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االفتتاحـية

كلكــم عظــــم رقبــــة
يف خيم العزاء التي زرتها وزارها اآلالف غريي من املواطنني واملقيمني يسمع املرء حكايات 
وقصص الفخر والعزة والكربياء التي سطرها شهداؤنا وجرحانا يف البذل والعطاء من أجل 
الوط��ن؛ فهذه أم الش��هيد تقول "م��ا جبناهم إال لهذا اليوم"، واألب يؤكد "أنا مس��تعد 
لتقدي��م كل أوالدي من أجل الوطن فكلهم جاهزون"، والزوجة تقول "أنا فخورة بلقب 
زوجة الش��هيد"، واالبن يقول "أمتنى أن أميض عىل طريق والدي، وأنال رشف الش��هادة 
مثله"، واالبنة تقول "باركوا يل؛ والدي شهيد"، واألخ يقول "أمتنى أن أنال رشف الشهادة 
مثل أخي" ، واألخت تقول " أرفع رأيس؛ أنا أخت الش��هيد"، والعم يقول " لس��ت حزينا 
الستش��هاد أبنائنا فكلنا فداء للوطن والحق، وكلنا رهن إشارة قيادتنا الرشيدة"، والخال 
يقول " أرواحنا رخيصة يف س��بيل رفعة الوطن وإعالء رايته خفاقة " وأنا، وأنت، وأنِت، 

وأنتم، نقول: "ليتنا كنا معهم". 
 أما جرحانا فهم قصة من قصص البطوالت التي ال تنىس، والتي س��يخلدها التاريخ ما 
حيين��ا، فصوتهم واحد وطلبهم واحد، وأمنيتهم واحدة "أرجعونا فوراً إىل ميدان املعركة، 

قبل أن تلتئم جروحنا، لنقاتل ونثأر لشهدائنا".
مش��اهد لن ننساها نحن أبناء زايد، فهذا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهي��ان، ويل عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة، يتنقل بني مختلف 
إم��ارات الدولة ومناطقها النائية، قاطعاً املس��افات، ومختزالً األوقات، ومرحالً االلتزامات 
والواجبات، ليزور كل أرس الشهداء، وكل الجرحى، يواسيهم، ويعانقهم، ويحضنهم ويقبل 
رؤوسهم وأياديهم؛ ليقول لهم : "الشهيد وأنتم وعيالكم... كلكم عظم رقبة"، لقد حولت 
زيارات محمد بن زايد وإخوانه أصحاب الس��مو الشيوخ خيم العزاء وغرف املستشفيات 
إىل مجالس عز وفخر وتضحية وفداء للوطن، ولقد برهن أبناء زايد بصربهم واحتس��ابهم 
روح التعاضد والتالحم والتآخي بني أبناء الش��عب بكل أطيافه ورشائحه ومكوناته، وأنهم 
بصدق مجتمعني يف الرضاء قبل الرساء حباً للوطن، والوالء الصادق للقيادة، ألننا باختصار 
يداً واحدة قيادًة وش��عباً، ال نبخل عىل وطننا يف كل الظروف، ومهام تعاظمت الخطوب 

بكل ما هو غال ونفيس. 
لقد قدمت قيادتنا الرشيدة دروساً للعامل أجمع يف املفهوم الحقيقي للوطن األرسة، ويف 
النموذج اإلمارايت الجميل الذي بات شعاره عىل كل لسان "البيت متوحد"، والذي يجعل 
كل م��ن ينتمي لإلمارات مطمئناً بأنه مهام تبلغ الخس��ائر وتك��رب املآيس فإن حوله وبني 

ظهرانيه وطناً وقيادة، وبأن النجاح سيكون حليف أبناء زايد يف كل خطوة ميضون بها.
ثقتن��ا كبرية بقيادتنا الرش��يدة، وحبنا لهذا الوطن الغايل بال ح��دود، ومبادئنا ال تتغري، 
ومواقفنا راسخة، وقرارنا واحد، وهو امليض حتى آخر الطريق، فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ 
وحارض ومس��تقبل مش��رك، وأن األحداث مه��ام تعاظمت لن تثنينا ع��ن القيام بواجبنا 
األخوي والديني والعرويب واإلنساين تجاه أشقائنا، بل عىل العكس ستزيدنا عزمية وإرصار 

لتحقيق وإنجاز أمن واستقرار املنطقة.
 لقد قال أبناء اإلمارات كلمتهم، وجس��دوها يف ميادين القتال وخيم العزاء واملش��ايف 
التي احتضنت الجرحى، ولس��ان حالهم جميعاً يردد امِض يا بو خالد إىل األمام وش��عب 

اإلمارات معك•

يف �أمـرْك يثـوْر
ْ
ـعب  �خِلال�شْه يـا زعيْم �ملرِجِلـــْه         �أْن ِكـْل �ل�شَّ

ـقــوْر ـاْك يا �َشــْقر �ل�شِّ نـا ويَّ لـْه         وِكلِّ مِّ
َ
ولـي بديتـْه يا حممـْد ك
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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.
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حممد بن زايد يبحث التعاون الدفاعي مع فرنسا وأمريكا

بحث صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، مع جان 

إي��ف لو دريان وزير الدفاع الفرن��ي، والفريق أول لويد 

أوس��ن قائد القيادة املركزية األمريكية، التنسيق والتعاون 

الدفاع��ي بني اإلم��ارات وبلديهام، وذلك خالل اس��تقبال 

س��موه لكل منه��ام عىل ح��دة يف قرص الش��اطئ، يف 22 

سبتمرب املايض.

وبحث س��موه م��ع وزير الدف��اع الفرن��ي، العالقات 

الثنائية التي تربط اإلمارات وفرنس��ا والتعاون بني البلدين 

خصوصاً فيام يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل 

تعزيز هذا التعاون وتنميته مبا يحقق املصالح املشرتكة.

كام بحث س��موه م��ع قائد القي��ادة املركزية األمريكية 

عالقات التعاون والصداقة بني اإلمارات والواليات املتحدة 

األمريكية، خصوصاً ما يتعلق بالش��ؤون العس��كرية ودعم 

التعاون والتنس��يق الدفاعي ب��ني البلدين وأهمية تعزيزه 

وتطوي��ره. وتن��اول اللق��اء تب��ادل وجه��ات النظر حول 

مس��تجدات املنطقة، إضاف��ة إىل عدد م��ن القضايا ذات 

االهتامم املشرتك.

حممد بن زايد يستقبل الرئيس اليمني ويؤكد املضي حتى حتقيق النصر

أك��د صاح��ب الس��مو الش��يخ محم��د ب��ن زايد آل 

نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املسلحة، أن دولة اإلمارات العربية املتحدة ماضية يف 

مقدمة التحالف العريب مع الش��قيقة اململكة العربية 

الس��عودية يف الدفاع عن اليم��ن واملنطقة حتى يعود 

األمن واالستقرار والسالم لليمن الشقيق. 

وقال س��موه: إن دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة 

ثابت��ة يف نهجه��ا األصيل مبد ي��د العون واملس��اعدة 

نرصة للقضاي��ا العربية وصوناً لألمن القومي الخليجي 

والعريب. جاء ذلك خالل اس��تقبال س��موه يف أبوظبي، 

فخام��ة الرئي��س عب��د رب��ه منص��ور ه��ادي رئيس 

الجمهورية اليمنية الش��قيقة ال��ذي زار البالد لتقديم 

الع��زاء يف ش��هداء الح��ق والواجب. وأع��رب صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان عن ش��كره 

وتقدي��ره لفخام��ة الرئيس اليمني عىل م��ا أبداه من 

مشاعر أخوية نبيلة. وش��دد سموه عىل أن مثل هذه 

األحداث لن تثنينا عن القيام بواجبنا األخوي واإلنساين 

تجاه أشقائنا، بل ستزيدنا إرصاراً وعزمية وقوة لتحقيق 

األهداف األمنية واإلنس��انية يف املنطقة. وقال سموه: 

إن أبطالنا من أبناء القوات املسلحة يف ميادين املعركة 

زادت عزميته��م وتصميمهم بع��د الحادث األليم عىل 

تحري��ر وتطهري اليمن من الحثال��ة املوجودة. وأضاف 

سموه مخاطباً الرئيس اليمني »إننا لن نرتدد يف قرارنا، 

ونحن ماض��ون معكم حت��ى آخر الطري��ق.. فاليمن 

ليس بلدكم وحدكم بل نش��عر بتاريخ مشرتك معكم.. 

ونس��أل الله تعاىل أن يحقق لنا بعونه ومشيئته النرص 

القري��ب«. من ناحيته، أعرب فخام��ة الرئيس اليمني 

عن خالص تعازيه وصادق مواس��اته يف ش��هداء دولة 

اإلمارات العربية املتحدة الذين قدموا أرواحهم دفاعاً 

عن أمتهم العربية وأش��قائهم اليمنيني من بغي الظلم 

والعدوان، وذل��ك ضمن قوات التحالف العريب إلعادة 

األمل يف الجمهورية اليمنية.  

محمد بن زايد وعبد ربه منصور هادي

محمد بن زايد مع قائد القيادة املركزية األمريكيةمحمد بن زايد ووزير الدفاع الفرنيس
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حممد بن زايد يستقبل كبري مستشاري الدفاع الربيطاين

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

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

أن العالق��ات التي تربط اإلم��ارات واململكة املتحدة 

الصديقة وطيدة، وتش��هد تط��وراً وتقدماً عىل الُصعد 

كاف��ة. جاء ذلك خالل اس��تقبال س��موه يف س��بتمرب 

املايض، الفريق توماس بيكيت كبري مستشاري الدفاع 

الربيطاين للرشق األوسط باململكة املتحدة الصديقة.

ورحب صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهيان يف بداية اللقاء بكبري املستش��ارين العس��كريني 

والوفد املرافق. وتم خالل اللقاء استعراض املوضوعات 

ذات االهت��امم املش��رتك، بخاصة التع��اون يف املجال 

العسكري.

حرض اللقاء مع��ايل الدكتور أنور بن محمد قرقاش 

وزير الدولة للش��ؤون الخارجية، ومعايل محمد أحمد 

الب��واردي الفاليس وكي��ل وزارة الدفاع، ومحمد مبارك 

املزروعي وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي، وعبد الرحمن 

غانم املطيوعي س��فري الدولة ل��دى اململكة املتحدة، 

وفيليب بارهام سفري اململكة املتحدة لدى الدولة.
محمد بن زايد خالل استقباله كبري مستشاري الدفاع الربيطاين للرشق االٔوسط

حممد بن راشد يتقبل تعازي وزير الدفاع الفرنسي

تقبل صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب رعاه الله، يف قرص س��موه يف 

زعبيل التعازي يف رحيل نجله األكرب املغفور له 

بإذن الله تعاىل الشيخ راشد بن محمد بن راشد 

آل مكتوم طيب الله ثراه، من معايل جان إيف 

لودريان وزي��ر الدفاع الفرني والوفد املرافق 

ل��ه الذي أعرب عن أس��فه العميق والحكومة 

الفرنس��ية بفقدان هذا الشاب معرباً عن أمله 

يف أن يرحم��ه الله ويجعل الصرب حليف والده 

وأشقائه وعموم آل مكتوم الكرام.

محمد بن راشد يتقبل تعازي وزير الدفاع الفرنيس



|  العدد 525  |  أكتوبر 2015  |8

وأصدرت وزارة ش��ؤون الرئاس��ة بياناً أعلنت فيه عن 

الح��داد الرس��مي وتنكيس األع��الم ثالثة أي��ام. وجاء يف 

البيان: )وال تحس��ن الذين قتلوا يف س��بيل الله أمواتاً بل 

أحياء عند ربهم يرزقون * فرحني مبا آتاهم الله من فضله 

ويس��تبرشون بالذين مل يلحقوا بهم من خلفهم أال خوف 

عليهم وال هم يحزنون * يستبرشون بنعمة من الله وفضل 

وأن الل��ه ال يضيع أجر املؤمنني( وينعى صاحب الس��مو 

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

الله" جنود اإلمارات البواس��ل الذين استشهدوا  يف مأرب 

باليمن دفاعاً عن الحق والعدل، ونرصة املظلوم، أثناء أداء 

واجبه��م املقدس ضمن ق��وات التحالف العريب يف عملية 

إعادة األمل باليمن س��ائلني الله العيل القدير أن يس��كن 

شهداء الوطن فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم وشعب 

اإلمارات الصرب والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتق��ّدم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 

مكت��وم نائب رئيس الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم 

ديب، رعاه الله، لش��عب اإلم��ارات ولألمة العربية، بالعزاء 

يف استش��هاد جنود اإلمارات البواس��ل األبطال، املشاركني 

ضمن قوات التحالف العريب الذي تقوده اململكة العربية 

الس��عودية يف عملية إع��ادة األمل باليمن.وقال س��موه: 

»رح��م الله ش��هداءنا وألهمنا وذويهم الصرب والس��لوان، 

وجعل الفردوس األعىل مثواهم أجمعني«.وأضاف سموه : 

»إن شعب اإلمارات اليوم وقف وقفة رجال خلف قيادته، 

ودولة اإلمارات ثابتة ع��ىل موقفها التاريخي يف التحالف 

الذي تقوده اململكة حتى تحقيق النرص بإذن الله«.

وتابع س��موه: »جادت دولة اإلمارات اليوم مبجموعة 

م��ن فلذات أكباده��ا ورجالها األطهار، دفاع��اً عن الحق 

ودفعاً للظلم ومساندة لألش��قاء يف اليمن«. وقال سموه: 

»ال تزيدن��ا هذه األح��داث إال ثباتاً عىل الحق، وال تزيدنا 

تضحي��ات أبنائنا إال فخراً به��م، وال تزيدنا األيام إال عزماً 

وق��وة وإرصاراً ع��ىل الن��رص«. وأضاف: »عزاؤنا لش��عب 

اإلم��ارات ولألم��ة العربية يف ه��ؤالء األبط��ال، رحم الله 

ش��هداءنا وألهمن��ا وذويه��م الص��رب والس��لوان، وجعل 

الفردوس األعىل مثواهم أجمعني«.

كام وّجه صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األع��ىل للقوات 

املس��لحة، تحية إكبار وإجالل لش��هداء الواجب والوطن، 

أبطال القوات املس��لحة البواس��ل الذين استشهدوا، أثناء 

مش��اركتهم مع ق��وات التحالف العريب بقي��ادة اململكة 

العربية الس��عودية الش��قيقة. وقال: »كوكب��ة غالية من 

أبنائنا نالوا الش��هادة يف هذا اليوم الكريم، قلّدوا وطنهم 

وأرسه��م أوس��مة الفخر والع��ز، ش��هداء الواجب مناذج 

مضيئة يف تاريخنا وتاريخ أمتنا«.

وأضاف س��موه: »إن تضحي��ات أبطالن��ا تزيدنا فخراً 

واعتزازاً بوقفة اإلمارات التاريخية مع شقيقتها السعودية 

بصد العدوان عن الشقيقة اليمن واملنطقة«. وأكد سموه 

أن الوطن برمته يعيش روحاً جديدة بتضحيات ش��هدائنا 

الذين نحمل له��م يف أعامقنا االعتزاز والتباهي بصنيعهم 

وعطائه��م. وقال: »أبناؤنا ج��ادوا بأغىل ما ميلكون، رجال 

نش��أوا من مع��ني األصال��ة، ورووا وطنه��م وأمتهم حباً 

ووفاء«، مش��دداً س��موه عىل أن أبناء اإلمارات ثابتون يف 

رئيس الدولة ينعى شهداء اإلمارات البواسل 

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

اإلمارات البواسل الذين استشهدوا يف 4 سبتمرب املايض يف مأرب باليمن دفاعاً عن الحق والعدل ونرصة املظلوم أثناء 

أداء واجبهم املقدس ضمن قوات التحالف العريب يف عملية إعادة األمل باليمن. وتوجه سموه بالدعاء إىل الله عز 

وجل أن يسكن شهداء الوطن فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم وشعب اإلمارات الصرب والسلوان.

األخبار

استشهاد 54 من جنود القوات املسلحة البواسل
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امل��ي بطريق إزاحة الظلم والضيم عن إخواننا اليمنيني. 

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن 

تطهري اليمن من امليليش��يات االنقالبية والعدوانية التي 

عاثت فساداً وتخريباً، هدف لن نحيد عنه.

واختتم س��موه بالق��ول: »نتوجه باإلكب��ار والعرفان 

لش��هدائنا الربرة لتضحياتهم الخالدة التي ستكلل بعون 

الله باالنتصار الذي تلوح بش��ائره يف األفق، ونس��أل الله 

تعاىل يف هذا اليوم املب��ارك أن يرحمهم ويغفر لهم، وأن 

يلهمنا وأهلهم الصرب، ونحتسبهم عنده شهداء«. 

نعي القيادة العامة
تقدمت القيادة العامة للقوات املس��لحة بخالص تعازيها 

ومواساتها إىل ذوي شهداء الوطن، سائلة املوىل القدير أن 

يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصرب والسلوان .. 

وكان��ت القيادة العام��ة للقوات املس��لحة، قد نعت 

يف الرابع من س��بتمرب املايض استش��هاد 52 من جنودها 

البواسل األبطال املش��اركني ضمن قوات التحالف العريب 

الذي تقوده اململكة العربية السعودية يف عملية »إعادة 

األمل« باليمن.

وأعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة يف 13 سبتمرب 

استشهاد أحد جنودها أثناء شن قواتنا املسلحة عمليات 

ناجح��ة حققت من خاللها تقدما عىل األرض يف مأرب و 

دحرت من خاللها ميليشيات الحوثيني االنقالبيه يف نطاق 

العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف العريب 

رئيس الدولة ينعى شهداء اإلمارات البواسل 

نعيش روحًا 
جديدة بتضحيات 
شهدائنا وأبطالنا

بقي��ادة اململكة العربية الس��عودية . فيام أعلنت يف 14 

سبتمرب استشهاد أحد جنودها البواسل يف املعارك الدائرة 

يف مأرب التي تش��ارك فيها قوات التحالف العريب بقيادة 

اململكة العربية السعودية لدعم الرشعية يف اليمن 

»أبط��ال  اس��تقبال  يف  عس��كرية  مراس��م 
اإلمارات«

وصلت إىل مط��ار البطني بأبوظبي الجثامني الطاهرة من 

ش��هداء الوطن األبطال عىل من طائرة عس��كرية تابعة 

للقوات الجوي��ة والدفاع الجوي، يرافقها عدد من ضباط 

وضباط صف القوات املسلحة.

 وجرت املراسم العس��كرية الخاصة الستقبال جثامني 

الشهداء عىل أرض املطار، حيث كان عدد من كبار ضباط 

القوات املسلحة يف االستقبال. 

حاكم الش��ارقة: ش��هداؤنا البواس��ل سيوف 
الحق صوناً لكرامة األمة

تقدم صاحب الس��مو الش��يخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاس��مي عضو املجل��س األعىل حاكم الش��ارقة بخالص 

العزاء للوطن وقادته، وألهايل ش��هداء الواجب ولشعب 

اإلم��ارات قاطبة يف فق��د تلك الكوكبة م��ن أبناء الوطن 

البواسل .

ومثّن صاحب الس��مو حاكم الش��ارقة م��ا قدمه أبناء 

الوطن الش��هداء واملصابون من تضحية يف سبيل الحفاظ 

ع��ىل كرام��ة األم��ة العربية وص��ون تاريخها ومتاس��كها 

ووحدتها وصيانة مكتس��باتها من عب��ث العابثني ورفعة 

راي��ة اإلم��ارات والدول الش��قيقة، معرباً س��موه ألهايل 

الشهداء عن اعتزازه وفخره بهم، ومؤكداً لهم أن أبناءهم 

أبناء لألمة والوطن والقيادة.

حاكم عجامن: ش��هداؤنا س��طروا أسامءهم 
أبطاالً

تقدم صاحب الس��مو الش��يخ حميد بن راشد النعيمي، 

عضو املجل��س األعىل حاكم عجامن، بخال��ص العزاء إىل 

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

الدولة، حفظه الله، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاك��م ديب، رعاه الله، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة، ومنتس��بي القوات املسلحة، وعائالت 

الش��هداء األبطال، وش��عب اإلم��ارات الويف، يف ش��هداء 

الواجب والوطن، أبطال القوات املس��لحة البواسل الذين 
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استش��هدوا أثناء مش��اركتهم مع ق��وات التحالف العريب 

بقي��ادة اململكة العربية الس��عودية الش��قيقة يف عملية 

»إعادة األمل« للوقوف إىل جانب الشعب اليمني الشقيق 

والحكوم��ة الرشعية. وعرب صاحب الس��مو حاكم عجامن 

عن فخر أبناء اإلمارات بالش��هداء البواسل الذين سطروا 

أس��امءهم كأبطال يف التاريخ العريب واإلسالمي، بتلبيتهم 

نداء الواجب بثبات الرجال وإميان الواثقني، حيث قدموا 

دماءهم الزكية ونفوسهم الطاهرة يف سبيل ذلك، وخلدوا 

أس��امءهم بأحرف من نور، مؤكداً سموه أن اإلمارات لن 

تذكره��م وحدها، بل س��تذكرهم األجي��ال العربية كافة 

بأنهم دافع��وا مبنتهى الوفاء واإلخالص ع��ن كرامة األمة 

العربية. وقال س��موه: »إننا س��نظل نذكر شهداءنا يف كل 

وقت وحني، فالوطن والش��عب لن ينسيا الدور التاريخي 

الذي قاموا به، فهم أنبل بني البرش وأفضل بني اإلنس��ان، 

واملناب��ر التي يقتدى بها اآلخرون، والش��علة التي تنري لنا 

دروب االنتصار«. واختتم صاحب الس��مو الش��يخ حميد 

بن راش��د النعيمي، قائالً »الحم��د لله عىل كل يشء، فهو 

ال��ذي وهب، وهو الذي أخذ، إن��ا لله وإنا إليه راجعون.. 

ونس��أل الله العيل القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع 

رحمته، وأن يسكنهم فس��يح جناته مع النبيني والشهداء 

والصديقني، وأن يلهم ذويهم الصرب والسلوان«.

حاكم الفجرية: شهداؤنا بطوالتهم سطروا بها 
مجد اإلمارات

قدم صاحب الس��مو الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو 

املجل��س األعىل حاك��م الفجرية، تعازيه ومواس��اته لذوي 

الش��هداء األبرار من قواتنا املس��لحة. وقال سموه: »مبزيد 

من الفخر واالعتزاز، ننعى ش��هداءنا البواسل وقد تزينت 

بهاماتهم س��احات العز، وت��رشف بهم الوط��ن الحبيب، 

وببطوالته��م التي س��طروا بها مجد اإلم��ارات«. وأضاف 

س��موه: »ونح��ن إذ نحتس��ب عند الل��ه ش��هداءنا، فإننا 

نج��دد الثقة بجنودنا البواس��ل املرابطني اليوم يف املعركة، 

ونؤك��د أن استش��هاد زمالئهم اليوم ل��ن يثني عزميتنا عن 

تحقي��ق النرص وإعادة األمل لربوع اليمن الش��قيق، ولن 

تزيدن��ا دم��اء ش��هدائنا إال إرصاراً وعزمية ع��ىل مواصلة 

هذا الطريق«. واختتم صاحب الس��مو الش��يخ حمد بن 

محمد الرشقي، قائالً »نعاهد الله ونعاهد ش��هداءنا وكل 

أبناء ش��عبنا، أال تنحني راية اإلمارات التي ضحى جن�ودنا 

بدمائهم من أجل أن تبقى عالية، ونسأل الله عز وجل أن 

يسكنهم فس��يح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته.. إنا لله 

وإنا إليه راجعون«.

حاك��م رأس الخيمة: ش��هداء الوطن ترجمة 
لروح اإلمارات

قدم صاحب الس��مو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو 

املجل��س األعىل حاكم رأس الخيمة، تعازيه ألرس الش��هداء 

البواسل من جنود القوات املسلحة ال. وقال سموه: »نعزي 

أنفس��نا وذوي الش��هداء وأبناء وطننا يف استشهاد جنودنا 

األبطال من أبناء القوات املس��لحة البواس��ل الذين قدموا 
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أرواحهم ف��داء للحق والواجب الوطن��ي، ونرصة املظلوم 

يف ميادي��ن الع��ز والرشف، لينعم ش��عب اليم��ن باألمن 

واالس��تقرار«. وأضاف س��موه »ما قدمنا اليوم من شهداء، 

ترجم��ة صادقة لروح اإلمارات النابضة بالعروبة والس��الم، 

ودفاع��اً عن املبادئ والقيم اإلنس��انية الت��ي قامت عليها 

دولتنا يف مس��اندة األش��قاء، ومد يد العون للمنكوبني من 

ش��عوب العامل أجمع«. وقال صاحب السمو الشيخ سعود 

بن صقر القاس��مي »أبناؤنا من الشهداء واملصابني هم تاج 

عىل رؤوس��نا، ننحن��ي لهم إجالالً وإكباراً مل��ا قدموه، فهم 

م��ن نترشف بهم، داعياً الله لش��هدائنا بالجنة، وللمصابني 

بالش��فاء العاجل، وألبنائنا باليمن النرص القريب«. واختتم 

س��موه قائ��الً »إن دولة اإلمارات رضب��ت أروع األمثال يف 

مس��اندة األش��قاء بأغىل ما متلك يف كل م��كان، حفظ الله 

دولة اإلمارات وشعبها وقيادتها الرشيدة من كل رش«.

املعال: شهداؤنا البواسل سطروا مجد اإلمارات
تقدم صاحب السمو الش��يخ سعود بن راشد املعال عضو 

املجلس األعىل حاكم أم القيوين بخالص العزاء اىل صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة 

"حفظه الله"، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء 

حاك��م ديب "رعاه الله"، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة، وعائالت الش��هداء وش��عب اإلمارات 

يف ش��هداء الوطن والواجب من قواتنا املس��لحة األبطال، 

شهداء الواجب الذين استشهدوا يف أثناء تأديتهم واجبهم 

الوطني ضمن قوات التحالف العريب الذي تقوده اململكة 

العربية السعودية يف عملية إعادة األمل باليمن.

وقال س��موه: مبزيد من الفخر واالعتزاز ننعى شهداءنا 

البواس��ل الذين سطروا مجد اإلمارات ملبني نداء الواجب 

دفاعاً عن الحق ورفع راية الكرامة يف س��بيل إعادة األمل 

لليمن الشقيق.

وأضاف صاحب السمو حاكم أم القيوين: »الحمد لله 

ع��ىل كل يشء.. ونعاهد الله وش��هداءنا وقيادة وش��عب 

اإلمارات عىل الس��ري يف هذا الطريق.. ونس��أل الله العيل 

القدير أن يرحم ش��هداءنا، وأن يس��كنهم فس��يح جناته 

ويتغمدهم بواسع رحمته.. إنا لله وإنا اليه راجعون«.

رئيس األركان وقادة القوات املسلحة يعزون 
يف شهداء الواجب

ق��دم س��عادة الفريق الرك��ن حمد محمد ث��اين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة واجب العزاء واملواساة ألرس 

الش��هداء وذويهم الذين استش��هدوا أثناء تأدية واجبهم 

الوطني ضمن قواتنا املس��لحة املشاركة يف عملية »إعادة 

األم��ل« للتحالف العريب ال��ذي تقوده اململك��ة العربية 

السعودية الشقيقة للوقوف إىل جانب الحكومة الرشعية 

حممد بن راشد 
ألسر الشهداء: 

األبطال وعيالهم 
عيالنا وما يؤملكم 

يؤملنا وما 
يفرحكم يفرحنا
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يف اليمن، جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها سعادته إىل 

مجالس عزاء الشهداء.

وتوج��ه رئي��س أركان الق��وات املس��لحة بالدعاء إىل 

الله تعاىل أن يتغمد الش��هداء األبرار بواس��ع رحمته وأن 

يس��كنهم فسيح جناته مع الش��هداء والصديقني وحسن 

أولئ��ك رفيقا وأن يله��م أهلهم الصرب والس��لوان مؤكدا 

عىل أن جن��ود اإلمارات قدموا ص��ورة حقيقية ومرشفة 

بش��جاعتهم وبس��التهم وقيامهم بواجباتهم الوطنية يف 

ن��رصة الحق والعدل ونجدة األش��قاء، مام يجعلنا نفتخر 

بهم ونعتز بعطائهم ونغرسه يف نفوس أجيال الوطن.

وقدم وفد من القوات املس��لحة برئاس��ة سعادة اللواء 

الركن عيىس س��يف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان 

القوات املس��لحة يرافق��ه عدد من كب��ار الضباط واجب 

الع��زاء ألرس وذوي الش��هداء البواس��ل،وعرب الوف��د عن 

خالص تعازيه وصادق مواساته ألرس وذوي الشهداء خالل 

لقائ��ه بهم يف مجالس العزاء، س��ائالً الله العيل القدير أن 

يتغمده��م بواس��ع رحمته، وأن ينزلهم من��ازل الصديقني 

والش��هداء واألبرار، وأن يسكنهم فس��يح جناته، وأن يلهم 

ذويه��م الصرب والس��لوان. وأكد الوف��د أن جنود اإلمارات 

قدم��وا ص��ورة حقيقية ومرشفة بش��جاعتهم وبس��التهم 

وقيامهم بواجباتهم الوطنية يف نرصة الحق والعدل ونجدة 

األشقاء، مام يجعلنا نفتخر بهم ونعتز بعطائهم ونغرسه يف 

نفوس أجيالنا الحالية واملستقبلية.

نعت الحكومة اليمنية الرشعية الش��هداء اإلماراتيني. 

وقالت الحكومة يف بيان: »ببالغ األىس وعميق الحزن 

تلقت الحكومة اليمنية نبأ استشهاد األبطال من أبناء 

اإلم��ارات. ومن هن��ا، فإننا نعرب ع��ن تعازينا الحارة 

وأس��فنا العميق لحكوم��ة االمادات وأرس الش��هداء 

األبطال الذين قضوا يف مي��دان العز والبطولة، ملبني 

دعوة إخوانهم يف أرض الحضارة والتاريخ الس��تعادة 

الدول��ة اليمني��ة وإعادتها إىل الجس��د العريب بعدما 

حاولت قوى رشيرة فصلها وعزلها عن محيطها العريب 

واإلقليمي وتس��ليمها ألياٍد س��وداء عاثت يف منطقتنا 

خراباً وفوىض«. وأش��ارت إىل أن الشعب اليمني بكل 

تنوعاته لن ينىس هذه التضحيات الكبرية، خاصة التي 

قدمها األشقاء يف اإلمارات .. وقالت الحكومة، إن هذه 

الدماء تأيت لتدعم مسرية حافلة بالعطاء والتضحيات 

س��تظل األجيال اليمنية املتعاقبة تتذكرها كام تتذكر 

اآلن مسرية وافرة العطاء والبذل من األشقاء.  

احلكومــة اليمنيــــة: تضحـيات اإلمـارات يف ذاكـــرة األمـــة

الشيخة فاطمة: أبناؤكم 
أبناؤنا وأمهات الشهداء 

فخر للوطن
قدمت سمو الش��يخة فاطمة بنت مبارك »أم 

اإلمارات« رئيس��ة االتحاد النس��ايئ العام الرئيس 

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

األعىل لألمومة والطفولة، أحر التعازي واملواساة 

إىل أرس الش��هداء الذي��ن قدم��وا أرواحهم فداء 

للوط��ن ودفاعا عن أم��ن املنطقة واس��تقرارها، 

وذلك أثن��اء وجوده��م يف الجمهوري��ة العربية 

اليمنية ضمن قوات التحالف العريب إلعادة األمل 

لليمن الشقيق.

الش��هداء  أرس  مواس��ية  س��موها-  وقال��ت 

وأمهاته��م: »إن أبناءك��م هم أبناؤن��ا الذين آملنا 

فقدهم وهم يذودون عن أمن وطنهم واستقرار 

أش��قائهم يف اليمن الشقيق وكل أم مكلومة هي 

فخ��ر للوطن وإننا فخ��ورون رغم حجم الفاجعة 

والخس��ارة العظيم��ة به��م وببطوالته��م الت��ي 

تحتس��ب لهم يف س��جالت املجد والفخ��ر وإننا 

نحتس��بهم عند الله ش��هداء ويف من��ازل األنبياء 

والصديقني وحسن أولئك رفيقا«.



بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

يف وطن الكربياء.. خيام العّز ال العزاء

انته��ت أيام العزاء الثالثة، لكن مل يتوقف الزائرون لخيام عزاء الش��هداء، وال تزال تلك 
الخي��ام باقية، ورمب��ا يتمنى البعض أن تبق��ى وال تُزال، وذلك ليس ألنه��ا خيام عزاء كام 
يعتقد البعض، ولكن ألن من دخل تلك الخيام والتقى أهايل الش��هداء شعر بالفخر والعزة 
وبالكربياء، تلك املش��اعر الصادقة التي متأل تلك الخي��ام، فتجعل من املكان ملتقى وطنياً 

لتأكيد التالحم والصمود والوالء واالنتامء ال يريد أن يغادره من دخله.
وهذا كربياء املواطن اإلمارايت والجندي اإلمارايت، ومن تواصل مع أهايل الش��هداء وقدم 
العزاء لذويهم يف خيام العزاء التي انترشت يف الدولة ش��عر بأنه ليس يف خيمة عزاء، وإمنا 
يف خيم��ة عّز وفخر وإباء، نفوس وأرواح عالية، آباء عرفوا أن التاريخ واألجيال يذكرون ما 
قدمه أولئك األبطال من تضحيات يف سبيل خري املنطقة وسالت دماؤهم يك نعيش يف خري 

وأمن وأمان واستقرار. 
الش��دائد تكشف معادن الرجال وتكشف حقيقة الش��عوب، وهذه املحنة بكل ما فيها 
من أمل كش��فت لنا معدن هذا الش��عب األصيل، رجاله ونساءه، من هم يف ميدان املعركة 
ومن هم يف ميدان العمل، كش��فت أنهم يف وق��ت املحن صف واحد وقلب واحد وكربياء 
وصمود بال حدود.. وهذا ما جعل سمو الشيخ هزاع بن زايد مستشار األمن الوطني يؤدي 
التحية العس��كرية خالل زيارته الجرحى، فقال س��موه: »لقد ذهبنا ل��ي نزور، رفقة ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، أولئك الجرحى يف مستش��فى زايد العسكري، ولي نشد من أزر هؤالء املقاتلني 
األبطال ونواسيهم مبن فقدوهم من رفاقهم يف ساحة الرشف، فوجدناهم هم من يشدون 
م��ن أزرنا ومن عزميتنا، فكان الب��د من هذه التحية العفوية، »تعظيم س��الم«، ليس لهم 

فحسب، ولكن أيضاً للبطون التي حملتهم والسواعد التي ربّتهم«.
أدرك متام��اً أن جنودنا املصابني يف اليمن، والذين قالوا باألمس إنهم يريدون العودة إىل 
أرض املعركة مع زمالئهم، صادقون.. وسيعودون، ألنهم أبطال وبواسل، وقد كانت كلامت 
الجندي الذي احتضنه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد، حفظه الله، مؤثرة بعد أن 
سمعناه يخاطب الشيخ قائالً: إنني كنت أمتنى أن ألتقيك، وأنا لدي طلب واحد منك وهو 
يشء واح��د فقط، أريد أن ترجعوين إىل زماليئ.. ه��ذا هو الطلب الوحيد للجندي اإلمارايت 

املصاب وهو يلتقي قائده، يريد أن يرجع إىل أرض املعركة.
أم��ا املرأة اإلماراتية فقد لخص��ت موقفها تلك األم التي ظه��رت يف فيديو وهي تقول: 
إنها ليس��ت حزينة الستش��هاد أبنائنا ألنهم جميعاً فداء للوطن والحق، ومن أجل حامية 
األوطان، وأن ننترص عىل العدو، وأضافت تلك األم التي نفتخر بها جميعاً، أنها مس��تعدة 

ألن تذهب إىل أرض املعركة لتطبخ لجنودنا هناك.
وكام أن تلك الكلامت تعكس ش��جاعة وبس��الة وكربياء الجندي اإلمارايت الذي ال يقبل 
الهزمي��ة وال يغادر أرض املعرك��ة إال منترصاً، فإنها يف الوقت نفس��ه رد عميل عىل كل من 
يتساءل وماذا بعد سقوط هذا العدد من الشهداء؟ ويشكك يف استكامل اإلمارات ما بدأته، 
ويراهن عىل أنها س��تغري حس��اباتها وأولوياتها.. وواضح أن من لديه أمثال هؤالء الجنود، 
ومثل شعب اإلمارات ال ميكن أن يكون له قرار غري املواصلة واالستمرار يف ما بدأناه حتى 

يعود الحق ألصحابه وتعود الرشعية ألهلها ويعم األمن واالستقرار املنطقة.

أعمــاق
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حممد بن زايد: سنصل إىل غاياتنا بهمم وعزائم أبنائنا
زار اجلرحى من قواتنا املسلحة يف مستشفيات الدولة

والتقى س��موه خالل الزيارة املصابني والجرحى 

م��ن قواتنا املس��لحة البواس��ل الذي��ن يتلقون 

الع��الج يف املستش��فى واط��أن ع��ىل حالتهم 

وأوضاعه��م الصحية وتب��ادل األحاديث معهم، 

مثمنا صموده��م يف ميادين ال��رشف والبطولة 

وجهودهم التي بذلوها خالل مهمتهم يف الدفاع 

عن الحق والواجب ون��رصة إخوانهم يف اليمن. 

واس��تمع س��موه خالل الزيارة التي رافقه فيها 

س��مو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار 

األمن الوطن��ي نائب رئيس املجل��س التنفيذي 

إلمارة أبوظبي وس��مو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهي��ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون 

الرئاسة وعدد من املسؤولني من األطباء القامئني 

عىل معالجة الجرحى لرشح عن طبيعة إصاباتهم 

وأحواله��م الصحية وس��ري ونوعي��ة العالج الذي 

يتلقونه يف املستشفى.

ومثن صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان الهم��م العالية وال��روح املتوثبة التي 

أبداه��ا الجرح��ى واملصاب��ون خ��الل لقائه بهم 

والتي عكس��ت مقدار ما يحمل��ه أبناء اإلمارات 

ويكنه شعبها الويف لهذا الوطن املعطاء من حب 

وإخالص وتفان ملواصلة إعالء ش��أنه ورفعته بني 

األمم والشعوب.

وأكد س��موه لهم أنه بهمم أمثالكم وعزامئهم 

الصلبة سنتخطى بعون الله تعاىل كافة الشدائد 

وسنقهر الصعاب وسنصل إىل غاياتنا بكل جدارة 

واقت��دار، داعيا الله العيل القدي��ر أن مين عىل 

املصاب��ني والجرحى بالصحة والش��فاء العاجل. 

وأكد س��موه أن أوس��مة الرشف الت��ي يحملها 

الجرحى واملصابون عىل أبدانهم هي خري برهان 

عىل مواقف العز والرشف والبطولة التي وقفها 

ش��عب اإلم��ارات وس��طرها خرية ش��بابها عىل 

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة، أّن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة ستتخطى كافة 

الشدائد وتقهر كل الصعاب وستصل إىل 

غاياتها بهمم أبنائها وعزامئهم الصلبة.

جاء ذلك لدى زيارة سموه، املصابني 

والجرحى من قواتنا املسلحة يف 

مستشفيات الدولة، املشاركني ضمن 

قوات التحالف العريب يف عملية » إعادة 

األمل« ودعم الرشعية يف اليمن.



15 |  أكتوبر 2015 |  العدد 525  |

حممد بن زايد: سنصل إىل غاياتنا بهمم وعزائم أبنائنا
زار اجلرحى من قواتنا املسلحة يف مستشفيات الدولة

صحائف التاريخ لرتوي لألجيال الحالية والقادمة 

املب��ادئ والقي��م النبيل��ة التي آمن��ت بها دولة 

اإلم��ارات من التضام��ن والتكاتف مع األش��قاء 

العرب ونرصة قضاياهم العادلة وجس��دتها عىل 

ارض الواقع مواقف سامية وتضحيات جليلة.

وع��رب املصاب��ون م��ن قواتنا املس��لحة خالل 

تبادله��م األحاديث مع صاحب الس��مو الش��يخ 

محمد بن زايد آل نهيان تقديرهم لزيارة س��موه 

له��م مش��ريين إىل انه��م ينتظرون بص��رب نافد 

اس��تكامل الع��الج لينضموا مج��دداً إىل صفوف 

قواتنا املس��لحة يف س��احات العز والكرامة عىل 

جبه��ات البطول��ة ليواصلوا م��ع إخوانهم رفاق 

السالح واجبهم ومسؤولياتهم الوطنية.

وترحم الجرحى عىل إخوانهم الذين سبقوهم 

اىل الش��هادة مؤكدي��ن انه��م استش��هدوا رجاالً 

وأبط��االً يرشف��ون دولة اإلم��ارات.. وقالوا » إننا 

سنكون أوفياء لهم ومتشوقون ملواصلة رسالتهم 

التي نذروا أنفس��هم لتحقيقها لتبقى راية العرب 

خفاقة عالية ع��ىل امتداد الوطن العريب الكبري«. 

