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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

سفــراء فـــوق العـادة
 تع��د مش��اركات القوات املس��لحة اإلماراتية يف عمليات حفظ الس��ام ترجم��ة حقيقية وصادقة 

للعقيدة العس��كرية اإلماراتية املبنية عىل صون الحق��وق واحرتام القوانني والرشعية الدولية مهام 

تك��ن االختاف��ات الدينية أو العرقي��ة أو الثقافية، ومهام يكن البعد الجغرايف، مام أكس��بها حب 

ة يف العامل.  واحرتام وتقدير املجتمع الدويل ووضعها يف مصاف القوى الخيرّ

إن ما مييز هذه العقيدة أنها تس��تند إىل اعتبارات إنس��انية بحتة متليها طبيعة الشعب اإلمارايت 

وقيادت��ه الرش��يدة املحبة للخي والعطاء، امللتزمة باملبادئ والقيم اإلس��امية الس��امية، واملؤمنة 

بأهمي��ة تعزيز العاقات األخوية واإلنس��انية مع مختلف دول العامل، فالهدف األس��مى واملحرك 

الرئييس لكل املبادرات اإلنسانية اإلماراتية هو خدمة بني البرش.

وق��د جاءت املش��اركة اإلماراتية يف عمليات حفظ الس��ام الدولية من إميان قيادتنا الرش��يدة 

بالس��لم واألمن الدوليني، وهو ما رسخ دعامئه املغف���ور ل��ه بإذن الله الشي��خ زايد بن سل��طان 

آل نهيان "طيب الله ثراه" حيث كانت البداية يف لبنان عام 1976، وسار عىل نهجه سيدي صاحب 

الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله"  

حيث كانت توجيهاته الحافز والدافع األول ألبناء القوات املس��لحة ليك ميدوا أيديهم البيضاء لكل 

املحتاجني واضعني نصب أعينهم نرش ثقافة املحبة والس��ام يف ش��تى بقاع العامل بدون متييز عىل 

أساس العرق أو الدين أو اللون.

أن مشاركة قواتنا املسلحة يف عمليات حفظ السام هي مسؤولية إنسانية وعمل إيجايب لتحقيق 

األمن والس��لم الدوليني يف شتى بقاع العامل، كام أن هذه املشاركات تساهم وبشكل كبي يف زيادة 

خربة وكفاءة أبناء القوات املس��لحة من خال احتكاكهم بقوات الدول املتقدمة، وأيضاً هي فرصة 

حقيقية لتطوير املهارات القتالية لقواتنا املس��لحة من خال العيش يف ظروف قتالية حقيقية ويف 

مناطق جغرافية ومناخية مختلفة مبا فيها من عوامل متغية ومفاجئة، كام إنها تفتح آفاقاً جديدة 

أمام األفراد املش��اركني لإلطاع عىل ثقافات وحضارات الشعوب األخرى، وتساهم وبشكل كبي يف 

نق��ل الصورة الحضارية لإلم��ارات وتعزز من ثقة واحرتام املجتمع ال��دويل باإلمارات، كام تعكس 

الروح الحقيقية للسياس��ة الخارجية اإلماراتية املبنية عىل الس��ام والتعاون بني الش��عوب، خاصة 

وأن هذه املش��اركات تعمل وبش��كل كبي عىل تقوية وتعزيز مكانة وسمعة اإلمارات عىل الساحة 

الدولية وتساهم يف كسب احرتام وتقدير العامل أجمع.

وأخياً نس��تطيع القول بأن أفراد القوات املسلحة هم س��فراء فوق العادة لهذه األرض الطيبة، 

وه��م ممثلوها وحاملوا قيمها ومثلها األخاقية اإلنس��انية، وهم م��ن ينرشون البرشى لغد أفضل 

لإلنس��انية، وهم م��ن ينفذون مهام إحياء األم��ل ورياح الخي، وهم من يقومون باملس��اهمة يف 

تحقيق األمن واالس��تقرار يف شتى بقاع العامل، هم سفراء اإلمارات يف املهام الصعبة هم أبناء زايد 

وهم أياد خليفة البيضاء املمدودة بالخي•
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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.

مجلة شهرية عسكرية واسرتاتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

20تأسست يف أغسطس عام 1971
>

72
>

70
<

26
<

املرشف العام
اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب املرشف العام
العميد/ حسن عبدالوهاب الحامدي

رئيس التحرير
الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني
موزة آل عيل   

مستشار التحرير
محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير
مريم الرميثي

جميلة الكعبي 

هيئة التحرير 
حنان الذهب الجنيبي

أمل سامل الحوسني
نازيل نارص البلويش

إبراهيم محمد املنصوري

اإلخراج والتصميم
سعاد النعيمي

آالء الزعايب
هدى العطاس
أحمد محمود

ترجمة
محمد سليامن 

التصحيح واملراجعة اللغوية
عوض عبدالرؤوف 

أرشيف الصور
فاطمة النقبي 

اإلعالنات والتوزيع
مالزم/1 خليل محمد الكعبي

شـــاكا برامــود

الثانوية العسكرية 
حتتفل بكوكبـة من 

»قادة املستقبل«

"الياه سات" 
قصة جناح..

ومفخـرة 
لإلمارات

التكامــل بني 
القــوة وأدواتهـــا

 احلمالت العسكرية.. 
قوة قتاليـة سريعة األداء 

والفاعلية
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األخبار

حممد بن راشد: قواتنا املسلحة شاخمـــــــــــــــــــــــــــة بالعلم والتدريب حلماية الوطن
حضر حفل تخريج الدفعة 21 من منتسبي كلية القيادة واألركان املشرتكة

حرض صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب 

رعاه الل��ه، حفل تخريج الدفعة الحادية والعرشين من 

منتس��بي كلية القيادة واألركان املشرتكة، الذي أقيم يف 

الثالث عرش من يونيو املايض،  يف مقر الكلية بالعاصمة 

أبوظبي. 

كام ح��رض حفل التخريج إىل جانب س��موه، س��مو 

الش��يخ رسور بن محمد آل نهيان، وس��مو الشيخ هزاع 

بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني، والفريق سمو 

الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان نائ��ب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية، وس��مو الش��يخ الدكتور سلطان 

ب��ن خليفة آل نهيان مستش��ار صاحب الس��مو رئيس 

الدولة، وعبدالله املس��عود رئيس املجلس االستش��اري 

بأبوظبي، والفريق الرك��ن عبيد محمد عبدالله الكعبي 

وكي��ل وزارة الدف��اع، والفريق الرك��ن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة، والفريق مصبح 

راش��د الفتان مدير مكتب صاحب الس��مو نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، وعدد من كبار 

املس��ؤولني يف الدولة، من مدنيني وعس��كريني، وأعضاء 

الس��لك الدبلومايس، إىل جانب أولي��اء أمور الخريجني 

البالغ عددهم تس��عني ضابطاً من دولة اإلمارات، ومن 

الدول الشقيقة والصديقة.

واجبات وطنية
واستمع صاحب الس��مو الش��ي���خ محمد بن راش���د 

آل مكت��وم، والحضور إىل ملخص نتيجة الدورة الحادية 

والعرشين، قدمها أحد ضباط الكلية والتي توضح نسبة 

النج��اح بني الخريج��ني والعالمات الت��ي حصلوا عليها 

والدرجات العلمية، وذلك خالل الدورة التي اس��تمرت 

من الس��ابع ع��رش من يولي��و 2011 إىل الثاين عرش من 

يونيو املايض، ثم قام س��موه، وإىل جانب��ه، قائد الكلية 

بتوزيع الجوائز والش��هادات عىل الخريجني واملتفوقني، 

وهنأهم س��موه عىل تجاوز مرحلة مهمة من مسريتهم 

العملي��ة العس��كرية واألكادميية، حيث بات��وا مؤهلني 

علمياً وعس��كرياً لتس��لم مه��ام واجباته��م الوطنية يف 

صفوف قواتهم املس��لحة التي تحتاج إىل س��واعد أبناء 

وبنات الوطن وعقولهم وخرباتهم يف كل زمان ومكان. 

وأثنى س��موه عىل املس��توى األكادميي والعس��كري 

تصوير: عبدالرحمن بن عباد
             حممـــــــــــد اخلضــــــر
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حممد بن راشد: قواتنا املسلحة شاخمـــــــــــــــــــــــــــة بالعلم والتدريب حلماية الوطن
حضر حفل تخريج الدفعة 21 من منتسبي كلية القيادة واألركان املشرتكة

محمد بن راشد وهزاع بن زايد وسيف بن زايد وسلطان بن خليفة  يف صورة جامعية مع الخريجني

محمد بن راشد يطلع عىل مجلة القيادة واألركان املشرتكة خالل حفل التخرج قائد الكلية اللواء الركن طيار رشاد السعدي خالل القاء كلمته 



|  العدد 486  |  يوليو 2012  |8

األخبار

الع��ايل الذي تتميز به كلية القيادة واألركان املش��رتكة، 

والت��ي بات��ت تضاه��ي أع��رق الكلي��ات العس��كرية 

املتخصصة يف العامل. 

واعت��رب صاحب الس��مو نائب رئي��س الدولة رئيس 

مجل��س الوزراء حاكم ديب، الكلية رصحاً من رصوح بناء 

اإلنس��ان اإلمارايت الذي تس��عى قيادته لتوفري كل فرص 

التعليم بكاف��ة أنواع��ه وميادينه، إميان��اً منها بأهمية 

التنويع يف املؤهالت العلمي��ة ألبناء وبنات اإلمارات يك 

يخدموا وطنهم كل من موقعه، وقواتنا املسلحة تستأثر 

باهتاممنا كقيادة، كونها مؤسسة عسكرية وطنية بامتياز 

يجب أن تظل ش��امخة قوية بالعلم واملعرفة والتدريب 

العميل والتسليح الذي يلبي حاجتها، ومتطلبات حامية 

مكتسبات الوطن العزيز بكل مكوناتها.

كوكبة جديدة
وقد رح��ب قائد الكلية، اللواء ركن طيار رش��اد محمد 

س��امل الس��عدي يف كلمة له باملناس��بة براع��ي الحفل 

صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم 

والحض��ور، معت��رباً رعاية س��موه للمناس��بة، وحضوره 

حف��ل تخريج كوكبة جديدة من الضباط الحاصلني عىل 

درجتي البكالوريوس واملاجس��تري، مبعث فخر واعتزاز 

لهم وحافزاً ألبناء قواتنا املسلحة، وكلية القيادة واألركان 

املش��رتكة ملزيد من التق��دم والتحصي��ل العلمي الذي 

يؤه��ل كوادرنا الوطنية لتحمل مس��ؤولياتهم وواجبهم 

الوطني يف بناء قوات مس��لحة عرصية قامئة عىل العلم 

والكفاءات الوطنية يك تصبح قادرة وبكفاءة عالية عىل 

حامية الوطن والدفاع عن س��يادته والذود عن حياضه 

ومكتس��باته الوطني��ة الت��ي تحققت لش��عبنا بفضل 

السياسة الحكيمة لقيادة دولتنا الرشيدة. 

توجيهات سامية
وق��ال قائ��د الكلي��ة يف كلمت��ه :"إننا يف كلي��ة القيادة 

واألركان املش��رتكة، نعي متاماً التوجيهات السامية لبناء 

قوات مسلحة عرصية، كام نعي أن التسلح ما كان يوماً 

هدف��اً أو غاية، وإمنا هو نابع م��ن اإلميان بأن الضعف 

يشجع اآلخرين عىل العدوان". 

وأش��ار إىل أن الكلية تش��كل منذ إنشائها عام 1991 

رافداً أساس��ياً ونوعياً لقواتنا املسلحة، وهي تويل مسألة 

تطوير مناهج التعليم العسكري ومواكبة كل ما يستجد 

يف ساحاته كل عناية. 

وأض��اف، أن الكلي��ة عمل��ت وتعمل ع��ىل تحقيق 

بعدي��ن، أوله��ام يركز ع��ىل تطوير التعليم العس��كري 

األكادمي��ي، وتخري��ج ط��الب كضب��اط أركان قادري��ن 

ع��ىل اس��تيعاب كل ما هو جدي��د ومبتك��ر يف العلوم 

العسكرية، وثانيهام متثل يف إيجاد قاعدة راسخة تعمل 

عىل تحقيق فاعليتها وتفاعلها مع محيطها العس��كري، 

وهذه القاعدة ه��ي املعلمون الذين يتأهلون لش��غل 

مواقع قيادية متقدمة عقب خدمتهم كمعلمني يف كلية 

القيادة واألركان املشرتكة. 

عهد ووالء
وعاهد اللواء ركن طيار رش��اد الس��عدي باسمه وباسم 

جميع منتس��بي الكلية الله، ث��م القيادة املعطاءة، عىل 

مواصلة العطاء، وأن يظلوا عند حسن ظن القائد األعىل 

للقوات املسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئي��س الدولة حفظه الله، وصاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب رع��اه الله، وإخوانهام 

أصحاب الس��مو أعضاء املجلس األع��ىل لالتحاد حكام 

اإلمارات، والفريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، وشعب اإلمارات العزيز•

من اململكة العربية السعودية

من فرنسا

من أملانيامن كوريا

من لبنان

من دولة الكويت من دولة اإلمارات
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رئيس األركان يستعرض مع مسؤولني كوريني تعزيز العالقات 

التقى الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة، يف وزارة 

الدف��اع بالجمهوري��ة الكورية، كيك ك��وان جني وزير الدفاع الك��وري، وذلك يف إطار 

الزيارة التي قام بها إىل كوريا. 

جرى خالل اللقاء، استعراض العالقات الثنائية القامئة بني البلدين الصديقني والسبل 

الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، ال س��يام املتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وصوالً 

إىل ما يخدم املصالح املش��رتكة، كام تن��اول اللقاء عدداً م��ن املواضيع ذات االهتامم 

املشرتك. 

م��ن جانبه، أع��رب رئيس أركان القوات املس��لحة عن بالغ ش��كره وتقديره لوزير 

الدف��اع الك��وري عىل ما لقيه والوفد املرافق من حفاوة وحس��ن اس��تقبال، مش��يداً 

بعالقات التعاون الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني وما يشهده التعاون بينهام من 

تقدم وتطور يف العديد من املجاالت، معرباً عن خالص صادق أمنياته لجمهورية كوريا 

وشعبها بدوام التقدم واالزدهار من جهة ثانية، التقى الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة يف وق��ت الحق بوزارة الدفاع الكورية، الفريق 

أول )جيو نج سيونح جو( رئيس هيئة األركان املشرتكة الكوري. 

واستعرض اللقاء بحث سبل تطوير التعاون العسكري املشرتك بني البلدين، وتوسيع 

آفاقه، ما يس��هم يف زي��ادة أطر التعاون الثن��ايئ بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

وجمهورية كوريا. 

تصوير: سامل العامري 

رئيس األركان خالل لقائه وزير الدفاع لجمهورية كوريا رئيس األركان خالل لقائه رئيس هيئة أركان جمهورية كوريا

رئيس االٔركان يشهد افتتاح معرض يوروساتوري بفرنسا

رئيس األركان يشهد افتتاح معرض يوروساتوري بفرنسا

ش��هد الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان الق��وات املس��لحة يف الجمهورية الفرنس��ية 

افتتاح معرض يوروساتوري الدويل للدفاع املتخصص 

يف مج��ال األمن والدفاع الربي والجوي بحضور عدد 

من كبار القادة واملسؤولني.

وتج��ول رئيس أركان القوات املس��لحة يف أجنحة 

املعرض حيث استمع من القامئني عىل تلك األجنحة 

لرشوح��ات حول طبيع��ة منتجاتها التي اش��تملت 

ع��ىل معدات عس��كرية متطورة يف مج��االت األمن 

والدفاع العس��كري كام ش��اهد خالل جولته عروضاً 

حية لبعض املعدات التي تم اس��تحداثها وتطويرها 

لتتناس��ب ومجاالت الصناعة العس��كرية املتنوعة، 

والتق��ى رئي��س األركان عىل هامش حف��ل االفتتاح 

نائب وزير الدفاع الفرنيس قادر عريف.

تصوير: سامل العامري 

انطالق التمرين األمني 
)تعاون احلق - 5(

انطلقت فعالي��ات مترين األمن الداخيل )تعاون 

الح��ق- 5(، مبش��اركة جمي��ع الجه��ات املدنية 

واألمنية يف الدولة. 

ويتضم��ن التمرين ال��ذي اس��تمر ثالثة أيام 

تطبيقات عملية يف عدة مناطق بالدولة لتطوير 

آليات العمل التنسيقي بني الجهات املشاركة يف 

التمري��ن وللتدريب عىل آلي��ات إدارة األزمات 

والكوارث. 

ويأيت التمرين ضمن التامرين الس��نوية التي 

تنظمها الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 

والك��وارث، بالتع��اون مع الجه��ات املختلفة يف 

الدول��ة، بهدف مراجعة وتقي��م الخطط وبرامج 

التدري��ب عىل مفهوم إدارة الط��وارئ واألزمات 

والكوارث. 
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اس��تقبل رئيس هيئة األركان املشرتكة األردين، الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، 

يف مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عس��كرياً إماراتياً برئاس��ة الل��واء الركن الطيار محمد 

راش��د عبيد آل عيل من القيادة العامة للقوات املس��لحة. وبحث رئيس هيئة األركان 

املش��رتكة مع اللواء آل عيل العالقات الثنائية، وأوجه التعاون والتنس��يق بني القوات 

املسلحة يف البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها وتطويرها يف املجاالت العسكرية. 

رئيس هيئة األركان األردين يستقبل 
اللواء الركن الطيار حممد آل علي

مشعل محمد الزبن خالل استقباله محمد آل عيل

رئيس األركان يلتقي نظريه الفرنسي يف باريس

اجتم��ع الفريق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة عىل هامش الزيارة التي يقوم بها 

إىل الجمهورية الفرنس��ية مع الفريق أول بحري إدوارد 

جييو رئيس هيئة أركان القوات املسلحة الفرنسية.

واس��تعرض الجانبان خالل االجتامع عالقات التعاون 

القامئ��ة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة والجمهورية 

الفرنس��ية وس��بل تفعيلها وتطويرها مبا يخدم املصلحة 

املشرتكة فيام يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية كام 

تم بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

وأعرب الفريق الركن حم��د محمد ثاين الرميثي عن 

بالغ شكره وتقديره لنظريه الفرنيس عىل ما لقيه والوفد 

املرافق من حفاوة وحس��ن ضيافة خالل زيارته لفرنسا، 

مشيداً مبعرض "يوروساتوري الدويل للدفاع" املتخصص 

يف مجاالت األم��ن والدفاع الربي والج��وي والذي أقيم 

يف العاصم��ة الفرنس��ية باريس، مبدياً إعجابه بحس��ن 

التنظيم واملش��اركة الواسعة لكربى الرشكات املتخصصة 

يف مج��االت األمن والدفاع العس��كري يف املعرض الذي 

جمع كبار منتجي ومطوري صناعات الدفاع العسكرية 

وقادة وصناع القرار من مختلف أرجاء العامل.

تصوير: سامل العامري 
رئيس االٔركان يلتقي يف فرنسا نظريه الفرنيس

رئيس »اإلمداد« يبحث التعاون مع 
رئيس األركان اجلزائري

التقى اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي رئيس هيئة اإلمداد بالقوات املسلحة، 

خ��الل الزيارة التي قام بها إىل الجمهوري��ة الجزائرية الفريق أحمد قايد صالح رئيس 

أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري. 

واس��تعرض الجانب��ان خالل اللق��اء، عالقات التع��اون القامئة، وجوان��ب تفعيلها 

وتطويرها، مبا يخدم املصلحة املتبادلة خاصة ذات الصلة مبواضيع اإلمداد والصناعات 

العسكرية، كام تم بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

الرميثي يبحث التعاون مع رئيس األركان الجزائري
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حرم رئيس الدولة تشهد حفل تخريج البيارق 
الربنامج  يتضمن مواد يف العلوم الشرطية والرتبية البدنية

شهدت حرم صاحب الس��مو الشيخ خليف����ة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة "حفظه الله"، س��مو الش��يخة 

شمسة بنت س��هيل، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان ممثل حرم صاحب الس��مو 

رئيس الدولة، عىل مرسح مدرس��ة مريم بنت س��لطان 

للتعلي��م الثانوي مبدين��ة العني، حفل تخ��رج طالبات 

امل��دارس الثانوي��ة بأبوظب��ي لع��ام 2011 - 2012 من 

برنامج الرتبية العسكرية البيارق. 

ووجهت س��مو الش��يخة شمسة بنت س��هيل، كلمة 

أعربت فيها عن فخرها بخريجات الربنامج اللوايت أثبنت 

رغبة والتزاماً عالياً بهذا الجانب املهم، وأضافت سموها 

أن الت��زام بنات اإلم��ارات بالرتبية األمنية والعس��كرية 

يجعلهن عىل أهبة االس��تعداد لخدمة وطنهن والدفاع 

عنه. 

وقالت س��موها إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهي��ان رئيس الدولة حفظه الل��ه، قدم الدعم 

والتش��جيع ألبن��اء وبن��ات الوطن وعزز مس��رية تقدم 

دولتنا. 

وتوجهت سموها بالشكر إىل الفريق أول سمو الشيخ 

محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة، عىل مبادرته يف مجال الرتبية 

األمنية العس��كرية لطالبات املدارس. وأكدت س��موها 

أن هذا النوع م��ن التدريب يقوي الوالء واالنتامء لدى 

األجيال الشابة من الجنسني يف دولة اإلمارات. 

ويف ختام الحفل، قامت س��مو الشيخة شمسة بنت 

س��هيل بتوزيع الجوائ��ز وتكريم الطالب��ات املتفوقات 

ومديرات م��دارس منطقة العني التعليمية )مدرس��ة أ 

اإلمارات - مدرس��ة أم كلثوم - مدرس��ة النعيم للتعليم 

األس��ايس - مدرسة الزايدية - مدرسة مريم بنت سلطان 

- مدرس��ة الجاهيل(، متمنية لهن النجاح والتوفيق، وأن 

يكن الوفيات اللوايت يخدمن الوطن بكل إخالص وتفان. 

ومن جهة أخرى أكد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد 

آل نهيان أن دول��ة اإلمارات العربية املتحدة من ضمن 

أكرث دول العامل أمناً وأماناً واستقراراً بفضل الله، وبفضل 

القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة حفظه الله، الحريص دوماً عىل 

توف��ري كل ما من ش��أنه حامية نهضته��ا والحفاظ عىل 

مكتس��باتها ومنجزاتها الحضارية الش��امخة يف مختلف 

مجاالت الحياة. 

جاء ذلك يف ترصيح أدىل به الشيخ الدكتور سعيد بن 

محمد آل نهيان لوس��ائل اإلع��الم املحلية عقب رعايته 

حفل تخري��ج دفعة جديدة من الطالب املش��اركني يف 

برنامج الرتبية العسكرية البيارق يف مدينة العني. 

وقال الش��يخ الدكتور س��عيد بن محم��د آل نهيان 

إن املرحلة املقبلة ستش��هد املزيد م��ن الجهد والعطاء 

لالرتق��اء بالوعي العس��كري ألبن��اء وبن��ات اإلمارات 

م��ن خالل تكريس مبدأ املش��اركة وتأكي��د روح الوالء 

واإلخ��الص والوفاء للوطن وقادته يف نفوس��هم ملواصلة 

املس��رية املظفرة الت��ي قادها القائد املؤس��س املغفور 

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

طي��ب الله ثراه، وص��والً إىل ما نصبو إلي��ه جميعاً من 

التق��دم واالزده��ار والرقي واملنع��ة ملواجهة املتغريات 

واملستجدات التي تعاين منها العديد من دول العامل. 

ولف��ت إىل أن إضاف��ة الرتبية العس��كرية للمناهج 

املدرس��ية تجسد معاين العز والكربياء الوطني واالعتزاز 

باإلنج��ازات الت��ي تحقق��ت يف بناء اإلنس��ان اإلمارايت، 

وتنميته وتس��ليحه بالعلم واملعرفة والعمل عىل صقل 

مواهب��ه وخربات��ه وتجارب��ه، م��ام يكس��به املزيد من 

املعلوم��ات ويزيد قدراته عىل التحمل والصرب، مش��يداً 

بربنامج الرتبية العس��كرية لط��الب وطالبات املدارس، 

وال��ذي يأيت من رؤية ش��خصية صادقة مخلصة وواعية 

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

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

واس��تجابة لتوجيهاته الس��امية برضورة تعزيز وتدعيم 

وتقوية الجانب االنضباط��ي واالنتامء الوطني للنهوض 

مبستوى الوعي العسكري لدى الطالب إدراكاً من سموه 

بأن الشباب هم عامد الحارض وكل املستقبل. 

الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان خالل تكرميه أحد الطالب

سعيد بن محمد يتوسط الخريجني
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قائد القوات اجلوية يشهد حفل تخريج دورة تخصصية

شهد اللواء الركن طيار محمد بن سويدان سعيد القمزي 

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي حفل تخريج الدورة 

املتقدمة لضباط الق��وات الجوية والدفاع الجوي وذلك 

مبعهد القوات الجوية والدفاع الجوي يف أبوظبي. 

ب��دأ االحتفال بوصول راعي الحف��ل ثم تليت آيات من 

الذكر الحكيم بعدها ألق��ى قائد معهد القوات الجوية 

والدف��اع الجوي كلمة بهذه املناس��بة رحب فيها براعي 

الحفل والضيوف لترشيفه��م حفل التخريج والذي يأيت 

تزامنا مع الذكرى ال�)32( لتأسيس معهد القوات الجوية 

والدفاع الجوي. 

وق��ال :"إن طموحات ورؤية معه��د القوات الجوية 

والدف��اع الجوي ماهي إال امت��داد وجزء من طموحات 

ورؤية قواتنا الجوية وإن ما يصبو إليه املعهد مس��توى 

يضاهي أكرث املعاهد تقدما ليصبح منبع الفكر العمليايت 

والدع��م العقائ��دي والعلم��ي واألكادميي ال��ذي يلبي 

طموحات قيادتنا الرش��يدة وتطلعات املس��تقبل وكام 

نس��عى أن نقدم منوذجا عرصي��ا يف التأهيل التخصيص 

والقيادي يس��اهم بفعالي��ة يف تأهيل قادة املس��تقبل 

ويزوده��م باملهارات والعلوم الالزم��ة التي متكنهم من 

اس��تثامر قدرات وإمكانات قواتنا الجوية التي أصبحت 

بفضل الل��ه ثم بفض��ل قيادتنا الحكيمة أك��رث القوات 

الجوية تقدما وتجهيزا عىل املستوى اإلقليمي والدويل".

ويف خت��ام كلمت��ه تقدم بالش��كر والعرف��ان لقيادة 

القوات الجوي��ة والدفاع الجوي ع��ىل الدعم املتواصل 

للمعهد كام ش��كر الخريجني ع��ىل الجهود التي بذلوها 

أثناء الدورة، داعياً املوىل عز وجل أن يحمي مكتس��بات 

وطننا الغايل تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو 

الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة حفظه الله. 

ويف خت��ام الحف��ل قام اللواء الرك��ن طيار محمد بن 

س��ويدان س��عيد القمزي قائد القوات الجوية والدفاع 

الجوي بتوزيع الش��هادات عىل الخريجني والجوائز عىل 

املتفوقني.

القمزي يسلم الشهادة الٔحد الخريجني

تصوير: عبد الرحمن بن عباد 

نائب رئيس أركان يشهد تخريج عددًا من دورات القوات البحرية
تصوير: حممد بني حماد 

ش��هد سعادة اللواء الركن عيىس سيف محمد املزروعي 

نائب رئي��س أركان الق��وات املس��لحة االحتفال الذي 

أقامته مدرسة القوات البحرية مبناسبة تخريج عدداَ من 

ال��دورات التخصصية وذلك يف مقر املدرس��ة بأبوظبي، 

بحضور سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل املرشخ 

قائد الق��وات البحرية وعدداً من كب��ار ضباط القوات 

املسلحة.

وألقى قائد مدرسة القوات البحرية كلمة رحب فيها 

براعي الحف��ل والحضور وقدم عرض��اً تفصيلياً لربنامج 

ال��دورة وما اكتس��به الخريج��ون من مه��ارات علمية 

وميدانية، مؤكداً عىل أن مدرسة القوات البحرية ستظل 

رصحاً م��ن رصوح املعرفة يف القوات املس��لحة وركيزة 

أساسية لتش��كيل الفكر واملبادئ يف التدريب والتأهيل، 

وقال:" انطالقاً من الرؤى التي رس��متها القيادة الرشيدة 

برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املسلحة، كان 

لزاماً عىل املدرس��ة البحرية أن تنطل��ق بالدورات نحو 

آف��اق عريضة إطاره��ا التحديث والتطوي��ر وجوهرها 

املامرس��ات العرصية يف األس��اليب واملناه��ج التدريبية 

مب��ا يتالءم مع التغ��ريات التي تحدث بش��كل يومي يف 

مجاالت الفكر العسكري واألسلحة واستخداماتها".

وتوجه قائد املدرسة بكلمة للخريجني قائالً:"أهنئكم 

باجتيازكم الدورة بنجاح آمالً أن يضيف ماتحصلتم عليه 

يف املج��ال البحري والعس��كري رصي��داً إىل طموحاتكم 

املهني��ة وأن يش��كل ذل��ك إضافة عىل الرتاك��م املعريف 

لدوراتكم الالحق��ة كام أوصيكم أن تتس��لحوا باإلميان 

واإلرصار ع��ىل التعلم واملثابرة وتنمية القدرات الذهنية 

يف ش��تى مصادر العلم واملعرف��ة لتنتقلوا مبدارككم إىل 

بيئ��ات جديدة تعينكم عىل ترس��يخ الثق��ة واعتزازكم 

بأنفسكم لتكونوا جديرين مبواصلة املسرية لحمل هذه 

األمان��ة الغالية فالل��ه يوفقكم وأمتنى لك��م مزيداً من 

التفوق والنجاح يف دوراتكم املستقبلية.

ويف نهاي��ة االحتفال قام نائب رئي��س أركان القوات 

املسلحة بتوزيع الجوائز عىل املتفوقني والشهادات عىل 

الخريجني .
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القيادة العامة للقوات املسلحة توقع مذكرة تفاهم مع )نيابة دبي( 

وقع��ت القي��ادة العامة للق��وات املس��لحة مذكرة 

تفاه��م مع النيابة العامة بديب لتعزيز عالقة الرشاكة 

االس��رتاتيجية، ودعم التعاون بني الجانبني للمشاركة 

يف املش��اريع التطويرية التي تخدم الجانب القانوين 

واملؤس��يس، والخدمات التطويري��ة يف مجال الجودة 

وتدريب الكوادر البرشية. 

وق��ع املذكرة املستش��ار عصام عي��ىس الحميدان 

النائب العام إلم��ارة ديب، ومن جانب القيادة العامة 

للقوات املس��لحة العقيد الركن حقوقي سامل جمعة 

الكعبي، مدير القضاء العسكري املدعي العام. 

من جانبه، قال العقيد الركن حقوقي س��امل جمعة 

الكعب��ي، مدير القضاء العس��كري املدعي العام، إن 

التعاون ب��ني الجهات القضائية يف الدول��ة يأيت دامئاً 

بث��امره الطيبة، ولعل من أهم وس��ائل تقدم القضاء 

وازدهاره هو اكتس��اب الخربات وتب��ادل املعلومات 

القضائية والقانونية بني هذه الجهات. 

وأش��ار إىل أن توقيع هذه االتفاقي��ة يأيت يف إطار 

حرص القيادة العامة للقوات املس��لحة عىل التواصل 

م��ع املؤسس��ات الوطني��ة بالدول��ة، به��دف تعزيز 

التعاون وتحقيق املنفعة املتبادلة التي تعود بالفائدة 

عىل جميع األط��راف، ومبا يخدم األه��داف املرجوة 

يف مج��االت التطوير والتحديث والج��ودة خاصة ما 

يتعلق منها باملجاالت القضائية واألكادميية والبحثية.

وأكد النائب الع��ام أن توقيع مذكرة التفاهم يأيت 

م��ن منطلق ح��رص النيابة العامة ب��ديب عىل تعزيز 

عالقات الرشاكة االس��رتاتيجية مع مختلف الوزارات 

والدوائر الحكومية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

للوص��ول إىل نتائ��ج إيجابية تعزز م��ن دور العمل 

القضايئ والقانوين. 

وأش��ار إىل أن املذك��رة تركز عىل تأهي��ل وتطوير 

امل��وارد البرشي��ة العاملة من خالل تب��ادل الخربات 

والتجارب، واالس��تفادة من اإلمكاني��ات املتوافرة يف 

املجاالت القضائية والقانونية والبحثية. 

 

الحميدان والكعبي يتبادالن توقيع االتفاقية

القوات املسلحة حتتفل بتخريج طلبتها يف اململكة املتحدة

احتفلت القوات املسلحة يف امللحقية العسكرية 

بس��فارة الدول��ة يف اململك��ة املتحدة مبناس��بة 

تخري��ج الدفع��ة السادس��ة عرشة م��ن الطلبة 

العس��كريني الفنيني والطلب��ة الجامعيني وطلبة 

الدراس��ات العليا الدارس��ني يف اململكة املتحدة 

وجمهورية ايرلندا، بحضور س��عادة عبدالرحمن 

غانم املطيوعي سفري الدولة يف اململكة املتحدة 

وايسلندا ونائب امللحق العسكري.

ك��ام حرض حف��ل التخريج عدد م��ن ضباط 

الق��وات املس��لحة وأعضاء الس��لك الدبلومايس 

يف الس��فارة وعدد من الش��خصيات الرس��مية 

وممث��يل  والربيطاني��ة  العربي��ة  واألكادميي��ة 

املؤسس��ات التعليمية واالجتامعي��ة الربيطانية 

املختلفة وأولياء أمور الطلبة واملدعوين.

الخريجون يف لقطة تذكارية

خالل تكريم أحد الخريجني

تصوير: عبد الرحمن بن عباد 
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دمـج ذوي االحتياجـات اخلاصـة يفعـــــــــــــــــــل دورهـم يف اجملتمــــع
القوات املسلحة وفرت لهم احلياة الكرمية وفرص العمل

حوار: نازيل ناصر البلوشي 
تصوير: عبدالرحمن بن عباد 
حممـــــد اخلضر
الشعار: أحمد الهامي

رغم اإلعاقة..

 كانت اإلرادة هي 

دافعهم نحو مواصلة 

الحياة واإلنخراط يف 

مجاالتها.. 

فتحققت رغباتهم مبا 

أتيح لهم من فرص  

وظيفية وفرتها لهم 

الدولة يف أماكن عمل 

مختلفة مبا يتناسب مع 

احتياجاتهم وظروفهم 

الخاصة غري متناسية 

قدراتهم ومؤهالتهم 

العامة.



القوات املسلحة 
أتاحت لذوي 

االحتياجات اخلاصة 
إطالق طاقاتهم 
وإبراز مواهبهم 

وقدراتهم
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فبتوجيه���ات صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة  القائد األعىل للقوات املس��لحة 

''حفظه الل��ه'' واملتابعة املس��تمرة للفريق أول س��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة، ظلت قواتنا املس��لحة 

تح��رص ع��ىل خدمة املجتم��ع يف الكثري م��ن املجاالت 

باعتبارها ج��زءاً أصيالً منه تتفاع��ل إيجابياً مع قضاياه 

وتس��هم بفاعلي��ة يف تلك القضايا ويف ه��ذا اإلطار فقد 

رحبت القوات املس��لحة بدعوة وزارة الداخلية لبحث 

إمكاني��ة توظيف ذوي االحتياجات الخاصة يف عدد من 

الوظائف اإلدارية، وبعد اس��تيعاب ع��دد منهم قامت 

القوات املس��لحة بتدريبه��م عىل عدد م��ن الوظائف 

حسب احتياجاتها.

ويف عام 2006 ش��هد الفريق س��مو الشيخ سيف بن 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية 

توقيع اتفاقية تعاون بني القوات املسلحة ومراكز وزارة 

الداخلي��ة لتأهيل وتش��غيل ذوي االحتياجات الخاصة، 

فقد نصت املذكرة عىل تشغيل وتأهيل 300 طالب من 

خريج��ي مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتش��غيل ذوي 

االحتياجات الخاصة بحس��ب تخصصاتهم، باإلضافة إىل 

تنمي��ة مهاراته��م العلمية والتدريبية والدراس��ية حتى 

تتالءم مع متطلباتهم الوظيفية يف القوات املسلحة. 

وقال س��مو نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء وزير 

الداخلي��ة:" إن توقيع ه��ذه االتفاقية يجس��د اهتامم 

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

الدول��ة ''حفظه الله'' وصاحب الس��مو الش��يخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، ويؤكد دعم الفريق أول سمو الشيخ 

محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة لتفعيل دور ذوي االحتياجات 

الخاصة ودمجهم يف املجتمع.

 وأض��اف س��موه: ''إن توقيع مثل ه��ذه االتفاقيات 

لتشغيل ذوي االحتياجات الخاصة دليل عىل أن اإلنسان 

يقاس بجهوده وإنتاجيته بالعمل الذي يؤديه، مش��يداً 

بالخطوة البناءة التي خطتها القوات املسلحة بتوظيف 

وتأهي��ل ذوي االحتياج��ات الخاص��ة، واملس��اهمة يف 

دمجهم يف املجتمع''.

وقد أقيمت املراكز لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة 

يف جميع إمارات الدول��ة بهدف إيجاد حياة كرمية لهم 

والرتكيز ع��ىل اإلمكاني��ات املوجودة لديه��م وتنميتها 

إلدماجه��م يف املجتم��ع ليكون��وا عن��ارص فعال��ة ولها 

اسهاماتها يف مختلف مجاالت العمل.

اإلنسان محور بناء الدولة واملجتمع
و من جانبه قال س��عادة اللواء مطر سامل عيل الظاهري 

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية إن اإلنس��ان محور 

واهت��امم القي��ادة العامة للق��وات املس��لحة، ومرتكز 

بناء الدول��ة واملجتمع، وهي ت��ؤدي دورها الوطني يف 

الذود عن حياض الوطن واملحافظة عىل مكتس��باته وال 

تغفل دوره��ا الفاعل يف املج��ال االجتامعي بحكم أنها 

جزء من املجتمع تتأثر به وتؤثر فيه.

وأضاف س��عادته أن القيادة العامة للقوات املسلحة 

ت��رى من منطلق الدور الذي تؤديه كأمني عىل مس��رية 

التنمية، ورافد لها، رضورة تفاعلها مع الخطط والربامج 

التنموي��ة إث��راًء ملنظامت العم��ل املدين ومؤسس��اته 

املختلفة بحسبه دليالً عىل تكامل العمل الوطني، وهي 

من هذا املنطلق تدعو الس��تثامر الطاقات البرشية مام 

يستدعى باملثل تنمية قدرات ذوي االحتياجات الخاصة 

لتمكنه��م من التفاعل االجتامع��ي وتحفيز معنوياتهم، 

وزرع الثق��ة لديهم، وتأهيله��م اجتامعياً ومهنياً للعمل 

دمـج ذوي االحتياجـات اخلاصـة يفعـــــــــــــــــــل دورهـم يف اجملتمــــع

توقيع اتفاقية تعاون بني القوات املسلحة ومراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات الخاصة عام 2006



 ذوي االحتياجات 
اخلاصة ثروة 

حقيقية وجزء 
اليتجزأ من مسرية 

نهضة الدولة
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الوظيف��ي، وليس��اهموا يف بن��اء مجتمعه��م، أي��اً كان 

موقعهم فهم جزء من وحدة وكيان هذا املجتمع.

م��ن هنا فإن اس��تيعاب القوات املس��لحة لعدد من 

ذوي االحتياج��ات الخاصة إمنا يؤك��د مجدداً اضطالعها 

بدور أس��ايس يف رعاية وتنمية األرسة واملجتمع، وإن مثة 

توافق وتطابق بني أهداف وفلس��فة القيادة الرش��يدة 

يف رعاية ذوي االحتياج��ات الخاصة والدور االجتامعي 

والتنموي للقوات املس��لحة الت��ي ال تكتفي باالهتامم 

والرعاية مبنتس��بيها والعاملني به��ا وإمنا تعمل بالتوازي 

م��ع كافة فئات املجتمع اقتناع��اً منها برضورة التواصل 

اإلنس��اين واالجتامعي ب��ني القوات املس��لحة واملجتمع 

الذي تض��م كل أرسة فيه فرداً أو أكرث يف خدمة القوات 

املس��لحة مام يعني أن القوات املسلحة هي جزء أصيل 

م��ن املجتمع، حارضة دامئاً، تدع��م بكل قوة كل ما من 

شأنه تنمية هذا املجتع.

من هنا فإن اس��تيعاب القوات املس��لحة لهذه الفئة 

م��ن أبنائها إمنا يؤكد مجدداً اضطالعها بدور أس��ايس يف 

رعاي��ة وتنمي��ة األرسة، وهي تأخذ يف ه��ذا بتوجيهات 

املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد حيث أكد: رضورة أن 

يك��ون البنائنا م��ن ذوي االحتياج��ات الخاصة نصيبهم 

الع��ادل من كل م��ا مينحه الوطن ملواطني��ه وأن يكون 

عليهم واجبات عادله اتجاه دولتهم، فكان من الرضوري 

االهتامم بتأهليهم وصقل مواهبهم حتى يكونوا فاعلني 

ومتفاعلني يف وطنهم.

وأضاف لقد اس��تطاعت القوات املس��لحة من خالل 

اس��تيعاب ذوي االحتياج��ات الخاصة تنمي��ة قدراتهم 

وتحفي��ز معنوياتهم واطالق طاقاته��م وابراز مواهبهم 

لتمكنهم م��ن التفاعل االجتامع��ي وليصبح اندماجهم 

حقيقة راس��خة يف حياة مجتمعنا، ومب��ا يلبي طلباتهم 

وطموحاتهم يف االندم��اج الكامل ويفتح أمامهم أبواب 

املس��تقبل املرشق الذي يتطلع��ون إليه، كام وفرت لهم 

الحي��اة الكرمية التي كانوا ينش��دونها وأتاحة لهم فرص 

العمل التي كانوا يتطلعون إليها. 

عميل والء وانتامء
وق��د التقت مجل��ة "درع الوط��ن" مبجموعة من ذوي 

االحتياج��ات الخاص��ة العامل��ني يف القوات املس��لحة 

واس��تمعت إىل انطباعاتهم عن وظائفهم، فقال عبدالله 

حس��ن راش��د من إمارة الفج��رية:" انتس��بت للقوات 

املس��لحة عام 2008 وطبيعة عميل إداري مساعد ولله 

الحم��د يتفق م��ع موهبت��ي ورغبتي  بالعم��ل وألقى 

احرتام وود وثقة زماليئ واملسؤولني، وال أجد أي صعوبة 

يف التعامل معهم، واختياري للعمل بالقوات املس��لحة 

يعكس ميويل وش��خصيتي، علامً بأن القوات املسلحة مل 

تألوا جه��داً بالعمل يف تأهيلنا وتدريبنا بالش��كل الذي 

يتناسب مع امكانات خالل عدد من الدورات التدريبية 

االداري��ة داخ��ل الدولة مام جعلنا أك��رث ثقة وامكانات 

لخدمة هذا الوطن املعطاء. 

أم��ا عن بطوالت��ه وهواياته فقال: أح��ب أن أمارس 

رياضة الس��باحة وألعاب الق��وى والرماية فقد حصلت 

ع��ىل بطولة الدولة يف ألع��اب القوى لدفع الجلة لثالث 

مواس��م متتالي��ة 2010-2009-2008، وحصل��ت عىل 

الذهبي��ة ببطولة مراكش الدولية يف املغرب بدفع الجلة 

س��نة 2009، وحصلت عىل برونزيت��ني يف بطولة تونس 

الدولية أللعاب القوى بدفع الجلة س��نة 2009-2010، 

وحصلت عىل امليدالية الفضية بس��باق 400 مرت حرة يف 

بطولة األوس العاملية بالشارقة سنة 2011.

وأض��اف: إن م��ا من الل��ه علينا به من أم��ن وأمان 

يف دولتن��ا الحبيبة ما ه��و إال انعكاس لسياس��ة دولتنا 

الداخلية والخارجية النش��طة والفعالة وتوفري كل س��بل 

الراحة والحياة الكرمية ملواطنيها واملقيمني عىل أراضيها، 

وهذا بفضل وجود قيادة رش��يدة ورجال بواس��ل قامئني 

ع��ىل حامية البالد بعني س��اهرة ال تنام متحصنني بالعلم 

واملعرفة ومواكبة التطور والتدريب املستمر ملا هو جديد 

للدفاع عن الوطن ومتثيله بالخارج بصورة مرشفة.

إنجازي فخر لوطني 
ك��ام قالت مريم خمي��س املطرويش - قاع��دة الفجرية 

البحري��ة:" انتس��بت للق��وات املس��لحة ع��ام 2009، 

وعم��يل ه��و إداري مس��اعد يف وحدة التجني��د، وهو 

يتف��ق مع رغبايت فكرثة التج��وال واالحتكاك بكل أمناط 

البرش س��واء أكانوا عرباًً أو أجانب أكسبني قدرة فائقة 

يف التعامل مع الناس مام يس��هل مهمتي يف اس��تقطاب 

واقن��اع املتقدمني من املدني��ني إىل أن يوجهوا تفكريهم 

إىل العس��كرية واالقتناع بها، وإعاقتي هي خلع يف اليد 

اليمنى، وعن التعامل مع زماليئ واملس��ؤولني فأجد كل 

الثن��اء والفخ��ر واالحرتام من قبل زم��اليئ عىل انجازايت 

الرياضية كام أن املس��ؤولني يقومون بكافة التس��هيالت 

والدع��م املعنوي ألنجز أفضل ما اس��تطيع ألن انجازي 

ه��ذا فخ��ر للوطن وقواته املس��لحة التي ه��ي واجهة 

وطننا الغ��ايل وجزء ال يتجزأ من ه��ذا الفخر واالنجاز، 

وقد اخ��رتت العمل يف القوات املس��لحة ليكون فخري 

مضاعفاً بإنجازي الري��ايض لهذا الوطن وكوين جزءاً من 

درع��ه البرشي الذي يفتخر كل من ينضم إليه بأنه درع 

لهذا الوطن، أما عن هوايايت فأحب املطالعة والكتابة.

وع��ن بطوالتها قال��ت: بدأت مس��رييت الرياضية مع 

سعادة اللواء مطر سامل الظاهري

عبدالله حسن راشد خالل أداء عمله
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ألعاب القوى منذ 2006 بالجري 100 ، 200 و400 مرت، 

والوثب الطويل، ثم انتقلت يف عام 2008 إىل لعبة رمي 

الرم��ح واحرتفتها حتى حققت فيه��ا املركز األول عربياً 

والثاين آسيوياً والسابع عىل مستوى العامل، وأضيفت إيل 

لعبة رمي الجلة عام 2011. 

وخالل مش��واري الريايض من 2006 / 2012 حصلت 

ع��ىل ما يق��ارب 80 ميدالي��ة مختلفة ما ب��ني الذهبية 

والفضي��ة والربونزي��ة يف ألع��اب القوى ع��ن بطوالت 

شاركت بها داخل وخارج الدولة .

ويف نهاي��ة حديثها معنا قالت: أود أن نوصل رس��الة 

ش��كر وعرفان منا نحن فئ��ة ذوي االحتياجات الخاصة 

ل��كل من دعم مواهبن��ا مادياً ومعنوياً، وأك��رم انجازنا 

له��ذه الدولة الغالي��ة، فنحن وإن كن��ا ذوي نواقص يف 

أبداننا لكنن��ا مكتملون يف مواهبن��ا وعطائنا وإخالصنا 

له��ذه األرض التي عش��نا ونعيش عليه��ا، فكلنا فخور 

بإنجازنا الريايض الذي نهديه بكل حب وصدق وإخالص 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة حكومة وش��عباً، ونلوح 

له��م بأننا هنا بينهم صفاً بصف وكتفاً بكتف لرنفع عزة 

وشأن هذا الوطن.

أثبت وجودي 
أما عائش��ة س��امل الخالدي م��ن الق��وات البحرية فقد 

قالت:" انتس��بت للقوات املس��لحة عام 2009، وعميل 

هو حف��ظ وترتيب امللفات، ففي البداية واجهت بعض 

الصعوب��ات يف التواص��ل والتعاي��ش مع زم��اليئ ولكن 

بحمدالله تخطيت ه��ذه الصعوبات بتعاملهم املهذب 

واملق��در لظروف إعاقت��ي حيث يتعامل��ون معي مثل 

تعاملهم مع األسوياء بكل احرتام وتقدير، وعن اختياري 

للعمل بالقوات املسلحة فقد كنت أدرس يف مركز وزارة 

الداخلية لتأهي��ل وتش��غيل ذوي االحتياجات الخاصة 

وع��ن طريقهم توظفت، وأنا س��عيدة ج��داً بإنضاممي 

لصفوف القوات املس��لحة ألنه يش��عرين بكياين وبأنني 

سوية وألثبت وجودي".

وعن إعاقتي فقد أصبت بعد والديت بارتفاع يف درجة 

الح��رارة وعمري مل يتجاوز الثالثة أش��هر وتأخرت بأخذ 

اإلبرة فحدث يل شلل نصفي.

أما عن الجوائز الت��ي حصلت عليها قالت:" حصلت 

عىل العديد من امليدالي��ات يف الرمح والقرص من عدة 

دول عربية وأوروبية وآخر ميداليتني حصلت عليهام يف 

فرنسا وبرونو 2012.

إعاقتي وحيايت 
أما روضة جمع��ة الغافري من مدين��ة العني - القوات 

الجوية والدفاع الجوي فقالت:" أحمد الله وأشكره عىل 

نعمت��ه التي أنعمها عيل وعىل إدام��ة الصحة والعافية 

يف عي��ي بني أهيل ومجتمعي، أود أن أتكلم عن حيايت 

ما بني إعاقتي وحيايت املس��تمرة، أمتمت جميع مراحيل 

الدراس��ية يف امل��دارس الحكومية، وبعدها درس��ت يف 

مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات 

الخاصة، وكان ذلك بتش��جيع من أهيل لدخويل للمركز، 

وإعاقت��ي ضعف يف عض��الت اليد اليرسى، درس��ت يف 

مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات 

الخاص��ة وتخرجت بش��هادة الس��كرتارية اإللكرتونية 

س��نة 2006 بتقدير جيد جداً، بعدها انتس��بت للقوات 

املس��لحة يف كلية خليفة بن زاي��د الجوية، أعمل إداري 

مس��اعد، ومهنتي تتفق مع مواهب��ي ورغبايت، مل أر أي 

اختالف م��ن ناحية تعام��ل زماليئ ورؤس��ايئ، بل إنهم 

يتعاملون مع��ي بطريقة خاصة وبكل اح��رتام وتقدير 

وم��ودة ولل��ه الحمد وال أج��د صعوب��ة يف التواصل 

والتعايش م��ع زمالء العمل، وأن��ه رشف يل أن أكون 

جزء م��ن القوات املس��لحة بقيادة صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله"، وعن هوايتي 

أحب قراءة الكتب العلمية والسفر، ويف نهاية حديثها 

قالت:" أشكر صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 

حفظ��ه الله عىل اهتاممه بذوي االحتياجات الخاصة، 

والفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

إلهتامم��ه مبتابع��ة تفعي��ل دور ذوي االحتياج��ات 

الخاصة ودمجهم يف املجتمع، كام أش��كر الفريق أول 

س��مو الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس ال��وزراء وزيرالداخلية لجهوده يف إبراز مكانة 

ذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمع اإلمارايت، وشكر 

خاص للقوات املس��لحة التي س��عت بش��كل كبري يف 

صق��ل مواهب��ي وتأهي��يل وتدريبي بالش��كل الذي 

يتناس��ب مع إمكاني��ايت، وأمتنى من أخ��وايت وأخواين 

من ذو االحتياجات الخاصة بأن ال ييأس��وا من رحمة 

الله تعاىل ألن اإلعاقة ليست نهاية العامل، ونحمد الله 

عىل ما أعطانا إياه، وأش��كر اإلعالم العسكري العطايئ 

فرصة إثبات وجود مكان��ة ذوي االحتياجات الخاصة 

يف الدولة ويف املجال العسكري.

طموح وأمل
وقال س��لطان مصبح خميس املهريي من إمارة أبوظبي  

س��الح اإلش��ارة:" انتسبت للقوات املس��لحة عام 2007 

وطبيع��ة عميل موظف بدال��ة ولله الحم��د يتفق مع 

رغبتي  بالعمل، وألقى كل التقدير واالحرتام من الزمالء 

واملس��ؤولني، وال أجد أي صعوبة يف التعامل معهم، أما 

عن عميل بالقوات املسلحة فأنا مرسور جداً ألنهم قبلوا 

 مريم خميس املطرويش خالل عملها يف وحدة التجنيد

سلطان مصبح املهريي موظف بدالة يف سالح اإلشارة
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تجني��دي رغم ضعف برصي،  ومل يرفضوا طلبي، يف حني 

أن بعض املؤسسسات مل تقبلني، وبعد انتسايب للقوات 

املسلحة إلتحقت بدورة تأسيسية  يف الكمبيوتر لتنمية 

مهارايت العلمية والتدريبية".

وع��ن تعليمي فق��د انهيت الصف الث��اين اإلعدادي 

واآلن أكمل دراس��تي مس��اءاً ولدي الرغب��ة والطموح 

واألمل ألص��ل إىل أعىل املراتب، وأش��كر عمتي وجديت 

لتشجيعهم يل، وأشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئيس الدولة ''حفظ��ه الله'' عىل إتاحة 

الفرص��ة لذوي االحتياج��ات الخاصة للعم��ل بالقوات 

املسلحة. 

مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي 
االحتياجات الخاصة

ونحن نتحدث عن ذوي االحتياجات الخاصة بالقوات 

املس��لحة كان البد وأن نتطرق ملراكز وزارة الداخلية 

لتأهي��ل وتش��غيل ذوي االحت���ياج��ات الخاص��ة، 

والتع��اون يف هذا املجال بني وزارة الداخلية والقوات 

املسلحة. 

تعترب مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي 

االحتياج��ات الخاصة من املؤسس��ات الوطنية التي 

تساهم بشكل فعال يف توفري فرص التأهيل والتدريب 

والتوظي��ف لذوي اإلعاق���ة م��ن املواطنني من كافة 

إم��ارات الدولة، ومبا يخدم السياس��ة الحكومية نحو 

توفري العمل الالئق للمواطن���ني كل حس��ب طاقته 

وقدرات��ه وإمكانيات�����ه، وإللقاء الض��وء حول فكرة 

وأهداف وانجازات ه��ذه املراكز، أجرت مجلة "درع 

الوطن" ح��واراً مع س��عادة ناص���ر ع��يل بن عزيز 

الرشيفي مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتش��غيل 

ذوي االحتياجات الخاصة وفيم���ا ييل نصه: 

ه��ل لك��م أن تعط���ون��ا فك��رة عن إنش��اء مراكز 

وزارة الداخلية لتأهيل وتش��غيل ذوي اإلحتياجات 

الخاصة؟ 

بالتوجيهات السديدة والرؤية الحكيمة للقائد املؤسس 

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

طيب الله ثراه نحو االهتامم بذوي االحتياجات الخاصة 

م��ن املواطن��ني، فقد تأسس��ت مراك��ز وزارة الداخلية 

لتأهيل وتش��غيل ذوي االحتياجات الخاصة سنة 2002 

وفقاً لتوجيهات كرمية من صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات 

املس��لحة "حفظ��ه الله" وبدعم من الفريق أول س��مو 

الش��يخ محمد ب��ن زاي��د آل نهيان ويل عه��د أبوظبي 

نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة، ومبب��ادرة  من 

الفريق س��مو الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان، نائب 

رئيس مجل��س الوزراء وزي��ر الداخلي��ة، وذلك بهدف 

توفري خدمات متخصصة يف مجاالت التأهيل والتدريب 

والتوظيف ل��ذوي اإلعاقة من املواطنني من الجنس��ني 

وم��ن كافة إم��ارات الدول��ة، ولتكون بذلك مؤسس��ة 

اتحادية ذات انجازات مش��هودة خالل مسريتها، حيث 

اس��تطاعت أن توفر التدريب املاه��ر والتوظيف املنتج 

للمئ��ات من املواطنني م��ن ذوي اإلعاقة، والحرص عىل 

رعايته��م وتحقي��ق الدمج لهم يف الحي��اة العامة مبا يف 

ذلك الزواج وبناء األرسة، وبحيث أصبحت فكرة املراكز 

وفلسفتها منوذجاً يحتذى ويحظى بالتقدير من العديد 

من املؤسس��ات الدولية املتخصصة، ومبا أهلها للحصول 

عىل العديد من جوائز التميز الوطنية كمؤسس��ة رائدة  

يف مي��دان التدري��ب والتوظي��ف ل��ذوي االحتياجات 

الخاصة. 

ما هي أه��م  االنجازات التي حققته��ا تلك املراكز 

خالل السنوات املاضية ومنذ إنشائها؟

اس��تطاعت املراكز خالل مس��ريتها أن توف��ر التدريب 

املاه��ر ل� 567 من الذكور واإلن��اث، حيث تخرج منهم 

بنج��اح 514 يف مختلف الدورات، وقد تم توظيف 441 

من الخريج��ني يف وظائف القطاعني الحكومي والخاص 

بوظائف ماهرة ذات عوائد مجزية، وتش��ري الدراس��ات 

التتبعية امليدانية لواقع توظيفهم إىل متيزهم يف االلتزام 

واإلنتاج، وذلك بش��هادة مدرائهم ومس��ؤويل التوظيف 

يف مختلف مؤسس��ات عملهم، وانطالقاً من مسؤوليتها 

االجتامعية، فقد وفرت املراكز فرص التدريب والحصول 

عىل ش��هادة قيادة الحاس��ب اآليل )ICDL( ل� 575 من 

ذوي االحتياج��ات الخاصة والعس��كريني واملدنيني من 

إفراد املجتمع. 

ما م��دى التع��اون ب��ني وزارة الداخلي��ة والقوات 

املسلحة يف مجال تأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات 

الخاصة ؟

تش��غيل األش��خاص من ذوي االحتياجات الخاصة من 

املواطنني مس��ؤولية وطنية تس��تهدف تحقيق العدالة 

للجميع يف الحصول عىل ف��رص العمل واإلنتاج، وتوفري 

التس��هيالت التي متكنه��م من املش��اركة يف بناء الذات 

ودع��م االقتصاد وتخفي��ف أعباء الدول��ة واملجتمع يف 

تقدي��م املعون��ات االجتامعية لهم، ونفخ��ر هنا بذلك 

الدور الريادي الذي انتهجته القوات املس��لحة يف دعم 

السياس��ة الوطني��ة يف هذا املجال، وذلك باس��تعدادها 

الس��تيعاب 300 من خريجي مراك��ز وزارة الداخلية يف 

الوظائ��ف اإلدارية خالل املرحلة األوىل، وصوالً إىل 450 

من ذوي االحتياجات الخاصة خالل املرحلة الثانية، وهو 

دور ميثل منوذجاً يحتذى لكافة مؤسس��ات التوظيف يف 

القطاعني الحكومي والخاص. 

ما ه��و تقييمك��م التفاقي��ة التع��اون بينكم وبني 

القوات املس��لحة يف مجال تش��غيل األش��خاص من 

ذوي االحتياجات الخاصة؟

تم توقيع اتفاقي��ة التعاون بني وزارة الداخلية والقوات 

املس��لحة بتاريخ 22 نوفمرب 2006برعاية الفريق سمو 

الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

ال��وزراء وزير الداخلية وبحضور س��عادة الفريق الركن 

حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، 

ويرشفني هنا أن اقتبس كلامت س��موه "إن توقيع هذه 

االتفاقية يعكس اهتامم الفريق أول سمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبو ظبي، نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة بهذه الفئ��ة وتعزيز دورها يف خدمة 

املجتمع منوهاً إىل أن االتفاقية تعترب رس��الة مفادها أن 

اإلعاقة ال يجب أن تعي��ق اآلخرين عن القيام بدورهم 

يف الحياة، وأن مؤسس��ات الدولة تس��تطيع أن تستفيد 

من خربات وكفاءات العديد من هذه الفئات يف ش��تى 

املجاالت".

 وإذا كان م��ن تقييم لالتفاقية خ��الل فرتة رسيانها، 

فإنه ليس��عدين أن أعلن أنه ت��م مبوجب هذه االتفاقية 

توفري فرص التوظيف املنت��ج واملجدي ملا مجموعه 91 

من خريجي املراكز يف وظائف القوات املسلحة منها 63 

وظيفة للذكور و28 وظيفة لإلناث.

إىل أي حد نجحت تجربة استيعاب ذوي االحتياجات 

الخاصة يف القوات املسلحة من وجهة نظركم؟

ما من شك يف إن تشغيل األشخاص من ذوي االحتياجات 

الخاصة يحمل معه بع��ض التحديات والصعوبات التي 

ترتبط بنظرة  مدراء وزم��الء العمل نحو اإلعاقة وذوي 

االحتياجات الخاصة، وهذا يشء متوقع يف ظل س��نوات 

التهميش واالس��تثناء التي عايش��ها األشخاص من ذوي 

االحتياج��ات الخاصة يف كافة املجتمعات، ونحن لس��نا 

اس��تثناءاً من هذا الواقع، ويف هذا الس��ياق فإنني أثني 

ع��ىل الدور اله��ام الذي لعبته مديري��ة القوى البرشية 

يف القوات املس��لحة من خالل تفهمه��ا لهذه الظروف 

وتقديم العون االس��تثنايئ للمنتسبني املعينني من ذوي 

اإلعاق��ة خالل الفرتة األوىل لتعيينهم مام أكس��بهم ثقة 

عائشة سامل الخالدي تقوم بحفظ وترتيب امللفات



تشغيل املواطنني 
من ذوي االحتياجات 

اخلاصة مسؤولية 
وطنية تستهدف 

حتقيق العدالة 
للجميع
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بأنفسهم وساهم يف تحقيق الدمج املهني لهم يف موقع 

العم��ل، بل وأدى يف كث��ري من األحي��ان إىل متيزهم يف 

القي��ام باملهام املوكولة لهم وذلك بش��هادة مدير إدارة 

الق��وى البرشية ومدرائهم وزمالئه��م، وهي هنا تجربة 

نس��تطيع أن نقيمه��ا بنجاح ملحوظ وميك��ن أن تكون 

منوذج��اً ناجح��اً للتطبيق والتعميم يف كافة مؤسس��ات 

تشغيل ذوي االحتياجات الخاصة.

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

نهي��ان ويل عهد أبوظبي أن ل��دى ذوي االحتياجات 

الخاصة قدرات متميزة، فإىل أي حد اثبتوا مقدرتهم 

عىل التواصل والتعايش مع مجتمعهم؟

إن كل��امت س��موه دلي��ل واضح ع��ىل إدراك كامل 

للتج��ارب والتطبيقات العاملية الحديثة يف مجال تأهيل 

ذوي االحتياج��ات الخاصة، حي��ث أن قضية اإلعاقة ال 

ترتب��ط حرصاً بالقدرة ع��ىل أداء دور ما، فكلنا قارصون 

أن نعم��ل كل يشء، وأن نتميز يف كافة املجاالت، حيث 

أن اإلعاقة الحقيقية هي الحرمان واالس��تثناء واملنع من 

الحصول عىل فرصة إثبات الذات نتيجة أفكار وتقديرات 

خاطئ��ة نحو ذوي االحتياجات الخاصة، واستش��هد هنا 

باملئات بل اآلالف من من��اذج التميز واإلبداع من ذوي 

االحتياجات الخاصة أتيحت لهم الفرصة الكاملة للتعبري 

ع��ن قدراتهم الكامن��ة ليحيلوها إىل من��اذج من التميز 

الذي يفوق األس��وياء أحياناً وذلك حرصاً منهم عىل أن 

يثبتوا ذاتهم بكفاءة لبناء الذات وتقدم املجتمع، ونفخر 

يف املراك��ز بأنن��ا اس��تطعنا إن نصل باملئ��ات من ذوي 

اإلعاقة إىل حياة مس��تقرة ومستقلة اقتصادياً واجتامعياً 

مبا يف ذلك الزواج وبناء األرسة . 

إنن��ا يف دولة اإلمارات لنفخ��ر بانجازاتنا عىل هذا 

الصعي��د، ويكفين��ا فخراً أن وهبنا الل��ه قيادة واعية 

ورش��يدة حيث متثل كلامت س��موه توجيهاً ونرباساً 

ب��ل والتزاماً من كافة مؤسس��ات الدولة نحو تحقيق 

هدف دمج ذوي االحتياجات الخاصة يف كافة مناحي 

الحياة. 

ماهي أهم الصعوبات التي تواجهها املراكز يف تنفيذ 

نشاطاتها؟

تتمثل الصعوبات يف تأهيل وتش��غيل ذوي االحتياجات 

الخاصة بتلك االتجاهات الس��لبية لدى  بعض أصحاب 

العمل الخ��اص نحو تدري��ب وتوظي��ف ذوي اإلعاقة 

خاص��ة وأن هذا القطاع ميلك غالبي��ة الوظائف القامئة 

يف سوق العمل، فام زالت هيمنة املنظور االقتصادي يف 

اتخ��اذ قرار التوظيف تحك��م اتجاهات أصحاب العمل 

دون أي اعتبار للمنظور االجتامعي واملسؤولية الوطنية 

لهذه املؤسس��ات يف تدعيم سياسة الدولة ومسؤولياتها 

يف توفري العم��ل لكافة املواطنني والتخفيف من ش��بح 

البطال��ة وبرامج املس��اعدات، وهذا يقودن��ا بالتايل إىل 

أهمية بلورة الترشيعات امللزمة املدعمة بنظام )الكوتا( 

أو النس��بة املخصص��ة ل��ذوي االحتياج��ات الخاصة يف 

وظائف املؤسسات وفق أسس ورشوط محددة بالقانون 

وآلية فعالة للضبط واملتابعة والرصد، خاصة وأن قوانني 

ورشوط االس��تثامر امليرسة  توفر مجاالً واس��عاً لتحقيق 

األرباح الطائلة التي يجب أن تساهم يف دعم مسؤوليات 

الدولة نحو مواطنيها من الرشائح االجتامعية املختلفة.

ومن الصعوبات التي تواجهنا تلك املتعلقة باتجاهات 

األش��خاص م��ن ذوي االحتياجات الخاص��ة واألهايل يف 

تقب��ل األع��امل اليدوية، وهيمن��ة ثقاف��ة العيب من 

مامرسة العمل اليدوي لدى رشيحة واسعة من املجتمع 

اإلمارايت، حي��ث متتنع األرس عن قب��ول توظيف أبنائها 

وبناتها يف أعامل إنتاجية مناسبة لقدراتهم وإمكانياتهم، 

وهن��ا من املفيد أن نوضح أهمي��ة العمل الذي يتعدى 

مجرد املردود املادي الذي يحققه، بل بالتأثري الحاس��م 

الذي يرتكه يف بناء الشخصية املستقلة وتنمية اإلحساس 

باملس��ؤولية وتعزيز الدمج يف الحي��اة العامة للمجتمع 

من خالل مواقف املشاركة والتفاعل مع اآلخرين. 

هل من كلمة تودون توجيهها حول تأهيل وتشغيل 

ذوي االحتياجات الخاصة؟

ترتك��ز مجاالت التع��اون ما ب��ني مراكزنا واملؤسس��ات 

الحكومي��ة واألهلية ح��ول توفري ف��رص الحصول عىل 

اتفاقي��ات  وعق��د  املؤهل��ني،  للخريج��ني  الوظائ��ف 

التعاون حول تطوير واس��تحداث املرشوعات اإلنتاجية 

والخدمية املناس��بة لعمل ذوي االحتياجات الخاصة يف 

هذه املؤسس��ات، حيث تبدي العديد من املؤسس��ات 

الحكومي��ة تعاوناً يف هذين املجال��ني، إال أن ذلك يبقى 

دون الطموح، وذلك ألسباب تتعلق بعدم تفعيل قانون 

حقوق ذوي االحتياج��ات الخاصة رقم 29/2006 حول  

تخصيص نس��بة الوظائف لذوي اإلعاقة يف املؤسس��ات 

الحكومية والخاصة، وكذل��ك عدم متابعة التزام معظم 

املؤسسات الحكومية يف إمارة أبو ظبي بتطبيق الالئحة 

التنفيذية الصادرة ع��ن مجلس أبوظبي حول تخصيص 

ما نسبته %2 من الوظائف الحكومية لذوي اإلعاقة من 

املواطنني، ويف هذا الصدد فإننا نؤكد عىل أهمية تطبيق 

النسبة املذكورة يف إمارة أبوظبي ومبا يتيح الفرص لكافة 

ذوي االحتياجات الخاصة للحص��ول عىل العمل الالئق 

واملنت��ج دون الحاجة إىل طرق أبواب املس��ؤولني طلباً 

للمساعدة يف الحصول عىل الوظائف لذوي االحتياجات 

الخاصة من املواطنني•

سعادة نارص عيل بن عزيز الرشيفي مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتشغيل ذوي االحتياجات الخاصة



"الياه سات" 
الثانوية العسكرية حتتفل بكوكبــــــــــــــــــــة من »قادة املستقبل«

»إن الوطن يتطلع 

إليكم بأمل كبري 

واعتزاز ال حدود له

 فأنتم رمز لحارضه 

امليضء.. 

ومستقبله املرشّف 

العظيم«.

