب
املس��تجدين يف املنامة يف إمارة عجامن مبناسبة تخريج
الدفعة السادسة من منتسبي الخدمة الوطنية.
وألق��ى قائد مركز تدريب املس��تجدين يف املنامة كلمة
رح��ب فيها بالحض��ور والخريجني ،مس��تعرضاً مراحل
الدورة السادسة املختلفة ،وان الخريجني أنهوا األسابيع
التدريبي��ة املق��ررة ،حيث وج��ه بالش��كر إىل القيادة
العامة للقوات املسلحة عىل ما قامت به من جهد كبري
ومتابعة مس��تمرة حتى وصل الخريجون إىل املس��توى
الكبري الذي هم عليه اآلن.
وأش��اد بتلبية الخريجني نداء الوطن والقيادة وحرصهم
عىل االلتحاق بدورات الخدم��ة الوطنية بإرادة ال تلني
وعزمية قوية ،مؤكدا ً الح��رص عىل مواصلة العمل عىل
صقل إمكانيات الخريجني الجس��دية والعقلية وتعزيز
مهارته��م لتأهيله��م للمرحلة املقبلة م��ن التدريب يف
وحدات القوات املس��لحة ،ليكونوا العني الساهرة عىل
الوطن يف ظل القيادة الرشيدة للدولة.
وبدوره��م ،ع�بر الخريجون عن س��عادتهم واعتزازهم
وفخرهم ب��أداء الخدم��ة الوطنية وتلبية ن��داء القائد
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حممد بن زايد

يشارك يف دقيقة الدعاء الصامت
احتفاء بيوم الشهيد

ش��ارك صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة
جم��وع املواطن�ين واملقيمني يف وقفة الدع��اء الصامت
يف واح��ة الكرامة احتفاء بيوم الش��هيد واعتزازا وعرفانا
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بتضحيات شهدائنا األبرار.
ودعا س��موه املوىل ع��ز وجل أن يرحم ش��هداء الوطن
األبط��ال وأن يكرم نزلهم وأن يس��كنهم فس��يح جناته
ويتغمدهم بواسع رحمته ويحفظ دولة اإلمارات ويديم

عليه��ا عزه��ا وأمنه��ا واس��تقرارها وأن يحميها من كل
مكروه لتواصل مس�يرتها امليمونة بفضل قيادة صاحب
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
حفظه الله .

وتضمنت فعالية االحتفاء بهذه املناسبة الوقوف دقيقة
صمت والدعاء ألرواح الش��هداء يف متام الساعة الحادية
عرشة والنصف صباحا أعقبها رفع العلم وعزف الس�لام
الوطني تعبريا عن وقوف اإلمارات قيادة وش��عبا اعتزازا

وفخ��را بتضحي��ات ش��هدائنا األبرار وعرفان��ا مبا قدموه
لوطنهم وشعبهم .
وي��أيت إحياء ه��ذه املناس��بة يف  30من نوفم�بر تكرميا
لش��هداء الوطن واس��تذكارا لبطوالته��م وتضحياتهم يف

الدفاع عن الوطن والحق والواجب .
وكانت فعالية يوم الشهيد قد بدأت عىل مستوى الدولة
بتنكيس العلم يف متام الساعة الثامنة صباحا .
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بحضور معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع

القــــوات املسـلحـــة حتتفــــل بـيـــــوم العلــــم يف مدينـــــــــة

احتفلت القوات املسلحة برفع
علم الدولة تنفيذاً ملبادرة صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
رعاه الله باعتامد “يوم العلم”
مناسبة وطنية سنوية تحتفل فيها
دولة اإلمارات حكومة وشعباً
تزامناً مع ذكرى تويل صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”
مقاليد الحكم .
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وقال مع��ايل محمد أحمد البواردي الف�لايس وزير دولة
لش��ؤون الدفاع” انه لرشف عظيم لنا أن نس��تعيد ذلك
اليوم األغر يف تاريخ دولتنا الحبيبة وأن نحتفل برفع علم
اإلمارات الذي ميثل رمزا لوجودنا ووحدتنا وهويتنا”.
وأض��اف معاليه إن ضب��اط وأفراد القوات املس��لحة إذ

يحتفلون بهذه املناس��بة الغالية ع�لى قلوبهم يعاهدون
الل��ه والوطن أن يحافظوا عىل األمانة التي كلفوا بها وأن
يبقوا الجند األوفياء الذين يذودون عن وطنهم ويضحون
بكل غال ونفيس حتى يبقى علمنا خفاقا شامخا إىل األبد
وحت��ى تظل دولتنا الغالية تس�ير بخطى واثقة إىل مزيد

نـــــــــة زايـــــد العسكريــــــة

من الرفعة واملجد بقيادة صاحب الس��مو الشيخ خليفة
ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائ��د األعىل للقوات
املسلحة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد
بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس
ال��وزراء حاك��م ديب رعاه الله وصاحب الس��مو الش��يخ

محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد ابوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة.
ج��اء ذلك خالل قيام معاليه برف��ع علم الدولة يف مدينة
زاي��د العس��كرية بأبوظبي بحضور س��عادة مطر س��امل
الظاهري وكيل وزارة الدفاع والوكالء املس��اعدين وعدد

من كبار ضباط القوات املسلحة.
وق��ال معايل محمد أحم��د البواري الف�لايس إن احتفال
القوات املس��لحة بـ “يوم العلم” هو مناسبة نجدد فيها
العهد والوعد بالوالء والوفاء للقيادة والوطن وبذل الغايل
والنفيس لحامية هذا العلم وماميثله من س��يادة وريادة
ورفعة وعزة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأكد معاليه أن أبناء اإلمارات دامئاً ويف مختلف املناسبات
أثبت��وا والءه��م وانتامئه��م للدولة بكل إخ�لاص وتفاين
وعطاء ومل يبخلوا عىل وطنهم باذلني أرواحهم ودماؤهم
ف��دا ًء لهذا الوطن وإعال ًء لرايته فارتفعت أس�ماؤهم إىل
مصاف الشهداء املكرمني من الله عز وجل.
و أضاف معاليه قائالً :ان هذه املناسبة تأيت لنحث الخطى
نحو تحقيق األفضل لدولتنا والس��عي نحو تطورها  ..يوم
العل��م ليس مجرد احتفال هو عه��د يتجدد للتقدم نحو
األمام والبناء والعطاء لهذا الوطن كل من موقعه س��واء
داخ��ل أو خ��ارج الدولة طلبة أو موظفني صغ��ارا ً وكبارا ً
رجاالً ونس��ا ًء نتكات��ف جميعاً يدا ً بي��د يف بيت متوحد
تحت راية واحدة وظل قيادة رش��يدة ش��غلها الش��اغل
تقديم األفضل للوطن والشعب.
وأض��اف :إن علم دولة اإلم��ارات العربية املتحدة بفضل
الل��ه ثم بفضل إخ�لاص أبناء الوطن س��يظل عالياً ورمزا ً
غالياً لعطاء أبناء اإلمارات وتضحياتهم وعنواناً التحادنا.
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حممد البواردي يستقبل وزير دفاع تركمانستان
اس��تقبل معايل محمد ب��ن أحمد الب��واردي الفاليس وزير
دولة لش��ؤون الدفاع يف مقر الوزارة بأبوظبي معايل يايليم
بريدييف وزير دفاع تركامنستان والوفد املرافق له.
وش��هد معاليه توقي��ع مذكرة التفاهم ب�ين دولة اإلمارات
ممثل��ة باملجلس األعىل لألمن الوطني ودولة تركامنس��تان
بشأن التعاون يف مجال إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث.
وأش��اد مع��ايل الب��واردي بالعالق��ات املتط��ورة واملتميزة
والرشاكة بني دول��ة اإلمارات ودولة تركامنس��تان ..مؤكدا
أهمية التع��اون وإبرام االتفاقيات لالس��تعداد والجاهزية
ودع��م مفهوم األم��ن ومواجهة األزم��ات والطوارئ وذلك
وفق اسرتاتيجية األمن الوطني للدولة.
م��ن جانبه .أك��د حرص حكومته عىل مد جس��ور التعاون
ب�ين الجانب�ين التي من ش��أنها تعزيز العالق��ات بني دولة
تركامنستان ودولة اإلمارات وخاصة يف األمور ذات العالقة
بالدفاع وحفظ األمن يف ظل الظروف الراهنة.

البواردي  :نتطلع لتحقيق الغايات االسرتاتيجية العسكرية بني اإلمارات وكوريا

أكد معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون
الدفاع أن دولة االم��ارات العربية املتحدة حريصة عىل
التع��اون وتعزي��ز العالق��ات االس�تراتيجية الثنائية بني
اإلمارات وكوريا الجنوبية.

وقال معاليه " اننا ماضون يف عالقات الرشاكة والتعاون
اإلس�تراتيجي ب�ين البلدين م�ما يكمل سياس��ة الدولة
بالتعاون يف املجاالت األخرى مع كوريا الجنوبية وسبل
تعزيزه��ا إىل جانب تبادل الخ�برات وتعزيز الرشاكات

والتعاون املش�ترك يف ظل الق��درات واإلمكانيات التي
تحظى بها الدولتني ".
جاء ذلك خالل الزيارة الرس��مية ملعالي��ه إىل العاصمة
الكورية س��يؤول تلبي��ة للدعوة الت��ي تلقاها من وزير
الدف��اع الوطني الكوري هان مني ك��و يرافقه عدد من
كبار ضباط ومس��ؤويل الوزارة والقيادة العامة للقوات
املسلحة.
وزار مع��ايل محمد بن أحم��د الب��واردي وزارة الدفاع
الكورية حيث اس��تقبله وزير الدفاع الكوري  -هان مني
كو .. -فيام زار الحقا معايل الوزير -تش��انغ ميونغ جني-
وزير إدارة برنامج عمليات الرشاء الدفاعية .DAPA
وتأيت ه��ذه الزي��ارة تأكي��دا ً ع�لى العالق��ات الثنائية
املتمي��زة القامئة بني اإلمارات وكوريا الجنوبية والرشاكة
االس�تراتيجية والت��ي تعك��س م��دى التط��ور االيجايب
والنوعي ورغبة كال البلدين يف تطوير التعاون الدفاعي
باالضاف��ة اىل مختلف املجاالت األخ��رى مام يؤكد عىل
عمق العالقات التي تربط بني البلدين.

وزارتا الدفـــــــاع والداخليــــــة تبحــثان املوضــــوعـــــات املشــــرتكــــــــة
بحث سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة الدفاع
ووف��د وزارة الداخلية برئاس��ة العقيد س��عيد عبدالله
توير الس��ويدي مدير اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات
االتحادي��ة يف ال��وزارة والوفد املرافق ل��ه ..املوضوعات
ذات االهتامم املش�ترك بني الجانب�ين وكل ما يعزز أطر
التعاون والتفاهم بينهام.
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واش��اد س��عادة مطر س��امل الظاهري خالل اللقاء الذي
عقد يف مكتبه يف وزارة الدفاع يف أبوظبي بالجهود التي
تبذله��ا وزارة الداخلية يف مكافح��ة املخدرات وحامية
املجتمع من أرضارها.
ح�ضر اللق��اء عدد من كب��ار ضباط ومس��ؤويل وزاريت
الدفاع والداخلية.

رئيــــس األركــــان يســـــتقبل نظــــــريه املــــــالــــيزي
اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حم��د محمد ثاين
الرميث��ي رئي��س أركان الق��وات املس��لحة مبكتبه
بالقيادة العامة للقوات املس��لحة س��عادة الفريق
أول “ ت��ان رسي دات��و ذو الكفل بن محمد زين “
رئيس أركان الدفاع املاليزي.
تم خالل اللقاء ال��ذي حرضه عدد من كبار ضباط
القوات املس��لحة بحث أوجه التعاون املشرتك بني
البلدين يف املجاالت العس��كرية والس��بل الكفيلة
بدعمها وتطويرها.

رئيس األركان يشارك يف اعمال الدورة الـ  14للجنة العسكرية العليا يف الرياض
اختتم��ت يف الري��اض أعامل ال��دورة الرابع��ة عرش للجنة
العسكرية العليا لرؤس��اء أركان دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربي��ة والذي حرضه أصحاب املعايل والس��عادة
رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترأس وفد الدولة إىل االجتامع س��عادة الفريق الركن حمد
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة .
بدأ اإلجتامع بكلمة ملعايل الفريق أول الركن عبد الرحمن
بن صالح البنيان رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة
باململكة العربية السعودية رحب فيها بالحضور يف بلدهم
الثاين اململكة العربية الس��عودية ناقال لهم تحيات وتقدير
صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز
آل سعود ويل ويل العهد النائب الثاين لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع السعودي متمنياً لهم طيب اإلقامة ولالجتامع
دوام التوفيق.
وت��م خ�لال االجتامع اس��تعراض س��بل تعزي��ز التعاون
العس��كري والدفاع املش�ترك بني دول مجل��س التعاون يف
مختل��ف املجاالت والخطوات واإلجراءات التي تم اتخاذها
من قب��ل الجهات املعنية بالقوات املس��لحة بدول مجلس
التعاون حيال قرارات التعاون العس��كري والدفاع املشرتك
ومدى التقدم يف تنفيذها .
ودع��ا رؤس��اء أركان دول مجلس التعاون ل��دول الخليج
العربية يف ختام اجتامعهم اىل تحقيق املزيد من الخطوات

يف مجال التكامل الدفاعي والتامرين والتدريبات املش�تركة
وكذلك ما يتعلق بتنظيم مش��اركة القوات املس��لحة بدول
املجلس مع القوات الدولية يف عمليات حفظ السالم الدولية
والعمليات اإلنسانية ووضع آلية موحدة لذلك.
وتقدم س��عادة رئيس األركان بالش��كر والتقدير إىل معايل
الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة
األركان العامة للقوات املسلحة باململكة العربية السعودية

الش��قيقة رئيس االجتامع عىل ما لقيته الوفود من حس��ن
استقبال وكرم ضيافة وتنظيم لهذا االجتامع ما كان له األثر
الكبري يف إنجاح مهام وأعامل اللجنة العسكرية العليا .
شارك يف االجتامع سعادة اللواء الركن خليفة حميد الكعبي
األمني العام املس��اعد للشؤون العس��كرية باألمانة العامة
لدول املجلس وسعادة اللواء الركن حسن بن حمزة الشهري
قائد قوات درع الجزيرة وأعضاء الوفود املشاركة.

وزارتا الدفاع والداخلية تبحثان املوضوعات املشرتكة
بحث س��عادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة
الدفاع ووفد وزارة الداخلية برئاس��ة العقيد سعيد
عبدالله توير السويدي مدير اإلدارة العامة ملكافحة
املخ��درات االتحادية يف الوزارة والوفد املرافق له..

املوضوع��ات ذات االهتامم املش�ترك بني الجانبني التي تبذله��ا وزارة الداخلية يف مكافحة املخدرات
وكل ما يعزز أطر التعاون والتفاهم بينهام.
وحامية املجتمع من أرضارها.
واشاد سعادة مطر سامل الظاهري خالل اللقاء الذي حرض اللقاء عدد من كبار ضباط ومس��ؤويل وزاريت
عقد يف مكتبه يف وزارة الدفاع يف أبوظبي بالجهود الدفاع والداخلية.
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بحضور سعادة وكيل وزارة الدفاع

التمــريـــن العسكــــري املشــــرتك «خــليـــج  »2016يختتــــــــــم
اختتمت يف  25نوفمرب املايض
فعاليات التمرين العسكري املشرتك
«خليج  »2016الذي أقيم عىل أرض
الدولة بني قواتنا املسلحة وقوات
الجمهورية الفرنسية بحضور سعادة
مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة
الدفاع.
وي��أيت التمري��ن ،ضمن سلس��لة التامري��ن املدرجة يف
الخط��ط التدريبية لقواتنا املس��لحة م��ع قوات الدول
الشقيقة والصديقة ،ويف إطار التعاون والتنسيق وتبادل
الخربات العس��كرية ضمن اتفاقية الدفاع املش�ترك بني
دولة اإلمارات العربية املتحدة والجمهورية الفرنسية.
كام ش��هد ختام التمرين ،الفريق تابرست ممثل رئاسة
األركان يف الق��وات املس��لحة الفرنس��ية ،واللواء الركن
س��يف مصبح عبدالله املسافري رئيس هيئة العمليات،
وميشال مرياييه سفري الجمهورية الفرنسية لدى الدولة،
وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة من الجانبني.
ورس��مت إدارة التمرين القصد من التمرين وأهدافه
بالتنس��يق والتع��اون ب�ين الجانب�ين من خ�لال لجان
التخطيط والتنسيق ،وهو تدريب القادة وهيئات الركن
املش�تركة عىل التخطيط وإدارة عملية دفاعية مشرتكة
تم تنفيذها عىل نشاطات وفعاليات رئيسة وهي مترين
مراكز القيادة ومترين بقطعات.

تحقيق األهداف املخططة

واش��تمل التمرين عىل عدد من العمليات العس��كرية

44

| العدد  | 539ديسمرب | 2016

التدريبي��ة الربي��ة والبحرية والجوية الت��ي متت بدقة
متناهي��ة ،حي��ث حق��ق ه��ذا التمري��ن كل أهدافه
املخططة واملرس��ومة بعناية ،وأبدى الجانبان إرصارهام
عىل تحقيق أفضل النتائ��ج ،حيث تكللت تلك الجهود
بالنج��اح املثمر يف كل أنش��طة وفعاليات التمرين بعد
تحقيق الفوائد املرجوة من العمل املشرتك ،األمر الذي
يعكس م��ا وصلت إليه القوات املس��لحة للبلدين من
استعداد وإمكانات عسكرية متطورة وقدرات عالية.
وألقى ممثل التمرين من الجانب اإلمارايت كلمة رحب
فيه��ا براعي الحف��ل والحض��ور ،مش�يرا ً إىل أن مترين
«الخلي��ج  »2016ي��أيت يف إط��ار التعاون املش�ترك بني
دولة اإلمارات العربية املتحدة والجمهورية الفرنس��ية

الصديق��ة وترجمة لالتفاقية املربمة ب�ين البلدين فيام
يخص التعاون باملجال العسكري.
وأك��د العميد جومارت من الجان��ب الفرنيس أن دولة
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة والجمهورية الفرنس��ية
رشيكان اسرتاتيجيان اتفقا عىل رؤية موحدة للتحديات
األمنية يف املنطقة ويس��عيان إىل تعزيز وتطوير العمل
والتعاون العسكري املشرتك بينهام.
وأض��اف -خالل كلمته التي ألقاه��ا يف الحفل« -أخذنا
بعني االعتب��ار تطلعات كل جان��ب لتصميم وتخطيط
امله��ام التعبوية ،وبالنظ��ر للكم الهائل من الوس��ائل
املوضوعة لتنفيذ هذه املهام ميكن اعتبار مترين «خليج
 »2016مث��االً للتع��اون العس��كري املحق��ق بني دولة

تتــــــــــم فعـــاليــــاتـــه
العس��كرية ويف إط��ار الخطط التدريبي��ة املوضوعة
م��ن الجانبني لرفع الكفاءة القتالية لقواتنا املس��لحة
ملواجه��ة مختلف املخاط��ر والتهديدات ومبا يعكس
ق��وة الرشاك��ة املتمي��زة التي ترب��ط ب�ين البلدين
الصديقني.
ويف خت��ام التمري��ن ،قام وكي��ل وزارة الدفاع بجولة
يف مع��رض اآللي��ات واملعدات املصاح��ب لفعاليات
التمرين اطلع خاللها عىل مناذج من صنوف األسلحة
املستخدمة لدى قوات البلدين.

عالقات متميزة

اإلمارات والجمهورية الفرنس��ية وفرصة هامة لتحسني
وتطوي��ر الجاهزية العملياتية لألس��لحة املش�تركة بني
الق��وات املس��لحة يف البلدين .وقال :يس��مح التمرين
كذلك لقيادتنا العسكرية ووحداتنا التعبوية العسكرية
ولجميع أسلحتها املختلفة بالتدرب يف ميادين وظروف
عمل مختلفة ومش��ابهة ملناطق العملي��ات الحقيقية
املنت�شرة هنا وهناك ،كام ميثل فرص��ة ممتازة للتعاون
والعمل املش�ترك بني البلدين يف واقع ومحيط عمليايت
يزخر بالتحديات والتقلبات.
واستمع سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع
قب��ل بدء التمري��ن إىل إيجاز عام اش��تمل عىل أغراض
التمري��ن ومراحله والوح��دات والتش��كيالت القتالية

املشاركة فيه من البلدين.

التطبيق العميل

ثم ب��دأ التطبيق العم�لي للتمرين بالذخ�يرة الحية
والذي شاركت فيه مختلف صنوف األسلحة الرئيسة
للقوات املس��لحة من البلدين وفق مفهوم العمليات
املش�تركة ،وتضمن عملي��ات جوي��ة وعمليات برية
مش�تركة للطائرات املقاتلة ،إىل جانب تنفيذ الرماية
للقوات الربية من الجانبني ،وذلك يف إطار اسرتاتيجية
موح��دة وخطط محددة تعزيزا للتعاون العس��كري
يف هذا املجال بني قواتنا املس��لحة والقوات الفرنسية
يف س��بيل توحيد العمل املش�ترك وتطوي��ر القدرات

وأثن��ى وكي��ل وزارة الدف��اع ع�لى مش��اركة القوات
الفرنس��ية الصديق��ة يف ه��ذا التمري��ن ،األمر الذي
يعكس عمق العالقة الت��ي تربط بني البلدين ،مؤكدا
أهمية مثل هذه التدربيات النوعية التي من ش��أنها
تعزي��ز ق��درة مختلف األس��لحة والتش��كيالت عىل
القيام بالواجبات الوطنية للبلدين واالستعداد الدائم
للتعام��ل مع مختل��ف التهدي��دات املحتملة وتأمني
أفضل س��بل الحامية والدفاع عن ت��راب هذا الوطن
وس��يادته وأمنه استقراره .يشار إىل أن قواتنا املسلحة
دأبت عىل تنفيذ مثل هذه التامرين املش�تركة بهدف
صق��ل الق��درات واإلمكان��ات القتالي��ة ،انطالقاً من
حرص القي��ادة العامة للقوات املس��لحة الدائم عىل
رفع مس��توى األداء والكفاءة والعم��ل بروح الفريق
الواحد وفق اسرتاتيجية واضحة املعامل تهدف لالرتقاء
باملس��توى العام والجاهزية القتالية لقواتنا املسلحة
للتعام��ل مع األجهزة واألس��لحة الحديث��ة عىل كافة
مسارح العمليات.
وي��أيت مترين «خلي��ج  »2016ضمن سلس��لة التامرين
املش�تركة ب�ين البلدي��ن والتي ب��دأت يف ع��ام 1996
واستمرت إىل اآلن.
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ختام املنافسات التدريبية جملندي اخلدمة الوطنية
شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل
نهي��ان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية حفل
ختام املنافس��ات التدريبية الس��نوية ملجندي الخدمة
الوطنية واالحتياطية ،والذي اقيم مبركز تدريب س��يح
اللحمة ،والتي تأيت ضمن حرص القيادة العامة للقوات
املسلحة للمحافظة عىل رفع مستوى الكفاءة ملنتسبي
الخدم��ة الوطني��ة وصوال بهم إىل مس��توى الجاهزية
العسكرية ،باإلضافة إىل قياس مستوى التدريب وخلق
روح التنافس الرشيف بني مراك��ز التدريب املختلفة.
كام شهد الحفل عدد من كبار ضباط القوات املسلحة.
واشتملت املنافس��ات التدريبية عىل أنواع مختلفة
من الرياضات تصدرها العدو ملس��افة  5كم ،والس�ير
بالحقيبة واالوزان ملسافة  5كم.
ك�ما تضمن��ت املنافس��ات ع��دة مس��ابقات منها
مس��ابقة الرج��ل الحدي��دي والت��ي تش��مل س��باق
الدراج��ات والج��ري والس��باحة ،ومس��ابقة اس��قاط
الصحون ،ومس��ابقة اجتياز الحواجز ،ومسابقة الجري
باألوزان مع الرماية ،ومسابقة مهارات حركات املشاة،
والجيوجتسو والسباحة.
وحصل مركز تدريب العني عىل كأس التفوق العام
بحصول��ه عىل املركز األول يف التقيي��م اإلداري واملركز

األول يف مس��ابقة الع��دو الريف��ي ومس��ابقة طريق
النجاح و مس��ابقة اجتياز الحواجز ومس��ابقة الرجل
الحدي��دي  ..فيام حصل مرك��ز تدريب ليوا عىل املركز
األول يف التقييم التدريبي ،ومركز تدريب سيح اللحمة
عىل املركز االول يف مسابقة اسقاط الصحون و مسابقة
املش��اة ،ومركز تدري��ب املنامة عىل املرك��ز االول يف

مسابقة السري ملس��افة  5كم ،ومركز تدريب ليوا عىل
املركز االول يف مسابقة الجيوجيتسو.
ويف نهاية الحفل قام اللواء الركن طيار الشيخ أحمد
ب��ن طحنون آل نهيان بتوزي��ع الكؤوس والجوائز عىل
الفائزين.

التحــــــاق الدفعــــة الثانيــــــة مــــن متطـوعــي اخلدمـــــــــة
التحق��ت الش��هر امل��ايض الدفع��ة الثانية من
متطوع��ي الخدم��ة الوطني��ة الراغب�ين يف خدمة
وطنهم من الفئة العمرية من س��ن  30وحتى ،40
باملعس��كرات التدريبي��ة بالقي��ادة العامة للقوات
املس��لحة ،مؤكدي��ن فخرهم واعتزازه��م بالخدمة
العس��كرية ،بع��د اإلعالن ع��ن اس��تقبال طلبات
التسجيل اللتحاق املواطنني من هذه الفئة العمرية
بش��كل تطوعي إىل صفوف الخدمة الوطنية ،نظرا ً
للرغب��ة التي أبدوها خدمة الوطن ،واس��تعدادهم
لبذل الغايل والنفيس والتضحية ألجل الوطن.
وأك��د العميد ركن محمد س��هيل النيادي مدير
التخطي��ط االس�تراتيجي بهيئ��ة الخدم��ة الوطنية
واالحتياطية ،أن الدورة عقدت بنا ًء عىل إلحاح من
هذه الفئة العمري��ة ،ورغبتهم بااللتحاق بالخدمة
الوطني��ة ،وبنا ًء عليه مت��ت املواقفة م��ن القيادة
العليا عىل تش��كيل هذه الدورة ،مشريا ً إىل اإلقبال
املتزايد ع�لى االلتحاق بهذه الدورات ،ما يدل عىل
أبناء اإلمارات يف خدمة وطنهم ،وبالذات يف ميادين
الرشف والواجب والخدمة الوطنية.
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وأض��اف الني��ادي أن الخدمة التطوعي��ة مدتها 15
أس��بوعاً ،تنقس��م إىل  6أس��ابيع ،يكون فيها التدريب
األس��ايس ،و 6أس��ابيع للتدريب التخصيص ،وبعدها 3
أسابيع ملامرسة هذا التخصص .وذكر أن الهيئة اختارت
مراك��ز التدريب يف أبوظبي والعني والعوير ،وتم توزيع

منتسبي الدورة بنا ًء عىل أماكن سكنهم.
وع�بر منتس��بو الدفع��ة الثانية ملتطوع��ي الخدمة
الوطني��ة عن فخره��م واعتزازهم باالنخ��راط يف هذه
الدورة ،مؤكدين حرصهم عىل تلبية نداء الوطن.
وقال املجند ذياب محمد العامري« :أش��عر بالفخر

أحمد بن طحنون يستقبل نظريه الكويتي
بح��ث اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون آل
نهي��ان رئيس هيئ��ة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية خالل
لقائه مبكتب��ه اللواء الركن إبراهي��م العمريي رئيس هيئة
الخدم��ة الوطني��ة العس��كرية بدولة الكويت الش��قيقة
أوجه التعاون املشرتك بني البلدين يف املجاالت العسكرية
والس��بل الكفيل��ة بدعمه��ا وتطويرها وخاص��ة يف مجال
الخدمة الوطنية واإلحتياطية.
واس��تمع الضيف الزائ��ر اىل نبذة ع��ن مراكز تدريب
الخدم��ة الوطنية الت��ي تقوم بتدري��ب وتأهيل ملتحقي
الخدمة الوطنية واالحتياطية واسرتاتيجية العمل يف الهيئة
وخططها املستقبلية للمرحلة القادمة.

وفد من القوات املسلحة يقدم واجب العزاء يف وفاة املزينة
قدم وفد من القوات املس��لحة برئاسة سعادة اللواء
الركن س��امل س��عيد بن غافان الجاب��ري رئيس هيئة
اإلدارة والقوى البرشية واجب العزاء يف وفاة املغفور
له الفريق خميس مطر املزين��ة القائد العام لرشطة
ديب الذي وافته املنية إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وأعرب الوفد خالل زيارت��ه مجلس العزاء يف منطقة
الط��وار بامارة ديب عن خال��ص التعازي ألرسة الفقيد
مبته�لا إىل امل��وىل ع��ز وج��ل أن يتغم��ده بواس��ع
رحمته ويسكنه فس��يح جنانه وأن يلهم أرسته الصرب
والسلوان.

مـــــــــة الوطنيـــــة مبعسكــــرات التـدريـــــب

النضامم��ي إىل هذه الدورة ،وأنا ع�لى يقني بأن الكثري
ممن ينتمون إىل هذه الفئة العمرية يرغبون يف دخول
دورة متطوع��ي الخدمة الوطنية» .وأش��ار العامري إىل
أنها ليست املرة األوىل التي يلتحق بها بدورة عسكرية،
حيث التحق من قبل بدورة املتطوعني عام .1991

م��ن جانبه ،ذكر املجند راش��د حس��ن الحامدي أن
التحاق��ه به��ذه ال��دورة كان بهدف خدم��ة الدولة يف
املجال العس��كري ،ملا ملنتسبي الس��لك العسكري من
رشف وفخ��ر ،وأض��اف أن��ه لطامل��ا كان يتمنى خدمة
الوطن يف املجالني املدين والعسكري.

وأكد املجند موىس السيد محمد ،استطاعة هذه
الفئة العمرية من مواكبة نظرائهم منتسبي الفئات
العمرية األصغر س��ناً يف خدمة املجال العس��كري،
وقال« :ما زلنا قادرين عىل أداء التامرين الرياضية
والعس��كرية ،وباس��تطاعتنا تحدي الفئات األصغر
س��ناً» ،كام عرب عن س��عادته باالنض�مام إىل هذه
الدورة.
وأش��ار املجند أحمد فيصل النعيمي إىل أهمية
التامرين الرياضية التي ميارس��ها منتس��بو دورات
الخدم��ة الوطني��ة ،كام ع�بر عن فخره وس��عادته
بانضاممه إىل الدفعة الثانية ،مؤكدا ً أن الوطن غالٍ،
تبذل له األرواح واألبدان.
وب��دوره ،ق��ال املجند محمد محمود الش��يباين
إن الس��عادة غمرته فور اإلعالن عن السامح لهذه
الفئ��ة العمرية ،وذكر أنه ممن ش��ملهم مرس��وم
صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله ،من أبناء
املواطنات مبنحهم جنسية الدولة عام  ،2012وقال:
«كنت أنتظر هذه الفرصة يك أحاول خدمة وطني،
ورد بعض من جميل الوطن».
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األخبار

القوات املسلحة توقع الدفعة اخلامسة من مذكرات التفاهم مع
وقعت القوات املس��لحة يف  ١٧نوم�بر املايض الدفعة
الخامس��ة من مذكرات التفاهم مع عدد من الرشكات
واملؤسس��ات يف الدولة ضمن بطاق��ة «حامة الوطن»
إحدى املب��ادرات الخدمية واالجتامعي��ة التي أطلقتها
القوات املس��لحة به��دف االرتقاء مبس��توى الخدمات
املقدمة ملنتس��بي وزارة الدفاع والقوات املس��لحة من
العسكريني واملدنيني واملتقاعدين.
وق��ع مذكرات التفاه��م من جانب القوات املس��لحة
سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلويش
رئي��س هيئة اإلمداد وعدد من ممثيل الجهات التي تم
االتف��اق معها خالل الحفل ال��ذي أقيم يف نادي ضباط
القوات املسلحة يف أبوظبي.
وأشاد س��عادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد
البل��ويش بالدع��م املتواص��ل والكبري ال��ذي تحظى به
القوات املسلحة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة
ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات
املس��لحة “حفظه الله” واهتامم صاحب السمو الشيخ
محمد بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب “رعاه الله” ومتابعة صاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهي��ان ويل عهد

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
وأكد أن قيادتنا الحكيم��ة حرصت عىل االهتامم بأبناء
اإلمارات وعطائهم اإلنساين ودورهم اإليجايب الفاعل يف
الحفاظ عىل أمن الوطن ومكتس��باته وس��يادته السيام
أبن��اء القوات املس��لحة الذي��ن يش��كلون درع الوطن

وسياج األمة املنيع.
وق��ال إن الجهات التي سيس��تفيد منه��ا حاملو بطاقة
“ح�ماة الوطن” والتي وصل عدده��ا إىل اآلن / 220 /
جهة تشمل رشكات الطريان ورشكات االتصاالت ووكاالت
الس��يارات ورشكات التأمني وتأجري السيارات والفنادق

عرض الفيلم الوثائقي "مهمة إيفرست -فريق اإلمارات العسكري"

أعلنت مديرية التوجيه املعنوي بالقيادة العامة للقوات
املس��لحة وقناة ناش��يونال جيوجرافي��ك ـأبوظبي عن
موعد العرض األول للفيلم الوثائقي “ مهمة إيفرس��ت-
فريق اإلمارات العسكري” عىل شاشة القناة وذلك يوم
األربعاء السابع من ديسمرب يف الساعة العارشة مسا ًء.
يأيت اإلع�لان بالتزام��ن مع إحتف��االت الدول��ة باليوم
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الوطني الـ  45ويف إط��ار مذكرة التفاهم التي أبرمت
بني القيادة العامة للقوات املسلحة متمثلة يف مديرية
التوجيه املعنوي وقناة ناشيونال جيوجرافيك أبوظبي
للتع��اون يف إنتاج املواد اإلعالمي��ة املختلفة وذلك ملا
تتمتع به القناة من مس��توى متمي��ز يف إنتاج الربامج
الوثائقية والعلمية.

ويرسد الفيل��م الوثائقي ..الذي ت��م تكليف إنتاجه إىل
فري��ق مخت��ص يف تصوير املغام��رات العاملي��ة ..كافة
تفاصي��ل املغام��رة األوىل لفريق اإلمارات العس��كري
واملكون من  16عضوا منهم  13متس��لقا عس��كريا من
مختل��ف الرت��ب العس��كرية وأفرع القوات املس��لحة
بينهم طبيب مختص بالطب الريايض وفسيولوجيا طب
املرتفعات وثالثة مدربني محرتفني ..منذ وصول الفريق
إىل املعسكر األسايس لجبل إيفرست ونجاحه يف الوصول
إىل أع�لى قمة جبل ع�لى وج��ه األرض والبالغ إرتفاعه
 8848مرتا من سطح البحر.
ومبوج��ب مذك��رة التفاه��م س��تقوم قن��اة
ناش��يونالجيوجرافيك بتخصي��ص منصاته��ا التفاعلي��ة
ووسائل التواصل اإلجتامعي كافة مثل “ فيسبوك وتويرت
وانس��تقرام “ وموق��ع خ��اص ملغامرة فري��ق اإلمارات
العس��كري لتوضي��ح مس��ار الرحلة والتدريب��ات التي
س��بقت مغامرة إيفريست إىل بعض القمم يف العامل مثل
س��ويرسا وأالرجنتني وأمريكا واملغ��رب مصاحبة لبعض
الصور للفريق وكذلك معلومات عامة عن نوع وطبيعة
املغامرات يف اإلرتفاعات الشاهقة جدا ً.

اهم مع الشركات ضمن بطاقة “حماة الوطن”
والجامع��ات وامل��دارس واألندية الرياضي��ة وخدمات
األفراح والعديد من املؤسسات الخدمية األخرى.
وأضاف أن املبادرة تس��تهدف أن يص��ل عدد الرشكات
والجه��ات التي تقدم خدماتها ملنتس��بي بطاقة “حامة
الوطن” إىل حوايل  /650/رشكة وجهة مستقبالً.
وأوض��ح أن بطاق��ة “ح�ماة الوطن” تنظ��م تزامنا مع
احتفاالت الدولة باليوم الوطني الـ  45حملة س��حوبات
وخصومات وجوائز عينية ونقدية ملنتس��بيها يس��تفيد
منها أكرث من / 400 /ش��خص وذلك خ�لال الفرتة من/
 / 27نوفمرب املايض وحتى  / 4 /ديس��مرب الجاري ويتم
االع�لان عنه��ا يف مواقع التواصل والحس��اب الرس��مي
للبطاقة عىل االنرتنت.
وأشار إىل أنه سيتم الس��حب عىل الجوائز يف الثاين من
ديسمرب الجاري حيث ستشمل الحملة خصومات تصل
اىل 45 /يف املائ��ة  /وس��حوبات نقدية عىل الس��يارات
واالجهزة الكهربائية والهواتف وتذاكر السفر وكوبونات
مشرتيات وغرف فندقية وبوليصات التأمني وغريها من
العروض االخرى التي قدمتها الرشكات.
وأض��اف أنه بإم��كان حاميل بطاقات “ح�ماة الوطن”
االس��تفادة مبارشة من خالل زيارة املوقع اإللكرتوين أو
االط�لاع عىل ملصقات تكون موج��ودة دامئا بالرشكات

واملؤسسات املشاركة ضمن املبادرة.
وأوضح رئيس هيئة اإلمداد أن القوات املس��لحة تهدف
ومن خالل إص��دار بطاقة “حامة الوط��ن” إىل تحقيق
الدعم وتعزيز س��بل التعاون بني املؤسسات العسكرية
والتجاري��ة إضاف��ة اىل توفري أفضل املميزات وأحس��ن
املس��تويات الخدمي��ة ملنتس��بيها لتلبي��ة احتياجاتهم
االس��تهالكية املتنوع��ة من خالل إقام��ة رشاكات فاعلة
وناجحة مع املؤسسات التجارية املختلفة.
ووجه رئي��س هيئة اإلمداد الش��كر لجمي��ع الرشكات
واملؤسسات التي ستقدم خدماتها ملنتسبي وزارة الدفاع
والقوات املس��لحة  ..ومثن دور وسائل االعالم يف تغطية
أنش��طة وفعاليات القوات املس��لحة واملب��ادرات التي
تطرحها.
من جانبه��م عرب عدد من املس��ؤولني وممثيل الجهات
املوقعة عىل االتفاقيات
عن سعادتهم بتوقيع مذكرات التفاهم ..مؤكدين التزام
وحرص القطاع الخ��اص عىل تقديم خدماته لكل فئات
املواطنني عىل اختالف مواقعهم خاصة منتسبي القوات
املسلحة الذين يس��تحقون كل الشكر والتقدير عىل ما
يقومون به يف سبيل خدمة الوطن.

القوات املسلحة و«أبوظبي لإلعالم» يوقعان مذكرة تفاهم
وقعت القيادة العامة للقوات املس��لحة وأبوظبي لإلعالم
ممثلة بالرشك��ة املتح��دة للطباعة والنرش ،مذك��رة تفاهم
مش�تركة خاصة مبب��ادرة بطاق��ة الخصم «ح�ماة الوطن»،
والتي سيستفيد منها منتسبو القوات املسلحة من مجموعة
الخصومات والعروض التي توفرها «املتحدة للطباعة والنرش»
عىل منتجاتها وخدماتها.
وق��ع االتفاقية الل��واء الركن طيار اس��حاق صالح محمد
البلويش رئيس هيئة اإلمداد يف القوات املس��لحة ،وس��عادة
محمد إبراهيم املحمود رئيس مجلس إدارة أبوظبي لإلعالم
والعضو املنتدب.
ونص��ت املذكرة ع�لى تقديم الرشكة املتح��دة للطباعة
والنرش خصوم��ات وامتيازات ملنتس��بي القوات املس��لحة
عىل كافة منتجاته��ا وخدماتها لحملة بطاقة الخصم «حامة
الوطن» التي متنحها القيادة العامة للقوات املسلحة ملنتسبيها
من العسكريني واملدنيني.
ورحب رئيس هيئة اإلمداد بتوقيع االتفاقية مع أبوظبي
لإلعالم مشريا ً إىل« أن قيادتنا الحكيمة حرصت عىل االهتامم
بأبناء اإلمارات وعطائهم اإلنساين ودورهم اإليجايب الفاعل يف
الحفاظ عىل أمن الوطن ومكتس��باته وسيادته ال سيام أبناء
القوات املس��لحة الذين يش��كلون درع الوطن وسياج األمة

املنيع».
وأضاف أن القوات املس��لحة تهدف وم��ن خالل إصدار
بطاق��ة «ح�ماة الوطن» إىل تحقي��ق الدعم وتعزيز س��بل
التعاون بني املؤسسات العسكرية والتجارية ،إضافة إىل توفري
أفضل املميزات وأحسن املستويات الخدمية ملنتسبيها لتلبية
احتياجاتهم االس��تهالكية املتنوعة م��ن خالل إقامة رشاكات
فاعلة وناجحة مع املؤسسات التجارية املختلفة.
ووج��ه رئيس هيئة اإلمداد الش��كر ألبوظبي لإلعالم عىل
الخدمات التي س��تقدمها ملنتس��بي وزارة الدف��اع والقوات
املسلحة.
من جانبه قال سعادة محمد إبراهيم املحمود «إن توقيع
هذه املذكرة يؤكد حرص أبوظب��ي لإلعالم عىل تقديم أعىل
مس��تويات الدعم ألبناء الوطن واملساهمة يف حصولهم عىل
مختلف املنتجات والخدمات من املطبوعات التي تصدر عن
الرشكة املتحدة للطباعة والنرش».
وأض��اف «إن انضاممن��ا إىل قامئ��ة الجه��ات التي تدعم
بطاق��ة «حامة الوطن» يأيت من منطلق اس�تراتيجي ،ووازع
وطني يحتم علينا املساهمة يف رفد مجتمعاتنا بكافة السبل
واإلمكانيات التي من ش��أنها وص��ول املعرفة ملختلف فئات
املجتمع».

افتتاح الفرع الـ 12
جلمعية القوات
املسلحة التعاونية يف
منطقة بوابة أبوظبي
افتتح مع��ايل اللواء الركن عبدالله مهري عبدالله
الكتبي قائد الوحدات املساندة رئيس مجلس إدارة
جمعية القوات املس��لحة التعاوني��ة الفرع الثاين
ع�شر للجمعية يف فرع مدينة بوابة أبوظبي وذلك
بحضور أعضاء مجلس اإلدارة وعدد من كبار ضباط
القوات املس��لحة وممثيل الرشكات واملؤسس��ات
التجارية.
وبدأت مراسم االفتتاح بقص الرشيط التقليدي
إيذان��ا بافتتاح الف��رع  ..ثم قام بع��د ذلك رئيس
الجمعي��ة بجول��ة يف الف��رع الجدي��د واطلع عىل
مختل��ف املعروض��ات م��ن البضائ��ع املختلفة ..
مشيدا بحسن التنظيم والتنويع يف توفري الخدمات
االستهالكية والرتفيهية.
وق��ال معاليه إن افتتاح فرع الجمعية يف مدينة
بوابة أبوظبي يأيت ترجمة لجهود الجمعية يف توفري
احتياج��ات القاطنني يف مدن املنطقة  ..مش�يرا إىل
س��عي مجلس اإلدارة لتنويع النش��اط االقتصادي
واملوارد مبا يعود باملنفعة املادية للمساهمني .
وكش��ف معايل اللواء الركن عبدالله الكتبي عن
افتتاح مول يف منطقة شعاب األشخر بالعني يف الثاين
من ديسمرب الجاري مبناس��بة اليوم الوطني لدولة
اإلمارات.
م��ن جانب��ه ق��ال س��عادة مفتاح ب��ن دليمك
النعيم��ي مدير ع��ام جمعي��ة القوات املس��لحة
التعاونية إن فرع الجمعية يف منطقة بوابة أبوظبي
يلبي مختلف متطلبات العسكري واملدين سواء عىل
املستوى اإلستهاليك من س��وبر ماركت يضم املواد
الغذائية والخ�ضروات واللحوم أو عىل املس��توى
الخدمي والرتفيهي مثل الصالة الرياضية وخدمات
اليك والغس��يل وصالون رجايل ونس��ايئ إضافة إىل
حديقة ألعاب لألطفال .
وأش��ار إىل أن هن��اك خط��ة الفتت��اح  20فرعا
للجمعية تغط��ي كل متطلبات منتس��بي القوات
املس��لحة يف مختلف األماك��ن يف الدولة خالل عام
.2017
وأوض��ح النعيمي أن جمعية القوات املس��لحة
التعاوني��ة تعطي خصام لحمل��ة بطاقتي “ حامة
الوطن “و” خصم “ خاصة من عائدات املشرتيات
للمساهمني .
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إعداد:
الرائد /جميل خميس السعدي
اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة يف دعم ونجدة األشقاء يف اليمن ،وتقديم
العون الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه ملواجهة مختلف التحديات والتهديدات.
فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض ومستقبل مشرتك ،وإن األحداث مهام تعاظمت
لن تثنينا عن القيام بواجبنا األخوي والديني والعرويب واإلنس��اين تجاه أش��قائنا يف
كاملة.
اليمن ،بل عىل العكس ستزيدنا عزمية وإرصار لتحقيق

| ديسمرب  | 2016العدد | 539

51

الحزم واألمل

سفينة إماراتية حتمل قطع غيار كهربائية ترسو باملكال
قدمت دولة االم��ارات دفعة جديدة م��ن قطع الغيار
والفالت��ر الخاص��ة بقط��اع الكهرباء يف إط��ار جهودها
الرامية لحل مش��كلة انقطاع الكهرباء يف مديرية املكال
يف اليمن.
وقال رئي��س فريق االمارات اإلغايث بحرضموت الس��يد
مطر الكتبي أن الس��فينة التي رست عىل رصيف ميناء
املكال بس��احل حرضموت تأيت امت��دادا للجرس البحري
اإلغ��ايث الذي تقدمه دولة االمارات العربية املتحدة عرب
هيئة الهالل األحمر االمارايت تنفيذ حزمة من املش��اريع
اإلغاثية تلبي��ة الحتياجات املجتمع اليمن��ي التعليمية
والطبي��ة اضاف��ة اىل دعم مش��اريع البني��ة التحتية يف
محافظات عدة ومنها محافظ��ة حرضموت التي تعمل
بها هيئة الهالل االحمر االمارايت حاليا وفق خطة مزمنة
تفيض إىل تطوي��ر آليات العمل والحركة واالنتش��ار يف
مناطق املحافظة املرتامية األطراف.
وأضاف أن هذا الش��حنة تعد الرابعة مقدمه اىل كهرباء
ساحل حرضموت واملكونة من قطع غيار وفالتر تهدف إنطالقا من واجبها يف مساعده أهايل حرضموت لتدعيم
اىل صيان��ة املول��دات الكهربائي��ة املركزي��ة واملحطات وتطوير مشاريع البنية التحتية واالقتصادية.
املتهالكة يف س��بيل اصالح واس��تقرار املنظومة الكهرباء من جانبه أش��اد مدي��ر عام كهرباء س��احل حرضموت
مبديرية املكال يف إط��ار دعم الكهرباء وتخفيف العبء املهن��دس مانع يس��لم بن ميني مبواق��ف دولة االمارات
عىل املواطنني اليمنيني م��ن االنقطاعات املتكررة للتيار الداعمة للش��عب اليمني وبدور هيئ��ة الهالل األحمر
الكهربايئ الذي أصبح هاجس خوف لديهم.
اإلم��ارايت الت��ي تواصل جهوده��ا اإلنس��انية واالغاثية
وأكد ان الهيئة مس��تمرة يف تقديم مشاريعها اإلنسانية للتخفي��ف عن كاه��ل املواطن�ين اليمني�ين خاصة ما
يف كافة الجوان��ب اإلغاثية والصحية والتعليمية وغريها ميس حياتهم اليومية مث��ل الكهرباء التي تعاين تدهورا

وانقطاعات مستمرة.
وقال أن اإلمارات وضعت بصامت بيضاء ناصعة ستظل
خالدة يف ذاكرة املدينة..
شاكرا هيئة الهالل االحمر االمارايت عىل الجهود اإلنسانية
املبذولة العادة الحياة للمدينة وتقديم مش��اريع البنية
التحتية بحرضموت.
الهالل األحمر اإلمارايت يفتتح " سوق الجمعة " مبديرية
الربيقة يف عدن.

تقيم حفال تقديرا لدور اإلمارات
جمموعة "وعي اإلعالمية"
ُ
قامت مجموعة وعي اإلعالمي��ة اليمنية احتفاال تقديرا ً
للدور اإلنس��اين لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة ويوم
الشهيد اإلمارايت وذلك بقاعة فندق البستان باملكال.
وألقى محمد حس��ن الس��قاف رئي��س مجموعة وعي
اإلعالمية كلمة املجموعة والتي ترحم خاللها عىل أرواح
الشهداء ومشيدا ً بالدور اإلمارايت يف حرضموت من حيث
الجانب اإلغايث والعسكري.
وتخل��ل الحفل أيضاً ع��رض عن اعامل دول��ة اإلمارات
وخدماته��ا اإلنس��انية والعس��كرية الت��ي قدمته��ا يف
حرضموت.
وألقى ش��وقي التميم��ي كلمة اله�لال األحمر اإلمارايت
ش��اكرا ً الجهود التي قامت بها مجموعة وعي اإلعالمية
يف إقام��ة الحفل وتكريم هيئة اله�لال األحمر اإلمارايت
معربا ً عن امتنانه وشكره وتقديره للقامئني عىل الحفل.
وقدمت فرقة زهرات السالم رقصة استعراضية اهداء اىل
الهالل األحمر ودولة اإلمارات حيث اكتسني بعلم دولة
اإلمارات وتغنني بأجمل األناشيد واالغنيات اإلماراتية.
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الفنية كلمة أعرب فيها عن ش��كره للجهود التي بذلت
يف اقامة الحفل ..موضحاً دور الس��لطة املحلية يف الفرتة
املاضية ومعربا ً ع��ن امتنانه للجهود الت��ي تبذلها دولة
اإلمارات يف الجانب اإلنساين.
وق��دم الش��اعر محم��د باجاب��ر قصيدة ش��عرية عن
الجنوب وعن الدور اإلمارايت أيضاً يف حرضموت وجميع
محافظات الجنوب نالت استحسان الحارضين.
كام ألقى عيل الكثريي كلمة مجلس تنسيق قوى الحراك
الس��لمي بحرضم��وت ..مش��ددا ً عىل أهمي��ة التالحم
الجنويب ومش��يدا ً بث��ورة الـ 30من نوفم�بر ومعربا ً عن
امتنانه وش��كره ملجموعة وعي ولدولة اإلمارات العربية
املتحدة ع�لى الجهود الجب��ارة التي تق��وم بها لخدمة
حرضموت واليمن.
وانته��ى الحفل بتكري��م هيئة الهالل االحم��ر اإلمارايت
وش��مل الحفل مش��هدا متثيليا أظه��ر دور هيئة الهالل بدرع الوفاء والعرفان من قبل مجموعة وعي اإلعالمية.
األحم��ر االماراتية يف الجانب اإلغ��ايث باليمن ..ثم ألقى
املهندس محمد العمودي وكيل محافظة الكال للش��ؤون

الهالل اإلماراتي يفتتح " سوق اجلمعة " مبديرية الربيقة
افتتح��ت هيئة الهالل االحمر االمارايت " س��وق الجمعة "
يف حديقة عدن الصغرى مبديرية الربيقة الذي يس��تهدف
الش��باب املوهوبني للرتويج ملنتجاته��م الحرفية واليدوية
لتحسني وضعهم املادي وتأمني فرص العمل املناسبة.
وق��ال فري��ق هيئة الهالل االحم��ر االم��ارايت يف اليمن أن
تدش�ين املرشوع يأيت يف إطار الجه��ود التي تقوم بها دولة
االمارات لدعم الش��باب اليمني املتأثرين من االحداث يف
محافظة عدن وتأمني فرص العمل لهم لتأمني احتياجاتهم..
مؤك��دا ان م�شروع " س��وق الجمعة " سيس��تهدف كافة
حدائق املحافظة لتش��جيع الش��باب عىل مامرسة االعامل
الحرفية واليدوية.
دش��ن س��وق الجمعة مدير عام مديرية الربيقة مبحافظة
عدن هاين محم��د اليزيدي بحضور فري��ق الهالل األحمر
اإلمارايت.
ويتضم��ن امل�شروع اضاف��ة اىل قي��ام عدد من الش��باب
والش��ابات بعرض منتجاته��م الحرفية وأعامله��م اليدوية ريع��ه ألطفالن��ا يف محافظة الحديدة الذين يعانون س��وء ان تلك األعامل ستظل خالدة يف قلوب اليمنيني.
وتخلل تدش�ين املرشوع إقامة مس��ابقات فكرية وتوزيع
التغذية وشبح املجاعة.
عمل طبق خريي.
واك��د اليزيدي أهمية املرشوع كونه س��يمكن املش��اركني ومثن اإلعامل الخرية واإلنسانية التي تنفذها دولة اإلمارات هداية لألطفال.
من تحس�ين مس��توى دخلهم املعييش ومواجهة الظروف العربي��ة املتح��دة ممثلة بذراعها اإلنس��اين هيئ��ة الهالل "الهالل االحمر االمارايت" توزع مس��تلزمات مدرس��ية عىل
والتحديات االقتصادية ..الفتا إىل أن الطبق الخريي سيعود األحم��ر يف محافظة عدن وبقية املحافظات املحررة مؤكدا عدد من مدارس حرضموت.

"الهالل االماراتي" توزع مستلزمات مدرسية بحضرموت
وزع��ت هيئ��ة الهالل االحم��ر االمارايت حقائب مدرس��ية
عىل تالميذ مدرس��ة الطفل السعيد ملتالزمة داون مبديرية
س��يئون يف محافظة حرضموت يف اطار جهودها للتخفيف
من أعب��اء األرس وتذليل الصعوبات أم��ام الطلبة وتقديم
التسهيالت املمكنة لتحسني البيئة التعليمية يف اليمن.

جاء ذلك خالل زيارة مدير الرتبية والتعليم مبديرية سيئون
أن��ور أحمد الحداد برفقة مس��ئول الهالل األحمر االمارايت
بوادي حرضموت ومندوبته مبديرية سيئون.
وعقد الوفد لقاء مع مدير املدرس��ة يوسف احمد سامل تم
فيه اس��تعراض الكثري من الخطط واملش��اريع و األنشطة

وبروتوكوالت التعاون املش�تركة من أجل النهوض بالعملية
الرتبوي��ة والتعليمي��ة واالرتقاء مبدرس��ة الطفل الس��عيد
ملتالزم��ة داون لتواك��ب عجل��ة التطور يف مج��ال الرتبية
الخاصة.
واع��رب أولياء امور تالميذ املدرس��ة عن ش��كرهم لدولة
االم��ارات العربي��ة املتحدة الت��ي تواصل تقدي��م الدعم
للش��عب اليمني يف املجاالت كافة كام عربوا عن امتنانهم
للجهود الكبرية التي يبذلها فري��ق الهالل االحمر االمارايت
اليصال املس��اعدات واالرشاف عىل توزيعها يف املحافظات
اليمنية.
وعرب تالميذ وتلميذات املدرسة عن شكرهم للهالل األحمر
اإلمارايت عىل ما قدمه من حقائب مدرس��ية كاملة وشاملة
لجميع ما يحتاجونه من أدوات تعليمية.
ويف نهاية الزيارة عرب مدير الرتبية والتعليم مبديرية سيئون
ومس��ئول الهالل األحم��ر اإلمارايت ب��وادي حرضموت عن
الشكر والتقدير إلدارة املدرسة وجميع املعلمني واملعلامت
املتطوع�ين عىل الجهود الجب��ارة التي يبذلونه��ا يف تربية
وتعليم تالميذ متالزمة داون.
مؤسس��ة خليفة بن زايد اإلنسانية تسلم الدفعة األوىل من
السيارات املخصصة لدعم رشطة سقطرى.
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مؤسسة خليفة تسلم عدد من السيارات لشرطة سقطرى
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة سلمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل
اإلنس��انية الدفعة األوىل من سيارات ذات دفع رباعي اىل
رشطة محافظة ارخبيل سقطرى جنوب اليمن.
وتأيت هذه املساعدات يف إطار الجهود املتواصلة التي تبذلها
مؤسس��ة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية لرفع
كفاءة قطاع األمن يف جزيرة س��قطرى واملناطق التابعة لها
وترسيخ االس��تقرار ونرش الطأمنينة ورفع مستوى جاهزية
األجه��زة األمنية وتطوير كفاءتها حت��ى تقوم بدورها عىل
أكمل وجه .
وقال مصدر مسؤول يف املؤسسة إن املساعدات تأيت إلتزاما ش��كرهم وتقديره��م لدولة اإلم��ارات عىل ه��ذه الوقفة ومثن محافظ س��قطرى الدعم الت��ي تقدمه دولة االمارات
من مؤسس��ة خليفة اإلنس��انية بتنفيذ توجيه��ات القيادة اإلنس��انية مع إخوانه��م يف اليمن الذين لن ينس��وا هذه ملحافظ��ة س��قطرى مبختل��ف القطاع��ات وخاص��ة دعم
الرشيدة إلغاثة الشعب اليمني الشقيق انطالقا من مشاعر املواقف املرشفة لدوله اإلمارات.
القطاعني األمني والعس��كري الذين الذي يعتربان من اهم
األخ��وة تجاهه وح��رص القيادة عىل تخفي��ف معاناته يف وكان مدي��ر عام رشطة محافظة ارخبيل س��قطرى العقيد القطاعات يف حامية االرخبيل والحفاظ عىل األمن.
الظروف الصعبة التي مير بها حاليا وإستكامال للمساعدات الركن صالح عيل س��عد قد تسلم  7س��يارات كدفعة أوىل وأشار اللواء السقطري اىل أن الدعم واملساندة التي تقدمه
اإلنس��انية املتواصلة يف إطار جهود دولة اإلمارات يف إعامر دعام من املؤسسة لرشطة املحافظة.
االمارات ألبناء االرخبيل يف هذا الظروف االس��تثنائية التي
األرخبيل الذي ترضر جراء إعصاري تش��اباال وميغ اللذين ويف التدشني الذي حرضه قائد لواء اول مشاة بحري العميد يعيش��ه البالد ه��و محل تقدي��ر واحرتام منا يف الس��لطة
ركن محمد الصويف والوفد االمارايت لالطالع عىل احتياجات املحلي��ة ومن كل أبناء االرخبيل الذين يثمنوا الجهود التي
اجتاحا الجزيرة خالل شهر نوفمرب املايض.
م��ن جانبهم ع�بر املس��ؤولون يف محافظة س��قطرى عن االرخبيل مبختلف املجاالت ..
تبذلها دولة اإلمارات.

قافلة إغاثة إماراتية جديدة إىل مديرية مسيمري يف حلج اليمنية

س�يرت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية ،قافلة إغاثة ملديرية
املس��يمري يف لح��ج اليمنية ،يف إطار الدعم اإلنس��اين الذي
تقدمه دولة اإلمارات ،للتخفيف من معاناة األش��قاء؛ وفاء
لقيمه��ا وثوابتها اإلنس��انية األصيلة ومواصل��ة لجهودها
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األش��قاء وتقديم يد العون واملس��اعدة لهم الجتياز األزمة
التي يعيش��ونها جراء الح��رب الذي أش��علها االنقالبيون،
معرب��ة عن أملها يف أن تس��اعد القافل��ة يف التخفيف من
معان��اة أهايل املديرية نتيجة للظروف املعيش��ية الصعبة
التي يعيشونها.
إىل ذلك ..تس��لم وضاح الحاملي وكيل محافظة لحج سيارة
نق��ل مقدمة م��ن الهيئ��ة كهدية للمحافظ��ة ،حيث قدم
الش��كر والتقدير لدولة اإلمارات العربية حكومة وش��عبا
ولهيئ��ة اله�لال األحمر ع�لى كل ما تقدم��ه للمحافظات
الجنوبية املحررة عامة ومحافظة لحج خاصة.
وق��ال الحامل��ي إن محافظة لحج تعرض��ت لدمار كبري يف
البنية التحتية خالل فرتة الحرب التي شنتها مليشيا الحويث
وصال��ح ،وه��ي اآلن يف مرحل��ة البناء والتنمية رغم ش��ح
اإلمكانات.
م��ن جهت��ه ..تحدث املحام��ي عبد الاله الردفاين منس��ق
الخريية واإلنس��انية التي تنفذها ملس��اعدة الس��كان عىل اإلغاث��ة يف لحج عن حاجة املحافظ��ة للمزيد من القوافل
مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم.
اإلغاثي��ة نظرا ً النقطاع رواتب املوظفني ألكرث من  3أش��هر
وأكدت الهيئة أن القافلة  -التي حملت  1400سلة غذائية ون��زوح الس��كان من منطقة ك��رش الحدودي��ة واملناطق
 -جاءت انطالقا من الحرص الذي توليه دولة اإلمارات عىل املجاورة التي تشهد معارك بني الحني واآلخر.