وأكد املصابون أن معنوياته��م عالية ويتطلعون 

إىل الخروج لاللتحاق بإخوانهم يف التحالف العريب 

وه��م ماضون بتوجيه��ات القي��ادة الحكيمة يف 

مساندة ودعم ونرصة األشقاء وأن هذه اإلصابات 

زادته��م قوة وعزمية إلكامل الطريق نحو تحقيق 

النرص عىل رشاذم الظلم والرش.

وأعرب��وا عن اس��تعدادهم الت��ام للعودة اىل 

ميادين الرشف والعزة لنرصة الحق ودعم األشقاء 

يف اليمن والذود عن الوطن واملنطقة.. مجددين 

العهد واالنتامء والوالء لوطننا الغايل ليبقى عزيزا 

شامخا.

ينتظرون بصرب 
نافد أستكمال 

العالج ليلتحقوا 
جمددًا بإخوانهم 

يف ساحات 
العز والكرامة 

ليواصلوا واجبهم 
ومسؤلياتهم 

الوطنية
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قال صاحب الس��مو الش��يخ حميد بن راش��د 

النعيمي، عضو املجل��س األعىل حاكم عجامن: 

»إن ما أظهره أبطال القوات املسلحة يف ميادين 

ال��رشف والبطول��ة، وجهوده��م الت��ي بذلوها 

خ��الل مهمتهم يف الدفاع ع��ن الحق والواجب، 

ونرصة إخوانهم يف اليم��ن، يؤكد إميانهم بالله، 

وحبهم لهذا الوطن وعزمه��م وتصميمهم عىل 

امل��ي لرفع راي��ة النرص عالياً. ج��اء ذلك لدى 

زي��ارة س��موه املصاب��ني والجرحى م��ن قواتنا 

املس��لحة يف مستشفى زايد العسكري بأبوظبي 

املش��اركني ضم��ن ق��وات التحال��ف العريب يف 

عملية »إعادة األمل« ودعم الرشعية يف اليمن. 

واس��تمع س��موه خالل الزيارة التي رافقه فيها 

عدد من الشيوخ واملس��ؤولني واألطباء القامئني 

عىل معالجة الجرحى ل��رشح طبيعة إصاباتهم 

وأحوالهم الصحية وس��ري ونوعي��ة العالج الذي 

يتلقونه يف املستش��فى. واطأن صاحب السمو 

حاكم عجامن ع��ىل الحالة الصحي��ة للمصابني 

والجرحى من قواتنا املس��لحة البواس��ل الذين 

يتلقون العالج يف املستش��فى وعىل سري العالج 

من الفري��ق الطبى املعالج، متمنياً س��موه أن 

مي��ن الل��ه عليهم بالش��فاء العاج��ل وأن ينعم 

الل��ه عليهم بالصحة والس��المة. وأكد املصابون 

أن »معنوياتهم عالي��ة، ويتطلعون إىل الخروج 

لاللتحاق بإخوانهم يف التحالف العريب«. وأعربوا 

عن »اس��تعدادهم الت��ام للع��ودة إىل ميادين 

ال��رشف والعزة لنرصة الحق ودعم األش��قاء يف 

اليم��ن، والذود عن الوط��ن واملنطقة مجددين 

العه��د واالنتامء وال��والء لوطننا الغ��ايل ليبقى 

عزيزاً شامخاً«.

زار صاحب الس��مو الشيخ س��عود بن صقر 

القاس��مي عض��و املجل��س األع��ىل حاكم رأس 

الخيمة، املصابني والجرحى من قواتنا املس��لحة 

يف مستشفى زايد العسكري - أبوظبي املشاركني 

ضمن قوات التحال��ف العريب يف عملية »إعادة 

األمل« ودعم الرشعية يف اليمن.

واطأن سموه عىل الحالة الصحية للمصابني 

والجرحى من قواتنا املس��لحة البواس��ل الذين 

يتلقون العالج يف املستش��فى، وعىل سري العالج 

من الفري��ق الطبي املعالج، متمنياً س��موه أن 

مين الله عليهم بالشفاء العاجل، وأن ينعم الله 

عليهم بالصحة والسالمة.

وأشار س��موه إىل أن ما أظهره أبطال القوات 

املسلحة يف ميادين الرشف والبطولة وجهودهم 

التي بذلوها خالل مهمتهم يف الدفاع عن الحق 

والواج��ب ون��رصة إخوانه��م يف اليم��ن، يؤكد 

إميانه��م بالله وحبه��م لهذا الوط��ن، وعزمهم 

وتصميمهم عىل املي لرفع راية النرص عالياً.

يزورون مصابني وجرحى قواتنا املسلحة
حاكم عجمان: ما أظهره أبطالنا يف ميادين الشرف يجسد التصميم على النصر

حاكم رأس اخليمة: تضحيات أبطالنا يف ميادين الشرف تؤكد إرادتهم للنصر
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زار وف��د من كب��ار ضب��اط وزارة الدف��اع املصابني 

والجرح��ى م��ن قواتن��ا املس��لحة يف مستش��فى زايد 

العس��كري ومستش��فى خليف��ة ومستش��فى املف��رق 

املشاركني ضمن قوات التحالف العريب يف عملية » اعادة 

األمل « ودعم الرشعية يف اليمن.

وت��أيت هذه الزي��ارة يف إطار االطمئن��ان عىل الحالة 

الصحية للمصابني والجرحى من قواتنا املسلحة البواسل 

وعىل أحوالهم وسري العالج من الفريق الطبي املعالج .

كبار ضباط وزارة الدفاع يزورون مصابي قواتنا املسلحة

رئيس األركان يزور جنود القوات املسلحة املصابني 
قام س��عادة الفري��ق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي  رئي��س أركان القوات 

املسلحة بزيارة املصابني والجرحى من قواتنا املسلحة البواسل املشاركني ضمن 

قوات التحالف العريب يف عملية ” إعادة األمل ” ودعم الرشعية يف اليمن.

جاء ذلك خالل برنامج الزيارات التي  يقوم بها سعادة رئيس األركان ويرافقه 

عدد من كبار ضباط القوات املس��لحة إىل مستشفيات الدولة التي يتلقى فيها 

املصابون والجرحى من قواتنا املس��لحة العالج، وذل��ك لالطمئنان عىل صحة 

وسالمة أبناء الوطن البواسل من جنود قواتنا املسلحة الذين ستبقى بطوالتهم 

مخلدة يف ذاكرة الوطن.
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الــرئـيــــس اليـمـنـــــي: اإلمـــــــارات دائمـــــــا مع احلــــق

أكد صاحب الس��مو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو 

املجل��س األع��ىل حاك��م رأس الخيمة، أن دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة قيادة وش��عباً فخورة مبا قدمه أبناء قواتنا 

املس��لحة الباس��لة من تضحيات ف��داء للح��ق والواجب 

الوطن��ي مع إخوانهم م��ن قوات التحال��ف العريب لنرصة 

ومساندة األش��قاء يف اليمن، مشرياً سموه إىل أنَّ تضحيات 

ش��هداء اإلمارات س��تظل ذك��رى خالدة يف تاري��خ دولتنا 

تعكس ش��هامة وشجاعة ش��عب اإلمارات الذين نهلوا من 

زايد الخ��ري معاين الوف��اء والوالء للوطن، وم��د يد العون 

واملساعدة لألشقاء ونرصة الحق مهام بلغت التضحيات يف 

سبيل وحدة الوطن ومتاسك األمة.

جاء ذلك خالل اس��تقبال س��موه بقرص الظيت، مس��اء أول 

أي��ام عيد األضح��ى املبارك، أبناء ش��هداء اإلم��ارات الذين 

استش��هدوا يف س��احة العز والرشف خالل مشاركتهم ضمن 

ق��وات التحال��ف العريب ال��ذي تق��وده اململك��ة العربية 

السعودية الش��قيقة لدعم الرشعية يف اليمن، حيث خصص 

 س��موه اس��تقباالت العيد هذا العام ألبناء شهداء الواجب.

ووجه س��موه خ��الل اللق��اء - الذي حرضه أيض��اً عدد من 

املصابني والجرحى من أفراد القوات املسلحة - مكتب حاكم 

رأس الخيمة مبتابعة أبناء الشهداء دراسياً وتلبية احتياجاتهم 

وتوفري كل مقومات النجاح والتفوق ألبناء الش��هداء عرفاناً 

وتقديراً لتضحيات آبائهم الذين رفعوا اسم اإلمارات عالياً.

وخص س��موه كلمة ألبن��اء الش��هداء قائالً: »يس��عدين أن 

أحتف��ل اليوم بعي��د األضحى املب��ارك وأنا بينك��م ومعكم 

وأن��ا ع��ىل يق��ني أن كل أه��ل اإلم��ارات يش��اركوين هذا 

الش��عور ففرحتن��ا ال تكتم��ل م��ن دونك��م وس��عادتنا يف 

وجودكم بيننا، وأمام أعيننا لنأخذ بأيديكم لتكملوا مس��رية 

آبائك��م العط��رة كأبن��اء صالح��ني وأوفياء لوطنك��م الذي 

 يس��تحق منا جميع��اً التضحية يف س��بيل عزت��ه ورفعته«.

وأضاف س��موه »أن��ا فخور مبا قدمه آباؤك��م من تضحيات 

ويجب أن تفخروا أنتم أيضاً، بآبائكم الذين قدموا أرواحهم 

فداء للوطن واس��تحقوا منا التقدي��ر والعرفان والدعاء لهم 

باملغف��رة وجنات الف��ردوس األعىل مع األب��رار والصديقني، 

وأنتم اليوم بالرغم من مشاعر الحزن واألىس عىل فراقهم إاّل 

أن عزاءنا فيها أنهم س��طروا أسامءهم بحروف من ذهب يف 

س��جالت املجد والعزة دفاعاً عن الحق وتلبية لنداء الوطن 

خصـص اسـتقــــباالت عيـــد األضحــى لهــم ووجــه بتلبيــة احتيـاجـاتهــم 
ســـعــــود بن صــقـــر ألبنـــــاء الشهـــــــداء: فرحتنـــــــا ال تكتمـــــــــــــــل مـــــن دونكـــــــــــــم 

أك��د الرئيس اليمن��ي عبدربه منصور إن الش��عب اليمني 

ل��ن ين��ىس لإلم��ارات وقيادتها الرش��يدة املوق��ف الرائع 

ال��ذي تق��وم ب��ه، وأدوار أبنائه��ا وتضحياتهم ملس��اعدة 

اليم��ن واملس��اهمة يف إع��ادة الرشعية. وأش��اد بالكفاءة 

العملياتي��ة العالية للقوات املس��لحة اإلماراتية املش��اركة 

ضم��ن ق��وات التحالف الع��ريب، مؤكداً أنها س��تضاف إىل 

س��جل املحط��ات التاريخي��ة ألدوار ومهام ه��ذه القوات 

 لن��رصة األش��قاء والدف��اع عنه��م وتعزيز أم��ن املنطقة.

وقدم هادي خالل زيارته مقر قوة اإلمارات يف عدن التهاين 

مبناس��بة عي��د األضحى املب��ارك. ومثن مش��اركة اإلمارات  

وتضحياتها عىل أرض الواقع من خالل أبناء قواتها املسلحة، 

الذين يقدمون أرواحه��م دفاعاً عن الحق ونرصة املظلوم، 

مؤكداً أن اإلمارات أثبتت وقوفها الدائم مع الحق.

حاكم رأس الخيمة مع أبناء وذوي الشهداء

الرئيس اليمني أثناء زيارته مقر قوة اإلمارات يف عدن
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بحاح: القوات املسلحة اإلماراتية متتلك روح الفداء والتضحية

ســـعــــود بن صــقـــر ألبنـــــاء الشهـــــــداء: فرحتنـــــــا ال تكتمـــــــــــــــل مـــــن دونكـــــــــــــم 

والواجب.. ونحن يف اإلمارات قيادة وشعباً ولله الحمد أرسة 

واحدة يصيبنا ما أصابكم، وهذا تجىل يف مصابنا الجلل الذي 

كش��ف مدى التالحم والتآزر بني ش��عب اإلمارات يف تجاوز 

 املح��ن بصالبة وش��جاعة وتكاتف بني القيادة والش��عب«.

وقال س��موه »ندعو لجنود قواتنا املس��لحة الباسلة بالنرص 

القري��ب ورفع راية الوط��ن جنباً إىل جنب مع األش��قاء يف 

اململكة العربية السعودية كام ندعو ألفراد القوات املسلحة 

املصاب��ني بالش��فاء العاج��ل، وعزاؤنا ألرس الش��هداء الذين 

س��طروا أسامءهم يف سجالت املجد والرشف فهم أحياء عند 

ربهم يرزقون وس��تظل تضحياتهم التي قدموها مصدر فخر 

واعتزاز ألرسهم وأبنائهم ولهذا الوطن وس��تخلد تضحياتهم 

بحروف من ذهب لتكون مصدر إلهام لألجيال املقبلة التي 

س��تعي حجم التضحيات التي قدمها أبناء اإلمارات من أجل 

نرصة الح��ق ودعم األش��قاء يف اليمن مع أش��قائهم قوات 

التحالف العريب«.

قام معايل خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء 

يف الثامن والعرشين من الش��هر املايض بزيارة ملقر قوة 

اإلمارات يف عدن املش��اركة ضمن قوات التحالف العريب 

الذي تق��وده اململكة العربية الس��عودية الش��قيقة يف 

عملية " إعادة األمل " لدعم الرشعية باليمن. 

وقدم بحاح - الذي كان يف استقباله والوفد املرافق قائد 

ق��وة االمارات وكبار ضباطه��ا - التهاين والتربيكات لقوة 

اإلمارات مبناسبة عيد األضحى املبارك . 

ومثن معاليه مش��اركة السعودية واإلمارات ضمن قوات 

التحالف العريب وتضحياتهام عىل أرض الواقع من خالل 

أبناء قواتهام املس��لحة الذين يقدم��ون أرواحهم دفاعا 

ع��ن الحق ونرصة املظلوم .. مؤك��دا أن اإلمارات أثبتت 

وقوفها الدائم مع الحق ودفاعها عن املظلوم وأن قواتها 

املسلحة متتلك روح الفداء والتضحية.
نائب الرئيس اليمني يف حوار مع قائد قوة اإلمارات يف عدن

حاكم رأس الخيمة مع أحد أبناء الشهداء
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رئيس أركان القوات املسلحة يلتقي لويد أوسنت

رئيس األركان يبحث مع وزير مشرتيات الدفاع الربيطاين التعاون الثنائي

التقى س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة يف مكتبه بالقيادة العامة 

للقوات املس��لحة الفريق أول لويد أوسن قائد القيادة 

املركزي��ة األمريكي��ة والوف��د املراف��ق له. ج��رى خالل 

اللق��اء - ال��ذي حرضه عدد م��ن كبار ضب��اط القوات 

املس��لحة - بحث أوجه التعاون بني الجانبني والس��بل 

الكفيلة بدعمها وتعزيزها إضافة إىل مناقش��ة عدد من 

املوضوعات العسكرية ذات االهتامم املشرتك.

نائب رئيس الدولة يتلقى التعازي من رئيس أركان القوات املسحلة و كبار 
قادة القوات املسلحة ووزارة الدفاع

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

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

رعاه الله – يف قرص س��موه يف زعبيل – و إىل جانبه س��مو 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب 

وس��مو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

حاكم ديب – التعازي من سعادة الفريق الركن حمد محمد 

ث��اين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة و كبار ضباط 

القوات املس��لحة يف وفاة نجله املغفور له الشيخ راشد بن 

محمد بن راش��د آل مكتوم رحمه الله .. راجني الله العيل 

القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه و يلهم آل 

مكتوم الكرام جميل الصرب وحسن العزاء.

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان الق��وات املس��لحة يف مكتبه بالقي��ادة العامة 

للقوات املس��لحة فيلي��ب دون عض��و الربملان وزير 

مشرتيات الدفاع الربيطاين والوفد املرافق له.

ج��رى خالل اللق��اء - ال��ذي حرضه عدد م��ن كبار 

ضباط القوات املس��لحة - بحث أوج��ه التعاون بني 

الجانبني والس��بل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة 

إىل مناقش��ة عدد من املوضوعات العس��كرية ذات 

االهتامم املشرتك.

رئيس اإلركان أثناء تقديم واجب العزاء

رئيس اإلركان يف حوار مع وزير مشرتيات الدفاع الربيطاين

الرميثي أثناء لقائه بقائد القيادة املركزية األمريكية
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حتت شعار “ معـــًا لغـــد آمــــن” 
حمايـة املنشـآت يحتفـي بتكريـم شركائـــه

 نظم جهاز حامية املنشآت واملرافق الحيوية وبرعاية اللواء الركن طيار فارس خلف املزروعي 

رئيس جهاز حامية املنش��آت تحت ش��عار » معاً لغد آمن » يف نهاية الش��هر املايض يف فندق 

الفورمن��ت بأبوظب��ي حفل تكريم رشكائه م��ن مختلف الجهات الحكومية وش��به الحكومية 

والخاصة الداعمني ملسرية إنجازات جهاز حامية املنشآت واملرافق الحيوية.

ش��هد الحف��ل حضور عدداً من  كبار املس��ؤولني من جهات حكومية أمني��ة ودفاعية وأخرى 

عامل��ة يف مج��االت متعددة بإمارة أبوظبي، كام وش��هد حضور م��دراء وممثيل عن مختلف 

الجهات الخاصة وش��به الحكومية الداعمة ملس��رية الجهاز، إىل جانب حضور منتس��بي جهاز 

حامية املنشآت واملرافق الحيوية من املدراء التنفيذيني ومدراء اإلدارات واملوظفني.

  ويف ختام الحفل قام س��عادة العميد الركن طيار عبدالله محمد خويدم النيادي مدير جهاز 

حامية املنش��آت الحيوية والس��واحل بتكريم كافة الرشكاء من الجه��ات الحكومية والخاصة 

وشبه الحكومية.

أحمد بن طحنون يقدم واجب العزاء 
ألسرة جمند اخلدمة الوطنية

ق��دم اللواء الرك��ن طيار الش��يخ أحمد ب��ن طحنون آل 

نهيان رئيس هيئة الخدم��ة الوطنية واالحتياطية، واجب 

العزاء ألرسة مجند الخدم��ة الوطنية ،عيل خليل عبدالله 

الحوس��ني، امللتحق بالدفعة الرابع��ة، والذي وافته املنية 

أثر تعرضه لس��كتة قلبية مفاجئ��ة، كام حرض العزاء عدد 

من كبار ضباط القوات املسلحة ووزارة الدفاع، جاء ذلك 

خالل الزيارة التي قاموا بها إىل منزل ذوي الفقيد  وأعربوا 

خاللها عن صادق تعازيهم ومواساتهم ألرسة الفقيد  عىل 

هذا املصاب، س��ائلني الله العيل القدير أن يتغمد الفقيد 

بواس��ع رحمته وأن يس��كنه فس��يح جناته وأن يلهم آله 

وذويه الصرب والسلوان.

اس��تقبل صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املسلحة بقرص املرشف بأبوظبي صباح أول أيام العيد 

جموع املهنئني بعيد األضحى املبارك.

فقد استقبل س��موه عددا من قادة القوات املسلحة 

وضباط الوحدات املس��اندة ، وتبادل صاحب السمو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان مع الجميع خالص 

الته��اين والتربي��كات به��ذه املناس��بة املباركة داعني 

الل��ه الع��يل القدي��ر أن يعيدها عىل وطنن��ا العزيز 

بتحقي��ق املزيد من التق��دم والرخ��اء يف ظل قيادة 

صاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زاي��د آل نهيان 

رئي��س الدول��ة حفظ��ه الل��ه وان يرحم ش��هداءنا 

ويوف��ق ابط��ال القوات املس��لحة يف ميادي��ن العز 

 وال��رشف ويعينه��م ع��ىل ن��رصة الح��ق والواجب.

وأع��رب املهنئون ع��ن ص��ادق مش��اعرهم القلبية 

وخالص تربيكاتهم لصاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان بهذه املناس��بة الس��عيدة داعني املوىل 

ع��ز وجل أن يعيدها عىل دولة اإلمارات وقد حققت 

ازده��ارا وتقدم��ا وتطورا يف كل املج��االت وان ينعم 

شعبها باليمن والخري والرخاء.

حممد بن زايد يتقبل تهاين القوات املسلحة بعيد األضحى 
داعني اهلل أن يرحم شهداءنا ويوفق قواتنا املسلحة يف ميدان العز والشرف

محمد بن زايد يتقبل تهاين رئيس األركان

أحمد بن طحنون أثناء تقديم واجب العزاء العميد عبدالله خويدم أثناء تكريم أحد الرشكاء االسرتاتيجيني
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األخبار
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل وفدًا من الكونغرس األمريكي

اس��تقبل معايل محم��د أحمد الب��واردي وكيل وزارة 

الدفاع مبكتبه يف أبوظبي يف س��بتمرب املايض وفداً من 

الكونغرس األمرييك.

وتم خالل اللقاء اس��تعراض عدد من املوضوعات 

املتعلقة بتطوير وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 

ومناقش��ة املوضوعات ذات االهتامم املشرتك. حرض 

اللق��اء عدد من كب��ار ضباط وزارة الدف��اع والقيادة 

العامة للقوات املسلحة.

البواردي خالل استقباله وفد الكونغرس االٔمريي

وكيل وزارة الدفاع يبحث العالقات الثنائية مع كوريا اجلنوبية

اس��تقبل معايل محم��د احمد الب��واردي الفاليس وكيل 

وزارة الدف��اع مبكتب��ه يف أبوظبي الفري��ق أول يوجي 

سونج نائب وزير الدفاع للسياسات يف جمهورية كوريا 

الجنوبية والوفد املرافق له.

وتم خالل اللقاء اس��تعراض عدد م��ن املوضوعات 

املتعلقة بتطوي��ر وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 

ومناقش��ة عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك 

كام حرض اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

ختام التمرين العسكري »سهام احلق 4« بني اإلمارات ومصر
نف��ذت الق��وات الربي��ة لدول��ة اإلم��ارات والقوات 

املسلحة املرصية، البيان العميل الختامي ضمن التمرين 

العسكري املشرتك »سهام الحق 4« الذي أقيم عىل أرض 

الدولة، وش��هده عدد من كبار ضباط القوات املس��لحة 

من الجانبني.

وبدأ البي��ان الختام��ي بوصول الضي��وف، ثم تالوة 

عطرة من آي��ات الذكر الحكيم، وعزف بعدها الس��الم 

الوطن��ي للبلدين، ثم جاء تنفيذ البي��ان الختامي الذي 

أظهرت فيه العنارص املش��اركة القدرة والكفاءة العالية 

يف عمليات القتال يف املدن من خالل اس��تخدام أحدث 

املع��دات، وإب��راز أفض��ل األس��اليب القتالي��ة. وأظهر 

الجانبان اإلمارايت واملرصي مس��توى عالياً من االحرتافية 

يف كل القطاعات والتشكيالت مبختلف صنوفها املشاركة 

يف التمري��ن، ك��ام قدما منوذجاً يحت��ذى به وفق رشاكة 

حقيقية واحرتام متبادل ومثال يف تعزيز مسرية التعاون 

العس��كري لتطوير وتحدي��ث منظوم��ة العمل العريب 

املشرتك وتفعيل آلياتها وتأكيد التضامن العريب، وترجمة 

هذا الهدف إىل عمل مش��رتك ملموس عىل أرض الواقع. 

وي��أيت »مترين س��هام الح��ق 4« تأكيداً ع��ىل العالقات 

التاريخية واالس��رتاتيجية بني البلدين يف املجاالت كافة، 

ال س��يام يف املجاالت العس��كرية وتعزيز التعاون الثنايئ 

ورفع الروابط العسكرية الثنائية ورفع الجاهزية القتالية 

للقوات املس��لحة، وتطوي��ر القدرات وإث��راء الخربات 

العس��كرية لتحقيق التكامل املنش��ود للقوات املشاركة 

يف التمرين، كام أن مترين س��هام الحق يأيت ضمن خطة 

التامرين املشرتكة واملربمجة بني البلدين التي تهدف إىل 

إثراء الخربات مبختلف الوحدات املشاركة.

وكيل وزارة الدفاع خالل استقباله نائب وزير الدفاع للسياسات يف كورية الجنوبية
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تبادل عدد من كبار ضباط القوات املس��لحة صباح 

أول أيام عيد األضحى املب��ارك، التهاين والتربيكات 

م��ع ضباط وضباط صف وأفراد القوات املس��لحة، 

مبناسبة عيد األضحى املبارك.

جاء ذل��ك خالل الزيارات التي قام��وا بها ملختلف 

وحدات القوات املسلحة، تحقيقاً ملزيد من التالقي 

بني كبار الضباط واملرؤوسني يف مثل هذه املناسبات 

الدينية، ولالطمئنان عىل سري العمل.

فقد ق��ام اللواء الركن س��امل ه��الل رسور الكعبي 

مس��اعد رئي��س األركان لالحتي��اط بزي��ارة لقيادة 

القوات الجوية والدفاع الجوي، التقى خاللها عدداً 

من ضب��اط وضباط صف وأفراد الق��وات الجوية، 

وهنأه��م فيها بعيد األضحى املب��ارك املبارك ونقل 

إليهم تهاين القيادة الرشيدة.

 كام قام اللواء الركن رش��اد محمد الس��عدي قائد 

كلي��ة الدفاع الوطني بزي��ارة مامثلة لجهاز حامية 

املنش��آت الحيوي��ة والس��واحل، هنأ فيه��ا ضباط 

وضباط صف وأفراد القوات املسلحة بعيد األضحى 

املبارك، ونقل تهاين القيادة الرش��يدة لهم مبناس��بة 

حلول العيد، راجياً من الله العيل القدير أن يعيده 

عىل الجميع بالخري واليمن والربكات، ومتنى لهم كل 

التوفيق يف أداء مهامهم.

وم��ن آخر جانب قام كل م��ن اللواء الركن أحمد 

عيل آل عيل قائد كلية القيادة واألركان املش��رتكة 

بزيارة لقي��ادة الق��وات البحرية، والل��واء الركن 

محمد مراد البلويش قائد اإلمداد املش��رتك بزيارة 

لقيادة حرس الرئاسة، واللواء الركن محمد سلطان 

املس��ايبة قائد سالح اإلشارة بزيارة لقيادة القوات 

البحري��ة نقل��وا خاللها الته��اين والتربيكات بعيد 

األضحى املبارك.
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كبار القادة يزورون وحدات القوات املسلحة ويهنئون بالعيد
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املعرض الدويل لألنظمة واملعدات الدفاعيـة واألمـــــــــــــــنية DSEI  2015 يحطم األرقام القياسية
سجلت دول الشرق األوسط حضورًا قويًا

أسهمت الدورة األخرية من املعرض الدويل لألنظمة واملعدات الدفاعية واألمنية  DSEIيف تعزيز 

مكانة املعرض كحدث رائد يف السوق للتطبيقات الربية والبحرية والجوية يف مجال منتجات وتقنيات 

وخدمات الدفاع واألمن.

مل يثب��ت املع��رض ال��دويل لألنظم��ة واملع��دات الدفاعية 

واألمني��ة  DSEI هذا الع��ام أنه األكرث ش��عبية يف التاريخ 

فحس��ب، ولكنه اجتذب أيضاً أعداداً قياسية من املشاركني 

رفيعي املس��توى يف قطاعات الدفاع واألمن. وقد توافد إىل 

املعرض أكرث من 33,000 زائر دخلوا من خالل أبواب إكسل 

لندن. كان هناك 242 وفداً من أكرث من 50 بلداً انضموا إىل 

1683 عارضاً ميثل��ون 54 دولة، و42 جناحاً دولياً عىل أرض 

املعرض املكتظة. فقد حرض ما مجموعه 2875 شخصية من 

كبار الش��خصيات مام ميثل مرحلة جديدة ملعرض األنظمة 

واملع��دات الدفاعية واألمنية DSEI 2015 ويعزز س��معته 

بوصفه القمة الرئيسية ملجتمع الدفاع واألمن.

كان قط��اع الدفاع واألم��ن يف الرشق األوس��ط من بني 

أكرث األس��واق اكتظاظاً بالزوار ومن أكرث األس��واق متويالً يف 

العامل. فاإلنفاق العسكري ما يزال مرتفعاً يف املنطقة، حيث 

أدرجت اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة بني العرشة األوائل األكرث إنفاقاً عىل الدفاع. ويعترب 

 DSEI املعرض الدويل لألنظمة واملعدات الدفاعية واألمنية

منصة عاملية لألنظمة العس��كرية، وبالتايل فهو ميثل فرصة 

فريدة للرشكات يف الرشق األوس��ط لبناء عالقات يف القطاع 

الدفاعي، وتس��ويق أح��دث منتجاته��ا وخدماتها، وضامن 

أعامل تجارية يف املستقبل.

كان الرشق األوس��ط ممثالً بق��وة يف املعرض DSEI مع 

رشكات م��ن تركيا واألردن واإلم��ارات العربية املتحدة. كام 

حرض أيضاً كبار الوفود من البحرين والعراق واألردن ومرص 

وعامن وقطر واململكة العربية السعودية وتركيا واإلمارات 

العربي��ة املتحدة. كان هناك ما مجموع��ه تقريباً 200 من 

كبار الش��خصيات من الرشق األوسط، األمر الذي يدل عىل 

مستوى عال من التفاعل مع هذا الحدث يف عام 2015.

كان��ت هن��اك إضافة جدي��دة هي "م��رح الرشاكات 

العاملية" لربنامج معرض DSEI املوس��ع، وقد تم تخصيصه 

الستكشاف أسواق النمو الرئيسية، وفرص التصدير، وأفضل 

املامرس��ات يف سلس��لة التوري��د العاملية، م��ام يجعله منه 

منصة مخصصة دولياً للرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم 

)املشاريع الصغرية واملتوسطة(.

يوم مخصص للرشق األوسط 
تضمن نشاط املرح املذكور عروضاً وحلقات نقاش ممتعة 

م��ن أفراد القوات املس��لحة والجمعيات الرئيس��ية ورموز 

الصناع��ات الرائدة من أنحاء الع��امل. وقد تم تخصيص يوم 

كام��ل من املحتويات للرشق األوس��ط. وش��مل هذا عرضاً 

مع الرتكيز بش��كل خاص عىل دور الرشق األوسط يف تجارة 

الدفاع العاملية املتطورة. وكان هناك أيضاً عرض من العميد 

معارض ومؤتمرات
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املعرض الدويل لألنظمة واملعدات الدفاعيـة واألمـــــــــــــــنية DSEI  2015 يحطم األرقام القياسية

املتقاعد جيم تانر، من رشكة AEI الس��عودية، حول كيفية 

القيام بأعامل تجارية مع اململكة العربية الس��عودية. وقد 

ركز هذا العرض عىل املخاط��ر والتحديات واألمور العملية 

بالنسبة إىل الرشكات الصغرية واملتوسطة.

وقد اجتذب املعرض الدويل لألنظمة واملعدات الدفاعية 

واألمنية DSEI مس��توى غري مس��بوق م��ن دعم الحكومة 

الربيطاني��ة ش��مل وزارة األع��امل واالبت��كارات واملهارات، 

ووزارة الخارجي��ة والكومنول��ث، ووزارة الداخلي��ة ووزارة 

الدفاع.

وكان م��ن الوزراء الذي��ن حرضوا مايكل فال��ون، وزير 

الدولة لشؤون الدفاع، وفيليب دان لشؤون معدات الدفاع 

العس��كري والدعم والتكنولوجيا، وبين��ي موردونت وزير 

الدولة لش��ؤون القوات املس��لحة، ومارك النكس��رت، وزير 

الدولة لشؤون أفراد الدفاع والرعاية االجتامعية واملحاربني 

القدامى، وجوليان بريزير وكيل وزارة الدفاع؛ وآنا س��وبري، 

وزير الدولة لش��ؤون األعامل الصغرية والصناعة واملشاريع، 

وجون هايز، وزير األمن يف وزارة الداخلية.

تضافرت الكلامت الرئيس��ية التي ت��م إلقاؤها للجمهور 

املحتش��د عىل دعم التجارة املزده��رة من الرشكات الكربى 

والرشكات الصغرية واملتوسطة العاملية. وقد انقسم املعرض 

إىل ست مناطق مخصصة: املنطقة الربية، واملنطقة الجوية، 
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املنطق��ة البحري��ة، ومنطق��ة الق��وات األمني��ة والخاصة، 

ومنطقة االبت��كار الطبي، ومنطقة املركب��ات غري املأهولة. 

وقد احتش��د املعرض بأحدث االبت��كارات لدعم العمليات 

العسكرية واألمنية يف الرب والبحر والجو.

املنطقة الربية
أتيحت الفرصة لزوار املنطقة الربية لرؤية عدد من عمليات 

إطالق املنتجات الالفتة. فقد عرضت رشكة  Jankel عائلتها 

من مركبات فوكس املتمثلة يف املركبات التكتيكية الخفيفة، 

 Supacat ومركبات ردود الفعل الريعة. كام عرضت رشكة

مركبة استطالع خفيفة الوزن الربيطانية والجديدة بالكامل 

LRV400 MK2؛ وعرضت رشكة جاكوار الند روفر مركبتها 

الفاخ��رة الجدي��دة املدرعة من س��يارات الدف��ع الرباعي 

 BAE Systems رشك��ة  أم��ا   .Range Rover Sentinel

فعرض��ت أحدث نس��خة من مركب��ة القت��ال 90 مع عدد 

من األنظمة التكنولوجي��ة املدمجة مبا يف ذلك التكنولوجيا 

املقتبس��ة من س��يارات س��باق الفورموال 1. وقامت رشكة 

نط��اق  بتوس��عة   Singapore Technologies Kinetics

مركباته��ا املدرعة الناقلة للجن��ود الثامنية الدفع من خالل 

.Terrex 2 إنتاجها أحدث مدرعة من طراز

منطقة الطريان
 DSEI 2015 مثل��ت مجموعة العروض الثابتة يف مع��رض

 .ExCel عنرصاً برصياً مثرياً لإلعجاب يف الفضاء خارج إكسل

وقد ش��ملت العروض مروحيات من ط��راز Chinook، و

 .Wildcatو ،Sea Kingو ،Puma 2و ،Merlinو ،Apache

 Eurofighter وكذل��ك الطائ��رة املقاتلة املتع��ددة امله��ام

و  ScanEagle طي��ار  ب��دون  والطائرت��ان   ،Typhoon

.Watchkeeper

وقد انتهز وزي��ر الدفاع الربيطاين، مايكل فالون، معرض 

DSEI لإلعالن ع��ن التعاقد مع رشكة MBDA عىل صفقة 

بقيمة تزيد عن 300 مليون جنيه اس��رتليني لضامن تجهيز 

طائ��رات تايف��ون الربيطاني��ة بصواريخ جو - ج��و حرارية 

قصرية املدى. وكان الهدف من عقد دعم القدرات الحصول 

عىل صواريخ ASRAAM جو - جو من MBDA، لتس��ليح 

 MBDA ك��ام كش��فت .Typhoon/Tornado طائ��رات

النقاب عن قدرات مقرتحة تس��ليح للمروحيات الهجومية 

املستقبلية. وقد تم عرض هذا التطوير املستمد من األسلحة 

الهجومية الدقيقة التوجيه املجرب��ة قتالياً من فئة وزن ال� 

50 ك��غ، وذلك كنظام صاروخ��ي متعدد املهام للمروحيات 

الهجومية املستقبلية لدى الجيش الربيطاين.

املنطقة البحرية
كان��ت هن��اك مثانية مناذج ممي��زة من الق��درات البحرية 

راس��ية يف حوض الس��فن املجاور لقاعات املعرض. وقد تم 

متثي��ل البحرية امللكية الربيطانية ممثلة بالفرقاطة من نوع 

 Hunt Class MCMV HMSو ،HMS Iron Duke 23

Hurworth، وRiver Class OPV HMS Tyne، وكان��ت 

هناك س��فن أخرى هي الفرقاطة التابع��ة للبحرية امللكية 

 .Halifax Class frigate HMCS Winnipeg الكندي��ة

امللكي��ة  للبحري��ة  التاب��ع  الس��احيل  الدوري��ات  وزورق 

البلجيكي��ة BNS Castor. والس��فينة الحربي��ة من الفئة 

 ،FGS Ludwigshafen التابع��ة للبحرية األملاني��ة K130

والفرقاطة البحري��ة من فئة تالوار التابعة للبحرية الهندية 

INS Trikand، ومن فرنس��ا س��فينة التدريب البحري من 

.VN Partisan من طراز SeaOwl مجموعة

كان��ت زيارة الفرقاطة الهندية INS Trikand هي املرة 

األوىل التي ترس��و فيها س��فينة حربية هندية يف لندن، وقد 

أحدث هذا اهتامماً كبرياً من وسائل اإلعالم يف جميع أنحاء 

العامل. وقد حظيت الزيارات إىل مختلف الس��فن بش��عبية 

كبرية، وكانت املساحات املتاحة متتلئ برعة كل يوم.

كذل��ك اس��تضاف حوض الس��فن أيضاً الع��روض املائة 

الش��هرية التي نفذتها زوارق صغرية تابعة للقوات الخاصة. 

وكان من أبرز الع��روض عرض قام به 43 جندي من قوات 

كوماندوز مش��اة البحرية امللكية إلظه��ار قدراتهم اقتحام 

س��فينتني غازيتني من البحر، حيث كانت س��فينة التدريب 

VN Partisan متثل هدفاً لهم.

كان هن��اك عدد من اإلعالنات الرئيس��ية أيضا يف املجال 

البحري، ش��ملت تأكيداً بأن رشكة Thales اململكة املتحدة 

 seven س��تعمل ع��ىل ترقية صائ��دات األلغ��ام من ن��وع

Sandown-class التابع��ة للبحري��ة امللكي��ة يف اململك��ة 

املتحدة، مع نسخة محسنة من منوذجها سونار 2093، وهو 

سونار متخصص يف كشف وتحديد ألغام األعامق املختلفة. 

ويف واح��دة م��ن االبتكارات األك��رث إث��ارة يف معرض هذا 

يعترب املعرض الدويل 
لألنظمة واملعدات 
الدفاعية واألمنية 

DSEI منصة عاملية 
لألنظمة العسكرية

معارض ومؤتمرات
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العام، عرضت رشكة Startpoint مفهوماً مستقبلياً لسفينة 

حربية سطح ثوروية Dreadnought 2050، املزودة بغرفة 

عمليات قليلة عدد الطاقم.

املنطقة األمنية
كان األم��ن أحد مج��االت النمو الرئيس��ية - ومل يكن ذلك 

مفاجئاً بالنظر إىل التهديدات املرتبطة بالتقدم التكنولوجي 

يف مج��ال اإلنرتنت والبيانات الكبرية. وقد ظلت التهديدات 

اإلرهابية محركاً رئيس��ياً للعديد من االبتكارات يف املعرض 

وجدول أعامل ندوة األمن ومرح القوات الخاصة.

وقد أزيح الستار للجمهور للمرة األوىل عن ماسح ضويئ 

جديد باألشعة السينية يهدف تصميمه إىل إحداث ثورة يف 

املطارات واإلجراءات األمني��ة األخرى. وقد تم ابتكار هذه 

التكنولوجي��ا، املعروفة باس��م Halo، يف جامعة كرانفيلد، 

بالتع��اون م��ع جامعة نوتنغه��ام ترنت؛ حي��ث تم تطوير 

منوذج أويل ميكنه تفتيش األجه��زة املحمولة مثل الهواتف 

الذكية واألجهزة اللوحية. وخالل أجزاء من الثانية يستطيع 

هالو التعرف عىل املخدرات غري املرشوعة أو مادة متفجرة، 

أو إن كانت املادة غري ضارة.

تش��تمل األخبار األخ��رى الخارجة م��ن أرضية املعرض 

استالم الكويت نظام جديد للكشف عن األسلحة الكياموية 

والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية CBRN من س��اب، يف 

حني عرض��ت رايثيون MicroGAS، وه��و آخر التطورات 

يف عائلتها للمنتجات املضادة للتش��ويش املصممة لحامية 

أجهزة اس��تقبال GPS ضد مجموع��ة كاملة من تهديدات 

اإلرس��ال املعادي��ة. كام أطلق��ت رشكة كوبه��ام التكتيكية 

لالتص��االت واملراقب��ة إضاف��ة إىل قدراتها يف مج��ال رابط 

الفيدي��و لل��كالب الرقمية، يس��مى Cerberus، حيث يتم 

تثبي��ت هذا الجهاز عىل ظه��ر الحيوانات مع كامريا معلقة 

عليه، وتقدم إمكانات جديدة لوحدات الكالب املتخصصة. 

