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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

12/12/12
أنعم الله علينا بأننا نعيش يف وطن ال يعرف للطموح حدوداً، وال لإلنجازات قيوداً وال يكتفي مبا حققه من 

نجاحات، بل يسعى دامئاً نحو التميز والتفوق والرفعة والتقدم، فقبل أربعة عقود، افتتح املغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ميناء زايد ليصبح بوابة التجارة الرئيسة إلمارة أبوظبي، 

وذلك يف خطوة عكست أهمية امتالك منظومة متكاملة من البنية التحتية املتطورة من أجل تطوير االقتصاد 

وتسهيل العمل التجاري يف إمارة أبوظبي، واليوم يواصل ربان هذه املسرية صاحب األيادي البيضاء سيدي 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" هذا 

ركيزة  يعد  الذي  خليفة  مليناء   12:12:12 الساعة   12/12/12 الرسمي يف  تدشينه  من خالل  الحكيم،  النهج 

تلبية  يف  القطاع  هذا  مساهمة  ويعزز  البحري،  والنقل  واالقتصاد  التجارة  لقطاع  التحتية  البنية  يف  أساسية 

متطلبات النمو والتنويع االقتصادي متاشياً مع أهداف رؤية أبوظبي 2030، فهذا املرشوع الذي يقع يف منطقة 

الطويلة إنجاز جديد ينضم إىل سجل إنجازات اإلمارات الحافل باملرشوعات الضخمة، فهو أحد أكرب املناطق 

الصناعية يف العامل، والذي بلغت تكلفته نحو 7.2 مليار دوالر.

ميثل ميناء خليفة ركيزة أساسية يف خطة شاملة ورؤية بعيدة املدى، حيث يهدف إىل إثراء السجل الحافل 

الدولة، إذ من املتوقع أن يوفر أكرث من 150 ألف وظيفة عام 2030، كام  التي حققتها موانئ  باإلنجازات 

سيساهم بنسبة 15 % من الناتج املحيل غري النفطي إلمارة أبوظبي بحلول عام 2030، كام أنه من املتوقع 

البضائع  أكرث من 15 مليون حاوية، و35 مليون طن من  إىل  العام  التناولية يف نفس  امليناء  أن تصل قدرة 

العامة، كام يوفر ميناء خليفة مزايا تنافسية ال تضاهى، مثل التكاليف التشغيلية املنخفضة بفضل التكنولوجيا 

املتطورة، مبا يف ذلك إمتام اإلجراءات إلكرتونياً، وتسيري العمليات باالعتامد عىل أنظمة آلية، مام يتيح شحن 

وتفريغ السفن خالل زمن أقل، وبالتايل الحد من التكاليف بشكل كبري. وسيكون ميناء خليفة متصالً مبرشوع 

السكك الحديدية الذي يجري تطويره من قبل رشكة االتحاد للقطارات، حيث سيعمل امليناء عىل استيعاب 

وشحن البضائع بالسكك الحديدية، ما يجعله أول ميناء يف املنطقة يوفر لعمالئه هذه الوسيلة الحيوية لنقل 

البضائع، ويتيح للعمالء ولرشكات نقل البضائع واللوجستيات من املنطقة والعامل مام يوفر لهم منافع عديدة 

ومتنوعة من بينها الوصول إىل أسواق تضم 4 مليارات مستخدم، وقربه من 4 مطارات دولية، كام أن بإمكانه 

استقبال أضخم السفن يف العامل، وتقديم التسهيالت التي متكن رشكات النقل البحري والربي من نقل البضائع 

البضائع  استيعاب  بقدرته عىل  يتميز  كام  كبريتني،  وبسهولة ورسعة  تأخري  دون  امليناء  وإىل  من  والحاويات 

العامة، وشحنات املشاريع املتخصصة، ويضم محطة الحاويات شبه اآللية الوحيدة يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا، كام توجد فيه ست رافعات عمالقة للمبادلة بني السفينة وامليناء هي األضخم من نوعها، كام 

يتميز ببنية تحتية متكاملة غري مسبوقة يف املنطقة، وإنجاز كافة معامالت عمالئه عن طريق شبكة املعلومات 

"االنرتنت"، ويستفيد املستثمرون ورجال األعامل من بيئة العمل الخالية من الرضائب.

وقد بدأ نشاط هذا املرشوع الضخم بالدوران لتؤكد العزمية عىل وضع اإلمارات يف املوقع املناسب الذي 

املستقبل  إىل  دوماً  ننظر  أن  الحكيمة  قيادتنا  عودتنا  فلقد  العاملية،  البحرية  التجارة  خارطة  عىل  تستحقه 

الدولة مبختلف  نريده ألبنائنا، فكل مؤسسات  املستقبل كام  لصنع هذا  نعمل دوماً  بإيجابية وتفاؤل، وأن 

التمّيز  مسرية  ومواصلة  اإلمارات،  لدولة  املتقدمة  املكانة  لتعزيز  جهودها  يف  قدماً  متيض  وأنواعها  أشكالها 

والنجاح يف كل القطاعات التي اعتاد هذا الوطن عىل ريادتها منذ عقوٍد من الزمن، مصداقاً ملا أكده رئيس 

الوطني  اقتصادها  دعم  إىل  الهادفة  العمالقة  مشاريعها  تنفيذ  يف  ماضية  اإلمارات  دولة  "إن  بقوله:  الدولة 

وتطويره من أجل الوصول إىل رفعة الوطن وتعزيز مكانته عىل خارطة االقتصاد العاملي"، وعليه فيحق لشعب 

العامل باعتبارها دعامة رئيسة  املرافق املالحية تطوراً يف  اإلمارات أن يفخر بقيادته وحرصها عىل توفري أكرث 

ومحفزاً قوياً للتنمية االقتصادية الشاملة فهذا املرشوع هو يف الحقيقة جزأ ال يتجزأ من إلتزام الدولة بتنويع 

مصادر الدخل بهدف خلق املزيد من فرص العمل ملواطنيها وجذب االستثامرات املحلية واإلقليمية والدولية•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

• حقوق النرش محفوظة للمجلة.
• نرحب بتغطية ونرش أخبار ونشاطات الرشكات واملؤسسات والتي تتوافق مع أهداف املجلة وتوجهاتها.

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

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971

12
>

80
>

74
<

18
<

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام
اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
العميد/ حسن عبدالوهاب الحامدي

رئيس التحرير
الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني
موزة حسن آل عيل   

مستشار التحرير
محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير
مريم محمد الرميثي
جميلة سامل الكعبي 

هيئة التحرير 
حنان الذهب الجنيبي

أمل سامل الحوسني
نازيل نارص البلويش

إبراهيم محمد املنصوري

اإلخراج والتصميم
سعاد عبدالله النعيمي

آالء محمد الزعايب
هدى زين العطاس
أحمد محمود أحمد

التصحيح واملراجعة اللغوية
عوض عبدالرؤوف صالح

عيىس هاشم الدرميك 

أرشيف الصور
فاطمة عيل النقبي 

اإلعالنات والتوزيع
مالزم/1 خليل محمد الكعبي

شـــاكا برامــود
أحمد عبدالوهاب الحامدي

قوة التأثري مفتاح القيادة 
الناجحة

القـوة اجلويـة للقرن 
الـحادي والعـشـرين

طحنون بن حممد 
يشهد تخريج دورتي 
املرشحني الطيارين 

واجلويني بكلية 
خليفة

»تستاهل بالدي« هدية 
جامعة اإلمارات للوطن
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حممد بن راشد يتفقد قوات اإلمارات املشاركة ضمـــــــــــــــــــــــــــــن  قوات درع اجلزيرة يف البحرين

زار صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائ��ب رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب 

»رعاه الله « يف  25 من ديسمرب املايض إحدى وحدات 

قوات درع الجزيرة املش��ركة التابعة لقواتنا املس��لحة 

يف مملكة البحرين، حيث رافق س��موه الفريق س��مو 

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

الوزراء وزير الداخلية وس��مو الش��يخ عبدالله بن زايد 

آل نهيان وزير الخارجية وس��عادة الفريق مصبح راشد 

الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب.

وكان يف اس��تقبال صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم ومرافقيه لدى وصوله موقع الوحدة، 

معايل املشري الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة 

القائ��د العام لق��وة دفاع البحرين ال��ذي رحب بزيارة 

س��موه الكرمية التي اعتربها مبثابة تكريم لقوات درع 

الجزيرة املشركة.

البحرين دولة شقيقة وعزيزة علينا ملكًا وحكومًة وشعبًا

 محمد بن راشد وسيف بن زايد يتوسطان كبار ضباط قواتنا املسلحة املشاركة يف درع الجزيرة بالبحرين بحضور رئيس األركان ونائب قائد حرس الرئاسة

محمد بن راشد خالل جولته يف موقع الوحدة

تصوير: علي اجلنيبي



7 |  يناير 2013 |  العدد 492  |

حممد بن راشد يتفقد قوات اإلمارات املشاركة ضمـــــــــــــــــــــــــــــن  قوات درع اجلزيرة يف البحرين
البحرين دولة شقيقة وعزيزة علينا ملكًا وحكومًة وشعبًا

محمد بن راشد يتسلم من خليفة بن أحمد آل خليفة صورة تذكارية

محمد بن راشد وخليفة بن أحمد آل خليفة خالل جولتهم يف موقع الوحدة
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كام كان يف االستقبال معايل اللواء الركن الشيخ دعيج 

بن س��لامن آل خليف��ة رئيس هيئ��ة األركان البحرينية 

وس��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة وسعادة اللواء سامل عيل الغفيل 

نائ��ب قائد ح��رس الرئاس��ة، وعدد من كب��ار الضباط 

واملسؤولني العسكريني.

واس��تهل صاحب الس��مو نائب رئيس الدولة رئيس 

مجل��س الوزراء حاك��م ديب الزيارة الكرمية باالس��تامع 

إىل إيجاز عس��كري حول ع��دد من املواضي��ع واملهام 

العسكرية للقوات املشركة.

كلمة سموه ملنتسبي الوحدة
تحدث س��موه لضباط وأفراد الوحدة العسكرية منوهاً 

بش��جاعتهم وأهليتهم العس��كرية والتدريبي��ة للقيام 

بواجبه��م الوطني بنجاح وكفاءة عالية، مؤكداً س��موه 

خ��ال كلمته التوجيهية إلخوان��ه: "أن مملكة البحرين 

دولة ش��قيقة وعزيزة علينا ملكاً وحكومًة وشعباً؛ فهم 

أهلنا وإخواننا، وفقكم الله ملا فيه خدمة وطنكم ودول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخدمة االستقرار 

والسام لدولنا وشعوبنا وللمنطقة و العامل".

هدية تذكارية لسموه
تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

لوحة تذكاري��ة من قيادة قوة دفاع البحرين عبارة عن 

صورة قدمية تجمع سموه وجالة امللك حمد بن عيىس 

آل خليفة عاهل البحرين تعود لعام 1973 خال زيارة 

سموه إىل البحرين، وقد قبلها سموه شاكراً ومثمناً هذه 

اللوحة التذكارية العزيزة عىل نفسه.

محمد بن راشد وسيف بن زايد والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس األركان يف لقطة تذكارية

سيف بن زايد ورئيس األركان ونائب قائد حرس الرئاسة خالل زيارتهم درع الجزيرة بالبحرين 
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محمد بن راشد يتسلم من قيادة قوة دفاع البحرين صورة قدمية تجمع سموه وجاللة امللك حمد بن عيىس بحضور سيف بن زايد

محمد بن راشد يف حديث مع املشري الركن خليفة بن أحمد آل خليفة بحضور سيف بن زايد وعبدالله بن زايد

محمد بن راشد لدى تفقده قواتنا يف البحرين بحضور سيف بن زايد ورئيس األركان ونائب قائد حرس الرئاسة محمد بن راشد والقائد العام لقوة دفاع البحرين
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حممد بن زايد يستعرض مع رئيس األركان الربيطاين عالقات التعاون
اس��تقبل الفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب���ن زاي�د 

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

املس��لحة، بنادي ضباط القوات املس��لحة يف ديس��مرب 

امل��ايض، الجرنال الس��ري ديفيد ريتش��اردز رئيس أركان 

الدفاع الربيطاين، والوفد املرافق له.  ورحب س��مو ويل 

عهد أبوظبي بزيارة رئيس أركان الدفاع الربيطاين. 

وأشاد الفريق أول س��م��و الشي���خ محمد بن زايد 

آل نهي��ان باملس��توى الذي وصلت إلي��ه العاقات بني 

دولة اإلمارات العربية املتحدة وبريطانيا وما يش��هده 

التعاون املشرك بينهام من تطور ومنو. 

وج��رى خال اللق��اء اس��تعراض عاق��ات التعاون 

والصداقة القامئة ب��ني البلدين خاصة يف املجاالت ذات 

الصلة بالش��ؤون الدفاعية والعسكرية يف ضوء الحرص 

املشرك عىل خدمة مصالح البلدين ودعم كافة الجهود 

الرامية إىل تحقيق األمن واالستقرار والسام يف املنطقة. 

كام تم تبادل الرأي حول آخر التطورات واملس��تجدات 

الراهنة عىل الساحتني اإلقليمية والدولية.

حرض اللقاء س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميث��ي رئيس أركان القوات املس��لحة ومحمد مبارك 

املزروع��ي وكيل دي��وان ويل عهد أبوظب��ي ودومينيك 

محمد بن زايد خالل استقباله ديفيد ريتشاردزجريمي سفري اململكة املتحدة لدى الدولة.

سيف بن زايد يلتقي رئيس جمعية املتقاعدين العسكريني

التقى الفريق سمو الش��يخ سيف بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلي��ة يف مكتبه 

اللواء املتقاعد مبارك بن س��ال��م بن عويضه الخيييل 

رئي��س جمعي����ة املتقاعدي��ن العس��كريني واللواء 

املتقاعد عيل ماجد املطرويش ووفداً من كبار الضباط 

املتقاعدين بوزارة الداخلية.

واطّل��ع س��موه خ��ال اللق��اء عىل ال��دور الذي 

تضطلع به الجمعية يف خدمة املتقاعدين العسكريني 

وعدد من املوضوع��ات ذات الصلة مبتقاعدي وزارة 

الداخلية.

حرض اللقاء الل��واء نارص لخريباين النعيمي األمني 

العام ملكتب س��مو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلي��ة والل��واء الركن عبيد س��امل الحريي الكتبي 

نائ��ب القائد الع��ام لرشطة أبوظب��ي والعميد عيل 

خلف��ان الظاهري مدير عام ش��ؤون القيادة برشطة 

أبوظب��ي والعقي��د س��عود الس��اعدي مدي��ر إدارة 

سكرتارية سمو الوزير.

سيف بن زايد لدى استقباله الخيييل واملطرويش
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رئيس األركان يبحث التعاون مع نظريه الربيطاين
اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 
الرميث��ي رئيس أركان القوات املس��لحة، يف مكتبه 
بالقيادة العامة للقوات املس��لحة ديسمرب املايض، 
الفريق أول ديفيد ريتش��اردز رئيس أركان الدفاع 

الربيطاين، والوفد املرافق له. 
تم خ��ال اللقاء الذي حرضه عدد م��ن كبار ضباط 

القوات املسلحة، مناقش��ة أهم األمور واملواضيع ذات 

االهتامم املشرك، الس��يام املتعلقة بالجوانب الدفاعية 

والس��بل الكفيل��ة بتعزيزه��ا وتطويرها ب��ني البلدين 

الصديقني.

رئيس األركان خالل استقباله نظريه الربيطاين                                                                  تصوير: سامل العامري 

ويستقبل وزير الدفاع األوكراين
استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة، يف مكتبه بالقيادة العامة 

للق��وات املس��لحة يف نوفمرب 2012 دميري س��االماتني 

وزير الدفاع األوكراين، والوفد املرافق له.

وبحث الجانبان، خال اللقاء، الذي حرضه عدد من 

كب��ار ضباط القوات املس��لحة، عدداً م��ن املوضوعات 

ذات االهتامم املشرك، والس��بل الكفيلة بتعزيز أوجه 

التع��اون، وتنميتها إىل مس��تويات أفض��ل يف مختلف 

املج��االت، خاص��ة فيام يتعل��ق منها مبجال التنس��يق 

والتعاون العسكري بني البلدين، كام تم بحث عدد من 

املوضوعات ذات االهتامم املشرك.

رئيس االٔركان خالل لقائه وزير الدفاع االٔوكراين                                                               تصوير: سامل العامري 

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي خالل لقائه نظريه السويرسي                                        تصوير: سامل العامري 

قائد القوات اجلوية يلتقي نظرييه السويسري والفرنسي
استقبل اللواء الركن طيار محمد بن سويدان سعيد القمزي 

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي ديسمرب املايض مبكتبه 

بالقيادة العامة للقوات املسلحة الفريق ماركوس غيغاكس 

قائد القوات الجوية الس��ويرسية. جرى خال اللقاء بحث 

أوج��ه التع��اون ب��ني الجانبني والس��بل الكفيل��ة بدعمها 

وتعزيزها، إضافة إىل مناقش��ة ع��دد من املوضوعات ذات 

االهتامم املشرك.

ومن جه��ة أخرى اس��تقبل قائ��د الق��وات الجوية 

والدف��اع الج��وي يف مكتب��ه بالقيادة العام��ة للقوات 

املس��لحة الفريق أول الركن طيار دوين مريس��ييه قائد 

القوات الجوية الفرنس��ية والوف��د املرافق له وذلك يف 

نوفمرب 2012. واستعرض الجانبان خال اللقاء عاقات 

التعاون ب��ني الجانبني وجوانب تفعيله��ا وتطويرها مبا 

يخدم املصلحة املشركة. 
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طحنون بن حممد: القيادة حريصة على دعم القوات املسلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلماية الوطن

شهد تخريج دورتي املرشحني الطيارين واجلويني بكلية خليفة يف العني

أكد س��مو الش��يخ طحنون بن محم��د آل نهيان ممثل 

الحاكم يف املنطقة الرشقي��ة، االهتامم الكبري واملتواصل 

ال��ذي يوليه صاحب الس��مو الش��يخ خليف���ة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالقوات املس��لحة 

وقطاعاتها كافة، حيث يويل سموه كل الدعم واملساندة 

ألبنائه��ا، وتوفري أس��باب رقيه��ا وجاهزيته��ا الدفاعية 

والقتالي��ة لتحم��ي تراب الوط��ن ومنجزات��ه العماقة 

والعظيمة التي تحققت يف عهد املؤس��س والباين الشيخ 

زايد بن س��لطان آل نهي��ان "طيب الله ث��راه" والعهد 

الزاهر لخليفته صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

ج��اء ذلك، عقب حضور س��موه حفل تخريج دوريت 

املرش��حني الطيارين ال��� 42، واملرش��حني الجويني ال� 9 

والذي أُقيم ديس��مرب املايض، مبقر كلية خليفة بن زايد 

الجوية يف العني، برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة.

كام حرض الحفل إىل جانب س��موه، الش��يخ الدكتور 

س��عيد بن محمد آل نهيان، ومعايل الش��يخ سلطان بن 

طحن��ون آل نهيان رئي��س دائرة الثقافة والس��ياحة يف 

أبوظبي، والش��يخ العميد أحمد ب��ن طحنون آل نهيان، 

والش��يخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل 

الحاك��م باملنطقة الرشقية، والش��يخ خليفة بن طحنون 

آل نهيان، وس��عادة الفريق الركن عبيد محمد عبدالله 

الكعبي وكي��ل وزارة الدف��اع، وس��عادة الفريق الركن 

حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، 

وس��عادة اللواء الركن طيار محمد بن س��ويدان سعيد 

القمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد من 

املسؤولني وأعضاء الس��لك الدبلومايس املعتمدين لدى 

الدولة، وجمع من أولياء أمور املرشحني الخريجني.

وبدأت فعاليات الحفل بوصول س��مو ممثل الحاكم 

يف املنطق��ة الرشقية، ثم عزف الس��ام الوطني للدولة. 

وعقب تاوة آيات من الذكر الحكيم، قام س��مو ممثل 

الحاكم يف املنطقة الرشقية، يرافقه س��عادة العميد ركن 

طيار عبدالله س��عيد ب��ن جروان الش��اميس قائد كلية 

خليفة الجوية، بالتفتيش ع��ىل طابور الخريجني الذين 

أدوا بعد ذلك القسم.

وج��دد قائد الكلية يف كلمة ألقاها باملناس��بة العهد 

والوالء إىل صاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زايد آل 

نهي��ان رئيس الدول��ة "حفظه الل��ه"، وإخوانه أصحاب 

الس��مو أعضاء املجلس األعىل ح��كام اإلمارات، وتوجه 

لس��موهم بخالص آي��ات التهاين والتربيكات، مبناس��بة 

تخريج هذه الكوكبة من أبنائهم شباب الوطن املخلصني، 

الذين أقس��موا بأن يكونوا جنوداً أوفياء، يضعون نصب 

أعينهم دامئاً مصلحة الوطن وحامية مقدس��اته والدفاع 

عن أرضه وسامئه.

ك��ام تقدم قائ��د الكلي��ة يف كلمته بخالص الش��كر 

والتقدي��ر، لس��مو ممث��ل الحاكم يف املنطق��ة الرشقية 

ع��ىل رعايته لحف��ل تخريج دوريت املرش��حني الطيارين 

والجويني.

وتوج��ه بالش��كر إىل رئيس وأعض��اء املجلس األعىل 

للكلية، وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، لحرصهم 

الدائ��م عىل تذلي��ل العقبات لرفع ق��درات وإمكانات 

الكلية، س��عياً للوص��ول إىل ارقي املس��تويات واملعايري 

الرفيع��ة، مبج��ال إعداد وتأهي��ل املرش��حني الطيارين 

والجويني.

وأشار قائد الكلية، إىل أن مستقبل التفوق العسكري 

يكم��ن يف الق��وة الجوية بكافة إش��كالها وفروعها، وأن 

عرص الرسعة طغى وأثر عىل أنواع األس��لحة كافة، وهو 

ما أثبتته الرصاعات والحروب، التي دارت يف الس��نوات 

املاضية، م��ا يؤكد رضورة توفري الف��رص التدريبية عىل 

مس��توى وبجودة عالية يف املعدات واألسلحة والعنرص 

البرشي، الذي يقوم عىل هذه األسلحة.

وأض��اف يف كلمت��ه، أن الكلية وبعد أن اس��تكملت 

تصوير: علي اجلنيبي/ زايد الشامسي

طحنون بن محمد يتوسط الخريجني بحضور رئيس األركان وقائد القوات الجوية
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طحنون بن حممد: القيادة حريصة على دعم القوات املسلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلماية الوطن

شهد تخريج دورتي املرشحني الطيارين واجلويني بكلية خليفة يف العني

مس��رية 30 عاماً م��ن العطاء املتواص��ل، وقدمت جياً 

م��ن قادة املس��تقبل الذين يتمي��زون باملعرفة واملهارة 

واإلخاص والوالء للوطن، وقائد مس��ريتهم، اس��تقبلت 

الع��ام امل��ايض طائرات تدري��ب متط��ورة وحديثة من 

ط��راز بياتوس )21( الت��ي تعترب من أح��دث طائرات 

التدري��ب يف العامل، حيث تتمي��ز باإلمكانات التدريبية 

العالي��ة، والتكلفة التش��غيلية املنخفضة، كام تس��اعد 

هذه الطائرات التدريبي��ة املتقدمة، عىل تخريج ضباط 

طياري��ن ميتلكون املهارات العالية للتعامل مع أس��لحة 

هذا العرص، وميت��ازون بالصفات الش��خصية والقيادية 

التي تنمي لديهم روح اإلقدام والتحدي.

ولف��ت قائد كلي��ة خليفة الجوي��ة يف كلمته، إىل أن 

الكلي��ة طرحت برام��ج لتدريب مس��يطري املقاتات، 

وضب��اط الدفاع الجوي وطائري الطائرات املس��رية عن 

بع��د، لتغطية احتياج��ات القوات املس��لحة، من هذه 

التخصص��ات ما يس��هم يف االرتق��اء مبس��توى القوات 

املسلحة إىل أعىل املراتب، متشياً مع توجهات وطموحات 

القيادة العليا الرشيدة.

وأض��اف قائد الكلي��ة، أن الخريجني من املرش��حني 

الطيارين والجويني، يحصدون اليوم مثار الجد واالجتهاد 

ال��ذي بذل��وه للحص��ول عىل ه��ذه الدرج��ة واملكانة 

العلمية املتمي��زة، والتي جاءت نتيج��ة التعاون املثمر 

بني الكلي��ة وكليات التقنية العليا يف الدولة، الفتاً إىل أن 

من بني خريجي الدفعتني، عدد من أبناء الدول العربية 

الش��قيقة كمملكة البحرين ودولة قطر، دولة الكويت، 

اململكة األردنية الهاش��مية، الجمهورية اليمنية، وألول 

مرة من أبناء اململكة العربية السعودية.

وقام س��مو ممثل الحاكم يف املنطق��ة الرشقية، بعد 

ذلك بتكريم أوائل الخريجني، وش��ملت قامئة املرشحني 

الطياري��ن والجوي��ني املتفوق��ني كًا م��ن خليفة أحمد 

خليف��ة امله��ريي، محمد عبي��د الحمودي، س��يف عىل 

الزحمي، عىل حس��ني س��عيد الهاش��مي، محمد خالد 

مس��فر األحبايب، محمد س��عيد محمد اليامحي، صالح 

أحمد سعيد، أحمد عىل الحبيس، مبارك محمد العامري، 

باإلضاف��ة إىل عبد الرحمن عارف عبد الرحمن من دولة 

البحرين الشقيقة. كام قام فريق من املرشحني الطيارين 

والجوي��ني الخريجني، بعد ذلك بتس��ليم علم الكلية إىل 

فريق من طلبة الدفعة ال� 43، تىل ذلك انرصاف الطلبة 

الخريج��ني من طاب��ور العرض، ليتم بع��د ذلك التقاط 

الصور التذكارية مع راعي الحفل.

وأبه��ر فري��ق الفرس��ان بالق��وات الجوي��ة جموع 

الحارضين خال الحفل بعروضهم الجوية املثرية، حيث 

اس��تعرضوا بطائراتهم املقاتلة يف س��امء العني مهاراتهم 

وقدراتهم الفائقة يف التحكم والس��يطرة، وقدموا فاصاً 

من االس��تعراضات التي تحمل ال��والء واالنتامء للوطن 

والقي��ادة، وتعرب عن اعت��زاز أبناء الوط��ن باإلنجازات 

الحضارية التي تحققت يف ظل مسرية االتحاد.

طحنون بن محمد والحضور خالل عزف السالم الوطني للدولة

 طحنون بن محمد يتفقد طابور الخريجني طحنون بن محمد يكرم أحد الخريجني
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قائد القوات البحرية يلتقي نظرييه الكويتي واألوكراين
استقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل املرشخ 

قائد القوات البحرية، يف مكتبه بقيادة القوات البحرية 

يف ديس��مرب املايض، العميد ركن بحري جاسم األنصاري 

آمر القوات البحرية الكويتية، والوفد املرافق له.

ج��رى خالل اللقاء، بحث أوجه التعاون بني الجانبني 

والس��بل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إىل مناقشة 

عدد من املوضوع��ات ذات االهتامم املش��رك، خاصة 

فيام يتعلق باملجال البحري.

م��ن جهة أخرى اس��تقبل قائد الق��وات البحرية اللواء 

البح��ري ي��وري ايليني قائ��د القوات البحري��ة للقوات 

املسلحة األوكرانية. جرى خالل اللقاء مناقشة عدد من 

املوضوعات ذات االهتامم املش��رك واملتعلقة بالشؤون 

البحرية. قائد القوات البحرية خالل لقاءه نظريه الكويتي                                                             تصوير: عيىس الزعايب 

أحمد بن طحنون يشهد تخريج دورة املستجدات يف خولة بنت األزور
ش��هد س��عادة العميد الركن طيار أحم��د بن طحنون 

ب��ن محم��د آل نهيان مدي��ر التفتيش الع��ام بالقوات 

املس��لحة  االحتفال ال��ذي أقامته مدرس��ة خولة بنت 

األزور العس��كرية يف ديس��مرب املايض مبناس��بة تخريج 

دورة املس��تجدات، وذل��ك مبق��ر املدرس��ة يف أبوظبي، 

وبحضور عدد من ضباط القوات املس��لحة وأولياء أمور 

الخريجات.

بدأت فعاليات اإلحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر 

الحكي��م، قام بعدها راعي الحف��ل ترافقه املقدم الركن 

عف��راء س��عيد محمد الفاليس قائد مدرس��ة خولة بنت 

األزور العس��كرية بالتفتيش عىل طابور الخريجات، تال 

ذل��ك مرور طاب��ور الخريجات أم��ام املنصة  عىل هيئة 

استعراض عسكري عكس مهاراتهن التدريبية والبدنية.

ثم ألقت قائد مدرس��ة خولة العسكرية كلمة بهذه 

املناس��بة رحبت فيها براعي الحف��ل والضيوف، وقالت 

"إن امل��رأة االماراتية بفضل من الله وبفضل من قيادتنا 

الرش��يدة اس��تطاعت أن تحق��ق النج��اح يف مختل��ف 

املجاالت التي عملت بها، وخاصة يف املجال العس��كري 

الذي يستقطب عدداً ال يستهان به من العنرص النسايئ 

يف أغل��ب املجاالت، حيث تعترب هذه الدورات ش��اهداً 

عىل ذلك"، وأش��ادت املق��دم الركن عف��راء الفاليس يف 

كلمتها بالدور الحيوي للقلب النابض للمراة العسكرية 

أم اإلم��ارات الداعم األول واملش��جع للم��رأة اإلماراتية 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ 

الع��ام الرئيس األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية رئيس��ة 

املجلس األعىل لألمومة والطفولة.

بعدها تقدمت قائد املدرسة بكلمتها إىل الخريجات 

مبارك��ة لهن تخرجه��ن، حاثة إياهن بب��ذل املزيد من 

العط��اء يف مجال عملهن، والتطوير املس��تمر لقدراتهن 

يف مج��ال العم��ل، داعية الخريج��ات للتحيل باألخالق 

الكرمية والضبط والربط العسكري.

ث��م أقس��مت الخريجات بالله العظي��م ثالث مرات 

ب��أن يكن مخلصات لدول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة 

ولرئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة "حفظه الله" مطيعات لجميع األوامر التي 

تصدر عن رؤسائهن منفذات لهذه األوامر يف الرب والبحر 

والجو داخل البالد وخارجه��ا يف كل الظروف واألوقات 

واضعات أنفس��هن ومواهبهن يف خدمة البالد حاميات 

علم الدولة واس��تقاللها وس��المة أراضيها معاديات من 

يعاديها مس��املات من يساملها ما دمن أحياء محافظات 

عىل رشفهن وسالحهن.

ويف خت��ام االحتفال قام س��عادة العميد الركن طيار 

أحم��د بن طحنون بن محم��د آل نهيان مدير التفتيش 

العام بتوزيع الجوائز عىل املتفوقات، والش��هادات عىل 

الخريجات مهنئاً ومباركاً لهن تخرجهن وتفوقهن.

أحمد بن طحنون يكرم إحدى الخريجات                                                                      تصوير: محمد الخرض 
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قيادة التدريب االنفرادي حتتفل بتخريج دورة املستجدين
ش��هد سعادة اللواء الركن سامل هال رسور الكعبي قائد 

كلية زايد الثاين العسكرية، االحتفال الذي أقامته قيادة 

التدريب االنفرادي، مركز تدريب املس��تجدين ديسمرب 

امل��ايض، مبناس��بة تخري��ج دورة املس��تجدين للطلب��ة 

املرش��حني والدارس��ني الجامعيني مبدينة العني، بحضور 

عدد م��ن كبار ضباط الق��وات املس��لحة، وأولياء أمور 

الخريجني واملدعوين.

بدأت فعاليات االحتفال بتاوة عطرة من آيات الذكر 

الحكيم، ق��ام بعدها قائد كلية زايد الثاين العس��كرية، 

يرافقه قائ��د مركز تدريب املس��تجدين بالتفتيش عىل 

طاب��ور الخريجني، تا ذلك مرور طاب��ور الخريجني من 

أم��ام املنص��ة عىل هيئة اس��تعراض عس��ك�ري، عكس 

مهاراتهم التدريبية والبدنية.

وألق��ى قائد مركز تدريب املس��تجدين كلمة، أش��ار 

فيه��ا إىل أن الخريجني تلقوا خال ف��رة الدورة جميع 

التدريب��ات والتامري��ن العملية الت��ي أدت إىل صقلهم 

وتهيئتهم جسديا وعقليا ومعنويا، وساهمت يف تحويل 

حياتهم املدنية إىل الحياة العس��كرية مثبتني بكل فخر 

واعتزاز قدراتهم عىل تحمل مشاق التدريب.

ودعا الخريجني إىل التمسك بكتاب الله وسنة رسوله 

الكريم، وأن يكون��وا أهاً لتحمل هذه األمانة العظيمة 

التي أوكلتها إليهم القوات املسلحة ملتزمني بطاعة الله 

ووالة األم��ر والقادة، متمنيا لهم التوفيق والس��داد، يف 

ظل القيادة الرش��يدة لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

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

املسلحة "حفظه الله".

وأقس��م الخريج��ون ب��أن يكون��وا مخلص��ني لدولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة، ولرئيس��ها صاحب الس��مو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مطيعني لجميع األوامر 

التي تصدر عن رؤس��ائهم، منفذين له��ا يف الرب والبحر 

والجو داخل الباد وخارجها، ويف كل الظروف واألوقات، 

واضع��ني أنفس��هم ومواهبهم يف خدمة الب��اد، حامني 

علم الدولة واس��تقالها وس��امة أراضيها، معادين من 

يعاديها، مساملني من يس��املها ما داموا أحياء محافظني 

عىل رشفهم وساحهم.

ويف خت��ام االحتفال، قام س��عادة اللواء الركن س��امل 

ه��ال رسور الكعب��ي، بتوزيع الجوائز ع��ىل املتفوقني 

والشهادات عىل الخريجني.

قائد كلية زايد الثاين العسكرية يشهد تخريج دورة الطلبة املستجدين                                 تصوير زايد الشاميس

نائب قائد القوات اجلوية يشهد تخريج دورة تخصصية
شهد سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص العلوي نائب قائد القوات الجوية والدفاع 

الجوي، الحفل الذي أقامه معهد القوات الجوية والدفاع الجوي، مبناسبة تخريج دورة 

تخصصية للضباط، وذلك مبقر املعهد يف مدينة زايد العسكرية يف ديسمرب املايض.

ب��دأ االحتفال بآيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى قائد املعهد كلمة بهذه 

املناسبة، رحب فيها براعي الحفل والضيوف، وأكد خالها إرصار قيادة القوات الجوية 

والدفاع الجوي عىل تبني سياس��ة طموحة لتدري��ب وتأهيل كوادر هذه القوات من 

الق��ادة والضباط والرتب األخ��رى، يقوم بتنفيذها بكل ص��دق وأمانة معهد القوات 

الجوية والدفاع الجوي.

ك��ام هنأ يف كلمته الخريجني عىل نجاحهم، مثنياً عىل جهودهم التي بذلوها خال 

الدورة، ومقدراً نش��اطهم وحامس��هم وتعاونهم مع هيئة التدريب، ودعاهم إىل بذل 

املزيد من العطاء لهذا الوطن، تحت ظل القيادة الرش��يدة لصاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله«.

ويف نهاية الحفل، قام نائب القوات الجوية والدفاع الجوي، بتوزيع الشهادات عىل 

الخريجني والجوائز عىل املتفوقني. 

خالل توزيع الشهادات عىل الخريجني                                تصوير: حسني اليافعي
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مدرسة املشاة حتتفل بتخريج دورتي قادة سرايا مشاة آيل

ش��هد س��عادة اللواء الركن محمد عيل محمد الجابري 

نائب قائد القوات الربية االحتفال الذي أقامته مدرس��ة 

املش��اة بالقوات املسلحة مبناس��بة تخريج دوريت قادة 

رسايا مش��اة آيل رقم 77 و78 والدورة املتقدمة مش��اة 

آيل للرتب األخرى رقم 26 وذلك مبقر املدرسة يف مدينة 

زايد العسكرية يف نوفمرب 2012.

ب��دأ الحفل بتاوة عط��رة من الذك��ر الحكيم ألقى 

بعدها س��عادة العقيد الركن عارف سيف راشد الزعايب 

قائد مدرس��ة املش��اة كلمة بهذه املناس��بة رحب فيها 

براع��ي الحف��ل والحض��ور وق��ال: »من مبدأ الس��عي 

املستمر للتطوير والرقي ورفع مستوى الكفاءة لوحدات 

قواتنا املس��لحة، أنيط ملدرس��ة املش��اة دوراً رئيسياً يف 

ه��ذا املجال وهو تدريب وتأهيل ضب��اط وأفراد قواتنا 

املس��لحة مبا يوفر الكادر الوظيف��ي القادر عىل تحمل 

املس��ئوليات ويحقق تفهم الواجب��ات واألدوار املحددة 

لكل منهم«، مؤكداً عىل أن هدف مدرس��ة املش��اة هو 

االرتقاء بتطوير أس��لوب التعليم واكتساب املعرفة لدى 

منتسبي الدورات.

ثم توجه قائد مدرسة املش��اة بكلمته إىل الخريجني 

قائ��اً: »أبارك لك��م تخريجكم هذا الي��وم واعلموا أن 

آم��ال وطموحات قيادتكم فيكم كب��رية واألمانة امللقاة 

عىل أكتافكم عظيمة وأن املس��توى ال��ذي وصلتم إليه 

هو مثرة جهد وتدريب خ��ال فرة من الزمن فحافظوا 

عىل م��ا تعلمتم وأبذلوا واس��عوا إىل تطوير أنفس��كم، 

واعلموا أن الدورة ليس��ت نهاية التحصيل العلمي لكم 

وعليكم مواصلة التطوير الذايت بالعلم واملعرفة لتكونوا 

قادرين عىل رفع كفاءة وقدرات وتطور قواتنا املسلحة، 

وكون��وا أبناء مخلصني لهذا الوطن الغايل وأبذلوا النفس 

والنفيس يف س��بيل رفعة وكرامة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو 

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

األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله«.

ويف ختام الحفل قام س��عادة اللواء الركن محمد عيل 

محمد الجابري نائب قائد القوات الربية بتوزيع الجوائز 

عىل املتفوقني وتسليم الشهادات للخريجني.

خالل تكريم أحد الخريجني                                                                                  تصوير: حاسب الجنيبي

مدرسة الصيانة يف القوات املسلحة تخرج دورات
ش��هد س��عادة اللواء الركن محمد سعيد عيل الظاهري 

قائد اإلمداد املش��رك بالقيادة العامة للقوات املسلحة 

يف ديسمرب املايض االحتفال الذي أقامته مدرسة الصيانة 

العام��ة يف القوات املس��لحة مبناس��بة تخريج عدد من 

الدورات التخصصية، وذلك يف مقر املدرس��ة يف مدينة 

زايد العسكرية.

ب��دأ الحفل بتاوة عط��رة من الذك��ر الحكيم ألقى 

بعدها قائد مدرسة الصيانة العامة كلمة بهذه املناسبة، 

رحب فيها براعي الحفل والحضور، مؤكداً أن مدرس��ة 

الصيانة س��تظل مركزاً رئيس��ياً إلعداد األجي��ال الفنية 

للوح��دات والتش��كيات يف القوات املس��لحة، متمنياً 

للخريجني التوفيق والسداد تحت ظل القيادة الرشيدة 

لصاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائ��د األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله". 

ويف ختام الحفل قام س��عادة اللواء الركن محمد سعيد 

عيل الظاهري قائد اإلمداد املشرك بتوزيع الجوائز عىل 

املتفوقني، وتسليم الشهادات للخريجني.

قائد اإلمداد املشرتك يكرم أحد خريجي الدورات                                                           تصوير: حسني اليافعي
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األشغال العسكرية حتتفل بالذكرى 44 إلنشائها
احتفلت قيادة األش��غال العس��كرية مبناس��بة الذكرى 

الرابعة واألربعني إلنش��ائها وذلك مبقر القيادة بحضور 

سعادة اللواء الركن محمد سعيد الظاهري قائد اإلمداد 

املشرك وس��عادة اللواء مطر سامل عيل الظاهري رئيس 

هيئ��ة اإلدارة والقوى البرشية وعدداً م��ن كبار ضباط 

القوات املسلحة وذلك يف نوفمرب 2012.

بدأ االحتفال بتاوة عطرة م��ن آيات الذكر الحكيم، 

بعده��ا ألقى العقيد الركن محم��د عيل كلفوت الخوار 

قائد األش��غال العس��كرية كلمة بهذه املناس��بة رحب 

فيه��ا براعي الحف��ل والحض��ور، وقال "نحتف��ل اليوم 

بالذكرى 44 إلنش��اء قيادة األش��غال العس��كرية، ذلك 

الي��وم التاريخي الذي أصبح ذك��رى نحتفل بها كل عام 

ونحتفل باإلنجازات التي تحققت، ونسترشف طموحات 

املس��تقبل للنهوض بقواتنا املسلحة لتكون جاهزة بإذن 

الله لتنفيذ واجبنا املقدس، إن ما حققته قواتنا املسلحة 

حتى اآلن يعترب إنجازاً عظيامً إذا ما قورن بدول عديدة 

سبقتنا يف تجاربها وخرباتها".

وأش��اد قائد األش��غال يف كلمته بدور القيادة العامة 

للق��وات املس��لحة يف ه��ذا التطوير  قائ��اً: "إن قواتنا 

املس��لحة تس��ري بخطى جادة يف مجال التدريب ولديها 

من املش��بهات واألجهزة واملعدات التدريبية واملدربني 

م��ا يجعلنا نق��دم تدريباً راقياً لضباطن��ا وأفرادنا، والبد 

يل هنا أن أش��يد بدور القيادة العامة لقواتنا املس��لحة 

وما تس��خره لنا للميض قدماً يف تطوير قيادة األش��غال 

العس��كرية من خال املرشوعات الكب��رية التي أنجزت 

أو التي هي قي��د اإلنجاز، ومن خال التوجيه واملتابعة 

املس��تمرة، كام توجه بالش��كر الجزيل لقادة األش��غال 

القدامى والضب��اط واألفراد الذين كان لهم دور كبري يف 

إنجاح مسرية قيادة األشغال".

وتضمن��ت فعالي��ات االحتفال عرض��اً لفيلم وثائقي 

عن إنجازات قيادة األشغال العسكرية، وبعض القصائد 

الشعرية، بعدها تم عرض فيلم وثائقي سلط الضوء عىل 

عظم ورس العاقة بني شعب دولة اإلمارات وقيادته.

بعدها قام سعادة اللواء الركن محمد سعيد الظاهري 

قائد اإلمداد املش��رك بتوزيع الجوائ��ز عىل املتميزين، 

وتكري��م الضب��اط املتقاعدين الذين خدم��وا يف قيادة 

األش��غال العس��كرية، ثم قام بجول��ة تفقدية للمتحف 

املصاح��ب ومعرض الص��ور الذي أقيم بهذه املناس��بة 

وال��ذي تضمن مجموعة من املجس��امت واملش��بهات 

آلليات األشغال.

خالل الجولة التفقدية يف املتحف املصاحب لالحتفال                                                      تصوير: أحمد البلويش

»زايد الثاين العسكرية« تخرج دورة املرشحني املستجدين
ش��هد سعادة اللواء الركن سامل هال رسور الكعبي قائد 

كلية زايد الثاين العسكرية، االحتفال الذي أقامته قيادة 

الكلية يف ديسمرب املايض، مبناسبة تخريج دورة املرشحني 

املس��تجدين املش��ركة، وذل��ك يف مقر مرك��ز التدريب 

األسايس التابع للكلية يف مدينة العني.

بدأت فعاليات االحتفال بتاوة عطرة من آيات الذكر 

الحكيم ألقى بعدها قائد مركز التدريب األس��ايس كلمة 

بهذه املناسبة رحب فيها براعي الحفل والضيوف، مؤكداً 

بذل الخريجني خال فرة تدريبهم كل الجهد وتحملهم 

الظروف الحياتية والتدريب املتواصل والضغوط البدنية 

والنفسية.

وأش��ار إىل أن الخريجني الي��وم أصبحوا الئقني أكفاء 

يتمتع��ون بلياقة بدني��ة وذهنية وانضباطي��ة تؤهلهم 

لانضامم كمرش��حني بالكليات العسكرية بروح معنوية 

عالية ومعلومات أساسية للموضوعات املقررة يف منهاج 

ال��دورة، محققني بذلك مهمة مركز التدريب األس��ايس، 

والت��ي تعترب جزءاً رئيس��اً م��ن مهمة كلي��ة زايد الثاين 

العسكرية.

وتوجه قائد املركز بالش��كر والتقدير لكل من ساهم 

يف نج��اح هذه الدورة، وعىل رأس��هم قي��ادة كلية زايد 

الث��اين العس��كرية، عىل م��ا بذلوه من جه��د يف تأهيل 

وتدريب الخريجني.

وتق��دم بكلمت��ه إىل الخريج��ني، داعي��اً إياه��م إىل 

التمس��ك بكتاب الله وسنة رس��وله الكريم وطاعة والة 

األمر والقادة، متمنياً لهم التوفيق والس��داد تحت ظل 

القيادة الرش��يدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

"حفظه الله".

ويف ختام االحتفال قام سعادة اللواء الركن سامل هال 

رسور الكعب��ي قائد كلية زايد الثاين العس��كرية بتوزيع 

الجوائز عىل املتفوقني والشهادات عىل الخريجني.

قائد كلية زايد الثاين العسكرية يكرم أحد الخريجني                                                          تصوير زايد الشاميس
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»تستاهل بالدي« هدية جامعة اإلمارات للوطن
املعرض فرصة إلبراز دور املؤسسات الفاعل يف اجملتمع

بالتزام��ن مع احتفاالت الدولة بالي��وم الوطني الحادي 

واألربع��ن لدولة دولة اإلمارات العربية املتحدة أقامت 

جامعة اإلمارات معرض وملتقى »تستاهل بالدي«، وقد 

شاركت مجلة »درع الوطن« ممثلة عن مديرية التوجيه 

املعنوي يف القيادة العامة للقوات املسلحة بهذا الحدث 

لتعك��س الدور املجتمعي يف التواصل مع أفراد املجتمع 

ومشاركتهم فرحتهم باليوم الوطني. 

وقد افتتح الدكتور عيل راش��د النعيمي مدير جامعة 

اإلمارات العربية املتحدة وبحضور سعادة نورة الكعبي 

عضو املجل�س الوطن��ي اإلتح��ادي الرئيس التنفي���ذي 

ل� twofour54 وعدد من القيادات األكادميية واإلدارية، 

معرض وملتقى »تستاهل بالدي« الذي نظمته طالبات 

نادي »بصمة نجاح« بإدارة األنشطة والريادة الطالبية، 

يف الصال��ة متعددة األغراض بكليات الطالبات، يف الفرتة 

من 26 إىل 28 نوفمرب 2012 .

وج��اءت فكرة ملتق��ى ومعرض »تس��تاهل بالدي« 

األول لعرض أحدث الربامج والخطط واإلنجازات، والتي 

تفخر املؤسسات والقطاعات املجتمعية بتقدميها للوطن 

وتوفريها للجميع، وذلك عىل مستوى الدولة حيث تعترب 

هذه املبادرات واإلنجازات عالمة فارقة تنهض باملجتمع 

املحيل لينافس املجتمعات اإلقليمية والدولية األخرى.

وقام مدير الجامعة بجولة تفقدية لألجنحة املشاركة 

يف املع��رض، ال��ذي ضم ع��ّدة أجنحة كرشك��ة أبوظبي 

للعملي��ات البرتولية الربي��ة »أدكو«، وجن��اح »مبادرة 

تعزيز التالح��م الوطني واملجتمع��ي«، وجناح القوات 

املس��لحة متمث��ل يف مجل��ة »درع الوط��ن«، وجن��اح 

القيادة العام��ة لرشطة أبوظبي/ فرع العن، ومس��جد 

الشيخ زايد الكبري، و»سرتاتا« لصناعة هياكل الطائرات، 

ووثيقة الوالء واالنتامء، والهيئة العامة لرعاية الش��باب 

والرياضة، وجمعية اإلمارات ملتالزمة داون، واكسبو ديب 

2020، وجمعية أصدقاء مرىض الرسطان، ونادي أهداف 

الريايض، و»أرجمست«لعزة القبييس.

وتوق��ف مدي��ر الجامعة عن��د جناح مجل��ة "درع 

الوطن" واطلع عىل أعداد من املجلة وإصدارها الجديد 

ضمن سلسلة دورياتها العلمية تحت مسمى "دراسات 

وبحوث" وذلك ضمن خطتها التحاف القارئ بعدد من 

الكت��ب والنرشات الدورية، مس��اهمة منها يف مجاالت 

الدراس��ات والبح��وث م��ن خ��الل الع��رض  والتحليل 

ملوضوعات إسرتاتيجية وعس��كرية وأكادميية وسياسية، 

واطل��ع أيضاً ع��ىل كتاب "درع الوطن.. مس��رية أربعن 

عاماً" الذي حمل بن دفتيه رصداً ملس��رية 40 عاماً ألهم 

إعداد: أمل سامل احلوسني
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األح��داث الت��ي غطتها املجل��ة منذ صدورها يف ش��هر 

أغسطس عام 1971.

هذا وشملت فعاليات الحدث عىل معرض »تستاهل 

ب��الدي« األول ع��ىل م��دى ثالثة أي��ام، وع��ىل ملتقى 

»تستاهل بالدي« الذي عقد يف اليوم األخري من فعاليات 

هذا الحدث. 

رد الجميل للوطن املعطاء
عرب الدكتور عبدالرحمن الش��ايب النقبي عميد شؤون 

الطلبة عن املعرض بقوله: »إنه لفخر لنا ولبلدنا الحبيب 

أن نرى أبناءنا الطلبة وقد حملوا عىل عاتقهم مسؤولية 

رد الجمي��ل والوفاء لبلدن��ا املعطاء الذي ما فتئ يغدق 

علين��ا م��ن خرياته لنك��ون يف مصاف ال��دول املتقدمة 

واملزدهرة، وأن ما يقدمه طلبة جامعة اإلمارات العربية 

املتح��دة ممثلة يف ن��ادي »بصمة نج��اح« يف فعاليات 

معرض وملتقى »تس��تاهل ب��الدي« األول يعترب منوذجاً 

متمي��زاً يحت��ذى ب��ه، ومفخ��رة للجامعة الت��ي تدرك 

مسؤوليتها كجامعة رائدة تحمل اسم الوطن.

وقال: »وف��ر امللتقى واملعرض منص��ة مثالية لعرض 

اإلسهامات املتميزة التي ش��ارك بها األفراد واملؤسسات 

باس��م اإلم��ارات، حي��ث كان ملش��اركة مجل��ة »درع 

الوطن« بعرض مس��رية املجلة وإنجازاتها صدى ونجاح 

كبريين، حي��ث مثّ��ل عرض مس��رية املجل��ة وإنجازاتها 

عىل املس��توين املحيل والعاملي مثاالً حياً عىل التجارب 

الوطنية الناجحة بن أيدي أبنائنا الطلبة حتى نحفزهم 

لش��حذ هممهم وصق��ل مهاراته��م من أج��ل صناعة 

مس��تقبل مرشق يضعون فيه وطنهم الغايل يف حدقات 

أعينهم«.

وأك��د: »وإنن��ا يف جامعة اإلم��ارات العربية املتحدة 

وخاصة يف قطاع ش��ؤون الطلبة نتقدم بجزيل الش��كر 

والعرف��ان ملبادرة مجل��ة »درع الوط��ن«  يف توفري كل 

اإلمكان��ات لدعم اإلبداع��ات واألف��كار اإليجابية التي 

تس��عى إىل تقدي��م ص��ورة مرشقة عن دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة وتعزز مكانته��ا املرموقة وتنمي روح 

الوالء والتالحم الوطني واملجتمعي بن أبناء اإلمارات«.

ويف ختام كلمت��ه أضاف :»أتقدم بالش��كر والتقدير 

لكل من شارك وساهم يف إعداد وتنظيم معرض وملتقى 

»تستاهل بالدي« األول«.

ملتقى »تستاهل بالدي«
تضم��ن امللتقى جلس��ات حوارية، وعروض��اً تقدميية، 

وورش عم��ل مقدمة من قبل ش��باب إماراتين يش��هد 

لهم بالس��بق يف املجاالت العلمي��ة والعملية املختلفة، 

ودارت جلس��ات الحوار حول أهمي��ة الريادة واملبادرة 

يف املجاالت التي تخدم الوطن، وحول التس��هيالت التي 

تقدمها الدولة للش��باب، كام تتميز ورش العمل بتقديم 

األفكار الش��بابية الرائدة إلدارة األعامل، واالستفادة من 

قصص التحدي والنجاح لهذه النخبة املميزة. 

وقد اس��تضاف امللتقى العديد من الكوادر اإلماراتية 

الشابة التي شقت طريق النجاح، وكان لكل قصة طريق، 

وكانت الورشة األوىل بعنوان »للحياة بصمة« للمتحدث 

عيل آل سلوم أول سفري للثقافة املحلية ومؤسس شبكة 

Ask Ali، وم��ن ثم عق��دت حلقتان نقاش��يتان األوىل 

بعن��وان »تس��خري التمي��ز العلمي يف خدم��ة الوطن« 

للمتحدثن عيدة املحرييب ووصفي الشديفات الحاصلن 

عىل 17 براءة إخرتاع عاملية، واملتحدث محمد الشاميس 

مؤس��س أول رشكة روبوت��ات يف اإلم��ارات، أما الحلقة 

النقاشية الثانية فكانت بعنوان »خدمة املجتمع وأثرها 

يف صناع��ة الق��رار« للمتحدثة املحامي��ة منار الحامدي 

الحاصلة عىل وسام رئيس مجلس الوزراء لفئة املوظف 

الجدي��د، والدكتورة م��وزة الكعب��ي أول جراحة عظام 

إماراتية وحمد جاسم رجب أول باحث إمارايت يف ناسا، 

وعقدت بعد ذلك ورشة عمل بعنوان »املوهبة وحدها 

ال تكف��ي« للمتحدث املخرج اإلمارايت عبدالله الرشهان 

وفر املعرض منصة 
مثاليــــة لعـــــرض 

االسهامات املتميزة 
التي شارك بها األفراد 

واملؤسسات باسم 
اإلمارات

مدير جامعة اإلمارات يفتتح معرض وملتقى »تستاهل بالدي«
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مخرج الربنامج الكرتوين »حمدون«، وقد أدار الحلقات 

النقاشية والورش اإلعالمي عبدالله إسامعيل.

التكريم وجائزة »يستاهل« 
وهي عبارة عن جائزة س��نوية، تقدم لشخصية إماراتية 

ب��ارزة، كان وال زال لها ال��دور الفاعل يف خدمة الوطن 

وتش��جيع الش��باب، حيث يتم اختيار الش��خصية بناًء 

عىل عطائها املس��تمر لرفعة الوط��ن، ولدورها يف دعم 

الش��باب يف الجوانب العلمية والتعليمية املختلفة، وقد 

استحق هذه الجائزة سعادة سلطان بن راشد الظاهري 

عضو املجلس الوطني اإلتح��ادي، وذلك لجزيل عطائه 

يف خدمة الش��باب والوطن، والذي متيز بعطائه يف دعم 

التعلي��م عىل إخت��الف مجاالته، كام ت��م تكريم الرعاة 

والجه��ات واألفراد املش��اركن وكانت م��ن بينهم مجلة 

»درع الوطن« والتي ش��اركت يف املعرض ضمن جناحها 

الخاص، وإىل جانب تكريم الفائزين يف مسابقة »شباب 

اإلتحاد« والطلبة املنظمون.

من املعرض
رصحت املهندسة حمدة س��عيد الشاميس رئيسة نادي 

»بصمة نجاح« قائلة : »بإبداع وطموح وعزمية عضوات 

ن��ادي بصمة نج��اح، جاء مع��رض وملتقى »تس��تاهل 

ب��الدي« األول كهدية متواضعة من القلب للوطن الذي 

يحتفل بعرس��ه الحادي واألربعن، حيث نرتجم يف هذا 

الحدث دعوة والدنا صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتعزيز التالحم 

الوطني بن فئات املجتمع املختلفة، وحيث يأيت معرض 

»تس��تاهل بالدي« فرص��ة لالحتفاء بإنج��ازات الوطن، 

وإبراز دور املؤسس��ات الفاعل يف تحقيق تقدم الدولة 

يف املجاالت املختلفة، كام يساهم ملتقى تستاهل بالدي 

يف فتح األبواب أمام الشباب املبدع لتقديم أطروحاتهم 

ملب��ادرات وطنية من ش��أنها خدمة الوط��ن واملواطن، 

وتفعي��ل دوره��م  وحثهم ليتحلوا بش��خصيات قيادية 

مب��ادرة، وال ننىس كذلك تكري��م القيادات التي أعطت 

الوط��ن الكثري وس��اهمت يف دعم الش��باب من خالل 

جائزة »تستاهل« التقديرية«. 

وأك��دت: »إن تواج��د مجل��ة » درع الوطن« ضمن 

معرض »تس��تاهل ب��الدي« يعد فرص��ة رائعة لتعريف 

الطالب��ات بالدور الرائ��د لإلعالم العس��كري وما ميثله 

م��ن تاريخ يف مس��رية هذا الوطن، فقد كان ملش��اركتها 

عميق األثر يف نفوس الطالبات، حيث قامت العارضات 

برشح مس��رية املجلة وإبراز إنجازاتها خالل الس��نوات 

املاضية، وإننا إذ نثني عىل دور مديرية التوجيه املعنوي 

ومبادرتها يف مش��اركتها املجتمع الجامعي فرحة الوطن 

باليوم الوطني الحادي واألربعن«.

واختتمت قائلة:»ش��كرنا موصول لكل من ساهم يف 

إنجاح »معرض وملتقى تستاهل بالدي األول« وظهوره 

بهذه الص��ورة املرشفة، كام نثني ع��ىل مبادرة الجهات 

يف مشاركتنا تحقيق األهداف املرجوة من هذا الحدث، 

ومدها لجس��ور التواصل بن جامع��ة اإلمارات العربية 

املتحدة و بن مؤسسات املجتمع املحيل«.

ومن جانبها قالت د. عائش��ة س��امل الظاهري رئيس 

قس��م التغذية والصحة بكلية األغذية والزراعة بجامعة 

اإلمارات رئيس املركز املعتم��د من قبل منظمة الصحة 

العاملي��ة يف مج��ال األغذية: »إن مش��اركة مجلة »درع 

الوط��ن« يف معرض وملتقى »تس��تاهل بالدي« جاءت 

لتعرب ع��ن أهمية التفاع��ل والتواصل بن املؤسس��ات 

الحكومي��ة  وأف��راد املجتمع، وبالتزام��ن مع احتفاالت 

مسرية جملة "درع 
الوطن" وإجنازاتها 

مثال حي على 
التجارب الوطنية 

الناجحة

مدير الجامعة يطلع عىل أحدث إصدارات مجلة »درع الوطن« ضمن سلسلة »دراسات وبحوث«
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الدول��ة باليوم الوطني الواحد واألربعن، وقد اس��تطاع 

جناح املجلة إبراز النقلة النوعية يف خط سري املجلة من 

خالل عرضه اإلصدار األول من كتاب »دراسات وبحوث« 

الذي يحتوي عىل أهم الدراسات والبحوث التي نرشت 

باملجل��ة خالل عام، كام س��عدت كثرياً حينام ش��اهدت 

كتاب »درع الوطن ... مس��رية أربع��ن عاماً« حيث إين 

اعت��رب هذا الكتاب مرجعاً حقيقي��اً ألهم األحداث التي 

م��رت بها القوات املس��لحة وإحتواءه ع��ىل الكثري من 

الصور الن��ادرة وباألخص لوالدنا املغف��ور له بإذن الله 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، ومن خالل تصفحي 

ألع��داد م��ن املجلة وإطالع��ي عىل محتوياته��ا وهيئة 

تحريرها، لفت انتباهي التواجد الكبري للعنرص النس��ايئ 

يف هيكلها، مام يثبت أن فتاة اإلمارات قد أخذت دورها 

الفع��يل والعم��يل يف مختلف املج��االت والتخصصات، 

فأصبحت وبجدارة عىل قدر املس��ؤولية واملهام امللقاة 

عىل عاتقها، فهي دوماً يف س��عي نح��و التقدم وتقديم 

األفضل لذاتها ولوطنها وملجتمعها«.

وحول آراء الطالبات قالت نوف س��امل املعمري كلية 

العل��وم اإلنس��انية واإلجتامعية: »تعد مش��اركة مجلة 

»درع الوط��ن« مش��اركة فخري��ة يف مع��رض وملتقى 

»تستاهل بالدي«، وهي مشاركة فعالة وواضحة املعامل 

واأله��داف وتحمل يف طيات رس��التها دع��امً للمجتمع 

وتوعية للش��باب، حي��ث أتيحت يل الفرص��ة للتعرف 

أكرث ع��ىل دور القيادة العامة للقوات املس��لحة املقدم 

للمجتم��ع املح��يل، وإنه م��ن الرائع أن تك��ون هناك 

اص��دارات مطبوعة كمجلة »درع الوط��ن« تبقينا عىل 

إط��الع ع��ىل جديد القي��ادة وتكون كحلق��ة وصل بن 

القيادة واملجتمع املحيل وحتى العاملي«.

وقالت الطالبة سندس حس��ن العامري كلية العلوم 

اإلنس��انية واإلجتامعي��ة حول مش��اركة مجل��ة »درع 

الوط��ن«: »انجذبت يف بداية األمر لرك��ن مجلة »درع 

الوط��ن« مل��ا رأيته من حس��ن ع��رض وتنس��يق، األمر 

ال��ذي دعاين إىل اإلقرتاب والس��ؤال أكرث عام متثله هذه 

املجلة العريقة، ألفاجأ بأن مس��ريتها العريقة بدأت مع 

بداي��ة إتحاد دولتنا الغالية وما زالت تصدر حتى اليوم، 

أعجبني بشدة ما يتم طرحه من مواضيع يف هذه املجلة 

حي��ث كان لوجودهم يف معرض تس��تاهل بالدي تأثري 

كب��ري، ووجوده��م كان دليالً عىل اهتاممه��م بالتواصل 

مع فئات املجتمع املختلفة والش��باب خاصة، حيث أننا 

بحاج��ة ملعرفة وقراءة مثل ه��ذه املجالت التي واكبت 

مسرية اإلتحاد وصورت خطواته األوىل«.

وقالت الطالبة مريم خليفة املحروقي من كلية تقنية 

املعلوم��ات: »كانت ملش��اركة مجل��ة »درع الوطن« يف 

معرض وملتقى »تستاهل بالدي« بصمة مميزة فعالً، إذ 

أنها أوصلت أهدافه��ا الواضحة التي تهدف إليها والتي 

ترتكز عىل دعم الش��باب واملجتمع بطريقة فعالة، ولنا 

الفخر حقيق��ًة بتواجد مثل هذه املش��اركة املتألقة يف 

معرض وملتقى »تستاهل بالدي«•

صورة جامعية للمشاركني

د. عبدالرحمن النقبي عميد شؤون الطلبة يكرم مجلة »درع الوطن«

 د. عائشة سامل الظاهري

نادي بصمة جناح

 تأس��س ع��ام 2008 بهدف تبنى املواه��ب والطاقات 
الش��ابة يف جامعة اإلمارات وتجسد رؤية رئيس الدولة 
لتعزيز مب��ادئ التالحم الوطني واملجتمعي وترس��يخ 

مفاهيم االعتدال والوسطية.
وتهدف رس��الة النادي إىل إنشاء جيل واٍع يدرك معنى 

الوسطية ويسعى لعزة الوطن. 
وأهدافه هي:

• الوالء للدولة والقيادة. 
• التالح��م الوطن��ي واملجتمعي بن ش��عب اإلمارات 
والقطاعات املجتمعية والحكومية واألهلية والخاصة. 

• ترسيخ قيم االعتدال والوسطية. 
• توجيه الطاقات الش��بابية لتفري��غ محتواها لخدمة 

الوطن والبعد عام قد يسبب عائقاً لتطويرها. 
• إرساء مبادئ العطاء والعمل بال مقابل ألجل تحقيق 

األهداف السامية.
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اختتام فعاليات ملتقى "سفن الدوريــــــــــــــــــــــــــة البحرية" بأبوظبي
سلط الضوء على حتديات حتقيق األمن البحري يف اخلليج

دور اإلمارات الفعال يف ضامن األمن البحري
لقد اس��تعرض قائد القوات البحرية منوذجني للمنطقة 

البحري��ة اإلماراتية، ومواصفاتها الجغرافية، حيث تضم 

س��احلني، الغريب وهو األطول الذي يبلغ طول شواطئه 

البحري��ة 300 مي��ل، ويتميز مبياهه الضحل��ة، وبعدد 

الج��زر املوج��ودة عىل امت��داده، إضافة إىل الس��احل 

الرشقي يف الفجرية وخورفكان ويتميز مبياهه العميقة.

ون��وه إىل تح��دي القرصنة واإلره��اب، الذي يواجه 

عمل القوات البحرية يف ضامن سالمة وسيادة اإلمارات 

والس��يطرة الكاملة ع��ىل أراضيها وس��واحلها، وضامن 

الردع البحري. 

وأضاف إن "القوة" أسس��ت إلنش��اء أسطول جديد 

يسمى "األسطول األزرق"، يف إطار مرشوع بينونة، الذي 

يضمن تجهيز األس��اطيل باملتعلق��ات واملرافق الالزمة، 

مش��رياً إىل أن اإلمارات أظهرت التزاماً كبرياً بضامن أمن 

افتت��ح اللواء الرك��ن بحري إبراهيم س��امل املرشخ قائد 

الق��وات البحري��ة فعالي��ات ملتق��ى "س��فن الدورية 

البحرية" يف الرشق األوسط والذي نظمه املركز العاملي 

للج��ودة واإلنتاجية بنادي ضباط القوات املس��لحة يف 

أبوظب��ي، والذي عقد عىل مدى ثالثة أيام يف ديس��مرب 

امل��ايض، ت��م خاللها مناقش��ة تحدي��ات تحقيق األمن 

البح��ري يف الخليج، حيث ألقى قائ��د القوات البحرية 

كلمته التي أشار فيها إىل املوقع املتميز لدولة اإلمارات، 

التي تقع بالق��رب من مضيق هرمز كأحد أهم مناطق 

عب��ور النفط العامل��ي والذي مير ع��ربه أكرث من 20 % 

من صادرات النفط العاملية، الفتاً إىل أن إنش��اء القوات 

البحرية اإلماراتية يف عام 1968 تم وفق معيارين، األول 

عملي��ايت تطلب وحدات عمليات صغرية تس��تعمل يف 

املياه الضحلة، والثاين الدميومة وتقديم تسهيالت كبرية 

لوجستية لدراسة عمق البحر.

"بحرية اإلمارات" 
متلك أسطوالً 

قادرًا على مباشرة 
عملياته جمهز 

بأفضل املعدات 
البحرية تقدمًا

معارض ومؤتمرات

22
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اختتام فعاليات ملتقى "سفن الدوريــــــــــــــــــــــــــة البحرية" بأبوظبي

املنطق��ة، ومحاربة القرصن��ة يف البحر، وخاضت قواتها 

البحري��ة يف العام 2009 أول مهمة له��ا خارج الخليج، 

وقدم��ت إمكاناته��ا يف مكافح��ة اإلره��اب والقرصنة 

وحامية الس��فن التجارية، وضامن االستقرار االقتصادي 

يف املنطقة.

وقال إن "بحرية اإلمارات" متلك أس��طوالً قادراً عىل 

مب��ارشة عمليات��ه بعدد مح��دود من األف��راد، ومجهز 

بأفض��ل املع��دات البحرية تقدم��اً، وأفض��ل القدرات 

البرشي��ة الالزم��ة، الفت��اً إىل أن "البحري��ة" تعمل عىل 

اس��تخدام التكنولوجي��ا املتط��ورة يف تصميم الس��فن، 

وتطوي��ر قدراتها عىل املراقبة ملا له��ا من دور مهم يف 

الحفاظ عىل األمن البحري.

القرصنة البحرية
من جهته قال اللواء بحري أحمد الطنيجي قائد القوات 

البحرية األسبق ومدير امللتقى يف كلمته بيوم االفتتاح، 

إن موق��ع الخلي��ج العريب االس��راتيجي جعله الطريق 

الرئي��ي للتجارة ونقل ال��رثوات، باعتباره مم��راً مائياً 

يص��ل الرشق بالغ��رب عرب مضيق هرمز االس��راتيجي، 

باإلضاف��ة إىل الرثوات املختزن��ة يف باطن الخليج العريب 

والتي تتضمن الرثوة النفطية التي تقدر بثلثي احتياطي 

العامل، والرثوة الس��مكية من جهة ثانية، وهو ما جعله 

يحظى بأهمية دولية، خصوصاً أن الخليج يعترب منطقة 

مركزية تشكل محور االقتصاد العاملي.

وأض��اف أن منطقة الرشق األوس��ط تواجه العديد 

من التهديدات البحرية، التي تش��كل خطراً مبارشاً عىل 

األمن البحري، من بينه��ا االتجار باملخدرات، والتموين 

غري القانوين بالنفط، وتخري��ب أنابيب النفط، والصيد 

غري املرشوع، س��واء بالجرف أو صيد األس��امك مبواسم 

التكاثر، والسطو البحري.

وأك��د أن القرصن��ة البحرية متث��ل تهدي��داً متنامياً 

ل��دول املنطق��ة ع��ىل ط��ول س��واحلها ذات األهمية 

الجيوس��راتيجية، ألنه��ا تش��كل خطراً كب��رياً عىل أمن 

املواصالت البحري��ة والتجارة الدولية، يف حني يش��كل 

التل��وث النفط��ي الناتج ع��ن إلقاء النفايات الس��امة 

وحوادث صناعة النفط، أكرب خطر عىل البيئة البحرية.

وأشار الطنيجي إىل أن تعاظم دور القرصنة البحرية 

بالقرب م��ن مضيق باب املندب، يجعل من الس��هولة 

مبكان الس��يطرة عىل هذا املضيق االسراتيجي، محذراً 

من أن الس��يطرة عليه ستش��كل نرصاً عظي��امً ونفوذاً 

عاملياً للقرصنة البحرية، فضالً عن أن املساحات البحرية 

الواقعة خارج حدود املياه اإلقليمية، ميكن أن تصبح إذا 

مل تتم مراقبتها، مالذاً واس��عاً ملختلف أنواع املجموعات 

اإلجرامي��ة، ومجاالً لنف��وذ الدول الت��ي ميكن أن متول 

نش��اطات غري رشعية مثل اإلرهاب أو انتش��ار األسلحة 

النووية.

الصناعات البحرية
ولفت إىل أن دولة اإلم��ارات أدركت أهمية الصناعات 

البحري��ة، حيث اهت��م القطاعان الع��ام والخاص فيها 

بإنشاء رشكات ومؤسس��ات لبناء السفن، يتوقع لها أن 

تشكل رافداً لكافة دول الرشق األوسط يف هذا املجال.

وقال إن بحرية دولة اإلمارات شهدت خالل مراحلها 

املختلفة تطوراً وقفزات نوعية يف قدراتها، يف ظل العمل 

الج��اد وال��دؤوب الذي تق��وم به ال��رشكات اإلماراتية 

ورشكاؤها الدوليون لبناء مجموعة أوس��ع وأش��مل من 

أح��دث أنواع الس��فن وال��زوارق، معرباً ع��ن ثقته يف 

أن امللتقى س��يوفر معلومات قيم��ة، وفرصة للتواصل، 

ومناقشة الطرق الجديدة إليجاد حلول للتحديات التي 

تواج��ه تحقيق األم��ن البحري لدول الرشق األوس��ط، 

وعىل وجه التحديد أمن الخليج العريب واملياه املتاخمة 

له.

من جانب��ه قال األدم��ريال جون دبلي��و ميلر، قائد 

القي��ادة املركزية للق��وات البحرية األمريكي��ة: "نتطلع 

إىل برنامج التدريب لزي��ادة إمكانات القوات البحرية، 

وتفه��م ما ميكن ل��كل رشيك أن يقدم��ه من خدمات 

بالنسبة للس��فن والزوارق العاملة املتطورة التي متتلك 

املهارات الكافية، وسنس��تمر يف الربنامج، خاصة يف دول 

مجل��س التعاون الخليجي، لتعزيز العالقات وتوطيدها 

من خالله".

حامية املناطق االقتصادية
ناقش امللتقى يف اليوم الثاين حامية املناطق االقتصادية 

الخاص��ة، والبح��ث واإلنق��اذ والدفاع ع��ن املقدرات 

الس��احلية، ودعم الدول يف املحافظة ع��ىل قوة الردع 

البحرية، وتعزي��ز الوعي باملواقف وقدرات نظام إدارة 

املع��ارك، ع��رب تنفيذ الج��ر التكتييك، م��ن خالل 10 

ورقات بحثية قدمها املشاركون.

العمليات اللوجستية
حيث قام العقيد الركن املهندس يحيى شاهني الحامدي 

مدير تطوير برنامج اإلمداد للقوات املسلحة اإلماراتية، 

بتقديم ورقة تناول فيها تحول العمليات اللوجيستية يف 

القوات املس��لحة، ومستقبل سفن دوريات التموين يف 

البحرية، مشرياً إىل أن القوات املسلحة أطلقت برنامجاً 

لتطوي��ر اإلم��داد والرشاكة اإلس��راتيجية مع الرشكات 

املحلية والعاملية الرائدة، يه��دف إىل تفعيل الرشاكات 

أطلقت القوات 
املسلحة برناجمًا 

لتطوير اإلمداد 
والشراكة اإلسرتاتيجية 

مع الشركات احمللية 
والعاملية الرائدة لدعم 

العمليات اللوجستي
افتتاح فعاليات ملتقى سفن الدورية البحرية
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لدعم العمليات اللوجستية. 

وقال إنه سيتم إدخال نظام جديد لتقنية املعلومات، 

يف العمليات اللوجس��تية كافة للقوات املسلحة، وذلك 

يف إط��ار دع��م رؤي��ة حكوم��ة اإلم��ارات، الهادفة إىل 

تش��جيع القطاع الصناعي يف الدول��ة، وناقش عدد من 

قادة الق��وات البحرية اإلقليمي��ني والدوليني، عدداً من 

املواضيع املتعلقة باألمن البحري، والتي ش��ملت تحول 

العملي��ات اللوجس��تية يف القوات املس��لحة اإلماراتية، 

ومستقبل سفن دوريات التموين يف البحرية اإلماراتية، 

وتعزي��ز الوعي باملواقف وقدرات نظ��ام إدارة املعارك، 

من خالل تنفيذ الجر التكتييك، ودور خفر الس��واحل 

البحرين��ي يف مراقب��ة املناط��ق االقتصادي��ة الخاص��ة 

والتطورات التقنية التي حققتها خالل السنوات األخرية، 

وبناء سفن االعراض الريعة التي ميكن للطاقم العمل 

فيها بأمان وراحة، وحامية املناطق االقتصادية الخاصة، 

والبح��ث واإلنق��اذ والدفاع ع��ن املقدرات الس��احلية، 

ودع��م الدولة يف املحافظ��ة عىل قوة ال��ردع البحرية، 

وتطوي��ر ق��درات املراقب��ة البحري��ة الفعالة لحراس��ة 

املناطق االقتصادية الخاصة، وس��فن الدوريات البحرية 

من ط��راز “كوماندايت”، ودوره��ا يف البحرية اإليطالية، 

وزي��ادة قدرات وفعالية كادر الق��وات البحرية وقوات 

خفر الس��واحل، من خالل التدريب الشامل عىل سفن 

الدوريات البحرية. 

كام اس��تعرض العميد بحري باول فالين، قائد قطعة 

عسكرية يف قوات الدوريات لجنوب غرب آسيا يف خفر 

الس��واحل األمرييك، الجيل الجديد م��ن املراكب التابعة 

للس��فن، وتاريخها الحاف��ل يف الخدمة العاملية يف تأمني 

املوانئ والس��واحل يف العديد من دول العامل، مشرياً إىل 

أن ه��ذه األجي��ال الجديدة من س��فن الدوريات أدت 

أدواراً مهمة يف حامية السواحل.

اختتام امللتقى 
اختتم��ت فعاليات ملتقى "س��فن الدوري��ة البحرية" 

مبش��اركة نخبة من القادة اإلقليميني والعامليني للقوات 

البحرية، وكان من أب��رز ما جاء يف امللتقى اعتزام رشكة 

االتحاد لبناء الس��فن بأبوظبي ع��ىل التعاون مع رشكة 

عاملي��ة إليجاد حلول لبناء س��فن صغ��رية الحجم ذات 

اعتامدي��ة عالية وق��درة عىل العمل يف املي��اه الضحلة 

يف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة وباقي دول الخليج، 

ذلك أن نجاح هذا املرشوع س��يعمل عىل دعم الجهود 

الحثيث��ة للقوات البحري��ة الخليجية لتأمني الس��واحل 

البحرية ضد املخاطر.

ومن جانبه أوضح اللواء غوالتيريو ماتيي نائب قائد 

ق��وات البحري��ة األوروبية يف الصوم��ال "اليونافور" أن 

القرصن��ة قد قلت حدتها يف خلي��ج عدن، وذلك لنجاح 

القوات البحرية يف تطوير قدراتها وكفاءتها للتعامل مع 

ه��ذا النوع غري النمطي من التهديد، إال انها بالرغم من 

ذلك وإن انخفضت أعدادها ال تزال نشطة. 

ورك��ز املتحدثون يف اليوم األخ��ري للملتقى عىل أهم 

الوسائل املبتكرة ملكافحة القرصنة وناقش نائب األمريال 

يوري إيفانوفيتش إل��ني رئيس أركان البحرية األوكرانية 

"استحداث فرقاطة ساجايداتشني لفريق عمل عمليات 

درع املحيط و مساهمة أوكرانيا يف مكافحة القرصنة يف 

املحيط الهندي يف عام 2013 ". 