خليفة بن زايد 

آل نهيان

تغطية: النقيب 
جميل السعدي
تصوير: زايد الشامسي

نائب رئيس األركان يشهد تخريج الدفعة 17 من طلبة الثانوية العسكرية
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"الياه سات" 
الثانوية العسكرية حتتفل بكوكبــــــــــــــــــــة من »قادة املستقبل«

أش��اد س��عادة الل��واء الرك��ن عيىس س��يف محمد 

املزروع��ي نائب رئي��س أركان القوات املس��لحة خالل 

حفل تخريج الدفعة السابعة عرش من املدرسة الثانوية 

العس��كرية بالقوات املسلحة بثوابت العمل يف املدرسة 

الثانوية العس��كرية، والتي انطلقت من الفلس��فة التي 

انتهجتها القيادة الرش��يدة تحت قيادة صاحب الس��مو 

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

الله"، واملتابعة الحثيثة من الفريق أول س��مو الش��يخ 

محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للق��وات املس��لحة، التي أكدت إتاح��ة الفرصة 

للتعلي��م والتأهيل ألبناء الوطن، مهنئاً الطلبة الخريجني 

م��ن الدفع��ة الس��ابعة ع��رش م��ن املدرس��ة الثانوية 

العس��كرية عىل تخرجهم، مجدداً اعتزاز القيادة العامة 

للقوات املس��لحة بهم وثقتها املطلق��ة بقدراتهم، داعياً 

إياهم  ملواصلة اكتس��اب املزيد من املعارف والخربات، 

إىل جانب تطوي��ر املهارات ومواكبة آخر املس��تجدات 

العلمية والعس��كرية، راجياً إياهم بهم أن يكونوا كعهد 

القيادة مثاالً للجدارة واالس��تحقاق قادرين عىل تحمل 

املس��ؤولية، وأن يك��ون كل طالب منهم تجس��يداً حياً 

لتوقعات قواتهم املسلحة وطموحات قيادتهم الرشيدة، 

قائالً لهم: "عليكم يا ابنايئ وأنتم تنتقلون ملرحلة جديدة 

وتتحملون مس��ؤؤلية أكرب أن تواصلوا اكتساب املعرفة، 

وأن تتمسكوا بعقيدتكم السمحاء، وأن يكون احرتامكم 

ألويل األمر والوالدين من طاعتكم لدينكم الذي يحثكم 

عىل احرتام كل الديانات والثقافات األخرى، وفقكم الله 

ملا فيه الخري لوطنكم وقواتكم املسلحة ".

كام توجه سعادة نائب رئيس أركان القوات املسلحة 

بخالص التهنئة والتربيكات وعظيم الش��كر والتقدير إىل 

أهايل الخريجني، وإىل مؤسسة  الشويفات SABIS عىل 

الجهود التي بذلت من قبلهم يف تأهيل طلبة املدرس��ة 

ومساهمتها يف انجاح أهداف املدرسة وما تلقاه الطلبة 

م��ن دروس نظرية وعملية متكن الط��الب من تحقيق 

الغاي��ات والطموحات التي انخرطوا يف هذه املدرس��ة 

لتحقيقها.

فعاليات االحتفال
بدأت فعاليات االحتفال الذي أقامته املدرس��ة الثانوية 

العس��كرية مبناس��بة تخري��ج الدفعة الس��ابعة عرشة 

من طلبة املس��توى الثاين عرش مبقر املدرس��ة يف مدينة 

الع��ني، بحضور اللواء مطر س��امل ع��ي الظاهري رئيس 
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االعتماد األكادميي للمدرسة

- من ب��اب مطابقة مناهج املدرس��ة ومصادرها 
وفق��اً للمناهج واملعياري��ة الدولية فقد حصلت 
املدرس��ة يف فرباي��ر 2009 عىل اع��راف أكادميي 
لربامجها من قبل مؤسسة Advan ED التعليمية 
األمريكي��ة، وتعترب أول مدرس��ة حكومية تحصل 

عىل مثل هذا االعراف.
- حصلت املدرس��ة يف الع��ام 2010 عىل اعراف 
أكادميي لربامجها من قبل املجلس الوطني العتامد 
 National Council for الخاص��ة   امل��دارس 
 private School Accreditation: NCPSA

التعليم األمرييك.

هيئ��ة اإلدارة والقوى البرشية، وعدد م��ن كبار ضباط 

القوات املس��لحة ووزارة الداخلي��ة وأولياء أمور الطلبة 

واملدعوين بعزف الس��الم الوطني، تلته آيات عطرة من 

الذك��ر الحكيم، ألقى بعده��ا العميد الركن محمد عي 

مصبح النعيمي قائد املدرس��ة الثانوية العسكرية كلمة 

بهذه املناسبة رحب فيها براعي الحفل والحضور، رافعاً 

أس��مى آيات التهنئة إىل مقام صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة، القائد األعىل 

للقوات املس��لحة "حفظ��ه الله" وإىل صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، وإخوانهام 

أصحاب الس��مو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، 

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

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

مبناسبة تخريج هذه الدفعة من طالب املدرسة الثانوية 

العسكرية.

وقال قائ��د املدرس��ة الثانوية العس��كرية: "إنه ملن 

دواع��ي رسوري أن نحتفل الي��وم بإنجاز من اإلنجازات 

الكثرية لهذا ال��رح التعليمي العس��كري الذي عاهد 

قيادت��ه يف هذا البلد املعطاء مبواصلة املس��رية املرشقة، 

ويرسن��ا أن نحتف��ل بتخريج كوكبة جدي��دة من »قادة 

املس��تقبل« مم��ن توفر له��م تعليم وتدري��ب متميز 

ومعارص ليكونوا األساس يف بناء قواتنا املسلحة الحديثة 

التي وفرت للمدرس��ة كافة س��بل ومس��تلزمات نجاح 

العملي��ة التعليمية والرتبوي��ة لطالبها، من خالل إعداد 

مناهج تفي مبتطلبات الحداثة واملعارصة، والتي تضمن 

تحقي��ق تطلعات القي��ادة مدعمة بتدريب عس��كري 

وبدين وتأهيل قيادي وتثقيف توعوي صحي ش��امل مبا 

يضم��ن تأهيل الطالب للمراح��ل الالحقة، وتنمية روح 

القيادة والحس الوطني فيهم". 

وأض��اف: "ونحن ع��ىل أعت��اب الذك��رى العرشين 

لتأس��يس هذا ال��رح التعليم��ي والرتب��وي يف قواتنا 

املس��لحة والذي ترس��خت ج��ذوره م��ن أكتوبر 1968 

امتداداً مل��دارس الثقافة العس��كرية بالدول��ة، نحتفل 

اليوم بتخريج طالب من حملة ش��هادة الثانوية العامة 

»القسم العلمي«، وقد غرست فيهم روح الوالء والطاعة 

والش��عور بالواجب الوطني والتحي باألخالق الحميدة 

وترسخت فيهم مبادئ ديننا الحنيف".

وتوجه قائد املدرسة بكلمته للطلبة الخريجني قائالً: 

"أبن��ايئ الخريجني، إن هذا اليوم ه��و يومكم املرتقب، 

وإن��ه لتغمرنا س��عادة كبرية لنجاحك��م بفضل من الله 

تع��اىل، وإلنجازكم ج��زءاً من حلمكم املس��تقبي الذي 

راودك��م طوي��الً، والذي نأم��ل أن يك��ون اللبنة األوىل 

يف بن��اء قواتن��ا املس��لحة وأن يكون عطاؤكم مس��تمراً 

كرمز لوالئكم وانتامئكم لدولتك��م ولقيادتكم، نهنئكم 

بنجاحك��م واجتيازكم لهذه املرحلة الدراس��ية، وفقكم 

الله وسدد خطاكم لخدمة وطنكم ولالستمرار يف طريق 

العلم عىل خطى مؤس��س مسريتنا املغفور له بإذن الله 

تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهي��ان تغمده الله 

بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

وتوجه قائد املدرسة يف ختام كلمته بالشكر والتقدير 

إىل جمي��ع الجه��ود البناءة وكل من عم��ل بجد وتفان 

لرفعة وش��موخ هذا الرح التعليمي العسكري، خاصاً 

بالذكر هيئة اإلدارة والقوى البرشية بالقوات املس��لحة 

للمتابعة املس��تمرة، وتذليل العقبات يف كافة املجاالت، 

 SABIS وإىل كل من ساهم يف هذا النجاح وإىل مؤسسة

عىل كافة الجهود التي بذلت من قبلهم.

بعد ذل��ك، ألقى الطالب خالد ع��ي خليفة الرميثي 

كلمة نياب��ة عن زمالئه الخريجني ش��كر فيه��ا القيادة 

العامة للقوات املسلحة والهيئة التعليمية والتدريبية يف 

املدرس��ة لحرصهم عىل توفري كافة الس��بل واإلمكانيات 

الت��ي كان لها األث��ر الكبري يف رفع كفاءته��م التعليمية 

وحصوله��م عىل أع��ىل الدرجات. وق��ال: "يطيب يل و 

إلخ��واين الخريجني أن أهن��ئ القيادة العام��ة للقوات 

املس��لحة بتخريج الدفعة السابعة عرشة بعد أن أمتمنا 

متطلب��ات التخ��رج لنك��ون لبنة أخرى تضاف ملس��رية 

النظ��ام التعليمي للقوات املس��لحة الرام��ي إىل تعزيز 

قدرات��ه وتحقيق واجبات��ه بانياً جيالً مس��لحاً باملعرفة 

والعل��م الالزمني لنكون يف مس��توى التح��دي العلمي 

 قائد املدرسة يلقى كلمة الحفل نائب رئيس االٔركان يكرم أحد الخريجني
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واملهني للقرن الواحد والعرشين".

وأض��اف: "إن وق��ويف الي��وم يف هذا امل��كان كأحد 

الخريجني واس��تكامل املدرس��ة ملس��رية عرشي��ن عاماً 

مصدراً لالعتزاز والفخر الس��تكامل مس��ريتنا التعليمية 

والتي اس��تمرت لسنوات يف املدرسة تكللت والحمدلله 

بالنجاح، كل ذلك بفضل من الله ثم الجهود التي بذلها 

لن��ا القامئون عىل هذه  املدرس��ة حيث إنهم مل يّدخروا 

جهداً يف تذلي��ل العقبات وأداموا الس��هر والعمل عىل 

راحتنا، فالش��كر بعد الله ع��ز وجل  موصول  لهم عىل 

م��ا قدموه لنا وم��ا يقدمونه لبقية زمالئن��ا الذين نأمل 

أن يلتحق��وا بنا يف القريب العاج��ل، و يف الختام أويص 

نفيس وزم��اليئ  بالعمل الجاد يف املرحل��ة القادمة وأن 

يواصل��وا مس��رية الجد واالجتهاد س��واء أولئ��ك الذين 

اخت��اروا أن يلتحق��وا بالكلي��ات العس��كرية أو الذين 

اختاروا الجامع��ات واملعاهد العلمية، فالطريق ال يزال 

يف أوله، واس��تثامر م��ا تعلموه هنا لخ��ري معني لهم يف 

حياتهم املس��تقبلية واضعني نصب أعينهم رضا الله ثم 

مصلحة وطنهم الغايل  مس��تلهمني من النهج املس��تنري 

ملؤسس اإلتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب 

الله ثراه" معززين والءهم لقائد مسريتنا سيدي صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله" وإلخوانه 

أصحاب السمو حكام اإلمارات وويل عهده األمني.

بعدها ألقى الطالب سعيد خميس املنصوري قصيدة 

شعرية بهذه املناسبة تغنى فيها بحب الوطن والقيادة 

الرشيدة مفتخراً بانتامئه للعسكرية.

بعدها جرت مراسم تسليم واستالم العلم من الدفعة 

السابعة عرشة إىل الدفعة التي تليها الذين أقسموا عىل 

صونها وإبقائها عالي��ة خفاقة والذود عن حمى الوطن 

وحامية ترابه.

ويف ختام الحفل تفضل س��عادة الل��واء الركن عيىس 

س��يف محم��د املزروعي نائ��ب رئي��س أركان القوات 

املس��لحة بتوزي��ع الجوائ��ز ع��ىل املتفوقني، وتس��ليم 

الشهادات للخريجني والتقاط الصور التذكارية معهم.

استطالع آلراء الخريجني
يف اللقاء الذي أجرته »درع الوطن« أعرب الطالب خالد 

عي خليفة حمي��د الرميثي عن فرحته بالتخرج قائ���الً 

"أش��عر بالف��رح والفخر ك��وين أحد خريجي املدرس��ة 

الثانوي���ة العس��كري���ة وذلك ملا تقدمه املدرس��ة من 

برامج تعليمية متكاملة تؤه��ل الطالب الدارس تأهيالً 

علمي�����اً وقيادي��اً وفق���اً ملتطلبات القوات املس��لحة 

م��ام يفتح له أبواباً متع���ددة لإللتح��اق بالدراس��ة يف 

الكلي���ات العس��كرية أو الدراس��ات الجامعية املدنية، 

مش��رياً إىل أنه ق��د كان لربنامج التأهي��ل القيادي دور 

أسايس، وله األثر الكبري والفعال يف بناء وتنمية املهارات 

القيادية يف شخصي���ته وذلك الشتامل���ه عىل برام���ج 

مختلفة تش��مل التدريب العس��كري والت��دريب عىل 

روح املغامرة مام يؤدي لغ��رس الثقة بالنف��س وتنمية 

ال��روح الوطنية واملعرفة يف كيفية إدارة الوقت وترتيب 

األولويات، العمل بروح الفريق الواحد، الضبط والربط 

العس�����كري، وإتباع أسلوب قيادة الطالب لنفسه���م، 

وكذلك فقد شملت جوان���ب مهمة أخرى وهي توعية 

الط��الب وتثقيفه��م صحي�����اً من خالل مرك��ز الصحة 

والطب الريايض التابع للمدرس��ة وال��ذي كان له األثر 

اخلريجون: 
» بعد تخرجنا من 
املدرسة الثانوية 

العسكرية سنكون 
األساس يف بناء 

قواتنا املسلحة 
احلديثة «

 الخريج سعيد خميس املنصوري الخريج أحمد الرشقي الخريج خالد عىل الرميثي

 درع الوطن أثناء مقابلتها ألحد أولياء أمور الطلبة
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الكبري يف إتباع أنش��طة رياضية مختلفة للح���فاظ عىل 

اللياقة البدنية املطلوبة.

وق��ال الطالب أحمد عي الرشق��ي: "لدي متام الرضا 

ع��ن العملية التعليمية، وكل الش��كر والتقدير للقامئني 

عليه��ا يف املدرس��ة، وأخ��ص بالذك��ر قي��ادة املدرس��ة 

واملتعه��د األكادمي��ي ملا بذلوه من جهد وتس��خري كافة 

الس��بل لإلرتقاء بالعملية التعليمية ووفقاً إلتباع أس��س 

معيارية محلية وعاملية من خالل إجراء إختبارات كفاءة 

تعليمية داخلية وخارجية كالس��يبا واآليلتس أو التوفل 

والس��ات حيث متكن جميع الطالب من إجتيازها، لقد 

كان الربنامج الصيفي الخارجي مبثابة املحفز الرئييس لنا 

للجد واملثابرة وذلك لكونه يقتر عىل الطلبة املتميزين 

أكادميي��اً، قيادياً، انضباطياً وس��لوكياً، فهو يوفر للطالب 

فرصة املش��اركة يف برامج تعليمي��ة وقيادية خارج البلد 

تنمي من ق��درات الطالب ومهارات��ه املعرفية وتطلعه 

لتقب��ل التقاليد والثقافات للش��عوب األخ��رى وتصقل 

مهارات��ه اللغوي��ة يف تعلم اللغ��ة اإلنجليزية يف البلدان 

الناطقة بها، أما فيام يخص الربنامج الداخي فهو يصب 

يف إس��تكامل العملي��ة التعليمي��ة باملدرس��ة من خالل 

رفع مس��توى الطالب التعليم��ي لتعزيز فرص نجاحهم 

وإستغالل اإلجازة الصيفية بشكل مثمر ومفيد.

أما الطالب س��عيد خمي��س املنصوري فق��ال: "لقد 

وفرت قيادة املدرسة كل املس��تلزمات وسبل الراحة لنا 

من خالل توفري س��كن داخي تتوفر فيه كافة الخدمات 

ي��رشف عليه عىل مدار الس��اعة ضباط ومرشفون أكفاء 

يسهرون عىل راحتنا، مع توفري املطاعم والرعاية الصحية 

الشاملة من خالل العيادة الصحية وعيادة طب األسنان 

ومرك��ز الصحة والط��ب الريايض الذي يق��وم باإلرشاف 

الصحي وتوعي��ة وتثقيف الطالب، واملراف��ق الرتفيهية 

للطالب التي تشمل الصاالت املغلقة واملالعب املفتوحة 

واملجمع الريايض مام أدى إىل مش��اركة املدرسة والفوز 

بالكث��ري من البط��والت الرياضية وم��ن أهمها بطوالت 

رياضة الجيوجيتس��و املحلي��ة والعاملي��ة، وكذلك متنح 

الحوافز املادية وتوفر املواصالت املجانية".

أما الطالب س��عيد عبيد مبارك الظاهري فقال: "لقد 

كان اختياري للدراس��ة باملدرسة الثانوية العسكرية هو 

"اإلختيار األفضل" حيث  توفر برامج أكادميية متعددة، 

قيادي��ة، وصحية ش��املة تكم��ل بعضه��ا البعض، كام 

وتضمن الدراسة فيها مس��تقبالً زاهراً ومضموناً للطلبة 

الدارس��ني فيها برشط الجد واإلجتهاد والتقيد باألنظمة 

والتعليامت املعمول بها، وكذلك فأنني أش��جع الطالب 

من مدارس الدولة كافة لإللتحاق باملدرس��ة والدراس��ة 

فيه��ا مل��ا توف��ره م����ن مزاي��ا يف تحقي��ق طموحاتهم 

املستقبلية ".

أولياء األمور
وأع��رب أولياء األمور ع��ن فرحتهم وفخره��م بتخريج 

أبناءهم من املدرس��ة الثانوية العس��كرية، وبانتامئهم 

إىل القوات املسلحة، حاملني الوالء وصدق االنتامء لهذا 

الوطن املعط��اء، حيث قال ويل األمر عي خليفة حميد 

عبدالل��ه: يحق يل أن أفتخر ب��أن يكون أبني أحد جنود 

هذا الوطن املعطاء، ينتمي إىل س��لك العس��كرية الذي 

هو س��لك الرشف والعزة واالمانة، لقد كان التحاق ابني 

باملدرسة الثانوية العسكرية بناء عىل رغبته األوىل ومن 

ث��م رغبتنا كون هذه املدرس��ة تعترب أح��د أنجح وأبرز 

امل��دارس بالدولة والتي توف��ر تعليامً متمي��زاً للطلبة، 

باالضافة إىل تنمية مهاراته��م البدنية والذهنية وتنمية 

ش��خصياتهم من خالل تدريبهم عىل املهارات القيادية، 

وتوف��ري الرعاي��ة الصحي��ة الالزم��ه له��م، باإلضافة إىل 

تفعيل مش��اركة ذوي الطلبة يف مجمل العملية الرتبوية 

والتعليمي��ة وعقد مجلس ذوي الطلبة مبعدل مرتني إىل 

ثالث مرات يف العام الدرايس الواحد عند نهاية كل فصل 

درايس، لق��د اعتمدت املدرس��ة الثانوية العس��كرية يف 

برامجها الدراسية عىل مناهج تعليمية حديثة ومتطورة 

تواكب املس��تجدات العرية يف مجال الرتبية والتعليم 

إلعداد ش��باب الوطن الواعد مب��ا يتوافق مع التطلعات 

املستقبلية.

وأش��اد ثاين خليفة الرميثي ويل أمر أحد الطلبة مبدى 

االهتامم الذي قدمته إدارة املدرس��ة الثانوية العسكرية 

بالطلبة منذ بداية انتسابهم لها وحتى تخريجهم، وقال: 

أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إىل إدارة املدرسة الثانوية 

العس��كرية عىل االهتامم الكبري بالطلبة، وأسجل فخري 

يف هذا الي��وم بأن يكون أحد أبن��ايئ من خريجي هذه 

املدرس��ة والتي توليه��ا قيادتنا الرش��يدة اهتامماً خاصاً 

ومكثفاً، وصوالً بخريجيها إىل املس��توى املرشف لخدمة 

الوطن.

وأضاف: كان االهتامم من قبل إدارة املدرسة اهتامماً 

كب��رياً، والذي رأيته ش��خصياً يف ابن��ي، وذلك من خالل 

الرعاي��ة الش��املة عىل مدار الس��اعة تربوي��اً وأكادميياً 

وصحي��اً واملتابعة املس��تمرة له، حيث عمل��وا كفريق 

واحد لتوفري كافة س��بل الراحة لينعم ويسوده الشعور 

وكأن��ه يف بيته وب��ني أهله، حيث كان ه��ذا الدور كبري 

األثر عىل ابني من أجل زيادة جده ومثابرته يف دروس��ه 

ويف تحصيله الدرايس وتكوين شخصيته الفاعلة يف كافة 

املج��االت التعليمي��ة والرياضية والصحية والس��لوكية 

والقيادية•

أولياء أمور 
اخلريجني: » نسجل 
فخرنا واعتزازنا كون 

أبنائنا من خريجي 
املدرسة الثانوية 

العسكرية«

 الصورة الجامعية لخريجي الثانوية العسكرية
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حامت الطائّي.. أنشودة الُنبل!
من الش��خصيات التاريخية التي بقيت تحريين، وال أخفي إعجايب بها، حاتم الطايئ الذي أصبح ش��خصية 

عاملي��ة أخباره موجودة يف الراث اإلنس��اين، وتناقل��ت قصصه اآلداب العاملي��ة، كان بعيد النظر، ثاقب 

البصرية، فارس��اً ش��هامً، ورجل مروءة، فضل أن يبقى له من الصيت والس��معة أكرث مام يبقى له املال 

والحالل. 

 جدلية السؤال هي هل ميكن لصفات مثل: الكرم والشجاعة والبالغة أن توّرث؟ أم هي أمور مكتسبة 

من الحياة، ومن ظروفها املواتية أو املغايرة؟ 

الشاهد أن حاتم كسب الكرم من أمه عتبة بنت عفيف التي بقيت عىل طبيعة جودها، وإن أدبرت 

الدنيا عنها، وقىس عليها الزمن، ومرة تذكرت حالها، فقالت:           
لعمري لقدماً عضني الجوع عضة          فآلي�ت أال أمن�ُع الده�َر جائع�اً

وألن طبعها كريم، كان يقنعها القليل من الكثري، وحني س��ألتها العرافة وهي حبىل: أغالم سمح يقال 

له حاتم أحب إليك أم عرشة غلمة كالناس، ليوث س��اعة البأس، ليس��وا بأوغال أو ضعفاء، وال أنكاس، 

جبناء؟ فقالت: حاتم، وهي كنية عند العرب للغراب األسود.

عاش حاتم يتيم األب، حني فقد أباه عبدالله، فرباه جده ألبيه س��عد بن الحرشج بن أمرىء القيس، 

وملا كرب فّرق الكرم والجود بينه وبني جده، لكن الكرم الذي انتمى له حاتم، هو من س��ّيده عىل قومه، 

ورفع من اسمه بني العرب قاطبة، وبني الروم والفرس، حيث أنشد:

وأجعل م����ايل دون عريض جنة               لنفيس وأستغني مبا ك�ان م���ن فضل

ويل مع بذل املال يف املجد صولة              إذا الحرب أبدت عن نواجذها العصل              

كان حاتم يدين باملس��يحية، وس��كن وقومه يف بالد الجبلني يف بلدة توارن يف منطقة حائل، ش��امل 

الس��عودية، وفيها بقايا أطالل قرصه وقربه وموقده الشهري، ومرة أوفد قيرص الروم رسالً لحاتم ملا بلغه 

من جوده وكرمه، وس��مو أخالقه، طالباً فرساً عزيزة عليه، تعد من كرام الخيل، فوصلوا ديار حاتم دون 

أن يخربوه عن مبتغاهم، وال حاتم س��أل ضيوفه كعادة العرب حني ال تسأل الضيف إال بعد ثالث ليال، 

فرحب بهم، وملا كانت كل مواشيه يف املرعى، مل يجد لقرى ضيوفه إال فرسه، فنحرها لهم، وحني ودعوه، 

س��ألهم إن كانت هناك حاجة يف نفوس��هم، فأخربوا أنهم رسل القيرص، أتوا طالبني فرسه األصيلة، فقال 

لهم: لو أعلمتموين قبل نحرها، فعجبوا من س��خائه وقالوا: لقد رأينا منك أكرث مام س��معنا، وكان قد مر 

به ثالثة من الشعراء هم: عبيد بن األبرص، وبرش بن أيب خازم، والنابغة الذبياين، وكانوا يبغون النعامن، 

فق��ام ونحر لهم ثالثة من اإلبل، فق��ال عبيد: إمنا أردنا بالقرى اللنب، وكانت تكفينا بكرة، إذا كنت ال بد 

متكلف��اً، فقال حاتم: قد عرفت، ولكنني رأي��ت وجوهاً مختلفة، وألواناً متفرقة، فظننت أن البلدان غري 

واحدة، وأردت أن يذكر كل واحد منكم مارأى اذا أىت قومه، فقالو فيه أشعاراً امتدحته، ومجدت فضله 

وج��وده، فقال حاتم:" أردت أن أحس��ن إليكم، فصار لكم الفضل ع��ّي، وأنا أعاهد أن أرضب عراقيب 

إبي عن آخرها، أو تقوموا إليها فتقتسموها" فأصاب الواحد منهم تسعة وثالثني، ومضوا إىل النعامن.

كان حاتم يكنى بأيب س��فانة، وبأيب عدّي، مل يدرك اإلس��الم، أما أبناؤه، فكالهام أدركا اإلسالم، وكانت 

س��فانة أي اللؤلؤة تعد من أجود نس��اء العرب، وقد أرست مرة، فجيء بها إىل الرس��ول صىل الله عليه 

وس��لم، فقال كالماً يف أخالق أبيها، وسريته الطيبة بني العرب، ومكارم أخالقه التي جاء اإلسالم ليتممها، 

ويكملها، وقال: "أرحموا عزيز قوم ذل" فأكرمها، وأحس��ن وفادتها، وأرس��لها إىل أخيها عدّي يف الش��ام 

معززة مكرمة.

وحني وصلت، طلبت من أخيها أن يذهب إىل الرس��ول صىل الله عليه وس��لم يف املدينة، ويطلع عىل 

اإلس��الم وتعاليمه الذي كان يكن له، وللرس��ول البغضاء، فلام وصل املدينة اس��تقبله الرسول صىل الله 

عليه وس��لم وأجلس��ه مبحاذاته، وقال: " إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه"، وع��ن عدي بن حاتم قال: "ما 

دخلت عىل النبي صىل الله عليه وس��لم قط إال وس��ع يل أو تحرك يل وقد دخلت عليه يوماً يف بيته وقد 

امتأل من أصحابه فوسع يل حتى جلست إىل جنبه".

أس��لم عدّي س��نة 7 للهجرة، وخاض حروب الردة، وتويف عن عمر املائة وعرشين عاماً وقد ورث عن 

أبيه السيادة والشجاعة والكرم وسمو األخالق.

لقد ظلت س��رية حاتم عرب العصور تتىل، واسمه يذكر، ويرضب بجوده وسخائه املثل، ويروى عن أيب 

صال��ح: أن حامتاً أوىص عند موته فق��ال: "إين أعهدكم من نفيس بثالث: ما خاتلت جارة يل قط أراودها 

عن نفسها، وال اؤمتنت عىل أمانة إال قضيتها، وال أىت أحد من قبي بسوءة أو قال بسوء"•

بقلم: ناصر الظاهري
كاتب إماراتي

nasser.aldhaheri@gmail.com 

علـى
مرمـــى 

قلــم
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"الياه سات" 
قصة جناح..ومفخـرة لإلمارات

»الياه سات« نجم المع يف فضاء التكنولوجيا واالتصاالت..

مفخرة لإلمارات وخطوة يف طريق التقدم والريادة والسعي نحو 

اكتشاف حلول تقنية مبتكرة تلبي االحتياجات املتزايدة يف كافة 

املجاالت، وقاعدة انطالق لكوادر وطنية واعدة، تتبوأ مكانتها 

اليوم يف صناعة عاملية عمالقة، إنها صناعة الفضاء وأقامره 

الصناعية.

حــــــــــوار:مرمي الرميثي
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حممد بن زايد 
من أكرب الداعمني 

والراعني 
للمشروع 

وحريص على أن 
يتابع كل كبرية 

وصغرية فيه

لق��د حرصت مجلة »درع الوطن« انطالقاً من اهتاممها 

برص��د ومالحقة املرشوع��ات العمالقة التي يش��هدها 

الوطن يف مختلف املجاالت بتسليط الضوء عىل األقامر 

الصناعي��ة التي أطلقتها رشكة »الياه س��ات« لالتصاالت 

الفضائي��ة، وملعرف��ة مدى وصدى االس��تفادة من هذه 

األقامر وبخاصة يف االس��تخدامات العس��كرية، كان لنا 

هذا الحوار مع د.مهندس محمد نارص األحبايب مستشار 

أول أنظم��ة االتص��االت واملعلومات يف مرك��ز اإلبداع، 

واملستش��ار الفني لالتص��االت الفضائية، وفيام ييل نص 

الحوار:

الياه س��ات..حلم تحقق لوالدة نج��م، كيف كانت 

البداية..بداية الحلم ليصب��ح أثراً وعلامً، حدثنا عن 

بدايات مرشوع االتصاالت الفضائية )ياه سات(؟

يعد م��رشوع »الياه س��ات« فكرة رائدة ب��دأ تنفيذها 

ع��ام 2007، حي��ث رأت القي��ادة الرش��يدة أن القوات 

املس��لحة تحت��اج إىل أداة تس��اعدها يف أداء عملها يف 

املس��تقبل، وتكون يف ذات الوقت أداة لالس��تخدامات 

العس��كرية الحديث��ة Modern Warfare، وق��د كان 

العمل العس��كري يف املايض يعتمد عىل عدد الطائرات 

والدبابات، أي عدد األس��لحة بش��كل عام، أما اآلن فقد 

ب��دأ مفهوم جديد للعمل العس��كري الش��بيك املركزي 

Network Centric Warfare وه��و مفهوم يبنى عىل 

املعلومات وكيفية اس��تغاللها واالستفادة منها يف خدمة 

الجوانب العسكرية ومتطلبات الجيوش الحديثة، وحتى 

ميكننا تبني هذا املفهوم يجب أن منتلك أدوات تس��اعد 

ع��ىل نقل املعلوم��ات ويف ذات الوق��ت تربط وحدات 

القوات املس��لحة ببعضها البعض سواء داخل أو خارج 

الدولة بوسيلة اتصاالت مأمونة ومستقلة ووطنية تغنينا 

عن االعتامد عىل اآلخرين.

وكان للقيادة العلي��ا توجه بأن يكون هناك مرشوعاً 

وطني��اً يخ��دم القوات املس��لحة لدولة اإلم��ارات، كام 

يخ��دم املنطق��ة ودول مجلس التع��اون، وهو مرشوع 

وطني مش��رك ما بني القطاع العسكري والقطاع املدين، 

ويحس��ب له بأنه مرشوع فري��د وأول منوذج من نوعه 

يعمل لصالح القطاعني يف منطقة الرشق األوسط.

ويع��د ه��ذا املرشوع رشاك��ة بني القوات املس��لحة 

ومبادلة للتنمية الذراع االس��راتيجي االستثامري إلمارة 

أبوظب��ي، وبناء ع��ىل هذه االتفاقية تم تأس��يس رشكة 

»الياه سات« لالتصاالت الفضائية إلدارة املرشوع وتكون 

محمد بن زايد يف زيارته وإجرائه أول اتصال من خالل القمر
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املشاركة يف مهرجان املوسيقى العسكرية العاملية يف فرنسا

منظومة اتصاالت 
وطنية تلبي 

املتطلبات املدنية 
والعسكرية

سيـــــرة ذاتيـــــــة

- د. مهندس محمد األحبايب مستشار أول أنظمة 
االتصاالت واملعلومات يف مركز اإلبداع، ومستشار 

فني لالتصاالت الفضائية.
- حاص��ل ع��ى ش��هادة جامعي��ة م��ن الواليات 
املتح��دة األمريكي��ة، وعى ش��هادة املاجس��تري 
ودرج��ة الدكت��وراه يف تخص��ص االتص��االت من 

اململكة املتحدة عام 2005.
- ن��رش أكرث من 22 مقالة وورقة بحثية عن الليزر 

واأللياف البرصية وتقنياتهام.
- عمل ضمن فريق تطوير برنامج القمر الصناعي 

"ياه سات".
- يقوم اآلن بدراس��ة املفاهي��م التقنية الجديدة 
الت��ي تخ��دم أه��داف وعمليات حرب الش��بكة 

املركزية.
- عض��و مجل��س إدارة صن��دوق ICT وع��دة 

مؤسسات أخرى.
- شارك كمتحدث أسايس يف العديد من املؤمترات 
 Gulfو  Global Milsatcom مث��ل  الدولي��ة، 
 NCOو  ADSSو  IDEXو  GSTFو  C4ISR

.Milspaceو Asia
- يعم��ل مع العدي��د من الهيئ��ات االحرتافية يف 

مجال عمله.

رشيكاً اسراتيجياً للقوات املسلحة.

وقد بدأ املرشوع ك��ام ذكرت آنفاً عام 2007، حيث 

ت��م توقيع العقود وبناء النظام من قبل تحالف أورويب 

بقيادة رشكة الصناعة الفضائية األوروبية EADS، وتم 

تأس��يس فريق املرشوع املش��رك من القوات املسلحة 

ورشكة مبادلة.

وقد متت صناع��ة منظومة األقامر الصناعية املكونة 

م��ن القمري��ن )القم��ر األول ويس��مى Y1A والثاين 

يس��مى Y1B( يف أوروبا، وذلك بالتعاون مع الرشكتني 

األوروبيت��ني الرائدتني يف تصنيع األقامر الصناعية وهام 

»اس��ريوم« و»تاليس الينيا س��بيس«، حيث اس��تغرق 

تصنيعها ما يقارب 4 س��نوات، فتم بنجاح إطالق القمر 

الصناعي األول Y1A عند الس��اعة 1:30 صباحاً، يف 23 

أبريل 2011 من محطة »إيريان س��بيس« الفضائية يف 

مدين��ة »ك��ورو« يف غوايانا الفرنس��ية، فيام تم إطالق 

القم��ر الث��اين Y1B إبري��ل 2012 بواس��طة الصاروخ 

PROTON م��ن قاع��دة »بيكونور كوزم��ودروم« يف 

كازاخس��تان، ويش��مل املرشوع أيض��اً محطات طرفية 

لالستخدام العسكري واملدين داخل وخارج الدولة.

ال ش��ك أن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان داعم رئييس إلطالق هذه املنظومة، هال 

حدثتن��ا عن هذا الدور والقيم واملعاين التي أضافها 

للمرشوع؟

يالق��ي املرشوع دع��امً كبرياً من القيادة الرش��يدة عىل 

مستوى الدولة وعىل مستوى القوات املسلحة، وعندما 

تم تفعيل النظام ترشفنا بزيارة سيدي الفريق أول سمو 

الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهيان نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة ويل عهد أبوظب��ي إىل مقر املرشوع، 

وهو من أك��ر الداعمني والراعني له، وكان حريص عىل 

أن يتابع كل كبرية وصغرية فيه، كام أن الفكرة الرئيسية 

للمرشوع تنسب إىل سموه، خاصة فيام يتعلق برضورة 

امت��الك الدولة لنظام فضايئ يلب��ي احتياجاتها ومينحها 

االستقاللية التامة ويضعها عىل خارطة الدول الفضائية.

ما هي الخدمات التي تلبيها األقامر الصناعية التي 

أطلقتها الرشكة؟

توف��ر األقامر الت��ي أطلقته��ا الرشكة خدم��ات حلول 

االتص��االت املدنية والعس��كرية، وللقمر س��عة عالية 

لتمري��ر البيان��ات، فالهدف األس��ايس منه ه��و تلبية 

احتياجات القوات املس��لحة لدولة اإلمارات، باإلضافة 

إىل دول مجل��س التعاون والدول الش��قيقة والصديقة 

يف حال رغبتهم االس��تفادة م��ن الخدمات التي يوفرها 

»الياه سات«.

كام يخدم النظام العديد من الجهات املدنية األخرى 

داخ��ل الدولة وخارجها، فهو ميكن أن يربط س��فارات 

الدولة يف الخ��ارج، ويوفر لها وس��يلة اتصاالت مؤّمنة 

متكنها من التواصل مع أجهزة الدولة بخاصة يف حاالت 

الط��وارئ والك��وارث التي قد تتعرض له��ا الدول التي 

تتواج��د بها س��فارات الدولة، كام يوف��ر القمر حلول 

االتص��االت الصوتية واملرئية، واتص��االت البيانات، ويف 

يتعلق بالجانب العسكري ف� »الياه سات« يوفر حلول 

االتصاالت الفضائية العس��كرية املؤمنة يف كل األوقات 

والظروف.

ويقدم نظام »الياه سات« خدمات متطورة يف مجايل 

االتص��االت واإلنرنت للقطاعني الحكوم��ي والتجاري، 

ويت��م التحك��م بالقمر م��ن محطة التحك��م واملراقبة 

التابعة لرشكة الياه سات يف منطقة الفالح بأبوظبي من 

قبل فريق هنديس متخصص من املواطنني اإلماراتيني.

يقدم القمر الصناعي Y1A خدمة االتصاالت اآلمنة 

للقوات املس��لحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

م��اذا تعني خدم��ة االتص��االت اآلمن��ة، وما هي 

الفائدة املرجوة منها؟

االتصاالت املؤمنة تعني اتصاالت يصعب التقاطها، أي 

بيانات مشفرة إىل حد ما، وتتمتع مبواصفات عسكرية 

أمنية يصعب اخراقها من أي جهة مضادة.

ما هي طبيعة التعاون املشرتك بني القوات املسلحة 

ورشكة )ياه سات(؟ وما مدى االستفادة منه؟

العالقة بني القوات املس��لحة ورشكة »الياه سات« هي 

عالقة رشاكة إسراتيجية، حيث تشكل القوات املسلحة 

مع رشكة »الياه سات« فريق عمل يدير هذه املنظومة، 

وه��ذه العالقة هي مثال يحتذى به ومنوذج عىل نجاح 

مفه��وم الرشاكة بني القطاع العس��كري واملدين، ودليل 

عىل أن القطاع املدين داعم للقطاع العس��كري يف كثري 

من املجاالت.

ويعت��ر الهدف الرئي��ي لقمر »الياه س��ات« ربط 

وحدات القوات املس��لحة ببعضها البعض سواء داخل 

د. مهندس محمد األحبايب خالل حواره مع مجلة درع الوطن
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أو خ��ارج الدولة، وقد تحقق هذا الهدف، ويعد النظام 

أداة فاعل��ة لتوف��ري حل��ول االتصاالت، فقد اس��تفادت 

منه القوات املس��لحة خ��الل مش��اركاتها الخارجية يف 

مه��ام حفظ الس��الم واإلغاثة اإلنس��انية، حي��ث توفر 

ه��ذه االتص��االت املرتبط��ة باألقامر الصناعي��ة املرونة 

ورسع��ة االتصال املأمون لقواتنا املتواجدة هناك، بفضل 

اس��تخدام أجهزة االتصال الطرفية املحمولة عىل الظهر 

أو تلك التي يتم تركيبها عىل اآلليات.

ما هي الصعوبات والتحديات التي واجهتكم خالل 

تنفيذ املرشوع؟ وكيف تغلبتم عليها؟

تعتر صناعة الفضاء بش��كل ع��ام صناعة تحتمل الكثري 

من املخاطر، وتعتر مرحلة إطالق القمر وحتى وصوله 

إىل مداره املح��دد مرحلة - بحد ذاتها- بالغة الخطورة، 

ألن القمر يحت��وي عىل آالف األجزاء الدقيقة، ويعد أي 

تأخ��ري يف جزئية من جزئيات التصنيع تأخرٌي تام يف باقي 

املراح��ل، كام يصادف القمر عند إطالقه بعض األعطال، 

كأن يصي��ب الص��اروخ الحام��ل للقمر عط��اًل فنياً، لذا 

تس��تدعي الحاجة أن يكون هناك تأمني يغطي تكاليف 

تصني��ع القمر وعملية إطالقه حتى وصوله إىل مداره يف 

الفضاء.

وق��د واجهتن��ا صعوب��ات وتحدي��ات خ��الل تنفيذ 

املرشوع منه��ا الزلزال الذي تعرضت ل��ه إيطاليا حيث 

مقر الرشكة املصنع��ة ألجزاء القمر، وبالتايل ترتب عليه 

تأخري يف تصنيعه وإطالقه، كام واجهتنا مش��كلة الخلل 

الفن��ي التي أصاب��ت منصة اإلطالق، ولك��ن بحمد الله 

تم تج��اوز هذه الصعوبات وتم إطالق القمر الصناعي، 

ويحس��ب للم��رشوع أنه أنج��ز يف فرة زمنية قياس��ية 

تقارب 4 س��نوات، وذلك بجهود حثيثة وإرصار وتحدي، 

فكان��ت تجربة مميزة نش��عر بقيمته��ا العالية ونفخر 

بإنجازها العظيم.

ما ال��ذي تحتاجه األقامر الصناعية بش��كل عام من 

صيانة ومتابعة؟ وهل هن��اك عمر افرتايض لها، وما 

هي سبل إدامتها؟

العم��ر االف��رايض لقمر »ياه س��ات« ه��و 15 عاماً، 

وعن��د انتهاء عمره االفرايض يتم رفعه إىل مقرة األقامر 

الصناعي��ة، وهي مدار كامل��دارات التي تدور فيها هذه 

األقامر، ويقع خارج نط��اق جاذبية األرض، وإحداثيات 

هذا املدار تجعل احتامل تصادم األقامر الصناعية قليل 

ج��داً، ويتم توجيه كل قم��ر صناعي خارج عن الخدمة 

إىل ذلك املدار، وتظل هذه األقامر تس��بح يف الفضاء إىل 

ما النهاية.

واملش��كلة التي تواج��ه األق��امر الصناعية هي عدم 

إمكانية تزويدها بالوقود وهي س��ابحة يف املدار، لذلك 

يت��م تعبئتها قبل إطالقه��ا، وعىل أساس��ها يتم تحديد 

عمره��ا االفرايض، وتختلف األع��امر االفراضية لألقامر 

الصناعية حس��ب كمي��ة تزويدها بالوق��ود، والذي هو 

عبارة عن غازات تولد اشتعال بالفضاء.

بإط��الق الياه س��ات..تصبح اإلم��ارات من بني أهم 

مشغيل خدمات األقامر الصناعية يف الرشق األوسط 

وأفريقيا وجنوب غرب آسيا، ما هي انعكاسات هذا 

املوضوع عى الدولة واقتصادها؟

إن ال��دول التي متتل��ك برامج فضائية وأق��امر صناعية 

تصن��ف ضم��ن ال��دول املتقدم��ة، ويكون له��ا وزنها 

االس��راتيجي وس��معتها الطيبة يف مج��ال التكنولوجيا، 

حيث تعد الرامج الفضائية مقياس التقدم، ولله الحمد 

ت��م تحقيق ه��ذا الحلم يف دول��ة اإلم��ارات بامتالكها 

ملنظوم��ة اتصاالت ت��دار بأياد وطنية، الذي سيش��كل 

مس��تقبالً رافداً اقتصادياً للدولة، ك��ام أنه يتيح الفرص 

لبن��اء عالقات تعاون مختلفة فهو يغطي منطقة الرشق 

األوس��ط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا وتصل تغطيته إىل 

حوايل 80 دولة أو أكرث.

ما هي العالقة أو الرابط بني الياه س��ات وغريه من 

األق��امر الصناعية التي أطلقتها اإلم��ارات يف اآلونة 

األخ��رية، هال حدثتنا عن التنس��يق والتعاون بينكم 

وبني هذه األقامر؟

تق��ود دولة اإلم��ارات املنطقة اليوم يف مج��ال الرامج 

الفضائية، وذلك من خالل أقامرها »الياه س��ات« وقمر 

»الرثيا« ونظام »ديب س��ات« ولكل قمر من هذه األقامر 

الصناعية ميزاته، فيختص القمر »ديب سات« بكونه قمراً 

يوفر الحلول للتصوير الفضايئ، أما أقامر »الياه س��ات« 

و»الرثيا« فهي أقامر توف��ر حلولها يف مجال االتصاالت، 

وهناك تعاون وتنس��يق مس��تمر ومتواص��ل بني هذه 

الجه��ات لتطوير ه��ذا القطاع داخ��ل الدولة، وهدف 

ه��ذا التعاون هو وضع اس��م اإلمارات عالياً يف س��امء 

األنظمة واألقامر الصناعية، وم��ن مظاهر هذا التعاون 

بني هذه الجهات، القي��ام بالزيارات وتبادل الخرات يف 

قمر الياه سات خالل مرحلة التصنيع

مناطق تغطية قمر الياه سات
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هذا املجال، وتنس��يق الجهود من خالل إقامة املعارض 

املشركة، ومتثيل الدولة يف الخارج كمجموعة متكاملة.

ك��ام يوجد هناك مش��اريع أخرى تجاري��ة يف مجال 

الفض��اء كرشك��ة »س��ام ديب«، ورشك��ة twofour54 يف 

أبوظبي.

كم هي نس��بة التوطني يف هذا املرشوع، وما الدور 

الذي تلعبه ياه سات يف تأهيل كوادر إماراتية قادرة 

عى التحكم بالقمر الصناعي؟

ت��م الركيز يف امل��رشوع ليس فقط ع��ىل رشاء األنظمة 

وصناعتها، بل عىل نقل املعرفة والخرة الفضائية، حيث 

تم توظيف ع��دد كبري من الخريجني م��ن أبناء الدولة 

للعمل يف امل��رشوع، وتم تأهيلهم من خ��الل ابتعاثهم 

للتدري��ب يف مصانع الرشكات املصّنع��ة للنظام، وذلك 

إلكس��ابهم الخرة املطلوبة، ليتمكن��وا بعدها من إدارة 

املرشوع وه��ذه املنظومة يف املس��تقبل، ولل��ه الحمد 

وبالتعاون مع رشكة »الياه س��ات« لالتصاالت الفضائية 

وفقنا يف تأهيل وتدريب كادر مواطن هو اليوم ميس��ك 

بزم��ام إدارة هذه املنظومة، ويعم��ل يف املرشوع حالياً 

م��ا يقارب م��ن 64 مواطناً يش��كلون 46 % من العدد 

اإلج��اميل للموظفني، كام أن لدينا ع��دد ال بأس به من 

اإلناث املواطن��ات يف الجانب اإلداري، إضافة إىل وجود 

عدد من الخراء األجانب لالستفادة من خراتهم، ولكن 

توجد لدين��ا خطة إحالل نعمل عليها خالل الس��نوات 

القادم��ة حتى يصبح املرشوع بإذن الله مس��تقبالً يدار 

بأياٍد وطنية.

والرشك��ة تعمل عىل دع��م مب��ادرات التوطني التي 

تح��ث عليها الحكومة، من خ��الل توفري فرص التدريب 

والتنمي��ة املتط��ورة ذات املس��توى العامل��ي من خالل 

العمل مع رشكاء »الياه سات« الدوليني ملشاركة املعرفة 

والتكنولوجيا.

ومب��ا أن الصناع��ات الفضائية هي قط��اع جديد يف 

الدول��ة وتحت��اج إىل كوادر ش��ابة، أصب��ح لدينا توجه 

وتفاهم م��ع بعض الجامعات كجامع��ة خليفة للعلوم 

والتكنولوجيا واألبحاث لتأس��يس مس��اق يختص مبجال 

االتصاالت الفضائية، كام نحاول دعم هذا املس��اق من 

 ،ICT Fund خالل صندوق االتصاالت ونظم املعلومات

الذي يأيت تح��ت مظلة هيئة تنظي��م االتصاالت، ويتم 

متويل��ه من قب��ل رشكات االتصاالت العامل��ة يف الدولة 

كرشك��ة اتص��االت ورشك��ة دو، وهذا الصن��دوق يدعم 

تطوير قطاع االتصاالت يف الدولة، وهناك توجه أن ميول 

الصندوق البعثات الدراسية يف مجال الفضاء.

 مباذا يتميز قمر »الياه س��ات« عن غريه من األقامر 

الصناعية؟

يتمي��ز »الياه س��ات« عن غ��ريه من األق��امر الصناعية 

املوج��ودة يف الدول��ة بتلبيت��ه للمتطلبات العس��كرية 

العملياتية، حيث يتميز مبواصفات عسكرية تلبي حاجة 

القوات املس��لحة ومتطلباتها عىل م��دى 15 عاماً، كام 

ت��م تزويده بتقني��ات تطويع حديث��ة ومتطورة تعتمد 

ع��ىل تعدد اإلش��عاعات لتوفري س��عة فضائية كبرية عر 

استخدام الحزمة الرددية الواحدة ألكرث من مرة، كام تم 

تطوير املرشوع من خدمته لألغراض العس��كرية فقط، 

إىل توفري الخدم��ات التجارية متعددة االس��تخدامات، 

فالقم��ر يقدم خدمات فريدة، كتوف��ري خدمة االنرنت 

واالتصاالت للمناطق النائية غ��ري املأهولة والتي تكون 

ذات فائ��دة لرشكات الب��رول العامل��ة يف الصحراء، أو 

للمستشفيات واملدارس والبيوت الواقعة يف قرى بعيدة 

عن املدن، وتتميز هذه الخدمات بأس��عارها املنخفضة 

التكالي��ف والت��ي تكون يف متناول الجمي��ع، كام يحفز 

القمر املش��اريع التجارية والتعليمي��ة ويربط املناطق 

النائية يف دائرته بالعامل.

إذا كان »ياه س��ات« حلم قد تحقق، ما هي األحالم 

القادمة والخطط املستقبلية التي تنتظر التحقيق؟

األحالم كثرية والجهود كثرية، والفضاء اليوم أصبح صناعة 

من ضمنها السياحة الفضائية، والتي تسعى اإلمارات إىل 

أن تصب��ح مقراً لها، يس��اعدها يف ذلك توفر اإلمكانيات 

والس��معة الطيبة الت��ي تتمتع بها الدول��ة، وبإذن الله 

تتحقق هذه األحالم وتصبح واقعاً يف املستقبل•

تسمية الياه سات

الياه هو نجم قطبي مش��هور، وأحد نجوم الجزء 
الشاميل من الكرة األرضية وأشهرها عى اإلطالق، 
يبع��د عنا مس��افة تقدر ب��� 430 س��نة ضوئية، 
ويعرف عند العرب باس��م النجم "الياه" ويهتدي 
به أه��ل البحر، أما كلمة س��ات Satellite تعني 

القمر الصناعي.

لحظة إطالق القمر الثاين Y1B ابريل املايض
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وصار احللم حقيقة

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
maqala42@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

أكاد أجزم صدقاً ويقيناً، أن ال فخر للمرء يتملّكه بعد دينه سوى وطنا ضّمه بني أحضانه واكتنفه طوال 

مراحل حياته منذ الوالدة وحتى الرحيل، ويكاد يصادقني عى ما أقول كل من نش��أ وترىب وترعرع عى 

أرض اإلم��ارات الطيبة الغالي��ة، فيكفيني كام يكفي غريي من أبناء بلدي أن يك��ون لنا الفخر بانتامئنا 

لهذا الوطن، وهذه األرض، وهذه الدار، وأن يقال عنا يف كل ميدان ومكان تطأه أقدامنا بأننا أبناء زايد 

وال ن��زال، فيحق للمرء أن يفخر بوطن كاإلمارات، هو يف كل يوم عى موعد مع الخري ، مع الجديد، مع 

القادم األجمل، واملستقبل الواعد األفضل.

بلد يس��ابق يف انجازاته ما قطع يف عمر مديد من الس��نني لدول أخرى،  بلد تأسس عى قيم ومبادئ 

تعمق��ت وتوغل��ت جذورها بواطن أرضها وأهلها بقدم تاريخها اإلنس��اين قبل الحض��اري، فمنذ قيامها 

ووالدة فجرها الصاعد لألفق، أعلنت اإلمارات سياس��تها الس��لمية التس��امحية املساملة واملعارضة لكل 

أن��واع العنف والتطرف والغلو، وحددت قواعدها وأطرها الت��ي تنطلق منها يف تعاملها مع الغري، وهو 

مبدأ التعاون من أجل الخري واليشء غري الخري، فذاك كان نهج وسياس��ة الوالد املؤسس زايد بن سلطان 

آل نهيان – رحمه الله.

ومتيض اإلمارات متسارعة الخطى ، تطوي بسريها مسرية عمل وأمل لعديد من الدول الحاملة القامئة،  

تصن��ع وتضع أم��ام خطط نهضتها اإلنس��انية والعمراني��ة والحضارية والثقافية التي تقودها، جس��وراً 

ممدودة نحو األكرث حداثة ورحابة؛ ليوصلها إىل عامل تتنافس فيه القوى لتضع بصمتها عى خارطة العامل 

مبا متتلكه أو تصنعه من معجزات البناء والتعمري للوطن واإلنسان.

ويف خض��م ه��ذه العجلة املتس��ارعة، هاهي دولتنا الطموح��ة تنطلق لرحاب أوس��ع برحابة الكون 

الفسيح، وتخرتق آمالها الكبرية سامء الفضاء وتعلن انطالقة نجمها الجديد يف سوق اقترصت واخترصت 

دروبه عى فئة محدودة من دول العامل.

ففي لحظة هي من أصعب لحظات االنتظار والتش��ويق، التي تحبس فيها األنفاس، ويتملّك الحارض 

واملش��اهد فيها آماٌل ومخاوف متأججة متأرجحة، آماٌل يف النجاح وتخطي مراحل الخطر، ومخاوف من 

تبدد الجهود والفشل، فتأيت ساعة الصفر، ساعة االنطالق واالحرتاق شوقاً وتوقاً لحلم كان يراود الخيال، 

وأصب��ح اليوم حقيقة قريبة املنال، إنه تحرر" الياه س��ات" وانط��الق القمر الصناعي األول من نوعه يف 

املنطقة من موقعه عى األرض، ليالمس مداره يف السامء ويستقر فيه، معلناً والدة نجم جديد يف صناعة 

الفضاء واألقامر الصناعية املتعددة االستخدام والتطبيقات وعامل التكنولوجيا واالتصاالت.

لكم متلّكني الفخر وأنا أشاهد ذاك العرض التوثيقي لجهود أربعة أعوام من العمل واملتابعة والتحدي 

والصرب، ولكم شعرت وأنا البعيدة عن املكان والزمان الذي تحقق فيه هذا الحلم، مبدى قريب من الحدث 

وش��هودي له عيانًا بياناً، فكان حجم الس��عادة والفرح باللحظة التي طال انتظارها والتي شهدها فريق 

العمل املتواجد ، بحجم النجاح الذي تحقق وانطلق وفتح األفق ألحالم جديدة....... بل ويزيد!!

لقد أثبت انطالق القمر الصناعي " الياه س��ات" ما لإلمارات من طموح يعلو هام الس��حاب، وأيقن 

القامئ��ون عى مراحل تصنيع��ه وتجميعه وحتى لحظات انطالقه األخرية، بأن اإلمارات واملتمثلة يف رؤى 

قيادتها الرشيدة ال تقف عند حدود إلنجازاتها التي تحققها وترّسخها بالعمل، فهي كل يوم تفتح نافذة 

ع��ى عامل متّيز برسعة اإلنجاز واإلبداع، فمجال الفضاء الذي اختارته اإلمارات اليوم هو عامل كاس��مه، ال 

تح��ده حدود والتعيقه عوائق، فالس��باحة أو الصناعة أو الس��ياحة فيه، ه��ي خطط مدرجة عى قامئة 

أعامل منتظرة يف هذا املجال لدولة اس��مها اإلمارات صنعت والتزال تصنع معجزاتها يف الصحراء واملاء 

والفضاء.

داللة.. 

إن الدالل��ة ع��ى اطالق مثل ه��ذه األقامر، أنه الحاجز يق��ف أمام صالبة التصمي��م، وقوة اإلرادة، 

والتحدي مع الذات إلثبات أنه ال حدود للطموح والسقف لآلمال العظام.

فاإلمارات بالنهج الذي تنتهجه، وتس��تقي موارده من النبع الذي ميثل قيمها ويحدد خطى سريها آال 

وهي قيادتنا الحكيمة، عازمة عى امليض قدماً إىل األمام، مبا يخدم إنسانها ويعزز كيانها، ومبا يحقق لها 

اآلف��اق األرحب يف متغريات ومتطلبات عامل اليوم، الذي المجال فيه للتأخري أو التباطؤ عن عجلة البناء 

والتقدم وبناء اإلنسان وتأهيله ، وتقدم الوطن وتعمريه.

فدامت اإلمارات بالدي ..مرفوعة الهامة..عزيزة الجانب..مزدانة مزدهرة•
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معارض ومؤتمرات

معرض فرانربا الدويل للطريان 2012
عروض فضائية وفرص فريدة للسفر خارج الكرة األرضية

تس��تعد رشكات الصناعات العسكرية العمالقة ورشكات 

تصني��ع الطائ��رات النفاثة الرسيعة وفرق االس��تعراض 

الجوي ومراك��ز تكنولوجيا صناعة الطريان املس��تقبلية 

لطرح مجموعة غري مسبوقة من الطائرات التي ستعلن 

ع��ن حضورها بق��وة يف معرض فرانربا ال��دويل للطريان 

2012، ومن املتوقع أن يأخذ االس��تعراض الجوي الذي 

سيس��تغرق خم��س س��اعات يف يوم��ي 14 و 15 يوليو 

بألباب الجمهور والزائرين.

الطائرات العسكرية
وم��ن املتوق��ع أن يتم ع��رض مجموعة م��ن الطائرات 

العس��كرية أثناء فرتة انعقاد املعرض، حيث من املنتظر 

أن تش��ارك الطائرة F/A18 Super Hornet من إنتاج 

رشك��ة بوينج، والطائرة V-22 Osprey التابعة لس��الح 

مش��اة البحرية األمريكية )املارينز(، أما قامئة الطائرات 

 Lockheed Martin F-16 املش��اركة األخ��رى فتض��م

 Fighting Falcon and C-130J Super Hercules,

the Saab Gripen Fighter and the Yak 130، ك��ا 

 BBMF and Avro Vulcan XH558 ستقدم طائرات

استعراضات جوية حية.

فرق االستعراضات الجوية
تعترب املتعة واإلثارة من أهم بنود أجندة املعرض، حيث 

من املنتظر أن تقدم فرق االس��تعراضات الجوية عروضاً 

جوية ممتعة، ومن املقرر أن تقدم فرق االس��تعراضات 

 Breitling Jet Team, The مث��ل الش��هرية  الجوي��ة 

 Blades, RedHawks, Breitling Wingwalkers

and the RAF Red Arrows عروض��اً جوية مثرية يف 

س��اء مطار فرانربا إلمتاع الحضور والزوار، كا ستتلقى 

االس��تعراضات الجوي��ة دفع��ة قوي��ة مبش��اركة طائرة 

التدريب T-50 التابعة لس��الح الج��و الكوري الجنويب 

 Black ألول مرة من خ��الل فريق االس��تعراض الجوي

.Mark Jefferies وفريق Eagles

عروض تشويقية وتعليمية
أعلن منظمو معرض فران��ربا الدويل للطريان عن تنظيم 

سلسلة من االستعرضات املمتعة يومي 14 و 15 يوليو، 

حيث ميكن للجمهور االس��تمتاع بع��روض جوية مبهرة 

بالطائرات الحية والثابتة ملدة خمس س��اعات ونصف، 

وم��ن املعروف أن تلك العروض تلقى إقباالً وتش��جيعاً 

منقطعي النظري من جانب الجمهور والزوار املش��اركني، 

األم��ر الذي جع��ل مثل هذه العروض فق��رة ثابتة عىل 

قامئة فقرات املعرض سنة بعد أخرى.

Space Zone منطقة الفضاء
ميكن لزوار املعرض أن يطلعوا ألول مرة عىل مس��تقبل 

الس��فر إىل الفضاء من خ��الل Virgin Galactic التي 

س��تقدم عرضاً فريداً خالل أيام املعرض، حيث س��تقدم 

ألول م��رة عىل مس��توى العامل "عروض��اً فضائية" متنح 

ركابها فرصة فريدة للس��فر خارج الك��رة األرضية، كا 

س��تقدم "منطق��ة الفض��اء" معلومات قيم��ة مدعومة 

بأش��كال توضيحية مقدمة من وكالة الفضاء الربيطانية 

ورشكائه��ا األوروبي��ني حول مدى مس��اهمة تكنولوجيا 

الفض��اء يف صياغ��ة وتش��كيل ع��امل اليوم، ومس��اهمة 

الرحالت الفضائية االستكش��افية يف مساعدتنا عىل فهم 

الكون وتوسيع أفقنا.

In the Zone داخل املنطقة
من بني البن��ود املهمة التي يتضمنها معرض فرانربا هذا 

العام "مع��رض التجول داخل املنطقة"، وهي عبارة عن 

برنام��ج بريطاين متصل باأللعاب األوملبية 2012 املقررة 

يف لن��دن، وذلك بهدف إمتاع الزوار ومس��اعدتهم عىل 

فهم آلية عمل الجس��م البرشي أثناء مارس��ة األلعاب 

والحركات الرياضية.

إعداد: جي. سرات

RAF Red Arrows فريق



عروض فرقة 
االستعراضات اجلوية 

 Red Arrows
من أهم مالمح 

املعرض
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معرض فرانربا الدويل للطريان 2012
عروض فضائية وفرص فريدة للسفر خارج الكرة األرضية

Innovation Zone منطقة االبتكار
يعترب إعداد جيل مس��تقبيل من الطيارين واملهندس��ني 

والعل��اء أحد املالمح الرئيس��ية األخ��رى للربامج التي 

تنتظر الجمهور والزوار أثناء املعرض، حيث تس��تضيف 

"منطق��ة االبت��كار" مجموع��ة من األش��كال والعروض 

املتفاعل��ة التي تعرض أس��اليب التكنولوجيا التي ميكن 

اس��تخدامها يف طائرة املس��تقبل، كا ستسلط املنطقة 

الض��وء عىل "برنامج بناء الطائ��رات" الذي تنفذه رشكة 

بوينج بالتعاون مع م��دارس "جمعية الطائرات امللكية 

الربيطانية"، وستزيح النقاب عن الطائرة الفائزة مبدرسة 

Yeteley يف منطقة هامبشري.

أبرز مالمح املعرض

Boeing F/A18 Super Hornet الطائرة
 Boeing F/A18 Super Hornet الطائ��رة  تتمت��ع 

بالق��درة واملرونة واألداء الالزم لتحديث القوات الجوية 

أو ط��ريان البحري��ة يف أي دولة، وتعت��رب الطائرة، التي 

 Boeing, أرشف عىل بنائه��ا فريق صناعي ميثل رشكات

 Northrop Grumman, GE Aviation, and

Raytheon, the Super Hornet، طائرة حربية مقاتلة 

تضم أحدث األس��اليب املتط��ورة الت��ي تجعلها قادرة 

عىل أداء عدة مه��ام مختلفة، فضالً عن إمكانية تطوير 

وتحديث الطائرة لعقود طويلة قادمة، وميكن للجمهور 

والزوار مش��اهدة ه��ذه الطائرة خالل الف��رتة من يوم 

االثنني التاس��ع من يوليو إىل ي��وم الخميس الثاين عرش 

من يوليو.

YAK-130 الطائرة
من املقرر أن تقوم رشكة Irkut باس��تخدام نس��خة من 

طائ��رة التدري��ب املقاتلة Yak-130 يف مع��رض فرانربا 

الدويل للطريان، وهي طائرة قادرة عىل نقل حمولة من 

األس��لحة زنة 3000 كيلوجراماً كحد أقىص، وقد وقعت 

وزارة الدفاع الروس��ية يف نهاية العام املايض أمراً بإنتاج 

55 من هذه الطائرة ذات املحركني لتجهيز س��الح الجو 

ال��رويس، وتتوقع رشك��ة Irkut أن تتلق��ى طلبات رشاء 

جديدة من عمالئها الخارجيني هذا العام.

Gripen الطائرة
 Saab متث��ل ه��ذه الطائ��رة، وه��ي م��ن إنتاج رشك��ة

الس��ويدية، جيالً جديداً م��ن الطائ��رات املقاتلة ذات 

األدوار املتع��ددة، وتس��تخدم الطائرة أحدث أس��اليب 

التكنولوجي��ا، وه��ي ق��ادرة ع��ىل أداء مجموعة كبرية 

م��ن عملي��ات جو - جو، وج��و - أرض ومه��ام املراقبة 

واالستطالع باستخدام أحدث أنواع األسلحة.

 T-50 الطائرة الكورية الجنوبية
من املقرر أن تقدم هذه الطائرة عرضاً ش��يقاً يف س��اء 

مطار فران��ربا من خ��الل فريق االس��تعراضات الجوية 

Black Eagles التابع لسالح الجو الكوري الجنويب، وقد 

ذاقت الطائرة أول نجاح دويل لها يف الخامس والعرشين 

من ش��هر ماي��و ع��ام 2011 عندما تقدم س��الح الجو 

 T-501 اإلندوني��ي بطلب لرشاء 16 طائرة م��ن طراز

بقيم��ة 400 مليون دوالر أمرييك، وتأيت طائرة التدريب 

T-50 لتح��ل مح��ل طائرات التدري��ب القدمية ولتلبية 

املتطلبات القتالية األخرى.

Dornier 228 الطائرة
يتضمن برنامج الطريان يف املعرض عرض جيل جديد من 

الطائرة Do 228NG ذات املحركات التوربينية، وسيتم 

عرض الطائرة الت��ي أنتجتها رشكة RUAG وهي رابضة 

عىل األرض، وتعترب الطائرة Do 228NG نسخة متطورة 

 ،Dornier 228-212 ومحدثة بالكام��ل من ش��قيقتها

وتعترب طائرة مثالية لنقل ال��ركاب وأداء املهام الخاصة 

مثل عمليات مكافحة التلوث.

V-22 Osprey الطائرة
تعت��رب الطائ��رة V-22 Osprey طائ��رة مقاتل��ة املهام 

املشرتكة واألدوار املتعددة، وهي تستخدم تقنية املحرك 

ال��دوار مبا ميكنه��ا من محاكاة الطائ��رات املروحية من 

حي��ث الٌقدرة عىل اإلقالع عمودياً، وتتمتع بنفس رسعة 

ومدى الطائرات ذات األجنح��ة الثابتة، والطائرة قادرة 

ع��ىل اإلقالع والهب��وط عمودياً والتحلي��ق يف الجو كأي 

طائ��رة مروحية، ومبجرد إقالعها ميكنها الدوران لتحويل 

الطائ��رة إىل طائ��رة ذات م��راوح توربيني��ة قادرة عىل 

التحليق برسعة عالية عىل ارتفاعات عالية، ومن الجدير 

بالذك��ر أن الطائرة التي س��يتم عرضها يف معرض فرانربا 

الدويل هي نفس الطائرة التي يس��تخدمها سالح مشاة 

البحرية )املارينز( األمرييك.

Avro Vulcan XH558 الطائرة
تعت��رب الطائ��رة Avro Vulcan XH558 م��ن أش��هر 

الطائرات الت��ي تعود إىل حقبة الحرب الباردة، ويعرفها 

الكث��ري من خ��الل األفالم املصورة القدمي��ة حيث تظهر 

كطائرات بيض��اء ذات أجنحة تش��به أجنحة الوطواط، 

ويندفع دخان أس��ود من عادمها الخلفي، ومن املنتظر 

أن تحلق الطائرة يف ساء فرانربا خالل أيام محددة من 

املعرض.

Breitling Jet Team فريق
تعترب االس��تعراضات الجوي��ة من أبرز البن��ود طلباً يف 

 Breitling الع��امل، ولتلبية هذا الطل��ب قامت رشك��ة

بتش��كيل فري��ق Breitling Jet Team الذي يعترب من 

أمهر ف��رق االس��تعراضات الجوية يف الع��امل من حيث 

اس��تخدام الطائ��رات النفاثة، فكل ع��رض جوي ينفذه 

الفريق يخطف األنفاس، ويف حالة تغري األحوال املناخية 

ق��د ينتقل قائ��د الفريق م��ن برنام��ج إىل آخر، حيث 

يتطلب كل برنامج ظروفاً معينة. 

EC 135 الطائرة العمودية
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Red Arrows فريق
يتمتع فريق Red Arrows التابع لسالح الجو الربيطاين 

بس��معة عاملية رائدة، وه��و ميثل واجهة س��الح الجو 

املليك الربيط��اين، ويعترب معرض فرانربا 2012 املوس��م 

الثام��ن واألربعني لعروض الفريق الذي يواصل عروضه 

الش��يقة إلمتاع الجمه��ور الربيطاين وبقي��ة دول العامل 

بسلسلة تصل إىل 70 عرضاً مختلفاً.

Pilatus PC12 الطائرة
اكتس��بت الطائرة Pilatus PC-12 NG سمعة عاملية 

بفضل قوته��ا وأدائها الفائق وإمكاني��ة االعتاد عليها 

بصورة كبرية، فضالً عن مرونتها العملياتية، ولذلك تعترب 

من أكرث الطائرات التجارية التوربينية طلباً يف الس��وق 

العاملية اليوم.

C-130J Super Hercules الطائرة
تعت��رب الطائ��رة C-130J Super Hercules م��ن أكرث 

طائ��رات النقل قوة عىل مس��توى الع��امل. ومنذ طرح 

النموذج J-model ألول مرة أصبحت الطائرة املذكورة 

العمود الفقري لطائرات النقل يف العامل، وتلك ش��هادة 

أكي��دة عىل قدرتها عىل العمل الش��اق، وس��يتم عرض 

الطائ��رة وهي رابضة عىل األرض طوال أيام املعرض من 

االثنني إىل الخميس.

وقد تحدثت أماندا س��تيرن مدي��رة املعارض يف رشكة 

فرانربا الدولي��ة املحدودة عن ع��روض الطائرات قائلة 

"نح��ن نحرص ع��ىل أن تحمل كل نس��خة من نس��خ 

املع��رض مجموعة فري��دة من الطائرات، س��واء كانت 

يف حال��ة الحرك��ة أو الثبات، ومعرض ه��ذا العام ليس 

اس��تثناءاً من القاعدة، ونحن نحتف��ل بتاريخ الطريان، 

ونثني عىل حركة الس��فر الج��وي الحديثة هذه األيام، 

ولكن األهم من ذلك أننا منثل املستقبل الذي تعرب عنه 

الطائرات الجدي��دة التي تطرحه��ا رشكات عاملية مثل 

بوينج وإيرباص، ومنثل أيضاً األسلوب التي سيستخدمه 

أحفادن��ا يف الس��فر إىل الفض��اء الخارج��ي من خالل 

مشاركة رشكة Virgin Galactic يف املعرض ألول مرة".

