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االفتتاحـية

اجلزر...إماراتية خليجية عربية
هروب��اً من املش��اكل الداخلية املتفاقمة والرصاع بني أقطاب الس��لطة، واألزمة السياس��ية 

واالقتصادية، والعزلة اإلقليمية والدولية، ولتصدير مشاكلها الداخلية إىل الخارج خاصة بعد 

أن ت��أزم ملفها النووي، ولرصف النظر عن األحداث يف س��وريا، جاءت الزيارة االس��تفزازية 

واملعد لها مس��بقاً للرئي��س اإليراين محمود أحمدي نجاد لجزي��رة أبوموىس اإلماراتية التي 

تحتلها إيران منذ العام 1971 مخرتقاً وبش��كل صارخ سيادة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ع��ى أراضيه��ا، وناقضاً ل��كل الجهود واملحاوالت التي تبذل إليجاد تس��وية س��لمية إلنهاء 

اإلحت��الل اإليراين للج��زر اإلماراتية الثالث ع��ر املفاوضات الثنائية املب��ارشة أو اللجوء إىل 

محكمة العدل الدولية.

تعد ه��ذه الزيارة انتهاكاً صارخاً ملب��ادئ ميثاق األمم املتحدة وقواع��د القانون الدويل، 

وتصعي��داً خط��راً وخطوة اس��تفزازية وخرقاً س��افراً للتعهدات التي قطعتها عى نفس��ها 

الحكومة اإليرانية حينام ناشدت حكومة دولة اإلمارات بتهيئة الظروف املناسبة إليجاد حل 

للن��زاع والجلوس عى طاولة املباحثات إلنهاء أزمة احتالل الجزر، متعهدة بالتوقف عن كل 

ما من ش��أنه تصعيد الخالف، طالبة من الجانب اإلمارايت عدم إدانة االحتالل اإليراين للجزر 

يف البيان��ات الرس��مية يف اجتامعات مجلس التعاون الخليج��ي والجامعة العربية واملحافل 

الدولي��ة، وع��ى الرغم من صعوبة هذا الطلب؛ إال أن الجان��ب اإلمارايت التزم بتنفيذه، من 

أجل إثبات حسن النوايا واحرتام التعهدات والتعاون وحسن الجوار والسياسة الحكيمة؛ إال 

أن الجان��ب اإلي��راين وكعادته مل يلتزم من جانبه مبا قطعه عى نفس��ه فكانت هذه الزيارة 

االستفزازية.

كان��ت وال تزال دولة اإلم��ارات العربية املتحدة وبفضل حكمة ورؤية قيادتها الرش��يدة 

تنتهج سياسة حسن الجوار مع الجانب اإليراين، مراعية يف ذلك التاريخ والجغرافيا يف العالقة 

بني البلدين، مع احتفاظها بحقها األصيل يف الس��عي وبش��تى الطرق وبشكل جاد وقوي يف 

إثارة قضية احتالل الجزر اإلماراتية الثالث يف كل املحافل العربية واإلقليمية والدولية حتى 

يرضخ الجانب اإليراين للذهاب إىل محكمة العدل الدولية.

الس��ؤال املهم الذي يطرح نفس��ه هو إذا كانت إيران واثقة من ملكيتها القانونية للجزر 

اإلماراتية الث��الث، وكانت صادقة فيام تّدعيه من امتالكها لوثائق تثبت حقها، فلامذا متتنع 

عن االس��تجابة لطل��ب اإلمارات واملجتمع ال��دويل بعرض هذا النزاع ع��ى محكمة العدل 

الدولي��ة؟ واإلجابة عى هذا التس��اؤل ه��و أن الجانب اإليراين متخوف وبش��كل كبر من 

التحكي��م الدويل لحل الن��زاع حول الجزر اإلماراتية الثالث "طن��ب الكرى وطنب الصغرى 

وأبوم��وىس" ليقينه بأن النتيجة لن تكون يف صالحه، ولذلك يس��عون إىل اس��تعراض القوة 

واالس��تفزاز وتكريس األمر الواقع واستخدام الترصيحات النارية مبختلف أشكالها متوهمني 

بذلك أنهم يثبتون مزاعمهم وادعاءاتهم بأحقيتهم يف امتالك الجزر، إال أن ذلك لن يغر شيئاً 

من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع عى تأكيد سيادة اإلمارات عى جزرها الثالث.

وأخ��راً نقول لكل االس��تفزازيني أن هذه الزيارة لن تغر من الواقع ش��يئاً، وليس لها أي 

قيمة فيام يتعلق بوضع الجزر كأراض إماراتية خليجية عربية، وسيأيت اليوم الذي يعود فيه 

الحق ألصحابه •
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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
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رئيس التحرير
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مدير التحرير
الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني
النقيب/ محمد جمعان بامطرف

مستشار التحرير
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مالزم/1 خليل محمد الكعبي

شـــاكا برامــود

فريق »الفرسان« 
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العيون

على خطى بن لندن...
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األخبار

حممد بن زايد يبحث التعاون مع وزيري إيرلندا ونيوزيلندا
تأكيد حرص البلدين على تطوير العالقات مع اإلمارات

اس��تقبل الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة، بقرص البحر ، بيرت روبنس��ون الوزي��ر األول إليرلندا 

الشاملية والوفد املرافق.

ورحب س��موه يف مس��تهل اللقاء بالوزير األول، يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

معرب��اً عن تطل��ع الدولة للدفع بالعالق��ات الثنائية بني البلدي��ن الصديقني إىل آفاق 

أرحب وأوسع.

وج��رى خالل اللقاء بحث س��بل التعاون املش��رتك يف كافة املج��االت، ومبا يحقق 

تطلع��ات البلدين والش��عبني الصديقني، كام تن��اول البحث عدداً م��ن القضايا ذات 

االهتامم املشرتك.

من جانبه أعرب بيرت روبنسون عن سعادته بزيارة دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ولقائه بس��مو ويل عهد أبوظبي، مؤكداً حرص بالده عىل تطوير التعاون املش��رتك بني 

البلدين الصديقني يف كافة املجاالت.

كام اس��تقبل الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائ��د األعىل للقوات املس��لحة بقرص البح��ر،  جوناثان كومل��ان وزير الدفاع 

النيوزيلندي والوفد املرافق.

وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني، وس��بل تعزيزها 

وتطويرها، خاصة يف املجال الدفاعي والعس��كري، كام تم مناقش��ة عدد من املواضيع 

ذات االهتامم املرشك.

حرض اللقاءين الفريق س��مو الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية، وس��مو الش��يخ عب��د الله بن زايد آل نهي��ان وزير الخارجية، 

ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي، ومعايل 

الش��يخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير األش��غال العامة، وعدد من الش��يوخ وكبار 

املسؤولني.

محمد بن زايد خالل استقباله وزير الدفاع النيوزيلندي محمد بن زايد خالل استقباله الوزير األول أليرلندا الشاملية

رئيس األركان يستقبل نائب قائد قوة الدفاع النيوزلندي
تصوير: سالــم العامري

اس��تقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة مبكتبه يف القيادة العامة للقوات 

املسلحة اللواء بحري جاك سنرب نائب قائد قوة الدفاع 

النيوزلندي. 

وبحث الجانبان خ��الل اللقاء الذي حرضه عدد من 

كبار ضباط القوات املس��لحة والوف��د املرافق للضيف 

عدداً من املوضوعات ذات االهتامم املش��رتك، والسبل 

الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون وتنميتها إىل مس��تويات 

رئيس االٔركان يستقبل نائب قائد قوة الدفاع النيوزلنديأفضل، وخاصة يف ما يتعلق منها باملجال العسكري.
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ش��هد س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة انطالق ال��دورة الثالثة 

ملعرض ومؤمتر الدوحة الدويل للدفاع البحري "دميدكس 

2012 " وال��ذي أقيم يف العاصمة القطرية تحت رعاية 

س��مو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ويل عهد دولة قطر 

نائ��ب القائد العام للقوات املس��لحة القطرية بحضور 

عدد من كبار القادة واملسئولني.

وقام س��عادته بجولة تفقد خالله��ا أجنحة املعرض 

املختلفة والتي تعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات 

الحديثة يف مجال الدفاع البحري.

رئيس األركان يشهد معرض ومؤمتر »دميدكس 2012«

تصوير: سالــم العامري

رئيس االٔركان يشهد انطالق )دميدكس( بالدوحة

رئيس األركان يستقبل نظريه الربيطاين

استقبل  سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة، يف مكتبه بالقيادة العامة 

للقوات املس��لحة، الجرنال س��ر ديفيد ريتشارد رئيس 

أركان الدفاع الربيطاين والوفد املرافق له. 

ج��رى خالل اللقاء الذي حرضه عدد من كبار ضباط 

القوات املس��لحة، بح��ث أوجه التعاون ب��ني الجانبني 

والس��بل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إىل مناقشة 

عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

رئيس االٔركان يستقبل نظريه الربيطاين

ويلتقي نظريه العراقي

تصوير: سالــم العامري

اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املس��لحة يف مكتبه يف القيادة العامة للقوات املسلحة، الفريق 

أول بابك��ر بدر خان الزيب��اري رئيس أركان الجي��ش العراقي والوفد 

املرافق له.

وج��رى خالل اللق��اء الذي حرضه ع��دد من كبار ضب��اط القوات 

املس��لحة، بحث أوجه التعاون العسكري بني الجانبني والسبل الكفيلة 

بدعمه��ا وتعزيزه��ا إضافة إىل مناقش��ة عدد م��ن املوضوعات ذات 

رئيس االٔركان يلتقي نظريه العراقياإلهتامم املشرتك.
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األخبار

تصوير: سالــم العامري

رئيس األركان يبحث التعاون العسكري مع مسئولني عسكريني

اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئي��س أركان القوات 

املسلحة، مبكتبه يف القي�ادة العام�ة للقوات املسلحة، الفريق أول جيمس ماتيس 

قائد القيادة املركزية األمريكية. 

وبح��ث الجانبان خ��الل اللقاء، الذي ح��رضه عدد من كبار ضب��اط القوات 

املس��لحة والوفد املرافق للضيف، عدداً من املوضوعات ذات االهتامم املش��رتك، 

والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون وتنميتها إىل مستويات أفضل، خاصة فيام 

يتعلق منها مبجال التنس��يق والتدريب والتأهيل العس��كري والتعاون الدفاعي، 

وتبادل الخربات، كام تم بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك. 

كام استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات 

املسلحة، مبكتبه يف القيادة العامة للقوات املسلحة، اللواء يوسف املنقوش رئيس 

األركان الليب��ي، والوفد املرافق له. وجرى خ��الل اللقاء، تبادل األحاديث الودية، 

ومناقشة عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.  رئيس االٔركان خالل استقباله قائد القيادة املركزية االٔمريكية

قائد القوات اجلوية يشهد تخريج دورتني تخصصيتني
بحث مع مسؤول أمريكي أوجه التعاون املشرتك

اس��تقبل س��عادة اللواء الركن طيار محمد بن س��ويدان س��عيد القمزي قائد القوات 

الجوي��ة والدف��اع الجوي يف نادي ضباط القوات املس��لحة، الفريق ديفيد جولد فاين 

قائ��د القي��ادة املركزية للق��وات الجوية األمريكي��ة. جرى خالل اللق��اء، بحث أوجه 

التعاون بني الجانبني والس��بل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إىل مناقشة عدد من 

املوضوعات ذات االهتامم املشرتك. 

من ناحية أخرى، ش��هد سعادة اللواء الركن طيار محمد بن سويدان سعيد القمزي 

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، الحفل الذي أقامته قيادة القوات الجوية والدفاع 

الجوي مبناس��بة تخريج دورت��ني تخصصيتني، وذلك يف نادي ضباط القوات املس��لحة 

بحضور عدد من كبار الضباط. 

بدأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ثم ألقى قائد القوات 

الجوية والدفاع الجوي راعي الحفل كلمة بهذه املناسبة رحب خاللها بالحضور، مؤكداً 

أن قي��ادة القوات الجوية والدفاع الجوي تقدم منوذج��اً عرصياً يف التأهيل التخصيص 

والقيادي يسهم بفاعلية يف تأهيل قادة املستقبل ويزودهم باملهارات والعلوم الالزمة 

التي متكنهم من استثامر قدرات وإمكانات قواتنا الجوية التي أصبحت بفضل قيادتنا 

الحكيمة أحد أكرث القوات الجوية تقدماً وتجهيزاً عىل املستوى اإلقليمي والدويل. 

وأشاد  سعادة اللواء الركن طيار محمد بن سويدان سعيد القمزي، بجهود املرشفني 

ع��ىل أعامل الدورات الذي��ن قدموا محارضات نظرية وتطبيقات عملية أس��همت يف 

تطوي��ر مهارات وتنمية قدرات الخريجني، وهنأ يف ختام كلمته الخريجني ودعاهم إىل 

طلب العلم والتفاين واإلخالص يف العمل، متمنيا لهم التوفيق والسداد يف حياتهم. 

ويف خت��ام االحتفال ق��ام راعي الحف��ل بتوزي��ع الجوائز عىل املتفوقني وتس��ليم 

الشهادات للخريجني.

تصوير: عبدالرحمن بن عباد 

قائد القوات الجوية يسلم الشهادات للخريجني قائد القوات الجوية يستقبل قائد القيادة املركزية للقوات الجوية االٔمريكية
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رئيس هيئة اإلمداد يلتقي نائب وزير الدفاع الفنلندي

التقى س��عادة  اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي رئيس هيئة اإلمداد بالقوات 

املسلحة يف مكتبه بالقيادة العامة للقوات املسلحة، الفريق أرتورايت نائب وزير الدفاع 

الفنلندي، والوفد املرافق له .

وجرى خالل اللقاء الذي حرضه عدد من كبار ضباط القوات املسلحة، بحث أوجه 

التعاون بني الجانبني، والس��بل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إىل مناقشة عدد من 

املوضوعات ذات اإلهتامم املشرتك. 

 كام اس��تقبل س��عادة اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميث��ي رئيس هيئة اإلمداد 

بالقوات املس��لحة يف مكتب��ه يف القيادة العامة للقوات املس��لحة الفريق الركن جان 

تريس تان املدير املركزي لصيانة املعدات الربية الفرنيس.

جرى خالل اللقاء بحث أوجه التعاون بني الجانبني ومناقشة عدد من املوضوعات 

ذات االهتامم املشرتك.

تصوير: سالــم العامري

رئيس هيئة االٕمداد يلتقي نائب وزير الدفاع الفنلندي

الشرطة النسائية تكرم األمهات 
العسكريات املتميزات

تغطية : نازيل ناصر البلوشي

 برعاية كرمية من الفريق س��مو الش��يخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

ال��وزراء، وزي��ر الداخلية، كرمت جمعية الرشطة النس��ائية اإلماراتي��ة مجموعة من 

األمهات العسكريات املتميزات من دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربي��ة، يف احتفالي��ة أقامتها يف ن��ادي ضباط الرشطة بأبوظبي، تحت ش��عار: "األم 

العسكرية عطاء بال حدود".

وأش��ادت األم املتميزة املق��دم طبيب جميلة جمعان عم��ر بامطرف، من القوات 

املسلحة، باملبادرة؛ مؤكدة أنها متنح األم الشعور بالتقدير من جهة لها وزنها كجمعية 

الرشطة النسائية اإلماراتية. وأضافت املقدم طبيب جميلة بامطرف: بصفتنا منتسبات 

للقوات املس��لحة نثمن هذه املبادرة العظيمة، ونؤك��د العمل عىل دعمها من خالل 

التعريف بالجمعية وأهدافها وسط املنتسبات األخريات لتعم الفائدة جميع األمهات 

املتميزات. وعن دورها كأم، أوضحت أن مسؤولية األم ودورها يف املجتمع هام األهم، 

واألكرب، سيام وأن األمومة هي مسؤولية عظيمة وعطاء بال حدود.

ودعت األمهات إىل االهتامم برتبية النشء، وتعويدهم عىل األخالق الحميدة، حتى 

يش��بوا أعضاء صالحني لوطنهم ومجتمعهم، قادرين عىل دفع مس��رة تنمية ونهضة 

بلدهم. 

جمعية الرشطة النسائية تكرم  املقدم طبيب جميلة بامطرف

رئيس هيئة اإلدارة يستقبل 
وفدًا من  احتاد ألعاب القوى

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية خالل استقباله وفد ألعاب القوى

 اس��تقبل سعادة اللواء مطر س��امل عيل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية 

وفد اتحاد ألعاب القوى برئاس��ة املستش��ار أحمد الكاميل عضو مجلس إدارة اإلتحاد 

الدويل أللعاب القوى رئيس االتحاد والوفد املرافق له.

وقال س��عادة رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية: إننا س��عداء بثقافة الجيل الجديد 

م��ن الرياضيني ونحن يف القوات املس��لحة نعترب اتحاد ألع��اب القوى جزًء مرشفاً من 

منظوم��ة الرياضة يف اإلمارات والتعاون معه ومع كاف��ة االتحادات مطلوب للحفاظ 

عىل هذه اإلنجازات والسعي لتحقيق املزيد منها.

من جانبه أعرب املستش��ار أحمد الكاميل عن سعادته بإستقبال اللواء الظاهري لوفد 

االتحاد ووجه الشكر إىل اللواء الظاهري مؤكداً أن القوات املسلحة هي الداعم األكرب 

ملنتخباتنا الوطنية واملمول البرشي الحقيقي لها ولذلك فهي أحد أبرز صناع اإلنجازات 

التي تحققت.

وتناول الحديث أهمية تواجد كوادرنا الوطنية يف عضوية االتحادات القارية والدولية 

ومراكز صنع القرار الريايض يف العامل خاصة االتحاد الدويل أللعاب القوى مبا ميثله من 

ثق��ل كونه ثاين أقوى االتحادات الدولية بعد كرة القدم حيث يضم 214 عضواً وميثله 

يف عضوية مجلس اإلدارة 19 عضواً مبا فيهم الرئيس والنواب. 

وأختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بهذه املناسبة.



نحن والمجتمع
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قامت هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث 

باستحضار رحلة من أهم الرحالت يف تاريخها 

املايض والحديث، الرحلة التي قادها الرحالة 

الذي عرف يف املنطقة باسمه العريب مبارك 

بن لندن ، واالنجليزي) ويلفرد ثيسجر(، 

حيث اكتشف  خالها الصحراء وما عاشه 

البدوي فيها من حياة الشجاعة والكرم، 

والشهامة واإلقدام، وصفاء الذهن والنزاهة.

عىل نهجها القديم انطلقت رحلة  

"عىل خطى بن لندن" سرياً عىل األقدام 

وباستخدام الجامل، حيث ضمت هذه 

املرة كالّ من الرحالة الربيطاين أدريان هايز، 

واإلماراتيان سعيد راشد املسافري وغافان 

محمد الجابري، وذلك يف محاولة منها لربط 

املايض بالحارض وإعادة ذكرى رحلة مبارك بن 

لندن.

حوار: جميلة الكعبي

باستخدام اجلمال ومشيَا على األقدام » على خطى بن لندن «..

رحلة جديدة يف استكشاف املاضي                                                                                                                         

رحلـة إلعادة املاضـي..يف زمـــــــــــــــــــــــــــــن احلـداثــــة والتـطـــور
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رحلـة إلعادة املاضـي..يف زمـــــــــــــــــــــــــــــن احلـداثــــة والتـطـــور



ويف حوارن��ا التايل نلتقي مع أحد ش��خوص الرحلة وهو 

سعيد راش��د املس��افري، الذي يأخذنا معه يف تفاصيل 

رحلته التي خاضها وعاشها لحظة بلحظة: 

بداي��ة ما الذي دعاكم للفكرة بل من أين أتت هذه 

الفكرة؟

يف الحقيقة إن هذه الفكرة هي فكرة الرحالة الربيطاين 

الكاتب "أدريان هايز" الذي كان يعمل منتدباً عسكرياً 

يف جيش سلطنة عامن ملدة 5 أعوام، وهو شخص يحب 

االستكشاف، وهذا األمر ليس بالغريب عليه، فهو رحالة 

عاملي تس��لق قم��ة أفرس��ت مرتني، وقط��ع يف رحالته 

مناط��ق القطب الش��اميل والقط��ب الجن��ويب الثلجية 

وليكتشف عامل الصحراء الجميل، أراد أن يغري من أمجاد 

رحالته الثلجية ليعرب الصحراء الرملية، حيث كان مطلعاً 

عىل رحل��ة الرحالة القديم )ويلفريد ثيس��يجر( والذي 

يعرف عندنا ب� "مبارك بن لندن"، وحس��ب ما رَصح به 

بعد جلوس��نا  وحديثنا معه ، بأنه كان يفكر يف موضوع 

هذه الرحلة منذ أعوام عدة، ولكنه بدأ مرحلة التحضري 

والتجهي��ز الفعيل والتخطيط لهذه الرحلة تقريباً منذ 3 

أع��وام، حيث قام بعرض فكرته عىل عّدة جهات، ولكنه 

مل يعط��ى األهمي��ة الكافية ملوضوع رحلت��ه، ومام هو 

بديه��ي بأن أية رحلة تحت��اج إىل موافقة وهيئة داعمة 

وراعية ألحداثه��ا، واألمر ليس باله��ني، فالرحلة تحتاج 

إىل تس��هيالت حتى تؤمن لها مسريها وقطع رحلتها عرب 

ح��دود الدول، وهذه الرحلة خط��ط لها أن متر صحراء 

الربع الخايل والخالية من الس��كان بتات��اً ، فقام بعرض 

رحلت��ه يف دولة االم��ارات عىل هيئة أبوظب��ي للثقافة 

وال��رتاث تحدي��داً ، فالق��ت الفكرة القب��ول والرتحيب 

م��ن الهيئ��ة،  فبالدنا ولله الحمد – بل��د محب للرتاث، 

وكان م��ن أهداف ه��ذه الرحلة ربط امل��ايض بالحارض 

واملستقبل، وتبنت بالتايل هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث 

هذه الفكرة، وبدأت التحضري لها.

ما تستلزمه الرحلة الجديدة
كان الرحال��ة "أدري��ان" يضع أهدافاً وعن��ارص لرحلته، 

فعنارصه تضمنت األفراد الذين سيقومون بهذه الرحلة 

معه، وخط الس��ري الذي ستتبعه،  كام أنه أراد يف هؤالء 

األفراد الذين سيش��اركونه رحلته ب��أن يكونوا عىل قدر 

املس��ؤولية ومشاق الرحلة، أكفاء، لديهم قدرة التحمل، 

والخربة الالزمة التي من خاللها يس��تطيعون مساعدته 

يف رحلته.

ومبارشة تم التنس��يق معي أنا وأخي غافان الجابري 

لهذه الرحل��ة، فبدأت املقابالت الفردي��ة، ومن بعدها 

االجتامع��ات التي ناقش��ت بداية الرحل��ة وتفاصيلها، 

وبعد مرحلة االختيار واملناقشات، أتت مرحلة التحضري، 

فقمنا بوضع االحتياجات الالزمة لنا من أدوات وعنارص، 

وتنس��يق مع حرس الحدود واملراك��ز الحدودية وهيئة 

أبوظب��ي للثقافة وال��رتاث، وهيئة أبوظبي للس��ياحة، 

وسياحة سلطنة عامن، واس��تمرت التحضريات ملا يقارب 

الشهر، واستدعتنا الحاجة إىل سيارات للدعم ، حيث كنا 

بحاج��ة إىل س��يارتني إحداهام لرشكة التصوي��ر، والثانية 

للم��واد اإلداري��ة واللوجس��تية لوض��ع امل��ؤون الالزمة 

للراحالت املس��تخدمة م��ن "البوش"،  فقام��ت القوات 

املس��لحة بتوفري 4 سيارات ، اثنتان للرحلة، أما األخريات 

فلالحتياط، كام قمنا بتدريب الرحالة أدريان عىل كيفية 

الركوب عىل الجامل" البوش ".

عامل الزمن وااللتزام التام بالتوقيت
إن الضغط الكبري ال��ذي واجهنا هو عامل الزمن، حيث 

كانت الرحلة  تسريعىل توقيتات معينة ، مام حتم علينا 

االلت��زام التام بالوقت، فقمن��ا بإدخال بعض التعديالت 

للس��يارات لتناس��ب أجواء الرحلة، يف ح��ني أن الجامل 

)البوش( ال��� 7 التي تم توفريها لن��ا كانت من معاطن 

اإلبل التابعة لس��مو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهيان 

ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية، والذي تكفل مشكوراً 

بتوفريها لنا، كام قمنا باستكش��اف واستطالع الطرق يف 

سلطنة عامن، حيث التقينا بأناس من سلطنة عامن كان 

لهم من الخربة يف معرفة الطرق واملناطق الشئ الكثري.

اإلعالن وبداية املسري
ب��دأ اإلعالن عن الرحلة وانطالقه��ا من قلعة الجاهيل يف 

مدين��ة العني، حيث ح��ر ممثلون ع��ن هيئة أبوظبي 

للثقافة والرتاث، ومؤسس��ات إعالمي��ة عديدة، وبعدها 

توجهنا نحو سلطنة عامن لنبدأ من هناك انطالق الرحلة.

ويف تاريخ 30/10/ 2011 انطلقت رحلتنا من سلطنة 

عامن، حيث كان يف انتظارنا وزيرة السياحة العامنية يف 

صالل��ة وعني جرزيز والتي اعلن��ت عن انطالق الرحلة،  

وب��دأت رحلتن��ا، فلم نقطع  يف الي��وم األول الكثري من 

املس��افة، فقد قطعنا فقط ما يقارب ال� 10 كم، بحدود 

الس��اعة والنص��ف وذلك لعدم س��هولة عب��ور وتجاوز 

القافلة للش��وارع والطرق، ويف الي��وم الثاين انطلقنا من 

جه��ة البحر، وفجأة إذ تهب علين��ا رياح قوية مام أدى 

إىل خوف الجامل )البوش( وهروبهن، وبالتايل س��قوط 

الرحالة "أدريان" من عىل ظهر الراحلة وأصيب بجروح 

بليغة تطلبت عمل 16 قطبة يف رأسه املصاب، مام أدى 

إىل توقف الرحلة ملدة 3 أيام للظروف الصحية للرحالة 

اإلنجلي��زي، كام أدى أيضاً إعصار عامن وس��وء األحوال 

الجوية لتأجيل الرحلة ، ومن الجميل أن األرصاد الجوية 

العامنية كانت عىل تواصل دائم معنا، متدنا باملعلومات 

الالزم��ة أوالً ب��أول ، وذلك عن طري��ق االتصال الدائم، 

وهم من حذرنا من االعصار وبرورة وقف سري الرحلة، 

حي��ث كان أملنا أن نصل يف ي��وم االتحاد، ولكن األقدار 

ش��اءت أن تتأخر الرحلة عن موعدها املحدد وذلك ملا 

حصل لنا من ظروف خارجة  عن إطار سيطرتنا.

ويف الي��وم الثاين ، توكلنا عىل الله وواصلنا رحلتنا مام 

اضطرنا إىل استخدام السيارات يف حمل الجامل "البوش" 

وعدم اس��تخدامها، وذلك لس��وء األحوال إىل جانب أننا 

س��وف نقطع وادياً ال ميكن للجامل أن تقطعه يف هذه 
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بداية اإلنطالق من صاللة وبحضور وزيرة السياحة العامنية



 الضغط الكبري الذي 
واجهنا هو عامل 
الزمن، حيث كانت 
الرحلة  تسريعلى 
توقيتات معينة  
مما حتم علينا 

االلتزام التام بالوقت

لقد كان كل  منا 
يقوم بواجبه، من 
حتضري ومساعدة 

وجتهيز دون أن 
يكون هناك اعتماد 
على شخص دومنا 

آخر

متثل هذه الرحلة 
تراثًا من تراث دولتنا 

فقد كان الشيخ 
زايد حريصًا على 

الرتاث أميا حرص 
وحمافظًا عليه

الرحلة خالل قطعها الجبال واألودية العامنية
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الظ��روف الصعبة ، فواصلنا مس��رينا حت��ى بلغنا وادي 

جرزي��ز والذي يعترب من أصع��ب املراحل عىل اإلطالق 

الت��ي مررن��ا فيها خ��الل رحلتن��ا، مام اضطرن��ا لطلب 

املساعدة من أهايل املنطقة ملعرفة طبيعة املكان، فهذا 

الوادي يبلغ طوله 30 كيلوم��رتاً، وهو عبارة عن غابات 

كثيفة ش��ديدة الظلمة وموحشة، كام أن أهايل املنطقة 

أنفس��هم ال يس��تطيعون تجاوزه، فهو بالنسبة لهم واٍد 

مهج��ور، وذلك ملا يحوي��ه من أخطار، ولك��رة الفهود 

والنم��ور والثعابني العمالقة )العّص��ارة( فيه، ونحن يف 

رحلتنا هذه ال منلك أي نوع من األسلحة لحامية أنفسنا 

والدف��اع عنها ض��د أي خطر قد يصادفن��ا ، ومن أجل 

املغام��رة التي أتينا من أجلها، دخلن��ا إىل عمق الوادي 

نحن الثالثة ومصورون من الرشكة املرافقة، ومل تستطع 

كامريات التلفزيون العامين الدخول معنا للتصوير، وبعد 

أن قطعنا مس��افة 10 كم من ال��وادي، ضاق بنا الدرب 

إىل أقىص حدوده فتملكن��ا اليأس يف كيفية الخروج من 

دهاليزه إىل أن هدانا الله إىل املخرج الصحيح بتس��لقنا 

الجبل، وعن��د خروجنا من الوادي إلتقانا أحد س��اكني 

املنطقة وهو رجل طاعن بالسن فسألنا من أين قدمنا؟ 

فأجبناه أننا خرجنا لتونا من الوادي، فاس��تغرب الرجل 

ومل يص��دق؛ واتهمنا بالجنون كونن��ا جازفنا بعبور هذا 

ال��وادي وبدون أية احرتازات، وس��ألنا عن س��بب هذا 

العن��اء؟ فأجبن��اه أننا يف رحلة عىل "خط��ى بن لندن"، 

فأب��دى دهش��ته من أن هن��اك من ال ي��زال يذكر هذا 

الش��خص الذي إلتقاه منذ أم��د، وكان مبيتنا تلك الليلة 

يف ضيافته. 

ويف صب��اح الي��وم التايل والذي ص��ادف عيد الفطر- 

حيث كنا يف شهر رمضان - واصلنا رحلتنا، ولكننا وجدنا 

أن الجبل ميلء بالوحل، مام صّعب علينا املسري، فتطلب 

األم��ر منا أن ننتظ��ر إىل أن يوافونا  بالراحالت )البوش( 

بالقرب من منزل ذاك الرجل الذي اس��تضافنا ودلنا عىل 

الطرق التي س��لكها س��ابقاً " مبارك بن لندن"، فأكملنا 

مس��رينا حتى وصلنا إىل وادي )ع��ني( والذي قطعنا من 

خالل��ه ما يقارب 25 كم، وهو املكان الوحيد الذي متكنا 

في��ه من الحص��ول عىل املاء العذب بعد قطع مس��افة 

120 ك��م، حيث قام الرحالة "أدري��ان" بالنزول بالحبال 

باتجاه الفتح��ة الصغرية يف األرض للحص��ول عىل املاء، 

حي��ث كانت تل��ك املنطقة آخر نقطة ل��رشب الجامل 

قبل بداية عبور صحراء الربع الخايل، وبعدها وصلنا إىل 

وادي آخر يعرف ب�وادي )غدون( والذي تبلغ مس��احته 

260 كم، وهو يعترب من أكرب وأطول الوديان يف محافظة 

ظف��ار، حيث تصب فيه العديد م��ن األودية، كام تكر 

في��ه الطبيعة الغناء و يتواجد به العديد من الحيوانات 

الربية كالظب��اء واألرانب والغ��زالن، وللحق يقال فلقد 

نس��ينا عناء الرحلة يف هذه املنطقة ملا رأيناه من جامل 

الطبيعة وبهجة املناظر الخالبة.

وقد اس��تمرت رحلتنا خالله ما يق��ارب15 يوماً، وكنا 

خ��الل الرحلة نلتقي بأهايل تل��ك املناطق ، حيث كانوا 

يقومون بواجب الضيافة نحونا كلام التقينا أحدهم من 

غداء أو عشاء.

تعاون وتآزر عىل مدى الرحلة
لق��د كان كل  منا يقوم بواجبه، من تحضري ومس��اعدة 

وتجهيز دون أن يكون هناك اعتامد عىل ش��خص دومنا 

آخر، وبعدها أكملنا مسرينا إىل أن وصلنا منطقة )وبار( 

وه��ي منطقة أثرية يف عامن تكر فيه��ا قبائل آل كثري، 

وقب��ل نزولن��ا لهذه املنطق��ة توقفن��ا يف منطقة تدعى 

)مش��ديد( حيث يوجد بها ع��ني مائية، وتعترب من أوىل 

العيون يف محافظة ظفار حسب ماقيل لنا.

وبعد أن تعدينا منطقة )ش��ر( ، رافقتنا اثنتان من 

"الهجانة الس��لطانية" والتي هي عبارة عن جامل تابعة 

للقوات املس��لحة العامنية، حيث كن أربع يتناوبن عىل 

مرافقتنا أثناء مسرينا ، حتى وصلنا مشارف منفذ " رملة 

خيلة" يف صحراء الربع الخايل.

عرب الصحراء يف الربع الخايل
بداي��ًة وقبل أن تطأ أقدامن��ا أرض الربع الخايل ، حذرنا 

األه��ل واألصدقاء وجمي��ع من مررنا به��م من منطقة 

تدع��ى رم��ال ) أم الس��ميم( وهي منطق��ة تكر فيها 

الس��بخات امللحية ، إىل جانب الكثبان الرملية املتحركة، 

ولكننا مل نصادف أيّاً منها ولله الحمد.

ويف تاري��خ 26/11/2011 وم��ن منطق��ة أم الزمول 

التناوب أثناء املسري بني راكب وراجل
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تحدي��داً كنا قد دخلن��ا حدود دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة، وكانت إحدى الراحالت )البوش( يف حالة إعياء 

ش��ديد مام اضطرنا إىل تركها ح��رًة يف الصحراء، وأخذنا 

اسرتاحة ذاك  اليوم يف معسكر " أم الزمول".

وعند مش��ارف ليوا صادفتنا الرمال والكثبان الهائلة 

املرتفع��ة، إىل جانب الربد القارس والرياح القوية، حيث 

كن��ا يف عزلة تامة، ولكننا ولل��ه الحمد تغلبنا عىل هذه 

الصع��اب بالصرب والتحمل، فواصلنا مس��رينا حتى بلغنا 

منطقة تسمى" النش��اس" ويف منتصف رملة ليوا حيت 

انقط��ع بنا ال��درب أخذ التعب من��ا كل مأخذ، وإذا بنا 

ونح��ن يف منتصف طريقن��ا، نلمح ناق��ة وقد وضعت 

مولوه��ا الحدي��ث ، فتقفين��ا أثرها حت��ى أوصلتنا إىل 

إح��دى "العزب"، والتي قضينا ليلتن��ا عند صاحبها، ويف 

اليوم التايل الذي صادف األول من ديس��مرب، طلب منا 

الرجل وهو الس��يد " راش��د بالنص املنصوري" مشاركة 

قبيلة املناصري حفلها املقام مبناس��بة يوم االتحاد، وذلك 

يف الثاين من ديس��مرب، وكام هو مق��رر لرحلتنا أن تصل 

إىل محارض ليوا، وشاركناهم احتفالهم حيث قمنا بتزيني 

الجامل) البوش( باألعالم.

وبع��د االحتف��ال، واصلن��ا مس��رينا حتى مش��ارف 

الحق��ول البرتولي��ة لحقل"عصب" وغريه م��ن الحقول، 

وم��ن ثم أكملنا دربنا عىل خط الش��احنات العام حتى 

وصولنا ملدينة العني وذلك حس��ب املوعد املحدد وهو 

9/12/2011 ، وكان مبيتنا تلك الليلة، تحت سفح "جبل 

حفيت" يف ليلٍة ميكنني تس��ميتها بالليلة "املميزة" فهي 

م��ن أجمل ليايل الرحلة، كام ميكنني أن أس��ميها بالليلة 

"الختامي��ة أو الوداعية"، وذلك لش��عوري بقرب انتهاء 

الرحل��ة، وعن��د الفجر كنا ق��د دخلنا منطق��ة " مبزرة 

الخراء"  وواصلنا املس��ري حت��ى وصلنا إىل مركز مدينة 

الع��ني، ومل نواجه - ولله الحمد - أي��ة صعوبات خالل 

قطعن��ا لطرقات املدين��ة، وذلك ملا القين��اه من عملية 

تنظيمي��ة يف ش��وارع املدين��ة ، مام س��ّهل عبورنا نحن 

والجامل" البوش" ،وقد كان كل من يش��اهدنا يستغرب 

وجودنا مع جاملنا " البوش" يف وسط املدينة ، إىل جانب 

من كان يس��توقفنا ألخذ الصور التذكارية معنا، وكانت 

وجهتنا "قلعة الجاهيل" حيث أقيم لنا حفل استقبال يف 

القلعة بحضور كٌل من ) سامل بن كبينة وسامل بن غبيشة 

الراش��دي( وهؤالء الذين رافقوا ويلفرد ثيسجر ) مبارك 

بن لندن( يف رحلته التي قام بها قبل عقود، فكان مبيت 

ليلتنا يف تلك القلعة .

املسري نحو عاصمة االتحاد
يف الي��وم التايل واصلنا مس��رينا حتى وصولن��ا إىل عاصمتنا 

الغالية " أبوظب��ي" ، فكان لنا ليلة مميزة أخرى حيث بتنا 

ليلتنا تحت "جرس املقطع"، ويف صبيحة اليوم التايل والذي 

صادف 13/2/2011 وهو اليوم املحدد النتهاء الرحلة، كان 

يف اس��تقبال رحلتن��ا قائد وضباط حرس الرئاس��ة ، كام تم 

تنظيم الش��وارع لنتمكن من عبور ج��رس املقطع ، وأقيم 

لنا حفل اس��تقبال آخر حره العديد م��ن ضباط القوات 

املسلحة.

وبعده��ا واصلن��ا مس��رينا إىل منطق��ة " الكورنيش" يف 

أبوظبي حيث اختتام الرحلة وانتهائها بفضل الله.

برسدك لنا تفاصيل الرحلة ماذا حملت من جديد يف 

ظروف ومتغريات العرص الحديث؟

متث��ل ه��ذه الرحلة تراثاً م��ن تراث دولتن��ا ، فقد كان 

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

نهيان- طيّ��ب الله ثراه – حريصاً عىل الرتاث أميا حرص 

ومحافظاً عليه، وبعد رحيله رحمه الله ، ال يزال حكامنا 

- حفظه��م الله-  يحافظون عىل ه��ذا املوروث، وأنا يف 

اعتق��ادي أن هذه الرحلة متث��ل حلقة وصل بني املايض 

والح��ارض واملس��تقبل، فام القين��اه يف رحلتنا من تعب 

ونص��ب مل يكن إال ليثبت لنا كيف عاش األولون وكيف 

عانوا يف حياتهم والتي مل تكن بالس��هولة أبداً، فالرحلة 

مل تكن رحلة عادية للتس��لية واملتعة، فباس��تطاعة املرء 

منا أن يس��تقل وس��يلًة ما ويس��افر دومنا عن��اء، ولكن 

كان الهدف كام أس��لفت هو استشعار معاناة السابقني 

وقيم��ة النعمة التي بني أيدينا اليوم، إىل جانب أن نعي 

جميعنا صغاراً وكباراً، بأن تربة هذه األرض غالية، وأنها 

مل تكن عبثاً أو بتلك الس��هولة التي قد يتخيلها البعض، 

فقد عاىن األولون م��ن أجل هذه األرض، وقد عاين زايد 

والق��ي الكثري من أج��ل أن يجمع أبناء ه��ذه الدولة ، 

أثناء تسامرهم ليالً وقت الراحة واملبيت
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وبالت��ايل البد ألبنائنا من أن يعلموا حقيقة املعاناة التي 

عاشها أجدادهم.

ما هي الرس��الة التي حملتموها من خالل رحلتكم 

هذه؟

إن الرسالة التي حملناها هي أن أبناء زايد قادرون عىل 

تحمل الصعاب، وقادرون أيضاً عىل أداء كل مهمة دون 

عناء وتحت أي ظرف.

خالل رحلتكم ما الصعوبات التي واجهتموها وكيف 

تغلبتم عليها؟

لقد واجهنا عّدة صعوبات خالل الرحلة ومنها:

•الس��يطرة ع��ىل الج��امل وتوجيهها: حي��ث كانت 

الج��امل التي رافقتن��ا ذات طبيعة صحراوية وليس��ت 

بالجبلي��ة ، فهناك نوعان من الج��امل؛ منها ما ينقاد يف 

الصح��راء، ومنها ما تالمئ��ه البيئة الجبلي��ة، ولكن ولله 

الحمد مل تخذلنا جاملنا" البوش" يف مسرينا .

•الج��و وتقلبات��ه، حي��ث واجهن��ا يف بداي��ة رحلتنا 

اإلعص��ار الذي أيت عىل س��لطنة عامن، وم��ن ثم أجواء 

الرياح واملطر، إىل الربد القارس يف الصحراء.

•إضاع�����ة االتجاه�����ات، فف��ي بع��ض األحي��ان 

وبس��بب طبيع�����ة األرض نفق���د بع��ض االتجاهات 

ال���دالة عىل الطري����ق.

•قلة الكأل واملرعى الذي تقتات عليه الجامل، والذي 

أعتربه م��ن أهم الصعوبات الت��ي واجهتنا حيث كانت 

بعض املناطق قاحلة متاماً من املرعى.

أم��ا تغلبنا عىل عناء ه��ذه الرحلة، ف��كان لكل منا 

أس��لوبه يف أن يقيض عىل التعب ال��ذي يواجهه، فكان 

مام يس��لينا القصيد والتغريد، وغن��اء الرحالة "ادريان" 

يف بعض األحي��ان، والقصص التي يرسده��ا كٌل منا من 

تاري��خ حياته، ويف بعض األحيان وأثناء اس��رتاحتنا ، كنا 

نتس��ابق مع الجامل" البوش" يف وس��يلة لطرد امللل أو 

التعب الذي يصيبنا.

ما الجهات الراعية والداعمة للمسرية؟

الجه��ة التي دعم��ت هذه الرحلة، ه��ي هيئة أبوظبي 

للثقافة وال��رتاث، والرشكة التي تكفل��ت بإنتاج الفيلم 

الوثائقي وهي رشك��ة  twofour54، إىل جانب معاطن 

اإلبل لسيدي س��مو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهيان 

ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية التي وفرت لنا الجامل" 

البوش"، والقوات املسلحة.

ما الدور ال��ذي قامت به القوات املس��لحة إلنجاح 

هذه الرحلة؟

متثل دور القوات املسلحة يف: 

أوالً: وف�����رت لن��ا الس��ي��ارات الداعم��ة لنق����ل 

احتياجاتن���ا أثن���اء الرحل����ة.

ثاني��اً: أّمن��ت دخولن��ا وعب���ورنا ح��دود الدول���ة، 

حي��ث ك����ان يف انتظ���ارن��ا حرس الح��دود والذين مل 

يدخ��روا جهداً يف معاونتنا ودعمنا .

رابعاً: كانوا أول املس��تقبلني لنا عند وصولنا العاصمة 

أبوظبي.

التع��اون ال��ذي وجدمتوه من س��لطنة عامن حيث  

بدأت الرحلة من السلطنة بالتحديد؟

يف الحقيق��ة لقد كانت الجهات املس��ؤولة يف س��لطنة 

عامن الش��قيقة عىل درجة عالية من التعاون واالهتامم 

بن��ا أثناء تواجدنا يف حدودها، س��واء م��ن حكومتها أو 

ش��عبها، وخصوصاً رجال القوات املس��لحة السلطانية، 

كام أن اإلعالم العامين كان يغطي الرحلة وس��ريها أثناء 

تواجدنا ضمن أراضيه.

ختام��اً كلم��ة ت��ودون توجيهها ؟ أو رس��الة قصرية 

تبعثونها من خالل منرب مجلة درع الوطن؟

أود بداية ش��كركم عىل هذه االس��تضافة،  ورسالتي 

التي أبعثها من خاللكم ، هي أن هذه الرحلة هي رحلة 

لألجي��ال ولتعريفهم مبا كان من م��ايض، لحياة أجدادنا 

الذين عاش��وا حياة  الكد والك��دح ، والبد لنا من أن ال 

ننىس ما قاموا به من جهد وعمل، لقاء ما نعيش��ه اليوم 

من حياة الرغد والنعيم •

الرحالة أدريان يف سطور 

أدري��ان هاي��ز ه��و رحالة ومستكش��ف 
بريط��اين، متح��دث ومح��ارض لل��ركات 
ومدرب وسفري بيئي، كام أنه جندي سابق 
يف الق��وات الخاصة يف الجي��ش الربيطاين، 
وه��و يجي��د العربية بطالق��ة، وهو ليس 
غريب��اً عىل البيئ��ة الصحراوية حيث خدم 
يف العس��كرية يف والية صاللة ، وقد دخل 
أدريان موس��وعة جين��س العاملية لألرقام 
القياسية مرتني، األوىل لوصوله إىل أقطاب 
األرض الثالثة )القطب الش��اميل والقطب 
الجنويب وقمة جبل أيفرس��ت( عام 2007 
يف أقرص زمن يف التاري��خ، والثانية لقيامه 
بأط��ول رحل��ة جليدي��ة غ��ري مدعومة يف 
التاري��خ، والتي قام خالله��ا بقطع جزيرة 
جرينالن��د املتجم��دة األك��رب يف العامل يف 
2009 باالش��رتاك م��ع زميلي��ه الكندي��ني 
"ديف��ون ماكديرمي��د" و"ديري��ك كرو".

يتحدث ادريان. 

قواتنا املسلحة خالل استقبالها للرحالة املغامرين
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وتعود بنا الذكرى..

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
maqala42@hotmail.com

مقالة 
وداللة

ال أجدين أفر من الذاكرة سوى إىل ذاكرة أخرى من سنني العمر والطفولة وأيام الدراسة ومقاعدها، حيث 

تعج الذاكرة بالعديد والعديد من الذكريات الجميلة أحياناً، والبائس��ة أحياناً أخرى، ولكن تظل سنوات 

الدراسة والطفولة من أجمل أيام ما انقىض من العمر.

وعندم��ا يح��ني موعد الذكرى مع كلم��ة، أو قصة، أو حكاية، متر عابرة من لهو الحديث أو قفش��اته  

أجدين أس��تذكر دروس��اً ونصوصاً وقصصاً وحكاي��ات كانت تتحفنا بها مادة اللغ��ة العربية يف مناهجنا 

الدراس��ية، فقد كانت تحوي من الدروس النفائس مام كان – والي��زال - يزخر بها أدبنا العريب، والزلت 

أذكر مام علق يف الذاكرة دروس��اً نقش��ت مبا احتوته من معان عىل ج��دارات ذاكريت األدبية الكثري من 

القي��م واملبادئ والفضائل التي أجدين  أمتثلها اليوم يف حيايت، ومام ال يكاد يبارح  مفكريت العقلية مقاالً 

ع��ن " ذكرى توحيد القوات املس��لحة لدولة اإلم��ارات العربية املتح��دة"، ذاك املوضوع الذي جعلني 

أتس��اءل وأنا يف تلك املرحلة املبكرة من الدراس��ة عن سبب تدريس��ه لنا، خصوصاً نحن الطالبات! فام 

دخلنا نحن يف هكذا مواضيع، وما حاجتنا يف األساس ملثله من الدروس، فلسنا طالباً ذكوراً، وال كنا رجاالً 

يف س��احات الوغى، والجنوداً يف صفوف الجيش؟ تلك األسئلة التي كانت تدور يف ذهن من مل يكن بعد 

قد وعى األهمية من مثل هذه املواضيع، وبُعدها التاريخي. 

إال أنن��ي كنت أجد الخطاب وما ورد فيه من كل��امت مضيئة متثل من املخزون األديب لدي... الكثري. 

لقد كانت مبثابة رس��الة موجهة إيل، بعثت كلامت قائلها يف النفس الكثري من الزهو، الكثري من الفخر، 

الكثري من الرفعة، وكيف ال ؟ فقد كانت الكلامت للقائد الباين، للوالد املعلم؛ املغفور له بإذن الله تعاىل 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طّيب الله ثراه.

وكن��ت أتخي��ل فيام يتخيل القارئ بأن حديثه كان موجهاً لنا، وبأنه كان يقف منتصب القامة أمامنا، 

مرفوع الرأس ش��امخاً، ليعلن عىل مس��امعنا ذاك القرار بكل قوة وعنفوان قائالً: "نحتفل اليوم وإياكم 

بذكرى توحيد قواتكم املسلحة".

ومتر األعوام، ومتيض الس��نون، وتش��اء األقدار أن أكون من منتس��بي قواتنا املسلحة، ألعي بتواجدي 

ضمن صفوفها، ماذا يعني التوحيد، وماذا كان ميثل هذا القرار من تاريخ ملسرية دولتنا الغالية.

ففي احتفاليات قواتنا املس��لحة بالذكرى الس��نوية لتوحيدها يف الس��ادس من مايو من كل عام، ال 

أزال أذكر س��ؤال الدراسة " وما شأننا به؟" ، ليعود الجواب إيل اليوم بصياغة أخرى جديدة، أكرث نضجاً، 

أكرث وعياً، وأشمل فكراً ملعنى التوحيد، وما مّثّله هذا القرار املصريي لدولتنا ومسريتها الظافرة العامرة.

فأدركت اآلن، وأنا ضمن خارطة الزمان واملكان لقواتنا املس��لحة، بأن السبب الوجيه واملعنى الواضح 

واملغ��زى البعيد والالزم لتضمني موض��وع التوحيد بني دفتي كتاب اللغ��ة العربية كان الهدف منه هو 

التعريف بهذا اليوم لدى طلبة املدارس وأهميته وما يعنيه من انجاز وحدوي يضاف إىل املنجز األكرب...

منجز االتحاد.

وأجدين اليوم وأنا أخط هذه الكلامت عن ذكرى توحيد قواتنا املسلحة، أمام رسالة البد من إيصالها 

ملن هم عىل مقاعد الدراسة من أجيال اليوم، وهي رضورة معرفتهم بهذه الذكرى وما ينطوي عليها من 

أهمية،  فاملمحص لألمر واملدرك لبواطنه؛  لن يراه مجرد يوماً مقصوراً عىل القوات املسلحة فقط، وإمنا 

هو امتداد عىل طول وعرض حدود دولتنا من أقصاها إىل أقصاها، قد يكون املعنيون به من عس��كريني 

ه��م األجدر به وباحتفال��ه وتذكّره، ولكني أراه اآلن - ومن وجهة نظري - أنه البد أن يكون يوماً وطنياً 

آخر، يضم إىل قامئة مناسباتنا الكربى، فهو جدير باالهتامم واالحتضان واالحتفال. 

داللة...

تكاد تكون داللة املقالة بديهية، ولكن ما خطته الكلامت من الحديث عن ذكرى توحيد قواتنا املسلحة 

لي��س الهدف منه هو معايش��ة الذكرى واإلحتفال بها يف يومها فق��ط، ولكن من الرضورة مبكان؛ الرتكيز 

عىل هذا اليوم ضمن املناهج العلمية واملراحل التعليمية لجميع طلبة مدارسنا وجامعاتنا، وبأن يُعطى 

هذا اليوم ش��أنه الذي يستحقه، فالتوحيد كان وال يزال داللة واضحة لرتسيخ كيان، وحفظ بنيان دولتنا 

الغالية، دولة اإلمارات العربية املتحدة •
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بأداء حبس األنفاس إستطاع فريق »الفرسان« لالستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية 

والدفاع الجوي، أن يبهر األبصار بعرضه األيروباتييك الذي إستحق اإلشادة والثناء من الجميع، 

ولتسليط الضوء عىل هذا الفريق كان لنا هذا اللقاء مع سعادة العميد ركن طيار خالد عمر 

صالح باحسني مدير فريق الفرسان،  وفيام ييل محاور الحديث :

حوار: 
أمل سامل احلوسني 

فريق »الفرسان« اإلماراتـــــــــــــــــي يبهر العيون
استعراضات جوية حبست األنفاس 
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نود من س��عادتكم الحديث عن فكرة تكوين فريق 

الفرسان، وكيف كانت اإلنطالقة الرسمية ؟

تبل��ورت فك��رة تكوين فري��ق الفرس��ان يف مطلع عام 

2008 بعد معرض العني الس��نوي لالستعراضات الجوية 

"استعراضات العني الجوية"، يف ذلك العام الذي شاركت 

في��ه أكرث م��ن 20 طائرة يف االس��تعراضات اليومية من 

أفضل ف��رق العروض الجوية يف الع��امل، ويف املقابل كنا 

نفتقد وجود فريق وطن��ي ميثل دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة يف ه��ذا املعرض، ومن هنا وبن��اء عىل توصية 

س��عادة اللواء الركن طيار محمد بن س��ويدان س��عيد 

القم��زي قائد القوات الجوية والدف��اع الجوي، صدرت 

التوجيه��ات الس��امية من س��يدي الفريق أول س��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة بتش��كيل فريق وطني 

لالس��تعراضات الجوي��ة ميثل دول��ة االم��ارات العربية 

املتحدة محلياً وعاملياً.

وكان��ت االنطالق��ة الرس��مية للفريق مقس��مة عىل 

مرحلت��ني، حيث كان��ت املرحل��ة األوىل انطالقة محلية 

خالل مناس��بة احتفاالت يوم الوح���دة للقوات الجوية 

والدف���اع الجوي  يف 6 يناير 2011 تحت رعاية س��يدي 

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

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة حيث 

تم اطالق الفريق رس��مياً عىل املس��توى املحيل يف ذلك 

اليوم، وشهد الحضور أول استعراض جوي قدمه الفريق 

مدته خمس��ة عرش دقيقة بعدد أرب��ع طائرات فقط ، 

وأما مرحل��ة االنطالق الثانية وهي االنطالقة الرس��مية 

فكانت يف معرض ديب للط��ران 2011 الذي عقد خالل 

الف��رة م��ن 13 - 17 نوفم��ر 2011  حي��ث تم خاللها 

تدشني الفريق أمام جميع وسائل االعالم العاملية وكافة 

الجامهي-ر من مختلف دول العامل، وتقديم أول عرض 

رس��مي كامل للفريق مدته عرشون دقيقة بعدد س��بع 

طائرات.

ما سبب تسمية الفريق ب"الفرسان" ومم يتكون ؟ 

الفارس هو ش��خص قوي وش��جاع، وميتلك صفات متيزه 

عن غره، فهو رمز الشجاعة والنبل ومكارم األخالق لدى 

العرب الذين تغنوا به يف أش��عارهم و رضبوا به أمثالهم 

ملا يف ذلك من داللة عىل القوة والش��جاعة والنبل، كام 

يحمل هذا االسم عدة معاين تتجسد يف القيادة واألصالة 

وامله��ارة العالية يف اتق��ان فنون ومه��ارات القتال من 

رسعة املناورة واالنقضاض، والطران االستعرايض يحتاج 

للكثر من ه��ذه الصفات نظراً للطبيع��ة الخاصة التي 

فريق »الفرسان« اإلماراتـــــــــــــــــي يبهر العيون
استعراضات جوية حبست األنفاس 

حملوا املسؤولية 
وقبلوا التحدي وأثبتوا 

للعامل أجمع أن أبن 
اإلمارات يتمتع بأقصى 
درجات احلماس وحب 

املنافسة والتحدي   سعادة العميد ركن طيار خالد عمر باحسني مدير فريق الفرسان
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يتميز بها، ومن هذا املنطلق اختار س��يدي الفريق أول 

س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة اس��م " الفرسان" 

للفريق، ويتكون الفريق من ثالثة أطقم رئيس��ية تعمل 

يف انس��جام وتكامل تحقيقاً ملبدأ الفريق الواحد، أولهم 

الطاق��م الجوي وهم مجموعة الطيارين الذين يقومون 

بتصمي��م وأداء العروض الجوية والت��درب عليها يومياً، 

وثانيهم الطاقم الفني، وه��و مختص مبتابعة الصالحية 

وإج��راء الصيانة وتجهيز الطائرات بالعدد املطلوب ويف 

الوقت املناس��ب، وأخ��راً الطاق��م اإلداري الذي يعنى 

بجميع شؤون اإلدارة و اإلمداد وكل ما من شأنه تسهيل 

وإنجاح مهمة الفريق.

ما ه��ي املعايري والصف��ات التي يتم عىل أساس��ها 

اختيار فريق الفرسان؟

نظراً لطبيعة العمل الحساس��ة فإن فريق الفرسان ككل 

فرق االس��تعراض الج��وي العاملية يحرص ع��ىل اختيار 

النخبة من طياري القوات الجوية املقاتلني للقيام بهذه 

املهم��ة، حيث يتم اختيار طي��اري الفريق بعناية فائقة 

جداً، وتحت أس��س ومعاير قياس��ية عالي��ة ومحددة 

حيث يخضع املرش��حون لالنضامم للفري��ق الختبارات 

علمية وعملية ونفسية للتأكد من مالءمتهم لهذا النوع 

من الطران، ومن الرشوط التي يجب توفرها يف الطيار 

الراغ��ب يف االنض��امم للفري��ق أن يكون لدي��ه الخرة 

واملهارة الكافية والقدرة الذهني��ة والبدنية التي متكنه 

من التحكم بالطائ��رة بدقة عالية أثناء الطران القريب 

ج��داً ضم��ن التش��كيل، واس��تغالل جمي��ع إمكانيات 

الطائرات وأجهزتها املختلفة بأفضل اس��تخدام، ورسعة 

اتخ��اذ الق��رار املناس��ب يف الوقت املناس��ب، والتمتع 

مبس��توى عاٍل من ف��ن القيادة، والعمل ب��روح الفريق 

الواح��د والثق��ة املتبادلة ب��ني جميع طي��اري الفريق، 

التضحية بالوق��ت ونكران ال��ذات واالنضباط وااللتزام 

التام بتنفيذ جميع التعليامت حيث أن هذه املهنة التي 

متارس عىل رسعات عالية جداً قريبة من رسعة الصوت، 

وع��ىل ارتفاعات منخفضة قريبة من س��طح األرض مع 

توفر زمن رد فعل قليل جداً يقاس بأجزاء من الثانية.

مبا أن عم��ل الفري��ق كمجموعة مرتابط��ة بالثانية 

والدقيقة، كيف اس��تطعتم تأهي��ل الفريق للتغلب 

عىل الصعاب التي قد تواجهه؟

بناء عىل التوجيهات الس��امية بأن يتم تأس��يس الفريق 

ع��ىل أرقى املعاي��ر وبأحدث النظم ليك��ون يف مصاف 

أفضل الفرق العاملية املتواجدة يف الس��احة منذ سنوات 

طويلة، حيث تم اختيار أعضاء الفريق بعناية فائقة من 

نخبة م��ن أفضل الطيارين، وتم البدء يف خطة تأهيلهم 

حي��ث مل تدخ��ر القي��ادة العامة للقوات املس��لحة أي 

جهد م��ادي أو معنوي لدعم انش��اء الفريق وتم توفر 

جمي��ع متطلباته، وقد ت��م بحمد الله تأهي��ل الفريق 

حس��ب الخطة الزمني��ة املوضوعة وبنج��اح عاٍل فاق 

التصورات، حيث تلقى طيارو الفريق أفضل التدريبات 

ضم��ن دورات تدريبية وتأهيلية مكثف��ة داخل الدولة 

امت��دت إىل أكرث من ع��ام، وس��بقتها دورة خارجية يف 

إيطاليا مدتها س��تة أش��هر تح��ت إرشاف مدريب فريق 

االستعراض الجوي لسالح الجو اإليطايل الشهر "فريجي 

ترايكولوري " فكانت النتيج��ة أن أصبح الفريق جاهزاً 

لتقديم اس��تعراضات جوي��ة تخطف االبص��ار وبأعىل 

درجات االحراف والسالمة الجوية.

ما الرس��الة التي يود فريق الفرس��ان إيصالها سواء 

عىل الصعيد املحيل أو الخارجي؟

فريق الفرس��ان يعتر رمزاً وطنياً يعكس إمكانيات أبناء 

اإلمارات، ويرجم اعتزازهم وفخرهم بقيادتهم الرشيدة 

وحبه��م الكب��ر لدولتهم، ك��ام أن الفريق يعتر س��فر 

دولة االمارات، ورس��ول محبة وسالم أثناء املشاركات يف 

مختلف املناس��بات والفعاليات املحلي��ة والدولية التي 

يرس��م خاللها أجمل اللوحات الفنية لعلم دولتنا الغايل 

بكل فخر واعتزاز يف س��امء دول الع��امل التي يحل بها، 

إن متثيل القوات املس��لحة لدولة االمارات يف املناسبات 

الوطني��ة له��و مصدر فخ��ر واعتزاز يت��رشف به فريق 

الفرس��ان، كام أن متثيل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

يف املحافل اإلقليمية والدولية لهو رشف أكر وأعظم، لذا 

فنحن نضع نصب أعيننا عدة أهداف لتجس��يد الرسالة 

الس��امية الت��ي أوكل��ت للفريق، أال وه��ي متثيل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة والقوات املس��لحة من خالل 

تقديم استعراضات جوية تخطف األبصار مليئة باإلثارة 

والتشويق خالل االحتفاالت والفعاليات الوطنية املحلية 

ورفع علم دولة اإلمارات عالياً يف س��امء دول العامل التي 

يش��ارك فيها الفريق، باإلضاف��ة إىل تعريف أجيال الغد 

صورة جامعية لجميع مرتب فريق الفرسان

فريق الفرسان 
رمزًا وطنيًا يعكس 
قدرات أبناء االمارات 

وإمكانياتهم
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لهذا الوطن بالقوات الجوية والدفاع الجوي وما وصلت 

إليه م��ن جاهزية واحراف، وترغيبه��م باإلنضامم إلينا 

مس��تقبالً، وأخراً التحيل بروح األخوة واالحرام املتبادل 

واملنافسة الرشيفة مع جميع فرق االستعراضات األخرى 

لل��دول الش��قيقة والصديق��ة والتي ترب��ع يف ميادين 

االستعراضات الجوية منذ سنوات عديدة  .

ما نوع الطائرة التي يستخدمها فريق الفرسان؟ وما 

الوان الدخان املستخدم؟ 

يستخدم فريق الفرسان يف اس��تعراضاته الجوية طائرة 

"االيرم��ايك" MB – 339 وه��ي إيطالي��ة الصنع مزودة 

 Rolls  من إنتاج رشكة   Viper 632 – 43مبح��رك طراز

Royce، وه��ذه الطائرة تعتر من أفض��ل الطائرات يف 

أداء االس��تعراضات الجوي��ة ، وق��د ت��م تصميم طالء 

طائرات فريق الفرس��ان بطريقة مميزة اس��تخدم فيها 

اللون��ني الذهبي واألس��ود، حيث يرمز الل��ون الذهبي 

إىل رم��ال صحراء اإلمارات الت��ى هي أغىل من الذهب، 

واللون األسود الذي يعتر رمزاً للفخامة، وهو أيضاً يرمز 

إىل النفط "الذهب األسود" ذلك الكنز الذي يقبع تحت 

أرض دولتنا الغالية.

أم��ا بخصوص املادة الدخانية الت��ي تنفثها الطائرات 

أثن��اء االس��تعراض الجوي فه��ي األل��وان األربعة لعلم 

دول��ة اإلمارات الغايل الذي نفدي��ه بأرواحنا، حيث يتم 

اس��تراد امل��واد الدخانية  من الخ��ارج من قبل رشكات 

مصنعة متخصص��ة يف إنتاج هذه املواد الدخانية، وهي 

مواد صديقة للبيئة وغر ضارة إطالقاً، ويتم خلط ومزج 

هذه املواد حسب مقاييس ونسب دقيقة من قبل فنيني 

مواطن��ني مؤهلني ومتخصصني يف ه��ذا العمل، فتكون 

النتيجة النهائية هي التي تش��اهدونها أثناء االستعراض 

الج��وي من لوح��ات فنية جميل��ة ترس��م بالدخان يف 

الس��امء أهمها علم الدولة الغ��ايل، والجدير بالذكر أن 

فريق الفرس��ان هو الفريق الوحيد عىل مس��توى العامل 

الذي يس��تخدم أربع ألوان، وهو أيض��اً الفريق الوحيد 

الذي يس��تخدم اللون األس��ود يف اس��تعراضاته الجوية 

لغاية اليوم .

كيف يكون اإلعداد للوحات الجوية قبل العرض؟

م��ن أجل تقدي��م اس��تعراضات جوية تبه��ر الجمهور 

يج��ب أن تك��ون ه��ذه االس��تعراضات مليئ��ة باملتعة 

واإلث��ارة، م��ع رضورة االحتفاظ بأعىل معاي��ر األم��ان 

والس���المة الجوية، واألخ��ذ يف االعتبار رضورة التجديد 

املستمر يف اللوحات االستعراضية الجوية حتى ال تكون 

الع��روض مملة للجمهور مع م��رور الزمن، لذلك يقوم 

أعضاء الفريق الطيارين كل س��نة بتصميم عرض جديد 

ومختلف عن السنة السابقة حيث يتم اختيار وتصميم 

ودراس��ة العروض الجوية بعناية فائقة، والتدرب عليها 

يومي��اً إىل أن يصل الفريق إىل درجة اإلحراف واإلتقان، 

وبعدها يقوم مدير الفريق بتقييمها واعتامدها مبدئياً، 

ومن ثم يتم عرض بروفة استعراض رئيسية أمام سعادة 

قائد القوات الجوية، وبعده��ا يتم التصديق واالعتامد 

النهايئ عىل برنامج االس��تعراض الج��وي للفريق، حيث 

يشمل برنامج االس��تعراض الجوي عدة مناورات طران 

جامعية مرمجة بدقة وانس��جام تتخللها أيضاً مجموعة 

مناورات فردية يطلق عليها "Solo"  حيث يقوم الطيار 

رق��م 7 بأداء حركات تعتمد عىل املهارة الفردية البحتة، 

وتس��تمر فرة العرض ملدة 21 دقيقة تعكس االنسجام 

والتناغ��م التام واالحراف والدقة يف الحفاظ عىل املوقع 

ضمن التش��كيل املكون من س��بع طائرات تطر قريبة 

جداً م��ن بعضها البعض، وعىل إرتفاعات منخفضة جداً 

بالقرب من س��طح األرض، وعىل رسع��ات عالية تقارب 

رسعة الصوت، ويتعرض الطيار ملعدل تس��ارع عاٍل ضد 

الجاذبي��ة األرضية يصل إىل خمس��ة أضع��اف الجاذبية 

األرضي��ة ) 5g ( ، ك��ام يتطلب اس��تمرار الحفاظ عىل 

املواقع ضمن التش��كيل ردود فعل رسيعة ودقيقة جداً 

خالل أجزاء من الثانية.

عرض يتسم بدقة االحرتاففريق الفرسان يرتجم اعتزازه بأدائه املميز

لوحة فنية جميلة بألوان علم اإلمارات
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قام فريق الفرسان باملشاركة يف العديد من الفعاليات 

املحلية والخارجية، فام هي تلك الفعاليات ؟ وما هو 

الصدى الذي ملستموه من تلك املشاركات ؟ 

بتوفيق من الله عز وجل ونتيجة للدعم الالمحدود من 

القيادة العلي��ا وعىل كافة املس��تويات وبعزمية وتفاين 

جمي��ع أعض��اء فريق العمل اس��تطعنا املش��اركة بكل 

فعالية ونجاح يف الفعاليات الرئيسية التالية:

• احتفاالت يوم الوحدة للقوات الجوية والدفاع الجوي  

يف 6 يناير 2011 ، تم يف هذا اليوم اطالق فريق الفرسان 

رس��مياً، وقدم أول اس��تعراض جوي له أم��ام الجمهور 

املدعو لهذه املناسبة.

• مع��رض آيدك��س 2011 - حيث تم يومي��اً خالل أيام 

املع��رض تنفي��ذ مناورة م��رور فقط بتش��كيل طائرات 

الفريق.

• العرض العس��كري الذي أقيم مبناس��بة اليوم املفتوح 

للق��وات الجوية والدفاع الجوي يف إم��ارة الفجرة يف 9 

يونيو 2011.

• حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية 2011.

• مع��رض ديب للط��ران 2011  وهذه املش��اركة كانت 

االنطالقة الرس��مية للفريق بحلته الكاملة عىل املستوى 

املح��يل واإلقليمي أمام جميع وس��ائل االع��الم املحلية 

والعاملية.

• احتفاالت الدول��ة بالعيد الوطني األربعني حيث قدم 

الفريق عدة اسعراضات جوية يف حديقة املمزر يف إمارة 

ديب، ويف كورنيش عج��امن، و ويف كورنيش أبوظبي ويف 

كورنيش الفجرة. 

• االحتفال الرس��مي للعيد الوطن��ي األربعني يف مدينة 

زايد الرياضية يوم 2 ديسمر 2011.

• بطولة العامل للقفز الحر 2011 التي أجريت يف ديب.

• احتفاالت يوم الوحدة للقوات الجوية والدفاع الجوي  

يف 6 يناير 2012. 

• س��باق فولفو أوش��ن العاملي 2012 لعبور املحيطات 

باليخوت أثناء وصول الفريق إىل امارة أبوظبي.

• مع��رض البحرين ال��دويل للط��ران -2012 يف مملكة 

البحرين خ��الل الفرة 19-21 يناير ع��ام 2012 والذي 

رعاه جاللة امللك  حمد بن عيىس آل خليفة ملك مملكة 

البحرين، وهذه أول مشاركة خارج الدولة للفريق.

• معرض أبوظبي للطران الخاص 2012.

لقد نالت جميع االستعراضات الجوية الرائعة لفريق 

الفرس��ان إعجاب جميع املتابعني عىل كافة املستويات، 

ففي كل مش��اركة اس��تعراضية للفريق الحظنا التفاعل 

الش��ديد من خالل الهتاف��ات والصيح��ات ورفع أعالم 

الدولة من قبل الجمهور من كافة الجنسيات واألجناس 

واألعامر طوال فرة االستعراض الجوي للفريق.

هل هناك مش��اركات مستقبلية عىل الصعيد املحيل 

أو الخارجي مدرجة يف جدول مهام الفريق ؟

إن الس��معة الطيبة واألداء املتميز الذي يصل إىل درجة 

االحراف التي متيز بها فريق الفرس��ان أدت إىل تسلسل 

وصول الدعوات من الدول الش��قيقة والصديقة لطلب 

مش��اركة فريق الفرس��ان يف املعارض واملحافل الدولية 

حي��ث تلقت الق��وات الجوية دعوات رس��مية من كل 

م��ن اململكة املتح��دة للمش��اركة يف مع��رض فرفورد 

الدويل الذي يقام خالل الف��رة 6-8 يوليو 2012، ويعد 

املعرض األكر من نوعه عىل مس��توى العامل، ويقام كل 

عام وتس��تمر فعالياته ملدة سبع س��اعات يومياً، ويبلغ 

ع��دد زواره 170 ألف زائر يومياً، باإلضافة إىل دعوة من 

فرنس��ا للمشاركة يف معرض "ايروكس" ومعرض "افورد"، 

ودع��وة م��ن ايطالي��ا للمش��اركة يف مع��رض "جرادو" 

ومعرض "ايس��ولو"، إن مش��اركة القوات الجوية ممثلة 

يف فريق الفرس��ان يف املعارض واملحافل الدولية يس��لط 

الضوء عىل الكفاءات واإلمكانيات البرشية واملادية التي 

متتلكها قواتن��ا الجوية خاصة مع وجود الزخم اإلعالمي 

الذي تحظى به تل��ك املعارض وحضور أعداد كبرة من 

كبار الش��خصيات من مدنيني وعس��كريني من مختلف 

دول العامل، وتعد املش��اركة بهذه املعارض دعامً ألوارص 

التع��اون والعالقات الودية بني دول��ة اإلمارات والدول 

الصديق��ة، كام تتيح هذه املش��اركة الفرصة للفرس��ان  

الكتس��اب الخ��رة واملعرفة من خ��الل العمل مع فرق 

فريق الفرسان من نخبة طياري القوات الجوية
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استعراضات جوية عاملية. 

أما املش��اركات املحلية الداخلية ف��ال تكاد تخلو أي 

مناس��بة أو فعالية وطنية من مش��اركة فريق الفرسان، 

حيث أن القيادة العامة للقوات املسلحة تستقبل جميع 

الدعوات املحلية الخاصة مبشاركة فريق الفرسان، ويتم 

املوافق��ة عليه��ا بعد دراس��تها من قبل قي��ادة القوات 

الجوي��ة والدفاع الجوي للتأكد م��ن توفر جميع معاير 

ومتطلبات الس��المة لتقديم االس��تعراض الجوي، وعدم 

تعارضها م��ع أي التزامات أو تدريب��ات أخرى مرمجة 

لفريق الفرسان يف نفس الفرة.