كام ناقش نائب األم��ريال دييل جوزيف إزوبا رئيس 

أركان البحري��ة النيجريي��ة وماغنوس سورنس��ون مدير 

املبيعات والتس��ويق ومهندس بحري دوكس تافارفيت 

والل��واء غوالتيريو ماتي��ي نائب قائد ق��وات البحرية 

األوروبية يف الصومال " دور وواجبات القوات يف مكافحة 

القرصن��ة يف الق��رن األفريق��ي"، كام تن��اول كاي أوفه 

مويلباخ مستش��ار رئيس مكتب االستش��ارات البحرية 

األملانية موض��وع "التوجهات والتط��ورات الجديدة يف 

مجال تسلح وأجهزة االستش��عار يف القطاعات البحرية 

الريعة وشديدة الرعة يف نطاق 20-30 مرا". 

جدير بالذكر أن امللتقى أقيم بتنظيم "املركز العاملي 

للج��ودة واإلنتاجي��ة" الرشكة العاملي��ة الرائدة يف إقامة 

الفعاليات املتخصص��ة، وبرعاية عدد من أبرز الرشكات 

العاملة يف مجال صناعة السفن ومزودي الخدمات منها: 

رشكة "اتحاد لبناء السفن" و رشكة "ميتل شارك" ورشكة 

"سويد شيب مارين"، ورشكة "أطلس الكرونيك" ورشكة 

"جامكو"، بجانب العديد من الرشكات املتخصصة• 

لتشجيع القطاع 
الصناعي يف الدولة

سيتم إدخال 
نظام جديد لتقنية 

املعلومات يف 
العمليات اللوجستية 

كافة للقوات 
املسلحة

القرصنة البحرية متثل تهديداً متنامياً لدول املنطقة

معارض ومؤتمرات
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة جيوش الكرتونية..!

خيايل يقول يل: بأن ملف هذا العدد سيكون له صداه الخاص عند العسكريني عموماً وعند املتخصصني 

أو املهتمني يف مجال حرب املعلومات أو ما يطلق عليه يف املصطلح العلمي "الحرب الس��ايبريية". لهذا 

الن��وع من الحروب هيب��ة خاصة ومبجرد أن تذكرها تجد التفات الن��اس نحوها، وعند املتخصصني فإن 

الفضول املهني يدفعهم ألن يس��تزيدوا مام عندهم من معلوم��ات، وبالتايل فاملتابعة ألي متخصص يف 

مجاله هو "فرض عني" وليس كفاية، ومعروف أن هذا النوع من الحرب يهاجم ش��بكات الحاسب اآليل 

العسكرية واملدنية عىل حد سواء. 

ما إن سمعت من الزمالء يف املجلة بأنهم خصصوا ملفاً عن "الحرب السايبريية" أو الحرب املعلوماتية 

حتى حملني خيايل إىل ما فعله فريوس ستاكس��نت Stuxnet ضد مفاعل "ناتنز" اإليراين وما كان ميكن 

أن تفعل��ه تل��ك الهجمة اإللكرتونية ضد رشكة أرامكو الس��عودية ورشكة غاز قطر لو نجحت يف س��وق 

الطاقة العاملية.

لكلمة الحرب استدعاءات معينة يف الذهن من أصوات تفجريات وصواريخ وانفجارات ومشاهد قتىل، 

وملفردة الجيوش هي األخرى إىل الذهن مالمح قوات مرتاصة الصفوف تحمل أس��لحة، وتس��ري بش��كل 

منتظم يف حركة مهيبة أمام جمع من قادة برتب عسكرية مختلفة، يحملون عىل صدورهم أنواط رشف 

تتبعه��ا أرتال من الس��يارات املحملة إما بصواريخ عابرة للقارات وأخ��رى تحمل فيها مواد نووية، وإما 

بأسلحة دفاعية، وتحوم فوقها طائرات هجومية ودفاعية.

يف الحرب الس��ايبريية ال تحتاج إىل كل هذا الحجم من العتاد والقوات، مع أن تأثريها قد يكون هو 

األكرث من حيث الخس��ائر إذا م��ا تعرضت دولة ما لهجوم من الجي��وش اإللكرتونية بعضهم قد يكونوا 

خارجني عن القانون، ورمبا يتم االستعانة بهم، األمر بالنسبة لبعض الدول مل يعد فضول ملعرفة حقيقة 

هذا النوع من الحروب، بل أنش��ئت ألوية عسكرية لها عالقة بهذا النوع من الحروب، بل بدأ الحديث 

عن إيجاد رتب عسكرية لهؤالء الجيوش، كام أن مسألة التنافس بني الرشكات عىل استقطاب هذا النوع 

م��ن الجيوش أمر ب��ات معروفاً، خاصة من قب��ل رشكات جوجل ومايكروس��وفت وغريها من الرشكات 

الكربى التي تنافس الدول، املعلومات تش��ري بأن هناك س��تة دول اليوم يف العامل طورت هذا النوع من 

الحرب يف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية وروسيا االتحادية والصني وإيران وإرسائيل.

كنت قرأت يف الس��ابق تحليالً حول تطور األس��لحة يف العامل يذكر فيه كاتبه: أنه بعد الحرب العاملية 

الثانية كانت هناك تخوفات عاملية من امتالك بعض الدول للس��الح النووي، وبالتايل من اندالع حروب 

ميكن أن تس��بب خس��ائر كبرية للعامل، ويذكر أيضاً أنه بعد أعوام قليلة انصبت املخاوف حول الصواريخ 

العاب��رة للق��ارات وإمكانية إيصال الصواريخ يف دقائق؛ نذكر أزمة صواريخ كوبا التي تس��ببت يف وضع 

"عل��م إدارة األزمات" وكان هناك تخوف من األس��لحة الجديدة واليوم نس��مع ع��ن حرب املعلومات 

"حرب السايرب" وكأن مسألة تطور األسلحة املدمرة مرتبطة بنمو حياة اإلنسان.

العامل كان يتفاخر بأننا يف عرص املعلومات التي س��تغري حياة اإلنس��ان، ولكن تحولت اليوم إىل أداة 

للح��روب، ووارد أن يدخل يف هذا املجال الخارجني عىل القانون من القراصنة واإلرهابيني ورمبا "امليزة" 

فيها أن املهاجمني يف هذه الحرب من الصعب تحديدهم ما يعني أن االلتحاق بها واستخدامها مغٍر.

األمر الذي ال بد أن ننتبه له املراحل التي مرت بها املعلومات من خدمة اإلنسانية إىل أن تتحول أداة 

حرب رمبا تشل الحياة يف لحظة وقت بسيط، وبالتايل مثلام نحتاج إىل مبدعني يف املجاالت الفنية سيكون 

لنا حاجة إىل مبدعني يف الحروب وأساليب تطويرها •
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حضور مميز وإشادة عاملية مبؤمتر الطــــــــــــــــــــب العسكري يف أبوظبي
استعرض دور القوات املسلحة يف املهام اإلنسانية

تحت رعاية الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

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

املسلحة افتتح معايل عبدالرحمن العويس وزير الثقافة 

والش��باب وتنمية املجتمع وزير الصحة باإلنابة املؤمتر 

الثال��ث ملجموع��ة العم��ل اإلقليمية العربي��ة للطب 

العس��كري يف أبوظبي تحت عنوان "يف السلم والحرب 

من أجل اإلنس��انية معاً لنحدث الفرق"، وذلك يف الفرة 

م��ن  9 إىل 13 ديس��مرب 2012، بحضور س��عادة اللواء 

الركن محمد س��عيد ب��ن مران الظاه��ري قائد اإلمداد 

املش��رك وس��عادة الل��واء الدكتور خليف��ة محمد ثاين 

الرميث��ي رئيس هيئ��ة اإلمداد وس��عادة العقيد طبيب 

محمد سبيل الظنحاين قائد الخدمات الطبية، ومبشاركة 

أكرث من 25 دولة ميثلها قادة ورؤس��اء ومدراء الخدمات 

الطبية يف القوات املس��لحة من مختلف دول العامل، إىل 

جانب نخبة من أبرز الخرباء العامليني واملحليني يف مجال 

الطب العسكري.

ش��ارك يف املؤمتر عدد من الخرباء منهم الدكتور وارن 

لوكيت مساعد وزير الدفاع األمرييك باإلضافة إىل اللواء 

هيالري اجادا رئيس املجموعة العاملية للطب العسكري  

واللواء روجر فان هوف األمني العام للجمعية .

وعن انطباعاته عن تنظيم القوات املسلحة للمؤمتر، 

قال مس��اعد وزير الدفاع األمرييك "أنه مرور جداً عن 

مس��توى العالقة بني القوات املس��لحة لدولة اإلمارات 

والواليات املتحدة األمريكية وقد جاء تنظيم هذا املؤمتر 

الرائ��ع ليكرس هذه العالقة وخاصة يف الجوانب الطبية 

العسكرية، كام نش��كر القامئني عىل تنظيم املؤمتر عىل 

كل الجهد املخلص الذي ملس��ناه يف كافة أنشطة املؤمتر 

وال��ذي أتاح لن��ا الفرصة لنتبادل الخ��ربات واملعلومات 

وقد استفدنا من نقاشاتنا وحاولنا قدر اإلمكان أن ننقل 

خرباتنا ل��يك نفيد كاف��ة حضور املؤمتر. أكرر س��عاديت 

الكبرية بحضوري لدولة اإلمارات ومش��اركتي يف املؤمتر 

آم��الً يف زي��ادة التعاون يف مجال الطب العس��كري بني 

الدولتني يف املستقبل القريب".

أم��ا رئيس املجموعة العاملية للطب العس��كري فقد 

ق��ال: "أن التنظي��م رائع ومبهر، وقد أعط��ى بعداً كبرياً 

للجمعية العاملية للطب العس��كري وهو يوم مش��هود 

يف تاريخ الجمعية عندما نش��اهد ه��ذا التنظيم الرائع 

والذي خطف عبارات اإلش��ادة من كافة األعضاء الذين 

تحدثوا إيل عن ما ش��اهدوه خالل املؤمتر من استقبالنا 

يف املطار وكذلك حس��ن الضيافة والكرم ومراس��م حفل 

االفتتاح املبهرة.

وبس��ؤاله عن الجان��ب العلمي للمؤمت��ر فقد أفاد: 

بأن القيمة العلمية ألنش��طة املؤمتر كانت عالمة فارقة 

وكانت ذات مستوى عايل جداً يفوق املستويات العاملية 

الت��ي ش��هدنا يف الس��ابق، كام أش��اد رئي��س الجمعية 

باملحارضين من داخ��ل الدولة وخارجها والذين أضافوا 

قيمة علمية كبرية للمؤمتر.

وقد اش��تمل املؤمتر عىل محارضات علمية وحلقات 

نق��اش ودورات تدريبية، حيث عقدت خمس فعاليات 

تغطية: نازيل ناصر البلوشي
تصويـــر:حاســـــب اجلنيبــــــي 
أحمـــــد الشامســي

معايل عبدالرحمن العويس يفتتح املؤمتر الثالث ملجموعة العمل اإلقليمية العربية للطب العسكري 

معارض ومؤتمرات



27 |  يناير 2013 |  العدد 492  |

حضور مميز وإشادة عاملية مبؤمتر الطــــــــــــــــــــب العسكري يف أبوظبي

يف نفس الوقت بالتزامن ومتت إدارة الجلسات من قبل 

ضيوف الدولة قادة الخدمات الطبية بالدول املش��اركة 

وكذلك نخبة من ضباط سالح الخدمات الطبية.

عدد املشاركني يف املؤمتر
بلغ ع��دد املش��اركني يف املؤمتر م��ن الوفود الرس��مية 

واملحارضين  1800 ش��خص ميثل��ون 26 دولة، باإلضافة 

إىل حلف النات��و، كام بلغ عد املحارضي��ن 79 محارضاً 

كان منه��م 18 محارضاً من الضباط العاملني يف س��الح 

الخدم��ات الطبية، وذلك لتحقيق أح��د أهداف املؤمتر 

ع��ن طريق إب��راز العنارص الطبية املواطن��ة وما تتمتع 

به تلك الكوادر من س��معة طيب��ة تعدت حدود اإلطار 

املح��يل بدلي��ل أن الكثري منهم يش��اركون يف املؤمترات 

العاملية كمحارضين. 

تقليد ميدالية رئاسة املجموعة
يف الي��وم األول للمؤمتر ألقى الرئي��س الحايل ملجموعة 

العمل اإلقليمية العربية اللواء الطبيب سعيد بن محمد 

األس��مري مدير ع��ام اإلدارة العامة للخدم��ات الطبية 

للقوات املس��لحة باململكة العربية الس��عودية الكلمة 

االفتتاحية، وقام بعدها بتقليد ميدالية رئاسة املجموعة 

للرئي��س الجديد العقي��د الركن الطبيب محمد س��بيل 

الظنحاين قائد س��الح الخدمات الطبية بدولة اإلمارات، 

ثم ألقى كل من الظنحاين واألمني العام للمجلس الدويل 

للطب العسكري كلامت خالل املؤمتر.

اليوم األول
وتضمن��ت الجلس��ة األوىل للمؤمتر مح��ارضة عن دور 

القوات املس��لحة لدول��ة اإلمارات يف املهام اإلنس��انية 

الدولية ألقتها املقدم طبيب عائشة الظاهري نائب قائد 

مستشفى زايد العس��كري حول )دور القوات املسلحة 

لدولة اإلم��ارات يف امله��ام اإلنس��انية واإلغاثة(، حيث 

اس��تعرضت أمام الحضور الدويل الكبري مشاركة القوات 

املس��لحة عرب الكثري م��ن املحطات الدولي��ة من لبنان 

مروراً بالصومال والكويت والعراق وكوسوفو وباكستان 

واليم��ن وتونس وأفغانس��تان وعىل الح��دود األردنية 

السورية ملساعدة الالجئني السوريني.

ثم ألق��ى الدكت��ور وارن لوكت نائب وزي��ر الدفاع 

األمرييك للش��ؤون الطبية محارضة ح��ول )أداء الجنود 

تحت الظروف القاس��ية ودور الجينات يف مدى تكيف 

األف��راد مع مختلف الظروف القاس��ية( ال��ذي دعا إىل 

تفعي��ل البحث العلمي يف هذا املجال مبدياً اس��تعداد 

إدارته للمساهمة يف البحوث العلمية املتعلقة به.

وقد نالت املحارضة التي ألقاها الدكتور وارن لوكيت 

مس��اعد وزير الدفاع األمرييك للش��ؤون الطبية إشادة 

كبرية من الحضور حيث تناولت أداء الجسم البرشي يف 

البيئات القاس��ية ودور الجينات يف الصفات الجسامنية 

ل��دى البرش، ويع��د الدكتور لوكيت واح��داً من الخرباء 

العاملي��ني يف مجال القي��ادة الطبية والبح��ث العلمي. 

ك��ام ألقى الدكت��ور محارضة أخرى خصص��ت للضباط 

العس��كريني م��ن مختلف وح��دات القوات املس��لحة 

تناول��ت التفاع��الت يف الجس��م الب��رشي يف مختل��ف 

الظروف التي يتعرض لها العسكريون أثناء تأدية املهام.

واشتمل املؤمتر عىل ورش عمل ناقشت عدة مواضيع 

م��ن ضمنها تحديات اإلمداد الطب��ي يف امليدان وكذلك 

دور الط��ب البيطري يف الوقاية من األمراض التي تنتقل 

ع��ن طريق الحيوانات التي تعمل يف بعض املؤسس��ات 

العسكرية كالكالب البوليسية والجامل.

وش��هد املعرض املصاحب للمؤمتر العديد من الزوار 

الذي��ن وج��دوا الفرصة املناس��بة لإلط��الع عىل أحدث 

املعدات الطبية والتجهيزات امليدانية للطب بشكل عام 

والطب العسكري بشكل خاص.

معايل العويس يكرم اللواء الطبيب سعيد األسمري مدير عام اإلدارة العامة للخدمات الطبية السعودية
تقليد ميدالية رئاسة املجموعة للرئيس الجديد 

العقيد الركن الطبيب محمد الظنحاين

أهداف املؤمتر

- إب��راز دور دولة اإلمارات والقوات املس��لحة يف 
املساهمة واملشاركة يف املهام اإلنسانية.

- من��ح الفرصة للكوادر الطبية املواطنة للظهور يف 
املؤمترات العاملية عن طريق تقدي��م املحاض��رات 

وورش العمل الطبية  واملشاركة يف إدارتها.
- اإلطالع عىل أحدث املس��تجدات يف مجال الطب 
العسكري من خالل اس��تضافة مجموعة من أبرز 
األس��اتذة العس��كريني والخرباء من مختلف دول 

العامل.
- تفعي��ل وإبراز دور س��الح الخدم��ات الطبية يف 
املنظ��امت الطبي��ة العاملي��ة ليتوافق م��ع الدور 

امليداين الذي تقوم به.
- تبادل الخ��ربات والتعارف ب��ني العنارص الطبية 
املواطن��ة والعامل��ة يف الدول��ة مع الش��خصيات 

املشاركة يف املؤمتر.
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وناقش املؤمتر الذي اس��تقطب الكث��ري من الجهات 

الحكومية املحلية، وعدداً من الرشكات الراعية والعارضة 

م��ن داخل الدولة وخارجها مواضيع عدة، بينها التدخل 

اإلنساين العسكري، وتأثري املرض واإلصابات غري القتالية 

ع��ىل الجنود، وجاهزيته��م، واملس��تجدات الحديثة يف 

مجال الطب العسكري واإلخالء الطبي.

واستقطب املؤمتر املهتمني مبجال الطب بصورة عامة 

ومجال الطب العسكري بصورة خاصة، حيث مل تقترص 

املش��اركة عىل العاملني يف مجال الطب العسكري فقط 

بل شملت العنارص الطبية وكافة املسؤولني العاملني يف 

مج��ال أعامل اإلغاثة والكوارث واإلس��عاف الطبي، كام 

وف��ر املؤمتر فرصة ن��ادرة للعاملني يف مج��ال الصيدلة 

وطب األسنان والطب البيطري.

وش��ملت فرة ما بعد الظهرية ثالث جلس��ات علمية 

متزامن��ة تناولت اإلخالء الطبي أثن��اء الحروب، وإدارة 

اإلصابات القاتل��ة قبل وصولها إىل املستش��فى، إضافة 

إىل املش��اريع الناجحة يف محاربة الس��منة يف األوساط 

الالجئ��ني  التعام��ل م��ع  العس��كرية، واس��راتيجيات 

واملنكوبني أثناء الحروب والكوارث.

كام تطرقت الجلس��ات إىل آخر املستجدات العلمية 

والتكنولوجي��ة يف مج��ال الجراح��ة العصبي��ة وتقييم 

الح��االت النفس��ية ومعالج��ة األمراض النفس��ية لدى 

الجنود.

وتم يف خت��ام اليوم األول للمؤمت��ر إلقاء الضوء عىل 

أهمية التكنولوجيا الحديث��ة يف اإلمداد الطبي وأهمية 

عيادات معالجة األمل يف املنشآت العسكرية.

ورافقت الحلقات النقاشية طاوالت مستديرة تناولت 

مواضيع أخالقيات املهن الصحية يف املنشآت العسكرية 

ودور تطبيقات الحمض النووي يف املجال العسكري.

اليوم الثاين
تضمن اليوم الثاين من املؤمتر الذي ش��ارك فيه ما يزيد 

عىل 1650 ش��خصاً، عدداً من املح��ارضات ألقاها نخبة 

من االستشاريني وأطباء سالح الخدمات الطبية يف دولة 

اإلمارات والدول املش��اركة اس��تهلها الدكت��ور عبدالله 

النعيمي استش��اري ورئيس أمراض القلب يف مستشفى 

زاي��د العس��كري بورق��ة بح��ث علمية بش��أن عوامل 

الخط��ورة املؤدية ألمراض القل��ب والرشايني يف القوات 

املس��لحة، وبرامج الوقاية من هذه األم��راض يف قيادة 

سالح الخدمات الطبية.

وأش��ار النعيم��ي إىل أن برامج الوقاي��ة تحتوي عىل 

8 عنارص رئيس��ة منه��ا الوقائية والتدخ��الت العالجية، 

وق��ال إن عنارص الربنامج هي املس��ح امليداين والتدخل 

العالجي والربنامج الغذايئ والحيايت واإلقالع عن التدخني 

والعوام��ل الجينية والتثقيف الصح��ي والرقية الصحية 

والترشيعات واملتابعة والتقويم.

وأوض��ح أنه تم إجراء دراس��ة عىل ع��دد من الناس 

تبني أن أك��رث من 70 % منهم يعان��ون زيادة يف الوزن 

والس��منة، و25 % يعانون من ارتف����اع ضغ��ط الدم، 

و24 % من التدخني. وأشار النعيمي إىل أن هذا الربنامج 

يعد األول من نوعه يف هذه املنطقة حيث تستخدم فيه 

أحدث التقنيات التكنولوجية يف مكافحة أمراض القلب 

والرشايني واألوعي��ة الدموية وذلك للح��د من خطورة 

هذه العوامل، الفت��اً إىل أنه بصدد تعميم هذا الربنامج 

الفريد عىل سائر املنشآت الصحية يف الدولة مستقبالً.

وتناول الربوفيسور جوين لو استشاري جراحة العظام 

بجامع��ة ترونت��و يف كن��دا بعد ذلك ط��رق الوقاية من 

اإلصابات الرياضية والعظام خالل التامرين العسكرية.

واس��تعرض العقيد طبيب خالد الفريدي رئيس قسم 

القلب يف مدينة امللك فهد العس��كرية باململكة العربية 

الس��عودية برنام��ج الوقاية من وفيات أم��راض القلب 

خالل موسم الحج، وذكر أن الوفيات الناتجة عن أمراض 

القلب خالل موسم الحج 2006 إىل 2008 كانت تشكل 

أكرث من 50 باملائة من إجاميل الوفيات.

وأش��ار إىل أنه بع��د تطبيق الربنام��ج الوقايئ يف عام 

صورة جامعية للمشاركني يف املؤمتر

معايل العويس يكرم أحد املشاركني 

اجمللس الدويل للطب العسكري

هو منظمة عاملية تأسس��ت ع��ام 1921، ويتكون 
أعضاؤها من أكرث من 105 دولة وتعقد اجتامعاتها 
بصورة دورية كل سنتني يف إحدى الدول األعضاء.

ويه��دف املجل��س ال��دويل للطب العس��كري إىل 
تش��جيع التعاون الرسمي والش��خيص بني الدول 
األعض��اء يف مج��ال الط��ب العس��كري، وإصدار 
البح��وث والدراس��ات العلمي��ة التي تس��اهم يف 
تطوي��ر وتحس��ني اإلج��راءات املصاحب��ة للطب 
العس��كري، وتبادل الخربات بني الدول يف مجاالت 

الطب العسكري.

معارض ومؤتمرات
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2009 وصلت نس��بة الوفي��ات إىل 20 % عام 2011، ما 

ي��دل عىل أهمية برنامج الوقاية االس��راتيجي الذي تم 

تطبيقه.

وأعرب عن أمله يف أن تصل هذه النس��بة إىل 10 % 

يف املواس��م القادمة من الحج ومحاولة تأس��يس وحدة 

للقسطرة املتحركة أثناء موسم الحج.

التحدي��ات  الثاني��ة  الرئيس��ة  املح��ارضة  تناول��ت 

اللوجس��تية أثناء مهام اإلغاثة اإلنس��انية ألقاها العميد 

جامل من الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة تلتها محارضة 

للعقيد ماتس��ويك من اليابان حول أهمية اإلسناد الطبي 

لق��وة الدف��اع اليابانية خالل الزل��زال الذي رضب رشق 

اليابان مؤخراً.

والط��اوالت  النقاش��ي���ة  الحلق��ات  واس��تم��رت 

املس��تديرة يف فرة ما بعد الظهرية، حيث كانت هن��اك 

ن��دوات تطرقت إىل عدة مواضيع مهمة ش����ارك فيه��ا 

مجموعة من أطباء س��الح خدمات طبي��ة م��ن الدول 

املش��اركة م��ن أهمه����ا اس��راتيجيات التطعيامت يف 

امله����ام العس��كرية، وأهمي��ة )الطب ع��ن بعد( بني 

املستشفي��ات العس��كرية، ومعالجة اإلصابات الناجمة 

عن الحرب الكياموية والبيولوجية يف امليدان إضافة إىل 

العديد من املوضوعات الطبية التخصصية أثناء الحرب 

والسلم.

اليوم الثالث واألخري
تضمن الي��وم األخري حلقة نقاش تم خاللها اس��تعراض 

أهمي��ة خدمات اإلخ��الء الطبي الجوي ملس��اندة أفرع 

الق��وات املس��لحة يف تأم��ني طائرات طبي��ة مخصصة 

ومجهزة يتم االس��تعانة بها كإس��ناد طبي رسيع وفعال 

يعمل عىل نقل الجرحى واملصابني من منتسبي القوات 

املسلحة يف العمليات الحربية.

وأدار الحلق��ة العميد طبي���ب عبد العزيز النعم��ة 

م��ن دولة قطر، والعقي��د الرك��ن طبيب أحم��د فيصل 

فرهود، وش��ارك فيها املق��دم طبيب ن��ارص النعيم��ي 

اختص��ايص طب الط��ريان وقائد مركز طب��ي الق��وات 

الجوية، باإلضافة إىل العق��يد رافائي��ل ديجيس��س من 

الوالي��ات املتح��دة األمريكي����ة واملق��دم تامي بوكرين 

م��ن الواليات املتح��دة األمريكية والرائد طبيب س��امل 

النعيمي.

كام تم مناقش��ة املعوقات واملعض��الت التي تواجه 

تطوي��ر خدم��ات اإلخالء الطب��ي الجوي م��ن املنظور 

اإلم��ارايت، والتي تتمثل يف العوامل البرشية من نقص يف 

الكوادر املتخصصة واملدربة، وعدم توافر الربامج الطبية 

الت��ي تركز عىل ه��ذا التخصص، والعوام��ل العملياتية 

واللوجيس��تية التي تعيق تطوير هذه الخدمة للوصول 

إىل أعىل املستويات العاملية.

وبح��ث املش��اركون يف املؤمتر الدور ال��ذي تقوم به 

القوات الجوي��ة األمريكية وأفضل م��ا توصلت إليه يف 

هذا املجال من خالل العمليات الحربية األخرية، وطرق 

اإلخ��الء الطبي، وال��دور الذي ميك��ن أن يقدمه قطاع 

الطريان املدين لدولة اإلمارات يف مثل هذه العمليات.

ك��ام ت����م مناقش��ة ع����دة مواضي��ع م��ن ضمنها 

تحدي��ات اإلم��داد الطب��ي يف املي��دان، ودور الط��ب 

البيط��ري يف الوقاي��ة م��ن األم���راض الت��ي تنتقل عن 

طري��ق الحي��وانات التي تعمل يف بع��ض املؤسس��ات 

جانب من املشاركني يف  املؤمتر

سعادة اللواء الركن محمد بن مران الظاهري يكرم أحد املشاركني

العقيد طبيب عبدالله النعيمي استشاري ورئيس 
أمراض القلب

ناقش املؤمتر العديد 
من املوضوعات 

منها التدخل 
اإلنساين العسكري 

واملستجدات احلديثة 
يف جمال الطب 

العسكري واإلخالء 
الطبي



|  العدد 492  |  يناير 2013  |30

العس��كرية كال��كالب البوليسية والجم��ال و غريها من 

الحيوانات التي قد تتسبب بنقل األمراض لإلنسان.

التوصيات
دعا املشاركون يف ختام أعامل املؤمتر إىل رضورة تشجيع 

البحوث يف مجال الطب العس��كري، والعمل عىل زيادة 

الوع��ي بأخالقي��ات وقوان��ني املهن الطبي��ة يف الحرب 

والسلم، وذلك عن طريق الدورات التدريبية.

ك��ام دع��ا املش��اركون إىل العمل عىل زي��ادة ثقافة 

العسكريني، وزيادة املهام باملهارات واألدوات التي تقلل 

من احتاملي��ة إصابتهم، واالهتامم بالجوانب النفس��ية 

والعقلي��ة واالجتامعية بنفس قدر اهتاممنا باملش��كلة 

العضوية عند عالج املرىض واملصابني.

كام أكدوا عىل الحاجة للركيز عىل وجود جهة رئيسة 

واح��دة إلدارة و توجيه جهود اإلغاث��ة من أجل توجيه 

املوارد واس��تخدامها بطريقة أمث��ل، واالهتامم بالوقاية 

والكش��ف املبكر وعالج الحاالت النفس��ية الناجمة عن 

إصابات امليدان، وتطوير خطط واس��راتيجيات موحدة 

إلدارة الك��وارث واألزمات وإيواء الالجئ��ني، مع الركيز 

عىل العنارص الضعيفة مثل األطفال والنساء وكبار السن 

أثناء الكوارث، وإنش��اء فرق عمل تخصصية يف مجاالت 

الطب املختلف��ة الوقائية منه��ا والعالجية تحت مظلة 

املنظمة الدولية للطب العسكري، ومن أهم هذه الفرق 

فريق عمل التطعيامت واسراتيجيات اللياقة البدنية يف 

مجال التوظيف والتجنيد واإلصابات والطوارئ ومعالجة 

الجروح أثناء األزمات.

الحفل الختامي
ألقى كل من العقيد ركن محمد س��بيل الظنحاين رئيس 

املؤمت��ر، والعقيد طبيب عبد الله النعيمي رئيس اللجنة 

العلمي��ة للمؤمت��ر، والدكتور حس��ني املصعب��ي األمني 

اإلقليم��ي الجدي��د ملجموعة العم��ل اإلقليمية العربية 

للطب العسكري، باإلضافة إىل كلمة لرئيس وفد اململكة 

األردنية الهاش��مية الدولة املستضيفة للمؤمتر القادم يف 

2014 كل��امت نوهوا فيها إىل أهمية املواضيع وحلقات 

النقاش التي طرحت خالل أيام املؤمتر الثالثة.

اإلمارات تحصل عىل امليدالية الذهبية 
ق��ام قائ��د اإلم��داد املش��رك بتوزي��ع امليداليات عىل 

املشاركني حيث حصلت اإلمارات عىل امليدالية الذهبية 

للدول األكرث مش��اركة يف الجانب العلم��ي، وفازت بها 

قيادة س��الح الخدمات الطبية بدول��ة اإلمارات، حيث 

ق��ام 18 مح��ارضاً من قيادة س��الح الخدم��ات الطبية 

باملشاركة العلمية الفعالة، وتسلم الجائزة العقيد الركن 

مطر س��عيد النعيمي نائب قائد سالح الخدمات الطبية 

ورئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر.

كام تم توزيع امليداليات التقديرية ألفضل ثالثة ملصقات 

علمية مشاركة، وأفضل ثالث محارضات علمية، وأفضل 

ثالث ورقات عمل مشاركة، حسب القوانني املتبعة لدى 

مجموعة العمل اإلقليمية للطب العس��كري. حيث فاز 

العقيد طبيب صالح محمد بن شيخان استشاري جلدية 

ورئيس قسم الجلدية مبستشفى زايد العسكري بجائزة 

أفضل دراسة طبية علمية »بوسر«.

وش��هد املعرض املصاح��ب للمؤمتر العدي��د من الزوار 

الذي��ن وج��دوا الفرصة املناس��بة لالط��الع عىل أحدث 

املع��دات الطبي��ة والتجهيزات امليدانية للطب بش��كل 

عام، والطب العسكري بشكل خاص•

درع الوطن يف قلب احلدث

ش��اركت مجلة درع الوطن يف فعاليات مؤمتر الطب 
العس��كري من خ��الل تواجدها بجن��اح يف املعرض 
املصاح��ب للمؤمتر، وتس��عى املجل��ة كعادتها دامئاً 
بالقل��م والص��ورة إىل تغطية املع��ارض واملؤمترات 
املحلي��ة والعربي��ة والعاملي��ة وإلقاء الض��وء عليها 
وعىل فعالياته��ا، موفرة بذلك لقرائه��ا آخر األخبار 

واألحداث الفعاليات.

مشاركة مجلة درع الوطن يف املؤمتر

العقيد طبيب صالح بن شيخان استشاري جلدية 
ورئيس قسم الجلدية فائز بأفضل دراسة طبية علمية جانب من املشاركني يف املؤمتر

معارض ومؤتمرات



31 |  يناير 2013 |  العدد 492  |

وأطل علينا عام جديد

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
maqala42@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

ها قد أطل علينا عام جديد، بعد أن غادرنا القديم مبا حمل، عام نستبرش مع أيامه القادمات كل خري وكل 

أم��ل، عام نطمح فيه بأن نحقق طموح القيادة فيام ارتأته م��ن أماٍن وتطلعات، وفيام وضعته من خطط 

وثوابت عمل وركائز بناء للوطن ولإلنسان عىل أرض هذا الوطن.

فالعام الجديد سيشهد - واليزال- العديد من املبادرات، تتلوها متابعات دؤوبة من قيادتنا الرشيدة عىل 

م��ا متخضت عنه من نتائج وأرقام وإحصائي��ات تحقق الهدف من الرؤية التي اختطتها القيادة واعتمدتها 

ليكون هذا العام "عام التوطني" .

فهذا العام سيكون املحك الفعيل ملا تنتويه عموم الجهات واملؤسسات املسؤولة بشقيها العام والخاص 

م��ن مبادرات من أجل اإلس��هام يف اتخاذ خطوات هي يف صالح الوط��ن واملواطن، والدفع بعجلة التوطني 

قدماً نحو األمام، فشباب الوطن بحاجة ألن تفتح لهم اآلفاق، وأن تشحذ هممهم بالجد والعمل والدعوة 

الصادقة للمنافسة الرشيفة يف خدمة الوطن يف مختلف امليادين والتخصصات واملجاالت.

وهاهي دولتنا الغالية ال تألو جهداً يف أن تستحدث كل يوم موقعاً جديداً ليطرقه شباب الوطن للعمل 

فيه بكل همة ونشاط، فكام كان العطاء منها دون تقصري، فهي الزالت تنظر إليهم ومتدهم بذات العطاء 

يف كل ما تقدمه لهم من فرص س��انحة ومتهيدات وتس��هيالت تعود عليهم وعىل وطنهم بالنفع والفائدة  

فالوط��ن ال يكتمل رقّيه وبناؤه وعمرانه إال بس��واعد أهل��ه وأبنائه، فامملواطنة مبعناه��ا الحقيقي مجرد 

شعارات تردد أو أقاويل تزعم يف حب الوطن واالنتامء إليه، فالوطن دوماً يستحق األفضل ويستحق األغىل 

من نفس ومال وجهد وعمل مخلص.

إذاً فالتوطني هذا العام سيضع أقدامنا عىل خارطة طريق لخدمة الوطن بدرجة كبرية، وذلك مبا ستقدمه 

وستفتحه الهيئات واملؤسسات من فرص وظيفية ومجاالت مهنية لرشيحة كبرية من الراغبني يف العمل، أو 

أولئك الذين عىل رؤوس وظائفهم.

والحقيقة تقال يف هذا الش��أن، بأنه ال أخرب بالدار س��وى أهل الدار، والقصد املثار يف هذه القضية هو 

أن أهمية التوطني تنبع من عّدة أوجه منها أن هناك وظائف ذات أولوية مهمة تحتل الصدارة يف الس��لم 

املهن��ي، حيث يعترب توطينها رضورة ملّحة إن مل تكن رضورة اس��راتيجية، ك��ام أن القطاع الخاص والذي 

ميث��ل عجل��ة اقتصادية مهمة يف الدولة يفتقر إىل هذا الهدف إال فيام ن��در، يف حني أنه أي القطاع الخاص 

يفتح أبوابه للعديد من الجنس��يات األخرى وبس��هولة تكاد تكون عجيبة يف بعضها، يف حني أن املواطن ال 

يستطيع إىل ذلك سبيالً.

قد يكون س��ابقاً لدى البعض نظرة س��لبية نحو العمل يف القطاع الخاص، ولكن مع حجم االستثامرات 

املتواجدة عىل أرض الدولة، واالنفتاح االقتصادي املتنوع، والذي أوجد مناخاً خصباً لتلك املش��اريع أصبح 

وضع القطاع الخاص مقبوالً لدى الكثري من رشائح الباحثني عن العمل وخصوصاً من قبل املواطنني، أضف 

إىل ذلك تغري النظرة السطحية للعمل يف القطاع الخاص نتيجة ما تبذله الدولة من جهود تثقيفية ومعرفية 

للتوعي��ة بأهمية الدخول والعمل يف القطاع الخاص والحكومي عىل حٍد س��واء، وهذا ما قد أراه وقد يراه 

غريي من وجهة نظر أخرى، ولكل رشعًة ومنهاجا .

داللة...

إن دالل��ة املقال يف رسده املخت��ر هو أن إعالن القيادة بأن يكون ع��ام 2013 عاماً للتوطني، هو اإلعالن 

الواض��ح والريح واملري��ح لكافة املتلقني، فهو رصيح العبارة لكل الجهات الحكومية والخاصة يف أن تتهيأ 

وتس��تعد يف أيامها القادمة بأن تحمل قضية التوطني عىل محم��ل الجد والعمل الواضح املعامل وعىل رأس 

هرم خططها وبرامجها املوضوعة، وهو مريح لكل مواطن يستشعر معه دور القيادة فيام تقدم وتقوم به 

م��ن مب��ادرات وتوجيهات هي يف خريه يف املقام األول يف أن يتب��وأ  مقاعد للعمل يف صفوف نهضة دولته 

الش��املة، وليستشعر معها أيضاً قيمته املعنوية وأهميته فيام يطمح إىل تحقيقه مبا ناله من دراسة وعلم، 

وبأن له مكان يف فكر وخطط قيادته التي تسعى دوماً يف أن تتمثل قول زايد الوالد القائد املعلم – رحمه 

الله – "إن املواطن هو الرثوة الحقيقية عىل هذه األرض، وهو أغىل إمكانيات هذا البلد"•
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MEBA 2012 معرض الشرق األوسط لطريان رجال األعـــــــــــــــــــمال
توقعات بنمو سوق الطائرات اخلاصة خالل األعوام اخلمسة القادمة

تابع عامل الطريان التجاري يف "ديب" خالل األسبوع الثاين 

من ديس��مرب 2012 ال��دورة الخامس��ة واألكرب ملعرض 

"الرشق األوس��ط لطريان رج��ال األعامل" MEBA وهو 

الحدث الوحيد يف املنطقة الذي يهتم بش��ؤون طائرات 

رج��ال األعامل، ولقد أقيم املعرض وألول مرة يف تاريخه 

يف التوسع الجديد باملركز العاملي يف ديب.

افتتح املعرض سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 

رئيس هيئة ديب للطريان الرئيس األعىل ملجموعة طريان 

اإلمارات ورئيس مجلس إدارة مطارات ديب، وقام سموه 

بجولة يف املعرض مبعية معايل الش��يخة لبنى القاس��مي 

وزير التج��ارة الخارجية، والس��يد أك��رب الباكر الرئيس 

التنفيذي للخطوط الجوية القطرية والس��يد عيل أحمد 

النقيب رئي��س مجلس إدارة اتح��اد الطريان الخاص يف 

الرشق األوس��ط، والس��يدة أليس��ون ويلر رئيس إدارة 

.MEBA  معرض

ك��ام زار املع��رض س��مو الش��يخ زايد بن س��لطان 

بن خليف��ة آل نهيان رئي��س مجل��س اإلدارة والرئيس 

التنفيذي لرشكة فالكون لخدمات الطريان، حيث توقف 

خ��الل جولته ملتابعة عرض عن الطائرة العمودية ثنائية 

املحرك Bell 429، وهي واحدة من 45 طائرة ش��اركت 

 ،MEBA يف الع��روض الثابت��ة ملعرض الرشق األوس��ط

حيث أب��رزت هذه الع��روض الطائرات الت��ي صنعتها 

كربيات الرشكات مبا يف ذلك عائالت أس��اطيل الطائرات 

 Gulfstream, Bombardier, التي صنعتها رشكات مثل

.Dassault, Airbus, Boing & Embraer

العارضون والزوار
تنظ��م هيئة املعارض F&E املع��رض باإلنابة عن اتحاد 

الط��ريان التجاري للرشق األوس��ط، والذي أكد توس��يع 

مشاركة الصناعات يف هذا املعرض، حيث شارك يف هذه 

الدورة 385 عارضاً من 45 دولة بزيادة نس��بتها 14 %، 

وعىل مس��توى العارضني فقد انضم��ت أجنحة جديدة 

تخص الواليات املتحدة األمريكية ومالطا، مع عرض 45 

طائ��رة تضم العروض الثابتة العدي��د من النامذج التي 

صنعتها كربيات الرشكات.

ولقد اس��تمر املع��رض لثالث��ة أيام م��ن 11 إىل 13 

ديس��مرب يف املركز العاملي بديب وهو أول معرض يقام يف 

املركز الجديد واجتذب 7,549 زائراً من 84 دولة بزيادة 

20 % عن معرض عام 2010.

محور األعامل التجارية الجوية الجديد
وكان مع��رض الطريان التج��اري MEBA الذي أقيم يف 

املركز العاملي بديب مبثابة الحدث املهم بالنسبة للعديد 

ممن تابعوا أنشطته ألول مرة، كام زاره رواد الصناعات 

الذي��ن أبدوا إعجابه��م باملركز العامل��ي واملنتظر إنجاز 

إعداد: جي سرات

معارض ومؤتمرات
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جميع مبانيه وعنارصه مبا يف ذلك سكن العاملني باملركز، 

خ��الل 10 أع��وام، متوقعني له أن يك��ون مبثابة "محور 

األعامل التجارية" الجوية الجديد من الرشق األوسط.

واتضح بش��كل ع��ام أن ردة الفع��ل الخاصة باملركز 

العامل��ي بديب كان��ت إيجابية خاصة من حيث س��هولة 

وص��ول املرك��ز من مناط��ق ديب الجدي��دة، حيث بات 

مرتقباً للمش��اركني يف دورة املعرض القادمة عام 2014 

أن يج��دوا أنه��م بالفعل يف مح��ور األع��امل التجارية 

 DWC الجديد والذي يس��تفيد من مرك��ز ديب العاملي

لتأجري الس��يارات، م��ع التمي��ز العمليايت ال��ذي يضم 

 Jetex ,Execujet & Jet أنش��طة الرشكات الكربى مثل

Aviation ويتوقع للمعرض أن يتميز أيضاً بجو السوق 

املالئم ملتطلبات املستقبل.

ومث��ل املعرض إضاف��ة جديدة متثل��ت يف الطائرات 

الجدي��دة وموقع املعرض الجديد وعدة مواقع وأجنحة 

بينها الجن��اح األمرييك والذي ق��دم عروضه للمنتجات 

والخدمات الخاصة بعرش رشكات صناعة جوية أمريكية 

والتي وفرت عرض الصناعات والخدمات التي ش��ملت 

اإلمدادات خالل الرحالت وصناعة الطائرات.

البيئة التجارية اإليجابية
وأقيم معرض الرشق األوس��ط للط��ريان التجاري 2012 

يف منطق��ة مس��احتها 19,033 م��راً مربع��اً مع وجود 

منطق��ة احتياطية يحتلها املرك��ز العاملي DWC، حيث 

رصح سمو الش��يخ أحمد بن س��عيد آل مكتوم بقوله: 

"إن الجهات املختصة اس��تثمرت املنطقة لتحتوي النمو 

املطل��وب وبتخطيط عرف بدقته املعه��ودة، مع توقع 

اس��تمرار الجهود لتطوير موقع املعارض املرتقبة وبينها 

معرض ديب الدويل للطريان".

ورصح السيد عيل النقيب رئيس مجلس إدارة اتحاد 

الطريان الخاص يف الرشق األوسط يف املؤمتر الذي يسبق 

املعرض بأن سوق الطريان التجاري باملنطقة تم تقييمه 

حالي��اً مبا يص��ل 493 مليون دوالر أمري��يك، وينتظر له 

بلوغ "بليون" دوالر أمرييك بحلول عام 2018 حيث أن 

منواً كبرياً تش��هده املنطقة، كام أوضح أن الحركة الجوية 

اإلقليمية زادت بنسبة 12 % خالل العام املايض، مضيفاً 

بأن��ه يتنبأ تزايد أس��طول الطائرات م��ن 500 حالياً إىل 

1,300 طائرة بحلول عام 2020.

وتح��دث الس��يد حميد الش��مري املدي��ر التنفيذي 

لوح��دة مبادل��ة لصناعة الط��ريان حول توطيد أس��س 

الصناعة اإلقليمية والتي تتزايد باس��تمرار، قائالً أن هذا 

التوطيد يتم تدريجياً وينتظر له وضع الرشق األوس��ط 

واإلم��ارات العربية املتحدة يف موج��ة الصناعة العاملية 

واملنتظر لها أن تصبح رشيكاً لهذه املنطقة، وأضاف بأن 

املبادالت املرتقبة تش��مل رشاء 100 طائرة ينتظر ظهور 

املقابل لها، مع التطلع لالس��تثامر يف املنطقة يف مجاالت 

الصناعة واإلسناد.

ووصف��ت مع��ايل الش��يخة لبن��ى القاس��مي قطاع 

العم��ل التج��اري الجوي بأنه املح��رك الذي يعمل عىل 

 سوق الطريان  
التجاري باملنطقة 

يقيم بـ 493 مليون  
دوالر أمريكي وينتظر 

بلوغه البليون بحلول 
عام 2018

يلبي املعرض منو سوق الطريان الخاص

أحمد بن سعيد خالل جولته يف املعرض
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تفعي��ل األنش��طة يف دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 

واملنطق��ة، مضيفة ب��أن املنطقة غنية ج��داً مام حقق 

تواج��د االس��تثامرات وحصد الكثري م��ن الجوائز خالل 

ه��ذا املعرض املتنامي، مع تزايد رقعة الس��وق وزيادة 

اس��تخدام الرشكات للطائرات النفاث��ة الخاصة لألعامل 

التجارية والرفيهية، كام أش��ارت إىل أن هذه القطاعات 

تحتوي عىل فرص احتياطية ضخمة لالستثامر مستقبالً.

وتحدث السيد أكرب الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط 

الجوي��ة القطرية حول منو إقلي��م دول مجلس التعاون 

الخليج��ي املتزايد واملتنامي،  وبأن الجميع متجه نحوه 

ألهمية هذا السوق.

أم��ا املدي��ر اإلداري يف رشك��ة Execujet يف ال��رشق 

 MEBA األوس��ط "ماي��ك بريي" فق��د أكد يف مع��رض

ب��أن الرشكة توفر الطائرات والخدم��ات FBO الخاصة 

باألنظم��ة واملرشوبات، مع دم��ج العمليات مبطار ديب 

ال��دويل والتي ظل��ت توفره��ا منذ ع��ام 1999، وهي 

العملي��ات التي تتواصل يف املرك��ز العاملي الجديد، مع 

توقع بدء الخدمات يف قاعات كبار الشخصيات قريباً.

ولقد ظلت رشكة "جاما للطريان" من اململكة املتحدة 

 FBO تشغل خدمات مطار الش��ارقة الدويل الخدمات

وه��ي الرشكة التي أعلنت أن املع��رض MEBA منحها 

 Embren 600 فرصة املش��اركة بخمس طائرات بينه��ا

Legacy والتي بدأت تغزو األسواق بنجاح.

إتفاقيات وصفقات
أبرم��ت رشك��ة Dassault Falcon الفرع التجاري لبيع 

الطائرات النفاثة يف رشكة Dassault Aviation اتفاقية 

لبيع طائرتني لرشك��ة Wallan Aviation الس��عودية، 

حيث أصب��ح منتظراً تس��ليم EX EASy II 900 لهذه 

الرشك��ة بنهاية العام الحايل مع تس��ليمها ثالثية املحرك 

Falcon 900LX يف الرب��ع الث��اين م��ن الع��ام الحايل، 

ورصحت رشكة Wallan Aviation بأنها تنوي تش��غيل 

الطائرت��ني الس��تخدامها الخ��اص م��ع خي��ار دخولهام 

الس��وق، وبهذا تدخل هذه الرشكة يف استخدام عائالت 

Dassault Falcon وقطاع الطائرات كبرية الكابينة.

وكانت الطائرة Falcon 900LX ضمن 45 طائرة تم 

عرضها يف معرض MEBA ضم��ن العروض الثابتة، كام 

رصحت رشكة Dassault بأنها تخطط لتس��ليم "س��تة" 

طائرات طراز Falcon خالل فرة العام ونصف القادمة 

مام يزيد أس��طولها بنس��بة 10 % وتعمل أكرث من 60 

طائرة من هذه الفئة يف الرشق األوسط.

ورصحت رشك��ة Boing بأنها بصدد إقناع كل زبائن 

طائرته��ا Boing 747 املخصص��ة للش��خصيات الهامة 

ل��رشاء 8 مناذج م��ن الفئة Jumbo، وهن��اك حوايل 25 

منوذج��اً م��ن الطراز القدي��م 747 بينه��ا الفئات 200، 

300، 400 والفئة SP تعمل يف خدمة مختلف الخطوط 

 Boing حالي��اً، كام رصح "س��تيف تيلور" رئي��س رشكة

للطائرات النفاثة ويعمل معظمها يف الرشق األوسط مع 

عمل بعضها ألكرث من 20 عاماً وينتظر اس��تبدالها خالل 

األع��وام القليلة القادمة، وتعترب الطائرة 747 األفضل يف 

قطاع طائرات الش��خصيات الهامة كبرية البدن، وأضاف 

"ستيف تيلور" بأن برامج إحالل الطائرات ليست عاجلة 

ب��ل ينتظر تنفيذها تدريجياً، إال أن الرشكة تثق متاماً يف 

أن معظم الطائرات ينتظر استبدالها بالفئة 8-747 التي 

باعت منه��ا الرشكة 9 طائرات VIP وينتظر تس��ليمها 

بنهاية عام 2012 حسب التخطيط.

وتعد رشك��ة Falcon Aviation م��ن أكرب الرشكات 

الت��ي توف��ر الطائرات النفاث��ة لدول مجل��س التعاون 

الخليجي م��ع توفريها خدم��ات الطائ��رات العمودية 

للمنطق��ة، وتش��غل الرشك��ة اآلن أس��طول الطائ��رات 

العمودية الذي يشمل العمودية EC-135 التي تنتجها 

Eurocopter والعمودي��ة EP 412 الت��ي تنتجها رشكة 

 Agusta التي تنتجها A10gs Grand والعمودية Bell

 EC-130 B4 فئ��ة   Eurocopter رشك��ة  وعمودي��ة 

وطائرتها العمودية EC-135 Hermes، ويضم أسطول 

 Embraer الرشكة من الطائرات ثابت��ة األجنحة: طائرة

فئة 450.

وبات منتظ��راً تعاون اتحاد األعامل التجارية الجوية 

للرشق األوس��ط مع 23 جهة يف املنطقة لتنفيذ سياسة 

تجاري��ة ح��ول االحتياج��ات األهم، وبني طي��ات هذا 

التع��اون العمل مع اململكة العربية الس��عودية ودولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة يف أوىل مراح��ل التطوير، 

وتحدث الس��يد عيل النقيب رئيس مجلس إدارة اتحاد 

الطريان الخاص يف الرشق األوس��ط قائالً إنه تم التوصل 

 GAMA لالتفاق مع اتحاد الصناعات الجوية األمرييك

ليس��اعد يف تنفيذ برامج تطوير قط��اع الطريان متزايد 

االحتياجات، حيث تعترب MENA إقليم ميثل التوس��ع 

املرتقب يف مجال الطريان.

وأعلنت رشكة Abu Dhabi Royal Jet بأن عام 2013 

يشهد توسيع األسطول والتطوير، حيث تسترش الرشكة 

حالي��اً 9 مليون دوالر أمرييك يف إع��ادة تجديد دواخل 

وأثاث الطائرات النفاثة العاملة يف قطاع رجال األعامل، 

وتحدث "شني أوهري" رئيس وكبري الضباط التنفيذيني يف 

رشك��ة الخدمات الجوية واألنظمة SATCOM وأنظمة 

زايد بن سلطان بن خليفة خالل جولته يف املعرض

معارض ومؤتمرات
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الهواتف واألنظم��ة Wi- Fi مع إضافة أحدث األثاثات 

واملقاع��د وأرسة النوم، كام رصح ب��أن عام 2012 أثبت 

بأن��ه ع��ام متميز حفل بأع��امل مربح��ة حيث نفذت 

الرشك��ة 3,135 رحلة توجهت خاللها الطائرات إىل 370 

مدينة يف 136 دولة، ومن ضمن هذه الرحالت تم تنفيذ 

مهام اإلخالء الطبي.

أم��ا رشك��ة Honey well Aerospace فقد أعلنت 

 Jet ع��ن رشاكته��ا مع رشك��ة MEBA خ��الل مع��رض

Aviation Basel م��ع تكمل��ة إج��راءات تس��ليم أول 

 Ovution Select نظ��ام إلدارة الكابين��ة وهو النظ��ام

يف  الرشك��ة  لزب��ون   Cabin Management System

 Boeing الرشق الوس��ط والذي يشغل النفاثة التجارية

Business Jet:BBJ، والنظ��ام الرقم��ي بالكام��ل وهو 

األح��دث يف فئته، ويوفر لل��ركاب الرفيه داخل الطائرة 

واالتص��االت الالزمة لتنفي��ذ أعامله��م التجارية خالل 

الرحالت.

ومن جهة أخرى كش��ف "تريفور ايسلنغ" كبري نواب 

رئيس رشكة Gulf Stream مس��ؤول املبيعات يف أوروبا 

والرشق األوس��ط وأفريقي��ا، النقاب ع��ن أن الطائرات 

ينتظ��ر لها بدء الج��والت اعتباراً م��ن فرباير 2013 مع 

التنبؤ بأن الرشق األوس��ط ينتظر له اس��تالم أول طائرة 

 Gulf خالل 12 ش��هراً وهي أك��رب طائرات رشكة G650

Stream وأعاله��ا س��عراً، ورصحت الرشك��ة عنها بأنها 

األرسع واألبع��د مدى واألكرث راحة لركابها بني الطائرات 

التجارية من فئتها، وتس��تطيع هذه الطائرة بلوغ رسعة 

0.925  ماخ، وهي رسعة أقرب لرعة الصوت من رسعة 

أي طائرة نفاثة تجارية أخرى وتحمل طاقمها املكون من 

4 وركابها وعددهم 8 ملدى 7000 ميل برعة 0.85 ماخ 

وهو ما يتيح لها قطع هذه املس��افة التجريبية بني "ديب 

ونيويورك"، وببل��وغ رسعة 0.9 ماخ ميكن لهذه الطائرة 

قطع مس��افة 6000 ميل بدون توقف املسافة بني "ديب 

وكي��ب تاون" يف جنوب أفريقيا مع توفري س��اعة كاملة 

مقارنة ب��أي نفاثة رجال أعامل تجاري��ة أخرى، وتتميز 

الطائرة G650 بأداء اإلقالع والهبوط بامتياز مع الحاجة 

ملمر بطول 5,858 قدم، كام ميكنها العمل من املطارات 

الصغرية، وقد حصلت هذه الطائرة عىل شهادة اإلجازة 

فئ��ة FAA Type يف 7 س��بتمرب 2012 وينتظر حصولها 

أيضاً عىل اإلجازة EASA قبل نهاية عام 2012.

وش��اركت رشك��ة Hawker Beechcraft بالطائرات 

 MEBA التي متث��ل فخر الرشكة، يف معرض King Air

لع��ام 2012 حي��ث عرض��ت كام��ل خ��ط إنتاجها من 

الطائ��رات ثنائي��ة املحرك التوربين��ي، ورصحت الرشكة 

األمريكي��ة األص��ل بأنها متل��ك أكرب أس��طول توربيني 

الدفع يف الرشق األوس��ط بتواجد أك��رث من 140 طائرة 

 King Air  باملنطق��ة، كام أعلنت بأن عائل��ة الطائرات

تتواجد بنس��بة أكرث من 70 % يف س��وق منطقة الرشق 

األوس��ط، ويتزايد قبول واختيار أسواق الرشق األوسط 

 Hawker Beechcraft وش��امل أفريقيا لطائرات رشكة

حي��ث يتم طلب مختلف طائ��رات الرشكة لتنفيذ عدة 

مهام بينها نقل رج��ال األعامل واملهام الخاصة ورحالت 

الرفيه، حس��بام رصح به "سكوت بلومب" نائب رئيس 

قس��م املبيع��ات ألوروبا وال��رشق األوس��ط وأفريقيا. 

وتصنع رشك��ة HBC الطائرات التجارية لرجال األعامل 

م��ع صنعها طائرات املهام الخاصة والطائرات الهجومية 

الخفيفة والطائ��رات التدريبية يف مصانعها املوجودة يف 

"ويش��يتا" كام توجد مصانع أخ��رى يف "ليتل روك" ويف 

"أركنساس" و"شيسر" و"إنجلرا" واململكة املتحدة ويف 

"شيهاوهاو" واملكسيك.

وعرضت رشك��ة Airbus يف معرض MEBA طائرتني 

نفاثتني مانح��ة زوار املعرض فرصة التعرف إىل الكابينة 

األوسع واألطول من أي طائرة نفاثة رجال أعامل أخرى، 

وكانت ACJ 318 التي تعمل يف نقل كبار الش��خصيات 

 ACJ 139 وتس��تخدمها رشكة "الجابر" بني العروض مع

التي حصل عليها أحد زبائن الرشكة يف الرشق األوس��ط، 

ورصح "ج��ون ليهي" كبري الضب��اط التنفيذيني يف رشكة 

Airbus بقول��ه إن الرشك��ة تصن��ع الطائ��رات  النفاثة 

يف ش��كل أحدث العائالت، وبينها واس��عة الكابينة مع 

تحس��ينها لتتيح ملستخدميها الحصول عىل الراحة خالل 

استالم الشرق 
األوسط G650 أول 
طائرة له خالل 12 
شهرًا هي األسرع 

واألبعد مدى واألكرث 
راحة لركابها بني 

الطائرات التجارية من 
فئتها 

ACJ318 كابينة طائرة رجال األعامل ايرباص
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الرحالت مع حصولهم عىل املكان األوس��ع ملامرس��تهم 

التجارية والحياتية عىل األرض.

أما رشك��ة Bombardier Aerospace فقد أضافت 

لعروضه��ا النظ��ام Vision Flight Deck والذي دخل 

 Global الخدمة يف مارس عام 2012 وأكمل مع الطائرة

550 6000 س��اعة طريان وهي الطائرة التي نقلت أكرث 

من 600 راكب ملس��افة زادت عن 400,000 كلم، ولقد 

وسعت الرشكة إسنادها للمنطقة باستثامراتها ومنحها، 

مع تسمية ورشة الصيانة LMF وتوسيع أعاملها يف قطر 

 Challengerو Executive لصيانة الطائرات التنفيذية

 Global Business والطائرات Challenger 605604 و

Jet وتوفري اإلسناد باملستودعات RSO يف ديب مع دعمها 

بطيار االرتباط مع الزبائن ومدير مايل إلسنادهم وتوفري 

ممثلني اثنني ومدي��ر للمس��تودعات، وأضافت الرشكة 

خالل ع��ام 2011 مصنعني آخري��ن يف املنطقة يف تركيا 

واألردن إلسناد الطائرات التجارية، وأوضحت الرشكة أن 

طائرته��ا Global5000 النفاثة تبلغ رسعة عالية تؤهلها 

 Vision Flight لعبور القارات، مع اس��تخدامها النظام

Deck ال��ذي يجمع بني التصمي��م والتقنية العالية كام 

تش��مل خدمة اإلنرنت الريعة ونظ��ام الرفيه وعدة 

خيارات أخرى.

 GE Aviation وأعلنت رشك��ة صناع��ة املح��ركات

رشكة Execujet Middle East لتعمل كمركز خدمات 

ميثله��ا لصيانة املحركات CF 34-3 وهي املحركات التي 

تعم��ل بها عائلة الطائ��رات Challenger، وتم االتفاق 

م��ع Execujet لتك��ون مبثابة خط الفح��ص والصيانة 

مبا يف ذلك تقدي��م خدمات إزالة واس��تبدال املحركات 

 On ومكوناتها، وه��ذا مبثابة التفوي��ض لتوفري الحلول

.GE وإسناد ضامنات محركات رشكة Point SM

 Legacy الربازيلية طائرتها Embraer وعرضت رشكة

650 ذات الكابين��ة جدي��دة التصمي��م والت��ي نفذت 

أوىل رحالته��ا بحضورها ملعرض MEBA بعد أس��بوعني 

 Legacy 500 فق��ط من حملة طريان الفح��وص للطراز

متوسطة الحجم النفاثة، كام شاركت عدة طائرات رجال 

أعامل نفاثة من صنع الرشكة يف املعرض.

ولق��د نف��ذت الرشك��ة أول ط��ريان ناج��ح بطرازها 

500Legacy  يف 27 نوفم��رب 2012 وال��ذي وصفت��ه 

الرشك��ة باالنس��يابية، وه��و الطريان الذي نف��ذه طيار 

االختيار "موزارت ل��وزادا"، وتتميز هذه مبالمح حديثة 

بينها نظ��ام التحكم يف الطريان بالس��لك وعصا التحكم 

الجانبي��ة، كام أنها تعمل مبح��رك HTF 500 E صنعته 

.Honewell رشكة

وت��م التخطيط ليتم التس��ليم بدءاً م��ن عام 2014 

ليتبع ذلك تسليم Legacy 450 بعد عام واحد "أي عام 

2015"، وتعمل الرشكة حالي��اً يف تطوير قطاع طائراتها 

املتوسطة الخفيفة.

كام عرضت رشك��ة Embraer ثالث طائ��رات نفاثة 

 Phenom أصغرها MEBA 2012 تجاري��ة يف مع��رض

300 والت��ي بيع منها حت��ى اآلن 100 طائرة، مع عرض 

Lineage 1000 والت��ي تعم��ل م��ع 5 زبائن يف الرشق 

األوس��ط وتحمل 19 راكباً يف الكابينة املوزعة لخمس��ة 

مناط��ق، وعرضت الرشكة Legacy 650 يف هذا املعرض 

كأول ظه��ور له��ا يف الرشق األوس��ط، وتتمي��ز بكابينة 

جديدة جميلة الش��كل وهي كابينة به��ا ثالثة مناطق 

وتحم��ل حت��ى 14 راكب��اً وللطائ��رة منطق��ة لألمتعة 

والشحنات وهي كبرية الحجم، وتعمل من هذه الطائرة 

أكرث من 35 طائرة يف هذا اإلقليم، وقد س��لمت الرشكة 

.Legacy 600/650 الطائرة رقم 200 من

وتعمل الرشكة عىل توفري اإلسناد لطائراتها التنفيذية 

النفاثة يف الرشق األوس��ط مع إعالنه��ا كمركز خدمات 

مرصح ل��ه لصيان��ة  Phenom 300 والطائرات النفاثة 

 E-Jet وقد باعت الرشكة عدة طائرات Lineage 1000

اإلقليمية لزبائنها يف اململكة العربية السعودية واململكة 

األردنية•

 Bombardier أوضحت
Aerospace أن 

 Global5000 طائرتها
النفاثة تبلغ سرعة 

عالية تؤهلها 
لعبور القارات مع 

استخدامها النظام 
Vision Flight Deck

Dassault Aviation و Wallan Aviation اتفاقية

MEBA معرض

يقام معرض الرشق األوسط لطريان رجال األعامل 
MEBA كل عامني، وهو مع��رض يلقى إقباالً من 
كل املهتمني باس��تخدام الطائ��رات قليلة التكلفة 
الصالحة لألع��امل التجارية ورج��ال األعامل، ومل 
تتوقف استضافة هذا املعرض عىل صناع الطائرات 
التجارية فقط، بل تجاوزت ذلك باستضافة جهات 
 London Biggin اإلمداد يف عدة مط��ارات مثل
Hill وFujairah Airport وTag Aviation من 
فارنبورو، مع اس��تضافة رشكات تأج��ري الطائرات 
ورشكات التأمني واملمولني واملشغلني وجهات توفري 
الصناع��ات، وميثل املعرض منصة لس��وق الطريان 
التج��اري وقد حج��زت ع��دة رشكات ملعرض عام 

.2014
وعىل الرغم من األزم��ة املالية التي مر بها العامل، 
والت��ي أث��رت عىل األع��امل التجاري��ة اإلقليمية، 
استطاع سوق منطقة الرشق األوسط تجاوز األزمة 

وبدء العودة ألنشطته من جديد.

معارض ومؤتمرات
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ما منابع اإلبداع؟!
اإلبداع هو الخلق، وهو ال يرتبط بصنعة أو مهنة، بل كل مجيٍد يف عمله هو مبدع، فالخباز والحّداد 

والنجار والس��باك وعامل النظافة يبدع��ون يف أعاملهم، ولوال إبداعهم مل نع��ش حياة الرفاه التي 

نعيش��ها، املصّور يخلق صورة من العدم ثم يضعها أمام برصك ليدهش��ك، والشاعر يصهر الحروف 

ثم يبني منها أجمل النصوص، وكذلك املهندس والطبيب والكاتب.

اإلبداع قدرة تحتاج إىل جناحني: القوة، واملوهبة، فبدون قوة ال ميكن أن يكون املبدع خالّقاً.

نيتش��ه -الفيلس��وف األملاين- اعترب اإلنس��ان بدون "إرادة القوة" عبء عىل نفسه، وهي الرؤية 

التي فهمها هتلر عن كتب نيتشه بشكٍل خاطئ، فأراد إبادة الشعوب األخرى التي ال تتمتع بذات 

الوهج لدى األملان، أباد اليهود وكان يخطط إلبادة العرب واآلس��يويني، القوة ليس��ت جينات بل 

تتعلق بالذات باإلنسان وإبداعه ووجوده.

اإلبداع رشط للنجاح، ذلك أن الناجح يس��تمر باإلبداع والعطاء، أوليفر كرومويل يقول:"اإلنسان 

ال��ذي يتوقف عن التطور يتوقف عن أن يصبح جيداً"، أدونيس كتب مؤلفاً عن "اإلبداع واالتباع" 

عند العرب وأسامه "الثابت واملتحول" اكتشف أن ما يسبب األسن للثقافة والفرد أن يكون جامداً، 

وأن ما يؤس��س لإلنتاج واإلبداع ما يكون متحوالً، التحول هو س��رية الحياة وس��ّنتها، وهرياقليطس 

الفيلسوف اإلغريقي كتب عن "الصريورة" وكانت هي أساس فلسفته، وخالصتها أن كل يشء يصري 

ويتح��ول ويتغري، وربطها بالنار التي تش��تعل بتحول ولو ثبتت النطف��أت، اإلبداع حاديه التحول 

والتجدد والخلق، ومن دون تحول ال يكون اإلبداع ناجحاً، الحراك يف أي أمر حتى يف الثقافة رضورة 

من أجل أن يتحول إىل إبداع، الحياة مصريها التحول واإلبداع جوهره التحول والتغري والصريورة.

املبدع يخلق نجاحاته، كام تخلق البذرة أوراقها، والرتابط بني اإلبداع والنجاح كبري، بل هي عالقة 

اشرتاٍط متبادل، فالنجاح رشطه اإلبداع، كام أن كل إبداعٍ يعرب عن نجاح، ويكون النجاح هدفاً حني 

تهتم املؤسسات التعليمية بغرس روح "األهداف"، أن يحدد اإلنسان أهدافه بالحياة بكل نواحيها، 

مش��كلة التعليم أنه يغرس حالة "الالهدف" بحيث يس��ري الطالب عىل قدميه كل يوٍم إىل املدرسة 

من دون أن يحدد هدفاً غري أن يتخرج من هذه املدرسة اململة، وهكذا تضيع أعامر الكثريين من 

دون أن يكون لهم أي هدف.

الس��ؤال أيضاً هو إب��داع وتحول، واإلبداع والنجاح يأيت من الس��ؤال، ألن الس��ؤال مترد وتحول 

وص��ريورة وانتق��ال، بينام اإلجابات جمود واستس��الم وانهيار وثبات، هذه ه��ي آلة النجاح وهذا 

مفهومي لإلبداع•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء
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BAE systems  وجامعـــــة خليفــــــة تتشاركــان التعـــاون

اس��تضافت جامع��ة خليف��ة للعل��وم والتكنولوجي��ا 

وبالتع��اون م��ع رشك��ة BAE systems يف الف��رة 11 

إىل 13 نوفم��رب 2012 معرض��اً للتكنولوجيا والصناعات 

الجوي��ة وأمن املعلومات وذلك يف مقر الجامعة الكائن 

يف العاصمة أبوظبي.

وقد ب��دأت فعاليات الي��وم األول للمع��رض بعقد 

جلسة مغلقة لخرباء يف القطاع الصناعي ركزت عىل آخر 

ما توصل��ت إليه التقنيات الحديث��ة يف عامل الصناعات 

والتكنولوجيا، يف حني اس��تهل اليوم الثاين جدول أعامله 

بكلمة افتتاحية للسيد حميد الشمري املدير التنفيذي 

ملبادل��ة لصناع��ة الطريان، تح��دث خاللها ع��ن رؤية 

أبوظبي 2030، ورؤية اإلمارات 2021 التي تسعى نحو 

بناء اقتصاد مبني عىل املعرفة، فالهدف األس��مى الذي 

تس��عى إليه القيادة الرش��يدة هو بناء أجيال متسلحة 

بالعلم واملعرفة والعزمية والتحدي الخراق املس��تقبل 

واكتش��افه مبا يحقق األهداف والطموحات، منوهاً إىل 

الدور الذي تضطلع به الجامعات واألكادمييات واملعاهد 

نحو اقتصاد  مبني على املعرفة

العلمية من إمداد سوق العمل يف الدولة بالتخصصات 

املهنية والتي تناس��ب حاجة السوق ومتطلبات العمل 

وتدفع بالتايل عجلة التطور يف الدولة.

وأش��ار الش��مري يف حديث��ه إىل أن دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة اس��تطاعت أن تض��ع بصمته��ا يف 

العدي��د م��ن الصناع��ات الحيوي��ة، حي��ث تعترب ثاين 

أك��رب مصّنع أش��باه موصالت يف العامل، ك��ام أنها تعمل 

يف مج��ال صناع��ة الطريان الذي فت��ح أبواباً جديدة يف 

س��وق العمل بالدولة، وتوّجه الشمري بخطابه للطلبة 

الحارضي��ن يحثهم ع��ىل الجد واالجتهاد يف مس��ريتهم 

التعليمية مش��رياً إىل أن الدولة وس��وق العمل بحاجة 

لضخ دماء جديدة من أبنائها يف قطاعات هامة وحيوية 

وتخصصات علمية متنوعة  كعلوم الطريان، الهندس��ة، 

الط��ب، النفط، ومص��ادر الطاقة النظيف��ة وغريها من 

التخصصات العلمية، فاملس��تقبل سيعتمد يف غده عىل 

قاعدة من تلك التخصصات املبنية عىل املعرفة.   

وبعدها ألقى الس��يد ساميون جويل العضو املنتدب 

لإلدارة يف نايتوركس كلمته التي تحدث فيها عن الرشاكة 

االسراتيجية والرائدة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ورشك��ة BAE systems ، حيث تعمل الرشكة يف قطاع 

الصناع��ات الجوية والدفاعية ولها عمالءها يف املنطقة، 

كام أوضح أن عالقة الرشكة بعمالئها ليست فقط مجرد 

عالقة باملنتج، وإمنا هي عالقة باإلنس��ان وتطويره، ويف 

حديثه الذي وجهه للطلبة املتواجدين يف املحارضة أكد 

الس��يد س��اميون أن ما يختارونه من تخصصات علمية 

هي ليس��ت دعاًم ألنفس��هم فقط وإمنا لوطنهم أيضاً، 

تسعى القيادة 
الرشيدة إىل بناء 

أجيال متسلحة 
بالعلم واملعرفة 

والعزمية والتحدي 
الخرتاق املستقبل 

واكتشافه

تغطية: جميلة الكعبي
تصـــوير: أحمد البلوشي

معارض ومؤتمرات
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BAE systems  وجامعـــــة خليفــــــة تتشاركــان التعـــاون
جامعة خليفة 

أنش��ئت جامعة خليفة يف فرباير 2007 مبوجب مرسوم 
ص��ادر عن رئي��س الدولة لدعم خط��ة أبوظبي 2030 
االسرتاتيجية يف بناء اقتصاد معريف يساهم بشكل فعال 
يف مواصلة مس��رية بناء الدول��ة، ويقع مقر الجامعة يف 
أبوظب��ي ولها فرع يف مدينة الش��ارقة،وتقدم الجامعة 
حالياً ش��هادة البكالوريس يف الحاسب اآليل مع الرتكيز 
عىل أنظمة الربمجيات، هندس��ة االتصاالت والهندس��ة 
الكهربائي��ة وااللكرتونية مع الرتكيز عىل أنظمة الطاقة، 
الهندسة امليكانيكية، هندسة الطريان، الهندسة املدنية، 
الهندس��ة الصناعية، هندسة األنظمة والهندسة الطبية 
الحيوي��ة، واملاجس��تري يف األمن املدين وال��دويل وأمن 
املعلومات، هندسة الطاقة النووية، ماجستري الهندسة 
بالبحث العلمي ) هندس��ة الكهرباء والحاس��ب اآليل(، 

وبرامج الدكتوراة يف الهندسة.
وس��وف تق��دم الجامعة مس��تقبالً درج��ات علمية يف 
التخصصات الرئيسية كالهندس��ة، واإلدارة اللوجستية، 
والعل��وم الصحية واألمن، كام س��تضم الجامعة مراكز 
أبحاث يف تخصصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والطاقة وتكنولوجيا النانو والطريان والعلوم الصحية.
والجامع��ة مفتوح��ة للذك��ور واإلن��اث م��ن جمي��ع 
الجنس��يات مع الرتكيز عىل تعليم الشباب من مواطني 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وأك��د أن املعرض املقام يف جامع��ة أبوظبي يأيت نتيجة 

 BAE systems التعاون املثمر بني دولة اإلمارات ورشكة

التي تفتح الي��وم اآلفاق أمامهم لإلطالع عىل ما انتجته 

الرشكة وما متيزت ب��ه من صناعات وابتكارات وأحدث 

التقني��ات، وتلت��زم رشك��ة BAE systems بدعم رؤية 

أبوظبي 2030 من خالل العمل مع الصناعة واألوساط 

األكادميية ملس��اعدة الشباب عىل تطوير اهتامماتهم يف 

الهندس��ة والتكنولوجيا الجدي��دة وبالتايل تحفيزهم يف 

اتخاذ املسار املهني املناسب يف مجال الهندسة الحديثة 

وتخصصاتها املتنوعة.

ومن جهته تح��دث الدكتور محم��د إبراهيم املعال 

نائب الرئيس األول للبحوث والتطوير يف جامعة خليفة 

ع��ن أهداف املعرض والتي تنص��ب يف ثالثة نقاط هي 

أن املع��رض املق��ام يتطل��ع إىل اجت��ذاب الطالب نحو 

تخصص��ات جديدة ومجاالت حيوي��ة لخدمة املجتمع 

وإقامة مث��ل هذه املعارض يفتح املج��ال أمامهم نحو 

االط��الع ع��ىل االكتش��افات الحديثة يف مج��ال العلم 

والهندس��ة والتكنولوجيا، وبالتايل تلمسهم للتخصصات 

الت��ي يرغبونها يف املس��تقبل، فه��دف الجامعة ينصب 

يف تخريجه��ا لط��الب أكفاء قادرين عىل أن يس��اهموا 

يف تنمي��ة القطاع��ات الصناعي��ة يف الدول��ة، وعىل أن 

يكون��وا أعضاء فاعلني يف مجتمعه��م، ومن جهة أخرى 

ف��إن التعاون م��ع مثل هذه الرشكات العاملية يس��اعد 

الجامعة ع��ىل تحقيق أهدافها الرئيس��ية من خالل ما 

تطالعه��م به من أحدث االبت��كارات واملنتجات يف عامل 

الصناع��ة والتكنولوجيا وآخر ما توص��ل إليه العلم، إىل 

جانب أنها تعد فرصة لطرح البحوث والدراس��ات التي 

يق��وم به��ا الطلبة وعرضه��ا عىل مثل ه��ذه الرشكات 

لتتبناها، ومناقش��ة س��بل التعاون ب��ني الجامعة ومثل 

ه��ذه الرشكات، كام أن املعرض فرص��ة لجامعة خليفة 

لتع��رف الجمهور عىل االنجازات التي حققتها الجامعة 

ونتائ��ج األبحاث الت��ي تجريها وتّقرب املس��افات بني 

طالبها وكادرها التعليمي من جه��ة والقطاع الصناعي 

املحيل من جهة أخرى، وأشار إىل أن الجامعة استطاعت 

بالفع��ل عرض طائرة مصغرة بدون طي��ار تم تصنيعها 

وتجميعها بشكل كامل يف الجامعة .

يش��ار أيض��اً إىل أن رشك��ة BAE systems الرائدة 

عاملي��اً يف تطوير التقني��ات املالمئة للمج��االت املدنية 

والدفاعية والعس��كرية تع��رض لجمهورها يف الجامعة 

ع��دداً من االبت��كارات التكنولوجية مب��ا يف ذلك تقنية 

النانو، خوذة متطورة للطياري��ن يف املقاتالت الحربية، 

قمرة قيادة لطائرات تايف��ون املقاتلة، طائرات حديثة 

من دون طيار، وجهاز اإلبصار Inviso  املصمم من قبل 

قس��م االلكرونيات يف الرشكة خصيص��ًا لرفع معنويات 

الجنود الجرحى فاقدي أو ضعاف البرص رجاالً ونس��اء 

واملس��اعدة بإعادة تأهيلهم، كام عرض طالب الجامعة 

ع��دداً م��ن مش��اريعهم وأبحاثه��م العلمية لرس��ائل 

املاجستري والدكتوراه•

  الشمري يف حديثه للحضور

  الطلبة يف إطالعهم عىل أحد املعروضات
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مؤمتر الدفاع اخلليجي يسلط الضـوء على التقنيات الدفاعية
يعقد يف 16 فرباير املقبل يف نادي ضباط القوات املسلحة يف أبوظبي 

كش��ف معرض ومؤمتر الدفاع ال��دويل "آيدكس 2013" 

والذي يقام تحت رعاية صاحب الس��مو الشيخ خليفة 

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

املس��لحة "حفظه الله"، وتنظمه رشكة أبوظبي الوطنية 

للمع��ارض "أدنيك" بالتعاون مع القيادة العامة للقوات 

املس��لحة، خالل الفرة من 17 إىل 21 فرباير املقبل، عن 

أهم املواضيع التي س��يطرحها مؤمت��ر الدفاع الخليجي، 

والذي تعقد فعالياته يف 16 فرباير املقبل يف نادي ضباط 

القوات املسلحة يف أبوظبي.