املنطقة الطبية
ت��م العثور عىل نقطة تركيز رئيس��ية يف ه��ذه الدورة من 

مع��رض DSEI يف مج��ال االبت��كار الطبي. فقد أس��همت 

املنطقة التي شملت مرحاً فريداً للعروض يف جذب فعيل 

للزوار من جميع قطاعات الدفاع واألمن وخدمات الطوارئ 

والقطاعات الطبية.

وعىل هامش معرض DSEI، قدم مؤمتر استغالل التعلم 

ح��ول إيبوال ملحة يف الوقت املناس��ب ع��ن دور الخدمات 

الطبية للدفاع يف اس��تجابة اململكة املتحدة لتفيش االيبوال 

يف عامي 2014 و2015 يف غرب أفريقيا، وخاصة سرياليون.

كذلك أحدثت العروض الطبي��ة اهتامماً كبرياً، وقدمت 

فك��رة ثاقب��ة ال تضاهى عن أحدث التقني��ات واملواد التي 

تس��تخدمها القوات اليوم. كان مثة عرض��ان تكررا يف األيام 

األربع��ة هام: وحدة ع��الج مرض فريوس اإليب��وال وإعادة 

التأهيل EVDTU، ونظام العزل يف النقل الجوي. 

املركبات غري املأهولة
كان تزايد انتشار األنظمة والتكنولوجيا غري املأهولة واضحاً 

ع��ىل أرضية املعرض، وقدم العديد م��ن الرشكات إحاطات 

حول أحدث التطورات يف املعدات العسكرية وغري املأهولة 

ذات الغرض املزدوج. وشملت املنتجات املعروضة الطائرات 

ب��دون طي��ار UAV، وروبوت��ات التخل��ص م��ن الذخائر 

املتفجرة، واملركب��ات البحرية غري املأهولة UUV، وأنظمة 

جديدة تهدف إىل مواجهة تهديد األنظمة غري املأهولة.

أزاح��ت رشكتا Finmeccanica وSelex ES النقاب عن 

نظ��ام جديد قاب��ل للتطوير مضاد املركب��ات الجوية بدون 

طي��ار C-UAV، حي��ث يعترب نظ��ام Falcon Shield حالً 

ملواجه��ة التهدي��دات املتزايدة من الطائ��رات بدون طيار 

الصغرية.

لقد س��جل املعرض الدويل لألنظمة واملعدات الدفاعية 

واألمني��ة DSEI 2015 نجاحاً باهراً، ك��ام مثل أيضاً محفزاً 

إيجابياً للصناعة والحكومة والقوات املس��لحة معاً، وأسهم 

يف تعزيز الصحة املس��تقبلية للقطاع. وقد كانت ش��هادات 

العارضني مفعمة بالثناء وعكس��ت الشعور العام الذي متيز 

باإليجابية يف أعقاب أك��رب حدث للدفاع واألمن حتى اآلن. 

وس��وف يعود معرض DSEI إىل إكسل لندن يف عام 2017 

خالل الفرتة من 15-12 سبتمرب•
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عرضت رشك��ة BAE Systems املركبة املُدرعة عالية 

الحامية املُدمجة مع الربج الذي أثبت فعاليته القتالية 

يف املع��ارك كحل لتلبية ُمتطلبات االس��تطالع القتايل 

املؤل��ل الخ��اص بالجيش األس��رايل. ش��كلت الرشكة 

فريقاً واحداً مع رشكة Patria لتقّدم يف النهاية مركبة 

االس��تطالع القتايل AMV35 وذل��ك مبوجب املرحلة 

.Land 400 الثانية من برنامج

يجمع ه��ذا الحل بني املركب��ة النموذجية املُدرعة 

 Hägglunds ونظ��ام الربج Patria من رشكة AMV

E35 من رشكة BAE Systems، ويجدر بالقول إّن كال 

املُكونني ُمناسبان وهام قيد الخدمة يف دول الناتو.

لقد تّم اختيار املركبة النموذجية املُدرعة من رشكة 

Patria م��ن قبل س��بعة دول، م��ع التعاقد عىل أكرث 

من 1,400 مركبة. تحظى هذه املنصة بسمعة قتالية 

قوية، وذلك بناًء عىل قوة أدائها العمليايتّ مع الجيش 

البولندّي يف أفغانستان.

 Hägglunds يجدر بالقول إن نظام الربج املُحّصن

م��ن رشكة BAE Systems قد تّم تركيبه وبنجاح عىل 

مبركبة  اخلاص  العرض  من  الثانية  املرحلة  تُقّدم   BAE Systems 
Land 400 االستطالع القتالية

عائلة CV90 من مركبات املُشاة القتالية والتي تعمل 

يف سبعة دول حول العامل. كام يتّم استخدامه يف مهام 

األمم املتحدة وحلف الناتو حول العامل. إّن املواصفات 

الفري��دة لل��ربج E35 توفر ملركبة االس��تطالع القتايل 

AMV35 ميزة أرض املعركة الحقيقية لصالح الجنود 

االسراليني من خالل توفري مستويات الدقة املتغرية.

يف ه��ذا الس��ياق، يق��ول "غلني فيليب��س"، املدير 

التنفيذي لفرع أسراليا من رشكة BAE Systems "إّن 

مركبة االستطالع القتايل AMV35 قليلة املخاطر وهي 

خطوة يف طريق التغري نحو االس��تطالع القتايل املؤلل 

وُيكن إعادة تشكيلها بس��هولة لتالئم طموحات أّي 

جيش اآلن ويف املس��تقبل. نحن نتطلع قُدماً لنحظى 

بفرص��ة إظهار القدرات االس��تثنائية الت��ي تتمتّع بها 

أنظمة هذه املركبة املدرعة."

 BAE ويف حال تّم اختيارها، سيقوم فريق رشكتي

Systems وPatria بتصنيع وإسناد مركبة االستطالع 

القت��ايل AMV35 يف أس��راليا، مع تأم��ني وحامية 

قدرات البلد، واملس��اهمة بش��كل كبري يف االقتصاد 

األسرايل من خالل العمر املتوقع لهذه اآلليات الذي 

يزيد عىل 30 عاماً.

 احتفلت مؤخراً رشك��ة "بوينج" وطريان اإلمارات يف وقت 

واحد بتس��لم ث��الث طائرات م��ن ط��راز 777، وطائرتني 

من ط��راز 300ER-777، وطائرة ش��حن من ط��راز 777 

Freighter، وهو األمر الذي يُعلن دخول الطائرة رقم 150 

من طراز 777 إىل أسطول اإلماراتية للطريان.

كام يرس��م هذا التس��ليم معلامً بارزاً أخ��ر يتمثل أنه 

وألول مرة منذ 15 عاماً تقوم رشكة "بوينج" بتس��ليم ثالث 

طائرات من ط��راز 777 دفعة واحدة لعميل واحد. يعترب 

طريان اإلمارات أكرب مش��غل يف العامل لطائرات 777 وهي 

رشكة الطريان الوحيدة يف العامل التي سبق لها وأن وضعت 

طرازات ال� 777 الس��تة كلها الت��ي أنتجتها رشكة "بوينج" 

قيد التشغيل.

يقول السيد "تيم كالرك"، رئيس طريان اإلمارات، "متنح 

طائ��رة ال� 777 طريان اإلمارات امل��دى واملوثوقية واملرونة 

لتخدم عن قُ��رب وبفعالية ما يُقارب م��ن 100 وجهة يف 

القارات الستة من خالل رحالت مبارشة دون توقف انطالقاً 

م��ن مقرنا ُهنا يف ديب. نحن جد س��عداء لنحتفل بتس��لم 

الطائرة رقم 150 من طراز 777، وسنس��تمر يف العمل عن 

 150 رقم  الطائرة  بتسلم  يحتفالن  اإلمارات  Boeing وطريان  شركة 
من طراز 777

 777X قُ��رب مع فريق رشك��ة "بوينج" عىل الجي��ل الثاين

لينضم ألسطول طريان اإلمارات".

أما رئيس الطائ��رات التجارية يف رشك��ة بوينج واملدير 

التنفيذي الس��يد "راي كونر" فيقول: "وبينام تتسلم طريان 

اإلمارات طائرتها رقم 150 من طراز 777، فهي تضع خطاً يف 

السجل املرشف لهذه الطائرة، والتي تتمتع بسمعة راسخة 

كناقلة ركاب وطائرة شحن رائدة عىل الخطوط البعيد".

تعترب الطائرة 300ER-777، والتي تُشكل القسم األعظم 

من أس��طول طريان اإلم��ارات، واحدة من أق��ل الطائرات 

اس��تهالكاً للوق��ود وأعالها يف الج��دوى االقتصادية ضمن 

فئتها، كام أنه��ا أكرث الطائرات ثُنائي��ة املمىش موثوقية يف 

العامل. متتل��ك طريان اإلمارات حالياً 46 طائرة منها، وهناك 

طلبي��ات إضافية لطائرات 300ER-777 من رشكة "بوينج. 

إضافة لذلك، متتلك طريان اإلمارات حالياً 13 طائرة ش��حن 

من طراز Freighters 777، وهي أكرب طائرة ش��حن ثُنائية 

املحرك يف العامل وأطولها مدًى.
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س��محت البحرية األمريكي��ة لرشك��ة "رايثيون" 

بالرشوع يف اإلنتاج عىل املس��توى الكامل للدفعة 

الثاني��ة من صواريخ جو – ج��و AIM-9X والتي 

تعمل باألش��عة تحت الحمراء. يج��در بالقول إن 

الربنامج أكمل االختب��ارات والتقييم العمليايت يف 

وقت س��ابق من هذا العام، وبالتايل ُيكن لرشكة 

"رايثي��ون" ال��رشوع يف إنت��اج الصواريخ بس��عة 

معملية كاملة.

من هنا، بدأ س��الحا البحري��ة والقوات الجوية 

األمريكي��ة، باإلضافة إىل بضعة رشكاء دوليني كانوا 

 ،AIM-9X قد اشروا الدفعة الثانية من صواريخ

.Sidewinder بتسلّم إرساليات صواريخ

يقول "مايك جاري��ت"، نائب الرئيس، يف رشكة 

"تضف��ي   :Raytheon Air Warfare Systems

حزم��ة اإللكروني��ات املتط��ورة ع��ىل الصاروخ 

تحس��ينات كربى، مثل القدرة ع��ىل إتباع الهدف 

البحرية األمريكية متنح املوافقة لشركة Raytheon إلنتاج الدفعة 
AIM-9X الثانية من صواريخ

بعد إطالقه من خالل استخدام رابط بيانات جديد 

يدعم االشتباكات يف ما وراء النطاق البرصي. يبقى 

صاروخ Sidewinder س��الح املقاتل املُفّضل من 

بني كافة صواريخ جو – جو قصرية املدى".

يعترب صاروخ AIM-9X نِتاج برنامج ُمش��رك 

قادت��ه البحري��ة األمريكي��ة مع الق��وات الجوية 

األمريكية، وقامت مبقتضاه رشكة "رايثيون" بإنتاج 

ه��ذه الصواريخ مل��دة تزيد ع��ن 14 عاماً. دخل 

الص��اروخ AIM-9X الخدم��ة العملياتية يف عام 

2003، وبدأت اإلرس��اليات الدولية يف عام 2005. 

بُ��دئ بتطوي��ر الدفعة الثانية يف ع��ام 2011 وتّم 

إكامل االختبارات والتقييم العمليايت يف بداية عام 

2015. أعلن��ت البحرية األمريكية عن اإلمكانيات 

العملياتية األولية للدفعة الثانية يف مارس 2015.

س��تعمل الدفع��ة الثانية من ه��ذه الصواريخ 

كمحرّك أس��ايس لنظ��ام تعزيز الق��درة الدفاعية 

الناري��ة غري املب��ارشة للجيش األمري��ي الخاصة 

بالدفعة األوىل، وهو األم��ر الذي يجعل صواريخ 

AIM-9X ذات استخدام مزدوج حقيقي، وفعالة، 

س��واء كان ذلك يف تطبيقات جو – جو أو س��طح 

– ج��و دون الحاجة إىل إج��راء أّي تعديالت عىل 

الصاروخ.

يحوز الصاروخ AIM-9X حالياً عىل 18 عميالً 

عىل املس��توى الدويّل، تس��عة منهم كانوا عمالء 

امتلك��وا الدفعة األوىل منه، يليهم تس��عة عمالء 

جدد، مع وجود خمس��ة عمالء من عمالء الدفعة 

األوىل ع��ادوا وطلب��وا م��ن الدفع��ة الثانية. لقد 

وصلت موثوقي��ة هذه الصواري��خ وفقاً لألنظمة 

امليداني��ة الحالي��ة إىل أعىل من املع��دل الزمني 

الوسطي املطلوب  بني نوبات الفشل بثالث مرات 

ونصف.

 Telespazioو Thales Alenia Space توصلت رشكتا

إىل اتفاقي��ة م��ع Teledife )وه��ي اإلدارة العام��ة 

لتقني��ة املعلوم��ات والتقنيات املتقدم��ة، يف وزارة 

الدف��اع اإليطالي��ة( لتوريد املحط��ة األرضية لوزارة 

الدفاع البولندية وذلك ملُعالج��ة البيانات وُمنتجات 

البيانات التي يُنتجها الجيالن األول والثاين من األقامر 

الصناعية COSMO-SkyMed اإليطالية.

يُعت��رب اختيار بولندا لصناع��ة الفضاء اإليطالية 

ك��� "رشي��ك دفاع��ي عاملي" م��ن أج��ل برنامج 

COSMO-SkyMed خطوة مهم��ة نحو األمام. 

كام أّن هذا العقد والبالغة قيمته 30 مليون يورو 

يُعترب ج��زءاً من االتفاقية املوقع��ة يف عام 2012 

ب��ني وزيرّي الدفاع اإليط��ايل والبولندي بخصوص 

التعاون يف ُمراقب��ة األرض. ووفقاً لهذه االتفاقية، 

يكن أن تلعب بولن��دا دوراً مهامً يف الجيل الثاين 

م��ن برنام��ج COSMO-SkyMed، ويكنها أن 

تبني محطة املُستخدم املُرتبطة بها يف بولندا.

يقت��ي ه��ذا العق��د أن يتم تس��ليم املحطة 

األرضية لبولندا للس��امح لها بالوصول إىل بيانات 

COSMO-SkyMed. وس��وف يتمكن ُمستخدم 

 P-DUGS املحطة األرضي��ة الدفاعي البولن��دي

من طلب الصور واس��تالم بيانات القمر الصناعي 

 COSMO-SkyMed تقوم بتسليم األقمار الصناعية Thales Alenia Space 
لوزارة الدفاع البولندية

وخلق وتخزين أنواع مختلفة من املنتجات.

س��وف يتم تركيب املحطة األرضي��ة البولندية 

ع��ىل مرحلت��ني. وتضم��ن املرحل��ة األوىل، والتي 

ت��م التخطيط لتنفيذها يف أواخ��ر العام 2016 أو 

بداي��ة 2017، الدخول إىل الجيل األول من األقامر 

املرحل��ة  أم��ا   .COSMO-SkyMed الصناعي��ة 

الثاني��ة، واملُجدولة بني نهاي��ة العام 2017 وبداية 

العام 2019، فستوسع أُفق الوصول ليشمل الجيل 

الثاين من األقامر الصناعية.

يرس��م هذا العقد العالم��ة الفارقة ألول تعاون 

صل��ب بني وزاريتّ الدفاع اإليطالي��ة والبولندية يف 

 Thales برام��ج الفضاء. كام أنه يس��مح لرشك��ة

بولن��دا  يف  وجوده��ا  بتعزي��ز   Alenia Space

 Thales Alenia Space باإلضافة إلنش��اء رشك��ة

Polska يف وارسو، وهي التي تّم تأسيسها يف يونيو 

من هذا العام.



أخبار الشركات

 Carl-Gustaf M4 عرضت رشكة "ساب" مؤخراً الجيل الثاين من القاذف املضاد للدبابات

مع إدخال إمكانيات وقدرات جديدة عىل القاذف AT4 وذلك يف معرض األمن واملعدات 

الدفاعي��ة ال��دويل DSEI 2015 يف لندن. يتمتّع الق��اذف M4، والذي جرى إدخاله إىل 

الس��وق يف السنة املاضية فقط، بكل مس��تويات املرونة والقدرة املُحققة عىل اإلصابة 

التي كانت تتمتع بها النامذج السابقة من القاذف )كارل غوستاف(. وبفضل التغريات 

والتحسينات بعيدة املدى التي طرأت عىل التصميم، يبلغ وزن القاذف اآلن أقل من 7 

كغ، وهو األمر الذي يرفع وبشكل كبري من قدرة الجندي عىل الحركة يف أرض املعركة. 

كام أن القاذف M4 يتوائم مع تقنية أرض املعركة املس��تقبلية مثل أنظمة التس��ديد 

القوات  إىل   KC-10 Extender نوع  من   150 رقم  الطائرة  بتسليم  تقوم   NGC 
اجلوية األمريكية
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قامت رشكة Northrop Grumman بتس��ليم الطائرة 

رق��م 150 م��ن ن��وع KC-10 Extender م��ن مرآب 

الصيانة إىل القوات الجوية األمريكية.

يقول الس��يد "مات إيرسون"، مدير عمليات أنظمة 

األس��لحة، يف "الخدمات التقني��ة يف نورثروب غرومان" 

 KC-10 يُس��هم تس��ليم الطائ��رة رقم 150 من ن��وع"

Extender يف متطلبات املهام الحساس��ة لس��الح الجو 

 KC-10 األمري��ي من خ��الل التأكد من متتّ��ع الطائرة

بالعملياتي��ة عندما يحتاج العميل أن تكون كذلك. لقد 

تّم قبول الطائ��رة مع صحيفة خالية من األخطاء، وهو 

األمر الذي يُس��هم أكرث يف سجل املُتابعة املُثبت الخاص 

بالرشك��ة ملس��اع���دة س��الح الجو يف أن تصل طائرات 

ال� KC-10 إىل أعىل مس��توى ممكن من مهام الطريان 

خالل ما يزيد عىل 16 عاماً".

كام قامت رشكة "نورث��روب غرومان" بإدخال بعض 

تحس��ينات الوثوقية عىل برنام��ج ترميم محرك الطائرة 

من ط��راز CF6-50، وهو األمر الذي يس��هم يف زيادة 

15 عام��اً يف األداء الط��رياين للمح��رك. إضاف��ة لذلك، 

فق��د حققت الرشكة بعض التق��دم يف تحديث النظام، 

والهندسة واإلنتاج التخزيني، وهو األمر الذي ساعد يف 

خلق ُمعدل مؤكد لتنفي��ذ كافة أنواع املهام ملدة ثالث 

سنوات، وهو املعدل الذي يتخطى معيار ال� 85 باملائة 

DSEI 2015 يف معرض AT4و Carl-Gustaf M4 تُطلق منتجاتها Saab 

الخاص بالقوات الجوية.

أم��ا "ج��ون بارك��ر"، نائب الرئي��س واملدي��ر العام، 

قس��م "الخدمات اللوجس��تية املدمجة والتحديث"، يف 

"الخدم��ات التقنية يف نورثروب غروم��ان" فيقول، "تم 

تنفيذ هذه اإلرس��اليات حس��ب الجدول متاماً أو حتى 

قب��ل موعد ج��دول التس��ليم، وهي تلب��ي أو تتخطى 

الطموح��ات النوعية، وهو األمر الذي يلعب دوراً فعاالً 

يف إنتاجي��ة القوات الجوية لع��دد ال يُحىص  الطائرات 

القتالية القابلة للتزود بالوقود".

ُيك��ن لطائ��رة KC-10 Extender إع��ادة تزوي��د 

طائرات أخرى يف الج��و بالوقود بينام تنقل هي األفراد 

واملعدات واملرىض أثناء انتشار القوات فيام وراء البحار 

ومه��امت اإلخ��الء الطبي��ة الجوية. لق��د عملت رشكة  

"نورث��روب غرومان" كمتعاقد رئي��ي يف هذا الربنامج 

 TIMCO ُمن��ذ الع��ام 2009. وبالرشاكة م��ع كل من

 MTUو  Chromalloyو  AARو  Line Care

Maintenance، فق��د وف��رت الرشكة إس��ناد خدمات 

لوجس��تية خاصة باملتعاقد، والصيانة يف املرآب، وإدارة 

وترميم املحركات، وإدارة سلسلة اإلمداد للطائرة.

الذكية الخاصة بالذخرية القابلة للربمجة االلكرونية.

 Saab Business Area يق��ول الس��يد "جورغ��ني جوهانس��ون"، رئي��س قس��م

Dynamics "لقد طورنا نظام السالح هذا كاستجابة لحاجة عمالئنا املُستقبلية، ونحن 

جد سعداء لقيامنا بعرض النسخة األحدث من هذا النظام أمام الجمهور يف لندن".

يعت��رب الق��اذف Carl-Gustaf M4 الخط��وة التالي��ة يف تطوير أنظمة األس��لحة 

املحمولة متعددة األدوار يف رشكة "س��اب". يكن نرش هذا الس��الح يف أّي بيئة قتالية 

ليُميل وبفعالية نتيجة أّي اشتباك من أّي نوع كان.

Carl- م��ن جهٍة أخرى، يقول الس��يد مالكوم أرفيدس��ون"، مدير إنت��اج القاذف

Gustaf M4، بالنس��بة لعمالئنا، فقد أثبت نظام Carl-Gustaf بس��اطته الش��ديدة 

للتدرّب عليه واس��تخدامه. هناك خط��وة صغرية للغاية بني اللحظ��ة التي يرى فيها 

الش��خص هذا النظام ألول مرّة وبني اللحظة التي يصبح فيها محرفاً يف استخدامه يف 

خضم العمليات العسكرية".

ك��ام تّم أيضاً عرض الكثري من القدرات واإلمكانيات التي جرى تطويرها بواس��طة 

رشكة "س��اب" واملتعلق��ة بنظام الس��الح M4 ألول مرّة يف معرض األم��ن واملعدات 

الدفاعي��ة الدويل. تق��ّدم هذه النامذج املُعّدلة مجاالً أوس��ع م��ن األداء مع تأثريات 

ُمحسنة للمواد ش��ديدة االنفجار. وبوجود القاذف AT4، فيمكن اآلن ألّي جندي أن 

يه��زم عدداً أكرب م��ن األهداف  مع توفر مرونة أكرب ومن خالل طُرق وس��يناروهات 

ُمتعددة.



تّم منح رشك��ة Oshkosh Defense عق��داً بقيمة 6.7 

بلي��ون دوالر أمري��ي إلنت��اج مركبة تكتيكي��ة خفيفة 

مشركة JLTV. تبلغ التكلفة الوسطى إلنتاج كل مركبة، 

ما عدا صن��دوق العدة واإلضافات، أق��ل من 250,000 

دوالر أمريي.

 يقول "س��كوت دايفيس"، الضابط التنفيذي لربنامج 

اإلس��ناد القتايل وإس��ناد الخدم��ات القتالي��ة، "لقد تّم 

من��ح العقد األول، وهو يتضمن عقد أس��ايس مع مثانية 

خي��ارات، ل��رشاء أول 16,901 مركبة ل��كل من الجيش 

وُمش��اة البحرية." س��تتضمن تلك الصفقة كل املركبات 

ال�5,500  الخاصة مبش��اة البحرية وصوالً للس��نة املالية 

2022، س��يتم تسليم مركبة JLTV األوىل للجيش يف عام 

.2018

تقول التقارير أن الفجوة املوجودة يف قدرات املركبة 

الخفيف��ة حالياً كانت تعني أنه كان يتوجب عىل القادة 

غالباً اختيار مركباتهم بناء عىل الحمولة واألداء والحامية، 

بينام توازن مركبة JLTV هذه العنارص الثالثة مجتمعًة.

ستوفر مركبة JLTV نفس مس��توى الحامية الخاص 

باملركب��ات املقاوم��ة لأللغ��ام، واملحمية ض��د الكامئن 

MRAP املركب��ة املقاومة لأللغام واملحمية ضد الكامئن 

والعامل��ة يف كاف��ة التضاري��س، والت��ي تُعرف باس��م 

M-ATV، والتي تّم تطويرها بواسطة رشكة "أوشكوش" 
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JLTV تفوز بعقد إلنتاج مركبة تكتيكية خفيفة مشرتكة Oshkosh شركة

أيض��اً. س��توفر هذه املركب��ة هذا املس��توى املرتفع من 

الحامي��ة بوزن يُقارب ثُلث��ّي وزن مركبة M-ATV فقط 

تقريب��اً، وهو األم��ر الذي يرف��ع من مقدرته��ا الحركية 

وانتقاله��ا. امليزات األخرى التي تتمت��ع بها هذه املركبة 

تتضمن املوثوقية وسعة الحمولة وسهولة اإلصالح.

من جهته، قال العقيد "أن��درو بيانكا"، مدير مرشوع 

األنظمة األرضية يف س��الح مش��اة البحرية، "ما لدينا هنا 

هو مثال عظيم ملا يك��ن أن تقدمه إدارة جيدة لربنامج 

مش��رك للمقات��ل. نحن نتكل��م عن أرفع مس��توى من 

املجهود لتحديث أس��طولنا، وهو األمر الذي ينطبق عىل 

الجيش أيضاً".

وطبقاً للعقيد "أندرو بيانكا"، ستستلم أول كتيبة من 

مش��اة البحري��ة 69 مركبة JLTV يف عام 2018. س��يتم 

حينها استبدال 74 مركبة "همفي" يف الكتيبة.

مروحية TIGER HAD تقوم بتنفيذ استعراض عملي يف بولندا
 Airbus م��ن رشك��ة  "تايغ��ر"  مروحي��ة  نّف��ذت 

Helicopters عرضها العم��يّل األول يف بولندا، قبل 

أس��بوع واحد من عرضها للمرّة الثانية يف النس��خة 

الثالثة والعرشين من "مع��رض الصناعات الدفاعية 

الدويل" MSPO يف مدينة Kielce البولندية.

كان��ت املروحية القتالي��ة التي نّف��ذت الطريان 

االس��تعرايض هي "تايغر هاد" من الجيش الفرني. 

وهي مروحية عالية التقنية، وأثبتت قدراتها يف أرض 

املعركة وهي األوىل من نوعها املُصّنعة مبواد تركيبية 

بالكام��ل، إضافة إىل متتعها بقمرة طيار زجاجية من 

أحدث األنواع ومجال كامل من التسليح، مام يسمح 

لها بتنفيذ مه��ام متعددة مثل الهج��وم، واملرافقة، 

واإلسناد الناري األريض، واالستطالع املسلح، والقتال.

وبالنظ��ر إىل ش��كلها املُس��طح والضي��ق، تتمتع 

مروحية "تايغر ه��اد" بعدد من امليزات من ضمنها 

انخفاض القدرة عىل كشفها،  وارتفاع مستوى نجاتها 

ورش��اقتها وقدرتها العالية عىل املناورة، وهي األمور 

الت��ي تجعل منها املروحي��ة الهجومية املُتكيّفة عىل 

نح��و مثايل يف أرض املعركة النظامية والالنظامية مع 

متتعها بإمكانيات فريدة للقتال يف كال الوضعني: جو 

– أرض وجو - جو.

ت��م تزوي��د املروحية مبدفع برجي م��ن عيار 30 

ملم وطيف واسع من الصواريخ والصواريخ املوجهة 

املُجّنح��ة باإلضاف��ة إىل نظام ح��رب الكرونية عايل 

الكفاءة والفعالي��ة مام ينحها العديد من الوظائف 

التي يكنه��ا القيام بها. كام ُيك��ن  ملروحية "تايغر 

هاد" أن تعمل وبشكل كامل انطالقاً من البحر.

قام الجيش الفرني بنرش هذه املروحية يف العديد 

من البلدان مثل أفغانس��تان وليبيا ودول الس��احل 

األفريقي��ة، وذلك منذ الع��ام 2009. وبينام تم إنهاء 

انتشار هذه املروحيات يف كل من أفغانستان وليبيا، 

فإن مروحيات "تايغر" ال تزال تقوم بإسناد املهام يف 

دول الس��احل اإلفريقية، حيث أنها وعىل الرغم من 

ظروف العمل العدائية ُهناك، فقد أظهرت مس��توًى 

ع��اٍل جداً م��ن إمكاني��ة العمل وس��جلت أكرث من 

2,050 ساعة طريان منذ بداية نرشها هناك يف يناير 

2013. قامت رشكة "أيرباص هيليكوبرز" بتسليم ما 

يزي��د عىل 120 مروحية "تايغر" إىل كُل من فرنس��ا 

وأملانيا واسبانيا وأسراليا ووصل عدد ساعات الطريان 

الت��ي قامت به تلك املروحيات إىل أكرث من 68,000 

ساعة طريان.



تقارير
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برنامج SWORD يحوز على التميز
قام اجليش الفرنسي مبنح رخصة عاملية 

MASA للعبة احلرب الرئيسية لشركة
يعت��ر برنام��ج SWORD لعبة حربي��ة آلية مزودة 
بالطاقة بتقنية اس��تخباراتية صناعية مبتكرة، تساعد 
الوحدات املش��بّهة باملحاكاة عىل العمل وفقاً لعقيدة 

جيش من الجيوش موثقة من قبل الخراء.
تعن��ي هذه الق��درة الكبرية إجراء متارين واس��عة 
النط��اق بأكرث الط��رق املمكنة واقعية، م��ع التقليل 
من تكاليف التش��غيل وجهد إعداد الرسوم املتحركة 
عىل حد سواء. وقد أس��هم تأهيل العسكريني للعمل 
الح��ريب يف زيادة كفاءتهم من خالل التدريب يف بيئة 
عملياتية واقعية، مع القوات املشرتكة والحلفاء، وذلك 
يف مجموعة متنوعة من سيناريوهات ميدان املعركة.

يسهم الجيش الفرنيس – العميل العسكري الطويل 
األمد ملجموعة ماس��ا – يف التمهيد لالشتباك العمليايت 
م��ن خالل املحاكاة مع الحص��ول عىل ترخيص عاملي 

.SWORD ًللعبتها الحربية اآللية الشهرية دوليا
يقول جوان بابلو توريس، رئيس مجموعة "ماس��ا" 
MASA والرئي��س التنفي��ذي: "إن االلت��زام وقي��ادة 
التكنولوجي��ا عاملي��اً يف مج��ال التدري��ب باملحاكاة، 
كام دلل��ت عىل ذلك القوات العس��كرية الفرنس��ية 
عر الس��نني، قد ازداد رس��وخاً بواس��طة برنامج مثل 
SOULT واالنتشار املستقبيل لرنامج SWORD عر 

الجيش الفرنيس.
"إنه ليرّس رشكة MASA أن تستمر يف دعم قواتها 
الوطني��ة بأحدث إص��دارات SWORD، الذي يعتر 
أك��رث أنظمة املحاكاة العس��كرية تقدماً يف الس��وق، 
وإننا لنتطلع قدماً إىل متت��ني عالقة عملنا الوثيقة مع 
مختل��ف الفرق والجنود يف الجيش بأكمله. أضف إىل 
ذل��ك أن حي��ازة مثل هذا الرتخي��ص العاملي من قبل 
الجيش الفرنيس يس��هم يف توسعة نطاق مناذج الرشاء 

التي ندرسها حالياً لدول أخرى عر العامل."

بع��د تعري��ف التكنولوجيا التي تش��كل أساس��اً 
لرنام��ج SWORD باعتباره��ا أداة رائ��دة لتدريب 
يتمي��ز بالكفاءة من حيث التكلف��ة والوقت يف عام 
2002، ي��أيت ه��ذا االتفاق املهم األخري بعد س��نوات 
عديدة من التعاون املتني بني "ماسا" MASA، وكالة 

املشرتيات الفرنسية، والقوات الرية الفرنسية.

حل فوري
يوفر برنامج SWORD حالً فورياً لرنامج "س��ولت" 
)برنامج املحاكاة لعمليات القوات املشرتكة ووحدات 
اللوجس��تيات الرية(، م��ن أجل التأهي��ل العمليايت 
للق��وات املش��رتكة يف مراكز قي��ادة الفرق��ة واللواء 

واملجموعة القتالية.
يعت��ر برنامج SWORD – الذي ت��م تطويره يف 
صلة وثيق��ة بالجيوش عر العامل – نظام محاكاة بناء 
وفع��االً من حي��ث التكلفة، ويركز ع��ىل احتياجات 
املستخدم، كام يسهم يف انخراط عنارص قيادة األلوية 
والفرق يف رصاعات واسعة النطاق، وعمليات تثبيت 
لالس��تقرار، وحل��ول تدري��ب أكرث تكامالً تس��هم يف 

تحسني قدراتهم عىل صنع القرار.
إن برنام��ج SWORD يش��كل حاف��زاً ملجموعة 
متنوع��ة جداً من األوضاع يف بيئ��ات واقعية للغاية، 
ويدع املتدربني يقودون آالفاً من الوحدات املستقلة 

والتابعة يف امليدان االفرتايض.
وميك��ن أن ميث��ل برنامج SWORD ق��وات برية 
عالي��ة املصداقية منغمس��ة يف س��يناريوهات قوات 
مش��رتكة وواقعية للغاية، من خالل اس��تخدام مناذج 

مادية تفصيلية ومزايا عمل مشرتك متقدم.
تعت��ر الرساي��ا والفصائ��ل يف SWORD ذكي��ة 
ومستقلة، وميكنها تلقي األوامر العملياتية وتنفيذها 

بدون معطيات إضافية من املشغلني، يف الوقت الذي 
تكيف س��لوكها وفقاً لذلك م��ع تطور الوضع. إن مثل 
هذا املس��توى م��ن املصداقي��ة يف األع��امل القتالية، 
وعمليات الكتائ��ب واأللوية وف��رق الجيش والقطع 
األع��ىل منه��ا، ت��زود الق��ادة والعن��ارص التابعة لهم 

بتامرين محاكاة عالية املصداقية.

مصمم حسب الطلب
 SWORD ميكن تخصيص وتعديل كل يشء يف برنامج
بحيث يتناسب مع بس��اطة أي عقيدة عسكرية، من 
رسعات املركبات وأداء منظومة األسلحة ودقة أنظمة 
االستش��عار، م��روراً بتكوي��ن الوح��دات والحموالت 
األساسية واألنظمة اللوجستية، إىل ترصفات الوحدات 

ومهامها.
يس��تخدم برنامج SWORD حاالت تشمل مراكز 
التدريب ألركان القيادة عىل نطاق واس��ع، والتدريب 
ال��ذايت للضب��اط، وتحليل مضامر العمل العس��كري، 
ودع��م التخطيط والق��رارات. وباإلضافة إىل ذلك فإن 
دعم معايري العمل املشرتك يقتيض التكامل مع أنظمة 
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برنامج SWORD يحوز على التميز

القيادة والسيطرة القامئة حالياً. 
يت��م إنج��از برنامج SWORD مع ع��دد كبري من 
الوحدات املحددة مس��بقاً، تش��مل القوات املسلحة 
)أسلحة املشاة والدبابات واملدفعية والهندسة وطريان 
الجيش(، والس��المة العامة )ق��وات الرشطة، ورجال 
اإلطفاء، وسيارات اإلسعاف(، والتهديدات الالمتامثلة 
الحكومي��ة  والجه��ات  واملليش��يات(  )اإلرهابي��ني، 
واملدنيني )املنظامت غ��ري الحكومية، والالجئني، وغري 

ذلك(. وتتوافر مئات املهام لقيادة هذه الوحدات.
إنه يشتمل عىل خادم للمحاكاة، وعميل للعب، وإطار 
زمني، وأدوات إلعداد الس��يناريو، وتولي��د التضاريس، 
وتكيي��ف النامذج البدنية ومناذج الق��رارات، واملراجعة 
بعد العمل العسكري، ومطلق التدريب الذايت، وواجهة 

مبنية عىل الشبكة إلدارة التامرين املوزعة.
ال ميكن تركي��ب برنامج SWORD يف أقل من 15 
دقيقة، حيث يس��مح ذلك ملس��تخدميه بالرتكيز عىل 
التدريب الفعيل وليس عىل إضاعة الوقت بتعقيدات 
الرمجيات التي ال داعي لها. وتس��مح وس��يلة اإلدارة 
القوية القامئة عىل الشبكة للمتدربني عن بعد بتنزيل 

الرامج والس��يناريوهات املطلوبة. كام ميكن تشغيل 
برنامج SWORD أيضاً عىل حاسوب محمول عادي.

يس��تطيع الالعبون - من خالل واجهة املس��تخدم 
الرس��ومية الحديث��ة والبديهي��ة – أن يتقن��وا برنامج 
SWORD يف غضون س��اعات. فوجود خريطة طريق 
قامئ��ة عىل املالحظات الراجعة من املس��تخدم يؤدي 
إىل إص��دارات جدي��دة م��ن SWORD ع��دة مرات 
خالل عام، وتس��هم اإلصدارات الجدي��دة يف تحقيق 
قدرات جدي��دة لجميع أعضاء مجتمع مس��تخدمي 
ه��ذا الرنامج، وأحدث إصدار م��ن SWORD حالياً 

هو 6.2.

وسيلة تدريب غري عادية
يق��ول قائ��د ال��رسب ث��ريي كادوت، مدي��ر برنامج 
SOULT: "إن ن��رش برنام��ج SWORD م��ن قب��ل 
الجي��ش يعت��ر تتويج��اً لعملية متثل اس��تجابة مثىل 
لالحتياج��ات الت��ي أفصحت عنها القوات املس��لحة. 
إن تجزئة القوات املس��لحة قد جعلت من الرضوري 
أن يك��ون لدينا وس��يلة تدريب مرن��ة تجعلنا نعمل 
بص��ورة فعالة بأعداد منخفضة م��ن الجنود ومحاكاة 
 SWORD أوضاع عديدة ومتنوعة. ويعود الفضل إىل
يف إمكاني��ة تحقيق ذلك؛ إذ ميل��ك الجيش اآلن أداة 

تدريب متميزة من أجل املناصب القيادية لديه."
ويضي��ف العقي��د فيليب دوترون��يس، من مكتب 
تطوير عمليات الشبكات التابع لقيادة القوات الرية: 
 SWORD إن مرون��ة االس��تخدام وتط��ور برنام��ج"
بصورة فعالة يس��مح لنا بتوقع اس��تخدامه يف جميع 
أنواع اإلع��داد العملي��ايت للمراكز القيادي��ة، وكذلك 
أيض��اً يف مج��االت التدري��ب املتخصصة )الهندس��ية 
واالستخباراتية واللوجستية، أو الكيميائية والبيولوجية 
واإلش��عاعية والنووية(، واختبار العقائد العس��كرية 
املس��تقبلية، وتحض��ري العملي��ات، وكذل��ك من أجل 

التحليل واالستنتاجات بعد العمليات."
س��وف يتم طي برنام��ج SOULT تدريجياً، بدءاً 
مبرك��ز التدري��ب للمناص��ب القيادي��ة، حرص��اً عىل 
اس��تمرار خدم��ة نظ��ام SCIPIO الح��ايل الذي يتم 
تشغيله بالفعل بإصدارات سابقة من SWORD، وقد 
تم نرشه واستخدامه عملياتياً من قبل مركز التدريب 
للمناصب القيادية منذ عام 2006. وسوف يتم تجهيز 
مراك��ز التدريب واأللوي��ة والفيالق بص��ورة مطّردة 
اعتباراً من عام 2016، وذلك مبنحها قدرتها الالمركزية 
األوىل عىل التدريب الذايت، والس��امح لها باالستفادة 
املثىل من دوراتها التدريبية يف مراكز جاهزية القوات. 
كام أنه م��ن خالل االس��تفادة من املرون��ة التكيفية 
املعروفة دولياً لرنامج SWORD، سوف يحل برنامج 
SOULT تدريجي��اً برمجي��ات JANUS التي يجري 
اس��تخدامها حالياً يف ع��دة مراكز تدري��ب لوحدات 
القي��ادة الفرنس��ية واألجنبية، مع وصوله��ا إىل نهاية 

دورتها الحياتية•

يوفر برنامج 
SWORD حالً فوريًا 

لربنامج "سولت" 
من أجل التأهيل 

العملياتي للقوات 
املشرتكة يف مراكز 

قيادة الفرقة 
واللواء واجملموعة 

القتالية
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تقارير

مدرعة Bushmaster من تصنيع شركة Thales أيقونة األسرتاليني
منقذة لألرواح وتوفر مستويات عالية من مرونة احلركة

تعتر مدرعة Bushmaster قصة نجاح أسرتالية، حيث 

مثلت إنجازاً لقوات الدفاع األس��رتالية، وصناعة الدفاع 

املحلية، وقدرات التصنيع الداخيل يف أس��رتاليا. واألهم 

من ذلك كله أن هذه املدرعة قد أسهمت يف إنقاذ حياة 

العديد من األسرتاليني.

لق��د حققت نجاح��اً هائ��اًل عند نرشه��ا يف تيمور 

وأفغانس��تان والع��راق، وهي ما ت��زال يف الخدمة لدى 

الجيشني األسرتايل والهولندي.

