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االفتتاحـية

زيارة مهمة وأبعاد حيوية
زيارة بالغة األهمية تلك التي قام بها الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 
القوات املسلحة مؤخراً إىل اليمن، حيث زار مدينتي عدن واملكال، وتفقد قواتنا املسلحة 
املتمركزة هناك، ضمن قوات التحالف العريب، الذي تقوده اململكة العربية السعودية، 
ونقل لهم تحيات القيادة الرشيدة، متمنياً لهم كل التوفيق يف أداء مهامهم عىل الوجه 

األكمل.
عىل  التأكيد  منها  اغفالها،  ميكن  ال  حيوية  ودالالت  أبعاد  عىل  الزيارة  هذه  تنطوي 
األمن  فيها وتحقيق  تتمركز  التي  املناطق  املسلحة يف بسط سيطرتها عىل  قواتنا  نجاح 
أمنياً يحسب ألبطالنا املشاركني ضمن قوات  واالستقرار يف تلك املناطق، ما يعد إنجازاً 

التحالف العريب.
مناسبة  كانت  املسلحة،  قواتنا  قادة  كبار  من  عدد  أيضاً  ضمت  التي  الزيارة  هذه 
لتدشني عدد من املرشوعات واملرافق التنموية الحيوية، مثل مطار عدن، ومطار الريان 
اللذان ميثالن نقلة نوعية عىل درب إعادة إعامر تلك املدن واملناطق، واستعادة وترية 

الحياة الطبيعية فيها.
  واملؤكد أن هذه الزيارة قد أكدت مبا ال يدع مجاالً للشك أن قواتنا املسلحة تعمل وفق 
فلسفة إنسانية متحرضة، وترفع لواء اإلعامر وتحقيق أهدافها االنسانية واإلغاثية بحامس 
ومستويات من الفاعلية والجاهزية ال تقل مطلقاً عن حامسها وفاعليتها وجاهزيتها يف 
تنفيذ خططها العملياتية العسكرية. فقد كشفت هذه الزيارة عن جهود إماراتية رائعة 
التي تتمركز فيها  اليمنية  التحتية يف املدن واملناطق  البنى  ومتميزة عىل صعيد تأهيل 
القوات املسلحة اإلماراتية، والشواهد تنطق بالجهود اإلماراتية املبذولة من أجل استعادة 
عافية القطاعات الخدمية، والسيام قطاع النقل باعتباره رشياناً حيوياً لإلقتصاد والتجارة 

وتقديم املساعدات للشعب اليمني الشقيق.
واضحة  ترجمة  هي  املسلحة  قواتنا  تقدمها  التي  التنموية  املرشوعات  هذه  مثل 
للحقيقة القائلة بأن التحالف العريب ال يستهدف سوى ضامن أمن واستقرار األشقاء يف 

اليمن، وانتفاء أي اطامع أو أغراض سياسية أو اسرتاتيجية يف هذا البلد العريب األصيل.
البنى  املايض، ومرشوعات  أبريل  اإلرهاب يف  تنظيامت  قبضة  املكال من  تحرير  منذ 
التحتية ومتهيد الطرق وإعادة رصفها متيض عىل قدم وساق، حيث تدرك دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بحكم خرباتها املرتاكمة يف مجال العمل اإلغايث واإلنساين، رضورة اإلرساع 
تستغل  التي  اإلرهاب،  تنظيامت  عىل  الطريق  وقطع  للمواطنني  الحياة  سبل  توفري  يف 

معاناة السكان يف استقطابهم وتجنيدهم ملصلحتها.
هناك أيضاً أبعاد ودالالت لهذه الزيارة املهمة عىل صعيد التواصل والتفاعل املستمر 
مع أبطالنا من رجال قواتنا املسلحة عىل أرض اليمن، سواء من أجل االطمئنان عليهم 
وتلبية مطالبهم والتعرف عن قرب عىل أحوالهم، وما يعنيه ذلك كله من تعزيز ملعنويات 
بلورة  أجل  من  مستمر  بشكل  قرب  عن  األمنية  األوضاع  تلمس  أجل  من  أو  القوات، 
الرؤية االسرتاتيجية الالزمة لتطوير الخطط العملياتية أو اتخاذ مايلزم من قرارات بناء 

عىل معطيات الواقع وحساباته الحقيقية.
زيارة رئيس أركان قواتنا املسلحة ألبطالنا يف اليمن الشقيق هي انعكاس وترجمة فعلية 
ملنظومة قيم متجذرة يف دولتنا الحبيبة، وقواتنا املسلحة هي البوتقة التي تعكس هذه 
القيم من خالل تفاعالتها وعالقات الرتابط والتقدير واالحرتام، التي تربط بني منتسبيها 
كافة من أعىل قمة الهرم حتى قاعدته، فأبطالنا يف اليمن هم جزء غال من قواتنا املسلحة 
والتواصل املستمر معهم يرتجم قيمة االنسان الغالية لدى قيادتنا الرشيدة، وعىل رأسها 
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولةـ  حفظه اللهـ  وسيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب ـ رعاه الله ـ وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، الذي متثل توجيهاته بتوفري أقىص درجات 
وبرامج عمل  أولوية مطلقة ضمن خطط  اليمن  املسلحة يف  لقواتنا  والرعاية  االهتامم 

قادة قواتنا املسلحة•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

• حقوق النرش محفوظة للمجلة.
• نرحب بتغطية ونرش أخبار ونشاطات الرشكات واملؤسسات والتي تتوافق مع أهداف املجلة وتوجهاتها.
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حممد بن زايد: نريــــد أنشطــــــة عسكريــــــة وتعليميــــــــــــــــــــة ترتقـــــي بقـــــدرات الطلبـــــــة
شهد تخرج كرميته وبنات الوطن يف الدورة الصيفية العسكرية األوىل لطالبات املدارس

حرض الحفل س��مو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل 

نهيان وس��مو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان 

واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد 

آل نهيان رئي��س هيئة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية 

والش��يخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ 

أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان والش��يخ محمد 

بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار 

ضباط القوات املسلحة وجمع من املدعوين من أولياء 

أمور وأقارب وذوي الخريجات.

كام حرض الحفل سمو الشيخة سالمه بنت حمدان 

بن محمد ال نهيان حرم صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد االعىل 

للقوات املسلحة وسمو الشيخة شمسة بنت محمد بن 

زايد ال نهيان حرم الشيخ محمد بن حمد بن طحنون 

آل نهيان وس��مو الشيخة شام بنت محمد بن زايد ال 

نهيان والش��يخة ميثا بنت محمد ب��ن خالد ال نهيان 

والش��يخة س��المة بنت طحنون بن محم��د آل نهيان 

والشيخة روضة بنت محمد بن خالد ال نهيان.

ألق��ت العقيد الرك��ن عفراء الفاليس قائد مدرس��ة 

خول��ة بن��ت االزور العس��كرية كلمة قال��ت فيها.. "  

للتمي��ز عنوان وعنوان التميز هي تلك االنجازات التي 

تتميز بها دولتنا الحبيبة ونحن سباقون فيها لنكون من 

الدول التى تفت��ح جميع املجاالت لكل فئات املجتمع 

لالس��تفاده والتعليم والتالح��م.. وكان لبناتنا الطالبات 

نصي��ب من تلك االنجازات وتخريج هذه الدوره كأول 

دورة لطالبات املدارس دليل عىل ذلك.. فتسابق بناتنا 

الطالبات من جميع فئ��ات املجتمع ومختلف إمارات 

الدولة لخوض هذه التجربة الجديدة واملمتعه الشاقة 

والش��يقة بلهفة وحب.. كم نحن فخ��ورون حني نرى 

بناتن��ا من ه��ذه الفئ��ة العمرية وه��ن يجتزن هذه 

التجربة بنجاح ومعنوية عالية طيبة ".

واضافت " ها نحن اليوم نق��دم باقة بعمر الزهور 

يعطرن املكان بنشاط وحيوية ورغبة يف التعليم وحب 

الوط��ن الغ��ايل.. ها ه��ي االماراتية رغم صغر س��نها 

تح��دت راحته��ا واختارت لها يف مج��ال العز والرشف 

مكان��ا بالرغم من قرص م��دة التدريب التي مل تتجاوز 

الثالثة اس��ابيع اال ان الطالبات رضبن أروع االمثلة يف 

الصرب واالرصار والتحمل".

 شارك صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

أولياء األمور فرحتهم واعتزازهم 

باحتفال القوات املسلحة يف مدرسة 

خولة بنت االزور العسكرية بتخريج 

الدورة الصيفية العسكرية األوىل 

لطالبات املدارس التي ضمت عدد 

من طالبات مدارس الدولة املختلفة 

من بينهن ابنة سموه وحفيدته 

وعدد من الشيخات.

إعداد: راية املزروعي
تصوير : عيل الجنيبي
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حممد بن زايد: نريــــد أنشطــــــة عسكريــــــة وتعليميــــــــــــــــــــة ترتقـــــي بقـــــدرات الطلبـــــــة

أحسننت اختياركن ألرشف تجربة.. إن العسكرية رشف 

وإخ��الص وفداء وتضحية وان ما تعلمتمونه أمانة يف 

أعناقك��ن فحافظ��ن عليه وتذكرن أن ح��ب الوطن ال 

يعادله أي حب آخر فأننت مطالبات بأن تحافظن عىل 

بنات زايد بنات خليفة جنود 
حممد أحسننت اإلختيار

العقيد الركن عفراء الفاليس

وتوجهت العقيد عفرا الفاليس بكلمتها اىل الخريجات 

قائل��ة " بنات زايد، بنات خليفة، جنود محمد، إنكن 
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كل ما تعلمتمونه انها رسالتكن لسواكن".

ويف خت��ام الحف��ل قام الل��واء الركن طيار الش��يخ 

أحم��د بن طحنون ب��ن محمد آل نهي��ان رئيس هيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية بتوزيع الش��هادات عىل 

الخريجات.

الثقة بالنفس

م��ن جانبه��ن تحدث��ت الفتي��ات بكل حامس��ية عن 

فخرهن بنجاحهن يف انجاز برنامج الدورة العس��كرية 

حتى النهاية وبكل ما اكتسبنه من مهارات جديدة تعد 

اضافة هام��ة ونقلة كبرية يف حياتهن أحدثت تغيريا يف 

منط حياتهن لألفضل واكتش��فن خالله��ا طاقاتهن مام 

رفع من معنوياتهن وثقتهن بأنفسهن.

أكدت س��مو الش��يخة حصة بنت محمد ب��ن زايد آل 

نهيان البالغة من العمر / 15 س��نة / والتي عربت عن 

فخرها به��ذه التجربة التي س��اعدتها عىل اكتش��اف 

ذاتها وطاقاتها وقدرتها ع��ىل مواجهة املصاعب والتي 

استثمرتها بشكل أفضل خالل فرتة الدورة العسكرية.. 

مش��رية اىل كل املهارات التي اكتس��بتها وأهمها الصرب 

وزي��ادة القدرة ع��ىل التحمل واالعت��امد عىل النفس 

واالس��تمرار حتى النهاية إلنجاز املهام املطلوبة.. الفتة 

اىل أنها س��عيدة جدا باألجواء الحميمية التي صاحبت 

الدورة حيث االلفة والتعاون والجدية وااللتزام ما بني 

الطالبات لتس��ري حياتهن اليومية بشكل منتظم خالل 

فرتة ال��دورة.. مؤكدة ان هذه التجربة الرثية س��تظل 

عالقة يف االذهان دامئا.

ترى الش��يخة حصة بنت محمد ب��ن حمد آل نهيان / 

13 س��نة / فرتى حياتها العس��كرية مختلفة متاما من 

حياتها الس��ابقة والقت صعوب��ات يف البداية يف كيفية 

التأقلم مع الحياة الجديدة لكن حامسها لالنجاز جعلها 

تكتسب طاقة صرب عالية و قوة معنوية.

وأعربت  الش��يخة حمدة بنت ه��زاع بن طحنون آل 

نهيان ع��ن أن البداية كانت عدم تعود عىل منط حياة 

جديدة مختلفة للغاية ع��ن حياتنا اليومية لكن رغبة 

االكتش��اف جعلتن��ا يف حامس مس��تمر لتعل��م املزيد 

واالستفادة من كل ما هو جديد.

وقالت الش��يخة حمدة بنت خليف��ة بن محمد ال 

نهيان / 13 س��نة / انها اكتش��فت حي��اة جديدة كلها 

مس��ؤولية والت��زام وأن الرتبي��ة العس��كرية أضاف��ت 

مهارات مهمة اىل تربيتها وأنها تنوي أن تحيك كل ذلك 

لزميالتها عند بدء العام الدرايس الجديد ليلتحقن بهذه 

الدورة العسكرية الصيفية.

وأكدت الش��يخة ري��م بنت أحمد ب��ن حمدان ال 

حصة بنت محمد بن زايد آل نهيان

إكتسبت القدرة على 
التحمل واإلعتماد على 

النفس

اخلريجات:
جتربــة ثريـــة ستظـــل عالقـــــة يف األذهــــان
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نهي��ان / 12 س��نة / أنها اكتش��فت منط حي��اة منظم 

وتعلم��ت مهارات عديدة اضافت له��ا الكثري ورفعت 

م��ن قدراتها وكيفية مواجه��ة التحديات يف أداء املهام 

الصعبة وخلقت لديها الثق��ة بالنفس والتعاون المتام 

املهام و تحقيق االنجاز.

أما عائش��ة محمد الطنيجي / 13 س��نة / فوجدت 

التجرب��ة ممتعة للغاي��ة ألنها اس��تفادت منها الكثري 

رغ��م صعوبات بدايتها لكنها قررت انجاز الدورة حتى 

النهاية األمر الذي علمها ضبط النفس.

وجاءت األختان عفراء ومريم عبيد شامس الكندي 

م��ن كلباء اىل معس��كر خول��ة بنت األزور ملش��اركة 

أخواته��ام الطالبات يف الدورة العس��كرية وأكدت كل 

من عفراء / 12 س��نة / ومريم / 16 س��نة / أن الدورة 

أتاحت لهام التفكري بش��كل يفوق مرحلتهام العمرية 

حيث االحس��اس باملسؤولية واستثامر االجازة الصيفية 

يف اكتش��اف مه��ارات وتحقيق اضاف��ات جديدة عىل 

الصعيد الشخيص.

نحن وأبناؤنا وبناتن��ا فداء للوطن وقيادته 
الرشيدة وندرك قيمة منجزات االتحاد

أكد عدد من آباء خريجات الدورة الصيفية العسكرية 

األوىل لطالبات امل��دارس ، أن الدورة نجحت يف تعزيز 

جوانب الشخصية، وساهمت يف ترسيخ مفاهيم الوالء، 

واالنتامء إىل الوطن، مش��يدين بدعم صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة، ومش��اركة ابنة سموه 

وحفيدته ضمن امللتحقات بالدورة األوىل.

وأعرب اآلباء عن فخرهم واعتزازهم باعتبارهم آباء 

أول دفعة م��ن الدورة الصيفية العس��كرية، وببناتهم 

الل��وايت قدمن صورة إيجابية للمرأة اإلماراتية الش��ابة 

التي تحرص عىل خدمة وطنها يف املجاالت كافة، وبذل 

العطاء والجهد يف سبيل ذلك.

وقال جامل محمد املزروع��ي والد مهره املزروعي: 

منذ استالمنا الرسالة النصية التي تشري إىل وجود دورة 

صيفية عسكرية يف الصيف، حرصنا عىل تسجيل ابنتنا 

يف ال��دورة، وذل��ك لعدة أس��باب من أهمه��ا أن هذا 

الوطن يس��تحق منا أن نبذل ل��ه كل يشء، وأن ندرك 

مكتس��بات االتحاد، ونحافظ عليه��ا، ومن املهم غرس 

قي��م الوالء، واالنتامء للوط��ن، وإرشاك البنات يف هذه 

الدورات التي تركز عىل الرتبية العس��كرية، ملا لها من 

دور يف إنجاز االنضباط، وااللتزام.

وأضاف املزروع��ي: لدينا برنام��ج الخدمة الوطنية 

حمدة بنت هزاع بن طحنون آل نهيانريم بنت أحمد بن حمدان آل نهيانحصة بنت محمد بن حمد آل نهيان حمدة بنت خليفة بن محمد آل نهيان

تغلبت على الصعوبات 
وإكتسبت طاقة صرب 

عالية

إكتشفت حياة جديدة 
كلها مسؤولية 

وإلتزام

واجهت حتديات صعبة 
خلقت لدي الثقة 

بالنفس

رغبة اإلكتشاف جعلتنا 
يف حماس مستمر 

للتعليم
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ال��ذي نجح خالل دورات��ه الس��ابقة يف تخريج كوكبة 

من ش��باب اإلمارات القادرين عىل الدفاع عن الوطن، 

والذين اس��تطاعوا خالل فرتة تواجدهم ضمن الخدمة 

الوطنية من تعلم امله��ارات الالزمة، ومعرفة املفاهيم 

اإليجابية التي انعكس��ت عىل مس��ار حياتهم، ولذلك 

فوجود الدورة العس��كرية الصيفي��ة لطالبات املدارس 

له��ذه املرحلة العمرية يعد بادرة إيجابية تس��اهم يف 

رفد البنات بالقيم اإليجابية، واليوم تشرتك املرأة رفقة 

الرجل يف خدم��ة الوطن، وتقديم كاف��ة الجهود التي 

تصب يف مصلحته ومنجزاته.

وع��ربت أمينة وليد عن اعتزازها وش��عورها بالفخر 

بتخرج ابنتيها »التوأم« ريم وأريام إبراهيم عبدالرحمن 

البلويش »13عاما« يف الدورة العس��كرية الصيفية، وإن 

هذا األمر ما هو إال جزءاً بس��يطاً م��ن تأدية الواجب 

تجاه الوط��ن، وإن الدورات العس��كرية تجعل منهن 

فتي��ات ق��ادرات عىل االعت��امد عىل أنفس��هن، وأيضاً 

تجعله��ن يفدين الوطن وأنفس��هن، وذل��ك بالتعليم 

ومامرسة الفنون العسكرية.

وقال��ت إن أي مج��ال لخدمة الوط��ن ال يجعلنا نرتدد 

يف إلحاق أبنائنا وبناتنا فيه للتعلم واكتساب املهارات، 

فالرتبية العسكرية ذات أهداف وأبعاد وغايات نبيلة، 

ومثل هذه الدورات الصيفية تكون لها رؤية مستقبلية 

علينا جميعاً املشاركة يف تحقيقها.

وأكدت حضيبة س��امل العبدويل عىل الفائدة الكبرية 

الت��ي تعود بها الرتبية العس��كرية عىل الفتاة نفس��ها 

والوطن، فهي س��عيدة بتخرج ابنتيها »التوأم« ش��هد 

وشام خليفة سعيد »13عاما« من الدورة، قائلة: »كنت 

مريم عبيد الكندي عفراء عبيد الكندي
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أشعر بالخوف يف بداية انخراطهام يف الدورة العسكرية، 

ولكنني ش��عرت بالحامس، وقمت بتشجيعهن بعد ما 

اكتسبتا مزايا وأمورا مل اس��تطع أنا كأم تعليمها لهن«، 

أو إنني مل أكن املناسبة لهذه األمور خصوصاً العسكرية 

والتي تحتاج الختصاصيني فيها.

وأش��ارت إىل أن فتي��ات الوط��ن »ه��ن مس��تقبل 

اإلم��ارات، وأن��ا كأم وغريي من األمه��ات علينا واجب 

دفعهن ملثل هذه ال��دورات وحثهن عىل حب الوطن 

وغرس ش��عور االنتامء للوطن والقيادة الرشيدة الذين 

بذلوا الجهد الكثري إلعالء هذا الوطن وأبنائه، وجعلهم 

يصلون ألعىل املراتب يف الدولة وخارجها«.

ولفت��ت إىل أن »وال��د الفتي��ات فخ��ور بالتحاقهن 

بال��دورة العس��كرية وحثهن عىل االنخ��راط بها عىل 

الرغ��م من أنه خ��ارج الدول��ة للمش��اركة يف عاصفة 

الحزم، مام جعل الفتيات يش��عرن بالفخر األكرب، وصار 

والؤهن أقوى للدولة، وولدت هذه الدورة العس��كرية 

يف داخلهم حب العس��كرية، مام جعلهن مس��تعدات 

لل��دورة القادم��ة، وأيضاً التفكري بش��كل جاد ملواصلة 

العمل يف املجال العسكري بعد التخرج من الدراسة«.

وختم��ت: »ع��ىل األهل إزال��ة فك��رة أن الدورات 

العس��كرية والحياة العسكرية غري مناس��بة للفتيات، 

بالعك��س ف��إن األمر يب��دأ تدريجي��اً مثل ال��دورات 

واملح��ارضات ومن ثم االنخراط يف الحياة العس��كرية 

العملي��ة، وأنا كأم أؤي��د الرتبية العس��كرية، فالدولة 

تحتاج إىل س��واعد الجميع لخدمة الوطن والدفاع عنه 

وحامية مكتسباته.

جامل محمد املزروعيعائشة محمد الطنيجي
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استقبل عددًا من القيادات النسائية العسكرية وأشاد مبا حققته املرأة يف اجملاالت كافة

حممـــد بن زايـــد: املــــرأة أضافـــت للعمـــل الوطنـــي أبعــــــــــــــــــــــــــادًا مهمـــــة يف مسيــــرة التطــــــور

أكد صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة أن 

اسرتاتيجية النمو والتطور لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

ترتكز بشكل أس��ايس عىل العنرص البرشي باعتباره الرثوة 

والره��ان الحقيقي ملس��تقبل وطننا املرشق، مش��يداً مبا 

حققته املرأة يف كافة املجاالت ومختلف امليادين.

جاء ذلك خالل استقبال سموه يف ٣٠ اغسطس يف قرص 

البح��ر، عدداً م��ن القيادات النس��ائية العاملة يف القطاع 

العسكري مبناسبة يوم املرأة اإلماراتية.

تتخطى كل الصعاب

وقال صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن 

املرأة يف دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة أخذت مكانها 

الطبيعي يف مس��رية التنمية الوطنية بفضل الرؤية الثاقبة 

والنظرة البعيدة للمغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل 

نهي��ان »طيب الله ثراه«، الذي مه��د الطريق أمام املرأة 

لتش��ق طريقها بثقة، وتتخطى كل الصع��اب والعقبات، 

لتبني الوطن مع ش��قيقها الرجل، منوهاً س��موه بالدعم 

الذي تلقته املرأة من صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئيس الدولة »حفظ��ه الله«، من منطلق 

إميانه العميق بدورها الحيوي يف البناء والتنمية والرقي.

أثبتت جدارتها وكفاءتها

وأكد سموه أن املرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

أثبت��ت جدارته��ا وكفاءته��ا ومتيزها ونجاحه��ا يف قيادة 

العديد من القطاعات االجتامعية والتنموية واالقتصادية 

والسياس��ية، وأضاف��ت للعم��ل الوطن��ي أبع��اداً مهمة 

وأساسية يف مسرية التطور واالزدهار، من خالل مشاركتها 

الفعلية والحقيقية يف كافة الجوانب، وتحقيقها لإلنجازات 

واملكتس��بات الوطنية، مام مكنها أن تحتل مكانة مرموقة 

ومتقدم��ة عىل املس��توى العامل��ي، وأن تصب��ح رائدة يف 

العديد من املجاالت. 

مناذج مرشفة

وأعرب صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

عن فخره ببنات اإلمارات وبإنجازاتهن وأعاملهن املرشفة 

حممد بن زايد:
اإلمارات تركز يف تطورها وتقدمها على املواطن بإعتباره احملرك الرئيس للتنمية

املرأة أخذت مكانها الطبيعي يف مسرية التنمية الوطنية بفضل دعم خليفة
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استقبل عددًا من القيادات النسائية العسكرية وأشاد مبا حققته املرأة يف اجملاالت كافة

حممـــد بن زايـــد: املــــرأة أضافـــت للعمـــل الوطنـــي أبعــــــــــــــــــــــــــادًا مهمـــــة يف مسيــــرة التطــــــور

يف مس��رية بناء الوطن وبأمهات الش��هداء النامذج الحية 

واملرشف��ة الاليت طبعن عىل ذاكرة هذه األرض الطيبة قيم 

اإلخ��الص والوف��اء واالنتامء عىل وجه ه��ذا الوطن، فهن 

رموز العطاء والتضحية والبذل.

وقال سموه، »إنه خالل ال� 25 و50 سنة املقبلة سيكون 

مس��ار التغي��ري رسيعاً ونحن يف دولة اإلم��ارات نطمح أن 

نكون من بني أفضل 5 دول عاملياً، مؤكداً سموه أن القواعد 

األساس��ية التي زرعها الش��يخ زايد »طيب الله ثراه« مع 

إخوانه املؤسسني قواعد قوية ومتينة ويف االتجاه الصحيح 

وبصامتهم التي وضعوها يف مسرية االتحاد واضحة يسهل 

املس��ري فيها لذلك ف��إن الجيل الذي يس��لم الراية للجيل 

الالحق مستند ألساس راسخ ورؤية بعيدة وخطط واضحة 

وأس��اس قوي ومتني وذي اتجاه صحيح، والحمد لله نحن 

يف الوق��ت الحايل نعتقد أن دولة اإلم��ارات قدوة للعديد 

من الدول واملجتمعات«.

القدوة الحسنة

وأضاف س��موه »إن الدور النس��ايئ يف املجتمع قوي منذ 

بداية التاريخ، قوي من قبل االتحاد، ونحن نشجع القدوة 

الحس��نة يف املجتمع، ألننا كلنا نحتاج القدوة الحس��نة يف 

كل املجاالت، خاصة يف هذا الزمن«.

من جانبهن أكدت القيادات النس��ائية أن الفرص التي 

قدمته��ا دولة اإلم��ارات العربية املتحدة البن��ة اإلمارات 

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

رئيس الدولة »حفظه الله« وجهود س��مو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك رئيس��ة االتحاد النس��ايئ العام الرئيس األعىل 

ملؤسس��ة التنمية األرسية رئيس��ة املجلس األعىل لألمومة 

والطفول��ة »أم اإلمارات« يف إتاح��ة الفرصة أمامهن يف أن 

تتبوأ مكانتها الحقيقية س��اهم بش��كل أس��ايس يف إثبات 

قدرة ابنة اإلمارات عىل العمل واإلنجاز وتس��جيل حضور 

بارز ومميز يف الساحة املحلية واملحافل اإلقليمية والدولية 

وأن تساهم يف عملية البناء والتنمية، وعاهدن سموه عىل 

امليض بهذا الطريق وبذل املزيد من الجهود من أجل رفعة 

ورقي الوطن.

اإلماراتية أثبتت جدارتها وكفاءتها ومتيزها يف قيادة العديد من القطاعات
بالعزمية والعلم ستواصل اإلمارات بلوغ أهدافها ورفعتها
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رئيــس اركــان القــوات املسلحــة يــزور قواتنــا املشاركــة ضمـــــــــــــــــــــن قــوات التـــــحالف العربـــي يف اليمـــن
دشــن مطــاري عــدن والريـــان

قام س��عادة الفري��ق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة الش��هر امل��ايض يرافقه 

ع��دد من كبار قادة القوات املس��لحة بزي��ارة تفقدية 

لقواتنا املشاركة ضمن قوات التحالف العريب يف كل من 

ع��دن واملكال بالجمهورية اليمنية، الذي تقوده اململكة 

العربي��ة الس��عودية حيث نق��ل لهم تحي��ات القيادة 

الرش��يدة متمنيا لهم كل التوفي��ق يف أداء مهامهم عىل 

أكمل وجه. كام ش��هد س��عادته خالل زيارته التدش��ني 

الرسمي ملطار عدن ومطار الريان يف حرضموت.

التقى معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 

لش��ؤون الدفاع يف مكتبه مبقر الوزارة يف أبوظبي  

سعادة الدكتور جامل س��ند السويدي مدير عام 

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.

وجرى خ��الل اللقاء تبادل وجه��ات النظر حول 

االس��رتاتيجية  الدراس��ات  مج��ال  يف  التع��اون 

والسياس��ية والعس��كرية وآلي��ات تفعيل العمل 

املش��رتك من خالل تب��ادل الخ��ربات والزيارات 

وتنظيم أنشطة وفعاليات مشرتكة.

وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل جمال السويدي
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رئيــس اركــان القــوات املسلحــة يــزور قواتنــا املشاركــة ضمـــــــــــــــــــــن قــوات التـــــحالف العربـــي يف اليمـــن

يذك��ر أن دولة االمارات العربية املتح��دة بالتعاون مع 

الحكوم��ة الرشعية بذلت جهودا كب��رية إلعداد وتأهيل 

مطار عدن وكذلك مطار الريان.

م��ن جانبهم أثن��ى املس��ؤولون يف الحكوم��ة الرشعية 

اليمنية بجهود االمارات والتي تكللت جميعها بانتشال 

مختل��ف القطاع��ات الخدمية وخاصة قط��اع النقل يف 

اليم��ن مام كان له عظيم األثر يف إعادة تطبيع مختلف 

القطاعات الخدمية يف اليمن.

اس��تقبل س��عادة مطر س��امل عيل الظاهري، 

وكي��ل وزارة الدف��اع يف مق��ر وزارة الدف��اع 

بأبوظبي، معايل ماري��س بايني وزيرة الدفاع 

األس��رتالية والوفد املرافق التي تزور الدولة. 

ورح��ب وكي��ل وزارة الدف��اع مبع��ايل وزيرة 

الدفاع األس��رتالية والوفد املرافق لها، وبحث 

معها عالق��ات التع��اون الثن��ايئ القامئة بني 

البلدي��ن الصديق��ني، وأهمي��ة تعزيزها نحو 

آفاق أوس��ع من التنمية والتطور، وبش��كل 

خاص يف الش��ؤون العسكرية والدفاعية. كام 

اس��تعرض الظاه��ري ومعايل ماري��س بايني 

وزي��رة الدفاع األس��رتالية عالق��ات التعاون 

والتنس��يق املش��رتك بني البلدي��ن يف القضايا 

التي تدعم األمن واالستقرار، وتعزز السالم يف 

املنطقة، ورؤى البلدين حولها. 

كام التقى س��عادة مطر س��امل عيل الظاهري 

وكي��ل وزارة الدف��اع يف وقت الحق جوزيف 

بينينغت��ون نائب مس��اعد وزي��ر الخارجية 

األم��رييك للش��ؤون العراقية والوف��د املرافق 

الذي يزور الدولة.

الظاهري يبحث التعاون العسكري مع مسؤولني عسكريني
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القوات املسلحة تنعي جمند اخلدمة الوطنية سيد الهاشمي
نعت القيادة العامة للقوات املسلحة مجند 

الخدمة الوطنية س��يد إبراهيم إس��امعيل 

الهاش��مي ال��ذي وافته املنية 8 أعس��طس 

املايض أثناء تأدية صالة العرص يف مس��جد 

مركز التدريب. 

للق��وات  العام��ة  القي��ادة  وتقدم��ت 

املس��لحة بخالص التعازي وصادق املواساة 

إىل ذوي الفقيد .. س��ائلة الله عز وجل أن 

يتغمده بواس��ع رحمته و يس��كنه فسيح 

جناته وأن يلهم أهله الصرب والسلوان.

وكيل وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء

قدم وفد من وزارة الدفاع برئاس��ة مطر 

س��امل عيل الظاه��ري وكي��ل وزارة الدفاع 

يرافق��ه عدد م��ن كبار ضباط ومس��ؤويل 

ال��وزارة واج��ب الع��زاء إىل أرسة الفقيد، 

وأع��رب الظاهري خ��الل زيارت��ه مجلس 

العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواس��اته 

ألرسة وذوي الفقي��د، س��ائالً الل��ه الع��يل 

القدير أن يتغمده بواس��ع رحمته ويسكنه 

فس��يح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان. 

كب��ار ضب��اط الق��وات املس��لحة يقدمون 

واجب العزاء 

قدم وفد من كبار ضباط القوات املسلحة 

برئاس��ة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن 

طحن��ون بن محمد آل نهي��ان رئيس هيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية واجب العزاء 

يف وف��اة املغفور له مجند الخدمة الوطنية 

سيد إبراهيم إسامعيل الهاشمي. 

وعرب كبار ضباط القوات املس��لحة أثناء 

الزيارة التي قاموا بها ملنزل أرسة الفقيد عن 

خالص تعازيهم وصادق مواس��اتهم ألرسة 

وذوي الفقيد، سائلني الله العيل القدير أن 

يتغمده بواس��ع رحمته وأن يسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان.

املنتخب العسكري للمظالت يحرز املركز 6 يف بطولة العامل
 أحرز منتخب اإلمارات العسكري للمظالت املركز السادس 

خالل مش��اركته يف بطولة العامل العسكرية والتي إقيمت يف 

جمهورية روسيا اإلتحادية خالل الفرتة من 17 اىل 29 يوليو 

املنرصم .

وتقدم منتخب اإلمارات عىل منتخبي فرنسا وإيطاليا يف 

مس��ابقة دقة الهدف عىل مس��توى العامل فيام حقق املركز 

االول عربيا متقدما عىل الجزائر وس��لطنة عامن والبحرين 

واململك��ة املغربية والعدي��د من الدول العربية املش��اركة 

واألول آس��يويا متقدم��ا ع��ىل كوري��ا الجنوبي��ة وماليزيا 

وإندونيسيا والصني والعديد من الدول اآلسيوية . 

ضم منتخب اإلمارات العس��كري كال م��ن املقدم خالد 

الزعايب رئيس��ا للبعثة والجهاز االداري والرائد مسلم احمد 

البل��ويش والنقيب محمد الش��اميس واحمد الرئييس وعضو 

اللجنة الدامئة للمظالت يف السيزم املقدم /م / محمد يوسف 

واملدرب الفرنيس فرانس والالعبني يوس��ف البلويش وعيىس 

ابراهي��م البلويش وعيىس الدرميك ومحمد عبيد الس��ويدي 

ومطر الس��ويدي واحمد غيث وعيل حس��ني وعبدالرحمن 

البلويش وأسد البلويش .

ق��دم وفد م��ن كبار ضب��اط القوات املس��لحة 

واج��ب العزاء ألرسة ش��هيد الوط��ن والواجب 

اإلطف��ايئ البطل جاس��م عيىس البل��ويش الذي 

استشهد خالل قيامه بأداء واجبه يف إنقاذ ركاب 

طائرة ط��ريان اإلمارات الت��ي تعرضت لحادث 

مبطار ديب الشهر املايض.

وأعرب الوف��د خالل زيارته يف مجلس العزاء 

مبنطقة الخران بإم��ارة رأس الخيمة عن خالص 

عزائه ومواساته ألرسة الفقيد يف مصابهم الجلل.

وأكدوا أن ما قام به الشهيد البطل هو فخر وعز 

لكافة أبناء الوطن ومثال عىل التضحية والفداء 

إلنقاذ أرواح اآلخرين ومد يد العون واملساعدة 

لكل من يحتاج إليها.

وتوجه كبار ضباط القوات املس��لحة بالدعاء 

إىل الله تعاىل أن يتغمد الفقيد وش��هداء الوطن 

األبرار بواس��ع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته 

م��ع الش��هداء والصديقني والصالحني وحس��ن 

أولئك رفيقا وأن يلهم أهله الصرب والسلوان.

وفد من ضباط القوات املسلحة يعزي أسرة الشهيد البلوشي
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الدفعة 6 من جمندي اخلدمة الوطنية تلتحق مبراكز التدريب
استقبلت مراكز التدريب التابعة للقيادة العامة للقوات 

املس��لحة 6 أغسطس شباب الوطن من مجندي الدفعة 

السادس��ة لربنامج الخدمة الوطنية التي ضمت الطالب 

م��ن خريجي الثانوي��ة العامة للعام ال��درايس 2015 - 

.2016

وس��يخضع املجندون خ��الل مدة الخدم��ة الوطنية 

إىل برنام��ج تدريب��ي متكامل تم تطوي��ره وفقا ألفضل 

املامرس��ات العاملي��ة مام يؤك��د حرص القي��ادة العامة 

للقوات املس��لحة عىل االرتق��اء باملنظوم��ة التدريبية 

للربنامج وتطويره��ا وتعزيزها مبناهج عالية املس��توى 

لضامن تحقيق األهداف االسرتاتيجية املنشودة منه.

وأعرب اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون 

ب��ن محمد آل نهي��ان رئيس هيئ��ة الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطية عن اعتزازه وافتخاره بشباب الوطن الذين 

لبوا نداء الواجب وس��ارعوا لاللتح��اق مبيادين الخدمة 

الوطنية ميادي��ن الرشف والعزة والبطول��ة ..مؤكدا أن 

ه��ذا االلت��زام يعكس ص��دق الوالء واالنت��امء واملحبة 

للوطن وللقيادة.

وق��ال أن الدف��اع ع��ن الوط��ن والذود ع��ن حامه 

واملحافظة عىل مكتسباته يف السلم والحرب واجب عىل 

كل مواطن ح��ر ورشيف وأن الخدم��ة الوطنية تعمل 

عىل بناء الش��باب املواطن بناء عس��كريا وجس��ديا مبا 

يجعلهم قادرين عىل حمل السالح والدفاع عن أنفسهم 

وأرسهم ووطنهم بش��جاعة وبسالة وإقدام انطالقا من 

أنه��م األحق واألجدر به��ذا الواجب الوطن��ي العظيم 

..منوه��ا بأن الخدمة الوطنية تعنى كذلك ببناء العقول 

من خ��الل محاربة األف��كار املتطرف��ة والهدامة والتي 

ساعدت الظروف السياسية واألمنية املتأزمة يف املنطقة 

عىل انتشارها ويتم ذلك من خالل املحارضات التوعوية 

الدينية والوطنية واألمنية والتي من شأنها تعزيز الحس 

األمني لديهم.

وأش��ار اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون 

آل نهي��ان إىل أن خريج��ي الثانوي��ة العام��ة هم الفئة 

األك��رث احتياجا لربنامج الخدمة الوطنية ألنه سيس��اهم 

يف زيادة مخزونهم الوطني والثقايف والفكري ويجعلهم 

أكرث ق��وة وكفاءة وثقة لش��ق طريقهم نحو مس��تقبل 

درايس ووظيف��ي ناج��ح بإذن الل��ه .. مثمن��ا املواقف 

املرشفة ألولياء األمور يف دعم وتش��جيع وحث أبنائهم 

عىل اللتحاق بالربنامج وحرصهم الدائم عىل غرس محبة 

الوطن يف نفوسهم مام يؤكد ثقتهم التامة بأن راية هذا 

الوطن ستبقى بإذن الله خفاقة عالية بسواعد املخلصني 

م��ن اخوانن��ا العس��كريني واملخلص��ات م��ن اخواتنا 

العسكريات الذين يدينون جميعهم باالنتامء الحقيقي 

وال��والء املطلق لله ثم للوطن ث��م لرئيس الدولة رجاله 

الثابتني عىل الحق القادرين عىل حمل السالح والتصدي 

بقوة لكل ما يهدد أمنه واستقراره.

جلنة آيدكس ونافدكس 2017 تعقد اجتماعاتها التحضريية
عق��دت اللجنة العليا املنظمة ملع��ريض ومؤمتري الدفاع 

ال��دويل " إيدك��س 2017 " والدفاع البح��ري " نافدكس 

2017 " اجتامعاتها برئاسة معايل اللواء الركن طيار فارس 

خلف خلف��ان املزروعي رئي��س اللجنة العلي��ا املنظمة 

وحضور عدد من ممثيل املؤسسات الوطنية املعنية.

 وقال مع��ايل اللواء الركن طيار ف��ارس خلف خلفان 

املزروع��ي رئيس اللجنة العلي��ا املنظمة ملعريض إيدكس 

ونافدكس 2017 : " يعد معرض الدفاع الدويل " أيدكس " 

من أبرز األحداث الدولية املتخصصة يف قطاع الصناعات 

الدفاعية واألمنية واألكرب من نوعه يف العامل واستطاع منذ 

انطالقته األوىل قبل 23 عاما التأكيد عىل مكانته كملتقى 

لكبار صناع الق��رار وأبرز الرشكات العاملية املتخصصة يف 

هذا القطاع الحيوي".

التغ��ريات  أف��رزت  : " لق��د   و أض��اف املزروع��ي 

الجيوسياس��ية التي ش��هدتها دول العامل مؤخرا خاصة يف 

منطقة الرشق األوسط العديد من التحديات األمنية أمام 

صن��اع القرار األمر الذي س��اهم يف تعاظ��م الدور الذي 

يلعبه معرضا ومؤمترا أيدك��س ونافدكس يف توفري منصة 

تفاعلي��ة للتباحث واإلطالع عىل أحدث التقنيات العاملية 

املتخصصة يف هذا املض��امر وإيجاد الحلول القادرة عىل 

مجابهتها".

 ب��دوره قال حميد مطر الظاه��ري الرئيس التنفيذي 

لرشك��ة أبوظبي الوطنية للمع��ارض " أدنيك" ومجموعه 

ال��رشكات التابع��ه لها باإلناب��ة : " ي��أيت تنظيم معريض 

ومؤمتري أيدكس ونافدكس بالتعاون مع القوات املسلحة 

لدول��ة اإلمارات العربية املتحدة كجزء من اس��رتاتيجيتنا 

الرامي��ة لتعزي��ز دور قطاع صناعة املع��ارض واملؤمترات 

املتخصصة ومساهمتها يف دفع عجلة التنمية االقتصادية 

وتنويع مصادر الدخل خاصة يف القطاعات التي حددتها 

رؤية ابوظبي 2030 والتي يعد قطاع الصناعات الدفاعية 

من أبرزها".
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إعداد:

الرائد/ جميل خميس السعدي

اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة يف دعم ونجدة األشقاء يف اليمن، وتقديم 

العون الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه ملواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض ومس��تقبل مشرتك، وإن األحداث مهام تعاظمت 

ل��ن تثنينا عن القيام بواجبنا األخوي والديني والعرويب واإلنس��اين تجاه أش��قائنا يف 

اليمن، بل عىل العكس ستزيدنا عزمية وإرصار لتحقيق                  كاملة.
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قرقاش: تشكيلة جملس انقالب 
التمرد بعيدة عن املأسسة

قلّل معايل الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، 

م��ن أهمية إعالن طريف االنقالب يف اليمن تش��كيلة ما يس��مى 

املجلس الس��يايس. وقال معالي��ه يف تغريدة عىل موقع »تويرت«: 

»التش��كيلة الضعيفة ملجلس انقالب التمرد يف اليمن واملس��مى 

باملجل��س الس��يايس األعىل دليل جدي��د أننا، حت��ى ومبقاييس 

التمرد، أبعد ما نكون عن املأسسة«.

يف األثن��اء، أكد أمري دولة الكويت الش��يخ صباح األحمد الجابر 

الصباح، رضورة مواصلة املشاورات بني األطراف اليمنية لتحقيق 

النتائج اإليجابية املرجوة والس��الم املنش��ود الذي يحفظ لليمن 

أمنه واستقراره وسالمة شعبه ووحدة أراضيه.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف 

قرص البحر 8 أغسطس املايض معايل الدكتور أحمد عبيد 

بن دغر رئيس الوزراء يف الجمهورية اليمنية الشقيقة.

ورحب س��موه برئي��س ال��وزراء اليمني وأش��اد مبتانة 

العالق��ات األخوي��ة القامئة بني دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة والجمهورية اليمنية.

وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات األخوية والتعاون 

املش��رتك وما يش��هده من تطور ومنو مبا يخدم املصالح 

املتبادلة للبلدين والشعبني الشقيقني.

واطلع صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

م��ن رئيس ال��وزراء اليمن��ي عىل تط��ور األوضاع عىل 

الساحة اليمنية وآخر املستجدات العسكرية يف ضوء ما 

تحققه قوات الرشعية من تق��دم يف عدد من الجبهات 

والتط��ورات السياس��ية خاص��ة ما وصل��ت إليه جولة 

املش��اورات بني أطراف األزمة اليمنية يف دولة الكويت 

الش��قيقة إضافة إىل العمليات اإلنسانية واإلغاثية التي 

تجري حاليا يف أكرث من منطقة ملساعدة املترضرين من 

الشعب اليمني.

وأكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

وقوف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة بقيادة صاحب 

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

حفظه الله إىل جانب الش��عب اليمني حتى يتمكن من 

تجاوز التحديات األمنية واالقتصادية ويحقق التطلعات 

الوطنية يف إعادة بناء ما دمره املتمردون عىل الرشعية.. 

مشريا سموه إىل أن دولة اإلمارات مع كافة خطى قوات 

التحالف الع��ريب بقي��ادة اململكة العربية الس��عودية 

الش��قيقة يف سعيها لعودة األمن والرشعية لليمن ودحر 

الكيان��ات املتم��ردة و االنقالبي��ة التي تس��بب الدمار 

والخراب وتهدد أمن واستقرار املنطقة والعمل عىل فتح 

آفاق التس��وية الس��لمية للوصول اىل حل سيايس شامل 

يضع حدا ملعاناة الشعب اليمني.

وقال س��موه إن دولة اإلمارات العربية املتحدة تسعى 

إىل توفري املس��اعدات اإلنسانية وتأمني االستقرار واألمن 

لكاف��ة ربوع اليم��ن واملس��اهمة يف بناء املؤسس��ات 

الوطني��ة واالقتصادية واالجتامعية حت��ى تؤدي دورها 

املنش��ود يف تلبية املتطلبات األساس��ية للشعب اليمني 

ليواصل طريقه نحو البناء والتنمية واالزدهار.

م��ن جانبه أع��رب الدكت��ور أحمد عبيد ب��ن دغر عن 

شكره وتقديره لدولة اإلمارات العربية املتحدة لوقوفها 

املرشف والتاريخي إىل جانب الشعب اليمني ومساندتها 

الصادق��ة وتضحياته��ا النبيلة يف مس��اندة ومس��اعدة 

إخوانهم يف اليمن.. مجددا شكره للمساعدات اإلنسانية 

التي قدمته��ا دولة االمارات العربية املتحدة للش��عب 

اليمني.

وأكد الجانبان خالل اللقاء دعم جهود األمم املتحدة يف 

مساعيها من خالل املفاوضات التي تجريها بني األطراف 

اليمنية.

حممد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء اليمني
أشاد مبتانة العالقات األخوية
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اس��تقبل معايل الدكت��ور أنور بن محم��د قرقاش وزير 
الدولة للشؤون الخارجية يف 10 أغسطس املايض سعادة 
الدكتور اس��امعيل ولد الش��يخ أحم��د املبعوث الخاص 
لألم��ني العام لألمم املتحدة إىل اليم��ن بوزارة الخارجية 

والتعاون الدويل.
وت��م خالل اللقاء بحث تط��ورات الوضع اليمني وآفاق 
الحل الس��يايس املس��تند إىل املبادرة الخليجية وآلياتها 
وق��رارات مجلس األمن الدويل ذات الصلة خاصة القرار 

.2216
وق��ال معايل وزي��ر الدولة للش��ؤون الخارجية إن دولة 
اإلمارات مس��تمرة يف دعمها ومساندتها للجهود الدولية 
املبذول��ة القامئ��ة وتدعم الحل الس��يايس املس��تند إىل 

املرجعيات األساسية.
وأش��ار معالي��ه إىل أنه م��ن الرضوري أن يس��تند الحل 
الس��يايس إىل الق��رار 2216 وأال يحي��د عن��ه وأن تكون 
اآللي��ات األمني��ة األساس��ية التي متهد للحل الس��يايس 

واضحة ودقيقة.
وأك��د معايل وزي��ر الدولة للش��ؤون الخارجية أن دولة 
اإلم��ارات ستس��تمر يف دعم جه��ود املبع��وث الدويل 
وستس��عى إىل طرح األف��كار اإليجابية والبن��اءة والتي 

تحقق األمن والسالم لليمن الشقيق.
وجدد معالي��ه دعم اإلمارات لجه��ود املبعوث األممي 
إس��امعيل ولد الشيخ أحمد ومس��اندتها للحل السيايس 

املبني عىل املرجعيات األساسية.

مث��ن جرحى مينيون ���� تلقوا عالجهم يف مستش��فيات 

الدول��ة ���� تنفيذا لتوجيهات صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة "حفظه الله" 

وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة .. 

االهت��امم والرعاي��ة الكبرية التي حظ��وا بها خالل فرتة 

عالجهم.

وأعرب الجرحى اليمنيون الثامنية الذي أمتوا عالجهم يف 

الدولة عن شكرهم وتقديرهم لإلمارات حكومة وشعبا 

عىل العناية التي قدمها الجهاز املرشف عىل عالجهم .. 

مش��يدين بجهود هيئة الهالل األحمر اإلمارايت لتحسني 

أوضاعهم التخفيف من معاناته.

وأشار الجرحى اليمنيون ومرافقوهم إىل أن هذه اللفتة 

اإلنس��انية الكرمية ليس��ت غريبة عىل صاحب السمو 

رئيس الدولة �� حفظه الله �� وش��عب اإلمارات داعني 

الله العيل القدير أن يحفظ س��موه والش��عب اإلمارايت 

من كل سوء ويديم عىل البالد نعمة األمن واالستقرار.

وكان الجرحى الذين متاثلوا للشفاء يعانون من إصابات 

مختلف��ة يف الرأس واألطراف والعم��ود الفقري واألعني 

بجان��ب إصابات الحروق وتفاوتت حاالتهم بني البالغة 

واملتوسطة حيث تم إخضاعهم لربامج عالجية مكثفة يف 

التخصصات الطبية.

يذكر أن عدد الجرحى واألش��خاص الذين تم إجالؤهم 

م��ن اليمن للعالج يف الدول��ة بلغ حوايل / 100 / حيث 

تم توفري سبل الراحة وتأمني احتياجاتهم خالل مكوثهم 

يف الدولة لحني عودتهم إىل اليمن إىل جانب تقديم كل 

ما من شأنه أن يحد من معاناتهم خالل فرتة إقامتهم .. 

وغادر عدد منهم الدولة بعد أن من الله عليهم بالشفاء 

فيام سيغادر من تبقي منهم حال متاثلم للشفاء التام.

جرحى مينيون يثمنون تكفل اإلمارات بعالجهم

قرقاش يستقبل املبعوث األممي إىل اليمن
بحثا تطورات الوضع اليمني
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وقعت مؤسس��ة محمد بن راش��د آل مكتوم - عضو يف 

مبادرات محمد بن راش��د آل مكت��وم العاملية - اتفاقية 

رشاكة مع مؤسسة "غالرييا سارايا" لتنظيم املعارض وذلك 

لدعم الحمل��ة التي أطلقتها املؤسس��ة لتزويد مكتبات 

عامة يف الجمهورية اليمني��ة بالكتب ضمن جهودها يف 

دعم التنمية املعرفية والقراءة يف املجتمع اليمني.

وت��أيت حملة تزويد مكتبات اليمن بالكتب ضمن مبادرة 

" أمة تقرأ " التي أطلقها صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

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

ال��وزراء حاكم ديب رعاه الله خالل ش��هر رمضان املبارك 

املايض والهادفة إىل توفري خمس��ة ماليني كتاب للطالب 

املحتاج��ني يف مخي��امت الالجئني وإنش��اء 2000 مكتبة 

حول العامل اإلسالمي.

وتغط��ي مجموع��ة الكتب التي تس��عى املؤسس��ة إىل 

توزيعها عىل املكتبات الرئيسية يف اليمن مجموعة كبرية 

من املوضوعات التي تش��مل مج��االت الحياة املتنوعة 

والتي تتعلق بفن��ون اإلدارة والتاري��خ والرتاث وقصص 

النجاح والعديد من الكتب امللهمة.

وتهدف هذه الحملة إىل ترسيخ دور مؤسسة محمد بن 

راش��د آل مكتوم الريادي يف تبني املش��اريع واملبادرات 

املعنية بنرش ونقل وإنتاج املعرفة، وتعزيز مس��اراتها يف 

كاف��ة أنحاء املنطقة العربية والعامل واملس��اهمة يف بناء 

مجتمعات املعرفة كام تس��عى إىل توسيع دور املؤسسة 

املع��ريف باملنطقة العربية، وفتح آف��اق تعاون ورشاكات 

جديدة مع مختلف الجهات املعرفية والثقافية باملنطقة 

والعامل.

قدم��ت هيئ��ة اله��الل األحمر اإلم��ارايت دع��ام جديدا 

ملستشفى الجمهورية بعدن شمل أجهزة ومعدات طبية 

حديثة وذلك ضمن الدعم املتواصل الذي تقدمه يف إطار 

برنامج االرتقاء مبستوى الخدمات الصحية يف املدينة.

وق��ال مدير مكتب الصحة والس��كان يف ع��دن الدكتور 

الخرض لصور إن مستش��فى الجمهورية التعليمي يحظى 

بإهت��امم متواصل من الجهات الداعمة يف دول التحالف 

لدعم الرشعية يف اليمن وعىل رأسها هيئة الهالل األحمر 

اإلم��ارايت التي مل تأل جهدا يف س��بيل رفده بكل ما يدعم 

عمله.

وأوض��ح أنه س��يتم خ��الل األي��ام املقبلة افتتاح قس��م 

الحوادث باملستش��فى - الذي تم إعادة تأهيله من قبل 

اله��الل األحمر اإلم��ارايت - .. وأعرب عن ش��كره الجزيل 

لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة وهيئ��ة الهالل األحمر 

التي لها بصامت واضحة ودور كبري يف دعم املؤسس��ات 

الصحية يف املدينة.

وشملت املعدات الطبية التي قدمتها هيئة الهالل األحمر 

اإلمارايت للمستش��فى معدات إنعاش ومعدات كهربائية 

وعرب��ات طوارئ وأكس��جني وأجهزة تعقي��م من ناحية 

آخرى نظم مكتب الصحة والس��كان يف عدن اليوم ورشة 

عمل ترأسها مديره الدكتور الخرض لصور بحضور منسقة 

مشاريع الهالل األحمر اإلمارايت الدكتورة ارشاق السباعي 

وأعض��اء من لجن��ة الرقابة والتقيي��م للخدمات الصحية 

وعدد من مدراء مكاتب الصحة مبديريات محافظة عدن.

الحزم واألمل

مؤسسة حممد بن راشد تزود مكتبات اليمن بالكتب

الهالل األحمر اإلماراتي يدعم مستشفى 
اجلمهورية بعدن بأجهزة ومعدات طبية حديثة
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بدأت هيئة الهالل االحمر االمارايت حملة لتوزيع 40 الف 

سلة غذائية ضمن مرشوع إغاثة أهايل حرضموت املقدمة 

من دول��ة اإلمارات يف إط��ار حملتها اإلنس��انية العاجلة 

إلغاثة أهل اليمن.

وتأيت الحملة يف مرحلتها الرابعة استكامال لسلسلة حمالت 

نفذته��ا هيئة الهالل األحم��ر اإلمارايت يف عم��وم مناطق 

حرضموت وتواصال لجهود دولة اإلمارات العربية املتحدة 

لتخفيف معاناة الشعب اليمني بكافة املجاالت الخدمية 

واالنس��انية املرتدية نتيجة لألحداث التي تش��هدها البالد 

واملرحلة الصعبة التي متر بها.

واكد وفد الهالل االحمر أستمرار تقديم الدعم بتوجيهات 

من قيادة الرشيدة للدولة ألبناء حرضموت واليمن عموما 

بكاف��ة املجاالت اإلغاثية واالنس��انية والطبي��ة والكهرباء 

ومشاريع تنموية اخرى.

واع��رب مرشف املش��اريع بهيئة الهالل االحم��ر اإلمارايت 

ب��وادي حرضموت املهندس حس��ن حيم��د باقميش عن 

عظيم ش��كره لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة ملا تقدمه 

م��ن دعم وما تبذله من جه��ود وتبديه من اهتامم الكبري 

بحرضم��وت وأبنائها من خ��الل املش��اريع التنموية التي 

تنفذها يف املحافظة.

وقال أن املرحلة الرابعة من مرشوع إغاثة أهايل حرضموت 

يس��تهدف يف مرحلت��ه األول - مربع تريم وس��اه - بواقع 

9923 سلة غذائية وصوال إىل كافة مناطق وادي حرضموت 

بداية مبسيلة االحرار ووصوال ملنطقة وادي العني.. مشيدا 

بالجه��ود الكبرية التي يبذلها وف��د الهالل األحمر اإلمارايت 

يف تلك املناطق.

وتحتوي السلة الغذائية عىل كيس رز 20 كغو وكيس سكر 

25 ك��غ وزيت كرتون عدد 6 عبوات 1.8 لرت وكيس دقيق 

25 كغ.

الهالل اإلماراتي يبدأ توزيع 40 الف سلة غذائية يف حضرموت

قدم��ت هيئة اله��الل األحمر اإلمارايت للس��لطات 

املحلية يف عدن تسع آليات خاصة مبكافحة األوبئة 

املنترشة يف املحافظة مث��ل الضنك واملالريا، نتيجة 

للظ��روف الصعب��ة التي مرت به��ا املحافظة جراء 

األحداث األخرية.

وس��لم وف��د اله��الل األحم��ر اآللي��ات اىل وكيل 

م��حافظة عدن محمد نرص شاذيل وذلك ض����من 

الربنامج الذي ينفذه الهالل األحمر لالرتقاء مبستوى 

الخدمات الصحية للش����عب اليمني الشقيق.

إشادة بالدعم

واش�����اد وكي��ل مح���افظ���ة ع��دن بال�����دعم 

امل��تواصل الذي ت���قدمه دولة اإلمارات العرب���ية 

املتح���دة اىل الش��عب اليم��ني لتحسني األوضاع 

اإلنس��انية وتلبي��ة الخدم��ات األساس��ية والرعاية 

الصحية وتوفري الحياة الكرمية لهم.

وقال الوكيل الذي حرض حفل تسليم اآلليات نيابة 

ع��ن محافظ عدن الل��واء عي��دروس الزبيدي، ان 

هيئ��ة الهالل األحمر اإلمارايت تب��ذل جهوداً جبارة 

وعظيمة يف مختلف املجاالت والقطاعات بش��كل 

مس��تمر لتلبية حاجيات املواط��ن اليمني وخاصة 

الرعاية الصحية ضمن برنامج ينفذ بشكل مستمر.