بني املايض والحارض
وع��ىل أرض معرض فرانربا يجتم��ع املايض والحارض 

ممثالً يف تش��كيلة ثابت��ة مبهرة تضم أس��لحة تاريخية 

مثل Lockheed Super Constellation برعاية رشكة 

Breitling وذلك مبناس��بة ذكرى م��رور 100 عام عىل 

تأس��يس رشك��ة Lockheed Martin وزورق كاتالين��ا 

الطائ��ر Catalina Flying Boat ك��ا ميثل مس��تقبل 

الس��فر الجوي من خالل رشكة Virgin Galactic التي 

ميلكها ريتش��ارد برانسون والتي تعترب أول رشكة للسفر 

إىل الفضاء يف العامل، كا تشارك يف املعرض أيضاً رشكات 

الطريان الحديثة مثل بوينج وإيرباص•

ألول مرة ميكن 
لزوار املعرض أن 

يطلعوا على  عروض 
ومستقبل السفر 

إىل الفضاء 

AIRBUS Military الطائرة

Aircraft Livery الطائرة

Avro Vulcan XH558 الطائرة

معرض فرانربا الدويل 2012

•تم بيع 98 % من وحدات الشاليهات.
•تم بيع مساحة صاالت العرض بنسبة 100 %.

•تم زيادة املساحة املخصصة ألجنحة الدول املختلفة 
مث��ل إيطاليا وفرنس��ا وروس��يا والوالي��ات املتحدة 

واملكسيك وجمهورية التشيك وسويرسا وأملانيا.
•وصلت نسبة املش��اركة املبارشة "الجدي����دة" إىل 

.% 28
•وصلت نسبة الرشكات الدولية العارضة إىل 55 %.

•طلب��ت 25 % م��ن ال��رشكات العارض��ة إىل زيادة 
مساحتها املخصصة يف معرض عام 2010.
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اإلمارات واالستثمار يف "القوة الناعمة"..!

أنا من الذين يؤكدون عىل رضورة اس��تمرار اإلمارات يف تقديم املس��اعدات اإلنس��انية ملختلف شعوب 

العامل يك تحافظ عىل عالقاتها السياسية يف املحافل الدولية، ومن أجل أن تحافظ عىل قوتها الدبلوماسية، 

وأعتقد أن اإلمارات خالل األعوام القليلة املاضية استطاعت أن تحقق الكثري من اإلنجازات الدبلوماسية، 

وكانت املس��اعدات وبصمتها اإلنس��انية أحد األسباب الرئيس��ية يف أن تكون دولة املقر للوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة "إرينا"، عندما استطاعت أن تتفوق عىل دول كربى، مثل أملانيا.

املس��اعدات اإلنس��انية يف عامل اليوم هي املحرك األسايس يف تواجد الدول الكربى يف مناطق جغرافية 

مختلف��ة م��ن العامل؛ دولة مث��ل الصني املعروف عنه��ا انطواؤها عىل الداخل الصين��ي وعدم اهتاممها 

بالسياس��ة الدولية بعيداً عن إقليمها الجغرايف، هي الي��وم تتواجد يف العديد من مناطق العامل، بل إنها 

تكاد تس��يطر عىل إحدى أهم قارات العامل؛ أفريقيا، وتكس��ب قلوب وعقول شعوب هذه الدول بفضل 

املساعدات الضخمة، ومتثل تهديداً للنفوذين الفرنيس واألمرييك هناك.

الحقيقة التي يجب االعرتاف بها أن املساعدات اإلنسانية ليست عبئاً عىل ميزانيات الدول كام يعتقد 

البعض، فقد بات يخصص لها بند سنوي يف ميزانيات كل دولة بعد أن أدركت ما تفعله "القوة الناعمة" 

من تأثريات إيجابية يف مقابل حجم الخسائر التي ميكن أن تتسبب فيها "القوة الخشنة"، ال ميكن اعتبار 

ما تنفقه الدول من أرقام هدراً لألموال، يف عامل الكل يس��عى فيه لتحقيق اس��تثامرات اقتصادية، وبعد 

تغري األساليب واألدوات، وتسري تركيا اليوم عىل نهج الصني يف كثري من بقاع األرض، وآخرها يف الصومال 

عندما ذهب طيب الدين إردوغان ومعه عدد من وزرائه وتواصل مع الشعب الصومايل من أجل تقديم 

املس��اعدات اإلنسانية، وقد حقق س��بقاً يف ذلك، وكان قد فعلها قبل ذلك يف "غزة"، والكل يعرف حجم 

املردود االقتصادي الذي حصلت عليه تركيا بعد أن أصبحت وجهة سياحية عاملية.

ينبغي أن يدرك هذه الصورة من ال يسرتيحون للمساعدات التي تقدمها اإلمارات للخارج، ويطالبون 

مبراجعة سياس��ة املس��اعدات، ما أريد قوله إن اقتصار النظرة عىل أن املس��اعدات اإلنسانية هي عبارة 

عن عطايا ومنح فقط أمر فيه قصور يف تفس��ري أبعادها الحقيقية، هناك كثافة دولية للوجود اإلنس��اين 

والتنم��وي يف ح��ل املش��كالت اإلنس��انية باعتباره��ا إح��دى األدوات الفاعلة يف الدفاع ع��ن مصالحها 

االسرتاتيجية، وإال فلَم أنفقت دولة مثل اليابان أو أملانيا مليارات الدوالرات؟.

ميكنني أن أستشهد بكثري من املساعدات اإلماراتية يف دول العامل املختلفة، وأن استعرض أرقاماً كبرية 

إذا أردت، ولكن الذي أثارنا هنا ذلك املرشوع اإلمارايت يف باكس��تان وحجم ردود األفعال لدى املجتمع 

الباكستاين وما ميكن أن يرتكه من رصيد اجتامعي وسيايس لديه؛ فالصورة التي نقلتها لنا وسائل اإلعالم 

املحلي��ة أثناء تدش��ني "جرس الش��يخ خليفة" يف إقليم س��وات تبدو جميلة خاصة عندم��ا نجد تواصل 

اإلماراتيني مع الش��عب الباكس��تاين الذين سيستفيدون أيضاً من العمل يف هذا املرشوع املمتد لسنوات 

قادم��ة، وهذا دليل عىل أن مبادرات اإلمارات البد أن تكون كاملة؛ التمويل واإلرشاف إمارايت، والعاملة 

باكس��تانية، واملواد الخام باكس��تانية أيضاً، فتحريك اقتصاد كهذا يكفي ألن ت�ُرس��م الصورة الجميلة يف 

مخيلة الشعوب عن دور اإلمارات السيايس، وستخلق لنفسها قاعدة شعبية يف باكستان وغريها من دول 

العامل، وهذا يعترب رصيداً واستثامراً سياسياً لها.

املساعدات هي "رصيد" اإلمارات من القوة الناعمة، وما تعمله يف باكستان وغريها هو "االستثامر يف 

هذا الرصيد" وهنا - كام أعتقد - مكمن "اإلبداع الخالق"•

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة
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أعلنت رشكة ST Engineerring الس��نغافورية 

إضافة ملا أعلنته يف 15 فرباير 2012 من قبل، عن 

توقيعها عقوداً م��ع رشكة Airbus S.A.S ورشكة 

ورشك��ة   EAD Deutchland Gmb: EADS

 A330 للعم��ل عىل إطالق طائرة EADS EFW

P2F للش��حن الجوي ناتجة عن تعديل النموذج 

.A330 ناقل الركاب

ويت��م بناًء عىل االتفاقيات ه��ذه أن تتقدم رشكة 

ST Aerospace بطلباته��ا للمش��اركة يف رشك��ة 

EADS EFW بالدخول بنس��بة 35 % من رأس 

امل��ال املك��رب لرشك��ة EADS EFW وذلك يبلغ 

110.5 ي��ورو )186.6 دوالراً( وه��و م��ا يؤه��ل 

مهن��ديس الرشكة لصنع النم��وذج A33 P2F مع 

تطوير األعامل الهندسية.

 ST Aerospace ويتم التمويل بواس��طة رشك��ة

لتطوير العمل مع كل دفعة مالية تصل الربنامج، 

 EADS مبلغ 65 % يف رشكة EADS ومتلك رشكة

EFW بين��ام تهتم االتفاقيات بوجود خيار يكون 

في��ه نصيب رشك��ة EADS  بنس��بة 35 % أكرب 

م��ن رشك��ة ST Aerospace الذي دخلت به مع 

.EADS EFW

وبعد ع��دة مفاوضات تم التوص��ل العتبار هام 

 A هو مراعاة متطلبات السوق وطلب الطائرات

P2F 330 واعتبارات منو الربامج مستقبالً بوصول 

طلبات أكرث.

وتق��رر دخول طائرة الش��حن الج��وي الجديدة 

A 330 P2F  الخدم��ة ع��ام 2016، ويتم اإلنتاج 

يف مصان��ع رشك��ة EADS EFW يف دريس��دين 

يف أملاني��ا لبل��وغ التصميم النه��ايئ، وتنفذ رشكة 

EADS EFW خدمات الربام��ج توفرياً لخدمات 

الصيان��ة األوروبي��ة وتنفيذ اإلصالح��ات وتوفري 

قطع الغيار MRO وهو ما يس��د الفراغ يف اتجاه 

تواجد اإلص��الح والقطع عىل املس��توى العاملي، 

وتتميز طائرة الش��حن الجوي الجديدة باتساعها 

ومالءمته��ا مهام نقل الش��حنات الجوية العاجلة 

مع بلوغها مديات بعيدة.

برنامج حتويل طائرة نقل 
 P2F لطائرة A330 الركاب

للشحن اجلوي

PC – 7 MK11 القوات الهندية تختار الطائرات

أعلن��ت رشك��ة Pilatus Aircraft Ltd أن الق��وات 

الجوي��ة الهندية تعاقدت معها عىل تجهيز أس��طول 

طائرات PC – 7 MK11 توربينية الدفع، وتبلغ قيمة 

 Pilatus العقد 500 مليون فرنك سويرسي مع توفري

التدريب واإلسناد باملواد وقطع الغيار.

وانضمت الهند به��ذه الصفقة ألكرث من 30 دولة 

تعمل عىل تحديث أنظم��ة تدريب طياريها بإضافة 

األحدث من النظم عالي��ة الكفاءة ومعقولة التكلفة 

مام يتواجد ضمن أنظمة تدريب الطريان األسايس.

ولقد س��بق تصنيف القوات الجوية الهندية كرابع 

أكرب قوى جوية يف الع��امل، ولها حوايل 170.000 فرد 

و1500 طائرة تعمل من أك��رث من 60 قاعدة جوية، 

ويضيف هذا العقد أعداداً أخرى ألس��طول طائرات 

التدريب الت��ي توفرها رشكة Pilatus لتصل أكرث من 

900 طائرة تعمل حول العامل.

وتم االتفاق لتس��ليم الطائرات وأنظمة التدريب 

الكاملة يف الربع الرابع م��ن عام 2012 الحايل، وكان 

اختيار نظام التدريب  PC – 7 MK11 بعد عمليات 

تقييم متت يف القوات الجوية الهندية التي بحثت كل 

الخيارات املتوفرة.

ويت��م بناًء عىل العقد إنش��اء مركز الصيانة القادر 

ع��ىل متابع��ة أداء وصيانة الطائرات، ويتم إنش��اؤه 

لنق��ل التقني��ات لرشكة الصناع��ة الجوي��ة الهندية 

هندوس��تان HAL مام يؤهل الهند لتنفيذ الصيان��ة 

داخ�����ل البالد خ��الل فرتة خدمة الطائ��رات والتي 

تصل 30 عاماً.

ويعرف عن رشكة Pilatus أنها تأسست عام 1939 

وتوف��ر التدريب لحوايل 100 مش��غل يف 10 مناطق 

متخصصة، وذلك بتوفريها أنظمة وطائرات التدريب 

.PC – 7 MK11

Saab حتدث شبكة رادارات الطقس السويدية
وقعت رشك��ة الصناعات الدفاعية واألمنية الس��ويدية 

Saab عقداً مدته 6 س��نوات مع معهد األرصاد وقياس 

 FMV وإدارة املواد الدفاعية SMHI املياه الس��ويدي

للفرتة ب��ن 2012 وعام 2017، يش��مل العقد تحديث 

12 محط��ة رادارية لتحدي��د وقياس األح��وال الجوية 

واملائية يف السويد، وللعقد عدة خيارات وبلغت قيمته 

اإلجاملية 100 مليون كرون سويدي.

ويفص��ل العق��د مه��ام تطوي��ر الرشك��ة محط��ات 

الرادارات يف السويد لتعمل يف شكل "ثنايئ االستقطاب" 

وهو نظ��ام التقنيات الذي يعن��ي االحتامالت األكرب يف 

تصنيف الطق��س، ويعني ذلك التنبؤ بأنواع الرتس��بات 

التي قد تطرأ.

ورصح " الرس ايري��ك وي��غ" رئيس أعامل اإلس��ناد 

والخدم��ات يف رشكة Saab بقول��ه أن الرشكة تقوم بناًء 

عىل العقد بتحديث ش��بكة رادارات الطقس السويدية 

للعمل بأحدث التقنيات، مام يؤكد ويضمن أداء النظام 

لعدة أع��وام قادمة، وأعرب ع��ن رسور الرشكة بفوزها 

به��ذا العقد وال��ذي يؤكد الثقة يف خرباته��ا املتميزة يف 

مجال تقنيات الرادار.

وتقف منظم��ة Swerad وراء العق��د متضامنة مع 

 FMVالس��ويدي وإدارة املوارد الدفاعية SMHI معهد

والقوات املسلحة السويدية والتي بدأت العمل بشبكة 

الرادارات ه��ذه يف الثامنينات، ويتم تنفيذ العقد خالل 

الف��رتة 2017-2012 م��ع خي��ارات تصل ثالث��ة أعوام، 

وي��رسي االتف��اق بتفعيل��ه بع��د عرشة أي��ام من هذا 

الترصيح.

 PC-7 MKII الطائرة التدريبية
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UAV الطائرة بدون طيار ثنائية احملرك املتميزة
أعلنت رشك��ة Speedtwin Developments Ltd من 

اململك��ة املتحدة عن تصميم وبن��اء طائرة بدون طيار 

ثنائي��ة املح��رك تم بناؤها م��ن األملنيوم وه��ي طائرة 

ذات مقعدي��ن، للعم��ل من عىل امل��دارج غري املعبدة 

وتس��تخدم لتنفيذ مهام الدورية واملراقبة واالس��تطالع 

ومه��ام االس��تخبارات، وتس��تفيد ه��ذه الطائ��رة من 

املحرك��ن يف العمل بكف��اءة فوق املناط��ق التي تعج 

بالعدائية، ويف الصحاري، ويف املحيطات وس��واها، ألنها 

ال تحتاج ملمر إقالع، مع قدرة تشغيلها من أي قاعدة أو 

املناطق القريبة من مرسح العمليات، كام وأنها متميزة 

ب��أداء الحركات البهلوانية مام يعن��ى أنها قوية وعالية 

قدرة املناورة، كام تتميز ببلوغ رسعة عالية، تصل 264 

ميل/ الساعة وتعتقد الرشكة يف تقييم طائرتها الجديدة 

ه��ذه بأنها: خيار بدون طيار غري عايل التكلفة، ويخدم 

أهداف ومه��ام الدول غري ميس��ورة الح��ال. ومكملة 

لألنظمة بدون طيار التي تستخدمها الدول الغنية.

ومنحت الرشكة الفرصة إلنتاج التصميم واالس��تفادة 

من كل حقوق التصنيع التي منحتها لرشكة مهتمة بهذا 

التصميم يف إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وقد 

تق��وم هذه الدولة بإنتاجها مع إضفاء تعديالت أكرث يف 

إنتاجها، مع توفري العديد من الفرص املستقبلية الباهرة 

ملواطني هذه الدولة.

الطائرة Superjet 100 تنفذ الرحلة التجارية األوىل
 Superjet 100 نَفذت الطائرة الثامن��ة من الطائرات

 Aeroflot خاص��ة رشكة الخط��وط الجوية الروس��ية

رحل��ة الطريان لتعود ملوس��كو مرة أخ��رى، وقد نفذ 

الرحل��ة طيار الرشكة الناقلة Aeroflot وهو ايفجيني 

باراباش.

الطائرة Superjet 100 MSN 95014 واملس��جلة 

 Aeroflot تم تس��ليمها لرشكة RA – 89006 بالرقم

بعقد اإليجار VEB – Leassing JSC وهي مصممة 

لتحم��ل 87 راكب��اً يف صف��ن توف��ر مقاعدهام راحة 

ال��ركاب وبحيث يجل��س 12 راكب��اً يف الدرجة األوىل 

و 75 يف الدرج��ة الس��ياحية االقتصادية، وقد طلبت 

الرشكة 30 طائرة منها.

وتس��تخدم رشك��ة Aeroflot مثاني��ة طائرات قبل 

دخول الجديدة الخدمة تنفيذاً للرحالت بن موس��كو 

و 14 مدينة روس��ية، مع رحالت أخرى بن موس��كو 

و10 مواق��ع أوروبية ومواقع يف CIS، وأكدت الطائرة 

SSJ 100 أنه��ا تالئم متطلب��ات مهام ورحالت الرشكة 

الطائرة Sukhoi Superjet 100داخلياً وعاملياً ومبعدالت جيدة خالل أداء الرحالت.

 Speedtwin  من رشكة UAVالطائرة بدون طيار 
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شركة DCNS تصمم طالًء جديدًا حلاملة الطائرات شارل ديغول
 DCNS أوضح��ت الفحوص األخرية الت��ي أجرتها رشكة

عىل برامج الطالء الجديد لحاملة الطائرات شارل ديغول 

باستخدام مواصفات توصلت إليها الرشكة مؤخراً، التأثري 

املطلوب حيث ش��ملت املرحلة األوىل من الربامج طالء 

أرض ن��زول الطائرات ع��ىل الحاملة وحس��ب ضغوط 

األوزان الت��ي تق��ع عىل الس��طح يف اإلق��الع والهبوط، 

وش��ملت الفحوص هبوط طائرات قت��ال البحرية فئة 

رافال والتي أبرزت جدوى الطالء الجديد وقوة احتامله، 

وكان��ت عمليات إضافة املواد املتطورة قد س��اعدت يف 

تقليل ضغوط وتأثريات إق��الع وهبوط الطائرات خالل 

التجارب.

 DCNS وكان العمل يجري يف تنفيذ الربامج بن رشكة

والزبائن DGA وSFF حي��ث تم تطوير األعامل لعدة 

س��نوات وإنتاج الطالء من الفئ��ة التي ال تتيح االنزالق 

مع استخدام نفس األسلوب الذي يربز العلم الفرنيس.

 DGA ومَولت وكالة املش��رتيات الفرنسية الدفاعية

مرحلة التطوير، بينام عملت SFF وهي رشكة خدمات 

إسناد األسطول – عىل متويل مراحل الفحوص والتأهيل.

وش��اركت رشك��ة DCNS يف تحقيق نج��اح املرحلة 

األوىل بق��وة، وتعم��ل ف��رق الرشكة حالي��اً يف التحضري 

للمرحل��ة الثاني��ة التي تش��مل تطبي��ق  وعمل الطالء 

الجديد لحاملة الطائرات ش��ارل ديغ��ول وبات منتظراً 

االنتهاء من كل مراحل الطالء بحلول عام 2013.

  الطائرة رافال خالل انطالقها من عىل منت حاملة الطائرات شارل ديغول  

عقود عديدة لتصميم غواصات
 الردع النووي املستقبلية

حصل��ت ع��دة رشكات يف اململكة املتح��دة عىل عقود 

عدي��دة تبلغ جملته��ا 350  ملي��ون  جنيه إس��رتليني 

لتصميم غواص��ات الردع الن��ووي، وتوفر ه��ذه العقود 

العديد من فرص التوظيف يف بريطانيا.

وينتظر تس��ليم أوىل الغواصات عام 2028 لتحل محل 

الغواص��ة Vanguard الت��ي تحمل نظام ال��ردع النووي 

Trident الذي تستخدمه اململكة املتحدة.

وعىل الرغم م��ن أن القرار الخ��اص بالتصميم النهايئ 

لن يتم التوصل إليه قب��ل عام 2016، يظل العمل والذي 

س��يبدأ اآلن مؤكداً أن الغواصات الجدي��دة يتوقع لها أن 

تكون متقدمة تقنياً لتتمكن من حامية األمن القومي.

 ،BAE Systems، Babcock :وتم منح العقود للرشكات

ورشك��ة Rolls Royce وه��ذا يوف��ر 1.900  وظيف��ة يف 

مختلف املواقع يف اململكة، وس��يعمل املهندسون يف هذه 

ال��رشكات م��ع وزارة الدفاع MOD لتصمي��م الغواصات 

الجديدة واملنتظر لها استخدام الدفع النووي.

ورصح وزير الدفاع فيليب هاموند بقوله إن الحكومة 

ملتزم��ة بالحصول عىل غواص��ات الردع الن��ووي، ومتثل 

العقود املمنوحة لل��رشكات املذكورة خطوة نحو تحديث 

ق��درات ال��ردع النووي املنتظ��ر لها أن تعم��ل حتى عام 

.2060

ويتوقع لربامج صنع هذه الغواصات أن توجد أكرث من 

1.900 وظيف��ة داخل اململكة املتحدة يف عدة مواقع، مع 

التوص��ل لتأكيد العديد من املرشوعات وصنع العديد من 

املعدات التي تؤمن األمن القومي.

وتبل��غ قيمة أكرب عق��د 328 مليون جنيه إس��رتليني، 

وحصل��ت علي��ه رشك��ة BAE Systems والت��ي ينتظ��ر 

له��ا العم��ل يف تصمي��م كل الغواصات، أم��ا عقد رشكة 

Babcock فيبل��غ 15 مليون جنيه إس��رتليني وهو خاص 

بتصمي��م األجزاء الخاصة بإس��ناد الربامج طيلة فرتة عمل 

الغواصات، وتم تس��ليم رشك��ة Rolls – Royce أكرث من 

4 مليون جنيه إس��رتليني، وستكون هذه الرشكة مسؤولة 

عن تطوير املفاعل حس��بام رصح به الل��واء بحري مارك 

س��تانهوب، والذي أضاف بأن البحرية امللكية ظلت تنفذ 

مهام دوريات الردع ألكرث من 40 عاماً، وينتظر استمرارها 

يف تنفيذ ه��ذه املهام بالغواصات الجدي��دة عند دخولها 

الخدمة ليصبح تنفيذ املهام مبعدات أكرث تطوراً.
ويف ماي��و من عام 2011 أعلنت وزارة الدفاع التصديق 

مبرحل��ة التصمي��م والتي بلغ��ت تكلفته��ا 3 بليون جنيه 

إس��رتليني، ومتثل العقود التي أعلن��ت اليوم جزء من هذا 

االستثامر.

ويتم حالياً تجهيز وجهة النظر الخاصة باألنظمة البديلة 

كج��زء من اتفاق الحكومة مع ال��رشكات لتتضافر الجهود  

الرامية للحصول عىل قدرات الردع النووي املنتظرة.

أعلن��ت رشكة L – 3 WESCAM عن حصولها عىل 

عقد توفر مبقتضاه اإلس��ناد خ��الل العمر االفرتايض 

وبقيم��ة 10 ملي��ون دوالر، ويتم تنفي��ذه ملصلحة 

األشغال العامة والخدمات الحكومية الكندية والتي 

تعاقدت مع الرشكة باإلنابة عن وزارة الدفاع الوطني 

الكندية DND، ويلبي العقد متطلبات وزارة الدفاع 

باإلس��ناد ألمد طويل وصيانة وإصالح نظم التصوير 

اإللكرتوني��ة البرصي��ة  EO/IRمع توف��ري املعدات 

للمهام كجزء من التالؤم العمليايت مع برنامج املراقبة 

.INGRESS programme واالستطالع

 L – 3 WESCAM ورصح ج��ون دهن رئيس رشك��ة

بقول��ه إن الرشكة لها الفخ��ر باألنظمة وأدائها املتميز 

خ��الل عملها مع القوات الكندي��ة، وقد عملت وزارة 

الدف��اع DND ورشك��ة WESCAM ع��ىل تصمي��م 

برنام��ج اإلس��ناد طيلة خدم��ة األنظمة، م��ع تحديد 

املع��دات مبا يؤك��د أن األنظم��ة INGRESS تحصل 

ع��ىل الصيانة الرضورية لتوفر أعىل مس��تويات األداء 

العملي��ايت مع الجاهزية الدامئ��ة للعمل، وتوفري قطع 

الغي��ار م��ع إدارة الربام��ج األخرى وتنفي��ذ الفحص 

والتحري��ات الفني��ة وخدمات الهندس��ة أما معدات 

املهام التي يتم توفريها حس��ب هذا العقد، فتش��مل 

 MXTM – 15 21 نظاماً يف مجموعتن تضامن النظام

Hdi مع تجهي��ز العروض الواضحة والخرائط الرقمية 

املتحركة ومسجالت البيانات ونظم الربط األريض.

 L – 3 WESCAM توفر اإلسناد 
لنظم التصوير اإللكرتوين البصري
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Boeing حتدث أسطول طائرات AWACS العاملة مع الناتو
حصلت رشك��ة Boeing ع��ىل عقد تبل��غ قيمته 368 

مليون دوالراً لتنفيذ برامج الهندسة والتصنيع والتطوير 

 Flight م��ع تطوي��ر تصاميم أس��طح الط��ريان EMD

ألس��طول   Avionics الط��ريان  والكرتوني��ات   Deck

ط��ائ��رات اإلنذار املبك��ر AWACS العاملة مع حلف 

.NATO E3 707 الناتو وهي من الفئة

 Hanscom ومنح مركز األنظمة اإللكرتونية يف قاعدة

الجوية ه��ذا العقد، والذي ميثل املرحل��ة الثانية م��ن 

الربامج التي تتعاون خاللها القوات الجوية األمريكي��ة 

مع القوات حل��ف الناتو، وكانت املرحل��ة األوىل ق��د 

ش��ملت وجه��ات النظر الخاص��ة مبتطلب��ات األنظمة 

الفرعية واكتملت يف شهر مارس املايض.

 EMD العق��د  مبقت��ى   Boeing رشك��ة  وتنف��ذ 

الجدي��دة والحالي��ة وأنظم��ة  الط��ريان  الكرتوني��ات 

االتص��االت، مع تطوير التصميم لتس��توعب الطائرات 

معدات جديدة وتحديث ط���ائرة واحدة لكل أسطول 

AWACS مع إج��راء فحوص الطريان الجديدة وتطوير 

بيان��ات اإلس��ن���اد وتدري��ب أطقم الط��ريان وأطقم 

الصيانة.

وت��ؤدي هذه األنظمة وأس��طح الطريان املعدلة ألن 

تتمكن القوات األمريكية وقوات الناتو من االس��تفادة 

من تطوير أساطيلها وتشغيلها حسب املتطلبات لتؤدى 

املهام يف جمي��ع أنحاء العامل. ورصح جون هنس��ربجر 

مدي��ر برامج AWACS يف رشك��ة Boeing بأن الربامج 

بش��كل إجاميل توفر القدرات وتحل املشكالت الخاصة 

بتقليص موارد الكرتونيات الطريان.

أما تطوير أس��طح الطريان فيشمل 5 عروض رئيسة 

زجاجية متنح الطيار ومس��اعده قدرة تش��غيل املحرك 

واالس��تف���ادة م�����ن البيان��ات الراداري��ة وبيان��ات 

املالح�����ة، كام ينتج ع��ن التطوير يف تقلي��ل التكلفة 

الخاص��ة بالعاملن ألن الطاقم يت��م تقليصه من أربعة 

ليكون ثالثة فقط.

ومتت الربمجة بحيث يتم تنفيذ وإضافة التطويرات 

يف طائرات حل��ف الناتو يف مصان��ع رشكة Boeing يف 

سياتل يف الربع الثالث من عام 2013، مع بدء تحديث 

طائرات AWACS األمريكية عام 2014 لينتهي العمل 

يف طائرات النات��و، وتلك األمريكية ع��ام 2015 بنهاية 

العام، مع حصول رشك��ة Boeing عىل بقي����ة العقود 

الحقاً.

وتوف��ر رشك��ة Rockwell Collins أنظم��ة إدارة 

الط��ريان مبا يف ذلك نظم العرض الزجاجية وحواس��يب 

البيان��ات الجوي������ة وإدارة الطريان، بين��ام تعم���ل 

رشك���ات أخرى بينها رشك��ة Telephonics املتواجدة 

 EMS م��ن بلجيكا ورشكة Thales يف نيوي��ورك ورشكة

الكندي��ة ورشك��ة  Raytheon من مريالن��د، يف توفري 

العديد من املواد واألنظمة لربامج التحديث.

وينتظر لتطويرات أس��طح الطريان أن تكون أحدث 

التعزيزات التي تتم يف أس��اطيل AWACS، بينام توفر 

رشكة Boeing أنظمة البيانات وإس��ناد برامج الرتكيب 

وإج��راء فحوص اإلنتاج وتطوي��ر معدات التدريب مع 

إسناد الربامج.

ومتثل هذه التطوي��رات التعزيز الذي أطلقت عليه 

الرشكة بلوك 40 – 45 وتش��مل: الحواس��يب الجديدة، 

نظم العرض، معدات إدارة املعركة، الهندس��ة املفتوحة 

الت��ي تتيح تنفي��ذ تطوير أنظم��ة البيانات بش��ك��ل 

عاج���ل.

وكان الفري��ق الذي قادته رشك��ة Boeing قد أنجز 

عام 2008 تطوير نظم املهام يف أسطول طائرات حلف 

الناتو كجزء من برنامج املرحلة الوس��طى والذي كلف 

1.32 بليون  دوالر.

 CASSIDIAN تطور الكرتونيات نظم االتصاالت مع اجليش األملاين

مهدت رشكة CASSIDIAN الطريق أمام تنفيذ برامج 

تهدف لتطوير القوات املسلحة األملانية وذلك باستخدام 

نظم اتصاالت الراديو التي تعمل ب�"نظم البيانات" وهي 

نظ��م االتص��االت املس��امة KommSysBw. وتم ذلك  

بتوصل الرشك��ة ألوىل املكون��ات اإللكرتونية يف الوقت 

املحدد يف الربامج.

 SVFuA املرشوع الذي تنفذه الرشكة يف التطوير هو

ويعني بتجهيز معدات الراديو القابلة للتوصيل والعمل 

ش��بكياً، وه��ي املع��دات التي ته��دف لبل��وغ قدرات 

واس��تخدام أصوات الهواتف مقاومة التشويش وبيانات 

اتصاالت تعمل بها القوات خالل العقود القادمة خاصًة 

يف املهام الخارجية.

وأوض��ح الدكتور رول��ف ويرتز رئيس قس��م أنظمة 

امله��ام يف رشك��ة CASSIDIAN أن أنظم��ة هوات��ف 

االتص��االت اآلمنة تعترب رضورية  والزمة التواجد لتوفري 

حامي��ة القوات، ورَصح أن الفضل يف ذلك يعود لخربات 

الرشك��ة يف مجال إنتاج مع��دات الذبذبة  واس��تخدام 

الرشكة تقنيات جديدة، فعىل سبيل املثال االعتامد عىل 

أس��س gallium – nitride وال��ذي جعل الرشكة تقف 

عىل أرضية تص��ل بها ألفضل الحل��ول وصنع املكونات 

لنظم الراديو الجديدة.

وت��م تطوي��ر امل��رشوع SVFuA يف تطبي��ق رشكة 

 TDS ورشكة Hagenuk Marine Kommunikation

 Telefunken ورشك��ة   Rohde & Schwarz ورشك��ة 

ه��ذه  وتعم��ل   ،CASSIDIAN ورشك��ة   Racoms

الرشكات كمتعاقد مستقل ضمن الربنامج.

وتغطي منتجات رشكة CASSIDIAN تطوير مناذج 

املوجة العريض��ة للبث عليها ونظم االس��تقبال القوية 

.Mbits 30 األداء، وتعمل األنظمة مبعدل يصل

وكان التح��دي الكب��ري يف الربامج متمث��الً يف تطوير 

اإللكرتوني��ات الفرعي��ة يف مس��احة صغ��رية لتأكيد أن 

معدات الراديو ميكن تركيبها عىل املركبات، وقد سلمت 

رشكة CASSIDIAN قوات حلف الناتو أنظمة مشابهة 

.MIDS لربط البيانات وتوزيعها هي النظم

  LOCATES نظام االتصاالت



يحمي النظام 
مرافق النفط 

والغاز والطاقة 
واملنشآت 
الصناعية 

احلساسة 
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Cassidian تعرض أول نظام متكامل حلماية املنشآت النفطية

كش��فت "كاس��يديان لألمن اإللكرتوين" ع��ن أول نظام 

متكامل لحامية مرافق النفط والغاز والطاقة واملنشآت 

الصناعية الحساسة من هجامت الجرائم اإللكرتونية.

وقال هريفيه جيلو الرئيس التنفيذي للرشكة عىل هامش 

املنتدى الدويل األول لألمن اإللكرتوين يف قطاعي النفط 

واملرافق الذي اختتم فعالياته يف أبوظبي: "إن الهجامت 

عىل املؤسس��ات الحكومية واملنش��آت الصناعية املهمة 

باتت أك��ر تعقيداً م��ن ذي قبل، مش��رياً إىل أن بعض 

التقاري��ر أكدت مؤخراً تعرض ش��بكة ألنابيب الغاز يف 

الواليات املتحدة لهجوم إلكرتوين ممنهج ومتواصل من 

قبل مخرتقني مجهولني".

وأضاف جيلو: "إن منشآت النفط والطاقة يف منطقة 

ال��رشق األوس��ط ليس��ت مبنأى ع��ن ه��ذه الهجامت 

اإللكرتونية التي تس��هم يف تعطيل آليات العمل يف تلك 

املرافق الحيوية وتلحق أرضاراً كبرية باالقتصاد".

مكونات النظام
ويتكون النظام الذي توفره "كاسيديان لألمن اإللكرتوين" 

م��ن أربعة تدابري مضادة يقوم أولها عىل اعتامد أدوات 

خاص��ة للقي��ام بتقيي��م املخاط��ر يف أنظم��ة التحكم 

الصناعي��ة التابع��ة للمنش��أة التي من ش��أنها تحديد 

اإلجراءات الدفاعية املالمئ��ة، يف حني يركز التدبري الثاين 

عىل استخدام تقنية للكشف عن جدار الحامية/ التسلل 

الخاص ببيئات أنظمة التحكم الصناعية.

ويش��مل التدبري الثالث دم��ج نتائج هذه الحلول يف 

نظام أمني لرص��د املعلومات واألح��داث، والذي يتيح 

لفريق العمل يف مركز العمليات األمنية متابعة وحامية 

بيانات املؤسس��ة وش��بكات أنظمة التحكم الصناعية، 

فيام يعتم��د التدبري الرابع تقنية الف��رز بني الربمجيات 

الض��ارة واملفيدة لحامي��ة أنظمة تقني��ة املعلومات يف 

أنظمة التحكم الصناعية.

وأوض��ح أن��درو بيكي��ت رئي��س قس��م الخدمات 

االستش��ارية والفنية يف "كاسيديان لألمن اإللكرتوين" أن 

مرافق قطاع الطاقة خاصة منشآت النفط والغاز تشهد 

تهديدات كبرية بسبب الهجامت اإللكرتونية.

وأضاف: "أن النظام الذي عرضناه يقدم حالً متكامالً 

ق��ادراً عىل حامي��ة ورصد أنظم��ة التحك��م الصناعية 

املستخدمة يف صناعة النفط والغاز".

ولف��ت بيكيت إىل أن "كاس��يديان" قامت بعدد من 

الدراسات واألبحاث عن التحديات التي تفرضها حامية 

أنظمة التحكم الصناعية من الهجامت التي تس��تهدف 

محطات إنتاج وتوزيع الطاقة واملاء والكهرباء.

واختتم بيكيت: "األمر األصعب هو تحديد الطريقة 

املناس��بة لتأمني الحل��ول الدفاعية الالزم��ة دون خلق 

مخاطر إضافية، ولهذا السبب قامت كاسيديان بتطوير 

منظومة شاملة تؤمن أفضل الحلول يف حزمة واحدة"•

تغطية: نازيل ناصر البلوشي 
تصوير: حممود الشرفا 

النظام  يتكون من تدابري إلكرتونية مضادة

املتحدثني يف املنتدىاملنتدى الدويل األول لألمن اإللكرتوين
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 Mahindra Emirates  توفر حلول تدريع املركبات

حتويل املنصات واملركبات إىل مدرعة بالكامل

 Mahindra Emirates Vehicle رشك��ة  تتواج��د 

Armouring يف إم��ارة رأس الخيم��ة يف دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، وه��ي مختصة يف تصني��ع املركبات 

املدرعة التي تستخدم يف عدة مهام مع اكتساب الرشكة 

خربات واس��عة يف مجاالت الهندس��ة وإنت��اج النامذج 

وصنع املركبات املدرعة املختلفة.

ومتتل��ك الرشك��ة مصنعاً حديثاً ميثل وح��دة اإلنتاج، 

ويوج��د يف "املنطق��ة الح��رة" يف إم��ارة رأس الخيمة. 

ويعرف اس��م الرشكة اختصاراً باألحرف MEVA ويفيد 

بإنتاجها الحلول وتنفيذ التصاميم وعمليات الهندسة يف 

إنتاج املركبات.

وتتمركز خ��ربات الرشكة حول توف��ري الحلول عاملية 

املس��توى يف ش��كل مركب��ات قت��ال ومركب��ات املنافع 

العديدة واملركبات الرياضية.

وتهت��م رشكة MEVA بالنوعي��ة يف إنتاجها املركبات 

املدرع��ة وتوفريها الحلول خالل صنعها مركبات وحلول 

حامي��ة الش��خصيات الهام��ة واملركب��ات العملياتي��ة 

والسيارات ومركبات النقل.

ويتي��ح مصنع الرشك��ة املقام عىل مس��احة 60,000 

قدم مربع بقدراته الحديثة واستخدامه أفضل التقنيات 

وأكفأ فرق الهندس��ة م��ع تواجد الفني��ني املهرة، فرص 

نج��اح اإلنتاج مع تحويل املنصات واملركبات إىل مدرعة 

بالكامل وحسب املواصفات التي يطلبها الزبائن.

رؤيتنا
توج��ز رؤيتنا التوص��ل لنوعية مركب��ات مدرعة عالية 

 M&M and الج��ودة، وعىل أس��س املنصات بفئت��ني

non-M&M لتوفريها ألس��واق العامل مبا نحقق به دامئاً 

رضا الزبائن.

ويلب��ي مصنعن��ا الحدي��ث املقام يف مس��احة كبرية 

حاجات الس��وق من خالل أعامل املهندس��ني املؤهلني 

والفنيني امله��رة، وذلك بتحويل املنص��ات التي ينتجها 

صناع الس��يارات إىل مدرعة بالكامل وحسب متطلبات 

الزبائن.

الرشك��ة لها مصن��ع هو األحدث يف فئت��ه ويوجد يف 

املنطق��ة الح��رة يف رأس الخيمة عىل مس��احة 60,000  

ق��دم مربع ويعم��ل عىل توفري حل��ول تدريع املركبات 

بالكامل مستفيداً من عمليات التصميم والهندسة.

وتقوم رشكة MEVA بتزويد األس��واق الكثرية حول 

العامل ويف غرب ووس��ط آسيا مع توفري املركبات املدرعة 

ألفريقي��ا خالل خط اإلنت��اج "ماركس م��ان" مبنتجات 

"س��كوربيو" مدرعة مع مركبات النقل...ألخ. ومنتجات 

"تويوت��ا الندر ك��روزر" والعديد م��ن املركبات املدرعة 

األخرى•

MEVA شركة

Mahindra Emirates Vehicle Armouring رشكة
الجزيرة الحمراء )املنطقة الحرة(، املنطقة الصناعية يف 

رأس الخيمة
هاتف: 971+ 2284584

ص.ب: 39893، رأس الخيمة
اإلمارات العربية املتحدة

 MEVA مركبات مدرعة من تصنيع رشكة



 C-17 طائرات
اإلماراتية جاهزة 

إلنقاذ حياة 
الناس ومنحهم 

األمل حيثما دعت 
احلاجة إليها

قامت شركة بوينج 
بتسليم 244 طائرة 

طراز C-17 على 
مستوى العامل

C-17  طائرة النقل بوينج 
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بوينج تسلِّم طائرة C-17  للقوات اجلوية اإلماراتية 

تستخدم يف مهمات اإلغاثة اإلنسانية وحفظ السالم

أعلن��ت رشكة بوينج ع��ن قيامها بتس��ليم طائرة النقل 

الج��وي من ط��راز "يس17- جلومباس��رت 3" إىل القوات 

الجوية والدفاع الجوي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

بعد أن استلمت مجموعة طائرات منها عام 2011.

ويف سياق تعليقه عىل هذا الحدث، قال بوب سيسال، 

نائب رئيس رشكة بوينج لش��ؤون طائرات النقل الجوي 

ومدي��ر برنامج C-17: "يرسّنا أن ن��رى ما أنجزته دولة 

 C-17 اإلمارات العربية املتحدة بأس��طولها من طائرات

خالل فرتة قصرية جداً، وذلك بتنفيذ العديد من مهامت 

اإلغاثة اإلنس��انية وحفظ الس��الم، ونحن فخورون بأن 

نشكل جزءاً من مهامت القوات الجوية والدفاع الجوي 

بع��د كل عملية تس��ليم لطائ��رات C-17، ومع تجاوز 

مع��دل جاهزيته��ا لتنفيذ املهامت نس��بة 90 يف املائة، 

تبدو طائرات C-17 اإلماراتية جاهزة إلنقاذ حياة الناس 

ومنحهم األمل حيثام دعت الحاجة إليها".

وكان��ت دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، التي تعترب 

س��ادس عمالء طائ��رات C-17 الدوليني، قد اس��تلمت 

أوىل طائراته��ا من هذا الط��راز يف 10 مايو2011، ومنذ 

ذلك الحني، ناهز عدد س��اعات طريان أس��طول القوات 

  C-17 الجوي��ة والدفاع الج��وي اإلمارايت م��ن طائرات

2.000 س��اعة، وقام بنقل أكر من  3.000مسافر ونحو 

1.815.000 كيلوجرام من مواد الشحن الجوي.

وباعتبارها جزءاً أساس��ياً من "األس��طول االفرتايض" 

لطائ��رات C-17، تتمتع طائ��رات اإلمارات بدعم كامل 

من قبل برنام��ج بوينج لالس��تدامة املتكاملة لطائرات 

يس17- جلومباس��رت GISP 3، الذي يع��د مبثابة اتفاقية 

دعم لوجستي تس��تند إىل األداء، ويضمن هذا الربنامج 

توفري أعىل نسبة جاهزية للنقل الجوي بأدىن التكاليف 

لساعات الطريان.

يذكر أن رشكة بوينج قامت بتس��ليم 244 طائرة من 

ط��راز C-17 عىل مس��توى العامل، مبا فيه��ا 216 طائرة 

عاملة بالفعل يف سالح الطريان األمرييك وقوات الحرس 

الوطني وقوات االحتياط األمريكية، كام سلَّمت الرشكة 

28 طائرة C-17 إىل أسرتاليا وكندا وقطر ودولة اإلمارات 

العربية املتح��دة واململكة املتح��دة ومجموعة الدول 

ال�12 املنضم��ة إىل ائتالف الجرس الجوي االس��رتاتيجي 

التابع لحلف الناتو، ومجموعة الرشاكة من أجل السالم، 

ويج��ري حالياً تجهيز 10 طائرات C-17 لتس��ليمها إىل 

سالح الطريان الهندي خالل عامي 2012 و2013.

وتعد رشك��ة بوينج للدفاع والفض��اء واألمن، إحدى 

الوح��دات التابع��ة لرشك��ة بوينج، من أك��رب الرشكات 

املختص��ة يف مجاالت الدف��اع والفض��اء واألمن، حيث 

تعمل عىل تقديم حلول مبتكرة متوافقة مع احتياجات 

العمالء يف هذا املجال، كام تعد أكرب رشكة تقوم بتصنيع 

مجموعة متنوع��ة من الطائرات العس��كرية يف العامل، 

وتتخذ هذه الوحدة من س��ان لويس مق��راً لها، حيث 

تق��در قيمة أعاملها ب�32 ملي��ار دوالر أمرييك، ويعمل 

لديها 64 ألف موظف يف كافة أرجاء العامل•
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ساهمت العقود 
املربمة بني سالح 

اجلو امللكي 
 RAF الربيطاين
و"رولز رويس"

يف خفض التكاليف
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الرتشيد ومشاركة املنفعة مفاهيم العالقة اجلديدة مع القطاع الصناعي

إدارة كفاءة استهالك الوقود مثال حي لتميز "رولز رويس"

من املتوقع أن يتعاظم دور املزودين الصناعيني يف قطاع 

الخدمات الدفاعي��ة مع تطلع صّناع القرار العس��كري 

إىل زي��ادة الكفاءة عىل صعيدي العمليات التش��غيلية 

والتكلفة، إال أن رسعة هذا التغري س��تعتمد عىل معدل 

منو الثقة املتبادلة. 

في��ام كان��ت وترية االبتكارات العس��كرية تتس��ارع 

ع��ىل نح��و أكرب م��ن التقني��ات املدني��ة، إال أن القوى 

املس��لحة بدأت تتبنى الكثري من املامرس��ات الش��ائعة 

يف ع��امل األعامل، كاالس��تعانة مبصادر خارجية وترش��يد 

العمليات.  

وأظهرت التجربة األخرية لسالح الجو املليك الربيطاين 

املناف��ع الجوهري��ة للتع��اون املب��ارش ب��ني القطاعني 

العس��كري والصناع��ي، وإمكاني��ة إع��ادة تطبيق هذا 

النموذج يف أي مكان آخر.

وبرزت أهمي��ة دور العقود املربمة بني س��الح الجو 

املليك الربيط��اين RAF والرشكات امل��زودة- مثل "رولز 

روي��س" وأنظم��ة BAE- يف خفض التكالي��ف، وتأمني  

مب��ارشة ورسعة توفري املحركات وض��امن كفاءة عملهم 

مل��دة أطول عىل الجن��اح، باإلضاف��ة إىل تعجيل عملية 

الصيانة وإصالح املشاكل بصورة أرسع.

وتعت��رب هذه املس��ائل من القضايا األساس��ية عندما 

تس��تدعي الحاجة ن��رش القوات الجوي��ة بأقىص رسعة 

ومرون��ة ضمن إط��ار الرد عىل أي تهديد عس��كري، أو 

االستجابة ألي تحد إنساين محتمل، وذلك دون الخروج 

عن امليزانيات املحدودة.

وقد ط��رح س��الح الجو املل��يك الربيط��اين، يف إطار 

عالقات��ه الجديدة م��ع القطاع الصناع��ي، مفهومني يف 

عملياته هام: "الرتش��يد"  أي التخيل عن املامرسات غري 

الرضورية؛ و"مشاركة املنفعة" وهي الفكرة املبنية عىل 

تحفي��ز القطاع الصناع��ي للمش��اركة يف تعزيز قدرات 

الطائرات التش��غيلية واملحافظة عليها  بدالً من إس��ناد 

مهام الصيانة اإلضافية إليه عند الحاجة.

ه��ذا ومبوج��ب العقود الجدي��دة، تق��وم فرق من 

مهن��ديس "رولز رويس" بالعمل يف القواعد الجوية جنباً 

إىل جنب م��ع تقني��ي الطائرات يف س��الح الجو املليك 

الربيطاين لض��امن بقاء املحركات ع��ىل األجنحة ألطول 

مدة ممكنة مع ضامن أقىص درجات األمان.

ويتصدر س��الح الج��و املليك الربيطاين الي��وم مكانة 

رائ��دة مقارن��ًة بالطريان التج��اري وذلك نس��بًة لتبّنيه 

مفهوم "استغالل األصول بكامل طاقتها"، والذي يضمن 

ألسطوله الجاهزية الفورية والدامئة للخدمة.

وجاءت استعانة س��الح الجو املليك األسرتايل ب�"رولز 

رويس" يف إدارة كفاءة استهالك الوقود كمثال حي لتميز 

الرشكة وإبداعها، حيث اس��تندت الرشكة إىل خربتها يف 

سباقات الفورموال 1، وقامت بتوفري تحليل بيانات شامل 

ومس��تمر مبا يضمن استخدام الكمية األمثل من الوقود 

ألي مهمة مع تعزيز قدرة التحميل وتقليل الوزن الزائد.

وع��ىل الرغم من التق��دم الواض��ح يف العالقات بني 

القطاعني العسكري والصناعي، إال أن الحكومات ال تزال 

متحفظة حيال توس��يع نطاق ه��ذه الرشاكة التي متس 

هذا املجال الحيوي املؤثر يف األمن الوطني.

وم��ع حل��ول األلفي��ة الجدي��دة، ازدادت املخاوف 

يف اململك��ة املتحدة حول إمكانية أن يؤدي "الرتش��يد" 

املقرتح إىل إه��امل عمليات وإجراءات مهمة، وتقويض 

نوعي��ة الصيانة، أو أن تنخفض املزايا التي ينطوي عليها 

مفهوم "مش��اركة املنفعة" إن عمد املزودون إىل الرتكيز 

عىل املدى القريب بهدف تحقيق مزيد من األرباح.

وعلي��ه يج��ب أن يحرص العب��و القط��اع الصناعي 

عىل بناء جس��ور الثقة، وتأكي��د التوافق بني مصالحهم 

واهتاممات العم��الء، ويتوجب عليهم قبل كل يشء أن 

ينظروا إىل قطع الغيار باعتبارها تكلفة زائدة وليس��ت 

فرصة للربح.

وتتميّ��ز العق��ود الذكية التي تدمج م��ؤرشات األداء 

الرئيسية وتنظم عمليات التسديد - عرب تسجيل ساعات 

الط��ريان أو قياس مع��دل التكلفة لكل س��اعة طريان - 

بكونها تسهم إىل حد كبري يف ترسيخ السلوك الصحيح.

وميك��ن للرشكات الصناعي��ة أن تقدم أداًء أفضل من 

خالل غرس ثقافة التعاون مثالً من خالل توظيف كوادر 

عسكرية سابقة من عمالئها يف القطاع، فإن نجح القطاع 

الصناعي يف كسب ثقة القوات املسلحة، لن يكون هناك 

أي س��بب يحول دون توس��يع نطاق الخدمات املقدمة 

خالل الس��نوات القادمة، حتى أننا قد نرى تويل العديد 

م��ن الرشكات املدني��ة مهمة إدارة الجان��ب التقني يف 

القواعد العسكرية •

بقلم مارك جرانت
نائـــب الرئيــس لشــؤون العمـالء 
يف شـركـة "رولـز رويــس"-الشرق 
األوســط  وإفريقـيــا

F-35B يعطي نظام دفع رولز-رويس قدرات اإلقالع القصري والهبوط العمودي ملحرك طائرة لوكهيد مارتن 



أثبتت املقاتلة 
تايفون قدرة 

احتمالها لدرجات 
احلرارة العالية يف 

صحراء "نيفادا" يف 
الواليات املتحدة 

األمريكية
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 Eurofighter Typhoon جاهزة لتنفيذ العمليات حول العامل

قوة وصالبة وتالؤم عملياتي للعمل يف البيئات الصعبة
نجح��ت املقاتل��ة Eurofighter Typhoon يف إثب��ات 

قدرته��ا ع��ىل العم��ل يف أي بقعة يف الع��امل ويف أحوال 

جوية متفاوتة، مع تواجدها بجاهزية لبيعها وإسنادها 

ملصلحة الزبائن.

وأثبتت هذه املقاتلة قوتها وصالبتها خالل العمل يف 

البيئات القاس��ية، وذلك حينام متت تجاربها العملياتية 

يف »ماليزي��ا« وه��ي ذات طقس موس��مي صعب، مع 

نجاحها يف تجربتها بالعمل يف االرتفاعات العالية بكفاءة 

فوق جبال الهماليا. 

كفاءة عملياتية
وق��د متي��زت املقاتلة يوروفاي��رت تايف��ون بقدرتها عىل 

العم��ل بكفاءة يف الظ��روف الجوية بالدائ��رة القطبية 

يف »كريون��ا« يف الس��ويد ويف جزر الفوكالن��د، وأثبتت 

املقاتل��ة تايفون قدرة احتاملها لدرجات الحرارة العالية 

يف صح��راء »نيف��ادا« يف الواليات املتح��دة األمريكية، 

ونجحت أيضاً بتجربتها يف الطريان يف الهند حيث عملت 

ب��ال أدىن خطأ ويف درجات ح��رارة زادت عن 40 درجة، 

ويف مناطق زادت نس��بة الرطوبة فيها عن 100 %، كام 

حققت النجاح يف األداء من مطارات عالية زاد ارتفاعها 

عن 10000 قدم.

وتم تزوي��د 24 طائرة منها جهزت للعمل مع إحدى 

دول الخليج حيث قامت بتنفيذ مهام »رسعة رد الفعل 

 QRA النشط« وهي املهام املعروفة اختصاراً باملصطلح

والت��ي متت بالفع��ل يف منتصف ع��ام 2011 مع تنفيذ 

العمليات جو / أرض مؤخراً.

ويف عام 2011 وكجزء من رد الفعل تجاه قرار مجلس 

األمن الصادر عام 1973 ش��اركت املقاتالت »يوروفايرت 

.Unifield Protector تايفون« يف عمليات الناتو

وأبرزت العمليات املس��امة EllAMY أداء املقاتالت 

»تايفون« يف تنفي��ذ األدوار جو / أرض مام ألقى الضوء 

عىل قدرة اململكة املتح��دة عىل تطوير قدرات املقاتلة 

حسب متطلباتها.

ويف املراح��ل األولي��ة للتطوير تم تجهي��ز املقاتالت 

»تايفون« لتغادر اململكة املتحدة حس��ب برامج أعدت 

للذه��اب إىل ليبيا مع الهبوط يف إيطاليا للتزود مبعدات 

اإلس��ناد الالزمة للمهام، وتم خالل ذلك تزويد املقاتالت 

بالصواريخ AMRAMM & ASRAMM لتنفيذ املهام 

جو / جو، فبلغت املقاتالت القدرة العملياتية.

أدوار متعددة
ونفذت ه��ذه املقات��الت أدواراً عدي��دة، وهي تحمل 

القنابل املوجهة بالليزر والحاويات الليزرية وتم إلقاء ما 

 ،ELLAMY بلغت جملت��ه 234 قنبلة خالل العمليات

وبلغ��ت الطلع��ات الجوية التي ت��م تنفيذها مدة بني 

5 إىل 7 س��اعات م��ام أب��رز قدرة املقات��الت »تايفون« 

وتالؤمها العمليايت، وأبرزت املقاتالت االعتامدية العالية 

خالل العمليات.

ويف نوفمرب 2011 ش��اركت مقاتالت الجناح السادس 

م��ن الق��وات الجوي��ة امللكي��ة يف التامرين املس��امة 

Bersama Lima II الت��ي مت��ت يف ماليزي��ا احتف��االً 

بالذك��رى األربعني لتع��اون 5 قوات جوي��ة – اململكة 

املتحدة، سنغافورة، ماليزيا، نيوزيلندة واسرتاليا •

املقاتلة يوروفايرت تايفون..كفاءة وقدرة عملياتية عالية
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 NGC تراث طويل وعالقات من الثقة واألداء مع دول اخلليج 

تبادل اآلراء واألفكار يساهم يف تعزيز الدفاع واألمن يف املنطقة

 Aerospace رصح السيد جني فريزر نائب رئيس رشكة

 Engineering, Northrop Grumman Aerospace

Systems ب��أن العالق��ات القوية الت��ي تجمع الرشكة 

ب��دول مجلس التع��اون الخليج��ي تس��تند إىل تراث 

طويل من الثقة واألداء الرفيع، وهو ما تس��عى الرشكة 

الستثامره مبا يخدم مصلحة الطرفني.

وتعترب رشكة Northrop Grumman من الرشكات 

العاملي��ة الرائدة يف مجال تطوي��ر ودمج وإنتاج ودعم 

الطائرات املأهولة وغري املأهولة وسفن الفضاء وأنظمة 

الليزر ذات الطاقة العالية واألجهزة اإللكرتونية املصغرة 

واألنظمة الرئيس��ية والثانوية األخرى الالزمة لتحقيق 

 Global األمن القومي، وقد حرض الس��يد فريزر مؤمتر

Aerospace Summit الذي انعقد يف أبوظبي مؤخراً.

وأوضح السيد فريزر يف مقابلة حرصية أجرتها معه 

مجلة "درع الوطن"، تن��اول فيها املوضوعات املتعلقة 

باألمن والدفاع أن "الرشكة تحتفظ بوجود نشط وفعال 

يف منطقة الرشق األوس��ط منذ عق��ود طويلة، خاصة 

وأنه��ا تحتفظ مبقرين رئيس��يني لها يف كل من أبوظبي 

والرياض".

 وق��د كان لنا عظيم الرشف أن يق��ع االختيار علينا 

لتقدي��م الدعم ال��الزم لعدد م��ن الربام��ج الدفاعية 

واملدني��ة املختلف��ة، ونتطل��ع إىل املزي��د واملزيد من 

التع��اون لتطوير العالقات املش��رتكة لس��نوات طويلة 

قادمة".

وأض��اف أن رشكة Northrop Grumman اعتربت 

مشاركتها يف قمة أبوظبي األخرية مشاركة مهمة ومفيدة 

للغاية، موضحاً أن "هذه القمة كانت قمة إسرتاتيجية 

نجحت يف اس��تقطاب رشكات التصنيع العاملية لبحث 

اسرتاتيجيات النمو يف املستقبل، باإلضافة إىل استقطاب 

املديرين التنفيذيني للرشكات املحلية والعاملية العاملة 

يف مجال صناعة الطائرات والطريان والفضاء.

وأوضح أن "تبادل اآلراء واألفكار بني مجموعة كبرية 

من املش��رتكني يعترب فرصة كبرية لتأمني املنتجات عىل 

امل��دى الطويل، وهو ما يس��اهم يف تعزي��ز وتكريس 

الدفاع واألمن القومي يف منطقة الخليج ككل".

وأردف قائ��اًل أن "من أه��م اإلنجازات التي حققتها 

القمة املش��ار إليها هي اإلط��الع عن قرب عىل أحدث 

املبتك��رات التي يج��ري تطويرها يف دول��ة اإلمارات، 

والتي لها عالق��ة مبارشة بصناعة الطائرات يف الواليات 

املتحدة، فضالً عن أنه��ا أتاحت الفرصة إلقامة العديد 

من الرشاكات مع الرشكات املحلية".

تبادل وتعاون
 Northrop رشك��ة  أن  إىل  فري��زر  الس��يد  وأش��ار 

Grumman احتفظ��ت بوجوده��ا يف منطقة الرشق 

األوسط عىل مدار عقود طويلة، خاصة بعد افتتاح مقر 

رئييس لها يف أبوظبي، موضحاً أن هذه العالقة الطويلة 

تطورت مع الزمن إىل رشاكة إسرتاتيجية.

 Northrop وأش��ار الس��يد فريزير إىل عالقة رشكة

Grumman مع رشكة مبادلة لصناعة الطائرات، وهي 

الرشاكة التي أتاحت تعاوناً مشرتكاً يف العديد من برامج 

صناع��ة الطائرات ذات التقنية العالية وتعليم الطريان، 

وأضاف أن Northrop Grumman ومبادلة تواصالن 

العمل والتنسيق معاً بهدف تعزيز إسرتاتيجية التنمية 

االقتصادية يف دولة اإلمارات.

وأوض��ح أن رشك��ة Northrop Grumman تعترب 

م��ن كربيات الرشكات العاملية الرائ��دة يف مجال إنتاج 

األس��لحة واألجهزة األمنية والدفاعية، وتتمتع بعالقات 

قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ورضب السيد 

فريزر مثالني رئيس��يني ع��ىل عالقة الرشاك��ة الطويلة 

مع دول مجل��س التعاون الخليجي قائ��الً: "إن تاريخ 

Northrop Grumman يف منطق��ة الخليج يعود إىل 

 F-5 عام 1971 عندما حصلت السعودية عىل طائرات

املقاتل��ة، واليوم تقدم الرشك��ة خدماتها يف اململكة يف 

عدد من املجاالت املختلف��ة، وتطرح منتجات جديدة 

تلبي احتياج��ات عمالئها، وتقوم الرشكة، بالتعاون مع 

رشك��ة بوينج، بتزويد الكوي��ت بطائرات F/A-18 منذ 

عام 1991، وهو ما أدى إىل قيام رشاكة قوية أخرى".

خطوة رائدة
 Northrop وأثنى الس��يد فريزر ع��ىل تعاون رشك��ة

Grumman م��ع كلي��ات التقني��ة العلي��ا يف أبوظبي 

يف مج��ال تعلي��م STEM ومس��ابقة Rodeo الخاصة 

بتقني��ات الطائ��رات غ��ري املأهولة والت��ي تجري بني 

ط��الب تلك الكليات، واصفاً تلك الخطوة بأنها "خطوة 

رائدة"، وأضاف أن هذا التعاون أمثر عدداً من الدروس 

املستفادة املهمة.

وأضاف أن "مذك��رة التفاهم الت��ي وقعتها الرشكة 

م��ع كلي��ات التقنية العلي��ا يف ع��ام 2010 تهدف إىل 

فت��ح ف��رص جدي��دة للتعاون ع��ىل صعي��د تكريس 

حوار: شاكا برامود

أتاحت شراكة 
 Northrop

Grumman مع 
مبادلة تعاونا 

مشرتكًا يف العديد 
من برامج صناعة 

الطائرات

السيد جني فريزر
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 NGC تراث طويل وعالقات من الثقة واألداء مع دول اخلليج 

والتكنولوجي��ا  الهندس��ة  مث��ل  معين��ة  تخصص��ات 

والرياضيات متهيداً لبناء صناع��ة محلية يف القطاعات 

املختلفة يف دولة اإلمارات".

 Innovation Challenge "برنام��ج  أن  وأوض��ح 

الناجح يف ع��ام 2010 كان أحد النتائج املبارشة ملذكرة 

التفاهم املشار إليها، وهو الربنامج الذي يلقى اهتاممنا 

من حيث مواصل��ة هذه العملي��ة التعليمية والتطلع 

إىل التعاون املش��رتك يف فتح ف��رص جديدة مامثلة يف 

املس��تقبل، ومن املعروف أن الربنامج املشار إليه ميثل 

أحد العن��ارص املهمة يف رؤية القي��ادة اإلماراتية التي 

تحرص ع��ىل نقل املعرف��ة والتكنولوجي��ا إىل األجيال 

الصاعدة".

وأضاف أنه "من حس��ن الحظ أن املس��ابقة املشار 

إليها مرش��حة لالستمرار والتوس��ع من أجل التشجيع 

عىل بناء جيل جديد من العلامء واملهندسني اإلماراتيني 

قادر عىل تطوير تقنيات مهمة مامثلة مستقبالً".

فرص فريدة لعالقات جديدة
ورصح السيد فريزر بأن معريض آيدكس وديب للطريان 

مينحان رشك��ة Northrop Grumman فرصاً ممتازة 

لتحدي��ث وتطوي��ر عالقتها بصناع الق��رار يف املنطقة، 

موضح��اً أن "املش��اركة يف معارض دولي��ة مهمة مثل 

مع��ريض آيدك��س وديب للط��ريان تعترب فرص��ة فريدة 

بالنس��بة للرشكة لعرض األسلحة والربامج ذات العالقة 

املبارشة بأولوي��ات األمن الدويل الراهنة واملس��تجدة 

لدى عمالئنا يف املنطقة".

وبالنس��بة ملنطق��ة الخلي��ج، متنح هذه املش��اركة 

رشك��ة Northrop Grumman الفرصة لعرض خربتها 

العاملية يف مجال إنت��اج أنظمة املراقبة واإلنذار املبكر 

املجوقل��ة وأجهزة الرادار الخاص��ة بالتحكم يف النريان 

واألس��لحة املض��ادة العاملة باألش��عة تح��ت الحمراء 

وبرام��ج التدري��ب والدعم، ع��الوة عىل ذل��ك، مينح 

املعرض��ان املش��ار إليهام فرصة س��انحة للقاء العمالء 

الحاليني واملس��تقبليني"، كام يوفر معرضا آيدكس وديب 

للطريان، وهام املعرضان اللذان اكتس��با ش��هرة عاملية 

كبرية يف الس��نوات األخ��رية، فرصة ذهبي��ة من حيث 

تكريس اسم اإلمارات وإبراز قدرتها الكبرية عىل إقامة 

وتنظيم مثل هذه املعارض التي جعلت اس��م اإلمارات 

يحلق عالياً ليس عىل املس��توى اإلقليمي فحسب، بل 

وعىل املستوى الدويل أيضاً.

NGC خدمات متواصلة
Northrop Grummanخدماته��ا  رشك��ة  وتق��دم 

للعدي��د من املؤسس��ات والهيئ��ات الحكومية، وهي 

الخدم��ات التي تغطي العديد م��ن املجاالت املختلفة 

مث��ل املعلومات االس��تخباراتية واملراقبة واالس��تطالع 

واالتصاالت وإدارة املع��ارك وعمليات القصف الجوي 

والح��رب اإللكرتوني��ة والدف��اع الصاروخ��ي واملراقبة 

األرضية وعلوم الفضاء واالستكشافات الفضائية، ويتم 

اس��تخدام هذه األنظمة يف العديد من املهام املختلفة، 

فاألنظم��ة الدفاعية، عىل س��بيل املثال، ق��د يكون لها 

اس��تخدامات وتطبيق��ات إس��رتاتيجية أو عملياتية أو 

 Northrop Grumman تكتيكي��ة، وقد نجح قط��اع

Aerospace Systems، وهو القطاع الذي نش��أ نتيجة 

دمج قطاع��ي األنظمة املدمج��ة وتكنولوجيا الفضاء، 

يف تحقي��ق مبيع��ات بقيم��ة 10 ملي��ار دوالر تقريباً، 

وتصل ق��وة العمل يف الرشكة إىل حوايل 23 ألف عامل 

يش��كلون الركيزة األساس��ية إلنتاج الطائرات املأهولة 

وغ��ري املأهولة وأنظم��ة الفضاء والتقنيات الحساس��ة 

ذات العالقة باألمن القومي •

E-2D Advanced Hawkeye

E-2D Advanced Hawkeye داخل كابينة الطائرة 

معرضـي آيدكـس 
ودبـي للطيــران 
مينحـان شركـة 

NGC فرصــة 
لإللتقـاء بصناع 

القرار يف املنطقة
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Global Hawk أول عقد دويل يتم توقيعه طلبًا للطائرات

أعلن��ت رشك��ة Northrop Grumman ع��ن توقيعها 

عق��داً قيمت��ه 1.7 بلي��ون دوالراً م��ع حل��ف النات��و 

 Alliance Ground لتوف��ري أنظم��ة املراقب��ة الربي��ة

surveillance systems: AGS للعمل يف قيادة الناتو، 

ويتوقع لهذه األنظمة أن تعمل كأكرب املوارد التي توفر 

البيان��ات ألنظمة حل��ف الناتو الخاصة باالس��تخبارات 

.JISR واملراقبة واالستطالع املشرتك

أهداف العقد
ويهدف هذا العق��د لتوفري التش��غيل الفاعل لألنظمة 

وصيانتها، وتش��مل هذه األنظمة الطائرات بدون طيار 

Unmanned Global Hawk Block 40 ذات أنظم��ة 

االستشعار الربية، وفق برنامج تقنية الرادارات متعددة 

.MP-RTIP املنصات

ويعد مشاركو الصناعة األوروبية مسؤولني عن تطوير 

وتوف��ري "املحطات األرضي��ة" التي ميك��ن نقلها، وهي 

املحطات التي تالئم مهام اإلس��ناد يف مرسح العمليات 

التي يتم تنفيذها بش��كل مب��ارش لدعم قادة الوحدات 

املنت��رشة، وتعمل املحطات الربي��ة املتحركة واملحطات 

التي تدار عن بعد ملصلحة القيادات األعىل.

 Northrop Grumman وقد حرض مندوبو رشك��ة

قم��ة ش��يكاغو حيث وقع��وا التعاقد بحض��ور الرشكاء 

الصناعيني وقادة الناتو و28 وزير دفاع عن الدول أعضاء 

حلف الناتو.

 NAGSMA ووقع��ت وكالة تحالف املراقبة األرضية

خ��الل قم��ة 2012 عقد نظ��م االس��تخبارات واملراقبة 

واالس��تطالع لتلبي��ة متطلبات مهام م��رسح العمليات 

الذي تعمل فيه القوات متعددة الجنسيات لتنفيذ مهام 

حفظ السالم واإلغاثة خالل الكوارث.

وب��ات منتظ��راً اش��رتاك 13 دول��ة تض��م: بلغاريا، 

جمهورية التش��يك، اس��تونيا، أملاني��ا، ايطالي��ا، التفيا، 

ليتواني��ا، لكس��مبورج، الرنوي��ج، روماني��ا، س��لوفاكيا، 

سولوفانيا والواليات املتحدة األمريكية يف الحصول عىل 

األنظمة، مع مشاركة كل دول الحلف 28 دولة يف إسناد 

الربامج.

وتفخر رشك��ة Northrop Grumman وكل الفرق 

الصناعية املش��اركة يف هذا الربنام��ج بتوفريها القدرات 

 Wes اإلس��رتاتيجية لحل��ف النات��و، حس��بام أفاد ب��ه

Bush رئي��س مجل��س اإلدارة الرئي��س التنفيذي مدير 

الربامج، والذي أوضح ب��أن هدف الجميع ومنذ البداية 

وكل الجه��ود املكثفة والقدرات الكب��رية عملت لتلبية 

احتياجات املهام التي تش��مل االستطالع واالستخبارات 

واملراقب��ة لتوف��ري معلوماته��ا لق��ادة الق��وى البحرية 

والجوي��ة يف كل األوقات، وكل املناطق العملياتية حول 

العامل، حيث تعمل الفرق معاً ويف التزام تام.

فريق العمل
وتعمل رشكة Northrop Grumman كمتعاقد فردي 

يف برنام��ج الناتو للمراقبة األرضية يف قوات حلف الناتو 

 Global وبن��اء الطائرات بدون طيارين NATO-AGS

Hawk ونظم اإلسناد وكل العبوات مبا يف ذلك الرادارات 

MP-RTIP وتحدي��د األه��داف م��ع مراقب��ة وتتب��ع 

األهداف الثابتة.