ه��ل هناك نية إلعداد صف ثاٍن من االحتياط لدعم 

مسرية فريق الفرسان ؟

فريق الفرس��ان كبقية ف��رق العروض الجوي��ة العاملية 

يعمل وفق آلي��ات دقيقة تنظم كل يشء داخل الفريق 

ابت��داًء من العمل اإلداري البس��يط وانته��اًء بالطران، 

وأه��م ه��ذه اآلليات هي تل��ك التي تنظ��م فرة عمل 

الطاقم الجوي بالفري��ق والتي روعي عند وضعها عدة 

عوام��ل أهمه��ا إتاح��ة الفرصة ألكر عدد م��ن طياري 

القوات الجوي��ة لنيل رشف االنض��امم للفريق، وكذلك 

املحافظ��ة عىل أعىل مس��توى للس��المة الجوي��ة نظراً 

لطبيع��ة الطران االس��تعرايض الش��اقة، ل��ذا فإنه من 

الرضوري جداً االس��تمرار يف إعداد وتأهيل الصف الثاين 

م��ن الطيارين، وتوج��د لدينا خطة الس��تبدال الفريق 

الحايل ع��ىل مراحل ضمن خطة زمني��ة بناء عىل خطة 

اإلعداد والتأهيل للفريق.

هل من كلمة أخرية تود توجيهها لفريق العمل، وإىل 

كل من ينتظر املزيد من إبداع فريق الفرسان ؟

خ��الل فرة زمني��ة قصرة ج��داً حقق فريق الفرس��ان 

نجاحاً باهراً نال إعجاب الجميع منذ أول ظهور رس��مي 

ل��ه، وأصبح ينافس فرق االس��تعراضات الجوية العاملية 

األخرى التي س��بقتنا بس��نوات طويل��ة يف هذا املجال، 

وهذا بحد ذاته يعد إنجازاً رائعاً ووساماً يتوج به صدور 

جميع أعضاء الفريق الذين عملوا بجد واجتهاد وبدون 

كلل أو ملل وساهموا يف إنجاح تأسيس الفريق فحملوا 

املس��ؤولية وقبلوا التحدي وأثبت��وا للعامل أجمع أن ابن 

اإلمارات يتمتع بأقىص درجات الحامس وحب املنافسة 

والتحدي.

ولن يتوقف طموحنا عند هذا الحد، بل سوف نستمر 

بالسعي جاهدين ليصبح فريق الفرسان من أفضل فرق 

االستعراضات الجوية عىل مستوى العامل وأكرثها تطبيقاً 

ملبادئ األم����ان والس������المة الج��وية، واضعني نصب 

أعيننا رشف متثيل قواتن��ا الجوية والدفاع الجوي خاصة 

والقوات املس��لحة عامة ومتثيل دولتنا الغالية بكل فخر 

وشموخ واعتزاز يف جميع املناسبات والفعاليات الوطنية  

واإلقليمي��ة والدولي��ة التي نكلف مبهم��ة أداء العروض 

الجوي��ة فيها، فهنيئاً لفريق الفرس��ان ومنس��وبيه بهذا 

الرشف العظيم •

استعراضات مليئة باإلثارة والتشويق

مشاركات حملية وخارجية

- 6 يناير 2011 احتفاالت يوم الوحدة للقوات 

الجوية والدفاع الجوي.  

- 2011 معرض آيدكس.

- 9 يوني��و 2011 ع��رض اس��تعرايض يف إمارة 

الفجرة.

- 2011 حف��ل تخري��ج كلية خليف��ة بن زايد 

الجوية .

- 2011 معرض ديب للطران.

- 2 ديس��مر 2011 احتف��االت الدولة بالعيد 

الوطني األربعني. 

- 2011 بطولة العامل للقفز الحر يف ديب.

- 6 يناير 2012 احتفاالت يوم الوحدة للقوات 

الجوية والدفاع الجوي . 

- 2012 س��باق فولفو أوش��ن العامل��ي لعبور 

املحيطات باليخوت أثناء وصول الفريق إىل إمارة 

أبوظبي.

- 19-21 يناير 2012 مع��رض البحرين الدويل 

للطران.

- 2012 معرض أبوظبي للطران الخاص .

يعمل الفريق يف 
انسجام وتكامل 

حتقيقًا ملبدأ 
الفريق الواحد
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معارض ومؤتمرات

مؤمتر الشرق األوسط للدفاع الصاروخي واجلـــــــــــــــــــــــــــــوي 2012
الزياين: حتصني دول التعاون ضد التهديدات هدف اسرتاتيجي

تغطية: نازيل ناصر البلوشي 

 برعاية القيادة العامة للقوات املسلحة نظمت مؤسسة 

ال��رق األدىن والخلي��ج للتحليل العس��كري »إينجام« 

أع��امل مؤمت��ر »ال��رق األوس��ط للدف��اع الصاروخي 

والج��وي 2012« ، بدعم من الق��وات الجوية والدفاع 

الجوي يف أبريل املايض بنادي ضباط القوات املس��لحة 

بأبوظبي .

ويف كلمة ألقاها معايل الدكتور عبداللطيف بن راشد 

الزياين األمني العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية 

يف افتت��اح أعامل ال��دورة الثالثة للمؤمتر أك��د معاليه 

قائ��اً: »إن تحص��ني دول املجلس ض��د كل التهديدات 

الت��ي تواجهها، ي��أيت يف مقدمة األهداف االس��راتيجية 

الت��ي تس��عى دول املجلس إىل تحقيقها، مش��راً إىل أن 

ه��ذا الهدف يرتبط بكافة التهدي��دات وجميع األعامل 

العدائية الخارجية والداخلي��ة، مثل العدوان الخارجي 

واإلرهاب والجرمية املنظمة«.

وق��ال الدكتور عبد اللطيف الزياين: إن دول املجلس 

تس��عى إىل تحقي��ق عدد م��ن األهداف االس��راتيجية 

الرئيسية من أجل التغلب عىل التحديات التي تواجهها، 

وتحقي��ق الرؤي��ة الخليجي��ة املش��ركة، ويف مقدمتها 

تحص��ني دول املجلس ضد كل التهديدات وزيادة النمو 

االقتص��ادي والحف��اظ عىل مس��توى عال م��ن التنمية 

البرية، وتبني اس��راتيجيات متكاملة للمخاطر وإدارة 

األزمات وتعزيز املكانة الدولية ملجلس التعاون.

وأض��اف الزي��اين، أن اإلرادة السياس��ية القوية التي 

يتحىل بها أصحاب الجالة والس��مو قادة دول املجلس 

كان له��ا ال��دور األس��ايس يف انط��اق مس��رة التعاون 

 الزياين والرميثي والقمزي وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة يشهدون افتتاح املؤمتر 
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مؤمتر الشرق األوسط للدفاع الصاروخي واجلـــــــــــــــــــــــــــــوي 2012
الزياين: حتصني دول التعاون ضد التهديدات هدف اسرتاتيجي

الخليجي، وتحقي��ق العديد من اإلنجازات واملش��اريع 

االسراتيجية التكاملية. 

وقال األمني العام ملجل��س التعاون: إن دول املجلس 

تواجه تحديات عديدة لكنها تعترب تلك التحديات فرصاً 

لتعزيز التعاون املش��رك بني الدول األعضاء، وكذلك مع 

الدول والتكتات اإلقليمية والدولية.

وأوض��ح أن مجلس التعاون ج��زء ال يتجزأ من العامل 

العريب واإلس��امي ويحت��ل موقعاً اس��راتيجياً مهامً يف 

منطقة حساس��ة ومضطربة، وهو اليوم يف موقف قوي 

ميكنه من املساهمة يف تحقيق األمن واالستقرار والتنمية 

يف منطقة الخليج والوطن العريب والرق األوسط.

وأك��د أن املجلس يعتم��د يف تحقيق أمن��ه وصيانة 

أراضيه عىل النهج الدفاعي، وهو نهج مستمد من الراث 

والحضارة والعقيدة اإلس��امية التي ترتكز عىل الس��ام 

والتس��امح وعدم االعتداء ع��ىل الغر، وأن أي تهديد أو 

اس��تعامل للقوة ضد أي دولة من الدول األعضاء يعترب 

عدواناً عىل جميع الدول األعضاء.

حفل االفتتاح 
ب��دأ حفل االفتتاح بحضور س��عادة الفريق الركن حمد 

محم��د ث��اين الرميثي رئي��س أركان القوات املس��لحة، 

والفريق ركن بحري مارك فوكس قائد األسطول األمرييك 

الخامس، وقائ��د القوات البحرية يف القيادة الوس��طى 

األمريكية، والفريق باتري��ك أوريليل قائد وكالة الدفاع 

الصاروخ��ي يف الوالي��ات املتحدة األمريكية، و س��عادة 

اللواء الركن طيار محمد بن سويدان سعيد القمزي قائد 

الق��وات الجوية والدفاع الجوي، والل��واء متقاعد خالد 

عبدالله البوعينني رئيس »إينجام«، وكبار ضباط القوات 

املس��لحة، وعدد من القيادات العس��كرية والسياس��ية 

والدبلوماسية من الدول العربية واألجنبية. 

ويف بداية الجلسة االفتتاحية رحب الرئيس التنفيذي 

ملؤسس��ة ال��رق األدىن والخلي��ج للتحليل العس��كري 

»إينج��ام« ري��اض قهوجي بالحض��ور، ش��اكراً القوات 

املس��لحة اإلماراتي��ة والق��وات الجوية وقي��ادة الدفاع 

الج��وي ع��ىل دعمه��ا ملؤمتر ال��رق األوس��ط للدفاع 

الصاروخي والجوي. 

وقال قهوجي: إن الدفاع الجوي والصاروخي يش��كل 

قدرات أساسية يجب أن تكون عىل رأس قامئة أولويات 

جميع الجيوش الحديث��ة، وليس خافياً، إن كان احتامل 

وقوع مواجهة عس��كرية يف املنطقة وارداً، أن الصواريخ 

البالس��تية والجوالة سوف تش��كل التهديد األهم لدول 

الخليج العربية، وأن ق��درة هذه الصواريخ التي تحمل 

رؤوساً حربية غر تقليدية ترفع مستوى التهديد ليكون 

هدفاً حتمياً واسراتيجياً. 

وأضاف، متاشياً مع رس��التها اختارت مؤسسة الرق 

األدىن والخلي��ج للتحليل العس��كري »إينجام« موضوع 

الدف��اع الصاروخي باعتباره املوضوع الرئييس لسلس��لة 

املؤمترات التي تنظمها املؤسس��ة، وذلك تقديراً منها ملا 

يشكله هذا املوضوع من أهمية لدى الجيوش اإلقليمية 

يف منطق��ة ال��رق األوس��ط، ودول مجل��س التعاون 

الخليجي عىل وجه الخصوص. 

وألق��ى العمي��د الركن ماج��د النعيم��ي، ممثاً عن 

القوات املس��لحة، الكلمة الرحيبية التي أش��ار فيها إىل 

أن التهديد الصاروخ��ي لدول مجلس التعاون الخليجي 

يش��كل تهديداً كب��راً ومتزايداً، وكدلي��ل عىل ذلك فإن 

نظ��ام »يس فور أي اس آر« املتكامل س��يجمع كل هذه 

املكونات، وأن التعاون املشرك ما بني الواليات املتحدة 

األمريكية واإلمارات العربية املتحدة، إضافة إىل التعاون 

اإلقليمي مبثابة مفتاح ملوضوع التكامل املستقبيل. 

ك��ام ألقى الفريق باتريك أوريليل مدير وكالة الدفاع 

الصاروخ��ي يف الواليات املتحدة األمريكية كلمة أش��ار 

فيه��ا إىل أن تهديد الصواريخ قصرة ومتوس��طة املدى، 

هو التهدي��د التقليدي األكرب يف يومنا ه��ذا، وأن قيمة 

االستش��عار أمر مه��م ملكافحة الحرائق، وهو األس��اس 

لدفاع صاروخي جيد. 

جلسات املؤمتر
بدأت بعد ذلك أوىل جلس��ات املؤمتر وترأس��ها أورفيل 

برينس نائ��ب الرئي��س لتطوير األع��امل العاملية لدى 

رشك��ة لوكهيد، وتح��دث فيها الفري��ق ديفيد جولدفني 

قائد القوات الجوية يف القيادة الوس��طى األمركية الذي 

اس��تطلع الدور األمرييك يف الدف��اع الجوي والصاروخي 

املتكام��ل، وق��دم رشح��اً ع��ن مرك��ز الدف��اع الجوي 

والصاروخ��ي املتكام��ل الذي ينظم مؤمت��رات أكادميية 

تخص الدفاع الج��وي والصاروخي، ويقوم بتوفر مخترب 

خاص باملع��ارك ميكن املش��اركني من إج��راء التامرين 

الازمة عىل أرض الواقع. 

وأض��اف جولدفني إنه »م��ن حيث عملي��ة التنفيذ 

كفري��ق متكامل علينا أن نبني وننف��ذ معاً أوامر دفاع 

جوية فعالة، وإنش��اء نظام اتص��االت مرتبط بالقيادات 

العليا بهدف التقييم والتنفيذ«. 

وكان من ب��ني املتحدثني اللواء متقاعد خالد عبدالله 

البوعينني القائد السابق للقوات الجوية والدفاع الجوي 

يف دولة اإلم��ارات، ورئيس »إينج��ام«، وتناول موضوع 

»تحديات دول مجلس التعاون الخليجي ضد تهديدات 

الرحات البحرية والصواريخ البالستية«. 

وبدأ اللواء البوعينني محارضته باستعراض تهديدات 

الصواريخ البالس��تية والجوالة ضد دول مجلس التعاون 

الخليجي، مش��راً إىل ف��رة االس��تجابة الزمنية القصرة 

الازمة للتصدي لتل��ك الصواريخ التي باتت أكرث تطوراً 

وحداثة ودقة. 

وأش��ار إىل رضورة حامية العديد من املرافئ الحيوية 

وتوس��يع اتفاق دفاع لدول مجلس التع��اون الخليجي 

وتحسني قدراتها الدفاعية الصاروخية. 

وتن��اول املتحدث األخر يف الجلس��ة الفريق باتريك 

أوريل��يل قائ��د وكالة الدف��اع الصاروخ��ي يف الواليات 

املتح��دة األمريكية،النظ��رة العام��ة لدف��اع الصواريخ 
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معارض ومؤتمرات

صواريخ باتريوت

صمم��ت صواري��خ باتري��وت كنظ��ام حامي��ة من 
الصواريخ املهاجمة مثل صواري��خ كروز والطائرات 
أيضاً باصابتها وتفجريها يف الهواء يف مدى يرتاوح بني 
3 إىل 6 أمتار وبرسعة تبلغ 5 أضعاف رسعة الصوت، 
اس��تخدمت هذه الصواري��خ يف حرب الخليج 1991 

بكثافة عالية لحامية املدنيني من الصواريخ املغرية.
و هي صواريخ موجهة بتقنية عالية تعتمد فيها عىل 
نظام رادار أريض خاص به ليكشف الهدف ويتتبعه، 
حي��ث يقوم ال��رادار مبس��ح دائرة قطره��ا 80 كلم 
وعىل هذه املس��افة ال يكون الصاروخ املهاجم مرئياً 
بالعني املجردة وهنا فإن بإمكان النظام األوتوماتييك 
لص��اروخ باتري��وت أن يطلق صاروخ��اً مضاد تجاه 
الصاروخ املعتدي ويفج��ره قبل أن يصل هدفه مع 
العل��م أن الصاروخ املهاجم تكون رسعته 2 كيلو مرت 
يف الثانية وهذا يعني وقتاً كافياً لصاروخ باتريوت أن 
يوجه ويطلق باتجاه الصاروخ املهاجم مبجرد كشفه 

عىل نظام الرادار.
يحم��ل ص��اروخ باتريوت الذي يص��ل وزنه إىل طن 
منصة اطالق تتحرك عىل عرب��ة خاصة، تزود برادار 
عىل شكل هوايئ لكشف الصاروخ املهاجم، وبداخل 
العرب��ة أجه��زة الكمبيوت��ر الت��ي تتحك��م بالرادار 
والصاروخ واملنصة كام إن العربة مزودة مبولد طاقة 
كهربي��ة يولد 150 كيل��ووات لتزويد الرادار وأجهزة 

التحكم بالكهرباء الالزمة.

البالس��تية، وأوضح أن انتش��ار الصواريخ البالستية هو 

التهديد املتنامي الحايل واملستقبيل، وقال إن هناك أدلة 

متزايدة من الس��فن املعادية عىل بعد ثاثة آالف كلم، 

وهو اتجاه مثر للقلق وهناك أيضاً قلق حول أمن هذه 

األسلحة وحقيقة إمكانية رسقتها. 

الدفاع الجوي والصاروخي املتكامل
ويف الجلس��ة الثانية التي ترأس��ها الل��واء خالد عبدالله 

البوعين��ني تحدث الفريق ركن بحري مارك فوكس قائد 

األس��طول الخام��س وقائد القوات البحري��ة يف القيادة 

الوسطى األمريكية، مسلطاً الضوء عىل موضوع »الدفاع 

الج��وي والصاروخ��ي املتكامل«، وق��ال: »علينا تقدير 

حج��م املخاطر الت��ي تش��كلها الصواريخ، فالفلس��فة 

األساسية التي نعتمدها هي الدفاع يف العمق باستخدام 

جميع العنارص، الستهداف وتدمر أكرب عدد ممكن من 

املكونات ال��واردة واملتحركة، وفقط من خال منظومة 

الصواريخ إيجيس تقوم البحرية األمريكية بدعم جميع 

خصائص الدفاع الجوي والصاروخي املتكامل«. 

وكان م��ن بني املتحدثني العمي��د مهندس جان لوك 

كومربيس��ون مدير وكالة املشريات الدفاعية الفرنسية 

للرق األوسط وشامل إفريقيا، الذي قدم مداخلة حول 

»التحديات الناش��ئة عن الصواريخ البالستية التكتيكية 

والتداب��ر املضادة« وقال: »إن برنام��ج اإلنذار الفرنيس 

املبكر ونظم أسر ميثان حلوالً فعالة من حيث التكلفة، 

وتستند إىل هندسات مرنة وقابلة للتشغيل املتبادل كام 

أنها س��توفر قدرات ذاتية ومستقلة تتكيف مع التهديد 

الحايل واملستقبيل خصوصاً يف منطقة الخليج«. 

ويف ختام الجلس��ة تحدث اللواء غاري تش��يك نائب 

القائ��د يف القيادة املركزية الوس��طى للجيش األمرييك، 

متناوالً موضوع »ضبط القيادة وإدارة ومراقبة املعارك«، 

وقدم عرضاً تحدث فيه عن التخطيط والتامرين الازمة 

لوضع خطة حربية قتالية مش��ركة عىل أن تطبق الحقاً 

مبش��اركة كاملة من قبل جميع الركاء، وأضاف »ميكننا 

التواص��ل وتبادل البيان��ات التش��غيلية ومترير أهداف 

معينة بني األنظمة واملنظامت واألمم«.

الدفاع الجوي للطبقة املتوسطة املوسعة
وترأس الجلسة األوىل يف اليوم الثاين الفريق متقاعد بول 

ميكوالش��ك املفتش العام الس��ابق يف الجيش األمرييك، 

ونائب الرئيس للرق األوس��ط وشامل إفريقيا لتطوير 

األعامل لدى رشكة رايثيون لنظم الشبكة املركزية. 

وشارك يف الجلسة أيضاً العقيد مهندس جيان لويجي 

مارينوين رئيس برام��ج الفضاء والدفاع الصاروخي لدى 

األمانة العامة للدفاع يف إيطاليا الذي اس��تطلع » الدفاع 

الجوي للطبقة املتوس��طة املوس��عة«، ش��ارحاً مشاركة 

إيطالي��ا يف الربنامج األورويب للدف��اع الصاروخي التابع 

ملنظمة حلف شامل األطليس.

وركز بش��كل خاص عىل الدف��اع الجوي والصاروخي 

املتكام��ل وس��يناريوهات التوصيل والقت��ال عىل وجه 

الخص��وص إضاف��ة إىل الق��درات املس��تقبلية للدف��اع 

الصاروخي البحري. 

وكان من ب��ني املتحدثني العقيد فابيني أوش��ر قائد 

الدف��اع األريض الجوي يف مرك��ز العمليات الجوية لدى 

القوات الجوية الس��ويرسية، وتن��اول موضوع »الطبقة 

جانب من الحضورمعايل د. عبداللطيف الزياين األمني العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الداخلية للدفاع الجوي لكافة املهام الحل السويرسي«. 

وق��ال العقي��د أوش��ر إن العمليات العس��كرية ما 

ع��دا الحرب تركز عىل ردع الحروب وتس��وية النزاعات 

وتعزيز السام ودعم السلطات املدنية استجابة لألزمات 

الداخلية، موضحاً أن العمليات العسكرية ما عدا الحرب 

قد تش��مل عمليات قتالية وغر قتالية يف وقت الس��لم 

وح��االت الرصاع والحرب عىل حد س��واء، أما املتحدث 

األخ��ر يف الجلس��ة األوىل ف��كان العقيد بح��ري وليان 

جونس��ون من البحري��ة األمريكية رئي��س أركان قيادة 

العنارص املش��ركة للدف��اع الصاروخ��ي املتكامل، حول 

»تزام��ن العمليات التنفيذية لنظ��ام الدفاع الصاروخي 

املش��رك«، التي قال فيه��ا إن العملي��ات العاملية متثل 

العدي��د من التحديات ملجتمع الدفاع الصاروخي والتي 

تشمل القيادة والسيطرة عىل العمليات التي تحدث يف 

وقت واحد ويف مناطق متعددة، باإلضافة إىل الس��يطرة 

العملي��ة عىل القدرات والعاق��ات الداعمة واملدعومة 

وأضاف أن الحلفاء يش��كلون عنرصاً مهامً يف الهندس��ة 

العاملية. 

وعقب انتهاء الجلسة األوىل عقدت ورشتا عمل تناولت 

األوىل الدف��اع الج��وي والصاروخ��ي املدم��ج والثانية 

الهندسة املرسحية اإلقليمية والعاملية. 

أهمية صواريخ الباتريوت
أما الجلسة الثانية واألخرة فقد ترأسها الدكتور ثيودور 

كاراس��يك مدي��ر األبحاث واالستش��ارات يف مؤسس��ة 

»إينجام«.

وكان من أول املتحدثني يف هذه الجلس��ة مايك بري 

مدي��ر التكامل يف مكتب الربنام��ج التنفيذي للصواريخ 

والفض��اء يف الواليات املتح��دة األمريكية، والذي ناقش 

النظرة العامة لربامج الدف��اع الجوي التكتيكية الخاصة 

بالجي��ش األمرييك، واصفاً مهم��ة تزويد نظم الصواريخ 

باملوثوق بها عاملياً موزعة عىل أقسام مختلفة تعتمد يف 

الحاالت الطارئة. 

وأك��د أن أهمية نظ��ام صواريخ الباتري��وت تكون من 

خال برامج تحديث واس��عة النطاق يف الوقت الراهن 

ويف املستقبل. 

وقدم كل من العقيد أحمد الش��حي والعقيد مايكل 

ترونولون رشحاً حول مرك��ز الدفاع الجوي والصاروخي 

والتحدي��ات وال��دروس املس��تفادة، وق��اال إن أهداف 

مرك��ز الدف��اع الج��وي والصاروخ��ي املتكامل تش��مل 

تطوي��ر عاقات طويل��ة األمد مع الركاء واالس��تفادة 

من املؤمت��رات األكادميي��ة الثنائية ومتع��ددة األطراف 

والن��دوات والتامري��ن، إضافة إىل تحس��ني القدرة عىل 

الراكة وتعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة، وأضافا أن 

تهديد الدفاع الجوي والصاروخي اإلقليمي أمر حقيقي 

يجب أن يؤخذ عىل محمل الجد.

وكان من آخر املتحدثني يف الجلس��ة األخرة الس��يد 

فرانك روز نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الفضاء 

والسياس��ة الدفاعي��ة يف الواليات املتح��دة األمريكية، 

كاشفاً »نظرة وزارة الخارجية األمريكية ملرحلة التكيف 

التقاربية للدفاع الصاروخي«. وأش��ار روز إىل أن الدفاع 

الصاروخ��ي يلع��ب دورا مهامً يف اس��راتيجية الواليات 

املتحدة األمريكية العاملية األمنية واسعة النطاق داعمة 

كل من الردع والدبلوماسية. 

وأضاف«إن الدفاع الصاروخي يؤكد لحلفائنا ورشكائنا 

أن ل��دى الوالي��ات املتحدة األمريكية اإلرادة ووس��ائل 

ال��ردع الازمتني لهزم هج��امت الصواريخ الباليس��تية 

املح��دودة املوجهة ض��د الواليات املتح��دة األمريكية، 

وقواتنا األمامية املنترة وحلفائنا ورشكائنا إذا لزم األمر، 

وم��ن املمكن للدف��اع الصاروخي أن يس��اعد يف إعاقة 

الجهات الفاعلة اإلقليمية من محاولة منع وعرقلة قدرة 

الواليات املتحدة عىل تقديم وس��ائل الدفاع واملساعدة 

لحلفائها ورشكائها« •

املشاركون يف مؤمتر الرشق األوسط للدفاع الصاروخي والجوي
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د.خليفة الرميثي: اإلمداد يعترب عنصرًا أساسيًا يف جناح العمليات العسكرية
اختتام فعاليات مؤمتر اإلمداد الدفاعي 2012

اختتم��ت يف نادي ضب��اط القوات املس��لحة بأبوظبي ابريل امل��ايض،  فعاليات مؤمتر 

اإلمداد الدفاعي 2012، الذي استمر ثاثة أيام مبشاركة كبار الخرباء واملهتمني بالشؤون 

العس��كرية ألنظم��ة اإلمداد من مختلف بلدان الع��امل، إىل جانب عدد من كبار ضباط 

القوات املسلحة. 

وس��لط املؤمتر الذي عق��د بدعم من القيادة العامة للقوات املس��لحة وبتنظيم من 

رشك��ة »آي كي��و يب يس« الضوء عىل التح��ول يف منظومة اإلمداد للوص��ول إىل مفهوم 

اإلمداد املشرك, وش��كل فرصة للمهتمني بالشؤون العسكرية ألنظمة اإلمداد املختلفة 

لاطاع عىل تجارب وخربات عملية من بلدان مختلفة عىل مستوى العامل.

وش��ملت املوضوعات التي نوقش��ت خال املؤمتر التحول إىل نظام اإلمداد املشرك 

والتطورات املس��تقبلية للقوات املس��لحة يف اإلمارات، إضافة إىل العاقات االسراتيجية 

للقوات املسلحة مع القطاع الخاص، وكيفية التغلب عىل التحديات التي تواجه اإلمداد 

املش��رك وتطوير قدراته يف البيئات املتغرة، والدروس املس��تفادة من خربات مختلف 

الدول املتقدمة يف تجربة التحول إىل نظام اإلمداد املشرك. 

ورحب سعادة اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي رئيس هيئة اإلمداد بالقوات 

املس��لحة يف كلمة له خال الجلسة االفتتاحية للمؤمتر باملش��اركني والحضور، وقال إن 

اإلمداد يعترب عنرصاً أساسياً يف نجاح العمليات العسكرية األمر الذي يحتم علينا معرفة 

وطرح املصاعب والتحديات التي تواجهها جيوش العامل يف تطبيق نظام اإلمداد األمثل. 

ونوه س��عادته إىل أن القوات املس��لحة لدول��ة اإلمارات العربية املتح��دة متر حالياً 

مبرحلة حاسمة للوصول إىل نظام اإلمداد املشرك، وهي رؤية تبنتها العديد من الجيوش 

الرائ��دة حيث تتيح فرصة مؤكدة لتعزيز قدراتها اللوجس��تية العامة ورفع مس��تويات 

األداء عىل مستوى جميع القوات، األمر الذي يسمح بدعم العمليات املشركة عىل نحو 

أكرث فعالية والحفاظ عىل الجاهزية وتحقيق االقتصاد يف القوى العاملة وتوفر املال. 

وأض��اف: »نحن نعي أن تغيراً بهذا الحجم يتطلب عماً ش��اقاً والتزاماً، وأن تقديم 

النموذج الخاص باإلمداد املشرك هو الهدف الطموح الذي نسعى إىل تحقيقه« •

تغطية: النقيب جميل السعدي
تصوير: عبدالرحمن بن عباد  

سعادة اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي رئيس هيئة اإلمداد

جانب من الحضور خالل املؤمتر
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اإلماراتيون واألمان النووي..!

س��معت يف مجلس الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة من ديل أي كالين وهو خبري نووي أمرييك، أن منوذج أبوظبي يف مجال الطاقة 

النووي��ة هو املثايل يف العامل، وس��معت من��ه أيضاً يف محارضته "دروس من فوكوش��يام" أنه كان ضمن 

وفد إمارايت إىل اليابان من أجل االس��تفادة من تجربة تعامل اليابان مع كارثة فوكوشيام يف التقليل من 

اآلثار النووية حني تعرض برنامجها للدمار بفعل التس��ونامي الذي رضبها، وقرأت بعد فرتة بس��يطة من 

تلك املحارضة ترصيحات لهانز بليكس، رئيس املجلس االستش��اري الدويل لربنامج اإلمارات النووي، بأن 

برنامج اإلمارات النووي يتمتع بأعىل معايري األمن والسالمة النووية، كام قرأت ترصيحات للسيد يونج 

يل، النائب األول لرئيس رشكة "كيبكو" الكورية الجنوبية واملسؤول عن تنفيذ مرشوع الطاقة النووية يف 

اإلمارات، بأن اإلمارات س��تصبح "أيقونة" يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مجال االستخدام 

السلمي للطاقة النووية. 

وتابعت مؤخراً حضور الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان قم��ة األمن النووي التي 

اس��تضافتها كوريا الجنوبية، وترصيحات س��موه بأن اإلمارات تعمل عىل األخذ بأعىل املعايري العاملية يف 

مجال الطاقة النووية.

ه��ذه بعض جهود اإلمارات من أجل بث االطمئنان يف ش��عبها وتوعيته باملرشوع النووي، رمبا تكون 

املفارق��ة الجميلة هنا أن اإلمارات اس��تطاعت أن تبث ذلك االطمئنان يف الخارج أوالً فكس��بت احرتام 

العامل، ومن ثم ساعدها يف استكامل مرشوعها السلمي.

املجموع��ة الت��ي ذكرتها يف البداية - يف نظري - هم أقدر عىل توضي��ح املوقف اإلمارايت من الربنامج 

الن��ووي وإزالة املخاوف عند الناس، أقول هذا ألن هناك أصواتاً أخرى لديها وجهة نظر ثانية، ما تفعله 

اإلمارات هو أفضل طريقة لتوعية أفراد املجتمع بأهمية الربامج النووية الس��لمية ومجاالتها التي ميكن 

أن تستفيد منها الدولة. 

أنظر إىل تلك الجهود باعتبارها رس��الة مهمة من أجل األخذ باألس��باب التي تعمل ملصلحة الشعوب 

بدالً من االنكفاء واالنطواء دون الخوض يف مجاالت كهذه، خاصة وأن أسباب التطور يف السالمة النووية 

تتسارع باطراد، اإلمارات تسعى منذ قيامها لتحقيق مستوى عاٍل من التنمية املستدامة واألمان لشعبها 

مهام تكلف األمر، فقد تكون التكاليف عالية يف الوقت الحارض، لكن املردود سيكون وافراً يف املستقبل. 

فقدان السيطرة عىل أي كارثة يف أي دولة، كام حدث يف اليابان، أمر وارد، لكن ما تفعله اإلمارات أنها 

تعمل عىل توفري األس��باب التي تجعلها تواكب التطورات يف مجال األمن النووي، وهذا أفضل ما تقوم 

به الدول، بل إن اإلمارات تعمل عىل تأهيل فريق من اإلماراتيني من أجل التعامل مع املرشوع النووي، 

فطاملا تواجدت اإلرادة السياسية من أجل االستعداد ملواجهة أي مخاطر، فإنه ميكن التعامل مع مشكلة 

كهذه، إن مل يكن بالسيطرة الكاملة، فتقليل الحد األدىن من الخسائر أمر ممكن.

املش��هد النووي اإلمارايت كله يدعو إىل االطمئنان، فهو يعترب من أكرث الربامج النووية ش��فافية، وقد 

زاره فري��ق تفتي��ش دويل وأكد ذلك، ب��ل إن املرونة التي تلقاها اإلمارات دولي��اً والتفاعل اإلمارايت مع 

الربامج السلمية - كام حصل من تربع  الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يف قمة سيئول، 

واس��تضافة اإلم��ارات للقمة القادمة- تعّد من األمور التي تؤكد النية اإلماراتية بش��أن االس��تفادة من 

التطور وليس استخدامه يف تدمري البرشية أو التخويف به كام يفعل اآلخرون.

بإمكاين أن أقول من أول وهلة إنه بإمكانك أن تش��عر بأن اإلماراتيني مطمئنون لجهود دولتهم فيام 

يخص برنامجها النووي السلمي، ولديهم ما يدعو إىل ذلك •

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com

نبض 
الديــــرة
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  SOFEX 2012  يستقطب أهم الشركات الدفاعية
مؤمتر MESOC يناقش أهم القضايا الدفاعية

 SOFEX ينعقد معرض ومؤمتر قوات العمليات الخاصة

تحت رعاية جالة امللك عبد الله الثاين، وإرشاف س��مو 

األم��ر فيصل بن الحس��ني ورعاي��ة القوات املس��لحة 

األردني��ة كل عامني بقاعدة امللك عبد الله األول الجوية 

يف العاصم��ة األردنية عامن، وقد نجح املعرض يف تجاوز 

التوقع��ات كل ع��ام من حي��ث ارتفاع ع��دد الجهات 

املش��اركة، مثل ال��ركات واألجنحة الدولي��ة والوفود 

الرسمية الخارجية برئاس��ة وزراء الدفاع ورؤساء أركان 

القوات املس��لحة وقادة العمليات الخاصة، عاوة عىل 

الصفقات الكبرة التي يتم توقيعها خال النسخ املتتالية 

للمعرض، وتستقطب ساحة العرض الخارجي والداخيل 

الت��ي تص��ل مس��احتها إىل 70 ألف مر مرب��ع اهتامم 

الركات العارضة واألجنح��ة الوطنية التي متثل جميع 

دول العامل.

ملتقى مثايل
يترف مع��رض SOFEX بحضور عدد كبر من الوفود 

واملس��ؤولني العس��كريني والدفاعيني رفيعي املس��توى 

من جمي��ع أنحاء العامل، وهو م��ا يجعل املعرض فرصة 

مثالية لالتقاء بكبار املسؤولني العسكريني والحكوميني 

املس��ؤولني ع��ن صناعة الق��رار، ومن املق��رر أن تقوم 

الركات الدولية العارضة الصغرة واملتوس��طة وكربيات 

ال��ركات العاملية بعرض أح��دث معداته��ا وتقنياتها، 

ويعت��رب SOFEX أك��رب مع��رض من نوع��ه من حيث 

مس��احة صاالت العرض، حيث تع��رض أحدث املعدات 

واألنظمة املتكاملة املبتك��رة الخاصة بقوات العمليات 

الخاصة واألمن الداخيل وقوات حفظ السام. 

MESOC  مؤمتر
ينظم ع��ىل هامش املع��رض SOFEX مؤمتر مهم ملدة 

يوم واحد، وهو مؤمتر قادة العمليات الخاصة يف منطقة 

 Middle East Special Operations الرق األوس��ط

ال��ذي   Commanders Conference : MESOC

يضم عىل هامش��ه عقد سلسلة من الندوات املتخصصة 

الش��املة التي ينظمها كبار املس��ؤولني العسكريني من 

جميع أنحاء العامل، والتي تغطي عدداً كبراً من القضايا 

ذات العاقة مبكافحة اإلره��اب وقضايا األمن الداخيل، 

ويرف معهد الرق األدىن والخليج للتحليل العسكري 

.MESOC إنيجام« عىل النسخة السادسة من مؤمتر«

الرشكات الراعية
يعت��رب مكتب امللك عبد الله الث��اين للتصميم والتطوير 

 Northrop Grumman ورشكة KADDB  واالستثامر

أه��م الجهات الراعية للمع��رض، باإلضافة إىل الخطوط 

 Orange و Arab Ready Meals امللكي��ة األردني��ة و

.Lockheed Martin ورشكة DRS Technologies و

أبرز اللقطات
 SOFEX، ATK, من أهم الجهات املش��اركة يف معرض

 Boeing Defense, Space & Security Systems,

 L-3 Communications, PHOTONIS, Ultra

 Electronics TCS, Eurocopter, Oshkosh,

 Northrop Grumman, Lockheed Martin, BAE

 Systems, Aselsan, Cobham, Bell Helicopter,

 General Dynamics Land Systems - Force

 Protection, COGES Eurosatory, IDEX etc

ومن املقرر أن تشارك رشكة Saab بعرض نظام التمويه 

 Barracuda Mobile Camouflage System املتحرك

يسلط معرض سوفكس الضوء عىل معدات الحامية

إعداد: جي. سرات



 SOFEX فرصة 
مثالية لاللتقاء 

بكبار املسؤولني 
العسكريني 

واحلكوميني 
املسؤولني عن 

صناعة القرار
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 ،CoolCam الذي يش��مل نظام خفض الحرارة :MCS

ال��ذي يعمل بكفاءة ع��ىل خفض الح��رارة الناتجة عن 

التحمي��ل الش��ميس وس��خونة البيئة أثناء تش��غيله يف 

األح��وال الجوي��ة الح��ارة، ويعمل النظ��ام عىل خفض 

درجة الحرارة داخل املركبة وخلق ظروف أفضل لألفراد 

واألجهزة اإللكرونية.

وستعرض رشكة SELEX Elsag، وهي إحدى الركات 

التابعة لركة Finmeccanica األم، مجموعة كبرة من 

أنظمة حامية القوات وأنظمة االتصاالت امليدانية ذات 

الكفاءة العالية، وس��تعرض رشكة GUARDIAN نظام 

»الدروع اإللكرونية« لحامية الق��وات ضد التهديدات 

املتك��ررة الت��ي تش��كلها العب��وات الناس��فة البدائية 

 Remotely Controlled Improvised Explosive

Device :RCIED الت��ي يت��م التحكم فيه��ا عن بُعد، 

وتتميز عملية اإلعداد والتش��غيل بالس��هولة الشديدة، 

 FrontLine Soldier Radio ويطبق جه��از الاس��ليك

FSR: أحدث جيل من األس��اليب التكنولوجية لتحسني 

الق��درات القتالية، ويتمي��ز الجهاز بس��هولة تصميمه 

إلطال��ة عمره اإلفرايض، فضاً ع��ن قدرته عىل التكيف 

مع املتطلبات التشغيلية املتغرة.

 Aerodyne Research رشك��ة  وتعت��رب 

Manufacturing إحدى الركات املشاركة يف املعرض، 

وه��ي رشكة عاملي��ة معروفة يف مج��ال صناعة املظات 

الجوية حيث تقوم بتصميم وإنتاج املظات العس��كرية 

والرياضية.

ومن الركات املشاركة أيضاً    FLIR Systems، وهي 

رشك��ة عاملية رائدة يف مجال تصميم وصناعة وتس��ويق 

آالت التصوير الحراري العاملة باألش��عة تحت الحمراء، 

وقد قامت الرك��ة بتثبيت آالت التصوير الحراري عىل 

طائرات تنفيذ القانون واألجهزة الاس��لكية املستخدمة 

يف مراقبة األنظمة الصناعية وأجهزة الكش��ف عن املواد 

الكياموية واملتفجرات وأنظمة االستشعار املتكاملة لدى 

املؤسسات الحكومية يف جميع أنحاء العامل.

ومن ب��ني ال��ركات واألنظمة األخرى املش��اركة يف 

املعرض:

- رشكة Shoghi Communications وهي رشكة رائدة 

يف مجال توريد األنظمة املستخدمة يف جمع املعلومات 

االس��تخباراتية وتجهيزها للقوات العس��كرية ووكاالت 

االستخبارات، كام تقوم الركة بتطوير ودعم عدد كبر 

من األنظمة لتلبية متطلبات املهام العسكرية الحساسة. 

- تتخص��ص رشك��ة SAE ALSETEX، إحدى الركات 

التابعة ملجموعة Etienne Lacroix Group، يف مجال 

تصمي��م وتصنيع أنظمة التس��لح األقل فت��كاً الخاصة 

بق��وات الرطة للتعامل م��ع التهديدات املختلفة عىل 

مدى ي��راوح ب��ني صفر وحت��ى 200 مر، وتس��تخدم 

 French ه��ذه األنظم��ة ق��وات الرط��ة الفرنس��ية

Gendarmerie and Police باإلضافة إىل عدد كبر من 

قوات األمن األجنبية يف منطقة الرق األوسط وغرها، 

ويتكون هذا النظام من قاذف فتاك عياري 50 ملم و 40 

 COUGAR MULTILIGHT, ملم، الق��اذف املتعدد

CHOUKA and COUGAR 12 للمركبات.

- نظ��ام Trijicon SRS Sealed Reflex Sight ال��ذي 

س��يتم كشف النقاب عنه يف معرض SOFEX هو عبارة 

عن نظام برصي فريد ال يتجاوز طوله 3.75 بوصة فقط 

إلزالة البقع الحمراء املصاحبة عند التقاط الصور، ومن 

ث��م تأمني منظر ميداين خال م��ن العوائق، ويعترب هذا 

النظام مثالياً بالنس��بة لق��وات الجيش والرطة، عاوة 

عىل استخدامه يف العديد من أنظمة التسلح.

- تضم منتج��ات Bruggemann كاف��ة أنواع املظات  

ومعدات النقل الج��وي، وتعترب Bruggemann إحدى 

الركات العاملي��ة الرائدة املرموق��ة واملعروفة بخربتها 

الطويلة وجودتها العالية يف مجال إنتاج املظات الجوية 

واألجهزة واملعدات.

- تقدم رشكة Global Trading Consultancy، التي تم 

AESA الرادار



معارض ومؤتمرات

تأسيس��ها من��ذ عر س��نوات، مجموع��ة مختلفة من 

الخدمات للمنظامت والهيئات الدولية، وهي الخدمات 

التي س��يتم طرحها يف األس��واق األردنية وأسواق الدول 

املجاورة والتي من املتوقع أن تحقق نجاحاً كبراً، وتقوم 

الركة بدور فعال ومؤثر يف األسواق الدفاعية واملدنية، 

وتعمل بش��كل وثيق مع قوات الجي��ش والرطة من 

أج��ل تلبي��ة احتياجاتها، وقد نجح��ت الركة يف تنفيذ 

عدد كبر من املروعات املهمة وتزويد الجيش بأحدث 

املنتج��ات التكنولوجية املتقدمة به��دف زيادة قدراته 

ورفع مستواه إىل أقىص حد.

 Jordan Electronic Logistics رشك��ة  تأسس��ت   -

Support :JELS يف عام 2006، وهي عبارة عن مروع 

مش��رك ب��ني مجموعة من خ��رباء التصنيع العس��كري 

وإحدى الوكاالت اململوكة للدولة بهدف توريد األنظمة 

وضامن تشغيلها يف كافة العمليات الخاصة مبهام الدعم 

اإللكروين حسب متطلبات القوات املسلحة األردنية.

- تعترب رشكة LEMAX s.r.o إحدى الركات التشيكية 

املتط��ورة التي تتمت��ع بتاريخ طوي��ل يف مجال تطوير 

وإنتاج األجهزة واملعدات الخاصة، ويف مقدمتها مصابيح 

األس��لحة عيار 50 ملم واملصابي��ح الضوئية HID ذات 

القوة العالية للتعامل مع الظروف القاسية، عاوة عىل 

املصابي��ح التكتيكية LED واملصابيح العاملة باألش��عة 

تحت الحمراء.

- تعت��رب رشك��ة MKD إحدى ال��ركات املتخصصة يف 

تطوي��ر املنتجات التي تق��وم بتصنيع معدات التدريب 

الخاص��ة بقوات الجيش والرطة من مادة الباس��تيك، 

وتتن��وع منتجات الركة بني الس��كاكني واملسدس��ات 

والبن��ادق الخاص��ة بالتدريب، وتنح��رص مهمة الركة 

يف تأم��ني أدوات التدريب الازم��ة للمدربني واملتدربني 

واألسلحة والبيئة، وتعترب هذه املواد مصنوعة من مادة 

الباس��تيك العايل الج��ودة والقابلة للتدوير، وتش��مل 

الخدمات التي تقدمها الركة تطوير وهندسة األجهزة 

 CAD, CAM, الخاصة بالجامرك باس��تخدام أنظم��ة

CNC واملسح الثايث األبعاد.

- تعت��رب رشك��ة MODUL-X Solutions رشك��ة ذات 

مس��ؤولية مح��دودة تابعة لرك��ة CitySafe, Inc. يف 

Farmingdale بوالي��ة نيوج��ريس األمريكي��ة، وتعمل 

الرك��ة يف مج��ال تصمي��م وتصنيع األنظم��ة املدرعة 

املدمج��ة املس��تخدمة يف بن��اء الهي��اكل التي تش��كل 

حائطاً أمنياً ضد أقوى العمليات الهجومية الباليس��تية 

وغره��ا، ويعود نجاح تلك الهياكل إىل اس��تخدام مادة 

.MODUL-X Armor Composite

- تس��تعد رشك��ة NCTech لتصمي��م وصناع��ة آالت 

التصوير –ومقرها اس��كتلندا- إلطاق أول آلة تصوير يف 

 MESOC مؤمتر
يعقد سلسلة من 

الندوات املتخصصة 
الشاملة ينظمها 

كبار املسؤولني 
العسكريني

SAAB أنظمة التمويه من رشكة

LEOPARD 2 A7+



الع��امل للتصوير البانورامي الف��وري بزاوية 360 درجة، 

مثة توقعات كبرة بأن تح��ل آلة التصوير iSTAR التي 

تنتظرها األس��واق بفارغ الصرب مح��ل التقنيات العاملية 

الحالي��ة يف العديد من القطاع��ات واملجاالت املختلفة 

ومن بينها املجالني العسكري والدفاعي.

- تس��تند رشك��ة Omnisec إىل خربة طويل��ة متتد إىل 

خمس��ني عاماً يف مجال علم التشفر وتبادل املعلومات 

املش��فرة، ويجري اس��تخدام أنظمة Omnisec األمنية 

بنج��اح يف جمي��ع أنح��اء العامل م��ن جان��ب الهيئات 

العس��كرية وال��وكاالت الحكومية وال��ركات الدولية 

بفض��ل تبادلها اآلمن للمعلومات عىل كافة مس��تويات 

الرسي��ة حتى »أق��ىص درجات الرسي��ة«، ويتم تطوير 

أنظمة التش��فر OmniCrypt التي توفر حامية أمنية 

أكيدة طبقاً ألحدث مس��تويات الج��ودة، ويتم إنتاجها 

حرصياً يف سويرسا.

- ل��دى رشكة RUAG خطوط إنتاج يف س��ويرسا وأملانيا 

والنمس��ا واملجر والس��ويد والواليات املتح��دة، وتعترب 

رشكة RUAG Ammotec إح��دى الركات الرائدة يف 

األس��واق األوروبية يف مجال إنتاج الذخرة ذات األعرة 

الصغرة، وتقوم بتطوير وتصنيع الذخرة ذات املستوى 

الع��ايل والذخ��رة الخاصة مبامرس��ة الصي��د والرياضة 

وقوات الجيش والرطة، عاوة عىل العنارص واملكونات 

البروتقني��ة pyrotechnic للقطاع��ات الصناعية بوجه 

عام، ومن أبرز عماء الركة القوات املسلحة والوحدات 

الخاصة والرطة، خاصة القوات الس��ويرسية واألملانية 

والدول األعضاء يف حلف شامل األطليس )الناتو( وبعض 

دول الرق األوس��ط ومنطقة الرق األقىص والواليات 

املتحدة.

- يه��دف نظ��ام MCS/CoolCam أساس��اً إىل حامية 

املركبات أثناء التحرك ومساعدتها يف االمتزاج مع البيئة 

املحيطة، ويقوم النظام بإعاقة أي محاولة رصد برصي أو 

حراري باألشعة تحت الحمراء، ويتميز مبرونته الشديدة 

التي تش��مل إمكانية توفره بأش��كال وأحجام مختلفة، 

ويعت��رب نظ��ام MCS/CoolCam ال��ذي تنتجه رشكة 

Saab Barracuda نظام��اً قتالياً قوياً، ويقوم عدد كبر 

من القوات املس��لحة يف جميع أنحاء العامل باستخدامه 

حالياً.

- ومن أج��ل دعم عملية تطوير األس��واق اإلقليمية يف 

منطق��ة الرق األوس��ط  تطرح رشك��ة Eomax نظام 

Wolf Pack يف مع��رض SOFEX ال��ذي يعترب من أبرز 

املعارض املعني��ة بعرض التقنيات الخاص��ة بالعمليات 

الخاص��ة، ويعترب نظ��ام MIL-SPEC نظام تصوير من 

املمكن تعديل حجمه ميدانياً لتقديم الدعم الازم لعدد 

كب��ر من املهام املختلفة يف مج��ال العمليات التكتيكية 

ومهام البحث الشديدة الخطورة وأمن الحدود والبحث 

واإلنق��اذ وحامي��ة املنش��آت الحيوية وتوف��ر الحامية 

 Wolf Pack الازمة لكبار الش��خصيات. ويعم��ل نظام

عىل تعزيز األمن والس��امة والفعالية عن طريق توفر 

الرؤية عن بُعد التي متكن طاقم التش��غيل من تفتيش 

األركان وما وراء الحوائط والجدران وأسفل املركبات وما 

حولها وأعىل السامل واملناطق التي من الصعب الوصول 

إليها أو األماكن املغلقة.

وسائل اإلعالم
تحرص وسائل اإلعام العاملية عىل حضور معرض ومؤمتر 

س��وفكس والقيام بتغطي��ة  فعالياته،  وحرصاً منها عىل 

مواكبة أهم األحداث املحلي��ة والعربية والعاملية تقوم 

مجلة »درع الوطن« بدعم هذا الحدث املهم عن طريق 

تقديم تغطية إعامية شاملة •

SOFEX معرض

أثب��ت مع��رض SOFEX نفس��ه كواحد م��ن أهم 
املع��ارض يف مج��ال الصناع��ات الدفاعي��ة بدلي��ل 
اإلقب��ال الش��ديد الذي يحظى ب��ه يف كل دورة، ويف 
ظل التوقعات بتزايد عدد الرشكات العارضة والزوار 
 SOFEX والوفود الرس��مية فمن املؤك��د أن معرض

2012   حدث يستحق املشاهدة.

Apache الطائرة العمودية

 

 

 

 

 

| www.kmweg.com | 



34

أخبار الشركات

|  العدد 484  |  مايو 2012  |

مبادلة توقع عقدًا مع بوينج لتصنيع مكونات هياكل الطائرات 777 و787
أبرمييت وحدة مبادلة لصناعة الطييران ورشكة "بوينج" 

لصناعيية الطائرات األمريكية اتفاقيياً مدته عرشة أعوام 

تصنع مبوجبه "سييراتا" التابعة لوحدة مبادلة مكونات 

هياكل طائرات "بوينج 777 و787 دريم اليرن".

كييا أعليين الجانبان عىل هامييش فعاليييات القمة 

العاملييية لصناعيية الطييران يف أبوظبييي توقيييع اتفاق 

اسييراتيجي يؤهل "سييراتا" لتصبح املزود املسييتقبيل 

للمثبييت العمودي لطائييرات "787 دريييم اليرن" الذي 

يعترب جزءاً أساسييياً مصنوعاً من املواد املركبة والخاصة 

بأحدث برامج بوينج للطائرات.

وقييال حميد الشييمري املدييير التنفيذي لييي "وحدة 

مبادليية لصناعة الطران" يف تعليقه عييىل االتفاقية..أن 

االتفاقية تشييكل إنجازاً مهاً للغاية لي "سييراتا" حيث 

يشييكل إبرامهييا العقييد عىل هامييش فعاليييات القمة 

العاملية لصناعة الطران يف أبوظبي أكرب دليل عىل مدى 

التقدم الذي حققته سييراتا خالل األشهر الي18 املاضية 

منذ انطييالق عملياتها. مشييراً إىل أن مبادليية لصناعة 

الطران تعمل عىل التأسيس لقطاع صناعة طران عاملي 

ومسييتدام يتمتع بأهمية حيوية كبرة يف دولة اإلمارات 

حيث تشكل سراتا محوراً أساسياً لهذا التطور.

وتنص االتفاقية عييىل قيام "سييراتا" التابعة لوحدة 

مبادلة التي تعد املصنييع الرائد يف مدينة العني لتصنيع 

مكونات هييياكل الطائرات من املييواد املركبة. بتصنيع 

مجموعة أضالع الذيل لطائييرات "بوينج 777" وأضالع 

املثبت العمودي لطائرات "بوينج 787 دريم اليرن".

وبييدأت بوينج ميين جانبها بتوفر املعييدات الالزمة 

وبرامج التدريب التشييغييل املبكر وغرها من أشييكال 

الدعم ملجموعة األعال هذه حيث من املتوقع أن تبدأ 

سراتا بتسييليم أوىل هذه املنتجات بحلول العام القادم 

إضافيية إىل ذلك فإن سييراتا مؤهلة لييي تصبح املزود 

املسييتقبيل ملجموعة أضالع الذيل العمودي وذلك وفقاً 

لدرجة التنافسية واألداء اللذين ستظهرها الرشكة.
وقال جيم ألبو الرئيس والرئيس التنفيذي لرشكة بوينج 

للطائرات التجارييية يف هذا السييياق..إن دولة اإلمارات 

العربييية املتحدة تعترب من أهم عمالء بوينج يف مجاالت 

الطائييرات التجارية والعسييكرية ولقد نجحييت القيادة 

الحكيميية يف الدولة يف تحقيق تحييول كبر يف اقتصادها 

عرب االستثار يف قطاع صناعة الطران وتطويره.

وأضيياف أن بوينج ملتزمة ومنذ عييدة أعوام يف بناء 

رشاكة مع وحدة مبادلة لصناعة الطران تهدف إىل تقديم 

فوائد مشركة وطويلة األمد للجانبني..معرباً عن سعادته 

ألن سييراتا التابعة لوحدة مبادلة سييتدعم إنتاج الطائرة 

املتطورة 787 دريم اليرن وطائرات 777 التي تؤدي حالياً 

دوراً حيوياً يف تحقيق نجاح أداء عمالء مبادلة.

وتعد االتفاقية أول عقد تزويد مبارش توقعه "بوينج" 

يف العامل العريب اسييتكاال التفاق سييابق تم توقيعه بني 

السيييد ألبو والسيد الشمري ضمن فعاليات معرض ديب 

للطران 2011 والذي نص عىل أن تصبح "سراتا" املزود 

الرئييس ملكونات الهياكل امليكانيكية للطائرات املصنوعة 

ميين املواد املركبة وهدف إىل رسييم معامل خارطة طريق 

ترمي إىل أن تصبح سراتا مزوده من الدرجة األوىل لرشكة 

بوينج كا يشييكل هذا االتفاق دليالً آخر عىل مسييتوى 

التطييور املتواصل الذي يشييهده االتفاق االسييراتيجي 

الوثيق بني مبادلة لصناعة الطران وبوينج.

وتسييهم هذه اإلنجازات يف تعزيز العالقة املتينة بني 

بوينج ووحييدة مبادلة لصناعة الطييران التابعة لرشكة 

مبادلة للتنمية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها 

حيث تهدف هييذه العالقة إىل تطوييير صناعة الطران 

التجاري يف دولة اإلمارات.

 Harris تفوز بعقود  بـقيمة 14.3 مليون دوالر
تعمل رشكيية Harris Corporation يف مجاالت تقنية 

املعلومييات واالتصاالت، وقد اسييتلمت أخييراً طلبات 

بلغت جملتهييا 14.3 مليون دوالر لتوفر اتصاالٍت لعدة 

مؤسسات يعاد تشكيلها من جديد مع توفر االتصاالت 

لعدة نظم قيادة وسيطرة وكل هذا إلحدى دول الرشق 

األوسط.

وتحصل هييذه الدولة عييىل النظام املطلييوب الذي 

يتكون من نظم راديو تعبوية فئة Falcon 111 مع بقية 

متطلباتها، وتقوم رشكة Harris غر ذلك بتوفر األنظمة 

املوجييات  متعييددة   Falcon 111 ® RF – 7800M

 RF شييبكية العمل من نظم الراديو، مع توفرها النظم

7800W – ذوات السييعة العالييية ونظييم الراديو التي 

تعمل فيا بعد خط البرص RF – 700S الشييخصية مع 

املكونات الشبكية وامللحقات وقطع الغيار.

وتعمل رشكيية Harris كرشيك موثييوق به يف توفر 

أنظميية االتصاالت التعبوية وقييدرات التحكم والقيادة 

والسيييطرة للقوات األمنييية حول العامل،حسييبا ذكره 

برينييدان أونيييل رئيس األعييال التجارييية الدولية يف 

الرشكيية، والذي رَصح بأن الرشكيية تنتج منتجاٍت عاملية 

توفر الحلييول الحاسييمة، ويعمل النظام الييذي توفره 

Harris ميين أجييل قييدرات نظييم الراديييو التعبوييية 

 Falcon 111 RF – 7800 ومتطلباتها وهو من عائليية

عىل توفر الخدمات للجندي الذي يحمله يف امليدان مع 

االستفادة من الربوتوكول ونظام االنرنت. Harris أنظمة اإلتصاالت التعبوية من 

خالل توقيع اإلتفاقية بني مبادلة وبوينج
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حلول شركة Oshkosh فئة JLTV توفر احلماية
 Oshkosh Defense قدمت رشكة الصناعات الدفاعية

 EMD حلولهييا لهندسيية وتصنيييع وتطوييير املراحييل

للمركبات التعبوية الخفيفة املشييركة JLTV ومراحلها 

املنتظرة.

وتبحث القوات العسكرية األمريكية يف أمر تحديث 

 Oshkosh أسييطول مركباتها الخفيفيية، وتوفر رشكيية

أحدث أجيال صناعتها ميين املركبات التعبوية الخفيفة 

الصالحيية للعمل يف كل التضاريييس، وتعترب التطويرات 

L – ATV الرامية لتحديث األسطول مع توفر مستوى 

الحاييية MRAP – Level مبثابة مييا يوفر خفة حركة 

غر مسييبوقة، وتم فحص هذه التطويرات التي توفرها 

رشكة Oshkosh بكثافة لتلبية متطلبات برامج املركبات 

التعبوية الخفيفة.

ورَصح نائييب رئيس برامج الرشكة للصناعة الدفاعية 

والبحرييية بقولييه إن القييادة العسييكريني فطنييوا إىل 

أن التطويييرات  JLTV إمنييا تعني أولويييات التطوير، 

وتستثمر الرشكة الجهود يف اتجاه االستفادة من أحدث 

التقنيات للتوصل لكفاءة عالييية يف املركبات، مع توفر 

الحاية للقوات واملركبات نفسها، مع إبقاء نظر الرشكة 

عىل البيئات القتالية املستقبلية.

ولقييد تييم تصميم التطوييير  L – ATV يف املركبات 

للحفاظ عىل سالمة املقاتلني حسب تزايد التهديدات يف 

سيياحات القتال، ويعمل نظام حاية طاقم املركبة بعد 

فحصييه جيداً يف توفر هذه الحاية مييع مراعاة الوزن 

وخفيية الحركة وما إليها، ويعمل نظام فصل الحركة يف 

التطوييير L – ATV مع تصميم بييدن املركبات بتدريعٍ 

واق، عىل تلبية املتطلبات العملياتية كلها.

والتزمييت رشكيية  Oshkosh متاميياً باملييوارد إلجراء 

 L – بحييوث املركبات الخفيفة والتطوييير إلنتاج النظم

ATV، ولتحضيير املرحليية JLTV – EMD املذكييورة 

سييابقاً، تييم تطوييير سييتة أجيال ميين مركبييات رشكة 

Oshkosh الخفيفيية للتفاعل حسييب املتطلبات التي 

تظهيير من حنٍي آلخر، ويعمل التصميم L – ATV التي 

أنتجته رشكة Oshkosh والذي تم فحصه وإجازته، عىل 

فحييص والتوصل إىل النتائج التي تم طلبها ملعرفة نتائج 

 L – ATV الفحوص النهائية، وتم إطالق اسم النموذج

وهو LCTV بعد أن أجريييت الفحوص بإكال 1.061 

ميييالً يف الطييرق الخارجية، وأبييدت النتائج قدرات غر 

مسبوقة واعتادية عالية.

وتوصلت رشكة Oshkosh من خالل تاريخ جهودها 

إىل عييدة حلييول وتصاميم جعلتها تكتسييب الكثر من 

األمييوال عرب طيف كبر من املتطلبات العسييكرية، مع 

تحقيق العديد ميين القيم التي أثبتتها الرشكة، وللرشكة 

عدة أنظميية فرعية مييع متيزها بصنييع املكونات التي 

تحتاجها العديد من الربامج.

Oshkosh من JLTV املركبة 

أعلنييت رشكيية Fincantieri عيين التعاقييد مع حرس 

السييواحل األمريي يف مناسييبة مؤمتر النقل البحري يف 

 Cruise Shipping Miami Conference ميامييي 

الذي صحب املعرض البحري، لبناء 40 زورقاً، مع تحديد 

موعد بدء التسليم ليكون الربع الثاين من عام 2013.

وتبلييغ قيميية العقييد 89.600.000 مليييون دوالر، 

ومدته عدة سنوات، ويتوقع لحرس السواحل األمريكية 

 Meduim RB – Ms ًللحصول عىل 250 زورقاً متوسطا

ويبلغ إجايل مبالغ التعاقييد 600 مليون دوالر، ويصل 

هذا بالتعاقد للحصول عىل كل الزوارق بعدد 166 زورقاً. 

 Marinette Marine Corporation وتعمييل رشكيية

 Fimcantieri وهي إحييدى رشكات الرشكة األمريكييية

كمتعاقييد فردي ومدير للربنامج، مييع بنائها 50 % من 

 Green Bay يف Ace Marine الييزوارق يف مصانعها يف

يف ويسكونسييني، ومع رشاكة MMC كجزء من الفريق 

 Kvichake Marine منفذ برنامج صنع الزوارق ورشاكة

ومصانعها يف واشنطن يف العمل.

 Fincantieri ورصح كبر الضباط التنفيذيني يف رشكة

بقولييه إن الرشكة تفخر باسييتمرار بتعاونهييا وخدمتها 

حرس السييواحل األمريي، مضيفاً بأن هذا العقد يؤكد 

أن الحصول عىل زوارق وسييفن أحييواض الرشكة والتي 

يتييم صنعها يف الواليييات املتحدة األمريكييية، نتج عن 

اإلسييراتيجية التي أتاحت فرص توفر نوعيات السييفن 

العالييية الجييودة ما توفيير الرشكة للحرس السيياحيل 

والقوات البحرية األمريكية والزبائن غر الحكوميني.

 Fincantieri توقع عقدًا مع حرس 
السواحل األمريكية

اختييارت جهييات البحييوث يف القييوات البحرييية 

األمريكييية رشكيية Northrop Grumman لتوفر 

نظييام االستشييعار املغناطييس لعمليييات مكافحة 

أعال الغواصات، ويكون الجزء الحساس من نظام 

قياس املغناطيسييية أهم ما يف نظام الكشييف الذي 

يتييم تركيبه عييىل الطائييرات العمودييية واملركبات 

الجوية والغواصات، ويتوقييع عمله يف املجال فوق 

املحيطات أو تحت امليياء كجزء من الجهود اليومية 

لتحديد األجسام املعدنية أو الغواصة أو الغواصات 

التييي تقرب لتشييكل تهديداً ما، وتحييدث الضابط 

املسييؤول عن نظييم املالحة رئيس هييذه التقنيات 

بقوله إن نظم االستشييعار الجديدة تتميز بالحجم 

والوزن املالمئني ومسييتويات القوة التي تتيح تنفيذ 

املهام مع قراءة وكشف املطلوب يف الوقت الحاسم.

شركة NGC تطور نظام 
إشعار معزز للقوات البحرية 

األمريكية
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تعييرض رشكيية Eurocopter قدراتها يف مجال إسييناد 

سوق الطران اآلسيوي، وذلك يف معرض ومؤمتر األعال 

التجارية الجوية اآلسيييوية ABACE دورة العام الحايل 

الذي انعقد يف شنغهاي يف الصني يف الفرة بني 27 إىل 29 

مارس املايض وذلك من خالل مناذج العموديات الشهرة 

بإبرازها خالل العروض.

وقد قامت الرشكة بعرض هذه القدرات حيث أبرزت 

منييوذج عموديتهييا ثنائية املحييرك EC 135 مع عرضها 

.AS 350 B3 فئة Ecureuil العمودية

وتم خالل املعرض عقد مؤمتر الطران التجاري ليمثل 

املنصيية التي عرضت فيها رشكيية Eurocopter التزامها 

يف مواجهة املتطلبات املتزايدة لسوق الطران العاملي.

وتعمل الرشكة يف مجال الطران التجاري باملشيياركة 

يف املنتجييات التي تجابييه املتطلبييات املتزايدة، خاصة 

يف مجال احتياجات آسيييا وخاصيية الصني، والتي تحتاج 

ساحات الطران فيها للعديد من املتطلبات.

توفيير  أنهييا   Eurocopter رشكيية  عيين  ويعييرف 

االحتياجات للسييوق، مع إعالنهييا أن الصني قد تحتاج 

يف الفييرة القادمة لعدد 1000 عمودييية خالل األعوام 

العييرشة القادمة حسييبا أفادت به املصييادر الصينية، 

وتجييدد اإلشييارة إىل أن رشكيية Eurocopter قد باعت 

أكيير من 500 عمودية خالل األعوام األربعة السييابقة، 

كا طييَورت دواخل الطائييرة Phoenix التي ميكن لها 

 EC – 155 احتييواء النموذج الذي يحمل 12 راكباً وهو

وهو الذي يربز املالمح املصممة حسييب حاجة الزبائن 

الصينيني.

 Eurocopter تعرض قدرتها على إسناد سوق الطريان اآلسيوي

بوينج تسلم 20 طائرة
 لناقالت إماراتية العام احلايل

تسييلم "بوينييج" نحييو 20 طائييرة خالل العييام الحايل 

لثالث لناقالت وطنية هييي "طران اإلمارات" و"االتحاد 

للطران"، و"فالي ديب"، معظمها من طرازي 777 و737، 

بحسب رئيس الرشكة بالرشق األوسط جيف جونسون.

وقال جونسون يف ترصيحات للصحفيني عىل هامش 

أعييال القمة العاملييية للطران التييي اختتمت أعالها 

بأبوظبي أبريل املايض، إن اإلمارات سييتصبح ثالث أكرب 

سوق للطران يف العامل خالل العرشين عاماً املقبلة بعد 

الواليييات املتحدة والصني. وأشييار إىل أن منطقة الرشق 

األوسط ستضم 2500 طائرة تصل قيمتها إىل 450 مليار 

دوالر بعد عرشين عاماً.

وأكد أن "االتحاد للطران" تعد أكرب مشغل لطائرات 

بوينج 787 دريم اليرن بالرشق األوسييط، حيث ستسلم 

بوينج 140 طائرة من هذا الطراز يف الرشق األوسط من 

بينها 41 طائرة تتبع لي"االتحاد للطران".

وأضاف أنه من خالل رشاكة االتحاد للطران مع "إير 

برلني" سيصل عدد الطائرات من طراز دريم اليرن إىل 50 

طائرة. وستتسييلم "االتحاد للطييران" طائراتها بدءاً من 

العام 2014.

وأشييار إىل أن الخطييوط القطرية تعتييرب أول عميل 

لرشكة بوينييج يف طائرة "دريم اليرن" بالرشق األوسييط 

يف حني أن "االتحاد للطران" أكرب مشييغل لذلك الطراز. 

ولفييت إىل أن طييران اإلمييارات متلك حاليييا 10 ٪ من 

إجييايل طائييرات بوينج 777 والبالغيية 102 طائرة من 

1000 طائرة تنتجهييا بوينج. وأضاف أنه يوجد طلبيات 

أخرى بنحو 100 طائرة من نفس الطراز.

وفيا يتعلق باملنافسيية مع رشكيية ايرباص لصناعة 

الطائرات، أكد أنها تنعكس إيجاباً عىل رشكات الطائرات 

عاملييياً، حيث تسييهم يف تعزيز عمل الييرشكات إلدخال 

منتجات جديدة إىل السوق وتشجع عىل االبتكار.

 Eurocopter من EC 135 العمودية 

 Thales Raytheon Systems: TRS عرضت رشكيية

تقنيات األمن الحاسييوبية الرادارية خالل مشيياركتها 

يف معييرض FIDAE الييدويل الييذي عقييد يف الفرة 

ميين 27 مارس إىل 1 أبريل يف  Santiago يف شييييل، 

وتهدف الحلول التي توفرها رشكة TRS إىل كشييف 

وردع األعال العدائية الحاسوبية الناتجة عن أنظمة 

العمليييات الجوية ونظييم االستشييعار الجوي ذات 

 TRS الصلة، وتتكون نظم األمن الحاسوبية الرادارية

cyber التي تنتجها الرشكة من الحلول التي تتوفر يف 

شييكل صور حاسوبية تظهر وتصل يف الوقت الحاسم 

مع املعلومات التي تصل من كل املوارد، والقدرة عىل 

اختيار ردود الفعل املالمئة ألٍي من هذه املخاطر.

ويتييم تقييييم الييرادارات TRS بناًء عييىل األداء، 

واالعتادييية وقييدرة االنفتيياح عييىل العمليات، مع 

توفر أقل قدر من الفرق لتشغيلها، ويتم إنتاج هذه 

الييرادارات بالفئيية Ground Master وهي العائلة 

التي متثل االبتكار املطلوب يف الجهات الدفاعية حول 

العامل.

شركة TRS تعرض تقنياتها 
FIDAE يف معرض
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FMV تتلقى عقدًا من إدارة املشرتيات الدفاعية السويدية Saab شركة

تلقييت رشكة الصناعيية الدفاعييية واألمنية السييويدية 

Saab عقداً من إدارة املشييريات الدفاعية السييويدية 

FMV بقيميية 128 مليييون كرون )تعييادل 14 مليون 

يييورو( لصيانة أنظمة الطائييرات Gripen وتقوم رشكة 

Saab بنيياء عىل العقد بتنفيذ مهييام الصيانة والتطوير 

يف الطائرات Gripen C/d كجزء من الربامج السويدية 

الرامية لتأهيل هذه الطائرات وأنظمتها.

ومبوجب العقد تعمل رشكة Saab عىل تأهيل النظم 

Gripen C/d من حيث القدرة العملياتية، بينا يشمل 

العقد اإلسناد الفني وصيانة املنتجات وفحوص الطران 

وعمليات تشبيه الطران لتأكيد القدرة العملياتية لنظم 

Gripen جميعها، ويتم تنفيييذ كل ذلك خالل النصف 

الثاين من عييام 2012. ويعرف عن رشكة Saab توفرها 

املنتجات الرائدة للسييوق العاملي مييع توفر الخدمات 

والحلييول التي تراوح بييني الحلول الدفاعييية واملدنية 

كحلول أمنية هامة، وللرشكة عملياتها وموظفوها يف كل 

القارات الخمسيية، وتقوم حالييياً بتطوير وتبني الربامج 

مع تحسني وتوفر التقنيات الجديدة ملالءمة احتياجات 

الزبائن دامئة التغر والزيادة.

 Saab من Gripen املقاتلة

 Boeing تعاون شركتي
 Super يف تشبيه Elbitو

Hornet
تتعاون رشكتا Boeing وElbit Systems يف مرشوع 

 Super Hornet F/A – 18E/ F تشييبيه املقاتليية

والذي تم تنفيذه يف سييانت لويس مع املعامل التي 

تنفذ تطويرات الكرونيات الطران وتشبيهاتها.

وتؤدي هييذه الجهود التي تبذلهييا الرشكتان إىل 

التوصييل للتشييبيه املطلييوب حالياً مع اسييتخدام 

التقنيييات الشييبكية والتوصييل لقييدرات أفضل يف 

استخدام التقنيات الشبكية والتوصل لقدرات أفضل 

.Hornet يف استخدام الطائرات

وتطور رشكتييا Boeing وElbit خطًة تم وضعها 

لتبادل املعرفة التقنية يف مجاالت التشييبيه إلسييناد 

الربامج الربازيلية F – X2، ولقد تم توصل الرشكتان 

خالل شييهر مارس املييايض إىل العديد ميين الحلول 

إلسناد الربامج الربازيلية.

ولقد بييدأت الرشكتان يف تطوييير أنظمة الطران 

املعنية والنظم LAD مع عمل املهندسني الربازيليني 

يف تنمية العالقة الصناعية لتحديث التشبيهات.