ومثن توجيهات قيادة دولة اإلمارات بتقديم الدعم 

للشعب اليمني يف سبيل تحسني األوضاع يف مدينة 

عدن واملحافظات املح��ررة ومنها الجانب الصحي 

والخدمي.

شكر لإلمارات

وعرب الوكيل الش��اذيل عن شكره نيابة عن السلطة 

املحلية وع��ن ابناء عدن لدولة اإلم��ارات العربية 

ممثل��ة باله��الل األحم��ر اإلمارايت ع��ىل انجازهم 

وعطائهم املتواصل لعدن.

من جانبه ش��كر مأمور منطقة الش��يخ عثامن يف 

عدن، أحمد املحضار، هيئة الهالل األحمر اإلمارايت 

لجهودها الداعمة للقطاع الصحي يف املحافظة.

اإلمارات تقدم 9 آليات ملكافحة األوبئة يف عدن
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اإلمارات تسلم الدفعة اخلامسة من السيارات 
لقوات األمن العام يف حضرموت

اإلمارات تعيد تأهيل وصيانة ثالث مدارس مبحافظـــــــــــــــــــة الضالع اليمنية

سلمت دولة اإلمارات العربية املتحدة الدفعة 
الخامس��ة من الس��يارات لصالح األمن العام 
يف س��احل حرضموت وذلك يف إطار مبادرات 
الدولة الرامية إىل تعزيز األمن واالس��تقرار يف 

املحافظة.
تأيت هذه الخطوة يف إطار دعم دولة اإلمارات 
لقطاع األم��ن يف حرضموت ووحداته ومراكزه 
املتعددة وتطبيع الحياة يف املحافظات املحررة 

وجميع القطاعات فيها.

واصل��ت هيئة " اله��الل" األحمر اإلم��ارايت جهودها الخريية 
واالنس��انية عىل الس��احة اليمني��ة يف إطار املش��اريع التي 
تنفذها ملس��اعدة السكان عىل اس��تعادة عافيتهم ومواصلة 

حياتهم يف ظل األوضاع التي تشهدها اليمن.
ويف هذا الش��أن افتتح فضل الجع��دي محافظ الضالع اليوم 
ث��الث مدارس عقب إعادة تأهيله��ا وصيانتها من قبل هيئة 
اله��الل األحمر اإلمارايت بعدما تعرضت للتدمري الجزيئ خالل 
فرتة الحرب التي ش��نتها مليشيا الحويث واملخلوع صالح عىل 

املحافظة.

افتتـــــــــــــاح طريــــــــــق الشيــــــــــخ زايـــــــــد بن سلطــــــــــــــــــــــــان يف حضرمـــــــــــوت 
تواص��ل دولة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة دعمها 
للجمهوري��ة اليمني��ة يف جميع املج��االت خاصة يف 
مجال تش��ييد وصيانة وتأهيل البنى التحتية للتغلب 
عىل الظروف الصعبة التي يعيش��ها أبناؤها وتسهيل 

وتيسري سبل الحياة أمامهم.
فقد افتت��ح اللواء أحمد س��عيد ب��ن بريك محافظ 
حرضموت 28 أغسطس طريق الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان � الذي يصل الغيل والصداع والشحر � وهو 
الخط الدويل الرابط بني محافظتي حرضموت واملهرة 

وسلطنة عامن و يبلغ طوله 15 كيلومرتا .
وع��رب محافظ حرضموت يف كلمة ل��ه خالل االفتتاح 

عن ش��كره وتقدي��ره لدولة اإلم��ارات وهيئة الهالل 
األحم��ر عىل الجهود الخرية واإلس��هامات املتميزة يف 
حرضموت يف مختلف الجوانب وعىل رأسها مشاريع 
إعادة بناء البنية التحتية باملحافظة وكذلك الجوانب 
املتعلق��ة باملش��اريع اإلغاثي��ة والصحية ومش��اريع 

التعليم وغريها .
ونوه بوق��وف اإلمارات إىل جانب اليمن .. مؤكدا أن 
تلك املواقف اإلنس��انية النبيلة ليست وليدة الساعة 
وإمنا تعود أليام املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان 
إل نهيان واستمرت يف ظل القيادة الرشيدة لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
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الرئيس اليمني وحمافظ سقطرى يستعرضان 
املشاريع االنسانية واخلدمية التي تنفذها االمارات

اإلمارات تعيد تأهيل وصيانة ثالث مدارس مبحافظـــــــــــــــــــة الضالع اليمنية

اس��تعرض الرئيس اليمني عبدرب��ه منصور هادي 

والعميد س��امل عبدالله الس��قطرى محافظ أرخبيل 

سقطرى املش��اريع الخدمية واإلنسانية التي يجري 

تنفيذه��ا يف املحافظ��ة عىل نفقة دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة ممثل��ة بهيئ��ة اله��الل األحمر 

ومؤسس��تي " خليفة ب��ن زايد ال نهي��ان لألعامل 

اإلنسانية" و " الش��يخ سلطان بن خليفة آل نهيان 

اإلنسانية والعلمية ".

وتش��مل املش��اريع بناء مس��اكن للمترضرين من 

إعص��اري "ميج وتش��ابال" وبن��اء وإع��ادة تأهيل 

املدارس واملس��اجد بجانب دعم الصيادين بقوارب 

صيد حديثة.

وت��م خ��الل اللق��اء - الذي ج��رى يف مق��ر إقامة 

الرئيس هادي يف الرياض - مناقشة األوضاع األمنية 

واالجتامعية واإلنسانية التي تشهدها املحافظة.

ال األعامل والطالب الدارسني خارج املحافظة.

وأع��رب الرئيس هادي عن ش��كره وتقديره لدولة 

االم��ارات ودول التحال��ف الع��ريب ويف مقدمته��ا 

اململك��ة العربية الس��عودية عىل الدعم الس��خي 

الذي تقدمه اىل الش��عب اليمني سواء يف سقطرى 

أو املحافظات اليمنية األخرى .

افتتـــــــــــــاح طريــــــــــق الشيــــــــــخ زايـــــــــد بن سلطــــــــــــــــــــــــان يف حضرمـــــــــــوت 
"حفظ��ه الله" وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ 
محم��د بن زاي��د آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة .
م��ن جانب��ه أك��د رئي��س فري��ق اإلم��ارات اإلغايث 
بحرضموت حرص الهيئة عىل متابعة إنجاز املرشوع 
يف وقته املح��دد وباملواصفات املتف��ق عليها وذلك 
من أج��ل التخفيف من معاناة املواطنني وتس��هيال 
لتنقالته��م بني الق��رى وخدمة للمناط��ق الزراعية 

الكثرية التي مير بها الطريق .
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أك��د الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني أن 

الجيش الوطني اس��تطاع �� مبساندة قوات التحالف العريب 

�� من تحري��ر معظم املحافظات م��ن املعتدين وتخليص 

الشعب اليمني من عبث ميليشيا الحويث وصالح االنقالبية 

الذين ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة .. مش��ريا إىل أن هذا 

الدعم أسهم يف محارصة الجيش اليمني واملقاومة الشعبية 

لصنعاء التي اقرتب موعد تحريرها.

,,ومثن اب��ن دغر دور التحال��ف بقيادة اململك��ة العربية 

الس��عودية يف دع��م ومس��اندة الحكوم��ة اليمني��ة عىل 

مختل��ف األصع��دة السياس��ية والعس��كرية واإلعالمي��ة 

واإلغاثية واإلنس��انية يف س��بيل إع��ادة الرشعية يك متارس 

دوره��ا يف إدارة الدولة ودحر احتالل االنقالبيني للس��لطة 

وللمؤسسات العامة.

وأشار إىل أن الفئة االنقالبية عاثت فسادا وطغيانا ودمرت 

البالد وقتلت األبرياء.

الحزم واألمل

مثن اللواء الركن محمد عيل املقديش رئيس هيئة األركان 

العامة يف اليمن دور قوات التحالف العريب �� من خالل 

تغطيتها الجوية الكثيفة �� ملس��اندة القوات الحكومية 

واملقاوم��ة الش��عبية يف بالده يف معاركها ضد ميليش��يا 

الح��ويث واملخلوع صالح االنقالبي��ة خاصة يف جبهة نهم 

شامل رشق صنعاء .

وق��ال املقديش خالل زي��ارة تفقدية ملواق��ع القتال يف 

جبهة نهم �� إن مرحلة الحس��م العس��كري بدأت وأن 

الجيش الوطني واملقاومة الش��عبية يحققون انتصارات 

كب��رية ويؤدون دورهم عىل أكمل وجه .. مش��ريا إىل أن 

" العملية العس��كرية الجاري��ة يف نهم تهدف إىل تطهري 

البالد من العنارص االنقالبية واستعاده الرشعية وإعادة 

الحقوق املغتصبة.

وأوضح أن العملية العسكرية مستمرة يف كل االتجاهات 

وقريبا ستش��مل عدة مناطق أخرى يف اتجاه محافظات 

البيضاء وذمار وصعده ويف كل االتجاهات.

رئيس األركان اليمني يثمن دور التحالف العربي يف 
معارك احلسم العسكري

إعادة فتح مطار صنعاء لرحالت املنظمات اإلنسانية
أعلن��ت قيادة تحالف دع��م الرشعية يف اليمن 
إعادة فتح مطار صنعاء الدويل للرحالت الجوية 
التابع��ة لألم��م املتحدة واملنظامت اإلنس��انية 

الدولية األخرى بدءا من 14 أغسطس املايض.
واعلنت قي��ادة التحالف يف بي��ان صحفي انه 
ومن أجل س��المة العاملني يف املجال اإلنس��اين 

يجب إش��عار التحالف مقدم��ا بتلك الرحالت 
وس��يكون ذل��ك مرشوط��ا بوض��ع العمليات 

العسكرية يف حينه.
وأضاف البيان ان التحالف علق مسبقا الرحالت 
الجوي��ة م��ن 9 أغس��طس امل��ايض حت��ى 14 
اغس��طس وذلك من أجل سالمة وأمن موظفي 

املساعدات اإلنسانية.. مش��ريا اىل ان التحالف 
تلق��ى خالل هذه الفرتة 12 طلبا ال يتضمن أي 
منها مواد إغاثية أو إنسانية إمنا كانت جميعها 

تتعلق بنقل موظفي املنظامت الدولية.

رئيس الوزراء اليمني : اجليش واملقاومة حررا معظم 
احملافظات بدعم قوات التحالف

اجلامعة العربية تدين التفجري اإلرهابي يف عدن
أدان أحم��د أب��و الغي��ط أمني عام جامع��ة الدول 
العربي��ة التفجري اإلرهايب الذي وقع 29 أغس��طس 
شاميل مدينة عدن اليمنية واستهدف مركزا للتجنيد 

وأسفر عن مقتل وإصابة العرشات . 
وق��ال الوزير املف��وض محمود عفيف��ي املتحدث 

الرسمي باس��م أمني عام الجامعة إن هذه العملية 
اإلرهابي��ة النكراء تأيت لتضي��ف جرمية جديدة إىل 
سلسلة الجرائم التي ترتكبها التنظيامت والجامعات 

التي تتخذ من الدين ستارا ألعاملها اإلرهابية. 
وأك��د يف بيان أص��دره اليوم أهمي��ة تضافر جهود 

املجتم��ع ال��دويل للوق��وف بق��وة وحس��م أمام 
املحاوالت التي تس��تهدف أمن واس��تقرار ووحدة 
اليمن ورضورة العمل عىل اتخاذ الخطوات الالزمة 
ملواجهة التصاعد الحايل يف خطر اإلرهاب س��واء يف 
املنطقة العربية أو عىل املستوى الدويل بشكل عام.
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بقلم: سامي الريامي
كاتب وصحفي

االرهاب واحد.. واإلرهابيون متشابهون
قتل األبرياء، ونحرهم يف وضح النهار، وتفجري األبرياء الُعزَّل، أعامل ارهابية، ال ميكن تسميتها مبسمى 

آخر، كام ال ميكن تعريف من يقوم بذلك سوى ارهايب، مهام كان شكله أو ديانته أو مذهبه أو جنسيته، 

فاإلرهاب واحد ال ميكن تفصيله أو إلصاقه عىل مجموعه، وإبعاده عن مجموعة أخرى ُتارس الفعل ذاته!!

من ُهَنا ال ميكن التفريق أبداً بني تنظيم داعش وغريه من التنظيامت الشبيهة، وبني جامعات تدعمها 

إيران يف سوريا والعراق، كالهم ميارسون الفعل نفسه، وكالهم ميارسون أعامالً ارهابية يف حق األطفال 

والنساء واملدنيني واألبرياء، لذا كالهم يجب أن يصنفهم العامل كإرهابيني حقيقيني..

إذا كان العامل يريد القضاء عىل داعش والنرصة بوصفهم متشددين ارهابيني، فالوصف ذاته ينطبق عىل 

تلك الجامعات املدعومة من إيران مثل كتائب أبوالفضل العباس، وجامعة بدر والحشد الشعبي وحزب 

الله فهم يفعلون ما يفعله الدواعش بأبناء الشعبني العراقي والسوري!!

فهم  داعش،  تنظيم  أداء  عن  أدائها  يختلف  ال  الشعبي  الحشد  ميليشيات  فإن  دوليني  ملراقبني  وفقا 

إنهم يعدمون  بل  التجارية،  املنازل واملحالت  الشوارع، ويحرقون  الجثث يف  الرجال، ويسحلون  ينحرون 

األطفال رمياً بالرصاص، ويقتلون الشيوخ والنساء، ويهدمون املنازل، وأرشس فصائل الحشد الشعبي هي 

كتائب "حزب الله العراق" التابعة مبارشة إليران، فهي تحظى بدعم مبارش منها فضالً عن الغطاء السيايس 

من الحكومة والُبعد العشائري واملذهبي البغيض الذي يحرك أسوأ انواع الحقد فيهم..

هذه الصبغة املذهبية الطائفية، ساهمت يف بلورة تحركاتهم عىل األرض، والتي مل اقترصت عىل محاربة 

نة دون تييز، لرتتقي أفعالهم إىل جرائم حرب وارهاب  داعش، بل امتدت لتصفية واستهداف املواطنني السُّ

حقيقي، وهذا ما أكدته العديد من تقارير املنظامت الحقوقية واإلنسانية..

النظر عن  بغض  فهم جميعهم مجرمون  اإلرهابية،  األفعال  مرتكبي  االرهاب، وضد  ضد  نحن جميعاً 

جميع  عن  بعيد  إجرامي  سلوك  هو  مذهب،  او  طائفة  وال  له  دين  ال  فاإلرهاب  طائفتهم،  أو  مذهبهم 

الديانات، واإلرهاب هو اإلرهاب أيا كان دينه ومذهبه..

لذا البد ان يعي املجتمع الدويل أن جميع  الجامعات اإلرهابية عاثت فساداً يف العراق وسوريا، سواء 

كانت تلك الجامعات دواعش ومتطرفني أم كانوا حشد شعبي وحزب الله هم وغريهم سواسية، األفعال 

واحدة وال عالقة لها باملذهب أو الدين، وإن كان املجتمع الدويل يريد القضاء عىل االٍرهاب فالحرب يجب 

أن تكون شاملة ضد جميع الجامعات اإلرهابية يف سوريا والعراق دون تييز..

 واإلمارات موقفها واضح وضوح الشمس يف مواجهة اإلرهاب أياً كان مصدره ومنبعه، فهي دولة سالم 

الدويل  بشكل  املجتمع  تدعو  أبداً، وهي  بينهم  تفرق  ال  واالرهابيني،  املتطرفني  وأمن، وهي ضد جميع 

املهدي  إرهاب داعش وإرهاب جيش  التفريق بني  اإلرهاب عىل أسس متساوية وعدم  مستمر ملواجهة 

الفنت  واثارة  األوطان  تدمري  مكان هدفها  كل  والعراق ويف  اإلرهابية يف سوريا  الجامعات  فهذه   ، وغريه 

والقالقل من أجل مصالح ضيقة، والواقع شاهد عىل ذلك، واألمر واضح لكل ذي عقل ال يحتاج ملزيد من 

الرباهني واالدلة..



أخبار الشركات
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تلّقت رشكة "س��ااب" )SAAB( مؤخ��راً طلبية ذخرية 
م��ن وزارة الدفاع األمريكية لنظام الس��اح املحمول يدويا 

 M3( كارل-غوستاف" واملعروف يف الواليات املتحدة باسم"

MAAWS/ نظام األس��لحة ُمتعدد املهام، املُضاد للدروع، 

املُضاد لألفراد(. تبلغ قيمة الطلبية 5.4 مليون دوالر أمرييك.

وت��أيت هذه الطلبية وفق��اً لرشوط العق��د اإلطاري لرشكة 

"س��اب" والذي تّم اإلعان عنه مع وزارة الدفاع األمريكية 

يف أغس��طس 2014 بخصوص نظام القاذف عديم االرتداد 

من عيار 84 ملم.

يقول السيد "مايكل أندرس��ون"، الرئيس واملدير التنفيذي 

لرشكة "س��اب" يف منطقة أمريكا الش��الية، "إّن الس��اح 

"كارل-غوس��تاف"، وم��ن خ��ال الطي��ف الواس��ع ألنواع 

الذخائر التي يس��تخدمها، قد أثب��ت نجاعته مرارا وتكرارا 

يف أكرث البيئ��ات صعوبة، وهو يعترب س��احا قويا وُمتعدد 

االس��تعاالت للجندي. من هنا، تربه��ن هذه الطلبية عىل 

ثقة العميل القوية بهذا النظام".

يعترب "كارل-غوس��تاف" واحدا من أنظمة األس��لحة املُثىل 

يف العامل ضمن فئة أس��لحة اإلس��ناد. يخضع ه��ذا النظام 

وبانتظام للتحديث والتطوير ليلبي احتياجات املس��تخدم. 

لقد انخفض وزن النس��خة األحدث من هذا النظام والتي 

تدع��ى )Carl-Gustaf M4/ تس��مى يف الواليات املتحدة 

M3E1( عن 10 كلغ ليصبح أقل من 7 كغ. بهذا الس��ياق، 

)CARL-GUSTAF( وزارة الدفاع األمريكية تطلب ذخرية لسالح

شركة )MBDA( تنهي الرماية احلّية لصاروخ "برميستون" من مروحية األباتشي
أنهت رشكتا )MBDA( و"بوينغ" وبنجاح سلس��لة من 
التجارب والرمايات املادية لصاروخ "برميستون" من مروحية 

األباتيش الهجومية AH-64E إلثبات جدوى دمج الصاروخ 

يف اس��طول األباتيش AH-64E املستقبيل للملكة املتحدة. 

تُثبت هذه التجارب عقد دراس��ات س��ابق ل��وزارة الدفاع 

الربيطاني��ة مع رشكتّي  )MBDA( و"بوينغ" والذي أكد أن 

عملية الدمج هذه يتوقع لها أن تكون قليلة املخاطر.

لقد تم متويل هذا الربنامج بواس��طة عقد من وزارة الدفاع 

الربيطاني��ة، تم منحه لرشكة )MBDA( يف س��بتمرب 2015. 

تضم��ن ذل��ك العقد طيفا م��ن تج��ارب التواف��ق البيئية 

واملستشعرات، باإلضافة إىل تجارب وظيفية وتلك املتعلقة 

بالكرتوني��ات الطريان لعرض برمجيات ووظائف جديدة تم 

إضافتها إىل املنصة وقمرة القيادة بواس��طة رشكة "بوينغ". 

لقد قام��ت رشك��ة "بوينغ" بإنج��از التعدي��ات الربمجية 

الخاصة باملنص��ة وقمرة القي��ادة وأدارت برنامج التجارب 

يف منطق��ة )Mesa and Yuma( يف والي��ة أريزون��ا، وذلك 

باستخدام مروحية أباتيش AH-64E مستأجرة من حكومة 

الواليات املتحدة األمريكية خال تس��عة أش��هر فقط. لقد 

تّم تتويج كل هذه النش��اطات بعدد من الرمايات املوجهة 

الناجحة.

لق��د أظهرت ه��ذه الرمايات مقدرة الس��اح عىل التوجيه 

باستخدام "اللريز شبه الفعال" )SAL(، واملوجة امليليميرتية 

)mmW( ثنائي��ة الش��كل للي��زر ش��به الفع��ال، واملوجة 

امليلليمرتية املس��تقلة بش��كل تام. تم إطاق الس��اح من 

س��يناريوهات مختلفة منه��ا التحويم والحرك��ة واملناورة/ 

االصطفاف ضد أهداف متثلت يف دبابات املعركة الرئيس��ية 

وش��احنات النقل. لقد استخدمت كافة الرمايات التي متّت 

صواريخ مزودة بأجهزة قياس عوضا عن صواريخ ذات رأس 

حريب وذلك لتأكيد نجاعة األداء. س��يتم استخدام البيانات 

الت��ي تم جمعها م��ن رماي��ات الصواريخ هذه للتحس��ن 

املس��تقبيل لصواريخ "برميس��تون" فيا يتعلق بتوافقها مع 

.AH-64E مروحية األباتيش

يعترب نظام "كارل-غوس��تاف" نظاما ناجع��ا للجنود الذين 

يعمل��ون يف البيئ��ات الصعب��ة. وكون��ه يس��تخدم أنواعا 

مختلفة من الذخرية، يسمح نظام "كارل-غوستاف" للجنود 

املرتجلن بالتغلب عىل تحديات متعددة – بدءا من تحييد 

اآللي��ات املدرع��ة وإزالة العوائق وصوال إىل االش��تباك مع 

العدو يف األبنية.
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متتني عرى التعاون بني شركتّي )THALES( و )ELETRONICA( يف 
جمال احلرب االلكرتونية

"إليرتونيكا"  و  "ثالي��س"  وقعت رشكتّي 
مذكرة تفاهم لتقوي��ة العاقات والعمليات 

الصناعية والتجارية بينها يف مجايل الفضاء 

الج��وي والدف��اع. يكمن اله��دف من هذه 

االتفاقية يف استكش��اف املبادرات املشرتكة 

واستقراء فرص  منو األعال يف قطاع الحرب 

االلكرتونية.

بهذا الس��ياق، يقول السيد "إنزو بينيجني"، 

رئي��س مجل��س اإلدارة واملدي��ر التنفي��ذي 

لرشكة "إليرتونيكا"، ""توسع مذكرة التفاهم 

ه��ذه من نطاق عاقات العم��ل فيا بيننا، 

وتعتقد كا الرشكت��ن أن هذه املذكرة متثل 

خطوة أساس��ية للنمو يف الس��وق األوربية 

والعاملية. ك��ا أن الرشكتن تعتربان رائدتن 

يف حق��ل الفض��اء الجوي وتقني��ات الدفاع، 

وهذا التعاون الجديد سيوفر تآزرا أكرب فيا 

بينن��ا ملصلحة العماء عىل مس��توى العامل، 

من خال بنائه ألكرب قطب يف مجال الحرب 

االلكرتونية يف أوربا".

ووفقا ملذكرة التفاهم هذه، س��تقوم رشكتّي 

"ثاليس" و "إليرتوني��كا" بإطاق حل جديد 

ألنظم��ة الدفاع الذايت املحمول جوا وتطوير 

حق��ول لتع��اون أك��رب يف قط��اع الح��رب 

االلكرتونية.

م��ن جهته، يقول الس��يد "باتري��س كاين"، 

رئي��س مجل��س اإلدارة واملدي��ر التنفي��ذي 

لرشك��ة "ثالي��س"، "يق��ّوي التوقي��ع ع��ىل 

مذك��رة التفاهم هذه التع��اون بن رشكتّي 

"ثالي��س" و "إليرتوني��كا" وه��و األمر الذي 

يعتم��د عىل رشاك��ة ناجحة خ��ال العقود 

األخ��رية مثل برام��ج "هوراي��زون" الخاصة 

بالبحرية الفرنس��ية واإليطالي��ة، و "فريم" 

وطائرة املرياج 2000 الفرنس��ية. لقد س��مح 

هذا التعاون للصناعات الدفاعية الفرنس��ية 

واإليطالية بالتفوق يف مجال االخرتاعات".

T-6C+ TEXAN األرجنتني تطلب شراء 24 طائرة

قررت وزارة الخارجية األمريكية مؤخراً املوافقة 
عىل مبيع احتايل لعتاد عسكري خارجي لألرجنتن 

يتمثّ��ل يف الطائرة T-6C+ TEXAN، وهي طائرة 

تدريب وإس��ناد. تقارب قيمة الصفقة 300 مليون 

دوالر أمرييك.

طلبت الحكومة األرجنتيني��ة مبيعاً احتالياً ألربع 

 ،6C+ TEXAN وعرشي��ن  )24( طائرة تدري��ب

ومح��ركات احتي��اط، وقطع غيار أوليّ��ة، ومعدات 

إس��ناد، ومعدات اتصاالت، ودراسات واستبيانات، 

وخدم��ات إس��ناد لوجس��تي تعاق��دي  وفّن��ي، 

ومطبوعات تقنية خاصة بالطائرات، ونقل وإس��ناد 

الطائ��رة م��ن املصنع إىل املق��ر، ومعدات إس��ناد 

الحي��اة، وتدريب ع��ىل الصيانة األّولي��ة، وتدريب 

التدري��ب، ومع��دات  اّويل للطياري��ن، ومتابع��ة 

املهم��ة البديلة، وخدمات ونقل قيادة عتاد س��اح 

الجو، وع��روض غري محظور لتعدي��ات وتغيريات 

هندس��ية صغ��رى، ونظام تدري��ب أريض، ومدرب 

طريان تشغييل )OFT( وقطع غيار ملدرب الطريان 

التشغييل.

سيس��اهم املبيع املقرتح هذا يف السياسة الخارجية 

واألم��ن القوم��ي للوالي��ات املتح��دة م��ن خال 

املس��اعدة يف تحس��ن األمن لواحدة م��ن كربيات 

حلف��اء الواليات املتحدة من خ��ارج حلف النايتو. 

وس��وف يوفر ه��ذا املبيع االحتايل فرص��اً إضافية 

لتمت��ن العاقات الثنائية وتقوية الروابط الثنائية 

بن الواليات املتحدة واألرجنتن.

ووفقا للتقارير سيس��هم هذا املبيع االحتايل يف 

إحي��اء اإلمكانيات األرجنتيني��ة لتدريب طياريها 

وتلبي��ة مهام ضبط حدوده��ا، وخاصة عىل طول 

حدودها الشالية الهشة. وسوف يستخدم ساح 

الجو األرجنتيني )AAF( هذ اإلمكانيات الجديدة 

املُحس��نة إلعادة تطوير ساح الطيارين املحرتفن 

وكرادع للنشاطات غري القانونية. ميتلك ساح الجو 

األرجنتيني خربة يف التعامل مع املحركات من طراز 

)Pratt & Whitney PT6( والت��ي ميلكونها حاليا 

ع��ىل طائراتهم من ن��وع )T-34(، و )كينغ أيري( و 

)سيس��نا كارافان(. ومع وجود القواس��م املشرتكة 

اللوجس��تية يف الطائ��رات التي تُش��كل االس��طول 

الحايل، س��يكون مبقدور س��اح الج��و األرجنتيني 

إسناد والتعامل مع طائرات )T-6C+s( الجديد
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أخبار الشركات

تلقت رشكة "نورثروب غرومان كوربورايش��ن" 
عقداً من بحري��ة الواليات املتحدة للرشوع يف إنتاج 

 E-2D ADVANCED( الطائ��رة اليابانية الثاني��ة

HAWKEYE( وه��ي طائرة اإلنذار املبكر واملراقبة 

املحمول جوا )AEW( مع العلم أن الطائرة اليابانية 

األوىل )E-2D( هي قيد االنتاج وس��يتم تسليمها يف 

عام 2018.

س��يتم إنت��اج الطائ��رة يف "مرك��ز التمي��ز لدمج 

يف  أوغس��تن"  "س��اينت  مدين��ة  يف  الطائ��رات" 

والي��ة فلوريدا. س��تقوم رشكة  "نورث��روب غرومان 

كوربورايش��ن" بإنتاج الطائ��رة اليابانية E-2D عىل 

نفس خط اإلنتاج عديد الس��نوات املستخدم لصالح 

الطائرات األمريكية، وهو األمر الذي سيسمح بخلق 

جدول تس��ليم أكرث كفاءة وإمكاني��ة. تعترب الطائرة 

)E-2D( طائ��رة اإلنذار املبكر واملراقبة الوحيدة قيد 

اإلنتاج يف العامل.

تقول السيدة "جاين بيشوب"، نائبة الرئيس، لربامج 

 )E-2D ADVANCED HAWKEYE( الطائ��رة 

"نورث��روب  رشك��ة  يف 

غروم��ان"، "لق��د عمل��ت 

رشكة "نورث��روب غرومان" 

ومل��دة تزيد عن خمس��ن 

عاما، كرشي��ك لليابان من 

خ��ال توفري طيف واس��ع 

م��ن اإلمكانيات والتقنيات 

الدفاعية، باإلضافة لوسائط 

ونحن  واالتص��االت.  األمن 

جد سعداء أن تستمر هذه 

الرشاك��ة القوية من خال 

برنام��ج E-2D، وهو األمر 

الذي س��يقدم لليابان أداة 

جدي��دة وقوية لتلبية احتياجاته��ا العاجلة للمراقبة 

املحمولة جوا، ويس��ّهل من تقاس��م املعلومات عرب 

العديد م��ن املنصات، وميكنها كذل��ك من مضاعفة 

مقدارتها يف املستقبل".

وقع اختي��ار وزارة الدفاع اليابانية يف العام 2014 

ع��ىل الطائ��رة E-2D لتلبية احتياج��ات الدولة من 

أنظم��ة اإلنذار املبكر واملراقب��ة املحمولة جوا. تقوم 

قوات الدفاع الجوي الذايت اليابانية بتشغيل الطائرة 

E-2D Hawkeye من��ذ العام 1983. كا أن كاً من 

.E-2D تايوان وفرنسا ومرص تستخدم أيضا الطائرة

30

)TYPE 26( تفوز بعقد لتوفري نظام مدفعي لسفن )BAE( شركة

 E-2D( تتلقى عقدًا لصناعة الطائرة اليابانية الثانية )NGC( شركة
)ADVANCED HAWKEYE

تلقت رشك��ة )BAE( عقدا بقيم��ة 245 مليون 
دوالر أم��رييك من وزارة الدفاع الربيطانية لتوفري النظام 

املدفع��ي، املعروف باس��م "نظام الن��ريان البحري غري 

 Maritime Indirect Fires System/( املب��ارشة" 

 Type 26 Global( 26 لسفينة القتال العاملية ،)MIFS

.)Combat Ship

ومبوج��ب هذا العقد، س��تقوم الرشكة بتصنيع ثاثة 

أنظم��ة مدفعي��ة متكامل��ة )IGS( من "نظ��ام النريان 

البحرية غري املب��ارشة"، وعدد /1/ نظام تدريبي لصالح 

البحري��ة امللكي��ة الربيطانية. يتضّمن "نظ��ام املدفعية 

املتكاملة" الخاص ب� "نظام النريان البحرية غري املبارشة" 

نظ��ام املدفعي��ة البحري��ة عي��ار 5 إن��ش، واملعروف 

باس��م )Mk 45 Mod 4(، باإلضاف��ة إىل نظام التعامل 

االوتوماتي��ي م��ع الذخ��رية، وذخرية نوعيّ��ة. يتضّمن 

هذا العقد خياراً لتقديم خمس��ة أنظمة إضافية لبقيّة 

.)TYPE 26( اسطول سفن البحرية امللكية الربيطانية

يجدر بالذكر أن املدف��ع )Mk 45( يخدم يف بحرية 

الواليات املتحدة وعرشة دول أخرى حليفة. كا أنه تم 

ارس��ال أكرث من /240/ مدف��ع )Mk 45( للخدمة عىل 

مستوى العامل.

س��يتم العمل ع��ىل تصني��ع العقد الخاص بس��فن 

 BAE( رشك��ة  منش��آت  يف   )TYPE 26( االس��طول 

Systems( يف مدين��ة )Louisville(، والية كنتايك، ويف 

مدينة )Minneapolis(، والية مينيس��وتا األمريكيتن، 

 )Frimley( و   )Barrow-in-Furness( م��دن  ويف 

و )Glascoed( يف اململك��ة املتح��دة، ويتوق��ع أن يتم 

التسليم يف العام 2020.

سيتم نرش سفن االسطول )TYPE 26( عىل مستوى 

الع��امل وس��يكون قادرا ع��ىل تنفيذ طي��ف عريض من 

األدوار، ب��دءاً من خوض غار حرب رشس��ة وصوالً إىل 

تقدي��م املس��اعدة االنس��انية، وهو يعمل إما بش��كل 

مس��تقل أو كجزء من ق��وة الواجب. لق��د تم تصميم 

س��فينة هذا االس��طول بحيث يك��ون هيكله��ا صامتاً 

صوتيا، م��ع وجود مرون��ة يف التصميم تس��مح برتقية 

س��فينة االس��طول )TYPE 26( يف حال تطوير تقنيات 

جديدة وذلك للتأكد من بقائها صالحة ألداء املتطلبات 

املستقبلية.
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عقدها  تلقت رشك��ة )Lockheed Martin( مؤخراً 
الثاين لتقديم قطع غيار لنظام االستشعار )IRST21( لصالح 

بحرية الواليات املتحدة. يتضمن هذا العقد الثابت وُمَحدد 

السعر والبالغة قيمته 23.7 مليون دوالر أمريي قطع غيار 

لنظام اإلس��ناد ألس��طول طائ��رات )F/A-18E/F( املزودة 

.)IRST21( بالنظام

لق��د ت��م منح ه��ذا العقد من ِقب��ل وكال��ة اإلمدادات 

اللوجس��تية الدفاعية )DLA( للط��ريان، وهي مدير العتاد 

العس��كري املتكامل يف الواليات املتحدة لقطع الغيار ومواد 

شركة )LOCKHEED MARTIN( تتلقى العقد الثاين بخصوص قطع غيار 
)IRST21( للنظام

شركة )GENERAL DYNAMICS( تتلقى عقدًا من "وكالة األبحاث 
)DARPA( "واملشاريع الدفاعية املتقدمة

منحت مؤخرا "وكالة األبحاث واملش��اريع 
 The Defense Advanced( "الدفاعية املتقدمة

 )Research Projects Agency/ DARPA

 General Dynamics Mission( رشك��ة 

Systems( عقد متابعة لتقديم خدمات وإسناد 

وبني��ة تحتية لش��بكات رسي��ة. تبل��غ القيمة 

اإلجالي��ة املحتمل��ة للعق��د 149 مليون دوالر 

أمريي وملدة تنفيذ خمس سنوات إذا تم تنفيذ 

كافة الخيارات.

 General( ومبوجب هذا العقد، تستمر رشكة

بتقدي��م   )Dynamics Mission Systems

ش��بكات رسية مرن��ة وقابل��ة للتوس��ع وذات 

مس��توى ع��ال، وتطوي��ر أنظم��ة، والتصمي��م 

واإلدارة الس��تيعاب التقنيات الس��ابقة والحالية 

واملس��تقبلية. س��رتفع أدوات وتطبيقات الدعم 

واإلسناد من مس��توى وظائفية وأداء وإمكانية 

الول��وج للنظ��ام ِضمن بيئات متع��ددة. إضافة 

 General Dynamics( لذلك، س��تقوم رشك��ة

 Insider( بتقدي��م نظ��ام )Mission Systems

تصميم��ه  ت��م  واإلب��اغ،  للمراقب��ة   )Threat

ملس��اعدة )DARPA( يف الكش��ف املبك��ر عن 

أي نش��اط خبيث وذلك لحفظ املعلومات عىل 

الشبكة الرسية بشكل آمن وسامل.

به��ذا الس��ياق، يقول الس��يد "ماي��ك تويد-

كينت"، نائب الرئيس واملدي��ر العام ل� "أنظمة 

 Cyber and( "الحرب االلكرتونية والس��يربانية

وه��ي   ،)Electronic Warfare Systems

 General Dynamics( خط االعال يف رشك��ة

Mission Systems( "يعت��رب أم��ن الش��بكات 

يف )DARPA( حج��ر الزاوي��ة يف تنفيذ مهمتها 

بنجاح. وبدورنا، يسمح نظامنا املعتمد واملتعدد 

النطاقات واملس��تويات  للمستخدمن بالوصول 

إىل التطبيق��ات واملعلوم��ات ع��ىل مس��تويات 

متع��ددة من األمن ع��رب املرشوع م��ن محطة 

كومبيوتري��ة واحدة. تضمن ه��ذه القدرة عىل 

ضب��ط الولوج األمن املطل��وب لحاية البيانات 

الرسي��ة عرب ح��دود أمنية متع��ددة وتجمعات 

مستخدمن موزعن.

اإلمداد التش��غيلية إلس��ناد املروحيات والطائرات ثابتة 

الجن��اح. كانت رشك��ة )Lockheed Martin( قد تلقت 

 )IRST21( عقده��ا األول الخاص بقطع الغيار للنظ��ام

 )DLA( من ِقبل وكالة اإلمدادات اللوجس��تية الدفاعية

للط��ريان يف العام 2015، وبلغت قيمته آنذاك 16 مليون 

دوالر امرييك.

وطبقا للسيد "باول ليمو"، نائب رئيس "قسم الضبط 

الناري/ خدمات اإلس��ناد اللوجس��تي للمقاول يف قوات 

العمليات الخاصة" يف "لوكهيد مارتن للصواريخ والضبط 

الناري"، "ستتس��لم بحري��ة الواليات املتح��دة قطع الغيار 

بالتزام��ن مع طلبيات إنتاج مب��ديئ منخفضة التعرفة، وهو 

األم��ر الذي سيس��مح بتوفري التكاليف يف ال��رشاء واإلنتاج. 

واألكرث أهمية، هو أن هذه الطلبية تؤكد أن هذه اإلمكانية 

الجديدة قد أصبحت جاهزة وهي يف متناول املقاتل".

يس��تخدم نظام االستش��عار )IRST21( تقنية األش��عة 

تحت الحمراء للبحث واملتابعة من أجل اكتش��اف ومتابعة 

التهديدات املحمولة ج��وا. وباملقارنة مع الرادار، فإن نظام 

االستش��عار )IRST21( يحّس��ن كثريا من مس��توى الدقة 

عن��د وجود أهداف متعددة، وميك��ن الطيارين من تحديد 

تش��كيات التهديد ضمن أمدية أبعد. متنح هذه اإلمكانية 

املُتمثّل��ة يف "من يرى أوال، يرضب أوال" الطيارين وقتا أطول 

لردة الفعل وترفع من إمكانية نجاتهم.

يعترب نظام االستش��عار )IRST21( هو الجيل الثاين من 

 Lockheed( االسطوري من رشكة )IRST( نظام االستشعار

Martin(، وال��ذي يتمتّ��ع مب��ا يزيد عن 300,000  س��اعة 

F-( ط��ريان عىل منصات طائرات بحري��ة الواليات املتحدة

14( وطائ��رة )F-15( عىل املس��توى ال��دويل. حاليا، نظام 

)IRST21( ُمرك��ب يف منتص��ف خ��زان الوق��ود يف  طائرة 

)F/A-18E/F(. ك��ا أن ه��ذا النظ��ام يعت��رب ج��زءاً ما 

يع��رف ب� )Legion Pod(، وهو الج��زء الذي تقدمه رشكة 

 )F-15C( يف طائرة )IRST( لربنامج )Lockheed Martin(

للقوات الجوية األمريكية.
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وق��د س��ادت روح التعاون ال��دويل أجواء املع��رض، األمر 

الذي خفف املخاوف خش��ية أن يؤدي خروج بريطانيا من 

االتحاد األورويب إىل تراجع الصفقات التجارية، حيث شارك 

يف املعرض حوايل 1,500 رشكة عارضة حجزت مساحة عرض 

أكرب م���ن مثيلته���ا يف دورة عام 2014 ب� 550 مرتاً مربعا، 

وجاءت 70 % من الرشكات العارضة من خارج بريطانيا.

وكانت تل��ك هي املرة األوىل التي تحجز فيها أس��رتاليا 

والربازيل وجمهورية أيرلندا وكوريا الجنوبية أجنحة خاصة 

بها، ما رفع عدد األجنحة الخارجية باملعرض إىل 11 جناحا.

وقد بدأ مع��رض فارنربه الدويل للط��ران فعالياته بعد 

أن ق��ص رشيط االفتت��اح كل من رئيس ال��وزراء الربيطاين 

ديفيد كامرون، ورئيس رشكة "فرجن أتالنتيك" ريتش��ارد 

برانس��ون، اللذي��ن رحبا بكبار رؤس��اء مجال��س الرشكات 

املش��الركة وكبار املس��ؤولني العس��كريني ومندويب الدول 

األجنبية خالل املناسبة الرسمية لالفتتاح الذي شاركت فيه 

الطائ��رة املقاتلة "F-35 جوينت س��رتايك فايرت" إىل جانب 

فريق االستعراضات الجوية الشهر "ريد أروز".

وقد س��جل معرض فارنربه الدويل للط��ران 2016 أكرث 

من 73,000 زائر تجاري خالل مدة انعقاد املعرض، وكانت 

نس��بة 25 % من قاعدة الزائري��ن من املديرين التنفيذيني 

أو املسؤولني عىل مستوى املديرين، كام كانت هناك زيادة 

معرض فارنربه الدويل للطريان 2016
معرض فارنربه الدويل للطريان 2016 يحقق جناحا عامليا 

قياسيا ساحقا

افتتح رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون سبتمرب املايض معرض فارنربه للطريان املدين والدفاعي 

يف هامبشري بجنوب غرب العاصمة الربيطانية لندن، وهو املعرض الذي يتم تنظيمه كل عام. وهو من 

أكرب املعارض املتخصصة يف العامل، وتشارك يف املعرض عرشات الدول من بينها عدد من الدول العربية. 

واختتم املعرض أعامله بتحقيق رقم قيايس من حيث قيمة طلبات الرشاء التي بلغت 124 مليار دوالر 

وشملت الطائرات واملحركات وسالسل اإلمداد، كام دشنت الطائرة F-35 أول رحلة لها.

معارض ومؤتمرات
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كبرة يف األفراد املسؤولني عن عمليات املشرتيات مسؤولية 

مبارشة.

وق��د زادت املس��احة املخصصة للمعرض يف نس��خته 

له��ذا العام عام كانت عليه يف الس��نوات الس��ابقة، حيث 

فاقت املس��احة املخصصة للشاليهات كل التوقعات، وكان 

 Embraer هناك حضور بارز لبعض الرشكات الكربى مثل

وجرنال إلكرتيك وساب، عىل سبيل الذكر ال الحرص.

وخالل الي��وم األول للمعرض، ش��هدت أروقة املعرض 

حض��ور أكرث م��ن 50 % من الزوار القادم��ني من الخارج، 

وحرض املعرض عدد كبر ممن لديهم مواعيد مس��بقة مع 

مس��ؤويل الرشكات العارضة. كام شهد املعرض أيضا زيادة 

كبرة يف عدد رشكات الطران املشاركة التي أعلن عدد كبر 

منها عن إبرام صفقات ضخمة من املشرتيات.

الظهور األول للطائرة إف35
ومن أبرز املعامل التي شهدها معرض فارنربه للطران 2016 

ظهور الطائرة إف35- "جوينت س��رتايك فايرت"، كام شهد 

املعرض عرض نس��خ من الطائرت��ني املقاتلتنيF-35 إيه و 

F-35 يب.

وبالنسبة إىل العدد الكبر من رشكات صناعة الطائرات 

 F-35 التجاري��ة التي ش��اركت يف عملية تطوي��ر الطائرة

كان ظه��ور هذه الطائرة فرصة كبرة لتس��ويق منتجاتها 

وإنجازاته��ا يف مجال صناعة الطائرات وعرضها عىل الزوار 

التجاريني الخارجيني.

 Pratt & Witney, BAE Systems, وتعت��رب رشك��ة

 Rolls-Royce, Martin Baker, Esterline,

 Kongsberg Gruppen, Alenia Aeronautics and

Ultra Electronics,، عىل سبيل املثال ال الحرص، من بني 

الرشكات التي ساهمت يف عملية تسويق الطائرة إف35- 

وطرحها للعرض يف معرض فارنربه 2016. أما بالنس��بة إىل 

رشكة لوكهيد مارتن فإن ظهور الطائرة F-35 يدشن عملية 

تطوير الطائرة التي وصلت إىل أكرث من عرش سنوات.

وباإلضافة إىل الطائرة F-35 "جوينت س��رتايك فايرت"، 

ش��هد معرض فارنربه أيض��ا عرض من��اذج متحركة وثابتة 

للعدي��د م��ن الطائ��رات األخرى مث��ل "أنتين��وف 187" 

و "إيرب��اص إي��ه 350" والسلس��لة "يس" م��ن الطائ��رة 

"بومبارديي��ه" والطائرة F-18 F/E "س��وبر هورنيت" من 

إنت��اج رشكة بوينج، والطائرة بوينج يس 727. وقد عرضت 

املركب��ات الجوية الهجين��ة املركبة "إيرالن��در" التي تعترب 

أضخ��م طائرة يف العامل التي دخلت بالفعل املراحل األوىل 

لربنامج اختبارات الطائرة.

الوفود املشاركة
فاقت برامج الوفود املدنية والتجارية كل توقعات املراقبني 

واملحلل��ني. ك��ام زاد معدل زيارات الوف��ود بعد أن حرض 

معرض فارن��ربه الدويل للطران 98 وفدا عس��كريا ميثلون 

66 دولة، باإلضاف��ة إىل 29 وفدا تجاريا ومدنيا ميثلون 22 

دولة. وتعترب اللقاءات واالجتامع��ات واملؤمترات املنظمة 

واملوضوع��ة طبقا لجداول زمنية مح��ددة، والتي نظمتها 

رشك��ة "فارن��ربه إنرتناش��ونال ليمتد" من أب��رز املحطات 

واملعامل الرئيسية للمعرض، وكانت سببا مبارشا وراء اإلقبال 

معرض فارنربه الدويل للطريان 2016
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الكب��ر عىل املعرض من جانب الرشكات العارضة املختلفة 

الت��ي جاءت من جميع أنحاء العامل بحثا عن فرص تجارية 

حقيقي��ة لعرض وتس��ويق منتجاتها يف األس��واق العاملية 

واملحافل الدولية مثل معرض فارنربه.

أما عىل مس��توى سلس��لة اإلمداد فق��د حظي برنامج 

"اللقاء املبارش مع املش��رتي" بإقبال منقطع النظر، وأثبت 

فعاليت��ه الكبرة بدليل تنظي��م 1,680 اجتامع��ا ومؤمترا 

ب��ني 40 مش��رت ميثل��ون 13 دولة و 177 م��ورد عىل مدار 

األيام الثالثة األخرة للمع��رض، وذلك إلتاحة الفرصة أمام 

الرشكات من مختلف األحج��ام واألوزان من بناء عالقات 

تجاري��ة جديدة مع الرشكات العاملي��ة ومبا يكفل تحقيق 

املصلحة املشرتكة بني البائع واملشرتي.

وإذا تحدثنا بلغة األرقام فس��نجد شون أومرود، رئيس 

املديري��ن التنفيذيني ملعرض فارنربه الدويل للطران 2016، 

يؤكد "أننا نشعر بسعادة غامرة بفضل النجاح الكبر الذي 

حققه املعرض، كام أن طلبات الرشاء التي تم اإلعالن عنها 

وع��دد الطائرات الكبر الذي ش��ارك يف املعرض ألول مرة 

يعطيان مؤرشا إيجابيا مبارشا أن صناعة الطائرات العاملية 

يف أوجها، وأن معرض فارنربه يظل محتفظا مبكانته الكبرة 

كأفضل معرض دويل للطران عىل مستوى العامل.

وأضاف أومرود "أننا حرصنا عىل الرتكيز عىل استقطاب 

الزائر املناس��ب، األمر الذي يعني أن معرض فارنربه، وإن 

كان نقطة التقاء عاملية لرشكات تصنيع الطائرات العاملية، 

إحصائيات وأرقام مهمة 
حول معرض فارنبره 

الدولي للطيران 2016

مليار   124 بقيمة  رشاء  طلبات  عن  اإلعالن  تم   •
دوالر

أيام  خالل  زائر   73,000 حوايل  املعرض  حرض   •
املعرض الخمسة

أو  متحرك  طائرات، سواء يف وضع   110 • شاركت 
وضع ثابت، خالل املعرض

• شاركت يف املعرض 1,500 رشكة عارضة متثل 52 
دولة

• وصلت نسبة الرشكات العارضة األجنبية إىل 71%
تخصيص  مع  خارجيا،  جناحا   23 املعرض  ضم   •
وكوريا  والصني  والربازيل  للنمسا  جديدة  أجنحة 

وجمهورية أيرلندا وأملانيا ورومانيا
• حرض املعرض 98 وفدا عسكريا ميثلون 66 دولة

• حرض املعرض 29 وفدا مدنيا وتجاريا ميثلون 22 
دولة

• قام بتغطية أخبار املعرض 1,451 مندوبا ومراسال 
من وسائل اإلعالم املختلفة.

الطائرات التي شاركت في 
معرض فارنبره الدولي 

للطيران 2016 ألول مرة:

F35 Lightning II الطائرة •
Boeing 737 Max الطائرة •

Bombardier C Series الطائرة •
Embraer E190-E2 الطائرة •
Embraer KC 390 الطائرة •

Embraer Legacy 500 الطائرة •
Antonov AN-178 الطائرة •

HondaJet الطائرة •
Diamond Dart-450 الطائرة •

Gulfstream G500 الطائرة •

يظل أيضا حدثا مهام لرشكات اإلمداد والتوريد لتس��ويق 

منتجاتها".

كام أوضحت أماندا س��تيرن، املدير التجاري، أن "معرض 

فارن��ربه للط��ران كان معرض��ا ناجحا لل��رشكات العارضة 

ب��كل املقايي��س، حيث ظل��ت أجنحة املع��رض املتعلقة 

بالتسويق مشغولة طوال الوقت، وقد حصلنا بالفعل عىل 

ع��دد كبر من الرشكات التي طلبت حجز مس��احة عرض 

تجارية ملنتجاتها اس��تعدادا ملعرض فارنربه للطران 2018. 

األم��ر اإليجايب للغاية هو أن زيادة األنش��طة والفعاليات، 

باإلضاف��ة إىل الترصيح��ات التي أعلنته��ا رشكات اإلمداد 

والتوريد عن عدد الصفقات التي تم توقيعها بالفعل".

العقود
ومع انتهاء مع��رض فانربه التجاري للط��ران 2016 الذي 

اس��تمر عىل مدار خمس��ة أيام أكدت الجه��ات املنظمة 

للمعرض أن املعرض حقق رقام قياس��يا من حيث طلبات 

الرشاء والخيارات وصل إىل 123,9 مليار دوالر، وهو الرقم 

الذي فاق توقعات كل املراقبني واملتابعني.

وقد س��جل الس��جل الداخيل الخاص مبع��رض فارنربه 

الدويل حول طلبات الرشاء 856 طائرة بقيمة 93,98 مليار 

دوالر و 1,407 مح��ركا بقيمة 22,7 مليار دوالر، باإلضافة 

إىل الصفقات التجارية األخرى التي بلغ إجامليها 7,2 مليار 

دوالر•

معارض ومؤتمرات
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عيال زايد يف املكان الصح والزمان 
الصح وللعمل الصح

"أرجو، أرجو أن تقال يف املكان الصح، والزمان الصح، وللعمل الصح"
القارئ  الرسالة هو ما سنسري لنكتشفه مع  العبارة ودالالتها وانعكاسها عىل من وجهت له هذه  قائل هذه 

الكريم.
بدايًة يأيت امللتقى الطاليب الذي ُعقد يف املدينة األسرتالية "جولد كوست" بوصفه واحداً من سلسلة امللتقيات 
الطالبية التي تحرص دولة اإلمارات وقيادتها عىل عقدها بشكل دوري انطالقاً من حرصها عىل التواصل الطاليب 
مبختلف املؤسسات الوطنية والتي تشارك بفعالية واملساهمة مبا يعود بالنفع عىل املبتعثني والدارسني اإلماراتيني 

يف مختلف الدول.
لقد نال هذا امللتقى الطاليب رشف أن يطلق عليه اسم غاٍل عىل قلب كل إمارايت وكل ُمحب لحكيم العرب 
الله ثراه. حيث جاء هذا امللتقى بعنوان "امللتقى الطاليب عيال زايد".  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
والحقيقة أن إطالق اللجنة املنظمة هذا املسمى قد جاء متزامناً مع الكلمة التي أشار لها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، أن املغفور له كان يعترب قدوة لنا 

ولذا انترش بني الشعب اإلمارايت لقب "عيال زايد" أو "أوالد زايد". 
ومبا أن هذا اللقب يؤكد عىل أننا نجد يف الشيخ زايد طيب الله ثراه قدوه، فقد أكد سموه عىل أهمية األخذ 
بعني االعتبار القيمة املضافة ملن يترشف بأن يُطلق عليه لقب "عيال زايد" وأن يكون عىل قدٍر من املسؤولية 

وتحمل رشف هذا اللقب يف داللة واضحة عىل أهمية ذلك وهو ما تجىل بقول سموه وتكراره "أرجو، أرجو".
مل يأيت هذا التأكيد إال من إميان سموه بأهمية هذه القيمة املضافة، وهو أمر الشك أن واضح وجيل لدى كل 

مواطن إمارايت. 
البناء عليها  كلمة سموه ما كان لها أن تغييب يف ذلك امللتقى بل أنها يف الواقع قد ساعدت املحارضين يف 

إليصال رسائلهم الوطنية للطالب املبتعثني.
مختلف  من  واملسؤولني  الوزراء  من  مزيج  كانوا  الذين  املسؤولني  بني  واالندماج  التالحم  ذلك  نجد  وحني 
املؤسسات مع الطالب سواء كان ذلك من خالل املحارضات أو من خالل األحاديث الودية بينهم، فإنه يتجىل 
الوطنية  التقارب بني الطالب املبتعثني ومسؤويل املؤسسات  التي تحقق ذلك  مدى أهمية مثل هذه امللتقيات 

ذات الشأن.
الذي  الحارض،  عاملنا  املعلومايت يف  التدفق  وكمية  للقارات  العابرة  والتهديدات  العامل  تواجه  التي  التحديات 
تتنوع مصادره وأجنداته تجعل الرسائل املراد إيصالها متضاربة فيام بينها ولكل واحدة منها أهداف مبطنة. مثل 
الرئيس  الهدف  الشباب  من  تجعل  بأن  تدفع  تجنيدها  وسائل  وتنوع  اإلرهابية  التنظيامت  وانتشار  األمر  ذلك 

لتحقيق مآربها. 
من هذا املنطلق فإن عقد هذه امللتقيات ألبناء دولة اإلمارات يأيت ليكون معززاً ونشدد هنا عىل عبارة "معززاً" 

لهم يف إدراك مدى خطورة مثل هذه األفكار الهدامة.
ملاذا عبارة معززة؟

ألن الشاب اإلمارايت قد أثبت حني يحمل لقب "عيال زايد" أنه عىل قدر املسؤولية يف تجنب الوقوع فريسة 
اإلرهابية  التنظيامت  هذه  واخرتاق  االجتامعي  التواصل  وسائل  تلعبه  ملا  ونظراً  ولكن  التنظيامت،  هذه  ملثل 
واملنظامت ذات األجندات واألهداف املبطنة لها وتحديثها املستمر لوسائلها يف تجنيد الفئة الشبابية، فإنه ال مفر 
من رضورة أن يكون هناك تواصل بني فينة وأخرى بني املبتعثني واملؤسسات الوطنية لتنويرهم يك ال يقعوا فريسة 

لهذه التنظيامت دون قصد.
إن من ترشف بالتواجد يف ذلك امللتقى استشعر كيف أن عيال زايد كانوا بحق جديريني بهذا اللقب. فاللجنة 
املنظمة مل تألوا جهداً يف حسن اإلعداد لذلك امللتقى منذ انطالق فكرته يف اإلمارات. وجاءت سفارة دولة اإلمارات 
يف اسرتاليا التي نظمت ذلك امللتقى عىل قدر كبري من االهتامم وُحسن التنظيم لتكون مفخرة واعتزاز لعيال زايد 
يف الدول األجنبية. كام أن تجاوب مختلف املؤسسات الوطنية ذات الشأن إلنجاح هذا امللتقى ومشاركتها فيه هي 

داللة عىل حرصها يف أن يكون عيال زايد عىل الدوام محصنني بوعي وطني.
 لقد جاء تواجد الطلبة املبتعثني ومشاركتهم الفعالة ليثبتوا جميعاً يف رسالة لصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد أنهم عيال زايد يف:
"املكان الصح، والزمان الصح، وللعمل الصح"  •  

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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تقارير

أعلنت رشك��ة "L-3 كوميونيوكيش��ن" مؤخرا 
أن رشك��ة "ويس��كام" التابعة لها تلق��ت عدة أوامر 

رشاء م��ن رشك��ة "ج��رال أتوميك��س إيرونوتيكال 

سيس��تمز إن��ك." )GA-ASI( ل��راء منتجاتها من 

أجهزة تحديد األهداف MX-15D اإللكرتو–برصية 

والعاملة باألشعة تحت الحمراء لصالح أحد العمالء 

العسكريني الخارجيني.

وتتمت��ع رشكة "ويس��كام" مبجموعة مجوقلة من 

األجهزة ذات األطياف وأنظمة االستش��عار املتعددة 

املستخدمة بدرجات متفاوتة يف جميع أنحاء العامل، 

وتتمي��ز تلك األجهزة مبجاالت الرؤية املتداخلة التي 

متنح مس��تخدميها الفرص��ة لتنفيذ أع��ال املراقبة 

الحدودي��ة وقواع��د العملي��ات األمامي��ة واملدراج 

الجوية واملنش��آت الحيوية األخرى باستمرار ودون 

انقط��اع. وميك��ن مالحظ��ة وجود أجه��زة التصوير 

والتصويب التابعة لركة "ويس��كام" عىل منت أكرث 

م��ن 100 نوع��ا مختلفا من أن��واع الطائرات، مبا يف 

ذلك الطائرات ذات األجنحة الثابتة والطائرات ذات 

األجنحة الدوارة واملناطيد الجوية.