تعت��ر مدرع��ة Bushmaster م��ن تصني��ع رشكة 

Thalesمركب��ة تتمتع مبرونة عالية يف التنقل وبالحامية 

واملقاومة لأللغام والعبوات الناسفة.

متتل��ك مدرع��ة Bushmaster أرسة عريق��ة م��ن 

املركب��ات املدرع��ة املوح��دة املواصفات، الت��ي توفر 

مس��تويات عالية من مرونة الحرك��ة والتنقل مع توافر 

الحامية من أجل القتال، ومساندة القتال، وقوات إسناد 

خدمات القتال، ع��ر طائفة متنوعة من ملفات املهام، 

تش��مل حرك��ة الجنود، والقي��ادة والس��يطرة، والدعم 

الهنديس، ومناذج مركبات اإلسعاف.

مجموعات الحامية
لقد وف��رت مدرع��ة Bushmaster الحامية، وأنقذت 

األرواح، أثن��اء العدي��د م��ن األح��داث، مب��ا يف ذل��ك 

العملي��ات الهجومي��ة، والكامئن، والعبوات الناس��فة، 

والهجوم بق��اذف اآلر يب جي، وتأيت معها مجموعة من 

حزم الحامية امليدانية القابلة للرتقية والتحديث، وذلك 

حسب بيئة التهديدات.

وميك��ن تكيي��ف الحجم الداخ��يل الكب��ري ملدرعة 

Bushmaster ضم��ن بدنه��ا القرشي بس��هولة لتلبية 

املتطلبات املتعددة األدوار حتى يف ساحة امليدان.

تم ن��رش املدرعة يف تيم��ور وأفغانس��تان والعراق، 

وه��ي ما تزال يف الخدمة يف أس��رتاليا وهولندا واليابان 

 Bushmaster وجامايكا. وق��د تم حالياً نرش مدرع��ة

الرباعية الدفع يف أفغانس��تان لدى الجيش األس��رتايل. 

ويتم إنتاج مدرع��ة Bushmaster – التي تم تطويرها 

م��ن قب��ل رشك��ة Thales Australia )ADI س��ابقاً( 

بالكام��ل يف منش��أة تصنيع األنظم��ة املتنقلة املحمية 

التابعة لرشكة تاليس يف بينديغو بوالية فيكتوريا.

االختبارات املكثفة
ق��ام الجي��ش األس��رتايل باختب��ار املركب��ة ع��ر آالف 

الكيلومرتات يف أحوال مناخية قاس��ية وتضاريس وعرة 

يف ش��امل أس��رتاليا. ويف يولي��و م��ن ع��ام 2002 أرىس 

الجيش األس��رتايل عقداً عىل ADI إلنتاج 3000 مدرعة 

Bushmaster لنقل املش��اة يف س��تة إص��دارات: نقل 

الجنود، واإلس��عاف، والنريان املبارشة، ومدافع الهاون، 

والهندسة والقيادة.

تق��وم املدرعة بنقل الجنود برسعة وبش��كل مريح، 

حيث تبلغ رسعتها الثابتة عىل الطرق 100 كم / ساعة، 



35 |  أكتوبر 2015 |  العدد 525  |

وهي مناس��بة لالنتش��ار يف البيئات العملياتية القاتلة مدرعة Bushmaster من تصنيع شركة Thales أيقونة األسرتاليني

واملنت��رشة واملعقدة، مثل العراق. وتوفر أرسة مدرعات 

Bushmaster حامي��ة عالي��ة املس��توى ض��د األلغام 

املضادة للدبابات، والعبوات الناس��فة، وشظايا مدفعية 

الهاون، ونريان األسلحة الخفيفة.

إىل   Bushmaster مركب��ة   300 أول  تس��ليم  ت��م 

الجيش األس��رتايل يف أغسطس من عام 2004، وتم نرش 

املركب��ة للقيام بعمليات يف العراق يف أبريل 2005، ويف 

أفغانس��تان يف سبتمر 2005. وتس��تمر اليوم عمليات 

التس��ليم ألكرث من 1000 مركبة طلبته��ا قوات الدفاع 

األسرتالية. 

س��يتم تجهيز حامل��ة الجنود ب��درع مركب إضايف، 

ومحط��ات أس��لحة عن بع��د، ونظام إنرتك��وم رائد يف 

السوق من طراز SOTAS ومن إنتاج رشكة تاليس. 

وي��أيت هذا العقد – ال��ذي تبقى قيمته رسية – بعد 

صادرات أخرى من مركب��ات Bushmaster إىل اليابان 

وجاماي��كا عىل م��دى الثامنية عرش ش��هراً املاضية إىل 

مختلف دول العامل.

وحدة التحكم باألسلحة
ميك��ن تجهي��ز مركب��ة Bushmaster بوح��دة تحكم 

باألسلحة عن بعد، مس��لحة برشاش آيل من عيار 5.56 

م��م أو 12.7 مم. كام ميكن أيضاً تس��ليح املركبة بنظام 

مرتكز عىل ثالثة محاور ارتكاز ألجل رشاشات آلية عيار 

5.56 مم أو 7.62 مم.

وتحوي جميع املركبات ع��ىل نظام اتصاالت متعدد 

الوس��ائط م��ن ط��راز Thales SOTAS M2. وميك��ن 

تجهي��ز النوافذ املحمي��ة من القذائ��ف بفتحات رمي 

اختياري��ة، كام ميك��ن تبديل املخازن بذخرية وأس��لحة 

إضافية، أو خزانات وقود وماء لتوسعة املدى العمليايت. 

وميكن تغيري تصميم شكل مقاعد الطاقم بحيث تتسع 

للمتطلبات التشغيل العمليايت.

ت��م تجهيز حجرة الجن��ود بثامنية مقاع��د متقابلة 

وذات تصمي��م مريح، مع أحزمة مقاعد لها رسج بأربع 

نقاط. وس��قف حجرة الجنود مجهز بثالث فتحات، مع 

مقاب��ض إقفال لتوف��ري الحامية ض��د الكامئن ومخرج 

بديل للنجاة.

تع��د مركبة Bushmaster قابل��ة للنقل يف طائرات 

C-130 Hercules من أجل رسعة االنتش��ار يف مناطق 

العمليات األمامية. وميكن تجهيز املركبة كأحد الخيارات 

بنظ��ام اإلطارات الهوائية، ونظام الحامية من ألس��لحة 

الدمار الشامل، ورافعة هيدروليكية لوزن عرشة أطنان. 

ميكن تكييف 
احلجم الداخلي 

الكبري ملدرعة 
 Bushmaster

ضمن بدنها 
القشري بسهولة 
لتلبية املتطلبات 
املتعددة األدوار 

حتى يف ساحة 
امليدان

ويكن زيادة مس��تويات الحامي��ة بطواقم ترقية، كام 

ميكن تصميم الش��كل لصبح مناس��باً ملختلف أنظمة 

األس��لحة، وأنظمة التهديف والرؤية، عالوة عىل البنى 

اإللكرتونية، من أجل مساعدة املركبة عىل أداء املهام.

يف ع��ام 2010 وقع��ت رشكة تاليس كن��دا اتفاقية 

عم��ل مش��رتك مع رشك��ة دي��و للهندس��ة والتطوير 

DEW Engineering and Development لتقديم 

مدرعتها Bushmaster لرنامج كندا ملركبة الدوريات 

التكتيكية املدرعة، وق��د تم وضع رشكة تاليس ضمن 

قامئة مقدمي العطاءات املؤهلني، ولكن متت ترس��ية 

.Textron Systems Canada العقد عىل رشكة

مقصورة طاقم املالحني
ت��م تصمي��م مدرع��ة Bushmaster لنق��ل عدد من 

الجن��ود يصل إىل عرشة. واملقصورة – مع غرفة أمامية 

1,415 م��م – مجهزة مبقاعد متقابل��ة وذات تصميم 

مريح، مع أحزمة مقاعد لها رسج بأربع نقاط. وتوجد 

مساحة تخزين لألسلحة الشخصية، ومخزن لتجهيزات 

امله��ام، ووحدة ميكرفون داخ��يل، ونظام تكييف من 

قطعتني، وذلك لكل شاغل للمقاعد.

املقص��ورة مجه��زة بث��الث فتح��ات يف الس��قف 

مبقابض إغالق لضامن الحامي��ة ضد الكامئن ومخرج 

نج��اة بديل. ك��ام أن املركبة قابلة للش��حن يف طائرة 

C-130 Hercules من أجل رسعة االنتشار يف مناطق 

العمليات األمامية.

تتواف��ر أرسة مركب��ات Bushmaster يف عدد من 

اإلص��دارات، منها مركب��ات نقل الجنود، واإلس��عاف، 
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ورماي��ة النريان املب��ارشة، ومدافع الهاون، والهندس��ة 

والقي��ادة للتطبيق يف حاالت القتال، واإلس��ناد القتايل، 

عالوة عىل نسبة عالية من القواسم املشرتكة، مام يقلل 

من متطلبات التدريب واللوجستيات.

مقصورة السائق
تم تصميم مقصوريت الس��ائق والطاقم من أجل توفري 

الراح��ة أثناء الس��فر يف مختلف التضاري��س والبيئات 

القاس��ية، بحيث يحد ذلك من إرهاق الطاقم، ويسمح 

للطاق��م باالس��رتاحة أو الرتكي��ز عىل املهم��ة. ويعتر 

مس��توى ضجيج املحرك منخفضاً جداً داخل املقصورة 

وحجرة الطاقم.

كذلك ف��إن املقص��ورة مجهزة بزج��اج أمامي كبري 

ونوافذ جانبي��ة بهدف توافر رؤية من جميع الجهات. 

أم��ا لوحة القي��ادة فمصممة عىل نح��و مريح، حيث 

تس��هل قراءة أجهزة مقصورة القائد املناس��بة للرؤية 

الليلية.

ويستطيع السائق اس��تخدام نظام التحكم املركزي 

بنفخ اإلطارات بواس��طة األزرار، وذلك لتعديل ضغط 

العجالت أثناء التحرك ليك تالئم نوع التضاريس وإبقاء 

اإلطارات مملوءة بالهواء والحد من حاالت ثقبها.

 a ط��راز  م��ن   Bushmaster مدرع��ة  مح��رك 

 Caterpillar 3126E ATAAC turbocharged

six-cylinder، ويوف��ر 6 رسعات، ويولد قدرة تصل 

إىل 224 كيل��و واط )300 قوة حصان( مبعدل 2,400 

دورة يف الدقيق��ة. كام يولد قدرة نس��بتها إىل الوزن 

مبعدل 16 كيل��و واط / طن، ورسعة الرحلة القصوى 

الت��ي يتم التحكم بها 100 كم / س��اعة. ويبلغ مدى 

املركبة 800 كم.

يس��هم نظام التعليق املزدوج املس��تقل يف توفري 

مرون��ة يف التنق��ل ع��ر التضاريس الوع��رة، وميكن 

بس��هولة اس��تبدال وحدة تحوي��ل الق��درة بكاملها 

)املح��رك، ونظام التعلي��ق اآليل، ونظ��ام التريد( يف 

امليدان بدون معدات خاصة.

الحامية الذاتية
يسهم بدن املركبة الذايت الحامية يف الحامية من ألغام 

كالميور املض��ادة للدبابات، واأللغ��ام املضادة لألفراد، 

ومدافع الهاون، والعبوات الناس��فة، ومتتلك مجموعة 

من معدات الحامية البالستية. ويسهم شكل الهيكل يف 

تحويل وجهة التفجري. ويتم تركيب قطاعات األس��الك 

عىل الس��قف عىل كال جانب��ي املركبة من أجل حامية 

الجنود املكش��وفني فوق خط الس��طح. أم��ا خزانات 

الوق��ود والهيدروليك فيقعان خ��ارج حجرات الطاقم 

لتقليل خطر النريان.

تم تركي��ب خزان ماء للرشب س��عة 270 لرت تحت 

أرضية حجرة الطاقم، يسهم يف ضامن سالمة الطاقم يف 

حال انفجار لغم أريض. وتوفر املقاعد املحمية بالدروع 

الدفاع األس��رتالية يف يونيو 2013، ويف ديس��مر 2013 

قدمت قوات الدفاع الجامايكية طلبية لعدد 12 مركبة 

بوشامس��رت، ومجموع��ة دعم ومس��اندة مل��دة خمس 

سنوات.

بدأت عمليات التس��ليم ع��ام 2015، حيث قدمت 

وزارة الدف��اع اليابانية طلبية ألرب��ع مركبات من أجل 

قوات الدفاع الذايت الرية اليابانية يف أبريل 2014، كام 

طلبت هولندا 12 مركبة بوشامسرت جديدة يف يونيو.

قال كريس جنكن��ز، الرئيس التنفيذي لرشكة تاليس 

أثبت��ت Bushmaster وجوده��ا  "لق��د  يف أس��رتاليا: 

يف العملي��ات ل��دى الق��وات املس��لحة الهولندي��ة يف 

أفغانستان، وهي مكون حيوي يف لوائها الخفيف. تدل 

ه��ذه الطلبية التصديرية عىل الثقة املس��تمرة للجيش 

مبركب��ة Bushmaster وقدرته��ا ع��ىل حامي��ة الجنود 

يف م��رسح العمليات. وقد أثبتت املركب��ة مراراً وتكراراً 

حاميتها للجنود من األلغام والعبوات الناسفة".

تع��د رشكة تاليس رشيكاً صناعياً اس��رتاتيجياً لقوات 

الدفاع األس��رتالية والعمليات الدفاعية الكرى يف أنحاء 

العامل. وتقوم تاليس يف أسرتاليا بتوريد ودعم مجموعة 

من املنتجات لقوات الدفاع األس��رتالية تش��مل: أنظمة 

الذخائر، واألس��لحة، واإللكرتونيات الضوئية، واملركبات 

املحمية، وحزم املهام، والقيادة، والسيطرة، واالتصاالت، 

والحاسوب.

تق��ول رشك��ة تالي��س: "بفض��ل مواردن��ا الصناعية 

وعقودنا الطويلة األجل مع الكومنولث، نحن القيمون 

عىل تصميم الدفاع الداخيل ألس��رتاليا وتصنيعه، وذلك 

من خالل اإلدارة الحية وقدرات الخدمات اللوجس��تية 

يف مجال العتاد والبنادق واملركبات"•

توفر أسرة مدرعات 
 Bushmaster
حماية عالية 

املستوى ضد 
األلغام املضادة 

للدبابات والعبوات 
الناسفة وشظايا 
مدفعية الهاون 
ونريان األسلحة 

اخلفيفة

حامية إضافية ضد إصابات العمود الفقري.

تم االنتهاء من إنتاج مركبة Bushmaster رقم 500 

يف أكتوب��ر 2008. ويف يونيو 2006 تم تس��ليم الدفعة 

األوىل املكون��ة من 152 مركبة من النوع الخاص بنقل 

الجنود. ويف مايو 2008 وبسبب املتطلبات العملياتية 

امللح��ة قدمت اململكة املتحدة طلبية ألجل 24 مركبة 

يوشامسرت لنرشها يف العراق وأفغانستان.

تم تس��ليم مركب��ة Bushmaster األلف إىل قوات 
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سفن الدوريات البحريـــة توفــــر الدفـــاع الدائـــم
تزايـــــد اخلطــــر البحــــــري يؤدي إىل مشرتيـــــــات كبــــــــرى

ميكن أن يعزى ارتفاع الطلب العاملي عىل س��فن 
الدوري��ات البحري��ة OPVs جزئي��اً إىل زي��ادة 
النشاط البحري، مثل الصيد البحري غري املرشوع 
وحامية األصول، يف حني أن الس��وق قد شهدت 
تحس��ناً أيضاً بسبب األحداث األخرية، مبا يف ذلك 
اختفاء الرحل��ة MH370 وأزم��ة املهاجرين يف 

البحر األبيض املتوسط.
تواج��ه العديد من البلدان يف ش��امل أفريقيا 
وأمري��كا الالتينية تهديدات بحري��ة تتزايد من 
حيث ش��دتها وتنوعها. ويواجه خفر الس��واحل 
والق��وات البحرية فيها حالي��اً دوراً أكرث صعوبة 
من أي وقت م��ى، حيث يحافظون عىل حرمة 
وسالمة املوانئ والس��واحل الوطنية. وليك تقوم 
ه��ذه الق��وات بواجباتها عىل نحو فع��ال، فإنها 
تحت��اج إىل التدري��ب والتجهيز وفق��اً للمعايري 
املطلوبة التي من شأنها أن تسمح لهام بالتغلب 
عىل ع��دد ال يحىص م��ن التهدي��دات التي من 

املرجح أن تواجهها.
إن حكومات هذه القوات تدرك الحاجة لرشاء 
سفن دوريات بحرية متقدمة OPVs من شأنها 
أن توفر للجنود وس��ائل لتنفي��ذ األدوار املنوطة 
به��م. وعلي��ه، تق��وم ه��ذه الحكوم��ات بإبرام 
صفق��ات أكر مع رشكات بناء الس��فن يف جميع 
 OPV أنحاء العامل لرشاء س��فن دوريات بحرية

وذلك من أجل تحقيق األهداف التالية.
تواجه الدول موضع هذه الدراس��ة تهديدات 
ورخائه��ا  القوم��ي  ألمنه��ا  عدي��دة  مامثل��ة 
االقتص��ادي؛ فالقرصن��ة واألنش��طة اإلرهابي��ة 
تهدد حرمة تجارتها البحري��ة والصناعة. كام أن 
التهريب واالتجار بالس��لع غري املرشوعة يشجع 
عىل الفساد واالضطراب االجتامعي ومنو اقتصاد 
الظ��ل، ومتث��ل التهديدات غ��ري الحكومية لهذه 

الدول خطراً حقيقياً وقامئاً ال ميكن تجاهله.
وق��د أدى هذا الخطر البح��ري املتزايد الذي 
تشهده املنطقة إىل توسع كبري يف القوات البحرية 
لل��دول املعنية من خالل رشاء س��فن الدوريات 
البحري��ة OPVs. وال يقت��رص دور الفرقاط��ات 
والطرادات والزوارق الهجومية وزوارق الدورية 
ع��ىل تنفيذ مهام اعرتاض الس��فن  ملنع القرصنة 
والتهريب، بل هي أيضاً مناس��بة لدعم أساطيلها 
الس��طحية يف القت��ال البحري التقلي��دي، إذا ما 

دعت الحاجة إىل ذلك.
وق��د أثبت��ت االنتفاض��ات املدني��ة يف مرص 

والجزائر يف الس��نوات األخرية أن املنطقة – عىل 
الرغ��م من أنها مس��تقرة حالياً – فإنها ليس��ت 
غريبة ع��ىل الرصاعات الخطرية والطويلة األمد. 
ولذل��ك، ف��إن رشاء س��فن الدوري��ات البحرية 
OPVs يضم��ن مصدرين مس��تمرين للفائدة 
اإلسرتاتيجية يف وقت واحد: األمن املشدد للبنية 
التحتية للموانئ الرئيس��ية واملناطق الساحلية، 
فضالً عن تحس��ني الق��درات القتالي��ة للقوات 

البحرية الوطنية محل البحث.
فإن استمر املش��هد الجيوسيايس الحايل عىل 
النمط نفس��ه م��ن التهديدات، فس��وف تزداد 
ش��هرة التداب��ري املض��ادة الت��ي توفرها س��فن 

الدوريات البحرية املتقدمة.
الجي��دو  واملتم��ردون  اإلرهابي��ون  ينش��ط 
التس��ليح والقادرون من الناحية اإلس��رتاتيجية 
مبزيد م��ن الج��رأة والثقة بالنف��س عىل طول 

شواطئ مرص وليبيا واملغرب والجزائر.

تعر الس��لع واملواد غري املرشوعة بني ش��امل 
أفريقيا وجن��وب أوروبا عر الحدود الس��احلية 
التي يسهل اخرتاقها. وتتطلب جهود املنع سفن 
دوريات بحرية متقدمة مزودة مبعدات متطورة 

حسية.
يضم العديد من األس��اطيل البحرية يف شامل 
أفريقيا وأمريكا الالتينية س��فناً معمرة أصبحت 

قريبة من حالة التقادم.
تتمي��ز س��فن الدوري��ات البحري��ة الحديثة 
براعة شاملة من خالل استخدام نظم استهداف 
متقدمة، وأسلحة بحرية وتدابري مضادة دفاعية. 
كام أنها توفر دفاعاً مستمراً ضد التهديدات التي 
ال تعد وال تحىص، واألنش��طة غ��ري املرشوعة مبا 
يف ذلك اإلرهاب والقرصن��ة والتهريب والتلوث 

والصيد غري املرشوع.
متل��ك م��رص واح��داً من أك��ر األس��اطيل يف 
الرشق األوس��ط، ولك��ن وج��ود 2,000 كم من 
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الس��واحل الت��ي تتطلب حامية، وأس��طول من سفن الدوريات البحريـــة توفــــر الدفـــاع الدائـــم
الس��فن السطحية املعمرة التي تحتاج إىل القيام 
بدور أكرث تعقي��داً وصعوبة من أي وقت مى، 
جعل الحكومة املرصية تقرر ضامن سلس��لة من 
الصفقات الهامة لتحديث و / أو اس��تبدال سفن 
الدوري��ات البحرية OPVs لدى كل من القوات 

البحرية وخفر السواحل.
مث��ة وجه من وج��وه هذا ال��دور املعدل هو 
ش��دة ارتف��اع التهديد ال��ذي متثل��ه داعش يف 
منطقة سيناء. ويف اآلونة األخرية، يف يوليو 2015 
اشتعلت النريان يف سفينة تابعة للبحرية املرصية 
عىل الن��ار بعد اس��تهدافها من قب��ل الهجامت 
الصاروخية من قبل املسلحني، رغم عدم حدوث 

أي حاالت وفاة.
وهناك اعتبار آخر هو األهمية اإلس��رتاتيجية 
واالقتصادي��ة الحاس��مة لقناة الس��ويس. فعىل 
الرغ��م من أن القناة قد خضعت ملرشوع تطوير 
واس��عة لتوسعتها ليك تس��توعب عدداً أكر من 
السفن وبرسعة أكر، تبقى نقطة االختناق ضيقة 
نسبيا. فنقطة الضعف هذه، إىل جانب األهمية 
املتزاي��دة للرف��اه االقتصادي مل��رص، يجعل منها 

هدفاً رئيسياً ألعامل إرهابية.

مش��ريات أخرية من س��فن الدوريات 
البحرية

املغرب
كام هو الحال يف مرص، للمغرب س��واحل طويلة 
تتطل��ب القي��ام بدوري��ات وتوف��ري حامية ضد 
التهديدات العدي��دة ألمنها القومي واقتصادها. 
فتهريب الحش��يش من املغرب إىل الر الرئييس 
إلس��بانيا ومناطق أخرى يف جنوب أوروبا يكتيس 
أهمية خاصة لخفر السواحل حيث يستمر تزايد 
حجم وتنوع الشحنات غري املرشوعة يف االرتفاع.
باإلضافة إىل ذلك، فإن املوانئ الرئيس��ية، مثل 
الدار البيضاء وطنجة وآسفي تلعب دوراً متزايد 
األهمية يف مس��تقبل االقتصاد املغريب، مام يدعو 
إىل زيادة مستويات االستثامر يف سفن الدوريات 
البحري��ة OPVs لحامي��ة هذه البني��ة التحتية 

الحساسة من التهديدات البحرية.
2014-2009: 1.3 ملي��ار دوالر – أربع زوارق 
صاروخي��ة رسيع��ة FMC: ت��م تصميمه��ا من 
قب��ل رشك��ة يف VT Halter Marine، بالتعاون 
م��ع رشك��ة Lockheed Martin، وقد تم رشاء 
ه��ذه املركب��ات FMC املتقدم��ة لتح��ل محل 
بع��ض الس��فن الهجومي��ة املعم��رة يف البحرية 

املرصية. وهذه الس��فن - القابلة لرتكيب أنظمة 
صواري��خ أرض - أرض، وأنظم��ة إطالق صواريخ 
موجهة، ورشاش��ات عيار 7.62 م��م مركبة عىل 
دفة الس��فينة -  مصممة إلسناد أعامل االعرتاض 

للسفن الدوريات البحرية األكر حجامً.
2014: 200 ملي��ون دوالر تقريب��اً – فرقاطة 
FREMM: ت��م رشاؤها م��ن DCNS وبنيت يف 
بريس��ت، فرنس��ا، وفرقاطة FREMM املسامة 
"تحي��ا مرص" وصل��ت إىل اإلس��كندرية يف أوائل 
أغسطس 2015، مضيفة إىل قوة سفن الدوريات 

البحرية املرصية قدرات متعددة األغراض.
إن ال��رادار م��ن ط��راز Herakles املتع��دد 
الوظائ��ف، وصواريخ أس��رت أرض-جو وصواريخ 
 MM40 وصواريخ إكسوس��ت ،MdCN ك��روز
 MU90 املضادة للس��فن وطوربيدات من طراز
 FREMM مل��م، أم��ا الفرقاط��ة Otobredaو
فه��ي القادرة عىل خوض الح��رب ضد الطائرات 

والسفن والغواصات.
أربع��ة   - دوالر  ملي��ار   1.35  :2014-2017
طرادات من طراز Gowind بس��عر  1.3 مليار 
دوالر: ت��م رشاؤه��ا أيضا م��ن DCNS، وتتميز 
هذه الطرادات األربع��ة بالقوة النارية والرسعة 
الالزم��ة )الرسعة القصوى 25 عقدة( ملس��اعدة 
طائ��رات خف��ر الس��واحل األصغر حج��امً عىل 
عمليات االعرتاض ضد س��فن االتجار باملخدرات 
أو تهريبه��ا، وكذل��ك اإلس��هام بش��كل فعال يف 

الحرب البحرية التقليدية.
ثالث��ة   - دوالر  ملي��ون   816  :2008-2012
فرقاط��ات من ن��وع SIGMA: ت��م طلبها من 
قبل الرشكة الهولندية دامن ش��يلد لبناء السفن 
Damen Schelde Shipbuilding، وتم تسليم 
هذه الس��فن الثالث ع��ىل مدى أربع س��نوات 
ونصف، كام تم توس��عة قدرات سفن الدوريات 
البحرية بشكل كبري لدى القوات البحرية امللكية 

املغربية.
أثبتت فرقاطات SIGMA بالفعل أنها ال تقدر 
بثمن يف مجال اعرتاض السفن واملهام اإلنسانية، 
وذل��ك نظ��راً لتجهيزه��ا مبجموعة ش��املة من 
أنظمة املراقبة والتتبع اإللكرتونية، وتشمل هذه 
 Smart-S األنظم��ة: نظام رادار املراقب��ة الذكية
 ،LIROD Mk 2 ورادار تتب��ع من ط��راز ،Mk2
ونظام السونار Kingklip من صنع رشكة تاليس، 
ونظ��ام IFF، ونظام اتص��ال متكامل يضم نظام 
االتصاالت الخارجية ونظ��ام FOCON الفرعي 
لالتصال الداخيل، ونظامي رؤية لتحديد الهدف، 
 SCORPION ونظام ،VIGILE ESM ونظ��ام

ECM ونظام مالحة متكامل.
 :FREMM 2013: 676 مليون دوالر - فرقاطة
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ومرة أخرى، نجد أن أس��باب إعج��اب البحرية 
املغربية بفرقاطة FREMM املتعددة الوظائف 
مامثل��ة لتل��ك التي دفع��ت املرصي��ني لرشاء 
واح��دة يف ع��ام 2014. فهي تح��وي يف الخلف 
حظرية لطائرات الهليكوبرت قادرة عىل استيعاب 
طائ��رات هليكوبرت متوس��طة مث��ل NH90، و

EH101 و Cougar، األم��ر ال��ذي يجعل منها 
سفينة دوريات بحرية ممتازة قادرة عىل الوفاء 
بأدوار الحرب البحرية التقليدية وكذلك اعرتاض 

السفن.
2015: السعر مل يكش��ف عنه: سفينة إنزال 
دبابات LCT: تم تصميم س��فينة الدعم هذه 
-  البال��غ طوله��ا 50 مرتاً، والتي س��يتم بناؤها 
 - Piriou من قبل حوض بناء الس��فن الفرنسية
لنقل الس��يارات والبضائع واملاء والوقود، حيث 
تم تجهيزها برافعت��ني للمناولة ومنحدر قويس 
الشكل للسامح بالتحميل / التفريغ الرسيع عىل 

الشواطئ واملوانئ أو السفن األخرى.
املشريات املستقبلية املحتملة: لقد شهدت 
البحرية امللكية املغربية توسعاً كبرياً يف السنوات 
األخرية من خالل املشرتيات املذكورة أعاله. وما 
ت��زال مصادر املش��رتيات البحرية تش��ري إىل أن 
هن��اك احتامالً إلضافة غواص��ة أو غواصتني إىل 

قوتها، علامً أن هذا مل يؤد إىل إنتاج أي عطاءات 
ثابتة يف املغرب حت��ى اآلن. ويبدو عىل األرجح، 
بالنظ��ر إىل حج��م ونط��اق التزاماته��ا مبكافحة 
التهريب واالتجار باملخدرات، أنه ستدعو الحاجة 
إىل مزي��د م��ن الفرقاطات والط��رادات وزوارق 
الدورية األصغ��ر حجامً للمملكة الس��احلية يف 

األعوام املقبلة.

الجزائر
شهدت الس��نوات األخرية توس��عاً كبرياً للقوات 
البحرية الجزائرية؛ حيث تهدف الحكومة هناك 
إىل اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهريب والهجرة 
غ��ري الرشعية واإلره��اب الداخ��يل. وتؤثر هذه 
التهديدات بال��ذات يف الغالب يف موانئ الجزائر 
وطرق املواصالت البحرية، وكذلك الس��فن التي 
مت��ر عر مضيق جبل ط��ارق. ونتيجة لذلك، فإن 
الحاجة إىل أس��طول متطور مجهز بش��كل جيد 
وق��ادر عىل القي��ام بدوريات فعال��ة عىل طول 
الخط الس��احيل الجزائري البالغ طوله 1000 كم  

هي أكرث إلحاحاً من أي وقت مى.
2012: طرادان من ط��راز Tiger: هاتان كل 
منهام س��فينة حربية، فقد تم تصميم الس��فينة 
الحربي��ة Tiger املضادة للغواص��ات، واملضادة 

للطائرات وقتال الس��فن السطحية، مام يجعلها 
مناس��بة بش��كل خاص للقيام مبه��ام الدوريات 

البحرية.
ويف الوق��ت ال��ذي يتك��ون في��ه األس��طول 
الس��طحي الجزائري من ثالث فرقاطات مضادة 
للغواصات من نوع Koni  من حقبة سبعينيات 
القرن املايض، وس��تة طرادات، و22 زورق قتايل 
ساحيل وللدوريات، وثالث سفن برمائية، وثالث 
س��فن دعم ولوجس��تيات، مام يجع��ل الزورقني 

املتقدمني من طراز منر إضافة مرحباً بها.
2014-2012: 2.7 ملي��ار دوالر – فرقاطت��ان 
من طراز MEKO A-200: قامت رشكة تايس��ن 
 ThyssenKrupp البحري��ة  لألنظم��ة  ك��روب 
Marine Systems: TKMS بتزوي��د البحري��ة 
ب��أول واح��دة م��ن فرقاطت��ني يف  الجزائري��ة 
ديس��مر 2014. وقد تم تجهيز هذه اإلصدارات 
 Oto Melara 127/64 LW الجزائري��ة مبدف��ع
medium-calibre ، م��ع توفري ما يصل إىل 32 
 Denel  صواري��خ دفاع تطلق عمودي��اً من نوع
م��ع   Dynamics Umkhonto-IR point
فراغ ألجل 16 صاروخاً مضاداً للس��فن من نوع  
Saab/Diehl BGT RBS 15 Mk 3 ، ومدفعني 
 ،MSI-Defence منفردين عيار 30 مم من نوع
وأربع��ة قاذفات أفخاخ للقت��ل الناعن من نوع 
Rheinmetall MASS، ورادار مراقب��ة من نوع 
 ،  Saab Sea Giraffe AMB G-band 3-D
ونظامي تتب��ع راداريني / كهرو برصيني من نوع 

.Saab CEROS 200
 Blohm+Voss تض��م الس��فينة م��ن ن��وع
MEKO® A-200 نظ��ام الدفع )املي��اه النفاثة 
CODAG- وامل��راوح املك��ررة( نظ��ام الدف��ع
WARP )نف��اث املاء وم��راوح الدفع املصفاة(: 
عمودان للمروحة من نوع CPP، يتم تشغيلهام 
بواس��طة محريك دي��زل موصولني في��ام بينهام، 
باإلضافة إىل نفاث مايئ يتم تشغيله برتبني غازي 
يف الخ��ط املركزي، بحيث يت��م الجمع بني قدرة 
كل مح��رك يف املاء بدون الحاجة إىل علبة رسعة 
جامعة بينهام.  ويس��مح هذا الرتتيب ببصامت 
صوتي��ة هادئة للغاية، ودرج��ة عالية من تكرار 
الدف��ع وتجاوز األرضار. كام يوف��ر ترتيب الدفع 
أيض��اً، يف وضعية الدي��زل فقط، ح��اًل اقتصادياً 
للغاية، ميكن بواس��طته أن يدف��ع محرك واحد 
كال العمودي��ن للحص��ول عىل رسع��ة 18 عقدة 
للسفينة، وهذا يعني أن السفينة ستقيض معظم 

عمرها الزمني عىل محرك واحد.
املش��ريات املحتملة يف املستقبل: تركز خطة 
ال��رشاء طوي��ل األج��ل يف الجزائر بش��دة عىل 
س��فن إضافية تابعة للبحرية عىل دور مكافحة 
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القرصنة، حيث تبقى املوانئ الرئيس��ية يف البالد 
ذات أهمي��ة اقتصادي��ة حيوي��ة، وكذلك حرمة 

سواحلها.
وباإلضافة إىل ذلك، فإن الجزائر أثبتت بالفعل 
أنه��ا عىل اس��تعداد ل��رشاء مجموع��ة متنوعة 
وواس��عة من أح��واض بن��اء الس��فن )األملانية 
والروسية والباكس��تانية وغريها( من أجل تزويد 
البحري��ة بس��فنها املطلوب��ة. وبالنظ��ر إىل هذا 
السياق، يبدو أنه ال مفر تقريباً من تنظيم املزيد 
من الصفقات الرشائية لسفن الدوريات البحرية 
OPV، م��ع جمي��ع أن��واع املوردي��ن الدوليني 
املنفتح��ني ع��ىل الف��رص املتاحة. وحالي��اً، فإنه 
لدى الحكوم��ة الجزائرية الخيار لرشاء فرقاطتني 
أخريني من رشكة تايس��ن كروب TKMS حيث 
يتوق��ع محللو الصناعة أن يتم االتفاق عليهام يف 

العامني املقبلني.

أمريكا الالتينية
األرجنتني 

 Patrulleros de Alta تم التخيل عن م��رشوع
Mar: PAM للحصول عىل أربع س��فن دوريات 
بحري��ة OPVs من وزن 1880 ط��ن. وبدالً من 
ذلك، تم التوقيع عىل عقد يف سبتمر 2013 لرشاء 
أربع س��فن دورية طول كل منها 35 مرتاً س��يتم 
 Tandanor بناؤها من قبل حويض بناء الس��فن
وRio Santiago. ولدى خفر الس��واحل خطط 
لرشاء سفينة مس��تعملة طولها 60 مرتاً من أجل 

دور لوجستيات قطبية.
الرازيل

كان من املقرر أن تدخل ستة سفن دورية بحرية 
م��ن نوع  Macae Class يف الخدمة بحلول عام 
2015، مع اعتامد 6 س��فن أخرى سيتم تسليمها 
بحل��ول عام 2016، وذل��ك يف املرحلة األوىل من 
الرنامج. ومن املقرر أن يتم الحصول عىل خمس 
ع��رشة أخرى يف املرحلة الثاني��ة و19 يف املرحلة 

الثالثة، ليصل مجموعها بذلك إىل 46.
أما م��رشوع NPO 1800 فهو من أجل عدد 
يص��ل إىل خمس س��فن دورية بحري��ة من نوع 
م��ن   Navio Patrulha Oceanicos: NPO
1800 طن، وهناك خطة لرنامج مشرتيات مدته 

ثالث سنوات.
شييل 

ت��م تجرب��ة زورق دورات ثال��ث يف املحيط من 
 ،Marinero Fuentealba ه��و OPV 80 ن��وع
بحلول نهاية عام 2014. وهو ينضم إىل س��فينة 
Comandante Toro وش��قيقتها م��ن الطبقة 
األوىل Piloto Pardo، وق��د ت��م بناؤه��ام وفقاً 
لتصمي��م طول��ه 80.6 مرتاً من الرشك��ة األملانية 

Fassmer مبوجب برنامج لسفن الدورية ضمن 
املنطقة البحرية بتكلفة 54 مليون دوالر.

كولومبيا
تم بناء سفينتني من نوع OPV-80 - من تصميم 
Fassmer - من قبل رشكة Cotecmar، مع عقد 
لس��فينة ثالثة تم توقيعه بالفع��ل. وهناك أيضاً 
خطط لبناء 12 س��فينة من نوع  CPV-46 عىل 

مدى السنوات القادمة.
اإلكوادور: هناك خطط للحصول عىل س��فينة 
دوري��ة  بحرية OPV واحدة ب��وزن يرتاوح بني 

1500 - 1800 طن.
املكسيك

4 أواكس��اكا الدرج��ة OPVs يف الخدم��ة مع 4 
سفن أخرى محتملة.

بريو
يف منتص��ف س��بتمر 2013 قام��ت البحري��ة 
البريوفية MGP باختيار تصميم س��فينة دورية 
 STX Offshore & م��ن رشك��ة OPV بحري��ة
Shipbuilding  الكوري��ة الجنوبي��ة، وبالتوقيع 
عىل عقد بقيم��ة 83 مليون دوالر إلنتاج خمس 
 Peru's س��فن مرخصة يف أحواض بناء الس��فن
SIMA. ومن املقرر تسليمها يف منتصف -2015
2016 وسيتم تشغيلها من قبل خفر السواحل.

يف ع��ام 2012، أعلن��ت البحري��ة البريوفي��ة 
MGP عن خطط لبناء 10 سفن دورية للمنطقة 
االقتصادية حرصاً بوزن 500 طن يف أحواض بناء 

.SIMA السفن
أوروغواي

تفي��د التقاري��ر أن أوروغواي تريد اس��تئجار 3 
سفن دورية بحرية OPVs. ورمبا يكون االختيار 
قد وقع عىل رشكة DCNS )غري مؤكد(. وكبديل 
لذلك، قد يكون تم تصنيع س��فينتني من س��فن 
الدوريات البحرية OPVs يف حوض بناء س��فن 
 ENVC مح��يل، مبوج��ب ترخي��ص مع رشك��ة
 Navio de م��ن الرتغال، عىل أس��اس تصمي��م

.Patrulha Oceanica 2000
فنزويال

 Stan تم طلب 6 س��فن من ن��وع دورية بحرية
Patrol 5009 و6 س��فن دوري��ة أخرى من نوع 
Stan Patrol 4207 بتكلف��ة أم��ر بتكلفة 302 
ملي��ون دوالر. وميك��ن الحصول عىل س��فينتني 
أخري��ني من ن��وع Guauiqueri Class واثنتني 
 Guaicamacuto ن��وع  م��ن  أيض��اً  أخري��ني 
Class. ويجري حالياً رشاء أربع س��فن من نوع 
Guaicamacuto Class، عىل أن يتم التش��غيل 

التجريبي آلخر سفينة منها يف عام 2015•
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شركة Rheinmetall تقدم مركبة االستطالع Boxer إىل أسرتاليا
تعمل املركبة بشكل فعال عرب الطيف الكامل للعمليات القتالية

قدمت رشكة Rheinmetall عرضاً اس��تجابة لطلب 
ع��روض من أس��رتاليا الخ��اص بقدرات االس��تطالع 
القتالي��ة الراكب��ة ملركب��ة LAND 400 - املرحل��ة 
الثانية. وتوجد خطط مبوجب العرض لتقديم أحدث 
إصدار للرشكة من مركبة Boxer الثامنية العجالت، 
وال��رج ط��راز LANCE الذي ماي��زال يف الخدمة، 
ونظام القيادة والس��يطرة واالتصاالت والحواس��يب 

.C4ISR واالستخبارات واملراقبة واالستطالع
تعتر مركب��ة بوكرس الثامنية العج��الت املجربة 
يف املع��ارك تطوي��راً مش��رتكاً م��ن قب��ل رشكتَ��ْي 
Rheinmetall   وKMW، وتوف��ر مزيجاً فريداً من 
مرونة التنقل والس��عة والقدرة عىل تجاوز املخاطر، 
مام يس��مح للمركبة بالعم��ل بفاعلية يف كافة أنواع 
العمليات القتالية. أضف إىل ذلك أن قدرة املركبات 
األصيلة فيها عىل التكيف يس��مح له��ا بالتطور مع 
تغ��ري املتطلبات والتهدي��دات. وإذا ما ت��م اختيار 
 BOXER Cavalry القتالي��ة  االس��تطالع  مركب��ة 
مل��رشوع   Reconnaissance Vehicle: CRV
LAND 400 فسوف تتيح للجيش األسرتايل قدرات 
قتالية ثابتة ومتدنية الخطورة ميكن نقلها برسعة إىل 

الخدمة ودعمها بسهولة خالل عمرها الزمني.
يعت��ر برج LANCE من إنت��اج رشكة راينميتال 
نظاماً مدروس��اً وناضجاً وهو مستخدم لدى إحدى 
دول الناتو، حيث يسهم يف تحقيق طائفة من النتائج 
الدقيقة والقابلة للرتقية، وذلك للتعامل بفاعلية مع 
التهديدات يف ميدان املعركة يف الحارض واملستقبل.