جناح إطالق نظام Patriot اجلديد
نجحييت رشكيية Raytheon يف إكييال فحييوص طران 

صاروخهييا Patriot يف ميادييين الرماييية الصاروخية يف 

"وايت ساندس"، ويوفر الصاروخ املحَدث Patriot الحل 

قليل املخاطيير الذي يلبي احتياجييات املقاتلني الحالية 

واملستقبلية ومتطلبات الدفاع الجوي الصاروخي.

ورصح نائييب مدييير الربامييج الجوييية والصاروخية 

يف الرشكيية بييأن إضافة واسييتخدام مييواد جديدة ميثل 

نقطيية تحول هاميية يف هذا الصاروخ حيييث أنه أصبح 

عييايل االعتادية وأكر قييدرًة قتالية، وتوقع اسييتفادة 

املسييتخدمني من التصميييم الجديد مثييل إضافة نظم 

العييرض LCD displays مييع شاشييات تعمل باللمس 

ونظييام التتبييع الرقمي يف توجيه الصيياروخ، وتم خالل 

الفحوص اسييتخدام الرادار الذي عييزز توجيه الصاروخ 

وعملييه التعبييوي GEM – T وعمل محطيية اإلطالق 

ومركزة وتنسيييق املعلومات مع شييغل محطة التحكم، 

خالل سيناريوهات تأكيد قدرة النظام الصاروخي، وتم 

بناء كل ذلك حسييب فحييوٍص ناجحة لإلنتيياج املعَدل 

األول املعليين عنييه كصيياروخ GEM – T تم إعالنه يف 

أكتوبر 2011.



برنامج بينونة للزوارق السريعة من طراز "كورفيت"
أضخم برنامج لبناء السفن احلربية يف منطقة الشرق األوسط

يعت��ر برنام��ج بينون��ة لل��زوارق الرسيعة م��ن طراز 

Corvette أضخ��م برنام��ج لبن��اء الس��فن الحربية يف 

منطقة الرشق األوسط. وقد جرى تسمية أول زورق تم 

إنتاجه تيمناً باسم منطقة بينونة يف إمارة أبوظبي، ومن 

املقرر بناء ستة زوارق حديثة من هذا الطراز.

 Corvette وميكن ن��رش كل زورق من زوارق بينونة

ذات التقني��ة العالي��ة ألداء ع��دة مه��ام مختلفة مثل 

الدوري��ات الس��احلية ومتش��يط املس��طحات املائي��ة 

ودوريات الطائرات املروحية سواء ألغراض عسكرية أو 

سلمية.

ويعتر الرنامج خطوة عمالقة عىل طريق اكتس��اب 

املعرفة وتطوير القدرات واستيعاب أساليب التكنولوجيا 

الجديدة ملواكبة العرص.

نبذة تاريخية
يف ع��ام 2004 وقعت دول��ة اإلمارات عق��داً مع رشكة 

أبوظبي لبناء الس��فن لبن��اء زوارق رسيع��ة من طراز 

Courvette يك تح��ل مح��ل زوارق الدوريات "أرزنة" 

Ardhana، وتم تكليف الرتس��انة، التي تعتر الوحيدة 

م��ن نوعها يف منطق��ة الخليج، مبهمة املق��اول الرئييس 

يف برنام��ج بينون��ة، لتس��هيل عملية نق��ل التكنولوجيا 

به��دف ضامن بناء ه��ذه الزوارق املتقدم��ة للغاية مبا 

ميكنها من العمل بصورة متوافقة ومنس��جمة، ومل يكن 

الهدف تلبية متطلبات الالزمة لبناء أسطول من الزوارق 

الحديثة فحس��ب، وإمنا اقتناص حصة من سوق الخليج 

يف مجال الزوارق الرسيعة املتعددة األغراض أيضاً.

وق��د ت��م بن��اء أول زورق يف فرنس��ا مبعرف��ة رشكة 

 Constructions Mécaniques de Normandie:

CMN، بين��ام يجري بناء ال��زوارق الباقية يف اإلمارات 

 Abu Dhabi Ship مبعرفة رشكة أبوظبي لبناء الس��فن

Building ADSB، وذل��ك به��دف اكتس��اب املعرفة 

وتشجيع الرشكات املحلية عىل توطني التكنولوجيا.

الزورق األول من نوعه
ت��م إط��الق ال��زورق األول يف 25 يوني��و ع��ام 2009، 

وال��ذي أرشف ع��ىل تصميم��ه وبن��اؤه مبعرف��ة رشكة 

 Constructions Mécaniques de Normandie:

CMN يف Cherbourg يف إطار عقد لنقل التكنولوجيا 

مع رشكة أبوظبي لبناء الس��فن بوصفها املقاول الرئييس 

لبناء خمسة زوارق أخرى.

وقد حقق ال��زورق األول أداًء فائق��اً وأثبت جودته 

العالية خالل االختبارات البحرية التي ش��ملت عروضاً 

حية باس��تخدام األس��لحة وأنظمة االستشعار املختلفة. 

ولتعظي��م كف��اءة ه��ذا الرنام��ج املتط��ور الضخ��م 

تؤدي زوارق إعداد: يل يادف
بينونة عدة 

مهام كالدوريات 
الساحلية ومتشيط 
املسطحات املائية

وإثب��ات جدواه االقتصادية قررت رشك��ة أبوظبي لبناء 

 Constructions Mécaniques de الس��فن ورشك��ة

Normandie: CMN اس��تكامل بن��اء ودمج الزورق 

الح��ريب يف رشكة أبوظب��ي لبناء الس��فن يف إطار خطة 

التعاون الصناعي االسرتاتيجي الوثيق بينهام.

وق��د ج��رى اختبار عميل أخ��ر إيذان��اً بانتهاء بناء 

ال��زورق يف فرنس��ا يف مدين��ة Cerbourg يف الراب��ع 

م��ن أكتوب��ر ع��ام 2011 بحض��ور ممثلني ع��ن رشكة 

38

تقارير

|  العدد 484  |  مايو 2012  |

 قائد القوات البحرية وحميد الشمري خالل تدشني سفينة مزيد/ تصوير: عبدالرحمن بن عباد



 Constructions Mécaniques de Normandie:

CMN وترس��انة أبوظب��ي لبناء الس��فن، وتم تس��ليم 

الزورق يف 11 أكتوبر 2011.

قدرات الزورق العسكرية
يبل��غ طول الزورق املتعدد امله��ام من طراز بينونة 72 

مرتاً، وس��يتم تجهيزها بأحدث األسلحة القتالية القادرة 

ع��ىل أداء مجموعة كبرة من العملي��ات الحربية مثل 

ص��د التهدي��دات الجوية والس��طح – مائي��ة، ويعتر 

ال��زورق منصة بحرية فريدة قادرة عىل أداء عدة مهام 

مختلفة مثل الدوريات الس��احلية واملراقبة والكش��ف 

عن األلغام وصد االعتداءات وتنفيذ العمليات الحربية 

الت��ي تقوم به��ا الطائرات املروحي��ة، باإلضافة إىل صد 

التهديدات الجوية والس��طح – مائي��ة، وعند أداء تلك 

املهام ال يس��تخدم الزورق سوى جزء بسيط للغاية من 

تقنية أسلحته وأنظمة استشعاره.

وتتمت��ع منطق��ة الخليج العريب مبوقع إس��رتاتيجي، 

وهو املوقع الذي يجعل منها مم��راً للمالح��ة يخ��دم 

40 % من تج��ارة النفط العاملية ومم��راً بحرياً تجارياً 

رئيس��ياً، وتعتر الزوارق من طراز بينونة خطوة عمالقة 

نحو إقامة دفاع بحري قومي أوس��ع وأش��مل، وإضافة 

قوي��ة للقوات البحري��ة يف الخليج،  وال��زورق مصمم 

لتزويد األساطيل البحرية مبنصة بحرية متعددة األدوار 

قادرة عىل تنفيذ عمليات عسكرية مستدامة يف جميع 

أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

صمم زورق بينونة 
لتزويد األساطيل 

البحرية مبنصة 
بحرية متعددة 

األدوار
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 صاري السفينة

بناء الزورق

تتك��ون زوارق بينون��ة م��ن هي��كل وس��طح 

مصنوع��ني من الفوالذ وجس��م عم��الق مصنوع 

من مادة األملنيوم به��دف تقليل املقطع العريض 

الراداري.

السفينة مزيد



النظام القتايل
يتمحور النظام القتايل يف زوارق بينونة من طراز كورفيت 

حول نظ��ام IPN-S حديث للقيادة والتحكم، وهو من 

إنتاج رشك��ة SELEX Sistemi Integrati، الذي يؤمن 

التحكم الرئييس يف أنظمة التس��ليح الرئيسية، باإلضافة 

إىل منح طاقم الزورق صورة تكتيكية كاملة تحتوي عىل 

معلومات عن أنظمة االستش��عار واالتصاالت الخارجية 

وأنظمة االستش��عار املجوقلة وتقارير جمع املعلومات 

االستخباراتية.

وتش��مل أنظمة االستش��عار الرئيس��ية لدى الزورق 

 ،LPI �ثالثة أجه��زة رادارية للبحث واملالحة م��زودة ب

وس��يتم تزويده أيض��اً بجهاز EOMS يعمل باألش��عة 

تحت الحمراء إلدارة أس��لحة البح��ث والتعقب، فضاًل 

عن تزوي��د أجهزة الرادار بخاصي��ة التمييز بني القوات 

.IFF املعادية والصديقة

وستشمل أنظمة الحرب اإللكرتونية أنظمة إلكرتونية 

ليزرية لإلجراءات املضادة ونظام رادار إلجراءات الدعم 

اإللكرتوين ESM ومعلومات االتصاالت كجزء من أنظمة 

الحرب اإللكرتونية.

وتضم األس��لحة الرئيس��ية املضادة للسفن أكرث من 

عرشي��ن صاروخاً، مدعومة مبدفع رش��اش عيار 76 ملم 

ورشاشني جانبيني عيار 27 ملم.

ويرتكز نظام الدفاع الجوي الرئييس عىل نظام عمودي 

ق��اذف للصواري��خ ميكن التحكم فيه ع��ن طريق نظام 

املراقبة القت��ايل IPN-S ونظام مراقبة النران، وس��يتم 

تجهيز هذا األخر بجهاز إن��ارة illuminator أما نظام 

صواري��خ الدفاع الجوي فس��يتم دعمه مبجموعة أخرى 

من صواريخ أرض – جو.

وس��يتم جمع كافة املعلومات الخاصة بنظام املالحة 

وعرضها من خ��الل نظام ملحق به يض��م نظاماً ليزرياً 

ملرجعية ومالحة الزورق. 

ك��ام س��يتم تزويد ال��زورق بش��بكة متط��ورة من 

االتصاالت املدمجة، كام س��يحتوي ع��ىل أنظمة صوتية 

وبياناتي��ة مأمونة بهدف تنس��يق وتجهي��ز االتصاالت 

وتب��ادل املعلومات بني زوارق بينون��ة والقطع البحرية 

املتعاون��ة األخرى  ومراك��ز القي��ادة والتحكم األرضية 

وطائرات الدوريات البحرية، كام س��يتم تزويد الزورق 

• RAM ونظام CHAFF بنظام متويهي للقاذف

املصادر والصور:

www.adsb.ae

www.cmnnaval.fr
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 منصة إطالق





DESERT PIRANHA 5 املركبة
مثالية يف البيئة الصحراوية

شهدت العمليات العس��كرية عىل مستوى العامل زيادة 

يف الطلب ع��ىل املركبات القادرة عىل س��د الفجوة بني 

القوات الخفيفة القابلة لالنتش��ار )مب��ا يعنيه ذلك من 

عدم توفر الحامية الالزمة بش��كل تام( والقوات الثقيلة 

األصع��ب انتش��اراً واألكرث قدرة عىل حامية نفس��ها مبا 

تنط��وي عليه دورتها الحياتية م��ن تكاليف عالية. وقد 

ت��م تطوي��ر املركب��ة DESERT PIRANHA 5 لتلبية 

هذا الطلب واالستفادة من أحدث أساليب التكنولوجيا 

املتقدمة يف تطوير مركب��ة توفر قدراً فائقاً من الحامية 

والس��عة والحرك��ة مع قل��ة تكاليف دورته��ا الحياتية 

وإمكانية تطويرها مس��تقبالً، عالوة عىل ذلك، خضعت 

املركبة للتطوير املس��تمر أثناء عمليات االختبار املكثفة 

يف البيئات الصحراوية القاسية.

DESERT PIRANHA 5 تعديل املركبة
ت��م تصمي��م املركب��ة DESERT PIRANHA 5 منذ 

البداي��ة اس��تناداً إىل قابلية التكيف واملرونة والتوس��ع 

املس��تقبيل كركائ��ز أساس��ية للتصميم، وق��د أصبحت 

العربات القتالية املدرعة املدولبة تش��كل حجر الزاوية 

بالنس��بة ألي عملية قتالية تعتمد عىل قوات برية قابلة 

لالنتش��ار، ولذلك البد أن تك��ون فعالة وقوية مبا يكفي 

لخ��وض العمليات القتالية املختلفة مثل حفظ الس��الم 

ومكافحة التم��رد والحروب املختلف��ة مبفهومها العام، 

وقد تم عمل تحليل شامل للمتطلبات الالزمة يف مسارح 

العمليات املختلفة تلك بهدف وضع تصميم يجعل منها  

آلية مناسبة لتنفيذ العمليات القتالية اليوم،  مع إمكانية 

تطويرها لتأمني متطلبات املستقبل أيضاً، وتؤمن املركبة 

DESERT PIRANHA 5 أعىل مستويات الحامية ضد 

التهديدات التقليدية وغري التقليدية )غري املتكافئة(، مع 

الق��درة عىل تنفيذ ع��دة أدوار مختلفة يف كافة ميادين 

 Armoured القتال من خالل حام��الت األفراد املدرعة

Personnel Carriers: APCs والح��رب اإللكرتوني��ة 

واإلس��عاف واالس��تطالع والقيادة وحمل مدافع املورتر 

)اله��اون(، وحتى توجيه النريان املبارشة بفضل مدافعها 

الرشاشة عيار 120 ملم، كام تقوم املركبة بوصفها عربة 

مشاة قتالية Infantry Fighting Vehicle: IFV، بنقل 

الق��وات وقوات حامالت األف��راد املدرعة بفضل قدرتها 

عىل استيعاب 11 فرداً، بينام يقوم مدفعها الرشاش عيار 

30 مل��م بحامية األطقم الصغ��رية، باإلضافة إىل قدرتها 

عىل تنفيذ عمليات مس��لحة مختلف��ة بفضل احتوائها 

عىل مجموعة متنوعة من األس��لحة وأنظمة االستشعار 

التي تتي��ح إمكانية رصد عدد كبري م��ن التهديدات يف 

م��رح العملي��ات والتعام��ل معها، وميك��ن تصميمها  

بس��قف عال أو منخفض مع إمكانية تعديل التصميم، 

وتتج��اوز حمولته��ا 15 طن��اً وتصل قوته��ا الكهربائية 

إىل 120 كيل��ووات، وكل ه��ذه ميزات تس��مح بتعديل 

املركبة مس��تقبالً مبا يضمن إطالة عمرها االفرتايض تبعاً 

للتطورات التكنولوجي��ة الجديدة ومدى الحاجة لدمج 

تلك األساليب مع املركبة.

الحامية
تؤم��ن املركبة DESERT PIRANHA 5، أفضل مركبة 

دفع مث��اين محمية، أعىل قدر م��ن الحامية ضد األلغام 

والعبوات الناس��فة البدائية والباليس��تية، ولديها جيل 

س��ادس، وقد تم إدخال نظام قيايس عىل تصميم املركبة 

منذ البداية، وهو نظام يضمن حامية شاملة ال مثيل لها، 

خاصة يف منطقة العج��الت التي عادة ما تكون منطقة 

ضعيفة وهدفاً سهالً للرشاك الخداعية البدائية، وقد تم 

تصميم نظام الحامية هذا بأكمله بحيث ميكن استبداله 

أو تحديث��ه طوال العم��ر االفرتايض للمركب��ة من أجل 

االستفادة من التقنيات الجديدة يف مجال تأمني الحامية 

أو مواجهة التهديدات الطارئة الجديدة، كام تحتوي عىل 

مجموعة لتأمني الحامية تتيح للقادة التكتيكيني إمكانية 

تعديل املركبة ميداني��اً مبا يضمن مالءمتها للعمل فوق 

الطرق الوعرة وحاميتها ض��د التهديدات املختلفة مثل 

الرشاك الخداعية البدائية أو أجهزة االخرتاق عن طريق 

 Explosively Formed Penetrator: EFP املتفجرات

أو إعادة تعديلها برعة، وهو ما يسمح للمركبة بتنفيذ 

امله��ام الت��ي تتطلب أعىل مس��توى من خف��ة الحركة 

واملرون��ة مث��ل االس��تطالع واملراقبة. وميك��ن تجهيزها   

بأنظم��ة الحامية الفعال��ة املتاحة الي��وم، ودمجها مع 

املركبة. وباإلضافة إىل هذه األنظمة القياسية تم إدخال 

 ergonomics تحسينات كبرية عىل الهندس��ة البرشية

الخاص��ة بطاق��م املركب��ة واملقاعد الخاص��ة بامتصاص 

الطاقة وأنظمة الس��يطرة عىل الركاب التي تعزز حامية 

املركبة لدى مواجهتها أي تهديد يف الحارض أو املستقبل.

خفة حركة وأداء غري مسبوقني
ت��أيت املركبة DESERT PIRANHA 5 مجهزة بأحدث 

التقنيات الخاصة بنظ��ام التعليق McPherson القابل 

للتعدي��ل ال��ذي مينح املركب��ة أعىل مس��توى من خفة 

الحركة عند التحرك ملسافات طويلة عىل الطرق الوعرة، 

وباإلضاف��ة إىل مجموعة الطاقة والقي��ادة عىل املحاور 

األربع��ة واألنظمة املتكامل��ة الخاصة بدعم الس��ائق، 

يس��مح هذا النظام للمركبة بأعىل مس��توى من سهولة 

الحركة ف��وق الطرق، وتعت��ر املركبة أفض��ل املركبات 

القتالية املدرعة املدولبة املتاحة حالياً من حيث الخفة 

ومرونة الحركة.

وتعتر ه��ذه املركبة مجهزة بأنظم��ة عديدة أخرى 

تعم��ل عىل رف��ع أدائها وضامن مرونته��ا مثل الدعامة 

الرقمي��ة digital CAN backbone وتقني��ة تقلي��ل 

اس��تهالك الوق��ود وأنظم��ة التدفئ��ة والتري��د ونظام 

الحامية م��ن القنابل النووي��ة والبيولوجية والكياموية 

Inline Starter/ وبادئ التشغيل/املولد الكهريب NBC

Generator: ISG بطاق��ة 120 كيل��ووات، ومن أمثلة 

األداء الفائق الذي تتميز به املركبة  أن بادئ التش��غيل/

املولد الكهريب يولد الطاقة الالزمة لألنظمة التي تحملها 

املركب��ة، ويعمل يف الوقت نفس��ه عىل  توليد طاقة من 

التي��ار التباديل بق��وة تصل إىل 100 كيل��ووات لتقديم 

الدعم الالزم للمنشآت العسكرية أو املدنية• 
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بقلم:
 د.موزه العبار
كاتبة إماراتية
moza@bmig.aw

مقومات اجملتمع العسكري
يطل��ق بعض املهتمني بالدراس��ات اإلس��راتيجية مصطلح "املجتمع العس��كري" لإلش��ارة إىل مجموعة من 

املواطنني من منس��ويب القوات املس��لحة وأفراد أرسهم، والذين غالباً ما يعيش��ون يف سكنات تشبه املدينة 

العس��كرية الصغرية، التي تض��م داخلها مئات من العائ��ات، التي تعيش جنباً إىل جن��ب، تجمعهم ثقافة 

مش��ركة ملجتمع شبه مغلق، ليس��اير أفراد هذا املجتمع املحيل السياق العس��كري املهني، مستفيدين من 

خدمات التعليم والصحة والعاج والرفيه، التي توفرها قيادة  القوات املس��لحة ملنس��وبيها من الجنس��ني، 

وحني يدور الحديث عن التنظيم العسكري فإن ذلك يعني كياناً له مقوماته وخصوصياته، التي متيز الحياة 

العسكرية عن الحياة املدنية، رغم الحقيقة التي مفادها أن املجتمع العسكري ولد من رحم املجتمع، ومن 

ثم فإنه ال توجد قطيعة بني املجتمعني، بل نجد أن ثقة املجتمع يف القوات املسلحة بإعتبارها )درع الوطن( 

يوطد وجود قواسم ونقاط إلتقاء بني الحياة العسكرية واملدنية، ويف ذلك يكفي القول أن من يرك الخدمة 

العس��كرية من العس��كريني ألي سبب من األسباب ال يلبث أن يعود إىل حيث أىت للمجتمع املدين، باعتباره 

مواطناً صالحاً له حق املس��اهمة مجدداً يف الحياة اإلجتامعية العامة كفرد مدين، مستفيداً من خرباته الرثية 

التي إكتسبها إبان العمل يف املؤسسة العسكرية، ومن جهة أخرى فإن األبناء الذين يولدون يف أرسة عسكرية 

كثرياً ما يترشبون أمناط الثقافة العس��كرية جراء وجودهم ضمن مناخ مش��بع بالضبط والربط واملس��ؤولية 

املجتمعية، ورب قائل إن حياة اإلنس��ان قد تتأثر بطبيعة املهنة التي إعتاد عليها، إال أن املهنة ال ميكنها أن 

تفصل اإلنسان عن جذوره، ألن الحياة ال تكون مجرد حياة مهنية، ترتبط مبكان ونوع العمل، ولهذا نجد أن 

جس��ور التواصل بني املجتمع املدين والعس��كري تبقى دوماً ممدودة، ألن سلطة الجيش متاثل سلطة الضبط 

اإلجتامعي، كنس��ق ثقايف يلزم جميع أفراد املجتمع اإلمتثال له، ممثاً يف منظومة القيم والعادات والتقاليد 

واألعراف االجتامعية السائدة، والتي ال يستوجب طاعتها يف وقت محدد ومكان معني  كام هو الحال لألوامر 

العس��كرية، ألنها رهينة مبوقف معني وزمن محدد، ومن هنا ف��إن التازم والتواصل بني املجتمعني ميتد من 

مجرد تضامن مهني س��لطوي إىل تفاعل اجتامعي، إال أن هذا ال ينفي أن الرتبة العس��كرية س��واءأ كربت أم 

صغرت لها تأثريها وبصامتها عىل س��لوكيات أفراد األرسة العس��كرية، ذلك ألن املجتمع العس��كري محكوم 

بتقاليد يفرضها الواقع العس��كري، ونعني بها مس��لامت الثقافة العس��كرية وهي ثقافة نوعية وهي ثقافة 

يحددها ال�ب�ناء ال�ع�س���ك�ري Military Structure، وتحكمها األوامر والتعليامت العسكرية، ولهذا يتميز 

أفراد املجتمع العسكري بخصائص عديدة متيزهم عن أفراد املجتمع املدين لعل من أهمها:  

- التشبع بقيم الشجاعة وإنكار الذات وحب الوطن.

- االلتزام التنظيمي الصارم بقواعد الضبط والربط.

- التجانس والتقارب يف السلوك و بناء الشخصية.

- اتساع نطاق التجارب والخربات والقدرة عىل اإلنجاز.

وياحظ أن هذه الخصائص مكتس��بة أساس��اً من مضام��ني املوروث الثقايف املجتمعي، ونجدها س��الكة 

بني عامة الناس كأنس��اق وموروث ثقايف، إال أن التدريب العس��كري مينحها س��لطة ضبطية، وبطول املدة 

تصبح منطاً س��لوكياً مستقراً، مييز منسويب القوات النظامية عن األفراد املدنيني، ولعل املهتم واملتابع للحراك 

املجتمعي الذي فرض نفسه عىل املنطقة يف أعقاب ما عرف بالربيع العريب، ياحظ أن دوراً طليعياً ساهمت 

به القوات املس��لحة لضامن إستتباب األمن، واستقرار املجتمع، والحفاظ عىل مؤسسات الدولة، وممتلكات 

املواطنني، واألهم من ذلك كله حامية النظام العام والوقوف بصابة ملواجهة التدخات الخارجية•

رؤى 
وقضايا



 Cassidian تنجح يف إثبات قدرات جهاز رادار جديد للمسح اإللكرتوين
تقنية رادارية جديدة متنح مهام الطائرة Eurofighter مميزات جديدة

أج��رت رشك��ة Cassidian إحدى ال��رشكات الدفاعية 

واألمنية التابعة  لرشكة EADS، دراس��ة محاكاة إلثبات 

الق��درات العملياتية لجهاز الرادار املس��تقبيل للطائرة 

Eurofighter الذي يعمل باملس��ح اإللكرتوين، ونجحت 

يف تدريب أول دفعة من الطيارين عىل الخصائص التي 

تتمتع بها هذه التقنية الجديدة.

وقد جرت الدراس��ة التي اس��تغرقت عامني يف إطار 

العق��د املوقع مع إدارة املش��رتيات العس��كرية، وهي 

الهيئة االتحادية لألجهزة وتقنية املعلومات واستخدامها

 Federal Office for Equipment, Information

التابع��ة   Technology and Use -BAAINBw

للجي��ش األمل��اين Bundeswehr، بالتع��اون مع رشكة 

وع��ىل   ،  Munich/Ottobrunn يف   IABG GmbH

مدى س��نوات طويل��ة ظلت رشك��ة IABG تعمل عىل 

 man-in-the-loop simulator  تشغيل جهاز محاكاة

MILSIM-ملحاكاة سيناريوهات عملياتية واقعية ميكن 

أن تواجهه��ا طائرات س��الح الجو األملاين مث��ل الطائرة 

Eurofighter،  وكان اله��دف من الدراس��ة اس��تخدام 

الظروف الواقعية ملقارنة تقنية رادار املس��ح اإللكرتوين 

الجدي��د بالرادار املس��تخدم حالياً، وال��ذي يعتمد عىل 

 mechanical antenna التحكم امليكانييك يف اله��وايئ

control  وكان اله��دف هو اس��تخدام النتائج يف عرض 

املزايا الفنية والعملياتية لرادار املسح اإللكرتوين، وطرح 

خيارات جديدة للتطوير بهدف تحس��ني أداء الطيارين 

عند تنفيذ مهامهم يف املستقبل.

وق��د أوض��ح إمل��ار كومبانز رئي��س وح��دة أجهزة 

 Cassidian االستش��عار والح��رب اإللكرتونية برشك��ة

أن »برمجياتن��ا الخاصة باملس��ح اإللك��رتوين أثبتت أن 

رصد اله��دف أفضل بكث��ر، وأن تعقبه أكرث اس��تقراراً 

عن��د اس��تخدام التقني��ة الجدي��دة، وه��و م��ا يعني 

زي��ادة فرص نجاح املهمة والحفاظ عىل س��المة الطيار 

يف آن واحد«.

مهام الرادار
خالفاً ألجهزة الرادار التقليدي��ة، ميكن لجهاز الرادار 

ال��ذي يعم��ل بنظرية املس��ح اإللكرتوين ال��ذي تحمله 

الطائ��رة Eurofighter أداء عدة مهام مختلفة يف وقت 

"املسح اإللكرتوين" 
هو توجيه أشعة 

الرادار إلكرتونيًا 
وليس ميكانيكيًا

تقارير



واحد، ويعني مصطلح »املسح اإللكرتوين« توجيه أشعة 

ال��رادار إلكرتونياً، وبخالف أجهزة الرادار التقليدية التي 

يت��م توجيهها ميكانيكياً، نجد أن الطاقة املس��ؤولة عن 

البث ال تأيت من جهاز إرسال مركزي، بل يتم توليدها عن 

transmit/ طريق أكرث من 1000 دائرة إرسال واستقبال

 ،Cassidian وتعت��ر رشكة receive modules -TRM

التي تدير أكر خ��ط أورويب لتجميع هذه الدوائر، أكر 

رشكة أوروبية رائدة إلنتاج هذه التقنية.

وتعتر رشك��ة Cassidian، إحدى ال��رشكات التابعة 

لرشك��ة EADS األم، رشكة عاملي��ة رائدة يف مجال إنتاج 

الحل��ول واألنظم��ة األمني��ة العاملي��ة ودم��ج األنظمة 

الرئيس��ية وتوريد املنتجات وتقديم الخدمات لعمالئها 

العسكريني وغر العسكريني يف جميع أنحاء العامل، ومن 

أب��رز هذه املنتج��ات األنظمة الجوية، مث��ل الطائرات 

واملركب��ات الجوية اآللية )غر املأهولة( واألنظمة الرية 

والبحرية واملش��رتكة وأنظمة املراقب��ة والتنصت وأمن 

املعلوم��ات اإللكرتوني��ة واالتصاالت املأمون��ة وأنظمة 

االختبار والصواريخ والحلول الخاصة بالخدمات والدعم 

 ،Cassidian واملس��اندة، ويف عام 2012 حقق��ت رشكة

الت��ي يعمل به��ا 28000 موظف، إي��رادات بلغت 5.9 

مليار يورو، وتعتر رشكة EADS األم رشكة عاملية رائدة 

يف مجال صناعة الطائ��رات وتقديم الخدمات الدفاعية 

وغره��ا، ويف عام 2010 حقق��ت املجموعة، التي تضم 

 Divisions Airbus, Astrium, Cassidian and

Eurocopter، إيرادات بلغت 45.8 مليار يورو، ويعمل 

بها أكرث من 121000 موظف•
خالل تركيب جهاز الرادار



شركة Otokar أكرب شركة موردة للقوات املسلحة الرتكية
تعمل يف جمال تصميم وإنتاج املركبات التكتيكية منذ 25 عامًا

تعت��ر رشكة Otokar، أك��ر رشكة خاص��ة تابعة لهيئة 

الصناع��ات الدفاعية الرتكي��ة، املورد الرئي��يس للقوات 

املس��لحة الرتكية للعربات التكتيكي��ة املدرعة املجنزرة 

 Otokar عرب��ات  وتتمي��ز  الخفي��ف،  الهي��كل  ذات 

العسكرية بخفة حركتها الفائقة وارتفاع مستوى األمان 

وإمكانية تعديلها مبا يناس��ب متطلبات املهام املختلفة. 

ك��ام يوفر هيكلها الهنديس خي��ارات مختلفة من حيث 

 Otokar األج��زاء واألنظم��ة الثانوية، وتضم مركب��ات

تشكيلة متنوعة ترتاوح بني املركبات الرباعية والسداسية 

 APV, والثامنية الدفع، ويوجد أنواع مختلفة منها مثل

  .Otokar COBRA, Otokar ARMA, Otokar ISV

كام تعتر Otokar املقاول الرئييس للدبابة Altay التي 

تعتر أول دبابة قتال رئييس محلية من نوعها.

وم��ن املع��روف أن رشكة Otokar تعم��ل يف مجال 

تصمي��م وإنتاج املركبات التكتيكي��ة منذ 25 عاماً، وقد 

أثبتت مركباتها العس��كرية كفاءتها مع القوات املسلحة 

الرتكية، أما خ��ارج تركيا فيوجد أكرث من 25 ألف مركبة 

عس��كرية من إنتاج Otokar يف صفوف الخدمة يف أكرث 

 Otokar من 20 دولة، وأقوى مؤرش عىل نجاح مركبات

التكتيكي��ة املدرعة عىل الس��احة الدولي��ة هو حصتها 

التصديرية التي بلغت 58 % منذ عام 2002.

منتجات متنوعة
 Otokar وقد س��لط الس��يد رسدار جورجوك مدير عام

الضوء ع��ىل التنوع الش��ديد الذي تتميز ب��ه منتجات 

الرشك��ة والتوس��عات الكب��رة التي ت��م تنفيذها خالل 

العام��ني املاضي��ني به��دف إضاف��ة العرب��ات املدرعة 

املتع��ددة العجالت، ولفت جورجوك النظر إىل عمليات 

البح��وث والتطوي��ر التي تنفذه��ا الرشك��ة، مؤكداً أن 

البحوث والتطوير هام من أهم السياسات التي تنتهجها 

الرشك��ة، وتعت��ر Otokar الي��وم أهم رشك��ة يف مجال 

تصميم وإنتاج العرب��ات القتالية املدرعة، كام تخصص 

الرشكات اعتامدات ضخمة لتمويل الدراس��ات الخاصة 

بالبح��وث والتطوير، وقد حققت االعتامدات املخصصة 

للبح��وث والتطوير عائداً ق��دره 4 % من إجاميل أرباح 

الرشك��ة، وهو أكر دليل عىل األهمي��ة التي نوليها لهذا 

القطاع، وعقب النجاح الذي حققته العربات التكتيكية 

املدرعة الثامنية الدفع منذ عامني قمنا بإضافة العربات 

القتالية املدرعة املتعددة العجالت إىل قامئة منتجاتنا. 

ARMA العربة القتالية
ه��ذه العائل��ة التي تحمل اس��م ARMA عب��ارة عن 

عرب��ات صممها فريق Otokar املس��ؤول عن البحوث 

والتطوير، والذي أعد دراس��ة تفصيلية عن االحتياجات 

الجديدة ل��دى عمالئنا الخارجيني، وبعد تدش��ني هذه 

العائل��ة ألول مرة تلقت الرشك��ة أمري رشاء خالل مدة 

قصرة مل تتجاوز 12 ش��هراً، وهو ما يثبت أننا نس��ر يف 

االتجاه الصحيح".

تتمي��ز العرب��ة القتالي��ة املدرع��ة الثامني��ة الدفع 

ARMA بارتف��اع مس��توى األمان فيها ض��د العبوات 

الناسفة واأللغام، فضاًل عن خفة حركتها الفائقة، وتعتر 

ه��ذه العربة أحدث إنتاج لرشك��ة Otokar التي جرى 

تصميمه��ا خصيص��اً للتعامل م��ع التهدي��دات الحالية 

واملس��تقبلية باس��تخدام أحدث أس��اليب التكنولوجيا، 

وم��ن الجدير بالذكر أن العرب��ة مصممة لتقديم أفضل 

خدمة للجيوش عىل مس��توى العامل، وتس��تطيع العربة 

القتالي��ة املدرعة الثامنية الدف��ع ARMA حمل عرش 

حموالت، إضافة إىل الس��ائق والقائ��د، وبحد أقىص 24 

طن��اً، كام يتمي��ز املحرك بصغ��ر حجمه، وه��و مثبت 

يف مقدم��ة العرب��ة عىل الناحية اليمن��ى، وهو ما يوفر 

مس��احة داخلية كبرة، كام تتميز العربة بخفة حركتها 

الفائق��ة الت��ي تجعلها صالح��ة للخدمة ف��وق الطرق 

مبختلف أنواعها، ك��ام ميكن تحويلها إىل مركبة برمائية. 

 ARMA وقد نجح��ت العربة املدرعة الثامني��ة الدفع

يف لف��ت انتباه دول العامل بفضل خف��ة حركتها الفائقة 

ومستوى األمان العايل فيها وقدرتها الفريدة عىل العمل 

ملس��افات وس��اعات طويلة، كام يتيح هيكلها األسايس 

القوي ومقاعدها املأمونة قدراً فائقاً من األمان لطاقمها 

ضد التهديدات الباليستية واأللغام.

 ARMA وتعت��ر العرب��ة املدرع��ة الثامنية الدف��ع

عرب��ة قتالية مثالية بالنس��بة ألنظمة األب��راج واملدافع 

التي ميكن التحك��م فيها عن ُبعد، وذلك بفضل هيكلها 

الهنديس الذي يناس��ب املهام املختلف��ة ونظام تعليقها 

الهيدرولييك- املطاطي املس��تقل ال��ذي يقلل الذبذبات 

داخل العربة •

ARMA العربة املدرعة الثامنية الدفع

 Otokar تتميز عربات
العسكرية بخفة 
حركتها الفائقة 
وارتفاع مستوى 

األمان
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خطة Oshkosh Defense لتحديث املركبات بهدف إطالة أعمارها
إعادة تصنيع املركبات املتوسطة والثقيلة واملركبات التجارية

تتمتع املركب��ات القوي��ة املصممة طبق��اً للمواصفات 

العسكرية بعمر أطول من مثيالتها التجارية، ولكن أشد 

املركبات ق��وة تبدو آثار التق��ادم يف الظهور عليها بعد 

أكرث من عرشين عاماً من االس��تخدام املتواصل، فاملهام 

العس��كرية امللحة تتطلب تلك املركبات الستخدامها يف 

عبور عدد كبر ومتنوع من املناطق والطرق الوعرة، ويف 

كيلومرتات قليلة قد يجد أس��طول املركبات العس��كرية 

حاج��ة لعب��ور جبال وص��والً إىل كثبان رملي��ة عميقة، 

ووضع أس��طول من املركب��ات القدمية يف ظروف صعبة 

كهذه لن يفي مبتطلبات املهام مستقبالً.

لك��ن القوات ال تس��تطيع االنتظ��ار إىل أن يتم رشاء 

ون��رش مركبات جديدة يف كل مرة تتوقف فيها املركبات 

القدمي��ة عن العمل، أو حدوث تغ��ر يف طبيعة املهمة، 

ول��دى جي��وش العامل مركب��ات كثرة ت��م بناؤها خالل 

الثامنين��ات أو قبلها، ومل تعد املوارد الداخلية تس��مح، 

م��ن الناحي��ة االقتصادي��ة البحت��ة، باالحتف��اظ بتلك 

املركب��ات يف الخدمة، وتحت��اج األس��اطيل القدمية إىل 

 Office of Economic دعم هيئة التنمي��ة االقتصادية

Development: OED لتوف��ر الدع��م ال��الزم ع��ىل 

مدار العمر االفرتايض للمركبة، وعند تقييم املش��رتيات 

الجدي��دة يتعني ع��ىل الجيوش أن تبح��ث عن مركبات 

قادرة عىل تنفيذ مهام الحرب الحديثة، وقابلة للتطوير 

لتلبية احتياجات املستقبل.

إعادة تصنيع األسطول
ساعدت رشكة Oshkosh Defense الجيوش يف تعظيم 

اس��تثامراتها عىل مدى عقود عدي��دة عن طريق إجراء 

عمليات التحدي��ث املكثفة عىل مركباته��ا القدمية من 

خ��الل خدمات إع��ادة التصنيع املتكامل��ة، األمر الذي 

يس��مح للجيوش بإطالة أع��امر مركباتها والتأكد من أن 

املركب��ات توفر لألفراد الحامي��ة واألداء الالزمني اللذين 

كانا غر متاحني عند بداية نرش األسطول.

وتعمل رشك��ة Oshkosh Defense يف مجال إعادة 

تصنيع املركبات املتوس��طة والثقيلة واملركبات التجارية 

من��ذ الس��تينات. ومنذ ع��ام 1995 نجح��ت الرشكة يف 

إعادة أكرث من 11 ألف مركبة عس��كرية ذات الحمولة 

املتوس��طة والثقيلة إىل حالتها األصلية كالجديدة متاماً، 

وهناك ع��دد كبر من تل��ك املركبات املع��اد تصنيعها 

مزودة بأنظمة هيدروليكية وكهربائية متقدمة، وميكن 

تنفي��ذ عملي��ة التحديث مبقر الرشك��ة أو بالتعاون مع 

رشكائها الصناعيني والعس��كريني املحليني املتواجدين يف 

منطقة الرشق األوسط.

وم��ن خالل عملي��ة إع��ادة التصنيع ميك��ن تفكيك 

املركبات املدمرة أو املتهالكة وإعادتها إىل حالتها األصلية 

 Oshkosh Defense كالجدي��دة متاماً، وتق��وم رشك��ة

بتفكيك املركبة كلها وص��والً إىل الهيكل الخارجي، ومن 

ثم إعادة بنائها عىل خط تجميع، وميكن اس��تبدال كافة 

األجزاء، بدءاً م��ن األجزاء الكهربية والنوافذ واإلطارات، 

وانته��اء باملحرك وصندوق ال��رتوس، ومن خالل عملية 

إعادة التصنيع نجحت رشك��ة Oshkosh Defense يف 

إعادة تصنيع الش��احنات وإعادتها إىل وحداتها األصلية 

يف ف��رتة زمنية ال تتجاوز 75 يوماً، ومن ثم إعادة املركبة 

إىل املي��دان ال��الزم، ويتم إعادة اس��تخدام أغلب املواد 

األصلي��ة للمركبة، وميكن للجي��وش أن تحقق مدخرات 

كب��رة من وراء املركبات املع��اد تصنيعها إذا ما قورنت 

مبثيالتها املشرتاة الجديدة.

إعادة تدوير رأس املال
مثة خيار آخر يس��مح للجيوش بتوف��ر األموال وإدخال 

تقني��ات جدي��دة عىل أس��اطيلها الحالي��ة، وهو إعادة 

تدوي��ر رأس امل��ال، األمر الذي ي��ؤدي إىل تطويرعملية 

إع��ادة التصنيع مب��ا يضمن تحدي��ث املركبات املجددة 

ع��ىل أحدث طراز وإعادتها إىل مرسح العمليات يف فرتة 

وجيزة.

وتس��مح إعادة تدوي��ر رأس املال بإدخ��ال تقنيات 

جديدة ع��ىل املركب��ات "القدمي��ة"، بدءاً م��ن األجزاء 

البس��يطة مث��ل املصابيح األمامية األك��رث إضاءة وحزام 

األم��ان ولقم الكواب��ح، وانتهاء باألجزاء األك��رث تعقيداً 

مثل نظام التعليق وتحس��ني نظام التصفيح وزيادة قوة 

املحرك، ك��ام تتميز املركبة املج��ددة بتطبيق التقنيات 

الجديدة مبعدل أرسع وأكرث توفراً من املركبات املشرتاة 

الجديدة أو برامج املشرتيات الجديدة •

إعادة التصنيع 
يسمح للجيوش 

بتوفري األموال 
وإدخال تقنيات 

جديدة على 
أساطيلها احلالية

  FMTVاملركبة التكتيكية فئة 
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شركة Sprung توفر منشآت هندسية سريعة النشر
تلبي العديد من االستخدامات العسكرية

 Sprung Group of رشكات  مجموع��ة  توف��ر 

Companies والت��ي بدأت أعامله��ا التجارية منذ عام 

1887 حلول املأوى Shelter Solutions آلالف الزبائن 

ويف ش��كل تطبيقات مختلفة، وق��د بلغت أعداد الدول 

الت��ي نَفذت لها الرشكة مث��ل هذه املرشوعات أكرث من 

90 دولة حول العامل.

وه��ذه الرشكة ه��ي من اخرتع��ت قواعد الغش��اء 

املضغ��وط، والتي متت هندس��تها لتلبية حاجة إنش��اء 

قواعد تغطي املس��احات بش��كل مغلق، وتشمل هذه 

الحلول البنائية املبتكرة أغش��ية مهندس��ة يتم وضعها 

تح��ت ضغط ع��اٍل وداخل األملنيوم غ��ر القابل للصدأ 

كبني��ٍة حاوية، وتوفر رشك��ة Sprung  خياراً عايل األداء 

والكفاءة يرتاوح بني 9 أمتار )30 قدم( و60 مرتاً    )200 

قدم( من حيث الطول.

مميزات
أم��ا القواعد الفرعية املصنوعة م��ن األملنيوم غر قابلة 

للص��دى والصناعات عالية الجودة وكفاءة األداء، فتوفر 

عمراً افرتاضياً طويالً، مع توفر الغش��اء جيد الهندس��ة 

والحامي��ة يف كل األح��وال الجوي��ة والعن��ارص املؤثرة 

األخرى مع الضامن ملدة 20 عاماً.

وتشمل الفوائد التي يجنيها املستخدمون من قواعد 

رشكة Sprung Structures ما ييل:

- رسعة التسليم والبناء.

- منطقة داخلية واسعة ونظيفة.

- بنية عالية الكفاءة والطاقة.

- تصميم ميكن إعادة تغير بنائه.

- ومتطلبات املوقع املحدود لبنائها.

ولقد تم صنع كل القواعد من أعىل املنتجات واملواد 

جودًة، واألملنيوم غر القابل للصدأ، مع استخدام أفضل 

معاي��ر األداء، وتجع��ل ألواح األملونيوم ه��ذه القواعد 

غر محدودة العم��ر، وتلبي جميع املتطلبات وتجتازها 

أحياناً بتفوقها عىل كل املستويات، ويتم التجهيز وتلبية 

الطلبات خالل 3 أسابيع فقط.

التصميم
وت��م تصميم قواع��د رشكة  Sprungوهندس��تها حيث 

ميكن تحريكها بكل سهولة، كام ميكن تجميعها أو فكها 

ألجزاء وأقسام  بكل س��هولة ويرس مع امكانية توصيل  

كل املكونات ووضعه��ا يف موقع البناء مع رفع األقواس 

والغش��اء الخارجي خ��الل أيام قليلة بع��د بدء العمل، 

وينتج عن ذلك توف��ر خدمات الرشكة لكل املتعاقدين 

يف دورة عملي��ة دقيقة م��ام يتيح الفرصة إلنش��اء كل 

املنشآت حتى يف أعىل درجات الحرارة يف أشهر الصيف، 

وبال تأخر.

وتش��مل ه��ذه التطبيق��ات القواع��د العس��كرية 

Military applications ما ييل: حظائر الطائرات، بناء 

املواق��ع، صيانة املركبات، ومخازن اإلمداد، واملنش��آت، 

وخدم��ات مناطق الطعام وخدمات املأكوالت، ومالجئ 

حظائ��ر للقي��ادة ومراكز الس��يطرة، وصيانة الس��فن، 

ومالجىء تخزين املواد واملنتجات عالية الحساسية من 

الطقس •

 حظرية عسكرية

توفر الشركة 
قواعد مصنوعة 

من األملنيوم 
غري قابلة للصدى 

عالية اجلودة

مت تصميم قواعد 
Sprung  شركة

وهندستها حيث 
ميكن حتريكها 

بكل سهولة
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معرض ILA Berlin اجلوي من 11 إىل 16 سبتمرب2012
أجنحة مدجمة للعرض تضم قاعات متخصصة

أوشك التخطيط الخاص بتصميم أرض املعارض مبعرض 

ILA Berlin الجوي عىل االنتهاء، ونظراً لإلقبال الشديد 

من جانب الرشكات العارضة، قرر منظمو املعرض الذي 

يق��ام كل عامني، تصمي��م صاالت الع��رض بحيث يتم 

تجمي��ع قطاعات الط��ران املختلفة تبع��اً لتخصصاتها، 

األمر الذي يؤدي إىل اختصار املس��افات بالنسبة للزوار 

القادمني من الخارج ملشاهدة املعرض.

 ILA Berlin وقبل ش��هور قليلة م��ن فتح مع��رض

أبواب��ه أمام ال��زوار لوحظ أن نس��بة الحجوزات فاقت 

مثيالتها يف النسخة السابقة للمعرض خالل نفس الفرتة، 

وباإلضاف��ة إىل اإلقب��ال الش��ديد من جان��ب الرشكات 

األملاني��ة تقدمت فرنس��ا وروس��يا والوالي��ات املتحدة 

وبولندا )الت��ي تعتر رشيكة ألملانيا هذا العام( بطلبات 

 ILA لحجز ص��االت عرض إضافية، وق��د حقق معرض

Berlin ال��ذي ينظم أيضاً عدداً م��ن املؤمترات املهمة، 

س��معة عالية كأب��رز معرض تجاري يف مج��ال الطران، 

وس��يقام معرض ILA Berlin خ��الل الفرتة من 11 إىل 

16 س��بتمر2012  ألول مرة بأرض املعارض مبطار برلني، 

التي تعتر مكان العرض الجديد املجاور ملطار العاصمة 

.BER �الجديد املعروف اختصاراً ب

وس��يتم عرض أنظمة الطائرات اآللية )غر املأهولة( 

Unmanned Aircraft Systems :UAS يف قسم جديد 

خاص يف معرض ILA Berlin، وهي مس��احة مخصصة 

للع��رض الخارجي، هناك أيض��اً Roger Airfield وهي 

عبارة عن ساحة عرض تبلغ مساحتها 3000 مرتاً مربعاً، 

حي��ث س��تعرض الطائرات الت��ي متثل الط��ران املدين 

اإلقليمي.

وباإلضاف��ة إىل س��احات العرض الخارج��ي املختلفة 

يوجد سبع صاالت وأكرث من 40 شاليه لعرض املنتجات  

وتش��مل أحدث خطط لتخصيص ساحات العرض داخل 

أرض املعارض:

- صال��ة رق��م 1: صناعة الطائ��رات املحلي��ة والعاملية: 

ه��ي صالة مخصصة للع��روض املحلية وتض��م عروضاً 

م��ن بريطانيا ورومانيا وروس��يا والواليات املتحدة، كام 

 aireg and س��يتم تقديم عرض دويل مشرتك من جانب

CAAFI اللذين ميثالن أملانيا والواليات املتحدة.

- صال��ة رقم 2: صناع��ة الطراىن املح��يل والدويل: هي 

س��احة ع��رض مش��رتكة ب��ني BDLI ورشكات أملاني��ة 

وفرنس��ية وس��ويرسية، باإلضاف��ة إىل وجود مس��احة 

مش��رتكة ترشف عليها بولندا باعتبارها رشيكة ألملانيا يف 

معرض هذا العام.

- جن��اح رق��م 3: وه��و جن��اح الطائ��رات املروحي��ة 

 ILA HeliCenter and ���للقوات األملاني��ة الخاصة ب

.Bundeswehr

بالطائ��رات  الخاص��ة  الدولي��ة  للس��وق  بالنس��بة 

املروحي��ة يعت��ر ILA HeliCenter مع��رض أوروب��ا 

التجاري األول لرشاء وتش��غيل وخدمة وتدريب ومتويل 

وتعديل الطائرات املروحية الحديثة، وس��يعرض الجناح 

Operations Pavilion in the Bundeswehr م��دى 

أهمي��ة التعاون بني س��الح الط��ران األمل��اين وصناعة 

الطائ��رات العس��كرية بالنس��بة للق��درات العملياتية 

 .Bundeswehr الخاصة بالجيش األملاين

- جناح رقم 4: »جناح الفضاء« و »عامل الفضاء« و»مركز 

املؤمترات رق��م 1«: ويركز »جناح الفضاء« بالجناح رقم 

4 –الذي أرشف عليه ESA, BMWi, DLR باإلضافة إىل 

صناعة الطائرات األملانية-  عىل برامج ومشاريع الفضاء 

الرئيسية األوروبية واألملانية.

- صالة رقم 5: »مركز املؤمترات رقم 2«، املركز الصحفي: 

تضم هذه الصال��ة قاعات اجتامع��ات إضافية لرنامج 

املؤمترات ال��ذي ينظمة مع��رض ILA Berlin،  عالوة 

عىل ذلك ففي الصالة رقم 5 املخصصة لوس��ائل اإلعالم 

العاملي��ة ميك��ن اس��تخدام املركز الصحف��ي الذي يضم 

مجموعة كاملة من التسهيالت والخدمات الفنية.

- صالة رق��م 6: مركز املوردي��ن الخارجيني: تعتر هذه 

الصالة »س��وقاً« ل��رشكات التوريد خالل األي��ام الثالثة 

األوىل للمعرض )13-11 سبتمر(، حيث تحتاج مجموعة 

الرشكات العاملة يف مجال التوريدات الخاصة بالطائرات 

إىل منصة تجارية ميكن من خاللها التواصل مع األسواق 

العاملية.

- صالة رق��م 7: »مركز التوظيف: خالل يومي 14 و 15 

سبتمر ميكن للزوار استكشاف فرص التوظيف يف مجال 

الطران.

العروض الثابتة
هي عب��ارة عن مس��احة عرض خارجي��ة لعرض مناذج 

ثابتة من الطائرات من مختلف األحجام واألنواع، وهي 

مجاورة للمدرج الجوي.

 ILA وقد س��جل عدد ال��رشكات العارضة يف معرض 

Berlin 2010 أع��ىل رقم يف تاري��خ املعرض الذي ميتد 

إىل مائ��ة عام، حيث وصل إىل 1,153 رشكة عارضة متثل 

47 دول��ة لعرض منتجاتها وخدماته��ا التي تغطي كافة 

قطاعات صناع��ة الطران، وقد بلغ ع��دد زوار املعرض 

ح��وايل 235 ألفاً منه��م 125 ألفاً من ال��زوار التجاريني 

 ILA Berlin مع��رض  تنظي��م  ويت��م  املتخصص��ني، 

 German بالتع��اون املش��رتك ب��ني Air Show 2012

 )Aerospace Industries Association e. V. )BDLI

•Messe Berlin GmbH  و

 معرض برلني الجوي منصة ألحدث تقنيات الطريان

 ILA حقق معرض
Berlin سمعة 

عالية كأبرز معرض 
جتاري يف جمال 

الطريان

49 |  مايو 2012 |  العدد 484  |



Lockheed Martin من إنتاج شركة Dragon أنظمة 
أسلوب مبتكر يف جمع املعلومات

كان��ت التهديدات غ��ر املتوقعة لألمن القومي س��بباً 

مب��ارشاً يف بلورة الحاجة إىل أنظمة استش��عار وقدرات 

تجهيز متقدمة قادرة عىل توفر املراقبة املس��تمرة التي 

تؤدي إىل تحسني الوعي امليداين عام يحدث عىل األرض، 

وملس��اعدة العمالء يف تلبي��ة االحتياجات الالزمة لجمع 

املعلومات طرحت رشكة Lockheed Martin مجموعة 

Dragon، وهي عبارة عن ستة أنظمة مجوقلة وأرضية 

مبتكرة قليلة التكلفة تساعد العمالء يف تنفيذ مجموعة 

مختلفة من مهام جم��ع املعلومات واملراقبة والتنصت 

واالستطالع.

وق��د رصح جيم كوي��ن نائب رئيس مجل��س إدارة 

 IS&GS-Defense لش��ؤون   Lockheed Martin

ب��أن الرشكة نجح��ت يف تطوير أنظم��ة Dragon بعد 

مش��اورات طويلة مع عمالئها، وبعد دراس��ات تجارية 

فنية وتجارب عملية مكثفة باس��تخدام املختر املجوقل 

.Airborne Multi-INT laboratory: AML

وق��د س��اهمت الق��درات الت��ي تتمتع به��ا عائلة 

أنظمة Dragon لجم��ع املعلومات واملراقبة والتنصت 

واالس��تطالع يف منح رشك��ة Lockheed Martin خرة 

عريض��ة يف مجال أنظم��ة جمع املعلوم��ات املجوقلة 

واألرضي��ة األحادي��ة واملتعددة األغ��راض، وتضم هذه 

 Dragon ScoutTM, Dragon ShieldTM, األنظمة

 Dragon StarTM, Dragon StareTM, and

Dragon DenTM التي يتميز تصميمها باملرونة والتي 

تضم أنظمة استشعار واتصاالت ثانوية.

Dragon أنظمة
وتعتمد كافة أنظمة Dragon عىل الش��بكة الرئيس��ية 

األم، وهو ما يعني توافقها يف العمل مع القوات املشرتكة 

وق��وات التحال��ف، وميكن تعدي��ل نظام االستش��عار 

Dragon تبع��اً ملتطلب��ات املهام ل��دى كل عميل، كام 

ميك��ن تجهيز عائل��ة Dragon مبجموع��ة متكاملة من 

أنظمة جم��ع املعلوم��ات ووصالت معلوم��ات تعمل 

باملوجت��ني الطويلة والقصرة، ومن املمكن أن تش��مل 

أنظم��ة Dragon املجوقلة محطة أرضية متوافقة معها 

من املمكن ربطها بش��بكات جم��ع املعلومات الحالية، 

وبإم��كان رشك��ة Lockheed Martin تطوير األنظمة 

التالي��ة تبعاً مليزانية العمي��ل واملتطلبات التي تقتضيها 

مهامه:

 Dragon Star:  يخ��دم هذا النظ��ام العمالء الذين 

 Gulfstream يحتاجون إىل أنظمة متوسطة املدى مثل

III, Havilland D-8 or Beech Craft B 350 لتلبية 

متطلبات جمع املعلومات.

 Dragon Shield: يعتر هذا النظام مثالياً بالنس��بة 

للعمالء الذين لديهم طائرات شحن صالحة ألداء أدوار 

مزدوجة مث��ل النقل الجوي واالس��تطالع، وتقوم رشكة 

Lockheed Martin ببن��اء أنظم��ة استش��عار داخل 

ب��االت ميك��ن تحميله��ا أو تفريغها م��ن الطائرة، وهو 

أح��دث نظام لجم��ع املعلومات واملراقبة واالس��تطالع 

حت��ى اآلن يتيح إمكانية إع��ادة تجهي��ز الطائرة ألداء 

أغراض الشحن برسعة.

 Lockheed Martin تط��رح رشكة :Dragon Stare 

 IMINT, مجموع��ة متكاملة م��ن أنظمة االستش��عار

بالطائ��رات  الخاص��ة   SAR or SIGINT Sensors

املأهولة وغر املأهولة.

 Dragon Den: ه��و نظ��ام يخ��دم العم��الء الذين 

لديه��م طائ��رات مخصص��ة مله��ام جم��ع املعلومات 

واملراقبة واالس��تطالع بالفعل، وهو نظام يسمح لرشكة 

 النظام Dragon لجمع املعلومات واملراقبة

Lockheed Martin بط��رح أنظم��ة أرضي��ة ثابتة أو 

متحرك��ة لتجهيز واس��تغالل املعلومات االس��تخباراتية 

املتاح��ة برسعة أك��ر وبدقة أعىل، وميك��ن دمج كافة 

األنظمة مع أنظمة املعلومات الحالية.

 Dragon Scout: هو نظام مصمم للطائرات الكبرة 

ذات املدى البعيد من الس��هل نقله برسعة إىل املنطقة 

املراد نقله إليها، وهو قادر عىل تغطية مساحات كبرة 

وعىل العمل بصورة متوافق��ة متاماً مع القوات املحلية 

وقوات الناتو وقوات التحالف.

 Net Dragon: ه��و نظام مخص��ص للعمالء الذين 

بحاجة ماس��ة إىل جمع املعلومات بصورة فورية لفرتة 

قص��رة من الزمن، وميكن االس��تفادة م��ن هذا النظام 

 ،Lockheed Martin ع��ن طريق التعاق��د مع رشك��ة

إم��ا بال��رشاء أو بالتش��غيل، ورصح كوي��ن بأنه "عىل 

الرغم من تراجع امليزاني��ات األمنية إال أن الطلب عىل 

 Net جمع املعلومات ما ي��زال ثابتاً، وقد أتاج لنا نظام

Dragon تقدي��م خدمات جمع املعلوم��ات واملراقبة 

واالس��تطالع التي يحتاجها العمالء دون اضطرارهم إىل 

تحمل تكاليف امتالك هذا النظام"•
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ميليبول قطر 2012 نافذة إىل قطاع األمن والسالمة يف الشرق األوسط
متخصص باألمن وأنظمة احلماية واملراقبة

ينظم ميليبول قط��ر 2012، الحدث التجاري األكر من 

نوع��ه يف منطقة ال��رشق األوس��ط واملتخصص بقطاع 

األمن والس��المة وأنظمة الحامية واملراقبة، كل سنتني، 

وينعقد هذه السنة بعد انعقاده يف عام 2010 يف دورته 

التاس��عة من 8 إىل 10 أكتوب��ر 2012 يف مركز الدوحة 

للمعارض، وقد أقيم املعرض للمرة األوىل يف عام 1996.

ويتم تنظي��م املعرض من قبل وزارة الداخلية لدولة 

قطر، ومؤسس��ة ميليبول يف فرنس��ا من��ذ العام 1996، 

ويعت��ر من أه��م املعارض الت��ي تكّون ملتق��ى هاماً 

للرشكات املنتجة لألجهزة واملعدات األمنية عاملياً، ويعد 

املعرض حدث��اً دولياً رائداً، حيث يت��م عرض املنتجات 

التكنولوجية والخدم��ات املبتكرة يف مجال األمن العام 

والصناعي يف جميع أنح��اء العامل، ويأيت"ميليبول قطر" 

كفرصة مهمة للرشكات التي تس��عى إىل تطوير أعاملها 

داخل وحول منطقة الرشق األوسط.

ويع��د تكرار تنظيم هذا الح��دث منذ 1996 وحتى 

الي��وم دلي��الً عىل نج��اح املعرض يف ج��ذب العارضني 

والزوار املناسبني ملثل هذه املعارض، ويحصل العارضون 

عىل العديد من الفوائد عند مشاركتهم يف هذا الحدث 

الضخ��م، منها ع��رض منتجاته��م يف مع��رض الدوحة 

للمؤمت��رات، والذي ميكن وصفه بأن��ه تحفة معامرية، 

بجانب الحضور الضخم للزائرين والذي يقدر باآلالف، 

أما ال��زوار فيحصلوا ع��ىل فرصة اإلط��الع عىل أحدث 

األنظمة واألجهزة الخاصة باألمن والس��المة املعروضة 

من قبل أكر الرشكات العاملية العاملة يف هذا املجال.

ويع��د ميليب��ول قط��ر 2012 أكر وأفض��ل معرض 

ميليبول ينظم خارج فرنسا حتى اآلن، ويسعى القامئون 

عىل املعرض إىل إقامة نس��خة أفضل من معرض 2010 

الذي اس��تقطب 5500 زائر من 61 دولة  قاموا بزيارة 

222 موقع مخصص لع��رض املنتجات من جميع أنحاء 

الع��امل، وقد حظي مع��رض 2010 بتغطية صحفية غر 

مس��بوقة حيث ق��ام أكرث م��ن 117 صحف��ي بتغطية 

أحداث املعرض.

محاور رئيسية
ت��م تحديد أربع��ة محاور رئيس��ية ذات أهمية خاصة 

لتك��ون محّط الرتكي��ز خالل انعق��اد "ميليب��ول قطر 

2012"، وتضم هذه املحاور: حامي��ة املواقع الصناعية 

الحساسة، تنفيذ القانون وإدارة الحشود، مراقبة وإدارة 

الحدود، ومكافحة اإلرهاب.

وتنفذ دول��ة قطر يف الوقت الح��ايل برنامجاً ضخامً 

لتطوي��ر البنية التحتية، كام يش��هد القطاع االقتصادي 

منواً هائالً، وقد تم تخصيص ما يصل اىل 75 مليار دوالر 

للبني��ة التحتية الجدي��دة واملرافق العامة واملنش��آت 

الرياضية – استعداداً لكأس العامل 2022، هذا باإلضافة 

إىل  مشاريع االتصاالت والنقل، وكل منها  له متطلبات 

أمن خاصة.

وم��ام ال ش��ك في��ه أن الطلب عىل مع��دات األمن 

والسالمة وعىل معدات األمن الخاصة  يف تزايد مستمر 

يف قطر، وكذلك عر منطقة الرشق األوس��ط، حيث أن 

السوق ال تزال تنمو بقوة، لهذه األسباب وغرها سوف 

يثبت معرض "ميليب��ول قطر 2012" أنه الحدث األكرث 

إنتاجية ونجاحاً يف مجاله يف املنطقة •

 ميليبول قطر نافذة عىل قطاع األمن

52

تقارير

|  العدد 484  |  مايو 2012  |

يسلط الضوء 
على حماية 

املواقع 
الصناعية 
احلساسة ومراقبة 

وإدارة احلدود 
ومكافحة اإلرهاب

يسلط الضوء على 
حماية املواقع 

الصناعية احلساسة 
ومراقبة وإدارة احلدود 

ومكافحة اإلرهاب



شركة Patria كفاءة عالية يف جمال التكنولوجيا الدفاعية
تتوافق منتجات الشركة مع معايري الناتو

تعت��ر رشك��ة Patria من أب��رز الرشكات الت��ي تتمتع 

بسمعة عالية يف مجال تقديم خدمات الدعم يف مجال 

الدفاع واألمن والطران طوال العمر االفرتايض للطائرات 

وتأمني األنظمة التكنولوجي��ة، ومن بني أهم املنتجات 

التي تصدرها رشكة Patria العربات املدرعة واملركبات 

العس��كرية AMV وأنظم��ة مدافع اله��اون )املورتر( 

Nemo، وقد وقع اختيار العمالء الخارجيني عليه.

تعت��ر Patria إح��دى الرشكات العاملي��ة الرائدة يف 

مج��ال الدف��ع واألمن والط��ران التي ت��زود عمالءها 

بأنظمة تنافس��ية تستند إىل خرة طويلة وتعاون وثيق 

مع رشكائها من أصحاب الس��معة العالية، وتكمن قوة 

Patria يف منتجاتها الفائقة الجودة املتوافقة مع معاير 

حلف شامل األطليس )الناتو(.

أهم املنتجات
من أهم املنتجات التي تصدره��ا رشكة Patria املركبة 

 Armoured Modular Vehicle :AMV العس��كرية

حي��ث تج��اوز ع��دد املركبات الت��ي ت��م التعاقد عىل 

رشائها من املركبات العسكرية AMV’s الثامنية الدفع 

1400 مركبة، وق��د وقعت الرشكة عقوداً مع عدد كبر 

م��ن العمالء مثل القوات املس��لحة يف فنلن��دا وبولندا 

والسويد، وتم بالفعل استخدام هذا النوع من املركبات 

يف عمليات القوة الدولية للمس��اعدات األمنية التابعة 

لألمم املتحدة )إيساف( منذ عام 2007.

ك��ام تنت��ج رشك��ة Patria أنظم��ة مداف��ع الهاون 

 Nemo املورت��ر( املتقدمة، ومن أحدث إنتاجها مدفع(

AMV املركبة العسكرية 

وه��و عبارة ع��ن مدفع برج��ي عي��ار 120 ملم ميكن 

التحك��م فيه عن بُع��د، وهو قادر ع��ىل تقديم الدعم 

الن��راين املبارش وغ��ر املبارش، ويعت��ر Nemo مدفعاً 

متطوراً صغر الحجم من السهل تركيبه عىل شاسيهات 

العربات املجن��زرة واملدولبة املختلفة، ونظراً لقلة وزن 

املدف��ع الذي ال يتع��دى 1500 كيلوجراماً فمن املمكن 

تعديله مبا يناس��ب متطلبات القط��ع البحرية الخفيفة 

الوزن والش��ديدة الرسعة، كام ميكن استخدامه بصورة 

فعال��ة يف الدوري��ات الخاصة بحامي��ة املوانئ وحامية 

الشواطئ الساحلية وعمليات إنزال أفراد املشاة.

قدم ثابتة يف عامل الطريان
تتمتع رشك��ة Patria بقدم ثابتة يف عامل الطران، حيث 

تعتر من أبرز ال��رشكات األوروبية التي تقدم خدمات 

الدعم الالزمة ع��ىل مدار العمر االف��رتايض للطائرات، 

وترك��ز عمليات الرشكة يف الوق��ت الحارض عىل تقديم 

 F-18 Hornet الدعم الطويل للطائرات املقاتلة النفاثة

وطائ��رات التدري��ب النفاثة Hawk وطائ��رات النقل 

.NH90 املروحية

أم��ا يف مج��ال تدري��ب الطيارين العس��كريني فقد 

حققت رشك��ة Patria نتائج ممتازة يف مجال التدريب 

األسايس للطيارين مبوجب العقد املوقع مع سالح الجو 

الفنلن��دي )املرحلتان األوىل والثانية للمجندين وطالب 

الكليات العسكرية ومعلمي الطران(، كام تعمل رشكة 

Patria يف قطاع الخدم��ات املدنية، حيث تتخصص يف 

تدريب الطيارين املحرتفني، ويعتر »برنامج الطيارين« 

لدى Patria من أهم برام��ج التدريب عىل الطران يف 

شامل أوروبا.

الخربة الفنية يف دمج األنظمة
تعت��ر األنظم��ة الدفاعية الي��وم أنظمة كبرة تش��مل 

 Patria العديد م��ن األنظمة الثانوية، وتس��تغل رشكة

خرته��ا الفنية العريضة يف مج��ال دمج األنظمة للتأكد 

من أن النظام بأكمله يعمل بصورة صحيحة، وتتخصص 

Patria يف أنظمة االستطالع واملراقبة والقيادة، باإلضافة 

إىل القدرة عىل دمج هذه األنظمة وتقديم الدعم الالزم 

له��ا عىل املدى الطويل، وقد تطورت الخرة الفنية التي 

اكتس��بتها رشك��ة Patria يف مجال دم��ج األنظمة عر 

عقود طويلة من أجل تلبية متطلبات األنظمة املتزايدة 

التعقيد التي يستخدمها عمالؤها •

53 |  مايو 2012 |  العدد 484  |

يعترب "برنامج 
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ترسية عقد شركة NGC  لتوريد أنظمة االستشعار األرضية
 SCORPION II أحدث جيل من أنظمة املراقبة املستقلة

 Northrop وق��ع الجي��ش األمرييك عق��داً مع رشك��ة

Grumman Corporation لتوريد أنظمة االستشعار 

 SCORPION and SCORPION األرضية املس��تقلة

 II Unattended Ground Sensor systems :UGS

لحامي��ة األف��راد عن طريق اس��تخدام أنظم��ة مراقبة 

مس��تقلة عن بُعد بهدف زيادة الوع��ي امليداين وجمع 

املعلومات االستخباراتية التي ميكن التحرك عىل أساسها.

وق��د تم نرش أنظمة االستش��عار األرضية املس��تقلة 

  Northrop تنتجه��ا  الت��ي   SCORPION UGS

Grumman Corporation يف جمي��ع أنح��اء الع��امل، 

وتتمثل وظيفتها األساس��ية يف تنفي��ذ عمليات املراقبة 

املس��تمرة بهدف زيادة الوعي امليداين ومراقبة املناطق 

النائية وأمن الحدود.

وق��د رصح مارتن س��يموين مدي��ر املواق��ع مبصنع 

 Northrop Grumman ل���  التاب��ع   Xetron

Corporation بأن��ه: »ع��ىل الرغ��م م��ن أن نظ��ام 

SCORPION يظ��ل الخي��ار املفض��ل ل��دى القوات 

املنت��رشة يف العراق وأفغانس��تان وغرهام إال أن حجم 

ووزن SCORPION II والتحس��ينات التي تم إدخالها 

عىل أدائه الالس��ليك أدوا إىل زيادة املهام املتاحة املقررة 

للطائرات الحربي��ة املقاتلة، ويقيض هذا العقد بتقديم 

الدع��م الالزم لألنظمة الحالية ومتكني عدة أس��لحة من 

دمج احتياجاتها من األسلحة الجديدة، األمر الذي يعني 

توفر املال بالنسبة للحكومة األمريكية«.

ومبوجب رشوط هذا العقد املفتوح، سواء من ناحية 

 Northrop Grumman الكم أو التسليم، ستقوم رشكة

 SCORPION and SCORPION II بتوريد أنظم��ة

الس��لكية والالسلكية األرضية املستقلة وتقديم خدمات 

الدعم ملدة خمس سنوات.

مميزات النظام
يعتر نظ��ام SCORPION II أحدث جيل من أنظمة 

املراقب��ة املس��تقلة املس��تمرة التي تس��تهدف حامية 

الق��وات وجمع املعلومات االس��تخباراتية، ويس��تخدم 

النظام أنظمة استشعار س��يزمية seismic مغناطيسية 

و/أو سلبية تعمل باألش��عة تحت الحمراء بغرض تنبيه 

آالت التصوي��ر الطويل��ة والقصرة امل��دى الحرارية أو 

النهارية لرص��د وتقويم التهدي��دات املحتملة، ويتميز 

نظ��ام SCORPION II بأداء فائق الج��ودة للتصوير 

اللييل والنهاري السلكياً، باإلضافة إىل قلة حجمه ووزنه، 

األمر الذي يس��هل إمكانية حمله وإخفائه بدرجة أكر 

م��ن الرسعة واألمان، عالوة عىل قلة اس��تهالكه للطاقة 

وقدرته عىل العمل لساعات طويلة.

مي��زة أخرى يتميز بها نظ��ام SCORPION II هي 

تصميم��ه القوي املفت��وح الذي يتي��ح إمكانية تعديله 

بسهولة بحيث يناس��ب أي عدد من أنظمة االستشعار 

COTS الت��ي تورده��ا الرشكات املختلف��ة، عالوة عىل 

مجموعة كبرة من وصالت املعلومات املختلفة.

وتعت��ر رشك��ة Northrop Grumman م��ن أكر 

الرشكات الرائ��دة العاملة يف مجال األم��ن الدويل التي 

تق��وم بتوري��د األنظم��ة واملنتجات والحل��ول املبتكرة 

يف مج��ال الفض��اء، واإللكرتونيات وأنظم��ة املعلومات 

والخدم��ات الفني��ة لعمالئها عىل مس��توى الحكومات 

والرشكات يف جميع أنحاء العامل •
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هل يفسد اإلعالم اجملتمعات؟!
من بني األخطاء الش��ائعة الت��ي تتداول يف املنابر واملحارضات تحميل اإلعالم مس��ؤولية 

األف��كار، وهذا خطأ كبري، اإلعالم ليس مجموعة أفكار بل مجموعة وس��ائل، حني تطرح 

فكرة إرهابية يف اإلعالم فال ميكننا أن نتهم اإلعالم باإلرهاب، لكن ميكننا أن ننتقد محرّك 

الوس��يلة أو مالكها، اإلعالم وس��يلة ضخ، ينرش ويبث، يكرر ويعيد، لكنه ليس مس��ؤوالً 

ع��ن الفكرة التي يطرحه��ا، وإال لكان اإلعالم متناقضاً، فهو اإلره��ايب، واملعتدل، والنارش 

للفضائ��ح، ولألفالم اإلباحية، لهذا رأيُت أن من الرضوري نقض فكرٍة خاطئٍة راجت كثرياً، 

وهي تكرر حتى من إعالميني لألسف. 