ورصح مسؤولو رشكة "ويسكام" بأن األجهزة من 

فئ��ة MX-Series تم تصنيعها به��دف الرتكيز عىل 

العوامل الثالثة التي تعزز أقىص مدى، وهي الوضوح 

والتكبري والثبات، األمر الذي جعل كل فئة من فئات 

MX-Series تتميز يف فئتها من حيث األداء وتتفوق 

عىل منافساتها الكربى يف كل عامل من عوامل األداء 

 L-3 WESCAM واملنافس��ة، وهو ما جعل الجهاز

الجه��از اإللك��رتو/ ب��رصي العامل باألش��عة تحت 

الحم��راء األطول مدى يف تحديد األهداف واملدى يف 

عامل األجهزة البرصية عىل اإلطالق.

 L3 WESCAM ومن املق��رر أن يقدم الجه��از

MX-15D الدعم الالزم ملهام االس��تخبارات )جمع 

املعلوم��ات( واملراقبة واالس��تطالع الرسية التي يتم 

تنفيذه��ا عىل ارتفاعات متوس��طة الت��ي تقوم بها 

الطائ��رة Predator XP املوجه��ة ع��ن بُعد والتي 

تنتجها رشكة "جرال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز 

إنك."

وتتف��اوت أجه��زة التصوي��ر الت��ي تنتجها رشكة 

"جرال أتوميكس إيرونوتيكال سيس��تمز إنك." من 

حي��ث الحجم، بدءا من األجه��زة التي يصل قطرها 

إىل مث��اين بوصات وانتهاء باألجهزة التي يصل قطرها 

إىل 25 بوص��ة والتي تؤمن درج��ة عالية من وضوح 

الصورة، كا تؤمن الثبات يف عملية جمع املعلومات 

االس��تخباراتية م��ن وضع الحرك��ة الكاملة من أجل 

تأمني الدعم ال��الزم للمهام التكتيكي��ة امللحة التي 

يج��ري تنفيذها عىل ارتفاعات ترتاوح بني املنخفضة 

والعالية وذات املدى البعي��د. وقد تم عرض أجهزة 

 L-3’s MX-8, MX-10 and MX-25 املراقب��ة 

وإتاحته��ا للتجربة عىل هامش معرض فانربو الدويل 

للط��ريان. وقد بدأت عملية تس��ليم األجهزة لركة 

"ج��رال أتوميكس إيرونوتيكال سيس��تمز إنك." يف 

والي��ة كاليفورني��ا يف مطلع العام الج��اري. ومبجرد 

تركيب هذه األجهزة س��يتم تكليف واحد من مراكز 

 L-3 الخدمة املعتمدين األربعة عر التابعني لركة

WESCAM بت��ويل مهم��ة عمل الصيان��ة الدورية 

لألجهزة.

ورصح س��تيف كانرت، رئيس مجل��س إدارة رشكة 

L-3’s Electronic Systems، ب��أن "خ��ط إنت��اج 

الجهاز MX لدينا يجس��د أحدث م��ا توصلت إليه 

التكنولوجيا يف مجال املش��اريع العسكرية واألمنية، 

وترك��ز الرك��ة حاليا عىل توس��يع رقعة نش��اطها 

التجاري يف هذا املجال. ومتتلك رشكة  L-3 انتش��ارا 

عاملي��ا ع��الوة عىل الخ��ربة الفنية الالزم��ة للتكيف 

برسع��ة مع الحلول املبتكرة القادرة عىل تلبية بعض 

االحتياجات واملتطلبات النوعية الخاصة بالعمالء".

وأض��اف ب��ول جينيس��ون، نائب رئي��س مجلس 

إدارة رشكة L-3’s Electronic Systems للمبيعات 

الحكومي��ة والتطوي��ر التج��اري، أن "الركة تفخر 

بتزويد عمالء رشكة "ج��رال أتوميكس إيرونوتيكال 

سيستمز ." )GA-ASI( بجهاز إلكرتو – برصي يعمل 

باألش��عة تحت الحمراء EO/IR system وخضعت 

عملي��ة تصميم��ه ملجموع��ة كب��رية م��ن التقنيات 

السائدة ذات الحساسية العالية. ويتميز هذا النوع 

من األجهزة بقدرته عىل التكيف مع قدرات تحديد 

اله��دف ذات القدرة العالية ع��ىل تحديد األهداف 

بالليزر والعاملة باألش��عة تحت الحمراء، فضال عن 

تجهي��زه تجهي��زا كامال ب��األدوات الرضورية الالزمة 

لتلبية املتطلبات الديناميكية للمهام املختلفة".

وقد ت��م تزويد الجه��از MX-15D الذي أنتجته 

وقع االختيار على اجلهاز مؤخرا لتجهيز الطائرة  Predator XP  من إنتاج 
شركة "جرنال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز إنك."

L3 WESCAM MX-15D – جهاز التصويب املتناهي املتعدد 
األطياف وقرون االستشعار

تقارير
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رشكة "L-3 كوميونيوكيش��ن" بعدسة كبرية وأجهزة 

 long focal برصي��ة ذات الب��ؤر الط��ويل الطوي��ل

length optics وتقني��ة جيمبال )اإلط��ار( املرتكز 

عىل أربعة محاور. وتساهم هاتان التقنيتان يف منح 

الجهاز ق��درا هائال من االت��زان والثبات عالوة عىل 

األداء الع��ايل يف تحديد األه��داف الجغرافية، األمر 

الذي يس��مح بالحص��ول عىل صور فائق��ة الجودة 

م��ن خط الرؤية الرقمي وم��ا وراء خط الرؤية لدى 

الطائ��رة Predator XP عالوة عىل ذلك، تأيت قدرة 

الجه��از الفائقة عىل رص��د وتحديد ومتييز األهداف 

لتمك��ن املس��تخدم النهايئ للجهاز م��ن تنفيذ مهام 

دقيقة من عىل مسافات أطول وأبعد.

ويوجد حاليا أكرث من 500 جهاز تحديد األهداف 

MX-15D التي تعمل عىل منت أكرث من 40 نوع من 

الطائرات املختلفة يف 15 دولة مختلفة.

وم��ن بني املميزات التي يتمت��ع بها جهاز تحديد 

 EO مصور إلك��رتو – برصي MX-15D األه��داف

imager ذو زاوي��ة عريضة قادر عىل التقاط الصور 

املقرب��ة )ZOOM( باأللوان بأق��ل قدر من الضوء، 

وهو املصور الذي يعترب جهازا مكمال لجهاز املراقبة 

)س��بوتر( الثنايئ القناة املوجود ل��دى الجهاز حاليا. 

وتأيت هذه التقنية لتعزز قدرات وإمكانيات التصوير 

ل��دى الجه��از يف ظ��ل مجموعة كبرية م��ن ظروف 

اإلضاءة  مثل الغسق واألحوال الجوية السيئة.

ميزة أخرى ه��ي جهاز املراقبة )س��بوتر( القادر 

عىل تقري��ب األش��ياء البعيدة، وه��و الجهاز الذي 

التوازن  بتحقي��ق  للمش��غل  يس��مح 

املطلوب لعملية التكبري ومجال الرؤية 

ب��ني الزاوية العريضة نس��بيا والزاوية 

الشديدة الضيق.

ورغ��م أن املص��ور القص��ري املوجه 

 Short العامل باألشعة تحت الحمراء

يعت��رب   wave IR )SWIR( imager

مفيدا بالنس��بة مله��ام التصوير ليال أو 

نه��ارا، إال أن املص��ور القص��ري املوجه 

العامل باألش��عة تحت الحمراء الذي 

تتميز ص��ورة بالوضوح الع��ايل  مينح 

املش��غل أداء فائقا من حيث املدى يف 

ظل الرؤية الجوية املحدودة. باإلضافة 

إىل ذل��ك، يؤمن الجه��از أداءا تصويرا 

عاليا يف ظل األح��وال الجوية املتدنية 

مثل الغبار والضباب.

ومن بني املمي��زات األخرى للجهاز 

قدرته حاليا ع��ىل تقديم الدعم الالزم 

لعرة أنظمة استشعار )حساسات( يف 

آن واحد، والتقاط صور فائقة الوضوح 

م��ن اآلالت التصوير اإللكرتو – برصية 

أو آالت التصوي��ر العامل��ة باألش��عة 

تحت الحم��راء، ووجود املصور الذي يعمل باملوجة 

القصرية واألش��عة تح��ت الحمراء، وجه��از تحديد/

متييز األهداف العامل بالليزر، ووجود ثالثة خيارات 

ملباعدة أضواء الليزر وم��زج الصور الفائقة الطيف 

hyper-spectral imaging blends الت��ي تضاهي 

الصور ال��واردة من أنظم��ة االستش��عار املتعددة، 

باإلضافة إىل الكشف عن أدق التفاصيل داخل إطار 

الصورة.

وتعترب الطائرة Predator XP نسخة محدثة من 

الطائ��رة Predator RPA التي حصلت عىل موافقة 

الحكومة األمريكية لبيعها لقاعدة كبرية من العمالء 

الخارجيني.

وتتمي��ز الطائ��رة Predator XP، التي تعترب قيد 

اإلنت��اج يف الوق��ت الح��ايل، بقدرتها ع��ىل الطريان 

املتواص��ل مل��دة 35 س��اعة واالرتفاع إىل مس��توى 

25,000 قدم��ا. وقد ت��م تحديث الطائ��رة بإضافة 

أحدث أساليب التكنولوجيا مثل القدرة عىل اإلقالع 

والهب��وط بطريقة عمودية وزيادة أس��طح التحكم 

يف الطريان وتعزي مف��اءة أجهزة الطريان ومضاعفة 

أجهزة الكمبيوت��ر املتحكمة يف الطريان ثالث مرات. 

ك��ا أن الطائ��رة Predator XP مجه��زة بأنظم��ة 

Line-of- وص��الت معلومات داخ��ل خط الرؤي��ة

Beyond-Line- وما وراء خط الرؤية )Sight )LOS

of-Sight )BLOS( لتلبي��ة متطلب��ات العملي��ات 

التي يج��ري تنفيذها وراء األف��ق. عالوة عىل ذلك، 

ميكن تزوي��د الطائ��رة بأنظمة استش��عار متعددة 

لجمع املعلوم��ات واملراقبة واالس��تطالع مثل آالت 

الصوير اإللك��رتو – برصية العاملة باألش��عة تحت 

الحم��راء وجهاز ال��رادار Lynx املتع��دد الوظائف 

ال��ذي أنتجته رشكة "جرال أتوميك��س إيرونوتيكال 

سيستمز ." )GA-ASI( الذي يشمل وظيفة الرادار 

 Synthetic Aperture ذي التجويف االصطناع��ي

Radar )SAR( mode الت��ي تؤم��ن أداءا عاليا يف 

جميع األح��وال املناخية ليال أو نه��ارا باإلضافة إىل 

القدرة عىل البحث والتمشيط يف مناطق شاسعة.

وتأيت وظيفة "مؤرش األه��داف املتحركة األريض" 

 Ground Moving Target Indicator )GMTI(

mode ملتنح املشغل طريقة رسيعة وسهلة لتحديد 

املركب��ات املتحرك��ة. أم��ا خاصية البح��ث البحري 

 Maritime Wide Area ملناطق شاس��عة الجديدة

Search )MWAS(  الت��ي أضيفت لجه��از الرادار 

فتمنح املس��تخدم القدرة عىل تنفيذ مجموعة كبرية 

ومتنوع��ة من امله��ام البحرية بنجاح مث��ل مراقبة 

السواحل ومنع تهريب املخدرات واملراقبة من عىل 

مس��افات بعيدة ورصد األهداف الصغ��رية وتنفيذ 

عملي��ات البحث واإلنق��اذ. كا تم تزوي��د الطائرة 

Predator XP ب "نظ��ام آيل لتميي��ز األه��داف" 

 )Automatic Identification System )AIS

لتمييز القطع البحرية يف عرض البحر.

كا ت��م تجهي��ز الطائ��رة Predator XP بنظام 

لإلق��الع والهب��وط آليا، وه��و النظام الذي يس��مح 

بإطالق الطائ��رة أو اس��رتجاعها دون أي تدخل من 

جانب فرد التشغيل. ويعتمد نظام اإلقالع والهبوط 

 Gray Eagle "آلي��ا عىل النظام اآليل "النرس الرمادي

ال��ذي طورته رشكة "جرال أتوميك��س إيرونوتيكال 

سيستمز ." )GA-ASI( الذي أجرى عرات اآلالف 

من عمليات اإلقالع والهبوط  بنجاح•

يتميز جهاز حتديد 
األهداف بقدرته 

على تقدمي الدعم 
الالزم لعشرة أنظمة 
استشعار يف آن واحد
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الطائرة متثل اجليل التايل من طائرات الركاب أثناء اختبارات الطريان

نظرة على الطائرة املروحية 
 H 160 من إنتاج شركة إيرباص

مؤخ��را   Airbus Helicopters رشك��ة  أعلن��ت 
املوافقة عىل الهيكل الج��و- ميكانييك للطائرة املروحية 

ات��ش 160، وهي الخط��وة املهمة التي تس��مح للفرق 

املسؤولة عن تنفيذ الربنامج بالكشف عن بعض العنارص 

الرئيس��ية الخاصة بتصمي��م وأداء الجي��ل الجديد من 

الطائرة املروحية ذات املحركني.

ورصح برنارد فوجارس��يك، نائب رئيس مجلس إدارة 

رشكة Airbus Helicopters األقدم املسؤول عن برنامج 

الطائرة اتش 160، بأن »الطائرة نجحت يف تس��جيل أكرث 

من 200 س��اعة طريان مرتاكمة أثن��اء اختبارات الطريان، 

وأن��ه بنج��اح الركة يف تحقيق ه��ذا اإلنجاز املهم عىل 

طريق تنفيذ الربنامج أصبحت الركة قادرة عىل تثبيت 

بعض الفرضيات األساسية املتعلقة بتصميم الطائرة، بل 

وتج��اوز بعضها يف بيئة التش��غيل الفعلية. واآلن، وبعد 

أن تم الكش��ف عن هيكل الطائرة أصبحنا عىل يقني من 

أن الجي��ل الجديد من طائراتنا املروحية س��يضع معايري 

ومقاييس جديدة يف عامل الطريان بالنسبة للركاب وأطقم 

الطريان عىل حد سواء«.

وخالل حملة اختبارات الطريان املس��تمرة التي جرى 

فيها اس��تخدام منوذج��ني يف موقع الرك��ة الرئييس يف 

مدينة »ماريجنان« الفرنس��ية، أظهرت الطائرة املروحية 

اتش 160 مس��تويات اهتزاز قليل��ة للغاية باإلضافة إىل 

مستويات رائعة يف ثبات الطائرة، وهو ما يطرح مقاييس 

ومعايري يف هذا املجال الحيوي.

وأوضح فوجارسيك أن »مستويات االهتزاز ظلت هدفا 

رئيس��يا بالنس��بة لنا منذ إطالق برنام��ج الطائرة، وأتت 

النتائج لتمنحنا الثقة الكاملة يف قدرة الطائرة اتش 160 

عىل طرح معايري جديدة للراحة بعض النظر عن طبيعة 

املهم��ة، بدءا من خدمات EMS وانتهاء بنقل الركاب أو 

الط��ريان الخاص والطريان التجاري. فال يس��عنا االنتظار 

طويال حتى يجرب عمالؤنا هذا املس��توى االستثنايئ من 

الراحة بأنفسهم«.

ومن املق��رر أن تركز الخطوات التالية لحملة الطريان 

ع��ىل محاوالت الطريان يف األجواء الح��ارة، ومن املنتظر 

أن تب��دأ تلك الخطوات خالل موس��م الصي��ف، تتبعها 

اختبارات األداء املستمرة للمحركات Arrano التي تزود 

كال النموذج��ني الحاليني بالطاقة، باإلضافة إىل اختبارات 

الط��ريان يف األج��واء الب��اردة يف وقت الحق م��ن العام 

الج��اري. ومن املقرر أن ينضم من��وذج ثالث إىل برنامج 

اختبارات الطريان يف الع��ام املقبل من أجل دعم عملية 

املوافق��ة والرتخيص قبل دخول الطائ��رة املروحية اتش 

160 صفوف الخدمة الفعلية.

وتعترب الطائ��رة املروحية ات��ش 160 طائرة خدمات 

مروحية متوس��طة تم إطالقها يف معرض Heli-Expo يف 

أورالن��دو بوالية فلوريدا يف الثالث من ش��هر مارس عام 

2015. وم��ن املق��رر أن تحل الطائرة ات��ش 160 محل 

النموذجني AS365 و EC155  وس��تنضم هذه الطائرة 

املتوسطة إىل مجموعة املنتجات التي تضم الطائرة اتش 

145 )إي يس 145 س��ابقا( والطائ��رة اتش 175 )إي يس 

175 س��ابقا(، وتعترب هذه الطائرة املتوس��طة أول عضو 

جديد ينضم لجيل الطائرات الذي يبدأ بحرف »اتش«.

وذكر مسؤولو رشكة إيرباص أن تصميم الطائرة ككل 

ركز عىل  هدف رئييس واحد، وهو تحقيق قيمة مضافة 

لعمالء الركة فيا يتعلق باألداء والقدرة التنافسية من 

الناحية االقتصادية والس��المة  والراحة. وتدشن الطائرة 

ات��ش 160، األنظف واألهدأ صوت��ا، خطوة جديدة عىل 

صعيد البيئة، حيث تشمل الناذج التي يجري تطويرها 

حاليا النقل البحري والط��ريان التجاري والطريان الخاص 

والخدمات العامة والنقل التجاري للركاب.

وقد اس��تفادت الطائرة اتش 160 من تقنيات ومواد 
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التصنيع املتقدمة العديدة من أجل إنتاج تصميم أخف 

وزنا وأكرث كفاءة حس��با أفادت التقارير. أحد العنارص 

املوفرة للوزن هو استبدال عجالت الهبوط الهيدروليكية 

والكوابح التقليدية بأخرى كهربائية لتكون الطائرة اتش 

160 بذلك أول طائرة مروحية يف العامل تطبق هذا الحل. 

وتق��ول مصادر رشكة إيرباص إن االس��تغناء عن األجزاء 

واملكونات الهريوليكية يجعل الطائرة الدوارة أخف وزنا 

وأك��رث أمنا وأمانا. ومن املفرتض أن��ه أثناء عملية تطوير 

الطائرة بداواضحا أن املواصفات مثل أجهزة إزالة الجليد 

ونظ��ام التحكم س��لكيا بدائل باهظ��ة التكاليف مقابل 

االستفادة التي ميكن أن تتحقق نتيجة االستغناء عنها.

وتعت��رب الطائرة ات��ش 160 أول طائ��رة ذات مروحة 

دوارة تستخدم املحرك الرئييس »بلو إيدج« ذي األنصال 

الخمس��ة. وهذا يش��مل الش��كل ال��ذي يضمن خفض 

عملية تولي��د الضوضاء الناتجة عن التفاعل بني األنصال 

والدوامات blade-vortex interactions )BVI( وهي 

ظاهرة تح��دث عندما ترتطم أنص��ال املروحة بالدوامة 

التي تتك��ون يف مقدمتها، األمر ال��ذي يؤدي إىل خفض 

نس��بة الضوضاء بنس��بة %75 وزيادة حمول��ة الطائرة 

الفعلية مبعدل 100 كيلوجراما.

ورصح جيلوم فوري، املدير التنفيذي لركة إيرباص، 

بأن »اس��تقبال الجمهور للطائرة املروحية اتش 160 كان 

رائع��ا، وقد دخلنا بالفعل يف نقاش��ات مع عمالئنا حول 

أن��واع الطائرات اتش 160 املناس��بة للمه��ام املختلفة. 

ويجري حالي��ا تطوير منوذجني يط��ريان حاليا، باإلضافة 

إىل من��وذج ثالث يج��ري بناؤه حاليا، وه��و ما يعني أن 

الركة س��تكون قريبا قادرة عىل الكشف عن التفاصيل 

الخاصة بأداء الطائرة، وهي التفاصيل التي تهم العمالء 

ويعتربونها رضورية«.

وقد نجح النموذج األول يف تس��جيل س��اعات طريان 

شهرية بنسبة أكرب من %20 عن عن التطورات السابقة 

التي جرت خالل نفس املرحلة من التطوير وذلك بفضل 

التس��هيالت الخاصة باالختبارات األرضي��ة لدى رشكتي 

»سيس��تم هليكوبرتز« و »ديناميك هليكوبرتز«. وسجل 

هذا النموذج األول حوايل 100 ساعة طريان. أما بالنسبة 

إىل النم��وذج الثاين فقد بدأ اختب��ارات الطريان الخاصة 

باألداء باس��تخدام املحرك Arrano ال��ذي أنتجته رشكة 

»تربوميكا«. أما بالنسبة للنموذج الثالث فمن املقرر أن 

يلحق بالناذج األخرى يف عام 2017، وسيتم استغالله يف 

تطوير الطائرات املناس��بة تبعا للمهام املختلفة واختبار 

التصاميم الداخلي��ة للمقصورة والبدائل االختيارية التي 

ستكون متاحة أمام العمالء.

وم��ن املؤك��د أن الطائرة اتش 160 س��تكون منوذجا 

رائدا للن��اذج الصناعية الجديدة، األمر الذي س��يؤدي 

إىل تعزي��ز القدرة التنافس��ية وتأم��ني رىض العمالء عن 

مرحلة التجميع النهايئ التي ستس��تغرق 18 أسبوعا بدال 

من 36 أس��بوعا كا حدث مع األجيال السابقة للطائرة. 

وبع��د أن دخلت الطائرة ات��ش 160 كريكة مع رشكة 

Latécoère Services لتأمني خط تجميع نهايئ متكامل 

طبقا ألحدث أس��اليب التكنولوجيا التي سيتم بناء أول 

محطة لها يف أواخر عام 2016، تتأهب الطائرة اتش 160 

للدخول يف مرحلة اإلنتاج الكيل.وس��يتكون هذا املنحنى 

اآليل م��ن خطني لالنتاج، كل واح��د منها مزود مبحطات 

عم��ل متعددة قادرة عىل تجمي��ع الفئات املختلفة من 

الطائرة اتش 160.

وق��د حرصت رشكة »إيرب��اص هليكوبرتز« عىل ضم 

ال��ركات الكربى لتنفيذ عملية MSG-3 حتى يتس��نى 

التأكد من اس��تيفاء كافة املتطلب��ات املتعلقة بالفحص 

والتدقي��ق والصيانة، وتقليص ف��رتات التوقف، ومن ثم 

ض��ان أن يخفف جدول الصيان��ة أعباء الصيانة الكبرية 

وتعزي��ز جهوزية الطائرة للتش��غيل. وس��تكون صيانة 

الطائرة اتش 160 س��هلة مثل أي طائرة مروحية خفيفة 

ذات محركني.

وتعتم��د اس��رتاتيجية الدع��م والخدم��ات الخاصة 

بالطائرة اتش 160 عىل عملية التطوير الرقمية املستمرة 

الت��ي يتم تنفيذها منذ بداي��ة الربنامج. فتنفيذ الخدمة 

الرقمية من شأنه أن يضمن استمرار إدارة أفراد التشغيل 

وتنفي��ذ امل��روع الجديد، س��واء تعلق األم��ر باللياقة 

الجوي��ة أو الصيان��ة أو إدارة امل��واد أو التدريب. ومن 

املقرر أن تطبق الطائرة اتش 160 فلسفة نظرية تستند 

إىل طرق دعم متعددة، األمر الذي سيتيح إمكانية تبادل 

املعلومات برسعة ودق��ة متناهيتني، ومتكني عمالئنا من 

اتخاذ القرار املناس��ب مبع��دل أرسع. ومع توقيع اتفاق 

الراك��ة حول تنفيذ برامج املح��اكاة الجوية بني رشكتي 

»تالي��ز« و »هليس��يم« مؤخرا، تحرص رشك��ة »إيرباص 

هليوكب��رتز« أيضا ع��ىل تحقيق أعىل درجات الس��المة 

لعمالئها املستقبلني منذ دخول الطائرة صفوف الخدمة 

الفعلية.

عالوة عىل ذلك، وقعت رشكتا »إيرباص هليكوبرتز« و 

»فالكون إيفييشن« مؤخرا خطاب نوايا إلنتاج نسخة من 

الطائرة اتش 160 مخصصة لكبار الشخصيات.

ورصح النقي��ب رامان أوب��روي، الرئي��س التنفيذي 

لركة »فالكون إيفييش��ن«، بأن »الطائرة املروحية اتش 

160 متثل خيارا طبيعيا ألنها تجسد املستويات القياسية 

التي تطمح إليها الركة من حيث تحقيق أعىل درجات 

الجودة والس��المة واالبتكار«. وأصاف أن »الطائرة اتش 

160 تتجه لوضع مقاييس ومعايري جديدة لتنقالت كبار 

الشخصيات، ونحن نتطلع لطرح هذه الطائرة االستثنائية 

أمام عمالئنا القدامى«.

ورصح جيلوم فوري بأنه »مع إنتاج الطائرة املروحية 

اتش 160 أصبح هدفنا الرئييس هو وضع معايري جديدة 

بالنس��بة للمه��ام املختلفة، مبا يف ذل��ك الطريان الخاص 

والط��ريان التجاري. وقد كان إقبال الجمهور عىل طائرتنا 

إيجابي��ا للغاية حت��ى اآلن، ونؤكد لعمالئن��ا الكرام أننا 

سنكون عىل قدر توقعاتهم وطموحاتهم«.

وم��ن الجدير بالذكر أن الطائ��رة املروحية اتش 160 

تؤمن لكبار الشخصيات تجربة حقيقية استثنائية بفضل 

خطوطها الناعمة امللساء وتصميمها الداخيل الذي يؤمن 

الراحة الالزمة للركاب، باإلضافة إىل قلة الضوضاء املنبعثة 

من املح��ركات، عالوة عىل الرؤي��ة املمتازة التي يحصل 

عليها الراكب عرب نوافذه��ا البانورامية، وثباتها وتوازنها 

الفائقني أثناء الطريان•
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مع تطور املركب��ات التكتيكية املدولبة ومتاهي الخطوط 
يف ميادين القتال التي أصبحت أش��د خطورة أصبح الس��ؤال 

الحقيق��ي ح��ول اس��تخدام املركب��ات ذات القي��ادة الذاتية 

)بدون س��ائق( مس��ألة وقت فقط. وذكرت "مبادئ التشغيل 

2020 – 2040" ل��دى الجيش األمرييك تح��ت عنوان "كيفية 

تحقي��ق النرص يف عامل ش��ديد التعقيد" أن املركب��ات الذاتية 

وش��به الذاتية املستقبلية "قد تضاعف القوة التدمريية وترفع 

مس��توى الحاية وتطيل أذرع القوات والوح��دات القتالية". 

ومض��ت هذه املبادئ تقول إنها تتوقع أن تؤدي تلك املركيات 

إىل "زي��ادة الق��درات واإلمكانيات القتالي��ة للوحدات ورفع 

مستوى الوعي امليداين وزيادة الحركة والرسعة يف اتخاذ القرار 

املناسب".

وتجس��د تقني��ة املركب��ة الربي��ة اآللي��ة )غ��ري املأهولة( 

 TerraMax® Unmanned Ground Vehicle )UGV(

technology االس��رتاتيجية الت��ي تتبعه��ا رشكة "أوش��كوش 

ديفنس" يف كيفية تحويل املركبات الربية  الذاتية وشبه الذاتية 

إىل واقع ملموس بالنس��بة إىل القوات العسكرية واألمنية عىل 

حد سواء.

ورصح جون بك، رئيس املهندس��ني ومدي��ر إدارة األنظمة 

اآللي��ة )غري املأهولة( بركة "أوش��كوش كوربوريش��ن"، بأن 

املركبة "ترياماكس" ليس��ت مجرد مركبة، ب��ل تقنية متقدمة 

قادرة ع��ىل تحويل أي مركبة إىل مركبة ذاتية أو ش��به ذاتية، 

حيث تعتمد املركب��ة "ترياماكس" عىل التصميم املفتوح الذي 

يسمح بإضافة واستيعاب تقنيات جديدة مبجرد أن تصبح هذه 

التقنيات متاحة، ما يعني أنها ستكون التقنية األحدث دامئا".

وق��د جرى تصمي��م املركبة الربي��ة اآللية )غ��ري املأهولة( 

 )TerraMax® Unmanned Ground Vehicle )UGV

من إنتاج رشكة "أوش��كوش ديفنس" كنم��وذج قابل للتطوير 

واالندم��اج مع بقية املركبات األخرى املس��تخدمة حاليا حتى 

وذل��ك منذ اللحظة التي يوضع فيها ه��ذا النموذج عىل خط 

التجمي��ع أو حت��ى إضافته إىل املركبات املس��تخدمة بالفعل، 

ودون أن ي��أيت ذل��ك عىل حس��اب األداء األص��يل للمركبة أو 

قدراتها التحميلية.

وتس��تخدم املركبة الربية اآللية )غري املأهولة( "ترياماكس" 

مزيجا من أحدث قرون االستشعار )الحساسات( لرفع مستوى 

الوعي امليداين واس��تغالل تقني��ة تحديد املواقع باس��تخدام 

األقار الصناعية )GPS( حتى يسهل تحديد موقعها. املثري يف 

األمر هو أن املركبة "ترياماكس" ال تعتمد عىل الطرق املتطورة، 

بل ميكنها السري فوق الطرق الوعرة غري املمهدة بنفس القدرة 

من س��هولة الحركة فوق الطرق الرسيع��ة. كا تتميز املركبة 

"ترياماكس" بقدرتها عىل التغلب عىل مش��كلة ضعف إش��ارة 

تحديد املواقع باستخدام األقار الصناعية )GPS( أو انقطاعها 

متاما لعدة كيلومرتات دون أن تفقد خط سريها.

وقد ت��م اختبار وتقيي��م تقنية املركبة الربي��ة اآللية )غري 

 TerraMax® Unmanned Ground Vehicle املأهول��ة( 

UGV( technology( عىل ثالث مركبات رئيس��ية من إنتاج 

رشكة "أوش��كوش ديفنس"، وهي: املركبة التكتيكية املتوسطة 

 Medium Tactical Vehicle Replacement البديل��ة 

 Family of وعائل��ة املركبة التكتيكية املتوس��طة ))MTVR

Medium Tactical Vehicle )FMTV( واملركب��ة املض��ادة 

لأللغ��ام واملقاومة للكائن الصاحة للس��ري ف��وق كافة أنواع 

الط��رق MRAP All-Terrain Vehicle )M-ATV(  وميكن 

تطوير األدوات والتجهيزات الالزمة ألي نوع آخر من املركبات 

التكتيكية املدولبة.

ويوج��د مزيج م��ن أنظم��ة االستش��عار )الحساس��ات( 

الليداري��ة lidar )التي تس��تخدم ضوء الليزر واألش��عة تحت 

الحمراء( والرادارية radar التي متثل العني بالنسبة إىل املركبة 

"ترياماك��س"، ثم ت��أيت الربامج التي طورتها رشكة "أوش��كوش 

ديفن��س" خصيصا لتكون مبثابة املخ الذي يقوم برتجمة وتتبع 

كل ش��ئ –إنس��انا كان أو جادا- يف البيئة املحيطة والتحكم 

يف كاف��ة وظائ��ف املركبة مثل عملية توجي��ه املقود وتكيفية 

تحقيق التسارع واستخدام املكابح، عالوة عىل وظائف القيادة 

املساعدة التي تساهم يف تأمني خفة الحركة.

مضاعفة القوة
 TerraMax® )ال تحتاج تقنية املركبة الربية اآللية )غري املأهولة

Unmanned Ground Vehicle )UGV( technology إىل 

أي نوع من التدخل البري، وتتميز بقدرتها عىل تأمني أحدث 

وسائل التشغيل الذايت بالنسبة للمركبات التكتيكية املدولبة يف 

كاف��ة األحوال والظروف املناخية وفوق كافة أنواع الطرق ليال 

أو نهارا. ومتكن هذه امليزة القوية، باإلضافة إىل سهولة تواصل 

الس��ائق مع املركبة –وه��ي امليزة التي ت��م اختبارها- متكن 

ش��خصا واحدا فقط من اإلرشاف عىل عملية تش��غيل خمس 

مركب��ات آلية )غري مأهولة( يف وقت واحد باس��تخدام مركبة 

أخرى داخل الرتل نفس��ه. وميكن تعظيم مضاعفة هذه القوة 

عند التصدي للخطر بعينه.

وتتمي��ز املركبة الربي��ة اآللية )غري املأهول��ة( "ترياماكس" 

بإمكانية تش��غيلها مبعرفة سائق واحد أو مع وجود سائق عن 

بُعد أو بدون س��ائق عىل اإلطالق. أما بالنس��بة إىل العمليات 

الخاصة باألرتال والقوافل، فيس��تطيع فرد واحد اإلرشاف عىل 

ع��دة مركبات آلي��ة يف آن واحد عن طري��ق وصلة معلومات 

مأمون��ة، األم��ر الذي يس��اهم يف تعزيز ش��بكات الالس��ليك 

وشبكات االتصاالت العسكرية املأمونة•
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طائرة اإلنذار املبكر والسيطرة اجملوقلة"جلوبال آي" 
 حتقق طفرة نوعية يف عامل طائرات األواكس

تقارير

عرضت رشكة »ساب« السويدية لصناعة الطائرات 
واملعدات الدفاعية مواصفات وإمكانيات طائرة اإلنذار 

املبك��ر والس��يطرة املجوقل��ة »جلوب��ال آي« الجديدة 

كلي��ا حالل معرض فارنربه ال��دويل للطريان الذي اختتم 

فعالياته مؤخرا.

مع التغري املستمر يف نوعية التهديدات التي تتعرض 

لها ق��وات األمن وق��وات الدفاع، ومع اهت��ام الدول 

املتزاي��د يوما بع��د يوم لرص��د وردع وهزمية الهجات 

الداخلية والعملي��ات الرسية التي تهدد األمن القومي، 

يتزايد بال��رضورة يوما بعد يوم اهتام الوكاالت األمنية 

والعسكرية بكيفية الحصول عىل معلومات استخباراتية 

رسيعة ميكن االعتاد عليها من الطائرات املختلفة مثل 

طائراة اإلنذار املبكر والسيطرة.

ورصح الرس توس��ان، مدير شعبة املراقبة املجوقلة 

بركة »س��اب«، بأن »الركة تعتق��د أن من الطبيعي 

أن يك��ون الجيش أه��م عميل بالنس��بة إليها يف الدول 

التي بدأن��ا مفاوضات بعضها، ولك��ن الحقيقة هي أن 

هناك رشيح��ة اليوم أكرب بكثري من الجيش من الهيئات 

واملؤسس��ات الس��يادية عا كان عليه الوضع قبل عر 

سنوات«.

وتؤم��ن رشكة »س��اب« إميانا قويا ب��أن الخربة التي 

اكتس��بتها يف مجال هي��اكل الطائرات ودم��ج األنظمة 

املعقدة والصعب��ة عنرص مهم يف املس��اهمة يف عملية 

تصنيع وتطوير جهاز »جلوبال آي«.

 وم��ن الجدير بالذك��ر أن رشكة »س��اب« تعتقد أن 

التقنيات املتقدم��ة يف صناعة أجهزة ال��رادار، والقدرة 

ع��ىل تأمني قدر كب��ري م��ن املعلومات الحساس��ة من 

أنظمة االستشعار، باإلضافة إىل القدرة عىل تأمني عملية 

املراقبة الجوية والبحرية واألرضية، تساهم كلها يف منح 

الطائرة الجديدة تفوقا ساحقا يف األسواق العاملية.
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وق��د تم بن��اء طائرة اإلن��ذار املبكر والس��يطرة املجوقلة 

»جلوب��ال آي«، التي تم إطالقها يف معرض س��نغافورة الدويل 

للطريان يف ش��هر فرباي��ر املايض، عىل غرار الطائ��رة التجارية 

النفاث��ة »بومباردييه جلوبال 6000«، وتدم��ج نظام املراقبة 

والس��يطرة املجوقل��ة »آري آي« م��ع رادار املراقبة البحرية 

ومحطات تش��غيل يعمل بكل منها طاقم مكون من خمس��ة 

أفراد من أجل عمل تحليل فوري للمعلومات الواردة.

ويأيت إط��الق طائرة اإلن��ذار املبكر والس��يطرة املجوقلة 

»جلوب��ال آي« يف أعق��اب قيام رشكة »س��اب« مؤخرا بطرح 

أنظم��ة الرادار املقاتل��ة املحدثة والجديدة وخمس��ة أنظمة 

رادار سطحية تكميلية الجديدة كليا.

ويقول مس��ؤول رشكة »س��اب« إن طائرة اإلن��ذار املبكر 

والس��يطرة املجوقلة »جلوبال آي« تتميز بقدرتها الس��احقة 

ع��ىل الط��ريان املتواصل حت��ى 11 س��اعة، ويف حالة تكليف 

الطائ��رة مبه��ام بحرية نجدها قادرة عىل رصد أش��ياء دقيقة 

بحجم منظار الغواصة من عىل مسافات تكتيكية بعيدة. كا 

تتيمز الطائرة بقدرتها عىل العمل بصورة مس��تقلة، فضال عن 

مرونته��ا املذهل��ة يف أداء املهام املختلف��ة.، األمر الذي ميكن 

القادة العس��كريني من تغيري طبيعة املهمة دون سابق إنذار. 

وهذا املزي��ج املدهش من اإلمكانيات والق��درات املوجودة 

عىل طائرة واحدة  هو ما يجعل الطائرة »جلوبال آي« فريدة 

من نوعها.

ويحت��ل جه��از ال��رادار ERIEYE ER  الق��وي الجدي��د 

)ذو امل��دى املطول( موق��ع القلب من طائ��رة اإلنذار املبكر 

والسيطرة املجوقلة »جلوبال آي«، ومينح الطائرة قدرة فائقة 

عىل رصد وتتبع األش��ياء من عىل مسافات بعيدة. كا يتميز 

الجهاز بقدرته الفائقة عىل رصد واكتشاف الطائرات الصغرية 

التي تحلق عىل ارتفاع��ات منخفضة للغاية، ورصد األهداف 

البحري��ة الصغرية متناهية الصغري مث��ل زالجة التزحلق عىل 

املاء )جت س��يك( ، ورصد األه��داف األرضية املتحركة ، األمر 

الذي مينح أطقم التش��غيل صورة استخباراتية عىل قدر عال 

م��ن الوضوح واالعتادي��ة للمنطقة املراد متش��يطها وبغض 

النظر عن ظروف األحوال الجوية.

وتشتهر رشكة »ساب« بشدة اهتامها وحرصها عىل تلبية 

متطلب��ات عمالئها، باإلضاف��ة إىل رسعة اس��تجابتها يف طرح 

الحلول املناس��بة التي تالئ��م احتياج��ات كل عميل. وتعترب 

املراقبة املجوقلة عنرصا حاس��ا مها لض��ان وحدة الدولة 

وس��المة أراضيه��ا يف عامل الي��وم امليلء بالتحدي��ات الصعبة 

املتغرية. وينطبق اليشء نفس��ه عىل امل��دى املطول املدعوم 

بالقدرة عىل رصد األش��ياء الجوية والبحري��ة واألرضية التي 

يصع��ب رصده��ا أو مالحظتها. وتتميز طائ��رة اإلنذار املبكر 

والسيطرة املجوقلة »جلوبال آي« بقدرتها عىل تأمني املراقبة 

الجوي��ة والبحرية واألرضية باس��تخدام طائ��رة واحدة، األمر 

الذي من ش��أنه أن يعزز األداء التش��غييل، س��واء من حيث 

القدرة عىل رصد األش��ياء أو القدرة عىل متابعة املهمة حتى 

نهايتها، مع توفري أقىص درجات الراحة املمكنة لطاقم القيادة.

وتتميز طائرة اإلنذار املبكر والس��يطرة املجوقلة »جلوبال 

آي« بقدرته��ا الفائقة عىل رصد األش��ياء من عىل مس��افات 

بعي��دة، باإلضافة إىل قدرتها عىل التحليق املتواصل ملدة تزيد 

عىل 11 ساعة، األمر الذي يجعل الطائرة مناسبة متاما لتنفيذ 

أصعب املتطلبات التش��غيلية. كا تتس��م الطائ��رة بقدرتها 

العالية ع��ىل رصد األهداف الجوية التي من الصعب رصدها 

بغض النظر عن ظروف الحوال الجوية أو عمليات التشويش 

عىل أجهزة الرادار. كا تستطيع الطائرة رصد وتتبع األهداف 

البحري��ة حتى خط األف��ق، ورصد ومتابع��ة أهداف صغرية 

بحجم زالجات التزحلق عىل املاء )جت سيك( والقوارب ذات 

 Rigid-hulled Inflatable الهياكل القاس��ية والقابلة للنفخ

Boats )RIBs( من عىل مسافات بعيدة للغاية.

وتتميز طائرة اإلنذار املبكر والس��يطرة املجوقلة »جلوبال 

آي« بجهازه��ا املتط��ور الع��ايل األداء القادر ع��ىل أداء عدة 

عمليات متزامنة من عملي��ات رصد وتتبع ومراقبة األهداف 

الجوية والبحرية واألرضية من عىل منت منصة جوية واحدة.

ورصح ميكائي��ل جوهانس��ن، مدي��ر ش��عبة األنظم��ة 

اإللكرتوني��ة الدفاعي��ة بركة »س��اب«، بأن »نج��اح الركة 

يف إنتاج طائ��رة اإلنذار املبكر والس��يطرة املجوقلة »جلوبال 

آي« يدش��ن مرحلة جديدة من التوسع والتطور يف منتجات 

الرك��ة، ويس��تهدف البحث عن عمالء ج��دد حريصني عىل 

تحقي��ق أقىص اس��تفادة ممكنة من العوائد االس��تثارية يف 

مجال طائرات اإلنذار املبكر والس��يطرة املجوقلة ذات املدى 

الطويل باعتبارها إحدى األسلحة الوطنية القادرة عىل خدمة 

الدولة وإفادتها«.

وتتميز طائرة اإلنذار املبكر والس��يطرة املجوقلة »جلوبال 

آي« املتع��ددة األدوار بقدرته��ا ع��ىل رصد وتتب��ع األهداف 

الجوية واألرضية فوق مس��احة شاس��عة من األرض بطريقة 

آلية. وميك��ن تأمني املراقبة األرضي��ة للمركبات املتحركة عن 

طريق اس��تخدام الوظائف املختلفة لدى رادار الكش��ف عن 

 GMTI( radar( األهداف األرضية املتحركة البعي��دة املدى

modes والقادر عىل تغطية مساحة كبرية من األرض. 

وبوج��ود جهاز ال��رادار »إري آي« Erieye ER ذي املدى 

املمت��د أصبح من املمكن زيادة م��دى الرصد والتتبع بدرجة 

كب��رية إذا ما قورن بأجهزة الرادار املجوقلة الحالية واألهداف 

املتناهية الصغر. وتس��تطيع طائرة اإلنذار املبكر والس��يطرة 

املجوقل��ة »جلوب��ال آي« تتب��ع األهداف الجوي��ة والبحرية 

التي م��ن الصعب رصدها أو مالحظتها، مبا يف ذلك الطائرات 

»الش��بح« ’stealthy’ وصواري��خ كروز ومناظ��ري الغواصات 

بغض النظر عن ظروف األحوال الجوية وعمليات التش��ويش 
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عىل الرادار.

وأضاف جوهانس��ن أن » طائرة اإلنذار املبكر والس��يطرة 

املجوقل��ة »جلوب��ال آي« متثل طفرة نوعي��ة من حيث طرح 

طائرة فريدة متعددة األدوار قادرة عىل أداء عمليات املراقبة 

الجوي��ة والبحرية واألرضية بطائرة واح��دة يف آن واحد، مع 

الق��رة عىل تعديل دورها بص��ورة ديناميكية أثناء تحليقها يف 

الجو وأثناء قيامها بأي مهمة«.

وتضم طائرة اإلنذار املبكر والس��يطرة املجوقلة »جلوبال 

آي« مجموعة متكاملة من أنظمة االستشعار مثل املعلومات 

 signals intelligence االس��تخباراتية الخاص��ة باإلش��ارات

وأجهزة الحاية الش��خصية املتقدمة امل��زودة بنظام القيادة 

والس��يطرة واالتصاالت الذي تم تطويره مؤخرا. وميكن تأمني 

جهوزي��ة الطائ��رة غري املكلفة عن طري��ق الجمع بني هيكل 

تنظيم��ي محدود األفراد وخدمات دعم الطائرة أثناء الخدمة 

التي تقدمها رشكة »ساب«.

وتتمي��ز رشكة »س��اب« بقدرتها عىل لع��ب دور املقاول 

الرئيس لطائ��رة اإلنذار املبكر والس��يطرة املجوقلة الجديدة 

هذه، ليس  بفضل خربته��ا وابتكاراتها يف مجال تقنية أجهزة 

ال��رادار فحس��ب، بل وبفض��ل درايته��ا التفصيلي��ة بكيفية 

دمج أنظم��ة الحرب اإللكرتونية وأنظمة القيادة والس��يطرة 

واالتص��االت وأجه��زة الحاس��ب اآليل وجم��ع املعلوم��ات 

)االستخبارات( C4I ودمج الطائرات مع بعضها البعض.

تعترب الطائرة النفاثة »جلوب��ال 6000« األبعد مدى التي 

أنتجتها رشكة »بومباردييه« إحدى العنارص األساس��ية لطائرة 

اإلنذار املبكر والس��يطرة املجوقلة »جلوبال آي«، األمر الذي 

يتي��ح إمكانية اس��تخدام أح��دث أجهزة الط��ريان وإمكانية 

الحصول عىل الحجم املثايل لطائرة اإلنذار املبكر والس��يطرة 

املجوقل��ة املتع��ددة األدوار وذات املدى الطوي��ل وتحقيق 

أفضل أداء ممكن. وتتميز الطائرة برسعتها العالية، مع قدرتها 

املذهلة ع��ىل اإلقالع والهبوط من امل��دراج الجوية القصرية، 

فضال عن قلة تكاليفها التش��غيلية. وبفضل الطائرة »جلوبال 

6000«  ميكن إطالة س��اعات الطريان املتواصل لطائرة اإلنذار 

املبكر والسيطرة املجوقلة »جلوبال آي« حتى 11 ساعة.

مزيج من اإلمكانيات والقدرات
وتعترب دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة أول عميل لطائرة 

اإلن��ذار املبكر والس��يطرة املجوقل��ة »جلوب��ال آي«، حيث 

تقدم��ت بطلب لراء طائ��رة املراقب��ة ذات األدوار املتغرية 

ش��هر  يف   )Swing Role Surveillance System )SRSS

نوفمرب عام 2015.

وقد وقعت رشكة »س��اب« عقدا بقيمة 1,27 مليار دوالر 

م��ع دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف مع��رض ديب للطريان 

يف ش��هر نوفمرب املايض، مع إمكانية تزويد طائرات »جلوبال 

6000« املعدل��ة بالق��درة عىل تنفيذ عملي��ات اإلنذار املبكر 

والس��يطرة املجوقلة وعملي��ات املراقبة البحري��ة واألرضية 

ومهام جمع املعلومات االستخباراتية اإللكرتونية.

وأوض��ح جونس��ون أن الطلبية البكر الت��ي تقدمت دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة لرائها يف ش��هر نوفمرب املايض 

رفعت إىل حد كبري س��قف االهتام بطائرة الركة الجديدة. 

وق��ال إن »الطائرة تتواج��د حاليا يف »لينكوبين��ج« بالفعل، 

ونقوم حاليا بتجهيزها بأنظمتنا املبتكرة. ومن الجدير بالذكر 

أن عددا كبريا من الدول – بعضهم يف قارة آسيا والبعض اآلخر 

يف قارات أخرى- يبدي اهتاما كبريا بهذه الطائرة الجديدة«.

ومن املقرر أن تش��مل التعديالت الجدي��دة عىل الطائرة 

تركي��ب جهاز ال��رادار Erieye من إنتاج رشكة »س��اب« ذي 

املدى الطويل الذي يعمل مبصفوفة املس��ح اإللكرتوين الفعال 

داخل وحدة ظهرية dorsal unit فوق جسم الطائرة. وأردف 

جوهانسن أن »الطائرة تبدو محتفظة بشكلها القديم ولكنها 

جدي��دة متاما من الداخل، مبا يف ذلك كافة العمليات الخاصة 

بتجهيز اإلش��ارات. ويتمتع هذا الرادار مبدى هائل، ويكاد أن 

يكون مفتوح األفق فيا يتعلق باملدى الذي ميكنه تغطيته«.

وتتميز عائلة Erieye لدى طائرة اإلنذار املبكر والسيطرة 

املجوقل��ة التي تتميز بصغ��ر حجمها وقلة س��عرها وقدرتها 

املزدوجة عىل املسح الجوي/البحري، باإلضافة إىل قلة تكليفها 

التش��غيلية نس��بيا، وهو ما يجعلها واحدة من أكرث طائرات 

األواكس املرغوبة بش��دة من جان��ب العمالء يف جميع أنحاء 

العامل.

ويؤم��ن الهوايئ التغطي��ة الكاملة ملس��افة تصل إىل 450 

كيلومرتا، ويص��ل مدى رصد اله��دف إىل 350 كيلومرتا حتى 

يف أش��د الظروف واألحوال املناخية س��وءا. ويس��مح »قطاع 

 Erieye Ground Interface Segment »الوصل��ة األرضي��ة

EGIS(( بتبادل املعلومات عن طريق النظام الفرعي لوصلة 

املعلومات »الوصلة »إي«، كا تش��ري بع��ض التقارير إىل أن 

من املمكن أيضا استغالل قدرات الطائرة وإمكانياتها يف دعم 

مراقبة الحدود أو حتى عمليات البحث واإلنقاذ.

وقال جونس��ون إن » م��دى رصد األهداف ل��دى النظام 

Erieye ER أعىل بنس��بة %70 عن نظام االستشعار السابق، 

فضال ع��ن القدرة عىل رصد األه��داف الصعبة مثل صواريخ 

ك��روز واملركب��ات الجوي��ة اآللية )غ��ري املأهول��ة( الصغرية 

والطائ��رات املروحية املحلقة يف األجواء. ك��ا أن دمج رادار 

البحث البحري املثبت أسفل جسم الطائرة ونظام االستشعار 

اإللك��رتو – برصي/ العامل باألش��عة تحت الحمراء س��يمكن 

أطقم التش��غيل م��ن تحديد موق��ع التهديدات الس��طحية 

ومناظ��ري الغواص��ات، بينا ميك��ن  اس��تخدام رادار الطائرة 

األس��ايس ووظائف رصد األهداف األرضية املتحركة يف تحديد 

األهداف عىل اليابسة.

وميكن أداء مهام القيادة والس��يطرة بواسطة طاقم جوي 

مكون من خمسة إىل س��بعة أفراد، كا ميكن تجهيز الطائرة 

أيض��ا بأجهزة اتص��االت تعمل بالصوت وع��ن طريق األقار 

الصناعية ووصلة املعلومات Link 16 للتواصل مع األس��لحة 

املجوقلة واألرضية والبحرية األخرى. وتؤكد رشكة »ساب« أن 

قدرة طائرة اإلنذار املبكر والس��يطرة املجوقلة »جلوبال آي« 

عىل الطريان املتواصل تصل إىل 11 ساعة كحد أقىص.

وقد أبرز جونس��ون عمليات التوريد السابقة التي أجرتها 

رشكة »س��اب« للطائرات املجهزة بنظام Erieye لثاين دول، 

قائال »ق��د تعمل بعض ه��ذه الدول إىل تحدي��ث طائراتها، 

ولكن هناك العديد من الدول الجديدة التي تبحث عن هذه 

 MESA الطائرة التي كانت منافسة لنا يف املايض مثل النظام

 Advanced املثب��ت عىل الطائرة البوين��ج 727( أو الطائرة(

Hawkeye )E-2D من إنتاج رشكة نورثروب جرومان(.

وقد تم تركيب أجهزة الرادار Erieye عىل هيكل الطائرتني 

»س��اب 340« و »س��اب 6000« لدول الباكس��تان والسويد 

وتابلن��د واإلمارات العربية املتح��دة، فضال عن عميل آخر مل 

تفصح الركة عن اس��مه، باإلضاف��ة إىل تركيبها عىل الطائرة 

Embraer ERJ-145 للربازيل واليونان واامكسيك.

ورصح جونس��ون بأن »الركة تتمتع حاليا بقاعدة جيدة 

من العمالء تس��تخدم أكرث من 20 نظاما، وهذا ما كنا نبحث 

عنه للتق��دم للميض قدما يف تنفيذ برنام��ج النظام »جلوبال 

آي« الجدي��د ع��ىل أقل تقدي��ر. وأضاف أن رشكة »س��اب« 

تس��تهدف احتكار نصف طلبي��ات رشاء طائرات األواكس يف 

األسواق عىل األقل.

وي��رى جونس��ون أن »الركة قادرة عىل أك��رث من مجرد 

املنافسة وبأسعار أقل«.

ومل تكش��ف رشكة »س��اب« النقاب عن الج��دول الزمني 

املحدد لتس��ليم طائرات املراقبة، وعزت الركة السبب وراء 

ذلك إىل اتفاقية رسية تم توقيعها مع العميل املستفيد•
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نبض 
الديــــرة

اإلعالم "أكسجني اإلرهاب"
معروف أن قاعدة اإلعالم هي "الرئة" التي يتنفس من خاللها اإلرهاب أنها من صنع األجهزة األمنية يف 

الدول العربية، أو أن هذا ما هو متعارف بني اإلعالميني، عند التطرق إىل الحديث عن جدلية العالقة 

بني اإلعالم واإلرهاب التي مل يستطيع أحد فك تعقيداتها حتى اآلن، هذا القاعدة يبدو أنها اليوم يتفق 

عليها حتى اإلعالميني خاصة بعد األحداث اإلرهابية التي مرت فيها أرووبا.

إىل وقت قريب كانت هذه القاعدة تلقى انتقاداً من اإلعالميني واملتابعني ملسألة حق الجامهري يف 

املعلومة، ولكن بعد حادثتي "نيس" وكنيسة "روان" يف فرنسا اكتسبت تلك القاعدة بريقاً جديداً ألن 

قناعة جديدة بدت تظهر يف أوروبا عموما ويف فرنسا بشكل خاص، حيث قادت صحيفة "لوموند" 

العريقة الحملة وذلك عىل خلفية العمليات اإلرهابية التي شهدتها بالدها التي يؤمن شعبها بأهمية 

القامئني  أن  يف  تتلخص  الجديدة  والقناعة  املعلومة،  عىل  الحصول  يف  املواطن  وحق  الصحافة  حرية 

عىل املؤسسات اإلعالمية الفرنسية يعتقدون أن التوقف عن نرش صور اإلرهابيني واملعلومات عنهم 

ستساهم يف تقليل عمليات القتل اإلرهايب. مبعنى آخر، فلو مل تغط وسائل اإلعالم العمليات اإلرهابية 

بالشكل الذي نراه اليوم فإن محريك العمليات اإلرهابية رمبا تراجعوا عن القيام بها.

اليوم، أغلب الرأي العام يف العامل بات مقتنعاً بأن التغطيات اإلعالمية بشقيها التقليدي والجديد 

تتسبب يف انتشار وتوسعة أعامل اإلرهابيني، بل هناك من يعتقد أنه لو مل تكن هناك تغطية مغرية 

ملا احتل اإلرهاب كل هذه املساحة من فكر الناس بل إن هناك وجهة نظر ترى أن اإلعالم بدالً من أن 

يحارب اإلرهاب بات له دور يف صناعته وتشجيعه، واألخطر من هذا أن هناك من يفرس تلك التغطيات 

بأنها عبارة عن اعرتاف باإلرهابيني كفاعلني يف النظام الدويل، وأن لهم وجهة نظر، كام أن لديهم حلوالً 

للمشاكالت املطروحة تختلف عام تطرحه الدول.

ومبا أن الكل يجمع أن الهدف النهايئ من التغطيات اإلعالمية هو املواطن يف أي مكان يف العامل، وألن 

دور الوسيلة اإلعالمية هو إخباره وإعالمه عام يدور يف مجتمعه، فإن املسؤولية االجتامعية والوطنية 

تتطلب االنتباه إىل ما تقوم به من خالل مامرسة قيم حرية النرش دون األخذ يف االعتبار تأثرياتها عىل 

استقرار املواطن والوطن. 

مل تعد التغطية اإلعالمية ألحداث اإلرهاب تريض الكثريين، وليس فقط الجهات األمنية التي كانت 

باعتبار  الرشقية  املجتمعات  يف  تأثرياً  أقل  املسألة  كانت  وإذا  الخصوص،  نظرها يف هذا  وجهة  لديها 

أن الحكومات ال تزال لديها بعض السيطرة عىل اإلعالم الحكومي فإن املجتمعات الغربية أدركت أن 

الواسع  االنتشار  بل وأسهمت يف  أكرب،  بشكل  وأفادته  اإلرهاب  قيود( خدمت  )بال  اإلعالمية  الحرية 

للعمليات اإلرهابية يف املجتمعات الغربية مؤخراً. 