مساعدات إماراتية للمتقاعدين يف املكال اليمنية
بدأت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية ،توزيع طرود غذائية
عىل عدد من املتقاعدي��ن يف مديرية املكال اليمنية ،ضمن
سلس��لة الحمالت التي تنفذها لتخفيف املعاناة والتامس
الحوائج والس��عي لتحس�ين األحوال املعيش��ية لألش��قاء
اليمنيني يف ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشونها
جراء االنقالب.
وق��ال عبدالله املس��افري ممثل الهيئ��ة يف حرضموت إن
توزيع هذه املس��اعدات الغذائية يأيت يف إطار الحرص عىل
تخفيف املعاناة واألعباء عن املتقاعدين ،الذين باتوا يئنون
تحت وطأة غالء املعيشة ،يف ظل تدين رواتبهم.
وعزا هذه املس��اعدات إىل سعي الهيئة لالرتقاء مبستويات
املعيش��ية للمتقاعدين ،خاص��ة أرب��اب األرس الذين تقع
عليه��م التزامات كبرية ،وفقدوا كث�يرا من مقومات الحياة
نتيج��ة للوضع االقتصادي املرتدي وتعطل أي مصادر دخل
أخرى تؤمن لهم الحصول عىل لقمة العيش.
ويحتوي الطرد الواحد عىل املواد الغذائية األساسية ويلبي
احتياجات األرسة متوسطة العدد ملدة شهر.
ألبناء حرضموت.
م��ن جهتهم عرب املتقاع��دون عن فرحته��م الغامرة بهذه وأثنوا ع�لى جهود دولة اإلمارات وم��ا تقوم به من أعامل
اللفتة اإلنس��انية ،معتربين أنها جاءت يف الوقت املناسب ،خريية وإنس��انية لرفع املعاناة عنهم ،واصفني هذه الجهود
مش��يدين بالدور الكبري التي تقوم به هيئة الهالل األحمر باملفعمة بالعطاء والروح اإلنسانية التي تقدر وتعي وتدرك
اإلماراتي��ة ،وجهودها املبذولة يف عملية اإلغاثة املس��تمرة قيمة اإلنسان.

كام عربوا عن شكرهم وامتنانهم للدولة عىل دعمها الثابت
للشعب اليمني عىل كل الصعد خاصة يف مجال املساعدات
الغذائية واإلغاثية ،والذي استفاد منه آالف األفراد واألرس..
س��ائلني الله تع��ايل أن يحفظ اإلمارات قيادة وش��عبا وأن
يديم عليها نعمة األمن والرخاء.

إجناز  70باملائة من أعمال بئر "فوة" اليمنية

أعلن��ت هيئة الهالل األحم��ر اإلماراتية إنج��از  % 70من
عمليات حفر برئ ارت��وازي جديد بحقل زمن املايئ مبنطقة
فوة غرب املكال اليمنية ،مشددة عىل مواصلة جهودها مع
(مؤسسة الس��ليامين) الرشكة املنفذة ،وبإرشاف مبارش من
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي.
واك��د عبدالل��ه املس��افري ممثل الهيئ��ة يف حرضموت أن
اله�لال األحم��ر تتاب��ع أعامل الحف��ر يف البرئ ع��ن كثب،

وخط��وة بخطوة ،مش�يرا إىل الحرص عىل إنج��ازه يف وقته
املحدد وباملواصفات املتفق عليها ،من أجل تخفيف معاناة
املواطنني يف الحصول عىل املياه يف مدينة املكال وضواحيها.
وكان��ت الهيئة قد ش��غلت  5آبار ارتوازي��ة جديدة للمياه
يف حقل فلك رشق مدينة املكال واس��تكملت كافة األعامل
املدني��ة وربطته��ا باملضخ��ا ،يف إطار جهوده��ا املتواصلة
والحثيث��ة لتوفري املياة النقية للمواطن�ين اليمينني وضمن

حزمة من مش��اريع البنية التحتية التي تدعمها يف س��احل
حرضموت.
ويف هذا الصدد ..قال املس��افري :إن من شأن البرئ الجديد
أن يحسن خدمة إدخال املياه إىل املواطنني يف مناطق غرب
املكال "فوة".
م��ن جانب��ه ..أش��اد املهندس وهي��ب غانم املدي��ر العام
للمؤسس��ة املحلية للمياه والرصف الصحي مبناطق ساحل
حرضم��وت بتعاون هيئة الهالل األحم��ر اإلمارايت ومتويلها
حف��ر برئ ارتوازي جدي��د يف حقل زمن امل��ايئ غرب املكال
مبنطقة فوة ،لتحس�ين منظومة املياه باملنطقة ,معرباً عن
ش��كره وتقديره لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة حكومة
وش��عبا ،عىل االهتامم بدعم املش��اريع الخدمية ومشاريع
البنية التحتية.
من جهتهم ..عرب األهايل عن ارتياحهم تجاه العمل الدؤوب
واملتواص��ل يف رسعة إنجاز العم��ل ..معربني عن أملهم يف
االس��تمرار بالوترية نفس��ها واالنتهاء من املشاريع يف وقتها
املحدد .كام قدموا الشكر لهيئة الهالل األحمر االمارايت عىل
دعم مرشوع حفل البرئ والذي سوف يسهم يف تغطية عجز
منظومة املياه وتحسني خدماته وتلبية احتياجات املواطنني
يف مناطق فوة.
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القمر الصناعي ( )MUOS-5يصل املدار
وصل القمر الصناع��ي الخامس (( )MUOSالنظام
املوضوع��ي الخ��اص باملس��تخدم املتنق��ل) الخاص
بالبحري��ة األمريكية وامل ُصنع بواس��طة رشكة (لوكهيد
مارت��ن) ،إىل املدار العمليايت ونرش ألواحه الشمس��ية
وهوائياته بنجاح.
قام فريق القمر الصناعي ( )MUOSبوضع القمر
الصناعي ( )MUOS-5يف مدار عمليايت مناسب .كام
أكمل الفريق سلس��لة م��ن عمليات ن�شر اللوحات

الشمسية والهوائيات.
ع��اىن القم��ر الصناع��ي ( ،)MUOS-5والذي تم
إطالقه يف األصل من قاعدة (كايب كانافريال) الجوية
يف  24يوني��و ،من خلل يف نظام الدفع الخاص بوضعه
يف م��داره عندم��ا كان يف طريق��ه مل��دار التزامن مع
دوران األرض يف  29يونيو .ومبنتهى الحيطة والحذر،
ق��ام مبارش ًة فري��ق ُمهنديس (لوكهي��د مارتن) بوضع
يل بينام
القم��ر الصناعي بوضع آ ِمن عىل م��دار مرح ّ

كانوا يدققون ويبحثون خياراتهم.
بهذا الس��ياق ،يقول الس��يد "مارك وومبرن" ،مدير
قس��م أنظمة اتص��االت ال ُح��زم الضيق��ة يف (لوكهيد
مارتن)" ،يف النهاية ،متكن فريق املهندسني يف (لوكهيد
مارت��ن) والبحرية من عزل املش��كلة وإيجاد حل من
خالل اس��تخدام الداف��ع البديل .وحامل��ا أصبح لدينا
خطة مش�تركة ،قمنا يف أوائ��ل أكتوبر ومبنتهى الحذر
بال�شروع ثانية مبن��اورات وضع القم��ر الصناعي يف
املدار".
من جهته ،يقول القائد "جايس��ون برات" ،املساعد
الرئييس ملدي��ر برنامج (" )MUOSس��يخضع النظام
الختبارات يف امل��دار قبل القبول النه��ايئ للنظام من
قبل البحرية وتقدميه لالس��تخدام العمليايت .وس��وف
مير القمر الصناعي وحمولته عرب اختبارات صارمة من
خ�لال أنظمتنا ومحطاتنا األرضي��ة للتأكد من أن كل
يشء يعمل بالشكل الصحيح".
ت��م تصمي��م نظ��ام ( )MUOSلتوف�ير اتص��االت
للمس��تخدمني حول الع��امل ،بغض النظر ع��ن مكانهم
بالنس��بة إىل القم��ر الصناعي .وس��وف توفر مجموعة
نظام ( )MUOSوالشبكة األرضية املرتبطة به اتصاالت
 3Gللهواتف الخليوية للعقد الثاين ومابعده.

الفرقاطة ( )BELH@RRAمن شركة ( )DCNSتوفر استخبارات عملياتية
تس��تجيب رشك��ة ( )DCNSم��ن خ�لال
فرقاطته��ا ( )BELH@RRAلتطلعات القوات
البحرية التي تبح��ث عن فرقاطة حربية ،قادرة
عىل ضامن املهام طويلة املدى ،والعمل بش��كل
منفرد أو ضمن القوات البحرية ،يف أعايل البحار
أو كجزء من مهام االس��تخبارات البحرية يف بيئة
عدائية كثيفة.
وم��ن خ�لال ه��ذه الفرقاطة ،تك��ون رشكة
( )DCNSق��د أكملت خ��ط إنتاجها من خالل
وضع س��فينة من الجيل األح��دث بني الفرقاطة
متعددة امله��ام ( )FREMMوالتي تزن 6,000
طن والسفينة الحربية الكورفيت ()GOWIND
التي يرتاوح وزنها بني  2,500و  3,000طن.
توفر الفرقاطة ( )BELH@RRAاستخبارات
عملياتي��ة ال مثيل لها يف الس��وق ،باإلضافة إىل
تصمي��م منوذج��ي ،ومتانة واس��تخدام س��هل.
وبعد عرش س��نوات من دراسات التصميم األول
للفرقاط��ة متع��ددة امله��ام ( ،)FREMMفقد
استفادت هذه الفرقاطة األحدث يف الرشكة من
خربة البحرية الفرنسية من خالل هذه السفينة
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عرب عدد كبري من مسارح العمليات.
وبفض��ل تعددية االس��تعامل لنظ��ام اإلدارة
القت��ايل (( )SETISنظ��ام معلوم��ات تقني��ات
الطاق��ة االس�تراتيجي) يف رشك��ة (،)DCNS
وهو النظ��ام الذي أثبت نجاعت��ه يف فرقاطات
( )FREMMوسفن الكورفيت (،)GOWIND
فإن الفرقاط��ة ( )BELH@RRAستس��تجيب
الحتياجات محددة من القوات البحرية للعمالء
يف كافة مناطق الحرب ،ويف الوقت نفس��ه توفر
منص��ة منطية مهمة لزيادة حمولة الس��فينة أو
اس��تقالليتها .وس��وف توفر الفرقاطة الجديدة
أدا ًء ال يضاه��ى لحرب الغواص��ات ،وإمكانيات
غري مس��بوقة يف اكتشاف الطائرات باإلضافة إىل
القدرات القوية يف حرب الجو – س��طح ،وسيتم
إضافة قاعدة متع��ددة املهام تتمتع بإمكانيات
االستجابة للتهديدات الحديثة مثل الحرب غري
املتامثلة أو الدفاع اإللكرتوين يف عامل اإلنرتنت.

شركة ( )Nexterتعرض تشكيلة من منتجاتها املدفعية يف
معرض الدفاع االندونيسي ()Indodefence

عرضت رشكة ( )Nexterمؤخرا ً تشكيلة من أنظمة
املدفعي��ة يف جاكرت��ا يف مع��رض الدف��اع األندونييس
(.)Indodefence
كان مبق��دور زوار منص��ة رشك��ة ( )Nexterرؤية
مدف��ع الهاوتزر الخفيف املقطور ( .)LG1 105وكونه
قاب ًال للنرش بواس��طة اآلليات الخفيفة ،أو املروحيات،
أو حتى املظالت ،فهو يعترب أخف مدفع هجومي من
عيار  105ملم ،وهو مثايل لتوفري النار اإلسنادية لقوات
التدخ��ل الرسي��ع .ويعمل املدف��ع ( )LG1 105لدى
القوات املس��لحة يف س��نغافورة ،وتايلند ،وأندونيسيا،
وبلجيكا ،وكندا ،وكولومبيا.
ميك��ن للمدف��ع ( )LG1إط�لاق  /12/قذيف��ة يف
الدقيقة ،ويستغرق إعداده للعمل  /30/ثانية يف حال
كان يح��وي نظ��ام املالحة العطايل االختي��اري والذي
يسمح بتحضري املدفع بشكل أرسع؛ ألنه ينفي الحاجة
لوج��ود الفري��ق الجغرايف لحس��اب املوق��ع واألرض
املحيطة قبل الرشوع يف استخدام املدفع (.)LG1
باإلضاف��ة لذلك ،تم عرض منت��ج املدفعية الرئييس

م��ن رشكة ( )Nexterعىل منص��ة الرشكة ،وهو مدفع
الهاوت��زر ( )CAESARاألوتوماتي�كي م��ن عيار 155
ملم .يُس��تخدم هذا املدفع من قبل القوات املس��لحة
يف فرنس��ا ،وتايلند ،وأندونيسيا ،ودول الرشق األوسط،
وقد تم اختباره يف مهام الجيش الفرنيس يف أفغانستان
ومايل ولبنان.

ك�ما ُعرض عىل منصة الرشكة نظ��ام الضبط الناري
( )FINDARTم��ن رشكة ( ،)Nexterوتش��كيلة من
ذخائ��ر املدفعية التي تنتجها مجموعة أعامل الذخرية
الخاصة برشكة ( ،)Nexterبجانب تشكيلة ()NERVA
الروبوتية من روبوتات املراقبة واالستطالع املصغرة.

( )Northrop Grummanستقوم بتطوير نظام ضبط شعاع ليزري
س��تقوم رشك��ة (Northrop Grumman
 )Corporationمبس��اعدة الق��وات الجوي��ة
األمريكي��ة إلنج��اح خططها الس��تخدام أنظمة
طاق��ة موجه��ة لتوف�ير الحامي��ة الذاتية عىل
الطائرات الحالية واملستقبلية مبوجب عقد حايل
تم منحه بواسطة مخترب أبحاث القوات الجوية
(.)AFRL
ومبوجب هذا العقد ،يُطلَب من (Northrop
 )Grummanتطوي��ر وإنت��اج الج��زء الخاص
بضبط الش��عاع يف نظام تطبيق السالح الليزري
املحمول جوا ً ،والذي يقوم مخترب أبحاث القوات
الجوي��ة بتطويره مبوجب الحامي��ة الذاتية من
خالل العرض الليزري للطاقة العليا ()SHiELD
يف برنامج تطبيق التكنولوجيا املتقدمة (.)ATD
سيتم وضع السالح الليزري يف حاضنة متصلة
بطائرة ذات حجم يق��ارب حجم طائرة مقاتلة،
وسيتم اختبار الس�لاح عىل الطائرات التكتيكية
الت��ي تطري برسع��ات أعىل من رسع��ة الصوت.
ويتوق��ع مخترب أبح��اث الق��وات الجوية البدء
باختب��ارات الط�يران الخاصة بالنظ��ام امل ُدمج
بحلول عام .2019

يف هذا السياق يقول السيد "و .مارك سكيرن"،
نائب الرئيس ،يف قس��م الطاقة املوجهة يف رشكة
نورث��روب غروم��ان لألنظمة الفضائي��ة" :يقوم
فريقن��ا بقيادة نورثروب غروم��ان بدمج موجه
ش��عاع ُمبتكر م��ع تقنيات ضبط ش��عاع موثق
ملس��اعدة الق��وات الجوية ع�لى تحديد وعرض
إمكانية س�لاح ليزري بنجاح خ��اص بالطائرات
الحالية وطائرات الجيل القادم".
ويضيف السيد "و .مارك سكيرن"" :يقوم نظام
ضبط الش��عاع بتش��خيص بيئة الطريان لتحديد
العوائق الجوية التي يمُ كن أن تتس��بب بانحراف
ش��عاع الليزر ،ومن ثم الحصول عىل مس��ارات
األهداف القادمة ،وتحديد نقطة التسديد لليزر،
ومن ثم تش��كيل وتركيز الش��عاع املنطلق عىل
الهدف".
تق��وم رشك��ة ()Northrop Grumman
بتطوي��ر نظ��ام ضب��ط الش��عاع ()SHiELD
مبوجب جزء من برنامج ( )ATDاملعروف باسم
()SHiELD STRAFE
وس��وف يقوم مخترب أبحاث الق��وات الجوية
بدمج نظام ضبط شعاع ( )STRAFEمع مصدر

لي��زري ،وأنظمة تس��خني وتربيد ت��م تطويرها
خصيصا ً لربنامج (.)SHiELD ATD
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شركة ( )Kärcherتعرض أالت ( )WOMAعالية الضغط يف ()ADIPEC
عرضت رشكة ( )Kärcherمؤخ��را ً يف معرض ومؤمتر
أبو ظب��ي الدويل للب�ترول (أديب��ك) حل��والً تنظيف ّية
مناسبة لالس��تخدام يف حقل صناعة النفط والغاز .وقد
تم تس��ليط الضوء عىل آالت التنظي��ف عالية الضغط
واملقاوم��ة لالنفجار من إنتاجهم وآالت التنظيف فائقة
الضغط ( )UHPمن (.)WOMA
وهن��اك العدي��د م��ن ُمنتج��ات ( )WOMAفائق��ة
عل��و الضغط الت��ي تم تطويره��ا وتصنيعها بواس��طة
( )Kärcherوالت��ي تتمتع بتطبيق��ات عديدة ،وميكنها
التعامل مع القطاعات العليا والوسطى واملنخفضة من
سلسلة صناعة النفط والغاز .تعترب هذه اآلالت أدوات
تنظي��ف فعالة ملبدالت الح��رارة ،وتنظي��ف األنابيب
والتنظي��ف الداخيل ،وتنظي��ف املكثف��ات ،و ُمربدات
الهواء ،وإزالة الرتس��بات ،وحتى صق��ل خزانات النفط
يف حال وجود مهمة كش��ط لألصباغ .عرضت الرشكة يف
املعرض اآلالت فائقة الضغط ( )UHPمن ()WOMA
وآالت الضغط العايل ( )HD 10/16و (.)HDS 9/50
يق��ول الس��يد "ريتش��ارد نوي��را" ،املدي��ر اإلداري ل��ـ
( )Kärcherال�شرق األوس��ط" :إن التنظي��ف املنتظم
باستخدام أدوات ( )WOMAفائقة علو الضغط يحول

دون حدوث خس��ائر يف املصاريف ،حيث إن املبدالت
الحراري��ة املتس��خة واملس��دودة تتطلّب طاق��ة عالية
للعمل بش��كل فع��ال .إن صيانة هذه املنش��آت تعني
تقدي��م إنتاجية عالي��ة ،وتزيد الفعالي��ة بدرجة حرارة
عمل ثابتة ،ك�ما أن اس��تخدام أدوات التنظيف فائقة
علو الضغ��ط ( )UHPوأدوات التنظيف عالية الضغط
واملقاومة لالنفجار من ( )WOMAيف تنظيف األنابيب

يُزي��ل ترس��بات الكربيت ،واملل��ح ،والحج��ر الكليس
املرتاكمة".
تعت�بر رشك��ة ( )Kärcherواح��دة م��ن رواد املوردين
لتقنية التنظيف عىل مستوى العامل للقطاعات الخاصة
والتجارية والصناعية .وقد ت��م افتتاح فرعها يف الرشق
األوسط يف عام  ،1998ويقع مقرها يف ديب.

شركة ( )Rolls-Royceتخطو خطوة إىل األمام نحو تصميم
حمرك ()UltraFan
بدأت مؤخرا ً رشك��ة ( )Rolls-Royceوأل ّول
م ّرة بتش��غيل أق��وى علبة ت��روس فضائية يف
العاملُ ،معلنة خط��وة مهمة يف تطوير تصميم
محركها ( )UltraFanالجديد.
يُش��كل التش��غيل األ ّول لعلبة ت��روس القوة
( )PGBمن رشكة ( )Rolls-Royceيف منش��أة
الرشكة يف "دالفيتز" يف أملانيا ،انطالق ًة لسلسلة
من االختبارات تأمل أن ترى علبة الرتوس هذه
تصل إىل ق��وة  100,000حصان ،أي ما يعادل
أكرث من  100سيارة سباق فورموال .1
تعترب علبة تروس القوة مكونا ً مهامً يف تصميم
محرك ( )UltraFanحي��ث أنها تمُ كن تصميم
املحرك م��ن تقديم قوة كافية فوق تش��كيلة
واسعة من دوارس اإلقالع.

58

| العدد  | 539ديسمرب | 2016

تم إجراء التش��غيل األول ع�لى منصة الوضعيات
التابعة لرشك��ة ( ،)Rolls-Royceوهو األمر الذي
س��مح للمهندس�ين مبحاكاة تأثريات علبة الرتوس
عندم��ا تكون معلقة عىل جناح الطائرة التي تأخذ
يف الصعود بعيد إقالعها ،أو عند عودتها إىل األرض،
أو انعطافها أثناء الطريان .لقد أكّد التشغيل األويل
تش��غيلية ديناميكيات املنص��ة ونظام الزيت عند
الضغط والرسعات املنخفضة.
وس��وف يتم إج��راء اختبارات متقدم��ة أخرى يف
الفرتة املتبقية من هذا العام لتوفري بيانات إضافية
عندما تكون الق��وة منخفضة والرسعة عالية عند
مسننات وزوايا دوران مختلفة وارتفاعات محاكاة
مختلفة .وس��يتم إج��راء اختبار الق��وة العالية يف
الس��نة القادمة عىل منصة الق��وة الخاصة بعلبة

ت��روس القوة حي��ث تصل علب��ة الرتوس إىل
كامل قوتها.
س��يقدم محرك ( ،)UltraFanوالذي سيكون
متوف��را ً بدءا ً من الع��ام  ،2025توفريا ً مقداره
 % 25يف اس��تهالك الوق��ود مقارن��ة مبح�� ّرك
( ،)Trentوه��و الجي��ل األول م��ن محركات
(.)Rolls-Royce
تعم��ل رشك��ة ( )Rolls-Royceبالرشاك��ة
م��ع رشك��ة ( ،)Liebherr-Aerospaceم��ن
خالل مرشوعهم املش�ترك امل ُس��مى (تقنيات
علبة ال�تروس الفضائية) ،لتطوي��ر إمكانيات
ومق��درات تصنيعي��ة لعلب��ة ت��روس القوة
الجديدة.

بنك ( )CDB Leasingالصيني يُخصص  /1.26/مليار دوالر أمريكي حملركات (CFM
اخت��ار بن��ك ( )CDB Leasingمح��ركات (CFM
 )LEAP-1Aليت��م تركيبها عىل ما نس��بته  100%من
الدفع��ة األوىل من الجيل التايل م��ن طلبية الطائرات
ذات املمر املفرد .تقدر قيمة طلبية املحركات املؤكدة
بـ  /1.26/مليار دوالر أمرييك حس��ب الئحة األسعار،
عامي 2018
وقد تم جدولة اإلرس��اليات لتكون ب�ين ّ
و .2021
يقول رئيس بنك (" :)CDB Leasingنحن نعتقد أن
عمالئنا سيس��تفيدون بشكل كبري من تشغيل محركات
( )LEAP-1Aاملوثوقة وعالية الفعالية .وما رأيناه من
أداء ه��ذا املحرك يف الخدمة التجارية حتى اآلن أعطانا
ثق��ة كبرية بأنه املحرك الصحيح لطائرتنا الجديدة ذات
املمر املف��رد ،وأنه س��وف يوفر الفعالي��ة االقتصادية
التش��غيلية لتطلعات عمالئن��ا ،والت��ي تتمحور حول
التخفيض الكبري يف االنبعاثات ،وهو األمر الذي يتامىش
مع قيم النمو االخرض الخاصة بـ (.")CDB Leasing
م��ن جه��ة أخ��رى ،يق��ول الس��يد "ج��ان ب��ول
إلبانغ��ا" ،الرئي��س واملدي��ر التنفي��ذي لرشكة (CFM
" :)Internationalإن رشك��ة ( )CFMملتزم��ة بتوفري
أفضل مستوى من الدعم ملشغلينا وعمالئنا من رشكات
التأج�ير ،وذلك لدعم أهدافه��م املتمثلة يف توفري أرفع
مستوى من الرحالت الجوية للمسافرين".

دخل مح��رك ( )LEAP-1Aالخدم��ة التجارية يف 2
أغس��طس  ،2016وتم إرس��ال ما مجموعه  10طائرات
حس��ب املوعد املح��دد ،ك�ما أن األس��طول املوضوع
يف الخدم��ة قد س��جل تقريب��اً  3,000رحلة حتى اآلن.
ويس��هم املحرك يف تحقيق نس��بة التحسن يف االقتصاد
بالوقود املوع��ود بها والبالغة  ،15%مع تقليل نس��بة

انبع��اث غ��از ثاين أكس��يد الكرب��ون بنس��بة مامثلة،
وهي تش��كل ما نس��بته  50باملائة من هامش أنظمة
االنبعاث��ات الجدي��دة ،م��ع تخفيض كب�ير يف البصمة
الضوضائي��ة للمح��رك ،باإلضاف��ة إىل موثوقية عالية يف
الري��ادة الصناعي��ة الخاص��ة برشك��ة ( )CFMوتقليل
التكاليف التشغيلية اإلجاملية.

العربة غري املأهولة من شركة ( )Milremتستطيع تخفيض حمولة اجلنود
عرضت مؤخرا ً رشكة ( )Milremحالً خاص بالنقليات
مبني��اً عىل أس��اس آلية مجنزرة س��تقلل م��ن حمولة
الجن��ود ،وتزيد من أمنهم .وقد ت ّم تنفيذ هذه الفعالية
خالل مترين (الس��هم الفيض) ،وهو أكرب مترين لقوات
حلف الناتو ،وهو تجري حالياً يف التفيا.
تستطيع هذه اآللية غري املأهولة (( )THeMISنظام
املش��اة النموذجي الهجني املجنزر) والتي طورتها رشكة
( )Milremحم��ل حمولة ال تقل عن  /750/كغ .وقدرة
الحمول��ة هذه تجعل من اآللية وس��يلة نقل مناس��بة
للجن��ود الذين يقوم��ون بأعامل دوري��ة راجلة ،حيث
تس��تطيع اآللية حمل حقائب الظهر ،وإمدادات املياه،
والذخرية ،وغريها من املعدات.
يس��هم تخفي��ض الحمولة يف جعل الجن��ود يركزون
وبنس��بة  %100عىل مهمتهم ،ك�ما أن إمكانية املناورة
املرتفع��ة لآللي��ة تزي��د م��ن أمنه��م .وتتح��رك اآللية
( )THeMISبرسع��ة تص��ل إىل  24كم /س��اعة ،وهي
رسع��ة كافية لتتب��ع الجن��ود الراجلني وللقي��ام ببعض
املناورات عىل نحو أرسع عند الحاجة إىل ذلك.

يقول الس��يد "كولدار
ف��اريس" ،امل�ير التنفيذي
لرشكة (" :)Milremلقد
ع�ّب�رّ ت ق��وات الدفاع يف
عدة دول ع��ن اهتاممها
بحل املواصالت املعروض
ه��ذا .ويعت�بر ح��ل
املعض�لات اللوجس��تية
الح��ل األول واألس��هل
عند إحض��ار اآلليات غري
املأهول��ة مث��ل هذه إىل
أرض املعركة".
اآللي��ة
تعت�بر
( )THeMISأول آلي��ة منوذجية مجن��زرة غري مأهولة اس��تخدامها ،ليس فقط لنقل املعدات ،بل لحمل نُظم
يتم قيادتها بواس��طة محرك هجني .وتتألف هذه اآللية األس��لحة أيضاً ،واملعدات الخاص��ة بتحديد املتفجرات
م��ن وحدت�ين مجنزرتني متامثلتني تحتوي��ان عىل كافة بدائية الصن��ع ( )C-IEDأو األنظم��ة األخرى .وميكن
اس��تخدام اآللي��ة ( )THeMISبالتحكم ع��ن بعد ،أو
اإللكرتونيات وامليكانيكيات الالزمة لتحريك األلية.
وبني هات�ين الوحدت�ين ،توجد منص��ة فارغة يمُ كن ميكنها أن تعمل كآلية مستقلة.
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معارض ومؤتمرات

معرض ميليبول قطر يحتفل بذكرى مـــــــــــــــــ
وزارة الداخلية القطرية وحدها أبرمت  11عقدًا بقيمة 260,050
مليون ريال قطري

صادف انطالق ميليبول قطر  2016يف نسخته الحادية عرشة مرور  20عاماً عىل انطالقته األوىل ،وهو
معرض متخصص يف األمن الداخيل ملنطقة الرشق األوسط ،وينعقد كل عامني يف الدوحة.
افتتح معايل الشيخ عبد الله بن نارص بن خليفة آل ثاين,
رئي��س مجلس الوزراء ووزير الداخلي��ة تحت رعاية حرضة
صاحب الس��مو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري دولة قطر
معرض ميليبول قطر  2016الذي أقيم مؤخرا ً .
ت��م تنظي��م املعرض من قب��ل وزارة الداخلي��ة القطرية
بالرشاك��ة م��ع رشك��ة  ، Comexposium Securityوق��د
استقطبت النس��خة الحادية عرشة من املعرض  6,538زائرا ً
من  103دول ،تم متثيل  35دولة منها رس��مياً بواسطة 246
وفود رس��مية ،وميثل ذلك زيادة بنس��بة أكرث من  %68عن
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النسخة السابقة.
وع�لاوة عىل ذلك ،فقد ش��مل  230عارض��اً ،ميثلون 35
دولة ،مثانية دول جديدة مشاركة هي الجزائر وبيليز وقربص
واألردن وليتوانيا ولوكسمبورغ وباكستان وأوغندا.
ش��غل قسم قطر جانباً كبريا ً من أرض املعرض حيث ضم
 54رشكة ،قام��ت بالعرض .ومن بني األجنح��ة الدولية ،قام
الجن��اح الفرنيس بعرض  23رشكة ،بينام قامت أجنحة الصني
وأملانيا وأمريكا الشاملية واململكة املتحدة بعروض مامثلة.
م��ن جانبه ق��ال موري��ل كافانتاريس ،مدي��ر املعرض –

ميليبول قطر " :2016س��جلت نسخة هذا العام من معرض
ميليب��ول قطر نجاحاً كبريا ً ،وق��د عرب العارضون والزوار عىل
حد س��واء ع��ن انطباع��ات إيجابية عقب انعقاد النس��خة
الحادي��ة ع�شرة من املع��رض ،وأكدوا وضع��ه بوصفه أكرث
املع��ارض التجاري��ة املتخصصة يف األم��ن الداخيل باملنطقة
أثرا ً".
م��ن املي��زات الرئيس��ية ملع��رض ميليبول قط��ر 2016
تخصي��ص منطقة للدفاع املدين ش��هدت مش��اركة عدد من
العارض�ين العاملي�ين واإلقليمي�ين الذين عرض��وا املنتجات

ـــــــــــــــرور  20عامًا على انطالقته
والتطورات ضمن القطاع.
تم اس��تكامل منطق��ة املرك��ز الرئييس من قب��ل وزارة
الداخلية يف منصة عرض قطر التي خصصت أيضاً جزءا ً من
منصتها للدفاع املدين.
وعندما يع��ود معرض ميليب��ول قطر لالنعق��اد يف عام
 ،2018س��وف تض��م أرض املعرض مع��رض ومؤمتر الدفاع
امل��دين الح��ايل؛ حيث تم دم��ج الحدثني ليصبح��ا الحدث
الرئييس يف قطاعي األمن الداخيل والدفاع املدين.
كانت اإلضافة الجديدة أيضاً برنامج الحلقات الدراس��ية
االفتتاحية التي تضمنت مناقشات ب ّناءة بني رواد الصناعة،
بين�ما ركز اليوم الث��اين واألخري من الحلقة الدراس��ية عىل
موض��وع " حامية البنية األساس��ية الحيوي��ة – املعلومات
االستخباراتة عن التهديدات يف فضاء اإلنرتنت".
كان الراع��ي الرس��مي الرئييس للمعرض عب��د الله عبد
الغن��ي وإخوانه ،بينام كان الرعاة املاس��يون للمعرض قطر
للب�ترول ،ورشكة صالح الحمد املان��ع ،والديار القطرية .أما
الراعي البالتيني فهو الهيئة العامة للس��ياحة يف قطر ،بينام
شمل الرعاة الفضيون رشكة سكك الحديد القطرية (الريّل)،
وإنيو لألمن الداخيل  ،Ineo Homeland Securityونافكو
 ،Naffcoأم��ا الراعي الربونزي فهو رشكة نكس�تر .Nexter
وباإلضافة إىل ذلك كان الناقل الرسمي للحدث هو الخطوط
الجوي��ة القطرية ،أما وكيل الش��حن للمع��رض فهو رشكة
املالح��ة القطرية (مالحة) ،والفندق الرس��مي للمعرض هو
فندق دوحة جراند ،بينام ش��مل بقية الرعاة رشكة اتصاالت
قطر (أوريدو) ،ورشكة حامية للخدمات األمنية ،والحزم.

 11عقداً لوزارة الداخلية القطرية بقيمة
 260.05مليون ريال قطري

أعلن��ت لجنة معرض ميليبول قط��ر تفاصيل العقود األحد
ع�شر الت��ي وقعته��ا وزارة الداخلية بدولة قط��ر ،وبلغت
قيمتها ما مجموعه  260.05مليون ريال قطري.
ف��ازت ع��دة رشكات بعق��ود م��ن بينه��اAirbus ، ، :
 ،Defence & Spaceو  ،De La Rueو ،GET Group
ومجموعة س��فران للهوي��ة واألم��ن & Safran Identity
 ،Securityوعب��د الله عبد الغني وإخوان��ه ،وصالح حمد
املانع ،و .Gulf Business Machinas
فازت رشكة  Airbus Defence & Spaceبعقد قيمته 11
مليون ريال قطري لصيانة ودعم وتحديث نظام ،TETRA
بينام فازت رشكة  De La Rueبعقد بقيمة  22.250مليون
ريال قطري للتزويد بطابعات وثائق السفريات.
وكان العق��د الثالث من نصيب مجموعة GET Group
لصيان��ة طابع��ات اإلقامة وموادها االس��تهالكية بقيمة 10
ماليني ريال قطري ،أما العقد الرابع فحازت عليه مجموعة
س��فران للهوي��ة واألم��ن Safran Identity & Security
مقابل تجديد نظام طباعة البصمة وتوس��عة أجهزة قاعدة

البيانات الخاصة بطباعة البصمة.
وذه��ب العقد الخامس لرشك��ة عبد الل��ه عبد الغني
وإخوانه لتوريد  120س��يارة تويوت��ا مختلفة بقيمة 25.4
مليون ريال قطري ،وتم ترس��ية العقد السادس عىل صالح
حمد املانع لتوريد  30س��يارة نيس��ان مختلفة بقيمة 6.7
ماليني ريال قطري.
وفازت بالعقد الس��ابع رشكة(GBM) Gulf Business
 Machinasعن الرتاخيص الخاصة بربامج التشغيل وتطوير
األنظم��ة املركزي لنظم املعلومات لصال��ح وزارة الداخلية
بقيمة  21.7مليون ريال قطري ،بينام فازت بالعقد الثامن
رشك��ة  TELCO Internationalبقيم��ة  7.8ماليني ريال

قطري لصيانة أجهزة جمع البيانات ورادارات حركة املرور.
متت ترس��ية العقد التاس��ع ع�لى التنمية ع��ن الصيانة
وجم��ع البيانات ألجهزة رادار املرور بقيمة  4.4ماليني ريال
قطري ،والعقد العارش عىل رشكة Sail Labs Technology
 of Austriaألنظمة املراقبة الش��املة لوسائل اإلعالم بقيم
 2.5مليون ري��ال قطري ،والعقد الح��ادي عرش عىل رشكة
 Ares Beskitas of Turkeyع��ن إضافة معدات وأس��لحة
للزوارق بقيمة  140مليون ريال قطري.

إضاءات

من بني كبار العارضني كانت هناك  28رشكة دولية رئيس��ية
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ميليبول قطر 2016

قام��ت بع��رض  42منت��ج مبتك��ر ،حيث تراوح��ت هذه
املنتجات ما بني أجهزة كش��ف املتفجرات واألدلة الجنائية
إىل برمجيات التحليل ومعدات املراقبة.
وقد اجتذب��ت عمليات إط�لاق العديد م��ن املنتجات
الجدي��دة اهتامماً واس��عاً أثن��اء املعرض ال��ذي دام ثالثة
أي��ام ،مبا يف ذلك التمثيل الرفيع املس��توى لجميع قطاعات
األمن الداخيل ،ابتداء من الكش��ف عن املتفجرات واألدلة
الجنائية ،وانتهاء بربمجيات التحليل ومعدات املراقبة.
يف هذا الس��ياق ،قال موريل كافانتاريس ،مدير املعرض
– ش��بكة ميليب��ول" :م��ن خ�لال اجتذاب��ه آالف الخ�براء
والش��خصيات الرئيس��ية يف الصناعة يف عامل األمن الداخيل،
أصبح ميليبول قطر حدثاً عىل أجندة الفعاليات ال غنى عن
حضوره .وقد احتفى املعرض ع�لى مدى عرشين عاماً منذ
انطالقت��ه األوىل العديد من عمليات إطالق املنتجات ،وكان
م��ن دواعي الفخر واالعتزاز هذا العام أن نرى العديد من
األمثلة املبتك��رة الجديدة التي تم عرضها عىل هذه املنصة
املرموقة".
أطلق��ت رشك��ة  Industrial Scientificجه��از مراقبة
جدي��د مس��تقل للغ��ازات standalone multi-gas area
 monitorمصمم لكافة أحوال الطقس ،وميكن اس��تخدامه
يف أماكن العمل الصناعية والتطبيقات الخطرة.
أطلق الخرباء يف مجال الحل��ول األمنية وإدارة األزمات،
 ،IREMOSمنتجني ،األول من الرشكة الفرنسيةIREMOS ،
 ،Communicationوه��ي منص��ة تعاونية تس��مح لفرق
االس��تجابة لألزمات لدخول السجل املش�ترك والتقارير عن
األوض��اع ووثائق األزمات وإجراءاته��ا ،يف الوقت الحقيقي،
بغ��ض النظر ع��ن موقعه��ا يف أي جهاز .أم��ا املنتج اآلخر
الذي ت��م إطالقه فهو حل إرمي��وس IREMOS Solution
املصمم لتحس�ين عمليات إعداد وإدارة وتنس��يق مختلف
الخدمات والجهات املؤث��رة الداخلية والخارجية املعنية يف
حال حدوث هجوم إرهايب.
أماطت رشك��ة  Leader Healthcareاللثام عن الجيل
الجديد من وحدة العناية املركزة املتنقلة واملتكاملة ،ICU
62
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ويجم��ع نظ��ام  Moves SLCبني جهاز لتوليد األكس��جني
وجه��از تنفس اصطناعي ووحدة متكاملة ملراقبة املؤرشات
الحيوي��ة يف نظام واحد مدمج ومحم��ول .ويخفض النظام
الجدي��د من وزن وحجم األنظمة املحمولة الحالية بنس��بة
تفوق الـ  50باملئة.
أم��ا يف مج��ال الصحة والس�لامة ،فق��د أطلقت رشكة /
أوت��وس /الكوري��ة الجنوبي��ة إط�لاق من��وذج جديد من
النظ��ارات الواقية التي تقول الرشكة إنها تس��تطيع حامية
األعني من األجسام الطائرة باإلضافة إىل الوقاية من األشعة
فوق البنفس��جية الخطرة .وتتم ّيز النظ��ارات الواقية ذات
التصمي��م الري��ايض بعدس��ات مظللة للحامي��ة من وهج
الش��مس ووس��ادة للجبني من ش��أنها أن تقلل من تشكّل
الغش��اوة عىل العدس��ات ،باإلضاف��ة إىل الذراعني الجانبني
املثبتني بزاوية مائلة.
وقامت الرشكة القطرية للتنمية والتجارة خالل املعرض
بالرتويج الثن�ين من منتجات األه��داف الجديدة .ويتمثل
املنت��ج األول بنظام أه��داف محمول ميكن اس��تخدامه يف
تدريبات إط�لاق النار ضمن األماكن املغلق��ة أو يف الهواء
الطل��ق .ويتميز نظام ،)Fulcrum Target System (FTS
الذي تم تطويره عىل يد مجموعة من العسكريني السابقني
يف عام  ،2007بإمكانية برمجته وتش��غيله بواس��طة أجهزة
متعدّدة ليس��مح بتح�� ّرك الهدف يف مختل��ف االتجاهات،
بين�ما يحمل املنتج الث��اين اس��م TARGABOT Target
 ،Systemوميك��ن أن تت��م برمج��ة ه��ذا النظام بواس��طة
الكمبيوتر ليس��مح بتح ّرك األهداف إىل األعىل واألس��فل أو
تح ّركها بزاوي��ة  180درجة أو مزيج من هذه الحركات مع
مجموعة مدمجة من أمناط الحركة املتسلسلة.
كام كش��فت رشكة /سيجيليك ديفينس ،/التي تتخذ من
فرنس��ا مقرا ً لها ،عن تصميم املستش��فى الجراحي املتنقل
( )MSHخ�لال معرض "ميليبول قطر  "2016وقبل إطالقه
املق ّرر خالل ش��هر يناير من عام  .2017ويهدف هذا املنتج
للتخفي��ف من حدة قيود الخدمات اللوجس��تية والتخزين
والنقل من خالل اس��تخدام مالجئ منوذجية قابلة للتوسيع

• 230عارضاً من  35دولة ،منها  8دول جديدة.
• 5أجنحة دولية هي :فرنس��ا ،والص�ين ،وأملانيا،
وأمريكا الشاملية ،واململكة املتحدة.
• 6,538زائ��را ً م��ن  103دول (أع�لى م��ن أرقام
.)2014
• 246وفدا ً رس��مياً من  35دولة ( 68% +مقابل
أرقام .)2014
• 182مندوب رسمي غطى املعرض.
• 17حلقة دراس��ية شارك فيها  18متحدث دويل،
واجتذبت أكرث من  350من الحضور.
•وزارة الداخلي��ة وحدها أبرمت  11عقدا ً بقيمة
 260,050مليون ريال قطري.
تنط��وي عىل وظائف طبية حيوي��ة لتلبية جميع متطلبات
الدعم الطبي.
من جهته قال كريس��توف النوفس�كي املدي��ر ال ُقطْري
لرشكة تالي��س  Thalesيف قطر" :ميليب��ول قطر  2016هو
ح��دث اس�تراتيجي بالنس��بة إىل مجموع��ة  ،Thalesوهو
اآلن يف نس��خته الحادية عرشة ،وإنه لفخر لنا أن نشارك يف
املعرض م��ن جديد .وقد ركزنا هذا الع��ام عىل عرض عدد
من الحلول املبتكرة يف أس��واق األمن ،واملدن الذكية ،وأمن
اإلنرتنت ،وحامية البنية التحتية".
وم��ن العارض�ين الرئيس��يني اآلخري��ن الذي��ن عرضوا
منتجاته��م مؤخ��را ً Bertin Technologies :و Hytera
Communications Corporation Limitedو Newcon
 Optikو .  Nuctech Company Limited
س��وف يتم عقد النسخة الثانية عرشة من ميليبول قطر
يف أكتوبر .2018
س��جلت نس��خة هذا العام م��ن مع��رض ميليبول قطر
نجاحاً كبريا ً ،وقد عرب العارضون والزوار عىل حد س��واء عن
انطباعات إيجابية عقب انعقاد النسخة الحادية عرشة من
املعرض
أعلنت لجنة معرض ميليبول قطر تفاصيل العقود األحد
ع�شر الت��ي وقعته��ا وزارة الداخلية بدولة قط��ر ،وبلغت
قيمتها ما مجموعه  260.05مليون ريال قطري.
م��ن بني كب��ار العارض�ين كانت هن��اك  28رشكة دولية
رئيسية قامت بعرض  42منتج مبتكر ،حيث تراوحت هذه
املنتجات ما بني أجهزة كش��ف املتفجرات واألدلة الجنائية
إىل برمجيات التحليل ومعدات املراقبة.
من خالل اجتذابه آالف الخرباء والش��خصيات الرئيسية
يف الصناعة يف عامل األمن الداخيل ،أصبح ميليبول قطر حدثاً
عىل أجندة الفعاليات ال غنى عن حضوره•

يوم العزة والكرامة
اليوم هو يوم العزة والكرامة ،يوم التضحية من أجل الوطن ،والتضحية من أجل استمرارية بقاء علمه
عاليا خفاقا ،ال يشء أغىل عىل االنسان من روحه ،وال يشء يستحق التضحية بالروح سوى الوطن ،فهو
أغىل ما منلك يف هذه الدنيا ،ومن أجله فقط نضحي بالروح التي هي أغىل ما ميكن أن يضحي به االنسان.
مل تعد هذه الجمل مجرد كلامت يرددها االماراتيون يف املناس��بات الوطنية ،لقد أثبتت املحن أن شعب
االمارات ش��عب شجاع ،وأن الجندي االمارايت مؤهل ومتمكن ومقاتل نبيل ،ال يخىش املوت ،بل يتمنى أن
يرتقي ألعىل مراتب العزة والكرامة..مرتبة الشهداء ،فالجندي االمارايت ال يرىض اال بالنرص او الشهادة ،هذه
هي العقيدة الراسخة يف ذهنه ،والتي ال يرده عنها يشء ،حتى لو كان الثمن حياته!
التاريخ سيس��جل ما حدث ،وما يحدث هنا يف االمارات ،بأحرف من نور ،حيث تعيش الدولة ملحمة
رائعة عنوانها التالحم بني القيادة والشعب ،وتفاصيلها ترسد معاين حب الوطن ،والذود من أجله ،والدفاع
عنه ،بقوة ورشاس��ة ،تفاصيل السلم والحب والتعايش بوئام ،وتفاصيل الحرب بتكتيكاتها وأسلوبها وحنكة
وقوة وشجاعة الجندي االمارايت ،تفاصيل القيادة الحكيمة التي بنت وشيدت دولة حديثة ،واهتمت بتوفري
حياة كرمية ملختلف األجيال ،وتفاصيل شعب مخلص يقدس تراب وطنه ويفدي قادته بالغايل والنفيس.
االمارات دولة ترابط وتالحم ،الش��عب بكل مكوناته وفئاته محط اهتامم الق��ادة والحكومة ،يتمتع
الجميع بحقوق ومزايا ،ويؤدون واجباتهم بإخالص وحامس ،العدل أساس الحكم ،والعدالة صفة رئيسة
وملموسة ،واملساواة هي مفتاح السلم واملحبة ،والجميع يهنأ بعيش كريم وبعزة وكرامة.
ش��هداء االمارات األبرار ،عىل مر األعوام ،صدقوا ما عاهدوا الله والوطن والقادة عليه ،مل يرضوا أن ميس
تراب ارضهم رض ،دافعوا بكل تفاين وإخالص وقوة عن مكتسبات االمارات ،ارخصوا ألجلها أعامرهم،
واهدوها أرواحهم ،فعلوا ذلك من أجل الدين والوطن ،وليس ألي يشء آخر ،فهنيئا لهم هذه املنزلة،
وهذه املكانة عند بارئهم أوال ،ويف سجل مجد االمارات التي لن تنىس تضحياتهم يوما..
نستحرض اليوم بطوالت شهدائنا االبرار ،ونستحرض تضحياتهم ،ونجدد العهد والوالء لقيادة دولة
االمارات التي نهنأ بسببها بالعيش اآلمن ،والحياة الكرمية ،ونعيش بفضل جهودهم وأفكارهم ورؤيتهم
يف واحدة من أفضل بلدان العامل ،نعيش يف دولة متطورة راقية يس��ودها الحب واألمن واألمان ،يف منطقة
مشتعلة ال تعرف أغلب شعوبها معنى هذا األمان!
حب االمارات ،والوالء لقادتها ،ليست كلامت مرتبطة بتاريخ معني وال وقت معني ،لقد أثبت شعب
االمارات تالحمه ووطنيته يف احلك الظروف ،يف الرخاء والشدة ،ويف السلم والحرب ،ويف كل زمان وتوقيت،
لقد اثبت أنه شعب يصعب اخرتاقه ،ويصعب توجيهه عن بعد ،ومهام حاول املغرضون ذلك ،فانهم حتام
سيفاجئون من ردود الفعل غري املتوقعة ،وسيصابون بخيبة أمل ،ألنهم سيجدون الشعب أكرث التفافا بقادته
يف وقت األزمات ،وسيجدونه اكرث حبا لرتاب وطنه من أي يشء آخر ،واكرث بكثري مام يعتقدون ،لقد أثبتت
األيام ذلك ،وستظل هذه الصفة متوراثة يف جينات أهل االمارات ابد الدهر..
شهداؤنا االبرار اىل جنات الخلد ،مع الصديقني ،واالمارات اىل مستقبل أفضل وأجمل ،وشعب االمارات
سامي الريامي

بقلم :سامي الريامي
كاتب وصحفي
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تقارير

شركة "أوشكوش ديفنس" تضيف أسلحة جديدة لتنفيذ املهام

الشركة تعمل على دمج األسلحة املتقدمة وأنظمـــــــــة
جرى تصميم عائلة املركبات التكتيكية
الخفيفة املشرتكة  JLTVمن األلف إىل
الياء بحيث تكون قادرة عىل تقديم
مستويات جديدة من خفة الحركة املحمية
بالنسبة لعائلة املركبات الخفيفة ،ولكن
دون أن يأيت ذلك عىل حساب التواصل
املتقدم بني القوات املختلفة وأنظمة
القيادة والسيطرة واالتصاالت والحواسيب
اإللكرتونية وجمع املعلومات واملراقبة
واالستطالع  C4ISR suitesوزيادة القوة
النريانية.
وقد تم تجهيز نس��خة املركبة التكتيكية الخفيفة املشرتكة
املخصصة لألغراض العام��ة ،والتي يجري عرضها حاليا ،بنظام
تسلح  EOS R-400S-MK2قادر عىل العمل عن بُعد ،وجرى
دمج هذا النظام مع املدفع الرشاش اآليل  M230 LFعيار 30
ملليمرت الخفيف الوزن من إنتاج رشكة  Orbital ATKبهدف
إثبات قدرة املركبة عىل دعم األس��لحة ذات القدرة التدمريية
العالية مثل أنظمة التسلح ذات األعرية املتوسطة.
ورصح ج��ون برايان��ت ،رئي��س مجل��س اإلدارة األق��دم
برشكة "أوش��كوش كوربوريش��ن" ورئيس مجلس إدارة رشكة
"أوش��كوش ديفن��س" ،بأن "قد ت��م تجهيز منتج��ات الرشكة
من املركب��ات التكتيكية الخفيفة املش�تركة  JLTVواملركبات
الصالحة للس�ير ف��وق كافة أنواع الط��رق  M-ATVبأنظمة
تعلي��ق وحامية من إنتاج أك�بر رشكات التصنيع ،باإلضافة إىل
ق��درة املركبة عىل دعم مجموعة كب�يرة ومختلفة من أنظمة
القيادة والسيطرة واالتصاالت والحواسيب اإللكرتونية وجمع
املعلومات واملراقبة واالس��تطالع  C4ISR suitesومستلزمات
املهام وأنظمة التس��لح الالزمة التي تتطلبها س��احات القتال
الحديثة".
وأضاف برايان��ت أن "هذه املركبات متثل قفزة تكنولوجية
هائل��ة إىل األم��ام يف مجال خفة الحركة ف��وق الطرق الوعرة
وغري املمهدة والحامية والق��درة التدمريية واالتصاالت ،األمر
ال��ذي ميهد الطريق أمام هذا الن��وع من املركبات للعب دور
أكرث أهمية يف العمليات الربية املختلفة".

عائل��ة املركبات الصالحة للس�ير فوق كافة أنواع
الطرق M-ATV

تؤمن عائلة املركبات الصالحة للس�ير فوق كافة أنواع الطرق
 M-ATVالت��ي أثبت��ت قدرته��ا القتالي��ة أفض��ل مزيج من
الحامية وخفة الحركة فوق الطرق الوعرة وغري املمهدة ضمن
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فئة املركبات املقاومة لأللغام واملحمية ضد الكامئن MRAP
األداء العايل والحامية الفائقة واملرونة يف تنفيذ املهام
تط��رح عائلة املركبات الصالحة للس�ير ف��وق كافة أنواع
الط��رق  M-ATVضم��ن فئ��ة املركب��ات املقاوم��ة لأللغام
واملحمية ضد الكامئن  MRAPالتي تنتجها رشكة "أوشكوش
ديفنس" مجموعة من األحجام واألشكال املختلفة القادرة عىل
تلبية عدد كبري من متطلبات املهام املختلفة وتالئم تشكيالت
القوات وتتناس��ب مع التهديدات املختلفة .وسواء كان لدى
الق��وات عدد قليل من املهام أو كان لديها متطلبات تكتيكية
كبرية ،فمن املمكن تجهيز تلك القوات بالنس��خ املناسبة من
فئة املركبات الصالحة للسري فوق كافة أنواع الطرق M-ATV
من أجل تلبية ه��ذه املتطلبات النوعية املحددة مع إمكانية
االستفادة من إمكانيات املركبة ومكوناتها العادية األخرى.
وقد تم تصميم عائلة املركبات الصالحة للس�ير فوق كافة

أنواع الطرق  M-ATVالتي تنتجها رشكة "أوشكوش ديفنس"
بحي��ث تكون قادرة عىل الس�ير ف��وق الط��رق الوعرة وغري
املمهدة ملسافات طويلة لتنفيذ العمليات النائية عرب األوحال
والرم��ال والثلوج واملياه العميقة يف درجات حرارة ترتاوح بني
ناقص  32درج��ة مئوية (ناقص  26درج��ة فهرنهايت) و 54
درجة مئوية ( 130فهرنهايت) .واملركبة الصالحة للس�ير فوق
كافة أنواع الطرق  M-ATVمصممة بحيث تكون قادرة عىل
صعود املنحدرات بزاوية ميل بنسبة  60%وعبور املنحدرات
الجانبية بنسبة  ،30%وتتميز املركبة بقدرتها عىل التعامل مع
أصعب الطرق وأش��دها وعورة مع وجود خلوص أريض يبلغ
 400ملليم�ترا ( أي  16بوصة) يف املتوس��ط ،مع القدرة عىل
السري ملس��افات طويلة تصل إىل  500كيلومرت ( 310أميال)
تقريبا .وتضم عائلة املركبات الصالحة للس�ير فوق كافة أنواع
الطرق M-ATV

مـــــــــة القيادة والسيطرة واالتصاالت واحلواسب االلكرتونية

تتمت��ع مركب��ة االقتحام ضم��ن عائلة املركب��ات الصالحة
للس�ير فوق كافة أنواع الط��رق  M-ATVالتي تنتجها رشكة
"أوشكوش ديفنس" بتصميم قادر عىل تأمني الحامية الفائقة
ميكن التحكم يف حجمه وشكله لتحقيق أعىل مستويات األداء
التش��غييل .كام تتمتع املركبة مبقصورة ركاب واس��عة تؤمن
الراح��ة عند الجل��وس ،ولديها جدار خلفي وفتحات س��قف
لتأمني رسعة انتش��ار القوات يف س��احة القت��ال .وتأيت أنظمة
القيادة والسيطرة واالتصاالت والحواسيب اإللكرتونية وجمع
املعلوم��ات واملراقبة واالس��تطالع  C4ISR systemsامللحقة
والت��ي ميكن التحكم فيها لتمنح أف��راد القوة التفوق التقني
يف تنفي��ذ العمليات املختلفة .ومينح نظام التعليق املس��تقل
 ®TAK-4مركب��ة االقتحام الصالحة للس�ير ف��وق كافة أنواع
الطرق  M-ATVالقدرة عىل الس�ير فوق الطرق الوعرة وغري
املمهدة ،بينام يعم��ل نظام حامية الطاقم  ™Core1080عىل

تعزيز أمن وسالمة أفراد الطاقم ككل.
وق��د تم تجهيز أحدث مركبة اقتحام ضمن عائلة املركبات
الصالحة للس�ير فوق كاف��ة أنواع الط��رق  M-ATVمبنصة
أس��لحة ملحقة وقابل��ة للتعدي��ل من ن��وع  Moogلزيادة
الق��درة التدمريي��ة للمركبة ومنحها التف��وق العمليايت الالزم
تبعا للظروف املتاحة يف ساحة القتال أيا كان نوعها .وتحتوي
منصة األس��لحة امللحقة والقابلة للتعديل  RIwPعىل صاروخ
من طراز  Javelinومدفع رش��اش من ن��وع  M249واملدفع
الرشاش اآليل  M230 LFعيار  30ملليمرت الخفيف الوزن من
إنتاج رشكة  Orbital ATKونظام االستش��عار  DRSالخاص
بحيازة األهداف البعيدة املدى.
ويتم طرح عائلة املركبات الصالحة للسري فوق كافة أنواع
الط��رق  M-ATVبنامذج م��زودة بقواعد دواليب قياس��ية
ومطولة ،وهي عبارة عن خمسة مناذج لتلبية متطلبات املهام

الخاصة بالقوات املسلحة يف جميع أنحاء العامل .وتشمل هذه
النامذج الخمس��ة مركبة الق��وات الخاصة ومركب��ة االقتحام
ومركبة الهندسة ومركبة القيادة ومركبة الخدمات العامة.
وق��ال برايانت إنه "عند اس��ترشاف املس��تقبل ميكننا أن
نتوقع أن تش��هد س��احات القتال يف الغ��د مزيجا غري متوقع
من األرض والطرق والتكتي��كات والتهديدات .وميكن تعديل
منتجاتن��ا من املركب��ات التكتيكية الخفيفة املش�تركة JLTV
واملركبات الصالحة للس�ير فوق كافة أنواع الطرق M-ATV
وتجهيزه��ا بأجه��زة الحامية ومع��دات امله��ام بهدف دعم
العملي��ات الدفاعي��ة والهجومية خارج القواعد العس��كرية
وقواعد العمليات"•
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تقارير

باتريا Patria
خربات ذات تقنية عالية يف جمال الدفاع واألمن والطريان

تتمتع رشكة باتريا  Patriaبسمعة مرموقة كمزود موثوق
لخدمات الدعم طوال العمر االفرتايض ،وكذلك الحلول التقنية
يف مجاالت الدفاع واألمن والطريان .وتشمل أهم منتجات
التصدير لباتريا املركبة املدرعة املعيارية،Patria AMV ،
ونظام الهاون "باتريا نيمو"  Patria Nemoالذي وقع اختيار
العمالء الدوليني عليه .وسوف تطلق باتريا يف معرض ومؤمتر
الدفاع الدويل "آيدكس" حاوية نيمو  ،Nemo Containerأول
نظام هاون عيار  120يف العامل مدمج مع حاوية.
وتعترب رشك��ة  Patriaإحدى املجموعات الدولية املتخصصة
يف مجال الدفاع واألمن والطائرات التي تزود عمالءها مبنتجات
عالية املس��توى وقادرة عىل املنافسة العاملية استنادا ً إىل خربتها
الطويل��ة وتعاونها الوثيق مع رشكائه��ا الجديرين بالثقة الذين
ميك��ن االعتامد عليهم .وتس��تمد رشك��ة  Patriaقوتها من قوة
ومتانة منتجاتها املتميزة التي تس��تويف املعايري القياس��ية التي
وضعها حلف شامل األطليس (الناتو).