وقال صال��ح املرزوقي مدير مع��رض آيدكس: "يوفر 

مؤمت��ر الدفاع الخليجي منصة متميزة ملناقش��ة أحدث 

تقنيات صناعة الدفاع، التي سيتداول قضاياها من خالل 

املؤمت��ر نخبة من كبار خرباء وصّناع القرار العس��كريني 

الذي س��يتوافدون عىل أبوظبي من أنحاء العامل لحضور 

املؤمتر، وسيس��لط املؤمتر الضوء هذا العام عىل األهمية 

املتزايدة لألنظمة التكنولوجي��ة املتطورة، مثل األنظمة 

غري املأهولة واألنظمة الشبكية، يف تعزيز قدرات األمن 

اإلقليمي".

ويش��كل مؤمتر الدف��اع الخليج��ي ج��زءاً هاماً من 

مع��رض الدفاع الدويل آيدك��س 2013، وتنظم فعالياته 

والخليج للتحليل العس��كري  األدىن  مؤسس��ة الرشق 

"إينجام".

وق��ال ري��اض قهوجي الرئي��س التنفيذي ملؤسس��ة 

"إينجام": "نحن عىل ثقة أن الدورة املقبلة ملؤمتر الدفاع 

الخليجي 2013 ستش��كل نجاحاً كبرياً يف تاريخ املؤمتر، 

لقد حظيت "اينجام" برشف تنظيم دورة املؤمتر يف عام 

2011، واليوم نس��تكمل البناء عىل األساس القوي الذي 

أرس��ينا قواعده مسبقاً، وقد اس��تقطبت أجندة املؤمتر 

هذا العام مجموعة من كبار القادة العس��كريني وصّناع 

القرارات ممن يرس��مون مس��تقبل صناعة الدفاع حول 

العامل".

ويس��تقطب مؤمتر الدفاع الخليج��ي 2013 أكرث من 

400 من كبار القادة العس��كريني يف العامل. وسيس��اهم 

يف نقاش��ات جلس��اته مجموعة من أبرز املتحدثني عىل 

أعىل مس��توى يف مجاالت األمن والدف��اع، باإلضافة إىل 

عدد من كبار القادة العس��كريني من عدة دول تتضمن 

اإلمارات العربية املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية، 

وبريطانيا واليابان، وكوريا الجنوبية وتركيا.

أجندة املؤمتر
يتطلع املش��اركون يف املؤمتر ملناقش��ة أحدث التقنيات 

الدفاعية، والتعرف عىل التوجهات والس��امت الرئيسية 

يف صناعة الدفاع، وس��وف تتن��اول أجندة مؤمتر الدفاع 

الخليج��ي 2013 أه��م املواضيع املتعلق��ة باملنهجيات 

الحديثة للح��روب الربية، والتحوالت املس��تقبلية التي 

ستشهدها القوات الجوية، وكذلك أحدث أنظمة مراقبة 

القوات البحرية، وأنظمة األمن البحري املستقبلية".

األدىن  مؤسس��ة الرشق  أن  بالذك��ر  والجدي��ر 

والخليج للتحليل العسكري )إينجام( هي مركز األبحاث 

اإلس��راتيجية األبرز يف منطقة الخلي��ج، والرشق األدين 

وش��امل إفريقيا منذ ع��ام 2001، وله��ا مكاتب يف كل 

م��ن ديب، وبريوت، والعاصمة األمريكية واش��نطن، وقد 

جاء تأسيس��ها به��دف تزويد الحكومات، واملؤسس��ات 

العس��كرية، ومنظ��امت املجتم��ع امل��دين وال��رشكات 

التجاري��ة حول العامل مبجموع��ة متنوعة من الخدمات 

املتميزة.

آيدكس 2013
يعد معرض آيدكس أحد أهم املعارض الدولية املتخصصة 

يف مجال الدفاع واألمن، وتنظمه رشكة أبوظبي الوطنية 

للمعارض )أدنيك(، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات 

املس��لحة، وبرعاية رشكة "توازن" القابضة، يف الفرة من 

17 إىل 21 فرباير املقبل.

وعقد آيدكس للم��رة األوىل يف عام 1993، وهو أكرب 

معرض متخصص يف مجال الدف��اع ثاليث الخدمات عىل 

مستوى منطقة الرشق األوس��ط وشامل أفريقيا، ويقام 

الحدث م��رة كل س��نتني تحت رعاية صاحب الس��مو 

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

األعىل للق��وات املس��لحة "حفظه الل��ه"، ويتم تنظيم 

املع��رض من قب��ل رشكة أبوظب��ي الوطني��ة للمعارض 

)أدنيك( بالتعاون مع القيادة العامة للقوات املس��لحة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

ويعت��رب آيدكس مع��رض ومؤمتر الدف��اع الوحيد يف 

الرشق األوس��ط وش��امل أفريقيا والذي يق��وم بعرض 

أحدث تكنولوجيا الخدمات الدفاعية الخاصة باألنظمة 

الربية، والبحرية والجوية. ويعد منصة مثالية لتأس��يس 

وترس��يخ رشاكات وعالقات مس��تدامة مع املؤسس��ات 

الحكومية والرشكات والقوات املس��لحة، حيث نجح يف 

 يستقطب مٔومتر الدفاع الخليجي مجموعة من كبار القادة العسكريني وصّناع القرارات

معارض ومؤتمرات



مؤمتر الدفاع اخلليجي يسلط الضـوء على التقنيات الدفاعية

عام 2011 يف إس��تقطاب 1,060 رشك��ة عارضة من 52 

دولة، وحرضه أكرث من 60,000 مشارك.

ويتزامن معرض آيدكس مع مع��رض الدفاع البحري 

)نافدكس( الذي يش��غل منطقة خاص��ة لقطاع الدفاع 

البح��ري، حي��ث يتضمن ع��روض للمع��دات البحرية، 

وزيارات للسفن الحربية، إضافة إىل الطوافات والقوارب 

إضافة إىل مبنى مخصص له.

ويق��ام آيدك��س 2013، وال��ذي ترعاه رشك��ة توازن 

القابضة بش��كل رئيي، يف الفرة ما ب��ني 21-17 فرباير 

2013 يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض يف أبوظبي•

يستقطب مؤمتر 
الدفاع اخلليجي 

2013 أكرث من 400 
من كبار القادة 

العسكريني يف العامل

  آيدكس منصة مثالية الٔحدث الصناعات الدفاعية
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SATCOM تطور نظام Raytheon 
 Raytheon اختارت الق��وات الجوية األمريكي��ة رشكة

لتنفي��ذ عقٍد قيمت��ه 8.7 ملي��ون دوالر وتجهيز "نظام 

اتصاالت األقامر الصناعية" التعبوي العسكري، ويسعى 

امل��روع لتعري��ف هدف الق��وات الجوي��ة وتحقيق 

األعامل الهندس��ية قليلة التكلفة وعالية الكفاءة والتي 

 SATCOM م��ن خاللها يتم تجهيز النظام املس��تقبيل

وهو النظ��ام الذي يتب��ع جاهزية م��روع الذبدبات 

.AEHF العالية للغاية

وتق��وم رشكة Raytheon بتصميم وتفعيل املكونات 

التي يتم االعتامد عليها مس��تقبالً مع إس��ناد "أش��كال 

املوجات" وتطويرها ملصلحة القوات الجوية.

ويتم االهتامم بالتكلفة كأهم عنارص املروع خالل 

تصميمه وهندسته للتوصل للنظام املستقبيل املرتقب، 

حس��بام ذكره "بري��ان غ��راي" مدير نظ��م االتصاالت 

اإلس��راتيجية يف قس��م األنظم��ة املركزية الش��بكية يف 

Raytheon ، والذي أض��اف بأن تنفيذ تلك التطويرات 

خالل العمل مع الركاء يجعل الركة تستخدم خرباٍت 

طولها 30 عاماً لتحقيق النجاح��ات والتوصل للقدرات 

توف��راً   AEHF Systems واألنظم��ة  Milstar EHF

لحلوٍل أقل تكلفًة وأعىل كفاءًة.

وينتظر وباس��تفادة رشك��ة Raytheon م��ن تاريخ 

طويل ظلَت تتميز خالله بفهٍم عميق لربامج وهندس��ة 

النظ��م SATCOM املحمية جي��داً واآلمنة مع تطوير 

الربام��ج AEHF عالية الذبذب��ات، وكل هذا يعمل يف 

برام��ج تجهيز ق��درات االتصاالت العس��كرية التعبوية 

املتحركة وشبكاتها للعمل مع القوات الجوية األمريكية 

مع تلبية املتطلبات الحكومية األخرى.

Vistajet لشركة Global jets توفر الطائرات Bombardier  

تقَدمت رشكة الخطوط الجوية الدولية Vistajet بطلب 

لركة Bombardier لتوفر لها 56 طائرة جديدة نفاثة 

من فئة Global Aircraft مع خيارات لتوفر 86 طائرة 

أخرى، ويبلغ سعر الطائرات املطلوبة 7.8 بليون دوالر، 

ويعترب هذا الطل��ب األكرب يف تاريخ األع��امل التجارية 

الجوية.

وتم االتفاق بني الطرفني ليتم تسليم الطائرات يف عام 

2014 حسبام رَصح به "ستيف ريدولفي" رئيس األعامل 

التجارية يف رشكة Bombardier، والذي أضاف بأن هذا 

 Vistajet الطل��ب قيايس بكل املعاير، م��ع توجه رشكة

 Bombardier  لتطوير أسطولها بإضافة عائلة طائرات

أخرى لتوِس��ع أعاملها يف الس��وق الجوية م��ع االلتزام 

بإسراتيجية رفيعة املستوى.

ولقد استلمت رشكة Vistajet مؤخراً طائرتها النفاثة 

رقم 50 مام يعكس بوضوٍح التزام الركة بالحصول عىل 

أحدث أس��طول يعمل يف مجال الطران، مع عمٍر يصل 

عامني بضامن الركة التي صنعت الطائرات.

وح��ول تفصي��ل الطائرات املطلوب��ة أوضحت رشكة 

 Global أن 25 طائ��رة ه��ي م��ن الفئة Bombardier

5000 و25 أخ��رى فئ��ة Global 6000 أم��ا الطائرات 

الستة األخرى فهي من الفئة Global 8000 مع خيارات 

أخ��رى تفصيلها: 40 طائ��رة Global 5000  و40 طائرة 

Global 6000 وGlobal 8000 النفاث��ة، وهو ما يعني 

اس��تمرار الرك��ة يف تنفيذ القرار االس��راتيجي الخاص 

مبتابعة تنامي األسطول وبالركيز عىل طائرات "الكابينة 

الواسعة" و"املدى البعيد" لتوفر قدرة الطران من مطاٍر 

آلخر حول العامل وبال توقف، وينتظر لهذه الطائرات أن 

تخدم السوق بتوفر الخدمات املبارشة "مبا يف ذلك بلوغ 

روس��يا والصني ومطارات الرق األوس��ط وكل أفريقيا 

وربطها جميعاً ببقية العامل، مع خدمة الساحل الرقي 

والغريب للواليات املتحدة األمريكية وتلبية احتياجاتهام 

الجوية الدولية.

ولق��د اتجهت رشكة Vistajet مؤخراً لتوس��يع قطاع 

مبيعاته��ا يف األس��واق التي أضيفت مؤخ��راً لجهودها، 

لتتواجد إلس��ناد زبائن جدد عديدي��ن، وأعلنت الركة 

عن بدئها املبيع��ات بجودة عاملية بدءاً من الربع األول 

لعام 2013.
 Global Aircraft الطائرة  النفاثة فئة

 General Dynamics عقد لـ
BIW بقيمة 49 مليون دوالر

 General منح��ت القوات البحرية األمريكي��ة رشكة

Dynamics BIW عق��داً بقيم��ة 49 ملي��ون دوالر 

 Arleigh Bruke تنف��ذ من خالل��ه برنامج املدم��رة

DDG51، وتبل��غ تكلف��ة املرحل��ة األوىل من العقد 

28,3 مليون دوالر وتش��مل خدم��ات أحواض صنع 

املدمرة وخيار التعديالت التي تم س��بق تحديدها يف 

مارس 2012.

 ولق��د ظلت رشك��ة BIW منذ ع��ام 1987 توفر 

التصاميم واإلس��ناد الفن��ي للتطوي��رات والتغيرات 

 DDG51-  الرئيسية التي ساعدت عىل بناء مدمرتني

. Class Destroyer

ورصح "جيف غيغر" رئيس رشكة BIW بقوله أن 

التعاقد مع القوات البحرية أسس قواعد اإلسناد عالية 

النوعي��ة والتي تحافظ عىل املدمرات DDG51 غاية 

يف الحداث��ة والكفاءة والجاهزية الدامئة، وأضاف بأن 

ه��ذه الربامج تحافظ عىل كف��اءة ومهارات مهنديس 

وفني الرك��ة وعددهم 130 ممن يعملون يف تنفيذ 

 DDG 112 وهي برامج القطع البحرية PSA الربامج

وتش��مل هذه الربامج عدة خيارات متى تم تنفيذها 

جميعاً فإنها تقفز مببل��غ التعاقد ليصل 27,1 مليون 

دوالر، وتعم��ل الركتان يف تجهيز الس��فن يف ميناء 

"برل هاربر" ويف "هاواي"، وينتظر االنتهاء من جميع 

األعامل يف أغسطس عام 2013.

وأض��اف "جيف غيغر" بأن املنافس��ة يف الحصول 

 BIW والذي ف��ازت بعقده رشكة PSA ع��ىل الربامج

وميث��ل امت��داداً لربامج الق��وات البحري��ة والتي تم 

 Bruke Class" خاللها صنع القطع البحرية املس��امة

Ship وعدده��ا 34، وه��ي الربامج الت��ي تعزز ثقة 

القوات البحرية يف قدرات الركة.
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شركة DCNS تفتتح مصنعًا جديدًا لتطوير القطع البحرية
حرض ما يزيد عن 100 شخٍص بينهم العاملون يف رشكة 

صناعة الس��فن DCNS وعدد من ممثيل املش��ريات 

البحري��ة وأفراد الق��وات البحرية الفرنس��ية، االحتفال 

ال��ذي أقيم يف قاع��دة "تاول��ون" Toulon البحرية يف 

يوم األربعاء 28 نوفم��رب 2012 حيث تم افتتاح مصنع 

 Suffren التطوير البح��ري لقطع ومكون��ات الغواصة

التي تعمل بقوة الطاقة النووية - وهي غواصة جديدة 

م��ن فئ��ة Barracuda وميث��ل نظامها القت��ايل الجهاز 

العصبي املركزي، وال��ذي يتحكم يف كل خواص القيادة 

والس��يطرة ونظم االستش��عار ونظم األس��لحة ويضبط 

تشغيلها جميعاً يف الوقت الحاسم بكفاءة.

ويعترب ه��ذا االحتف��ال مبثابة االنتقال م��ن مرحلة 

"تصمي��م النظام القتايل" إىل مرحل��ة "تطوير الخواص" 

 ،SIF وتجمي��ع مكونات األنظم��ة يف مصن��ع التطوير

ويتوقع له��ذا املصنع العمل يف تنفيذ الفحوص وتجهيز 

كل الخ��واص ودعم قدرات التش��غيل تجهيزاً للغواصة 

لتعمل بقدراٍت عالية الكفاءة.

ومتث��ل التطوي��رات CS للغواصة "باراك��ودا" والتي 

تعتم��د عىل كفاءة نظام الس��ونار، بل��وغ القدرة التي 

تعزز أعامل الجيل الجديد م��ن الغواصات التي تعمل 

بالطاق��ة النووية م��ن الفئ��ة SSBN الصاروخية ذات 

نظام الرؤي��ة الجديد الراكب عىل ال��راع، والذي حل 

محل "بروس��كوبات الرؤية" التقليدية، وهي الفئة من 

الغواصات التي متت فيها مضاعفة س��عة وقدرات نظم 

األسلحة ونظام السيطرة القتايل.

 Barracuda – Type فئ��ة  للغواص��ة  وينتظ��ر 

SSN أن تح��ل محل الجيل الحايل م��ن الغواصات فئة 

Rubis/ Amethyste – Class، م��ع دخول نظام جمع 

املعلومات وق��درة العمل مع قوات العمليات الخاصة، 

وهذا ما يتوقع حدوثه خالل الفرة بني عام 2017 وعام 

2027 ليتم اس��تخدام الغواص��ات الجديدة SSN التي 

تتمتع بالقدرات آنفة الذكر، ونظام االتصاالت األحدث 

يف فئته ونظام رب��ط البيانات التعبوية، مع اس��تخدام 

الطوربيد الثقيل F21 والصواريخ املضادة للس��فن من 

الفئة SM39، وصواريخ مهاجمة السفن التطوافية من 

الفئة MdCN وه��ي غواصات تحقق التالؤم العمليايت 

م��ع تنفيذ مه��ام العمل ض��د الغواصات وضد س��فن 

السطح ومهام القصف الربي.

حصلت رشكة ATK ع��ىل عقٍد قيمته اإلجاملية تصل 

52.7  ملي��ون دوالر، م��ن وكالة الدف��اع الصاروخي 

Missile Defence Agency: MDA وذلك لتس��تمر 

يف تطوي��ر "أنظم��ة التحك��م" MDACS وتقنياته��ا 

والقادرة عىل العمل مع املس��توى SM – 3 من الفئة 

Block 11B لتقلي��ل املخاطر عند اعراض الصواريخ، 

وتنف��ذ العقد املجموعة الدفاعي��ة ELKTON وهي 

.ATK القسم العمليايت يف رشكة

 MDACS Propulsion System ويوفر نظام الدفع

 Kinetic "النبض ال��الزم للعمل مع "ال��رأس الحربية

warhead ليحصل عىل ق��درة "اإلطباق" عىل الهدف 

والحصول عىل قدرة الطران بتوازن تام، مع القدرة عىل 

تنفيذ املناورات ليبلغ مرحلة اعراض وإصابة الهدف، 

وهناك العديد من التقنيات التي تم تحديدها لتشمل 

العنارص الالزمة لتجهيز نظام التحكم MDACS الالزم 

ملجابهة التهديدات املختلفة.

ورصح "كاري رالس��تون" نائ��ب الرئيس واملدير العام 

ملنتج��ات ATK Missile Products الصاروخية بأن 

 MDA الرك��ة تعمل م��ع وكالة الدف��اع الصاروخي

لتطوير تقنيات الدفع والتحكم MDACS مع التطلع 

لتطبي��ق خرباته��ا والتقنيات عالية املس��توى للتوصل 

لحل��ول نظم الدف��ع الجافة والتحك��م املطلق، وأفاد 

أيضاً بأن الركة أنتجت حتى اآلن أكرث من 165 نظام 

 SM – ج��اف للعمل مع الربام��ج الصاروخية DACS

Program 3 وتتمي��ز ه��ذه الركة بخ��ربٍة تزيد عن 

35 عام��اً يف تطوير وصنع أنظم��ة الدفاع الصاروخي 

DACS م��ع تجهيزه��ا الف��رق الهندس��ية القوي��ة 

املتخصصة والقادرة عىل توفر الحلول.

 ATK حتصل على عقد توفري 
MDACS أنظمة التحكم

NASA تبني قمران لوكالة Astrium
تم اختي��ار رشك��ة Astrium الرائدة أوربي��اً يف أعامل 

التقني��ات الفضائي��ة، لتبني قمري��ن صناعيني للبحوث 

الفضائية للعمل مع "معمل الدفع النفاث" JPL، وبعد 

5 س��نوات واعتباراً من أغسطس عام 2017 تبدأ مهمة 

متابع��ة املناخ Grace Fo وجمع البيانات الدقيقة ألول 

قمرين صناعيني ظالَ يعمالن يف مدارهام منذ 17 مارس 

عام 2002.

وتنف��ذ أقامر Astrium الصناعية مش��اركًة كبرًة يف 

برامج البحوث املناخي��ة منذ عام 2002، وتعتمد وكالة 

NASA ع��ىل نتائج مراقب��ة هذه األق��امر للمتغرات 

املناخية، وما يحدث يف مجال الجاذبية األرضية. 

 x 3 عىل قي��اس حوايل Grace Fo وتعم��ل األق��امر

x 0.8 2 م��راً مع قيامها بوزن ح��وايل 580 كلم – مثل 

س��ابقاتها – وتس��تمر هذه األقامر يف املدار الذي تبلغ 

أطوال��ه ح��وايل 500 كلم مع متابع��ة 220 كلم أخرى. 

ويط��ر القمران الجدي��دان عىل التوايل ليح��ددا بدقة 

املس��افة بينه��ام، والتي تتغ��ر نتيجة تأث��ر "الجاذبية 

األرضي��ة" وه��ي املس��افة التي تتي��ح توف��ر البيانات 

باستمرار حول حقل الجاذبية األرضية.

 Grace وينتظر للبيانات الواردة من األقامر الصناعية

Fo satellites أن تكون دقيقة بطريقة استثنائية بسبب 

موقعه��ام، م��ع تأكيد اس��تخدام نظام تحدي��د املواقع 

العاملية GPS وأنظمة اس��تقباله يف ف��رة تنفيذ الربط 

باملايكرووي��ف لضبط املس��افة ب��ني القمرين يف نطاق 

بضعة آالف املليمرات.

ويتم أيضاً قياس املس��افة بني القمرين خالل املهمة، 

باس��تخدام نظم الليزر – كأس��لوب تقن��ي ميثل أعامل 

بحوث الجاذبية مستقبالً.

ويتم خالل مهمة الخمسة سنوات القادمة قياس كل 

ما يتم اس��تخدامه لتحديث مجال الجاذبية األرضية كل 

30 يوم��اً، ويضاف لذلك أن كل قم��ر منهام رصد حتى 

200 من مالم��ح توزيع درجات الحرارة والبخار الصادر 

عن املياه م��ام هو موجود يف الغ��الف الجوي القريب 

والبعيد عن األرض.

Barracuda الغواصة فئة
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 NGC والقوات البحرية األمريكية تطلقان الطائرة 
X – 47B بدون طيار

نف��ذت رشك��ة Northrop Grumman م��ع القوات 

البحرية األمريكية أول إطالق من عىل الس��فن للطائرة 

ب��دون طيار املقاتلة X – 47B وه��ي مقاتلة من الفئة 

.UCAS القتالية

وكان��ت التجربة ق��د متت من ع��ىل ظهر إحدى 

الس��فن يف املحطة البحرية الجوية يف "باتوكس��نت" 

Patuxent River وه��ي تجربة مثلث التجهيز لعدة 

 UCAS – D تج��ارب طران تجمل حصيل��ة الربامج

 X – 47B التي تهدف لنجاح عمل املركبة بدون طيار

من عىل السفن.

وتعم��ل رشكة NGC كمتعاقد فردي ينفذ الربامج 

UCAS – D والتي تعترب هذه التجربة أوىل مراحلها 

الهامة، حس��بام رصح به مدير الربام��ج والذي علق 

ع��ىل نجاح إط��الق X  - 47B بأنه خطوة متثل الثقة 

يف بن��اء الربام��ج، ولق��د حلقت ه��ذه الطائرة فوق 

خلي��ج Chesapeake Bay قرب نهر "باتوكس��نت" 

منفذة عدة مناورات صممت لتنفيذ برامج التحليق 

والهبوط بعد أداء املهام عىل السفينة، ولقد ساعدت 

البحري��ة فرق العمل لجمع بيان��ات املالحة الدقيقة 

خالل كل مناورة.

وعم��ل النظام CDU خالل املن��اورات عىل دعم 

ق��درات القيادة والس��يطرة مع دع��م نظام اإلطالق 

Catapult وأس��الك اإليقاف وتحري��ك الطائرة مرة 

أخرى من عىل ظهر السفينة.

 Rohde & Schwarz تنتج نظام 
الراديو اجلديد SDTR من 

اجليل القادم
 SDTR يوف��ر نظ��ام الرادي��و التعبوي الجدي��د

ال��ذي صنعته رشكة Rohde & Schwarz معدل 

البيان��ات، م��ع قدرته ع��ىل مقاومة التش��ويش، 

كأفض��ل أنظم��ة االتصاالت الجدي��دة الالزمة يف 

عمليات الشبكة املركزية.

 R&S SDTR ولقد صنعت الركة نظام الراديو

كأول نظام من الجيل الجديد والذي يعمل بنظام 

البيان��ات العام��ل م��ع عائلة كبرة من أش��كال 

املوجات، ويوفر النظام ق���وة 50W كن��اتج يتم 

بدون الحاجة ملكرات الصوت الخارجية، ويغطي 

النظام SDTR مدى  30MHz to 512MHz أي 

أن��ه مدى بني 30 وMHz 512 وهذا بفضل نظم 

التنقية عالية األداء، والهوائيات التي ميكن نرها 

ق��رب بعضها بفاصل مر واح��د مع عدم تداخل 

خطوط الراديو ببعضها.

ويعتم��د نظ��ام الراديو SDTR ع��ىل منصة 

 ،SCA تعتمد هي األخرى عىل هندسة االتصاالت

وتعتمد هذه الهندسة عىل أشكال املوجات التي 

تنتق��ل للرادي��و مام يوف��ر الت��الؤم العمليايت يف 

العمل مع كل القوات.

وص�����رح "هرب��رت روي��رز" رئي��س قس��م 

 Rohde & Schwarz  اتص��االت الراديو يف رشكة

ب��أن الركة طورت هذا النظ��ام الجديد كمنصة 

مفتوحة الهندس��ة تؤهل لتوف����ر التالؤم م��ع 

ق��وات الحلف��اء، وه��و نظ��ام ميثل االس��تثامر 

املس��تقبيل والعم��ل م��ع كل أش��كال املوجات، 

وأض��اف ب��أن الركة ط��ورت عائل����ة متكاملة 

عالية املوجات لتلبي األنظمة متطلب��ات مه��ام 

املستقبل، وتم تعريف النظام R&S SDTR عىل 

أنه "نظ��ام آمن" ويعتم��د عليه، وبيانات��ه عالية 

التش��فر ويعمل مبعدالت ذبذب��ة قص���وى مع 

مقاومة التشويش ويقاوم أيضاً قدرات االستطالع 

املعادية.

جناح الطريان التجريبي ملركبة القتال اجلوية 
Neuron بدون طيار فئة

أكملت مركبة القتال الجوية األوروبية Neuron أول تجربة طران بنجاح وذلك يف قاعدة Istres الفرنس��ية فأمتت 

بذلك مرحلة هامة يف خارطة الربامج، ولعبت رشكة Saab دوراً هاماً يف التصميم والتطوير وإنتاج املركبة.

وبات منتظراً التجهيز لرحالت طران أخرى قادمة، بينها طران هذه املركبة إىل السويد عام 2014، وأبرزت تجربة 

 Neuron عىل تطوير وإنتاج املنتجات الجوية املتط��ورة، ونتج عن برامج املركبة Saab الط��ران األوىل ق��درة رشكة

الحصول عىل العديد من الخربات والتي تعمل قطعاً عىل تعزيز كفاءة الركة، وهي خربات تفيد بال شك يف تطبيق 

املعرفة املكتس��بة الس��تخدامها يف تطوير مقاتلة الجيل  القادم من Gripen ودعم برامج اإلنتاج املدين واألنش��طة 

املستقبلية يف الركة والهادفة إلنتاج األنظمة غر املأهولة مستقبالً.

وعمل��ت رشكة Saab خالل الربامج يف تنفيذ برامج الكرونيات الط��ران وأنظمة الوقود واألجزاء الهامة الخاصة 

 Dassault والذي تم تس��ليمه لركة Neuron باملحط��ة األرضية، مع تصميم وإنتاج البدن الرئييس الالزم للمركبة

Aviation يف فرنسا عام 2011.

ويع��رف عن هذه املركب��ة أنها »كبرة الحجم وخفية« وتم تصميمها يف أوروبا، وتعمل خالل برامجها يف التوصل 

لفحص العديد من التقنيات الهامة، والتي تم اس��تخدامها يف برام��ج صنعها، ولقد أفادت برامج هذه املركبة رشكة 

Saab يف االس��تفادة من املش��اركة يف الربامج مام أكسبها قدرة إدارة املشاريع الكربى واكتساب الخربات يف الصناعة 

الدفاعية.

 X – 47B الطائرة بدون طيار
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Selex توِقع مذكرة تفاهم لتطوير األنظمة مع 
ADSI شركة

وقع��ت رشك��ة SELEX Sistemi Integrati مع رشكة 

"أبوظبي لتطوير األنظمة" ADSI مذكرة تفاهم لتنفيذ 

أنش��طة أنظمة البيان��ات واألعامل الهندس��ية وتطوير 

األنظمة، يف دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم تعري��ف "عرة مروع��ات" يف مذكرة التفاهم 

MoU بإج��اميل مبل��غ 25 ملي��ون ي��ورو حي��ث تعمل 

SELEX Sistemi م��ع ADSI لتنفي��ذ هذه املروعات 

التي ت��راوح بني أع��امل ضبط الحرك��ة الجوية وأعامل 

الدفاع الجوي والتحكم يف حركة املالحة.

وقع ع��ىل االتفاقية كل من الس��يد عبدالله الدرميك 

رئيس مجلس إدارة ADSI والسيد "لورنزو مارياين" مدير 

 ADSI وشهد التوقيع أعضاء مجلس إدارة ،SELEX عام

ومديرها العام.

وينتظر ملذكرة التفاهم هذه توس��يع مس��احة إسناد 

ADSI الذي توفره لركة  SELEX Sistemi يف اإلمارات 

العربية املتحدة يف مجال تطوير نظم األسلحة، وتستفيد 

الركتان من مذكرة التفاهم خاصة بعد النجاح يف العمل 

 Ghannatha & Baynunah "بربنامجي "غناتا" و"بينونة

Programs، م��ع عمل SELEX كمتعاق��د فردي يلتزم 

لركة ADSI يف أنش��طة إس��ناد برامج "النظام الراداري 

الكويتي" العامل يف مطار الكويت الدويل.

وقال معايل عبدالله الدرميك: إن اإلدارة الرئيسية التي 

تم تش��كيلها من أكرث من 50 % من امل��دراء اإلماراتيني 

وهيئٍة تضم 50 مهندس��اً وفنياً، مع معدٍل متزايٍد يفوق 

15 % كل ع��ام تجع��ل الركتني تثق��ان يف توفر البيئة 

النموذجي��ة واملالمئ��ة لتوفر جي��ٍل جديٍد م��ن املدراء 

واملهندسني اإلماراتيني للعمل يف مجال تطوير األنظمة.

 Raytheon تفــوز بأول عقـــد لتوفيــــر القـــدرات 
املضــادة للتشويــش

حصل��ت رشك����ة Raytheon UK - ف��رع اململك����ة 

املتح��دة - عىل عقد وزارة دفاع اململكة املتحدة لتوفر 

"نظام الهوايئ مضاد التشويش" العامل مع نظام تحديد 

 GPS Anti – Jam وهو املس��مى GPS املواقع العاملية

.Antenna System

 Raytheon  وعل��ق كبر الضباط التنفيذيني يف رشكة

UK وه��و "ب��وب ديل��ورج" بقول��ه إن الرك��ة متلك 

خ��ربًة كافية لتنفيذ التس��ليم يف املوعد املحدد بالعقود 

الس��ابقة، مام اكتس��بته خالل تس��ليم أكرث من 7000 

نظام للعمل مع الق��درات الجوية والبحرية يف اململكة 

املتح��دة والوالي��ات املتح��دة والعديد م��ن املنصات 

العس��كرية حول العامل، والتي ص��ارت تعتمد عىل هذا 

النظام لحاميتها ضد التهديدات.

وه��ذا العقد ميث��ل الطلب الذي أي��د االعتامد عىل 

عائل��ة مض��ادات التش��ويش، مام يؤكد نج��اح الركة 

بدخوله السوق.

أنظمة Cassidian البصرية 
االلكرتونية توفر احلماية من 

األسلحة املوجهة بالليزر
طورت رشكة Cassidian، القسم املختص بالصناعات 

الدفاعي��ة واألمنية يف رشكة EADS النظام الدفاعي 

اإللكروين الذي يوفر وألول مرة الحامية التي تعتمد 

عليها املركبات والس��فن والطائرات العمودية، ضد 

األسلحة املوجهة بالليزر.

وق��ال "ايل��امر كومبانس" رئيس وح��دة أنظمة 

 :Cassidian االستشعار والحرب االلكرونية يف رشكة

"إن التهديدات الليزرية التي تواجه القوات املسلحة 

خالل املهام، تتزايد باس��تمرار بسبب زيادة انتشار 

الصواريخ املوجهة باللي��زر، وزيادة بنادق القناصة 

التي تستخدم نظم الرؤية الليزرية، ولقد استفادت 

الرك��ة من دمج خ��ربة العديد من الس��نوات مع 

أنظمة االستش��عار الليزرية وأنظمة الدفاع الليزرية 

والعديد من املكونات، لصنع التدابر عالية التأثر".

 Cassidian ويعتمد املفه��وم الذي طورته رشكة

ملصلح��ة الق��وات األملانية، عىل عملي��ات أطلقت 

عليه��ا الرك��ة مصطلح "اإلبه��ار" ويعن��ي التأثر 

ع��ىل صواريخ العدو بش��عاع ليزري آم��ن وال يؤثر 

عىل البرص، وتقوم محطة الس��الح بإرس��ال إشارات 

الس��يطرة عىل الصاروخ خالل الليزر، أو أنها توجه 

الش��عاع الليزري نفس��ه نحو الهدف م��ع احتفاظ 

محطة السالح عىل بقائها مصوبة نحو الهدف.

وتستخدم رشكة Cassidian تقنية خاصة عديدة 

الطي��وف تؤثر عىل نظارات الرؤية، مع االس��تفادة 

من اللي��زر اآلمن عىل الب��رص لتتمكن األنظمة من 

العمل يف البيئة املدنية مع السفن عىل سبيل املثال 

أو مع الطائ��رات العمودية يف املط��ارات واملوانئ، 

وهذا يعني عدم تأثر اإلبه��ار عىل النظر، وعملت 

الركة مع "معهد الط��ب الجوي" يف إجراء العديد 

من الدراس��ات لتحديد م��دى التأثر ع��ىل النظر، 

وتوصلت للنجاح يف اس��تخدام الش��عاع الليزري يف 

تحديد األهداف بكل دقة.

الفرقاطة البحرية فئة بينونة



|  العدد 492  |  يناير 2013  |46

حـــوار

شركة  TEXTRON Inc...ريادة عاملية يف صناعة العموديات
منتجات متنوعة تلبي املتطلبات التجارية والدفاعية

حتتل الشركة 
املركز الـ 236 يف 
قائمة أكرب 500 
شركة أمريكية 

حسب جملة 
"فوربس"

تتمتع رشكة Textron Inc بسمعة عاملية بفضل إنتاجها 

م��ن الطائرات العمودي��ة القوية واملنتج��ات الدفاعية 

والصناعي��ة األخرى التي تؤم��ن لعمالئها الحصول عىل 

أح��دث التقنيات العاملية والحل��ول املبتكرة، فضالً عن 

الخدمة املميزة، ويصل رأس��ال الرشكة إىل 11.3 مليار 

دوالر ويعمل بها 32 ألف موظف موزعني عىل 25 دولة، 

ومتتلك الرشكة ش��بكة عاملية من ال��رشكات التابعة لها 

 Bell Helicopter, Cessna Aircraft Company مثل

and Kautex  وتعترب رشك��ة Bell Helicopters أقوى 

رشكة عىل مس��توى العامل يف صناعة وإنت��اج الطائرات 

العمودي��ة، وهي إح��دى الن��اذج الرائ��دة يف مجال 

املش��اريع املتنوعة، وقد تأسست الرشكة يف عام 1923، 

 Rhode بوالي��ة Providence وتتخ��ذ م��ن مقاطع��ة

Island األمريكي��ة مق��راً لها يف الوق��ت الحايل، وتحتل 

املركز ال� 236 يف قامئة أكرب 500 رشكة أمريكية حس��ب 

مجل��ة »فورب��س«، أما م��ن ناحية الهي��كل التنظيمي 

فتتك��ون رشكة Textron Inc من ع��دة رشكات فرعية 

وإدارات عملياتي��ة تابعة لها، وهي مس��ؤولة عن إدارة 

األنشطة التجارية اليومية. 

ويف مقابل��ة م��ع مجلة »درع الوطن«أعطى الس��يد 

س��كوت يس. دون��ي، رئي��س مجل��س اإلدارة ورئيس 

املديري��ن التنفيذيني بالرشكة ملحة ع��ن تاريخ الرشكة 

ومراح��ل منوها، وكي��ف نجحت الرشك��ة يف االحتفاظ 

مبكانته��ا املميزة يف مجال صناع��ة الطائرات رغم حدة 

املنافسة العاملية، وفيا يي نص اللقاء:

من املعروف أن رشكتكم بدأت يف عام 1923 كرشكة 

صغرية تعمل يف مجال املنسوجات. كيف استطاعت 

الرشك��ة أن تنمو إىل أن أصبحت واحدة من كربيات 

الرشكات العاملي��ة املتخصصة يف صناع��ة املنتجات 

املتنوعة واملختلفة؟

أوالً، م��رت الرشكة مبراح��ل كثرية ومتع��ددة منذ عام 

1923، وه��ي املراحل التي تغ��ريت معها منتجاتنا عدة 

مرات. وتنتج الرشكة يف الحقيقة عدة منتجات مختلفة، 

وتط��ورت الرشك��ة إىل أن أصبحت ما ه��ي عليه اليوم، 

وأصبحت تدير عدة مرشوع��ات عديدة ومختلفة مثل 

الطائ��رة Bell والطائ��رة Cessna ويقوم نش��اطنا عىل 

مجموعة من املش��اريع الدفاعية واملشاريع الصناعية، 

ومشاريع الخدمات املالية، وهذا يعني، يف الحقيقة، أن 

لدينا عدة منتجات مختلفة تابعة ملش��اريع مختلفة يف 

عدد من التخصصات الصناعية املختلفة.

نجح��ت الرشكة نجاح��اً باهراً يف تنويع مش��اريعها 

ومنتجاتها، ب��دءاً من الطائ��رات العمودية، وانتهاء 

بس��يارات الجولف. ما هي الصعوبة التي تكمن يف 

إدارة ه��ذا التنوع، مع الحفاظ عىل هوية الرشكة يف 

الوقت نفسه؟

بالطب��ع، فإن األمر مل يخل من الصعوب��ة واملتعة أيضاً، 

وأشعر بالس��عادة وأنا أقوم بهذا العمل، فاملشاريع كا 

تعلمون عبارة عن ع��دة صناعات مختلفة، فهناك فرق 

بني الطائ��رات العمودية وس��يارات الجول��ف وأجهزة 

الفيدي��و، وعلينا عندما نتعامل م��ع كل منتج أن نفكر 

يف املنافس��ني وقنوات التوزيع واملوارد البرشية، ولكننا 

نديره��ا جميعاً بنفس األس��لوب. فكل ه��ذه املنتجات 

تتشابه، وإن اختلف إحداها عن األخرى اختالفاً كبرياً.

حـــوار: خليل الكعبي
تصوير: علي اجلنيبي

 السيد سكوت يس. دونيل، رئيس مجلس إدارة رشكة تكسرتون



شركة  TEXTRON Inc...ريادة عاملية يف صناعة العموديات

47 |  يناير 2013 |  العدد 492  |

ما الذي يجعل رشك��ة Bell إحدى الرشكات العاملية 

الرائدة دون منازع يف هذا املجال؟

كا تعلمون، ف��إن رشكة Bell تعترب اس��اً تجارياً قوياً 

للغاي��ة يف عامل الطائ��رات التي تعمل بامل��راوح، وهي 

واحدة من الرشكات املؤسس��ة يف عامل صناعة الطائرات 

العمودية، وأعتقد أن سبب بقائنا يف األسواق طوال هذه 

الفرتة الطويلة أن لدين��ا منتجات متنوعة أثبتت نجاحاً 

كب��رياً يف األس��واق العاملية، ونحن نواص��ل العمل عىل 

تطوير منتج��ات جديدة لخدمة دول الع��امل املختلفة، 

ومنها اإلمارات، ونواصل أيضاً مس��رية االبتكار يف املجال 

العس��كري مثل الطائرة V-22 التي تعترب طائرة فريدة 

وناجح��ة للغاية، أما عىل الصعي��د التجاري فنحن لدينا 

دامئاً منتجات جديدة مث��ل الطائرة العمودية الجديدة 

525 التي تعترب طائ��رة عمودية فريدة وناجحة للغاية. 

وإذا نظرت إىل صناعة الطائرات العمودية قد يبدو لك 

أن اإلنت��اج املبديئ ميثل جزءاً يس��رياً للغاية من عالقتنا 

بعمالئنا.

 Bell 407 GX ما م��دى تقبل عمالؤك��م للطائ��رة

والطائرة Bell 429؟

حظي��ت الطائ��رة Bell 407 GX بقب��ول واس��ع ب��ني 

أوس��اط عمالء الرشكة، وقد أثبتت نفس��ها بحق أيقونة 

بني مثيالتها عىل مس��توى العامل، وتقوم الرشكة بتسليم 

منتجاته��ا إىل جميع مناط��ق العامل املختلف��ة، مبا فيها 

الصني، كا تستخدمها قوات الرشطة يف تركيا عىل نطاق 

واسع.

متثل الطائ��رة Cessna قصة نج��اح أخرى، فام هو 

سبب اإلقبال الشديد عليها؟

أعتق��د أن موقفها ال يختلف كثرياً ع��ن موقف الطائرة 

Bell فمنذ البداي��ات األوىل لعامل الطريان ظلت الطائرة 

Cessna عالم��ة تجارية معروف��ة يف جميع أنحاء العامل 

منذ ذلك التاريخ، كا أن منتجات الرشكة تتعدد بكرثة، 

بدءاً من الطائرة Cessna 172 وانتهاء بأحدث املنتجات، 

كا أن تاريخنا يف هذا املرشوع يؤكد أننا عملنا باستمرار 

ع��ىل تطوير منتجات مازالت تثبت وجودها حتى اآلن، 

ك��ا أن هناك منتجات جديدة متاماً مثل M2، باإلضافة 

إىل تواجدنا بقوة يف األس��واق العاملية املختلفة، ومثلا 

هو الحال بالنس��بة للطائرة Bell فإن عمالءنا القدامى 

يفضلون الطائ��رة Cessna 172، وهي الطائرة التي ما 

تزال تحظى بدعمنا، ومازلنا نعمل عىل إنتاج إصدارات 

جديدة، فالقضية بالنسبة إلينا ال تتعلق بإنتاج منتج ذي 

نوعية أفضل فحسب، بل البد أن يشعر عمالؤنا بالراحة 

يف أي مكان يف العامل وهم يش��رتون الطائرة Cessna أو 

غريها من الطائرات النفاثة األخرى.

 Greenlee, Paladin Tools, Rothenberger إن

and Klauke تلع��ب دوراً أقل يف منتجات الرشكة 

املتنوع��ة التي تضم الطائ��رات العادية والعمودية. 

فه��ل تتمتع تل��ك املنتجات، باإلضافة إىل س��يارات 

الجول��ف، بحص��ة كبرية م��ن اإلي��رادات اإلجاملية 

للرشكة؟

نح��ن نك��ن كل االح��رتام والتقدي��ر واالهت��ام لكافة 

منتجاتن��ا، ولو نظرت إىل حج��م مبيعاتنا من املنتجات 

الصناعي��ة لوج��دت أنه��ا تتج��اوز عدة ملي��ارات من 

ال��دوالرات، ففي القطاع الصناع��ي يتم إنتاج الطائرات 

مثل الطائ��رة Cessna أو الطائ��رة Bell فنجد أنها من 

العالمات التجارية املعروفة للغاية، ولديها تاريخ طويل 

وتحظى بنجاح كبري يف األسواق العاملية.

م��ا ال��ذي يجع��ل Cautex منتجاً ل��ه خصوصيته 

الش��ديدة يف مجال أنظمة الوق��ود الحديثة الخاصة 

مبحركات السيارات؟

أعتقد أن��ك إذا نظرت إىل صناعة الس��يارات، فإن تلك 

الصناع��ة تبح��ث دامئاً ع��ن كل ما هو جدي��د يف عامل 

االبتكارات فيا يتعلق بخفض وزن الس��يارة مبا يجعلها 

أكرث كفاءة، كا أن تل��ك الصناعة دامئاً ما تواجه قوانني 

ولوائح جديدة، لذلك، إذا نظ��رت إىل بعض االبتكارات 

الجديدة مثل Cautex – أو أنظمة الوقود كا سبق وأن 

أرشت- فالهدف هو تقليل نسبة االنبعاثات الخارجة من 

املركبة. ولذلك، فإن قطاع الس��يارات يكافئك بصفقات 

كبرية إذا نجحت يف تطبيق أساليب التكنولوجيا الحديثة 

التي تساعد العمالء يف تلبية االحتياجات األهم بالنسبة 

إليه��م، ك��ا أننا نواصل العمل عىل تحس��ني أس��اليب 

التكنولوجيا بهدف خفض التكلفة بالنسبة إىل عمالئنا.

أخرياً، ما هي أه��م املنتجات التي تنتجها الرشكة يف 

مجال الصناعات الدفاعية؟

يف الحقيق��ة، إذا نظرت إىل الصناع��ات ذات التوجهات 

الدفاعي��ة، فالبد من الرتكيز عىل مجالني اثنني: الطائرات 

التجارية والطائرات العس��كرية، فف��ي مجال الطائرات 

العمودية عىل سبيل املثال، نعمل عىل إحداث نوع من 

الت��وازن بني الطائرات التجارية والطائرات العس��كرية. 

ك��ا أن لدينا عدداً من املنتجات التي تلبي االحتياجات 

التجارية، وأخرى تلبي متطلبات التدريب، كا أن لدينا 

مش��اريعنا الخاصة باألنظمة الدفاعية القادرة عىل أداء 

أي مهمة، بدءاً بالذخرية الدقيقة وانتهاء باملركبات، لهذا 

نويل كل قط��اع من تلك القطاع��ات اهتاماً كبرياً، كا 

أن كل واحد منها أثبت نجاحاً كبرياً يف مجال املش��اريع 

الدفاعية•

 السيد سكوت خالل حواره مع مجلة درع الوطن

 Bell حظيت الطائرة
GX 407 بقبول 

واسع بني عمالء 
الشركة وأثبتت 

نفسها كأيقونة 
بني مثيالتها على 

مستوى العامل







املـر: اجمللس صوت الشعب واملعـرب عــــــــــــــــن طموحاتــه وتطلعاتــه
عضويـة اجمللـس الوطنـي االحتـادي تكليـف ومسؤوليـة وبـذل وعطـاء

???????????????

واكب املجلس الوطني االتحادي مسرية البناء والتطور والنهضة التي عاشتها دولة اإلمارات 

مبختلف القطاعات من خالل مامرسته الختصاصاته الترشيعية والرقابية والسياسية، وساهم 

يف صياغة الترشيعات منذ بدايات الدولة، فللمجلس دور فاعل ومشارك يف كل ما وصلت له 

الدولة من تقدم ورقي، وما تحظى به من ترشيعات متقدمة تحمي الحريات واملمتلكات.

حوار:
الرائد جاسم شاهني البلوشي
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املـر: اجمللس صوت الشعب واملعـرب عــــــــــــــــن طموحاتــه وتطلعاتــه
عضويـة اجمللـس الوطنـي االحتـادي تكليـف ومسؤوليـة وبـذل وعطـاء

ح��ول التجربة الربملاني��ة يف الدولة ممثل��ة يف املجلس 

الوطني االتح��ادي التقت مجلة درع الوطن يف حديث 

خاص وحرصي مبع��ايل محمد أحمد املر رئيس املجلس 

الوطن��ي االتحادي، ورصح معاليه قائالً أن املجلس ركز 

خ��الل فصوله الترشيعي��ة وأدوار انعقاده العادية عىل 

جميع القضايا املتعلقة باملواطنني، من خالل مرشوعات 

القوان��ني الت��ي نظرها وواف��ق عليها، وتوجيه أس��ئلة 

ملمث��ي الحكومة بش��أن مختلف القضاي��ا التي تخص 

الوطن واملواطن، وكذلك املوضوع��ات العامة وإصدار 

التوصيات الالزمة بشأنها.

كام أكد معاليه ع��ىل رضورة وضع معايري ترشيعية 

دولي��ة تحم��ي الهويات الحضاري��ة والتن��وع الثقايف، 

واعتبار حوار األديان مدخالً رئيس��ياً لحوار الثقافات ملا 

للدين من دور محوري يف توجيه املجتمعات.

وحول تعزيز دور امل��رأة ومكانتها يف املجتمع رصح 

معايل رئي��س املجلس الوطني قائالً أن دس��تور الدولة 

تضمن نص��وص رصيحة تؤكد عىل املس��اواة والعدالة 

االجتامعي��ة وتكافؤ الفرص لجميع املواطنني دون متييز 

ب��ني الرجل وامل��رأة، وتوفري التعليم والعم��ل والرعاية 

الصحي��ة للجمي��ع، باإلضافة إىل نص��وص خاصة تؤكد 

عىل رعاي��ة الطفولة واألموم��ة واألرسة وحامية القرص 

والعاجزين. كام أن املجلس اهتم بشأن املرأة اإلماراتية، 

إذ أنه��ا رشي��ك رئييس يف تنمية املجتم��ع وتطوره عىل 

املس��تويات كافة وجهود الدولة بارزة يف مجال متكينها 

يف السياسة واملناصب القيادية.

كام أكد معاليه عىل أن التواصل مع املجتمع وإرشاكه 

يف صن��ع الق��رار من أولوي��ات عمل املجل��س الوطني 

االتح��ادي منذ انطالق دور االنعق��اد األول من الفصل 

الترشيعي الخامس عرش، إسهاماً منه يف تحقيق التنمية 

املستدامة واملتوازنة، وذلك من خالل الزيارات امليدانية 

وحلقات النقاش التي قامت بها لجانه املختلفة.

وحول ما تتعرض ل��ه الدولة أحياناً من هجوم دون 

وجه حق من قبل جهات أجنبية لها أهدافها وأجنداتها 

جعلت من نفسها أميناً عىل حقوق اإلنسان والحريات، 

أش��ار معالي��ه إىل أن أفضل رد عىل م��ن يتحدث عن 

حق��وق اإلنس��ان يف اإلمارات هو فوز دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة بعضوية مجلس حقوق اإلنسان التابع 

لألم��م املتحدة للفرتة من مطلع عام 2013 وملدة ثالث 

س��نوات متواصلة تنتهي مع أواخر ع��ام 2015، وهذا 

ينط��وي عىل تقدي��ر دويل كبري لنهجها اإلنس��اين عىل 

الصعيدي��ن الداخي والخارجي والجهود التي تقوم بها 

يف هذا املجال.

وقد أشاد معاليه يف لقاءه بأهمية الرسالة اإلعالمية 

التي تضطلع  بها مجلة درع الوطن، يف عكس ومواكبة 

اإلنجازات التي تتحقق للوطن واملواطن يف ظل القيادة 

الرش��يدة، ورصح قائالً بأنها تعترب من أعرق الدوريات 

الرصينة التي صدرت يف الدولة وأقدمها ورافقت مسرية 

االتحاد، وتع��د مرجعاً مهامً لكلامت أصحاب الس��مو 

أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وتحتوي 

عىل موضوعات عس��كرية وثقافي��ة متنوعة، كام أثني 

عىل ما تقوم به من تش��جيع للكوادر الوطنية للكتابة، 

إىل جان��ب كتابات املختص��ني من الع��رب واألجانب 

مام أثرى املجلة بالدراس��ات يف ش��تى أن��واع املعرفة 

العسكرية.

وتالياً ن��ص اللقاء مع معايل محمد أحمد املر رئيس 

املجلس الوطني االتحادي:

يف كلمــــة صاحــب الســمو الشــيــخ خليفة بن 

زايــد آل نهيان رئيس الدولــة "حفظه الله"، خالل 
إفتتــاح دور اإلنعقاد العادي الثاين للمجلس الوطني 

االتحادي، أكد سموه عىل صون الحقوق والحريات، 

فــام هو الــدور املحــوري املناط باملجلس كســلطة 

مســاندة ومرشــدة لتفعيل املشــاركة يف دعم تلك 

الرؤية؟

بداي��ة البد م��ن التأكيد عىل أهمية الرس��الة اإلعالمية 

الوطني��ة التي تضطلع  بها مجلة درع الوطن، يف عكس 

ومواكب��ة اإلنجازات التي تتحق��ق للوطن واملواطن يف 

ظل القيادة الرش��يدة لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

بن زاي��د آل نهيان رئيس الدولة "حفظ��ه الله"، وأخاه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب "رعاه 

الله"، وإخوانهام أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات.

ومنذ أن تأس��س املجلس الوطن��ي االتحادي يف 12 

فرباي��ر 1972، بع��د فرتة بس��يطة من انطالق مس��رية 

االتحاد املباركة، حرص املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان "رحمه الل��ه" عىل افتتاح فصول 

وأدوار انعق��اد املجلس املختلفة، بخطاب يتضمن بيان 

أح��وال البالد، وأه��م األحداث والش��ؤون الهامة التي 
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جرت خ��الل العام، وما تعتزم حكوم��ة االتحاد إجراءه 

م��ن مرشوع��ات وإصالحات خ��الل ال��دورة الجديدة، 

ويواصل هذه املس��رية صاحب السمو الشي���خ خليفة 

ب��ن زاي�د آل نهي��ان رئيس الدولة "حفظ��ه الله" راعي 

مسرية التمكني.

ويتلق��ى املجل��س الوطن��ي االتحادي ب��كل الفخر 

واالعت��زاز مضامني خطاب االفتتاح، وينظر لها عىل أنها 

برامج عم��ل ورؤية توضح الطري��ق، وتحدد األهداف 

التي يجب أن يضطلع بها املجلس بالتعاون مع مختلف 

السلطات يف الدولة خاصة التنفيذية.

وجاء تأكيد سموه خالل افتتاح دور االنعقاد العادي 

الث��اين للمجلس يف الس��ادس من ش��هر نوفمرب 2012، 

ع��ىل احرتام وصون الحقوق والحريات، ليجدد س��موه 

موقف الدولة الواضح واملبديئ منذ تأسيس الدولة قبل 

41 عام��اً يف ه��ذا الخصوص، والذي أفرد له الدس��تور 

باب��اً كامالً تحت عنوان "الحريات والحقوق والواجبات 

العامة"، ونصت امل��ادة 25 منه عىل أن "جميع األفراد 

ل��دى القانون س��واء، وال متيي��ز بني مواطن��ي االتحاد 

بس��بب األصل أو املوطن أو العقي��دة الدينية أو املركز 

االجتامعي".

وقد عملت الس��لطات يف الدولة ع��ىل احرتام هذه 

الحقوق والحريات مام جعل اإلمارات كام قال صاحب 

السمو رئيس الدولة يف خطاب االفتتاح "جنة للمواطن 

والوافد عىل حد س��واء حيث متت��ع الجميع فيها بأرقى 

مس��تويات العيش واألمن واألمان يف مجتمع خال من 

التفرقة واإلجحاف".

وبالنس��بة للدور املن��اط باملجلس به��ذا الخصوص 

فق��د واكب مس��رية البن��اء والتط��ور والنهض��ة التي 

بجهود املؤسسني وعىل نهجهم تتواصل املسرية وصوالً بالوطن واملواطن إىل التقدم واالزدهار

معايل رئيس املجلس الوطني االتحادي خالل لقاءه مع مجلة درع الوطن                   تصوير:عيل الجنيبي   

عاش��تها الدولة مبختلف القطاعات من خالل مامرسته 

الختصاصاته الترشيعية والرقابية والسياس��ية، وس��اهم 

يف صياغ��ة الترشيعات منذ بداي��ات الدولة، فللمجلس 

دور فاع��ل ومش��ارك يف كل ما وصلت ل��ه الدولة من 

تقدم ورق��ي، وما تحظ��ى به من ترشيع��ات متقدمة 

تحمي الحريات واملمتل��كات األمر الذي وفر بيئة آمنة 

تستقطب السياح واملستثمرين من مختلف بقاع العامل.

كيف ميكن لنــا الربط بني اليــوم الوطني لإلمارات 

وبــني الجيــل الــذي مل يعــش قيامــه، ومل يــدرك 

التحديات التي واجهتهــا الدولة أثناء قيامها خاصة 

ونحــن نعيش هذه األيام احتفــاالت اليوم الوطني 

الحادي واألربعني؟

تحل الذكرى الحادية واألربعني لتأس��يس دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، وقد تحقق من اإلنج��ازات ما ارتقى 

مبكان��ة الدول��ة إىل مص��اف ال��دول املتقدم��ة، وذلك 

بجهود مخلصة قادها املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهي��ان طيب الله ث��راه، وإخوانه اآلباء 

املؤسسني رحمهم الله الذين عملوا يف صمت، مؤسسني 

ملس��رية تتوافق يف أهدافها مع قيمن��ا الوطنية وثوابتنا 

األصلية، وعىل نهجهم تتواصل املس��رية وصوالً بالوطن 

واملواطن إىل التقدم واالزدهار.

أما بالنس��بة لألجيال املتعاقبة من أبناء اإلمارات وما 

تشهده الدولة من تقدم وازدهار وما نراه واضحاً للعيان 

هو أك��رب دليل عىل ملحمة البناء، وعظ��م اإلنجاز، وما 

يعيشونه اآلن من نهضة حضارية وثقافية وسياحية هو 
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الربملان بناء إط��ار منظم للتعاون بني املجلس والوزارة، 

يس��اهم يف توطيد الثقافة الربملاني��ة وتعميق املواطنة 

االيجابية لدى الطلبة وتعزيز الحس الوطني لديهم.

ونؤك��د يف ه��ذا الخصوص ع��ىل أهمي��ة مجموعة 

املب��ادرات الوطني��ة الت��ي اعتمدها مجل��س الوزراء 

خ��الل جلس��ته يف "دار االتحاد" بديب برئاس��ة صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء حاك��م ديب "رعاه الله"، 

يف نوفم��رب امل��ايض، وأوله��ا تحدي��د ع��ام 2013 عاماً 

للتوطني، بجانب اعتامد املجلس "وثيقة قيم وسلوكيات 

املواطن اإلمارايت" التي تهدف لتنش��ئة جيل إمارايت واع 

مبسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وأرسته ومجتمعه.

يواصل اجمللس 
دوره يف التعبري عن 

قضايا وهموم 
الوطن واملواطنني 
يف خمتلف اجملاالت 

ويقدم توصياته 
البناءة حولها 

للحكومة

فيام تحدد الوثيقة مفهوم املواطنة وأبعادها وصورها 

وأهم الخصائص والس��لوكيات والقي��م واملهارات التي 

ينبغي أن يتحىل بها املواطن اإلمارايت، وذلك بهدف بناء 

إطار عام وواضح للش��خصية اإلماراتية يعكس ثقافتها 

الخاص��ة وارتباطه��ا بقيمه��ا وعاداتها وتراثه��ا ودينها 

اإلس��المي حيث ميكن اس��تخدام هذا اإلط��ار العام يف 

مختلف املجاالت الرتبوية والثقافية.

وأمث��ن مبادرة الهوية الوطني��ة التي أطلقها صاحب 

السمو رئيس الدولة مبناس��بة اليوم الوطني عام 2007 

باعتبارها مرشوعاً حضارياً ش��امالً يس��توعب الحديث 

دون إخ��الل باألصي��ل، مب��ا يحف��ظ للوط��ن وجوده 

وللمواطن هويته وللمجتمع متاس��كه، ونستذكر هنا ما 

قاله س��موه يف كلمته "ال تس��اهل وال تهاون مع كل ما 

يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية التي هي 

قلب الهوية الوطنية ودرعها وروح األمة وعنرص أصالتها 

ووعاء فكرها وتراثها، ومن هنا كان علينا أن نواجه آثار 

العوملة السلبية وخلل الرتكيبة السكانية، فإن أي مساس 

بالهوية هو مساس بالوطن وانتهاك لحرماته".

ودعوة س��موه باعت��امد ع��ام 2008 عام��اً للهوية 

الوطنية ه��ي رؤية متجددة يجب أن نقف عندها كل 

ع��ام ملا تتضمنه من رس��الة عظيمة لألجي��ال القادمة، 

حيث الهدف هو تعزيز عنارص الهوية الوطنية وتعميق 

مكوناتها وتكريس مامرساتها وتحديد مهدداتها، حيث 

أكد س��موه "إن من ال هوية له ال وجود له يف الحارض 

وال مكان له يف املستقبل".

ويف الكثري من املناسبات الوطنية دعا سموه إىل طرح 

املزيد م��ن املبادرات لتعبئة الطاقات الوطنية الش��ابة 

واالرتقاء بقدراتها وحاميتها م��ن الهدر وتحصينها ضد 

خري شاهد عىل ما تستحقه اإلمارات من مكانة مرموقة 

بني الدول، وذلك لحرص قيادتها وش��عبها عىل الوصول 

بها إىل مصاف الدول املتقدمة.

ورك��ز املجلس خ��الل فصول��ه الترشيعي��ة وأدوار 

انعقاده العادية عىل جميع القضايا املتعلقة باملواطنني، 

من خالل مرشوعات القوانني التي نظرها ووافق عليها، 

وتوجيه أس��ئلة ملمثي الحكوم��ة واملوضوعات العامة، 

وإصدار التوصيات.

ووافق املجلس منذ تأسيسه عىل 516 مرشوع قانون 

يتعلق جزء  كبري منها بشؤون املواطنني خاصة ما يعزز 

الهوي��ة الوطنية ويحمي األجي��ال القادمة يف مختلف 

املجاالت التعليمي��ة واالقتصادية والثقافية من أبرزها: 

قانون بشأن التعليم الخاص واملدارس الخاصة، وقانون 

تنظي��م األندي��ة والجمعيات العامل��ة يف ميدان رعاية 

الش��باب، وقانون التعلي��م اإللزامي، وقانون يف ش��أن 

نظام السجل السكاين وبطاقة الهوية، والخدمة املدنية، 

وخدمة األف��راد بالقوات املس��لحة، وم��رشوع قانون 

اتحادي يف ش��أن تنظيم االنتفاع باملس��اكن الش��عبية، 

ومرشوع قانون إتح��ادي بتعديل بعض أحكام القانون 

االتحادي رقم )7( لس��نة 1972 بش��أن شعار اإلمارات 

العربية املتحدة وخامتها الرسمي. 

وأش��ري هنا إىل أهمية مذكرة التفاه��م التي وقعها 

املجل��س مع وزارة الرتبي��ة والتعليم، إلط��الق برنامج 

"برمل��ان املدارس" بغرض تعزيز الهوية والحس الوطني 

وتنمي��ة روح املواطنة لدى الطلب��ة لتحقيق متطلبات 

التنمية السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتامعية مبا يعود 

باألثر االيجايب عىل التنمية التعليمية.

وح��رص املجلس عىل أن يكون من بني أهداف هذا 

رئيس الدولة وأعضاء املجلس األعىل لالتحاد يف صورة جامعية مع أعضاء املجلس الوطني االتحادي
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تي��ارات الغزو الثق��ايف، مبادرات تس��تنهض فيهم قيم 

العم��ل ومبادئ االعتدال والوس��طية، وتضع الش��باب 

يف صل��ب العملية التنموية والتنمي��ة االجتامعية التي 

ننشدها.

يف ترصيحات سابقة لكم أكدتم أن حوار الحضارات 

يقــدم االســتجابة الجيــدة للتحديــات املعارصة، 

ويعزز املســتقبل املشرتك لإلنسانية، ما هي املعايري 

الترشيعيــة الدولية التي ميكــن أن تحمي الهويات 

الحضارية والتنوع الثقايف؟

الحوار بني الحضارات والثقافات أصبح رضورة، وأساساً 

اس��رتاتيجياً، ملواجهة تصاعد املتغريات الدولية، وتنامي 

املخاط��ر امله��ددة الس��تقرار املجتمعات اإلنس��انية، 

واالنعكاسات الس��لبية لظاهرة العوملة التي دفعت يف 

اتجاه إذكاء الرصاع اإلنساين.

وال ب��د م��ن االنتب��اه إىل أن بناء أي ح��وار حقيقي 

وناج��ح بني الحضارات والثقافات، يجب أن ينطلق من 

أرضية اإلقرار مبب��دأ التنوع الثق��ايف والديني والعرقي 

واحرتام األديان وصونها كس��بيل لتأس��يس املس��تقبل 

املشرتك لإلنسانية.

وأش��ري إىل ما طرحه وفد الشعبة الربملانية اإلماراتية 

خالل مش��اركته يف االجتامع التش��اوري الثالث لرؤساء 

برملانات دول مجموعة العرشين، الذي عقد يف الرياض 

باململك��ة العربية الس��عودية يف ش��هر فرباير املايض، 

حيث تضمنت مداخلتي رضورة اإلقرار بأن لكل ثقافة 

وحضارة قيمتها ومكانتها وإس��هامها يف إغناء املس��رية 

وال��رتاث الثق��ايف اإلنس��اين، والتغلب عىل اإلش��كاالت 

النظري��ة واملصاع��ب اإلجرائي��ة وانغ��الق موضوعات 

الح��وار عىل معطي��ات امل��ايض والخ��ربات التاريخية 

وتحدي��د أه��داف الح��وار يف بناء مس��تقبل إنس��اين 

مش��رتك يرتكز عىل قيم الحرية والعدال��ة االجتامعية 

واالقتصادية والتسامح.

ك��ام تضمنت وجهة النظر أيضاً رضورة وضع معايري 

املمنوح��ة لها يف ح��االت الحمل والوض��ع والحضانة، 

إضاف��ة إىل الض��امن االجتامعي الذي يحم��ي املرأة يف 

ح��االت الرتمل والط��الق والعجز والش��يخوخة ونقص 

الدخل عن الحد األدىن املعقول ملواجهة أعباء املعيشة.

وم��ن توصياته للحكومة االهت��امم بالجانب الثقايف 

والفني واالجتامعي باإلضافة إىل الجانب الريايض ودعم 

إسهام املرأة يف أوجه النشاط الذي يتناسب معها. 

وبتوجيهات ودعم وتشجيع من قبل سموه "حفظه 

الل��ه"، ح��ازت ابن��ة اإلم��ارات ع��ىل دوره��ا الريادي 

باملش��اركة يف عملية البناء والتنمية، مس��تكمالً مسرية 

القائد املؤس��س املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن 

سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وضع أول خطة 

إس��رتاتيجية لدولة اإلمارات ركزت يف حينها عىل تعليم 

ومتكني امل��رأة، بوصفها مربية األجيال والرشيك الفاعل 

يف عملية البناء والتنمية.  

ويعكس م��ا وصلت له امل��رأة من مش��اركة فاعلة 

قول صاحب الس��مو رئيس الدولة "إن بروز دور املرأة 

يف الحي��اة العامة اإلماراتية قائ��م عىل خيارات تنموية 

وطني��ة، ولق��د وصلن��ا يف عملي��ة متكينها إىل س��قف 

الطم��وح، فمدنياً ال متييز بينها وبني الرجل، فهي تتمتع 

بالحقوق كافة، وتؤّدي الواجبات كافة".

كيف يتطرق املجلــس الوطني االتحــادي للقضايا 

التي تشغل الرأي العام بروح الشفافية واملصداقية 

والشمولية يف املناقشة واملوضوعية يف الطرح؟

املجل��س ي��درك من��ذ تأسيس��ه طبيع��ة اختصاصاته 

الدس��تورية والترشيعية والرقابية، والدور الذي سيقوم 

به يف تحقيق املشاركة األساسية يف عملية بناء مستقبل 

م��رشق وزاهر من خالل تحقيق آمال ش��عب اإلمارات 

نح��و إقامة مجتمع الكرامة والرفاهية، وذلك من خالل 

تركيزه عىل بناء دول��ة اإلتحاد وتأكيده عىل هذا النهج 

وترس��يخه، الس��يام أن ه��ذا الدور هو مح��ط اهتامم 

القي��ادة التي كان بناء دولة االتحاد واالنتقال مبواطنيها 

تحرص لجان املجلس دامئاً عىل عقد الحلقات النقاشية

ترشيعي��ة دولية تحم��ي الهويات الحضاري��ة والتنوع 

الثق��ايف، واعتب��ار حوار األدي��ان مدخالً رئيس��ياً لحوار 

الثقاف��ات مل��ا للدي��ن من مكان��ة محوري��ة يف توجيه 

املجتمعات وإمكانية األخذ مببادئ إعالن استوكولهم يف 

عام 1998 كإطار جيد للمضمون الثقايف للعوملة.

إىل أي مدى يســاهم املجلس الوطني االتحادي يف 

تعزيــز دور املرأة ومكانتهــا يف املجتمع من خالل 

إفســاح املجــال أمامها ملشــاركة الرجــل يف تحمل 

مســؤولية صنع مســتقبل أفضل لوطننا واإلســهام 

بدورهــا الحيــوي يف عمليــة التنميــة االقتصادية 

والبرشية؟

اإلنس��ان يف دولة اإلمارات يحظ��ى باهتامم خاص من  

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

الدول��ة "حفظه الله"، حيث اس��تطاع بنظرت��ه الثاقبة 

وإميانه الراس��خ بالدور املهم للمواطنني رجاالً ونس��اء 

يف التنمية املس��تدامة أن يؤصل قي��م النامء والحامية 

واملش��اركة لإلنس��ان يف املجتمع وضامن الحقوق، وأن 

كن الدولة من تحقيق أعىل املس��تويات يف مؤرشات  ميمُ

التنمية البرشية، وهذا ما ش��هدت ب��ه وأكدته تقارير 

التنمية البرشية.

وإضافة إىل م��ا تضمنه دس��تور الدولة من نصوص 

رصيحة تؤكد عىل املساواة والعدالة االجتامعية وتكافؤ 

الفرص لجميع املواطن��ني دون متييز بني الرجل واملرأة، 

وتوفري التعلي��م والعم��ل والرعاية الصحي��ة للجميع، 

باإلضاف��ة إىل نصوص خاصة تؤكد ع��ىل رعاية الطفولة 

واألمومة واألرسة وحامية القرص والعاجزين.

كام أن املجلس اهتم بش��أن امل��رأة اإلماراتية خالل 

مرشوع��ات القوانني واملوضوعات املطروحة للنقاش أو 

األس��ئلة، وكان املجلس يركز خالل مناقش��ات القوانني 

املتعلقة بالخدمة املدنية والعمل والشؤون االجتامعية، 

عىل تحقيق املس��اواة يف األجر وف��رص الرتقي، وتوفري 

ضامن��ات إضافية لحامي��ة املرأة العاملة والتس��هيالت 
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من مرحل��ة إىل أخرى يحظى بأهمية كربى لديها، وهو 

م��ا عكس إمي��ان القيادة بأهمي��ة دور املجلس بصفته 

صوت الشعب واملعرب عن طموحاته وتطلعاته.

ومنذ ذلك التاريخ يق��وم املجلس الوطني االتحادي 

بدوره م��ن خ��الل مامرس��ة اختصاصات��ه الترشيعية 

والرقابية والسياس��ية يف بن��اء الدولة، حيث طغى عىل 

الفص��ول األوىل م��ن عمله الت��ي رافقت بن��اء الدولة 

الجان��ب الترشيعي، فق��د كانت الدول��ة يف حاجة إىل 

إقرار ترشيعات تطال جمي��ع مرافق الحياة، ومختلف 

املؤسسات، فتجد أن أول مشاريع القوانني التي عرضت 

عىل املجلس مرشوع قانون بشأن "علم الدولة" و"خامتها 

الرس��مي"، وش��ملت توصيات املجلس يف املوضوعات 

العامة خ��الل فصل��ه الترشيعي األول "بناء املس��اكن 

الشعبية، وتش��جيع املواطنني عىل العمل بأجهزة األمن 

والدفاع، والتشجيع عىل الزواج وزيادة النسل".

وناقش املجلس عدداً من املوضوعات العامة املهمة، 

ووجه األس��ئلة أيضاً ملمثي الحكومة بكل شفافية حول 

مختلف القضايا الوطنية املهمة التي تشغل بال جميع 

املواطنني، مثل التوط��ني يف مختلف مرافق الدولة، ويف 

القطاع الخاص، وأصدر توصياته بهذا الشأن، وموضوع 

الخل��ل يف الرتكيبة الس��كانية، وتأث��ري التدريس باللغة 

اإلنجليزية عىل الطلبة، واالحتش��ام يف األماكن العامة، 

واالحتفال باملناس��بات الوطني��ة يف املدارس الخاصة يف 

الدولة.

وش��كل املجلس يف فصله الخامس عرش الحايل لجنة 

مؤقتة ملوض��وع التوطني تقوم بدارس��ة هذا األمر من 

جميع جوانبه ومحاوره.

واملجل��س يعق��د جلس��اته علنية، ويوج��ه الدعوة 

ملمث��ي مختلف مؤسس��ات الدول��ة واملواطنني وطلبة 

الجامعات واملدارس، لزيارة املجلس وحضور جانب من 

الجلس��ات، وأيضاً لجان املجلس تق��وم بدعوة املعنيني 

لحضور اجتامعاتها، والقيام بزيارات ميدانية لالس��تامع 

إىل اآلراء وإثراء تقاريره��ا مبوضوعية وواقعية حول ما 

يحيل��ه لها املجل��س من ترشيع��ات وموضوعات، قبل 

رفعها للمجلس. 

 وم��ن أبرز مه��ام املجل��س الت��ي نه����ض بها كام 

يجب العم���ل عىل س��ن القوانني والترشيعات الكربى 

بالرسع��ة الالزمة لتوثيق الرواب��ط املتينة بني اإلمارات 

األعض��اء، وحامية حقوق وحريات ش��عبها، إىل جانب 

العمل مع س��ائر الس��لطات بكل تع��اون وإخالص، يف 

تحم��ل مس��ؤوليات���ها وأداء مهامه��ا لتحقي���ق خ�ري 

الوط�����ن وإسع����اد أبنائ���ه.

وكل ه��ذا يعكس مدى أهمية مش��اركة املجلس يف 

التطورات الواسعة التي تشهدها دولة اإلمارات يف كافة 

مجاالت التنمية.

ومن ضمن الترشيعات التي س��نها املجلس ورافقت 

مسرية التطور تلك التي س��اعدت عىل نرش التعليم يف 

أرجاء الب��الد إمياناً منه ب��دور العلم يف بناء اإلنس��ان، 

وتحقيق التقدم فتوس��عت الحكوم��ة يف بناء املدارس 

واملنشآت التعليمية يف جميع مناطق الدولة.

ما هــي أهم التحديــات والقضايــا املطروحة عىل 

جدول أعامل دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل 

الترشيعي الخامس عرش؟

لق��د وضع التطور يف مس��رية العمل الس��يايس الربملاين 

يف الدول��ة املجلس أم��ام تحديات عىل رأس��ها االرتقاء 

بأدائه العام يف إطار اختصاصاته الدستورية الترشيعية 

والرقابية، فجاء دور االنعقاد العادي األول ثرياً بأعامله، 

غني��اً بإنجازاته، فقد أحالت الحكومة إىل املجلس عدداً 

من مرشوعات القوانني فأقرها بعد أن تدارس��ها بعناية 

وتناولها مبداوالت ومح��اورات معمقة مع كل الجهات 

املعنية لتواكب املس��تجدات يف إط��ار العمل املتواصل 

لتحديث بنية الدولة الترشيعية يف مختلف امليادين.

وبع��ني املتاب��ع واملراقب عن كث��ب واصل املجلس 

دوره يف التعب��ري عن قضايا وهم��وم الوطن واملواطنني 

يف مختل��ف املجاالت، وق��دم توصياته البن��اءة حولها 

للحكومة.

وبلغ ع��دد جلس��ات املجلس خ��الل دور االنعقاد 

العادي األول م��ن الفصل الترشيعي الخامس عرش 14 

جلس��ة، ويف الجان��ب الترشيعي أحي��ط املجلس علامً 

بقرارين للمجلس األعىل لالتحاد، وبقرار واحد لصاحب 

الس��مو رئيس الدولة، وبثالثة مراسيم اتحادية صدرت، 

كام أحيط علامً مبرشوع دس��توري لعام 2012 وارد من 

املجل��س األعىل لالتح��اد، وبخمس��ة قوانني صدرت يف 

غياب املجلس، وبسبعة مراسيم بقوانني، وب� 50 اتفاقية 

ومعاهدة أبرمتها الحكومة .

وعدد مرشوعات القوانني الواردة من الحكومة خالل 

دور االنعق��اد الع��ادي األول بلغ 19 م��رشوع قانون، 

وانتهى املجلس من مناقش��ة 13 مرشوع قانون، ووافق 

عىل س��حب الحكومة ثالثة مرشوع��ات قوانني، والزال 

أمام املجلس عدد من مرشوعات القوانني.

 وش��ملت مرشوعات القوانني ع��دداً من القطاعات 

االجتامعي��ة واالقتصادي��ة والخدمي��ة، أبرزها مرشوع 

قانون اتحادي يف ش��أن رعاية األطفال مجهويل النسب، 

وبش��أن "تنظيم مهنة الرتجمة"،  وبشأن عامل الخدمة 

املس��اعدة، وبش��أن املنافس��ة، وبش��أن "الخ��ربة أمام 

املحاكم".

وبلغ عدد األسئلة التي انتهى املجلس من مناقشتها 

م��ع ممث��ي الحكوم��ة "44" س��ؤاالً، أصدر يف ش��أنها 

"13" توصية إىل الحكومة، ش��ملت القضايا التعليمية، 

حترص جلان 
اجمللس دائمًا 

على القيام بالزيارات 
امليدانية للوقوف 

عن قرب على 
حقيقة القضايا 

واملشكالت 
واالستماع بعناية 

لكل آراء املواطنني
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والصحية، واالقتصادية، واالجتامعية، واألمنية، والبيئية، 

التحتي��ة، والتوطني، واملعاش��ات،  والخدمي��ة، والبنية 

والقروض، وأخرى.