الوعي  العام من مخاطر اإلرهاب ونرش  الرأي  التغطية اإلعالمية قد ساهمت يف توعية  إذا كانت 

إذا  املفتوحة،  الحرية  القائم عىل  منطقهم  يراجعوا  أن  اإلعالميني  يعيب  اليوم ال  فإنها  املواطنني  بني 

كانت هذه املراجعة تصب يف مصلحة الجميع. ألن االبتعاد عن التغطية التفصيلية لألحداث اإلرهابية 

يف الوقت الحايل ليست حرماناً للمواطن، بقدر ما هي حرمان لإلرهايب الذي يسعى للوصول لوسائل 

اإلعالم بكل الطرق، وبالتايل فإنه ال رضر يف أن تعيد وسائل اإلعالم النظر يف بعض تغطياتها التي تبدو 

وكأنها تساند اإلرهابيني•

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 



48

تقارير

|  العدد 536  |  سبتمرب 2016  |

الدول احلليفة يف منطقة اخلليج تبحث عن قذائف صغرية احلجم ال تخطئ أهدافها أبدا

أسلحة أصغر حجما وأكرث ذكاء

يتزاي��د يوما بعد يوم اس��تخدام أنظم��ة التوجيه 
املتط��ورة م��ع القذائف الصغرية الحج��م، حيث يعمل 

املهندسون عىل إكس��ابها نفس القدر من الدقة التي ال 

تتمتع بها سوى الصواريخ والقنابل الضخمة.

ورصح براد ووترز، مدير رشكة »ريثون إنرتناش��ونال . 

يف دول��ة اإلمارات العربية املتحدة، بأن »هذه القذائف 

األقل حجا واألكرث دقة يف إصابة أهدافها أصبحت تحتل 

أهمية متزايدة بالنس��بة إىل عمالئن��ا يف منطقة الرق 

األوس��ط بفضل قدرتها عىل تقليل الخسائر الثانوية أو 

غري املبارشة يف مسارح العمليات املختلفة داخل املدن، 

وتلك ميزة تحتل بؤرة اهتاماتنا يف الوقت الحارض«.

وعىل الرغ��م من صغر حجم ه��ذه القذائف إال أن 

التحدي��ات الهندس��ية التي تع��رتض عملي��ة تطويرها 

تحدي��ات كبرية حيث ال تحتاج تلك القذائف إىل أنظمة 

إلكرتونية متناهية الصغر فحس��ب، بل تحتاج إىل أشياء 

أخرى لحايتها ضد قوى الجاذبية الساحقة التي تولدها 

أجهزة اإلطالق.

وقد حقق مهندسو رشكة »ريثون« تقدما عىل هذين 

الصعيدي��ن، حي��ث أصبحت القذيف��ة Pike™ املوجهة 

باللي��زر الت��ي أنتجتها الركة عىل بُع��د خطوات قليلة 

من بعض أنواع األسلحة ذات العيار الكبري، بينا أثبتت 

األجه��زة اإللكرتوني��ة املتناهية يف الصغر املس��تخدمة 

داخل قذيفة املدفعية »إكس��كاليرب« التي أنتجتها رشكة 

»ريثون«، أثبتت قدرتها عىل تحمل تسارع يشبه تسارع 

الطلق��ة م��ن درجة صفر حتى 760 ميال يف الس��اعة يف 

كرس الثانية الوحدة.

وقال فران��ك أنتين��وري، الجندي الس��ابق بالقوات 

الخاص��ة التابعة للجيش األمرييك واملس��ؤول حاليا عن 

إدارة برنامج البندقية »بايك« الذي تنفذه رشكة »ريثون 

ميس��يل سيستمز« حاليا، »إننا قد نجحنا يف قطع شوط 

كبري عىل هذا الطريق الطويل، وأصبح لدينا اآلن أسلحة 

ذكية بحجم راحة اليد«.

وق��د س��اهمت بطاق��ات الدوائ��ر األصغ��ر حجا 

والحاية األفضل ضد الصدمات يف جعل عملية التوجيه 

أمرا ممكنا ومجديا بالنسبة إىل قذائف املورتر )الهاون( 

وقذائ��ف املدفعية، وأصبح مرجحا أن تصبح األس��لحة 

املوجهة الدقيق��ة، مثل الصواري��خ واملدفعية وقذائف 

املورت��ر )الهاون( املوجهة عن طري��ق األقار الصناعية 

)جي يب إس( وأس��لحة البحث عن الرادارات واألسلحة 

املض��ادة للمدرعات، جزءا رئيس��يا من الح��رب الربية. 

ويص��ل قُط��ر البندقية »ريث��ون« الت��ي أنتجتها رشكة 

»ريثون« إىل 40 ملليم��رتا، أي أكرب مبعدل نصف بوصة 

م��ن الطلقات من عيار 25 ملليم��رتا التي تطلقها بعض 

املدافع العس��كرية الرشاش��ة مثل تلك التي تستخدمها 

الطائ��رة املقتلة النفاث��ة »F-35« والطائرة املقاتلة »إم 

2 ب��راديل«. وبإم��كان الجنود إط��الق القذيفة »بايك« 

الت��ي يصل وزنه��ا إىل رطلني ويبلغ طوله��ا 16,8 بوصة 

باستخدام قاذف القنابل املثبت عىل البندقية.

وتتمثل فائدة السالح الدقيق بالنسبة إىل القوات يف:

•  طرح سالح دقيق خفيف الوزن ال يعوق وال يكبل 

حركتهم بالقاذف املثبت عىل املركبة. 

• اس��تخدام محدد ليزري laser designator يشبه 

املس��دس ، حيث يقوم الجندي بالتصويب عىل الهدف 

مث��ل املركبات املعادية الخفيفة، بينا يقوم جندي آخر 

بإطالق القذيفة. أما الهدف، مثل هدف كافة األس��لحة 

الدقيقة، فهو إنقاذ األرواح الربيئة.

وأوضح أنتينوري أن��ه »عندما يكون لديك مثل هذا 

الس��الح فإن باس��تطاعتك أن تحقق ما تسعى القوات 

دامئ��ا إىل تحقيقه، وه��و تدمري هدف مح��دد وتقليل 

الخسائر الثانوية أو غري املبارشة«.

وتحت��وي قذيفة »بايك« ع��ىل محرك صاروخي قادر 

عىل التس��ارع مبعدل أبطأ من معدل الطلقة العادية أو 

قذيفة املدفعية، ولكن املهندس��ني العسكريني يعملون 

أيضا عىل بناء أنظمة توجيه قادرة عىل تحمل التس��ارع 

األكرث اهت��زازا وارتجاجا لهذه األس��لحة. وتتميز قذيفة 

املدفعية »إكس��كاليرب«، وهي عبارة عن قذيفة مدفعية 

موجه��ة ع��ن طريق األق��ار الصناعية )ج��ي يب إس(، 

بقدرتها عىل االنطالق ملس��افات أط��ول وأبعد، وقدرتها 

ع��ىل إصابة األهداف مبس��افة أقرب م��ن بقية قذائف 

املدفعية األخرى يف العامل. ولتحقيق ذلك، عمل مهندسو 

رشكة »ريثون« عىل تغليف األجهزة اإللكرتونية الخاصة 

بالقذيفة بكرة ه��ويك »hockey puck« مملوءة مبادة 

أسمنتية أو لحايتها أثناء عملية اإلطالق.

وقال ش��ون ميلر، مدير برنامج »إكس��كاليرب« بركة 

»ريثون«، إن »قذائف املدفعية تتعرض لضغوط شديدة 

وقاسية عند إطالقها. وقد نجحنا يف تطوير تقنية فريدة 

متكن قذيفة »إكس��كاليرب« من تحمل الصدمة وضان 

اس��تمرار األجهزة اإللكرتونية الحساسة يف أداء وظائفها. 

ويُطل��ق عىل ه��ذه العملية اس��م »تصليد أو تقس��ية 

gun hardening »القذيفة

وأضاف ميلر أن أحد أرسار عملية »تصليد أو تقسية 

القذيفة« هو تصغري مكوناتها وأجزائها، حيث »تس��مح 

ه��ذه العملية لألجه��زة اإللكرتونية الخاص��ة بالقذيفة 

»إكس��كاليرب« بتحمل قوة الجاذبي��ة 15,000 مرة أثناء 

انطالق القذيفة م��ن املدفع. فكلا صغرت الكتلة كلا 

كان األداء أفضل«.

ومبجرد نج��اح األجهزة اإللكرتوني��ة العاملة باألقار 

الصناعي��ة )ج��ي يب إس( يف تجاوز الصدم��ة املصاحبة 

لعملية إطالق القذيفة فإن هذه األجهزة ستكون دقيقة 

مب��ا يكفي لوص��ول القذيف��ة »إكس��كاليرب« إىل هدفها 

باستمرار.

وقال ووترز »إن القذيفة »إكس��كاليرب« تتميز بدقة 

مذهلة، وتتمتع بسجل حافل يف العمليات القتالية عىل 

مدار الس��نوات العر املاضية. و القذيفة »إكسكاليرب« 

تعت��رب القذيف��ة الدقيقة البعيدة امل��دى الوحيدة التي 
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ميكن إعدادها وإتاحتها أمام القائد عىل مدار الس��اعة 

وعىل مدار أيام األسبوع«.

وقب��ل نجاح القذيفة »إكس��كاليرب« يف وضع بصمتها 

الواضحة عىل ميادين القت��ال كانت القوات الربية أكرث 

اعت��ادا عىل الدعم الج��وي االلتحامي، وهو ما مل يكن 

متاحا يف كل األوقات.

وقب��ل أن تصبح القذيفة موجه��ة عن طريق األقار 

الصناعية )جي يب إس( كان عليها أن تشق طريقها خالل 

العواصف الرملية والعواصف املطرية.

وق��ال ووترز إن » القذيفة »إكس��كاليرب« تس��تطيع 

إصاب��ة هدفها من املرة األوىل، ويف كل مرة، ويف األحوال 

املناخية املختلفة«.

وقد تم تجربة القذيفة »إكسكاليرب« واختبار قدرتها 

عىل العمل بصورة متوافق��ة مع األنظمة املختلفة مثل 

إم777 و إم109 و »آرت��ر« و »يب زد اتش 2000«. كا 

 AS90, جرى إطالقها أيضا باس��تخدام مداف��ع الهاوتزر

K9 and G6

وتعترب القذيفتان »بايك« و »إكس��كاليرب« جزءا من 

مجموعة متزايدة من األسلحة الصغرية مثل:

•  »ب��ريوس«، وه��ي عبارة عن قنبلة ت��زن 12 رطال 

ويبل��غ طولها 11 بوص��ة، التي تس��تخدم التوجيه عن 

طريق أش��عة الليزر واألقار الصناعية. وتنطيق القنبلة 

»بريوس« من عىل منت الطائ��رات اآللية )غري املأهولة( 

الصغرية أو الطائرات ذات األجنحة الدوارة أو الطائرات 

الهجومية الخفيفة أو طائرات املهام/العمليات الخاصة. 

• »جريفني«، وهو عب��ارة عن صاروخ وزنه 33 رطال 

وطول��ه 43 بوصة ويعتمد عىل اس��تخدام التوجيه عن 

طريق أش��عة الليزر واألقار الصناعي��ة. وميكن إطالق 

الناذج األخرى من هذا الصاروخ من عىل منت منصات 

وطائرات مختلفة مثل الطائرة C-130 والطائرات ذات 

األجنح��ة الثابتة وقاذف��ات اإلطالق األرضية والس��فن 

البحرية.

 Precision القذيف��ة الدقيقة ذات امل��دى املطول •

Extended Range Munition ، وه��ي عب��ارة ع��ن 

قذيفة موتر )هاون( عي��ار 120 ملليمرتا ويتم توجيهها 

باس��تخدام األق��ار الصناعي��ة )ج��ي يب إس(، وت��م 

تصميمه��ا لتس��ليح ق��وات العمليات الطائ��رة التابعة 

لسالح املارينز)مش��اة البحرية( األمرييك. وتتميز هذه 

القذيف��ة بقدرتها ع��ىل مضاعفة م��دى قذائف املورتر 

)الهاون( الباليستية الحالية مع تقليل الخسائر الثانوية 

أو غري املبارشة. وتش��مل القذائف املوجهة بالليزر التي 

  AGM-65 أنتجتها رشكة »ريثون« الص��اروخ أرض-جو

»مافري��ك« املوجه بالليزر الذي تم إنتاجه أول مرة قبل 

أكرث م��ن 40 عاما، وعائلة القناب��ل Paveway املوجهة 

بالليزر التي تستخدم الوجيه بالليزر وباألقار الصناعية.

وق��ال أنتينوري إن��ه عىل صعيد القذائ��ف املوجهة 

األقل حجا، فتس��عى رشكة »ريثون« حاليا ملنح القوات 

الربية مس��توى الس��يطرة نفس��ه الذي طاملا احتفظت 

ب��ه الطائرات املقاتلة النفاث��ة التابعة للواليات املتحدة 

وقوات التحالف.

 ،F-15 وأضاف أنه »ال أحد يستطيع التصدي للطائرة

وال يوجد أي س��الح جوي آخر عىل مستوى العامل ميكنه 

ذلك ألن الطائرة F-15 ستكون قد أصابته قبل أن يعلم 

بوجود الطائرة من األس��اس. وقد منحنا سالح الجو هذا 

الس��الح الذي ظل يتمتع به لزمن طويل، ولكننا مل مننح 

نفس السالح لقوات املشاة حتى اآلن«•
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أعلنت رشك��ة Embraer، وهي مجموعة رشكات 
برازيلية يف مجال الطريان والفضاء، عن نجاح أول مهمة 

دولية لطائرة KC-390، وه��ي طائرتها املتعددة املهام 

من الجيل القادم.

وق��د قام النم��وذج األول لطائ��رة KC-390، املزود 

مبحرك��ني نفاثني م��ن ط��راز IAE V2500 ، بأول رحلة 

اختبارية يف فرباير من عام 2015.

ورصح��ت Embraer بأن النم��وذج األول طار أكرث 

 ،KC-390 من 48 س��اعة أثناء أول مهمة دولية لطائرة

اس��تمرت 23 يوم��اً، بحيث بلغ مجموع عدد س��اعات 

الطريان التي س��جلها النموذجان األوليان أكرث من 400 

ساعة.

س��وف يتم تقديم الطائرة أيض��اً للرتخيص والحصول 

عىل شهادة الطريان املدين يف وقت ما يف املستقبل.

كلفت الق��وات الجوية الربازيلية رشك��ة إمرباير عام 

2009 بالقيام بتطوير الطائرة، عىل أن تحل محل طائرة 

.C-130 Hercules هريكيوليس

 Aero Vodochody وتعترب رشكة الطريان التش��يكية

رشي��كاً يف تقاس��م املخاطر يف طائ��رة KC-390، حيث 

تعد الركة مسؤولة عن تصميم وتصنيع الجزء الخلفي 

م��ن هيكل الطائرة ومنصة التحمي��ل الخلفية، والزاوية 

األمامية من جناح الطائرة، وأبواب املقصورة.

وعالوة عىل ذلك مثة دول أخرى تعترب عمالء إضافيني 

محتملني.

تم تقديم الطائرة للق��وات الجوية الربتغالية مؤخراً، 

حيث تعترب الربتغال رشيكاً رئيس��ياً يف الربنامج، ويعتقد 

أنها تقوم بالتحضري لتقديم طلبية. وتفيد بعض التقارير 

أن الربتغ��ال قد وقعت بالفعل خطاب نية ألجل س��تة 

من��اذج من طائ��رة KC-390 تحل محل أس��طولها من 

 Lockheed القدمية من صن��ع رشكة C-130H طائ��رة

.Martin

لكن طلبية القوات الجوية الربازيلية ألجل 28 طائرة 

هي االلتزام الثابت الوحيد حالياً عىل طائرة النقل حتى 

اآلن، عل��اً أن رشك��ة إمرباير قد تب��ني لديها احتال أن 

تطلب خمس دول ما مجموعه 32 طائرة.

طائرة KC-390: ميزات مبتكرة
تعترب KC-390 طائرة نقل عسكرية تم تطويرها إلرساء 

معايري س��عة وأداء جدي��دة يف فئتها، حي��ث تتميز يف 

الوقت نفسه بأدىن تكلفة للدورة الحياتية يف السوق.

وباعتباره��ا طائرة أصيلة متع��ددة املهام، لذا ميكنها 

نقل وقذف حموالت وجنود، وأداء مهام اإلخالء الطبي، 

أثبتت طائرة KC-390 الربازيلية مستوى عاليًا من النضج والتطور يف رحالت العروض 
التجريبية يف اخلارج

KC-390 طائرة :Embraer أحدث منتجات شركة إمرباير



51 |  سبتمرب 2016 |  العدد 536  |

وعملي��ات البحث واإلنقاذ، ومكافح��ة حرائق الغابات، 

ومه��ام أخرى. كا ميك��ن اس��تخدامها يف عملية إعادة 

اإلم��داد بالوقود جواً، حيث تتمي��ز مبرونة كبرية، وذلك 

ألنواع من الطائرات ترتاوح من املروحيات إىل الطائرات 

املقاتلة عالية األداء.

والطائرة مجه��زة بنظام مناولة حديث للش��حنات، 

حيث ميكنها نقل شحنات ضخمة الحجم، مثل املنصات 

النقال��ة، واملركب��ات، واملروحيات، إضاف��ة إىل الجنود، 

واملظلي��ني، ونقاالت اإلخ��الء الطبي، وأش��كال مختلفة 

أخرى.

يس��هم نظ��ام إلكرتوني��ات الط��ريان املتط��ور تقنياً 

والتحك��م بالط��ريان بنظام األس��الك يف تس��هيل قيادة 

الطائ��رة، وتخفيف ع��بء العمل عن الطي��ار، وزيادة 

كفاءة املهام.

وميك��ن تجهيز طائرة KC-390 بنظام متطور للدفاع 

ال��ذايت، وحاية من الصواري��خ البالس��تية يف املناطق 

الحرج��ة، ما يزيد م��ن قدرتها عىل البق��اء يف البيئات 

املعادية.

Boeing مع بوينغ Embraer رشاكة إمرباير
وقعت رشكت��ا Embraer و Boeing اتفاقاً للتس��ويق 

والدع��م مع��اً لطائ��رة KC-390 الصهريجي��ة الجوية 

واملتعددة املهام. وس��وف تقوم إمرباير بتقديم الطائرة، 

بينا تتوىل بوينغ دعم الطائرة أثناء الخدمة.

وس��وف تعمل الركتان معاً ملتابع��ة فرص األعال 

الجديدة للطائرة نفسها، وألجل الدعم والصيانة.

ويتم توس��عة االتفاق عىل أس��اس تع��اون قائم بني 

الركت��ني، فق��د أعلنتا أوالً نيتها التس��ويق املش��رتك 

للطائرة يف عام 2012.

يف هذا الس��ياق ق��ال جاكس��ون ش��نايدر، الرئيس 

التنفيذي لركة Embraer Defense & Security، يف 

ترصيح له: »تسهم توسعة عالقتنا يف توفري طائرة النقل 

املتوس��طة الحجم األفضل للعمالء، معززة بأفضل دعم 

متوافر. ومتتلك رشكة بوينغ خربة متميزة يف سوق النقل 

العسكري، وتعد طائرة KC-390 أكرث الطائرات يف هذا 

املجال فاعلية وكفاءة.«

غط��ت KC-390 أك��رث م��ن 16,300 مي��ل مالحي 

)نحو 30,200 كيلومرت( يف رح��الت طريان جوية عابرة، 

وعملي��ات يف مط��ارات دولية أخرى مثل س��ال )الرأس 

األخرض(، وألفريكا )الربتغال(، وأودولينا فودا )جمهورية 

التشيك(، والقاهرة )مرص(، وأبوظبي )اإلمارات العربية 

املتح��دة(، ومالط��ا، وقد أثبت��ت الطائرة خ��الل هذه 

الرحالت والعمليات مس��توى عالياً من النضج والكفاءة 

مع توافر للطائرة بنسبة وصلت إىل %100 أثناء الست 

ع��رة رحلة طريان التي ت��م التخطيط لها وتنفيذها يف 

أماكن وصلت الحرارة فيها إىل 45 درجة مئوية.

قام أول منوذج أويل للطائرة برحلته الدولية األوىل يف 

معرض فارنبورو الدويل للطريان بإنجلرتا.

وقال ش��نايدر: »هذه فرصة ممت��ازة لبعض العمالء 

ليلق��وا نظرة عن كثب عىل الطائ��رة ومزاياها املبتكرة. 

فق��د لقي��ت KC-390 اهتام��اً كبرياً أثن��اء عرضها يف 

KC-390 طائرة :Embraer أحدث منتجات شركة إمرباير
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معرض فارنبورو للطريان، حيث زار الطائرة أكرث من 20 

وفداً عاملياً.«

وأضاف: »إن رد الفعل اإليجايب من العمالء املتوقعني 

الذين ق��ادوا الطائرة يعد مصدر فخ��ر واعتزاز للركة 

والعامل��ني فيه��ا؛ ألن الطائ��رة أثبتت ع��ىل نحو فعال 

تنوع أدوارها ومهامها من خالل التكيف مع املتطلبات 

الخاصة لكل عملية. ونحن متفائلون جداً بش��أن نجاح 

طائرة KC-390 يف األعوام القادمة.«

عادت الطائرة لحمل��ة اختبار الطريان التي تركز من 

اآلن فصاعداً عىل ش��هادة االعت��اد املتوقع إصدارها يف 

النص��ف الثاين من عام 2017، عىل أن يتم تس��ليم أول 

دفعة يف عام 2018.

منافس رشس
تتج��ه الني��ة إىل أن تك��ون KC-390 منافس��اً لطائرة 

 Lockheed صن��ع  م��ن   C-130J Super Hercules

Martin يف سوق طائرات النقل العسكرية التكتيكية.

ومبقارنة مع طائرة C-130J فإن من املتوقع أن تكون 

طائرة KC-390 أرسع بنس��بة %15، وتحمل ش��حنات 

أثقل بنس��بة %18، ويعادل سعر رشائها %59 من سعر 

الطائ��رة األخرى. وعىل الرغم م��ن أن مداها أقرص من 

مدى C-130J بنسبة %15، فإن طائرة KC-390 تتمتع 

بقدرة عىل التزويد بالوقود يف الجو كميزة قياسية.

قامت رشكة إمرباير يف البداية بتصميم الطائرة باسم 

C-390، وبنت تصميمها وتقنياتها عىل سلس��لة طائرة 

النقل من إنتاجه��م E-Jet، وبعد أن تقرر إدراج طائرة 

صهريجية ناقلة بديلة يف برنامج C-390 تغري اسمها إىل 

KC-390 للتأكيد عىل هذه القدرات الجديدة.

وما تتمي��ز به طائ��رة النقل التكتيكية املتوس��طة 

الحج��م واملتوس��طة امل��دى، KC-390، احتواؤها عىل 

قس��م مس��تطيل وواس��ع للش��حن يقارب طوله طول 

هيكل الطائرة، ومنصة تحميل خلفية تسمح بالتحميل 

والتفريغ بواسطة الدحرجة.

 KC-390 يس��مح نظ��ام الهب��وط الق��وي  لطائ��رة

باإلق��الع أو الهب��وط عىل أي س��طح صلب ومنبس��ط، 

مب��ا يف ذلك املدارج الرتابية املعت��ادة يف قواعد الجبهة. 

كا أن املقدمة قصرية ومائلة لألس��فل، لتس��مح بزيادة 

إمكانية الرؤية األمامي��ة لطاقم الطائرة، وكا هو األمر 

مع العديد من طائرات الش��حن العسكرية، يتم تركيب 

املثب��ت األفقي يف أع��ىل املثبت الرأيس يف ش��كل ذيل 

طائر. وميكن أن يس��توعب مستودع الشحن حتى ثالث 

مركبات تزن معاً 23 طن مرتي.

تعترب إلكرتونيات الطريان بطائرة KC-390 استثنائية 

بالنسبة إىل طائرة من هذا النوع. وهي تشمل شاشات 

من طراز HUD لقائد الطائرة ومس��اعده، ونظام رؤية 

ليلي��ة، ونظ��ام تحدي��د املواقع العاملي )ج��ي يب إس(، 

 CARP ونظ��ام نقط��ة اإلفراج ع��ن الهواء املحس��وب

Copmputed Air Release Point((  ال��ذي يس��مح 

بفتح أبواب الشحن آلياً وبتحرير الشحنة وإطالقها عند 

نقط��ة معينة يف وس��ط الجو. ولدى الطيار ومس��اعده 

أنظمة تحك��م وأجه��زة متاثلة يف محطتيه��ا، ويتم 

التحكم بكاف��ة وظائف طائ��رة KC-390 وإدارتها من 

خالل نظام سليك رقمي للطريان.

هن��اك واجهة تحك��م برية تطلق الق��درة الكاملة 

للنظ��ام، وتوفر وعي��اً ظرفياً واس��ع النط��اق من أجل 

تعزي��ز عملية اتخاذ القرار. وقد تم تحس��ني الكفاءات 

التش��غيلية؛ ألن الطيار يتلق��ى املعلومات الصحيحة يف 

الوقت الصحيح.

يتم اس��تيعاب اثنتني من منصات 463L العس��كرية 

القياسية السبع، التي تستطيع طائرة KC-390 حملها، 

عىل منصة التحميل الخلفية. وقد ذكر مس��ؤولو إمرباير 

أيض��اً قدرة الطائرة عىل اس��تيعاب 36 جندياً يف جانبي 

املقصورة، بينا تحمل ست منصات عىل طول الطائرة. 

وقال��وا إن األرضي��ة هي م��ن تصميم إمرباي��ر الخاص، 

حيث تضم عدداً كبرياً م��ن أطواق التثبيت وال تتطلب 

أي أدوات إلعادة تصميمم الش��كل أو مناولة املنصات 

النقالة. وأش��ار املسؤولون إىل قابلية املقصورة للتحويل 

الرسيع م��ن طائرة نقل إىل اإلخ��الء الطبي، أو البحث 

واإلنقاذ، أو مكافحة الحرائق.

 Embraer Defense يف أبري��ل 2011 قامت رشك��ة

and Security والق��وات الجوي��ة الربازيلي��ة باختيار 

 Pro روكويل كولينز لتقديم دفة الطريان املزودة بنظام

KC- ألج��ل طائرة النق��ل / الصهريجية Line Fusion

.390

يعت��رب برنام��ج KC-390 مثاالً س��اطعاً ع��ىل قدرة 

روكوي��ل كولين��ز ع��ىل االس��تفادة م��ن تكنولوجي��ا 

إلكرتوني��ات الطريان التجاري��ة يف التحويل إىل منصات 

 Pro عسكرية. وتشمل التقنيات املتقدمة لدفة الطريان

Line Fusion أكرب شاش��ات متاحة، وقدرات جرافيكية 

KC- متطورة، ورؤية اصطناعي��ة متاحة، توفر لطياري

390 أعىل مس��تويات الوعي الظريف، مع تخفيف أعباء 

األعال عنهم لضان نجاح املهمة.

س��وف يتم اآلن اس��تئناف حملة اختبارات الطريان، 

مبا يف ذل��ك اختبارات دور الطائرة باعتبارها طائرة نقل 

جوي. كا سيتم  صنع نقاط االتصال الجافة قريباً، بدءاً 

من الطائرات ذات األجنحة الثابتة.

وقال املس��ؤولون إن الش��هادة س��تكون وفقاً لنظام 

إدارة الط��ريان الفيدرالية وللمقاييس العس��كرية، من 

خ��الل هيئة صالحي��ة الطائ��رات للط��ريان يف الربازيل 

ANAC التي تتبع املقاييس األمريكية. وس��وف تسهم 

املحتوي��ات الجاهزة لطائ��رة KC-390، مث��ل املراوح 

 Pro Line وإلكرتونيات الطريان IAE V2500 الرتبينية

Fusion م��ن إنتاج روكويل كولين��ز برولني فيوجن، يف 

املساعدة عىل تنفيذ هذه العملية•
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ما الذي أوصل املنطقة العربية إيل ما هي عليه ؟

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

عندما تنظر اليوم إيل منطقتنا العربية فإنه ينتابك شعور بأن الجزء األكرب منها عاد كام يبدو إىل حال الطبيعة 

التي تكلم عنها توماس هوبز أحد آملع فالسفة السياسة. هوبز تحدث يف كتابه اليفيثيان 1668 عن أن البرش 

قبل قيام الكيان السيايس كانوا يف حرب الجميع ضد الجميع، فالقوي يأكل الضعيف، وأن الجميع كان له حق 

طبيعي يف حامية نفسه من اآلخرين. إنها حال الطبيعة التي مل تعكس خري اإلنسانية بل عكست فطرة اإلنسان 

األنانية. لذلك كان البد من التحول إىل الكيان السيايس تحت إمرة الحاكم املطلق الذي يُعترب الجامع واملنظم 

لعالقة الناس بعضهم ببعض، بحيث يحمي الجميع ولو بالقوة. فجاءت الدولة لتنظم العالقات ولتحتكر القوة 

والعنف كام وصفها ماكس فيرب أحد أملع فالسفة علم اإلجتامع. 

منطقتنا العربية تشهد اليوم هشاشة وضعف للدولة الوطنية بشكل واضح وملموس، وهو ما أدى إيل الحال 

الذي وصلنا إليه. الدولة ما عادت قوية كام متناها هوبز، والقوة والعنف ما عادت يف يد الدولة كام أطر لها 

فيرب، لذلك عدنا إيل أشبه ما يكون بعامل ما قبل الدولة حيث أن الكل يحتمي بالجامع الذي يربطه مبن حوله 

ملواجهة اآلخر. فضعف الدولة يف منطقتنا هو الذي أوصلنا إيل الحالة التي نجد فيها الرصاع الطائفي والديني 

واملذهبي والعرقي والفكري. ضعف الدولة يف لبنان والعراق وليبيا واليمن وسوريا والصومال وفلسطني وإىل 

درجة مرص ولد العودة إيل نوع ما حال الرصاعات وعجز الدولة عن لعب دورها يف احتكار القوة والعنف لضامن 

األمن واإلستقرار. فالقوة العسكرية ما عادت يف يد الدولة بل يف يد جامعات داخل الدولة تنافس مهمة الدولة 

وتضعفها لصالح تعزيز حال الرصاع يف داخل الدولة. فهناك حزب الله يف مواجهة الدولة اللبنانية، وهناك الحشد 

الدولة  الحوثيني وداعش والقاعدة يف مواجهة  العراقية، وهناك  الدولة  الشعبي وداعش والقاعدة يف مواجهة 

مواجهة  وداعش يف  املسلمون  اإلخوان  وهناك  السورية،  الدولة  مواجهة  والقاعدة يف  داعش  وهناك  اليمنية، 

الدولة املرصية، وهناك القاعدة يف مواجهة الدولة الصومالية، وهناك اإلخوان املسلمون وداعش والقاعدة يف 

مواجهة الدولة الليبية، وهناك اإلخوان املسلمون يف مواجهة الدولة الفلسطينية. 

هذا الضعف الداخيل للدولة الوطنية قابله دور خارجي ساهم يف تفاقم ضعف الدولة الوطنية عن طريق 

التدخالت املتعمدة من قبل دول أجنبية يف شؤون دول أخرى تنتهك سيادة تلك الدول التي من املفرتض أن 

تُحرتم من اآلخريني. فالدولة العراقية ما كان لها أن تضعف لوال اإلحتالل العسكري األمرييك والتدخل اإليراين 

السافر يف شؤون العراق الداخلية؛ والدولة الليبية ما كان لها أن تضعف لوال تدخل الناتو وبعض الدول األخري 

يف الشأن الليبي؛ والدولة اليمنية ما كان لها أن تتهاوى لوال التدخل اإليراين لدعم الحوثيني؛ والدولة اللبنانية 

ما كان لها لتنكرس لوال التدخل السوري واإليراين يف ذلك البلد؛ والدولة السورية ما كان لها أن تضمحل لوال 

التدخل اإليراين والرويس والرتيك هناك. 

بكل بساطة نقول إن الحالة السيئة التي وصلت إليها منطقتنا العربية ولألسف الشديد هي نتاج تفكيك 

وإضعاف الدولة الوطنية والذي سمح لشعوب تلك الدول أن تعود إيل حال الطبيعة األوىل. الحل إذاً يف عودة 

قوة الدولة وضامن احتكارها هي فقط لوسائل القوة ومن دون منافس لها يف الداخل وتهديد لسيادتها من 

الخارج• 

حتليل إسرتاتيجي



تقدم القوات املس��لحة اإلماراتية منوذجاً للمؤسسات الوطنية الناجحة، التي استطاعت أن تعزز دورها ليس 

فقط يف دعم مس��رة التنمية الش��املة واملستدامة، وإمنا أيضاً يف نقل خرباتها ومنظومة القيم اإلنسانية التي 

تتحىل بها إىل باقي مؤسس��ات الدولة، ولهذا صارت بحق مدرس��ة الوطنية الصادقة ومصنع الرجال، الذين 

يضح��ون بالغ��ايل والتفيس من أج��ل رفعة هذا الوط��ن. ويف هذا العدد تس��لط " " الضوء عىل 

منظومة القيم واملبادىء االنس��انية الس��ائدة داخل القوات املسلحة وانعكاس��ات ذلك يف أدائها وتخطيطها 

العسكري والعمليايت.

إعداد: التحرير

القيم واملبادئ اإلنسانية جوهر الفكر والتخــــــطيط واألداء يف القوات املسلحة اإلماراتية
مؤشرات السعادة والرعاية ملنتسبيها تعكـس جتـذر البعـــــــــــــــــد االنساين
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القيم واملبادئ اإلنسانية جوهر الفكر والتخــــــطيط واألداء يف القوات املسلحة اإلماراتية
مؤشرات السعادة والرعاية ملنتسبيها تعكـس جتـذر البعـــــــــــــــــد االنساين

وكوادره��ا البرشية، مبكانة ب��ارزة ليس فقط عىل صعيد 

التدري��ب والتأهيل العس��كري، ولكن أيض��اً من حيث 

مقدرتها الفائق��ة عىل تكريس مفاهيم ال��والء واالنتامء 

للوطن، وتعزيز قيم إنس��انية ايجابية لدى عنارصها مثل 

الصرب واالعتامد عىل الذات وتحمل املسؤولية والشجاعة، 

وتعميق التالحم بني أبناء الوطن.

إن االنخراط يف صفوف القوات املس��لحة ينطوي عىل 

س��امت فريدة تنبع من قيم اإلمارات اإلنسانية وتجربتها 

التنموية الفريدة، إذ يحظ��ى العنرص البرشي يف القوات 

املس��لحة باهتامم اس��تثنايئ من جانب القيادة الرشيدة، 

التي توجه دوماً بالعمل عىل رفع مستوى الكادر البرشي، 

مادي��اً وتعليمياً وتقنياً واجتامعي��اً، بحيث بات االنضامم 

إىل القوات املس��لحة مدخالً حيوياً ملس��تقبل أفضل لكل 

م��ن يلتحق بها، فلم تعد خط��ط التدريب مرادفة فقط 

للتأهيل العس��كري وإجادة التعاطي مع أحدث األسلحة 

واملع��دات يف العامل، بل بات يعن��ي كذلك ضامن التطور 

الثقايف والفكري واملهني، من خالل املش��اركة يف عمليات 

حف��ظ الس��الم واإلغاثة اإلنس��انية بالخارج، ما يس��تلزم 

بدوره إع��داد األفراد إعداداً يتامىش م��ع كونهم ممثلني 

يحملون قيم اإلمارات وصورتها الحضارية يف تعاملهم مع 

الشعوب األخرى. 

يف الوقت ذاته، فإن منظومة القيم اإلنسانية والوطنية 

التي تغرس��ها القوات املسلحة يف صفوف املنتسبني إليها 

تلعب دوراً فاعالً يف بناء شخصية املنتسبني إليها، ما يصب 

بالنهاية يف مصلحة متاس��ك املجتمع واستقراره ، فلم تعد 

مهام القوات املسلحة الحديثة تقترص عىل التدريب عىل 

الس��الح واملهام القتالية، بل إن تط��ور مهامها يف العرص 

الحدي��ث ق��د جعل منها مؤسس��ات تربوي��ة وتعليمية 

متكاملة، إذ إن القوات املس��لحة باتت تسهم بدور بارز 

يف عملي��ات مدنية حضارية مثل حفظ الس��الم واإلغاثة 

وتقديم املساعدات اإلنسانية وغري ذلك من مهام، متتلك 

قواتنا املس��لحة رصيداً هائالً فيها. وبالتايل فإن االنخراط 

يف القوات املس��لحة يس��هم يف نقل الخ��ربات واملعارف 

والتجارب الرتاكمية التي أصبحت رصيداً إيجابياً ومخزوناً 

إنس��انياً لي��س هناك ش��ك يف أنه س��يقدم الدعم القوي 

لبقية قطاعات العمل الوطني، ومبا يصب يف صالح تنمية 

املجتمع وتطوره. 

كام ال يخف��ي عىل أحد طبيعة ال��دور الذي تقوم به 

القوات املس��لحة يف تنشئة الش��باب عىل القيم الوطنية 

اإليجابي��ة الداعمة لحركة املجتمع وتطوره، حيث تغرس 

الق��وات املس��لحة يف أفرادها مش��اعر الفخ��ر الوطني 

تجس��د القوات املس��لحة اإلماراتية، مب��ا تقوم به من 

أدوار يف الداخ��ل والخ��ارج، منظوم��ة القيم اإلنس��انية 

النبيل��ة لدولة اإلم��ارات العربية املتح��دة، حيث تقوم 

بواجبات إنس��انية عديدة خارج ح��دود الوطن، وتتعدد 

مس��ؤولياتها بني اإلغاثة وحفظ السالم واألمن يف املجتمع 

ال��دويل. ك��ام أن املهام التي تقوم بها يف الداخل ، س��واء 

يف الدف��اع ع��ن أمن الوط��ن واس��تقراره، أو يف الحفاظ 

عىل مكتسبات الش��عب اإلمارايت، االقتصادية والسياسية 

واالجتامعية، ميثل مصدر فخر واعتزاز لدى كل إمارايت. 

لقد اكتسبت القوات املسلحة اإلماراتية خربة كبرية يف 

مجال العمل اإلنس��اين واإلغايث عىل الصعيدين اإلقليمي 

وال��دويل، وأصبح رج��ال القوات املس��لحة األبطال خري 

سفراء لإلمارات، مبا يجس��دونه من حس إنساين رفيع يف 

مس��اعدة ضحايا األزمات والكوارث اإلنسانية يف العديد 

من دول العامل، حتى صارت قواتنا املسلحة عنواناً للنجدة 

و ب��ث روح األمل يف نفوس املحتاجني والفقراء يف جميع 

بقاع العامل، مجس��دة بذلك النهج اإلنس��اين النبيل لدولة 

اإلمارات يف التضامن مع جميع الدول التي تواجه أزمات 

أو تحديات إنسانية.

 أوالً: القوات املسلحة مدرسة القيم اإلنسانية والوطنية

تعرب القوات املس��لحة اإلماراتية ع��ن منظومة من القيم 

اإلنس��انية النبيل��ة، فهي من ناحية  تع��د مصنع الرجال 

ومدرسة االنتامء والتضحية والفداء بكل غال ونفيس من 

أجل الوطن، ولهذا تعد دعامة أساسية من دعائم الوحدة 

والتنمي��ة يف الدولة، ولهذا فثمة إج��امع عىل أن توحيد 

القوات املس��لحة كان اللّبنة التي أكملت البناء االتحادي 

لدولة اإلمارات، والشاهد عىل بعد نظر القادة املؤّسسني، 

وعىل رأس��هم املغفور له -بإذن الله تعاىل- الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهي��ان، الذي حرص، من��ذ بداية تجربة 

االتحاد، ع��ىل تحقيق هذا الهدف مب��ا ينطوي عليه من 

تعميق لفكرة الوحدة، وتكريس ملعاين الوطنيّة واالنتامء 

إىل األرض وال��والء للوط��ن والقيادة يف عق��ول املواطنني 

وقلوبهم.

 وقد لعبت القوات املس��لحة منذ تأسيس اتحاد دولة 

اإلمارات العربية املتحدة دوراً مش��هوداً يف ترسيخ الهوية 

الوطنية، وتعزيز الكيان االتحادي، فضالً عن دورها يف بناء 

قوة ردع تزود عن مكتس��بات الوط��ن وحامية مقدراته، 

ولهذا تحظ��ى القوات املس��لحة، بإمكانياته��ا وقدراتها 

بات اإلنضمام 
للقوات املسلحة 

مدخالً حيويًا 
ملستقبل أفضل 

لكل من يلتحق 
بها
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واالعتزاز بال��ذات والوطن والقيادة، مايحصنهم بالتبعية 

يف مواجه��ة مص��ادر الخطر التي تتهددهم وتس��تهدف 

هويته��م أو صحتهم أو تش��وش أفكاره��م وتوجهاتهم 

مب��ربرات واهية وش��عارات زائفة.  كام تجس��د القوات 

املس��لحة من خالل مشاركاتها الخارجية مبادئ اإلمارات 

يف مس��اندة الح��ق والع��دل والوقوف بجان��ب الدول 

الش��قيقة، ك��ام يف دورها يف حرب تحري��ر الكويت من 

الغ��زو العراقي، أو يف مس��اهمتها يف مواجه��ة محاولة 

إث��ارة االضطراب والف��وىض يف البحرين يف عام 2011 يف 

تجس��يد حي ملفهوم األمن الجامعي داخل دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، أو من خالل مشاركاتها يف 

عمليات حفظ السالم يف مناطق مختلفة من العامل، وهي 

املش��اركات التي حظيت بالتقدير واالحرتام عىل الساحة 

الدولية، س��واء للمستوى االحرتايف للقوات اإلماراتية فيها 

أو ما أظهرته هذه القوات من قيم أخالقية أصيلة قدمت 

من خاللها صورة مرشفة ليس فقط عن الشعب اإلمارايت 

وإمنا عن الشعب العريب بشكل عام.

يف الوق��ت ذاته، فإن امله��ام التي تقوم به��ا القوات 

املس��لحة يف الخارج تس��هم يف تنفيذ مب��ادئ وأهداف 

السياسة الخارجية اإلماراتية عىل املستوى الدويل ، والتي 

تنطلق من تعزيز الس��الم واالستقرار واألمن والعدل عىل 

الساحتني اإلقليمية والدولية، باعتبار أن ذلك هو الطريق 

لتكري��س الجهد ال��دويل لتحقي��ق التنمي��ة والرفاهية 

لشعوب العامل.

ثاني��اً: الس��عادة والعالق��ات االنس��انية داخ��ل القوات 

املسلحة 

القوات املسلحة، كباقي مؤسسات دولة اإلمارات، تتبني 

اس��رتاتيجية تعيل من قيم الس��عادة والتضامن اإلنساين، 

للمنتس��بني إليها، وميكن ألي متاب��ع أو مراقب أن يضع 

ي��ده عىل مؤرشات ومظاهر الس��عادة التي تنطق بحب 

منتسبي القوات املسلحة لوطنهم وانتامئهم العميق إليه 

ووالئهم املطلق لقيادتهم الرش��يدة، التي ال تألو جهداً يف 

توفري مقوم��ات الحياة الكرمية لهم. ولع��ل الدور الذي 

قام و يق��وم به أبطال قواتنا املس��لحة يف ميادين الحق 

والواج��ب يف العديد من الدول العربية الش��قيقة خالل 

األع��وام املاضية)الكويت- البحري��ن( وما يزالون كام يف 

اليمن اآلن، إمنا يعكس حرص هؤالء األبطال عىل أن يظل 

العلم اإلمارايت خفاقاً عالياً، وأن تظل دولة اإلمارات وفية 

ملبادئها تجاه األشقاء.

العوامل واملقومات

وال شك أن حالة الرضا والسعادة التي يشعر بها منتسبو 

الق��وات املس��لحة ، ترج��ع إىل مجموعة م��ن العوامل 

واملقومات ، لعل أبرزها يف هذا الشأن:

1 - االهت��ام االس��تثنايئ من جانب القيادة الرش��يدة 

بتطوي��ر القوات املس��لحة، حيث تبذل القي��ادة كل ما 

كانت قواتنا املس��لحة وال زالت تنشط يف ميادين العمل 

الوطني تض��ع الخطط وتنفذ الربام��ج للقيام بواجبها يف 

التنمية املس��تدامة للدولة يف أي وقت طلب منها ويف أي 

مكان عىل أرض الدولة وقد أسهم التفاعل مع املؤسسات 

املدني��ة املختلفة وتب��ادل الخربات معها كث��ريا يف توفري 

عوامل التنمية املس��تدامة يف كاف��ة املجاالت االقتصادية 

واالجتامعي��ة كام س��اهم يف اس��تثامر الك��وادر البرشية 

الوطنية مبا يتناسب مع مكانتها كمحور أسايس يف عملية 

التنمية وبناء الوط��ن وأمن املواطن إمياناً منا بأن حامية 

الوطن واملكتس��بات واإلنجازات التي تحققت عىل أرض 

اإلمارات مسؤولية جامعية ينهض بها كل مواطن يف مجال 

عمله تعبرياً عن أصالة االنتامء وتأكيداً ملعاين الوفاء".  كام 

عرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ويل 

عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، عن 

املعنى ذاته يف كلمته مبناس��بة الذكرى التاسعة والثالثني 

لتوحيد القوات املس��لحة ، حينام أشار سموه :"وانطالقا 

من إمياننا بأن القوة العس��كرية تعد عنرصا رئيس��يا من 

عنارص القوة الش��املة وأنها الدرع التي تحمي منجزاتنا 

ومكتسباتنا االقتصادية والسياسية واالجتامعية ومسريتنا 

التنموي��ة الرائدة؛ فإننا نس��عى إىل بناء قوات مس��لحة 

للمستقبل قادرة عىل مواجه�ة التح�ديات وردع أي جهة 

تح�اول املساس بأمن دولتنا وشعبها". 

3 -  حال��ة التواص��ل والتفاع��ل بني املجتم��ع والقوات 

املسلحة ونقل تقاليد االلتزام والنظام والجدية التي متيز 

العمل العس��كري إىل املجاالت املدنية، ولعل هذا يظهر 

جلي��اً يف اعت��زاز أبناء الوطن جميعاً بالقوات املس��لحة ، 

وتس��ابق الش��باب اإلمارايت ع��ىل االنخ��راط يف الخدمة 

الوطني��ة واالحتياطية ، تقديراً ملس��ؤوليته يف الدفاع عن 

وطن��ه، يك يظ��ل علم اإلم��ارات خفاقاً عالي��اً يف ميادين 

الحق والواجب. ولعل مبادرة "يوم الشهيد"، التي أطلقها 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة،  القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله" يف 

القوات املسلحة 
تتبنا إسرتاتيجية 

تعلي من قيم 
السعادة والتضامن 
اإلنساين للمنتسبني 

إليها

لديها من جه��د من أجل إعداد عن��ارص برشية مؤهلة 

لتحم��ل مس��ؤولياتها بكفاءة واقت��دار وذلك من خالل 

توفري أفضل برامج التدريب العسكري وأحدثها للقوات 

املس��لحة ودعم الكليات واملعاهد العسكرية وتزويدها 

باإلمكان��ات والعلوم العس��كرية كافة التي تس��مح بأن 

يتلق��ى الطالب العس��كري مختلف العلوم العس��كرية 

الرضورية التي تؤهله ألن يكون قادرا عىل اس��تيعاب ما 

يوكل إليه مستقبال من مهام. 

2  -  التقدي��ر واالعتزاز بالدور ال��ذي تقوم به القوات 

املس��لحة، س��واء من جانب القيادة الرشيدة أو الشعب 

اإلمارايت ، إذ تنظر القيادة الرشيدة ، وعىل رأسها صاحب 

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

القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله"، باعتزاز كبري 

إىل القوات املس��لحة، وما تقوم ب��ه من أدوار حيوية يف 

الداخل والخارج،  وقد عرب صاحب السمو رئيس الدولة، 

حفظه الله، يف كلمته مبناسبة الذكرى السادسة والثالثني 

لتوحيد القوات املسلحة، عن تقديره لهذا الدور بقوله،:" 
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شهر أغسطس 2015، تجسد بجالء حالة التفاعل الفريدة 

ب��ني القيادة والق��وات املس��لحة والش��عب بوجه عام، 

فقد قام ش��يوخ اإلمارات بزيارة أهايل الش��هداء، وزيارة 

الجرحى يف املستش��فيات، ومل تكن  املبادرات املجتمعية 

العفوي��ة مثل اإلقبال الهائل من املواطنني واملقيمني عىل 

التربع بالدم للمصابني والجرحى إال انعكاسا لروح األرسة 

الواحدة يف مجتمع اإلمارات.  

ثالثاً: الدور االنس��اين يف رعاية املنتس��بني وارس الشهداء 

ومصايب العمليات

تقدر قيادتنا الرشيدة، وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ 

خليفة ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة ، حفظه الله، تضحيات شهداء الوطن 

األبرار من القوات املس��لحة، وتضعهم يف أنصع صفحات 

تاريخه��ا، وتحتضن أرسهم وذويهم وتق��ف إىل جانبهم 

كأرسة واح��دة، ألنه��ا تعترب ه��ؤالء من��اذج ناصعة لقيم 

التضحي��ة والف��داء واالنتامء، ينبغ��ي تخليدها يف ذاكرة 

الوط��ن. وقد جاء األمر الس��امي الذي أص��دره صاحب 

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

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة ، حفظه الله،  يف ش��هر 

أغس��طس 2015 بأن يكون الثالث��ون من نوفمرب من كل 

عام يوماً للش��هيد، واعتبار هذه املناس��بة الوطنية عطلة 

رسمية عىل مس��توى الدولة، ليمثل رمزاً ومناسبة وطنية 

تكرمي��اً لش��هداء الوطن، وإع��الًء لقيم الوف��اء والعطاء 

رة يف املجتمع اإلمارايت. وقد أكد صاحب الس��مو  املتج��ذِّ

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

الله – يف نوفمرب 2015 أن ذكرى يوم الشهيد هي مناسبة 

لالحتفال بالعطاء والبذل يف سبيل املحافظة عىل مقدرات 

الوطن وأرضه. وقال س��موه - يف كلمة له مبناس��بة " يوم 

الشهيد الذي يوافق 30 من شهر نوفمرب - إن يوم الشهيد 

حافز لالنخراط يف الخدمة الوطنية للمحافظة عىل كرامة 

الوط��ن وعزته وكيفي��ة مواجهة األح��داث والتعامل مع 

األزمات. وأضاف سموه :"سيظل الثالثون من نوفمرب من 

كل عام نرباس��ا هاديا لتضحيات أبنائنا ..ويجعلنا نحفظ 

حق أرس الشهداء وذويهم يف الرعاية واالهتامم وتلبية كل 

ما يحتاجونه من تعليم وصحة ورعاية يف مس��كن عرصي 

تراعى فيه أس��باب الحداثة ومعطي��ات العرص مؤكدين 

أنهم س��يبقون جزءا غاليا من أهلنا وسيبقى توفري الحياة 

الكرمي��ة لهم مطلب��ا عزيزا من مطالب حكومتنا..أس��وة 

بالجميع". 

وأكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة أن 

ذكرى يوم الشهيد هي مناسبة مجيدة من أيامنا الوطنية 

نحتفي بتضحيات شهدائنا األبرار . وأكد سموه يف كلمته 

مبناس��بة يوم الشهيد، عىل "أن أبناء اإلمارات ويف وقفتهم 

الخال��دة أكدوا قوة املجتمع اإلمارايت ومتاس��كه ووحدته 

وتضامن أبنائه واس��تعدادهم الدائ��م لتلبية نداء الوطن 

والقي��ادة دون ت��ردد وأظهرت الص��ورة الحقيقة ملعدن 

والع��امل. فلقد كت��ب هؤالء الش��هداء بدمائه��م الزكية 

تاريخا مرشفا لوطنهم يفخر به أبناؤنا وأحفادنا واألجيال 

القادمة ويس��تمدون من��ه الع��زم واإلرادة عىل مواصلة 

الطري��ق لجعل دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مكانها 

الذي تستحقه بني األمم".

مواقف ومبادرات إستثنائية
تقدي��ر القيادة الرش��يدة لتضحيات ش��هداء القوات 

املسلحة األبرار، ترجم يف العديد من املواقف واملبادرات 

اإلنسانية، لعل أبرزها:

1 - حرصت القيادة الرش��يدة عىل القيام بزيارات اىل كل 

مجالس العزاء يف ش��هداء اإلمارات يف كل امارات الدولة، 

وهو ما ترك اثرا ايجابيا كبريا لدى ذوي الشهداء واقاربهم 

واش��عرهم بانه��م ليس��وا وحده��م وان وطنه��م يقدر 

تضحيات ابنائهم وال ينس��اها، ودفعه��م اىل التعبري عن 

الفخر باستشهاد ابنائهم، بل ان بعضهم ابدى استعداده 

لتقديم ابناءه االخرين فداءا للوطن الغايل.  وال ش��ك يف  

أن إرصار قيادتنا الرشيدة عىل الذهاب اىل بيت كل شهيد 

يف اماراتن��ا الحبيبة، دون اس��تثناء، عك��س معنى البيت 

اإلمارايت الواحد، والبيت اإلمارايت املتوحد، الذي يتش��ارك 

ابنائ��ه االح��زان واالفراح، ويس��تعيص ع��ىل اي محاولة 

لالخرتاق او التهديد من اي جهة او تحت اي شعار.

2 -  إنش��اء مكت��ب يف دي��وان ويل عه��د أبوظبي يعنى 

بش��ؤون أرس ش��هداء الوطن: حيث أمر صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة، بإنشاء مكتب يف ديوان 

ويل عه��د أبوظب��ي يعنى بش��ؤون أرس ش��هداء الوطن. 

تبذل القيادة كل ما 
لديها من جهٍد من 

أجل إعداد عناصر 
بشرية مؤهلة 

لتحمل املسؤولية 
بكفاءة وإقتدار

اإلمارات األصيل وصورة األرسة الواحدة املتامسكة يلتف 

ش��عبها حول قيادت��ه يف أحلك الظ��روف واألوقات كافة 

وه��ذا كان وال يزال مح��ط إعجاب العامل كل��ه وتقديره 

ودليال عىل قوة التأس��يس ومتانة البنيان لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة واس��تعصائها عىل أي محاولة للنيل منها 

أو املس��اس بنسيجها الوطني أو تهديده". وأضاف سموه 

:" ستظل أرواح شهدائنا البواسل قناديل مضيئة يف تاريخ 

الوطن تؤكد أن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ال ترتدد 

أبدا يف الوفاء مبس��ؤولياتها القومية واألخالقية واإلنسانية 

وأنه��ا دامئا إىل جانب الش��عوب املنكوب��ة املدافعة عن 

حقها يف األمن والتنمية وأنها عنرص اس��تقرار يف منطقتها 
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ويخت��ص املكت��ب مبتابع��ة احتياج��ات أرس الش��هداء، 

وبالتنس��يق م��ع الجهات الرس��مية األخ��رى يف الدولة، 

وتقديم الدعم الالزم ألرسة وأبناء الش��هيد، وتأمني كافة 

أوجه الرعاية واالهتامم لهم. ويجس��د هذا النهج معاين 

التالحم بني شعب اإلمارات وقيادته ليظل العرفان بدور 

أرس الش��هداء عنوان وفاء، وواجباً وطنياً تقديراً لدورهم 

وما قدموه من عطاء وبذل، ولتمكني أبناء الوطن وأجيال 

الغد من مواصلة مس��رية العطاء واملحبة والخري وترسيخ 

قيم التكاتف والرتابط والتعاضد التي يتس��م بها مجتمع 

دولة اإلمارات منذ القدم.

3 -  االهتامم بالجرحى واملصابني: يف الوقت الذي اهتمت 

فيه قيادتنا الرشيدة بارس الشهداء االبطال وحرصت عىل 

تكريم ارواحهم، فانها منحت الجرحى واملصابني اهتامما 

كبريا تقدي��را لتضحياتهم وبطوالته��م يف ميادين القتال، 

فقد قام صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

بزيارتهم يف املستش��فيات التي يتلقون فيها العالج واكد 

أن "اإلم��ارات بخري طامل��ا فيها أمثال أبطالنا الش��جعان 

الذين يضح��ون بالغايل والرخيص" من اجل بلدهم. وقد 

أك��د أرس وذوو الش��هداء إن توجيهات صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان الخاصة برعاية املصابني 

والجرحي ليس��ت غريبة عىل سموه وعىل دولتنا العزيزة 

التي تقدر عطاء وتضحيات الش��هداء، وإن هذه املبادرة 

تعك��س اهتامم القيادة بأبناء وأرس الش��هداء، وتعرب عن 

مؤازرتهم ومس��اندتهم والوقوف بجانبه��م وتقديم كل 

وسائل الدعم لهم يف كل املجاالت.  

4 -  صندوق خليفة يطلق "عونك" لدعم أرس الش��هداء: 

أعل��ن "صندوق خليف��ة لتطوير املش��اريع" عن إطالق 

برنامج عونك وهو برنامج متوييل شامل موجه لدعم أرس 

املجتمع وتوفري كل الس��بل ألبن��اء الوطن ملواصلة الرقي 

واالرتقاء ومفاخرة األمم باملجد والعز والبهاء الذي تنعم 

به الدول��ة، مؤكداً أن الربنامج وم��ا يحمله من امتيازات 

وتسهيالت اس��تثنائية يؤكد أن أرس الش��هداء يف مقدمة 

تلك الرشائح وعىل رأس أولويات قيادتنا الرش��يدة. واشار 

الصندوق اىل أن الخدمات التي يقدمها لذوي الش��هداء 

تتمثل يف االيت:

 - اعفاء املستفيدين من هذا الربنامج من املساهمة بأي 

دفع��ات مالية كباقي الربامج املعتم��دة واملعمول بها يف 

صندوق خليفة حيث يش��رتط صن��دوق خليفة لتطوير 

املش��اريع عىل املتقدمني لطلب التمويل املساهمة بنحو 

%10 من قيمة القرض كحد أدىن فيام قد ترتفع النس��بة 

أكرث من ذلك حسب طبيعة املرشوع.

- تقديم تس��هيالت إضافية تتمثل يف فرتة سامح قبل بدء 

الس��داد تصل إىل ثالث س��نوات فضالً عن اعتامد جدول 

زمني مرن للدفعات يصل إىل س��بع س��نوات بعد انتهاء 

فرتة السامح ما يرفع مدة القرض الكلية إىل عرش سنوات. 