"باتريا" املركبة املدرعة املعيارية ،Patria AMV
ونظام الهاون "باتريا نيمو" Patria Nemo

تحتل املركب��ة املدرعة املعياري��ة  Patria AMVمركز الريادة
يف الس��وق بني املركبات املدولب��ة املدرعة ،وهي املنتج الرئييس
للتصدي��ر لدى رشكة باتريا .وقد تم التعاقد عليها حالياً من قبل
القوات املس��لحة يف س��بع دول ،منها قوات الدف��اع الفنلندية
والبولندي��ة والس��ويدية ،واس��تخدمت يف العملي��ات من قبل
قوات إيساف منذ عام  .2007وتخضع منتجات Patria AMV
لعمليات تطوير مستمرة حيث يتم تجهيزها بأحدث التقنيات،
ك�ما تس��هم الحل��ول البنيوية للمركب��ة املدرعة بزيادة س��عة
الحمولة فيها وتحقيق مس��تويات عالي��ة من الحامية وتحقيق
التكامل والدمج مع أنظمة األسلحة الثقيلة.
كام تنتج رشكة  Patriaأيضاً مدافع املورتر (الهاون) Patria
 Nemoاملتط��ورة ،ويعترب مدفع الهاون  Patria Nemoأحدث
منتجاته��ا يف هذا املجال ،وهو عبارة ع��ن مدفع من عيار 120
ميليمرت ميكن التحكم فيه عن بُعد ،وهو مدفع قادر عىل توجيه
النريان املبارشة وغري املبارشة ،عالوة عىل القدرة عىل توجيه عدة
طلق��ات يف وقت واح��د Multiple Rounds Simultaneous
 ،Impact: MRSIباإلضاف��ة إىل نريان القم��ع املبارشة .ويعترب
مدفع اله��اون  Patria Nemoمدفع مدمجاً حديثاً ،األمر الذي
يس��هل عملية تثبيته ف��وق املركبات املدرعة املختلفة ،س��واء
كانت سداس��ية أو مثاني��ة الدفع ،واملركبات املجن��زرة .ويتميز
مدفع الهاون  Patria Nemoبخفة وزنه ،وهو ما يسهل عملية
تعديله بحيث يناسب املركبات الخفيفة الوزن واملركبات ذات
الرسع��ة العالية ،وميكن اس��تخدامه بطريقة فعال��ة يف تنظيم
دوري��ات حامية املرافئ واملوانئ والعمليات التي ينفذها حرس
السواحل وعمليات إنزال قوات املشاة.
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م��ا ميكن تجهي��ز مدف��ع اله��اون  Patria Nemoبـ "نظام
التحك��م يف الن�يران – موق��ع القي��ادة" Control System -
 Command Post: FCS-CPال��ذي ج��رت تصميم��ه بحيث
يك��ون قادرا ً عىل تقديم الدعم والتنس��يق الالزمني للنريان غري
املبارشة لعدة وحدات من مدافع الهاون  ،Patria Nemoاألمر
الذي ميكن تلك الوحدات من العمل كمجموعة واحدة.
ويوفر جهاز املحاكاة Patria Nemo ،الخاص بتدريب رامي
املدفع/القائد ،بيئة تدريب واقعية افرتاضية لكل أنواع عمليات
الن�يران التي ميكن تأديتها باس��تخدام مدفع اله��اون Patria
.Nemo

كشف النقاب عن حاوية Patria Nemo
 Containerيف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل
"آيدكس" 2017

س��وف تكون حاوي��ة نيمو  - Nemo Containerالتي س��يتم
عرضه��ا عىل الجمهور للم��رة األوىل يف فرباير  – 2017أول حل
لتثبيت س�لاح عايل العيار .ففي الوقت الذي كانت تتوافر فيه
األسلحة ذات العيارات الصغرى واملثبتة عىل الحاويات ،مل يكن
هناك يف الس��وق حت��ى اآلن نظام هاون مامث��ل لنظام نيمو،
ق��ادر عىل الرمي املب��ارش وغري املبارش عىل حد س��واء .ويعود
الفضل يف تطوير نوع جديد من نظام األسلحة إىل عمق املعرفة
وطول مدة الخربة لدى باتريا يف أسلحة الهاون .كام يعترب نظام
الهاون من طراز  Nemoعيار  129مم املثبت عىل الحاوية أيضاً
مثاالً ممتازا ً عىل إس��هام تطوير منتَج باتريا يف تلبية احتياجات
العم�لاء .كان خرباء باتريا أثن��اء عملية التطوير عىل اتصال مع
البحرية يف الرشق األوسط لضامن وفاء املنتج الجديد بحاجات
العمالء إىل أقىص حد.
وتتمث��ل أه��م فوائد حاوي��ة باتريا نيم��و Patria Nemo
 Containerيف س��هولة انتقالها ،وهي مي��زة تتفرد بها أنظمة
الهاون من ه��ذا العيار ،عالوة عىل مرونة التنقل من مكان إىل
آخر باس��تخدام املعدات املناس��بة .ويتم توريد حاوية املدفع
 Nemo Containerم��ع كل م��ا يحتاجه مدف��ه الهاون ،من
حامية للطاقم ،وأسلحة ،ومكان للذخرية.

الخربة الفنية يف مجال دمج األنظمة

تعت�بر األنظمة الدفاعية اليوم أنظم��ة ضخمة تتألف من عدة

أنظمة فرعية صغرى ،وتعم��ل الخربة الفنية العالية لدى رشكة
 Patriaيف مج��ال دم��ج األنظمة ع�لى التأكد م��ن أن النظام
بكامله يعمل بطريقة سليمة .وتتخصص رشكة  Patriaيف مجال
إنتاج أنظمة جمع املعلومات االس��تخباراتية واملراقبة والقيادة
والس��يطرة ،باإلضاف��ة إىل دمجها وتقديم الدع��م الالزم طوال
العمر االفرتايض لها .كام تم تطوير الخربة الفنية التي تتمتع بها
رشك��ة  Patriaعىل مدار عق��ود بحيث أصبحت تلبي عىل نحو
متزايد احتياجات األنظمة املعقدة التي يستخدمها العمالء.
يش��كل نقل البيان��ات وموثوقيتها جزءا ً مه�ماً من األنظمة
الدفاعية ،وعليه فإن باتريا متتلك خربات راس��خة يف حلول نقل
البيانات الس��لكياً بأم��ان؛ إذ مل تعد البيئة التش��غيلية لألنظمة
الدفاعي��ة املعارصة تقترص عىل الرب والبحر والجو؛ إذ ال بد أيضاً
م��ن أخذ التهديدات عرب اإلنرتنت أيضاً يف الحس��بان ،ويس��هم
هذا يف تعزي��ز أهمية نظام املعلومات وحامية الش��بكة .وقد
قام��ت باتريا بتدعيم خرباتها وخدماته��ا ومدى منتجاتها عىل
نحو فعال يف هذه املناطق.

مكانة راسخة يف مجال الطائرات

تتمتع رشكة  Patriaمبكانة راسخة يف عامل الطائرات ،وتعترب من
أبرز الرشكات العاملية الرائ��دة يف مجال تقديم خدمات الدعم
الالزم��ة عىل مدار العم��ر االفرتايض للطائ��رة .وتركز العمليات
الحالي��ة عىل تقديم خدمات الدعم للطائ��رات املقاتلة النفاثة
 F-18 Hornetوطائ��رات التدريب النفاث��ة  Hawkوطائرات
النقل املروحية  NH90طوال مدة عمرها االفرتايض.
أما فيام يتعلق بتدريب الطيارين العس��كريني فقد حققت
رشك��ة  Patriaنتائ��ج ممت��ازة يف مج��ال تدري��ب الطياري��ن
العس��كريني مبوجب عقد تم توقيعه مع س�لاح الجو الفنلندي
(تنص املرحلتان األوىل والثانية عىل تدريب املجندين والطيارين
غري املتخرجني ومدريب الطريان).
كام تعم��ل رشكة  Patriaأيضاً يف القط��اع املدين املتخصص
ع�لى تدريب الطيارين املحرتفني .ويوف��ر تدريب طياري باتريا
ل�شركات خطوط الطريان كف��اءة مبنية ع�لى الرتخيص للطيار
املتعدد الطواقم وتعت�بر هيئة تدريب الطيارين Patria Pilot
 Trainingهيئة بارزة للتدريب عىل الطريان Flight Training
 Organization: FTOيف شامل أوروبا•

حتليل إسرتاتيجي
الساعون لضرب العالقة بني مصر واخلليج
ما إن صوتت مرص لصالح القرار الرويس حول سوريا يف مجلس األمن الشهر املايض حتى برزت العديد من اإلنتقادات
الرسمية من ٍ
بعض الدول الخليجية وغري الرسمية من العديد من املحللني والناشطني العرب يف وسائل التواصل
اإلجتامعي ضد مرص ،إىل درجة أن البعض اعترب الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس يدعم نظام بشار األسد .وكمحللني
سياسيني فإننا نعترب أن ما قامت به مرص يعود إلعتبارات سياسية هامة ملرص علينا أن نأخذها بعني اإلعتبار وعدم
اإلنجراف وراء ما يريد البعض الرتويج له لتحقيق مصالحه الخاصة.
جميعنا يعلم بأن مشاكل وقضايا مرص كبرية جداً ،وال ميلك أحداً عصاً سحرية لتغري الوضع الذي هو يف األساس
مسترشي يف مؤسسات الدولة منذ عقود من الزمن .الرئيس السييس ليس هو الساحر الذي سيقلب حال مرص إىل
حال جديد مغاير متاماً ،فهو يعيش يف دولة مازال العديد من بقايا اإلخوان املسلمون متنفذون ،ويبحثون له عن زلة
يك يُعيدو أنفسهم إىل واجهة السياسية .فكل ما يفعله السييس وإن كان إيجايباً من الناحية النظرية دامئاً ما يجد له
املُحبطون واملنتقدون والرافضون الراغبون يف إلحاق األذى والفشل بعمل حكم الرئيس السييس .إن من يقود حمالت
املواجهة ضد الرئيس السييس هم بالدرجة األوىل األخوان املسلمون الساعون لتحقيق هدف اإلطاحة بحكمه عرب ثورة
جديدة يف ذلك البلد .لذلك عندما صوتت مرص لصالح قرار الرويس تسابقت تلك األصوات إلنتقاد مرص وتناسوا بأن
مرص قد صوتت لصالح القرار الفرنيس ومل يذكر أحد ذلك .فكل ما يفعله السيايس يلقى اهتامم األخوان املسلمون
الساعون لإلطاحة بالرئيس السييس والعمل يف الرضب عىل وتر اإلرضار بالعالقة الخاصة القامئة بني مرص ودول الخليج
العريب.
والحق يقال أنه عندما صوتت مرص لصالح القرار الرويس مل يحمل ذلك يف طياته تهديداً للموقف العريب ،مرص لها
وجهة نظرها والتي يجب أن تُحرتم .صحيح أن روسيا تتدخل بشكل صارخ يف سوريا ،ولكن من من العرب يستطيع
أن يقف يف وجه روسيا؟! مرص يجب أن تكون لها كلمتها يف املنطقة وإن اختلفت نوعاً ما عن الكلمة الخليجية لطاملا
أنها ال ترض باملوقف الخليجي .الضغوط الداخلية املتزايدة عىل الرئيس السييس تحتم عليه أن يخلق توازن بني تحالفه
القائم مع الدول الخليجية السيام مع السعودية ومع املطالب الداخلية التي تحتم عليه إبقاء الجيش املرصي قوياً.
العسكر يف مرص دامئاً هم أصحاب الكلمة العليا هناك منذ الخمسينيات ،وسوريا بالطبع دولة عسكرية بقيادة بشار
األسد ،حيث أن الجيش السوري هو املتصدر للمشهد السوري .واألنظمة العسكرية دامئاً ما تدعم بعضها البعض ،وهو
ما ميكن أن يفرس لنا القبول املرصي بالرئيس بشار األسد ،متاماً كام هو الحال مع املوقف الجزائري ،الدولة العسكرية
األخرى يف املنطقة الداعمة لنظام بشار األسد.
وعلينا ان نفهم أيضاً أن قبول السييس بنظام بشار األسد موجه أيضاً لرتكيا التي تدعم خصوم السييس ومرص
أال وهم اإلخوان املسلمون .إىل اآلن وتركيا مستمرة يف دعمها لألخوان املسلمون املرصيون بالذات ،وتعترب أن نظام
الرئيس السييس نظاما غري رشعي ،وتضع رشوطاً مسبقة من ضمنها إطالق رساح قيادات اإلخوان املسلمون من السجون
املرصية لإلعرتاف بحكم السييس .هذا األمر ال ميكن ان يُقبل من مرص التي تعلم بأن أخطر مهدد ألمنها واستقرارها
اليوم هم األخوان املسلمون الذي تجرؤ عىل حمل السالح يف وجه الدولة املرصية.
مرص تواجه الكثري من الضغوط من الكثري من األطراف .فاإلخوان املسلمون ،وإيران ،والعراق ،وتركيا جميعها أطراف
تريد اإلرضار بالعالقة الخاصة القامئة بني مرص والخليج ،لذلك عىل الطرف الخليجي أن يُقدم املساعدة ملرص يف مواجة
تلك الضغوط ،وان ال ينجرف وراء ما يريده خصوم مرص ودول الخليج تحقيقه•

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

binhuwaidin@hotmail.com
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الطائرة املروحية "تشينوك" التي ال ميكن استبدالها
الطائرة املروحية سي اتش" -47تشينوك" ذات املروحتني املتعددة األدوار تلبي
نداء الواجب بغض النظر عن طبيعة املهمة

هكذا بدأت الطائرات املروحية يس اتش-47
«تشينوك» ذات يس اتش« -47تشينوك» ذات األلوان
الخرضاء الداكنة يف اإلقالع الوحدة بعد األخرى من
مطار «أوديهام» التابع لسالح الجو املليك الربيطاين،
وهو عبارة عن مدرج جوي يقع عىل بُعد ساعة من
جنوب غرب العاصمة الربيطانية لندن ،لتختفي وراء
األفق .استعدادا للخطوة التالية وهي عبارة عن مهمة
تدريبية أو نرش الطائرة يف مواقع العمليات أو تنفيذ
إحدى مهام اإلغاثة .وتحظى الطائرة ذات املروحتني،
التي أنتجتها رشكة بوينج ،والتي تتخذ بريطانيا مقرا
لعملياتها والتي لبت نداء الواجب يف تلبية االحتياجات
العسكرية الربيطانية واملهام اإلنسانية ،بطلب كبري يف
األسواق العاملية يف الوقت الراهن.
وال يتطلب األمر س��وى طائرتني مروحيتني اثنتني من
أجل نقل القوات أز نقل مواد الشحن أو إخالء الجرحى
من س��احة العمليات عىل حد قول الطيارين واملالحني
املسؤولني عن تش��غيل هذه الطائرة .ومن املعروف أن
الطائرة املروحية يس اتش« -47تش��ينوك» مل تتوان عن
املش��اركة يف الح��رب يف جزر فوكالند ويف أفغانس��تان،
كام س��اهمت يف إنقاذ األهايل الذين حارصتهم السيول
والفيضان��ات يف مناطق عديدة م��ن الريف اإلنجليزي.
إعجاب
وتظ��ل الطائ��رة مح��ل
الجمه��ور بحركاته��ا
البهلواني��ة املث�يرة
يف املع��ارض الجوية
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األوروبية املختلفة.
وقد ت��م تطوير الطائ��رة منذ أكرث م��ن نصف قرن،
وح��رى اس��تخدامها يف البداي��ة يف العملي��ات الحربية
للق��وات األمريكية أثناء حرب فيتن��ام ،وأثبتت الطائرة
الت��ي تعت�بر من الوزن املتوس��ط إىل الثقي��ل حضورها
الق��وي يف الق��ارة األوروبي��ة .وق��د خضع��ت الطائرة
«تش��ينوك» لسلس��لة م��ن عملي��ات التطوي��ر التقني
املتواصل حتى تحافظ عىل موقعها وحتى تتجنب مصري
الطائ��رات األخرى م��ن نفس جيلها الت��ي خرجت من
الخدمة وأحيلت إىل التقاعد النهايئ .ويظل س�لاح الجو
املليك الربيطاين معتمدا بش��دة عىل الطائرة «تشينوك»،
حيث حصل يف ش��هر ديس��مرب عىل الدفعة األخرية من
 14طائرة مروحية جديدة ،وهي الطائرات من طراز إم
كي��ه  6التي حصلت عىل شاس��يه جديد وأجهزة طريان
وأنظم��ة مهام تلبي متطلب��ات بريطانيا النوعية ،عالوة
عىل أنظم��ة دفاعية وأجهزة اتص��االت ومالحة مؤهلة
للعمل عىل أنواع وطرازات أخرى من الطائرات.
وأدت تلك الدفعة األخرية من طائرات «تشينوك» إىل
زيادة أس��طول سالح الجو املليك الربيطاين إىل  60طائرة
 ،وهو عدد مل يتجاوزه س��وى الجيش األمرييك والجيش
الياباين.
ويقود الطائرة «تشينوك» طياران ومالحان كل واحد
منهم مزود بدروع واقية وسالح شخيص .وميكن تسليح
الطائرة مبداف��ع صغرية ومدافع رشاش��ة .ولدى الطيار
عدة قنوات الس��لكية للتواصل مع برج املراقبة الجوية

واملراقب العسكري والقوات الربية والطائرات األخرى.
وتق��وم الروافع واألزرار بالتعامل مع كل يشء ،بدءا من
اإلض��اءة الليلية وانته��اء برفع وتحميل مواد الش��حن.
وعادة ما تحتاج الطائرة «تشينوك» إىل مفتاح لتشغيلها،
ويبدأ كل محرك من محركيها يف العمل بش��كل مستقل
لتحريك الطائرة من الوضع عىل األرض إىل وضع تشغيل
الطاق��ة .ويتم فحص وظائف الطائرة قبل عملية اإلقالع
للتأكد من أن كل يشء عىل ما يرام.
وهناك حوايل  850طائرة «تش��ينوك» قيد االستخدام
يف  19دول��ة يف الوقت الحايل ،وتواصل الطائرة املروحية
ذات املحرك�ين رحل��ة التطوي��ر يعك��س إرصارها عىل
مقاوم��ة الزم��ن .فهن��اك مح��ركات جدي��دة وأنصال
جدي��دة وأنظمة رفع جديدة يج��ري تطويرها حاليا مبا
ميكن الطائرة «تش��ينوك» من مواكبة املستجدات .وقد
أعلن الجيش األمرييك رصاحة ع��ن حاجته إىل طائرات
مروحية جديدة حتى عام  .2065ويتوقع دابندو ،املدير
املس��ؤول عن برنامج الطائرة «تش��ينوك» ،التوس��ع يف
إنتاج الطائرات ذات الطواب��ق  storied aircraftحتى
عام  2070كحد أدىن•
مصدر:
www.boeing.com
www.wikipedia.org

مدرعة أجاكس  AJAXاملستقبلية لدى اجليش الربيطاين
متثل مدرعة  AJAXالقتالية اجلديدة لدى اجليش الربيطاين مرحلة جديدة
يضم برنامج  AJAXستة أنواع مختلفة هيAJAX :
و  ARESو APOLLOو  ATHENAو  ATLASو
 .ARGUSوسوف يكون كل نوع من أنواع مدرعة AJAX
عبارة عن مركبة قتالية مدرعة مجنزرة ،رشيقة الحركة جدا ً،
ومتوسطة الوزن ،تضمن للقوات الربيطانية أفضل حامية من
نوعها ومواكبة ألحدث تطورات التكنولوجيا.
نف��ذت رشكة ج�نرال داينامك��س General Dynamics
 Land Systems–UKبنج��اح اختبارا ً إضافياً بالذخرية الحية
عىل  AJAXاس��تغرق طوال ش��هري يوليو وأغس��طس ،وقد
ش��مل نوع  AJAXذات الربج ونوع  ،ARESوتم الرتكيز فيه
عىل إنت��اج بيانات محددة وأدلة تدعم تج��ارب إطالق النار
املقرر إجراؤها يف بداية العام القادم.
ت��م إجراء تجارب الرمي من مدرعة  AJAXمن قبل رشكة
 General Dynamics Land Systems–UKوفري��ق رشكة
 ،Lockheed Martin UKبدعم من ،CTA International
ولوحظت من قبل وزارة الدفاع الربيطانية ،حيث حرض رئيس
الق��وات الربية يف مؤسس��ة املعدات واإلس��ناد التابعة لوزارة
الدفاع ،الفريق بول جاك ،تجارب الرماية الحية يف أغس��طس،
وق��ال إن إجراء هذه التجارب ميث��ل مرحلة مهمة نحو إنجاز
برنامج .AJAX
وأضاف« :س��وف يس��هم هذا املرشوع الوطني يف تجهيز
قواتنا بأس��طول من العربات املدرع��ة العاملية الطراز ،والتي
ستشكل مكوناً رئيسياً يف األلوية الهجومية الجديدة للمملكة
املتحدة».
وس��وف تس��مح أنواع مدرعة  AJAXللجي��ش الربيطاين
بتنفي��ذ عمليات التدخ��ل الرسيع بكام��ل أنواعها مع تقليل
بصمة اللوجستيات ،حيث ستعمل يف أحوال األسلحة املشرتكة
املتع��ددة الجنس��يات ع�بر مجموعة واس��عة م��ن البيئات

التشغيلية مستقبالً .وس��وف يتم تجهيز أول فرقة يف الجيش
الربيطاين بها بحلول منتصف عام  ،2019حيث يتيح ذلك
إمكانية أن تبدأ عملية التحويل بلواء جاهز
لالنتش��ار اعتبارا ً م��ن نهاية عام
.2020

املنصة

تم تطوي��ر عربات AJAX
ع�لى منص��ة ذات قاع��دة
مش�تركة تتصف بدرجة
عالي��ة م��ن املرون��ة
والق��درة ع�لى التكيف ،مام
يزي��د من القواس��م املش�تركة يف مرونة
الحركة والتصميم اإللك�تروين والقدرة عىل البقاء،
األمر الذي يضم��ن للجيش الربيطاين امتالك��ه مجموعة من
املنصات العاملية الطراز واملستوى.
ويتمتع كل نوع من أنواع منصة  AJAXبقدرات واس��عة
النطاق ،تش��مل الكاش��فات الصوتية ،ونظام اإلنذار الليزري،
ونظ��ام الوعي الظ��ريف املحيل ،ونظ��ام اإلج��راءات املضادة
اإللك�تروين ،ونظام صنع املس��ار ،وبنية هندس��ية إلكرتونية
متطورة ،ومجموعة الطاقة العالية األداء.
وتوف��ر مدرعة  AJAXالقدرة عىل النمو الذي يحتاج إليه
مس��تخدمها ملواجهة التحديات الغامضة للقوة املس��تقبلية
ع��ام  2020وما بعده .وس��وف تح��ل  AJAXمحل املدرعة
 )CVR(Tاألقل من حيث القدرات ،حيث توفر فوائد واسعة
يف جمي��ع قوات الجيش املتوازنة .كان برنامج  AJAXيعرف
يف األصل بربنامج مركبة الكشاف املتخصص.

نوع املدرعة ِ AJAX

س��وف متث��ل  AJAXمرك��ز الثقل املتوس��ط ل��دى الجيش
الربيط��اين فيام يتعل��ق بق��درات املعلومات االس��تخباراتية
واملراقبة وتحديد األهداف واالس��تطالع  ،ISTARوهي متكن
الجندي من جمع معلوم��ات للقائد يف كافة األحوال الجوية
داخل منصة رقمية مرتبطة بش��بكة .ويتمثل الدور األس��ايس
ملدرعة  AJAXيف توفري معلومات دقيقة يف الوقت املناس��ب
لدعم صنع القرار يف كافة املستويات ،كام تدمج مجموعة من
التقنيات املتميزة لتوفري منصة لقدرات متميزة .

سري التقدم حتى اآلن

يف ديس��مرب  2012اجتاز الربنامج مرحلة التصميم الرئيس��ية
األوىل ،وه��ي مراجع��ة التصميم األويل ،وت��م إنجاز مراجعة
التصمي��م النقدي��ة ملنصة القاع��دة املش�تركة يف أواخر عام
 ،2013وبع��د ذلك بعام ت��م االنتهاء من املراجع��ة النقدية
لتصميم النوع .PMRS
وبدأت الطلبيات تنهال يف  3س��بتمرب  ،2014وقد تم منح
 General Dynamics UKمرشوعاً بقيمة  3.5مليار لتوريد
 589منصةت كشافة  SCOUT SVإىل الجيش الربيطاين .ويف
يوليو  2015أعلنت الرشكة أنها س��تطلق مركبة قتالية مدرعة
جديدة ومنشأة دمج واختبار يف جنوب الويلز.
س��وف يتم إخراج املزيد من الن�ماذج األولية قبل اإلنتاج
م��ن مدرعة  AJAXحتى نهاية عام  .2016ومن املقرار إنجاز
تجارب وزارة الدف��اع الربيطانية عىل املدرعة القتالية لجميع
األنواع الس��بعة يف نهاية الفرتة  ،2018 – 2015وس��وف يتم
تس��ليم  589منصة  AJAXإىل الجيش الربيطاين بنهاية الفرتة
 ،2024 – 2017إىل جان��ب تقدي��م الدع��م والتدريب أثناء
خدمة املدرعة•
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"شركة تاليس"

تعلن ضخ استثمارات ضخمة لتمويل تقنيات االتصاالت

أعلنت رشكة «تاليس» والحكومة الربيطانية عن
ضخ استثامرات ضخمة لتمويل تقنيات االتصاالت الخاصة
بالجيل الجديد من الطائرات .وأعلنت الرشكة أنها ستضخ
استثامرات كبرية لتمويل تقنيات اتصاالت الجيل الجديد
من الطائرات ،مع تعهدها بااللتزام باملساهمة يف متويل
مرشوع بحثي بقيمة  20مليون جنية إسرتليني الذي
سيجري تنفيذه بالتعاون مع «معهد تكنولوجيا الفضاء»
وافتتاح أحدث جناح للتواصل مع العمالء يف بريطانيا.
ويجسد افتتاح جناح التواصل مع العمالء واإلعالن عن
ضخ  20مليون جنية إس�ترليني لتمويل األبحاث املبتكرة
فرصة كبرية بالنسبة لرشكة «تاليس» ،كام يجسدان أهمية
االسرتاتيجية الصناعية للحكومة الربيطانية يف قطاع الفضاء
ونج��اح «معهد تكنولوجيا الفضاء» بصورة خاصة كمنصة
لجذب االس��تثامرات األجنبية إىل بريطانيا .ورصح فيكتور
تشافيز ،املدير التنفيذي لرشكة «تاليس» يف بريطانيا ،بأن
«هذا االس��تثامر يعكس األهمية االسرتاتيجية التي تعلقها
كل من رشكة «تاليس» والحكومة الربيطانية عىل البحوث
والتطوير يف بريطانيا واس��تمرار االلتزام القوي من جانب
صناعة الفضاء الربيطانية يف األسواق العاملية».
ويعترب جن��اح التواصل مع العمالء ،الذي افتتحه وزير
الصناعة والطاقة ،جييس نورمان ،رس��ميا منصة رئيس��ية
جدي��دة لتقنيات االتص��االت الجديدة كلي��ا التي يجري
تطويره��ا يف «ك��رويل» مبقاطعة «ساس��كس» يف الوقت
70
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الح��ايل .وس��يقوم الجن��اح ،باعتباره من أوائ��ل املوقعني
ع�لى «اتفاقية املنافس��ة بني سالس��ل اإلم��داد الفضائية
الربيطاني��ة التي تأيت يف إطار «رشاك��ة التطوير الفضايئ»،
بتكريس عملي��ة التواصل مع العمالء والرشكاء الصناعيني
الربيطاني�ين واملش��اريع الصغ�يرة واملتوس��طة املبتك��رة
الجديدة بهدف بناء قاعدة صناعية تنافسية عىل مستوى
العامل يف مج��ال االتص��االت الخاصة بالطائ��رات املدنية
الربيطانية وش��بكات الربط .ووس��ط التوقعات بتضاعف
حرك��ة النقل الجوي التجاري عىل مس��توى العامل كل 15
عاما تجد رشكات الطريان نفس��ها أمام تحد صعب يتمثل
يف كيفية تأمني خدمات االتص��االت بحيث تكون مأمونة
وقليلة التكلف��ة وميكن االعتامد عليه��ا ،وهي الخدمات
الت��ي ينتظرها العمالء وتحتاجه��ا رشكات الطريان بصورة
متزاي��دة .ولكن تلبية الطلب عىل مث��ل «هذه الطائرات
املرتبط��ة بش��بكة االتصاالت» تتطلب خط��ة تكنولوجية
مختلف��ة متاما .ويعترب املرشوع البحث��ي الذي تم اإلعالن
عنه اليوم جزءا من مجموعة االس��تثامرات االس�تراتيجية
لرشكة «تاليس» التي تس��تهدف تطوي��ر تقنيات جديدة
متام��ا لتلبية متطلبات الس��وق العامل��ي .ويتمثل الهدف
م��ن وراء ذلك وض��ع بريطانيا ع�لى رأس قامئة الدول يف
ه��ذا املجال ،وهو ما س��يوفر  145فرص��ة عمل للكوادر
التشغيلية املهمة يف بريطانيا.
وق��د حققت رشكة «تاليس» يف بريطانيا س��جال حافال

باإلنجازات يف مجال تطوير املنتجات الخاصة باالتصاالت
املدني��ة ،وتتجاوز خربة الرشكة يف هذا املجال أكرث من 20
عاما .وق��د حققت املنتجات الحالي��ة إيرادات تزيد عىل
ملياري جنية إس�ترليني يف هذا املجال .وسيس��تفيد هذا
امل�شروع البحثي من هذا النجاح وهذا الس��جل الحافل،
وس��يحرص املرشوع عىل تطوير الكوادر واملهارات الالزمة
يف مجال هندسة شبكات الربامج وتقنيات الرتدد الالسليك
والتجهيز الرقمي وتجهيز اإلش��ارات واألمن .ومن املنتظر
أن ت��ؤدي املنتج��ات املنتظرة من هذا امل�شروع البحثي
إىل إح��داث ثورة يف كيفية تأم�ين االتصاالت عند تقدميها
للركاب ومس��ؤويل التشغيل س��واء يف مقصورة الركاب أو
مقصورة القيادة .وتُقدر قيمة س��وق منتجات االتصاالت
املستقبلية مبليارات الجنيهات اإلسرتلينية.
وق��د تلقى ق��رار االس��تثامر يف بريطاني��ا دفعة قوية
بإع�لان الحكوم��ة الربيطاني��ة ع��ن التزامه��ا ب «معهد
تكنولوجيا الفضاء» ،وس��يقوم املعهد بوضع االسرتاتيجية
القومي��ة لتكنولوجيا الفضاء مبا يضمن اس��تمرار بريطانيا
يف االحتف��اظ بريادته��ا يف مج��ال الفضاء عىل مس��توى
العامل .وتحظى تلك االسرتاتيجية بدعم مزدوج من جانب
الحكومة الربيطانية والرشكات الصناعية لضخ استثامرات
ضخمة بقيمة  3,9مليار جنية إسرتليني يف مجال البحوث
والتكنولوجيا حتى عام •2026

وجهات نظر اسرتاتيجية
«قضايا اسرتاتيجية :تنسيق القوى الوطنية”
تواجه منطقتنا العربية حاليا سلس��لة من التحديات االس�تراتيجية ،وهو ما يفرض علينا رصورة مواجهتها بكل قوة .ولذلك،
ال يقترص األمر بالنس��بة لقادتنا االس�تراتيجيني عىل مجرد فهم واستيعاب وس��ائل الوى الوطنية وكيفية تطبيق االسرتاتيجيات
والسياسيات فحسب ،بل أن يكونوا قادرين أيضا عىل تنسيق الجهود الحكومية مبا يضمن استخدام القوى الوطنية عىل أفضل
وجه ممكن .وحتى يف حالة فهم كيفية اس��تخدام القوى الوطنية بصورة جيدة ،فإن القدرة عىل تنس��يق كافة الجهود لتحقيق
النجاح عىل املستوى االسرتاتيجي تظل تشكل تحديا صعبا ،األمر الذي يستوجب رضورة فهم الوسائل الفعالة الالزمة لتنسيق
الجهود الوطنية .وعادة ما تس��تخدم الدول ثالث وسائل لتنس��يق هذه الجهود ،وهي استخدام املؤسسات  ،والوسائل ،وقيادة
األفراد.
املؤسس��ات .تضم أي دولة قامئة بعض املؤسس��ات التي تساعد قيادتها السياسية عىل إدارة شؤون الدولة .فمجالس النواب
(الربملانات) والوزارات واملحاكم كلها مؤسسات تساهم يف إدارة الشؤون الداخلية للدولة ،ولكن عادة ما يتعني عىل الدولة بناء
مؤسس��ات للمساهمة يف عملية إدارة الشؤون الخارجية والسياس��ة الخارجية للدولة .ولدينا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
املجلس األعىل لألمن القومي ،ومهمته وضع السياس��ات وتنس��يق عملية تنفيذ أنش��طة سياستنا الخارجية .ولدينا أيضا الهيئة
الوطنية إلدارة األزمات والكوارث التي تعمل عىل تركيز الجهود املتعلقة بالتعاون بني الوزارات املختلفة بهدف مواجهة الكوارث
واألزمات األخرى.
الوسائل .تشكل املؤسسات منابر مهمة لبحث كيفية تطوير السياسات ،وتعترب قنوات طبيعية لتقديم التوصيات ،ولكن ضامن
فعاليتها عىل أفضل وجه يفرض عىل الدول رضورة تطوير الوسائل التي تتيح إمكانية تحسني وتطوير االسرتاتيجيات والسياسات.
وميكن تعريف تلك الوس��ائل (مثل مراجعة امليزانية الس��نوية) أو تش��كيل لجان متخصصة (مثل التي يتم تشكيلها يف حاالت
األزمات الطارئة) ،ولكن الدول الناجحة تحرص عىل مراجعة كل وسيلة من الوسائل للتأكد من فعاليتها ،ومن ثم تنقيحها للتأكد
من رفع كفاءتها مس��تقبال .كام تحرص الدول الناجحة ايضا عىل أن تش��مل وسائلها مراجعة الدروس املستفادة ووضع املعايري
لقياس درجة التطور واالعتامد عىل فرق الطوارئ بصورة متكررة وطرح أفكار مبتكرة غري تقليدية (“خارج الصندوق”) بهدف
تقليل فرص التعرض ألي مفاجآت ليست يف الحسبان واملساعدة يف طرح توقعات حول التحديات املنتظرة.
القيادة .بغض النظر عن املؤسس��ة أو الوسيلة ،تعترب القيادة عنرصا أساسيا (السيام عىل املستوى االسرتاتيجي) .ويجب عىل
القيادة االسرتاتيجية أن تتحىل بالقدرة عىل االبتكار والقدرة عىل طرح الحلول املناسبة ،وأن تتسم تلك الحلول باإلبداع وبالحكمة
واالتزان من أجل إحداث التغيري الحتمي املنش��ود .كام يجب عىل القيادة االس�تراتيجية أيضا أن تكون قادرة عىل طرح رؤيتها
بغ��رض تحفيز اآلخري��ن ودفعهم إىل التحرك ،وذلك عن طريق طرح أفكارها بصورة فعالة والتواصل مع األفراد املعنيني باألمر،
ومن ثم وضع أرضية مشرتكة من التفاهم واالتفاق حول األهداف املستقبلية .كام يجب عىل القيادة االسرتاتيجية أيضا أن تكون
قادرة عىل التحرك والترصف ،وأن تتحىل بالقدرة التنظيمية والقدرة عىل اتخاذ القرار بهدف توحيد األفراد واملؤسس��ات ،ومن
ثم ترجمة االس�تراتيجية إىل واقع ملموس .إن أفضل قيادة اس�تراتيجية هي تلك التي تتحىل بالقدرة عىل االستعداد للمستقبل
ووضع األهداف البعيدة املدى وفهم بيئة املؤسسة دون أن يأيت ذلك عىل حساب قدرتها عىل التكيف مبا يجعل عملية تنسيق
القوى الوطنية مرنة وقادرة عىل التكيف مع أي وضع حس��بام هو مطلوب .ومن البديهي أن القيادة االس�تراتيجية ال تستطيع
أن تنجز كل يشء بنفسها .فالتحدي الذي تواجهه أي قيادة سياسية ال يتعلق بكيفية وضع االسرتاتيجية املثىل والرؤية الواضحة
فحس��ب ،بل وأيضا تشكيل فريق اسرتاتيجي وبناء الكوادر الالزمة القادة عىل التكيف مع األوضاع عند تنفيذ وتنسيق الجهود
حسبام تقتضيه الظروف.
ومع تواصل مسلسل الحرب يف العراق وسوريا واليمن أيضا ،يجب أن تتحىل دول املنطقة بالقدرة عىل تنسيق جهودها حتى
وهي تواجه ظروفا متضاربة ومعاكسة قد تجربها عىل اتخاذ اتجاهات مختلفة متناقضة .ويف ظل عامل اليوم الذي يتسم بالتعقيد
والصعوبة والغموض يجب مراجعة أهدافنا الوطنية بصورة مستمرة ،وهو ما يعني ابتعاد التنسيق الفعال للقوى الوطنية عن
التشدد أو التصلب أو التنظري العقائدي .ف “رؤية اإلمارات حتى عام  »2021تهيب بأبناء اإلمارات ب «رضورة تحقيق أقىص
اس��تفادة ممكنة من الرثوة البرشية الوطنية عن طريق تعظيم مش��اركة أبناء اإلمارات وبناء كوادر قيادية مواطنة يف القطاعية
العام والخاص» .ومن الجدير بالذكر أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تتمتع بتاريخ حافل طويل من القيادات االسرتاتيجية التي
تتمتع برؤية ثاقبة للمستقبل ،األمر الذي يدعو دولة اإلمارات إىل االطمئنان إىل املستقبل ،ولكن العاملني ببواطن األمور يدركون
متاما أن إحراز أي نجاح يتوقف عىل االستخدام األمثل للمؤسسات والوسائل ،باإلضافة إىل قرارات قياداتها االسرتاتيجيني الذين
ينتظرون منا كل الدعم واملساندة وهم يقودون سفينة اإلمارات يف عامل الغد املغلف بالغموض.

توقعات
إسرتاتيجية

بقلم :د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae
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طائرات إمرباير  Embraerاملتخصصة يف جمع املعلومات
االستخباراتية واملراقبة واالستطالع
إمرباير – إحدى أكرب مصنعي الطائرات يف العامل – تتألق وتتفوق بطائراتها
املتطورة لإلنذار املبكر

تقدم رشكة Embraer Defense & Security
حلوالً متكاملة يف مجال جمع املعلومات االستخباراتية
واملراقبة واالستطالع  ISRباستخدام طائراتها التجارية
والخاصة.
كام تقدم رشكة  – Embraerمن خالل مجموعتها
من الطائرات املواكبة ألحدث التقنيات يف مجال جمع
املعلومات االس��تخباراتية واملراقبة واالس��تطالع ISR
– أفضل الحلول يف الس��وق لتلبي��ة احتياجات املهام.
وتشمل هذه الطائرات ما ييل:
• EMB 145 AEW&C
• EMB 145 MULTI INTEL
• EMB 145 MARITIME PATROL

املنصة

ابت��داء م��ن الطائ��رات التجاري��ة الناجح��ة وانتهاء
باألنظم��ة الدفاعي��ة ذات التكلف��ة املجدي��ة ،ف��إن
تحوي��ل منصة  ERJ 145إىل طائرة عس��كرية مجهزة
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مبستشعرات قادرة عىل اكتشاف وتفسري «األهداف»
(الطائرات والصواريخ والقوارب والعربات واملنش��آت

األرضية وجميع أنواع اإلشعاعات الكهرطيسية واملوارد
الطبيعية) ،ق��د تطلّب اس��تثامرات ضخمة وتقنيات

تتمتع EMB
بالقدرة على توفري
صور وإشارات
استخباراتية يف
الوقت احلقيقي
فوق األهداف
األرضية
EMB 145 MULTI INTEL

متطورة أثر كثري منها يف الطائرة األساسية نفسها.
وه��ذا هو املج��ال الذي تؤدي في��ه تقنيات رشكة
إمرباير وخرباتها دورا ً مهامً.
وقد أس��هم الجمع األمثل بني املع��دات الحديثة،
والتقني��ة املتقدم��ة ،وانخفاض أوق��ات التعطل ،إىل
جانب الدرجة العالية م��ن الجاهزية – وهو النتيجة
املب��ارشة لوج��ود منص��ة مصمم��ة للس��وق املحلية
التنافس��ية – يف تحس�ين اقتصاديات التش��غيل ،عن
طري��ق التقليل من عدد م��رات الفحص و ُمدد بقائها
عىل األرض ،مام ميكّن هذه الطائرات من الطريان أكرث
من  3000ساعة طريان سنوياً.
وهي صيغة بس��يطة :جمع معلومات استخباراتية
 +مراقبة  +اس��تطالع = وعي ظ��ريف .ويعترب دمجها
يف إح��دى املنصات أمرا ً أساس��ياً لنج��اح املهمة .ومبا
أن  EMB 145تتص��ف مبعقولي��ة التكلفة واملوثوقية
والكفاءة واالبتكار ،فقد صممت خصيصاً ملهمة جمع
املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع الكثرية
املتطلبات ،يف بيئة حرب املعلومات الحالية.

EMB 145 AEW&C

تعترب  EMB 145 MULTI INTELطائرة استشعار
ع��ن بعد ومراقبة أرضية واس��تخباراتية محمولة جوا ً
متط��ورة ،وتتمتع بالقدرة عىل توفري صور وإش��ارات
اس��تخباراتية يف الوق��ت الحقيق��ي ف��وق األهداف
األرضية .وهي مجهزة بطاقم حساسات واسع النطاق
يرتاوح ما ب�ين رادار الفتحة االصطناعية العايل األداء،
إىل الحساس��ات الكهروبرصية ،باإلضاف��ة إىل أنظمة
االتصاالت والتش��غيل اإللكرتوين الق��ادرة عىل جمع
معلومات استخباراتية متكاملة.
ويتم حالياً نرش ثالث طائرات EMB 145 MULTI
 INTELيوم��اً بعد يوم ملس��ح أكرب غاب��ة مطرية يف
العامل ،وهي حوض األمازون .وهذه الطائرات جزء من
أكرث برامج االستخبارات واملراقبة واالستطالع تطورا ً يف
العامل ،وهو برنامج مراقبة األمازون .SIVAM

طائرة الدورية البحرية
145 MARITIME PATROL

EMB

ترى رشكة إمرباير أن  EMB 145 AEW&Cهي أكرث
طائ��رات اإلنذار املبكر والتحك��م املتقدمة واملعقولة
بإمكان طائ��رات الدورية البحري��ة الطريان برسعات
الثمن توافرا ً يف السوق.
وهي تجمع عىل نحو مث��ايل بني مواصفات منصة وارتفاع��ات عالي��ة أثناء مه��ام املراقب��ة والدوريات،
إمرباي��ر طراز  ERJ 145املثبت��ة بالتجربة ،واملوثوقة ،حيث تس��مح باختصار زمن رد الفعل عند الرضورة.
واملعقولة التكلفة ،ورادار إنذار مبكر وتحكم محمول كذلك بإمكان طائ��رات الدورية البحرية الطريان عىل
جوا ً  AEWال مثيل له متعدد الوضعيات وعايل األداء ارتفاعات منخفضة ،ضمن حدود التشغيل العمليايت،
بتقني��ة الصفوف املتغرية النش��يطة ،ونظ��ام قيادة ليك تنس��جم مع مهام الرادار ذي الفتحة االصطناعية
وس��يطرة قوي ،ومجموعة ش��املة من أنظمة الدعم .SaR missions ،وميك��ن إدماج منص��ات الدوريات
مثل نظام إجراءات الدعم االلكرتوين  ،ESMوالحامية البحري��ة ،إىل جانب الحساس��ات وأنظمة املهام ،مع
نظ��ام االتصاالت التكتي�كي ذي النط��اق العريض يف
واالتصاالت ،مبا يف ذلك وصالت البيانات.
يتم حالياً تش��غيل طائ��رة  EMB 145 AEW&Cالوقت الحقيقي ،ووصالت البيانات خارج خط النظر
لدى س�لاح الج��و الربازييل ،حي��ث تق��وم باملراقية  ،)BLOS (beyond line of sightوداخل خط النظر
الجوي��ة ،وتنس��يق املهام ،وتوجيه الطائ��رات ،ومهام •)LOS (within line of sight
أخرى يف حوض األمازون .وه��ي إحدى ركائز برنامج
مراقبة األم��ازون  ،SIVAMالذي يعد من أكرث برامج
املراقبة الحديثة طموحاً ونجاحاً يف العامل.
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شركة "سافران" تخطط لتوسعات كربى يف اإلمارات
الشركة الفرنسية تستعد للعب دور رئيسي يف تنويع القاعدة الصناعية يف اإلمارات
تعترب رشكة «سافران» إحدى الرشكات العاملية الرائدة
يف مجال التكنولوجيا املتقدمة ،وتتخص يف ثالثة مجاالت:
الفضاء (املحركات واألجهزة) والدفاع واألمن .ولدى الرشكة
عملياتها يف جميع أنحاء العامل ،ويعمل بها  70,000موظف،
ووصلت قيمة مبيعاتها إىل  17,4مليار يورو يف عام .2015
وسواء نفذت الرشكة عملياتها وحدها أو بالتعاون والرشاكة
مع رشكات أخرى ،تحتل رشكة «سافران» مراكز متقدمة
عىل مستوى األورويب أو الدويل يف األسواق العاملية .وتحرص
الرشكة عىل تخصيص  %12من إيراداتها لالستثامر يف مجال
البحوث والتطور من أجل تلبية متطلبات األسواق املتغرية،
وحصلت عىل حوايل  910براءة اخرتاع يف عام .2015

املحركات واألجهزة الخاصة باملركبات الجوية
والفضائية

تتخصص رشكة «س��افران» يف تطوير وإنتاج املحركات وأنظمة
الدف��ع الخاص��ة باملج��االت املدني��ة (تعترب الرشك��ة إحدى
ال�شركات العاملية الرائدة يف مجال إنت��اج محركات الطائرات
التجارية بفضل رشاكتها مع رشكة «جرنال إلكرتيك» ،كام تنتج
محركات الطائرات والطائرات العسكرية والطائرات املروحية
والصواريخ الباليس��تية ومركبات اإلط�لاق واألقامر الصناعية.
وتأيت الرشاكة بني رشكتي «سافران» و «جرنال إلكرتيك» لتؤكد
نجاحهام ،السيام بعد إنتاج  LEAPالتي تم طرحها يف األسواق
يف ع��ام  ،2016وتعترب رشكة «س��افران» رشكة عاملية رائدة يف
مج��ال إنتاج املحركات التوربينية الخاصة بالطائرات املروحية
من خالل رشكة «سافران إلنتاج محركات الطائرات املروحية» ال�شركات العاملية الرائ��دة يف إنتاج األنظم��ة األمنية ،أحدث «سافران» رشيكا رئيسيا فيها) مؤخرا لتعزز الثقة املتبادلة بني
 Safran Helicopter Enginesوعج�لات هب��وط الطائرات األنظمة التي تلبي االحتياجات األمنية سواء لألفراد أو الرشكات القوات املس��لحة يف منطقة الرشق األوسط ورشكات التصنيع
والعجالت واملكابح الكربونية من خالل رشكة «سافران إلنتاج أو الحكومات ،وذلك باس��تخدام تقني��ات اإلحصاء البيولوجي الفرنسية».
املتعدد  multibiometric technologiesوالبطاقات الذكية
أجهزة الهبوط» Safran Landing Systems
وأض��اف نات��ايل أن «رشك��ة «س��افران» تخطط مس��تقبال
ك�ما طورت رشك��ة «س��افران» «جه��از الت��درج األخرض ووثائق الهوية والسفر املأمونة .وتحتل رشكة «سافران» املركز لتعزيز وتطوير وتحس�ين بصمتها الصناعي��ة الحالية يف دولة
الكهرب��ايئ»  Electric Green Taxiing Sysال��ذي يس��مح األول ع�لى مس��توى العامل يف مجال وثائق الهوية باس��تخدام اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة .وم��ن املؤكد أن عملي��ة تنويع
للطائ��رة بالتدرج بصورة مس��تقلة دون اس��تخدام محركاتها اإلحص��اء البيولوج��ي والنظام اآليل لتحدي��د بصامت األصابع القاع��دة الصناعية لدولة اإلم��ارات ،وهي العملية التي تعترب
وأنظمة التصوير املقطعي باس��تخدام الحاسب اآليل وأجهزة قيد التطوير والتنفيذ يف الوقت الراهن ،ستس��تفيد حتام من
النفاثة.
مساهمة «سافران» مبنتجاتها العالية الجودة .وتهدف الرشكة
الكشف عن املتفجرات.
األجهزة اإللكرتونية العسكرية يف مجال األجهزة
ورصح باتري��ك نات��ايل ،املمثل العام لرشمة «س��افران» يف إىل تفهم متطلب��ات دولة اإلمارات ومرافقتها يف رحلة تحقيق
البرصية والتوجيه الذايت واألجهزة اإللكرتونية منطقة الرشق األوس��ط ،بأن «الرشق األوسط يظل بكل تأكيد أهدافها الطموحة ،وتزويدها بأكرث املنتجات مصداقية وقدرة
وأسواق الربمجيات املأمونة
س��وقا مزدهرة ورائجة بالنس��بة إىل رشكة «س��افران» ،وذلك عىل املنافس��ة من خ�لال إقام��ة رشاكات مس��تدامة طويلة
تط��رح رشكة «س��افران إلكرتونيك��س آند ديفن��س» ،الرشكة بفضل خربته��ا العاملية وتعاونها مع كربيات الرشكات العاملية .املدى لتطوي��ر وتنفيذ املرشوعات الصناعية .وقد كانت رشكة
األوروبي��ة الرائدة ،ع�لى القوات املس��لحة الي��وم مجموعة وقد ظلت منطقة الرشق األوس��ط دامئا رشيكا عسكريا مهام «س��افران» ،وما تزال ،شديدة االهتامم بخطط تنويع القاعدة
متكامل��ة من الطائ��رات اآللية (درون��ز) التكتيكية واألجهزة بالنس��بة لرشكة «س��افران» من خ�لال الدعم ال��ذي تقدمه االقتصادي��ة يف دولة اإلمارات بهدف تقلي��ل اعتامد اإلمارات
البرصية (حيث تحتل املركز األول عىل مس��توى العامل يف هذا الرشك��ة للطائ��رات العس��كرية املختلفة مثل م�يراج  2000عىل العائ��دات النفطية .إن مصداقيتنا والعالقات القامئة عىل
املج��ال) وأنظمة املالحة الذاتي��ة واألنظمة البرصية واألجهزة ولوكلري��ك والطائرات ذات األجنحة الدوارة .عالوة عىل ذلك ،الثقة التي بنيناها م��ع دولة اإلمارات تجعلنا يف وضع يجعلنا
الالزمة لالستخدام جوا وبرا وبحرا.
ج��اءت صفقة مبيعات طائرات «راف��ال» و إن اتش  90وإي ننظ��ر إىل املس��تقبل االقتصادي والصناع��ي يف دولة اإلمارات
تطرح رشكة «س��افران أيدنتيتي آند س��يكيوريتي» ،إحدى يس  725وبقية املنتجات العسكرية األخرى (التي تعترب رشكة العربية املتحدة بنظرة إيجابية»•
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اإلمارات»..واحة الكرامة»
يدرك اإلماراتيون أن اختيار إسم «واحة الكرامة» مل يكن عشوائياً باعتباره يحمل الكثري من الدالالت
واملعاين الوطنية العميقة ،وعندما يتم إطالقه عىل النصب التذكاري لش��هداء دولة اإلمارات فال ش��ك
أنه يكتس��ب معان إضافية ،ويحمل رس��الة ذات أبعاد عديدة ،فمن جانب يحمل رسالة تجعل أبناء
اإلمارات يزدادون فخراً وعزة بوطنهم ،الذي يكرم أبناءه الربرة الذين قدموا أرواحهم يف سبيل الوطن،
وه��ي يف جان��ب آخر ،تجعل كل من يضم��ر لدولة اإلمارات رشاً أو يفكر طويالً ويحس��ب كثريا قبل
أن يقدم عىل أي خطوة .وتصبح تلك الرس��ائل والدالالت أكرث وضوحاً وأش��د بالغة حينام ندرك أن
الذي أطلق هذا االس��م عىل نصب الش��هداء هو ،صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة .ألن الجميع يعرف ما يتحىل به هذا القائد من حب
لوطنه وشعبه وما يتسم به من وفاء للمؤسسة العسكرية اإلماراتية التي ترىب فيها.
من اليوم وتاريخ الثالثني من نوفمرب ،سيكتس��ب يف دول��ة اإلمارات ،معاين جديدة تضاف إىل معانيه
املجيدة ،فهذا اليوم الذي س�يرتبط يف أذهان الجميع بـ»واحة الكرامة» ،املكان الذي س��يكون فرصة
ألبناء اإلمارات واملقيمني عىل أرضها ،من كل الجنس��يات ،الس��تعادة قصص البطولة والفداء ،قصص
واقعية وحقيقية ليس��ت من نس��ج الخيال ،قصص تجسد معاين «الش��موخ» ،وشجاعة أناس سطروا
مالح��م التضحية والفداء ،وحملوا أرواحهم عىل أكفهم حني دعاهم نداء الواجب للحفاظ عىل األمن
الوطني ،والقومي حينام اس��تغاثهم شعب ش��قيق .فأي زيارة لهذه «الواحة» أو الوقوف عندها ،بل
حتى مجرد املرور بجانبها أو ذكر اس��مها ،كل ذلك سيس��تنهض الهمم ويلهم أجيال املستقبل بأفكار
الدفاع عن الوطن؛ فالش��هداء ،بالنسبة لكل وطني مخلص ،هم «حملة القناديل» الذين يهتدى بهم،
بل إنها ستكون مزاراً للذين يبحثون عن كيفية صناعة وصياغة مفاهيم وطنية لتأليف مناهج تربوية
وطنية؛ فهذه الواحة منذ اليوم س��تغدو جزءاً من س��جل هذه الدولة وتاريخها الذي تزداد صفحاته
كل يوم بريقاً وإرشاقاً بفضل ما يس��طره فيها قادته وأبناء من أعامل مش��هودة ،باتت مثرية لإلعجاب
من كل شعوب العامل.
م��ن الصع��ب القول إن اختيار م��كان «واحة الكرامة» جاء صدفة ،فكل يشء يش�ير إىل أنه أمر متت
دراس��ته بدقة فائقة ،فهي تجاور قرب املغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،مؤسس
دولة اإلمارات وصاحب املرشوع الوطني األول لهذه الدولة ،كام أن هذه الواحة تقع بالقرب من مقر
القيادة العامة للقوات املس��لحة ،املؤسسة التي متثل رمز الوطنية يف اإلمارات وغريها من دول العامل،
ما يعني أن الذي مير يف تلك املنطقة من الطبيعي أن يستش��عر جميع املعاين الوطنية التي تستحقها
هذه الدولة .وإذا ما ربطنا مكان الواحة بزمان االحتفال بيوم الش��هيد ،والذي تم اختياره يف الثالثني
م��ن نوفمرب وإذا ما ربطن��اه باأليام التي تليه مبارشة ،والتي تص��ادف احتفاالت الدولة بذكرى اليوم
الوطني ،فس��تكون «الرس��الة» قد بلغت مداها فيام يريده صاحب س��مو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان إيصاله وهي أن االستشهاد يف سبيل هذه الدولة هو عيد للوطن ومفخرة لكل أبناء اإلمارات.
ذهب الذين تسببت أفعالهم الوطنية بوجود «واحة الكرامة» ،وتركوا لنا الراية ،وهم يعلمون أن أبناء
اإلمارات ليس��وا أقل إخالصاً لها ،وأنهم يحملون قيمة الدفاع عن الوطن بالقدر نفس��ه من الحامسة
واالندفاع.

نبض
الديــــرة

بقلم :حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com
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تقارير

صاروخ  MHTKمن  :Lockheed Martinمستقبل كبري لصاروخ صغري
ميثل صاروخ  MHTKاالعرتاضي املصغر اجملهز بتقنية اإلصابة املباشرة تهديدًا
ألي تهديد

يشهد مرسح املعارك تغريات مستمرة؛ فقادة
املقاتلني يتعرضون لتهديدات ،تتمثل مثالً يف الصواريخ
الخطرية واملدفعية ومدافع الهاون .ويتزايد انتشار
األهداف الرسيعة والصغرية واملنخفضة التكلفة ،وهي
جميعاً قريبة املدى وكبرية العدد.
والواقع أن هذه التهديدات  -التي تكلف أقل من مثن
هاتف ذيك عادي – يف الحروب الراهنة ،قد س��ببت أرضارا ً
هائل��ة للممتلكات ،وهي مس��ؤولة عن ثاين أكرب عدد من
اإلصابات الربية.
ولعل من فضول الق��ول أن الدفاع الجوي والصاروخي
ميث��ل تحدياً صعباً ،ك�ما أن الطبيعة الفري��دة لتهديدات
الصواريخ واملدفعية والهاون يعقّد مرسح الدفاع بش��كل
استثنايئ عىل القادة.
وتش��هد التهدي��دات الصاروخي��ة حول الع��امل تزايدا ً
متس��ارعاً ،حيث تفيد وكالة الدفاع الصاروخي أنه حدثت
زي��ادة مبق��دار  1,200ص��اروخ بالس��تي إض��ايف مقارنة
بالسنوات الخمس املاضية ،وأن العدد اإلجاميل للصواريخ
البالس��تية خارج الواليات املتحدة ،ومنظمة حلف شامل
األطليس (الناتو) ،وروسيا ،والصني ،قد فاق عدد .5,900
ولحامي��ة الجن��ود واملدني�ين والبنية التحتي��ة ،تحتاج
الحكومات إىل أنظمة دفاع صاروخي متقدمة تتفوق عىل
التهديدات املتطورة.

أفكار كبرية وحلول صغرية

قام املهندسون يف رشكة  Lockheed Martinبتطوير حل
صغري للتصدي لهذه املش��كلة العاملية؛ حيث اس��تخدموا
تقني��ات الصناعة الخارجي��ة إلدخال قدرات حاس��مة يف
ص��اروخ  MHTKاالعرتايض املصغر املجهز بتقنية اإلصابة
املبارشة . )the Miniature Hit-to-Kill (MHTK
والدافع وراء هذا االبتكار هو الرغبة يف حامية املقاتلني
واملدني�ين واملراف��ق الحيوية .وميثل  MHTKمس��تقبل
الدف��اع الج��وي والصاروخ��ي ،وقد قام��ت Lockheed
 Martinبتصنيع��ه به��دف منح القادة تفوقاً حاس�ماً يف
ميدان املعركة .وهو عبارة عن حل خفيف الوزن ومعقول
التكلف��ة ،ويبلغ طوله نصف ق��دم ،وقطره أكرث من بوصة
ونصف البوصة ،ووزنه نحو خمسة أرطال عند االنطالق.
ت��م تصمي��م ص��اروخ  MHTKاالع�ترايض مبكونات
متطورة تقنياً الع�تراض التهديدات القصرية املدى .وخالفاً
للصواريخ االعرتاضي��ة التقليدية الت��ي تعتمد عىل تقنية
التش��ظي الواس��ع النطاق لل��رأس الحريب وتنتج ش��ظايا
متفجرة خطرية ،فإن  MHTKيس��تخدم مستويات مركزة
م��ن الطاقة الحركي��ة املطبقة بدقة عالي��ة ،تعرف بتقنية
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اإلصابة القاتلة ،للقضاء عىل تهديدات الصواريخ واملدفعية
والهاون.