يقولون: اإلعالم س��بب انتشار اإلرهاب، اإلعالم س��بب انتشار الطالق، دور اإلعالم يف 

التفكك األرسي، اإلعالم والتغريب، اإلعالم واإلرهاب، كلها يافطات خاطئة تظلم الوسائل 

اإلعالمية، الوس��يلة اإلعالمي��ة محايدة. مثلها مثل أي مكينة، ه��ي تضخ ما يوضع فيها، 

مالك وسيلة اإلعالم هو الذي يقرر أن تكون هذه الوسيلة إرهابية أم معتدلة أم إباحية 

أم إخباري��ة أم قناة رياضية، والعتب ليس عىل الوس��ائل بل ع��ىل اإلدارات واملحّركات، 

وكثرياً ما سئلت السؤال الدارج: هل ساهم اإلعالم يف نرش التعصب الريايض؟! هل ساهم 

اإلعالم يف انتشار الطالق؟! هل اإلعالم سبب انتشار األغاين الهابطة؟! وينسون أن اإلعالم 

مكينة إعالمية محايدة. 

اإلعالم أيها السادة فتح من فتوحات الزمان حني يستخدم االستخدام الصحيح، وليس 

رشط��اً أن يكون اإلعالم توعوي��اً أو تربوياً، بل اإلعالم املمتع يف كث��ريٍ من األحايني يكون 

مس��احًة للتس��لية واملتعة والتنزّه بني قنوات الرفيه من أف��الٍم ومبارياٍت ومغامرات أو 

برامج خفيفة أو "توك شو" كلها تدخل يف سياق اإلعالم الجيد، اإلعالم رمبا ينرش التوعية 

عرضاً لكن من دون أن يكون رس��الة، الوس��يلة اإلعالمية ليس��ت مدرسة أو منرب خطبة 

أو قاع��ة محارضة، ب��ل هي نارشة للمتعة والخفة والرفيه، وإذا نرشت ش��يئاً من الوعي 

والربية والفائدة فنرشها لها عارض وليس أصلياً.

ليتن��ا ننتبه إىل التفريق بني مجموعة الوس��ائل ومجموعة األف��كار، بني املكينة وبني 

الكت��اب الجاهز، بني الشاش��ة املمتعة وبني املنرب الخطايب أو قاع��ة املحارضة، وأظّن أننا 

سنستطيع ذلك • 

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com

يف خاطري شيء



شركة Eurocopter حتلق يف سماء الهند
فرع الشركة يف الهند يقود عملية تطوير أسواق الطائرات العمودية

حققت رشكة Eurocopter India أداًء قوياً خالل العام 

 ،Eurocopter �األول من عملها كفرع مس��تقل تابع ل

بعد أن تقدمت عىل أس��واق الع��امل الدفاعية بنجاحها 

يف تس��ليم 65 % من طائراتها الجديدة عام 2011، وقد 

وضعت الرشكة نصب عينها تحقي��ق إنجازات جديدة 

عىل صعيد تطوير س��وق الطائ��رات العمودية املدنية 

والعس��كرية يف الهند، وتوسيع شبكة دعمها وخدماتها 

يف امل��دن الكرى ضامن��اً لس��هولة تقدي��م الخدمات 

لعمالئها عىل مستوى الواليات الهندية.

 Eurocopter بدأت اإلسرتاتيجية التي وضعتها رشكة

إلقام��ة ف��روع له��ا يف األس��واق الك��رى القريبة من 

عمالئها تحقق نتائ��ج طيبة يف الهند، فخالل عام واحد 

 Eurocopter India أو يزي��د قليالً منذ افتتاح رشك��ة

يف ش��هر أكتوبر 2010 بدأ العم��الء يجنون مثار تواجد 

Eurocopter داخل األس��واق الهندية املحلية، ويعتر 

التس��ليم يف املواعيد املقررة وق��رب الخدمات وتطوير 

قطاعات جديدة يف الس��وق الهندية من بني اإلنجازات 

التي حققها فرع الرشكة يف الهند خالل العام املايض.

لرشك��ة  التنفي��ذي  املدي��ر  ه��اي  زاف��ر  ورصح 

Eurocopter India بأن Eurocopter تفخر بأن تكون 

أول رشكة لصناع��ة الطائرات العمودية تغزو الس��وق 

الهندية من خالل ف��رع لها هناك، وقد حققت الرشكة 

األم نجاح��اً مط��رداً منذ تنفيذ هذه اإلس��رتاتيجية، قد 

يكون الفرع الجديد يف بداياته ولكننا نجحنا يف تحقيق 

الكثر بفض��ل الخرة الطويلة والعالقات الصناعية التي 

أقامتها Eurocopter يف الهند عىل مدار الخمسني عاماً 

املاضي��ة، وتتطلع الرشكة لتحقيق خمس��ني عاماً أخرى 

من النجاح مبشاركة رشكائنا املحليني يف الهند.

 وق��د نجح��ت رشك��ة Eurocopter India، الت��ي 

سجلت اسمها يف سجالت املديرية العامة للطران املدين 

الهندية يف عام 2011، يف تسليم تسع طائرات عمودية 

توربيني��ة جديدة متاماً من بني 14 طائرة تم تس��جيلها 

يف الع��ام املايض، أي م��ا ميثل نس��بة 65 % من حصة 

الس��وق املحلية، ومن بني الطائرات العمودية التس��ع 

التي تم تس��ليمها يوجد خمس طائرات ذات محركني، 

أما الطائرات األربع األخرى فذات محرك واحد من نوع 

.AS350 B3

وقد أثبتت العمودية AS 350 B3 ونسختها األخرة 

– AS350 B3e- جدارتها يف الهند بصورة واضحة، فبعد 

حصد حصة كبرة بلغت  70-80 % من حصة الس��وق 

الهندي��ة يف قطاع الطائ��رات ذات املحرك الواحد خالل 

العامني املاضيني أصبحت عائلة AS350 عائلة معروفة 

يف الهن��د يف هذا القطاع بفضل أدائها املمتاز يف األجواء 

الحارة والشديدة الرطوبة، إضافة إىل انخفاض تكاليفها، 

وهي ميزات مهمة تستقطب اهتامم السادة العمالء.

وم��ن بني اإلنجازات األخرى الت��ي تحققت يف العام 

املايض نجاح الرشكة يف تسليم 10 طائرات عمودية من 

ط��راز Pawan Hans AS365 N3 Dauphin يف إطار 

الصفقة التي تم توقيعها يف مارس 2010.

وقد ركزت رشكة Eurocopter عىل تطوير منتجاتها 

م��ن خالل الدع��م والخدم��ات، حيث ميك��ن للعمالء 

االس��تفادة من مجموعة الخدمات الكامل��ة، بدءاً من 

تأمني قطع الغيار واملس��اعدة الفني��ة، مروراً بالتدريب 

وانته��اء بالتجهيز وإعادة التأهيل يف أي مكان يف الهند، 

 Eurocopter India ع��الوة عىل ذلك، تعم��ل رشك��ة

أيضاً عىل توس��يع ش��بكة مراكز الصيانة املعتمدة من 

الرشك��ة األم Eurocopter بإضاف��ة والي��ة بنجالور إىل 

املقري��ن اآلخرين املوجودين حالياً يف مدينتي نيودلهي 

ومومباي.

وقد أوضح السيد هاي أن »ما حققناه من إنجازات 

خ��الل العام األول م��ن عملياتنا يبرش مبس��تقبل واعد 

لرشكة Eurocopter India يف السوق الهندية الرسيعة 

النم��و، فأوامر الحج��وزات التي تلقيناه��ا خالل الربع 

األول م��ن ع��ام 2012 تعطين��ا مؤرشاً جي��داً عىل أننا 

سنحقق منواً  كبراً م��ع نهاي��ة العام« •

AS350B3 الطائرة العمودية  
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نائـب رئيـس األركـان : قواتنـــا املسلحــــــــــــــــــــــة درع حلمايـــــة املكتسبــــــات
األمـن اخلليجـي كـل ال يتجـزأ وخيـار اسرتاتيجـي لـدول جملس التعـاون

إن يوم السادس من مايو عام 

1976 يوم مجيد يف تاريخ 

قواتنا املسلحة، ففي هذا 

اليوم تم توحيد قواتنا ودمجها 

تحت علم واحد وقيادة واحدة 

لتكون الحصن املنيع والدرع 

الذي يحمي الوطن ويذود 

عن حياضه ويحفظ منجزاته 

ومكتسباته.

وبهذه املناسبة التقت مجلة 

»درع الوطن« سعادة اللواء 

الركن  عيىس سيف املزروعي 

نائب رئيس أركان القوات 

املسلحة.

حوار:
الرائد ركن يوسف جمعة 
احلداد
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نائـب رئيـس األركـان : قواتنـــا املسلحــــــــــــــــــــــة درع حلمايـــــة املكتسبــــــات
األمـن اخلليجـي كـل ال يتجـزأ وخيـار اسرتاتيجـي لـدول جملس التعـاون

بدعم خليفـة.... 
قواتنـا املسلحة 
تضاهي جيوش 

الدول املتقدمـة 
تسليحًا وتأهيـالً

ورصح س��عادته يف حديث خاص للمجلة إن قواتنا املسلحة تقف اليوم وبعد مسرية أربعة عقود يف مصاف جيوش 

الدول املتقدمة تسليحاً وتدريباً وتقنية، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذه القوات منذ أن كانت تعرف بقوة 

س��احل عامن إىل ما وصلت إليه اليوم، وذلك إمياناً بأن الحق يحتاج إىل قوة تحميه، واس��تمرار مسرية تطوير قواتنا 

املس��لحة يف ظل قيادة س��يدي صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املس��لحة - حفظ��ه الله- ليس موجهاً ضد أحد أو للعدوان، وإمنا مس��رية طبيعية للدفاع عن مكتس��باتنا وحقوقنا 

العادل��ة، والدفاع عن الحقوق العربية والوقوف إىل جانب الش��عوب املترضرة من الحروب والكوارث دون تفريق 

أو تصنيف بني عرق أو لون، واملس��اهمة يف دعم املش��اريع التي تخدم اإلنسان وتخفف معاناته، وذلك انطالقاً من 

امياننا بأن السالم يحتاج إىل قوة تحميه وتدعمه وتدافع عنه.

محمد بن زايد يف حديث مع  نائب رئيس األركان 
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وقال إن اإلمارات يف ظل السياس��ة الحكيمة لسيدي 

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

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله« دولة 

محبة للس��الم وتعمل عىل دعم األمن والسلم الدوليني، 

والح��رص عىل بن��اء جيش ع��ري وق��وي، يعتمد يف 

األساس عىل الكفاءات الوطنية املتسلحة بالعلم واإلميان 

بوطنها وبرس��التها الوطنية والدولية واإلنس��انية، األمر 

الذي ينسجم متاماً مع األسس التي أرساها األب والقائد 

املؤس��س املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن سلطان 

آل نهيان »رحمه الله« حيث واكبت عملية  بناء قواتنا 

املس��لحة مسرية النهض�ة الش��املة التي تشهدها بالدنا 

اليوم، وس��ارت عملية بناء الجي��ش جنباً إىل جنب م�ع 

عملية البناء الحضاري واإلنساين التي تخوضها اإلمارات 

اليوم بع�زة ورشف وإباء يف ظل قيادة س��يدي صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »حفظه الله«.

وقال س��عادة الل��واء الركن عي��ى املزروعي إن ما 

يحدث من حولنا من تطورات متس��ارعة إقليمياً وعىل 

صعيد الرشق األوس��ط يؤكد الرؤية الصائبة والحكيمة 

لقيادتنا الرش��يدة التي أعط��ت كل جهدها واهتاممها 

وس��خرت كل اإلمكانيات لتطوير قواتنا املس��لحة، ومبا 

يعطي األولوية لحامية مكتس��باتنا ومس��ريتنا التنموية 

ونهضتن��ا وكرامتن��ا، يف مواجه��ة أي ق��درات هجومية 

طارئ��ة، م��ا يجعلنا رق��امً مه��امً يف املنظوم��ة األمنية 

اإلقليمية والدولية.

وأكد سعادته أننا لس��نا مبعزل عام يدور من حولنا، 

ونواك��ب كل التط��ورات واملس��تجدات، الفت��اً إىل أن 

م��ا قامت به إيران مؤخراً من اس��تعراض واس��تفزاز يف 

جزي��رة أبوم��وىس اإلماراتي��ة املحتلة، وزي��ارة الرئيس 

اإليراين محمود أحمدي نجاد االستفزازية لهذه الجزيرة 

الت��ي تحتلها إي��ران منذ عام 1971، يع��د خرقاً واضحاً 

للتفاه��امت التي متت بني البلدين اليجاد حل س��لمي 

لقضي��ة احت��الل إيران لج��زر اإلمارات الث��الث "طنب 

الك��رى وطن��ب الصغرى وأبو موىس"، ك��ام يتناىف  مع 

مبادىء حسن الجوار.

ومل يخف نائب رئي��س األركان تزايد القلق اإلمارايت 

والخليجي والدويل من سياس��ة إيران االستفزازية  تجاه 

مواقف اإلمارات الس��لمية لحل ه��ذه القضية، وكذلك 

تج��اه تنامي الرنام��ج النووي اإلي��راين، واملخاوف من 

دخول املنطقة يف س��باق للتس��لح الن��ووي، مؤكداً أن 

هذه املخاوف تس��تند يف األساس إىل رضورة العمل عىل 

إبعاد املنطقة عن أي ش��كل من أشكال التسلح النووي، 

مؤكداً أن اس��تمرار إيران يف  برنامجها النووي س��يؤدي 

إىل اختالل يف املنظومة األمنية باملنطقة، وامتالك إيران 

لهذا السالح سيمثل ردة فعل يشوبها التوتر واالستكبار 

بس��بب إرصار إيران عىل احتالل جزر اإلمارات الثالث، 

واعتبار القضية ش��أناً داخلياً بالرغ��م من كونها إحدى 

القضاي��ا الثابتة عىل ج��داول أعامل القم��م الخليجية 

والعربية واالس��المية، كام تحظى ه��ذه القضية بدعم 

دويل لحق اإلمارات يف جزرها ولجهودها وموقفها لحل 

هذه القضية بالطرق السلمية.

وأكد  نائب رئيس األركان أن األمن الخليجي املشرتك 

هو خيار اسرتاتيجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربي��ة، بل هو الخي��ار الوحيد الذي يؤمن اس��تقرار 

وأمن دول الخليج عىل الصعيد الجامعي وعىل الصعيد 

نائب رئيس األركان... يف سطور

- التحق بالقوات املسلحة بتاريخ 1977/2/25.
- حاصل عىل بكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية.
- تعني نائ��ب رئيس أركان القوات املس��لحة يف 

.2011/1/6
- التح��ق بالعدي��د من ال��دورات العس��كرية 

التخصصية داخل الدولة وخارجها.
- حاص��ل عىل العدي��د من األوس��مة واألنواط 

وامليداليات العسكرية منها:
      وسام توحيد القوات املسلحة

      وسام الخدمة الطويلة املمتازة
      ميدالية الخدمة الحسنة
      ميدالية تحرير الكويت

      وسام اإلمارات العسكري
باإلضافة إىل غريها من األوسمة وامليداليات.

نرتكز يف تطوير 
قدراتنا العسكرية 

على كوادرنا 
الوطنيـة واآلمال 

معقودة على 
الشباب

نائب رئيس األركان مع مجلة درع الوطن 
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الفردي، مبعن��ى أن تعرض أي دولة العتداء ميثل اعتداء 

ع��ىل كل دول املجلس، فاألمن الخليج��ي كل ال يتجزأ، 

الفت��اً إىل موقف قوات درع الجزيرة يف مملكة البحرين 

الشقيقة ودورها يف حامية أمن واستقرار وطأمنينة هذا 

البلد.

وتالياً نص حديث نائب رئيس األركان: 

 

منذ بداياتها يف س��بعينيات الق��رن املايض كانت قواتنا 

املس��لحة وما زالت املدرسة األوىل يف غرس قيم الوالء 

واالنت��اء، هل لنا ونح��ن نحتفل بالذكرى السادس��ة 

والثالثني لتوحيدها أن نتحدث عن بداية هذه القوات 

ومسريتها يف التطوير ودورها يف استقطاب أبناء الوطن 

واملعايري التي تحددها يف جذب املزيد من املواطنني؟

س��ؤالك تطرق إىل ما قبل الس��بعينيات ح��ول القوات 

املسلحة، واآلن نحن نحتفل بالذكرى السادسة والثالثني 

لتوحيد قواتنا املس��لحة، ونتحدث عن بداية هذه القوة 

ومسريتها يف التطوير ودورها يف استقطاب أبناء الوطن.

يف الحقيقة أنا مل أعارص بدايات انطالقة قواتنا املسلحة، 

ولك��ن ميكن الق��ول أن مس��ريتها املرشفة رك��زت منذ 

بدايتها عىل املورد البرشي الذي يشكل عصب البناء ألي 

قوة مس��لحة تريد أن تصل إىل األهداف التي رس��متها 

لتك��ون درع��اً للوطن وحامي��ة مكتس��باته وإنجازاته، 

واس��تيعاب التطورات الرسيعة التي تشهدها الجيوش 

تدريباً وتس��ليحاً وتأهيالً الس��تيعاب التقنيات والعلوم 

العسكرية.

من البدايات وحتى الي��وم قطعت مس��رية قوات���نا 

املس��لحة خطوات مهمة يف ه��ذا املضم�����ار، وميكن 

اإلش��ارة إىل أن بداية ه��ذه القوات ش��ملت عدداً من 

املراح��ل، إذ كان��ت تع��رف يف بداياتها باس��م مجندي 

كش��افة س��احل عم���ان، ث��م اإلم�����ارات املتصالحة، 

ثم قوة س��احل عامن، ثم قوة الدف��اع لكل إمارة حتى 

وصلت إىل ما وصلت إليه اآلن.

ويعود الفضل يف هذا التدرج وهذه النقالت النوعية 

لقواتنا املس��لحة، إىل املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد 

ب��ن س��لطان آل نهيان "طيب الله ث��راه"  األب والقائد 

املؤس��س لالتحاد، وقد أرىس رحمه الله الفكر والعقيدة 

العسكرية التي تسري عليها قواتنا املسلحة حتى وصلت 

إىل ما هي عليه اليوم من تطور ومواكبة للمستجدات. 

ولقد واك��ب بناء قواتنا املس��لحة بدايات تأس��يس 

االتحاد منذ عام 1971، فهذه القوات هي التوأم لخطط 

التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتامعية والثقافية، وس��ارت 

عملية بناء قواتنا املسلحة جنباً إىل جنب  ويف توازن تام 

مع عملية البناء الحضاري التي تخوضها اإلمارات اليوم 

بعزة ورشف يف كل القطاعات وكافة مناحي الحياة.  

واملتابع لهذه املس��رية يجد أن قواتنا املسلحة عرت 

بكل صدق وانتامء عن املراحل التي ش��هدتها بالدنا من 

تطور للحاق مبس��رية العر والحديث بلغته والتعامل 

بأدواته.

الفكر الثاقب

 عن��د الحدي��ث عن تطوي��ر القوات املس��لحة البد أن 

نعي��د الفض��ل يف هذا األم��ر إىل الله س��بحانه وتعاىل، 

ث��م إىل املغفور له ب��إذن الله تعاىل الش��ي���خ زايد بن 

س��لط���ان آل نهيان، األب والقائد املؤسس، حيث كان 

لفك��ره الثاقب ورؤيت��ه البعيدة للمس��تقبل الفضل يف 

بناء وتطوير قواتنا املس��لحة وما وصلت إليه من قدرة، 

وجاهزية وتسلح بالعلم واملعرفة واإلميان بالرسالة التي 

تؤديها.

 وكان وال يزال س��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة 

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

املس��لحة »حفظه الله« الذي له الدور األساس يف تنفيذ 

رؤي��ة األب والقائد املؤس��س يف بناء قواتنا املس��لحة، 

يعط��ي كل فكره وجهده لتطوير قواتنا املس��لحة بكل 

فروعها، وإنش��اء املعاهد والكليات العس��كرية لتسليح 

أبن��اء الوطن بالعل��وم العس��كرية الحديث��ة، الفتاً إىل 

دخول قواتنا املس��لحة بثقة واقت��دار عر التكنولوجيا 

العس��كرية التي تش��كل اليوم عصباً مهامً يف تش��كيل 

الجي��وش الحديثة، مع التطور الذي تش��هده األس��لحة 

بكل درجاتها.

استقطاب أبناء الوطن

الحديث عن دور قواتنا املس��لحة يف استقطاب الكوادر 

الوطني��ة أمر مرشف ويس��تحق أن نتوقف عنده بكثري 

م��ن التقدي��ر واالحرتام، خصوص��اً وأنها قدم��ت نهجاً 

جديداً بل متفرداً يف معنى الجندية ورشف االنضامم إىل 

صفوف قواتنا املسلحة بكل فروعها.  

وأحب هنا أن أرضب مثالً بنفيس، فأنا دخلت الجيش 

ألن يف أحد األيام قام بزيارتنا يف املدرسة الثانوية بالعني 

قبل إج��راء االمتحان��ات العامة ضاب��ط كان عىل رأس 

فريق القوات املس��لحة الزائر للمدرس��ة، أعجبني طرح 

ه��ذا الفريق عن القوات املس��لحة وفرص االلتحاق بها 

الت��ي تهيىء للملتحق كل الس��بل م��ن أجل أن يحقق 

حلم��ه كمهندس أو طيار أو طبيب، وكان هذا يف أواخر 

السبعينيات.

وكان ه��ذا بالنس��بة لنا أش��به بحل��م، وهكذا ومن 

تل��ك األيام كانت هناك فرق من قواتنا املس��لحة  تزور 

بشكل دوري املدارس الس��تقطاب املواطنني، وقد كنت 

واحداً من الذين نالهم رشف االنضامم لقواتنا املسلحة، 

والتحقت يف القوات املسلحة بالقوات الجوية، وتخرجت 

برتبة م��الزم، وكان يل أيض��اً رشف مرافقة  الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يف جولة باملدارس، 

تحدثن��ا خاللها عن القوات املس��لحة، وأعتقد أن هذه 

كانت سياسة ناجحة، ضمت إىل صفوف قواتنا املسلحة 

استقطاب الكوادر الوطنية التأهيل األكادميي

61 |  مايو 2012 |  العدد 484  |



خرية شباب الوطن، وما زالت قواتنا املسلحة تسري عىل 

هذا النهج وإن اختلفت الطرق مع التطور الذي تشهده 

بالدنا يف وسائل االتصال والتواصل، لتظل قواتنا املسلحة 

عىل الدوام مدرسة ينهل منها أبناء الوطن معنى الحرية 

واالنتامء واإلخالص لرتاب هذا الوطن وقيادته الرش��يدة 

التي تبذل الغايل  والنفيس يف سبيل توفري الحياة الكرمية 

والعزي��زة ألبناء الوطن تحت راية االتحاد الخفاقة التي 

تنقل أبناء االمارات يوماً بعد يوم اىل قمم املجد والعز.

التدريب العسكري

ما ه��و تقييمكم للتدريب العس��كري داخل املدارس، 

وه��ل هن��اك توجه مس��تقبيل لتطوير ه��ذه التجربة 

باعتبارها دعام��ة لغرس قيم املواطن��ة واالنتاء لدى 

الن��شء، فضالً ع��ن دورها يف تف��ادي اآلثار الس��لبية 

للعومل��ة الثقافي��ة والقيم الوافدة الت��ي ال تتاىش مع 

مجتمعنا؟ 

ل��و طلبت من��ي تقييم  تجربة التدريب العس��كري يف 

املدارس ملنحته بني الجيد والجيد جداً، من ناحية ثقافة 

املجتم��ع، أما من ناحي��ة تحقيق اله��دف منه فأعتره 

ممتازاً، وقد يعمم يف املس��تقبل ع��ىل كل املدارس، من 

جهة أخرى ال أرغب يف تسميته ب� " التدريب العسكري" 

بل أفضل أن يعتر نوعاً من أنواع تثقيف النشء، وغرس 

القيم األصيلة ملجتمعنا العريب األصيل يف نفوس ووجدان 

األجيال املقبلة، خصوصاً ونحن نعيش عر العوملة، وما 

لها من آثار سلبية وإيجابية، إن العوملة اليوم قد جعلت 

الخطوط الفاصلة بني الثقافات هالمية ومتحركة بحيث 

ال تكاد تجد حداً فاصالً بني ثقافة وأخرى، وقبل العوملة 

كانت الحدود واضحة، ومل تعد كذلك اليوم.

وهذا يتطلب منا  كآباء وكمس��ؤولني عس��كريني أو 

مدني��ني أو كق��ادة ومربني أن نوضح لألجي��ال القادمة 

ونعرفه��ا قبل أن يخطف أحد عقولهم أو ثقافتهم، ومن 

ثم يصبح هذا النشء وبدون أن يدري منتمياً ملكان آخر 

أو طرف آخر أو فكر آخر.

 ولهذا أق��ول أن التدريب يف املدارس تجربة ناجحة، 

وس��تكون مثرتها غ��رس املواطنة الحقيقية ب��ني أبنائنا، 

ويف س��ؤالك عن التوجه أقول أن التوجه موجود لتغيري 

املنه��اج مبا يناس��ب الع��ر، خصوص��اً وأن املدخالت 

تغريت، مبعنى أن املؤثرات عىل فكر النشء تعددت، ومل 

تعد األرسة أو املدرسة فقط هي مصدر التأثري والتوجيه 

وغرس القيم واملفاهيم، وه��ذا بالتأكيد البد أن يدعونا 

إىل تغي��ري املناهج للحصول عىل املخرجات التي نريدها 

من أبنائنا وأجيالنا املقبلة.

التعاون مع املؤسسات املدنية

ش��هدت القوات املسلحة توقيع العديد من االتفاقيات 

ومذك��رات التفاه��م مع الكث��ري من الجه��ات املدنية 

بالدولة، ما هي األهداف املرجوة من ذلك؟

كام ذكرت آنفاً الع��امل يف ظل مفاهيم العوملة الجديدة 

أضحى قرية واحدة ال توجد بينها فواصل، وهذا التطور 

أح��دث ما يعرف بالتخصص، والتخص��ص الدقيق جداً، 

ونج��د ه��ذا مث��الً يف عامل الط��ب، فال يس��تطيع اليوم 

طبي��ب ع��ام أن يفت��ي يف أم��راض الرشاي��ني الدقيقة، 

وبالت��ايل عندما تتحدث عن بن��اء دولة ومجتمع فأنت 

تحتاج إىل مؤسسات تعمل معاً ليك تؤمن لهذا املجتمع 

أو الدول��ة ما تصل ب��ه إىل تطلعاته��ا، وال بد من عمل 

جامعي، وأعطيك مثاالً بس��يطاً، أنت كرب أرسة عندما 

ترزق مبولود ال تس��تطيع أن تقوم ع��ىل تربيته مبفردك 

دون وجود األم، وهو يحتاج إىل رعاية ش��املة تستدعي 

وجود منظوم��ة رعاية  صحية واجتامعية وبيئة صالحة 

ليك ينمو بشكل طبيعي وصحي.

 وله��ذا ف��إن إجابت��ي عىل ه��ذا الس��ؤال تنرف 

إىل رضورة العم��ل م��ع الجه��ات واملؤسس��ات املدنية 

للتفاه��م معه��م لتحقي��ق آم��ال وتطلع��ات الدولة، 

وص��والً إىل طموحات املجتم��ع يف كل القطاعات وفق 

منظومة متكاملة تضع يف االعتب��ار احتياجات املجتمع 

وتلبيتها س��واء االحتياجات املدنية أو العس��كرية، وفق 

رؤية واضحة وخطة تس��تند إىل قواع��د معرفية بيانية 

تك��ون هادياً ورساجاً منرياً للقامئ��ني عىل تحقيق الرؤية 

املستقبلية، واآلمال والطموحات البعيدة املدى.

املرأة بالقوات املسلحة

ندرك جميعاً أن املرأة اإلماراتية تحظى باهتام قيادتنا 

الرش��يدة، وندرك أيضاً أنها تضطلع حالياً بدور حيوي 

يف املؤسس��ة العس��كرية الوطنية، فه��ل لديكم خطط 

للتوس��ع مس��تقبالً يف االعتاد عىل العنرص النسايئ يف 

صفوف قواتنا املسلحة؟

م��ام ال ش��ك في��ه أن امل��رأة الي��وم قد الق��ت الدعم 

واالهت��امم  من قب��ل قيادتن��ا الرش��يدة، والتي آمنت 

التدريب العسكري
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بدوره��ا ومنحتها الثقة، وكانت املرأة عند حس��ن ظن 

القي��ادة والوطن بها، وهي اليوم نراها يف كافة امليادين 

تعمل جنب��اً إىل جنب مع أخيه��ا الرجل لتعزيز رصوح 

التنمية.

وعندما نتطلع اليوم إىل ميادين العمل واالنتاج نجد 

أن املرأة موجودة يف كل قطاعات العمل، وأثبتت جدارة 

عندما خاضت غامر العمل يف القوات املس��لحة، ونحن 

نفخر بوجودها يف قطاعات قواتنا املختلفة.

وأود أن أش��ري هنا  إىل دور س��مو الش��يخة فاطمة 

بن��ت مب��ارك  رئيس��ة االتحاد النس��ايئ الع��ام الرئيس 

األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية رئي��س املجلس األعىل 

لألموم��ة والطفولة يف تعزيز مس��رية امل��رأة ونهضتها، 

ك��ام أش��ري اىل دور مدرس��ة  خول��ة بن��ت األزور التي 

أنش��ئت يف عام 1991 لتأهيل املنتس��بات إىل  املدرسة 

عن طريق اس��تقبال املجن��دات وإعدادهن عس��كرياً 

وبدنياً لتحويلهن إىل الصبغة العس��كرية، كام نش��اهد 

اليوم كلياتنا ومعاهدنا العس��كرية تخ��رج العديد من 

بنات الوطن برتب عسكرية مختلفة.

وأنوه بدور املرأة يف تربية األجيال مام جعلها تحظى 

بدعم القيادة وثقتها، فاملرأة اليوم يف القوات املس��لحة 

تحظى بالدعم الالزم، وهناك أيضاً خطط من قبل هيئة 

اإلدارة والقوى البرشية إلعداد دراس��ة وتوثيق للتوسع  

مس��تقبالً يف االعتامد عىل املرأة يف القوات املسلحة، من 

أجل االستفادة القصوى من ساعات عمل املرأة العاملة 

بالش��كل الذي يتناس��ب وقدراته��ا وإمكانياتها الكبرية 

جداً.

مخرجات التعليم

ه��ل ت��رون أن مخرج��ات التعليم يف الوق��ت الراهن 

تؤه��ل املواطن��ني لالنخ��راط بفاعلية ضم��ن صفوف 

قواتنا املسلحة واس��تيعاب العلوم العسكرية املتقدمة 

بالفاعلية املنشودة؟

 مخرجات التعليم اليوم غري مؤهلة ألسباب كثرية أهمها: 

أن املناهج عندما وضعت من قبل كانت لخدمة مبادئ 

ورشائ��ح معينة، ثم تم إعادة صياغة املناهج من جديد، 

وأعتقد بأنها تع��افت عم��ا كانت عليه بنس��بة 70 إىل 

80 %، ولكن األجيال القادمة ستكون أكرث حظاً، والدولة 

يخدمها أبناؤها والبد من تهيئتهم لذلك، ونعتقد أنه من 

ال��رضوري الرتكيز يف املرحلة املقبل��ة عىل تعزيز الهوية 

الوطني��ة لدى النشء واعتبار الرتبي��ة الوطنية والثقافة 

العسكرية يف صلب هذه املناهج.

رسالة للشباب

ما هي رس��التكم للش��باب من املواطنني واملواطنات؟ 

وه��ل ترون أن إقبالهم عىل االنخراط يف صفوف قواتنا 

املس��لحة يتناسب مع الطموحات؟ وهل هناك عراقيل 

أو معوقات يف هذا اإلطار؟ 

متلك دولة االمارات البرتول، ونحن يف القوات املس��لحة 

ثروتن��ا الحقيقية ه��ي املوارد البرشية وش��باب الوطن 

الذين هم املس��تقبل واألم��ل، وتعول عليه��م القيادة 

الرشيدة الكثري، وإذا كنا منلك النفط فإن ثروتنا الحقيقية 

هي الش��باب فهم رأساملنا، ونحن نفتخر بهم، ونرحب 

بانضاممه��م للقوات املس��لحة بكافة فروعه��ا،  وأؤكد 

أنه��م إذا ما انضموا للقوات املس��لحة س��يفتخرون بها 

فهم يسعون لخدمة وطنهم، وأعتقد جازماً بأن اإلنسان 

عندم��ا يفتخر بخدمة وطنه فه��و يعتز بأن يقدم يف أي 

لحظ��ة من اللحظات دماءه فداء لهذه األرض، والقوات 

املسلحة هي الجهة الوحيدة التي تتيح له هذه الفرصة.

أما إذا س��ألت عن إقبال الشباب، فنحن دامئاً نرحب 

به��م، ولكن العدد املتقدم أقل م��ام نطمح إليه، وهذا 

واقع نعرتف ب��ه، وأعني هنا التقدم ل��كل التخصصات 

كطياريني ومهندس��ني ويف كل مجاالت القوات املسلحة 

الرية والبحرية والجوية، وهناك أكرث من سبب، فالدولة 

تتي��ح لكل املواطنني الفرصة للعمل يف كافة االتجاهات، 

والعام��ل الوحيد ملن يح��رص عىل االلتح��اق بالقوات 

املس��لحة أن تكون لديه رغبة بداخل��ه لخدمة القوات 

املس��لحة، حيث التحدي أكرث، والتميز يف خدمة الوطن، 

فالش��اب حني يضع عىل رأسه )البرييه( يحس بأن هناك 

فرقاً، وبأنه متميز، ونحن نتطلع يف املس��تقبل إىل إعداد 

برامج لتعزيز انضامم ش��بابنا للقوات املسلحة خصوصاً 

يف ظل الفرص الوظيفية املتع��ددة التي تقدمها الدولة 

ألبناء الوطن يف كل امليادين.

دراسـة توسيـع 
االعتمـاد علـى 

املـرأة فـي القـوات 
املسلحـة

املرأة يف القوات املسلحة
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املعارض العسكرية

تلق��ى معارض الدف��اع وخاصة مع��ريض آيدكس وديب 

للطريان اهتاماً من القوات املسلحة، ماذا تشكل هذه 

املعارض من الناحية العسكرية؟ وما هي اإلضافة التي 

حققتها؟

إن فك��رة إقامة املع�ارض بالدول��ة فكرة متيزت بالذكاء، 

ويرج��ع الفضل فيها لس��يدي صاحب الس��مو الش��يخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

للق��وات املس��لحة  »حفظه الله« وللح��ق أقول أننا يف 

البداية مل نس��توعب الفكرة، ونحن اليوم بفضلها نطلع 

ع��ىل أحدث ما توصل��ت إليه التكنولوجيا العس��كرية، 

ونختار منها ما يناسبنا.

املعارض تضعنا يف مصاف الدول التي تكون عىل علم 

بآخر ما توصلت إليه املنتج��ات يف العامل، إذ تنقل إلينا 

أحدث ما أنتجت��ه التكنولوجيا من الرشق والغرب، ويف 

جميع التخصص��ات الرية والبحري��ة والجوية والدفاع 

الج��وي، وهذا أوفر لن��ا، إذ أننا إذا أردن��ا التعرف عىل 

آخ��ر املنتجات العاملية بأس��لوب آخ��ر فمعنى هذا أن 

نتجول يف العامل مام يكلفنا املاليني من الدوالرات، إضافة 

إلضاعة الوقت والجهد، من ناحية أخرى يكتسب قادتنا 

وضباطنا معرفة عسكرية ال تقدر بثمن من خالل هذه 

املعارض.

وهناك أبع��اد أخ��رى، فصناعة املع��ارض يف الدولة 

له��ا أكرث من عائد، وعىل س��بيل املثال ال الحر التطور 

الس��ياحي، ونقل هذه األحداث العاملي��ة من اإلمارات 

إىل الع��امل، أي إننا نعرَف العامل بدولتن��ا وإنجازاتنا عر 

فعاليات يش��ارك فيها العامل م��ن كل قاراته، وهذا أمر 

لي��س بالبس��يط، وم��ردوده يف��وق كل التوقعات ألن 

الرس��الة اإلعالمية تكون طبيعية ومبارشة عىل مستوى 

الع��امل تتحدث عن الوج��ه الحضاري لدول��ة اإلمارات، 

يض��اف له��ذا اس��تفادتنا كقوات مس��لحة م��ن خالل 

التشاور والتفاهم بني ضباط القوات املسلحة واملنتجني 

واملس��تهلكني،  وما يق��ام من ورش عم��ل ويطرح من 

أوراق، وما يف هذا م��ن إثراء للمعرفة، حيث تعد هذه 

املعارض ملتقى لتبادل األف��كار والخرات مبا توفره من 

فرصة س��انحة لاللتق��اء والتجمع تح��ت مظلة واحدة، 

ففي��ه يجتمع أقطاب ورموز صناعة الطريان واألس��لحة 

األخرى للتواصل وتبادل الخرات ودراسة ما هو جديد، 

مع إبرام العديد من الصفق��ات واالتفاقيات، كام تؤكد 

ه��ذه املعارض عىل ثق��ة العامل بأرسه يف ق��درة وكفاءة 

أبناء الدولة عىل تنظيم مثل هذه األحداث العاملية بكل 

كف��اءة واقتدار، يضاف لكل ه��ذا وجود تناغم كبري بني 

مع��ريض آيدكس وديب للطريان حي��ث يكمالن بعضهام 

البعض ملا فيه خدمة لهذا الوطن الغايل.

األكادمييات العسكرية

متث��ل األكادمييات العس��كرية يف الدولة راف��داً حيوياً 

يدعم خطط تطوير قواتنا املسلحة، إىل أي مدى نجحت 

ه��ذه األكادمييات يف مس��ايرة نظرياتها عىل املس��توى 

العاملي، وهل نجحت يف تأهيل الكوادر املواطنة بالقدر 

الكايف؟ وهل هن��اك خطط لبناء مزيد من األكادمييات 

العسكرية خالل السنوات املقبلة؟

أس��تطيع القول أن األكادمييات املوجودة حالياً لتأهيل 

الضب��اط قد قام��ت بدوره��ا، وأدت ذلك ع��ىل أكمل 

وجه، وبهذا تحقق الهدف الذي أنش��ئت من أجله، كام 

اس��تطاعت مس��ايرة مثيالتها من األكادميي��ات العاملية 

العريقة، ولعل هذا من أسباب التنافس من قبل الدول 

الش��قيقة والصديقة للحصول عىل مقاعد يف أكادميياتنا 

العس��كرية، وباإلش��ارة للدول الغربية ملسنا من الذين 

مروا علينا وقيموا أكادميياتنا العسكرية املختلفة إشادة 

كبرية ج��داً بجميع األكادمييات لدين��ا )الرية والبحرية 

والجوي��ة(، ونح��ن عندما نتح��دث عن كلي��ة القيادة 

واألركان املش��رتكة مث��الً نجد أن هذه اإلش��ادة تنطبق 

عليها.

وهناك خط��ط ملزيد من األكادميي��ات، وقد وجهت 

تعليامت بهذا الخصوص، واملؤسس��ة  العسكرية تسعى 

للتنفي��ذ، وكمثال كلي��ة الدفاع الوطني الت��ي نأمل أن 

نشهد أول دفعة منها السنة القادمة، علامً بأن أكادميية 

الدف��اع الوطني ع��ىل مس��توى التعليم االس��رتاتيجي 

والعس��كري تعتر م��ن األكادمييات التي يش��ارك فيها 

املدنيون والعسكريون املناط بهم تسلم مناصب قيادية 

بالدولة  يف املرحلة املقبلة.

أما عن الدراس��ة باللغة العربية بدالً عن اإلنجليزية 

ف��إين أح��رتم وجهة النظر ه��ذه ولكن��ي أختلف معها، 

وألعطيك مثاالً بس��يطاً، خذ مثالً ينبوعاً من املاء مل يتم 

االعتن��اء ب��ه أو مل يلقى اهتامما،ً فمخ��رج هذا الينبوع 

سيكون بال شك بطيئاً، بينام اآلخر الذي رعيته واهتممت 

ب��ه س��يكون إنتاجه أك��ر وأك��رث نقاوة وأك��رث مالءمة 

لالستخدام، فاللغة العربية عزيزة علينا، ولكن ينبوعها مل 

يتطور بعد، ومعظم املؤلفات العلمية الحديثة يف كافة 

العلوم العس��كرية واملدنية هي باللغة اإلنجليزية، وإذا 

أردت أن تعرف ما هو الجديد يف العامل خصوصاً العلوم 

التقني��ة وش��ؤون التس��لح والدف��اع س��تجدها باللغة 

اإلنجليزية، وهذا ما عنيت��ه بالينبوع، هذا باإلضافة إىل 
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املصطلح��ات فهناك علوم دخلت الع��ر الحديث لها 

مصطلحات ال نجدها باللغة العربية، ونحاول أن نرتجم 

وال نجد املقابل، املهم أن كلية الدفاع الوطني تخرج من 

يس��تطيعون نقل الدولة إىل مصاف أحدث الدول، فهم 

يتحدثون ويتخاطبون معه��م بلغتهم، نريد تخريج من 

يفهم��ون عن الدفاع الوطني ويؤمنون وطنهم اقتصادياً 

وإعالمياً وعسكرياً.

حققت القوات املس��لحة اإلماراتية نجاحات مشهودة 

يف مكافح��ة القرصنة يف بحر العرب واملحيط الهندي يف 

اآلونة  األخرية، ما هي رؤيتكم لهذا األمر؟

 هذا مجهود مش��رتك، ونحن فخورون باملش��اركة  فيه، 

كل الس��فن التابعة لنا والت��ي كانت متر من خالل بحر 

العرب كانت تحت حامية قواتنا البحرية، واستطعنا أن 

نوفر لها الحامية كام استطعنا أن نحمي كل ممتلكاتنا، 

وكذلك اس��تطعنا أن نحقق الثقة عند املالك أثناء عبور 

س��فنهم يف بحر العرب، باختصار لدين��ا كامل الثقة يف 

قدرة قواتنا املختلفة. 

الربنامج النووي اإليراين

يث��ري الربنامج الن��ووي اإليراين الكثري م��ن الجدل عىل 

املس��تويني اإلقليمي والعاملي، إىل أي مدى يشكل هذا 

الربنامج تهديداً ألمن املنطقة؟

 الرنام��ج  النووي اإليراين يهدد أم��ن املنطقة، وتهديد 

األمن يتم من أكرث من زاوية:

الزاوية األوىل: كون أن إيران متتلك هذا الس��الح، وهي 

م��ا تزال محتلة أرايض من دولة اإلمارات، مام س��يكون 

ل��ه أبعاد تؤثر عىل أم��ن املنطقة، خصوص��اً وأن إيران 

ما زالت تنظر إىل قضي��ة احتاللها لجزرنا الثالث "طنب 

الك��رى وطن��ب الصغرى وأب��و موىس" عىل أنها س��وء 

فهم، وإال مباذا نفرس الزيارة االس��تفزازية واملس��تنكرة 

للرئي��س اإلي��راين محمود أحم��دي نجاد لجزي��رة أبو 

موىس اإلماراتية املحتلة، والتي قوبلت باس��تنكار عريب 

وإس��المي ودويل، هل هذا من حقوق الجار التي يحث 

عليه��ا دينن��ا اإلس��المي الحنيف، وهي دولة إس��المية 

جارة، أو من املواثيق الدولية، أم أنه نوع من االس��تفزاز 

واالس��تكبار وعدم االك��رتاث باألمن والس��لم الدوليني، 

ونقض لالتفاق��ات التي توصلت فيه��ا اإلمارات وإيران 

ع��ىل التهدئة للبح��ث يف قضية جزر اإلم��ارات املحتلة 

والعم��ل عىل التوصل إىل حل س��لمي ي��ريض الطرفني، 

إذا كان س��لوك إيران بهذا الشكل وعىل هذا النحو من 

اإلستكبار واالستفزاز، فكيف سيكون سلوكها وهي متلك 

يف املستقبل سالحاً نووياً. 

ال أعتقد أن الخطاب السيايس اإليراين تجاه دول الجوار 

مطمئن��اً رغم أن دول الجوار وخصوص��اً دولة االمارات 

العربية املتحدة تتعامل مع إيران كدولة جارة مسلمة، 

وتحف��ظ دول التعاون حقوق ه��ذه الجرية، واملطلوب 

من إيران أن تغري من مواقفها االستفزازية، وتحكم لغة 

العقل والحوار وحسن الجوار.

الزاوية الثانية: أن إيران أعلنت أكرث من مرة عن تصدير 

مبادئ الثورة اإليرانية، ونحن ليس لنا دخل يف أن تكون 

إليران ثورة، ولكن أن تقرر تصدير الثورة لإلمارات فهذا 

حدي��ث ينقصه التمعن والحكم��ة، إذ ال يجوز أن تجر 

جارك أن يفعل ما تري��د، كام ال يجوز أن تقرر إطعامه 

م��ام تأكل، وتف��رض عليه أجندات ه��و ال يرغب فيها، 

فكل جار له حقه يف داره، وإذا كانت إيران ترح بهذا 

وهي مل متتلك بعد الس��الح النووي ف��امذا يحدث بعد 

أن يحصلوا عليه؟ بالتأكيد س��تدخل املنطقة يف س��باق 

محموم المتالك أسلحة الدمار الشامل.  

الزاوية الثالثة: وهي مخاوف دول املنطقة من أي ترسب 

ن��ووي من املفاعالت النووي��ة اإليرانية أو من محطات 

التخصيب، أو م��ن عيوب فنية يف الرنامج االيراين الذي 

يعتمد عىل تقنية غري متطورة يف هذا املجال "وما زالت 

كارثة املفاعل الن��ووي يف ترشنوبل ماثلة للعيان" والتي 

امت��دت آثارها الكارثي��ة للعديد م��ن دول الجوار، بل 

وصلت إىل هولندا و الدول  االس��كندنافية، وهنا تصبح 

دول الخليج يف مرمى الخطر اذا ما حدث ال س��مح الله 

أي ت��رسب، وهذا أمر وارد وح��دث يف عدد من الدول 

حتى املتقدمة منها.

الزاوية الرابع��ة: يف املنطقة هن��اك طوائف وهناك 

حرب تحت الرماد، وقد تكون هناك حرب طائفية، ففي 

العراق مثالً هناك حرب طائفية بني املتطرفني من السنة 

واملتطرفني من الش��يعة، فإذا امتلكت إيران هذا النوع 

من السالح فإنه سيولد ردة فعل لبعض الدول يف املنطقة 

بأن متتلك هي األخرى هذا السالح لخلق نوع من توازن 

الربنامج النووي 
االيراين مثري للقلـق 
واخملاوف ويهدد 

املنظومة األمنيـة 
باملنطقـة
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الق��وى يف املنطق��ة، وبالتايل سيتس��ابق ع��دد كبري من 

الدول يف املنطقة المتالك هذا الس��الح مام س��يكون له 

تأثري س��لبي عىل أمن واستقرار املنطقة، وعليه نرى أنه 

من غري الحكمة أن يكون هناك توجه المتالك الس��الح 

النووي يف املنطقة.

الدرع الصاروخي الخليجي 

طرح مؤخراً برنامج ال��درع الصاروخي الخليجي الذي 

تم إعالنه يف الرياض مؤخراً، ما هي رؤيتكم لهذا األمر؟

القصد م��ن برنامج ال��درع الصاروخي خل��ق منظومة 

متكاملة م��ن اإلنذار املبكر بدول مجلس التعاون لدول 

الخلي��ج العربية، وردة الفعل تعن��ي إذا انطلق صاروخ 

مثالً تجاه الرياض فإن أجهزة أبوظبي سرتصده وتبلغ عنه 

والعكس صحيح، فنحن نرى أن من حق كل دولة الدفاع 

عن نفس��ها،  وهذا حق مرشوع تكفله القوانني الدولية، 

والدفاع الخليجي املش��رتك هو خيار اس��رتاتيجي  وقرار 

حكيم وعاقل ينس��جم مع حق اإلنس��ان يف الدفاع عن 

نفسه وفقاً  للقوانني الدولية.

األمن الخليجي 

ما ه��ي رؤيتك��م ملس��تقبل األمن الخليج��ي يف ضوء 

متطلب��ات األمن الوطني اإلم��ارايت وما تف��رزه البيئة 

الراهنة من عوامل رصاع وتنافس لدول املنطقة؟

كلمة األمن الخليجي تعني كل دول مجلس التعاون، 

وه��و خيار اس��رتاتيجي، وأعتقد رغم أين لس��ت محلالً 

اس��رتاتيجياً أنه هو الخي��ار االس��رتاتيجي الوحيد الذي 

يؤمن أمن أي دولة من دول الخليج العريب واستقرارها، 

ويدعم ويزيد من اس��تقرار دول املجلس مجتمعة، كام 

وأن زعزعة األمن يف دولة من دول الخليج العريب يزعزع 

األمن ل��كل الدول،  فاألمن مرتبط ارتباط��اً كلياً وجزئياً 

بأم��ن دول مجلس التعاون وهو ال يتجزأ، وقدمت دول 

مجل��س التع��اون لدول الخلي��ج العربي��ة منوذجاً لهذا 

املفهوم يف مملك��ة البحرين الش��قيقة حيث تواجدت 

قوات درع الجزيرة يف اململكة لتعزيز األمن واالستقرار. 

درع الجزيرة

ما هي العوامل والعنارص املشرتكة التي تجعل قوة درع 

الجزي��رة قوه خليجية مكتملة ق��ادرة عىل التعامل مع 

مختلف التهديدات واألخطار والتحديات؟

لي��س هناك س��وى عنر واح��د هو رغبة ق��ادة دول 

املجل��س وش��عوب املنطق��ة يف تعزيز أمن واس��تقرار 

املنطقة والدف��اع عن إنجازاتها وحامية مكتس��باتها يف 

مواجه��ة أي تهدي��د ط��ارىء، وهذه الرغب��ة هي التي 

تعطي ق��وة درع الجزيرة دفعة لتنفي��ذ املطلوب منها 

بكل ثقة واقتدار، ق��وة درع الجزيرة موجودة، وعزيزة 

ومهاب��ة الجان��ب، والق��وات متفاهمة وه��ذا ما يعزز 

قدرتها عىل صد أي هجوم والتعامل مع كل املواقف.

الحالة البحرينية

أثب��ت التعاون الخليج��ي يف الحال��ة البحرينية مؤخراً 

حاج��ة دول مجلس التع��اون إىل تعزيز تعاونها األمني 

والدفاعي املش��رتك، ما هي رؤيتكم لهذا التعاون؟ وما 

هي آليات تعزيزه، وما قد يواجه من تحديات؟

اإلجابة عىل هذا الس��ؤال تتمثل يف كل ما سبق أن قلناه 

ع��ن دول مجلس التعاون وقوة درع الجزيرة، وال أعتقد 

أن هن��اك تحدي��ات تواجه الرغب��ة يف تعزيز األمن بني 

ال��دول، فالرغبة موج��ودة، أما التحدي��ات أو التغريات 

فالكل عىل اس��تعداد ملواجهتها، وواض��ح لدى الجميع 

أن االس��تقرار يف مملكة البحرين هو استقرار يف الرياض 

ويف أبوظبي والكويت وبقية دول املجلس، الكل وصلته 

كل الذين يذهبون 
للمساهمة يف 

املشاركات وأعمال 
اإلغاثة يهتدون 

برسالة زايد للعامل

اإلغاثة الطبية

املساعدات اإلنسانية
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الرسالة وقرأها جيداً وفهم معناها، وكام قلت آنفاً أمن 

الخلي��ج كٌل ال يتجزأ، وأي ع��دوان عىل دولة من الدول 

يعتر اعتداء عىل كل دولة. 

حروب املعلومات 

ه��ل تعتربون ح��روب املعلومات متثل تحدي��اً إضافياً 

للقوات املسلحة يف دول مجلس التعاون؟

ح��رب املعلوم��ات هي تح��د إضايف ألي دول��ة، وليس 

اإلم��ارات أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

فحس��ب، وهو بعد جديد يف معادلة  األمن واالستقرار 

ألية دول��ة، ويعتر تحدياً وتهدي��داً يتطلب من الدولة 

ككل أن تس��عى لتحييد هذا التهديد سواء عىل مستوى 

الق��وات املس��لحة أو الداخلي��ة أو محط��ات الكهرباء 

وغريها....الخ.

املشاركات اإلماراتية الدولية

 كي��ف تنظ��رون إىل املش��اركات اإلماراتي��ة املتعددة 

ضمن قوات حفظ الس��الم الدولية يف عدة دول، وأيضاً 

املش��اركات يف عمليات اإلغاثة اإلنسانية، وما هي أبرز 

الدروس املس��تفادة من هذه املشاركات؟ وما هو دور 

هذه املش��اركات يف بناء الفرد داخل قواتنا املس��لحة؟ 

وماذا أضافت هذه املش��اركات يف تعزيز مكانة الدولة 

إقليمياً ودولياً؟

تعددت مش��اركة قواتنا املس��لحة ضم��ن قوات حفظ 

الس��الم وعمليات اإلغاثة اإلنس��انية والتي كان لها دور 

كبري يف دعم وتعزيز األمن والس��لم الدوليني يف مختلف 

أنحاء العامل، مام أكس��بها احرتام الع��امل أجمع، منتهجة 

بذلك املبادئ األصيلة والسياس��ة الحكيمة التي أرساها 

القائد املؤس��س املغف��ور له بإذن الله الش��يخ زايد بن 

سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« والتي من شأنها نبذ 

الخالفات والراعات وترسيخ الحكمة والدبلوماسية من 

أجل إش��اعة األمن واالستقرار يف العامل، وسار عىل نهجه 

سيدي صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" 

خري خلف لخري س��لف حيث كان��ت توجيهاته  الحافز 

والدافع ألبناء اإلم��ارات ليك ميدوا أياديهم البيضاء لكل 

املحتاجني، نارشين ثقافة السالم واملحبة يف ربوع العامل 

بدون متييز عىل أس��اس الع��رق أو اللون أو الدين، وقد 

أكسبت هذه املشاركات أبناء اإلمارات خرات واسعة يف 

التعامل مع شعوب وبيئات مختلفة، وضمن املشاركات 

الدولية مام أكس��بهم املزيد من االحرتام والتقدير لهذه 

الجه��ود املق��درة، فمن املش��اركة ضمن ق��وات الردع 

العربية لحفظ الس��الم يف لبنان إىل تقديم املساعدة إىل 

الش��عب الصومايل يف بداية التسعينات إىل املشاركة يف 

جهود تحري��ر الكويت، وإىل املش��اركة يف قوات حفظ 

الس��الم وتقديم اإلغاثة يف كوس��وفا و باكستان واليمن 

وإىل سلس��لة م��ن عملي��ات اإلغاثة اإلنس��انية يف عدد 

م��ن دول العامل، حتى أصبحت قواتنا املس��لحة الالعب 

الرئيس يف إيصال رس��الة زايد الخري التي تدعو  للس��الم 

واملحبة إىل جميع شعوب العامل.

اإلعالم العسكري

م��ا ه��و تقييمك��م ألداء اإلع��الم العس��كري، وما هو 

طموحك��م لهذا القطاع الحي��وي ورؤيتكم لدوره عىل 

الصعيدين الثقايف واملعنوي داخل قواتنا املسلحة وعىل 

الصعيد املجتمعي؟

أنتم مل تقروا يف أداء رسالتكم، ولكن أمامكم تحديات 

كب��رية يف ظل ثورة اإلعالم الرقم��ي، ومطلوب مضاعفة 

الجه��د وتحديد رؤي��ة واضحة ملواجه��ة التحديات يف 

عامل اإلع��الم املكتوب واملريئ وعر الش��بكة العنكبوتية 

العاملية• 

رئيس األركان ونائب رئيس األركان يتصفحان مجلة درع الوطن

رسالة زايد اخلري 
تدعو  للسالم 

واحملبة جلميع 
شعوب العامل
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يف السابع عرش من ديسمرب 

عام 1903 انطلق أورفيل رايت 

جواً عىل منت أول طائرة تعمل 

مبحرك واحد يف رحلة استغرقت 

12 ثانية عىل ارتفاع 30 مرتاً 

عن سطح األرض، وارتفعت 

الطائرة التي صنعها األخوان 

ويلبور وأورفيل رايت يف أول 

رحلة يقوم بها اإلنسان جواً 

عىل منت طائرة وزنها أثقل من 

الهواء، واآلن وبعد نحو 110 

عاماً تقريباً عىل هذه املحاولة 

التي دشنت تاريخ الطريان يف 

العامل، بات املستقبل مفتوحاً 

عىل مرصاعيه أمام تكنولوجيا 

الطريان واستخداماتها امليدانية 

والعسكرية.

إعداد:
التحرير
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يتوقع اخلرباء 
أن تصبح هذه 

الطائرات سمة 
املستقبل جلمع 

املعلومات 
االستخباراتية

يف هذا اإلطار باتت الطائرات بدون طيار تش��غل مكانة 

ب��ارزة باعتبارها مثرة من مثار التق��دم التقني الهائل يف 

هذا املجال وبحكم اإلمكانيات العملياتية واملعلوماتية 

التي توفرها للجيوش.

وتش��هد صناعة الطائرات بدون طيار تطوراً وتنامياً 

رسيع��اً، وإىل جان��ب الش��هرة الت��ي اكتس��بتها هذه 

الطائرات من خالل العمليات العسكرية املفصلية التي 

نفذتها يف السنوات األخرية عىل صعيد مكافحة العنارص 

اإلرهابي��ة تحدي��داً، أصبح ه��ذا النوع م��ن الطائرات 

يستخدم أيضاً بشكل كبري يف األغراض املدنية، وتتنافس 

العدي��د من الدول يف س��وق تلك الصناع��ة، ومن بينها 

الواليات املتحدة وإرسائي��ل والصني وبريطانيا، وبلغت 

اس��تثامراتها مليارات ال��دوالرات، ويتوق��ع الخرباء أن 

تصبح هذه الطائرات س��مة املستقبل لجمع املعلومات 

االس��تخباراتية بع��د أن أصبحت أداة رئيس��ية للجيش 

األمرييك يرس��لها إىل مناطق الرصاع والكوارث من ليبيا 

إىل هاييتي، حيث تسمح تقنية هذه الطائرات باالقرتاب 

من املناطق الخطرة والبقاء يف الجو ملدة تفوق الثالثني 

ساعة.

ويجم��ع الخ��رباء ع��ىل أن النجاح��ات التكنولوجية 

املش��هودة التي تحققت يف مختلف مجاالت الحياة قد 

أفرزت أيضاً تقدماً هائ��الً يف القدرات القتالية للجيوش 

املتقدم��ة، لدرجة أن تأثري ه��ذه التكنولوجيا يف املجال 

العس��كري يفوق ما أسفرت عنه األس��لحة الصاروخية 

النووية منذ أكرث نصف قرن، ويف هذا اإلطار يجمع كثري 

من املراقبني واملحللني العس��كريني ع��ىل أن الطائرات 

ب��دون طي��ار التي تع��رف أيض��اً بالطائ��رات اآللية أو 

املركب��ات الجوية غ��ري املأهولة، والتي بدأ اس��تخدامها 

عس��كرياً ع��ىل نطاق واس��ع من��ذ نحو عرش س��نوات 

تقريباً، متثل مس��تقبل القوة الجوية للجيوش املتقدمة، 

مب��ا تحمله م��ن كامريات تصوي��ر جوي فائق��ة الدقة، 

وأنظمة استش��عار متقدمة، وصواريخ وقنابل موجهة، 

وغري ذلك من أدوات وأنظمة تس��لح تجعلها قادرة عىل 

تأدي��ة الكثري من مهام الجيوش، والتغلب عىل تحديات 

متجددة مثل تهريب املخدرات والهجرة غري املرشوعة، 

ومراقبة الحدود ومكافحة الجامعات اإلرهابية، وخوض 

الحروب غري التقليدية أو غري املتامثلة، وضامن تحقيق 

انتصارات واخرتاقات من دون خسائر برشية تذكر، وقد 

حققت ه��ذه الطائرات بالفعل نتائج مبهرة يف مالحقة 

العن��ارص اإلرهابية واملتطرفة ضم��ن ما يعرف بالحرب 

الكوني��ة ضد اإلره��اب يف ميادين العملي��ات املختلفة 

ابتداء من العراق وانتهاء بالصومال مروراً بأفغانس��تان 

واليمن وجزر سيشل باملحيط الهندي، ومنطقة القبائل 

الحدودية يف باكس��تان، وأثناء الحرب ضد نظام القذايف 

يف ليبيا، وهذا االنتش��ار الجغرايف واسع النطاق لقواعد 

الطائرات بدون طيار األمريكية يعتربه مس��ؤول أمرييك 

عس��كري ق��وة ردع فاعلة بقوله »بع��د مقتل بن الدن 

أي ش��خص س��يأيت بعده س��تكون طائراتنا بدون طيار 

بانتظاره«.

واس��توحي اس��م الطائرة األمريكية األش��هر يف هذا 

الس��ياق DRONE من دوّي النحل، أي استهداف من 

تريد أينام تريد ويف أي وقت تريد، ويشري التاريخ إىل أن 

الفرنس��يان فكتور كارافودين وجورج ماركونيت اخرتعا 

طائ��رة بدون طيار يف مطلع الق��رن املايض، كام أنجزت 

بريطانيا تصمي��م طائرات بدون طياري��ن يتم التحكم 

بها الس��لكياً بواس��طة جهاز إرس��ال )رادي��و( يف العام 

استوحي اسم 
الطائرة األمريكية 

األشهر يف هذا 
 DRONE السياق

من دوّي النحل

ملف العدد
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1916، أي يف ذروة احت��دام الحرب العاملية األوىل، لكن 

إنتاجها مل يس��تمر طويالً وخاصة بعد تالحق صعوبات 

تقنية وتعقي��دات تطبيقية، فج��رى رصف النظر عنها، 

ث��م ظهرت بع��د ذلك الطائ��رات بدون طي��ار بنوعيها 

 Remotely واملوجهة Drone ًالرئيس��ني: املحمولة جوا

Piloted، ولك��ن بدايتها الحقيقي��ة عملياً تحققت بعد 

إس��قاط طائرة التجسس األمريكية »يو تو« فوق روسيا 

عام 1960، وبعدها بأربع سنوات استخدمت يف امليدان 

ألول م��رة يف حرب فيتنام، وقد تم اس��تخدام الطائرات 

بدون طيار أيضاً يف حرب الس��ادس م��ن أكتوبر 1973 

بني العرب وإرسائيل، ولكنها مل تحقق النتائج العملياتية 

املطلوبة فيها لضعف اإلمكانيات التقنية لهذا النوع من 

الطائرات يف ذلك الوقت.

استخدامات الطائرات بدون طيار
ورغ��م أن ه��ذه النوعي��ة م��ن الطائ��رات عرفت عىل 

نطاق إعالمي واس��ع بطبيعتها العس��كرية، فإنها متتلك 

اس��تخدامات أخ��رى ذات طبيع��ة مدني��ة م��ن بينها 

إطفاء الحرائق، وكش��ف درجة الحرارة، والتنبؤ بالرياح 

واألعاصري، وإع��ادة البث ملحطات اإلرس��ال، ومكافحة 

التهري��ب واملخدرات وغ��ري ذلك، ويوج��د نوعان من 

هذه الطائ��رة من حي��ث القيادة، الطائ��رات املتحكم 

فيها ع��ن بعد، حيث يقع التحك��م يف الطائرة عن بعد 

مثل بريدتي��ور، والطائرات ذات التحكم الذايت، وتتمتع 

بذاتي��ة أكرب يف اتخاذ القرارات ومعالجة البيانات، ورغم 

ه��ذه النوعية من الطائ��رات مازالت يف طور التحديث 

ب املهام  والتطوير، وتنقس��م هذه الطائرات أيضاً بحسَّ

املنوط��ة بها، فمنها العس��كرية املتخصص��ة يف املراقبة 

وه��ي الجزء األكرب من هذه الطائ��رات، ومنها املقاتلة، 

ومنها م��ا ميكن اس��تعاملها لتحقيق الغرض��ني معاً أي 

املراقب��ة وتنفيذ امله��ام القتالية، وه��ذه الطائرات هي 

يف الع��ادة أصغر حج��امً من الطائ��رات العادية، وهي 

تعتمد طرق طريان ووسائل دفع مختلفة، فمنها ما يطري 

بأسلوب املنطاد، ومنها ما هو نفاث، ومنها ما يدفع عن 

طريق مراوح، وتشري تقارير إعالمية إىل أن القيمة املالية 

 F-15 لنح��و ألف طائرة بدون طيار تع��ادل مثن طائرة

Eagle ، ك��ام أن وق��ود 200 رحلة بطائ��رة بدون طيار 

يس��اوي رحلة واحدة بطائ��رة »إف– 4 فانتوم الثانية« 

األمريكية لنفس املسافة ولتؤدي نفس املهمة.

أما من حيث تدري��ب الطيارين، فإن تكلفة تدريب 

الطيار عىل الطائرة تورنادو تفوق األربعة ماليني دوالر، 

أم��ا الطائرات بدون طيار فال تحت��اج هذا، كام تتطلب 

ثالثة أش��هر فقط ليصبح املتدرب الذي يوجهها محرتفاً 

عليها، وبش��كل عام ميكن القطع ب��أن الطائرات بدون 

طيار قد أصبحت ركيزة أساسية يف العمليات العسكرية 

واالس��تخباراتية، وعنرصاً هاماً يف االستخدامات التقنية 

املدنية، وصارت اس��تخداماتها كثرية متنوعة عىل رأسها 

تصفية العنارص املتطرفة، والتقاط صور تفصيلية للكرة 

األرضية بحثاً عن أي مواد كياموية أو بيولوجية، وقريباً 

يتوق��ع نرشها لتحملق بعيونها كاش��فة مدينة بأكملها، 

ويف املس��تقبل يتوقع أن تصب��ح أرخص مثناً وأكرث رسعة 

وتخفيّاً، وأش��د فتكاً مبا يدعم فرضية التوس��ع الهائل يف 

استخداماتها خالل السنوات املقبلة.

ولطائرات املراقبة من هذا النوع مهام كثرية منها:

- االستطالع واملراقبة اللحظية لساحات القتال بحيث 

متكن الق��ادة من اتخ��اذ القرار العمليايت املناس��ب يف 

الوقت املناسب.

- تس��تخدم أيضاً كمحطات مراقبة الكرتونية متنقلة 

لجم��ع البيان��ات واملعلوم��ات والصور حول املنش��آت 

العس��كرية والنووية الرسية، وتوفر يف هذا اإلطار رقابة 

دقيقة عىل مدار الساعة ملثل هذه املنشآت.

- تس��تخدم يف حراسة الحدود وحاميتها من عمليات 

التهريب والتسلل.

- تس��تخدم بكفاءة يف مالحق��ة املتطرفني والعنارص 

الدينية املتش��ددة يف املناط��ق الصحراوية التي يصعب 

الوصول إليها بس��بب وعورة التضاريس، كام تس��تطيع 

أيضاً إصابة األهداف املتحركة والثابتة يف أماكن االزدحام 

السكانية، وإن كانت قد تسببت يف وقوع ضحايا مدنيني 

يف بعض الدول ليس بس��بب ع��دم دقة األهداف ولكن 

بسبب أخطاء يف املعلومات وتحليلها ما يؤدي أحياناً إىل 

الرضب يف األماكن الخطأ.

- تعمل أيضاً بكفاءة يف مجال األرصاد الجوية وتقوم 

بقياس رسعة الرياح والحرارة كل نصف ثانية.

- تس��هم يف تأمني اللقاءات واالجتامعات املهمة عن 

الطائرة بريديتور األمريكية

طائريت Predator وReaper هاتان الطائرتان بدون 
طيار من صنع جرنال اتوميكس مبدينة سان دييجو، 
وق��د ب��دأت بريديتور العم��ل يف الق��وات الجوية 
األمريكية عام 1994، واستخدمت نهاية التسعينيات 
من القرن املايض يف أفغانستان لالستطالع واملراقبة، 
وهي تس��تطيع الط��ريان املتواصل ملدة 40 س��اعة، 
وقام��ت يف 5 نوفمرب 2002 برضب عربة عس��كرية 
يف اليمن نج��م عنها قتل 6 أش��خاص، وبينام يعترب 
تسليحها محدوداً إال أن خليفتها الريرب ميكنها إطالق 
الصواري��خ املوجهة ب��وزن 2,25  كيلوجرام، وهذه 
القناب��ل هي صواري��خ من النوع الذي تس��تخدمه 
املقاتلة F-16، وتتكلف طائرة ريرب 10 مليون دوالر 
بأس��عار 2008، يف الوقت ال��ذي تتكلف F-16 نحو 
350 مليون دوالر، وتط��ري بارتفاع حتى 8 كيلومرت، 
وميكنها تصوير املواقع وتصويب القنابل باس��تخدام 
شعاع الليزر، وتصيب األهداف بدقة فائقة، إال أنها 

ال تفرق بني العدو والصديق.
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طريق كامريات مراقبة خاصة، وقد قامت روس��يا خالل 

اجتامع قمة دول الثامين التي عقدت بأراضيها باستخدام 

طائرات بدون طيار لتأمني هذه القمة ومراقبتها.

مجال جديد للتنافس التكنولوجي
تأكيداً عىل مدى استرشاف الدول جميعها ملركزية دور 

الطائرات بدون طيار يف حروب املستقبل، وللربهنة عىل 

أهميتها املركزية مس��تقبالً ميكن اإلش��ارة إىل أن هناك 

تجارب لتطوير طائرة بدون طيار تس��تطيع اس��تهداف 

والتع��رف وقتل األعداء اعتامداً عىل عمليات حس��ابية 

يقوم بها جهاز كمبيوتر، وليس وفقاً ألوامر أو تعليامت 

م��ن مركز قيادة أريض، ما يعني أنها قد متثل مس��تقبالً 

وح��دات قتالية »تفكر« وتقرر ذاتياً وتنفذ بش��كل آيل 

خ��وض املواجهات، ويف هذا اإلط��ار ميكن رصد العديد 

من مظاه��ر التنافس ال��دويل عىل تطوي��ر أجيال أكرث 

تقدم��اً م��ن ه��ذا النوع م��ن الطائرات، فقد  كش��ف 

س��الح الجو األملاين »البوندس��فري« يف أكتوبر 2011 عن 

طائرة التجس��س اآللية Euro Hawk )الصقر األورويب( 

باعتباره��ا أحدث إضافة إىل الس��الح متوقع��اً دخولها 

الخدم��ة فعلياً يف الع��ام الجاري، وقد هب��ط النموذج 

األول للطائ��رة يف 21 يوليو 2010 بعد رحلة طريان آلية 

ألكرث من 10 آالف كيلو مرت، والطائرة، بحسب ما ذكرت 

مجلة »دير ش��بيجل« األملانية ق��ادرة عىل الطريان ملدة 

30 س��اعة متواصلة فوق الغالف الجوي للكرة األرضية 

من دون الحاجة إىل التزود بالوقود، واستغرق تطويرها 

نحو عرش س��نوات كاملة من جانب سالح الجو األملاين 

ال��ذي يراهن عليها كأحدث جيل م��ن طائرات املراقبة 

والتجس��س واالس��تطالع اآليل لدعم عملي��ات املراقبة 

يف س��احات العملي��ات. وبرغ��م أن الطائ��رة األملانية 

الجديدة بدت للخرباء كصورة مستنس��خة من نظرياتها 

األمريكي��ة  مث��ل »بريديتور« و»رابتور« باس��تخدامها 

لتكنولوجيا مش��ابهة، فإن الرشكة الصانعة وهي إحدى 

الرشكات التابعة لعمالق الصناعات الدفاعية األوروبية 

EADS ق��د زودت الطائ��رة األملاني��ة بأنظم��ة تقنية 

أملانية لالستشعار والتجس��س. وتتمتع الطائرة األملانية 

مبزاي��ا عديدة فهي قادرة عىل رص��د األهداف املعادية 

ع��ىل األرض، والتنص��ت عىل االتصاالت الالس��لكية من 

ارتفاعات جوية ش��اهقة تتجاوز 60 ألف قدم، أي أعىل 

مبراحل م��ن ارتفاعات الطائرات املدني��ة التي عادة ما 

تحلق ع��ىل ارتفاع يرتاوح بني 30 ألف��اً و40 ألف قدم، 

كام أن الطائرة مصممة للتنصت عىل املكاملات الهاتفية 

والرس��ائل النصية والتقاط إش��ارات الب��ث التلفزيوين 

واإلذاع��ي وب��ث املعلومات ف��وراً إىل مراك��ز املراقبة 

والتحكم األرضية، كام أن أجهزة استشعار الطائرة قوية 

مبا يكفي الخرتاق الس��حب الكثيفة والعواصف الرملية 

الشديدة والتقاط املعلومات التي تسعى إليها من دون 

عوائق، لدرجة أن بعض الخرباء وصفها بأنها »مكنس��ة 

عمالقة للمعلومات« علامً بأن هذه ليست الجيل األول 

م��ن الطائرات اآللية يف الجي��ش األملاين، ولكنها األفضل 

تقدم��اً وتطوراً، وتكم��ن أهمية الطائ��رة األملانية أيضاً 

يف كونها تس��د حاجة لدى الجي��ش األملاين الذي يواجه 

تحدياً صعباً يف مهامت التجس��س واملراقبة، ويصل وزن 

هذه الطائ��رة إىل 15 طناً، وطولها ال يتجاوز 14,5 مرتاً، 

بين��ام يبلغ طول جناحها نحو 40 مرتاً، وهي قادرة عىل 

الطريان ملس��افة تص��ل إىل 25 ألف كيلوم��رت من دون 

توق��ف، أي أنها قادرة عىل الطريان من برلني إىل طوكيو 

والعودة من دون الحاجة إىل الهبوط!! .