هذا يف حني أن صندوق خليفة ال مينح املش��اريع املمولة 

ضم��ن برامجه التمويلي��ة األخرى فرتة س��امح أكرث من 

سنتني فيام ال تتعدى فرتة السداد الخمس سنوات فقط.

- إعفاء املس��تفيدين من برنامج عونك من كافة الرسوم 

البنك��ة والتأمينية حيث س��يتحمل الصندوق كافة هذه 

املصاري��ف، باإلضاف��ة إىل إعفائهم من رس��وم الدورات 

التدريبية واالرش��ادية واالستش��ارية التي تشمل دورات 

تدريبية متخصصة يف مجال الحسابات وإعداد امليزانيات 

وإدارة املوارد وغريها.

- كذل��ك فان صندوق خليفة لتطوير املش��اريع س��يظل 

إىل جانب أعضاء برنامج عون��ك منذ بدء التمويل مروراً 

مبرحلة التأس��يس وص��والً إىل إطالق املرشوع وتش��غيله 

وض��امن نجاح��ه وتط��وره حي��ث س��يقدم حزم��ة من 

اإلعفاءات والتس��هيالت يف كل مرحلة من هذه املراحل، 

مث��ل اإلعفاءات من بعض الرس��وم الحكومية وتس��هيل 

املشاركة يف املعارض داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وخارجه��ا، ومن��ح املرشوع بع��ض املزاي��ا التفضيلية يف 

مناقصات وعطاءات بعض الجهات الحكومية والرشكات 

الوطنية وغريها .

5 -  وزارة الرتبية تستحدث لجنة للدعم التعليمي ألبناء 

الشهداء: اس��تحدثت وزارة الرتبية والتعليم لجنة الدعم 

التعليمي ألبناء الشهداء، وهي لجنة مستقلة تتبع مكتب 

الوزير مبارشة وتعني بتوفري الرعاية التعليمية والنفسية 

واالجتامعية الفائقة ألبناء ش��هداء الدولة البواسل الذين 

قدم��وا أرواحهم الطاه��رة فداء للحق والع��دل وتعزيزا 

ألمنن��ا الوطني والخليجي واس��تقراره. وأكد وزير الرتبية 

والتعليم حس��ني ب��ن إبراهيم الح��امدي، أن الوزارة لن 

تدخرا وس��عا يف توفري فرص التعليم عالية الجودة ألبناء 

الشهداء، كام أنها لن تتواىن يف رعايتهم ومتابعتهم دراسيا 

واجتامعيا وتوفري البيئة الدراس��ية الجاذبة التي تحفزهم 

ع��ىل النجاح والتفوق لكونهم أبناء بواس��ل وأبطاال ونبتا 

الش��هداء املواطنني ومتكينهم من إيجاد روافد مستدامة 

للدخل وتحقيق الرف��اه االجتامعي وذلك يف إطار حرص 

واهتامم القيادة الرش��يدة بأرس الشهداء وذويهم وتأمني 

كافة س��بل العيش الكريم لهم. وق��ال الصندوق إن هذا 

الربنام��ج يأيت يف إطار رد جزء م��ن الجميل والوفاء لتلك 

الكوكبة التي ضحت بأرواحه��ا من أجل الوطن ويهدف 

إىل متكني أبناء وأرس الش��هداء املواطن��ني وتوفري مصادر 

دخل مس��تدامة تضمن لهم الرف��اه االجتامعي من جهة 

ومتكنهم من املس��اهمة يف عملية التنمية التي تشهدها 

دولة اإلمارات العربية املتحدة تحت ظل قيادتنا الرشيدة 

م��ن جهة أخ��رى. وأض��اف إن برنامج »عونك« يجس��د 

حرص صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

عىل تقديم كافة أش��كال الرعاي��ة واالهتامم لكل رشائح 

كتب شهداؤنا األبرار 
بدمائهم الزكية 

تاريخًا مشرفًا 
لوطنهم يفخر به 

األبناء واألحفاد 
واألجيال القادمة
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أصي��ال لدول��ة عريقة قوي��ة. واش��ار اىل أن لجنة الدعم 

التعليمي ألبناء الشهداء هي مجرد مبادرة ملحاولة الوفاء 

من جانب الوزارة ألبناء الش��هداء موضحا أن اللجنة التي 

يقوم عليها نخبة من املس��ؤولني والرتبويني واملرش��دين 

األكادميي��ني والرعاية االجتامعية والنفس��ية تتوىل بداية 

تحدي��د جمي��ع االحتياج��ات التعليمية ألبناء الش��هداء 

وتوفري كل السبل التي متكنهم من التفوق والتميز ليصلوا 

بعلمهم ومعارفهم وقيمهم الرفيعة إىل املكانة املجتمعية 

املرموقة التي كان يتطلع إليها شهداؤنا.

رابعاً: الدور اإلنساين للقوات املسلحة اإلماراتية يف الخارج

تجسد مش��اركة القوات املس��لحة اإلماراتية يف عمليات 

حفظ الس��الم الدولية أس��س ومبادئ السياسة الخارجية 

الت��ي تتبناها الدولة، ورؤيتها الش��املة للعمل اإلنس��اين 

باعتب��اره رضورة ملح��ة ملواجه��ة مختل��ف التحديات 

اإلنس��انية يف مناطث األزمات والرصاعات، وتتمثل هذه 

املبادئ واألسس يف األبعاد التالية:  

1 - تعزيز السالم واالستقرار واألمن والعدل عىل الساحتني 

اإلقليمية والدولية، باعتبار أن ذلك هو الطريق لتكريس 

الجهد الدويل لتحقيق التنمية والرفاهية لش��عوب العامل 

. وقد أش��ار إىل ذلك بوض��وح املغفور له بإذن الله تعاىل 

الش��يخ زاي��د بن س��لطان آل نهيان رحمه الل��ه بقوله " 

ارتك��زت سياس��تنا ومواقفنا عىل مب��ادئ الحق والعدل 

والس��الم منطلقني من إمياننا بأن السالم هو حاجة ملحة 

للبرشية جمعاء" . وهو ما عرب عنه أيضاً صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بقوله "إن 

سياستنا الخارجية ترتكز عىل قواعد ثابتة ومبادئ وأسس 

واضحة أساس��ها.... الوق��وف إىل جانب الح��ق والعدل 

واملشاركة يف تحقيق األمن والس��لم الدوليني" . وترجمة 

لهذه القناعات ف��إن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ال 

تأل��و جهداً يف العمل عىل حفظ األمن والس��لم الدوليني، 

فال ش��ك أن كثرياً من الرصاعات اإلقليمية والدولية التي 

ظهرت خالل العقدين املاضيني كانت متثل تهديداً واضحاً 

لألمن واالس��تقرار اإلقليمي والدويل، كام حدث يف أزمات 

الصومال والبوس��نة والهرس��ك ، ومن ثم ارتأت اإلمارات 

رضورة املس��اهمة يف ح��ل هذه األزمات، وج��اء قرارها 

باملش��اركة يف قوات حفظ الس��الم يف العديد من مناطق 

األزمات والرصاعات.

2 - إن املش��اركات اإلماراتي��ة يف قوات حفظ الس��الم ال 

ميك��ن فصلها ع��ن الثوابت واملب��ادئ األصيلة لسياس��ة 

اإلمارات الخارجية التي أرس��اها القائد املؤسس املغفور 

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

الل��ه ثراه" والتي تقوم عىل تس��وية املنازعات، اإلقليمية 

أو الدولي��ة، بالط��رق الس��لمية بعي��دا ع��ن الرصاعات 

العس��كرية، ونب��ذ ورفض الع��دوان أيا كان��ت صوره أو 

أش��كاله . وقد سار عىل هذا النهج صاحب السمو الشيخ 

خليف�ة ب��ن زاي�د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة "حفظه الله" حي��ث كانت توجيهات 

س��موه الحافز والدافع ألبناء اإلمارات 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 . وهذا ما أكده أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة، بقوله " أن رسالة اإلمارات الدامئة إىل 

العامل تنطلق من دورها يف املساهمة الفاعلة مع املجتمع 

ال��دويل يف كل م��ا من ش��أنه تحقيق األمن واالس��تقرار 

والتنمية، ومب��ا يعزز قيم الس��الم والتعايش والعدالة يف 

مناطق العامل املختلفة". ومتثل القوات املسلحة اإلماراتية 

عنرص اس��تقرار إقليم��ي ودويل بوقوفها إىل جانب الحق 

والع��دل مبس��اهمتها الفاعلة يف جهود حفظ الس��الم يف 

مناط��ق مختلفة من الع��امل، فالواقع يش��ري إىل أن دولة 

اإلمارات من خالل تدعيمها جيشها وتوفري فرص التعاون 

التدريب��ي بين��ه وبني الجي��وش املتطورة عىل املس��توى 

العاملي إمنا توجه رس��الة س��الم إىل الع��امل الخارجي، ألن 

القوة تضمن االس��تقرار ومتنع العدوان، خاصة إذا كانت 

دفاعية ومحكومة مببادئ سياس��ية راس��خة ومس��تقرة 

تدعو إىل تعزيز الس��الم العاملي، والعمل من أجله، وحل 

املشكالت والنزاعات بالطرق الس��لمية، ورفض الحروب 

والرصاعات املسلحة ألنها تستنزف جهد األمم والشعوب، 

وال تزيد املشكالت والنزاعات إال صعوبة وتعقيداً، وهذا 

ما يحكم رؤية اإلمارات ودور قواتها املس��لحة وما يوجه 

سياستها بشأن تطوير هذه القوات وتحديثها.

3 -  أن املش��اركة يف قوات حفظ الس��الم ال تنفصل عن 

دور اإلمارات اإلنس��اين عىل الصعي��د العاملي، هذا الدور 

الذي مل يعد يقترص فقط عىل تقديم املساعدات اإلغاثية 

والخريي��ة وإمن��ا بات يش��مل كذل��ك التدخ��ل الحتواء 

الرصاع��ات املذهبي��ة والعرقية التي متث��ل تهديداً لالمن 

والس��الم العاملي. وله��ذا فإن اإلمارات ت��درك وبقوة أن 

عمليات حفظ الس��الم تعد باألس��اس أح��د أبرز أدوات 

حف��ظ األمن والس��لم الدولي��ني، ومل يكن ال��دور الذي 

اضطلعت به القوات املسلحة اإلماراتية يف عمليات حفظ 

السالم سوى ترجمة لهذه القناعة . 

4 -   ميكن النظر إىل مهمة قوات حفظ السالم اإلماراتية 

يف ساحات العمل املختلفة من واقع منظور قائم عىل أنها 

متثل رسالة خري للتواصل اإلنس��اين بني الشعوب، وجهداً 

مشكوراً لتوسيع مس��احات التفاهم والتواصل الحضاري 

وتكري��س مفاهي��م التس��امح ونبذ العن��ف، وذلك من 

منطلق إدراكها بأن مهمة الحفاظ عىل األمن واالس��تقرار 

الدولي��ني مهم��ة إنس��انية بالدرج��ة األوىل، وال تقترص 

ع��ىل العمل تحت راية األمم املتحدة، ولكنها مس��ؤولية 

منحت القيادة 
الرشيدة اجلرحى 

واملصابني 
إهتمامًا كبريًا 

تقديرًا لتضحياتهم 
وبطوالتهم

59 |  سبتمرب 2016 |  العدد 536  |



دولية ينبغي العمل عىل تحقيقها مبش��اركة جميع الدول 

الصديقة تحقيقاً ملبدأ -املس��اعدة ع��ىل إغاثة املحتاجني 

ورفع الظلم عىل الش��عوب املقهورة وحامية املدنيني من 

ويالت الحروب ورشورها.

عمليات حفظ السالم

وجاءت مشاركات القوات املسلحة اإلماراتية يف عمليات 

حفظ السالم ترجمة صادقة للعقيدة العسكرية اإلماراتية 

القامئ��ة عىل ص��ون الحق واح��رتام القان��ون والرشعية 

الدولي��ة، وااللت��زام الثابت باملبادئ والقوان��ني، وانطالقاً 

م��ن أن عمليات حفظ الس��الم تعد باألس��اس أحد أبرز 

أدوات حف��ظ األمن والس��لم الدولي��ني، ومل يكن الدور 

ال��ذي اضطلعت ب��ه قواتن��ا يف عمليات حفظ الس��الم 

منوذجاً لالنضباط القيمي واألخالقي والعسكري فقط، بل 

أيضاً قدم��ت هذه القوات الق��دوة والنموذج يف العمل 

اإلنس��اين من خالل أع��امل اإلغاثة واملس��اعدات الطبية 

واإلنسانية التي كانت أحد محاور عمل هذه القوات من 

أجل تخفي��ف املعاناة عن املدنيني، وإبراز وجه اإلمارات 

الحضاري واإلنس��اين املرشق، ويف هذا اإلطار ميكن النظر 

إىل مهمة قوات حفظ السالم اإلماراتية يف ساحات العمل 

املختلفة من واقع منظور قائم عىل أنها متثل رس��الة خري 

للتواصل اإلنس��اين بني الشعوب، وجهداً مشكوراً لتوسيع 

مساحات التفاهم والتواصل الحضاري وتكريس مفاهيم 

التسامح ونبذ العنف. 

وقد شاركت دولة اإلمارات ضمن قوات حفظ السالم 

الدولية تحت راية األم��م املتحدة يف عمليات عدة، لعل 

أبرزها:

1 -  ق��وات ال��ردع العربي��ة بلبن��ان: ش��اركت قوة من 

اإلم��ارات ضمن ق��وات ال��ردع العربي��ة يف الجمهورية 

اللبنانية مبوجب قرار مؤمتر القمة العريب االستثنايئ الذي 

عقد يف القاهرة، وتكونت القوة من خمس دفعات بدأت 

من تاري��خ 10/11/1976م وحتى نهاية مهمة القوة عام 

1979م، وش��كلت القوة املش��اركة يف هذه العملية، من 

رسيتي مش��اة ورسي��ة مدرعات ورسية إس��ناد وفصيلة 

هندس��ة مي��دان وفصيل��ة دفاع ج��وي وفصيلة إش��ارة 

ووحدات اإلس��ناد اإلداري ومستش��فى مي��داين. فحينام 

كان��ت لبنان عىل وش��ك الدخ��ول يف ح��رب أهلية عام 

1975، اعترب الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان أن هذه 

الحرب تفرق بني الع��رب، ويف يونيو من عام 1976، قال 

إن “هذا القتال ضد مصالح األمة العربية، ودعا الجامعة 

العربي��ة إىل إيج��اد حل له��ذه األزمة، ك��ام دعا جميع 

األطراف املتصارعة إىل وقف إراقة الدم العريب، وقال بأن 

جهوده��م يجب أن تنصب ع��ىل تحرير األرايض العربية 

الت��ي احتلتها إرسائيل. ويف عام 1976 ش��اركت اإلمارات 

بوحدة من قواتها ضمن قوات الردع العربية لدرء مخاطر 

تفج��ر حرب أهلية، ويف محاولة لحفظ الس��الم يف لبنان. 

وكانت ه��ذه أول مرة تش��ارك فيها وح��دات من دولة 

كتيب��ة م��ن قواتنا املس��لحة إىل الصومال للمش��اركة يف 

“عملي��ة إعادة األم��ل” ضمن نطاق األم��م املتحدة بناء 

ع��ىل ق��رار مجلس األمن ال��دويل رق��م )814( بتاريخ 4 

مايو 1993 تحت اس��م عملية األمم املتحدة بالص�ومال 

)UNOSOM(. فحين��ام انهارت الدولة يف الصومال عام 

1992 ودخل��ت الب��الد يف دوامة الح��رب األهلية، دعت 

دولة اإلمارات العربية املتح��دة القادة العرب إىل تحرك 

فوري وفاعل إلنقاذ الصومال ومساعدته عىل الخروج من 

محنته، وق��ال املغفور له، بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهي��ان “إنه ال يجوز لنا كأخوة وأش��قاء 

أن نظ��ل متفرجني ع��ىل ما نراه يف الصوم��ال من تدمري 

وس��فك للدم��اء”.  وعندما ق��رر مجلس األم��ن الدويل 

إرس��ال قوات إىل الصومال يف مجهود إغاثة تحت اس��م 

عملية إعادة األمل، وافق الش��يخ زايد ألس��باب إنسانية 

عىل مش��اركة دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة يف هذا 

اإلمارات العربية املتحدة يف نرش قوات عس��كرية خارج 

حدود البالد. وعادت القوات املسلحة اإلماراتية إىل لبنان 

عام 2001 لتخوض غامر تحد جديد متثل يف تطهري األرض 

يف الجنوب اللبناين من األلغام وتخفيف معاناة الس��كان، 

حيث سعت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل املساهمة 

يف تخفيف املعاناة عن الش��عب اللبناين من آثار األلغام 

الت��ي زرعها اإلرسائيليون يف جنوب لبنان باملس��اهمة يف 

مرشوع التضام��ن اإلمارايت لنزع األلغ��ام، حيث وقعت 

دول��ة اإلمارات والجمهورية اللبناني��ة يف 25 أكتوبر عام 

2001 يف ب��ريوت عىل االتفاقي��ة الخاصة بتنفيذ املرشوع 

بتكلف��ة قدرها 50 مليون دوالر أمري��يك، وقد تم إنجاز 

املرشوع بنجاح نتيجة التعاون املشرتك بني البلدين.

2 - عملي��ة إع��ادة األم��ل يف الصومال: ترجم��ة اللتزام 

اإلم��ارات مبد يد العون إلعادة بن��اء ما دمرته الرصاعات 

ومن أجل وحدة شعب الصومال واستقراره، تقرر إرسال 
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اإلماراتية معس��كراً إلي��واء آالف الالجئني الكوس��وفيني 

الذي��ن رشدته��م الحروب يف مخي��م “كوك��س” بألبانيا، 

كام ش��اركت يف عمليات حفظ الس��الم يف كوس��وفا، ويف 

ع��ام 1999 كانت دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة هي 

أول دول��ة غري عضو يف حل��ف األطليس تعرب عن تأييدها 

لقصف األهداف الرصبية بواسطة القوات الجوية التابعة 

لحل��ف الناتو، باإلضافة لذلك فإن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة هي الدولة املسلمة الوحيدة التي قامت بإرسال 

قوات لتنضم إىل القوات الدولية لحفظ السالم يف كوسوفا 

ضم��ن قوات ال���)KFOR( مبوافقة قيادة حلف ش��امل 

األطليس.  وكانت املشاركة اإلماراتية تتكون من مرحلتني 

س��بقتها مراحل تحضريي��ة خمس مراح��ل: "التخطيط، 

والتنسيق، واالستطالع، وإعداد الخطط، وتجميع الوسائل 

والقوات". والجدير بالذكر أن منطقة كوسوفا قسمت إىل 

خمس مناطق أمنية هي: منطقة القوات األمريكية التي 

ضمنها قوة صقر اإلم��ارات، ومنطقة القوات الربيطانية، 

ومنطقة القوات األملانية، ومنطقة القوات الفرنسية التي 

تقع ضمنها قوة مجموعة املعركة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

5 - عمليات اإلغاثة يف باكستان" : قامت القوات املسلحة 

اإلماراتي��ة، بدور متميز يف عمليات اإلغاثة الكربى مبد يد 

العون للش��عب الباكس��تاين، وذلك خالل زلزال باكستان 

ع��ام 2005، ويف ع��ام 2008 لعبت دوًرا فع��ااًل يف إغاثة 

املنكوب��ني يف اليمن نتيج��ة الظروف الطبيعي��ة العنيفة 

والكوارث والسيول التي رضبت املنطقة وتسببت بأرضار 

جسيمة للس��كان. وأقامت القوات املسلحة جرسا جويا 

بني األقاليم الباكس��تانية املترضرة جراء الفيضانات التي 

اجتاح��ت مناطق متعددة يف ش��امل غ��رب الجمهورية 

الباكس��تانية. وخصص��ت القوات املس��لحة ع��ددا من 

طائرات النق��ل الجوي والطائ��رات العمودية من نوع " 

شينوك " إلخالء سكان املناطق املنكوبة واملحارصين جراء 

القوات املسلحة 
مدرسة للقيم 

اإلنسانية 
والوطنية التي 

تتيح ملنتسبيها 
منظومة من 

القيم اإليجابية 
الفاعلة

الجهد بقوة عس��كرية صغرية. ويف السادس من ديسمرب 

1992 أمر الشيخ زايد بإرسال كتيبة من القوات املسلحة 

لدول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة لالنض��امم إىل القوة 

الدولية متعددة الجنس��يات، ووصلت الكتيبة اإلماراتية 

إىل الصوم��ال يف يناي��ر ع��ام 1993. ويف إبريل من العام 

نفسه أرسلت اإلمارات الدفعة الثانية من قواتها املسلحة 

للمش��اركة يف تعزيز القوة األوىل. وظل��ت هذه القوات 

يف الصوم��ال ملدة عام، وعندما ق��ررت الواليات املتحدة 

األمريكية واألطراف األخرى االنس��حاب م��ن الصومال، 

قام��ت دولة اإلمارات العربية املتحدة بالخطوة نفس��ها 

وأعلن��ت يف إبريل 1994 أنها قررت اس��تدعاء قواتها من 

الصومال بعد أن أدت واجباتها عىل أكمل وجه.

3 -  مش��اركة اإلم��ارات يف ق��وات حف��ظ الس��ام يف 

أفغانستان "إيساف": شاركت القوات املسلحة اإلماراتية 

ضمن قوات حفظ الس��الم يف أفغانستان “إيساف”، منذ 

بداي��ة العام 2003، وبل��غ عدد أفراد القوات املس��لحة 

اإلماراتية املش��اركة يف قوة إيساف أكرث من 1200 عنرص. 

ولعب��ت ه��ذه الق��وات دوراً حيوي��اً يف تأم��ني وإيصال 

املس��اعدات اإلنس��انية إىل الش��عب األفغاين، فضالً عن 

قيامها بدور م��واٍز يف خطط إعادة اإلعامر والحفاظ عىل 

األمن واالس��تقرار هناك . ومن خالل عملها يف أفغانستان 

س��عت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل توسيع نطاق 

الحامي��ة التي توفرها ملواطنيها يف مج��ال األمن القومي 

يف ه��ذا البلد إىل املواطنني األفغان عند الحاجة وتس��هم 

القوات املس��لحة اإلماراتية بش��كل مبارش يف نش��اطات 

التنمي��ة الثقافية للمجتم��ع وذلك مبش��اركة املنظامت 

اإلنسانية البارزة كالهالل األحمر. ومتثل املهارات اللغوية 

والوعي الثقايف الذي تتميز به القوات املسلحة اإلماراتية 

ميزتني مهمتني يف تنفيذ مبادرات التنمية الفعالة ملجتمع 

مسلم كاملجتمع األفغاين.

4 - مش��اركة اإلمارات يف قوات حفظ السام يف كوسوفا: 

عندما تفجر الرصاع بني البوس��نيني والرصب وقفت دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة بصورة واضح��ة إىل جانب 

البوس��نة، وأعربت للع��امل عن قلقها العمي��ق ملا يجري 

للمسلمني يف البوس��نة. ويف نهاية عام 1996 قامت دولة 

اإلمارات العربية املتحدة بإرس��ال بعض املعدات والعتاد 

العسكري إىل املسلمني يف البوسنة، ووفرت التدريب عىل 

هذه املعدات العس��كرية عىل أرضها لجنود من القوات 

املس��لحة البوس��نية بهدف مس��اعدتهم عىل الدفاع عن 

أنفس��هم ضد رصب البوسنة.  كام أس��همت اإلمارات يف 

العديد من املرشوعات اإلنس��انية بهدف املساعدة عىل 

إع��ادة اإلعامر يف البوس��نة، وأعطت األولوية ملس��اعدة 

الط��الب وفتح امل��دارس وإعادة بناء املس��اجد. ويف أول 

مبادرة لها يف أوروبا عام 1999 أقامت القوات املس��لحة 
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الفيضان��ات وإيصالهم إيل مناطق اإلي��واء التي حددتها 

الحكوم��ة الباكس��تانية إضافة إيل إيص��ال كميات كبرية 

من املس��اعدات واملواد الغذائية ومستلزمات اإلغاثة إيل 

عدد من األقالي��م املتأثرة والتي انقطعت عنها إمدادات 

املاء والغذاء. كام كثفت القوات املس��لحة جهود اإلغاثة 

اإلنس��انية عيل الس��احة الباكس��تانية يف إقليم البنجاب 

للحد م��ن تفاقم معاناة منك��ويب الفيضان��ات وانطالقاً 

من تضام��ن دولة اإلمارات قيادة وش��عباً مع الش��عب 

الباكستاين وللتخفيف من معاناة آالف األرس املتأثرة من 

الفيضانات وتحس��ني ظروفهم اإلنس��انية وذلك لفداحة 

الخس��ائر التي خلفتها الكارث��ة التي أودت بحياة اآلالف 

ودم��رت العدي��د من الط��رق والقري.  وتعت��رب القوات 

املسلحة لدولة اإلمارات من أوائل الجهات التي تجاوبت 

مع كارثة فيضانات باكس��تان وتحركت بالرسعة املطلوبة 

ملس��اعدة املترضرين والوقوف إيل جانبهم ومس��اندتهم 

عيل تجاوز ظروفهم الراهنة . 

6  -  مس��اعدة الش��عب اليمني، ضم��ن عملية "إعادة 

األمل": شاركت القوات املسلحة لدولة اإلمارات بفاعلية 

يف عمليت��ي "عاصفة الحزم" و"إع��ادة األمل " يف اليمن، 

فكان للقوات املسلحة اإلماراتية املوجودة يف اليمن دور 

أش��اد به الجميع يف تحرير مأرب، كام كان لها دورها يف 

املس��اهمة يف تحرير بقية املناطق التي تم طرد ميليشيا 

الح��ويث ��� صال��ح منها. ورك��زت اإلمارات بع��د تحرير 

مدين��ة عدن عىل إم��داد املدينة واملناط��ق املجاورة لها 

بكل االحتياجات العاجل��ة لليمنيني، فقد أصبحت عدن 

محطة لتوزيع املس��اعدات اإلنس��انية للش��عب اليمني 

من��ذ اس��تعادتها من قب��ل املقاومة الجنوبي��ة والجيش 

الوطني، كام أسهمت القوات املسلحة يف توفري الخدمات 

األساس��ية للمدن املت��رضرة بهدف ع��ودة النازحني إىل 

ديارهم وحصولهم عىل الخدمات األساس��ية من كهرباء 

وم��اء وصح��ة وتعليم، ك��ام قامت بال��دور الرئييس يف 

إعادة تأهيل مطار عدن الدويل ليعود الستقبال طائرات 

اإلغاثة والطائرات املدنية، كام واصلت القوات املسلحة 

جهودها اإلنس��انية لتخفيف معاناة الشعب اليمني يف 

املناطق املترضرة.  

خامتة

أثبت��ت الق��وات املس��لحة اإلماراتية من خ��الل دورها 

يف الداخ��ل أنه��ا مدرس��ة القي��م اإلنس��انية والوطنية 

الرائدة التي تتيح ملنتس��بيها واملنضم��ني إليها من أبناء 

الوطن ألداء الخدمة الوطني��ة واالحتياطية منظومة من 

القي��م اإليجابية الفاعلة، التي تس��هم ليس فقط يف بناء 

ش��خصيتهم وصقلها مبجموعة من امله��ارات والخربات، 

وإمنا أيضاً ترس��يخ التالحم والتامسك املجتمعي ، وهو ما 

يظهر جلياً يف اعتزاز الش��عب اإلم��ارايت بالبطوالت التي 

حققها رجال القوات املس��لحة األب��رار يف ميادين الحق 

والواجب، إعالء لقيم اإلمارات ومبادئها يف مساندة الحق 

ودعم أسس األمن واالستقرار يف املنطقة.

يف الوقت ذاته، فإن مشاركة القوات املسلحة يف مهام 

حف��ظ الس��الم يف الخارج أت��اح لها الكثري م��ن الخربات 

املهني��ة وامله��ارات امليداني��ة، ومن أبرز املكاس��ب عىل 

هذا الصعيد كس��ب مهارات مستحدثة يف العمل امليداين 

الخاص مبواجهة ح��االت الطوارئ والك��وارث الطبيعية، 

مثل حاالت الزالزل والفيضان��ات، والعمل ضمن ظروف 

مناخية مختلفة، مبا يكسب أفراد هذه القوات مزيداً من 

الخربات يف التعامل مع هذه الظروف امليدانية واملناخية، 

كام تكتس��ب مهارات التواصل وتسهم بفاعلية يف عملية 

تالق��ي األفكار وتبادل الخربات مع عنارص أجنبية س��واء 

يف املناط��ق املنكوبة أو تلك الت��ي تنتمي إىل قوات دول 

أخرى مش��اركة يف عمليات اإلغاثة وحفظ السالم، والشك 

أن خربات مثل اإلغاثة اإلنسانية والطبية باتت متثل قيمة 

مضاف��ة جديدة لألداء يف الجي��وش الحديثة، خصوصاً أن 

تعقيدات الحياة املدني��ة الحديثة تفرض يف أحيان كثرية 

االس��تعانة بالقوات املسلحة يف مواجهة األزمات وحاالت 

الطوارئ لالس��تفادة من حسن تدريب وتنظيم ونظامية 

القي��ادة لدى ه��ذه الق��وات يف التحكم وحس��ن إدارة 

األزمات خالل هذه الظروف.

اإلنخراط يف القوات 
املسلحة ينطوي 
على سمات فريدة 

تنبع من قيم 
اإلمارات اإلنسانية 

وجتربتها التنموية 
الفريدة
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رؤى اسرتاتيجية
"قضايا اسرتاتيجية: اجلغرافية والقوة"

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية

كثراً ما يتحدث الخرباء االسرتاتيجيون عن الجغرافيا السياسية املعقدة، غر أن عدداً كبراً منهم يتجاهلون واحدة 
من أوضح - ولكنها أهم - األس��س للقوة الدولية، تلك هي املوقع الجغرايف. فاالس��رتاتيجية تتعلق بالقوة، والقوة لها 
ارتب��اط مبارش مبوق��ع كل دولة عىل الكرة األرضية. قد يعني هذا حرفياً أن بعض ال��دول ميكن أن تصبح غنية بتأثر 
موقعها، بينا تعاين دول أخرى الفقر للس��بب نفس��ه. ويأيت األمن الفعال يف عرصنا املعولَم من مصادر عديدة، ولكن 

أحد عوامل القوة الكربة لدولة اإلمارات يتمثل يف موقعها الجيوسرتاتيجي.
من��ذ أكرث من ق��رن، وتحديداً يف عام 1904، قدم الس��ر هالف��ورد ماكيندر نظرية جديدة ح��ول مزايا التموضع 
املركزي عىل س��طح األرض. وقد أثرت أفكاره األساس��ية يف املفكرين حول العامل عىل مدى الس��نني املاضية، وصاغت 
ش��كل سياسات العديد من الدول، حتى إن البعض أطلق عليه لقب "أبو الجغرافيا السياسية الحديثة". كان ماكيندر 
يعتق��د أن املنطقة التي توصف ب� "هارتاند" )املنطقة الحيوية(، ومتتد من نهر الفولغا إىل نهر اليانغتىس ومن جبال 
الهيااليا إىل منطقة القطب الش��ايل، ش��كلت النقطة املحورية للس��يطرة عىل املوارد االس��رتاتيجية يف العامل. وقد 
ساعدت "نظريته عن املنطقة الحيوية" العديد من االسرتاتيجيني عىل فهم األهمية الجوهرية للجغرافيا، وتأثر املوقع 

الجغرايف عند وضع االسرتاتيجية.
م��ا زالت رؤية ماكيندر تحظى بأهمية بالنس��بة إىل دولة اإلمارات العربية املتح��دة. وأوضح العوامل الجغرافية 
التي تؤثر يف األمن االسرتاتيجي لدولة اإلمارات العربية املتحدة هو مضيق هرمز، والقرب من إيران، واحتال جزرنا. 
ولكن موقعنا ينطوي عيل أكرث من ذلك بكثر. فتأثر خطوط طران االتحاد وطران اإلمارات معروفة للجمهور، ولكن 
الدور الكبر ملوانئنا )جبل عيل، والفجرة، وخليفة، عىل سبيل املثال(، ومحطة أبوظبي ألنابيب النفط الخام "أدكوب" 
)ADCOP(، والوظائف الحاس��مة للكابات البحرية املهمة التي تربط بني أنظمتنا الحاسوبية خال املنطقة، ليست 
معروف��ة ملعظم الناس. كا أن طرقنا الحالية وعمليات الربط األخرة بواس��طة الس��كك الحديدية اإلقليمية تتصف 
أيضا بأهمية متزايدة، حيث تتكيف دولة اإلمارات العربية املتحدة لتصبح مركزاً عاملياً للتجارة. وسوف يسهم إكسبو 
2020 يف جع��ل هذه العوامل أكرث وضوحاً لجميع املقيمني يف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، وما يتميز باألهمية 

نفسها أنه سيجعل املركز الجيوسرتاتيجي لدولة اإلمارات العربية املتحدة معروفاً للناس يف جميع أنحاء العامل.
وعىل نطاق أوسع بطبيعة الحال، فإن املنطقة التي نعيش فيها كانت تاريخياً إما قناة اتصال أو منطقة عازلة بني 
الثقاف��ات الخارجية املتباين��ة. فقد كانت األرايض العربية يف املايض هي املنطقة العازلة بني اإلمرباطوريتني البيزنطية 
والفارسية، وأسهم موقعها املركزي يف تحفيز توسع وانتشار اإلسام. ويف وقت الحق شكل موقعها مرة أخرى منطقة 
عازلة؛ إذ كانت محصورة بني اإلمرباطورية العثانية وباد فارس، وحتى بعد ذلك، ما زالت عقدة حرجة حاس��مة بني 
القوى الغربية وإيران. وقد يعترب العيش يف منطقة عازلة  أمراً يصعب التنبؤ مبصره، بل ومحفوفاً باملخاطر. وال شك 
أن موقعنا دعا دولة اإلمارات العربية املتحدة لانخراط يف األزمة الجارية يف اليمن، ويف املواجهة بني اململكة العربية 
الس��عودية وإيران. ولكنه يعني أيضا أن صوت دولة اإلمارات العربية املتحدة مسموع دولياً إىل درجة تتجاوز بكثر 

معظم الدول املاثلة يف الحجم.
لق��د كان موق��ع اإلمارات العربية املتحدة، وس��وف يبقى دامئاً، عند نقطة التقاء ال��رق بالغرب، عىل طول - أو 
بالق��رب من - خطوط الصدع بني الدول العربية والفارس��ية والرتكية، وكذل��ك  القوى الخارجية. لقد كان هذا املوقع 
الجغ��رايف النفيس رئيس��ياً ومؤث��راً، منذ عرص القوافل والس��فن الراعية القدمية، إىل عرص إطاق الس��فن الفضائية 
املس��تقبلية، وقبل النفط وبعده عىل حد س��واء. وتوجد لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة اس��رتاتيجية لاستفادة 
القص��وى م��ن نعمة هذا املوقع الجغرايف البالغ األهمية، وما نحتاج إليه فقط هو أن نضع يف اعتبارنا دامئاً ما ينطوي 
علي��ه املوق��ع من مخاطر ومن فرص محتملة، بينا منيض قدماً خال الق��رن الحادي والعرين امليلء بالغموض، مع 

الحفاظ دوماً عىل االتصاالت مفتوحة، ولكن مع املحافظة أيضاً عىل سامة الثقافة ودوام االزدهار للوطن.
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حوار

رؤية جديدة لنظام "عيون األباتشي"

أج��رت مجلة درع الوطن ح��واراً مع ريتا يس. فالهرييت، 

نائ��ب الرئيس لش��ؤون االس��راتيجية وتطوير األعامل 

 Lockheed Martin Missiles and Fire برشك��ة 

Control، ح��ول التحديث��ات التي مت��ت يف نظام رصد 

 Modernized وتحديد األهداف والرؤية الليلية املطّور

 Target Acquisition Designation Sight/Pilot

ال��ذي   )Night Vision Sensor )M-TADS/PNVS

يطلق عليه "عيون األباتيش".

قبل مس��ريتها املهني��ة الطويلة الت��ي ناهزت عرشين 

 Lockheed Martin and United عام��اً تقريباً يف رشكة

Technologies، خدم��ت فاله��رييت يف الجيش األمرييك، 

حيث كانت متخصصة يف االس��تخبارات العسكرية  وهي 

تحمل درجة البكالوريوس يف اللغة اإلنجليزية وهندس��ة 

النظم م��ن األكادميية العس��كرية األمريكية يف ويس��ت 

بوينت، ودرجة املاجستري يف هندسة التصنيع من جامعة 

سرياكوزا.

تقوم رشكة لوكهي��د مارتن Lockheed Martin حالياً 

بالعمل عن كثب مع الجي��ش األمرييك عىل تطوير نظام 

M-TADS/ رصد وتحديد االهداف والرؤية الليلية املطّور

PNVS ، "عي��ون األباتيش" املس��تخدم لتحديد األهداف 

وإرش��اد قيادة الطائرة نهاراً وليالً و / أو املهام يف الظروف 

الجوية غري املواتية.

يعت��ر نظام رصد وتحدي��د االهداف والرؤي��ة الليلية 

بالن��ريان  التحك��م  نظ��ام   M-TADS/PNVS املط��ّور 

الكهروب��ري املتقدم الذي يس��تخدمه طي��ارو مروحية 

األباتيش AH-64D/E Apache لتحديد األهداف والرؤية 

والتوجيه يف النهار والليل ويف األحوال الجوية السيئة.

يوف��ر نظ��ام M-TADS/PNVS، ال��ذي ت��م وضعه 

يف الخدم��ة عام 2005، تحس��يناً فوري��اً يف األداء مقارنة 

بالنظام التقليدي، حيث زاد من مدى املواجهات للقوات 

األمريكي��ة، يف الوق��ت الذي وفر فيه لطواق��م الطائرات 

وضوحاً أكر يف قيادة الطائرة وتحديد األهداف وتحس��ن 

الوعي الظريف.

تم تس��ليم أكرث م��ن 1,350 نظاماً للجي��ش األمرييك 

وعم��الء دولين. وتركز رشك��ة لوكهيد مارتن عىل تحديث 

نظ��ام M-TADS/PNVS من خالل التط��ورات التقنية 

مبجموعة املستش��عرات النهارية املطورة M-DSA وبرج 

عايل املوثوقية.

تت��امىش التحديثات املقرحة – التي تش��مل مجموعة 

املستش��عرات النهارية املط��ورة M-DSA والرج العايل 

املوثوقية – مع املتطلبات الجديدة والناش��ئة التي ستظل 

بفضله��ا مروحي��ة األبات��يش الهجومية مالمئ��ة وجاهزة 

لتنفيذ مهام مس��تقبلية معقدة من قبل الواليات املتحدة 

وحلفائها.

تقول فاله��رييت إن الجيش األمرييك منح رشكة لوكهيد 

مارتن، يف ديس��مر 2015 عقداً بقيمة 54.3 مليون دوالر 

أمرييك، لتطوير نظام االستش��عار املط��ور لرصد وتحديد 

األهداف والرؤية الليلية للطيار M-TADS/PNVS عىل 

م��ن مروحية األباتيش، حيث يأيت باللون إىل قمرة القيادة 

للمرة األوىل. وس��وف تقوم لوكهيد مارتن مبوجب العقد 

بإنت��اج 35 جه��از M-DSA وقطع غي��ار لصالح الجيش 

األمرييك والقوات الجوية األمريية بقطر.

وس��وف يت��م اإلنت��اج يف منش��آت لوكهي��د مارتن يف 

أورالندو وأوكاال بوالية فلوريدا لغاية شهر مارس 2019.

تم االلت��زام بقيمة 54.3 ملي��ون دوالر أمرييك لرشكة 

لوكهيد مارتن من خالل عقد مجموعة االستشعار املطورة 

M-DSA – املرحل��ة 2 – الدفع��ة 1، بقيم��ة إجاملية ال 

تتجاوز 130.6 مليون دوالر. 

تس��اعد املرحلة 2 من التحديثات M-DSA الطيارين 

ع��ىل متييز األهداف عىل مس��افات أبعد من خالل حقل 

  picture-in-picture رؤية إضايف وم��دى إضايف وخاصية

التي توفر الرؤية عر شاشات متعددة وتساعد عىل تعدد 

املهام. كذلك ميتلكون القدرة اآلن عىل رؤية الصور امللونة 

العالية الوضوح، ومعها صور االش��عة تحت الحمراء عىل 

شاش��ات قمرة القيادة  مع تطويرات ملؤرش الليزر وتعدد 

أمناطه.

وأضافت فالهرييت: "تس��هم هذه التحس��ينات يف منح 

طواقم الطائرات فهامً ظرفياً أرسع، وتنسيقاً أكرث دقة مع 

القوات األرضية."

تسهم يف منح فهمًا أسرع وتنسيق أكرث دقة

درع الوطن: مقابلة حرصية مع 

ريتا يس. فالهرييت، نائب الرئيس 

لشؤون االسرتاتيجية وتطوير 

 Lockheed األعامل برشكة

 Martin Missiles and Fire

Control
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"وم��ا دام من املتوقع أن تبق��ى األباتيش يف الخدمة 

لغاية عام 2045، فسوف نستمر يف االستثامر يف عمليات 

تطوير أنظمة االستشعار، مثل نظام M-DSA، لضامن 

امتالك طواق��م الطائرات للقدرات التي يحتاجون إليها 

للتصدي للتهديدات الناشئة."

تقوم رشكة لوكهيد مارتن حالياً بإنتاج 860 جهاز من 

 Modernized النظام املحدد للمدى اللي��زري املطور

 ،  )Laser Rangefinder Designator )M-LRFD

مبوج��ب املرحلة األوىل، الدفعة الرابعة ، من عقد نظام 

M-DSA، الذي متت ترسيته يف أوائل عام 2015.

يعتر نظ��ام M-LRFD وس��يلة تحدي��د األهداف 

األساس��ية لطائرة األباتيش، حيث ميّك��ن الطيارين من 

تحديد األهداف وإنش��اء مدى لأله��داف يضمن دقة 

اإلصابة لألسلحة.

ويزود نظ��ام االستش��عار - املطور لرص��د وتحديد 

 M-TADS/PNVS األه��داف والرؤية الليلية للطي��ار

- طياري مروحيات األباتيش بقدرات االش��تباك الدقيق 

بعيد املدى، وإرش��اد قائ��د الطائرة للنج��اح يف املهام 

وس��المة الطريان أثناء النهار والليل ويف األحوال الجوية 

السيئة.

الربج عايل املوثوقية
يح��ل الرج عايل املوثوقية محل ب��رج TADS القديم، 

وهو عبارة عن هيكل يش��كل واجه��ة بينية مع طائرة 

األبات��يش ويحت��وي ع��ىل نظ��ام االستش��عار املط��ور 

. M-TADS/PNVS

وضح��ت فالهرييت أن��ه يحوي أيضاً املح��ركات التي 

توجه حركة الس��مت واالرتفاع ألنظمة االستشعار. كام 

أنه يحس��ن أداء تتبع األه��داف ويقلل من آثار اهتزاز 

الطائرة عىل النظام.

يوف��ر الرج العايل املوثوقية تحس��ينات تنطوي عىل 

املوثوقية وس��هولة الصيانة، األمر ال��ذي يؤدي إىل وفر 

يف تكلفة التش��غيل والدعم بقيمة أكرث من 500 مليون 

دوالر ع��ىل مدى العمر الزمني لطائ��رة األباتيش. وهو 

يحقق تحس��ينات يف األداء تس��اعد الطي��ار عىل تتبع 

األهداف بش��كل أكرث فاعلية، ويخفف من آثار اهتزاز 

.M-TADS/PNVS الطائرة عىل نظام االستشعار

اللوجستيات املبنية عىل األداء
باإلضاف��ة إىل ما س��بق، ق��دم الجيش األمري��يك عقداً 

 Performance Based للوجس��تيات املبنية عىل األداء

M-TADS/ لنظ��ام االستش��عار ، )Logistics )PBL

PNVS يف ع��ام 2007، حي��ث يس��تمر يف توفري قيمة 

استثنائية اليوم.

تسهم اللوجستيات املبنية عىل األداء PBL يف تعزيز 

قابلي��ة النظ��ام للتحم��ل، ومتتلك مع��دل توافر مؤكد 

للتوريد بنس��بة تزيد عن %95 من خالل الكفاءات يف 

إدارة سلس��لة التوريد، والخدمات الهندس��ية القيّمة، 

والصيانة مبستوى املستودع، والبنية التحتية الرجوعية.

تشمل عملية اللوجس��تيات املبنية عىل األداء إدارة 

قطع الغي��ار املوجه��ة، وإدارة الجرد الكام��ل للنظام، 

واإلصالحات عىل مس��توى املستودع، واملساعدة الفنية 

عىل مس��توى الوحدة، وإدارة املشريات، والتعديالت / 

اإلصالحات امليداني��ة، وإدارة التقادم الفعالة، وبرنامج 

فعال لتحسن املوثوقية.

ح��از الرنامج ع��ىل جوائ��ز وزير الدف��اع األمرييك 

للوجس��تيات املبنية عىل األداء يف عامي 2011 و2013، 

تقديراً لفرق الحكوم��ة / الصناعة التي تظهر إنجازات 

متمي��زة يف تزوي��د طيارينا بحلول لوجس��تية إبداعية 

ومتاحة بتكلفة معقولة، مع قدرات تشغيلية استثنائية.

من بن مزايا اللوجس��تيات املبني��ة عىل األداء توافر 

التوريد االس��تثنايئ، ومعدالت الق��درة عىل أداء املهام، 

وانخفاض تكلفة الدعم الس��نوي، وتكلفة قطع الغيار، 

واملوثوقية الزائدة، وس��هولة الصيانة، واملساعدة الفنية 

عىل مدار الس��اعة وطوال األس��بوع ع��ن طريق مركز 

العمليات الفنية املتكاملة للوكهيد مارتن.

طراز  من  بالنريان  التحكم  رادار 
 LONGBOW

ت��م إنت��اج رادار التحك��م بالن��ريان)FCR(  من طراز 

LONGBOW م��ن خالل مرشوع تضامني بن لوكهيد 

جروم��ن  ونورث��روب   Lockheed Martin مارت��ن 

Northrop Grumman. وع��ىل م��دى أكرث من عقد 

م��ن الزم��ان وف��ر رادار التحكم بالن��ريان)FCR(  من 

طراز LONGBOW لطواقم األباتيش قدرات اكتشاف 

األهداف اآليل، واملوقع، والتصنيف، وترتيب األولويات. 

وهو يساعد عىل االشتباك الرسيع واملتعدد األهداف يف 

كافة أحوال الطقس، وف��وق تضاريس متعددة وخالل 

وجود العقبات يف ميدان املعركة.

تتواف��ر إحداثيات األهداف آلياً ألنظمة االستش��عار 

واألس��لحة األخرى من أجل تأكيد األهداف، واالشتباك 

الرسي��ع، وتقليل اإلصاب��ات بنريان الصدي��ق. وتتوافر 

بيانات األهداف رقمياً من خالل مودم )معدل كاشف( 

البيانات من أجل النقل يف الوقت الحقيقي إىل املنصات 

ومراكز القيادة األخرى.

ويوفر مقي��اس تداخل الرددات الرادارية املس��تقل 

ذاتياً متييزاً رسيعاً ودقيقاً وسمتاً لوحدات الدفاع الجوي 

املعادي��ة. وتس��هم موثوقية النظ��ام العالي��ة والصيانة 

ذات املس��توين يف زي��ادة التواف��ر التش��غييل وتقليل 

تكالي��ف الدعم. وتوف��ر وحدة اإللكروني��ات الرادارية 

 AH- ع��ىل من طائ��رة األباتيش LONGBOW FCR

الصغ��ري وال��وزن  الحج��م  64E Apache احتياج��ات 

والصيانة والطاقة لنظام الرادار•

M-TADS/ يوفر نظام
PNVS الذي مت وضعه 

يف اخلدمة عام 2005 
حتسينًا فوريًا يف 

األداء مقارنة بالنظام 
التقليدي



اإلسالم واملرأة:
تلك األس��ئلة وغريها من التس��اؤالت إىل األن ليس لها 

إجابة مقنعة للبعض ولكن بدايًة لرنجع قليالً إىل الوراء 

ولنس��رجع بعض إنجازات املرأة يف املجال العسكري يف 

اإلسالم ولنبدأ بالفارسة النبيلة خولة بنت األزور عندما 

ساهمت بفك أرس أخيها رضار ريض الله عنه وأم عامرة 

)نس��يبة املازنية( حي��ث خرجت مع املس��لمني وهي 

تحمل املاء وأدوات اإلسعاف، وكان ولداها وزوجها من 

املحاربني واش��ركت معهم يف الدفاع عن الرسول صىل 

الله عليه وس��لم وصد الكفار عن االقراب من خيمته، 

وظل��ت تقاتل وتداوي الجرح��ى حتى جرح ابنها عبيد 

ب��ن زيد، فأقبلت عليه وربطت جرح��ه ثم قالت : قم 

ي��ا بني وناجز الق��وم وعندما رأت الرج��ل الذي جرح 

ابنها اعرضته ورضبت ساقه فربك عىل االرض وهنا قال 

فيها الرس��ول صىل الله عليه وسلم: » ما التفت ميينا أو 

ش��امال اال وأنا أراها تقاتل دوين، ومن يطيق ما تطيقنه 

بقلـــــم:/  رائد مهندس
خولــــــــــــــة اجلابـــــــــــــــري

دور املــــــــــــرأة فــــي القـــــوات املسلحـــة
تساءل الكثريون وال زال البعض منهم يستنكر عمل املرأه 

يف املجال العسكري.. ملاذا؟ وما هي اإلضافه التي قد 

تنجزها املرأة يف هذا املجال؟ أليس املجال العسكري هو مجال 

ذكوري بحت وقد يعتربه البعض تنقيصاً من قدر املرأة؟  أم 

لهذا التساؤل مخاوف تحكمه عادات وتقاليد املجتمع الذي 

يضع حدوداً إلمكاناتها؟ وهل من املمكن للمرأه أن تتفوق 

مبهاراتها عىل الرجل؟ 
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يا نس��يبة« وال ننىس دور الس��يدة عائش��ة أم املؤمنني 

وأختها آسامء وابنة الرسول عليه الصالة والسالم السيدة 

فاطمة الزهراء دورهن الكبري يف الطبابة وتوفري الطعام 

وه��ذا بعٌض م��ن إنجازات امل��رأه املس��لمة يف املجال 

العس��كري. وهن��ا يربز س��ؤال آخر، أتل��ك هي حدود 

مساهامت املرأة؟ أم أنها البداية فقط؟ 

ثقة الدولة بأهمية دور املرأة:
لست من املناهضني باملساواة بني الرجل واملرأة ولست 

م��ن املتعصبني بأفضلية املرأة عىل الرجل ولكن أنا عىل 

ثقة ويقني بأن لدى املرأة الكفاءات واملهارات املختلفة 

واملتميزة التي يجب استغاللها واالستفادة منها بأفضل 

ما ميك��ن وبإضافتها م��ع مهارات الرجل فس��نصل إىل 

مرحلة االمتياز يف مستوى العمل واالنتاج. 

إن ما يتم التطرق إلي��ه ليس حديثاً عن دولة اإلمارات 

التي قادت مس��رية رائدة يف متكني املرأة ورس��مت لها 

دوراً أساس��ياً يف نهضة اإلمارات وتقدمها حيث برز دور 

املرأة يف العديد من املهن واملناصب فأبدعت وأنتجت 

ومن األمثلة العملية الناجحة للعنرص النسايئ يف الدولة 

ه��و العمل كفني��ات يف مصن��ع س��راتا لتصنيع قطع 

الطائرات من امل��واد املركبة يف مدينة العني حيث يبلغ 

عدد الفنيات نس��بة تفوق  %95 م��ن إجاميل الفنيني 

يف املصنع.  كام تعمل امل��رأة يف مجال التجميع وإدارة 

الج��ودة يف مصن��ع كاراكال لألس��لحة والذخائر وذلك 

لتفوقها وبجدارة يف مهارات الدقة والركيز. هناك كذلك 

مهندس��ات الفض��اء يف مركز محمد بن راش��د للفضاء 

ومهندس��ات الطريان يف رشكات الطريان املحلية. وهناك 

الوزيرة والسفرية والدبلوماسية وأيضاً بكل فخر رئيسة 

مجلس وطني. 

ماذا نس��تخلص؟ بأن املرأة متل��ك مؤهالت قيادية.. 

تحاوري��ة.. تحليلي��ة وغريها من امله��ارات، إذاً .. كيف 

ميكن استغالل هذه املهارات يف املجال العسكري؟ وهو 

املج��ال الذي برع فيه الرجل لس��نني عدة وتفوق فيه. 

فهل دخول املرأه ملجال التحليل الس��يايس العس��كري 

مث��اًل أو املي��داين ورمبا العمليايت يعت��رب تحدياً ملهارات 

الرجل؟ أم هو تح��ٍد لذات املرأة لتثبت كفاءتها ومدى 

احرافيته��ا يف ه��ذا املجال؟ إين وزمياليت العس��كريات 

وأيض��اً بعض زماليئ الرجال عىل ثق��ة ويقني بأن توفري 

اإلمكانات والفرص املناس��بة وتذليل الصعاب للمرأة يف 

املجال العسكري سيتيح لها بأن تثبت مهارتها وبجدارة. 

فق��د ب��رزت يف الط��ب مبختلف تخصصات��ه منها عىل 

س��بيل املثال ال الحرص طب الط��ريان والطب الريايض 

باإلضاف��ة إىل املش��اركة الطبية يف امله��امت الخارجية 

ككوسوفو وافغانستان واليمن.  نجحت كذلك يف مجال 

الطريان وكمهندسة يف األشغال العسكرية ويف التدريب 

العس��كري، وهناك فريق ري��ايض يتألف من مجموعة 

من العسكريات يطمحن لتس��لق مرتفعات إيفرست.  

باإلضافة إىل ذلك نجاحها يف حامية الشخصيات املهمة 

ويف العمل يف مجال الحراسة ويف العمل كخازن ، وهذا 

إن دل ع��ىل يشء فإنه ي��دل عىل رغبتها الش��ديدة يف 

إثبات إمكاناتها وجدارتها وبأن لديها القدرة الجس��دية 

والقيادية الالزمة لتويل مختلف املهام. 

مهارات وإمكانات املرأة:
لق��د أبرزت الدراس��ات والتقارير املختلف��ة تفوقها يف 

العدي��د من امله��ارات ، فقدراتها ع��ىل التواصل أفضل 

ودامئ��ا تركيزها عىل كيفية ابت��كار حلول تعمل لصالح 

املجموع��ة بكامله��ا م��ام يس��هل عليها قي��ادة الفرق 

واالنسجام معها تتصف باالهتامم بالتفاصيل ومهارات 

الوص��ف والدقة يف العم��ل، إنها أرسع يف االس��تجابة 

،  ك��ام أنها أرسع يف الفهم وأقدر ع��ىل التذكر. للمرأة 

قدرة ال يستهان بها عىل تحمل األمل كام أنها أكرث مهارة 

يف تعل��م اللغات. إن تجس��يد هذه امله��ارات ميكن أن 

يتحق��ق من خالل عدد م��ن األدوار الرضورية يف غرف 

العمليات، وأنظمة القيادة والس��يطرة، وأنظمة الرصد، 

واملهن الفنية وأع��امل املراقبة والتوجيه وغريها الكثري. 

باإلضافة إىل ذلك فإن اختالف طرائق التفكري بني الرجل 

واملرأة من املمكن أن يس��هم يف تكامل شمولية الفهم 

والتخطيط ألي واجب من الواجبات.

أخرياً وليس آخراً إن القوات املسلحة لدولة االمارات 

العربية املتحدة مؤسس��ة رائدة وس��باقة عىل مستوى 

الع��امل يف مختل��ف امليادي��ن ، فالتطل��ع لتفعيل دور 

العنرص النسايئ ورعايتهن بالتأهيل والتدريب ليسهمن 

بأدوار أكرب من خ��الل مهن وواجبات جديدة ومتنوعة 

تفي��د يف توظيف قدراتهن مبا يخدم القوات املس��لحة 

والدول��ة موجود وب��ارز ونطمح بفت��ح املجال للعنرص 

النس��ايئ للدخول والوقوف مع الرجل جنباً إىل جنب يف 

املجاالت العسكرية األخرى •

تذليل الصعاب 
للمرأة يف اجملال 
العسكري سيتيح 

لها بأن تثبت 
مهارتها وبجدارة
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مسؤوليــــــــــات الشــــــــــــــؤون العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف القـــــــــــــــــــوات املسلحــــــــــــــة 
فكرة عامة

 هكذا يقوم أعضاء وس��ائل اإلعالم املسؤولون باملشاركة 

يف ه��ذه االهتامم��ات حيث يكون عمله��م التبليغ عن 

العمليات العسكرية يف الوقت الحقيقي. ميكن استخدام 

التطور العلمي وخفة الحركة يف نقل املعلومات إلس��ناد 

قائد القوة املش��ركة ولهذا فإن البيئة الحديثة لس��احة 

املعركة قد غريت الطريقة التي تتخذها وس��ائل اإلعالم 

يف مخاطبة الجامهري.

ضابط الشؤون العامة
هو املتحدث الرسمي بلسان القوات املسلحة واملستشار 

الرئيس للش��ؤون العام��ة، يجب أن يك��ون لدى ضابط 

الش��ؤون العامة القدرة عىل تقديم املعلومات لوس��ائل 

اإلعالم إىل القائد وإىل القوات الساندة يف الوقت املناسب 

حت��ى يتمكن من الحصول عىل موضع الثقة ويعترب جزءاً 

ال يتجزأ من هيئة الركن عىل جميع املستويات ويجوز له 

عىل مر التاريخ كان هناك توتر بني العسكريني ووسائل 

اإلعالم فيام يتعلق مبا يجب أن يعرفه الجمهور. تتطلب املهمة 

العملياتية العسكرية وجوب مامرسة أمن العمليات عىل 

جميع مستويات القيادة لحامية أرواح القوات وأمن العمليات 

املستقبلية الجارية.