ويف الجانب الرقايب بلغ عدد املوضوعات العامة التي 

تبناها األعضاء خ��الل دور االنعقاد العادي األول "27" 

موضوع��اً عاماً، انتهى املجلس من مناقش��ة موضوعني 

عامني، وأصدر بشأنهام توصيتني إىل الحكومة.

وم��ازال أمام املجلس عدد م��ن املوضوعات العامة 

أبرزها: سياس��ة املجلس االتحادي للرتكيبة الس��كانية، 

وسياس��ة وزارة االقتصاد، وسياسة وزارة الصحة يف شأن 

تنمي��ة قطاع الصح��ة يف الدولة، وسياس��ة هيئة تنمية 

وتوظي��ف امل��وارد البرشي��ة الوطنية، وسياس��ة وزارة 

العمل يف شأن ضبط سوق العمل، وسياسة وزارة البيئة 

واملياه يف ش��أن حامية الرتبة والغطاء النبايت، وسياس��ة 

وزارة األش��غال العامة يف ش��أن بناء املس��اكن الشعبية 

وش��ق الطرق االتحادية وصيانتها وتحس��ينها، وسياسة 

برنامج زايد لإلس��كان، والتوط��ني يف القطاع الحكومي 

والخاص، وسياسة وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني 

االتحادي، وسياسة الهيئة االتحادية للموارد البرشية.

ول��دى املجلس عدد م��ن مرشوع��ات القوانني من 

أبرزها م��رشوع قانون ال��رشكات، والتعلي��م اإللزامي، 

واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

واستجابًة لتوجيهات القيادة الحكيمة اعتمد املجلس 

كمنه��ج أصي��ل ودائم أس��لوب االرتق��اء يف أدائه عىل 

الصعيدين الترشيعي والرق��ايب عرب التحديث املتواصل 

آلليات عمله، والتواصل املبارش مع املواطنني ومختلف 

قطاع��ات ورشائ��ح املجتم��ع للتعب��ري ع��ن تطلعاتهم 

وهمومهم وقضاياهم.

وتحرص لج��ان املجل��س دامئاً عىل عق��د الحلقات 

النقاش��ية والقيام بالزيارات امليدانية للوقوف عن قرب 

عىل حقيق��ة القضايا وتفحص املش��كالت واالس��تامع 

بعناي��ة ل��كل آراء ومقرتح��ات وأف��كار املواطنني وكل 

الجهات املعنية وذوي الخربة واالختصاص، واالس��تعانة 

بالدراس��ات العلمي��ة والفنية بش��أن كل ما يتدارس��ه 

املجلس من مرشوعات قوانني وموضوعات عامة.

وإضاف��ة إىل تفاعل املجلس اإليج��ايب مع األحداث 

عىل الصعي��د املحي فقد واصل نش��اطه الدؤوب عرب 

مش��اركاته الخارجي��ة يف املحاف��ل الربملاني��ة اإلقليمية 

والدولي��ة ف��كان عط��اء الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتية 

واف��راً حقق العديد م��ن النتائج النوعي��ة اإليجابية يف 

مختل��ف القضاي��ا واملجاالت، ونجح��ت يف التعبري عن 

مواقف الدولة إزاء مختلف األحداث والقضايا الوطنية 

واإلقليمية والدولية، ويف مقدمتها كسب الدعم والتأييد 

ملوقف الدولة تجاه استعادة السيادة عىل جزرنا الثالث 

وفقاً ملبادئ الرشعية الدولية.

ما هو تعليقكم عىل مبادرات صاحب السمو رئيس 

الدولــة "حفظــه الله" وكيف ســاهمت يف تحقيق 

الرفاهية لدى املواطنني خاصة وأنها المســت أغلب 

أفراد املجتمع؟

إن م��ا حققته دولة اإلمارات يف غضون س��نوات قالئل 

م��ن منجزات الفت��ة يف البناء والتنمي��ة واألمن ومتكني 

املواطن هو ما جعلها تحت��ل التصنيف الدويل املتقدم 

وفق��اً للكثري من املؤرشات الت��ي تصدر عن العديد من 

املنظامت اإلقليمية والدولية.

ويف ه��ذا املج��ال الحي��وي والهام يتق��دم املجلس 

بالشكر والعرفان الجزيل لصاحب السمو رئيس الدولة 

ع��ىل مبادراته الكرمية، والتي ش��ملت زي��ادة رواتب 

جميع موظف��ي الحكومة االتحادية خالل العام الحايل، 

ومنح الجنس��ية ألبن��اء املواطن��ات املتزوجات من غري 

املواطنني، وتس��ديد نفقات عالجهم وتعليمهم، وإنشاء 

صن��دوق ملعالجة الدي��ون املتع��رة للمواطنني، ومنح 

مئات من املساكن ألبناء الوطن، وبناء املساجد، وتعبيد 

ورص��ف العديد من الط��رق الداخلية يف مختلف مدن 

وإمارات الدولة، وتحوي��ل "املري الرمضاين" إىل مرشوع 

دائم لدعم السلع الغذائية للمواطنني. 

هناك تلميحات إعالمية بأن أفراد املجتمع يفتقدون 

نــزول األعضــاء إىل امليــدان ملعرفــة احتياجاتهم، 

وأن املواطنــني يلجأون إىل وســائل اإلعالم لتوصيل 

مطالبهم للقيادة، ما هو تعليقكم عىل ذلك؟

يعد التواصل م��ع املجتمع وإرشاكه يف صنع القرار من 

أولويات عمل املجلس الوطن��ي االتحادي منذ انطالق 

دور االنعقاد األول من الفصل الترشيعي الخامس عرش، 

إس��هاماً من��ه يف تحقيق التنمية املس��تدامة واملتوازنة، 

وذلك من خ��الل الزيارات امليداني��ة وحلقات النقاش 

التي قامت بها لجانه املختلفة.

ويف إطار حرص املجلس ع��ىل التواصل مع مختلف 

القطاع��ات،  قام��ت لجان املجلس خ��الل الدور األول 

بأرب��ع زيارات ميدانية، لإلط��الع ميدانياً عىل الجوانب 

الت��ي كان م��ن الصع��ب الوق��وف عليه��ا م��ن خالل 

الدراس��ات والوثائق والتقارير املعروض��ة عىل اللجنة 

ولقاء ممثي الحكومة، وخالل مناقشة موضوع "سياسة 

وزارة الشؤون االجتامعية يف شأن الضامن االجتامعي"، 

قام��ت لجن��ة الش��ؤون الصحي��ة والعمل والش��ؤون 

االجتامعية  بزيارة ميدانية ملكتب الشؤون االجتامعية  

يف إم��ارة رأس الخيمة التابع للوزارة، ولدائرة الخدمات 

االجتامعية يف إمارة الشارقة.

وخ��الل مناقش��ة موض��وع "سياس��ة وزارة الصحة 

يف ش��أن تنمية قط��اع الصحة يف الدول��ة"، قامت لجنة 

الشؤون الصحية والعمل والش��ؤون االجتامعية بزيارة 

ميدانية إىل كل من: مستش��فى توام، ومستشفى العني 

ومستش��فى الفج��رية، ومستش��فى صقر بإم��ارة رأس 

الخيمة.

وقام��ت لجن��ة الش��ؤون الداخلية والدف��اع خالل 

مناقش��ة موض��وع "سياس��ة وزارة الداخلية يف ش��أن 

الس��المة املرورية والرشطة املجتمعية" بزيارة ميدانية 

لقي��ادات الرشطة يف مختلف إمارات الدولة "الش��ارقة 

وعجامن وأم القيوين ورأس الخيمة والفجرية".

وتتبع لج��ان املجل��س منهجية للتواص��ل مع كافة 

الجه��ات املعني��ة يف املجتمع واملؤسس��ات الحكومية 

واألهلي��ة وذوي الخربة واالختص��اص من خالل توجيه 

الدع��وات لحضور اجتامعاتها إلثراء مناقش��اتها، عالوة 

عىل قيامها بالزيارات امليدانية لإلطالع عىل أرض الواقع 

ع��ىل الحقائ��ق ذات الصل��ة بعملها، وعق��د الحلقات 

النقاشية حولها.

واملجلس الوطن��ي االتحادي يعمل دامئاً عىل تطوير 

تواصله مع املجتمع تحقيقاً آلمال وتطلعات املواطنني، 

ويس��عى إىل ذلك عرب كافة قنوات التواصل املتاحة، وال 

يخفى عىل أي متابع ألنشطة وفعاليات املجلس جهوده 

يف ه��ذا اإلطار، ومن أبرزه��ا التواصل اإللكرتوين حيث 

قام املجلس بتخصيص عدة خدمات تعني بهذا الش��أن 

عىل موقعه اإللكرتوين، ومنها إمكانية التواصل والرتاسل 

املبارش م��ع األعض��اء وإمكاني��ة تعبئة طل��ب لزيارة 

املجلس وحضور جلس��اته، علامً أن جلس��ات املجلس 

علنية وبإمكان كل من يرغب من املواطنني حضورها.

 ك��ام يوفر موق��ع املجلس ع��رب أيقون��ة "تواصل" 

الربيد اإللكرتوين للمجلس وتقديم الش��كاوى والتواصل 

االجتامعي، و"ش��ارك برأي��ك" تجاه مختل��ف القضايا 

واملوضوعات العامة التي يتبناها املجلس، كام يستطيع 

املتصف��ح متابعة كافة تفاصيل جلس��ات املجلس منذ 

تأسيس��ه من خ��الل إطالع��ه عىل مضابط الجلس��ات 

املدرجة عىل املوقع.

ويس��عى املجلس إىل تطوير ط��رق مختلفة لتعزيز 

التواصل مع املواطنني، ومختلف مؤسسات املجتمع.

كيــف ميكن معالجة ما تتعرض له الدولة أحيانا من 

هجــوم دون وجه حق من قبل جهــات أجنبية لها 

أهدافهــا وأجنداتهــا جعلت من نفســها أميناً عىل 

حقوق اإلنســان والحريات، وهل صحيح ما يطرح 

اجمللس الوطني 
االحتادي يعمل 

دائمًا على تطوير 
تواصله مع 

اجملتمع حتقيقًا 
آلمال وتطلعات 

املواطنني
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بــأن التقصري مــن طرفنــا يف ناحية إفهــام الغرب 

مبجتمع اإلمارات؟

حقيقة أدرك املجلس أهمي��ة هذا املوضوع، وعليه تم 

خالل دور االنعقاد العادي الثاين تش��كيل لجنة لتعزيز 

التواصل مع وزارة الخارجية يف ش��أن الربملان األورويب، 

إضاف��ة إىل إنش��اء لجنة دامئ��ة ضمن لج��ان املجلس 

تختص "بحقوق اإلنس��ان" بهدف دع��م جهود الدولة 

يف ه��ذا املجال ع��ىل الصعيدين الداخ��ي والخارجي، 

وتعزيز مامرس��ة املجل��س الختصاصاته، وأكد املجلس 

أن أهمي��ة هذه اللجنة تأيت من ع��دة اعتبارات أبرزها 

تعدد االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي انضمت إليها 

الدول��ة يف مجال حقوق اإلنس��ان، وه��ذه االتفاقيات 

وغريه��ا تجعل الدولة مح��ل تعامل م��ع أكر من 28 

منظم��ة دولية معنية، وأن��ه ملا كانت األم��م املتحدة 

ووكاالتها املتخصصة تعترب الربملانات محوراً رئيس��ياً يف 

التقارير والردود بشأن حقوق اإلنسان، فإن إنشاء مثل 

هذه اللجنة يف املجلس س��يكون مسانداً وعوناً للدولة 

يف الوق��وف أمام الهيئات والجه��ات الدولية، خاصة أن 

الدولة تحظى بس��جل متميز يف مجال التنمية البرشية، 

والتنمية الدولية.

إن إنشاء هذه اللجنة يعزز من دور ومكانة املجلس 

ع��ىل الصعي��د الداخي، من خ��الل عالقته بالس��لطة 

التنفيذية، ويؤكد عىل مكانة وس��معة املجلس الوطني 

االتحادي خارجياً، نظراً لدوره املتميز يف الدبلوماس��ية 

الربملاني��ة، مبين��ة أن كفاءة عمل ه��ذه اللجنة يجعل 

املجلس عىل غرار برملانات الدول املتقدمة التي تنش��ئ 

مث��ل هذه اللجان لتعزيز مكانتها يف إطار تعامالتها مع 

املنظامت الدولية.

س��تتمكن ه��ذه اللجن��ة م��ن متابع��ة التوصيات 

والق��رارات الص��ادرة عن االتح��ادات الربملانية الدولية 

واإلقليمي��ة ذات الصل��ة بحق��وق اإلنس��ان، مام يعزز 

عمل الش��عبة الربملانية، كام ستتمكن من تقديم العون 

واملشورة الفنية للجان املجلس األخرى بشأن مرشوعات 

القوانني ذات الصل��ة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية، خاص��ة أن غالبية مرشوعات القوانني تتناول 

هذه الحقوق مثل قوانني التعليم، والصحة، واإلس��كان، 

والتنمية، وما يتعلق بالسلطة القضائية وغريها.
كام أن أفضل رد عىل من يتحدث عن حقوق اإلنسان 

يف اإلم��ارات هو ف��وز دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

بعضوية مجلس حقوق اإلنس��ان التاب��ع لألمم املتحدة 

للفرتة من مطلع عام 2013 وملدة ثالث سنوات متواصلة 

تنته��ي مع أواخر ع��ام 2015، وهذا ينطوي عىل تقدير 

دويل كب��ري لنهجها اإلنس��اين عىل الصعيدي��ن الداخي 

والخارجي والجهود التي تقوم بها يف هذا املجال.

ونؤك��د أن اختيار اإلم��ارات لعضوية مجلس حقوق 

اإلنس��ان، مل يأت من فراغ، وإمن��ا نتيجة رؤية متكاملة 

تنتهجها القيادة الرش��يدة للنهوض باإلنس��ان واالرتقاء 

بأوضاعه وتوفري سبل الحياة الكرمية له.

ويف إط��ار متابع��ات املجل��س الربملاني��ة لقضايان��ا 

الوطني��ة، فق��د أصدر املجل��س بياناً بخص��وص القرار 

املتحيز للربملان األورويب حول ملف حقوق اإلنس��ان يف 

اإلمارات الذي اس��تند يف كليته إىل معلومات مغلوطة، 

وادعاءات باطل��ة، متجاهالً بش��كل متعمد ما حققته 

اإلم��ارات من إنجازات معروفة يعايش��ها الجميع عىل 

أرض الواقع، وتش��هد بها العديد م��ن التقارير الدولية 

املوضوعية وذات املصداقي��ة يف مختلف قضايا حقوق 

اإلنس��ان يف اإلم��ارات الخاصة باحرتام س��يادة القانون 

ومكافحة االتجار بالبرش والترشيعات العادلة والضامنة 

لحقوق العاملة الوافدة، وتعزي��ز مكانة املرأة واحرتام 

حقوقها السياسية واالقتصادية واالجتامعية .

وتتفاعل اإلم��ارات مع التحركات واملبادرات الدولية 

الهادف��ة إىل إعالء ش��أن حقوق اإلنس��ان ومواجهة أي 

مظهر من مظاهر االعتداء عليها، ولعل اإلشادة الدولية 

بدورها يف مكافحة االتجار بالبرش والحفاظ عىل حقوق 

العامل األجانب متثل مؤرشاً معرباً يف هذا املجال.

ما هي وجهة نظركم يف الوضع الســيايس الخليجي 

بشكل عام، خاصة وأننا نشــاهد حالة من السيولة 

السياسية الغري مطمئنة؟

يف ظ��ل التطّورات التي متّر بها منطقة الرشق األوس��ط 

بشكل عام واملنطقة العربية بشكل خاص، والتحّديات 

الكب��رية الت��ي تفرزها ه��ذه التطّورات ع��ىل أكر من 

مس��توى، يبدو مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية 

ق��وة مرتابط��ة ومتامس��كة، م��ن منطلق إمي��ان دوله 

بأن قدرتها ع��ىل التعامل مع ه��ذه التحّديات بكفاءة 

وفاعليّة والحف��اظ عىل مصالحها وأمنها واس��تقرارها، 

ترتبط بوحدتها وتناسق مواقفها وتحرّكاتها ورؤاها.

كام يش��ارك املجلس يف االجتامعات الدورية لرؤساء 

مجال��س الش��ورى والن��واب والوطني واألم��ة يف دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث اس��تضاف 

املجلس االجتامع الرابع يف أكتوبر 2010، ونؤكد أهمية 

ه��ذه االجتامع��ات يف تعزي��ز آفاق العم��ل الخليجي 

املش��رتك تعميقاً للص��الت والروابط بني ش��عوب دول 

الخليج العربية، ويف تناول شؤون دول الخليج وشعوبها 

والظروف التي متر بها.

وخالل األش��هر املاضية أثبتت دول مجلس التعاون 

م��ن خالل أك��ر من مح��ّك أنها ق��ادرة عىل تنس��يق 

جهودها وتكثيف تعاونه��ا، ولديها وعي كامل بطبيعة 

املخاط��ر التي تحي��ط بها وتفرزها املرحل��ة الحالية يف 

تاريخ املنطقة.
ومنذ إنش��ائه ع��ام 1981 أثبت مجل��س التعاون 

الخليج��ي أن��ه ق��وة مؤث��رة يف الظ��روف الصعب��ة، 

واملحطات املفصليّة، ويف ظل املشهد السيايس واألمني 

املعّق��د واملتش��ابك الذي تعيش��ه املنطق��ة العربية 

ومنطقة الرشق األوس��ط خ��الل املرحلة الحالية، ميثّل 

املجل��س س��ياجاً قوياً لحامي��ة دول��ه والحفاظ عىل 

مصالحها وصيانة مكتس��باتها، كام يعّد قوة اس��تقرار 

إقليمية مهّمة م��ن خالل دوره الفاعل يف التعامل مع 

األزمات يف املنطقة والّسعي إىل إيجاد الحلول لها.

ما هو رأيكم يف سياســة إيــران الداعية إىل تهديد 

االســتقرار يف املنطقــة ســواء بتكــرار املنــاورات 

العســكرية، أو تغيري مالمح الجزر اإلماراتية الثالث 

التي تحتلها متناسية العقالنية وحق الجوار؟

نؤك��د أن األم��ن واالس��تقرار يف منطق��ة الخليج ميثل 

أولوية بالغة يف سياس��ة اإلمارات املتزنة التي تس��تمد 

مبادئه��ا من ميث��اق األم��م املتحدة وأح��كام القانون 

الدويل، والسيام تلك الداعية إىل التعايش السلمي وبناء 

مشاركة املجلس الوطني يف مختلف املحافل الربملانية الدولية واإلقليمية
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الثقة وحس��ن الجوار واالحرتام املتبادل وعدم التدخل 

يف الش��ؤون الداخلية للدول، وإتباع الوس��ائل السلمية 

لتسوية النزاعات والخالفات.

ونش��دد يف هذا الخصوص عىل أن املجلس الوطني 

االتحادي تفاعل منذ تأسيس��ه يف 12 فرباير عام 1972، 

مع مختلف القضايا الوطنية وعىل رأسها جزر اإلمارات 

الثالث "طن��ب الكربى، وطنب الصغ��رى، وأبوموىس"، 

وذلك من خالل حش��د الدع��م والتأييد ملوقف الدولة 

حي��ال ه��ذه القضي��ة يف املحاف��ل الربملاني��ة العربية 

واإلس��المية والدولية، وتوضيح موقفها الداعي إىل حل 

س��لمي لهذه القضية وفق مبادئ الرشعية الدولية عرب 

املفاوضات الجادة املب��ارشة، أو اللجوء ملحكمة العدل 

الدولية حفاظاً عىل أمن وسلم املنطقة.

ومتثلت مس��اهامت املجل��س يف التعامل مع قضية 

الج��زر الثالث بتناوله��ا خالل مناقش��اته تحت القبة، 

وبطرحه��ا أمام الوفود الزائرة من وزراء ودبلوماس��يني 

وبرملاني��ني، وخ��الل االجتامعات الدوري��ة للمنظامت 

واالتحادات واملؤسس��ات الربملانية اإلقليمية والدولية، 

وبإصدار البيانات التي تؤكد حق اإلمارات يف اس��تعادة 

س��يادتها عىل جزره��ا املحتل��ة، وإطالع ال��رأي العام 

املحي والخارجي ودعم وتوضيح موقف الدولة وإبراز 

جهودها الرامية إىل حل هذه القضية. 

ومل يقترص دور املجلس عىل النقاشات واملداوالت يف 

أروقة املجلس ورفع التوصيات إىل الحكومة، بل تعدى 

ذل��ك إىل الفعالي��ات الربملانية واالجتامعي��ة والثقافية 

واإلعالمية التي شارك فيها أعضاء املجلس عىل مختلف 

املستويات، بهدف رشح هذه القضية وأحقية استعادة 

اإلمارات لسيادتها عىل جزرها املحتلة.  

وانطالقاً من ه��ذه املبادئ فان اإلم��ارات تعرب عن 

أس��فها الستمرار االحتالل اإليراين لجزر اإلمارات الثالث 

"طنب الكربى وطنب الصغ��رى وأبو موىس"، وتطالب 

باستعادة سيادتها الكاملة عىل هذه الجزر.
ونعترب أن جميع اإلجراءات والتدابري التي تتخذها 

إيران يف هذه الجزر باطلة وتخالف القانون الدويل، 

وندع��و إىل حث إيران عىل التج��اوب مع الدعوات 

الس��لمية الصادقة املتكررة الداعية لتس��وية عادلة 

لهذه القضية، إما عرب املفاوضات املبارشة الجادة بني 

البلدين أو اللجوء إىل محكمة العدل الدولية للفصل 

يف النزاع وفق مبادئ ميث��اق األمم املتحدة وأحكام 

القانون الدويل.

هل ميكن ملعاليكم إطالعنا بنظرة بســيطة عىل ما 

حققه املجلس من نسب وأرقام فيام أنجزه وحققه 

من خططه وأهدافه خالل مســريته العامرة، خاصة 

وأننا نعيش مناسبة اليوم الوطني؟

املجل��س دأب من��ذ تأسيس��ه عىل تلم��س احتياجات 

املواطن��ني، وطرح ومناقش��ة جميع القضاي��ا التي لها 

مس��اس مبارش بحياته��م واالهتامم بهم، فهو س��لطة 

دس��تورية ترشيعي��ة، يعم��ل بالتكام��ل والتعاون مع 

الس��لطات األخ��رى يف الدول��ة ع��ىل خدم��ة الوطن 

واملواطن��ني، وال وج��ود مل��ن يتأخر عن رك��ب التطور 

والتقدم، فهذه مسرية يعمل الجميع بها وفق ما تشهده 

دولتن��ا العزي��زة الغالية م��ن تقدم وتط��ور يف جميع 

القطاعات وعىل مختلف األصعدة.

ويحرص املجلس عىل تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب 

الس��مو رئيس الدولة  بأن يعمل عىل تجس��يد وتنفيذ 

رؤيته ملا س��يكون عليه الدور املنوط بالس��ادة أعضاء 

املجلس والتي بيّنها س��موه بقوله "إن عضوية املجلس 

الوطن��ي االتحادي، عىل رشفها وس��مو مكانتها، إال أنها 

ما كان��ت يوماً مج��رد ترشيف، وإمنا ه��ي "تكليف"، 

و"مس��ؤولية"، و"ب��ذل"، و"عط��اء"، وعمل مس��تمر، 

يق��ود املجتمع نح��و التق��دم، ويحرك مكام��ن القوة 

فيه، استكامالً للمس��رية، وتأسيساً لنهضة تطلق العنان 

لطاق��ات املجتمع، وتحفزه لعمل خ��الٍق مبدٍع. فليكن 

قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن".

كيف تقيَّم اإلنجازات السياســية للمــرأة اإلماراتية 

بعدما تم متكينها يف الوزارات ومقاعد الربملان؟

متيض القيادة الرش��يدة قدماً يف تقديم جميع أش��كال 

الدع��م للم��رأة لالنخ��راط يف جمي��ع مواق��ع العمل 

الحكوم��ي والخ��اص، ويف سياس��ات متك�����ني املرأة، 

وه��و ما أكده صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة "حفظ��ه الله" يف الكلم�ة التي 

نسب وأرقام

عقد املجلس الوطني االتحادي 487 جلسة منذ إنشائه 
يف العام 1972 وحتى نهاية دور االنعقاد العادي األول 
مــن الفصل الترشيعــي الخامس عرش الــذي انتهى يف 

السادس والعرشين من يونيو 2012.
ويف إطــار الوظيفــة الترشيعيــة للمجلــس فقد أجرى 
املجلــس 7 تعديــالت دســتورية، ووافــق عــىل 309 
مرشوعــات قوانــني، و196 مــرشوع قانــون للميزانية 
املســتقلة  الجهــات  وميزانيــات  لالتحــاد،  العامــة 
والحســابات الختامية، بينام رفــض خالل تلك الفرتة 7 
مشاريع قوانني، وســحبت الحكومة 17 مرشوع قانون 
فيــام بلغ عدد القوانني التــي صدرت يف غياب املجلس 
خــالل تلــك الفــرتة 314 قانونــاً، وصدر 68 مرســوماً 

بقانون، و662 معاهدة واتفاقية دولية.
ويف إطــار الوظيفــة الرقابيــة للمجلــس بلــغ عــدد 
املوضوعات العامة التي ناقشها املجلس 280 موضوعاً، 
واألسئلة التي وجهها أعضاء املجلس إىل الحكومة 480 
ســؤاالً، وأصدر 243 توصية ملوضوعات عامة وأســئلة 
ومرشوعــات قوانــني، وأصــدر 63 بيانــاً خــالل أدوار 

االنعقاد أو بينها.
وعقد املجلــس خالل دور االنعقاد العــادي األول من 
الفصــل الترشيعي الخامس عرش 14 جلســة، بلغ عدد 
مرشوعات القوانــني الواردة مــن الحكومة خالل دور 
االنعقــاد العادي األول بلغ 19 مــرشوع قانون، انتهى 
املجلس من مناقشــة 13 مرشوع قانــون، ووافق عىل 
ســحب الحكومة ثالثة مرشوعــات قوانني، والزال أمام 

املجلس عدد من مرشوعات القوانني.

متكني املرأة سياسياً حارض بقوة يف مجاالت العمل الوطني
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ألقاها نيابة عن س��موه صاحب الس��مو الشيخ محمد 

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

الوزراء حاكم ديب "رع��اه الله " يف افتتاح دور االنعقاد 

الع��ادي الثاين من الفص��ل الترشيع��ي الخامس عرش 

للمجلس الوطني االتحادي بقول��ه "أثبتت التجربة أن 

املرأة اإلماراتية عىل قدر املس��ؤولية يف جميع املناصب 

التي تولتها، وإنني أدعو بنايت إىل التحيل باالندفاع ذاته 

والثق��ة التي رافقت امل��رأة اإلماراتية يف ظل ما تحظى 

به من تش��جيع وتأييد من قبل القيادة السياسية، ومبا 

يتالءم مع متطلبات تفعيل املشاركة والتنمية السياسية 

يف الدولة"، وذلك من منطلق اإلميان الكامل بأنها رشيك 

رئييس يف تنمية املجتمع وتطوره عىل املستويات كافة، 

وهذا ما أكده صاحب السمو رئيس الدولة يف كلمته.

وجهود الدولة بارزة يف مجال متكني املرأة يف السياسة 

واملناصب القيادية، وقد تحقق ذلك يف العام 2006 من 

خالل ت��ويل املرأة حقيبتني وزاريت��ني، وتضاعف العدد 

ليصل إىل أربع حقائب وزارية يف العام 2008.

أما عىل صعيد املشاركة السياسية فقد شاركت املرأة 

يف التجرب��ة االنتخابية األوىل التي تكللت بفوز س��يدة 

وتعيني 8 س��يدات، ويف التجربة االنتخابية الثانية فازت 

س��يدة واحدة، وتم تعيني 6 س��يدات، تولت إحداهن 

منصب نائب رئيس املجلس.

والنجاح الذي حققته املرأة يف العمل الربملاين س��واء 

بفوزه��ا مبنصب النائب األول لرئيس املجلس، أو خالل 

مش��اركتها يف املناقش��ات التي تجري تح��ت القبة، أو 

مش��اركتها يف الوفود الربملانية املش��اركة يف الفعاليات 

الخليجي��ة والعربية واإلس��المية والدولي��ة، مؤرش عىل 

قدرته��ا عىل النجاح يف مختلف األعامل واملناصب التي 

تتقلده��ا، ويف التعبري بصورة أفضل ع��ن قضايا املرأة، 

ورفاه األرسة، ورعاية الطفل، إىل جانب دورها يف اإلدارة 

والتخطيط ملستقبل وطن هي نصفه.
وخطت املرأة اإلماراتية يف إطار "مرشوع التمكني" 

خطوات واس��عة إىل األمام فأصبحت وزيرة وقاضية 

وس��فرية وعض��وة يف املجل��س الوطن��ي االتحادي، 

وحارضة بقوة يف مجاالت العمل الوطني ومستوياته 

كله��ا، وأثبت��ت قدرة فائق��ة عىل تحمل املس��ؤولية 

والقي��ام بأعباء العمل يف املج��االت كافة، وهذا مثل 

إضاف��ة ثري��ة لطموح��ات الدولة التنموي��ة ومدها 

برواف��د جديدة للقوة والدعم واملس��اندة وعزز من 

ثقة القيادة باملرأة.

كيف تقيمون دور وسائل اإلعالم املحلية يف معالجة 

القضايا الوطنية، ومنها مجلة درع الوطن؟

نحن يف املجلس ننظر دامئاً إىل اإلعالم مبختلف وس��ائله 

عىل أن��ه رشيك حقيقي يف هذه املس��رية التي تتكامل 

فيها أدوار جميع مؤسسات الدولة.

ومجل��ة درع الوط��ن تعترب م��ن أع��رق الدوريات 

الرصينة التي صدرت يف الدولة وأقدمها ورافقت مسرية 

االتح��اد، وتع��د مرجعاً مهامً لكلامت أصحاب الس��مو 

أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وتحتوي 

عىل موضوعات عس��كرية وثقافية متنوعة، ونثني عىل 

ما تقوم به من تش��جيع للك��وادر الوطنية للكتابة، إىل 

جانب كتابات املختصني من العرب واألجانب مام أثرى 

املجلة بالدراسات يف شتى أنواع املعرفة العسكرية.

ونش��يد بهذه املناس��بة بدور املؤسس��ات اإلعالمية 

ومب��ن ميثله��ا يف تغطية نش��اطات املجل��س املختلفة، 

وبجهودهم وتفاعلهم وتعاونه��م مع املجلس الوطني 

االتح��ادي يف مختلف مجاالت عمله خاصة عىل صعيد 

التغطي��ة واملتابعة اإلعالمية لجلس��ات وأعامل اللجان 

وأنش��طته وفعالياته األمر الذي يع��زز مفهوم الرشاكة 

الفعلية بني املجلس ووسائل اإلعالم وتنوير الرأي العام 

بأعامل املجلس يف إطار الشفافية كسلطة تضطلع بدور 

هام وفاعل عىل الصعيدين الترشيعي والرقايب وتسهيل 

تواصل املجلس واألعضاء مع كافة رشائح املجتمع.

ونؤكد األث��ر اإليجايب لتعاون املؤسس��ات اإلعالمية 

الص��ادق ومس��اهامتها القيمة باختالفه��ا يف إطار أداء 

رس��الة هذه املؤسسات ومهامها التي تضطلع بها سواء 

ع��ىل صعيد إثراء أعامل املجل��س أو عىل صعيد تفاعل 

الرأي العام معه وإيصال رسالته وتفهم دوره.

والرشاك��ة الت��ي تجم��ع ما ب��ني املجل��س الوطني 

االتحادي ووس��ائل اإلعالم مبختلف آفاقها ومجاالتها مل 

ت��أت من فراغ، بل كان��ت نابعة من وعي أكيد مبصالح 

الب��الد وتلمس همومه��ا وقضاياها، واإلمي��ان العميق 

بجدوى التعاون والعمل مع��اً من أجل خدمة مجتمع 

دولة اإلمارات يف جميع مجاالت الحياة•

جملة درع الوطن 
تعترب من أعرق 

الدوريات الرصينة 
التي صدرت يف الدولة 

وأقدمها ورافقت 
مسرية االحتاد

معايل رئيس املجلس الوطني االتحادي يتصفح عدد من مجلة درع الوطن
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أدت تكنولوجيا املعلومات إىل حدوث تحوالت نوعية هائلة 

يف املجاالت كافة، ومنها بطبيعة الحال املجال العسكري عىل 

الصعيدين التخطيطي والعمليايت، حيث أثرت املعلوماتية 

يف مسارات جمع املعلومات وتحليلها وبالتايل التخطيط 

وصناعة القرار العسكري، كام أصبحت املعلومات والحصول 

عليها مفاتيح أساسية يف تحقيق النرص، السيام يف الحروب 

غري املتامثلة، التي أصبحت إحدى أبرز التحديات التي تواجه 

خطط التطوير العسكري للجيوش املتقدمة؛ وتجلت هذه 

التكنولوجيا يف مظاهر عدة منها الطائرات من دون طيار 

والهجامت اإللكرتونية أو الحروب السايربية، التي باتت 

حقيقة واقعة يف السنوات األخرية، وصوالً إىل جيوش محاربني 

إلكرتونيني  خالل املدى املنظور.

إعداد: التحرير



تعتمد البنى 
التحتية والقطاعات 
االقتصادية اعتمادًا 

وثيقًا على تكنولوجيا 
املعلومات وبالتايل 

أصبحت هدفًا 
حمتمالً ألي هجمات 

سايربية

ورغ��م ما يعنيه ذلك من تقدم وتطور تقني، فإنه يؤثر 

بالتأكيد بش��كل س��لبي يف األمن القوم��ي للدول ما مل 

تؤخذ التط��ورات الحديث��ة يف تكنولوجي��ا املعلومات 

يف االعتب��ار، وباتت حروب املعلوم��ات تهديداً حقيقياً 

ال يق��ل خط��ورة ع��ن الح��روب التقليدي��ة املحتملة، 

ورمبا يف��وق يف تأثريه التدمريي مبراح��ل التأثري الناجم 

عن الح��روب التقليدية، حي��ث باتت البن��ى التحتية 

والقطاع��ات االقتصادية الحيوية تعتم��د اعتامداً وثيقاً 

ع��ىل تكنولوجيا املعلوم��ات، وبالت��ايل أصبحت هدفاً 

محتمالً ألي هجامت سايربية، وبشكل عام ميكن القول 

أن الطف��رة النوعية يف تكنولوجيا املعلومات قد فتحت 

املجال أمام احتامالت اخرتاق سيادة الدول، كام أتاحت 

ألط��راف خارجية الق��درة عىل توجي��ه مواطنني داخل 

الدول الخصم بش��كل يهدف إىل إثارة البلبلة أو تنفيذ 

عملي��ات ترض باألم��ن القومي لل��دول، حتى أن بعض 

الخرباء يرون أن الس��يادة عىل شبكات اإلنرتنت املحلية 

لل��دول بات ج��زءاً ال يتجزأ من "س��يادة الدولة"، وأن 

اخرتاق هذه السيادة قد يكون مدعاة لحروب بالوسيلة 

ذاتها، وتؤكد الشواهد أن الحروب السايربية أو حروب 

الفريوس��ات اإللكرتوني��ة قد انتقل��ت يف اآلونة األخرية 

من الفريوس��ات التي تطلق ضد شبكات الحاسب اآليل 

بش��كل عام، لتصبح مصممة بحيث تستهدف شبكات 

الحاس��ب يف قطاعات وصناعات مح��ددة، ما يعني أن 

العامل بصدد موجة جديدة من الحروب السايربية التي 

أصبح��ت تهديداً حقيقياً لالقتص��ادات، ويف هذا امللف 

تس��لط "درع الوط��ن" الضوء عىل تط��ورات الحروب 

السايربية وأبعادها وأخطارها، وسيناريوهات املستقبل.

من��ذ أن اجتاحت ثورة املعلومات العامل كافة، أصبح 

للمعرف��ة قيمة نوعية هائلة، حي��ث أصبحت العصب 

الفاع��ل القتصادات الع��امل، إذ يجمع الخ��رباء عىل أن 

النف��وذ العامل��ي مل يعد مرتبط��اً بالهيمنة العس��كرية 

واالقتصادي��ة التقليدي��ة، بل بات يرتب��ط ارتباطاً وثيقاً 

بامت��الك املعرفة واملعلومات، والش��ك أن  تحول العامل 

من الواقع املادي يف مقومات القوة والنفوذ إىل الطابع 

االفرتايض، ومن ثم انتقال الثقل اإلس��رتاتيجي الحقيقي 

إىل قطاع��ات تكنولوجيا املعلوم��ات، بات الرصاع حول 

مفتاح القوة الجديد محتدم��اً، ما أدى إىل بداية حقبة 

تتشكل حالياً أبرز مالمحها يف حدوث تغريات هائلة يف 

أمناط الرصاع والحروب، وأصبح��ت التهديدات املؤثرة 

تنج��م ع��ن اخرتاق��ات إلكرتونية وهجامت س��ايربية، 

مام أفرز واقعاً جديداً يحم��ل معه روزنامة التحديات 

اإلسرتاتيجية الهائلة للدول كافة، خصوصاً املتقدمة منها 

يف مج��ال تكنولوجي��ا املعلومات، مثل دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة، وبقية دول مجل��س التعاون لدول 

الخلي��ج العربية، التي تتبوأ موقعاً متقدماً عىل الصعيد 

املعلومايت.

إطار مفاهيمي
اش��تقت كلم��ة "معلوم��ات" لغوياً من كلم��ة "علم" 

وترجع كذلك إىل كلمة "معلم" أي األثر الذي يس��تدل 

به عىل الطريق، وتع��رف املعلومات عىل أنها البيانات 

التي متت معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى، وباتت 

مرتبطة بس��ياق معني، يف حني يعني مفهوم تكنولوجيا 

املعلوم��ات الزيادة املضط��ردة يف حجم املعلومات إىل 

ح��د تضاعفها مام أدى بها إىل أن أصبحت ثروة قومية، 

وأصبحت السيطرة عليها وتسخريها قضية هامة تشغل 

ب��ال العلامء واملتخصصني خاص��ة وأن اإلنتاج مبختلف 

أنواعه أصبح يعتمد عىل املعلومات وبالتايل تم تصنيفها 

كس��لعة اقتصادية، لذلك ظهرت صناعة جديدة تسمى 

صناعة املعلوم��ات، وتعتمد تكنولوجيا املعلومات عىل 

كافة العنارص واملقومات املتداخلة يف هذه التكنولوجيا 

من برمجيات وأجهزة وخربات برشية وغري ذلك، ويرى 

بع��ض الباحث��ني أن تكنولوجي��ا االتص��ال وتكنولوجيا 

املعلوم��ات هام وجهان لعملة واح��دة ألن تكنولوجيا 

االتصال قد س��ارت بالتوازي مع تكنولوجيا املعلومات 

ملف العدد
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وكان��ت نتيجة لها، ويقول العامل األمرييك يف الدراس��ات 

املس��تقبلية ألفني توفلر يف كتابه "تحّول الس��لطة: "لقد 

تخلص الع��امل من عرص الس��يطرة عرب العن��ف واملال، 

وس��يكون مكع��ب السياس��ة الدولية يف املس��تقبل يف 

يد األش��خاص الذي��ن يتمتعون بس��لطة قوي��ة، حيث 

سيستخدمون سلطة تحكمهم يف اإلنرتنت وحقوق بثهم 

للمعلومات، واس��تغالل اللغ��ة اإلنجليزية - هذه اللغة 

الثقافي��ة ذات املميزات القوي��ة، للوصول إىل أهداف ال 

ميكنهم الوصول إليها عرب العنف أو املال"، ويف صيف عام 

2011 كشف جوليان أسانغ، مؤسس موقع "ويكيليكس" 

أن أجهزة االس��تخبارات األمريكية ميكنها الحصول عىل 

معلومات عن أي مس��تخدم ملواق��ع اإلنرتنت الكبرية يف 

أي وق��ت تريده، كام وضعت وكال��ة البحوث الدفاعية 

املتط��ورة ومركز الدراس��ات اإلس��رتاتيجية والدولية يف 

الواليات املتحدة األمريكية ضمن مؤسسات أخرى جزءاً 

مهامً من أسس الحروب عرب الشبكة العنكبوتية، وهكذا 

بات��ت الحرب اإللكرتونية الش��كل الرائج واألكرث فعالية 

يف ح��روب القرن الحادي والعرشين، وهناك العديد من 

أنواع الهجوم يف حرب اإلنرتنت، القامئة التالية مرتبة من 

األقل خطراً إىل األشد خطورة:

- تخري��ب املواقع: الهجامت التي تش��وه صفحات عىل 

االنرتن��ت أو تدمرها أو تغري طبيعته��ا، وهذا النوع من 

الهجامت عادة ما يُ�رد برسعة، ورضره محدود.

- الدعاية الس��لبية: رس��ائل سياس��ية ميكن نرشها ألي 

شخص يستخدم اإلنرتنت.

- جم��ع البيان��ات: مبعن��ى أن املعلوم��ات الرسية غري 

املحفوظة بأمان ميكن اعرتاضها والتقاطها بل وتعديلها، 

مام يجعل التآمر يف هذه الحالة ممكناً حتى من الجانب 

اآلخر من العامل.

-  Distributed Denial - of -  Service Attacks: أعداد 

كب��رية من الحواس��ب يف بلد واحد تش��ن هجامت ضد 

أنظمة حاسوبية محددة أو غري محددة يف بلد آخر.

- تعطيل املعدات العس��كرية: األنشطة العسكرية التي 

تستعمل الحواس��ب واألقامر الصناعية للتنسيق هي يف 

خطر من هذا النوع من الهجامت، حيث ميكن اعرتاض 

األوامر واالتصاالت أو استبدالها مام يعرض حياة الجنود 

للخطر.

- مهاجمة البنى التحتية الحساس��ة: ش��بكات الكهرباء 

وامل��اء والوقود واالتص��االت واملواص��الت كلها معرضة 

لحروب اإلنرتنت، وميثل هذا التدمري االقتصادي األش��د 

وطأة يف حاالته القصوى.

هجوم أرامكــــو ورأس غـــــاز..
جرس إنذار حقيقي

يف نهاي��ة أغس��طس 2012 تعرض��ت أنظمة الحاس��ب 

اآليل لرشك��ة "رأس غاز" القطرية لهج��وم إلكرتوين بعد 

أي��ام قليلة من تعرض رشكة الب��رتول العمالقة "أرامكو" 

لهجوم مامث��ل، وجاءت الهجامت بع��د أن حذر خرباء 

من احتامل اس��تهداف قراصنة لقطاع الطاقة والبرتول؛ 

وقالت الرشكة، التي تعد من أكرب منتجي الغاز السائل، 

إن اإلنت��اج مل يتأث��ر بالهج��وم حيث لج��أت إىل إغالق 

خدماته��ا اإللكرتوني��ة من��ذ بداية األس��بوع حتى يتم 

التعامل م��ع الفريوس، وج��اءت ه��ذه التقارير عقب 

كش��ف رشكة أرامكو للبرتول عن متكنها من الس��يطرة 

عىل الهجوم اإللكرتوين ال��ذي تعرضت له نحو 30.000 

من أجهزة الحاس��ب اآليل لديها، وكان الخرباء قد حذروا 

من يقدر على شن حروب اإلنترنت؟

تصنــع الــدول املتقدمة 90 % من الرقائق األساســية، 
ويوجد 13 منصة من خوادم كوابل اإلنرتنت يف الواليات 
املتحــدة األمريكية، كام أن 80 % مــن عمليات النقل 
واملعالجــة لوثائــق اإلنرتنت يف العامل تتــم يف الواليات 
املتحــدة، وقد قامت الواليات املتحدة بتأســيس مركز 
التحكــم يف اإلنرتنــت يف أكتوبر 2011، ويشــر الخرباء 
الغربيون إىل أن الدول املتقدمة امتلكت تقنيات حروب 
اإلنرتنت منذ 10 ســنوات، والشــك أن أسلحة اإلنرتنت 
التــي متتلكها أمريكا أكرث فتكاً من فروس "فليم" الذي 
وجه ضد املنشــآت النووية اإليرانية عــام 2012، وقد 
أقر الجيش األمرييك أنه بصدد بحث الوسائل الهجومية 
والدفاعية يف حرب اإلنرتنت، ووفقاً لصحيفة "نيويورك 
تاميــز" فإن فرتة حكم الرئيس األمرييك األســبق جورح 
بوش االبن قد شهدت إطالق هجوم حريب عىل اإلنرتنت 
بعنــوان "األلعاب األوملبية" يف عــام 2006، موجه إىل 
املرشوع النووي اإليراين، وبعد تويل الرئيس أوباما سدة 
الحكم أعطى األوامر بترسيع هذا املخطط، كام اعرتف 
الجيش اإلرسائييل يف 3 يونيو الحايل بأنه يستعمل شبكة 

اإلنرتنت يف الهجوم عىل أعدائه.

من فريويس "شامون" و"ديسرتاك" املصممني الستهداف 

رشكات الطاق��ة والب��رتول، وعىل غري الع��ادة، ال يقوم 

هذان الفريوس��ان برسق��ة البيانات بل مبس��حها نهائياً 

و"بال رجعة" وتنتقل بني األجهزة التي ترتبط بش��بكات 

داخلية بحسب الخرباء.

تعليق��اً عىل الهجوم ال��ذي تعرضت له رشكة أرامكو 

كتب بليك كليتون الخبري يف ش��ؤون أمن الطاقة واألمن 

القومي مبجل��س العالقات الخارجية مقاالً نرشته مجلة 

"ذا ناشيونال إنرتست" منتصف نوفمرب املايض قال فيه: 

إن ع��رص انعدام أمن الطاقة قد أطل، ففي أغس��طس 

امل��ايض وقع هج��وم إلكرتوين مدّمر ه��ّز رشكة أرامكو 

الس��عودية التي تُعد واحدة من أق��وى رشكات النفط 

يف العامل، حيث عطّل حواسيبها البالغ عددها  30.000 

حاس��وب، ويضيف الكاتب بأن ذلك مل يكن خرقاً عادياً 

لألم��ن اإللكرتوين، وق��د وصفه وزير الدف��اع األمرييك، 

لي��ون بانيتا، بأنه رمبا يكون أش��د الهجامت اإللكرتونية 

تدمرياً بني الهجامت التي ش��هدها هذا القطاع يف العامل 

حتى اآلن، ويضيف الكاتب إن ما يثري الكثري من القلق 

تجاه هذا النوع من الهجامت هو املخاطر التي يشكلها 

ألسعار الطاقة، ومن ثم االقتصاد األمرييك والعاملي، إن 

توقف إنتاج النفط يف اململكة العربية السعودية ميكن 

أن ي��ؤدي إىل كارثة فقدان إم��دادات النفط، فانقطاع 

اإلنتاج ولو لفرتة قصرية ميكن أن يجعل األسعار تتصاعد 

إىل مس��تويات خارجة عن الس��يطرة، األمر الذي يؤدي 

إىل تدافع محموم لرشاء النفط تحس��باً الستمرار نقص 

املعروض، ومبا أن س��وق النفط عاملية يف طبيعتها، فإن 

انقط��اع اإلنتاج يف مكاٍن ما ميك��ن أن يؤدي إىل ارتفاع 

أس��عار النفط يف جميع أنحاء الع��امل، ويرى الكاتب أن 
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عىل املس��ؤولني األمريكي��ني االنتب��اه إىل أن أي تهديد 

سايربي لرشكة رئيس��ية وحيوية لسوق الطاقة العاملية، 

مث��ل رشك��ة أرامكو الس��عودية، يش��ّكل خط��راً كبرياً 

لالزدهار االقتص��ادي يف الواليات املتحدة، ويضيف بأن 

من املرجح أن تكون إيران متورطة يف ذلك الهجوم.

يوض��ح الكاتب أن رشكة أرامكو الس��عودية مل تكن 

الضحي��ة الوحي��دة، فقد تعرض��ت رشك��ة "رأس غاز" 

القطرية أيضاً لهجوم بفريوس إلكرتوين مشابه بعد وقت 

قص��ري من الهج��وم الذي أصاب رشك��ة أرامكو، وتجدر 

اإلش��ارة إىل أن رشكة "رأس غاز" تعم��ل يف مجال الغاز 

الطبيعي، ومتثل ثاين أكرب منتج للغاز الطبيعي املس��ال 

يف العامل، ورغ��م الهجوم الذي عطل بعض حواس��يبها، 

أعلن��ت رشكة "رأس غ��از" أن إنتاجها مل يتأثر، ويش��ري 

الكاتب إىل أن الخرباء خلصوا إىل أن هذه الهجامت كان 

مصدرها إيران عىل األرجح رداً عىل فريوس "ستاكسنت" 

الذي رضب مفاعل "ناتانز" النووي يف إيران.

يضيف كاتب هذا التقري��ر املهم، أن رشكات النفط 

والغ��از والبرتوكيامويات متثل أهدافاً ش��ائعة لقراصنة 

اإلنرتنت، الذين صّع��دوا هجامتهم عىل هذه الرشكات 

خالل العام��ني املاضيني، ومعظم هذه الهجامت يهدف 

إىل الحص��ول ع��ىل معلومات، مث��ل احتياطيات النفط 

وإس��رتاتيجيات العط��اءات النفطي��ة والبني��ة التحتية 

الحساس��ة، ويرى الكاتب أن الهجوم عىل رشكة أرامكو 

يختلف عن هذا النوع من التجسس السايربي التقليدي 

يف جان��ب مه��م؛ فهو مل يك��ن متعلق��اً بالحصول عىل 

معلومات، بل كان يه��دف إىل تعطيل عمليات الرشكة 

وإنتاجها، ويذكر الكاتب أن الواليات املتحدة رمبا تكون 

قد نج��ت بأعجوبة من كارثة محقق��ة عندما تعرضت 

رشكة أرامكو الس��عودية للهجوم الس��ايربي، ألن سوق 

النفط العاملية تس��تجيب عىل الفور ألي أنباء عن إنتاج 

النفط السعودي، وأي كلمة تأيت من الرياض حول زيادة 

إنتاج النفط يف املستقبل أو تخفيضه يرسي تأثريها فوراً 

يف األس��واق النفطية، لكن لحس��ن الحظ مل يتأثر إنتاج 

النفط الس��عودي بتعطيل حواسيب رشكة أرامكو، ولو 

كان تدف��ق النفط الس��عودي قد توقف بس��بب ذلك 

الهج��وم ألحدث ذل��ك ارتفاعاً كبرياً يف األس��عار ولتأثر 

االقتص��اد األمرييك، يقول الكاتب إن الحرب الس��ايربية 

ع��ىل رشكات الطاقة لن تتوقف قريب��اً، ويدرك قراصنة 

اإلنرتن��ت أن تعطيل إنتاج النفط يحدث أثراً ال يختلف 

عام تحدث��ه أعامل اإلره��اب، وأي هج��وم ناجح عىل 

هذه الرشكات سيرض بالدول املستهلكة يف جميع أنحاء 

العامل، ويضيف الكاتب بأنه ليس مس��تغرباً أن أس��امة 

ب��ن الدن حدد منش��آت الصناعة النفطي��ة حول العامل 

كأهداف حيوية مرش��حة للتدمري منذ زمن بعيد، ويرى 

الكات��ب أن حامية رشكات الطاق��ة الكربى يف العامل من 

تهديدات الهجامت الس��ايربية لن يكون مهمة يس��رية، 

لكنه��ا رضورية، وال ميك��ن القضاء عىل ه��ذه املخاطر 

واستئصالها، لكن ال بد من التصدي لها. 

تطوير القدرات العسكرية السايربية
يف عرص ينذر بحروب "س��ايربية" مل يعد تطوير قدرات 

دفاعية س��ايربية م��ن قبيل الرفاهية، ب��ل صار حتمية 

يفرضها الواقع، وأصبح عنرصاً أساسياً يف الجيوش ومكوناً 

هاماً يف املناورات، بل دخلت الدول يف س��باق محموم 

لتطوير قدرات هجومية علّها متنحها تفوقاً يف أي رصاع 

مستقبيل، ويف ظل تنامي القلق، قال تقرير نرشته وكالة 

"رويرتز" يف نسختها اإلنجليزية أن املؤسسات العسكرية 

حول العامل تتس��ابق الس��تقطاب متخصصني يف مجال 

الكمبيوت��ر، عىل اعتقاد أنهم قد يصبحون عنرصاً حيوياً 

يف الرصاع��ات الدولية يف الق��رن الحادي والعرشين، يف 

حني أن هناك متويل وفري الستقطاب قوات جديدة من 

"املقاتلني الس��ايربيني"، إال أن ج��ذب متخصصني فنيني 

وهاكرز إىل الرتب العس��كرية الهرمية أمر آخر، وإيجاد 

م��ن يقودهم أم��ر صعب، ورغ��م انك��امش وتقليص 

امليزانيات العسكرية الغربية يف السنوات األخرية تحت 

وط��أة األزمات املالية املتوالية التي تعانيها االقتصادات 

الك��ربى، إال أن معدالت متويل األمن الس��ايربي ترتفع 

بص��ورة هائلة، ومنذ نحو عامني تقريب��اً، أعلن الجيش 

األمرييك عن تش��غيل أول "لواء س��ايربي"، فيام أعلنت 

البحري��ة والق��وات الجوية األمريكية عن "األس��اطيل" 

و"األجنحة" السايربية الخاصة بهام.

مهمة هذه الفرق األمريكية الس��ايربية املقاتلة � إن 

صح التعبري � ال تقترص عىل حامية األنظمة والش��بكات 

العس��كرية األمريكية الرئيسية فحسب، بل تعمل أيضاً 

عىل تطوير قدرات هجومية يأمل القادة األمريكيون أن 

متنحهم تفوقاً يف أي رصاع س��ايربي مستقبيل، وتشتمل 

هذه القدرات عىل تطوي��ر قدرات عىل قرصنة وتدمري 

أنظمة صناعية وعسكرية مثل أنظمة التحكم يف املرور 

وشبكات الكهرباء، ويف هذا اإلطار اعترب الجرنال مايكل 

هايدن املدير األس��بق لوكالة االس��تخبارات األمريكية 

خالل مش��اركته يف مؤمتر أمني عق��د يف ميونخ بأملانيا، 

أن فك��ر املؤسس��ة العس��كرية األمريكية ه��و "الذي 

يق��ود" فك��ر املجتمع األمري��يك فيام يتعل��ق بتطوير 

األمور الخاصة بشبكات الحاسب اآليل، كام أن الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة ليس��ت ه��ي االس��تثناء يف ذلك، 

فالدول األوروبية، وأمريكا الالتينية، والدول اآلس��يوية 

والرشق أوسطية، وغريها من الدول تنتهج املسار ذاته، 

واملؤسسات العسكرية التي مل تفكر يف اإلنرتنت إال منذ 

سنوات قليلة، تشيد اآلن مراكز تدريب جديدة يف هذا 

املجال، وتدرب مئات بل آالف من الجنود عىل ذلك، ويف 

هذا اإلطار ميكن اإلش��ارة إىل أن كل من روسيا والصني 

تولي��ان أهمية أكرب للحروب الس��ايربية التي تأمالن أن 

يحققا فيها تفوقاً، أو عىل األقل معادلة التطور األمرييك 

يف هذا القط��اع، من أجل مقاومة الهيمنة العس��كرية 

للواليات للمتحدة األمريكية يف مجال التسلح التقليدي 

وتجاوز الفجوة ب��ني الجانبني، ومع ذلك يخىش البعض 

م��ن أن الكثري من تلك االس��تثامرات قد تذهب أدراج 

الرياح، إذ يرى رال��ف النجرن، وهو خبري أملاين يف األمن 

الس��ايربي أن هناك مؤسس��ات عسكرية كربى تسلك - 

بس��بب رؤيتها املحدودة وفهمها الضعيف عن ماهية 

الحرب الس��ايربية - نهجاً تقليدياً وتسعى لتدريب أكرب 
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عدد من األفراد عىل مهارات القرصنة اإللكرتونية، ورمبا 

يك��ون الهدف هو "إظهار قوة س��ايربية افرتاضية تبنى 

ع��ىل مجرد العدد"، ولكن التطور الحاصل يف تكنولوجيا 

املعلوم��ات قد ينهي ه��ذه التص��ورات بحيث يفاجئ 

الجمي��ع بأن املس��ألة تج��اوزت القرصن��ة اإللكرتونية 

والح��روب الس��ايربية التقليدي��ة الت��ي تت��م اآلن عرب 

فريوسات متقدمة تخرتق شبكات عمالقة يف دول أخرى، 

أو رشكات عابرة للقارات.

ولك��ن هناك خ��رباء يجادلون بأن الح��ل يف مواجهة 

الطفرات النوعية املتوالية يف هذا املجال لن تتحقق عرب 

إس��رتاتيجية االنتظار، فال مناص م��ن مواكبة ما يحدث 

بغ��ض النظر عن حجم اإلنفاق والجهود والخطط، ومن 

دون التفك��ري كث��رياً يف أن ما ه��و آت قد يقيض عىل ما 

هو قائم.

ويرى فريق ثالث من الخرباء أن العامل الرئييس لشن 

عمليات سايربية ناجحة، مثل هجوم "ستاكسنت" الذي 

استهدف الربنامج النووي اإليراين مؤخراً، يكمن يف النوع 

ال يف عدد وك��م املتخصصني الفنيني، وأن األمر ال يتعلق 

بإنفاق مبال��غ طائلة ووجود عدد كبري من املتخصصني، 

بل يف عدد صغري لكن مستمر من ذوي الخيال واإلرادة 

وكذل��ك التفوق التكنولوجي، إىل ذلك يش��ري القادة إىل 

أنهم يحاولون تغيري القواعد والقيود املتعلقة باستقطاب 

هؤالء املتخصصني، ورغم أن الق��وات الجوية والبحرية 

األمريكية سهلت كثرياً من تلك املتطلبات إال أن الجيش 

األمري��يك ال يزال يُلزم "املقاتلني الس��ايربيني" بالخضوع 

للتدريبات األساسية الدورية، ويؤكد مسؤولون أوربيون 

أنهم يواجهون صعوبة يف إيجاد مجندين مناس��بني نظراً 

للمنافسة الرشسة من القطاع الخاص، السيام من جانب 

رشكتي "جوجل" و"مايكروسوفت".

من ناحية أخرى، يش��دد بعض الخ��رباء عىل رضورة 

أن تركز املؤسس��ات العسكرية بشكل عام، وكبار القادة 

بش��كل خاص، عىل تعل��م دم��ج األدوات والتهديدات 

الجديدة يف فهمهم األوسع للرصاع والتدريبات الخاصة 

بذلك، ويف كلية الح��رب البحرية األمريكية، يتم إضافة 

البُعد الس��ايربي للتدريبات واملناورات العسكرية التي 

يجريه��ا الضب��اط ذوي الرت��ب املتوس��طة، إذ تنطوي 

املن��اورات عىل تعطيل األنظمة الحوس��بية، وش��بكات 

اإلمداد، وإفس��اد املعلومات أو مسحها، ويخلص خرباء 

إىل أن فهم الحرب السايربية يف الدوائر العسكرية يشبه 

تقريباً فهم أهمية القوة الجوية يف فرتة الثالثينيات من 

القرن املايض، ولكن ال مناص عن مس��ايرة الواقع كونه 

أمراً ال غني عنه يف أي رصاع مستقبيل، إذ يعتقد الخرباء 

بشكل متزايد أن حروب االنرتنت أو الحروب السايربية 

سترتكز يف السنوات القادمة عىل محاولة حامية أو نرش 

معلومات حساسة، وكذلك التخطيط لهجامت إلكرتونية 

عىل البنى التحتية الوطنية الحيوية للدول.

وم��ن املع��روف أن ح��روب املعلوم��ات والحروب 

النفس��ية ليست ش��يئاً جديداً حيث يستخدم الخصوم 

أي وس��يلة متاح��ة للس��يطرة ع��ىل املعلوم��ات ونرش 

املعلوم��ات املضلل��ة منذ قرون، لكن ع��رص املعلومات 

يتيح إمكانيات جديدة كثرية، ويعتقد عىل نطاق واس��ع 

أن ن��رش ويكيليكس لوقائع فس��اد وقمع يف تونس كان 

عامالً ساهم يف إش��عال املظاهرات هناك قبل نحو عام 

مام أجج االحتجاجات التي ساهمت يف بدء موجة تغيري 

واس��عة يف أنظمة الحكم يف الرشق األوس��ط،  ويش��ري 

البع��ض يف دوائر املخابرات الغربية منذ فرتة طويلة إىل 

أن الن��رش املنظم لتفاصيل محرجة عن املوارد املالية أو 

غريها من جوانب حياة زعامء مستبدين من املمكن أن 

يكون س��الحاً ضد خصوم محتملني مثل روسيا والصني، 

ويف وقت سابق تم الكشف عن قيام من يشتبه يف أنهم 

متس��للون صينيون بإنشاء حساب باس��م القائد األعىل 

لحلف شامل األطليس األمريال جيمس ستافريديس عىل 

موقع فيس��بوك عىل أمل � فيام يب��دو � أن يقوم رفاقه 

باالتص��ال به وتب��ادل معلومات رسية معه، وكش��فت 

عملي��ة اخ��رتاق الربي��د االلك��رتوين لس��رتاتفور - التي 

اس��تولت خاللها مجموعة انونيامس عىل نحو خمس��ة 

مالي��ني رس��الة الكرتونية فض��الً عن تفاصي��ل بطاقات 

ائتامن وأس��امء مس��تخدمني وكلامت مرور - أنه حتى 

الرشكات التي تركز بش��كل معلن ع��ىل األمن ميكن أن 

تكون معرضة لالخرتاق.

وقد تفاوتت النس��ب والتقديرات حول تأثّر الربنامج 

النووي اإليراين بالهجامت الس��ايربية، لكن املسؤولني يف 

اإلدارة األمريكي��ة يعتقدون أنهم نجحوا بتأخري الربنامج 

بني 18 ش��هراً وسنتني، لكن باملقابل هناك بعض الخرباء 

يش��ككون يف ذلك ويقولون أن الربنامج النووي اإليراين 

مل يتأذ كثرياً، وإيران مستمرة بتطويره بالوترية نفسها.
وتش��ري تقارير إعالمي��ة غربية أن عملي��ة »األلعاب 

األوملبي��ة« التي اس��تهدفت ش��ن حروب س��ايربية ضد 

يجمع اخلرباء على 
أن النفوذ العاملي 

مل يعد مرتبطًا 
بالهيمنة العسكرية 
واالقتصادية بل بات 
يرتبط ارتباطًا وثيقًا 

بامتالك املعرفة 
واملعلومات
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إي��ران منها الفريوس ستاكس��نت، ال تش��به االخرتاقات 

الت��ي قامت بها االس��تخبارات األمريكي��ة لبعض أجهزة 

الكمبيوت��ر الخاصة بقادة تنظيم »القاع��دة« مثالً، كام 

أنه��ا تختلف ع��ام قامت به الحكوم��ة األمريكية خالل 

الهجوم األطليس األخري ع��ىل ليبيا حيث عطلت الربامج 

املس��ؤولة عن الطريان الدفاعي الليبي، وذكرت صحيفة 

التاميز أن »األلعاب األوملبية« هو هجوم »مّكن الواليات 

املتحدة م��ن تحقيق ما مل يكن ليتحقق س��وى بقصف 

إيران مبارشة أو بإرسال عمالء لزرع املتفجرات يف البلد«.

ويقول الباح��ث يف »الجرمية املعلوماتية« الفنلندي، 

ميك��و هيبونيم، أن »الهج��امت املعلوماتية هي ناجعة 

وزهي��دة الثمن وميكن نف��ي القيام بها، له��ذا تفضلها 

الدول«، الباح��ث يخلص إىل أن »الجاسوس��ية العاملية 

باتت رقمي��ة، وأن حرباً معلوماتي��ة أطلقت وال نعرف 

إىل أي��ن س��تأخذنا«، وب��رزت بع��ض اآلراء التي أيدت 

»الهجامت املعلوماتي��ة« عىل قاعدة »أن منافعها كبرية 

جداً مقارنة باملخاطر الواردة يف كل األحوال«، املؤيدون 

رأوا يف »الح��رب املعلوماتية« حرب��اً »بديلة« من دون 

مشاهد تعذيب وقتل ودمار، فيام رأى البعض اآلخر أنه 

»ال يجب عىل الوالي��ات املتحدة أن تعتمد عىل الحرب 

املعلوماتي��ة كس��الح هجومي، مبا أنها غ��ري قادرة عىل 

الدفاع عن نفس��ها ضد السالح ذاته«، وهي التي ترتبط 

كل أسواقها املالية وأنظمتها الدفاعية بأجهزة رقمية.

إحصاءات الفتة
منذ فرتة أش��ار ناطق باس��م وزارة الدفاع الصينية، إىل 

أن الص��ني تعد إحدى ضحايا القرصنة اإللكرتونية، وقال 

إن موقع وزارة الدف��اع الصينية وموقع الجيش الصيني 

قد تعرضا إىل أكرث من 80 ألف هجوم إلكرتوين ش��هرياً 

م��ن خارج الصني خالل الفرتة ما ب��ني يناير ومارس من 

عام 2012. وأثناء مؤمت��ر صحفي، طرح أحد الصحفيني 

س��ؤاالً ع��ن رأي الجان��ب الصيني يف االنتق��ادات التي 

توجهه��ا وس��ائل اإلع��الم األجنبي��ة للجي��ش الصيني 

بدعمه مجموعات قراصن��ة إلكرتونيني للقيام بهجامت 

إلكرتونية ع��ىل رشكات التكنولوجي��ا العالية ومصنعي 

الس��الح واملواقع اإللكرتونية واألجه��زة املالية، والعديد 

م��ن املجاالت واملنش��آت غري العس��كرية لبعض الدول 

األجنبي��ة، وتوقعت بأن يكون بإم��كان الجيش الصيني 

التحك��م يف تكنولوجيا قطع ش��بكات االتصال للجيوش 

األجنبية وتعطي��ل عمل األقامر الصناعي��ة وغريها من 

الق��درات الهجومي��ة عرب ش��بكة اإلنرتن��ت بحلول عام 

2020، ورداً ع��ىل هذا الس��ؤال قال الناطق العس��كري 

الصين��ي، أن الهجامت اإللكرتونية تتمي��ز بكونها عابرة 

للح��دود ومجهول��ة املص��در، وأن إص��دار الحكم عىل 

مصدر الهج��امت دون إجراء تحقيق��ات كاملة و دون 

اإلمساك بقرائن دالة، يعد أمراً غري مهني وغري مسؤول.

كام أن القانون الصيني مينع كل املامرس��ات التي من 

ش��أنها أن تخرب أمن اإلنرتنت، ويفرض عقوبات صارمة 

عىل املجرمني، إن الصني نفس��ها تع��د ضحية لهجامت 

القراصن��ة، وهناك كم هائل م��ن الحقائق التي تربهن 

عىل أن شبكة املعلومات الصينية تعد ضحية ملثل هذه 

املامرسات، ووفقاً إلحصائيات، فإن الصني شهدت خالل 

ع��ام 2011 س��يطرة 47 ألف عنوان من خ��ارج الصني 

عىل 8.9 مليون حاس��وب داخل الصني، ووفقاً ملا تظهره 

عناوي��ن IP، فإن موقع وزارة الدف��اع الوطني الصينية 

وموق��ع الجيش الصيني قد تعرضا إىل أكرث من 80 ألف 

هجوم إلكرتوين ش��هرياً خالل الفرتة ما بني يناير ومارس 

من عام 2012.

تصاعــد الهجــامت اإللكرتونية ضــد البنى 
التحتية األمريكية 

ذك��رت صحيفة نيوي��ورك تاميز يف تقرير له��ا نقالً عن 

مس��ؤول الدف��اع األمرييك ض��د الهج��امت اإللكرتونية 

يف الجي��ش األمري��يك أن الهجامت ضد البني��ة التحتية 

األمريكية الت��ي تش��نها العصابات اإلجرامي��ة والدول 

املعادي��ة قد تزايدت بنس��بة 17 ضعفاً خالل الفرتة بني 

عام��ي 2011-2009، وينظ��ر إىل التقيي��م الذي قدمه 

الج��رنال كيث ألكس��ندر رئي��س وكالة األم��ن القومي 

والوكال��ة الت��ي أُنش��أت حديث��اً للتص��دي للهجامت 

اإللكرتونية باعتباره أول اعرتاف رسمي بوترية الهجامت 

التي تعرضت لها ش��بكات الكهرباء واملياه والحاس��ب 

اآليل والهوات��ف الخلوي��ة وغريه��ا من عن��ارص البنية 

التحتي��ة األمريكية، وتعد هذه الهجامت أش��د خطورة 

من عمليات التجسس عىل الحاسبات اآللية أو الجرائم 

املالي��ة، ومل يذك��ر الجرنال ألكس��ندر ع��دد الهجامت 

الت��ي وقعت يف تل��ك الفرتة، ولكنه قال إن��ه يعتقد أن 

تزايد الهج��امت ال يتعلق بتطوير الف��ريوس اإللكرتوين 

املعروف باس��م "ستاكس��نت"، والذي كان يس��تهدف 

منش��أة تخصيب اليورانيوم اإليراني��ة يف ناتانز، وعندما 

أصب��ح هذا الفريوس معلناً دون قصد أعرب العديد من 

املس��ؤولني األمريكيني والخرباء األجانب عن قلقهم من 

احتامل أن يتم عكسه واستخدامه ضد أهداف أمريكية، 

ولك��ن الجرنال ألكس��ندر أكد أن��ه ال ي��رى دليالً عىل 

حدوث ذلك، ويش��ري التقرير إىل أن الجرنال ألكس��ندر، 

متت إضافة 
البعد السايبريي 

للتدريبات واملناورات 
العسكرية يف كلية 

احلرب البحرية 
األمريكية
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بوصفه رئيساً لوكالة األمن القومي، كان العباً أساسياً يف 

برنامج أمرييك رسي يدعى "األلعاب األوملبية" استهدف 

الربنام��ج الن��ووي اإليراين، وق��ال ألكس��ندر إن ما يثري 

القل��ق حول تزايد الهج��امت اإللكرتونية الخارجية ضد 

الواليات املتحدة هو أنها تس��تهدف ع��دداً متزايداً من 

عنارص "البنية التحتي��ة الحيوية"، وأن الواليات املتحدة 

ال تزال غري مس��تعدة لدرء أي هجوم كبري، كام أشار إىل 

أن اإلدارة األمريكية ال تزال تعمل عىل القواعد الخاصة 

بال��رد عىل الهجامت اإللكرتونية، فهناك حاجة إىل بعض 

الدفاعات األوتوماتيكية، باإلضافة إىل مش��اركة الرئيس 

يف أية قرارات بش��أن الرد عىل نحو واسع النطاق، وقال 

املكتب القومي ملكافحة التجسس وهو ذراع للمخابرات 

األمريكية يف تقرير للكونجرس يف أكتوبر 2011 أن الصني 

وروسيا كانتا يف طليعة الرسقة االلكرتونية ألرسار التجارة 

والتكنولوجي��ا األمريكية لتعزيز ثرواتهام عىل حس��اب 

الواليات املتحدة، ومل يتهم التقرير غري الرسي روسيا أو 

الصني، ومل يوجه اللوم ألي بلد آخر باالس��م الس��تهداف 

البنية التحتية األمريكية مثل ش��بكات الكهرباء ومراكز 

النقل وشبكات االتصاالت.

إيــران والتخطيــط لهجــوم إلكــرتوين عىل 
الواليات املتحدة 

تس��عى إي��ران إىل اكتس��اب املهارة التقني��ة الرضورية 

لش��ن هجوم عىل الواليات املتح��دة وحلفائها يف مجال 

اإلنرتن��ت، وذلك وف��ق ما أعلن خرباء أم��ام الكونغرس 

األمري��يك يف واش��نطن منتص��ف العام امل��ايض، حيث 

أعلن ايالن برمان نائب رئيس مركز الدراسات "املجلس 

األمرييك للسياس��ة الخارجية" أم��ام لجنة فرعية لألمن 

الداخ��يل يف مجل��س الن��واب "خالل الس��نوات الثالث 

األخرية، اس��تثمر النظام اإليراين بش��كل كبري يف قدراته 

الهجومي��ة والدفاعي��ة يف مجال املعلوماتي��ة"، وأضاف 

قائالً: "إن املسؤولني )اإليرانيني( يعتربون حرب اإلنرتنت 

أك��رث فأكرث وس��يلة عمل قوية ضد الوالي��ات املتحدة"، 

وقد أي��د الرئيس الجمهوري لهذه اللجنة باتريك ميهان 

هذا الكالم، وأضاف حول ه��ذا املوضوع "بينام يواصل 

الربنامج النووي اإليراين غري القانوين تأجيج التوترات بني 

طهران والغرب، صدمت لنش��وء نوع آخر من االعتداء 

اآليت م��ن اإليرانيني: وهو  إمكانية أن يتمكنوا من ش��ن 

هج��وم معلومايت ض��د األرايض األمريكية"، وبحس��ب 

ميه��ان فإن معلومات تفيد أن طهران اس��تثمرت مليار 

دوالر لزي��ادة قدراتها يف مجال الهج��امت املعلوماتية، 

وأوض��ح خرباء أن الجمهورية اإليرانية قد تراودها فكرة 

توجي��ه رضب��ات ضد الوالي��ات املتحدة ع��رب هجامت 

بواسطة اإلنرتنت رداً عىل الفريوس املعلومايت ستاكسنت 

الذي استهدف حواسيب الربنامج النووي اإليراين، والذي 

نس��بته طهران إىل الواليات املتحدة وإرسائيل، إذ يلعب 

النظام اإليراين ويس��تعد عىل جبهت��ي الربنامج النووي 

والهجامت املعلوماتية و"يعد جوابه"، بحسب برمان.

حقبة الحروب السايربية 
ذكرت صحيفة واش��نطن بوس��ت أنه يف أعقاب الحرب 

العاملي��ة الثاني��ة وص��ف الخب��ري االس��رتاتيجي برنارد 

ب��رودي القنبلة الذرية بالس��الح املطلق، وحذر يف عام 

1946 م��ن رسعة اندالع حرب نووية مدمرة تس��تطيع 

أن تغري مع��ادالت الرصاع العس��كري إىل األبد، وتحول 

التهدي��د مجدداً بعد حوايل عرشة أعوام عندما اُخرتعت 

الصواري��خ العاب��رة للق��ارات، وأصبح إيص��ال الرؤوس 

النووي��ة الصغرية إىل الهدف ع��رب املحيطات يف أقل من 

س��اعة ممكناً، وتشري الصحيفة إىل أن العامل يشهد حاليًا 

بزوغ فجر جديد من التغيري الرسيع يف مجال األس��لحة 

والتكنولوجي��ا، وظهور ح��روب اإلنرتن��ت، أو الحروب 

الس��ايربية، إذ نجحت الثورة الرقمي��ة يف تغيري حقائق 

التجارة العاملي��ة واالتصاالت بل والثقافة، ولكنها وفرت 

أيضاً وس��يلة جديدة للتدمري تتمث��ل يف الهجامت عىل 

الش��بكات الحاس��وبية والبني��ة التحتي��ة الحيوية التي 

تقع يف جوهر املجتم��ع الحديث، وتوضح الصحيفة أن 

س��ت دول من بينها الواليات املتحدة والصني وروس��يا 

قد طورت بالفعل قدرات إلكرتونية للهجوم العسكري، 

ورمبا توجد 30 دولة أخرى تس��عى لتحقيق ذلك، ومن 

ثم فإن سباق التس��لح اإللكرتوين قطع شوطاً كبرياً عىل 

الرغ��م من أنه كثرياً ما يلق��ى اهتامماً أقل من عمليات 

الرسقات اإللكرتونية والتجس��س والقرصنة االلكرتونية 

املتزاي��دة، وتش��ري الصحيفة إىل األدلة الجديدة بش��أن 

تطور سباق التسلح التي وردت يف مقال نرشته صحيفة 

نيويورك تاميز حول دور الرئيس األمرييك باراك أوباما يف 

اإلرشاف عىل إنش��اء وتوجيه فريوس إلكرتوين يستهدف 

تدم��ري جهاز الط��رد املركزي النووي اإلي��راين لتخصيب 

اليوراني��وم وعرقل��ة برنامج إيران لصن��ع قنبلة نووية، 

كام كش��فت صحيفة "واشنطن بوست" أيضاً عن جهود 

بحثي��ة مكثفة وجديدة تبذل يف وزارة الدفاع األمريكية 

)البنتاج��ون( لتطوي��ر تكنولوجي��ا مخصص��ة لس��احة 

املعركة اإللكرتونية، وتقول الصحيفة إن نتائج أو مردود 

الهج��امت اإللكرتوني��ة لتعطيل أجهزة الط��رد املركزي 

املخصص��ة لتخصي��ب اليورانيوم يف املفاع��الت النووية 

جهود بحثية 
مكثفة وجديدة 

تبذل يف البنتاجون 
لتطوير تكنولوجيا 
خمصصة لساحة 

املعركة اإللكرتونية
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اإليراني��ة، والتي تعاون��ت فيها إرسائيل م��ع الواليات 

املتحدة، تعد أفضل بكثري من نتائج الهجوم العس��كري 

التقليدي الذي يهدد بنش��وب حرب واسعة النطاق يف 

منطقة جغرافية ذات حساس��ية بالغ��ة، ومع ذلك مثة 

مخاطر كب��رية ومجهولة لعرص الرصاع اإللكرتوين: حيث 

تكون س��احة املعركة غري متامثلة، ويف كثري من األحيان 

ل��ن يكون حجم وقوة الواليات املتحدة ميزة لها، فوفقاً 

ملقال صحيفة "نيويورك تاميز" ترسب الفريوس املستخدم 

يف الهجوم عىل إيران إىل العامل الرقمي وانترش يف جميع 

أنحاء العامل، مام كشف عن الشفرة املستخدمة من قبل 

الوالي��ات املتحدة يف مثل هذه الهج��امت، ومن ناحية 

أخرى يس��تطيع القراصن��ة اإللكرتوني��ون واإلرهابيون 

االلكرتوني��ني( ش��ن هج��امت  )القراصن��ة  والهاك��رز 

إلكرتوني��ة دون إمكانية التمييز بينهم، وغني عن الذكر 

أن الحروب الس��ايربية من هذا النوع، سواء كانت ضد 

محطة للطاقة النووية أو س��وق ل��ألوراق املالية، فإنها 

تهدد بنرش الفوىض واالضطراب، وتكبد الخسائر املالية 

واالقتصادي��ة الباهظ��ة، ولعل ه��ذه املخاطر تفرس ما 

يرتدد يف تقارير صحفية بشأن رضورة أن تطور الواليات 

املتح��دة دفاع��ات إلكرتونية قوية لوق��ف أو الحد من 

الهجامت اإللكرتونية املس��تمرة التي كانت تتعرض لها 

طيلة السنوات املاضية.