تشري التقارير إىل التزام راينميتال بابتكار قدرات 
أس��رتالية متين��ة تتج��اوز الح��د األدىن الحتياجات 
 ،LAND 400 قدرات الصناعة األسرتالية املتمثلة يف
وقد أنجزت بنجاح نشاطاً متثل يف مشاركة املوردين 
الشاملة مع أكرث من 300 رشكة أسرتالية. و قد قامت 
 Supacat الرشك��ة من خالل هذه العملي��ة باختيار
لتك��ون الرشكة األس��رتالية األوىل ضمن فريق مركبة 

.BOXER CRV االستطالع القتالية
س��وف تقوم رشكة Supacat يف أسرتاليا باالعتامد 
عىل خرته��ا يف تطوير واعتامد املركب��ات مع وزارة 
 LAND الدفاع األس��رتالية ليك تدعم فريق مرشوع

.400

مستويات عالية من الحامية
 Australia قال أندرو فليترش، العضو املنتدب لرشكة
Rheinmetall Defence: "إن مركب��ة االس��تطالع 
القتالية BOXER CRV الثامنية العجالت واملجربة 

املوردين األس��رتاليني الذين يجرون حالياً مفاوضات 
 LAND للدخول يف سلسلة توريدنا العاملية ملرشوع
400 والرام��ج الدولية األخ��رى، ونحن نتطلع قدماً 
للعمل مع الصناعة األسرتالية لتوفري أفضل القدرات 

".LAND 400 لقوات الدفاع األسرتالية يف برنامج
وقال آي��ان إيرفين��غ، كبري املديري��ن التنفيذيني 
 :Northrop Grumman Australia لرشك��ة 
"س��وف تقوم رشكة نورثروب غرومان بتجربتها من 
أجل تقدي��م حلول القيادة والس��يطرة واالتصاالت 
والحواس��يب واالس��تخبارات واملراقبة واالس��تطالع 
م��ن الجي��ل الخامس، بحيث يقل��ل ذلك من عبء 
العم��ل عىل الطاقم، ويحس��ن من مس��توى الوعي 
الظ��ريف، وميّك��ن م��ن العمل املش��رتك ع��ر قوات 
الدفاع األس��رتالية ومع قوات التحالف أيضاً. وسوف 
تؤدي حلولن��ا إىل توفري منصة دامئة وقوية وجاهزة 
للتحس��ينات والتعزيزات بأنظمة استشعار واتصال. 
وسوف تس��هم رشكتا نورثروب غرومان وراينميتال 
معاً أيضاً يف تزويد الصناعة األس��رتالية بحزمة عمل 

دامئة ومثرية لإلعجاب."
وق��ال مايكل هال��وران، العض��و املنتدب لرشكة 
Supacat يف أس��رتاليا: "إن��ه مل��ن دواع��ي رسورن��ا 
العمل مع Rheinmetall Defence، وتقديم رؤية 
محلية حول اختبار تأهي��ل وتعديل املركبات ألجل 

املستخدمني األسرتاليني"•

مركبة االستطالع 
 BOXER القتالية

CRV الثمانية 
العجالت واجملربة 
قتاليًا حتقق أعلى 
مستويات احلماية 

املطلوبة ضمن 
LAND 400 مشروع

قتالي��اً، تحقق أعىل مس��تويات الحامي��ة املطلوبة 
ضمن مرشوع LAND 400، وهي منصة عس��كرية 
 LANCE ضخمة جاهزة عند الدمج بينها وبني برج

الذي هو يف الخدمة."
وأضاف الق��ول: "لقد لقيت أنش��طتنا الصناعية 
يف املش��اركة يف م��رشوع LAND 400 استحس��اناً، 
وقد حدد مديرون��ا التنفيذيون األوربيون عدداً من 



جناح حملة اختبار طريان Neuron يف قاعدة القوات اجلوية اإليطالية
ميثل استعراضًا للتقنيات الرئيسية لألنظمة املأهولة وغري املأهولة

تم بنج��اح إجراء حملة اختب��ارات الطريان ملركبة 
 ،Neuron الجو القتالية بدون طيار، التي تس��مى
يف إيطالي��ا، ومتكن��ت م��ن إنجاز كاف��ة األهداف 
املرسومة، مام سمح بتحقيق خطوة مهمة يف تقدم 

الرنامج.
تعت��ر Neuron النم��وذج االختب��اري التقني 
األوريب الكام��ل النط��اق لطائ��رة ب��دون طي�ار، 
وق��د ت��م تط���وي�رها م��ن قبل فري���ق صناعي 
 Dassault Aviation بقي��ادة داس����و للط��ريان
 Finmeccanica-Alenia بالتع��اون م��ع رشكات
 Airbus Defence andو ،Saabو ،Aermacchi

.HAIو ،RUAGو ،Space
وق��د تم نرش الطائرة يف قاعدة ديس��يمومانو 
الجوية لسالح الجو اإليطايل، يف رسدينيا بإيطاليا، 
حيث اجتازت سلسلة من االختبارات التشغيلية 
املهمة. وسمحت الرحالت االثنتا عرشة الحساسة 
للغاية، بص��ورة خاصة، بتأكيد مواصفات القدرة 
القتالية للطائرة بدون طيار Neuron، ومقطعها 
العريض الراداري، وبصمة األشعة تحت الحمراء 
املنخفض��ة، وذلك أثن��اء املهام الت��ي تطري فيها 

بارتفاعات وص��ور بيانية للطريان مختلفة، وضد 
التهديدات الرادارية الجوية، وتستخدم يف هذه 

.Eurofighter Typhoon الحالة األخرية طائرة

قدرات عملياتية عالية األداء
وقد أثبتت نيورون قدراتها عىل األداء وموثوقويتها 
العملياتية العالية أثناء انتشارها. وبدءاً من فصل 
الصي��ف الحايل س��يتم إجراء مرحل��ة االختبارات 
التالي��ة يف الس��ويد، يف قاعدة فيدس��يل الجوية، 
حيث س��يتم إج��راء اختبارات صعوب��ة املالحظة 
واس��تخدام إطالق األس��لحة من ركن األسلحة يف 

الطائرة.
ويعت��ر تطوي��ر النم��وذج التجريب��ي خطوة 
مهم��ة يف مرحل��ة النض��ج التكنولوج��ي للتقنية 
املطلوبة، حيث يخفف من مس��توى املجازفة يف 
االستثامرات املس��تقبلية يف الطائرات بدون طيار 
يف أوروبا، وينتقل نح��و تطوير األنظمة من أجل 

االستخدامات العملياتية.
تعت��ر Neuron مخصص��ة لتجرب��ة التقنيات 
الرئيس��ية للطائ��رات القتالية لألنظم��ة املأهولة 

وغري املأهولة املس��تقبلية، وهي تشمل التصميم 
والتطوي��ر والتصنيع واختبار الط��ريان للطائرات 
ب��دون طيار الت��ي تتميز مبقطع ع��ريض راداري 
وبصمة أش��عة تحت الحمراء منخفضة، وبالقدرة 
عىل الط��ريان ال��ذايت وإطالق األس��لحة. وميكن 
اعتبار النموذج التجريبي نيورون ممثالً لتصاميم 

أشكال الطائرات بدون طيار القتالية املستقبلية.
 Dassault تتم قيادة هذا الرنامج من قبل رشكة
 Finmeccanica-Alenia مع رشك��ة   Aviation
Aermacchi، كرشيك صناعي من املستوى األول، 
حيث متتل��ك 22 باملائ��ة من الرنامج. وتش��مل 
مس��اهمة رشكة فينميكاني��كا يف الرنامج تصميم 
وإنت��اج نظام التوليد والتوزي��ع الكهربايئ، ونظام 
البيان��ات الجوية املبتكرة )مبواصفات الش��بح أو 
التخفي(، وعنارص ضعف املالحظة التي تس��اعد 
عىل التخف��ي، وركن األس��لحة الذكي��ة املدمجة 
SIWB، وهو نظام يس��مح باالكتشاف والتعرف 
اآليل عىل اله��دف يف وضعية التخفي، ويس��اعد 
عىل إرسال طلب اعتامد للهجوم إىل قائد املحطة 

األرضية قبل إطالق األسلحة•
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P-8A Poseidon تفوز بعقد لتوفري 13 طائرة Boeing 
تشتمل الطلبية على طائرات لسالح البحرية األمريكي وسالح اجلو امللكي األسرتايل

س��وف تقوم رشكة بوين��ج بتزويد البحرية األس��رتالية 

 ،P-8A Poseidon بطائ��رات مراقبة جوية من ط��راز

وبعدد إض��ايف من طائ��رات P-8A للبحرية األمريكية 

ع��ىل إثر فوزها بعقد بقيم��ة 1.49 مليار دوالر أمرييك 

من البحرية من أجل 13 طائرة.

تشتمل الطلبية عىل تسع طائرات لسالح البحرية 
 Poseidon األمري��يك، وأربع طائ��رات من ط��راز
لسالح الجو املليك األس��رتايل، وهو رشيك منذ فرتة 

.P-8A طويلة للبحرية األمريكية يف تطوير طائرة
قال النقيب سكوت ديلون، مدير برنامج الطائرة 
P-8 يف البحرية األمريكية: "لقد أس��همت الواليات 
املتح��دة األمريكية وأس��رتاليا - من خ��الل العمل 
 - P-8A معاً من��ذ املراحل األوىل لتطوي��ر الطائرة
يف إيجاد ش��كل لتصميم الطائ��رة يلبي احتياجات 
كال البلدي��ن، وس��وف تكون طائ��رات P-8A لدى 
الواليات املتحدة وأس��رتاليا ق��ادرة عىل العمل معاً 
عىل نحو فعال وبتكلف��ة معقولة عىل مدى عقود 

قادمة."
وس��وف تقوم رشكة بوينج مبوج��ب هذا العقد 
األخري ببناء ثاين دفعة من الطائرات مبعدالت إنتاج 
كاملة لصالح البحرية األمريكية، وبذلك يصل عدد 
طائرات أس��طول البحري��ة األمريكية إىل 62 طائرة 
من طراز P-8A. وقد سلمت رشكة بوينج 28 طائرة 

بوسيدون حتى اآلن.
ق��ال جيم��س دود، نائ��ب رئيس رشك��ة بوينج 

املس��تقبيل لطائ��رة 800-737 التجارية من رشكة 
بوينج، وبالتايل فهي تعد من أكرث الطائرات تقدماً 
يف العامل يف مجال مكافحة الغواصات وسفن السطح 
وقدرات االس��تخبارات واملراقبة واالستطالع. وقد 
قام س��الح البحرية بن��رش أول رسبني للدورية من 

طائرات P-8A منذ بدء العمليات يف عام 2013.
بدأت مش��اركة أس��رتاليا يف برنامج P-8 يف عام 
2009 عندم��ا وقع��ت الحكوم��ة أول مذكرة من 
ضم��ن سلس��لة م��ن مذك��رات التفاه��م للعمل 
م��ع البحري��ة األمريكية من أج��ل تصميم النظام 
وتطويره. ك��ام أقامت البحرية األمريكية وس��الح 
الجو املليك األس��رتايلRAAF أيضاً مكتباً مش��رتكاً 
للرنام��ج، ومرك��زه يف املحط��ة الجوي��ة البحرية 
عند نهر باتوكس��نت، بوالية مرييالند، يف الواليات 

املتحدة األمريكية.
س��وف يبدأ إنت��اج أول طائرة P-8A أس��رتالية 
يف وق��ت الحق م��ن هذا العام، حي��ث من املقرر 
أن يتم التس��ليم إىل س��الح الجو املليك األس��رتايل 
يف عام 2016. وس��وف تق��وم رشكة بوين��ج أيضاً 
بتزويد س��الح الجو املليك األسرتايل بنظام التدريب 
متكام��ل ع��ىل طائ��رة P-8A، وذلك باس��تخدام 
أنظمة املحاكاة لتدري��ب الطيارين وطواقم املهام 
لتشغيل الطائرات، وأجهزة االستشعار واالتصاالت 
ومنظومات األس��لحة دون االعتامد عىل الرحالت 

الجوية املبارشة الباهظة التكلفة•

P-8A من أكرث 
الطائرات تقدمًا يف 

العامل يف جمال 
مكافحة الغواصات 

وسفن السطح 
وقدرات االستخبارات 

واملراقبة واالستطالع

واملدي��ر العام للتنقل واملراقبة واالش��تباك: "ميثل 
تسليم الدفعة األوىل من الطائرات، وفقاً للجدول 
الزمن��ي والتكلفة املقررة، س��مة ممي��زة لرنامج 
P-8"، ونح��ن نتطلع إىل البناء عىل العالقة طويلة 
األم��د لرشكة بوينج مع أس��رتاليا من خالل ضامن 

."P-8A الجودة والقيمة والقدرات لطائرات

تصميم الجيل املستقبيل
اعتمد تصميم طائ��رة P-8A عىل تصميم الجيل 
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شركة  Saab تعرض قنبلة صغرية احلجم تطلق من األرض
القنبلة فعالة للمسافات البعيدة وتلبي االحتياجات املتغرية

قامت رشكة Saab مؤخراً بتدش��ني قنبلتها الصغرية 
الحج��م التي تطل��ق م��ن األرض GLSDB والتي 
قام��ت بتطويرها حديثاً حي��ث عرضتها يف املعرض 
 DSEI الدويل لألنظمة واملعدات الدفاعية واألمنية
2015، يف لن��دن. وق��د انضمت الرشك��ة إىل رشكة 

Boeing لتطوير هذا النظام الجديد.
تفيد التقارير بأن القنبل��ة الصغرية الحجم التي 
تطل��ق من األرض GLSDB ت��زن 615 رطالً، وهي 
س��الح قليل الخطورة مصمم ليكون س��الحاً دقيق 
الرماية وبعيد املدى، وقادراً عىل القيام باش��تباكات 
من املنحدرات الخلفية املعاكس��ة ودحر مجموعة 
م��ن األهداف، ت��رتاوح م��ن املنش��آت الصلبة إىل 

املنشآت واألهداف الرقيقة الحامية.
 Saab يف وق��ت مبكر من هذا العام قامت رشكتا
وBoeing باختب��ار القنبل��ة الصغ��رية الحجم التي 
تطلق من األرض GLSDB، وقد أس��هم دمج سالح 
القنبلة الصغرية القطر SDB I التي تطلق من الجو 
 M26 م��ع محرك الصاروخ ال��ذي يطلق من األرض
)من النظ��ام الصاروخي املتعدد اإلطالق(، يف متكني 
رشكتي س��اب وبوين��ج من إيجاد ن��وع جديد من 

النظام الهجومي الدقيق.
تم تنفيذ ث��الث عمليات إطالق اختبارية للنظام 
الجديد يف الس��ويد خالل الشهر املايض، وأثبتت أن 
تصميم بوينج وس��اب نجح يف إطالق سالح القنبلة 

الصغرية القطر SDB من األرض، بالتنسيق مع نظام 
تحديد املواقع العاملي وتوجيه السالح إىل هدفه.

 Saab ق��ال جورجن يوهانس��ون، رئيس رشك��ة
Business Area Dynamics: "إنن��ا فخورون جداً 
بعرضن��ا لقنبلتن��ا الصغرية الحجم الت��ي تطلق من 
األرض GLSDB، فه��ي نظام مبتك��ر مينح القوات 
املس��لحة يف أنحاء العامل قدرة جدي��دة كاملة عىل 
االش��تباك مع أي هدف. وميكنن��ا اآلن بالتعاون مع 
بوينج تقديم قدرة تس��هم يف تغي��ري قوانني اللعبة 
بالنس��بة إىل الوالي��ات املتح��دة األمريكية، وكذلك 

بالنسبة للسوق العاملية."

حل هجومي بعيد املدى ودقيق اإلصابة
تعت��ر هذه القنبل��ة GLSDB ح��الً هجومياً بعيد 
امل��دى ودقيق اإلصابة، يس��هم يف توس��عة قدرات 
القوات املس��لحة، وهي متلك الق��درة - من خالل 
فاعليته��ا ودقتها العالية عر املس��افات البعيدة – 
عىل التحليق عر مسارات ومناورات معقدة لرضب 
أه��داف ال ميكن الوص��ول إليها باألس��لحة النارية 
التقليدية املبارشة، فه��ي تلبي االحتياجات املتغرية 
للق��وات املس��لحة عند القت��ال يف س��يناريوهات 

معقدة.
أض��ف إىل ذلك أن ه��ذه القنبلة GLSDB متنح 
الق��وات الرية قدرات أساس��ية ومرنة الحركة عىل 
إصابة األه��داف التي كانت خ��ارج متناولهم  من 
خالل االستفادة من خاصية الدقة واملناورة الكامنني 
يف ه��ذه القنبل��ة الصغرية القطر. وس��وف تس��هم 
اتفاقي��ة العم��ل املش��رتك يف متكني رشكت��ي بوينج 
وساب من توفري هذه القنبلة ملستخدمي املدفعية 
الصاروخية يف الحارض واملستقبل. وقد استطاع زوار 
املعرض الدويل لألنظمة واملعدات الدفاعية واألمنية 

DSEI تقييم السالح الجديد للمرة األوىل.
وتفي��د التقارير أن املديري��ن التنفيذيني من كال 
الرشكتني يقومون بتحديد وضع هذا النظام عىل أنه 
منتج منخفض التكلفة، يسد ثغرة يف املتطلبات من 

خالل الجمع بني منتجات جاهزة لالستعامل•

القنبلة GLSDB سالح 
دقيق الرماية وبعيد 

املدى قادر على 
القيام باشتباكات من 

املنحدرات اخللفية 
املعاكسة ودحر 

جمموعة من األهداف
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شركة Thales توفر أحدث التقنيات األمنية ألحدث مطارات عمان
توفري أنظمة أمن متكاملة للمطارات يف مسقط وصاللة

كش��فت مجموع��ة Thales الرائ��دة يف تقديم 
الحل��ول األمنية للمنش��آت الهامة والحساس��ة، 
عن اختيارها من قب��ل وزارة النقل واالتصاالت 
يف س��لطنة ع��امن لتنفي��ذ نظام أمن��ي مركزي 
متكام��ل ملطار مس��قط الدويل ومط��ار صاللة 
الجديد. وتشتهر Thales بتوفري أحدث التقنيات 
لضامن األمن والحامية ل��كل من البنية التحتية 

واملسافرين.
وس��تتوىل Thales مس��ؤولية تكامل األنظمة 
يف   Master System Integrator: MSI
املطاري��ن من خ��الل تقدي��م الحل��ول األمنية 
املتكامل��ة ذات التقنية العالي��ة والتي تدار من 
خالل مرك��ز مراقبة عمليات املط��ار. ويتضمن 
ذلك نظام رص��د االخرتاق��ات يف محيط املطار، 
ونظ��ام املراقب��ة بواس��طة الفيدي��و، ومراقب��ة 
الدخ��ول، وفح��ص األجهزة واملع��دات، ونقاط 
التفتيش األمني، وش��بكة ربط ودعم مع مراكز 
البيانات لضامن تحقيق األداء العايل والجودة يف 

الخدمات.
 Thales وباإلضاف��ة إىل ذلك، س��وف تك��ون
مسؤولًة عن اختبار التقنيات الجديدة، وتدريب 
املش��غلني وتطوي��ر إجراءات جديدة لتحس��ني 
األداء يف العمليات املتعددة الجوانب للمطارات.

ويعد م��رشوع تطوير مطار مس��قط الدويل 
أك��ر مرشوع للبن��ى التحتية يف س��لطنة عامن. 

حيث ستصل القدرة االستيعابية للمطار إىل 12 
مليون مسافر سنوياً عند افتتاح مبنى املسافرين 
الجديد، ما سيس��اهم يف تعزيز قطاع الس��ياحة 
يف الس��لطنة. وستستفيد مدينة صاللة، ثاين أكر 
مدن سلطنة عامن مبطارها الجديد، بعدما افتتح 
رسمياً يف 15 يونيو 2015، بقدرة استيعاب أولية 

تبلغ مليون مس��افر سنوياً. كام أن كال املطارين 
مجهزان الس��تضافة طائرة A380  أكر طائرة يف 

العامل.

توفري الحلول األمنية
 Thales وتلعب الخرة التي تتمتع بها مجموعة
يف توف��ري الحلول األمنية دوراً حاس��امً يف ضامن 
التنفيذ الفعال والتس��ليم ضمن الوقت املحدد، 
لجمي��ع األنظم��ة واملعدات إىل مطار مس��قط 
ال��دويل ومطار صالل��ة الجديد . كام ستس��هم 
التقنيات الحديث��ة يف ربط أنظمة املطارين من 
خالل مركز موحد يتيح جميع الخدمات املطلوبة 

من قبل الجهات املعنية يف املجال األمني.
وي��أيت هذا امل��رشوع تتويجاً جدي��داً من بني 
العدي��د م��ن املش��اريع الرائ��دة الت��ي نفذتها 
مجموع��ة Thales، وتعزيزاً للمكانة الهامة التي 
تحتله��ا املجموعة عىل مس��توى العامل يف مجال 
حلول أمن املطارات. وتعد Thales املزود الرائد 
عاملياً يف مجال تقنيات املنشآت الحساسة والبنى 
التحتية الحيوية، حيث تش��مل قامئة مشاريعها 
مطاري ديب والدوح��ة، وامليناء التجاري الجديد 
يف الدوح��ة، ومواق��ع النفط والغ��از يف اململكة 
العربية السعودية والجزائر والعراق و أوراسيا•

 Thales ستتوىل
مسؤولية تكامل 

األنظمة MSI يف 
املطارين من خالل 

تقدمي احللول 
األمنية املتكاملة 
ذات التقنية العالية
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ملـاذا اليـمـن؟

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

تتجه أنظارنا نحن اليوم يف اإلمارات العربية املتحدة ومعنا الش��قيقة اململكة العربية الس��عودية ومملكة البحرين 

وبعض الدول الخليجية األخرى نحو اليمن وما يحدث يف ذلك البلد من إنهاء لدور الدولة من قبل عنارص الحوثيني 

ومعهم املنتفعني من أنصار الرئيس املخلوع عيل عبدالله صالح. هذه الدول مل ترىض بأن تظل مشاهدة ملا يحدث 

بل اتخذت قرارها بالوقوف الحازم يف مواجهة تلك األطراف وذلك لالعتبارات تتعلق باألهمية الجيواسراتيجية التي 

ميثلها اليمن بالنسبة ملنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية. 

اليمن هو البوابة الجنوبية ملنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، وبالتايل ما يحدث فيها يؤثر سلباً عىل املنطقة. 

ولعل ما يحدث يف اليمن اليوم أمر خطري ومهدد ألمن دول منطقة الخليج والجزيرة العربية ال ميكن لدول الخليج 

البقاء صامته من دون مواجهته. فاليمن يتفكك كدولة وطنية لصالح مش��اريع خارجية معادية ألمن دول منطقة 

الخلي��ج العريب. فاملرشوع الطائفي الذي يتزعمه الحوثييون بدعم من إيران كاد أن ينترص لوال التدخل العس��كري 

الخليجي الحاس��م لوضع حد له. الحوثييون ال يحملون مرشوع��اً وطنياً لليمن يظم مختلف أطيافه يف بوتقة دولة 

وطني��ة واحدة، وإمنا يرفعون ش��عارات إقام��ة دولة يكون لطائفتهم املذهبية الس��يطرة عليه��ا من دون أخذ يف 

الحس��بان مصالح الدول املجاورة وما ميكن أن ميثله ذلك من تهديد ألمنهم. إيران حارضة وبقوة يف هذا املرشوع 

الذي تحاول من خالله تطويق الدول الخليجية السيام اململكة العربية السعودية من الشامل عرب العراق والجنوب 

ع��رب اليمن لتتوغل بعنارصه��ا إلثارة الفنت الطائفية يف هذا الجس��د الخليجي الكبري به��دف تحقيق حلمها الكبري 

بفرض س��يطرتها ع��ىل الحرمني الرشيفني مبكة واملدينة. هذا هو الحلم الذي تع��رب عنه قياداتهم الدينية منذ زمن. 

فهم يقولون كام قال مؤس��س الجمهورية اإلس��المية اإليرانية روح الله الخميني بأن العرب قد أخذوا فرصتهم يف 

قيادة اإلسالم، وأن األتراك قد أخذوا فرصتهم يف قيادة اإلسالم، وأنه قد حان الوقت ليأخذ الفرس فرصتهم يف قيادة 

اإلس��الم. هدف كبري ولكنهم يس��عون بكل الطرق لتحقيقه، ولعل تطويق بالد الحرمني بالطريقة الجارية حالياً لهو 

تنفيذ إلسراتيجيتهم يف سبيل تحقيق هذا الهدف. فهل يعقل للخليجيني أن يقبلوا بهذا العمل ويظلوا ساكتني عنه؟! 

بالطبع ال، لذلك فام تقدمه السعودية واإلمارات والبحرين من تضحيات يف سبيل الوقوف يف وجه هذا املرشوع 

وحامية بالد الحرمني من املشاريع الصفوية لهو واجب إسالمي يحتم عىل جميع أبناء الخليج أن يقفوا يف مواجهته 

ويقدمون النفس والنفيس لوضع حد له. 

ه��ذا املرشوع الطائفي الذي أراد أن يجد له مكان يف اليمن قابله مرشوع آخر تحمله جامعات إرهابية تكفريية 

تس��عى هي ذاتها لتحقيق هدف رضب وحدة النس��يج االجتامعي القائم بني ش��عوب دول منطقة الخليج العريب 

وإرج��اع دول املنطق��ة إىل الوراء. ه��ذا املرشوع تحمله جامع��ات كالقاعدة وداعش ومن يس��ري يف ركبيهام، فهم 

يس��تخدمون الرعب والعنف وس��يلتهم يف الوصول إىل أهدافهم. األمر الذي من ش��أنه أن يدخل دول املنطقة يف 

دوامة من عدم األمن واالس��تقرار وتحويل النجاحات التنموية املتحققة يف دول املنطقة إىل حال ما قبل الصفر يف 

تنمية املجتمعات. لذلك تحركت دول الخليج العريب املس��ئولة ملواجهة هذا املرشوع الذي إذا ما ترك فإنه س��يثري 

الكثري من املشاكل ألمن املنطقة واستقرارها. 

دول الخليج العريب املس��ئولة مل تتحرك بهدف العدوان وإمنا بهدف حامية الدين واألوطان من خطر املش��اريع 

الطائفية والرجعية يف املنطقة•

حتليل إسرتاتيجي
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تقارير

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية حتقق إجنازًا عامليًا جـــــــــــــــــديدًا يف موقع براكة
أول موقـع يف العالـم جتـري فيه عمليــات إنشــاء 4 حمطــات نوويــة متطابــــــــــــــــــــقة يف آن واحد

أعلن��ت مؤسس��ة اإلم��ارات للطاق��ة النووية عن 
تحقيق رقم قيايس جديد يف مسرية تطوير الرنامج 
النووي الس��لمي اإلمارايت إذ أصبحت محطة براكة 
للطاقة النووية الس��لمية أول موقع يف العامل يجري 
فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة يف آن واحد.
أعلن ع��ن ذلك خ��الل احتفال رس��مي نظمته 
مؤسس��ة اإلمارات للطاقة النووية يف موقع "براكة" 
تح��ت رعاية معايل س��هيل بن محم��د فرج فارس 
املزروع��ي وزي��ر الطاق��ة بحضور أعض��اء مجلس 
إدارة مؤسس��ة اإلمارات للطاقة النووية وعدد من 

الشخصيات الحكومية رفيعة املستوى.
وأك��دت املؤسس��ة أن هذا اإلنج��از تحقق بعد 
اإلعالن عن بدء عمليات اإلنش��اء املرتبطة باملحطة 
الرابع��ة ومبنى االحت��واء التابع ل��ه وأجزاء أخرى 
للمحطة علامً بأن املؤسسة قد حصلت عىل رخصة 
إنشاء املحطتني الثالثة والرابعة من الهيئة االتحادية 

للرقابة النووية يف سبتمر من العام 2014 .
وم��ع بدء األعامل اإلنش��ائية للمحط��ة الرابعة 
س��يتقدم موقع براكة للطاق��ة النووية عىل املواقع 
النووي��ة يف الص��ني والوالي��ات املتح��دة األمريكية 
واململكة املتحدة وروس��يا ليصبح بذلك أكر موقع 
يضم عمليات بناء أربع محطات نووية متطابقة يف 

موقع واحد ويف الوقت ذاته .
واطلع الوفد أثناء الزيارة التي نظمتها املؤسسة 
ع��ىل مس��تجدات العم��ل يف املوقع من س��عادة 
املهندس محمد إبراهيم الحامدي الرئيس التنفيذي 
ملؤسس��ة اإلمارات للطاق��ة النووية ال��ذي أوضح 
مس��اعي برنامج املؤسس��ة الرامي إىل توفري طاقة 
كهربائية آمنة وصديقة للبيئة بدءا من عام 2017.

وتضمنت جول��ة الوفد زيارة للمحطات النووية 
إضاف��ة إىل االطالع عىل آخر املس��تجدات املتعلقة 
بأنظمة الس��المة الخاصة باملؤسسة واملعايري التي 
اتبعتها املؤسس��ة لتكون أس��س الجودة والسالمة 
أولوية يف جميع األعامل اإلنشائية الجارية يف موقع 

براكة.
ث��م أزاح معايل وزير الطاقة الس��تار عن نصب 
ت��ذكاري تخليداً لهذا اإلنجاز الكب��ري بعدها التقى 
الوفد الرسمي بفريق اإلنشاءات ملؤسسة اإلمارات 
للطاق��ة النووية الذي يرشف عىل عمليات البناء يف 

موقع براكة .
م��ن جانبه أع��رب معايل س��هيل املزروعي عن 
فخ��ره بتواج��ده يف موق��ع براكة ملش��اهدة هذا 
الحدث الكبري يف الوقت الذي تدخل فيه مؤسس��ة 

التي تس��عى إىل توفري طاق��ة نووية آمنة وصديقة 
للبيئ��ة لدولة اإلمارات يف ع��ام 2017 ونحن نفخر 
بهذه املسؤولية التي تحققت مع إنجازات الرنامج 
املس��تمرة وس��تبقى الس��المة كام كانت دامئا عىل 

رأس أولوياتنا".
وأضاف "أن جهود املؤسس��ة منصبة عىل الرتكيز 
عىل ثقافة الس��المة يف الرنامج اإلنش��ايئ املكثف 
يف موق��ع براكة وتلت��زم دوماً بالس��المة يف جميع 
األنش��طة الجارية يف املوقع وذلك لتوفري بيئة عمل 

آمنة آلالف املوظفني يف املوقع يومياً".
تج��در اإلش��ارة إىل أن املؤسس��ة ف��ازت باملركز 
األول يف الجائزة العاملية إلدارة املخاطر لعام 2015 
الص��ادرة من معه��د إدارة املخاط��ر وذلك يف فئة 
"تطوير قدرات إدارة املخاط��ر" مام يعكس التزام 
املؤسس��ة بأعىل املعايري الدولية للسالمة والجودة 

وإدارة املخاطر.

برنامج ضامن الجودة
ويف إط��ار التزامه��ا مبعاي��ري الس��المة اعتم��دت 
املؤسس��ة برنامج��اً مكثفاً لضامن الج��ودة للتأكد 
م��ن أن أوىل محطات الطاق��ة النووية يف اإلمارات 
تتبع يف عمليات إنشائها وتش��غيلها أفضل املعايري 
ومتطلب��ات الرتاخيص يف قطاع الطاق��ة النووية .. 
وخصصت املؤسس��ة حتى اآلن أك��رث من 41 ألف 

اإلم��ارات للطاقة النووية مرحل��ة جديدة ويصبح 
موق��ع براكة أول موقع إنش��ايئ يف الع��امل يتم فيه 
إنشاء أربع محطات نووية متطابقة يف آن واحد " .
وأضاف معاليه "س��يكون للطاق��ة النووية دوراً 
مه��امً يف توفري طاقة مس��تدامة لدولة اإلمارات يف 
املس��تقبل وقد نجحت مؤسس��ة اإلمارات للطاقة 
النووي��ة يف هذا الرنام��ج التاريخ��ي بإبهارنا عىل 
ال��دوام مب��ا تحقق��ه من مش��اريع تس��تويف أعىل 
املتطلب��ات الدولي��ة الخاص��ة بالس��المة والجودة 
واألداء فذل��ك يضمن تحقيق االس��تدامة للرنامج 

النووي السلمي اإلمارايت عىل املدى البعيد".
وركزت مؤسس��ة اإلمارات للطاق��ة النووية منذ 
تأسيس��ها عام 2009 عىل التطبي��ق اآلمن للرنامج 
النووي الس��لمي واس��تطاعت أن تدير الصعوبات 
الت��ي واجهتها يف املوقع بخرة عالية لضامن توافق 
جمي��ع عمليات البن��اء مع أعىل معايري الس��المة 

والجودة.

طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة
من جانبه قال س��عادة محمد الح��امدي "إنه مع 
بدء العمليات اإلنش��ائية للمحط��ة النووي الرابعة 
ستصبح مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية مسؤولة 
عن أكر برنامج إنشايئ نووي يف العامل فيعمل نحو 
18 ألف موظف يف املوقع لتحقيق رؤية املؤسس��ة 
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تطبق املؤسسة 
برنامج ضمان 

اجلودة على جميع 
مراحل العمل 
إضافة إىل أنها 

جتري دورات تدريبية 
واختبارات تقييمية 

وفحوصات تدقيقية

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية حتقق إجنازًا عامليًا جـــــــــــــــــديدًا يف موقع براكة
أول موقـع يف العالـم جتـري فيه عمليــات إنشــاء 4 حمطــات نوويــة متطابــــــــــــــــــــقة يف آن واحد

س��اعة عم��ل لعملي��ات التدقي��ق يف الجودة عىل 
جميع مراحل الرنامج .

وتطب��ق املؤسس��ة برنامج ض��امن الجودة عىل 
جمي��ع مراحل العمل إضافة إىل أنها تجري دورات 
تدريبية واختبارات تقييمي��ة وفحوصات تدقيقية 
حرص��ا منها عىل تطبيق أعىل املعايري التي تس��عى 

للوصول إليها وتطويرها دوما.
جدير بالذكر أن برنامج ضامن الجودة ال ينطبق 
فقط عىل مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية بل عىل 
جميع املقاولني الرئيسيني والفرعيني الذين يعملون 

ضمن سلسلة اإلمداد لديها.
ويبني ه��ذا الرنام��ج املوثق يف دليل مؤسس��ة 
اإلم��ارات للطاق��ة النووية لض��امن الجودة جميع 
املتطلبات واملسؤوليات املتعلقة بالجودة لألنشطة 
الت��ي تنفذها املؤسس��ة أو املنف��ذة بالنيابة عنها 
ويش��مل ذلك اإلرشاف عىل موقع املقاول الرئييس 

"كيبكو" واملقاولني الفرعيني واملوردين.
وأشارت املؤسس��ة إىل أنه يف إطار االستعدادات 
للبدء الرس��مي بإنشاء املحطة الرابعة فقد حصلت 
عىل رخصة خاصة إلجراء األعامل التحضريية طوال 
األش��هر الس��بعة املاضية وتضمنت األعامل تجهيز 
األساس��ات تحضرياً لصب الخرس��انة وعوازل املياه 

وتجهيزات الحامي��ة الكاثودي��ة "لحامية األنابيب 
املعدنية من التآكل نتيجة الصدأ" وتركيب الحديد 

املسلح.
وس��تجري عمليات إنش��اء مبنى احتواء املفاعل 
يف األع��وام الثالث��ة املقبلة وس��تدخل املحطة حيز 
التش��غيل عام 2020 وذلك بعد تش��غيل املحطات 
الثالثة يف األعوام 2017 و2018 و2019 عىل التوايل 
عل��امً بأنه يج��ب عىل املؤسس��ة أن تتقدم بطلب 
تراخيص تشغيل منفصلة لكل محطة قبل التشغيل.
وأظه��رت مؤسس��ة اإلم��ارات للطاق��ة النووية 
التزاماً بتحقيق األهداف الطموحة لسياس��ة دولة 
اإلمارات العربية املتح��دة الخاصة بتطوير الطاقة 

النووية منذ تأسيسها.
وحققت املؤسس��ة حت��ى الي��وم 13 هدفاً من 
األه��داف الرئيس��ية للمرشوع بأم��ان ويف الوقت 
املحدد كام ترك��ز اآلن عىل تحقيق الهدف الرئييس 
املقبل بأمان ويف الوق��ت املحدد وهو تحميل أول 
دفعة للوقود النووي باملحطة األوىل يف عام 2016.

وس��يؤكد هذا اإلنجاز املهم عن��د تحقيقه قدرة 
املؤسس��ة عىل التنس��يق بني اإلنش��اء والتش��غيل 
والوظائ��ف األخرى وعىل أنها تعمل بطريقة فعالة 
للحصول عىل أول دفعة من الوقود النووي يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وتسري عمليات اإلنش��اء يف محطة براكة للطاقة 
النووي��ة عىل نحو آمن وس��تضم املحطة بعد إمتام 
اإلنش��اءات أربعة مفاعالت ستوفر لدولة اإلمارات 

نحو 5,600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
وتجاوزت نسبة إنجاز املحطة األوىل 75 يف املائة 
يف حني وصلت النس��بة الكلية إلنجاز املرشوع إىل 
أكرث من 50 يف املائة ويف عام 2020 س��يكون فريق 
مؤسس��ة اإلمارات للطاق��ة النووية مس��ؤوالً عن 
تش��غيل املحطات التي ستوفر نحو ربع احتياجات 
الدولة من الكهرباء وستس��هم يف تقليل االنبعاثات 

الكربونية بنحو 12 مليون طن سنويا.
ومن املقرر تشغيل املحطة األوىل يف العام 2017 
واملحطة الثاني��ة يف 2018 وتليها املحطة الثالثة يف 
عام 2019 وتختتم بتش��غيل املحطة الرابعة يف عام 
2020 وذلك وفق��ا للموافقات الرقابية والتنظيمية

•Martin-Baker CG-A
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عالقات بحرية قوية بني الهند ودولة اإلمارات 
روح تعـــاون قويـــة بيــــن البلديـــــن

تعمل البحرية الهندية بشكل وثيق مع نظريتها يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وقد حققت نجاحاً خاصاً يف مكافحة القرصنة يف خليج عدن. وقد 

ترأست دولة اإلمارات الندوة البحرية البحرية القوية يف املحيط الهندي التي 

أطلقتها الهند يف عام 2008 بوصفها مبادرة األمن البحري الدولية الكربى 

 INS األوىل يف القرن الحادي والعرشين. وقد قامت املدمرة الهندية

 INS بزيارة إىل دولة اإلمارات برفقة الفرقاطتني Delhi Destroyer

Trishul Frigate وINS Tabar Frigate، والسفينة الصهريجية 

INS Deepak Tanker، كجزء من جولة خليجية. وقد أجرت 

مجلة »درع الوطن« لقاء مع قائد املدمرة INS Delhi النقيب 

كارثيك كريشنان، وفيام ييل نص اللقاء:

حوار: شاكا برامود

تقوم س��فن هندية بزيارة ودي��ة إىل دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، لو تكرمت��م بإفادتنا باملزيد عنكم 

وعن السفينة التي تتولون قيادتها؟

ت��م تعيين��ي ضابطاً يف البحري��ة الهندي��ة يف يوليو من 

ع��ام 1989، وبالتايل فقد أمضي��ت يف الخدمة أكرث من 

س��تة وعرشين عاماً. فأنا مختص يف االتصاالت والحرب 

اإللكرتونية. وكنت قبل ذلك قد قائداً لس��فينة صواريخ، 

وس��فينة حربية مجه��زة بصواريخ، وأت��وىل اآلن قيادة 

 .INS Delhi مدم��رة مجه��زة بصواري��خ موجهة ه��ي

كام تتضمن خربايت أيض��اً الخدمة يف مقر قيادة القوات 

البحرية يف شؤون األفراد وكذلك يف متطلبات األركان. 