بقلـــــم:/ املقدم دكتور
مبـــــــــــــارك العامـــــــري
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مسؤوليــــــــــات الشــــــــــــــؤون العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف القـــــــــــــــــــوات املسلحــــــــــــــة 
إمكانية الوصول إىل املعلوم��ات وإىل ضباط هيئة الركن 

عىل مستوى ضباط هيئة الركن األقدم عىل أساس مستمر.

مهمة الشؤون العامة
هي إس��ناد القوات املس��لحة وذلك بتب��ادل معلومات 

حقيقية وصادقة بحيث تقدم تنظيامت الشؤون العامة 

النص��ح واملش��ورة إىل قائد القوة املش��ركة عن إحداث 

وعمليات وسائل اإلعالم وتساعد يف إعداد وتوزيع رسالة 

معلومات القيادة، كام إنها تس��اعد عىل أمن املعلومات 

وأم��ن العمليات وذل��ك لتغطية العمليات العس��كرية 

بوس��اطة وس��ائل اإلعالم يك تس��اعد يف تفهم األحداث 

والعمليات العسكرية.

أهـداف الشؤون العـامة
إعادة تأكي��د ثقة وإمي��ان املواطن��ني واملجتمع الدويل 

واملحافظة عليها من خالل برنامج ش��ؤون عامة تفاعيل 

وذلك بإخطار الجمه��ور والجامهري الدولية باحتياجات 

املعلومات العامة عىل كافة املس��تويات العملياتية كام 

تحاف��ظ الش��ؤون العامة عىل املوق��ف بوصفها مصدر 

معلوم��ات ذو مصداقي��ة ومفضل لدى وس��ائل اإلعالم 

والجمهور. ينظر إىل الش��ؤون العام��ة باعتبارها واجب 

مكمل وذي صلة بعمليات املعلومات.

مسؤوليات الشؤون العـامة
اس��تخدام الش��ؤون العامة إلسناد اس��راتيجية القيادة. 

تواجة الش��ؤون العام��ة الدعاية املعادي��ة واملعلومات 

املضللة بتوفري انس��ياب مس��تمر م��ن املعلومات ذات 

املصداقي��ة الت��ي ميكن االعت��امد عليها وتس��مح هذه 

القدرة للشؤون العامة باملساعدة يف هزم جهود الخصم 

لكرس اإلرادة الوطنية، يجب أن تش��ارك الشؤون العامة 

يف التخطي��ط العملي��ايت وتكون لها رؤي��ة حول تقارير 

الصحاف��ة املحلي��ة والدولية باإلضافة إىل االس��تخبارات 

تواجة الشؤون 
العامة الدعاية 

املعادية 
واملعلومات 

املضللة بتوفري 
انسياب مستمر 

من املعلومات ذات 
املصداقية
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ذات الصلة وفهم أساليب الدعاية الشائعة لدى الخصم

استخدام الش��ؤون العامة ملهاجمة اسراتيجية الخصم. 

تكلف خطة اإلمكانات االس��راتيجية املش��ركة عىل أن 

يض��ع كل قائد مي��داين يف اعتباره قبل اس��تخدام القوة 

خيارات املعلومات العامة لردع النزاع وتساعد الشؤون 

العامة القادة امليدانيني يف تخطيط هذه الجهود كام إن 

الش��ؤون العامة تس��تخدم املعلومات الصادقة لتسليط 

الضوء عىل موضوع ما للجمهور الدويل. 

عقيــدة الشؤون العامة
يعترب ضابط الش��ؤون العامة أحد منتسبي هيئة الركن 

الش��خصية للقائ��د ويؤم��ن االتص��االت الرس��مية مع 

الجامه��ري املحلية والخارجية ملا له��ا من تأثري كبري عيل 

بيئة املعلومات العاملية التي تس��اند عمليات الش��ؤون 

العامة وتديم االرتباط��ات العامة الرضورية طوال كافة 

أشكال النزاع.

هناك عدة أس��س ومب��ادئ للمعلومات توج��ه القادة 

لالس��تخدام الفع��ال لعمليات الش��ؤون العامة وتصف 

أفضل املامرسات التباعها عند القتال يف بيئة املعلومات 

العاملية وهي: ق�ل الحقيقة, ووف�ِّر املعلومات املوقوتة, 

ومامرسة األمن يف املصدر. 

تنطبق هذه األس��س واملبادئ التي ت��م وصفها يف كافة 

أنواع العمليات العس��كرية عىل أنها املبادئ األساس��ية 

الت��ي يتم بوس��اطتها القيام بأنش��طة الش��ؤون العامة 

العس��كرية وتوفري األس��اس لألعامل يف إسناد األهداف 

الوطني��ة وتقع ع��ىل عاتق القائد مس��ؤولية التأكد من 

تناوله��ا بكف��اءة وفاعلي��ة يف كافة مراح��ل التخطيط 

والتنفي��ذ ألنها تس��اعد هيئة ركن الش��ؤون العامة  يف 

القيام بهذه املسؤولية الهامة. 

إمكانات الشؤون العامة
توفر الشؤون العامة اإلمكانات التالية للقوات املسلحة: 

استشارة موثوقة للقادة

تش��مل هذه القدرة عىل تحليل وتفسري بيئة املعلومات 

العاملية ومراقبة تفهم الجمهور املحيل واألجنبي وتوفري 

الدروس املس��تفادة من املايض وتص��ور التأثري املحتمل 

للعمليات العس��كرية ضم��ن اطار املعلوم��ات العامة 

وتحضري ق��ادة القوات املش��ركة للتواصل مع الجمهور 

عرب وسائل اإلعالم وطرائق التواصل األخرى. 

تعزيز املعنويات والجاهزية
ك��ن عمليات الش��ؤون العامة العس��كريني من فهم  متمُ

أدواره��م يف املهم��ة وميك��ن أن يكون اهتامم وس��ائل 

اإلع��الم كبرياً خاصة أثناء املراح��ل األولية ويجوز إجراء 

مقابلة ش��خصية مع أي من العسكريني وأفراد عوائلهم 

ل��ي ميكن رشح املهمة بوض��وح والعوامل األخرى التي 

يجوز أن تعوق انجاز املهمة.

تعزيز ثقة وإسناد الجمهور
يس��تطيع القادة العسكريون 

مبس��اندة م��ن الجمهور 

األزمات  أثن��اء  وذل��ك 

وتعط��ي  الوطني��ة 

العام��ة  الش��ؤون 

املعلوم��ات  الجمه��ور 

لفهم  له��ا  يحت��اج  الت��ي 

األدوار واملهام العسكرية. 

استخدام النفوذ العاملي والردع
يجب عىل القادة يف القوات املسلحة استخدام الشؤون 

العامة إلعداد وتطبيق اسراتيجيات التواصل التي تقوم 

بإشعار الجامهري الوطنية والدولية والخصوم حول تأثري 

القوات العسكرية أثناء العمليات والتامرين.

أسس الشؤون العامة
تساعد أسس الشؤون العامة التالية القادة يف أداء مهمتها 

يف العمليات املشركة:

يجب عيل جميع القادة وهيئات الركن بكافة املستويات 

توق��ع االهتامم الخارجي يف العملي��ات كجزء من عملية 

التخطيط الطبيعية .وأن يكونوا مستعدين لالستجابة التي 

تتضمن أغلب املوضوعات يف العمليات العسكرية والتي 

غالباً ما تجذب قدراً من اهتامم الجمهور.

توفري معلومات صادقة، صحيحة وموقوتة للجمهور)املحيل 

والدويل( حول العمليات العسكرية وأهدافها.

إســناد تغطيــة وســائل اإلعــالم الوطنية 
والدولية للعمليات العسكرية.

املش��اركة يف ردع الهج��امت، وذلك بتوزي��ع معلومات 

موقوتة مبنية عىل الحقائق الصحيحة والصادقة.

مقاومة الدعاية املعادية بالحقيقة واس��تخدام منتجات 

معلوم��ات عامة صادقة للتص��دي للمعلومات املعادية 

غري الصحيحة والخداع.

اعتبارات تخطيط الش��ؤون العامة. املعلومات الصحيحة 

رضوري��ة لتفهم الجمه��ور يف أوقات األزمات وتس��اعد 

بنف��س القدر األف��راد العس��كريني عىل فه��م أدوارهم 

ومسؤولياتهم يف إنجاز مهامهم كام وتتزايد أهمية تأسيس 

وصلة معلوم��ات القيادة مع الق��وات وعوائلهم، يجب 

دمج ومزامنة وتخطيط وأنش��طة الشؤون العامة بشكل 

جيد يف كل مرحلة من مراحل العمليات العس��كرية كام 

يجب تأس��يس سلطات التخطيط لتوزيع الرسائل املناسة 

بش��كل واضح  ويج��ب املوافقة عىل تنس��يق كافة تلك 

املوضوعات والرس��ائل  باإلضاف��ة إىل إعداد خطة 

إسناد التغطية اإلعالمية ومرشد الشؤون العامة 

قبل بداي��ة العمليات لتتمكن من تش��كيل 

بيئة املعلومات بشكل فعال •

يجب علي جميع 
القادة وهيئات الركن 

بكافة املستويات 
توقع االهتمام 

اخلارجي يف العمليات 
كجزء من عملية 

التخطيط الطبيعية
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اإلرهاب وخمططات تقسيم املنطقة
تشري الكثري من الدراسات واألبحاث إىل أن خطط لتقسيم و"بلقنة" الدول العربية إىل كيانات مجزأة بناء عىل 

اعتبارات عرقية وطائفية ودينية... ظهرت يف سنوات الخمسينيات من القرن املايض مع حصول عدد منها عىل 

استقاللها وتوجه إرسائيل إىل تعزيز هيمنتها عىل محيطها..

التكتل كسبيل ملواجهة  العامل نحو  الكثري من دول  اتجهت فيه  الذي  الوقت  الباردة؛ ويف  الحرب  ومع نهاية 

تحديات داخلية ومخاطر خارجية؛ كانت مجمل األقطار العربية تعيش عىل إيقاع النزاعات واألزمات الداخلية 

والبينية التي زاد من حّدة خطورتها تنامي التدخالت التي بارشتها قوى دولية وإقليمية يف املنطقة؛ وترّدي النظام 

اإلقليمي العريب؛ حيث وصلت الجامعة العربية إىل مأزق خطري يعكس الجمود يف األداء؛ بعدما وقفت مكتوفة 

األيدي أمام العديد من هذه األزمات..

ففي الصومال تحولت عمليات "إنقاذ البالد" و"إعادة األمل" التي قادتها األمم املتحدة باسم "حق التدخل" 

اإلنساين إىل أحد أسوء عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم يف القرن العرشين؛ بعدما حرّفت الواليات املتحدة 

الحروب  به  الذي فتكت  العريب  البلد  بهذا  االستقرار  املدنيني وتعزيز  القوات من حامية  األمريكية عمل هذه 

األهلية؛ إىل خدمة أهداف مصلحية ضيقة أدخلت البالد يف متاهات من الرصاع واالنقسام والفوىض.. 

ومع التدخل العسكري األمرييك يف العراق بذريعة الحّد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.. سيشهد هذا البلد 

ترّديا لألوضاع عىل مختلف الواجهات االقتصادية واالجتامعية والسياسية واألمنية؛ كام سيدخل يف متاهات من 

الرصاع الطائفي والعنف بكل أشكاله.. أّججتها الجامعات اإلرهابية؛ وبروز توجهات أمريكية لتقسيم البالد إىل 

ثالث دويالت..

الجنوب، قبل أن تندلع  إقليم  انفصل  السودان؛  السلطة والحرب األهلية يف  االقتتال عىل  وبعد سنوات من 

أزمات ورصاعات يف دارفور بغرب البالد ومناطق أخرى؛ وهو ما يحيل إىل التقارير التي مافتئت تحّذر من وجود 

مؤامرات أجنبية تستهدف تقسيم السودان إىل خمس دويالت..

عاد موضوع تقسيم املنطقة العربية إىل واجهة النقاش السيايس واألكادميي مع اندالع الحراك باملنطقة ودخول 

بالعنف  ليقرتن  والفساد..  االستبداد  بإسقاط  املتصلة  مساراته  عن  تحريفه  خط  عىل  ودولية  إقليمية  أطراف 

واإلرهاب وتأجيج االنقسامات الطائفية..

ويربز تعّقد األوضاع يف سوريا وتصاعد العنف الذي يرتكبه النظام والجامعات اإلرهابية؛ واالنقسام الصارخ يف 

مواقف األطراف املتصارعة من جهة؛ وتزايد حدة التدخالت التي تبارشها العديد من القوى اإلقليمية والدولية 

من جهة أخرى؛ أن مستقبل البالد أصبح مفتوحا عىل كل االحتامالت؛ مبا فيها التقسيم، ما مل يحدث توافق بني 

األطراف الداخلية؛ وكذلك بني القوى الدولية الكربى.. لحّل األزمة. ونفس الخطر يتهّدد ليبيا واليمن.. مع استمرار 

تعّقد األوضاع السياسية واألمنية؛ وعدم وجود توافق داخيل يدعم بناء دول تحتمل جميع مكوناتها.

التوتر  مبناطق  األخرية  السنوات  يف  متددت  التي  اإلرهابية  الجامعات  انضامم  الوضع  هذا  خطورة  من  وزاد 

واألزمات بعدد من دول املنطقة؛ إىل األطراف املهّددة لسيادة الدول وبخاصة مع تصاعد التقارير واألخبار التي 

تؤكد مسؤولية بعض القوى الدولية الكربى يف خلق وتشجيع ومتويل هذه الجامعات؛ التي ال تخفي رغبتها يف 

تأسيس دويالت عىل مرتكزات دينية؛ وتوّجهها نحو إعامل تحالفات فيام بينها عىل طريق تحقيق هذا املشاريع 

الهدامة..

إن مواجهة هذه املخاطر الجّدية؛ تتطلب تجاوز املقاربات االنفرادية؛ وتعزيز التنسيق وإعادة االعتبار للنظام 

وتدبري  والتوافق  الحوار  وتعزيز  الوطنية  الوحدة  ومتتني  الضّيقة؛  الداخلية  الرصاعات  وتجاوز  العريب؛  اإلقليمي 

فقط  ليس  املؤامرات وخطورتها؛  بحجم هذه  واعون  املنطقة  يف  القرار  من صانعي  الكثري  أن  ويبدو  املشرتك.. 

بالنسبة للدول التي تشهد ارتباكات أمنية وسياسية؛ بل حتى بالنسبة لدول أخرى مستقرة. ففي القمة املغربية 

– الخليجية األخرية تم التأكيد عىل التزام الطرفني بالدفاع املشرتك..، وعىل "احرتام سيادة الدول ووحدة أراضيها 

وثوابتها الوطنية، ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة األمن واالستقرار، ونرش نزعة االنفصال والتفرقة إلعادة رسم 

خريطة الدول أو تقسيمها، مبا يهدد األمن والسلم اإلقليمي والدويل"•

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية يف 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش
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ملاذا وقعت الحروب يف املايض ؟ كالحروب األهلية 

، والحرب العاملية األوىل والح��رب العاملية الثانية 

والتوتر بني الواليات املتحدة واالتحاد الس��وفيتي 

) الح��رب الب��اردة (. لق��د أصبح م��ن املألوف يف 

الثقافة الس��ائدة منحة العالقات الدولية يف عرص 

مابع��د الحرب الباردة. كان واح��داً من أكرث إثارة 

للدهش��ة يف ثقافة اإلجامع يف الدراسات الوطنية 

والسياس��ية واألمنية أن الثقافة ميكن أن تؤثر عىل 

االسراتيجية الكربى بشكل كبري وكذلك عىل سلوك 

الدولة. ووفقاً ل��وزارة الداخلية األمريكية ، هناك 

عدد من القضايا تسببت يف إشعال الحرب األهلية 

وتشمل حقوق الواليات ودور الحكومة االتحادية 

والحفاظ عىل االتحاد وغريها الكثري.

     م��ن ناحية أخرى ، كان س��بب الحرب الباردة 

االختالف��ات يف وجه��ات النظ��ر والتناقضات  بني 

االتح��اد الس��وفيتي والواليات املتح��دة . النقطة 

هنا هي حدوث الحرب ليس بدوافع الحرب وإمنا 

بسبب األيدولوجية ومناذج الرصاعات بني األطراف 

املختلف��ة. تحدث الح��روب عندما تك��ون هناك 

اختالفات يف الثقافة من مختلف األطراف وعندما 

يفش��ل أحد األطراف باالعراف به��ا . هذا املقال 

يناق��ش أهمية فهم الثقاف��ة وتوصيلها إىل طبيعة 

التنظيم العس��كري، من أج��ل تحليل تأثريها عىل 

الفاعلية الشاملة لجميع املستويات العملية.

   الثقافة هي مصطلح 

جامعي ووصف أشياء كثرية 

مام يجعل من الصعب جداً 

إيجاد تعريف رسمي واحد 

له . وحسب الربوفيسور كيم 

ديوكسن ) 2009 ( قالت بإنه 

يؤثر عىل كيف ميكن للناس 

التفكري والترصف ، ويتجىل 

يف الكثري من الطرائق التي 

تشمل العادات والتقاليد 

واأليديولوجيات ، وأمناط 

االستيطان واملعتقدات واإلميان 

واألديان باإلضافة إىل ذلك, 

الطقوس واالحتفاالت ، كذلك 

ميكن أن تظهر يف قيم الشعب 

، والقواعد واملصالح وحتى 

الفن واملوسيقى 

. ) DR.Deoksoon Kim (

     الثقاف��ة هي مصطلح جامعي ووصف أش��ياء 

كثرية مام يجعل م��ن الصعب جداً إيجاد تعريف 

رس��مي واح��د ل��ه . وحس��ب الربوفيس��ور كيم 

ديوكس��ن ) 2009 ( قال��ت بإنه يؤث��ر عىل كيف 

ميكن للن��اس التفكري والترصف ، ويتجىل يف الكثري 

م��ن الطرائق الت��ي تش��مل الع��ادات والتقاليد 

واأليديولوجيات ، وأمناط االس��تيطان واملعتقدات 

واإلمي��ان واألدي��ان باإلضافة إىل ذل��ك, الطقوس 

واالحتفاالت ، كذلك ميكن أن تظهر يف قيم الشعب 

، والقواع�����د واملصال���ح وحتى الفن واملوسيقى 

. ) DR.Deoksoon Kim (

الثقافة كلمة نش��أت من الثقاف��ة الالتينية والتي 

تعن��ي الزراعة ) Bergman 2013 ( وهو مايثبت 

بأن الثقافة تطورت عرب التاريخ من خالل التجربة 

اإلنسانية . ويقال بإن الثقافة غالباً ماتكون خاطئة 

لتكون مرادف البلدان، ولكن ليس هو الحال، ألن 

الثقافة الحقيقة هي أكرث من ذلك .

هو فستد ) Hofstede ( ) 1984 ( عرفها كالربمجة 

الجامعية والت��ي يتيز كل عضو عن األخر وصنفها 

إىل أربع فئات : الرموز، الطقوس، القيم، واألبطال 

، الفئة األوىل تشري إىل اللغة اللفظية وغري اللفظية 

، والثاين يشري إىل األنشطة الجامعية والثالث يشري 

إىل النم��وذج العام يف األش��ياء الجيدة والس��يئة 

ووضعه��ا الطبيعي وغري الطبيع��ي وما ينظر إليه 

بقلـــــم:/  الرائد ركن طيار 
أحمــــد املزروعــــــــي
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ع��ىل أنه مقب��ول أو غري مقبول والرابع يش��ري إىل 

الن��اس الحقيقيني أو الوهمي��ني والذين يخدمون 

كنامذج لثقافة معينة .

     عمليات الدعم واالس��تقرار عىل س��بيل املثال 

والخربة الثقافية والحاجة السياس��ية حولت حياة 

كثري من القادة العس��كرييني س��ابقاً وعملت عىل 

تغيري القرار لبعض القادة العسكريني نظراً للمعرفة 

الثقافية املكتسبة . هناك العديد من األسباب التي 

تجع��ل من املهم عىل الجن��ود والجيش ككل عىل 

فه��م الثقاف��ة  ليدركوا كيف ميك��ن تطبيقه عىل 

عملي��ات أكرث كفاءه ، وإدراج��ه يف مفهوم املجال 

العسكري.

)Holmes- Eber ( 2008و)Salmoni (حسب     

تفاع��ل الجي��ش مع الش��عوب األخ��رى واملدنية 

املتنوع��ة تتطل��ب منهم الوع��ي والثقافة والفهم 

ملكون أس��ايس من التدري��ب والتعليم والتخطيط 

وتنفيذ املهمة ، يعن��ي هذا أن عىل الجنود الذين 

يتم نرشهم م��ن الرضوري فه��م الثقافة بالكامل 

للخصم وغري الخص��م ، وأن الوعي الكايف بالثقافة 

ال يرج��م بال��رضورة إىل عملي��ات ناجح��ة وإمنا، 

أداة للوصول إىل هدف عس��كري . خري مثال عىل 

ذلك  جي��ش اإلمارات يف مش��اركاته الخارجية يف 

أفغانستان و اليمن ومعرفته بعادات وتقاليد هذه 

املجتمعات مام منحة الثقة من الجانب األخر .

     ولونظرنا س��ابقاً لرأينا بأن بعض الجيوش التي 

نرشت س��ابقا مثل الجي��ش األمريي يف العراق، مل 

يمُعِط الجانب الثقايف أهمية وقد كانت منسية ومل 

يكن لهام دور فعال ملعرفة ثقافة الشعب العراقي. 

يجب ع��ىل الجيش أن يفهم مل��اذا يترصف الناس 

ومب��اذا يفكرون واليت��م ذلك الفه��م إال باإلدراك 

للثقافة واملعرفة.

     الجنود الذين تم نرشهم بشكل أويل يف العراق 

واجهوا العدي��د من املصاعب عند وصولهم هناك 

وذلك لقلة املعرفة املحلية للس��كان ، حيث إنهم 

وج��دوا صعوبة يف تطوي��ر العالقة ب��ني الجندي 

األمري��ي والش��عب العراقي، وع��الوة عىل ذلك 

كان التح��دي لكس��ب القلوب والعق��ول ومناذج 

التغيري. اشتباكات الثقافة التحدث بسبب تضارب 

االيدولوجي��ات ولكن نظراً لع��دم وجود التفاهم 

واالعراف بأن االختالف موجود.

     عند النظر يف دراس��ة اش��تباكات الثقافة التي 

نرشتها الكلية امللكي��ة يف لندن بأن الثقافة تعلب 

دوراً حاسامً يف الجيش، ومساعدة القوات املسلحة 

يف تحقيق أهدافهم، وتجاهلها ميكن بأن تؤثر سلباً 

عىل رفاة الق��وات والفاعلي��ة املطلوبة ، خصوصاً 

عندم��ا يكون هناك رصاع ب��ني الجيش والثقافات 

األخرى.

مكفار الند عقي��د متقاعد م��ن الجيش األمريي 

يمُحىص خصائص الجنود ذوي الكفاءة يف املعرفة و 

الثقافة وتتضمن ستة خصائص وهي:

التقدير وتقبل التنوع يف املعتقدات والقيم . 

التواصل والتفاعل والعمل بشكل إيجايب مع أفراد 

الجامعات األخرى.

متايش التغريات يف البيئات املختلفة مع األرسة نظراً 

للتغيري يف املعايري الثقافية األخرى.

االعراف بأن هناك ثقافات أخرى.

حتدث احلروب 
عندما تكون هناك 

اختالفات يف الثقافة 
من خمتلف 

األطراف وعندما 
يفشل أحد األطراف 

باالعرتاف بها
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ع��ىل الجن��ود أن يفهموا بأنهم ج��زء من الصورة 

النمطية والتي س��وف تواجه ثقافات متعددة يف 

جميع األوقات 

القدرة عىل العمل بطرائق تس��مح للطرف األخر 

بتأمني هويتهم.

الكات��ب س��يمينفش ) Siemienivch ( يف املجلة 

الدولي��ة لإلنس��ان أن هناك ث��الث وجهات نظر 

واس��عة عىل الثقافة وه��ي الفردي��ة والجامعية 

والعاملية. تش��ري العاملي��ة إىل الجين��ات والثقافة 

التي بداخلنا ، والجمي��ع ميتلكها بغض النظر عن 

خلفياتهم املربمجة س��ابقاً. كام أن هناك أساسيات 

وردود أفعال برشية لدى كل شخص والتي تشمل 

العواطف األساسية ومش��اعر الناس، وبالتايل فإن 

الثقافات املختلفة تغري األشياء.

     يف قمة عام 2010 يف قيادة التدريب والعقيدة 

يف الجي��ش األمريي، اقرح اللواء هوغ أن الجيش 

األمري��ي يفكر يف الثقافة كنظام س��الح ، كام أن 

التحول إىل هذه االس��راتيجية يسمح للعسكريني 

تصور الثقافة عىل املستوى العاملي ، وهو أمر غري 

محدد لعدو واحد .

     لق��د تم اس��تخدام ه��ذا النظ��ام وتم رصف 

بطاقة ذكية للجنود تحم��ل بعض املعلومات عن 

عدة ثقاف��ات لعدة مجتمع��ات ، مثال من هذه 

البطاقات التي تخص الثقافات العربية  واملسلمة 

للجن��ود األمريكي��ني املنترشين يف بل��دان العرب 

واملس��لمني حالياً، وذلك للفه��م األفضل والتكيف 

مع ثقافة هذه املجتمعات.

يق��ال بأن الثقافة “ س��الح “  ولكن يف الواقع هي 

أداة للوص��ول إىل ه��دف عس��كري ، لق��د دعى 

الج��رنال ماكريس��تال قائد الق��وات األمريكية يف 

حلف ش��امل األطليس ) الناتو ( إىل تغيري الثقافة 

التشغيلية للتواصل مع الناس يف أفغانستان.

     من أجل تحويل الثقافة إىل أداة وس��الح مفيد 

للق��وات ، هناك الحاجة إىل فه��م حقيقي وليس 

مجرد التزويد باملعلومات حول مايجب ومااليجب 

فعله. ومن وجهة نظري قد تكون البطاقة الذكية 

الت��ي تم رصفه��ا للجن��ود األمريكي��ني يف العراق 

فقط عامالً ملس��اعدة الجنود عىل الدراية بتقاليد 

وثقاف��ة املجتمع، ولكن مع ذل��ك فإنهم يفتقرون 

إىل تقدير اإلحساس العميق الذي من شأنه يجعل 

من الجنود غري قادرة عىل التعاطف مع الس��كان 

املحليني. 

     ع��ادة الجنود يف الحرب يكونون تحت ضغوط 

وحالة تأهب ، والحالة النفسية قد تكون أداة شك 

وعدم إتاحة الثق��ة يف الناس املحليني ، ومن جهة 

آخرى عدم ثقة الناس املحليني باملنظمة العسكرية 

قد توتر العالقة بني املنظمة العس��كرية والسكان 

املحليني وهو وضع بدوره قد يعرض نجاح املهمة 

للخطر وتقليص القدرة العس��كرية لتوفري الدعم 

واملساعدة املحلية للسكان ، فضالً عن زيادة عدم 

اس��تقرار الوض��ع األمني. وجود ارتف��اع يف تعليم 

الثقافة واملعرفة من ش��أنه أن مينع الشك وانعدام 

الثقة لوضع السكان.

     إن اعتب��ارات الثقاف��ة االس��راتيجية لصناع��ة 

يقال بأن الثقافة 
“ سالح “  ولكن 

يف الواقع هي 
أداة للوصول إىل 

هدف عسكري
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السياس��ة أو السياس��يني كالعالق��ات والتحال��ف 

وال��رشاكات م��ع القبائل ينظر لها بش��كل رصيح 

بغض النظر ع��ن املهمة املوكل لها ويجب وضعها 

يف عني االعتب��ار وإدارجها يف التصمي��م العمليايت 

للمهم��ة . إرشاك الس��كان والتحاور م��ع القبائل 

ومجاراتهم ل��ه دور فاعل وأداة مس��اهمة فاعلة 

للقوة العسكرية . ملاذا ؟ رمبا وجود القبائل يسهل 

العمليات التكتيكية ذات الصلة التشغيلية للطرف 

املعادي ، كام ميكن اس��تخدام هذه القبائل لجلب 

املعلوم��ات امل��راد الحصول عليه��ا يف حال غياب 

ال��رادارات، ويعتمد عىل مس��توى مرسح الحرب 

، ولذل��ك علينا أن ن��درك ونقوِّم املزاي��ا والعيوب 

املتأصلة يف هذه القبائل إلدراجهم لحامية املصالح 

األمنية املشركة.

     الق��ادة العس��كريون ومقاتلو الحرب يعملون 

يف الغالب عىل املستوى التعبوي للحرب . ونتيجة 

لذلك ، فإنه من املهم جداً أن نؤكد الكفاءة الثقافية 

واالتص��االت، وعلينا أن نكون مدرك��ني للثقافات 

الجغرافي��ة،  والتحدي��ات  وتاريخه��م،  األخ��رى 

واأليدولوجيات والقيم والبنية االجتامعية ، عالوة 

عىل ذل��ك تثقيف أنفس��نا يزي��د الفاعلية خالل 

العمليات والتفاعالت مع الدول األخرى، خصوصاً 

خالل عمليات االس��تقرار واملس��اعدة اإلنس��انية، 

حي��ث تك��ون القوات ع��ىل مقربة من الس��كان 

املحلي��ني . مث��ال عىل ذل��ك الق��وات اإلمارتية يف 

إعادة األمل يف اليم��ن مع قوات التحالف األخرى 

والتفاعل املبارش مع السكان املحليني.

     يف الختام “ الثقافة “ هي عادات ورموز وتاريخ 

ومعتق��دات وعالوة عىل ذل��ك ، فإنه من الصعب 

توفري معنى رس��مي واحد له��ا . الصدمة الثقافية 

واالش��تباكات ال تح��دث بس��بب األيدولوجي��ات 

املتصارع��ة ، ولك��ن نظ��راً لعدم وج��ود التفاهم 

واالع��راف بأن االختالف موج��ود . الوعي الثقايف 

هو أمر حاسم للجنود الذين يتم نرشهم يف بلدان 

مختلفة .

     وج��ود فهم أعم��ق ملاذا يترصف الناس، يجعل 

من الس��هل ع��ىل الجي��ش التعامل مع الس��كان 

املحلي��ني. عدم وج��ود الوع��ي بالثقافات األخرى 

يؤدي إىل تضارب ، مام يؤدي إىل عمليات عسكرية 

أقل فاعلية ويأيت بنتائج عكسية . النزاعات ال تنشأ 

م��ن االختالف بني الثقافات ولكن من عدم اإلقرار 

بها .

     من أجل تحس��ني فاعلية العمليات العسكرية، 

ف��إن الخط��وة األوىل ه��ي االع��راف بالثقافات 

املختلفة، ثاني��اً الوعي الثقايف وأخريا الفهم الثقايف 

والتعاطف•

من أجل  حتويل 
الثقافة إىل أداة 

وسالح مفيد للقوات  
هناك احلاجة إىل 

فهم حقيقي 
وليس جمرد التزويد 

باملعلومات حول 
مايجب ومااليجب 

فعله
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بقلـــــم:/ الرائد مهندس
 علــــــــــــي الظاهــــري 

تعد مراكز العمليات 

املتحركة سواًء أكانت 

لألغراض العسكرية أم 

املدنية وسيلًة للتنسيق 

واتخاذ القرار لضامن 

االستخدام الفعال لألفراد 

والوحدات واملعلومات للرد 

عىل مختلف األحداث التي 

قد تحدث خالل األنشطة 

واألعامل اليومية أو للرد 

عىل حاالت الطوارئ أو 

الحوادث الكبرية. 

تعترب قدرة قائد غرفة القيادة والس��يطرة عىل جمع 

وتحليل املعلومات والتواصل بش��كل فعال للتعامل 

م��ع الح��دث باإلمكان��ات املتوفرة أس��اس أي غرفة 

قيادة وس��يطرة أكان رئيس��اً لفريق إطف��اء أم قائداً 

عس��كرياً يرشف عىل معركة عس��كرية، أم مس��ؤوالً 

يف هيئة أزمات وك��وارث يقوم بإدارة عملية للتعامل 

م��ع كارث��ة طبيعية.  إن التط��ور يف مجاالت تقنيات 

نظم االتصال واملعلومات يجعل من مراكز العمليات 

املتحركة أداة يستخدمها القادة االسرتاتيجيون إلدارة 

مختلف األحداث يف جميع املستويات – االسرتاتيجية 

والعملياتية والتعبوية – من خالل وجودهم يف موقع 

الحدث مام يتيح لهم فرصة إدارة وتنس��يق األعامل 

م��ع عدد كب��ر من املس��تجيبن الثانوي��ن للحادث 

واملختص��ن الفنين ومصادر الدعم األخرى بالش��كل 

املطل��وب نتيجة وجود غرفة العملي��ات املتحركة يف 

موقع الحدث. قد تنتج الحوادث عن كوارث طبيعية 

يف بعض األحيان أو قد تكون حاالت اختطاف رهائن 

أو حاالت قيام ش��خص بإطالق النار أو حاالت أخرى 

تخل��ف عدداً كبراً من الضحاي��ا واملصابن أو حاالت 

ترسب للنفط والغاز. تعترب مراكز العمليات املتحركة 

الفاعل��ة امتداداً لق��درات مراكز القيادة والس��يطرة 

التقليدي��ة، وتركز بش��كل رئيس عىل نظ��م االتصال 

واملعلومات املتخصصة، باإلضافة إىل وسائل التواصل 

الس��ائدة وخدمات اإلنرتنت، وينبغي أن تكون غرفة 

العمليات املتحركة قادرة عىل العمل كوحدة مصغرة 

م��ن مركز القيادة والس��يطرة التقلي��دي والربط بن 

مختل��ف أنظمة االتص��ال ليك تكون كاف��ة الجهات 

املش��اركة يف ال��رد والتعامل مع الح��دث قادرة عىل 

التواصل فيام بينها. ينبغي مراعاة انسجام اإلجراءات 

والنظم الخاصة مبراكز العمليات املتحركة مع الخطط 

والعمليات الحالية املتبع��ة قدر اإلمكان، األمر الذي 

يعن��ي أنه يتوجب ع��ىل أي جهة قب��ل القيام بتبني 

اس��تخدام غرفة العمليات املتحرك��ة كجزء من خطة 

االس��تجابة االس��رتاتيجية الخاصة بها التأكد من أنها 

لن تؤثر س��لباً أو تتعارض م��ع توزيع القوى البرشية 

وعمليات التدريب وخطط الدعم اللوجستي والبنية 

التحتية الخاصة بالدعم. مثال عىل ما س��بق، عملت 

الجه��ات الت��ي تبن��ت اس��تخدام مراك��ز العمليات 

املتحرك��ة يف اإلمارات ع��ىل توظيف قادة متخصصن 

وأفراد يتلقون تدريباً خاصاً بإجراءات تش��غيل مراكز 
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التحك��م، واإلج��راءات والسياس��ات الخاصة بعملية 

توزيع واستخدام غرفة العمليات املتحركة. 

ينبغ��ي التنوي��ه إىل أن إجراءات وسياس��ات نظم 

االتص��ال واملعلوم��ات الخاص��ة مبراك��ز العملي��ات 

املتحركة مشابه لتلك الخاصة مبراكز القيادة والسيطرة 

التقليدي��ة الثابتة، إال أن االخت��الف يتمثل يف الحجم 

واملخط��ط، ل��ذا فإنه وبع��د إكامل إج��راء التدريب 

لألفراد عىل اس��تخدام مراكز العمليات املتحركة فإنه 

ينبغ��ي إلحاقهم مبراكز العملي��ات التقليدية لضامن 

توحي��د املفاهيم والتأكد من كف��اءة األفراد. غالباً ما 

تش��ارك أكرث من جهة يف عملي��ة التعامل مع حادثه 

كب��رة، ومتكن مراكز العمليات املتحركة يف مثل هذه 

الح��االت القادة من التعامل م��ع الحادثة من خالل 

تنس��يق الجهود املش��رتكة ملختلف الجه��ات املعنية 

بالحادث من موقع محمي أمنياً بش��كل نسبي وهو 

غرف��ة العمليات املتحركة وباس��تخدام مجموعة من 

أنظمة االتصال واملعلومات املش��رتكة واملجربة. كام 

متكن مراكز العمليات املتحركة القادة املسؤولن من 

التعامل مع الحادثة من إدارة الوحدات املوجودة يف 

موقع الحادثة دون التأثر عىل األنش��طة والواجبات 

اليومي��ة األخ��رى املنوط��ة به��م، وتختل��ف مراكز 

العملي��ات املتحركة ع��ن بعضها البع��ض من حيث 

الحج��م والتصميم والق��درات، إال أنه وبرصف النظر 

عن طبيعتها س��واء أكانت مقط��ورة أم ذاتية الحركة 

)مركبة صغرة أم مركبة كبرة متطورة( إال أنها تتشابه 

جميعها من حيث أنها تش��تمل ع��ىل غرفة عمليات 

واتصاالت وغرفة ملعدات االتصال وتقنية املعلومات 

وغرفة وسطية تشبه طاولة االجتامعات أو ما شابهها 

من أجل اتخاذ القرارات والتشاور وعقد االجتامعات 

ووض��ع الخط��ط للتعامل م��ع مختل��ف الحوادث 

واألحداث.ع��الوة عىل ما س��بق، غالباً ما تكون غرفة 

العمليات مزودة بقدرات مراقبة واستطالع  وقدرات 

االتصال باألقامر الصناعية )VoIP( والخطوط األرضية. 

ومتك��ن مراكز العملي��ات املتحركة امل��زودة بأجهزة 

تحكم مجه��زة مبختلف نظ��م االتص��االت املتطورة 

القادة من توزيع االتصاالت الالسلكية والتحكم بها يف 

موقع الحادثة مقارنة مبراكز التحكم التقليدية الثابتة 

والبعيدة عن موقع الحادثة. وتشتمل غرفة العمليات 

املتحركة عىل معدات تسجيل وأجهزة اتصال إضافية 

مثل شاش��ات املراقبة التلفازي��ة والتلفازات عريضة 

النط��اق وخدم��ات ) االنرتنت (. كام تش��تمل مراكز 

العملي��ات املتحرك��ة أيضاً معدات اتص��ال ومعدات 

فنية إضافية ومعدات وأغراض للدعم مثل املعونات 

الطبية ومع��دات املراقبة وأنظم��ة دفاعية ومصادر 

طاقة إضافية وغرها. بادرت الحكومة األمريكية بعد 

الفش��ل الذريع ملراكز القيادة والسيطرة التقليدية يف 

الرد والتعامل مع هجامت 11/ سبتمرب إىل توفر منح 

حكومية لرشاء مراكز عمليات متحركة للقوات املحلية 

التابعة لجه��ات تطبيق القانون وهيئ��ات الطوارئ. 

وحددت دول��ة اإلمارات كذلك مزاي��ا قدرات مراكز 

العملي��ات املتحركة باإلضاف��ة إىل جميع جهات الرد 

املدنية وهيئات الطوارئ وشجعت مختلف اإلدارات 

واألقسام لتبني اس��تخدام مراكز العمليات املتحركة. 

عىل الرغم من أن األثر اإليجايب لتبني استخدام مراكز 

العمليات املتحركة من قبل املؤسس��ات بشكل فردي 

يب��دو واضحاً وملموس��اً عىل امل��دى القريب إال أن 

األثر االيجايب الوطني املش��رتك الذي يعود عىل كافة 

مؤسسات وجهات الدولة يظهر عىل املستوى البعيد 

من خالل تفعي��ل عالقات بن مختلف هذه الجهات 

ووض��ع عقيدة تدريبية مش��رتكة وإج��راء تدريبات 

دوري��ة مش��رتكة. وس��يعمل الدعم وااللت��زام الذي 

تقدم��ه حكومة ودولة اإلمارات باإلضافة إىل تكريس 

أفراد من جهات ال��رد املدنية وهيئات الطوارئ نحو 

تحس��ن وتبني اس��رتاتيجيات حديثة وفعاله خاصة 

بعمليات القيادة والس��يطرة تضم��ن بدورها تجهيز 

دولة اإلم��ارات بقدرات رد فاعل��ة ورسيعة عىل أي 

ح��وادث أو أحداث يف املس��تقبل م��ن أجل حامية 

األفراد واملنشآت الحيوية يف الدولة •

إن التطور يف جماالت 
تقنيات نظم االتصال 
واملعلومات يجعل 
من مراكز العمليات 

املتحركة أداة 
يستخدمها القادة 

االسرتاتيجيون إلدارة 
خمتلف األحداث
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هناك رشوط يجب تحقيقها للوصول إىل اإلمداد الناجح 

ومنها الق��درة عىل التخطيط الس��ليم وإدارة عمليات 

اإلدام��ة يف الوق��ت املناس��ب وكذل��ك الس��يطرة عىل 

املوارد أثن��اء العمليات  لتقدميها للقوات املش��رتكة يف 

الوقت واملكان املناس��بن لضامن تكافؤ ومتايش اإلمداد 

مع خط��ة العمليات املش��رتكة ومن هنا ي��ربز أهمية 

التخطي��ط بالتوازي بن العمليات واإلمداد للوصول إىل 

النهاي��ة املرغوبة وهي النرص. نظرا للحاجة ألن تتكامل 

مختلف القدرات واإلمكانات املتوفرة بش��كل مش��رتك 

إلمداد القوات املقاتلة بجمي��ع احتياجاتها يف مختلف 

الظروف نش��أت الحاجة لتفعي��ل منظومة قادرة عىل 

تنش��يط االستخدام املوحد لخدمات اإلمداد عىل نطاق 

الق��وات والوح��دات بدالً من تقدي��م خدمات اإلمداد 

بشكل منفرد من داخل القوات وسميت هذه املنظومة 

“ مبنظومة اإلمداد املش��رتك”. تلع��ب منظومة اإلمداد 

نظـرة شموليـة عن منظومـة اإلمــداد املشـــــــــرتك يف اجلــيـوش احلــديثــــــة

يعترب اإلمداد الوسيلة الرئيسة التي تحافظ عىل القدرة القتالية 

للقوات وتجعلها ذات كفاءه عالية ومؤثرة يف ميدان املعركة، 

فهناك الكثري من الجيوش الحديثة أدركت أهمية اإلمداد يف 

ميدان املعركة وإن اإلمداد الناجح سيساهم يف إنجاح املهمة 

والعكس كذلك صحيح لذا تهدف الكثري من الجيوش إىل الرتكيز 

والتفوق يف مجال اإلمداد لضامن تحقيق النرص يف ميدان املعركة.

بقلـــــم:/ املقدم دكتور
مبـــــــــــــارك العامـــــــري
تصوير: علي اجلنيبي
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نظـرة شموليـة عن منظومـة اإلمــداد املشـــــــــرتك يف اجلــيـوش احلــديثــــــة

املش��رتك دورا أساس��ياً ورئيس��اً يف الكثر من الجيوش 

الحديث��ة لتوف��ر اإلمكانات املختلفة للق��وات املقاتلة 

بشكل مش��رتك لضامن اس��تمرارية اإلمداد طوال فرتة 

العملي��ات لجمي��ع الصنوف املش��اركة )ب��ري، بحري، 

جوي( وهذا يدعم بش��كل رئيس إمكانية املش��اركة يف 

العمليات املش��رتكة وقوات الواجب املش��رتكة وكذلك 

عملي��ات حلف الناتو والعمليات متعددة الجنس��يات 

دون الحاج��ة ألي تغي��ر يف أس��وب أو طريقة اإلمداد 

املقدمة لتلك القوات.

توضيح نظرة ش��مولية عن منظومة اإلمداد املشرتك 

يف الجيوش الحديثة. 

منظومة اإلمداد املشرتك
يطل��ق ع��ىل اإلم��داد املش��رتك كلم��ة “منظومة” 

نظ��را لدور وأهمية عمل كل مس��توى من مس��تويات 

اإلم��داد املختلفة لتؤدي يف النهاية وظيفة واحدة وهي 

املحافظة عىل الكفاءة القتالية للقوات املشرتكة, تشمل 

منظومة اإلمداد املشرتك عىل تنظيامت مختلفة تشكل 

هي��كل متكامل يف الق��وى البرشية وامل��واد واملعدات 

واآللي��ات والخدم��ات لتأمن إمداد القوات املش��رتكة 

باحتياجاتها متاش��يا م��ع الخطة العملياتي��ة والتعبوية 

لض��امن االس��تمرارية يف العمليات املش��رتكة. تتس��م 

منظومة اإلمداد املشرتك باملرونة لضامن تحقيق أقىص 

درج��ات النج��اح يف اإلمداد بحيث ميك��ن تغير خطة 

اإلم��داد بش��كل رسيع ومرن متاش��يا م��ع أي تغير يف 

الخطط العملياتية والتعبوية وال تتطلب أي تغيرات يف 

تنظيمها عند االنتقال من حالة الس��لم إىل حالة الحرب 

مام يف ذلك من أهمية ملواجهة أي موقف طارئ بشكل 

رسيع وبكفاءة عالية.

كذل��ك يجب أن تك��ون املنظومة املش��رتكة لإلمداد 

مصمم��ة لتوفر كاف��ة احتياجات القوات املس��لحة يف 

السلم وتكون عىل درجة من القوة واالعتامد لتستمر يف 

تقدي��م عمليات اإلدامة املطلوبة طوال فرتة العمليات، 

وهذا يتطلب الفهم الجيد لجميع القادة يف امليدان عن 

أهمية ودور اإلمداد يف إنجاح العمليات مام يس��تدعي 

إقحام ضباط اإلم��داد يف التخطيط العمليايت والتعبوي 

منذ بدايته لضامن االستمرارية والنجاح.   

عنارص منظومة اإلمداد املشرتك
تتكون منظومة اإلمداد املشرتك من عدة عنارص أساسية 

تدخل يف تنظيمها ويف عدة مس��تويات مختلفة. فمثال 

يتضمن املستوى االسرتاتيجي عىل العنارص االسرتاتيجية 

ومنها القائد املش��رتك ورئيس هيئة اإلمداد وهيئة ركن 

اإلم��داد. حيث ميلك القائد املش��رتك س��لطة التوجيه 

يف أم��ور اإلمداد ويقوم باإلرشاف ع��ىل تنفيذ عمليات 

اإلدامة داخل مرسح العمليات بالش��كل الذي يتناسب 

مع حجم العملية املشرتكة. ويعترب رئيس هيئة اإلمداد 

مستشارا للقائد املشرتك يف أمور اإلمداد كام أنه يرشف 

عىل تحقيق السيطرة يف منظومة اإلمداد املشرتك. وتقوم 

هيئة رك��ن اإلمداد بالقي��ادة املش��رتكة بإعداد خطط 

اإلمداد املشرتك. ويتضمن املستوى العمليايت والذي يتم 

فيه الربط بن املستوين اإلس��رتاتيجي والتعبوي قيادة 

اإلمداد املش��رتك مع وحداته الخدمي��ة، ومركز اإلمداد 

املش��رتك, مراكز اإلمداد التخصصية، والقوات الرئيس��ة 

وهيئة ركن إمداد قيادات قوات الواجب املش��رتكة. يف 

هذا املس��توى تتحقق الس��يطرة عىل وحدات اإلمداد 

املش��رتك الرئيس��ة )متوي��ن ونق��ل، وصيان��ة، وطبي، 

وأشغال عسكرية( من قبل قيادة اإلمداد املشرتك ويتم 

هناك شروط يجب 
حتقيقها للوصول 

إىل اإلمداد الناجح 
ومنها القدرة على 

التخطيط السليم 
وإدارة عمليات 

اإلدامة يف الوقت 
املناسب
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االس��تجابة الرسيعة لقدرات وإمكان��ات اإلمداد إلنجاز 

مهمة القوة املش��رتكة عن طريق مركز اإلمداد املشرتك 

من خالل إع��داد خطط اإلمداد للعمليات والس��يطرة 

الفاعل��ة وتنس��يق خدمات اإلم��داد خ��الل العمليات 

املش��رتكة.وكذلك يربز دور مراكز اإلمداد التخصصية يف 

املس��توى العملي��ايت حيث تختص ه��ذه املراكز بتوفر 

االحتياج��ات اللوجس��تية للقوات الرئيس��ة من املوارد 

واملعدات التخصصية والعامة وكذلك الطبية يف الس��لم 

وأثناء العمليات املش��رتكة. وتقوم ه��ذه املراكز بإعداد 

خطط اإلمداد التخصيص والعام وتنسيق أسلوب اإلدارة 

الشاملة للمواد والخدمات التي يتم طلبها وفقا للخطط 

االس��رتاتيجية املوضوعة من قبل القيادة املش��رتكة. كام 

أنها تتعامل وبش��كل مبارش مع املزودين واملوردين من 

القطاع الصناعي املحيل والعاملي وكذلك وحدات اإلمداد 

العس��كرية لتوفر مواد اإلمداد املطلوب��ة وفقا ملعاير 

الج��ودة املعتمدة.وكذلك ي��ربز دور أركانية اإلمداد يف 

القوات الرئيس��ة يف توفر اإلسناد اإلداري والفني بشكل 

متكامل مع منظومة اإلمداد املش��رتك.  وتس��اهم هيئة 

رك��ن اإلمداد يف هذه القوات أو قوة الواجب املش��رتكة 

يف عملية صنع القرار مبا يتعلق باإلمداد أثناء العمليات 

املشرتكة. ويف املستوى التعبوي )التكتييك( والذي يتكون 

من مكون��ات وخاليا اإلمداد لقوات الواجب املش��رتكة 

وتش��مل واجباتها عىل حساب كميات اإلمداد املطلوبة 

إلنجاز املهمة واملستوى املقرر املخصص للعمليات ويتم 

تقويم نتائج اإلمداد يف هذا املستوى. 

مبادئ منظومة اإلمداد املشرتك
تش��مل منظومة اإلم��داد املش��رتك عىل ع��دة مبادئ 

أساس��ية كدلي��ل للتفكر املنطقي عن��د تقويم األعامل 

املمكنة وتش��مل تل��ك املبادئ عىل بع��د النظر وتعني 

ع��ىل القدرة توفر االحتياجات اللوجس��تية قبل أن يتم 

طلبها م��ن الوحدات املقاتلة. وميكن تحقيق هذا املبدأ 

عن طريق توفر بيانات معلوماتية كافية عن الوحدات 

املش��اركة يف العملي��ة وطبيع��ة تس��ليحها وخطته��ا 

العملياتية والتعبوية، وهنا يربز أهمية مبدأ االس��تجابة 

وال��ذي يتم من خالله توفر كافة االحتياجات يف الوقت 

وامل��كان املناس��بن. ويجب أن تتمي��ز منظومة اإلمداد 

املش��رتك بالبس��اطة بحيث تكون خطة اإلمداد س��هلة 

الفه��م وبعيدة ع��ن التعقيد وقابل��ة للتحقيق لضامن 

توفر اإلمداد باملواد بالش��كل املطلوب أثناء العمليات 

املش��رتكة والوصول إىل النهاية املرغوبة. وتشمل مبادئ 

منظومة اإلمداد املش��رتك عىل توفر جميع االحتياجات 

للقوات طبقاً للحد األدىن وتستخدم يف الغرض املخصص 

م��ن أجله مبا يعرف مببدأ االقتصاد وذلك بس��بب ندرة 

امل��وارد أثن��اء العملي��ات. وكذلك تش��مل املبادئ عىل 

التعاون واإلدامة، حيث يبدأ التعاون يف اإلمداد املشرتك 

م��ن مرحلة التخطي��ط وحتى مرحل��ة التنفيذ وتكمن 

اإلدامة يف القدرة عىل املحافظة عىل املس��توى املطلوب 

للنش��اط العمليايت للمحافظة عىل مس��توى الجاهزية 

والكفاءة للقوات املشرتكة.

تخطيط اإلمداد املشرتك
يج��ب أن يكون تخطيط اإلمداد املش��رتك جزءاً رئيس��اً 

ال يتج��زأ م��ن التخطيط العملي��ايت وذلك متاش��يا مع 

متطلب��ات وتعقي��دات العمليات العس��كرية الحديثة 

املش��رتكة وال��ذي يضمن الحص��ول عىل إس��ناد إداري 

متزام��ن ومكافئ للعملي��ات املش��رتكة. وكذلك يعترب 

التخطي��ط الفّع��ال رضوريا ج��دا لتمك��ن العاملن يف 

مجال اإلمداد من توقع املتطلبات وتقوميها وتنس��يقها 

ودمجه��ا وتوحيدها مع امل��وارد املتوفرة لتقليل التكرار 

وازدواجي��ة الجه��ود وتقليل املخاطر وضامن اإلس��ناد 
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الفّعال ملتطلبات العملي��ات وبذلك يتم تحقيق مبادئ 

منظومة اإلمداد املشرتك. 

تنفيذ اإلمداد املشرتك
مصطلح تنفيذ اإلمداد املشرتك يستخدم لوصف األعامل 

والعمليات التي تنفذها وحدات اإلمداد املشرتكة إلسناد 

مهم��ة معينة وإن حامية الق��وة واالنتقال والتوزيع يف 

مرسح العمليات والش��ؤون املدنية هي مثال لعمليات 

اإلمداد املشرتك ومبا أن عمليات اإلمداد املشرتك تغطي 

املستويات الثالثة االسرتاتيجي والعمليايت والتعبوي فإن 

التح��ول من التخطي��ط إىل التنفيذ يعت��رب أمرا رضوريا 

ومه��امً. لذا فإن تخطيط وتنفيذ العمليات املش��رتكة يف 

بيئة العمل املتغرة باس��تمرار كثراً ما يحدث بالتزامن, 

وعلي��ه يج��ب أن يتص��ف العاملون يف مج��ال اإلمداد 

بالقدرة ع��ىل مراقبة وتوجيه عمليات اإلس��ناد اإلداري 

وللتأك��د من أن مفهوم اإلس��ناد ينف��ذ بفاعلية وكفاءة 

عاليتن. 

نظام اإلمداد العادي ونظام اإلمداد املشرتك
يعتم��د العمل يف اإلمداد الع��ادي عىل تقديم خدمات 

اإلسناد االداري بش��كل منفرد لكل وحدة وهذا بالطبع 

يؤدي إىل وجود العديد من املش��كالت بحيث يتم 

تقديم خدمات اإلمداد بأس��لوب غر موحد وغر 

فّع��ال ويؤدي ذل��ك إىل زعزعة الثق��ة يف النظام 

وتش��جيع األفراد عىل التخزين العشوايئ للمواد 

واملع��دات لتلبية متطلب��ات القوة عند 

الحاج��ة اليها مام ق��د يؤدي إىل 

ع��دم االس��تفادة منه��ا قبل 

صالحيته��ا  انته��اء 

وكذلك  الفنية. 

إىل  ي��ؤدي 

إزدواجية 

الجهود 

والب��طء يف اإلج��راءات وما يرتتب ع��ىل ذلك من عبء 

اقتصادي دون الحصول عىل النتائج املرغوبة. 

يف املقابل يعتمد نظام اإلمداد املشرتك عىل توفر كافة 

م��واد اإلمداد لكل الوحدات والقوات بأس��لوب مركزي 

وموح��د وهذا بدوره يؤدي إىل إيجاد نواحي مميزة من 

التخصص والتي تش��مل كافة القوات باإلضافة إىل توفر 

النهج املش��رتك من أجل تحقيق التخطيط طويل األجل 

للقدرات وإعداد امليزانيات بأسلوب دقيق وكذلك تدبر 

وتزوي��د االحتياجات من املواد دون إزدواجية مع توفر 

التوجيه واإلرش��اد للخربات الفني��ة. يعترب نظام اإلمداد 

املش��رتك نظاماً عاملي��اً مبنياً عىل أفضل املامرس��ات يف 

الجيوش الحديثة ذات العالقة وقد تم تعديل أس��لوب 

اإلمداد ليتامىش مع أس��لوب اإلمداد املش��رتك يف الكثر 

من الجيوش  يف الواليات املتحدة األمريكية، وبريطانيا، 

واس��رتاليا وكذلك حل��ف الناتو لتواكب تل��ك الجيوش 

املتطلبات الخاص��ة للعمليات املش��رتكة الحديثة ذات 

الرسع��ة العالية وملعالجة التحدي��ات املتعلقة باإلمداد 

العادي. ك��ام أنه يتميز نظام اإلمداد املش��رتك بالنظرة 

الش��املة إىل أه��داف اإلم��داد ع��ىل نط��اق الق��وات 

مام يتي��ح التخطيط املتق��دم وتحس��ن التكلفة ورفع 

مس��توى التعاون وتوزيع املوارد وبكفاءة أعىل وإدخال 

معاي��ر دولية مالمئ��ة ميكنها تعزيز التواف��ق العمليايت 

والعم��ل بص��ورة مش��رتكة. وتضم��ن ه��ذه املنظومة 

التوظيف الجيد والفعال للمجهودات والتكاليف املادية 

اللوجس��تية للوصول إىل أفضل املامرس��ات والنتائج مع 

ضامن مواكب��ة الخطط العملياتي��ة والتعبوية ودعمها 

إلنجاز املهمة.