برنامج كمبيوتري للتعامل مع حرب العصابات
ظل قادة جيوش العامل املتقدمة عىل مدار العقد املايض 

يعتم��دون عىل توقع��ات دقيقة بش��أن نتائج الحروب 

التقليدي��ة، وق��د ط��ور معه��د Dupuy يف واش��نطن 

برنامج��اً يُدع��ى "من��وذج التحديد الرقم��ي التكتييك" 

ميكن تغذيت��ه باملعلومات الالزمة حول ظروف األحوال 

الجوية وطبيعة األرض وعدد الجنود والتسليح واملواقع 

والتدريب ومس��توى الروح املعنوية، األمر الذي يساعد 

الق��ادة يف معرفة اس��م الرابح األوفر حظوظاً لكس��ب 

الحرب، ومتى ميكن حس��م املعركة، بل وحجم الخسائر 

البرشية أيضاً.

هذا مع الحرب النظامي��ة املفتوحة، ولكن ماذا عن 

حرب العصابات؟ تقول مجلة "اإليكونوميست" يف تقرير 

نرشت��ه خالل ش��هر أبريل املايض إن توقع س��ري ونتائج 

حرب العصاب��ات أصعب كثرياً من توقع نتائج الحروب 

التقليدي��ة، واألصعب ف��وق هذا وذاك ه��و التنبؤ مبا 

ميكن أن تس��فر عنه حركات العصيان املدين، األمر الذي 

يضع القادة العس��كريني يف مأزق حقيقي عىل أس��اس 

أن العصيان املدين أصبح الش��كل األكرث ش��يوعاً، كام أن 

برامج الكمبيوتر تواجه صعوبة شديدة يف التنبؤ بنتائج 

تل��ك الحركات مبا لها من أبع��اد اجتامعية يصعب عىل 

"اآللة" رصدها واس��تباق نتائجها، فرصد وتحليل درجة 

سخونة حركة عصيان ما عىل مواقع التواصل االجتامعي 

مثل الفيس��بوك والتوي��رت أو حتى املكامل��ات الهاتفية 

مهمت��ان أصعب من مهمة تحليل املعلومات الفيزيائية 

اخملاوف من 
الهجمات السايربية 

والتجسس 
االلكرتوين 

واملعلوماتي مل 
يقتصر على البنى 

التحتية احليوية بل 
طال الشخصيات 
املهمة يف الدول

املتعلقة مبضامري رمي الدبابات، أو مخزون الجيش من 

الذخ��رية والوقود، فهي مهمة صعب��ة بالتأكيد، ولكنها 

ليس��ت مس��تحيلة، حيث تعكف عقول ف��ذة داخل 

غرف األلع��اب الحربية ومراكز البح��وث لدى الدول 

الغنية املتقدمة عس��كرياً عىل كيفي��ة تصميم برنامج 

ق��ادر عىل رصد حركات التمرد والحروب غري النظامية 

واس��تباق نتائجه��ا، خطوات النجاح ق��د تكون بطيئة 

ولكنها مطردة، وهو ما ميكن أن يساعد رجال السياسة 

والحرب عىل فهم طبيعة التمرد بصورة أفضل. 

ومن أبرز املشاريع املعروفة برنامج SCARE الذي 

طوره فريق من الباحثني تابع للكلية الحربية األمريكية 

يف ويست بوينت بقيادة الرائد باولو شاكريان الباحث 

املتخصص يف علوم الحاس��ب اآليل، ويركز الربنامج عىل 

املواجه��ة التي ميكن أن تحدث بني عصابات مس��لحة 

غ��ري نظامية من ناحية، وق��وات نظامية تابعة لجيش 

مس��لح تسليحاً جيداً، عىل غرار املوقف الذي تعرضت 

له الوالي��ات املتحدة يف فيتنام والعراق وأفغانس��تان، 

وقام ش��اكريان وفريقه بتحليل النظام الس��لويك لدى 

العصابات املس��لحة يف كل من العراق وأفغانس��تان، 

ويعتق��د أعض��اء الفريق أنه��م نجح��وا يف فهم هذا 

السلوك مبا يكفي لوضع مناذج ميكن االعتامد عليها.

أهم م��ا توصل إلي��ه الفريق هو الصبغ��ة املحلية 

التي يتس��م بها ال��رصاع يف هاتني الدولت��ني، فالقنابل 

التي تس��تهدف قوات االحتالل ع��ادة ما يتم زرعها يف 

األماكن التي صنعت فيها، أو بالقرب من العش��رية أو 

الطائفة الدينية الت��ي ينتمي إليها زارع القنبلة، وهذا 

أم��ر طبيع��ي ألن العش��رية أو الطائف��ة الدينية هي 

أق��وى حليف ميكن الوثوق به يف ح��روب تتعدد فيها 

الرؤى واأله��داف بتعدد جامعات العصابات املختلفة 

الت��ي رمبا توحدت والتفت حول هدف مش��رتك واحد، 

وه��و ط��رد ق��وات االحتالل، وق��ام الفريق بحس��اب 

إحداثي��ات املواق��ع الت��ي تعرضت لتفجريات س��ابقة 

وحساب املعلومات الطبوغرافية )التضاريس( وخرائط 

الش��وارع ودراسة املعلومات الخاصة بالسامت العرقية 

واللغوي��ة )أي خريطة األرض البرشية(، ومن ثم تطوير 

برنام��ج SCARE الذي أصبح ق��ادراً عىل التنبؤ مبواقع 

التفجريات املحتملة بش��كل قد ال يكون دقيقاً بنس��بة 

مائة يف املائة ولكنه مفيد.

بدايات الحروب السايربية
نقلت مذكرة دبلوماس��ية أمريكية رسية تعود إىل شهر 

يناي��ر 2010 نرشها موقع ويكيليكس عن مس��ؤول يف 

الحكومة األملانية قول��ه إن برنامجاً "للتخريب الرسي" 

ض��د إيران، يش��مل التفج��ريات وقرصنة الحواس��يب 

والح��وادث املدبرة، "س��يكون أكرث فعالي��ة من رضبة 

عسكرية ميكن أن تكون آثارها مدمرة عىل املنطقة"، ومل 

تذكر املذكرة أية تفاصيل، وعىل الرغم من أن املس��ألة 

ن��ادراً م��ا تُناقش علن��اً يف واقع األم��ر، إال أن الواليات 

املتحدة قد تكون الدولة الرائدة يف العامل يف الفن الرسي 

للتخريب الصناعي للتكنولوجيا الفائقة، وبحسب تاريخ 

رس��مي لوكالة املخابرات املركزية األمريكية، فقد كانت 

إدارة الرئيس األمرييك األسبق رونالد ريغان عىل اقتناع 

بأن االتحاد الس��وفيتي السابق كان مشاركاً يف الرسقات 

الكبرية لألرسار التكنولوجية الغربية، فقد رتب لش��حن 

رقائق الكمبيوتر املتالعب بها، والتوربينات واملخططات 

األولية إىل االتحاد الس��وفيتي حيث تم تخريب اإلنتاج 

يف بع��ض املصانع الكياموية ومصنع للجرارات، وعندما 

حصلت املخابرات الس��وفيتية KGB عىل خطط ملكوك 

الفض��اء التابع لوكالة "ناس��ا" أكدت وكال��ة املخابرات 

املركزية األمريكية أن املخططات كانت لتصميم متخىل 

عن��ه. وكت��ب Thomas C. Reed العضو الس��ابق يف 

مجل��س األمن القومي يف إدارة ريغان، يف كتابه الصادر 

ع��ام 2004، أنه خالل الح��رب الب��اردة تالعبت وكالة 

املخاب��رات املركزية األمريكية بش��فرة الكمبيوتر التي 

كانت ج��زءاً من املكون��ات الكندية املتعلقة بش��بكة 

جدي��دة ألنابيب الغاز عابرة لس��يبرييا، ويف عام 1982 

تس��بب ارتفاع يف الضغط يف حدوث انفجار بقوة ثالثة 

ميغا طن يف غابات س��يبرييا لدرجة أنه متت رؤيته من 

الفضاء، ويتفق املس��ؤولون والخرباء الس��ابقون بصفة 

عامة عىل أن فريوس ستاكس��نت كان محاولة لتخريب 

أجه��زة الطرد املركزي الخاص��ة بتخصيب اليورانيوم يف 

إيران، التي ميكن استخدامها إلنتاج وقود للمفاعالت أو 

مواد من الدرجة املستخدمة يف األسلحة لصناعة قنابل 

ذرية، ويقدر خرباء غربيون أن الربنامج دمر ألف جهاز 

ط��رد مركزي يف محطة نتانز اإليراني��ة يف العام املايض، 

وقال بعض املس��ؤولني األمريكيني السابقني إن الوحدة 

اإلرسائيلي��ة 8200 وهي وحدة املخاب��رات اإللكرتونية 
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التابعة للجيش اإلرسائييل، رمبا كانت يف طليعة مطوري 

ستاكسنت، مبساعدة الواليات املتحدة ورمبا دول أخرى، 

وق��ال آخرون إنه��م يش��تبهون بأن الوالي��ات املتحدة 

كان��ت هي املط��ور الرئييس ملا وصف بأنه أول س��الح 

 Ralph ع��ىل اإلنرتنت يف الع��امل للدمار الش��امل، وقال

Langner خب��ري ستاكس��نت األملاين يف كلم��ة إن مثل 

تل��ك الربامج املتقدم��ة تم تطويرها من قبل ما س��امه 

ق��وة عظمى يف مجال اإلنرتنت، وقال النجرن "هناك قوة 

وحيدة وهي الواليات املتحدة"، وقال Art Keller وهو 

ضابط متقاعد بوكالة املخابرات املركزية األمريكية عمل 

بالرشق األوس��ط وجنوب آسيا إن آلية التدمري الذايت يف 

ستاكس��نت، وتركيزها املجتهد عىل هدف واحد ومالمح 

األمان األخرى كلها تشري إىل أن الربنامج متت دراسته من 

قبل محاميي الحكوم��ة األمريكية الحريصني عىل الحد 

من األرضار الجانبية، وقال "كل هذه هي بصامت عمل 

رسي أمرييك".

وأوض��ح لوران هيس��لو مدي��ر تقني��ات األمن لدى 

رشكة س��يامنتيك املتخصصة يف الحامي��ة املعلوماتية أن 

الفريوس "ستاكس��نت" الذي رضب إي��ران هو "برنامج 

خبيث" يتس��م مبس��توى تعقيد "غري مسبوق" يشري إىل 

أنه ليس "م��ن فعل قرصان صغري"، وم��ن املعروف أن 

الغالبية الكربى من "الربامج الخبيثة" تهدف إىل س��لب 

أموال، حس��ابات مرصفية، هويات. لكننا هنا أمام يشء 

مختل��ف متاماً إذ أن الهدف األخري، ولو أنه ليس واضحاً 

متاماً، يقيض عىل ما يبدو برضب عدد من األنظمة اآللية 

للتحكم الصناعي، ومعظم هذه األنظمة يديرها برنامج 

معلومايت أنتجته رشكة سيمنز، والهدف يف نهاية املطاف 

هو اس��تخدام هذه الوس��يلة كأداة للتسلل إىل األنظمة 

اآللية الت��ي تتحكم يف كل ما يتعلق باملياه والطاقة من 

محط��ات وخطوط أنابي��ب. ملاذا؟ يبقى هذا الس��ؤال 

غامض��اً ألن أنظمة القي��ادة اآللية ميكن أن تتحكم عىل 

س��بيل املثال يف أنظمة تربي��د )يف املحطات النووية( أو 

يف أنظمة لضبط الضغط، ويش��ري الخرباء إىل أن الغالبية 

الكربى من اإلصابات الرامية إىل إلحاق الرضر باألنظمة 

اآللية للتحكم الصناعي، أي ما يوازي 60 % منها، كانت 

يف إيران، مقابل نحو 20 % يف اندونيسيا و8 % يف الهند، 

م��ن الواضح أن اإلصابات أكرث انتش��اراً يف إيران منها يف 

بل��دان أخرى، ولكن من الصع��ب معرفة التأثري الفعيل 

ألن "التل��وث اإللكرتوين" يحصل يف بلدان لن تفصح عن 

معلومات، وقال محلل��ون أن قدرة إيران محدودة عىل 

الرد باملثل عىل هجوم ع��ن طريق اإلنرتنت ضد أجهزة 

الكمبيوتر يف محطة بوشهر النووية، ولكن البعض يقلقه 

أن تسعى للرد بوسيلة أخرى.

كيف ترد أمريكا عىل حروب االنرتنت؟
يف ش��هر يونيو 2012، قال وزير الدفاع األمرييك روبرت 

جيت��س أن أنظم��ة الدف��اع األمريكية تتعرض بش��كل 

مس��تمر للهجوم فيام يطلق عليه ح��رب اإلنرتنت، وأن 

وزارة الدف��اع األمريكية البنتاج��ون تعمل عىل التعرف 

ع��ىل القراصن��ة الذين س��رتد عليهم بهج��وم مامثل أو 

بعمل عس��كري تقليدي، وكان جيتس يتحدث يف حوار 

شانجري-ال بس��نغافورة بعد أيام من إعالن جوجل عن 

عرقلته��ا محاولة لرسقة كلامت املرور الرسية ملئات من 

حسابات مستخدمي الربيد اإللكرتوين الخاص بها، ومن 

بينهم مس��ؤولون كبار يف الحكومة األمريكية وناشطون 

صينيون وصحفيون، وكانت تلك املحاولة أحدث حلقات 

الهجامت اإللكرتونية التي استهدفت أيضاً رشكة لوكهيد 

مارتن املصنعة للسالح ورشكة سوين، وقالت جوجل أنه 

يبدو أن منش��أ الهج��وم األخري يف الص��ني، لكن الرشكة 

والحكوم��ة األمريكي��ة مل تق��وال أن الحكوم��ة الصينية 

ضالع��ة يف الهج��وم، غ��ري أن وزارة الخارجية األمريكية 

طلبت من الس��لطات يف بك��ني التحقيق يف األمر، وقال 

جيتس "نح��ن نتعامل مع التهديد عىل اإلنرتنت بجدية 

ش��ديدة، ونتوقعه من عدة مصادر ليس فقط من دولة 

واحدة أو أخرى"، وقال "إحدى مش��اكل الهجامت عىل 

اإلنرتن��ت ه��و أن الوص��ول إىل مصدرها ميثل مش��كلة 

صعب��ة أحياناً، من الصعب أو رمبا يس��تغرق األمر وقتاً 

طويالً ملعرفة مصدر الهجوم".

وأضاف جيتس أن البنتاجون يتعامل مع التهديدات 

عىل اإلنرتنت يف إطار املسؤوليات الدفاعية، وقال "ليس 

هناك ش��ك يف أن أنظمتن��ا الدفاعية تتع��رض للهجوم 

طول الوقت، م��ا الذي تعتربه الحكومة عم��الً عدائياً..

م��ا ال��ذي ميكن أن ميثل عم��الً من أع��امل الحرب من 

خ��الل االنرتنت، ويتطلب قدراً من الرد س��واء باملثل أو 

حركياً..ميكننا تفادي بعض التوترات الدولية الخطرية يف 

املس��تقبل إذا أمكننا وضع بع��ض القواعد عىل الطريق 

مبك��راً قدر اإلمكان يك يعرف الناس أي الهجامت يكون 

مقب��والً وأي األفعال ال تكون مقبول��ة وأي األفعال من 

املمكن حقاً أن تكون من أعامل الحرب".

مخاوف من التجسس اإللكرتوين الصيني
الالفت أن املخاوف من الهجامت الس��ايربية والتجس��س 

االلك��رتوين واملعلوم��ايت مل يقت��رص ع��ىل البن��ى التحتية 

الحيوي��ة، بل طال الش��خصيات املهمة يف ال��دول، وهذا 

معن��اه أن��ه ال أح��د يف مأمن م��ن االخ��رتاق اإللكرتوين 

ملعلوماته وبياناته الش��خصية، التي قد تكون هي نفسها 

بيان��ات تتعلق أو ترتبط باألم��ن القومي للدول، ويف هذا 

اإلط��ار قالت صحيفة ذي أس��رتاليان األس��رتالية، أن وزير 

الدفاع األس��رتايل س��تيفن س��ميث ترك جه��از الكمبيوتر 

الش��خيص املحمول )الالبتوب( وهاتفه املحمول يف هونج 

كونج لتفادي التجسس اإللكرتوين يف الصني حني كان ذاهباً 

يك يج��ري محادث��ات دفاعية يف بكني، وقال��ت الصحيفة، 

بأن س��ميث ومرافقيه تركوا أجه��زة الكمبيوتر وهواتفهم 

املحمولة قب��ل دخولهم الصني لتفادي تجس��س محتمل، 

وأضاف��ت الصحيف��ة أن ه��ذا اإلجراء االح��رتازي لتفادي 

التجس��س، وهو إجراء نادر الحدوث يف زي��ارات الوزراء 

األس��رتاليني إىل دول أخ��رى، قامت برتتيب��ه وزارة الدفاع 

األس��رتالية يف أعقاب مزاعم بان أجهزة كمبيوتر وهواتف 

محمولة جرى التنصت عليها أثناء زيارات وزارية س��ابقة 

إىل الص��ني، وامتنعت متحدثة باس��م مكتب س��ميث عن 

تصميم برامج ألعاب حربية للتعامل مع حرب العصابات
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التعقي��ب عىل التقري��ر أو ترتيبات مح��ددة للزيارة، ويف 

وقت س��ابق من ه��ذا العام منعت اس��رتاليا رشكة صينية 

لالتص��االت من تقديم عرض يف مناقصة للش��بكة الوطنية 

لخدم��ات اإلنرتنت الفائقة الرسعة )الربوباند( مش��رية إىل 

اعتبارات أمنية، وم��ن املعروف أن الصني هي أكرب رشيك 

تجاري ألس��رتاليا وأكرب متلق للصادرات األس��رتالية، ويبلغ 

حج��م التجارة الثنائية حوايل 105 مليارات دوالر أس��رتايل 

س��نوياً، ويف 2011-2010 بلغت قيمة صادرات اسرتاليا إىل 

الصني 65 مليار دوالر أسرتايل.

محطات هامة

ـ يف مايــو 2009 خصــص رئيــس الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة باراك أوبامــا - وللمــرة األوىل يف تاريخها - 
خطبــة كاملة عن األمن اإللكــرتوين لبالده، قال فيها إن 
الرخــاء االقتصادي للواليات املتحــدة يف القرن الحادي 

والعرشين بات مرتبطاً باألمن اإللكرتوين األمرييك.
ـ مع نهاية عام 2011 بادر الرئيس باراك أوباما بتشكيل 
قيــادة مركزية موحــدة للحرب اإللكرتونيــة إىل جانب 
القيادات العســكرية األخرى، بعد إعالنه أن األســلحة 
التي تســتخدم يف هــذه الحــرب هي أســلحة الدمار 

الشامل الحقيقية. 
ـ تقول مصــادر أوروبية إن الواليات املتحدة األمريكية 
ستنفق أكرث من 10 مليارات دوالر عىل األمن اإللكرتوين 
بحلول عــام 2015، وأن من املفــرتض أن يتكون فريق 
الحــرب اإللكرتونيــة األمريــيك مــن 10 آالف موظف، 
ووفقاً لرشكة "نورثروب كينت شــنايدر"، ســتصل قيمة 
سوق األسلحة اإللكرتونية واألمنية إىل مئة مليار دوالر. 
ـ يف ربيع عام 2010 تم إنشاء مؤسسة تابعة للبنتاغون 
األمرييك هــي القيادة اإللكرتونية، ويف عام 2011 أعلن 
أن وزارة الدفاع رشعت بالتحكم بالشبكات االجتامعية 

من أجل تحسني الصورة، وللتأثر عىل الدول األخرى. 
ـ قــال غريغ داي أحد املحللــني األمنيني التابعني للفرع 
األورويب مــن رشكة مــكايف ألمن املعلومــات أن هناك 
عىل األقل خمســة دول من املعروف أنها تسلح نفسها 
اســتعداداً لهذا النوع من الرصاعــات، هذه الدول هي 
بريطانيا وفرنسا وأملانيا والصني وكوريا الشاملية، مشراً 
إىل أن واشــنطن استخدمت أســاليب قرصنة إلكرتونية 

أثناء حربها يف العراق.
ـ قال ايان لوبان رئيس الهيئة املكلفة مبراقبة االتصاالت 
يف بريطانيــا أن النظــم الحكوميــة الربيطانية تتعرض 
لعمليات اســتهداف ألف مرة شــهرياً، وقال إن شبكة 
االنرتنت تشــهد رصاعاً كل يوم وكل ساعة بل كل دقيقة 

وكل ثانية. 
ـ يف يونيــو 2012، ذكر الجيش اإلرسائييل أنه يســتخدم 
الحــرب اإللكرتونية لكبح جــامح الهجامت عىل الفضاء 
اإللكرتوين اإلرسائيــيل، ومهاجمة األعداء عىل الشــبكة 
اإللكرتونيــة، ويف بيان نــرشه جيش الدفــاع اإلرسائييل 
عــىل موقعه عــىل االنرتنت، اعرتف بأنــه ينظر إىل هذا 
النوع من الحرب عىل نفس ضوء املعارك األخرى، ويتم 
اســتخدامه يف العمليات االستخباراتية، وتعد هذه املرة 
األوىل الــذي يعلــن فيهــا الجيش اإلرسائييل اســتخدام 

الحرب االلكرتونية ضد الدول األعداء.

 برل هاربور الكرتونية
يج��ب أن تتجه��ز الوالي��ات املتحدة لهجوم س��ايرباين 

مدم��ر يس��تهدف اخرتاق ج��دار حاميات املؤسس��ات 

الحيوية األمريكية الحساس��ة، وهذا الهجوم يس��تغرق 

أق��ل من 15 دقيقة وميكن أن ي��ؤدي إىل أرضار مامثلة 

لهجامت 11 س��بتمرب 2001 أو رمبا أس��وأ، هذا التحذير 

الحاد والالفت أدىل به الخبري األمرييك البارز يف ش��ؤون 

اإلرهاب ريتش��ارد كالرك، املستش��ار الس��ابق للرئيس 

األس��بق بيل كلينت��ون، وكذلك للرئيس األس��بق جورج 

دبلي��و بوش، وقد أكد كالرك أن عدم وجود تدابري أمنية 

أمريكي��ة كافية ضد مثل هذه الهجامت ميكن أن يؤدي 

إىل "بريل هاربر اإللكرتونية"، وهذه االستنتاجات وردت 

يف كتاب ريتشارد كالرك األخري "حرب الفضاء االلكرتوين" 

)س��ايربوور(، وقد بدأت اإلدارة األمريكي��ة يف التعامل 

م��ع هذه التحذيرات مبنتهى الجدية، وقال مس��ؤول يف 

األم��ن القومي األمرييك أن اإلنرتنت أك��رب لغز للحرب، 

وهو ما ال تس��تطيع صده، وميك��ن أن يوجه إليك دون 

طائرات أو س��فر أو قنابل ومن أي م��كان يف العامل:"إذ 

بينام يقوم اإلرهابيون برشب الش��اي وأكل البسكويت 

تبدأ املؤسسات اإلسرتاتيجية األمريكية باالنهيار واحدة 

تل��و األخرى، وعىل وج��ه الخصوص، يق��ول كالرك :إن 

الهدف األول للهجوم الس��ايرباين ستكون شبكة كمبيوتر 

وزارة الدفاع، بعد ذلك س��وف يؤثر عىل بقية الش��بكة 

الكهربائي��ة الفيدرالية للوالي��ات املتحدة، ومن ثم هذا 

س��وف يؤدي إىل انفجارات يف خطوط األنابيب، وميكن 

أن تس��بب رضراً عىل نظام الطاقة بأكمله من محطات 

وش��بكات توزيع، ثم البدء باستهداف املؤسسات املالية 

م��ن خالل خلط بني البيانات املالية بحيث لن نعرف ما 

ميل��ك ومن ميلك"، ال بد أن نقول أن اس��تعداد الواليات 

املتح��دة لحرب إلكرتوني��ة هجومية ب��دأ يأخذ منحى 

جدي��اً وخطرياً ألن القوة العس��كرية لن تنفعها يف صد 

الهجوم، فلن تنفعها قنابله��ا النووية التي يبلغ عددها 

5113 قنبلة نووية ألنها س��وف تستخدم ضدها، وإنها 

ال متلك سياس��ة حقيقية متكنها من الدفاع بشكل فعال 

ضد هج��امت قراصنة الكمبيوتر، ويق��ول املراقبون إن 

عىل الرغم من أن حكومة الواليات املتحدة قد اتخذت 

تدابري لحامية ش��بكات الكمبيوتر يف البالد، لكن هذا ال 

يكف��ي ملنع وقوع هجوم، وقد توقع املحللون أن يكون 

الهجوم يف فرتة العامني القادمني.

قد تب��دو هذه املؤرشات بدايات ملوجة من الحروب 

الجديدة املدم��رة لالقتصاد العامل��ي، فمن خالل غرف 

ضيق��ة م��ن أحد املن��ازل يف أفريقيا أو آس��يا أو أوروبا 

ميك��ن أن تدار حروب، قد تكون أك��رث فتكاً مام تفعله 

جيوش جرارة، فهل تش��هد الس��نوات املقبل��ة تغرياً يف 

خارطة القوى بتطور تقنيات الفريوسات الفتاكة؟ تقول 

رشكة »س��امنتيك« للفريوس��ات والفريوس��ات املضادة 

من مقره��ا الرئييس يف والي��ة كاليفورني��ا، إنها طورت 

فريوسات مضادة تتوىل توزيعها عىل زبائنها، وقال خرباء 

كمبيوت��ر يف الواليات املتحدة، وروس��يا، ورشق أوروبا، 

ودول أخ��رى، إن فريوس »فليم« األخري ضد املنش��آت 

النووي��ة اإليرانية متطور 20 م��رة باملقارنة مع فريوس 

»ستاكسنت«، الذي عطل من قبله أجهزة الطرد املركزي 

يف منشأة نووية إيرانية. لكن، عكس »ستاكسنت« الذي 

يستعمل للتدمري، يستخدم »فليم« للتجسس، ويسمى 

أيضاً س��كاي وايرب )ماسح السامء(، إشارة إىل قدرته عىل 

التجس��س رمبا عىل أي يشء، وهو ميسح األرض والسامء 

مبيكروفون��ات وكامريات جه��از الكمبيوتر الذي يدخله 

ويس��يطر عليه. وهو أكرب فريوس، وأكرث تعقيداً من أي 

ف��ريوس آخر،  وعىل الرغم من عدم إعالن أي مس��ؤول 

أمري��يك ملكية الحكومة األمريكي��ة لهذا الفريوس، قال 

هؤالء الخرباء العامليون إنهم يعتقدون أن االستخبارات 

األمريكي��ة، بالتعاون مع االس��تخبارات اإلرسائيلية، هي 

التي أنتجت الفريوس، وأنها فعالً تستعمله منذ سنوات، 

يف »غ��زو« كمبيوت��رات إي��ران، خاص��ة الكمبيوترات 
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الحكومي��ة والعس��كرية والنووية، الخ��رباء يقولون إن 

الف��ريوس هو أقوى س��الح يف الح��رب اإللكرتونية التي 

أعلنته��ا الحكومة األمريكي��ة ضد إي��ران، وإنه مل يعد 

رساً التع��اون األمرييك اإلرسائييل يف ه��ذه الحرب، وإن 

بعض الخصائص املش��رتكة بني »ستاكس��نت« و»فليم« 

توحي بأن الدولة التي وراء »ستاكسنت« هي أيضاً وراء 

»فليم«. وحس��ب التقرير االس��رتاتيجي الس��نوي الذي 

أصدره البنتاغون يف الس��نة املاضية، صار دمج التقنيات 

الكمبيوترية يف الهيكل الرس��مي للقدرات العس��كرية 

األمريكي��ة ه��و »أهم تط��ور يف العمليات العس��كرية 

اإللكرتونية منذ س��نوات«. وأش��ار التقرير إىل أنه، قبل 

إعالن الحرب التقليدية، ال بد للعس��كريني من الحصول 

ع��ىل موافقة رئيس الجمهورية، والذي بدوره، حس��ب 

الدس��تور، عليه الحصول عىل موافق��ة الكونغرس. لكن 

التقرير قال إن العس��كريني ال يحتاجون إىل موافقة من 

هذا النوع الخرتاق الشبكات الخارجية اإللكرتونية. وعن 

هذا قال مس��ؤول استخبارايت أمرييك لتلفزيون »يس إن 

إن«: »يف الحرب التقليدية، نعم، املوافقة هامة. لكن، يف 

الح��رب اإللكرتونية، نقدر عىل أن نفعل كل ما نريد من 

دون موافق��ة أحد«، يعني هذا أن حرباً إلكرتونية ميكن 

أن تنشب من دون أن يس��مع بها أحد، وأن دوالً ميكن 

أن »تغزو« أو »تنترص« أو »تنهزم« من دون إراقة دماء، 

وم��ن دون إط��الق رصاصة أو مدفع أو ص��اروخ، وقال 

املسؤول: "الواليات املتحدة تعمل يف نشاط عىل تطوير 

وتنفيذ هذه القدرات اإللكرتونية"، والهدف هو "ردع أو 

منع أي عدو محتمل من القدرة عىل اس��تخدام أنظمته 

الكومبيوترية للهجوم عىل الواليات املتحدة". 

دور إرسائيل يف الحروب السايربية
يف أواخر التس��عينات نجح خبري يف الكمبيوتر يعمل يف 

جه��از األمن الداخيل اإلرسائييل )ش��ني بيت( من خالل 

تقني��ات القرصنة يف اقتح��ام نظ��ام الكمبيوتر الخاص 

مبس��تودع "يب جالوت" للوقود ش��اميل ت��ل أبيب، وكان 

الهدف إج��راء اختبار روتيني لتداب��ري الحامية باملوقع 

اإلسرتاتيجي، لكن هذه العملية نبهت اإلرسائيليني أيضاً 

إىل اإلمكانية التي توفرها هذه التس��لالت عالية التقنية 

للقيام بأعامل تخريبية حقيقية، وقال مس��ؤول متمرس 

عىل التجرب��ة التي قام بها جهاز األم��ن الداخيل "متى 

دخلنا إىل نظام يب جالوت أدركنا فجأة أنه بخالف اإلطالع 

ع��ىل البيانات الرسية نس��تطيع أيض��اً تنفيذ تفجريات 

متعمدة مبجرد برمجة تغيري يف مسار خطوط األنابيب"، 

وبالتايل بدأ مرشوع إلط��الق حرب عىل االنرتنت يتوقع 

خرباء مستقلون أن تصبح بعد عرش سنوات عىل األرجح 

يف طليعة الجه��ود اإلرسائيلية ملواجه��ة إيران، وذكرت 

مص��ادر إرسائيلي��ة أن الهجامت عن طري��ق االنرتنت 

اكتس��بت جاذبية خاصة نظراً لإلمكانية املتضائلة لشن 

غارات جوي��ة تقليدية عىل املنش��آت النووية اإليرانية 

البعي��دة واملحصن��ة، وأيض��اً نظ��راً إلحج��ام الواليات 

املتح��دة عن تش��جيع حرب مفتوحة أخ��رى يف الرشق 

األوسط بحس��ب رويرتز. وقال عضو تقاعد من مجلس 

ال��وزراء اإلرسائي��يل املصغ��ر املعني بالش��ؤون األمنية 

"خلصن��ا إىل أن نقطة ضعف إيران الرئيس��ية تكمن يف 

املعلومات اإللكرتونية وهو ما يفيد أغراضنا" مستخدماً 

تعبرياً عاماً يشري إىل الشبكات الرقمية، وأضاف "ترصفنا 

وفقاً لهذا"، وفرق ح��روب اإلنرتنت متغلغلة يف وكاالت 

املخابرات اإلرسائيلية التي تتمتع بخربة ثرية يف تقنيات 

التخري��ب التقليدي��ة وه��ي محاط��ة برسي��ة ورقابة 

بشكل رس��مي، وميكن لهذه الفرق االستفادة من خربة 

املؤسسات التجارية اإلرسائيلية، وهي من بني املؤسسات 

عالية التقنية يف العامل، وكثرياً ما يكون العاملون بها من 

العنارص املخرضمة بوحدات الكمبيوتر رفيعة املس��توى 

يف املخاب��رات العس��كرية اإلرسائيلية. ويقول س��كوت 

بورج مدير الوح��دة األمريكية لتبع��ات االنرتنت "من 

خالل تعاميل مع الخرباء اإلرسائيليني يف منتديات دولية 

متنوعة ميكن بالقطع اعتبار أن إرسائيل تتمتع بقدرات 

متقدم��ة لش��ن هجوم من خ��الل االنرتن��ت"، وصنف 

معه��د "تكنوليتيك��س" وهو معهد استش��اري أمرييك، 

إرسائي��ل العام املايض عىل أنها س��ادس أكرب "تهديد يف 

ح��رب االنرتن��ت" بعد الصني وروس��يا وإيران وفرنس��ا 

و"الجامع��ات املتطرف��ة واإلرهابية."  وتق��وم الواليات 

املتحدة بإنشاء "قيادة الكرتونية" لإلرشاف عىل عمليات 

وزارة الدف��اع األمريكية )البنتاغون( غري أن مس��ؤولني 

وصفوا التفويض املمنوح له��ا بأنه يهدف للحامية أكرث 

مام يهدف إىل الهجوم.

 وحني طلب منه تص��ور الكيفية التي ميكن أن تلجأ 

إليها إرسائيل الستهداف إيران قال بورج أنه من املمكن 

استخدام ما يسمى  بالربامج الخبيثة إلفساد أو إعطاب 

أو السيطرة عىل أجهزة التحكم يف املواقع الحساسة مثل 

محطات تخصيب اليورانيوم، وأضاف أن هذه الهجامت 

ميكن أن تكون فوري��ة، أو رمبا تكون كامنة حيث تظل 

الربام��ج الخبيثة موج��ودة دون أن يراها أحد يف انتظار 

محف��ز خارجي، أو يتم ضبطها مس��بقاً لتعم��ل تلقائياً 

حني تصل املنش��أة املس��تهدفة التي يكم��ن فيها هذا 

الفريوس الخبيث إىل مس��توى أكرث خطورة من النشاط، 

ويرى بورج أنه مبا أن األصول النووية إليران س��تكون يف 

الغالب مبعزل عن أجهزة الكمبيوتر الخارجية لن يتسنى 

للقراصنة االلكرتونيني اقتحامها مبارشة، وس��يكون عىل 

الضباط اإلرسائيليني دس الربامج الخبيثة يف الربامج التي 

يس��تخدمها اإليرانيون أو يزرعونه��ا يف أجهزة محمولة 

يدخله��ا فنيون دون عل��م اإليرانيني، وق��ال بورج "أي 

وحدة تخزين بيانات متنقلة )يو.اس.يب( ملوثة تكفي"، 

وكان عيل عش��تاري وهو رجل أعامل إيراين أعدم العام 

املايض التهامه بالتجس��س لحس��اب إرسائي��ل قد أدين 

بإمداد أحد املشاريع العسكرية الرسية إليران مبعدات 

اتصال ملوثة، ونقلت وس��ائل إعالم إيرانية عن مسؤول 

أمن��ي قوله أن م��ا فعل��ه عش��تاري "أدى إىل إجهاض 

املرشوع لتس��ببه بأرضار ال ميك��ن إصالحها"، وأحجمت 

إرسائي��ل عن التعلي��ق عىل القضية وقته��ا، وقال بورج 

"حرب االنرتنت لها ميزة الرسية وميكن إنكارها" مش��رياً 

إىل م��ا تضع��ه إرسائيل يف االعتب��ار يف مواجهة الربنامج 

النووي اإليراين،  واستطرد قائالً "لكن من الصعب قياس 

مدى فعاليتها ألن الش��بكة املستهدفة كثرياً ما تستطيع 

إخفاء حجم الرضر أو حتى إظهار أعراض زائفة لألرضار، 

ع��ىل النقيض فإن الغارات العس��كرية له��ا تأثري مادي 

قاب��ل للقياس الف��وري" ورمبا تكون إرسائيل مس��تعدة 

لنوعية أكرث رصاحة من حرب االنرتنت، ونس��بت  مجلة 

"جين��ز ديفينس" إىل مص��ادر إرسائيلية قولها أن قصف 

إرسائي��ل ع��ام 2007 ملفاعل ن��ووي مزعوم يف س��وريا 

س��بقه هجوم عرب االنرتنت عطل أجهزة الرادار األرضية 

والبطاريات املضادة للطائرات.

ويف كتاب "حالة حرب" الذي صدر عام 2006 تحدث 

مؤلفه جيم��س ري��زن الصحفي يف جري��دة "نيويورك 

تامي��ز" ع��ن خطة مل ت��دم طوي��الً وضعته��ا املخابرات 

املركزية األمريكي��ة )يس.آي.أيه( واملخابرات اإلرسائيلية 

)املوس��اد( لتدمري خط��وط الكهرباء إلحدى املنش��آت 

النووي��ة اإليرانية باس��تخدام جهاز مه��رب للذبذبات 

الكهرومغناطيس��ية، وميكن تنفيذ هجوم كبري يش��مل 

أنحاء إيران كلها باستخدام الذبذبات الكهرومغناطيسية 

عن طريق تفجري جهاز نووي يف الطبقات العليا للغالف 

الج��وي. لكن يف ح��ني يفرتض أن إرسائي��ل هي الدولة 

الوحي��دة الت��ي متتلك أس��لحة نووي��ة يف املنطقة فإن 

معظم الخ��رباء يعتقدون أنها لن تس��تخدمه إال كمالذ 

أخري يف الحرب.

إيران..قدرات سايربية متقدمة
حس��ب كتاب »س��ايربوور« ف��إن تعريف ه��ذا النوع 

م��ن الحروب أنه »عملي��ات إلكرتونية تق��وم بها دولة 

للتغلغل داخل إلكرتونات دولة أخرى بهدف التدمري أو 

التجس��س«، وعىل الرغم م��ن أن هذه الحرب بدأت يف 

اإلنرتنت أكرب لغز 
للحرب وهو ما 

ال تستطيع صده 
وميكن أن يوجه 

إليك دون طائرات أو 
سفر أو قنابل ومن 

أي مكان يف العامل
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عهد بوش االبن، تكثفت يف عه��د الرئيس باراك أوباما، 

ففي سنة 2009 )أول سنة له يف البيت األبيض( أعلن أن 

حرب اإلنرتنت صارت »جزءاً من التخطيط االسرتاتيجي 

الوطني«، وبعد ذلك بس��نة، أس��س البنتاغون »يو إس 

س��ايربكوم« )قيادة الواليات املتحدة اإللكرتونية(، وألن 

البنتاغون ال يقدر دس��تورياً عىل العمل داخل الواليات 

املتح��دة، فإنه يرك��ز عىل الح��روب الخارجية، س��واء 

للتدمري أو التجسس، بينام تركز وزارة األمن عىل الدفاع 

عن الوزارات، واملؤسس��ات، وال��رشكات األمريكية ضد 

الهجامت الخارجية.

ومل يع��د رساً أن دوالً أخرى، وخاصة روس��يا والصني، 

دخلت هذه الحرب اإللكرتونية، وقسمتها أيضاً إىل دفاع 

وهجوم وتخريب وتجسس، )مثل األمريكيني، ال يعرتفون 

رس��مياً بالعمليات الهجومية الت��ي يقومون بها(؛ حتى 

إيران نفسها، وحسب معلومات مجلة »إيكونوميست« 

الربيطانية، تقول إنها متلك ثاين جيش هجومي إلكرتوين 

يف الع��امل، وقال��ت املجل��ة إن »الق��رن الح��ايل، القرن 

الحادي والعرشين، سيكون قرن الصني يف قيادة الحرب 

اإللكرتونية، واالنتصار فيها«، وفعالً بس��بب هذا الخطر 

اإللكرتوين الصيني )والرويس(، ب��دأت الواليات املتحدة 

تنس��ق مع دول االتح��اد األورويب، وكأن الحرب الباردة 

عادت يف ص��ورة جديدة، وخطرية. وقبل س��نتني، حذر 

مايكل هايدن، مدير سابق لوكالة االستخبارات املركزية 

)يس آي إي��ه( ب��أن الواليات املتحدة تحت��اج إىل املزيد 

من االس��تعدادات ملواجهة الح��رب الجديدة. وقال إن 

هناك ألف تكنولوجي أمرييك فقط متخصصون يف هذا 

املجال، بينام هناك حاجة إىل ثالثني ألفاً. 

كيف تفكر إيران يف الحرب السايربية؟
هناك طوق إلكرتوين يفرضه النظام اإليراين عىل الشعب 

بالفص��ل بني مس��تخدمي اإلنرتنت داخ��ل إيران وبقية 

أنح��اء العامل عرب فرض ما يس��مى باالنرتن��ت "الحالل"، 

وأنش��أت إيران ش��بكة انرتنت قومية مغلقة من شأنها 

أن تع��زل اإلنرتنت اإليراين عن بقية العامل، خش��ية من 

انتش��ار النف��وذ الغريب ع��رب اإلنرتنت، وكش��ف تقرير 

لصحيفة "صنداي تلجراف" أن إيران استخدمت بالفعل 

أجه��زة مراقبتها لحجب مواقع فيس��بوك وبريد غوغل 

"جي مي��ل" ومواقع إخبارية أجنبي��ة، وذكر التقرير أن 

"الخطط الطموحة ستذهب إىل ما هو أبعد من حجب 

املواقع اإلعالمي��ة األجنبية ومواقع الربي��د اإللكرتوين"، 

وأضاف التقرير أنه س��تكون هناك نس��خة إيرانية من 

فيسبوك وخدمة بريد الكرتوين جديدة ستسمى )إيران 

ميل(، وإذا حاول املستخدم الدخول عىل موقع فيسبوك 

من عىل خ��ط اإلنرتنت الع��ادي فإنه س��يعاد توجيهه 

إىل صفح��ة مألوفة مل��ن تصفح اإلنرتن��ت يف إيران من 

قبل، تقرتح ه��ذه الصفحة مجموعة م��ن املواقع التي 

تقره��ا الحكوم��ة اإليراني��ة، والتي قد يود املس��تخدم 

تجربتها بدالً من فيس��بوك أولها موقع الكرتوين للقرآن، 

وتق��ول الصفح��ة أن املواقع املحجوبة ه��ي تلك التي 

تعترب إجرامية وتنتهك "املقدس��ات اإلس��المية" أو تهني 

مسؤولني حكوميني، لكن بالنس��بة للكثري من اإليرانيني 

ف��إن تفادي الرقابة الحكومية أمر يس��ري مثله مثل فتح 

جهاز الكمبيوتر، ويتعني عىل مس��تخدمي هذه املواقع 

تس��جيل عناوينهم ورقم األم��ن االجتامعي الخاص بهم 

ل��دى الرشطة، وأص��درت الرشطة اإليراني��ة املخصصة 

لش��ؤون اإلنرتنت قوانني جديدة ع��ىل أصحاب مقاهي 

اإلنرتن��ت، ومنح هذا الدليل اإلرش��ادي املكون من 20 

نقط��ة مهلة 15 يوماً للمقاهي لرتكي��ب كامريات أمنية 

والبدء بجمع معلومات ش��خصية مفصلة حول الزبائن، 

وح��ازت الخطة اإللكرتونية يف ح��رب إيران الناعمة مع 

العامل عىل مس��اندة املرش��د األعىل عيل خامنئي، وعاد 

الكاتب إىل ترصيح خامنئي الذي وصفه بالرجل األقوى 

يف إي��ران، ال��ذي عد ش��بكة اإلنرتنت بأنها وس��يلة من 

وس��ائل الغرب لش��ن "حرب ناعمة" عرب غ��زو الثقافة 

اإليرانية، وصم��م املرشوع لتزويد الس��لطات اإليرانية 

بس��يطرة أكرب عىل اإلنرتنت، ويق��ول املحللون إن هذه 

النظام ش��بيه باألنظمة املس��تخدمة يف الص��ني وكوريا 

الش��املية، وكان وزير االتص��االت والتكنولوجيا اإليراين 

رض��ا تقي بور قد قال إن اإلنرتنت القومي الذي وعدت 

إيران بإنش��ائه منذ أوائل عام 2006 س��وف ينطلق يف 

الفرتة ما بني مايو ويونيو 2012. 

وتع��زز إي��ران قوته��ا عىل الفض��اء اإللك��رتوين من 

خ��الل قيامها بالتخطيط لتش��كيل جي��ش متخصص يف 

هذا الص��دد من أجل مواجه��ة أي تهديد محتمل ضد 

منش��آتها النووية من جانب الوالي��ات املتحدة والدول 

األخرى، وق��ال رئيس إدارة الدفاع امل��دين اإليراين غالم 

رض��ا جلييل "إن الواليات املتحدة تقلص حجم جيش��ها 

م��ن أجل زيادة بنيتها التحتي��ة للدفاع اإللكرتوين، األمر 

الذي يحت��م عىل دول مثل إيران تعزيز وتطوير دفاعها 

عىل الش��بكة العنكبوتية واتخ��اذ العديد من الخطوات 

ومن بينها تش��كيل جيش الك��رتوين"، وأوضح جلييل أن  

إيران كانت إحدى الدول املس��تهدفة من قبل هجامت 

القراصنة عىل ش��بكة اإلنرتنت خ��الل العامني املاضيني، 

رغ��م أنه أك��د أن املراكز التي مت��ت مهاجمتها مل تتأثر، 

وم��ن اآلن تتخذ طهران إجراءاً كبرياً من ش��أنه مواجهة 

ه��ذا النوع من الهج��امت، وكانت طه��ران قد أعلنت 

الخطوط العريضة ملرشوع جهاز مكافحة القرصنة عىل 

الش��بكات املعلوماتية منذ نحو عامني، وقد عكف عىل 

دراس��ة املرشوع املجلس األعىل لألمن الوطني والقوات 

املس��لحة اإليرانية، وكان جلييل قد أش��ار إىل أن املهام 

املكل��ف بها جه��از مكافحة القرصن��ة اإللكرتونية هي 

مراقب��ة التهدي��دات اإللكرتونية املوجهة للمؤسس��ات 

الحكومية وتحديد مصدرها والقيام بهجامت مضادة. 

وقد ن��رش مركز بحوث التنمية الدويل ICD يف لندن 

تقريراً خاصاً تناول فيه ما أسامه ب� "الجيش اإللكرتوين" 

اإلي��راين، وهو عب��ارة عن أربع وح��دات خاصة مكونة 

من أربعة أقس��ام تس��تعد إلطالق "الجهاد اإللكرتوين" 

ضد الدول الغربية، حسب تعبري التقرير الذي أشار إىل 

استثامر إيران مئات ماليني الدوالرات لبناء هذا الجيش 

مبساعدة روسيا وكوريا الشاملية، وجاء يف التقرير تحت 

عن��وان "نظرة من خل��ف كواليس الجي��ش اإللكرتوين 

اإليراين": انتهت الجمهورية اإلس��المية يف اآلونة األخرية 

م��ن إع��داد منظومة م��ن مقات��يل "الش��بكة" الذين 

يس��تعدون لش��ن هجوم إلكرتوين واس��ع ضد أهداف 

ومنشآت حساس��ة يف الغرب ضمن ما يسمونه بالجهاد 

اإللكرتوين، وج��زم التقرير باجتياز إيران املرحلة األخرية 

عىل طريق ش��ن حرب إلكرتونية ضد الواليات املتحدة 

وال��دول الغربي��ة وقال: "أق��ام الحرس الثوري جيش��اً 

م��ن القراصنة يض��م آالف الخرباء يف مج��االت الحرب 

اإللكرتونية وذلك كجزء من إس��رتاتيجية إيرانية جديدة 

تعك��ف إيران عىل بلورتها من��ذ عام 2010" كام جاء يف 

نص التقرير الذي تن��اول أدق تفاصيل الربنامج اإليراين 

االلكرتوين وفقاً ملا يدعيه، ووفقاً للتقرير ينقسم الجيش 

اإللكرتوين اإلي��راين إىل عدة خاليا بينها، خلية متخصصة 

يف الدف��اع وصد أي هجوم إلك��رتوين، وتختص باملتابعة 

والرصد ووقف محاوالت التس��لل لش��بكة الحواس��يب 

اإليرانية، ونجحت هذه الوحدة باكتش��اف العديد من 

الفريوسات ومحاوالت التسلل اإللكرتوين.

خلي��ة أخ��رى تخت��ص بالتكتيك الهجوم��ي وتهدف 

إىل تطوير قدرات متكنها من رضب منش��آت حساس��ة 

خاصة يف قطاع الطاق��ة واملياه واملوانئ واملطارات، كام 

يه��دف الجيش اإللك��رتوين الخ��رتاق ورضب املفاعالت 

النووية واملؤسس��ات املالية واالقتصادية، ويضم الجيش 

اإللك��رتوين اإليراين وفقاً للتقري��ر وحدة متخصصة بفك 

رموز الش��فرة اإللكرتوني��ة، والتي نجح��ت يف فك رمز 

شفرة الطائرة األمريكية دون طيار التي أسقطت داخل 

األرايض اإليرانية عام 2011 ع��ىل يد الجيش اإللكرتوين 

اإلي��راين، إضافة إىل وح��دة متخصصة بالس��يطرة عىل 

موجات بث األقامر الصناعية التي تس��تضيف محطات 

التلفزة يف الرشق األوس��ط، وأدعى التقرير أن السلطات 

»اجليش اإللكرتوين« 
اإليراين عبارة عن 

أربع وحدات خاصة 
تستعد إلطالق 

»اجلهاد اإللكرتوين« 
ضد الدول الغربية
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اإليراني��ة متن��ع مواطنيه��ا م��ن تلقي خدم��ات الربيد 

اإللك��رتوين من مصادر أجنبي��ة، وتجربهم عىل التعامل 

م��ع مزودين محليني فقط، فيام نجح الجيش اإللكرتوين 

بالعمل ضد وسائل إعالمية يف الرشق األوسط.

ومل يغفل التقرير ما أسامه بدور حلفاء إيران "روسيا، 

والصني، وكوريا الشاملية" يف تطوير القدرات االلكرتونية 

اإليرانية الخاصة، وجاء يف نصه "اس��تفادت الجمهورية 

اإلسالمية من التعاون العسكري مع هذه الدول لتطوير 

إسرتاتيجية جديدة يف مجال الحرب اإللكرتونية وامتالك 

ق��درات دفاعي��ة إلكرتونية، وتخطط حالي��اً لنقل هذه 

املعرفة لدول أخرى معادية للواليات املتحدة وحلفائها، 

كام تدرس نقل هذه املعرف��ة أيضاً ملنظامت )إرهابية( 

تعمل ضد الغرب مثل تنظيم القاعدة"، حس��ب إدعاء 

التقرير.

ويف النهاية حذر التقرير من استمرار تطور القدرات 

اإليراني��ة قائالً: "إذا اس��تمرت إي��ران يف تطوير قدراتها 

اإللكرتوني��ة س��يكون من الصعب إلح��اق الرضر بها يف 

هذا املجال".

مناورات أمريكيةـ  صينية للحروب السايربية
كشفت صحيفة "الغارديان" أن الواليات املتحدة والصني 

منخرطتان يف مناورات رسية عىل حرب اإلنرتنت، وقالت 

الصحيف��ة، يف عدده��ا الصادر يف 17 أبري��ل 2012، إن 

مس��ؤولني م��ن وزاريت الخارجية والدف��اع األمريكيتني 

انخرطوا مع نظرائه��م الصينيني يف مناورتني إلكرتونيتني 

العام املايض )2011(، بهدف منع وقوع تصعيد عسكري 

مفاج��ئ بني الجانبني إذا ما ش��عر كل واحد منهام بأنه 

مستهدف، وأضافت أن املناورات نظمها مركز الدراسات 

اإلس��رتاتيجية والدولي��ة يف واش��نطن، ومعه��د الص��ني 

للعالق��ات الدولية املع��ارصة يف بكني، حيث س��محت 

للمسؤولني الحكوميني األمريكيني ووكاالت االستخبارات 

األمريكية بإجراء اتصاالت مع نظرائهم الصينيني يف بيئة 

أقل رس��مية، وأش��ارت الصحيفة إىل أن املدير يف مركز 

الدراس��ات اإلس��رتاتيجية والدولية، جيم لويس، أكد أن 

الصني "وصلت إىل استنتاج مفاده أن عالقة القوة تغريت، 

وأن التغ��رّي صب يف صالحها"، ونس��بت إىل لويس الذي 

نظم االجتامعات بني املس��ؤولني األمريكيني والصينيني، 

يف بكني وواش��نطن، قوله "إن جيش التحرير الش��عبي 

الصين��ي مع��اد للغاية، وينظ��ر إىل الوالي��ات املتحدة 

كه��دف ويعتقد أنها يف انحدار، ويش��عر أن لديه مربراً 

ألفعاله؛ وقمنا بتنس��يق املناورات مع وزاريت الخارجية 

والدف��اع يف واش��نطن"، وأض��اف لويس أن املس��ؤولني 

األمريكيني "بدأوا بصفة مراقبني، ثم أصبحوا مش��اركني، 

وانس��حب األمر عىل نظرائهم الصيني��ني، ألن املناورات 

جرى تنظيمها من قبل مؤسس��تني بحثيت��ني"، ويعتقد 

لويس أن الواليات املتحدة تتجه ألن تكون أكرث عدوانية 

تجاه الصني، كاش��فاً عن أن الرئيس ب��اراك أوباما كلّف 

مجموعات عمل داخلية يف البيت األبيض للنظر يف فرض 

عقوبات أكرث رصامة ضدها وقالت "الغارديان" إن وزارة 

الخارجي��ة األمريكية رفضت التطرق إىل مناورات حرب 

الفضاء اإللكرتوين ب��ني الواليات املتحدة والصني، وأعلن 

متحدث باسمها أن واشنطن "منخرطة عىل نطاق واسع 

مع الحكوم��ة الصينية حول قضايا الفض��اء اإللكرتوين، 

إليجاد أرضية مش��رتكة بينهام حول ه��ذه القضايا التي 

تتزايد أهميتها يف عالقاتهام الثنائية".

كوريا الجنوبية تعزز دفاعاتها
تس��ابق كوريا الجنوبية الزمن لحامية أنظمة الكمبيوتر 

بعد تع��رض ال��وكاالت الحكومية واملؤسس��ات املالية 

لهجامت كش��فت عن نق��اط ضعف يف دول��ة تتعرض 

لع��دد هائل من عمليات االخ��رتاق عرب االنرتنت، حيث 

كلفت قوة عمل حكومية مبهمة وضع خطة أمنية كربى 

لإلنرتن��ت تتعامل مع املخاطر القامئة، وقال مس��ؤولون 

أنه��م س��يخصصون ميزاني��ات جديدة وم��وارد برشية 

لتعزيز حامي��ة االقتصاد القومي واملنش��آت الصناعية، 

وتتعرض ال��رشكات الحكومي��ة واملتعددة الجنس��يات 

واملؤسس��ات العاملية لهج��امت متالحقة ع��ىل أنظمة 

الكمبيوتر، ويقول مسؤولون أن موقف كوريا الجنوبية 

وهي رس��مياً يف حالة حرب مع كوريا الش��املية النتهاء 

الحرب بينهام باتفاق هدنة ال اتفاق س��الم يعترب هش��اً 

نتيج��ة لعمليات االخرتاق الكب��رية التي تتعرض لها من 

خالل اإلنرتنت وألنها ه��دف مرجح من جانب خصمها 

الشاميل الشيوعي املنعزل، وقال مسؤول يف جهاز مراقبة 

االتصاالت "ضامن األمن االلكرتوين مل يعد مسألة اختيار، 

ب��ل قضية بالغ��ة األهمية تؤث��ر عىل األم��ن القومي"، 

وأصيبت شبكات الكمبيوتر يف بعض األجهزة الحكومية 

مبا يف ذلك البيت األزرق مقر الرئاسة يف كوريا الجنوبية 

ووكالة املخابرات بالش��لل أو البطء ملدة ساعات خالل 

هج��وم وقع عام 2009 بعد أن أغرقت ش��فرات خبيثة 

الش��بكة بطلبات دخول وهمية، وتك��رر هجوم مامثل 

بعد ذل��ك، وإن كان تأثريه محدوداً بعد أن متكن خرباء 

أم��ن اإلنرتن��ت يف الحكومة والقطاع الخ��اص من تتبع 

وإحب��اط الربنامج، وعاىن م��رصف نونجهيوب وهو بنك 

تجاري كبري من تعطل شامل يف شبكته يف أبريل املايض، 

وه��و ما أثر عىل ماليني املس��تخدمني وكش��ف خطورة 

وضع آالف املؤسس��ات املالية التي تعتمد بدرجة كبرية 

عىل ش��بكاتها إلدارة رابع أكرب اقتصاد يف آس��يا، وبفضل 

االستثامرات الحكومية الكبرية يف الشبكات زادت نسبة 

االشرتاك الدائم يف اإلنرتنت عن 95 % من األرس الكورية 

الجنوبية•

املصادر:

� كتاب حرب املعلومات )سايربوور(، املؤلف 

ريتشارد كالرك، 2010.

� كتاب الحرب اإللكرتونية: االشتباك يف عامل 

املعلومات، د. ناجي شكري، نسخة إلكرتونية، 

najishukri.wordpress.com/2011/11/25/

cyberwarbook

� شبكة BBC ، تقارير منشورة.

� شبكة CNN  األمريكية، مواد أرشيفية.

� صحيفة الرشق األوسط اللندنية، تقارير منشورة.

� موقع "الجزيرة نت"، تقارير منشورة.

� وكالة "رويرتز" لألنباء، النسخة اإلنجليزية عىل 

اإلنرتنت، تقارير تحليلية.

� وكالة الصحافة الفرنسية، النسخة العربية، تقارير 

وأخبار.
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قوة التأثري مفتاح القيادة الناجحة
سبـــب لتحقيـــق األهـــداف بأعلـــى درجـــات الكفـــاءة والفاعليـــة

من األقوال املأثورة للجرنال 

األمرييك أيزنهاور: "إن املرء 

ال يقود اآلخرين من خالل 

رضبهم عىل الرأس، فهذا اعتداء 

وليس قيادة". وهناك العديد 

من التعاريف ملفهوم القيادة 

Leadership، ومن أبرز هذه 

التعاريف أنها: "النشاط الذي 

ميارسه شخص للتأثري يف اآلخرين، 

وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف 

يرغبون يف تحقيقه"، والقيادة 

تعد من أهم العنارص التي يجب 

توافرها لتكون سبباً يف تحقيق 

أهداف املؤسسات بأعىل درجات 

الكفاءة والفاعلية.

إعداد:
لواء د. علي حممد رجب

وتبنى القيادة أساس��اً عىل الس��لطة املفوضة من خالل 

تسلس��ل القيادات، كام أن السلطة هي القوة الرشعية 

التي يس��تخدمها القائد يف توجيه مرؤوس��يه للعمل يف 

حدود مهام املنصب املعني في��ه. والقائد - عىل جميع 

مس��تويات القيادة - يعترب مس��ؤوالً عن نجاح أو فشل 

مرؤوسيه يف تنفيذ الواجبات التي يكلّفون بها، باإلضافة 

إىل مس��ؤوليته عن جميع موج��ودات وحدته، كام أنه 

يعترب مس��ؤوالً عن املرؤوسني تحت قيادته، وعن تنفيذ 

املهام الصادرة من مستوى القيادة األعىل مبارشة.

ولك��ن، إذا كان القائ��د ميل��ك الس��لطة م��ن خالل 

الوظيف��ة التي يش��غلها فإن��ه ال ينج��ح يف قيادة غريه 

إىل ه��دف ما إال من خ��الل التأثري عليه��م، وباإلضافة 

إىل ذل��ك فإنه حت��ى القادة الناجح��ون ال ميكنهم - يف 

معظم األحوال - أن يقودوا بش��كل أفضل إال من خالل 

التخطيط الواعي للوس��ائل التي يستخدمونها يف التأثري 

عىل غريهم.

والقي��ادة ال تقت��ر فقط عىل قي��ادة أولئك الذين 

يخضع��ون للقائد رس��مياً، فأحياناً يقت��ي األمر قيادة 

الزمالء، ولذلك يجب اإلملام بأساليب القيادة املتعددة، 

حي��ث أن اس��تخدام ه��ذه األس��اليب يختل��ف طبقاً 

للمواقف واألشخاص املطلوب التأثري عليهم، ويف بعض 

األحوال يكون استخدام أسلوب ما مناسباً ويثمر أفضل 

النتائج ويقود إىل النج��اح، ثم تختلف ظروف املوقف 

بعض اليشء فيؤدي استخدام نفس األسلوب إىل الفشل.

والقائد دامئاً ليس لديه قدر كبري من الس��لطة ميكنه 

أن يقود من خالله، ولذلك فإن مفتاح القيادة الناجحة 

يكم��ن يف ق��وة تأثريها، وليس يف الس��لطة التي ميلكها 

القائ��د، وهناك العديد من وس��ائل التأث��ري التي ميكن 

تطبيقه��ا خ��الل املواق��ف املختلف��ة واألدوار القيادية 

املتنوعة، واالستخدام األمثل لهذه الوسائل يسلح القائد 

برتس��انة تجعل منه قائداً مؤثراً، وجميع هذه الوسائل 

ليس��ت فقط قابلة للتطبيق، ب��ل إنها رضورية للقيادة 

الس��ليمة يف ظ��ل الظروف املختلفة الت��ي قد يواجهها 

القائد.

وم��ن ال��روري أن يتفه��م الق��ادة، ع��ىل جميع 

املس��تويات، العقائد الثابتة للقوات املسلحة، وأساليب 

القت��ال املس��تخدمة، وأن يلم��وا بإمكاني��ات املعدات 

واألس��لحة املتي��رة لديهم، ومبا ميكنه��م من توظيف 

هذه الوس��ائل باألس��لوب العلمي، يف ضوء السياسات 

والعقائد، وملا كان العامل دائم التغري، كذلك فإن القوات 
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القادة الناجحون ال 
ميكنهم أن يقودوا 

بشكل أفضل إال 
من خالل التخطيط 

الواعي للوسائل 
التي يستخدمونها 

يف التأثري على غريهم    

التفاوض هو أحد 
أساليب التأثري 

املهمة من خالل 
التشاور مع اآلخرين 
للتوصل إىل تسوية 

مقبولة للقائد 
وملن يقودهم

املس��لحة، بصفتها واحدة من املنظامت أو املؤسسات 

الحيوية األك��ر ديناميكية، والتي تتأث��ر بصفة رسيعة 

بتغ��ري االس��رتاتيجيات والسياس��ات، فم��ن املؤكد أنه 

سوف تظهر كرد فعل لهذه التغريات، سياسات وعقائد 

جديدة، وهنا س��وف يظهر دور القادة يف ابتداع هذه 

السياس��ات والعقائد، اس��تناداً عىل خدمتهم وقدرتهم 

ع��ىل اإلب��داع، وتتضمن معظم األنش��طة العس��كرية 

الش��ائعة املجاالت التي ميكن أن يربز اإلبداع فيها، مثل 

التخطيط للتنبؤ باملس��تقبل، وتطوير املناهج وأساليب 

التدريب إلقامة مفاهيم جدي��دة لتدريب القادة عىل 

الش��ؤون اإلدارية والصيانة وأس��لوب األداء يف الحرب، 

وتقدير املوق��ف لخلق البدائل املقدم��ة والحلول غري 

النمطية للمواقف الصعب��ة، وتطوير األفكار الجديدة، 

وطرح كافة التصورات لحل املشاكل املعقدة.

دور اإلقناع يف قوة التأثري
يكون أس��لوب اإلقناع مثمراً عندم��ا يكون مطلوباً من 

القائد أن يقود أش��خاصاً لديهم نفس س��لطته أو أكر، 

ويتحقق هذا بشكل خاص عندما ال يكون بيده وسيلة 

ملعاقبة أو مكافأة اآلخرين، ودعنا نفرتض أن هذا القائد 

القائد الناجح هو من ميلك القدرة عىل التأثري يف مرؤوسيه
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يق��وم بقيادة مجموعة من املتطوع��ني، أو أن عليه أن 

يقنع قادة عىل نفس مستواه أن يتبعوه، ففي كل هذه 

املواقف، عليه أن يفكر يف اإلقناع كأس��لوب تأثري لدفع 

اآلخرين إىل أن يوافقوه عىل ما يريد.

وإحدى الوس��ائل التي ميكن أن يس��تخدمها القائد 

لتنفيذ أس��لوب اإلقن��اع هي املنطق، ف��ام عليه إال أن 

يوضح ملن يريد قيادته أس��باباً وجيهة تدعوه إىل القيام 

مبا يري��ده منه، وال ميك��ن أن نفر اإلقن��اع بأن يقوم 

القائ��د مثالً بأخذ األصوات عن��د اتخاذ قرار صعب، أو 

أن يجعل قراره مجاالً لألخذ والرد بني املرؤوسني؛ ولكن 

هذا يعني أن يس��تغل القائد حكمته الصائبة ومعرفته 

وعالقاته الش��خصية مع مرؤوس��يه لتوجيه س��لوكهم 

ومواقفه��م نح��و تحقيق وإنج��از األه��داف، ونتيجة 

للطابع الذي يتصف به النظام العس��كري، باإلضافة إىل 

خصائص املرؤوسني، فإن اإلقناع قد ال يكون دامئاً الحل 

املناسب يف بعض املواقف.

دور التفاوض يف قوة التأثري
التفاوض ه��و أحد أس��اليب التأثري املهم��ة من خالل 

التشاور مع اآلخرين للتوصل إىل تسوية مقبولة للقائد 

وملن يقودهم، وقد يضم��ن، التفاوض التوصل إىل حل 

وس��ط، أو إعطاء يشء ما يريده اآلخرون، وذلك مقابل 

ما يريد القائد. والتفاوض باعتباره أس��لوباً للتأثري ميثل 

جزءاً من القيادة العس��كرية، وكثرياً ما يتم اس��تخدامه 

عند االستعانة بأفرع القوات املختلفة معاً، مثل الجيش 

والقوات الجوية والبحرية، كام يتم استخدامه أيضاً عند 

االستعانة بقوات من دول مختلفة يف عمليات مشرتكة.

وقد كان من القادة العسكريني الذين أجادوا القيادة 

م��ن خالل التفاوض الجرنال األمرييك "دوايت أيزنهاور" 

ال��ذي أصبح رئيس��اً للواليات املتحدة بع��د ذلك، ففي 

أثن��اء الحرب العاملي��ة الثانية كان "أيزنه��اور" قائداً ملا 

يزيد عن ثالث��ة ماليني من ق��وات التحالف، وكان من 

بني قادة جيوش التحالف ش��خصيات قوية للغاية، مثل 

الجرنال األمرييك "جورج باتون"، واملارش��ال اإلنجليزي 

"مونتجمري"، وقد كان هؤالء قادة محنكني يف املعارك، 

وقي��ادة القوات األجنبية تحتاج دامئاً للحذر، وذلك ألن 

ق��ادة هذه القوات عادة يكونون عىل اتصال مبارش مع 

حكوماتهم، وعىل سبيل املثال فإنه خالل الحرب العاملية 

األوىل كان الجرنال "بريش��نج" قائد الق��وات األمريكية 

يخضع لقيادة املارشال الفرنيس "فوش"، وطلب "فوش" 

من "بريشنج" أن يقسم الوحدات األمريكية بحيث تحل 

محل خس��ائر ق��وات التحالف، إال أن "بريش��نج" رفض 

وأرص عىل أن تحارب القوات األمريكية كوحدة واحدة، 

وإال فل��ن تحارب، وس��انده الرئي��س األمرييك يف ذلك 

الوقت "ويلس��ون" يف قراره، ومعن��ى ذلك كان البد أن 

يلتزم "أيزنهاور" الحذر الشديد يف أسلوب قيادته، وذلك 

عىل الرغم من أنه يتمت��ع بلقب "القائد األعىل لقوات 
التحالف"، ومام زاد مشكلته تعقيداً أنه مل يشرتك بنفسه 

متطلبات القيادة املؤثرة

رك��ز كثري م��ن الباحثني عىل املتطلبات الش��خصية 
والس��لوك، والت��ي تجعل القائد مؤث��راً، ومن هذه 
املتطلب��ات: قوة الش��خصية، واملمي��زات البدنية، 
والق��درة العقلي��ة وال��ذكاء، والقدرة ع��ىل الحكم 
واتخ��اذ قرار رسي��ع وصائب، واملق��درة الخطابية، 
والتحصي��ل العلمي، وتحمل املس��ؤولية، واملبادأة، 
والثقة بالنفس، واالرتب��اط باآلخرين، والقدرة عىل 
التكي��ف مع املواقف والظ��روف املختلفة. فالقائد 
يس��تطيع أن يجرب، ويستطيع أن يالطف، وأن يخرب 
اآلخرين ماذا يج��ب عليهم فعله، وكيف يتم ذلك، 

وأن يجعلهم يشاركوه يف صنع القرار.

وأكرب صدمة تعرض لها بعد تقاعده كانت عندما ركب 

س��يارته، ثم جلس ع��ىل املقعد الخلف��ي، وأصدر أمراً 

بالس��ري، وانتظر من الس��يارة أن تتحرك، ولكن السيارة 

مل تتح��رك، وذلك ألنه وألول مرة منذ اثني عرش عاماً مل 

يعد لديه سائق للسيارة.

والح��ظ العاثر قد يتس��بب يف أن يكون الس��تخدام 

األم��ر بش��كل روتيني نتائ��ج غري مس��تحبة، حيث إن 

امل��رؤوس ال ي��ديل بدل��وه أبداً، ف��إذا وق��ع القائد يف 

خط��أ، وأدرك املرؤوس هذا الخطأ، فس��يدعه مير دون 

تصحيح، وعندما يس��تخدم القائد أسلوب األمر للتأثري 

عىل املرؤوسني، فالبد أن يتأكد من أداء ذلك باألسلوب 

الصحيح، وذلك ألن كثريين يقترون عىل مجرد إصدار 

األم��ر، ويفرتض��ون فهم اآلخرين له بين��ام قد ال يكون 

هذا هو الواقع، ومن األس��باب األخ��رى التي تدعو إىل 

عدم اس��تخدام أس��لوب األمر بش��كل مطلق أنه حتى 

عندما يثمر هذا األسلوب فإنه قد ال يعد أفضل أسلوب 

لتحقي��ق ما يريده القائد، والقائ��د هنا يركز عىل صنع 

القرار بنفس��ه وتوجيه الجامع��ة، وهو الذي يفكر، وما 

عىل اآلخرين سوى أن يتلقوا األوامر وينفذوها.

دور االرتباط يف قوة التأثري
إذا اس��تطاع القائ��د أن يربط اآلخرين مب��ا يريد فعله 

فس��وف يتبن��ون هدفه عىل أن��ه هدفه��م، ويلتزمون 

بتحقيقه، ولهذا كان االرتباط أس��لوباً قوياً من أساليب 

التأث��ري، وعادة ما ميكن دمجه بس��هولة مع وس��يلة أو 

أكر من وس��ائل التأث��ري األخرى، واس��تخدام االرتباط 

كأس��لوب للتأثري يتم بأسلوب يس��مح بتجميع وتبادل 

اآلراء واالتصاالت بني القائد واملرؤوس��ني، حيث يكون 

عىل القائد أن يعري املرؤوس��ني وقت��اً كافياً عندما يقدم 

لهم فكرة جديدة، حتى يتمكن��وا من معرفتها وفهمها 

قبل أن يوافقوا عليها.

واالرتب��اط هو م��ن العن��ارص الرئيس��ية يف اإلدارة 

اليابانية، فام يفعل��ه اليابانيون هو أنهم يبذلون كل ما 

ميكن من جهد للتأكد من أن القادة والعامل عىل جميع 

املس��تويات قد أدلوا بدلوهم بش��أن اقرتاح ما، وال يتم 

يف املع��ارك، فخالل الحرب العاملي��ة األوىل كان مبثابة 

م��درب يف الثالثة والعرشين من العمر، وكانت مهمته 

تجهيز قوات املدفعية للمعارك يف فرنسا، وبالرغم من 

أن��ه حاول مرات عديدة أن يذهب إىل فرنس��ا إال أنه 

قىض ف��رتة الحرب يف أمريكا، ومع هذا فقد اس��تطاع 

"أيزنهاور" أن يقود هذا العدد اله�ائل من الجنود من 

الجنسيات املختلفة يف غزو غري مسبوق، وكان السبب 

األسايس يف نجاحه هو اس��تخدامه ألسلوب التفاوض، 

حي��ث أثر ذلك يف حصوله عىل دع��م قادة ثاين كربى 

دول التحالف وه��ي بريطانيا، واس��تطاع التأثري عىل 

الربيطاني��ني من خ��الل منحهم أكرب املواق��ع القيادية 

تحت قيادته.

دور األمر يف قوة التأثري
هناك موقفان من األفضل فيهام أن يوجه القائد األوامر 

دون أدىن مناقش��ة، ولكن ينبغي يف البداية اإلشارة إىل 

أن تطبيق ذل��ك يتطلب متتع القائد بس��لطة أكرب من 

أولئك الذين يقودهم، أم��ا املوقف األول، الذي يفضل 

فيه اس��تخدام وس��يلة األمر، فهو حال��ة عدم وجود ما 

يكفي من الوقت الس��تخدام الوس��ائل األخرى، ويكون 

م��ن الروري تنفيذ ما يريده القائ��د يف تلك اللحظة، 

دون أن يكون أمامه وقت للمناقشة، ففي املعارك غالباً 

ما يكون عىل القائد أن يكون متسلطاً، يعتمد عىل األمر 

كأسلوب تأثري، إذ ليس هناك وقت للتلكؤ حينام تكون 

أرواح الجنود يف خطر، أو عندما يكون التأخر البس��يط 

سبباً يف هزمية منكرة، ولكن حتى يف املعارك، ينبغي أن 

ال يستخدم األمر يف جميع األحوال.

واملوقف الثاين هو عندما يكون اإلجراء الذي يؤيده 

القائد س��يعود بالنفع ع��ىل الوح��دة، إال أن املرؤوس 

نفس��ه ليس لديه رغبة كبرية يف أدائه، فقد يريد القائد 

مثالً أن يتم إع��داد تقرير ما بحلول صباح الغد، إال أن 

الش��خص الذي س��يقوم بإعداده لديه ارتباطات أخرى 

الليلة، وبينام ميكن أن يبدأ القائد أوالً باستخدام وسائل 

التأثري األخرى، إال أنه قد يجد نفس��ه يف النهاية مضطراً 

الستخدام أسلوب األمر.

ولس��وء الحظ نجد أن هذا األس��لوب يستخدم كثرياً 

يف موضعه ويف غري موضعه، وقد يكون من أسباب هذا 

تلك الصورة التي ترسمها األفالم السينامئية عن القائد، 

والتي تص��وره وهو يتجول هنا وهناك، ويلقي باألوامر 

وم��ا عىل اآلخرين إال أن ينس��اقوا وينصاعوا لها، ولكن 

ليس��ت تلك قيادة، وامنا هي "س��ينام"، ومن األس��باب 

الت��ي تؤدي إىل اس��تخدام أس��لوب األم��ر يف موضعه 

ويف غ��ري موضعه، أن��ه مبجرد أن يس��تخدم القائد هذا 

األسلوب بش��كل روتيني فإنه يتحول إىل عادة، ويكون 

س��هالً للغاية، وال يكون لزاماً علي��ه التفكري أبداً فيمن 

يقودهم، فام عليه إال أن يصدر األوامر.

وم��ن الحكاي��ات الطريفة يف هذا املج��ال، أن أحد 

الق��ادة قىض م��ا يزيد ع��ىل اثني عرش عام��اً كجرنال، 
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تنفيذ هذا االقرتاح حتى تتاح الفرصة للجميع لدراسته 

وإب��داء وجهة النظر فيه، وامل��دراء من الدول األخرى 

عن��د تعاملهم مع اليابانيني أحياناً ينتابهم اإلحباط من 

ج��راء هذا األس��لوب، حيث إن القرار الذي يس��تغرق 

اتخ��اذه أياماً يف أمريكا، مثالً، قد يس��تغرق ش��هوراً يف 

اليابان، ومع هذا فبمجرد اتخاذ القرار تصبح املؤسسة 

الياباني��ة مرتبط��ة متاماً ب��ه، وملتزمة بتحقي��ق نتائج 

إيجابية، وعندئذ يقوم اليابانيون بتنفيذ القرار بفاعلية 

ورسعة مذهلة.

دور العالقات اإلنسانية يف قوة التأثري
القائ��د الناجح ه��و من ميل��ك القدرة ع��ىل التأثري يف 

مرؤوس��يه، ويحملهم ع��ىل تنفيذ م��ا يكلفهم به من 

أعامل، وم��ا يوكله إليهم من مه��ام، وهم يف حالة من 

الرض��ا، وأن يحفزهم عىل التغلب عىل ما يواجههم من 

صعاب، ويعرتضهم من عقبات، وال يس��تطيع القائد أن 

يحقق ذلك ما مل يكن ملامً بالعالقات اإلنس��انية، مدركاً 

لدورها الهام يف التأثري عىل املرؤوس��ني، واعياً بأهميتها 

القصوى يف املامرس��ات القيادية، فالعالقات اإلنس��انية 

تس��تهدف الوصول باملرؤوسني إىل أفضل أداء من خالل 

تنمية روح التعاون بني األفراد واملجموعات، وتحفيزهم 

عىل العمل، ومتكينهم من إش��باع حاجاتهم االقتصادية 

والنفسية واالجتامعية.