اختبار الطريان الثاين الناجح

تم إط�لاق ص��اروخ  MHTKاالعرتايض املصغ��ر املجهز
بتقني��ة اإلصاب��ة املب��ارشة يف تجربة هندس��ية يف ميدان
 ،White Sands Missile Rangeيف نيومكس��يكو ،خالل
صيف ع��ام  .2016كانت التجربة جزءا ً من برنامج حامية
املناط��ق املمتدة وس�لامتها لدى مركز تطوير وهندس��ة
أبح��اث الط�يران والصواري��خ التاب��ع للجي��ش األمرييك
Aviation and Missile Research Development
 .)and Engineering Center’s (AMRDECوقد أثبت
الطريان رش��اقة صاروخ  MHTKوقدرته اإليروديناميكية
الذي تم تصميمه لدحر األه��داف الصاروخية واملدفعية
واله��اون ضمن م��دى تفوق كثريا ً م��دى األنظمة الحالية
واملؤقتة.
يس��تخدم ص��اروخ  MHTKتقني��ة اإلصاب��ة املبارشة
القاتل��ة التي تدم��ر التهديدات بواس��طة الطاقة الحركية
من خالل تالمس الجسمني ،وتطلق تقنية اإلصابة املبارشة
القاتلة كل الطاقة االعرتاضية املتوافرة ،ولكنها تزيل خطر
األرضار املصاحب��ة التي لوحظ��ت يف الصواريخ االعرتاضية
املتش��ظية التقليدية .ويتمم ص��اروخ  MHTKاالعرتايض
الصواري��خ االعرتاضي��ة ذات اإلصابة القاتل��ة األخرى من
إنت��اج  Lockheed Martinم��ن خ�لال إط�لاق الطاقة
القاتلة ذات املدى القريب املضمونة النجاح.
ويختل��ف صاروخ عن س��ابقاته أو ع��ن أنظمة الدفاع

األق��ل تط��ورا ً يف أن ه��ذه األخ�يرة تفتق��ر إىل مكونات
االستش��عار أو املرونة والرش��اقة املطلوبة العرتاض تهديد
مب��ارش ،وبدالً من ذلك تعتمد عىل التش��ظي القريب .يف
هذا األس��لوب يق�ترب الصاروخ االع�ترايض من هدفه ثم
ينفجر بهدف تعطيل أو تحويل التهديد بعيدا ً عن مساره.
وال تتمت��ع هذه التقنية القدمي��ة بالدقة ،وميكن أن تؤدي
إىل حطام وشظايا خطرية ،ولذلك فإنه مع تزايد التهديدات
يف الع��امل ،يلجأ املزي��د من الحكوم��ات إىل تقنية اإلصابة
املبارشة لحامية جنودها ومواطنيها.
وتش�ير تقنية اإلصابة املبارشة “)Hit-to-Kill” (HTK
إىل تدمري التهديد بواس��طة اصطدام الجس��م بجسم آخر
ه��و الصاروخ االعرتايض ،ويح��دث االصطدام مبقدار كبري
من الطاقة الحركية التي تدمر متاماً التهديدات التي تحوي
أسلحة دمار شامل ،حيث تبعدها عن املناطق املحمية.
نش��اهد أدناه مثاالً مرئياً عىل التسلس��ل الذي يحدث
عن��د إطالق صاروخ اعرتايض للقضاء عىل أحد التهديدات:
رشكة أوستال الرشق األوسط  Austal Middle Eastجزء
ال يتجزأ من النمو بدولة اإلمارات العربية املتحدة
رفع الرئيس التنفيذي لرشكة أوستال ،ديفيد سينجلتون،
أصدق التهاين والتربيكات إىل حرضة صاحب السمو الشيخ
خليف��ة ب��ن زايد آل نهي��ان ،رئيس الدول��ة القائد األعىل
للقوات املس��لحة ،مبناس��بة الذكرى الخامس��ة واألربعني
لتأس��يس دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة ،وأك��د التزام
«أوس��تال» تجاه دولة اإلمارات ،كام أكد عىل النمو الذي
سجلته الرشكة مؤخرا ً.
ويف هذا الس��ياق قال س��ينجلتون« :تعتز أوستال بأنها

جزء من النمو والنجاح املستم َّرين بدولة اإلمارات العربية
املتح��دة ،وأرفع  -باس��م فري��ق اإلدارة املحلي��ة للرشكة
والعملي��ات األس�ترالية – أحر التهاين إىل صاحب الس��مو
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان مبناس��بة العيد الوطني
الخامس واألربعني».
ما تزال أوستال  – Austalالرشكة األسرتالية املتخصصة
يف بناء الس��فن واملق��اول العاملي الرئي�سي لتنفيذ برامج
الس��فن ،مثل الس��فينة القتالية األمريكية the Littoral
 ،Combat Shipوزورق الدوري��ة Cape Class Patrol
 Boatيف أسرتاليا – مس��تمرة يف التوسع يف منطقة الرشق
األوس��ط ،حيث أقامت مكتباً جديدا ً لها يف أبوظبي ،يقوم
بتقديم الدعم لعدد متزايد من العمالء والس��فن العاملة
يف املنطقة.
وأكد ديفيد س��ينجلتون أيضاً عىل حس الرشاكة القوي
وعالقات العمل الفعالة القامئة بني أوستال ودولة اإلمارات

العربي��ة املتح��دة ،والتي دللت عليها الزي��ارة األخرية إىل
حوض أوستال لبناء السفن يف غرب أسرتاليا ومركز الخدمة
يف اإلقليم الشاميل من قبل هيئة حامية السواحل واملرافق
الحيوي��ة the Critical Infrastructure and Coastal
 )Protection Authority ، (CICPAورشك��ة أبوظب��ي
لبناء السفن .)Abu Dhabi Ship Building (ADSB
وتق��وم رشك��ة  Austal Middle Eastبتقديم الدعم
املحيل للمبيعات والصيانة من خالل فريق يتمتع بالخربة
ويض��م قائدا َ س��ابقاً للق��وات البحرية امللكية األس�ترالية
وطاقامً فنياً من الخرباء مركزه يف مسقط بسلطنة عامن.
يف عام  2016رحبت  Austal Middle Eastباالنتش��ار
املتقدم لس��فينة النق��ل الرسي��ع Expeditionary Fast
Transport (EPF) USNS Choctaw County
 )(T-EPF-2وإرسالها إىل األسطول الخامس the US 5th
 Fleetيف البحرين ،وتقوم بشكل استباقي بتعزيز القدرات
الفريدة للس��فينة ،مع تنامي حضورها ودورها الداعم يف
املنطقة .وسوف يس��هم تواجد البحرية األمريكية املقرر،
م��ن خ�لال الس��فينة  Choctaw Countyيف مع��رض
نافدك��س  2017يف أبوظبي يف الف�ترة من  23 – 19فرباير
الق��ادم ،يف إتاحة فرصة ممت��ازة لرشكة Austal Middle
 Eastلالس��تفادة من حضور الس��فينة وتقديم قدرة عىل
الدع��م رائدة يف مرسح العملي��ات إىل القوات البحرية يف
مختلف مناطق العامل.
تسهم س��فينة النقل الرسيع  EPFاملثبتة بالتجربة من
أوستال يف إعادة تعريف القدرات البحرية حول العامل من
خالل املهام العسكرية واإلنسانية وعمليات دعم البحرية
األمريكية م��ع قيادة النقل البحري العس��كري األمريكية
 .USMSCوقد سلمت أوستال اآلن  7من أصل  12سفينة

نق��ل رسيع تم التعاقد عليها مع البحرية األمريكية ،حيث
تم تصميمها وهندس��تها يف أس�تراليا ،وتم بناؤها من قبل
أوستال يف الواليات املتحدة األمريكية.
يف أعقاب اإلطالق الرس��مي ملع��رض يورونافال 2016
يف باري��س يف أكتوبر املايض ،تقوم رشكة أوس��تال Austal
 Middle Eastبرتوي��ج الق��درات الجدي��دة لنموذج�ين
مختلفني إضافيني لزورق الدوري��ة القيايس Cape Class
 )Patrol Boat (CCPBالبال��غ طول��ه  58مرتا ً لدى دول
مجل��س التعاون الخليج��ي؛ فقد أصبحت س��فينة األمن
البحري الجديدة  Navalوس��فينة الحرب املضادة لأللغام
 Subseaمتوافرتني اآلن ،وانضمتا إىل سفينة حامية الحدود
الحالية العاملة يف املياه األسرتالية منذ عام .2013
رست رشك��ة Austal Middle East
يف ع��ام ّ 2016
بالرتويج للتشغيل الناجح لسفينتي نقل للطاقم طول كل
منه�ما  45مرتا ً ،وهام من تصميم وتصنيع أوس��تال ،ويتم
تشغيلهام من قبل رشكة أبوظبي لتشغيل املوانئ النفطية
(إرشاد).
ومع اقرتاب هذا الع��ام من نهايته تقوم رشكة Austal
 Middle Eastبالتحض�ير ملع��رض نافدك��س  2017يف
أبوظبي ،وتتطلع قدماً نحو اس��تقبال العديد من العمالء
الحاليني والجدد عىل منصة أوس��تال التي ستتميز بعرض
مناذج لس��فن أوس��تال األيقوني��ة ،ومنها س��فينة القتال
الس��احلية  ،Littoral Combat Shipوس��فينة النق��ل
الرسيع��ة  ،Expeditionary Fast Transportوزورق
الدورية من فئة  ، Cape Classوس��فينة اإلس��ناد العالية
الرسعة •High Speed Support Vessel
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تقارير

جهاز االستنطاق  AN/UPX-44Aمن إنتاج شركة "تليفونيكس"
يحصل على ترخيص جديد لربنامج "البيئة األرضية للدفاع اجلوي الياباين"
JADGE Program
الجهاز يعترب أول جهاز استنطاق من
نوعه للتمييز بني العدو والصديق IFF
 interrogatorينجح يف اجتياز االختبارات
القاسية الالزمة للحصول عىل الرتخيص
الجديد من فئة «يب»
«توجد أجهزة االستنطاق عىل منت الطائرات
ذات األجنح��ة الثابتة وال��دوارة وعىل منت
الس��فن واملواقع الخاصة مبنش��آت أجهزة
ال��رادار األرضية واملتحرك��ة ،وهي تخضع
للمواصف��ات العاملية التي تح��دد أوضاع
الجهاز وأدائه وكيفية التحكم فيه ،وكيفية
اإلبالغ والتواصل مع بقية مع اآلخرين».

رشكة «تليفونيكس كوربوريش��ن» ،ب��أن «الرشكة
تش��عر بس��عادة بالغة بعد اتخاذ ه��ذه الخطوة
العمالق��ة مع رشكائها يف برنام��ج «البيئة األرضية
للدف��اع الج��وي الياب��اين» .وتتطل��ع الرشك��ة إىل
استمرار التعاون مع رشكائها «رشكة الطريان الدويل
للخدم��ات الفني��ة» International Aviation
 )Technical Services, Inc. (IATSورشك��ة
«توش��يبا كوربوريش��ن» ط��وال م��دة الربنام��ج،
باإلضاف��ة إىل التطلع إىل تأم�ين الجيل الجديد من
التقني��ات الخاص��ة بالتمييز بني الق��وات املعادية
والصديقة».
وقد نجحت رشكة «تليفونيكس كوربوريش��ن»
يف تس��ليم أكرث من  250جهاز استنطاق من طراز
 AN/UPX-44Aلعمالئها األمريكيني والخارجيني
مبختل��ف الفئات التش��غيلية :املجوقلة واملحمولة
عىل السفن واألرضية.

أعلن��ت «تليفونيك��س كوربوريش��ن» ،إحدى
ال�شركات التابع��ة واململوك��ة بالكام��ل لرشك��ة
«جريف��ون» ،أن جه��از االس��تنطاق AN/UPX-
 44Aللتمييز بني العدو والصديق Identification
 )Friend or Foe (IFFنج��ح يف الحص��ول ع�لى أجهزة االستنطاق الخاصة بتمييز
ش��هادة  AIMS DoD 03-1000B AIMS DoDالقوات املعادية والصديقة
 03-1000Bالخاص��ة بربنام��ج «البيئ��ة األرضي��ة تم تصميم أجهزة االستنطاق AN/UPX-44, -505
and -506 monopulse and AIMS Certified
للدفاع الجوي الياباين» JADGE Program
وق��د عمل��ت «تليفونيك��س كوربوريش��ن» ،الخاصة بتميي��ز القوات املعادية والصديقة بهدف
بالتع��اون م��ع رشكائه��ا «رشك��ة الط�يران الدويل القي��ادة والتحكم لتمكني ضب��اط املراقبة الجوية
للخدم��ات الفني��ة»  International Aviationوالق��وات املس��ؤولة عن الدفاع الج��وي من متييز
 )Technical Services, Inc. (IATSورشك��ة الطائرات املدنية والعسكرية والتمييز بني القوات
«توش��يبا كوربوريش��ن» بصورة وثيق��ة مع جيش املعادية والصديق��ة وتحدي��د اتجاهاتها ومداها.
الدف��اع ال��ذايت الجوي الياب��اين ومكت��ب برنامج ويتم نرش أجهزة االس��تنطاق عىل م�تن الطائرات
 AIMSالتابع لوزارة الدفاع األمريكية أثناء عملية ذات األجنح��ة الثابتة والدوارة وعىل منت الس��فن
واملواقع الخاصة مبنش��آت أجهزة ال��رادار األرضية
الرتخيص.
ويعترب جهاز االس��تنطاق  AN/UPX-44Aمن واملتحرك��ة .وتخض��ع األجهزة الثالثة املش��ار إليها
إنت��اج رشك��ة «تليفونيكس» أول جهاز اس��تنطاق أعاله للمواصف��ات األمريكية والعاملية التي تحدد
للتمييز بني العدو والصدي��ق  IFF interrogatorأوضاع األجهزة وأدائها وكيفية التحكم فيها ،وكيفية
ينج��ح يف اجتي��از االختب��ارات القاس��ية الالزم��ة اإلبالغ والتواصل مع بقية مع الوحدات .ومن أجل
للحصول عىل الرتخيص الجديد من فئة «يب» .وقد تطوير أداء الجهاز بسهولة يستخدم الجهاز أجهزة
تم تسليم أول جهاز إنتاجي من أجهزة االستنطاق وبرمجيات معيارية معروفة بهدف تنفيذ عمليات
م��ن ط��راز  ،AN/UPX-44A IFFوه��و الجهاز الرصد واالستنطاق والتتبع والحصول عىل البيانات
الذي س��يمكن جيش الدفاع الذايت الجوي الياباين واملعلوم��ات م��ن األه��داف الصغ�يرة يف البيئات
من متيي��ز الطائرات العس��كرية واملدنية والتمييز الصعبة.
ب�ين القوات املعادية والصديقة وتحديد اتجاهاتها
الخدمات الفنية ودعم املنتجات
ومداها.
ورصح كيفن ماكس��ويني ،رئي��س مجلس ‘دارة تدرك رشك��ة «تليفونيك��س كوربوريش��ن» متاما
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األهمي��ة القصوى لتقديم الدع��م الالزم يف الوقت
املناس��ب وبصورة ميك��ن االعتامد عليه��ا ،ولذلك
تحرص عىل تأمني الدعم والخدمات الالزمة لتلبية
احتياج��ات العم�لاء .وقد حققت الرشكة س��معة
طيب��ة للغاية بفض��ل منتجاته��ا العالي��ة الجودة
املوجودة يف الخدمة منذ عقود طويلة وبعيدا عن
مناط��ق إنتاجها .ولضامن تقديم أعىل مس��تويات
الدع��م ط��وال العمر االف�ترايض لألجه��زة تعرض
الرشك��ة مجموعة كبرية م��ن الخدمات التي تتميز
باملرون��ة مب��ا يخدم مصلح��ة كل عمي��ل .وتعمل
الرشكة بالتعاون الوثيق م��ع عمالئها طوال العمر
االف�ترايض لألجه��زة لضامن الحص��ول عىل أفضل
أداء وأتم خدمة وخفض التكاليف التش��غيلية إىل
أقل حد ممكن .وسواء كان األمر يتعلق بالحصول
ع�لى قطعة غي��ار واحدة أو االس��تفادة من إدارة
الدعم اللوجس��تي ،تح��رض رشك��ة «تليفونيكس
كوربوريش��ن» عىل تصمي��م منتج��ات الدعم مبا
يحق��ق أفضل قيم��ة للمنتج وتلبي��ة االحتياجات
امللحة والعاجلة للعميل•

شركة Austal Middle East
جزء ال يتجزأ من النمو بدولة اإلمارات العربية املتحدة
رفع الرئيس التنفيذي لرشكة أوستال ،ديفيد سينجلتون،
أصدق التهاين والتربيكات إىل حرضة صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة القائد األعىل للقوات
املسلحة ،مبناسبة الذكرى الخامسة واألربعني لتأسيس دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وأكد التزام «أوستال» تجاه دولة
اإلمارات ،كام أكد عىل النمو الذي سجلته الرشكة مؤخرا ً.
ويف هذا الس��ياق ق��ال س��ينجلتون« :تعتز أوس��تال بأنها
ج��زء من النمو والنجاح املس��تم َّرين بدولة اإلم��ارات العربية
املتحدة ،وأرفع  -باسم فريق اإلدارة املحلية للرشكة والعمليات
األس�ترالية – أحر التهاين إىل صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان مبناسبة العيد الوطني الخامس واألربعني».
ما تزال أوس��تال  – Austalالرشكة األسرتالية املتخصصة يف
بناء السفن واملقاول العاملي الرئييس لتنفيذ برامج السفن ،مثل
الس��فينة القتالي��ة األمريكي��ة ،the Littoral Combat Ship
وزورق الدوري��ة  Cape Class Patrol Boatيف أس�تراليا –
مس��تمرة يف التوس��ع يف منطقة الرشق األوسط ،حيث أقامت
مكتب��اً جديدا ً لها يف أبوظبي ،يقوم بتقديم الدعم لعدد متزايد
من العمالء والسفن العاملة يف املنطقة.
وأك��د ديفيد س��ينجلتون أيض��اً عىل ح��س الرشاكة القوي
وعالقات العم��ل الفعالة القامئة بني أوس��تال ودولة اإلمارات
العربية املتحدة ،والت��ي دللت عليها الزيارة األخرية إىل حوض
أوس��تال لبناء السفن يف غرب أسرتاليا ومركز الخدمة يف اإلقليم
الش�مايل من قب��ل هيئة حامية الس��واحل واملراف��ق الحيوية
the Critical Infrastructure and Coastal Protection
 )Authority ، (CICPAورشك��ة أبوظبي لبناء الس��فن Abu
.)Dhabi Ship Building (ADSB
وتقوم رشك��ة  Austal Middle Eastبتقديم الدعم املحيل
للمبيعات والصيانة من خالل فريق يتمتع بالخربة ويضم قائدا َ
س��ابقاً للق��وات البحرية امللكية األس�ترالية وطاق�ماً فنياً من
الخرباء مركزه يف مسقط بسلطنة عامن.
يف ع��ام  2016رحب��ت  Austal Middle Eastباالنتش��ار
املتق��دم لس��فينة النق��ل الرسي��ع Expeditionary Fast
)Transport (EPF) USNS Choctaw County (T-EPF-2
وإرسالها إىل األسطول الخامس  the US 5th Fleetيف البحرين،
وتقوم بشكل اس��تباقي بتعزيز القدرات الفريدة للسفينة ،مع
تنام��ي حضورها ودورها الداعم يف املنطقة .وس��وف يس��هم
تواجد البحرية األمريكية املقرر ،من خالل السفينة Choctaw
 Countyيف مع��رض نافدك��س  2017يف أبوظبي يف الفرتة من
 23 – 19فرباي��ر القادم ،يف إتاحة فرصة ممتازة لرشكة Austal
 Middle Eastلالس��تفادة من حضور الس��فينة وتقديم قدرة
ع�لى الدعم رائدة يف مرسح العملي��ات إىل القوات البحرية يف

مختلف مناطق العامل.
تس��هم س��فينة النقل الرسي��ع  EPFاملثبت��ة بالتجربة من
أوس��تال يف إعادة تعري��ف القدرات البحرية ح��ول العامل من
خالل املهام العس��كرية واإلنس��انية وعمليات دع��م البحرية
األمريكي��ة م��ع قيادة النق��ل البح��ري العس��كري األمريكية
 .USMSCوقد س��لمت أوس��تال اآلن  7من أصل  12س��فينة
نقل رسيع تم التعاقد عليه��ا مع البحرية األمريكية ،حيث تم
تصميمها وهندستها يف أسرتاليا ،وتم بناؤها من قبل أوستال يف
الواليات املتحدة األمريكية.
يف أعق��اب اإلطالق الرس��مي ملعرض يوروناف��ال  2016يف
باريس يف أكتوبر املايض ،تقوم رشكة أوستال Austal Middle
 Eastبرتوي��ج القدرات الجدي��دة لنموذجني مختلفني إضافيني
لزورق الدورية القيايس )Cape Class Patrol Boat (CCPB
البالغ طول��ه  58مرتا ً لدى دول مجلس التعاون الخليجي؛ فقد
أصبحت سفينة األمن البحري الجديدة  Navalوسفينة الحرب

املض��ادة لأللغام  Subseaمتوافرتني اآلن ،وانضمتا إىل س��فينة
حامي��ة الحدود الحالي��ة العاملة يف املياه األس�ترالية منذ عام
.2013
2016
ع��ام
يف
رست رشكة  Austal Middle Eastبالرتويج
ّ
للتشغيل الناجح لسفينتي نقل للطاقم طول كل منهام  45مرتا ً،
وهام من تصميم وتصنيع أوس��تال ،ويتم تش��غيلهام من قبل
رشكة أبوظبي لتشغيل املوانئ النفطية (إرشاد).
وم��ع اقرتاب ه��ذا العام م��ن نهايته تقوم رشك��ة Austal
 Middle Eastبالتحض�ير ملعرض نافدك��س  2017يف أبوظبي،
وتتطلع قدماً نحو استقبال العديد من العمالء الحاليني والجدد
عىل منصة أوس��تال التي س��تتميز بعرض مناذج لسفن أوستال
األيقونية ،ومنها سفينة القتال الس��احلية Littoral Combat
 ،Shipوس��فينة النق��ل الرسيع��ة Expeditionary Fast
 ،Transportوزورق الدورية من فئة  ، Cape Classوس��فينة
اإلسناد العالية الرسعة •High Speed Support Vessel
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اليــوم الــوطـنــي الـ45
“البيت متوحد” واجنازات التنمية واالزدهار
االقتصادي تتواصل
تثبت دولة اإلمارات يف عيدها الوطني الخامس واألربعني أنها صاحبة تجربة اتحادية فريدة ملهمة لدول املنطقة والعامل
أجمع ،ألنها استطاعت أن ترسخ مكانتها عىل خارطة االقتصاد املتقدمة ،من خالل اسرتاتيجيات تنموية شاملة تستثمر
يف بناء البرش القادرين عىل تحقيق استدامة التنمية اعتامداً عىل معارفهم ومهاراتهم وانفتاحهم عىل العامل ،كام أصبحت
التف حول قيادته ،واستطاع يف سنوات قليلة يف عمر األمم والشعوب أن يبني
هذه التجربة االتحادية رمزاً لنجاح شعب ّ
دولة عرصية متتلك كل مقومات التطور والرفاهية واالزدهار يف ظل “بيت متوحد” .وتتناول “درع الوطن” يف ملف هذا
العدد مسرية دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل العام  ،2016وما استطاعت تحقيقه من إنجازات عىل املستويات كافة
خالل هذا العام.
إعداد :التحرير
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تحتف��ل دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة يف الثاين من
ديس��مرب  2016بالذكرى الخامسة واألربعني لقيام االتحاد
وقد اس��تطاعت أن ترس��خ م��ن تجربته��ا الوحدوية ،مبا
حققته من إنجازات شامخة يف مختلف امليادين ونجاحات
باهرة يف حارض الوطن ومس��تقبل األجي��ال القادمة .لقد
قطعت مس�يرة التنمية الشاملة واملس��تدامة يف اإلمارات
نقلة نوعية هذا العام ،س��واء عىل صعيد االستثامر يف بناء
اإلنس��ان اإلمارايت ومتكينه ليكون أكرث قدرة عىل املش��اركة
يف مختلف مواقع العم��ل الوطني ،أو فيام يتعلق بتطوير
البنية التحتية واألساس��ية يف كل إمارات الدولة ،وبالشكل
الذي يسهم يف دعم االقتصاد الوطني.
وي��درك املتابع لحجم اإلنجازات التي تحققت خالل العام
الج��اري  ،2016كيف اس��تطاعت اإلم��ارت أن تعزز من
تجربته��ا التنموي��ة التي تتمرك��ز حول اإلنس��ان اإلمارايت
باعتباره ركيزة التنمية والهدف منها ،وهذا ما أكدته العديد
من التقارير والتقييامت الدولية الصادرة عن املؤسس��ات
الدولي��ة املتخصصة واملؤرشات واإلحص��اءات التي تقيس،
بش��كل دوري ودقي��ق ،مس��تويات التق��دم والرقي التي
حققتها دولة اإلمارات خالل هذا العام يف مجاالت التنمية
املختلفة ،مقارنة بغريها من الدول سواء يف محيطها العريب
أو اإلقليمي أو الدويل .كام فتحت الدبلوماس��ية اإلماراتية

االستثامر االنساين :املواطن أيقونة التنمية

األجندة الوطنية
للشباب تعكس
األهتمام
االستثنائي الذي
توليه اإلمارات لفئة
الشباب

آفاقاً جديدة عززت من رشاكة الدولة مع القوى اإلقليمية
والدولي��ة ،ك�ما نجح��ت الدول��ة يف تأكي��د ريادتها عىل
صعيد العمل اإلنس��اين ،وتعظيم مردوداته اإليجابية عىل
الصعيدين اإلقليمي والدويل.

تنظ��ر دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة إىل املواطنني
باعتباره��م ثروته��ا الحقيقي��ة ،وأن االس��تثامر فيهم هو
خ�ير اس��تثامر ،وخ�ير ُع��دة للمس��تقبل ،فاملواط��ن هو
امل��ورد الحقيقي خاصة إذا كان محصن��اً بالعلم واملعرفة،
وميتلك الخربات وامله��ارات التي تواكب متطلبات التنمية
ومسؤولياتها ،ويتحىل بأخالقيات االنفتاح والتسامح وقبول
اآلخر ،ويتمس��ك بهويته وثقافته األصيل��ة .ومن هنا فقد
واصل��ت اإلمارات خالل العام  2016سياس��تها الرامية إىل
االس��تثامر يف متك�ين املواطن�ين ،باعتبارهم ث��روة الوطن
الحقيقية ،وه��ذا ترجم يف العديد من املبادرات التي تعم
بالخري والفائدة عىل جمي��ع أبناء الوطن ومختلف رشائح
املجتم��ع اإلمارايت ،وهي مبادرات ال تقترص عىل الخدمات
الحكومي��ة املتط�� ِّورة يف املج��االت الصحي��ة والتعليمية
واإلس��كان فقط ،وإمنا متتد كذلك لتشمل تطوير سياسات
التمك�ين للمواطنني وفتح آف��اق اإلبداع واالبت��كار كافة
أمامه��م ،حيث أطلق صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء،
حاك��م ديب ،رع��اه الله ،يف ش��هر أكتوب��ر “ 2016األجندة
الوطن َّية للش��باب” ،التي تعكس االهتامم االستثنا َّيئ الذي
تولي��ه دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة لفئة الش��باب،
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الحقيقي
وحرصها عىل االس��تثامر فيهم ،بصفته��م الرهان
َّ
نح��و االنطالق إىل املس��تقبل ،خاصة أن ه��ذه األجندة ال
تهدف إىل تهيئة البيئة املناس��بة أمام الش��باب يك يشاركوا
بفاعل َّية يف تشكيل األجندتني املحلية والعاملية ،واملساهمة
الجادَّة يف مس�يرة التنمية الشاملة واملستدامة فقط ،وإمنا
تعمل كذلك عىل تعزيز روح االنتامء والوالء للدولة ،وإيجاد
ش��باب يعت ُّز بقيمه وثقافته وهويته من خالل وضع برامج
ويجسد
تس��اهم يف إيجاد شباب وطني متمس��ك بالقيمِّ ،
الهوية والثقافة اإلماراتية .حيث تتضمن “األجندة الوطنية
للشباب” الكثري من املبادرات واآلليات التي تعنى بتأهيل
الش��باب ومتكينهم ،وتنمية مهاراتهم وقدراتهم يف مختلف
املج��االت ،من خالل العمل عىل إط�لاق الكثري من املراكز
التخصصية املعنية بالش��باب يف مختلف إم��ارات الدولة؛
ُّ
بهدف تعزيز تبادل الخربات ،وتفعيل األنش��طة الش��بابية
يف القطاعات االس�تراتيجية ذات الصلة مبستقبل اإلمارات،
82
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مبا فيه��ا مركز الش��باب لإلبداع ،ومركز الش��باب لإلعالم،
تصب يف مصلحة
ومركز الش��باب للثقافة ،وهي مبادرات ُّ
متكني الشباب ،وتفعيل دورهم يف الحارض واملستقبل .كام
اس��تمرت جهود متكني املرأة اإلماراتي��ة وتفعيل دورها يف
مس�يرة التنمية الشاملة واملس��تدامة ،وهذا ما عربت عنه
بوضوح س��مو الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد
النس��ايئ العام الرئيس��ة األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية
رئيس��ة املجلس األعىل لالمومة والطفولة”أم اإلمارات” ،يف
الرسالة التي وجهتها للمرأة مبناس��بة يوم املرأة اإلماراتية
ال��ذي ص��ادف الثامن والعرشين من أغس��طس املايض،
حيث أكدت سموها “ان املرأة اإلماراتية حققت انجازات
مذهل��ة يف كاف��ة مجاالت العم��ل التي مارس��تها لتعزيز
التق��دم الحضاري للدولة واملش��اركة يف بناء نهضتها جنبا
اىل جنب مع الرجل” وأضافت س��موها“ :ان النجاح املبهر
الذي تحقق مل يكن وليد الصدفة وامنا سبقته عوامل كثرية

أبرزها التش��جيع الكب�ير للمرأة من القيادة الرش��يدة يف
الدولة واملتابعة املس��تمرة لخطوات ه��ذا النجاح واتاحة
الفرصة للمرأة لتثبت جدارتها واخريا قدرة املرأة اإلماراتية
عىل االنطالق نحو املستقبل واستخدام امكاناتها وطاقاتها
ملا يفيد أرستها ووطنها  ،فالقيادة الرش��يدة يف الدولة منذ
عهد املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان ال نهيان  ،طيب
الله ثراه وحتى اآلن يف ظل قيادة صاحب الس��مو الشيخ
خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د ال مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله وصاحب
السمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة واخوانهم أصحاب
الس��مو الش��يوخ أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات مل
تدخر جهدا يف س��بيل تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفري
املقوم��ات كافة التي متكنها من االضطالع بدورها املهم يف
الوطن إىل جوار الرجل كونهام رشيكني يف تحقيق انجازاته
وترس��يخ أس��س رفعته وتقدمه مش��ددة ع�لى أن املرأة
اإلماراتية أثبتت جدارة واضحة يف تويل املهام املوكلة إليها
يف مختلف املواقع”.

جودة الحياة هدف للميزانية الطموحة

وترجمة ملحورية املواطن يف فكر القيادة الرشيدة ،جاءت
امليزانية االتحادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة لألعوام
( )2021-2017لتعك��س االهتامم ببناء اإلنس��ان اإلمارايت
واالستثامر فيه باعتباره الرثوة البرشية الحقيقية التي تقود
مس�يرة التنمية والتطور يف املجاالت كافة ،ولتؤكد بوضوح
أن الغاي��ات العليا للمرشوع النهضوي هي االرتقاء بجودة
الحي��اة و توفري الرخ��اء والعيش الكري��م ألبناء الوطن يف
إمارات الدولة كلها دون اس��تثناء ،ووضع اإلنسان اإلمارايت
يف مرتبة تليق به بني أبناء الدول األكرث تقدماً عىل املستوى
العامل��ي ،وتعزيز املوق��ع املميز للدول��ة يف مجال التنمية

البرشية إقليمياً وعاملياً.
لقد اعتمد مجلس الوزراء يف ش��هر أكتوبر  2016مرشوع
امليزانية العامة لإلتحاد عن الس��نوات املالية 2021-2017
وبنفقات تقديرية قدرها  248مليار درهم لخمس سنوات
وميزاني��ة قدرها  48.7مليار دره��م لعام  2017باإلضافة
إىل إيرادات الجهات املس��تقلة واالستثامرات املالية .وتعد
دولة اإلمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية
لخمس س��نوات  ،عىل ش��كل خطط دورية بهدف تطوير
مس��توى الخدمات االجتامعية املقدم��ة والرتكيز عىل رفع
مس��توى الخدم��ات الحكومية الذكية وزيادة نس��بة رضا
املتعاملني عىل جهود الحكومة االتحادية يف توفري الرفاهية
والرخاء والس��عادة واألمن ألف��راد املجتمع .وأكد صاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم ،نائب رئيس
الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب ،رع��اه الله ،أن
الحكومة بقيادة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،مس��تمرة يف تحقيق
سعادة شعبها وتوفري الرخاء واألمن والعيش الكريم ألبناء
الوطن كاف��ة أينام كانوا ،مضيفاً س��موه أن توجيه املوارد
املالية لتحقيق أع�لى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنني
واملقيمني يف دولة اإلمارات أولوية ،مش��ددا ً سموه عىل أن
ثالثية التعليم والصحة والرفاه االجتامعي ركيزة أساس��ية
لتنمية املجتمع ،ونس��عى لتوفري جميع السبل واإلمكانات
لتلبية متطلب��ات رؤيتنا لحكومة املس��تقبل ،وجعلها من
أفضل حكوم��ات العامل يف قطاعاته��ا املختلفة ،وذلك من
خالل االس��تخدام األمثل للموارد ،ومبا يعزز من الخدمات
املقدمة للمواطنني واملقيمني ،ويوفر حياة كرمية لهم”.
ورك��زت ميزانية ع��ام  2017ع�لى توجيه امل��وارد املالية
االتحادي��ة لتحقيق التنمي��ة املس��تدامة واملتوازنة وترفع
راي��ة التعليم والصح��ة والرفاه االجتامع��ي ركائز لتنمية
املجتم��ع مقرونة بدعم االبتكار الحكومي وصوالً إىل أعىل
درجات الحي��اة الكرمية .وحظيت القطاعات ذات العالقة

املب��ارشة باملواطنني وخدماتهم بالنصيب األكرب يف امليزانية
املخصصة لعام  ، 2017وبلغت تقديرات الربامج املخصصة
للتنمية االجتامعية واملنافع االجتامعية يف امليزانية العامة
لالتحاد للس��نة املالي��ة  )25.2( 2017مليار درهم موزعة
بني التنمي��ة االجتامعية بواقع  21.2واملعاش��ات بواقع 4
مليارات درهم بنسبة إجاملية قدرها ( )%51,7من إجاميل
امليزانية العامة.
وبلغت االعتامدات املخصصة لربامج التعليم العام والعايل
والجامعي مبلغ ( )10,2مليارات درهم بنس��بة ()%20,5
من إجاميل امليزانية ،حيث بلغت تقديرات تكاليف برامج
التعليم العام مبلغ ( )6,5مليارات درهم بنسبة ()%13,3
من إجاميل امليزانية العام��ة ،حيث خصص لربنامج ضامن
التعليم النوعي ورفع كف��اءة الهيئات القيادية والتعليمي
( )4,3ملي��ارات درهم .ووبلغت تقدي��رات التعليم العايل
والجامعي (  )3,5مليارات درهم بنسبة ()%7,2من إجاميل

امليزانية ،حيث خصص لألهداف والربامج لجامعة اإلمارات
العربية املتحدة مبلغ (  )1,4مليار درهم .وخصص لكليات
التقنية العلي��ا مبلغ ( )1مليار دره��م اعتمد منها لربامج
متك�ين الطلبة مبهارات القرن الواحد والعرشين وتش��جيع
أنش��طة التواصل االجتامعي مببل��غ ( )288مليون درهم،
وكذل��ك خص��ص لألهداف والربام��ج لجامع��ة زايد مبلغ
()485مليون درهم للس��نة املالية 2017م ،وذلك لتحقيق
رؤية القيادة الرش��يدة لتقديم برامج تعليم متميز والرقي
مبس��توى العملية التعليمية والعاملني به��ا وتوفري الحياة
الكرمية لهم ورفع مس��توى معيشتهم املادي واملهني ليك
يك��ون املعلم القدوة الحس��نة ألبناء الوط��ن .كام بلغت
اعتامدات الرعاية الصحية ووقاية املجتمع ( )4,2مليارات
درهم بنس��بة ( )%8,6من إجاميل امليزانية العامة لتقديم
أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية املقدمة للمواطنني
ولتحقي��ق رؤية القيادة الرش��يدة لتقديم خدمات صحية
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التنمية
عملية شاملة
ومستمرة
وحتتاج إىل رؤى
متجددة قادرة
على التحديات
ذات جودة عالية املس��توى ،حي��ث خصص لربامج تقديم
خدم��ات صحية متمي��زة ملجتم��ع دولة اإلم��ارات وفقاً
للمعايري العاملية كام خصص لربامج تطوير النظام الصحي
لوقاي��ة مجتمع دولة اإلمارات م��ن األمراض ( )2,8مليون
دره��م وخصص لربام��ج تطوير السياس��ات والترشيعات
الصحية ( )121مليون درهم.
كام بلغ��ت اعتامدات برامج ضامن الحق��وق االجتامعية
وتفعيل الدم��ج املجتمعي بوزارة تنمي��ة املجتمع حوايل
( )3,2مليارات درهم بنس��بة ()%6,6من إجاميل امليزانية
للتأكيد ع�لى قيام الدول��ة برعاية الفئات التي تس��تحق
الدع��م وتقديم اإلعانات اىل الفئ��ات الخاصة التي تحتاج
اىل الرعاي��ة ،كام خصص مبلغ ( )1,6مليار درهم بنس��بة
( )%3,3لربنامج الش��يخ زايد لإلس��كان كإج�مايل ميزانية
84

| العدد  | 539ديسمرب | 2016

خصص منه��ا  1.4مليار دره��م لتقديم املن��ح والقروض
لتوفري الس��كن املالئم ملواطن��ي الدولة.وبلغت اعتامدات
برام��ج املناف��ع االجتامعي��ة  -املعاش��ات ( )4ملي��ارات
درهم بنس��بة ( )%8,2من إجاميل امليزانية العامة تنفيذا ً
لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفري الحياة الكرمية للعاملني
املتقاعدين من املدنيني والعسكريني.
وال ش��ك يف أن تركيز امليزاني��ة االتحادية للعام  2017عىل
الربام��ج املخصصة للتنمية االجتامعية واملنافع االجتامعية
لهو دليل قاطع عىل ميض دولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة
يف تطوير الخدمات التي تغطي الشق االجتامعي للتنمية،
ذلك الش��ق الذي يصب بش��كل مبارش يف هدف االرتقاء
بنوعية وجودة الحياة ،وجعل أفراد املجتمع أكرث س��عادة
ورض��ا مبا يقدم لهم م��ن خدمات يف مختل��ف املجاالت،

ومبا يحقق أهداف رؤية (اإلمارات  )2021التي تستهدف
تحقيق جودة حياة عالية يف بيئة معطاءة مستدامة.

أداء حكومي يسبق التطلعات

تدرك القيادة الرش��يدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
أن األداء الحكوم��ي املتميز يعترب ركي��زة التنمية والتطور
يف املج��االت كاف��ة ،ليس فق��ط ألن ذل��ك يرتبط برتجمة
الخط��ط والتوجه��ات اإلس�تراتيجية العام��ة يف مختلف
مجاالت التنمية إىل واقع ملموس وتحقيق نهضة املجتمع،
وإمن��ا أيضاً ألن ذل��ك يرتبط مبا يتم تقدمي��ه من خدمات
اجتامعية للمواطنني مبارشة .يف هذا السياق وبتوجيهات
من صاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زاي��د آل نهيان،
رئيس الدولة ،حفظه الله ،وتحقيقاً لرؤية صاحب الس��مو

امليزانية
االحتادية تعكس
األهتمام يف بناء
االنسان اإلماراتي
واالستثمار فيه
باعتباره الرثوة
احلقيقية
الش��يخ محم��د بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة
رئيس مجل��س الوزراء حاك��م ديب ،رعاه الل��ه ،تم إصدار
املرس��وم االتح��ادي رقم (  ) 28لس��نة 2016م بتش��كيل
مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية املتحدة مبا يتناس��ب
مع حكومة املس��تقبل ومتطلبات املرحلة القادمة لتحقيق
رؤية اإلمارات  2021وتم استحداث وزارة التسامح ووزارة
الس��عادة .وهذا يؤكد الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة
للقي��ادة الحكيم��ة يف توجيه املوارد املالي��ة لتحقيق أعىل
درجات الرخاء والرفاهية والسعادة للمواطنني واملقيمني يف
دولة اإلمارات وتقديم أعىل مستويات الرعاية االجتامعية
للفئات املس��تحقة وأفضل الخدم��ات الصحية والتعليمية
وتطوي��ر البني��ة التحتي��ة األساس��ية الالزم��ة لتش��جيع
االستثامرات املحلية واس��تقطاب رؤوس األموال الخارجية

الس��تثامرها يف املرشوعات الصناعية والتجارية والعقارية
والخدمية ،وتوفري ش��بكة من الط��رق الحديثة والخدمات
الحكومية املتميزة.
يف الس��ياق ذاته ،جس��دت كلمة صاحب الس��مو الشيخ
محمد بن زاي��د آل نهيان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد
األع�لى للقوات املس��لحة مبناس��بة م��رور خمس�ين عاماً
عىل إنش��اء جه��از أبوظب��ي الحكوم��ي يف ش��هر أكتوبر
املايض( )2016االهت�مام الذي توليه القيادة الرش��يدة يف
اإلم��ارات بتطوير األداء الحكومي ليواكب مس�يرة التنمية
الش��املة واملس��تدامة يف املجاالت كافة ،حيث أكد سموه
أن دول��ة اإلمارات وظّف��ت أجهزتها التنظيمي��ة واإلدارية
كاف��ة لخدم��ة هدف واح��د ه��و املواطن ،فه��و الهدف
والغاية لجميع الخطط واالسرتاتيجيات وهو محور التنمية

والركيزة األساس��ية لتحقيق التق��دم والتطور والرقي ،كام
أش��ار س��موه إىل ان اإلنج��ازات التنموية الت��ي حققتها
إمارة أبوظبي عىل املستويات كافة خالل العقود الخمسة
املاضية ،استندت منذ البداية إىل جهاز حكومي وتنظيمي
وإداري قوي ومتطور اس��تطاع أن يح��ول الرؤى واألفكار
واالس�تراتيجيات إىل واقع معيش يش��عر به ويلمس��ه كل
مواطن ومقيم.وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان إىل أن الجهاز التنفيذي إلمارة أبوظبي اس��تطاع
ط��وال الخمس�ين عاماً املاضي��ة ،أن يرتج��م رؤى التنمية
واس�تراتيجياتها يف اإلمارة إىل واقع وإنجاز حقيقي ،وهذا
إمنا يؤكد أن الطموح التنموي يف أبوظبي يس��تند دوماً إىل
تخطيط مدروس وتنفيذ دقيق ،وهذا يجعلنا جميعاً نشعر
بالفخر والثق��ة ألن أبوظبي أصبحت منوذجاً مبا متلكه من
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مرشوع��ات وخطط مس��تقبلية ال تعرف س��قفاً للطموح،
تجس��ده “الرؤي��ة االقتصادي��ة  2030إلمارة
وه��ذا م��ا ّ
أبوظبي” ،التي نسعى من خاللها إىل تحويل اقتصادها إىل
اقتصاد مبني عىل املعرفة.
وأكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان
عىل أن “التنمية عملية ش��املة ومستمرة ،ومن ثم تحتاج،
ع�لى ال��دوام ،إىل رؤى متجددة قادرة ع�لى التغلب عىل
التحدي��ات؛ ولهذا نحرص عىل أن يك��ون الجهاز التنفيذي
ألبوظب��ي عنوان��اً للتمي��ز الحكوم��ي ،وذل��ك من خالل
التطوي��ر املس��تمر ألنظمة العمل الحكوم��ي ،يك تتواكب
مع حكومات املس��تقبل ،وتتعامل مع متطلبات التنمية يف
أبعادها املختلفة” .وأش��ار سموه إىل أن الجهاز الحكومي
يف إمارة أبوظبي يمُ ثّل ركناً مهامً وأساسياً من أركان العمل
الحكومي يف دولة اإلمارات ،وقال إن الطموحات التنموية
الكبرية إلم��ارة أبوظبي والتغريات الس��كانية واالجتامعية
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األداء احلكومي
املتميز يعترب
ركيزة التنمية
والتطور يف
اجملاالت كافة

املتسارعة التي تش��هدها ،والتحوالت االقتصادية املرتبطة
بتذب��ذب أس��عار النف��ط كلها أم��ور تضع ع�لى الجهاز
الحكومي يف أبوظبي مسؤولية كربى ،ونحن عىل ثقة بأنه
ق��ادر عىل الوف��اء بالتزاماتها ومتطلباتها خالل الس��نوات
املقبلة مثلام اس��تطاع أن يضع أس��س االنطالق والنهضة
خالل السنوات الخمسني املاضية.

دبلوماسية فاعلة ترتجم مبادىء االمارات

من��ذ نش��أة اإلمارات يف ع��ام  1971وتقوم سياس��تها
الخارجي��ة ع�لى مبادئ واضح��ة ،لعل أبرزه��ا يف هذا
الش��أن إقامة العالقات الدولية عىل قاعدة من االحرتام
املتب��ادل وتحقي��ق املصالح املش�تركة لجميع الدول يف
العامل ،كام أن أحد أهداف سياسة االنفتاح التي تنتهجها
دولة اإلمارات عىل العامل الخارجي تتمثل يف االس��تفادة
القص��وى من الخربات العاملية املتطورة لتدعيم مظاهر
االستقالل ورفد مسارات التنمية وبرامجها وتعزيز الثقة
بال��ذات  .وهذا ما نجحت فيه الدبلوماس��ية اإلماراتية
يف الع��ام  ،2016التي اس��تطاعت أن تعزز من مصالح
اإلمارات وتزيد الثقة من مواقفها عىل املستويات كافة،
ويف هذا ميكن اإلشارة إىل اإلنجازات التالية:
 -1تعزي��ز رشاكة اإلمارات مع الق��وى اإلقليمية والدولية:
ش��كلت الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد
ب��ن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل
للقوات املس��لحة إىل جمهورية أملانيا االتحادية يف ش��هر
ماي��و  2016نقلة نوعية يف مس��ار العالقات بني الدولتني،
وعززت من املصالح املش�تركة ،حيث ترتبط الدولتان منذ
عام  2004باتفاقية رشاكة اس�تراتيجية متثل تتويجاً ملسار
طويل من الروابط السياسية واالقتصادية والثقافية املتينة
واملمي��زة بني البلدي��ن الصديقني .وقال صاحب الس��مو
الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ،يف بداي��ة الزيارة“ ،إن
العالق��ات بني دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة وأملانيا
االتحادي��ة قامئة عىل االحرتام املتبادل واملصالح املش�تركة
وال تقت�صر فائدته��ا عىل البلدين فقط ،ب��ل عىل املنطقة
أيضاً ،من خالل جهودهام ومساهمتهام مع جهود املجتمع
ال��دويل يف ط��رح الحل��ول الفاعل��ة للعديد م��ن القضايا
السياسية واالقتصادية والتنموية واإلنسانية حول العامل”.
وجاءت زيارة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل
نهي��ان ويل عه��د أبوظبي ،نائ��ب القائد األع�لى للقوات
املس��لحة ،إىل الهن��د يف ش��هر فرباي��ر  2016لتع��زز من
الرشاك��ة مع الهن��د وتطوير العالقات معه��ا يف املجاالت
كافة .وقد توجت هذه الزي��ارة باتفاق الدولتني عىل بناء
رشاك��ة نحو الق��رن الـ 21تقوم عىل أس��س وقيم االحرتام
والتفاه��م املتبادل والتعاون الفع��ال .وأكدا عزمهام البناء
ع�لى الزخم الح��ايل للعالقات الثنائي��ة لتعزيز التعاون يف
مجاالت التجارة واالس��تثامر والتنمية االقتصادية ،وتضمن
ه��ذا البي��ان اإلش��ارة إىل العديد من املج��االت التي من
ش��أنها تعزيز الرشاكة بني الدولتني ،لع��ل أبرزها:التعاون
يف املج��ال االقتصادي ،ورضورة إيج��اد فرص كبرية لزيادة

النمو والتجارة لالستفادة من النتائج البناءة التي خرج بها
اجت�ماع اللجنة اإلماراتية-الهندية املش�تركة الذي عقد يف
س��بتمرب  2015واجتامعات فريق العمل اإلمارايت-الهندي
عايل املس��توى يف االس��تثامر التي عقدت يف أكتوبر 2015
وفرباي��ر  .2016وأع��رب الطرفان عن ارتياحهام ملس��توى
التبادل التجاري الذي بلغ  59مليار دوالر يف العام 2014-
 .2015واتفق الجانبان عىل تعزيز تبادل املعلومات بشأن
فرص االس��تثامر العدي��دة والحوافز االس��تثامرية وتبادل
املعلوم��ات ح��ول الحوافز املالي��ة والقانوني��ة واإلدارية،
إضاف��ة إىل اإلج��راءات الالزم��ة للتعاون م��ن أجل إقامة
مشاريع استثامرية مش�تركة يف البلدين والبلدان األخرى.
ك�ما اتفقا عىل االس��تفادة م��ن موارده�ما وخرباتهام يف
تطوير مشاريع البنى األساسية يف البلدان األخرى .وأعرب
الجانب��ان عن ارتياحهام ملس��توى النمو املس��تمر للتبادل
التج��اري يف قط��اع الطاقة من منطل��ق أن دولة اإلمارات
تع��د واحدة من أكرب مصدري النف��ط الخام للهند ،ورحبا
بتوج��ه رشكة ب�ترول أبوظب��ي الوطنية “أدن��وك” ورشكة
االحتياطيات البرتولية االسرتاتيجية الهندية لتوقيع مذكرة
تفاه��م لالحتفاظ باحتياطي برتويل اس�تراتيجي يف الهند..
واتفق��ا عىل إكامل املفاوضات بهذا الش��أن يف املس��تقبل
القريب .وأع��رب الجانبان عن تطلعه�ما لزيادة التعاون
بينهام يف قط��اع النفط الخام ،وخاصة من خالل التدريب
وتطوير املوارد البرشية .وأعرب الجانب الهندي عن رغبة
ال�شركات الهندية يف إقامة مش��اريع مش�تركة مع رشكاء
إماراتيني ،وطرح حصص متلك للرشكات اإلماراتية والدخول
يف مش��اريع مش�تركة للتنقيب عن النفط يف اإلمارات ويف
ال��دول األخرى .واتفق الجانبان كذلك عىل تعزيز التعاون
التجاري يف مجاالت تقنية املعلومات والخدمات املدعومة
بتقنية املعلومات ،وأنظمة تصميم وتصنيع اإللكرتونيات.
وجاءت جولة س��مو الش��يخ عبدالله بن زاي��د آل نهيان
وزي��ر الخارجية والتعاون الدويل يف دول أمريكا الالتينية،
يف ش��هر فرباي��ر  ،2016لتمثل منعطفاً مه�ماً يف العالقات
اإلماراتية بهذه الدول ،فقد فتحت فرصاً جديدة لإلمارات
ودبلوماس��يتها النش��يطة إلقامة عالق��ات قوية مع القوى
اإلقليمي��ة والدولي��ة ،عالق��ات تقوم عىل تب��ادل املصالح
والندية واالحرتام املتب��ادل ،وهي أمور ذات وزن وأهمية
كب�يرة يف املرحل��ة التي مير بها الع��امل اآلن ،فهي تعد من
أهم األس��س التي ميكن من خالله��ا تعزيز املكانة والدور
ال��ذي ميكن ألي دول��ة أن تلعبه يف النظ��ام العاملي حالياً
ومس��تقبالً .إن التوجه اإلمارايت نحو دول أمريكا الالتينية
به��ذا الزخم يش�ير إىل قدرة الدبلوماس��ية اإلماراتية دامئاً
عىل التحرك تجاه املناطق الحيوية عىل الس��احة الدولية،
وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق مع القوى اإلقليمية
والدولية يف ق��ارات العامل كافة ،مبا يخدم املصالح الوطنية
اإلماراتية عىل جميع املس��تويات ،ويعزز دورها الذي بات
رئيس��ياً يف دعم جهود التنمية الدولية .وبش��كل عام فإن
التح��ركات اإلماراتية تج��اه دول أمري��كا الالتينية ،ونحو
الق��وى اإلقليمية والعاملي��ة كافة ،تعكس رؤية سياس��ية

اإلمارات ترسخ
صورتها باعتبارها
منوذج للتسامح
والتفاين على
الصعيد العاملي

واعية وناضجة ،وق��راءة عميقة ملعطي��ات الواقع الدويل
وما يش��هده من تح��والت جذرية ،فضالً ع��ن نظرة ثاقبة
إىل املتغ�يرات ذات العالقة مبصالح اإلمارات وموقعها عىل
خريط��ة التفاعالت اإلقليمية والدولية ،وتش�ير إىل امتالك
اإلم��ارات رؤية واضحة لتطويع هذه التغريات والتفاعالت
يف تحقي��ق أهدافه��ا وغاياتها ع�لى املس��تويات املحلية
واإلقليمية والعاملية ،فضالً ع��ن امتالكها األدوات الفاعلة،
الت��ي متكنها من تحقي��ق هذه األه��داف والغايات .نحو
تعزيز املكانة اإلماراتية عىل الخريطة العاملية.
 -2اإلم��ارات ترس��خ صورته��ا باعتبارها منوذج للتس��امح
والتعايش ع�لى الصعيد العاملي :جاءت الزيارة الرس��مية
التي قام بها صاحب الس��مو الش��يخ محم��د بن زايد آل
نهي��ان ،ويل عه��د أبوظب��ي ،نائب القائد األع�لى للقوات
املسلحة يف شهر س��بتمرب  ،2016للفاتيكان ،والتي التقى
خاللها البابا فرانس��يس ،باب��ا الكنيس��ة الكاثوليكية ،بابا
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لرتسخ السجل امليضء الذي متتلكه
الفاتيكان ،مبقر البابويةِّ ،
دول��ة اإلم��ارات يف مختل��ف املحافل اإلقليمي��ة والدولية
كواحدة من أبرز الدول الداعمة قوالً وفعالً للتس��امح بني
مختلف الش��عوب واألديان ،والحاضنة ملختلف املبادرات
التي من ش��أنها تفعيل الحوار بني الحضارات مبا يصب يف
تعزيز األمن والسلم الدوليني ،الذي تعدُّه دولة اإلمارات يف
ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،حفظه الله ،هدفاً أولياً س��امياً ال حياد عنه،
فالنموذج الفريد الذي يعكس��ه نس��يج املجتمع اإلمارايت
باحتضان��ه أكرث من  200جنس��ية ،ينعم أبناؤه��ا جميعاً
بالعيش الكريم واملس��اواة ،والخطوة الرائدة التي خطتها
اإلمارات عىل مس��توى العامل بتخصيصها وزارة للتس��امح،
وقانون مكافحة التميي��ز والكراهية الذي أصدرته الدولة،
والحضور اإلمارايت املميز يف مختلف املنابر الداعمة للحوار
والتق��ارب ،وأيادي الخري اإلماراتية املمتدة رشقاً وغرباً من
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دون أي فوارق متييزية ،وس��يل اإلشادات الدولية مبدى رقي
الدور اإلمارايت يف خدمة البرشية ونرش ثقافة السالم ومواجهة
التط��رف واإلرهاب ،جميعها دالئ��ل عظيمة عىل مدى عمق
وتف�� ُّرد هذه التجرب��ة اإلماراتية الت��ي أرىس قواعدها الوالد
املؤس��س املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،طيب الله ثراه .والقت هذه الزيارة اهتامماً إعالمياً
واسعاً يف وسائل اإلعالم اإليطالية واألوروبية ،باعتبارها تحمل
رسالة تسامح إىل العامل.
 -3الثق��ة الدولية املتزايدة يف اإلم��ارات ،باعتبارها قوة أمن
واس��تقرار يف محيطها اإلقليمي والدويل ،حيث تلعب الدولة
دورا ً قيادياً يف املنطقة سياس��ياً وأمنياً ،كام تقوم بدور ريادي
يف قضايا أخرى اقتصادية وتنموي��ة وبيئية وثقافية وفكرية؛
وق��د أصبح��ت العاصمة أبوظب��ي قبلة للعديد م��ن القادة
السياسيني وزعامء الرأي يف العامل من أجل البحث عن حلول
سلمية للرصاعات والحروب التي تجتاح املنطقة وتهدد األمن

واالستقرار فيها؛ والعمل لتعزيز التعاون الدويل يف مجاالت
حيوي��ة أخرى كالطاقة والبيئ��ة وغريها من املجاالت التي
ته��م البرشية وتحت��اج إىل جهود فعال��ة والتزامات ثابتة.
وي��أيت االهت�مام العاملي ب��دور اإلمارات نتيج��ة لاللتزام
والجدي��ة يف العمل مع املجتم��ع الدويل من أجل تخفيف
ح��دة التوتر يف املنطق��ة وإيجاد األرضية التي تس��هم يف
معالجة التحدي��ات وخاصة اإلرهاب والتطرف؛ يف ظل أن
اإلم��ارات يف طليعة دول املنطقة يف ه��ذا املجال ،وتلقى
مقارباتها يف هذا الش��أن التقدير والثناء الدويل باستمرار،
ولعل هذا يفرس حرص العديد من قادة دول العامل الكربى
عىل التش��اور مع اإلم��ارات فيام يتعلق بس��بل التعاطي
م��ع أزمات وقضاي��ا املنطقة املختلفة .ولق��د أثبتت دولة
اإلم��ارات العربية املتحدة مبا قامت ب��ه عىل أرض الواقع
أنها ق��ادرة عىل املس��اهمة يف تحقيق األمن واالس��تقرار
اإلقليمي والدويل عىل حد س��واء؛ فقد ش��اركت وأبدت -
وما تزال  -استعدادها للمشاركة ليس فقط بقدرتها املادية
والعس��كرية واالقتصادي��ة واملالية ،وإمنا أيض��اً بإمكاناتها
القيمي��ة واملعنوي��ة لتحقيق األمن واالس��تقرار واالزدهار
للمنطقة والعامل.