ويش��مل الفريق املكون م��ن 13 دولة، عدة رشكات 

 Selex م��ع    Kongs BERGو  ،Cassidian ه��ي: 

 Com tradeو ICZ :وال��رشكات األوروبي��ة .Galileo

 Elettraو  SELEX ELSAGو  d.o.o BIANOR

 UTIو  Technologicaو  Communications

.SES ورشكة Systems

أما العن��رص الذي يعمل كعن��رص أريض والذي يوفر 

البيانات يف الوقت الحاسم مع بيانات تعريف األهداف 

للقادة، فيام وراء خط البرص فتتجه بالكامل "الصناعات 

األوروبي��ة" بتوفريه كعمل مبارش يضاف لجهود الربامج، 

والذي تعمل عىل تنفيذه فرق األمم املشاركة.

ويت��م العم��ل يف القاعدة الرئيس��ية Sigonrella يف 

إيطالي��ا إلنتاج أنظم��ة النات��و NATO AGS لتجهيز 

الطائ��رات "غلوبال ه��وك" للقوات الجوي��ة األمريكية 

مع األنظمة الخاص��ة بالقوات البحرية األمريكية توفرياً 

للقدرات العملياتية مع توفري اإلسناد والصيانة•

خالل توقيع العقد
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كوريا اجلنوبية ... اإلعجاز باإلجناز!
ال يصل اإلنس��ان إىل الحقيقة عن املجتمعات من دون أن يزورها، هذا ما تعلمته من خالل األس��فار التي ترثيني 

وتجعلني أكرث غنًى بتجاريب واحتكايك باملجتمع، حني تزور هذا البلد أو ذاك غص يف عمق أهله، مشكلة الكثريين 

أنهم يقابلون فقط أهاليهم هناك حني يس��افرون، وال يدخلون بعمق يف صميم املجتمع الذي زاروه وهذا يفوت 

عليهم الكثري من األمور الغنية والرثية التي كان ميكن أن يحصلوا عليهم لو أنهم قللوا االحتكاك بنطاقهم الضيق 

ودخل��وا إىل صل��ب املجتمع، وهذا ما أنصح به املبتعثني أن يضعوا لهم ش��قًة ال تختلف عن ش��قق بلدانهم، وأن 

يغريوا من ش��للهم، ذلك أن الشلل تشّل أحياناً وتطمس شخصيتك وتلغي قيمة اطالعك عىل اآلخر، كنُت والزلت 

مع هذه الفكرة، وقد اتضحت يل أكرث أثناء زياريت لكوريا الجنوبية، وكم كانت غنية هذه الزيارة.

أظ��ن أن احتكاكنا نحن كخليجيني بالغرب أكرث من احتكاكنا بالرشق، وهذا يعود إىل املش��رتكات الثقافية بيننا 

وب��ني الغرب، نعم مش��رتكات ثقافية، ذلك أننا نش��رتك معهم يف االنتامء لألدي��ان اإلبراهيمية مام يجعل األذواق 

قريب��ة يف األكل وال��رشب والعيش وتفاصيل كثرية، عىل عكس الرشق الذي تطغى عليها الديانات غري الس��اموية 

والتي تتمحور حول البوذية أو الكونفوشيوس��ية وغريها، ومن الغريب أن يغضب البعض حني نقول أن الواليات 

املتح��دة وأوروبا دول متدينة مبجتمعاتها، مثالً املجتم��ع األمرييك متدين عىل عكس ما يظّن بعض الوعاظ، هذا 

التقارب بيننا وبني الغرب جعل الناس يطمئنون ألوروبا وأمريكا كثرياً بس��بب هذه املش��رتكات، من هنا غاب عنا 

الرشق كثرياً، إذ من النادر أن تجد ش��خصاً يس��عى ألن ميتلك شقة يف سيؤول أو بكني أو غريهام، بينام يسعى ألن 

يس��كن باريس أو لن��دن أونيويورك، من هذه الناحية كان انبهاري بكوري��ا الجنوبية كبرياً ألنها فتحت يل كوة يف 

عمق الغيبة عن هذا الرشق الكبري. 

ه��ذا التنني الكوري يبهر بتفاصيله الكثرية بالغنى الثقايف واالجتامعي، بل لفت نظري التس��امح بني الكوريني، 

رغ��م اخت��الف الديانات وتنوعها، بل ورغم ك��ون نصف الكوريني ال يدينون بدين أصالً، ومع ذلك يس��ود الوئام 

والتس��امح واالحرتام، وال عجب فهو مجتمع بطبعه أخالقي، مثالً وعىل الرغم من االنفتاح الثقايف والعوملي الذي 

طرأ عىل الثقافة الكورية، بقي املجتمع متمسكاً بالكثري من العادات والتقاليد املتعارف عليها.

كوري��ا الجنوبية برئ يس��تحق أن ينزل إليه ويكتش��ف عمقه، ولي��ت أننا يف الخليج نعط��ي الرشق ولو بعض 

االهتامم للنهل من معني تسامحه وثقافته، فاإلرث الثقايف يف الرشق ال يعد وال يحىص، لنتذكر الثقافات واألعامق 

والتعدديات يف كوريا الجنوبية، فهي تلهم زائرها، كوريا الجنوبية استطاعت أن تكون من الدول الكربى يف العامل 

صناعياً وشقت طريقها منذ القرن العرشين، واملايش يف شوارع سيؤول يدرك أن هذه األمة الكورية مل تنهزم رغم 

التحديات الطاحنة واالنكسارات العديدة، غري أنها مثل طائر الفينيق الذي ينهض من الرماد.

لنقرأ معاً هذه األرقام: 

كان متوسط دخل الفرد سنوياً يف كوريا يف العام 1987 دوالراً يف العام، وبلغ متوسط دخل الكوري الجنويب يف 

العام 2011 ما يعادل 22,500 دوالر، كانت الصادرات يف 1962 تعادل قيمتها 45,7 مليون دوالر ويف العام 2011 

بلغت الصادرات 555,200 مليون دوالر، أما االسترياد الكوري الجنويب يف العام 1962 فبلغ 421,8 مليون دوالر، 

ويف العام 2011 بلغ الواردات 424,400 مليون دوالر.

كان��ت الصادرات الكورية يف الس��تينات: الحديد الخام، والحبار، والس��مك الخام، أم��ا يف 2011 فكانت أهم 

ص��ادرات كوريا الجنوبية: الناقالت البحري��ة الضخمة، حيث متتلك كوريا أضخم 6 ناق��الت يف العامل، واملنتجات 

النفطية، والرشائح االلكرتونية.

وارتفع متوسط أعامر الكوريني مع فارق املعيشة والتعليم والخدمات الصحية من متوسط 52,6 عاماً للرجال 

و53,7 للنس��اء يف العام 1962 إىل 77 عاماً للرجال و84 عاما للنس��اء، بينام كانت نس��بة امللتحقني بالكليات من 

خريجي الثانويات العامة يف 1962 ال تتجاوز  8,4 % وقفزت يف العام 2011 لتبلغ 82 % .

إنها أمة عظيمة استطاعت أن تهزم كل االنكسارات•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء



سيف بن زايد: احلفاظ على مكتسبات االستقـــــــــــــــــــــــــــــرار األمني من أولويات قيادتنا احلكيمة
نحرص على النهوض مبسؤولياتنا للحفاظ على دميومة النهضة الوطنية الشاملة

مع شخصيات ال تعرف الكلل 

أو امللل، وال تبتغي شعاراً 

سوى النجاح يف العمل، ومع 

قادة مل يرتضوا سوى بالتميز 

والتفرد عنواناً ملسريتهم وسري 

عملهم، كان ملجلة درع 

الوطن صفحات مضاءة للقاء 

مع شخصية وطنية فّذة، 

ساهمت وال تزال يف دعم أمن 

وآمان وطنها، مبا تراه وتضعه 

من خطط طموحة تتسق 

والنهج الذي تتواله القيادة 

الرشيدة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة بقيادة 

صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان حفظه الله، 

إنه الفريق سمو الشيخ سيف 

بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية.

حوار:
مقدم ركن 
حممد خميس احلساين
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سيف بن زايد: احلفاظ على مكتسبات االستقـــــــــــــــــــــــــــــرار األمني من أولويات قيادتنا احلكيمة
نحرص على النهوض مبسؤولياتنا للحفاظ على دميومة النهضة الوطنية الشاملة

رصح الفريق س��مو الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان بأن 

اإلم��ارات تع��د منوذج��اً للتعايش الس��لمي، وذلك بفضل 

املنهجية اإلنسانية والحضارية الراقية التي أسس قواعدها 

املغفور ل��ه باذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

"رحم��ه الله"، حيث حرص عىل أن يعيش الجميع بس��ام 

وطأمنينة وأمان.

 وأش��ار س��موه بأن الحفاظ عىل مكتس��بات االستقرار 

األمن��ي ال��ذي تنعم به الب��اد، يعد من أولوي��ات قيادتنا 

الحكيمة التي ال تتواىن لحظة عن تقديم كافة سبل الدعم 

والتمكني لخططن��ا وبرامجنا التطويرية الخاصة بالحكومة 

ومنها وزارة الداخلية.

كام ذكر سموه أن فكرة التعاون والتقارب بني املؤسسات 

االتحادية والحكومات واملؤسس��ات املحلية تستمد رؤيتها 

من سياس��ة ورؤية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والننىس يف هذا 

املقام دعوة س��موه املس��تمرة لتحقيق عاقة تفاعلية بني 

املؤسس��ات الحكومية بإعتبار أن هذه املؤسسات وجدت 

لخدمتهم وتلبية مطالبهم والوفاء باحتياجاتهم.

وأش��ار س��موه بأن الدولة حرصت عىل دع��م األجهزة 

األمنية بأح��دث املع��دات التقنية، لتمكينه��ا من تطوير 

أدائها العام وف��ق أعىل املعايري العاملية الرامية إىل االرتقاء 

بأداء الجهاز الرشطي واألمني، وذلك من أجل تعزيز مسرية 

األمن واألمان، وإرساء قيم الحق والعدل واملساواة.

كام أكد سموه بأن هناك تعاون مستمر ومشرتك بني 

القوات املس��لحة ووزارة الداخلية ويف مجاالت متعددة 

منها تب��ادل الخ��رات يف مجاالت التدري��ب، فالقوات 

املسلحة لها باعها الطويل وتجاربها الناجحة يف التعامل 

مع الك��وارث الطبيعية واألزم��ات الطارئة من حوادث 

جس��يمة وغريها، ونحن سعيدون حقاً مبستوى التقارب 

الدائ��م والتفاه��م املش��رتك ح��ول األدوار واأله��داف 

املشرتكة التي نقوم بها جنباً إىل جنب.

ويف خت��ام الحوار توجه س��مو نائب رئي��س الوزراء 

ووزير الداخلية بالش��كر والتقدير للمس��ؤولني يف كلية 

القيادة واألركان املش��رتكة عىل ما يبذلونه من جهد آىت 

مثاره جلياً بتخريج دفعة جديدة من الضباط تضاف إىل 

الئح��ة الرشف التي تضم رجاالً صدق��وا ما عاهدوا الله 

عليه.

وتالياً نص حديث س��مو نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية:

 بفض��ل الل��ه تعاىل ث��م بفض��ل قيادتن��ا الحكيمة 

تنعم دولة اإلم��ارات بالتقدم واإلزدهار يف مختلف 

املجاالت وعىل رأس��ها االس��تقرار األمن��ي، ك��يف 

يرى س��موكم مقومات وأسباب النجاح يف املرحل��ة 

املاضي��ة، وما ه��ي رؤيتكم للمس��تقبل فيام يخص 

مجال األمن ؟ 

مام ال ش��ك فيه أن الحفاظ عىل مكتس��بات االستقرار 

األمن��ي الذي تنعم به الباد، يعد م��ن أولويات قيادتنا 

الحكيم��ة الت��ي ال تتواىن لحظة عن تقديم كافة س��بل 

الدعم والتمكني لخططنا وبرامجن��ا التطويرية الخاصة 

بالحكوم��ة ومنها وزارة الداخلي��ة، وبدورنا نحرص عىل 

النه��وض مبس��ؤولياتنا للحف��اظ عىل تلك املكتس��بات 

بإعتباره��ا ركي��زة من ركائ��ز دميومة النهض��ة الوطنية 

الش��املة، إضافة إىل س��عينا لتوظي��ف العنرص البرشي 

املؤهل، وحفزه عىل اإلبداع واالبتكار لتحس��ني وتطوير 

أداء املؤسس��ة الرشطي��ة، لتك��ون وإىل جان��ب باق��ي 

مؤسس��اتنا الوطنية عىل قدر ما وصل��ت إليه اإلمارات 

من تطور وتحديث، وتكون أيضاً عند حس��ن الظن بها 

س��واء من قبل قيادتنا التي أولتن��ا كل مقومات التميز 

والنج��اح، أو املجتمع ال��ذي أوكلنا الحف��اظ عىل أمنه 

وسامته، وال ميكننا تحقيق تلك الغايات إال عر السعي 

الدائم وال��دؤوب نحو إدخال أحدث الوس��ائل التقنية 

لبناء مؤسس��ة رشطية ذات تخطيط علمي واسرتاتيجي 

سموه يشهد تخريج إحدى دفعات كلية الرشطة

حرص والدنا زايد على 
أن يعيش اجلميع 
بسالم وطمأنينة 

وأمان 
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ومنهجي س��ليم، يواكب املس��تجدات واملتغريات التي 

يشهدها عامل اليوم.

وبكلامت أخرى فإن من يحصل عىل مثل هذا الدعم 

الكريم من القيادة الرشيدة ال بد له أن ينجز وأن يسعى 

إىل التميز وينجح يف مسعاه ال محالة.

أما فيام يخص الجزء الثاين من السؤال، فإنه ال يسعني 

إال أن أعرب عن أماين وتفاؤيل فيام يخص املس��تقبل، إذ 

أن بادن��ا ) وطناً وقيادة وش��عباً ( تتمتع بكل مقومات 

البق��اء واإلزدهار واالس��تقرار، إنها تل��ك الروح الخاقة 

وم��ا تحمله م��ن ثقافة االنفتاح والتس��امح التي تصبغ 

بصبغتها القوي��ة كل من تطأ قدمه هذا الرتاب الطيب، 

ليغدوا عىل ش��اكلة البيئة الفريدة التي تأسس��ت عليها 

دول��ة اإلمارات، إن��ه األمر الذي الحظن��اه خال عملنا 

الطويل مع هذا التنوع الثقايف والعرقي الهائل يف نسيج 

املقيمني والزائرين إىل الدولة، إذ رسعان ما يتخلوا طوعاً 

عن أي س��لوكيات صدامية أو أفكار عبثية لينخرطوا يف 

عجل��ة العم��ل واإلنتاج مبا يدره عليه��م من دخل وفري 

ويحقق طموحاته��م وآمالهم بالعيش الهانئ الكريم يف 

هذا البلد املضياف.

 لقد كانت رؤية املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ 

زاي��د طيب الله ثراه أن اإلمارات بلد للجميع، وهي 

ماذ آم��ن لكل من أراد العيش بس��ام ، كيف يرى 

سموكم مدى سهولة تطبيق قوانني الدولة املستمدة 

من الرشيعة اإلس��امية وم��ن األع��راف والتقاليد 

عىل املقيم��ني والزائرين يف الدولة مبختلف أعراقهم 

ولغاتهم ودياناتهم ؟

تع��د دولة االم��ارات - وبحمد الل��ه - منوذجاً للتعايش 

الس��لمي، وذلك بفضل املنهجية اإلنس��انية والحضارية 

الراقية التي أسس قواعدها املغفور له بإذن الله الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، حيث حرص عىل 

أن يعيش الجميع بس��ام وطأمنينة وأمان وفقاً لقوانني 

تس��تمد جوهرها م��ن الرشيعة االس��امية، واألعراف، 

والع��ادات والتقاليد العربية األصيل��ة يف مجتمعنا، إىل 

جانب املواثي��ق واملعاهدات الدولي��ة، مام مكن دولة 

اإلمارات من انجاز منوذجاً رائد تتسارع فيه الخطى نحو 

الريادة بفضل "خري الخلف" الذي س��ار عىل خطى خري 

الس��لف، سيدي صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدول��ة" حفظه الله" وإخوانه أصحاب 

السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، فضاً عام 

يقدمه س��يدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة، م��ن دعم ومتابع��ة حثيثة للنه��وض باألمن 

وحامية الوطن. 

فاالس��تقرار الس��يايس واالعتدال الفك��ري واالزدهار 

االقتصادي، عاوة عىل التعايش الس��لمي بني الجاليات، 

من األمور الس��ائدة يف دولة اإلمارات التي تس��تقطب 

أكرث من مثانية مايني سائح سنوياً والعدد آخذ باإلزدياد 

عىل نحو مضطرد، كام مكنها هذا الوضع الفريد من أن 

تكون مركزاً دولياً واقليمياً للعديد من املناشط السياحية 

واالقتصادية والرياضية وحتى اإلعامية، إن ذلك كله ما 

كان ليتحق��ق لوال وجود تلك األنظمة والقوانني العادلة 

للجميع، واملؤسسات الوطنية امللتزمة بأهداف النهضة 

والبناء، بطابع ش��فاف يؤمن بح��ق الجميع يف الحصول 

ع��ىل الخدمة املطلوبة، فتق��دم للجميع تلك الخدمات 

الراقية برشف وأمانة وعدل. 

 التع��اون والتق��ارب ب��ني املؤسس��ات االتحادي��ة 

والحكومات واملؤسس��ات املحلية وخاصة يف املجال 

األمن��ي موضوع يف غاية األهمي��ة، ولقد الحظنا أن 

سموكم يف الفرتة األخرية تؤكدون عىل هذا التقارب، 

كيف يرى س��موكم هذا التكامل يف املرحلة الحالية 

وم��دى التغل��ب ع��ىل املعوق��ات والصعوبات إن 

وجدت ؟

إننا نس��تمد فكرة التع��اون والتقارب بني املؤسس��ات 

االتحادية والحكومات واملؤسس��ات املحلية من سياسة 

ورؤية س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة "حفظه الل��ه" والننىس يف هذا 

املقام دعوة سموه املستمرة لتحقيق عاقة تفاعلية بني 

املؤسسات الحكومية بإعتبار أن هذه املؤسسات وجدت 

لخدمته��م وتلبية مطالبهم والوف��اء باحتياجاتهم، ومن 

خال هذا التعاون والتعاض��د ميكننا يف النهاية التغلب 

عىل كل املعوقات التي قد تعرتض سري العملية التكاملية 

نحو تحقيق تطلع��ات وآمال الوط��ن واملواطنني، التي 

تحرص عىل تلبية احتياجات كافة املقيمني والزائرين. 

ولقد كان للتوجيهات الحكومية السامية واملامرسات 

اإلدارية العرصية لس��يدي صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاك��م ديب "رعاه الل��ه"، والرامي��ة إىل تقليص 

الفجوة ما أمكن بني املس��ؤولني يف الحكومة واملتعاملني 

معها من جهة والعاق��ات الحكومية "البينية" ملختلف 

التش��كيات والقطاع��ات العام��ة من جه��ة، الخروج 

م��ن األمناط الروتيني��ة إىل رحابة األنظم��ة اإللكرتونية 

مام انعك��س مبجمله عىل مس��توى العمل وجودته بل 

وتراب��ط آلياته التي تصب أخ��رياً يف صالح الناس وتلبي 

احتياجاتهم.

من الواض��ح للعيان الجهد املب��ذول من قبل وزارة 

الداخلية لبناء وتعزيز قدرات رجال األمن يف مجاالت 

محارب��ة الجرمي��ة ومكافح��ة اإلره��اب ومواجهة 

التحدي��ات األمني��ة املختلفة، وبرغم ذل��ك الجهد 

ياحظ انتش��ار االحتي��االت والجرائم االلكرتونية يف 

اآلون��ة األخرية، كي��ف تقيمون س��موكم دور وزارة 

الداخلية يف التصدي لهذا النوع من الجرائم ؟

لقد حرصت الدولة عىل دع��م األجهزة األمنية بأحدث 

املع��دات التقنية، لتمكينها من تطوير أدائها العام وفق 

سيف بن زايد يف سطور

- نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الداخلية 
يف دول��ة اإلمارات العربية املتحدة والقائد العام 

لرشطة أبوظبي. 
- توىل منصب نائب مدير إدارة رشطة العاصمة 
خال عام��ي94 - 1995، قب��ل أن يصبح مديراً 

عاماً لرشطة أبوظبي يف 23 أكتوبر 1995.
- يف 25 ديسمرب 1997 تبوأ سموه منصب وكيل 
وزارة الداخلية، واس��تمر فيه حت��ى تم تعيينه 

وزيراً للداخلية.
- يف 30 ديس��مرب 2004 مت��ت ترقيت��ه إىل رتبة 
فريق مبوجب املرس��وم االتحادي رقم 84 لسنة 

.2004
 - أعيد اختياره وزيراً للداخلية يف الحكومة التي 
ش��كلها صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم نائب رئيس الدول��ة، رئيس مجلس 

الوزراء، حاكم ديب رعاه الله.

إجنازاته الشرطية واألمنية: 
- إطاق م��رشوع الرشطة املجتمعي��ة يف العام 

.2003
- تأسيس مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل 

ذوي االحتياجات الخاصة يف العام 2002.
- تأس��يس مراك��ز الدع��م االجتامع��ي يف العام 

.2004
للتط���وي��ر  الخمس��ية  الخط����ة  وض��ع   -
االس��رتاتيجي لرشطة أبوظبي  ووزارة الداخلية 

.)2004-2008(
- اإلرشاف عىل وض��ع الهيكل التنظيمي الجديد 

لرشطة أبوظبي.
- إطاق مرشوع بصمة العني.

- إطاق مرشوع هيئة اإلمارات للهوية.
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أع��ىل املعايري العاملية الرامية إىل االرتق��اء بأداء الجهاز 

الرشط��ي واألمني، وذلك من أجل تعزيز مس��رية األمن 

واألمان، وإرس��اء قيم الحق والعدل واملساواة. وتسعى 

وزارة الداخلي��ة إىل التصدي للجرائ��م اإللكرتونية التي 

تعتر م��ن الجرائم العابرة للح��دود وتحتاج إىل تضافر 

جه��ود كل الدول للقضاء عليها، كام وتعمل بإس��تمرار 

عىل تطوير مختر الجرائم االلكرتونية للتعامل مع األدلة 

الرقمية والجرائم االلكرتونية، فضًا عن س��عينا املستمر 

لتطوي��ر الك��وادر الرشطي��ة ع��ر الحاقه��م بالدورات 

التدريبي��ة التخصصية واملتقدمة، للقي��ام بواجبها عىل 

أكمل وجه، من أجل مجتمع أكرث أماناً وسامة.

هذا عىل الصعيد الداخيل لل��وزارة، أما عىل الصعيد 

الخارج��ي وأقصد به املجتمع الذي نعتره رديفاً لعملية 

األمن ورشيكاً أساس��ياً فيها، فقد أطلق��ت الوزارة عدة 

حمات إعامية توعوية لنرش ثقافة وس��بل الوقاية من 

هذه الجرائم وفق ما تراكم لنا من خرات بأساليب عمل 

املجرمني يف تلك الجرائم، ولقد عكس��ت هذه الحمات 

نوعاً م��ن الرتاجع اإليجايب يف ع��دد الجرائم رغم تطور 

أدواتها املستمر، ويبقى األمل يحدونا يف أن تسارع كافة 

ق��وى املجتمع ومؤسس��اته املدنية إىل ب��ذل املزيد من 

الجهود للتصدي ملثل تلك الجرائم التي تتعلق بش��كل 

أو بآخر بأمناط معيشة الناس ومستويات الوعي لديهم.

بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة نحو تحقيق النامء 

للوطن واألم��ن والرخاء للمواطن��ني واملقيمني عىل 

أرض دولتنا الحبيبة، زادت درجة االنس��جام والفهم 

املش��رتك واملتب��ادل ب��ني كل من القوات املس��لحة 

ووزارة الداخلية يف مختلف املجاالت، ما مدى رىض 

س��موكم عن هذا التع��اون ؟ وكيف يرى س��موكم 

األدوات التي تساعد عىل تعزيز العمل املشرتك ؟

مس��رية اإلم��ارات تتق��دم بخط��ى واثق��ة وثابتة نحو 

املستقبل املرشق بقيادة س��يدي صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة "حفظه الله" 

وأخيه س��يدي صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء 

حاكم ديب "رعاه الله" وأخوانهام أصحاب السمو أعضاء 

املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات .

ويف إط��ار الجه��ود املبذول��ة م��ن جمي��ع الجهات 

والت��ي تصب يف خدمة الوط��ن واملواطن، هناك تعاون 

مستمر ومش��رتك بني القوات املسلحة ووزارة الداخلية 

ويف مج��االت متعددة منها تب��ادل الخرات يف مجاالت 

التدري��ب، ومن أمثل��ة ذلك ال الحرص "حص��اد الحق" 

وغريها من الرامج وهي ال ش��ك برامج مهمة بالنس��بة 

لن��ا يف الداخلية، فالقوات املس��لحة له��ا باعها الطويل 

وتجاربها الناجح��ة يف التعامل مع الك��وارث الطبيعية 

واألزم��ات الطارئة من حوادث جس��يمة وغريها، ونحن 

سعيدون حقاً مبستوى التقارب الدائم والتفاهم املشرتك 

ح��ول األدوار واألهداف املش��رتكة التي نق��وم بها جنباً 

إىل جن��ب، وم��ن البديه��ي أن نلتقي دوم��اً عىل تلك 

القواسم املش��رتكة بيننا؛ ألن املحصلة واحدة، فالقوات 

املس��لحة ووزارة الداخلية تعمان يداً بيد، ألجل حامية 

أم��ن الوط��ن وأبنائه، وم��رد هذا النج��اح يف العاقة - 

برأيي- إىل نوعي��ة الوعي واإلدراك ل��دى كىل العاملني 

يف القوات املس��لحة ووزارة الداخلي��ة لطبيعة وأهمية 

العاقة التكاملية بينهام، خافاً ملا نجده يف بعض الدول 

األخرى ذات الطبيعة التنافس��ية بني مؤسساتها األمنية 

والدفاعية، والتي الحظنا أنها إنعكس��ت لديها سلباً عىل 

مصلحة الوطن ككل. 

تتج��ه دولة اإلم��ارات بخطى ثابتة نح��و التقدم يف 

العملية الدميقراطية واملش��اركة السياس��ية من قبل 

املواطنني، ما هو رأي س��موكم يف التجربة االنتخابية 

الثاني��ة للمجل��س الوطن��ي، وما ه��ي وجهة نظر 

سموكم تجاه املجلس الوطني بحلته الجديدة ؟

رس��خت قيادة اإلمارات منذ تأسيس��ها مبدأ الش��ورى 

تأكي��داً ألهمية ذلك يف إتخاذ القرارات التي تهم الوطن 

واملواط��ن، ولذا ش��كل املجل��س الوطن��ي االتح���ادي 

يف ذلك الوقت وواكب املس��رية اإلتحادي��ة، وانتخابات 

نص��ف أعضاء املجل��س الوطني اإلتح��ادي الذي جرى 

مؤخراً للمرة الثانية مبش��اركة امل��رأة من حيث الرتشح 

واإلنتخ��اب وف��ازت به��ا إحدى املرش��حات، عكس��ت 

الرؤية الثاقبة لدولة اإلمارات وق���يادتها الرش��ي��دة يف 

تفعيل وتطوير العم��ل الرملاين، وبالتأكي��د تعد بك���ل 

املقايي��س خط��وة مه��مة م��ن حيث تطوي��ر العمل 

السيايس وتجسيداً للمشاركة وعملية التمكني بإعتبارها 

سموه يتسلم درعاً فخرياً من نائب رئيس الدولة
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جزء من التطور الوطني.

ويجب علينا أن ال ننىس أن مبدأ الشورى واملشاركة يف 

إتخاذ القرار ليس بجديد عىل نظام الحكم يف اإلمارات، 

فكانت وما زالت أبواب ومجالس الحكام مفتوحة أمام 

الناس، وهناك سياس��ة األب��واب املفتوحة والش��فافية 

وس��هولة التواصل بني الجمهور واملس��ؤولني وصوالً إىل 

املواقع اإللكرتونية الحديثة لكبار املس��ؤولني ليبقوا عىل 

إطاع وتواصل مستمر مع الناس دون حواجز.

أثبت��ت املرأة يف دول��ة اإلمارات نجاحه��ا يف جميع 

املج��االت التي عملت به��ا لتؤكد بذل��ك أنها أهل 

للثق��ة التي منحتها إياها القيادة الرش��يدة يف دولة 

اإلم��ارات، م��ا تقييمكم مل��ا وصلت إلي��ه املرأة يف 

املجالني العسكري واملدين ؟

تس��عى قيادتنا العلي��ا إىل تعزيز دور امل��رأة يف جميع 

املج��االت من خال إتاحة الفرص��ة أمامها للقيام بدور 

مح��وري يف عملية التنمي��ة، وإرشاكه��ا يف مراكز صنع 

واتخ��اذ القرار، وأثبتت امل��رأة اإلماراتية نجاحها لتكون 

عىل قدر تلك املس��ؤولية امللقاة ع��ىل عاتقها كرشيكة 

يف بن��اء املجتم��ع، وباعتباره��ا جزءاً أساس��ياً يف عملية 

التحدي��ث والتطوي��ر، فاإلنجازات الت��ي حققتها املرأة 

اإلماراتية، إنج��ازات كمية ونوعي��ة، إذ نجحت يف ترك 

بصامت واضحة وجلي��ة يف جميع املجاالت، وإننا نفخر 

بامل��رأة اإلماراتي��ة ملا وصل��ت إليه ولدوره��ا الكبري يف 

املس��رية التنموية ومش��اركتها الفاعل��ة يف عملية البناء 

والتطوير التي تشهدها اإلمارات.

لق��د رفعت املرأة اإلماراتية راية وطنها عالية يف عدة 

محافل دولية حتى غدت منوذجاً يحتذى به عىل جميع 

املس��تويات، وم��ا كان لتلك النجاح��ات أن تتحقق لوال 

ذلك الدعم الحثيث ألم اإلمارات س��مو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك رئيس��ة االتحاد النسايئ العام الرئيس األعىل 

ملؤسس��ة التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة 

والطفولة.

وعىل صعيد وزارة الداخلية، فإنني ش��خصياً أش��عر 

بالسعادة عندما أرى اإلماراتيات يف شتى مجاالت العمل 

الرشطي، بل ويرع��ن بها أميا براعة، فنجد الفتاة تدرّب 

الكاب البوليس��ية وتحمي الشخصيات املهمة، وتدرس 

وتحلل البيانات، ونتائج املخترات إىل جانب العديد من 

املهام التي مل تعد حكراً عىل الرجال.

حقق��ت دولة اإلمارات يف الفرتة املاضية إنجازات يف 

مختلف األنشطة الرياضية، إال أن منتخباتنا الكروية 

مازال��ت بعي��دة عن البط��والت الدولي��ة وتحقيق 

الطموح��ات التي تريض الش��ارع الريايض اإلمارايت، 

كيف تقيمون س��موكم تجارب املنتحب الوطني يف 

البط��والت العاملية ؟ وما مدى رضاكم عن مس��توى 

الدوري املحيل ؟

مازلنا نطمح إىل املزيد من املنجزات الرياضية ملنتخباتنا 

الوطني��ة يف الرياضات املختلفة، س��واء عىل املس��توى 

اإلقليمي أو العاملي، ونحن عىل ثقة بقدرات أبناء الوطن 

يف تحقي��ق ذلك، وهنالك الكثري من املنجزات التي متت 

يف هذا املجال، أما بش��أن منتخبنا الكروي أبدأ باإلنجاز 

الذي حققه منتخبنا األوملبي "أخرياً" بالتأهل إىل أوملبياد 

لندن، وهو إنج��از ألول مرة يف تاريخنا الكروي، وتحول 

كبري يف مس��ريتنا الرياضية ، ولكننا نأمل املزيد لتحقيق 

طموح��ات جامهرينا يف البطوالت العاملية مبا يتناس��ب 

وما تبذله الدولة من جهود لإلرتقاء باملناشط الرياضية، 

وهنا ال يس��عنى إال أن أعرب عن أميل أيضاً يف أن تضع 

كافة األندية الرياضي��ة مصلحة منتخباتنا الوطنية فوق 

كل إعتب��ار آخر، ليتمكن لنا الخ��روج الدائم من اإلطار 

املحيل إىل املجال اإلقليمي والعاملي.

تعمل جامع��ات وكليات الدفاع الوطني يف كثري من 

ال��دول عىل إع��داد القيادات اإلس��رتاتيجية ومدها 

بالدراسات واملناهج البحثية التي تكون ركائز لصنع 

الق��رارات اإلس��رتاتيجية يف مج��االت األمن الوطني 

ويف تحقي��ق املصالح الوطنية العلي��ا للدول، ما رأي 

س��موكم حول م��دى أهمية مثل ه��ذه الكليات يف 

قواتنا املسلحة ؟

تش��كل جامعات وكلي��ات الدفاع الوطني راف��داً كبرياً 

للقوات املس��لحة بالتحاق خريجيه��ا األكفاء بصفوفها، 

لتس��خري ما تلقوا من علم وتدريبات عسكرية مختلفة 

يف العمل العسكري، للمساهمة يف ازدهار الباد، ونحن 

نقدر مسرية تلك املؤسسات الوطنية، ودورها يف الحفاظ 

عىل مكتسباتنا الوطنية يف جميع القطاعات.

ال ش��ك أن الدرس والتعل��م يبقى عاماً مهامً يف نقل 

العنرص البرشي من املامرسة امليدانية الذاتية إىل رحابة 

العمل املمنهج ضمن الفريق املتكامل، هذا عىل صعيد، 

وع��ىل صعيد آخر، فإن الدراس��ة يف جامع��ات وكليات 

الدفاع الوطني تقدم اإلطار النظري ببعده اإلس��رتاتيجي 

األشمل. 

دأبت كلي��ة القيادة واألركان املش��رتكة منذ الدورة 

السادس��ة وحتى الدورة )21( الحالية عىل استقبال 

رفعت املرأة اإلماراتية راية وطنها عالية يف عدة محافل دولية
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ضباط من وزارة الداخلية بني طابها والذين يعملون 

جنب��اً إىل جن��ب مع زمائه��م يف القوات املس��لحة 

والذي��ن وصل عددهم حت��ى اآلن إىل )17( ضابطاً، 

ما هو تقييم سموكم للفائدة من هذه التجربة ؟

استقبال كلية القيادة واألركان املشرتكة لضباط من وزارة 

الداخلية ب��ني طابها للعمل جنباً إىل جنب مع زمائهم 

يف القوات املس��لحة يشكل تجربة فريدة، ونقلة نوعية 

يف مج��ال التعاون وتبادل الخرات ب��ني وزارة الداخلية 

والقوات املسلحة، إضافة إىل ذلك فهذه االستضافة متنح 

ط��اب وزارة الداخلية فرصة جيدة إلكتس��اب مهارات 

جدي��دة وعل��وم حديثة، وم��ا من ش��ك أن أي تقارب 

متزايد بني منتسبي املؤسستني سواء عر كليات الدراسة 

أو ال��ورش والن��دوات وال��دورات والزي��ارات امليدانية 

والتدريبات املشرتكة وغريها، سيؤيت بثامره األكيدة لكىل 

الجانبني وخاصة إذا ما عاودنا التذكري بأن الهدف بينهام 

واحد، يتمثل يف حرصهام عىل عزة الوطن ورفعة شأنه.

االرتباط األكادميي لكلية القيادة واألركان املش��رتكة 

م��ع جامعة أبوظب��ي كان له هدف رئيس يس��مح 

للضباط بالحص��ول عىل مؤهل علم��ي ميكنهم من 

إكامل دراس��تهم العليا، ما رأيكم يف تجربة االرتباط 

األكادميي بني الكليات العسكرية والجامعات ؟

فك��رة االرتب��اط األكادميي املش��رتك بني كلي��ة القيادة 

واألركان املش��رتكة، والجامع��ات، تص��ب يف مصلح��ة 

الضباط حتامً، إذ ال متكنهم من مواصلة تعليهم فحسب 

ب��ل تؤهلهم للحصول عىل مع��ارف وخرات جديدة ،ال 

س��يام وأن العامل يتطور كل يوم، وليك نواكب ما يجري 

يف العامل من تطورات ومتغريات البد من التسلح بالعلم 

واملعرفة، وعدم الوقوف عن��د محطة معينة، واالكتفاء 

بذلك، فاملعطيات الراهنة، والخطوات العلمية املتسارعة 

تتطلب مواكبة الحدث باالس��تناد إىل املرجعية العلمية 

بإعتبارها الحل الوحيد ملواجهة عامل يتغري بإستمرار.

وكم أنا فخور اليوم وأنا أرى املستوى التعليمي العايل 

الذي يسود بني كافة منتس��بي مؤسساتنا الوطنية، ويف 

مختل��ف التخصصات الحديثة حيث راح��وا يقرنون ما 

إكتس��بوه أكادميياً مع مامرس��اتهم اليومي��ة )ميدانياً( ، 

ومل يتأت هذا من ف��راغ لوال اإلميان العميق لدى قيادة 

الوطن بأهمية العلم والتعليم وتسخريه لخدمة الوطن 

واملواطن.

 قبل أيام احتفلت كلية القيادة واألرك��ان املش��رتكة 

بتخري��ج دفعته��ا الجدي��دة يف دورته��ا الحادي��ة 

والعرشين, فهل من كلمة يوجهها سموكم للخريجني 

بهذه املناسبة؟ 

نعم، أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولني يف كلية القيادة 

واألركان املش��رتكة ع��ىل ما يبذلونه م��ن جهد آىت مثاره 

جلياً بتخريج دفعة جديدة من الضباط تضاف إىل الئحة 

ال��رشف التي تضم رجاالً صدق��وا ما عاهدوا الله عليه ، 

وأمتنى للخريجني الجدد، حياة عملية حافلة باإلنجازات 

والنجاحات التي تكون محط فخر وإعجاب الجميع.

وإنني عىل يقني ت��ام بفاعلية حامة الوطن، ما داموا 

قد تس��لحوا بالعلم واإلمي��ان العميق، س��واء بواجبهم 

تج��اه الوط��ن وقيادت��ه وش��عبه، أو إميانهم بقدس��ية 

الواجب الوطن��ي امللقى عىل عاتقهم، فا رديف للقمة 

العيش إال األم��ن، ولننظر كيف قابل الذكر الحكيم بني 

هات��ني الحاجتني، حني مّن الله عىل ق��وم نبيه الكريم، 

قائ��اً وهو أصدق القائلني ) فليعب��دوا رب هذا البيت، 

ال��ذي أطعمهم من جوٍع وآمنهم من خوف( صدق الله 

العظيم•

نقــدر مسيـــرة 
املؤسسات الوطنية 

ودورها يف احلفاظ 
على مكتسباتنا يف 

جميع القطاعات

ويتسلم درعاً تذكارياً من اللواء رشاد قائد كلية القيادة واألركان املشرتكة

رعايته لجميع فئات املجتمع جعله منوذج للمسؤول املهتم

نق��اً عن مجلة القي��ادة واألركان املش��رتكة، العدد 

الحادي والعرشون، 2012.
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الدور احليـوي لقـواتنا املسـلحـــــــــــــــة يف عمليـات حفـظ الســالم الدولية

يف تاريخ الدول مهام وأدوار ومحطات تاريخية فاصلة وأيام مجيدة يتذكرها 

مواطنوها بكل فخر واعتزاز، يستحرضون فيها أدوار تاريخية عظيمة اضطلع بها من 

تحدوا الصعاب بإميان مطلق وعزمية ال تلني ومضوا بسفينة الوطن إىل بر األمان، 

ويستلهمون منها الدروس والعرب، ويستمدون القوة واإلرادة عىل رفع راية الوطن 

خفاقة بني األمم.

إعداد:
التحرير

جسد قيم ومبادئ السياسة اخلارجية اإلماراتية

ملف العدد
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الدور احليـوي لقـواتنا املسـلحـــــــــــــــة يف عمليـات حفـظ الســالم الدولية
 من هذه املحطات يف دول��ة اإلمارات العربية املتحدة  

باإلضافة إىل انطالقة دولة االتحاد يف الثاين من ديس��مرب 

عام 1971، يوم الس��ادس من مايو الذي تم فيه توحيد 

القوات املس��لحة تحت علم واحد وهدف واحد يف عام 

1976، وم��ن ثم اكتملت أركان دول��ة الوحدة وتكامل 

بناؤه��ا، وتوفر لها الدرع القوي الذي يحمي مس��رتها 

ويص��ون مكتس��باتها ويذود ع��ن أرضه��ا ويدافع عن 

سيادتها، ويش��عر مواطنيها باألمن واألمان يف حارضهم 

ومس��تقبلهم، وم��ن ه��ذه األدوار وامله��ام واملحطات 

التاريخية أيضاً مش��اركات قواتنا املس��لحة يف عمليات 

حفظ الس��الم الدولية، وهي مش��اركات عديدة وفاعلة 

وتتس��م بق��در هائل م��ن االيجابي��ة خصوص��اً لجهة 

تحقي��ق األهداف املنش��ودة م��ن وراء عمليات حفظ 

الس��الم الرامي��ة إىل تحقيق األمن واالس��تقرار وتقديم 

العون واملس��اعدات واإلغاثة اإلنسانية للبرش يف مناطق 

الرصاعات من دون تفرقة بني لون أو دين أو عرق.

يف ه��ذا امللف تحاول "درع الوطن" تس��ليط الضوء 

عىل مهمة بعثات الخر والعطاء والتسامح ونرش القيم 

اإلنسانية يف مختلف أرجاء املعمورة، نرصد مهام أيادي 

الخ��ر اإلماراتية الت��ي زرعت وال تزال ت��زرع األمل يف 

نفوس املحتاجني واملس��تضعفني املتواجدين يف مناطق 

الرصاعات مبختل��ف مناطق العامل، هؤالء الجنود الذين 

شاركوا يف مهام حفظ السالم العديدة ورفعوا خاللها راية 

دول��ة اإلمارات العربية املتحدة خفاق��ة بفخر واعتزاز، 

هم س��فراء ف��وق الع��ادة له��ذه األرض الطيبة، وهم 

ممثلوها وحامل��و قيمها ومثلها األخالقية واإلنس��انية، 

كان��وا يف حقيق��ة األمر ين��رشون البرشى بغ��د أفضل 

لإلنسانية يف مواجهة أعداء الحياة وتجار الحروب، مهام 

إحي��اء األمل وري��اح الخر التي انت��رشت وامتدت من 

الصومال حيث كان��ت املجاعة والفقر والحروب تطارد 

البؤس��اء إىل كوس��وفا حيث الواقع العرقي واإلنس��اين 

املعقد والصعب، إىل الكويت حيث أسهم أبناء اإلمارات 
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األوفي��اء يف تحريره��ا، إىل تحقيق األمن واالس��تقرار يف 

لبنان الشقيق، وأخرياً حلت بشائر الخري والعطاء يف قرى 

أفغانس��تان التي ال تزال تنئ تحت وطأة ضجيج املدافع 

وعويل البطون الجائعة واألجساد العليلة.

الس��طور التالية جميعها لن تكفي يك نس��طر أمجاد 

س��فراء اإلمارات يف امله��ام الصعب��ة، وكل الكلامت لن 

تكف��ي لتحيتهم، ولكن بالتأكيد دعواتن��ا قد ترتقي إىل 

طموحاته��م وتلب��ي رغباته��م يف أن تك��ون عناية الله 

ورعايته هي من يعينهم ويحميهم يف أداء الواجب.

التزام أخالقي وواجب دويل
جاءت مشاركات القوات املسلحة اإلماراتية يف عمليات 

حف��ظ الس��ام ترجم��ة صادق��ة للعقيدة العس��كرية 

اإلماراتي��ة القامئ��ة عىل ص��ون الحق واح��رام القانون 

والرشعية الدولية، وااللت��زام الثابت باملبادئ والقوانني، 

وانطاق��اً من أن عمليات حفظ الس��ام تعد باألس��اس 

أحد أبرز أدوات حفظ األمن والس��لم الدوليني، ومل يكن 

الدور الذي اضطلعت به قواتنا يف عمليات حفظ السام 

منوذجاً لانضباط القيمي واألخاقي والعس��كري فقط، 

بل أيضاً قدمت هذه القوات القدوة والنموذج يف العمل 

اإلنس��اين من خال أعامل اإلغاثة واملس��اعدات الطبية 

واإلنس��انية التي كانت أحد مح��اور عمل هذه القوات 

من أج��ل تخفيف املعان��اة عن املدني��ني، وإبراز وجه 

اإلمارات الحضاري واإلنس��اين امل��رشق، ويف هذا اإلطار 

ميكن النظر إىل مهمة قوات حفظ الس��ام اإلماراتية يف 

ساحات العمل املختلفة من واقع منظور قائم عىل أنها 

متثل رس��الة خري للتواصل اإلنساين بني الشعوب، وجهداً 

مشكوراً لتوسيع مساحات التفاهم والتواصل الحضاري 

وتكريس مفاهيم التسامح ونبذ العنف. وشاركت دولة 

اإلمارات ضمن قوات حفظ الس��ام الدولية تحت راية 

األم��م املتحدة يف عمليات عدة، كام ش��اركت أيضاً مع 

قوات دول حليفة لتحقيق مهمة حفظ األمن واالستقرار 

يف مناطق عدة أحدثها أفغانس��تان حيث تشارك قواتنا 

املسلحة ضمن قوات "ايساف" انطاقاً من قناعة الدولة 

بأن مهمة الحفاظ عىل األمن واالستقرار الدوليني مهمة 

إنس��انية بالدرجة األوىل، وال تقت��ر عىل العمل تحت 

راية األمم املتحدة، ولكنها مسؤولية دولية ينبغي العمل 

عىل تحقيقها مبش��اركة جميع ال��دول الصديقة تحقيقاً 

ملبدأ املس��اعدة عىل إغاثة املحتاج��ني ورفع الظلم عىل 

الش��عوب املقهورة وحامية املدنيني من ويات الحروب 

ورشورها، وي��رى بعض الخرباء أن األم��م املتحدة التي 

"اخرعت" مفهوم حفظ الس��ام بحس��ب األمني العام 

األس��بق لألمم املتح��دة د. بطرس بطرس غ��ايل، تعتمد 

يف مرشوعية ه��ذه العمليات إىل حد كبري عىل فكرة أن 

املس��ؤولية األخاقية أمر تش��رك فيه عىل نطاق واسع 

الدول األعضاء باملنظمة، ومع ذلك يعرف هؤالء الخرباء 

ب��أن وظيفة حفظ الس��ام هي من أصع��ب الوظائف 

قاطبة. لعبت القوات املسلحة دوراً محوريا ً يف إغاثة منكويب الفيضانات يف اليمن 2008

عمليات التضامن االٕمارايت الٕزالة االٔلغام يف جنوب لبنان

القوات املسلحة يف عمليات حفظ السالم كوسوفا 1999

ملف العدد
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وقد كانت أوىل مش��اركات قواتنا املس��لحة يف مهام 

حفظ االمن واالس��تقرار الخارجي��ة  عام 1976 يف لبنان 

ضم��ن قوات ال��ردع العربية لدرء مخاط��ر تفجر حرب 

أهلية، كام أس��همت قواتنا ضمن قوات درع الجزيرة يف 

تحرير دولة الكويت ع��ام 1991، وعملت قواتنا كذلك 

ضمن ق��وات األمم املتح��دة يف عملية "إع��ادة األمل" 

بالصوم��ال ع��ام 1992 عقب الح��رب األهلية، ويف أول 

مبادرة لها يف أوروبا عام 1999 أقامت قواتنا املس��لحة 

معسكراً إليواء آالف الالجئني الكوسوفيني الذين رشدتهم 

الحروب يف مخيم "كوكس" بألبانيا، كام قامت باملشاركة 

يف عمليات حفظ الس��الم يف كوسوفا، كام عادت قواتنا 

ثاني��ة إىل لبنان ع��ام 2001 لتخوض غ��امر تحد جديد 

متث��ل يف تطه��ر األرض يف الجنوب اللبن��اين من األلغام 

وتخفيف معاناة الس��كان، ويف محيطه��ا اإلقليمي عام 

2003 كانت قواتنا املس��لحة سباقة إىل املشاركة للدفاع 

عن دولة الكويت وش��عبها ضمن ق��وات درع الجزيرة، 

ويف نطاق اإلنس��انية أيضاً تعاظم دور قواتنا املس��لحة 

يف عملي��ات اإلغاثة الك��ربى التي نفذتها خ��الل زلزال 

2005 الذي رضب ش��اميل جمهورية باكستان اإلسالمية، 

ويف ع��ام 2008 لعبت القوات املس��لحة دوراً حيوياً يف 

عمليات إغاثة يف اليمن جراء الس��يول والفيضانات، ويف 

أفغانس��تان تلعب قواتنا املسلحة املشاركة ضمن قوات 

"ايساف" يف الوقت الراهن دوراً حيوياً يف تأمني وإيصال 

املساعدات اإلنس��انية إىل الش��عب األفغاين، فضالً عن 

قيامها بدور مواز يف خطط إعادة اإلعامر والحفاظ عىل 

األمن واالستقرار.

دروس مستفادة من املشاركات اإلماراتية
يف رده عىل سؤال حول املش��اركات اإلماراتية املتعددة 

ضمن قوات حفظ الس��الم الدولية، وأيضاً املشاركات يف 

عمليات اإلغاثة اإلنسانية وما هي أبرز الدروس املستفادة 

من هذه املش��اركات، أشار نائ�ب رئي�س أرك�ان القوات 

املس��لحة اللواء الركن عيىس سيف املزروعي، يف حديث 

ملجلة "درع الوطن" )عدد مايو املايض( إىل املش��اركات 

العديدة للقوات املس��لحة اإلماراتية ضمن قوات حفظ 

السالم وعمليات اإلغاثة اإلنس��انية، والتي كان لها دور 

كبر يف دعم وتعزيز األمن والس��لم الدوليني يف مختلف 

أنح��اء العامل، وأكد أن هذه املهام قد أكس��بت  القوات 

املس��لحة اإلماراتية اح��رام العامل أجمع. وأش��ار نائب 

رئيس األركان إىل أن املشاركات اإلماراتية يف هذا السياق 

تنتهج املبادئ األصيلة للدولة، والسياس��ة الحكيمة التي 

أرساها القائد املؤسس املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والتي من شأنها 

نبذ الخالفات والرصاعات وترسيخ الحكمة والدبلوماسية 

من أجل إش��اعة األمن واالس��تقرار يف العامل، وسار عىل 

ه��ذا النهج صاحب الس��مو الش��يخ خليف���ة بن زاي�د 

آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

"حفظ��ه الل��ه" حيث كان��ت توجيهات س��موه الحافز 

والدافع ألبناء اإلم��ارات ليك ميدوا أياديهم البيضاء لكل 

املحتاجني نارشين ثقافة الس��الم واملحبة يف ربوع العامل 

بدون متييز عىل أس��اس الع��رق أو اللون أو الدين، وقد 

أكسبت هذه املشاركات أبناء اإلمارات خربات واسعة يف 

التعامل مع ش��عوب وبيئات مختلفة وضمن املشاركات 

الدولية مام أكس��بهم املزيد من االحرام والتقدير لهذه 

الجه��ود املق��درة، فمن املش��اركة ضمن ق��وات الردع 

العربية لحفظ السالم يف لبنان، إىل تقديم املساعدة إىل 

الشعب الصومايل يف بداية التسعينيات، إىل املشاركة يف 

جهود تحري��ر الكويت، وإىل املش��اركة يف قوات حفظ 

الس��الم وتقديم اإلغاثة يف كوس��وفا و باكستان واليمن، 

وإىل سلس��لة من عمليات اإلغاثة اإلنسانية يف عدد من 

دول العامل حتى أصبحت قواتنا املسلحة الالعب الرئيس 

يف إيصال رسالة زايد الخر التي تدعو للسالم واملحبة إىل 

جميع شعوب العامل.

جدوى املشاركة يف عمليات حفظ السالم 
تحرص العديد من دول العامل عىل مش��اركة عنارص من 

قواتها ضم��ن قوات حفظ الس��الم الدولي��ة، أو ضمن 

القوات التي تضطلع مبهام مش��ابهة، وتعترب ذلك جزءاً 

أصيالً من سياس��تها الخارجية، وذلك بناء عىل تقديرات 

إس��راتيجية قامئة ع��ىل أن مصالح هذه ال��دول ترتبط 

ارتباطاً عضوياً بهذه املش��اركات، حي��ث تنظر إىل هذا 

الدور باعتبار أن قوات حفظ الس��الم العاملة يف مناطق 

معينة ترجم سياس��تها الخارجية مثلام حدث بالنس��بة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف مشاركاتها يف البلقان 

وحرب تحرير الكويت ولبنان وحالياً أفغانس��تان، حيث 

تعت��رب هذه املهام تعبراً رصيحاً وترجمة دقيقة ملواقف 

دولة اإلمارات وسياس��تها الخارجية حيال هذه امللفات، 

ك��ام تعترب أيض��اً أداة مهمة لخدم��ة مصالحها الوطنية 

وكذلك الدفاع عن الدول الش��قيقة كام يف حال االعتداء 

عىل س��يادة دولة الكويت الش��قيقة وغزو أراضيها من 

جانب النظام العراقي الس��ابق، ودعم الرشعية الدولية، 

وتحقيق السالم واالستقرار يف جوارها اإلقليمي والدويل. 

ويجمع الخ��رباء واملتخصصون عىل أن املش��اركة يف 

عمليات حفظ الس��الم واإلغاثة الدولية توفر الكثر من 

الخربات املهني��ة واملهارات امليداني��ة لعنارص الجيوش 

املشاركة، ومن أبرز املكاس��ب عىل هذا الصعيد كسب 

مهارات مس��تحدثة يف العمل املي��داين الخاص مبواجهة 

حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية، مثل حاالت الزالزل 

والفيضان��ات، والعمل ضمن ظ��روف مناخية مختلفة، 

مبا يكس��ب أف��راد هذه القوات مزي��داً من الخربات يف 

التعامل م��ع هذه الظ��روف امليداني��ة واملناخية، كام 

تكتس��ب مه��ارات التواصل وتس��هم بفاعلية يف عملية 

تالقي األفكار وتبادل الخربات مع عنارص أجنبية س��واء 

يف املناط��ق املنكوبة أو تلك التي تنتمي إىل قوات دول 

أخرى مشاركة يف عمليات اإلغاثة وحفظ السالم، والشك 

أن خ��ربات مثل اإلغاثة اإلنس��انية والطبي��ة باتت متثل 

مشاركات قواتنا 
املسلحة يف عمليات 
حفظ السالم الدولية 

فاعلة وتتسم بقدر 
هائل من االيجابية

أيادي اخلري اإلماراتية 
زرعت وال تزال تزرع 

األمل يف نفوس 
احملتاجني 

واملستضعفني 
مبختلف مناطق 

العامل

الدور الذي اضطلعت 
به قواتنا يف عمليات 

حفظ السالم 
منوذجًا لالنضباط 

القيمي واألخالقي 
والعسكري واإلنساين
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2011-1976 مـشاركات الـقوات املـــسـلحة

أول مهــام القوات املســلحة اإلماراتيـةخــارج الوطـن 
تحــت لواء قوات الردع العـربية لدرء مخاطر نشـوب 

حـرب أهلـية يف لبنـــان تضمنت مهامها:
- القيــام بالدوريــات لحمـايــة املدنيــــن وتقديــم 

الخـدمات الطبيـة لهـم.
- مسـاعـدة األســر الفـقـيـرة.

- التعـاون مع قـوات حفظ السالم العربيـة األخرى.

لبنان 1976

الكويت 1991
 - كانــت القوات املســلحة اإلماراتية مــن أوائل القوات 
العسكرية العربيـة التي تعاونت مع حلفــائـها يف تحرير 
دولــة الكـويت من اإلحتــالل العراقــي )معركة عاصفة 

الصحراء(.
- استشــهد مثانيــة وأصيب خمســـة عشــــر من جنـود 

اإلمـــارات.
- نفــذت القـــوات الجـويــــة اإلماراتيــة 173 طـلعـة 

جــويـــة دون خســـائر.

- شاركت القوات املسلحة اإلماراتية ضمن قوات األمم 
املتحدة يف عملية )إعادة األمل( يف الصومال.

- تقديم مســاعدة للمرشديــن واملحتاجــــن وإعادة 
اإلعمـار، و املحافظة عىل السالم واالستقـرار واألمن.

واملـــواد  اإلنســانية  املســاعـدات  توزيــع  - ضــان 
الغــذائيـة، وإنشـاء عدد من املراكـز الطبيـة.

- حفر اآلبار الجـوفية لتوفيـر مياه الرشب النظيفـة.

الصومال 1993

كوكس 1999
 أول مهام القوات املسلحة اإلمــاراتية يف القـــارة األوربيـة 
ضمن قوات حفظ الســالم التابعة لألمم املتحدة، وشيدت 
مستشــفى ميدانياً عــىل الحــدود األلبانيةومعســـكـــراً 
إليـــــــواء الالجـئـــــــن، وشــيدت مطــار الشــيخ زايد 
الدويل لتســهيل نقل مواد اإلغاثةواملســاعدات اإلنسانية، 
وأقــامـــت خط أنابيـب لنقــل امليـــاه العــذبة بطـــول 

8 كلم وبطاقة 800 ألف جــالون يوميــــاً .

شــاركت القوات املســلحة اإلماراتية ضمــن قوات حفظ 
الســالم والتي عرفت باسم )كيفور (، وقدمت املساعدات 
اإلنســانية ومواد اإلغاثة لالجئــن.و أعـادت بنــاء املنازل 
املهـدمــة وإزالة األلغـــام، وقـدمــت الخــدمات الطبية 
من خـــالل إفـتتـاح مسـتشــفى زايديف مدينة فوشــري 
الكوســوفية. قامت بإنشــاء مطار زايد الــدويل وإصالح 
الطــرق. إنشــاء خط أنابيــب لنقل املياه العذبــة وإزالة 

األلغام األرضية.

كوسوفو 1999

لبنان 2001
- عادت القــوات املسـلحة اإلمــاراتيـة مرة ثانية إىل 

لبنـان.
- أزالــت 130 ألــف لغــم مــن املنطقــة الجنوبية 
بالتعــاون مع األمــم املتحدة والحكومــة اللبنــانية  

زرعتها إســــرائيل يف الجــنــــوب اللبناين.

Z
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Z

Z

Z

Z

62

ملف العدد

|  العدد 486  |  يوليو 2012  |



2011-1976 مـشاركات الـقوات املـــسـلحة

 - كانت القوات املسلحة اإلماراتية أول قـوة عـسـكــريــة 
وصلــت إىل دولـة الكويت ضمن قــــوة درع الجــزيرة 

للدفـع عنها لدرء أخطار التهديدات العراقية.
-شــاركت القــوات املســلحة اإلماراتية بلواء مشــاة آيل 
وســـرب طائرات عموديــة )أباتيش( وعــدد من القطع 

البحــرية.
- تقوم دولة اإلمـارات العربيــة املتحدة دامئاً باإلســـهام 

يف عمليات درع الجزيرة املشركة.

الكويت 2003

باكستان 2005
 - ســاهمت القوات املسلحة اإلماراتية  يف عمليات اإلغاثة 
خالل زلزال 2005 شال باكستان وذلك إنطالقاً من دعمها 
لجهود اإلغاثــة التابعة لجمعية الهــالل األحمـر اإلمـارايت، 
وقامــت بافتتاح مستشــفى ميداين لعــالج آالف النازحن، 
وقدمت مســاعدات نقديــة وعينيـةألعــاال إلغاثة بلغت  
60 مليــون دوالر، وشــكلت 3 طائــرات عموديــة تابعــة 
للجيــش اإلمارايت  جرساً جوياً لنقل مواد اإلغاثة إىل األقاليم 

الباكستانية املنكوبة.
- اخلت الســكان النازحن بفعل الفيضانات إىل أماكن 

آمنـة.

اليمن 2008
- لعبــت القـوات املســلحــة دوراً محـوريــاً يف إغـاثة 
منكويب الفيضانات والســيول التي إجتـاحت مناطــق 
عــديــدة يف اليمــن والتــي دمــــرت العــديــد من 

املسـاكن.
- أمر صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيـان 

رئيس الدولة "حفظه الله" ببناء ألف منزل.
- أقامت مستشــفًى ميدانياً يف مدينة )سيئون( لتقديم 
الخدمات الطبية ملترضري كوارث السيول والفيضانات.

لبت القـوات املســلحــة اإلمـاراتيـة نداء االسـتغـاثـة من 
الحكومةالباكستانيـة بعـدما اجتاحـت الفيضانات أواخـر 
شهر يوليـو 2010 مناطق عديدةجراء األمطار املوسمية  .

-أقامت جرساً جوياً بن املقاطعات املترضرة .
- قدمت املساعدات اإلنسانية والرعايـة الطبية األزمـة.

الســكان  إخــــالء  يف  الباكســتاين  الجيــش  مســاعدة   -
املحاصـرين بفعل الفيضانات إىل أماكن آمنة.

باكستان 2010

 التزامــاً مــن القوات املســلحة اإلماراتيــة بتطبيق 
معاهــدة الدفاع املشــرك أرســلت قوة عســكرية 
محـدودة يف إطــار قــوات درع الجزيرة املشــركة 
للمســاهمة يف حفظ األمن مبملكــة البحرين وذلك 
بعـد أحـداث الشـــغب واالضطرابات املدنيـة التي 
شـــهدتها املنامة مطلع 2011، وكان ذلك بنــاًء عىل 
طلب مملكــة البحـــرين املسـاعدة من حلفائهـا يف 

مجلس التعاون الخليجي.

البحرين 2011

ليبيا 2011
 من منطـلــق دعمـهـــــا لـقــرار األمـــــم املتحدة  
1973 شــاركت دولـــةاإلمارات العربية املتحدة يف :

- تنفيــذ الحظــر الجــوي فــوق ليبيا مبوافقــة األمم 
املتحـــدة .

 F16  6 خصـصت القـــوات املسلحـــــة 6 طائرات -
طــائرات مرياج لتنفيذ هذا الحظــــر.

- كانــت من أكرب املســاهمن يف ليبيا عىل الصعيدين 
اإلنســاين والدبلومايس.

ZZ Z
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قيم��ة مضاف��ة جدي��دة ل��ألداء يف الجي��وش الحديثة، 

خصوصاً أن تعقي��دات الحياة املدني��ة الحديثة تفرض 

يف أحيان كثرة االس��تعانة بالقوات املسلحة يف مواجهة 

األزمات وحاالت الطوارئ لالستفادة من حسن تدريب 

وتنظيم ونظامي��ة القيادة لدى هذه القوات يف التحكم 

وحس��ن إدارة األزم��ات خ��الل هذه الظ��روف، عالوة 

عىل أن تعقيدات الحي��اة الحديثة باتت تفرز يف بعض 

األحيان أزمات غر تقليدي��ة وتتطلب خربات ومهارات 

جديدة يف مواجهتها ما يفرض بدوره االس��تعانة بعنارص 

برشية متتلك املقدرة ع��ىل مواجهة مثل هذه الظروف 

غر التقليدية، ومتتلك من الحل��ول والبدائل ما يؤهلها 

للتعاطي مع افرازات األزم��ات غر التقليدية، ومن بني 

األمثلة عىل ذلك أحداث زلزال هاييتي خالل شهر يناير 

2010 حي��ث لعبت ف��رق اإلنقاذ التابع��ة للعديد من 

جيوش دول العامل دوراً بالغ األهمية يف عمليات اإلنقاذ 

واإلغاث��ة اإلنس��انية، حيث أبىل الجن��ود املدربون عىل 

مواجهة األجواء الشاقة والظروف الصعبة بالءاً حسناً يف 

إنقاذ الضحايا من تحت األنقاض. 

عنرص استقرار إقليمي ودويل 
تؤكد الش��واهد جميعها أن القوات املس��لحة اإلماراتية 

متثل عنرص اس��تقرار إقليمي ودويل بوقوفها إىل جانب 

الح��ق والع��دل مبس��اهمتها الفاعلة يف جه��ود حفظ 

الس��الم يف مناطق مختلفة من العامل، فالواقع يشر إىل 

أن دول��ة اإلم��ارات من خالل تدعيمها جيش��ها وتوفر 

ف��رص التع��اون التدريبي بينه وبني الجي��وش املتطورة 

عىل املس��توى العاملي إمنا توجه رس��الة سالم إىل العامل 

الخارج��ي، ألن القوة تضمن االس��تقرار ومتنع العدوان، 

خاص��ة إذا كانت دفاعي��ة ومحكومة مببادئ سياس��ية 

راس��خة ومس��تقرة تدع��و إىل تعزيز الس��الم العاملي، 

والعم��ل من أجله، وحل املش��كالت والنزاعات بالطرق 

الس��لمية، ورفض الح��روب والرصاعات املس��لحة ألنها 

تس��تنزف جهد األمم والش��عوب، وال تزيد املش��كالت 

والنزاع��ات إال صعوبة وتعقيداً، وه��ذا ما يحكم رؤية 

اإلمارات ودور قواتها املسلحة وما يوجه سياستها بشأن 

تطوير هذه القوات وتحديثها.

وقد كش��فت الترصيحات التي أدىل بها الفريق أول 

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

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة عىل هامش حضوره 

خت��ام فعالي��ات التمرين العس��كري املش��رك "خليج 

2012" الذي أقيم عىل أرض الدولة بني القوات املسلحة 

اإلماراتية وقوات الجمهورية الفرنسية خالل أوائل مايو 

املايض، كش��فت هذه الترصيحات ع��ن املوقع املتقدم 

واملح��وري الذي تحظى به القوات املس��لحة اإلماراتية 

يف فكر القيادة الرش��يدة باعتبارها درع الوطن وحصنه 

الذي يدف��ع عنه الخط��ر، ويصون مكتس��باته ويدمج 

أبن��اءه يف بوتق��ة الوطنية الخالصة، وي��زرع يف قلوبهم 

وعقولهم حب الوطن والوالء له، فهناك قناعة راس��خة 

بأهمي��ة تطوي��ر األداء وتحس��ني امله��ارات والقدرات 

القتالية من خالل التدريبات النوعية املشركة التي من 

ش��أنها تعزيز قدرة مختلف األس��لحة والتشكيالت عىل 

القيام بالواجبات الوطنية، واالس��تعداد الدائم للتعامل 

مع مختل��ف التهديدات املحتملة، وتأمني أفضل حامية 

وسبل دفاع عن تراب الوطن الغايل وسيادته واستقراره 

ومصالحه.

ومثة حرص من لدن القيادة الرش��يدة وعىل رأس��ها 

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

الدول��ة "حفظه الله" عىل توفر كل ما من ش��أنه جعل 

قواتنا املس��لحة عىل اتص��ال دائم بأح��دث التطورات 

العس��كرية العاملي��ة يف مج��ايليَ األس��لحة والتدري��ب، 

وتعزيز قدراتها وتحديثها باس��تمرار من خالل التامرين 

والتدريبات املشركة مع مدارس عسكرية مختلفة.

وقد لعبت قواتنا املس��لحة منذ تأسيس اتحاد دولة 

اإلمارات العربية املتحدة دوراً مشهوداً يف ترسيخ الهوية 

الوطني��ة، وتعزي��ز الكيان االتحادي، فض��اًل عن دورها 

يف بناء ق��وة ردع تزود عن مكتس��بات الوطن وحامية 

مقدرات��ه، ولذا فإن القوات املس��لحة اإلماراتية توصف 

دوم��اً بأنها مصن��ع للرج��ال، حيث تحظى املؤسس��ة 

العس��كرية، بإمكانياته��ا وقدراتها وكوادره��ا البرشية، 

مبكانة بارزة ليس فق��ط عىل صعيد التدريب والتأهيل 

العس��كري، ولكن أيضاً من حيث مقدرتها الفائقة عىل 

تكري��س مفاهيم الوالء واالنتامء للوط��ن، وتعزيز قيم 

إنسانية ايجابية لدى عنارصها مثل الصرب واالعتامد عىل 

الذات وتحمل املس��ؤولية والشجاعة، وتعميق التالحم 

بني أبناء الوطن، وعندما يش��ار إىل املؤسسة العسكرية 

يف دولة اإلمارات فإن من باب املوضوعية اإلشارة إىل أن 

رشف االنخراط بني صفوفها ينطوي عىل س��امت فريدة 

تنب��ع من قيم اإلمارات اإلنس��انية وتجربته��ا التنموية 

الفري��دة، إذ يحظى العنرص البرشي يف قواتنا املس��لحة 

باهتامم اس��تثنايئ من جان��ب القيادة الرش��يدة، التي 

تقديم املساعدات الطبية 

افتتاح مستشفى الشيخ زايد يف العراق
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توج��ه دوماً بالعمل عىل رفع مس��توى الكادر البرشي، 

مادياً وتعليمي��اً وتقنياً واجتامعياً، بحيث بات االنضامم 

إىل القوات املس��لحة مدخالً حيوياً ملستقبل أفضل لكل 

من يلتحق بها، فل��م تعد خطط التدريب مرادفة فقط 

للتأهيل العسكري وإجادة التعاطي مع أحدث األسلحة 

واملع��دات يف العامل، بل بات يعني كذلك ضامن التطور 

الثقايف والفكري واملهني، من خالل املشاركة يف عمليات 

حفظ الس��الم واإلغاثة اإلنس��انية بالخارج، ما يس��تلزم 

بدوره إعداد األفراد إع��داداً يتامىش مع كونهم ممثلني 

يحملون قيم اإلمارات وصورته��ا الحضارية يف تعاملهم 

م��ع الش��عوب األخرى؛ ك��ام أصب��ح التطوي��ر التقني 

والتعليم��ي مرادفاً حيوياً بل حجر زاوية ضمن منظومة 

العمل يف مؤسس��ة تحرص عىل أن تواكب عجلة التطور 

والتنمي��ة املتالحقة عىل أرضن��ا الطيبة، وتحرص الدولة 

عىل رفد القوات املسلحة مبا تحتاجه من عنارص برشية 

قادرة عىل ترجمة فلس��فة هذه املؤسس��ة الوطنية إىل 

واقع عميل يصب يف مصلحة خطط التنمية الشاملة. 