وتش��ري املامرس��ات القيادي��ة إىل النش��اطات التي 

يقوم به��ا الق��ادة لتنفيذ امله��ام وتحقي��ق األهداف، 

باعتبار القيادة عملية ش��اقة تتطل��ب وجود قدر كبري 

من العالقات اإلنس��انية بني القائد واملرؤوس��ني، وهذه 

العالق��ات تؤدي دوراً مهامً يف عمل القادة، فاكتس��اب 

القائ��د س��لطته الفعلي��ة ينبع م��ن مق��دار العالقات 

اإلنس��انية التي ميارسها مع املرؤوس��ني، والقائد الناجح 

ه��و ال��ذي يخضع ل��ه املرؤوس��ون ويحبون��ه قبل أن 

يطيعوه، وهذا ال يتوافر إال للقائد الذي ميتلك مقومات 

القي��ادة، ويعتم��د عىل الش��ورى واملش��اركة يف دعم 

عالقاته مبرؤوسيه وتوجيههم نحو تحقيق األهداف.

والعالقات اإلنسانية التي ينش��ئها القائد مع أعضاء 

الجامعة املرؤوس��ة تعتمد عىل شخصيه القائد، فالقائد 

املحب��وب، واملوث��وق به م��ن الجامعة، ل��ه تأثري عىل 

املرؤوسني، بغض النظر عن السلطة التي ميلكها•

املصادر:

-www.nsba.org 

-http://en.wikipedia.org

 -www.ansc.purdue.edu 
-The New Art of the Leader: Leading with 

 Integrity and Honor, by William A. Cohen., 

.Prentice Hall Direct

-Military Review, September-October 2006.

-Peter P. Perla, The Art of War Gaming 

Naval Institute Press, 2006. 

- Leader Development Program 

“Creative Thinking”, Association of 

College & Research Libraries, National 

Conference (13th: Baltimore, Md.), 2007

- Paulus, Paul B., Problem Solving and 

Creativity in Individuals & Groups, 2003.

- Camilleri, Vanessa A., The Art of Creative 

Action, 2007.

-William A. Cohen., The New Art of the 

Leader: Leading with Integrity & Honor, 

Prentice Hall Direct.
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رسالة السودان لدول اخلليج

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

إن القدرات واملكانة اإلسرتاتيجية التي يتمتع بها السودان تجعله يتبوأ مكانة محورية للعامل العريب بشكل عام وملنطقة 

الخليج بش��كل خاص، فاملوقع الجغرايف القريب من دول الخليج الس��يام اململكة العربية السعودية عرب البحر األحمر 

والقدرات البرشية واإلمكانات االقتصادية من املفرتض أن تجعل من الس��ودان نقطة إس��رتاتيجية هامة لدول منظومة 

مجلس التعاون الخليجي، إال أن دول الخليج ابتعدت ومنذ فرتة من الزمن عن الس��ودان بحجة حالة عدم االس��تقرار 

الس��يايس واألمني يف ذلك البلد بس��بب الحروب املتتالية واألزمات من جهة، ولطبيعة النظام الس��يايس يف الس��ودان 

الذي خلق لنفس��ه الكثري من العداوات مع املجتمع الدويل الس��يام مع الدول الغربية بس��بب خطابه املتشدد، إال أن 

هذا االبتعاد الخليجي والغريب عن السودان ولد فراغاً استطاعت قوى أخرى أن تنجح يف ملئه السيام الصني وإيران.

لقد أبعدت األوضاع األمنية يف الس��ودان والعقوبات املفروضة عىل النظام يف الخرطوم دول الخليج عن الس��ودان، 

ولكن هذا االبتعاد شجع نظام الخرطوم عىل التقارب مع إيران، وهذا التقارب ينظر إليه عىل أنه تقارب منطقي، حيث 

أن الخرطوم تبحث لنفسها عن حلفاء يقفون معها ضد ما يعتربونه يف السودان "هجمة أمريكية إمربيالية" ضد النظام 

السيايس، فالصني وروسيا وإيران هي دول تستطيع السودان االعتامد عليها يف مواجهة مثل تلك الهجمة، لذلك مدت 

السودان يدها ملثل تلك الدول، واستثمرت تلك الدول يف الحالة السياسية يف السودان لتحقيق مكاسب إسرتاتيجية لها، 

ففي الوقت الذي تفرض دول العامل السيام الغريب منه عقوبات عىل الخرطوم، وتسحب دول استثامراتها من ذلك البلد، 

تس��تقبل الخرطوم الس��الح والبضائع واالستثامرات من حلفاء املواجهة مع الواليات املتحدة والغرب، ويف ذلك بالطبع 

خس��ارة واضحة لدول الخليج العريب بالذات، فالتعاون الس��وداين مع إيران مل يقترص عىل الدعم السيايس واالقتصادي 

واألخالقي بل تعداه إىل الدعم العسكري، ويف ذلك تحد واضح لدول الخليج العريب، فرسوا سفن حربية إيرانية يف ميناء 

بورتس��ودان املطل عىل البحر األحمر والذي ال يبعد كثرياً عن ش��واطئ الساحل السعودي فيه إشارة واضحة عىل مدى 

حساس��ية الوضع يف الس��ودان تجاه منطقة الخليج، حيث أن ذلك يش��ري بوضوح عىل أن إيران ليست متواجدة فقط 

يف مياه الخليج العريب وال يف العراق واليمن وحس��ب، بل أيضاً يف البحر األحمر ويف الس��ودان بالتحديد، أي أنها تحيط 

مبنطقة الخليج بشكل واضح، وهذه رسالة خطرية عن حال املهددات األمنية ملنطقة الخليج العريب.

ال أدري إن كان النظام السوداين يدرك مدى حساسية مثل هذا الوضع لدى الدول الخليجية التي تتوجس من نوايا 

إيران، أم أنه يس��تخدمها لتحقيق مصالح معينة يف عالقته مع دول الخليج العريب، أو أنه وقع أس��ري وضع ال يس��تطيع 

الخ��روج من��ه وبالتايل فهو يتعامل مع األمور بش��كل برجاميت، ولكن املؤكد هو أن الس��ودان بحاجة إىل دول الخليج 

والسيام السعودية يف تلطيف الجو مع الدول الغربية السيام يف مسألة قرار املحكمة الجنائية ضد الرئيس عمر البشري، 

لقد حاول النظام الس��يايس يف الس��ودان مراراً كس��ب ود الغرب من خالل تقديم بعض التنازالت الس��يام يف مس��ألة 

انفص��ال الجنوب، إال أنه مل يحصل عىل م��ا كان يتوقع أن يحصل عليه من الغرب، فكانت النتيجة مزيداً من املواجهة 

من خالل التوجه نحو دول التشدد، لكن ما مل تتوقعه دول الخليج العريب يف وجهة نظرنا هو عمق التحالف السوداين-

اإليراين، السيام مع اكتشاف ما يعترب أنه منشأة عسكرية تعمل لصالح إيران يف السودان، دول الخليج بالطبع ضد أن 

تنتهك س��يادة الس��ودان بالشكل الذي تم عليه الوضع من خالل قيام حسب ما يقال طائرات إرسائيلية برضب املنشأة 

العس��كرية، إال أن دول الخلي��ج ال ميكن إال أن تتوجس من مثل هذا األمر بغ��ض النظر عن صحته أو خطئه. فوجود 

واقع لنش��اط عس��كري إيراين داخل الس��ودان أو أية دولة عربية أخرى يثري مخاوف الدول الخليجية، حيث أن املثل 

اللبناين يظل بارزاً لألعني يف نجاح إيران يف زرع قوة عس��كرية موالية لها يف الجس��د اللبناين والذي أصبح له دور فاعل 

يف التفاعالت العربية، بالطبع نفت الخرطوم وجود منشأة عسكرية إيرانية عىل أراضيها، ولكنها مل تقدم لدول الخليج 

بالذات ما يؤكد إدعائها.

ق��د يكون نظام الخرطوم مس��ؤوالً ع��ن ما يدور من مخاوف جديدة لدى دول الخلي��ج العريب، إال أن دول الخليج 

تتحم��ل أيض��اً ذات املس��ؤولية، فهي الت��ي تخلت عن الس��ودان أو مل تعره االهت��امم األكرب، ومل تنظ��ر إىل األهمية 

اإلس��رتاتيجية للس��ودان بالنسبة لها، فسقط الس��ودان فريس��ة يف يد أطراف أخرى تضع دول الخليج نصب عينها يف 

تعاملها مع الخرطوم •



القــوة اجلويــة للقــرن الـحـادي والعـــــــــــــشـرين
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الق��وة الجوية ال تعني مج��رد طائرات حربي��ة، أو ما 

ميلكه س��اح الج��و، ولكنها تعن��ي كل املكونات، مبا يف 

ذلك العقيدة العس��كرية املطبقة، ومفاهيم العمليات، 

والتدري��ب، والتكتيك، واالحرتافي��ة، والقيادة، والخربة 

العملية، وكل هذه العنارص تختلف من س��اح جو إىل 

آخر، حتى لو كانت هذه األسلحة تستخدم نفس أنواع 

الطائ��رات واملعدات، حيث أن تفاع��ل هذه املكونات 

جميعها لتحقي��ق الهدف هو الفيص��ل يف قياس قدرة 

الق��وة الجوية، وإضافة إىل ذلك، ف��إن القوة الجوية ال 

تنفص��ل عن الفض��اء املعلومايت واالس��تخبارايت ملرسح 

العمليات.

لق��د حدث تطور كب��ري يف تأثري الق��وة الجوية منذ 

مثانيني��ات الق��رن العرشي��ن، ومل يع��د الحديث يركز 

ع��ىل عدد الطلع��ات التي تدمر اله��دف بل عىل عدد 

األهداف التي تدمر يف الطلع��ة الواحدة، ومل يعد دور 

الق��وة الجوية مقترصاً عىل تدمري األهداف املعادية بل 

امت��د ليعرف ماذا يجب أن يدم��ر وأين يجد ما يبحث 

عن��ه لتدمريه، ورمبا أصبح من املتصور أن القوة الجوية 

ق��ادرة عىل تدمري كل م��ا تراه، ومتي��زه وتتعامل معه، 

ولهذا، فإن القوة الجوية واالس��تخبارات وجهان لعملة 

واحدة، واذا فش��لت االس��تخبارات تفشل بالتايل القوة 

الجوية، ولهذا السبب فإن املعلومات الدقيقة والكاملة 

يف الوق��ت املناس��ب عن الع��دو وقدراته العس��كرية 

تعترب أساسية بالنسبة لنجاح القوة الجوية، ولهذا، فإن 

املخططني للحمات الجوية ستكون لديهم حاجة ماسة 

لتوافر املعلومات الدقيقة يف الوقت املناس��ب لتحقيق 

األهداف املرجوة.

والقوة الجوي��ة ال تعني فقط طائرات س��اح الجو 

والذخائر واملستش��عرات وغريها م��ن اإلمكانيات، بل 

تتضم��ن القوة الجوية البحرية والعموديات الهجومية، 

ولهذا، فأنه تجدر اإلش��ارة إىل أن أول ساح استخدمته 

ق��وات التحال��ف يف الحرب ع��ىل الع��راق يف عاصفة 

الصح��راء مل يك��ن القنبلة املوجهة ليزري��اً من القاذفة 

الخفي��ة F-117 ولكن كان الصاروخ Hellfire الذي تم 

إطاقه بواس��طة عمودية الجيش األمري��ي الهجومية 

AH-64 تجاه موقع إنذار تابع للدفاع الجوي العراقي. 

ولذلك، فإن الق��وة الجوية تتضمن الق��درات القتالية 

وقدرات الدعم، مبا يف ذلك القدرات الفضائية وقدرات 

حرب املعلومات، والتي تس��تغل الجو والفضاء يف صب 

الن��ار والحدي��د عىل أه��داف العدو، وه��ذا يعني أن 

جاء يف مذكرة لقيادة القوات 

الجوية األمريكية تحت عنوان 

"التأثري الشامل: آفاق القوى 

الجوية يف القرن الحادي 

والعرشين": أن دور القوة الجوية 

سوف يتعاظم إىل درجة كبرية، 

إلسهامها بقسط كبري يف تحقيق 

النظرية العملياتية اإلسرتاتيجية 

األساسية للقوات املسلحة 

األمريكية يف القرن الحادي 

والعرشين.

إعداد:
د.علي حممد علي
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الحرب الجوية هي نشاط تشارك فيه كل أفرع القوات 

املسلحة بدور هام.

لقد مىض أكرث من قرن عىل اس��تخدام القوة الجوية 

يف الع��امل، حي��ث تع��ددت اس��تخداماتها يف مجاالت 

متنوع��ة، تراوحت بني حمل القناب��ل النووية إىل نقل 

وإخ��اء املصابني يف الكوارث، وس��تلعب القوة الجوية 

دوراً محوري��اً يف الحرب يف القرن 21، وإذا كانت القوة 

الجوي��ة ال تكس��ب الح��رب مبفردها فأن��ه- يف نفس 

الوقت- ال ميكن كس��ب الحرب بدونه��ا، بل أنه ميكن 

خسارة الحرب إذا أىسء استخدام هذه القوة. وبالرغم 

م��ن ذلك، فإن هناك من ي��رى أن القوة الجوية تلعب 

دوراً مكم��اً يف الح��رب بجانب الدور األس��ايس الذي 

تلعبه القوة الربية والقوة البحرية، إذا استخدمت القوة 

الجوية كام يجب.

والتكنولوجيا املس��تخدمة يف الق��وة الجوية غالباً ما 

تس��بق تلك املس��تخدمة يف األفرع األخ��رى، والتفوق 

التكنولوجي عامل أسايس يف تحقيق التفوق يف امليدان، 

ولك��ن العاقة بني التف��وق التكنولوج��ي والتفوق يف 

امليدان ليس��ت عاق��ة خطية، مبعن��ى أن زيادة مدى 

األسلحة بنس��بة 10 % ، مثاً، ال يعني بالرضورة زيادة 

التفوق يف امليدان عىل الخصم بنفس النسبة، فقد تكون 

الزي��ادة 100 %. وقد أثبتت حروب القرن العرشين أن 

 Force Multiplier التكنولوجي��ا أحد مضاعفات القوة

الهامة، مام دفع العديد من دول العامل إىل اقتناء أنظمة 

التس��ليح املتقدمة تكنولوجي��اً، ولكن، يف نفس الوقت، 

فإن الح��روب الحديثة أثبتت أن امت��اك التكنولوجيا 

القوة اجلوية 
ال تعني جمرد 

الطائرات احلربية 
ولكنها تعني 

كل املكونات مبا 
يف ذلك العقيدة 

العسكرية
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وحدها غري كاف لكسب الحرب.

العمليات الجوية تحت��اج إىل التكامل مع العمليات 

الربي��ة والبحرية، والقدرة عىل التصويب من مس��افات 

بعيدة، وقد زادت هذه القدرة بتطور تقنية املستشعرات 

والذخائر دقيقة التوجيه، مام جعل القوة الجوية قادرة 

ع��ىل مهاجمة األهداف من مس��افات بعي��دة بدالً من 

االقرتاب املبارش منها، كام كان يحدث يف السابق. والقوة 

الجوية هي الفرع الوحيد يف القوات املس��لحة القادرة 

ع��ىل تحقيق رد الفعل الرسيع  الازم، ونجاح الحرب يف 

املس��تقبل يتوقف عىل استخدام القدرات الدقيقة ذات 

امل��دى الطويل، ويتطلب ذلك رضب��ات جراحية دقيقة 

بعيدة املدى والتي ال ميكن تنفيذها إال بواس��طة القوة 

الجوية.

لق��د ظهرت قيمة الق��وة الجوية بدرج��ة كبرية مع 

بدء عملي��ات عاصفة الصحراء عام 1991، بعد ظهورها 

العم��ي األول يف الح��رب العاملي��ة الثاني��ة، ثم حملة 

القصف التي استمرت أكرث من ثاث سنوات ضد فيتنام 

الش��املية )1956-1968(، وميك��ن الق��ول أن التط��ور 

 Revolutionary ًيف الق��وة الجوية ج��اء بعضه ثوري��ا

والبع��ض اآلخر نتيج��ة التطور املس��تمر الذي وضعت 

أساسياته يف القرن العرشين ثم استكمل بإنجازات القرن 

الحادي والعرشين، وعىل سبيل املثال، فحتى مع دخول 

 JSFو F/A 22 Raptor طائرات الجيل الخامس، مث��ل

F-35 مرحل��ة اإلنتاج، فإن الطائ��رات بدون طيار ذات 

اإلمكانيات املتزايدة مازالت تبحث عن البيئة املناس��بة 

للعمل، وبالرغم من أن الذخائر املوجهة أصبحت أصغر 

وأكرث دق��ة وتوجه ذاتي��اً فإن أس��لحة الطاقة املوجهة 

مازالت يف طور النمو.

إن ما كان يعترب من األحام يف القرن العرشين أصبح 

من املمكن تحقيقه يف القرن الحادي والعرشين، خاصة 

م��ع التط��ور املتس��ارع يف العديد من املج��االت، مثل 

تكنولوجيا املعلوم��ات، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا 

الحيوية، والطاقة العالية املوجهة، والحرب االلكرتونية، 

واالس��تخبارات، والكش��ف واالس��تطاع، وسيشهد هذا 

الق��رن اندماج��اً أكرث ب��ني األنظمة الجوي��ة واألنظمة 

الفضائية متشياً مع تعقد هذه األنظمة.

ومن مامح القوة الجوي��ة للقرن الحادي والعرشين 

لاس��تخدام يف  املوجه��ة  الطائ��رات  ق��درات  زي��ادة 

العدي��د من املجاالت، وتطوير أس��لحة الطاقة املوجهة 

الستخدامها يف مجاالت التدمري التقليدية ألنظمة العدو، 

ويف عمليات غري مميتة توقف تقدم قوات العدو.

األنظمة غري املأهولة
تط��ور وزارة الدفاع األمريكية النظام القتايل الجوي غري 

 Joint Unmanned Combat Air System: املأه��ول

J-UCAS ليك��ون منص��ة خفي��ة ضارب��ة تس��تخدم 

املستش��عرات املتقدم��ة لكش��ف األه��داف وتوجيه 

املقذوف��ات دقيق��ة التوجيه تجاهه��ا يف توقيت مؤثر، 

وسيكون النظام قادراً عىل استخدام املقذوفات الحالية 

 Joint Direct Attack واملس��تقبلية مبا يف ذلك الذخرية

Munition: JDAM الت��ي ت��زن 2000 رطل، والذخرية 

صغرية القطر Small Diameter Bomb التي تزن 250 

رط��اً، وذلك مثل الطائرات الضارب��ة، ولكن مع خفض 

كبري يف التكلفة.

ومن التطورات يف مج��ال توجيه الطائرات املوجهة، 

أنه بدالً من تخصيص موّج��ه أريض لكل طائرة كام هو 

الحال حالياً بالنس��بة للطائ��رة Predator فإن موّجهها 

س��يقوم بتوجي��ه مهم��ة بأكمله��ا ينفذه��ا ع��دد من 

الطائرات، وذلك من مس��افة بعيدة جداً، وسيقوم هذا 

املوّجه بإعطاء أوامر املهمة، وستكون الطائرة ذاتها عىل 

درجة م��ن الذكاء متكنها من تأدية امله��ام، مثل اختيار 

أفضل مس��ار للط��ريان واختيار األهداف، م��ع إمكانية 

التزود بالوقود يف الجو مام يزيد من مدى العمل.

ويف الق��رن الح��ايل، س��تتكامل الطائ��رات املوجهة 

بدرج��ة عالية م��ع العمليات اليومي��ة، حيث أن هذه 

الطائ��رات ال تعم��ل اآلن إال يف الحاالت االس��تثنائية يف 

ظل س��يادة الطائرات املأهولة عىل م��رسح العمليات. 

والهدف املس��تقبي هو أن تتكام��ل الطائرات املوجهة 

م��ع الطائ��رات املأهولة يف نفس الفض��اء العمليايت، مبا 

يف ذل��ك الطائرات التجارية، وأول مهمة يف هذا االتجاه 

هي أن تدخ��ل الطائرات املوجهة يف نظام إدارة الحركة 

الجوي��ة حيت يتم تأمني ه��ذه الطائرات من الحوادث 

والتصادم��ات الجوية بع��د أن يتم فصله��ا عن بعضها 

وكذلك عن الطائرات املأهولة.

أسلحة الطاقة املوجهة
أثبت��ت األس��لحة دقيق��ة التوجيه فاعليته��ا عىل مدى 

العقدين املاضيني، وكانت عاماً حاسامً يف كل العمليات 

الحربية التي متت عىل نطاق واس��ع، وبالرغم من ذلك، 

فإنه يف القرن الحادي والعرشين لن تحمل هذه األسلحة 

ال��رؤوس الحربي��ة التقليدي��ة التي تعتم��د عىل طاقة 

الحركة، كام هو الحال اآلن، حيث ستس��تخدم أس��لحة 

الطاق��ة املوجهة التي ت��زود القادة بخي��ارات جديدة، 

وأس��لحة الطاقة املوجهة الحالية، س��واء التي تستخدم 

اللي��زر أو طاق��ة امليكروويف العالي��ة، أصبحت محط 

أنظار القادة العس��كريني، ألنها ستوفر القدرة التدمريية 

التقليدي��ة، إضافة إىل إمكانية إعاقة أهداف العدو بدالً 

م��ن تدمريها، وأفضل التطبيقات املعروفة حالياً للطاقة 

العالية املوجهة هو اللي��زر املحمول جواً، والذي تجري 

علي��ه االختب��ارات حالي��اً، ويتمثل يف اس��تخدام الليزر 

الكي��اموي عىل منت طائ���رة مع��دلة ط�����راز "بوينج 

400-747"، وذل��ك بهدف تدمري املقذوفات البالس��تية 

ف��ور إطاقها، وتحم��ل الطائرة أربعة أن��واع من الليزر 

ونظام ضويئ متطور ونظ��ام كمبيوتر حديث، وتتكامل 

كل ه��ذه األنظمة  لكش��ف وتتبع وتدم��ري املقذوفات 

القوة اجلوية 
ال تكسب احلرب 

مبفردها وال 
ميكن كسب 
احلرب بدونها

يف القرن الحايل ستتكامل الطائرات املوجهة بدرجة عالية مع العمليات اليومية
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املعادية، وبعد أن تكتش��ف مستشعرات األشعة تحت 

الحمراء املحمولة يف الطائرة الصاروخ املعادي يف مرحلة 

اإلطاق Boost Phase تنقل املعلومات إىل نظام الليزر 

)فئ��ة الكيلووات( ال��ذي يحدد موقع اله��دف، وينقل 

البيانات الدقيقة عنه، ثم يبدأ يف تتبعه، ثم يطبق جهاز 

التتب��ع عىل الصاروخ ويح��دد نقطة اإلصابة، ثم يقيس 

جه��از الليزر البارامرتات الجوية، وأخرياً ينطلق ش��عاع 

الليزر عايل الطاقة )فئة ميجاوات( ويس��خن مس��احة 

من جسم الصاروخ بدرجة كافية لتدمريه، وبالرغم من 

أن امل��دى املؤثر لش��عاع الليزر يعت��رب رساً فإن القوات 

الجوية األمريكية أعلنت أن��ه يصل إىل عدة مئات من 

الكيلومرتات.

القيادة والسيطرة
ح��دث تطور كبري يف مجال القيادة والس��يطرة متاش��ياً 

مع التطور يف مجال تكنولوجي��ا املعلومات، ويف مجال 

القوة الجوية، تعمل مختربات القوات الجوية األمريكية 

عىل تطوير تقنيات تعظم من تحقيق أقىص اس��تفادة 

يف مجاالت القيادة والس��يطرة، باالس��تفادة من التطور 

يف مجاالت الربام��ج الذكية وقواع��د املعلومات ودمج 

البيان��ات وتجميعها، وقد ظهرت تطبيقات هذا التطور 

يف املباريات الحربية التي اعتمدت عىل أنظمة القيادة 

والسيطرة والكشف واالستطاع.

وستعتمد العمليات املستقبلية عىل نقل املعلومات 

ش��بكياً من املستش��عرات إىل أنظمة اإلطاق، وهو ما 

أمك��ن تطبيقه مع نظام طائ��رات "بريديتور" املوجهة 

امليكروويف

هو سالح غري قاتل ويعترب من أسلحة الطاقة العالية 
ويس��تخدم لش��ل فاعلية أنظمة الدفاع��ات الجوية 
للع��دو، وكذل��ك الطائ��رات التكتيكي��ة والطائرات 
بدون طيار، واملقذوف��ات. فعندما تصطدم موجات 
امليكرووي��ف عالية الطاقة م��ع األنظمة االلكرتونية 
تكون النتيج��ة مدمرة لهذه األنظمة، حيث ميكن أن 
تح��رتق أو تتوقف عن العمل، أو ال تعمل كام يجب. 
وإذا كانت هذه الطاقة مدمرة للمكونات االلكرتونية 
فأنها ال تصيب البرش الذين يش��غلون هذه األنظمة. 
واالعتامد ش��به الكامل ع��ى اإللكرتونيات يف جميع 
أنظمة التس��ليح يجعل من هذه الطاقة مجاالً جذاباً 
لالستخدام يف مختلف التطبيقات، خاصة عندما يلزم 

تجنب إصابة املدنيني.

 AC-130 Gunships بدون طيار والطائرات املدفعية

يف أفغانس��تان، ويجرى تطوير شبكة معلومات مرسح 

العمليات لربط األنظمة الشبكية، ويتضمن ذلك تطوير 

الربامج Software الخاصة بالقيادة والسيطرة لألنظمة 

الشبكية املستقبلية لدعم عمليات االتصال بني املنصات 

الجوية وش��بكات املعلومات، مبا يف ذلك تس��هيل ربط 

 Centric األنظم��ة القدمي��ة بأنظمة الحرب الش��بكية

Warfare، مام يحسن قدرات اإلدراك باملوقف القتايل، 

وس��يكون لدى املقاتل أنظمة اتص��االت رقمية حديثة 

ميكنه��ا العمل مع األنظمة األخرى، بحيث يتم االتصال 

املبارش بني املستشعرات ومتخذ القرار ومنصة اإلطاق.

وس��رتبط شبكة القيادة والس��يطرة يف املستقبل بني 

املكونات الفضائية والجوية والربية، وكل ذلك يف شبكة 

تزود القادة ببيئة متكنهم من التفاعل باالس��تفادة من 

املعلوم��ات املتوف��رة، واألنظمة املس��تقبلية املتطورة 

س��وف تس��تفيد مام تم إنج��ازه حالياً، م��ام يدعو إىل 

تعاون فرق البحوث لخلق أنظمة معلومات ذكية.

سد الفجوة بني الجو والفضاء
تعمل القوة الجوية، بطبيعتها، يف البعد الثالث )الرأيس( 

فتتخطى العوائق الطبيعية والحدود، وهي عىل خاف 

الق��وة الربية والبحري��ة، ال ميكنها االحتف��اظ باألرض. 

وتاريخياً، فإن الجزء من الغاف الجوي عىل ارتفاع -25

125 كم تم استغاله عسكرياً يف ما عدا عمليات النقل 

الج��وي، فطائ��رات مثل  SR-71 وMIG-25 المس��ت 

ح��واف ه��ذا الجزء من الغ��اف الج��وي، بينام بعض 

الطائرات االختبارية تخطت هذا االرتفاع، أما املركبات 

الفضائي��ة واألق��امر الصناعية فتحلق ع��ىل ارتفاعات 

أعىل من ذلك، ويبدو اآلن أننا عىل وش��ك تخطي هذا 

 Supersonic االرتفاع بواس��طة املركبات الفرط صوتية

الت��ي تطلق من ممرات جوية عادي��ة، وهذا يعني أن 

ارتفاعات املركبات الجوية س��تامس مناطق ارتفاعات 

املركب��ات الفضائي��ة، ويف نفس الوقت، ف��إن املركبات 

الجوية بدون طيار ستطري الرتفاعات عالية وهي تعمل 

بالطاقة الشمس��ية مام سيقلل الحاجة إىل إطاق أقامر 

صناعية، وبذل��ك، فإن الطائرات الفضائية املس��تقبلية 

والطائرات املوجهة ستس��د الفجوة ب��ني الجو والفضاء 

التي وجدت يف القرن العرشين، ورمبا يش��هد املستقبل 

AC-130 Gunships الطائرة املدفعية
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القريب مركبات تخرتق الغاف الجوي وتطري برسعات 

عالي��ة وتق��وم بعمليات حربية ال تس��تطيع وس��ائل 

الدفاع��ات الجوية الحالية )باس��تثناء أنظم��ة الدفاع 

املضادة للصواريخ البالستية( التعامل معها.

وسيش��هد هذا القرن الدمج ب��ني الطائرات املوجهة 

واألنظم��ة الفضائي��ة عندما تس��مح التكنولوجيا لهذه 

الطائرات بالطريان إىل ارتفاعات عالية، وملديات طويلة، 

وتحمل مستشعرات أكرث قدرة، وسيكون للجيل القادم 

من هذه الطائرات ق��درة املراقبة يف جميع االتجاهات 

بواسطة املستشعرات، وستطري عىل ارتفاع أكرب من 60 

ألف قدم، م��ع زيادة القدرة عىل البق��اء نتيجة تقنية 

التخف��ي العالية، وس��يزداد زمن الط��ريان أكرث من 40 

س��اعة، ورمبا يؤدي التطور يف أنظمة الدفع التي تعمل 

بالطاق��ة الشمس��ية وخايا الوق��ود إىل أن تصبح مدة 

الطريان مقاسة باألسابيع بدالً من األيام.

ويف الحقيقة، فإن تقنية الطائرات املوجهة س��تضيق 

الفجوة ب��ني املركب��ات الفضائي��ة واملركب��ات الجوية 

عندما تترصف هذه الطائرات بأس��لوب مشابه لألقامر 

الصناعي��ة التي ت��دور يف مدارات منخفض��ة بدالً من 

ترصفها كطائرة، وس��تكون هذه املركبات أكرث مرونة يف 

االس��تخدام عن املنصات املوجودة يف الفضاء، وستزيد 

الق��درة عىل تأدي��ة امله��ام القتالية م��ن أهمية هذه 

الطائ��رات بع��د أن ثبت جدوى تكامل املستش��عرات 

واألسلحة عىل متنها.

ومع تطور املركبات الفرط صوتية والصواريخ الجوالة 

األرسع م��ن الص��وت س��تزداد أهمية الق��وة الجوية، 

وستكون القوة الجوية للقرن الحادي والعرشين أصغر 

حجامً وأكرث تطوراً يف التكنولوجيا، وأعىل تكلفة. ولدى 

الوالي��ات املتح��دة رؤية اس��رتاتيجية تتمث��ل بقدرتها 

ع��ىل رضب أي نقطة يف العامل خال س��اعة واحدة من 

الزم��ن، وق��د بدأت ه��ذه الرؤية بالتحق��ق مع نجاح 

وزارة الدفاع األمريكية يف تجربة الس��اح الفرط صويت 

 Advanced Hypersonic Weapon: AHW املتقدم

بالوصول إىل هدفه ضمن الرسع��ة والوقت املطلوبني، 

فقد ت��م تنفيذ أول تجربة طريان ملفهوم هذا الس��اح 

بواس��طة قيادة الجيش األمريي )قسم الفضاء والدفاع 

الصاروخ��ي/ قيادة الق��وات اإلس��رتاتيجية األمريكية(، 

حيث تم إط��اق مركب��ة انزالقية، فريدة م��ن نوعها، 

مصممة للطريان ضمن الغاف الجوي لألرض ملسافات 

طويلة املدى برسعات فرط صوتية.

وكان اله��دف م��ن وراء ه��ذه التجرب��ة هو جمع 

البيان��ات عن تكنولوجيا االن��زالق الفرط صويت بالدفع 

املع��زز، واختبار أداء الس��اح يف امل��دى الطويل ضمن 

الغ��اف الجوي، وتركز ه��دف املهمة عىل رصد بيانات 

االنسياب الهوايئ واملاحة، واإلرشاد والتحكم، وتقنيات 

الحامية من الحرارة الشديدة. وقد قام نظام دفع معزز 

ث��ايث املراحل بإط��اق هذا الس��اح، ومتكن من نرشه 

بنجاح عىل مس��ار الط��ريان املطل��وب بالرسعة الفرط 

صوتية، وقامت هذه املركبة برحلة بالطريان عرب مس��ار 

انزالقي غري بالستي وصوالً إىل نقطة االرتطام املطلوبة، 

وتولت منصات فضائية وجوية وبحرية وأرضية عديدة 

عملي��ة جمع املعلومات عن بيان��ات األداء خال كافة 

مراحل الطريان، وسوف يتم االستعانة بالبيانات التي تم 

جمعه��ا من قبل وزارة الدفاع األمريكية لوضع النامذج 

وتطوي��ر الق��درات املس��تقبلية لتعزيز دف��ع للطريان 

االنزالق��ي بالرسعة الفرط صوتية، حيث يتم اس��تعامل 

برنامج األس��لحة الفرط صوتي��ة لتطوير التكنولوجيات 

 Prompt للرضب��ات التقليدي��ة الفوري��ة ع��رب الع��امل

•Global Strike: PGS

املصادر:

www.memagazine.org 

www.rand.org 

www.idsa-india.org 

مع تطور املركبات 
الفرط صوتية 

والصواريخ اجلوالة 
األسرع من الصوت 

ستزداد أهمية 
القوة اجلوية

سيشهد املستقبل القريب مركبات تخرتق الغالف الجوي
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نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com

يف مواجهة ثقافة العنف واإلرهاب
اإلره��اب، واإلرهايب، املصدر والصف��ة بلغة أهل اللغة لفظان أو مفهومان ملتبس��ان ومقلقان يف نفس الوقت، 

فلكرثة ما تم اس��تغاللهام، ولش��دة ما تم متريرهام عىل أسامع العامل صارا يش��كالن الرعب، والحرب، والتهديد، 

والتاري��خ، واالس��تغالل، ال ندري كيف هبط��ا علينا من حيث ال ندري، ورمبا كنا ن��دري لكننا مل نتيقظ للجذور 

والبذور والبدايات، فاإلرهايب كائن يتحرك بيننا أحياناً حامالً بذور جرامئه ولوثات نفس��ه، أو قد يقتحمنا تحت 

جنح الغفلة فال نتنبه له إال بعد أن نسقط بالرضبة القاضية إلرهاب فكره ويده، هذا ما حصل يف الجزائر خالل 

عرش س��نوات مصبوغة بالدم ومدجج��ة بالجثث التي مألت كل مكان، وبدل أن تبق��ى الجزائر متباهية بلقبها 

املفضل "بلد املليون شهيد" حّملوها غصباً وبهتاناً بلد املليون إرهايب ومليون ضحية، واتضح أن اإلرهاب الدامي 

يومها قد أصاب نفس��يات الناس وعقولهم يف مقتل، فاختل البلد كله وعرفت تلك الس��نوات العرش العجاف ب� 

"عرشية الدم".

يف ديننا الذي هو رمز متجس��د ومجس��د للتس��امح واملحبة والس��الم، يعترب رفعك أية آلة يف وجه أخيك املسلم 

تخويفاً وإرهاباً، طاملا أنك قصدت إخافته وإدخال الرعب إىل نفس��ه، فام بالنا برفع املس��دس والرش��اش ووضع 

السكني عىل حد العنق، وجعل اإلنسان متأرجحاً يف عمق الخوف يف املسافة  الفاصلة بني الحياة واملوت، ال يشء 

أبش��ع من الخوف والتخويف، فاإلنس��ان قد ميوت من الخوف ومن الرعب حتى قبل أن تصل إىل جسده برودة 

نصل السكني ذاتها، إن اإلرهاب سلوك بشع، تصنعه نفوس متاجرة بالروح والدين والدم، وتتبناه نفوس مريضة 

غري سوية، وإن أي مجتمع ابتيل أو سيبتيل به يكون قد حكم عىل نفسه بأكرث األمراض سوءاً يف تاريخ الحضارة 

اإلنسانية، لقد انتهى لبنان تحت حوافر خيول اإلرهاب والقتل، وذهب العراق ضحية له، وانتهت أفغانستان إىل 

مقربة املوت اليومي، وها هي سوريا وليبيا وبالد كثرية يعربد فيها هذا املرض بال رحمة.

يف روايتها األخرية "األس��ود يليق بك" تحيك الكاتبة الجزائرية أحالم مستغامني حكاية الشاب الوسيم الحسن 

الخلق عالء، والذي بالكاد قد تخرج من كلية طب األس��نان يف قسطنطينة يف رشق الجزائر، ويتجهز للذهاب إىل 

باري��س، بينام تعد له أمه ع��دة العرس بعد أن اختارت له ابنة أختها نجالء لتكون عروس��ه، وفجأة أدار القدر 

وجهه له حينام كانت قوات من العس��كر تجتاح الجامعة وتقبض عىل عالء بال تهمة س��وى تلك الوش��اية التي 

دبره��ا ل��ه أحد املنتمني للتي��ارات املتطرفة ليقيض ش��هوراً يف املعتقل الصحراوي بال تهمة، ث��م لينضم لثكنات 

اإلرهابي��ني بطريقة الخطأ، ثم لينتهي مقتوالً بطريقة غامضة، الح��ب وحده الذي يبني، أما التطرف والكراهية 

فيدمران املنجز اإلنساين من جذوره.

لقد وجد اإلرهاب والتطرف يف كل الحضارات، وآمنت به جامعات كثرية تدعي انتامئها لكل األديان والرساالت، 

فقلعة )آملوت( التي بناها اإلسامعييل الحسن بن الصباح ليدرب فيها قواته الخاصة من الشباب االنتحاري تحت 

تأثري الحش��يش، كان بدايات التطرف واإلرهاب املنظم يف التاريخ اإلس��المي، وجامعات حراس الهيكل وخدام 

الصليب ودعاة الحروب الصليبية ودعاة الفنت ومؤس��ي الحركات واملذاهب الرسية املنحرفة يف أوروبا والقامئة 

عىل فكرة العنرصية وإلغاء اآلخر والدعوة إىل قتله، كل هذا وغريه كان يؤسس ملا تعاين منه اإلنسانية اليوم من 

تط��رف مل يوفر أحداً، ومل يقترص عىل دي��ن أو منطقة، فمن أقىص رشق الصني إىل أقىص غرب الواليات املتحدة، 

الجميع اليوم يدفعون رضيبة الجنون الذي يسكن نفوس اإلرهابيني املرىض يف إنسانيتهم وعقولهم وقلوبهم.

نحتاج ألن نريب أبناءنا عىل التس��امح يف كل لحظة، وعىل املحبة يف كل تفصيلة من تفاصيل س��لوكهم وعالقاتهم، 

نحتاج إعالماً يعيل قيم املحبة والتعاون، ومناهج تكرس لفكرة البناء ال الهدم، واإلبداع ال التخريب، نحتاج دعاة 

ومعلمني وخطباء وكتاب يدفعون باتجاه قيم اإلنسان الذي أراده الله خليفة له راقياً برشطه إنساين ومرتفعاً عن 

الظلم والقتل والكراهية، نحتاج ألن نعمل بجهد كبري يف زمن صار العنف يخرج علينا حتى من فتحات التكييف 

وذبذبات البث التلفزيوين•
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إذا كان التحديث املستمر 

يعترب صفة مالزمة للمعدات 

والتجهيزات العسكرية، وإذا 

كانت التكنولوجيا املتطورة 

تشكل دامئاً أحد العناوين 

البارزة لهذا التحديث، فهناك 

أنظمة تسليحية متقادمة العهد 

بقي تحديثها بحكم الرضورة 

محدوداً، غري أنها مل تفقد دورها 

القتايل املهم، وأصبحت تشكل 

طيلة عقود وسنوات عنواناً 

لالستمرارية والفعالية معاً، ويف 

املرتبة األوىل من هذه النظم 

يأيت سالح الهاون Mortar، أحد 

أقدم أسلحة املدفعية، وأوسعها 

انتشاراً، وأكرثها حضوراً منتظامً 

يف مختلف املسارح القتالية.

إعداد:
د.شريف على حممد

أنظمـة الهــاون املتطـورة يف عمليــــــــــــات اإلسنــاد الربيــة والبحريــة
أقدم أسلحة املدفعية وأوسعها انتشارًا وأكرثها حضورًا
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دراسات وبحوث



التغريات 
التكنولوجية 

والتكتيكية تفتح 
اجملال لزيادة دور 

مدافع الهاون 
يف املستقبل 

واستمرار بقائها 
وزيادة فعاليتها

 ولع��ل أي مقارن��ة موضوعية مع نظ��م أخرى برية أو 

غريه��ا، تثب��ت أن مدفع اله��اون الذي تم اس��تخدامه 

بكثافة خ��ال الحرب العاملية األوىل، واس��تعمل كأداة 

رئيسية يف ما كان يطلق عليه اسم "حرب الخنادق"، ما 

يزال يشكل إىل اليوم أداة رئيسية أيضاً يف الحرب الربية 

الحديثة، وليس هناك ما يش��ري م��ع ذلك إىل أن درجة 

أو نوعية اس��تخدامه قابلة للرتاجع يف السنوات املقبلة، 

ولعل من املؤرشات التي تدل عىل اس��تمرارية االهتامم 

بهذا الس��اح حضور ط��رازات الهاون األك��ر تطوراً يف 

مجمل املعارض العسكرية لألسلحة الربية.

وم��ا مييز اله��اون أيضاً عاق��ة الت��وازن املثالية بني 

الفعالي��ة والكلف��ة، وهو ما لي��س متوف��راً بالرضورة 

ل��دى نظم أخرى من التس��ليح الربي، مبا فيها األوس��ع 

انتشاراً، ومع أن نظم الهاون تتشابه- إىل حد كبري- نظراً 

الس��تنادها إىل مبادئ موحدة، ففي ذلك ما يفرس أيضاً 

املنافسة الشديدة بني كربيات الرشكات املصنعة، وغالباً 

ما تأيت التصميامت مبا يراعي توفري استخدام الهاونات، 

انطاقاً من عيارات 60 ملم و81 ملم و120 ملم.

والهاون عبارة عن مدفع بس��يط وخفيف، يستخدم 

بش��كل أسايس مع وحدات املش��اة إلكسابها قوة نريان 

غري مب��ارشة، ولك��ن دون تحمل أعباء ال��وزن الثقيل، 

والتعقي��دات املوج��ودة يف مدافع املي��دان التقليدية، 

وكان الشكل التقليدي ملدفع الهاون يتكون من املدفع 

نفس��ه، باإلضاف��ة إىل الذخائر، ولكن م��ع تزايد برامج 

تطوير وإنتاج النظم الحديثة، أصبحت املنظومة تتكون 

م��ن: املنصة، واملدفع املحمل عليه��ا، والذخائر، ونظم 

التقاط األهداف، ونظم إدارة النريان.

وال تختلف املامح األساس��ية للهاونات املستخدمة 

حالياً عنها منذ عدة س��نوات، فا زالت- رغم ما أدخل 

عليها من أعامل التطوير- ذات ماس��ورة ملساء، وتعمر 

م��ن الفوه��ة، وتحتاج إىل أطق��م صغرية م��ن األفراد 

لتشغيلها.

األنظمة األوروبية
يبقى املرجع األس��ايس يف تطوير الهاونات املحلزنة من 

عي��ار 120 ملم، ما تنتجه رشكة TDA الفرنس��ية، وهو 

 Dragon Fire نظام ه��اون من الجيل الجديد، ط��راز

املتفرع ع��ن الهاون من عيار 120 ملم، والذي اعتمده 

ساح مشاة البحرية األمريكية، وهذا الطراز املعتمد من 

قبل جيوش عدي��دة، يف مقدمتها القوات التابعة لدول 

حلف شامل األطليس NATO، وله طاقم من شخصني، 

أنظمـة الهــاون املتطـورة يف عمليــــــــــــات اإلسنــاد الربيــة والبحريــة
أقدم أسلحة املدفعية وأوسعها انتشارًا وأكرثها حضورًا

ويتمت��ع بحامية عالي��ة، إضافة إىل أنه يش��كل مدخاً 

لتطوير جيل جدي��د من األس��لحة، ملواجهة متطلبات 

الدعم الناري يف عمليات االسناد الربية والبحرية، كام أن 

الحركية الفائقة للمدفع، ورسعة رد الفعل اآلنية، ودقة 

الرمي تعترب نتيجة طبيعية لألجهزة املس��اعدة املدمجة 

 ،GPS ًواملؤمتتة، ويف مقدمتها نظام تحديد املوقع عامليا

والحاسب الباليستي، والكامريا الحرارية، وجهاز مقياس 

البعد Telemeter الليزري، وهذا الهاون يغطي بالنريان 

املركزة مساحة تتجاوز 20 ألف مرت مربع، ملسافة سبعة 

كيلومرتات ونصف، ويستخدم تكنولوجيا األشعة تحت 

الحمراء للبحث عن الهدف.

ونظام "دراجون فاير" مصمم للرتكيب عىل املركبات 

الخفيف��ة املدرع��ة، ويف مقدمتها األكر انتش��اراً، مثل 

بريانه��ا 8x8 وM113، ومن ميزات��ه أيضاً التوجيه اآليل 

للقذائف، والتلقيم التلقايئ إضافة إىل تنظيم املعطيات 

داخل ش��بكة معلوماتية بالغة الدقة والفعالية، وميكن 

نقل هذا الهاون، الذي يزن طناً واحداً، بواسطة الطائرة 

العمودي��ة ط��راز "أوس��ربي"  MV-22، وميكنه إطاق 

مختلف الذخائر التقليدي��ة، مبا فيها املضيئة والدخان، 

إىل جانب الذخائر "الذكية" Smart من الجيل الجديد، 

والتي تتميز بإيقاع رمي مرتفع، حتى مسافة 13 كم.

 TDA الذي تقرتحه رشكة MO-81 LLR أما الطراز

مله��امت الدعم الن��اري القريب ب��وزن 32.6 كلج، مع 

معدل رمي مرتفع حتى 20 طلقة يف الدقيقة، ملس��افة 

ترتاوح من 5600 إىل س��تة آالف م��رت، فيعترب من أهم 

املنتج��ات الحالية يف هذه الفئة من الهاونات، خصوصاً 

وأن��ه قادر، عىل غرار املدافع م��ن عيار 120 ملم، عىل 

إطاق مختلف أنواع الذخائر املعروفة، مبا فيها الذخائر 

"الذكية" ملهام متعددة.

وتنتج رشك��ة TDA أيضاً مدفع الهاون املشش��خن 

املجرور عيار 120 ملم، طراز MO 120 RT  واملوجود 

 2R2M يف الخدم��ة يف 24 دولة، وكذلك تنت��ج املدفع

 MO 120  عي��ار 120 ملم، والذي يعد تطويراً للمدفع

RT، ويس��تخدم نفس عائلة الذخائر، متضمنة الذخائر 

شديدة االنفجار، واملضيئة، والدخانية، واملضادة لألفراد، 

والتدريبي��ة، والحاملة، واملزودة بدعم صاروخي، والتي 

يص��ل مداه��ا إىل 13 كلم، والذخائر ش��ديدة االنفجار 

امل��زودة بزعان��ف للحفاظ ع��ىل االت��زان، والتي يصل 

مداه��ا إىل 17 كلم، وهي مازالت قيد التطوير، ويتمتع 

املدفع بنظ��ام هيدرولييك المتصاص طاقة االرتداد مام 

يخفض الضغط، وكذلك نظام تلقيم نصف آيل من خال 

الفوه��ة، ونظام يق��وم بتحديد موقع املدفع بالنس��بة 

لله��دف، وتعديل زاوي��ة ميل وارتف��اع واتجاه املدفع، 

ويتم التحكم يف نظام التوجيه من خال عصا تحكم.

وتص��ل درجة دقة املدف��ع  2R2M إىل ضعف دقة 

املدف��ع MO 120 RT  وإىل أربعة أضعاف دقة مدافع 

الهاون العادية ذات املاس��ورة امللس��اء، وهذا املستوى 

م��ن الدقة يرجع إىل ثبات املدف��ع عند اإلطاق، وعند 

االنتهاء من إطاق النريان وعدم الحاجة إىل اس��تخدام 

املدف��ع، فإن��ه يدخل يف جس��م املركب��ة، وتغلق فتحة 

الس��قف لتوفري الحامي��ة الكاملة للطاق��م تحت درع 

املركب��ة، وقد تم تركيب املدفع  2R2M يف أثناء مرحلة 

 ،Piranha 8x8 االختبارات عىل شاسيه املركبة املدرعة

وعىل شاس��يه املركبة  M-113، ويوجد من املدفع أيضاً 

منوذج ذو ماسورة ملساء.

يت��م تجهيز القوات املس��لحة األملانية بنظام الهاون 

 Rheinmetall عي��ار 120 ملم، من رشك��ة ،IePzMrs

األملاني��ة، والذي يتمي��ز بالرسعة والحركي��ة واالتصال 

الش��بيك ودقة اإلصابة وسهولة النقل، وهو محمل عىل 

مركبات Wiesel 2 املجنزرة، ويبلغ مداه 8 كلم، ويجمع 

ما بني قوة النريان، وتكنولوجيا اإلمرة والتحكم املتطورة، 

مام يعزز الفعالية القتالية للقوات بشكل كبري، لتتمكن 

م��ن التعام��ل مع  كل األخط��ار الجدي��دة يف األحوال 

امليدانية التي كان يعوزها يف الس��ابق القدرة املناس��بة 

للتعامل معها، وقد صمم هذا النظام، الذي ميكن نقله 
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جواً، خصيصاً لعمليات االس��ناد الربية، وعمليات النقل 

الجوي بواسطة عمودية النقل CH-53 أو طائرة النقل 

Transall C 160، ويتوق��ع أن يلعب هذا النظام دوراً 

مه��امً يف املواجهات غري املتناظرة Asymmetric دفاعاً 

ع��ن قواعد ومواك��ب القوات األملانية يف أفغانس��تان، 

كذلك ف��إن م��دى النظام األط��ول، ودقته املحس��نة، 

وقدرته املعززة، تجعله مثالياً يف العمليات العس��كرية 

يف األرايض شديدة التضاريس واملناطق املدنية.

ويف النظ��ام IePzMrs يرّك��ب املدفع عىل س��قف 

هيكل املركب��ة يف الخلف، وهو م��زّود بجهاز كمبيوتر 

ونظ��ام ماحة لتقليل الوقت املس��تغرق يف التش��غيل 

ومضاعفة دقة اإلصاب��ة، وهو مزّود أيضاً بنظام ارتداد، 

ووح��ديت توازن ملنصة اإلط��اق، وميكنه أن يرمي ثاث 

قذائف خال 20 ثانية، وتحمل معه 20 قذيفة إضافية، 

وسوف تخصص مستقباً آلية إلعادة تزويده بالذخرية.

وتنتج الرشكة األوروبية Alvis الهاون عيار 120ملم، 

 ،Advanced Mortar System: AMOS ثنايئ املواسري

وهو مزود بأجهزة ارتداد وس��احب دخان ونظام تعمري 

آيل، ومحم��ل عىل شاس��يه 6×6، كام يوج��د منه نظام 

محم��ل عىل املركب��ة AMV، وقام الجيش الس��ويدي 

بتحميل النظام عىل مركب��ة CV-90، ورغم ثقل وزنه، 

باملقارن��ة بأنظمة الهاون األخ��رى، إال أنه ميتاز مبعدل 

رضب الن��ار العايل، حيث ميكنه إط��اق 12 قنبلة عىل 

هدف يف رش��قة واحدة، وبإمكاني��ة مواءمة النظام مع 

أكر من شاسيه.

وتطور الرشك��ة اليونانية، "ايب��و- هيلينيك"، الهاون 

عيار 120 ملم، بطول 160 س��م، وب��وزن عمليايت 117 

كل��ج، ويوفر مع��دل رمي منتظم مبع��دل 12 طلقة يف 

الدقيقة، ملسافة تتجاوز س��تة كيلومرتات، وميكن أيضاً 

مقارنة هذا املدفع، باله��اون الخفيف، عيار 120 ملم، 

م��ن تطوي��ر Lockheed Martin األمريكي��ة، املتوفر 

بنس��ختني مع جرارات، أو للرتكيب عىل املركبة املدرعة 

 . M106A2 واملجنزرة طراز

أما الرشك��ة النمس��اوية Noricom فتطور بدورها 

 ،M-8/424 اله��اون الفعال م��ن العيار 81 ملم ط��راز

كجزء من نظام تسليحي ذايت الحركة، يتشكل من أربعة 

هاون��ات عيار 120 ملم، وق��ادر عىل إطاق قذائف أو 

رشاقات دقيقة ورسيعة.

وتطور الرشكة األس��بانية املختصة بالتس��ليح الربي 

Santa Barbara تط��ور الطراز LL م��ن عيار 81 ملم 

أيض��اً، الذي يتمت��ع بنمط رم��ي آيل فع��ال، ومربمج، 

ومبعدل 15 طلقة يف الدقيقة، ملسافة 4680 مرتاً يف حال 

الرمي اآليل وهو هاون سهل النقل، وبسيط االستعامل.

وقام��ت رشكة  SM Swiss الس��ويرسية  للصناعات 

الدفاعي��ة بتطوي��ر مدفع هاون جدي��د عيار 120 ملم 

ذو ماس��ورة ملساء يس��مى Bighorn، وذلك ملواجهة 

املتطلبات املتزايدة للجيش الس��ويرسي لرتكيب مدفع 

هاون عيار 120 ملم عىل أس��طول مركبات نقل الجنود 

املدرعة طراز Piranha، وهذا املدفع دوار ويس��تخدم  

 Gyro نظام��اً للماح��ة ولتحدي��د املواقع باس��تخدام

اللي��زري، الذى يوفر للمدفع توجيه��اً آلياً دقيقاً خال 

عملية إطاق الن��ريان، ويتم اختيار األهداف من خال 

لوح��ة وذراع تحكم، واملدفع مجه��ز أيضاً بنظام تلقيم 

نص��ف آيل م��ن خال الفوهة يس��مح مبع��دل إطاق 

للنريان يص��ل إىل 4 قذائف يف أول 20 ثانية، ثم مبعدل 

6 قذائف يف الدقيقة، ومدى املدفع يصل إىل حوايل 10 

كلم، ولكنه يختلف حسب نوع الذخرية املستخدمة. 

وق��د أنتجت الصناعات الدفاعي��ة الربيطانية مدفع 

الهاون M252 املحس��ن، عيار 81 ملم، كبديل للمدافع 

الحالية M29A1، ويس��تطيع الهاون املحس��ن إطاق 

مدافع الهاون تدعم قدرات قوات املشاة يف ساحة املعركة
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كافة املقذوف��ات املوجودة حالياً، مبعدل رمي يصل إىل 

15 طلقة يف الدقيقة.

األنظمة األمريكية
بذل��ت جه��ود لتطوير مدفع ه��اون عي��ار 120 ملم 

كنظام دعم نرياين مدرع، وىف هذا اإلطار طورت الرشكة 

األمريكية "ديلك��و" Delco بالتعاون مع رشكة "رويال 

أوردنان��س" Royal Ordnance نظ��ام الهاون املدرع  

Armored Mortar System: AMS لدع��م الرم��ي 

املنحني يف الخطوط األمامية، وس��اح الهاون يف النظام 

قاب��ل للرتكيب تح��ت الربيج، ومائ��م لجميع طرازات 

املركب��ات املدرع��ة الخفيفة، س��واء كان��ت مدولبة أو 

مجنزرة، إضافة إىل أنه قاب��ل للنقل جواً، ويحقق ذلك 

التمتع بحركية عالية، ورسعة تدخل واس��عة، يف خدمة 

وحدات املش��اة، مع توفري قدرة نريان غزيرة، س��واء يف 

تقنية الرمي املبارش، أو الرمي املنحني، ألغراض الدعم.

ولتوف��ري الحامي��ة املطلوب��ة م��ن كل املقذوف��ات 

البالس��تية، يتك��ون الربيج من م��ادة الصلب املصفح، 

املتن��وع الكثافة، بزن��ة ثاثة أطنان فق��ط، يف وضعية 

القت��ال، مام يتناس��ب م��ع العديد من اآللي��ات، ويف 

مقدمته��ا املدرع��ات الخفيفة، إال أن ميزته األساس��ية، 

تتمثل يف تأمني دقة رمي ممتازة خارج مجال الكش��ف 

الراداري، وبالنس��بة للحامية الكامل��ة، فإنها تتوفر من 

خ��ال مجموعة آلي��ات تقاوم كل أن��واع وآثار التلوث 

الكيمي��ايئ أو البيولوج��ي أو الن��ووي، تكملها معدات 

للماحظة النهارية والتصويب اللييل، ثم قاذف دخان، 

وفتحة تهوية لدفع الغاز إىل الخارج.

أما الهاون AMS II عيار 120ملم، الذي تم تطويره 

 General Dynamics كمرشوع مش��رتك بني رشكت��ي

ورشكة "بريتش أيروس��بيس" BAE، فهو مصمم بحيث 

يناس��ب برجاً يحمي أفراد الطاقم م��ن القذائف عيار 

7.62 ملم، وله أيض��اً نظام كهربايئ لعمل الربج، ونظام 

آيل لضبط النريان، ويس��تغرق تشغيل النظام 15 ثانية، 

وبإمكانه رماي��ة كافة أنواع الذخائر القياس��ية للهاون 

120ملم ذي الس��بطانة امللس��اء، ونظ��راً لخفة الوزن 

فيمك��ن تركيبه عىل مجموعة كب��رية من اآلليات ذات 

.LAV 8x8 العجات واآلليات املجنزرة، ومنها املركبة

وقام��ت رشك��ة Allied Signal األمريكية لألنظمة 

الدفاعي��ة والفضائية بتطوير نظ��ام إدارة نريان جديد 

ملدافع اله��اون يعمل بالكمبيوتر به��دف زيادة رسعة 

رد الفعل بالنسبة للمدافع، وكذلك زيادة دقة اإلصابة، 

وهذا النظام يس��تخدم مع مدفع اله��اون ذايت الحركة 

ط��راز M1064A3 ، ويتضمن شاش��ة عرض للس��ائق، 

وأخ��رى للمدفعجي ووحدة للقي��ادة، ومصادر للطاقة 

محمولة عىل املركبة، ونظام التوجيه، ويتوافق مع نظم 

االتصاالت امليدانية العاملة ضمن برنامج تحس��ني نظم 

االتصاالت الراديوية الربية واملحمولة جواً.

األنظمة الروسية
تس��تخدم القوات الروس��ية املحمولة جواً الهاون عيار 

120 مل��م ذايت الحركة، واملس��مى 2S9Anona، وهو 

محم��ل عىل شاس��يه معدل للمركب��ة BMD، واملدفع 

يتم تلقيمه م��ن الفوهة، وهو مركب عىل برج، ويصل 

مدى املدفع عند اس��تخدام الذخائر التقليدية شديدة 

االنفج��ار إىل 8855 مرت، ومع اس��تخدام الذخائر ذات 

الدفع الصاروخي يصل املدى إىل 13000 مرت، كام ميكن 

اس��تخدام ذخرية مضادة للدروع ملهاجمة التش��كيات 

املدرعة، وهذه الذخرية تس��تطيع اخرتاق 650 ملم من 

الصل��ب، واملركب��ة التي تحمل املدفع تعت��رب جزءاً من 

نظ��ام متكامل يحتوي أيضاً عىل مركب��ة للمراقبة طراز 

 ،1V119  1، ومركب��ة توجيه نريان املدفعية طرازV118

والنظ��ام بكل قطعه برمايئ، وميكن إس��قاطه من الجو 

باملظلة.

  2S23 واله��اون ال��رويس األكر تط��وراً هو املدف��ع

NONA-SVK عي��ار 120 ملم، واملركب عىل شاس��يه 

مع��دل ملركب��ة نق��ل الجن��ود املدرعة املدولب��ة طراز 

BTR-80  8 x 8، ويتميز بس��هولة نقله عىل املس��توى 

االس��رتاتيجي، وانخفاض تكلفة صيانته والحفاظ عليه، 

وقد طلبت الصني رشاء 100 مدفع من هذا الطراز.

واملدف��ع 2S31 عي��ار 120 ملم، ه��و املدفع األكر 

حداث��ة يف روس��يا، وإن كان ال ي��زال يف مرحل��ة إنتاج 

إدارة نريان الهاون من عىل مركبات مدرعة يعطي مرونة أكرب

اجتاهات تطويرية 
حديثة تهدف إىل 

إمكان إطالق نريان 
الهاون الثقيل 

من على مركبات 
خفيفة
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النامذج األولية، وهو مركب عىل شاس��يه معدل ملركبة 

القتال املدرع��ة  BMP-3 ، ومدفع الهاون 2A80 عيار 

120 ملم املششخن، واملركب عىل برج، يستخدم نفس 

الذخائر املس��تخدمة يف الطرازين 2S9  و 2S23، ولكنه 

يتميز بنظام رؤية لييل نهاري ووحدة تحديد املسافات 

باللي��زر، ويبلغ م��داه األق��ى عند اس��تخدام ذخائر 

تقليدية شديدة االنفجار 18000 مرت، كام ميكنه إطاق 

ذخائر حاملة وصواريخ مضادة للدبابات موجهة ليزرياً.

األنظمة اإلرسائيلية
تقوم رشكة Soltam اإلرسائيلية بتصنيع عائلة كبرية من 

مدافع اله��اون من أعرية مختلفة، منه��ا 60 ملم، و81 

ملم، و120 مل��م، و160 ملم، وأحدث منتجات الرشكة 

ه��و املدفع عي��ار 120 ملم امل��زود بكمبيوت��ر ونظام 

لارت��داد اآليل يس��مح برتكي��ب املدفع ع��ىل املركبات 

 ،Piranha أو املركبة  M-113  الخفيف��ة، مثل املركب��ة

واملدفع دوار أي يس��تطيع أن يغري اتجاهه بزاوية 360 

درج��ة يف أثناء التصويب عىل الهدف، وذلك عن طريق 

وح��دة خاصة للتوجيه، ويصل م��داه األقى إىل 9500 

مرت.

كام طورت مؤسسة Soltam اإلرسائيلية نظام هاون 

عي��ار 120 ملم أمل��س، ومزود بآلي��ات لتغيري االتجاه 

واالرتفاع هيدروليكياً، يتم التحكم فيها عن طريق عصا 

.GPS توجيه، باإلضافة إىل نظام املاحة

األنظمة الصينية
يف الصني ب��دأت رشك��ة الصناعات الش��املية الصينية 

Norinco يف تس��ويق نظام الهاون/الهاوتزر 120ملم، 

الذي اس��تجلبت بعض تقنيته من روس��يا، وهو ساح 

ذو برج مغل��ق متاماً، وله س��بطانة طويلة، وقادر عىل 

الرماية املبارشة وغري املبارشة، ومزّود بنظام تعبئة شبه 

أوتوماتي��يك، ويحمل 36 قذيفة، ويعم��ل نظام تدوير 

الس��اح ورفعه بالطاقة الكهربائية أو يدوياً، ويستخدم 

ثاثة أنواع من الذخرية هي: قذيفة شديدة االنفجار إىل 

مدى 9.5 كلم، وقذيفة مبدى 8.5 كلم، وقذيفة شديدة 

االنفج��ار مضادة للدبابات للرماية املبارشة، مبدى حتى 

1.2 كلم. 

األنظمة الرتكية
تصن��ع رشك��ة MKEK الرتكية املدفع عي��ار 120 ملم 

  RN-94  املرك��ب عىل مركبة نقل الجنود املدرعة طراز

x 6 6، وهو مدفع مششخن، مزود بنظام ارتداد خاص 

من إنتاج رشكة Soltam اإلرسائيلية، ويبلغ مداه حواىل 

 MOD 258 8300 مرت، وميكنه إطاق الذخائر الحاملة

الت��ي تطورها رشك��ة MKEK والتي تحم��ل 16 قنبلة 

ثانوي��ة طراز M85 مزودة مبصه��ر لانفجار الذايت من 

تصنيع رشكة IMI اإلرسائيلية.

جهود حثيثة 
من أجل حتسني 

مستوى دقة 
اإلصابة ودقة 

استجابة مدافع 
الهاون

أنظمة جنوب أفريقيا
تع��رض رشك��ة Denel يف جن��وب أفريقيا ق��وة نارية 

بعي��دة املدى م��ن خال مدفع اله��اون M6 عيار 60 

ملم، ومداه ما بني 100 و 6000 مرت، متكافئاً بذلك مع 

مدى األس��لحة األثقل عياراً، وبينام يبلغ وزنه اإلجاميل 

مع الركيزة الثنائية وصفيحة القاعدة حوايل 28.9 كلج، 

وذلك يعني أنه أخف وزناً بكثري من النظم املامثلة يف 

املدى عيار 81 ملم.

وقام��ت رشكة Denel بتطوير نظ��ام إلدارة النريان 

الس��تخدامه يف توجيه الهاونات عي��ار 81 ملم، و120 

مل��م، ويتمي��ز برسعت��ه يف التق��اط األه��داف ودقة 

التوجيه، فاملعال��ج اإللكرتوين املوجود يف النظام يعمل 

عىل تكامل البيانات بني نظ��ام تحديد املدى الليزري، 

 ،GPS واملستش��عرات، ووحدة تحدي��د املواقع بنظام

ووح��دة إدخال البيان��ات، من أج��ل تحقيق الرسعة 

يف االش��تباك، ويقوم املش��غل من خ��ال وحدة عرض 

محمول��ة يف الي��د بإدخال البيان��ات، وكذل��ك انتقاء 

األهداف، وتزويد املدافع باألوامر.

االتجاهات العامة للتطوير
يزداد االهت��امم بالهاون الخفيف واملتوس��ط لتحقيق 

اس��تخدامات جديدة، للهجوم عىل الدبابات من أعىل، 

عاوة عىل استخدامات مبتكرة، تتمثل يف إضاءة أرض 

املعركة، وتوليد الدخان، ونر األلغام "الذكية"، املضادة 

للمدرع��ات، ويف أع��امل الح��رب اإللكرتوني��ة حيث 

تستخدم قنابل الهاون يف أعامل االستطاع، ويف أعامل 

اإلعاقة، بتوصيل أجهزة اإلعاقة املبعرة إىل أرض العدو، 

وإلعاق��ة أنظم��ة االتصاالت، عاوة ع��ىل توفري الخداع 

بخراطي��ش الرقائ��ق املعدني��ة CHAFF وبالفوانيس 

الحرارية، إضاف��ة إىل االس��تخدامات الخاصة يف مجال 

الح��رب الكياموي��ة، بتوصيل عبوات مح��دودة التأثري 

ألرض العدو.

وهناك أنواع أخرى من قناب��ل الهاون تنتج الدخان 

الكثي��ف، أو املش��اعل املضيئ��ة، أو الغازات الس��امة 

والحارق��ة، كام توجد قنابل للدعاية والحرب النفس��ية 

تحمل املنشورات والقصاصات.

ومن أجل االس��تفادة من وج��ود املركبات املدرعة، 

ظهرت فكرة تركيب مدافع الهاون داخل هذه املركبات، 

مام يعطي مرونة أكرب يف الحركة، وقدرة عىل االستعداد 

إلط��اق الن��ريان برسعة كب��رية، دون الحاج��ة إىل نقل 

وتجهيز وتثبيت املدف��ع خارج املركبة، وذلك مع توفري 

أكرب قدر ممكن من الحامية للطاقم يف أثناء االشتباك.

وظهرت مدافع الهاون 120ملم مجهزة بنظم كابحة 

لارتداد، ق��ادرة عىل امتصاص الصدم��ات املرتدة من 

اطاق الن��ريان، لكن بقيت املش��كلة أنه يف حيز ضيق 

مثل املركب��ة املدرعة، يبقى التلقيم الرسيع صعباً، رغم 

فتح الغط��اء العل��وي، فظهرت كذلك نظم مس��اعدة 

للتلقي��م، تبقي الجنود محتم��ني بالتدريع، حيث تقدم 

القذيفة أمام الفوهة بواسطة نظام مغرفة رافعة، ولهذا 

النظام ميزة خفض عدد الطاقم إىل فردين أو ثاثة، مع 

الحفاظ عىل معدل رماية مرتفع.

تهدف بعض الدراس��ات إىل خفض وزن الهاون عيار 

120 ملم م��ا بني 25-50 % من خال اس��تخدام مواد 

جديدة، الستخدامه يف عمليات االسناد الربية والبحرية 

الرسيعة، وليك يصبح أكر ماءمة للحمل بواسطة أفراد 

املش��اة املرتجلني، فرشك��ة  Lockheed Martainمثاً، 

طورت ماسورة أخف وزناً، ومصنوعة من املواد املركبة، 

وهي أكر قوة وصابة من املاسورة التقليدية املصنوعة 

من الصلب. 

وتطور الصناعة الفرنس��ية مبفردها، سلسلة هاونات 

من عي��ارات خفيفة أقل من 120 مل��م، ويف مقدمتها 

عملية توجيه مدافع الهاون

كان��ت عملية توجيه مدافع اله��اون حتى وقت قريب 
تعتم��د عىل جهاز للرؤية مثبت عىل املدفع بحيث يتم 
إطالق قذيفة واحدة وتحدي��د املدى من خالل معرفة 
مكان سقوطها بالنسبة للهدف، وبعد ذلك يتم تصحيح 
توجي��ه املدافع إلصابة اله��دف بالتقريب، ولكن هذه 
الطريقة كانت تس��تهلك الكثري م��ن الوقت، كام كانت 
تعط��ي الهدف إن��ذاراً مبكراً وفرصة للتح��رك والهرب 
واالختباء يف أثناء عملي��ة إعادة التوجيه، أما مع توافر 
نظم التقاط األهداف وتحديد املواقع واملسافات، فقد 
أمكن إصابة األهداف إصابات قاتلة من الطلقة األوىل، 
مع إطالق عدد كبري من القذائف يف وقت واحد تقريباً، 
دون إعطاء األهداف أي إنذار مبكر أو فرصة للمناورة 

والهروب.
وس��وف يصبح من املألوف مش��اهدة هوائيات نظام 
GPS ع��ىل املركبات املدرعة التي تحمل الهاونات، ويف 
مقدمة قناب��ل الهاون، بحيث يتوف��ر التحديد الدقيق 
ملواقع الهاون بدقة بالغة، وكذا ملس��ار القنبلة، بحيث 
يتم تحديد محل س��قوطها بنس��بة خطأ ال يتجاوز 20 
م��رتاً، وهك��ذا يتحقق التس��جيل الدقيق غ��ري املبارش 
للهاونات بص��ورة تتكامل مع أنظم��ة الطائرات بدون 

طيار، والرادارات التي تستخدم يف تصحيح النريان.
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الهاون الخفيف عي��ار 81 ملم، ومن مميزاته عدم ترك 

أي أثر خال أو بعد عملية اإلطاق، واس��تحالة كشفه 

باألشعة تحت الحمراء.

وم��ن اتجاه��ات التطوير الحديث��ة، إمكانية إطاق 

ن��ريان اله��اون الثقي��ل م��ن ع��ىل مركب��ات خفيفة، 

فالتحديثات التي يس��ببها ال��وزن املتزايد، والتي ترافق 

نقل أنظمة الهاون املتوس��ط والثقيل مع ذخريتها تزيد 

من أهمية سهولة الحركة يف ساحة املعركة.

وخطة تطوير مدافع الهاون األمريكية تش��تمل عىل 

مدف��ع هاون عيار 120 ملم محم��ول عىل مركبة ذات 

عجات متع��ددة األغراض وخفيف��ة الحركة، ويتضمن 

النظام جهاز كمبيوتر ميكن��ه التعامل مع نظام املاحة 

الك��وين GPS، ويحقق هذا املدفع خف��ض عدد أفراد 

الطاقم إىل ثاثة بدالً من خمسة.

لقد أصبحت األنظمة املساعدة أكر من مجرد عنرص 

مكم��ل لفعالي��ات الهاون، يف املدى والدقة والكش��ف 

ع��ن األهداف وقابلية االخ��رتاق، ويف أحيان كثرية، فإن 

الرشكات نفس��ها التي تطور املدافع تعمل عىل تصميم 

وإنتاج املكمات التس��ليحية األكر ماءمة معها، أو مع 

طرازات قريبة منها أو مشابهة لها، ونظام مدفع الهاون 

املتطور املس��تخدم يف عمليات االسناد الربية والبحرية 

يرمي إىل درجات عليا من االندماج  والتكامل، ال س��يام 

وأن وس��ائل االتص��االت واملراقبة من جه��ة، وتقنيات 

إدارة الرمي من جهة ثانية، قابلة للمقارنة مع طرازات 

مدفعية امليدان.
يب��ذل الكثري من ال��رشكات العاملية جه��وداً حثيثة 

من أجل تحسني مستوى دقة اإلصابة وزمن االستجابة 

ملدافع اله��اون، ففي الوحدات املدرع��ة وامليكانيكية 

يحمل نظ��ام إدارة نريان الهاون ع��ىل مركبات مدرعة 

عىل نفس مس��توى باقي مركب��ات الوحدة، من حيث 

الحامي��ة والقدرة الحركية، وتتكون وحدة إدارة النريان 

بش��كلها التقلي��دي يف الجي��وش الحديثة م��ن نظام 

للرؤي��ة الليلي��ة، وجهاز لتحدي��د املس��افات بالليزر، 

ونظ��ام لاتصاالت. ويتم تغيري نظم الرؤية الليلية التي 

تعتمد عىل تقنية تكثي��ف الصورة بنظم رؤية حرارية 

ملزاياه��ا من الناحية التكتيكية، كام تم إضافة وحدات 

تحديد املواق��ع العاملة بنظام تحدي��د املوقع العاملي 

GPS  ومدم��ج مع��ه خرائط لع��رض املعلومات حول 

موق��ع الوحدة، باإلضافة إىل تحدي��د مواقع الوحدات 

الصديق��ة واألهداف املعادية، وإضافة وحدات تحديد 

املواقع لنظم إدارة النريان املزودة بأجهزة تحديد املدى 

بالليزر، وفر قدرة كب��رية عىل التقاط األهداف ورسعة 

تزويد املدافع بالبيانات الدقيقة.

اس��تخدمت الهاونات ألول م��رة يف الحرب العاملية 

األوىل، وبقيت أحد أبس��ط األس��لحة املتوف��رة لقوات 

املش��اة وللقوات الخاصة، والش��واهد تؤكد اس��تمرار 

بقائه��ا وتطويرها وزي��ادة فعاليتها، خاص��ة مع تزايد 

الدور الهام لقوات االنتش��ار الرسيع وعمليات القوات 

الخاصة رسيعة الحركة، حيث ينظر الجميع إىل الهاون، 

وخصوصاً األخف وزن��اً، واألطول مدى، واألخف حركة، 

لتوف��ري أنظم��ة محمول��ة يف عملي��ات االس��ناد الربية 

والبحرية.

ال ش��ك أن التغي��ريات يف التكنولوجي��ا والتكتيكات 

تفتح مجاالت لزيادة دور مدافع الهاون يف املس��تقبل، 

ومن املع��روف أن إدخال تقنية جدي��دة أو مطورة يف 

أنظم��ة مدافع الهاون س��وف ي��ؤدي إىل دعم قدرات 

ساحة املعركة لدى قوات املشاة•

املصادر:

http://defensenews.com

http://en.wikipedia.org

http://milit.ru/seaguns.htm

www.quarry.nildram.co.uk

www.naval-technology.com

www.indopedia.org

www.rt66.com

http://theasiandefence.blogspot.com

كتيبة من املشاة تستخدم مدفعية عيار 81 ملم
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M88A2 HERCULES املركبــــــــــة القتـــاليــــــــــة اجملنــــــــــــــزرة
تنفــــــذ مهــــــــام اإلخـــــــــالء امليـــــــــداين بسرعــــة وأمـــــان

 M88A2 تعترب املركبة

HERCULES مركبة 

قتالية مجنزرة بالكامل، 

وهي مركبة مصفحة 

بالفوالذ لتنفيذ عمليات 

إخالء ورفع وقطر 

األنظمة القتالية الثقيلة 

التي يصل وزنها إىل 70 

طناً، واملركبة مجهزة 

للمساعدة يف إصالح 

املركبات املعطلة يف 

الظروف امليدانية، 

وانتشال املركبات يف 

ظل النريان املعادية، 

وتستطيع املركبة خفض 

عدد مركبات اإلخالء 

واألفراد الالزمني ألداء 

مهام اإلخالء الخاصة 

بدعم املدرعات الحديثة 

بنسبة 50 %.

إعداد: يل يداف

تقنيات
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تتمي��ز املركبة بأنه��ا األقل تكلفة م��ن حيث الثمن 

والتشغيل والصيانة بني نظرياتها من مركبات االنتشال 

القادرة عىل رفع وإخ��اء اآلليات واملعدات الثقيلة 

التي يص��ل وزنها إىل 70 طناً، ولذلك تلبي متطلبات 

الق��وات الت��ي تحت��اج إىل مركبة قليل��ة التكاليف، 

وقادرة عىل دعم نفس��ها بنفس��ها، وتنفيذ عمليات 

االنتشال واإلخاء الثقيلة، وحاجتها إىل مركبة أثبتت 

قدرتها بالفعل عىل قطر ورفع أثقل املركبات القتالية 

واملركب��ة مجهزة لتنفي��ذ عمليات إص��اح مركبات 

الدع��م األخرى يف ميدان القتال، وقد دخلت املركبة 

الخدمة يف صفوف الجي��ش األمرييك يف عام 1997، 

وتم نرشها يف حريب الخليج وكوس��وفا، وهي وتلبي 

حاجة الجي��ش األمرييك إىل مركبة انتش��ال مجهزة 

تجهيزاً جيداً، وقادرة عىل تنفيذ عمليات قطر ورفع 

وانتشال وإخاء املركبات املعطوبة يف مناطق القتال 

بطريقة مأمونة، ك��ا تتميز بقدرتها عىل رفع دبابة 

معطوبة بوزن الدبابة M1A1/2 Abrams الثقيلة.