اس�تراتيجية ما بع��د النفط لبن��اء اقتصاد
مستدام

أدرك��ت دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة منذ وقت مبكر،
أهمي��ة تنويع مص��ادر الدخل ،باعتباره خيارا ً اس�تراتيجياً
ال بدي��ل عنه ،وحت��ى ال يكون اقتصاده��ا عرضة ملخاطر
االعت�ماد ع�لى س��لعة واحدة تخض��ع لتقلّبات األس��عار
وظروف الع��رض والطلب يف األس��واق العاملية ،ووضعت
اس�تراتيجية طموحة ملرحلة ما بعد النف��ط ،لبناء اقتصاد
قوي متنوع ومستدام ،يرتكز عىل العلم واملعرفة ،وتقوده
كف��اءات مواطن��ة ،تس��تلهم رؤى القي��ادة الرش��يدة يف
االنتقال باالقتص��اد اإلمارايت إىل مرحلة جديدة ضمن أكرث

االقتصادات تقدماً يف املنطقة والعامل.
وترجمة لهذه الرؤى والتوجهات ،انطلقت يف ش��هر يناير
املوس��عة ،الت��ي أعلنها صاحب
 ،2016الخل��وة الوزاري��ة َّ
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم ،نائب رئيس
الدول��ة ،رئي��س مجلس ال��وزراء ،حاكم ديب -رع��اه الله-
لوضع اسرتاتيجية تنموية تنتقل بدولة اإلمارات إىل مرحلة
جدي��دة من النمو واالزدهار ،ه��ي مرحلة ما بعد النفط.
وحدد س��موه أهداف هذه االسرتاتيجية بقوله“ :سنضيف
قطاع��ات اقتصادية جديدة ،وس��نطور كف��اءة وإنتاجية
القطاعات الحالية ،وس��نعد أجياالً تستطيع قيادة اقتصاد
وطن��ي مس��تدام ومتوازن ب��إذن الله ،والي��وم  %70من
اقتصادن��ا الوطني غري معتمد عىل النفط ،وهدفنا تحقيق
معادلة جديدة القتصادنا ال يكون فيها معتمدا ً عىل النفط
أو مرتهناً لتقلبات األس��واق” .وقد ناقش��ت هذه الخلوة
آليات وس��بل تطوير االقتصاد الوطني مبختلف قطاعاته؛
وذلك بهدف تحقيق الرؤية االسرتاتيجية للدولة ،والخروج
بربنامج وطني ش��امل القتصاد متن ِّوع ومس��تدام لألجيال
القادمة ،يضمن اس��تمرار النمو والرخاء اللذين حققتهام
لكل أبناء هذا الوطن العزيز ،بل حتى س��كانه ،واالنتقال
إىل مس��تقبل أفضل لالقتصاد الوطني وللمجتمع كله؛ عرب
تقلي��ص اعتامد االقتصاد الوطني ع�لى النفط إىل الحدود
الدنيا ،وتوسيع نسبة مساهمة القطاعات غري النفطية إىل
الحدود القصوى ،ما يش�ير بدوره إىل أن القيادة الرش��يدة
للدولة ال تركن إىل ما متتلك��ه اإلمارات من موارد طبيعية
ومص��ادر طاق��ة ،لكنها تحرص عىل اس��تثامر هذه املوارد
ع�لى الوجه األمث��ل ،مبا يبعد االقتصاد الوطني عن ش��بح
التع��رض ألي اهت��زازات غ�ير مأمونة العواق��ب يف حال
تعرض��ت تل��ك امل��وارد إىل النضوب يف املس��تقبل؛ وذلك
من أجل متكني االقتص��اد الوطني من بناء قدراته الذاتية،
وتوس��يع قاعدته اإلنتاجية بعيدا ً ع��ن النفط أو أي مورد
غري مس��تدام ،وقد بدت مالمح ذلك عىل الخطط والرؤى

االقتصادي��ة والتنموية للدولة منذ البداي��ة ،وما نراه اآلن
من تطور وازده��ار يف العديد من القطاعات غري النفطية
ه��و خري دليل عىل ذل��ك ،وميكن يف هذا الصدد اإلش��ارة
إىل قطاع��ات البنية التحتية والس��ياحة والخدمات املالية
واملرصفي��ة والطاق��ة الجدي��دة واملتج��ددة والصناعات
الدقيقة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلعالم وغريه
من القطاعات غري النفطية.
ويف ش��هر يونيو  ،2016عرب صاحب الس��مو الشيخ محمد
ب��ن زايد آل نهيان ،ويل عه��د أبوظبي ،نائب القائد األعىل
للقوات املس��لحة -حفظه الله -لدى اس��تقباله املديرين
واملس��ؤولني يف عدد م��ن القطاع��ات االقتصادية بالدولة،
ع��ن الرؤي��ة الطموحة الت��ي تتبناها اإلم��ارات من أجل
بناء اقتصاد قوي يتس��م بالتنوع واالس��تدامة ،يكون قادرا ً
ع�لى مواكبة “رؤية اإلمارات  ”2021التي تس��تهدف بناء
من��وذج اقتصادي غ�ير تقليدي ،قادر عىل منافس��ة أفضل

االقتص��ادات العاملي��ة ،مش�يرا ً إىل أن ه��ذه الرؤية ترتكز
عىل ع��دة محاور ،أوله��ا ،امليض قدماً يف سياس��ة التنويع
االقتص��ادي ،وتب ّني السياس��ات التي تس��تهدف تخفيف
اعت�ماد االقتصاد الوطن��ي عىل القط��اع النفطي كمصدر
رئي�سي للدخ��ل .ثانيها ،تنفي��ذ سياس��ات اقتصادية مرنة
ومبتكرة تراعي املتطلبات االقتصادية املستقبلية وتحافظ
عىل سجل املكتسبات واإلنجازات التنموية لدولة اإلمارات
العربي��ة املتح��دة ،ألن االنخراط بق��وة يف مرحلة ما بعد
النفط يتطلب اتباع سياس��ات تركز ع�لى التنوع والبحث
والتطوي��ر واإلب��داع واالبت��كار .ثالثها ،االس��تثامر األمثل
لإلمكاني��ات والق��درات املختلفة ،من أج��ل تنفيذ رؤية
اإلمارات املس��تقبلية ،واس��تثامر الطاقات الشابة وإتاحة
الفرصة لشبابنا من أصحاب الكفاءات واملؤهالت ليسهموا
بفاعلية يف عجلة النمو والتطور .ورابعها التناغم والتكامل
ب�ين جهود مختلف املؤسس��ات والجه��ات الفاعلة لدعم
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كاف��ة خط��ط التنمية املس��تدامة للدولة  ،وه��ذا جانب
مهم ورئييس يف نجاح أي رؤية مس��تقبلية ،ألنه يضمن أن
مؤسسات الدولة تعمل يف إطار أهداف محددة وواضحة،
كام يضمن أيضاً التوظيف األمثل ملوارد هذه املؤسس��ات،
البرشية واملادية ،وتوجيهها بشكل يخدم االقتصاد الوطني.
تواصل الريادة عىل الصعيد االنساين اإلنساين واإلمنايئ
حافظت دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة خ�لال العام
 2016عىل مكانته��ا املتقدِّمة يف مصاف ال��دول الداعمة
للعم��ل الخ�يري واإلنس��اين يف الع��امل ،وذل��ك من خالل
مبادراته��ا املتع��دِّدة لغ��وث مناطق األزم��ات والكوارث
الطبيعية ،واألنشطة الحثيثة للمنظَّامت اإلماراتية الناشطة
يف مج��ال العمل الخريي واإلنس��اين .ومن هن��ا يأيت التزام
دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة بقيادة صاحب الس��مو
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئي��س الدولة -حفظه
الله -برس��التها اإلنسانية العاملية التي تقتيض االستمرار يف
تعزيز القيم ،وتشجيع ودعم كل املبادرات التي من شأنها
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تخفي��ف معاناة الش��عوب املحتاجة ،وتل��ك التي وقعت
ضحية الحروب والنزاعات.
وال ش��ك يف أن الجهود التي بذلتها دولة اإلمارات العربية
املتحدة يف تنمية العمل اإلنساين وتعزيزه عرب العامل جعلتها
(تحاف��ظ للعام الثالث عىل التوايل عىل مكانتها ضمن أكرب
املانح�ين الدوليني يف مجال املس��اعدات التنموية الدولية،
قياس��اً بدخله��ا القومي ،ك�ما ص َّنفتها لجنة املس��اعدات
اإلمنائي��ة التابعة لـ«منظمة التعاون االقتصادي والتنمية»،
يف تقريره��ا ال��ذي صدر يف أبري��ل  2016يف مقدمة أكرث
 10دول عط��ا ًء يف العامل ،محتل ًة بذلك املركز الثاين يف قامئة
ال��دول املانحة خالل عام  .)2015ووفق البيانات الخاصة
بالدول التي قدَّمت مساعدات إمنائية رسمية لعام ،2015
فإن حجم املس��اعدات اإلمنائية الرس��مية اإلماراتية العام
املايض بلغ  16.12مليار درهم بنس��بة  %1.09من دخلها
القوم��ي اإلج�ما ِّيل ،وأكرث من  52%من تلك املس��اعدات
ِّ
تم يف ش��كل منح .واس��تمرارا ً مل��ا متيَّزت به املس��اعدات

اإلماراتية ،خالل العامني الس��ابقني ،من اإلسهام يف التنمية
الدولية املستدامة ،متيَّز عام  2015باستمرار تقديم الدعم
إىل القارة اإلفريقية التي اس��تحوذت عىل نحو  % 65من
املس��اعدات اإلماراتية بقيمة  10.4مليار درهم ،فضالً عن
املخصصات التنموية لدول إفريقيا جنوب الصحراء
زيادة َّ
إىل أكرث من الضعف .ونظرا ً إىل الظروف اإلنسانية التي متر
بها بعض دول املنطقة ،خصوصاً تجاه األوضاع اإلنس��انية
يف اليمن ،وأزمة الالجئني الس��وريني ،فق��د ارتفعت قيمة
املساعدات اإلنسانية بنسبة  62%لتبلغ  3.45مليار درهم
مقارنة بعام .2014
وقد بلغت قيمة املساعدات التنموية واإلنسانية والخريية
الت��ي قدمتها دولة اإلمارات خالل  44عام��اً وفقاً لبيانات
وزارة التنمية والتعاون الدويل اإلحصائية  173مليار درهم،
توزعت عىل  21قطاعاً .وواصلت اإلمارات نهجها اإلنساين
يف تقدي��م املس��اعدات التنموي��ة واإلنس��انية والخريي��ة
ملختلف مناطق العامل وش��عوبها خالل العام  ،2015ليصل
إجاميل الدول التي اس��تفادت من املشاريع والربامج التي
قدمتها املؤسس��ات اإلماراتية املانحة منذ تأس��يس الدولة
ع��ام  1971إىل  178دول��ة .وأش��ارت بيانات ال��وزارة إىل
اس��تحواذ القارة اآلس��يوية عىل نصيب األس��د من أموال
الدعم واملساعدات خالل السنوات الـ  44املاضية بإجاميل
 79.4ملي��ار درهم ،في�ما تلتها الق��ارة األفريقية بإجاميل
بلغت قيمت��ه  75.4مليار درهم ،والت��ي تنوعت أهدافها
بني مشاريع تنموية مثل بناء املجمعات السكنية والطرق
والجس��ور وتوليد الطاقة وغريها .وأشارت البيانات إىل أن
النصيب األكرب لهذه املس��اعدات تركز يف قطاع “الحكومة
واملجتمع املدين” الذي اس��تحوذ ع�لى  80.6مليار درهم،
ويليه قطاع “دع��م الربامج العامة” بإج�مايل  22.5مليار
درهم ،فيام بلغت قيمة املس��اعدات اإلنسانية واإلغاثة يف
حاالت الطوارئ نحو  7.7مليارات درهم.
وأظهرت اإلحصاءات املج َّمعة لألع��وام األربعة واألربعني
املاضي��ة ،أن املس��اعدات الحكومي��ة اس��تحوذت عىل ما
نس��بته  74%م��ن إج�مايل الدع��م واملنح الت��ي قدمتها
الجه��ات املانحة يف الدولة بقيم��ة  129مليار درهم ،فيام
جاء يف املرك��ز الثاين صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 30.5
مليار دره��م ،وتلته هيئة الهالل األحم��ر اإلمارايت بقيمة
 5.7ملي��ارات درهم ،ثم مؤسس��ة خليفة بن زايد لألعامل
اإلنسانية بقيمة  2.9مليار درهم.
لق��د دأبت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف سياس��تها
الخارجية ،عىل الس�ير قُدُماً بنهجها اإلنساين منذ أن أرىس
املغفور له -بإذن الله تعاىل -الش��يخ زايد بن س��لطان آل
نهيان -طيّب الله ثراه -دعائم هذا النهج اإلنساين الفريد،
الذي س��ار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهي��ان رئيس الدول��ة ،حفظه الله ،ليصب��ح نهجاً ومنوذجاً
عاملي��اً يُحتذى به ،ويغدو س��مة متالزم��ة لدولة اإلمارات
العربي��ة املتح��دة عن��د الحديث عن العمل اإلنس��اين يف
امليادين كافة ،بل وبشهادات دولية ،ويف مقدمتها منظمة
األمم املتحدة .واليوم بات��ت اإلمارات من أكرث دول العامل

إس��هاماً يف مب��ادرات العمل اإلنس��اين والخ�يري وتقديم
املس��اعدات واملنح للمحرومني والالجئ�ين واملهجرين من
أوطانه��م بس��بب النزاع��ات والح��روب ،أو أولئك الذين
يعانون ش��ظف العيش والحرمان والفقر والجوع واملرض
وغ�ير ذلك من الظ��روف الحياتية الصعب��ة ،التي يعانيها
الكث�يرون ح��ول العامل ،والت��ي تقتيض مد يد املس��اعدة
والعون ،كام أن دولة اإلمارات ال تكتفي بالتحرك اإلنس��اين
الفردي ،وإمنا تدعو دامئاً إىل مزيد من الجدِّية والفاعلية يف
العمل اإلنس��اين الدويل؛ حتى يكون قادرا ً عىل التعامل مع
أ ِّي تحديات إنسانية محتملة يف أي منطقة من العامل ،من
منطل��ق إميانها بأن تعميق األبعاد اإلنس��انية يف العالقات
الدولية من ش��أنه أن يع ِّزز أجواء الس�لام واالس��تقرار يف
العامل؛ لهذا كله؛ فإن اإلمارات متثل ركناً رئيسياً يف منظومة
العمل اإلنس��اين عىل الصعيدي��ن اإلقليمي والدويل ،ومتثل
رم��زا ً للتضامن والتكافل والعطاء اإلنس��اين لدى ش��عوب
العامل أجمع.

تعزيز مؤرشات السعادة

واصلت دولة اإلمارات تقدمها يف مؤرشات الرضا والسعادة
الص��ادرة عن جهات دولي��ة متخصصة ،وه��ي املؤرشات
الت��ي ميكن اعتبارها املقياس الحقيقي لتقييم السياس��ات
التنموية يف دولة ما ،ومدى إش��باعها الحتياجات ومطالب
أفراد املجتمع املختلفة وتحقيق رفاهيتهم  ،وفيام ييل أبرز
هذه املؤرشات:
*احتلت اإلمارات املرتبة األوىل عربياً يف تقرير الس��عادة
العامل��ي  2016ال��ذي تص��دره “املب��ادرة الدولية لحلول
التنمية املس��تدامة” التابعة لألمم املتح��دة بالتعاون مع
“املرك��ز الكندي للدراس��ات املتقدم��ة” و”معهد األرض”
بجامع��ة كولومبيا ،والذي يضم  157دول��ة ،لتحتل بذلك
طليع��ة الدول العربية والخليجي��ة ،وقد اعتمد التقرير يف
تصنيف��ه للدول عىل مثاني��ة وثالثني مؤرشا ً ب��دءا ً بالنظام
الس��يايس ومرورا ً مبس��توى الفس��اد يف املجتم��ع وأوضاع
التعليم وانته��اء بالنظام الصحي ،كام أخ��د التقرير بعني
االعتبار النتائ��ج املرتتبة عن التف��اوت يف توزيع الرفاهية
وال�ثروة؛ وقد تص��درت اإلمارات عن جدارة واس��تحقاق
معظم هذه امل��ؤرشات الفرعية؛ ما أ ّهله��ا لتصدر املؤرش
الرئييس للسعادة.
* احتل��ت اإلم��ارات املرتبة األوىل عربي��اً يف مجال تقديم
الرفاه إىل مواطنيها وذلك بحسب مؤرش التقدم االجتامعي
لع��ام  2016ال��ذي تعده مؤسس��ة “سوش��يال بروجرس
إمبرياتف” األمريكية .ويعتمد املؤرش الذي قام هذا العام
بتصنيف  161بل��دا ً من مختلف أنحاء العامل عوامل عدة،
م��ن بينه��ا التعليم والرعاي��ة الصحية وال�صرف الصحي،
والحري��ات املدني��ة ،والعمر املتوقع ،والوص��ول إىل املياه
النظيفة ،والعديد من العوامل األخرى بهدف إعطاء تقييم
ش��امل لرفاهية املواطنني يف الدولة؛ وهذا يعني أن الناتج
املح�لي اإلجاميل ليس العامل الوحيد يف مس��توى مقياس
املعيش��ة كام كان يعتمد عادة .وهذه ليس��ت املرة األوىل

التي تتصدر فيها دولة اإلم��ارات مؤرشات الرفاه يف العامل
العريب؛ فقد سبق أن حققت املرتبة األوىل يف سنوات عدة
ووفق م��ؤرشات دولية كثرية .فقد تب��وأت اإلمارات ،عىل
س��بيل املثال ال الح�صر ،املركز األول يف مس��توى رفاهية
مواطنيه��ا بني الدول العربي��ة ودول الخليج ،وفق التقرير
الص��ادر عن مركز «غال��وب أبوظبي» ،التاب��ع لـ «غالوب
العاملي» ،عام .2013
* تص��درت دولة اإلم��ارات وللعام الخام��س عىل التوايل
قامئ��ة الدول املفضل��ة للعيش لدى الش��باب العريب ،كام
تص��درت قامئة ال��دول الت��ي يرغبون لدوله��م أن تحذو
حذوها ،وينظرون إليها باعتبارها “منوذجاً يُحتذى للبلدان
اآلمنة اقتصادياً” وكذلك بكونها “الوجهة املفضلة لتأسيس
األعامل يف العامل العريب” ،وذلك بحس��ب نتائج “استطالع
أصداء بريس��ون -مارستيلر الس��نوي الثامن لرأي الشباب
العريب” الذي صدر يف ش��هر أبريل  .2016وينظر الشباب
العريب لإلمارات والس��عودية والوالي��ات املتحدة عىل أنها

أكرب الحلف��اء لبلدانهم يف املنطقة ،حي��ث حافظت دولة
اإلمارات ع�لى مكانة ريادي��ة يف هذا املجال ب�ين غالبية
الش��باب العريب ،حي��ث ينظ��ر إليها  72%من الش��باب
كحلي��ف ،ويعتربه��ا  28%الحليف األك�بر لبلدانهم ،فيام
يراها  93%من شباب منطقة الخليج داعامً لبلدانهم.
وتركزت أس��باب اعتب��ار اإلمارات منوذج��اً مفضالً للعيش
بني أوس��اط الشباب العريب للس��نة الخامسة عىل التوايل،
حول األمن واالس��تقرار والف��رص االقتصادية مع تصنيف
عام��ل “األمن واألمان” يف املرتبة األوىل من قبل  36%من
املش��مولني يف االس��تطالع ،تالها االقتصاد املتنامي ،29%
وتواف��ر باقة واس��عة من فرص العمل وع��روض الرواتب
املجزية  .29%وللمرة األوىل ،تضمن اس��تطالع هذا العام
س��ؤاالً موجه��اً إىل رواد األع�مال املحتملني من الش��باب
الع��رب الذين أعربوا عن رغبتهم بتأس��يس مش��اريعهم
الخاصة خالل األعوام الخمس��ة املقبلة ،وذلك حول البلد
الذي يطمحون لتأسيس مش��اريعهم فيه .إذ جاءت دولة
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اإلمارات يف املرتبة األوىل ،حيـث اعتربها واحدا من أصل 4
( )24%وجهة األعامل املفضلة لهم يف العامل العريب.
* احتلت دول��ة اإلمارات صدارة ترتي��ب منطقتي الرشق
األوسط وشامل إفريقيا عىل مؤرش االزدهار العاملي ،2016
الص��ادر عن معه��د «ليجاتوم» الذي يتخ��ذ من العاصمة
الربيطاني��ة لندن مق��را ً ل��ه .ويعتمد امل��ؤرش يف تصنيفه
للدول عىل العديد من املعايري الفرعية التي تتضمن القوة
االقتصادية وبيئ��ة األعامل التجاري��ة والحوكمة والتعليم
والصحة واألمن والس�لامة والحرية الش��خصية والتمويل
االجتامعي والبيئة الطبيعية ،حيث تصدرت اإلمارات دول
ال�شرق األوس��ط يف التصنيف الخاص بالق��وة االقتصادية
محققة املرتبة ال  21عىل مس��توى الع��امل  ،كام تصدرت
يف العديد من التصنيف��ات الفرعية ،والتي تضمنت مؤرش
الصح��ة الذي حلت فيه يف املرتبة ال  28عاملياً ،ويف املرتبة
ال  32عىل مؤرش األمن والسالمة .وأكد التقرير أن اإلمارات
تس�ير يف اتجاه جدي��د نحو ازدهار أك�بر مدعوماً بتنوعها
االقتصادي وانفتاحيتها التجارية عىل العامل..وأشار التقرير
إىل أن اإلمارات س��جلت أيضاً تحسناً ملحوظاً يف التصنيف
الفرعي الخاص بالصحة لتكون بذلك ضمن أنظمة الرعاية
الصحية ال  30األفضل عىل مس��توى العامل خالل السنوات
ال  10املاضية.
وال ش��ك يف أن تبوأ دولة اإلمارات ه��ذه املرتبة املتقدمة
يف مؤرشات الس��عادة والرضا الص��ادرة عن أكرث من جهة،
مل يأت من فراغ ،وإمنا هو نتيجة لتفاعل القيادة البناء مع
احتياجات شعبها ،وحرصها املتواصل عىل توجيه كل موارد
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الدولة من أجل إسعاده ،وهذا يعرب عن نفسه يف الخدمات
املجتمعي��ة الراقية الت��ي يتم توفريها ألف��راد املجتمع يف
مختلف املج��االت التي متس حياته��م ،من تعليم عرصي
ورعاية صحية متقدمة وشبكة واسعة للضامن االجتامعي،
وهذا بال شك هو األساس القو ّي للرضا والسعادة ،واملؤرش
األسايس لرفاهية أ ّي شعب من الشعوب.

تعزيز املكانة عىل خارطة الدول املتقدمة

اس��تطاعت دول��ة اإلمارات خ�لال الع��ام  2016أن تعزز
م��ن موقعه��ا يف امل��ؤرشات والتقيي�مات الص��ادرة ع��ن
جه��ات دولية ،واملعنية بقياس مظاه��ر التنمية يف الدول
واملجتمعات ،وفيام ييل أبرز هذه املؤرشات:
* احتل��ت اإلم��ارات املركز األول عاملي��اً يف مؤرش الثقة
بالحكوم��ة واملرك��ز األول عاملياً مبؤرش الثق��ة يف متانة
االقتص��اد ،كام حصل��ت الدولة أيضاً للم��رة األوىل عىل
املعدل األول عاملياً يف قدرة الحكومة عىل تحفيز االبتكار
يف قطاع االقتصاد ،وذلك حس��ب املؤرش الس��نوي الذي
تصدره مؤسس��ة إدملان ومقرها نيويورك ،وأش��ار تقرير
البنك الدويل حول اإلنفاق العام يف قطاع التعليم يف دول
العامل املختلفة إىل أن اإلنفاق عىل قطاع التعليم يف دولة
اإلمارات يعترب أعىل نسب اإلنفاق بني دول العامل وتأكيد
دور وزارة املالية يف نرش ثقافة املعرفة وفتح اآلفاق أمام
تطلعات املختص�ين لالطالع عىل التطبيق��ات املختلفة
إقليمي��اً ودولياً وفق الهدف االس�تراتيجي لوزارة املالية
يف تحقيق االس��تغالل األمثل للموارد املالية يف الحكومة

االتحادية وكذلك الهدف االسرتاتيجي يف تعزيز العالقات
املالي��ة الدولي��ة لتطوي��ر األداء والنظ��م املالية وكذلك
مامرسة الشفافية يف عرض البيانات املالية وربط اإلنفاق
بتحقيق األهداف االسرتاتيجية للقطاعات املختلفة ،وقد
أشار التقرير الختامي لصندوق النقد الدويل إىل اإلشادة
بجه��ود الحكومة االتحادية يف االس��تفادة القصوى من
املوارد املالية املتاحة.
* حصل��ت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ع�لى املرتبة
األوىل ع�لى املس��توى اإلقليم��ي ،والثامنة عىل املس��توى
العاملي ،يف مؤرش تنويع االس��تثامر األجنبي املبارش بالدول
املصدِّرة للسلع ،الصادر عن مؤسسة “إف دي آي” التابعة
لـ”فايننش��ال تاميز” ،يف ش��هر أغس��طس  2016ليعبرِّ من
جديد عن مدى االرتقاء ال��ذي حققته وتحققه الدولة يف
س��لَّم الرتتيب العاملي يف م��ؤرشات التطور واالزدهار ،ويف
مجال التنمية الشاملة واملستدامة عموماً .ويقيس املؤرش
املذكور تطور صادرات الدول وحجم تدفق رؤوس األموال
األجنبي��ة إليها ،وحركة تأس��يس املرشوعات االس��تثامرية
الجديدة فيها من قبل املستثمرين األجانب ،كأحد أشكال
وصيغ التنويع االقتصادي يف الدول ،وألن املؤرش يغطي إىل
جانب ذلك الفرتة بني عام��ي  2003و ،2015فإن الرتتيب
الذي حصلت دولة اإلمارات العربية املتحدة عليه وفقاً له
ميثل دليالً عىل فاعلية وكف��اءة جهود التحديث والتطوير
التي طبقتها الدولة خالل تلك الفرتة يف مجال بيئة األعامل
واملناخ االس��تثامري .بل إن تف ُّوق اإلمارات عىل دول مثل
الرنويج ،التي حلت يف املركز الحادي والعرشين عاملياً وفق

املؤرش نفسه ،يشري إىل أن الخربات والقدرات اإلماراتية يف
مجال تطوير بيئة االستثامر تخطَّت خربات وقدرات الكثري
من الدول املتقدمة يف العامل ،يف دليل جديد عىل مس��توى
النض��ج املرتفع الذي بلغته سياس��ات االس��تثامر وقواعد
تنظيم مامرسة األعامل يف اإلمارات.
* حصل��ت اإلمارات عىل املرك��ز األول إقليمياً والثاين عرش
عاملي��اً طبقاً للكتاب الس��نوي الصادر ع��ن املعهد الدويل
للتنمية اإلدارية .كام تقدمت  13مرتبة خالل نفس الفرتة
لتحت��ل املركز األول إقليمياً والثاين عرش عاملياً طبقاً لتقرير
التنافسية العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي.
* تقدم��ت الدولة مثاين مراتب يف غضون عام فقط لتحتل
املرك��ز األول إقليمي��اً والس��ادس والعرشين عاملي��اً طبقاً
لتقرير س��هولة مامرسة أنشطة األعامل  2017الصادر عن
البنك الدويل.
*وض��ع تقرير التنمي��ة يف العامل لعام  ،2016الصادر عن
البنك ال��دويل  ،والذي ا ُختري له هذا العام عنوان “العوائد
الرقمي��ة” ،دولة اإلمارات العربية املتحدة يف طليعة بلدان
ال�شرق األوس��ط املتحولة إىل اتج��اه االقتص��اد الرقمي،
وأك��د أن اإلمارات وصل��ت إىل هذه املرتب��ة ،عرب تفوقها
يف امل��ؤرشات الفرعي��ة الثالث��ة التي تقيس مدى انتش��ار
اس��تخدام التكنولوجيا لدى مؤسس��ات األع�مال واألفراد
والحكومات .وهذه املعطي��ات تتواكب مع التطور الكبري
وامللموس بالفعل ،الذي تش��هده دول��ة اإلمارات العربية
املتحدة يف إطار بنيتها التكنولوجية املناسبة لكل األنشطة
املتعلقة باملؤسسات الحكومية والخاصة ،واالنتشار الكبري
الس��تخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها املتط��ورة يف مختلف
جوان��ب الحي��اة بالنس��بة إىل األفراد ،وهو م��ا أعدت له
الدول��ة جي��دا ً ومهدت له من خالل جهوده��ا الحثيثة يف
هذا اإلطار عىل مدار السنوات.
* حافظ��ت دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة عىل مكانتها
املتقدِّم��ة يف مجال س��يادة القانون والتقي��د بالترشيعات
ِ
املتقاضني ،وتنظم العالقة بني األفراد
املنظِّمة للعالقة ب�ين
من جهة وأجهزة الدولة من جهة أخرى ،وتسوي املنازعات
إن ُوجِدت -بشكل عادل ،وذلك يف إطار ترسيخ مبدأ دولةالقانون ،حيث يعد تطبيق القانون بكل ش��فافية من أبرز
أولوياتها .فق��د تصدرت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة
بج��دارة تصنيف ال��دول العربية ودول الرشق األوس��ط
وش�مال إفريقيا التقري��ر الصادر عن “امل�شروع العاملي
للعدال��ة حول س��يادة القانون” ،يف أكتوب��ر  2016وهي
منظمة عاملية غري حكومية تُعنى بسيادة القانون وشفافية
آليات��ه وإجراءاته يف  113دولة .وقد جاء تصنيف اإلمارات
ع�لى يد املنظمة غ�ير الحكومية لس��نة  2016ليضعها يف
الرتتيب الثال��ث والثالثني عاملياً ،متقدمة بذلك عىل الكثري
من الدول املتقدمة.
* احتل��ت اإلم��ارات املرك��ز األول عاملي��اً يف مؤرش”غياب
تأث�ير الجرمي��ة والعنف ع�لى األعامل” ،بحس��ب “تقرير
التنافسية العاملية” لعام  ،2016/2017الصادر عن”املنتدى
االقتصادي العاملي” ،يف دليل آخر عىل ما تنعم به من أمن

اإلمارات األول
اقليميًا والثاين
عامليًا يف مؤشر
تنويع االستثمار
االجنبي املباشر

واستقرار عىل املستويات كافة.
*ج��اءت اإلمارات يف املرتبة األوىل عاملياً يف  6مؤرشات من
إجاميل  114مؤرشا ً ،وذلك وفق��اً لـ”تقرير اقتصاد املعرفة
الع��ريب  2015ـ  ،2016ال��ذي ت�� ّم إطالقه م��ن “أورينت
بالنيت لألبحاث” يف ش��هر م��ارس  ،2016وتب ّوأت الدولة
الص��دارة عربياً بع��د أن احتلت املرتب��ة األوىل يف «مؤرش
األداء اإللكرتوين العريب للعام  »2015مبعدل  .67.35%كام
ازداد عدد مس��تخدمي شبكة اإلنرتنت يف العام العريب ،إذ
يتوقع أن يبل��غ نحو  226مليون مس��تخدم بحلول العام
 .2018وأشارت التقديرات الواردة يف التقرير النوعي إىل أ ّن
معدالت استخدام شبكة اإلنرتنت ستسجل ارتفاعاً ملحوظاً
لتصل إىل  %55بحلول العام  2018مقارن ًة بـ %37.5خالل
الع��ام  ،2014متفوق��ة ب��ـ %7تقريباً عىل مع��دل النمو
العاملي املتوقع والبالغ  3.6مليارات مستخدم.

| ديسمرب  | 2016العدد | 539

93

لقاء العدد

جاءت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
الله ،باعتامد الثالثني من نوفمرب من كل عام يوماً للش��هيد لتؤكد عمق الروح الوطنية
الت��ي متيز ش��عب دولة اإلمارات ،ولتؤكد ق��وة البنيان اإلم��ارايت ،وصالبته يف مواجهة
التحديات ،ولتكش��ف يف الوقت ذاته أن مقولة "البيت متوحد" ليس��ت مجرد شعار،
وإمنا هي واقع ملموس يرتجم يف حالة التفاعل بني القيادة والش��عب .وبهذه املناسبة
التق��ت مجل��ة «درع الوطن» الش��يخ خليفة بن طحنون بن محم��د آل نهيان ،مدير
مكتب ش��ؤون أرس الش��هداء يف دي��وان ويل عهد أبوظبي ،حيث أك��د يف حوار خاص
مبجلة "درع الوطن" أن قرار صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه الله ،باعتبار يوم  30نوفمرب من كل عام يوماً للشهيد ،ومبادرة صاحب
الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات

املس��لحة ،رعاه الله ،بإنش��اء مكتب خاص يف ديوان س��موه يعنى مبتابعة شؤون أرس
الشهداء ،ميثالن ترجمة فعلية الهتامم القيادة الرشيدة يف أرس الشهداء وذويهم تقديرا ً
لتضحياتهم وبطوالتهم يف الدفاع عن الوطن ،والحفاظ عىل أمنه واستقراره .وأضاف أن
هدف حملة «اإلمارات ـ بكم ـ تفخر» التي تقام خالل ش��هر نوفمرب وتتوج بالفعالية
الرئيسية ليوم الشهيد ،هو ترسيخ مشاعر الفخر واالعتزاز لدى مختلف فئات املجتمع
مبا قدم��ه أبطال اإلمارات من تضحي��ات ،وتخليد ذكرى الش��هداء من خالل تكريس
مش��اعر الوحدة والتالحم بني مختلف فئ��ات املجتمع وتأصيل هذه القيم بني أفراده.
وفيام يأيت نص الحوار:

حوار:
المقدم ركن/يوسف جمعة الحداد

تعيش دولة اإلم��ارات العربية املتحدة مرحلة
تاريخي��ة فارقة ،تتجس��د فيها مع��امل التالحم
الكبري بني القيادة الرش��يدة والش��عب ،وكان،
وال ي��زال ،لها مواقف ش��ديدة الخصوصية يف
دعم ومس��اندة أرس الشهداء ،حدثنا عن هذه
املواقف؟

يع ّد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،حفظ��ه الله ،باعتبار يوم  30نوفمرب من كل
عام يوماً للشهيد ،ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة بإنشاء مكتب خاص يف ديوان سموه يعنى مبتابعة
شؤون أرس الشهداء ،ترجمة فعلية الهتامم القيادة الرشيدة
يف أرس الش��هداء وذويهم تقديرا ً لتضحياتهم وبطوالتهم يف
الدف��اع عن الوط��ن ،والحفاظ عىل أمنه واس��تقراره .وقد
عبرّ شعب اإلمارات عن مش��اعر الفخر واالعتزاز والعرفان
والتقدير لتضحيات الشهداء وبطوالتهم من خالل املشاركة
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لهم .من وجهة نظركم ،ما أهم دالالت ومعاين
حملة "اإلمارات_بكم_تفخر"؟

به��ذه املناس��بة الوطنية واالحتف��اء بها بإقام��ة فعاليات
وطنية تجس��دت فيها التالحم الكبري بني القيادة والشعب
حمل��ة "اإلمارات ـ بكم ـ تفخر" التي تقام خالل ش��هر
يف الوق��وف إىل جان��ب أرس الش��هداء ،والتعبري عن الفخر
واالعتزاز بتضحياتهم وبطوالتهم يف الدفاع عن أمن الوطن نوفمرب وتت��وج بالفعالية الرئيس��ية ليوم الش��هيد هدفها
وعزته وكرامته .واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ ترسيخ مشاعر الفخر واالعتزاز لدى مختلف فئات املجتمع
محمد بن زايد آل نهيان بالتواصل املبارش مع أرس الشهداء مبا قدم��ه أبطال اإلم��ارات من تضحي��ات ،وتخليد ذكرى
وذويه��م ومتابعة ش��ؤونهم بش��كل دوري والعناية ،فإننا الش��هداء من خالل تكريس مش��اعر الوحدة والتالحم بني
نح��رص يف مكتب ش��ؤون أرس الش��هداء يف ديوان صاحب مختل��ف فئات املجتم��ع وتأصيل هذه القي��م بني أفراده،
الس��مو ويل عهد أبوظبي عىل القيام بزيارات دورية ملنازل وتأس��يس ثقافة االحتف��اء بيوم الش��هيد يف دولة اإلمارات
أرش الش��هداء ملس��اندتهم ،وتقديم كل ما من شأنه توفري باعتب��اره مناس��بة وطني��ة عظيم��ة تؤكد اعت��زاز القيادة
والش��عب واملقيم�ين ع�لى أرض دولة اإلم��ارات مع أرس
الحياة الكرمية والرعاية الكاملة لهم.
الش��هداء يف هذه املرحلة التي تتجسد فيها معامل التالحم
يوم الش��هيد هو يوم وطني بامتياز ،له رمزية الكبري بني قيادة الدولة وش��عبها ،وذل��ك من خالل الفخر
خاصة تعرب عن الفخر مبا قدمه ش��هداء الوطن بال��دور املحوري آلباء الش��هداء وأرسه��م يف إيجاد مناذج
يف ميادين العز وال�شرف ،والجميع اليوم من بطولية مرشفة.
مواطنني ومقيمني يقفون وقفة إجالل واحرتام
كام تجسد الحملة وحدة وتالحم أبناء دولة اإلمارات يف

خليفة بن طحنون آل نهيان:

توجيهات حممد بن زايد آل نهيان واهتمامه ومتابعته
هي الركيزة األساسية لكافة خططنا
نحرص على التواصل املباشر واملستمر مع أسر
الشهداء وذويهم لتوفري احلياة الكرمية لهم

خليفة بن طحنون خالل إحدى زياراته ألرس الشهداء
مواجهة التحديات ،وتعكس الوقفة املرشفة لدولة اإلمارات
تجاه القضايا املهمة واملصريية لألمة العربية واإلسالمية عرب
التذك�ير بتضحيات األوائل من أبناء الوط��ن الذين دافعوا
ع��ن املنطقة .وهذه الحملة هدفه��ا إرشاك فئات املجتمع
ورشائحه املختلف��ة بفاعلية يف التعبري عن مش��اعر الفخر
واالعتزاز مب��ا قدمه أبناء اإلمارات من تضحيات يف س��بيل
الدفاع عن الوطن والحفاظ عىل رفعته ومكتس��باته ،ورفع
رايته خفاقة يف ميادين الواجب الوطني ،والرتكيز عىل إبراز
أس��مى معاين الوالء والتضحية يف س��بيل الوطن واالعتزاز
بجه��ود قيادتنا الحكيمة يف مواصلة مس�يرة التقدم والبناء
لخري الوطن ومستقبل أجياله اىل بجانب التعبري عن معاين
الفخ��ر واالعت��زاز بالتضحي��ات التي قدمها ش��هداء دولة

الحي��اة الكرمية لهم مبا يليق ومس��توى تضحيات أبنائهم،
كام نعمل عىل إرشاك كافة املؤسس��ات وأفراد املجتمع يف
التعبري عن مش��اعر الشكر والعرفان لشهداء الوطن ،وذلك
م��ن خالل إطالق مبادرات ومش��اريع هدفها تخليد ذكرى
ش��هداء الوطن ،والتعبري عن الفخر واالعتزاز مبا قدموه يف
سبيل الوطن ورفعته .ويف هذا اإلطار أطلق املكتب العديد
من املبادرات ،أهمها تسمية مساجد الدولة بأسامء شهداء
الوطن ،ومبادرة "تواصل" الهادفة للتواصل املبارش مع أرس
الش��هداء وذويهم وأبنائهم ،إىل جانب فعاليات وأنش��طة
متنوع��ة للتعبري عن الش��كر والعرفان له��م .وخالل العام
الج��اري ،قمنا بإطالق حمل��ة "اإلمارات_بكم_تفخر" التي
تتضمن أنشطة وفعاليات داعمة تستهدف مختلف رشائح
املجتم��ع لتحفيزه��م عىل املش��اركة بفاعلي��ة يف االحتفاء
بهذه املناس��بة الوطنية ،مبا فيها أنشطة وفعاليات مدرسية
وجامعية ،وأخرى مجتمعية وصوالً إىل الفعالية الرئيس��ية
التي تش��تمل عىل تنكيس العلم ودقيق��ة الدعاء الصامت
يف ي��وم الش��هيد .ك�ما تش��تمل الحملة أيضاً ع�لى برامج
اإلمارات تلبية نداء الواجب للوطن.
خاص��ة بطلب��ة امل��دارس والجامعات للتعبري عن مش��اعر
م��ن املؤك��د أن لديك��م خط��ة ممنهج��ة الفخر واالعتزاز من خالل لوحات فنية تجس��د تضحياتهم
إلدارة مل��ف ش��ؤون أرس الش��هداء ودعمهم وبطوالته��م ،كام يتخللها فعالي��ات رياضية متنوعة تقديرا ً
ومساندتهم ،هل لنا أن نقف عىل تلك الخطة ،لتضحيات لشهداء اإلمارات الذين نالوا نيل رشف الشهادة،
وأبعادها املستقبلية؟ وما هي أبرز مبادراتكم إضافة إىل فعاليات ش��بابية يتم خاللها تنظيم ورش العمل
املستقبلية لدعم أرس الشهداء؟
ولقاءات وبرامج تعيل من معاين الشهادة والتضحية والوالء
توجيهات صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واالنتامء للوطن.
واهتاممه ومتابعته الدامئة لش��ؤون أرس الشهداء وذويهم
ه��ي الركيزة األساس��ية لخططن��ا كافة .فنح��ن ،ويف إطار يف إطار السعي لتأسيس ثقافة االحتفاء بالذين
تنفيذن��ا لهذه التوجيه��ات ،نحرص ع�لى التواصل املبارش قدم��وا أرواحهم فداء للوط��ن ،تعمل الدولة
واملستمر مع أرس الشهداء وذويهم ملتابعة شؤونهم وتوفري عىل تخليد ذكرى الش��هداء عرب ربطها بنصب
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واالفتخار بقيم التفاين واإلخالص والوالء واالنتامء.

كي��ف تنظ��رون إىل املبادرات الت��ي طرحها
أصحاب السمو الشيوخ حكام اإلمارات ،وعدد
من الوزارات واملؤسسات الحكومية يف الدولة
التي تهدف إىل تخليد ذكرى الشهداء وتأسيس
ثقافة االحتفاء بالذي��ن قدموا أرواحهم فداء
للوطن؟

ب��كل تأكيد ف��إن هذه املب��ادرات تعرب ع��ن تقدير
أصحاب الس��مو الش��يوخ حكام اإلم��ارات لتضحيات
ش��هداء الوطن ،تدع��م توجهاتن��ا الهادفة إىل إرس��اء
ثقافة االحتفاء بيوم الش��هيد باعتبارها مناس��بة وطنية
لها رمزية خاصة ،وتجمع قلوب س��كان الدولة للتعبري
عن الفخر واالعت��زاز والعرفان ببط��والت أبناء الوطن
من جنود قواتنا املس��لحة البواس��ل وش��هدائها األبرار.
وندعو جميع الجهات واملؤسسات الحكومية والخاصة
واألهلية واألفراد يف الدولة إىل التواصل والتنسيق معنا
بخص��وص أية مبادرات أو مش��اريع أو حتى مقرتحات
تخص الش��هداء أو أرسهم لض�مان تكريم مكانتهم مبا
يليق وبذلهم وعطاءهم.

خليفة بن طحنون خالل زيارته أبناء الشهداء يف املدارس

م��ن خ�لال زياراتك��م املتك��ررة ل��كل أرس
الش��هداء ،كيف تصفون لنا اعتزاز وفخر هذه
األرس بأبنائها األبطال؟

خليفة بن طحنون أثناء الحوار مع رئيس تحرير مجلة درع الوطن

من خ�لال زياراتنا املتكررة إىل أرس الش��هداء وذويهم
نلمس ازدياد مش��اعر الفخر واالعت��زاز بتضحيات أبنائهم
الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الوطن وكرامته
يف كل م��رة .وهذه املش��اعر ناجمة ع��ن النامذج املرشفة
التي قدمها أبناؤهم يف س��بيل الدفاع ع��ن الوطن ،والتي
أصبحت أوس��مة عىل صدور أبناء الوطن ،ونرباس��اً ييضء
الدرب لنا ولألجيال القادمة.

الش��هيد .من وجهة نظرك��م ،كيف تم اختيار البطولية املرشفة للش��هداء والتضحيات التي حدثنا عن دور مكتب شؤون أرس الشهداء يف
قدموه��ا للوط��ن ،حت��ى تكون من��ارة لزوار تقديم الدعم واملس��اندة إىل أبناء الشهداء يف
موقع النصب؟.
يقع نصب الش��هيد يف إمارة أبوظبي ،وهو يعترب معلامً الدول��ة ،وأطياف املجتمع اإلم��ارايت ،لالطالع املدارس؟ وهل هناك مسؤوليات تم تحديدها
حضاري��اً ووطنياً يخل��د ذكرى ش��هداء الوطن ويعيل من عىل ثقافتها وإنجازات أبنائها وتضحياتهم؟
لخدمة ورعاية تلك الرشيحة؟
قي��م التضحية والفداء ألبناء دولة االم��ارات الذين قدموا
أرواحهم يف س��بيل وطنهم وأمته��م يف مختلف امليادين.
وموقع نصب الش��هيد الذي يقام مقابل جامع الشيخ زايد
الكبري من ناحية الرشق عىل شارع الشيخ زايد تم اختياره
ملراعاة انس��يابية الوص��ول إليه من الجهات كافة ،س��واء
للقاطن�ين يف مدين��ة أبوظبي أو القادم�ين إليها من باقي
املناط��ق وإم��ارات الدولة األخرى .وهذا النصب يجس��د
العدي��د م��ن القيم التي متي��ز العالقة الت��ي تربط قيادة
الدولة وش��عبها ،مبا فيها الصالبة والفخر والقوة ،والوحدة
والتالحم.

كي��ف س��تكرس «واح��ة الكرام��ة» النامذج
96

| العدد  | 539ديسمرب | 2016

تجس��د "واح��ة الكرام��ة" اعت��زاز القي��ادة الرش��يدة
بالتضحي��ات التي قدمها ش��هداء اإلم��ارات للحفاظ عىل
رفع��ة الوطن ،فه��ي تعكس الوفاء والتقدي��ر لتضحياتهم
وبطوالته��م ،وهذا ال�صرح الوطني والحضاري س��يكون
ش��اهدا ً عىل تضحيات أبناء الوطن وعطائهم ،ومنارة تلهم
األجيال القادمة بأسمى معاين التضحية يف سبيل تلبية نداء
الواجب للوطن ،وسيش��كل مقصدا ً ألبن��اء دولة اإلمارات
واملقيمني فيها والزوار القادمني إليها ،وذلك تكرمياً وتقديرا ً
لتضحية أبطال صنعوا مجد اإلمارات وعزها .حيث يعكس
تصميم نصب الشهيد للفنان الربيطاين إدريس خان ،والذي
تم اختياره من بني مقرتح��ات قدمها ثالثة فنانني عامليني،
مع��اين الوحدة والق��وة والتالح��م والتعاض��د والتكاتف

يف إط��ار حرصه ع�لى تقديم الرعاي��ة الكاملة ألرسهم
الش��هداء وذويهم ،يس��عى مكتب ش��ؤون أرس الشهداء
يف دي��وان صاح��ب الس��مو ويل عه��د أبوظب��ي دوماً إىل
توفري البيئة الدراس��ية املناس��بة التي تتيح لهم التفوق يف
تحصيله��م ،ونيل أعىل الدرجات العلمي��ة ،وتوفري الفرص
املناس��بة لهم ليكونوا قادة متميزي��ن ،وعىل درجة عالية
من املعرفة والتأهيل لخدمة وطنهم ومجتمعهم ،واإلسهام
يف مس�يرة التنمية الش��املة .ولضامن تحقيق هذا الهدف
نقوم باس��تمرار يف زيارة مدارس الدولة لتفقد الطلبة أبناء
الش��هداء ومتابعة شؤون دراس��تهم ،واالطمئنان عىل سري
تحصيلهم العلمي وتفوقه��م ،والعمل عىل متابعة وتأمني
كل أوجه الدعم والرعاية واالهتامم بهم.
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تحقيقات

قيادات عسكرية من دول شقيقة وصديقة

اإلمارات قيادة وشعبًا وفية لشهدائها
ومثمنة لتضحياتهم
شهداؤنا قدموا أرواحهم بكل عز وإباء فدا ًء
للواجب الوطني يف ساحات البطولة والشرف
تحقيق:
المقدم ركن/يوسف جمعة الحداد

الشك يف أن األمر السامي الذي أصدره صاحب السمو
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
الل��ه ،بأن يكون الثالثون من نوفم�بر من كل عام "يوماً
للش��هيد" ،جاء تخليدا ً ووفا ًء وعرفاناً بتضحيات وعطاء
وبذل شهداء الوطن وأبنائه الربرة ،الذين وهبوا أرواحهم
لتظل راية اإلم��ارات خفاقة عالية ،وهو يؤدون مهامهم
وواجباته��م الوطنية داخل الوط��ن وخارجه يف امليادين
املدنية والعسكرية واإلنس��انية .وتقام يف هذه املناسبة
مراس��م وفعاليات وطنية خاصة ،تشرتك فيها مؤسسات
الدولة كافة ،وكل أبناء ش��عب اإلمارات واملقيمني فيها،
استذكارا ً وافتخارا ً واعتزازا ً بقيم التفاين واإلخالص والوالء
واالنتامء املتجذرة يف نفوس أبناء اإلمارات .مثن عدد من
القيادة العسكرية يف عدد من الدول الشقيقة والصديقة
أهمية ومكانة "يوم الش��هيد" باعتباره يجسد يف جوهره
قيمة االعتزاز واالفتخار بشهداء الوطن األبرار ،والتقدير
من جان��ب القيادة الرش��يدة واملواطنني لل��دور الرائد
الذي قاموا به يف الدفاع عن مكتس��بات الوطن وحامية
مصالحة يف الداخل والخارج.

املبادئ أمثن من الحياة

فق��د أك��د س��عادة الفري��ق الركن ذي��اب بن صقر
النعيم��ي ،رئيس هيئة األركان بق��وة دفاع البحرين ،أن
الشهداء سطروا سجالت أمجاد أوطانهم وأمتهم بطهارة
دمائه��م الزكية وأرواحه��م النقية ،معلن�ين أن املبادئ
أمثن من الحياة وأن القيم أعظم من الروح ،فش��هداؤنا
األبط��ال قدم��وا أرواحهم بكل عز وإباء ف��دا ًء للواجب
الوطني يف س��احات البطولة والرشف ،وضحوا بدمائهم
وبذل��وا األرواح رخيصة يف س��بيل دينه��م وأمتهم ،وقد
س��اروا عىل نهج اآلب��اء واألجداد الذين ان�بروا للواجب
الوطن��ي وحمل��وا راية الدف��اع عن األوط��ان .وأضاف
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س��عادته ،لقد ج��اءت توجيهات قادتن��ا ،حفظهم الله،
بتخصيص يوم من كل عام "يوماً للشهيد" عرفاناً وامتناناً
بش��هدائنا البواس��ل ،وتخليدا لذكراهم الغالية ،وتقديرا ً
بقيم��ة الش��هادة وعظمتها وتكرمي��اً لش��هدائنا ووفاء
لبطوالته��م ،وملا قدموه ألوطانه��م ،والجميع مثن هذه
املب��ادرة الجليلة وكان لها أثرها البال��غ يف نفوس أهايل
الش��هداء وجميع املواطنني .ويف هذا اليوم نقف جميعاً
وقفة إجالل وإكرام أمام مواكب الش��هداء الذين ضحوا
بأرواحهم من أجل الواجب الوطني املقدس ،ونس��تذكر
مبش��اعر العزة والفخر شهداءنا األبرار وندعو الله العيل
القدي��ر أن يرحمهم بواس��ع رحمته وعظي��م مغفرته.
وبهذه املناس��بة وجه س��عادة رئيس هيئة األركان بقوة
دفاع البحرين تحية إكبار وإجالل لذوي شهداء الواجب
الوطن��ي املق��دس ،مؤكدا ً أن الش��هداء قد س��اروا عىل
خط��ى اآلباء واألجداد ،فقد امتش��قوا بنادق املجد بكل
شجاعة ،وس��طروا بدمائهم الزكية أروع مالمح البطولة،
والتضحية يف الدفاع عن أمن واس��تقرار أوطاننا ،وخلقوا
منوذجاً وطنياً يف التضحي��ة والفداء نرصة للدين والحق
والعدل والس�لام وكرامة األمة ،فه��م بتضحياتهم حملوا
الراي��ة بأمانة وإخالص وجعلوه��ا عالية خفاقة وحققوا
دورا ً وطنياً عظيامً .كام أكد س��عادة الفريق ،أن السرية
العطرة لشهداء الوطن األبرار ستظل مبعث فخر واعتزاز
للوطن واملواطنني وألهله��م وذويهم ولألجيال القادمة،
وقد خُطت تضحياتهم املرشفة بأحرف بارزة يف الس��جل
امليضء لقواتنا املس��لحة ،وأضحى عطاؤهم عالمة بارزة
يف التاريخ العسكري لبلداننا ،فقد هبوا بكل عزة وصالبة
وقدموا أعظم الدروس يف الوطنية ورضبوا املثل الرائعة
يف التضحية وكرس��وا أعظم مفاهيم الفداء وأصدق قيم
االنتامء والوالء.

وهب��وا حياته��م يف س��بيل
الحق ورفعة األمة

أك��د الل��واء الرك��ن محمد عيل
املقديش ،رئيس هيئ��ة األركان العامة
للق��وات املس��لحة اليمني��ة ،أن الق��وات
املس��لحة بدولة اإلم��ارات العربية املتح��دة أدت دورا ً
فاع�لاً ومتمي��زا ً يف معارك ال�شرف والبطولة إىل جانب
إخوانه��م يف الجيش الوطني واملقاومة الش��عبية ،حيث
أظهروا براعة يف القتال ورضبوا أروع األمثلة يف الشجاعة
واإلقدام .وقال :لقد رأيتهم وش��اهدتهم بأم عيني أثناء
اقتح��ام مواقع املتمردين ،وهم كاألس��ود املنطلقة نحو
عنارص تل��ك العصابات ومرتزقتهم الذي��ن كانوا يفرون
من أمامهم كالقطط املذعورة ،تاركني قتالهم وجرحاهم
وأرساه��م والكث�ير م��ن املع��دات واألس��لحة وراءهم
يج��رون أذيال الهزمي��ة والخزي والع��ار .وباملقابل نال
املقاتل�ين اإلماراتي�ين رشف املش��اركة يف تحرير وتطهري
محافظات ع��دن وم��أرب وحرضموت فط��وىب ألولئك
الرج��ال املقاتلني األش��داء وطوىب للش��هداء األبطال يف
مضاجعهم الذين عقدوا الع��زم عىل تحقيق النجاحات
وصنع االنتصارات فحققوها ،وطلبوا الش��هادة فنالوها،
وطوىب لآلباء واألمهات اللوايت أنجنب هؤالء الرجال الذين
كتب��وا بدمائهم ،وعىل أنصع الصفح��ات ،تاريخاً جديدا ً
للمنطق��ة العربي��ة والعامل يف مرحل��ة فاصلة من تاريخ
األمة العربية واإلس�لامية ،تجىل فيها النهوض العريب عرب
عاصفة الحزم التي تزعمتها اململكة العربية الس��عودية
الش��قيقة بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن
بن عبدالعزيز آل سعود.
وأضاف ،لقد امتزج الدم اإلمارايت العريب بالدم اليمني
العريب ،وكان هذا املوقف الداعم واملس��اند صنعاً كبريا ً
ورائعاً من قبل دول التحالف ،وهنا أؤكد ما قاله فخامة

ذياب بن صقر النعيمي

محمد عيل املقديش

رافع بن عيل الشهري

رئي��س الجمهوري��ة عبدرب��ه منصور هادي إن ش��عبنا
اليمني لن ينىس هذا الصنع لدول التحالف ،وعىل رأسها
اململكة العربية الس��عودية الش��قيقة ودول��ة اإلمارات
العربية الشقيقة وسائر دول التحالف ،وسيظل يف ذاكرة االلتزام بالعهد والوفاء بالوعد
من جانبه أكد سعادة اللواء الركن طيار رافع بن عيل
ووجدان كل ميني يتذكره الكل إعجاباً وفخرا ً واعتزازا ً.
وأض��اف ،أتوجه إىل أهايل وأرس الش��هداء األبطال يف الش��هري ،مدير عام اإلدارة العامة لش��ؤون املتقاعدين
"يوم الش��هيد" ألعزيهم يف فقدان رج��ال وهبوا حياتهم للقوات املسلحة السعودية،
أن��ه بروح اإلمي��ان والعزمية الصادقة وبكل ش��جاعة
يف س��بيل الحق ورفعة األمة ،وسيظل استشهادهم ميثل
وس��ام رشف عىل ص��در كل إمارايت وكل عريب ومس��لم ،وثب��ات لبى ويلب��ي دامئاً أبط��ال قواتنا املس��لحة نداء
وس��يظلون مصدر فخر واعت��زاز ،ليس ألبن��اء اإلمارات الواجب ،حيث رضب لنا شهداؤنا أروع األمثلة يف االلتزام
فحس��ب ،بل ولكل أبناء األمة العربية واإلسالمية ،سائالً بالعهد والوفاء بالوعد ،اقتدا ًء بآبائهم وأجدادهم ،حيث

جل وعال ،أن يتغمدهم برحمته ويدخلهم فسيح
املوىلّ ،
جناته.

لبى شهداؤنا النداء وخاضوا املعارك بكل بسالة واقتدار،
وواجه��وا امل��وت وظفروا بالش��هادة دفاع��اً عن دينهم
ووطنهم يف مواقع الرشف والفداء.
وأضاف ،إن الش��هادة منحة ودرج��ة عالية يرفع الله
إليها من يختار من عباده ،وإننا إذ نحسبهم شهداء بإذن
جل
الله ومنته وكرمه وال نزكيهم عىل الله فإننا نس��ألهّ ،
يف عاله ،أن يتقبلهم برحمته ويرفع درجاتهم يف املهديني.

«يوم الشهيد» مناسبة عزيزة عىل القلب

وأك��د العقيد تانج هاو ،امللحق العس��كري بس��فارة
الصني بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،أن «يوم الشهيد»
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تحقيقات

تانج هاو

جان كريستوف جريديه

ميثل مناس��بة خاصة وعزيزة عىل القلب ،نس��تعيد فيها
روح التفاين واإلخالص ،ونسرتجع املساهامت القيمة التي
بذلها أبناء القوات املس��لحة يف دول��ة اإلمارات العربية
املتحدة من أجل أن تنعم دولة اإلمارات ومنطقة الرشق
األوسط والعامل أجمع بحياة أفضل.
وأضاف بأن أفضل وس��يلة لتكريم شهداء األبطال يف
دولة اإلمارات هي السري عىل دربهم ومواصلة معركتهم
املقدس��ة وإنهاء املهمة التي ضحوا بأرواحهم من أجلها،
ولدي يقني راس��خ ب��أن أبناء القوات املس��لحة يف دولة
ّ
اإلمارات س��يواصلون حم��ل الراية ،وس��يحافظون عىل
القيم النبيلة التي متس��ك بها رفاقهم يف حمل الس�لاح
خ�لال الجه��ود الكب�يرة التي بذلته��ا الدول��ة لتوحيد
اإلم��ارات وخ�لال عملي��ة التطوير الش��امل عىل مدار
السنوات املاضية ،وسيصبحون خري خلف ملواصلة عملية
بناء الدولة وقواتها املسلحة.
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سريجي روجيتشيك

كام أضاف امللحق العس��كري ،بفضل الرعاية الكرمية
للقيادة الرشيدة للدولة اإلمارات شهدت القوات املسلحة
اإلماراتي��ة خالل الس��نوات األخرية عملي��ة بناء وتطوير
شاملة ومكثفة يف صفوفها األمر الذي جعلها تقوم بدور
مهم يف املنطقة بفضل جسارتها الكبرية ومهنيتها العالية.
وأش��ار امللح��ق العس��كري الصين��ي إىل أن القوات
املس��لحة يف دولة اإلمارات واصلت مس��اعيها الحميدة
لتوحي��د الصف وتحقي��ق االس��تقرار الداخيل وتكريس
األم��ن والس�لام اإلقليميني ع��ن طريق التطوي��ر الذايت
والتعاون الوثيق مع الدول الصديقة ،األمر الذي أدى إىل
تحقيق نتائج إيجابية للغاية .ويف الختام ،ال يسعنا إال أن
ندعو بالرحمة ألرواح الش��هداء ،وأن يعم األمن والرخاء
يف دولة اإلم��ارات ،وأن تظل جس��ور الصداقة ممدودة
بني اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية الصني الشعبية
إىل األبد.

روبرت إس هوارد

دماء الشهداء تروي شجرة املستقبل

من جانبه أش��ار العقيد جان  -كريس��توف جريديه،
امللحق العس��كري بسفارة فرنس��ا لدى دولة اإلمارات
العربية املتحدة ورئيس بعثة التعاون العسكري ،إىل أنه
دامئ��اً ما تدفع األمم مثناً باهظ��اً للحروب ،حيث تحصد
الحروب أرواح الجنود وأعدادا ً هائلة من الشهداء الذين
أبوا أن يرتاجعوا عن تقديم أرواحهم الغالية فداء لهدف
نبي��ل أكرب وأغىل وأمثن من ذواتهم ،إنهم حقاً ش��هداء،
ش��هداء أحياء عند ربهم يرزق��ون .وأضاف ،من واجب
الدول أن تحافظ عىل ذكرى الشهداء ،وأن ترعى أراملهم
وتضمد جراح أبنائهم ،وأن تزرع يف قلوب الش��باب تلك
الروح الوثابة للذود عن حياض الوطن وهذا اإلحس��اس
بالفخر والكرامة الوطنية اللذين يرويان شجرة املستقبل
والرخاء لهذه األمة.
كام أشار امللحق الفرنيس ،إىل أن رسالة الشهداء رسالة

واح��دة ال تتغري :أن نثم��ن بحق تضحياته��م وإميانهم
بهذا الوطن ،وأن نس�ير عىل دربهم وأن نرفع الراية من
بعده��م .وها هو جيل من األبطال قد وثب لنجدة هذا
الوطن والتصدي للربابرة والدفاع عن األهل واألحباء.
وأضاف ،بينام تحتفل الدول األوروبية العريقة ،ومن
بينها فرنس��ا ،بذكرى مرور مائ��ة عام عىل انتهاء الحرب
العاملية األوىل التي جلبت الدمار والش��تات للشباب يف
عم��ر الزهور ،م��ن املهم اليوم أن ن��درك كيف تحولت
التضحيات التي قدمها أبناء تلك الدول عن طيب نفس
وخاطر إىل بذور تبني شجرة املستقبل واالستثامر سعياً
وراء السالم .وها هي ذي دولة اإلمارات العربية املتحدة
تروي ،مثل كل الدول العريقة ،جذورها بدماء تاريخها.
وعلين��ا أن نفخر وأن نعتز به��ذا التاريخ الذي تعكفون
عىل كتابة س��طوره بأنفسكم اليوم ،إنه تاريخ ال يحظى
قارئوه إال مبشاعر الفخر واإلعجاب.

شجاعة وبطولة يف ذاكرة األمة

من جانبه أشار العقيد س�يرجي روجيتشيك ،امللحق
العسكري األوكراين لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة،
إىل أن��ه يف ع��ام  2015أعل��ن الرئي��س األوك��راين بيرتو
بوروشينكو عن البدء باالحتفال السنوي بيوم  14أكتوبر
األول كعي��د وطني مبناس��بة «يوم الرج��ل املدافع عن
الوط��ن» ،وقد أمر الرئيس األوك��راين باعتبار هذا اليوم
يوم عطلة رس��مية يف البالد ،وقد ت��م اتخاذ هذا القرار
بهدف تكريم الرجال األبطال والش��جعان الذين دافعوا

عن استقالل البالد ووحدة وسالمة أراضيها ،ودفاعاً عن
التقاليد العس��كرية للش��عب األوكراين ،من أجل العمل
ع�لى تعزيز روح البطول��ة والفداء لدى أبناء الش��عب
األوكراين ودعم خططه االجتامعية .ويف عام  2015أصدر
صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه الله ،مرس��وماً باعتبار الثالثني من نوفمرب
عطلة رسمية سنوية مبناسبة ذكرى «يوم الشهيد».
ومن الجدير بالذكر أن «يوم الشهيد» يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة يكرس االع�تراف بالتفاين وبالتضحيات
التي قدمها شهداء اإلمارات الذين وهبوا أرواحهم ،سواء
عىل أرض هذا الوط��ن وترابه أو يف الخارج ،أثناء تنفيذ
العمليات املدنية والعسكرية واإلنسانية .وستظل ذكرى
ه��ؤالء الضحايا األبطال وبس��التهم يف تنفيذ تلك املهام
محف��ورة يف قلوبنا وأذهاننا إىل األب��د ،والبد أن تنحني
الهامات احرتاماً وتبجيالً لش��جاعة هؤالء األبطال الذين
وهبوا أرواحهم وهم يف ريعان الشباب فداء لهذا الوطن
الغايل ،وس��تبقى ش��جاعتكم وبطوالتكم يف ذاكرة األمة
إىل األبد.
وأضاف امللحق العس��كري ،ال يفوتن��ا يف هذا املقام
أن نرفع أس��مى آيات الش��كر والعرفان لآلباء واألمهات
الذي��ن قدم��وا أرواح أبنائهم فداء له��ذا الوطن ،كام ال
يفوتن��ا أيضاً أن نحيي وأن نكرم الش��هداء األبطال عىل
شجاعتهم وإقدامهم بعد أن تركوا خلفهم كل يشء فداء
له��ذا الوطن ومن أج��ل بناء مس��تقبل أبنائهم وآبائهم
وأقاربهم وأصدقائهم.

وأض��اف ،مل يت��وا َن ش��هداؤنا األبط��ال ع��ن تقديم
أرواحهم وكل غا ٍل ونفيس ف��داء لوطننا الحبيب ،األمر
ال��ذي يجعله��م أيقون��ة يف قلوبنا إىل األبد ،وس��نظل،
وستظل هذه األمة املعرتفة بالجميل ،فخورين ببسالتكم
وش��جاعتكم اللتني ستبقيان مصدر وحي وإلهام كبريين
بالنس��بة لنا ،ومن املؤك��د أن ذكرى الش��هداء األبطال
ستظل محفورة يف قلوبنا وعقولنا بأحرف من نور.

«يوم للشهيد» هو عربون وفاء

م��ن جانبه قال العقيد راش��دي عبدالغ��اين ،امللحق
العس��كري الجزائ��ري ل��دى دول��ة اإلم��ارات العربية
املتح��دة ،إن مبادرة دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة
باعت�ماد «يوم للش��هيد» ه��و عربون وفاء لش��هدائها
األفذاذ ،وعهد يقطعه أبناؤها للس�ير عىل الدرب نفسها
واالقتداء بالنهج الرشيف ،وهو أيضاً إرساء للروابط بني
األجيال ،ودروس وعرب لها مدى العصور ،تروي ما قدمه
اآلب��اء واألجداد من تضحيات كب�يرة ،يك تبقى األوطان
ويأمن الجريان.
وأضاف ،بأن االحتفاء بش��هدائنا ومتجيدهم ،ال ميكن
اختزال��ه يف يوم من أيام الس��نة ،فنح��ن حني نتذكرهم
ونش��يد بتضحياتهم ،فإننا ال نستحرضهم كتاريخ مىض
وكبطوالت مشهورة،
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تحقيقات

راشدي عبدالغاين

عارف خلف عويس الزبن

أو كمواق��ف متميزة فحس��ب ،ب��ل نتذكرهم كآمثر
خالدة وكقيم راسخة ،وكميثاق نعتمد عليه ونستأنس به
يف مواجهة التحديات ،فإذا كانت الشهادة رشفاً ووصية،
فإن الوفاء واإلخالص للوصية أمانة ورشف.