تعترب منظوم��ة اإلمداد املش��رتك ذات طابع مركزي 

وموح��د للتخطيط وتحديد املواصفات وإدارة سلس��لة 

اإلمداد وال��رشاء من خالل تفعي��ل دور مديرية مراكز 

اإلم��داد التخصصية وه��ي الجهة املس��ؤولة عن رشاء 

كاف��ة اإلمكان��ات املتاحة الت��ي من س��بيلها إنجاح أي 

مهمة عملياتية وتعبوية للقوات املس��لحة اثناء السلم 

والحرب.تعتم��د منظوم��ة اإلمداد املش��رتك عىل دورة 

عمل مبنية ع��ىل مبادئ اإلدارة واإلمداد الحديثة والتي 

تعتمد بش��كل رئي��س عىل تطوي��ر األداء بوجود قيادة 

موحدة وهيكل تنظيمي موحد لضامن االستغالل األمثل 

للم��وارد واإلمكاني��ات املتوفرة. حيث تعت��رب منظومة 

اإلمداد املش��رتك أحد الركائز األساس��ية لإلسناد اإلداري 

العسكري والرشيان الحيوي إلنجاح أي مهمة يف مرسح 

العمليات.  تعترب نقل الرؤية الواضحة للقائد العسكري 

إىل ضباط اإلمداد أساسية لتوقع حجم الطلبات الخاصة 

بالعمليات املشرتكة والتي تعترب أساس إلنجاح منظومة 

اإلم��داد املش��رتك وال يكتمل ذلك إال م��ن خالل دمج 

وتناسق خطط اإلمداد مع الخطط العملياتية والتعبوية 

يف مي��دان املعركة مع اإللتزام باملبادئ األساس��ية لهذه 

املنظومة وإتاحة املجال للتطوير والتحديث حتى تظل 

هذه املنظومة معارصة ألقرانها يف املؤسسات العسكرية 

الحديثة •
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تم استكامل تشكيل القوة مبجموعتن دامئتن للناتو 

من قانص��ات األلغام، يك تتمكن م��ن التعامل مع 

املخاطر يف قاع البحر مثل األلغام البحرية أو ذخائر 

الطائ��رات التي يتم التخيل عنها.  تم تفعيل هاتن 

املجموعت��ن يف  عام 1973 وعام 1999، وتس��مى 

اآلن مجموعة الناتو الدامئة املضادة األلغام )1، 2(. 

تهدف هذه املجموع��ات األربع الدامئة توفر قوة 

رد فع��ل بحرية مب��ارشة لدول حل��ف الناتو، كام 

أنها تربهن عىل تضام��ن دول الحلف وعزمها عىل 

التصدي لألزمات والرصاعات. 

تنف��ذ املجموع��ات البحرية األربعة برنامجا س��نويا 

حس��ب جدول زمني محدد لالنفت��اح والتدريب، وهي 

جاهزة بشكل دائم لعمليات حلف الناتو يف وقت السلم 

واألزم��ات والرصاعات. خالل العقود األخرة، ش��اركت 

املجموعات للبحري��ة األربعة يف العديد من التدريبات 

باإلضاف��ة إىل عملي��ات النات��و، مث��ل عملي��ة مكافحة 

القرصن��ة “درع املحي��ط” يف املحيط الهن��دي وعملية 

“املس��عى النشط” ملراقبة حركة الس��فن للمساعدة يف 

ردع والدف��اع عنها، وإحباط األعامل اإلرهابية والحامية 

منها يف البحر األبيض املتوسط.

تم إصدار مجموعة شاملة من نرشات منظمة الناتو 

واإلج��راءات التنفيذية الدامئة تش��مل كافة األس��اليب 

التعبية واإلجراءات التنفيذي��ة. ترتكز عملية التخطيط 

العملي��ايت والقي��ادة والس��يطرة ملجموع��ات البحرية 

لإلجراءات التعبوية املش��رتكة يف كاف��ة مناطق الحرب 

وخدم��ات اإلمداد والعديد م��ن الجوانب األخرى عىل 

إجراءات مش��رتكة يجب أن يعرفها كافة طواقم السفن 

بش��كل كامل. يج��ب أن تك��ون كافة الس��فن جاهزة 

للقتال منذ اليوم األول من التحاقها بإحدى املجموعات 

البحرية، وهذا يتطلب تدريب مس��بق عىل املس��توى 

وطني يدوم لعدة أشهر. 

تسهم دول حلف الناتو يف املجموعات البحرية عىل 

أس��اس تطوعي، ويتم تخصيص السفن عادة ملدة ستة 

أش��هر عىل أساس التناوب، ويجب إبالغ منظمة الحلف 

عن املشاركة يف وقت مبكر. 

نظ��را لتقلي��ص ع��دد الس��فن يف كافة ق��وات دول 

حل��ف الناتو البحرية وارتفاع ع��دد العمليات البحرية 

يف الخارج، تواجه الدول األعضاء مش��كالت متزايدة يف 

عملي��ة إس��ناد املجموعات البحرية مقارنة بالس��نوات 

الس��ابقة. يف اجتامع قمة “ويل��ز 2014”، أعلنت الدول 

األعض��اء يف منظمة حلف الناتو الرغبة يف معالجة هذه 

املشكلة، وأعربت عن استعدادها “إلعادة تعزيز القوات 

البحرية الدامئة للناتو عن طريق تحول مشاركاتها ومدة 

املش��اركة للدول إىل عملية تتمتع مبرونة أكرث”. وعالوة 

عىل ذلك، لن تستخدم منظمة حلف الناتو املجموعات 

البحرية للعمليات الطويلة أو للعمليات ذات األهداف 

بقلـــــم:/
لينــــــــــــــارت ستيــــــــــــــن

عىل ضوء القدرات البحرية املتزايدة لالتحاد السوفيايت 

السابق وارتفاع تهديد الغواصات عىل حلف الناتو يف شامل 

املحيط األطليس يف الستينات من القرن املايض، قرر الحلف 

تفعيل قوة دامئة للرد البحري. يف عام ١٩٨٦ تم تشكيل 

قوة الناتو البحرية الدامئة وتآلفت من ) ٥ - ٨ ( مدمرات 

وفرطاقاتو يف عام 1969 تم تشكيل قوة ثانية للخدمة يف البحر 

األبيض املتوسط، وكانت السفن من هذه القوة يف البداية 

قوات “تحت الطلب” وليس بصفة دامئة، عىل الرغم من أنها 

تجري تدريبات مشرتكة مرة واحدة يف السنة، ويف عام 1992 

تم تحويل القوة إىل قوة دامئة، وما زالت كلتا القوتني فاعلتني 

وتسمى اآلن املجموعة البحرية لحلف الناتو )1 و 2(.
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الثانوي��ة. وكان أح��د الق��رارات اإلضافي��ة لقمة “ويلز 

2014” ه��و إنش��اء مجموع��ة الواجب املش��رتك ذات 

الجاهزي��ة العالي��ة جدا ملنظمة حل��ف الناتو التي من 

شأنها أن تكون قوة قادرة عىل االنفتاح يف غضون بضعة 

أي��ام للرد ع��ىل التحديات الطارئة  ال س��يام يف املناطق 

املحيط��ة مبنطقة حلف الناتو. تتألف مجموعة الواجب 

املش��رتك ذات الجاهزي��ة العالي��ة ج��دا ملنظمة حلف 

النات��و من مكون قوات برية مع ق��وات جوية وبحرية 

وعمليات خاصة مناس��بة. تعترب القوات البحرية الدامئة 

لحلف الناتو هي الخيار األول للمس��اهمة البحرية  يف 

قوة الواجب املش��رتك ذات الجاهزية العالية جدا عند 

الحاجة. 

القدرات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي

أدت املخاطر األمنية الراهن��ة والتحديات الدولية 

لدول مجلس التعاون الخليجي  إىل ازدياد الحاجة 

إىل عملي��ات تحالف عس��كرية لكاف��ة الصنوف، 

عىل األقل للقوات البحري��ة لدول مجلس التعاون 

الخليجي، ويعترب تشكيل مجموعة الواجب البحري 

للقوات البحرية ملجل��س التعاون الخليجي خطوة 

قيم��ة يف االتج��اه الصحي��ح. وقد تك��ون القوات 

البحرية الدامئة لحلف الناتو منوذجا صحيحا ميكن 

اتباعه إلنش��اء وتدريب وتفعيل قوة بحرية دامئة 

لدول مجلس التعاون الخليجي. 

يج��ب أن تكون الق��وة البحري��ة الدامئة لدول 

مجل��س التع��اون الخليجي مكونة م��ن مجموعة 

تتألف من فئات مختلفة من سفن السطح القادرة 

عىل تنفيذ كافة أنواع العمليات البحرية. كام يجب 

ان تتمتع الق��وة بجاهزية عالية، وتحظى بتدريب 

جيد، وبذلك س��تعمل عىل تعزيز العمل املش��رتك 

ب��ن القوات البحري��ة ملجلس التع��اون الخليجي. 

تعت��رب الخ��ربات العملي��ة التي تحقق��ت بالفعل 

نتيجة للتمرينات البحرية مثل “االتحاد 17” أساسا 

ممتازا إلجراءات تعبوية مشرتكة موحدة. ويف حال 

تم تشكيلها، س��تكون القوة البحرية الدامئة لدول 

مجلس التع��اون الخليجي قوة بحرية متميزة للرد 

بشكل فعال عىل التهديدات والتحديات يف البحر، 

م��ام س��يعزز األمن لكاف��ة دول مجل��س التعاون 

الخليجي بشكل منقطع النظر •
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هل ستغرق تركيا يف املستنقع 
السوري كغريها؟!

املفكر  قدمها  التي  مشاكل"  "صفر  من  وانتقالها  املفتوحة  مواجهاتها  من  الصعبة  الدروس  تركيا  تعلمت 
االسرتاتيجي ومستشار رئيس الوزراء حينها أحمد داوود أوغلو. وهكذا وجدت تركيا نفسها تواجه مشاكل 
الحلفاء  وفقدان  الداخل  يف  إرهابية  وتفجريات  أمنية  تحديات  تواجه  وباتت  الحلفاء-  وتفقد  متعددة 
محاولة  بعد  خاصة  جيو-إسرتاتيجية-  ملراجعة  ملحة  حاجة  هناك  كانت  ولذلك  الخارج!  يف  واألصدقاء 

االنقالب الفاشلة التي هزت النظام الرتيك.
القوى اإلقليمية والدولية، خاصة بعد املواجهة مع روسيا بعد  أدركت تركيا فشل وكلفة املواجهة مع 
العراق ورهانها عىل قوى مل تنجح  الروسية يف نوفمرب 2015، وبعد تعرث اسرتاتيجيتها يف  املقاتلة  اسقاط 
يف تغيري املعطيات عىل األرض. وقبل ذلك اشتبكت تركيا مع إرسائيل مبحاولة كرس الحصار عىل غزة عام 
-2010 بأسطول "ما يف مرمرة" وتصعيد مع إرسائيل وسحب السفري وتصعيد ومطالبات، ثم قامت بالتفافة 
والواليات  األورويب  االتحاد  وخاصة  الغرب  مع  مبارشة  مواجهة  يف  تركيا  دخلت  ذلك  وبعد  درجة.   180
املتحدة األمريكية بعد محاولة االنقالب الفاشلة منتصف يوليو -2016 وتلميحات بتواطؤ وترويج نظرية 
املؤامرة– والتي حاول أن ينفيها نائب الرئيس األمرييك جو بايدن الذي زار تركيا يف األسبوع األخري من شهر 
أغسطس املايض، واألهم من ذلك التأكيد أن تسليم فتح الله غولن هو ليس من صالحيات الرئيس األمرييك 

أو السلطة التنفيذية يف الواليات املتحدة األمريكية، بل هو قرار املحكمة العليا. 
بعد محاولة االنقالب الفاشلة، توقع الكثري تقوقع تركيا وتنزوي للداخل لرتتيب البيت الداخيل، ولكن 
بعد عملية درع الفرات وتحول تركيا لالعب فاعل يف سوريا وشبه اعتذار أمرييك والتضحية بورقة األكراد، 
والتطبيع مع روسيا و إرسائيل والتقارب مع إيران، والعمل عىل طرد داعش عن حدودها يف سوريا واألكراد. 

والعمل عرب الجيش السوري الحر-إلقامة منطقة آمنة من جرابلس إىل إعزاز وعفرين غربا.
الرتيك إطالقها يوم وصول جو  النظام  الفرات"التي تعمد  الرئيس األمرييك دعم"عملية درع  نائب  أعلن 
بايدن ألنقرة. واألهم تحذيره يف رسالة لوحدات حامية الشعب الرتيك التابعة لقوات سوريا الدميقراطية، 
بوجوب االنسحاب لرشق نهر الفرات وذلك بعد أن ساندتهم ودعمتهم الواليات املتحدة وأمنت منطقة حظر 
طريان، وهددت بإسقاط طائرات النظام الذي شن بعض الغارات عىل الحسكة. وبعد تضحيات كبرية من 
األكراد وبكلفة هزموا تنظيم داعش من مدينة منبج غريب الفرات، ومل يشفع لهم ذلك فقد هددهم بايدن 

بأنهم إذا مل ينسحبوا لرشق نهر الفرات فسيفقدون الدعم األمرييك، وهو ما انصاع له األكراد. 
واضح أن هناك ثالثة أهداف وراء العملية العسكرية الكبرية)درع الفرات( التي تقودها تركيا وتستخدم 
قوات جيش سوري الحر كقوات مشاة- وتؤمن التغطية النارية من املدفعية الرتكية الثقيلة والغطاء الجوي 
من سالح الطريان، بينام يتوىل الجيش السوري الحر، انطالقا من تحرير جرابلس والتوجه جنوبا ورشقا لتحرير 
منبج وغربا إلنشاء منطقة آمنة وهو الهدف اإلسرتاتيجي الكبري الذي سعت تركيا إلقامته منذ سنوات. وطرد 
مع  اإلرهابية  باملنظامت  تركيا  تصفهام  التي  الرتكية-السورية  الحدود  من  الكردية  والقوات  داعش  مقاتيل 
داعش. والهدف اإلسرتاتيجي الرتيك هو القضاء عىل الحلم الكردي بربط املناطق السورية الثالثة عىل الحدود 

الرتكية من الحسكة رشقا إىل عفرين عىل ساحل املتوسط غربا.
هناك مخاوف أن تركيا قد تكون تورطت يف مستنقع  سوريا بسعيها  لشن حرب عىل داعش واألكراد 
آمنة  وإقامة منطقة  وإقامة  الفرات  وإعادتهم لرشق  الكردي-  الشعب  الدفاع عن  معا. وتحجيم وحدات 
داخل سوريا- متتد من جرابلس غربا إىل إعزاز غربا- يف ريف حلب . وذلك كله بتفاهم مع أمريكا املتفهمة 
للحساسية الرتكية - ورضا بوتني- روسيا التي زارها أردوغان وتفهم إيران التي ال تزال صامتة ومل تعلق اىل 
عملية درع الفرات. وبتنديد خجول من نظام األسد. وحسب موقع ميدل إيست آي- فإن إيران تلعب دور 

الوسيط بني تركيا ونظام األسد حول ما يجري يف شامل سوريا. 
واضح حجم تغري التحالفات الديناميكية يف املنطقة، وتصميم تركيا عىل لعب دور أكرث جرأة وإقداما، 
هناك مخاوف من حسابات تركيا الخاطئة واملكلفة، وخاصة أن هناك من يراهن أن تركيا ستغرق يف مستنقع 
سوريا كحال اآلخرين الذين ينزفون يف سوريا من الدول، كروسيا وإيران. أو مليشيات كحزب الله والحشد 

الشعبي واملليشيات التي قدمت من إيران والعراق وأفغانستان وداعش وجبهة النرصة وغريهم!•

أ.د. عبد اهلل خليفة الشايجي
أستاذ العلوم السياسية-

جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج 

واشنطن-الواليات املتحدة 
األمريكية

)جيولبوتيك(
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كشف كونسورتيوم )تحالف( رشكتي "أيفكو" و "أوتو" النقاب عن مدمرة الدبابات "سنتورو 2" ذات 

الدفع الثامين الجديدة املسلحة مبدفع رئيس من عيار 120 ملليمرت، وذلك خالل معرض "يوروساتوري 

2016" الذي انعقد يف العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا. ويخطط الجيش اإليطايل لرشاء 136 مدمرة 

لتسليح تسعة ألوية من ألوية املدرعات.

86

تقنيات

تخدم دبابة املعركة الرئيسية تشالنجر 2 يف اجليش الربيطاين 
واجليش السلطاين العماين

الدباب��ة FV4034 تش��النجر 2، دباب��ة املعرك��ة الرئيس��ية 

الربيطانية )MBT(، هي دبابة معركة رئيس��ية عالية الحركة 

وش��ديدة التصفيح، تم تصميمها لالستخدام يف منطقة النريان 

املب��ارشة. يكمن دوره��ا الرئييس يف تدمري وتحيي��د الدروع. 

ولكنه��ا متتلك الق��درة عىل االش��تباك مع األه��داف الصلبة 

والناعم��ة وميكنها العمل عرب طيف عري��ض من األدوار بدءا 

من خوض غ��ار الرصاعات الش��ديدة، ومكافحة الش��غب، 

وصوال إىل عمليات حفظ السالم.

الدباب��ة تش��النجر 2 هي نت��اج مكثف إلع��ادة التصميم 

للدباب��ة تش��النجر 1. وعىل الرغم م��ن أن الهيكل ومكونات 

الحركة تبدو متشابهة، فهي ذات تصميم جديد وتم تصنيعها 

بشكل أحدث من س��ابقاتها املوجودة يف الدبابة تشالنجر 1، 

وميك��ن القول إن ما نس��بته 5 % فقط م��ن مكونات الدبابة 

تش��النجر2 تبادلية مع س��ابقتها، ما يعن��ي وجود أكرث من 

150 تعديالً رئيس��ياً طرأ عىل الدبابة تشالنجر 2 مبا فيها الربج 

الجديد كليا، واملدفع L30 CHARM عيار 120 ملم، والجيل 

.Chobham الثاين من الدرع

ت��م تصميم النس��خة تش��النجر 2E، وهي الط��راز األكرث 

حداث��ة، لس��وق التصدير، وه��ي مناس��بة للبيئة القاس��ية 

والظروف املناخية الصعبة. وقد تم تجربتها يف اليونان وقطر 

واململكة العربية السعودية.

هذه األلي��ة مجهزة مبدفع دبابة محل��زن، يطلق الذخرية 

خارقة ال��دروع الطويل��ة والذخرية ذات ال��رأس االنصدامية 

عالية التفجري )HESH(. كا تم تجهيزها بتس��ليح ثانوي من 

خالل رش��اش تسلس��ي محوري عيار 7.62 ملم ورش��اش آيل 

متعدد األغراض مركب عىل محور ارتكاز رأيس.

كا تم توفري أجهزة تسديد تصويرية حرارية وبرصية لكل 

من قائد الدبابة ورامي املدفع، مبا فيها جهاز تسديد بانورامي 

مستقل ب� 360 درجة للقائد. كا أن أنظمة التسديد الخاصة 

ّكن  بالربج واملدفع مس��تقرة بش��كل كامل وهو األمر الذي ميمُ

من االش��تباك مع أهداف رسيعة الحركة أثناء الوقوف وأثناء 

الحركة.

 Perkins( يت��م توف��ري الحركة من خ��الل محرك الدي��زل

CV12( ذي 12 اس��طوانة وبق��وة 1200 حص��ان م��ع علبة 

تروس )David Brown TN54(، توفر س��ت رسعات أمامية 

واثنت��ني خلفيتني. كا أن نظام التعلي��ق الغازي الهيدرولييك 

مع جنزير ثمُنايئ التثبيت وش��داد الجنزير الهيدرولييك يوفران 

اس��تقراراً للمنصة تغطي أس��طمُح الطرقات املمهدة واملناطق 

الوعرة القاسية عىل حد سواء.
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لقد ساندت الدباية تش��النجر 2 وبنجاح عمليات الجيش 

الربيطاين يف البوس��نة وكوسوفو والعراق، حيث إن جزءاً كبريا 

من التحس��ينات التي ط��رأت عليها مثل إمكاني��ات النجاة 

املمُتع��ددة وق��وة الفتك والوع��ي الظ��ريف أو املحيطي كانت 

دمجة يف برامج "االحتياجات العملياتية العاجلة". ممُ

تحسينات الدبابة تشالنجر 2
تسليح الدبابة تشالنجر 2

الدبابة تش��النجر 2 مجهزة مبدف��ع الدبابة املحلزن L30 من 

عيار 120 ملم من رشكة "يب. آي. أي. سيستمز الند سيستمز" 

)املعروفة س��ابقا باس��م أر. أو. ديفينس(. تم يف العام 2004 

منح رشكة "الند سيس��تمز" عقداً لتطوير مدفع جديد أملس 

الجوف من عيار 120 ملم لدبابات تشالنجر الخاصة بالجيش 

الربيطاين. ومبوجب ذلك العقد، تم تس��ليح الدبابة تشالنجر 

2 باملدف��ع )Rheinmetall L55( أملس الج��وف، باإلضافة 

لرتكيب��ه عىل الدبابة ليوب��ارد2A6 ، وبدأت تج��ارب الرماية 

النارية منه يف يناير 2006.

 ،)ESR( مصنوع من الفوالذ املصّفى كهربائيا  L30 املدفع

ومعزول بواس��طة غالف حراري. ك��ا أن املدفع مزود بنظام 

مرجعي للفوهة وس��حب األبخرة. ال��ربج قابل للدوران 360 

.+20º 10- إىلº درجة ومجال ارتفاع السالح يرتاوح بني

هناك س��عة استيعابية ل� 50 قذيفة من عيار 120 ملم، مبا 

 ،)APFSDS( فيها القذائف خارق��ة الدروع اللولبية بزعانف

أو ذات ال��رأس االنصدامي��ة عالي��ة التفج��ري )HESH(، أو 

القذائف الدخانية. كا ميكن للمدفع L30  أن يطلق قذائف 

اليوراني��وم املنض��ب )DU( ذات حش��وة الدف��ع املتطاولة. 

وبالنسبة لقذيفة اليورانيوم املنضب، يصبح املدفع L30  جزءاً 

.Charm 3  من نظام اإلطالق واملقذوف الخاص باملدفع

يتم التحك��م باملدفع من خالل نظام الس��يطرة والتوازن 

الكهرب��ايئ بالكامل املقدم من رشكة "يب. آي. أي. سيس��تمز" 

ك��ا تم تجهيز الدبابة تش��النجر 2 باملدفع التسلس��ي عيار 

7.62 ملم من "بوينغ"، وهو متوضع عىل يسار مدفع الدبابة 

الرئييس. ميتلك املمُلقم مدفع GPMG L37A2  من عيار 7.62 

ملم  وهو مدفع رشاش مضاد للطريان، ومتوضع عىل القبة.

الحامية الذاتية
ال��ربج محمي بواس��طة درع )Chobham( من الجيل الثاين. 

ك��ا يتوضع نظام الحاية من األس��لحة النووية والبيولوجية 

والكياوية )NBC( يف صندوق الربج. ويوجد عىل كل جانب 

 L8 من جانبي الربج خمس��ة أجهزة إطالق للقنابل الدخانية

، وفرته��ا رشكة "ثاليس أي يف إف سيس��تمز ليمتد" )املعروفة 

س��ابقا باس��م "هيليو مريور كومب��اين"(. كا ميك��ن للدبابة 

تش��النجر 2 أن تطلق س��تارة دخانية من خ��الل حقن وقود 

الديزل يف عوادم املحرك.

ضبط النار واملراقبة
ت��م إنت��اج كومبيوت��ر ضب��ط الن��ار الرقمي م��ن قبل رشكة 

"كومبيوتن��غ ديفنيس��يس كومب��اين" )املعروفة حاليا باس��م 

"جيرال داينمك��س – كندا(. تقوم رشكة "ج��رال داينمكس 

بريطاني��ا" بتوف��ري تطبيق نظ��ام معلومات منص��ة املعركة 

)PBISA( لدبابات تش��النجر 2 الخاص��ة بالجيش الربيطاين. 

ويتكام��ل تطبيق نظ��ام معلومات منصة املعركة مع شاش��ة 

العرض الخاصة بقائد الدبابة، ونظام املالحة الخاص بالقصور 

ال��ذايت، وكومبيوتر معالج��ة الرقمنة، ولوحة شاش��ة العرض 

الخاصة بالس��ائق. تعترب رشكة "الند سيس��تمز" مسؤولة عن 

دمج النظام وبعض الربام��ج األخرى. وقد دخل تطبيق نظام 

معلومات منصة املعركة  الخدمة يف ديسمرب 2005.

ت��م تجهيز دبابات تش��النجر 2 الخاصة بالجيش الربيطاين 

بنظام االتصاالت الرقمي التكتييك "بومان". واملتعاقد الرئييس 

لنظ��ام "بومان" هو رشكة "ج��رال دايناميس بريطانيا". يوفر 

نظام "بوم��ان" اتصاالت بياني��ة وصوتية أمن��ة باإلضافة إىل 

تحدي��د مواضع الوحدات بش��كل أوتوماتييك. وقد تم تزويد 

الدباب��ات بهذا النظ��ام حيث تم نرشها يف الع��راق يف أوائل 

العام 2006.

ميتلك قائد الدبابة جهاز التسديد ذا التوازن الجريوسكويب 

  SAGEM "م��ن رشك��ة "س��اجيم  VS 580-10 البانورام��ي

 SFIM "املعروفة س��ابقا باس��م "إس. إف. أي. إم. إندسرتيز(

.)Industries

ت��م إدماج جه��از تعي��ني امل��دى اللي��زري يف املجموعة 

املتوس��طة. ويرتاوح مدى االرتفاع بني 35º+ إىل 35º-. كا تم 

تجهي��ز منصة قائ��د الدبابة بثانية مناظ��ري أمُفق توفر مجال 

.360º رؤية يبلغ

الدفع
متتل��ك الدباب��ة تش��النجر Challenger 2( 2( محرك ديزل 

)Perkins CV12( ذا 12 اس��طوانة وبق��وة 1200 حص��ان 

م��ع علب��ة ت��روس )David Brown TN54(، توف��ر س��ت 

رسع��ات أمامية واثنت��ني خلفيتني. كا ت��م تزويدها بالجيل 

الثاين من نظام التعليق الغازي الهيدرولييك وش��داد الجنزير 

الهيدرولي��يك. تبلغ الرسعة القصوى للدبابة عىل الطرقات 59 

كم/ س��اعة و 40 كم/ س��اعة يف األرياف. ويبلغ مدى الدبابة 

450 كم عىل الطرقات و 250 كم يف الريف.

2E الدبابة تشالنجر
متتلك الدبابة تش��النجر 2E، وهي نسخة التصدير من الدبابة 

دمجاً جديداً،  تش��النجر 2، نظام ضبط أسلحة وإدارة معركة ممُ
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املواصفات الفنية
الطاقم:  4

الطول:  11.55 م )املدفع مصوب نحو األمام(
العرض:  3.5 م

االرتفاع حتى سطح الربج:  2.49 م
الوزن القتايل:  62,500 كغ

من   )L30 CHARM( مدفع  الرئييس:  التسليح 
عيار 120 ملم

الدروع  خارقة  قذائف   - قذيفة   50 الذخرية: 
عالية  اإلنصدامية  الرأس  ذات  بزعانف،  لولبية 

التفجري، دخانية )منوذجية(
املحرّك:  Perkins Condor CV121200 حصان

الرسعة القصوى:  59 كم/ ساعة

وه��و يتضمن نظام التس��ديد النهاري/ الح��راري ذا التوازن 

الجريوس��كويب البانورام��ي MVS 580  من رشكة "س��اجيم" 

للقائ��د، ونظ��ام التس��ديد النه��اري/ الح��راري ذا الت��وازن 

الجريوسكويب SAVAN 15  من رشكة "ساجيم" للرامي، وكال 

النظام��ني يتمتعان بجهاز تعيني املدى الليزري اآلمن للعيون. 

ويس��مح هذا األمر بتنفيذ ما يعرف بعمليات القنص/ القتل 

مع تسلسل اشتباك عام. وميكن إضافة منصة أسلحة إضافية 

اختياري��ة علوية لتكون ضمن مجال اس��تخدام قائد الدبابة 

وهو األمر الذي يس��مح بتنفيذ عمليات بش��كل مستقل عن 

الربج.

 )AVST( برنامج إسناد تحويل األليات املدرعة
يف سبتمرب 2009، أعطى )مجلس موافقات االستثار( يف وزارة 

الدفاع الربيطانية اإلذن لرشكة "يب. آي. أي. سيستمز" للرشوع 

يف صياغة خطة خاصة بأس��طول دبابات تشالنجر وهو األمر 

الذي سيخفض من التكاليف بأكرث من %10. كا يتم توسعة 

الخطة لتش��مل أساطيل األليات املدرعة األخرى املوجودة يف 

الخدمة يف الجيش الربيطاين وذلك طبقا لربنامج إسناد تحويل 

اآلليات املدرع��ة. ويكمن الهدف الرئي��يس من هذه الخطة 

يف إتاح��ة توفري قطع الغيار واإلس��ناد التقني بش��كل مطور 

ألسطول وزارة الدفاع الربيطانية من اآلليات املدرعة.

ومبوج��ب هذا العقد فإن اس��طول "تايت��ان أند تروجان" 

لدباب��ات الهندس��ة، وأليات اإلنقاذ من اس��طول "تش��النجر 

آلليات اإلص��الح واإلنق��اذ املدرع��ة" )CRARRV(، ودبابة 

املعركة الرئيسية تشالنجر، كلها مشمولة بهذا العقد.

الحصول عىل االهتامم الدويل
لقد تم تصميم وإنتاج الدبابة تشالنجر FV4034 2  بواسطة 

الرشكة الربيطانية "يب. آي. أي. سيس��تمز الند أند أرمامينت" 

)املعروفة سابقا باسم "فيكرز ديفينس سيستمز"(.

ب��دأت رشكة "فيك��رز ديفينس سيس��تمز" بتطوير خلَف 

ناجح للدبابة تشالنجر 1 كمرشوع خاص يف العام 1986. وتم 

منح الرشكة مبل��غ 90 مليون جنيه اس��رتليني للعقد الخاص 

بنموذج توضيحي لهذه اآللية تم االنتهاء منه يف يناير 1989.

يف يوني��و 1991، قامت وزارة الدف��اع بتقديم طلبية تبلغ 

قيمتها 520 مليون جنيه اس��رتليني ل� 140 آلية، باإلضافة إىل 

268 ألية أخرى تم طلبها يف العام 1994. بدأ اإلنتاج يف العام 

1993وتم إرس��ال دباب��ات الوحدات يف يولي��و 1994، لتحل 

محل الدبابة تش��النجر 1. دخل��ت الدبابة الخدمة يف الجيش 

الربيطاين يف العام 1998، مع إرس��ال آخر دفعة منها يف العام 

2002. وم��ن املتوقع ان تبق��ى الدبابة يف الخدمة حتى العام 

.2035

يف ع��ام 1993، طلب الجيش الس��لطاين العاين 18 دبابة 

تش��النجر2s ، و 20 دبابة أخ��رى يف العام 1997. وتم االنتهاء 

من اإلرساليات الخاصة بعان يف العام 2001.

لق��د خدم��ت الدباب��ة تش��النجر 2 يف كل من البوس��نة 

وكوسوفو. كا تم نرش دبابات تشالنجر 2 للخدمة الفعلية يف 

"عملية تحرير العراق".

برامج التحديث
م��ن املزمع ان تتقدم كل من رشكتّي "لوكهيد مارتن بريطانيا" 

و "ريهنميتال" بعرض لوزارة الدفاع لتحديث دبابات تشالنجر 

2 الخاصة بالجيش الربيطاين.

وبالتعاون مع رشكة "إلبيت سيس��تمز بريطانيا"، س��تقوم 

رشكة "لوكهيد مارتن بريطانيا" بتقدم مقرتح لتنفيذ )مرشوع 

إطال��ة عم��ر( )LEP( وهو املرشوع الذي س��يطيل من عمر 

الدباب��ات يف الخدمة حتى العام 2035. كا قامت أيضا رشكة 

"ريهنميت��ال" بتقديم عرض ش��امل إلطال��ة العمر وتحديث 

جوهري ملقدرات اسطول الجيش الربيطاين من دبابات القتال 

الرئيس��ية تشالنجر 2، وذلك يف استجابة لطلب مرشوع إطالة 

عمر الدبابة تشالنجر 2 لتقديم العروض.

تعترب رشك��ة "لوكهيد مارت��ن بريطانيا" املق��اول الرئييس 

ل��� )مرشوع إدامة ق��درات املقاتل(، وه��و املرشوع املختص 

بتحديث ما ال يقل عن 380 آلية قتال مدرعة لصالح الجيش. 

كا أن الرشكة تقوم بتصميم وتطوير وإرسال 245 برجاً خاصاً 

باآللي��ة AJAX  التي يتم إنتاجها حاليا من قبل رشكة "جرال 

دايناميكس بريطانيا".

سيقوم الفريق بدمج خربة رشكة "لوكهيد مارتن" يف آليات 

 Elbit "القتال املدرعة مع براعة وخربة رشكة "إلبيت سيستمز

System املؤك��دة يف مش��اريع إطال��ة العم��ر وإدارة العتاد 

املتقادم من خالل أكرث من 3,000  منصة.

توفر رشكة "ريهنميتال" طيفاً عريضاً من األنظمة الحديثة 

املدمجة يف أس��اطيل الدبابات ح��ول العامل، وهي منهمكة يف 

الوقت الراهن يف تحديث وإرس��ال دبابات القتال الرئيس��ية 

ليوب��ارد 2 الثنني من العمالء الدوليني الرئيس��يني. ومن خالل 

اس��تثارها املس��تمر يف األبحاث والتطوير، فقد متكنت رشكة 

"ريهنميتال" من أن تبقى ضمن أحدث نطاق يف مجال تقنية 

الدبابات.

بهذا الس��ياق، يقول الس��يد "بني هدس��ون"، رئيس قسم 

أنظم��ة األلي��ات يف رشكة "ريهنميت��ال": "لقد وض��ع فريقنا 

وبشكل مشرتك مقرتحا مبدعا لحل ليس فقط مواضع التقادم 

يف الدباب��ة تش��النجر 2، بل لريفع من مق��درات دبابة القتال 

الرئيس��ية هذه وبتكاليف منخفضة. وأح��د األمثلة عىل هذا 

األم��ر هو إمكانية دمج نظامنا إم��ا يف املدفع املحلزن الحايل 

L30  عيار 120 ملم أو مدفعنا L55 أملس الجوف عيار 120 

ملم املج��رب والذي يخدم يف الجيش األمل��اين وميكنه إطالق 

أحدث جيل م��ن قذائف الطاقة الحركي��ة وذخريتنا املتفردة 

عي��ار 120 ملم املض��ادة للطريان. وعندما يت��م دمج حلولنا 

م��ع االلكرتونيات الضوئية الجدي��دة، وأنظمة الوعي الظريف 

أو املحيطي وضبط النار، فإنها ستس��مح للدبابة تش��النجر 2 

بالنجاة وكسب املعارك اليوم وغدا"•
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التنمية الذاتية.. حتى ال تكون وسيلة خلداع الناس
أعتقد أن التداخل الذي يقع فيه الكثري، عندما يتم الحديث عن التنمية البرشية، ثم يتحدث عن التنمية الذاتية، أو 
العكس، عندما يكون املوضوع عن التنمية الذاتية، وفجأة يتحول للتنمية البرشية، ويف اللحظة نفسها يتم قبول من 
الجميع.. أقول أن مثل هذا الخلط الواضح ليس مسئول عنه املتلقي، وال أيضا املتدرب، بقدر أن املسئولية تقع عىل 
الدارسني يف هاذين املجالني تحديدا ويف العلوم اإلدارية بصفة عامة، لعدم تصديهم وتصحيح مثل هذا الخلط، وقد 
يقول قائل وما الفائدة التي ميكن أن يرتتب عليها التفريق بني مفهومني، لهام البعض من التالقي أو حتى التشابه 

ولو يف بعض املفردات؟
وهنا تكمن املعضلة، فتداخل العلوم ال يسمح بتقديم مادة علمية صحيحة، وعندما تتكبد عناء حضور ورشة 
تدريبية أو محارضة أو ندوة تتحدث عن جهود املؤسسات والهيئات أو الحكومات يف التنمية البرشية، وتفاجأ بان 
املتحدث ينحرف للحديث عن التنمية الذاتية، وال يقدم املادة التي حرضت من أجلها أو تلك التي تحتاجها، فهنا 

يكون حتى املامرسة التعليمية خاطئة وتم بنائها عىل أسس غري صحيحة.
حتى أكون أوضح عندما تحرض دورة تدريبية ملن هو متخصص يف التنمية الذاتية، وأنه يقدم مهارات التعامل مع 
األزمات وكيف تتغلب عىل الصعاب الحياتية وغريها، ثم تفاجأ بأنه يخلط يف حديث ودورته بني مفهومني، ويقودك 
نحو موضوع آخر ليس من لب اختصاصك أو حتى اهتاممك، فهنا تكون كمن تم خداعه، فكيف هو حالك عندما 

تدرك أن املتحدث الذي أمامك ال يفرق بني املفهومني ويحسبهام مفهوم واحد؟...
الذي أحسبه يف البعض من األوقات أن هناك حرب صامتة أو هادئة بني داريس علوم التنمية البرشية، وداريس 
العلوم الذاتية، وأعتقد أن املتخصصني يف العلوم البرشية ال يعرتفون بأشقائهم داريس العلوم الذاتية، اللذين ميدون 
مصطلحاتهم ودوراتهم ويقحمون أنفسهم حتى يف الحديث يف موضوع التنمية البرشية، وهو الذي يزعج أرباب 
الفريق الثاين ويستفزهم، لذا نسمع من يسفه التنمية الذاتية، والبعض يسمياه بعلم وظيفته الضحك عىل الناس 
وغري  كاذبة  أمال  الناس  ومنح  منطقية،  وغري  صحيحة  الغري  اإلغراءات  من  طرق  عدة  بواسطة  أموالهم،  ورسقت 
اإلجراءات  من  وسلسلة  محددة،  تعليامت  وفق  عليها  التغلب  ميكن  التحديات  أن  الرؤوس  يف  وغرس  صحيحة، 
البسيطة املرتبة، والتي يكتسبها الشخص من االلتحاق بدورة يف التنمية الذاتية، مقابل رسوم مالية باهظة، بينام 
يهملون جوانب مهمة مثل الشهادات العلمية والدورات التخصصية، ويركزون فقط عىل طريقة التعامل مع املدراء 
يف العمل وكيف تتغلب عىل مديرك، أو كيف تنقع رئيسيك يف العمل بأنك مميز، ونحوها من العناوين الرباقة التي 

تدفع بالناس القتناء الكتب أو لحضور مثل هذه الدورات.
مدريب التنمية الذاتية دوما يرضبون عىل وتر النجاح الوظيفي أو التفوق يف املجتمع، ويضعون شعارات رنانة 

وفضفاضة، ويدعون أنها السبيل لكل من ينشد النجاح الوظيفي أو التعليمي أو حتى التميز يف املجتمع.
أنا دوما مع مساعدة الناس، والدفع بهم نحو األمام وتشجيعهم ومنحهم األمل، وتزويدهم بالخربات، ولكن ما 
يحدث عىل الساحة وما نراه من دورات بل ومن سيل كتب ذات عناوين جذابة وبراقة ترضب عىل وتر الحاجة 
الذاتية لكل واحدا منا، تعترب ظاهرة جديرة بالدراسة والفهم، واستغرب بحق الصمت التام من املتخصصني يف عدة 
علوم مثل العلوم اإلدارية واملوارد البرشية، وحتى االجتامعية واالقتصادية ونحوها، من التصدي ملثل هذه الظاهرة، 
فإذا كانت إيجابية، فعىل األقل التحذير من العوالق التي تدعي أنها متلك الخربة الواسعة يف هذا املجال، وتدفع فقط 
مبن هو فعال متميز يف هذا الحقل، ولكن أن ترتك الساحة مفتوحة لكل من هب، ليقدم ورشة تدريبية مدتها ثالث 
ساعات، ويقدم خاللها دش الكالم، ويأخذ نحو ثالثة آالف درهم عىل املتدرب الواحد، فهذا غش وضحك وخداع 

لآلخرين..
لست بصدد الحديث عن جدوى مثل هذه الدورات ومدى مصداقيتها وحتى فائدتها، ألن هناك من هو متخصص 
ودارس يف هذا املجال ويستطيع الحكم والحديث، ولكنني أتحدث عن فوىض يف املصطلحات العلمية وتداخل، فضال 
عن إدعاء كل واحد انه متخصص يف التنمية الذاتية والتدريب الذايت، دون متحيص أو تدقيق أو ضوابط ورشوط، 
وهذا يوقع فتياتنا وشبابنا يف براثن معاهد ومراكز ال وظيفة لها إال جمع املال دون أن تقدم فعال مادة علمية مميزة، 
نريد يف هذا املضامر تشديد الرقابة عىل ما يقدم ويعلن للناس، حتى ال تضيع األوقات واألموال دون أي فائدة تذكر•

القوة الناعمة

بقلم :
فاطمة املزروعي
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تستعد اليابان لتجربة الجيل الخامس من الطائرة "اكس تو" ألول مرة ما يتيح الطريق أمام صحوة 

جديدة يف قطاع تصنيع الطائرات يف اليابان، وكرس الهيمنة الغربية عىل السوق العاملي لصناعة 

الطائرات املقاتلة النفاثة. 
إعداد:جورج فهمي

اليابان تكسر االحتكار الغربي لصناعة املقاتالت
الضغوط السياسية والتكلفة أجهضت مشاريع إنتاج مقاتلة وطنية يابانية

ويري الخرباء العس��كريون املهمة التي تنتظر اليابان ليست 

س��هلة الن تصميم وإنت��اج الطائرات املقاتل��ة الحديثة من 

أصعب وأعق��د األمور، فحتي ميكن للياب��ان أن تحقق هذا 

الهدف فإنها بحاجة إىل االس��تفادة من ع��ددا من العوامل 

التكنولوجية واالقتصادية والسياس��ية وتحقيق التناغم فيا 

بينها، وهو أمر صعب التحقيق وأن مل يكن مستحيال.

وميثل اختبار الطائرة خطوة غري مس��بوقة يف اليابان عىل 

األقل منذ أربعين��ات القرن املايض، خاصة وأن الطائرة التي 

سيجري اختبارها التي تضم عددا من التقنيات املتطورة من 

تصميم وإنتاج اليابان بالكامل، وتس��عي طوكيو من خاللها 

القتحام سوق مقاتالت الجيل الخامس. 

وترغ��ب اليابان من خالل تطوير ه��ذه الطائرة يف كرس 

االحتكار األمرييك واألوريب للسوق العاملي لصناعة الطائرات 

املقاتل��ة، والذي يقترص من��ذ نهاية الح��رب العاملية الثانية 

عىل عدد محدود من الدول مثل الواليات املتحدة وروس��يا 

وبريطانيا وفرنسا والسويد. 

وتشري إحصاءات معهد الحد من التسلح يف ستوكهومل إىل 

أن نحو 90 يف املئة من إجايل الطائرات النفاثة املقاتلة التي 

تستخدمها القوات الجوية يف مختلف أنحاء العامل من إنتاج 

هذه الدول الخمس��ة أو عىل األقل مستنس��خة من الناذج 

األصلية التي تنتجها هذه الدول.

سباق تصنيع املقاتالت
تعيد سلس��لة من الصفقات الت��ي أبرماتها رشكات »بوينغ« 

و»ي��ورو فايرت« و»داس��و« و»لوكهيد مارتن« رس��م خريطة 

سوق صناعة الطائرات.

 وتقدر رشكة »فروست اند سوليفان« حجم سوق صناعه 

الطائرات املقاتلة بنحو 367 مليار دوالر سنويا، ويشري تقرير 

حدي��ث أصدرته الرشك��ة إىل أن رشكات صناع��ة الطائرات 

املقاتلة تعاقدت عىل تسليم 3700 طائرة يف 15 عام املقبلة 

وتس��تحوذ طائ��رة »اف 35« الت��ي تنتجها رشك��ة »لوكهيد 

مارتن« عىل جانب كبري من هذه الصفقات.

ويف الحقيق��ة فإن اليابان ليس��ت الدول��ة الوحيدة التي 

تحاول كرس االحتكار الغريب يف هذا املجال بل إن دول كثرية 

حاولت يف املايض إنتاج طائرات مقاتلة. 

وعىل س��بيل املث��ال حاول��ت األرجنت��ني أن تفعل ذلك 

يف الخمس��ينات وحاول��ت م��رص والهند أن تفع��ل ذلك يف 

الس��تينات، وحاول��ت جن��وب أفريقي��ا أن تفع��ل ذلك يف 

الثانين��ات ومل تنجح إي منه��ا عىل نحو خاص بل أن بعض 

املح��اوالت مثل س��عي الهند إلنتاج الطائ��رة »اتش اف 24 

ماروت« تحول إىل كارثة. 

وتس��عي اليوم عدة دول أسيوية لتحدي الهيمنة الغربية 

من خالل سلس��لة من برامج أنتاج الطائرات املقاتلة والتي 

م��ن املنتظر أن تدخ��ل الخدمة خالل الع��رش آو العرشين 

عاما القادمة، وعىل س��بيل املثال ف��إن كل من الهند وكوريا 

الجنوبي��ة نجحت��ا يف بناء صناع��ة طائرات مقاتل��ة وطنية 

وأنتجتا مئات من الطائرات املقاتلة.

ولك��ن امل��رشوع الهندي والك��وري الجن��ويب مل يكن يف 

حقيقة األمر سوي ترخيص إلنتاج نسخ محلية من الطائرات 

املقاتلة الغربية، وليس معني ذلك بالطبع أن الدولتني ليس 

لديها طموح لتصميم وبناء طائرات مقاتلة متقدمة بصورة 

محلية، ولكن النجاح املتحقق يف هذا املجال مازال محدودا.

ويختلف املرشوع الهندي والكوري الجنويب صورة جذرية 

ع��ن املرشوع الصيني، وال��ذي قطع بالفعل ش��وطاً طويالً، 

وع��ىل املثال فإن الصني لديه��ا بالفعل طائرتني جيل خامس 

تحت التطوير وها الطائرة »جيه 20« و »جيه 31«

ورغم أن املعلومات املتاحة عن هذين الطائرتني شحيحة 

للغاي��ة إال أن الطائرة »جيه 20« تحمل بعض أوجه الش��به 

مع املقاتلة األمريكية »اف 22«، بينا تحمل الطائرة املقاتلة 

الهجومية األمريكية »اف 35«.

وعىل أية حال ف��إن برنامج إنتاج الطائرتني »جيه 21« و 

»جيه 31« 

يثب��ت أن الصني لديها طموح كبري إلنتاج طائرات مقاتلة 

وأنها مستعدة التخاذ كل ما يلزم من خطوات من أجل حجز 

مقعدها يف النادي العاملي للدول املصنعة للطائرات املقاتلة.

استعادة التفوق الياباين                           
تسعي اليابان إىل إعادة إحياء قطاع تصنيع الطائرات لديها، 

وع��ىل مدار عقود طويل��ة كانت الياب��ان زعيمة الصناعات 

الفضائية يف أسيا، وكانت الدولة األسيوية الوحيدة التي ميلك 

صناعة طائرات مقاتل��ة متفرقة قبل الحرب العاملية الثانية، 

ويف حقب��ة العرشينات والثالثينات م��ن القرن املايض كانت 
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اليابان تكسر االحتكار الغربي لصناعة املقاتالت

اليابان مركز االبتكار والتطوير فيا يتعلق بتقنيات الطريان. 

وكان��ت بع��ض الطائرات الت��ي أنتجتها الياب��ان وبصفة 

خاص��ة الطائ��رة »اي��ه 6 ام« واملعروفة باس��م »زيرو« من 

بني أفضل الطائرات املقاتلة يف العامل، وتس��عي اليابان اآلن 

إلعادة بناء صناعة الطائ��رات املقاتلة والتي دمرت بالكامل 

خالل الحرب. 

وحت��ى بالنس��بة لعم��الق تكنولوجي مث��ل اليابان فإن 

تحقيق هذه املهمة ليس باألمر السهل، فقد حاولت اليابان 

إع��ادة بناء الصناع��ات الفضائية والعس��كرية أكرث من مرة 

وفشلت  يف إنتاج طائرة عسكرية أو مدنية مصممة ومنتجه 

بالكامل بأيدي يابانية. 

وعىل سبيل املثال فإن أخر محاولة إلنتاج الطائرة املقاتلة 

التي عرفت باسم »اف- 2« منيت بفشل ذريع عىل الصعيد 

التقن��ي وعىل الصعي��د التخطيطي، رغ��م أن املرشوع منذ 

البداية كان يستهدف أن تصبح الطائرة »اف 2« التي أطلق 

عليها من ذلك الحني اس��م الش��مس املرشقة طائرة مقاتلة 

وطنية مئة يف املئة.

وكان م��ن املف��رتض أن يحقق م��رشوع الطائرة« اف 2« 

كافة اآلمال املعلقة عليه باالستفادة من التقدم الهائل الذي 

قطعته القاعدة الصناعية املتطورة يف اليابان، وبصفة خاصة 

تقنيات س��بائك املع��ادن متناهية الصغر ورادارات املس��ح 

االلكرتوين املرحي.

ولكن مرشوع الطائرة »اف 2« فش��ل ليس فقط بسبب 

الضغوط السياسية األمريكية وإمنا أيضا بسبب إدراك اليابان 

الن محاوله إنت��اج طائرة مقاتلة وطني��ة مئة يف املئة يضع 

اليابان يف حالة طوارئ تكنولوجية طوال الوقت. 

واضطرت اليابان إيل القبول بتصميم مختلط مش��تق من 

املقاتل��ة األمريكية »اف 16« إال أنه��ا أجرت عليه تعديالت 

كثرية بهدف تطويره ليناسب الهجوم عىل األهداف البحرية.

وحت��ى هذا الق��در املتواضع من الطموح ش��كل تحديا 

كبريا للصناعات الفضائية اليابانية وتعددت املش��كالت التي 

واجهتها الربنامج بني عيوب هيكليه نتيجة ظهور تش��ققات 

وتصدعات س��بائك املعادن التي صنع منها جسم املقارنة ما 

أع��اد بربنامج إنتاج الطائرة عدة س��نوات إىل الوراء واألهم 

من ذل��ك أن تكلفة اإلنتاج فاق��ت كل التوقعات وأصبحت 

تكلفة إنتاج طائرة واحدة ثالثة أمثال تكلفة الطائرة املقاتلة 

األمريكية »اف 16« التي نسخت منها يف األساس.

ونتيج��ة لذلك ف��إن طلبيات ال��رشاء تراجعت من 200 

طائ��رة إىل 138 فق��ط قبل أن تهبط يف نهاي��ة األمر إىل 98 

طائرة فقط.

وتوقف إنتاج الطائ��رة »اف 2« بعد عام 2011 ما جعل 

الياب��ان م��ن الناحية العملية ب��دون برنامج إلنت��اج طائرة 

مقات��الت، ورغ��م أن اليابان يف الدول التي اش��رتت املقاتلة 

األمريكية »اف 35« إال أن وصولها إىل التقنيات املستخدمة 

فيها سيكون محددا للغاية. 

ويف الواق��ع فان صناعة الطائ��رات اليابانية واجهت أزمة 

ثقة يف منتصف عام 2000 فلديها الكثري من طلبيات األعال 

من جانب رشكات تصنيع الطائرات التجارية وبصفه خاصة 

بوين��ج وايرباص، ولكن ذلك كان يخف��ض رتبتها إىل تعامل 

م��ن الباطن يف ظل عدم وجود برنامج وطني لتصنيع طائرة 

يابانية من األلف إىل الياء.

ورمب��ا كان ه��ذا هو الش��عور الذي دفع الياب��ان إىل أن 

تعم��ل يف صمت وعىل م��دار عقد كامل م��ن أجل تصنيع 

طائ��رة الجيل الخام��س »اكس 2 اي��ه يت دى  اكس« والتي 

تص��ل تكلفتها إىل 331 ملي��ون دوالر، ومن املتوقع أن تبدأ 

التشغيل التجريبي العام الجاري.

ويرى الخرباء العسكريون أن أهمية الطائرة »اكس 2« ال 

تنبع فقط من كونها أول مقاتله يابانية الصنع بالكامل ولكن 

أيضا لكونها منصة اختبار للكثري من التقنيات املتقدمة مثل 

رادارات املس��ح االلكرتوين املتقدمة وقياس االندفاع متعدد 

االتجاه��ات ومح��ركات الرتب��و والس��بائك املعدنية املاصة 

ألشعة أجهزة الرادار.

وليس م��ن املتوقع الب��دء يف إنتاج الطائ��رة »اف – 3« 

استنادا إىل النتائج التي حققها مرشوع الطائرة »اكس 2 ايه 

ىت  دي  اكس« قبل عام 2027 عىل أحس��ن تقدير، والخوف 

الحقيقي يتمثل يف أن تكلفة اإلنتاج لن تقل عن 200 مليون 

دوالر م��ا يجعلها مكلفة للغاية، ما يعني أن اليابان لن تجد 

سوى حفنه قليلة من الزبائن املستعدين لدفع هذا املبلغ.

ستجابة منسقة 
ي��رى الخرباء العس��كريون أن نجاح م��رشوع »ايه يت دي – 

اكس –اف 3« ميكن أن تغري مركز النقل يف صناعة الطائرات 

املقاتلة العاملية من شال األطلنطي إىل املحيط الهادي. 

ويضي��ف الخ��رباء أن اليابان س��عي من��ذ أالن لتقليص 

الحظر املفروض عىل صادراتها من األسلحة للخارج وتوسيع 

قامئ��ة الزبائن من املحملني وهذا يعن��ي أن الطائرة »اف – 

3« ميك��ن أن تكون تحد حقيقي لض��ان املقاتالت الغربية 

املربح��ة، إال أن ذلك بالطب��ع يتوقف عىل قدرة اليابان عىل 

تحقيق التناس��ق والتناغم بني قامئ��ة طويلة من االعتبارات 

التكنولوجية االقتصادية والسياسية•
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سيف احمد الحامدي 16 سنة  يف الصف الحادي عرش، تخصص االلكرتونيات ، معهد التكنلوجيا التطبيقية ،احد سفراء بالعلوم 

نفكر، الفائز باملركز االول يف الهندسة امليكانيكية والصناعية 2016 بالعلوم نفكر، حبه ملجاالت الهندسة والعلوم والطريان، ومييل 

للمجاالت العسكرية واالمنية الذي ترسخ فيه منذ الصغر وهو نتيجة عمل والده فالقوات املسلحة القوات الجوية سابقاً ، هو الذي 

دفعه لالهتامم بهذه املجاالت اكرث من ذي قبل والذي بدوره ايضاً دفعه لالبتكار يف هذه املجاالت وبالدمج بينها،  يحب التطوع حيث 

انه تطوع يف برنامج فزعة التطوعي يف اكرث من مهمة تطوعية ومنها التطوع يف مسابقة املغامرة االلكرتونية التابعة للهيئة الوطنية 

لألمن االلكرتوين ، ويحب زيارة املعارض املتعلقة باملجاالت العسكرية واالمنية مثل ايسنار، وايدكس، واملعارض املتعلقة ايضا مبجاالت 

الطريان وخاصة مجال الطريان العسكري مثل يومكس .. وندوة استخدام الطائرات بدون طيار يف إمارة عجامن، اعمل عىل تطوير 

ابتكاري، واعمل ايضاً عىل ابتكار قادم يخدم املجال العسكري، واعمل عىل تاسيس نادي االبتكار فاملدرسة للتشجيع الطالب عىل 

االبتكار واالبداع وتبادل املعرفة، التقت معه مجلة »درع الوطن« وكان معه هذا اللقاء: 

مبتكــر

الطالب سيف أحمد الحامدي

يبتكر املروحية كاشفة االلغام الطافية
أسعى إىل انقاذ حياة العسكريني واملدنيني من االلغام
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هل ل��ك أن تحدثنا ع��ن  اخرتاع��ك؟، وما هي 
مميزاتها؟

اخرتاع��ي عب��اره عن  طائرة ب��دون طيار لالكتش��اف مواقع 

االلغام )طوافة كش��ف االلغام(،  وظيفتها اكتش��اف االلغام 

,عن طريق ارس��الها بالطيار االيل، اىل املوقع املشبوه لتمشيط 

املنطق��ة ومن ثم ارس��ال وتخزي��ن الخريطة الت��ي تحتوي 

احداثيات وعدد مواقع االلغام املوجودة الذي تم اكتش��افها 

اىل قاعدة التحكم االرضية او ارسالها للجهات املعنية، وحالياً 

اعمل عىل اخرتاع جديد يف املجال العس��كري وهي عبارة عن 

طائ��رة مزودة بأنظمة دفاع متطورة و طائرة اخرى تأدي اكرث 

عن مهمة ووظيفة عىل الصعيد العسكري.

 )Mine Copter Detector(

م��ا ه��ي الصعوب��ات الت��ي واجهت��ك يف خالل 
مشوارك االخرتاعي ؟

البد من وجود الصعوبات ولكن بفضل الله استطعت التغلب 

عليها , ومعظ��م هذه الصعوبات كانت من ناحية عدم توفر 

مكان وادوات للعمل عىل املرشوع اىل ان جهزت ورشة خاصة 

يب فاملن��زل حيث اين كنت اعمل عىل املرشوع ملدة ش��هر يف 

ورش املدرس��ة، من ناحية أخرى مل يكن لدي الخلفية الفنية 

املطلوبة يف تجهيز وبرمجة طائرة بدون طيار قادرة عىل حمل 

جهاز للكشف عن االلغام والطريان بدون اهتزاز وهناك ايضاً 

الكث��ري من املواصفات الفني��ة الالزمة, ومن خالل عميل عىل 

ه��ذا املرشوع اكتس��بت الكثري من الخ��رات الفنية  الالزمة 

االنه��اء هذا االبتكار, حي��ث انني زرت املع��ارض والندوات 

الت��ي تهتم بهذا املجال مثل آيدكس 2015،  يومكس 2016 و 

ايسنار 2016 و ندوة استخدام الطائرات بدون طيار يف إمارة 

عجامن وايض��اً زرت العديد من الن��دوات يف إمارة أبوظبي، 

التي س��اعدتني يف اكتس��اب الكثري م��ن املعلومات 

التي افادتني يف مرشوعي.