منافسة صينية
آس��يا بدورها مل تغب عن هذه الس��وق، حيث دخلت 

الصني س��وق املنافس��ة عرب رشكة Yotais التي تأسست 

ع��ام 2009، وأصبحت واحدة م��ن أكرب رشكات صناعة 

ه��ذا النوع من الطائرات يف الصني، وتضاعفت مبيعاتها 

ثالث مرات خ��الل العامني املاضيني حيث يس��تخدمها 

املش��رتون الصينيون يف مراقبة الحدود ومهامت اإلنقاذ 

والزراع��ة، وتتنام��ى مبيع��ات هذه الطائ��رات برسعة 

فائق��ة، ويف معرض Zhuai الجوي الذي أقيم يف جنوب 

غ��رب الصني يف نوفمرب املايض فاجأت الرشكات الصينية 

الخرباء واملسؤولني العسكريني الغربيني بكشف النقاب 

ع��ن نحو 25 منوذج��اً من املركب��ات الجوية التي ميكن 

التحكم فيها عن بعد أو ما يعرف بالطائرات بدون طيار، 

وعرض��ت الرشكات الصينية خالل املعرض رشيط فيديو 

توضيحي لطائرة آلية مس��لحة بالصواريخ أثناء قصفها 

عربة مدرعة، وخالل مهاجمتها لحاملة طائرات!! وجرى 

الع��رض الصيني، كام ذك��رت صحيفة نيوي��ورك تاميز، 

وقتذاك يف س��ياق الرتويج ملنتج عس��كري صيني جديد 

أكرث منه يف س��ياق التلويح بالقدرات العس��كرية التي 

تحرص الصيني عىل نهج الغموض والضبابية حيالها.

ومن املع��روف أن امليزانيات العس��كرية األمريكية 

ق��د تضمنت منذ إدارة بوش، ومن بعدها إدارة الرئيس 

أوباما مخصصات مالية ضخمة لتنفيذ عقيدة عسكرية 

تس��مح بالتوس��ع يف اس��تخدام الطائرات ب��دون طيار 

والح��د من االعت��امد عىل العنرص الب��رشي يف مواجهة 

الجامعات املعادية التي تش��كل تهدي��داً مبارشاً أو غري 

مب��ارش لألمن القوم��ي األمرييك، وأصبح��ت الطائرات 

ب��دون طيار، بناء عىل هذه العقيدة، جزءاً أساس��ياً من 

تس��ليح القوات األمريكي��ة يف أفغانس��تان ومن قبلها 
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 Predator العراق، ففي أفغانس��تان نجحت طائ��رات

التي اس��تخدمتها وكالة املخابرات املركزية األمريكية يف 

القض��اء عىل أكرث من ألفي عنرص من عنارص الجامعات 

املتشددة، وتوجت هذه النجاحات بقتل أسامة بن الدن 

زعي��م تنظيم القاعدة حيث كان مختبئاً طيلة س��نوات 

يف منطقة س��كنية حدودية داخل باكس��تان، ثم كررت 

النج��اح ذات��ه يف اليمن بتصفي��ة أن��ور العولقي رجل 

الدين أمرييك الجنسية ميني األصل الذي اتهم باالنتامء 

للقاعدة.

ريادة إرسائيلية
أم��ا إرسائيل فلها موقع رائد ع��ىل خارطة صناعة هذه 

الطائرات وتطويرها يف الع��امل، حيث بدأت إرسائيل يف 

صناعة ه��ذه النوعية من الطائرات ع��ام 1973 بعدما 

كبدت بطاريات الصواريخ الس��ورية يف لبنان الطائرات 

اإلرسائيلية خس��ائر نوعية، ثم تغري الح��ال متاماً عقب 

ذلك بنحو عرش س��نوات، وتحدي��داً يف عام 1983 أثناء 

االجتياح اإلرسائي��ي للبنان، حيث أس��قطت الطائرات 

اإلرسائيلية نحو 80 طائرة سورية يف معركة سهل البقاع، 

ويذك��ر أن القوات اإلرسائيلية تس��تخدم هذا النوع من 

الطائرات بشكل واسع الستهداف كوادر وعنارص عنارص 

التنظيامت الفلس��طينية يف غزة والضف��ة الغربية، كام 

اس��تخدمت هذه الطائرات عىل نطاق واس��ع يف حريب 

إرسائيل عىل لبنان عام 2006 وغزة عام 2009-2008.

يف مارس عام 2004 قال الجيش اإلرسائيي إنه يجهز 

قواته بتش��كيلة جديدة من طائرات االس��تطالع بدون 

طي��ار صغرية ج��داً بحيث تالئم الحقيب��ة التي يحملها 

الجندي عىل ظهره. وعرض يف أحد املؤمترات العسكرية 

يف تل أبيب عدد من التقنيات مبا فيها طائرات استطالع 

يتم التحكم فيها عن بعد، وهي صغرية بش��كل يسمح 

لها بالطريان ع��رب النوافذ، وبلغ ط��ول جناحي الطائرة 

اإلرسائيلي��ة 33 س��نتيمرتاً، وهي مزودة ب��آالت تصوير 

ميكنها أن تبث صوراً مبارشة إىل القوات عىل األرض، وتم 

 ،Mosquito عرض هذه التقنية الجدي��دة من طائرات

وق��د قام القس��م الهنديس بقط��اع صناع��ة الطائرات 

 Mosquito اإلرسائيلي��ة بتطوير هذا النوع من طائرات

1.5 ع��الوة عىل طائ��رات Birdy، وميكن لجندي واحد 

أن يحم��ل ويطلق طائ��رات Birdy بحيث يوجهها عن 

بعد ع��ن طريق كمبيوتر محمول، وق��ال قطاع صناعة 

الطائرات اإلرسائيلية إن هذه الطائرات يصل مداها إىل 

خمسة كيلومرتات )ثالثة أميال(. 

طائرة هريون اإلرسائيلية
هريون Heron هي طائرة بدون طيار من الجيل الرابع، 

وط��ورت هذه الطائرة يف مؤسس��ة الصناع��ات الجوية 

اإلرسائيلية IAI، وهي تعترب من الطائرات طويلة املدى، 

وت��م بناؤها بتكنولوجيا حديث��ة، وتقوم بإقالع وهبوط 

آيل وتغطي مس��احة واس��عة من األرض، ولديها القدرة 

عىل الطريان املس��تمر ملدة 52 س��اعة، وأيضاً بإمكانها 

إضافة تجهي��زات للجهة الراغبة يف اس��تخدام الطائرة، 

وق��ادرة عىل الط��ريان بحمولة 250 كل��ج كحد أقىص، 

وهي مصممة لالس��تطالع االسرتاتيجي، ويف سبتمرب من 

عام 2005 أعلن��ت وزارة الدفاع اإلرسائيلية عن اقتنائها 

 ،Heron الطائ��رة بقيم��ة 50 مليون دوالر م��ن أنظمة

وأطل��ق عليه��ا اس��م Machatz-1، وقد ت��م بيعها إىل 

 ،Eagle الهند وتركيا وفرنس��ا ويطلق عليها اس��م النرس

ويف أغس��طس من ع��ام 2008 أعلنت كن��دا عن خطة 

لتملك Heron ليك تس��تخدمها يف عملياتها العسكرية 

بأفغانس��تان، وتس��تخدم الطائرة هريون نظام املالحة 

الدولي��ة GPS، باإلضاف��ة إىل نظ��ام الطي��ار اآليل وهو 

مستقل ذاتياً ابتداء من اإلقالع إىل الهبوط، ويتم توجيهه 

من خالل محطة الس��يطرة األرضية، وله��ا القدرة عىل 

العودة إىل قاعدته��ا ذاتياً يف حالة فقد االتصال بقاعدة 

الس��يطرة األرضية، والنظام مزود بالق��درة عىل التعايف 

ذاتي��اً ALR عند حدوث أي خط��أ، وبإمكانه العمل يف 

جميع ظروف الطقس، وبإمكان الطائرة حمل مجسات 

إلكرتوني��ة م��ن بينها مجس��ات تعمل باألش��عة تحت 

الحمراء، وأيضاً مجسات للمراقبة الخفيفة، باإلضافة إىل 

أنظمة رادار مختلفة، وكل ذلك يف حدود 250 كلج ولها 

القدرة عىل تحديد األه��داف بدقة متناهية، وتصحيح 

نريان املدفعية، وأنظمة الطائرة عىل اتصال دائم مبحطة 

الس��يطرة األرضية عن طريق وص��ل البيانات مبوجات 

كهرومغناطيس��ية مب��ارشة، أو عرب األق��امر الصناعية، 

وميكن أن تستخدم يف عمليات املراقبة البعيدة أو مهام 

أخرى.

جهود عاملية إلنتاج طائرة بدون طيار
أم��ا بريطانيا فليس��ت مبع��زل عن س��احة التنافس يف 

ه��ذا املج��ال، فف��ي أغس��طس 2008 حقق��ت طائرة 

بريطانية الصنع بدون طيار، تعمل بالطاقة الشمس��ية 

رقامً قياس��ياً عاملياً غري رس��مي يف زم��ن الطريان، حيث 

اس��تطاعت طائ��رة )زفري 6( أن تبق��ى يف الجو أكرث من 

ثالث��ة أيام، وذلك من خالل الطاقة الشمس��ية يف النهار 

ومن خ��الل البطاريات يف الليل والتي يعاد ش��حنها يف 

النهار، وكانت الرحلة عرضاً أمام الجيش األمرييك الذي 

يبحث عن وس��ائل تكنولوجية جديدة ملس��اعدة قواته 

عىل األرض. وع��رب مميزات زفري فإن ه��ذه الطائرة قد 

تكون منوذجية بالنس��بة ملهامت االستطالع والتجسس، 

كام ميكن االعتامد عىل الطائرة يف تدعيم االتصاالت عىل 

األرض خالل املعارك، وقال ممثل رشكة كينتيك لألبحاث 

الدفاعية لش��بكة يب يب يس الربيطانية إن الطائرات التي 

تعمل دون طيار لها مميزات غري متوفرة لدى الطائرات 

التقليدية، وحتى لدى األقامر الصناعية باعتبار أن امليزة 

األساس��ية للطائرات التي تعمل ب��دون طيار أنها متكن 

مش��غليها من البقاء ف��وق املنطقة املطل��وب مراقبتها 

ط��وال الوق��ت، بينام القم��ر الصناعي مي��ر عىل نفس 

نقاط الضعف والقوة

ظهرت نقاط القوة والضعف يف اس��تخدام الطائرات 
بدون طي��ار يف جمع املعلومات عىل جبهات القتال 
أثن��اء الهجوم ع��ىل الفلوجة بالع��راق، ففي الوقت 
الذي احتش��دت فيه الدبابات والس��يارات املدرعة 
وقوات املش��اة يف الصحراء خارج الفلوجة، ش��وهد 
ضابطان أمريكيان يش��غالن مح��ركاً ملا بدت وكأنها 
منوذج لطائرة يف محل لأللعاب حيث حجم الطائرة 
صغري للغاية، فطول جناحيها مرتين فقط، لذا متكن 
الضابطان من حملها وألقيا بها يف الجو لتبدأ مهمتها، 
وبعد س��اعتني كان قادة مشاة البحرية ينظرون إىل 
صور مفصلة للش��وارع التي ستشن القوات هجوماً 
عليها بعد قليل، وتم رصد نحو 100 س��يارة ملغومة 
بهذه الطرق، لكن طائرات االستطالع مل تتمكن من 
نقل معلوم��ات عن قادة املس��لحني أو حتى ما إذا 
كان��وا ال يزالون يف الفلوجة، كام مل تتمكن الطائرات 
م��ن التصوير داخل البنايات الس��كنية واملس��اجد 
للتعرف ع��ىل القناصة الذين كانوا يش��كلون »قوة 
مضاعف��ة« فعال��ة للمس��لحني، لكن الخط��ر الذي 
يواجه الجيوش الحديثة هو أن التكنولوجيا حققت 
درجة من الرضا جعلها تهيمن عىل جمع املعلومات 
بص��ورة أثرت بالس��لب ع��ىل املخاب��رات البرشية، 
وبالطب��ع مل يكن لدى الجي��ش األمرييك الكثري من 
املصادر البرشية لجم��ع املعلومات يف الفلوجة، ويف 
العراق، وفقاً لتقري��ر نرشته صحيفة نيويورك تاميز، 
كان املس��لحون يخبئون القنابل عىل جانب الطريق 
باس��تخدام برتول مح��روق إلذابة األس��فلت، وكان 
ميك��ن لطائرات بريدتور رصد الح��رارة املنبعثة من 

هذه العملية وتحذير القوات القريبة. 

ستكون الطائرات 
بدون طيار وحدات 
"تفكر" وتقرر ذاتيًا 

وتنفذ بشكل آيل 
خوض املواجهات
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املنطق��ة مرتني يف اليوم، ومرة من هذه املرات يف الليل، 

وبالت��ايل فإن القمر الصناعي يلتقط ج��زءاً من الحركة، 

لكن زفري تس��تطيع أن تبقى هناك ط��وال الوقت، وقد 

ط��ارت بدون توقف ل���82 س��اعة و37 دقيقة، ويقول 

الخ��رباء إن الرشك��ة ترغ��ب يف إدخال تحس��ينات عىل 

الطائ��رة من أجل أن تبقى يف الس��امء لش��هور. وخالل 

رحلتها اس��تطاعت زف��ري، والتي ت��زن 30 كيلوجراماً أن 

تصع��د إىل ارتف��اع 18 كيلوم��رتاً أو 60 أل��ف قدم عرب 

التحك��م اآليل فيه��ا م��ن األرض، ثم ط��ارت بعد ذلك 

ع��رب طيارها اآليل، وعرب االتصال به��ا عن طريق األقامر 

الصناعية، واس��تطاعت زف��ري أن تثبت تحملها لدرجات 

حرارة قاس��ية ترتاوح بني 45 درج��ة مئوية و70 درجة 

مئوي��ة تحت الصفر عند ارتف��اع 60 ألف قدم. ويعمل 

مهندس��و الرشطة الربيطانيون عىل مرشوع عمالق مع 

رشك��ة بوينج األمريكية حيث يري��دون بناء أكرب طائرة 

بدون طيار يف التاريخ، والتي س��تكون قادرة عىل العمل 

بالطاقة الشمسية وحمل حوايل 450 كيلوجراماً، ويقول 

الق��ادة األمريكي��ون إنه م��ن املف��رتض أن تكون هذه 

الطائرة ق��ادرة عىل البقاء ف��وق أي منطقة من األرض 

لخمس سنوات دون الرجوع إىل األرض.

يف فرنس��ا قامت رشكة Dassault Aviation بتطوير 

طائرت��ني بدون طيار يف أواخ��ر العام 2000، فيام كانت 

رشكة فرنسية أخرى هي SAGEM قد وحدت جهودها 

مع ج��رال موتورز األمريكية لتطوير نس��خ متوس��طة 

االرتفاع من مركبات Predator غري املأهولة الس��تخدام 

وزارة الدفاع الفرنس��ية، بعدم��ا أنتجت Sagem طائرة 

أخ��رى بدون طيار ه��ي Crecerelle التي يس��تعملها 

الجيش الفرنيس، والتي تم تطوير منوذج محس��ن أصغر 

حجامً منها هو مركبة Sperwer التي استخدمتها هولندا 

والدامنارك والس��ويد إىل جانب فرنسا، وهي تعمل ليالً 

ونهاراً بصمود مثاين ساعات عىل ارتفاع خمسة آالف مرت.

وأنتجت رشكة فرنس��ية رابعة ه��ي )ماترا( طائرات 

)بريفل( و)مارفل( بدون طيار أيضاً، كام دخلت الرشكة 

اإليطالي��ة »إليني��ا إيرونوتي��كا« مجال إنت��اج املركبات 

الجوية بدون طيار، وحلقت طائرتها األوىل غري املأهولة 

يف الع��ام 2004 ب��وزن مثانية آالف كيلوج��رام، وبطول 

20 قدم��اً، وامتداد جن��اح بلغ 19 قدم��اً، وارتفاع يبلغ 

33000 قدم��اً، ويتحك��م الحاس��وب متام��اً مبهام هذه 

املركبة وبأنظمة تس��ليحها واألنظم��ة البرصية الليزرية 

فيها ومبعالجة وتنظيم بيانات األقامر الصناعية الخاصة 

برحالت املركبة.

اعتامد أمرييك متزايد 
تؤكد الش��واهد أن توايل أجيال الطائ��رات بدون طيار، 

والتطور الهائل واملتواصل يف مهامها وقدراتها العملياتية 

يعكس حجم االهتامم األمرييك بهذا الس��الح منذ دعوة 

الرئيس األمرييك الس��ابق جورج  بوش االبن يف منتصف 

فرباي��ر عام 2001 إىل تصميم وابتكار مناذج جديدة من 

األسلحة، وجعل الوسائط القتالية التي يتزود بها الجيش 

األمرييك أقل حج��امً وأكرث فاعلية، وأن تتمتع الطائرات 

بق��درة عىل إنزال الرضبات األكرث دق��ة بأهداف يف أية 

منطق��ة يف العامل من خ��الل الطائ��رات املوجهة بدون 

طي��ار، وقد انعك��س ذلك بوضوح ع��ىل خطط وبرامج 

رشكات املجم��ع الصناع��ي العس��كري األمرييك، مثلام 

انعكس يف ميزانيات الدف��اع األمريكية منذ عام 2002، 

ليدش��ن توجهاً عاملياً يجس��د تعاظم الدور املس��تقبي 

للمركبات الجوية بدون طيار.
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ومن��ذ أن أعلن وزير الدفاع االمري��يك ليون بانيتا يف 

نهاي��ة يناير امل��ايض عن خطط تس��تهدف ترسيح نحو 

100 ألف شخص من الجيش وقوات البحرية األمريكية 

ليكون للواليات املتحدة جيش »أرش��ق وأصغر حجامً«، 

اعت��رب املراقبون والخ��رباء أن التوج��ه األمرييك يف هذا 

اإلطار يعني االعتامد فعلياً بشكل متزايد عىل التقنيات 

العس��كرية املتقدمة، م��ا يفتح املجال أم��ام اعتامدية 

متزاي��دة عىل الطائ��رات بدون طي��ار، وذلك كجزء من 

الدروس التي اس��تخلصها خرباء الجيش األمرييك بشأن 

من��ط الحروب غ��ري التقليدية التي فرضته��ا األوضاع يف 

بع��ض مناطق الرصاع مثل العراق واليمن وأفغانس��تان 

والصوم��ال، حي��ث تواجه الق��وات األمريكي��ة عنارص 

متم��ردة ومتطرف��ة يصع��ب مالحقته��ا ع��رب الجيوش 

التقليدية من دون وقوع خسائر برشية بني أفراد الجيش 

األمرييك، ما يؤدي بالتبعية إىل التأثري سلباً يف مستويات 

دعم  الرأي العام األمرييك للعمليات العسكرية يف هذه 

املناطق، ومع النجاح��ات التي حققتها الطائرات بدون 

طيار التي اس��تخدمتها وكاالت االس��تخبارات األمريكية 

يف أفغانس��تان، والنتائج الت��ي حققتها وتوجت بتصفية 

العدي��د من أب��رز العنارص االرهابية الت��ي كانت تهدد 

األمن القومي األمرييك، اتجهت األنظار إىل خطط تطوير 

مستحدثة تعتمد بشكل متزايد عىل التقنيات والحد من 

استخدام العنرص البرشي تقليالً للنفقات وخفض األعباء 

التمويلية عىل االقتص��اد األمرييك )تواجه ميزانية وزارة 

الدفاع األمريكي��ة خطة تخفيض مبلغ 487 مليار دوالر 

خالل الس��نوات العرش القادمة( وتجاوباً مع املتغريات 

الطارئة يف ساحات العمليات، ويف هذا اإلطار قال بانيتا 

أثناء إعالن��ه خطط إعادة هيكل��ة الجيش األمرييك أن 

الواليات املتحدة ستحتفظ بقدرة هزمية »أي عدو عىل 

األرض« كام س��تعزز قواتها الخاص��ة، وأوضح بانيتا أنه 

س��يتم ترسيح نحو 92 ألف عنرص من جنود الوحدات 

الفاعلة للجيش وقوات البحرية، وإغالق بعض القواعد 

العس��كرية خالل خمس سنوات، وتابع بانيتا أن الرتكيز 

سيتحول من النزاعات الكبرية يف العراق وأفغانستان إىل 

مناط��ق جوهرية للمصلحة القومية وم��ن بينها تقوية 

االنتشار األمرييك يف آسيا.

العراق نقطة مفصلية 
تش��ري تقاري��ر إعالمي��ة موثوق��ة إىل أن م��ا يص��ل إىل 

800 طائ��رة ب��دون طيار كانت تحلق يف س��امء العراق 

وأفغانس��تان يف عام 2005، لكن أغلب هذا العدد كان 

يحلق فوق العراق بحس��ب التقارير، وتؤكد الش��واهد 

أن وكالة االس��تخبارات األمريكية )يس آي إيه( بدأت يف 

اس��تخدام مثل هذه الطائرات يف عهد الرئيس األمرييك 

الس��ابق جورج ب��وش، ولك��ن تطوي��ر دور الطائرات 

واس��تخدامها بكثاف��ة عملياتية قد ت��م يف عهد الرئيس 

الحايل باراك أوباما، حيث استخدمت بشكل متزايد منذ 

صيف عام 2008، ويف هذا الس��ياق تعترب حرب العراق 

نقطة مفصيل��ة يف تاريخ الطائرات ب��دون طيار، حيث 

ميكن رصد فوارق هائلة بني مستوى االعتامدية عىل هذا 

النوع من الطائرات قبل هذه الحرب وبعدها، وكشفت 

وسائل اإلعالم األمريكية عن الفوارق يف استخدامها بني 

بدايات الحرب عام 2003، والتوسع الكبري يف استخدامها 

عند اكتامل انس��حاب القوات األمريكية من العراق يف 

ديس��مرب املايض، ومع ذلك يبقى م��ن الرضوري القول 

بأن االستخدام األمرييك للطائرات بدون طيار يف العراق 

كان محدوداً بشهادة الرئيس األمرييك باراك أوباما الذي 

قلل من ش��أن اس��تخدامها يف العراق، قائالً إن الربنامج 

»محدود جداً«، ويركز بشكل أساس عىل حامية السفارة 

األمريكي��ة يف بغ��داد، ويقترص دوره��ا  يف العراق عىل 

عمليات االستطالع، ومل يثبت قيامها بعمليات قتالية يف 

هذا البلد.

ولك��ن األمر يب��دو مختلف��اً متام��اً يف مناطق أخرى 

لل��رصاع مثل مناط��ق القبائل عىل الح��دود األفغانية � 

الباكستانية، الستهداف قيادات تنظيم القاعدة وعنارصه 

املختبئة يف هذه املناطق التي تتسم بوعورة التضاريس 

والتعقي��دات الدميوجرافية، ما أس��هم يف رفع مس��توى 

االعت��امد عىل هذه الطائرات بش��كل كب��ري لدرجة أن 

دور هذه الطائرات قد أصب��ح ملفاً خالفياً محتدماً بني 

الجانبني األمرييك والباكس��تاين، خصوصاً بعد أن طالبت 

لجن��ة األمن القوم��ي داخل الربملان الباكس��تاين بوقف 

اس��تخدام هذه الطائرات داخل األرايض الباكس��تانية، 

واعتربت ذلك رشطاً رضورياً من رشوط استمرار عالقات 

التع��اون مع الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة يف مكافحة 

العن��ارص املتطرفة، وذلك بعد أن ب��ات األزيز الخفيف 

ال��ذي تصدره طائرات »بريديتور« )الطائرة املفرتس��ة(، 

ميي��ز س��امء املناط��ق القبلية يف باكس��تان ك��ام يقول 

مراقبون باكستانيون.

وبرز أيضاً عىل س��طح األحداث الدور الحيوي الذي 

تق��وم به هذه الطائ��رات فوق املجال الج��وي اإليراين 

لجمع املعلومات حول املنش��آت النووي��ة اإليرانية، يف 

ديس��مرب عام 2011 عرضت إيران ص��وراً لطائرة بدون 

طيار قالت أنها أسقطتها، وطالب الرئيس األمرييك بارك 

أوباما، يف ديس��مرب املايض، باس��تعادتها من طهران، من 

جان��ب آخر يتوقع الخرباء أن يتصاعد معدل اس��تخدام 

ه��ذه الطائرات يف أفغانس��تان خالل األعوام الخمس��ة 

املقبلة يف أعقاب انس��حاب قوات حلف شامل األطليس 

املتوق��ع يف نهاية عام 2012 حس��ب الخطط املعلنة يف 

هذا الشأن.

جدل قانوين محتدم
تعامل��ت ال� »يس آي إيه« مع برنام��ج الطائرات بدون 

طيار برسية ش��ديدة، ولكنها بدأت يف السنوات األخرية 

الكش��ف عن معلوم��ات حول هذا الربنام��ج مع تزايد 

االنتقادات لتس��ببها مبقتل مدني��ني يف مناطق الرصاع، 

حيث أثار مقت��ل مدنيني جراء هجامت لهذه الطائرات 

غضب��اً ش��عبياً عارماً يف باكس��تان يكاد يه��دد عالقات 

التحال��ف بني الدولت��ني اللتني تربطه��ام رشاكة حيوية 

يف الح��رب الكونية ضد اإلرهاب، ولك��ن »يس آي إيه« 

تقول أن عملي��ات الطائرات دون طيار دقيقة جداً، ومل 

تعد تتس��بب يف مقتل مدنيني، وأعلنت أن هجامت ال� 

»درون« قتلت 2050 ش��خصاً، خمسون منهم فقط من 

املدنيني. ويش��ري تقرير نرشه موق��ع »الجزيرة نت« إىل 

أن »مكتب الصحافة االس��تقصائية«، بجامعة س��يتي يف 

لندن، ق��د توصل من خالل تحري هج��امت الطائرات 

 Mosquito طائرة
اإلسرائيلية 

تستطيع أن تبث 
صورًا مباشرة إىل 

القوات على األرض
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ب��دون طي��ار، إىل إن الغ��ارات عرب ه��ذه الطائرات يف 

باكس��تان بلغت منذ إطالقها 312 غ��ارة منها نحو 260 

هجم��ة مت��ت يف عهد الرئي��س أوباما، وتس��ببت هذه 

الهجامت جميعها مبقتل نحو 391 إىل 780 مدنياً، ويشري 

املكت��ب إىل أن عدد القت��ى عموماً يرتاوح ما بني 2386 

إىل 3015، ووفقاً ل� »مؤسسة أمريكا الجديدة« فإن مثل 

ه��ذه الهجامت ما بني عام��ي 2004 و 2010 قد تكون 

مسؤولة عن نحو 25% من القتى يف املناطق الحدودية 

بني باكستان وأفغانستان.

ويرى خرباء أن االستخدام األمرييك املتزايد للطائرات 

بدون طيار يف تعقب اإلرهابيني يتطلب وضع إسرتاتيجية 

واضحة ومعلنة الس��تخدام هذا الط��راز من الطائرات، 

والحصول عى إجامع دويل إزاء هذا النوع من الحروب 

للحد من موج��ات الغضب حيالها، ويف هذا اإلطار يرى 

جيم هينينغ وهو باحث أمرييك بارز غري مقيم يف مركز 

دراس��ات الرئاس��ة والكونجرس واملدير السابق للشئون 

القانونية يف مرشوع إصالح األمن القومي يف مقال نرشته 

صحيفة نيوي��ورك تاميز إنه منذ الهج��وم الضاري الذي 

وقع ع��ى تنظيم القاعدة يف اليمن خالل ش��هر نوفمرب 

عام 2002 - وهو أول اس��تخدام معروف لهجوم طائرة 

بدون طيار خارج س��احة الحرب - استخدمت الواليات 

املتح��دة الطائرات بدون طيار بصورة واس��عة النطاق، 

فق��د وصل ع��دد هجامت ه��ذا النوع م��ن الطائرات 

خ��الل أول عامني من عهد الرئي��س أوباما إىل ما يعادل 

أربعة أضعاف الهجامت التي وقعت خالل عهد الرئيس 

جورج دبلي��و بوش بأكمل��ه، ورغم ه��ذا الجدل حول 

قانونية اس��تخدام هذه الطائرات فإن استطالعات الرأي 

تظهر تأييد الغالبية العظمى من األمريكيني الس��تخدام 

الطائ��رات بدون طي��ار رمبا ألنها تحق��ق نتائج إيجابية 

عى صعيد مكافحة اإلرهاب والجرمية املنظمة من دون 

فق��دان عنارص برشية وبتكلفة مادي��ة أقل مبراحل عن 

املواجهات التقليدية، وجميع هذا العوامل تؤثر بالتأكيد 

يف تش��كيل رأي عام قوي داعم للتوس��ع يف استخدامها 

مستقبالً.

ع��ى الجانب اآلخر يرى فريق م��ن الخرباء أن هذه 

الطائرات توس��ع نطاق اس��تخدام القوة في��ام يتجاوز 

س��احة املعركة التقليدية وتغري مفهوم الحرب نفس��ها، 

إذ ال توج��د حتى اآلن مجموعة من األفكار املتناس��قة 

والش��املة التي تحك��م كيفية اس��تخدامها يف مكافحة 

اإلره��اب، ويرى ه��ؤالء الخرباء أنه ب��دون نظام جديد 

يحكم اس��تخدام الطائرات بدون طيار وميكن لكل من 

الحلفاء واألعداء فهمه، تخاطر الواليات املتحدة بتحقيق 

مكاس��ب تكتيكية قصرية األجل يف قتل اإلرهابيني، بينام 

تتكبد خسائر محتملة فيام يتعلق باستمرارية تحالفاتها 

واتجاهات الرأي العام العاملي حيال السياسات األمريكية 

والحرب عى اإلرهاب، وكذلك االس��تقرار الدويل، ويشار 

بالتحدي��د يف ه��ذه الجزئي��ة إىل تأثري اس��تخدام هذه 

الطائرات ع��ى التحالف االمرييك � الباكس��تاين، وكيف 

أن مقتل مدني��ني يف هجامت لطائرات بدون طيار بات 

يؤثر جدياً يف طبيعة التعاون األمني بني البلدين ناهيك 

عن امللفات األخرى يف العالقات الثنائية، وتتعلق إحدى 

املخاوف باستخدام هذه الطائرات داخل دول أخرى غري 

التي تقرها السياسة األمريكية الحالية - يف املناطق التي 

تكون س��لطاتها املحلية غ��ري راغبة يف أو غري قادرة عى 

قتل أو اعتق��ال األفراد املس��تهدفني، إذ تحدد الواليات 

املتحدة مبفردها املناطق »غ��ري الراغبة أو غري القادرة« 

يف رسي��ة تامة، مام يثري بالطب��ع تحفظ حكومات هذه 

ال��دول، أو ع��ى األقل يغضب تي��ارات املعارضة وقوى 

سياسية وشعبية داخل هذه الدول.

وهن��اك أيضاً خ��الف ح��ول كيفية تربير اس��تخدام 

الطائ��رات بدون طي��ار، إذ يرى البنتاغ��ون أن الواليات 

املتحدة يف حرب عاملية مع اإلرهابيني، ومن ثم ال تحتاج 

- وفق��اً لقوانني الحرب - إىل اإلعالن عن التهديد املبارش 

الذي يش��كله أي فرد قبل استهدافه، يف حني ترى وزارة 

الخارجي��ة األمريكية أنه ال ميك��ن تطبيق قوانني الحرب 

خ��ارج س��احة القتال، وأن��ه ال ينبغي اس��تخدام القوة 

املميتة إال ملنع خطر وش��يك. وع��الوة عى ذلك، هناك 

خالف ب��ني صفوف املؤيدي��ن لتطبيق قوان��ني الحرب 

عى نطاق عاملي حول مس��ألة االكتفاء باستهداف قادة 

الجامعات اإلرهابية فحسب يف مقابل إمكانية استهداف 

أي ف��رد ترى الواليات املتحدة أنه عى عالقة باملنظامت 

اإلرهابية، ومن ناحية أخرى، ما تزال هجامت الطائرات 
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ب��دون طيار تنفذ بوصفها عمليات رسية من قبل وكالة 

االس��تخبارات املركزية، مام يؤكد عى اس��تخدام القوة 

به��دف القضاء عى الخصم متاماً وليس لتغيري فكره كام 

أُعلن من قبل.

تحوالت يف الدور العمليايت
تتباي��ن قدرات كل من��وذج من الطائ��رات بدون طيار، 

لك��ن القاس��م املش��رتك بينها جميع��اً هو التوس��ع يف 

مس��توى االعتامدية عى هذا النوع من األس��لحة، منذ 

اس��تخدامها يف الع��راق خ��الل ح��رب الخلي��ج الثانية 

يف 1991، حي��ث ب��دأ االعتامد عليه��ا يف أعامل املراقبة 

واالستطالع والتصوير والتش��ويش اإللكرتوين، ثم تطور 

هذا الدور ليتم اس��تخدام طائرات أمريكية بدون طيار 

يف أفغانس��تان لتأدية دور مركز قيادة طائر يعمل عى 

تزويد الطائرات املقاتلة والقاذفات والوحدات األرضية 

باملعلومات مب��ارشة، كام قامت طائرات أمريكية بدون 

طي��ار يف أفغانس��تان يف مهام قصف أه��داف مختلفة، 

وخاصة األه��داف املتحركة، بحي��ث أدت بكفاءة دور 

الطائرات املقاتلة يف أحيان كثرية.

ويرى خ��رباء أن الطائرات بدون طي��ار باتت مبنزلة  

نظام تس��ليح يقع يف موقع وسط بني الصواريخ الجوالة 

واملقات��الت التقليدية، ذلك ألنها أك��ر قدرة عى البقاء 

من الصواريخ الجوالة التي تس��تخدم مرة واحدة، وأقل 

تكلف��ة بطبيعة الح��ال يف اإلنت��اج والتش��غيل مقارنة 

باملقات��الت التقليدي��ة، ناهي��ك عن املكاس��ب الهائلة 

الت��ي توفره��ا بتأدية املهام القتالية م��ن غري حاجة إىل 

مشاركة العنرص البرشي من طيارين ومساعدين وفنيي 

مالحة واتصاالت يتعرضون ملخاط��ر هائلة ترتفع وترية 

احتامالتها يف املناطق ذات الطبيعة الخاصة يف الرصاعات، 

وحيث يوج��د احتامالت مرتفعة لفقدان عنارص برشية 

مدرب��ة خالل تنفيذ بعض املهام، كام اس��تحدثت أدوار 

جديدة لهذه الطائرات مثل مهام القصف االفتتاحي يف 

الحروب،  وصارت قدراتها العملياتية تؤهلها الستهداف 

فعال للدفاع��ات الجوية املعادي��ة يف بداية الحرب، ما 

يتالءم مع توقعات الخرباء العسكريني قبل سنوات قليلة 

بأن تقوم الطائرات غري املأهولة باملهام القتالية الخطرية 

والدقيقة، بينام يقترص دور الطائرات القتالية التقليدية 

عموماً عى املساندة والدعم، فتزايد تعقيدات العمليات 

العس��كرية مع تعاظم اعتامد معظم أنظمة األس��لحة 

عى املعلوماتي��ة يجعل من الصعب عى العس��كريني 

عموم��اً، والطيارين خصوصاً، اس��تيعاب املس��تجدات 

التكنولوجية يف األس��لحة والتجهي��زات املختلفة، ويزيد 

بالتايل من احتامالت ومس��تويات األخطاء البرشية. كام 

أن جسم اإلنسان ال يتحمل مس��تويات التسارع وزوايا 

التفاف الطائ��رة التي باتت تتيحه��ا التكنولوجيا األكر 

حداثة، األمر الذي يجع��ل أجهزة الكمبيوتر التي توجه 

الطائرات بدون طيار بديالً مالمئاً يتحمل نس��بة تسارع 

إىل أضعاف الحد األقىص الذي يتحمله الجس��م البرشي، 

ومبا أن االس��تغناء عن حجرة الطيار وأدواته وتجهيزاته 

الش��خصية يخفض وزن الطائرة بدون طيار بنس��بة قد 

تص��ل إىل أربعني يف املئة من وزن مثيلتها املأهولة، فإن 

ه��ذا يتيح مزي��داً من رسعة الطريان وم��ن القدرة عى 

حمل األس��لحة، كذلك فإن إس��قاط طائرة مأهولة من 

قبل قوات العدو يعني مقتل أو أرس أفراد طاقمها، بينام 

ال يتضمن إسقاط طائرة غري مأهولة أية خسارة برشية. 

إضاف��ة إىل ما س��بق، يتيح االعتامد ع��ى طائرات قتال 

غري مأهولة توفرياً مادياً يش��مل االس��تغناء عن تدريب 

الطياري��ن والفنيني وتصفيح حجرة الطي��ار وتجهيزات 

األمان بحيث يصل التخفيض يف تكليف تش��غيل ودعم 

الطائ��رة غري املأهولة إىل مثانني يف املئة مقارنة بتكاليف 

الطائرة التقليدية.

حقائق ومؤرشات الفتة
� يف عام 1998، أوقفت إدارة كلينتون عملية تس��تهدف 

قت��ل زعيم القاعدة  أس��امة ب��ن الدن يف أفغانس��تان 

باس��تخدام صواريخ كروز ملا لها من أرضار جانبية. ويف 

عامي 2000 و2001، س��عت القوات الجوية األمريكية 

إلعادة تصميم صواري��خ »هيلفاير« مضادة للمدرعات 

بهدف تركيبها عى طائرات اس��تطالع بدون طيار طراز 

»بريديت��ور«، ورأى مجلس األمن القومي، قبل أس��بوع 

م��ن هج��امت 11 س��بتمرب أن الطائرات املس��لحة من 

ه��ذا النوع مل تصب��ح بعد جاهزة لتنفي��ذ عمليات من 

هذا الن��وع، وأول اس��تخدام معروف له��ذه الطائرات 

يف عملي��ات قت��ل العنارص املس��تهدفة كانت يف ش��هر 

نوفمرب ع��ام 2001، عندما اس��تهدفت طائرة من طراز 

»بريديتور« محمد عاطف، أح��د أبرز قادة القاعدة يف 

أفغانستان حينذاك.

� يف 4 ديسمرب 2011، تحطمت طائرة استطالع بدون 

طيار طراز »آر كيو170- سنتنيل« يف إيران، وعزا مسؤول 

أمرييك سقوط الطائرة لفقدان االتصال بها وخلل آخر مل 

يحدده. بعدها بأس��بوعني، تحطمت طائرة أخرى بدون 

طيار من طراز »ريرب« يف جزر سيش��ل، ويف هذا الصدد، 

قال مسؤول عس��كري أمرييك ال ينبغي أن تشكل هذه 

مفاجأة لنا، فلقد فقدت الواليات املتحدة األمريكية أكر 

من 50 طائرة ب��دون طيار، وحتى يوليو 2010، رصدت 

الق��وات الجوية وقوع 79 حادثة للطائرات بدون طيار، 

تكل��ف كل منها نحو مليون دوالر عى األقل، األس��باب 

الرئيس��ية لتحطم هذه الطائرات وفق��اً للقوات الجوية 

ه��ي: الطقس ال��يء، وفقدان االتص��االت أو تعطلها، 

وأخط��اء برشي��ة، ويف هذا اإلطار يش��ري الجرنال ديفيد 

ديبتيوال، نائب قائد القوات الجوية لشؤون االستخبارات 

إىل أن بع��ض انواع الطائرات ب��دون طيار ال تقوى عى 

الصم��ود يف البيئات عالية الخط��ورة، وإذا تم نرشها يف 

هذه األجواء فس��وف تتس��اقط كاألمط��ار، ما يعني أن 

هذه الطائرات ال تزال عرضة لألخطاء وعوامل الطبيعة، 

وأن س��قوطها ليس بالرضورة نتيجة لكشفها واسقاطها 

من قبل قوات معادية.

� تش��ري التقاري��ر إىل أن إدارة الط��ريان الفيدرالي��ة 

األمريكي��ة ق��د أص��درت )285( رخص��ة لع��دد )85( 

مس��تخدم، تغطي )82( نوعاً من الطائرات بدون طيار، 

ورغ��م أن اإلدارة رفض��ت اإلفص��اح ع��ن الذين منحو 

الرتاخيص، تش��ري التقديرات إىل أن البنتاجون يستخدم 

نحو 35 % من هذه الطائرات، ووكالة ناسا نحو 11 %، 

ووزارة األم��ن الداخيل نحو 5 %، فيام تس��تخدم دائرة 

الجامرك وحامية الحدود مثاين طائرات »بريديتور«. 

�  تصنف الطائرات بدون طيار حسب املهام املؤهلة 

ألدائها، أو حس��ب أحجامها، أو حسب مدى طريانها، أو 

حسب طريقة إقالعها واستعادتها، أو مدى ارتفاعها، أو 

مقدرتها االستيعابية لألس��لحة والتجهيزات، إلخ... لكن 

تع��دد مناذج أجياله��ا املتعاقبة قد ح��دا بالدول األكر 

اس��تخداماً لها إىل وض��ع معايري للطائرات املس��تقبلية 

ب��دون طيارين، كام فعل الجي��ش األمرييك مثالً عندما 

وقع م��ع وزارة الدف��اع الربيطانية مذكرة نوايا بش��أن 

االس��تخدام املس��تقبيل للطائرة التكتيكي��ة بدون طيار 

TUAV الختيار هذه الطائرات واملش��اركة يف التقنيات 

املتعلق��ة بها لض��امن العمالنية املش��رتكة وفق أفضل 

املعاي��ري املش��رتكة التي تضمن حس��ن اس��تخدامها يف 

البلدين، وقد ش��ملت الخطوط العريضة لهذه املعايري 

تحوي��م الطائرة ب��دون طيار ألربع س��اعات عى األقل 

ع��ى مس��افة ال تقل عن خمس��ني كيلوم��رتاً عن مركز 

انطالقها، وأن يتم انطالقها وعودتها إىل أرض غري مجهزة 

للطائ��رات، وأن تنقل حمولة نافعة من املستش��عرات 

اإللكرتوني��ة- البرصي��ة واألش��عة تحت الحم��راء، وأن 

تس��تطيع االتصال بنظم القي��ادة والتحكم واالتصاالت 

والكمبيوتر واالستخبارات C41، وقابليتها للنقل بطائرة 

"زفري" الربيطانية 
تفوقت حتى على 

األقمار الصناعية يف 
املراقبة

 Seeker طائرة
اجلنوب أفريقية 
حتلق 9 ساعات 

متواصلة
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C-130 Hercules خالل 72 ساعة من صدور األوامر.

� معظم الطائرات بدون طي��ار التي تنرشها القوات 

األمريكية ال تستلزم وجود »طيار« أريض فقط بل فصيلة 

من محلي االستطالع )نحو 19 فرداً لكل طائرة(، وطاقم 

صيانة، وتحتاج طائرة من ط��راز »بريديتور« إىل وجود 

نحو 168 فرداً، في��ام تحتاج طائرة من طراز »ريرب« إىل 

 »F-16« 180 ف��رد، يف حني أن طائرة مقاتل��ة من طراز

تحت��اج نحو 100 فرد فقط، وبالتايل، فإن عدد مش��غي 

الطائ��رات بدون طي��ار الذين دربتهم الق��وات الجوية 

يفوق عدد الطيارين العاديني خالل العامني املاضيني.

� ع��ىل مدار العقد امل��ايض، تم تنفيذ نحو 95 % من 

هجامت الطائرات بدون طيار يف باكستان وحدها. 

� شأنها شأن معظم الربامج العسكرية األخرى، ال تزال 

الواليات املتحدة األمريكي��ة رائدة تكنولوجيا الطائرات 

بدون طيار، وتش��ري التقديرات إىل أن الواليات املتحدة 

متث��ل 77 % من برام��ج البحث والتطوي��ر و69 % من 

مجال املش��رتيات خالل العقد املقب��ل، رغم ذلك، يصل 

عدد الدول األخرى التي لديها قدرات يف هذا املجال إىل 

ما ب��ني 40 إىل 70 دولة، ويبلغ ع��دد برامج انتاج هذه 

الطائ��رات يف العامل نح��و 680 برنامج، كام تعمل الصني 

ع��ىل ترسيع برنامجها وتعمل عىل تطوير ما ال يقل عن 

25 نوع من الطائرات بدون طيار، ومؤخراً كشفت إيران 

عن برنامج إلنتاج طائرات بدون طيار س��متها »س��فري 

املوت«.

� يفتخر البنتاجون بامتالك أسطول يضم عدد 7.500 

)سبعة آالف وخمس��امئة( طائرة بدون طيار مقارنة ب� 

50 فقط منذ عقد مىض، وعىل مدار العقد املقبل، يتوقع 

البنتاجون أن يتضاعف عدد الطائرات بدون طيار »ذات 

االس��تخدامات املتعددة« - التي له��ا القدرة عىل القيام 

بعمليات تجسسية وهجومية- إىل قرابة أربعة أضعاف 

ما علي��ه اآلن. وتقدر رشكة »تيل جروب« االستش��ارية 

أن حج��م اإلنفاق العامل��ي عىل الطائ��رات بدون طيار 

س��يتضاعف خ��الل العقد املقبل لريتفع م��ن 5.9 مليار 

دوالر إىل 11.3 مليار دوالر س��نوياً. يف املستقبل، يتوقع 

أن تح��وم ه��ذه الطائرات خلف جنود املش��اة لتحمي 

ظهورهم، وتزود بأش��عة ليزر لها الق��درة عىل اعرتاض 

الصواري��خ البالس��تية، والقيام بعمليات إع��ادة التزود 

بالوقود يف الجو، وتنفيذ مهام قصف جوي اس��رتاتيجي، 

ويف ظل أن مثل هذه الطائرات ستكون أرخص مثناً وأكرث 

رسعة، وأكرث تخفيّاً، وأشد فتكاً، يبدو أنها ستكون قادرة 

عىل تنفيذ عمليات تفوق الخيال البرشي، لكن ال ينبغي 

أن نن��ى أن تطورها وتقدمها ال ي��زال مرهوناً بقدرات 

البرش، وليس التكنولوجيا. 

عني الشبح... الطائرة األحدث أمريكياً
يف منتصف يوليو 2010 كش��فت رشكة بوينج األمريكية 

للصناعات الجوية عن طائ��رة بدون طيار تعمل بوقود 

الهيدروج��ني قادرة عىل التحليق والط��ريان ملدة أربعة 

أيام ب��دون توقف، والطائرة الق��ادرة عىل الطريان عىل 

ارتفاعات شاهقة، والتي اطلق عليها اسم »عني الشبح«، 

تس��تطيع أن تصل إىل ارتفاع يبلغ نحو 20 ألف مرت، أو 

65 ألف قدم، وتقول الرشكة أن »عني الشبح« ستتمكن 

يف آخر املطاف من القيام مبهامت تجس��س واس��تطالع 

متواصلة ولفرتات طويلة، وتش��ري بوينج إىل أن الطائرة 

الجدي��دة تتمت��ع بقدرات طريان متواص��ل ألنها أخف، 

وألنها مزودة بنظام وق��ود هيدروجيني فائق الفعالية، 

ويقول كري��س هادوكس من مركز أبحاث فانتوم التابع 

لبوينج أن الطائرة أكرث قوة وكفاءة من طائرة الكوندور 

التي وصل معدل طريانها املتواصل إىل 60 س��اعة يف عام 

1989، أما عني الش��بح فتس��تطيع أن تحل��ق لنحو 96 

ساعة متواصلة، وتقول الرشكة أن الطائرة مزودة مبحرك 

سعته 3,2 لرت، وبجهد أقىص يبلغ 150 حصاناً، أما عرض 

الجانحني فيصل إىل 46 مرتاً.

مركبات فضائية وأخرى للرصد الجوي
يف أبريل 2010 انطلقت مركب��ة منوذجية يقوم الجيش 

األمرييك بتجربتها لخدمة أغراض عس��كرية، إىل الفضاء 

من والي��ة فلوريدا، ويبل��غ حجم املركب��ة X37B التي 

تعم��ل بدون طي��ار، ربع حجم مكوك الفض��اء املعتاد، 

وه��ي مزودة مبحرك كبري يف الج��زء الخلفي منها لتغيري 

املسار، ولكن بينام يستخدم مكوك الفضاء نظاماً خلوياً 

للطاق��ة تس��تخدم هذه املركب��ة العس��كرية الفضائية 

بطاريات تش��حن م��ن الطاقة الشمس��ية، باإلضافة إىل 

بطاري��ات ليثي��وم أي��ون، أما األه��داف الكامن��ة وراء 

إطالق املركبة وتكلفة برنام��ج تصنيعها وإطالقها، فهي 

من األرسار العس��كرية، ويف الش��هر والعام ذاته حلقت 

طائ��رة بدون طيار بنجاح فوق املحيط الهادئ، يف بداية 

موفقة للمرشوع البحثي الذي ترشف عليه وكالة الفضاء 

األمريكية »ناس��ا« لدراسة الغالف الجوي، والطائرة هي 

من طراز جلوبال هوك ال��ذي يدار بالروبوت، ومصمم 

للبق��اء يف الج��و عىل ارتفاع ش��اهق لف��رتة طويلة من 

الزمن، وتستخدمها ناسا إلجراء البحوث البيئية.

أسلحة مضادة
نظراً للتقدم الهائل يف مستوى االعتامدية عىل الطائرات 

ب��دون طي��ار يف معظم الجي��وش املتقدم��ة، كان لزاماً 

تطوير أس��لحة مض��ادة لهذا النوع م��ن الطائرات، ويف 

ه��ذا اإلطار نج��ح نظام لي��زر طوره الجي��ش األمرييك 

مؤخراً، ووصف بأنه س��الح ثوري يف حروب املس��تقبل، 

يف إس��قاط عدد م��ن الطائرات بدون طيار يف سلس��لة 

تجارب جرت مؤخراً، وفق تقرير. وذكرت شبكة »يس إن 

إن« األمريكية أن إطالق الليزر، وألول مرة من عىل منت 

مركبة عس��كرية مدرعة من طراز »همفي« ميثل نجاحاً 

فاص��الً للجيش األمرييك للتصدي للطائرات بدون طيار، 

ولتطويره بغرض االس��تخدام يف ساحات املعارك، ويتيح 

تجهيز املركبة العس��كرية املدرعة بليزر »أفنغر«، التي 

قامت »بوينج« بتطويره��ا، نقل الجهاز الثوري ملالحقة 

طائرات العدو يف أكرث املناطق وعورة وإسقاطها، ويعمل 

»أفنغر« بأش��عة الليزر تحت الحم��راء مبدى قوى يبلغ 

عرشات الكيلواط، وهو نسخة معدلة من إحدى أسلحة 

أنظم��ة الدفاعات الجوي��ة األمريكي��ة، ويأمل الجيش 

األمري��يك أن يتصدى »ليزر أفنغ��ر« للطائرات الصغرية 

بدون طي��ار UAVs، التي قد يجري تحمليها مبتفجرات 

أو أجهزة تجس��س، يصعب إس��قاطها بواس��طة أنظمة 

الدفاعات الجوية التقليدية، وجرت التجربة املعقدة يف 

»نيومكس��يكو« ومتكن خاللها »ليزر أفنغر« من إسقاط 

ثالث��ة من الطائ��رات بدون طيار بدق��ة متناهية، وقال 

غاري فيتزمري، نائ��ب رئيس »بوينج« إن هذا النوع من 

الطائرات الصغرية، أصبح ميثل خطراً متنامياً عىل الجيش 

األمري��يك يف أرض املعارك، وأضاف:«لي��زر أفينغر، ليس 

كمثيل��ه من األس��لحة التقليدية ال يخل��ف أثراً قد يدل 

عىل موقعه.. ه��ذا الجهاز قادر ع��ىل تحييد تهديدات 

ذلك النوع من الطائرات ويحافظ عىل سالمة جنودنا«، 

وتجد ترس��انة الدفاعات الجوي��ة األمريكية صعوبة يف 

التصدي له��ذا النوع من الطائ��رات الصغرية املصنوعة 

من البالستيك، نظراً لطبيعة الصواريخ الجوية املصممة 

إلس��قاط الطائ��رات التقليدي��ة، وللربهنة ع��ىل أهمية 

التجرب��ة، قال خبري عس��كري ب��ارز إن الروبوتات هي 

التي ستقود الحروب يف النزاعات العسكرية املستقبلية 

يف الق��رن الحادي والعرشين، وقال بيرت دبليو. س��ينغر، 

الكات��ب والعضو مبعهد بروكينز خالل كلمته أمام مؤمتر 

»التقنية والرتفية والتصميم«، يف كاليفورنيا، »بلغنا نقطة 

ثورية يف الحروب، مثل اخرتاع القنبلة الذرية« •

املصادر:

� تقرير منشور مبجلة فورين بولييس األمريكية بقلم 

ميكا زينكو من مركز العالقات الخارجية األمريكية.  

� تقارير منشورة مبجلة »ذا اتالنتيك« األمريكية.

� صحيفة الرشق األوسط )العدد السابع / مايو 

)2010

� مقاالت منشورة بصحيفتي نيويورك تاميز 

وواشنطن بوست 

� شبكة BBC  الربيطانية

� الجزيرة نت 

� تقارير صحفية ارسائيلية مرتجمة.

� موسوعة ويكيبيديا

� تقارير مرتجمة عن صحف إرسائيلية
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حمددات املوقف اخلليجي
 جتاه األزمة السورية

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

لقد اتخذت دول الخليج العربية مواقف أكرث قوًة وحزماً ضد النظام الس��يايس الس��وري مقارنًة بالكثري من غريها 

من الدول العربية؛ وقدمت الدول الخليجية الدعم السيايس واملعنوي للشعب السوري املطالب بحريته وإسقاط 

نظامه، وقد تزعمت هذا التوجه كل من الس��عودية وقطر اللت��ني أصبحتا يف طليعة الدول الخليجية بل والعربية 

املطالبة بالتشدد يف التعامل مع نظام بشار األسد، ومل يأت هذا املوقف من فراغ، بل جاء بناًء عىل مجموعة من 

املحددات.

أول هذه املحددات هو الرفض الخليجي لحالة العنف املنظم الذي يتبعه النظام السيايس يف سوريا ضد الشعب 

الس��وري، وهو العنف الذي ال ميكن للدول الخليجية ويف مقدمتهم الس��عودية -التي متثل مركز الثقل اإلس��المي - 

القبول به أو الس��كوت عنه، فاملحدد اإلنس��اين كان حارضاً يف املوقف الخليجي تجاه ما يحدث يف س��وريا واملرفوض 

عىل املستويني الشعبي والحكومي الخليجي.   

 ثاين املحددات هو أن دول الخليج العربية أرادت أن توضح موقفها بأنها ليست ضد تطلعات الشعوب العربية 

يف اإلص��الح، بل أن مواقفها م��ن أحداث ما يعرف بالربيع العريب أبرز مؤرش عىل دعمها للش��عوب وليس لألنظمة، 

عىل الرغم من أن تلك املواقف ينظر إليها البعض عىل أنها ترض ببعض املصالح السياسية واالقتصادية املرتبطة بها، 

فدول الخليج ال تعارض طموح الش��عوب يف التغيري، ولقد كان هذا املوقف واضحاً من خالل دعم الدول الخليجية 

لتطلعات الش��عوب العربية يف كل من تونس ومرص وليبيا واليمن، ودعمها اليوم لتطلعات الش��عب العريب السوري 

يف العيش بكرامة وحرية وعدالة بعيداً عن حكم االستبداد. 

ثالث املحددات يف املوقف الخليجي هو التخوف الخليجي من حالة عدم االستقرار الذي ميكن أن يولده استمرار 

العنف يف س��وريا، واس��تثامر العديد من األطراف اإلقليمية والدولية لتلك الحالة للتوغل يف ش��ؤون املنطقة، األمر 

الذي س��يجعل س��وريا لبناناً جديداً أو عراقاً آخر، حالة عدم االستقرار يف سوريا س��تؤدي إىل اندالع حرب أهلية يف 

ذلك البلد مام ينذر بتوسع تلك الحرب لدول أخرى يف املنطقة كلبنان واألردن، دول الخليج ويف مقدمتها السعودية 

متخوفة من الفلتان األمني الذي سيؤدي باإلرضار مبصالحها عن طريق استغالل بعض الدول للوضع يف سوريا للدفع 

بأجنداتها الطائفية واملذهبية والعرقية والتي من شأنها أن تلقي بظاللها عىل أمن واستقرار املنطقة الخليجية.  

وراب��ع املح��ددات هو محاولة ملء الفراغ الذي خلفه تراجع القيادة األمريكية يف املنطقة، مع الرتدد األمرييك يف 

التدخل لحس��م األزمة يف س��وريا لصالح املعارضة، فالرتاجع األمرييك خلق بؤر أزمات، وأعطى رسائل لبعض الدول 

لتتشدد يف مواقفها يف سبيل دعم مصالحها يف املنطقة، فالرتاجع األمرييك عن القيادة حمس روسيا والصني ألخذ زمام 

املبادرة، وشجع إيران عىل التشدد، وجعل العراق مييل بشكل كامل نحو إيران، وشجع بشار األسد عىل االستمرار يف 

استخدام اآللة العسكرية ضد الشعب السوري مستنجداً بالسالح والخربة اإليرانية والدعم الرويس، وبالتايل فإن دول 

الخليج العربية رأت أنه من الرضوري أخذ زمام املبادرة يف تحديد مستقبل املنطقة العربية، وعدم ترك األمور لدول 

أخرى تحاول أن تستثمر الوضع لخلق نظام إقليمي يحقق مصالحها ويهمش مصالح الدول العربية أو يحاول – كام 

كان– شق الصف العريب والتدخل يف شؤونه بشكل مبارش.   

وخامس املحددات مرتبط أساس��اً بالنظام السوري الذي يختلف كل االختالف عن بعض األنظمة العربية األخرى 

التي شهدت ثورات شعبية ضدها كنظام بن عيل يف تونس ومبارك يف مرص وصالح يف اليمن والقذايف يف ليبيا، فالنظام 

الس��وري أرض باملصالح العربية بشكل كبري بسبب تحالفه األعمى مع إيران، وعدم تغليبه للمصلحة العربية يف تلك 

العالقة، فانحيازه الكامل إىل إيران أرض باملصالح العربية رغم الجهود واملحاوالت الخليجية لثنيه عن االنحياز الكامل 

والعمل عىل اللعب بسياسة التوازن التي كان والده حافظ األسد يتبعها.

تلك هي املحددات التي ميكن أن تفرس املوقف الخليجي تجاه األزمة يف سوريا، ويف أقل تقدير فإن دول الخليج 

مل ترد أن تبقى بعيدة عن ما يحدث فجاءت مواقفها تعبرياً عن تلك الرغبة•
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تركيا بني أهمية املوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والدور القادم
تلعب دورًا مهمًا يف القضايا اإلقليمية والدولية

تحتل تركيا موقعاً إسرتاتيجياً 

مهامً فهي تتوسط قارات 

العامل القديم )آسيا، 

إفريقيا، وأوروبا( كام تتمتع 

بسواحل متتد عىل عدة بحار 

)األسود،املتوسط و،إيجة( 

وتضم بحر مرمره ومضيق 

البوسفور والدردنيل ذو 

األهمية التاريخية والدولية 

لكونه املمر املايئ الوحيد 

الذي يربط البحر األسود 

بالبحر املتوسط.

إعداد:
 د. صالح املعايطة 

املوقتتع الريك يحتتتل أهمية إستتراتيجية خاصة بقربه 

من دول الرشق األوستتط والجوار الجغرايف مع العراق 

وإيران، إضافة إىل قرب تركيا من أوروبا وتشكيلها أحد 

دول حلتتف الناتو املهمة ويوجد عىل أراضيها عدد من 

القواعد العستتكرية الغربية متتا ميكنها من لعب دور 

فاعل ومؤثر يف املنطقة كدولة محورية ويستتاعدها يف 

ذلك الثقل العستتكري واالقتصادي والسكاين وامتالكها 

ملصادر مائيتتة ضخمة ومتجددة ومنافتتذ مائية وبرية 

وجوية متعددة، وقد يكون لها مصالح باتجاه أوروبا إذا 

قبلت يف عضوية االتحاد األورويب، وباتجاه دول الرشق 

األوستتط من خالل الدبلوماستتية السياستتية والحضور 

االقتصادي وحدود بحرية  تتجاوز 7 آالف كلم مع دول 

الجوار الجغرايف .

ومتتلك تركيا مخزون مايئ هائل ورقعة زراعية كبرية 

ما جعل أحد رؤستتائها الستتابقني يقول للعرب :" لكم 

نفطكم ولنا مياهنا " ومن هنا نجد أن تركيا تدرك متاماً 

أن الحروب القادمة ستكون حروب موارد، ولن تقترص 

عتتىل املدافع والصواريخ والطائرات، وستتتكون حروب 

تجويع وإخضاع وإمالء وكرس إرادة من خالل استغالل 

الرصاعات املرشتتحة لحتتروب املوارد متتع ازدياد النمو 

السكاين والفقر والبطالة وزيادة الطلب عىل املياه .

تركيا ودورها يف القضايا اإلقليمية والدولية
تعتتتر  تركيا رقاً صعبتتاً و مهاً يف القضايتتا اإلقليمية 

والدوليتتة؛ بستتبب أهمية املوقع وامتتتالك كل عنارص 

القوة الوطنية، االقتصادية، البرشية، العستتكرية إضافة 

إىل التجانتتس الثقايف والديني واالعتزاز بالقومية الركية 

خالل العهود الستتابقة "كإمراطورية عثانية " إضافة 

إىل النجتتاح التتريك يف التقتترب الستتيايس واالقتصادي 

إىل دول الرشق األوستتط، واملوقتتف الداعم إىل حد ما 

للقضيتتة الفلستتطينية، واملوقتتف املعتتتدل من امللف 

النووي اإليراين، وهذا الحضور الريك يف املنطقة يعكس 

تتتآكل رشعية الواليات املتحدة وافتقار االتحاد األورويب 

إىل النفتتوذ بعتتد أن أصبحت تركيا أكرث استتتعداداً من 

أي وقت مىض لالستتتفادة من التحتتوالت الجوهرية يف  

اإلقليم وخصوصاً بعد ثورات الربيع العريب.

وتركيا من الدول التي متتلتتك عنارص القوة الوطنية 

الشاملة حيث يصل عدد سكانها إىل أكرث من 75 مليون 

نسمة، إضافة إىل منو اقتصادي كبري، ومساحة جغرافية 

هائلة تصل إىل أكرث من 1.680.000 كلم2 وموارد مائية 
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تركيا بني أهمية املوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والدور القادم
تلعب دورًا مهمًا يف القضايا اإلقليمية والدولية

حزب العدالة بقيادة رجب أردوغان عنرص قوي يف السياسة الرتكية
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هائلتتة وقوات مستتلحة محرفة كا تعتتتر تركيا حليفاً 

قوياً للناتو، وكانت تربطها عالقات أمنية وإستتراتيجية 

متتع إرسائيل، إضافة إىل العالقتتات املميزة مع الواليات 

املتحدة األمريكية.

أمتتا العنرص القوي يف تركيا فهتتو حزب العدالة الذي 

يقوده رجب طيب أردوغان منذ عام 2003، هذا الحزب 

التتذي يحكم تركيتتا بائتالف واحد ويتتوازن بني جذوره 

اإلستتالمية وبني متطلبتتات العلانية متتع االنفتاح عىل 

معظم دول اإلقليم وخصوصاً دول الرشق األوسط التي 

متر بتحوالت وثورات شتتعبية، وتحاول تركيا استتتغالل 

هذه التحوالت والظهور كالعب رئييس وإقليمي انطالقاً 

من مصالحها، فهي تقدم نفسها بقوة من خالل شخصية 

أردوغتتان التي تتترك انطباعاً مؤثراً ومقنعاً يف الشتتارع 

العريب خالل جوالته اإلقليمية، حيث أنها تحاول تصفري 

املشتتاكل مع جريانها ولعب دور الوستتاطة بني إرسائيل 

وسوريا قبل 3 ستتنوات واليوم تحاول التقرب إىل بعض 

الدول املحيطة بإرسائيل .

منافس قوي وحليف اسرتاتيجي
تنطلق الدبلوماستتية الركية يف اإلقليتتم من عدة أبعاد 

منها البعد الجيوسيايس بعد سقوط العراق، وعزل إيران، 

إضافتتة إىل البعد االقتصتتادي من خالل املستتاهمة يف 

إعار ليبيا وتقديم املساعدات ملرص وتونس والصومال 

والستتودان؛ ألن تركيتتا متتلك القتتدرة والخرة يف املجال 

االقتصادي والتجتتاري كا يعتقد أن تركيتتا هي الدولة 

القادرة عىل منافسة وتحدي إرسائيل اقتصادياً يف القارة 

األفريقية التتتي أصبحت جاذبة لالستتتثارات الغربية، 

إضافة إىل أنها تشتتكل تحدياً عسكرياً إلرسائيل يف البحر 

املتوستتط وخصوصاً بعد التوترات األخرية بينها، ولكن 

هتتذا التحدي مل ولتتن يرتقي إىل مستتتوى التهديد؛ ألن 

العالقات والتحالفات اإلرسائيلية الركية راستتخة وقوية 

وقد متتىض عليها أكرث من 70 عاماً، كتتا أن تركيا تعتر 

متتن أوائل الدول التي اعرفتتت بإرسائيل وأقامت معها 

عالقات منذ عام 1955 .

تركيا وثقلها يف موازين القوى
يردد أحياناً مصطلح الدولتتة القوية ، الدولة املحورية، 

املركزية، ومن هنا علينا فهم رغبة أي دولة يف أن تكون 

قوية؟ وما هي مظاهر تلك القوة؟ إن الجواب املخترص 

عىل هذا الستتؤال هو أن: أي دولتتة ترغب يف أن تكون 

من القوة حيث تستتتطيع أن تحمتتي مصالحها الوطنية 

التي تنبع من شتتخصيتها القومية، وهذا ما تعمل عليه 

تركيا بعد اختالل موازين القوى السياستتية واالقتصادية 

والعستتكرية يف املنطقة واإلمكانات والقدرات الوطنية، 

فكلا كرت الشتتخصية الوطنية كلتتا تعاظمت بالتايل 

املصالح الوطنية التي تنبثق عنها.

وتستتعى تركيتتا إىل عضويتتة االتحتتاد األورويب رغم 

معرفتها بشتتبه استتتحالة الحصتتول عليها جتتراء رفض 

فرنستتا وأملانيا، لكن ذلك ال يعني أنها حرصت نفستتها 

يف الخيتتار األورويب، فقد انفتحت عىل العامل اإلستتالمي 

والعريب وأظهتترت أن مصالحها الحيوية واإلستتراتيجية 

تفتترض عليها العتتودة إىل هذا العامل التتذي كانت جزء 

منه بل زعيمة له قروناً عدة، وما شتتجعها عىل العودة 

إىل االهتتتام بقضايا الرشق األوستتط هو التحدي الذي 

يواجهتته العامل اإلستتالمي والعريب وغيتتاب بعض الدول 

املحورية والهامة مثل مرص والعراق .

تتتدرك تركيا أنهتتا قادرة عتتىل تخفيتتف األعباء عن 

الواليتتات املتحتتدة يف التترشق األوستتط، ولذلتتك فإن 

معنى البراغماتية

األص��ل اللغ��وي للمصطلح يرجع إىل الكلم��ة اليونانية 
علمي���ة(،  )مس��ألة  أو  )عم��ل(  وتعن��ي   Progma
ولق�د اس��تعار الرومان املصطلح واس��تخدم�وا عب�ارة
"املتم��رس" وخاص��ة  به��ا  فقص��دوا   Progmaticus
املتم��رس يف املس��ائل القانونية. أما م��ن ناحية تاريخ 
الفكر فاملصطلح يش��ر إىل تلك الحركة الفلس��فية التي 
ظهرت يف نهايات القرن التاس��ع ع��ر وبدايات القرن 
العرين وارتبطت بأس��امء الفالسفة األمريكيني برس 
ووليام جيمس وجون ديوي، ويعترب تشارلز ساندر برس 
) 1839 � 1914 م(، مؤس��س الرباغامتية ، وهو أول من 
ابتكر كلمة الرباغامتية يف الفلسفة املعارصة، فاستخدم 
هذا اللفظ عام 1878 وذلك يف مقاله املنش��ور يف عدد 
يناي��ر من تلك الس��نة بإحدى املج��الت العلمية تحت 
عن��وان "كيف نوضح أفكارنا" ويف ه��ذا املقال يذهب 
برس إىل أن نحدد الس��لوك ال��ذي ميكن أن ينتج عنها، 
فليس الس��لوك بالنسبة لنا س��وى املعنى الوحيد الذي 
ميكن أن يكون لها. وه��و صاحب فكرة وضع )العمل( 
مب��دأ مطلقاً يف مثل قوله : "إن تصورنا ملوضوع، ما هو 
إال تصورنا ملا قد ينتج عن هذا املوضوع من آثار عملية 

ال أكرث ".
وتعارض الرباغامتية الرأي القائل بأن املبادئ اإلنس��انية 
والفك��ر وحده��ام ميث��الن الحقيق��ة بدق��ة، معارضة 
مدرستي الش��كلية والعقالنية من مدارس الفلسفة، أو 

مبعنى أصح االتجاه التقليدي.

العنصر القوي 
يف تركيا هو حزب 

العدالة الذي 
يقوده رجب طيب 

أردوغان

رئيس الوزراء الرتيك رجب طيب أردوغان والرئيس الرويس السابق ميدفيديف خالل قمة G20 نوفمرب2011

املوقع الرتكي 
يحتل أهمية 

إسرتاتيجية خاصة 
بقربه من دول 
الشرق األوسط 

واجلوار اجلغرايف 
مع العراق وإيران
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احتتتاالت تفاهمها اآلن ومستتتقبالً كبرية حول قضايا 

عدة، رغم أن ذلك لن يحول دون اختالفها حول قضايا 

أختترى، والعامل الكامن من وراء هذا التناغم والتفاهم 

هتتو القيادة العستتكرية والسياستتية واالقتصادية التي 

تتمتع بها تركيا والتي ميكن أن تساعد أمريكا عىل إدارة 

املنطقة ويف متابعة مصالحها اإلستتراتيجية املشتتركة، 

ويف مقدمتها احتواء روسيا االتحادية التي يسعى البعض 

من الالعبني اإلقليميني إىل إغرائها للعودة كدولة عظمى 

من خالل خوض حرب باردة جديدة مع أمريكا .

وتحتتاول تركيا تعزيتتز نفوذها اإلقليمتتي بتحركات 

إعالمية وكالمية قليلة الكلفة، وذلك حتى تعزز قدراتها 

العستتكرية واالقتصاديتتة واألمنية واحتتتواء بعض دول 

الجتتوار مع ضان الدعم األمرييك لهتتذا التوجه وإبقاء 

شتتعرة معاوية بينها وبني إرسائيل مع استغالل الضعف 

العريب وتقاطع املصالح واألهداف أحياناً.

وال زالتتت تركيتتا تحاول لعب دور مهم يف السياستتة 

الرشق أوستتطية الجديدة منذ بتتدء موجة التغيري التي 

تجتتتاح املنطقة العربية بشتتكل رئييس، وهي تستتتغل 

موقعها الدويل كدولة عضو يف حلف األطليس من جهة ، 

وكونها دولة ذات أغلبية مستتلمة من جهة أخرى تتمتع 

بقيتتادة تجمع بتتني الواقعية الراغاتية متتع قليل من 

التشتتدد الديني، وقادرة عىل تلبية ما يطلبه املعستتكر 

الغريب ، ويف الوقت نفسه تتجاوب بخصوصية مميزة مع 

ما يطلبه املعسكر الرشقي وبالذات اإلسالمي.