وعىل مدى السنوات املاضية حرصت القيادة الرشيدة 

ع��ىل توف��ر كل ما من ش��أنه تحديث وتطوي��ر قواتنا 

املسلحة عىل مس��توى التس��ليح والتدريب واستيعاب 

أح��دث التكنولوجيات العس��كرية املتقدم��ة، وهذا ما 

عرب عنه بوضوح صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة "حفظه الله" يف كلمة لس��موه 

مبناس��بة الذكرى السادس��ة والثالثني لتوحي��د القوات 

املس��لحة بقول��ه "إن التزامن��ا بتطوير قواتنا املس��لحة 

وتوف��ر كافة املقومات التي تجعلها قادرة عىل النهوض 

مبس��ؤولياتها وأداء واجباتها هو التزام ثابت يشكل رأس 

أولوياتنا الوطنية"، ولذلك وصلت القوات املس��لحة إىل 

م��ا وصلت إليه اليوم من تط��ور وتقدم يف كل فروعها، 

وهو تطور تدعمه وتعززه إرادة قوية من قبل منتسبيها 

تجعله هدفاً مس��تمراً ال يتوق��ف من خالل امليض قدماً 

عىل طريق رفع اإلمكانات والتفاعل االيجايب مع أحدث 

وأعقد التكنولوجيات العسكرية املتقدمة.

 لقد أكد صاحب الس��مو رئيس الدولة عىل أنه "كان 

وما زال الدفاع عن الح��ق والذود عن املبادئ أمىض ما 

لدينا من س��الح وأق��وى ما منلك من عت��اد"، وهذا هو 

جوه��ر العقي��دة العس��كرية التي تحكم عم��ل قواتنا 

املس��لحة وترس��م أهدافها من��ذ توحيده��ا، فهي قوة 

اس��تقرار داخيل وإقليمي تقف دامئ��اً إىل جانب الحق 

والعدل، وتش��ارك يف كل ما من ش��أنه تعزيز السالم يف 

الع��امل، وهو ما يثبته س��جلها املرشف خالل الس��نوات 

املاضية سواء عىل املستوى اإلقليمي أو العاملي.

تاريخ مرشف للقوات املسلحة اإلماراتية
تحت عنوان "نقطة تحول للتدخل اإلمارايت" رصدت نرشة 

Gulf States Newsletter الصادرة يف لندن املشاركات 

اإلماراتي��ة ضمن قوات حفظ الس��الم الدولية قائلة أن 

القوات املس��لحة اإلماراتية قامت بتنفيذ مهامت حفظ 

س��الم طموحة مبارشة بعد تأسيس��ها، وأضافت النرشة 

قائلة يف تقرير لها أنه يف الفرة بني 1976 و1979، كانت 

الدولة الحديثة من بني الدول األوىل التي س��اهمت يف 

قوة الردع العريب التي نرشتها الجامعة العربية يف البقاع 

 AMX-30 اللبناين، كام أرس��لت قوة مكونة من دبابات

وحامالت جنود يف عمليات تحرير الكويت سنة 1991، 

ك��ام قامت طائراتها الحربية بح��وايل 173 طلعة جوية 

ع��ىل املناطق الت��ي احتلتها الع��راق يف الكويت، وبعد 

عامني ش��اركت دولة اإلمارات اإلم��ارات يف الصومال يف 

إطار عملية إع��ادة األمل التي قادتها الواليات املتحدة، 

ويف الف��رة ب��ني 1993 و1995، ش��اركت بق��وات برية 

وطائ��رات هيلكوبر SA330C/F Puma ملراقبة إحدى 

املناطق يف الصومال، وبعد هجوم حلف شامل األطليس 

يف ربيع 1999، تدخل املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان للدفاع عن املسلمني يف ألبانيا 

وكوس��وفو، حي��ث تم نرش قوة عس��كرية من املش��اة 

يتك��ون من أكرث من أل��ف فرد مع طائ��رات هيلكوبر 

أبات��ي AH64A وقوات خاصة، وب��ني 1999 و2001، 

ن��رشت دول��ة اإلمارات قوت��ني عىل األقل يف كوس��وفو 

موفرة خ��ربة ذات طراز عاملي يف ميدان حفظ الس��الم 

 Puma بأك��رث من ألفي جندي، كام تم إرس��ال طائرات

SA330C/F لنق��ل عن��ارص القوات الخاص��ة اللبنانية 

واملهندسني واألطباء اإلماراتيني، لكن � كام تقول النرشة 

يف تقريرها � رمبا كان الدور اإلمارايت يف أفغانس��تان أهم 

تدخل عس��كري إنس��اين إمارايت يف إط��ار عملية رياح 

الخر، حيث أرس��لت دولة اإلمارات قواتها ألفغانستان 

يف ع��ام 2006 لتوفر الحامية للمع��دات وأعامل البناء 

يف مستش��فى زابول الجهوي ق��رب قندهار، وقد قامت 

القوات اإلماراتي��ة بعمليات توزيع مس��اعدات وإزالة 

املتفج��رات حول العاصمة كاب��ول، ونرشت اإلمارات يف 

عام 2007 قوات يف قندهار قدمت مساعدات إنسانية، 

كام قامت القوات اإلماراتية بحامية مستش��فى أرشفت 

عىل بنائه تقدم فيه طبيب��ات إماراتيات خدمات طبية 

للنس��اء واألطف��ال األفغان، باإلضاف��ة إىل متويل محطة 

إذاعية تبث األخبار واملوسيقى بلغة الباشتون.

وتضيف النرشة أن اإلم��ارات لعبت منذ 2006 دوراً 

نشيطاً يف لبنان، حيث بدأت يف توفر السالح واملعدات 

للقوات املسلحة اللبنانية أواخر عام 2006 اعتامداً عىل 

النجاح الذي حقق��ه برنامج إزالة األلغام يف لبنان الذي 

مولته اإلمارات )عملية التضامن اإلمارايت منذ 2001(.

املرأة وعمليات حفظ السالم..رؤية إماراتية
دعت اإلم��ارات املجتمع ال��دويل إىل تعزيز املش��اركة 

املتكافئ��ة واملتكاملة للمرأة يف جمي��ع الجهود املبذولة 

لصون األمن والس��لم األهيل واالس��تقرار يف مجتمعاتها 

ومناطقه��ا، مبا يف ذلك مش��اركتها الفاعل��ة يف عمليات 

صنع القرارات والوس��اطة واملصالحة والتفاوض وإدارة 

العملي��ات اإلنس��انية ونزع الس��الح والترسيح وإعادة 

مساهمات إماراتية في أفغانستان

ـ 11 مدرسة تقدم خدماتها التعليمية لـ 300 طالب 
يومياً  .

ـ 6 عيــادات طبية قدمــت الخدمــات العالجية لـ 
35000 مريض يف أفغانستان.

ـ جامعــة زايــد، أفغانســتان والتي متنــح خدمات 
التعليم ألكرث من 6400 طالب سنوياً.

ـ  مستشــفى ضخــم بطاقة اســتيعابية تبلغ 7000 
مريض.

ـ 38 مسجداً تسع أكرث من 300 مصيل.
ـ مكتبة عامة تقــدم خدماتها ألكرث من 400 طالب 

وزائر يومياً.
ـ وحــدة ســكنية يف مدينــة زايد تــؤوي 200 أرسة 

أفغانية نازحة.
ـ 160 برئاً لتوفري املياه الصالحة للرشب للسكان.

تؤمن دولة اإلمارات 
بأهمية دور املرأة 

ومشاركتها يف 
عمليات حفظ 

السالم

مهمة قوات حفظ 
السالم اإلماراتية 

رسالة خري للتواصل 
اإلنساين بني 
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بن��اء القدرات واإلدماج والتعم��ر، وقد جاء ذلك خالل 

البيان الذي أدىل به الس��فر أحمد عبدالرحمن الجرمن 

املندوب الدائم لدولة اإلمارات لدى األمم املتحدة أمام 

االجتامع الذي عقده مجلس األمن الدويل بش��أن "املرأة 

والس��الم واألمن" يف عام 2008، ووفق��اً ملا ورد بجريدة 

"البي��ان" اإلماراتية، نوه الجرم��ن إىل أن إصدار مجلس 

األمن للقرار 1325 /2000 إمنا ش��كل إدراكاً واعرافاً من 

املجتم��ع الدويل بأهمية ال��دور الرئييس الذي يجب أن 

تلعبه املرأة عىل قدم املس��اواة م��ع الرجل يف عمليات 

حفظ الس��الم ومنع نش��وب الرصاع��ات، وكذلك صون 

األمن والس��لم الدوليني، بعد أن أثبتت أحداث الحروب 

املفجعة التي ش��هدتها العديد من املناطق التي تشوبها 

النزاعات بأن ضعف مش��اركتها يف هذه املجاالت ساهم 

يف أن يجعله��ا وأطفالها األكرث عرض��ة ألعامل العدوان 

والقتل والتش��ويه والعنف الجنيس والتجويع والتهجر 

القرسي وغرها من املامرس��ات غر اإلنس��انية األخرى 

التي تنتهك حقوقها وتش��كل بلغة القانون جرائم حرب 

يعاق��ب عليها النظام الجنايئ الدويل، وقال الجرمن: "إن 

املنظ��ور املنهجي ال��ذي دعا إليه هذا القرار وسلس��لة 

بيان��ات املجلس الرئاس��ية األخ��رى ذات الصلة مل يكن 

يرمي فقط إىل توفر الحامية الالزمة للنس��اء والفتيات 

ووض��ع ح��د نه��ايئ ملامرس��ات اس��تهدافهن وانتهاك 

حقوقه��ن اإلنس��انية يف ح��االت الرصاعات املس��لحة 

فحس��ب، وإمنا أيضاً إىل مراعاة احتياجاتهن وشواغلهن 

القامئة واملحتمل��ة عند وضع االس��راتيجيات الالزمة"، 

ودعا الجرم��ن إىل اتخاذ بعض التداب��ر الالزمة لضامن 

املش��اركة املتكافئة واملتكاملة للمرأة يف جميع الجهود 

املبذولة لصون األمن وتعزيز الس��لم األهيل واالستقرار 

يف مجتمعاتها ومناطقها، مبا يف ذلك مشاركتها الفاعلة يف 

عمليات صنع القرارات والوساطة واملصالحة والتفاوض 

وإدارة العملي��ات اإلنس��انية ونزع الس��الح والترسيح 

وإعادة بناء الق��درات واإلدماج والتعمر، ونوه الجرمن 

إىل أن دول��ة اإلم��ارات تابعت عن كث��ب وبارتياح تام 

الجهود واملساعي التي تم بذلها حتى اآلن سواء يف إطار 

عم��ل منظومة األمم املتحدة أو ع��ىل الصعيد الوطني 

واملجتمع��ات املدنية من أجل تعميم املنظور اإلنس��اين 

يف عمليات حفظ الس��الم، واعترب متثي��ل املرأة يف هذه 

العملي��ات بأنه م��ازال ضعيفاً للغاية وغ��ر منتظم أو 

فاعل، وذلك نتيجة الس��تمرار غياب اإلرادة السياس��ية 

الالزم��ة وعدم توف��ر املوارد الالزم��ة لتأهيلها، وطالب 

ب��رورة مواصلة مجلس األم��ن وكل وكاالت وصناديق 

وإدارات األم��م املتحدة األخ��رى العاملة يف امليدان كل 

حس��ب اختصاصاته ملس��ؤولياتهم يف تحقيق املس��اواة 

بني الجنس��ني عند تنفيذهم لواليتهم الرامية إىل تعزيز 

االستقرار والثقة قي سيادة القانون وقطاع األمن.

وتنظر دولة اإلمارات إىل مش��اركة املرأة يف عمليات 

حفظ الس��الم نظرة حضارية ترتكز ع��ىل محورية دور 

العنرص النس��ايئ يف تحقي��ق أمن وس��الم البرشية، ويف 

تنمي��ة املجتمع��ات ونهضته��ا، وهو مفه��وم تؤمن به 

اإلمارات وتطبقه عىل أرض الواقع، وينعكس بوضوح يف 

جميع مؤرشات التنمية البرشية باملجتمع اإلمارايت الذي 

تلعب فيه املرأة دوراً بارزاً من خالل منحها فرصة شغل 

الوظائف كافة، حي��ث تعمل امل��رأة اإلماراتية كوزيرة 

وسفرة وعضو برملان وس��يدة أعامل وطبيبة ومهندسة 

وصحفية ومديرة ومعلم��ة وغر ذلك من املهن واملهام 

التي تس��هم فيها جنباً إىل جنب مع ش��قيقها الرجل يف 

نهضة املجتمع وتطوره، كام تس��هم بقدر عال يف مسرة 

نهضة القوات املسلحة اإلماراتية، وتلعب دوراً بارزاً عىل 

وج��ه التحدي��د يف مهام حفظ الس��الم، حيث ال تخفى 

عىل العني وجوه العنرص النسايئ اإلمارايت ضمن مشاركة 

الق��وات اإلماراتية يف مهمة "ري��اح الخر" عىل األرايض 

األفغاني��ة، حيث تضطلع كوادر نس��ائية إماراتية مبهام 

عديدة يف مجال اإلغاثة اإلنس��انية وتقديم املساعدات 

ومعالج��ة الفق��راء واملحتاجني من بني أفراد الش��عب 

األفغاين، علامً بأن بيئة العمل الشاقة والصعبة يف ظروف 

بلد كأفغانستان تحتاج من القائم بالعمل خاللها قناعة 

إنسانية راسخة بنبل وإنسانية املهمة التي يقوم بها.

ويف هذا اإلطار قد يكون من املفيد اإلشارة إىل أنه يف 

عام 1993، كانت املرأة متثل 1 % من أفراد قوات حفظ 

الس��الم الدولية التي ترت��دي زياً عس��كرياً يف مختلف 

أرجاء الع��امل، واليوم متثل املرأة 4 % من مجموع أفراد 

حف��ظ الس��الم البال��غ عدده��م 125,000 تقريباً، كام 

تشكل 10 % من أفراد الرشطة يف بعثات حفظ السالم، 

ومتثل املرأة قرابة 30 % من املوظفني املدنيني الدوليني، 

ويف جميع مجاالت حفظ السالم أثبتت النساء من أفراد 

حفظ الس��الم أن باس��تطاعتهن القيام بنف��س األدوار، 

وعىل نفس املس��توى، ويف نفس الظروف الش��اقة مثل 

نظرائهن من الرجال، فقد أصبح من مقتضيات التشغيل 

تعيني نساء واستبقائهن ضمن أفراد حفظ السالم.

ورغم أن إدارة عمليات حفظ السالم باألمم املتحدة 

تحاول من جانبها زيادة أعداد النساء يف عمليات حفظ 

الس��الم عن طري��ق الدع��وة إىل االس��تعانة مبزيد من 

النس��اء، فإن واقع األمر يش��ر إىل أن املسؤولية النهائية 

عن مشاركة املزيد من النس��اء يف العمليات العسكرية 

لحفظ الس��الم تقع عىل البلدان املس��اهمة بقوات من 

العسكريني وأفراد الرشطة.

ووجود نساء بني أفراد حفظ السالم ميكن أن يساعد 

فيام ييل:

- الحد من النزاع واملواجهة.

- تحسني فرص الوصول إىل النساء املحليات ومساندتهن.

متكني املرأة يف املجتمع.

- توفر إحساس أوفر باألمن لدى السكان املحليني، مبن 

فيهم النساء واألطفال.

- توس��يع نطاق املهارات واألساليب املتاحة داخل بعثة 

حفظ السالم.

رياح اخلير... وسام على الصدور

قليلــة هــي الــدول التي شــهدت نزاعــاً يفوق يف 
حدته ما شــهدته أفغانســتان يف النصف الثاين من 
القرن املــايض، فإىل جانــب العمليات العســكرية 
التي شــهدتها أفغانســتان طوال العقود األخرية من 
الســبعينات يف القرن املايض، عاش كثري من األفغان 
طــوال حياتهــم يف حالة دامئة من عدم االســتقرار، 
ومع اســتمرار الحرب إىل يومنا هذا يف أفغانســتان، 
ال تزال الدولة تعتمــد عىل املجتمع الدويل لتحقيق 
األمن والحصول عىل املساعدات اإلنسانية، ويف هذا 
السياق يروي الفيلم الوثائقي " املهمة: رياح الخري"  
عمل القوات املسلحة اإلماراتية يف أفغانستان ويكرم 
األفراد الشجعان الذين يقومون بهذه املهام الجليلة 
نيابًة عن دولتهم، واملؤكد أن مهام البعثة اإلماراتية 
يف املقــام األول هي تقديم املســاعدات اإلنســانية 
للشعب األفغاين والحفاظ عىل األمن ودعم التنمية 
االجتاعية واالقتصاديــة يف املناطق النائية، وبرغم 
من هذه الجهود فال تزال أفغانســتان يف بيئة خطرة 
مع اســتمرار توتــر األوضاع األمنية فيهــا، والبد أن 
تعتمد قــوات دولة اإلمــارات العربية املتحدة عىل 
شــجاعتها وتدريباتهــا واألهم من ذلــك أن يعتمد 
أفرادها عىل بعضهم البعض لتأدية هذا العمل املهم 

يف ظل أقىس الظروف وأكرثها تحدياً.

أصبحت قواتنا 
املسلحة الالعب 
الرئيس يف إيصال 
رسالة زايد اخلري 

التي تدعو للسالم 
واحملبة إىل جميع 

شعوب العامل
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مسؤوليات ومهام إماراتية يف أفغانستان
اس��تناداً لدس��تور دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة فان 

اس��تخدام القوات املس��لحة اإلماراتية ألغراض دفاعية 

أمر وارد، كام إن عمل القوات املس��لحة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة يف أفغانس��تان يرتكز ع��ىل هذا املبدأ 

حيث تركز أفراد القوة العسكرية عىل حامية املبادرات 

اإلنسانية وتوفر األمن واالستقرار للمجتمعات املحلية، 

ومن خالل عملها يف أفغانس��تان، تسعى دولة اإلمارات 

العربية املتحدة إىل توس��يع نطاق الحامية التي توفرها 

ملواطنيه��ا يف مج��ال األم��ن القومي يف ه��ذا البلد إىل 

املواطنني األفغان عند الحاجة.

وتس��هم القوات العس��كرية لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة بش��كل مبارش يف نش��اطات التنمي��ة الثقافية 

للمجتمع، وذلك مبش��اركة املنظامت اإلنس��انية البارزة 

كالهالل األحمر، ومتثل املهارات اللغوية والوعي الثقايف 

الذي تتميز به القوات املسلحة اإلماراتية ميزة هامة يف 

تنفيذ مبادرات التنمية الفعالة ملجتمع مسلم كاملجتمع 

األفغاين.

إن حكوم��ة دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة تفخر 

بعملها اإلنساين املتميز وبأفراد قوتها العسكرية العاملة 

يف أفغانستان منذ سنة 2003، وعىل الرغم من استمرار 

الحاجة للمشاريع اإلنسانية، ميكن القول بأن االنجازات 

األخرة يف مجال الرعاية الصحية، والتعليم وتوفر البنى 

األساس��ية هي نتيجة لجه��ود القوات املس��لحة لدولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة يف توفر األمن واالس��تقرار 

والتنمية الثقافية للمجتمع.

ومنذ س��نة 2003 ودولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

تواصل تقديم إس��هامات إنس��انية متميزة ألفغانستان، 

فمن خالل منظامت مثل الهالل األحمر، وتبلغ التربعات 

التي قدمتها دول��ة اإلمارات العربية املتحدة 22 مليون 

دوالر أمرييك ملش��اريع الغذاء والدواء ومشاريع اإلغاثة 

األساس��ية الت��ي ته��دف إىل توفر املس��كن واملأوى يف 

أفغانس��تان، ك��ام بلغ��ت اس��تثامرات اله��الل األحمر 

اإلمارايت مبلغاً وقدره 19 مليون دوالر أمرييك للمشاريع 

املحلية، فيام خصصت حكوم��ة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة مبلغ 30 ملي��ون دوالر أمرييك للجهود الدولية 

إلعادة إعامر البالد.

تتع��رض املش��اريع اإلنس��انية يف مج��االت الرعاية 

الصحي��ة والتعلي��م وتوفر البنى األساس��ية للش��عب 

األفغاين إىل تهديدات مس��تمرة بس��بب أعامل العنف 

وحالة عدم االستقرار التي تشهدها البالد، حيث تواصل 

الجامعات املتم��ردة واإلجرامية تهديد أمن واس��تقرار 

املجتمع��ات املحلية وتس��عى دامئاً إلفش��ال املبادرات 

اإلنس��انية ومب��ادرات تنمي��ة املجتم��ع الت��ي تقدمها 

املنظامت واملؤسس��ات الدولية، ونتيجة لذلك، فقد كان 

البد لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة من ضامن وجود 

دعم عس��كري يف املناط��ق املتررة لحامي��ة موظفي 

تشارك القوات املسلحة اإلماراتية ضمن القوات الدولية »إيساف« يف أفغانستاناملنظامت اإلنس��انية، ولتوفر االس��تقرار الالزم إلنجاح 
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املشاريع اإلنسانية. فمن منظور دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، فإن املش��اريع اإلنس��انية يف قطاعات الرعاية 

الصحية والتعليم وتوفر البنى األساس��ية ال ميكن لها أن 

تنجح يف بيئة تش��هد حالة مستمرة من عدم االستقرار، 

وتؤم��ن دولة اإلم��ارات بأهمية التواجد العس��كري يف 

أفغانستان لإلسهام يف إرس��اء جو من األمان واالستقرار 

الالزم إلنجاح العديد من املشاريع اإلنسانية قيد التنفيذ 

يف البالد.

فهن��اك أوضاع أفغاني��ة صعبة اس��تناداً إىل التقارير 

ال��واردة من املنظامت الدولية الرائ��دة وأعضاء آخرين 

يف املجتمع الدويل، أن أجزاًء كبرة من أفغانستان تشهد 

وضعاً إنسانياً متدهوراً وال تزال تعيش تحت تهديد عدم 

االستقرار والعنف الذي متارس��ه املجموعات اإلجرامية 

والقوى املتمردة، وعىل الرغم من الجهود املتميزة التي 

يبذلها املجتمع الدويل عموم��اً ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة خصوصاً عىل مدى الخمس سنوات األخرة، فال 

يزال توف��ر الرعاية الصحية النوعي��ة، والتعليم والبنى 

األساس��ية من أكرب التحدي��ات التي يواجهه��ا املجتمع 

األفغاين، وبحسب تقارير منظمة األمم املتحدة للطفولة 

)اليونيسيف( فإن حوايل 22 مليون أفغاين، أي ما يشكل 

نس��بة 70 % من السكان، يعيش��ون تحت خط الفقر، 

ويع��اين 54 % تقريب��اً من األطفال األفغ��ان من إعاقة 

ش��ديدة أو متوس��طة عن النمو، ك��ام أن 39 % منهم 

دون ال��وزن الطبيع��ي بكثر أو بش��كل ملحوظ، وعىل 

نح��و مامثل، يعاين 7 % من األطفال األفغان من س��وء 

تغذي��ة حاد، في��ام يعاين 54 % منهم من س��وء تغذية 

مزمن، كام تُعد مسألة الوفيات بني األطفال مصدر قلق 

دائم حيث تش��ر التقديرات إىل وفاة ما نس��بته خمس 

وعرشون باملائة من األطفال يف أفغانستان قبل بلوغهم 

س��ن الخامسة، ومتوت أكرث من 50 امرأة كل يوم نتيجة 

ملضاعف��ات الحمل والوالدة، وق��د كان النعدام املرافق 

الصحية األساس��ية أك��رب األثر يف ما وص��ل إليه الوضع 

الصح��ي الحايل حيث تش��ر التقدي��رات يف يناير2008 

إىل أن املي��اه الصالحة للرشب متاحة ل� 23 % فقط من 

إجاميل السكان يف أفغانستان، يف حني بلغت نسبة إتاحة 

املرافق الصحية 12 %. وألسباب اجتامعية ودميوجرافية، 

ينبغي إعطاء التعليم األولوية القصوى، فبحسب تقارير 

اليونيس��يف تتميز أفغانستان بشعب فتي نسبياً حيث 

أن أكرث من نصف الس��كان هم دون سن الثامنة عرش، 

وتش��ر التقديرات حالياً إىل ع��دم التحاق مليوين طفل 

)أي 60 %( يف س��ن الدراسة باملدرسة، كام إن أكرث من 

نصف هذه الفئة هم من اإلناث. لذا، يُعد ضامن تعليم 

األطف��ال واألحداث تحدياً مس��تمراً للمؤسس��ات عىل 

أرض الواق��ع، وال بد م��ن التأكيد عىل أهمي��ة التعليم 

نظراً لتدينيّ نس��بة املتعلامت الش��ابات )ب��ني 15 - 24 

سنة( يف أفغانس��تان حيث تبلغ 18 % فقط، فيام تبلغ 

نسبة املتعلمني من الشباب من نفس الفئة العمرية 51 

باملائة فقط. لذا، فان استمرار السر بهذا االتجاه يحمل 

مؤرشات خطرة.

ع��ىل أية ح��ال فان رص��د الوضع التعليمي يش��كل 

تحدياً اس��تثنائياً بحد ذاته ألن املدارس، بحسب تقارير 

اليونيسف، غالباً ما تتعرض لهجامت من قبل الجامعات 

املقاتل��ة يف أفغانس��تان، فف��ي النص��ف األول من عام 

2007 مث��الً بلغ عدد الهجامت املس��جلة التي تعرضت 

له��ا امل��دارس إحدى وثالث��ون هجم��ة منفصلة متثلت 

بإح��راق امل��دارس أو تفجره��ا، ناهيك ع��ن الهجامت 

والتهدي��دات التي يتعرض لها الطلبة واملدرس��ون عىل 

حدٍّ س��واء يف عموم أفغانس��تان، وتجدر اإلشارة إىل أن 

األطفال يف بعض مناطق أفغانستان يتلقون تعليمهم يف 

خيم أقيمت لهذا الغرض، وتعمل منظمة اليونيس��يف 

ورشكائه��ا العامليني عىل إقامة م��دارس دامئة للمجتمع 

املحيل، ولعل أبرز التحديات تتمثل يف تش��جيع األطفال 

يف س��ن الدراس��ة ومتكينهم من االلتحاق باملؤسس��ات 

التعليمية ع��ىل الرغم م��ن األعباء اإلضافي��ة العديدة 

امللقاة عىل عاتقهم يف هذه السن املبكرة، ففي املحيط 

االجتامع��ي واالقتص��ادي الحايل يف أفغانس��تان، يعمل 

العديد من األطفال يف س��ن الدراسة إلعالة أرسهم مام 

يش��ر إىل عدم كون التعليم أولوية قصوى بالنسبة لهم. 

ويؤكد ذل��ك الحاجة إلحداث تنمي��ة اجتامعية أكرب يف 

أفغانستان جنباً إىل جنب مع تطوير املدارس والخدمات 

التعليمية واالرتقاء بها، والبد من اإلشارة إىل أن إحداث 

تنمي��ة كربى يف مجتمع مس��لم مث��ل املجتمع األفغاين 

يستلزم توفر أماكن العبادة كاملساجد وكل ما يستلزمه 

تطبيق التعاليم اإلسالمية، وتؤمن دولة اإلمارات العربية 

ل مس��ؤولية رصد  املتحدة بأن عىل املجتمع الدويل تحميّ

االحتياجات اإلنسانية امللحة يف مجاالت الرعاية الصحية 

والتعليم وتطوير البنى التحتية األساسية، كام أن حقيقة 

كونها عضواً مسؤوالً يف املجتمع الدويل وإملامها بتفاصيل 

االحتياجات الثقافية للشعب األفغاين يفرضان عىل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة القيام بدورها واملس��اهمة يف 

هذه االستجابة الدولية.

ويحس��ب لقوات الس��الم اإلماراتية وجه��ود فرقها 

الطبية يف أفغانستان الوصول إىل مناطق خطرة مل يسبق 

ألي من القوات الدولية األخرى الوصول إليها، باإلضافة 

إىل إيصال الدع��م الطبي والغذايئ إىل مناطق نائية عن 

طريق إس��قاطها مبروحيات خاص��ة، األمر الذي زاد من 

ثقة األفغان بالفرق اإلماراتية املوجودة هناك.

ويلخ��ص الفيل��م الوثائقي الرائ��ع دور قوات حفظ 

الس��الم اإلماراتية يف حامية الش��عب األفغاين، وتقديم 

الدعم واملساعدات الطبية، إىل جانب دورها يف التنمية 

االجتامعي��ة واالقتصادية عىل امل��دى البعيد من خالل 

بناء العيادات الطبية واملستش��فيات الخاصة واهتاممها 

بالتعليم وبناء املدارس والرعاية اإلنس��انية ونرش الوعي 

ب��ني الس��كان، ويرصد هذا الفيلم س��امت ع��دة ألداء 

القوات اإلماراتية املش��اركة يف مهمة "رياح الخر" منها 

روح الفري��ق الواحد الذي يعمل به الجنود اإلماراتيون، 

ومدى التدريب العايل املتقدم عىل التعامل مع مختلف 

املخاطر واملفاجآت، وكيفية تقديم اإلغاثة والتعامل مع 

الخدم��ات القليلة يف املناطق املختلفة، والتفاين واملودة 

الت��ي باتت تربطهم بس��كان املناط��ق األفغانية، ويعد 

فيلم »مهمة ري��اح الخر« الثاين ضمن سلس��لة األفالم 

الوثائقية التي تتناول عمل القوات املس��لحة اإلماراتية، 

ويف يونيو 2010 تم إنتاج فيلم »صقور الصحراء«، الذي 

ي��روي قصة مجموعة متميزة م��ن الطيارين اإلماراتيني 

وضب��اط الصيانة م��ن القوات الجوي��ة والدفاع الجوي 

لدول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة، يف إط��ار متثيلهم 

لبلدهم للم��رة األوىل يف متارين العلم األحمر بالواليات 

املتح��دة األمريكية، وهي من أكرث متارين القتال الجوي 

صعوبة يف العامل.

وتجدر اإلش��ارة أيضاً إىل أن دولة اإلم��ارات العربية 

القوات املسلحة تشارك يف إغاثة منكويب الفيضانات يف باكستان 2012
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املتحدة تواصل منذ عام 2003 تقديم دعمها اإلنس��اين 

القوي إىل أفغانستان، وقد التزمت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة بأكرث من 1.26 مليار درهم إمارايت مس��اعدات 

إىل أفغانس��تان يف س��نة 2009، وهو م��ا ميثل ٪14 من 

إجاميل املس��اعدات الخارجية لدولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة عىل مدار الس��نة، وعىل الرغ��م من أن العديد 

من الجهات املانحة كانت نش��طة يف أفغانستان، إال أن 

نحو ٪73 من املساعدات )918.3 مليون درهم إمارايت( 

كان��ت عىل هيئة من��ح تح��ت إدارة وإرشاف صندوق 

أبوظبي للتنمية، ومعظم ه��ذه األموال )863.2 مليون 

درهم إمارايت( تم تخصيصها ملرشوعات اإلنشاءات، فيام 

تم تخصي��ص بقية املبلغ ملرشوعات النق��ل والتخزين، 

ك��ام ُخصص مبلغ 26.8 مليون درهم إمارايت ملرشوعات 

البنية التحتية االجتامعية والخدمات.

إشادات
أشاد مسؤولون يف حلف ش��امل األطليس ''الناتو'' بدور 

دولة اإلمارات العربية املتحدة يف حفظ السالم يف أماكن 

التوتر يف العامل، خصوصاً يف أفغانستان، حيث أكد هؤالء 

املس��ؤولون أهمية الدور ال��ذي تلعبه الدولة من خالل 

املبادرات التي تتخذها باس��تمرار لتزويد الدول الفقرة 

باملس��اعدات واإلغاثة ومساندتها يف التغلب عىل عرثات 

التنمي��ة والحد من التطرف وإش��اعة الرخاء االقتصادي 

ع��رب إقامة املرشوع��ات التنموية لتوفر ف��رص العيش 

الكري��م للمحتاج��ني، وقالوا إن دول مبادرة اس��طنبول 

تواصل تعاونها العس��كري واألمني مع الحلف من أجل 

محارب��ة اإلرهاب والقرصنة البحرية وعمليات التهريب 

والحد م��ن التطرف، حيث أكد حلف ش��امل األطليس 

أهمي��ة الرشاكة مع دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف 

إطار مبادرة اسطنبول للتعاون وضمن قوات »إيساف« 

العاملة يف أفغانستان بقيادة الحلف، وأعرب مدير إدارة 

الدبلوماسية العامة يف حلف شامل األطليس نيكوال دي 

س��انتس عن تقدي��ر "الناتو" لدولة اإلم��ارات وقيادتها 

السياس��ية لتعاونه��ا اإليجايب م��ع الحل��ف، وقال دي 

سانتس يف ترصيح لوكالة أنباء اإلمارات عىل هامش قمة 

حل��ف الناتو يف مايو املايض إن اإلمارات من أهم رشكاء 

الحلف يف مبادرة اس��طنبول للتع��اون، كام أن الحلف 

عىل تواصل دائم مع اإلمارات إزاء الوضع يف أفغانستان 

وعملية السالم يف الرشق األوسط.

ك��ام أك��د دي س��انتس، وه��و مدي��ر إدارة مبادرة 

اس��طنبول للتع��اون، أهمية دول��ة اإلمارات بالنس��بة 

للحل��ف يف مب��ادرة اس��طنبول ومس��اهمتها يف جهود 

حف��ظ األمن والس��الم يف البلقان وأفغانس��تان، إضافة 

إىل مبادراتها املس��تمرة ملساعدة الدول الفقرة باإلغاثة 

ومس��اندتها يف التغلب عىل ع��رثات التنمية والحد من 

التط��رف وإش��اعة الرخ��اء االقتصادي. وق��ال إن دول 

"النات��و" ومبادرة اس��طنبول للتع��اون تواجه تحديات 

وتهديدات أمنية مشركة منها اإلرهاب وانتشار أسلحة 

الدمار الش��امل والتي ال ميكن معالجتها بنجاح من قبل 

أي بلد مبفرده، وإمنا تتطلب تعاوناً متعدد الجوانب بني 

كل األطراف املعنية.

م��ن جانبه، ق��ال الرئيس الجديد للجنة العس��كرية 

للحل��ف األطل��يس إن التحدي��ات املس��تقبلية املتمثلة 

باإلرهاب والصواريخ الباليس��تية والح��رب اإللكرونية 

تتطل��ب جه��ازاً دفاعياً مي��يل علينا التع��اون الجامعي 

لي��س عرب الناتو فحس��ب، وإمنا عرب جمي��ع الرشكاء يف 

الحوار املتوسطي ومبادرة اسطنبول للتعاون"، وأكد إن 

أمن الخليج ليس مهامً للخليج فحس��ب وإمنا للجميع، 

فاالستقرار يف املنطقة ينعكس استقراراً لدول الحلف.

وأش��اد الجرنال دي باوال وزي��ر الدفاع اإليطايل بدور 

اإلمارات اإليجايب يف إطار مبادرة اسطنبول للتعاون التي 

تضم أيضاً قط��ر والبحرين والكويت، وأثنى عىل دورها 

ومس��اهمتها الكبرة يف مس��اعدة أفغانستان بعمليات 

البناء واالس��تقرار، ك��ام نوه بالدور الكب��ر لإلمارات يف 

تحقي��ق األمن واالس��تقرار وقال: "إن اإلمارات تش��كل 

منوذجاً يحتذى يف دعم األمن واالستقرار يف مناطق كثرة 

من العامل". 

وق��د أكد الفري��ق أول Edouard Guillaud رئيس 

أركان القوات املس��لحة الفرنس��ية بأن اإلمارات تلعب 

دوراً حيوي��اً يف تقدي��م املس��اعدات اإلنس��انية ع��ىل 

مس��توى العامل، وهي واحدة من أهم الدول الرائدة يف 

العاملني العريب واإلس��المي، كام أع��رب عن بالغ تقديره 

للمس��اعدات اإلنس��انية التي قدمتها دولة اإلمارات يف 

جميع أنحاء العامل.

كام أشاد سعادة الفريق آرتو رايت نائب وزير الدفاع 

الفنلندي بدور اإلمارات يف الحفاظ عىل السالم العاملي، 

حيث قال: تلعب اإلمارات دوراً محورياً يف الحفاظ عىل 

السالم العاملي، وأضاف: أن اإلمارات لعبت دوراً فعاالً يف 

مجاالت عديدة باستخدام ما لديها من قدرات عسكرية 

وغر عس��كرية من أجل دعم ه��ذه املهام، وهو مؤرش 

جيد وإيجايب للغاية، فاس��م اإلمارات يحلق عالياً خفاقاً 

يف العديد من املهام اإلنسانية، ويجب عىل كل دولة أن 

تبذل أقىص ما يف وسعها، وأن تتبنى سياسة شاملة تقوم 

عىل مساعدة الدول املنكوبة، وال تتوقف املساعدة عند 

الجانب العسكري فحسب، بل البد من استخدام املوارد 

األخرى أيضاً، وقد قدمت اإلمارات الكثر والكثر يف هذا 

الشأن•

املصادر:

� تقارير دورية صادرة عن إدارة عمليات حفظ 

السالم مبنظمة األمم املتحدة.

� تقارير صادرة عن إدارة التوجيه املعنوي، القيادة 

العامة للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

� صحيفتي االتحاد والبيان، تقارير منشورة.

� موقع الجزيرة نت، تقارير منشورة.

� نرشة "أخبار الساعة"، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث اإلسراتيجية، تقارير منشورة.

� كتاب اإلعالم واملؤسسة العسكرية، بير يونج وبير 

جيرس، 2003.

قدمت القوات املسلحة مساعدات إنسانية وتعليمية يف كوسوفو
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فالسياس��ة بكل بس��اطة عبارة عن دليل تخطيط، ومن 

واجبات القيادة العليا يف أي مس��توى أن تقدم خطوط 

الداللة واإلرشاد حول أي موضوع، أما اإلسرتاتيجية فهي 

عملية فكرية منضبطة ذات مخرجات، وطرق ووسائل، 

وأدوات محددة، وهي تخدم الهدف السيايس الوطني، 

وأما التخطيط فهو عملية منظمة لحل املش��كالت، مع 

مخرجات محددة بوضوح م��ن حيث الغايات والطرق 

والوس��ائل، ويس��عى التخطيط إىل خل��ق طأمنينة من 

خ��الل تحليل جمي��ع املتغريات ذات الصل��ة املوجودة 

يف البيئ��ة املحيطة، وتحدي��د عالقة الس��بب والنتيجة 

بني املتغ��ريات، وأما التفكري فهو عملي��ة ذهنية تحتاج 

إىل تركيز وعمق من خالل ما يس��مى بالعصف الذهني 

الفردي والعصف الذهني الجامعي.

تعريف القوة
وميكن تعري��ف القوة يف النظام الدويل ببس��اطة بأنها 

الق��درة عىل التأثري يف س��لوك األط��راف األخرى لدعم 

مصالح��ك، وميك��ن تطبيقه��ا يف أش��كال مختلفة: قوة 

غاش��مة، ق��وة إكراه، ق��وة إقناع وج��ذب، والقوة هي 

الوس��يلة للحصول عىل النتائج التي ترغب فيها الدولة، 

ولكن كيف تفعل القوة فعلها؟ وهذا ما س��أتحدث عنه 

يف هذا املقال:

تاريخياً كانت القوة عادة تعني القوة العس��كرية أو 

مرادف��ة لها، ألن القوة العس��كرية كانت الحكم النهايئ 

يف نظ��ام الدول��ة ألك��ر من 400 ع��ام، وكان��ت القوة 

واألمن مرتبط��ة بالحدود الجغرافي��ة، ولكن مع ظهور 

الصواري��خ العابرة للق��ارات والط��ريان تراجعت قيمة 

الح��دود الجغرافية، ومع أن القوة العس��كرية ال زالت 

تلعب دوراً حيوياً يف بقاء واستقرار الدول واملجتمعات، 

واملحافظ��ة عىل مصالح وإنج��ازات الدولة، فإن عنارص 

الق��وة وأدواتها األخرى أصبحت مهمة عىل نحو متزايد 

وباطراد، وعىل س��بيل املثال ف��إن الحرب عىل اإلرهاب 

تعتم��د عىل اتص��االت ومعايري اقتصادية إس��رتاتيجية، 

إىل جانب اعتامدها عىل القوة العس��كرية، وهناك قوة 

موضوعي��ة، أي ما متتلكه الدولة فع��الً، وقوة ذاتية، أي 

ما يعتقد اآلخرون أن الدولة متتلكه، وهناك قوة خشنة 

وقوة ناعمة، فاألوىل تركز عىل اإلكراه، والثانية تركّز عىل 

االجتذاب، وتعترب القوة مس��ألة نسبية وليست مطلقة، 

فهي نس��بية مقارنًة بالقوة التي ميتلكها اآلخرون ومدى 

اس��تعداد الطرف املعني الس��تخدامها، وللقوة جوانب 

ملموس��ة وأخ��رى غ��ري ملموس��ة، فالقوة العس��كرية 

الضخمة جانب ملموس، ولكن اإلرادة الستخدامها هي 

جانب غري ملموس، والقوة تتس��م بالدينامية، فالدولة 

ميكن أن  تكس��ب القوة وميكن أن تخرسها، وميكن أن 

تكس��ب املصداقي��ة أو تخرسها، فيام يخص اس��تخدام 

القوة، فالقوة أيضاً مسألة سياقية أي تحدد وفق سياق 

معني، وإىل حد كبري، فإن الظروف هي التي تحدد مدى 

مالمئ��ة القوة واس��تخدامها، كام أن تحلي��ل املعلومات 

عندما نتحدث عن عنارص 

قوة الدولة وكيف يتم 

قراءتها ومقارنتها مع أدوات 

القوة وهذا مطلب أسايس  

عند قياس قدرة الدولة أي 

الربط بني العنارص واألدوات 

 Elements and Tools

مام يتطلب منا هنا العودة 

إىل الربط بني السياسة 

واإلسرتاتيجية والتخطيط 

والتفكري.

إعداد: د. صالح اليف 
املعايطة 
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التكامل احلقيقي 
بني عناصر القوة 

وأدوات القوة تخلق 
دولة قوية بكل 

املقاييس

وتقوميه��ا فيام يخ��ص الظ��روف اإلس��رتاتيجية للبيئة 

الس��ائدة قبل التطبيق الفعيل للسياس��ة واالس��رتاتيجة 

والقوة، ومرة ثانية، فإن الخرباء اإلسرتاتيجيون ومحرتفو 

األم��ن القومي واآلخري��ن، يجب أن ينظ��روا إىل القوة 

م��ن منظورات متعددة: منظور الطرف املعني نفس��ه، 

والخصوم، واآلخرين، والعامل الواقعي، واملصداقية.

عنارص القوة ومكوناتها
ميك��ن مقاربة ق��وة الدولة م��ن منظور عن��ارص القوة 

وأدواته��ا، حي��ث تتألف عن��ارص القوة م��ن محددات 

طبيعي��ة ومح��ددات اجتامعي��ة للق��وة، فاملح��ددات 

الطبيعية تصنف باعتبارها عوامل جغرافية، وس��كانية، 

وم��وارد طبيعي��ة، أم��ا املح��ددات االجتامعي��ة للقوة 

فتصن��ف باعتباره��ا عوام��ل اقتصادي��ة، وعس��كرية، 

وسياس��ية، وس��يكولوجية- اجتامعية، وعن��ارص القوة 

تقيس ق��درة دولة ما عىل فعل يشء م��ا وتقيس القوة 

الكامنة، وعنارص القوة هي أدوات ميكن تطبيقها وهي 

يف الوقت نفس��ه مقياس للقدرات، واألدوات »أي القوة 

القابلة لالستخدام« وهي اإلمكانيات الكامنة لالستطاعة 

الت��ي ت��م تحويلها إىل ق��درات، كام أن الق��وة الفعالة 

تساوي األدوات املناس��بة للظروف، يُضاف إليها فاعلية 

أجهزة الدولة وتكاملها وخصوصاً يف مجال إدارة األزمات 

والك��وارث »إدارة الدولة يف الحرب والس��لم«، ويضاف 

إليه��ا أيض��اً اإلرادة الوطنية والوالء واالنتامء ومتاس��ك 

النسيج االجتامعي »مكونات املجتمع«، والقوة الفعالة 

وفق الصورة التي تراها بها األطراف الفاعلة األخرى هي 

مقياس مهم جداً لقوة الدولة، ألنه كلام كربت الشخصية 

الوطني��ة للدولة كلام ك��ربت مصالحه��ا الوطنية وكلام 

ك��ربت مصالحها الوطنية احتاج��ت إىل قدرات وعنارص 

قوة وطنية أكر.

إن مكونات قوة الدولة متداخلة ومرتابطة وهي أكرب 

م��ن مجموع أجزائها الفردية، فالق��وة االقتصادية تنتج 

عن التكام��ل الناجح للموارد الطبيعية مع االس��تطاعة 

التي تخص الس��كان، والرغبة، والقدرة، واألسواق، لتولد 

مجتمعة الروة، وهي مس��تمدة م��ن تكامل املحددات 

األخ��رى للق��وة الطبيعية واالجتامعية منه��ا، ومن هنا 

ف��إن ال��روة الطبيعية توف��ر الفرصة لتحس��ني أحوال 

املجتم��ع، وبناء الجي��وش القوية وتزويده��ا بالجنود، 

ومامرس��ة النفوذ من خالل الدبلوماسية الفعالة، وقوة 

الدولة متعددة املس��تويات، وهذه املستويات متداخلة 

ومرتابطة، واإلنف��اق املفرط عىل الجيش ميكن أن يحرم 

املجتمع من الحي��اة الكرمية، ويف الوقت ذاته، فإن اليد 

الغليظة يف الدبلوماسية ميكن أن تخلق أعداء وخصوماً 

ج��دداً، والش��عب املرتف ميك��ن أن يفتق��ر إىل اإلرادة 

الوطني��ة الس��تخدام القوة، أم��ا القوة السياس��ية فهي 

مقي��اس ملدى مالءم��ة الحكومة وفاعليته��ا يف الداخل 

والخارج، وما طبيعة هذه الحكومات واملؤسسات؟ هل 

هي دميقراطية أم اس��تبدادية؟ ما م��دى جودة تلبيتها 

الحتياجات البالد، وه��ل تلبيتها بكفاءة عالية وفاعلية؟ 

وم��ا م��دى الدعم الذي تحظ��ى به؟ هل هن��اك إرادة 

ورغبة وطنية للعمل؟.

والق��وة السياس��ية أيض��اً مرتبط��ة بق��وة بالعنرص 

االجتامعي/ الس��يكولوجي للق��وة، ومتداخلة ومرتابطة 

 / االجتامعي��ة  الق��وة  أم��ا  األخ��رى،  العن��ارص  م��ع 

الس��يكولوجية فهي انعكاس ل��إرادة الوطنية، والروح 

املعنوية، والش��خصية الوطنية، واالندماج الثقايف، ومن 

هذه القوة االجتامعية / الس��يكولوجية تس��تمد الدولة 

تصميمها وخياراتها االسرتاتيجية املفضلة لتطبيق القوة، 

وقد تكمن بش��كل غري متس��او يف رشائ��ح مختلفة من 

الس��كان، والنخب السياس��ية التي قد متثل وقد ال متثل 

الطبيع��ة الحقيقي��ة لهذه القوة، وس��يكون لها تأثري يف 

البيئت��ني الداخلية والخارجية، فع��ىل الصعيد الداخيل، 

هي تش��كل نس��يج الدولة، وع��ىل الصعي��د الخارجي 

هي تح��دد معامل ص��ورة الدولة لآلخري��ن، إن اللمحة 

الجذابة عن القوة االجتامعية – السيكولوجية ميكن أن 

تس��تقطب دعم الناس، وميكن أن تولد الثقة، فهي بحد 

ذاته��ا أداة إعالمية للقوة، واإلع��الم جانب من جوانب 

الق��وة التي تتفوق ع��ىل جميع الجوان��ب االجتامعية 

املح��ددة، أم��ا القوة العس��كرية فهي مكون��ات كمية 

وأخ��رى كيفية، ويعترب إعداد املع��دات الفائقة التطور 

من الركائز األساس��ية للق��وة العس��كرية، ولكن القوة 

وال��روح املعنوية والتدري��ب واالنضباط له��ا أهميتها 

أيض��اً، والق��درات السياس��ية واإلس��رتاتيجية والعقيدة 

تتمخ��ض عن أدوات مهمة لنرش ه��ذه القوة، والعالقة 

بني الدبلوماسية والقوة العسكرية أمر معروف للجميع، 

ولكن العنرص العس��كري متداخل أيض��اً مع املحددات 

االجتامعية األخرى.

العالقة بني عنارص القوة وأدواتها
وهناك عالقات بني عن��ارص وأدوات قوة الدولة املعنية 

وعنارص وأدوات الدولة األخرى، وقوة دولة ما تؤس��س 

عىل ركائز داخلية، ولكن يف البيئة الخارجية نسبياً مقارنًة 

بقوة الدولة األخرى، وحس��ب سياق الظروف السائدة، 

وعىل سبيل املثال، ميكن أن يكون لدى الدولة احتياطات 

ضخمة من املوارد الطبيعية والصناعية، بحيث إذا متت 

إدارتها بشكل صحيح تستطيع أن تخلق قوة اقتصادية، 

وميكن توظيف الق��وة االقتصادية يف القوة السياس��ية 

والقوة العس��كرية، ولكن إذا كان��ت دولة ما تفتقر إىل 

الش��خصية أو اإلرادة لتطوي��ر واس��تخدام هذه املوارد 

والقوة يف موق��ف معني، فإن القوى الثالث السياس��ية 

العس��كرية واالقتصادي��ة ال تنف��ع يف يشء، أما أدوات 

القوة فهي الطرق التي تطبق بها املوارد املستخرجة من 

عنارص قوة الدول��ة، واألدوات وهي الكيفية التي تظهر 

العنارص نفس��ها بها يف االسرتاتيجية، وخري مثال لعنارص 

الق��وة وأدوات القوة نجده يف طبيعة جغرافية بريطانيا 

وطبيعة س��كانها حيث أدت طبيعة الجغرافيا وطبيعة 

الس��كان إىل بناء قوة بحرية »قوة اقتصادية«، وس��الح 

بحرية »قوة عس��كرية« بوصفه��ا أدوات للقوة، كام أن 

العالق��ة التكاملية ب��ني القوة البحرية وس��الح البحرية 

خلقت االمرباطورية الربيطانية إىل جانب الدبلوماس��ية 

التي تعترب أداة فعالة أخرى، وهذا هو التكامل الحقيقي 

بني عنارص القوة وأدوات القوة•

املصادر:

االسرتاتيجية ومحرتفو األمن القومي، تأليف هاري 

آر يارغر.

كيف متسك بزمام املبادرة، تاّليف روبرت غرين

دراسات ومطالعات شخصية.

ميكن مقاربة قوة 
الدولة من منظور 

عناصر القوة وأدواتها

إن مكونات قوة 
الدولة متداخلة 

ومرتابطة وهي أكرب 
من جمموع أجزائها 

الفردية
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 تعرف الحملة 

Expeditionary عىل أنها 

عملية عسكرية يتم تنفيذها 

بواسطة قوة مسلحة لتحقيق 

مهمة محددة يف دولة أجنبية، 

وتكون هذه الحملة ذات فرتة 

إنذار بسيطة،

وتختلف بشكل عام مهام 

الحمالت العسكرية بدرجة 

كبرية، فقد تكون بغرض تقديم 

املعونات اإلنسانية خالل 

الكوارث، أو إقامة ودعم 

السالم يف دولة أجنبية، أو الرد 

عىل عمل عدايئ تقوم به قوة 

أجنبية، أو حامية املواطنني 

املوجودين يف خارج الدولة، 

أو إسقاط حكومة دولة 

أجنبية من خالل هزمية قواتها 

املسلحة يف عمليات قتالية.

إعداد:
لواء د. 
علي حممد رجب
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فالحملة تعني استخدام القوة املسلحة يف مرسح األزمة 

أو ال��راع بعيداً عن قواعده��ا يف أرض الوطن، وهذه 

الق��وة قد تكون يف مواقع متقدم��ة أصالً، مثل الحملة 

العس��كرية التي قد تقوم بها قوة من مش��اة البحرية 

املتواجدة عىل ظهر السفن الربمائية والجاهزة للتدخل 

الفوري، أو قد يطلب منها التدخل من قواعدها األصلية 

يف الوطن وفقاً لتطور األوضاع.

وتتطل��ب عملي��ات الحمالت تواج��د قواعد أمامية 

يف ال��رب أو يف البح��ر أو يف كليهام، والت��ي ميكن للقوة 

العس��كرية التحرك منها إىل املكان املطلوب، وتتطلب 

هذه العمليات إمكانيات الدعم الالزمة لالستمرار حتى 

نهايته��ا، ولذلك فإن اللوجيس��تيات تعترب من العنارص 

املهمة يف نجاح الحملة العس��كرية، ويف بعض الحاالت 

ق��د تنفذ قوة الحمل��ة مهمتها بدون اس��تخدام فعيل 

للقوة، وذلك من خ��الل التواج��د امللح��وظ بالق��رب 

م��ن مرسح العملية، وه��ذا التأثري ال��رادع غري املبارش 

يعود إىل قوة الدول��ة الحقيقي��ة وإظهار اس��تعدادها 

وتصميمها لتنفيذ العملية.

وطبيعة الحمالت العس��كرية تستند إىل مبدأ تواجد 

القوة املس��لحة عىل أرض أجنبية إذا اقتضت الرضورة، 

وقد يتم ذلك يف ظل مقاومة مسلحة من الطرف اآلخر، 

وإذا كانت الحملة العس��كرية تعني التواجد املس��لح 

داخل دولة أجنبية، فهذا ال يعني أن أي تواجد مس��لح 

يعني وجود حملة عس��كرية، فوجود القوة العسكرية 

رشط أس��ايس للحملة، ولكنه لي��س كافياً لتنفيذ حملة، 

والعمليات التي ال تتضمن اس��تخداماً حقيقياً للقوة ال 

تعترب حمالت عس��كرية، وعىل سبيل املثال، كان تواجد 

القوات األمريكية عام 1990 يف الخليج العريب يف عملية 

"درع الصح��راء" مهمت��ه حامي��ة دول املنطقة من أي 

هجوم، وعندما تحققت هذه الحامية فإن عملية "درع 

الصح��راء" مه��دت لعملية "عاصفة الصح��راء" بغرض 

تحري��ر الكويت، ثم مهدت عملي��ة "عاصفة الصحراء" 

بدورها لعملية إنسانية تقدم العون واملساندة للجهات 

املترضرة .

كلما كان انتقال 
القوة أسرع إىل 

مسرح األزمة كلما 
أمكن نشرها بسرعة 

للسيطرة على 
املوقف
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ولي��س من الرضورة أن تكون ق��وة الحملة قوة برية 

مقاتلة يف األس��اس، وحتى يف املهام اإلنس��انية، فإن قوة 

الحمل��ة قد تتضمن قوة بري��ة إذا كانت مهمتها األوىل 

هي تحقيق األمن، وقد تتكون قوة الحملة من وحدات 

محمول��ة ج��واً لتنفيذ مهام خارج نط��اق مكان هبوط 

الطائرات، ويف هذه الحالة يكفي وجود قوة برية صغرية 

مرافقة للحامي��ة، وتختلف قوة الحملة بدرجة كبرية يف 

الحجم والتكوي��ن، فقوة الحملة األمريكية - مثالً- التي 

حارب��ت يف الحرب العاملية األوىل، ش��ملت نحو مليوين 

مقاتل يف 42 فرقة مش��اة، باإلضافة إىل وحدات الدعم، 

وقوة املهام الخاصة التي نفذت عملية إخالء الس��فارة 

األمريكية يف مقديش��يو بالصومال ع��ام 1991، تكونت 

من رسب من الطائرات العمودية، وأقل من رسية مشاة 

تم ابرارها عىل سفينتني برمائيتني.

وتختل��ف عملي��ات الحملة بدرجة كب��رية يف نطاق 

املهم��ة، التي ترتاوح من مهمة قتالية بالكامل إىل مهمة 

غري قتالي��ة، فعملي��ة "عاصفة الصح��راء" كانت مبثابة 

عملية هجومية شاملة لهزمية القوات العراقية بهجامت 

جوية وقوات برية ميكانيكية، وذلك بعد عملية حش��د 

للقوات واإلمدادات، أما قوة حملة مش��اة البحرية رقم 

22 الت��ي نفذت عملي��ة إخالء أكرث من 2100 ش��خصاً 

يف ليبريي��ا يف أبريل 1996، فق��د كانت عملية محدودة 

للغاية.

طبيعة الحملة العسكرية
الحملة تعني ضمنياً، أن العملية تستغرق مدة محددة 

لتنفي��ذ املهم��ة يت��م بعدها االنس��حاب م��ن األرايض 

األجنبية، فق��وة الحملة األمريكي��ة يف ربيع عام 1918 

س��اعدت يف صد الهجوم األملاين يف فرنس��ا، ثم شاركت 

يف أعامل القتال املس��تمرة حتى نهاي��ة الحرب العاملية 

األوىل، ث��م عادت إىل الوالي��ات املتحدة. وعىل النقيض، 

فإن عملية إخالء الس��فارة األمريكية يف مقديش��يو عام 

1991، كان��ت مدته��ا أقر بكثري، فمنذ طلب الس��فري 

األمري��ي مس��اعدة عس��كرية وحتى هب��وط من تم 

اخالؤهم من األمريكيني، فإن هذه العملية اس��تغرقت 

عرشة أي��ام، بالرغم من أن عملية اإلخ��الء الفعيل منذ 

هبوط أول عمودية يف مقديشيو وحتى إقالع آخر طائرة 

من املطار وانس��حاب قوة التأمني اس��تغرقت 24 ساعة 

فقط.

والعملي��ة الت��ي تتضمن تواجداً دامئ��اً أو غري محدد 

وتعمل مبساعدة تنظيم موجود وبنية تحتية يف األرايض 

األجنبي��ة، مث��ل الق��وات األمريكية يف أوروب��ا واليابان 

وكوريا الجنوبية، فإن هذه العملية ال تسمى حملة.

والحملة تعني أيضاً العمل يف ظروف قاسية، وبدعم 

غري كاف، وهذا ال يعني أن قوة الحملة تكون بالرضورة 

صغ��رية أو يكون تجهيزها بس��يطاً، ولك��ن تعني أن ال 

تكون أكرب أو أكرث تجهيزاً مام يلزم لغرض تحقيق املهمة، 

فاإلمدادات والتجهيزات والبنية التحتية تكون محدودة 

لالحتياجات الرضورية للعملية، إن تنفيذ حملة عمليات 

يتطلب استعداداً دامئاً للذهاب إىل مرسح العملية وراء 

البح��ار يف ظروف قاس��ية، مع أخذ كل م��ا يلزم لتنفيذ 

املهمة، وهناك أس��اليب مختلفة لتنفيذ الحملة، وتقدم 

مختلف أفرع القوات املس��لحة قدرات متنوعة ولكنها 

متكامل��ة وذلك لتوفري الدع��م الكايف لتنفي��ذ الحملة، 

وعموماً، فإن قوة الحمل��ة البحرية تكون مكتفية ذاتياً 

ومتمرك��زة يف البح��ر، وجاهزة لالنط��الق الرسيع فوراً، 

والق��وات املتمركزة براً، من ناحي��ة أخرى، تتطلب مدة 

أطول لالستعداد وتجهيز املتطلبات اللوجيستية الالزمة، 

وبينام تتضم��ن كل أفرع القوات املس��لحة قوة حملة 

جاهزة لش��ن عملية عسكرية فإن مشاة البحرية تكون 

هي األكرث جاهزية واستعداداً ملثل هذه العمليات.

أسباب شن الحمالت
قد يتطلب تحقيق بعض األهداف السياسية شن حملة 

عس��كرية يقوم بها األس��طول لتدمري أه��داف محددة 

باس��تخدام عملي��ات القصف بعيدة املدى، وقد تش��ن 

الحملة لردع األعداء املحتمل��ني أو إجبارهم عىل تغيري 

مواقفه��م بع��د تهديدهم بالعق��اب، وهن��اك العديد 

من األهداف السياس��ية أو املهام العس��كرية التي يتم 

تحقيقها فقط من خالل تواجد قوة عسكرية عىل أراٍض 

أجنبية، ويف حاالت عديدة، ال تتحقق األهداف السياسية 

بالتدمري الش��امل، ولهذا، فإن هناك عدة أس��باب لشن 

الحملة العسكرية، ومنها:

- تأكي��د االلتزام باألهداف السياس��ية التي تم تحقيقها 

بوسائل أخرى، مثل الوسائل الدبلوماسية، كام يحدث يف 

اتفاقيات وقف إطالق النار، أو االلتزام بإجراء انتخابات 

حرة، مثالً.

- الس��يطرة ع��ىل أه��داف اس��رتاتيجية، مث��ل املواىنء 

واملط��ارات أو مصادر الطاقة، لتأمينها، أو الس��تخدامها 

ألعامل مستقبلية، مثل استقدام قوات جديدة.

- السيطرة عىل املناطق املأهولة بالسكان.

- إثبات التواجد امللحوظ لفض النزاعات السياسية.

- دعم عمليات االس��تقرار وف��رض النظام وردع القامئني 

بأعامل الفوىض والشغب واإلخالل بالنظام.

- حامية مواطني الدولة يف الخارج.

- الفص��ل بني الجامع��ات املقاتل��ة واملدني��ني، خاصة 

عندم��ا تتواجد الق��وات املقاتلة املعادي��ة بني املدنيني 

النقل الجوي أرسع وسيلة لنرش القوات
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وتستخدمهم كدروع برشية.

- تقديم أعامل اإلغاثة يف حالة الكوارث.

خطوات تنفيذ الحملة العسكرية
تبدأ جميع الحمالت العس��كرية بالتخطيط واالستعداد 

لالنتش��ار، حيث يتأك��د القادة من وص��ول القوات إىل 

األماك��ن املح��ددة يف تسلس��ل منطق��ي، ويف الوق��ت 

املناس��ب، وبالتجهي��زات والق��درات الالزم��ة لتحقيق 

املهم��ة، وتب��دأ بع��د ذل��ك عملي��ة تحري��ك القوات 

والتجهي��زات ومتطلبات الدعم إىل مرسح العمليات، أو 

إىل منطقة أخرى، وفقاً للخطة، ويعترب النقل الجوي هو 

أرسع وسيلة لنرش القوات بالرغم من أنه يتطلب وجود 

أرايض هبوط مناس��بة يف مرسح تنفيذ الحملة، وأرسع 

طريقة لنقل قوات كبرية ه��و النقل البحري، ويف نفس 

الوقت، تس��تفيد الق��وات البحرية م��ن مميزات النقل 

الجوي والنقل البحري، فقوات املقدمة األولية األمريكية 

يف عملي��ة "عاصفة الصحراء" اس��تخدمت النقل الجوي 

للواء األول واللواء الس��ابع، بالرغم من نقل التجهيزات 

بواسطة س��فن القوات البحرية، ويف النهاية كان قد تم 

نقل حواىل 90 % من القوات األمريكية بحراً.

أن الرسع��ة التي يتم بها نق��ل قوة الحملة إىل مكان 

األزم��ة تعترب عامالً هاماً للغاي��ة لتحقيق املهمة، فكلام 

كان انتق��ال القوة أرسع إىل م��رسح األزمة كلام أمكن 

نرشه��ا برسعة للس��يطرة عىل املوق��ف، وبالتايل، يزيد 

ذل��ك من احتامالت نجاح الحمل��ة يف تنفيذ املهمة، مع 

أقل خسائر وتكاليف، واملهم هنا ليس هو الرسعة التي 

تنترش به��ا القوات الت��ي متثل مقدم��ة الحملة ولكنها 

الرسع��ة التي ميكن بها نرش قوات ميكنها االس��تدامة يف 

مواقعها ملدة طويلة، وهكذا، يتم نرش قوة الحملة عىل 

مراحل وفقاً لخطة القادة.

وتتحرك قوة املقدمة أوالً كرد فعل لألزمة، يليها قوة 

أخرى، وغالباً يكون تحرك القوات الثقيلة أبطأ، وتحقق 

قوات مشاة البحرية رسعة انتشار أكرب من خالل تواجد 

هذه القوات يف الس��فن ويف مواقع أخرى خارج الدولة، 

وكذل��ك من خالل نقلها ج��واً ونقل بعض اإلمدادات يف 

السفن وتواجد البعض اآلخر يف القواعد يف الخارج.

والعديد من  قوات الحمالت ال ميكنها تنفيذ االنتشار 

األويل بالقوة العسكرية يف األرايض األجنبية، بالرغم من 

أن القوة الربمائية ميكنها ذلك، وخالل هذه الفرتة األولية 

تكون قوة الحملة معرضة لخطر كبري، ولهذا فان إدخال 

القوة بكاملها إىل مرسح العمليات عملية معقدة، ويتم 

نقل القوات أساساً بحراً أو جواً، بالرغم من أنه يف بعض 

الحاالت يتم نقل القوات براً من قاعدة يف دولة مجاورة.

وتاريخياً، فإن احتالل ق��وة الحملة ملواقعها يتطلب 

إقامة قاعدة عىل الشاطىء يتم العمل من خاللها، ولكن 

هذا ليس رضورياً إذا كان��ت قوة الحملة ميكنها العمل 

من قاعدة يف البحر، ويف املرحلة األوىل لالنتش��ار يجب 

وجود نقطة ارتكاز، مثل مطار جوي أو منطقة إس��قاط 

مناس��بة، وأصعب عمليات االنتشار األوىل هي التي تتم 

بالقوة ألنها تتطلب اس��تخدام الق��وة يف أراٍض أجنبية، 

ولذل��ك تعم��د معظم الحمالت إىل البح��ث عن أماكن 

دخ��ول إىل م��رسح العمليات ب��دون اس��تخدام القوة؛ 

ونظ��راً ألن هناك احتامل حدوث مواجهات عدائية وأن 

مس��توى هذه العدائيات قد يتغري، فإن الحملة تحتاج 

إىل أن تكون قوتها الطليعية مس��تعدة الستخدام القوة 

ومجهزة لذلك.

وباس��تثناء بعض الحمالت قصرية املدة وذات املهمة 

الضيقة جداً، مثل عمليات اإلخالء بدون قتال، أو ش��ن 

غارة تأديبية، فإن قوات املقدمة للحملة ال تكون كافية 

الحتالل مواقعها وتنفيذ املهمة، وغالباً ما يتم دفع قوات 

أخرى بينام تقوم قوة املقدمة بتجهيز مرسح العمليات 

للخط��وة التالية والتي قد تكون - مث��الً- احتالل مطار 

أو مين��اء لتس��هيل تأمني دخول باقي الق��وات، وإقامة 

التجهيزات الالزمة للدعم اللوجيستي، ويف حالة األزمات 

واالنفصال، ف��إن املهمة األوىل لق��وة الحملة قد تكون 

إعادة االستقرار والنظام، ويف حالة الحرب املفتوحة فإن 

املهم��ة األوىل ق��د تكون احتالل منطق��ة تصلح لتمركز 

القوات القادمة، أو احتالل منطقة حاكمة لشن عمليات 

عسكرية. 

ويتم بعد ذلك القي��ام بالعمليات املؤثرة التي يجب 

تنفيذها لتحقيق الهدف السيايس أو مبعنى آخر لتحقيق 

املهم��ة، ويف حالة الكوارث، فإن ه��ذا يتضمن عمليات 

اإلغاث��ة، ويف حالة االنفصال يتضمن تحقيق الس��الم أو 

ضامن��ه حت��ى ميكن للحكوم��ة املحلية الس��يطرة عىل 

املوقف، ويف حالة الراع فإن ذلك يتضمن هزمية قوات 

العدو عس��كرياً، ويف عملي��ة "اس��تعادة الدميقراطية" 

Operation Restore Democracy يف هايت��ي ع��ام 

1995-1994  -ع��ىل س��بيل املث��ال- كان��ت العمليات 

املؤثرة ه��ي تلك التي متت لتمك��ني الحكومة املنتخبة 

دميقراطياً وتأمني االنتقال السلمي للسلطة. 

وتش��ارك القوات البحري��ة ومش��اة البحرية يف قوة 

الحملة املش��رتكة لتنفيذ مهمة يف أرايض أجنبية، وذلك 

بنقل القوات إىل الش��واطىء من البح��ر إلقامة قاعدة 

إن��زال عىل الش��اطىء متهيداً لتنفيذ املهمة، وتس��تفيد 

الحملة البحري��ة من قدرات كل من س��الحي البحرية 

ومش��اة البحري��ة، واملتمثل��ة يف الطائ��رات الهجومية 

وصواري��خ "ك��روز" الت��ي تطلق م��ن البح��ر ومصادر 

الحمالت وخط سيرها وتقييمها

تشمل جميع العمليات العسكرية املراحل التالية:
البداية:فكرة واضحة عن الحملة العسكرية وأهدافها 

السياسية أواالقتصادية أو االجتامعية أو البيئية.
التخطيط: تق��وم بالتخطيط هيئ��ة األركان العامة، 
فتضع األهداف، والوق��ت، ونطاق الحملة والتكلفة 

العامة.
التنفيذ: تقوم هيئة األركان بتنسيق القوات واملوارد 

اللوجستية والعمليات القتالية.
التحكم: تق��وم هيئة األركان برصد التقدم املحرز يف 

أية حملة ومقارنتها بالخطة األساسية.
الخت��ام: قبول أو رفض نتائج الحملة من قبل هيكل 

القيادة.
أما تقييم الحملة فيعتمد عىل أسس أهمها:

مدى تحقي��ق الغايات واأله��داف املخطط لها من 
خالل العمليات القتالية وغري القتالية.

تحديد خسائرالقوات العس��كرية املتحاربة يف إطار 
املوارد املخطط لها.

تقييم نجاح أو فشل الحملة.   القوة الربية تعتمد ضمن مهامها تحقيق مبدأ األمن
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النريان التي تطلق من السفن، والقوات الخاصة، وتوفر 

القوات البحرية قدرات مهاجمة األهداف عىل اليابسة، 

واإلنزال ودعم قوة الحملة عىل الش��واطىء. وتستخدم 

مشاة البحرية القوات الهجومية الربية وطريان البحرية 

وعنارص اللوجيس��تيات التي ميكنه��ا العمل من الرب أو 

البح��ر، وإضاف��ة إىل إس��قاط القوات عىل الش��اطىء، 

ف��إن طريان مش��اة البحرية الذي ينطل��ق من حامالت 

الطائرات والس��فن الربمائية ميكنه قصف األهداف عىل 

الشواطىء. 