من حق الشهداء علينا أن تبقى ذكراهم خالدة

من جانبه ق��دم العقيد عارف خل��ف عويس الزبن،
ضاب��ط االرتباط العس��كري بس��فارة اململك��ة األردنية
الهاش��مية لدى دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة ،تحية
ألرواح الش��هداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل
رفعة شأن الوطن ،حيث اختار الشهداء الطريق الصعب،
فالش��هيد أصبح عنواناً لوطنه ،وهؤالء الش��هداء ضحوا
بحياتهم من أجل حريتنا وحرية األجيال القادمة ،فيجب
علين��ا أن نتذكرهم دامئاً ونحتف��ي بهم ونعاهدهم عىل
االستمرار عىل خطاهم.
وأضاف الزبن ،إن قرار صاحب الس��مو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
والقائد األعىل للقوات املس��لحة ،حفظه الله ،بتخصيص
يوم للش��هداء هو تأكيد أن الوطن ال ين�سى أبدا ً أبناءه
الربرة الذين يضحون دفاعاً يف ساحات العز والفخر.
وأضاف ،يف يوم الش��هيد الذي يصادف يف  30نوفمرب
أقول ألرواح الش��هداء بأننا نحيا بفضل تضحياتهم ،وأن
حياتنا تس��تمر اآلن بعد أن ضحوا بحياتهم ،فهم الرشفاء
والعظام الذي��ن ماتوا من أجل تراب الوطن الغايل الذي
كان يف عيونهم هو االعظم واألكرب واألعىل.
ويف هذا اليوم نقول ألرس الش��هداء ارفعوا رؤوس��كم
وفاخروا الدنيا بشهدائكم ألنكم دخلتم التاريخ ،واعتزوا
بهم فه��م الذين رفعوا اس��م دول��ة االم��ارات العربية
املتح��دة عالياً ،هذه الدولة الت��ي كرمت هؤالء االبطال
بتخصيص يوم لش��هيد الوطن وال��ذي نحتفل به يف كل
عام .فمن حق الش��هداء علين��ا جميعاً أن تبقى ذكراهم
خالدة .وبهذه املناسبة الغالية عىل قلوبنا جميعاً يحتاج
الوطن منا الكثري من الجه��د والكثري من العمل .واليوم
وكل يوم سيبقى الشهداء عنوان فخر وعزة لوطنهم.

أمر مثري لإلعجاب

من جانبه أش��اد العقيد الركن طيار تايك يو ،امللحق
العس��كري الكوري لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة،
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تايك يو

برنارد دان

بالعالق��ات األخوي��ة الصادقة التي ترب��ط كوريا ودولة أمن وس�لامة حدودها ،وإنه ملن دواعي فخرنا واعتزازنا
اإلم��ارات العربية املتحدة ،حيث يجمعهام تاريخ طويل أن من�ضي قدم��اً يف رشاكتن��ا املتينة مع دول��ة اإلمارات
من التعاون كرشيكتني اسرتاتيجيتني .وتنتهز وزارة الدفاع العربية املتحدة.
الوطني الكورية أن تعرب عن أحر تعازيها لسقوط شهداء
اإلم��ارات وأرسهم الذين ضح��وا بأرواحهم ف��داء لهذا االعرتاف بالفضل للوطن
من جانب عرب إريك ترابري ،رئيس مجلس إدارة واملدير
الوطن املعطاء.
ومن الجدي��ر بالذكر أن كوريا تحتف��ل بـ"يوم الذكرى" التنفيذي لرشكة "داس��و إيفييش��ن" ،عن تضامن الرشكة
يف الس��ادس من يوني��و ،وهو ما يعادل "يوم الش��هيد" يف ووقوفها إىل جوار دولة اإلمارات العربية املتحدة مبناسبة
دولة اإلمارات والذي يعترب أهم عطلة رس��مية ،ففي هذه ذكرى "يوم الشهيد" ،حيث قدم شهداء اإلمارات أرواحهم
املناس��بة يتسنى لنا أن نستعيد ذكرى التضحيات الجسيمة فداء له��ذا الوطن املعطاء ودفاعاً ع��ن قيمه ،فاإلخالص
والتفاين والبس��الة الت��ي أبداها هؤالء الش��هداء األبطال
التي قدمها الشهداء املخلصون لهذا الوطن.
وأض��اف ،لق��د كان أمرا ً مث�يرا ً لإلعجاب حق��اً أن نرى أصبحت مثاالً للبطولة تحتذيه األجيال الصاعدة يف جميع
قادة اإلمارات يحرصون عىل زيارة أرس الش��هداء بأنفسهم أنح��اء العامل ،وأق��ل ما ميكن أن نقدمه لهؤالء الش��هداء
وتقديم خالص التعازي لهم يف استشهاد ذويهم ،وأعتقد أن األبطال هو أن نس��تعيد ذكراهم واألمجاد التي سطروها
ه��ذه الخطوة هي أقل ما ميك��ن أن تقدمه الدولة ألبنائها ونح��ن نحتفل بيوم الش��هيد يف الثالثني من نوفمرب .فقد
األب��رار ،ونحن عىل يقني ثابت ب��أن دولة اإلمارات العربية رضب أبناء اإلمارات من الش��هداء أروع مثال عىل الحب
املتحدة س��تواصل مساعيها الحثيثة للحفاظ عىل االستقرار والتفاين واالعرتاف بالفضل لهذا الوطن الحبيب.
اإلقليمي ومواصلة األنش��طة التي من شأنها املحافظة عىل
السلم الدويل ،وذلك بعد أن ذاقت تضحية أبنائها الشهداء قدموا أرواحهم فداء لوطنهم
رف��ع الفريق بح��ري متقاع��د روب��رت إس .هوارد،
ويف ظل الحرص الشديد من جانب قيادة اإلمارات الرشيدة
ع�لى رعاي��ة أبنائه��ا باإلضاف��ة إىل رؤيتها الفري��دة لدور رئي��س املديرين التنفيذيني برشكة لوكهيد مارتن يف دولة
اإلمارات خارج حدود املنطقة ،ويف هذه املناسبة يرسين أن اإلمارات ،أس��مى آيات اإلجالل واالح�ترام والتقدير عىل
أرفع أسمى آيات الشكر واالحرتام والتقدير لقادة اإلمارات التضحي��ات الجس��يمة والتفاين الالمح��دود الذي قدمه
ش��هداء اإلمارات الذين ضحوا بأرواحهم داخل اإلمارات
الذين يرضبون أروع األمثلة لبقية قادة دول العامل.
وخارجه��ا من أج��ل تنفيذ امله��ام املدنية والعس��كرية
حرية وكرامة وسيادة الوطن
واإلنسانية املوكلة إليهم.
وق��ال إن هذا اليوم املجيد ميث��ل فرصة عظيمة لنا يك
وقال برنارد دان ،رئيس بوينج الرشق األوسط وشامل
إفريقيا وتركيا ،إنه مبناس��بة "يوم الشهيد" نستذكر جنود نتذكر بكل مش��اعر االمتنان والشكر والتقدير كل الجنود
اإلم��ارات األبطال الذين ضحوا بدمائه��م الطاهرة فدا ًء البواسل يف القوات املسلحة بدولة اإلمارات ،وأن نستشعر
للوط��ن ،ونحيي ذك��رى أولئك الش��هداء األبرياء الذين التضحيات الجسيمة التي قدموها فداء لوطنهم الحبيب،
ضح��وا بأرواحه��م يف س��بيل تقديم الخدم��ات املدنية وندع��و الله الع�لي القدير أن يديم ع�لى دولة اإلمارات
تراثها العريق وقيمها النبيلة التي متثلها خري متثيل.
واإلنسانية ومن أجل حرية وكرامة وسيادة الوطن.
وأض��اف ،إنن��ا يف رشكة بوين��ج نقف إج�لاالً وإكبارا ً
وأضاف ،بحكم عميل كضابط بحري متقاعد سبق أن
ألرواح كل الش��هداء .ونك�� ّرم األبطال الش��جعان الذين خ��دم بالده عىل مدار أربعني عاماً تقريباً ،فقد س��نحت
بذل��وا دماءهم الزكية لخدمة وحامي��ة قيم ومعتقدات الفرصة يل أن أملس عن قرب س�مات الشجاعة والبسالة
وطنهم .وإن مهمتنا األوىل يف بوينج هي تقديم منتجات للجن��ود األبط��ال الذين قدم��وا أرواحه��م الغالية فداء
وخدم��ات دفاعي��ة تعزز م��ن إمكان��ات الحكومات يف لوطنهم ،وس��تظل ذكرى ه��ؤالء األبطال وذكرى كل من
الدفاع عن ش��عبها وحدوده��ا ،إىل جانب املحافظة عىل ضحى بحياته فداء لهذا الوطن حية يف قلوبنا وعقولنا.

تحقيقات

جرحى قواتنا املسلحة

تضحيات الشهداء زادتنا قوة وعزمية

سعيد الشاميس
تحقيق:
الرائد /جميل خميس السعدي

عب جرحى قواتنا املس��لحة يف مناسبة يوم الشهيد
رّ
ع��ن اعتزازه��م وفخرهم بالقي��ادة الحكيمة لصاحب
السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة
الث القائد األعىل للقوات املسلحة ،حفظه الله ،وأخيه
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم،
نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم ديب،
رعاه الله ،واملتابعة املستمرة من صاحب السمو الشيخ
محم��د ب��ن زايد آل نهي��ان ،ويل عه��د أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة ،رعاه الله ،والتي أعطت
دولتنا ش��موخاً وعزة وتطورا ً وتقدماً يف كل املجاالت،
وأس��همت يف رفع ش��أنها بني سائر الش��عوب واألمم..
وجل ،ع�لى مواصلة طريق الفداء
معاهدي��ن الله ،ع ّز ّ
وال��والء واالنتامء لرتاب هذا الوط��ن الغايل ،منتظرين
ساعة االلتحاق بإخوانهم يف ميادين وساحات الرشف.
وعبوا عن
وأك��دوا أن إرادتهم صلبة ،وعزميتهم قوية ،رّ
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تضحيات الشهداء
ستظل مصدر
فخر واعتزاز ألبناء
اإلمارات

إرصاره��م عىل التحدي وامليض قدماً يف تنفيذ مهامهم
وواجباته��م اإلنس��انية والعس��كرية .جرح��ى قواتنا
املس��لحة هم حكاي��ة وال أروع يف ملحم��ة البطولة.
ومن ش��اهد لقاءهم ،وهم يف أحضان صاحب السمو
الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهي��ان ،ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة ،رعاه الله ،وهو
يعانقهم عناق األب ،يعجب ألمرهم.
مخطئ م��ن يظ��ن أن املصاب�ين فرح��ون بنجاتهم
وبقائهم عىل قيد الحي��اة ،بل هم حزينون إذ مل تكتب
لهم الشهادة ،ويتمنون اللحاق بزمالئهم.

وسام عىل الصدور

مط��ر ع�لي الكتبي أحد مص��ايب قواتنا املس��لحة يف
اليمن ،قال بعد ترحمه عىل أرواح الشهداء" :لقد ملسنا
يف الش��هداء قبل استشهادهم مش��اعر الفخر واالعتزاز

نبيل السعدي

محمد البلويش

فرحتنا لن تكتمل إال باللحاق

اإلمارات وطن يستحق التضحية

بإخواننا يف ميادين الشرف

والفداء ،والشهادة يف سبيلة شرف

بدولتهم وقيادتهم الرشيدة ،ولسان حالهم يقول آنذاك:
إن أرواحن��ا هي أقل م��ا ميكن تقدميه لدول��ة اإلمارات
الغالية.
وأكد الكتبي أن تضحيات ش��هدائنا العظيمة ستبقى
دامئاً وس��اماً عىل صدور اإلماراتيني ،ورشفاً يتوج رؤوسنا
جميعاً ،رجاالً ونس��اء؛ لنبل الغاية التي ضحى من أجلها
أبطال اإلمارات األبرار؛ فخدمة الوطن رشف ووسام عىل
صدور أبنائه ،فاإلمارات وطن يستحق التضحية والفداء،
والش��هادة يف س��بيله رشف ال يعلوه رشف؛ فالش��هداء
منازلهم عالية ،والش��هادة يف سبيل الوطن ترجمة ملعاين
الوالء واالنتامء والتضحية والفداء.

نرباساً يهتدى به

وأكد نبيل سامل الس��عدي أحد مصايب قواتنا املسلحة
األبطال أن تضحيات شهداء الوطن البواسل التي قدموها
فداء للحق والواجب س��تظل نرباس��اً يهتدى به ،ويأخذ
لا بعد جيل ،فهم بدمائهم
أبناء اإلمارات من قبس��ه جي� ً
س��طروا يف تاري��خ األمة مث��االً للع��زة والكرامة ونجدة
املظلوم ونرصة الضعفاء ،مش�يرا ً إىل أن زمالءه الش��هداء
كانوا مثاالً للفداء والقدوة الحس��نة التي لن ينسوها ما
حيوا ،راجياً العودة من جديد إىل خدمة الوطن والدفاع
عن مقدراته ومكتسباته.
وق��ال الس��عدي مختت�ماً حديثه" :رحم��ة الله عىل
ش��هدائنا البواس��ل ..أس��تذكر يف هذه اللحظة ارواحهم
وهم يدافعون عن الحق بكل ما أوتوا من قوة".
أما املصاب س��عيد حميد الش��اميس فقد أش��ار من
جانب��ه إىل أن دولة اإلمارات تش��هد الي��وم حالة خاصة

عبدالرحمن السويدي
تجم��ع الفخر واالعتزاز بتضحيات الش��هداء وجهودهم
الت��ي تعكس مدى تالحم وقوة البي��ت اإلمارايت ،وحب
الشعب لقيادته ،وقوة والئه وانتامئه لهذا الوطن الغايل
ليبقى شعار "البيت متوحد" خفاقاً يف سامئه..

شعب ال يهاب املوت

وأكد س��عيد الشاميس أن الش��هداء والجرحى معهم
ش��عب ال يهاب املوت ،وال يبخل بأرواحه يف سبيل نرصة
الحق ،وه��ذا مثار ما زرعه فينا املغفور له الش��يخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وأبناؤه من بعده.
وقال :منتلك نحن الجرحى روحاً عالية لخدمة الوطن
كام كان زمالؤنا الش��هداء ،وننتظر بفارغ الصرب أن تلتئم
جراحنا لنعود إىل ميدان الرشف والكرامة مرة أخرى.
وق��ال محمد البلويش إنه مه�ما قيل من كلامت رثاء

مطر عيل الكتبي
يف حق هؤالء الش��هداء فإنها لن تفيهم حقهم بالتأكيد.
لقد متنيت أن أنال رشف الش��هادة الذي ناله زماليئ ،وأنا
وزماليئ عىل أتم االس��تعداد لتلبية نداء الواجب وتقديم
أرواحنا فداء للوطن.
وقال ال يس��عني يف هذا املق��ام إال أن أقول كام قال
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب،
رعاه الله" :إن استش��هادهم يزيدنا إرصارا ً وعزمية وقوة،
وإن أبطالنا من أبناء القوات املسلحة يف ميادين املعركة
زادت عزميته��م وتصميمه��م بعد الح��ادث األليم عىل
تحرير وتطهري اليمن".
وأكد للجميع أن اإلمارات ستظل وفيه ملبادئها ،وعوناً
للصديق ،وستكمل رسالتها اإلنسانية يف اليمن عىل أكمل
وجه بعد أن تحريره من حفنة ضالة أرادت متزيقه.
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دالالت وقدرات جملــس التعـاون اخلليجي

األمـن القومــي العربـــي والقـــدرة علـــــــــــــــــــ

عندما نتحدث عن األمن القومي العريب البد من الحديث عن التحديات،
واملهددات ،والفرص ،ودراسة وتحليل ما تعرض له النظام العريب واإلقليمي
للكثري من التحديات والنكسات خالل العقود املاضية ،وبقى الطرف العريب
الحلقة األضعف يف توازن القوى اإلقليمية ،إذ بقيت سياسات ومواقف
الجانب العريب دفاعية ورود فعل ،و تفتقر لإلجامع والتامسك ،واألهم،
واألكرث خطورة أنها تفتقر إىل القدرة لردع القوى اإلقليمية غري العربية.

بقلم :

دكتور صالح
الفي املعايطة
كلية الدفاع الوطني
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كام أن دول الجوار الجغرايف غري العربية ال ميكنها أن تتنافس
ضد بعضها ،وال ميكن أن تتحارب مع بعضها ،ولكنها تس��تخدم
الدول العربية س��احات قتال ملخططاتها الجيوسياسية ،وهذه
ما يحصل حاليا يف س��وريا والعراق ،ويربز التساؤل اآليت :كيف
نحم��ي أمننا القومي العريب ،ونح��ن ُمحاطون بدول جوار غري
عربية تُهدد أمننا السيايس و املايئ والغذايئ يف ظل وجود دول
أخرى تَصدر الفكر املتطرف ،وتَش��جع عىل التصدع واالنشقاق
بني املذاهب اإلس�لامية؟ وكيف نبني قدراتنا العربية بأبعادها
السياس��ية ،واالقتصادية والعسكرية يف ظل القرار االسرتاتيجي
الع��ريب الجمعي؟ ولعل قمة رشم الش��يخ ،وعاصفة الحزم هي
بداية التحول إن شاء الله.
من هنا يمُ كن اعتبار عاصفة الحزم منوذج ،آلن دول الخليج
الع��ريب أدركت مبكرا ً أن التهديدات السياس��ية ،والعس��كرية
اإلقليمية سواء أكانت من دول الجوار أم من تأثريات املتغريات
يف منطق��ة الرشق األوس��ط  ،يت ْم تضخيمه��ا ألغراض ومصالح

وأجندة متعددة منها :إطالة أمد التحالف مع الدول العظمى،
و قضية س��باق التس��لح يف منطقة الرشق األوسط ،و تشتيت
الجهد العريب عن القضايا الكربى املصريية واملحورية واملركزية،
وهي قضاي��ا األمن القوم��ي ،وتهديدات املصال��ح واألهداف
الوطني��ة ،ومن هنا ومن خالل املتابعة والتحليل والتقييم نجد
أن تجرب��ة دول مجلس التعاون يف الدفاع املش�ترك هي األكرث
نجاحاً واستقرارا ً و وضوحاً حتى يومنا هذا عىل الصعيد العريب
لعدد من العوامل منها :
• النسيج الجغرايف والسيايس الواحد للدول الخليجية ،حيث
يُشكل هذا النسيج كتلة من األرض تمُ ثل وحدة متكاملة يسهل
التعامل معه��ا برسعة ،نظ��را ً لتوفر الطرق ،والبن��ى التحتية،
ومس��ارح العمليات املتجانسة ،مام يُس��اعد عىل رسعة حركة
القطع��ات وحش��د املعدات ،ضمن وس��ائل نقل اس�تراتيجي
متنوع��ة ،وبأوق��ات قياس��ية ،ومبس��توى عال م��ن الجاهزية
واالحرتافية .

ـــــــــــــــــى التكيـــــــــف االسرتاتيجـــــــي

• إن القي��ادات السياس��ية الحاكم��ة يف تل��ك الدول
متجانس��ة يف طبيعته��ا وتركيبته��ا البنيوي��ة وقريبة من
تطلع��ات ش��عوبها وطموحه��م ومش��اكلهم  ،وتتعامل
مع قضاي��ا املواطن بحكمة وعقالنية «الحكم الرش��يد»،
كذل��ك فإن تلك القيادات الحاكم��ة واضحة يف توجهاتها
الداخلي��ة والخارجية ،وال يوجد هن��اك أية تناقضات ،وال
أية تصدعات يف الجبهة الداخلية ،وهذا ال ميكن أن يُشكل
عائق��ا يف عمل قوات درع الجزي��رة و عمل دول مجلس
التعاون.
• تكامل الق��درات االقتصادية الكب�يرة والتي متتلكها
وتديره��ا دول مجل��س التع��اون القادرة ع�لى تحديث
قدراتها العس��كرية والتزود بأحدث ما وصلت ترس��انات
األس��لحة العاملي��ة ،وبذل��ك تتكامل الع��دة والعتاد من
الق��وات مبا يرفع درج��ة الجاهزية القتالي��ة للتدخل يف
الظروف االستثنائية.
• إن وج��ود تجان��س يف الع��ادات وامل��وروث الثقايف
لش��عوب دول الخليج العريب يُساعد عىل تأسيس نظرية
مش�تركة لألمن الوطني ل��دول مجلس التع��اون ،والذي
ظه��رت مؤرشاته يف الح��رب العراقي��ة اإليرانية يف أواخر
تس��عينات القرن املايض ،حيث تش��كلت عىل ضوء ذلك
ق��وات درع الجزي��رة التي أثبتت قدرته��ا وجاهزيتها يف
دعم ومعالجة قضايا األمن الداخيل يف بعض دول مجلس
التعاون.
من خالل تلك املقاربات ،والتحليالت ،واإلضاءات يمُ كن
مناقش��ة فكرة القوة العربية املشرتكة التي جاءت واحدة
من أهم قرارات القمة األخرية يف مرص ،ومناقش��ة قيمة،

و أهمية اس�تراتيجية للدفاع املش�ترك ،وتطويرها لتعزيز
ثقة املواطن العريب بقدرات ،وإرادة القيادات السياسة يف
الوطن العريب .كام يمُ كن القول أن متدد اإلرهاب والتطرف
يف معظم الدول العربية يجعل من العمل العريب الجامعي
–األمني والعس��كري و السيايس أمرا ً مرغوباً وملحاً ،ورمبا
محتوماً يف كثري م��ن الحاالت للحفاظ عىل األمن القومي
العريب .ولكن من املهم إلنجاز تلك األهداف أن يتم تهيئة
الظروف ،والعن��ارص الكفيلة بإنجاح تلك التطلعات لبناء
تحالف ع��ريب قوي « ناتو عريب» ،وفقاً ملا أس��مته مجلة
فورن بوليس» األمريكية يف عددها الشهر املايض .
يف عل��م االس�تراتيجية نجد أن قرار ش��ن الحرب قرار
سيايس ،وعندما تتخذه أية دولة يكون لها غالباً هدف أو
أهداف اسرتاتيجية الحقة ،وممتدة للرضبات العسكرية،
ويف حالة التحالفات العسكرية بني أكرث من دولة  ،والتي
تس��تهدف باملقابل تحالفات أخ��رى  ،ال يُنظر إىل النتائج
الحربية الناتجة عنها ،بقدر ما يُنظر لنتائجها االسرتاتيجية،
ومن هنا ال يمُ كن النظر إىل العمليات العسكرية واإلنسانية
كعاصف��ة الحزم ،و إعادة األمل  ،و الس��هم الذهبي ،عىل
أنها مجرد عملية عس��كرية لردع انقالب الحوثيني فقط،
وإمن��ا عم��ل اس�تراتيجي ع��ريب ألول مرة منذ س��نوات
الس��تعادة توازناً كان مفقودا ً يف مواجهة ايران ،ورس��الة
غري مب��ارشة لبعض دول اإلقليم غ�ير العربية مفادها أن
ال��دول العربية متتلك القدرة عىل الردع من خالل تكامل
وتوظي��ف كل عنارص القوة الوطني��ة  ،إضافة إىل امتالك
القدرة عىل التكيف والتحول االس�تراتيجي ،وميكن القول
أن عاصف��ة الحزم هي أكرث من معركة ويف أكرث من اتجاه

 .ولك��ن االنتص��ار الحقيقي هو يف ضب��ط وتحديد اتجاه
املعركة ( الحرب اسرتاتيجياً) ،واألهم أن مثل تلك الرضبات
االس�تراتيجية يكون له��ا غالباً تأثري مس��تقبيل عىل ميزان
القوى يف املنطقة ككل ،وتغيري وتبديل حس��ابات قامئة أو
قادمة حيث كانت ايران تس��عى لرتسيخها عىل األرض من
خالل استغالل الفراغ الجيوسيايس يف بعض دول اإلقليم.
إن الجهد العسكري الفاعل والناجح واملتكامل يف اليمن
س��يكون داعامً للجهد الس��يايس القادم إلع��ادة الرشعية
وإع�مار اليمن .وفع ًال إذا تواصل��ت عاصفة الحزم /إعادة
األمل بأبعادها االس�تراتيجية الش��املةـ فسوف تؤثر عىل
موازين القوى يف املنطقة ،وحسابات كثرية ستتغري بعد أن
متادت بعض دول اإلقليم يف ترصفاتها يف السعي ملزيد من
التمدد والنفوذ عىل حساب دول أخرى  .من هنا أقول أن
البناء عىل عاصفة الحزم وقوات درع الجزيرة أصبح مطلباً
وطني��اً ومصلحة عليا ل��كل الدول العربية ،ومؤسس��اتها،
وشعوبها انطالقا من القاعدة التي تقول « عندما تستكمل
الدولة أو ال��دول املتحالفة توظيف عنارص قوتها الحديثة
واملتط��ورة فإننا يمُ ك��ن محاورة العامل م��ن موقع االقتدار
والندية بثقة بالنفس أكرب ،وس��وف مننع أية ثغرات ميكن
أن تس��تخدم للضغط علينا ،وهذه الحقيقة يجب التأكيد
عليها بال كلل أو ملل .لذا يجب تدريس اسرتاتيجية إعداد
الدول��ة للح��رب يف كل املعاهد والجامع��ات .آلن إعداد
الدولة للحرب يكون يف الس��لم ،ويشمل :إعداد الشعب،
و إعداد مسارح العمليات ،وطرق املواصالت االسرتاتيجية،
و إع��داد االقتصاد الوطني ،و إعداد السياس��ة الخارجية،
إع��داد القوات املس��لحة ،و عق��د التحالف��ات واتفاقات
الدف��اع واملتابعة والتنس��يق يف مجال تب��ادل املعلومات
واالس��تخبارات .كام أن دول مجلس التعاون متتلك قدرات
عس��كرية متطورة ومعدات برية وبحرية وجوية حديثة،
وبتقنيات عالية يجعلها تش��كل إمكانية الردع  ،باإلضافة
قوات عسكرية محرتفة .
باملقابل قُد يُطرح س��ؤال ملاذا منطق��ة الخليج العريب
مهم��ة للعامل ،وما هو دور منطقة الخليج العريب يف توازن
املصالح وتوازن القوى؟ وملاذا دار يف املنطقة ثالثة حروب
طاحن��ة؟ الجواب ببس��اطة يكم��ن يف أن منطقة الخليج
العريب تُعترب من أهم املناطق االسرتاتيجية يف العامل ،حيث
تحت��وي عىل  65%من االحتياط العامل��ي للنفط ،و 31%
م��ن االحتياط العاملي للغاز ،كام أن منطقة الخليج العريب
مهمة وحيوية للدول األوروبية الصناعية ،و لليابان والصني
والهند ،كام أن ايران ال زالت تُشكل قوة اقتصادية إقليمية
من خ�لال مواردها الطبيعية الهائلة ،وقوتها العس��كرية
اإلقليمية املؤثرة بعد احتالل العراق ،والتدخل يف س��وريا،
ولبنان ،واليمن ،واختالل ميزان القوى يف املنطقة .
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القــــوة الفكريـــــة

أحـــد عناصـــــر القـــــوة الوطنيــــــــة واألمــــــــــن

بقلم :

عوني اخلطيب
كلية الدفاع الوطني

تق��اس الق��وة الوطنية لل��دول اس��تنادا ً إىل عدد من
املعاي�ير الحس��ابية املعتم��دة عاملي��اً تتباين في�ما بينها
باخت�لاف املتغ�يرات الت��ي تبناه��ا كل معي��ار من تلك
املعاي�ير .من تلك املعايري معي��ار املفكر جريمان (Frank
 )Clifford Germanال��ذي اس��تند إىل معادلة رياضية
تتكون م��ن )  )26متغ�يرا ً تندرج تح��ت أربعة طوائف
رئيس��ية هي :املوارد الطبيعية ،و الس��كان ،واملس��احة،
والقوة البرشية لحس��اب محصلة القوى الوطنية الشاملة
(  ،)Comprehensive National Powerوم��ن تل��ك
املعاي�ير أيضاً ما خ��رج به املفكر فوكس لحس��اب القوة
الوطنية الشاملة اعتامدا ً عىل طائفتني هام :القوة البرشية
والناتج القومي  ،وقد اختلف معيار املفكر س��ول كوهني
(  )Saul Cohenيف أنه اس��تند إىل خمس��ة عوامل هي:
العوامل االقتصادية ،والنفسية ،والعسكرية ،و الجغرافية،
والسياس��ية لحساب تلك املحصلة الشاملة للقوة الوطنية
لل��دول ،أما معي��ار املفكر موي��ر فقد اس��تند إىل الناتج
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توظيف القوة
الفكرية يؤثر يف الرأي
العام ويصنع الفكر
الوطني
القومي اإلجاميل فقط يف حس��اب الق��وة الوطنية للدول
وتأثريه��ا يف العالقات الدولة ،أم��ا هانز مورجنثاو(Hans
 ) Morgenthauفق��د ارتك��ز ع�لى عدد م��ن العوامل
لحساب القوة الوطنية هي :الجغرافية ،املوارد الطبيعية،
و القدرة الصناعية ،والجاهزية القتالية ،والسكان ،والهوية
الوطنية ،واملعنويات ،و جودة املؤسسات الحكومية .

وق��د اعتم��دت تلك املعاي�ير لتقييم الق��وة الوطنية
للدول ،وتأثريها يف العالقات الدولية ،و قد برزت مؤرشات
عاملي��ة معيارية ثالثة بُنيت عىل هذه املعايري باس��تخدام
التحلي��ل اإلحص��ايئ الكمي ،و من تل��ك املؤرشات :مؤرش
الق��درات املادية لل��دولMaterial Capacities Index
 ،) (MCI))و م��ؤرش الق��درات ش��به املادي��ة( (Semi-
 ،) Material Capacities Index (SMCIو م��ؤرش
القدرات غ�ير املادية (Immaterial Capacities Index
.) ) (IMCI
مازالت تلك املعايري قيد الجدل ألسباب رئيسة أبرزها:
أن ما يحتويه أي من تلك املعايري قد غفل عنه معيار أخر،
والس��بب األخر هو أنه قد تكون القوة الوطنية الشاملة
ثابت��ة ودقيق��ة ،إال أنها متغرية يف طريق��ة توظيفها تجاه
الدول األخرى ،فقد تس��تطيع دولة م��ا أن توظف قوتها
الوطنية الش��املة ضد دولة م��ا ،ولكنها قد ال تتمكن من
توظيفه��ا ضد دولة أخرى بنفس املقدار ،كام أنها تتس��م

مــــــــــن الوطنــــــــي
بالنس��بية تبعاً للحيز الجغرايف ،فزيادة البعد الجغرايف بني
الدولة التي متتلك القوة الوطنية وبني الدولة التي ستتأثر
بتلك القوة يؤثر س��لباً يف فعالية تلك القوة ،نظرا ً لضعف
تأثري القوة الوطنية كلام ابتعدت عن مركز التأثري أو منبع
القوة ،ومام يزيد من وجود عامل النسبية يف حساب تلك
الق��وة الوطنية هو بيان التأث�ير الذي تحدثه دولة ما ضد
دولة أخرى تبع��ا للقضية التي اس��تدعت توظيف القوة
الوطني��ة تجاها ،فقد يكون تأثري تلك القوة تجاه قضية ما
لدى دولة معينة قوياً ،بينام ال ميكن أن تتمكن الدولة من
توظي��ف نفس القوة تجاه قضية أخرى لعدد من العوامل
واملتغريات.
واملالح��ظ أن تل��ك املعاي�ير أو غريه��ا مل تأخذ بعني
االعتبار العامل الفكري يف حساب القوة الوطنية الشاملة
لل��دول ،واألصل أن تك��ون القوة الفكري��ة أهم عنرص ي
حس��اب الق��وة الوطنية ،نظ��را ً ألن جميع عن��ارص القوة
الوطنية املادية وغري املادي��ة للدول هي بنت الفكر ،فلم
تك��ن القوة الوطني��ة املادية لدولة م��ا لتظهر لوال وجود
الفكر الذي خطط إلبرازها إىل حيز الوجود املادي ،س��وا ًء
أكانت تل��ك القوة الوطنية مكتس��بة أم أصيلة لدولة ما،
لذلك تدع��و الحاج��ة إىل إدراج الفكر يف حس��اب القوة
الوطني��ة للدول ،ك�ما أن اعتامد هذا العنرص يف حس��اب
القوة الوطنية يتطلب حس��اب العوام��ل واملتغريات التي
تؤث��ر فيه ،منها عىل س��بيل املثال ال الح�صر :الرأي العام
(  ،) Public Opinionواألم��ن الفك��ري ( Intellectual
 ،) Securityوالعقيدة الفكرية( Intellectual Doctrine
) املمي��زة للدولة عن س��ائر ال��دول مبا فيها ال��دول التي
تتش��ارك معها يف اإلقليم الجغرايف ،أو املصالح االقتصادية،
أو اللغة والثقافة ،كام يتطلب ذلك أن يتم تسمح العقيدة
فكرية للمفكرين بأن يس��هموا يف تش��كيل الفكر الوطني
كأحد عنارص القوة الوطنية ،بغض النظر عن اختصاصاتهم
املهنية ،ويف هذا الصدد أورد ما ذكره املفكر إدوارد سعيد(
 ) Edward Saidيف ع��دد م��ن محارضات��ه التي كان قد
ألقاه��ا يف جامعة كولومبيا  ،حيث قال « :إن مهمة املفكر
هي تطوير املعرفة و حرية األنسان ،ويتطلب ذلك أن يتم
التفكري خارج إطار املجتمع ومؤسس��اته خدمة للمجتمع
ذات��ه» ،أي متك�ين الفرد م��ن أن يربط ميول��ه ومصالحه
الش��خصية مع مصالح وتوجه املجتمع الذي يعيش��ه فيه
خدمة للمجتمع ذاته.
إن تهيئ��ة مثل تلك الظروف للمفكرين س��تكون بيئة
مثالي��ة لتوظيف القوة الفكرية ،وقد نجحت بعض الدول
يف توظي��ف الق��وة الفكري��ة لع��دد من املفكري��ن نظرا ً
لقدرتهم عىل التأثري يف الرأي العام وصناعة الفكر الوطني،

من ه��ؤالء املفكرين املفكر واللغوي نعوم تشومس�كي (
 ،)Noam Chomskyوكارل س��يجن( ،) Carl Saganو
س��تيفن جيه جولد(  ) Steven Jay Gouldوجون ابدايك
و ه�نري لويس جيتس(  ، )Henry Louis Gatesوكاميل
باجيال(  )Camille Pagliaوغريهم .
وقد أش��ار جوزيف ين ،عضو هيئة التدريس يف جامعة
هارف��ارد إىل أن مفه��وم القوة الوطني��ة يتكون من القوة
الصلبة كالقوة االقتصادية ،والتقنية ،والعسكرية ،باإلضافة
إىل القوة الناعمة التي تشمل األيدولوجية والثقافة وغريها
من العنارص ،وقد أملح إىل القوة الفكرية ،وميكن القول أن
القوة الفكرية ليست كأحد عنارص القوة املادية ،وال تشبه
عنارص القوة الناعمة ،وإمنا هي منبع القوة الوطنية ذاتها،
كام أن مقدار القوة الفكرية ال يرتبط بالتعداد الس��كاين،
أو مس��توى القوة العس��كرية للدولة بقدر ما يعتمد عىل
قدرته��م مجتمع�ين عىل التفك�ير وفقاً ملنهجي��ة موحدة
تج��اه القضايا التي تهم الدولة ،وبنفس الوقت تحليل كل

قضي��ة عىل املس��تويات الدنيا ودراس��تها تفصيالً للتعرف
ع�لى مدى تأثريها عىل الصورة األش��مل ،أو االس�تراتيجية
العظم��ى للدولة .ومن أبرز الكتب التي تعظم دور القوة
الفكرية كأحد عن��ارص القوة الوطنية كتاب (Thirty-Six
 )Stratagemsال��ذي ينس��ب إىل الج�نرال الصين��ي تان
داوجي ،و كتاب فن الحرب (. )The ar of War
وهنال��ك توج��ه يف اإلقلي��م الع��ريب إىل إدراج الفكر
كأحد مقوم��ات القوة الوطنية ،فقد ب��ادر مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االس�تراتيجية إىل إطالق دعوة لنخبة
من مراكز الفكر لتشكيل ما أطلق عليه بـتحالف «عاصفة
الفك��ر» ،بهدف توعية الرأي العام الع��ريب باملخاطر التي
تهدد أمن املنطقة واس��تقرارها من خ�لال العمل العريب
املشرتك الذي يحفظ لألمة العربية كيانها ،وسالمة أراضيها،
واستقرار شعوبها ورفاهيتها ،وميكن أن تكون تلك املبادرة
أح��د امل��ؤرشات التي تب�شر بتبني الفك��ر الوطني كأحد
مقومات القوة الوطنية الشاملة.
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تأثيـر وسائـل التواصـل االجتماعـــي
علـى أمــــن القـــــوات املسلحـــــــة
بقلـــــم /:الرائــــــــد
راشــــــــد املزروعـــــــــــي
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تعت�بر وس��ائل التواصل االجتامع��ي أو ما يع��رف أحيانا
باإلع�لام االجتامع��ي من وس��ائل االتص��ال الجامعي وقد
حققت انتش��ارا كبريا عىل مس��توى العامل يف اآلونة األخرية
وما زالت تنمو بش��كل رسيع  .نظرا لالنتشار الواسع لهذه
الوس��ائل وانخفاض تكلفتها املادية فإنها قد تش��كل خطرا
عىل األم��ن الوطني عموم��ا وعىل أمن القوات املس��لحة
بش��كل خاص  .طبع��ا ال ميك��ن أن نغفل االس��تخدامات
اإليجابية لهذه الوس��ائل حيث إنه ميكن أن يكون لها دور
إيج��ايب كبري يف تحقيق العديد من األهداف االس�تراتيجية
للدولة من خ�لال التنبؤ باألخطار والتهدي��دات املحتملة
وإمكانية التصدي لها .
إن س��هولة وتوفر وس��ائل التواصل االجتامعي يف مختلف
املجتمعات مبا فيها املجتمع العس��كري وفرت إمكانية أن
يقوم أحد األفراد العسكريني أو املدنيني العاملني يف القوات
املس��لحة أو أحد أف��راد عائالتهم بنرش ص��ورة أو معلومة
تتس��م بالرسية العس��كرية مثل مكان وجود الفرد والذي
يعت�بر مؤرشا ً إىل مكان وج��دو القوات أو حركتها أو بعض
تجهيزاتها س��واء أكان عن قصد أم عن غ�ير قصد  .عندما
يقوم الجندي بإرس��ال معلومة إىل عائلته أو أصدقائه حول
موع��د عودته من مهمة خارج الوط��ن فإنه يكون قد وفر
معلومة ح��ول توقيت حركة القوة الت��ي يعمل ضمنها أو
موع��د تبديل هذه القوة والت��ي تعترب معلومة مهمة جدا
للع��دو .يجب أن يك��ون األفراد العس��كريون و املدنيون
العاملون يف القوات املس��لحة وأف��راد عائالتهم عىل درجة
عالي��ة م��ن الوعي واملعرف��ة بأن كل ما ينرش عىل ش��بكة
اإلنرتن��ت يصبح متاح��ا للجميع مبا فيه��م العدو مبختلف
أشكاله والذي قد يكون جيشاً معادياً أو عصابة إرهابية أو
بعض املرتبصني بأمن الوطن .
مبجرد أن يتم إرسال صورة أو معلومة عىل شبكات التواصل
االجتامعي أو غريها من التطبيقات املتصلة بشبكة االنرتنت
ال ميكن اس��تعادتها م��رة أخرى حتى وإن ت��م حذفها من
الجهاز املرسل وتصبح يف متناول كافة األجهزة االستخبارية
مبا فيها املعادية .
تعت�بر التوعي��ة األمنية ه��ي الركي��زة األوىل للتعامل مع
وس��ائل التواصل االجتامعي حيث قامت بعض الجيوش يف
الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية عىل سبيل
املثال بإصدار دليل اس��تخدام وس��ائل التواصل االجتامعي
يف الق��وات املس��لحة و يش��مل هذا الدليل ع��دة فقرات
مث��ل “افع��ل” و “ال تفعل” كام يح��ذر األفراد من خطر
الحديث عن األنشطة العسكرية وكل ما يتعلق بواجباتهم
العس��كرية خصوصا عن��د التواصل م��ع أصدقائهم وأفراد
أرسهم و يؤك��د الدليل عىل انه يجب عىل الجنود الحفاظ
ع�لى كفاءتهم املهني��ة يف جميع األوق��ات حتى يف وقتهم
الخاص خارج س��اعات العمل وربط ه��ذه األمور بقواعد
الس��لوك العس��كري باإلضافة إىل التذكري بنظام العقوبات
املتعلق باستخدام هذه الوسائل .
يقوم خرباء وس��ائل اإلعالم االجتامع��ي يف الجيوش بتوعية
األفراد بعدم استخدام خدمات الشبكات االجتامعية القامئة

عىل التعرف عىل موقع املس��تخدم باإلضافة إىل التأكد من
وض��ع “ إعدادات الخصوصي��ة “ الخاصة بالهواتف الذكية
بوضعية آمنة حتى ال يتم التسلل إىل هذه األجهزة من قبل
االس��تخبارات املعادية  .كام يت��م توعية األفراد من ميزة “
تحديد املوقع الجغرايف “ ( ) GEOTAGGINGوالتي يتم
تفعيلها بشكل تلقايئ يف بعض الهواتف الذكية والكامريات
الرقمي��ة حي��ث تقوم ه��ذه األجه��زة بإرس��ال إحداثيات
م��ن (  ) 10خان��ات م��ع كل صورة يتم إرس��الها من
الجه��از مام ميكن العدو أو العصابات اإلرهابية من تحديد
موقع الفرد وبالتايل املوقع العسكري الذي يعمل فيه ومن
ثم اس��تهداف هذا املوقع بس��هولة  .املعلومات الخفية أو
ما يس��مى ( )METADATالتي يتم إرس��الها من األجهزة
الذكية مع كل صورة أو نص مرسل ال تكون ظاهرة بالنسبة
للمس��تخدم العادي سواء أكان مرس�لاً أو مستقبالً ولكن
األجه��زة األمنية الصديقة واملعادية قادرة عىل الوصول إىل
هذه املعلومات من خالل األجهزة ذات التقنية العالية .
تعت�بر وس��ائل التواص��ل االجتامع��ي يف الوق��ت الحارض
الوس��يلة الرئيسة للرتويج للش��ائعات وتوجيه الرأي العام
باتجاه��ات قد تك��ون ذات أثر إيج��ايب إذا كانت موجهة
من قبل القيادات الوطنية وقد تكون أيضا س��لبية ومخلة
بأم��ن الوط��ن وامن الق��وات املس��لحة إذا كانت موجهة
م��ن قبل املرتبصني بأمن الوط��ن  .أبرز مثال عىل ذلك هو
الدور الكبري الذي تم اس��تخدام موقع “ فيس��بوك “ له يف
جمهوري��ة مرص العربية ويف مختلف ال��دول العربية التي
تعرض��ت ملا يع��رف بالربيع العريب حيث كانت ش��بكات
التواص��ل االجتامع��ي ذات فاعلية فاقت فاعلية وس��ائل
اإلع�لام التقليدية  .تكمن الخطورة يف هذه الش��بكات يف
أنة م��ن الصعب جدا الس��يطرة عىل ما ين�شر فيها مهام
كانت األس��باب والوسائل املس��تخدمة  .ال يكمن الحل يف
وضع قوانني وترشيعات من ش��انها أن تقيد استخدام هذه
الوس��ائل بل يف مواكبة الحكوم��ات لهذا النوع من اإلعالم
وه��ذا فعال ما قامت ب��ه دولة اإلم��ارات العربية املتحدة
وبع��ض دول الخليج العريب التي تبن��ت هذا التوجه ليس
فقط عىل مس��توى الصحافة واملؤسسات اإلعالمية بل عىل
مستوى مسؤويل الدولة واملؤسسات الرسمية حيث قامت
باس��تخدام شبكات التواصل االجتامعي مام اوجد نوعاً من
التوازن بني مستخدمي الشبكات واملؤسسات الرسمية عىل
هذه الشبكات .
عىل الرغ��م من أن األجيال الحالية من منتس��بي القوات
املس��لحة هم من جيل الشباب الذين نشأوا عىل استخدام
وس��ائل التواص��ل االجتامع��ي منذ طفولته��م وهم عىل
درجة عالي��ة من الوعي واملعرفة به��ذه التطبيقات إال أن
التوعي��ة األمني��ة تبقى رضورية ألن املس��تجدات يف هذه
الوسائل كثرية جدا  .يجب أن يعلم الجندي واملدين العامل
يف القوات املس��لحة أنة مس��ؤول عن كل م��ا يقوم بنرشة
عىل وس��ائل التواصل من ص��ور أو معلومات أو غريها وأن
يع��ي أن هناك م��ن ينتظر مثل ه��ذه املعلومة أو الصورة
الستخدامها سلبا أو إيجابا
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غاز الكيمرتيل سالح التحكم فى الطبيـعـــــــــة وأخ

حتى ولو وصل االنسان إىل أعىل مراحل التقدم يف العلم فلن يصل
ولن يستطيع تغري يشء اليريده الله  ،ففي النهاية كل يشء مكتوب
ومقدر من قبل مالك امللك الله سبحانه وتعاىل ،وال يوجد ولن يوجد
من هو اعظم واقدر من الخالق سبحانه وتعاىل يعتربغاز الكيمرتيل
أحدث أسلحة الدمار الشامل حيث أنه يستخدم ألستقطاب الظواهر
الطبيعية كالربق والرعد والعواصف واألعاصري والزالزل بشكل
إصطناعي إضافة إىل ذلك بإمكان هذا الغاز نرش الجفاف والتصحر
وإيقاف هطول األمطار وإحداث األرضار البشعة باألماكن املستهدفة.
بقلـــــم /:املقدم
عبيـــــــــــد الكعبـــــــــي
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هذا الغاز عبارة عن مركبات كيامئية ميكن اطالقها
عيل أرتفاعات جوية محددة الستحداث ظواهر جوية
محددة وتختلف هذه الكيميائيات طبقا للظاهرة
الطبيعية املستهدفة  ،فمثال عندما يكون الغرض هو
“االستمطار” يتم استخدام خليط من أيوديد الفضة
عيل بريكلورات البوتاسيم حيث يتم ضخها مبارشة
فوق السحب فيثقل وزنها وال يستطيع الهواء حملها
وبالتايل تسقط األمطار .اضافة إىل ذلك تستخدم هذه
التقنية مع تغري املركبات الكيميائية فتؤدي إىل الجفاف
واملجاعات واالمراض واالعاصري والزالزل املدمره .وما أن
تطلق إحدى الطائرات غاز “الكيمرتيل” يف الهواء تخلق
انخفاض يف درجة الحرارة يف الجوحيث تصل إىل 7
درجات سيليسية وذلك بسبب حجب أشعة الشمس عن
األرض بواسطة مكونات هذه السحابة االصطناعية،كام
تنخفض الرطوبة الجوية إىل  30%بسبب امتصاصها مع
أكسيد األملونيوم ،متحوال إىل هيدروكسيد األملونيوم هذا
بجانب عمل الغبار الدقيق ألكسيد األملونيوم كمرآه
تعكس أشعة الشمس .ومن أهم نتائج ماذكر يف ما
سبق هو االنخفاض املفاجئ والرسيع يف درجات الحرارة
وإنكامش يف حجم كتل هوائية تغطي مساحات كبرية
تقدر مباليني الكيلومرتات مام يؤدي لتكوين منخفضات

ـة وأخطـــر ســــالح عرفتـــــة البشريــــــة
جوية مفاجئة يف طبقة الغالف الجوي “االسرتاتوسفري”
فتندفع إليها الرياح من أقرب منطقة ذات ضغط جوي
مرتفع  ،ثم من املنطقة التي تليها ويتسبب هذا الوضع
يف تغري االتجاهات املتوقعة للرياح يف هذه األوقات
املحددة من السنة فتهب يف إتجاهات مختلفة ،ويعقب
هذا اإلطالق إستمرار الحرارة املنخفضة والجفاف
لعدة أيام وخالل تلك الفرتة تفقد السامء لونها املعتاد
وتصبح أثناء النهار سامء ذات لون رمادي خفيف مييل
إىل اللون األبيض بدال من اللون األزرق ويف املساء تبدو
لون السحب االصطناعية بلون مييل إىل الرمادي الداكن
وهكذا تحدث تغريات غري مألوفة يف الطقس يف تلك
املناطق .مام ينتج عنها صواعق وبرق ورعد وجفاف
دون سقوط أي أمطار كام يصاحب ذلك انخفاضا واضحا
يف مدي الرؤية بسبب العوالق الكياموية للمكونات
الهابطة إىل األرض حيث تتخذ مظهرا شبيها بالشبورة.
يعترب هذا الغاز مفيد جدا إذا ما استخدم بطريقة ايجابية
يف “اإلستمطار” خصوصا يف املناطق القاحلة،إال أنه
ولألسففإن واشنطن أبت فيام يبدو أن تخدم البرشية
واستخدمت تلك التقنية يف األغراض االستعامرية ليصبح
الكيمرتيل أحدث أسلحة الدمار الشامل.
من األهداف الرئيسية.التحكم يف املناخ ألغراض عسكرية
والتي عادة ما يكون لها عواقب سلبية عىل السكان
والنظام البيئيبام يف ذلك االستخدام املشرتك لنظام
برنامج الشفق النشط عايل الرتدد ،وقد أجريت تجارب
أولية لهذا الغرض يف بعض واليات الواليات املتحدة يف
أعوام  1990وبهذا فإن من أهم أهداف سالح الجو
األمرييك يف الوقت الحايل هو مراقبة املناخ كام ذُكر
يف إحدى التقارير املناخ مثل القوة املضاعفة :سيُحكم
الطقس يف .2025

أهداف اقتصادية

أصبح باإلمكان زيادة غزارة األمطار وزيادة العواصف
الرعدية وموجات البحر مام يؤدي إىل زيادة نسبة
املحاصيل الزراعية وبالتايل زيادة الدخل االقتصادي يف
أي منطقة مستهدفة .
التحكم يف نسبة السكان سوى كان ذلك من خالل
مراقبة نسبة السكان أو بالتالعب بالعقل.
انتشار غاز الكيمرتيل عامل رئييس يف إضعاف الجهاز
املناعي لإلنسان إضافة إىل أنه ينشئ بيئة تساعد عىل
انتشار البكترييا والفريوسات .
ميكن رش الكيمرتيل عىل ارتفاع عال أو عىل ارتفاع
منخفض ،كام أن عدة طائرات تقوم بالرش وال تتبع
املمرات الجوية املدنية وتطري عىل ارتفاع  4000مرتا ً
 12000قدماً وهو ارتفاع غري كاف لظهور املسارات
الدخانية والتي تبدأ يف التشكل إال عىل ارتفاع  8000مرتا ً
 24000قدماً تقريبا.

تركيب الكيمرتيل

تم تحليل عينات من الهواءالتي جمعها عىل مستوى سطح
األرض بعد عمليات رش غاز الكيمرتيل ،وخلصت التحاليل
إىل أنه يتكون من املعادن الثقيلة مبا يف ذلك األملنيوم
والباريوم وأمالح مثل املغنيسيوم والكالسيوم وغريها من
العنارص مثل التيتانيوم و ألياف املكثور املجهريه.

تأثريات الكيمرتيل عىل الصحة
غاز الكيمرتيل له تأثريات خطرية وقوية عىل صحة
اإلنسان من هذه التأثريات:

ضيق يف التنفس.
وجود معدن األليمنيوم يف الكيمرتيل يسبب مرض
الزهامير.
التهابات حادة يف الحلق والجيوب األنفية التي تسبب
الصداع وتورم يف الغدد اللمفاوية.

أرضار بالقلب و الكبد.
التعرض لثاين بروميد اإليثلني يجعل األشخاص أكرث عرضة
لعوامل بيولوجية أخرى بسبب التهيج الشديدة يف الرئة.
أمراض أخرى كاملورجيل ونزميكن الذي ظهر مؤخرا
يف الواليات املتحدة والذي يهاجم جلد األنسان نتيجة
ظهور أللياف ملونه وملتوي .
من األمثلة عىل تأثري غاز الكيمرتيل إيران وإعصار جونو
لقد تم وبرسية تامة إطالق”الكيمرتيل”بواسطة علامء
الفضاء والطقس يف أمريكا فوق أجواء كوريا الشاملية
ونتيجة لذلك تحول الطقس هناك إىل طقس جاف وتم
إتالف محاصيل األرز والذي يعد ويعترب مدخل الغذاء
الرئييس لهم كام أدي ذلك إىل موت اآلالف من البرش
والكائنات الحية عموما شهريا ،هذا باإلضافة إىل أن
هذا السالح تم استخدامه أيضا يف منطقة “ تورا بورا”
بأفغانستان لتجفيفها ودفع السكان للهجرة .كام أطلقته
مؤسسة “ناسا” عام  1991فوق العراق قبل حرب الخليج
الثانية وقد طعم الجنود األمريكيون باللقاح الواقي من
امليكروب الذي ينترش مع “الكيمرتيل” ورغم ذلك فقد
عاد  47%منهم مصابني بامليكروب وأعلن حينها عن
إصابتهم مبرض غريب أطلق عليه “ “مرض الخليج”.
يعترب إعصار “جونو” من الكوارث الطبيعية األكرث دمارا
وتأثريا التي رضبت سلطنة عامن مؤخرا والذي شمل
مساحات كبرية وشاسعة ثم جنح إىل إيران ولكن بنصف
قوته ومن املأكد أنه هذه الكارثة كان سببها الرئييس هو
استخدام “الكيمرتيل” وقد قيل أنه الهدف الرئييس يف
تلك العملية هو أخريان وليس سلطنة عامن ولكن بسبب
بعض األخطاء يف العمليات الحسابية ترضرت سلطنة

عامن ،وقد قيل ايضا انه هذه العملية كانت صناعة
أمريكية ارسائيلية والتي مازلت قيد التطوير حتى .2025
قائال  ” :بكل تأكيد هو صناعة أمريكية وإرسائيلية ولكن
ليست سلطنة عامن هي املقصودة بهذا الدمار وإمنا
كان الهدف إيران ولكن بسبب خطأ بعض الحسابات
ـ فالتجارب لن تستقر قبل عام 2025 ـ تحول اإلعصار
إىل سلطنة عامن وعندما ذهب إىل إيران كانت قوته
التدمريية قد استنفدت”. 

مرص وأرساب الجراد
أرساب الجراد التي هاجمت مرص وشامل إفريقيا وشامل
البحر األحمر ومنطقة جنوب رشق آسيا فوق السعودية
واألردن يف أواخر عام 2004 كان السبب الرئيس فيها
هو غاز الكيمرتل وذلك بعد رش تلك املنطقة بزعم
خفض االحتباس الحرارى وتحول املسار الطبيعي للرياح
الحاملة ألرساب الجراد الصحراوي إيل اتجاه جديد متاما
يف هذا الوقت إىل الجزائر وليبيا ومرص واألردن وغريها
وبهذا مل تتم الرحلة الطبيعية ألرساب الجراد”.  الجراد
الذي دخل مرص كان يحمل اللون األحمر ،بينام كان
الجراد الذي يدخل مرص عىل طول تاريخها يحمل اللون
األصفر ،واختالف األلوان هنا جاء بسبب أن الجراد
األحمر هو الجراد ناقص النمو الجنيس وليك يكتمل النمو
الجنيس للجراد كان البد أن يسري يف رحلة طبيعية حتي
يتحول إىل اللون األصفر كام تعودنا أن نشاهده يف مرص
ولكن مع حدوث املنخفض الجوي الجديد ،اضطر الجراد
إىل تغيري رحلته دون أن يصل إىل النضج املطلوب”.
•إعداد كوادر خليجية عىل كيفية استخدام األكواد
والنامذج الرياضية الخاصة بانتشار امللوثات
اإلشعاعية سواء ىف الهواء أو املياه بالتنسيق
مع الهيئة العربية للطاقة الذرية وبعض الدول
العربية مثل جمهورية مرص العربية .
•استخدام النمذجة الرياضي ة �atmospheric dis
persion models
• والتي تستخدم لحساب معدل االنتشار الخاص
باإلشعاعات النووية.
•قياس معدل التعرض للكائنات البحرية القريبة
من بو شهر مع توزيع تلك املعلومات عىل الدول
املعنية .
•االهتامم بالقياسات الخاصة باألحوال الجوية
والتيارات املائية.
•االهتامم باستخدام النامذج الرياضية املدعمة
باألرقام والقياس وتوفري البيانات املطلوبة بغرض
الوصول إىل التقييم الجيد وتقليل ما يسمي
بحاالت الشك”“ uncertainty
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دراسات وبحوث

“إنرتنت األشياء”..
املفهـــــوم التقنــــــي ألسلــــــوب حيــــــاة جديـــــد
يتصل بك مسؤول الخدمة
يف وكالة سيارتك ويطلب
منك إحضار السيارة لعمل
الصيانة الالزمة لها يف
املوعد الذي تم تحديده
لك! وتسأله :من طلب
منك ذلك؟ فريد :سيارتك
هي التي طلبت ذلك ،ألنها
متصلة باإلنرتنت.
بقلم
العقيد /علي النقبي
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يتصل بك طبيبك أو قسم الطوارئ يف املستشفى الذي
تتعالج فيه ويقول لك :احرض إىل املستشفى حاالً أو
سرنسل لك سيارة إسعاف للمكان الذي أنت فيه اآلن!!
تسأله ملاذا؟ يقول :ألن مستوى ضغط دمك قد انخفظ
أو أن هناك احتامل انسداد يف رشايني قلبك !..تسأله :وما
أدراك بذلك؟ فريد عليك أن السويرة الطبية التي تضعها
يف يدك واملرتبطة باإلنرتنت هي أرسلت طلباً عاجالً
للمستشفى بحالتك الصحية وأرسلت موقعك الحايل!..
كل ذلك وأكرث سيكون متوفرا ً قريباً خالل الفرتة
القادمة ،إنها املفهوم التقني ألسلوب حياة جديد يطلق
عليه “إنرتنت األشياء – .”Internet of Things IoT

ما هي “إنرتنت األشياء”؟
عرف موقع “ويكيبيديا” مصطلح “إنرتنت األشياء”
بأنه “مصطلح برز حديثاً ،يُقصد به الجيل الجديد
من اإلنرتنت (الشبكة) الذي يتيح التفاهم بني األجهزة
املرتابطة مع بعضها (عرب بروتوكول اإلنرتنت) .وتشمل
هذه األجهزة واألدوات واملستشعرات والحساسات
وأدوات الذكاء االصطناعي املختلفة وغريها .ويتخطى
هذا التعريف املفهوم التقليدي وهو تواصل األشخاص
مع الحواسيب والهواتف الذكية عرب شبكة عاملية
واحدة ومن خالل بروتوكول اإلنرتنت التقليدي

املعروف .وما مييز إنرتنت األشياء أنها تتيح لإلنسان
التحرر من املكان ،أي أن الشخص يستطيع التحكم
يف األدوات دون الحاجة إىل الوجود يف مكان محدّد
للتعامل مع جهاز معني”.
ونستطيع أن نعرف “إنرتنت األشياء” بأنها جميع
األشياء أو املعدات مثل األجهزة الذكية والتي لديها
القدرة عىل االتصال بشبكة اإلنرتنت أو االتصال مع
بعضها البعض ولديها عنوان إلكرتوين ( )IPمحدد،
بحيث تقوم بتأدية وظائف جديدة بكفاءة وجودة
عالية ما كانت تؤديها يف السابق ،ومن أمثلتها الساعات
الذكية ،والنظارات الذكية ،واملنازل الذكية ،واألسلحة
الذكية ،والخوذة الذكية ،والبدلة العسكرية الذكية،
والهواتف الذكية ،واألدوات املنزلية املختلفة كالثالجة
والغسالة وأجهزة اإلنذار ومداخل العامرات وأجهزة
التكييف ،وتطول القامئة لتشمل كل يشء من األشياء
األخرى كالسلع واملنتجات املتوفرة عىل رفوف املحالت
التجارية..ألخ ،وحتى أن العلامء ذهبوا إىل أبعد من
ذلك فاعتربوا اإلنسان شيئاً من هذه األشياء إذا تم
زرع رقاقة صغرية يف جسمه تؤدي دور التواصل مع
شبكة اإلنرتنت وتعرف الشبكة بهذا الشخص وحركته
اليومية وحالته الصحية وتعليمه وعمله وحتى نومه
واستيقاظه وأكله ورشبه واتصاالته وهواياته..إلخ.