 INS أما فيام يتعل��ق باملهمة الحالية فإن املدمرة

Delhi تتبع األس��طول الغريب يف البحرية الهندية 

تحت إم��رة الس��لطة العملياتية لضاب��ط العلم 

آم��ر القي��ادة البحرية الذي ميارس الس��يطرة 

عىل الس��فن التابعة لقيادته. وتعترب املدمرة 

INS Delhi م��ن املدم��رات الطليعي��ة يف 

األس��طول الغريب. وقد تم تجهيز الس��فينة 

للعمل يف البحري��ة يف عام 1997. وتتمثل 

األدوار األساس��ية للبحرية يف أربعة 

ودبلوماس��ية  عس��كرية  أدوار: 

ورشطية وحمي��دة. ولذلك فإن 

هذه السفينة تقوم بأداء هذه 
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األدوار بالطريقة التي يطلبها قائد األس��طول، وهي عىل عالقات بحرية قوية بني الهند ودولة اإلمارات 

أهبة االستعداد لتنفيذ أية مهمة يف أي وقت وأي مكان. 

والس��فينة مجهزة باألس��لحة والصواري��خ واملروحيات 

لتنفي��ذ هذه املهمة الت��ي تكلفها به��ا البحرية. ولدى 

السفينة قوات متممة تضم تقريباً أربعني ضابطاً و350 

رجالً لتنفيذ مهامها.

لو تكرمتم بالحدي��ث عن زيارتكم الحالية إىل دولة 

اإلمارات؟

كام سبق أن قلت، إن للبحرية الهندية دوراً دبلوماسياً، 

وهناك عالقة مب��ارشة بني البحري��ة الهندية ومبادرات 

التعاون الخارجي للبحرية الهندية، ولذلك تقوم القوات 

البحرية الهندية من خ��الل دورها الدبلومايس بزيارات 

منتظمة للدول أثناء انتش��ارها يف الخارج، وهذه إحدى 

املهامت م��ن هذا القبيل تم فيها نرش أربع س��فن من 

األسطول الغريب يف الخليج العريب.

هل س��تقومون بإج��راء بعض التامري��ن التدريبية 

املشرتكة مع البحرية بدولة اإلمارات؟

كلام قمنا باالنتش��ار إىل دول أجنبية يكون لدينا اتفاق 

عىل إجراء ما يدعى »متاري��ن مرور« أو مناورات عابرة 

م��ن ن��وع passex م��ع الدول��ة املضيفة. وق��د عقدنا 

اجتامعاً م��ن أجل إجراء ه��ذه التامرين م��ع البحرية 

اإلماراتية، وس��وف تشرتك سفينة من البحرية اإلماراتية 

م��ع املدمرت��ني INS Delhi وINS Trishul ملدة بضع 

س��اعات، ومن ث��م نغادر ديب إىل مين��اء التوقف التايل، 

وع��ادة يتم القيام به��ذه املناورات كلام قامت س��فننا 

بزيارة موانئ أجنبية.

وتش��ارك الهند واإلمارات العربية املتحدة يف املنتدى 

البحري للمحي��ط الهندي الذي تم إطالقه يف فرباير من 

التنمية واملساعدات 
اإلنسانية متثل جانبًا 

بالغ األهمية من جوانب 
السياسة اخلارجية 

اإلماراتية وتعد دولة 
اإلمارات من أكرب 

املانحني على الصعيد 
الدويل

ع��ام 2008، باعتب��اره أول مبادرة دولي��ة مهمة لألمن 

البح��ري يف القرن الح��ادي والعرشين. وك��ام تعلمون، 

هناك 35 دولة س��احلية مطلة عىل املحيط الهندي، وما 

تس��عى البحرية الهندية إليه هو إقامة منتدى يستطيع 

فيه قادة القوات البحري��ة أو الجهات البحرية املامثلة 

يف هذه الدول الس��احلية جميعاً االجتامع بشكل دوري 

إلقام��ة تعاون بّن��اء فيام بينهم. وحين��ام اتخذت الهند 

ه��ذه املبادرة تم عق��د أول اجتامع يف ه��ذا اإلطار يف 

نيودلهي عام 2008، ثم شغلت دولة اإلمارات بعد ذلك 

رئاس��ة املنتدى يف الفرتة 2010 – 2012. وقد أس��همت 

يف تعزيز التفاهم املش��رتك حول جميع القضايا البحرية 

الت��ي تواجه ال��دول يف منطق��ة املحي��ط الهندي، كام 

ساهمت أيضاً يف إقامة مبادرات تعاون بحرية متعددة 

الجنس��يات ومتنوع��ة. وتم عقد آخ��ر اجتامع من هذا 

القبيل يف أس��رتاليا يف عام 2014. وس��وف تتوىل أسرتاليا 

رئاس��ة املنتدى حتى عام 2016، وبعدها تنتقل الرئاسة 

إىل بنغالدش.

ه��ا حدثتمونا عن املس��اعي املش��رتكة ب��ني دولة 

اإلمارات العربية املتح��دة والهند ملكافحة القرصنة 

البحرية؟

ك��ام تعلم��ون، كان ميناء ع��دن مص��در القرصنة، وقد 

أخ��ذت البحرية الهندية بزمام املب��ادرة إىل جانب دول 

أخ��رى ملحارب��ة القرصن��ة يف املنطقة. وقد ت��م القيام 

بأنش��طة معتربة يف إطار مكافحة القرصنة، وميكننا اآلن 

الق��ول بكل اعتزاز إن القرصنة مقابل س��احل الصومال 

وخلي��ج عدن قد تقلصت إىل حد كبري. وقد تم تنس��يق 

عمليات مكافح��ة القرصنة مع عدد من الدول، ويدعى 

هذا الوعي املشرتك والحد من التعارض يف جهود مكافحة 

القرصنة. وقد تم إقامة هذه اآللية يف عام 2009 بحيث 

يكون الجميع يف حالة وعي بالقوى التي تنشط يف تنفيذ 

عملي��ات يف خليج عدن، وبذلك ميكنهم اتخاذ الرتتيبات 

ملواجهة القرصنة. وهكذا تم بعد ذلك وضع برامج سفن 

الحامي��ة ملرافقة جميع الس��فن التجاري��ة إىل وجهتها 

املقصودة لتفادي مهاجمتها من قبل القراصنة.

ال يوج��د حالي��اً جهد أو دوريات مش��رتكة بني الهند 

واإلم��ارات العربية املتحدة، ولكننا عىل اس��تعداد دامئاً 

للعمل مع البحرية اإلماراتية. وأنا أعلم أن دولة اإلمارات 

تفع��ل الكثري يف مكافحة القرصن��ة البحرية. فقد قامت 

دولة اإلمارات بالدع��وة إىل جهد دويل جامعي ملحاربة 

القرصنة البحرية، وال سيام يف املحيط الهندي. وقد طرح 

ه��ذا االقرتاح وزير االقتصاد اإلمارايت معايل س��لطان بن 

س��عيد املنصوري، الذي رأس الوفد اإلمارايت إىل اجتامع 

مجلس الوزراء الرابع ع��رش لرابطة بلدان حافة املحيط 

 ،the Indian Ocean Rim Association Iora الهندي

يف بريث يف العام املايض.

قامت مهم��ة اإلنقاذ بقيادة دول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة يف عام 2011، بالتنس��يق مع األسطول الخامس 

األمرييك، باالقتحام بنجاح وتحرير طاقم مالحي السفينة 

MV Arrilah-I. ومت��ت محاكم��ة القراصنة الذين تم 

القب��ض عليه��م يف تل��ك العملية. كذل��ك قدمت دولة 

اإلمارات بسخاء مبلغ خمسة ماليني دوالر )18.4 مليون 

درهم إمارايت( لس��د النقص يف صن��دوق األمم املتحدة 

ملكافح��ة القرصنة الذي تأس��س يف ع��ام 2010. وتعترب 

اآللية التي تتبعها البحرية الهندية جزءاً من ذلك الجهد 

املشرتك.

يف العادة، كم دولة تش��ارك يف املرة الواحدة يف هذه 

الدورية ملكافحة القرصنة؟

يتم وضع برامج سفن املرافقة والحامية فيام بني الدول، 

وه��ي الصني واليابان والهن��د وكوريا. كام يتم أيضاً نرش 

الربنامج ع��ىل املوقع اإللكرتوين ملرك��ز األمن البحري يف 

القرن األفريقي. ولذلك فإن أي س��فينة تعرب خليج عدن 
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تكون عىل علم مبن س��ريافقها للحامية وما هو برنامجها، 

ومن ثم تق��وم بوضع الخطط لتحركاتها وفقاً لذلك. وقد 

أدى ذلك إىل جعل تلك املنطقة آمنة جداً؛ إذ يتم تنسقها 

متاماً، وتق��وم البحرية الهندية بتوفري س��فينة لهذا األمر 

عىل مدار اليوم واألس��بوع وط��وال العام وذلك من أجل 

مكافحة القرصنة.

 INS  ما ه��ي املهام البحري��ة التي قام��ت املدمرة

Delhi  بتنفيذها مؤخراً؟

كام قل��ت لدينا أربعة أدوار؛ فدورنا العس��كري يتطلب 

من��ا التدريب الدائم من خالل إج��راء املناورات وإعداد 

أنفس��نا، وأحدث من��اورة أو التمري��ن الدبلومايس الذي 

أجرين��اه قبل القدوم إىل الخليج العريب تم عندما ذهبت 

مدم��رة INS Delhi إىل موريش��وس أثن��اء االس��تضافة 

املش��رتكة لليوم الوطني ملوريش��وس. وق��د صادف ذلك 

تسليم س��فينة حرس الساحل املوريش��ويس »باراكودا« 

Barracuda، الت��ي ت��م بناؤه��ا يف حوض بناء الس��فن 

Garden Reach Shipyard يف كلكت��ا. وق��د ت��م إحياء 

ذلك واملش��اركة أيض��اً يف احتفاالت الي��وم الوطني، وقد 

شاركنا يف ذلك الحدث املهيب جداً يف عاصمة موريشوس 

»بور لويس« يف شهر مارس هذا العام.

ما هو يف رأيكم التغري الرئييس الذي طرأ عىل أنظمة 

القتال البحرية خال األعوام العرشة املاضية؟

أود الق��ول إن أنظمة القتال البحرية قد ش��هدت تطوراً 

خ��الل العقد املايض من حي��ث التعقي��د والتكنولوجيا. 

ويتمثل املتطلب الرئييس بالنسبة إىل أنظمتنا القتالية يف 

إدماجها يف السفينة، كام يتمثل أكرب التحديات يف سالسة 

التكامل بني جميع أنظمة األس��لحة يف السفينة. ويف رأيي 

أن الدمج والتكامل بني أنظمة األس��لحة كان ميثل تحدياً، 

وميكنن��ا الحصول ع��ىل أنظمة مس��تقلة وبالغة الجودة 

نستطيع الرمي بها بشكل جيد أو ممتاز. غري أن إدماجها 

من أجل توفري الوعي للقائد يف البحر ميثل التحدي األكرب.

إىل أين وجهتكم القادمة؟

نحن جزء من عملية انتشار عرب البحار إىل الخليج العريب، 

ومن ثم فوجهتنا هي إىل موانئ الجبيل واملنامة والدوحة 

والكويت ومسقط، وبعده نعود إىل بومباي.

نود أن تلخص لنا دور البحرية الهندية يف اليمن؟

كام تعلمون، عندما س��اءت األوض��اع يف اليمن التي كان 

يوج��د فيها عدد كبري من الهنود، تم اتخاذ قرار يف مارس 

لنرش ق��وات بحري��ة هندية إلنق��اذ وإع��ادة املواطنني 

الهن��ود، جنب��اً إىل جن��ب مع الق��وات الجوية، وس��فن 

الشحن التجارية، وطريان الهند. لقد كانت مهمة مفعمة 

بالتحدي��ات، وقد ت��م تنس��يقها بعناية، وتم تس��ميتها 

»عملي��ة الراحة« Operation Rahat، وقد ش��اركت يف 

هذه العملية ثالث س��فن إلخ��الء املواطنني الهنود، هي 

INS Sumitra و INS Mumbai الت��ي تع��د س��فينة 

مامثلة للس��فينة INS Delhi، وINS Tarkash. وقد تم 

نرش هذه الس��فن الثالث ليك تدخ��ل ميناء عدن وتقوم 

بإجالء 3200 شخص، ليسوا كلهم هنوداً، بل هم مواطنو 

21 دولة، تم إخالؤهم إىل جيبويت، ومن ثم ذهبوا إما إىل 

بالدهم أو إىل الهن��د. لقد كانت مهمة مليئة بالتحديات 

للبحرية الهندي��ة، ولكنها قوبلت بثقة مطلقة. إننا نقدر 

ونثمن ما تفعله دولة اإلمارات العربية املتحدة للشعب 

اليمن��ي اآلن، كام نتق��دم بأحر التعازي ألرس الش��هداء 

الذي��ن ضحوا بأرواحه��م أداء لنداء الواج��ب يف اليمن، 

وندعو لليمن باستعادة األمن والسالم عن قريب.

أية أفكار أخرى تودون طرحها؟

تس��تضيف الهند استعراضاً لألسطول الدويل يف فرباير من 

عام 2016 يف فيساخاباتنام، وكان آخر استعراض من هذا 

القبيل قد تم يف عام 2001 يف بومباي. وقد أرسلت الهند 

الدعوة إىل 79 بلداً، مبا فيها دولة اإلمارات، ونحن نتطلع 

إىل النجاح نفس��ه يف جمع أس��لحة البحري��ة ألكرب عدد 

ممكن من الدول.

م��ا هو يف رأي��ك دور دولة اإلمارات يف املس��اعدات 

اإلنسانية؟

أعلم أن التنمية واملس��اعدات اإلنس��انية متثل جانباً بالغ 

األهمية من جوانب السياس��ة الخارجية اإلماراتية. فقد 

واصل صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

حفظه الله، هذه السياس��ة التي ورثها عن والده الشيخ 

زايد رحمه الله تعاىل بناء عىل إميانه بأن »أن الدبلوماسية 

اإلنس��انية هي أحد األعمدة الرئيسة لسياستنا الخارجية 

وأن دولتن��ا ستس��تمر يف االضطالع بدوره��ا املحوري يف 

مس��اندة الجهود الدولي��ة ملواجهة األزم��ات والكوارث 

وتلبية نداءات االس��تغاثة«. تعد دول��ة اإلمارات العربية 

املتح��دة من أك��رب املانحني ع��ىل الصعيد ال��دويل؛ فقد 

كانت سفارة اإلمارات يف الهند وجمعية الصليب األحمر 

الهندية أثن��اء الفيضانات التي رضبت كش��مري يف العام 

املايض يف الطليعة ملساعدة أهايل كشمري•
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نبض 
الديــــرة

انتخابات اإلمارات..
ب��دأ مش��هد انتخابات املجل��س الوطني االتحادي، املقرر عقده��ا يوم 3 أكتوبر الج��اري، رائعاً وجميًا، ألن 

حكومتنا الرشيدة اتبعت منذ عام 2006 � حيث عقدت أول انتخابات برملانية يف اإلمارات � سياسة "الخطوة 

خطوة" أو التدرج يف تطبيقها. والوقوف مع كل تفاصيل هذه التجربة الجديدة عىل مجتمع اإلمارات للوصول 

إىل تجربة تناسبها لسببني اثنيني كام أعتقد. السبب األول: أنه ليس كل ما يناسب غرينا من املجتمعات يصلح 

تطبيق��ه بحذف��ريه يف دولة اإلم��ارات، ولكن هذا ال مينع أن نعمل عىل تطوير الفكرة لتكون مناس��بة لنا. أما 

الس��بب الثاين، فإن االنتقال الفجايئ والرسيع ألي تجربة مجتمعية قد تؤدي إىل نتائج عكس��ية، وقد تتسبب 

يف الكث��ري من املش��اكل واملنغصات، أتكلم هنا عام ناحظه يف املجتمع��ات العربية األخرى، وبالتايل فإن هذا 

التدرج يساعد عىل الحفاظ عىل املكتسبات التي حققتها دولة اإلمارت خال العقود األربعة املاضية، وكذلك 

تعمل عىل تعميق التجربة االنتخابية يك تكون عاما مساعدا يف تكملة مسرية البناء والحفاظ عليها.

عىل ضوء التجارب التنموية لدولة اإلمارات، فإن قادتها السياسيون عىل قناعة كاملة بأن البيئة التي تنمو 

فيه��ا التجاربة التنموي��ة والتي تكون "مبهرة"، ال يعني ذلك بتاتا أنها س��تحقق نفس النجاح يف كل الزحوال 

ألن هن��اك أرضي��ة معينة مثل العادات والثقاف��ة املجتمعية وبالتايل ينبغي أن نطور تلك التجربة لتناس��ب 

عاداتن��ا وثقافتنا. وعىل ض��وء املعايري اإلماراتية التي باتت معروفة للجميع املس��ألة ليس لها عاقة برغبات 

أفراد معينني يف املجتمع حتى لو كان "خرباء" يف مجالهم لذلك فإن التأن وعدم الترسع تعني أنها متر مبراحل 

اختبارها عرب مرور بقنوات مؤسس��ية وتجارب حية تتم فيها دراس��ة نقاط الق��وة لتعميقها ونقاط الضعف 

لتعديلها، لذا ال ينبغي علينا عدم االستغراب عندما نجد التجربة اإلماراتية مختلفة متاما.

إن العناية الشديدة التي تلقاها التجربة االنتخابية يف اإلمارات سواء يف مسألة توسعة الهيئات االنتخابية 

أو يف مسألة أو انتخابات الصوت الواحد لكل ناخب إمنا هو من أجل ضامن متثيل املجتمع بشكل يشمل أكرب 

قدر من رشائح املجتمع يف مس��ألة التمكني السيايس الخطة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئي��س الدولة حفظه الله عام 2005. ورغم أن "الصوت الواحد" تبدو نظرياً تقييداً للناخب إال أن 

يف حقيقته��ا نقطة وثيقة الصلة بالتفكري املس��تقبيل للعملية الدميوقراطي��ة الكاملة وهو الهدف النهايئ الذي 

تسعى اإلمارات إىل الوصول إليه عىل املدى البعيد.     

لق��د علمتنا التجارب السياس��ية أن الح��ذر يف نقل تجارب اآلخرين ينبغي أن يك��ون موجودا، خاصة وأن 

قصص االنتخابات يف الدول العربية ال تش��جع عىل خوضها، بعدما لعبة املصالح الحزبية والقبلية للمرش��حني 

دورا عىل حس��اب األوطان يف العراق ومرص عىل سبيل املثال. يف املقابل، فإن الحكمة اإلماراتية يف االستفادة 

من التجارب اإلنس��انية كانت )عادة( تتجنب الرضر الناتج منها أو تقلل منها من خال خلق نهج أو مقاربة 

خاصة بها، عىل اعتبار أن التجارب اإلنس��انية ليس��ت "منطا" واحدا وإمنا يف النهاية الفكرة األساسية وبالتايل 

فإن تفاصيلها تعتمد عىل القامئني عليها.

ظني من خال ما تسري عليه مؤرشات التجربة االنتخابية وكذلك من خال التجارب اإلماراتية السابقة، أنها 

تسري نحو نضج يساعد الحكومة اإلماراتية عىل تحقيق أهدافها يف خدمة اإلنسان اإلمارايت وعىل تطوير عملية 

صنع القرار يف الدولة، التي رمبا تؤدي يف النهاية إىل خلق منوذج يحتذى!!  •

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 



يحظى الشهداء مبكانة خاصة يف جميع دول العامل، ليس فقط ألنهم يقدمون أرواحهم ودمائهم فداء ودفاعاً عن 

أوطانهم، وإمنا ألنهم يقدمون مناذج حقيقية تجسد قيم التضحية واالنتامء والوالء أيضاً، ولهذا تحرص الدول عىل تخليد 

ذكراهم، لتبقى حية يف صفحات التاريخ. 

يف هذا السياق، جاء األمر السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،  القائد 

األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله« يف شهر أغسطس 2015 بأن يكون الثالثون من نوفمرب من كل عام يوماً للشهيد، 

واعتبار هذه املناسبة الوطنية عطلة رسمية عىل مستوى الدولة، ليمثل رمزاً ومناسبة وطنية تكرمياً لشهداء الوطن، 

رة يف املجتمع اإلمارايت. ويف هذا العدد تخصص مجلة "درع الوطن" امللف الشهري  وإعالًء لقيم الوفاء والعطاء املتجذِّ

لتخليد ذكرى شهداء الوطن األبرار واالحتفاء بهم.

إعداد: التحرير

تكرمي لتضحيات شهداء  "يوم الشهـيد"
القوات املـسلحة وترسيخ لتعزيز قيم الوالء 

والعطاء واالنتماء
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جاء استش��هاد 52 جندياً من قواتنا املس��لحة املش��اركني 

ضم��ن قوة التحالف العريب يف عملي��ة إعادة األمل باليمن 

بقيادة اململكة العربية الس��عودية الش��قيقة يف الرابع من 

س��بتمرب 2015، ليضي��ف صفحة ثري��ة يف تاريخ تضحيات 

اإلمارات من أجل الدفاع عن أش��قائها العرب، والدفاع عن 

أمنهم واس��تقرارهم. لهذا س��تظل دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، قيادة وشعباً، وفية ألبنائها الذين لبوا نداء الوطن 

وحمل��وا رايته خفاقة عالية يف س��احات الح��ق والواجب 

مثمن��ة تضحياته��م الغالية. وه��ذا ما ع��ربت عنه كلامت 

صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 

رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب، رعاه الله، 

لدى تقدميه واجب العزاء يف هؤالء الش��هداء األبرار، حيث 

قال: "إن ذكرى هؤالء الش��هداء األبطال س��تظل خالدة يف 

عق��ول وقلوب قيادة وش��عب اإلمارات ويف س��جل رشف 

قواتنا املسلحة الباسلة، وهم مبعث فخر واعتزاز لقيادتهم 

وش��عبهم وذويهم الذين ضحوا بفلذات أكبادهم من أجل 

إعاء راية الوطن الغايل، ورفع راية االس��تقرار والس��ام يف 

رب��وع دول املنطق��ة وأم��ن ش��عوبها". بينام أكد صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائد األع��ى للقوات املس��لحة، حفظ��ه الله، أن 

جنود اإلمارات قدموا صورة حقيقية ومرشفة بش��جاعتهم 

وبس��التهم وقيامه��م بواجباتهم الوطني��ة يف نرصة الحق 

والعدل، ونجدة األش��قاء م��ام يجعلنا نفخ��ر بهم، ونعتز 

بعطائهم، ونغرسه يف نفوس أجيالنا الحالية واملستقبلية. 
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يوم الشهيد وذاكرة الوطن
 تقدر قيادتنا الرشيدة، وعى رأسها صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعى للقوات 

املس��لحة»حفظه الله« تضحيات شهداء الوطن األبرار من 

الق��وات املس��لحة، وتضعهم يف أنصع صفح��ات تاريخها، 

وتحتضن أرسهم وذويهم وتقف إىل جانبهم كأرسة واحدة، 

ألنه��ا تعترب هؤالء من��اذج ناصعة لقي��م التضحية والفداء 

واالنت��امء، ينبغي تخليدها يف ذاكرة الوطن، وترس��يخها يف 

عقول النىشء والش��باب ليتعلموا كيف يكون حب الوطن 

فريضة، والدفاع عنه رشفاً وانتامء.

وال ش��ك يف أن األم��ر ال��ذي أص��دره صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان، رئي��س الدولة، حفظه 

الل��ه، بأن يك��ون الثاثون م��ن نوفمرب من كل ع��ام يوماً 

بتضحي��ات وعطاء  للش��هيد، يأيت تخليداً ووف��اًء وعرفاناً 

وبذل ش��هداء الوطن وأبنائه الربرة، الذين وهبوا أرواحهم 

لتظل راية اإلم��ارات خفاقة عالية، وه��م يؤدون مهامهم 

وواجباته��م الوطنية داخ��ل الوطن وخارج��ه يف امليادين 

املدنية والعسكرية واإلنسانية كافة، كام قرر سمّوه اعتبار 

هذه املناس��بة الوطنية عطلة رسمية عى مستوى الدولة. 

وتقام يف هذا اليوم مراسم وفعاليات وطنية خاصة، تشرتك 

فيها مؤسس��ات الدول��ة كافة، وكل أبناء ش��عب اإلمارات 

واملقيمني فيها، اس��تذكاراً وافتخاراً بقيم التفاين واإلخاص 

وقيادت��ه ليظ��ل العرفان بدور أرس الش��هداء عنوان وفاء، 

وواجباً وطنياً تقديراً لدورهم وما قدموه من عطاء وبذل، 

ولتمك��ني أبناء الوط��ن وأجيال الغد من مواصلة مس��رة 

العط��اء واملحبة والخر وترس��يخ قيم التكات��ف والرتابط 

والتعاضد التي يتسم بها مجتمع دولة اإلمارات منذ القدم.

* ميدان لش��هداء اإلمارات: أمر صاحب السمو الشيخ 

الدكتور س��لطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعى 

حاكم الش��ارقة، بتنفيذ ميدان لش��هداء اإلمارات يف إمارة 

الش��ارقة، وإقامة نصب تذكاري للشهداء، أسوة بالجندي 

املجه��ول يف البل��دان األخ��رى، تكرمياً وتقدي��راً لهم عى 

تضحياتهم الجس��يمة. وهذا النصب الت��ذكاري عبارة عن 

هيئة مجس��م جندي، يحمل العلم اإلم��ارايت، يّدون عليه 

أسامء الش��هداء كافة، الذين قدموا أرواحهم للحفاظ عى 

األرايض العربية، وضحوا بأنفسهم، يك نعيش بخر وسام.

* مبادرة أم اإلمارات: ووجهت س��مو الش��يخة فاطمة 

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

ملؤسس��ة التنمية األرسية، رئيس��ة املجلس األعى لألمومة 

والطفول��ة )أم اإلمارات( بتس��مية قاع��ة يف كل مركز من 

مراكز مؤسس��ة التنمية األرسية املنترشة يف إمارة أبوظبي 

الغربية والوس��طى والرشقية باس��م "قاعة شهيد الوطن"، 

وذلك تكرمياً ألرواح الش��هداء وتقدي��راً لبطوالتهم، وهم 

يرفع��ون راية اإلمارات خفاق��ة ع يف كل موقع يؤدون فيه 

وال��والء واالنتامء املتجّذرة يف نفوس أبن��اء اإلمارات، التي 

تحلّ��وا بها وهم يج��ودون بأرواحهم يف س��احات البطولة 

والعطاء وميادين الواجب.

إن يوم الثاثني من نوفمرب من كل عام سيكون محفوراً 

يف ذاك��رة كل إمارايت، يس��تذكر فيه أبن��اء الوطن جميعاً 

شهداء القوات املسلحة البواسل، وما قدموه من تضحيات 

م��ن أجل أن يظل العلم اإلم��ارايت خفاقاً يف ميادين الحق 

والواج��ب والرشف. وتقدي��راً لتضحيات ش��هداء الوطن 

األبرار من رجال القوات املسلحة.

أهم املبادرات
 أعلن��ت دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة العديد من 

املبادرات يف هذا الشأن، لعل أبرزها:

*إنشاء مكتب يف ديوان ويل عهد أبوظبي يعنى بشؤون 

أرس شهداء الوطن: حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زاي��د آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعى 

للقوات املسلحة، حفظه الله، بإنشاء مكتب يف ديوان ويل 

عهد أبوظبي يعنى بش��ؤون أرس ش��هداء الوطن. ويختص 

املكتب مبتابعة احتياجات أرس الش��هداء، وبالتنس��يق مع 

الجهات الرس��مية األخرى يف الدولة، وتقديم الدعم الازم 

ألرسة وأبناء الش��هيد، وتأمني كافة أوجه الرعاية واالهتامم 

لهم. ويجسد هذا النهج معاين التاحم بني شعب اإلمارات 
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عمًا إنس��انياً، ويضحون بأرواحهم لتبقى ذكراهم العطرة 

خالدة يف القلوب جياً بعد جيل.

* نصب تذكاري وساحة للشهداء: وجه صاحب السمو 

الش��يخ حمي��د بن راش��د النعيمي عض��و املجلس األعى 

لاتحاد حاكم عجامن بتشييد ساحة للشهداء وبناء نصب 

ت��ذكاري يف موقع حديقة العل��م مبنطقة الجرف بعجامن 

تخليداً لشهداء الواجب. ووجه سمو الشيخ راشد بن حميد 

النعيم��ي رئيس دائرة البلدي��ة والتخطيط بعجامن قطاع 

الشؤون الهندسية بالدائرة برضورة البدء بتنفيذ املرشوع، 

مؤكداً أن هذا املرشوع جزء من رد الجميل لهؤالء األبطال 

الذين قضوا نحبهم تلبية لنداء الواجب الذي دعاهم إليه 

الوطن. مش��راً إىل أن وجود رصح تذكاري يحمل اس��مهم 

يجعل منهم قدوة ومنوذج ألبناء اإلمارة يك يحذو حذوهم، 

ويسهموا مع إخوانهم البواس��ل يف رفع راية الوطن عالية 

خفاقة يف فضاء العامل باسم وطننا الغايل اإلمارات الحبيبة. 

وأكد سموه أن تشييد س��احة للشهداء مع تصميم نصب 

تذكاري يحمل اسمهم سيكون معلامً وطنياً مهامً باإلمارة، 

الفت��اً إىل أن��ه يجع��ل من موقع��ه معلامً حضاري��اً يخلد 

بطوالت شهداء الواجب من أبنائنا األبطال، ويعكس حرص 

إم��ارة عجامن عى تعزيز االنتامء لإلمارات والوالء للقيادة 

والدفاع عن الحق واإلنس��انية يف جميع املواقع التي يحتم 

عليهم الواجب الوطني تلبية النداء.

* أرش��يف ومتحف الش��هداء: بتوجيهات نائب رئيس 

مجلس الوزراء، وزير ش��ؤون الرئاس��ة الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان، أعلن األرش��يف الوطني بدوره عن إنش��اء 

مرشوع "أرش��يف الش��هداء"، الذي س��يتم ع��رض الجزء 

األول من��ه يف 30 نوفمرب )ترشين الث��اين( املقبل، يف إطار 

احتف��االت الدول��ة بيوم الش��هيد، وذلك تكرمياً لبواس��ل 

اإلمارات الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن والواجب، كام 

سيتم إىل جانب هذا األرشيف إنشاء متحف يخلد بطوالت 

الشهداء. ويهدف املرشوع إىل إنشاء سجل تاريخي توثيقي 

لكل ش��هيد تدّون فيه س��رته الذاتية ومس��رته العملية 

والعلمي��ة وكل ما يتعلق به م��ن معلومات لاحتفاظ بها 

يف األرشيف الوطني، ومن ثم إقامة متحف يخلد ذكراهم 

وبطوالتهم.

* وزارة الرتبية تس��تحدث لجنة الدعم التعليمي ألبناء 

الشهداء: اس��تحدثت وزارة الرتبية والتعليم، لجنة الدعم 

التعليم��ي ألبن��اء الش��هداء، امتث��االً لتوجيه��ات القيادة 

الرش��يدة بالعم��ل عى العناي��ة بأبناء الش��هداء وتقديم 

كل الدع��م ال��ازم لهم، وهي لجنة مس��تقلة تتبع مكتب 

الوزير مبارشة، وتعنى بتوفر الرعاية التعليمية والنفس��ية 

واالجتامعية الفائقة، ألبناء ش��هداء الدولة البواسل، الذين 

قدموا أرواحهم الطاهرة فداًء للحق والعدل، وتعزيزاً ألمننا 

الوطني والخليجي واستقراره. وأكدت الوزارة عرب موقعها 

الخاص ع��ى »تويرت«، حرصها عى تضم��ني كل ما يتعلق 

مبآثر الش��هداء، وروح الفداء التي يتميز بها كل إمارايت يف 

مقرراتها الدراسية، فضًا عن الفعاليات اإلثرائية والوطنية 

املتصل��ة بالواجب الوطني واملس��ؤوليات ومنظومة القيم 

الت��ي تتس��م بها دول��ة اإلمارات. وقال معايل حس��ني بن 

إبراهيم الحامدي وزير الرتبية والتعليم، إن اللجنة مبادرة 

للوف��اء من جانب ال��وزارة ألبناء الش��هداء، واللجنة التي 

س��يقوم عليها نخبة من املس��ؤولني والرتبويني واملرشدين 

األكادمييني والرعاية االجتامعية والنفس��ية، ستتوىل بداية 

تحدي��د جمي��ع االحتياج��ات التعليمية ألبناء الش��هداء، 

وتوفر كل السبل التي متكنهم من التفوق والتميز، ليصلوا 

بعلمه��م ومعارفهم وقيمهم الرفيعة إىل املكانة املجتمعية 

املرموقة التي كان يتطلع إليها ش��هداؤنا. وأكد أن الوزارة 

جنود اإلمارات قدموا 
صورة حقيقية ومشرفة 

بشجاعتهم وبسالتهم 
وقيامهم بواجباتهم 

الوطنية يف نصرة احلق 
والعدل وجندة األشقاء
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لن تدخر وسعاً يف توفر فرص التعليم عالية الجودة ألبناء 

الش��هداء، كام لن تت��واىن يف رعايتهم ومتابعتهم دراس��ياً 

واجتامعياً وتوفر البيئة الدراس��ية الجاذبة، التي تحفزهم 

عى النجاح والتفوق، لكونهم أبناء بواس��ل وأبطاالً، وهم 

نبت أصيل لدولة عريقة قوية.

*أم الش��هيد أمنا.. أبناء الشهيد أبناؤنا: أطلق عدد من 

الفنانني واملمثلني اإلماراتيني مبادرة "أم الشهيد أمنا.. أبناء 

الش��هيد أبناؤنا" شاركت يف دعمها مؤسسات عدة وكوكبة 

من اإلعامي��ات اإلماراتيات، ومجموع��ة "كلنا اإلمارات"، 

زاروا خاله��ا ذوي الش��هداء وقدموا لهم واج��ب العزاء 

واملواساة. 

ه��ذه املب��ادرات املتنوعة تش��ر إىل التف��اف القيادة 

الرش��يدة والش��عب اإلمارايت بفئاته املختلف��ة حول أرس 

الشهداء، ورعايتهم وتوفر أوجه الدعم املختلفة لهم، وأن 

دولة اإلمارات العربية املتحدة ستظل وفية ألبنائها الذين 

لبّ��وا نداء الوطن، وحملوا رايته خفاقة عالية يف س��احات 

الحق والواجب، مثّمنة تضحياتهم الغالية التي سطروا من 

خاله��ا بدمائهم الذكي��ة أروع وأنصع الصفحات يف ذاكرة 

الوطن الخالدة. 

 

 تفاعييل اآلالف من اإلماراتييين عىل موقع 
التواصل االجتامعي "تويرت"، 

العدي��د م��ن التغري��دات التي اعت��ربت الق��رار "احرتاماً 

لتضحي��ات أبن��اء الوطن". وتناق��ل املغردون )هاش��تاغ( 

" #يوم_الش��هيد_30_نوفمرب"، أرفق��وا مع��ه العديد من 

التغري��دات وصور أول ش��هيد إمارايت خ��ال دفاعه عن 

جزي��رة "طنب الكربى" مع التأكيد ع��ى )إماراتية الجزر( 

الث��اث. وتص��در ه��ذا الهاش��تاق ترند اإلم��ارات. ورأى 

املغ��ردون اإلماراتي��ون أن قرار صاح��ب الس��مو رئي��س 

الدول��ة، حفظه الله، فيه تقدير واحرتام لعطاء الش��هداء، 

وحفظ��اً إلنجازاتهم الوطنية، مؤكدي��ن أن اإلمارات دولة 

تحرتم أبناءها وتصون العطاء وترتقي مببادراتها اإلنس��انية 

املتمي��زة دوم��اً. وق��ال املغ��ردون إن "ش��هداء اإلمارات 

يستحقون التقدير للغايل الذي بذلوه من أجل أمن الدولة 

وعلو مكانها وصون حدودها وحامية أهلها".

وتناقل املغردون صورة س��يف سعيد غباش، أول وزير 

دولة للش��ؤون الخارجية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

وأح��د مؤس��ي أركان وزارة الخارجي��ة وإداراته��ا، الذي 

استشهد يف 25 أكتوبر 1977، عندما كان يرافق عبد الحليم 

الثالثني من 
نوفمرب من كل 

عام سيكون 
حمفزًا يف ذاكرة 

كل إماراتي 
يستذكر فيه أبناء 

الوطن شهداء 
القوات املسلحة
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خدام، وزير الخارجية الس��وري آن��ذاك إىل مطار أبوظبي 

لوداعه. أما شهداء اإلمارات يف عاصفة الحزم وإعادة األمل، 

فجمعت صورهم يف تصامي��م خاصة تناقلها املغردون مع 

عبارات دعاء وتأييد لتحديد يوم للشهيد تخليداً لذكراهم.

الييوالء  لقيييم  ترسيييخ  الشييهيد..   يييوم 
واالنتامء والوفاء والعطاء

يثر األمر السامي لصاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان، رئيس الدول��ة القائد األعى للقوات املس��لحة 

»حفظه الله« بأن يك��ون الثاثون من نوفمرب من كل عام 

يوماً للشهيد، واملبادرات األخرى التي أعقبت ذلك لتكريم 

الشهداء العديد من املعاين والدالالت املهمة، لعل أبرزها:

1-تقدير القيادة الرش��يدة لتضحيات الش��هداء، وهذا 

ليس أمراً عابراً عى السياس��ة اإلماراتية، فاملغفور له بإذن 

الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

كان يقدر الش��هداء العرب يف معارك الع��زة والرشف وما 

زالت مقولته املأثورة "النف��ط الع��ريب ليس أغى من الدم 

العريب" خالدة إىل يومنا هذا. إنها مقولة تضع الدم العريب 

يف موضعه الرفيع ويف عهده طيب الله ثراه استش��هد سامل 

س��هيل أول ش��هيد إمارايت، وهو يدافع عن تراب وطنه يف 

طنب الكربى ثم استشهد رجال أوفياء من أمثال سيف بن 

غباش وخليفة املباركة، ولهذا فإن مبادرة صاحب الس��مو 

رئيس الدولة، حفظه الله، بجع��ل الثاثني من نوفمرب من 

كل ع��ام يوماً للش��هيد، هو تأكيد عى ه��ذا النهج، الذي 

يخلد تضحيات ش��هداء اإلمارات األبط��ال، واالحتفال بهم 

س��نوياً، ليكونوا القدوة والنموذج والدليل عى أصالة هذا 

الشعب األيب.

2-يوم الشهيد، وما يصاحبه من فاعليات متنوعة، يعد 

تخلي��داً ووفاء وعرفان��اً بتضحيات وعطاء وبذل ش��هداء 

الوط��ن وأبنائ��ه الربرة الذين وهبوا أرواحه��م لتظل راية 

دولة اإلمارات العربية املتحدة خفاقة عالية، وهم يؤدون 

مهامه��م وواجباته��م الوطنية داخل الوط��ن وخارجه يف 

امليادي��ن املدني��ة والعس��كرية واإلنس��انية كافة. في��وم 

الشهيد س��يكون مبنزلة عيد وطني س��نوي، نس��تلهم من 

خال��ه قي��م التضحية والفداء. فا ش��ك أن تخصيص يوم 

للش��هيد يؤك��د أن القي��ادة يف دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة ال ميكن أن تنىس أبناءها الذين قدموا أرواحهم 

فداء للوطن، وأن األوطان تبنى بسواعد الرجال وأصالة 

املبادئ وش��هامة املواقف. فام متلكه الدولة من س��جل 

يوم الشهيد 
مناسبة لتنشئة 
النشىء والشباب 

على قيم التضحية 
واإلنتماء وحب 
الوطن وتعزيز 

املعاين والقيم 
اجلميلة يف األجيال 

القادمة

59 |  أكتوبر 2015 |  العدد 525  |



حاف��ل بالبطوالت والتضحيات وس��طور عريقة يف كتاب 

املجد والفداء وكوكبة من األبطال الذين سموا بأرواحهم 

إىل مرتب��ة الش��هادة ورجال أش��اوس يفت��دون وطنهم 

بدمائهم وأرواحهم جعل منه��ا منوذجاً فريداً يف العطاء 

والتضحي��ة وحصن��اً منيعاً ضد كل األط��امع التي تحيق 

باملنطقة العربية وواحة أمن واستقرار وبلد محبة للعامل 

واإلنسانية وس��اعياً إىل إحال األمن واالستقرار يف جميع 

أنحاء العامل.

3- أن يوم الش��هيد، مبا يتضمن��ه من فعاليات وطنية 

خاصة تش��رتك فيها مؤسس��ات الدولة كاف��ة وكل أبناء 

ة  ش��عب اإلمارات واملقيمني فيها، س��يمثل مناسبة مهمَّ

لتعزيز قيم الوالء واالنتامء إىل الوطن؛ فإذا كانت القيادة 

الرش��يدة تخلِّد تضحي��ات أبنائها ال��ربرة، الذين وهبوا 

أرواحه��م لتظل راية دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة 

عالية خفاقة، وهم ي��ؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية 

داخ��ل الوطن وخارجه يف امليادين املدنية والعس��كرية 

واإلنس��انية كافة، وتضعهم يف أنص��ع صفحات تاريخها؛ 

فإن املواطنني، يف املقابل، عى استعداد دائم لتلبية نداء 

س يف أي وقت، وفاًء ملا قدمه ويقدمه إليهم  الوطن املقدَّ

م، وهذا  وإىل األجيال القادمة من تنمية واس��تقرار وتقدُّ

إمنا يعزز من االنتامء إىل الوطن وقيادته الرشيدة.