سياسة ولباقة
ال شتتك أن السياستتة الركية الحالية املتمثلة بالحوار مع 

الجميع والركيز عىل استتتخدام القوة الناعمة كان ستتبباً 

لنجاحهتتا يف حتتل العديد من القضايا العالقة، وستتبباً يف 

اخراقها للعديد من األسواق العاملية، كا أن هناك عامالً 

آخر ساعدهتا يف الدخول إىل املنطقة العربية بقوة؛ وهو 

أن التبادل التجاري مع أوروبا انخفض بنسبتة 31 % عىل 

أثر األزمتتة االقتصادية العامليتتة فواجهت خطر تكديس 

بضائعهتتا وضعف اقتصادها ولكنهتتا وللخروج من هذه 

األزمة توجهت إىل األسواق العربية واإلسالمية حيث قفز 

تبادلها التجاري مع الدول اإلستتالمية إىل 50 % ليصل مع 

دول الرشق األوستتط إىل أكرث من 3 مليار دوالر، وزادت 

صادراتها إىل املنطقة العربية إىل أكرث من 75 %.

متيزت السياسة الخارجية الركية عموماً باالنفتاح عىل 

العامل، مع تحيز موضوعي للغرب طمعاً مبكاسب تخص 

املصالح الركية متعددة الجوانب من أجل االنضام إىل 

االتحاد األورويب ، كا تصطدم املحاوالت الركية للرجوع 

إىل املنطقة كالعب إقليمي أستتايس بعدة عقبات حيث 

ال يقبتتل الغرب أن تتمتع تركيا مبكانة ستتيادية إقليمية 

تستتتثني أو حتتتى تنقص متتن الدور الغتتريب وبالذات 

األمرييك املهيمن، كا أن القيتتادة الراغاتية الركية مل 

تصل بعد لدرجة تسمح للغرب بقبول تركيا لتنوب عنها 

وتنفذ الحد املقبول من املعايري الغربية دوليا إزاء الرشق 

العريب ، فالترصيحات والترصفات الركية خاصة الحديثة 

أفقدتها الكثري من الشعبية والثقة الغربية بها،  بعد أن 

فشلت كل جهودها السابقة لالنضام للسوق األوروبية 

املشركة كعضو كامل بسبب تركيبتها الدميغرافية، وهي 

الذريعتتة األوروبيتتة املعلنة من ستتجلها تجتتاه حقوق 

اإلنسان الذي ال يتناسب مع املعايري الغربية .

تركيا واملواقف املعلنة ضد إرسائيل
تشتتكل إرسائيل العقبة األخرى أمام االنتشار أو التوسع 

والحضور الريك يف املنطقة، ويزيد من حدة املواجهة بني 

الطرفني ما بدر من السياستتة الركية العلنية إزاء عملية 

الستتالم املتعتترثة يف املنطقة حيث وقفت تركيا بشتتكل 

حازم نستتبياً ضد السياسات اإلرسائيلية تجاه االستيطان 

والحفريات يف القدس والحرب األخرية عىل غزة، ودفعت 

بثقل أكر تجاه القضية الفلستتطينية حني أرسلت سفناً 

تحمل مستتاعدات إنسانية لقطاع غزة املحارص متحدية 

الحصار اإلرسائييل املشدد، ووصل األمر بالساسة األتراك 

إىل إعتتالن عزمهم توجيه األستتطول البحتتري الريك إىل 

قبالة الشتتواطئ اإلرسائيلية لحاية ستتفن املساعدات 

اإلنستتانية املتجهة إىل موانئ غزة وذلك ما يعمق الهوة 

بني الغرب وإرسائيل من جهة وبني تركيا من جهة أخرى. 

وداخلياً تعاين تركيا من أوضاع هادئة أو خامدة ولكنها 

قابلة للتفجر بستتهولة إذا ما مر عليها "أكستتري الحياة" 

اإلرسائيتتيل أو الغريب أو الدويل املعتتادي، وهنالك عدة 

قضايا مستتتعصية يف مقدمتها القضية الكردية واألمنية 

والقرصية ومشتتاكل األقليات العرقية امليكروستتكوبية 

األخرى ، إن معالجة هذه القضايا جملة وتفصيالً تحتاج 

إىل مراجعات جذرية يف السياستتة واألصتتول والثوابت 

الركيتتة وخصوصاً القضيتتة الكردية حيث تبلغ نستتبة 

األكتتراد يف تركيا حتتوايل 17 % من ستتكانها ويخوضون 

حربتتاً ورصاعتتاً معها منذ أكرث متتن 30 عاماً يف الجنوب 

الرشقي منها .

الطموح الرتيك 
النتيجتتة أن الطمتتوح التتريك يف املنطقتتة ال زال يراوح 

مكانه، والعوامل والقوى املحلية واإلقليمية والدولية ال 

توفتتر حتى الحد األدىن لنجتتاح أو تحقيق هذا الطموح 

لذا عىل تركيا أن تستتتفيد من تجتتارب إيران وإرسائيل 

والدول الغربيتتة خاصة الواليات املتحدة التي تستتعى 

لالستحواذ عىل حارض ومستقبل املنطقة الغنية باملوارد، 

وهذه التجارب فشتتلت لستتبب بسيط وواضح وهو أن 

املنطقة العربية "ليست فراغاً يجب أو ميكن ملؤه " كا 

يظتتن البعض القريب والبعيتتد، املنطقة العربية تحتاج 

إىل تنمية حقيقية وتوزيع عادل ملكتسبات التنمية •

املصادر:

دراسات إسراتيجية  / مركز اإلمارات للدراسات 

اإلسراتيجية  

دراسات ومطالعات شخصية / تركيا والرشق األوسط 

جنود أتراك خالل الخدمة
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 املفاعالت النووية..نعمة أم نقمة؟
 النفايات النووية أكرب مصدر للخوف من املفاعالت

كانت ذكرى مرور عام عىل 

االنفجار الذي تعرض له 

مفاعل فوكوشيام دايتيش 

الياباين للطاقة النووية فرصة 

يك تعيد دول العامل النظر يف 

جدوى هذا النوع من الطاقة 

النووية املخصصة لألغراض 

السلمية.

إعداد: 
روبرت فوكس
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وقب��ل عرش س��نوات أدركت معظم ال��دول املتقدمة - 

بعضه��ا طواعية والبع��ض اآلخر غصباً وق��راً- رضورة 

تولي��د الطاقة النووي��ة لتلبية احتياجاته��ا من الطاقة، 

وع��ى الرغم من املخ��اوف املتعلقة باألمن والس��امة 

عند اس��تخدام ه��ذا النوع م��ن التكنولوجيا، خاصة يف 

ظل نق��اط الضعف التي تعاين منه��ا معظم املفاعات 

النووية العاملة عى مس��توى العامل، إال أن املوقف كان 

يف صال��ح الطاقة النووية عى أس��اس أنه��ا طاقة ميكن 

االعتامد عليه��ا، بعكس الطاقة التي تعتمد عى الوقود 

األحف��وري، ك��ام ميكن الحص��ول عى الطاق��ة النووية 

بأس��عار معقولة، فضاً عن وجود حاجة إليقاف ظاهرة 

االحتباس الحراري التي كانت تتس��ارع بش��دة بسبب 

توليد الطاقة اعتامداً عى الوقود األحفوري.

وم��ن الجدي��ر بالذكر أن تولي��د الطاق��ة املتجددة 

باس��تخدام املياه والرياح والطاقة الشمس��ية يعجز عن 

س��د هذه الفجوة، وما يزال الوض��ع الحايل عى ما هو 

علي��ه، فالطاق��ة املولدة م��ن الرياح واألم��واج ما تزال 

تس��اهم بقدر ضئيل يف دعم شبكات الكهرباء القومية 

يف االقتصاديات األوروبية مثل بريطانيا وهولندا، وذلك 

عى الرغم من االس��تثامرات الضخمة والدعم املتواصل 

من جانب حكومات األنظمة السياسية املعتدلة، ميينية 

كانت أو يسارية.

ولكن التداعيات التي أفرزها إعصار تس��ونامي الذي 

رضب الس��واحل اليابانية الشاملية يف الحادي عرش من 

م��ارس 2011، والذي أدى إىل مرصع 20 ألف ش��خص 

تقريب��اً، ما تزال ترس��ل موجات صادمة ته��ز اللويب يف 

أوروب��ا وأمريكا الش��املية، م��ا أدى إىل إج��راء عملية 

تقويم ش��املة للسياس��ة النووية يف اليابان حيث واجه 

52  من بني 54 مفاعاً نووياً ش��بح اإلغاق بصورة دامئة 

أو مؤقتة.

الطاقة النووية السلمية
وفجر انفجار فوكوش��يام تس��اؤالت حول م��ا إذا كانت 

الطاقة النووية وس��يلة خط��رة يصعب عى أي حكومة 

موضوعي��ة الدفاع عنها، ومن املؤك��د أن االنفجار فجر 

نقاش��اً ساخناً حتى يف الصني املرش��حة بقوة ألن تصبح 

أك��ر اقتصاد عاملي قائم عى الطاق��ة النووية يف القرن 

الحادي والعرشين.

الح��ل املؤكد لهذه املش��كلة جاء عى لس��ان أملانيا 

حيث أكدت حكومة املستشارة آنجيا مريكل عزمها عى 

وقف خططها لتطوير جيل جديد من املحطات النووية 

لتوليد الكهرباء والطاقة، بل إن فرنسا، التي تعتر إحدى 

الدول الرائدة يف مجال الطاقة النووية الس��لمية، قررت 

إنفاق 10 مليار دوالر خال العقدين القادمني لتحسني 

محطاتها النووية البالغة 58 محطة.

وق��د بحثت الياب��ان أيض��اً إمكانية االس��تغناء عن 

الطاق��ة النووي��ة، وقد ذكر دعاة املحافظ��ة عى البيئة 

يف مق��ال نرشت��ه صحيف��ة Huffington Post أن هذا 

التح��ول رمبا أدى إىل اعتامد كاريث عى محطات الطاقة 

العاملة بالغاز والفحم، وهو ما يعني - طبقاً للتقديرات 

املتحفظ��ة - إطاق حوايل 60 ملي��ون طناً من غاز ثاين 

أكسيد الكربون يف الجو خال الثاثني عاماً القادمة.

ورمب��ا كانت بريطاني��ا الدولة الوحي��دة التي قررت 

بن��اء 20 محطة طاقة نووية من الجيل الثالث بتصميم 

فرنيس وبأيدي مقاولني رئيسيني فرنسيني، وتشبه الرؤية 

الت��ي تبناها االئتاف الدميقراطي املكون من املحافظني 

والليرالي��ني نفس الرؤية التي س��بق أن تبنتها حكومة 

العامل برئاس��ة توين بل��ري قبل عرش س��نوات. ومبعنى 

آخر، ال ترى الحكومة الريطانية أي وس��يلة لسد »عجز 

الطاقة« يف بريطاني��ا إال باالعتامد عى محطات الطاقة 

النووي��ة بدرج��ة كبرية، وق��د اقتنع توين بل��ري وديفيد 

كامريون بهذا الرأي اقتناعاً كاماً، ورفضا اعتامد بريطانيا 

عى املحطات العاملة بالوقود األحفوري مجدداً، ورغم 

ه��ذا، ما تزال عملية بناء محطات نووية جديدة بطيئة 

وباهظ��ة التكلف��ة، ولكن بريطانيا ت��رى إمكانية وضع 

ضامنات كافية ومعايري لألمن والس��امة تجعل الطاقة 

النووية مصدراً ممكناً ومأموناً وميكن االعتامد عليه.

ورغم ه��ذا، وخال عرش س��نوات م��ن اآلن، ميكن 

أن يواج��ه االقتصاد الريطاين ف��رة طويلة من التوقف 

و»االنقط��اع« الخطري مع تج��اوز الطلب عى الكهرباء 

حجم املعروض من الش��بكة القومي��ة املتقادمة، نفس 

املوق��ف ميك��ن أن تواجه��ه دول أخ��رى مث��ل أملانيا 

وس��ويرا وإيطالي��ا التي انقلبت ع��ى الطاقة النووية 

املخصصة لألغراض السلمية.

األخطار النووية
وجه آخر لحس��اب األخط��ار النووية ه��و الدور الذي 

تلعب��ه الطاقة النووية يف املجاالت العس��كرية، فبعض 

برام��ج الطاق��ة النووية يت��م توجيهها خصيص��اً إلنتاج 

املواد الحساسة التي تدخل يف صناعة األسلحة النووية، 

 Yong أوضح مثال عى ذل��ك محطة الطاقة النووية يف

Bong يف كوريا الشاملية حيث تم بناء إحدى املحطات 

بعيداً عن طائرات التجس��س الجوي وأقامر التجس��س 

الصناعية، نفس الش��كوك تنسحب عى إيران حيث ما 

تزال الس��لطات اإليرانية ترص عى أن مفاعاتها النووية 

مخصص��ة لألغ��راض الس��لمية، وتثري الرام��ج النووية 

الرية الش��كوك حول إجراءات األمن والسامة لحامية 

املفاع��ات واملنش��آت الرئيس��ية التي ميك��ن تفكيكها 

وإخفاؤه��ا مثل��ام حدث م��ع مفتيش الوكال��ة الدولية 

للطاقة الذرية يف إيران عدة مرات.

مصدر آخ��ر للقلق يتعلق بأمن وس��امة املفاعات 

النووية املس��تخدمة يف تش��غيل الغواصات والس��فن، 

فأكرث من 12 غواصة تعم��ل بالطاقة النووية ترقد اآلن 

يف قاع املحيط بعد تعرضها لح��وادث كارثية، ما يطرح 

تساؤالت حول مخاطرها عى الحياة البيئة يف املحيطات 

عى املدى الطويل.

وقع حادث Three Mile Island بعد 12 يوماً من 
 The China Syndrome عرض فيلم هولي��وود
بطولة جني فوندا وجاك ليمون اللذين أصبحا من 
أشد املعارضني للطاقة النووية، وتلعب فوندا دور 
إحدى مذيعات التلفزيون التي تكتش��ف محاولة 
إلخفاء حادث نووي خطري أثن��اء تصويرها فيلامً 
وثائقي��اً داخل إحدى محطات الطاقة الوهمية يف 
كاليفورنيا، واستمد الفيلم اسمه من عبارة وردت 
عىل لسان إحدى شخصيات الفيلم التي قالت إنه 
إذا انفجر املفاعل فإن "االنفجار سيمتد من باطن 

األرض إىل أن يصل إىل الصني".
لك�ن أح��داً مل يص����ب ب�����أذى يف ح������ادث   
Three Mile Island  يف م��ارس 1979، حي��ث 
بادرت قوات الدفاع املدين بتنفيذ عمليات اإلخالء 
التي ش��ملت نقل حوايل 15 ألف امرأة حامل من 
املناطق املجاورة للمفاعل، ومن حس��ن الحظ أن 
الس��لطات الفيدرالية األمريكية تعلمت الدرس، 
حيث ب��ادرت بعد ش��هور قليلة بإنش��اء املعهد 
 US Institute األمرييك لتشغيل الطاقة النووية
of Nuclear Power Operation: INPO الذي 
ي��رف اليوم عىل ح��وايل 140 محطة نووية منذ 

حادث فوكوشيام.

SINDROME CINESE
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وتخيم إيران وفوكوشيام بظالهام القامتة عى الجدل 

النووي الذي يدور حالياً ح��ول ما إذا كان العامل يواجه 

طفرة نووية بس��بب سباق التس��لح أو بسبب األخطار 

الكامن��ة يف التكنولوجي��ا النووية مبا فيه��ا التكنولوجيا 

املخصصة لاس��تخدامات الس��لمية والتكنولوجيا التي 

تخضع للرقابة والسيطرة.

حوادث نووية
إن س��جل الطاق��ة النووي��ة الس��لمية ال يعكس بدقة 

النتائج املثرية للقلق املس��تخلصة من كارثة فوكوشيام، 

فخال الس��نوات التي ش��هدت وجود 14 ألف مفاعل 

ن��ووي مل تتعرض الصناعة النووية العاملية إال لخمس��ة 

انفجارات نووية كرى: األول ش��هدته جزيرة ثري مايل 

بوالية بنس��لفانيا يف 28 مارس 1979 بسبب تعطل أحد 

صاممات األم��ان، والثاين كان يف ترشنوبي��ل يف أوكرانيا 

يف 26 إبريل 1986 حيث انفجر املفاعل رقم 4 بس��بب 

فشل إجراءات األمن والسامة، وجاء مد تسونامي الذي 

بل��غ ارتفاع أمواج��ه 14 مراً ليتس��بب يف انفجار ثاثة 

مفاع��ات نووي��ة يف محطة فوكوش��يام ديايتيش يف 11 

مارس 2011.

ويف ع��ام 1979 وقع حادث جزيرة ث��ري مايل، وقد 

وق��ع الحادث نتيج��ة النصهار نووي ج��زيئ يف الوحدة 

الثاني��ة )مفاعل يعمل بامل��اء املضغوط املصنع من قبل 

رشك��ة بابكوك آند ويلكوكس( م��ن محطة توليد نووية 

يف جزيرة ثري مايل يف مقاطعة دوفني، بنس��لفانيا قرب 

هاريسرج، الواليات املتحدة.

كان هذا الح��ادث هو األكرث أهمية يف تاريخ صناعة 

تولي��د الطاق��ة النووي��ة التجاري��ة للوالي��ات املتحدة 

األمريكية، حيث أس��فر الحادث عن ترب حوايل 481 

بيت��ا -  بيكريل )13 مليون كوري( من الغازات املش��عة 

، وأق��ل م��ن 740 غيغا بيكريل )20 ك��وري ( من نظري 

اليود131- الخطر.

بدأ الحادث يف الس��اعة الرابع��ة صباحاً يوم األربعاء 

28 م��ارس 1979، مع ظهور عطل يف النظام الثانوي غري 

الن��ووي، ت��اه انفات يف صامم يف النظام األس��ايس مام 

س��مح لكميات كبرية من س��ائل تريد املفاعل النووي 

بالترب، تصاحبت هذه األعطال مع فش��ل يف تدريب 

طاق��م املحطة يف احت��واء الوضع وقل��ة التدريب عى 

التعام��ل مع الحوادث م��ام أدى إىل فقدان الس��يطرة 

وعدم القدرة عى الحكم الصائب، انتهت املشكلة بعد 

خم��س أيام بعد التمكن من فهم ما حصل والس��يطرة 

عى الوضع بعد اإلخاء الطارئ للمحيط من السكان.

لكن قص��ة ترشنوبيل جاءت مختلف��ة للغاية، فبعد 

25 عاماً م��ا تزال اآلثار املدمرة للح��ادث بادية للعيان 

يف مناطق عديدة واس��عة، ومن املتوقع أن تستمر هذه 

اآلث��ار لس��نوات طويلة قادم��ة، فقد لقي 64 ش��خصاً 

مرصع��ه نتيج��ة التعرض لإلش��عاع املب��ارش عند وقوع 

الح��ادث. وخاف ذلك، من الصع��ب تحديد تلك اآلثار 

وضع معايري 
لألمن والسالمة 

جتعل الطاقة 
النووية مصدرًا 

مأمونًا وميكن 
االعتماد عليه 

محطة للطاقة النووية يف أملانيا

87|  مايو 2012 |  العدد 484  |



وترجمته��ا إىل إحصائيات برشية ميك��ن االعتامد عليها، 

وقد اس��تغرق تطهري املوقع وقتاً طوي��اً، وكانت هناك 

محاوالت للتعتيم عليه، خاصة من جانب وسائل اإلعام 

املحلية والدولية.

وق��د ظل جزء من املفاعل مش��تعاً ملدة عرشة أيام 

اضطر خالها أكرث من 250 ألف نس��مة إىل اإلخاء وبا 

ع��ودة ملعظمهم، وبعد الحادث بعرش س��نوات أصيب 

بالرطان 50 ألف شخص عى األقل مات منهم 25 ألفاً 

 Union »حس��ب إحصائيات »اتحاد العلامء املختصني

of Concerned Scientists، وه��ي أق��ل التقدي��رات 

املوضوع��ة، وقد زعمت حركة »الس��ام األخرض«، أكرث 

الحركات املدافعة عن البيئة وأكرثها معارضة للمفاعات 

النووي��ة، أن عدد من أصيبوا بالرطان ال يقل عن 200 

ألف ش��خص، وتوجه الحركة انتقادات ش��ديدة لفشل 

السلطات الس��وفيتية يف إخاء مدينة Pripiat املجاورة 

بالرعة الازمة.

ك��ام ال تخلو واقع��ة فوكوش��يام من توجي��ه النقد 

للس��لطات املختص��ة واإلدارة املس��ؤولة ع��ن املفاعل 

نفس��ه، ال يوجد شخص بعينه لقي حتفه بسبب انفجار 

املفاعات الثاثة، حيث تس��بب مد تسونامي يف جرف 

األش��خاص ليجد حوايل 3000 ش��خصاً أنفسهم يف عداد 

 Tepco املفقودين، معظم سهام النقد استهدفت رشكة

املسؤولة عن الكهرباء، ويعود تاريخ دق ناقوس الخطر 

إىل مطلع عام 2002، حي��ث انطلقت األصوات محذرة 

م��ن إج��راءات األمن والس��امة يف املفاع��ل، ومطالبة 

برضورة رفع مس��توى الدفاع��ات البحرية الازمة لصد 

امل��د، هذه التحذي��رات موثقة توثيقاً جي��داً يف اليابان، 

ويف عام 1933 س��جلت األرصاد الجوية مداً بلغ ارتفاعه 

29 م��راً، أي أكرث م��ن ضعف ارتفاع امل��د الذي رضب 

فوكوشيام.

النفايات النووية
أك��ر مصدرين للخوف من املفاع��ات النووية اليوم ال 

يتعلق��ان بتصميم املفاعات بق��در ما يتعلقان مبوقعها 

وباألخطار الناتجة ع��ن نفاياتها، تلك هي النتيجة التي 

توصل إليها التقرير الخاص املكون من 14 صفحة الذي 

أعدت��ه مجلة »اإليكونوميس��ت« األس��بوعية املرموقة 

ح��ول الطاق��ة النووية مبناس��بة ذكرى م��رور عام عى 

حادثة فوكوش��يام، فتصمي��م املفاعات يتحس��ن يوماً 

بع��د ي��وم، كام أن بن��اء الجيل الثالث م��ن املفاعات، 

أفضل وسيلة 
للتخلص من 

النفايات النووية 
تعبئتها يف أكياس 

والتخلص منها

إعادة جتهيز النفايات 
مهمة حمفوفة 

باخملاطر ومكلفة 
للغاية

انفجار مفاعل فوكوشيام دايتيش يف اليابان العام املايض
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خاصة »املفاع��ات الريعة« التي تفكر فيها دول مثل 

بريطاني��ا، س��يكون أكرث بس��اطة وأكرث أمن��اً وأماناً من 

مفاعات 3Mile Island أو ترشنوبيل أو فوكوشيام من 

حيث صيانتها وإدارتها.

أحد التصمي��امت التي تبحثها بريطاني��ا اليوم يقوم 

عى أس��اس متكني املفاعل من إعادة استخدام نفاياته، 

وتحت��اج بريطانيا، التي متتلك صناعة نووية متوس��طة 

الحج��م، الي��وم إىل التخل��ص من ح��وايل 100 طن من 

نفاي��ات البلوتوني��وم و35 أل��ف طن م��ن اليورانيوم 

املستنفد.

إليه��ا  يس��تند  نقط��ة  أخط��ر  النفاي��ات  وتعت��ر 

الل��ويب املع��ارض للطاقة النووي��ة، فقد ذك��رت مجلة 

»اإليكونوميست« يف حاشية مقالتها الصادرة بتاريخ 10 

م��ارس 2012 أن »أفضل وس��يلة للتخلص من النفايات 

النووية ه��ي تعبئتها يف أكياس والتخلص منها، ال إعادة 

تجهيزها«، وقد ثبت نجاح عملية وضع األجزاء الداخلية 

ملفاعات الغواصات املستنفدة داخل صناديق محكمة.

ويتحول النقاش بعد ذل��ك إىل إلقاء النفايات يف الر 

أو يف ق��اع املحي��ط، وهو ما تفعل��ه دول مثل بريطانيا 

والس��ويد مع أغلب نفاياتها، فس��جل دفن النفايات يف 

باطن األرض ومرافق العزل ليس مرشفاً عى طول الخط، 

حيث فش��لت الواليات املتحدة يف إدارة موقع النفايات 

 Yucca الناتج��ة ع��ن مفاعاته��ا النووية الس��لمية يف

Mountain بوالية نيف��ادا، ويف املقابل، حققت محطة 

تجارب عزل النفايات يف Carlsbad بوالية نيومكسيكو 

نجاحاً بالتشاور التام مع سكان املنطقة.

ويعتر إعادة تجهيز النفايات مهمة محفوفة باملخاطر 

ومكلف��ة للغاية، وال توجد حاج��ة لفعل ذلك ملدة قرن 

آخر من الزمان عى حد قول مجلة »اإليكونوميس��ت«، 

ولكن النفايات النووية السامة متثل تجارة رابحة، لدرجة 

أن عصاب��ات املافيا اإليطالي��ة والصقلية تتعاطى معها، 

فف��ي عام 1995 أف��اد تقرير صادر ع��ن إحدى اللجان 

الرملانية اإليطالية بأن Ndrangheta – عصابات املافيا 

يف Calabria – تق��وم بدفن النفايات الس��امة الواردة 

م��ن دول أخ��رى مثل الوالي��ات املتح��دة يف الصومال، 

 ENEA وأنه��ا حصلت يف املقابل عى رس��وم من هيئة

اإليطالي��ة، وأنها قامت بدفن النفاي��ات يف باطن البحر 

قبالة السواحل الجنوبية اإليطالية.

وقد أصبح موقع املنش��آت النووية املستقبلية قضية 

ش��ائكة عقب حادثة فوكوش��يام، فاملحط��ات النووية 

تحت��اج إىل إم��دادات ضخمة من املي��اه، ولهذا يتمركز 

عدد كب��ري من هذه املحط��ات بالقرب م��ن األنهار أو 

املناطق الس��احلية، مثة أس��باب قوية تقول إنه ما كان 

ينبغي بناء مفاعل يوكوش��يام من األساس نظراً لهشاشة 

الربة الس��احلية وضعفها، ولنفس األس��باب، أصبح من 

املستبعد متاماً تشغيل مفاعل Hamaoka جنوب غريب 

طوكيو ألسباب تجارية.

تنطوي املفاعات النووية واستخدامها والتخلص من 

نفاياتها عى خطورة ش��ديدة وتكاليف باهظة، ولكنهام 

ق��د ال يحوالن دون بنائها، فالوق��ود األحفوري ال ميكن 

االعت��امد عليه عى املدي��ني املتوس��ط والطويل، فضاً 

عن أنه يش��كل تهديداً خطرياً، ورمبا فادحاً، عى تفاقم 

ظاهرة االحتباس الحراري، إحدى مشكات التكنولوجيا 

النووية كانت املبالغة الش��ديدة يف تسويقها باعتبارها 

طاق��ة نظيفة ورخيصة للحصول عى طاقة مس��تدامة، 

فالطاق��ة النووية عملية ش��اقة، ك��ام أن عجلة االبتكار 

بطيئة وباهظة التكلفة، ولكن مردودها جيد عى املدى 

البعيد، ويشكل البديل عن الطاقة النووية تهديداً أخطر 

من أن نفكر فيه عى بيئتنا وحياتنا •

الغابة الحمراء من آثار كارثة ترنوبيل

89 |  مايو 2012 |  العدد 484  |



 أهمية حرب الشبكة املركزية فـــــــــــــــــــــــــي إدارة العمليات العسكرية
 التفوق املعلوماتي عامل أساسي للنصر يف املعارك

يف منتصف التسعينات، وبعد تنامي االستفادة من تقنية 

املعلومات يف املجال العسكري، باستخدام مستشعرات 

االستخبارات والرادارات واألقامر االصطناعية وأنظمة اإلسناد 

اإللكرتوين للحصول عىل املعلومات اآلنية والدقيقة، ومترير 

هذه املعلومات إىل مراكز القيادة والسيطرة والوحدات بواسطة 

أنظمة القيادة والسيطرة وأنواع االتصاالت املختلفة برز مفهوم 

حرب املعلومات، ومؤخراً بدأ تداول مصطلح حرب الشبكة 

املركزية.

إعداد: 
 أحمد إبراهيم حممد طلبة  
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موقع وإمكانيات وخربة الوحدة قد متكنها من الحصول 

عللى معلومات جيدة تحتاجها الوحدات األخرى إلنجاز 

مهامهللا بنجللاح، ولكن ال يوجللد وسلليلة لتمرير تلك 

املعلومات بني الوحدات، ومن البديهي أن الوحدة التي 

بحوزتها معلومات أكرث وأجود وأحدث سلليكون أداؤها 

أفضللل من أداء الوحللدة التي بحوزتهللا معلومات أقل 

وأردأ وأقللدم، مبعنى آخر إن التفللوق املعلومايت يؤهل 

الوحللدات القتالية للنرص، لذلللك زاد االهتامم بتطوير 

اإلمكانيللات واإلجللراءات لتكون العمليات العسللكرية 

مرتكزة عى املعلومات املسللتقاة من الشبكات برصف 

النظللر عللن مالك ونللوع مصللدر املعلومللات، وهوية 

ومسللتوى الجهات املسللتفيدة من املعلومات، بدالً من 

االكتفللاء باملعلومللات املتوفرة من اإلمكانيللات الذاتية 

للوحدات، ومن هذا املفهوم جاء مصطلح حرب الشبكة 

. Network-Centric Warfareاملركزية

مفهوم حرب الشبكة املركزية
املفهللوم األسللايس لحللرب الشللبكة املركزيللة هو منح 

القوات القدرة عى الرؤية أوالً، وأخذ املبادرة يف العمل 

العسللكري، ويعني ذلك تحقيق عنللرص املفاجأة، لذلك 

تعمد الرشكات املصنعة للنظم واملعدات العسكرية إىل 

تحويللل كل يشء ابتداء من القللوة البرشية إىل مركبات 

القتال املدرعة، والذخرية دقيقة التوجيه، ومراكز القيادة 

والسيطرة إىل هذا املفهوم يف كل الظروف القتالية.

ويتضمللن مفهوم حرب الشللبكة املركزيللة تصميامً 

لالتصاالت، يضمن تحسللني القدرات من خالل االتصال 

الفّعال بني املنصات واألفراد ومراكز القيادة والسلليطرة 

عللى كل املسللتويات. إن القللدرة التدمريية للسللالح 

تعتمللد اآلن أكللرث فأكرث عى قللدرة الشللبكة املركزية 

وتزويدهللا ببيانات االسللتهداف )معالجللة األهداف(، 

واالستخبارات، واملراقبة، واالسللتطالع آنياً. ويتمثّل لب 

حرب الشبكة املركزية يف جمع املعلومات ونقلها لحظياً 

إىل املسللتفيدين الذيللن يحتاجونهللا، وينبغي أن تكون 

الشبكات متوفرة للعمل عى مدار الساعة يومياً يف كل 

األحوال الجوية، وكل أنواع البيئة والتضاريس املحيطة، 

وتعتمد فعاليتها عى قدرتها عى تأهيل متخذي القرار 

للرد عى األوضاع التي تواجههم.

تسللاهم حللرب الشللبكة املركزيللة يف إعطللاء رؤية 

واضحللة عن أوضاع القللوات املعاديللة، معتمدة بذلك 

عى مستشعرات منترشة عرب فضاء املعركة، ومبا يحقق 

اسللتخدام القوات حسللب التبادل املعلومللايت القوي، 

واملشللاركة العملياتية، وحسن االرتباط بني كل القوات، 

ويتيللح ذلك صحة القرارات التي يتم التوّصل إليها عى 

مستوى القادة، حيث يتم اقتسام املعلومات مع التفكري 

يف أهداف مشرتكة خالل التخطيط العمليايت الدقيق.

أهمية املعلومات يف مرسح العمليات
ال يقللاس تفوق الجيوش اليوم بقللوة نريانها، بل بحجم 

تللداول املعلومات فيام بينها، وبقدرتها عى االندماج يف 

نظام أوسللع؛ فقد تغرّي مللرح العمليات، بحيث أصبح 

الجندي، والطائرة العسكرية، والسفينة الحربية، والقمر 

االصطناعي وطائرة االسللتطالع بدون طيار، والروبوت، 

يتصللل بعضهللا ببعللض، وتتصل كلهللا مبراكللز القيادة 

والسيطرة بواسللطة شبكة معلوماتية مشللّفرة، تهدف 

إىل اسللتفادة الجميللع من شللبكة املستشللعرات، وإىل 

تقصري سلسلللة الرصد واتخاذ القرار والتنفيذ بني أنظمة 

األسلحة والقادة.

لقللد أصبح مجال املعركللة مختلفاً بشللكل ملحوظ 

عللام كان عليلله يف املايض، فاالتجاه نحللو توفري كميات 

هائلللة من املعلومللات فيام يختص بالقللوات املتقاتلة 

ونواياها قد أنتج قادة مسلحني باملعلومات بشكل جيد 

فيام يختص بإجللراءات القيادة والسلليطرة والتخطيط 

االسرتاتيجي، وأصبح من الصعب تخفيض هذا املستوى 

املعلومللايت مللن ِقبَل القللادة من أجللل مواجهة القوى 

املعادية. لذا، فقد تم تصميم شبكة الحرب املركزية من 

أجللل إدارة وتوزيع تلك املعلومللات للذين يحتاجونها، 

وهي عبارة عن أسلوب للعمل يركز عى التأثري التعاوين 

الذي يحدثه الربط اإللكرتوين للقوات املنفصلة جغرافياً 

يف شبكة استشعار موحدة.

تعدُّ القللدرة عى رؤية العدو أوالً، وجمع املعلومات 

عنلله، والتللرصّف طبقاً لتلللك املعلومات، أسللاس عمل 

الشللبكات يف الحرب املستقبلية، ويستدعي ذلك وجود 

مستشعرات عرب فضاء املعركة، علامً بأن الطقس الرديء 

والنباتات والظالم، تشللّكل تحديللات ينبغي أن تتغلب 

عليها تكنولوجيا املستشللعرات، وستكون املستشعرات 

املتطورة، املحمولة عى أنواع مختلفة من املنصات، هي 

الوسائل التي ستزيل ضباب ساحة القتال.

تجري العمليات العسكرية يف البعد األريض والبحري 

والجوي والفضايئ يف مرح العمليات، أما حرب الشبكة 

املركزية فتتم يف نطاق املعلومات الذي يشللمل العقول 

واألجهللزة التي تجمع وتعالج وتحفللظ وتنقل وتعرض 

التفوق املعلومايت ئوهل الوحدات القتالية للنرص
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وتسللتخدم املعلومللات يف مرح العمليات املشللرتكة، 

ويتكون هذا النطاق من العنارص التالية:

- أنظمة االستشللعارSensors: تشمل جميع الكوادر 

البرشيللة واألجهزة التللي تعمل عى توفللري املعلومات 

عللن األهللداف املعادية واملوقللف يف ميللدان املعركة، 

كالللرادارات والكامللريات الحرارية والضوئيللة وأجهزة 

االسللتطالع اإللكرتوين املحمولة جواً وبللراً وبحراً، وهذه 

األنظمة تنتللج كامً هائالً من املعلومللات املتنوعة تبعاً 

لحداثة وبيئة عمل النظام.

- أنظمة القيادة والسلليطرة واالتصاالت: تشمل كافة 

الوسللائل البرشية واآللية التي متكن القادة من مامرسة 

القيادة والسلليطرة عى وحداتهم، وغالباً ما يكون لكل 

قوة من القوات املسلحة نظام قيادة وسيطرة واتصاالت 

خللاص بها إلدارة أنظمة االستشللعار واألسلللحة التابعة 

للقوة.

- أنظمة الرماية: تشللمل أنظمة األسلللحة واملعدات 

وأجهللزة التهديف )معالجللة األهللداف( والتتبع التي 

تستخدم للتعامل مع األهداف املعادية.

فوائد تبادل املعلومات 
توسلليع النطللاق املعلومللايت املتللاح ملخططللي وقادة 

ومنفذي العمليات املشللرتكة يف املستويات االسرتاتيجي 

والعمليللايت والتكتيللي، وذلك للمسللاهمة يف تحسللني 

الفعالية القتالية من خالل اآليت:

- توسلليع نطاق املعلومات رأسللياً: بربط جميع عنارص 

نطللاق املعلومللات املتوفللرة لللدى القوة املشللرتكة يف 

املستويات االسرتاتيجي والعمليايت والتكتيي.

- توسلليع نطاق املعلومات أفقياً: من خالل ربط جميع 

عنارص نطاق املعلومات املتوفرة عى كافة املسللتويات 

بأفرع القوات املسلحة.

- نللرش املعلومات املتوفللرة: بتمكللني مخططي وقادة 

ومنفذي العمليات املشللرتكة يف املسللتوى االسرتاتيجي 

والعمليللايت والتكتيللي مللن االطللالع آنيللاً عللى كافة 

املعلومات املتوفرة يف نطاق املعلومات.

- تحسللني نقل املعلومات: باسللتخدام الحاسبات اآللية 

واالتصاالت الرقمية اآلمنة وذات السعة الكبرية والرعة 

الفائقة لتبادل مختلف أشكال املعلومات.

- حامية املعلومات: إن اسللتخدام تقنيللات املعلومات 

الحديثللة لتحقيق هدف حرب الشللبكة املركزية يجعل 

املعلومللات وأنظمتهللا عرضللة للعمليللات املعلوماتية 

املعادية، لذلك يجب أن تكون عمليات الشبكة املركزية 

متوافقة متاماً مع عمليات املعلومات الرامية إىل حامية 

املعلومات وأنظمتها.

- تحقيق التكامل املعلومايت بني أفرع القوات املسلحة: 

تتفاوت كمية وجللودة ونوعية املعلومات املتوفرة لدى 

الوحللدات عن املوقللف واألهللداف املعادية يف مرح 

العمليللات، تبعللاً الختللالف مواقع وإمكانيللات وخربة 

الوحللدات، لذا قد يكون لدى وحدة معلومات تحتاجها 

الوحللدات األخللرى، وإذا مل تسللتفد كافللة القوات من 

املعلومات املتوفللرة فإن ذلك يعترب هللدراً لإلمكانيات 

املتاحللة، وميكن تفادي هدر املعلومات بتنفيذ عمليات 

الشللبكة املركزية التي تتيح للقوات املسلحة االستفادة 

مللن أفضل املعلومللات املتوفرة يف كافللة أفرع القوات 

املسلحة وعى كل املستويات.

- االسللتفادة القصللوى مللن إمكانيللات أفللرع القوات 

املسلللحة: إن إطالع القللادة يف مختلف أفللرع القوات 

املسلللحة عى نفس املعلومات عللن األهداف املعادية 

واملوقللف يف ميدان املعركة آنياً، سلليمكنهم من معرفة 

إمكانيللات األفرع األخرى املتاحللة يف مرح العمليات 

والتنسيق بينهم السللتخدامها يف معالجة أوجه القصور 

التي تعاين منها وحداتهم، ولتاليف ازدواجية الجهود.

- تقليللل زمللن رد الفعل: إطللالع املخططللني والقادة 

واملنفذيللن عللى كافللة املسللتويات آنيللاً عللى نفس 

املعلومات عللن األهداف املعاديللة واملوقف يف ميدان 

املعركللة، سلليؤدي إىل اختصار إجللراءات مترير األوامر 

والتقارير، مثل مترير أوامر ونتائج االشتباك.

- إعداد البنية األساسللية للعمليات املشللرتكة: التزامن 

الدقيق والتنسلليق املستمر مبدآن رئيسللان للعمليات 

املشللرتكة التي تشللارك يف تنفيذها قوتان أو أكرث تحت 

إمرة قائد واحد، وتحقيقهام يتطلب وجود شبكة فاعلة 

لتمرير أوامر القيادة والسلليطرة، وتبادل املعلومات بني 

جميع عنارص القوات املشرتكة، لهذا تعترب حرب الشبكة 

املركزيللة جزءاً مللن إعداد القللوات لتنفيللذ العمليات 

املشرتكة.

تقنية املعلومات
تهدف حرب الشللبكات إىل استخدام تقنيات املعلومات 

لربللط جميع مراكز القيادة والسلليطرة يف املسللتويات 

االسللرتاتيجية والعملياتية والتكتيكية، ونرش املعلومات 

املتوفرة، ومتكللني مخططي وقادة ومنفللذي العمليات 

العسكرية من االطالع آنياً عى كافة املعلومات املتوفرة، 

وتحسللني نقل هذه املعلومللات، من خالل اسللتخدام 

الحاسللبات اآلليللة واالتصللاالت الرقميللة اآلمنة وذات 

السللعة الكبرية والرعة الفائقة لتبادل مختلف أشكال 

املعلومات.

ل إىل قدرة االتصال الشبي من خالل الشبكة  إن التوصُّ

املركزيللة بالوطن األم يعترب أحد التحديات التكنولوجية 

الرئيسة، وقد متيزت صور الشبكات املتطورة عن غريها 

من الشبكات بالتباين بني ما توفّره االتصاالت عرب األقامر 

االصطناعية املدنية واألخرى العسللكرية؛ حيث وضعت 

األولوية لتوفري االتصاالت أثناء التنقل مع القادة ما وراء 

األفق عرب األقامر االصطناعيللة، ولتحقيق هذا التحدي، 

يجرى تطوير أقامر مسللتقبلية تعتمللد عى االتصاالت 

الليزرية، وكانت االتصاالت يف املايض تعتمد عى نطاق 

ضيللق عرب القنوات الالسلللكية التقليدية، أما اليوم فقد 

اسللتفادت الدول من القدرة عى نقللل املعلومات عرب 

أصبح جمال 
املعركة خمتلفًا 

بشكل ملحوظ عما 
كان عليه يف املاضي

تتتم حرب الشبكة 
املركزية يف نطاق 
املعلومات الذي 
يشمل العقول 

واألجهزة
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تهدف حرب الشبكات 
إىل ربط جميع مراكز 

القيادة والسيطرة 
يف املستويات 
اإلسرتاتيجية 
والعملياتية 

فضللاء املعركة دون أي قيللد، واعتمدت تعبريات دولية 

 ،Network "لهذه التكنولوجيا عرفت بتسمية "الشبكة

التي أزالت الفارق الجغللرايف بني ميدان املعركة وأرض 

الوطن؛ ففي الحللروب األخرية التي قامت بها الواليات 

املتحللدة متّكن الجنود يف امليدان مللن الولوج إىل نظم 

املعلومللات وتقاسللم املعطيات املوجللودة يف الواليات 

املتحللدة، واالسللتفادة املشللرتكة منها ميدانيللاً بنفس 

السهولة املتاحة للمحللني يف البنتاجون، مع توفر الدعم 

االسللتخباري ميدانياً من جمللع املعلومات من امليدان، 

ومقارنتها وتحليلها يف أرض الوطن، ثم إرسللالها إىل مقر 

القيادة املناسب، مام سمح ملراكز القيادة أن تكون أكرث 

مرونة يف العمل، وأسهل للدعم، وأقل تعرضاً للهجامت 

املعادية.

مخاطر استخدام املعلومات
إن اسللتخدام تقنيللات املعلومللات يف حرب الشللبكة 

املركزية يجعل املعلومللات وأنظمتها عرضة للعمليات 

املعلوماتيللة املعاديللة، لذلك يجللب أن تكون عمليات 

الشللبكة متوافقة متاماً مع عمليللات املعلومات الرامية 

إىل حاميللة املعلومات وأنظمتها، وبللرز جلياً من خالل 

تقاريللر قيادة مللرشوع تكنولوجيا الشللبكة األمريكية 

أن اسللتخدام أجهزة الكمبيوتر من ِقبَللل الجنود لنقل 

الثنائية  املوسيقى واالستخدامات الشخصية لالتصاالت 

األخرى، أدى إىل فتح ثغرات يف أمن الشللبكة قد تسمح 

لقراصنة الكمبيوتر بشن هجامت فريوسية عى كل من 

الشبكة املستخدمة يومياً ونظم القتال الرئيسة ضمنها.

إن العمللل العسللكري ال يتطلللب اسللتعامل حلول 

معلوماتيللة خاصللة، وإمنللا يعتمد أيضاً عللى األنظمة 

الكمبيوترية التقليدية املستعملة يف القطاعات املدنية، 

وتسللتعمل الوحللدات العسللكرية الربامللج واألجهزة 

املعروفة، بالرغم من أن الكثري من األوساط العسكرية 

تتحفظ عى اسللتعامل منتجات مدنية، وذلك ألسللباب 

أمنية، وألن القراصنة املعلوماتيني يعرفون تلك املنتجات 

جيداً، وبالتايل فإنه سيسهل عليهم اخرتاقها، مع رضورة 

التذكري بكرثة حوادث القرصنللة التي تتعرّض لها وزارة 

الدفللاع األمريكية والدوائر األمنية يف الواليات املتحدة، 

كام تشللكو بعض الدوائر العسللكرية مللن أن االعتامد 

عللى برامج الللرشكات من شللأنه منح تلللك الرشكات 

موقعاً احتكارياً، وهو ما ميكن أن يعرّض األمن القومي 

للخطر. ولذلك، فللإن العديد من الجيوش باتت تفّضل 

اسللتعامل أنظمة ميكن مواءمتهللا لتتالءم مع متطلبات 

العمل العسكري.

التطبيق العميل لحرب الشبكة املركزية
يستند املفهوم األمريي لحرب الشبكات إىل التكنولوجيا 

التي متنللح القوات األمريكية القدرة عللى الرؤية أوالً، 

وأخذ املبادرة يف العمل العسكري، ولذلك يجري تحويل 

كل يشء بدءاً من القوة البرشية العادية، إىل تصميامت 

مركبات القتال املدرعة والتعليامت العسللكرية استناداً 

إىل هللذا املفهللوم يف كل الظللروف القتاليللة، وتعتمد 

القيادات العسللكرية عى خفض عللدد القوات، ونرش 

مركبللات قتال أخللف وزناً، واسللتخدام الذخرية دقيقة 

التوجيلله، وقد بللدأ األمريكيون منذ أوائل تسللعينات 

القرن املايض يف تنفيللذ برامج لخدمة مرح العمليات 

الرقمي، فُجهِّزت القوات األمريكية بالحواسللب الالزمة 

ملعلومات شبكة املستشعرات العسكرية، واإلسرتاتيجية 

األمريكيللة الخاصة بتوظيللف تكنولوجيللا املعلومات 

واالتصاالت عسللكرياً تُعرف بالقدرة العسكرية القامئة 

عى الشبكة املركزية، وتعني أن تكون القوات املسلحة 

األمريكيللة معتمللدة بالكامللل عى شللبكة معلومات 

أساسللية مركزيللة قوية، قامئللة عى مفهللوم التالحم، 

يستخدمها األفراد والقيادات، وأيضاً األسلحة واملعدات 

يف الوصول إىل البيانات واملعلومات اللحظية، مبا يجعل 

الجيللش األمريي جيش املعلومللات، أو جيش املعرفة، 

وهذه االسرتاتيجية يجري تطويرها منذ عمليات عاصفة 

الصحللراء عام 1991، وُوضعت قيللد التطبيق ألول مرة 

يف الغللزو األمريي للعراق، واملشللككون يف تكنولوجيا 

حرب الشللبكات يعتقدون أن تكنولوجيا املستشعرات 

غري مجديه حالياً، بل قد تشللّكل خطللراً، فأثناء القتال 

مع القوات التقليديللة، كان التفّوق األمريي عى هذه 

القوات بدهياً يف كل من جمهورية الرصب وأفغانستان 

والعراق مثللالً، ولكن يف مواجهة عدو غري تقليدي، رمبا 

تكون تكنولوجيا حرب الشبكات أقل حسامً بكثري.

تستخدم طائرات القيادة والسلليطرة بشكل إيجايب 

يف الشللبكة املركزيللة، وتحقللق رؤية واضحللة لفضاء 

املعركة، واملزيد من الوضللوح يف اتخاذ القرار، واإلدارة 

النشللطة والسللهلة للمعركة، وتزويد هيئللات القيادة 

باملعلومات لتحقيق املزيد مللن الفاعلية والكفاءة، إن 

الرؤية الواضحة ملللرح العمليات والفضاء املحيط به، 

من شأنها أن تسمح للقادة وهيئة الركن بالحصول عى 

املعلومات التللي تكون كاملة ودقيقة وحديثة ومالمئة، 

إىل جانب سللهولة فهمها، وال شك أن وضوح الرؤية يف 

ميدان املعركة سللوف يعمل عى تعزيز سللهولة اتخاذ 

القرار، بحيللث تتخذ هذه القرارات مبللا يخص الوضع 

الكامل وليس أجزاء منه، ويجب توفري هذه املعلومات 

وتزويدهللا يف الوقللت املحدد ملسللتخدمها حتى يتخذ 

الخطوات املناسللبة، كام يجب أن تكون عى مسللتوى 

عللاٍل من الدقللة، وأن تكللون املعلومات أيضللاً مالمئة 

لجميع مراكز القيادة والسيطرة واألنساق املختلفة، ويف 

الوقت املحدد، إن التصميم األكرث مرونة يف املسللتقبل 

لطائرة القيادة السلليطرة واإلنللذار املبكر املحمول جواً 

سوف يسمح لها بأن تكون أكرث فاعلية يف مناخ الشبكة 

املركزية.

التهديدات املحتملة عىل الشبكة املركزية
أصبحت حرب الشللبكة املركزية الشللكل الرائج واألكرث 

ط��ّورت رشك��ة EADS األوروبية نظام الش��بكة 
املركزي��ة للدف��اع الج��وي SAMOC، لتحقي��ق 
هدف��ن، ه��ام: الحامي��ة والتش��بيه، وذلك من 
ى مرك��ز العملي��ات للصواريخ  خالل مركز يس��مَّ
س��طح - جو SAMOC معتم��دة عىل الصواريخ 
الحامي��ة  لتوف��ر   Patriotو  ،Roland-Hawk
ملدى 80 كلم ضد الصواريخ منخفضة ومتوس��طة 
االرتفاع، والطائ��رات، واملركبات بدون طيار، مع 
دم��ج املركز مع املستش��عرات يف تكامل عمليايت 
لتوف��ر املعلومات عن التهدي��دات املتوقعة، مع 
تحديد أولوياتها كأهداف جوية معادية، وتحديد 
الصواري��خ املخصص��ة له��ذه األه��داف، وعرض 
 SAMOC الصورة يف منظ��ر واحد، ويربط نظام
العديد من أنظمة االستشعار مع أنظمة التسليح، 
ويعترب قاعدة أرضية تعمل كنظام دفاع جوي تم 
تصميمه خصيص��اً لالس��تخدام العمليايت لقوات 
النات��و وق��وات املهام املش��رتكة خ��الل تنفيذها 
العملي��ات، ويوجد يف قلبه نظ��ام معالجة لربط 
البيانات واالتصاالت مبستوى حلف الناتو وغره، 
وهو ما يوفر املالءمة العملياتية الحقيقية للحلف 
لالستفادة من النظام، وميكن لهذا النظام التكامل 
م��ع أنظم��ة غر تل��ك الت��ي تس��تخدمها قوات 
"النات��و"، لتحقي��ق هدف أمتتة عملي��ات الدفاع 
الجوي، ومن خالل النظام يتمكن القائد من رسم 
املنطقة املراد الدفاع عنها عىل الشاشة يف شبكته.

SAMOC 
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فعاليللة يف حروب القرن الحادي والعرشين، وليس أدل 

عى ذلك من الدراسة التي نرشها مركز تقييم الدراسات 

االسرتاتيجية وشؤون امليزانية األمريي عام 2009 تحت 

عنوان "أسلللحة البنتاغون" التي سلط فيها األضواء عى 

الرصاع الحاد بني الواليات املتحدة والصني ودول أخرى 

يف عامل تكنولوجيا االتصاالت، وقد اتضح من الدراسة أن 

تفوق الصني يف هذين املجالني أصبح ميكنها من التسلل 

إىل املواقللع اإللكرتونية األكرث أهمية لها مثالً يف القواعد 

العسللكرية األمريكيللة املمتدة مللن كوريللا الجنوبية 

إىل اليابللان ثم إىل جزيللرة "غوام" يف املحيللط الهادئ 

وصللوالً إىل قواعدهللا يف الخليج العريب، أي ما يشللكل 

نقللط التامس مع خط الدفللاع األول عن أمنها القومي 

ومصالحهللا االقتصاديللة يف الرشقني األقىص واألوسللط 

وبالتللايل تدمري أو تعطيل تلك املواقللع اإللكرتونية وما 

تحتويه من معطيات اسللرتاتيجية وخطط عسكرية، أي 

كسب الحرب قبل أن تبدأ.

تضللع وزارة الدفللاع األمريكية "البنتاغللون" الهجامت 

االلكرتونيللة يف مصاف "األعامل الحربيللة"، وترجح أنه 

سلليكون يف إمللكان الرئيللس األمريي فللرض عقوبات 

اقتصاديللة أو اتخللاذ رد الكللرتوين انتقامللي أو حتللى 

رضبللة عسللكرية إذا ما تعرضللت أنظمللة الكمبيوتر 

الرئيسللية يف البالد إىل هجوم الكللرتوين، وأعلن الجرنال 

روبرت كيهلر قائللد "القيادة اإلسللرتاتيجية األمريكية" 

يف منتصف شللهر نوفمرب 2011 أن لللدى الجيش إطاراً 

للتعامل مللع العمليات الهجومية يف الفضاء اإللكرتوين، 

كللام أوضح كيهلر أن الجيش مللازال يتلمس طريقه يف 

قواعد االشللتباك يف الحرب اإللكرتونية وحرب الشللبكة 

املركزيللة، بالنظللر إىل اختالفهللا العميق عن سللاحات 

املعارك التقليدية، وسللاوى كيهلللر، يف مؤمتر عقد عرب 

دائرة تلفزيونية مغلقة، بني العمل الهجومي اإللكرتوين 

والعمليات الربية والجوية والبحرية والفضائية.

بالرغللم مللن أن الواليللات املتحللدة تسللتثمر عدة 

مليللارات مللن الللدوالرات يف مجال تحصني شللبكاتها 

اإللكرتونيللة، إال إنها مل تتمكن حتللى اآلن من الصمود 

بشكل فعال ومسرتسللل أمام الهجامت االلكرتونية، وال 

أدل عللى ذلك من عمليات االخللرتاق املتصاعدة ألهم 

مواقعها خاصة املخابرات املركزية والبنتاغون. ورداً عى 

اإلجراءات األمريكية أعلن املتحدث باسم وزارة الدفاع 

الصينية فنغ يان شللنغ عن إنشاء وزارة الدفاع الصينية 

لل"الجيللش األزرق"، وهللي إدارة خاصللة تابعة لجيش 

التحريللر الشللعبي الصينللي، من أجل حاميللة الفضاء 

اإللكرتوين الخاص بالجيش عى شبكة اإلنرتنت، والعمل 

عى زيادة مسللتوى أمن شبكة مختلف أجهزة القوات 

املسلحة واألمن الصينية.

ويف نوفمرب من عللام 2011، أعلن البنتاغون بصيغة 

قاطعة أن الواليات املتحدة األمريكية تحتفظ لنفسللها 

بحق اتخاذ إجراءات جوابية ضد الهجامت االلكرتونية، 

مبللا يف ذلك اسللتخدام القوة العسللكرية ضللد "أرشار" 

تتم حرب الشبكة املركزية يف نطاق املعلومات الذي يشمل العقول واألجهزة

شللبكات االنرتنت، وأن تزيللد إمكاناتهللا التكنولوجية 

من أجل كشللف هؤالء وتحديد هويتهم بدقة، وهناك 

جهود إضافية سللتبذل إلنشاء سللالح إلكرتوين هجومي 

يشللكل عنرصاً جوهرياً يف اآللة العسللكرية األمريكية، 

مع رضورة معرفة اإلمكانات االلكرتونية للدول األخرى 

بهدف التحصن ضدها، ومضاعفة اإلمكانات األمريكية 

يف صللد ما قد يقللع من هجللامت الكرتونيللة، ويؤكد 

الكثللريون أن الهجامت االلكرتونية سللوف تدور رحاها 

دون اإلعالن عن بدء العمليات العسللكرية، وقد تؤدي 

إىل صدام بني الللدول العظمى، ومقتل أعداد كبرية من 

البرش، وقد تكللون مثل هذه الحرب تدور رحاها فعالً، 

أما أهدافها فمتباينة للغاية. 

والحدث األكللرث دوياً يف اآلونة األخللرية هو الهجوم 

االلكرتوين عللى موقع نووي إيراين باسللتخدام فريوس 

"ستاكسللنت"، ويف أكتوبر 2011، أكد خرباء عسكريون 

أمريكيللون أن الحواسلليب التللي اسللتخدمت لتوجيه 

طائللرات "بريديتللور" و"ريرب" املقاتلة بللدون طيار يف 

أفغانستان، قد تعرضت لهجوم بالفريوسات، وقبل ذلك 

متكن قرصللان يف العراق من اخللرتاق منظومة القيادة 

التي تتحكم يف تشللغيل وتوجيه الطائرات بدون طيار 

األمريكيللة العاملللة يف العراق وتوجيههللا نحو أهداف 

وهمية، أو إنذار املسلللحني باقرتاب الخطر، وذلك رغم 

أن مقر هذه الهيئة موجود يف قاعدة عسللكرية داخل 

الواليات املتحدة.

ويللرى الخللرباء األمريكيون أن احتللامل إلحاق أذى 

كاريث بالغللرب أو بالللرشق ال يللزال يتزايللد مللع تزايد 

الرتابط بني كافة العنارص املحتملة للشللبكة العنكبوتية 

العاملية" ،  هناك عى األقل خمسللة بلدان من املعروف 

أنها تسلح نفسها استعداداً لهذا الصنف من الرصاعات، 

هللذه البلللدان هي بريطانيللا وفرنسللا وأملانيا والصني 

وكوريا الشللاملية، مشللرياً إىل أن واشللنطن استخدمت 

أساليب قرصنة الكرتونية أثناء حملتها يف العراق، وهي 

نفس األسللاليب التي تنتهجها من أجللل إحكام رقابتها 

األمنية عى الصعيد القومي.

يف العمليللات القتاليللة من املمكن جللداً أن تعرف 

السالح الذي يسللتخدمه خصومك وكيف يستخدمونه، 

لكللن يف عللامل اإلنرتنللت تطبع هللذه املهمللة صعوبة 

عظمللى"، وعى الرغم من أن الكثري من البلدان أخذت 

تحصن نفسللها ملواجهللة الحرب الجديللدة، فنظراً ألن 

إنشللاء نظللام دفاعي فعال يحتاج إىل سللنوات بينام ال 

تتطلللب هجامت اإلنرتنت من مدبريها سللوى أشللهر 

لتنظيمها وشنها •

املصادر:

حرب الشبكة املركزية تنطلق ملواجهة أخطر 

تحدياتها، داميان تيمب ل مايكل سرياك.

حرب الشبكات يف القرن الحادي والعرشين: 

لوفيالن - باريس 2006.

حرب الشبكة املركزية املهندس محمد بن سعود 

الخطيب.

فزع أمريي من دمار حرب املستقبل االلكرتونية: 

عمر نجيب.
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خيـــــار منوذجـــي للقـــــــــــــــــــوات اجلويــــــــــة

أعلنت القوات الجوية الهندية IAF يف 31 يناير 2012 اختيارها 

طائرة Rafale من إنتاج رشكة Dassault Aviation يف منافسة 

 Mediumمتت الختيار الطائرة املقاتلة املتوسطة متعددة املهام

. Multi Role Combat Aircraft: MMRCA

إعداد: جني ميتشيل غول

وقد عم��ل ه��ذا االختيار ع��ى إنع��اش الصناعات 

الدفاعية الفرنسية بشكل كبري، وبدخول الهند املنافسة 

بعط��اء هو األق��ل وخالل طلبه��ا 126 مقاتل��ة حديثة 

للعم��ل يف القوات الجوي��ة الهندية، انت��رت املقاتلة 

Rafale ع��ى أقوى منافس��اتها يف العطاء وهي املقاتلة 

.Eurofighter Typhoon األوروبية

مقاتلة متوسطة متعددة األدوار
وبفوزه��ا يف املنافس��ة MMRCA يتوق��ع للمقاتل��ة 

املتوس��طة متع��ددة األدوار Rafale  أن تح��ل مح��ل 

أس��طول الطائرات MiG -  21، وتبدأ مرحلة االستبدال 

 A K Antony ع��ام 2014، ورصح وزير الدفاع الهندي

 Sukhoi بقول��ه: إن إضافة مقاتالت الجيل الجديد مثل

T – 50، وراف��ال MMRCA التي تنتجها رشكة داس��و 

تعن��ي منح الق��وات الجوي��ة الهندية مظه��راً جديداً، 

حيث تس��عى هذه القوات الجوية إلضافة 126 مقاتلة 

 Rafale من فئة MMRCA متوس��طة متعددة األدوار

خالل األعوام الثالثة القادمة، بغرض التوصل لقوة جوية 

هائلة بنهاية العقد الحايل.

ويرى الخرباء العسكريون أنه باإلضافة للسعر املميز، 

تم فوز رافال يف منافس��ة االختيار ألن فرنسا متنح الهند 

من خالل عقد هذه الطائرة األفضل من حيث النواحي 

الفنية، ويرى العديد من العس��كريني املتقاعدين ومن 

ه��م يف الخدم��ة، أن رشكة Dassault الفرنس��ية ظلَت 

توف��ر معدات القت��ال عالية القيم��ة للطيارين الهنود، 

ولق��د حصلت الق��وات الجوي��ة الهندية ع��ى خربات 

طياريها التي تراكمت باستخدامهم املقاتالت املنتجة يف: 

انجلرتا وهي Jaguar وHawk، ويف فرنسا مرياج 2000، 

ويف روسيا MiG وSukhoi مع حصول الطيارين الهنود 

وأطق��م املقاتالت عى خربة واس��عة يف تنفيذ عمليات 

املقارنة والتقييم.

وكام كان متوقعاً تم اختيار املقاتلة Rafale جاء بعد 

60 عام��اً من اختي��ار القوات الجوي��ة الهندية ورشائها 

 MD 450 Ouragan مقاتالته��ا الفرنس��ية األوىل فئ��ة

املس��اَمة Toofani وكان ذلك قد ت��م عام 1953، وكان 

ه��ذا العق��د مبثابة أول تصدي��ر للخ��ارج تنفذه رشكة 

Dassault ملقاتالتها مع الهند.

ومنذ أن حصلت الهند عى الطائرات Ouragan عام 

1953 وحت��ى حصولها عى مرياج Mirage 2000 والتي 

ال تزال تعمل مع الق��وات الجوية الهندية، ظلت الهند 

تحتفظ بعالقات طيبة مع فرنسا، ولقد ظلَت الطائرات 

الفرنس��ية تتمتع بسمعة طيبة يف الهند ومتثل جزءاً من 

تاريخ تعاون البلدين يف مجال املقاتالت، حيث خدمت 

املقاتالت الفرنسية مع القوات الجوية والقوات البحرية 

الهندية، وصفقة املقاتالت Rafale تعني أكرث من كونها 

ببساطة صفقة ناجحة لتصل درجة فرصة توفري الرشاكة 

اإلس��رتاتيجية مع الهند والتع��اون االقتصادي بني الهند 

وفرنسا، حيث توفر التعاون التقني والصناعي العميقني، 

م��ع منح الهند )ترخيص اإلنت��اج( وكل التقنيات لرشكة 

 Hindustan Aeronautics الصناعة الجوية الهندي��ة

عالية الكفاءة تلبي متطلبات ساحة القتال
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تقنيات

Ltd: HAL ويت��م متلي��ك الق��وات الجوي��ة الهندي��ة 

املقات��ات MMRCA – Rafale وه��ي مفَصل��ة متاماً 

باملس��توى F3 الدفعة الرابعة، وهي مس��لَحة بالكامل 

كمقاتلة فرنس��ية املس��توى، مبا يف ذلك وج��ود الرادار 

RBE2/ AA ال��ذي تنتج��ه رشك��ة Thales ويتم بناًء 

عىل الصفقة تسليم 18 مقاتلة Rafale للقوات الجوية 

الهندية، مع تجميع 108 طائرة أخرى من نفس الفئة يف 

رشكة الصناعة الجوية الهندية HAL يف بنغالور يف والية 

)كارناتاكا(، وباس��تخدام األدوات واملعَدات املس��توردة 

من فرنسا.

تحديث وتطوير
وظلَ��ت املقات��ات Rafale طيل��ة ف��رة تواجده��ا يف 

الخدم��ة، تحظى باالهت��ام وإعادة النظ��ر يف فنياتها 

وخواصه��ا منذ التصديق لها بالعمل، وقبل عرشة أعوام 

 Rafale Standard F1 ت��م التوص��ل للمس��توى األول

لتبقى عالية الكفاءة تلبي متطلبات ساحة القتال.

ولق��د تم حتى اآلن تطوير أنظم��ة هذه املقاتلة مبا 

يدعم قدراته��ا القتالية وقدرات البقاء، وبذلك توَصلت 

ألن تك��ون أول مقاتلة أوروبية تس��تخدم ال��رادار ذو 

املس��ح اإللكروين اإلشعاعي النشط املسح AESA وهو 

رادار ل��ه دور عمليايت قوى لقدرته عىل متابعة العديد 

من األه��داف يف مج��ال إبصاره وحق��ل عمله وبغض 

النظ��ر عن املوقع بينه وبني ه��ذه األهداف. ويف مجال 

العم��ل جو – جو يعتمد عىل هذا النظام الراداري عايل 

الكفاءة لحساس��يته الكبري يف كشف األهداف األصغر، 

بل كش��فهم مبكراً، وتس��تفيد Rafale م��ن الهوائيات 

النشطة Active – Antennas يف مجال كشف املركبات 

الربي��ة والطائرات التي تحلق برسعاٍت منخفضة، وذلك 

.SAR من النظام الراداري Rafale من خال استفادة

ويتم حالياً توحيد الطريان الفرنيس العسكري بجانب 

إضاف��ة املقات��ات Rafale متعددة األدوار، وتس��تفيد 

 RCS القوات الجوية من البصم��ة الرادارية املنخفضة

طول اجلناح: 
10.90 أمتار

الوزن:
 الوزن اإلجمالي: وهي فارغة: 10 أطنان )22000 رطالً(

احلد األقصى للوزن عند اإلقالع: 24,5 طناً )54000 رطالً(
وزن الوقود الداخلي: 4.7 أطنان )10300 رطالً(

وزن الوقود اخلارجي: حتى 6.7 أطنان )14700 رطالً(
التحميل اخلارجي: 9.5 أطنان )21000 رطالً(

االرتفاع: 
5.30 أمتار
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 Rafale تتميز
بالعديد من 

اخلواص 
التي جتعلها 

مقاتلة خفية 
يصعب كشفها 

ومتابعتها

وتخفيتها وعدم ظهورها لنظم املراقبة واالستطاع، مع 

تنفيذها عملي��ات توفري البيانات ودمجها خال أنظمة 

استشعارها عالية الكفاءة.

وتعت��رب Rafale الت��ي أثبتت جدارتها م��ع القوات 

الجوية الفرنس��ية، منَص��ة قتال ناضج��ة، كا وأن كل 

مناذجها F3 ذات وحدات عمليات اس��تخاص البيانات 

MDPUs تجعلها متامئة متاماً خال العمليات القتالية، 

وه��و ما يجعله��ا العم��ود الفق��ري للق��وات الجوية 

الحديثة، وهناك مي��زة حصولها عىل الكرونيات طريان 

فاعلة، وهو ما يجعله��ا تائم متطلبات العمليات ليتم 

استخدامها حتى عام 2030.

وبدخول الفرة من عام 2015 حتى عام 2020 تصبح 

Rafale م��ن أهم عنارص ومحاور نجاح القوات الجوية 

الفرنس��ية، مع توقع عملها مس��تقباً حتى عام 2050 

كح��ٍد أدىن، وتنف��ذ املقاتات Rafale للق��وات الجوية 

الفرنس��ية حالياً املهام التالية: مه��ام االعراض الجوي، 

ومهام الدفاع الجوي، ومهام الهجوم األريض، والرضبات 

البحرية، واالس��تطاع، ومهام الرضب النووي يف العمق 

.ASMP والتي تتم باالستفادة من الصواريخ التطوافية

وتتمي��ز املقاتل��ة Rafale بهندس��ة ذات محرك��ني 

ومفه��وم الحاية الذاتية املتطور والعديد من الخواص 

التي تجعلها مقاتلة خفية يصعب كشفها ومتابعتها.

وتحدث مدير برنامج املقاتلة Rafale بقوله إن وكالة 

املشريات الفرنسية ترى هدفها يف الحفاظ عىل مستوى 

أداء Rafale العايل وتاؤمها العمليايت، ويرى أن تصميم 

Rafale وما تم التوصل إليه يف مجاالت تحديثها يجعلها 

منصًة ال تحتاج ألي تعديات يف أنظمة وأجهزة البيانات 

قبل بلوغها نصف العم��ل االفرايض الذي تصله حوايل 

ع��ام 2025. ويتم حالياً تطوير املعدات لزيادة  قدرات 

فتك ه��ذه املقاتلة، ومن بني أهم الط��روح الحالية ما 

ييل: تطويرات القدرات املاحية Navigation. وتطوير 

األنظمة، والتس��ليح، وأنظمة الطريان، وتطوير وزيادة 

كفاءة املحركات •

الطول:  15.30 أمتار

األداء:
قوة الدفع القصوى: 2X7.5 أطنان

-3.2g/+9g :عوامل احلد األدنى للتحميل
السرعة القصوى: 1.8 ماخ/750 عقدة

السرعة عند االقتراب: أقل من 120 عقدة
مسافة التدحرج على األرض عند الهبوط: 450 

متراً )1500 قدماً( دون استخدام املظلة
احلد األقصى لالرتفاع عند التحليق: 50000 قدماً

محطات التخزين:
اإلجمالي: 14 محطة

أماكن التخزين الثقيلة: 5



قامـــــــوس األمــــن الـــــــــدويل
يسلط الضوء على املفاهيم األمنية اجلديدة

يؤكد املؤلف« بول روبنسون« يف 

مقدمة كتابه الذي يحمل عنوان

»قاموس األمن الدويل« أنه ال يسعى 

إىل حل املناقشات الدائرة حول 

مفهوم األمن، وإمنا مجرد إلقاء 

الضوء عليها، وهي متثل أكرث من 

مجرد اهتامم أكادميي، وميكن أن 

يكون لها تأثري حقيقي يف سياسة 

األمن الدويل، وغالباً ما تبقى الدول 

متعلقة بنموذج األمن القومي أو 

الوطني وبالنظرة التقليدية ذات 

التوجه العسكري لألمن الدويل.

وتس��تمر السياس��ات األمنية يف تركيزه��ا عىل قضايا 

مثل: منع خوض الح��روب وردعها، ومكافحة اإلرهاب، 

ومحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولهذا فإن هذه 

القضايا تهيم��ن عىل هذا القاموس، ولي��س هذا تأييداً 

أيديولوجياً لهذا املنظور، وإمنا هو مجرد اعرتاف بواقعه.

ماذا يعني األمن؟
إن األمن يعني ضمناً ع��دم وجود تهديد، وميكن النظر 

إىل ذلك عىل أنه حقيقة مطلقة؛ فإما أن يكون املرء آمناً 

وإما ال يك��ون، وإما أن تكون هن��اك تهديدات وإما ال 

تكون؛ ومن ثم ميك��ن أن يتوافر للمرء درجات مختلفة 

من األمن، ووقاية من التهديد أكرب أو أقل، وميكن النظر 

إىل األم��ن من زاوية موضوعية أو ذاتية، وبعبارة أخرى: 

عىل هيئة تقويم لعدد التهديدات التي تواجه الش��عب 

واملؤسسات بالفعل، ومستوى الحامية التي تتوافر لهم 

بصورة فعلية، مع مقارنة ذلك مبدى شعورهم باألمان.

بن��اء عىل هذا التعريف لألمن، ف��إن األمن "الدويل" 

يعني ضمن��اً وضعاً تحدث فيه األمور يف جزء من العامل 

بحي��ث ال تؤث��ر يف الناس الذين يعيش��ون يف جزء آخر 

منه، ويبدو ه��ذا يف ظاهره واضحاً متاماً، ومع ذلك فإن 

هن��اك خالفاً مريراً بني الخرباء حول نطاق األمن الدويل، 

والواق��ع أن كثرياً من األكادميي��ني الذين يرصحون أنهم 

من أتباع مدرس��ة "الدراس��ات األمنية النقدية" يدللون 

ع��ىل أن مفهوم األمن "عرضة للنقاش بصورة جوهرية"، 

واملضم��ون هنا هو أن مثة ش��يئاً يتعل��ق بجوهر األمن 

يؤكد أنه ل��ن يكون هناك إمكاني��ة للوصول إىل اتفاق 

ح��ول معناه، وهذا الطرح ليس مقب���والً لدى الجميع، 

ف� David Baldwin مثالً يجادل بأن الفكرة القائلة أن 

األم��ن أمر خاض��ع للنقاش يف جوهره ه��ي ذاتها قابلة 

للنقاش والطعن. 