فوائد “إنرتنت األشياء” يف املجال العسكري
هناك فوائد ال حرص لها “إلنرتنت األشياء” عند
استخدامها يف املجال العسكري نذكر منها عىل سبيل
املثال:

البدلة العسكرية الذكية

املختلفة ،باإلضافة إلمكانية مشاركة املعلومات مع قائدي
الطائرات األخرى واملحطات األرضية وطائرات اإلنذار
املبكر ،وميكنه أيضاً توجيه األسلحة واستشعار األخطار
الجوية أو األرضية وتحديد مواقعها .ومثل هذه الخوذ
تحتوي عىل أالت تصوير تعمل باألشعة تحت الحمراء
مثبتة يف كل أنحاء الطائرة بحيث تسمح للطيار برؤية كل
ما يحيط بالطائرة كاشفة املخاطر من كل اتجاه باإلضافة
إىل أنها تراقب املؤرشات الحيوية لجسم الطيار مثل تدفق
األوكسجني ،ونبضات القلب ،والضغط وما شابه ذلك .أما
خوذة جندي املشاة فتكشف له املعلومات التي يحتاجها
واألخطار املحيطة به وهي متصلة بقيادة الوحدة ومبركز
العمليات باإلضافة التصالها بالبدلة العسكرية الذكية.

ومعالجتها ،وتحديد الجهة املستفيدة من هذه
املعلومات ،ويعتمد ذلك عىل تنفيذ االتصاالت بوساطة
شبكات الحواسيب املتطورة ،ودوائر شبكات املعلومات
املؤمنة ،وخطوط االتصال املشفرة ،ومتتاز هذه الشبكات
مبستوى عا ٍل من مقاومة اإلجراءات اإللكرتونية
املضادة ،وخاصة الفريوسات الحديثة املخربة لشبكات
الحواسيب ،وترتبط الشبكات املذكورة ببعضها لتصبح
شبكة واحدة ،تتميز بقدرتها عىل استيعاب كم هائل
من املعلومات وتبادلها.
وهناك أنظمة كثرية يف القوات املسلحة ميكن ربطها
“بإنرتنت األشياء” نذكر منها عىل سبيل املثال ال
الحرص أنظمة اإلمداد وأنظمة التزويد والنقل وأنظمة
العمليات والتسليح والتدريب..ألخ

مع التطوير الرسيع يف تقنيات الشبكات واألجهزة
اإللكرتونية مبا فيها التقنيات العسكرية ،يعمل األخصائيون
عىل تزويد املالبس العسكرية أثناء العمليات الحربية
بأجهزة استشعار مرتبطة باإلنرتنت قادرة عىل كشف أية
مؤرشات حيويّة سلبيّة للعسكري املقاتل يف امليدان ،بحيث
تكون هذه املستشعرات اإللكرتونية مرتبطة بالحاسوب
املركزي يف مركز العمليات الرئيس ،وهي تلبس
أثناء السالح الذيك
املعركة أو أثناء العمليات الخاصة ،وتقوم بتحديد موقع
العسكري يف كل دقيقة ،وحالته الصحية ،وإرسال رسائل السالح الذيك هو سالح يستخدم تقنيات متقدمة اس��تخدامات “انرتنت األش��ياء” يف املجال
تحذيرية للوحدة الطبية املتواجدة يف الرسية التابع لها تتضمن مجسات التقارب ،وقياس معدالت اإلطالق املدين
هذا العسكري يف حالة تعرضه ملوقف صحي طارئ ،وهذه ونسبة إمكانية إصابة الهدف ،ومقاييس النشاط يؤدي العدد املتزايد للسكان حول العامل إىل االستمرار
الرسائل تحتوي عىل معلومات هامة عن حالته تساعد البيولوجي ،ومقاييس لحالة الجو ،وإمكانية التعرف يف تطوير أنواع مختلفة من التكنولوجيا واستخدامها
الوحدة الطبية بتشخيص الحالة قبل تفاقم األزمة مثل عىل موجات الالسليك وتقنيات مجهرية وغريها الكثري يف الحياة اليومية ،فلقد غدا تطوير بنية تحتية جيدة
االرتفاع يف دقات القلب ،أو االرتفاع /االنخفاض يف الضغط من اإلمكانات التي تعمل عىل تحسني مستوى إصابة لإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت رضورة
أو السكر ،أو أن لديه نقص يف السوائل وهو بحاجه إىل الهدف ومستوى األمان أثناء استعامل السالح الناري ،رئيسة ملتابعة وإدارة ومساندة طيف واسع من املبادرات
الغذاء أو املاء أو السوائل األخرى قبل حدوث جفاف وهو مرتبط بشبكة اإلنرتنت العسكرية ،ويتم إرسال كل التي تم إطالقها من قبل مجتمعات محلية وإقليمية
يف الجسم .وعند اإلصابة يف ميدان املعركة تقوم البدلة تلك املعلومات إىل مراكز العمليات .فقد قدمت الوكالة بهدف االستمرار يف تطوير مدينة ناجحة متقدمة وفعالة،
العسكرية بإرسال رسائل عاجلة للرسية الطبية يف الخط الكندية للبحوث العسكرية بالتعاون مع الفرع الكندي بحيث يتيح للمدن النمو لتصبح مدناً عظيمة وسعيدة
األول أو الثاين ومثلها للكتيبة الطبية املوجودة يف قيادة لرشكة كولت مرشوعاً للرشاش النظامي التجزيئي وناجحة وصوالً إىل ما يعرف باملدينة الذكية .فيمكن بناء
اللواء بالحالة الحرجة للعسكري وكمية الدم التي فقدها الذيك والذي بدأ العمل بتصميمه منذ عام  2009يف مدن ذكية كامل ًة تدار بوساطة األنظمة الذكية واملرتبطة
أثناء اإلصابة ،ومعدل نبضات القلب وما إىل ذلك من إطار إنتاج منظومة ذكية من األسلحة الحديثة ،ومن “بإنرتنت األشياء” والتي البد من أن تصبح واقعاً ملموساً
املعلومات الهامة التي يحتاجها املسعف الطبي أو الطبيب أهم ميزات الرشاش الكندي الجديد إمكانية استخدام يف السنوات القريبة القادمة .يذكر أن الدورة الثالثة من
لتقويم حالة هذا العسكري قبل وصوله للمستشفى .أما ما يسمى باإللكرتونيات الذكية وهي أجهزة التسديد املنتدى العاملي إلنرتنت األشياء  2015والتي أقيمت يف
يف حالة موته فرتسل تقريرا ً مبكان اإلصابة ووقت الوفاة البرصية اإللكرتونية ومرسالت موضع الهدف التي ديب شهدت أكرث من  25عرضاً تقدميياً للعمالء حول دور
(تحدده عند توقف دقات القلب والتنفس) واملكان تستطيع إرسال املعلومات عن العدو إىل أفراد آخرين “إنرتنت األشياء” يف تغيري أعاملهم .فتجربة مدينة ديب
املوجود فيه حالياً .باإلضافة إىل أن هذه البدلة العسكرية وإىل القيادة .وعىل حد قول مصممي الرشاش فهو الذكية  -وهي تعد إحدى أكرث املدن الرقمية تطورا ً يف
تستطيع التحكم يف درجة حرارة الجسم تلقائياً وتتمتع يصلح لالستخدام يف ظروف املدينة والجبال واألدغال العامل -يف ربط قطاعات املواصالت والتعليم والرعاية
الصحية يف املدينة لتحقيق تجربة أفضل ملواطنيها.
مبناعة ضد الحريق أو املواد البيوكيميائية.
والصحراء واملناطق القطبية.
فقد قدم حي ديب للتصميم ،طيفاً واسعاً من الحلول
الخوذة الذكية
والتطبيقات الذكية القامئة عىل تقنيات “إنرتنت
املسلحة
القوات
يف
والسيطرة
القيادة
أنظمة
هناك أنواع كثرية من الخوذ التي يتم ارتداؤها أثناء
األشياء” ،مثل حلول اإلضاءة والطاقة النظيفة وكامريات
العمليات ولكن الخرباء يذكرون أن هناك نوعاً جديدا ً من تعتمد أنظمة القيادة والسيطرة الحديثة عىل الحاسوب املراقبة وأنظمة االستشعار البيئية لقياس مستوى ثاين
الخوذ ستظهر يف القريب العاجل وهي الخوذ الذكية ومنها يف تبويب وتصنيف وعرض كمية البيانات الهائلة املنتجة أكسيد الكربون والسيطرة عىل االنبعاثات .وتلعب تلك
خوذة الطيار الذكية وخوذة جندي املشاة الذكية وخوذة بوساطة املستشعرات املختلفة يف أجهزة وآليات القوات التطبيقات دورا ً هاماً يف جعل حي ديب للتصميم أحد أهم
قائد اآللية واملدرعة الذكية وخوذة قائد الدراجة الذكية ،املسلحة ،حتى ميكن اتخاذ القرارات بنا ًء عىل املتغريات مجاالت “إنرتنت األشياء” وحلول املدن الذكية واملرتابطة.
وكل هذه الخوذ متصلة بنظام اإلنرتنت ولها عنوان إلكرتوين الرسيعة يف املوقف القتايل ،وأحدث هذه األنظمة هي
محدد ( )IPمن خالله االتصال مبركز العمليات ومركز التي يطلق عليها أنظمة “القيادة والسيطرة
واالتصاالت تطبيقات “إنرتنت األشياء” يف املدن الذكية
املعلومات الفوري ،لتزويد صاحبها بجميع املعلومات التي والحاسوب واالستخبارات ” �C4I :Command, Con
يحتاجها مثل حالة الطقس والخرائط املختلفة إذا ارتدى  trol, Communication, Computer, Intelligenceاملنزل الذيك .ميكن إدارة املنزل الذيك “بإنرتنت
معها غطاء الوجه األمامي وكام هو الحال مع قائد الطائرة يعتمد املفهوم الجديد لهذه األنظمة عىل عدد من األشياء”والتحكم بكل األجهزة من ثالجة ،وتلفاز،
املقاتلة ،فجميع املعلومات التي يحتاجها الطيار الستكامل الشبكات لربط مراكز القيادة بعضها ببعض بغرض ومكيفات ،وحتى األبواب والنوافذ وأنت بعيد عنها آالف
مهمته مثل رسعة الطريان واالرتفاع وحتى أنظمة التحذير استقبال املعلومات االستطالعية من املصادر املختلفة ،الكيلومرتات عن طريق جهاز ذيك يتحكم بكل هذه
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دراسات وبحوث
األدوات ،أو يقوم بالتحكم بأنظمة األمن والسالمة وتشغيل
أوإيقاف أنظمة اإلنذار يف املنزل وتنبيه صاحب املنزل إىل
وجود دخان أو أول أكسيد الكربون داخل املنزل وكذلك
يقوم بطلب الرشطة أو الدفاع املدين يف حالة حدوث رسقة
أو حريق يف املنزل.
محطات توزيع الكهرباء واملياه يف املدن الذكية .تقوم
األنظمة املتصلة “بإنرتنت األشياء” بإدارة محطات الطاقة
واملياه وتوزيع الطاقة الكهربائية واملياه عىل املباين واملنازل
واملصانع بشكل آيل ،وتقوم مبراقبة ورصد أي عمليات
سحب غري قانونية تتم من خالل الشبكة ،باإلضافة إىل
التنبوء باألعطال قبل حدوثها وتعزيز كفاءة هذه املحطات
بشكل دائم ،باإلضافة إىل تحليل تدفقات ومنسوب املياه
وتخفيض الهدر.
إدارة املرور .مراقبة حركة املرور يف الشوارع والطرقات
عرب تحليل بيانات اجهزة االستشعار وتوفري املعلومات
للسائقني وحل االختناقات املرورية وتنظيم حركة السري.
السيارة الذكية .تساعد السيارات عىل تقليل استخدام
الوقود والحد من الحوادث والحد من ضغط السري
واالزدحام عىل الطرقات .علامً بأن هذه السيارة تشتغل
من تلقاء نفسها وتتواصل مع باب املرآب فيفتح تاركاً لها
املجال ليك تذهب إىل أقرب محطة بنزين وتتزود بالوقود
الكايف حسب الحاجة لذلك.
إدارة محطات الحافالت والقطارات .تدير شبكة
“إنرتنت األشياء” محطات الحافالت والقطارات وتوفر
معلومات دقيقة عن املواقع وطريق سري الحافالت
والقطارات والوقت املتوقع للوصول للمسافرين.
جودة الهواء واملياه .تقوم شبكة “إنرتنت األشياء”
مبراقبة جودة الهواء واملياه يف املدينة الذكية ومستوى
الصحة العامة للسكان.
إدارة األمن .مكافحة الجرمية ورصد أي تهديدات
محتملة لألمن العام والتي تستخدم الوسائط التقنية
املختلفة ،وتحذير الجهات املعنية.
الرعاية الصحية .تعترب مراقبة كبار السن واملرىض
من املزايا الهامة التي توفرها “انرتنت األشياء” كونها
تسمح للمريض باملكوث يف منزله لتتم مراقبته عن
بعد دون رضورة البقاء يف املستشفى ،فبمقدور هذه
التقنيات إلتقاط اإلشارات الحيوية للمريض مثل معدل
النبض والتعرق ونسبة األكسجني يف الدم وإرسالها
إىل املستشفى مام يساهم بتخفيض تكاليف الرعاية
الصحية مبقدار كبري.
معوقات استخدام “إنرتنت األشياء” يف الحياة اليومية
أمن الشبكة .أكرب معوق قد تواجه هذه الشبكة هو
أمن الشبكة ،فاالخرتاقات الحاصلة يف شبكة اإلنرتنت
أفقدت الثقة لدى الكثري من الناس والهيئات الحكومية
والخاصة استخدام “إنرتنت األشياء” بشكل كبري يف
حياتهم اليومية أو يف مجال األعامل ،فقد كشفت
األبحاث التي أجريت من قبل رشكة“  “�Telecoms In
 ”telligenceإن أمن املعلومات ال يزال العقبة الكربى
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أمام تطوير “إنرتنت األشياء” .فإمكانية اخرتاق نظام
هذه األشياء والعبث بها من طرف (الهاكر) سواء من
أجل التسلية أو من أجل أغراض اقتصادية واجتامعية
وحتى سياسية ،فهذه النقطة ال تزال غامضة إىل اآلن،
كيف ال وكل يوم تخرتق آالف أجهزة الحاسوب املركزية
والتي أصالً مىض عىل اخرتاعها وتطويرها عرشات
السنوات فام بالك بتقنية حديثة العهد.
البنية التحتية .تحتاج “إنرتنت األشياء” إىل بنى تحتية
متطورة والتي تفتقدها كثري من دول العامل ،فخطوط
االتصاالت الحديثة واملقاسم الرسيعة وأجهزة الحاسوب
املركزية املتطورة كل ذلك يعترب أساساً ال بديل عنه
لتطبيق تقنية “إنرتنت األشياء” يف هذه الدولة أو تلك،
ويعترب مساعدة مزودي خدمات االتصاالت يف هذه
البلدان دورا ً رئيساً يف دفع وتوجيه معايري االتصال
وتطبيق تقنية “إنرتنت األشياء” فيها.

مستقبل إنرتنت األشياء
سوف تغيرّ “إنرتنت األشياء” طريقة عملنا وحياتنا
وهواياتنا .من الصعب توقع املستقبل ولكن هناك
رسعان من استخدامنا “إلنرتنت األشياء”
أمران ي ّ
أ ّولهام املعايري املحدّدة للعمل البيني ،وثانيهام الركائز
رسع وتس ّهل عمليّة
األساسيّة إلنرتنت األشياء التي ت ّ
تحويل األفكار إىل حلول .فاملك ّونات املحدّدة واملو ّحدة
ستسمح للمط ّورين ور ّواد األعامل ببناء وظائف
يضيفونها عىل األجهزة والربمج ّيات العاملة واملعروفة،
من دون أن يضطروا إىل بناء الجهاز أو الربنامج من
رسع عمل ّية االبتكار وعمل ّية تحويل
جديد .وذلك سي ّ
األفكار إىل منتَجات.

م��ا املتوق��ع حدوث��ه يف مج��ال “إنرتن��ت
األشياء” يف املستقبل القريب؟
يف عام  2018نصف أماكن العمل ستكون مجهزة
بأجهزة إنرتنت األشياء.
سيصل عدد األشياء املتّصلة باإلنرتنت إىل  50مليار
ِ
وسرتسل هذه األخرية 44
جها ٍز بحلول عام ،2020
زيتابايت من البيانات التي تحتاج للتخزين والتحليل.
 328مليون منتج من نوعية إنرتنت األشياء سيكون
بالسوق بحلول عام .2020
يف عام  2020ستكون  100مليون ملبة متصلة
باإلنرتنت .وإذا اتصلت ملبات اإلنارة باإلنرتنت سيصل
توفري الكهرباء إىل  .80%القيمة املتوقعة الستخدامات
“إنرتنت األشياء” بحلول عام  2020فيبلغ  11.1تريلون
دوالر ،يف قطاع املنازل واملدن الذكية والنقل والخدمات
املخصصة لألفراد ومواقع العمل والتجزئة باإلضافة إىل
املصانع واملكاتب.
يف عام  2022من املمكن أن يحتوي البيت الواحد عىل
 500منتج من األجهزة الذكية .وما يقرب من  72%من
ماليك البيوت سيقومون برتكيب أجهزة إنرتنت األشياء
لتحكم بها عن بعد.
عام  2025كل سيارة متصلة باإلنرتنت .توقعت مجلة
“فوربس” االقتصادية أن السيارات يف عام  2025ستكون
متصلة اتصاالً كامالً باإلنرتنت وقادرة عىل تنزيل جدول
مواعيد اجتامعات سائقها باستمرار من االنرتنت ،ومن
ثم تقود ذاتها إىل أماكن االجتامعات ،وقد ترسل إشارات
للطرف اآلخر يف حالة أنها قابلت أزمة سري وتأخرت عن
املوعد وما إىل ذلك املهام اليومية للاملك

أمريكا ترامب...قلق وترقب حول
العامل!
مل يصل مس��توى عدم اليقني والتشكيك بتوجهات وبسياسات إدارة أمريكية قادمة إىل البيت األبيض-واملتمثلة
بإدارة الرئيس دونالد ترامب-لهذا املستوى من عدم اليقني والتشكيك مبقارباتها وتعاطيها مع األزمات والسياسة
الخارجية والحروب التي تخوضها أمريكا حول العامل .خاصة منذ تدشني إدارة بوش االبن لحروب أمريكا الثالثة بعد
اعتداءات  11س��بتمرب  2001يف الواليات املتحدة،والحرب عىل اإلرهاب وما يتخللها من الحرب عىل أفغانس��تان
والعراق-والحقاً توس��يع إدارة الرئيس أوباما الحرب ضد تنظيم داعش يف س��وريا والعراق-بعد إعالن الخالفة من
ووسع الرئيس أوباما حروب وتدخالت أمريكا بشن هجامت عىل التنظيامت اإلرهابية بطائرات
املوصل يف العراقّ .
بدون طيار يف اليمن وليبيا والصومال .وهكذا وصل عدد الدول التي تستهدفها حرب أمريكا عىل اإلرهاب-لسبعة
دول عربية وإسالمية-لتشمل حروب وتدخل أمريكا:العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال باإلضافة ألفغانستان
وباكستان.
مصدر عدم اليقني والتش��كيك مبقاربات وما س��تقوم به إدارة ترامب تجاه تلك الحروب والعمليات
العس��كرية وخاصة عملية"العزمية الدامئة"حرب امريكا منذ أغس��طس  2014يف العراق والحقا يف س��وريا معركة
املوص��ل القامئة والرقة يف س��وريا التي يتم التحض�ير لها-هو عدم القدرة عىل التعرف عىل ما س��يقوم أو ما لن
يقوم به ترامب الرئيس والقائد األعىل للقوات املسلحة .من يريد أن يحلل أو يفكك لغز وشيفرة ترامب ويتوقع
سياس��اته-يعول عىل ترصيحات ومواقف املرش��ح ترامب يف حملته االنتخابية ومواقفه تجاه السياس��ة الخارجية
واألمنية والحروب ورفضه أن تلعب الواليات املتحدة دورا يف بناء الدول وتأهيلها بعد نهاية الحروب فيام يُعرف
ب"" Nation Building.وس��بب عدم اليقني والتش��كيك بسياس��ات ترامب هو أنه رجل يأيت من خلفية رجل
األعامل-ومن خارج املؤسس��ة السياس��ية ما يخالف خلفية جميع الرؤوساء األمريكيني يف العقود األخرية .ومبا أنه
مل يتس��لم أي منصب عىل مس��توى الوالية أو املستوى الفيدرايل-ومل يتشكل لديه أي مواقف أو أراء معلنة حول
القضايا األمنية والخارجية والدفاعية-باس��تثناء ما س��معه منه األمريكيون واملراقبون وقادة الدول حول العامل يف
الحملة االنتخابية-ولذلك تبقى سياساته محل تساؤالت محقة .ما يثري القلق والرتقب.
كان الرئيس بوش االبن الذي ش��ن ثالث حروب عىل اإلرهاب وأفغانستان والعراق-يفاخر أنه"رئيس
ح��رب".وورث الرئيس أوباما-وعىل مدى مثانية أعوام حروب ب��وش الثالثة،واملفارقة أن الرئيس أوباما الذي كان
يكرر"انن��ي اُنتخبت إلنهاء الحروب وليس لبدء حروب جديدة"،أضاف لحروب بوش حروب جديدة يف س��وريا
واليم��ن وليبيا والصومال .وتوس��ع أكرث من أي رئيس آخر يف اس��تخدام الطائرات بدون طي��ار .واغتال بن الدن
وقي��ادات القاعدة وطالبان .واليوم هناك قوات أمريكية مختلفة األعداد أرس��لها أوباما،تُقدر باآلالف يف العراق
وباملئات يف سوريا .وال يزال آالف الجنود األمريكيني يف أفغانستان.
والتس��اؤالت الت��ي يطرحه��ا الكثريون-وببقاء أم�يركا يف حالة حرب وحضور عس��كري واالنخراط يف
الح��رب ع�لى اإلرهاب التي تتوس��ع وتعهد ترامب يف حملت��ه االنتخابية بإلحاق هزمية س��احقة بتنظيم داعش
وإخفائ��ه لخطط هزمية التنظيم ومواجهة"التطرف اإلرهايب اإلسالمي".ومبش��اركة الق��وات األمريكية بفريق كبري
من املستش��ارين العس��كريني يف معركة املوصل .والحضور العس��كري واالس��تعدادات ملعركة الرقة يف سوريا-ما
هي سياس��ات ومقاربات ترامب .كمرش��ح أعلن ترامب عن مواقف متشددة ضد تنظيم داعش بزيادة التصعيد
العس��كري .وأنه"يعلم كيف يتعامل مع داعش وهزمية التنظيم أكرث من الجرناالت!"ورفض تقديم خطط هزمية
تنظيم داعش .وطالب بالتقارب والتنس��يق أكرث مع روس��يا وإقامة عالقة أوثق مع مرص .وعدم تقديم أس��لحة
نوعية للمعارضة الس��ورية املس��لحة .ورمبا يعلن بعد تسلمه الرئاسة عن رفض اس��قاط نظام األسد"الرشيك يف
الحرب عىل اإلرهاب!"
ولك��ن يبق��ى اللغز األك�بر يف إدارة ترام��ب القادمة هو ومن خ�لال تعيينات��ه يف املناصب األمنية
واالس��تخبارية والعس��كرية هو-ماذا عن االتفاق النووي مع إيران؟خاصة وأن مستش��ار األمن الوطني الجرنال
املتقاع��د مايكل فلني ومرش��ح ترامب ملنص��ب مدير االس��تخبارات املركزية ()CIAماي��كل بومبيو،من الصقور
واملطالبني يف أس��وأ األحوال بإلغاء االتفاق النووي ويف أحس��نها ادخال تعديالت والتش��دد أكرث يف تطبيق بنوده
ووصف إيران بأنها"الدولة األوىل الراعية لإلرهاب يف العامل".كام أن هناك تناقضا واضحا يف إس�تراتيجية ومقاربة
ترامب إليران .فمن جهة يتشدد ضد إيران ودعمها لإلرهاب .ومن جهة ثانية يدعم املواقف الروسية وال ميانع يف
التعاون مع األسد يف الحرب عىل داعش-وروسيا واألسد هام حليفا إيران التي تلعب دور حيوي ورئييس يف دعم
األسد وفيام ما تروجه وتسوقه كرشيك أسايس يف الحرب عىل تنظيم داعش ومحاربة اإلرهاب يف سوريا والعراق
ويف أي مكان آخر توجد فيه منظامت إرهابية!
وما يعقد املشهد أكرث السؤال الكبري-هل سيختلف ترامب املرشح عن ترامب الرئيس؟سنتتابع ونرى!

(جيولبوتيك)

أ.د .عبد اهلل خليفة الشايجي
أستاذ العلوم السياسية
جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج
واشنطن
الواليات املتحدة األمريكية
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املروحية  H225Mتسجل مستوى متميزًا جديدًا

تم إثبات موثوقية مروحية H225M
من خالل تجربتها يف األحواالل قتالية
ويف مناطق األزمات ،مثل لبنان
وأفغانستان وتشاد وساحل العاج
وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال
ومايل ،مع دعمها أيضاً للعمليات يف
ليبيا بقيادة حلف الناتو .وتعتمد دول
مثل فرنسا والربازيل واملكسيك وماليزيا
وإندونيسيا وتايلند عىل مروحية
 H225Mيف تقديم اإلسناد ألشد املهام
صعوبة ومشقة.
118
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تتف��وق  H225Mيف مجموع��ة واس��عة م��ن امله��ام  Spheriflexبانخف��اض مس��توى االهت��زاز ،كام تس��مح
العس��كرية ،مث��ل العملي��ات الخاصة ،وعملي��ات البحث املجموع��ات امليكانيكي��ة يف تصمي��م املروح��ة املعياري
واإلنق��اذ القتالي��ة ،والنق��ل التكتييك ،وعملي��ات اإلخالء بس��هولة الصيانة ،وبقدرة عالية عىل املناورة .وتتميز أيضاً
الطبي وإخالء املصابني ،عالوة عىل مهام الخدمات العامة ،بقمرة القي��ادة الزجاجية وإلكرتوني��ات الطريان املتطورة
مث��ل البحث واإلنقاذ ومكافح��ة الحرائق وحامية مناطق تقنياً ،وبنظام تحكم آيل متقدم بالطريان.
اقتصادية حرصية.
كانت مروحي��ة  H225Mمن  Airbus Helicoptersعميل جديد ملروحية H225M
فيام سبق تس��مى  ،EC725وهي تعمل من السفن ومن من جانبه ق��ال جويلوم فوري ،الرئي��س التنفيذي لرشكة
الرب ،حت��ى يف الظ��روف الش��ديدة ال�برودة واملتجمدة ، Airbus Helicopters ،بعد توقيع عقد مع وزارة الدفاع
وتتمتع بالقدرات املالمئة لكافة أحوال الطقس ،وذلك من الس��نغافورية لالس��تحواذ عىل مروحيات النقل املتوسطة
خالل قدرات رؤية ليلية متطورة .ويتم متديد مدى طريان " :the H225M - Medium Lift Helicoptersيرشفن��ا
املروحي��ة البالغ  700ميل من خالل إعادة التزود بالوقود كثريا ً اختيار سنغافورة  H225Mمروحية النقل املتوسطة
الت��ي يتم القيام بها أثناء الطريان املبارش نحو األمام وأثناء له��ا ،فق��د أدت مروحي��ة  Super Pumaخدم��ة جيدة
لس��نغافورة عىل مدى الثالثني عاماً األخرية ،وسوف يؤدي
التحويم.
واملروحي��ة  H225Mمزودة مبحرك�ين مولدين للطاقة إضاف��ة مروحية  H225Mإىل أس��طول الق��وات الجوية
م��ن أح��دث تصميم م��ن ط��راز  Turbomeca Makilaالس��نغافورية خط��وة يف تطوير الق��درات ،وذلك بفضل
 ،2A1وتتميز مروحتها ذات الش��فرات الخمس من طراز منصة حديثة للغاية ومتنوع��ة الوظائف ومجربة ،ميكنها

متط��ورة وبأنظمة اتصال مدمجة ،حيث تس��هم األنظمة
يف خف��ض ع��دد الطاق��م ،مع تعزي��ز القدرة ع�لى أداء
املهام وتوفري مزيد من الس�لامة ،مام ميكّن الطيارين من
الحصول عىل بيانات مالحية وقيادية.

تعزيز السالمة

أداء أصعب املهام التي تنطوي عىل تحديات".
أض��ف إىل ذل��ك أنه تم تس��ليم أكرث م��ن  500طائرة
منه��ا يف جميع أنحاء العامل ،وتعترب س��نغافورة آخر دولة
تطلب مروحية  ،H225Mبعد فرنسا والربازيل واملكسيك
وماليزيا وإندونيسيا وتايلند والكويت.

القدرات املهامية

إن مه��ام العملي��ات الخاصة ،ومه��ام البح��ث واإلنقاذ
واس�ترداد األف��راد ،تتطلب حس��ن األداء ودق��ة املالحة،
والق��درة ع�لى البق��اء ،وق��د أثبتت مروحي��ة H225M
موثوقيتها يف ذلك كله.
تقوم القوات الفرنس��ية بتش��غيل املروحية بنجاح يف
أقىس البيئات.
وهذه الطائرة عىل اس��تعداد للتشغيل بنجاح يف سائر
البيئات ،مبا يف ذلك ح��االت التجمد الجليدي ،أو البيئات
الرملية والبحرية .وهي ذات مدى متميز ،حيث يصل إىل
 700مي��ل مالحي من دون إعادة ت��زود بالوقود ،وتتوافر

فيها إمكانية التزود بالوقود جوا ً ،وأثناء التحويم يف الجو،
وفيها كبينة متنوعة االس��تخدامات ،كام تتوافر لها أنظمة
اسرتداد لألفراد سهلة ورسيعة.
كذلك يس��مح لها نظام التوصيل والتش��غيل لألسلحة
بتحويل طائرة اعتيادية إىل مروحية هجومية خفيفة.
كام تم تصميم مروحي��ة  H225Mبحيث تتطابق مع
أحدث تعديالت . CS 29
وبفض��ل املحركني املزودين بعم��ود دوار توربيني من
ط��راز FADEC, the TURBOMECA MAKILA
 2A1تتمت��ع املروحي��ة مبزي��د م��ن القوة .كام تس��هم
مروحتها الخامس��ية الش��فرات من طراز  ،Spheriflexيف
التخفيف من مس��توى االهتزاز بدرجة اس��تثنائية .ويبني
املؤرش الحدي األول  The First Limit Indicatorالقدرة
املتاحة يف أي حال من األح��وال ،وكذلك هامش القوة يف
األوض��اع التي تكون فيها جميع املحركات ش��غالة ،وتلك
التي يكون فيها أحد املحركات غري شغال.
وقد ت��م تجهيز املروحية  H225Mبإلكرتونيات طريان

تم تجهيز املروحية  H225Mبإلكرتونيات طريان متطورة
وبأنظمة اتصال مدمجة ،حيث تس��هم األنظمة يف خفض
عدد الطاقم ،مع تعزيز القدرة عىل أداء املهام وتوفري مزيد
من الس�لامة .وقد أدمجت رشكة Airbus Helicopters
مظاه��ر تقدم مهمة من حي��ث الواجهة البينية بني اآللة
واإلنس��ان ،لضامن حص��ول الطيار عىل أه��م املعلومات
املتعلق��ة بعملية صن��ع القرار األكرث فاعلي��ة .وتتوافر يف
متن��اول طاقم الطريان كافة بيان��ات املالحة والقيادة من
أجهزة الطريان اإللكرتونية املوجودة يف القمرة الزجاجية،
مبا يف ذل��ك نظام التحكم الثنايئ الرقم��ي مبحركيّ ْ العمود
الدوار التوربيني.
يوفر الطي��ار اآليل امل��زدوج الرباعي املحاور الش��هري
 4-axis, dual-duplex autopilotم��ن رشك��ة Airbus
 Helicoptersالدقة والثبات ،وميكّن من الطريان يف مناذج
البح��ث واإلنقاذ ،وكذلك األس��اليب اآللية تجاه إجراءات
قواعد الطريان باألجهزة.
توجد احتياطات غري مسبوقة يف األجهزة الرئيسية عىل
منت الطائرة من أجل الحفاظ عىل األداء الوظيفي الكامل،
مب��ا يف ذلك نظ��ام التحكم اآليل امل��زدوج ،ونظام التحكم
الرقم��ي الكامل باملحركني ،مع نظام احتياطي ،وخمس��ة
أجهزة طريان إلكرتونية مزودة بشاش��ة  ،LCDوشاش��تي
مراقبة للطائرة ،عالوة عىل مزايا أخرى.
تم تصميم مروحية  H225Mباستخدام إرث عسكري
مثْبت بالتجربة من الطائرات العمودية  Pumaو Super
 Pumaم��ن  ،Airbus Helicoptersم��ع وج��ود هدف
من��ذ البداية متثل يف ق��درة املروحية ع�لى البقاء ،حيث
تم تدعيم هيكلها بأطر هيكلية رئيس��ية معززة ،ومجهزة
بنظام هبوط عايل االمتص��اص للطاقة ،مع خزانات وقود
محكمة العزل وقادرة عىل تحمل الصدمات.
يتم توفري حامية قمرة الطيار بواس��طة مقاعد الطاقم
املصفحة واملمتصة للطاق��ة ،يف حني ميكن تجهيز الكبينة
بتصفي��ح مدرع يف األرضيات والج��دران ،أو يتم تجهيزها
بس��جاد مصف��ح ،بينام يس��هم تركيب ش��فرات املروحة
املتع��دد الصنادي��ق يف تحس�ين مقاومتها آلث��ار طلقات
الرصاص.
ومام يس��اعد عىل س�لامة الطائرة  H225Mوبقائها:
جهاز اس��تقبال إنذارات الرادار ،ونظام اإلنذار من اقرتاب
الصواريخ ،وموزع التشويش عىل الرادارات .وميكن تزويد
عوادم املحركات بكوابح األشعة تحت الحمراء ،مع توافر
حامية م��ن الرمال والجلي��د من خ�لال تصميم فتحات
الدخول ومصفيات ميكن تركيبها•
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املواصفات الفنية
الطاقم :اثنان
عدد ركاب 29 :جندي
قطر املحرك الرئييس16.2M :
الطول 19.5 :م
اإلرتفاع 4.6 :م
الوزن فارغة 5330 :كلغ
الوزن اإلجاميل 11000 :كجم
أقىص وزن لإلقالع 11200 :كجم

رضبة قوية

تتمي��ز مروحي��ة  H225Mبالق��درة ع�لى "الرضبات"
الهجومية القوية عندما تدعو الحاجة إليها ،فهي جاهزة
لكل يشء ،من مهام الخط األول إىل اإلس��ناد اللوجس��تي
الحرج .ويش��مل التسلح الفعال مدفعاً رشاشاً عيار 7.62
مم يف نواف��ذ الكبينة األمامية ،إىل جانب حواضن مدافع
 180طلقة عيار  20م��م ،ومنصات إطالق صواريخ تضم
 19سبطانة عيار  2.75بوصة.
وتض��م إلكرتونيات طريان املهام نظ��ام إدارة للطريان
ينطوي ع�لى وضعيات املالحة والبح��ث واإلنقاذ بنظام
دوبل��ر ونظام جي يب إس وعرب األق�مار الصناعية ،عالوة
عىل خريطة رقمية للتحرك ،ونظام محدد مواقع شخيص،
ومكرب للصوت ،ومصباح للبحث ،وغري ذلك.
وق��د راعت رشك��ة  Airbus Helicoptersيف تصميم
 H225Mإمكانية صيانتها سواء يف قاعدتها األساسية أو يف
املناطق البعيدة .فمحركا TURBOMECA MAKILA
 2A1يتصف��ان بالتصميم املعياري الذي تس��هل صيانته،
كام يس��هل ضبط رأس املروحة الرئيس��ية م��ن األلياف
الزجاجية طراز  .Spheriflexويضم هيكل الطائرة درجة
موصل��ة إىل املحرك�ين ،كام تم توفري معلوم��ات الصيانة
الش��املة من خالل نظام مراقبة االس��تخدامات الصحية
.HUMS
إن ق��درة الحمولة العالية وس��هولة دخول الكبينة يف
مروحي��ة  ، H225Mإضافة إىل الرسع��ة الثابتة العالية،
وبعد املدى ،يجعل هذه الطائرة مروحية النقل التكتييك
املثىل لألفراد والشحنات.
وفي�ما يتعلق مبه��ام نقل الش��حنات ،تتس��ع أرضية
الكبين��ة العالي��ة الكثافة يف مروحي��ة  H225Mلحمولة
داخلية كبرية ،بينام تبلغ س��عة الحمولة الخارجية 4,750
كغ.
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البحث واإلنقاذ

تتطل��ب مهام البح��ث واإلنقاذ مروحي��ة رسيعة وعالية
األداء ،وق��ادرة عىل العم��ل يف جميع األح��وال الجوية.
وباعتب��ار أن مروحي��ة  H225Mق��ادرة ع�لى اإلقالع يف
غضون أقل م��ن خمس دقائق ،يتب��ع ذلك رسعة طريان
عالي��ة ،فإنها تص��ل إىل مرسح العملي��ات برسعة ،وهي
جاه��زة للع��ودة برسع��ة إىل القاعدة بعد إمت��ام تنفيذ
املهمة.
ونظ��را ً النخفاض مس��تويات االهتزاز ف��إن املروحية
توف��ر بيئة ممت��ازة للطاقم وال��ركاب ،وه��ذا أمر مهم
للرتكيز واالستعداد للمهام ،مع التقليل من إجهاد الهيكل
واملعدات.
ومن املمكن توسعة نطاق العمل البالغ أكرث من 300
ميل بحري ،وذلك من خالل إع��ادة التزود بالوقود أثناء
الط�يران أو التحويم ،مام يحقق امل��دى املطلوب للمهام
البعيدة املدى أو أثناء عمليات البحث واإلنقاذ الطويلة.
أضف إىل ذلك القدرة العالية عىل الحمولة ،وس��هولة
دخ��ول الكبينة ،إىل جانب الرسع��ة العالية أثناء الرحلة،
واملدى البعيد ،والرش��اقة أثناء الطريان ،مام يجعل هذه
الطائ��رة مالمئ��ة ملهام اإلخ�لاء الطبي وإخ�لاء املصابني،
وميك��ن تركيب ما يصل إىل  11نقالة وخمس��ة مرافقني،
وهن��اك إمكانية أخرى لنقل وحدتني طبيتني مس��تقلتني
ذاتياً مع املرافقني.

حلول الخدمات

إس��هاماً من رشكة  Airbus Helicoptersيف تعزيز توافر
املروحي��ات ،وضع��ت تحت ت�صرف رشكات التش��غيل
دعامً قوياً عرب العامل ،واختيارا ً واس��عاً للخدمات التي تم
تفصيلها حسب معطيات تجربة العمالء امليدانية.
ويش��مل عرض إدارة املواد ثالثة برامج هيHCare :

( Easyخدمات حس��ب الكتال��وك) ،و HCare Smart
(برامج تعاقدية بالس��اعة) ،و ( HCare Infiniteالدعم
الكامل).
وتعمل ش��بكة التوزيع العاملية للرشك��ة ،املؤلفة من
منص��ات لوجس��تية ،ومخزونات إقليمي��ة ومحلية ،عىل
ض�مان عمليات توريد تتميز بالكف��اءة وفاعلية التكلفة
االقتصادية يف كافة األماكن واألوقات.
وتقوم مراك��ز العمالء ب��إدارة عالق��ات العمالء عىل
أساس يومي ،وتستجيب ألي طلبات للمشغلني حرصاً عىل
حصول العمالء عىل املنفعة الكاملة.
ويقوم فري��ق  Airbus Helicoptersاملؤلف من أكرث
م��ن  150مندوباً فنياً مؤه�لاً بتقديم املس��اعدة الفنية
يف املوق��ع ،وبالتدريب يف موقع العم��ل للفنيني التابعني
لرشكات التشغيل عىل عمليات الصيانة من الدرجة األوىل.

مراكز التدريب

لتحس�ين عمليات الطريان والصيانة تقوم رشكة Airbus
 Helicoptersبتوف�ير مراك��ز تدري��ب محلي��ة مزودة
بوسائل متطورة تقنياً ،مثل مشبهات الطريان الكاملة ،أو
مالحة الطريان.
أضف إىل ذلك أنه ميكن تعزيز كفاءة الطيارين ضمن
بيئات طريان ،وذلك بفضل مرافق��ة الطيارين والدورات
التش��غيلية العملياتية عىل املهام الت��ي يتم تنفيذها يف
املوقع.
وتفت��ح رشك��ة  Airbus Helicoptersم��ن خ�لال
خدماتها املرتابطة س��بيالً جديدة للتفاع��ل مع عمالئها،
وتس��هم مثل هذه الحلول يف متهي��د الطريق أمام تبادل
أرسع وأسهل للبيانات بني مصنعي املروحيات ومشغليها.
ويس��هم ه��ذا التب��ادل باس��تمرار يف تحس�ين دعم
املروحيات وأدائها•

"ترامب" وهاجس الزعامة األمريكية
فرضت الواليات املتحدة منطقها وقطبيتها عىل الشؤون والقضايا الدولية منذ بداية التسعينيات من القرن املايض؛
وقد سعت إىل ذلك بعد حالة الفراغ االسرتاتيجي التي خلفها رحيل االتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلني؛ بعد
زج بالعامل يف الكثري من األزمات؛ التي كادت
زهاء نصف قرن من االستقطاب الثنايئ والرصاع اإلديولوجي الذي ّ
تزج بالعامل يف مواجهات خطرة..؛ مستثمرة يف ذلك الكثري من املقومات االقتصادية والدبلوماسية والعسكرية..
أن ّ
التي مل تجتمع لغريها من القوى الدولية الكربى..
حقيقة أن تكريس القطبية األحادية يف هذه املرحلة املفصلية من تاريخ العالقات الدولية؛ أسهمت فيه الكثري
من العوامل؛ يف عالقة ذلك بتو ّجه الواليات املتحدة إىل فرض زعامتها من جانب واحد؛ فيام مل تطرح القوى
الدولية الكربى التي كانت مرشحة ليك تلعب أدوارا طالئعية بعد الحرب الباردة؛ أي بديل يف هذا الخصوص،
فاليابان مل يستطع التخلص من مشاكله االقتصادية واملالية املتنامية ،ومل يتمكن بعد من طرح تص ّور واضح املعامل
بصدد رؤيته للمحيط الدويل وقضاياه الحيوية.
ورغم املكتسبات االقتصادية التي حقّقها االتحاد األوريب يف العقود األخرية؛ فإنه مل ينسلخ عن التبعية للواليات
املتحدة األمريكية عسكريا واقتصاديا وبصدد تدبري العديد ممن القضايا الدولية الراهنة؛ كام أنه مل يفلح يف
صياغة سياسة خارجية مو ّحدة؛ وهو ما عكسه التباين بصدد التعاطي مع املشكالت املالية التي لحقت العديد
من الدول األعضاء؛ إضافة إىل عدم القدرة عىل بلورة سياسة موحدة وب ّناءة إزاء قضايا الهجرة واللجوء التي
طرحت بحدّ ة يف السنوات األخرية ..فيام بدأ الرشخ يصيب هيكل االتحاد مع قرار بريطانيا القايض باالنسحاب
منه يف اآلونة األخرية..
ومن جهتها؛ انشغلت روسيا لسنوات عديدة باإلشكاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتامعية التي
متخضت عن تفكك االتحاد السوفييتي؛ حيث تعايشت يف كثري من األحيان مع التوجهات األمريكية بصدد مختلف
األزمات والقضايا الدولية واإلقليمية ..قبل أن تعود بشكل محتشم إىل الساحة الدولية عرب بوابة بعض األزمات
الدولية يف الفرتة األخرية؛كام هو األمر باألزمة السورية..
أما فيام يتعلق بالصني؛ فقد ظلت منشغلة مبجموعة من األولويات الداخلية يف عالقتها باسرتجاع بعض األقاليم
وتحقيق التنمية الداخلية ،ورغم توجهاتها الحثيثة نحو تعزيز مكانتها االقتصادية عىل الصعيد الدويل؛ إال أن طرح
قطبيتها كفاعل سيايس دويل؛مل يتبلور بعد بشكل واضح..
مل تخل أجواء حملة االنتخابات الرئاسية األمريكية األخرية من شعارات ووعود تعكس هاجس تعزيز املكانة
الدولية ألمريكا ،وهو ما عرب عنه املرشح الجمهوري "دونالد ترامب" بإعادة االعتبار والهيبة ألمريكا ..حيث طرح
تجسد يف مجملها تكريسا ملفهوم واسع وشمويل لألمن القومي األمرييك
يف هذا اإلطار؛ مجموعة من الشعارات؛ ّ
املتجاوز للحدود..؛ وميال نحو تأبيد الزعامة الدولية يف مواجهة التمدّ د االقتصادي للصني والتحركات الروسية
اإلقليمية األخرية..
إن السعي لتحقيق هذه األهداف االسرتاتيجية التي بدت معاملها منذ بداية التسعينيات من القرن املايض ال
يطرح إشكاالت بقدر ما تثريها اآلليات والسبل التي طرحها "ترامب" عىل سبيل تحقيق هذه األهداف؛ والتي
جاءت مثرية وخلفت الكثري من الجدل واملخاوف (بناء جدار عازل عىل الحدود مع املكسيك للحيلولة دون
ترسب املهاجرين غري الرسيني؛ وطرد ما يربو من  11مليون مهاجر رسي بالبالد؛ ورفض دخول املسلمني إىل البالد؛
والدعوة إلعادة التفاوض بصدد االتفاقيات التجارية العاملية.)..
حل ملعضلة الهجرة السرّ ية؛ وحسم األزمات الدولية
إن مكافحة اإلرهاب وصدّ الجامعات املتط ّرفة؛ وإيجاد ّ
الكربى ..والتي أثارها الرئيس األمرييك الحايل يف حملته االنتخابية؛ كلها رهانات دولية ملحة يف عامل اليوم؛ تتطلب
بلورة مداخل مرشوعة وناجعة لرتجمتها ميدانيا يف إطار من التعاون والتشاور الدوليني؛ أما ال ّزج بالسياسة
الخارجية األمريكية يف قرارات انفعالية وغري محسوبة العواقب؛ فسيفرز حتام نتائج عكسية؛ ويك ّرس صورة قامتة
عن "النظام الدويل" الذي تقوده أمريكا•

بقلم:
د .إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية يف
جامعة القاضي عياض؛
مراكش
drisslagrini@yahoo.fr
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تقنيات

جيش الشبح ينضم للخدمة

روسيا تصنع دمى طائرات ودبابات ومنصات صواريخ خلداع الغرب
األساطيل العسكرية تتقادم وامليزانيات العسكرية تتقلص والتهديدات تتزايد والجيوش يف مختلف
أنحاء العامل تبحث عن حل لهذه املعضلة للحفاظ عىل قوتها العسكرية ،ليس فقط لكسب الحرب،
وإمنا أيضا لردع العدو وتحقيق السالم.
إعداد:جورج فهمي

يبدو أن الجيش الرويس قد عرث عىل حل لهذه املعضلة
عرب ما يعرف باس��م الجيش الشبح ،وهو جيش كامل
بجنوده ومعداته وأس��لحته ،ولكنه جيش من الدمى
القابل��ة للنف��خ املصنوعة بإتقان ش��ديد من املطاط،
وتتميز من��اذج الرشكة بأنها قابلة إلعادة االس��تخدام
حتى يف حالة إصابتها بالقذائف.
وتشكل مناذج األس��لحة الوهمية جزء من اهتامم
الجيش الرويس بأساليب الخداع والتمويه التي تعرف
بالروسية باسم (ماس��كريوفوكا)  Maskirovokaيف
122
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إطار عقيد الحرب النفس��ية والتي تلعب دور متزايد وإغراقه يف معلومات خاطئة للتأثري عىل عملية صناعة
القرار عىل مستوى القيادات واملنظامت والحكومات.
األهمية يف الطموح الجيوسيايس لروسيا.
ورغ��م أن جي��وش عدي��دة ح��ول الع��امل تطبق
اس�تراتجيات الخ��داع ،إال آن عقيدة املاس��كريوفوكا تقنيات متطورة
الروس��ية تختلف عنها جميعا م��ن حيث جمعها بني يض��م جيش الش��بح ال��رويس مناذج مطاطي��ة لكافة
الخداع التكتي�كي والخداع االس�تراتجي وتطبيقها يف منصات األس��لحة الرئيس��ية بدءا من طائ��رات ميغ
الحرب والسالم عىل السواء .
 ،33وم��رورا بالدبابة يت  ،80وانته��اء مبنصات أطالق
ويق��ول الخ�براء العس��كريون ال��روس أن عقيدة الصواريخ اس .300
املاس��كروفوكا تهدف إىل تشويش رؤية العدو للواقع
وتتميز هذه الدمي بسهولة نفخها ونرشها بسهولة

نفخه��ا خالل دقائق معدودة ،ك�ما تتميز بقدرة عىل
العم��ل يف مختل��ف التضاري��س واألج��واء املناخية
ومسارح العمليات.
ويف امل��ايض كانت من��اذج األس��لحة املنتجة تحزم
يف لفاف��ات ويجري نفخها عند نرشه��ا ولكن الرشكة
طورت أس��لوب جديد يس��مح بضخ اله��واء بصورة
مس��تمرة يف النامذج ،ما فتح الطريق أمام اس��تخدام
م��واد خ��ام أكرث متانة وق��درة عىل مقاوم��ة التمزق
والقابلية للنفخ يف وقت أرسع .
وتت��وىل رشك��ة روس��بال Rusbalالروس��ية التي
تأسست عام  ،1933والتي توظف عدد كبري من كبار
املصممني الصناعيني والفنانني ،تصنيع مناذج األسلحة
لصالح الجيش الرويس الذي يعد العميل األول للرشكة.
وأس��همت الرشكة اململوكة ملسئول عسكري رويس
س��ابق يف حل الكثري من املش��كالت الت��ي عاين منها
الجيش الس��وفيتي ،ما اقنع ج�نراالت الجيش الرويس
باالستعانة بخدمات رفيقهم السابق.
وال يقت�صر وجه الش��به ب�ين الدمى العس��كرية
واألس��لحة الحقيقية عىل الشكل والحجم فقط ،وإمنا
أيض��ا يف املواصف��ات التقني��ة ،حيث اس��تطاع خرباء
التكنولوجي��ا يف الرشك��ة تزوي��د الدمى العس��كرية
مبك�برات ص��وت وموجات ت��ردد رادي��وي ومعدات
تجعل لها نفس البصمة الحرارية لألس��لحة الحقيقية
لخداع أجهزة الرادار.
وتجري رشكة روسبال سلسلة من التجارب العلمية

من نصيب صاحب الخدعة األبرع.

عىل تأثري الشمس والرياح والرتبة عىل مناذج األسلحة
الوهمي��ة للحيلول��ة دون انكامش حجمه��ا أو تأكل
الط�لاء املوجود عليها نتيج��ة عوامل التعرية حتى ال خدع الحرب
اس��تخدمت قوات الحلفاء تكتيك املعدات الشبح يف
تصبح مكشوفة لألقامر الصناعية.
وفتح النج��اح الذي حققته األس��لحة الوهمية يف الح��رب العاملية الثانية لخداع ق��وات النازي ،وحديثا
عملي��ات الجيش ال��رويس البواب التصدي��ر للخارج اس��تخدم الجيش الرصيب خ��دع مامثلة خالل قصف
أم��ام الرشكة والتي حصلت مؤخرا عىل عقد بقيمة  3قوات الناتو للعاصمة بلغراد يف عام  ،1999واكتشفت
مليارات دوالر لتصدير من��اذج من بطاريات صواريخ ق��وات الناتو أن األص��ول العس��كرية الحقيقية التي
دمرتها أقل بكثري مام كانت تعتقد يف البداية.
اس  300إىل إيران.
ورغ��م أن تقنيات تصنيع دمي األس��لحة موجودة
ويقول مدير املصن��ع فيكتور تالينوف أن منتجات
الرشك��ة أثبتت فاعلية عالي��ة يف خداع العدو وحامية لدى دول أخرى مثل الصني وكندا وعدة دول أوروبية،
إال أن صناعة دمي األسلحة الروسية أكرث تطورا مقارنة
األصول العسكرية الحقيقية من رضبات العدو.
ويؤك��د تالينوف أنه من الصعب ج��دا التميز بني مع الدول األخرى ،وعىل سبيل املثال فأن وزن الدبابة
الدمي العسكرية املقلدة وبني األسلحة الحقيقية ،من الدمية املصنعة يف روسيا يصل إىل  90كيلوغرام فقط،
يف حني يصل وزن نظريتها األوروبية إىل  300كيلوغرام.
حيث الشكل والحجم ،مهام كانت املسافة قريبة.
وتباع الدبابة بنحو  16ألف دوالر وميكن حملها يف
ويقول الخبري العسكري الرويس اليكيس كوماروف
الذي يرشف عىل املبيعات العس��كرية لرشكة روسبال حقيبة وتحتاج إىل خمس دقائق فقط لنفخها ،وتبيع
أن دراسة املعارك العسكرية الكربى عرب التاريخ تثبت الرشكة جهاز منفصل لرس��م أثار الدبابة عىل الطريق
والرمال.
أن خفة اليد دامئا تكسب.
ويضيف كوماروف ،أن فكرة اس��تخدام األس��لحة
الوهمية هي أن تبقي العدو مشغوال بالتخمني طوال الحرب العاملية الثالثة
الوقت حول نواياك وموع��د ومكان الهجوم وهدفه ،من يس��تمع إىل وس��ائل اإلع�لام الروس��ية يظن أن
الحرب العاملية الثالثة ق��د اندلعت بالفعل فاملالجئ
وبالتايل يحافظ عىل عنرص املفاجأة يف الحرب.
ويق��ول اليك�سي يف الح��روب ال توج��د اتفاقيات تجهيز تحس��با لقصف نووي ضد موسكو ،وبطاريات
جنتلامن وال توجد أخالق فرس��ان ،والنرص دامئا يكون املضادات الجوية الروس��ية تستعد إلسقاط الطائرات
| ديسمرب  | 2016العدد | 539

123

تقنيات

جميع عمليات االنتشار
العسكري الروسية يف
النصف قرن األخري بدأت
بنشر جنود بلباس
مدين

األمريكي��ة ،وبتقن�ين توزي��ع الخبز اس��تعدادا لحرب املعتقد أنها تستخدم يف كافة مناطق الرصاع الساخنة
مقبلة ،ووزارة األوضاع الطارئة تجري تدريبات للدفاع حول العامل.
ويش�ير الخ�براء إىل أن جمي��ع عمليات االنتش��ار
املدين يش��ارك فيها  40مليون رويس عىل مدى أسبوع
العس��كري الروس��ية يف النصف قرن األخري س��واء يف
للتدريب عىل إخالء املباين ومواجهة الحرائق.
وتعه��د الكرمل�ين مرات ع��دة بتحدي��ث األصول أفغانستان آو الشيشان أو أوكرانيا أو براغ بدأت بنرش
العسكرية املتقادمة للجيش الرويس ،ويف فرباير املايض جنود بلباس مدين.
أعلنت روسيا برنامجا بقيمة  650مليون دوالر إلعادة
و يلجا الروس يف بعض األحيان إىل وضع متفجرات
تس��ليح الجيش ال��رويس ملواجهة التفوق العس��كري داخ��ل الن�ماذج الوهمية ونرشه��ا يف مناطق الرصاع
الغريب ،وتضمن الربنامج تصنيع مثانية غواصات نووية النائية الس��تدراج القوات املعادية ،حيث تنفجر هذه
ومئ��ات الطائرات الحربية ،ويف الع��ام املايض أعلنت النامذج مبجرد االقرتاب منها .
روس��يا عن خطة ملضاعفة اإلنفاق العسكري إىل 669
األقامر الصناعية
مليار دوالر عىل مدار العقد املقبل.
يحي��ط الجيش الرويس بس��تار كثي��ف من الرسية يقول الخرباء العسكريون أن استخدام مناذج األسلحة
عدد األس��لحة الوهمية التي يس��تخدمها ،إال أنه من الوهمية يجرب العدو عىل تخصيص موارده العسكرية
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املهمة بصورة خاطئة ،ويؤثر عىل عملية صناعة القرار
السيايس والعسكري.
ويف املقاب��ل يري خرباء عس��كريون أن إس�تراتجية
اس��تخدام األس��لحة الدم��ى تفق��د أهميته��ا يف ظل
الق��درات الهائل��ة للتصوي��ر ع��ايل الوض��وح لألقامر
الصناعي��ة القادرة عىل متييز األس��لحة الحقيقية من
األس��لحة املقل��دة  ،وبصف��ة خاص��ة القمر(ديجيتال
جلوب ورلد فيو) .Digitalglobe world view
ويستطيع التصوير الطيفي التقاط مئات الرتددات
املوجي��ة املرئية وغ�ير املرئية لتحديد امل��واد املكونة
لألجسام املرصودة من الفضاء.
ويلفت الربوفيس��ور براديل طومس��ون أستاذ علوم
األرض والكواك��ب يف جامعة تينيس األمريكية إىل أن
املش��كلة الحقيقية تكمن يف أن عدد األقامر الصناعية
املتطورة القادرة عىل التمييز بني أنواع املواد املختلفة
قليلة العدد ،كام أن كم البيانات الهائل الذي تلتقطه
يحت��اج إىل تخليل ومعالجة تس��تغرق وقتا طويال ،ما
يتطل��ب تحقي��ق التوازن دامئ��ا بني نط��اق التغطية
الجغ��رايف لألقامر الصناعية ونط��اق التغطية الطيفي
للصور امللتقطة .
ويش�ير برادايل إىل أن القوات الروس��ية تس��تخدم
مناذج األس��لحة الوهمية جنبا إىل جنب مع األس��لحة
الحقيقية إلضاف��ة طبقة جديدة م��ن الخداع ،ورغم
ذلك ف��أن الخرباء مبقدورهم متيز األس��لحة الحقيقية
ع��ن األس��لحة الوهمية باالس��تناد إىل غي��اب األفراد
ومعدات املساندة بجوار األسلحة الوهمية•

اإلدارة األمريكية القادمة
واملنطقة
فاز إذاً املرشح الجمهوري دونالد ترامب خالفاً لجميع التوقعات يف االنتخابات الرئاسية
األمريكية متقدماً عىل منافسته الدميقراطية هيالري كلينتون .فوز أفرز بدوره العديد من
التحركات لالستعداد ملرحلة قادمة مع رئيس كانت لترصيحاته أثناء الحملة االنتخابية صداها
املثري للجدل
وقبل الخوض يف ِغامر السياسة األمريكية املتوقعة يف ملنطقة ميكن قراءة السياسة الخارجية
يف فرتة جورج بوش وباراك أوباما عىل النحو التايل:
( )1اتسمت السياسة الخارجية يف فرتة الرئيس األسبق جورج بوش بنوع من الراديكالية
واالندفاع أسفر ذلك األمر يف خوض أمريكا لحرب أفغانستان و غزوها للعراق .ساهم ذلك
الحقاً يف تنامي التدخالت اإليرانية يف املنطقة وتزايد خطر اإلرهاب يف املنطقة واستمرار النعدام
األمن يف أفغانستان،
( )2بُنيت السياسة الخارجية إلدارة أوباما عىل النقيض من السياسة الخارجية لسلفه،
وذلك رغبة يف تخفيف حدة الرادكالية ومحاولة معالجة آثار األزمة االقتصادية .هذه السياسة
دفعت بدورها كذلك إىل مزيد من الفراغ األمني مع انسحاب القوات األمريكية من العراق.
نتيجة ملا تقدم ينظر للسياسة األمريكية القادمة بوصول ترامب عىل أنها ستأخذ طابع جديد
مغاير للسياسات السابقة ولكنها لن تستطيع أن تنسلخ متاماً عنها نظراً الستمرار ذات امللفات
الشائكة يف املنطقة.
وبالعودة إىل ترصيحات ترامب خالل حملته االنتخابية يتجىل التايل:
( )1يضع محاربة اإلرهاب وتحديداً داعش هدف رئيس له يفرز بدوره تالقي رؤى مع
روسيا ورئيسها بوتني ،وبالتايل ال يُعد مصري األسد أمر رئييس بالنسبة له ،وبالتايل مزيد من
الضغط عىل املعارضة السورية التي رمبا ستفرز إجبار تلك املعارضة للقبول برشوط قرسية.
( )2فيام يتعلق بأمن إرسائيل فسيبقى الوضع كبقية ما سارت عليه اإلدارات السابقة
وهو ضامن أمنها والصعوبة يف تحريك القضية الفلسطينية بل وعد بأن تكون القدس عاصمة
أبدية إلرسائيل.
( )3باعتباره أن االتفاق النووي هو أسوأ اتفاق والوعد بتمزيقه فور وصوله للسلطة فإن
ذلك األمر يتوقف عىل جوانب أخرى ومنها الوضع الدويل وتشابك ذلك امللف مع مصالح دول
أخرى باإلضافة أنه يف حال التقارب األمرييك الرويس يف بعض امللفات فإن ذلك سيدفع باتجاه
أن يكون لروسيا تأثري بصورة ما عىل رؤية ترامب لهذا االتفاق ،مضافاً له أن تلك الترصيحات
تبقى ترصيحات خالل فرتة الحملة االنتخابية أما وبعد الوصول إىل البيت األبيض فإن ترامب
سيكون وسط مجموعة من األجهزة واملؤسسات ذات االختصاص التي ستدفع بدورها إىل مزج
تلك الترصيحات بحقائق ووقائع تفيض إىل قراءة جديدة ،ولعل فرض عقوبات أو اإلبقاء عىل
العقوبات األحادية األمريكية عىل إيران ومنها التعامل بالدوالر والتحويالت املالية هي من
ضمن الخيارات لدى ترامب يف هذا الشأن.
( )4تبقى املصالح االقتصادية تلعب دورها كذلك يف السياسة األمريكية يف املنطقة ،غري
أن أمن املنطقة وعىل الرغم من أهميته لدى أمريكا إال أن فكرة ترامب يف هذا الشأن قامئة عىل
أن ذلك لن يكون باملجان ،وبالتايل عىل دول املنطقة أن تتحمل التكلفة املالية لذلك.
وإذا كانت اإلدارة األمريكية تبحث بحق عن تحقيق االستقرار يف املنطقة فعليها أن تدرك
جيداً أن استمرار النفوذ اإليراين يف املنطقة وإطالق يدها يف التدخل يف شؤون الدول العربية
وتدخالتها معللة يف ذلك مبحاربة اإلرهاب ،يدفع باتجاه عدم استقرار املنطقة وتساهم يف دفع
النظام اإليراين إىل خلق مزيد من االنشقاقات يف املجتمعات عن طريق إشعال الحرب الطائفية
وخلقها لتنظيامت إرهابية يف سلوكها حتى ولو حاولت أن تظهر محاربة لإلرهاب يف شكلها.
سياسة عربية فاعلة ونشطة توصل الواقع إىل الغرب وأمريكا بات ملحاً.
ختاماً كام أننا نريد من اإلدارة األمريكية ،فإننا نريد من أنفسنا كذلك القيام بالكثري.