كام سيكون يوم الشهيد مناسبة أيضاً لتنشئة النىشء 

والش��باب عى قي��م التضحية واالنتامء وح��ب الوطن، 

وتعزي��ز املع��اين والقي��م الجميلة يف األجي��ال القادمة، 

60

ملف العدد

|  العدد 525  |  أكتوبر 2015  |



فاختي��ار الثاثني م��ن نوفمرب من كل ع��ام ليكون يوماً 

لاحتف��ال بالش��هيد هو لتذك��ر هذا الجي��ل واألجيال 

القادمة بتضحيات اآلباء واألج��داد ألجل الوطن الغايل، 

ففي مثل هذا اليوم استش��هد س��امل س��هيل أول شهيد 

إمارايت يف وجه قوة إيرانية غاشمة رضبت بعرض الحائط 

كل قيم ومبادئ حس��ن الجوار، وهي تجتاح قبل إعان 

قيام الدولة بقعة غالية من تراب الوطن لتحتل ثاثاً من 

جزرنا اإلماراتية طنب الكربى وطنب الصغرى وأبوموىس 

يف 30 من شهر نوفمرب عام 1971.

4- يوم الش��هيد سيكون مناس��بة وطنية عزيزة، يعرب 

م��ن خالها أبناء الوط��ن، عن عرفانهم بال��دور املتميز 

ال��ذي تقوم به القوات املس��لحة، فه��ي مصنع الرجال، 

لقدرته��ا ع��ى تكري��س مفاهيم ال��والء واالنت��امء إىل 

الوط��ن، ولدورها البناء يف تعزيز قيم إنس��انية إيجابية 

لدى عنارصها مثل الص��رب واالعتامد عى الذات وتحّمل 

املسؤولية والشجاعة، وتعميق التاحم بني أبناء الوطن، 

وق��د تجى ذلك بوض��وح يف حالة التفاع��ل والتعاطف 

الكب��رة من جان��ب أبناء الش��عب اإلم��ارايت مبختلف 

فئاته مع أرس وذوي الش��هداء، بل ومطالبة أبناء الوطن 

بالس��امح له��م باالنضامم إىل صفوف القوات املس��لحة 

الباسلة، ونيل رشف الدفاع عن الوطن واألشقاء، يك يبقى 

العلم اإلمارايت خفاقاً عالياً يف س��احات الحق والواجب. 

وقد لخصت كلامت صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

زايد آل نهي��ان هذا املعنى بوضوح، حينام قال س��موه 
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خال حديث��ه مع ذوي الش��هداء وأرسه��م: »إن صور 

التاح��م والتعاضد والت��آزر التي أبداها أرس الش��هداء 

وذووه��م من أمهات وآباء وأش��قاء وأبناء، وما عرب عنه 

ش��عب اإلمارات بأرسه يف هذا الظرف يكس��بنا طأمنينة 

ويزيدنا ثقة بحارض هذا الوطن ومستقبله الزاهر".

5- أن دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة، وعى الرغم 

من خس��ارتها الكبرة بفقدانها ش��هداءها األبرار الذين 

قض��وا خال مش��اركتهم ضمن ق��وات التحالف العريب 

يف اليم��ن، س��تظل وفي��ة ملبادئها، وماضي��ة يف التزامها 

بالدفاع عن الحق ومس��اندة األش��قاء، ولن ترتاجع عن 

أداء واجبها الوطني يف إرس��اء دعائم األمن واالس��تقرار، 

ومواجه��ة دعاة الف��وىض والتخري��ب يف املنطقة، ألنها 

تنطل��ق يف أداء ه��ذا الواجب املقدس م��ن مبدأ ثابت 

منذ عه��د املغفور له، بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان، طي��ب الله ثراه، وه��و العمل عى 

تعزيز السام واالستقرار واألمن عى الساحتني اإلقليمية 

والدولي��ة، واملش��اركة يف أي جهد يع��زز األمن القومي 

اإلمارات العربية 
ستظل وفية 

ملبادئها وماضية 
يف التزاماتها 

بالدفاع عن احلق 
ومساندة األشقاء

عودة األمن واالس��تقرار لليمن الش��قيق، والحفاظ عى 

س��يادته ووحدته وعروبته، أو من خال املشاركة ضمن 

الجه��د الدويل الذي يس��تهدف التص��دي لخطر تنظيم 

"داعش" اإلرهايب يف العراق وس��وريا، وذلك يف تجس��يد 

حي ملواق��ف دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة الثابتة 

تج��اه أش��قائها يف دول مجلس التعاون ل��دول الخليج 

العريب، والعامل العريب، وإعاء لقيم التضامن يف مواجهة 

التحديات التي تواجه األمن القومي الخليجي والعريب.

 

خامتة
إن ش��هداء دولة اإلم��ارات العربية املتحدة س��يظلون 

رمزاً للوطنية ونرباس��اً لل��والء واالنت��امء وعنواناً للوفاء 

والتضحي��ة من أجل تراب وطننا الغايل والدفاع عن قيم 

األصالة وتلبية نداء األش��قاء وإغاثتهم يف أوقات املحن 

واألبرار س��تبقى يف ذاكرة األجيال وس��تظل دوماً منبعاً 

يلهمن��ا ويعملنا أن الوطن غ��اٍل، وأن وفاءن��ا لقيادتنا 

الرشيدة سيبقى دوماً موضع فخرنا واعتزازنا•

العريب، ويحفظ للدول العربية وحدتها واس��تقرارها يف 

مواجهة أية تحديات مهام كان مصدرها. وقد ترجمت 

ذل��ك باألفعال واملبادرات البن��اءة، التي كان لها عظيم 

األث��ر يف الحف��اظ عى مصال��ح الش��عوب العربية يف 

األمن واالس��تقرار والتقدم، سواء عرب مشاركتها الفاعلة 

يف عمليت��ي "عاصفة الحزم" و"إع��ادة األمل" من أجل 
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االيجابية االبتكار التنافسية
هنيياك عالقة كبرية بن التفكري االيجايب وبن التحدي وصوال لإلنجاز واالبتكار، وهنا البد وان اذكر 

مقولة راسخة يف العقل والقلب، والتي نحتاجها كل يوم كنرباس يف ما منر به من مواقف وظروف 

الحياة، انها مقولة صاحب السييمو الشيييخ محمد بن راشييد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلييس الوزراء حاكييم ديب "رعاه الله" ، التي تقييول : انتبه ألفكارك فإنها تصييري كلامت، وانتبه 

لكلامتييك فإنها تصري أفعاال، وانتبه ألفعالك فإنها تصييري عاداتك املالزمة لك، وانتبه لعاداتك فإنها 

تكّون شخصيتك، وانتبه لشخصيتك فإنها تحدد مصريك.

سبحان الله ، كم هي هامة هذه املقولة يف املحتوى، وثقيلة مبا تحمل من وزن وقيمة يف املعاين 

والحكم ، والتي تجعلني اصورها منهاجا متكامال نحتاجه يف االتجاه نحو التفكري السليم، هذا اذكر 

راي الخييرباء األملان يف هذا الجانب والذي أكدوا فيه أن اإلنسييان حن يركز يف الجوانب اإليجابية 

واملرشقيية من حياته، ويفكيير يف الوقت الحارض الذي يعيش فيه بدال ميين النظر بصفة كاملة يف 

املستقبل، واملشاكل التي من املمكن أن يتعرض لها، يصبح أكرث شبابا وتفاؤال بالحياة.

الفرنييي اندري جاك غارنوران قام يف مثل هذا الشييهر وتحديييدا يف 22 اكتوبر من عام 1797 

، باختبييار تصميمه االويل للمظلة )الباراشييوت( ، والتي تعود اليييه اول قفزة مبنطاد هوايئ هبط 

به بسييالم عىل ارض حديقة مونسييو يف باريس ليكون بذلك هو مخرتع املظلة، ما يعني أن القفز 

بالرباشييوت هي تجربة من التحدي متييت بنجاح قبل اخرتاع الطائرات وبعقييود كثريه، وها نحن 

نعيشييها هذه االيييام ونطورها بتقنيات الزميين التي تجعلها تتجدد مع الزميين، ومن خالل هذه 

التجربة الهامة علمنا كم هو مهم ان يرتبط التحدي بالتوازن والثقة، وان يكون االرصار دافعا نحو 

االبتييكار وبدقة وحكمة، وهنا اذكر ايضا مقولة أخرى لسييموه حن أكد: أن األزمات تلد الفرْص، 

وتولّد عزمية التحدي لدى اإلنسييان ، نعم،، ومحظوظ من يعرف كيف يسييتغل الفرص ويستفيد 

من االزمات للخروج من الفشل اىل النجاح.

ويف كتاب سييموه "رؤيتي.. التحديات يف سييباق التميز"، نجد رؤية سييموه واضحة يف مسألة 

التحدي يف التجربة التنموية، تلك التي عاشييتها وتعيشييها دولة االمارات العربية املتحدة، والتي 

تقييوم عييىل تحقيق االمتياز واالنتقال باإلمييارات وديب من دورهام كمركييز اقتصادي إقليمي، إىل 

القيييام بدور حيييوي كمركز اقتصادي عاملي، والحرص عىل االهتييامم  وبقوة بالقطاعات املختلفة  

االخرى، مبا فيها من خدمات متميزة سواء عىل صعيد االبداع او الطاقة او السياحة واالقتصاد ، اىل 

جانب العنرص الهام وهو العنرص البرشي.

 العام املايض2014 ، اطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيييس الدولة رئيس مجلس الييوزراء حاكم ديب "رعاه الله" "االسييرتاتيجية الوطنية 
لالبتييكار"، والتي تهييدف اىل جعل اإلمارات ضمن الدول األكرث ابتكارا عىل مسييتوى 
العامل خالل السيينوات السييبع القادميية، وهي خطوة تعكس رؤية  صاحب السييمو 
الشيييخ خليفة بيين زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اللييه، التي تدعوا اىل الوصول 

للتنافسية العاملية وعىل مستوى املنطقة•

عونك يا 
وطـــــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 
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يف مقال له نرشته مجلة "فورين بولييس" منذ أشهر، طرح الخبري االسرتاتيجي مبركز األمن 

األمرييك الجديد شون برمييل سؤال الفتاً مفاده: ماذا لو استطاعت الواليات املتحدة 

األمريكية أن تبدأ يف تكوين جيشها من الصفر؟ وكيف سيكون شكل هذا 

 Ctrl + Alt" الجيش يف حال توافرت الفرصة للضغط عىل مفاتيح

Del +" يك تقوم بعملية إعادة تشغيل للقوة األمريكية؟.

إعداد:
سامي بيومي

صراع التقنيات: احتياجات جيوش املســــــــــتقبل من العناصر البشرية
أهميـــة الذكـــاء اإلصطناعـــي وإنضباطــــه

هذا السييؤال ميثييل أحد أمنيياط التفكيير التحفيزية 

السائدة لدى الجيوش املتقدمة، فالبنتاجون األمرييك 

عىل سييبيل املثال أطلق منذ فييرة مبادرات عدة عرب 

مكتييب USDDRRT )الييرد التكنولوجييي الرسيع( 

مرشوعات تسمى NeXTech تستعني بخرباء وعلامء 

ومتخصصني يف املسييتقبليات بغييرض فهم متطلبات 

املستقبل.

ويف هذا اإلطار، يقول الخبيير األمرييك املعروف بير 

سييينجر أن األمر الذي يشكل تحديا أكرث من األدوات 

نفسها يف السياق االسراتيجي الراهن واملستقبيل هو 

تحدي وتييرة التغر التقني، ففي املجال العسييكري 

هناك منييو مضاعف يف كل ىشء، وعيل سييبيل املثال 

فقييد تضاعف مدى نييران املدفعييية وفعاليتها نحو 

عرشين مرة مقارنة مبا كان سائداً إبان الحرب العاملية 

األوىل، بل إن بطاقيية ذاكرة يف إحدى ألعاب األطفال 

الحديثة اليوم تحتوى عىل طاقة حاسييوبية تفوق ما 

كان لييدى الجيش األمرييك بأكملييه منذ عقود قالئل 

مضت.

وإذا كانت هناك دراسييات غزيرة حول أمناط حروب 

املستقبل، وكيفية االسييتعداد لها، وبالتايل البحث يف 

شييكل الجيييوش املؤهلة لخوض تلييك الحروب، فإن 

هذا السييؤال يفتح آفاقاً عريضيية للبحث يف جزئيات 

محددةميين مثل مهارات الكييوادر البرشية املطلوبة 

لدى جيوش املستقبل.

إحدى اإلشكاليات املثارة عىل صعيد املهارات البرشية 

املطلوبة لجيوش املسييتقبل تتمثل يف االنتشار الهائل 

للتقنيييات التي ال تعتمد عىل عنييارص برشية، حيث 

تتنامى مسييتويات الييذكاء االصطناعييي للروبوتات 

ومعييدالت اسييتقالليتها عييىل القرار البييرشي بوتائر 

متسارعة للغاية، السيييام يف ظل التالقي املتنامي بني 

مختربات الخيال واالبداع واالبتكار العلمي من ناحية 

وطموحات املسييتثمرين ورغبتهم يف تحقيق األرباح 

من ناحييية ثانية؛ فضال عيين رضورة مراعاة ماتفرزه 

ثورات علمية تنتجها تقنيات حديثة مثل "الجينيوم" 

و "طباعيية التصميامت الكمبيوترييية ثالثية األبعاد" 

وغرها، مام يوحي بأن املؤرش يتجه إىل آالت يتقلص 

اعتامدها عىل االنسييان تدريجياً وصوال إىل استقاللية 

تامة اعتييامدا عىل الذكاء االصطناعييي، وأحد أدوات 

ذلك ترتبط باالعتامد عىل ما يعرف بانرنت األشييياء، 

الذي ينتقييل تدريجياً ميين عامل التطوييير املدين إىل 

العسكري، بحيث ميكن أن "تتحدث" اآلالت القتالية 

مع بعضها البعييض، وتتخذ من القرارات مايناسييبها 

ميدانيييا من دون تدخل بييرشي. وعند الحديث عن 

األسلحة التي ميكن أن تنفذ مهامها بنفسها، قد يكون 
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صراع التقنيات: احتياجات جيوش املســــــــــتقبل من العناصر البشرية
أهميـــة الذكـــاء اإلصطناعـــي وإنضباطــــه

من األهمية مبكان االشييارة إىل فروس "ستكسنت"،  

الذي اعيياد أبحاث الربنامج النووي اإليراين سيينوات 

إىل الييوراء، وقام مبجرد إطالقييه بالبحث عن هدفه 

وتدمره، وهذا السييالح رمبا بات اآلن بندقية قدمية 

يف الحرب السيربانية كام يقول بير سينجر.

االسييتقاللية التقنية عن االنسان هنا هي يف حقيقة 

األميير هي خصييم ميين القيميية النوعييية للعنرص 

البييرشي، وإن كانت ال تعني االسييتغناء املطلق عنه 

عىل مسييتوى التطوييير، فإنها ال تصييب يف مصلحته 

عىل مستوى التشييغيل، ونالحظ مثال أن سالح الجو 

األمرييييك ما زال يطلق لفييظ "طيارين" Pilots عىل 

ميين يتولون قيييادة منظومات الطائييرات عن بعد، 

يف حني أن البحرية األمريكية تسييميهم "مشييغلني" 

operators. ما يعني أن الطيار العسييكري بقدراته 

املعرفييية والتدريبية الحالية رمبييا يحتاج إىل تأهيل 

مغاير متاما يف املستقبل.

يف مواجهيية معضلة الضعف املتزايد للعنرص البرشي 

ملصلحة قوة اآلليية، يركز العلامء عىل تطوير قدرات 

االنسييان ذاته، ليس من الناحييية املعرفية والعقلية 

والذهنية فقط، بل أيضا عىل مستوى البناء الجسامين 

والقييدرات البدنية ابتداء ميين الرشائح الكمبيوترية 

التي تزرع يف جسم االنسان إىل املعالجات الكيامئية 

التي تعزز مقدرة الجسم عىل التحمل البدين والركيز 

الذهني والقدرة عىل التعلييم، فهناك تقنيات تدعم 

مقدرة الجنود عىل البقيياء من دون نوم ملدة يومني 

عىل سبيل املثال مع االحتفاظ بالنشاط البدين الكامل، 

وهناك تقنيات تسمح بزيادة ساعات الركيز، وهناك 

تقنيييات توفر للعنرص املقاتل قييدرات مضاعفة عرب 

أطراف صناعية إضافية أكرث قوة وتحمالً وغر ذلك.

إحدى اإلشييكاليات املرتبطة بييدور العنرص البرشي 

أيضا ترتبط بالعقيدة العسكرية للجيوش، فالعقيدة  

العسييكرية كام هو معييروف تعد الفكييرة املركزية 

املحركيية للجيوش، من حيييث التدريييب والتأهيل 

والتسييليح وتكتيييكات القتييال وصييوال إىل رؤيتهييا 

لألخطار والتهديييدات املحتملة وكيفييية مواجهتها. 

فالتطوير عىل الصعيد العسييكري ورسم حدود دور 

اآللة واالنسييان يرتبط بالعقيدة العسكرية املطبقة 

للجيوش، وأيضا رؤية النخبة السياسية الحاكمة، التي 

متتلك قرار التطوير وقرار الحرب معاً، فالزعيم النازي 

هتلر، عىل سييبيل املثال، دعم خطط االملان للتوسع 

يف االعتييامد عىل الدبابات يف القتال ليس لكون ذلك 

تناغم مع التقنيات الجديدة فقط، بل ألن هتلر ذاته 
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كان يعاين "فوبيا" شييخصية ميين الخيل. وهذا يعني 

أن مستويات االعتامد عىل التقنيات يظل رهن تطور 

العقائد العسييكرية للجيوش، واسييناد األدوار األكرث 

محورية لآللة وليس للعنرص البرشي، وهذا األمر غر 

قائم حتى اآلن.

العنرص البرشي يف حروب الحارض 
مييا يثر قييدر ولو ضئيل من االطمئنييان بأن العنرص 

البرشي قد يظييل العامل األكرث أهمييية يف الحروب 

خالل املدى املنظور عىل األقل، أن العقائد العسكرية 

مل تبلور اسراتيجيات واضحة ي حتى اآلن ي حول دور 

الروبوتييات يف الحروب، ناهيك عيين أن التقنيات مل 

تصل بعييد إىل أن تكييون مبفردها العامل الحاسييم 

يف حسييم الرصاعييات ملصلحيية الجيييوش املتقدمة، 

فالواليييات املتحدة ي عىل سييبيل املثال ي قد خرست 

كثر من املعارك التي خاضتها يف أفغانستان والعراق 

ضد أعداء غر تقليديني يستخدمون تقنيات متخلفة 

وغر مكلفيية  أيضاً، وبالتايل يرى كثر من الخرباء أن 

التقنيات ال متنح الجيييش األمرييك التفوق مبفردها، 

ويستشييهد هؤالء عىل ذلك مبعاناة الجيش األمرييك 

خالل سنوات احتالل العراق من جراء التفجرات غر 

املكلفيية ضد آلياته الربية باهظة الثمن، يف حني يرى 

آخرون أن معارك الطائرات من دون طيار ضد عنارص 

تنظيم "القاعدة" يف اليمن وباكسييتان وأفغانسييتان 

خر شيياهد عىل مقدرة التقنيات عىل ضامن التفوق 

العسكري من دون خسائر برشية تذكر. 

مثيية امييور مهمة أخرى عييىل صعيييد رصاع التقنيات 

والبييرش يف حييروب الحييارض، منهييا أن معظم هذه 

الحروب سييتأخذ أمناط غيير تقليدييية أو ال متامثلة، 

حيييث تواجه الجيييوش حروب عصابييات وتنظيامت 

قليليية العييدد عالية الكفيياءة، ما يفرض بييدوره دور 

أوسع للعنرص البرشي ليس عىل مستوى القتال، ولكن 

ضمن مايعرف بعمليييات بناء الدول يف مرحلة مابعد 

الرصاعييات، وهي عملييية معقدة تحتيياج إىل تضافر 

عنارص القوة العسييكرية والسياسييية واالسييتخبارية 

واالعالمية والدعائية واالقتصادية لخوض معارك كسب 

العقييول والقلوب من أجل هزمييية التمرد وعزله عن 

أي بيئة حاضنة، وهذا يعني أن يكون العنرص البرشي 

املرافق للجيوش قييادر عىل أداء مهام تتجاوز مهارات 

القتييال مثل تعبيد الطرق وإصييالح محطات الكهرباء 

وتقديييم االغاثة االنسييانية وامتالك مهييارات الحوار 

واالقنيياع وإجادة لغييات عدة، بل واالملييام باللهجات 

املحلييية التي تنتييرش يف البيئييات املجتمعية الحاضنة 

للتمييرد،  وغر ذلك من مهييارات نوعية إضافية باتت 

مطلوبيية للعنرص البرشي يف جيييوش العرص الحديث. 

وقد لخييص احد الخييرباء التعقيييدات املحيطة بهذه 

املسييألة يف قولييه "إن املتمردين ال يظهييرون يف صور 

األقييامر الصناعييية بوضوح" مييا يعنييي أن التقنية ال 

تسييتطيع أحيانا حسم املعارك. وكام يقول الخرباء فإن 

األنظمة القتالية غر املأهولة ليسييت ضامنة لكسييب 

الحييروب يف ظل الحقيقة القائلة بأن حسييم كثر من 

هييذه الحروب ليس مرهوناً بفنييون القتال ونظرياته، 

بل بتوافيير خربات برشية كبرة يف مجيياالت االقتصاد 

بيرت سنجر

أمناط حروب املستقبل
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واالعامر والبناء والتواصل االنساين.

وضميين الجدل حول دور العنييرص البرشي يف حروب 

الحارض واملستقبل معا، ميكن اإلشارة أيضا إىل الحروب 

التييي دارت مؤخييرا سييواء يف أفغانسييتان، أو القتال 

ضييد تنظيييم "داعييش" االرهييايب يف األرايض العراقية 

والسييورية، أو عملييية "عاصفة الحييزم"، التي نفذها 

تحالف دعييم الرشعييية الدسييتورية يف اليمن، وهي 

يف مجملهييا عمليات عسييكرية متتلييك أدوات فاعلة 

للقوة، وال مجال للمقارنيية يف القوة النرانية والتوازن 

التسليحي بني األطراف املشاركة يف هذه العمليات من 

جهيية واعدائهم من جهة ثانييية ولكن يف جميع هذه 

العمليات برزت الحاجة بقوة إىل تدخالت برية لحسم 

الرصاع وحصد مثار الرضبات الجوية، وقد حدث ذلك 

بالفعييل يف اليمن بعييد انهيار الحوثيييني واندحارهم 

الرسيع وانسييحابهم من املدن واملحافظييات اليمنية 

الواحدة تلييو األخرى، ما يعنييي أن القاعدة الحاكمة 

للحروب مل تتغر كثرا ومل يزل يتعني النزول إىل امليدان 

يك ميكن الحديث عن خوض حروب.

ج��دل محت��دم: دور التقني��ات يف حروب 
املستقبل

يف ظل الدراسييات والرجيحات املتنامية بأن حروب 

املستقبل ستنصب عىل الرصاعات الالمتامثلة، يطرح 

بعض الباحثني توقعات ال تحمل أخباراً جيدة للدول 

املتقدميية التي تواصل انفاق عييرشات املليارات من 

الييدوالرات عىل مختربات تعمييل ليل نهار يف تطوير 

األنظميية القتالية غيير املاهولة، حيييث يرى هؤالء 

الباحثييني أنييه ال مييكان للتقنييية يف الحييروب غر 

النظامية، وأن العقائد العسييكرية يف هذه الحروب 

لن تركييز  مطلقاً عىل التقنيات املتطورة، ولكن هذه 

التوقعييات تبدو مجافية للواقع، الذي يشيير إىل أن 

قد  األمريكية  القييوات 

نجحت يف اسييتخدام 

بشييكل  الروبوتات 

يف  مكثييف 

ميين  العييراق 

اكتشاف  أجل 

االلغام 

والعبوات 

التفجرية 

الناسفة 

وغر 

ذلك، 

بذلييك  وحافظييت 

عييىل حييياة مئييات 

تخوض  كييام  الجنود، 

املتحييدة  الواليييات 

الحييرب ضييد  مايشييبه 

يف  "القاعييدة"  تنظيييم 

اليمن ميين دون تدخل 

برشي يف ميدان القتال، 

لوحييات  عييرب  بييل 

بطاقة ذاكرة 
يف إحدى ألعاب 

األطفال احلديثة 
اليوم حتتوي على 

طاقة حاسوبية 
تفوق ما كان لدى 
اجليش األمريكي 

بأكملة منذ عقود 
قالئل مضت

مفاتيح يتييم التحكم بها من قاعدة عسييكرية عىل 

السيياحل الرشقييي األمرييك.وبالتييايل يصعب القول 

بانتفاء دور التقنيات يف الحروب غر النظامية، 

بييل إن بعييض الخييرباء يروجييون لنظريات 

معاكسيية متاميياً لذلييك ويييرون أن هذه 

النوعية ميين الحروب رمبييا تعتمد كثراً 

عىل الذكاء االصطناعي وتقنياته•

=مراجع
ي بير سييينجر، دروس الحرب املاضية 

املستقبلية،  التكنولوجية  واالتجاهات 

يف: الحييروب املسييتقبلية يف القييرن 

الحادي والعرشين، مجموعة مؤلفني، 

للدراسييات  االمارات  أبوظبي: مركييز 

والبحوث االسراتيجية، أبوظبي، ط1، 2014.

ي تشيياك كلوسييرمان، الحرب املتقدمة: كيف ميكننا 

القتييال مع الروبوتييات، يف: الحرب عيين بعد.. دور 

التكنولوجيا يف الحرب، برت سييينجر، أبوظبي: مركز 

ي االمارات للدراسييات والبحوث االسييراتيجية،ط1، 

.2010

ي موقع يب يب يس، تقارير علمية منشورة

ي موقع يس إن إن، تقارير منشورة

فريوس »ستكنست«
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رغم أن املفكر الصيني "سون تيس" عاش يف القرنني الخامس والسادس قبل امليالد إال أن أفكاره وتصوراته 

عن الحرب ال تزال صالحة للقراءة، وقادرة عىل إلهام الجرناالت يف مشارق األرض ومغاربها. هو ابتداء سليل 

عائلة عسكرية وسبق ألجداده أن سجلوا خربتهم يف املعارك، وتركوها ملن أتوا بعدهم يك يستفيدوا منها. 

بقلم : 
عمار علي حسن

"فـــن احلـــرب"  ... كيــــف تنتصـــر اجليــــــــــــوش على األعـــــــداء؟
القائد احملنك هو الذي يحصل على احتياطيه من األسلحة من بالد العدو

68

استراتيجيات

|  العدد 525  |  أكتوبر 2015  |



"فـــن احلـــرب"  ... كيــــف تنتصـــر اجليــــــــــــوش على األعـــــــداء؟
القائد احملنك هو الذي يحصل على احتياطيه من األسلحة من بالد العدو

أمييا تيس فألف كتاب "فن الحييرب" الذي يصفه "وانج 

قوي فا" املستشييار الثقايف للسييفارة الصينية بالقاهرة 

بأنه "من أقدم وأشييهر الكتييب الحربية يف الصني، وهو 

أقييدم كتاب حريب يف العامل أيضا، إذ يتمتع مبكانة بارزة 

يف تاريخ البحوث األكادميية الحربية يف العامل، وهو جزء 

مهم من الثقافيية والتقاليد الصينية املمتازة، ومضمونه 

دقيق وعميق وواسييع جييدا، وقد أحييدث تأثرا بعيد 

املدى يف تطييور العلم الحريب القديييم بالصني، ويعترب 

مرجعا أساسيا وحضاريا عنها.

الحرب هي الحرب
 وال تييزال كثر ميين حقائييق الكتاب بنفييس أهميتها 

السييابقة، فهييي مفيييدة يف بنيياء وتطوييير النظريات 

الحربية الحديثة، واسييتخدام مبادئه وأفكاره يف الحياة 

االجتامعييية ويف عامل األعامل، وهييي تطبق عىل نطاق 

واسع يف إدارة املؤسسات والتنافس التجاري واملباريات 

الرياضية واألنشطة األخرى".

يف تقدميه للكتاب الييذي ترجمه الكاتب والناقد الكبر 

األسييتاذ ربيع مفتاح يقول األسييتاذ عييالء عبد الوهاب 

رئيس تحرير سلسلة "كتاب اليوم" التي نرشت الكتاب: 

"الحرب هي الحييرب، تختلف األزمنة، وتتطور تقنيات 

السييالح، لكن تبقى الفلسييفة العامة، وما تتضمنه من 

قواعييد حاكمة للحروب كام هي تقريبا، فالجوهر باق، 

ويف القلييب منه ما ميكن أن يكون الجانب الذي نطلق 

عليييه وصف الفن، بأكرث ما يكييون األمر مرتبطا بالعلم 

وتطوراته".

يشييمل الكتيياب عىل قلة عييدد صفحاتييه موضوعات 

غاييية يف األهمية منها : وضع الخطط، وشيين الحروب، 

وتدبر الهجامت، وطبيعة القوة العسييكرية، واستغالل 

اإلمكانييات املتاحة للجيييوش، وأنييواع أرايض املعارك، 

والهجييوم بالنييار، وتوظيف الجواسيييس. ويدعو تيس 

يف كتابه إىل رضورة دراسيية خمسيية أشياء أساسية عن 

العييدو منها مدى ارتباط الشييعب بالسييلطة، واملناخ، 

والتضاريس، والقيادة، ومبادئ التنظيم.

ويييرى تيييس أن "القائد املحنك هو الييذي يحصل عىل 

احتياطيه من األسييلحة من بالد العدو"، ويرصد خمسة 

أخطاء يقع فيها القائد ويقول: 

ي إذا كان القائد متهورا ميكن قتله.

ي وإن كان جبانا ميكن أرسه.

ي وإذا كان حاد املزاج ميكن أن يستثار غضبا ويخطئ.

ي وإن كان مرهفا ذا إحساس متضخم بالذات والكرامة، 

ميكن استفزازه باإلهانة.

ي وإن كان ذا طبيعة رحيمة فقد يضطرب ويتضايق.

وينصييح الكتاب قادة الجيوش مبا عليهم أن يفعلوه حني 

يأخذون مواقعهم يف مواجهيية العدو ويقول "عند عبور 

الجبال ال بد من البقيياء يف األودية املجاورة، وعند إقامة 

املعسكرات يجب اختيار األرض املرتفعة ملواجهة الشمس 

.. وعنييد عبور نهر يجب البقيياء بعيدا عنه، وعندما يعرب 

العدو املتقدم ال تقابله يف وسييط املاء، بل من األفضل أن 

تسمح لنصف قواته بالعبور وحينئذ ترضبه". 

ويقسييم تيس األرض طبقا لطبيعتها إىل أرض ممهدة أو 

معقييدة خداعية أو رمالها متحركة أو ضيقة وشييديدة 

االنحييدار أو بعيييدة، ويييرى أن كل أرض لها تكتيكاتها 

يف املعركيية، ثم يرشح األسييباب التي تييؤدي إىل هزمية 

الجيش أو فشييله وهييي: الفرار والعصيان والسييقوط 

واالنهيار والفوىض والهزمية، ويقييول "ال ترتبط واحدة 

من هييذه الكوارث باألسييباب الطبيعييية والجغرافية، 

وإمنا هييي بفعل خطأ القائد، فلييو هاجم قوة حجمها 

عرشة أمثال جيشييه سييتكون النتيجة الهروب والفرار، 

وحني يكون الجنود أقوياء والضباط يف ذروة الشييجاعة 

والبسييالة ولكيين الجنييود تنقصهم الكفيياءة واملقدرة 

فيسقط الجيش، وإذا سادت حالة من التمرد بني ضباط 

القيييادة العليا ورسى الشييعور باالسييتياء والغيظ عند 

القتييال فلن يلتفت القائد إىل قييدرات العدو والنتيجة 

سييتكون االنهيار، وعند لقاء العدو املندفع إىل املعركة 

إن كان القائد عىل درجة ضعيفة من الكفاءة وسييلطته 

قليليية، ومل يقييم بتنظيييم وإدارة قواته جيييدا، وكانت 

العالقة بني ضباطه وجنوده متوترة، وكذلك تشييكيالت 

القوات مهملة فالنتيجة لهذا الوضع هي الفوىض، وحني 

يكون القائد عاجزا عن تقدير قوة العدو تكون الهزمية 

محققة".

ولييذا يضع تيييس جزءا من أسييباب النييرص أو الهزمية 

عييىل القائييد أو القيادة، وينصح القائييد بأن يقدر قوة 

عييدوه جيييدا، وطبيعيية األرض التييي سيييحارب فيها، 

وحجييم إمكانات الجيش الذي يقوده، ثم ينصح القائد 

بييأن يعتني برجاله قائال: "إذا ما اعتنييى القائد برجاله 

كاعتنائه بأبنائه فسيزحفون من أعمق الوديان. فاألبناء 

األحباء سيساندون قائدهم حتى املوت، فإن كان القائد 

متسيياهال مع رجاله يدللهم فلن يستطيع أن يوظفهم 

أو يأمرهييم أو يعاقبهم حني ينتهكييون النظام، عندئذ 

يكونون كاألطفال املدللني الذين ال يصلحون ألي هدف 

عميل، لذا ال ترجى منهم فائدة".
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القائد الناجح
ويقدم تيييس عدة نصائييح للقائييد يف التعامل مع 

جنوده هي: 

ي اهتم بجنودك ليكونوا يف أحسيين حييال وال ترهقهم، 

وحاول أن ترفع روحهم املعنوية، وحافظ عىل طاقتهم.

ي ضع جنودك يف موقف ال مفر منه، وسيييختارون املوت 

عىل الفرار، فإذا ما أعد الضباط والجند أنفسهم فسيبذلون 

ما يف وسعهم للنجاة، فهي مسألة حياة أو موت.

ي امنع عن جنودك الخرافات والشييائعات، واعلم أنه يف 

اليييوم الذي يتقرر فيه القتال ينتحب الرجال ويجهزون 

أكفانهم، لكيين عند وضعهم يف موقييف حياة أو موت 

سيأتون برضوب من الشجاعة الخالدة.

ويف نقطة عن "الهجوم بالنار" يحدد تيس خمسيية طرق 

ملثل هذا الهجوم هي: 

ي أن تحرق الجنود يف معسكراتهم.

ي أن تحرق املؤن واملخازن.

ي أن تحرق قوافل املؤن. 

ي أن تحرق مستودعات األسلحة والذخائر.

ي حرق خطوط اإلمداد واالتصال. 

  وهنيياك عبارات أثييرة يف الكتاب منهييا: "أفضل ما يف 

الحرب هو االستيالء عىل بالد العدو كاملة سليمة" و"أن 

أرس جيش العدو كامال أفضييل من تحطيمه" ثم يقول: 

"يجب أن يكون فن تحريك الحرب مطابقا لفن الخداع 

الحريب" و" يجب معرفة متى نحارب ومتى ال نحارب"، 

ويقييول أيضييا: هنيياك ثالث طييرق يجلب بهييا القائد 

الضعيييف سييوء العاقبة لجيشييه، أولهييا إعطائه أوامر 

الهجوم أو االنسييحاب دون معلومات كافية، والتدخل 

يف إدارة الجيش دون الدراية بشييؤنه الداخلية مبا يربك 

الضباط والجنييود، والتدخل يف توجيه الحرب مع جهل 

قاعدة التكيف مع الظروف. 

ويف مقدميية أخييرى للكتاب، الذي ترجييم للغات عدة 

وأعدت حوله أكرث من خمسييامئة دراسيية مهمة، يقول 

الخبر العسكري اللواء إبراهيم شكيب: "معظم أبحاث 

هذا الكتيياب مقبولة ومطبقة يف عرصنييا بكل وقائعها، 

أمييا األبحاث التكتيكييية أو اللوجسييتية فتقدم للقارئ 

معلومات تفيده يف كل دراسة تاريخية لهذه املوضوعات 

والتي أجزم أن كبار القادة العسكريني عىل اتساع العامل 

قد إطلعوا عليه، والذي ال يخلو مرجع عسييكري رصني 

من بعض أفكاره".

وهذا الكتاب مل يفد العسكريني فحسب، بل االقتصاديني 

ورجييال اإلدارة أيضييا، وهنا يقول ربيييع مفتاح: "هناك 

أعداد متزايدة من رجال األعامل يركزون اهتاممهم عىل 

االستفادة من عقل سون تيس وحيله يف مامرسة املنافسة 

االقتصادية. وكان اليابانيون سباقني يف هذا املجال، فبعد 

الحييرب العاملية الثانية، حاول عييدد من رجال األعامل 

اليابانيني االسييتفادة من الكتاب يف النهوض باألنشييطة 

التجارييية". عالوة عىل هذا اسييتخدم الكتاب يف خوض 

غامر النضال السيييايس، وتعزيز املهارات الدبلوماسييية، 

وإدارة املفاوضات، ومامرسة املباريات الفنية".

إن الحرب بالء، لكن قد تفرض عىل جيش وهو يكرهها، 

وعىل أمة مسيياملة ال تجد أمامهييا مفر من رد العدوان، 

فإن جاءت فال بد أن نكون مسييتعدين لها، وأن نديرها 

ليييس عىل أنها انعكاس لقدرتنا عىل تصنيع السييالح أو 

امتالكه، وترجمة للعلم ومشييتمالته، إمنا أيضا بوصفها 

فنا، وهذا ما مييز جيش عن جيش، وقائد عن قائد•

إهتم بجنودك 
ليكونوا يف أحسن 
حال وال ترهقهم 

وحاول أن ترفع 
روحهم املعنوية 

وحافظ على 
طاقاتهم وامنع 

عنهم اخلرافات 
والشائعات
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هل تفتح قضية الالجئني باب التدخل 
اإلنساين يف سوريا؟

عىل امتداد س��نوات عّدة بعد اندالع الثورة الس��ورية؛ ظل النقاش املهيمن يف األوس��اط السياسية واألكادميية 

واإلعالمية يتمحور حول الخلفيات والتداعيات العسكرية واالسرتاتيجية واالقتصادية والسياسية للرصاع.. فيام 

تم تغييب جانب عىل قدر كبري من األهمية؛ وهو املتعلق باإلشكاالت اإلنسانية الخطرية التي خلفتها األزمة.

فبني نظام سيايس - عسكري ال يعرف سوى القتل والدمار يف سبيل االستمرار يف الحكم؛ وجامعات مسلحة 

انتعش��ت يف خضم ال��رصاع وتعقده وتنحو إىل الرتويع والتطرف والقتل؛ ومحي��ط إقليمي ودويل عاجز أحيانا 

ومتهافت أحيانا أخرى؛ ظّل املواطن السوري هو الضحية الذي يكابد املعاناة واآلالم وسط الدمار..

مل تنف��ع مختلف املبادرات الس��لمية التي قادتها العديد من األطراف اإلقليمية؛ كام هو الش��أن بالنس��بة 

لجامعة الدول العربية؛ أو الدولية يف إطار األمم املتحدة التي تعرضت مصداقيتها ملزيد من التآكل. فيام ساد 

منطق املصالح الضيقة يف تعاطي القوى الدولية الكربى مع األزمة؛ بني الواليات املتحدة وبعض الدول الغربية 

الراغبة يف إس��قاط نظام األسد؛ وبني روس��يا التي تراهن عىل بقاء النظام السوري كواجهة اسرتاتيجية بالنسبة 

لها..

يشري تطور امللف السوري؛ إىل ضعف املحدد الدويل يف حسم الرصاع ودعم الحراك؛ مقارنة مع ما كان عليه 

األمر يف تجارب دولية حديثة؛ كام هو الش��أن بالنس��بة للدميقراطيات الصاعدة يف أوربا الرشقية؛ حيث لعب 

املحي��ط ال��دويل والغريب عىل وجه الخصوص دورا حاس��ام يف دعم التحول؛ عرب تحريك اآلليات الدبلوماس��ية 

والزجري��ة كس��بيل للضغط عىل النظ��م الديكتاتورية؛ وتعزيز املس��اعدات االقتصادية والعس��كرية والتقنية 

الداعمة للحكومات الناشئة.

مع اش��تداد العنف يف س��وريا؛ وتعقد األوضاع األمنية واالجتامعية؛ وعدم بروز حل واضح يف األفق لألزمة؛ 

تزايد عدد الالجئني السوريني نحو مناطق مختلفة من العامل.