وال شك يف أن جميع تعريفات األمن تتلخص يف بعض 

التقليب والتغيري يف عبارة "عدم وجود تهديد". 

الخالف حول مفهوم األمن
ميكن أن ينطبق األمن عىل أي يشء أو أي شخص تقريباً، 

وكذلك عىل أي يشء أو أي ش��خص يشكل تهديداً لهم، 

ولعل الخالفات حول املفهوم ال تتعلق مبعناه األس��ايس 

الذي ه��و غياب التهدي��د، بل بأي م��ن جوانب األمن 

املرتب��ط يف الحقيقة بنطاق الدراس��ات األمنية الدولية، 

فاملرض والبطالة يهددان األفراد، والدول تزودهم ببعض 

الحامية من ه��ذه التهديدات من خ��الل مزايا الرعاية 

الصحي��ة وتعويض البطالة بالعمل، ونحن نس��مي هذا 

"األمن االجتامع��ي"؛ غري أن هناك قل��ة يعتربون األمن 

االجتامعي موضوعاً مناسباً للدراسة تحت عنوان "األمن 

ال��دويل" ويوضح هذا املث��ال أن النزاعات ال تدور حول 

املفهوم األس��ايس لألمن، وإمنا حول مدلول األمن الدويل 

)من، وماذا يتعرض للتهديد؟(؛ وحول التهديدات )من، 

وم��اذا يهدده��م؟(. وهل يش��ري مدلول األم��ن الدويل 

إىل النظ��ام الدويل عامة، أم إىل الدول��ة القومية، أم إىل 

اإلنسان الفرد؟ الس��يادة الوطنية، أم األرض، أم الثقافة 

والدين، أم املوارد االقتصادية، أم نوعية الحياة، أم يشء 

آخر؟ هل املفروض أن تركز السياسة األمنية عىل األمور 

العس��كرية التقليدية، أم أن يتم التوس��ع فيها لتشمل 

مخاط��ر أخرى تهدد الرخاء، مث��ل التخلف االقتصادي، 

كتاب

• العنوان:         قاموس األمن الدويل
• تأليف:        بول روبنسون

• إصدار:            مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية
• عدد الصفحات:   337 صفحة

• سنة اإلصدار:     2009
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والتدهور البيئي، وانتهاكات حقوق اإلنس��ان، وغريها؟ 

مث��ة خالف جوهري بني املحللني حول األجوبة عن هذه 

األس��ئلة، ومن ثم ح��ول النقطة الت��ي ينبغي أن ترتكز 

عليها الدراسات والسياسات األمنية الدولية.

مفاهيم أمنية جديدة 
خالل األعوام العرشين املاضية تقريباً، تزايدت األصوات 

الداعي��ة إىل إعادة تفس��ري األمن ال��دويل، مام أدى إىل 

ظه��ور مفاهيم مث��ل "األمن اإلنس��اين"، وتدلل مقاربة 

األمن اإلنس��اين عىل أن األفراد ولي��س الدول ينبغي أن 

يكونوا الش��غل الش��اغل لسياس��ات األمن الدويل؛ ألن 

الدول موجودة لخدمة األفراد فحسب، وليست غاية يف 

حد ذاتها، إضافة إىل ذلك أنه إذا كان باإلمكان تحس��ني 

حال األف��راد بالحد من الفقر وضامن حقوق اإلنس��ان 

وغري ذلك، فإنه ميكن معالجة األسباب الجذرية للرصاع 

ال��دويل وجعل الع��امل عموماً أك��ر أمن��اً. وهكذا نجد 

أن األم��ن القوم��ي يعتمد يف نهاية املط��اف عىل األمن 

اإلنساين يف جميع أنحاء العامل. 

وتستدعي هذه املقاربة الجديدة بدورها استحداث 

وس��ائل ومؤسس��ات جديدة للعناية باألم��ن، وقد قيل 

إن الرتكي��ز الضيق عىل األمن القوم��ي يتجه إىل انتهاج 

سياسات تسبب الخالفات بني الدول القومية، وبدالً من 

ذلك يتعني عىل الدول إقامة مؤسسات متعددة األطراف 

أو تقوية مثل هذه املؤسس��ات إذا كانت موجودة من 

قبل بحيث تتعاون يف حل املشكالت املشرتكة.

دالالت أمنية من عامل العوملة
تعد الحجج املس��وقة يف صالح توس��يع نط��اق مفهوم 

األمن الدويل وتعميقه م��ن األمور املثرية للجدل؛ وهي 

تنطوي ع��ىل كثري من املنطق، ويس��تطيع املرء تعميقاً 

للمفه��وم أن يجع��ل قضي��ة مؤداه��ا أن العومل��ة قد 

حّدت من س��لطات الدول القومية، أمراً عادياً، ومتارس 

األطراف املؤثرة التي ال تشكل دولة - كالهيئات الدولية 

واإلرهابيني واملنظامت اإلجرامي��ة - نفوذاً متزايداً،  أما 

حرص النقاش��ات حول األمن ال��دويل يف الدول القومية 

فإن��ه يغفل ه��ذه التط��ورات املهمة يف واق��ع الحياة 

الدولية، ويف الوقت نفس��ه فإن مقولة "أن األمن ينبغي 

أن يك��ون معنياً باألفراد، وأال تتغلب مصالح الدول عىل 

مصال��ح مواطنيها"، تعترب مقولة مغري��ة من الناحيتني 

العاطفي��ة واألخالقية، ويقال أحيان��اً إن الدول غالباً ما 

تكون مصدراً للتهديدات الرئيسية ألمن األفراد، وليست 

هي الحامي الرئييس لهم، فكثريون يخشون دولهم أكر 

مام يخش��ون هجوم دولة أجنبية عليهم، ولعل اإلرصار 

ع��ىل أن يكون األمن معنياً فحس��ب بتمكني الدول من 

الدفاع عن نفسها يساهم يف فقدان األفراد أمنهم وليس 

تعزيز هذا األمن.

وباإلضافة إىل ذل��ك، إذا أخذنا يف االعتبار بيئة األمن 

ال��دويل الحالية، يصبح منطقياً الق��ول إن مفهوم األمن 

التقليدي املرتبط باملفهوم العس��كري آي��ل إىل الزوال، 

فف��ي معظم الدول تعترب فرص موت ش��خص ما نتيجة 

للح��رب أمراً بعيداً، فمن��ذ نهاية الحرب الباردة ش��هد 

حجم ال��رصاع املس��لح )الداخيل والخارج��ي عىل حد 

س��واء( تراجعاً مثرياً بنس��بة فاقت 60 % حس��ب أكر 

اإلحصائيات موثوقية، حي��ث انخفضت الحروب وعدد 

القت��ىل فيها ع��ن أي وقت م��ى خالل الس��تني عاماً 

املاضي��ة، وإذا كان األم��ن ي��دل عىل يشء غ��ري غياب 

املخاطر املهددة للحياة، ولكنه يش��مل أيضاً التهديدات 

التي يواجهها رخاء اإلنسان، فإن الحرب ال تعد املشكلة 

الرئيس��ية، وال اإلرهاب كذلك، وهو موضوع شغل منذ 

عام 2001 تركيزاًً عالياً يف الخطاب الش��عبي حول األمن 

الدويل، فاإلره��اب يف الواقع يقتل عدداً ضئيالً جداً؛ أما 

الفقر وامل��رض والتدهور البيئ��ي والحكومات القمعية 

فإنها تهدد رخاء عدد أكرب من الناس بطريقة واضحة.

ما يعنيه ويواجهه مصطلح "األمننة"
إن توس��عة مفه��وم األم��ن يخ��دم هدف��اً سياس��ياً؛ 

فعندم��ا نصن��ف قضية بأنه��ا أمنية، فإنن��ا بذلك نبني 

أهميته��ا وإلحاحه��ا )وهو م��ا يطلق علي��ه "األمننة" 

Securitization أو "إضف��اء الطاب��ع األمني"(، والذين 

يؤيدون توس��عة املفهوم يأمل��ون يف أن تكون النتيجة 

إع��ادة توزيع املوارد، فإذا أمك��ن- كمثال - إقناع صّناع 

السياس��ات باعتبار التهديدات البيئية مس��ائل متّت إىل 

األم��ن القومي والدويل، ف��إن بإمكانهم تخصيص املزيد 

 Ole Waever من امل��وارد للقضاء عليها، واألمن يف رأي

هو »ت��رصف كالم��ي..إذ أن مندوب دولة م��ن الدول 

عندم��ا يقول "أم��ن" فإنه ينقل قضي��ة معينة يف مجال 

محدد، مدعياً حقاً خاصاً يف اس��تخدام الوس��يلة الالزمة 

ملنع هذا التطور«.

كام يواجه توسعة تعريف األمن عّدة صعوبات، ومن 

هذه الصعوبات ما ييل:

أوالً: أن املفهوم يصبح شامالً جداً إىل درجة أنه يغدو 

عدي��م املعنى، وال ميكنه��ا أن تكون أداة باس��تطاعتها 

إعطاء توجيهات ألجل إجراء عميل، وقد تكون تهديدات 

الحرب واإلرهاب أقل مام كانت عليه يف املايض، ولكنها 

ال تزال موجودة.

وتعترب األمننة، أو إضف��اء الطابع األمني، أمراً معقداً 

، ففي املق��ام األول ال توجد أدلة قوية عىل أن تصنيف 

قضايا بأنها مشكالت أمنية ميكن أن يؤدي األثر املرغوب 

فيه من إقناع السياسيني بتخصيص مزيد من املوارد لها.

ثانياً: ميكن أن يكون لوصف األمن عواقب سياس��ية 

س��لبية، ويح��ذر بعض الباحث��ني من أن عب��ارة "األمن 

القومي" تؤدي إىل إس��كات املعارض��ة، كام أنها أعطت 

أصحاب السلطة كثرياً من الفرص الستغالل "التهديدات" 

ألغراض داخلية، بادعاء الحق يف معالجة القضايا بدرجة 

من السيطرة والضبط وأقل دميقراطية.

ثالث��اً: ميك��ن أن تؤدي األمنن��ة إىل حلول عكس��ية 

النتائ��ج، فف��ي مثال الهجرة، يس��تطيع امل��رء وبصورة 

معقولة املطالبة بتس��ميتها قضية أمنية وطنية ودولية، 

حي��ث ميكن أن ت��ؤدي الهجرة الجامعي��ة لالجئني عرب 

الحدود إىل أثر خطري نحو زعزعة االس��تقرار؛ كام ميكن 

أن ت��ؤدي الهجرة الواس��عة النطاق إىل إث��ارة التوترات 

العرقي��ة، وتهدي��د الثقاف��ة والهوية الوطني��ة، وتوفري 

قن��اة للمنظامت اإلجرامية واإلرهابيني ليك تتس��لل إىل 

املجتمعات املضيفة، ولكن تس��مية املهاجرين "تهديداً" 

يش��جع الناس عىل معاملتهم عىل أنهم كذلك، وتعويق 

اندماجهم يف مجتمعاتهم الجدي��دة، ومن ثم مضاعفة 

جميع املشكالت السالفة الذكر. 

أجن��دة عاملية..واتفاقي��ات دولي��ة لألم��ن 
اإلنساين

برغم الهيمنة املستمرة للتفكري التقليدي، فقد بدأت 

بعض األفكار األكر حداثة عن األمن تؤثر يف مامرس��ات 

الدول، حيث قامت بعض الدول وأبرزها كندا باملصادقة 

عىل أجندة لألمن اإلنساين وتشجيعها يف أثناء تسعينيات 

القرن امل��ايض، وأدى ذلك إىل إصدار اتفاقية أوتاوا التي 

حظ��رت األلغ��ام الربي��ة، وتبنِّي األمم املتح��دة نظرية 

"املس��ؤولية عن الحامية"، ويف آسيا تبنى عدد كبري من 

الدول مفهوم "األمن الشامل"•

حمتويات القاموس

يقع القاموس يف تسعة عناوين وهي:
- أن��واع األمن؛ مثل األمن الجامع��ي، واألمن التعاوين، 

واألمن املعلومايت، واألمن القومي.
- مفاهيم األمن ال��دويل؛ مثل الفوىض، وتوازن القوى، 

والقوة القومية، واألحادية القطبية.
- التهدي��دات الت��ي تواج��ه األم��ن؛ مث��ل األس��لحة 
البيولوجية والكيميائية، والتمرد، وانتشار أسلحة الدمار 

الشامل، واإلرهاب.
- االس��تجابة له��ذه التهديدات، مثل مراقبة التس��لح، 

واالحتواء، وتغيري األنظمة.
- املنظامت اإلرهابية الرئيس��ية وغ��ري الحكومية التي 

يعتقد أنها متثل تهدي�داً لألمن القومي والدويل.
- الس��الم وبناء الس��الم؛ مثل من��ع الرصاعات، وحفظ 

السالم، ووقف الحروب.
- املعاه��دات الدولي��ة الرئيس��ية ومب��ادرات مراقبة 
التس��لح؛ مثل اتفاقية األس��لحة الكيميائية، ومنظومة 
الس��يطرة عىل تقني��ات الصواري��خ، واتفاقي��ة أوتاوا، 

ومبادرة أمن االنتشار.
- منظ��امت األمن الداخيل واالس��تخبارات؛ مثل وكالة 
االس��تخبارات املركزي��ة، ومقر االتص��االت الحكومية، 

ولجنة االستخبارات املشرتكة.
- املنظ��امت الدولية؛ مثل االتح��اد األفريقي، ومنظمة 

حلف شامل األطليس، واألمم املتحدة.
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قائد الكلية اجلوية: تلعب الكليــة دورًا رائــــــــــــــــــــــــدًا يف تأهيل الضباط األكفاء
 خريجو الكلية على درجة عالية من الكفاءة واملهارات العسكرية

تعترب كلية خليفة بن زايد الجوية من الروافد التعليمية الهامة يف قواتنا املسلحة، والتي 

تلعب دوراً رائداً يف تخريج الضباط األكفاء ذوي املهارة الفنية العالية والشخصية القوية 

واملستوى العلمي املتميز، وقد شهدت الكلية يف السنوات املاضية نقلة نوعية كبرية يف التعليم 

والتدريب لتواكب التقدم الهائل يف علوم الطريان يف ضوء التغريات العاملية والتحديات 

املعارصة.

حــــــــــــوار: النقيب جميل خميس السعدي

العميد الركن طيار عبدالله سعيد بن جروان الشاميس قائد كلية خليفة بن زايد الجوية
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قائد الكلية اجلوية: تلعب الكليــة دورًا رائــــــــــــــــــــــــدًا يف تأهيل الضباط األكفاء
 خريجو الكلية على درجة عالية من الكفاءة واملهارات العسكرية

وإللقاء الضوء عىل رؤية ومهمة كلية خليفة بن زايد 

الجوي��ة، التقت »درع الوطن« م��ع العميد الركن طيار 

عبدالله سعيد بن جروان الشاميس قائد كلية خليفة بن 

زايد الجوية، وفيام ييل نص اللقاء:

هل لك��م أن تحدثونا عن بداي��ات كلية خليفة بن 

زايد الجوية ومتى كان تخريج الدفعة األوىل؟

س��ؤال البداي��ات أعتقد أنه مه��م جداً، ألنني س��وف 

أتحدث إليكم اليوم عن بدايات تأسيس الكلية بطريقة 

مختلفة، وهي حكاية أعتق��د أنها تقال ألول مرة بهذه 

الطريق��ة، وذلك نظ��راً ألنني عش��تها بنفيس كوين أحد 

خريجي الدفعة األوىل من ه��ذه الكلية، وأول قائد لها 

من خريجيها.

ففي الع��ام 1977 وبناء عىل توجيه��ات املغفور له 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان تغمده الله بواس��ع 

رحمت��ه أعدت دراس��ة لتطوير الق��وات الجوية لدولة 

اإلم��ارات، والتي كان��ت منفصلة يف ذل��ك الوقت عن 

الدف��اع الجوي، وق��د كان أح��د مج��االت التطوير يف 

القوات الجوية إنشاء مدرسة للطريان تستطيع أن تلبي 

احتياجات القوات الجوية من الطيارين املواطنني.

ويف سنة 1980 انضم الفريق أول سمو الشيخ محمد 

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

للق��وات املس��لحة إىل الق��وات الجوية بع��د أن تخرج 

من أكادميية س��اند هريس��ت، وأخذ ع��ىل عاتقه مهمة 

إنش��اء املدرس��ة الجوية، ويف س��نة 1981 بدأ بالتحرك 

لتجنيد مرشحني للمدرسة وتدريبهم عسكرياً وتهيئتهم 

لالنض��امم للقوات الجوية والتغلب عىل مش��كلة اللغة 

اإلنجليزية بصفه خاصة.

لقد كان س��موه يجوب بعض مدن الدولة يف صيف 

1981، وتحديداً يف ش��هر مايو، ويق��وم بالنزول بطائرة 

الغزال العمودية يف س��احات املدارس الثانوية، ويلتقي 

بالطلب��ة يف الصف��وف املختلف��ة ابت��داء بالصف األول 

الثان��وي، وكان يدخله��ا فص��الً فصالً ويش��جع الطلبة 

املواطن��ني ع��ىل االلتح��اق مبهنة الط��ريان ويرشح لهم 

مميزاته��ا ومدى حاجة الدولة إىل ه��ذه املهنة، وأتذكر 

جي��داً كلامته وه��و يق��ول: )إن دولتك��م بحاجة لكم 

وتناديكم لتحموا س��امئها( ونتيجة لتلك الزيارات تقدم 

الكثري من أبناء الدول��ة للتجنيد لصالح القوات الجوية، 

وكن��ت أنا أحد هؤالء الطلبة، وعق��دت الدورة الخاصة 

األوىل يف نهاية صيف 1981، واس��تمرت إىل نهاية العام، 

وكانت عبارة عن دورة تدريب عسكري أسايس )أغرار(، 

باإلضافة إىل بعض املواد واملصطلحات الخاصة بالطريان، 

وقد عق��دت يف كلية زايد الثاين العس��كرية، ولقد ظل 

س��موه يتابع تلك الدورة واإلرشاف عىل س��ريها بشكل 

شبه أسبوعي.

بع��د التخ��رج م��ن ال��دورة الخاصة األوىل أرس��ل 

املرش��حون الطي��ارون إىل عدة دول أجنبي��ة )بريطانيا 

وأمري��كا( لدراس��ة اللغ��ة االنجليزي��ة والتدريب عىل 

الطائرات التدريبية األساس��ية وذلك استعداداً لالنضامم 

إىل املدرسة.

يف تل��ك األثناء وتحدي��داً يف 14 يوني��و 1982 صدر 

أمر إنشاء مدرس��ة الطريان الجوية، بحيث تتبع لقاعدة 

الظف��رة الجوية، وخصص لها املبن��ى رقم )46(، وتحت 

قيادة الرائد طيار أحمد عبيد غنام الهاميل، حيث تم يف 

ذل��ك العام أيضاً وصول طائرات التدريب PC-7 لتكون 

نواة لطائرات التدريب املستخدمة يف املدرسة، وال تزال 

هذه الطائرات تعمل إىل يومنا هذا.

قامت املدرس��ة مبارشة باستقبال املرشحني الطيارين 

العائدين من ال��دورات الخارجية، ورشعت يف تدريبهم 

عىل طائرات الجناح الثابت PC-7 والطائرات العمودية 

)الغ��زال( وحس��ب الربنامج املتب��ع لتلك ال��دورة، تم 

تخريجهم من املدرس��ة بتاري��خ 11/ 4/ 1983، وكانت 

تلك أول دورة تتخرج من املدرس��ة بشكل رسمي حيث 

كانت برعاية وحضور املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو حكام 

اإلمارات، وقد تزامن ذل��ك االحتفال الكبري مع االفتتاح 

الرسمي لقاعدة الظفرة الجوية.

االستعراض العسكري
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الكلية يف سطور

تأسس��ت كلي��ة خليفة ب��ن زاي��د الجوي��ة مبدئياً 
كمدرس��ة طريان يف أغسطس 1982، ويف عام 1984 
تم اعتامد تس��ميتها بالكلية الجوي��ة، ومن ثم تغري 
اسمها يف 1996 ليصبح كلية خليفة بن زايد الجوية. 
ويف عام 2007 حصلت الكلية عىل االعتامد املؤسيس 
من وزارة التعليم الع��ايل والبحث العلمي بالدولة، 
وتم اعتامدها كمؤسس��ة من املؤسسات األكادميية 

املعتمدة يف الدولة.
ومن مهام الكلية إعداد وتأهيل املرش��حني ليكونوا 
ضباطاً طيارين وضباط إسناد جوي أكفاء يف القوات 
املس��لحة، وتنمية املعرفة بالعلوم العسكرية وعلوم 
الط��ريان، باإلضاف��ة إىل التحيل باألخ��اق الحميدة 
وغرس روح الوالء والطاعة والشعور بالواجب تجاه 

الوطن.

يقوم مدربو 
الكلية بالتعامل 
مع املرشحني 

كآباء ومربني 
وميثلون القدوة 

احلسنة لهم

كيف كانت مراحل تطور الكلية؟ وما هي الش��هادة 

العلمية التي متنح للخريجني؟

كام قلنا س��ابقاً بدأت الكلية كمدرس��ة للطريان، ولكنه 

يف 29/ 7/ 1984 ت��م اعتامدها ككلية للطريان س��ميت 

بالكلية الجوية، وكان��ت آنذاك تحت قيادة الرائد طيار 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

نظراً للزي��ادة املطردة يف أعداد املرش��حني وازدحام 

األج��واء حول قاع��دة الظف��رة الجوية ووج��ود مطار 

أبوظبي الدويل بالقرب من القاعدة نس��بياً، كان واضحاً 

الحاج��ة إىل نق��ل الكلي��ة إىل مقر جديد يك��ون مهيئاً 

الستقبال أعداد أكرب من املرشحني، ويوفر املجال الجوي 

ومناطق التدريب املطلوبة لتدريب املرشحني الطيارين 

واستيعاب التطوير املستقبيل للكلية، لذلك اتخذ القرار 

ببناء مقر جدي��د للكلية يف مدينة العني وبحيث تتوافر 

فيه أحدث األجه��زة واملختربات واملعدات التكنولوجية 

والعلمي��ة الحديث��ة ملواكب��ة التطور العامل��ي يف مجال 

الطريان.

يف 1995/9/15 انتقل��ت الكلي��ة إىل مدين��ة العني، 

واس��تقبلت أول مث��رة من مث��ار الثانوي��ة الجوية التي 

أصبحت تس��مى اآلن الثانوية العسكرية، وهي الدورة 

التاسعة عرش.

يف 6 نوفم��رب 1996 تم افتتاح املباين الجديدة للكلية 

الجوي��ة بالعني وذلك برعاية  وحضور س��يدي صاحب 

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

القائد األعىل للقوات املس��لحة، وتم تغيري اس��م الكلية 

إىل )كلية خليفة بن زايد الجوية( وكانت يف ذلك الوقت 

تح��ت قيادة املق��دم ركن طي��ار فارس محم��د أحمد 

املزروعي.

يف العام 2007 حصلت الكلية عىل االعتامد املؤسيس 

م��ن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بالدولة، وتم 

اعتامدها كمؤسس��ة من املؤسسات األكادميية املعتمدة 

يف الدولة، وذلك بعد جهود مضنية من العمل الستكامل 

متطلب��ات االعتامد األكادميي والتي اس��تمرت أكرث من 

سنتني.

ت��م االتفاق ب��ني القي��ادة العامة للقوات املس��لحة 

وكلي��ات التقنية العلي��ا عىل تنفيذ الربنام��ج التعليمي 

ال��ذي تقوم مبوجبه كليات التقني��ة العليا بالدولة مبنح 

درج��ة البكالوريوس يف عل��وم الط��ريان تخصص طيار 

عس��كري للطيارين، ومنح درجة البكالوريوس يف علوم 

الطريان تخصص إسناد جوي للمهن األخرى، وتم تطبيق 

الربنامج عىل ال��دورة الحادية واألربعني والتي تخرجت 

العام املايض، وتحقق ما حلمنا به لسنوات طويلة.

لقد تم أيضاً مراجعة وتقييم ش��هادات طلبة الكلية 

الس��ابقني وإعداد برامج دراسية تكميلية ملنحهم درجة 

البكالوري��وس يف حالة اس��تيفائهم ملتطلب��ات الدرجة، 

تدريبات العلوم العسكرية
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ونتوقع أن يطرح الربنامج للدارس��ني يف شهر أكتوبر من 

هذه الس��نة بعد التصديق عليه واعت��امده من كليات 

التقنية العليا.

متى تم استقبال أول دفعة من طلبة الدول العربية 

الشقيقة؟ وما هي نسبة الشواغر املخصصة لهم؟

لق��د تم اس��تقبال أول دفعة من طلبة ال��دول العربية 

الش��قيقة يف س��نة 1985 وكان��وا م��ن دول��ة البحرين 

الشقيقة، حيث التحقوا بالدورة التاسعة، بعدها قامت 

العديد من الدول العربية الش��قيقة بإرس��ال منس��بيها 

له��ذه الكلية نظراً ملا متتعت به من س��معه طيبة حتى 

وص��ل ع��دد ال��دول إىل 12 دولة، أما بخصوص نس��بة 

الشواغر املخصصة لتلك الدول فهي يف حدود 15 – 20 

شاغر لكل دورة.

كيف يتم التعامل مع الطلبة املستجدين؟

يتم التعامل مع املرش��حني املس��تجدين قبل التحاقهم 

بالكلي��ة، وذل��ك بتخصي��ص زيارة له��م للكلي��ة أثناء 

وجودهم يف مركز التدريب األسايس للتعرف عىل مرافق 

الكلية ومس��اعدات التدريب املتوف��رة، كام يرشح لهم 

خطة وبرنامج الدورة.

بعد انتهاء دورة التدريب األسايس والتحاقهم بالكلية 

يبدأ املرش��حون برنامج الدورة، ويق��وم ضباط وضباط 

الصف وم��دريب الكلي��ة بالتعامل مع املرش��حني كآباء 

ومربني وميثلون القدوة الحس��نة لهم، م��ع الحزم عند 

اإلخ��الل بالضبط والربط العس��كري، وحس��ب النظام 

الداخيل الذي يحفظ حقوق املرش��حني وينظم التعامل 

بني مرتب الكلية واملرشحني.

ما هي الدورات التي تعقد يف الكلية؟

تعقد بالكلية الدورات التالية: دورة املرش��حني بشقيها 

طيار وإس��ناد جوي / دورة املرش��حني اإلن��اث / دورة 

تحويل املقاتالت املتوس��طة / دورة مدريب الطريان، كام 

تتجه النية لعقد دورة تحويل مقاتالت متقدمة يف العام 

.2013

ما هي برامج اإلعداد البدين املعمول بها يف الكلية؟

تتبع الكلية برامج اإلع��داد البدين التالية، أوالً: الرياضة 

التنش��يطية قبل ص��الة الفجر )جري خفي��ف ومتارين 

تقوية(، ثاني��اً: لياقة بدنية )متارين إطالة، جري، متارين 

تقوية(، ثالثاً: متارين سباحة واستخدام إمكانيات الصالة 

الرياضي��ة املختلفة، رابعاً: دورة جيوجيس��تو للحصول 

عىل الحزام األصفر، خامساً: منافسات رياضية بني رسايا 

املرش��حني تش��مل العديد من املس��ابقات منها ركوب 

الدراج��ات الهوائية، هذا باإلضافة إىل برنامج املغامرات 

والتحدي والذي يش��مل العديد من الرياضات املختلفة 

مثل تس��لق الجب��ال والغطس والتجدي��ف وغريها من 

الرياضات.

هل لن��ا أن نتعرف عىل دورة الطيارين اإلناث؟ وما 

ه��ي مراحل التدريب التي تخضع لها املنتس��بة إىل 

هذه الدورة؟ 

تعترب الدورتان الحاليتان لإلن��اث بالكلية هي الدورات 

الثالثة والرابعة للطيارين اإلناث، وهي تتبع نفس نظام 

ومراحل التدريب لدورة املرشحني الطيارين الذكور.

تبدأ اإلناث يف مدرس��ة خولة بنت األزور العسكرية 

ب��دورة األغرار، وتعترب هذه الدورة هي الفصل األول يف 

دورة املرشحات لتنتقل بعد ذلك إىل الكلية لتكمل ثالث 

سنوات دراس��ية تدرس فيها العلوم العسكرية والعلوم 

األكادميية والعلوم اإلنسانية وعلوم الطريان التخصصية، 

العلوم األكادميية

خال تدريبات التحديعلوم الطريان
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باإلضاف��ة إىل التدري��ب العميل عىل الط��ريان أو علوم 

اإلسناد الجوي بالسنة الثالثة.

ما هو النظام واملنهاج الدرايس املتبع بالكلية؟ وكم 

هي مدة الدراسة فيها؟

تتبع الكلية نظام الدراس��ة الس��نوي، وتتكون كل سنة 

دراسية من فصلني دراسيني، ويتكون الربنامج من ثالث 

س��نوات ونصف بإجاميل 148 س��اعة معتمدة مقسمة 

كام ييل: األغرار / مواد العلوم العس��كرية 26 س��اعة / 

مواد العلوم األساسية  51 ساعة / مواد علوم الطريان 40 

ساعة / الطريان العميل بالسنة الثالثة 31 ساعة.

م��ا حجم التعاون بني كلية خليف��ة بن زايد الجوية 

واملؤسس��ات التعليمي��ة األخ��رى داخ��ل الدول��ة 

وخارجها؟

تسعى كلية خليفة بن زايد الجوية لخلق تعاون بناء بني 

املؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها، ففي داخل 

الدولة تم توقيع اتفاقية تعاون بني كليات التقنية العليا 

والق��وات املس��لحة تقوم األوىل مبوجب��ه مبنح خريجي 

الكلية شهادة بكالوريوس يف علوم الطريان، وأيضاً هناك 

تعاون خارج الدولة مع كليات دولية، تسعى الكلية من 

خالله إىل الحصول عىل االعرتاف األكادميي العاملي، هذا 

باإلضافة إىل الزيارات املتبادلة ب��ني الكلية والجامعات 

والكليات املختلفة.

كيف تنظرون إىل سياسة التطوير الشاملة بالكلية؟

توجد لدينا سياس��ة تطوير شاملة للكلية، وهناك خطة 

مس��تقبلية لتوس��يع املجاالت التعليمي��ة بحيث تكون 

الكلية ه��ي املرجع الرئييس ملعظم الدورات واملؤهالت 

املطلوبة ملنتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي، ولكن 

الزلنا يف طور النقاش لهذه الخطة، ومن ثم سيتم عرضها 

عىل قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي العتامدها •

خال االستعداد للطريانخال التدريب عىل الطريان

الطيارين اإلناث التدريبات العسكرية

تسعى الكلية 
خللق تعاون بناء 
مع املؤسسات 

التعليمية داخل 
الدولة وخارجها
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رأى العامل على دراجة نارية
بعض األش��ياء تصنعنا.. فا نعرف نشكرها أم نشكر الظروف، يف الس��بعينيات.. كنا يف أواخر الصفوف 

االبتدائية، زار مدرس��تنا يف أبوظبي طّواف أو رحالة جال العامل عىل دراجة نارية، منطلقاً من مس��قط 

رأس��ه س��وريا، كان قد أىت عىل الدراجة نفس��ها، يتأبط كتاباً ضخامً يف حدود األلف صفحة فيه أخباره 

ومش��اهداته ويومياته يف بلدان العامل، ال أعرف، ومل أسأل يومها كيف توصل ملدرستنا الداخلية، عارضاً 

عىل أوالد صغار تجربة أس��فاره يف لقاء اس��تمر س��اعة ضمن برنامج ال منهجي تقوم به مكتبة املدرسة 

التي كانت صغرية، وبجهود مدرسني عرفوا الوعي، وكان التدريس رسالة يحملونها كالرشف، لقد أنصتنا 

للرحالة السوري عدنان حسني تللو، مثلام مل ننصت ملدرسينا، خاصة وأنه كان يتكلم عن شعوب وأقوام 

وجغرافي��ا وتاري��خ وحكايات جميلة ال تنته��ي، لقد كنت معه يف تلك الرحلة القص��رية التي أجملها يف 

س��اعة يف تلك املدرسة الداخلية البعيدة يف العامل، وحينام انتهى، كانت أسئلة معظمنا عن الدراجة وما 

يتعلق بها، وعزمها، وكم بدل لها من عجات، قليل منا من تجرأ وس��أل أش��ياء تخص األمكنة، رمبا ألن 

أحامنا مل تس��افر بعد، وبقيت أسرية حكايات الجدات يف املساء، وقصص مرتجمة نقرأها عن سندريلا، 

وع��يل بابا وحراميته األربعني، وقصص من التاريخ الع��ريب ممنهجة، تحض عىل القيم واألخاق، غري أن 

تلك املحارضة أو اللقاء بقي يف رأيس مولداً أسئلة كثرية مل أكن أستطيع أن أبوح بها، خوفاً من املعلمني 

الحضور، ورهبة من التجمع، وقلة حيلة تظل تؤجل أشيايئ، حتى أستنطقها وحدي وبغزارة، ورمبا هذه 

التي جعلت مني كاتباً فيام بعد، أظل أخّزن األمور، وأبيتها يف الذاكرة حتى ألقيها مندفعة ومرتاكمة عىل 

الورق، املهم بعد اللقاء كان حديث جانبي أس��تأثر به املعلمون أكرث من الطلبة، يف أجواء ضيافة ش��به 

عس��كرية، عصائر معلبة وبسكويت وش��اي بالحليب من "البندرة أو كانتني الجندي" امللحق باملدرسة، 

وحينام أراد أن يودعنا، ش��عر بعض الطلبة أمثايل من الذين يش��كل الفراق حزناً يف الداخل ألمر نحبه، 

لك��ن العزاء كان الكتاب ال��ذي أراد أن يبيعه للذين يري��دون اقتناء واحتواء تجربت��ه، واالطاع عليها 

بعمق، كان عنوانه: "حول العامل عىل دراجة نارية" وكان سعره وقتها عرشين درهامً، وكان راتبي يساوي 

295 درهامً، غري أن الوقت كان غري مناس��ب ملصاريف طالب يذهب جل ما يكس��به شهرياً، ويزيد من 

عط��اءات األب أو م��ا تخفيه األم عن ع��ني األب أو ما ترصّه العمة ألبن أخيها البك��ر، حينام يغادر إىل 

أبوظبي بعد إجازة الجمعة يف العني، إىل السينام، والتلذذ باألكل الجديد املكتشف يف أبوظبي التي بدأت 

تكرب، ويف أش��ياء بدأ العمر والبلوغ وطّر الش��ارب يتطلبها، وبتش��جيع طلبة أكرب منه يف زوايا املدينة، 

لكنني يف تلك اللحظة مل أرى أمامي إال ذلك الكتاب وإقتنائه بأي شكل، وفتشت يف دفاتري القدمية، ويف 

أماكن أدس فيها مبالغ أريد أن أنساها لوقت الحاجة، مل أصدق وأنا أرى الكتاب بني يدي وبتوقيع من 

الرحالة، وشعرت لحظتها بتفوق عىل كثري من الطلبة، وبعض املدرسني الذين يحسبون الفلس أكرث منا، 

كان الكتاب مبثابة جائزة تس��لمتها، حتى أنني رأيت عيني مديرنا األس��تاذ خليل خريسات تلمع فرحاً، 

وأمتدحني أمام الرحالة أس��تاذ التاريخ والجغرافيا، األس��تاذ محمود الضمريي بإعتباري أحفظ عواصم 

دول الع��امل، وعدد س��كانها، وبعض األنهار التي تجري فيها، مبارشة ب��دأت يف قراءة الكتاب، وتعطلت 

ع��ن اللعب أياماً، ومتني��ت أن ال تطفأ األنوار مبكراً بعد التفتيش اللي��يل، ورمبا حلمت بأحداث قرأتها 

فيه، ورمبا حلمت أن بعض زمايئ يف الصف حاولوا أن يرسقوا الكتاب مني أو ميزقوه أو ش��يئاً من هذا 

القبيل، فصحوت أرصخ، لقد قرأت الكتاب أكرث من مرة وكادت الذاكرة الطرية أن تحفظ معظم أجزائه، 

تنقل معي، وهو ما يزال يف مكتبتي حتى اليوم مع تعليقايت والهوامش التي كتبتها عىل أطراف أوراقه، 

وتوقيعي القديم، وأس��مي الخاميس ليك ال يرسق مني.. اليوم حينام أتذكر ذلك اللقاء، وأتذكر املغامرة 

باتجاه أس��فار بعيدة، ومجهولة من أجل املعرفة واملتعة، أشكر ذلك الطّواف أو الرّحال أو الجّوال الذي 

زار العامل، وجاء ملدرستنا البعيدة بالصدفة رمبا، وزرع يف داخيل شيئاً ممتعاً هو حب السفر والطريان بّراً 

وبحراً وجواً.. اليشء الوحيد الذي مل أرغبه، ومل أحبه يوماً تلك الدراجة النارية! •

بقلم: ناصر الظاهري
كاتب إماراتي

nasser.aldhaheri@gmail.com

علـى
مرمـــى 

قلــم
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يف ذاكرة األيام، رجال تركوا 

بصامتهم حيث عملوا وأنجزوا، 

فبذلوا جهدهم من أجل الوطن، 

وكانوا منوذجاً يحتذى به، عارصوا 

تأسيس القوات املسلحة وبداية 

قيام االتحاد وتأسيس الدولة، 

وعملوا عىل تنفيذ توجيهات 

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، فوضعوا والء 

الوطن راية نصب أعينهم، ومل يألو 

جهداً يف خدمة بالدهم من خالل 

العمل يف قواتنا املسلحة حتى 

أصبحت من أحدث الجيوش بني 

نظرياتها من الجيوش املتقدمة.

حوار: إبراهيم املنصوري
تصويـــر: حمــــد الزعابــي

هـــــــزاع الدرمكــي: زايــــــــد جــامعـــــــــــــــــــات وســـط جامعـــة
قطعت القوات املسلحة أشواطًا يف جمال التسلح واملعرفة
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هـــــــزاع الدرمكــي: زايــــــــد جــامعـــــــــــــــــــات وســـط جامعـــة
قطعت القوات املسلحة أشواطًا يف جمال التسلح واملعرفة

العلم ال حدود 
له واألمن 

مرتبط بالثقافة 
واملعرفة

وق��د حرصت مجل��ة درع الوطن عىل اس��تضافة اللواء 

الركن )م( هزاع س��لطان الدرميك يف باب ذكريات قائد 

وتجاذبنا معه أطراف الحديث عن مس��رته يف القوات 

املس��لحة، حيث خدم بالقوات املسلحة 37 عاماً وتقلد 

22 وس��اماً من دول الخلي��ج العريب وال��دول العربية، 

وت��درج يف الرتفيعات وأعىل املناصب العس��كرية ومن 

ضمنه��ا: قائد القوات البحرية، ومس��اعد رئيس األركان  

ل��إدارة واإلمداد ورئيس هيئة اإلم��داد، وفيام ييل نص 

اللقاء وحديث الذكريات:

هال تحدثنا عن بداياتكم وكيف أتت فكرة التحاقكم 

بالقوات املسلحة؟ 

جاءت فكرة انضاممي للقوات املسلحة يف البداية عندما 

كنت يف س��ن التاس��عة من عمري عندم��ا كنت أتعلم 

الق��رآن الكريم يف العني، وعرض عيل خ��ايل رحمه الله 

أن أنضم إىل مدرس��ة قوة ساحل عامن التي كان يديرها 

ع��دد من الضب��اط اإلنجليز، الذين كان��وا يبحثون عن 

طلبة إللحاقهم بهذه املدرس��ة ليتخرجوا منها عسكريني 

مدرب��ني، وقد أخذين خايل إىل معس��كر الجاهيل بالعني 

لتس��جييل باملدرس��ة العس��كرية، بعده��ا اتجهت إىل 

الشارقة حيث كانت مدرس��ة قوة ساحل عامن تقع يف 

إمارة الش��ارقة، وتشمل الدراسة فيها املرحلة االبتدائية 

واإلعدادي��ة فق��ط، وبعدما أكملت الدراس��ة أصبحت 

مدرساً يف مدرسة اإلشارة.

ثم قررت الذه��اب إىل أبوظبي لإلتحاق بقوة دفاع 

أبوظبي، حيث قابلت الشيخ زايد »رحمه الله«، والذي 

أوىص بانضامم��ي إىل الح��رس األم��ري يف ق��وة دفاع 

أبوظبي.

يف عام 1969 انتس��بت بدورة للمرشحني باألردن مع 

مجموع��ة من ضباط الصف لنتخرج برتبة مالزم يف عام 

1973، انتقل��ت بعده��ا إىل وزارة الدف��اع يف أبوظبي، 

وعملت كضابط سجالت، كام طلب مني العمل كضابط 

تجنيد يف القوات الربية، ويف سنة 1975 ابتعثت إىل دورة 

بجمهورية مرص العربية يف كلية األركان، وتخرجت من 

اللواء الركن )م(  هزاع سلطان الدرميك مع مجلة درع الوطن
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الكلي��ة، ث��م كلفت بالذه��اب يف مهمة حفظ الس��الم 

يف لبن��ان كقائد رسية، بعدها ع��دت إىل الدولة ومتت 

ترقيتي إىل رتب��ة مقدم ركن، كام عينت كقائد كتيبة يف 

معسكر الحمرا، ثم ابتعثت بعد ذلك إىل مرص لاللتحاق 

بدورة يف كلية الحرب العليا - أكادميية نارص العسكرية، 

وبع��د انتهايئ من الدورة يف عام 1987 تم تعييني قائداً 

للق��وات البحرية، وهذه باختصار ه��ي حيايت العملية 

بالقوات املسلحة.

تزامن��ت ف��رة خدمتك��م مع قي��ام قوة الس��احل 

املتصال��ح، وعارصت��م امل��دارس يف حينه��ا، ما هي 

املراح��ل التي مرت به��ا القوات املس��لحة يف ذلك 

الحني؟ 

كام س��بق وذكرت أن قوة ساحل عامن أنشأت املدارس 

ليك تغذي وحداتها، وتس��تفيد من الخريجني كمعلمني 

ومدربني  حيث كان الطالب يبعثون للدراسة يف الخارج 

قبل ظهور هذه املدرسة.

ويف بداية االتحاد تحولت قوة س��احل عامن إىل لواء 

الرموك بالش��ارقة ثم تح��ول اللواء إىل مس��مى »لواء 

اإلتحاد« وذلك بفضل جهود الش��يخ زايد »رحمه الله« 

وإخوان��ه الح��كام وقد كان موزعاً ع��ىل مناطق الدولة 

ككل، وتم دمجه مع قوة دفاع أبوظبي، أما لواء املنطقة 

الوس��طى يف ديب فقد تأخر عن الدمج يف البداية، ولكن 

تم دمجه بعد ذلك.

يف البداي��ة كنا محتاجني للعنارص برشية حيث طلبنا 

من الدول العربية الصديق��ة إمدادنا بكادر برشي عىل 

مس��توى عال م��ن التعليم، وذلك لالس��تفادة منهم يف 

القوات املس��لحة، وكان الهدف هو أن يستفيد املواطن 

م��ن هؤالء العس��كريني الذين كانوا عىل مس��توى عال 

من التعليم والثقافة إلكساب املواطنني الخربة يف مجال 

عملهم.

كانت مدة العقد ال تزيد عن سنتني أو ثالث سنوات، 

وامليزة يف ذلك أن نكون مس��ؤولني عن هذا الش��خص، 

وتكون حكومته هي األخرى مسؤولة عنه، وهناك سمة 

أخ��رى، فعندما يرجع هذا الش��خص، إىل بلده ينرش ما 

الق��اه يف دولة اإلمارات من حس��ن ضيافة وكرم، ويبدأ 

الناس بالتعرف عىل دولة اإلمارات من خالل االنتداب.

كان��ت رغبة أبناء اإلمارات يف التعلم من األمور التي 

س��اعدت يف االستفادة من إخوانهم الوافدين من الدول 

العربية واألجنبية، وذلك من خالل ش��غفهم مبعرفة كل 

ما هو جديد، األمر الذي س��اعدنا يف اكتس��اب الوقت، 

وذل��ك عندما ن��رى املواطن مميزاً يف عمل��ه ونبعثه يف 

دورات خارجي��ة تزيد من معرفت��ه وثقافته ليعود إىل 

عمله ويعمل كرديف، ويعلم زمالءه يف العمل، وتكللت 

ه��ذه الفك��رة بالنج��اح والدلي��ل اس��تقطبنا مواطنني 

مؤهل��ني قادري��ن عىل تحم��ل املس��ؤولية، كام قامت 

الق��وات املس��لحة بإبتعاث الضب��اط إىل الخارج وذلك 

لتأهيله��م ليصبحوا قادة يدي��رون قيادات مثل القوات 

الربي��ة والبحرية والجوي��ة وغرها م��ن القيادات، كام 

ت��م إبتعاثه��م يف دورات لتعلم اللغ��ات املختلفة مثل 

االنجليزية والفرنس��ية واالس��بانية والهولندية وغرها، 

فالعل��م ال حدود ل��ه، وحتى األم��ن مرتب��ط بالثقافة 

والعل��م، والدليل ما نراه يف بعض الدول التي يتدىن فيها 

املستوى التعليمي حيث تفتقر لألمن واألمان.

لذا يجب توفر دورات لتأهيل املبعوثني للدراسة يف 

الخارج ليكونوا مهيئني لتلقي املعلومة وتوظيفها.

مل يقترص االنفتاح يف قواتنا املس��لحة عىل الدراسات 

الخارجية، بل قامت بإنشاء املدارس واملعاهد والكليات 

العس��كرية التي تغذي قواتنا املس��لحة بكوادر مزودة 

تتمت��ع بالعل��وم العس��كرية، األمر ال��ذي كان له األثر 

الكبر يف تطوير قواتنا املسلحة وتهيئة الضباط واألفراد 

تهيئة فكرية وعسكرية، وبدأت القوات املسلحة برشاء 

األس��لحة واملعدات الالزمة لحامية مكتس��بات الدولة، 

التي وضع لبنتها األساسية الش��ي��خ زايد بن سلط���ان 

آل نهي��ان »رحم��ه الله« بجانب املغفور ل��ه بإذن الله 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

فج��اء التطوي��ر وفق خط��ط قائد ومؤس��س دولة 

اإلمارات املغفور له بإذن الله الشيخ زايد »رحمه الله« 

وال ننىس كلمته حني قال: »إذا أردنا أن نؤس��س جيش��اً 

قوياً فالبد من التسلح بالعلم«.

عملكم ومناصبكم الت��ي توليتموها متيزت بالعمل 

مع الش��يخ زاي��د »رحم��ه الله« وصاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة 

»حفظه الله«، والفريق أول س��مو الشيخ محم���د 

يجب أن نتكاتف 
جميعنا للحفاظ 

على مكتسبات هذا 
الوطن الغايل

الشيخ خليفة بن زايد يرافقه اللواء الركن )م( هزاع  الدرميك  اللواء الركن )م(  هزاع سلطان الدرميك
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تعلمت من زايد

- كن��ت أحد مرافقي الش��يخ زاي��د »رحمه الله« 

وقريب منه علمني الكثري.

- كلامت الش��يخ زاي��د »رحمه الل��ه« محفورة يف 

الذاك��رة والوجدان وال ننىس كلمته حني قال: »إذا 

أردن��ا أن نؤس��س جيش��اً قوياً فالبد من التس��لح 

بالعلم«.

- اس��تطاع الش��يخ زايد بذكائه الفطري أن يحول 

هذه الصحراء إىل واحة خرضاء.

- الش��يخ زايد »جامعات وس��ط جامعة« نس��بة 

لل��ذكاء والحكم��ة والرؤية املس��تقبلية التي كان 

يتمتع بها »رحمه الله«، كام أننا ش��هدنا املجالس 

التي كان يعقدها للش��ورى وكان يستش��ري خاللها 

من هم دونه ويستمع إىل آرائهم .

- كان الش��يخ زاي��د صاح��ب نظرة ثاقب��ة وفكر 

وحدوي ومجالس��ه مدارس يس��تفيد منها كل من 

يجلس معه.

- أذكر عندما زارنا الش��يخ الشعراوي "رحمه الله" 

كيف جلس الش��يخ زاي��د بجانبه وتج��اذب معه 

أط��راف الحدي��ث وس��أله يف بعض األم��ور، وكنا 

نس��تمع ونستفيد من تلك املناقش��ات التي تدور 

بينهام، وأذكر أنهام اس��تمرا يف ذلك الحديث حتى 

س��اعة متأخرة من الليل، يف الحقيقة كانت جلسة 

ش��يقة ومثمرة، فقد كان رحم��ه الله يحرص عىل 

دعوة أهل العلم إىل مجلس��ه ويناقشهم يف األمور 

الحياتية.

ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة، فام املواقف التي صادفتكم 

وبقيت يف الذاكرة؟ 

لق��د كنت أحد مرافقي الش��يخ زايد »رحم��ه الله« يف 

الح��رس األمري، وقريب من الش��يخ زايد علمني الكثر، 

عندما نرى غاندي وكيفية بنائه للهند نجد أنه اس��تعان 

مبؤسس��ات ورشكات، أما يف اإلمارات فق��د كان الوضع 

مختلفاً، فلم تكن هناك مؤسس��ات، ولكنها كانت أرضاً 

صحراوية قاحلة يعيش فيها بعض البدو الرحل.

لكن الش��يخ زايد بذكائه الفطري اس��تطاع أن يحول 

ه��ذه الصح��راء إىل واحة خ��راء، كام كن��ا نقول أن 

الش��يخ زايد رحمه الله »جامعات وسط جامعة« نسبة 

للذكاء والحكمة والرؤية املستقبلية التي كان يتمتع بها 

»رحمه الله«، كام أننا شهدنا املجالس التي كان يعقدها 

الشيخ زايد للشورى وكان يستشر خاللها من هم دونه 

ويستمع إىل آرائهم يف بعض املواضيع، كام كان »رحمه 

الله« يستش��ر إخوانه ح��كام اإلمارات وب��دأت فكرة 

اإلتحاد التي راودت الشيخ زايد منذ زمن.

كذل��ك فكرة مجلس التع��اون الخليج��ي، فقد كان 

الش��يخ زايد »رحمه الله« أول من س��عى إىل تش��كيل 

مجلس تعاون ليضم دول الخليج العربية، حيث حرص 

»طي��ب الله ثراه« عىل حل املش��كالت التي كانت تقع 

ب��ني دول الخلي��ج أو ال��دول العربية بش��كل عام، كام 

كان الش��يخ زايد ذو نظرة ثاقبة وفكر وحدوي، وكانت 

مجالس��ه مدارس يس��تفيد منها كل من يجلس معه أو 

يستمع لحديثه، وكنا ننتهز الفرصة عند قدوم الضيوف 

للش��يخ زايد لالس��تفادة من حديثه ومناقشاته معهم، 

فتعلمنا منه وتتلمذنا عىل يده »رحمه الله«.

ك��ام كان »رحمه الل��ه« مهتامً بالجانب العس��كري 

وكان يوليه اهتامم��اً بالغاً وقد كان عىل إطالع عىل كل 

صغ��رة وكبرة تخص القوات املس��لحة ويوجه وينصح 

ويتابع التطورات يف مختلف القوات ويسأل عن نوعية 

األس��لحة واملعدات التي تتامىش م��ع متطلبات القوات 

املسلحة.

عندم��ا ننظر م��ن حولنا نجد أننا قطعنا أش��واطاً يف 

مج��ال التس��لح والعل��م واملعرفة، والفض��ل يرجع إىل 

مؤس��س هذه الدولة املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان، وال ننىس فضل صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الله« والذي انتهج نهج الش��يخ زايد وس��ار عىل خطاه، 

كذلك الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

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

ذلك الشاب الطموح والذي بنى نفسه كعسكري تدرب 

وش��ارك يف التامرين وتخرج من كلية »ساند هرست«، 

كذل��ك اهتم س��موه بالجان��ب اإلنس��اين، فقد حرص 

سموه عىل أن يتس��لح منتسبو القوات املسلحة بالعلم 

واملعرفة، وأن ينضموا إىل الدورات التي تس��اعدهم يف 

حياتهم العسكرية.

 كام أذكر أننا كنا ننتظر زيارة س��مو الش��يخ محمد 

بفارغ الصرب حيث كان ومازال جميع منتس��بي القوات 

املسلحة يكنون له معزة خاصة يف قلوبهم.

كلمة تح��ب أن توجهها ألبنائ��ك العاملني بالقوات 

املس��لحة واملتقاعدين ولكل من يطم��ح لاللتحاق 

بالقوات املسلحة؟

أوالً أح��ب أن أق��ول لهم يج��ب أن نتكات��ف جميعنا 

للحفاظ عىل مكتس��بات هذا الوط��ن الغايل، وأن نضع 

مصلحة الوطن راية نصب أعيننا، كام يجب علينا جميعاً 

العم��ل من أجل هذا الوطن ال��ذي مل يبخل علينا يوماً، 

ونحاف��ظ عىل بلدنا، ويجب أن نتعلم من الدروس التي 

نراه��ا يف بعض الدول، ويج��ب أن نقدم النصح لبعضنا 

البعض يف س��بيل الوطن، كام أح��ث إخواين املتقاعدين 

كونه��م أهل الخربة يف املجال العس��كري ب��أن يقدموا 

كل ما من ش��أنه أن يفيد قواتنا املسلحة من توجيه أو 

نصح أو إرشاد أو حتى وجهات نظر، وأن يسخروا هذه 

الخربة يف خدمة الوطن، كام أمتنى أن تعم فكرة الرتبية 

العسكرية عىل جميع مدارس الدولة.

كلمة تحب أن توجهها مبناسبة الذكرى األربعني عىل 

إصدار مجلة درع الوطن؟

أهنئ العاملني يف مجلة درع الوطن وكل من س��اهم يف 

إنج��اح هذه املجلة التي لطامل��ا كانت وما تزال تضيف 

معلومات تفيد منتسبي القوات املسلحة، كام أحب أن 

أشكركم عىل هذه االستضافة والتي شعرت فيها بالراحة 

وأنا أتحدث عن ذكريات القوات املسلحة •
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الرتب العسكرية..لها موقعها فـــــــــــــــــــــــــــي التاريخ العسكري
تنظم العمل العسكري سلمًا وحرباً

مع نش��أة القوات املقاتلة ظهرت الحاجة إىل التسلسل 

القيادي، ومنذ أقدم العصور اس��تخدمت كافة الجيوش 

أنظم��ة الرتب العس��كرية التي أثبت��ت فائدتها يف كل 

مجاالت العمل العس��كري وخاص��ة يف مجاالت القيادة 

واإلدارة والتنسيق، وصدرت تبعاً لذلك القوانني واللوائح 

املنظم��ة لها من حيث   متطلب��ات تقلدها وصالحياتها 

وفرتاتها الزمنية والتجريد منها وكل ما يتعلق بها.

م��ع م��رور الزم��ن أصبح��ت العملي��ات الحربي��ة 

والتش��كيالت والوح��دات املقاتل��ة الت��ي تق��وم بتلك  

العملي��ات، بجانب التع��دد يف صنوف األس��لحة، أكرب 

حجامً وأكرث تعقيداً مام أدى إىل زيادة الرتب العسكرية 

وتقييدها بأنظمة أكرث تعقيداً.

تس��تخدم كافة القوات املس��لحة الحديثة يف جميع 

أنحاء العامل نظام الرتب العس��كرية، عدا بعض الحاالت 

القليل��ة، التي حدثت يف املايض القريب يف بعض الدول 

الشيوعية، مثل الجيش األحمر السوفيتي خالل األعوام 

1918-1935، وجي�������ش تحري��ر الش��عب الصين��ي 

األلب��اين 1966-1991، ولك��ن  1965-1988 والجي��ش 

رسعان م��ا عادت تل��ك الجيوش إىل اس��تخدام أنظمة 

الرتب العس��كرية بعد أن واجهت العديد من مش��اكل 

القيادة والسيطرة خالل العمليات.

يستخدم الزي العسكري وما يوضع عليه من عالمات 

وشعارات محددة للداللة عىل درجة حامل الرتبة، ويتم 

تصميم هذه الش��عارات يف كل بلد، ويف كل عرص، وفقاً 

لدالالت ومفاهيم معينة،  ترتضيها النظم العسكرية يف 

ذلك الزم��ان واملكان، فنجد أن هذه الش��عارات تظهر 

يف ش��كل نجوم أو أرشطة أو نس��ور أو تيجان أو سيوف 

أو أوراق نباتات...إل��خ، يتم تثبيتها عىل الزي الرس��مي 

العس��كري، عىل الكت��ف أو ال��ذراع أو القبعة أو عىل 

الصدر.

إن أنظمة الرتب العسكرية املستخدمة حالياً ال ميكن 

اعتباره��ا امتداداً ألنظم��ة الرتب البدائي��ة التي كانت 

تعتمد، إىل ح��د كبري، عىل النظم االجتامعية الس��ائدة 

آن��ذاك واعتبارات أخ��رى تختلف ع��ن متطلبات تقلد 

الرتبة يف العرص الحارض، إال أننا، رغم ذلك، نجد تشابهاً 

كبرياً أملته رضورات التسلس��ل القيادي وفرتة البقاء يف 

الرتبة ومتطلبات الحصول عليها.

الرتب العسكرية يف العصور القدمية

اإلغريق
من��ذ الع��ام 501 قبل املي��الد كان األثيني��ون يقومون 

بانتخ��اب عرشة أف��راد لتقل��د رتبة ال� "س��رتاتيجوس" 

)الج��رال( وميث��ل كل م��ن ه��ؤالء الج��راالت إحدى 

القبائل العرشة التي تكون��ت منها الدولة وتعني كلمة 

"س��رتاتيجوس" قائد جيش، كان ه��ؤالء العرشة ميثلون 

"إله الح��رب" ويتبادلون الس��لطة دوري��اً يومياً حيث 

يكون الق��ول الفصل يف األمور ملن يك��ون القائد منهم 

يف ذلك اليوم.

كان الق��ادة العرشة متس��اوون يف الرتب��ة، وال توجد 

أقدمي��ة بينهم، ك��ام كان هنالك قدر م��ن الدميقراطية 

حي��ث يتم التصويت عن��د الحاجة إىل اتخ��اذ قرارات، 

وخري مثال لذلك م��ا حدث يف معركة املارثون عام 490 

ق.م، حي��ث أجيزت الخطة بأغلبي��ة األصوات، بجانب 

ذلك، يت��ويل كل من الجراالت واجبات محددة، وكانت 

هنالك مس��ؤوليات محددة ملق��اة عىل عاتق كل منهم 

عىل حدة.

تتواىل الرتب نزوالً بعد رتبة "االس��رتاتيجوس"، فكان 

هنال��ك ما يوازي رتبة العميد والعقيد والرائد، ويتولون 

قي��ادة وح��دات ميداني��ة تتفاوت يف حجمها حس��ب 

متطلبات تنظيم الجي��ش، وكانت أصغر تلك الوحدات 

تتك��ون م��ن عرشة أف��راد مقاتل��ني من حمل��ة الرماح 

والنبالة، ثم مائة، ثم ألف،  وكذلك الخيالة.

من التاريخ

للرتبة العسكرية مكانتها السامية واملتفردة، وبريقها الخاص، يف نفس كل من أمتهن املهنة 

العسكرية قدمياً وحديثاً، فهي الصفة أو املنصب أو اللقب الذي يقرتن باسم الفرد العسكري ليضعه 

ضمن الهيكل التنظيمي للقوات املسلحة، محدداً له صالحياته ومسؤولياته وواجباته وامتيازاته. 

فالرتب العسكرية نظام لعالقة تسلسلية لتنظيم العالقة بني الرئيس الذي يتحمل مسؤولية إصدار 

القرارات واألوامر والتعليامت واإلرشاف عىل تنفيذها، من جهة، واملرؤوس الذي يتوجب عليه 

الطاعة والتنفيذ من جهة أخرى، وعىل مدى دقة وسالمة هذه العالقة يدور دوالب العمل العسكري 

سلامً وحرباً.

إعداد: 
لواء ركن )م(  سعود أحمد حسون
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عندم��ا صارت ألثينا قوة بحرية تس��تخدم الس��فن 

ذات املجاديف دعت الرضورة إىل وجود سلس��لة قيادة 

لقيادة وإدارة األسطول تبدأ من ال� "اسرتاتيجوس" الذي 

يتوىل قيادة األس��طول، ويليه ق��ادة فرعيون ثم قباطنة 

الس��فن، وتوزعت املس��ؤوليات بني من يرأس املجدفني 

ومن يقوم بعزف املوسيقى التي تنظم رسعة التجديف، 

وكان لكل من هؤالء رتبة ذات تس��مية معينة وتتبعها 

سلطات يفوضها له قائد السفينة.

كان م��ن أكرث الجيوش تنظي��امً يف ذلك العرص، تلك 

الجيوش املقدونية املحرتفة التي قادها األس��كندر األكرب 

يف فتوحاته، وقد أرجع الكثري من املؤرخني العس��كريني 

الفضل يف انتصاراته املتوالية إىل حسن التنظيم والقيادة 

واالنضباط.

الرومان
تم استخدام الرتب العسكرية عىل نطاق أوسع وبصورة 

أدق عندم��ا  تح��ول الجي��ش الروم��اين، ألول م��رة يف 

التاريخ، من جيش ش��عبي إىل جيش محرتف، استخدم 

الرومان نظ��ام ال�"ليجون" )الفيلق(  الذي تعقد قيادته 

ل�"س��يناتور" لفرتة ثالثة س��نوات ويطلق ع��ىل القائد 

"ليجي��ت" أو "تريبي��ون" وتنط��وي تح��ت لوائه عرش 

وحدات بحجم الل��واء أو الكتيب��ة الحالية )كوهورت( 

ويض��م كل منها  س��تة وحدات )س��ينيتوري( قوام كل 

منه��ا 60 إىل 160 مقات��ل يقود كل منها "س��نيتورين" 

)يعادل رتبة عقيد(، ووفقاً للتنظيامت الس��ائدة آنذاك 

يتم تقس��يم هذه الوحدات إىل صفوف يتويل قيادة كل   

صف منها ضابط، نزوالً إىل مستوى وحدات مكونة من 

عرشة أو مثانية أفراد.

وميك��ن اعتبار نظ��ام الرتب العس��كرية يف الجيش 

الروماين أنه األقرب إىل األنظم��ة الحديثة، ويعود ذلك 

إىل أن النظ��ام العس��كري الروم��اين كان األك��رث تطوراً 

ووضوحاً من حيث التش��كيالت والوحدات وأس��اليب 

عمله��ا مام جعله أقرب األنظمة إىل ما تم اعتامده فيام 

بعد من أنظمة.

األتراك واملغول والفرس
اعتم��د تنظيم جيوش األت��راك واملغ��ول والفرس عىل 

النظ��ام العرشي التصاعدي الذي يبدأ من قاعدة وحدة 

صغرية تتكون م��ن عرشة أفراد تحت قيادة قائد معني، 

ويتصاع��د التنظيم إىل مائة، ثم أل��ف، ثم عرشة آالف، 

ول��كل من ه��ذه الوح��دات قائد معني، ويك��ون قائد 

التش��كيل األكرب مسؤوالً لدى )الخان األكرب( عن منطقة 

أو جبهة معينة أو صن��ف من صنوف القتال، وتختلف 

الرتب صعوداً تبعاً لحجم الوحدة والتشكيل، وعادة ما 

يتم تعيني القادة بناءاً عىل األس��س املتبعة وفقاً للنظم 

القبلية، وقد أطلقت عىل هذه الرتب أسامء مختلفة من 

اللغات واللهجات املستخدمة آنذاك، فعىل سبيل املثال، 

أطلق الساسانيون أسامء مختلفة عىل الرتب التي تقود 

الصن��وف املختلفة يف قواتهم، فهنال��ك قائد عام وقادة 

للجبهات وقائد للخيالة )اسبورجان  ساالر( وقائد لرماة 

النبال )تريبوض( وقائد للمشاة )بيجان ساالرابو( وقائد 

الجبه��ة )مارزبان( وقائ��د القلعة )ارجاب��ود( بجانب 

مسميات أخرى لبقية الرتب.

العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم
مل يكن للعرب يف الجاهلية جند نظاميون، بل يقوم كل 

قادر عىل حمل الس��الح بالقت��ال ضمن صفوف مقاتيل 

القبيل��ة، وله��ذا مل يكن لهم رتب، كان��وا يوكلون قيادة 

الق��وة املقاتلة من القبيلة إىل "األمري" وهو زعيم أو ابن 

زعيم قبيل أو زعيم عشرية، يف حالة غياب "األمري" يحل 

بدالً عنه من ينوب عنه ويسمي "املنكب".

مع بداية العهد اإلس��المي، خالل الغزوات اإلسالمية 

األوىل، ب��دا األمر أكرث تنظيامً، فقد تم تقس��يم الجنود 

إىل جامع��ات ترتاوح بني الع��رشة وثالثني يقود كل منها 

"عريف" وكان عىل رأس العرفاء "أمراء".

مل يح��دث تطور يف عهد بني أمية، ولكن تطور األمر 

بعض اليشء يف عهد العباسيني فأصبح   "العريف" يقود 

عرشة أف��راد، ويقود كل )مائ��ة( مقاتل "نقيب"، وعىل 

كل ع��رشة نقباء )ألف مقاتل( " قائد "، وعىل كل عرشة 

قادة )ع��رشة آالف مقاتل( "أمري"، ومل تكن لهذه الرتب 

عالمات متيزها، وقد استخدم املسلمون الرايات واأللوية 

)ال فرق بني اللواء والراية(، وهي تش��به األعالم والبنود 

والبيارق املس��تخدمة حالياً، وتتميز بألوانها حيث ميثل 

كل لون وحدة أو تشكيل معني.

كمثال عىل انتهاج النظام اإلسالمي العريب يف الرتب، 

انتهجت قوات الثورة املهدية يف السودان 1898-1881 

أس��لوب الجي��وش اإلس��المية يف تنظيم الق��وات خالل 

مواجهته��ا للق��وات الحكومي��ة وحروبها مع الحبش��ة 

ومواجهته��ا للق��وات الربيطانية حت��ى يف آخر معاركها 

"معرك��ة كرري"  س��بتمرب 1898، وقد وضع عىل رؤوس 

الراي��ات من املش��اة والخيالة "أمراء الراي��ات" ويليهم 

"أم��راء األرباع"، ث��م "رؤوس املية" )مائ��ة( ويرأس كل 

منه��م أربعة "مقدم��ني" وتحت قي��ادة كل مقدم 25 

فرداً، أم��ا املدفعية فكانت تحت قي��ادة "أمري مدافع" 

الذي يقود 6 من رؤس��اء البطاريات، ويقود كل منهم 6 

رؤساء مدافع، ومل تكن هنالك عالمات متيز الرتب، ويتم 

التعرف عىل قائد التش��كيل والوحدة الفرعية بشخصه 

فقط، وهو غالباً ما يكون زعيامً قبلياً أو فارس��اً معروفاً 

بشجاعته أو كفاءته القتالية العالية.

العصور الوسطى
مل تك��ن هنال��ك رت��ب عس��كرية حقيقي��ة، باملعن��ى 

املفهوم، خالل تلك الحقبة يف أوروبا حيث س��اد النظام 

اإلقطاع��ي، كان اإلقطاعيون ي��زودون امللك بإعداد من 

تابعيهم لخوض الحرب مع دولة أخرى، وعادة ما يوضع 

املقاتلون تحت قيادة بعض الفرسان أو النبالء، ومل تكن 

املشري

ه��ي أعىل الرتب العس��كرية يف الجي��وش الحديثة وال 
يص��ل إليه��ا إال القائد الع��ام للقوات املس��لحة، وإن 
كان األت��راك قد أوجدوا لقباً عس��كرياً أعىل منها، وهو 
)الرسدار(. واملشري، يف لغة العرب: هو الحكيم الناصح، 
الذي يهتدى برأيه، ومل تكن هذه الكلمة شائعة كلقب 
أو رتبة يف الجيوش اإلس��المية، بقدر شيوعها يف الحياة 
املدنية، بني بعض رجال السياسة املتميزين فكان هناك 
)مشري الدولة( و)مشري السلطان( و)مشري امللك(.. الخ.
وقد ورد يف املوسوعة العسكرية، أن رتبة املشري ال متنح 
يف ب��الد االنجليز إال ملن يحقق انتصاراً عس��كرياً كبرياً، 

عندئذ يتوج رسمياً، ويصبح الفيلد مارشال.
وال يس��مح أن يك��ون هن��اك أكرث من مش��ري واحد يف 
الخدم��ة يف نفس الجيش، ه��ذا ما علي��ه الحال عادة 
يف ال��دول العربية التي تعرف ه��ذه الرتبة، ويجوز أن 
يحمله��ا أك��رث من ش��خص يف الخدم��ة يف دول أخرى، 
وتستخدم رتبة مشري يف كل من مرص والسودان واألردن 

واليمن وعامن والبحرين.
ومن األمثل��ة عىل من حملوا هذه الرتبة: املش��ري عبد 
الحكيم عامر نائب الرئيس جامل عبد النارص، منح رتبة 
مش��ري يف 23 فرباير 1958 بعد قيام الوحدة مع سوريا 

تحت اسم الجمهورية العربية املتحدة.
وتس��تخدم رتبة العامد يف كل من س��وريا ولبنان وهي 
تعادل رتبة مشري، بينام يعادلها يف العراق رتبة املهيب.
ويع��ادل رتبة املش��ري يف بريطانيا وأس��رتاليا رتبة فيلد 
مارش��ال، ومن أش��هر من حملها الفيلد مارشال برنارد 
مونتغمري قائ��د معركة العلمني، بينام تس��تخدم رتبة 
"الج��رال فيلد مارش��ال" يف أملانيا وهي تع��ادل رتبة 
مش��ري، ومن أشهر العس��كريني الذين حملوها الجرال 
فيلد مارش��ال إرف��ني رومل قائد الق���وات األمل�انية يف 

شم�ال أفريقي�ا يف الحرب العاملية الثانية.

 الجرال فيلد مارشال إرفني رومل
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هنالك سلسلة قيادة معروفة، ويتم اتخاذ القرارات من 

قبل امللك أو من ينوب عنه يف ساحات املعارك.

توكل قي��ادة جي��ش امللك لكب��ار موظف��ي الدولة 

Constable ليك��ون قائ��د عام��اً، وتتبع ل��ه الحاميات 

املوجودة داخل القالع الصغرى، ويعاونه يف إدارة القوة 

املقاتلة وينظم معسكراتها ضابط أو ضباط يتم تعيينهم 

من قبل املحاكم امللكية أو محاكم النبالء.

أصول الرتب الحالية
بنهاية القرون الوس��طى بدأت هياكل الرتب العسكرية 

الحالي��ة يف الظهور، فقد أطلق عىل القادة   من الضباط 

لق��ب الق��ادة املعين��ني أو املفوض��ني من قب��ل امللك 

Commissioned Officers حي��ث يتم تعيينهم بأمر 

مل��ي مبارش، ويتم اختيارهم م��ن النخبة من الطبقات 

العلي��ا يف املجتمع. كانت الوحدة األساس��ية آنذاك هي 

الرسي��ة Company وه��ي عب��ارة ع��ن مجموعة من 

األف��راد التابعني يت��م اختيارهم بواس��طة النبيل مالك 

األرض، ويوضع��وا تحت قيادة ضاب��ط معني بأمر ملي 

يطلق علي��ه لقب كابنت Captain وه��ي تعني باللغة 

الالتيني��ة الرئي��س أو الزعيم،  ويس��اعد الكابنت ضابط 

معني آخ��ر ه��و امل��الزم Lieutenant وتعن��ي باللغة 

الفرنسية الش��خص الذي يحل محل ش��خص آخر عند 

غيابه، وبجانب مس��اعدته الكابنت يف إدارة مهامه، كان 

يتوىل قيادة الفصيلة )البالتون( وهي كلمة أصلها فرنيس 

تعن��ي "كرة" أو " مجموعة " صغ��رية من الرجال وهي 

الوحدة الفرعية للرسية.

تأيت بعد ذلك رتب الضب��اط الذين ال يحملون براءة 

 Warrant ملكي��ة، ولكن يتم تعيينهم مبوج��ب عرائض

Officers وغالب��اً م��ا يكونوا من أصح��اب التخصصات 

يف مه��ن فني��ة  تحتاجها القوات املس��لحة مثل األطباء 

البرشيني أو البيطريني وغري ذلك من أقسام الخدمات.

الص��ف  ضب��اط  رت��ب  ت��أيت  التالي��ة  املرتب��ة  يف 

وه��ؤالء   Noncommissioned Officers: NCOs

مس��ؤولون عن إدارة وتدريب الجن��ود ويكونوا برتبتي 

رقي��ب Sergent وعري��ف Corporal، وه��ي كلم��ة 

إيطالي��ة األص��ل تعني قائ��د الجامعة، يس��اعده وكيل 

عري��ف Lance Corporal، وهو جندي قديم ذو خربة 

يف القتال.