والقوات البحرية الت��ي تعمل يف املياه الدولية تقلل 

من املشاكل السياسية، فعمل القوات البحرية من البحر 

ميكنه��ا من التواجد يف أي مكان دون الحاجة إىل قواعد 

برية قد تثري مش��اكل داخل بعض الدول، إضافة إىل أن 

القواع��د الربية تكون ملزمة لطرفيه��ا باتفاقيات وقيود 

عىل استخدامها.

وألن كل الحمالت العسكرية وقتية، فإن كلها تتطلب 

استعادة القوات إىل أماكنها األصلية، ولذلك، يجب وضع 

ذلك يف االعتبار عند التخطيط لشن الحملة وعند تنفيذ 

العمليات، فعملية إجالء قوات الحملة ليس��ت ببساطة 

االنس��حاب التكتيي، ألن عىل قوة الحملة الحفاظ عىل 

الوضع الس��يايس املطلوب، وإذا كانت األوضاع مستقرة 

لدرجة متكن الحكومة املحلية من الس��يطرة الس��لمية 

ع��ىل املوق��ف، فإن��ه ميكن لق��وة الحملة االنس��حاب 

بالكام��ل، ويف أغلب األحوال، يتم إح��الل قوة الحملة 

بقوة ذات تواجد ملدة أطول، س��واء كانت قوة احتالل، 

أو قوة مراقبة، أو قوة تنتمى إىل هيئة غري عسكرية.

نرش قوة الحملة
يف ع��ر االضطراب��ات واألزمات رسيع��ة التطور تظهر 

أهمية نق��ل القوة العس��كرية لتنفي��ذ مهمة محددة 

مبجرد إخطاره��ا باملهمة، وتعترب رسع��ة االنتقال عامالً 

مهامً خاصة يف املراح��ل األوىل من تطور األزمة، ويبقى 

البحر هو الوسيلة األفضل لنرش قوات مسلحة كبرية إىل 

مس��ارح عمليات بعيدة، مع إمكاني��ة نقلها برسعة إىل 

مس��ارح عمليات أخرى، إضافة إىل أن التمركز يف البحر 

يعترب آمناً لتواجد قوة حملة بصفة دامئة، ونظراً للمدى 

الذي يصل إليه طريان البحرية فإن أماكن قليلة يف العامل 

هي التي ال ميكن لقوة حامالت الطائرات الوصول إليها، 

وبالنسبة للدولة التي متتلك السيادة البحرية فإن البحر 

يصب��ح طريقها لنقل القوة العس��كرية إىل أي مكان يف 

العامل.

إن عملي��ة اإلب��رار البحري يف مواجه��ة قوة منظمة 

ومدربة رمب��ا تكون من األمور الصعب��ة يف عملية نقل 

الحمل��ة، وكل قوات مش��اة البحرية منظم��ة ومدربة 

ومجهزة لالنتشار يف الخارج، والعمل من السفن، وكذلك 

البقاء عليها، ونقل القوة من البحر إىل الشاطىء.

خفة الحركة العملياتية
خف��ة الحركة العملياتية Operational Mobility هي 

قدرة الق��وات العس��كرية عىل التحرك م��ن مكان إىل 

آخر يف نفس م��رسح العمليات لتنفي��ذ املهمة، وبينام 

 Strategic Mobility متثل خف��ة الحركة االس��رتاتيجية

الق��درة عىل التحرك من مرسح عمليات إىل آخر، ومتثل 

الخف��ة الحركة التكتيكي��ة Tactical Mobility القدرة 

ع��ىل الحركة أثناء القتال، فإن خف��ة الحركة العملياتية 

متث��ل الق��درة عىل الحرك��ة أثن��اء االش��تباكات لتنفيذ 

الحملة، واملواءم��ة Adaptability تعن��ي القدرة عىل 

تغيري التكتيك واألس��اليب والتنظيم وغريها يف مواجهة 

املواق��ف املتغرية. ففي ظل ظروف ع��دم التأكد تعترب 

القدرة عىل املواءمة صفة مميزة لقوة الحملة، فبمقدار 

الرسعة التي يت��واءم بها التنظيم م��ع املتغريات تكون 

كف��اءة الحملة، وقد تتطلب عملية املواءمة تنفيذ مهام 

غري مخططة أو غري متوقعة.

وتحقق مشاة البحرية خفة الحركة العملياتية بعدة 

طرق: بواس��طة املركب��ات الربمائية، وطائ��رات الدعم 

الهجومية، ومركبات اإلنزال، ومركبات االقتحام الربمائية، 

واملركب��ات املدرع��ة الخفيفة، ويف ح��االت عديدة فإن 

القوات املحمولة عىل س��فن برمائية تتمتع بخفة حركة 

عملياتية أفضل من القوات املعادية التي تتحرك براً عىل 

الشاطىء، خاصة إذا كانت القوات املتحركة براً يف دول 

نامية، حيث ال تكون الط��رق مؤهلة لتحركات القوات 

امليكانيكية الكبرية، ويف هذه الحالة يكون البحر طريقاً 

للم��رور بدالً من أن يكون عائقاً للتحركات، وتس��تطيع 

القوات الربمائي��ة اإلنزال يف املكان والوقت املناس��بني، 

حيث تكون قوات الخصم أكرث تعرضاً.

الدعم املستمر
عمليات الحمالت العس��كرية ليس��ت فقط مجرد نقل 

قوات عس��كرية بل دعم هذه القوات بصفة مس��تمرة 

طوال فرتة الحملة، بحيث تحافظ القوة عىل املس��توى 

املطل��وب للعملي��ات لتحقي��ق املهم��ة، ويتوقف هذا 

عىل مس��توى القوات واإلمدادات الالزمة، ويعترب ذلك 

عامالً هاماً، خاصة عندما تش��ن الحملة يف أرايض الدول 

النامي��ة، حيث ال تتواجد البني��ة التحتية الالزمة لدعم 

قوات الحملة املتقدمة تكنولوجيا، وقد تحتاج العمليات 

إىل إنشاء قواعد أمامية، برية أو بحرية، أو مزيجاً منهام، 

بالقرب من م��رسح العمليات، والقواعد البحرية تكون 

جاهزة لإلنش��اء فوراً عندما تنرش قوة الحملة، وتعتمد 

ه��ذه القواعد عىل عدد وق��درات الس��فن والقدرات 

التكنولوجية للتحميل والتفريغ والنقل من الس��فن إىل 

الشاطىء، بينام تحتاج القواعد الربية إىل وقت ومجهود 

أكرب إلنشائها•

املصادر:

www.globalsecurity.org

http://en.wikipedia.org

www.cefresearch.com

اإلبرار البحري من األمور الصعبة يف عملية نقل الحملة

عمليات احلمالت 
العسكرية ليست 
فقط جمرد نقل 

قوات عسكرية بل 
دعم هذه القوات 
بصفة مستمرة 

طوال فرتة احلملة
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حمددات العالقة مع إيران

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

ما من ش��ك أن العالقة اإلماراتية اإليرانية هي أكرث العالقات الدولية الش��ائكة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف 

عامل اليوم، وذلك ألنها تش��مل معظم أبعاد التعقيدات الت��ي ميكن أن تجدها يف عالقات الدول؛ مع ذلك نجحت 

الدول��ة يف إبقاء عالقتها مع إيران عىل درجة من االس��تقرار بعيداً ع��ن التوترات األمنية، هذه العالقة مل تأت من 

ف��راغ، ب��ل جاءت نتيجة وجود مجموعة من املحددات التي أثرت يف توجه اإلمارات يف عالقتها بإيران والتي ميكن 

أن نجملها تباعاً. 

أوالً املح��دد الجغرايف واملتمثل يف مش��اركة إيران دولة اإلمارات يف منطق��ة الوجود الجغرايف باعتبارهام دولتني 

جارتني، وستبقى كذلك بحكم الجغرافيا إىل ما يشاء الله، لذلك فإن التعامل اإلمارايت مع إيران يأيت يف إطار احرتام 

الجار لجاره من خالل عدم السعي لتدخلها يف الشأن اإليراين أو محاولة اإلرضار بها أو إثارتها؛ كام أن هذا املحدد 

س��اعد عىل تقوية العالقات بني الطرفني من خالل التبادل البرشي حيث فتحت اإلمارات أبوابها لإليرانيني للعمل 

والعيش فيها، ثانياً املحدد الديني واملتمثل يف اإلسالم حيث أن اإلمارات تنظر دامئاً إليران كدولة مسلمة، وبالتايل 

تتعامل معها من منطلق تعامل األخ املسلم مع أخوه املسلم بغض النظر عن مذهبه الديني.

ثالث��اً املح��دد االقتصادي واملتمثل يف العالقات االقتصادية الكبرية التي تربط اإلمارات بإيران من حيث التجارة 

واالس��تثامر، فدولة اإلمارات ظلت دامئاً تقدر العالق��ات االقتصادية القامئة مع إيران وذلك منذ زمن ليس بقصري 

عندما فتحت أبوابها للتجار اإليرانيني للعمل فيها بعد أن ضاقت بهم السبل يف إيران نتيجة لعوامل مختلفة، كام 

أن اإلمارات برزت مع فرض املجتمع الدويل والس��يام الواليات املتحدة لعقوبات اقتصادية عىل إيران بعد الثورة 

اإلسالمية كنقطة التقاء تجاري للبضائع اإليرانية املتجهة للعامل، والعاملية املتجهة إليران من خالل ما يعرف بتجارة 

إع��ادة التصدي��ر، حتى غدت إيران ثاين أكرب جهة لتج��ارة إعادة التصدير اإلماراتية للع��امل بعد الهند، وأصبحت 

اإلم��ارات إليران أحد أهم الجهات التي تس��تورد منه��ا وارداتها، باإلضافة إىل ذلك مثلت السياس��ات االنفتاحية 

االقتصادية لدولة اإلمارات متنفس��اً لرأس املال اإليراين لالستثامر يف الخارج، ويف خضم هذه العالقات االقتصادية 

املتطورة تأسست مجموعة من املنظامت املعنية بتطوير العالقات االقتصادية بني البلدين.

رابعاً املحدد السيايس، وهو املحدد األكرث تعقيداً حيث أنه يشمل تحت بوتقته مجموعة من الجوانب السياسية 

املؤثرة عىل العالقة بني البلدين، فهناك جانب القيادة السياس��ية التي دامئاً ما حرصت عىل عالقات طيبة مع إيران 

ومد يد التعاون لتجاوز كل الخالفات، وهناك قضية الجزر اإلماراتية الثالث املحتلة من قبل إيران منذ 1971 والتي 

مازالت تثري اإلش��كاالت يف العالق��ة القامئة بني البلدين نتيجة لعدم االتفاق حولها ولغي��اب الحوار الجدي أو النية 

الصادقة نحو بلورة حل سلمي لهذا الخالف، وهناك جانب الربنامج النووي اإليراين املثري للجدل والذي تحاول إيران 

بلورت��ه خارج نطاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يثري مخاوف دولة اإلمارات من ونوايا إيران 

يف امتالك الس��الح النووي املهدد ألمن واس��تقرار املنطقة من الجوانب السياسية، والبيئية، واألمنية، وهناك جانب 

العالقة مع الواليات املتحدة األمريكية حيث أن العالقة اإلس��رتاتيجية القامئة بني دولة اإلمارات والواليات املتحدة 

تث��ري غضب اإليرانيني الذين يؤكدون موقفهم الداعي لرضورة خ��روج الواليات املتحدة من املنطقة، وهناك جانب 

العقوبات الدولية التي تفرض عىل إيران بس��بب عدم تعاونها مع املجتمع الدويل يف بعض القضايا التي تهم األمن 

واالس��تقرار الدوليني، والت��ي ال تجد اإلمارات خياراً آخر س��وى االلتزام بها باعتبارها عقوب��ات دولية يلزم الجميع 

إتباعها، وهو ما قد يؤثر عىل عالقة اإلمارات بإيران من الجوانب السياس��ية واالقتصادية وقد تكون األمنية يف بعض 

الح��االت عن طريق التهديدات التي يرس��لها بعض املس��ؤولني اإليرانيني حول موضوع الت��زام اإلمارات بالعقوبات 

الدولي��ة، وهناك بالطبع جانب التوغل اإليراين يف ش��ؤون املنطقة والس��يام املنطقة الخليجي��ة والذي يثري مخاوف 

اإلمارات من زعزعة أمن املنطقة بداعي إثارة الفنت الطائفية سواء كان ذلك يف العراق أو البحرين أو اليمن، وبالتايل 

فإن عالقة اإلمارات بإيران ال يحركها محدد واحد أو جانب واحد بل تؤثر فيها محددات متعددة•
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القواعد البحرية بديل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البنى التحتية على اليابسة
إحدى تكتيكات احلرب الربمائية للقرن احلادي والعشرين

القواعد البحرية هي 

القدرات  البحرية املتمركزة 

يف املياه بعيداً عن اليابسة، 

والتي من خاللها ميكن 

للقادة تنفيذ املهام لشن 

الحمالت العسكرية يف 

ما وراء البحار بدالً من 

االعتامد عىل البنى التحتية 
عىل اليابسة. 

إعداد:
 د. شريف علي حممد

يتمرك��ز يف ه��ذه القواع��د كل ما يلزم الق��وات خالل 

الحم��الت العس��كرية التي تقع عىل مس��افات بعيدة 

جداً من أماكن اإلمداد اللوجيس��تي التقليدية، وتحقق 

هذه القواعد الهدف الرئييس من االسرتاتيجية البحرية 

وهو تأمني حرية استخدام البحار مبا يساعد الدولة عىل 

بلوغ أهدافها البعيدة أو النهائية مع حرمان الخصم يف 

الوقت نفسه من هذا الحق، وهذا يتطلب أنظمة قتال 

عالية القدرة مع تحضري اإلس��ناد لدعمها، وتطوير قدرة 

االنفتاح وإعادة التنظيم وإمداد القوات من البحر دون 

اللجوء لبناء قواعد اإلمداد عىل اليابس��ة، حتى تتمكن 

القوات املشرتكة يف الحملة العسكرية من فرض السيادة 

عىل س��احة القتال، بحراً وجواً، خالل الرصاع، ويف نفس 

الوقت، توفري الحامية واإلس��ناد والقدرة عىل البقاء يف 

م��رح العمليات، وه��ذه القدرات توف��ر القدرة عىل 

املناورة، وتسهل عمليات الدخول والخروج من املياه.

وتاريخي��اً، وقبل الحرب العاملية الثانية، تركزت مهام 

مش��اة البحرية أساساً عىل اليابس��ة، ولكن بعد أن يتم 

إنزالها من الس��فن الربمائية، وعىل م��دى عقود كانت 

البحرية تناور لتتجنب اإلنزال عىل اليابس��ة، ولتحقيق 

ذلك كان عليها أن متتلك القدرات التي متكنها من ش��ن 

العمليات من مس��افة بعيدة عن اليابس��ة، وأن متتلك 

أيض��اً القوات الكافي��ة للحرب، م��ع إمكانية املحافظة 

ع��ىل هذه الق��وات، والقدرة ع��ىل س��حبها وإعادتها. 

وحتى سنوات قليلة ماضية، تركزت واجبات البحريات 

عىل العمليات يف املي��اه العميقة والحرب البحرية، أما 

اليوم فاملهام املشرتكة باتت املنحى الجديد للبحريات، 

وصارت اإلمدادات التي يت��م توفريها للقوات البحرية 

متثل أهم عنارص دعم القوات التي تنفتح لألمام وتظل 

لفرتات طويلة يف مرح العمليات.

وميك��ن الق��ول أن مفه��وم القواع��د البحرية يعود 

تاريخه إىل الحرب العاملية الثانية عندما شنت الواليات 

املتح��دة حملته��ا يف غرب املحيط اله��ادئ، ولهذا فإن 

مفهوم القواع��د البحرية ليس جدي��داً، ولكن الجديد 

هنا هو أن تتم جميع عمليات إسناد القوات من البحر 

مبا يف ذلك الدعم اللوجيس��تي، ثم إع��ادة القوات من 

اليابس��ة إىل البحر بعد انته��اء العمليات، وهذا التحرر 

من عدم االعتامد عىل اليابس��ة يوف��ر قدرات جديدة، 

خاص��ة إذا كان عدد القوات كب��رياً ويحتاج إىل موانئ 

كبرية وأراض واس��عة لهبوط الطائرات ومراكز اإلمداد، 

ألنه، عىل العكس، سيتوفر كل ذلك يف البحر.
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القواعد البحرية بديل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البنى التحتية على اليابسة
إحدى تكتيكات احلرب الربمائية للقرن احلادي والعشرين
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توفر القواعد 
الدعم اللوجستي 

وعمليات إسناد 
القوات من البحر 

تسهل القواعد 
البحرية القدرة 
على املناورة 

وعمليات الدخول 
واخلروج من 

املياه

وكان أق��وى مث��ال للقاع��دة البحرية ه��ي القاعدة 

 Mobile Offshore Base: املتحركة بعيداً عن الشاطئ

MOB التي عرض مفهومها يف تس��عينات القرن املايض، 

كرصيف عائم يتمركز يف أي مكان يف العامل، ويتعامل مع 

أنواع مختلفة من الطائرات والسفن، وكان، نظرياً مبثابة 

قاع��دة يف البحر، وهو ما ميثل فك��راً ثورياً، ومن أمثلة 

تطبيق��ات مفهوم القواع��د البحرية م��ا متثل يف مئات 

الس��فن بالقرب من الشاطئ الرتيك وحول شامل الخليج 

العريب قبل بداية عملي��ات "الحرية الدامئة يف العراق"، 

وهذه العمليات الربمائي��ة كانت أكرث من مجرد قصف 

اليابسة من البحر.

ملاذا القواعد البحرية؟
كان هن��اك دافع��ان أساس��يان لطرح مفه��وم القواعد 

البحرية، وكالهام مرتبط بالقدرات امللموس��ة للواليات 

املتحدة الس��تعراض قوتها يف القرن الحادي والعرشين، 

أما الدافع األول فهو س��يايس، حي��ث أنه بنهاية الحرب 

الباردة رك��زت الواليات املتحدة ع��ىل أن تجعل قواتها 

الهجومية يف ش��كل حمالت، مبعنى أنه يف حالة الرصاع 

تنطل��ق ه��ذه القوات من الق��ارة األمريكي��ة بدالً من 

االنطالق من قواعد أجنبية، وذلك بهدف تقليل التزامات 

الواليات املتحدة تج��اه قواعدها يف ما وراء البحار، ويف 

نفس الوق��ت فإنها تتحرر من مت��رد حلفائها- يف بعض 

الظروف- عند حدوث األزمات، وكل ذلك يهدف إىل أن 

تصبح الواليات املتحدة مثل حاملة الطائرات غري القابلة 

للغرق، والتي تس��تطيع اختيار الزمان واملكان املناسبني 

لتنفيذ عملياتها.

وميك��ن الق��ول أن القواع��د البحرية متثل مقياس��اً 

ملحوظاً للسياسة الخارجية األمريكية بعد حقبة الحرب 

الب��اردة، فمع الرغب��ة يف البعد عن القواع��د يف الدول 

األجنبي��ة والحليف��ة فانها كانت مالمئ��ة لتحقيق رغبة 

إدارة كلينتون يف نرش القوات األمريكية وراء البحار، ويف 

نفس الوقت تحقق رغبة إدارة بوش يف تنفيذ السياس��ة 

األحادية الت��ي تقلل االرتباط مع الحلف��اء، فهي بذلك 

سايرت اإلس��رتاتيجية األمريكية عىل مدى ما يقرب من 

15 عاماً، حتى قبل أن تكتمل صياغتها.

أما الدافع الث��اين لطرح مفهوم القواعد البحرية فهو 

تكتييك، فبالرغم من وجود دول كثرية يف ما وراء البحار 

تود اس��تضافة الق��وات األمريكي��ة إال أن معظم هذه 

الدول ليس لديها التس��هيالت الكافية الستضافة أعداد 

كبرية من هذه القوات، أو أن هناك ظروفاً تكتيكية متنع 

تواجد القوات األمريكي��ة عىل أرايض هذه الدول، ومع 

تطور تكنولوجيا التسليح، ومنها تكنولوجيا املقذوفات، 

عىل س��بيل املث��ال، يقل��ق املخطط��ون العس��كريون 

األمريكيون عند التفكري يف تحديد أماكن تواجد قواتهم 

عىل اليابسة، حتى يف حال توفر املوانئ واملطارات التي 

ميكن اس��تخدامها، ألن اس��تهداف هذه األماكن يكون 

سهالً يف ظل توفر املقذوفات الالزمة لذلك، ولهذا كانت 

رؤية ه��ؤالء املخطط��ني ترتكز حول التفك��ري يف قوات 

متحرك��ة ومناورة يصع��ب رصدها واس��تهدافها، وكان 

أنسب مرح لتمركز هذه القوات هو البحر.

وبالرغم من أن مفهوم القواعد البحرية يبدو كامتداد 

طبيع��ي لألحداث العاملية، فإن تط��ورات هذا املفهوم، 

امت��دت إىل أفرع أخرى يف القوات املس��لحة، فالجيش 

مث��الً يفكر يف جعل وحداته الثقيلة أكرث قابلية للحركة، 

وتعترب قوات مش��اة البحرية )املارينز( القواعد البحرية 

مبثابة مدخل إلعادة صياغ��ة تكتيكات الحرب الربمائية 

للق��رن الح��ادي والعرشي��ن، وهي الرغب��ة التي القت 

اهتامم��اً عندما أصبحت الوالي��ات املتحدة متورطة يف 

حربني عىل نطاق واس��ع يف كل من العراق وأفغانستان، 

ومل يكن خوضهام ممكناً من البحر.

متطلبات جديدة
نظر س��الح البحرية إىل األس��لحة األخرى بحذر، وفر 

مفهوم القواعد البحرية عىل أنه امتداد منطقي للمهام 

البحرية التقليدية، ومع تحقيق السيطرة األمريكية عىل 

البحار فإن بإم��كان البحرية األمريكي��ة تطوير مفهوم 

"القاع��دة العامئة" الذي ظهر يف الحرب العاملية الثانية، 

فاس��تخدام القوة البحرية ضد اليابس��ة يتطلب بالطبع 

نوع��اً آخر من األنظم��ة البحرية غري تل��ك التي كانت 

مس��تخدمة يف رصاعات الس��يادة البحرية. واألس��لحة 

األساس��ية للبحرية الجديدة هي تل��ك التي تجعل من 

املمك��ن نقل الق��وة البحرية بعيداً إىل اليابس��ة، وهذا 

يتمثل يف ثالثة أش��كال: طريان البحرية، وأسطول قوات 

مش��اة البحرية، واملداف��ع واملقذوف��ات املوجهة التي 

تطلق من منصات بحرية.

قاعدة مونتغمري البحرية أوىل القواعد املنتظر بناؤها يف املحيط األطليس
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حاملة طائرات

ه��ي س��فينة حربية صمم��ت ليك متث��ل قاعدة 
بحري��ة جوية يف البحار واملحيط��ات، وميكنها أن 
تنرش الطائرات وتس��تعيدها عىل منت الس��فينة، 
تس��مح هذه األنواع من الس��فن بقيام قواعد يف 
البحر دون االعتامد عىل القواعد املحلية، وبذلك 
تصبح مسافة س��الح الجو أكرب من أن تبقى عىل 
اليابس��ة، وتس��تطيع حام��الت الطائ��رات حمل 
معظم أن��واع الطائرات العمودي��ة منها والنفاثة 
والطائ��رات الحربية، وقد تم اس��تعامل حامالت 
الطائرات يف الحرب العاملية الثانية، وتم االعتامد 
عليها بش��كل واس��ع يف تلك الح��رب وكان منها 
الباخرة األمريكية بارنز، وميكن لحاملة الطائرات 
الواحدة أن تحمل قرابة املائة طائرة حربية، ويتم 
إطالق الطائرات من عىل ظهر السفينة باستخدام 
آلة تس��مى املجنق��ة، وعندما تهبط عىل س��طح 
الس��فينة يتم إيقافها عىل الفور بش��دها بأسالك 

تسمى كبح الرسعة.

ويعزز من تعاظم ش��أن الدور املتوق��ع للمحيطات 

والبح��ار يف املواجه��ة بني الوالي��ات املتح��دة والقوى 

املتنافس��ة معها أو املعادية واملقاومة لها خاصة، ما يتم 

من تعزيز وإعادة بناء الق��وة البحرية األمريكية، ولقد 

كشف النقاب عن خطة البحرية األمريكية لتشييد عرش 

سفن جديدة عىل األقل، تستطيع نقل مقاتالت عمالقة، 

يف إطار زيادة وجود القوات األمريكية يف البحار، لدعم 

العملي��ات الهجومي��ة التي يتم ش��نها م��ن البحر ضد 

أهداف برية، وملوازنة قرار بتقليص القواعد العس��كرية 

الربي��ة األمريكية الثابت��ة يف دول عدي��دة والتي باتت 

مه��ددة أكرث م��ن أي وقت مىض بهج��امت صاروخية، 

وكذلك ملوازنة تقييد دول أخرى لحركة القوات والقواعد 

العسكرية األمريكية عىل أراضيها، كام فعلت تركيا قبيل 

الغزو األمرييك للعراق.

ولقد الحظت خطة بناء الس��فن األمريكية الجديدة 

أن تتي��ح ملش��اة البحري��ة مخزوناً ضخ��امً طويل األمد 

م��ن العتاد واإلمدادات التي ميك��ن نقلها إىل بؤر التوتر 

الش��ديد، وأن تستعمل هذه الس��فن كمنصات للجيل 

الجديد من الطائرات املقاتلة، بحيث تحمل كل سفينة 

ما بني عرشين وخمس��ة وعرشين م��ن الطائرات ذات 

الهبوط العمودي واإلقالع من مدرجات قصرية، والقادرة 

ع��ىل رضب أهداف برية عىل بع��د مئات الكيلومرتات، 

ك��ام س��وف تس��تخدم هذه الس��فن عىل نح��و خاص 

كمنصات عامئة إلطالق الصواريخ.

وتتطل��ب القواع��د البحرية تواف��ر منظومة القيادة 

والسيطرة والحاسبات واالتصاالت واملعلومات واملراقبة 

واالس��تطالع، التي تربط بني مجموع��ات العمل تحت 

قي��ادة موحدة، وذلك إضافة إىل متيزه��ا برعة الفتح، 

والقوة الجوية البحرية املتفوقة، واس��تخدام الصواريخ 

الطوافة، ومدفعية البحرية الثقيل��ة، والتحضري لعملية 

اإلبرار البحري، والنقل و اإلمداد والتموين البحري.

إن مفه��وم القواعد البحرية ال يعني االس��تغناء عن 

الق��وات الربية، ولك��ن القواعد البحري��ة تحقق القيام 

بعمليات عىل نطاق أوس��ع مام تحققه س��فن الهجوم 

الربمائية، ويتطلب ذلك أن تعيد القوات البحرية دراسة 

احتياجاته��ا إلع��ادة التمرك��ز والنقل الربم��ايئ يف ضوء 

الرصاعات املتوقعة يف املس��تقبل، مام يستدعى دراسة 

تفضيل السفن الكبرية عن الصغرية واستخدام الحاويات 

التي يسهل نقلها برعة. 

وبن��اء ع��ىل ال��دروس املس��تفادة من الح��روب يف 

كوس��وفو وأفغانس��تان والعراق، وم��ع توقع رصاعات 

أخ��رى مس��تقبلية، فإن وجه��ة النظر املؤي��دة ملفهوم 

القواعد البحرية تستند إىل:

- متث��ل القواع��د البحري��ة ق��درة عس��كرية مش��رتكة 

مس��تقبلية للواليات املتحدة األمريكية، والتي ستمكنها 

من الوصول إىل املناطق التي تفتقر إىل اإلس��ناد والدعم 

الالزمني لهذه القوات.

- احتياج��ات القواع��د البحرية يف املس��تقبل تتخطى 

الق��درات الحالي��ة للبحرية ومش��اة البحرية يف الوقت 

الحايل، ويجب أن تك��ون لها القدرة عىل النرش الريع 

لع��دة مجموعات ج��و- بحرية بالقرب من الس��واحل، 

وع��ىل توجيه رضبات اس��تباقية باس��تخدام الصواريخ 

الجوال��ة، والقيام بأعامل القصف باس��تخدام الطائرات 

املوج��ودة ع��ىل الحام��الت، والس��يطرة ع��ىل املالحة 

البحرية.

- تتطل��ب صعوب��ة وتعقي��د القواعد البحرية تنس��يقاً 

للجهود يف مجال ما يعرف ب� " نظام األنظمة".

- ع��ىل الواليات املتح��دة أن تخترب قدراته��ا يف تطبيق 

مفه��وم القواع��د البحرية وتط��ور الق��درات القيادية 

الالزمة يف كل أفرع القوات املسلحة.

إمداد الحمالت العسكرية وراء البحار
تعتمد االس��رتاتيجية القومية األمريكية عىل األس��طول 

األمرييك ومش��اة البحري��ة لتوفري التواج��د املتقدم يف 

األمام والجاهز لنرش قواته عىل الس��واحل، ومتثل هذه 

التجهي��زات العملياتي��ة ما يتطلبه توف��ري حملة قتالية 

كاملة تتصف باملرونة وكفاءة اإلمدادات، وهذه القدرة 

متن��ح قادة مرح العمليات البحرية قوة تدعم القوات 

الربية. 

إن اإلس��ناد ال��ذي متثل��ه حمالت الدعم العس��كري 

يعت��رب ذو أثر كب��ري، ويعنى التحرك الفاع��ل للمعدات 

واإلم��دادات وامل��ؤن واألف��راد بني املنص��ات املوجودة 

بقواعد بحرية واملناطق العملياتية، وتتطلب التحركات 

الفاعلة واملؤثرة تواجد التوزي��ع الجيد وقدرات النقل، 

كام تتطلب هذه التحركات تنس��يقاً سليامً لكل املصادر 

خ��الل إدارة معلوماتية دقيق��ة، ولتحقيق كل هذا يتم 

- التنفي��ذ من البحر كقاع��دة بحرية دون الحاجة لبناء 

قواعد إسناد كبرية يف الرب.

- ولق��د جذب مفهوم القواعد البحرية انتباه املخططني 

يف البنتاجون، مام نتج عنه إقامة هيئة مش��رتكة لتطوير 

ه��ذا املفهوم يف ما يتعلق بإمداد الحمالت العس��كرية 

وراء البحار، ومتثل هذا التطوير يف النقاط اآلتية:

- أن تق��رتب قدرات القواعد البحرية، مبا يف ذلك أنظمة 

القيادة والسيطرة، من مرح العمليات املشرتكة لدعم 

العمليات القتالية الرئيسية، وذلك خالل 14-12 يوماً.

- تجمي��ع ق��درات العملي��ات املش��رتكة م��ن القاعدة 

البحري��ة لدعم العمليات القتالية، وذلك خالل 24 - 72 

ساعة من وقت الوصول إىل مرح العمليات املشرتكة.

- يت��م احت��الل قوة تقدر بل��واء من القوات املش��رتكة 

ملواقعها يف خالل 8 - 12 ساعة.

- دعم قوات تقدر بلواءين للعمل عىل اليابسة ملدة غري 

محددة، باس��تخدام قواعد متقدم��ة مؤمنة تبعد حتى 

2000 ميل بحري من القاعدة البحرية.

- إع��ادة ق��وات تقدر بلواء م��ن اليابس��ة إىل القاعدة 

البحرية، م��ع إمكانية إعادتهم إىل اليابس��ة مرة أخرى 

خالل 10 - 14 يوماً.

ويجب أن يكون للقواع��د البحرية القدرة عىل نقل 

املركب��ات والذخائ��ر من الس��فن الربمائي��ة إىل أماكن 

متركز ش��احنات قوات مش��اة البحرية أو س��فن الدعم 

اللوجيس��تي، ثم إعادتها ثانية إىل القواعد البحرية عند 

اللزوم.

ويقترص مفه��وم القواعد البحرية بالطبع عىل الدول 

التي تتمتع بقدرات عسكرية كبرية، وتتعرض الحتامالت 

املشاركة يف الرصاعات، وينطبق ذلك بصورة مبارشة عىل 

الواليات املتحدة، ولكنه يتطلب تطوير مفهوم اإلس��ناد 

اللوجيس��تي املتكامل، وهو ما جعل كل عنارص القوات 

تعم��ل عىل تعزيز قدراتها لت��امرس دورها يف الحمالت 

العس��كرية، ويتطل��ب ذل��ك تحديث وتطوي��ر القوى 

البحرية، مع اهتامم مش��اة البحري��ة مبفهوم الحمالت 

العسكرية ومتابعة تحديث قدراتها •

املصادر والصور:

www.brookings.edu

www.dtic.mil

https://transnet.act.nato.int

www.gettyimages.com
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مواجـهـة أخـطـار أسلـحـة الدمــار الــــــــــــــــشامل يف الــمــيــدان
ضــرورة اتخــاذ الـتـدابـيــر الـوقـائـيـة للحــد مـن مـخـاطـرهــــا

تعترب اإلجراءات الخاصة 

بالتغلب عىل الثأثريات 

الناتجة عن استخدام 

أسلحة الدمار الشامل ذات 

أهمية كبرية يف الحرب 

الحديثة، وميثل إجراء 

عمليات التطهري إلزالة اآلثار 

الناتجة عنها، تحدياًَ كبرياً 

للقوات املقاتلة، ويحقق لها 

احتفاظها بقدراتها القتالية 

يف ظل املخاطر الناجمة 

عن استخدام مثل هذه 

األسلحة. 

إعداد: 
عميد )م( علي حلمي 
علواين
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مواجـهـة أخـطـار أسلـحـة الدمــار الــــــــــــــــشامل يف الــمــيــدان
ضــرورة اتخــاذ الـتـدابـيــر الـوقـائـيـة للحــد مـن مـخـاطـرهــــا

هناك العدي��د من اإلج��راءات األساس��ية، التي يجب 

اتباعه��ا للحامية م��ن املخاطر اإلش��عاعية والكياموية 

والجرثومية بأنواعها املختلفة، والتي تتمثل يف كش��ف 

التحضريات بهذه األسلحة، وإحباط الهجوم أو إضعاف 

أث��ره، واالس��تطالع، وتوفري وس��ائل الحامي��ة الفردية، 

وتشمل األقنعة الواقية ومهامت حامية الجلد، ووسائل 

الحامية الجامعية، وتش��مل املخاب��ئ املجهزة بأجهزة 

ترش��يح وتنقية الهواء وبأبواب واقي��ة محكمة الغلق،  

وتوفري مخزون مناسب وكاف من املضادات الجرثومية 

واألمصال الستخدامها عند الرضورة ويف الوقت املناسب، 

وتوفري معدات اإلطفاء ومقاومة الحرائق.

االستطالع
يعترب االس��تطالع من املبادئ األساسية يف القتال، وبات 

اس��تطالع مناطق العمليات الحربية للتأكد من خلوها 

من األس��لحة اإلش��عاعية والجرثومي��ة والكياموية أمراً 

يف غاية األهمية بالنس��بة للوح��دات املقاتلة، والهدف 

الرئييس لهذا االس��تطالع ه��و الحصول ع��ى البيانات 

واملعلومات الالزمة لتقدير املوقف، بغرض كش��ف بدء 

اس��تخدام العدو لهذه األس��لحة، ومعرفة ن��وع املادة 

املس��تخدمة، وإنذار القوات التي مل تتعرض للتلوث يك 

تتخذ اإلجراءات الوقائية املناس��بة، وإجراء الحس��ابات 

الرضوري��ة لتقدير حجم املعاون��ة الالزمة للقوات التي 

تعرض��ت للهجوم إلزال��ة آثار تلك املخاطر واس��تعادة 

كفاءتها القتالية. 

 وتنظم أعامل االس��تطالع بغرض اكتشاف تحضريات 

الع��دو الس��تخدام األس��لحة اإلش��عاعية والكياموي��ة 

والجرثومية، وكش��ف مدى توفر وسائل إطالقها لديه، 

وخاصة لدى قواته الجوية ومدفعيته، واكتشاف مناطق 

وج��ود مس��تودعات الع��دو وقواعد تخزي��ن الذخائر 

امل��زودة ب��رؤوس كياموي��ة أو جرثومية أو إش��عاعية، 

ويتطلب ذلك أن تكون وحدات االس��تطالع عى دراية 

كافي��ة بالظواهر التي يس��تدل منها عى تحضري العدو 

الس��تخدام هذه األس��لحة، وذلك من العالمات املميزة 

للذخائر، ومش��اهدة أف��راده يرت��دون مهامت حامية 

خاص��ة أثناء نقل الذخائر أو أثناء اس��تخدامها، وكذلك 

قيام العدو بوض��ع إجراءات الحامي��ة موضع التنفيذ، 

وطبيعة التجهيز الهنديس، ونوع املواقع املقامة.

وتتمث��ل امله��ام الرئيس��ية لالس��تطالع اإلش��عاعي 

والكياموي يف تحديد الوسائل التي يستخدمها العدو يف 
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إط��الق ذخائره، وإنذار الق��وات الصديقة التي قد تتأثر 

بالتلوث، ومس��ار الس��حابة امللوثة، وإيجاد طرق بديلة 

غري ملوثة، وكذا مناط��ق عمل بديلة خالية من التلوث، 

ومراقب��ة وقياس الجرعات اإلش��عاعية للق��وات، وقياس 

درج��ات تلوث األس��لحة واملع��دات واألف��راد، وتحديد 

أنواع الغازات الحربية التي يستخدمها العدو، ودرجات 

تركيزها امليداين يف الهواء والرتبة وعى أس��طح األس��لحة 

واملع��دات، وتحدي��د قيم العوام��ل الجوي��ة املختلفة، 

ذات التأث��ري املب��ارش وغري املبارش عى انتش��ار الغازات 

واإلش��عاعات )رسعة الرياح الس��طحية، اتج��اه الرياح، 

درج��ة الحرارة، درجة الرطوب��ة، ... الخ(، والحصول عى 

عينات م��ن الرتبة واملواد امللوثة وتحليلها، وتحديد نوع 

ودرج��ة التلوث، واس��تطالع مناطق التمرك��ز أو العمل 

واتجاهات التحرك لتأمني احتاللها أو التقدم خاللها. 

وتوف��ر املركب��ة الربية غ��ري املأهولة Talon وس��يلة 

الس��تطالع منطق��ة م��ا، بطريق��ة آمن��ة نس��بياً، وهي 

تحت��وي مستش��عرات ع��دة تش��مل كاش��ف العوامل 

الكياموية املحمول املتقدم APD2000، وكاش��ف الغاز  

 ،Raynger MX4 وكاش��ف الح��رارة ، Multiwarn II

وكاش��ف اإلشعاعات FH40GL، وترسل املعلومات التي 

تجمعها هذه املستشعرات إىل جهاز يدوي، عى مسافة 

معينة. 

وم��ن النظم العاملي��ة التي أنتجته��ا العديد من دول 

العامل تربز النظم اآلتية: 

- نظ��ام Raduac INstrument لالس��تطالع الجوي 

اإلش��عاعي، وهو يقوم بعمل مسح إشعاعي بصورة آلية، 

م��ع مراقبة الجرعة اإلش��عاعية لألف��راد، وقياس معدل 

الجرعة من أشعة "جاما"، ومعدل جرعة أشعة "بيتا". 

نظ��ام Aerial Radiac System : ARS، وه��و   -

محمول عى طائرة عمودية، ويسمح بعمل مسح رسيع 

ملس��احات كبرية ملوثة مبواد مشعة، ويستخدم مجسات 

خارجية للكشف عن اإلشعاعات، وتتصل هذه املجسات 

بجهاز يحسب معدل اكتساب الجرعة عى سطح األرض، 

وتوضح النتيجة عى شاش��ة رقمية، وتسجل عى رشيط، 

أو ترس��ل إىل محطة أرضي��ة، أو إىل طائرة أخرى، وميكن 

تثبي��ت النظام عى جن��اح الطائرة العمودي��ة، أو عى 

الطائرات املوجهة بدون طيار، ويزن النظام حوايل ثالثني 

كيلو جراماً. 

- جه��از اإلنذار لالس��تطالع الج��وي الكياموي طراز 

XM-21 ، ويق��وم بعمل املس��ح باس��تخدام مجس��ات 

تعمل باألشعة تحت الحمراء، ملدى حوايل 5 كلم، وميكنه 

العم��ل بصفة دامئة ملدة 24 س��اعة يف جمي��ع األجواء، 

ويعم��ل كقاعدة ثابت��ة، إال أنه يجري حالي��اً تركيبه يف 

مركبات االس��تطالع والطائ��رات العمودي��ة، والطائرات 

املوجهة بدون طيار.

SEMA- جه��از كش��ف العام��ل الكياموي ط��راز -

MT-90، ويس��تخدم الس��تطالع املناط��ق التي ال ميكن 

دخوله��ا بواس��طة األف��راد أو املركب��ات للقي��ام مبهام 

االستطالع، ويستخدم هذا النظام مقذوفات للكشف عن 

الغاز، حيث تنطلق املقذوفات بواس��طة هواء مضغوط، 

ثم ترسل بيانات الكشف عن الغازات إىل جهاز استقبال، 

وط��ول املق��ذوف 270 مل��م، وقطره 50 مل��م، ويعمل 

عى مس��افة 20 كلم من جهاز االس��تقبال، ويحتوي كل 

مقذوف عى بطارية تعمل ملدة 24 س��اعة مس��تمرة يف 

حالة اإلرسال، أو 200 ساعة يف حالة املراقبة.

  AVM جه��از االس��تطالع الكياموي الج��وي طراز -

لتحديد نوع الغاز، حيث يسحب الهواء بواسطة مضخة، 

ويتم تأينه بواسطة مصدر مشع ضعيف، وينتج عن ذلك 

تفاعالت عديدة تتسبب يف تكوين تجمعات متأينة، يتم 

التعرف عليها، وهذا األسلوب الحديث يسمح بالكشف 

عن غازات األعصاب والغازات الكاوية، ومعرفة نوعها.

Duk- جهاز قياس الجرعة واإلشعاع الفرنيس طراز -

430، وه��و مصمم خصيصاً للعم��ل يف الطائرات، ولكن 

ميكن تجهيزه عى املركبات واللنش��ات البحرية، وميكنه 

قياس التعرض اإلشعاعي.

 ،JUK-450 نظام االستطالع اإلشعاعي الجوي طراز -

والذي صمم ليك يس��تخدم مع الطائ��رات البطيئة التي 

تعمل عى ارتفاعات منخفضة، ويس��تخدم لعمل مسح 

تنظم أعمال 
االستطالع بغرض 
اكتشاف حتضريات 

العدو الستخدام 
األسلحة 

البيولوجية

أعضاء قوة الدفاع الذايت وهم يزيلون املواد الكياموية مع لبسهم بدلة مضادة للتهديد الكياموي

عامل إنقاذ يلبسون بدل الوقاية من نوع » دوبونت « خالل التدريب لهجوم إرهايب كياموي
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إشعاعي، ولتعيني الطرق واملمرات غري امللوثة إشعاعياً، 

وميكن��ه قياس مع��دل الجرع��ة، وتظهر عى الشاش��ة 

معلوم��ات عن م��كان وزمان وارتفاع ومع��دل الجرعة 

اإلشعاعية كل 5 أو 10 أو 20 ثانية.

- جه��از املس��ح اإلش��عاعي ط��راز DP-3 ، ال��ذي 

يس��تخدم لالستطالع اإلشعاعي من املركبات، وقد أمكن 

تجهيزه لالستخدام مع الطائرات والسفن، وميكنه قياس 

أشعة جاما، ويزن حوايل 4.5 كلج.

اإلنذار والكشف
تش��كل األجهزة املتطورة لإلنذار رضورة يف املقام األول 

بالنسبة ملقاتيل الخطوط األمامية. 

ومبا أن معظم أدوات األس��لحة اإلشعاعية والكيامئية 

والجرثومية هي بال لون أو طعم أو رائحة، فمن املمكن 

أن يتم الهجوم عى الضحايا من دون معرفتهم بحصوله، 

لذا يشري الخرباء إىل رضورة تأمني أدوات كشف خاصة 

توضع يف املواقع القتالية، وظيفتها إعطاء إشارات أو 

إنذار فور حصول الهج��وم، كذلك ميكن تزويد املقاتلني 

بأجهزة فردية قد تتألف من ورق خاص أو مادة س��ائلة 

يتب��دل لونها لدى الكش��ف ع��ن أس��لحة كياموية، إال 

أن املش��كلة تكمن يف األس��لحة الجرثومي��ة، إذ يصعب 

التعرف برسعة إىل نوع الهجوم الجرثومي، حتى ولو تم 

التأكد مسبقاً من موعد حصوله.

بع��د اتخاذ تدابري الحامية الفردي��ة يتم التحقق من 

اإلن��ذار، والتع��رف عى نوع الخطر، ك��ام ميكن تحديد 

وق��ت زوال الخطر، ث��م تحديد املناطق الت��ي أصابها 

التلوث، ولتأدية هذه املهام بش��كل أك��ر دقة، طورت 

الرشكات عدة أجه��زة تعمل بالتالحم بعضها مع بعض، 

وميكن وضعها عى مركبة مدرعة للتعرف عى العوامل 

الكياموي��ة والجرثومي��ة وأيض��اً اإلش��عاعية، وأهمي��ة 

الكش��ف املبكر ألخطار العوامل الكياموية والجرثومية 

واإلش��عاعية دفعت عدداً من البلدان املصنعة إىل إنتاج 

أو تطوير مركبات مختصة، منها املركبة األملانية "فوكس"  

التي تستخدم يف أغراض الكش��ف واإلنذار عن التلوث 

الكياموي واإلش��عاعي، وذلك بأخ��ذ العينات من الهواء 

واألس��طح والرتبة واملاء بطريقة آلية، بواسطة مجموعة 

مجس��ات، وتحليل هذه العينات، وتحديد نوع ودرجة 

تركيز العنارص الكياموية الس��امة بدقة عالية، وتسجيل 

النتائج وطبعها. وكذلك، تق��وم املركبة بتحديد املناطق 

امللوثة بأسلحة التدمري الشامل بطريقة آلية، وربط ذلك 

بنظ��م مالحية حديثة لتحديد االتجاهات واملناطق عى 

الخريط��ة، ويعتمد نظام الكش��ف الكياموي يف املركبة 

عى استخدام حاسب آيل معد له مسبقاً برنامج بخواص 

بع��ض امل��واد الكياموي��ة الت��ي تصل إىل أك��ر من 22 

م��ادة، وعن طريق مقارنة نتائج التحليل بهذه الخواص 

املخزنة يف ذاكرة الحاس��ب ميك��ن معرفة أنواع الغازات 

املس��تخدمة والعن��ارص املكونة له��ا، وتركيزها، ودرجة 

سميتها، وتتم هذه العملية يف زمن ال يتجاوز عرش ثوان.

ويف حالة الكش��ف عن النشاط اإلشعاعي، فإن جهاز 

قياس اإلش��عاع اآليل باملركبة يستخدم حاسباً آلياً لقياس 

املستوى اإلشعاعي، وتتيح املركبة وسيلة رسيعة للتحرك 

فوراً إىل املناطق املحتمل تلوثها عند اس��تخدام األسلحة 

الكياموية لتحديد مساحة هذه املناطق، ودرجة تلوثها، 

وتحدي��د نوعية ودرج��ة تركيز الغاز، واتجاه الس��حابة 

إلن��ذار القوات ع��ن اتجاهها، ك��ام أنها توف��ر املعونة 

لوح��دات التطه��ري باملعلوم��ات الدقيقة ع��ن املناطق 

امللوثة ونوعية وحجم التلوث.

وتنتج رشكة فرنس��ية نظامً فعالة الكتش��اف عوامل 
 ، Patria الدمار الشامل،  تدمج يف مركبات مدرعة طراز

وتقوم باكتشاف التلوث اإلشعاعي والكياموي والتحذير 

من��ه، وإعط��اء تقرير لحظي عن م��كان التلوث ومدى 

رسع��ة انتش��اره، وتحديد م��كان التلوث ع��ى خريطة 

رقمية، وأخذ عينات من التلوث وإرسالها للتحليل.

ويوفر جهاز الكش��ف باستنش��اق التلوث الجرثومي 

Biosniffer التغطي��ة يف بيئة الح��رب الجرثومية، فهذا 

الجهاز الذي يعمل لحظياً، يزن رطالً واحداً، وهو بحجم 

آلة تصوير فيديوية، يتوىل مراقبة البيئة املحيطة تحسباً 

ألي عملي��ة ذر جوية ملواد من ه��ذا النوع، فهو يحذر 

مس��تخدميه بواسطة إش��ارة مرئية أو مس��موعة، من 

الجهاز نفسه، أو عرب االتصال إلكرتونياً مع مركز القيادة 

بواسطة شبكة اتصاالت مأمونة.

كام ط��ورت رشكات فرنس��ية الجه��از النقال طراز 

AB-20C، ومهمت��ه كش��ف ومراقبة الج��و واألرض 

لبعض الكياموية، ومنها الفوس��فور، كام باس��تطاعته 

تحديد مواد إزالة التلوث وتسهيل عمليات االنتشار يف 

املالج��ئ الجامعية، ويبلغ وزن هذا الجهاز كيلوجرامني، 

ويتمتع بكفاءة ذاتية ملدة 12 ساعة.

وتس��تخدم الواليات املتحدة الكاش��ف األوتوماتييك 

من العوامل الكياموية ACADA املحمول فردياً، وكان 

يف املقدمة يف عمليات عاصفة الصحراء.

ونظ��ام الكش��ف الكي��اموي RAPID يثب��ت عى 

املركبات أو الس��فن أو الطائرات، وقادر عى الكش��ف 

عن بعد 3 كلم.

إن للكش��ف املبك��ر أهمية خاص��ة، ألن العديد من 

األمراض التي تس��ببها عوامل الحرب الجرثومية تحدث 

أعراض��اً أولي��ة )مثل الحمى والغثي��ان( ميكن أن تعزى 

خط��أ إىل األنفلونزا، ولهذا يق��وم العلامء حالياً بتصميم 

سلسلة من أنظمة اإلنذار املبكر للتنبيه إىل وقوع هجوم 

جرثومي، وذلك من خالل تقانات تتضمن رقائق حيوية 

Biochips مبني��ة ع��ى الحامض الن��ووي DNA ، كام 

تتضمن أنوفاً إلكرتونية تس��تطيع أن تشتم امليكروبات 

املميت��ة. ويتم تعديل ه��ذه األن��وف اإللكرتونية التي 

تستخدم للكشف عن املتفجرات واألسلحة الكياموية يك 

تتمكن من ش��م القنابل الجرثومية، ولهذه الغاية تقوم 

 DARPA وكال��ة مرشوعات البحوث الدفاعية املتقدمة

بتمويل بحوث الكواشف الجرثومية التي تتضمن خاليا 

حي��ة مأخوذة من الب��رش والحيوان��ات والنباتات، عى 

أس��اس أن العام��ل املمرض للبرش ال ب��د أن يكون ضاراً 

لنوع واح��د عى األقل من الخالي��ا البرشية، بحيث إن 

قياس مقدار موت الخاليا يف الكاش��ف سيشري إىل وجود 

كائن حي ضار ما يف البيئة.

ولقد ابتكر أح��د معاهد التكنولوجيا مقاربة جديدة 

للتع��رف الكرتونياً ع��ى الروائح من خ��الل الجمع بني 

تكنولوجيا كش��ف حساس��ة ميكنها التميي��ز بني املئات 

من املكونات الكياموي��ة املختلفة ووحدة التعرف التي 

تقل��د أس��لوب تعرف الحيوان��ات عى الروائ��ح، وهذا 

الجهاز االلكرتوين املرادف لألنف فعال أكر من األسلوب 

التقليدي يف التعرف عى امليزات الجزيئية . 

لق��د اقترص عمل الكواش��ف Detectors الجرثومية  

أثن��اء حرب تحري��ر الكويت، تخترب اله��واء من حولها، 

وتتصل بآالت تحيص الجس��يامت ذات الحجم املناسب 

)املس��تخدم يف األس��لحة الجرثومية(، فإذا تجاوز تعداد 

تلك الجسيامت عدداً معيناً، ينطلق صوت إنذار يطلب 

م��ن الجنود إخ��الء املنطق��ة، وتوجد كواش��ف أخرى 

للجس��يامت تطلق شعاعاً ليزرياً، ثم يستكشف الشعاع 

املرت��د عن األش��ياء الواقع��ة يف مس��اره، ويف الظروف 

الجوية الجافة تصلح هذه األجهزة للعمل حتى مس��افة 

50 كيلوم��رتاً، ولكنها ال تس��تطيع التميي��ز بني العوامل 

الجرثومية وس��حب الغب��ار الناعم أو الدخ��ان، وهذه 

الكواشف تفيد يف إبعاد الجنود عن املناطق التي ميكن 

أن تشكل خطراً من رذاذ جرثومي.
وق��د صمم مخترب أبحاث س��الح البحري��ة األمريكية 

نظاماً لكشف األس��لحة الجرثومية يدعى "الطري الكارس" 

Raptor، ويس��تطيع أن يتعامل مع العديد من العوامل 

الجرثومية املختلفة يف وقت واحد.

ويعت��رب نظ��ام GID-3 نظاماً فعاالً يف الكش��ف عن 

التدابري الوقائية

التخاذ التدابري الوقائية الرضورية ضد احتامل استعامل 
عنارص أس��لحة الدمار الشامل، ينبغي تزويد الوحدات 
العسكرية بوسائل استطالع وكشف هذه املواد وتحديد 
أنواعه��ا وقوته��ا وخطورتها، وه��ذه العملية تتم وفق 
مستويات ثالثة، ويأخذ املستوى األول شكل إنذار غري 
محدد، وتستعمل خالله أجهزة صغرية محمولة بأعداد 
كب��رية لإلنذار عن وجود مواد مش��عة أو س��امة تحذر 
القوات والوحدات العسكرية وتحثها عىل اتخاذ تدابري 
الحامي��ة املتاحة. أما املس��توى الثاين فتق��وم به قوات 
متخصصة باستطالع عنارص أسلحة الدمار الشامل عىل 
مس��احات كبرية بواس��طة أنظمة متحرك��ة، مدرعة يف 
غالب األحيان، واملستوى الثالث تنفذه قوات استطالع 
متخصصة للتحقق من اس��تعامل عنارص أحد أس��لحة 
الدمار الش��امل يف القت��ال، وذلك بواس��طة مختربات 
علمية ميدانية لتحديد نوعية وكمية املواد املستعملة، 

ومدى خطورتها عىل البيئة واإلنسان معاً.
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التل��وث بعوامل الدم��ار الش��امل، أما الجه��از اليدوي 

الفرنيس UCAP-2C فيكشف عوامل التلوث الكياموي، 

الغازية والسائلة. 

وط��ورت رشكة أمريكي��ة نظاماً فع��االً للتحذير من 

التلوث الجرثومي عرف باس��م BAWS، وهو يستخدم 

ملراقب��ة محيط املناطق العس��كرية واملنش��آت القيمة 

والتحذير م��ن التلوث، وط��ورت رشكة أملاني��ة مخترباً 

ميدانياً نقاالً الكتش��اف عوامل الدمار الشامل وتحليلها 

يف مواقعه��ا، وه��و ضمن أربع حاوي��ات ميكن نقلها يف 

ش��احنة أو طائ��رة أو س��فينة، ويتضم��ن املخترب ثالث 

وحدات مختلفة خاصة الكتش��اف العوامل اإلش��عاعية 

والجرثومي��ة والكياموي��ة، فباإلضاف��ة إىل كش��ف نوع 

التلوث يتم تحليل مقداره وتوضيح مواطن انتشاره عى 

خريطة رقمية.

 Chemical ويعت��رب الجهاز اليدوي كاش��ف التلوث

Agent Monitor: CAM من أكر األجهزة املستخدمة 

عاملي��اً يف الكش��ف عن التل��وث بالعوام��ل الكياموية، 

ويس��تخدم شاش��ة عرض تبني مدى الرتكي��ز يف التلوث، 

وتطلق إنذاراً يف حالة الوصول إىل الرتكيز الخطر، وميكن 

تركي��ب الجهاز يف الطائ��رة املوجهة ب��دون طيار طراز  

Sprite، حي��ث ميكنها التحليق قريب��اً من األرض ألخذ 

عينات من أبخرة العوامل امللوثة املوجودة يف الجو، ثم 

تحليلها لتحديد مدى التلوث يف املناطق املشبوهة.

والنظام DETADIS يس��تطيع اكتشاف التلوث من 

مسافة كبرية، ويس��تخدم تكنولوجيا أش��عة الليزر، أما 

 Filtering Derice Air Sampling  الجهاز الس��ويدي

فيستخدم ألخذ عينات من الهواء يف الجو، وميكن للطيار 

تش��غيل الجهاز أو إيقافه عى االرتفاعات املختلفة، ويف 

األماكن املحدودة خالل أخذ العينات، وتجهز الطائرات 

بعدد 18 وح��دة أخذ عينات، يس��تخدم منها 6 يف كل 

طلعة طريان، ومي��ر تيار الهواء خالله��ا مبعدل 10 كلج 

هواء يف الدقيقة، ويتم إرس��ال تجهيزه أخذ العينة بعد 

متام االستطالع الجوي إىل مركز أريض .

لتوفري قدرة إنذار لحظية، وهو يوفر للجنود الراجلني 

عى الجبهات حالً لتحذيرهم من هجوم كياموي بحيث 

ميك��ن ربط��ه بالتوصيالت وارتداؤه كعن��رص من العتاد 

الش��خيص للجن��دي، وجاء تطوي��ر هذا الكاش��ف إثر 

النجاح الس��ابق لكاش��ف العوامل الكياموية املحمول 

فردياً MCAD، لتلبية متطلب��ات بريطانيا لتوفري قدرة 

كشف أكرب.
وق��د أنتجت رشك��ة بريطاني��ة الكاش��ف الفردي 

LCD-3 ال��ذي ميكن حمل��ه يف الجيب، نظ��راً لخفة 

وزنه، وصغر حجمه، وهو يس��تعمل أشعة غري راديوية، 

ويستطيع كشف املواد الكياموية التي تصيب األعصاب، 

أو تسبب القروح الجلدية، أو تسمم الهواء ودم اإلنسان 

والحي��وان، ويتغ��ذى الجه��از بواس��طة بطارية صغرية 

تس��مح باس��تعامله مدة 40 س��اعة، والجهاز قادر عى 

تزوي��د من يس��تعمله مبعلومات دقيق��ة عن مجموعة 

كب��رية من امل��واد الكياموية الخطرة،ويعت��رب أهم عتاد 

لكش��ف عوامل الحرب الكياموية ال��ذي دخل الخدمة 

مؤخ��راً يف الجي��ش الربيط��اين ه��و "كاش��ف العوامل 

الكياموية الخفيف الوزن" LCAD، لذا فهو يعتمد من 

قبل املقاتلني املكلفني مبهمة استطالعية مليادين القتال، 

كون��ه ميكنهم من تحس��س امل��واد الخطرة، وكش��فها، 

وإعط��اء إش��ارة اإلنذار عنه��ا لباقي أف��راد املجموعة، 

 LCD-3 وبالت��ايل، للوحدات الكربى، ويعط��ى الجهاز

إش��ارات مس��موعة أو مرئية عى شاش��ته الصغرية يف 

مختلف الظروف، وهو مس��تعمل يف وحدات عسكرية 

من دول عدة، ومعتمد من قبل وزاريت الدفاع األمريكية 

والربيطانية.

تس��تخدم بريطانيا أيضاً "نظام الكش��ف الجرثومي 

املدمج" IBDS، وبات سهالً وضع هذا النظام مع مولده 

النقال يف شاحنة رباعية الدفع ميكن نقلها جواً.

ويس��تعمل الجه��از NBC erburus عى مس��توى 

الوح��دات الك��ربى، كون��ه يس��تطيع كش��ف جمي��ع 

املواد التي تش��كل تهديداً، وهو يحت��وي عى كمبيوتر 

ومستشعرات، وهو مركب عى مقصورة أو مركبة، كونه 

يزن حوايل طن واحد.

وأنتج��ت رشكة أملاني��ة مجموعة م��ن األجهزة التي 

يصلح اس��تعاملها يف مختلف املس��تويات العس��كرية 

واملدنية، ومنها الجهاز اليدوي الفردي SVG2 لكش��ف 

 CBMS اإلش��عاعات، ث��م الجهاز املرك��زي الجامع��ي

لكش��ف املواد الكياموية والجرثومية، هذا باإلضافة إىل 

عدة أجهزة صغرية يف سلس��لة RAID، أو أجهزة اإلنذار 

قامت شركة أملانية 
بإنتاج وتطوير نظام 

تطهري للمركبات 
الكبرية باستخدام 

حمرك تطهري نفاث

جنديان يرتديان بدلة لتحدي التهديدات الكياموية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
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دراسات وبحوث



الرسيع ملواد الحرب الكياموية التي تعتمد حالياً يف عدة 

جي��وش وبحريات يف أملانيا، وإيطاليا، وإس��بانيا، وكندا، 

والسويد.

وتنتج رشكة بريطاني��ة الجهاز SABRE 2000، وهو 

صغري الحجم، ال يتعدى طوله 33 س��م، ووزنه 2.6 كلج، 

أما إمكاني��ات هذا الجهاز فهي كبرية يف كش��ف املواد 

الكياموية، كغاز األعصاب، أو الغازات املسببة للحروق.

املالبس الواقية
بالنس��بة للمالبس الواقية التي تسمح مبقاومة الغازات 

والجزيئات املش��عة بفاعلية، فإنها قيد التحسني، لتعدو 

أك��ر فاعلي��ة ضد البكتريي��ا، لكن املش��كلة الكامنة يف 

هذه املالبس الواقية، رغ��م التطويرات الهامة لها، هي 

شبه اس��تحالة القدرة عى القتال أثناء ارتدائها من قبل 

املقاتل الذي ال يس��تطيع تحمل ح��رارة الجو املرتفعة، 

وبالنس��بة للقوات غري املعتادة عى الطقس يف املنطقة 

الصحراوي��ة، ف��إن ارتداء ه��ذه البزات ف��وق املالبس 

العادية، يحد بش��كل ملموس م��ن قدرتهم العملياتية، 

ويصبحوا معرضني إىل درجات مرتفعة من الحرارة.

وظهرت مه��امت الحامية املنف��ذة، التي تتكون من 

ثالث طبق��ات أو أكر، وهي متنع انتش��ار قطرات املاء 

والزيوت واأليروسول والغازات السامة عى سطحها . 

تتميز هذه الثياب بأنه ميكن غسلها أو تطهريها عدة 

م��رات دون أن تفقد قدرتها ع��ى الحامية من التلوث، 

وميك��ن تخزينها حتى 15 عاماً، ح��ني تكون مبعزل عن 

اله��واء، وإذا اس��تخدم الرداء الواقي فإنه يعزل جس��م 

اإلنسان عزالً كامالً عن البيئة املحيطة به، وبذلك يحمي 

الجس��م من وصول أبخرة الغازات الس��امة أو قطراتها 

إىل الجل��د، ولكن يف نفس الوقت مين��ع جميع األبخرة 

الص��ادرة عن التنفس أو العرق عن تيارات الهواء خارج 

الرداء، وبالتايل، ال يتخلص الجس��م من الحرارة الزائدة، 

وهذا ي��ؤدي إىل ارتفاع حرارة الجس��م وإجهاده، ومن 

املعل��وم أنه كل��ام كانت درجة حرارة الج��و عالية كلام 

تعرض الجس��م الرتفاع الحرارة واإلجهاد يف فرتة أرسع، 

ولذلك يج��ب - كلام أمكن - اختصار فرتة لبس مهامت 

حامية الجلد. 

إن ارتداء مهامت الحامية ملدة طويلة يحمل الجسم 

إجهاداً يؤثر عى وظائفه العضوية، فالقناع الواقي، يؤثر 

عى التنفس، ويجعله صعباً، ويضيف حمالً إضافياً، عى 

الرأس والوجه، ويضعف الرؤية، ويجعل الحديث صعباً، 

وكل هذه املصاعب تجعل القدرة عى االستمرار يف لبس 

القناع محدودة بفرتة زمنية قصرية.

أنظمة التطهري
 TEP90 تعتم��د القوات املس��لحة األملانية ع��ى نظام

املثبت يف حاويات، ويتميز بحجمه الصغري، وبجهوزيته 

للتطهري من تلوث عوامل أسلحة الدمار الشامل. 

ونظ��ام DSSM ه��و أول نظ��ام متح��رك يطهر من 

اإلش��عاعات، ويزي��ل التلوث والس��موم ع��ن املعدات 

الحساس��ة التي ال ميكن تطهريها بواس��طة نظم أخرى، 

أم��ا نظام AMGDS 2000 فهو مناس��ب متاماً وس��هل 

 GDS االستخدام للتطهري مبواد غري مائية من نوع مادة

2000 الرغوية. 

ويس��تخدم الجه��از Mediclean 2000 II لتطه��ري 

األف��راد املصابني بجروح ملوثة مبواد كياموية س��امة أو 

جرثومية أو إش��عاعية، وميكن اس��تبدال م��واد التطهري 

بداخله. 

املنق��ول،   TransMADDS األورويب  النظ��ام  إن 

املك��ّون من وحدات مفصلة لل��رّش، يطّهر ويعّقم، وقد 

أظهر فعالية إبان اختباران رئيس��يان أجريا خصيصاً من 

قبل وكاالت متخصصة تابعة ل��وزارة الدفاع الربيطانية، 

وميكن ن��رش النظام إلزالة آثار عوام��ل التلوث النووية 

والجرثومي��ة والكياموي��ة، برش محالي��ل التطهري إلزالة 

العوامل امللوثة عن األس��طح واملع��دات ضمن الغرف 

املغلقة. 

ومن جهة أخرى ف��إن نظام L-PODS يوفر التطهري 

بفعالية، وال رضورة عند استخدامه لتحديد نوع العامل 

املل��وث، كام أنه ال يحت��اج إىل مصدر طاق��ة خارجية، 

ويتمي��ز بصغ��ر حجم��ه، مام يتي��ح ن��رشه يف املناطق 

امللوثة، ويس��هل تخزينه، ه��ذا إىل جانب كونه خفيف 

الوزن وتحمله طائرة عمودية أو أربعة أفراد، ويستخدم 

النظ��ام رغ��وة التطه��ري SDF لتطهري األس��طح، ومواد 

التطه��ري CASCAD إلزال��ة مفعول امل��واد الكياموية 

الضارة والعوامل الجرثومية.

وهن��اك نظام Sanator، الذي يتكون من محرك يربد 

بالهواء ومضخة مياه ومس��خن، ويزن 150 كلج للوحدة 

األساس��ية، فض��الً ع��ى 65 كل��ج للوح��دات اإلضافية، 

ويعطي النظام 80 لرت ماء س��اخن يف الدقيقة الستحامم 

12 فرد مرة واحدة، وه��واء مضغوط برسعة تدفق 30 

لرت/ دقيقة. 

وقد قامت رشكة أملاني��ة بإنتاج وتطوير نظام تطهري 

للمركبات الكبرية باستخدام محرك تطهري نفاث، وميكن 

اس��تخدام ه��ذا النظ��ام يف تطهري الدباب��ات واملركبات 

األخرى الكبرية، باستخدام غاز منظف وساخن، يتم دفعه 

تحت ضغط عال، وهذا النظ��ام يحقق إمكانية تطبيق 

األس��اليب الرسيعة والحديثة لتطهري القوات واملعدات 

امللوث��ة، ويتضم��ن هذا النظ��ام التنظيف باس��تخدام 

الضغط العايل، والتطهري باستخدام الغاز الساخن، سواء 

كانت عملي��ة التطهري من امل��واد الجرثومية، أو عملية 

إزالة الس��مية للمواد الكياموية، أو عملية إزالة التلوث 

اإلش��عاعي، ويتم استخدام نظام هيدرولييك، حيث يتم 

دفع الغازات الس��اخنة ذات الضغط العايل من فتحات 

رأسية وعرضية متواجدة بالهيكل الخاص للنظام، وتصل 

إمكاني��ات هذا النظام إىل تطهري 18 مركبة قتال مدرعة 

أو 30 مركبة مدولبة خالل ثالث ساعات.

توجد حاجة ملحة إىل تطهري املس��احات الحساس��ة 

امللوث��ة، مثل تلك التي تتواج��د داخل الدبابات وكبائن 

املركب��ات والطائ��رات، باإلضافة إىل املع��دات الضوئية 

والكهربائية واإللكرتونية... الخ، وقد وجد أن اس��تخدام 

محاليل التطهري املائية وكيامويات التطهري النش��طة يف 

تطهري مث��ل هذه املعدات الحساس��ة يعطى نتائج غري 

مقبولة •

املصادر:

www.defensenews.com 

www.arabdefencejournal.com 

www.pentagon.com 

www.janesdefenseweekly.com 

www.armada.com 

www.mokatel.com 

www.militarytechnology.com 

www.cnnarabic.com 
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HawkeyeAdvancedE-2D
الطائرة األوىل لرصد عمليات إطالق صواريخ كروز

تعترب رشكة Northrop Grumman Integrated Systems إحدى كربيات الرشكات 

املتخصصة يف إدارة املعارك املشرتكة وأنظمة التسلح الخاصة بالقيادة والسيطرة يف العامل 

اليوم، وهي أيضاً املتعهد الرئييس لعائلة طائرات Hawkeye ،ولتأمني الحامية القوية 

للقوات املنترشة يف مناطق ومسارح الحروب املحتملة، يستلزم الدفاع الصاروخي بصواريخ 

كروز أداءاً رسيعاً، ودقيقاً لتأدية املهام املعروفة باسم "سلسلة املهام املميتة"، وتوفر 

الطائرة E-2D Advanced Hawkeye الجديدة الدفاع الالزم ضد التهديدات الصاروخية 

 Multi Role Combat.بفضل جهاز الرادار املتطور الذي يعمل بالرتددات العالية

. Aircraft: MMRCA

إعداد: يل يادف
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وتعترب الطائرة Advanced Hawkeye الطائرة األوىل 

يف ش��بكة الدف��اع الصاروخي املكلف��ة برصد صواريخ 

ك��روز، التي يتم إطالقها من عىل منت أي منصة أرضية 

متحركة، وللتعامل مع هذا التهديد الخطري تس��تخدم 

الطائ��رة نظام االتصاالت FORCEnet يف تنبيه حاملة 

الصواري��خ Aegis يف حال��ة انط��الق صواري��خ كروز، 

وإرس��ال املعلومات بص��ورة منتظم��ة إىل أن تتمكن 

حامل��ة الطائ��رات م��ن تدمريه��ا، ويف نف��س الوقت 

تتع��اون الطائ��رة Advanced Hawkeye مع أجهزة 

املراقبة واالستطالع وجمع املعلومات املرتبطة باألقامر 

الصناعية، يف توجيه أي مركبة جوية غري مأهولة لرصد 

وتحديد موقع منصة اإلطالق بكل دقة.