ماه��ي فوائد اخرتاعك يف كل من  املجال 
العسكري واملدين ؟

يخ��دم ابتكاري الجهات العس��كرية بش��كل مبارش  

بتقدي��م معلومات عن املناطق املش��بوهة للتقييم 

االوض��اع , تحديد عدد القوه العاملة املطلوبة إلزالة االلغام , 

استبدال عملية التمشيط اليدوية البطيئة والخطرة اىل عملية 

غري مكلفة ورسيعة وامنة , حفظ ارواح الجنود والتقليل من 

الخس��ائر امليدانية للقوات العاملة يف ه��ذا املجال . ويخدم 

اخرتاعي الجهات املدنية ايضا ولكن بشكل غري مبارش . 

هل حصلت عىل براءه اخرتاع ملرشوعك؟ 
ال مل احص��ل عىل براءة اخرتاع حتى االن , وذلك بس��بب اين 

الزل��ت اعمل ع��ىل تطوير الطائرة الذي قد يس��تغرق الكثري 

من الوقت لع��دم توفر الدعم املادي الكايف، واالن س��معت 

عن برنامج تكامل الذي يش��جع ويدعم املبرتكني يف الحصول 

عىل براءة اخرتاع وان شاءالله سألتحق بهذا الرنامج يف اقرب 

وقت. 

ماذا عن الجوائز وشهادات التقدير التي حصلت 
عليها؟

إن��ه لفخ��ر ورشف كبري يل بتكريم س��يدي صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب، لحصويل عىل  املركز االول يف مجال 

الهندسة امليكانيكية والصناعية يف مسابقة  ) بالعلوم نفكر ( .   

متى بدأت لديك فكرة اخرتاعك؟ وكم املدة التي 
أخذتها منك االنتهاء منها؟

ب��دات الفكرة قبل س��نة يف كيفية خدمة املجال العس��كري 

ولحامي��ة العن��ر الب��رشي من املخاط��ر بحياته��م، وفكرة 

باس��تخدام الطائ��رات بدون طيار, فكان��ت الفكرة يف خدمة 

جنودنا العس��كريني يف جميع امليادين العسكرية التي توجد 

بها املخاطر والحروب عن طريق اكتش��اف االلغام لتس��هيل 

مهامتهم , وقد اس��تثمرت ش��هرين ونصف من وقتي لجمع 

املعلوم��ات و القيام باألبح��اث االزمه ومن ث��م اخذ تجهيز 

وبرمجه الطائرة حوايل اربعه اشهر والنصف 

ما هو دور األهل معك؟
الدعم املعنوي واملادي بتوفري ورش��ة عم��ل خاصة يف البيت 

والتشجيع املستمر دامئاً. 

وما هي املقومات التي كانت وراء هذا االبتكار؟
حب��ي ملج��ال الط��ريان والطائرات ب��دون طي��ار واملجاالت 

العسكرية واالمنية دفعني للدمج بني املجالني ومقومايت هي 

التي دفعتني إىل هذا االبتكار. 

هل وجدت الدعم املادي و املعنوي يف اخرتاعك 
؟ وهل ما زال هذا الدعم مستمر ؟

حصلت عىل الدع��م املادي واملعنوي م��ن الوالد والوالدة و 

الدعم املعنوي م��ن االهل االصدقاء والزال الدعم مس��تمر، 

وامتني أن احصل عىل مؤسس��ة تدعم يل مرشوعي حتى أصل 

به إىل العاملية.

مت��ى كان��ت  أول جائ��زة تحصل عليه��ا وبأي 
معرض؟

كانت الجائزة سنة 2016 حصلت عىل املركز االول يف الهندسة 

امليكانيكية والصناعية يف معرض ) بالعلوم نفكر (

م��ا هو الهدف والطموح ال��ذي تريد ان تحققه 
مستقبالً ؟

اح��د اهدايف هو ان اتلقى الدعم من احدى الرشكات املحلية 

املختص��ة يف هذا املجال، او مج��ال الطائرات بدون طيار ليك 

اس��تطيع من تطبيقه عىل ارض الواق��ع , وايضاً ان امتكن من 

تطبيق افكاري التي تخدم مجال الطريان العس��كري واملدين، 

و أس��عى إىل انقاذ حياة العس��كريني واملدني��ني من االلغام، 

أيض��اً لدي الكثري من االهداف تج��اه ابتكاري ان ارى الفارق 

والتأثري الذي س��يقدمه لخدمه اإلنس��انية جميعاً من مدنيني 

وعسكريني•



�ســـــنن نبـويــة

الأ�ضحية

لقد س��ّن لنا النب��ي صىل الله عليه وس��لم 

األضحي��ة وجعله��ا قربًة إىل الله تعاىل وس��بباً 

من أس��باب الثواب واألجر وكذل��ك فيها فرح 

ورسور وتوسعة عىل العيال والج��ريان واألرحام 

والفقراء .

وفيها إحياء لذك��رى الخليل إبراهيم وولده 

إس��امعيل عليهام الس��الم حني امتثال أمر الله 

تعاىل فف��داه ربه بكب��ش عظيم ذبح��ه أبونا 

الخليل فداء ألبينا إسامعيل عليهام السالم.

ولهذا فقد حثنا النبي صىل الله عليه وس��لم 

عىل األضحية فقال: )من وجد سعة ألن يضحي 

فل��م يضح فال يحرض مصالن��ا(. رواه ابن ماجه 

والحاكم 

وأمرنا النبي صىل الله عليه وس��لم أن نذبح 

األضحية م��ن ثالثة أصناف : من اإلبل ورشطها 

أن تبلغ من العمر خمس س��نوات. ومن البقر 

ورشطها أن تبلغ س��نتني . وم��ن الغنم بنوعيه 

الضأن واملعز ورشطهام أن يبلغ العمر سنة .

كام يش��رط س��المة األضحية من كل عيب 

ينق��ص بدنه��ا ، فقد صّح عنه ص��ىل الله عليه 

وس��لم أنه قال : »أربع ال يجزين يف األضاحي: 

الع��وراء البني عوره��ا واملريضة الب��ني مرضها 

والعرجاء البني ظلعها والعجفاء التي ال تنقي« رواه 

مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم 

والبيهقي.

ولحم الضحية يج��وز أن يفرّق منه عىل األرحام 

والجريان والفقراء ويج��وز أن يأكل منه هو وأهله 

ويجوز أن يّدخر منه.

واس��تحب بعض العلامء أن يجعل��ه أثالثاً فثلث 

يتصدق به وثلث يأكله وثلث يّدخره .

واألص��ل يف ذل��ك قوله ص��ىل الله عليه وس��لم 

قُوا ،وادَِّخُروا( رواه البخاري ومس��لم  )فَُكلُوا ، وتََصدَّ

ومالك وغريهم.

ما حكم االقرتاض بدون حاجة رضورية لذلك؟

األصل أن االقرتاض مباح لإلنسان ، سواء كان لرضورة أو لغريها ، ولكن األوىل واألفضل أن يبتعد اإلنسان عن القروض 
غري الرضورية وغري الحاجية ، وذلك ألن االقرتاض يجعل اإلنسان مرهون الذمة لغريه، ومبا أن اإلنسان ال يعلم حقيقة 

حياته وموته فاملفرتض أن يسعى يف إخالء ذمته من املطالبة قدر اإلمكان .

مع��راج الوصول إىل رىض الله، وبلوغ جنته، والفوز بالثواب 
العظيم واألجر الجزيل ، ذلكم هو خامس األركان ، وقصد بيت 
الرحمن ، ملبياً لله بالتوحيد واإلخالص للرب املجيد ،قال تعاىل 
)َوأَذِّن يِف النَّاِس ِبالَْح��جِّ يَأْتُوَك رَِجااًل َوَعىَلٰ كُلِّ َضاِمٍر يَأْتنَِي ِمن 

كُلِّ فَجٍّ َعِميٍق(سورة الحج )27( 
وق��ال تعاىل )َولِلَِّه َعىَل النَّاِس ِحجُّ الْبَيِْت َمِن اْس��تَطَاَع إِلَيِْه 

َسِبياًل َوَمْن كََفَر فَِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن الَْعالَِمنَي( آل عمران )97(
ذل��ك أن الله تعاىل أمر إبراهيم عليه الس��الم: أعلم وناد يف 

الناس أن حجوا أيها الناس بيت الله الحرام .
فقام عىل مقامه فنادى: يا أيها الناس , إن الله كتب عليكم 
الحج , فحجوا بيته العتيق. قال  ابن عباس" قام إبراهيم خليل 
الله عىل الحج��ر، فنادى: يا أيها الن��اس ,. كتب عليكم الحج، 
فأسمع من يف أصالب الرجال , وأرحام النساء، فأجابه من آمن 
ممن س��بق يف علم الله أن يحج إىل ي��وم القيامة: لبيك اللهم 

لبيك "
عن سعيد بن جبري قال: »وقرت يف قلب كل ذكر وأنثى«

ع��ن مجاهد" قام إبراهيم عىل مقام��ه، فقال: يا أيها الناس 
أجيبوا ربكم فقالوا: لبيك اللهم لبيك فمن حج اليوم فهو ممن 
أجاب إبراهيم يومئذ " وقال إبراهيم: كيف أقول يا رب؟ قال: 
قل: ي��ا أيها الناس اس��تجيبوا لربكم قال: وق��رت يف قلب كل 

مؤمن "
والكعبة املرشفة هي البيت العتيق: س��مي بذلك؛ ألن الله 

أعتقه من الجبابرة أن يصلوا إىل تخريبه وهدمه
وسمي بذلك أيضاً: ألنه مل ميلكه أحد من الناس.

وكذلك س��مي بذلك لقدمه، ألنه أول بيت وضع للناس بناه 
آدم، وه��و أول من بناه، ث��م بوأ الله موضع��ه إلبراهيم بعد 

الغرق، فبناه إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم"
فهذا املوس��م قد أهل علينا بالربكة والخريات من رب العباد 

فهل من مشّمر عن ساعد الجّد والعمل؟ 
فهنيئا ملن عزم الحج هذا العام وسار طائعا منقاداً ألمر ربه، 

وفاز بثوابه وأجره.
قال رَُس��وُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوسلم: »ِمْن َحجَّ فَلَْم يَرْفُْث 

َولَْم يَْفُسْق رََجَع كَيَْوِم َولََدتُْه أمه« متفق عليه
وصّح قوله صىل الله عليه وس��لم )»الح��ج املربور ليس له 

جزاء إال الجنة« .رواه أحمد والطرباين.

النافذة الدينية

فريضة احلج
وقفة وعظية
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ما هي مفاتح الغيب التي ذكرت يف القرآن العظيم ؟

هي خمسة أمور غيبية ال يعلمها إال الله تعاىل وحده وال يعلمها أحد من البرش وهي : علم قيام الساعة وعلم نزول الغيث 
ومعرفة ما يف الرحم وعمل اإلنسان يف غده ومكان موت اإلنسان. وقد ذكرها الله تعاىل يف القرآن العظيم مفّصلة يف خامتة 
اَعِة َويَُنزُِّل الَْغْيَث َويَْعلَُم َما يِف اأْلَْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس َماَذا تَكِْسُب  سورة لقامن ، قال الله تعاىل : )إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّ
َغًدا َوَما تَْدِري نَْفٌس ِبأَيِّ أَْرٍض مَتُوُت إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبريٌ( سورة لقامن )34(  وذكرها مجملة يف سورة األنعام فقال )َوِعْنَدُه 
َمَفاتُِح الَْغْيِب اَل يَْعلَُمَها إِالَّ ُهَو َويَْعلَُم َما يِف الْرَبِّ َوالَْبْحِر َوَما تَْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة إِالَّ يَْعلَُمَها َواَل َحبٍَّة يِف ظُلُاَمِت اأْلَْرِض َواَل َرطٍْب 

َواَل يَاِبٍس إِالَّ يِف ِكَتاٍب ُمِبنٍي ( سورة األنعام )59(.

ما حكم من يؤّخر الذهاب للحج مع قدرته عليه ؟

إن املبادرة ألداء الواجبات الرشعية أمٌر محبوب يف الرشيعة وقد حّثنا النبي صىل الله عليه وسلم عىل املبادرة ألداء الفرائض 
والواجبات ، ومام ال شك فيه أن الحج ركن من أركان اإلسالم وينبغي عىل املسلم املبادرة إليه واملقصود حجة الفرض فيعترب 

من تراخى عن أداءها وقّص عنها وهو قادر، وتركها بال عذر فإنه مؤاخذ بذلك عند الله إن مات ومل يؤدِّ فرض الله عليه.
فقد صّح قوله صىل الله عليه وسلم )»من أراد الحج فليتعجل فإنه قد ميرض املريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة«( رواه 

أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي.



معلم اإ�ضالمي...

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

هو أول مسجد بني يف اإلسالم، وأول مسجد بني يف املدينة 

النبوية، يقع املس��جد إىل الجنوب من املدينة املنورة، بني 

املس��جد من قبل النب��ي محمد وذلك حين��ام هاجر من 

مكة متوجه��اً إىل مدينة، وقد اهتم املس��لمون من بعده 

بعامرة املس��جد خ��الل العصور املاضي��ة، فجدده عثامن 

بن عفان، ثم عمر ب��ن عبد العزيز يف عهد الوليد بن عبد 

املل��ك، وتتابع الخلفاء من بعدهم عىل توس��يعه وتجديد 

بنائه؛ وقام الس��لطان قايتباي بتوسعته، ثم تبعه السلطان 

العث��امين محمود الثاين وابنه الس��لطان عبد املجيد األول، 

حتى كانت التوسعة األخرية يف عهد الدولة السعودية. 

فضائله
ملس��جد قباء فضل عظيم، فقد ورد فيه قول الرس��ول 

محم��د: "من تطهر يف بيته ثم أىت مس��جد قباء وصىل فيه 

كان ل��ه كأجر عمرة"، كام ورد يف صحيح البخاري وصحيح 

مس��لم أن النبي كان يأيت مس��جد قباء كل س��بت ماشيًا 

وراكبًا فيصيل فيه ركعتني.

ثب��ت عن النب��ي أنه كان ي��زور قباء كل س��بت راكباً 

وماشياً، وقال: "من تطهر يف بيته ثم أىت مسجد قباء فصىل 

في��ه ركعتني كان كعمرة"، وهذا الفضل ذكر ملن يتطهر يف 

بيت��ه ويخرج قاصدا للص��الة يف قباء يحصل له هذا األجر،   

وج��اء يف رشح حديث الصالة يف قباء كعم��رة: أي الصالة 

الواحدة فيه يعدل ثوابها ثواب عمرة، وهذا عام يف الفرض 

عمر بن الخطاب جنازة باألوس��اط يف دار سعد بن عبادة، 

فأقبل ماشيا إىل بني عمرو بن عوف بفناء بني الحارث بن 

الخ��زرج، فقيل له: أين تؤم يا أبا عب��د الرحمن، قال: أؤم 

هذا املس��جد يف بني عمرو بن عوف فإين س��معت رسول 

الله يقول: من صىل فيه كان كعدل عمرة. 

•  ع��ن عبد الله بن عم��ر بن الخطاب ق��ال : كان النبي 

يأيت مس��جد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله بن 

عمر يفعله.

•  عن أيب أمامة قال: قال رس��ول الله: من توضأ فأحس��ن 

وضوءه ثم جاء مس��جد قباء فركع في��ه أربع ركعات كان 

ذلك كعدل عمرة.

التوسعة الحديثة

ق��ام امللك فهد بن عبد العزيز آل س��عود بوضع حجر 

األساس للتوس��عة األخرية للمسجد يف عام 1405، وانتهت 

أعامل التوس��عة عام 1407، بلغت مساحة املصىل وحده 

5000 م��ر مربع، وبلغت املس��احة التي يش��غلها مبنى 

املس��جد مع مرافق الخدمة التابعة له 13500 مر مربع، 

وأصب��ح يس��توعب 20.000 مص��يل، تقوم هيئ��ة تطوير 

املدينة املنورة باالس��تعداد لبدء مرشوع توس��عة مسجد 

قباء واملنطقة املحيطة به، الستيعاب األعداد املتزايدة من 

الحج��اج والزائرين، وتطوير املنطق��ة املحيطة به عمرانياً 

وبيئياً، ومن املتوقع أن يس��توعب مسجد قباء بعد اكتامل 

التوسعة 55 ألف مصيل.

والنفل. 

•  ع��ن زيد بن أرقم أن رس��ول الله خ��رج عىل قوم وهم 

يصلون الضحى يف مسجد قباء حني أرشقت الشمس، فقال 

رسول الله : "صالة األوابني إذا رمضت الفصال".

•  روى البخ��اري أن عب��د الله بن عم��ر بن الخطاب كان 

ال يص��يل من الضح��ى إال يف يومني يوم يق��دم مبكة، فإنه 

كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصيل ركعتني خلف 

املقام، ويوم يأيت مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا 

دخل املسجد كره أن يخرج منه حتى يصيل فيه، قال وكان 

يحدث: أن رسول الله كان يزوره راكبا وماشيا. 

•  ع��ن أيب هريرة قال: قال رس��ول الله : نزلت هذه اآلية 

يف أهل قب��اء )فيه رجال يحبون أن يتطه��روا والله يحب 

املطهرين( قال: كانوا يس��تنجون بامل��اء فنزلت هذه اآلية 

فيهم. 

•  ع��ن عب��د الله بن قيس ب��ن مخرمة ق��ال: أقبلت من 

مس��جد بني عمرو بن عوف بقباء عىل بغلة يل قد صليت 

فيه، فلقي��ت عبد الله بن عمر بن الخطاب ماش��يا، فلام 

رأيت��ه نزلت عن بغلتي ثم قلت: ارك��ب أي عم، قال: أي 

اب��ن أخي لو أردت أن أركب الدواب لركبت، ولكني رأيت 

رسول الله مييش إىل هذا املسجد حتى يأيت فيصيل فيه، فأنا 

أح��ب أن أميش إليه كام رأيته مييش، ق��ال: فأىب أن يركب 

ومىض عىل وجهه. 

•  عن داود بن إسامعيل األنصاري قال: شهد عبد الله بن 

َمْسِجُد ُقَباٍء
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HPV سرطان عنق الرحم و فريوس

ك��ر يف اآلونة االخ��رة و بالتحديد العرش س��نوات 

املاضي��ة  الحديث عن رسطان عنق الرحم و التغرات 

ما قب��ل الرسطانية املكتش��فة اثن��اء الفحص الدوري 

لعنق الرحم  و أهمية التطعيم يف الوقاية من الرسطان  

و املالح��ظ ان هناك الكثر م��ن املعلومات التي  البد 

من ايضاحه��ا  لتقليل الخوف و القلق من هذا املرض 

ومعرفة التعامل مع تغراته و كذلك الوقاية منه  .

ما هو رسطان عنق الرحم
 ه��و الرسطان الذي يصيب عن��ق الرحم، و هو الجزء 

الذي يصل الرحم باملهبل ، حيث يبدأ الرسطان عندما 

تنمو الخاليا بطريقة غر طبيعية بسبب فروس الورم 

.) HPV ( الحليمي البرشي املعروف ب

عادة م��ا يتطور رسطان عنق الرحم ببطء ش��ديد. 

تبدأ كحالة ما قبل  رسطانية تس��مى )خلل التنسج-(. 

هذه الحالة مبكرة و ال تعترب رسطانية ، ميكن الكشف 

 Pap -عنه��ا بواس��طة  فحص )مس��حة عنق الرح��م

Smear ( وميكن معالجتها بسهولة يف هذه املرحلة.

 هناك ثالث مراح��ل  للتغرات ما قبل الرسطانية ، 

قبل ان تتحول اىل رسطانية  خطرة و يتم تش��خيصها 

عن طريق مس��حة عنق الرح��م و منظار عنق الرحم 

وه��ي )ASCUS , CINI , CIN II,III(  التغ��رات 

الرسطانية تستغرق سنوات قبل أن تتحول إىل رسطان 

عن��ق الرحم. معظم النس��اء اللوايت يتم تش��خيصهن 

برسطان عنق الرحم اليوم مل يقمن مبسحة عنق الرحم 

الدورية كل ثالث س��نوات  أو أنهن مل يتابعن النتائج 

غر الطبيعية ملسحة عنق الرحم.

حقائق عن املرض
 عاملي��اً يعد رسطان عنق الرحم ث��اين أكر الرسطانات 

شيوعاً عند النساء والسبب الثالث لوفيات النساء من 

الرسط��ان. خالل س��نة 2008 تم تش��خيص 530 ألف 

حالة جديدة وتوفت 275 ألف امرأة بس��بب اإلصابة 

برسطان عنق الرحم. 

يف اإلمارات العربية املتحدة رسطان عنق الرحم هو 

ثاين أكر الرسطانات ش��يوعاً، والسبب السابع لوفيات 

النس��اء بصورة عامة. أغلبية الحاالت ال يتم تشخيصها 

إال يف املراحل االخرة من امل��رض عندما يكون العالج 

صعباً.

ما هو سبب رسطان عنق الرحم
)HPV  معظ��م حاالت    رسطان عنق الرحم س��ببها

اعداد : مقدم طبيب فاطمه الهاجري 
استشاري امراض نساء ووالدة

فروس  ) هو املس��بب الرئي��ي لرسطان عنق الرحم  

وهو فروس ش��ائع ينترش عن طريق االتصال الجني 

مع شخص حامل لفروس . 

هن��اك اكر م��ن 100 نوع من الف��روس منها 35 

نوع يصيب املنطقة التناس��لية و تنقس��م اىل  ساللة 

قليل��ة الخطورة مث��ل )HPV 6 , HPV11 (  و التي 

تس��بب ثواليل يف املنطقه التناسلية و خطر الرسطان 

فيها قليل و السالس��لة الثانية ش��ديدة الخطورة مثل 

)HPV16 , VHP18    ( و ه��ي املس��ببة لرسط��ان 

عنق الرحم .

 ميكن للعادات واألمناط الجنس��ية الخاطئة  للمرأة 

و الرج��ل  أن تزيد م��ن خطراالصاب��ة برسطان عنق 

الرحم. وتشمل جميع  املامرسات الجنسية   املخالفة 

للرشيعة الس��المية كالزنا و اللواط   أو األزواج الذين 

يش��اركون يف أنشطة جنس��ية غر سليمة مع اشخاص 

مصابني بالفروس .

االعراض:
 ع��ادة ال توجد أع��راض واضحة 

للع��دوى HPV   يف وقت مبكر 

" و هن��ا تكمن اهمي��ة   الفحص 

ال��دوري لعن��ق الرحم حت��ي بدون 

وجود اعراض" .وكلام تقدمت مراحل 

اإلصابة برسطان عنق الرحم، تبدأ 

الظه��ور، وه��ي  األع��راض يف 

تشمل أمل يف الحوض، .إفرازات 

قد  والتي  متواصل��ة،  مهبلية 

تكون  ش��احبه ومائية ولونها 

بن��ي،  أو  وردي  يك��ون  ق��د 

دموية، أوذات رائحة كريهة.،أمل 

أثناء الج��امع.  ،نزيف مهبيل غر 

طبيعي و بالذات بعد الجامع  و ذلك  

لدى النساء أما بالنسبة للرجال فغلبا  ال يوجد ااعراض 

و ق��د تضهر الثواليل يف املنطقة التناس��لية و نادرا قد 

يصاب برسطان الرشج  .

العالج 
الحاالت ما قبل الرسطانية  حس��ب نيجة مسحة عنق 

الرحم  :  ASCUS :  العالج  باملالحظة و اعادة املسحة 

) Cryotherapy( اليك بالبارد : CIN I  بعد 6 شهور

 CIN II-CINII:   -اس��تئصال موضع��ي للج��زء 

) LEEP , LOOP ,EETZL( املصاب فقط

الحاالت الرسطانيه املتقدمة
 تعتم��د عىل درجة انتش��ار امل��رض اذا كان الرسطان 

س��طحي العالج   باس��تئصال الرحم وا ذا كان منترشا 

العالج باالشعاع و الكياموي .

الوقاية من رسطان عنق الرحم
هناك تطعيم مينع اإلصابة بفروس HPV ، مام يؤدي 

اىل منع  70%  من حاالت رسطان عنق الرحم و كذلك 

يق��ي من الثواليل يف املنطقة التناس��لية .وهو تطعيم 

آمن  .  

تنص��ح  الفتيات من الفئ��ة العمرية ما بني 15-26 

عام��أ، بأخذ تطعيم  فروس ال��ورم الحليمي البرشي ، 

و ذل��ك قبل بضع س��نوات من  ال��زواج. وقد أظهرت 

الدراس��ات أن فاعلي��ة التطعي��م تكون أك��رب عندما  

يعطى يف س��ن أصغر، وم��ن املمكن تطعيم النس��اء 
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إعداد: شعبة الصحة العامة/سالح الخدمات الطبية

صحتك أثناء أدائك فريضه احلج والعمرة

الحج ركن من أركان االس��الم وش��عريه من الش��عائر العظام تهفوا اليه األفئدة وتحنو اليه القلوب وتتوق يف أشهره 
النف��وس اىل زياره تلك البق��اع الطاهرة . أخي الحاج أختي الحاجه : عليكام اتخاذ االحتياطات الصحية االزمه حتى 
تنقيض مناس��ك الحج عىل أكمل وجه تفاديا لكثري من املش��اكل الصحية التي قد تواجهكام أثناء قيامكام بفريضه 

الحج .

االجراءات الصحية املطلوبة قبل السفر 

• التأكد من الكشف الطبي واللياقة الصحية قبل السفر. 
• التقييد بشهاده التطعيامت قبل السفر.

التطعيامت قبل السفر

خذ اللقاحات قبل اسبوعني عىل االقل وهي :
• لقاح املكورات السحائية ضد الحمى الشوكية : تستمر فعالية اللقاح ملده 3 سنوات وهو اجباري بقرار من اململكة 

العربية السعودية .
• التطعيم بلقاح االنفلونزا املوسمي : خصوصا املصابني بأمراض مزمنة مثل امراض القلب واألوعية الدموية، امراض 
الكىل  امراض الجهاز التنفيس والسكري ومرض نقص املناعة الخلقية املكتسبة  واالطفال دون سن 5 سنوات وذوي 

السمنة املفرطة .
• لق��اح املكورات الرئوية ) النيموكوكل ( : يعطى لكبار الس��ن يف عم��ر 65 عاما فم فوق و للبالغني اللذين يعانون 

من حاالت صحيه معينه .

االجراءات الوقائية الغذائية اثناء تأدية املناسك

• رشب املي��اه املعبأة وتناول األطعمة املغلفة ولوجبات الخفيفة خالل هذه املدة لتقليل احتامل اإلصابة باألمراض 
املنقول��ة ع��ن طريق الغذاء االكثار من رشب الس��وائل كاملاء والعصري واللنب خاص��ه اذا كان الجو حار االبتعاد عن 

الوجبات الدسمة الثقيلة ألنها تسبب الخمول.
• التأك��د من غس��ل الخرضوات والفاكهة جيدا قبل أكلها واالعتامد عليه��ا ألنها مفيدة للصحة  واكرث أمانا واالمتناع 

عن تناول األغذية املحفوظة بقدر االمكان مع التأكد من تاريخ صالحيتها .

النصائح الصحية العامة التي يجب ان يلتزم بها الحاج حفاظا عىل صحته

• أخذ قسط من الراحة قبل وبعد كل ركن من أركان الحج يعيد للجسم حيويته ويعينه عىل تأدية بقيه أعامل الحج 
املحافظة عىل النظافة فهي عنرص هام للوقاية من االمراض.

• غس��ل اليدين باملاء والصابون قدر املس��تطاع ألنها انجح وس��يله لتقليل اإلصابة بالفريوس��ات وميكن اس��تخدام 
املعق�����امت ) عىل هيئه جل ( يف حاله عدم توافر املاء والصابون.

• االستعانة باملظلة ويفضل اللون االبيض تفاديا لرضبات الشمس واالنهاك البدين. 
• استخدام املناديل الورقية يف حاله الزكام والرشح والتخلص منها بطريقه صحيه. 

• حمل بطاقه او سوار املعصم التي تحتوي عىل معلومات شخصيه وتبني تشخيص املرض لكل مريض مصاب مبرض 
معني لتسهيل عمليه اسعافه يف حاله اصابتهم مبكروه ال قدر الله.  

• ارتداء املالبس الخفيفة التي تناس االجواء والظروف املناخية لتفادي ارتفاع درجه حراره الجسم .
• ال تحبس البول لفرته طويله منعا لالحتقان والتهاب الجهاز البويل. 

• تجنب التدخني ألنه يؤذي صحتك ويؤذي االخرين من حولك. 

العودة من فريضه الحج

أخذ قس��ط من الراحة قبل البدء باس��تقبال املهنئني ويف حاله االحساس بالتعب واالعياء وبدء اعراض الزكام حاول 
من��ع نق��ل املرض لغريك وتجنب التقبيل فال حرج يف ان تخربهم عن زكامك وان اضطررت فحاول تغطيه فمك اثناء 

السالم.

االكرب من 26 عام��ا ولكن باقل الفاعلية. وظهر حديثا 

تطعي��م للذكور ايضا و س��يتم ادراجه قريبا يف جدول 

التطعيامت للذكور يف املدارس  .

لقاح ضد رسطان عنق الرحم
يتم إعط��اء التطعيم عن طريق الحقن يف عضلة أعىل 

ال��ذراع. و يعط��ى  م��ره واحده يف العم��ر ، يف  ثالث 

جرع��ات خالل فرتة  6 أش��هر، تكون الجرعة االوىل يف 

اول زيارة ثم الجرعة الثانية بعد ش��هر او شهرين من 

الجرعة االوىل و الجرعة الثالثة بعد االوىل بسته اشهر 

يف حالة انقطاع التطعيم ألي س��بب ،  يرجى مراجعة 

طبيبك الستئناف التطعيم واستكامل الجرعات الثالث. 

ال ينص��ح بأخ��ذ التطعي��م يف حاالت الحساس��ية 

املفرطة تجاه اي من مكون��ات التطعيم ،حالة املرض 

الش��ديد وتأجيل التطعيم حتى وقت آخر ،خالل فرتة 

الحمل.

ما هو فحص عنق الرحم 
هو اختبار يتم الكش��ف ع��ن رسطان عنق الرحم عن 

طري��ق أخذ الطبيب عينة صغرة من الخاليا من عنق 

الرحم و ارس��الها  اىل املخترب حي��ث يتم التحقق من 

وجود اي تغرات غر طبيعية يف عنق الرحم . 

متى يجب عىل املرأة إجراء الفحص
1. عىل جميع النس��اء اللوايت ت��رتاوح أعامرهن ما بني 

65-25 سنة ان يقمن باجراء مسحةعنق الرحم .

2.  يج��رى فحص عن��ق الرحم كل ثالث س��نوات أو 

HPV.  إجراء مس��حة عنق الرحم م��ع فحص فروس

كل خمس سنوات.

 3. عدم إجراء الفحص خالل فرتة الدورة الشهرية.

4. تجنب العالقة الحميمية ملدة 24 س��اعة قبل إجراء 

الفحص.

5. تجنب غسل املهبل او استخدام سدادات قطنية او 

الكرميات او اي نوع من االدوية املهبلية.

6. يب��دأ الفحص بع��د الزواج بس��نتني و يتوقف بعد 

السبعني.

مالحظة هامة 
• إن لقاح فروس الورم الحليمي ال يحمي من كافة 

أنواع الفروس املس��بب لرسطان عن��ق الرحم، لذلك 

فالنس��اء بحاجة ماس��ة إلجراء مثل هذه الفحوصات 

بشكل دوري حتى لو اخذن لقاحاً ضد هذا الفروس

• الاللت��زام بتعاليم الرشيعة االس��المية يف العالقة 

الجنس��ية بني الزواج هي افضل و امن طريقة للوقاية 

من فروس HPV و رسطان عنق الرحم .
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شؤون قانونية

املسؤولية اجلنائية الدولية للقادة العسكريني

إن كرثة النزاعات الدولية وما نجم عنها من جرائم هزت 

البرشي��ة بفظاعته��ا دعت املجتمع ال��دويل إىل رضورة 

التكات��ف وإيج��اد آلي��ات قانونية للحد من وحش��ية 

الح��روب من جه��ة وحامية املدنيني م��ن جهة أخرى ، 

فمسألة إصالح الرضر أو التعويض عنه أصبحت ال تريض 

املجتم��ع ال��دويل وكان ال بد من إرس��اء قواعد جديدة 

خاصة باملسؤولية الجنائية الدولية يكون هدفها تحقيق 

الردع الجن��ايئ الدويل وتحقيق األمن والس��لم الدوليني 

مع��اً. وأصبح الحل الوحيد ملكافح��ة مثل هذه الجرائم 

الدولي��ة هو إيج��اد آلي��ات قانونية دولي��ة ) قضائية( 

تضمن ردع كل انتهاك لقواعد القانون الدويل اإلنس��اين 

ويك��ون هدفها وقايئ ملنع ح��دوث مثل هذه الجرائم ، 

ودون اع��راف بأي نوع م��ن الحصانات قد يقف حائال 

دون محاكمة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم.

بدأت مثل هذه املبادئ تل��وح يف األفق بعد الحرب 

العاملي��ة األوىل وتأك��دت بوادرها بع��د الحرب العاملية 

الثاني��ة، وبدأ بعدها تكريس مبدأ املس��ؤولية الجنائية 

الدولية للرؤس��اء من جهة والقادة العسكريني من جهة 

أخرى ، فكانت اتفاقية لندن املربمة  يف ش��هر أغسطس 

ع��ام 1945 أول هذه القواعد والت��ي مل يعرفها القانون 

الدويل التقليدي من قبل، والتي متخضت عنها محكمتي 

نورمربج وطوكي��و والتي تم أنش��ائها ملحاكمة مجرمي 

الح��رب النازي��ني والياباني��ني، والتي كانت��ا أول تطبيق 

عميل ملبدأ املسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة 

بتقديم بعضهم للمحاكمة س��واء أمام محاكم دولهم أو 

أمام محاكم دول الحلفاء العسكرية. 

كام أكدها ميثاق األم��م املتحدة بدوره كأهم وثيقة 

دولي��ة والذي تم توقيع��ه يف 24 يوني��و 1945 وأصبح 

ناف��ذا يف 24 أكتوبر 1945 ع��ى مبدأ تحريم الحرب يف 

العالقات الدولية وبتحريم استعامل القوة فيها والتهديد 

باستخدامها أيضا مام يعد تطورا كبريا يف قواعد القانون 

الدويل.

ك��ام تعد االتفاقي��ة الدولي��ة الخاصة مبن��ع اإلبادة 

الجامعي��ة واملعاقب��ة عليه��ا والتي اعتم��دت من قبل 

الجمعية العامة لألمم املتحدة يف ديس��مرب 1948 ضمن 

قرارها رق��م 260 ودخلت حيز النف��اذ يف يناير 1951، 

حي��ث دعت هذه االتفاقية إىل إنش��اء محكمة جنائية 

دولية والتي تختص مبحاكم��ة األفراد املتهمني بارتكاب 

جرائ��م اإلبادة الجامعية أو جرائم الحرب أو جرائم ضد 

اإلنس��انية أو جرمية العدوان وفقا لنص املادة الخامسة 

لنظ��ام روما األس��ايس، وأك��دت عى مبدأ املس��ؤولية 

الجنائية لألف��راد والذي تم اعتامده يف اتفاقيات جنيف 

األربعة املؤرخة يف 12 أغسطس 1949.

كام ش��كلت املحاكم ملحاكمة مجرمي الحرب التزاما 

دولي��ا يرت��ب عى الدول مس��ؤولية مالحق��ة املجرمني 

واملتهم��ني بارتكاب جرائ��م ح��رب ومحاكمتهم بغض 

النظر عن جنسيتهم وهذا ما أقرته اتفاقيات جنيف  مبا 

يعرف باالختصاص الجنايئ العاملي.

وق���د أق����رت الجمعي���ة العام���ة مبادئ التعاون 

الدويل يف القرار رقم ) 3074 / د/28 (  وذلك يف تعقب 

واعتق��ال وتس��ليم األش��خاص مرتكبي جرائ��م الحرب 

وجعل هذه الجرائ��م - أيا كان مكان ارتكابها- موضوع 

تحقيق ومحاكمة ملرتكبيها . 

وقد صاغت لجن��ة القانون الدويل عام 1950 مبادئ 

محكم��ة نورمن��ربج والتي أقرت يف مجملها املس��ؤولية 

الجنائية للرؤس��اء والقادة وعدم اعتبار الصفة الرسمية 

مانعا للمس��ؤولية ، ولعل من أبرز األحكام التي صدرت 

يف الوقت الحارض من املحكم��ة الجنائية الدولية إدانة 

رئي��س ال��رب الس��ابق والقائد األع��ى لجيش رصب 

البوس��نة )رادوف��ان كاراديت��ش( يف 24 م��ارس 2016 

بالسجن 40 عاماً ملسؤوليته عن عدة جرائم هي جرائم 

الحرب ، أعامل اإلبادة الجامعية وجرائم ضد اإلنسانية.

وبقي��ام املحكمة الجنائية الدولية ترس��خ يف القانون 

الجنايئ ال��دويل مبدأ ع��دم االعتداد بالصفة الرس��مية 

لألشخاص إلعفائهم من املسؤولية الجنائية ونصت عليه 

املادة )27( من نظام روما األسايس .

وأقرت األحكام املتعلقة مبس��ؤولية الرؤساء والقادة 

املنصوص عليها يف املادة )28( من نظام روما األس��ايس 

للمحكم��ة الجنائية الدولية عى أنه : " يس��أل الرئيس 

جنائي��اً عن الجرائم التي تدخ��ل يف اختصاص املحكمة 

واملرتكب��ة م��ن جانب مرؤوس��ني يخضعون لس��لطته 

وس��يطرته الفعليتني نتيجة لعدم مامرسة سيطرته عى 

هؤالء املرؤوسني مامرسة سليمة يف الحاالت التالية : 

1. إذا كان الرئي��س قد علم أو تجاهل عن وعي أي 

معلومات تبني بوضوح أن مرؤوس��يه يرتكبون أو عىل 

وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.

2.  إذا تعلق��ت الجرائم بأنش��طة تن��درج يف إطار 

املسئولية والسيطرة الفعليتني للرئيس.

إعداد : الرائد دكتور حقوقي 
 راشد سعيد النقبي

رئيس الدائرة األوىل/حمكمة اجلنايات 
العسكرية
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3.  إذا مل يتخ��ذ الرئي��س جمي��ع التداب��ر الالزمة 

واملعقولة يف حدود س��لطته ملنع أو قمع ارتكاب هذه 

الجرائ��م أو لع��رض املس��ألة عىل الس��لطات املختصة 

للتحقيق واملقاضاة.

والواقع أن املس��ؤولية الجنائية للرؤساء والتي تدخل 

يف اختص��اص املحكمة ه��ي ذات املس��ؤولية الجنائية 

للقادة العس��كريني ع��ن الجرائم التي تق��ع من قوات 

تابع��ة إلرشافه��م وس��لطتهم وفق��ا لنص امل��ادة )28( 

م��ن النظام األس��ايس للمحكمة ، فيدخ��ل يف اختصاص 

املحكمة ما ييل : 

1.  يكون القائد العس��كري أو الش��خص القائم فعالً 

بأعامل القائد العس��كري مسؤوالً مسؤولية جنائية عن 

الجرائ��م التي تدخ��ل يف اختصاص املحكم��ة واملرتكبة 

م��ن جانب قوات تخض��ع إلمرته وس��يطرته الفعليتني، 

أو تخضع لس��لطته وس��يطرته الفعليتني حسب الحالة، 

نتيج��ة لعدم مامرس��ة القائد العس��كري أو الش��خص 

سيطرته عى هذه القوات مامرسة سليمة.

أ - إذا كان ذلك القائد العس��كري أو الش��خ�ص قد 

عل��م ، أو يف��رض أن يكون قد علم ، بس��بب الظروف 

الس��ائدة يف ذلك الحني ، بأن الق��وات ترتكب أو تكون 

عى وشك ارتكاب هذه الجرائم.

ب-  إذا مل يتخذ ذلك القائد العس��كري أو الش��خص 

جميع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود س��لطته ملنع 

أو قم��ع ارتكاب ه��ذه الجرائم أو لعرض املس��ألة عى 

السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة.

من هنا الحت يف األفق مدى حاجة القادة العسكريني 

إىل االستعانة باملستشارين القانونيني، فدور املستشارين 

القانونيني يف القوات املسلحة  ليس قارصا يف زمن السلم 

بل الحرب أيضا . ففي الس��لم يشارك املستشار القانوين 

يف تدريب منتس��بي القوات املسلحة ويف إعداد القادة 

عى تعري��ف ورشح أح��كام القانون الدويل اإلنس��اين 

واملس��اهمة يف وضع قواع��د االش��تباك وتعريف كافة 

املنتس��بني بالقوانني الواجب اتباعها واملخالفات واألمور 

الت��ي يجب تجنبه��ا ليكونوا مبنأى عن املس��ؤولية أمام 

الدولة أو أمام املجتمع الدويل.

 أم��ا يف حالة الحرب فيتمثل دور املستش��ار القانوين 

بأمور عدة  نجملها يف النقاط  التالية : 

•  تقديم املش��ورة للقادة العسكريني عند التخطيط 

للمعرك��ة لتجنب تضمني الخطة أي أمر مخالف ألحكام 

القان��ون ال��دويل ، فيق��وم مبراجعة الخطة م��ع القائد 

واستعراض أهداف الهجوم ومواءمة الوسائل واألساليب 

املس��تخدمة يف الهجوم وااللتزام باتخاذ تدابري احتياطية 

عند ش��ن الهجامت واعتامد مبدأ التناسب للتقليل من 

األرضار العرضي��ة وكذلك االلتزام بتوجيه إنذار مس��بق 

بالهجوم باستخدام الوسائل املجدية لذلك.

• توضيح أحكام القانون الدويل واالتفاقيات الخاصة 

وما يع��د انتهاكا للقانون ال��دويل واألعراف يف الحروب 

لكافة منتسبي القوات املسلحة .

•   املشاركة يف مراجعة البيانات اإلعالمية التي تصدر 

من القوات املسلحة .

• تقديم النصح واملش��ورة بشأن اإلجراءات التأديبية 

ووض��ع القوات وس��بل التع��اون بني الجه��ات املدنية 

والعسكرية.

• املش��اركة يف اس��تجواب األرسى والتعريف بكيفية 

معاملتهم مبا يتوافق والقوانني الدولية .

• املش��اركة يف وضع قواعد االش��تباك واملساهمة يف 

إدارة املناطق املحتلة ورعاية السكان املدنيني والتعريف 

بحقوقهم والتزاماتهم.

هذه األمور تس��تدعي من القادة العسكريني تأهيل 

كوادر قانونية تستطيع تلبية متطلبات العمل العسكري، 
وتوجيه اهتامم القانونيني لالطالع عى كل ما هو جديد، 

واإلمل��ام بالقانون الدويل اإلنس��اين وباملب��ادئ الخاصة 

باس��تخدام القوة، ومبادئ العمليات الحربية ،وباإلملام 

بالنظام األس��ايس للمحكمة الجنائي��ة الدولية من كافة 

جوانبها يف س��بيل عدم انتهاك القان��ون الدويل وليكون 

القادة العسكريني مبنأى ع���ن املسؤولية الجنائية . 

  املراجع :-

1-  نرشات اللجنة الدولية للصليب األحمر.

 2-  نرشات كلية القيادة واألركان .

3-  هش��ام قواس��مية املس��ؤولية الدولي��ة الجنائية 

للرؤساء والق��ادة العسكريني ، دار الف��كر والقان���ون ، 

املنصورة ، ط1 ، 2013 .



من الذاكرة

كان��ت "درع الوط��ن" أول من أحتفل بذكرى مرور عرش س��نوات عىل ت��ويل زايد مقاليد 

الحكم يف أبوظبي.

ومبا أن حرفتنا قراءة أخبار املستقبل فقد كنا منني النفس بأن يكون لنا السبق الصحفي 

أيضاً يف اإلحتفال بذكرى مرور عرش سنوات عىل تويل زايد رئاسة الدولة.

وألن صنعتنا األمل مل نكن نتقبل غري األمل غرس��اً ونعلن كل يوم أن الش��مس سترشق 

غداً. غري أن يوماً جاء يحمل إلينا خرباً .

قرأنا الخرب  ومل نصدق. س��معنا النبأ ومل نصدق،  زايد مل يجدد واليته لخمس س��نوات 

أخ��رى، ما بال األرض تبدو لعيني غريها باألمس، والس��اء غري الس��اء، أيتنحى زايد عن 

الحكم؟ 

ونعود نعيش بال زايد، وبال قائد. نتساءل ابن مسريتنا.  نتخبط كاملنبت ال أرضاً قطع وال 

ظهراً أبقى.  ونعود نلهث خلف رساب نطلب ماء ال نجده. ونرضب يف جوف الصحراء، بال 

هاد، نحمل آنية مثقوبة.  أفنلقي يف اليم قضايانا املطروحة، ونس��ري بغري هدي نتلمس يف 

األرض معاملها بعيون األمس املعصوبة. لن نفعل هذا؟

الشعب يريدك يا زايد، وخالص األمة يف يدك.

• فبال زايد لن تبحر فوق البحر سفينتنا .

• وبال زايد لن ترفع فوق القمة رايتنا.

• وبال زايد ستصري هباءاً أمتنا.

بقاءك يا زايد رضورة وطنية كا عرب بحق فضيلة الش��يخ أحمد عبد العزيز فأنت الذي 

أحب البدو وأحبوه ورفع راية اإلسالم خفاقة أنت الذي أخذت بوصية عمر بن الخطاب:

"أوصيكم باألعراب فإنهم أصلكم، ومادتكم، وأخوتكم، وعدوكم".

وبقوله ملن يجيء بعده، يحكم يف أمور املس��لمني: "أوصي��ك بأهل البادية خرياً، فإنهم 

أصل العرب ومادة اإلسالم". وهؤالء اليوم يقفون من خلفك يعرفون مناقبك وما بذلت من 

أجلهم حاكاً للمنطقة الرشقية، وحاكا ألبوظبي ثم رئيساً لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

يف بداية الش��هر املنرصم، اثريت قضية يف منتهى 

الخطورة.. اثارها صاحب الس��مو الشيخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان رئيس الدولة وهي اتخاذ قرار 

تنحيه عن الرئاسة طاملا أن هناك عقبات تعرتض 

مسرية االتحاد.

�سبتمرب 1976

عاد إىل البالد صاحب الس��مو الش��يخ س��لطان بن محمد 

القاسمي حاكم الشارقة بعد زيارة خاصة قام بها لربيطانيا 

وبعض العواصم األوروبية األخرى.

عاد إىل البالد سمو الش��يخ سلطان بن زايد بعد زيارة خاصة قام 

بها إىل فرنس��ا يف الشهر املايض وكان يف اس��تقباله مبطار أبوظبي 

املقدم س��يف بن مبارك وعدد من كبار ضباط املنطقة العسكرية 

الغربية.

العدد -62 سبتمرب 1976

أخبار سبتمرب 1976

االفتتاحــية

 قرار تنحي صاحب السمو الشيخ 
عودة الشيخ سلطان بن زايد زايد بن سلطان عن الرئاسة

بال زايد لن تبحر سفينتنا

عودة حاكم الشارقة من زياراته اخلاصة 
للعواصم البريطانية

اإعداد: راية املزروعي
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وصول قوة االٕغاثة االٕماراتية من باكستان 

تخريج دورة املستجدين االٔغرار 

تخريج دورة مستجدين اغرار تحت رعاية العميد ركن سامل هالل الكعبي قائد كلية زايد العسكرية 

تخريج دورات يف مدرسة ضباط الصف

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة 
الزمن ومسرية  وشاهدة عىل 

الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن
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إعداد:راية المزروعي

إلتقى سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة باململكة املغربية الشقيقة الفريق 

أول عب��د العزي��ز بناين املفتش العام للقوات املس��لحة امللكي��ة املغربية وذلك خالل 

الزيارة الرسمية التي قام بها سعادته للمغرب.

أكدت عدد من مجندات الدفعة األوىل للخدمة الوطنية 

أهمي��ة الربنامج التدريب��ي األويل مبدرس��ة خولة بنت 

األزور العسكرية يف تعزيز قدراتهن البدنية والذهنية واكسابهن مهارات جديدة .

املستحيل هو أكرب سجن صنعه 
اإلنسان لنفسه

          حممد بن راشــد آل مكتوم

1. ما هي أبرز العوامل التي أدت إيل رضا وسعادة القوات املسلحة اإلماراتية ؟

2. يف أي عام تم تشكيل قوة الناتو البحرية الدامئة؟

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
quiz@nationshield.ae

 • إجابة العدد السابق )535( هي: 
 - الس�ؤال األول: تأسست مدرسة خولة بنت األزور عام 1990.

 - الس���ؤال الثاين: من اإلصابات التي تنتج عن لعبة البوكيمون : حروق الش��مس، االلتواء 

والكسور يف العظام .

 الفائزان:
1. فاطمة محمد محمد أحمد 

2. سلطان أحمد محمد

مسابقة العدد )536(

ومضــات...

يشعر  ومعظمنا  بنفسه،  ثقته  الستعادة  طويالً  وقتا  االنسان  يستغرق  قد 
بعدم الرضا يف بعض مراحل حياته، فاإلحباط ال يعني نهاية العامل، بل عىل 
املرء ان يبدأ من جديد بعد كل عرثة كأداة، درب نفسك عىل استعادة الثقة 
بالنفس من دون مواربة أو مبالغة، وبذلك ميكن ان تعرب عن مشاعرك سواء 
كانت ايجابية أو سلبية، وفق مبدأ مراجعة الذات مبوضوعية ليتسنى لك 

تجنب الهفوات والتعايل عن خلة املكابرة أو التشبث بالرأي.
كيف تفّعل ثقتك بنفسك ؟

الصعاب  مواجهة  عىل  بقدراته  الفرد  احساس  من  تنبع  بالنفس  الثقة 
دون  ومن  واقعية  بصورة  الحياتية  مسريته  يف  تعرتضه  التي  والتحديات 
قلق او رهبة، فمثل هذه الترصفات تكون نابعة من الذات وليس بتأثريات 
يف  الكامنة  القوة  اكتشاف  خالل  من  بالنفس  الثقة  تعزيز  ميكن  خارجية 
بالنفس،  الثقة  لتعزيز  بها  االستعانة  ميكن  نصائح  سبع  وهناك  داخلنا، 
اكتشف نفسك افتح عقلك لألشياء الجديدة وحاول تجربة الهوايات التي 
مل تفكر يف مامرستها من قبل، فكلام ازدادت معرفتك ومنت مداركك شعرت 

بأنك أفضل مام كنت عليه من قبل.
التفكري االيجايب : العقل هو البوصلة االرشادية لبناء الثقة بالنفس واتخاذ 
الذات  ازاء  السليمة  والترصفات  للمواقف  االستجابة  يف  الصائبة  القرارات 
واآلخرين. فقامئة االنجازات التي يتطلع املرء لتحقيقها سواء صغرية كانت 
أو كبرية ميكن ترجمتها اىل أفكار وصور ومن ثم تحويلها اىل مواقف، وبذلك 
ميكن تبديد كل املخاوف التي تراود املرء، الترصف بحكمة : انفتاح العقل 
عىل تقبل كل ما هو جديد من تجارب وهوايات من شأنه ان يرسخ الثقة 
بالنفس يف مواجهة أية مواقف طارئة، معالجة األمور الصعبة : يجب العمل 
لتخطي  الذاتية  القدرات  من  االنتقاص  الذات وعدم  تأكيد  باستمرار عىل 
»ال  عبارة   : القرارات  اتخاذ  يف  الحزم  لليأس،  االستسالم  وعدم  العقبات 
وبذلك  فعله«  ميكن  الذي  »ما  بآخر  استبدالها  او  يجب شطبها  استطيع« 
يتبدد الخوف والرتدد وتتحدد األهداف لتخطي املخاوف املثبطة للعزائم. 

ما هي تطوير الذات لتأكيد الذات 
والثقة بالنفس؟ ؟

حدث يف  مثل هذا الشهـر

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن اللحمة الفريدة القامئة بني 

الشعب اإلمارايت وقيادته الحكيمة تعد الركيزة الكربى لكل 

ما نلمسه يف واقعنا اليوم من تقدم ورفاه وأمن واستقرار عز له النظري.

جه��از حامية املنش��آت الحيوية والس��واحل 

يقيم حفال ختاميا 

س��يف بن زايد: التالحم الفريد بني القيادة 

والشعب ركيزة االستقرار والرفاه

2013-09-18

2013-09-30

مجن��دات الدفعة األوىل للخدم��ة الوطنية 

يعربن عن سعادتهن بهذه التجربة
2014-09-10
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استراحة العدد



تحتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة اليوم " الثامن والعرشين من شهر أغسطس ب� " يوم املرأة 

اإلماراتية " إميانا من قيادة الدولة الرش��يدة بأهمية مس��اهامت بنات الوطن ودورهن يف جهود 

التنمي��ة ونهضة البالد وتقديرا وتكرميا ملا قدمنه لدعم مس��رية الدولة داخل الوطن وخارجه. كام 

ظل��ت هذه الرؤية الحكيمة والقيادة الرش��يدة متعمقة ومتجذرة يف فكر ونهج صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، فعزز دعم املرأة من خالل إطالق برامج طموحة 

وفتح أمامها آفاقا واسعة، لتكون رشيكا أساسيا مع أخيها الرجل يف مختلف مجاالت العمل الوطني 

املناص��ب  أرف��ع  وتب��وأت 

والتنفيذي��ة  السياس��ية 

ومختل��ف  والترشيعي��ة 

مناصب القي��ادة العليا التي 

تتصل بوضع االس��رتاتيجيات 

واتخاذ القرار.

@   HH Sheikh Mohammed  .HHShkMohd  

صورة لطابع بريدي أصدره والدي الشيخ راشد قبل 50 عاما ..تقديرا 
لعلماء الفضاء ..وبداية حللم أن ينضم شعبنا لهذه املسرية

شهد العبدويل ابنة املرحوم رائد طيار إبراهيم محمد العبدويل والسيدة 

لها  املتنفس  الشعر  تعد  إماراتية  شاعرة  وهي  قاسم،  مريم  الفاضلة 

من  نفسها  يخالج  بها عام  تعرب  التي  والرئة  الكلامت،  تخنقنها  حينام 

مشاعر وأفكار.

شهد خريجة جامعة اإلمارات العربية املتحدة 2013، وهي حاصلة عىل 

ومدربة  اجتامعية،  باحثة  الجغرافية،  املعلومات  نظم  يف  بكالوريوس 

وميديكس  العربية  األكادميية  قبل  من  الذاتية  التنمية  يف  معتمدة 

األمريكية، دبلوم يف علم الجرافولوجي، شاعرة وكاتبة قصص وسيناريو 

مكتوم  آل  الشيخ حمدان  جائزة  حاصلة عىل  متطوعة،  قصرية،  أفالم 

بعينها  تراها  ما  ترتجم  كاتبة  فهي  ذلك  غري  املتميز،  التعليمي  لألداء 

املجردة لتسطره عىل صفحات املجالت والجرائد فتحول الكلامت إىل 

واقع مشاهد عرب كتابتها لسيناريوهات ألفالم قصرية.

امليول  ذات  قريناتها  عن  مغايرة  تجعلها  عدة  مواهب  شهد  ومتتلك 

املتشابهة واملوهبة الواحدة، فمثالً يف الشعر لها لونها وكلامتها ونهجها 

خاصة  توجهات  لها  املقاالت  كتابة  ويف  معها،  يتامىش  الذي  الخاص 

تعرب بها وبكل أريحية عام تراه يف أرض الواقع، فتعكس كلامتها عىل 

يراه  ال  جانباً  ترى  القصرية  األفالم  صناعة  يف  بينام  األوراق،  صفحات 

غريها، إىل ذلك، تقول »أحب دامئاً أن أفوق التوقعات يف أي مجال أو 

موهبة أضع يدي فيها«.

طموحات شهد كثرية وال تتوقف عند حد معني، ال سيام عىل األصعدة 

أي  عىل  أقرص  أن  أحب  »ال  وتقول:  والشخصية.  والعملية  العلمية 

صعيد، ففي النهاية أنا محاسبة عىل كل وعيلَّ أن أيف بكل هذه األمور 

وأحاول جاهدة أال أقرص يف أي احد منها«. وتضيف »ال أضع لطموحي 

التخلف  بلغ  أنا عامل فقد  به علمه، ألن يقول  إذا وصل  فالعامل  حدا، 

والجهل، لذلك أحب دامئاً أن أتعلم كل ما هو جديد وأن أقحم نفيس 

فيام ال أعرف حتى آخذ عنه فكرة ولو بسيطة«، و»أنا من عشاق أن 

آخذ من كل بستان زهرة، كام أين أحب أن أعلم شيئاً عن كل يشء، 

بها  بها وأعمل  التي أؤمن  الخاصة  وكل يشء يف يشء، هذه فلسفتي 

قدر اإلمكان«.

شهد العبدويل أحب أن أكون 
فوق التوقعات

وجوه من اإلمارات متكيــــن املــــرأة

دار زايد حتتفل بيوم املرأة االماراتية

حممد بن راشد: »اإلماراتية« فخر الوطن وعديلة الروح
أكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاك��م ديب، رعاه الل��ه، أن املرأة اإلماراتية رشيكة التنمية، وصانعة األجيال، وأم الش��هداء، وفخر 

اإلمارات، وعديلة الروح.

احتفاالت  وق��ال س��موه، مبناس��بة 

الدول��ة بيوم امل��رأة اإلماراتية: »اليوم.. 

ثلث��ا موظف��ي الحكوم��ة نس��اء، وثلثا 

خريجي جامعاتنا الوطنية نساء، وثلث 

مجلس الوزراء نس��اء.. نح��ن ال منكِّن 

املرأة.. نحن منكِّن املجتمع باملرأة«.

واختتم س��موه قائالً: »أق��ول لهن..

أننت األجمل واألفضل واألقوى.. ودولتنا 

س��تبقى األجمل واألفضل واألقوى أيضاً 

الله  بعملك��ن واجتهادك��ن.. حفظكن 

وحفظ »أم اإلمارات« لنا ولكن«.
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