 M88 وتعت��ر املركبة نس��خة مط��ورة م��ن املركبة

M88A2 HERCULES املركبــــــــــة القتـــاليــــــــــة اجملنــــــــــــــزرة
تنفــــــذ مهــــــــام اإلخـــــــــالء امليـــــــــداين بسرعــــة وأمـــــان

HERCULES الت��ي قامت بتصميمها وتصنيعها رشكة 

Bowen McLaughlin York: BMY الت��ي اندمجت 

م��ع رشكة FMC يف عام 1964 لتأس��يس رشكة جديدة 

ع��ام  ويف   ،United Defense Industries باس��م 

 BAE Systems Land and 2005 اس��تحوذت رشك��ة

 United Defense Industries ع��ىل   Armaments

حي��ث تق��وم رشك��ة BAE Systems بتصني��ع املركبة 

M88A2 حالياً.

وق��د كان��ت املركب��ة HERCULES مركبة اإلخاء 

الرئيس��ية القادرة عىل إخاء آلي��ات ومركبات زنة 70 

طناً أثناء عملية تحرير العراق، وتستخدم املركبة هيكاً 

مصم��اً لتنفيذ مهام اإلخاء أثبت��ت اختبارات الجيش 

األمرييك جدارت��ه، كا يعتر االت��زان واألداء ميزتني ال 

تتوفران يف أي تصميم آخر.

املالمح الرئيسة
 M88A2 HERCULES تشمل املامح الرئيسة للمركبة

نظ��ام كوابح متط��ور لتمكني مركبة اإلخ��اء من قطر 

 M88A2 
 HERCULES

قادرة على تنفيذ 
عمليات قطر 

وإخالء املركبات 
املعطوبة يف 

مناطق القتال 
بطريقة مأمونة

دبابة من نوع M1A1، وقوة حصانية أكر، وقدرة أعىل 

عىل توجيه املركب��ة، ونظاماً كهربائياً محس��ناً، ونظاماً 

هيدروليكياً متطوراً، باإلضاف��ة إىل دعامة متكن املركبة 

م��ن رفع برج دبابة من نوع M1A1، كا تتميز املركبة 

ع��ىل مثياتها من نفس الفئ��ة بقلة تكاليفها من حيث 

القيم����ة والتش��غي�ل والصيان��ة، كا توف��ر قدرة غري 

 ،M1A1 عادية عىل إخاء أحدث املركبات القتالية مثل

وM1A2، وLeopard MBT وأنظمة تركيب الجس��ور 

واملركبات املتوسطة إىل الثقيلة األخرى.

التش��غييل  بتوافقه��ا   M88A2 املركب��ة  وتتمي��ز 

واللوجس��تي مع أس��طول M88A1 الحايل، األمر الذي 

يس��هل عملية التدري��ب والحصول عىل قط��ع الغيار 

الازمة.

التكنولوجيا
تس��تطيع املركب��ة HERCULES انتش��ال املركب��ات 

 Leopardو ،M1A2و ،M1A1 القتالية زنة 70 طناً مثل

وأنظمة تركيب الجسور واملركبات املتوسطة إىل الثقيلة 

تتميز املركبة عىل مثيالتها من نفس الفئة بقلة تكاليفها من حيث القيمة والتشغيل والصيانة
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األخرى، وقد جرى تحس��ينها فنياً بهدف رفع مس��توى 

األداء، عاوة ع��ىل تجهيزها ب��دروع مصفحة إضافية، 

وهي مجهزة مبدفع رشاش عيار 50 ملم.

كا تتميز املركبة بقدرتها عىل تأمني الحاية املدرعة 

املتع��ددة الطبق��ات والس��تائر الباليس��تية وتجهيزها 

بعارضة أكرث طوالً يصل وزنها إىل 35 طناً، ورافعة رئيسة 

بق��وة 140 طناً )63.504 كلج( مزود بكابل بطول 280 

قدماً، ورافعة مس��اعدة بقوة ثاثة أطنان للمس��اعدة 

يف م��د كابل الرافعة الرئيس��ة، وقد ت��م تطوير املركبة 

M88A2 HERCULES بحي��ث يؤمن ق��وة إخ���اء 

أكب������ر بنسب���ة 55 %، وق��وة رف���ع أك����ر بنسبة 

40 %، وق��وة رفع أكر بنس��بة 25 %، ك��ا أن املركبة 

قادرة عىل تحميل وتفريغ املركبات األخرى من الوقود 

عند ال��رورة، وإمكانية اس��تخدامها يف رفع املركبات 

الثقيلة باس��تخدام قوتها الهيدروليكية، وقد جرى بناء 

وتجهيز املركبة M88A2 HERCULES لتكون أفضل 

مركبة إخاء يف العامل.

عاوة ع��ىل ذلك، ف��إن املركبة مجه��زة بنظام دفع 

 Auxiliary متطور، وتس��تخدم وحدة طاقة مس��اعدة

الكهربي��ة  الق��وة  لتوف��ري   Power Unit: APU

والهيدروليكي��ة يف حال��ة عدم تش��غيل املحرك، وتصل 

س��عة خزان الوقود الخ��اص باملركب��ة إىل 413 جالوناً، 

قوة كهربائية

تتميز املركبة باحتوائها عىل قوة كهربائية لتنفيذ عملية 
قط��ر ورفع املركبات املغروس��ة يف الوحل أو املعطوبة 
بطريقة مأمونة، وهي مزودة أيضاً بقوة رافعة لتعديل 
وضع املركبات املقلوبة وتغيري مجموعة الطاقة أو إزالة 

أبراج الرشاشات املثبتة فوق الدبابات القتالية.
وتقوم رشكة BAE Systems، بوصفها الرشكة املصممة 
واملصنعة الرئيس��ة لعائلة املركبات M88 أيضاً بتأمني 
عملي��ات التدريب ع��ىل املركبة الجديدة وتش��غيلها، 
باإلضافة إىل عمليات التدريب عىل التشغيل والصيانة 

ومراقبة أداء املركبة وإدخال التحسينات الالزمة.

ورسعتها عىل الطريق إىل 41 كيلومرتاً يف الساعة.

تأمني الحامية ضد األلغام
جس��م املركبة M88A2 HERCULES مصمم بحيث 

يؤم��ن الحاي��ة الكافية ض��د األلغام املض��ادة لألفراد 

والش��ظايا الناتجة عن طلقات ودانات املدفعية ونريان 

األسلحة الصغرية، واملركبة مجهزة مبدفع رشاش عيار 50 

مل��م قادر عىل إطاق 1300 دفعة من الطلقات لتأمني 

الحاية الش��خصية ألف��راد التش��غيل، واملركبة قادرة 

عىل تنفي��ذ عمليات إخاء وإص��اح الدبابات القتالية 

واملركبات األخرى يف ساحة القتال.

ك��ا أن املركب��ة مجه��زة بس��تائر مجن��زرة مدرعة 

ومولدات إلطاق ستائر الدخان، وتأمني الحاية الازمة 

ضد العمليات الهجومية التي تس��تخدم أسلحة الدمار 

الشامل النووية والبيولوجية والكياوية.

قوة الرفع
يتم اس��تخدام الطاق��ة الهيدروليكية يف تش��غيل كافة 

رواف��ع املركب��ة، ك��ا أن املركبة مجه��زة بوحدة طاقة 

مس��اعدة لتأم��ني الطاق��ة الهيدروليكي��ة والكهربي��ة 

االحتياطي��ة، كا تقوم وحدة الطاقة املس��اعدة بتوفري 

الطاق��ة الازمة لتنفي��ذ عملية تزوي��د املركبة بالوقود 

ونق��ل الوقود أيض��اً، وتحمل املركبة طاق��اً مكوناً من 

ثاثة أف��راد، هم قائد املجموعة ومش��غل وميكانييك، 

وتحتوي ع��ىل مس��احة إضافية قادرة عىل اس��تيعاب 

أربعة أفراد من املركبة املعطوبة.

الحامية الذاتية
تعت��ر املركب��ة مجه��زة بالحاي��ة املدرع��ة املتعددة 

الطبقات، والس��تائر الباليس��تية وأقنعة الوجه لحاية 

األفراد ضد األسلحة النووية والبيولوجية والكياوية.

االنتشال
تحتوي املركب��ة HERCULES عىل عارضة يصل وزنها 

إىل 35 طن��اً، ورافعة بقوة 140 ألف رطل، مزود بكابل 

بط��ول 280 قدماً، ع��اوة عىل رافعة أخرى مس��اعدة 

بقوة ثاثة أطنان للمساعدة يف عملية مد كابل الرافعة 

الرئييس.

طلبيات الرشاء والتسليم
يج��ري حالي��اً إنت��اج املركب��ة HERCULES لتلبي��ة 

متطلب��ات الجيش األمرييك ومش��اة البحرية األمريكية 

)املارينز(، عاوة عىل جيوش الدول األجنبية األخرى.

 BAE Systems ويف ماي��و من عام 2011 حصلت رشكة

ع��ىل عق��د بقيم��ة 21.8 ملي��ون دوالر م��ن القوات 

املسلحة املرصية إلنتاج 13 مركبة من مركبات االنتشال 

.HERCULES M88A2

ويف شهر نوفمر من عام 2006 طلب الجيش األمرييك 

 HERCULES رشاء 113 مركبة من مركبات االنتش��ال

M88A2 ضمن نطاق عق��د بقيمة 251 مليون دوالر، 

كا يتضمن مجال العقد أيضاً تأمني قطع الغيار الازمة 

وتأم��ني الدعم الفني الازم للجي��ش األمرييك، وقد تم 

تسليم املركبات املذكورة يف عام 2009.

ويف ع��ام 2008 تقدم الجي��ش األمرييك بطلب آخر 

لرشك��ة BAE Systems ل��رشاء 90 مركبة من مركبات 

االنتش��ال M88A2 املعدلة لتلبي��ة احتياجات الجيش 

األمري��يك، ع��اوة عىل أرب��ع مركبات ملش��اة البحرية 

)املارين��ز(، وقد بلغت قيم��ة العقد 185 مليون دوالر، 

جسم املركبة مصمم بحيث يؤمن الحامية الكافية ضد األلغام املضادة لألفراد
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الرسعة:
- عند القطر: 41 كلم/ساعة/63.500 كيلوجراماً

- بدون القطر: 48-41 كلم يف الساعة
- املسافة الالزمة الستخدام الكوابح
- عند القطر: 24 كلم/ساعة: 15 م

- بدون القطر: 32 كلم/ساعة: 10 م

الطول الكيل:
 8.5 م

الع��رض:
 3.6 م

االرتفاع:
 3.1 م

مواصفات عامة:
- ارتفاع الشاسيه عن األرض: 0.4 م

- الوزن اإلجاميل للمركبة: 63.500 كلج
- السعة: 7 أفراد

2400RPM  :قوة املحرك اإلجاملية -
- الرسعة: 48-42 كلم/الساعة

- املدى: 483 كلم
- نسبة امليل: 60%

- عبور املوانع: 2.6 م
- عبور املانع الرأيس: مرتاً واحداً

وق��د طلب الجي��ش األمري��يك رشاء 39 مركب��ة أخرى 

مبوجب عق��د بقيمة 81.4 مليون دوالر تم ترس��يته يف 

شهر مايو عام 2009.

 BAE ويف ش��هر يولي��و ع��ام 2010 حصل��ت رشكة

Systems عىل عقد بقيمة 70 مليون دوالر لتحويل 30 

شاس��يه من املركبات M88A1 التابعة للجيش األمرييك 

إىل مركبات M88A2 HERCULES، كا طرح الجيش 

األمرييك عقداً بقيمة 165.5 مليون دوالر يف شهر يوليو 

ع��ام 2011 إلنتاج 43 مركبة، ويف ش��هر أغس��طس عام 

2001 حصلت رشك��ة BAE Systems عىل عقد بقيمة 

108.4 ماي��ني دوالر لتوري��د 29 مركب��ة م��ن مركبات 

HERCULES للجي��ش األمرييك، و16 مركبة لس��اح 

مشاة البحرية )املارينز(.

 BAE ويف ش��هر أكتوبر من عام 2012 حصلت رشكة

Systems ع��ىل عقد بقيمة 31.8 مايني دوالر لتس��ليم 

 M88A2 HERCULES 8 مركب��ات أو أكرث من املركبة

للجيش العراقي.

وم��ن املقرر إنجاز تلك الطلبي��ات بيد القوة العاملة 

الحالي��ة لدى مق��رات رشك��ة BAE Systems يف يورك 

وبنس��لفانيا وأيكن وكارولينا الجنوبية، وس��يقوم مصنع 

الرشك��ة يف يورك بتصني��ع الهيكل الخارج��ي للمركبات 

من نوع M88A2 HERCULES، بينا س��يقوم مصنع 

الرشك��ة يف أيك��ن بتصنيع بع��ض أج��زاء املركبة، ومن 

املتوقع أن يبدأ العمل يف أواخر عام 2013، عىل أن يتم 

تسليم املركبات يف منتصف عام 2014.

به��ذا العقد األخري يكون إج��ايل قيمة العقود التي 

وقعته��ا رشكة BAE Systems م��ع الحكومة األمريكية 

لتنفي��ذ برنامج املركبة HERCULES قد وصل إىل 1.4 

مليار دوالر، وقد دخل��ت أكرث من 500 مركبة من نوع 

HERCULES صف��وف الخدم��ة الفعلية من بني 748 

مركب��ة هي مجموع طلبات رشاء الجيش األمرييك، وقد 

دخل��ت 75 مركب��ة الخدمة الفعلية يف صفوف س��اح 

مشاة البحرية األمريكية )املارينز(، ومن املتوقع تسليم 

بقية الطلبية مع حلول شهر ديسمر عام 2013.

ويف عام 2010 قامت رشك��ة BAE Systems بإنتاج 

 M88A2 HERCULES وتسليم مثاين مركبات من نوع

للجي��ش العراق��ي، ليصل الع��دد اإلج��ايل للمركبات 

املس��لمة للجي��ش العراقي إىل 16 مركبة، وقبل ش��هور 

قامت الرشكة بعمل عمرة وتسليم 440 حاملة أفراد من 

ن��وع M113A2 للجيش العراق��ي مبقتىض عقد تتجاوز 

قيمته 31 مليون دوالر.

وق��د قامت الحكوم��ة األمريكية حتى اآلن برتس��ية 

 BAE Systems عقود بقيمة 1.4 مليار دوالر عىل رشكة

•HERCULES لتنفيذ برنامج إنتاج املركبة

املسافة الالزمة الستخدام الكوابح:
- عند القطر: 24 كلم/ساعة: 15 م

- بدون القطر: 32 كلم/ساعة: 10 م
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سياســـة تركيــــا اخلارجيــة وانعكاســـــــــــــــاتهـا اإلقليميــــــــة
لعبـهـــا دور الوسيـــط جلــــب لهــــا القبـــــول واملكانـــــة الرفيعـــــة

تشري الباحثة د.مليحة بنيل ألطون إيشيق يف الدراسة 

التي أعدتها والتي حملت عنوان »سياسة تركيا 

الخارجية وانعكاساتها اإلقليمية« إىل أن سياسة تركيا 

تجاه الرشق األوسط تغريت خالل السنوات األخرية 

فقد أصبحت أكرث اهتامماً بدول الجوار، وصارت 

تستخدم مزيداً من أدوات القوة الناعمة، وشاركت 

بشكل فاعل يف أدوار الوساطة كطرف ثالث محايد 

لحل نزاعات إقليمية.

تصور جديد للسياسة الرتكية الخارجية
إن التصور الجديد للسياسة الرتكية الخارجية 

يعني تطوير رؤية ش��املة للسياسة الخارجية 

تج��اه منطقة الرشق األوس��ط، وهذه الرؤية 

تتضمن الجوانب التالية: املش��اركة يف سياسة 

فاعلة بدالً من سياس��ة رد الفعل؛ والتش��ديد 

عىل أهمي��ة الفرص ب��دالً م��ن التهديدات؛ 

واعتب��ار الرواب��ط الثقافي��ة والتاريخي��ة مع 

املنطق��ة ثروة مثينة، وضمن ه��ذه املنظومة 

املتع��ددة األبعاد، تم التش��ديد عىل االعتامد 

البين��ي املتبادل، والحلول الت��ي تعود بالربح 

عىل الطرفني، وبوجه عام كانت تركيا تش��جع 

السياسة التي تش��دد عىل االستقرار والسالم 

واالزدهار يف املنطقة، مادام هذا التوجه يخدم 

مصال��ح تركيا، فعندما تتمت��ع منطقة الرشق 

األوسط باالستقرار واالزدهار االقتصادي، فإن 

هذا يوفر األمن لرتكيا، ويخلق فرصاً اقتصادية 

لتطوير الصناعات الرتكية. 

كانت التغريات السياس��ية التي ش��هدتها 

منطقة الرشق األوس��ط يف العقد األول من 

األلفي��ة الجديدة ش��ديدة األهمي��ة، ألنها 

أتاحت فرصة لرتكيا ليك تلعب دوراً ش��امالً 

وأكرث فاعلية يف املنطقة، وقد س��اهم إنهيار 

عملية الس��الم ب��ني الع��رب وإرسائيل عام 

2000، ث��م ح��رب الع��راق ع��ام 2003، يف 

تغيري املشهد الس��يايس اإلقليمي، واتسمت 

املدة الجدي��دة بتغري توازن القوى باإلضافة 

إىل االنقس��امات العربي��ة الداخلية، وأدت 

الع��ريب وإخف��اق  الع��امل  االنش��قاقات يف 

سياس��ات الواليات املتح��دة يف خلق نظام 

رشق أوس��طي جدي��د بعد ع��ام 2003، إىل 

حدوث فراغ س��يايس إقليم��ي، وهذا الفراغ 

أتاح فرص��ة لدول متاخمة مثل إيران وتركيا 

لزيادة وجودها يف املنطق��ة العربية، ولكن 

جاذبية تركيا ازدادت عندما قّدمت لنفس��ها 

صورة جدي��دة وإيجابية مقابل صورة إيران 

يف املنطق��ة، فرتكيا مل تتعاون م��ع الواليات 

ع��ام 2003،  الع��راق  املتح��دة يف ح��رب 

اقتصادية وسياس��ية،  نجاح��ات  وس��جلت 

وحاول��ت أن تبقي نفس��ها خ��ارج خطوط 

الرصاع��ات املحلي��ة واإلقليمي��ة؛ وانتقدت 

إرسائي��ل بعد هجامتها ع��ىل غزة؛ كل هذه 

الجهود ساهمت يف رسم صورة أكرث إيجابية 

لرتكيا يف الرشق األوس��ط، وأصبحت مقبولة 

بصفتها قوة إقليمية حميدة. 

يف الس��نوات الع��رش بع��د ع��ام 2000، 

ب��دأت تركيا تتمتع مبرحلة جديدة ش��هدت 

االقتصادي��ة، وإصالح��ات  قوته��ا  يف  من��واً 

كتاب

سياسة تركيا الخارجية وانعكاساتها اإلقليمية • العنوان:  

د. مليحة بنيل ألطون إيشيق • تأليف:  

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية • إصدار:  

145 سلسلة محارضات اإلمارات • العدد:  

2011 • تاريخ النرش:  

56 صفحة • عدد الصفحات:  

سياس��ية، وتُعزى هذه اإلنجازات جزئياً إىل محاوالت انضاممها 

لالتحاد األورويب، ويقول الربوفس��ور كامل كريشجي إن الحوافز 

االقتصادية لعب�ت دوراً كبي�راً يف تبن��ي سياس��ة "ال مش��كالت 

إطالقاً مع الجريان"، حيث تحولت تركيا بوترية رسيعة إىل "دولة 

ناجحة تجاري��اً"، وحقق االقتصاد الرتيك مع��دالت منو مرتفعة 

يف الس��نوات األخرية، وأصبح هن��اك اتجاهان اقتصاديان مبعامل 

واضحة: 

األول: انتش��ار الصناعة يف كل أرجاء منطق��ة األناضول، إىل 

جانب تنوي����ع القاع����دة االقتصادي��ة، واالهتم�ام باملناط�ق 

بعيداً عن املركزية.

 الثاين: قب��ل ظهور األزمة املالية االقتصادية العاملية األخرية، 

سجلت تركيا منواً رسيعاً يف قطاعي الصناعة والخدمات، وهذه 

التط��ورات تعني ازدياد أهمية التجارة اإلقليمية، ونتيجة لذلك 

بدأت الوجهات الجغرافية للتجارة الرتكية تتغري.
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تطبيق السياسة الخارجية يف الواقع
ع��ىل أرض الواقع تُرجم هذا االهتامم الجديد باملنطقة 

املجاورة إىل ثالثة توجهات سياسية مرتابطة وهي:

 أوالً: قام��ت حكومة ح��زب العدالة والتنمية بتبني 

سياس��ة "ال مش��كالت إطالقاً مع الج��ريان"، وبناء عىل 

هذه السياس��ة بذلت تركيا جهوداً لتحسني عالقاتها مع 

دول الرشق األوس��ط املتاخمة، وشددت عىل املشاركة 

البّناءة وعىل منهج تحقيق الربح للطرفني.

 ثانياً: إن الدور الجديد الفعال الذي تبنته تركيا يعني 

التدخ��ل يف النزاع��ات اإلقليمية كط��رف ثالث محايد؛ 

وهذا يعني التخيل عن السياسة الرتكية التقليدية التي 

كانت تتحاىش التورط يف النزاعات اإلقليمية.

 ثالثاً: بدأت الحكومة تش��دد عىل قوة تركيا الناعمة 

يف املنطقة، إىل جانب قدراتها يف مجال القوة الخشنة. 

وبدأت عالقات تركيا مع دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية بالتحسن، وتشكل التجارة واالستثامرات 

جزءاً مهامً من هذه العالقة. 

تركيا يف أعني العامل العريب
يُنظ��ر إىل تركي��ا اآلن وبخاص��ة يف أعني الع��امل العريب، 

ع��ىل أنها قص��ة نج��اح بفض��ل التحوالت السياس��ية 

واالقتصادي��ة التي حققتها، ويف اآلونة األخرية ش��هدت 

صورة تركيا مزيداً من التحس��ن يف العامل العريب وإيران 

نتيجة موقف تركيا املنتقد لسياسات إرسائيل، وبخاصة 

الهجوم اإلرسائييل عىل غزة، واستطاعت سياسات تركيا 

الجدي��دة تخفيف تأث��ري انتقادي��ن تقليديني موجهني 

ضده��ا يف املنطق��ة، وهام لع��ب دور الدمي��ة لصالح 

الواليات املتحدة يف املنطقة، وعالقة أنقرة مع إرسائيل، 

وق��د ُوصفت نش��اطات تركيا الجديدة م��ن قبل أحد 

املثقفني العرب املرموقني بأنها "قوة إقليمية اس��تفاقت 

من السبات".

أدت السياس��ة الخارجية الجديدة التي تتبناها تركيا 

يف الرشق األوس��ط إىل فتح فرص سياس��ية واقتصادية، 

ووف��رت لها الوس��يلة ملعالجة مخاوفه��ا األمنية، إال أن 

هناك تحدي��ات تعرتض أدوار الوس��اطة الت��ي تلعبها 

تركيا يف املنطق��ة أيضاً، ويف رأس قامئة التحديات قضية 

نج��اح الوس��اطة؛ فع��ىل رغم قي��ام تركي��ا بعديد من 

جهود الوس��اطة، ف��إن معظم جهوده��ا مل تثمر نتائج 

إيجابية، وحتى اآلن تقول تركيا إن جميع الحاالت التي 

توسطت لحلها هي مشكالت صعبة جداً، وقد سبق أن 

فش��لت دول أخرى عديدة يف جهود الوس��اطة يف هذه 

املشكالت، ولذلك ليس من العدل أن نتوقع نتائج كبرية 

تركيـــــــــــــــا

كان��ت تركيا مرك��زًا للحكم العثامين حت��ى عام  1922 
إىل أن ت��م إنش��اء الجمهورية الرتكية ع��ام 1923 عىل 
يد مصطفى كامل أتاتورك وتعرف رس��مًيا بالجمهورية 
الرتكية وهي دولة تقع يف الرشق األوس��ط، وهي عضو 
يف منظم��ة التع��اون االقتصادي للبحر األس��ود، وتركيا 
دول��ة علامني��ة دميقراطية وجمهورية دس��تورية ذات 
تراث ثقايف قديم، وقد أصبحت تركيا متقاربة عىل نحو 
متزايد مع الغرب من خالل عضويتها يف منظامت مثل:

مجلس أوروبا
 حلف شامل األطليس

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
 منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

 مجموعة العرشين )االقتصاديات الرئيسية يف العامل(.
 وبدأت تركيا مفاوض��ات العضوية الكاملة مع االتحاد 
األورويب يف ع��ام 2005 م��ع العل��م أنها كان��ت عضًوا 
منتسًبا للسوق األوروبية املشرتكة منذ عام 1963، ويف 
الرشق عززت تركيا عالقاتها الثقافية الوثيقة والسياسية 
واالقتصادية مع الرشق األوس��ط من خالل عضويتها يف 

منظامت مثل:
مجلس تركيا

اإلدارة املشرتكة للفنون والثقافة الرتكية
منظمة التعاون اإلسالمي 

منظمة التعاون االقتصادي. 
وتعترب تركيا قوة إقليمية كربى.

من جهود تركيا.

ومع أن لعب دور الوس��يط ق��د جلب لرتكيا القبول 

واملكانة الرفيعة، فإن عدم النجاح يف مثل هذه الجهود 

يس��بب إش��كاليات يف نهاية املطاف، ويثري تس��اؤالً إن 

كانت تركيا تقوم مبهام أكرب من قدراتها، وهناك مشكلة 

أخرى تؤثر يف دور الوس��اطة الرتكي��ة وهي عالقة تركيا 

املريب��ة مع إرسائيل من��ذ ع��ام 2009، والتي أدت إىل 

خس��ارة تركيا قدرتها عىل لعب دور الوسيط يف الرصاع 

العريب-اإلرسائييل، بس��بب فقدان الثقة فيها من جانب 

إرسائيل، وهكذا أصبح من الواضح أنه يرتتب عىل تركيا 

أن تعيد تقويم أهدافها ومدى مالءمة أساليبها املختلفة 

يف القيام مبهام الوس��اطة، وخالل هذه املراجعة، يتعني 

ع��ىل تركي��ا أن تعيد النظ��ر يف ق��درات عالقتها بهذه 

الرصاعات، ألن هناك خطراً من احتامل خلق فجوة بني 

التوقعات من جهود تركيا وقدراتها، وبصورة مش��ابهة 

يجب أن يكون هناك تقويم لكل حالة )وساطة( ملعرفة 

التكاليف واملكاسب لرتكيا. 

الدبلوماسية الرتكية والتحوالت الخطرية
إن مشاركة تركيا النش��طة يف منطقة الرشق األوسط 

هي نتاج أس��باب جيوسياس��ية، باإلضاف��ة إىل كونها 

مثرة تصميم حكومات حزب العدالة والتنمية، ولكن 

السياس��ة الرتكية تج��اه املنطقة كان��ت تتطور أيضاً، 

وخالل الف��رتة الدس��تورية األوىل وضع��ت حكومة 

حزب العدالة والتنمية نفس��ها خارج االس��تقطابات 

والرصاعات الدائرة يف املنطقة، وربطت سياستها بقوة 

بعملية االنضامم إىل االتحاد األورويب، وهذه السياسة 

كان��ت مفيدة وجيدة بالنس��بة لرتكي��ا )حيث وفرت 

لها فرصاً سياس��ية واقتصادية( وليس هذا فحس��ب، 

بل كانت مفيدة أيضاً ملنطقة الرشق األوس��ط، ولكن 

سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية بدأت بالتحول 

قلي��الً منذ عام 2008، وتبدو تركيا وكأنها قد أصبحت 

منهمك��ة يف االس��تقطابات اإلقليمي��ة، وبخاصة فيام 

يتعلق بإرسائيل وإيران، كام أن تراجع الحامسة بشأن 

االنضامم إىل االتحاد األورويب س��اهم بش��كل أكرب يف 

تورط تركيا يف الرشق األوسط، وقد كرب حجم التحدي 

املاثل أمام تركيا اآلن، ألن الظروف الجيوسياسية التي 

شجعت تركيا عىل التحرك النشط يف املنطقة تغريت، 

ويف نهاية املطاف، فإن نجاح الدبلوماس��ية الرتكية يف 

الرشق األوس��ط يتوقف عىل مدى براعتها يف التعامل 

مع التحوالت الخطرية التي تحدث يف املنطقة •
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مدرســة الـــدروع..أربعـــون عامـــًا مـــــــــــــــــــــــــــــن التدريـــب والتمـيــز العسـكـــري
تدريـب وتأهيـل لكافة التشكـيـالت والوحـدات املــدرعــة

بتأسيس مدرسة الدروع ومبا قدمته ووفرته من تدريب وتأهيل وصقل للمهارات خالل سنوات 

طوال وبالتحديد منذ عام 1969، حيث يعود تاريخ تشكيل املدرسة، وضعت لبنة جديدة يف رصح 

قواتنا املسلحة، ومنذ ذلك التاريخ مرت أربعون سنة من التطور والتطوير بلغت خاللها املدرسة 

مصاف أفضل مدارس الدروع يف العامل.

حوار: إبراهيم املنصوري
تصوير: حممد اخلضر /  حاسب اجلنيبي
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مدرســة الـــدروع..أربعـــون عامـــًا مـــــــــــــــــــــــــــــن التدريـــب والتمـيــز العسـكـــري
تدريـب وتأهيـل لكافة التشكـيـالت والوحـدات املــدرعــة

وقد كان الفضل للقيادة الرش��يدة للمغفور له بإذن الله 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" يف تأسيسها، 

ومن بعده سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

"حفظه الله" وس��يدي الفريق أول س��مو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة، كام يجب أن ال ننىس ونحن نستذكر 

املايض وننظر بكل فخر إىل الحارض ونسترشف بكل أمل 

وثقة آفاق املس��تقبل ما كان للرعيل األول ممن تعاقبوا 

عىل قيادة الق��وات الربية وعىل قيادة مدرس��ة الدروع 

من فضل يف تأس��يس وإرس��اء قواعد هذه املدرسة، وما 

للقيادة الحالية للقوات الربية والقيادة التي سبقتها من 

فضل يف دعمها وتطويرها.  

وإللقاء مزيد من الضوء عىل ما سبق ذكره وما وصلت 

إلي��ه مدرس��ة الدروع م��ن تطور حرص��ت مجلة "درع 

الوطن" عىل االلتقاء بقائد مدرسة الدروع العقيد الركن 

سلطان محمد راشد الحبيس وأجرت معه اللقاء التايل:

ه��ل ميكن أن تحدثنا عن بدايات مراحل التأس��يس 

والتطورات التي مرت بها املدرسة؟

يف عام 1969 تم تشكيل أول خلية للدروع بإنشاء جناح 

للتدري��ب تابع لل��واء خالد بن الوليد امل��درع، وكانت 

الخلية مكونة من جناحني رئيسيني هام جناح املدفعية 

وجناح السواقة، ويف عام 1974 سميت املدرسة باسمها 

الحايل، وتش��كلت من قي��ادة وأربعة أجنح��ة وه��ي: 

جناح املدفعية وجناح الس��واقة والصيانة وجناح م / د  

وجناح الثقافة، ثم تم يف عام 1975 إضافة ثالثة أجنحة 

هي: اإلشارة والتعبئة وجناح التطوير والتجهيز.

وأصبحت مدرسة الدروع يف عام 1985 كياناً مستقالً، 

حيث انفصلت عن لواء خالد بن الوليد املدرع )مجموعة 

لواء راش��د بن سعيد آل مكتوم( وبقيت بنفس املسمى 

والتنظي��م، إال أنها ما لبث��ت أن انضمت ملعهد القوات 

الربية يف 1993، ثم انفصلت عنه يف س��نة 1996 لتصبح 

مدرس��ة الدروع بنفس التنظيم السابق، ويف عام 1999 

أضيف لها جناح املش��بهات، وجن��اح البحث والتطوير 

قب��ل أن يتم يف عام 2000 إجراء تعديل كامل يف تنظيم 

املدرس��ة، بعد نقل قس��م الناقالت و م/د من املدرسه 

لتصب��ح متخصصه يف الدبابات لوكل��ر، وأصبح التنظيم 

يضم فق��ط )جن��اح الدبابات، جن��اح التعبئ��ة، جناح 

املشبهات، جناح البحث والتطوير(.

ويف 28 /9 /2003 ت��م إضافة جن��اح التدريب العام 

الذي يتألف من قس��م الفروسية وقسم التدريب العام 

وقس��م امليادين وقسم الرتبية العس��كرية، وثم إحالل 

جناح املشبهات ودمجه يف باقي األجنحة.

ما هي مهام وواجبات مدرسة الدروع؟

تقوم مدرس��ة الدروع بتدريب وتأهي��ل ضباط وأفراد 

التش��كيالت، والوحدات املدرعة، يف مجال االس��تخدام 

التخصيص والتعبوي، م�ن مستوى دورة دروع تأسيسية 

"رتب أخرى"، باإلضاف��ة إىل دوريت أركان صغرى ودورة 

تأهيل م��دريب ضباط الدروع، وتقدي��م النصح للقوات 

الربية يف مجال التسليح والتدريب، والتجهيز والتطوير، 

والتقييم للوحدات والضباط واألفراد يف تخصص الدروع. 

ومن واجبات املدرسة تأهيل الضباط للقيام مبختلف 

الوظائ��ف القيادية حتى مس��توى قادة وحدات دروع، 

وإع��داد وتأهيل م��دريب التدري��ب التعب��وي والعام، 

وإعداد وتأهيل األفراد للعمل يف وظائف مهنة ال�دروع، 

وعقد الدورات للتدريب عىل أس��لحة الدروع، وإعداد 

مراجع التدري��ب الخاصة بها، وتطوير مراجع التدريب 

املختلفة حس��ب حاجة املدرس��ة، والتعاون والتنسيق 

مع املعاه��د واملدارس األخرى يف املج��االت التدريبية، 

واالش��رتاك يف اإلرشاف ع��ىل تدري��ب امل��دارس املدنية 

لألنش��طة واملنافس��ات التي تنظم عىل مستوى القوات 

الربية، واالش��رتاك يف إجراء الدراسات واالختبارات عىل 

أسلحة وآليات الدروع الخاصة بالقوات املسلحة.

املش��بهات املوجودة يف مدرسة الدروع من أحدث 

املش��بهات يف املجال��ن الفن��ي والتعب��وي وأفضلها 

بالنظ��ر إىل اإلمكاني��ات الفني��ة والتعبوي��ة الت��ي 

تتيحه��ا يف مج��ال التدريب، هل ميك��ن أن تعطينا 

نب��ذة تاريخية عن جناح املش��بهات؟ وما هي أهم 

واجباته؟

تأس��س جناح املش��بهات عام 1997، وكان يقترص عىل 

عدد من املش��بهات التي يتدرب عليه��ا الطلبة يف ذلك 

الوق��ت، وعىل حس��ب تطور اآللي��ات يف املجال الفني 

والتعبوي، وعمدت القوات املس��لحة يف عام 2007 إىل 

تطوير جناح املش��بهات من خ��الل التطور الذي أدخل 

عىل املش��بهات يف القوات املسلحة ونوعيتها وحداثتها، 

وسميت بالجيل الجديد حيث أن التقنية الحديثة التي 

ادخل��ت عىل الخدمة يف القوات املس��لحة والجيوش يف 

العامل  تتطلب أن تس��تقطب املدرسة أحدث املشبهات 

يك تحايك التطور الذي يس��اير الوقت والزمان يف مدرسة 

ال��دروع وم��دارس الق��وات املس��لحة يف مختلف دول 

العامل، وأما أه��م واجبات جناح املش��بهات فهو تنفيذ 

برامج التدريب املقررة للدورات املشرتكة والتخصصية، 

باإلضافة إىل تدريب أفراد الدروع املنتس��بني للوحدات 

املقاتل��ة والتدري��ب األس��ايس لألف��راد، باإلضاف��ة إىل 

التدري��ب النظري والعميل ألطق��م الدبابات، كام تقوم 

املدرس��ة من خالل املح��ارضات والحص��ص التدريبية 

برفع مس��توى التدريب وتطويره، واملش��اركة يف لجان 

االختبارات والدراسات املتعلقة باملشبهات.

كيف واكب جن��دي الدروع التحديث يف الس��الح، 

والتطورات التي طرأت عىل الساحة العاملية؟ وكيف 

تطورت املناهج مع مستجدات األحداث؟

يعد سالح الدروع من املكونات الرئيسية ملعركة األسلحة 

العقيد الركن سلطان محمد راشد الحبيس قائد مدرسة الدروع
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املش��رتكة ألنها تق��وم بعدة مه��ام، كتدم��ر األهداف 

املعادية، واملناورة وتأمني املواقع وتوفر الحامية الالزمة 

لوحدات املشاة، وقد تعززت أهمية سالح الدروع ضمن 

مفهوم الح��رب الالمتامثلة التي أصبحت اليوم من أكرث 

الحروب تواتراً يف مختلف بقاع العامل.

له��ذا خضع��ت ال��دروع إىل العدي��د م��ن عمليات 

التحديث ش��ملت رسعة الحركة ودق��ة الرماية ونوعية 

الذخرة املس��تخدمة، إىل جانب إدخال التقنية الرقمية 

واإللكرتوني��ات املتطورة، وذلك متاش��ياً م��ع متطلبات 

الح��رب الحديثة، حتى وصلنا اليوم إىل جيل متطور من 

الدبابات يتميز بدرجة عالية من الكفاءة القتالية والقوة 

النارية، ومتاش��ياً مع التطور الكبر الذي شهدته الدروع 

خالل الفرتة املاضية، كام حرصت القوات املس��لحة عىل 

تجهي��ز وحداتها بدبابات من بني أك��رث الدبابات تطوراً 

يف الع��امل هي الدبابة لوكلر التي صممت للقيام بأدوار 

صعبة عىل نطاق واس��ع، لذا يتم تدري��ب الطلبة عىل 

املعدات العسكرية تدريباً متواصالً، ملجاراة التكنولوجيا 

املتط��ورة والعمل بالتزامن مع ما يس��تجد يف العامل من 

تطور يف هذا املجال.

هل ميكن أن تحدثنا عن قس��م الفروس��ية مبدرسة 

الدروع؟ وما الهدف من إنشاء اإلسطبل باملدرسة؟ 

وما هي مهامه؟

إن س��الح الدروع هو الوريث الرشعي لسالح الفرسان، 

لذا بقي اس��مه مرتبطاً بالفروسية يف جميع الجيوش إىل 

 Cavalry يومنا هذا، حيث أطلق اس��م س��الح الفرسان

عىل س��الح الدبابات، وقد حرصت الجيوش عرب التاريخ 

ع��ىل املحافظة عىل هذا اإلرث فأسس��وا له إطاراً خاصاً 

وجعلوا منه فناً مستقالً بني الفنون العسكرية، وتخصصاً 

تدريبياً يدخل ضمن عقيدة اإلعداد القتايل.

كام قامت مدرس��ة الدروع بإنشاء اإلسطبل ووضعه 

ضمن املنهاج الدرايس عن طريق حصص عملية للطلبة  

نظ��راً ألهمي��ة التدريب عىل ركوب الخي��ل، ولالهتامم 

الكبر به��ا يف دولتنا إلحياء هذا امل��وروث، وملا لها من 

ارتب��اط وثي��ق بأبناء ه��ذه الدولة وأهميته��ا يف قواتنا 

املس��لحة، تم تش��كيل قسم الفروس��ية باملدرسة، فهي 

عن��رص مكمل لتدريب املقاتل، ويت��م توظيفه لتحقيق 

أهداف عدة، وهي املحافظة عىل فن الفروس��ية كجزء 

من التقاليد التاريخية الوطنية العس��كرية، ورفع الروح 

املعنوي��ة، واإلعداد البدين للق��ادة وتعزيز قدرتهم عىل 

التحم��ل واملرون��ة، واإلع��داد النفيس للق��ادة وغرس 

مقوم��ات الش��خصية القيادية لديهم، كالس��يطرة عىل 

ال��ذات وقوة اإلرادة ومامرس��ة الس��لطة م��ع التحيل 

بالتواضع، وتس��تغل الخيول وتستخدم يف عدة مجاالت 

منه��ا عملي��ات النقل يف املناط��ق الجبلي��ة عند تعذر 

النقل الربي لن��درة الطرق، أو لصعوب��ة التحرك عليها، 

أو لتع��ذر النقل الج��وي، واس��تخدامها يف االحتفاالت 

والعروض العس��كرية، واالشرتاك يف املسابقات الرياضية 

س��واء كانت محلية أو إقليمية أو دولية كسباق القدرة، 

وس��باق الرسعة، ومس��ابقات القفز، وس��باقات الهجن 

التي اش��تهرت به��ا الدولة، حيث أصبح��ت يف مصاف 

ال��دول العاملي��ة من حيث اإلع��داد والتنظي��م والفوز 

بهذه املسابقات عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، وقد 

كان لالهتامم الكبر من قبل أصحاب الس��مو الش��يوخ 

والرعاية املس��تمرة من قبل القيادة السياس��ية للحفاظ 

عىل نجاح وتفوق هذه الرياض��ة األصيلة والنهوض بها 

أكرب األثر ع��ىل نجاح وتفوق ه��ذه الرياضة، وال ننيس 

يف هذا الصدد اللفتة الكرمية التي أوالها س��مو الش��يخ 

منص��ور بن زايد آل نهيان نائ��ب رئيس مجلس الوزراء 

وزير ش��ؤون الرئاس��ة، مبساندة س��موه للقوات الربية 

والت��ي متثلت يف مكرمتة بإمداد أس��طبل القوات الربية 

بالخيول العربي��ة األصيلة، مام كان له��ا األثر الكبر يف 

النه��وض باإلس��طبل، أو من حيث املتابعة الش��خصية 

لسموه وتقديم جميع التسهيالت املادية منها واملعنوية.

محمد بن زايد أحد رجاالت الدولة الذين تفخر املدرسة بتخريجهم

أصبحت مدرسة 
الدروع يف عام 1985 

كيانًا مستقالً 
وانفصلت عن لواء 

خالد بن الوليد 
املدرع

قائد املدرسة يف لقاء مع مجلة درع الوطن
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ما هي مهام وواجبات قس��م الفروس��ية مبدرس��ة 

ال��دروع؟ وم��ا ه��ي ال��دورات التي تعقد بقس��م 

الفروسية؟

يهتم قسم الفروسية مبدرس��ة الدروع بتدريب وتأهيل 

ضباط وأفراد التش��كيالت، والوح��دات املدرعة وباقي 

أفرع الق��وات املس��لحة، يف مجال الفروس��ية وركوب 

الخي��ل، من مس��توى دورة الفروس��ية العام��ة وحتى 

مستوى مدريب الفروسية.

أما واجبات قسم الفروسية فهي تأهيل ضباط الدروع 

والفرس��ان يف مجال الفروس��ية وركوب الخيل من ذوي 

الكفاءة العالية لتمثيل القوات املس��لحة والدولة محلياً 

وإقليمي��اً ودولي��اً، وإعداد مدربني يف مجال الفروس��ية 

ورك��وب الخيل، وعق��د دورات عامة لضباط األس��لحة 

األخ��رى، وعقد دورات للهواة، كام يعمل القس��م عىل 

رفع الروح املعنوية ألفراد الدروع وتعزيز الثقة بالنفس، 

واإلع��داد النفيس للق��ادة وغرس مقومات الش��خصية 

القيادية، كالس��يطرة عىل الذات وقوة اإلرادة ومامرسة 

الس��لطة، بجانب املساهمة يف املحافظة عىل فن وتراث 

الفروسية كجزء من التقاليد الوطنية والعسكرية.

وهن��اك نوع��ان م��ن ال��دورات التي تعقد بقس��م 

الفروسية مبدرسة الدروع هام الفروسية العامة للهواة، 

والفروسية التأسيسية.

هل ميكن أن تحدثنا عن أساليب التدريب والتأهيل 

يف قسم الفروسية مبدرسة الدروع؟ 

يتم تدريب وتأهيل الطلبة الدارس��ني من خالل إعطاء 

املح��ارضات وال��دروس النظرية يف القاع��ة، والتدريب 

العميل، ويك��ون يف الحلبة، مهارة الركوب والفروس��ية 

ثانياً يف اإلس��طبل، ويت��درب فيه الطلبة عىل أس��اليب 

الرعاية والعناي��ة بالخيل كام أن هناك درس يف الركوب 

الجامع��ي ويك��ون خارج الحلب��ة ويش��تمل أيضاً عىل 

الج��والت الخارجية، كام يتدرب الطلب��ة عىل الرتويض 

)الرس��اج – Dressage( وهو االس��م العلمي املتعارف 

عليه يف عامل الفروسية.

ما ه��ي التطلعات املس��تقبلية لقس��م الفروس��ية 

مبدرسة الدروع؟

هناك الكثر من الخطط املس��تقبلية التي تود املدرسة 

تحقيقها مستقبالً، منها توس��يع مجال العمل التدريبي 

بالقس��م ليش��مل دورتني إضافيت��ني: دورة الفروس��ية 

املتوس��طة، ودورة م��دريب الفروس��ية، وتدريب جميع 

ضباط وأف��راد الق��وات الربية عىل الفروس��ية وركوب 

الخي��ل، باإلضاف��ة إىل مش��اركة قس��م الفروس��ية يف 

املس��ابقات والعروض املحلية واإلقليمية والدولية ليربز 

دور القوات املسلحة والدولة باملظهر الحضاري املرشق 

يف املحافل الرياضية الدولية، وتأهيل املدربني املواطنني 

للتدريب عىل الفروس��ية وركوب الخيل وكافة املجاالت 

ذات العالقة بالفروس��ية، واالعتامد عىل الجهود الذاتية 

يف تطوير وتحسني س��الالت الخيول العربية واألوروبية 

املوجودة باملدرسة .

لديكم يف املدرسة قس��م خاص بالدراجات النارية، 

ما هي واجبات هذا القسم والهدف من إنشائه؟ 

مهام وواجبات قسم الدراجات النارية مبدرسة الدروع 

هو تأهيل منتسبي املدرسة يف مجال قيادة الدراجات 

الناري��ة، والهدف من دورات الدراج��ات النارية هو  

تدريب الطالب عىل الشدة والبأس من خالل مامرسة 

قي��ادة الدراجات الناري��ة يف امليادي��ن الوعرة، وهو 

تدريب يتطلب الش��جاعة والتحمل واملهارة والصالبة 

واإلرادة .

ويتم يف نهاية الفصل الدرايس تنظيم س��باق كأس 

الدراج��ات الناري��ة ومترين ختام��ي، ويدخل هذان 

النش��اطان يف املنهاج التدريبي اإلجاميل، والهدف منه 

هو اختتام سباق للفرتة التدريبية بسباق داخيل، كام 

يت��م تنظيم رايل ختام��ي يدخل أيض��اً ضمن املنهاج 

التعليمي لطلبة مدرسة الدروع .

كلمة أخرية تودون إضافتها يف ختام هذا اللقاء؟ 

بداي��ًة أحب أن اش��كر مجلة "درع الوط��ن" عىل هذا 

اللقاء الذي من خالله التقينا بإخواننا منتس��بي القوات 

املس��لحة، ونحن نرحب بكل من يريد االنضامم ملدرسة 

الدروع، وأحب أن أتقدم بالتهنئة لسيدي صاحب السمو 

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

األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله"، وإىل الفريق أول 

س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وإىل جميع ضباط 

وضباط صف وأفراد القوات املس��لحة مبناس��بة السنة 

الجديدة 2013 جعله الله عام أمن واستقرار وسالم عىل 

دولتنا الحبيبة وعىل األمة اإلسالمية•

مشاركات عاملية لقسم الخيول التابع ملدرسة الدروع

تأهيل منتسبي مدرسة الدروع يف مجال قيادة الدراجات النارية 
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العـريــاين: تكريـــم رئيــس الدولــة فخــــــــــــــــــر وشـرف ووســام على صـــدري
بطــل العـالــم يف أوملـبـيـــاد لنـــدن للمـعـاقـيــــــــن

شبابنا اليوم، إذا أرادوا أن يكونوا أكرث استعداداً للمستقبل، عليهم أن يهبوا أنفسهم لعملهم 

ووطنهم، ويعرفوا دورهم ويصمموا عىل القيام بواجبهم، وميتلكوا وسائل تنفيذ ما هم مقدمون 

عليه، كام أن عليهم أن يستعدوا لألمر، ويشحذوا له عزميته، ويأخذوا له عدته وعتاده، 

ويجمعوا له أهبته، ويهيئوا له أسبابه، وقبل هذا البد من االستعانة بالله، واالعتامد عليه يف 

القول والعمل، ويتقدمون يف ميادين الحياة علامً وبياناً وجداً وجهداً ونضاالً وعطاًء، تسود 

جهودهم معاين الخري املرشقة، وتوجه خطواتهم إىل ما فيه الخري لوطنهم.

حوار:
نازيل ناصر البلوشي
تصود الشام
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العـريــاين: تكريـــم رئيــس الدولــة فخــــــــــــــــــر وشـرف ووســام على صـــدري
تل��ك توجيه��ات املغفور له ب��إذن الله الش��يخ زايد بن بطــل العـالــم يف أوملـبـيـــاد لنـــدن للمـعـاقـيــــــــن

س��لطان آل نهيان، إىل ش��باب الوط��ن، وقد أخذ وعمل 

بها عبدالله س��لطان العرياين فلقي التكريم من صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله".

بدأت هوايته منذ نعومة أنامله، تعلم مس��ك السالح 

من والده، حلم أن يكون بطالً للعامل يف الرماية، 

بالرغم م��ن الحادث الذي تعرض له وأصبح بس��ببه 

معاق��اً مل ييأس، بل أرص وصرب وحصل عىل مراده وأصبح 

يف عام 2012 بطالً للعامل يف الرماية، وانتزع الذهبية بكل 

ق��وة وإرادة ورفع علم اإلمارات الغالي��ة خفاقاً عالياً يف 

عاصمة الضباب، ليش��هد التاريخ ويس��جل بني سطوره 

بقلم من ذه��ب، أننا قد حصلنا عىل الذهب يف أوملبياد 

املعاقني، وقد انتهزت مجلة "درع الوطن" فرصة تكرميه 

يف القوات املس��لحة يف مركز الرتبية الرياضية العسكري، 

وأجرت معه ح��واراً عن أهم محط��ات حياته، والتغيري 

ال��ذي حدث له، وه��و من مواليد مدين��ة العني متزوج 

ولديه أرسة مكونة من س��بعة أش��خاص، ضابط متقاعد 

برتب��ة نقيب يف القوات املس��لحة، وحالي��اً مدرب رماية 

للمعاقني يف نادي العني، تالياً يرسد لنا بطل العامل قصته:

 تم تكرميك مؤخراً من قبل صاحب الس��مو الش��يخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهي��ان رئيس الدول��ة "حفظه 

الل��ه"، بجائزة رئيس الدولة التقديرية لحصولك عىل 

امليدالي��ة الذهبية يف أوملبياد لندن 2012 فامذا كان 

املردود النفيس واالجتامعي لهذا التكريم؟

كنت س��عيد جداً مبقابلة س��يدي صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة "حفظه الله"، 

فكان رشفاً ووساماً عىل صدري، وكان التكريم غالياً جداً 

بالنس��بة يل ولرياضة املعاقني بش��كل خاص حيث إنني 

أح��د أبطال رياضة املعاقني، ونحن س��عيدين جداً بهذه 

الجائزة الغالية عىل قلوبنا، ونتمنى أن ينالها أحد أبطال 

رياضة املعاقني يف الدورات القادمة.  

كنت من ضمن فريق أوملبياد لندن الذين استقبلهم 

الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زاي�د آل نهيان ويل 

عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة فام 

هي الوصايا التي زودكم بها سموه؟ 

ال ش��ك أن س��يدي الفريق أول س��مو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان هو الداعم والراعي األول لرياضة 

املعاق��ني، كام أن تش��جيعه لنا وتوصيات��ه لنا ببذل 

املزيد من الجهد ليك يرتفع علم دولة اإلمارات عالياً 

خفاقاً يف املحافل الدولية كان لها أثر إيجايب فعال يف 

ارتفاع مستوى الالعبني، ومن ثم  حصولنا عىل املراكز 

رئيس الدولة يكرم عبدالله العرياين بجائزة  رئيس الدولة التقديرية

حاكم الشارقة يكرم عبدالله العرياين بطل العامل للرماية
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املتقدمة يف كثري من البطوالت والتي توجت بذهبية 

أوملبياد لندن 2012 يف الرماية.

مل تكن يف الس��ابق م��ن ذوي اإلعاقة فقد كنت بطل 

الع��رب يف الرماي��ة واليوم أنت بطل الع��امل يف أوملبياد 

لندن 2012 للمعاقني، هال حدثتنا عن هذا التغيري؟

بدأت الرماية الدولية يف سنة 1993 مع منتخب األسوياء، 

وكنت من أبطال الدولة، ومن أبطال العرب،  وكان هديف 

أن أحقق إنجازاً أوملبياً مع األسوياء، ولكن قدر الله عيل 

أن أتعرض لحادث سري وأصبت من خالله بإعاقة جسدية 

أقعدتني عىل الكريس املتحرك، والحمدلله عىل كل حال، 

ولكن��ي بفضل من الل��ه عزوجل اس��تطعت أن أواصل 

الرماية الدولية من خالل رياضة املعاقني واس��تطعت أن 

أحقق هديف األوملبي، والحمدلله أنه تحقق أخرياً وليس 

آخراً حيث أنني أطم��ح أن أواصل اإلنجازات يف أوملبياد 

الربازيل 2016 إن شاء الله.

 تعرض��ت لحادث م��روري أثناء عودت��ك من رحلة 

قنص وكان هذا الحادث نقلة نوعية يف حياتك، إذ مل 

مينعك من املش��اركة يف املسابقات املحلية والعاملية، 

هال حدثتنا عن حياتك قبل وبعد الحادث؟ 

نع��م اإلعاقة مل متنعني من مامرس��ة هوايتي األوىل، بل 

زادتن��ي تحدياً وإرصاراً، كام أن اإلصابة باإلعاقة ليس��ت 

إعاقة فعلية ب��ل إن اإلعاقة تكمن يف العقل، فمن ميلك 

اإلميان وقوة اإلرادة يس��تطيع أن يحق��ق ما يصبو إليه 

من أهداف، وبالنس��بة يل كنت دامئ��اً أطور من قدرايت 

يف الرماية من خالل ابت��كار طرق التامرين اليومية، كام 

أنن��ي أبحث عن كل جديد يف صناعة األس��لحة األوملبية 

ولوازمها، ومن هنا بدأت مس��رية مشوار النجاح، والذي 

انتهى مبيدالية ذهبية أوملبية يف لندن 2012.

 الس��باق نحو املرك��ز األول جول��ة وصولة وتصميم 

وه��دف، نرجو أن تس��لط الضوء عىل مش��اركتك يف 

مس��ابقة أوملبياد لندن 2012 وكيف اس��تطعت أن 

تنتزع املركز األول؟

لق��د كانت تجربة فري��دة من نوعها حي��ث يلتقي كل 

الالعبني من شتى بلدان العامل ليمثلوا دولهم خري متثيل، 

ف��كان االحت��كاك معه��م والتعرف ع��ىل خرباتهم درس 

مفي��د جداً لنا كالعبني، ك��ام أن الحدث األوملبي هذا له 

فوائد كث��رية، فكل من نال رشف املش��اركة فيه بتمثيل 

بلده حقق ما مل يحققه اآلخرون، ولكن بالنس��بة يل فقد 

كان تحدي��اً وحلامً أن أحقق املركز األول ليك يرتفع علم 

اإلمارات الحبيبة ويعزف س��المها الوطني يف أكرب محفل 

عاملي ري��ايض،  والحمدلله تحقق الحل��م وكتب تاريخ 

جدي��د لدولة اإلمارات يف رياض��ة املعاقني، وخصوصاً يف 

لعبة الرماية، وهذا فضل من الله عزوجل.

متى ب��دأت معك هواية الرماية؟ وم��اذا كان دورك 

يف تطويرها؟

بدأت يف تعلم لعبة الرماية من عمر 12 سنة عن طريق 

الوال��د "حفظه الله" ثم ب��دأت أحب هذه الهواية حتى 

تطور أدايئ فيها تدريجياً حتى وصلت للتميز واالحرتاف 

م��ن خالل منتخ��ب رماية األس��وياء ومن ث��م منتخب 

الرماية للمعاقني.

 الش��ك أنك وجدت تشجيعاً ساعدك عىل النجاحات 

التي حققتها، فمن هم أولئك املشجعون؟

 نحن نجد كل الدعم والتش��جيع من سيدي الفريق أول 

سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائد األعىل للق��وات املس��لحة، وأيضاً وجدت 

التش��جيع املستمر من سيدي س��مو الشيخ حمدان بن 

محم��د بن راش��د آل مكتوم ويل عه��د ديب كام وجدت 

التش��جيع م��ن األرسة واألصدقاء واملس��ؤولني يف اتحاد 

املعاقني.

  محمد بن زايد يصافح عبدالله العرياين بعد حصوله عىل امليدالية الذهبية يف أوملبياد لندن

حممد بن زايد 
الداعم والراعي 

األول لرياضة 
املعاقني

  محمد بن زايد مع أبطال أوملبياد لندن 2012
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كي��ف ومت��ى بدأ مش��وار تأس��يس فري��ق الرماية 

للمعاقني وما هو هدفه وما هي أهم إنجازاته؟

بع��د التحاقي بنادي الع��ني للمعاقني اش��رتكت يف أول 

مس��ابقة للرماية الخاصة باملعاقني س��نة 2007 مباليزيا، 

وحقق��ت املرك��ز األول يف أول ظه��ور يل، وكان��ت أول 

ميدالية يف الرماية الخاصة باملعاقني عىل مستوى العرب، 

ثم قم��ت بتأس��يس فريق الرماي��ة الخ��اص باملعاقني، 

وأرشف��ت ع��ىل تدريبه بنف��ي، ف��كان ه��ذا الفريق 

الوحيد عىل املس��توى العريب الذي يش��ارك يف البطوالت 

الدولية  والحمد لله إننا اس��تطعنا أن نحقق العديد من 

املراكز األوىل عىل املستوى العاملي واآلسيوي.

كيف كانت بداية التحاقك بالقوات املس��لحة، وماذا 

أكسبك العمل يف قواتنا املسلحة؟

التحقت يف القوات املس��لحة عن طريق كلية زايد الثاين 

العسكرية ودخلت فيها كمرشح، ثم تخرجت منها مالزم 

ث��اين وتدرجت يف الرتب حتى وصل��ت لرتبة نقيب، ثم 

تقاع��دت طبياً، أما عن عميل يف القوات املس��لحة فقد 

أكسبني النظام والصرب والعمل الدؤوب والدقة يف العمل 

والتخطيط الس��ليم لتحقيق األهداف املنشودة، كام أن 

مامرس��تي اليومية يف استخدام الس��الح القتايل قد زادين 

قوة يف الش��خصية من حيث الثقة بالنفس أثناء التعامل 

مع الس��الح القتايل، وهذا ما جعلني أكرث تركيزاً وهدوءاً 

أثناء تعاميل مع السالح الدويل األوملبي.

ما هو الدور الذي لعبته القوات املسلحة يف مسريتك 

الرياضية؟

القوات املس��لحة هي السبب الرئيي يف انتسايب لفريق 

الرماي��ة الدولية، وذلك عرب تش��كيل فري��ق دويل ميثل 

القوات املس��لحة ودول��ة اإلمارات يف بطوالت الس��يزم 

العس��كرية والبطوالت األوملبية املدني��ة، فلوال القوات 

املسلحة ملا استطعت أن أمارس لعبة الرماية الدولية وملا 

تحق��ق هذا اإلنجاز األوملبي الكب��ري، كام أود أن أضيف 

بأن القوات املسلحة قد أهدت مؤسسة زايد العليا لذوي 

االحتياج��ات الخاصة عدداً من األس��لحة األوملبية والتي 

كنا بحاجة لها أثناء تأس��يس فريق الرماية للمعاقني وأنا 

هنا انتهز هذه الفرصة ألقدم الشكر والعرفان إىل القيادة 

العامة للقوات املس��لحة عىل مبادرته��ا الطيبة ودعمها 

لرياضة املعاقني.

ما هو ش��عورك اليوم بتكرميك من قبل مركز الرتبية 

الرياضية العسكري؟ 

أوالً أنا س��عيد جداً لوجودي بني إخواين الضباط وضباط 

الص��ف واملدرب��ني العامل��ني يف مركز الرتبي��ة الرياضية 

العس��كري حيث إنني أحد أفراد هذا املركز س��ابقاً، أما 

بالنس��بة للتكريم ال��ذي حصلت عليه م��ن قبل قيادة 

مرك��ز الرتبي��ة الرياضية فهذا رشف��اً يل أن أكرم من قبل 

قائد املركز العميد سعيد الفاليس أثناء قيام املركز بحفل 

ريايض وس��ط حضور جامهريي كبري، وقد كنت س��عيد 

ج��داً بهذا التكري��م، وأقول لهم جميعاً ش��كراً لكم وما 

قرصتوا فقد رفعتم معنويايت بش��كل كب��ري فجزاكم الله 

كل خري .

لكل بط��ل إهداء، فلم��ن تهدي ف��وزك ونجاحاتك 

املتواصلة؟

أهدي ه��ذا اإلنجاز الكبري إىل س��يدي صاحب الس��مو 

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

القوات املسلحة 
هي السبـب 
الرئيسي يف 

انتسـابي لفريق 
الرماية الدولية

أهدت  القوات 
املسلحة مؤسسة 

زايد العليا لذوي 
االحتياجات اخلاصة 
عددًا من األسلحة 

األوملبية وكنا 
بحاجة لها أثناء 

تأسيس فريق 
الرماية للمعاقني

حمدان بن محمد يطمنئ عىل أبطال اإلمارات يف أوملبياد لندن 2012 قائد مركز الرتبية الرياضية العسكري يكرم عبدالله العرياين  / تصوير: أحمد الشاميس
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الله" وإىل س��يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب "رعاه الله"، وإىل أصحاب السمو حكام اإلمارات وإىل 

سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

وإىل س��يدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكت��وم ويل عه��د ديب، وإىل جميع ش��عب اإلمارات من 

مواطنني ومقيمني عىل أرض اإلمارات الحبيبة.

بعد ذهبية لندن 2012 ما هي طموحاتك املستقبلية؟ 

أوالً اسأل الله أن يوفقنا وأن مين علينا بطول  العمر، 

وثاني��اً أمتنى م��ن الله أن يوفقن��ي يف تحقيق املركز 

األول يف املس��ابقات العاملي��ة القادم��ة خصوصاً يف 

أوملبياد الربازيل 2016.

كلمة تود إضافتها؟

شكرًا لكم عىل هذه املقابلة والتي من خاللها تكلمنا 

عن رماية املعاق��ني، وعن اإلنجاز الذي تحقق بفضل 

الله أوالً ثم بفضل ودعم وتشجيع من شيوخنا الكرام 

حفظه��م الله، ونس��أل الل��ه عزوج��ل أن يحفظ لنا 

بلدنا ه��ذا وأن يدوم األمن واألمان يف دولتنا الحبيبة 

اإلمارات العربية املتحدة..اللهم آمني•

السجــل الذهبـي للعــريــاين

ذهبية ألعاب الفسبيك مباليزيا 2006

ذهبية وفضية يف األلعاب العاملية بتايبيه تايوان 2007

ذهبية بطولة آسيا املفتوحة يف كوريا الجنوبية 2007

ذهبية بطولة أسرتاليا الدولية 2007

وذهبية بطولة كوريا املفتوحة 2009

ذهبي��ة وفضي���ة يف األلع��اب العاملي��ة الباراملب�ي����ة 

بالهن��د 2010

ذهبية كأس العامل للرماية يف أمريكا 2011

ذهبية كأس العامل للرماية يف أسرتاليا 2011

فضية بطولة الشارقة الدولية 2012

ذهبية األلعاب الباراملبية يف لندن 2012

  حينام تقهر اإلرادة اإلعاقة

  عبدالله العرياين بطل من ذهب 

  عبدالله العرياين خالل التتويج يف أوملبياد لندن 2012
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بقلم: ناصر الظاهري
كاتب إماراتي

nasser.aldhaheri@gmail.com 

علـى
مرمـــى 

قلــم

سينـمــا يف الهــــواء الطلــــق

أول ما عرف الناس السينام هنا، كانت عن طريق الجيش، "يت.أو.أس" قبل أن تقام دور العرض يف 

مدن الدولة املختلفة، وقبل أن يعرض بيت الحاكم عروضاً سينامئية بالقرب من القرص كل أسبوعني 

أو كل شهر أو حسب ما تقتضيه املناسبة، فقد كانت سينام الجيش تشغل عروضها يف الهواء الطلق، 

أو ما يعرف باس��م القوافل السينامئية، نظراً ألنها متنقلة، ويف سيارات خاصة بهذا الخصوص حيث 

كانت مجهزة بشاشة وأجهزة سمعية وميكرفونات وغريها من الوسائل البسيطة يف حينها، وميكنها 

أن تكون يف املنامة وبعد فرتة يف الحمراء أو املرفأ أو العني.

كان أول ما شاهدته من هذه العروض السينامئية البدائية التي كان جيش "يت.أو. أس" يعرضها 

للجن��ود أو ميك��ن أن يش��اهدها األهايل ال�"س��يفلني" دون متييز، عرض يف قلع��ة الجاهيل بالعني، 

وبالذات يف الساحة املحيطة بها، وكانت الشاشة جدار القلعة املصبوغ بالنورة، ثم شاهدت عروضاً 

يف معس��كر آل نهي��ان يف أبوظبي، عند "مي��ز" األفراد، ف�"ميز" الضب��اط كان مقترصاً عىل الضباط 

اإلنجليز، وبعض الضباط املحليني القليلني يف ذاك الوقت، كانت العروض يف س��احة ميكن أن تلعب 

فيها كرة، أو يصطف فيها الجنود يف الطابور الصباحي، وللنشاط السيناميئ حينام تسنح الفرصة، فقد 

كانت هناك عروض ش��به ش��هرية منتظمة، كانت بعضها أفالماً أجنبية وبالذات أفالم ال�"كاوبوي" 

فقد كانت تعجبنا كثرياً، خاصة حركة املس��دس الدائرية، وإسقاطه برسعة يف جيب املحزم الجلدي، 

وكان جانب آخر منها أفالم عربية مضحكة كأفالم أس��امعيل ياسني، أو أفالم مغامرات كأفالم فريد 

ش��وقي ومحمود املليجي وعصابته، أو أفالم تاريخية كفيلم عنرت وعبلة، أو عنرت يغزو الصحراء، أو 

الف��ارس األس��ود وغريها، وال مانع لدينا أن يكرر الفيلم أكرث من م��رة، فقد كنا ال منل من اإلعادة، 

وتجدنا نضحك عىل الحركة نفس��ها ولو ش��اهدنا الفيلم وحفظناه عن ظهر قلب، فأدوات التسلية 

يف ذلك الوقت املبكر كانت قليلة، والس��ينام فن مدهش بال ش��ك، فقد كانت ترعب بعض البدو، 

ويخاف منها الناس القرويون البسطاء، لكنها كانت تحظى يف النهاية بحب الجميع، خاصة بعد أن 

يظل الناس يف رسد قصة الفيلم وما فعل البطل والبطلة، وما فيه من أشياء مضحكة أو مؤثرة، كان 

للس��ينام وهج مميز، خاصة وأن التلفزيونات كانت ن��ادرة، واملحطات املحلية معدومة، واألجهزة 

التلفزيونية "أم عرش��ة وأريل" يظل واحد منا عىل الس��طح دامئاً، مهمته أن يدّور ذلك ال�"بايب" 

املع��دين، وهو يصيح:"ها.. صف��ا التلفزيون وإال بعد"، ال يرتاح ذلك املن��ادي إال إذا جاء الصيف، 

وهبطت الرطوبة العالية لدرجة التش��بع، حينها ميكن أن نلتقط تلفزيون البحرين وآرامكو وإيران 

والتي كانت يف جلها مشوشة، ومرة تختفي الصورة، ومرة أخرى يختفي الصوت.

كانت األفالم أكرثها باألسود واألبيض، واألفالم األجنبية ملونة بقدر، ومتيل للون البني، ظلت تلك 

العروض الس��ينامئية العسكرية مس��تمرة حتى وقت متأخر، وبعد أن صارت يف أبوظبي سينامت 

عدة مثل؛ س��ينام املارية املكش��وفة، والتي ه��ي اآلن يف موقعها، وكانت تع��رض أفالماً هندية يف 

العموم، وس��ينام الفردوس املكش��وفة والتي زالت، وكان موقعها بني طريق امليناء، وخارصة طريق 

الكورني��ش، وكانت تعرض األفالم اإليرانية، فقد كانت يف وقتها الس��ينام اإليرانية مزدهرة، وتحايك 

الس��ينام يف بولي��وود أو هوليوود، ومن ثم بدأت تع��رض أفالماً صينية، كانت جلها ل�"بروس��يل" 

ولعبة الكونغ فو والكاراتيه، وس��ينام الخرضاء املغلقة، وكانت بني ش��ارع حمدان وش��ارع خليفة، 

وكانت تعرض كل يشء، وس��ينام الوطني، وكانت متذرية وغري مش��هورة، حتى مل أعد أذكر مكانها 

بالضبط، ويف العني كانت س��ينام الواحة يف البداية وكانت مكش��وفة ومكانها يف الشارع العام قبل 

دوار الس��اعة، عن��د ملعب البلدية القدمي��ة، ومن ثم وبعد وقت طويل أفتتحت س��ينام الجيمي 

املغلقة، وهي عند دوار الجيمي، وهكذا.. شيئاً.. فشيئاً غابت العروض السينامئية يف الهواء الطلق، 

وأصبحت قارصة عىل أفراد الجيش•
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املرأة احملــــــاربة ... عرب التاريخ
مهـــــــام خدميـــــــــة  وأدوار بطوليـــــــــة  

كانت املرأة املحاربة جزءاً مكمالً لتاريخ العديد من األمم 

املكتوب  منذ آالف السنني، ويشكل وجود املرأة يف ساحات 

الحرب جانباً هاماً من تراث تلك األمم، الذي تزخر به رواياتها 

وأساطريها، وتفتخر وتعتز به، وال يكاد التاريخ القديم ألي 

أمة من األمم يخلو من ذكر امرأة قادت ثورة أو تزعمت مترداً 

أو قادت مقاتلني أو رافقت جيشاً أو شاركت يف القتال حاملة 

سيفها ودرعها.

إعداد: 
لواء ركن ) م ( سعود أحمد حسون
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 تحت��اج  أى دولة عندما تكون طرفاً يف نزاع عس��كري،  

لتسخري كافة إمكاناتها املادية واملعنوية لتحقيق النرص 

يف ذل��ك النزاع، و أهم هذه اإلمكان��ات قواها البرشية 

ذك��وراً و إناث��اً وال تقت��رص حاجة الدول��ة إىل ما يبذله 

أبناؤها املقاتلون عىل س��احات القتال فقط ، بل يتعدى 

ذلك إىل ش��حذ هم��م كافة أبناء الدول��ة و بناتها لدعم 

الجه��د العس��كري، كل يف مجال اختصاص��ه، منذ فجر 

التاري��خ وكقاعدة عام��ة، كان الرج��ل بطبيعة تكوينه 

الجس��اين والنف��ي هو الذي  يحمل الس��يف والرمح 

والدرع ليقوم بدور املقاتل، ويقتحم القالع والحصون أو 

يدافع عنها، كا كان للمرأة دورها الهام كامرأة محاربة  

) Warrior Woman (  ت��ؤدي دوره��ا يف املجه��ود 

الحريب، داخل وخارج س��احات القتال، مبا يتناس��ب مع 

طبيعته��ا، إال أنه ومبرور الزمن وس��نة التطور يف ش��تى 

مناحي الحياة،  ومنها التط��ورات االجتاعية والعلمية  

وخاص��ة  التطور يف مع��دات القتال ، ح��دث نوع من 

الرتاخ��ي يف تلك القاعدة، ما جع��ل دور املرأة يزحف 

ليتس��اوى مع دور الرجل املقات��ل  لتكون امرأة مقاتلة 

Combatant Woman  إىل جان��ب الرج��ل عىل أرض 

املعركة ويف السفينة والغواصة والطائرة املقاتلة.

لقد كش��ف التاريخ العس��كري عىل مدى امتداد ما 

يق��ارب 4 اآلف س��نة  عن أدوار  متفاوت��ة  قوة وتأثرياً 

لعبتها  املرأة يف ش��تى أوجه النزاعات العسكرية،  فقد 

ب��رزت يف العديد من ح��روب التاري��خ القديم كقائدة 

ومقاتل��ة، أو كمثرية لح��اس املقاتلني ومش��جعة لهم 

عىل مواجهة الع��دو وداعية إىل البذل والعطاء، بجانب 

تفانيها يف أعال أخ��رى تتقنها وهى ترافق الجيوش يف 

س��احات القتال يف مجال الطبابة واإلمداد إىل غري ذلك 

من املهن التي تتناس��ب مع طبيعة تكوينها الجس��اين 

و النف��ي، وق��د متكن املؤرخون من تقىص مش��اركات 

املرأة يف مختلف األنشطة العسكرية منذ أقدم العصور، 

فبالرغم م��ن الحواجز التي أقامته��ا العديد من الدول 

أمام املرأة لتحول بينها و املشاركة يف األعال العسكرية، 

إال أن ذلك مل مينعها من املش��اركة بصورة مبارشة أو غري 

مبارشة  يف القتال بجانب الرجل يف شتى أنواع الحروب .

 يف العصور القدمية 
أب��رز التاري��خ أس��اء الكثري من النس��اء، و تم نس��ج 

القصص واألساطري يف مختلف املجتمعات البرشية حول 

بطوالته��ن، من هذه القص��ص و الروايات ما كان واقعاً 

ومنها ما كان من نسج الخيال ما تداولته  شعوب تلك 

األمم عرب األجيال .
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الحض��ارة اإلغريقي��ة كان هنال��ك   فمن��ذ ظه��ور 

"األمازونيات"  يف آس��يا الصغرى  وهن أمة من النس��اء 

املقات��الت تقودهن "ارتيميس" آله��ة الصيد ابنة  اإلله 

"زي��وس"، كا ذاع اس��م اآلله��ة "أثينا" الت��ي تصورها 

األساطري اإلغريقية كامرأة قوية مسلحة تقوم مبساعدة 

مش��اهري األبطال مثل "هريكيوليس"، ك��ا كان هنالك 

العديد من النس��اء الرومانيات  املحاربات مثل "بيلونا" 

آله��ة الح��رب عند الروم��ان وهي أخت "م��ارس" إله 

الح��رب، ومل تكن أس��اء النس��اء املقات��الت يف أوروبا 

يف العص��ور القدمية قارصة عىل الحضارت��ني اإلغريقية 

والرومانية فقط ، بل تعدتها إىل دول أخرى مثل امللكة 

"بوديكي��ا" الربيطاني��ة التي قادت جي��وش بالدها ضد 

املحتلني الرومان عام 61 ق.م،  وكذلك " القديسة أولجا" 

الروس��ية التي شنت العديد من الحمالت انتقاماً ملقتل 

زوجه��ا املل��ك " ايقور" وتغلبت ع��ىل أعدائها  بجانب 

العديد من أساء النساء الروسيات "البولينتزات" الاليئ 

شاركن يف الحروب خالل مختلف حقب التاريخ الرويس 

القدي��م، ك��ا نجد يف التاري��خ القديم لغ��رب أفريقيا 

ىف حض��ارات "داهومى" و " الالنجو" و "الهوس��ا" من 

قمن بقي��ادة مقاتلني، أو القتال ألس��باب مختلفة مثل 

األمرية النيجريية املسلمة " أمينة سخريا " التي استقرت 

سلطتها عىل عرش��ها بعد خوض العديد من املعارك يف 

مواجهة خصومها، وقد برز يف شال أفريقيا خالل القرن 

السابع امليالدي اسم " الكاهنة "  وهي امرأة  من الرببر  

ذات ش��خصية قيادية دينية وعس��كرية قادت مقاومة 

ض��د الع��رب يف  إقلي��م "نوميديا" ما يع��رف باملغرب 

حالياً، ومل تخل الحضارة املرصية الفرعونية من أس��اء 

بع��ض امللكات املحاربات مثل"كليوباترا" و"س��خمت" 

التي تظهره��ا النقوش األثرية وه��ي تحمل وجه لبؤة 

والس��ورية "زنوبيا" وقد عارصته��ن يف تلك العصور يف 

أواسط آسيا من الفارسيات و األشوريات مثل  "عشتار" 

والسومرية "انانا".

وش��هدت األلفي��ة األوىل بع��د املي��الد العديد من 

النزاع��ات العس��كرية خاضته��ا الجي��وش الروماني��ة 

والفارسية، كان البعض منها فتوحات توسعية أو حروب 

دينية، كان أبرزها الفتوحات اإلسالمية والتي برزت من 

خاللها أساء العديد من النساء العربيات الاليئ شاركن 

يف تل��ك الفتوح��ات منذ بداية الدع��وة داخل الجزيرة 

العربي��ة،  كا رافق��ن الجيوش اإلس��المية يف فتوحاتها 

خارج الجزيرة العربية .
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املرأة العربية املسلمة 
خاضت الجيوش اإلس��المية حروباً عديدة  منذ "موقعة 

بدر" وحتى اتس��عت رقعة الدولة اإلس��المية، ومل يكن 

الرج��ال وحدهم عدة  تلك الحروب ، فقد كانت املرأة 

املسلمة دوماً بجانب الرجل، آخذة بنصيبها يف املعارك، 

يدفعها إميانها ألداء واجبها لنرصة دينها، ما جعلها خري 

مثال لقطاع من الجيش اإلسالمي، يحس بواجبه ويقدر 

مسؤولياته ويفهم رسالته ويدرك أعباءه. 

فمن��ذ فجر اإلس��الم كانت الس��يدة " خديجة بنت 

خويلد" أول من ساند الرسول -عليه الصالة والسالم- يف 

دعوته، وكانت " س��مية " أم عار بن يارس أول شهيدة 

يف اإلس��الم، كا كان ل� "أس��اء" بن��ت أبابكر الصديق 

)ذات النطاقني( دورها يف هجرة الرسول - عليه الصالة 

والس��الم - وصاحبه  يف هجرتها التي كانت عبارة عن 

معركة فاصلة بني الخري والرش .