الخصائص األساسية
تعترب الطائرة Advanced Hawkeye إحدى املكونات 

الرئيس��ية لنظ��ام FORCEnet، وتعترب وس��يلة عىل 

قدر عال من التكيف من وس��ائل القيادة والس��يطرة 

املجوقلت��ن، وتعتمد الطائرة ع��ىل قدراتها النوعية يف 

مجال جم��ع كميات هائلة من البيان��ات واملعلومات 

الواردة من أنظمة االستشعار املجوقلة وغري املجوقلة، 

ومن ثم استخدام تلك املعلومات وتحويلها إىل قرارات 

قابلة للتنفيذ.

يعترب الوصول إىل الش��واطئ الساحلية عىل مستوى 

العامل، املسؤولية األوىل لعمليات نرش القوات البحرية 

ع��ىل الخطوط األمامية يف املس��تقبل املنظور، فالعمل 

يف مث��ل ه��ذه املواقع يش��كل تحدياً وخط��ورة أيضاً 

ع��ىل القوات، وقد أصب��ح تقليل حج��م الخطر الذي 

تش��كله التهديدات الصاروخية األرضية مهمة غاية يف 

الصعوب��ة والتعقيد، إذا وضعن��ا يف االعتبار الصواريخ 

املعادي��ة ذات الرسعة الفائقة، الق��ادرة عىل التحليق 

عىل ارتفاع��ات منخفضة ، تلك الصواريخ التي تطلقها 

قاذفات صاروخية قادرة عىل االختباء يف عمق األرايض 

الداخلية والتي تقل��ل بالتايل من الزمن الالزم للتعامل 

معها، ومع انتش��ار هذا النوع م��ن الصواريخ بصورة 

متزاي��دة ومطردة تتزايد الحاجة إىل س��الح قوي قادر 

عىل مواجهة التهديدات التي تش��كلها هذه الصواريخ 

عىل القوات العاملة يف املناطق الساحلية.

اإلنذار املبكر املجوقل والسيطرة 
تس��تطيع الطائرة أثن��اء وجودها ع��ىل األرض مراقبة 

الحركتن الجوية والبحرية يف آن واحد مبدى يزيد عىل 

ستة مالين ميل مكعب.

القيادة والتحكم يف إدارة املعركة
يحق��ق تصمي��م الطائ��رة املرتبطة بالش��بكة، التوازن 

املطلوب بن اإلن��ذار املبكر املجوق��ل، ومهام القيادة 

والتحكم يف إدارة املعركة.

الرادار
يوف��ر الرادار تغطي��ة جوية وبحرية ثابت��ة يف آن واحد 

لرصد األهداف التي تحلق عىل ارتفاعات منخفضة، عن 

طريق استخدام الرتددات العالية والبعيدة املدى.

التمييز بني األهداف الصديقة واملعادية
تحت��وي الطائرة عىل جهاز اس��تقبال وإرس��ال من نوع 

Max-XII، وجهاز معالجة متطور للتمييز بن األهداف 

الصديقة واملعادية، واإلثنان مدمجان يف جهاز واحد. 

أنظمة الدعم اإللكرتوين
هي أنظمة قادرة عىل رصد ومتييز األهداف البعيدة عن 

نطاق ومدى الحدود التي يغطيها الرادار.

أنظمة الدفاع الجوي املتطورة
تعم��ل مراكز القيادة الس��طحية مع وصالت املعلومات 

الرقمي��ة الفائق��ة الرسعة، لزيادة م��دى تغطية أنظمة 

الدف��اع الجوي وس��هولة االرتب��اط فيام بينه��ا وزيادة 

فعاليتها.

قدرات قتالية أكيدة
تس��تخدم الطائرة محركن توربينين، لتخفيض تكاليف 

التش��غيل مع ضامن تحقيق املس��توى األمثل من حيث 

الرسعة واالرتفاع بهدف تعظيم قدرات الرصد.

املراقبة
تتمي��ز الطائ��رة بقدرتها ع��ىل الرصد ال��راداري الجوي 

الطول الكلي:  
17.60 متر 

)57.9 قدم تقريباً(

ح: 
جلنا

طول ا

متر 
 24.56

)80.7 قدم(

معلومات عامة:
تتسع مقصورة القيادة لطاقم مكون 

من خمسة أفراد.
تستخدم الطائرة محركني من طراز 

T56-A-427 من إنتاج شركة رولزرويس.

السرعة القصوى:  
648 كلم/ساعة
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والس��طحي يف آن واحد بزاوية 360 درجة عىل الرسعات 

البطئية فوق املاء واليابسة، وهي أيضاً قادرة عىل العمل 

يف األجواء الكثيفة األه��داف، وعىل أي ارتفاع، باإلضافة 

إىل قدرتها عىل التمييز بن األهداف الصديقة واملعادية، 

وتحتوي الطائرة عىل  نظام آيل مدمج، يتيح لها س��هولة 

التواصل من عىل مس��افات بعيدة، األم��ر الذي يجعلها 

طائرة حربية مرتبطة بالشبكة.

طاقم الطريان واملهام
تحت��وي الطائ��رة Hawkeye عىل أنظم��ة عالية األمتتة، 

خاصة باأله��داف والرصد والتمييز، األمر الذي يس��مح 

لطاق��م مكون من ثالثة أفراد بأداء ع��دد كبري من مهام 

إدارة املعركة، أما بالنسبة إىل بقية طائرات اإلنذار املبكر 

املجوقل األخرى، فال تحتوي عىل هذه األنظمة، ومن ثم 

تحتاج إىل طاقم أكرب من املشغلن لتنفيذ املهام العديدة 

املختلف��ة، وه��ذا النظام مصم��م لرص��د ومراقبة نظام 

التوزيع، وأنظمة االستشعار بصورة مستقلة متاماً، وذلك 

باستخدام لوغاريتامت دقيقة تم تجربتها عملياً، ويعمل 

النظام عىل تحس��ن أداء الطائرة مبا يسمح ألفراد الطاقم 

بالرتكي��ز ع��ىل الوعي امليداين لس��احة املعرك��ة، وتنفيذ 

أساليب إدارتها دون االلتفات إىل تشغيل النظام.

Hawkeye الفريق املشارك يف تصنيع الطائرة
تم تشكيل فريق متميز يضم أكرث من 170 رشكة أمريكية 

م��وردة رائدة؛ الس��تقطاب أفضل الخ��رباء لإلرشاف عىل 

عملي��ات التصنيع والهندس��ة وأجهزة الط��ريان وتطوير 

 Advanced أنظمة التس��لح الخاصة بربنامج الطائ��رة

Hawkeye ، م��ع الرتكي��ز بصفة خاصة عىل اس��تخدام 

أحدث املكونات التجارية.

إمكانية التوسع مستقبالً
ت��م وضع التصميم الخ��اص بأنظمة وق��درات الطائرة 

Hawkeye بحي��ث يس��مح بعملية التطوير مس��تقبال 

من أجل تلبي��ة املتطلب��ات الحالية للمه��ام املختلفة، 

ومن املق��رر أن يش��مل التصميم الح��ايل الذي يجري 

وضعه للطائرة Advanced Hawkeye الجديدة إضافة 

جهاز رادار متطور، وش��بكة اتصاالت متقدمة، وتحسن 

مقص��ورة القيادة ونظام املالحة، مع اس��تخدام أحدث 

أس��اليب التكنولوجي��ا لرفع كف��اءة عملي��ات الصيانة 

وإطالة العمر االفرتايض للطائرة.

ومتث��ل الطائرة قفزة تعادل جيل��ن كاملن يف مجال 

تكنولوجي��ا ال��رادار واملراقب��ة املتط��ورة واالتص��االت 

واألنظمة املجوقلة الخاص��ة بدعم القرار، والقدرة عىل 

العمل يف األجواء املشوشة إلكرتونياً، وهي ميزات تجعل 

الطائرة سالحاً مثالياً ألداء هذا النوع من املهام الصعبة 

واملعقدة، ك��ام أن الطائرة قادرة ع��ىل العمل من عىل 

م��نت حامالت الطائرات املنترشة عىل الخطوط األمامية، 

 Cooperative »واس��تخدام »قدرات االشتباك التعاوين

Engagement Capability )CEC( ، ما يجعلها مؤهلة 

 Aegis للعم��ل بص��ورة متوافقة م��ع القطع البحري��ة

املزودة بخاصية االش��تباك التع��اوين، والقيام برصد غري 

مس��بوق لصواريخ كروز، ومن ثم إقامة ش��بكة دفاعية 

أمامية قوي��ة ضد هذه التهديدات الحديثة، عالوة عىل 

ذلك تتميز الطائرة بس��هولة ربطها باألس��لحة املجوقلة 

األخرى، وزيادة الوعي امليداين مبناطق العمليات وتوفري 

معلوم��ات رادارية غزي��رة، ما يجعله��ا يف موقع فريد 

يؤهلها لتنسيق الرضبات الجوية ضد األهداف املعادية، 

هذه القدرات تجعلها س��الحاً مهامً للدفاع عن القوات 

العاملة يف املناطق الساحلية والقريبة من اليابسة.

وتركز التجارب البحرية التي يجريها س��الح البحرية 

األمريكي��ة حالياً عىل العروض الحية التي تس��مح ببث 

الصور والفيديوهات واملعلوم��ات واملحادثات الرقمية 

واالتص��االت التي تتم عن طريق بروتوكول اإلنرتنت إىل 

الطائرة بصورة مبارشة، وتسمح مصادر تلك املعلومات 

عالوة ع��ىل املعلوم��ات التقليدي��ة األخ��رى املتعلقة 

بالتعق��ب للطائرة بتكوين صورة أكرث دقة عن س��احة 

العمليات، ويف النهاية، يتم تجهيز الصور والفيديوهات 

ال��واردة من املركب��ات الجوية غري املأهول��ة الخاضعة 

لس��يطرة الطائ��رة Hawkeye عىل م��نت الطائرة، ومن 

ث��م مضاهاتها مبارشة باملوقع األصيل املس��تهدف وبدء 

عملي��ة القصف، وهذا يعني أن هذه الطائرة س��تكون 

قادرة عىل أداء دور متزايد يف عمليات القصف البحري، 

باإلضاف��ة إىل دورها املمي��ز داخ��ل منظوم���ة الدرع 

البحري•

االرتفاع الكلي:
5.58 أمتار

 )18.4 قدم تقريباً(

الوزن:
فارغة: 19.536كلجم )43.068 رطالً(
فارغة: 19.536كلجم )43.068 رطالً(

الوزن اإلجمالي عند اإلقالع: 26.083كلجم )57.500رطالً(

قطر املروحة:
7.32 أمتار )24 قدماً(  



التقنية يف احلرب: الُبعد اإللكرتوين
احلرب اإللكرتونية هي الصراع الذي يتم فيه استخدام الطاقة اإللكرتونية

يدل تاريخ العلوم – دون استثناء  - 

عىل أن املعارف الجديدة مهام تكن 

طبيعتها وكيفام يكون تحصيلها أو 

الهدف منها، فإنها تتوصل يف النهاية 

إىل تطبيقات نافعة، وقد تغدو نتائج 

البحث األسايس نافعة يف مجاالت 

مختلفة، لكنها ال تكون كلها واضحة 

عند إجراء البحث، وكذلك فإن 

األبحاث التطبيقية التي تتم ألغراض 

محددة يف األذهان ميكن أن تجد لها 

تطبيقات يف مجاالت مختلفة متاماً.

كتاب

وتنطب��ق هذه الحال��ة عىل برامج الح��رب اإللكرتونية؛ 

فهذه الربامج منذ بدايتها يف الواليات املتحدة األمريكية 

تحت رعاية هيئ��ة أبحاث الدف��اع القومي والخدمات 

املس��لحة يف أثن��اء الح��رب العاملي��ة الثاني��ة، أدت إىل 

تطوي��ر تقنيات تجاوزت تحقي��ق أغراضها األصلية، إىل 

إثبات وجودها يف مجاالت مل تكن متوقعة يف الس��ابق، 

ويف بعض الح��االت، مل يقت��ر أداء مرشوعات البحث 

التطبيق��ي املوجهة أصالً نحو أغراض معينة عىل النتائج 

املرجوة فحس��ب، ب��ل تجاوزها إىل تقني��ات ومعارف 

مفيدة أخرى.

تطور الحرب اإللكرتونية
 شهد عامل الحرب اإللكرتونية تطوراً مستمراً منذ الحرب 

التي نشبت بني روس��يا واليابان يف فرباير 1904، والتي 

تم فيها اس��تخدام الالسليك ألول مرة، ومنذ ذلك الوقت 

وتقنية الح��رب اإللكرتونية يف تطور متواصل، وس��وف 

يس��تمر كذلك يف املس��تقبل، حيث ينطوي عىل لعبة ال 

نهاية له��ا من اإلجراءات املض��ادة واإلجراءات املضادة 

لإلجراءات املضادة... وهكذا، أي أنه عندما تثبت فاعلية 

اإلجراءات املضادة تتغ��ر طبيعة التهديدات؛ مبعنى أن 

التهديدات القامئة إما أن تحل محلها تهديدات جديدة 

أكرث فاعلي��ة منها، أو يتم تعديله��ا بحيث تهزم أحدث 

اإلجراءات املضادة.

ويتناول ه��ذا الكتاب دور الح��رب اإللكرتونية منذ 

ب��دء وجوده��ا وتطوره��ا وحتى ح��رب الخلي��ج عام 

1991-1990، وتحلي��ل عن��ر الح��رب اإللكرتونية يف 

ه��ذه الحرب بالتفصي��ل، وكذلك تأثر تقنية األس��لحة 

الدقيق��ة التوجيه وفاعليتها، كام يتناول الكتاب الكيفية 

التي أصبح��ت فيها القوات العس��كرية يف أنحاء العامل 

تفه��م أن الراع اإللكرتوين ميك��ن أن يحدد املنتر يف 

املعارك التكتيكي��ة اإللكرتونية، ومن تكون له الغلبة يف 

الحمالت التي تغطي ميادين تلك املعارك، ويف الحروب 

املحدودة  وحتى الراعات العاملية؛ عالوة عىل تحديد 

الطريقة التي يؤثر بها الراع من أجل استخدام الطيف 

الكهرطييس يف احتامل نش��وب حروب نووية، واعتامد 

ذلك عىل طريقة خوض تلك الحروب.

من هن��ا صار يطلق عىل الراع من أجل الس��يطرة 

عىل الطيف الكهرطييس »الحرب اإللكرتونية«؛ ألن هذا 

الطيف من أه��م القنوات التي متر عربه��ا املعلومات، 

فالس��يطرة عىل الطيف الكهرطييس ستس��مح للجيوش 

بالهيمنة عىل الحروب اآلن ويف املستقبل، ويؤكد املؤلف 

الرأي القائل بأن »النر يف أي حرب عاملية ثالثة سيكون 

• العنوان:        التقنية يف الحرب: البعد اإللكرتوين
• تأليف:        عبدالكريم محمود برم

• إصدار:            مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية
• عدد الصفحات:   789صفحة

• سنة اإلصدار:     2008
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الطيف الكهرومغناطيسي )ك م(

هو املدى الكليّ لإلشعاعات الكهرومغناطيسية بجميع 
تردداتها الصادرة لجس��م، وهو التيّوزيع املمييّز لإلشعاع 

الكهرومغناطييس من ذلك الجسم.
وميت��د الطي��ف الكهرومغناطييس م��ن أول الرتددات 
املنخفض��ة، مثل ال��رتددات املس��تخدمة يف الريّاديو )يف 
نهاي��ة طول املوجة الطويلة( عرب الرتددات املتوس��طة، 
مثل ترددات أش��عة الضوء، إىل الرتددات العالية، مثل 
أش��عة إكس وتنتهي، بأش��عة جاما املختلفة )يف نهاية 
ط��ول املوجات القصرية جداً(، وهو يغطي يف مداه من 
أول أط��وال موجة تقدر بآالف الكيلومرتات، إىل أطوال 
موجات يف حج��م الذريّة وأصغر من ذل��ك، وي�ُعترب أنيّ 
حدَّ ط��ول املوجة القص��ري مقارباً لط��ول بالنك )وهو 
عبارة عن وحدة أساس��ية يف نظ��ام الثوابت الفيزيائية 
األساس��ية الثالثة: رسعة الضوء يف الفراغ، ثابت بالنك، 
وثاب��ت الجذب العام(، وحديّ ط��وِل املوجة الطويل هو 

حجم الكون كله.

للطرف الذي يستطيع السيطرة عىل الطيف الكهرطييس 

وإدارته بصورة أفضل«.

املعلومات وأثرها الهام
للمعلومات ميزة رئيس��ية، فالقليل منها ميكن أن تكون 

له آث��ار هائلة، وخالفاً للحرب التقليدي��ة التي نادراً ما 

تؤدي زيادة قليلة يف عدد الس��فن الرشاعية أو البوارج 

الحربية فيها، إىل فرق كبر يف النتائج، يف حني أن معلومة 

صغرة ميكن أن تؤثر اآلن يف مجرى التاريخ العس��كري، 

فيام لو تم استغاللها بصورة مناسبة. 

ومب��ا أن املعلوم��ات ذات أهمي��ة محوري��ة لكافة 

أنواع الح��روب، فإن كل قضية تقنية أو تكتيكية ثانوية 

تؤثر يف رسعة تجميعها وتوزيعها واس��تغاللها تكتس��ب 

أهمية كربى، وله��ذا، ينبغي التفريق بني مفاهيم حرب 

املعلومات التي تنطبق عىل مي��دان املعركة التقليدية، 

وب��ني املفاهي��م التي تنطب��ق عىل غره، فف��ي ميدان 

املعرك��ة تتطلب مهمة الوصول إىل األهداف السياس��ية 

بصورة رئيس��ية القضاء عىل األفراد وتدمر املواد، وتؤثر 

املعلوم��ات ومصادرها كث��راً يف حصيلة هذه األهداف، 

غر أنه بعد صنع الرقاقات السيليكونية أصبح باإلمكان 

جمع املعلوم��ات من نوعيات وكمي��ات أفضل، ونقلها 

وتحليلها ودمجها واس��تغاللها بطرق مختلفة يف كل من 

،النظم اإلرش��ادية، تحديد املواق��ع، اإلدارة، التخطيط، 

واللوجستيات، فضالً عن عدد كبر من املناطق الوظيفية 

األخرى، وميكن اس��تخدام هذه التقنية لتحسني أساليب 

الحرب التقليدية، كام ميكن أن تساعد يف عمليات جمع 

األه��داف، وتس��ديد الن��ران عليها، ومح��ارصة العدو، 

وتس��هيل التخطي��ط واالتص��االت، ويطل��ق عىل هذه 

االس��تخدامات لتقنية الرقاقات املعلوماتية يف أش��كال 

الحرب التقليدية مصطلح »املعلومات يف الحرب«.

وعندما تصبح املعلومات هدفاً للتقنيات غر الفتاكة، 

أو يتم اس��تخدامها ملهاجمة أه��داف معلوماتية أخرى، 

الس��يام معتق��دات قيادة الع��دو، أو س��كانه، أو نظم 

املعلوم��ات االقتصادية أو السياس��ية، فإن النتيجة هي 

»حرب املعلومات« ويس��هم هذا الش��كل من أش��كال 

حرب املعلومات يف القضاء عىل هيمنة مكونات العر 

الصناعي، ويتم خوضه ليس يف ميدان املعركة التقليدية، 

وإمن��ا يف املجال العاملي ل� »فض��اء املعركة«، وميكن أن 

تقوم حرب املعلومات بدور الرادع لألش��كال التقليدية 

للح��رب، ولك��ن إذا أخف��ق ال��ردع فيتعني اس��تخدام 

األش��كال التقليدية للحرب التي تستخدم فيها القوات، 

لكن س��تتمتع هذه القوات التقليدية بكافة املزايا التي 

تم اكتس��ابها من خالل املعلوم��ات، إن املوارد الوطنية 

وبعض املوجودات يف مرسح املعركة أثناء القتال مبيدان 

املعركة التقليدي ستستمر يف حربها املعلوماتية.

ما متثله املهارة للجيوش الحديثة
تعت��رب امله��ارة يف الح��رب اإللكرتونية مح��كاً للجيوش 

الحديثة، وبدونها يغدو كل جيش منكشفاً أمام الجيش 

املعادي الذي اس��تثمر مزيداً من الوقت والفكر واملال 

يف اإلعداد للحرب اإللكرتونية التي تس��مح له بالهيمنة 

ع��ىل الراع من أجل املعلوم��ات، وبدون هذه املهارة؛ 

تنفق املؤسسات العسكرية املليارات عىل أسلحة عتيقة 

وتكتي��كات وتدريبات ف��ات أوانها، ك��ام فعلت بعض 

عنارص املؤسسة العسكرية األمريكية أعواماً عدة.

ومنذ بدايات اس��تخدامات الطيف الكهرطييس، كان 

كل عقد زمني تقريباً يشهد مزيداً من غنى املصطلحات 

واملخت��رات املس��تخدمة لوص��ف ه��ذه التقني��ات 

واألس��اليب: من الح��رب اإللكرتوني��ة )EW(؛ واملعركة 

اإللكرتونية )EC(؛ إىل إس��كات الدفاعات الجوية للعدو 

)SEAD(؛ وحرب املعلوم��ات )IW(، لكن بغض النظر 

عن املصطلح املستخدم، فإنه ينبغي معالجة تأثر هذه 

األساليب والتقنيات يف العمليات العسكرية.

وس��وف تعتمد نظم األس��لحة الواس��عة النطاق يف 

املس��تقبل املنظور عىل التقنيات اإللكرتونية، كام تسهم 

معظ��م النظم املتطورة حديث��اً أو التي قيد التطوير يف 

دفع عملي��ة الدمج خطوة إىل األم��ام، حيث يتم دمج 

الرادار واألش��عة تحت الحمراء والنظم الكهروبرية يف 

إجراءات الدعم اإللكرتوين الش��امل املعدة عىل حسب 

النظام واملصمم��ة لحاميته، ومتثل نظ��م الجيل القادم 

ه��ذه تأكي��داً جديداً للتقني��ات الرقمي��ة واملبنية عىل 

املعرفة.

الحرب اإللكرتونية وأرسارها الخفية
تعترب الحرب اإللكرتونية بطبيعتها موضوعاً مل يتم اإلفراج 

ع��ن جميع الوثائق املتعلقة ب��ه، والحقيقة أنها تنطوي 

عىل واحد من أش��د األرسار حفظاً وتكتامً يف جميع دول 

العامل منذ بدايته، وق��د كانت أرسار الحرب اإللكرتونية 

ومعارفها، مجاالً غر متاح س��وى لفئتني محدودتني جداً 

من األشخاص هام: الخرباء الفنيون، والقوات العسكرية، 

ولطامل��ا كان من مصلح��ة هاتني الفئت��ني الحفاظ عىل 

نش��اط الحرب اإللكرتونية بعيداً عن العيون الطائش��ة 

أو املرتابة، فطاقم طائرة عس��كرية أو سفينة حربية أو 

دباب��ة، مثالً، يرون أن التدابر اإللكرتونية املضادة تعني 

الفرق بني النجاح والفشل ملهمتهم، وهو غالباً الفرق بني 

الحياة واملوت، وبالتايل فإن هناك مربرات قوية للحفاظ 

عىل رسي��ة الكثر من جوانب الح��رب اإللكرتونية، غر 

أن هناك مربرات باألهمية نفس��ها لئ��ال تقتر معرفة 

وجود الحرب اإللكرتوني��ة وفائدتها العامة عىل القوات 

العسكرية واألش��خاص املعنيني بالدفاع عن الوطن، بل 

البد أن يعرف ذلك أيضاً عامة الناس.

إن أي حرب ناجحة هي نتاج عوامل متعددة تجتمع 

مع��اً لتثمر ذل��ك النجاح، ومن هذه العوامل الش��عب 

والقي��ادة والتدريب والتقنية والعقيدة، وكام يحدث يف 

س��ائر الحروب، فإن خامتة حرب الخليج الثانية )-1990

1991( أدت إىل اهتامم شديد بفهم كيف حدثت هذه 

الح��رب؟ وكيف جرت؟ ومل��اذا انته��ت بالطريقة التي 

انتهت بها؟.

إن التقني��ة املتط��ورة تع��د اليوم جزءاً م��ن الحياة 

اليومي��ة، وقد أثبتت ح��رب الخلي����ج الثاني���ة ع��ام 

1991-1990، بط��الن املخاوف الس��ابقة من أن تفوق 

التقني��ة عىل مس��تواها الذي كانت علي��ه يف منتصف 

س��تينيات الق��رن امل��ايض ال يجد م��ا ي��ربره يف القتال 

املتواصل،  وتوضح هذه الدراس��ة أن الحرب اإللكرتونية 

تنجح إن وجدت س��نداً لها من أشخاص أكفاء وتدريب 

شامل.

مفاهيم ومصطلحات
إن الح��رب اإللكرتونية ال توجد يف فراغ، بل هناك طرق 

أخ��رى لتحقي��ق األهداف نفس��ها، ويج��ب أن تنافس 

الحرب اإللكرتوني��ة جميع هذه الط��رق، وبالتايل فإننا 

نحتاج إىل فهم قوي ملفهوم الحرب اإللكرتونية األوس��ع، 

بحي��ث نس��تطيع القي��ام بالتقوي��م الصحي��ح لدورها 

وفائدته��ا، ويف الوق��ت ال��ذي يتم فيه اس��تقصاء هذه 

املفاهيم األوس��ع يتضح تدريجياً أن الحرب اإللكرتونية 

ليس��ت »إلكرتونية« باملعنى الشائع لهذا املصطلح، ألن 

هناك مجاالت واسعة من إلكرتونيات الطران ال تتعلق 

بالح��رب اإللكرتونية، مثل الطي��ار اآليل، ونظام املالحة، 

أو نظ��ام تحديد املوق��ع العامل��ي GPS، وتعترب عبارة 

الحرب اإللكرتونية مصطلحاً يدل عىل الراع الذي يتم 

فيه اس��تخدام الطاقة اإللكرتونية، وتصبح هذه القضايا 

األوسع، مبادئ اسرتاتيجية وتكتيكية يتعني التزامها، ومبا 

أن الحرب اإللكرتونية توحي لكثر من مامرسيها بصورة 

ذات تقني��ة غاية يف التطور، فإنه يبدو أن من األنس��ب 

جعل عنوان هذه الدراسة متسقاً مع مضمونها ملخاطبة 

االختصاصيني يف الحرب اإللكرتونية النموذجية•

93 | يوليو 2012 |  العدد 486  |



أم اإلمارات هي القلب النابض للمرأة العسكرية واإلماراتية

|  العدد 486  |   يوليو 2012  |94

أكاديميات



أم اإلمارات هي القلب النابض للمرأة العسكرية واإلماراتية

حظيت املرأة اإلماراتية 

بإهتامم القيادة العليا، حيث 

فتحت لها األبواب لتقتحم 

جميع امليادين إلثبات جدارتها 

واستحقاقها بثقة القيادة 

لها، وتعد مدرسة خولة بنت 

األزور العسكرية من امليادين 

التي برهنت عىل كفاءة املرأة 

وقدرتها عىل الذود عن حمى 

تراب هذا الوطن، ويف هذا 

اإلطار فقد سعينا لتسليط 

الضوء عىل هذا الرصح املميز 

والدور الرائد الذي تقوم به، 

من خالل اللقاء التايل مع قائد 

مدرسة خولة بنت األزور 

العسكرية املقدم ركن عفراء 

سعيد الفاليس، فإىل نص 

الحوار :

حــــــــــــوار: 
أمل سامل احلوسني

قائد مدرسة خولة بنت األزور:
 أم اإلمارات هي القلب النابض للمرأة العسكرية

نود أن تحدثينا عن بدايات تأس��يس مدرسة خولة 

بنت األزور العسكرية ؟

تأسست مدرس��ة خولة بنت األزور العسكرية يف شهر 

أغس��طس ع��ام  1990 بناء عىل توجيهات س��امية من 

املغف��ور ل��ه بإذن الل��ه الش��ي��خ زاي��د بن سل��طان 

آل نهي��ان » رحم��ه الله « ، وقد حظي��ت مبتابعة من 

س��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة » حفظه 

الل��ه « ، حيث تعترب األوىل م��ن نوعها يف دول مجلس 

التع��اون الخليج��ي والوطن الع��ريب، والهدف الرئييس 

من إنش��اء املدرس��ة هو تدريب وتأهيل املس��تجدات 

من مجندات القوات املس��لحة، بإالضاف��ة إىل الضباط 

اإلن��اث وضباط الصف والوصول بهم للمس��توى الذي 

يخدم األهداف املرجوة لخدمة القوات املسلحة، فكان 

اإلقبال عليها الفت��اً، إذ أن املرأة اإلماراتية اعتربت هذه 

املدرسة فرصة فريدة لالنخراط يف مهنة الوالء والرشف، 

واليوم أمثرت جهود إحدى وعرشون عاماً منذ تأس��يس 

مدرس��ة خولة بنت األزور العسكرية لرنى بريق نجاح 

امل��رأة اإلماراتية يف مزاولة الكثري م��ن املهن واملناصب 

الت��ي أرتقته��ا يف ه��ذا املجال، فهي مل تق��ف عند حد 

معني، بل س��عت وتسعى دامئاً للتحصيل يف هذا املجال 

عن طري��ق االلتحاق بالدورات اإللزامية التي تزيد من 

خرباتها العسكرية وتس��اعدها يف تطوير قدراتها، حتى 

أنها وصلت إىل دورة األركان املش��ركة لتثبت أنها أهل 

للثقة الت��ي وضعتها جنباً إىل جنب م��ع أخيها الرجل، 

وكذلك مشاركاتها الخارجية يف املهامت اإلنسانية.

وكذلك أصبحت املرأة تشكل اليوم بدعم من صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة » حفظه الله « وبجهود 

ومس��اندة س��مو الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيس��ة 

االتحاد النس��ايئ العام  الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية 

األرسية رئيس املجلس األع��ىل لألمومة والطفولة، رقامً 

مهامً يف مسرية التنمية التي تشهدها الدولة وخاصة يف 

املجال العسكري.

ما هي األهداف التي تسعى املدرسة إىل تحقيقها ؟

تس��عى املدرسة إىل االرتقاء باملس��توى العام للتدريب 

ومب��ا يتواف��ق مع األهداف الس��امية التي تس��عى إىل 
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تحقيقه��ا القي��ادة العام��ة، والرقي بالعنرص النس��ايئ 

املواطن يف القوات املس��لحة اإلماراتية، للوصول بها إىل 

أرقى املس��تويات وأعالها يف الخدمة العسكرية، وتركز 

ع��ىل التدريب الذي يتوافق م��ع الخطة املوضوعة من 

قبل القيادة العامة للقوات املس��لحة، وتش��جيع املرأة 

عىل االنض��امم لصفوف الق��وات املس��لحة، من خالل 

الزي��ارات املتبادلة بني مدرس��ة خول��ة وبعض مدارس 

الدولة واملؤسسات الحكومية، والعمل عىل نرش الوعي 

ل��دى الجمه��ور وخاصة من طالبات امل��دارس، بأهمية 

التدريب العس��كري وقيم الضب��ط والربط الذي يعترب 

الركيزة األساسية يف منظومة التدريب، حيث أن املدرسة 

تعق��د دورات متنوعة م��ن دورة املهارات العس��كرية 

الخاص��ة باملجندات الج��دد والاليت يت��م تحويلهم من 

الصبغة املدنية للصبغة للعس��كرية، والدورات االلزامية 

الت��ي نقصدها هنا )صغار ضب��اط الصف - كبار ضباط 

الص��ف- وكالء تأهيلية( ودورات الضباط )التأسيس��ية 

للضباط اإلناث - املتقدمة للضباط اإلناث( وهذا يتطلب 

من املدرسة أن تسعى جاهدة ملواكبة كل ما يتوافق مع 

هذه الدورات لتحقيق النجاح والرقي وتقديم األفضل.

ما الشعار الذي ترفعه املدرسة ؟ 

طموح��ات وآمال وأه��داف وتضحية، الش��ئ يردنا عن 

إرصارنا لخدمة وطننا الغايل، لرنتقي من حقنا أن نطمح، 

وهناك أمل كبري وأهداف نسعى لتحقيقها، وهي اإلرتقاء 

مبس��توى املرأة العس��كرية إىل أعىل املراتب، من حيث 

التهيئة والتدريب وغرس أكرب كم من الربية العسكرية 

يف نفوسهم، وإتاحة الفرصة لهن معتمدات عىل اإلرادة 

واإلرصار ل��ي ميضني بخطى واثقة م��ن أجل النجاح يف 

املجال العس��كري، وعلينا ترسيخ الوعي الوطني وصقله 

يف نفوسهن وأذهانهن.

ما الرشوط الواجب توافرها يف منتس��بات املدرس��ة 

الجدد ؟

بالنس��به للمجندات الج��دد الاليت يرغ��ن يف االنضامم 

إىل صفوف القوات املس��لحة يجب أن  اليقل املس��توى 

ال��درايس عن الثانوية العامة، واليقل العمر عن 18 عاماً 

واليزيد عن 28 عاماً، وان يتناس��ب الط��ول مع الوزن، 

وأن تكون حس��نة السرية والسلوك، كام يجب أن تجتاز 

املقابلة الشخصية والفحص الطبي املطلوب. 

م��ا هو الربنام��ج التدريبي وال��درايس؟ واملدة التي 

تستغرقها ؟

يختل��ف الربام��ج ب��ني ال��دورات، حي��ث أن الربنامج 

التدريبي بالنسبة لدورة املهارات العسكرية التأسيسية 

املشركة )مجندات( متتد إىل 14 أسبوعاً، وكانت الدورة 

تعقد سابقاً مرة واحدة يف السنة ، ونظراً لزيادة  األعداد 

ولتطبيق نظام السات الذي يستوعب عدداً بسيطاً ليتم 

الركيز عىل املجندات، حيث أصبحت تعقد مرتني خالل 

العام وهي دورات مربمجة وموضوعة يف خطة الدورات 

وهي دورات ثابتة أو حسب احتياجات التجنيد للقوات 

املسلحة.

 ويك��ون الربنام��ج التدريب��ي ع��ىل النح��و الت��ايل: 

االس��تيقاظ من النوم باكراً، ثم  ترتي��ب الفصائل وأداء 

صالة الفجر، ثم حصة اللياقة البدنية، وبعد ذلك  تتناول 

وجب��ة الفطور، ثم اإلس��تعداد للربنام��ج املنهجي الذي 

يبدأ من الس��ابعة صباحاً إىل الواح��دة ظهراً، ثم وقت 

الغداء، ومن ثم اس��راحة إىل آذان العرص، وبعدها يبدأ 

الربنام��ج الالمنهجي من 16:30 إىل الس��اعه 18:00، ثم 

صالة العشاء وبعدها تناول وجبة العشاء، ومن الساعة 

19:00 وقت حر إىل20:00 وبعدها ملدة س��اعة مذاكرة 

اجبارية إىل الساعه 22:00 ثم إطفاء األنوار.

هل هناك خطة تعاون وتبادل أكادميي بني مؤسسات 

الدولة التعليمية ؟

نعم هناك تعاون دائم ومس��تمر، وكذلك هناك زيارات 

تقوم به��ا مدارس املنطقة التعليمي��ة يف أبوظبي حيث 

اس��تضافت مدرس��ة خولة بن��ت األزور التكريم الذي 

أعدت��ه مديري��ة التدري��ب مل��دارس منطق��ة أبوظبي 

التعليمية وللطالبات املتفوقات يف الربية العسكرية.

كيف يتم تهيئة املناخ املناسب للمنتسبات ؟

مرحل��ة التهيئة النفس��ية مهمة جداً للمنتس��بات ألنها 

مرحلة التحويل من الصبغة املدنية  للصبغة العسكرية، 

تحت��اج هذه املرحلة بعض الجهد من املدربة واملتدربة 

مل��ا له م��ن أث��ر فع��ال يف االس��تمرار وتحقي��ق نتائج 

ايجابية، وذل��ك من خالل املح��ارضات التوجيهية التي 

تتي��ح للمتدرب��ة معرفة االخت��الف بني الحي��اة املدنية 

والعس��كرية، وتوضيح بعض املصطلحات التي يجهلنها 

أو يجهلن تطبيقها وتوضيح الغموض أو اللبس الذي قد 

يعرض مسرية التدريب وما بعده.

أما بالنس��بة للمرافق فهي مهيئة، ونحن نحرص عىل 

أن تص��ان بإس��تمرار،  فالقاعات الدراس��ية تس��توعب 

األعداد التي يت��م تجنيدها، واملختربات متوفرة، وكذلك 

املكتبة التي تحتوي عىل أعداد من الكتب تفي بالغرض، 

مقدم ركن عفراء سعيد الفاليس قائد مدرسة خولة بنت األزور العسكرية
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ونح��اول دامئ��اً تغذيته��ا بالكتب الجدي��دة من خالل 

معارض الكتاب .

وتق��وم مدرس��ة خول��ة بتوف��ري الس��كن ملجندات 

الدورة، وملجندات القوات املس��لحة من جميع إمارات 

الدولة، وس��عته االس��تيعابية جيدة، ك��ام يوجد مطعم 

مجهز ويخدم القاطنات يف الس��كن، وتحرص املدرس��ة 

ع��ىل وجود العيادة الطبية، وهن��اك أيضاً صالة رياضية 

مجهزة بطريقة تخدم األهداف التدريبية، وبها مدربات 

متخصصات مؤه��الت، حيث تفتح الصال��ة أبوابها من 

الصباح الباكر إىل الساعة 20:00.

كام تحتوي مدرس��ة خولة عىل »حضانة النور« التي 

تس��تقبل أطفال مجندات القوات املس��لحة خالل فرة 

الدوام الرس��مية لي تؤدي املرأة واجبها وهي مطمئنة 

عىل صغريها وهو بأيد آمنه.

بع��د التخرج ما ه��ي املميزات الت��ي تحصل عليها 

املجندة ؟

أوالً يكفيها فخراً أنها تعمل يف صفوف القوات املسلحة 

مرتدي��ة زي الفخ��ر، وثاني��اً يتم تأم��ني املواصالت من 

املدرس��ة إىل م��كان العمل من خالل حاف��الت حديثة، 

وثالث��اً توفر املدرس��ة س��كناً داخلياً يف املدرس��ة يخدم 

مجندات القوات املسلحة، ورابعاً تقدم املدرسة دورات 

تخصصية يف بعض املهن لرفع كفاة املجندات.

ه��ل هي مقترصة عىل مجندات الدولة أم أن هناك 

طالبات من دول أخرى ؟ 

وصلت مدرس��ة خول��ة بنت األزور إىل املس��توى الذي 

يؤهلها الس��تقبال مجن��دات من خ��ارج الدولة، حيث 

اس��تقبلت املدرس��ة عام 1994عدداً من مجندات دولة 

الكويت، ك��ام لدينا مدربات متخصص��ات من اململكة 

األردنية الهاشمية.

كي��ف تقيم��ون تجرب��ة التجنيد يف مدرس��ة خولة 

واإلقبال عىل اإلنتساب إليها ؟

تعد مدرسة خولة أحدى الرصوح العسكرية يف املنطقة، 

فقد اس��تطاعت املدرسة خالل مسريتها التي امتدت 21 

عاماً استقطاب أعداد كبرية من املجندات الاليت رغن يف 

االنخراط يف س��لك العسكرية، فقد بدأت املدرسة بعدد 

بسيط نظراً للرشوط املوضوعة، وتخرج من الدورة عدد 

ال بأس به، أما اليوم فإننا نجد األعداد كبرية تتوافد عىل 

التجني��د، وبلغت نس��بة الزيادة 50 % تقريب��اً، ونظراً 

لألع��داد املتزايدة م��ن الراغبات يف االنخراط يف س��لك 

العسكرية أصبحنا نعقد دورتني يف السنة.

ما هي املش��اريع املس��تقبلية التي ستقوم املدرسة 

بتنفيذها؟ وما هي خطتها للرتويج عن نفسها ؟

تس��عى املدرسه دامئاً إىل االرتقاء مبستوى التدريب ألنه 

واجبها األول، واالرتقاء مبستوى الخدمات التي تقدمها. 

وأما بالنس��بة لخطته��ا الرويجية فقد كان س��ابقاً عن 

طريق اإلعالنات عندما كان التجنيد يف املدرس��ة، وكان 

ع��ن طريق الصح��ف املحلية اليومي��ة وبعض املجالت 

املحلية والتلفزيون، وكذلك من خالل الزيارات للمدارس 

والجامعات والكليات، وذلك من خالل إلقاء محارضات 

تعريفية عن املدرس��ة ودورها الذي تقوم به، وبأهمية 

العس��كرية وقامت املدرسة بزيارات عدة لبعض الدول 

الش��قيقة والصديقة للتعريف باملدرس��ة واالس��تفادة، 

وتبادل وجه��ات النظر والخربات والتع��رف ملا وصلت 

إليه املرأة عندهم .

تعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 

النس��ايئ الع��ام الرئي��س األع��ىل ملؤسس��ة التنمية 

األرسي��ة رئيس املجل��س األعىل لألموم��ة والطفولة 

)أم اإلم��ارات( الداعم الرئييس ملدرس��ة خولة بنت 

األزور، فهال تحدثينا عن دور سموها ؟

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ 

الع��ام الرئيس األعىل ملؤسس��ة التنمي��ة األرسية رئيس 

املجل��س األعىل لألمومة والطفول��ة )أم اإلمارات(، هي 

القلب النابض والقدوة األوىل واألعىل بالنس��بة  للمرأة 

اإلماراتية بش��كل عام، واملرأة العسكرية بشكل خاص، 

وس��موها هي الداعم األول واملوجه والناصح واملرش��د 

واملتابع لنا يف املجال العس��كري، ولنا الرشف أن سموها 

تهت��م  بحضور تخريج املجندات العس��كريات ومتابعة 

أمورهن وتوجيههن وتش��جيعهن، وكام تحرص سموها 

اجملال العسكري 
جمال عز وفخر 

وشرف أتاحته لنا 
حكومتنا وهي فرصة 

نادرة وفريدة للمرأة

أتاحت القيادة الفرص التي تتناسب مع قدرات املرأة
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من أكرب املميزات 
التي حتصل عليها 

اجملندة  العمل يف 
القوات املسلحة 
مرتدية زي الفخر

بإرس����ال مجن���دات الق��وات املسلح���ة - املدني��ات 

والعسكريات - ألداء العمرة.

يكفين��ا فخراً حني نقرأ مقولة الش��يخة فاطمة بنت 

مب��ارك وه��ي تق��ول: » إن امل��رأة يف بالدن��ا يجب أن 

تفتخ��ر بأن أصبح لها دور فاع��ل يف خدمة هذا الوطن 

والنه��وض مبجتمعن��ا، إن املرأة هي رشيك��ة الكفاح يف 

املايض والحارض واملستقبل« وهذه الكلامت هي الدافع 

والداعم لنا يف مسرية العطاء لهذا الوطن املعطاء، وملاذا 

النفخر ونحن بن��ات هذا الوطن لدين��ا )أم االمارات ( 

س��مو الش��يخة فاطمة بنت مبارك »حفظها الله« هي 

القدوة واملثال.

هل من عمل أو تخصص جديد سيضاف لدور املرأة 

يف القوات املس��لحة وذلك بالعودة إىل ما قاله نائب 

رئيس األركان يف لقاء سابق مع مجلة "درع الوطن" 

بشأن املرأة العسكرية ؟

إن تواجد املرأة يف مختلف املجاالت ميثل قاعدة تنموية 

ومشاركة أساس��ية يف عملية التطور والبناء، وهي رافد 

من روافد القوى البرشية ألي قطاع تنموي، وإذا أتيحت 

لها الفرصة فإنها تعمل بال حدود.

وتسعى قيادتنا الرشيدة لتطوير مستوى وإمكانيات 

امل��رأة وإتاحة الفرص التي تتناس��ب مع قدراتها، وفتح 

املجاالت الجديدة لها ودعمها، وفعالً كام تفضل سيدي 

نائب رئيس األركان يف لقاء سابق مع "درع الوطن" بأن 

هناك لجنة مكلفة بدراس��ة مستقبل توظيف وتدريب 

العنرص النس��ايئ يف القوات املس��لحة واالس��تفادة من 

قدراتها بشكل أكرب ويف مجاالت أكرث.

علمن��ا أنه تم تكرميكم من قب��ل أم اإلمارات، فامذا 

ميثل هذا التكريم لكم ؟  

تكري��م )أم اإلم��ارات ( وس��ام رشف واعت��زاز، عندما 
تخ��ط األق��الم فإنها تك��ون عاجزة ع��ن التعبري يف مثل 

ه��ذه األمور، وهذا التكريم يزيدين رشفاً وفخراً واعتزازاً 

ويضاعف مس��ؤوليتي ويجعلني أقف أفكر مليون مرة 

ألن أس��عى أن أقدم األفضل واألحس��ن، وه��ذا اعتربه 

تكليف��اً وترشيفاً، وهذا م��ا يجعلني يف موقف تحد مع 

نف��يس عندما يصل األم��ر عند )أم اإلم��ارات ( فاعتقد 

أنه وصل إىل قم��ة مراحله، ويجب علينا املحافظة عىل 

مستوانا وتقديم جل جهدنا، فهي األم واملعلمة والقدوة 

واملثل الذي نقتدي به. 

كلم��ه تودي��ن توجهيه��ا للمجن��دات الراغبات يف 

االلتحاق مبدرسة خولة بنت األزور؟

أخوايت...املجال العسكري مجال عز وفخر ورشف أتاحته 

لنا حكومتنا وهي فرصة نادرة وفريدة متمثلة يف مدرسة 

خولة بنت األزور العسكرية، إن العمل العسكري عمل 

ممتع وعامل جميل اليعرفه إال من خاضه واس��تمتع به، 

فأقول لكم من خالل تجربتي لو خريوين فلن اختار سوى 

العسكرية ألنها يف خفاياها متعة وجهاد وعطاء وإرصار 

اليعرفه إال من عايش تلك األجواء، التستصعبوا التدريب 

أو الحجز، ألن فيهم مفتاح فهم الحياة العسكرية، ومن 

خاللها تسربون أغوارها وتستشفون حالوتها، وهي التي 

تحولكم من األجواء املدنية إىل العسكرية•

املرأة يف بالدنا رشيكة الكفاح

نرتقي بطموحاتنا لرفعة الوطن

مهنة الوالء والرشف
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بقلم:
 د.موزه العبار
كاتبة إماراتية
moza@bmig.aw

املرأة يف القوات املسلحة
تثار هذه األيام الكثري من األس��ئلة حول الفرص املتاحة أمام املرأة اإلماراتية، للمش��اركة الفعلية كرشيك ىف العملية 

التنموي��ة ىف كاف��ة ميادينها، اإلقتصادية والثقافي��ة واإلجتامعية والعلمية، خصوصاً بعد أن أتاحت القيادة الرش��يدة 

للمرأة ىف بالدنا كافة الفرص للتعليم ىف جميع املراحل الدراسية، والعمل دون تفرقة أو متييز بينها وبني الرجل، خصوصاً  

إذا كانوا يعيشون جميعاً يف نطاق نظام أرسي عشائري مغلق، تسود فيه أحكام نظام األرسة املمتدة.

يف مجتم��ع تقليدى كمجتمعنا، كانت التقاليد تحول دون طموحات املرأة، واس��تمر هذا الوضع عىل مدى أجيال، 

ولكن مع انتشار التعليم وزيادة الوعي، استطاعت املرأة أن تشق طريقها، لدخول سوق العمل، يف مواقع كان ومازال 

املجتمع يتسامح وال ميانع أن تنتسب لها املرأة، ولكن مازالت رواسب العرف والتقاليد ماثلة وسالكة، مع قبول مبدأ 

العم��ل كمعلم��ة أو موظفة، لكن ظلت املرأة لعقود طويلة تعزف عن العمل بالقوات املس��لحة، إال ىف أضيق نطاق، 

ليس ألنها ال ترغب بل ألن املجتمع ال يقبل، إال خضوعاً ألحكام الرضورة.

كان الش��ايع لدى الكثريين أن مثة ف��روق فردية بني املرأة والرجل، تحتم عىل امل��رأة البقاء يف املنزل لرتبية األبناء 

ورعاية الزوج، وأن طاقة املرأة وقدراتها البدنية املحدودة ال تس��اعدها كثرياً للعمل بالجيش، ولكن مع التوس��ع الذي 

ش��هدته هياكل العمل بالقوات املس��لحة، وبعد أن تم استحداث إدارات جديدة، ال يتطلب العمل فيها قدرات بدنية 

كالت��ي عن��د الرجل، وبعد نهاية الح��رب العاملية الثانية أجرت الوس��ت بوينت west point دراس��ة لصالح الجيش 

األمريىك أثبتت أن هنالك فروقاً فردية بني الرجل واملرأة يف التكوين الجسامين، وهذه االختالفات جعلت الرجل أصلح 

للعمل يف القوات املس��لحة عن زميلته املرأة، مام يعوقها كثرياً عن أداء متطلبات الحياة العس��كرية، كظروف الحمل 

وال��والدة وتربية األبناء، وما يتصل بذلك من املس��ؤوليات األرسية، إال أن ذلك ال يعني بالرضورة أن كل النس��اء غري 

قادرات عىل إنجاز الكثري من األعامل األخرى بالقوات املس��لحة، التي ال تتطلب قوة بدنية، ألنه ال ميكن اس��تناداً عىل 

مخرجات تلك الدراس��ة الجزم بأن كل الرجال أقوياء، وأن كل النس��اء ضعيفات بدنياً، إذ يبني بعد ذلك أن مامرس��ة 

امل��رأة للرياضة البدنية عزز م��ن قدراتها، األمر الذي ضاقت معه تلك التباينات والف��روق بني الرجل واملرأة، وأصبح 

بإم��كان امل��رأة القيام بأعامل فنية ال تحتاج إىل قوة بدنية، بل ثبت أن الحمل ال ميكن أن يكون عائقاً يحول دون أداء 

مثل تلك األعامل، مع ذلك تشري التقارير املنشورة أن هنالك 400 ألف امرأة يعملن بالقوات املسلحة األمريكية، وأن 

هذا العدد يف إرتفاع دائم، ألن القوات املسلحة األمريكية تتبنى مفاهيم التطوع، عوضاً عن التجنيد، مام يشجع املرأة 

لإلستفادة من بعض اإلغراءات التي يقدمها الجيش للمرأة مقارنة بالقطاعات املدنية األخرى.

إن ظاهرة إنتساب املرأة للقوات املسلحة زادت كثرياً عام كانت عليه يف العرش سنوات املاضية، وأن السبب إمنا يعود 

للتط��ور التكنولوج��ي، إذ مل يعد بالرضورة اإلعتامد عىل العضالت والقوة الجس��امنية يف كاف��ة إدارات ووحدات القوات 

املسلحة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإذا كان الجنود يف املايض يعتمدون أساساً عىل البندقية والسونيك، فإن حروب 

عرص العوملة أصبحت تعتمد عىل اإللكرتونيات والطائرات دون طيار، كام أن نطاق الوظائف والعمل يف القوات املسلحة 

تزايد كثرياً عام كان عليه يف السابق، مام فتح مجاالت ألعامل إدارية وفنية ولوجستية، تستطيع املرأة القيام بها يف سهولة 

وي��ر، بعيداً عن أرض املعركة، وال يخفى عىل القارئ أن املجتمع الدويل مارس ضغوطاً متواصلة، للتأثري عىل الرأى العام 

عرب الحكومات ومنظامت املجتمع املدين، لإليفاء باس��تحقاقات املرأة وإعتبارها رشيكاً يف العملية التنموية، خصوصاً بعد 

توقيع معظم دول العامل عىل إعالن بكني واإلتفاقية الدولية ملناهضة جميع أش��كال التمييز ضد املرأة، وال ش��ك أن إنشاء 

 gender )العديد من الجمعيات واملنظامت اإلقليمية والدولية للدفاع عن حقوق املرأة، ساهم يف ردم الفجوة )الجندرية

التي تفصل بني الجنس��ني، كام أن نجاح املرأة يف القيام مبهام العديد من الوظائف الس��يادية التي أس��ندت لها، س��واء يف 

تقلد منصب الوزارة أو مامرسة القضاء أو السلك الدبلومايس والطب والتعليم فتح أمامها فرصاً جديدة للعمل يف جهات 

أخرى، مل يكن املجتمع يتقبل حتى فكرة اإللتحاق بها كالقوات املسلحة، حيث كانت العادات والتقاليد املوروثة ال تسمح 

للم��رأة بالعم��ل فيها، واآلن وبعد مرور أربعة عقود عىل قيام دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة تفخر املرأة اإلماراتية أنها 

إس��رتدت عافيتها وأصبحت رشيكاً فاعالً يف املجتمع، وأصبحت تحتل أعىل املناصب، لإلس��هام يف حركة بناء ونهضة وتقدم 

ً إىل جنب مع الرجل •  املجتمع جنبا

رؤى 
وقضايا
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الطرف األغر...
من أهم املعارك 

البـحرية

21
 O

cto
be

r, 
18

05
 

تم إطالق اسم »ميدان الطرف األغر« 

Trafalgar Square عىل أهم ميادين 

العاصمة الربيطانية »لندن« تخليداً لذكرى تلك 

املعركة البحرية املصريية يف تاريخ بريطانيا، 

وقد انتصب عىل ما سمي بـ »عمود نيلسون« 

الذي أنشئ يف العام 1843 يف ذلك امليدان، 

متثال القائد الربيطاين الشهري األدمريال اللورد 

»نيلسون« الذي قاد األسطول الربيطاين إىل 

النرص يف تلك املعركة.

إعداد:
 لواء ركن )م( سعود أحمد حسون
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وقع��ت معرك��ة الط��رف األغ��ر الت��ي دارت رحاها يف 

21 أكتوب��ر 1805 ب��ن األس��طول الربيط��اين من جهة 

واألسطولن املتحالفن الفرنيس � األسباين من جهة أخرى 

خالل حرب التحالف الثالث أغسطس – ديسمرب 1805.

خلفيات وأسباب املعركة
يف ع��ام 1805 وخ��الل ف��رة اإلمرباطوري��ة الفرنس��ية 

األوىل تح��ت حك��م »نابلي��ون بونابرت« س��ادت قوة 

فرنسا العس��كرية الربية عىل كل القارة األوروبية، بينام 

س��يطرت البحري��ة الربيطانية عىل كاف��ة البحار، خالل 

الح��رب فرضت بريطانيا حصاراً بحرياً عىل فرنس��ا مام 

كان له أثر عىل تجارتها ومنع الفرنس��يون من االستفادة 

من قوته��م البحرية، ورغم املراوغات العديدة الناجحة 

التي أجراها األس��طول الفرنيس لخرق الحصار إال أنه مل 

يحقق انتصاراً كبرياً عىل الربيطانين .

عندما أعلن التحالف الثالث الحرب عىل فرنسا عقب 

الصل��ح قصري املدى الذي أعقب اتفاقية »امينس« صمم 

نابليون ع��ىل غزو بريطاني��ا، وليك يتمكن م��ن القيام 

بذلك كان عليه التأكد من عدم قدرة األسطول الربيطاين 

عىل مهاجمة أس��طول الغزو مام يتطلب السيطرة عىل 

منطقة القنال اإلنجليزي.

كانت األساطيل الفرنس��ية الرئيسة تتمركز يف مينايئ 

»بريس��ت«  الفرنيس يف إقليم »بريتاين« ويف »طولون« 

عىل شاطئ البحر األبيض املتوسط كام متركزت أساطيل 

فرنس��ية صغرية يف موانئ أخ��رى عىل املحيط األطليس، 

ومبا أن فرنس��ا وأسبانيا كانتا حليفتن فقد توفر، كذلك، 

األس��طول األس��باين ال��ذي مترك��ز يف مين��ايئ »قادش« 

و»فريول« األسبانين.

كان ل��دى بريطانيا وحدات ذات مس��توى عال من 

الخ��ربة والتدريب، وعىل العكس م��ن ذلك كان معظم 

الضباط البحرين الفرنس��ين إما أعدموا، أو تم فصلهم 

من الخدمة خالل املراحل األوىل من الثورة الفرنس��ية، 

نتيجة لذلك، كان نائب األدمريال »بري تشاريل فيلنوف« 

هو الضباط األنس��ب من الضباط الكبار لقيادة أسطول 

»نابلي��ون« يف البح��ر األبي��ض املتوس��ط، وق��د أظهر 

»فيلن��وف« م��راراً عدم حامس��ه ملواجهة »نيلس��ون« 

واألس��طول الربيطاين بعد هزمية معركة النيل )أبو قري( 

عام 1798.

كان��ت خطة نابليون يف الع��ام 1805 هي أن تخرق 

األس��اطيل الفرنس��ية واألس��بانية املتمرك��زة يف البح��ر 

األبي��ض املتوس��ط وميناء »ق��ادش« الحص��ار وتلتحق 

بالق��وات املوج��ودة يف البحر الكاريب��ي ومن ثم تعود 

ملعاونة األس��طول املتمركز يف ميناء »برس��ت« للخروج 

م��ن الحصار، ثم تتجمع كافة األس��اطيل لتطهري القنال 

اإلنجلي��زي من الس��فن الربيطانية لضامن مرور س��فن 

الغزو الفرنيس إىل انجلرا.

م��ع بداية عام 1805 كان األس��طول الربيطاين تحت 

قيادة األدمريال اللورد »نيلس��ون« يق��وم بحصار ميناء 

»طولون«، ومل يكن الحصار ش��ديداً كالحصار املفروض 

ع��ىل مين��اء »برس��ت« بقي��ادة  األدم��ريال »ويلي��ام 

كورنوليس« الذي فرض حصاراً ش��ديداً عىل »برس��ت« 

بأس��طول القنال، قام »نيلس��ون« بإج��راء حصار مراٍخ 

متمنياً استدراج الفرنسين لخوض معركة كربى، مع ذلك 

نجح أس��طول »فيلنوف« يف تفادي أسطول »نيلسون« 

عندما أبعدت العواصف األسطول الربيطاين عن مناطق 

متركزه، أثناء بحث »نيلس��ون« عن »فيلنوف«، باعتقاد 

خاط��ئ، بأن��ه توجه نحو م��ر متك��ن »فيلنوف« من 

املرور عرب مضيق جبل طارق لاللتقاء باألسطول األسباين 

واإلبحار معاً، حس��ب الخط��ة، إىل البحر الكاريبي، وما 

أن تحقق »نيلس��ون« من أن األسطول الفرنيس قد عرب 

األطليس حتى رشع يف مطاردته.

ع��اد »فيلنوف« من البحر الكاريب��ي إىل أوروبا بنية 

فك الحصار عن »برست«، إال أنه تخىل عن تلك الفكرة 

بعد أن وقعت س��فينتان أس��بانيتان تتبعان له يف األرس 

خالل معركة »فينس��ري« مع أس��طول بريطاين بقيادة 

اللواء البحري س��ري »روبرت كالدر« وتوجه »فيلنوف« 

إىل »فريول« حيث تس��لم أوامر م��ن »نابليون« للتوجه 

إىل »برست« طبقاً للخطة الرئيسية.

اعتمدت خطة »نابليون« لغ��زو انجلرا عىل تجميع 

أكرب عدد ممكن من السفن املقاتلة يف ميناء »بولون« يف 

فرنس��ا، وهذا يتطلب جمع قوة »فيلنوف« املكونة من 

33 س��فينة قتال مع قوة 21 س��فينة تحت قيادة اللواء 

البحري »جانيتوم« يف برست، وأسطول آخر من 5 سفن 

تحت قيادة القبطان »اليامند« مام يجعل املجموع 59 

سفينة مقاتلة.

أبحر »فيلنوف« من »فريول« يف 10 أغسطس، وكانت 

األوامر التي تلقاها من »نابليون« بالتوجه إىل الش��امل 

نحو »بريس��ت«، إال أنه وخش��ية م��ن متابعة اإلنجليز 

ملناورته اتجه جنوباً نحو »قادش« الواقعة عىل الشاطئ 

الجنويب الغريب ألس��بانيا، بعد وصول أسطول »فيلنوف« 

يف 26 أغسطس تخلت وحدات الغزو البحرية الفرنسية 

الث��الث التي كانت بانتظاره قرب »بولونج« عن موقعها 

واتجهت نحو أملانيا حيث اشتبكت يف معارك الحقة.

خالل نفس الش��هر عاد »نيلس��ون« إىل انجلرا ألخذ 

قسط من الراحة بعد عامن من التجوال يف البحر، وقد 

بقي هناك ملدة 25 يوماً حيث تم اس��تقباله بحرارة من 

أبناء شعبة املتخوفن من الغزو الفرنيس املتوقع.

وصل��ت إىل انجل��را معلوم��ات بأنه يف 2 س��بتمرب 

سيتجمع األسطوالن الفرنيس واألسباين يف ميناء »قادش« 

وكان عىل »نيلس��ون« االنتظار إىل 15 س��بتمرب الكتامل 

إعداد سفينته »فيكتوري«  لإلبحار.

يف 15 س��بتمرب قرر األدمريال الربيطاين »كورنوليس« 

فصل  20 س��فينة مقاتلة من أس��طول حراس��ة القنال 

وإبحارها إىل الجنوب لقتال قوات العدو عىل ش��واطئ 

 لوحة توضح إصابة القائد الربيطاين نيلسون خالل املعركة



يعترب األدمريال 
"نلسون" أحد أعظم 
األبطال الربيطانيني 

املقاتلني

نيلسون

 Horatio باإلنجليزيــة:  نيلســون،  هوراتيــو 
Nelson،  )29 سبتمرب 1758 -21 أكتوبر 1805( 
نائب أدمريال إنجليزي، اشــتهر مبشاركته مبعركة 
النيل ومعركة الطرف األغر، يعد أحد أبرز القادة 

العسكريني يف تاريخ املعارك.
تويف نيلســون يوم 21 أكتوبر 1805 وهو يقايس 
بعد إصابتــه يف العمود الفقري لدى وقوفه عىل 
مقدمة ســفينته أثناء معركة الطرف األغر التي 
غريت التاريخ، عىل ســواحل أســبانيا، واعتربت 
املعركــة بداية النهايــة لغزو نابليــون بونابرت 
إمرباطــور فرنســا ألوروبــا، وأمنــت لربيطانيا 

السيادة عىل البحار ألكرث من قرن.
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أس��بانيا مام جعل القنال يف حراس��ة 11 سفينة مقاتلة 

فقط، إال أنه بذلك أوجد نواة األس��طول الربيطاين الذي 

سيخوض معركة الطرف األغر.

وصل األس��طول بقيادة اللواء البح��ري »كادلر« إىل 

املنطقة الواقعة إىل الغرب من »قادش« يف 15 س��بتمرب 

وقد التحق »نيلس��ون« باألسطول ليتسلم قيادته يف 29 

سبتمرب.

اس��تخدم األس��طول الربيطاين الفرقاط��ات للمراقبة 

الدامئة للميناء، وبقيت القوة الرئيسية خارج مدى النظر 

عىل بعد 50 ميالً )80 كلم( إىل الغرب من الشاطئ كان 

»نيلس��ون« يأمل يف استدراج األسطول الفرنيس األسباين 

املوحد للخروج واالش��تباك يف قت��ال متالحم، كام كانت 

ق��وة املراقبة تحت قي��ادة القبطان«بالكوود« من عىل 

منت الس��فينة »اوريل��س«، وقد تم بتاري��خ 18 أكتوبر 

دعم قوته لتكون س��بعة س��فن )5فرقاطات وسفينتن 

صغريتن(. وخالل تلك الفرة عاىن أس��طول »نيلس��ون« 

معاناة بالغة من ضعف اإلمداد، ففي 2 أكتوبر تم إرسال 

5 من السفن املقاتلة »كوين«  و»كانوباس« و»سبنرس« 

و»زجل��وس« و»تايجر« ومعها الفرقاط��ة »امنيون« إىل 

جبل طارق تحت قيادة نائب األدمريال الس��ري »توماس 

لويس« لجلب اإلمدادات، وقد تم توجيه هذه الس��فن 

الحقاً للقيام ببعض العمليات يف البحر املتوس��ط وذلك 

رغم توقع »نيلسون« عدم عودتها، استمر حضور بعض 

الس��فن الربيطاني��ة، وقد وصل األس��طول الربيطاين إىل 

أعظم ق��وة بتاريخ 15 أكتوبر، كام تم إرس��ال س��فينة 

القت��ال »برن��س أوف ويل��ز« ذات ال���98 مدفعاً وهي 

سفينة القيادة لألدمريال »كالدر« إىل انجلرا وعىل متنها 

»كالدر« الذي تم استدعاؤه من قبل األدمريالية للمثول 

أمام محكمة عسكرية ملحاكمته عىل تقصريه  يف العمل 

العدايئ خالل معركة »كيب فينيس��تري« التي وقعت يف 

22 يوليو.

يف هذه األثناء كان أس��طول »فيلنوف« يعاين كذلك 

من نقص خطري يف اإلمدادات، والتي مل يكن من املمكن 

معالجتها لضع��ف املوارد املالية الفرنس��ية، وقد جعل 

الحصار املرضوب من األس��طول الربيطاين من الصعوبة 

مب��كان حصول الحلفاء ع��ىل موارده��م التموينية مام 

سبب عدم جاهزية سفنهم.

كان هنال��ك نقص يقدر بأكرث م��ن ألفن من الرجال 

من الق��وة املطل��وب إبحارها يف س��فن »فيلنوف«، مل 

تكن هذه املش��اكل التي واجهت األس��طول الفرنيس - 

األس��باين قارصة عىل ذل��ك  فقط، فقد تم إبقاء س��فن 

القت��ال الفرنس��ية الرئيس��ية يف املوانئ لعدة س��نوات 

بسبب الحصار الربيطاين، ومل تشارك إال يف معارك قليلة 

خالل تلك الف��رة، كان هنالك عدداً قلي��اًل من البحارة 

الفرنس��ين ذوي الخربة، والتي ال ميكن أن يتم اكتسابها 

إال م��ن خ��الل العم��ل يف البح��ر، وقد أهم��ل جانب 

املدفعي��ة رغم ما له��ا من أهمية يف املع��ارك البحرية، 

كام اس��تهلكت رحل��ة الذهاب والع��ودة الرسيعة عرب 

األطل��يس اإلمدادات الرضورية، ب��دأ موقف »فيلنوف« 

التمويني يف التحس��ن يف أكتوب��ر، إال أن األنباء بوصول 

»نيلس��ون« جعلت »فيلنوف« غري راغب يف التحرك من 

ميناء »قادش«، وكان هذا رأي عدد من القباطنة األسبان 

وبعض الفرنسين.

يف 16 س��بتمرب 1805 أصدر »نابليون« أوامره للسفن 

الفرنسية واألسبانية املوجودة يف ميناء »قادش« بالتحرك 

عند أول فرصة مواتية واالنضامم إيل سفن قتال أسبانية 

يف »قرطاجنة« والتوج��ه إىل »نابويل« يف إيطاليا، إلنزال 

قوة الدعم العسكرية هناك والدخول يف معارك حاسمة 

عند مواجهة أي أسطول بريطاين أقل عدداً.

األسطول الربيطاين
بتاري��خ 21 أكتوب��ر كان لدى األدمريال »نيلس��ون« 27 

سفينة مقاتلة، وكانت سفينة القيادة »فيكتوري« إحدى 

ثالثة سفن من سفن الدرجة األوىل من األسطول تحمل 

100 مدف��ع، ك��ام كان لدي��ه أربعة من س��فن الدرجة 

الثانية تحم��ل 98 مدفعاً، باإلضافة إىل 20 س��فينة من 

الدرج��ة الثالثة تحم��ل إحداها 80 مدفع��اً، و16 منها 

تحم��ل 74 مدفعاً، والثالثة الباقي��ة 64 مدفعاً )ألحقت 

إىل القوة قبل بداية املعركة( باإلضافة إىل س��فن القتال 

الرئيس��ية املذك��ورة كان��ت تحت قيادة »نيلس��ون« 4 

فرقاطات تحمل كل منها 18 أو 16 مدفعاً، بجانب ذلك 

22 سفينة رشاعية صغرية شارك يف القتال تحمل 17000 

مقاتل لديهم 2148 مدفعاً، ويتمتعون بخربة ومهارة يف 

األعامل البحرية، وروح معنوية عالية ومستوى عال من 

التدريب.

األسطول الفرنيس ـ األسباين
يف مواجهة األسطول الربيطاين كان تحت قيادة األدمريال 

فيلنوف 33 س��فينة قت��ال، كان بعضها من أكرب س��فن 

العامل يف ذلك الوقت، س��اهم األسبان بأربعة سفن قتال 

من الدرجة األوىل واحدة منها تحمل 136 مدفعاً )سانتا 

ترينداد( واثنتان 112 مدفعاً )برنس دي اوسرياز وسانتا 

آيان( كانت أكرب من أي س��فينة يف األس��طول الربيطاين، 

الرابعة من الدرجة األوىل كانت تحمل 100مدفع، وكان 

لدى األس��طول كذلك 6 سفن من الدرجة الثالثة تحمل 

كل منه��ا 80 مدفعاً )4 فرنس��ية و2 أس��بانية( واحدة 
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من التاريخ

فرنس��ية م��ن الدرجة الثالث��ة ذات 64 مدف��ع، كانت 

بقية الس��فن وعددها 22 س��فينة منها 14 فرنسية و8 

أس��بانية تحمل كل منها 74 مدفعاً، يف املجمل بلغ عدد 

السفن   الفرنسية 18 سفينة، بينام ساهم األسبان ب� 15 

سفينة، كام ضم األسطول 5 فرقاطات تحمل 40 مدفعاً 

وسفينتن صغريتن تحمالن 18 مدفعاً جميعها فرنسية.

كان األس��طول الفرنيس األس��باين أكرث ع��دداً وعتاداً 

من األس��طول الربيطاين، فقد كان عدده 30000 مقاتل، 

و2568 مدفع��اً، بين��ام كان ع��دد األس��طول الربيطاين 

17000 مقات��ل، ولديهم 2148 مدفعاً، وكان األس��طول 

الفرنيس األس��باين يزيد عن األس��طول الربيطاين بس��تة 

سفن مقاتلة.