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي
كاتب وأكادميي إماراتي
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مبتكر من اإلمارات

مواطنتان تخرتعان جهاز حماية االشخاص من االختناق
يتنوع ويتسع االبتكار بتنوع واتساع النشاط
اإلنساين ونشاط األعامل ،فأينام توجد مشكلة
يظهر النزوع لإلتيان باالبتكار من أجل حلها،
وليس املراد أن يأيت املبتكر بيشء جديد منقطع
عام قبله  ،بل أن يبني عىل ما سبقه ويأيت باملزيد،
ويكون ابتكاره مبقدار حجم هذا املزيد ونوعه
وقيمته ،ومن هذا املنطلق ابتكرت الطالبتان
مريم املاليك و شيخه املنصوري من مدرسة
جلفار جهاز حامية االشخاص من االختناق،
التقت معهم مجلة «درع الوطن» وكان معهم
هذا اللقاء:
حوار :رايـــــة املزروعي

126

| العدد  | 539ديسمرب | 2016

شيخة
املنصوري

ه��ل لك��م أن تحدثونا ع��ن اخرتاعك��م؟ وما هي
مميزاته؟
هو جهاز يقيس نسبه ثاين اكسيد الكربون يف السيارة،
فعن��د ارتفاع معدل ثاين أكس��يد الكربون عن املعدل
الطبيع��ي فذلك يعني ان هناك ش��خص يف الس��يارة
مع��رض لالختناق ،فيق��وم هذا الجهاز بفت��ح النوافذ
بشكل تلقايئ للتهوية ويرس��ل رسالة لصاحب السيارة
او للجه��ات املختصة ،ولكن اذا اس��تمرت نس��بة ثاين
أكس��يد الكربون بالزيادة فهذا يعني أن هناك حريق
داخل او خ��ارج الس��يارة فيبدأ بإص��دار انذار صويت
وضويئ ورقمي لتنبيه من هم بجانب الس��يارة بوجود
حريق ،ومن أهم مميزات الجهاز أنه يقلل من ظاهره
االختناق ،ويحتوي عىل  ٣أن��واع من اإلنذارات تراعي
ذوي االحتياجات الخاصة فاذا كان الش��خص ال يسمع
يستطيع رؤية الضوء ونسبة الغاز واذا كان الشخص ال
يرى يستطيع سامع الصوت.
ما هي الصعوبات التي واجهتكم خالل مش��واركم
االخرتاعي ؟
مل تك��ن صعوب��ات بقدر م��ا هي تحدي��ات ،يف بداية
اخرتاعنا تحدينا الكثري من املش��اكل ،عامل الوقت كان
البد ان ننجزه بوقت قصري لنس��تطيع املشاركة بجائزة
آيسنار لألفكار االبتكارية ،إال أنها تعترب أول مشاركة لنا،
و أيضاً بعض األجهزة املس��تخدمة مل تكن متوفرة ،كنا
نحتاج شخص متخصص يساعدنا يف تطوير املرشوع.
يف م��اذا تخ��دم اخرتاعاتك��م الجهات العس��كرية
واملدنية؟
عندم��ا اخرتعنا ه��ذه االبتكار كان هدفن��ا إفادة كل
من يف املجتمع وتجن��ب االختناقات وحوادث احرتاق
الس��يارات ،والجهاز يخدم الجهتني س��واء كانت جهة

مرمي
املالكي

مرمي املالكي:
املوهوبون
واملبدعون اآلن
هم األمل األكرب
يف حل املشكالت
التي تهدد
البشرية والتي
تعددت كمًا ونوعًا
مدنية أو عسكرية،ألن الجهاز يستطيع التنبؤ بالحرائق
فبمجرد ارتفاع نس��بة ثاين اكسيد الكربون يصدر انذار
مام يساعد عىل االخالء الرسيع قبل تفاقم الحريق.
هل حصل اخرتاعكم عىل براءة االخرتاع؟
مل نحص��ل عليها ،الس��بب األول هو انن��ا مل نقدم عىل
براءة االخ�تراع حتى األن ،والس��بب الث��اين أننا نريد
تطوي��ر مرشوعنا اىل ان يصل ملرحلة االحرتافية ،ولكننا
نطم��ح يف أن نحصل عىل براءة االخرتاع يف أقرب وقت
ممكن.
ما هو الدعم الذي يوفره برنامج تكامل للمخرتعني؟
ام نق��م بعرض اخرتاعنا ع�لى برنامج تكامل حتى اآلن
و الس��بب هو إننا مل نكن نعرف عنه ،ولكننا نس��عى
جاهدا ً للحصول ع�لى الدعم املادي والتقني واملعنوي

من برنامج تكامل ليتس��نى لنا تطوير ابتكارنا بالشكل
املناسب.
ما هي املقومات التي كانت وراء هذا االبتكار؟
دعم الحكومة الدائم والتش��جيع عىل االبتكار ،واألهل
واألصدق��اء ودعم زمالئنا داخل وخارج املدرس��ة  ،ومل
نكن لنتمك��ن من املواصلة بدون دعم األهل و األرسة
و األصدقاء وتشجيعهم املستمر عىل مواصلة التحصيل
العلمي.
م��اذا عن الجوائز وش��هادات التقدير التي حصلت
عليها؟
أول جائ��زة حصلن��ا عليها هي جائزة ايس��نار لألفكار
االبتكارية ،2016وقد ترشفنا بتكريم الش��يخ سيف بن
زايد وهذا يعد مبثابة مفخرة لنا ،وحصلنا عىل ش��هادة
تقدير من معرض راس الخيمة لالبتكار.
ما هو دور األهل معك؟
كان تش��جيع كب�ير منهم وكان��وا فخورين بن��ا كثريا ً،
وقالوا أنه شيئاً يرشفهم أن يكون بناتنا يف هذا املجال،
ويكونوا مبتك��رات ،وأيضاً كان منه��م الدعم املعنوي
واملادي بتوفري ورش��ة عمل خاصة يف البيت والتشجيع
املستمر دامئاً.
م��ا ه��و هدفك��م املس��تقبيل وطموحك��م اتجاه
اخرتاعكم؟
هدفن��ا هو أن يتحول ه��ذا الجهاز من فكرة إىل منتج
عىل أرض الواقع ،وطموحنا هو أن نفخر بالتطور التي
وصل��ت له دولتنا ونرفع علمها عالياً ،اما حاليا نحن يف
صدد االس��تمرار يف الدراس��ة و الرتكيز عىل أن نحصل
عىل أع�لى الدرجات يف الثانوية العامة ،لذلك قررنا أن
نتوق��ف قليال حول هذا االخرتاع و نعود إليه حس��ب
اإلمكانية.
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النافذة الدينية

وقفة وعظية
توحيد دولة اإلمارات
إن م��ن أعظ��م النعم الجليل��ة علينا يف دول��ة اإلمارات
العربية املتحدة أن جم��ع قلوبنا  ،ووحد صفوفنا ،ووفقنا
لالتحاد يف دولة واح��دة ،تحت راية واحدة ،عىل يد رجل
مبارك ،قد بس��ط الله له القبول ب�ين الناس ،وأالن له كل
صعب امل��راس ،حتى قامت الوحدة بني اإلمارات الس��بع
املن�يرات ،فأرشقت ش��مس االتح��اد ،تحت راي��ة خفّاقة،
سمقت يف سامء املجد ،ورفرفت يف تاريخ الع ّز حتى صارت
واحة آمنة للعاملني .
وهذا فضل الله يؤتيه من يش��اء ،وق��د أراد الله تعاىل
أن يؤتيه املغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه،
حي��ث بارك الله له يف نيته وس��عيه ،فوفق��ه الله ملا عجز
عن��ه غريه ،بطول ص�بره وقوة عزميت��ه ،وثباته عىل الحق
ورباطة جأش��ه؛ مه�ما زادت التحديات ،ومهام اش��تدت
فيس الله له العس�ير ،وق ّرب ل��ه البعيد ،وحببه
األزمات ،رّ
إىل الجميع ،فأطاعوه حب��اً وكرامة ،وانقادوا لرأيه بحكمة
وش��هامة ،فص��ار ش��عب األمارات ب�ين الناس كالش��امة،
وص��ارت اإلمارات للرقي عالمة  ،ت ْح�� ُدوا بخصالها ال ُّركبان
وسارت برسد عجائبها األوطان .
فهنيئ��اً لنا يف دولتنا الحبيبة دول��ة اإلمارات العربية
املتحدة ذكرى توحيدها ،وعل ّو نش��يدها ،وجامل جيدها،
وبه��اء وليدها ،فها ه��ي اليوم تزخر باإلنج��ازات ،وترفل
باالبتكارات ،وتنافس أعىل املس��تويات ،وترتبع عىل عرش
الحضارات .
وذلكم كل��ه انطالقاً من هدي كتابن��ا الكريم؛ يف قوله
تع��اىل ( َوإِ َّن َه ِذ ِه أُ َّمتُ ُك ْم أُ َّم ًة َوا ِح�� َد ًة َوأَنَا َربُّ ُك ْم فَاتَّقُونِ )
املؤمنون( )52وقال تعاىل (إِ َّن َه ِذ ِه أُ َّمتُ ُك ْم أُ َّم ًة َوا ِح َد ًة َوأَنَا
َربُّ ُك ْم فَا ْعبُ ُدونِ ) األنبياء ()92
واهتدا ًء بسنة نبينا املصطفى صىل الله عليه وسلم قوال
وفعال ؛ فقد جمع الله له القلوب وألّف عليه النفوس ،قال
تعاىل ( ُه َو الَّ�� ِذي أَيَّ َد َك ِب َن رِْ
ص ِه َوبِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني (َ )62وأَل ََّف بَينْ َ
َ
ِ
َّ
ُ
قُلُو ِب ِه ْم لَ ْو أَنْ َفق َْت َما يِف الأْ َ ْر ِض َجمي ًعا َما ألف َْت بَينْ َ قلُو ِب ِه ْم
َولَ ِك َّن اللَّ َه أَل ََّف بَ ْي َن ُه ْم إِنَّ ُه َعزِي ٌز َح ِكي ٌم ( )63األنفال.
وقال ص�لى الله عليه وس��لم (الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن يَ�� ٌد َعلىَ َم ْن
ِس�� َوا ُه ْم) رواه أب��و داود وغ�ير ،واملقص��ود بقوله يد :أي
جامعة واحدة كاليد الواحدة.
وصح َعنِ ال َّنب ِِّي َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم أنه قَالَ « :الْ ُم ْؤ ِم ُن
لِلْ ُم ْؤ ِمنِ كَالْبُ ْنيَانِ يَشُ ُّد بَ ْعضُ ُه بَ ْعضً ا» ثُ َّم شَ َبك بَني أَ َصابِعه.
ُمتَّفق َعلَ ْي ِه
فص��ارت وحدتنا اليوم حكامً
رشعياً واجبا ،وقانونا مرعياً ثابتا،
وفخرا ً ينش��ده األبناء عن اآلباء
ويورثونه لألحفاد .
فدامت ديارنا عامرة وزادت
خرياتن��ا زيادة زاخرة وأع ّزنا الله
يف الدنيا واآلخرة.
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�ســـــنن نبـويــة
التوا�ضــــــع
لقد أمر الله سبحانه وتعاىل يف كتابه بالتواضع ونهى
ع��ن التكرب يف آي��ات كثرية  ،وصح ع��ن النبي صىل الله
عليه وس��لم أنه كان أعظم الناس تواضع��اً ولهذا أحبه
أصحابه أكرث من أنفس��هم وتواضع��وا له وأجلوه أعظم
إجالل .
َ
ومن األحاديث الدالة عىل التواضع حديث أ يِب ُه َريْ َر َة
ِبرِْيل إِلىَ ال َّن ِب ِّي َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم فَ َنظَ َر
قَالَ َ :جل ََس ج ُ
َ
ٌ
َالَ
ِلُ
ِبرِْيلَ :هذَا الْ َملَكُ
الس� اََم� ِء فَ ِإذَا َملَك يَ ْنز فَق ل ُه ج ُ
إِلىَ َّ
السا َع ِة فَلَماَّ نَ َزلَ قَالَ  :يَا ُم َح َّم ُد
َما نَ َزلَ ـ ُم ْن ُذ ُخلِ َق ـ قَ ْب َل َّ
أَ ْر َس��لَ ِني إِلَيْ َك ربُ َ
��ك :أَ َملَكاً َج َعل ََك لَ ُه ْم أَ ْم َعبْدًا رس��والًَ؟
ِبرِْي��ل :تَ َواضَ ْع لربِّك يَا ُم َح َّم ُد فَقَالَ َصلىَّ اللَّ ُه
فَقَالَ لَ ُه ج ُ
َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم( :لاَ بَ ْل عبدا ً رسوالً)رواه مالك وغريه .
ض اللَّ ُه َع ْن ُه قَالَ  :قَالَ َر ُس��ولُ اللَّ ِه
َو َع�� ْن أَ يِب ُه َريْ َر َة َر يِ َ
َصلىَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َس��لَّ َمَ « :ما نقصت َص َدقَة من َمال شَ يْئا

َو َم��ا زَا َد اللَّ ُه َع ْبدًا ِب َع ْف ٍو إِلاَّ ِع ًّزا َو َما تَ َواضَ َع أَ َح ٌد لِلَّ ِه إِلاَّ َرفَ َع ُه
اللَّهُ» َ .ر َوا ُه ُمسلم
وصح يف الحديث "( :من تواضع لله رفعه الله ".أبو نعيم
وغريه .ويف الحديث القديس "( :يقول الله تبارك وتعاىل :من
تواضع يل هكذا ،رفعته هكذا).
وجع��ل يزيد (ابن هارون) باطن كفه إىل األرض وأدناها
إىل األرض " ،رفعت��ه هكذا " وجعل باطن كفه إىل الس�ماء،
ورفعها نحو السامء " .أخرجه أحمد بسند صحيح.،
وصح قول َر ُس��ولَ اللَّ ِه َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َس��لَّ َم  " :إِ َّن اللَّ َه
يبغي
أَ ْو َحى إِليَ َّ :أَ ْن تَ َواضَ ُعوا َحتَّى لاَ يَ ْف َخ َر أَ َح ٌد َعلىَ أَ َح ٍد َولاَ َ
أح ٌد عىل أحد "َ .ر َوا ُه ُمسلم
ومن فوائد التواضع نرش املحبة بني الناس ،وحسن الظن
بهم  ،وتجنب الخصومة والعداوة ،وإش��اعة روح االطمئنان
والثقة ،وحسن التواصل بني الناس.

ما حكم الفرح باملناسبات الوطنية كعيد االتحاد؟

هذا الفرح مرشوع؛ ألن االتحاد نعمة من النعم العظيمة التي م ّن الله بها علينا يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ولهذا فيجب شكر الله تعاىل عىل هذه النعمة وإظهار الفرح والرسور  .قال الله
تعاىل (ق ُْل ِبفَضْ ِل اللَّ ِه َو ِب َر ْح َم ِت ِه َف ِب َذلِكَ َفلْ َي ْف َر ُحوا ُه َو خ رَْيٌ ِم اَّم يَ ْج َم ُعونَ) آل عمران (.)58

ما حكم الرشع يف اإلرساف والتبذير؟

ال شك أن اإلرساف والتبذير حرام رشعاً؛ ألن الله تعاىل قد نهى عن اإلرساف ونهى عن التبذير وذلك ملا فيهام من إهدار املال
وتبديده يف غري مصلحة نافعة .
قال تعاىل ( َولاَ تُسرْ ِفُوا إِنَّهُ لاَ يُ ِح ُّب الْمُسرْ ِ ِف َني) األنعام ( )141واألعراف .31
وقال تعاىل ( َولاَ تُ َب ِّذ ْر تَ ْب ِذي ًرا ( )26إِ َّن الْ ُم َب ِّذرِي َن كَانُوا إِ ْخ َوا َن الشَّ َيا ِط ِني َوكَا َن الشَّ ْيطَا ُن لِ َربِّ ِه كَفُو ًرا ( )27اإلرساء.
يقص يف النفقة وال يرسف بل يتوسط بينهام .
والواجب عىل املسلم التوسط يف اإلنفاق فال رّ

ما حكم املبالغة يف االستدانة بدون رضورة أو حاجة؟

األصل أن االستدانة مرشوعة عىل حسب الحاجة والرضورة  .لكن األوىل واألفضل للمسلم أن ال يرهق نفسه بالديون؛ ألن ذلك
يجعله يف حرج شديد وضيق من العيش .
ولهذا ورد أن النبي صىل الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من غلبة الدين .فكان من دعائه صىل الله عليه وسلم «اللَّ ُه َّم إِنيِّ أَ ُعو ُذ
بِكَ ِم ْن َغلَ َب ِة ال َّد ْينِ َ ،و َغلَ َب ِة الْ َع ُد ِّوَ ،وشَ اَمتَ ِة الأْ َ ْعدَا ِء» رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان بسند صحيح.
وورد يف دعائه أيضاً (الل ُه َّم إِنيِّ أَ ُعو ُذ بِكَ ِم َن ال أَْمْثَ ِم َوالْ َم ْغ َر ِم " قَالَتْ َ :فق ََال لَهُ قَائِ ٌلَ :ما أَكْثرَ َ َما ت َْس َت ِعي ُذ ِم َن الْ َم ْغ َر ِم َيا َر ُس َول الل ِه
َفق ََال " :إِ َّن ال َّر ُج َل إِ َذا َغ ِر َمَ ،حد َ
َف " رواه البخاري ومسلم وغريهام  .واملغرم  :هو الدَّين.
َّث َفكَ َذ َبَ ،و َو َع َد َفأَ ْخل َ

إعداد :شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

معلم �إ�سالمي...

جامع السلطان أحمد أو اجلامع األزرق برتكيا

هو من املعامل الحضارية اإلسالمية الشهرية خارج
الجزيرة العربية ويف مدينة عريقة كانت يوما عاصمة
الخالف��ة العثامنية الت��ي حكمت ال�شرق والغرب ،
وهذا املسجد الفريد شاهد حضاري ومنوذج معامري
قل نظ�يره يف عامل العامرة  ،يقف ش��امخاً معربا ً عن
عظم��ة ه��ذا الدين ال��ذي بلغ األقايص م��ن األرض
رشقاً وغربا ش�ماال وجنوبا ،وهذه املدينة التي بناها
الروم يف س��الف األعصار واألزمان ثم ش��اء الله تعاىل
أن تصبح بعد ذلك عاصمة اإلس�لام واملسلمني ردحاً
طويالً من الزمان وهي مدينة القسطنطينة سابقاً ثم
مدينة اسالم بول ثم اسطنبول .
وسمي هذا املس��جد باسم الخليفة العثامين الذي
أم��ر ببنائه وهو الس��لطان أحمد األول ،وهو أحمد
خان األول بن محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم
الثاين بن س��ليامن القانوين بن سليم األول بن بايزيد
الثاين بن محمد الفاتح بن مراد الثاين بن محمد األول
جلب��ي بن بايزي��د األول بن م��راد األول بن أورخان
غازي بن عثامن بن أرطغرل
وسمي بالجامع األزرق لنقوشه الزرقاء األخاذة.
ومعلمنا الحضاري مس��جد بديع وهو أحد أشهر
وأهم املس��اجد يف مدينة إس��طنبول يقع املس��جد

يف ميدان السلطان أحمد ويقابله متحف آيا صوفيا.
يشتهر املس��جد بعامرته املميزة حيث يعد من أهم
وأضخم املساجد يف العامل اإلسالمي.
بُني املس��جد بني عامي 1020 - 1018هـ 1609 /
 1616م حس��ب إح��دى النقوش��ات ع�لى إحدىأبوابه .مهندسه محمد آغا أش��هر املعامريني األتراك
بعد سنان باش��ا وداود آغا .يقع املس��جد جنويب آيا
صوفي��ا ورشق ميدان الس��باق البيزنطي القديم .وله
س��ور مرتفع يحيط به من ثالث جهات ،ويف الس��ور
خمس��ة أبواب ،ثالثة منها تؤدي إىل صحن املس��جد
واثنان إىل قاعة الصالة.
يتكون الصح��ن من فناء كبري ،ويتوس��ط الصحن
ميض��أة سداس��ية محمولة ع�لى س��تة أعمدة ،أكرب
األبواب التي تؤدي إىل الصحن .
داخل املسجد عىل شكل مستطيل طويل ضلعيه 64
م و  72م وتتوس��طه قبة كبريه يحفها أربعة أنصاف
قبة ،كام أن كل ركن من أركان املسجد مغطى بقبب
صغرية ،بها عدد كبري من النوافذ املنفذة للضوء.
يعلو املس��جد س��ت م��آذن الق��ت صعوبات يف
تش��ييدها ،إذ كان املس��جد الحرام يحتوي عىل ست
م��آذن والقى الس��لطان أحمد نقدا كب�يرا عىل فكرة

املآذن الس��ت معتربينها مقارن ًة او تش��بيهاً ملسجده
باملس��جد الح��رام ،لكن��ه تغلب عىل هذه املش��كلة
بتمويل بناء املئذنة السابعة يف املسجد الحرام ليكون
مس��جده املس��جد الوحيد يف تركيا الذي يحوي ست
مآذن .و يقال أن الس��لطان أحم��د كان قبل توجهه
للح��ج ق��د أمر رئي��س وزرائ��ه ببناء مأذن��ة ذهبية
للمس��جد ( و كلم��ة ذهب تعن��ي " ألت�ين" باللغة
الرتكية) ،و مع استحالة تنفيذ هذا املطلب اقتصاديا،
تظاهر رئيس الوزراء بأنه قد س��معها "ألتي" و تعني
"ستة" باللغة الرتكية.
وال ّ
ش��ك أن الناظ��ر لبه��اء هذا املس��جد وجامل
تصاميميه التي تس��حر األلباب ليس��بح بعظمة الله
تعاىل ويستقر يف وجدانه عظمة هذه األمة املحمدية
التي ش��غفت بحب هذا الدي��ن والتضحية من أجله
وإعالء ش��أنه يف مي��دان الحياة والبن��اء الحضاري يف
جميع ُص ُعد الحياة وما البناء املادي والعامرة الفائقة
الفاتن��ة إال مش��هدا ً واح��دا ً داالً ع�لى عظمة هذه
الحضارة التي بناها اإلنس��ان املس��لم حيثام صوبت
النظر يف جميع بلدان املسلمني رشقا وغربا .
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الطب العسكري

العني مرآة الصحة
إعداد :قسم العيون/مستشفى زايد العسكري

لق��د كان اهت�مام املغف��ور له الش��يخ زايد بن
س��لطان آل نهيان  -يرحمه الله  -بإعداد وتدريب
أبناء القوات املسلحة ،و واكب التدريب منذ البداية
إعداد العي��ادات الطبية الالزمة ،التي تحولت فيام
بعد إىل مستشفى زايد العسكري.
تم افتتاح مستش��فى زايد العس��كري يف 1-10-
 1979ومتيز بتوفري خدمات طبية عالية املس��توى،
وقد تحقق ه��ذا بفضل الدعم الذي وفرته القيادة
املتمثلة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئي��س الدولة حفظه الله ،وصاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة يف
توفري الفرص التدريبية للكوادر يف أفضل املؤسسات
الطبي��ة يف العامل الذي كان ل��ه كبري األثر يف التميز
الذي حظي به املستشفى.
شيد قس��م طب و جراحة العيون يف مستشفى
زاي��د بأحدث األجه��زة و املعدات التش��خيصية و
العالجي��ة يف أهم األجزاء الوظيفي��ة يف العني منها
القرنية ،و الشبكية ،و العصب البرصي.
ولعني اإلنس��ان خصوصيتها يف التعامل عن سائر
أعضاء الجسد ،فهي األكرث رقة وحساسية سواء من
الجانب الترشيحي أو الوظيفي ،و تعمل كمؤرش إىل
وجود علة مام يستدعي مراجعة الطبيب املختص.
و تتن��وع قامئة أم��راض العي��ون فمنها ما قد
يسبب تهيج يف العينني ،أمل أو تغري يف حدة االبصار.
فام هي أمراض العيون األكرث شيوعاً؟ وما طرق
عالجها والوقاية منها؟

التهاب امللتحمة

يالح��ظ أن الرم��د مبختل��ف أنواع��ه ،مث��ل الرمد
الصدي��دي الناجم عن البكتريي��ا ،أو الرمد الحبيبي
الذي يس��ببه فريوس خطر ،أو الرمد الربيعي الذي
ينجم عن إصابة ملتحمة العني بالحساسية ،تحدث
بسبب بعض املؤثرات املرتبطة بحرارة الجو والغبار
مع تعاقب الفصول.

عيوب النظر االنكسارية:

من العمليات املعروفة يف العيون تصحيح النظر
باللي��زر و الليزك .وقد تم تزويد مستش��فى زايد
بأح��دث األجهزة املختص��ة بهذا املج��ال .ويعمل
الطبيب املختص ع�لى اختيار نوع العملية اعتامدا
عىل حالة املريض و وضع القرنية.
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اعت�لال الش��بكية املصاح��ب ألمراض املياه الزرقاء /املياه السوداء:
السكري:

مرض الس��كري واسع االنتش��ار يف دولة اإلمارات،
معظم املصابني به ال يراجعون أطباء العيون بصورة
كافي��ة حتى مراحل متقدمة من اعتالل الش��بكية.
وتكمن املشكلة عند التش��خيص ان هذه الحاالت
قد تحتاج اىل فرتات طويله من العالج.

املياه البيضاء:

و ه��ي عب��ارة ع��ن كثافة تتش��كل
تدريجي��اً يف عدس��ة العني الش��فافة
وتسبب تدين تدريجي لحدة االبصار،
و تك��ون مصاحبة للتق��دم يف العمر.
وت��زداد نس��ب اإلصابة عن��د مرىض
الس��كري األمراض املزمن��ة يف العني،
وعند اإلصابة برضوض العني واستخدام
الكورتيزون بشكل مفرط ،وقد يصاب
بها األطفال منذ الوالدة نتيجة ألسباب
وراثية أو مجهولة السبب.
يتم الع�لاج بعملية جراحية عادة
تحت تخدير موضعي حيث يتم من
خالل فتحة دقيقة بالقرنية باستخدام
املوج��ات ف��وق الصوتي��ة .يتم زرع
عدسة مناسبة دامئة غري قابلة للتلف
عوضاً عن العدسة األصلية ،وتستغرق
ه��ذه العملي��ة دقائ��ق مع��دودة،
ويسرتد املريض برصه تدريجياً.

إن اكرث االنواع ش��يوعا هي تل��ك املصاحبة الرتفاع
الضغ��ط يف الع�ين املعروفة بال جلوكوم��ا ( املياه
الزرقاء /املياه الس��وداء) و اللون يرمز فقط لآلثار
الناجمة منه ع�لى االلياف البرصي��ة التي يصعب
رجوعها لحاالتها األولية بعد اإلصابة بها .فهو النوع
الذي ال أعراض له و يتم اكتشافه بالصدفة.

إشراف :شعبة الصحة العامة/سالح الخدمات الطبية

ويع��د التاريخ امل��ريض العائ�لي للمريض مؤرش
لرضورة زيارة طبيب العيون سنويا.

َصائح لل ُمحافظ ِة عىل ِص َّحة العينني:
ن ُ

ٍ
صاب مبشاكل البرص ،ولذلك
ألي
ميكن ِّ
شخص أن يُ َ
من املهم إجرا ُء فحص العني بش��كلٍ منتظم ملن
يعاين من امراض مزمنة كالس��كري ،وملن لديهم
اعاقه او صعوب��ة يف التعلم ،او افراد من العائلة
يعانون من امراض العني مثل القرنية املخروطية
او ارتفاع ضغط العني (لجلوكوما).
كلام تقدمنا يف العمر كلام فقدت عدس��ة العني
مرونته��ا وزاد االحتي��اج اىل ارت��داء النظ��ارات
الطبي��ة .ولكن ،مع اتب��اع النصائح التالية ميكنك
تقلي��ل االجهاد البرصي مام يس��اهم يف الحفاظ
عىل قوة البرص ألطول فرتة ممكنة.
 -1إراح��ة الع�ين من حني آلخ��ر ،يف أثناء أدائك
ملهام العمل التي تتطلب تركيز البرص يف األوراق
او شاش��ة الكمبيوتر ،ح��اول االبتعاد عن مكتبك
مل��دة  5دقائق كل س��اعة م��ع اغ�لاق العينني
وتدليك الجفون برفق.
 -2اإلضاءة الجيدة ،يجب أن تكون اضاءة املكان
الذي تعمل به أكرث اضاءة بثالث مرات عن باقي
الغرفة وخاص��ة يف األعامل الت��ي تتطلب تركيز
مثل األعامل املكتبية.
 -3وضعي��ة الجلوس ،يج��ب الجلوس يف وضعية
مستقيمة مع الحرص عىل أن تكون شاشة جهازك
أو أوراق العمل يف مستوى برصك.
 -4االبتعاد ملس��افة كافية ،يجب أال تقل املسافة
بينك وبني أي شاش��ة تنظر اليه��ا عن  35اىل 40
سنتيميرت.
 -5تجنب االس��تلقاء أثناء مشاهدة التلفزيون أو
العمل عىل جهاز الكمبيوتر .احرص عىل الجلوس
الصحيح أثناء القراءة أو مش��اهدة التلفزيون يف
الرسير.
-6اإلمس��اك بالقلم من املنتص��ف عند الكتابة،
عدم اإلمس��اك بالقلم من الطرف حتى ال تضطر
اىل امالة رأسك لرؤية ما تكتب.
-7عند مش��اهدتك للتلفزي��ون يجب أن تكون
مس��افة الجلوس ال تقل عن  7أضعاف مس��احة
التلفزيون.
-8تن��اول مجموع��ة متنوع��ة من الخ�ضراوات
والفواكه بانتظام ،تحتوي األطعمة الطبيعية عىل
مضادات األكس��دة التي تحافظ عىل الخاليا من
التلف.
-9القيام بأنشطة خارج املنزل ،حاول املشاركة يف
أنشطة يف الهواء الطلق والتي تتطلب الرؤية عىل
مسافات بعيدة.

الفوائد الصحية للرمان
الرم��ان ه��و أحد األطعم��ة التي تعد بح��ق معجزة،
وق��د تم تناوله منذ العديد م��ن القرون فهو كنز من
العنارص الغذائية .وقد كان قوم بابل القدماء يقومون
بتناول ب��ذور الرمان قب��ل الذهاب للمع��ارك ،فكان
هناك اعتقاد سائد أن الرمان يجعلهم ال يقهرون.
فيام ييل نقدم إليك أهم  8فوائد صحية لبذور الرمان
 -1بذور الرمان مصدر غني مبضادات األكسدة.
الرم��ان هو أح��د األطعمة املعروف��ة مبحتواها الغني
من مضادات األكس��دة ،فهو يحتوي عىل كميات من
مضادات األكسدة تفوق الشاي األخرض والتوت الربي.
حي��ث تعمل مض��ادات األكس��دة ع�لى الوقاية من
العدي��د م��ن األمراض ،م��ن خالل مكافحة الش��وارد
الحرة التي قد تتسبب يف تلف الخاليا وتدمري الحمض
النووي أيضً ا .ومبكافحة الش��وارد الحرة يعمل الرمان
ع�لى الوقاية من اإلصابة بالرسطان أيضً ا مع إبطاء منو
الخاليا الرسطانية أيضً ا.
 -2بذور الرمان للوقاية من أمراض القلب املختلفة
ب��ذور الرمان هي مصدر غني بالعنارص الغذائية .فهو
غن��ي باملغذيات النباتية م��ن الفالفونويدات والبويل
فينوالت ،التي تعمل سويًا كعنرص فعال جدا ملكافحة
األمراض.
كام تس��اعد تلك املركبات أيضً ا عىل خفض مستويات
الكوليس�ترول والضغط املرتفع ،مام يساهم فيخفض
مخاطر اإلصابة باألزمات القلبية والسكتة الدماغية.
 -3بذور الرمان تساعد عىل خسارة الوزن
بذور الرمان غنية باأللياف وتحتوي عىل نس��بة قليلة
من الس��عرات الحرارية ،لذلك فهي تعترب خيا ًرا مثال ًيا
ملن يرغب يف خس��ارة بعض الوزن .كام يس��اعد أيضا
يف الحفاظ عىل ثبات الوزن الصحي يف نفس الوقت.
 -4بذور الرمان غنية بالفيتامني  Cوالفيتامني K
ميكن لإلنس��ان الحصول عىل م��ا يقارب من  %40من
االحتي��اج اليومي م��ن الفيتامني  Cعن��د تناول 100
جرام من بذور الرمان .فيعمل الفيتامني  Cعىل تقوية
الجهاز املناعي ،ويساعد عىل رسعة شفاء الجروح ،كام
يعزز امتصاص الحديد يف الجس��م .كام يحتاج جس��م
اإلنسان للفيتامني  Kأيضً ا ،لتسهيل عملية تجلط الدم
والحفاظ عىل صحة وبناء العظام .فالكمية التي تعادل
 100ج��رام من بذور الرمان تقدم  16ميكروجرام من
الفيتام�ين  Kوهي حوايل  %20م��ن االحتياج اليومي
من الفيتامني .K
 -5بذور الرمان للوقاية من هشاشة العظام
يف دراس��ة أجريت عام  ،2005أظهرت أن هناك إنزميًا
معي ًنا موجود يف بذور الرمان يساعد عىل إبطاء عملية
تلف الغضاريف والتي قد تؤدي لهشاشة العظام .كام
يعرف الرمان أيضا بخواصه املضادة لاللتهابات ،والتي
تساعد يف عالج تلك الحالة إذا كانت مستمرة.
 -6بذور الرمان للوقاية من الرسطان
قد أظهرت بعض الدراسات أن بذور الرمان تتكون من
تركيب��ات هرمونية ميكنها أن تس��اعد يف عالج رسطان
الثدي والوقاية من اإلصابة منه أيضا.
يف نفس الوقت ،ميلك الرمان بعض الصفات املش��ابهة

لهرم��ون اإلس�تروجني ،م�ما ميك��ن تعوي��ض نق��ص
اإلس�تروجني يف فرتة إنقطاع الطمث لدى الس��يدات،
مام يس��اعد عىل الوقاية من أمراض القلب وهشاشة
العظام.
 -7بذور الرمان مفيدة لحامية البرشة
الرمان ميكن أن يس��تعمل لحامي��ة البرشة من حروق
الش��مس .وهناك دراس��ة قد أثبت��ت أن تناول بذور
الرمان يعمل عىل حامية البرشة من حروق الش��مس،
تحس�ين ملمس البرشة .فهي تعم��ل عىل زيادة قدرة
خالي��ا الجلد ع�لى امتص��اص الكمي��ات الالزمة من
الفيتامني .D
 -8بذور الرمان غنية بالحديد
الحدي��د ه��و مكون رئي�سي لخاليا ال��دم ،كام يعمل
ع�لى زي��ادة الهيموجلوب�ين يف الدم .تن��اول كميات
كافي��ة من الحديد متكن الدم م��ن حمل كميات أكرب
من األكسجني ،مام يس��اعد عىل توفري طاقة أكرب ،كام
يس��اعد أعضاء الجس��م املختلفة ع�لى أداء وظائفها
بشكل أفضل.
كمية متوس��طة من ب��ذور الرمان تقدم للجس��م ما
يعادل  %20من االحتياج اليومي من الحديد .كام أن
نقص الحديد يف الجس��م قد يتسبب يف اإلصابة بفقر
الدم.
تتمت��ع ب��ذور الرمان بالعدي��د من الفوائ��د الصحية
األخرى منها قدرته عىل تحسني عملية الهضم ،وسيلة
فعالة ملكافحة الشيخوخة ،فاتح للشهية ،عامل مضاد
لاللتهابات.
وع�لى الرغ��م من أن الدراس��ات واألبح��اث ال زالت
مستمرة الكتشاف باقي الفوائد الصحية للرمان ،إال أن
الرمان فاكهة غنية بالعديد من الفوائد للصحة بشكل
عام ،مام أكسبه شعبية واسعة عىل مستوى العامل.
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شؤون قانونية

حجية تقرير اخلبري و سلطة القاضي يف تقديره
علم عليم ومهام بلغت ثقافة الش��خص
فوق كل ذي ٍ
ومهام توسع يف البحث و االطالع إال أنه له لن يتمكن
من اإلمل��ام التام بجميع فروع العل��م واملعرفة ,وقد
حثن��ا الله تعاىل عىل أن نس��تعني بأه��ل الخربة فيام
يستشكل علينا من أمور وذلك يف قوله تعاىل ( فسألوا
أه��ل الذكر إن كنت��م ال تعلمون ) ,وهذا ينطبق عىل
كل شخص سواء يف أمور حياته الشخصية أو ما يتعلق
بعمل��ه ,و كذلك الحال بالنس��بة ملا يستش��كل عىل
القايض من مسائل مطروحة أمامه مبلف الدعوى.
حي��ث أنه مه�ما بلغ��ت ثقافته ومعرفت��ه إال أن
هنالك مس��ائل فنية أو إدارية تس��تدعي أن يستعني
أو يسرتش��د بآراء الخرباء فيها ,فهنال��ك حاالت يلزم
إلثباته��ا معرفة خاصة ,نظرية وتجريبية بعلم أو فن,
يبع��د عن ثقاف��ة القايض العام��ة والخاصة ,ويحتاج
لتقديره��ا معرفة فني��ة أو إدارية عملية قد ال تتوافر
لدى عضو السلطة القضائية.

ميكن القول بأن الخربة هي:

االستفادة الفنية التي يستعني بها القايض أو املحقق
يف مجال اإلثبات أو النفي ملساعدته يف تقدير املسائل
الفنية التي يحتاج تقديره��ا إىل معرفة فنية أو دراية
علمية ال تتوافر لدى عضو الس��لطة القضائية املختص
بحكم عمله و ثقافته  ،كفحص املس��تندات و ترشيح
الجثث و فحص عينات الدم.

من هو الخبري وما هو دوره:

الخب�ير هو كل ش��خص توافرت لدي��ه معرفة فنية
وعملية ,يف مادة معينه مس��تندا ً يف ذلك عىل ما لديه
من قواعد عملية ومعرفة نظرية يف نفس املجال.
إذا ً م��ن خالل هذا التعريف ن��رى أنه ال يكفي أن
تتواف��ر ل��دى الش��خص املعرفة النظري��ة حتى ميكن
االعتامد عليه كخبري وإمنا ال بد من توافر أيضاً املعرفة
التطبيقية.
وقد اختلفت اآلراء حول طبيعة الدور الذي يؤديه
الخبري إىل:
الرأي األول :أن الخبري شاهد وإن كان يشهد بأمور
يتطلب إدراكها أهلية خاصة فهو يلتقط وقائع عملية
وفني��ة ويبني العالق��ة بينها وبني النتائج املس��تخرجة
منها.
لكن يؤخذ عىل هذا الرأي أن الخبري ال يلتقط مجرد
التقاط كام يفعل الشاهد وإمنا هو يصدر حكامً فنياً.
ال��رأي الثاين :أن الخب�ير باحث عن الدليل ش��أنه
يف ذلك ش��أن مأمور الضبط القض��ايئ غري أنه يختلف
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وق��د رد عيل هذا ال��رأي أن الق��ايض يخضع رأي
الخب�ير إىل مراجعه وه��ذا يجعله مج��رد دليل من
األدلة.
ومن جهة نظري فإين اتفق مع الرأي الثالث حيث
أن التقرير الذي يقدمه الخبري له اثر فعال يف حس��م
القضية.

واجبات الخبري والتزاماته :

الرائد حقوقي
خالد عبد الرحمن العلي
مديرية القضاء العسكري
عن هذا األخري يف كونه يس��تعني يف ذلك مبا ميلكه من
أهليات وإمكانيات خاصة.
لك��ن يؤخذ عىل هذا الرأي أن الخبري ال يقرص دوره
عىل البح��ث عن الدليل وإمنا ه��و يبحث عن الدليل
ويفحصه ومن ثم يبدي حكامً فنياً عىل صحته.
ال��رأي الثال��ث :أن الخبري يعترب باح��ث عن دليل
وع��ون للقايض حيث أن الخب�ير ال يبحث عن الدليل
فقط وإمنا يبدي برأي فني يعترب مبثابة معاونة للقايض
يف تكوين عقيدته التي ال تس��ع الدراية الفنية العلمية
البحته بقدر ما تسع الدراية القانونية وبالتايل فإن رأي
الخبري يلعب دورا ً حاس�ماً وهاماً يف حس��م القضية إذ
يدخل يف املرحلة املهددة لهذا الحسم.

الخبري هو عون القايض يبسط الرأي الفني ويضع
تحت ترصفه خربت��ه وتجارته ,لهذا كان لزماً أن يهتم
امل�شرع بوضع النصوص التي تضمن س�لامة اختيار
الخرباء ورقابة سلوكهم ,كام كان لزاماً أن يضفي عىل
عمل الخبري من الضامنات ما يصون بها مهمة الخبري,
ويوفر له ما يجذبه للعمل يف هذا املجال.
ويقوم بأع�مال الخربة أمام جه��ات القضاء خرباء
الج��داول ,وخ�براء وزارة الع��دل ومصلح��ة الطب
الرشع��ي ,واملصالح األخرى التي يعه��د إليها بأعامل
الخربة ,وكل م��ن ترى جهات القض��اء عند الرضورة
االستعانة برأيهم الفني .
ولقد أج��از القانون للق��ايض واملحقق و ملأموري
الضبط القض��ايئ االس��تعانة باألخصائي�ين يف تقدير
املس��ائل الفني��ة  ،و قد نظمت مس��ائل الخربة عدة
قوان�ين منه��ا قانون اإلثب��ات يف املعام�لات املدنية
و التجاري��ة و قان��ون اإلجراءات املدني��ة  ،و قانون
اإلج��راءات الجنائية  ،و قانون تنظيم الخربة و ميكن
عىل ضوء ما جاء بهذه القوانني تحديد الرشوط التي
تكفل سالمة اختيار الخرباء و واجباتهم و التي ميكن
أن نوردها إجامالً فيام ييل:

(أ) بالنسبة للرشوط الواجب توافرها يف الخبري:
 .1األهلية الفنية.
 .2األهلية املدنية.
 .3حسن السرية والسلوك.
 .4الصفات الشخصية مثل (الصدق واألمانة
والذكاء والقدرة عىل التحليل و االستنتاج)
(ب) التزامات الخبري:
يلت��زم الخبري بالحضور و تنفيذ امر الندب و بحلف
اليم�ين و بتقديم التقري��ر يف املوعد و بعدم إفش��اء
األرسار.
(ج) حقوق الخبري:
 .1حق الخبري يف التنحي ع��ن مبارشة املأمورية اذا
ابدى اسباب مقنعة.
 .2حرية الخبري يف أداء املأمورية.
 .3ح��ق الخبري يف الحصول عىل األتعاب مقابل أداء
املأمورية.

حجية تقري��ر الخبري وس��لطة املحكمة يف
تقديره.
اس��تقرت اغل��ب الترشيعات يف كثري م��ن الدول و
مبا فيها محكمة النقض املرصي��ة إىل أن تقرير الخرباء

و املفص��ل فيام يوجه إليها م��ن اعرتاضات مرجعه إىل
ق��ايض املوضوع فتقري��ر رأي الخب�ير والبت يف طلب
تعيني خبري آخر كل ذلك من اختصاص قايض املوضوع
طامل��ا مل يخالف يف ذلك مقتىض املنطق و القانون و ال
يخت�صر اختصاص املحكمة عىل تقدي��ر رأي الخبري و
مدى األخذ به و إمنا يش��مل تقدي��ر الحاجة إىل ندب
الخب�ير و بناءا ً عىل نص امل��ادة ( )85إجراءات جنائية
فإن القايض أو املحقق له س��لطة تقديرية واس��عة يف
االستعانة بأهل الخربة حيث نصت املادة سالفة الذكر
“ عىل أنه اذا اس��تلزم إثبات الحالة االس��تعانة بطبيب
أو غرية م��ن الخرباء فاملعيار هنا هو مدى كون الخربة
الزمة إلثبات الحالة واألمر مرجعه إىل س��لطة القايض
التقديرية “ .
لك��ن ق��ررت محكمة النق��ض املرصي��ة اذا كانت
املس��ألة املطلوب عرضها عىل الخب�ير فنية بحته فإن
املحكمة تكون ملزمة لندب خبري إال أنه مع ذلك يكون
لها الحق يف تقدير الق��وة التدليلية لتقرير الخبري و ال
يجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض.
كام اكدت محكمة النقض املرصية أن ندب املحكمة
خبريا ً ال يسلبها سلطتها يف تقدير وقائع الدعوى وأدلة
اإلثبات فيه��ا ,و للمحكمة أن تطمنئ إىل تقرير الخبري

حتى و لو مل يصل إىل الجزم و اليقني و لها أن تس��تند
إىل ما قد يتناوله من مسائل مل يطلب أصالً بحثها.
واملحكمة غري ملزمة بتقرير الخبري فلها أن تأخذ به
أو ال تأخذ بحسب اقتناعها باألسباب التي بني عليها و
االعرتاضات التي وجهت إليه فذلك يدخل يف س��لطتها
التقديرية.
وللمحكمة أن تأخذ برأي خبري دون آخر وأن تندب
خب�يرا ً آخر أو خ�براء آخرين و لها مطل��ق التقدير يف
الرتجيح بني تقاريرهم املقدمة.
وللمحكم��ة أن تأخذ بجزء م��ن التقرير دون غريه
م��ن باقي اجزاء التقرير ك�ما أن لها أن تأخذ بالتقرير
فحس��ب إذا كانت وقائع الدعوى باإلضافة إليه تؤدي
إىل اقتناعها مبا ورد به.
كام أن للمحكمة أن تأخذ بتقرير خبري ندبته سلطة
التحقي��ق االبتدايئ و تطرح تقري��ر الخبري الذي ندبته
هي اثناء املحاكمة.
مام تق��دم ن��رى أن املحكمة لها س��لطة تقديرية
واسعة يف فحص ومراجعة تقرير الخبري ومدى أخذها
برأي��ه من عدم��ه ,وه��ذا يعن��ي أن رأي الخبري رأي
اسرتشادي أو استشاري للمحكمة وليس ملزماً لها.
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من الذاكرة

�إعداد :راية املزروعي

دي�سمرب 1976

االفتتاحــية العدد- 65 :ديسمرب 1976
أعظم القرارات زايد رئيساً للدولة لخمس سنوات أخرى
كلمة س��احرة تلك التي يرددها صاحب الس��مو الش��يخ زايد بن س��لطان يف
مجلسه حني يدور الحديث عن شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة.
سمعتها يف أكرث من مجلس .سمعتها يف أكرث من مؤمتر صحفي داخل الدولة
عند وادي الطوبني وخارجها يف باريس ..اذكر عىل س��بيل املثال حني سأله رجل
اعالم امرييك بقرية الوثبة عن تطلعاته تجاه ش��عبه يوم كانت الس��لطة يف يد
غريه:
ق��ال زايد" :كنت افكر دامئاً يف خدمة ابناء وطني ،منت افكر يف س��عادتهم،
قبل أن تكون لدي السلطة"
وأذك��ر يف  27اكتوب��ر  1976بالقاهرة حني تحدث صاحب الس��مو الش��يخ
زايد إىل أبنائه الطلبة يف رصاحة مش�يرا ً إىل معايل أحمد خليفة السويدي وزير
خارجيته" :الدبلوماس��يون يتحدثون غري" ..يعن��ي أن لهم لغتهم .تحدث زايد
برصاحته املعهودة ثم قال:
"املواطن وجد األن – السعادة  -أو بصيص من السعادة ،ولكن هناك اجياالً
قادمة تتطلع ألكرث" .واستطرد صاحب السمو:
"امتن��ى أن يوجهنا الله ملا فيه خري وس��عادة أمتنا ووطننا ،ومن أجل أجيالنا
القادمة ويوفقنا ملا يحبه الله ويرضاه" .ويف ختام حديثة نصح الطالب:
"انت��م تدركون أن وطنكم بحاجة إليك��م وإىل عملكم .وأنتم وعملكم ملك
لهذا الوطن .وأمتنى لكم الخري والسعادة ،والسالم عليكم.

أخبا

ر ديسمرب 1976

سمو الشيخ زايد بن سلطان في زيارة
للمشاركة في احتفاالت العيد السادس
لسلطنة عمان

زايد يستقبل اللواء حمد بن خليفة

اس��تقبل صاحب السمو الشيخ زايد بقرص البطني اللواء حمد بن
صاحب الس��مو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خليف��ة  ،وتم خالل املقابلة بحث مج��االت التعاون بني البلدين
وجالل��ة الس��لطان قاب��وس يف مط��ار عامن يف الشقيقني.
بداية زيارة س��موه للمشاركة يف احتفاالت العيد
السادس لسلطنة عامن.
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سلطان يستقبل رئيس أركان
اجليش الصومالي
زار البالد يف الش��هر املايض الل��واء محمد عبدالله فاصل
عضو مجلس الثورة ورئيس هيئة األركان لجيش الصومال
وكان يف اس��تقباله سمو العقيد الشيخ سلطان بن زايـــد
آل نهيان قائد املنطقة العسكرية الغربية.

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة
وشاهدة عىل الزمن ومسرية
الوطن...
من ذاكرة عدسة درع الوطن
زايد وحكام االمارات يشهدون العرض العسكري الكبري
مبناسبة عيد االتحاد ديسمرب 1996

زايد وحكام االمارات يشهدون التمرين التعبوي درع االتحاد الذي نفذته القوات
املسلحة بالذخرية الحية  27ديسمرب 1994

خليفة بن زايد يرعى احتفال رفع االٔعالم عىل عدد من القطع البحرية الجديدة
ديسمرب 1991

محمد بن راشد يفتتح معرض الطريان الدويل بديب ديسمرب 1993

محمد بن راشد يشهد افتتاح قاعدة جبل عيل ويدشن الفرقاطة االماراتية  5ديسمرب 1998
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استراحة العدد

حدث يف مثل هذا الشهـر
 2013-12-9محمد بن زايد يس��تقبل نائ��ب وزير الدفاع
الفنلندي
اس��تقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة اليوم يف مجلس سموه
يف قرص البحر الفريق ارتو رايت نائب وزير دفاع جمهورية فنلندا الذي يزور البالد.
 2013-12-9اإلمارات افتتحت جناحها العسكري يف بيت
الكويت لألعامل الوطنية
افتتحـت القوات املسلحة بدولة اإلمارات جناحها يف بيـت
الكويـت لألعامل الوطنية بحضـور معايل الدكتور أنور
بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والشيخ
شخبوط بن نهيان آل نهيان والشيـخ فيصل الحمد وعدد من السفـراء وامللحقيـن
العسكرييـن وعـدد من ضبـاط القـوات املسلحة بدولة اإلمـارات.
 2014-12-01رئيس الدولة يؤكد أن الثاين من ديسمرب محطة لتعميق
حب الوطن و تعزيز قيم اإلنتامء و الوالء

ومضــات...
تصرف كقائد ،فالقائد احلقيقي ليس
باملنصب ،بل بتفكريه وبطريقة عمله،
وبأهدافه وغاياته النبيلة
حممد بن راشد آل مكتوم

مسابقة العدد ()539
 .1يف أي مرتبة حلت االمارات ضمن قامئة الدولة املفضلة للعيش لدى الشباب العريب؟
 .2يف أي مرتبة حلت االمارات عربيا يف تقرير السعادة العاملي لعام  2016؟.

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 ( )538هي:
 الس��ـؤال األول :أول ش��هيد لالمارات هو س��امل س��هيل خميس ،الذي استش��هد يف 30نوفمرب. 1971
 الس��ـؤال الثاين :جسدت تضحيات الشهداء :قوة التالحم الوطني بني القيادة والشعب-وحدة البيت االمارايت ومتاسكه -قوة الهوية الوطنية.

الفائزان:
 .1مريم جمعة الهاميل.
 .2نرسين عبداملعطي مثقال.
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أكد صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " أن
يوم الثاين من ديس��مرب محطة راسخة يف األذهان و يوم لتعميق حب الوطن و تعزيز
قيم االنتامء والوالء .

كيف تتعامل مع النقد وتتخلص
من الطاقة السلبية؟
ال تخىش االنتقادات فهي تساعدك يف اصالح عيوبك ،مديرك يف العمل غري راض عن
ادائك هذا الشهر ،اصدقائك عىل االنستغرام ال يعلقون بطريقة لطيفة عىل صورك،
زوجك يتحدث معك بطريقة مستفزة! النقد ميكن أن يكون جارحاً وصعباً احياناً،
وكام نعلم جميعا فالكالم ِ
القاس اشد وجعاً من الحجارة ،ولكن ال تدع يوماً سيئا أو
عبارة نقد جارحة تدمر ثقتك بنفسك ومتنعك من التقدم والنجاح.
ما هي بذور الحقيقة التي ميكنك جمعها من النقد؟ هل لديك ما يكفي من الثقة
ملعرفة ما قد يكون يف الواقع صحية دون السامح لذاتك بالرد بطريقة سلبية .بعبارة
أخرى ،ميكنك ان تتعلم من اخطائك دون السامح ألي شخص بأن يؤذي مشاعرك.
ماذا ميكن أن تتعلم عن نفسك من هذا النقد؟
استمع بصدق ملا يقوله الناس عنك .وال يعني االستامع هنا استعامل مهارات
االنصات ،بل تحليل ما يقال عنك ومحاولة فهم االسباب التي دفعت هذا الشخص
للحديث عنك بهذه الطريقة ،قد تكون ترصفاتك أو سلوكك أو ادائك هو السبب!
رد الفعل اتجاه االنتقادات.
ال تهاجم الشخص الذي ينتقدك بطريقة شخصية ،بدال من ذلك ،خذ دقيقة للتفكري
مليا بالرد الذي يجب أن تقوله راجع كالمك قبل أن تنطق به ،ثم حاول اتباع رد
الفعل التايل :الهدوء ،استجامع العبارات والحجج املناسبة ،الصوت الهادئ الخال من
االنفعاالت العاطفية ،بهذه الطريقة ستتدرب األنا لديك عىل امتصاص الصدمات
ومعالجتها بدون انفعال ولن تندم بعدها ،كام انك ستقللني هامش االخطاء وبالتايل
االعتذار الحقا.
جريب التسامح
سامح الشخص الذي انتقدك وحاول االساءة إليك حتى لو كان من الصعب عليك
القيام بذلك .كلام حملت يف قلبك كراهية كلام زاد شعورك بالسلبية ،بينام يساعد
التسامح عىل التخلص من االعباء الذهنية
وفكرة االنتقام والسلبية" .رحم الله من
أهدى يل عيويب.

@HHShkMohd
مع كل يوم يشرق يف دولة االمارات هناك إجناز وعمل  ...ويف كل يوم لدينا
مشروع وبصمة وحمطة جديدة ..وجمال حياتنا يف جمال إجنازاتنا

وجوه من اإلمارات

متكيــــن املــــرأة
املرأة اإلماراتية قصص جناح ال تعرف الفشل
مل تك��ن يوماً رق�ماً بال صفة ،أو ع��ددا ً بال
أهمي��ة ،ومل تك��ن تحصيالً لحاصل مقر س��لفاً
من كون املرأة عموم��اً تركن إىل الدعة ،ومتيل
إىل االس��تكانة ،وتهفو للدالل والتدليل  .وأيضاً
مل تق��ف لحظة عىل جانب مظلم من املس�يرة
الحياتية للدول��ة ،ومل تختبئ يف بيتها ،وتبحث
عن الظل لتس��تظل به ،وأيضاً مل تغفل أنوثتها
أوت��أيت عىل طبيعتها ،ولكنه��ا مل تصدرها قامئة
اهتامماته��ا ،أو تعلو بها عىل كينونتها العلمية،
واملهنية ،واألهم أنها مل تهمش يف سلم أولويات
القي��ادة العليا للدول��ة ،هي امل��رأة اإلماراتية
املوظفة املجته��دة ،الوزيرة البارزة ،الس��فرية
الالمع��ة ،املعلم��ة املبتك��رة ،الوج��ه الحاين،
والصالبة املمزوجة برمال ه��ذا البلد املعطاء،
وال��دفء الذي يحتمي ب��ه األبناء ،هي الكبرية
بش��موخ أرض اإلم��ارات التي خرج��ت منها،
وتربت فيه��ا ،ونبغت يف جوانبه��ا ،هي امرأة
هذه الدولة ،التي صع��دت ببلدها إىل االمام،
ونهض بها بلدها إىل أعىل آفاق العلم ،واملعرفة،
واملكانة البارزة عىل املستويات كافة .

امل��رأة اإلماراتي��ة ،األم ،الزوج��ة ،االبن��ة ،والخاطفة
األنف��اس واألبصار أينام حلت ،بريقه��ا العلمي واملهني
يدهش نظرياته��ا يف الدول األخرى كاف��ة ،العربية منها
واألجنبي��ة ،خاص��ة أن العدي��د م��ن النجاح��ات التي
سجلتها باس��مها يف املحافل الداخلية والخارجية ،تشهد
لها بالتمي��ز ،واالختالف ،والربوز ،فحين�ما تقول كلمتها
توم��ئ لها األس�ماع قبوالً ،واحرتام��اً ،وتأيي��دا ً ،وعندما
تخطو بكربياء املعتزة بكرامته��ا ،ومكانة بلدها ،تنحني
له��ا األعناق إج�لاالً ،وتقديرا ً ،وإذا ترك��ت بصمة فمن
املستحيل أن متحى .

صور من اإلمارات
افتتاح قناة دبي املائية اجلديدة
افتتح الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،
قناة مائية تربط الوس��ط التجاري للمدينة مبياه الخليج ،يف مرشوع استغرق انجازه ثالث سنوات
بكلفة بلغت  735مليون دوالر بهدف اعطاء زخم اضايف للس��ياحة والتجارة يف االمارة الخليجية،
وتربط قناة ديب املائي��ة منطقة الخليج التجاري مبياه الخليج بطول  3,2كيلومرتات وعرض يراوح
بني  80و 120مرتا ،ما يضيف  6,4كيلومرتات من الواجهات البحرية اىل املدينة.

الفريق خميس مطر املزينة
"رحمة اهلل "
استلم منصب القائد العام لرشطة ديب عام  2013لغاية وفاته يف .2016
وكان قد عمل مديراً لإلدارة العامة للتحريات واملباحث الجنائية برشطة
ديب منذ عام  2000وقد تقلد العديد من املناصب مجال التحريات
واملباحث الجنائية منذ تعيينه يف الرشطة ،وأىت تعيينه قائدا عاما لرشطة
ديب يف قرار أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب عام .2013
ومتتع الفريق املزينة باملهنية العالية وله العديد من اإلنجازات عىل
مستوى العمل األمني والرشطي .و تويف يف  24نوفمرب 2016
 التحق بتاريخ  1983/8/17م بدورة املرشحني التي انعقدت خاللالفرتة من 1983/8/14م – 1983/12/13م.
وبتاريخ 1993/6/20م تم تثبيته مبنصب ضابط قسم املخدرات باإلدارة
العامة للتحريات واملباحث الجنائية.
وبتاريخ 1997/8/24م تم تثبيته مديراً إلدارة التحريات واملباحث
والجنائية باإلدارة العامة للتحريات واملباحث الجنائية.
وبتاريخ 1999/2/14 :م تم تثبيته نائباً ملدير اإلدارة العامة للتحريات
واملباحث الجنائية.
وبتاريخ 2004 /3/1م اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء  -حاكم ديب أمرا يقيض
بتثبيته مديراً لإلدارة العامة للتحريات واملباحث الجنائية.
وبتاريخ  2008/3/30اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء  -حاكم ديب أمرا يقيض
بتعيني اللواء /خميس مطر املزينة نائبا للقائد العام لرشطة ديب.
وبتاريخ 2013/11/23م اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب مرسوما
يقيض بتعيني سعادة اللواء خبري خميس مطر املزينة قائداً عاماً لرشطة
ديب
وبتاريخ  2016/7/3أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء  -حاكم ديب قراراً يقيض
برتقيته اىل رتبة (فريق)
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