كان الرس��ول – علي��ه الص��الة والس��الم- ع��ادة ما 

يصطح��ب مع��ه إحدى زوجات��ه إذا غ��زا،  فقد كانت 

عائش��ة أم املؤمنني حارضة يف غ��زوة بدر تحمل القرب 

و تس��قى الظ��آن، كا صاحبته " أم س��لمة" للحج يف 

مكة وح��رت صلح الحديبية، وصاحبته "عائش��ة" يف 

"غزوة بني املصطلق" وصاحبته "ميمونة" و "أم سلمة" 

يف غزوة "فتح مكة"، كا صاحبته "أم س��لمة" يف حرب 

الطائ��ف، كا كانت ابنته " فاطم��ة" حارضة يف "غزوة 

أحد" تضمد جراحه .

مل تك��ن تلك املرأة املس��لمة تحمل الس��الح يف تلك 

الغ��زوات وتقاتل به ، ولكنها كانت تقوم باألعال التي 

تناس��ب طبيعتها كامرأة كأعال اإلعاشة، وهي أعال 

هام��ة ذات قيمة كبرية للمقاتل��ني ، فاملقاتل يف حاجة 

دامئة للاء والطعام والس��الح، وكانت املرأة تتقدم بني 

الصفوف لتسقى العطىش و تقدم الطعام و السالح ملن 

فقد س��الحه، كا تقوم بخدمة الجرح��ى فتعتني بهم 

وتضمد جراحهم وتسهر عىل راحتهم  وتعمل عىل رفع 

الروح املعنوية  بني صفوف املقاتلني .

وال ميك��ن ملن يطّلع عىل تاريخ اإلس��الم إال أن ينظر 

بع��ني اإلعجاب إىل ما قامت به البطلتان املحاربتان" أم 

عارة" نس��يبة بنت كعب" املازنية األنصارية، واملقاتلة 

الرشيف��ة املناضلة العظيمة "خولة بن��ت األزور"، فقد 

كان��ت الصحابي��ة الجليل��ة " أم عارة " مث��الً و قدوة 

للم��رأة العربية املس��لمة واملقاتلة الش��جاعة الصابرة، 

فقد رافقت جيوش املسلمني يف معظم غزواتهم وأهمها 

غزويت " أحد " و" حنني "، حيث قامت مبساعدة املقاتلني 

و سقايتهم و تضميد جراحهم، و قد وقفت مدافعة عن 

الرس��ول – عليه الس��الم- يف موقع��ة " أحد " حتى قال 

عنها الرس��ول صىل الله عليه وس��لم )ما التفت مييناً أو 

ش��االً إال و أنا أراها تقات��ل دوين(، كا رافقت جيوش 

املس��لمني يف حروب الردة وحرت "معركة الحديقة"، 

وشهدت مقتل "مسيلمة  الكذاب"،  وقد توفيت يف عام 

13 هجرية، ودفنت يف املدينة املنورة.

أما الصحابية الجليلة "خولة بنت األزور" فقد كانت 

مثاالً آخر للمرأة املس��لمة املحاربة، فقد رافقت جيوش 

املس��لمني بقيادة " خالد بن الوليد " يف فتوحات الشام 

وح��رت "معركة الريموك" و معارك أخرى، و قد أبلت 

تلك الفارس��ة امللثمة، و رفيقاتها املسلات بالءاً حسناً   

ساهم يف انتصار املسلمني ودحر أعدائهم ، وقد توفيت 

بعد حي��اة مليئة مبواقف الجهاد يف س��بيل الله، خالل 

خالفة س��يدنا عثان بن عفان بعد أن ش��هدت معارك 

كثرية.

يف العصور الوسطى
 أبرزت املص��ادر التاريخية ما قامت به املرأة من أدوار 

فردية وجاعية يف الحروب بني الدول والحروب األهلية 

خ��الل حقبة الق��رون الوس��طى و حتى بداي��ة القرن 

العرشي��ن يف الكث��ري من ال��دول منها: انجلرتا، فرنس��ا، 

أملانيا، ايطاليا، الربتغال، أس��بانيا غرب أفريقيا، وجنوب 

ورشق آسيا، وبقاع أخرى من العامل  .

رافقت املرأة الجيوش خ��الل تلك الفرتة التي دارت 

فيه��ا الكثري م��ن الحروب خاص��ة يف أوروبا، حيث كن 

يقدم��ن بع��ض الخدم��ات الهامة مثل أعال الغس��ل 

والطب��خ والرعاية الصحية، ومنهن من التقطن أس��لحة 

الجنود القتىل والجرحى، وواصلن القتال بدالً عنهم، ويف 

أحيان أخرى نجد أن بعض النساء قد اخفني أشخاصهن 

كنساء وتس��مني بأساء رجال وارتدين أزيائهم ليتسنى 

لهن العمل يف صفوف الرجال.

من أمل����ع أساء النساء األوروبي�����ات املقات���الت 

يف الق�����رون الوس��طى الفرنس��ية " القديس��ة جان 

دارك" JOAN DE ARC الت��ي ترج��ع ش��هرتها إىل 

نجاحه��ا يف رفع حصار القوات االنجليزية عن مدينة " 

اورليانز" الفرنسية عام 1429 م، بعد أن قامت بقيادة 

جي��ش صغري ومتكنت من االنتص��ار وتخليص املدينة، 

إال أنه قد تم أرسه��ا الحقاً ووجهت لها تهمة اإللحاد،  دافعت املرأة بعملها العسكري عن أرضها ووطنها

املرأة املدنية ساهمت يف الكثري من الحروب واإلعداد لها



أبرز التاريخ أسماء 
الكثري من النساء 
ونسجت القصص 

واألساطري يف 
خمتلف اجملتمعات 

البشرية حول 
بطوالتهن
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وصدر الحكم عليها باإلعدام و تم إعدامها حرقاً و هي 

حي��ة، إال أنها ظلت محل تكريم الفرنس��يني منذ ذلك 

الوقت إىل يومنا هذا .

ويف جن��وب آس��يا؛ تعاقبت ع��ىل التاري��خ الهندي 

العديد من أس��اء النس��اء مثل" رازيا س��لطانة " التي 

تول��ت عرش " دله��ى" بني عام��ي 1236م  و 1240م، 

فق��د كان��ت س��ليلة أرسة س��لجوقية � تركي��ة، تلقت 

تدريب��اً عىل قي��ادة الجي��وش و إدارة املالك، وكانت 

أول ملكة تركية مس��لمة يف التاريخ، و قد أعقبتها عدد 

م��ن امللكات واملحاربات الاليئ قمن بقيادة الجيوش يف 

مواجه��ة الربتغاليني واملغول ع��ام 1596م والربيطانيني 

عام 1857م، أما يف رشق آسيا فقد كانت الصني وفيتنام 

واليابان مس��ارحاً للحروب التحررية التي شاركت فيها 

املرأة مبختلف األدوار . 

ويف أواخر حقبة القرون الوسطى، بدأت بعض الدول 

يف قبول النس��اء للخدمة كممرضات منذ العام 1850م، 

وقد أىت  ذلك نتيجة ملا قامت به املجندات الربيطانيات 

يف مهنة التمريض يف "حرب القرم" وأشهرهن  الربيطانية،  

رئيسة املمرضات " فلورنس نايتنجيل" 1820م - 1910م 

التي ترأست فريقاً مكوناً من 38 من زميالتها املمرضات 

املتطوع��ات، وأقامت مستش��فى ملعالجة الجرحى من 

املقاتلني الربيطانيني يف حرب القرم 1854م، وقد أرست 

بذلك األس��س الصحيحة لعمل امل��رأة املنظم يف مجال 

التمريض يف ساحات الحرب.

وم��ع نهاي��ة الق��رن التاس��ع ع��رش وبداي��ة القرن 

العرشي��ن، ت��م تنظيم خدم��ات التمري��ض يف جيوش 

الوالي��ات املتحدة، كن��دا، وبريطانيا، حيث كانت تقوم 

بها ممرضات يرتدين الزى العس��كري، إال أنهن مل يكن 

يحصلن عىل نفس مزايا واستحقاقات املجندين الذكور. 

ومع بداية الق��رن العرشين، ظهر للمرأة وجود أكرث 

يف العم��ل العس��كري يف مختلف التخصص��ات، ومنها 

امله��ام القتالية يف الحركات الثوري��ة وحركات املقاومة 

والحروب الداخلية األخ��رى يف أفريقيا والصني وايرلندا 

وروسيا وأسبانيا ويوغسالفيا. 

يف الحرب العاملية األوىل
أثبتت وقائع التاريخ أن��ه يف حالة وجود نقص يف عدد 

الرجال املؤهلني للقتال، خاصة يف حاالت الطوارئ تزداد 

نسبة املشاركة الرس��مية للمرأة يف األعال العسكرية؛ 

وكرد فعل للحاجة إىل املقاتلني يف الحرب العاملية األوىل، 

تم تجنيد أعداد كبرية غري مسبوقة من النساء للعمل يف 

مهن متريضية و غري متريضية تتعلق مبس��اعدة املقاتلني 

يف ساحات املعارك. 

ففى أملانيا تم تجنيد النس��اء للعمل ىف الصناعات 

الحربية واملهن املكتبية ووسائل وأدوات االتصال ىف 

املناط��ق الخلفية، وقد قمن بتنفي��ذ تلك الواجبات 

بصفتهن مدنيات رغم تجنيدهن من قبل السلطات 

العسكرية.

عملت املرأة يف الحروب كممرضة

ويف بريطانيا، قدمت النساء املدنيات أنواعاً مختلفة 

من الخدمات، كا تم تجميع و تنظيم وإعداد وحدات 

إضافي��ة أو احتياطي��ة من النس��اء يف صفوف وحدات 

املش��اة و البحرية عام 1917م، و يف القوات الجوية يف 

عام 1918م ، كانت املجن��دات يتقاضني رواتب مقابل 

أعاله��ن، وأثناء الح��رب قامت الحكوم��ة الربيطانية 

بدراس��ة موض��وع التجنيد االجبارى للنس��اء، إال أنه مل 

يوضع موضع التنفيذ . 

أما يف الواليات املتحدة األمريكية، فقد قامت القوات 

املس��لحة بتأسيس وتنظيم وحدات نسائية عام 1917م 

يف األس��طول، ويف الق��وات الربية ع��ام 1918م ، حيث 

ارتدت املجندات الزى العس��كري وأوكلت إليهن مهام 

شاركت املرأة يف صفوف القتال مع الرجال



يف الق��وات املس��لحة الروس��ية، التحق��ت املتطوعات 
مبختل��ف املهن العس��كرية مبا يف ذلك امله��ن القتالية، 
وبينام أخفت بعضهن ش��خصياتهن النس��ائية وارتدين 
أزياء الرجال وتسمني بأس��امء الرجال، ارتدت أخريات 
رسمياً الزى العس��كري، وانضممن إىل وحدات مقاتلة 
نسائية ومختلطة، وكان من أبرز هذه الوحدات املقاتلة 
ما س��ميت ب� » كتيبة املوت« وهي كتيبة نسائية رصفة 
ت��م تكوينها عام 1915م ، كانت مثاالً للتميز يف القتال، 
وقد ش��هدت الخط��وط األمامية مقتل بعض النس��اء 

وجرح و أرس أخريات يف املعارك .

المرأة في القوات الروسية
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تتناس��ب مع قدرات املرأة كعامالت البداالت و كاتبات 

وموظفات أو عامالت يف وحدات الخدمات اإلدارية، يف 

حني تم إرس��ال بعضهن للعم��ل يف ما وراء البحار، وقد 

حل��ت املرأة يف تلك الوظائ��ف محل أعداد من الرجال 

الذين تم تحويلهم إىل وحدات مقاتلة، وكانت وحدات 

النساء مؤقتة و قد تم حلها عند نهاية الحرب .

يف الحرب العاملية الثانية 
ميكن اعتبار الحرب العاملي��ة الثانية نقطة تحول كربى 

يف تاريخ مشاركة املرأة يف األعال العسكرية، فبجانب 

عمل النس��اء يف الصناع��ات الحربي��ة نجدهن يؤدين 

أعاالً أخرى متعددة يف القوات املس��لحة،  فقد عملن 

يف املج��االت الطبية وس��ائقات ش��احنات ومرش��دات 

اجتاعي��ات.. ال��خ ، وقد لحقت ال��دول التي مل تنظم 

األعال الطبية مبشاركة املرأة بتلك الدول التي سبقتها 

يف ه��ذا املجال، وتم إنش��اء وحدات طبي��ة تتكون يف 

معظمها من النس��اء، كا تم إنشاء وحدات نسائية يف 

كل من كندا وفرنسا وهولندا وايطاليا وبريطانيا وأملانيا 

والواليات املتحدة النجاز مهام غري متريضية يف مختلف 

أفرع و تش��كيالت القوات املسلحة جنباً إىل جنب مع 

الرجال، وقد اعتربت وحدات النس��اء كوحدات إضافية 

أو احتياطية اتخذت مكانتها العس��كرية، وتم االعرتاف 

بها رسمياً يف أوقات الحقة.

وقد طبق��ت أملانيا نظام التجنيد االجبارى للنس��اء 

للعمل يف قوة العمل املدنية يف الصناعات الحربية، ويف 

بعض الوحدات  العسكرية مثل وحدات الدفاع الجوى 

و إدارة وتشغيل كش��افات الغارات الجوية وبطاريات 

ال��رادارات، و ذلك يف داخل أملاني��ا ويف الدول األخرى 

املرأة كالرجل يف مختلف التدريبات العسكرية

تم تطبي��ق التجنيد االلزامى للنس��اء خالل الحرب، إال 

أن مش��اركتهن كانت قارصة عىل األعال التي تناسبهن 

يف الصناعات التي تدع��م املجهود الحريب، وقد عملت 

بعضهن كطيارات يف طائرات النقل العسكرية.

 أم��ا يف الواليات املتحدة األمريكية، فقد تم توظيف 

أعداد كبرية من النس��اء يف خدم��ات الصناعات املدنية 

والعس��كرية، و ت��م تكوين مجموعات نس��ائية لكافة 

الخدمات، مبا يف ذلك وحدات نسائية احتياطية، ورغم 

أن معظم النس��اء ش��غلن وظائفه��ن التقليدية، إال أن 

البع��ض منهن عمل��ن يف كل التخصصات ع��دا القتال 

املبارش، فعمل��ن كميكانيكيات طائ��رات، ويف إعداد و 

تطبيق املظالت، وكمدربات عىل األسلحة وضمن أطقم 

طائرات النقل العس��كرية، وعىل الرغم من منع النساء 

من املش��اركة يف القت��ال، إال أن ذلك مل مينع إرس��الهن 

للعمل يف مس��ارح عمليات خ��ارج الوطن ما عرضهن 

للكث��ري م��ن املخاطر، وق��د أرس الياباني��ون ممرضات 

أمريكي��ات ك��ن يعمل��ن يف الفلبني وجزي��رة جوام يف 

املحيط الهادي، كا تم أرس بعضهن بواس��طة األملان يف 

أوروبا. 

ك��ا عمل��ت النس��اء األمريكي��ات والربيطاني��ات 

والروس��يات يف مجال الجاسوس��ية وأع��ال التخريب 

خ��الل الحرب، ك��ا انضمت الفرنس��يات وااليطاليات 

والروسيات واليوغس��الفيات إىل صفوف املقاومة  ضد 

القوات التي احتلت بالدهن خالل الحرب. 

ما بعد الحرب العاملية الثانية 
رغم األع��داد الكبرية التي ش��اركت يف الحرب العاملية 

الثانية من النس��اء، وتع����دد مهنهن وتخصصاتهن، إال 

الت��ي تواجدت فيها الق��وات األملانية، يف حني خضعت 

خدمة النس��اء يف االتحاد الس��وفيتي للتجنيد االلزامى، 

حيث تم استيعابهن يف البداية  لشغل املهن املساعدة، 

ولك��ن مع تط��ور أحداث الح��رب والخس��ائر الكبرية 

يف الق��وة البرشي��ة يف صف��وف املقاتلني م��ن الرجال، 

ش��اركن يف القتال يف الخط��وط األمامية ضمن وحدات 

مختلط��ة رجال/نس��اء  ووحدات نس��ائية رصفة، وقد 

وص��ل عددهن خالل الح��رب إىل 400000 امرأة، وقد 

اشتملت وحدات النس��اء بجانب وحدات املشاة، عىل 

أف��واج جوية مقاتلة وقاذفة قنابل، كا عملت النس��اء 

يف مهام الكشف واالس��تطالع والجاسوسية وكقناصات 

كانت أش��هرهن "روزا شامينا " التي بلغ عدد ضحاياها 

54 بإصاب��ات قاتلة مؤكدة، وبحكم قيام النس��اء بهذه 

املهام سقطت منهن قتىل وجرحى وأسريات حرب، و قد 

تم إلغاء التجنيد االلزامى للنساء عند نهاية الحرب، ويف 

بريطاني��ا مل يختلف الحال عا كان عليه يف أملانيا، فقد 



ال زالت العديد من 
الدول تفرق بني 

الرجال والنساء يف 
الكثري من النواحي 

و منها فرتة التجنيد 
االلزامى
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ال��دول ال زالت تفرق ب��ني الرجال و النس��اء يف الكثري 

م��ن النواحي ومنها ف��رتة التجنيد االلزامى وأس��اليب 

التدريب والرواتب واللوائح االنضباطية و نظام الرتفيع 

والوظائف.

 أم��ا اآلن فنج��د أن تواج��د املرأة ضم��ن املجتمع 

العس��كري قد صار يف معظ��م ال��دول حقيقة ثابت���ة 

ال تخطئها العني، والش��واهد عىل ذل��ك كثرية، فنصف 

جيش كوريا الش��الية من النساء، ويبلغ تعداد جيش 

النساء الصيني 324701244 امرأة، كا متدد دور املرأة 

يف القوات املسلحة الكندية يف  جميع أفرعها بني عامي 

1979 م  و 1985 م بفت��ح املجال لها  للتطوع  والعمل 

ضمن القوات املقاتلة والعمل بالغواصات عام 2002م، 

وق��د كانت  النقيب "نيكوال جودارد " أول امرأة كندية  

تس��قط قتيلة يف العمليات يف أفغانس��تان يف 17 مايو 

)أيار( 2006م، كا ش��اركت يف ح��رب الخليج أكرث من 

40 أل��ف ام��رأة أمريكي�ة قمن مبخت��ل��ف املهام التي 

كلف��ن بها، و اآلن يقم��ن بأعم��ال قيادي��ة و قتالي���ة 

يف الس��فن الحربي��ة، و قد حازت األمريكي��ة " آن إيه. 

دن��ودى" عىل رتب��ة فري����ق أول يف نوفم��رب ) ترشين 

ثاين( 2008 م،  وتش��ك�����ل األس��رتاليات حالياً  نسبة 

12.8 % من القوات املس��لحة األسرتالية  كا بلغ عدد 

النس��اء من الضباط وضباط الص��ف يف عام 2005م يف 

تركيا 1245 امرأة، ورغم مش��اركة امل��رأة الربيطانية يف 

القتال خالل التاريخ العسكري الربيطاين، إال أننا نجدها 

تش��كل 9 % من القوات املسلحة الربيطانية يف الوقت 

الح��ارض، وهنالك الكثري م��ن اإلحصاءات  التي تعكس 

تواجد املرأة املكثف يف القوات املسلحة ملختلف الدول.  

أن نهاي��ة الحرب أدت إىل ترسيح أع��داد كبرية منهن، 

وج��اءت بتحديدات أكرث يف املهن التي يش��غلنها ، ويف 

دوره�������ن يف العمل العس��كري عىل وج��ه العموم،  

ففي الوالي��ات املتح�������دة ص��درت ترشيع���ات يف 

عام��ي 1947م و 1948م تتيح للمرأة العمل يف القوات 

املس��لحة، إال أنها تضمنت تحدي��دات كثرية يف العدد 

الذي يتم استيعابه و أنواع املهن التي يشغلنها . 

كان للمش��اركة الكثيف��ة للمرأة يف الح��رب العاملية 

الثاني��ة أثر كبري يف زيادة مش��اركتها، والتي كان أكربها 

يف الح��رب الكورية وم��ا تالها من ح��روب،  كانت يف 

معظمه��ا ذات طبيعة ثوري��ة أو حروب مقاومة ضمن 

قوات غري نظامية، إال أننا نجد أن استقرار األوضاع بعد 

نهاي��ة تلك الحروب يعيدهن إىل مهن و أعداد محددة 

يف الجيوش النظامي��ة كا حدث يف فيتنام ويف إرسائيل 

بع��د حرب 1948 م ، وقدمت النس��اء املرصيات دعاً 

كب��رياً للق��وات املقاتلة يف حرب فلس��طني عام 1948م 

ويف الح��روب العربي��ة اإلرسائيلي��ة التالي��ة يف األعوام 

1956م و 1967م و 1973م.

وش��هدت العق��ود الثالثة األخرية م��ن القرن املايض 

تح��والت جذري��ة يف طبيع��ة دور امل��رأة يف العم��ل 

العس��كري، وقد ظهر ذلك جلياً بانض��ام أعداد كبرية 

من النساء للقوات املسلحة يف العديد من الدول )حتى 

تلك التي مل يكن للمرأة فيها مكان يف القوات املسلحة(، 

ويف بعض الدول تم دمج الهيكل االدارى للعامالت من 

النس��اء مع الهيكل اإلدارى العام، ويف دول أخرى أتيح 

للم��رأة ألول مرة التط��وع للخدمة العس��كرية،  وقد 

التحقن باملعاهد العس��كرية ومعاه��د التدريب عىل 

مختلف امله��ن والتخصصات املهنية، إال أن العديد من 

ارتدت املجندات الزي العسكري وأوكلت إليهن مهام عسكرية

املرأة العسكرية .. بحث ودراسة 
كان شأن مش��اركة املرأة يف األمور العسكرية عامة ويف 

القتال خاصة، موضوعاً لدراس��ات عديدة ومتعمقة يف 

املايض والحارض، فقد أخضعت لتلك الدراس��ات العديد 

م��ن املقاييس يف مجاالت الق��وة البدنية وقوة التحمل، 

بجان��ب املفاهي��م الخاص��ة بتاس��ك وروح الوح��دة 

العس��كرية التي تش��كل املرأة جزءاً منها، كا سلطت 

أضواء البحث عىل موضوعات مثل وجود املرأة والرجل 

يف مكان ضيق لفرتات طويلة )مثل الغواصة(، وس��لوك 

الرج��ل عند رؤية زميلته الجريح��ة، ودرجة مبدأ قبول 

وقوع امرأة يف األرس ومعاملتها كأس��رية حرب، و سلوك 

مقات��ي العدو الذي��ن يفضلون املوت عىل االستس��الم 

الم��رأة تقاتلهم ، إىل غري ذلك من املفاهيم التي جعلت 

دور املرأة كمقاتلة موضوع جدل دائم إىل يومنا هذا•

 

املصادر:

- كتاب املدرسة العسكرية اإلسالمية، محمد فرج، دار 

الفكر العريب.

- كتاب الجيش واملجتمع، دراسات يف علم االجتاع

 العسكري، د. إبراهيم خر، دار املعارف 

- موسوعة ويكيبيديا الحرة. 

- كتاب 100 قائد عسكري، مايكل يل ألنج، مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث        

اإلسرتاتيجية.

- International Military and Defense 

Encyclopedia, Vol 6.   



عوامل التأثري يف القدرة على اإلدراك والتمييز 
اجلنــون والسـكــر وصغــر الســن مـن أسـبـابهــا

إعداد: يوسف جمعة احلداد

الكتممال األهلية اإلجرائية لدى املتهم املعرتف يجب أن 

يكممون متمتعاً باإلدراك والتمييز وقممت اإلدالء باعرتافه 

بأن تكون لديه القدرة عىل فهم ماهية أفعاله وطبيعتها 

وتوقع آثارها، وتنعدم القدرة عىل اإلدراك أو التمييز أو 

تنقص عن معدلها املعتمماد إذا توافر عامل من العوامل 

التالية:

أوالً: الجنون وعاهة العقل
ال يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك 

طبيعته ونتائجه بسممبب الجنون الدائممم أو املؤقت أو 

العاهممة العقلية، ولقد عرّف لبعممض الجنون بأنه "عدم 

قدرة الشممخص عممىل التوفيق بني أفكاره وشممعوره وما 

يحيط به ألسباب عقلية". 

إن تقييد حالة الجنون بتعريف محدد ال بد أن يضيق 

نطاقهمما تضييقاً يعيممب تطبيقها يف الواقممع، وقد ألحق 

النص القانوين بالجنممون عاهة العقل، وهو وصف لكل 

خلل يصيممب العقل مطلقاً، فيكون هذا العامل واسممع 

التأثري فيدخممل تحته كل خلل ينقص القوى الذهنية أو 

النفسية فيجعلها أقل من املعدل املعتاد املألوف.

والحق أن حالة الجنون أو عاهة العقل إمنا هي حالة 

طبية وليسممت حالة فقهية، ومن ثم يسممتطيع القايض 

االعتاد يف إثباتها أو نفيها عىل رأي الخبري الطبي فيبني 

حكمه عىل الرأي.

ومن جهة أخرى فإن هذه الحالة قد ال تكون مستمرة 

لدى اإلنسممان، وإمنا وقتية، كمما قد ال تكون عامة وإمنا 

نوعيممة، ويعرب عن األوىل بالجنون العممارض أو املتقطع 

الذي يظهممر حيناً ويختفممي أحياناً، ويعرب عممن الثانية 

بالجنون النوعي الذي يظهر إزاء أحداث أو أشممخاص أو 

أشياء بذاتها دون مراعاة للوقت أو الزمن.

ثانياً: السكر غري االختياري
ال يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك 

طبيعته ونتائجه بسممبب تناول مواد مسكرة أو مخدرة 

قهممراً عنه، أو عىل غري علم منه بها أو لرضورة، فإذا كان 

ذلممك باختياره وعلمه عوقب كا لو كان الفعل قد وقع 

منه بغري سكر أو تخدير.

ويتضممح ما سممبق أن هممذا العامل يقتممي توافر 

عنرصيممن همما: تناول املسممكر، وهو قضيممة يفصل يف 

توافرها الخرباء، وانعدام االختيار عند تناول املسكر، أي 

تعاطي الشخص املواد املسكرة رغاً عنه، ولهذه القضية 

وقائع تنهض عىل الدليل الممذي ينبغي إقامته بني يدي 

القايض.

ويعرف السممكر بأنه حالة عارضة ينحرف فيه الوعي 

أو تضعف السمميطرة عىل اإلرادة بسممبب دخول مادة 

غريبة للجسم.

فهو خلل طارئ يف ملكات اإلدراك والتمييز الطبيعية، 

عممىل نحو يجعلهمما دون املسممتوى الذي يكفممي لفهم 

خطمماب الشممارع، وهو كالجنون يف األثممر أو أنه قريب 

منه، ولكنه جاء بسممبب مممادة غريبة تممم إدخالها إىل 

الجسم عن طريق الرشب أو األكل أو الحقن وغريها.

ويشممرتط يف السممكر املانع للمسممؤولية الجنائية أن 

يكممون قد حصل بغممري إرادة الشممخص، أي أن ال يكون 

إلرادتممه دخل يف حصوله، ويتحقق ذلك يف حالة اإلكراة 

املادي أو املعنوي أو يف حالة االضطرار العالجي ونحوه، 

أو حالممة الجهممل أو الغلممط املنممرصف إىل ذات العقار 

املسكر.

ثالثاً: صغر السن
إن مسؤولية الصغري تقع بحسب املراحل العمرية التي 

مير بها وهي عىل النحو التايل:

- املرحلممة األوىل: مرحلممة إنعدام املسممؤولية الجزائية، 

وتنتهي هذه الحالة بنهاية السنة السابعة من العمر.

- املرحلة الثانية:  مرحلة الحدث الصغري وهي تبدأ من 

نهاية السممنة السابعة وتنتهي يف السنة الخامسة عرشة، 

وفيها يقممرر القايض عىل هذا الحممدث تدبرياً، أو إجراء 

من اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون رعاية األحداث.

الجنائيممة  املسممؤولية  مرحلممة  الثالثممة:   املرحلممة   -

املخففة: وتبدأ هذه املرحلة من متام السممنة الخامسممة 

عممرشة إىل الثامنة عممرشة، وفيها يحكم عىل الشممخص 

بعقوبممة جنائية ال تجاوز نصف الحممد األقىص للعقوبة 

املقممررة قانوناً للجرمية التي اقرتفهمما إذا كانت العقوبة 

قابلة للتصنيف كالحبممس والغرامة، أما إذا كانت غري 

قابلممة كاإلعدام فإنها تكممون الحبس مدة ال تقل عن 

ثالث سنوات وال تزيد عن عرش سنوات.

- املرحلممة الرابعممة:  مرحلممة متام املسممؤولية وهي 

بلوغ الثامنة عرش من العمر وتكون فيها املسممؤولية 

الجنائية كاملة تامة•

اجلنون أو عاهة 
العقل هي حالة 

طبية وليست 
فقهية يستطيع 
القاضي االعتماد 

على رأي اخلبري 
الطبي يف إثباتها أو 

نفيها
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  تعريفات قانونية

وسـام
 زايـد بـن سلطان آل نهيـان العسكري
•أوصمافمه: صمم الوسممام من الذهممب الخالص عيار 18 

قرياط، وقطممممره 72 مم، عىل شممكل نجمة  ذات سممبعة 

رؤوس  وبينهممم سممبعة أشممكال زخرفية مذهبممة تنتهي 

رؤوسممها بدوائممر من املاس قطممر املاسممة الواحدة 4 مم  

ونجمممة القالدة مطلية بطالء زجاجي حسممب ألوان علم 

الدولممة بتصميم زخريف عممريب، ويف منتصف القالدة دائرة 

ذهبيممة  قطرها  30 مم  عليها صورة املغفور له بإذن الله 

الشمميخ زايد بن سمملطان آل نهيان - طيب الله ثراه - مع 

خلفية علم دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 من الخلف شممعار القوات املسمملحة تعلوه عبارة )دولة 

اإلمارات العربية املتحدة(، ومن األسفل عبارة )وسام زايد 

بن سلطان آل نهيان العسكري( بالخط الديواين.

•رشيط الوسممام: مممن القاش الحريممري  بعرض 34 مم، 

وبطول 35 سم  باللون األحمر بعرض 26 مم ومحاط من 

الطرفني برشيط ذهبي عرض 4 مم، ويف وسممط الرشيطني 

من األسفل مشبك ذهبي يف أعاله شعار الدولة، وميتد إىل 

األسفل بشكل زخريف  يف وسطه سبعة ماسات صغرية ترمز 

إىل اإلمارات السبع.

•شمارة الوسممممام: من نفس قاش الرشيط ونفس ألوانه 

يتوسممطها قرص دائري بارز من نفس الخيوط، مسممتطيل 

الشكل  بطول 34 مم وعرض 12 مم.

•تقليد الوسممام: يقوم القائد األعىل أو من يفوضه بتقليد 

هذا الوسام.

•الطبقة: طبقة واحدة

•قيمممة املكافأة: مينح هذا الوسممام مقروناً مبكافأة قدرها 

)100,000( مائة ألف درهم.

•أسممباب املنممح: مينح هذا الوسممام لنائممب القائد األعىل 

ووزير الدفمماع ووكيل وزارة الدفاع ورئيس األركان ونائب 

رئيممس األركان والقممادة العسممكريني وملممن يعادلهم من 

املوظفممني املدنيني الذين أدوا واجبهم بكل إخالص وتفان 

أثناء خدمتهم يف القوات املسلحة.

أوسمة وميداليات

قانــون جتريــم غســل األمـــوال   )ج/2(

نكمل يف هذا العدد سلسمملة القوانممني التي بدأناها 

يف العممدد املايض فيا يتعلق بجرمية غسممل األموال، 

والتي سممن لها دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة 

مممادة قانونيممة رصيحة وهي املادة رقممم 4 / 2002، 

وتالياً نسممتعرض من هذه املادة الفصل الثاين والذي 

توّضح مواده القانونيممة التزامات الجهات الحكومية 

واختصاصاتها فيا يتعلق بجرمية غسل األموال.

املادة 4
  للمرصف املركزي أن يأمر وفقاً لهذا القانون بتجميد 

األموال التي يشممتبه بها لدى املنشممآت املالية ملدة ال 

تزيممد عىل )7( أيام، وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ 

عىل األموال أو املتحصالت أو الوسممائط املشممتبه بها 

وفق اإلجراءات املتبعة لديها، وللمحكمة املختصة أن 

تأمممر بالحجز التحفظي ملدد غممري محددة ألية أموال 

أو متحصالت أو وسممائط إذا كانت ناتجة عن جرمية 

غسل أموال أو مرتبطة بها . 

املادة 5
1- مع عدم اإلخالل مبا نص عليه يف املادة )4( من هذا 

القانممون ال يتم إقامة الدعمموى الجزائية عىل مرتكب 

إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون إال من 

النائب العام . 

2 - ال يتم تنفيذ قممرارات التحفظ والحجز التحفظي 

عممىل األموال لممدى املنشممآت املالية إال عممن طريق 

املرصف املركزي .

املادة 6
يحدد املممرصف املركزي الحممد األعممىل للمبالغ التي 

يسمممح بإدخالهمما إىل الدولة نقممداً دون الحاجة إىل 

اإلفصمماح عنها، ويخضع ما زاد عنها إىل نظام اإلفصاح 

الذي يضعه املرصف املركزي .

تابع يف العدد القادم..

إعداد: جميلة الكعبي

قانون األمريالية
يحكممم  قانممون  هممو 
واملشمماكل  املنازعممات 
بالبحريممة،  املتعلقممة 
ويجمممع بممني القانممون 
املدين والنشمماط البحري 
العام،  الممدويل  والقانون 

ويفصل يف شممؤون املؤسسممات والممرشكات الخاصة التي 
تسممرّي السممفن يف البحممر، ويرعى حقمموق العاملني عىل 
السفن يف البحر، وهو يختص بالتجارة البحرية، واملالحة، 
وتشممغيل السفن، والبحارة، ونقل املسافرين والبضائع يف 

البحر.
ويف الواليات املتحممدة األمريكية يختلف قانون األمريالية 
 Law of the Sea عممن قانممون البحممر Admiralty law
حيممث يعترب قانممون البحر قانونمماً دولياً عاممماً يفصل يف 
حقوق املالحة البحرية، وحقوق اسممتخراج املواد األولية 
من البحر، والفصل يف املنازعات عىل املياه اإلقليمية، كا 

يفصل القانون الدويل يف العالقات بني الدول.
ورغممم أن كل نظام قانون له خصائصه الذاتية من وجهة 
الفصممل يف املنازعات البحرية، فإن قانون األمريالية يتميز 
باحتوائممه عىل أحكام كثرية مممن القانون الدويل، وقد تم 
تطويممره يف العقود األخممرية، كا يحتوي عممىل عدد من 

البنود املتفق عليها بني عدد قليل نسبياً من الدول.

أرضار أو تعويضات تأديبية
وهممي أحكام قانونية بتعويضات يحكممم بها بغرض ردع 
املدعي عليممه واآلخرين من ارتكاب أفعال مشممينة مثل 
التممي ارتكبها املدعي عليه يف حق املدعي، مثل التشممهري 
والقذف ضممد املدعي، ويتلقى املدعي جممزءاً من املبلغ 

الرادع الذي تحكم به املحكمة.
وقد يختلممف تقدير أحكام التعويضات التأديبية من بلد 
إىل بلد، فقد تصدر محكمة يف الواليات املتحدة األمريكية 
حكم تعويض تأديبي يف حالممة كهذه، ولكن هذا الحكم 
قممد ال تعرتف بممه محكمة يف بلممد أورويب بنفس الحجم، 
حيث قد تعتربه املحكمة األوروبية مجرد مخالفة للعرف 

االجتاعي.

تحويل ملكية
هو تعبري يستخدم يف العقود، ويف قانون العقارات، وهو 
يعني انتقال حق ألحد الطرفني وهو الشخص املحول إىل 
شخص ثان يسمى الشخص املحول إليه، ويرتبط التحويل 
قانوناً برشوط والتزامات تقع عىل الشخص املحول إليه.

وقممد تكون املمتلممكات املحولة منقولممة أو غري منقولة، 
أو حق اسممتخدام أو الحق يف منفعة، وقد يكون إجبارياً 
كا يف حالة تحويل أمالك مديممن لتعويض دائنيه، ويتم 
التحويممل بعد إبرام عقد بني الطرفني، بني الطرف املحول 
والطرف املحول إليه، ويستخدم التحويل أيضاً يف القانون 

الدويل بني الدول.
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الصدفية.. مـرض جلـدي مزمــن وغيـر معــد
يصيـب كافــة األعمـار وتلعــب الوراثـة دورًا حمـدودًا يف ظهوره

حوار: نازيل ناصر البلوشي
تصوير: حممد اخلضر 
لكل داء دواء يس��تطب به وخاصة مع تطور التقنيات 

العالجي��ة يف الع��ر الحدي��ث، وانتش��ار التخصصات 

الدقيقة ووس��ائل التش��خيص والكش��ف عن األمراض، 

ومن ثم إعطاء الجرعات العالجية الناجعة والش��افية، 

ومل��ا كان م��رض الصدفية أحد األمراض الش��ائعة التي 

تصيب أجزاء مختلفة من الجسم فقد سعينا إىل العقيد 

طبيب صالح بن شيخان إستشاري جلدية ورئيس قسم 

الجلدية مبستشفى زايد العس��كري ليك يعطينا وصفة 

طبية دقيقة لهذا املرض وأسبابه وطرق عالجه.

ما هو مرض الصدفية ؟
الصدفي��ة مرض جلدي مزمن وغ��ر معد ال يتم انتقاله 

باملالمس��ة، وهو من أكرث األمراض الجلدية ش��يوعاً وال 

تقت��ر الصدفية عىل الجلد فقط، بل تش��مل األظافر 

وفروة الرأس، وكذلك إصابة املفاصل، وهو مرض منترش 

حيث ترتاوح نس��بة حدوثه بني 1 و3 %، ويصيب كافة 

األعامر، وتلع��ب الوراثة دوراً محدوداً يف ظهور املرض، 

وهو يحدث نتيجة رسعة انقسام خاليا الجلد، قد يشعر 

املرىض بالصدفية الحادة باإلحراج، مع التعرض للضغط 

الوظيفي والعاطفي والضغط بسبب مظهر البرشة غر 

السار.

وتتمي��ز الصدفية بظهور بقع حمراء تغطيها قش��ور 

ذات لون فيض بأحجام مختلفة، وتظهر غالباً عىل فروة 

الرأس والركبتني واملرفقني وأسفل الكاحل وأظافر اليدين 

والقدمني والصدر والبطن واألعضاء التناس��لية، وتؤدي 

إىل تغر لون الجلد، والصدفية عادة مرض مزمن، ولكن 

قد يح��دث بصورة ح��ادة، ويف بعض الح��االت تنترش 

الصدفية يف جميع أجزاء الجسم مع ظهور أعراض حادة 

وشديدة قد تستدعي تنويم املريض يف املستشفى.

أسباب الصدفية
مرض الصدفي��ة مثل العديد من األم��راض غر معلوم 

س��بب حدوثه عىل وجه الدقة، ولكن هناك العديد من 

الظواهر الطبية التي تفرس سبب حدوثه ومنها:

- الوراث��ة، فهناك حوايل %20 م��ن مرىض الصدفية 

لديه��م عىل األق��ل إصاب��ة لدى أح��د أف��راد العائلة 

بالصدفية.

- الهرمون��ات حيث تنعك��س التغ��رات الهرمونية 

ع��ىل اإلصاب��ة بالصدفية، ويزداد انتش��ارها عند س��ن 

البلوغ،وكذلك تتغر طبيعة الصدفية أثناء حمل املرأة. 

- بعض العقاقر تزيد من حدة الصدفية وانتشارها، 

مثل مضادات املالريا وبعض أدوية ضغط الدم والقلب 

وبعض أدوية األمراض النفسية. 

- االنفعاالت والتوترات النفس��ية، وكذلك التدخني، 

ثبت أنها جميعاً تؤدي لنشاط الصدفية. 

- االلتهابات البكترية وخاصة التهاب الحلق املتكرر 

يؤدي إىل ظهور وزيادة أعراض الصدفية.

أنواع الصدفية
- الصدفية اللويحية املزمنة: وهي أكرث األنواع انتشاراً، 

وتظهر عادة باألكواع وأسفل الظهر وقرشة الرأس. 

- صدفي��ة فروة ال��رأس: قد تظهر كحال��ة منفردة، 

وغالباً ما تكون مصاحبة للصدفية اللويحية. 

- صدفي��ة القط��رات: وس��ميت هكذا ألنه��ا تبدو 

كقطرات املطر املنترشة عىل س��طح الجلد عىل ش��كل 

حبيب��ات صغرة، وعادة تصيب األطفال وتحدث نتيجة 

تكرار التهاب الجلد بامليكروسكوب السبحي. 

- صدفية األظافر: تظهر بأش��كال متعددة، وتصيب 

حوايل %50 من مرىض الصدفية، ويزيد معدلها لحوايل 

80 % عند اإلصابة بالتهاب املفاصل الصديف. 

- صدفي��ة ثناي��ا الجل��د: يصيب هذا الن��وع تحت 

اإلبط��ني، وبني األفخاذ، وتحت الصدر لدى الس��يدات. 

وع��ادة ما تظهر عىل ش��كل بقع حمراء ملس��اء بدون 

قشور نتيجة احتكاك الجلد املستمر. 

العقيد طبيب صالح بن شيخان استشاري جلدية ورئيس قسم الجلدية

|  العدد 492  | يناير 2013  |116

الطب العسكري



أخبــار طبيـة

حذر باحثون أستتراليون من أن تناول علبة معدنية أو 
قارورة من متتروب الطاقة )ريد بول( يومياً ميكن أن 
يزيد خطر اإلصابة بأمراض القلتتب والجلطة الدماغية 

حتى بالنسبة إىل اليافعني.
وذكرت الدارستتة أن تنتتاول علبة معدنية ستتعة 250 
مليلتتر متتن هذا املتتروب "التتذي يتتزودك بجناحني 
للتحليق" كام يصفه البعض يزيد "لزوجة" الدم ويفاقم 

خطر اإلصابة بالجلطة الدماغية.
وقال االختصايص يف أمراض القلب يف مستشفى إدياليد 
املليك بأستتراليا الباحث الدكتور ستتكوت ولوفبي إنه 
"بعد ساعة عىل تناول مروب ريد بول تتوقف أجهزة 

الدم عن العمل بشكل طبيعي".
وأضاف أن هتتذه العوارض "ميكن توقعها عند املصابني 

باألمراض القلبية الوعائية".
وذكتتر أنه "إذا ازدادت اللزوجتتة وتراجع تأثري األوعية 
الدمويتتة فإن هتتذا يزيد األمر تعقيدا"، مشتترياً إىل أن 
األمر يصبح أكتتر خطورة يف حال إصابتتة املرء بضغط 

الدم أو أمراض القلب واألوعية.
ويحتوي هذا املروب عىل نستتبة عالية من الكافيني، 
حيث تحتوي علبتتة معدنية عادية عىل مثانني ميلغراماً 

من هذه املادة.

حذرت دراسة طبية املدخنني من أنهم أكر عرضة لإلصابة 
برسطتتان القولون وكذلتتك احتامالت الوفاة بستتبب هذا 

الرسطان.
وجاء يف الدراسة التي أجراها باحثون إيطاليون أن تدخني 
التبغ يزيد مخاطر نشتتوء رسطان القولون بنستتبة 18 %، 
ويزيد مخاطر الوفاة بسبب هذا الورم الخبيث بنسبة 25 

%، مقارنة بغري املدخنني.
وبحستتب املؤلتتف الرئيتتي للدراستتة إدواردو بوتتتريي 
اختصتتايص اإلحصتتاء الحيتتوي وزمالئه يف قستتم األوبئة 
واإلحصائيات الحيويتتة باملعهد األورويب لألورام يف ميالنو 
بإيطاليتتا، فإن التحليتتل اإلحصايئ يظهر ارتباطتتاً كبرياً بني 
التدخني واإلصابات والوفيات الناجمة عن رسطان القولون.

تتميز الصدفية 
بظهور بقع حمراء 

تغطيها قشور ذات 
لون فضي بأحجام 

خمتلفة وتظهر 
غالبًا على فروة 

الرأس والركبتني 
واملرفقني وأظافر 

اليدين

)ريد بول( يزيد خطر اإلصابة بالجلطة الدماغية

التدخني يزيد مخاطر اإلصابة برسطان القولون

- صدفي��ة اليدي��ن والقدم��ني: وتك��ون ع��ىل هيئة 

مس��احات ملتهبة سميكة مصحوبة بالكثر من القشور 

والتشققات. 

- هن��اك أنواع نادرة مثل الصدفي��ة املتقيحة، حيث 

تنترش البثور الصديدية عىل معظم سطح الجلد، وكذلك 

الصدفي��ة اإلحمرارية، وه��ذه من الحاالت الش��ديدة 

والحادة التي تستدعي تنويم املريض وإعطائه عالجات 

قوي��ة وفعال��ة للس��يطرة ع��ىل املرض ومن��ع حدوث 

مضاعفات.

عالج الصدفية
الصدفية مرض غ��ر معٍد، وأغلب أنواع��ه ليس لها أي 

مخاطر عىل الحياة، ما عدا من الناحية الجاملية، وعالج 

الصدفي��ة يحتاج إىل وقت طويل، ويج��ب املتابعة مع 

طبيب مختص، وعدم استخدام أي وسائل عالجية دون 

إستشارة الطبيب مع إتباع بعض النصائح العامة مثل: 

- الراحة النفس��ية واالبتعاد ع��ن االنفعاالت الحادة 

قدر املستطاع، مع التوقف عن التدخني وكذلك األدوية 

والعقاق��ر التي تزيد م��ن حدة املرض بعد إستش��ارة 

الطبيب.

وارتداء املالبس القطنية لتقليل تهيج الجلد. - استعامل مرطبات الجلد، وكذلك الصابون املرطب 

- التعرض املعتدل ألش��عة الش��مس لالس��تفادة من 

األش��عة فوق البنفس��جية خ��الل فرتة الصب��اح، وبعد 

الع��ر، مع تجنب اإلفراط يف التعرض للش��مس لذوي 

البرشة البيضاء ملا له من نتائج سلبية. 

- اس��تعامل املي��اه املالحة لالس��تحامم والعالج مثل 

العالج يف البحر امليت.

وقد تحتاج بعض حاالت الصدفية إىل جلس��ات عالج 

بواسطة األشعة فوق البنفسجية، مع استخدام الحبوب 

الدوائية، وحديثاً تس��تخدم الحق��ن البيولوجية لعالج 

الصدفية التي ال تس��تجيب للعالج��ات األخرى، والتي 

أظهرت نتيجة جيده جداً ملعالجة الصدفية•

د.صالــح بـن شيـخـــان

-دكتوراه يف األمراض الجلدية اإلكلينيكية )الرسيرية( 

جامعة لندن 1998.

اإلكلينيكيتتة  الجلديتتة  األمتتراض  يف  -ماجستتتري 

)الرسيرية( جامعة لندن 1992.

-دبلتتتوم علتتوم األمتتراض الجلديتتة جامعتتة ويلز 

بريطانيا 1993.

-بكالوريوس طب وجراحة عامة- الهند 1989.

الطبيب خالل فحصه ألحد املراجعني

درهم وقاية.. خرٌي من قنطار عالج
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معـركـــة بــــالط الشــهــــداء
ليلة مظلمة سـوداء ســابقة للفجر الـوهاج

هي من كوارث التاريخ ومن نكسات الدهر، وكام تكون 

الليلة املظلمة الس��وداء س��ابقة للفجر الوهاج فكذلك 

تك��ون الحادثة األليمة س��ابقة للفرج والنرص، وإن من 

أخط��ر املع��ارك املصريي��ة يف تاريخ اإلس��ام يف أوروبا 

معركة باط الشهداء أو بواتييه كام يسميها األوربيون . 

فقد تحرك القائد عب��د الرحمن الغافقي وايل األندلس 

إىل فرنسا عام 114ه� - 732م ليتمم فتحها، ويدخل أوروبا 

من خالها إىل اإلس��ام  متخذاً مدين��ة بنبلونة قاعدة له، 

فاستعرض فيها جنده وحثهم عىل الجهاد.

بداية املعركة: وحينام كان املسلمون يتهيأون لاستياء 

ع��ىل مدينة تور، س��معوا بوصول ش��ارل مارت��ل وجنده، 

فالتق��ى الجيش��ان يف رمض��ان 114ه���/ ترشين األول 

732 م، وج��رت بينهام مناوش��ات، ثم تحول القتال إىل 

صدام مروع، رجحت كفة املس��لمني يف بدايته، لكنهم 

عجزوا ع��ن اخرتاق صف��وف الفرنج��ة وحلفائهم من 

األملان والسكس��ون والس��ويف، فق��د كان عدد جيش 

املسلمني يقرب من مائة ألف مقاتل بينام عدد الفرنجة 

وحلفائهم أضعاف ذلك .

أح��داث املعركة: إس��تمرت املعركة مثاني��ة أيام وكان   

الن��رص بعيد املنال عىل الطرفني، ثم خطط الفرنجة إليقاع 

الخلل يف جيش املسلمني فهاجموا مؤخرة جيش املسلمني 

حيث الغنائم الكثرية، فرتاجع الكثري من فرس��ان املسلمني 

للدف��اع عن الغنائم  م��ام أدى إىل اإلخال بنظام الجيش، 

وعندما حاول القائد عب��د الرحمن التدخل إلعادة النظام 

إىل صفوف جيش��ه، أصابه س��هم من جه��ة العدو، فخر 

شهيداً يف املعركة.

س��بب استش��هاده زيادة اإلرباك بني املسلمني، لكنهم 

إس��تمروا يف القتال، وخلصوا مخيمه��م يف مؤخرة الجيش 

من أيدي األع��داء، إىل أن أقبل الليل فحجز بني الفريقني، 

ثم تشاور كبار قادة املسلمني وتوصلوا إىل قرار باإلنسحاب 

من موقع املعرك��ة، فانتهزوا فرصة الظام، وتس��للوا نحو 

الجن��وب، تارك��ني خيامهم وغنامئهم الت��ي مل يتمكنوا من 

حملها معهم.

نتيجة املعركة: بإجامع املؤرخني هزم املسلمون يف هذه 

املعركة هزمية فادحة، وكانت خسارتهم عظيمة واستشهد 

قائدهم واضطروا لانسحاب وترك الغنائم .

أسباب الهزمية :

- عدم تأمني س��امة القائد، وفقدان جيش املس��لمني 

لحكمته وحسن ترصفه كان سبباً مبارشاً يف الهزمية. 

- عدم توحيد الكلمة ونش��وء خاف يف جيش املسلمني 

"بني العرب والرببر". 

- ابتعاد الجيش عن باد اإلسام مام جعل مواالته باملؤن 

واإلمداد أمراً عسرياً، وبعكس خطوط إمداد الفرنجة.    

- مل يكن املناخ  مناسباً للجنود والخيول العربية.

- إن املسلمني س��اروا مثقلني بغنائم املعارك السابقة، مام 

دفع العدو إىل رضب مؤخرة الجيش فارتبكت صفوفه.

- إضاف��ة إىل أن إمارات "غالة" كانت ق��د تكتلت جميعاً 

ملواجهة جيوش اإلسام وصدها عن الجنوب.

بع��د املعركة: عىل الرغم من هزمية املس��لمني يف باط 

الش��هداء "بواتييه"، فق��د بقيت حامية عس��كرية عربية 

يف مدينة "أربونة" جنوب غريب فرنس��ا نحو عرشين س��نة 

محتفظ��ة بذلك البلد، وبجانب كبري من "س��بتامنية"، ومل 

ينس��حب املس��لمون من "غالة" متاماً إال بعد قرار "صقر 

قريش" بس��حب قوات املس��لمني من "غال��ة"، واإلكتفاء 

بسلطان املسلمني عىل األندلس عام 138ه� 741م.

إن معركة باط الش��هداء كانت أبعد لقاء بني اإلس��ام 

والنرصانية  يف عمق أوروبا ، فلم ينجح املسلمون يف بسط 

س��يطرتهم عىل أوروبا، وتوقف تيار الفتح اإلسامي غرب 

أوروب��ا،  فلم تتح لإلس��ام  فرصة أخ��رى، لينفذ إىل قلب 

أوروبا من جهة الغرب.

دروس املعركة : رضورة املحافظة عىل سامة القائد يف 

املعارك مع رضورة تقدير املصلحة يف التحرك العس��كري، 

ف��ا تق��دم جلب املنفع��ة عىل دف��ع امل��رة، وال تقدم 

املصلحة الخاصة عىل املصلح��ة العامة، كام ينبغي تقدير 

حجم جيش األعداء وعدم اإلغرتار بنرص سابق•

فتــاوي 

س. ما حكم بيع السلم الذي 
تقدمه بعض البنوك اإلسالمية؟

كانت خسارة املسلمني 
عظيمة واستشهد 

قائدهم واضطروا 
لالنسحاب وترك الغنائم 

ج. ال ش��ك أن بيع السلم من املعامات الجائزة رشعاً 

ب��رشوط محددة، وإن هذه املعام��ات التي تقدمها 

بعض املصارف اإلسامية عىل صيغة بيع السلم جائزة 

وال حرج فيها برشط تحقق الرشط وهي وجود بضاعة 

حقيقية يتم بيعها واستامها وتسليمها، وأما إذا خلت 

ع��ن رشوطها فا تصح، لقوله صىل الله عليه وس��لم 

"من أسلف فليسلف يف كيل معلوم ووزن معل�وم إىل 

أجل معلوم"  حديث صحيح رواه الجامعة، والس��لم 

والسلف واحد .

س. ما حكم التجارة يف اخملدرات ؟

ج. إن من األمور املقط��وع بها يف الرشع تحريم بيع 

الخمر وتحريم رشائها وتحريم أكل مثنها، واملخدرات 

 ُ َا الَْخْمُر َوالَْميْسرِ حكمها حكم الخمر لقوله تعاىل )إرِنمَّ

يْطَانرِ فَاْجتَنرِبُوُه  ْن َعَملرِ الشمَّ َواأْلَنَْصاُب َواأْلَزاَْلُم ررِْجٌس مرِ

لََعلمَُّكْم تُْفلرُِحوَن( املائدة 90، والرجس هو النجس، وملا 

روى عن أنس قال: لََعَن رَُس��وُل اللمَّ��هرِ َصىلمَّ اللمَُّه َعلَيْهرِ 

بََها  ََها َوَشاررِ ََها َوُمْعترَصرِ َوَس��لمََّم يفرِ الَْخْمررِ َعرَشًَة: َعاصرِ

لََها َوالَْمْحُمولََة إرِلَيْهرِ َوَساقرِيََها َوبَائرَِعَها َوآكرَِل مَثَنرَِها  َوَحامرِ

َوالُْمْشرَترِي لََها َوالُْمْشرَتَى لَُه( رواه الرتمذي وابن ماجه 

وأحمد والحاكم .

ُر يف الخمررِ واملخدرات ماله سحت ال بركة فيه،  واملتاجرِ

وهو آكل للحرام، ومروج للفس��اد، وهو مس��توجب 

لدخول النار بقوله صىل الله عليه وس��لم "كل جسد 

نبت من س��حت فالنار أوىل به" حديث صحيح رواه 

الطرباين وأحمد وابن حبان والدارمي والحاكم.

س. حكم تزين املرأة خارج البيت؟

ج. إن الل��ه تعاىل أم��ر املؤمنة بالحش��مة والعفاف 

والصيانة حفظ��اً لها وإكراماً وإبع��اداً لها عن كل ما 

يس��بب لها الح��رج واألذى، ومن مقتضيات حش��مة 

املرأة املس��لمة أن ال تظه��ر زينتها إال لزوجها، وأن ال 

تتربج يف لبسها وعطرها ومشيها، قال تعاىل )َوقَرَْن يفرِ 

لرِيمَّةرِ األُوىَل( األحزاب 33  بُيُوترُِكنمَّ َوال ترََبمَّْجَن ترََبَُّج الَْجاهرِ

ْنَها  يَنتَُه��نمَّ إرِال َما ظََهَر مرِ يَن زرِ ، وق��ال تع��اىل )  َوال يُبْدرِ

يَنتَُهنمَّ  يَن زرِ نمَّ َوال يُبْدرِ نمَّ َع��ىَل ُجيُوبرِهرِ بَْن برُِخُمررِهرِ َولْيَْررِ

( النور 31. نمَّ إرِال لرِبُُعولَترِهرِ
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يٌد )21( فيِ لَْوحٍ َمْحُفوٍظ )22( { الربوج. قال تعاىل } بَْل ُهَو ُقرْآٌَن َمجيِ
القرآن : لغة : اسم ملا يُقرأ فهو مصدر قرأ يقال : َقَرأَ يَْقَرأُ قيِراءة وُقرْآناً.

القرآن اصطالحاً : هو كتاب الله املنزل عىل قلب نبينا محمد صىل الله عليه وسلم املبدوء بسورة الفاتحة املختوم 
بسورة الناس املتعبد بتالوته.

مجي��د : عظي��م كريم، رفيع  )فيِ لَْوحٍ َمْحُف��وٍظ( أَي: هو ف املأل األعىل محفوظ من الزي��ادة والنقص والتحريف 
والتبديل.

كَْر َوإيِنَّا لَُه لََحافيِظُوَن{ الحجر، فقد قرر  وهذا القرآن محفوظ من كل من أراده بالسوء قال تعاىل }إيِنَّا نَْحُن نزلَْنا الذِّ
تع��اىل أَنه هو ال��ذي أَنزل الذكر، وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيري والتبديل، فتكفل تعاىل بحفظه بنفس��ه 

الكرمية.
هيِ  ْن َخلْفيِ ن بَْييِ يََديْهيِ َوال ميِ ُل ميِ يٌز )41( ال يَأْتيِيهيِ الَْباطيِ َتاٌب َعزيِ كْريِ لَمَّ َجاءُهْم َوإيِنَُّه لَكيِ يَن كََفُروا بيِالذِّ وقال تعاىل }إيِنَّ الَّذيِ

يٍد )42({ " فصلت". يٍم َحميِ ْن َحكيِ يٌل مِّ تَنزيِ
أي منيع الجناب ال يرام أن يأيت أحد مبثله، ال يأتيه الباطل من بي يديه وال من خلفه أي ليس للبطالن إليه سبيِيل 
ألن��ه منزل من رب العاملي، ولهذا قال: تنزي��ل من حكيم حميد أي حكيم ف أقواله وأفعاله حميد مبعنى محموٍد 

أي ف جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع محمودة عواقبه وغاياته.

 مصطلحـــات فقهيــــة

السلم: 

.  بيع السلم: بيع اآلجل املوصوف يف الذمة بثمن حالٍّ

وبعبارة أخرى: بيع السلعة اآلجلة املوصوفة يف الذمة 

بثمن مقبوض يف مجلس العقد، كأن يبيعه كيًا معيناً 

من متر يس��لمه إياه بعد س��نة بقيمة معينة ويستلم 

البائع مثن التمر فوراً ويس��لمه التمر يف األجل املتفق 

عليه، ب��رشط تحديد الكيل أو ال��وزن و تحديد املدة 

واملكان الذي يسلمه فيه وبرشط تقديم الثمن.

املرابحة:

بيع املرابحة: إعام البائع املش��رتي أنه يبيعه الس��لعة 

برأس مالها وربح معلوم، وبلفظ آخر: بيع الس��لعة مبا 

اش��رتاها به مع زي��ادة ربح معلوم،  فيكون املش��رتي 

عىل عل��م مبقدار ربح البائع كأن يق��ول البائع  بعتك 

هذه الس��يارة بقيمتها عىل مائة ألف درهم وأربحني 

فيها عرشة آالف، فيكون مثنها الكيل مائة وعرشة آالف، 

وهو من البيوع الجائزة وال حرج فيه.

القرض:
 الق��رض: قبض  مال مثيل برىض صاحبه لريد مثله يف 

املستقبل، أي هو ما تعطيه من األموال املثليات لريد 

لك مثله يف املس��تقبل كأن يق��رتض منه ألف درهم 

عىل أن يعيدها ألف درهم يف وقت محدد، واإلقراض 

ملن يحتاجه مس��تحب ألن فيه التفريج عن املسلم، 

وفي��ه من األج��ر أنه يعادل الصدق��ة إن تكرر، فقد 

قال صىل الله عليه وسلم "من أقرض ورقاً مرتني كان 

كع��دل صدقة مرة" رواه البيهقي وابن حبان بس��ند 

صحيح، وال يجوز أخذ الفائدة عىل اإلقراض، ألنه ربا 

مح��رم باإلتف��اق ومن قواعد الفق��ه ) كل قرض جرمَّ 

نفعاً فهو ربا(.

آيــة وتفـسـيــر

 حرص اإلسام عىل بناء العاقة السليمة بني أفراد املجتمع 

املسلم وأرادهم إخوة متحابني ومتعاونني، فالتعبري القرآين 

َا  ناص��ٌع يف جع��ل الحالة اإلميانية حالة أخ��وة حقيقية )إرِنمَّ

ُنوَن إرِْخَوٌة( الحجرات 10. الُْمْؤمرِ

ويف  الحدي��ث الرشيف  "َحقُّ الُْمْس��لرِمرِ َعىَل الُْمْس��لرِمرِ 

، َوإرَِجابَُة  ، َواتِّبَاُع الَْجَنائرِزرِ يضرِ يَاَدُة الَْمررِ ، َوعرِ اَمرِ َخْمٌس رَدُّ السمَّ

" رواه البخاري ومسلم. سرِ يُت الَْعاطرِ ، َوتَْشمرِ ْعَوةرِ الدمَّ

يتَُه فََسلِّْم َعلَيْهرِ .... َوإرَِذا  ويف رواية ملسلم  وأحمد: "إَذا لَقرِ

اْستَْنَصَحَك فَانَْصْح لَُه"

فإلقاء الس��ام إش��اعة لروح األمن والطأمنينة بني أفراد 

املجتمع، ولهذا كان من أوائل وصاياه صىل الله عليه وسلم 

يف املدينة األمر بإفشاء السام . 

فعن عبد الله بن سام: قال صىل الله عليه وسلم: "أَيَُّها 

ُموا الطمََّعاَم َوَصلُّوا َوالنمَّاُس نرِيَاٌم  ��اَم َوأَطْعرِ النمَّاُس أَفُْش��وا السمَّ

تَْدُخلُوا الَْجنمََّة برَِساٍم" رواه الرتمذي.

 وق��د ضمن النبي صىل الله عليه وس��لم تحقق املحبة 

بني املس��لمني، والتي س��توصلهم إىل الجنمَّة إن هم أشاعوا 

ُنوا َوال  الس��ام بينهم فق��ال: "ال تَْدُخلُوَن الَْجنمََّة َحتمَّ��ى تُْؤمرِ

ٍء إرَِذا فََعلْتُُموُه  ُن��وا َحتمَّ��ى تََحابُّ��وا أََوال أَُدلُُّكْم َع��ىَل َشْ تُْؤمرِ

اَم بَيَْنُكْم" رواه مسلم، فعىل املسلم أن  تََحابَبْتُْم أَفُْشوا السمَّ

يبادر بإلقاء السام عىل من يلقاه من املسلمني. 

واليخف��ى أن هن��اك آداباً إللقاء الس��ام قد بينها صىل 

 ، الل��ه عليه وس��لم بقول��ه: "يَُس��لُِّم الرمَّاكرُِب َع��ىَل الاَْمشرِ

، َوالَْقلرِيُل َع��ىَل الَْكثرِريرِ" رواه البخاري  درِ َوالاَْمشرِ َع��ىَل الَْقاعرِ

ويف رواي��ة ألحمد والرتمذي "والصغري ع��ىل الكبري"، فيبدأ 

الراكب بالس��ام إذا مر عىل املاش، ويبدأ املاش بالس��ام 

إذا م��ر عىل القاعد، وإذا تاقت مجموعتان فتس��لم األقل 

عىل األكرث فيس��لم الواحد عىل اإلثنني، ويسلم اإلثنان عىل 

الثاثة وهكذا.

ويبدأ الصغري السام عىل الكبري.

وإذا استوت األحوال فالبادئ بالسام أفضل، فإذا التقى 

املاشيان جاز لكل منهام إلقاء السام عىل اآلخر، وأفضلهام 

م��ن يبدأ بالس��ام، وك��ذا الحال: ل��و التق��ى الراكبان، أو 

التقت مجموعتان متس��اويتان يف العدد، أوالتقى شخصان 

متساويان يف العمر.

ومن آداب الس��ام أن يحييه بلفظ: السام عليكم، وإن 

زاد قال: الس��ام عليكم ورحمة الله، وإن زاد قال: الس��ام 

عليكم ورحمة الله وبركاته، وال يحييه بغري تحية اإلس��ام، 

ألن ذلك مخالف لس��نة النبي صىل الله عليه وس��لم، ومع 

األس��ف قد نرى اليوم بعض املس��لمني يع��رض عن تحية 

اإلس��ام، ويحيي مبا يحلو له من تحايا غري املسلمني، وهذا 

جهل بالدين، وتقصري ال يليق باملس��لم الحريص عىل دينه، 

األمر الثاين: رد السام، وهو إعادته عىل من ألقاه عليك من 

يمٍَّة  املس��لمني، واألصل يف ذلك قوله تعاىل: "َوإرَِذا ُحيِّيتُْم برِتَحرِ

ْنَها أَْو رُدُّوَها" سورة النساء 86. فََحيُّوا برِأَْحَسَن مرِ

ومن آدابه أن يرد بأحس��ن م��ن التحية أو مبثل التحية، 

وال يجوز أن ينقص عنها.

فإذا ق��ال األول: الس��ام عليكم: قال  الث��اين: وعليكم 

الس��ام ورحمة الله. وإذا قال األول: السام عليكم ورحمة 

الله. قال الثاين: وعليكم الس��ام ورحم��ة الله وبركاته، وال 

يزيد عىل هذا.

آداب الســالم 
آداب إســـالمـيــة..

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني
د. إبراهيم الجنابي
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ينايــر 1973 من الذاكرة

العدد 18 - السنة الثانية- يناير 1973 االفتتاحية
عزيزي القارئ

ومـــّر عـــــام.. وبدأ عام جديد ولعل أروع ما يفعله إنسان يف اللحظات الفاصلة 

بني عامني، هو أن يعيد حساباته ويقيم موقفه، ونحن هنا عىل هذه األرض مىض 

عىل قيام دولتنا عام واحد فقط، فعىل املســتوى العاملي شهد العام املايض نشاطاً 

واســعاً يف مختلف عواصم العامل، قام به صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان من أوروبا إىل أفريقيا إىل آســيا من اليمن إىل الســودان إىل 

دمشــق، كام أصبح صــوت دولة اإلتحاد مدوياً يف قاعــات األمم املتحدة، وأصبح 

للدولــة الجديــدة عالقاتهــا الطيبة عىل املســتوى العاملي وشــاركت يف مختلف 

األنشطة الدولية، رغم كل الصعوبات التي كانت تواجه مسريتها يف البداية.

وعىل املســتوى العريب اســتطاعت الدولــة الجديدة أن تتخــذ مكانها الالئق بني 

أشــقائها العرب تجمعها معهــم عالقات وثيقة، تؤكد أن دولــة اإلمارات العربية 

املتحــدة جزء ال يتجزأ من األمة العربية، ومدت الدولة منذ أن ارتفع علمها يدها 

ألشقائها للمسرية معاً عىل درب التنمية والبناء.

ولقد كان ســمو رئيس الدولة يؤكد يف كل لقاء له مع أشــقائه امللوك والرؤســاء 

العرب إميانه املطلق بأهمية اللقاءات العربية لتوحيد الجهود ملواجهة كل املحن، 

ولقد كانت قضية فلســطني أوىل القضايا التي أولتها الدولة اهتاممها ومساندتها، 

وعىل املستوى املحيل فإنه رغم أن عمر الدولة الجديدة مل يتعد العام الواحد، فقد 

تحقــق الكثري للمواطنني من خدمات عمرانيــة واجتامعية وصحية وتعليمية من 

أجل خلق املواطن الحر، يف ظل مجتمع يكفل له األمن واالستقرار.

ورغم كل ذلك فإن املســتقبل ما زال يحمل الكثري ألبناء هذه األرض ولعل أصدق 

ما قيل يف هذه النقطة بالتحديد هو كلمة سمو الشيخ زايد التي قال فيها:

"ال زلنــا يف أول الطريق نتطلع إىل املزيد من الرفاهية واالزدهار، وأن ثقتنا بقدرة 

أبناء وطننا والتفافهم حول دولتهم لتجعلنا واثقني بأننا بإذن الله سنحقق يف غدنا 

املرشق أضعاف ما حققناه يف أمسنا القصري".

 تفضل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد ويل العهد 

ورئيــس مجلس الــوزراء ووزيــر املالية والدفــاع، بقص 

الرشيط التقليدي إيذاناً بافتتاح بنك القاهرة يف أبوظبي.

هــذا وقد حرض حفلة االفتتاح أصحــاب املعايل أحمد بن 

خليفة الســويدي وزير الخارجيــة، ومحمد حربوش وزير 

الدولة للشــؤون املالية، وكان يف رشف اســتقبال ســموه  

قادمني من القاهرة عدد من املسؤولني.

املجل��س االستش��اري الوطن��ي يوافق عىل 
مرشوع قانون قوة الدفاع

وافق املجلس االستشــاري الوطني يف جلســته االستثنائية 

التــي عقدها بتاريخ 18 ديســمرب عىل مرشوع قانون قوة 

الدفاع الذي ينظم الرتب العســكرية للضباط وأفراد قوة 

الدفــاع ورشوط الخدمة، والتعيني والعــالوات  والبدالت 

والنقل واإلعارة وإنهاء الخدمة واملكافآت والتعويض.

اإعداد: حنــان الذهــب

مؤمتر الرشطة يف مدينة العني خليفة يفتتح بنك القاهرة بأبوظبي
التقطت عدســة "درع الوطن" عــدداً من الصور خالل 

انعقاد مؤمتر الرشطة يف مدينة العني حيث التقى خرباء 

األمــن يف معظم الــدول العربية لوضع أســس التعاون 

األمني بني الدول العربية، وقد اختري سمو الشيخ مبارك 

بن محمد وزير الداخلية لدولة اإلمارات العربية كرئيس 

للمؤمتر الذي افتتحه سمو الشيخ مكتوم بن راشد رئيس 

مجلس الوزراء االتحادي.

 صورة الغالف
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ذاكـــرة العدســـةينايــر 1973

  خليفة يف حفل تخريج دورة تدريب يف أكتوبر 1972  زايد بن سلطان يصدر مرسوماً بزيادة رواتب أفراد القوات املسلحة يف عام 1980

  سلطان بن زايد يفتتح املنشآت الجديدة لكتيبة هندسة امليدان االٔوىل يف 21 أكتوبر 1981  قوة دفاع االتحاد عام 1974

 زايد يشهد تخريج الدورة الثالثة عرش ودورة الجامعيني الخامسة بكلية زايد العسكرية يف مارس 1988
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ال تكن ليناً فتعرص .. وال يابساً فتكرس 
أفضل إنسان الذي يكون مثل املـاء

كـن مرنـاً .. 
كـن أكرث ليونـة.. 

مهــن األجــداد 

مصطلحات عسكرية:

1. من هو بطل العامل للرماية يف أوملبياد لندن للمعاقني 2012؟

2. "يستاهل" جائزة سنوية تقدم لشخصية إماراتية فلمن ُسلمت هذه الجائزة؟

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: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )491( هي: 
 - السـؤال األول: 5 مالعب كرة قدم بنادي ضباط القوات املسلحة.

 - السـؤال الثاين: يوجد "مبنى زايد" بأكادميية "ساند هريست"

العسـكريــة.

 الفائزان:
1. خليفة سيف خميس النقبي.

2. محمد أحمد راشد عبيد الظنحاين.

مسابقة العدد )492(

من الرتاث

أبــدع ابن اإلمــارات يف حرفته، وعلّمها أبنــاءه وأحفاده، واعتمــد عىل بيئته 

التــي يعيش فيها مســتفيداً من املواد األولية املوجــودة فيها، مع القدرة عىل 

تحويل املواد القابلة للتشكيل، لسد حاجاته األساسية، ومستخدماً فكره وآالته 

البسيطة.

 تعددت الحرف والصناعات اليدوية وتنوعت ومنها :

- الصناعات املعتمدة عىل الغوص من صقل وفرز وتهذيب اللؤلؤ. 

-  صناعة صيد السمك وحفظه بالتمليح والتجفيف. 

- صناعة األبواب الخشبية واألثاث والشبابيك. 

- صناعــة الحديد والنحاس واملعــادن التي يتم فيها صناعــة حاجيات الناس 

كاملسامري واملناشري والسكاكني واألقفال واملفاتيح والقواطع. 

- صناعة األواين النحاسية والقدور. 

- صناعة النقش عىل الجبس املستعمل يف البناء أو عىل األخشاب مثل األبواب 

والشبابيك. 

- صناعة الذهب والفضة. 

- صناعة دبغ الجلود وصناعة األحذية والحقائب والطبول والدفوف. 

- صناعة املواد الغذائية مثل املأكوالت والحلويات ومنتجات األلبان. 

-  صناعة منتجات النخيل من التمور والدبس. 

- صناعة العطور والبخور والكحل. 

هــذه الصناعات التقليدية شــملت مختلف احتياجات املجتمــع االقتصادية 

واالجتامعية وتشكلت اكتفاًء ذاتياًّ إىل حد كبري. 

إعداد: أمل احلوسني

إشــراقـــات 

: Exile النفي
هــو إبعاد شــخص أو جامعة من مــكان آلخر، قد يكــون النفي من صنع 

الشخص نفســه  أو أن يكون مفروضاً بالقوة، ولكنه يف كلتا الحالتني يعترب 

شكالً من أشكال العقوبة.
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محــرر وطنــي مــن أمريــكا الالتينية، ولــد يف مدينة 

كاراكاس عاصمــة فنزويال، وهو بطل حرب االســتقالل 

عــن أســبانيا 1810 - 1819 ، تأثــر مببــادئ الثورتني 

سيمون بوليفار1783 - 1830

الفرنســية واألمريكية، وترجم هذا التأثر بقيادة حركة التحرير ألمريكا الجنوبية بكاملها 

من نري االســتعامر اإلســباين، اســتطاع يف النهاية طرد األســبان من األكــوادور وفنزويال 

وكولومبيا والبريو، بعد أن أقســم عىل تحريرهم، ولتخليد ذكراه ســميت بوليفيا باســمه 

تقديــراً لدوره التاريخــي يف تحريرها، عمل جاهداً من أجل توحيــد أمريكا الجنوبية يف 

اتحاد فيدرايل، لكن محاوالته مل تثمر•

نالت الصومال استقاللها أول يناير عام 1960

نالت السودان استقاللها والعيد القومي أول يناير عام 1956

نالت الكامريون استقاللها أول يناير عام 1960

نالت هاييتي استقاللها أول يناير عام 1804

نالت سلطنة بروناي استقاللها أول يناير عام 1984

نالت بروما استقاللها يوم 4 يناير عام 1948

نالت اليونان استقاللها يوم 13 يناير عام 1822

نالت امارة موناكو استقاللها أول يناير عام 1866

نالت ساموا الغربية استقاللها عن نيوزيالندا أول يناير عام 1962

نالت جزر البهاما استقاللها يوم 7 يناير عام 1949

العيد القومي لتوجو يوم 13 يناير

العيد القومي لتوجو يوم 13 يناير

العيد القومي السرتاليا يوم 26 يناير

العيد القومي لبورما يوم 4 يناير

العيد القومي لكوبا أول يناير

استقالل وأعياد

 قادة من التاريخ   

 همس القصيد

البيت متوحد على ساس واحـد
                             والشعب حتت البيت في خير وظـالل

كلمة حكيٍم قالها البـيت واحد
                             وشـيوخـنـا دامي على احلــق مــدالل

واحلمــد هلل كلنـا بديـن واحـد 
                             على الوالء والعـهـد يا طيـب الفـال

الصـف واحـد واألمر بيـد واحـد
                             ورجـالنـا فـي مستـوى ألـف رجــال

من واحـد وسبعـني والعزم واحد
                             متبـادلني احلــب فـي كـل االحــوال

حكامنا والشعب هم نبض واحد
بــال                              إجِلُْهـْم واَلنـا راســٍخ ارسـوخ لجِ

دام العـرب والراي والشـور واحـد
                             يبقى الوطن شامخ على هامة رجال

البيت واحد والشعب صف واحد
ال                              نهتـف بعالـي الصوت رجِجلي وخيَـّ

واهلل ما نرضى سـوى رقـم واحد
                              نحـيـا حيـاة الـعـز ومتـوت االنــذال

والعز للعليـا قـدا املـجـد واحـد
                             وامـجـادنـا بافـعـالنـا دوم تخـتــال

الدار واحـد والهـدف فـيه واحـد
                             ومصيـرنا عـن منهـج احلـق ما عـال

واحنا نلبي كّلنـا بصـوت واحــد
                             لبـيـه يـا دارٍ لـهـا الـعـز مـدهــال

منوت ونحنا إخوان باحساس واحد
                             ما يهزنـا كيـد العـدا رغـم لهــوال

من شذّ دون الصـف والراي واحـد
                             هـذاك ماله عندنا حشمـةجِ رجـــال

مادامنا شعـٍب على كـف واحـد
                             املومـن إن وسـوس لـه ابليس ما نال

الفضـل هلل ثـم النسـان واحـد
                             زايــد عسى لـه جنـة اخللـد منـزال

زايــد قبـل وّحـد على قلب واحد
                             شعبه وصارت دولته مضـرب أمثـال

 كلمات :       
41 شاعر إماراتي  

البيت متوحد

• قبل البدأ بالكالم اجمع أفكارك ونسقها ورتبها 
يك تكون متصلة.

• املتحــدث اللبــق يحرص دامئاً عــى أن يجعل 
حديثــه قصــر، فينجو من النقــد ويكون كالمه 

مقبوالً ومؤثراً .

وطن نحفظ ا�ستقراره.. نخل�ص يف واجباتنا وم�س�ؤولياتنا

اتـيــكـيـــــت:
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