ســاحة املعركة
دارت معركة »الطرف األغر«  يف عرض البحر يف املحيط 

األطليس يف منطق��ة تبعد حوايل عرشة أميال إىل الغرب 

من »رأس الطرف األغر« الواقع يف أقيص الجنوب الغريب 

من الش��اطئ األسباين والذي يقع إىل الشامل الغريب من 

مضي��ق جبل ط��ارق وإىل الجنوب  الغ��ريب  من ميناء 

»قادش«.

اإلعداد للمعركة
كان��ت عقي��دة القت��ال البح��ري تتلخ��ص يف اصطدام 

األس��طولن املتقاتلن دون تشكيل معن، وتدور املعركة 

يف قتال متالحم يخرج منه أحد األس��طولن منتراً عىل 

اآلخر، ثم تطور األسلوب بتقدم األسطولن، كل منهام يف 

صف واحد، وعند ت��وازي الصفن يبدأ القتال املتالحم، 

وقد وفر هذا األس��لوب مزي��داً من الس��يطرة وتبادل 

اإلش��ارات ألي من األس��طولن مام يؤدي إىل نتائج غري 

حاس��مة للمعارك، وقد كان هذا األس��لوب هو السائد 

آنذاك.

مل يتب��ع األدم��ريال »نيلس��ون«، الذي كان يس��عى 

لخوض معركة حاس��مة تضمن لبلده اس��تمرار سيادتها 

ع��ىل البح��ار، األس��لوب التقلي��دي لخ��وض املع��ارك 

البحرية، ابتدع »نيلس��ون« أس��لوباً جديداً يف القتال مل 

يت��م تطبيقه قبل ذلك، فقد قام بتقس��يم أس��طوله إىل 

قس��من يتقدمان يف خطن متوازي��ن يف اتجاه عمودي 

عىل منتصف امتداد خط السفن املعادية ليقوم بفصله 

عىل قسمن، حيث يقوم بتطويق أحدهام وهو املؤخرة 

والقضاء عليه قبل أن يتمكن القس��م اآلخر من الوصول 

ملس��اعدته.  وقد وفرت له خطته ثالثة مزايا هامة أولها 

تقدم األسطول الربيطاين بصورة أرسع مام يضيق فرصة 

األس��طول املعادي للهروب من املعركة دون قتال، ثانياً 

كان نيلس��ون يعلم ما يتميز به أس��طوله من مميزات 

تتمثل يف قدرات املقاتلن مبا لهم من خربة ومعرفة تامة 

بأع��امل البحر وخوض املعارك البحرية والروح املعنوية 

العالي��ة الت��ي يتمتعون به��ا واملدفعي��ة األرسع، وكان 

تنفي��ذ الخطة بهذه الصورة يؤدي إىل قتال متالحم تربز 

م��ن خالله هذه القدرات، ثالث��اً: تضمن الخطة تجمعاً 

حاسامً عىل مؤخرة األسطول الفرنيس األسباين مام يجرب 

سفن املقدمة عىل العودة ملساندة املؤخرة اليشء الذي 

يس��تغرق وقتاً طوي��الً، باإلضافة إىل ذل��ك عند اخراق 

تشكيل الس��فن املعادية بهذه الصورة ستكون معرضة 

لنريان األس��طول الربيط��اين، كام س��يكون من الصعب 

عليه��ا اتخاذ مواقع لرد الن��ريان بالرسعة املطلوبة، كان 

العيب الرئييس يف هذه الخطة هو تعرض سفن القيادة 

املتقدم��ة نح��و العدو إىل ن��ريان كثيفة وم��ا ينتج عن 

ذلك م��ن مخاطر، إال أنه من املمكن التغلب عىل هذه 

املشكلة بزيادة رسعة التقدم وقد متت معالجتها بوضع 

أرشعة إضافية عىل السفن لزيادة رسعتها.

قام األدمريال »نيلسون« بتنوير قباطنة سفن األسطول 

عن الخطة وكيفية تنفيذها وترتيب السري والقتال، وقد 

تويل األدمريال »نيلسون« قيادة القسم الرئييس ملهاجمة 

الوس��ط، وأوكل لنائب��ه األدم��ريال »كولين��وود« قيادة 

القسم املكلف مبهاجمة مؤخرة العدو، وضمن ترتيبات 

االس��تعداد للمعركة أمر نيلس��ون بطالء سفن األسطول 

باللونن األصفر واألسود ليسهل متييزها أثناء املعركة.

تلقي األس��طول الفرن��يس يف 16 س��بتمرب أوامر من 

نابلي��ون باإلبح��ار إىل »نابلويل« الواقعة عىل الش��اطئ 

الغريب إليطاليا عىل البحر األبيض املتوسط.

تس��بب التح��رك املفاج��ئ والتغي��ريات العديدة يف 

تشكيل األسطول يف حدوث نوع من الفوىض واالضطراب 

استغرقت طيلة يوم 20 أكتوبر إلعادة وبدء التحرك، يف 

الثامنة م��ن صبيحة 21 أكتوبر أص��در »فيلنوف« أمراً 

بعودة األس��طول إىل ميناء »قادش« يف اتجاه الش��امل 

الغريب، عند وصول األسطول إىل املنطقة الواقعة بالقرب 

م��ن رأس الطرف األغر كانت املس��افة التي تفصل بن 

األس��طولن قصرية، وكان األس��طول الفرنيس - األس��باين 



105 |  يوليو 2012 |  العدد 486  |

مضطرب التش��كيل يف خط واحد ممتد ملس��افة 8 كلم 

بين��ام تق��دم األس��طول الربيطاين برسعة تج��اه الرشق 

يف خطن متوازين عمودين يف اتجاه وس��ط التش��كيل 

الفرنيس - األسباين.

مجريات القتال
عند بداية املعركة كان األس��طول الفرنيس يف خط واحد 

متعرج متجه ش��امالً، وتنفيذاً للخط��ة الربيطانية التي 

وضعها نيلس��ون رشع األسطول الربيطاين يف التقرب من 

خط األس��طول الفرنيس - األسباين عىل محورين يتجهان 

نحو منتصف التش��كيل املعادي، يف متام الساعة 11:45 

أرسل نيلس��ون رس��الته الش��هرية إىل مقاتيل األسطول 

)تتوق��ع انجلرا أن يقوم كل رجل بواجبه( والتي تحمل 

معان كثرية لتحفيزهم عىل القتال، كانت الرياح خفيفة 

م��ام أبطأ حركة كل الس��فن بدرجة كب��رية، ومر وقت 

طويل لبداية االشتباك، عندما وصلت السفن الربيطانية 

إىل مرم��ى الس��فن املعادية تعرضت لن��ريان كثيفة من 

العديد من تلك الس��فن، وقد استغرق ذلك فرة ساعة 

كاملة واصلت فيها تقربها.

أصدر فيلنوف أوامره إىل سفنه باالشتباك مع السفن 

الربيطاني��ة املتقدم��ة، وقد دارت عدة مع��ارك يف قتال 

قريب بن مجموعات من س��فن األس��طولن كان أولها 

بن السفينة رويال سوفرين ذات املائة مدفع ويستغلها 

األدم��ريال كولجوود والتي كانت هدفاً لنريان أربعة من 

الس��فن الفرنس��ية قبل أن تخرق التش��كيل املعادي، 

إال أنه��ا واصلت س��ريها وفتحت ن��ريان مدفعيتها عىل 

السفن املعادية وأحدثت خسائر كبرية بها، أما السفينة 

الربيطانية التي تلتها فكانت »بيلسسيل« التي تعرضت 

لن��ريان معادية دمرت أرشعتها وحدت من مناورتها، إىل 

أن وصلت س��فن أخرى إلنقاذها، أم��ا الخط الربيطاين 

الث��اين املوازي للخ��ط األول ففقد تصدت له الس��فينة 

»فيكت��وري« التي كان عىل متنها األدمريال »نيلس��ون« 

قائد األسطول، فقد كانت هدفاً لنريان أربعة من السفن 

املعادي��ة، ورغم أن عدداً كبرياً م��ن القنابل أخطأها إال 

أن ما أصابها تس��بب يف قتل وإصاب��ة عدد من بحارتها 

وحطم عجلة توجيهها مام تس��بب يف توجيهها بواسطة 

الدفة مب��ارشة، وبع��د أن متكنت »فيكت��وري« من رد 

النريان أطلق��ت نريانها بكثافة عىل س��فينتن معاديتن 

أحداهام »بونكش��ري« س��فينة قيادة األسطول الفرنيس 

وع��ىل متنه��ا األدمريال«فيلنوف« قائد األس��طول، وقد 

أصابت نريانها الكثيفة عدداً كبرياً من البحارة واملدافع.

خالل القتال املتالحم بن السفن جرى تالمس وقتال 

قريب بن سفينة القيادة »فيكتوري« والسفينة الفرنسية 

»ريداوبتابول« والتي كان عىل متنها قوة مش��اة مقاتلة 

قامت مبحاولة النزول إىل »فيكتوري« واالس��تيالء عليها، 

وخالل تلك املحاولة أصابت قذيفة أطلقت من بندقية 

األدمريال »نيلسون« عىل كتفه األيرس ومرت عرب صدره 

إىل الظه��ر، وقد تويف متأثراً بجرحه بعد ثالث س��اعات 

من إصابته.

أعقب��ت املعركة عاصفة تس��ببت يف إغراق عدد من 

الس��فن وإعطاب عدد آخر، ودفعت ببقية الس��فن إىل 

املي��اه الضحلة قرب الش��اطئ، وقد متك��ن بحارة تلك 

السفن الفرنس��يون واألس��بان من إعادة االستيالء عيل 

بعضها بعد تغلبهم عىل الربيطانين من حرس األسالب. 

متكن��ت 11 س��فينة فقط م��ن األس��طول الفرنيس 

-األسباين من الهرب والرجوع إىل ميناء »قادش«،  وكانت 

5 منها غري صالحة لإلبحار توىل قيادتها القبطان الفرنيس 

»جولي��ان كوس��امو« بعد إصابة قائده��ا، والذي صمم 

عىل القيام مبحاولة الس��تعادة األس��الب من الربيطانين 

فخرج من ميناء »قادش« بأسطول صغري قوامه خمسة 

سفن، باإلضافة إىل خمسة فرقاطات وسفينتن صغريتن 

متوجهاً نحو األسطول الربيطاين الذي كان عىل استعداد 

ملواجه��ة التهديد بقيادة األدم��ريال »كولينجوود«، وقد 

أعق��ب ذلك هب��وب عاصفة جعلت كل م��ن الجانبن 

يحجامن عن الهجوم، وس��اعدت األسطول الفرنيس عىل 

اس��تعادة بعض الس��فن التي كانت بحوزة الربيطانين، 

أجرى الربيطانيون عدة محاوالت للحاق بتلك السفن إال 

أن العديد منها كان قد تحطم أو غرق ومل يتبقى س��وى 

أربعة سفن تم اقتيادها إىل انجلرا.

نتائج املعركة والدروس املستفادة
كان��ت املعركة األكرب حس��امً يف كافة حروب األس��طول 

الربيط��اين حيث متكنت 27 س��فينة مقاتل��ة بريطانية 

تح��ت قي��ادة األدمريال اللورد نيلس��ون م��ن عىل منت 

س��فينته »فيكتوري« من هزمية 33 سفينة قتال فرنسية 

وإس��بانية تحت قيادة األدمريال الفرنيس »بري تش��اريل 

فيلنوف«.

فقد األس��طول الفرنيس -األس��باين 22 س��فينة دون 

أن يخ��رس األس��طول الربيط��اين س��فينة واح��دة، وقد 

أثبت النر الربيطاين املظفر، بصورة واضحة، الس��يادة 

الربيطاني��ة عىل البح��ار، والتي اكتس��بتها خالل القرن 

السابق.

أصيب األدمريال »نلس��ون« إصابة قاتلة أثناء املعركة 

وت��ويف متأثراً بإصابت��ه، مام جعله أح��د أعظم األبطال 

املقاتلن الربيطانين، وقد تم أرس قائد القوة الفرنس��ية 

األس��بانية املش��ركة األدم��ريال »فيلنوف« مع س��فينة 

»دبكونش��ري«، أما األدمريال األسباين »فيدريكو جرافينا« 

فقد هرب مع ما تبقى من األس��طول، وتويف الحقاً بعد 

عدة أشهر متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء املعركة.

بلغت خس��ائر األس��طول الربيطاين 1666 منهم 458 

قت��ىل و1208 جرح��ى، بين��ام بلغت خس��ائر القوات 

املتحالفة الفرنسية � األس��بانية 13781، من الفرنسين، 

2218 قتىل و1155 جرحى و4000 وقعوا يف األرس، ومن 

األس��بان 1025 قتىل و1383 جرح��ى و4000 وقعوا يف 

األرس، ومن أهم الدروس املس��تفادة م��ن تلك املعركة 

والتي تم تحقيقها هو التغيري الذي أحدثه »نيلس��ون« 

بتحوله عن التكتيكات التقليدية السائدة آنذاك، والتي 

تتضمن االش��تباك مع األس��طول املعادي يف خط واحد 

يوازي خط سفن العدو، مبا يحقق السيطرة عىل املعركة 

وفك االشتباك وزيادة ميادين الرماية ومناطق األهداف، 

بدالً عن ذلك قام »نيلس��ون« بتوزيع قواته األقل عدداً 

ع��ىل خطن   متوازين يتقدم��ان بطريقة عمودية عىل 

خط السفن املعادية مام حقق له عنر املفاجأة التامة 

عىل األسطول املعادي وأدى إىل نتائج حاسمة•

املصادر:

موسوعة ويكيبيديا الحرة.

www.nelsonsnavy.co.uk 

رياح هوجاء تهاجم السفن أثناء املعركة



إعداد: يوسف جمعة احلداد

متيّز النظ��ام القضايئ لدول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة 

بتعدد أبوابه وأقس��امه، التي تتناسق والنسيج املجتمعي 

للدول��ة، ففرض��ت القوان��ن االتحادي��ة للدول��ة أحكام 

وعقوب��ات ل��كل ما من ش��أنه أن يخل ب��أي جانب من 

جوانب الحياة املجتمعية س��واء املعنوية منها أو املادية  

ومن هذه الجوانب املعنوية والتي تشكل أهمية عظمى 

يف حياة اإلنس��ان األرسة، وما يقع ع��ى هذه األرسة من 

أح��كام وواجب��ات، ومب��ا أن األرسة متثل خلي��ة املجتمع 

ونوات��ه األوىل، ح��رص قانون العقوب��ات للدولة، من أن 

يض��ع املواد واألح��كام الالزمة التي تحم��ي هذه األرسة 

من أية أرضار أو مس��اس مبصلحتها، وفي��ا ييل القانون 

االتح��ادي )رقم3/1987(م��ن الباب الس��ادس يف ش��أن 

اسرتاتيجيــــــة منـــع اجلرائــــم
تدابري وقائية حتفظ األمن

تبن نتائج اس��تقصاء األمم املتح��دة الثالث التجاهات 

الجرمية وعمليات نظم العدالة الجنائية واسرتاتيجيات 

من��ع الجرمية، اعتاد اس��رتاتيجية غري مب��ارشة تبنتها 

بعض الدول ومنها إتاحة فرص العمل ورفع مس��تويات 

املجتمع��ات املحلية، وإس��رتاتيجية مب��ارشة تتجه إىل 

تضييق الفرص أمام ارتكاب الجرائم، ويتضح أن لبعض 

األنشطة خصائص مش��رتكة بن األمرين كإتاحة الفرص 

لألنشطة الرتويجية البناءة.

أوالً: االسرتاتيجيات غري املبارشة
 - التعليم: أشارت بعض الدول إىل وضع األطفال تحت 

س��لطات الرعاية االجتاعية يف بعض الظ��روف تأميناً 

لنش��أتهم وتعليمهم عى الوجه الالئق، واعتربت األرس 

الحاضنة وسيلة مالمئة لرعاية األطفال املعرضن للخطر، 

إىل جانب وجود وكاالت متخصص��ة وبرامج اجتاعية 

ذات نطاق وطني أو قوانن خاصة لحايتهم.

- ف��رص التوظي��ف: أف��ادت دول عدي��دة أن إتاح��ة 

الف��رص التوظيفية أمام العاطل��ن عن العمل، هو جزء 

من سياس��ة من��ع الجرمية، وأفاد البع��ض وجود برامج 

إلعادة تأهيل املجرمن بواسطة توظيفهم يف املؤسسات 

التجارية الخاصة.

ثانياً: االسرتاتيجيات املبارشة
- تضييق الفرص أمام ارتكاب الجرائم: هناك أس��اليب 

متنوعة لجأت إليها الدول من أجل تضييق الفرص أمام 

ارتكاب الجرائم، ومنها التعاون بن الرشطة والسلطات 

املحلي��ة عى تحس��ن اإلضاءة يف األحي��اء، ومنها وضع 

قواعد جديدة لألمن تتناس��ب مع وضع املباين واملراكز 

التجارية، كا اس��تخدمت عوائق مادي��ة ملنع الرسقة، 

وتش��مل أجهزة الس��المة التقنية، ومنها إقفال األبواب 

املأمونة املخصصة للمن��ازل وأجهزة االنذار اإللكرتونية 

املخصصة للسيارات..

- دوريات الوقاية: تسيري الدوريات الوقائية كانت من 

ضمن التدابري ملنع الجرائم التي اعتمدتها غالبية الدول، 

إضافة لوضع برامج من أجل حفظ وتحسن االتصاالت 

بن السكان وأقسام الرشطة املوجودة يف أحيائهم لدعم 

التعاون ملنع الجرمية، وكذلك االرشاف عى النقل العام 

وتكثي��ف الدوريات يف كاف��ة األماكن وووضع كامريات 

مراقبة يف محطات السكك الحديدية.

- مش��اركة املواطن��ن يف من��ع الجرمي��ة:  مل يع��د أمر 

التص��دي للجرمية يقترص عى جه��ود الدولة وأجهزتها، 

بل ه��ذا العبء االجتاعي يقع ع��ى كاهل املواطنن 

أيضاً بأش��كال مختلفة، ففي بعض البلدان هناك نظام 

تتبع عى نطاق واس��ع يتواله املواطن��ون بصفتهم من 

متطوع��ي الرشطة، ع��رب قيامهم بدوري��ات يف مناطق 

معين��ة، وبعض البلدان أنش��ئت منظ��ات إجتاعية 

خاص��ة تتعاون مع الرشطة يف جهود منع الجرمية، وقد 

تش��ارك يف هذه املهمة مجموعات خاصة من األطفال 

والنساء واملراهقن.

- دور الرشط��ة الوقائي��ة: يتمث��ل دور الرشطة يف منع 

الجرمية من أوجه متع��ددة عرب فرض األمن وحضورها 

الدائ��م وثق��ة املواطنن بهذا الجه��از، ويف إطار إضفاء 

الطابع املجتمعي الجاه��ريي عى مهمته، فإنه يعمل 

إعداد: جميلة الكعبي

أحكــــــــام األســــــــرة يف اإلمــــــــارات ج/1
الجرائم املاسة باألرسة. 

املادة 327

يعاقب بالس��جن كل من أبعد طفال حديث الوالدة عمن 

ل��ه س��لطة رشعية علي��ه ، أو أخفاه أو أب��دل به آخر أو 

نسبه زوراً إىل غري والديه، وإذا ثبت أنه ولد ميتاً، فتكون 

العقوبة الحبس مدة ال تزيد عى ش��هرين والغرامة التي 

ال تزيد عى ألف درهم أو إحدى هاتن العقوبتن. 

املادة 328

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكفالً بطفل وطلبه 

منه من له الحق يف طلبه مبقتىض قرار أو حكم من جهة 

القضاء وامتنع عن تسليمه إليه.

املادة 329

يعاق��ب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة الس��ابقة أي 
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تعريفات قانونية

القايض
هو ش��خص له والية القضاء، يحكم وفقاً للقانون 
ب��ن املتنازعن ويرأس املحكم��ة، ويتعن عليه أن 
يكون محايداً فال مييل لخصم يف املنازعة املعروضة 
أمام��ه، وال يجوز للقايض أن يحك��م عىل الخصم 
بدون س��اع دفاعه واطالعه عىل أقواله وإعطائه 
املهل الالزمة إلعداد جوابه يف س��اع هذا الدفاع، 
باإلضاف��ة إىل ذل��ك فالقض��اء يف مختل��ف الدول 
واألنظمة يتمتع باالس��تقالل عن جميع س��لطات 
الدول��ة، فلي��س للس��لطة التنفيذية أو الس��لطة 

الترشيعية الحق يف التدخل يف عمل القضاء.

النائب العام
ه��و رأس الهرم يف جهاز النيابة العامة، وقد ُس��مَي 
نائًب��ا عاًم��ا أي أنه ينوب نيابة عام��ة عن املجتمع 
يف تحري��ك الدع��وى الجزائية واإلدع��اء فيها أمام 
املحكم��ة املختص��ة، ويوكل يف ذل��ك إىل مجموعة 
من األش��خاص يسمْون وكالء النائب العام أو وكالء 
النيابة، إذ ال ميل��ك املجني عليه يف الواقعة تحريك 
الدع��وى الجزائية بنفس��ه عدا اإلدع��اء مدنًيا أمام 
املحكمة لطلب التعويض املادي أو األديب، والنائب 
الع��ام غالًبا ما يكون رجالً بدرج��ة وزير وعضو يف 

املجلس األعىل للقضاء .

املحامي
هو لق��ب يطلق عىل من أجيز له مارس��ة مهنة 
املحاماة بن��اء عىل القوانن املعمول بها، واملحامي 
قد يجوز ل��ه الرتافع يف بعض املحاكم دون غريها، 
مث��اًل املحامي تحت التدري��ب ال يجوز له تقديم 
املرافع��ات باس��مه إال يف املحاك��م الجزئية دون 
غريها، أم��ا يف املحاكم االبتدائي��ة يجب أن تكون 
باسم املحامي األستاذ، وقد يجاز املحامي األستاذ 
بالرتاف��ع أمام املحاكم االبتدائية أو الدرجة األوىل، 
لكن��ه غ��ري مخ��ول بالرتافع أم��ام محكم��ة عليا 
كمحكم��ة دس��تورية، وإمنا يك��ون هناك رشوط 
معينة كمدة الخدم��ة والتزامه بالجداول النقابية 
ولوائح النقابة الداخلية، وأن يكون مقيداً بجداول 

املحاكم العليا.

وكيل النيابة
هو من ميلك الصفة القانونية يف التحقيق والترصف 
واإلدع��اء يف القضايا الجزائي��ة بأنواعها )الجنايات 
- الجن��ح - املخالف��ات( بصفته وكي��الً عن النائب 
العام أو املدعي العام، وهو أول عضو يف الس��لطة 
القضائية يتعامل مع الجمه��ور مبارشة، إذ ميارس 
عمله يف التحقيق بالواقعة ليس��بغ عليها التكييف 
القان��وين املناس��ب قب��ل أن يت��رصف يف القضية 
بإرس��الها إىل رئيس النياب��ة، س��واء بتقرير اتهام 
وقامئ��ة بأدلة اإلثبات متهيًدا إلحالة املتهم فيها إىل 
املحكم��ة، أو مبذك��رة حفظ ملجهولي��ة الفاعل، أو 
لعدم كفاية الدليل أو باس��تبعاد شبهة الجرمية أو 

لعدم األهمية.

إتاحة الفرص 
الوظيفية أمام 

العاطلني جزء من 
سياسة منع اجلرمية

م��ن الوالدين أو الجدين خط��ف ولده الصغري أو ولد 

ولده، بنفسه أو بوساطة غريه ولو بغري تحايل أو إكراه 

مم��ن له الحق يف حضانته أو حفظ��ه مبقتىض قرار أو 

حكم من جهة القضاء . 

املادة 330

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عى س��نة والغرامة التي  

تتج��اوز عرشة آالف درهم أو بإحدى هاتن العقوبتن 

كل م��ن صدر علي��ه حكم قضايئ واج��ب النفاذ بأداء 

نفقة لزوجة، أو ألحد من أقاربه، أو ألي ش��خص آخر 

يج��ب علي��ه قانونا إعالت��ه أو بأداء أج��رة حضانة أو 

رضاعة أو س��كن وامتنع عن األداء مع قدرته عى ذلك 

مدة ثالثة أش��هر بعد التنبيه علي��ه بالدفع، وال يجوز 

رفع الدعوى إال بناء عى ش��كوى من صاحب الش��أن، 

وإذا أدى املحكوم عليه ما تجمد يف ذمته أو قدم كفيال 

يقبله صاحب الشأن فال تنفذ العقوبة • 

عى تقديم خدمات استشارية للمواطنن يف مجال منع 

الجرمية واألمن، ومنها تنظيم محارضات عامة للتوعية، 

وعق��د دورات خاصة لتعليم الدفاع عن النفس، وتأمن 

التعليم التقني املتصل بنظم السالمة.

- حم��الت الدعاية وزيارة الس��جناء: تتناول مش��اركة 

وس��ائل اإلعالم الحم��الت ضد الجرمي��ة، ووضع برامج 

توعية للمواطنن، وإصدار منش��ورات دورية مخصصة 

لهذا الغرض، وتكريم املساهمن من األفراد أو املنظات 

يف مكافح��ة الجرائ��م، ويف ه��ذا اإلطار س��جلت حركة 

نش��طة لزيارة السجناء يف املؤسسات العقابية باعتبارها 

ش��كالً من أش��كال الردع النفيس، وقد قام بهذا النشاط 

فئات إجتاعية متعددة، ومن بينهم الحركات الطالبية 

املعنية باإلصالحات، وطالب املدارس، وبعض املتطوعن، 

ورجال الدين•

يتمثل دور الشرطة 
يف منع اجلرمية 
عرب فرض األمن 

وحضورها الدائم 
وثقة املواطنني بها
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دور الطب النفسي العسكري يف القوات املسلحة
األثر النفسي للحروب أشد فتكًا من أضخم املدافع

إعداد: نازيل ناصر البلوشي

إن عل��م النفس يف القوات املس��لحة قدي��م يف وجوده، 

حديث يف تنظريه، وهو األكرث حداثة من بني جميع فروع 

علم النفس التطبيقية.

وبع��د الح��رب العاملية األوىل م��روراً بحروب العرص 

الحديث برزت الكثري من األس��لحة املعقدة إىل الوجود، 

وثبت لدى القادة أن أداء هذه األسلحة اآللية لوظائفها 

يتف��اوت يف جودته بتفاوت القامئ��ني بإدارتها، فكان من 

الطبيعي أن تلجأ هذه القيادات إىل علامء النفس ليتولوا 

بوس��ائلهم العلمية مهمة انتقاء األف��راد وتوزيعهم عىل 

األع��امل املختلفة، ويف الوالي��ات املتحدة بالذات حدث 

نشاط كبري من جانب علامء النفس لتطبيق علم النفس 

ووس��ائله االختبارية يف القوات املسلحة، وأنشئت سبعة 

عرش لجنة لبحث املش��اكل النفس��ية العس��كرية تحت 

إرشاف املجل��س القومي لألبحاث إب��ان الحرب العاملية 

الثاني��ة بعد االنته��اء من الح��رب العاملي��ة األوىل عام 

1918، وق��د خطى عل��م النفس يف الجي��وش خطوات 

جي��دة غ��ري أن البحث النف��ي توقف بانته��اء الحرب 

وعاد الس��يكولوجيون إىل جامعاتهم بعدها، فكتب أحد 

النفسانيني الغربيني:"إن الخطر الحريب يف سنوات السلم  

يكم��ن يف تناق��ص عدد الضب��اط القادرين ع��ىل القيام 

بأعباء البحث النفي من حي��ث توقفنا بعدما انقضت 

األزمة، وقد نستطيع إقامة علم نفس حريب سليم يكون 

أش��د فتكاً من أضخم املدافع، ذلك ألن مجهوداتنا مهام 

كان��ت قيمته��ا وامتيازها إمنا هي البداي��ات األوىل لهذا 

العلم الواسع".

اضطرابات املشاركني يف الحروب
هناك اضطرابات نفس��ية خاصة باملشاركني يف الحروب 

أي املقاتلني من الجنود والضباط أو من يساعد املقاتلني 

يف املع��ارك من غري املحاربني، فأول م��ا الحظ املهتمون 

بالنواحي النفس��ية يف هؤالء املقاتلني هو ش��عور بعض 

املقاتلني باإلجهاد واالرهاق الش��ديد دون سبب واضح، 

ثم الحظ املهتمون الصدمات النفس��ية التي يتعرض لها 

املقاتلون، والتي قد تش��ل املقات��ل عن أداء واجبه، وقد 

لوحظ هذا أول م��رة يف الحرب األهلية األمريكية حيث 

ب��رزت أهمية الحالة النفس��ية للمقات��ل، فليس املقاتل 

فقط بحاجة لحالة بدني��ة جيدة، ولكن يجب أن تكون 

الحالة النفس��ية للمقات��ل جيدة حتى يس��تطيع تأدية 

واجب��ه القتايل، يف هذه الحرب بدأ القادة العس��كريون 

يعاملون املصابني باضطرابات نفس��ية بصورة جيدة وال 

يعاملونه��م كجبناء، وإمن��ا يعاملونهم بصورة إنس��انية 

رائعة.

يف الحرب العاملية األوىل بدأ الطب النفي العسكري 

يأخذ وضعه واهتم ب��ه األمريكيون اهتامماً كبرياً خاصة 

موضوع القيادة، حيث واجهوا مش��كلة قيادة الوحدات 

العس��كرية الصغرية، وبدأ الرتكيز عىل اختيار القادة من 

يصل��ح ألن يك��ون قائداً يف املعارك وم��ن ال يصلح قادة 

املعارك يجب أن يكونوا ذوي ش��خصية خاصة، عىل ثقة 

عالي��ة بالنف��س، وقدرة ع��ىل ضبط النف��س، مع الحزم 

والق��درة عىل اتخاذ الق��رار يف الوقت املناس��ب، هناك 

ش��خصيات رغم قدرتها التنظيمية واهتاممها بالتفاصيل 

إال أنها ال تصلح ألن تكون شخصية قيادية يف املعارك.

مثال ذلك "الش��خصية الوسواس��ية القهري��ة"، التي 

تصلح يف الحياة العس��كرية بش��كل جيد بحكم طبيعة 

املي��ل للتنظيم والضبط، لكن هذه الش��خصية ال تصلح 

للقي��ادة يف املعارك. و"الش��خصية املندفع��ة" ال تصلح 

للقيادة أيضاً ملا قد يرتكبه صاحب الش��خصية املندفعة 

من تهور تحت مسمى الشجاعة، وإن كان هناك احتياج 

لهذه الشخصية يف مواقف معينة.

وميي��ل الخ��راء يف علم النفس العس��كري إىل تجنب 

قي��ادة هذا الن��وع من الش��خصيات للمع��ارك، اإلدارة 

النفس��ية يف الجيوش األمريكية وضع��ت مناذج الختيار 

الش��خصيات القيادي��ة ب��ني صغ��ار الضباط، نظ��راً ملا 

واجهت��ه الق��وات األمريكي��ة يف صعوبة اختي��ار القادة 

للوح��دات الصغرية أثناء الحرب العاملية األوىل، وعلمهم 

مبدى أهمية هذا األمر يف املعارك العس��كرية، تم وضع 

مجموع��ة من االختبارات لتحدي��د قدرات الضباط عىل 

القي��ادة العس��كرية والقي��ادة اإلداري��ة والق��درة عىل 

التخطي��ط والق��درة ع��ىل التعامل م��ع اآلخرين، حتى 

يتس��نى االستفادة من الضباط بأقىص حد ممكن حسب 

ق��درات كل واحد منهم م��ع عدم الخل��ط، وتهيئة كل 

ضابط للمهام املستقبلية منذ أن كان يف رتبة صغرية•

أهوال احلروب

ش��اعر الحكمة العريب الكبري زهري بن أيب سلمى عندما 
تح��دث عن الح��رب املريرة الطويل��ة املعروفة بحرب 
داح��س والغرباء، أطلق وصفاً دقيق��اً ملآثر الحرب عىل 

الناس حني قال:
وما الحرب إال ما علمتم وذقتم 
وما هو عنها بالحديث املرجم 

فه��و حني يتح��دث عن الح��رب يقول للناس ليس��ت 
باليشء الذي يحتاج ملن يرشح للناس أهواله وصعوبته، 
فقد ذقتم أهواله ولس��تم بحاجة ملن يبلغكم أكرث عام 
ذقتم��وه، منذ ذلك الوقت وقبله مبئ��ات بل رمبا آالف 
الس��نني، عرف الن��اس الحرب وأهواله��ا، وتأثريها عىل 
الن��اس، أفراداً ومجتمعات، فهن��اك آالف القصص التي 
تحيك عن الحروب وما خلفته من دمار ومآس يف حياة 
الناس، قصص لبطوالت تغلفها األحزان، ومصائب تعجز 
عن وصفها الحقائق، فتحل األساطري لرتوي هذه اآلثار 

املدمرة للحروب.

الصدمات النفسية التي يتعرض لها املقاتلون ميكن أن تشل املقاتل عن أداء واجبه
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أحدث العالجات

يستبرش العلامء بعقار واعد قيد التجارب قد يفتح 

املجال أم��ام طرق جدي��دة ملحاربة ن��وع محدد 

من رسط��ان الثدي. ويق��ول الباحث��ون إن العقار 

 ،T-DMI ًتراستوزوماب أميتانسني" ويدعى علميا"

أظه��ر قدرات عالجية قوية عىل مريضات برسطان 

.HER2 الثدي املتقدم

والعق��ار هو مزيج من "هريس��بنت،" ودواء آخر 

قوي املفعول يعرف ب�"اميتانس��ني"، وهو مخصص 

للع��الج بامل��واد الكيامئية، ويعمل ع��ىل مهاجمة 

الخاليا الرسطاني��ة، فيام تنحرص مهام العقار األول 

عىل نقل تلك املواد الهجومية.

ويشار إىل أن ما بني 20 إىل 25 % من مريضات 

رسطان الث��دي يعانني من نوع "ه��ري 2" املتقدم، 

وهو ش��كل رشس وفتاك من أن��واع الرسطان التي 

كان م��ن الصعب عالجها قبل إج��ازة دائرة الدواء 

والغ��ذاء األمريكي��ة يف 1998، لعقار "هريس��بنت"، 

الذي شكل ثورة يف مجال معالجة رسطان الثدي.

خفض مستوى السكر يف الدم 

خلص��ت دراس��ة جدي��دة إىل أن التعام��ل "مبكراً 

وبش��دة" مع املعرضني لخطر اإلصابة بالسكري من 

النوع 2 ميكن أن يقلل فرص اإلصابة باملرض.

وحاول��ت الدراس��ة، التي قامت به��ام مجموعة 

البح��ث األمريكية للوقاية من الس��كري، أن تحدد 

مدى فعالية تلك الوقاية يف منع اإلصابة باملرض.

وش��ملت الدراسة 1990 ش��خصاً معرضني لخطر 

الس��كري النوع 2، حيث عولج بعضهم أما باألدوية 

أو بتغيري منط الحياة، وكان��ت النتيجة أن من قللوا 

مستوى الس��كر يف الدم، ولو لفرتة، كانوا اقل إصابة 

بالسكري النوع 2 بنسبة 56 يف املئة. 

أكد باحثون أن اإلكثار من مامرس��ة التامرين الرياضية 

الشاقة لوقت طويل، يرض عضلة القلب، وذلك بخالف 

ما يظنه البعض من أن الجهد الزائد يفيد الصحة العامة 

للجسم.

وبني الباحثون يف الدراس��ة الت��ي نرشتها مجلة تايم 

األمريكي��ة، أن اإلكث��ار من التامرين الرياضية الش��اقة 

واملرهق��ة، ي��ؤدي إىل إطالق الجس��م إلنزي��م يدعى 

Troponin الضار بعضلة القلب، والذي ينتجه الجسم 

مع تعايل اإلرهاق للعضالت.

وأشار الباحثون يف الدراسة إىل أن إنزيم "تروبونني"، 

يس��تخدم ع��ادة ع��ىل األش��خاص الذين يعان��ون من 

النوبات القلبي��ة، إلنعاش القلب املرهق، ويزداد إفرازه 

كلام زاد حجم إرهاق العضلة القلبية ومتزق أنسجتها.

وبين��ت الدراس��ة أن ه��ذه األع��راض ال تظهر عىل 

الجسد بني ليلة وضحاها، حيث تم االستدالل عىل ذلك 

من خ��الل الحاالت التي تم الكش��ف عنها لعدائني يف 

املاراثونات الطويلة.

وينصح الباحثون م��امريس التامرين الرياضية بعدم 

إجهاد الجسد بش��كل كامل، حيث أن أنسب التامرين 

الرياضية هي التي تس��تمر مل��دة ترتاوح بني 15 دقيقة 

وس��اعة، ولع��دة أيام يف األس��بوع، وتجن��ب التامرين 

الرياضية الشاقة والتي تستمر لساعات طويلة•

عندما تبدأ أسنان األطفال يف الظهور، فإنها تسبب آالماً 

مرحة ال يتحملها هؤالء الصغار، كام أنها تسبب صداعاً 

بالنس��بة لآلباء، الذين رسعان م��ا يحاولون العثور عىل 

عقاقري لتسكني تلك اآلالم، ولتقوية اللثة عند صغارهم، 

إال أن تقري��راً حديث��اً، أصدرت��ه إدارة الغ��ذاء والدواء 

األمريكي��ة، حذر م��ن مخاطر تلك العقاق��ري، التي رمبا 

تكون قاتلة لألطفال.

وتحت��وي كث��ري من األدوية املس��كنة لآلالم، س��واء 

كانت يف ش��كل رشاب أو جل، عىل م��ادة "بنزوكاين"، 

وهي مخ��در موضعي، ومن تلك األدوية "أنبيس��ول"، 

و"أوراجل وبيبي أوراجل"، و"أورابيس"، و"هوريكاين"، 

وقالت اإلدارة األمريكية FDA إن اس��تخدام تلك املواد 

لوق��ف آالم الفم واللثة، قد تس��بب مرضاً ن��ادراً، رمبا 

يكون فتاكاً، يسمى "ميثموغلوبينيميا."

وينج��م ع��ن ه��ذا امل��رض اضط��راب يف نس��بة 

الهيموغلوب��ني يف ال��دم، مام يؤثر ع��ىل أدائه لوظائفه 

الحيوي��ة، مام يؤدي إىل انخفاض نس��بة األكس��جني يف 

أنسجة الجسم إىل مس��تويات خطرية، وميكن يف بعض 

الحاالت الش��ديدة، أن تس��بب الوفاة، خاصًة لألطفال 

الذين مل تتجاوز أعامرهم العامني.

وأطلقت FDA تحذيراً س��ابقاً من تلك املنتجات يف 

ع��ام 2006، ومن��ذ ذلك الحني تم رص��د نحو 29 حالة 

إصابة مبرض "ميثموغلوبينيميا"، نجمت عن اس��تخدام 

عقاق��ري تحتوي عىل م��ادة "بنزوكاي��ن"، وقالت خبرية 

األدوية باإلدارة األمريكية، كييل تايلور، إن 19 من تلك 

الحاالت كانت بني األطف��ال، 15 منهم كانوا دون عمر 

السنتني.

كام أطلقت اإلدارة تحذيراً آخر عام 2011، أش��ارت 

في��ه إىل بعض األعراض التي ق��د تنتاب األطفال نتيجة 

اس��تخدام تلك األدوية، منها ش��حوب الجسم، وتحول 

الجلد إىل اللون الرم��ادي أو األزرق، باإلضافة إىل تلون 

الش��فتني واألظافر بالل��ون األزرق، فضالً عن الش��عور 

بضيق يف التنفس، والصداع، وتسارع رضبات القلب•

مسكنات آالم اللثة قد تقتل األطفال

إشراف: حنان الذهب

اإلكثار من التمارين الرياضية يضر القلب

دواء تجريبي واعد لعالج رسطان الثدي
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إعداد: د. ابراهيم اجلنابي

إن يف دين اإلسللام العظيم عبادات هي درجات للرقي 

اإلمياين والسمو األخاقي والكامل اإلنساين، ومن أعظم 

هللذه العبللادات تأثللراً يف النفوس ووقعللاً يف القلوب 

وتطهراً لألذهان وسللمواً لإلنسللان ونفعاً لألبدان هي 

فريضة الصيام.

فهذه الفريضة الجليلة التي هي أحد أركان اإلسللام 

الخمسللة والتي كتبللت يف جميع الرشائللع وتعبد بها 

جميع األنبياء هي معراج روحللي واتصال للعبد بربه، 

فهو يصوم له ال ألحد سللواه، وهذا ما عرب عنه الحديث 

للْوُم ِل َوأَنَا أَْجِزي  القللديس بقول املوىل جل جاله: )الصَّ

بَُه ِمْن أَْجِل( رواه البخاري  ِبِه يََدُع َشللْهَوتَُه َوأَكْلَللُه َوُشْ

ومسلم.

والصللوم حجاب حاجز وحجر محجللور للنفس عن 

متابعة الهللوى ومهاوي الللردى فهو مدرسللة التقوى، 

يتخللرج منهللا الصائم تقيللاً نقياً قد ردع هللواه وأطاع 

مواله وأخزى عدوه، ونلمح هذا املعنى البليغ من قول 

الجليل العظيم تعاىل: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَيُْكُم 

يَللاُم كَاَم كُِتَب َعَل الَِّذيَن ِمْن قَبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن(  الصِّ

البقرة 183.

والصائم دعاؤه مستجاب، وهو يف كل لحظاته قريب 

من امللك الوهاب، فهللو يف كنف الله ورعايته وحفظه 

ومعيَّته، فََقِمٌن أن يعطى سؤله ويوهب من الخر قوله، 

فوعده ربه بإجابته )َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَِإينِّ قَِريٌب 

اِع إَِذا َدَعاِن فَلْيَْستَِجيبُوا ِل َولْيُْؤِمُنوا ِب  أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

معراج التقوى
الصيام هجرة القلوب إىل باريها وراحة النفوس من أدوائها

س & ج
ما حكم قيام الليل يف رمضان؟ 

قيام رمضان سللنة مؤكدة، وأجره عظيم حيث يكفر ما 

تقدم من ذنوب اإلنسان، فقد صح عن النبي صل الله 

عليه وسلللم أنه قال: )َمْن قَاَم رََمَضاَن إِميَانًاً َواْحِتَسللابًا 

َم ِمْن َذنِْبِه( رواه البخاري ومسلم، وقوله  ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ

إمياناً: أي إمياناً بسللنيته وطلباً للثللواب واألجر من الله 

تعاىل.  ويحصللل القيام بصاة الرتاويح مع اإلمام لقوله 

صللل الله عليه وسلللم )إِنَّ الرَُّجَل إَِذا َصلللَّ َمَع اإلَِماِم 

َحتَّى يَْنَصَِف ُحِسللَب لَُه ِقيَللاُم لَيْلٍَة( رواه أبو داود، وال 

بأس مللن زيادة العمل الصالح يف ليللل رمضان كقراءة 

القرآن والذكر واالستغفار. 

الصيللام للله ركنان: أولهللام: النية ومعناهللا العزمية 

القلبية وإراداة الصوم، وهذه النية ال بد من تحققها 

يف ليلة الصيام، يعني يف الليلة السللابقة ليوم الصوم 

لقوله صل الله عليه وسلللم )الَ ِصيَاَم لَِمْن لَْم يُْجِمْع 

قَبَْل الَْفْجِر( رواه النسايئ والرتمذي وابن ماجة.

وثانيهللام: اإلمسللاك عن الطعللام والرشاب وسللائر 

املفطللرات مللن طلوع الفجللر الصللادق إىل غروب 

الشمس.

لََعلَُّهْم يَرُْشُدوَن( البقرة 186.

ويف الصللوم تهذيب ألخللاق املسلللم وطباعه، فهو 

يسللمو به عن اللغو والرفللث والخصام والجدل ألنه يف 

مقللام عّل وكامل إميايّن، فهيهات أن يسللتجيب لنوازع 

النفس األمارة بالسوء أو يسللتجره إنسان جاهل لحال 

الجاهلللن، ولهذا جاء أمر النبي صل الله عليه وسلللم 

يَاُم ُجنٌَّة َوإَِذا كَاَن  برتك الخصام والجدال بقوللله: )َوالصِّ

يَْوُم َصْوِم أََحِدُكْم فَاَ يَرْفُْث َوالَ يَْصَخْب فَِإْن َسللابَُّه أََحٌد 

ٍد ِبيَِدِه  أَْو قَاتَلَُه فَلْيَُقْل إِينِّ اْمُرٌؤ َصائٌِم َوالَِّذى نَْفُس ُمَحمَّ

ائِِم أَطْيَُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن ِريِح الِْمْسللِك  لَُخلُوُف فَللِم الصَّ

ائِِم فَرَْحتَاِن يَْفرَُحُهللاَم إَِذا أَفْطََر فَِرَح َوإَِذا لَِقَى َربَُّه  لِلصَّ

فَِرَح ِبَصْوِمِه( رواه البخاري ومسلم.

واملسلللم يف حال صومه نشيط بدنياً وقوي إميانياً؛ ألن 

الشياطن عنه مقيدة وخفَّ بدنُُه بقلَِّة طعامه، ولقد كان 

رسللولنا الكريم عّل الهمة يف كل حياته وكان أشللدَّ أيَّامه 

نشللاطاً شللهر رمضان سللواء يف عبادته وصدقته وقيامه 

وتللاوة القرآن وحتى يف سللاحة القتللال، فليس رمضان 

شهراً للخمول والكسللل كام يفعله البعض من املسلمن، 

فهذا ناتللج عن عدم فهم حقيقة الصيللام التي هي قوة 

اإلميان والصلللة الصادقة الحقيقية بامللللك الديان، وهو 

هجرة القلللوب إىل باريهللا وراحة النفوس مللن أدوائها 

وفوز بالثواب الجزيل وجنة السلسبيل، فيا فوز املخلصن 

وهنيئاً للصامئن•

رمضان ليس شهرًا للخمول 
والكسل كما يفعل البعض 

من املسلمني

ما هي أركان الصيام؟ بقي علي صيام من رمضان، حتى 
دخل شعبان فماذا أفعل؟

ال شللك أن قضاء مللا أفطرته املرأة مللن أيام رمضان 

بسللبب الحيض واجللب، وأن املسللتحب املبادرة إىل 

قضللاء هذه األيللام قبل دخللول رمضان الثللاين، فإن 

تأخرت املرأة يف قضاء ما عليها حتى دخل شعبان فا 

حرج أن تقضيها يف شللعبان وليس عليها إثم يف ذلك، 

فعللن َعائَِشللَة ريض الله عنها أنها قالللت: )تَُقوُل كَاَن 

ْوُم ِمْن رََمَضاَن فاََم أَْسللتَِطيُع أَْن أَقِْضَ  يَُكوُن َعَلَّ الصَّ

إاِلَّ يف َشْعبَاَن( رواه البخاري.
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ِة  عمر بن اخلطاب..َعْبَقِريُّ األمَّ
ق اللــه به بيـــن احلـــقِّ والباطـــل فـــرَّ

رحم اهلل عمر وأين مثُله! 

لق��د كان منوذجاً رائعاً للقائد املس��لم، رحيامً عادالً 
قوياً مهيباً زاهداً يف الدنيا معرضاً عن فتنتها.

كَانَْت ِواليَُتُه َعَشَ ِس��ِننَي َوَخْمَس��َة أَْش��ُهٍر َوإِْحَدى 
ي��َن لَْيلًَة فكأنها والله كان��ت دهراً طويالً إن  َوِعْشِ
نظرنا إىل ما أُنِْجَز فيها. تويف شهيداً سعيداً يف مدينة 
النب��ي صىل الله عليه وس��لم ودف��ن عند صاحبيه 

فريض الله عنه وأرضاه.

إن يف تاريخ كل أمة عظامء ال مُيِْكُن نسلليانُهم، خلدتُهم 

أفعالُهم وسرُهم، تقُف الُقلوُب قبل األبداِن إجاالً لهم 

وعرفانللاً بفضلهم، أَْعَجَز َصللاُح أَْعاَملِِهم وعظمتُها من 

جاء بَْعَدُهْم، فََشللأُْوُهم ال يُْدرَُك وَسْعيُُهم ال يُلَْحُق، وإن 

للٌة يف كل عمل صالح،  مللن هؤالء الرجال الذين هم ِقمَّ

صحاب جليل وقائد عظيم هيهات أن يرى الناُس ِمثْلَه، 

ُث الُْملَْهم، الَقِويُّ األمن، وأول  ذلك هو الفللاروُق املَُحدَّ

َب بأمر املؤمنن، الذي فللرَّق الله به بن الحقِّ  مللن لُقِّ

والباطللل، الصللادق يف ِقيلِِه َوفَْعلِِه، أََشللدُّ الناس يف أمر 

الله طاعة، وأكرثُهم خشلليًة وشللفقة، أَْسلللََم فَأََعزَّ اللُه 

ِبِه اإلِْسللام، وَهاَجللَر فََفتََح الله الطريللق للمهاجرين، 

َ فكانت واليته رحمة للمسلللمن، قائد ليس له يف  َوُولِّ

عبقريتلله مثيل، وحاكم ليس له من بعده نظر، فُِتَحْت 

ار،  يف عهده األمصار وَغلََب قَاَدتُُه وُجيوُشلله أَْعتَى الُْكفَّ

َحاَز كُُنوَز كرسى وقََصَم جيللوش قَيْص معاً، كان يَُجهُِّز 

ُجيُْوَشللُه َويَرُْسللُم لهم ُخطَطَُهم وهو يف املدينة النبوية، 

وكأنلله يرى ما ال يرون ويُلَهُم ما ال يعلمون، فأتعب من 

جاء بعده وسبق فا يلحقه أحد قط.

هللذا هو أمر املؤمنن عمر بللن الخطاب أَبُو حفص 

الُقريَش العدوّي، وزير رسللول الله صل الله عليه وسلم 

وسيد كهول أهل الجنة ريض الله عنه وأرضاه.

أسلم عل رأس أربعن رجاً، فكان إسامه ِعزَّاً َونَْصَاً، 

َجَهَر بإْساِمِه وَصَدَع ِبالَْحقِّ وأَظَْهَر الله به الكلمة العليا، 

ٌث ُملَْهٌم،  وضع الله الحق عل قلبه ولسللانه فهللو ُمَحدَّ

كان الشيطان يَْفرُُق منه وال يجتمع معه يف طريق، قَاَل 

قائد ليس له يف 
عبقريته مثيل 

وحاكم ليس له من 
بعده نظري

ليلة القدر:

وهللي الليلة التي أنزل فيهللا القرآن العظيم عل قلب 

نبينا محمد صل الله عليه وسلم قال تعاىل: }إِنَّا أَنْزَلَْناُه 

يِف لَيْلَِة الَْقللْدِر )1( َوَما أَْدَراَك َما لَيْلَللُة الَْقْدِر )2( لَيْلَُة 

الَْقْدِر َخْرٌ ِمْن أَلِْف َشللْهٍر )3( تََنللزَُّل الَْمَائَِكُة َوالرُّوُح 

ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن كُلِّ أَْمٍر )4( َسللاٌم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ 

الَْفْجِر )5({ سللورة القدر، وأجر هذه الليلة عظيم ملن 

قامها، فهي تعدل عبادة ألف شهر، وهي إحدى الليال  

األوتللار يف العرش األخر من رمضللان، فقد توافق ليلة 

إحدى وعرشين أو ثالثة وعرشين أو خامسة وعرشين 

أو سللابعة وعرشين أو تاسللعة وعرشين، لقوله صل 

الله عليه وسلللم )تََحرَّْوا لَيْلََة الَْقْدِر ِف الِْوتِْر ِمَن الَْعرْشِ 

األََواِخِر ِمْن رََمَضاَن( رواه البخاري.

فيه رَُسللوُل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلللََّم: "لَْو كَاَن بَْعِدي 

ِتي أَبُو بَْكٍر،  نَِبيٌّ لَللَكاَن ُعَمُر" وقَاَل فيه أيضاً: "أَرَْحُم أُمَّ

َها يِف ِديِن اللَِّه ُعَمَر" الرتمذي بسند صحيح. َوأََشدُّ

خالفته
ول الخافة سنة ثاث عرشة بعهٍد من أب بكر الصديق 

ريض الله عنه، وجيوُشه منازلٌة لجيوش الفرس والروم، 

فمض عل طريق الصديللق، وأتمَّ اللُه الفتوحاِت عل 

يديه حتى ألقى الدين ِبِجرَانِِه واسللتقامت األرُض عل 

َ به رَُسللوُل اللَِّه صل الله عليه  طاعة ربها، وهذا ما برَشَّ

وسلللم بقوله )َرأَيُْت النَّاَس ُمْجتَِمِعللَن يف َصِعيٍد فََقاَم 

أَبُو بَْكللٍر فََنَزَع َذنُوبًا أَْو َذنُوبَْنِ َويِف بَْعِض نَزِْعِه َضْعٌف 

َواللَّللُه يَْغِفُر لَُه ثُمَّ أََخَذَها ُعَمُر فَاْسللتََحالَْت ِبيَِدِه َغْربًا 

فَلَللْم أََر َعبَْقِريًّا يِف النَّاِس يَْفِرى فَِريَُّه َحتَّى َضََب النَّاُس 

ِبَعطٍَن( متفق عليه، وهو إشارة لخافة الصديق وعمر 

من بعده.

هو أول من أرخ التاريخ الهجري سللنة سللت عرشة 

من الهجرة مبشللورة عل ريض الله عنه، وأول من دون 

الداوويللن، وفتح الله عل يديه املسللجد األقىص صلحاً 

حن طلبه متللول القدس، حكم بالعدل حتى ضب به 

املثل واسللتقامت األمة بعدله، كان يخىش من محاسبة 

الله له عل تقصره يف شؤون رعيته.

فتميللزت قيادته لألمة بالعدل والرحمة واستشللعار 

املسللؤولية، حتى كان يخاف أن يحاسبه الله عل عدم 

تعبيد الطريق للبهائم فام بالك برحمته بالبرش. 

بلغ من محاسللبته نفسه أنه امتنع عن أخذ ما يزيد 

عن حاجته اليومية من أموال املسلللمن، ويجعل نفسه 

يف ذلللك كأحد الفقراء وليس األثريللاء، ومع كرثة الخر 

الللذي فتح يف عهده، لكنه مل يتغللر عن حاله األوىل يف 

طعامه وشابه ولبسه وسللكنه، حتى قال له الناس: لو 

أكلللت طعاًما طيّبًللا كان أقوى لك عللل الحّق؟ فكان 

يقللول: قد علمُت نُْصَحُكللم ولكّني تركُت صاحبيَّ عل 

جاّدٍة فإْن تركُت جادَّتُهام مل أُْدرِكُْهام يف املنزل.

قَللاَل معاويللة: أّما أَبُو بكر فلم يللرد الدنيا ومل تُرِده، 

وأّما ُعَمر فأرادته الدنيللا ومل يُرِدها، وأّما نحن فتمّرْغنا 

فيها ظَْهرًا لبطٍن•

 مصطلحـــات فقهيــــة

املفطرات:

هللي كل ما يفطر الصائللم وهي: األكل والللرشب عامداً، 

والقيء عامللداً، والجامع عمداً، وإنزال املني عمداً، والردة 

عن اإلسام، وتناول كل ما فيه خاف مقصد الصيام كاإلبر 

املغذية.

اخلََلوْف: 

وهللي تغر رائحللة فم الصائللم بعد الزوال بسللبب خلو 

املعدة من الطعام، وهي أطيب عند الله من ريح املسللك 

لقوله صل الله عليه وسلللم )َوالَِّذى نَْفللِ� ِبيَِدِه لَُخلُوُف 

ائِِم أَطْيَُب ِعْنَد اللَِّه تََعاىَل ِمْن ِريِح الِْمْسللِك( رواه  فَللِم الصَّ

البخاري.

اإلمساك: 

 هللو االمتنللاع عللن الطعام والللرشاب والجامع وسللائر 

املفطرات من طلوع الفجر الصادق إىل غروب الشللمس، 

بُوا  وهو ركن مللن أركان الصيام، قال تعللاىل )وَكُلُوا َواْشَ

َ لَُكللُم الَْخيُْط األبْيَُض ِمَن الَْخيِْط األْسللَوِد ِمَن  َحتَّللى يَتَبَنَّ

يَاَم إىَِل اللَّيِْل( البقرة 187. الَْفْجِر ثُمَّ أَِتُّوا الصِّ

السحور:

هو األكل وقت السللحر بنية الصيام، وهو سنة من سنن 

الصيام، قَاَل رَُسللوُل اللَِّه صل الله عليه وسلللم )إِنَّ فَْصَل 

للُحوِر( رواه  َما بَللْنَ ِصيَاِمَنا َوِصيَاِم أَْهِل الِْكتَاِب أَكْلَُة السُّ

النسايئ، ويف لفظ مسلم )فَْصُل َما بَْنَ ِصيَاِمَنا َوِصيَاِم أَْهِل 

َحِر( رواه مسلم، ويسنُّ تأخر السحور. الِْكتَاِب أَكْلَُة السَّ

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني
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يوليو1972 من الذاكرة

العدد 12 / االفتتاحية
التقى س��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ويل العهد 

رئيس الوزراء هذا الش��هر برؤساء ثالث دول عربية أثناء 

رحلت��ه امليمون��ة إىل كل من الس��ودان وجمهورية مرص 

العربي��ة والجمهورية العربية الس��ورية، التقى س��موه 

بقلب مفت��وح ويد عربية أصيلة تؤك��د أصالتها العربية 

النابعة من إميان القائد الكبري زايد بن س��لطان بأن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة جزء ال يتجزأ من األمة العربية. 

ومن مرص ومع رئيسها املناضل أنور السادات كان لقاء 

خليفة بن زايد من أروع اللقاءات وأعظمها، فلقد قال له 

الرئيس وهو يعانقه: "مرحباً بابن أخي وشقيقي زايد بن 

س��لطان، مرحباً بابن الرجل العظيم صانع املعجزات عىل 

أرض الخليج محقق الوحدة، والذي يعمل بصرب وصمت 

وأناة ضارباً كل يوم مثالً جديداً عىل عروبته األصيلة".

القت رحل��ة خليفة بن زاي��د تأييداً وترحيب��اً باتحاد 

إم��ارات الخليج الع��ريب، ومبنجزات عهد زاي��د العظيم، 

وه��ي ترجمة ملا يكنه األش��قاء العرب يف كل مكان لزايد 

بن سلطان وشعب اتحاد اإلمارات العربية، إن الجامهري 

العربي��ة الت��ي خرجت إىل الش��ارع يف الس��ودان ومرص 

وس��وريا، تهتف باسم زايد بن س��لطان واسم خليفة بن 

زايد كانت تعرب عن تفاعل حقيقي مع األشقاء يف الخليج 

ناس��ية ما يفصل بينهام من مسافات فالقلوب ال تعرتف 

باملس��افات، وهذا هو اتحادنا وهذه هي نظرة األش��قاء 

إليه فتحية لصانع اإلتحاد وتحية لشعبه األصيل.

افتتاح ميناء زايد
افتتح صاحب الس��مو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

ميناء زايد بأبوظبي يوم األربعاء املوافق 28 / 6/ 1972، 

حيث قام صاحب الس��مو رئيس الدولة بإزاحة الس��تار 

عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح املرحلة األوىل مليناء 

زايد. وتوجه س��موه بعد ذلك لزيارة أول باخرة ترس��و 

عىل رصيف امليناء، الباخرة األحمدية من دولة الكويت 

الشقيقة، وبعدها تفضل سموه بزيارة القاطرة املرصية 

"شهم".

السفراء يقدمون أوراق اعتامدهم 
اس��تقبل سمو الش��يخ زايد بن س��لطان رئيس الدولة  

سعادة السيد توفيق املؤمن سفري الجمهورية العراقية، 

وس��عادة السيد سعد مرتىض سفري مرص العربية، حيث 

قدم��ا أوراق اعتامدهام كس��فريين لدولتيهام يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة. كام اس��تقبل س��عادة السيد 

الحبيب نويرة س��فري الجمهورية التونس��ية، وس��عادة 

الس��يد عادل الشاميلة سفري اململكة األردنية الهاشمية 

اللذين قدما أوراق اعتامدهام إىل سموه.

مؤمتر البرتول العريب يعقد يف أبوظبي
أوىص مؤمتر البرتول العريب الثامن الذي انعقد بالجزائر 

يف الش��هر املايض بأن يعقد املؤمتر القادم "التاس��ع" يف 

أبوظبي، وذلك يف األس��بوع األول من شهر نوفمرب سنة 

1974، وكان س��عادة األستاذ مانع س��عيد العتيبة وزير 

البرتول والصناعة قد أرس��ل إىل املؤمتر رسالة ينقل فيها 

رغبة س��مو رئي��س دولتنا يف عقد املؤمت��ر القادم هنا..

وجاءت التوصية تلبية لرغبة سموه.

صورة الغالف:  خليفة بن زايد  يف زيارة لجبهة ما أثناء زيارته الرسمية لجمهورية مرص العربية

اإعداد: حنــان الذهــب
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ذاكـــرة العدســـةيوليو1972

 2003 جولة املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يف آيدكس 

ابريل 1983 زايد يفتتح قاعدة الظفرة الجوية

مايو 2004 خليفة يفتتح مبنى املشبهات مبدرسة القوات البحرية 2003 زيارة سمو الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد للكويت 
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•احرص ع��ى أن يكون هذا الش��هر املبارك نقطة محاس��بة ومراجعة وتصحيح 

لحياتك. 

•احرص عى املحافظة عى صالة الرتاويح جامعة فقد قال صى الله عليه وسلم: 

»من صى مع اإلمام حتى ينرصف كتب له قيام ليلة« . 

•اعقد العزم عى االستمرار بعد رمضان عى ما اعتدت عليه فيه. 

•إن هذا الشهر هو شهر عبادة وعمل وليس نوماً وكسالً . 

•احرص عى أن تفطر صامئاً فيصري لك مثل أجره. 

•إن االعتياد عى التبكري إىل املس��اجد يدل عى عظيم الش��وق واألنس بالعبادة 

ومناجاة الخالق. 

•اعلم أن هذا الشهر املبارك ضيف راحل فأحسن ضيافته .

•احرص ع��ى قيام ليايل العرش األواخر فهي ليايل فاضل��ة وفيها ليلة القدر التي 

هي خري من ألف شهر. 

 •تذك��ر وأنت فرح مرسور بيوم العي��د إخوانك اليتامى الفقراء، وأعلم أنك قادر 

عى مواساتهم بقليل من الصدقة . 

•اجعل لنفسك نصيباً ولو يسرياً من االعتكاف. 

•يحسن الجهر بالتكبري ليلة العيد ويومه إىل أداء الصالة.

1. كم بلغ عدد ضباط وزارة الداخلية الذين تخرجوا من كلية القيادة واألركان املشرتكة  

يف دورتها 21؟ 

2. تحتفل مدرسة خولة يف شهر أغسطس كل عام بذكرى تأسيسها، فكم عام مّر عى 

تأسيسها ؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عى الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )485( هي:  السؤال األول: فخر اإلمارات . 
  السؤال الثاين: 1957 . 

 الفائزان:
1.سامل محمد بن ديه .  
2.محمد أحمد محمود .

مسابقة العدد )486(

من الرتاث

رمضان العامر بالطاعات
تزدهر دولة اإلمارات العربية املتحدة 

خالل ش��هر رمض��ان مبوائ��د اإلفطار 

الجامع��ي يف الفريج الواح��د "الحي"  

بعد ان يتفق األهل عى نوعية الطعام 

الذي سوف يقدموه للضيوف الصامئني 

لتك��ون املائ��دة عامرة ب��كل أصناف 

الطع��ام الذي يتضمن الهريس والرثيد والس��مك واللحم والخبز والرطب وعالوه 

عى اللقيامت والساقو والكاسرت وغريها من الحلويات والفواكه، مع تجهيز القهوة 

والش��اي، تجتمع النس��اء كل ي��وم يف بيت إحدى الجارات للقي��ام بطحن الحب 

وإلعداد الهريس مرددات أش��عار خاصة به تعرف بدق الهريس وإعداد الخبيص 

والبالليط وخبز الرقاق واللقيامت، وكذلك القيام بتنظيف املنزل وإعداده بصورة 

تليق بالش��هر الكريم، وكانت العادة الرمضانية القدمية تبادل وجبات اإلفطار بني 

البيوت قبيل إطالق املدفع حتى ال يكون الطعام بارداً عند الفطور، أو التجمع يف 

م��كان واحد، وعندما كانت تأيت كل إمراة وهي تحمل بيدها طبقاً معيناً يتناولنه 

وسط الفرحة بشهر الخريات، وكانت النساء تخرج ألداء صالة الرتاويح يف املساجد 

م��ع تأكيد األهل عى أطفالهم بتعويدهم عى الصيام واإللتزام مبواعيد الصلوات 

الخمس��ة وخروجهم لصالة العيد مع آبائه��م، ويجتمع الرجال بعد أدائهم لصالة 

العش��اء والرتاويح يف املجلس الذي ن��راه منترشاً بصورة واس��عة يف دول الخليج 

العريب، ويعرف باسم مجلس أو ديوانية، وكان للمجالس يف اإلمارات نكهتها التي 

ال متحى من ذاكرة الناس بعد أن ش��هدوها وفق الطريقة املعينة يف أيام الصيام، 

وتعت��رب مجالس املايض املكان الخاص لتجمع األه��ل )املنطقة( الذين يجتمعون 

لتبادل رواية أخبار الغوص واإلنشاد والشعر. 
يف  فرتة الس��حور حيث املس��حراين يتج��ول يف الطرقات وي��دق الطبلة وهو يردد 

بصوت مسموع "اصحى يا نايم ...وإذكر ربك الدائم " وتكرث الحكايات ورسد السوالف 

والذكريات عن الس��نني املاضية ولهذا فإن املجال��س يف اإلمارات مل تكن تقفل أبوابها 

إعداد: أمل احلوسني
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استراحة العدد



من بالدي

 همس القصيد

هتف الشعب ونادى..قد بنينا اإلتحادا 
ووهبناه قلوباً..وعق�والً وجنوداً

قد نسجنا من خيوط الشم�س نرصاً
وأحلنا ظلمة الديجور فجراً 

ورفعنا راية الوحدة حراَ 
نصن�ع التاريخ مجداً يعربياً 

منأل الدنيا بأطياٍب ندية 
منأل الدنيا بأطياٍب ندية 

فمشين�ا خلف راٍع
تاريخه أسوداً وشباالً

يزرع اآلمال فينا  
ويغذيها فعاالً

فطلبنا العيش أحراراً كراماً  
وزرعنا األرض حباً وسالماً 

وتسلحنا كتاباً وحساماً 
نصنع التاريخ مجداً يعربياً 

منأل الدنيا بأطياٍب ندية 
منأل الدنيا بأطياٍب ندية 

وعزمنا فجعلنا 
صفرة الصحراء خرضاء

وبنينا فأنرنا 
بيتنا عقالً وفكراً 

يا بالدي كلنا نحمي حامِك  
لن ينال الرش شرباً من ثراِك  

نرخص األنفس قُباالً فداك 
نصنع التاريخ مجداً يعربياً 

منأل الدنيا بأطياٍب ندية 
منأل الدنيا بأطياٍب ندية 

  كلمات الشاعر :
 نــايف عبيــد

هتف الشعب ونادى

البستكية مرحلة مهمة يف تاريخ العمارة
تقع منطقة البستكية رشقي املدينة يف بر ديب، ومتتد مبحاذاة الخور ملسافة نحو ثالمثائة 

مرت، وعمقها باتجاه الجنوب نحو مائتي مرت.

األهمية التاريخية:

يع��ود تاريخ إنش��اء املنطقة إىل حوايل عام 1890م، وتعترب م��ن أعرق أحياء مدينة ديب 

القدمي��ة، حي��ث إن الرتاث العمراين فيها يوجد عى هيئة مبان منفصلة، أو عى ش��كل 

مجموع��ة من املب��اين، وقد كانت تس��كنها عائالت غنية قادرة ع��ى الحفاظ عى تلك 

املباين بحالة جيدة، كان هذا الحي يضم أكرث من س��تني وحدة س��كنية، وكانت معظم 

هذه الوحدات تتكون من دورين، وكان يفصل بني الوحدات وبعضها عن طريق األزقة 

املنفرجة الضيقة املظللة التي ال تصل إليها الشمس معظم أوقات النهار، وتتالقى هذه 

األزقة يف أفنية داخلية متفاوتة يف األبعاد واملس��احات، وغالباً كان يحتل املس��جد أحد 

هذه األفنية.

الوصف املعامري :

تتمي��ز املنطقة بالرباجيل الش��اهقة، والزخارف الجصية، وتتميز ه��ذه البيوت باالبراج 

الهوائية واألحواش وأعامل النجارة، والتي تجذب أنظار زوار املدينة، كام ترتك انطباعات 

عميقة لدي كل من شاهدها، 

وميك��ن للزائ��ر اإلط��الع عى 

التقليدي��ة  الع��امرة  عن��ارص 

كاألبواب الخش��بية املنقوش��ة 

والزخارف  الخش��بية  والنوافذ 

الجصية والتيجان واألقواس. 

 ومتث��ل منطقة البس��تكية 

مرحلة مهمة يف تاريخ العامرة، 

والتط��ور امل��دين، والح��رضي 

للمدينة، وقد تش��كلت ركيزة 

أساسية من املعارف املعامرية 

من خالل أساتذة البناء، الذين 

نفذوا مبانيها، وتركوا بصامتهم 

عليها.

...
درر

َعْن أيَِب ُهَريْرََة ريض الله عنه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه صى 

الل��ه عليه وس��لم: »إَِذا كَاَن أَوَُّل لَيْلٍَة ِمْن َش��ْهِر رََمَضاَن 

، َوُغلَِّق��ْت أَبَْواُب النَّاِر،  ��يَاِطنُي َوَمرََدُة  الِْجنِّ َدِت الشَّ ُصفِّ

فَلَْم يُْفتَْح ِمْنَها بَاٌب، َوفُتَِّحْت أَبَْواُب الَْجنَِّة فَلَْم يُْغلَْق ِمْنَها 

 ِّ بَ��اٌب،  َويَُناِدي ُمَناٍد: يَا بَاِغَي الَْخرْيِ أَقِْبْل، َويَا بَاِغَي  الرشَّ

أَقرِْصْ . َولِلَِّه ُعتََقاُء ِمَن النَّاِر، َوَذلَك كُلُّ لَيْلَة«.

رواه الرتمذي وغريه

مــن بــــــالدي...
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