مب��رور الزمن صار االتجاه إىل تعي��ني جنود محرتفني 

بدالً ع��ن مليش��يات اإلقطاعيات حيث ص��ار الجندي 

تستخدم القوات 
املسلحة احلديثة 

يف جميع أنحاء 
العامل نظام الرتب 

العسكرية

اجليوش 
املقدونية بقيادة 

االسكندر األكرب 
من أكرث اجليوش 

تنظيمًا

نظام الرتب العسكرية يف الجيش الروماين االٔقرب اىٕل االٔنظمة الحديثة
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يعمل بصفة مستدمية مقابل راتب ثابت، كام صار لكل 

رتبة راتب محدد يدفع من أموال الرضائب، ويتويل قائد 

الرسية استالم الرواتب من الخزينة امللكية ورصفها ملن 

هم تحت قيادته، وتم تكوين وحدات عس��كرية ثابتة 

تتواج��د يف معس��كرات أو داخل قالع وتتلق��ى تدريباً 

منتظامً.

تلت تل��ك الفرتة سلس��لة من الحروب ج��رت فيها 

معارك برية وبحري��ة كثرية بني الدول األوروبية، أهمها 

الح��روب النابليونية، مام اس��تدعى أن تكون الجيوش 

واألساطيل البحرية أكرث تنظيامً، حيث ظهر نظام الرتب 

بشكل واضح وأضيفت بعض الرتب الوسطية.

أصول الرتب العليا
تنامت الجيوش وتش��عبت مهامها وازداد عدد الرسايا، 

م��ام دفع امللك الختيار أحد ق��ادة الرسايا ليكون قائداً 

عام��اً له��ا General ويقوم بإعداده��ا لدخول املعارك 

الكربى وأطلقت عليه رتبة   "الكابنت الجرال".

بتنامي إع��داد الجي��وش وتعدد وحداته��ا الفرعية 

يف أواخ��ر القرن الس��ادس عرش وبداية القرن الس��ابع 

عرش ظهرت مس��ميات جديدة للوح��دات مثل الفوج 

Regiment وهو تجميع لعدد من الرسايا.  وقد أوجدت 

األلوية كتش��كيالت تعبوية ميدانية يتم تش��كيلها من 

عدة عنارص أهمها أفواج املش��اة ثم الخيالة واملدفعية، 

وي��رتاوح حجم هذه الوحدات تبعاً للواجب املكلفة به، 

كام تم استحداث رتب الضباط املعينني لهذه الوحدات، 

فكان قائد الفوج برتبة عقيد "كولونيل" Colonel وقد 

جاءت تس��مية تلك الرتبة منس��وبة للوحدة التي كان 

يقودها ويطلق عليه��ا، يف ذلك الوقت، طابور "كوملن" 

Column يعاونه م��الزم له برتبة "ليوتينانت كولونيل" 

 Major وضاب��ط برتبة ميجور Lieutenant Colonel

أما التشكيل األكرب وهو اللواء Brigade فقد كان تحت 

.Brigadier قيادة ضابط برتبة عميد

بالنس��بة لضب��اط الص��ف، فبجان��ب رتب��ة الرقيب 

ومعاون��ه من العرف��اء، ظهرت يف أواخ��ر القرن الثامن 

عرش رتبة لضابط الصف األقدم يف كتيبة املشاة أو فوج 

الخيالة وهي رتبة رقيب الف��وج األقدم، وهو ما يطلق 

عليه حالياً "املس��اعد" أو "الوكيل" وكان يطلق عليه يف 

املايض القريب لقب "صول".

الثورة الصناعية وعرص النهضة يف أوروبا
خ��الل القرنني الثامن عرش والتاس��ع ع��رش تم تجييش 

الجي��وش االس��تعامرية وأهمه��ا وأكربه��ا الربيطاني��ة 

والفرنس��ية، وكانت قد س��بقتها االس��بانية والهولندية 

والربتغالي��ة، أرس��لت تلك الجي��وش إىل الرشق األقىص 

واألوس��ط واألدىن وأفريقيا وأمري��كا الالتينية، وخرجت 

تلك الجي��وش لتجوب األرض وأع��ايل البحار مصطحبة 

معه��ا تنظيامته��ا وقوانينها وأنظمة عمله��ا وتقاليدها 

الس��ائدة فيها،  مبا فيها أنظمة الرتب العسكرية، فكان 

أن انترش كل ذلك يف الدول املحتلة.

تزامن ذلك، مع سيطرة الدولة العثامنية عىل العديد 

م��ن الدول يف أوروبا والرشق األوس��ط مام تس��بب يف 

انتش��ار الكثري من القوانني واألنظمة واملسميات الرتكية 

مثل )أم��ريالي( وهي تع��ادل رتبة عمي��د، و)قامئقام( 

عقيد، و)بكبايش( أو )مببايش( مقدم، و)صاغولغايس( أو 

)صاغ( رائد، و)يوزبايش( نقيب ومالزم أول ومالزم ثاين، 

أما رتب ضب��اط الصف فكانت )ص��ول( و)بتجاويش( 

و)جاويش( و)امبايش( و)وكيل امبايش( والجندي )نفرا( 

أو )عسكري(.

بنهاية تل��ك الحقبة اتخذ س��لم الرتب العس��كرية 

شكله الحايل، وهو ما ميكن أن يطلق عليه عبارة الرتب 

الحديثة، والذي ميكن تقس��يمه إىل ثالث أقسام رئيسية 

وه��ي الضباط من حملة الرباءة الص��ادرة من امللك أو 

رئي��س الجمهورية أو رئيس الدول��ة، ثم ييل ذلك رتب 

ضباط الصف ثم الرتبة األخرية، وهي القاعدة العريضة 

م��ن املجندي��ن، وق��د اعتمدت ع��ىل هذا التقس��يم 

كاف��ة  الترشيعات والقوانني واملعاه��دات واالتفاقيات 

والربوتوكوالت بني الدول أو الصادرة من منظامت دولية 

يف جنيف والتي تحكم أنشطة القوات املتحاربة.

الرتب يف القرن العرشين
ش��هد القرن العرشون أحداثاً كبرية وهامة عىل الصعيد 

العس��كري، كان لها أثرها الكبري عىل القوات املس��لحة 

لكل الدول، وعىل ش��تى صنوف القوات وأنواعها، فقد 

خاضت تلك الجيوش، خالل ذلك القرن، حربني عامليتني 

تضخمت خالله��ام أعداد  تلك الجيوش، وبلغت ماليني 

تتنوع شعارات الرتب يف شكل نجوم أو أرشطة أو نسور أو تيجان أو سيوف 

يعد نظام الرتب 
العسكرية يف 

اجليش الروماين 
هو األقرب إىل 

األنظمة احلديثة

قسمت اجليوش 
العربية الرتب 

العسكرية إىل ثالثة 
مراتب: األفراد 
وضباط الصف 

والضباط

|  العدد 484  |  مايو 2012  |116

من التاريخ



املقاتل��ني، يف بعض األحي��ان، بجانب اش��تعال حروب 

أخرى، تفاوتت يف رضاوتها وحجمها، وتعددت ساحاتها 

ب��راً وبحراً وجواً، كام تم اس��تحداث الكثري من املعدات 

ووسائل القتال وتم تشكيل وحدات املخابرة والهندسة 

امليداني��ة ووح��دات الصيان��ة امليكانيكي��ة وغريها من 

وحدات اإلسناد والخدمات، وصارت هنالك قوات جوية 

ووس��ائل متطورة للدفاع الجوي، كام تطورت األساطيل 

البحري��ة حيث ظهرت حامالت الطائ��رات والغواصات 

والصواريخ العابرة للقارات، كام امتلكت الدول الكربى 

ق��درات نووية وأس��لحة أخ��رى ال تقل عنه��ا خطورة، 

وكان البد من وجود نظام عس��كري يشتمل عىل أنظمة 

توفر التسلس��ل القيادي مبا يتناسب مع توىل املسؤولية 

والس��يطرة التامة عىل كل هذه الوس��ائل عىل مختلف 

درجاتها وأهميتها وخطورتها.

من جانب آخر ش��هد القرن العرشون تحوالً تاريخياً 

هام��اً، كان ل��ه أثره الكبري يف أنظم��ة الكثري من الدول، 

وخاصة النظم العس��كرية ومنها نظام الرتب، كان هذا 

التحول هو انحس��ار املد االس��تعامري يف أواسط القرن، 

حيث نالت كل الدول املس��تعمرة اس��تقاللها، وغادرتها 

القوى االس��تعامرية تاركة لها املجال لس��ن ما ترتضيه 

م��ن أنظمة، فكان أن اختارت الدول املس��تقلة الس��ري 

عىل نف��س أنظم��ة الرتب املعم��ول بها عاملي��اً والتي 

مل تخ��رج عن أنظمة ال��دول التي كانت لها الس��يطرة 

عليها، وبذلك اتبعت الدول املس��تقلة سواء كانت  تلك 

الدول  فرانكفونية )مس��تعمرات فرنس��ية س��ابقة( أو 

انجلوفونية )مستعمرات بريطانية سابقة( أو غريها من 

الدول النظ��ام الحديث للرتب مبا يتوافق مع تنظيامتها 

ومتطلباتها. كام اختارت من أس��امء الرتب العس��كرية 

مبا يتوافق مع لغاتها وأنظمتها االجتامعية وإظهارها يف 

شكل عالمات وشعارات تحمل قيامً ورموزاً معينة.

م��ع بدايات الق��رن العرشين دخل��ت الطائرات إىل 

س��احات املعارك، مام اقتىض تكوي��ن وتنظيم وحدات 

جوي��ة تبدأ من الطائ��رة الواحدة وتتصاع��د إىل قوات 

جوية مروراً ب��األرساب والرفوف واألجنحة والتي تحوي  

ش��تى أنواع الطائرات املقاتلة وطائ��رات النقل ومرافق 

القيادة والس��يطرة والتوجيه والصيان��ة، رغم االختالف 

الكبري بني طبيعة عمل الق��وات الجوية والقوات الربية 

إال أنه جرت العادة يف العديد من الدول بتسمية الرتب 

الجوية بنفس أسامء رتب القوات الربية بإضافة )طيار( 

أو )مهندس( الخ.

أما القوات البحرية فلها تس��مياتها الخاصة بالرتب، 

وتختلف عن تسمية القوات الربية يف الجيوش الغربية، 

 Seaman "فنج��د أن الجندي يطلق عليه لق��ب "بحار

بالنس��بة لضب��اط الص��ف Petty Officer ويف رت��ب 

الضب��اط  يظه��ر اختالف التس��ميات يف رتب��ة العقيد 

البحري CPTAIN "كابنت" والعميد البحري "كومودور" 

 Rear "والل��واء البحري "ري��ر أدمريال ،Commodore

 Vice "والفري��ق البح��ري "فايس أدم��ريال ،Admiral

 ،Admiral "والفريق األول البحري "أدمريال ،Admiral

.Admiral of the Fleet واملشري البحري

أملت ظروف العملي��ات واملوازنات وإعداد الضابط 

أو الف��رد  لنيل الرتبة األعىل وظ��روف تغيب القادة أن 

تتداخل م��ع الرتب الثابتة واملعروف��ة أنواع أخرى من 

الرتب أوجدت لها تسمياتها يف أنظمة الرتب يف الجيوش 

املختلف��ة مثل الرتبة الوقتي��ة والرتبة باإلناب��ة والرتبة 

املحلية )التي ترتبط مبكان معني( والرتبة الرشفية.

الرتب العسكرية يف الجيوش العربية
قس��مت الجي��وش العربية الرتب العس��كرية إىل ثالثة 

مراتب: مرتب��ة األف��راد ومرتبة ضباط الص��ف ومرتبة 

الضباط، وقد صدرت التوجيهات من اللجنة العس��كرية 

التابع��ة للجامع��ة العربي��ة بتوحيد تس��ميات الرتب 

العس��كرية يف الجي��وش العربية ع��ام 1966 فتم تغيري 

التسميات القدمية وتوحيد أسامء الرتب  لتكون عىل ما 

هي عليه الحال اآلن.

تش��مل مرتبة األفراد الجندي والجندي األول، وتبدأ 

مرتب��ة ضباط الصف من العريف ث��م الرقيب فالرقيب 

أول ثم الوكيل أو )املساعد( أو )املعاون( ثم الوكيل أول. 

أما مرتبة الضباط فتتأل��ف من ثالث مراتب هي مرتبة 

الضب��اط األعوان )صغار الضباط( وه��م املالزم واملالزم 

أول والنقي��ب )الرئيس(. أما املرتب��ة التي تعلوها فهي 

مرتبة الضباط الق��ادة أو الضباط امليدانيون أو الضباط 

العظام وهم الرائد واملقدم والعقيد والعميد )الزعيم(. 

تأيت، بعد ذلك املرتبة األعىل يف رتب الضباط وهي مرتبة 

الضب��اط األمراء، وكل ضابط يحم��ل لقب قائد ويتدرج 

ترفيعاً من رتبة )أمري اللواء( لواء، ثم )فريق( ثم الفريق 

قائد الفيل��ق أو الفريق أول والفري��ق قائد الجيش ثم 

املشري )املارشال( أو )املهيب(.

ت��م تطبيق التس��ميات املوحدة للرت��ب يف الجيوش 

العربية عىل أفرعها الثالث الرئيس��ية فنجد، عىل سبيل 

املثال، رتبة "عقيد بحري" و"مقدم جوي"....الخ.

بالنس��بة للش��عارات، نجد أن ال��دول ذات األنظمة 

امللكية تستعمل ش��ارة التاج و تستعمل الدول األخرى 

شارات أخرى مثل النرس أو شجرة األرز )يف لبنان(.

كل رتب��ة من مرتبة الضباط  تؤهل حاملها ملامرس��ة 

قي��ادة عس��كرية معين��ة، وكل قيادة عس��كرية تعترب 

مامرس��ة يف أمور العالقات اإلنسانية، بقدر ما هي علم 

يف اإلسرتاتيجية وإبداع وتبحر يف فن التكتيك ومعرفة يف 

القضايا اإلدارية واإلمدادية •

املصادر:

كتاب املدرسة العسكرية اإلسالمية، محمد فرج، دار 

الفكر العريب.

كتاب "كررى..تحليل ملعركة امدرمان"، عصمت  

حسن زلفو.

كتاب "الحرب"، العقيد محمد صفا، دار النفائس.

املوسوعة العسكرية، املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش.

موسوعة ويكيبيديا الحرة.

توضح الشعارات درجة حامل الرتبة
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يعترب الشيك من 
أكرث أنواع األوراق 

التجارية شيوعًا يف 
التعامل

تعد اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية معاهدات دولية 

تض��م أكرث القواعد أهمية للحد م��ن همجية الحروب. وتوفر 

االتفاقيات الحامية لألش��خاص الذين ال يش��اركون يف األعامل 

العدائي��ة )املدني��ون، وموظفي الصحة، وموظف��ي اإلغاثة( و 

الذي��ن توقفوا عن املش��اركة يف األعامل العدائي��ة )الجرحى، 

واملرىض، وجنود الس��فن الغارق��ة، وأرسى الحرب(. تم إضافة 

بروتوكول��ن اثن��ن يف 8 يوني��و 1977 وبروتوكول ثالث س��نة 

2005.  واليوم يزيد عدد املنضمن إىل االتفاقيات ما يزيد عىل 

190 حكومة أي كل دول العامل تقريباً.

اتفاقية جنيف األوىل

لتحس��ن حال الجرحى واملرىض بالقوات املس��لحة يف امليدان 

اتفاقيات جنيف: جوهر القانون الدويل اإلنساين

إعداد: يوسف جمعة احلداد

مؤرخة يف 12 أغس��طس 1949، متثل هذه االتفاقية النس��خة 

املنقحة الرابعة التفاقية جنيف بش��أن الجرح واملرىض وتعقب 

االتفاقيات التي تم اعتامدها يف 1864، و1906، و1929 وتضم 

64 م��ادة. وال تقت��ر هذه االتفاقيات ع��ىل حامية الجرحى، 

واملرىض، بل تش��مل أيضاً موظفي الصحة، والوحدات الدينية، 

والوحدات الطبية، ووسائل النقل الطبي. كام تعرتف االتفاقية 

بالشارات املميزة، وتضم ملحقن اثنن يشمالن مرشوع اتفاق 

بشأن مناطق املستش��فيات، وبطاقة منوذجية ملوظفي الصحة 

والدين.

اتفاقية جنيف الثانية

لتحس��ن حال جرح��ى ومرىض وغرق��ى القوات املس��لحة يف 

البح��ار مؤرخة يف 12 أغس��طس 1949، وحلت هذه االتفاقية 

محل اتفاقية اله��اي لعام 1907 تكييفاً ملبادئ اتفاقية جنيف 

لتطبيقها يف حالة الحرب البحرية. وتشبه االتفاقية إىل حد كبري 

األحكام الواردة يف اتفاقية جنيف األوىل هيكالً ومحتوى. وتضم  الوثيقة األصلية ألول إتفاقية

أهميــة الشيــك ووظيفتــه وأنواعــه
يلعب دورًا هامًا يف احلياة االقتصادية

يعرف الش��يك بأن��ه "صك محرر من قبل ش��خص هو 

الساحب يأمر فيه مرفاً هو املسحوب عليه بأن يدفع 

مبلغ��اً من النق��ود عند اإلطالع ملصلحة ش��خص ثالث 

هو املس��تفيد أو ملصلحة الش��خص الذي سوف يعنيه 

املستفيد أو الحامل".

أهمية الشيك ووظيفته
مام ال ش��ك في��ه أن أهمية الش��يك أخ��ذت تزداد يف 

السنوات األخرية، وأخذ يسهل لألفراد املعامالت الناشئة 

بينهم، ونظراً للحاجة للش��يك كورقة تجارية يستعاض 

بها عن النقود فقد أس��بغ علي��ه املرشع حامية جزائية 

خاصة تضمن تطور املعامالت املالية بن األفراد.

ويرتبط تاريخ الش��يك يف الواقع بانتش��ار البنوك يف 

أوروبا يف أوائل القرن التاسع عرش، وأن األوراق التجارية 

ومنها الش��يك نشأت يف ظل القواعد العرفية تعبرياً عن 

حاجة النشاط التجاري إليها كوسائل قانونية يلجأ إليها 

التجار لتس��وية الديون الناش��ئة عن معامالتهم، ولكن 

ال يع��رف عىل وجه التحديد تاريخ ظهورها، إال أنه من 

الثابت أن الشيك مبعناه الحديث نشأ وتطور يف انكلرتا 

ثم انتقل إىل أوروبا وأمريكا.

وق��د اكتس��بت الش��يكات أهمية بالغ��ة يف العر 

الحدي��ث مردها الدور اله��ام الذي يلعبه الش��يك يف 

الحي��اة االقتصادي��ة ويف املعامالت اليومية، فالش��يك 

أداة وف��اء ي��ؤدي الدور الذي تؤديه النق��ود يف الحياة 

االقتصادي��ة، إذ أنه يق��وم مقام النق��ود كأداة وفاء يف 

املعامالت.

كام يعترب الش��يك من أكرث أن��واع األوراق التجارية 

ش��يوعاً يف التعام��ل، وذل��ك عائد ألهميت��ه الكبرية يف 

تس��هيل املعامالت املالية، وتزداد أهمية الشيك بازدياد 

مخاط��ر الرسقة والضي��اع التي يتعرض له��ا األفراد إذا 

اضطروا إىل حمل مبالغ مالي��ة كبرية من النقود للوفاء 

بالتزاماتهم املالية، ويعترب الش��يك وسيلة فعالة إلثبات 

الوفاء، إذ يقيد البنك املس��حوب عليه الشيك يف دفاتره 

كاف��ة املعلومات ال��واردة يف منت الش��يك املقدم إليه 

للوفاء مببلغ معن، ويظهر من هو الس��احب ومن هو 

املس��تفيد واملبلغ الذي تم س��حبه، حيث يستطيع أي 

طرف يف حالة أثري نزاع حول الوفاء بقيمة هذا الش��يك 

الرج��وع إىل البنك املس��حوب علي��ه والتحقق من أية 

مسألة ثار حولها النزاع.

إن الس��تعامل الش��يكات فوائد ومزايا متعددة، فهو 

يؤدي بفضل الحس��ابات الجارية إىل زيادة النقود التي 

تعتمد عليها مؤسسات االئتامن، وإذا ما كرثت الشيكات 

وكانت املصارف املس��حوبة عليها حاملة لشيكات عىل 

مص��ارف أخرى عظمت املزايا الت��ي ترتتب عىل الوفاء 

بها، وأمكن تسوية صفقات كبرية بعملية نقل الحساب، 

ومن��ذ أن زادت كمي��ة األوراق املالية وجب التفكري يف 

تخفي��ض كميتها قدر املس��تطاع، وصار م��ن الالزم أن 

تس��هل بكل الوسائل طرق الوفاء التي تسمح للمدينن 

بوف��اء ديونه��م باملقاصة، أو بإجراء قي��ود كتابية دون 

الحاجة إىل نقل النقود.

أنواع الشيكات
الشيك املسطر: يتميز هذا النوع من الشيكات بوجود 

خط��ن متوازنن يف منت الش��يك، وال تس��دد قيمته إال 

مل��رف، وعىل هذا النحو فهو س��ند مح��دد التداول، 

وس��بب التسطري هو لتاليف ضياع الشيك أو رسقته، فإذا 

كان مسطراً تعذر عىل من وجده أو عىل سارقه أن يلجأ 

إىل مرف يقبل تس��لم الشيك لحسابه، ويكرث التسطري 

يف الش��يك لحامله، إال أن التس��طري ال يقيض متاماً عىل 

خطر اس��تعامل الشيك بعد رسقته أو ضياعه، ذلك ألن 

السارق يستطيع تظهريه إىل عامل حسن النية، وبالتايل 

يذهب الحام��ل إىل املرف الذي يتعامل معه قيقبض 

إعداد: مرمي الرميثي
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تعريفات قانونية

فصل السلطات
هو مصطلح صاغه املفكر السيايس الفرنيس البارون 
 Trias دي مونتس��كييه، والذي يعرف أيضاً باسم
Politica، ومن��وذج فصل الس��لطات األول وضعه 
اإلغريق يف الدساتري التي تنظم مدينتهم، ومع ذلك 
فإن فصل الس��لطات دخل حيز االستخدام الواسع 
النط��اق أوالً من جان��ب الجمهوري��ة الرومانية، 
وقد ورد يف دس��تور الجمهورية الرومانية، يف إطار 
ه��ذا النموذج ف��إن الدولة مقس��مة إىل فروع أو 
سلطات، كل سلطة منفصلة ومستقلة يف صالحيات 
ومج��االت املس��ؤولية، وأقس��ام الس��لطات هي: 
السلطة التنفيذية، والسلطة الترشيعية، والسلطة 

القضائية.

السلطة الترشيعية
هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانني، وتعرف 
الهيئات الترشيعية بتس��ميات عدة منها: الربملان، 
الكونج��رس والجمعي��ة الوطني��ة، تعت��رب الهيئة 
الترشيعي��ة يف الحكوم��ات ذات النظ��ام الربملاين 
هي الس��لطة الرس��مية العليا، وه��ي التي تعني 
املسؤولني يف السلطة التنفيذية، أما يف الحكومات 
ذات النظام الرئايس ف��إن الهيئة الترشيعية تعترب 
فرعاً للحكومة مس��اوياً للفرع التنفيذي ومستقالً 
عنه يف نفس الوقت، إضافة إىل س��ن القوانني فإن 
للهيئ��ات الترشيعية س��لطات حرصي��ة يف زيادة 
الرضائب واملصادقة ع��ى ميزانية الدولة والوثائق 
املالية األخرى، كام أن مصادقة الهيئات الترشيعية 

مطلوبة إلبرام االتفاقيات وإعالن الحرب.

السلطة التنفيذية
ه��ي يف االس��تعامل ذلك الف��رع م��ن الحكومة 
املس��ؤول عن تنفي��ذ السياس��ات والقواعد التي 
يضعه��ا املجلس الترشيع��ي، وهك��ذا فإنها تضم 
يف عضويته��ا رئي��س الحكومة )رئي��س الوزراء أو 
املستشار أو رئيس الجمهورية يف النظم الرئاسية(، 

باإلضافة إىل الرشطة والقوات املسلحة.

السلطة القضائية
هي س��لطة الفصل يف املنازعات املعروضة أمامها، 
وهي ثالث س��لطات الدولة، وتش��اركها الس��لطة 
الترشيعية، والس��لطة التنفيذي��ة هي فرع الدولة 
املسؤول عن التفسري الرسمي للقوانني التي يسنها 
الربمل��ان وتنفذه��ا الحكومة، وهي املس��ؤولة عن 
القضاء واملحاكم يف الدولة ومس��ؤولة عن تحقيق 
العدال��ة، كام أنها مس��ؤولة عن مس��رية وتقاليد 
القضاء يف الدولة ومصداقية القوانني التي تطبقها.

63 مادة تنطبق عىل وجه التحديد عىل الحرب البحرية حيث 

توفر الحامية، عىل سبيل املثال، للسفن املستشفيات. 

اتفاقية جنيف الثالثة

وقعت اتفاقية جنيف الثالثة بش��أن معاملة أرسى الحرب يف 

املؤمت��ر الدبلومايس املعقود يف جنيف م��ن 21 أبريل إىل 12 

أغس��طس 1949. حلت هذه االتفاقية مح��ل اتفاقية أرسى 

الحرب لعام 1929. وتضم 143 مادة يف حن اقترت اتفاقية 

1929 عىل 97 مادة فقط. وتم توسيع نطاق فئات األشخاص 

الذي��ن له��م الح��ق يف التمتع بوض��ع أرسى الح��رب طبقا 

لالتفاقيت��ن األوىل والثانية. وتم صياغة تعريف أدق لظروف 

االعتق��ال، ومكان��ه، وخاصة ما يتعلق بعم��ل أرسى الحرب، 

ومواردهم املالي��ة، واإلعانات التي يتس��لمونها، واإلجراءات 

القضائي��ة املتخذة ضدهم. وقد أق��رت االتفاقية مبدأ إطالق 

رساح األرسى، وإعادتهم إىل وطنهم من دون تأخري بعد انتهاء 

األعامل العدائية.

اتفاقية جنيف الرابعة

بش��أن حامية األش��خاص املدنين يف وقت الحرب مؤرخة يف 

12 أغس��طس 1949، وتضم االتفاقية 159 مادة ضمنها مادة 

قصرية تُعن��ى بحامية للمدنين عموماً م��ن عواقب الحرب، 

لكنها مل تتصد ملس��ألة األعامل العدائي��ة يف حد ذاتها إىل أن 

تم مراجعتها يف الربوتوكول��ن اإلضافين لعام 1977. ويتناول 

معظ��م م��واد االتفاقية مس��ائل وضع األش��خاص املتمتعن 

بالحامي��ة ومعاملتهم، وميي��ز وضع األجان��ب يف إقليم أحد 

أط��راف النزاع من وضع املدني��ن يف اإلقليم املحتل. وتوضح 

م��واد االتفاقية أيض��ا التزامات قوة االحتالل تجاه الس��كان 

املدني��ن، وتض��م أحكاًما تفصيلية بش��أن اإلغاثة اإلنس��انية 

يف اإلقليم املحت��ل. كام تضم نظاُما معيًن��ا ملعاملة املعتقلن 

املدني��ن، وثالث��ة ملحق��ات تض��م من��وذج اتفاقية بش��أن 

املستش��فيات واملناطق اآلمنة، ولوائح منوذجية بشأن اإلغاثة 

اإلنسانية، وبطاقات منوذجية.

بواس��طته قيمة الش��يك، وتتم عملية الوفاء بالش��يك 

املس��طر بن مرفن، أي بن مرف حامل الشيك وبن 

املرف املس��حوب عليه، وتسوى بينهام الحسابات عن 

طريق��ة املقاصة، وقد يكون حامل الش��يك أحد عمالء 

املرف املس��حوب علي��ه فيجوز عندئذ وف��اء القيمة 

لذلك الحامل.

الش��يك املصدق: ويس��مى أيضاً بالش��يك املعتمد، 

ويق��وم املس��حوب علي��ه يف ه��ذا النوع من الش��يك 

بتصديق��ه أو اعتامده، وه��ذا يعني االع��رتاف بوجود 

الرصيد الكايف للش��يك، ويرتتب عىل اعتامد الش��يك أن 

يجمد املس��حوب عليه الرصيد لدي��ه، وبهذه الطريقة 

يطمنئ املستفيد إىل وجود الرصيد الذي يكون الضامنة 

األوىل لوفاء قيمة الشيك.

الش��يك الربيدي: الش��يك الربيدي هو أم��ر بالدفع 

يصدر من صاحب الحس��اب الربيدي إىل مؤسسة الربيد 

لدف��ع مبلغ معن من رصيد الدائن مبجرد االطالع، وهو 

شيك غري قابل للتداول وغري مستحق الوفاء إال للشخص 

املعن يف الشيك.

الش��يك الس��ياحي: ظهرت الشيكات الس��ياحية أو 

ش��يكات املس��افرين يف التعامل يف الوالي��ات املتحدة 

عام 1981، وانترش اس��تخدامها يف فرنس��ا وأوروبا بعد 

عام 1950، وتقوم هذه الش��يكات بوظيفة نقل النقود، 

وتس��تعمل لألغراض الس��ياحية والس��فر، فبدالً من أن 

يقوم الس��ائح بأخذ  نقوده معه يلجأ إىل أحد املصارف 

ويسلمه املبلغ املراد تبديله إىل شيكات، ويقوم املرف 

بتزويده بدفرت ش��يكات يحتوي عىل ش��يكات محدودة 

القيمة.

ش��يك الض��امن: تق��وم البنوك ع��ادة عن��د تقديم 

تس��هيالت ائتامنية متمثلة يف ص��ورة قروض، بالحصول 

عىل ضامنات م��ن العمالء تتمثل يف الرهن الذي يقرره 

العمي��ل عىل أموال��ه املنقولة أو العقاري��ة، ونظراً ألن 

بعض العمالء ليس لديهم األموال الكافية لضامن الوفاء 

باملبل��غ املقرتض، لذلك فقد توس��عت البنوك يف معنى 

الضامن، فطلب��ت من العمالء تحرير ش��يكات باملبالغ 

التي اقرتضوها مبقتىض عقد التسهيل االئتامين، ويحتفظ 

البنك بهذه الش��يكات لديه، ويتم استنزال املبالغ التي 

يس��ددها العم��الء من أص��ل القرض، ويس��لم العميل 

مقابلها الشيكات التي سبق تحريرها ضامناً للوفاء بهذه 

املبالغ، ويرجع الس��بب يف اس��تخدام البنوك للشيكات 

كوس��يلة لضامن الوفاء بالقروض املمنوحة للعمالء إىل 

الحامي��ة الجنائية الت��ي قررها املرشع للش��يكات مام 

يكفل تهديد العمالء بصف��ة دامئة وحملهم عىل الوفاء 

بأقساط القروض •
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وباء السل يتنامى ويصبح أكرث خطورة
يقتل مليونا شخص سنويًا

إعداد:د. يوسف احلوسني

يحتف��ل العامل يف 24 مارس م��ن كل عام باليوم العاملي 

للسل، وميكن تعريف السل بأنه مرض مزمن ينتج عن 

العدوى بجراثيم السل، وقد يصيب هذا املرض مختلف 

أجزاء الجس��م، وهو يصي��ب بصورة رئيس��ية الرئتني، 

ويقتل تقريباً مليونا ش��خص س��نوياً، فالوب��اء العاملي 

يتنامى ويصبح أكرث خطورة، فتعطل الخدمات الصحية، 

وانتشار اإليدز وظهور أنواع من جرثومة السل املقاومة 

للعديد من األدوية، كلها عوامل تساهم يف ازدياد التأثري 

السيئ لهذا املرض.

 يف عام 1993 أخذت منظمة الصحة العاملية خطوة 

مل يس��بق لها مثيل، وأعلنت أن الوباء العاملي الحديث 

للس��ل ميثل حالة ط��وارئ عاملية، و يق��در حالياً أن ما 

ب��ني عامي 2000 و 2020 س��يتم إصابة مليار ش��خص  

بالسل الحديث، وس��يمرض تقريباً 200 مليون شخص، 

وسيموت 35 مليون منه، إذا مل يتم دعم جهود السيطرة 

عليه، وسيصاب 1 % تقريباً من سكان العامل بالسل كل 

س��نة، ويقدر أيضاً أن ثلث س��كان العامل مصابني حالياً 

بجرثومة الس��ل، وأن من 5-10 % س��يصابون بالس��ل 

النشط أو ناقلني للجرثومة يف وقت ما خالل حياتهم.

طرق العدوى
 الس��ل مرض معد مثل الزكام، فهو ينترش خالل الهواء، 

العدوى األوىل تصيب األشخاص غري الحائزين عىل مناعة 

كافية، تنتقل العدوى من خالل املرىض املصابني بالس��ل 

الرئوي فقط، فعندما يقوم األشخاص املصابون بالسعال، 

بالعطس، التكلم أو البصق، يقومون بنرش الجراثيم التي 

تع��رف بعصويات الس��ل يف الهواء، ول��ي تتم العدوى 

يحتاج الشخص الس��ليم أن يستنشق عدداً صغرياً فقط 

من هذه الجراثيم.

يف ح��االت قليل��ة تكون الع��دوى األولية ش��ديدة، 

وتتطور إىل س��ل جامح ميكن أن يصيب أمكنة متعددة 

من الجس��م ولكن يف أغلب األحيان يشفي املريض من 

هذه اإلصابة ويتحجر مكانها برواس��ب كلس��ية وتبقى 

الجراثيم محبوسة ملدة طويلة، ويف حالة ضعف الشخص 

أو إصابته مبرض سبب له الهزال زالت الرواسب الكلسية 

ونشطت جراثيم السل من جديد، مام يسبب للشخص 

ما يس��مى الس��ل الثانوي، فيصاب بسعال شديد مزمن 

وضع��ف عام ونقص يف ال��وزن وأمل يف الص��در وأحياناً 

وجود دم مع البصاق والبلغم.

وإذا مل يتم عالج الشخص املصاب بالسل النشط، فإنه 

يقوم بنرش العدوى إىل 10 أو 15 شخصاً سنوياً، ولكن ليس 

بال��رورة أن كل إنس��ان مصاب بالس��ل يعترب مريضاً، 

فنظام املناعة يف الجسم يقوم بتغليف أو تقييد جرثومة 

السل التي تكون أساساً محمية مبعطف شمعي سميك، 

وتس��تطيع أن تبقى خامدة لس��نوات، وله��ذا فعندما 

تضع��ف مناعة الش��خص املصاب تصبح ف��رص ظهور 

املرض أعظم.

العالج
يش��خص املرض بواس��طة التصوير باألش��عة، وباألعراض 

املمي��زة للم��رض، وكذلك بوج��ود الجراثي��م يف البصاق 

والبلغم عند فحصها بكترييولوجياً، وعندما يتم اكتش��اف 

حالة سل نش��طة )بوجود الجرثومة يف البلغم( يتم البدء 

بالع��الج الذي يجب أن يعتمد عىل أدوية مضادة للس��ل 

تعط��ى بطريقة معينة وجرعات محددة، وتس��تمر مدة 

العالج من 6 إىل 8 أش��هر، ويجب التنويه بأنه يوجد لهذا 

املرض لقاح يس��اعد عىل الوقاية، وه��و أول لقاح يعطى 

لألطفال بعد الوالدة مبارشة •

األدوية املستخدمة لعالج السل

 isoniazid أيزونيازايد
 rifampicin ريفامبيسني

 pyrazinamide بريازيناميد
 streptomycin سبرتبتوميسني

ethambutol إثامبيوتول

منظمة الصحة 
العاملية: الوباء 
العاملي احلديث 

للسل ميثل حالة 
طوارئ عاملية

السل يصيب 
األشخاص غري 
احلائزين على 

املناعة الكافية
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أحدث العالجات

توصل علامء إىل س��بب بيولوج��ي وراء الصلع ما 

ميهد الطريق نحو اكتش��اف ع��الج له، وأيضاً عالج 

ضعف الشعر وتساقطه، ففي دراسة أجراها علامء 

من جامعة بنسلفانيا أكدت أن الجهود تبذل حالياً 

لتطوي��ر كريم لعالج الصلع، حيث تش��ري األبحاث 

العلمية إىل أن معظم الرجال يصابون بالصلع وهم 

يف منتصف العمر.

وأفاد البحث أن هرمون التيستريون يلعب دوراً 

يف اإلصابة بالصلع كام تلعب أس��باب وراثية دوراً 

فيه أيض��اً، وذكر العلامء أنه��م تعرفوا عىل مركب 

بروتيني اس��مه "بروس��تاجاالندين دي سينثيز" يف 

خاليا بصيالت الشعر املوجودة يف فروة الرأس عند 

املصابني بالصلع، وأن هذا الربوتني مينع منو الشعر، 

لذلك ت��م تحديد س��بب الصلع ومن ث��م طريقة 

العالج، وأش��ار إىل أن الخطوة املقبلة هو التوصل 

إىل املكونات التي تؤثر عىل هذا الربوتني.

اللحوم الحمراء ومخاطرها عىل الصحة

أشار باحثون يف كلية الطب بجامعة هارفارد يف دراسة 
اللحوم  أن  شخص  ألف   120 من  أكرث  عىل  أجريت 
الحمراء تزيد من خطر الوفاة بسبب الرسطان ومشاكل 
أخرى مرتبطة بالقلب، وتشري مؤسسة القلب الربيطانية 
إىل أن اللحوم الحمراء ميكن تناولها كجزء من نظام غذايئ 
للصحة،  فائدة  أكرث  طهو  وسائل  استخدام  مع  متوازن 
كام ميكن التنويع من خالل مصادر أخرى للربوتني مثل 
من  يقلل  مام  والبقوليات  والعدس  والدجاج  األسامك 
مخاطرها، كام أكدوا أن الصوديوم املستخدم يف اللحوم 
واألوعية  القلب  أمراض  مخاطر  من  يزيد  رمبا  املعالجة 

الدموية من خالل تأثريه عىل ضغط الدم.

يس��تفيد جن��ود كولومبيون معاقون من ع��الج اليوجا 

الذي متوله املؤسسة العسكرية ملساعدتهم عىل تخطي 

إعاقته��م، وقال جن��دي بالغ من العم��ر 27 عاماً: "يف 

البداية كان األمر يس��بب يل أمل��اً كبرياً، لكن مع اليوجا، 

نتعلم كيف نس��رتخي وكيف نكف ع��ن التفكري يف ما 

أصابنا"، مشرياً إىل رفاق س��الح آخرين غالبيتهم فقدوا 

أح��د أطرافهم أو أصيبوا بالعم��ى، وكولومبيا التي تقع 

ضحية املجموعات املسلحة منذ حواىل نصف قرن، تعترب 

أح��د أكرث البلدان التي رضبته��ا األلغام ضد األفراد، إىل 

جانب أفغانستان، إذ أنها منذ عام 1990، قتلت 2030 

كولومبياً من عس��كريني ومدنيني، يف حني أصيب 7616 

شخصاً، ويف عام 2000 وقعت بوجوتا عىل اتفاقية أوتاوا 

التي تحظر األلغام ضد األفراد، لكن الس��لطات أشارت 

إىل أن العصابات املس��لحة املاركس��ية "فارك"، ما زالت 

تلج��أ إليها، وقالت نانيس بيو املتخصصة يف علم النفس 

والتي تعمل منذ س��بع س��نوات مع كتيبة طبية ترافق 

العس��كريني املصابني من خالل برنام��ج اليوجا: "إن ما 

نتعلم��ه يف الجامعة مقتضب مقارنة مع هذا الكم من 

األمل"، وأضاف��ت: "إنهم يجدون صعوبة كبرية يف تخطي 

ما أصابهم وتقبل الخس��ارة، ه��م ال يعانون فقط جراء 

خسارة أعضائهم، بل أيضاً خسارة عملهم" •

ذكرت دراس��ة أمريكية أن احت��امالت محاولة االنتحار 

رمبا تزيد لدى األشخاص املصابني بصداع حاد سواء كان 

نصفياً أم ال، وقالت "ناعومي بريس��لو" من جامعة والية 

ميشيجان يف إيست النسينج والتي رأست هذه الدراسة 

أن عدداً من الدراس��ات عىل مدى س��نوات وجدت أن 

األش��خاص املصابني بصداع نصفي تزيد لديهم معدالت 

االنتحار باملقارنة مع األشخاص غري املصابني به، ولكن مل 

يتضح ما إذا كان لهذا عالقة بشكل محدد ب� "بيولوجية 

الصداع النصفي".

 حي��ث تابعت الدراس��ة نحو 1200 بال��غ من منطقة 

ديرتوي��ت- ميش��يجان، وكان 500 منه��م من املصابني 

بصداع نصفي، يف حني كان 151 يعانون من صداع حاد 

فق��ط وليس صداعاً نصفياً، وكان الباقون ال يعانون من 

صداع خط��ري، وعملوا كمجموع��ة مقارنة، وعىل ضوء 

هذه الدراسة تم تحديد الصداع الحاد غري النصفي بأنه 

الصداع الحاد الذي يستمر أكرث من أربع ساعات، وعىل 

م��دى عامني كان ل��دى املجموعات املصاب��ة بالصداع 

النصفي واألخرى املصابة بصداع حاد معدالت متشابهة 

م��ن محاوالت االنتحار، وق��ال %9 تقريباً من املصابني 

بص��داع نصفي أنهم حاولوا االنتح��ار مثلام فعل 10% 

م��ن املصاب��ني بصداع حاد غ��ري نصفي، ويق��ارن هذا 

مبعدل ال يزيد عن %1 يف مجموعة املقارنة.

وق��ال الباحثون أنه رمبا تكون هناك بعض األس��س 

البيولوجي��ة، ويعتقد أن م��واداً كياموية معينة يف املخ 

ومن بينها السريوتونني لها دور يف الصداع الحادث، وتم 

الربط أيضاً بني الخلل يف تل��ك املواد الكياموية وخطر 

االنتحار.

وتقول بريس��لو: "أن اليشء األس��ايس ه��و أن الناس 

املصاب��ني بصداع ح��اد البد وأن يس��عوا للحصول عىل 

مس��اعدة من طبيبهم أو إذا دعت الحاجة ملستش��فى 

متخصص يف األمل"•

الصداع احلاد مرتبط مبحاوالت االنتحار

اإ�شراف: حنان الذهب

"اليوجا" ملساعدة اجلنود ضحايا األلغام

العلامء »يحلّون« لغز اإلصابة بالصلع
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إعداد: د. ابراهيم اجلنابي
إن عمل اإلنس��ان مس��ؤولية كربى، وهو سبب لسعادته 

يف الدنيا واآلخرة إذا أحس��ن فيه، وه��و محل لنظر الله 

تع��اىل إىل العب��د ومرتبته بع��د القلب مب��ارشة، فصالح 

القلب وصالح العمل س��ببان منجيان لإلنس��ان؛ ألن الله 

تعاىل ينظر إليهام، يقول تعاىل: )َوقُِل اْعَملُوا فََس��َ�َى اللَُّه 

َعَملَُكْم َورَُس��ولُُه َوالُْمْؤِمُنوَن َوَس��ُ�َدُّوَن إىَِل َعالِِم الَْغيِْب 

��َهاَدِة فَيَُنبِّئُُكْم ِبَا كُْنتُْم تَْعَملُوَن( سورة التوبة اآلية  َوالشَّ

.)105(

وإن الله س��بحانه وتعاىل ربط اإلمي��ان بالعمل وقيََّد 

العمل بالصالح، فال إميان بال عمل مقبوالً، والعمل بدون 

ص��الح نافعاً، فرشط العم��ل أن يكون وفق الرشيعة وأن 

تك��ون النية فيه خالصة، وإن قيمة اإلنس��ان يف الدنيا ما 

يحسن من عمل ويتقنه؛ ولهذا فإن الرشيعة الغرَّاء أمرت 

بإحسان العمل وإتقانه، وأوجبت األمانة ومنعت الخيانة، 

ة،  ة وصارت يف أعىل ِقمَّ وبهذا العمل الصالح س��ادت األُمَّ

ويف أي زمان أو مكان يتخىل فيه أبناء األمة عن اإلتقان يف 

األعامل وينش��غلوا بال�ُّهات وامللهيات فهذا نذير الدمار 

س؛ كَتََب أبو الدرداء إىَِل  والضياع؛ فالعمل يف اإلسالم مقدَّ

َسِة فََكتََب إِلَيِْه  َس��لاَْمَن الَْفارِِسِّ أَْن َهلُمَّ إىَِل األَرِْض الُْمَقدَّ

ُس اإلِنَْس��اَن  َا يَُقدِّ ُس أََحًدا َوإِنَّ َس��لاَْمُن إِنَّ األَرَْض الَ تَُق��دِّ

َعَملُُه، رواه مالك.

 وقد حرم الرشع املس��ألة من الن��اس وألزم بالعمل؛ 

لقوله صىل الله عليه وس��لم:) ألَْن يَْغُدَو أََحُدكُْم فَيَْحِطَب 

َق ِبِه َويَْس��تَْغِنَى ِبِه ِمَن النَّاِس َخْ�ٌ لَُه  َع��ىَل ظَْهرِِه فَيَتََصدَّ

ِمْن أَْن يَْس��أََل رَُجالً أَْعطَاُه أَْو َمَنَع��ُه َذلَِك فَِإنَّ الْيََد الُْعلْيَا 

املصداقيـــــة فــــــي العمـــــــل
بالعمل الصادق تبنى احلضارات وترقى وتتطور

س & ج
رجل صلى بثوب جنس فما حكم 

صالته ؟

إن م��ن رشوط صح��ة الصالة طه��ارة الب��دن والثياب 

وامل��كان، ويف حال صىل املصيل وه��و فاقد لرشط من 

رشوط الص��الة، ف��إن صالت��ه باطلة قطع��اً وال بد من 

إعادته��ا، فإن تعمد الصالة بالث��وب النجس فهو آث���م 

وصالت��ه باطلة وعليه أن يتوب ويعيد الصالة، وإن كان 

ناس��ياً أو س��اهياً فال إثم عليه ويج��ب أن يعيد الصالة 

فقط .

ال ش��ك أن صالة الوتر س��نة مؤكدة، وأن الس��نة فيها 

أن تك��ون آخر صالة الليل لق��ول النَِّبىِّ صىل الله عليه 

وسلم: )اْجَعلُوا آِخَر َصالَتُِكْم ِباللَّيِْل ِوتْرًا( رواه البخاري، 

َ نَاِفلًَة أَْم َغْ�ََها يِف اللَّيِْل َجاَز  وإَذا أَْوتََر ثُمَّ أََراَد أَْن يَُصيلِّ

ِباَل كَرَاَهٍة َواَل يُِعيُد الِْوتَْر؛ لقوله صىل الله عليه وس��لم 

)الَ ِوتْ��رَاِن ِف لَيْلَ��ٍة( رواه أبو داود وال�مذي والنس��ايئ 

وأحمد، أي يجوز له أن يتنفل وال يعيد وتره.

ْفىَل َوابَْدأْ ِبَْن تَُعوُل( رواه مسلم. أَفَْضُل ِمَن الْيَِد السُّ

رشوط مصداقية العمل 
أولها: اإلخالص فيه إخالصاً تاماً، فال تش��وبه شائبة الرياء 

والسمعة وطلب التمدح من اآلخرين.

ثانيها: األمانة التامة يف أداء األعامل، والتنزه عن الغش 

والخديع��ة والخيان��ة، ويف حديثه صىل الله عليه وس��لم 

َنا فَلَيَْس ِمنَّا( رواه مسلم. )َمْن َغشَّ

ثالثه��ا: اإلتقان التام لألع��امل، ومعناه اإلتيان بالعمل 

ع��ىل أكمل الوج��وه؛ ألن العم��ل غ� املتق��ن ال يحقق 

الفائ��دة املرج��وة؛ بل يك��ون رضره أكرث م��ن نفعه وال 

يستحق عليه فاعله أجره.

رابعها: الجديَُّة يف العمل، وترك التكاسل والتخاذل عن 

امليضِّ فيه.

خامس��ها: روح الفري��ق وهو التعاون م��ع الزمالء يف 

العمل، وهذا كفيل بنجاح العمل، فاالنفرادية يف األعامل 

غالباً ال تثمر.

سادس��ها: اإلبداع يف العمل، وه��و فعل كل مايضمن 

التجديد والتطوير يف العمل، وهذا ناتج عن حب العامل 

لعمله.

ف��إن أردن��ا ألمتنا الرق��ي والتطور فال ب��د من وجود 

مصداقية حقيقية يف األعامل، وال تبنى الحضارات إال حني 

يك��ون كل عامل مجتهد ومخلص وأمني ومتعاون ومبدع 

يف عمله، ال س��يام يف العمل العس��كري حيث املسؤولية 

عظيم��ة، واألمانة جس��يمة؛ ألن ذلك س��بب يف تحقيق 

التطور والتقدم، وحامية الوطن وصيانة املكتسبات •

صالح القلب وصالح 
العمل سببان 

منجيان لإلنسان

صلى الوتر ثم استقيظ من آخر 
الليل ويريد أن يصلي؟

ما هو حكم طالق الغضبان؟

الغض��ب حالة تع�ي اإلنس��ان فتخرج��ه عن حالته 

الطبيعي��ة؛ وله��ذا أم��ر النبي صىل الله عليه وس��لم   

الغضبان أن يستعيذ بالله تعاىل من الشيطان ليذهب 

غضبه، فإذا أوقع اإلنسان الطالق يف حال الغضب فال 

يخلو من حالتني، أوالً أن يكون غضبه عادياً؛ واملقصود 

به أن ال يغلق عليه عقله فمثل هذا يقع طالقه، وثانياً 

أن يكون غضبه مطبقاً عىل عقله إطباقاً تاماً بحيث ال 

يدري ما يقول وال يعي ما يفعل بل ربا رضب نفس��ه 

وهو ال يش��عر فمثل هذا ال يق��ع طالقه؛ ألن الرشع 

يعترب الطالق واقعاً ممن كملت أهليته.
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سيف اهلل املسلول 
)خالد بن الوليد رضي اهلل عنه(

 صفاته

ُس��وَل الكري��م: "نِْعَم َعْبُد اللَّ��ِه َوأَُخو  ق��ال فيه الرَّ
الَْعِش��رَِة َخالُِد بُْن الَْولِيِد َوَس��ْيٌف ِمْن ُس��ُيوِف اللَِّه 
اِر َوالُْمَناِفِقنَي"، وَتَيَّزَت  َسلَُّه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعَل الْكُفَّ
ُخطَطُُه العس��كرية بالِحْنكَة واملَُفاَجَئة، والش��جاعة 
، حتى اْفُتِتَ به بعض  الفائقة، ومل يهزم يف معركة قطُّ
الناس وهذا ما جعل عم��ر يعزله عن القيادة، كان 
ة، واس��ع  عظي��م اإلميان، كري��م األخالق، عيلَّ الهمَّ
الحيل��ة، فائق ال��ذكاء، ال يهاب الخط��ر، وال يخاف 
ال��رر، وكان من أولياء الله حق��اً وأصفيائه صدقاً 

ريض الله عنه وأرضاه.

هو بطل اإلس��الم والقائد الُهاَمم، والَّه الرسول صىل الله 

عليه وسلم بعد إس��المه قيادة الرسايا والبعوث، وتوىل 

قي��ادة كتيبة خيل املس��لمني يف فتح مك��ة وحنني، كام 

توىل القيادة يف معرك��ة مؤته بعد مقتل القادة الثالثة، 

َن ال��روم درس��اً يف املناورة  ففت��ح الله عىل يدي��ه ولقَّ

العس��كرية حني انسحب انسحاباً تكتيكياً مخلفاً وراءه 

قتىل الروم وجيش الروم ينظر وهو يخىش من االلتحام 

مع املس��لمني؛ ذلك أن خالداً غ� ميمنة الجيش ميرسة 

والعك��س ومؤخرت��ه مقدمة والعكس، وأرس��ل أناس��اً 

يث���ون الغبار من الصح��راء فتوهم ال��روم مع تغي� 

الوج��وه ورؤية الغبار بوصول مدد م��ن املدينة، وأخذ 

خال��د ي�اجع رويداً رويداً حتى أيقن الروم أنه يجرهم 

إىل ف��خ يف صح��راء ال يعرفونها ب��ل يخافونها، فوصل 

بجيشه املدينة املنورة س��املاً، فقال الناس يا فرار فقال 

لهم الرس��ول بل هم الكرار إن ش��اء الل��ه، وقد وصف 

الرس��ول هذه املعركة ونََعى َزيًْدا َوَجْعَفرًا َوابَْن َرَواَحَة 

َوَعيَْن��اُه تَْذرِفَاِن ثم ق��ال: َحتَّى أََخَذ الراية َس��يٌْف ِمْن 

ُس��يُوِف اللَِّه َحتَّى فَتََح اللَُّه َعلَيِْهْم، وأرس��له إىل اليمن 

ففتح الل��ه عىل يديه وقتل األس��ود العن��ي الكذاب 

وح��ج حجة الوداع م��ع النبي صىل الله عليه وس��لم، 

يق لقتال املرتدين فهزمهم رشَّ  ثم أرس��له أبو بكر الصدِّ

هزمية  وقتل مسيلمة الكذاب وعىل يديه رجعت قبائل 

العرب املرتدة إىل دينها، ثم أرس��له الصديق إىل العراق 

فافتت��ح ضفة الفرات الغربية من األُبُلَِّة حتى عني التمر 

ديق نرص خالد  وفعل بالفرس األعاجيب، ومل��ا بلغ الصِّ

ع��ىل الفرس ق��ال: يَا َمْعرَشَ قَُريٍْش إنَّ أس��دكم قد عدا 

عجزت النساء
 أن يلدن مثل 
خالد بن الوليد

اْلَْهرُ:

 هو املال الذي يجب عىل الزوج َدفُْعُه لِزَْوَجِتِه؛ بسبب 

عق��د النكاح، ويس��مى ُصَداقَاً إلش��عاره بصدق رغبة 

بَاِذلِِه يف النكاح، ويسمى أيضاً: النِّْحلة، بعنى العطية، 

ويش���ط أن يكون املهر مباحاً فال يجوز أن يكون شيئاً 

محرماً أو نجساً، وهو حق للزوجة ال يشاركها فيه أحد، 

إال إن طابت نفس��ها بأن تعطي منه شيئاً ألهلها، وأقلُّ 

املهر ربع دينار ذهبي ويعادل ثالثة دراهم فضية، وال 

حدَّ ألكرثِه.

عىل األس��د فََغلَبَُه َعَجزَِت النِّس��اء أن يلدن ِمثَْل َخالِِد 

بْ��ِن الَْولِيِد، فافتتح الح�ة عاصم��ة املناذرة، وأصبحت 

جي��وش الفرس منه حاذرة، فل��ام خيش  الصديق عىل 

أجناد الش��ام أمر خال��داً بالتوجه إليها، ن��ارصاً وأم�اً 

فص��ار هو القائد لجيوش اإلس��الم يف الش��ام وقد قال 

يْطَاِن ِبَخالِِد  الصديق: "َواللَِّه ألُنِْسنَيَّ الرُّوَم َوَساِوَس الشَّ

بِْن الَْولِيِد".

ومن أبرز الدروس املس��تفادة من حياته العسكرية 

الضب��ط والرب��ط التام؛ فقد بُلََّغ بع��زل عمر ريض الله 

عن��ه له عن القي��ادة بعد انتص��اره يف معركة ال�موك، 

وَوىلَّ أب��ا عبي��دة مكانه؛ فام كان م��ن خالد إال أن كان 

جندي��اً مطيعاً، منف��ذاً لجميع األوامر، واس��تمر تحت 

قيادة أيب عبيدة حتى تم فتح الش��ام كلها، وحرض فتح 

بيت املقدس صلحاً عىل يد أم� املؤمنني عمر ريض الله 

عن��ه وهكذا يكون القائد وهكذا يكون الجندي وهكذا 

تك��ون الطاعة، وح��ني قُتل بع��ض األرسى خطأً تحت 

قيادت��ه أَلَحَّ ُعَمُر عىل أيب بكر يِف عزل َخالٍِد َوقَاَل:"إِنَّ يِف 

َسيِْفِه رََهًقا" فََقاَل: "ال يَا ُعَمُر، لَْم أَكُْن ألُِشيَم َسيًْفا َسلَُّه 

اللَُّه َعىَل الَْكاِفِريَن".

بق��ي أم�اً يف الش��ام عىل مدينة حم��ص حتى آخر 

حيات��ه، وتويف يف املدين��ة املنورة ودفن فيها س��نة 21 

يف خالفة الفاروق عمر، ومل��ا حرضت خالداً الوفاة بىك 

وق��ال: لقيت كذا وكذا زحفاً، وما يف جس��دي ش��رب إالاّ 

وفيه رضبة س��يف أو رمية بس��هم أو طعنة برمح، وها 

أنا أموت عىل فرايش حت��ف أنفي كام ميوت البع� فال 

نامت أعني الجبناء، َوبََكتُْه الْبََواِك، وسمعهن ُعَمُر فََقاَل: 

"َوَما َعىَل نَِساِء قَُريٍْش أَْن يَبِْكنَي أَبَا ُسلَيْاَمَن؟ وهل قَاَمِت 

النَِّساُء َعْن ِمثِْل َخالٍِد" •

 مصطلحـــات فقهيــــة

فرض العني:

ه��و ما يطلب فعله من كل مكلف بنفس��ه فهو الَْمْنظُوُر 

ِبالذاِت إىَِل فَاِعلِِه، ويأثم األنس��ان ب�كه، وال يجوز ألحد أن 

يؤديه عن غ�ه، كالصلوات الخمس وصوم رمضان والزكاة 

والحج عىل املس��تطيع، وس��مي فرض عني لتََعيَُّنُه عىل كل 

واحد بعينه.

فرض الكفاية:

ُه��َو َما يُْقَصُد ُحُصولُُه ِمْن َغْ�ِ نَظٍَر ِبالذاِت إىَِل فَاِعلِِه، فَُهَو 

َواِجٌب َعىَل الُْكل، َويَْس��ُقُط الُْوُجوُب ِبِفْعل الْبَْعِض، َويَأْثَُم 

الْ��ُكل ِبَ�ْكِِه، مث��ل األذان وصالة الجنازة، وس��مي بفرض 

كفاية لالكتفاء بفعل البعض عن اآلخرين.

التأمني في الصالة:

ه��و أن يقول اإلمام واملصلون خلف��ه بعد الفاتحة كلمة 

)آم��ني( ومعناها الله��م اس��تجب، واتََّفَق الُْفَقَه��اُء َعىَل 

أَنَّ التَّأِْم��نَي بَْعَد ِقرَاَءِة الَْفاتَِحِة ُس��نٌَّة؛ لَِحِديِث أيَِب ُهَريْرََة 

ع��ن النبي صىل الله عليه وس��لم: »إَِذا قَ��ال اإلَْماُم:}َغْ�ِ 

الِّنَي{ فَُقولُوا آِم��نَي، فَِإنَُّه َمْن  الَْمْغُض��وِب َعلَيِْه��ْم َوالَ الضَّ

َم لَُه ِمْن َذنِْبِه »رواه  َوافََق قَْولُُه قَْول الَْمالَئَِكِة ُغِفَر َما تََقدَّ

ُه عند التأمني، فَعْن  ��نة رفع الصوت ومدُّ البخاري« ، والسُّ

َعائَِشَة َعِن النَِّبىِّ صىل الله عليه وسلم قَاَل: »َما َحَسَدتُْكُم 

الَِم َوالتَّأِْمنِي« رواه  ٍء َما َحَس��َدتُْكْم َعىَل السَّ الْيَُهوُد َعىَل َشْ

ابن ماجه، وَعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل، قَاَل رَُسوُل اللَِّه صىل الله 

ٍء َما َحَسَدتُْكْم  عليه وسلم: »َما َحَسَدتُْكُم الْيَُهوُد َعىَل َشْ

َعىَل آِمنَي فَأَكْرِثُوا ِمْن قَْوِل آِمنَي« رواه ابن ماجه.

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني
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مـــــايو1972 من الذاكرة

العدد 10 / االفتتاحية
الحش��د العريب الذي ش��هدته أرضنا الطيب��ة أثناء لقاء 

القمة بني صاحب الس��مو الش��يخ زاي��د بن سلط��ان 

آل نهيان رئيس الدولة بضيفه اللواء جعفر منريي رئيس 

جمهورية السودان الدميقراطية الشقيقة، يؤكد امتداد 

ج��ذور األخوة العربية إىل أع��اق بعيدة، ويضع حجر 

األساس لبناء رصح من التعاون املشرتك يف العالقات بني 

البلدي��ن يف املجاالت السياس��ية واالقتصادية والثقافية 

ويف كل م��ا ينمي قوة العامل العريب ويؤدي إىل رفاهيته 

وازدهاره وتقدم��ه وينمي أوارص عمل موحد يف مجال 

التجمع الدويل.

فالعروبة قدر بني العرب جميعاً وصلة ونس��ب بني 

من يعيش��ون يف أقىص املرشق أو املغرب، فليس غريباً 

أن يلتف الشعب حول أعالم قومه وحاة مجده، وليس 

غريباً أن يبتهج الش��عب يف دولة اإلمارات بزيارة اللواء 

جعفر منريي بنفس القدر الذي قوبل به صاحب السمو 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان رئي��س الدولة إبان 

زيارته لشعب السودان الويف.

ولقاء األش��قاء عىل مس��توى القمة الذي ش��هدناه 

وش��غاف القلوب تباركه وترعاه، يحمل يف أهابه إجابة 

ع��ىل النداء الذي ظل ي��رتدد صداه، ذلك��م النداء هو 

)لبيك يا أخي العريب(.

الرئيس منريي يزور محط��ة توليد الكهرباء 
توج��ه الرئيس جعفر من��ريي مع الوف��د املرافق له، يف 

صحبة بعثة الرشف التي يرأسها سمو الشيخ مبارك بن 

محمد آل نهيان إىل قرص الرئاس��ة العامر، حيث كان يف 

اس��تقباله��م صاحب السم��و الشيخ زايد بن سلط��ان 

آل نهي��ان رئي��س الدولة وأصحاب الس��مو الش��يوخ 

والوزراء، ثم توجه الجميع يف موكب رسمي إىل محطة 

توليد الكهرباء حيث قام الرئيس��ان الكبريان بتفقدها، 

ملعرفة أسلوب سري العمل باملحطة.

خليفة بن زايد يتفقد األسلحة الجديدة
يبدي صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

اهتامماً كبرياً بكل س��اح جدي��د يصل إىل قوة دفاعنا، 

ويف صباح الس��بت املوافق 15 من شهر ابريل املايض، 

قام سموه بتفقد قطع جديدة من املعدات العسكرية 

الت��ي وصل��ت أبوظبي، وقد صاحب س��موه س��عادة 

الش��يخ فيصل القاس��مي وكي��ل وزارة الدف��اع وكبار 

الضباط واملسؤولون يف الوزارة.

السفراء يواصلون تقديم أوراق اعتامدهم
حفل الش��هر املايض بالعديد من السفراء الذين قدموا 

أوراق اعتامده��م لصاح��ب الس��مو الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان رئيس الدولة، وتجري مراسم تقديم 

أوراق االعتامد بقرص الرئاسة العامر.

والصورة لس��عادة سفري لبنان يف طريقه لتقديم أوراق 

اعتامده لس��مو رئيس دولة اإلتح��اد، ويف صحبته كبري 

األمناء.

صورة الغاف:  نظرة تفقدية لصاحب السمو الشيخ خليفة عىل املعدات العسكرية

اإعداد: حنــان الذهــب
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ذاكـــرة العدســـة

يناير 1987 زايد يشهد الرماية السنوية للدفاع الجوي

فرباير 1984 خليفة يرعى حفل تخريج الدورة التاسعة لكلية زايد الثاين العسكرية

ابريل 1983 زايد يرفع  علم القوات البحرية عىل أول مجموعة زوارق بحريةمايو 1973 انطاق مناورة بالذخرية الحية
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مصطلــــحات عسكرية
:Decision - makers    صناع القرار•

هم الذي��ن يتخذون القرارات نيابة عن األط��راف الفاعلة الدولية، ورغم أن 

التعريف دائري فإن تحديد الذين يقومون بالفعل بصنع القرارات يف حاالت 

معينة مهمة صعبة يف كثري من األحيان. 

:Diplomacy    الدبلوماسية •
كثرياً ما تس��تخدم هذه الكلمة خطأ كمرادف للسياس��ة الخارجية، ففي حني 

ميك��ن وصف تل��ك األخرية بأنها م��ادة عالقة الدولة م��ع اآلخرين وأهدافها 

ومواقفها، فإن الدبلوماسية هي األدوات التي تستخدم إلنفاذ تلك األمور. 

1. يف أي عام تم توحيد القوات املسلحة؟ 

2. ما نوع الطائرة التي يستخدمها فريق الفرسان لالستعراضات الجوية؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )483( هي:  السؤال األول: اللواء ركن بطي سلطان 
العرياين عام 1985 - 1990 . 

  السؤال الثاين: إمارة الشارقة . 

 الفائزان:
1. هزاع هاشم محمد النقبي.  

2. مايد عبدالله املرزوقي.

مسابقة العدد )484(

من الرتاث

أقرص حكم يف التاريخ : اس��تطاع ش��اب هندي 

يدع��ى "نظ��ام" يعمل ناق��الً لل��اء، أن ينقذ 

األمرباط��ور املغويل "هايون" م��ن الغرق عام 

1555،  فكان��ت مكافأت��ه عىل ذلك أن س��مى 

امرباط��وراً عىل الهند ملدة " 6 " س��اعات تنفذ 

خاللها جميع قرارات��ه، وأحتفل بذكرى حكمه 

القص��ري جداً بس��ك عملة جلدي��ة خاصة بدل 

العملة الفضية املتداولة .

القائد الصبي : امللك الس��ويدي "ش��ارل الثاين" 

قاد وهو صبي جيش��اً تعداده 8 آالف جندي ضد جيش رويس قوامه 80 ألف 

جندي وهزمه رش هزمية يف مدة ال تتجاوز ثالثني دقيقة، وكان ذلك عام 1700 

يف معركة "نارفا" .

أحداث  عسكرية 

السالم باألنف 

ميثل السالم بالخش��وم -األنف- عادة من 

الع��ادات املتأصلة يف ش��به الجزيرة العربية 

وخاصة ف�ي دولة اإلمارات العربية املتحدة،  

فأسل�وب السالم ق�دي�م وع�ري�ق، وفي�ه من 

األصالة الع�ربي�ة ش��كالً ومضموناً حي�����ث 

يكون الس��الم عندم��ا يالقي ش��خ�ص آخ�ر 

برضب الخش�وم لبعضها البعض.
ملاذا األنف؟

الخش��م مبعنى األن�ف، ميثل موطن الع�زة والرفع��ة واألنَفة ورمز الهيبة والعظمة 

عن��د اإلنس��ان العريب  وم���ن أمثالن��ا الش���ع�ب�ي�ة ) اْرب�ي�ع�ك َخ�ْش���م�ك ( أي أن 

ص�ديق�ك ه�و خش��مك، فه�و الذي ال تس��تطيع االس��تغناء عنه، ألنه عض�و التنفس 

ومص�در حياة اإلنسان .

كيفية تأدية السالم، ومتى، وبني من؟

الكثري من الناس ويف مناطق كثرية بالجزيرة يعتربون الس��الم بالخش��وم هو س��الم 

الحش��مة والسالم الشامخ، فالخش��م داللة للمجد والشموخ والرفعة، وطريقة السالم 

بالخش��وم عادة من عادات العرب األولني يف الخليج العريب بشكل عام بح�يث يكون 

م��ن ط�رف الخش���م، وخاللها ميك�ن أن يك�ون الش��خصان طلق��اء اليدين، أو يضع 

الش��خص األول يده اليمنى يف دف�ة الط��رف األيس���ر م�ن الص�در للشخص املقابل، 

وباملث��ل للش��خص الثاين، عىل أن يالمس كل منها خش��م اآلخ���ر م�رة أو مرتني أو 

ثالث مرات بش��ك�ل متتال ورسيع ودون كالم، بعدها تبدأ املحاورة، وهو أن يس��أل 

عن أحواله وأحوال أهله وأخباره، وعند بعض القبائل يكون الس��الم مبالمس��ة الخشم 

مرة واحدة فقط، وعندما يسلم الشخص عىل من يكربه سناً ومكانة كالشيوخ أو شيخ 

القبيلة، يقبل خش��مه يف بادئ األمر ثم يقابله بالش��كل العادي مرة واحدة، وإذا كان 

الشخ�ص يسلم عىل والده، ومن هو كبي�ر يف السن من قبيلته يقوم بتقبيله عىل رأسه 

وأوقات أخرى للرتضية يف حال االعتذار يكفي أن تقبّل أنف صديقك كعربون اعتذار.

إعداد: أمل احلوسني
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من بالدي

 همس القصيد

رفعت رايس وسط مهدي معاكم 

               معكم كربت وبينكم رافع الرأس

ضباط وجنود أفتخر يف لحاكم 
               يا عزويت يافخر نفيس مع الناس

أنتوا علم يعتز فيكم حاكم 
               أنتوا عىل سبع اإلمارات حراس

يعتز يف مسعى خطاكم ثراكم 
               ال من مشيتوا قال ياحي للاس

بعروقكم تجري فصايل دماكم  
               أصفى وأوىف ما خلق رب لجناس

ضباط وجنود الوطن يف ذراكم
               يا عيال زايد تربية راعي الباس

أنتوا بياض الوجه ليل وراكم 
               نرجم بعزم أفعالكم كل خناس

بإميانكم تصال ذخاير عداكم 
               يتقلبون أبها رشى بن محاس

كرام اللحى عز وكرامة مداكم 
               وأفعالكم لكرام لشناب مقياس

يا مرخص الدنيا ومكرب غالكم 
               يل مثلكم غايل وقدره عىل الرأس

                       
 الفريق أول سمو الشيخ 
 حممد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي
 نائب القائد األعلى للقوات املسلحة

"ترصف كام لو أنه من 
املستحيل أن تفشل". ...
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مدينــــة زايـــــــد.... املنطقة الغربية
مل يكن  1968 عاماً عادياً يف تاريخ مدينة زايد، ففي هذا العام أصدر املغفور له بإذن الله 

الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- شهادة ميالد هذه املدينة التي أصبحت 

اليوم عاصمة املنطقة الغربية بأكملها، واختار سموه هذه املنطقة بالذات لعدة أسباب 

أهمها املوقع املتوس��ط له��ا بني منطقة ليوا واملناطق الواقعة عىل س��احل البحر، وألن 

سكان املنطقة يشتغلون إما يف الزراعة مثل سكان ليوا، أو بدو رحل يعيشون عىل الرعي 

يف البادي��ة، أو يعتمدون عىل البحر والصيد والغوص، فأصبح موقع املدينة يف الوس��ط، 

وىف الشطر الجنويب املزارع والنخيل، وىف الشطر الشايل الغوص والبحر.

وأوىل خطوات التعمري بدأت ببناء أربعني مس��كناً ش��عبياً، وتوال��ت بعدها قرارات 

التعمري والتش��جري،  فقد تم افتتاح مستشفى جديد بعد أن كان يف البداية عيادة طبية 

ليس بها سوى طبيب وطبيبة فقط، وزودت املدينة بخدمات الربيد والهاتف واملطافئ،  

وتأسس��ت فيها جمعية تعاونية هي جمعية الظفرة، وقد س��اهم يف متويلها املواطنون 

يف املنطق��ة، كا تم افتتاح مراكز للتس��ويق الزراعي تعتمد عىل تس��ويق إنتاج مزارع 

املواطنني من الخرضوات وبأس��عار جيدة، وتم إنشاء اسرتاحة عىل أحدث طراز وبأجور 

رمزية، إضافة إىل اس��تكال الطرق الداخلي��ة جميعها، وكذلك مبنى متكامل للمحكمة 

الرشعية حتى يس��تطيع املواطنون متابعة قضاياهم دون االنتقال إىل العاصمة، وبذلك 

أصبح هناك تكامل كبري يف أجهزة الخدمات.

فمدينة زايد يس��كنها حوايل 29000 نس��مة، وتبعد حوايل 150 كيلومرتاً إىل الجنوب 

الغ��ريب من مدين��ة أبوظبي، ويف منتصف الطريق ما بني ليوا وس��واحل الخليج الغريب، 

كانت مدينة زايد تعرف فيا مىض ببدع زايد، وهو مكان كانت القبائل البدوية تستقر 

فيه أثناء تنقالتها عرب الصحراء .

وتعتمد مدينة زايد عىل الزراعة كمصدر أسايس للدخل، عالوة عىل قربها من العديد 

من حقول النف��ط وألغاز، متكنت املدينة من تطوير اقتصاد مزدهر يف مجال الخدمات 

الصناعية والتصنيع واإلنشاءات السكانية.

رفعـت رايس وسـط مهـدي معاكم 
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