وجدت بعض الدول املجاورة كرتكيا واألردن ولبنان؛ نفس��ها يف مواجهة تداعيات الظاهرة لوحدها يف بداية 

األمر؛ حيث ترافق ذلك مع تعتيم دويل عن اإلشكاالت اإلنسانية التي ترتتب عن الظاهرة. وتحت وقع ارتفاع 

حدة العنف يف البالد؛ فّر أكرث من أربعة ماليني سوري نحو الخارج، أي ما يقارب سدس عدد السكان، ووجدت 

العديد من الدول األوربية نفسها أيضا أمام وضع إنساين مل يعد يحتمل الصمت والتامطل؛ بعد تدفق عدد كبري 

من طالبي اللجوء عىل الرتاب األوريب؛ ليكشف األمر زيف االدعاءات األوربية املرتبطة باحرتام حقوق اإلنسان؛ 

بعدما طغى الهاجس األمني عىل حساب املعاناة اإلنسانية؛ يف التعامل مع املوضوع.

ورغم نزوع بعض الدول األوربية نحو اس��تقبال آالف الالجئني الس��وريني؛ كام هو الش��أن بالنسبة ألملانيا؛ 

ضمن مبادرات إنس��انية محمودة؛ يطرح السؤال حول ما إذا كانت القوى الغربية الكربى ستتجه نحو معالجة 

أص��ل األزمة بدل االنكباب ع��ىل التعامل مع تداعياتها ومخلفاتها فقط؛ ومن ت��م الدفع باتجاه إعامل تدخل 

إنساين صارم يف سوريا تقوده األمم املتحدة؛ يسمح بحسم الرصاع ومساعدة الشعب السوري يف تجاوز الوضع 

املأساوي..

من املعلوم أن مبدأ الس��يادة وعدم التدخل يف الش��ؤون الداخلية للدول استعمال كذريعة وغطاء الرتكاب 

األنظمة املس��تبدة لجرائم خطرية يف حق شعوبها، غري أن تنامي االهتامم الدويل بحقوق اإلنسان، أصبح للفرد 

أهمي��ة ك��ربى مع تعزيز الحامية الدولية لحقوق اإلنس��ان من خالل مجموعة م��ن االتفاقيات الدولية وبروز 

عدد من املنظامت الدولية غري الحكومية املهتمة بهذا الشأن، باإلضافة إىل تأسيس املحكمة الجنائية الدولية.

والواقع أن التدخل اإلنساين يف سوريا؛ ميكن أن يشكل عامال رادعا للنظام السوري؛ ولألنظمة املستبدة التي 

تفكر يف تحدي إرادة الشعوب وتوقها للتغيري يف مناطق مختلفة•

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية يف 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش
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أهمـيــــــة الــعقـيــــدة العسكــريـــة
يجب أال تبقى طي السرية قدر اإلمكان 

العقيدة ليست موضوعا ممتعا، كونه موضوعاً ليس فيه الحد األدىن من اإلثارة. والحقيقة، ومن 

اإلنصاف يف القول إن معظم ضباط القوات املسلحة يبذلون قصارى جهدهم لتجنب موضوع العقيدة 

إىل أن يضطروا لدراستها أثناء دورات القيادة واألركان، كتلك التي تعقد يف كلية القيادة واألركان 

املشرتكة. وهذا يستدعي الوقوف أمامه، خاصة وإن العقيدة تشكل جزءا أساسيا من القدرة الدفاعية، 

وبذلك، تصبح العقيدة موضوعا مهام جدا. توفر العقيدة إطارا لنهج ومفهوم مشرتك للعمليات، وإن 

استخدام العقيدة بالشكل الصحيح، ميكنها أن تكون أحد مضاعفات القوة، وقد تعمل عىل تحسني 

كفاءة القوات املسلحة وضامن استخدام القدرات العسكرية لتحقيق أكرب قدر ممكن من التأثري. 

بقلم : 
كيفن ديويل
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العامل  أنحاء  كافة  يف  واألركان  القيادة  كليات  تستخدم 

أساسية  كمراجع  التحالف  وعقيدة  الوطنية  العقيدة 

للمواد التعليمية. وهذا منطقي جدا، فيجب أن نتذكر أن 

املعنى الحريف للعقيدة هو »ما يتم تدريسه،« لذلك من 

الطبيعي أن تستخدم العقيدة لتعليم الدارسني. ولكن ما 

هي العقيدة؟ ومن أين أتت؟ وماذا تعني بالنسبة لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة؟

ما هي العقيدة؟

التعريف املقبول عىل نطاق واسع للعقيدة هي »املبادئ 

األساسية التي تستخدمها القوات املسلحة لتوجيه أفعالها 

بالسلطة،  املبادئ  هذه  تتمتع  أهدافها.  تحقيق  أجل  من 

ولكنها تتطلب الحس السليم وحسن اتخاذ القرارات عند 

التطبيق«. وبهذا، توفر العقيدة أساسا مشركا لفهم طبيعة 

وقيادة  توجيه  كيفية  واصفة  املسلحة،  الرصاعات  وسلوك 

وتنفيذ وإدامة األنشطة العسكرية والعمليات، والتعايف منها.

     تعترب العقيدة أمرأ أساسيا للتعامل مع الغموض الطبيعي 

يف الحرب، وتوفر التوجيه بوساطة املبادئ واإلجراءات ذات 

الفهم املشرك واملتفق عليها عموما، والتي تساعد يف كثر 

من املواقف، وخصوصا عندما تتسم املواقف بالفوىض. عىل 

الرغم من رضورة تقويم كل موقف عىل حدة وليس من 

خالل صيغة ثابتة، إال أن التقويم والتنفيذ  الذي سيتبعه 

عقائدي  أساس  االعتامد عىل  باملوضوعية دون  يتمتعا  لن 

أمر  هناك رضورة الخراع  يكون  يوجهام، وسوف  مناسب 

جديد يف كل مرة يستدعي فيها املوقف اللجوء إىل العمليات. 

     توفر العقيدة فهام أساسيا حول العديد من املوضوعات، 

إذا أراد ضباط البحرية، عىل سبيل املثال،  فهم املزيد حول 

قراءة  فيمكنهم  الجوية،  القوات  يف  زمالئهم  عمل  كيفية 

وباملثل،  الجوي.  الدفاع  و  الجوية  للقوات  العليا  العقيدة 

إذا تم تعيني أحد الضباط يف منصب جديد أو غر مألوف، 

فيمكن أن توفر نرشات العقيدة املتعلقة بذلك املنصب ملحة 

رسيعة ونقطة انطالق مفيدة. لكن العقيدة ال تقترص عىل 

ذلك فقط، وكقاعدة عامة، يجب أاًل تبقى العقيدة يف طي 

الرسية قدر اإلمكان، مام يتيح الفرصة للكثرين للوصول إليها. 

وبالتايل، خارج إطار القوات املسلحة الوطنية، توفر العقيدة 

للحلفاء والرشكاء املحتملني يف التحالفات فهام مشركا للنهج 

والروح العسكرية لألمة. كام أنها توفر للمدنيني، مبا فيهم 

األكادمييون والصناعيون والصحفيون والعامة، نظرة ثاقبة يف 

النهج الوطني للحرب. ولكن رمبا األهم من ذلك كله، فإن 

العقيدة ترسل رسالة واضحة للخصوم املحتملني بأن القوات 

املسلحة تتمتع بجاهزية عالية، وبالتايل تعمل كعامل من 

عوامل الردع مبعناه الحقيقي. 

 من أين تأيت العقيدة؟
تتشييكل العقيييدة نتيجيية التجربيية، ولكنهييا ال تعني 

بالرضورة التمسك باملايض عىل الرغم من أنها تكتسب 

الرؤييية من تحليييل املايض، كام أن العقيييدة ال تتعلق 

باملسييتقبل البعيد، فالعقيدة تستخلص كل ما هو جيد 
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ودائم نتيجة للخربة السييابقة وتضيف إليها أيضا املزيد 

من األفكار املتطورة. يعد فهم املايض والتجارب السابقة 

أمييرا حيويا يف صياغة العقيدة، ولكيين، ونظرا إىل وترة 

التغير يف البيئة االسييراتيجية، تتطلب القوات املسلحة 

الحصييول عىل عقيدة حديثة ومناسييبة وسييهلة الفهم 

وتتفق مع أفضل املامرسات، وتحقق التوازن عن طريق 

التنبؤ باملسييتقبل مستغلة بذلك الدروس املستفادة من 

العمليات السييابقة والراهنة. تشييكل عملية استخالص 

الييدروس املسييتفادة جييزءا حيويييا من عملييية إنتاج 

العقيدة، فينبغي تحديد وتوثيق املامرسات الجيدة، كام 

يجب تحديد املامرسات السيئة والتخلص منها. 

ينبغي أن تتصف العقيدة الجيدة مبا ييل: 
1 - التسلسييل الهرمي: وهييذا يعني أنه يجب أن يكون 

هناك تسلسييل منطقي وعالقة وثيقة، بدءا من عقيدة 

املسييتوى األعييىل إىل مختلف املسييتويات وعييرب كافة 

الصنوف. يسييمح التسلسييل املنطقي والعالقة الوثيقة 

لألفراد بفهم كيفية ترابط كافة عنارص القوات املسلحة 

مع بعضها. 

2 - الكتابيية الواضحيية وسييهولة الفهم: أحد األسييباب 

قييراءة  لتجنييب  الكثرييين  دفعييت  التييي  الرئيسيية 

العقيييدة واالبتعيياد عنها أنها كانت تتصف باإلسييهاب 

وتستخدم اللغة الصعبة دون ما رضورة وكتبت بأسلوب 

يضمن التشييجيع عىل عدم قراءتها. لن تحصل العقيدة 

أبدا عييىل تقديرات وتقوميييات من القييراء، كأن يقول 

أحدهم، »كان هذا كتابا عظيام مل أستطع مقاومته، فقد 

كان كتابييا ممتعا«. ورغم ذلك، فيمكيين بالتأكيد كتابة 

العقيدة بطريقيية جذابة ومثرة لالهتامم ويسيياعد يف 

ذلك استخدام الصور واألمثلة التاريخية.

3 - عييدم الرسييية كلام كان ذلييك ممكنييا: ينبغي أن 

تكييون نرشات العقيييدة متاحة للجميييع بصورة ورقية 

وإلكرونييية، ويجييب أن نتذكر أن العقيييدة هي عبارة 

عن مبادئ إرشادية وليست إجراءات عسكرية مفصلة، 

ولذلييك عند إتاحة هييذه النرشات للجميييع، فال نقوم 

بترسيب أرسار عسييكرية. أما اذا كانت رسية وحفظت 

وراء األبواب املغلقة اآلمنة، فرمبا لن يقرأها أحد. 

4 - التيييوازن: يجب أن تحقق العقيدة التوازن بني وجود 

مبييادئ دامئيية ال تتغر مع مييرور الوقت وبييني توجهها 

للمسييتقبل مبييا يكفي لتجنييب تكرار »سيييناريو الحرب 

األخييرة«. هذا التوازن يصعييب تحقيقه، ولكن إذا مل يتم 

تحقيقييه ينتهي بنا املطاف إمييا مع عقيدة تتطلب إعادة 

الكتابيية مييرارا وتكرارا، أو عقيدة ال صليية لها بالعمليات 

املعارصة. 

5 - االختصييار: إذا كان حجم نرشة العقيدة كبرا، فهذا 

يعنييي بالرضورة أن قراءتها تتطلييب وقتا طويال، وبكل 

بساطة لن يقوم أحد بقراءتها. يجب أن تتصف العقيدة 

باإليجاز، وتستخلص الجوهر وتستثني التفاصيل. 

العقيدة ترسل 
رسالة واضحة 

للخصوم 
احملتملني بأن 

القوات املسلحة 
تتمتع بجاهزية 

عالية، وبالتايل 
تعمل كعامل 

من عوامل الردع 
مبعناه احلقيقي
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إنتاج العقيدة
إن عملية إنتاج العقيدة هي عملية طويلة وتثر العديد 

من القضايا. أوال، مبا أن العقيدة ينبغي أن تعكس أفضل 

املامرسييات، يجب أن توافق كافة املنظامت العاملة يف 

مجال معني عىل أنه قد تم اسييتخالص أفضل املامرسات 

يف العقيييدة؛ وبالتييايل هنيياك عييبء إضييايف كبر عىل 

كوادر تلييك املنظامت أثناء عملية إنتاج العقيدة نتيجة 

لقيامهم بتقويم املسودات وتوفر املعلومات. ثانيا، بعد 

الخييروج بنرشات العقيدة، ال بد من مراجعتها بشييكل 

دوري وتحديثهييا عند الييرضورة. وكلام زاد عدد نرشات 

العقيدة التي يتم إنتاجها، كلام أصبحت هذه املشييكلة 

أكييرب وأكرب. ثالثا، هناك عبء  كبر ناتج عن إنتاج ونرش 

وتوزيع نرشات العقيدة، وإن مل نستطع توصيل العقيدة 

لألشييخاص املعنيني، كانت العملية برمتها هباء منثورا. 

أخييرا، ورمبا األهييم، يجب أن تكييون العقيدة مرابطة 

ومتامسييكة يف جميييع املجاالت، فعىل سييبيل املثال، ال 

ميكيين أن يتم إنتاج عقيدة القييوات البحرية مبعزل عن 

عقيييدة القوات الجوية وعقيدة القييوات الربية، خاصة 

وإن تلك الصنوف الثالثة ستقوم بتنفيذ العمليات وفقا 

لنهج مشرك. وباملثل، يجب أن يتم االتفاق عىل العقيدة 

املشركة من قبل الصنوف املشاركة. يف الوقت الحارض، 

تقوم صنوف القوات املسييلحة بشييكل فييردي بتطوير 

عقيييدة خاصة بهييا، وهناك احتامل قوي بأن مسييتوى 

الرابييط بينها ليس جيدا كام ينبغييي أن يكون. وميكن 

القييول إن هنيياك رضورة ملحة لتأسيييس هيئة مركزية 

للسيييطرة عىل كافة عمليات إنتاج العقيدة وتنسيييقها 

واإلرشاف عليها. لييدى معظم البلدان التي متتلك قوات 

مسلحة متطورة مثل هذه املراكز مخصصة إلنتاج ونرش 

وتوزيع وتنسيق كافة منشورات العقيدة.

وعليه فإنَّ العقيدة ليسييت موضوعاً ذا أولوية عىل قامئة 

األعييامل الشييخصية، فجل مييا يريده األفييراد هو امليض 

مبييا يقومون بييه ليصبحوا األفضل فيييام يفعلونه. لذلك، 

ينبغي عىل القييادة يف كافة املسييتويات إقناع كوادرهم 

بأن قراءة نرشات العقيدة سييوف تسيياعدهم يف تطوير 

قدراتهم وإنهم سييوف يكتسبون نظرة ثاقبة حول كيفية 

عمل القوات املسلحة خارج إطار تخصصاتهم ويصبحون 

أفضل اسييتعدادا لطرح قضيتهم عندما يصلون إىل مواقع 

املسييؤولية حيث سيتنافسون عىل املوارد. عىل الرغم من 

كل ذلك، يتطلب إقناع الكييوادر بقراءة نرشات العقيدة 

وجييود نييرشات واضحة وموجييزة ومرابطيية، وهذا هو 

التحدي، إال أن هذا التحدي، هو تحد ميكن التغلب عليه 

إذا تم تأسيييس عملية إنتاج العقيييدة وتزويدها باملوارد 

بشكل مناسب •

يجب أن تكون 
العقيدة مرتابطة 

ومتماسكة يف 
جميع اجملاالت 

ويجب أن يتم 
اإلتفاق عليها 

من قبل الصنوف 
املشاركة
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القاذفــــات الروسيــــة املستقبليـــــة وسبــــــــــــــــــــــــاق التسلــــح
جممع الطريان املستقبلي للطريان البعيد املدى

ال شللك يف أن التنافس يف تطوير السللاح بني الواليات املتحدة األمريكية وروسيا مل يتوقف قّط، وذلك 

يف إطار حرص كل دولة منهام عىل مجاراة خصمها يف إنتاج أسلحة مشابهة ومناظرة، ما يعني أن سباق 

التسلللح، وإن خفت وتريته، ال يزال مسللتمراً، وقد يشهد تصعيداً جديداً يكون له انعكاسات مهمة عىل 

قضايا ومناطق كثرية.

إعداد:
تامر ياسر فياض

76

دراسات وبحوث

|  العدد 525  | أكتوبر 2015  |



القاذفــــات الروسيــــة املستقبليـــــة وسبــــــــــــــــــــــــاق التسلــــح
جممع الطريان املستقبلي للطريان البعيد املدى

بينام تنهم��ك صناعة الطريان األمريكي��ة يف تصميم الجيل 

التايل من القاذفات لسالح الجو األمرييك، فإن روسيا لديها 

."PAK_DA"�برنامج مشابه يعرف ب

إن مرشوع PAK-DA والذي يعني حرفياً "مجمع الطريان 

املس��تقبيل للطريان البعي��د املدى" يعترب م��رشوع الجيل 

الق��ادم م��ن القاذفات البعيدة املدى ال��ذي يؤمل منه أن 

 Tu-160و TU-95 Bear يح��ل يوماً م��ا مح��ل قاذفت��ي

Blackjack، ورمبا قاذفة Tu-22M Backfire. وإذا كانت 

قاذفات الجيل الق��ادم األمريكية، قد تحولت من التعقيد 

الش��ديد إىل قاذفات محدودة امله��ام خالل العقد املايض، 

 PAK-DA به��دف خفض تكالي��ف اإلنتاج، فإن م��رشوع

يؤّمن األمور ذاتها خالل الفرتة نفسها.

كان م��ن املف��رتض أن تك��ون الطائرة خفية ع��ى الرادار، 

ورسيعة بش��كل جنوين، حيث رصح العديد من املسؤولني 

بأنها س��تكون أرسع كث��رياً من الص��وت. وكان يُفرتض أن 

تكون طائ��رة PAK-DA ق��ادرة عى التحلي��ق برسعات 

تفوق كثرياً رسعة الصوت، ولكن هذا األمر قد تغري بش��كل 

ج��ذري، وأصبح م��ن املؤك��د أن القاذفة س��تكون تحت 

صوتي��ة وبتصميم يويل اهتامماً أك��رب للقدرة عى التحليق 

ملس��افات أطول والقدرة عى حمل أوزان أكرث. هذا التغيري 

يف األولويات أدى إىل والدة تصميم "الجسم الجناح" الذي 

 .X-48 يشبه نوعاً ما تصميم ناسا يف طائرة

ويقول قائد الطريان العسكري، والخبري االسرتاتيجي الرويس 

الج��رال أنات��ويل جيخاريف إنه ال يتوق��ع أن تفوق رسعة 

قاذفة املس��تقبل التي تتطلع القوات الجوية الروس��ية إىل 

الحص��ول عليها، رسع��ة الصوت مبراحل. ك��ام أكد الجرال 

جيخاري��ف لوكال��ة أنباء “نوفوس��تي” أن قاذف��ة القنابل 

الجدي��دة الج��اري العم��ل يف تصنيعها لن تص��ل رسعتها 

إىل أضع��اف رسعة الصوت. وأش��ار إىل أن القوات الجوية 

الروس��ية ستتسلم “قاذفات املس��تقبل” التي تستطيع أن 

تطلق صواريخ قادرة عى حمل رؤوس نووية، بحلول عام .

القدرات
وك��ام ه��ي الح��ال يف املقاتل��ة T-50 فإن ق��درة القاذفة 

PAK-DAعى التخفي عن الرادار )الش��بح( عى األرجح 

س��تكون نتاج��اً للموازنة ب��ني الكلفة ومخاط��ر التصميم. 

وهنالك مؤرشات عدة تؤكد أن القاذفة ستحمل الكثري من 

مواصفات املقاتلة PAK-FA، مبا يف ذلك تصميم "الجناح" 

الكب��ري، وحاويات األس��لحة املتع��ددة يف بط��ن الطائرة، 

وجناحي الذيل الصغريين املائلني.

ويقول ميخائيل بوغوس��يان من "رشك��ة الطائرات املتحدة 

UAC" وهي رشكة صناعة الطريان الروسية شبه الحكومية، 

إن مكتب توبوليف للتصميم األس��طوري قد أنجز تصميم 

قاذف��ة PAK-DA يف مطل��ع الع��ام امل��ايض. وال ت��زال 

املعلومات التفصيلية عن القاذفة املس��تقبلية الروسية غري 

مؤك��دة بالكامل، ولكن يتم الحدي��ث عن أن وزنها الفارغ 

سيبلغ 125 طناً، فيام ميكنها حمل نحو 30 طن. 

موعد اإلطاق
وقد أجلت روس��يا موعد إطالق تصميم قاذفتها الجديدة 

مرات عدة، ولكن تم مؤخراً اإلعالن عن تاريخ مس��تهدف 

لطريانها األول ودخولها الخدمة عى لس��ان الفريق فيكتور 

بونداري��ف حيث قال: "الطريان األول س��وف يتم يف العام 

2019 وستس��تكمل االختبارات والتوريدات يف العام 2023 

وبعد ذلك ستدخل القاذفة يف الخدمة".

ويؤكد مسؤولون روس أن مرشوع PAK-DA سوف يسري 

وفق املخطط له بالرغم من الصعوبات املالية التي تعانيها 

روس��يا بس��بب انخفاض أس��عار النفط، والعقوبات التي 

فرضها الغرب عليها بسبب تدخلها يف األزمة األوكرانية.

تم يف أواخر العام املايض اختبار املحركات التي من املفرتض 

أن تس��تعمل يف القاذفة، حيث يقال أن مركز كوزنيتسوف 

للتصمي��م الذي يصنع جميع املحركات التي تش��غل حاليا 

كل القاذفات الروس��ية بعي��دة املدى قد قام باس��تعامل 

نسخة معدلة من محرك NK32 الذي يشغل حاليا قاذفات 

TU-160 Blackjack الروس��ية والذي يشتهر بكونه آخر 

التصميامت العظيمة يف الحقبة السوفياتية. 

من املعروف أن محرك NK-32 املركب حاليا عى طائرات 

TU-16 الروس��ية يعطي قوة دفع تق��در ب� 31000 باوند 

بالطاق��ة القص��وى العس��كرية و55000 باون��د يف ح��ال 

استعامل الحارق الالحق بطاقته القصوى. وبفضل تصميم 

 NK-32 املروح��ة التوربينية فإن محرك الجي��ل الثاين من

 Blackjack لن يج��اري قوة ش��قيقه املركب عى طائ��رة

عند تش��غيل الحارق الالحق، ولكنه س��وف يستثمر القوة 

األساس��ية له، وسوف يركز عى تحس��ني القوة العسكرية 

للمح��رك أو ما يس��مى "الدف��ع الجاف" الذي يس��تهدف 

تحسني مستوى االقتصاد يف استهالك الوقود. 

حتى ولو بدا اإلطار الزمني الرويس املحدد إلطالق القاذفة 

الجدي��دة متفائالَ، وتأخر دخول القاذفة للخدمة حتى عام 

2030 فإنه��ا س��وف تبقى إنجازاً مهامً. فف��ي ذلك الوقت 

س��وف تك��ون طائ��رة TU-95 Bear الروس��ية ومثيلتها 

األمريكي��ة B-52 قاربتا ال���75 عاماً من العمر، وس��يكون 

من املفرتض أن 
تكون الطائرة خفية 

على الرادار وأسرع 
كثريًا من سرعة 

الصوت
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الوقت قد حان متاماً الس��تبدال القاذفة الروس��ية، والسيام 

بعد االزدياد الكبري يف اس��تخدام القاذفات الروس��ية حول 

 Tu – 95 الع��امل، وال��ذي كان بغالبيته يرتكز ع��ى القاذفة

الت��ي من غري املؤكد أنه قد ت��م أخذ هذه الزيادة يف عدد 

الطلع��ات عندم��ا تم تحدي��د الع��ام 2040 لخروجها من 

الخدمة. 

ال يتوقع لقاذف��ة PAK-DA أن متاثل قرينتها الغربية من 

حيث قدرته��ا عى التخفي ع��ن الرادار )الش��بح(، ولكن 

بفضل خف��ض بصمتها الرادارية مبعدل %75 عى ترددات 

حزم ال��رادارات املضادة لطائرات الش��ائعة، فإنها س��وف 

تتمكن من االقرتاب كثرياً من هدفها من دون أن تُكتشف. 

ويعترب هذا نجاحاً كبرياً بالنظر للطبيعة الهجومية للقاذفة، 

وميكنه��ا من الدخ��ول إىل مج��ال اإلطالق ع��ى حامالت 

الطائرات قبل اكتشافها.

ال يوج��د أي حديث يف روس��يا عن أي اس��تعامل لقاذفة 

PAK-DA غ��ري االس��تعامل املتعارف علي��ه كقاذفة و/أو 

منص��ة إطالق ألس��لحة هجومية. بينام ت��م تصميم وبناء 

القاذفة األمريكية بعيدة امل��دى للقيام بالعديد من املهام 

املتنوعة، مبا يف ذلك مهام املسح الجوي واستعاملها كعقدة 

بني شبكات االتصاالت.

 مب��ا أن قاذف��ة PAK-DA ل��ن تضط��ر الخ��رتاق األجواء 

املعادية عالية الحامية، ولن يكون عليها التس��كع يف هذه 

األجواء بفضل كونها منصة إلطالق األسلحة الهجومية، فإن 

خيار التقليل من قدرتها ع��ى التخفي مبقابل التقليل من 

التكاليف واملخاطر يعترب خياراً منطقيا جداً.

هنالك بعض الش��ائعات التي تفيد بأنه قد متت االستعانة 

أو   PAK-FA بطائ��رة  الخاص��ة  الط��ريان  بإلكرتوني��ات 

مش��تقاتها بهدف اختصار الوقت، كام هي الحال يف طائرة 

LRS-B، حيث متت االستعانة بأنظمة وتقنيات مستعملة 

سابقاً الختصار الزمن وخفض التكاليف.

يف نهاية املطاف فإن روس��يا تؤمن بأنها تحتاج إىل شاحنة 

 PAK-DA أس��لحة بعيدة املدى وبدون شك فإن القاذفة

هي تلك الش��احنة. وما علينا إال االنتظار لرؤية ما س��ريى 

الن��ور، إن كان مقدراً له��ذا املرشوع أن يكتم��ل. فاألزمة 

االقتصادية الروسية مرشحة للتفاقم إذا ما تم تطبيق املزيد 

من العقوبات عى روس��يا، وإذا اس��تمرت أس��عار النفط 

باالنخفاض. وبوجود العدي��د من األولويات األخرى، مثل: 

إع��ادة بناء األس��طول البحري الرويس، وتطوي��ر الدبابات 

الروسية، وتحديث منظومة الصواريخ البالستية. وسيكون 

م��ن املهم مراقبة كيف س��يوزع الكرمل��ني ميزانيته املالية 

للحفاظ عى الربامج األساس��ية الروس��ية ع��ى قيد الحياة 

عى األقل.

تكلفة املرشوع
م��ن املمكن تغطية بعض تكاليف مرشوع PAK-DA عن 

طريق الدخ��ول يف رشاكة بهذا املرشوع م��ع بعض الدول 

مثل الصني أو الهند. بيد أن الصني تبدو متفوقة عى روسيا 

بتقنيات )الشبح( ويقال إنها متتلك برنامجها الخاص إلنتاج 

قاذفة ش��بح خاصة بها. ولكن الصني ما تزال بحاجة ملنصة 

أسلحة بعيدة املدى وال يوجد لديها أية ضامنات بأن خيار 

تنفيذ هذا املرشوع لوحدها أفضل من رشاكتها مع روسيا، 

والس��يام إذا ما أخذت الصني بعني االعتبار أن روسيا متتلك 

ما ال متتلكه هي، وهو تقنية املحركات املتطورة. 

بطبيع��ة الحال فإنه ليس لدى روس��يا ما يس��تفز ويقلق 

خصومه��ا أكرث بكثري م��ن القاذفة البعي��دة املدى. فعيون 

طائرة Tu-95 التي تحلق قريباً من شواطئ دولة من دول 

الناتو تؤدي إىل عواقب جيوسياس��ية أك��رث بكثري من بناء 

قاعدة صواريخ بالستية عابرة للقارات تقبع داخل أنابيب 

مدى حياتها. هذا وحده ما يجعل من إطالق روسيا لقاذفة 

جدي��دة ذات قدرة أكرب عى التهدي��د أولوية قصوى لدى 

خصومها الذين يعرفون متاماً أن روس��يا تلعب معهم لعبة 

الحرب النفسية والدعائية.

تبقى اإلش��ارة إىل أن هناك من يرى، واستناداً إىل تحليالت 

وترصيحات ملسؤولني روس يف وزارة الدفاع وقطاع التصنيع 

الح��ريب، أنه تم وضع  الجيل الخامس من املرشوع الرويس 

لقاذف��ة القنابل عى نار هادئة، وأنه لن يتم إنتاج الطائرة 

وأن ه��ذا املرشوع تم تأجيل��ه من أجل االهت��امم بإنتاج 

نس��خة متط��ورة من قاذف��ة الحقبة الس��وفييتية النووية 

الخارقة لجدار الصوت Tu 160. وال شك أنه يف حال ثبوت 

ق��رار تجميد تطوير ال� PAK DA والرتكيز عى تحديث ال� 

Tu-160، فإن ذلك يعكس الصعوبات التي تواجهها روسيا 

يف تطوير جيشها يف ظل العقوبات االقتصادية عى روسيا، 

وهبوط أسعار النفط•

وال تزال املعلومات 
التفصيلية عن 

القاذفة املستقبلية 
الروسية غري مؤكدة 

بالكامل ولكن يتم 
احلديث عن أن وزنها 

الفارغ سيبلغ 125 
طنًا فيما ميكنها 

حمل نحو 30 طن 
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اليمن : احلل العسكري ام السياسي؟ 
"إن أبطالنللا مللن أبناء القوات املسلللحة يف ميادين املعركة زادت عزميتهم وتصميمهللم بعد الحادث األليم عىل 

تحرير وتطهري اليمن من الحثالة املوجودة..إننا لن نرتدد يف قرارنا ونحن ماضون معكم حتى آخر الطريق، فاليمن 

ليس بلدكم وحدكم، بل نشللعر بتاريخ مشللرتك معكم، ونسللأل الله تعاىل أن يحقق لنا بعونه ومشلليئته النرص 

القريب" بهذه العبارات خاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي 

قدم للباد لتقديم العزاء يف شهداء الحق والواجب. 

دخلت حرب التحالف يف اليمن السللتعادة الرشعيللة منعطفا جديدا اذ وصلت تعزيزات عربية جديدة قادمة 

من قطر واإلمارات ومرص والسللودان وغريها من أطراف التحالف العربية للتمركز يف مأرب وشللهدت االسللابيع 

املاضية اشتداد رضاوة القصف الجوي لقوات التحالف عىل معاقل الحوثيني وقوات عىل عبدالله صالح فيام يبدو 

بان قرار بدء معركة الحسللم قد اتخذ لتحرير صنعاء من سلليطرة الحوثيني وقوات صالح . فاملحطة القادمة هي 

صنعاء ومحافظات الشللامل. فهل يحسللم مصري العاصمة اليمينة مصري الحرب؟ ورغم عوامل الفشللل السيايس 

التي تحيط عملية التفاوض والجهود الدبلوماسللية للحل السلليايس و االرتباطات االقليمية لطريف النزاع و تباين 

االجندات االقليمية و غموض موقف االطراف الدولية املؤثرة  هل ميكن ايجاد مخرج سلليايس لازمة اليمنية ام 

ان الحل الوحيد يف اليمن هو الحل العسكري؟

لقللد انطلقللت الثورة اليمنية يف  17  فرباير  2011  مع ثورات ماسللمي بالربيع العريب  مطالبة بتغيري حكم عيل 

عبدالله صالح،  الذي اسللتمر ملدة  33  عاما شللهدت اليمن خالها رصاعات سياسللية أعاقت بناء الدولة اليمنية 

الحديثة لتستمر الرصاعات والوالءات القبلية والفئوية لتنخر يف اسس الدولة املدنية وتحولت السلطة إيل مغانم 

ومكاسب فئوية تستند إيل الوالءات  القبليية ، ومع خروج االوضاع السياسية عن السيطرة كان التدخل الخليجي 

واملبادرة الخليجية وانطاق الحوار الوطني اال ان هذه الجهود فشلت يف ضبط االوضاع السياسية والحفاظ عىل 

امن واستقرار الحكومة اليمنية فكانت قرارات مجلس االمن وجهود مبعويث االمم املتحدة املتعاقبني عىل الساحة 

اليمنية ولكن تبني ان طموحات جامعة الحويث تتجاوز اقتسللام السلللطة فلم يكن مفاجئا التحركات العسللكرية 

للحوثيني وتوقيع املؤمتر الشللعبي مع الحوثيني اتفاقا سياسلليا للتحالف ، بعد أن كان هذا التحالف رساً ألكرث من 

عامني، ونتج عنه سللقوط مدن كثرية وتسللليمها للحوثيني..وبعد حرب عمران ظهرت بوضوح نية الحوثيني فرض 

االمر الواقع والخروج من االزمة السياسللية اليمنية باالسللتياء عىل كافة االرايض اليمنية والتمدد من الشللامل 

للجنوب . 

لقللد عمل الحوثيني لفرض االمر الواقع ومن مسللاعي الحصول عىل نصيب يف السلللطة اىل االسللتياء الكامل 

عليها واالنفراد بتقرير الدولة اليمنية وكانت الدول الخليجية قد سعت من خال املبادرة الخليجية لدعم املسار 

السيايس يف اليمن اال ان الحوثيني اظهروا نية مبكرة للمراوغة والتحايل عىل توافقات الحوار الوطني ليتضح بان 

السبيل الوحيد واملمكن للتعاطي  مع التحالف الحويث الصالحي هي بالتدخل العسكري لدعم الحكومة الرشعية 

اليمنية .

تتواصل املساعي الدبلوماسية الحثيثة عربيا ودوليا يف سباق محموم مع الزمن بغية التوصل لحل سيايس لألزمة 

اليمنيللة يف اللحظات االخرية سللعيا لتجنيب العاصمة اليمنية املحتلة صنعللاء لهجوم متوقع من قوات الحكومة 

اليمنيللة الرشعيللة مدعومة بقوات التحالف العريب وبالتوازي مع املجهود العسللكري فان الجهود الدبلوماسللية 

تصطللدم بعقم الية التفاوض رغم مسللاعي املبعوث االممي يف محاولة للدخللول يف مفاوضات مبارشة بني طريف 

االزمة وفق مرجعية القرار 2216 اال ان االشكالية االساسية هي شك طرفا النزاع يف جدوى املساعي الدبلوماسية 

ومن ناحية اخرى تأثري التحالف الهش بني عىل عبدالله صالح والحوثيني فاي صيغة سسياسية للخروج من االزمة 

يجب ان تاخذ بعني االعتبار رغبة صالح يف ان تؤخذ مصالحه وأمنه الشللخيص ومسللتقبله السيايس بعني االعتبار 

أكرث من مراعاته مصالح حزبه - املؤمتر الشللعبي العام - ضمن أي تسللوية مقرتحللة ، فالتفاوض املمكن يف هذه 

الحاله لن يكون سياسياً بل عسكرياً ويصبح الخيار العسكري هو املمكن لفرض حل بالقوة.•

مــــدارات

بقلم :
عائشة املري

aisha.almarria@gmail.com                  



وبس��بب تنامي هذه الظاهرة، وم��ا يرتبط بها أو يتواكب 

معه��ا م��ن تزايد انتش��ار التنظي��امت اإلرهابي��ة الدولية 

واملنظ��امت اإلجرامية عابرة الحدود، والت��ي متثل تهديداً 

لألم��ن القوم��ي، تصاعد اهت��امم الدول بتأم��ني منافذها 

الحدودي��ة الربي��ة والبحرية والجوية. وم��ع ذلك، تضطرد 

التفاع��الت والحركات غري املرشوعة ع��رب الحدود الدولية، 

الربية والبحرية، ومن خالل املوانئ الجوية. 

تشخيص الظاهرة
ال يوج��د تعريف ُمتف��ق عليه عاملياً للتدف��ق املحظور أو 

غ��ري الرشعي. وألغراض هذه الدراس��ة، تك��ون التدفقات 

غري مرشوعة أو محظورة، عندما تكون الحركة نفس��ها غري 

مرشوعة، أو أّن تدفق البرش واألموال والس��لع والخدمات 

نتيجة لعمٍل غري مرشوع، أو أّن الضوابط املرشوعة املتعلقة 

بالتدفق )مثل دفع الجامرك( ال تُراعى.

والواق��ع أّن أفض��ل التقدي��رات بالنس��بة للتدفقات عرب 

الح��دود يتوافر بالنس��بة لألموال. فوفق��اً ملنظمة النزاهة 

املالية العاملية، قدرت تدفق��ات األموال غري املرشوعة من 

العامل النامي، عام 2008، بنحو 1.26 تريليون دوالر. وتُقدر 

التجارة غري املرشوعة يف السلع والخدمات بنحو %10 من 

قيمة التجارة العاملية. وتشمل السلع املحظورة قطع ونقل 

األخش��اب بطريقة غري مرشوع��ة والنبات��ات والحيوانات 

الربية واملخدرات واألس��لحة، والسلع املرشوعة، مثل املواد 

الغذائية والوق��ود، التي تتحرك عرب الح��دود بطريقة غري 

مرشوعة، وكذلك املنتجات املقلدة.

وطبق��اً لتقرير املخ��درات العاملي، هن��اك نحو %5.2 من 

س��كان العامل ع��ام 2012، يف الفئة العمري��ة )64-15( قد 

اس��تخدموا املخدرات املحظورة م��رة واحدة عى األقل يف 

العام الذي يس��بقه. وقد ش��هدت تجارة املخدرات ارتفاعاً 

غ��ري مس��بوق يف الرشق األوس��ط، يف ظل ف��وىض الحرب 

األهلية الس��ورية؛ ما أثار تس��اؤالت ع��ام إذا كانت هذه 

التجارة متّول الحرب.

وهناك تج��ارة مزدهرة يف البرش، ق��ّدرت عام 2014 بأكرث 

من 20 مليون من البالغني واألطفال، يتم تهريبهم ألغراض 

العمل القرسي والبغاء. دون الحديث عن تسلل اإلرهابيني 

عرب الحدود، والسيام يف الرشق األوسط.

العوملة و»صفقة الشيطان«
رصد الباحثون عدة مصادر لعدم قدرة الدول عى ضبط 

حدودها، ومن ثم استمرار التدفقات غري املرشوعة، وما 

يتواكب معها من انتش��ار اإلره��اب والجرمية املنظمة. 

ويف مقدم��ة هذه املص��ادر عملية العومل��ة، وما يرتبط 

التدفقـــــات غيــــر املشروعـــــة عبـــــر احلـــــــــــــــــــدود واألمـــن القومـــي
الدول التي تشهـــد تدفقـــات غــري مشروعـــة هــي نفسهـــا التــي تعـــــــــــاين من الفساد الداخلي

إعداد:
د. أمين الدسوقي

تجتاح التدفقات غري املرشوعة، 

والسلللع  واألموال  البللرش  من 

والخدمللات، الحللدود الدولية 

يف العديللد مللن األقاليم حول 

العامل. ومللن الصعب الحصول 

أو  إقليميللة  تقديللراٍت  عللىل 

الظاهرة  دوليللة لحجم هللذه 

بسبب طبيعتها غري املرشوعة. 

ومللع ذلللك، ميكن الجللزم بأّن 

جزءاً صغرياً فقللط من التجارة 

املحظورة، التي ترصدها أجهزة 

املخابللرات أو تتلقى معلومات 

عنها، يتم ضبطها.
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التدفقـــــات غيــــر املشروعـــــة عبـــــر احلـــــــــــــــــــدود واألمـــن القومـــي
الدول التي تشهـــد تدفقـــات غــري مشروعـــة هــي نفسهـــا التــي تعـــــــــــاين من الفساد الداخلي

بها من انفتاٍح هائل لألس��واق، وتبلور شبكات متداخلة 

متج��اوزة للحدود تش��مل اإلنتاج والتج��ارة والتمويل، 

وتقليص س��لطة الدولة ع��ى إقليمها. ك��ام أّن العوملة 

ق��ادت إىل ولوج فاعلني ج��دد من غري ال��دول بأعداٍد 

هائلة، وتصاعد تأثريهم يف النظام الدويل مبا يفوق تأثري 

بعض أو كثري من الدول. ومن هؤالء الفاعلني التنظيامت 

غري املرشوع��ة، مثل التنظي��امت الديني��ة الراديكالية، 

واملنظامت اإلجرامية عابرة الحدود الوطنية. 

ويف ظ��ل العوملة االقتصادي��ة، لُوح��ظ أّن هناك عالقة 

اضطرادية موجبة ب��ني زيادة التقييدات، س��واء كانت 

أمني��ة أو جمركية، عى عبور الن��اس واألموال والبضائع 

والخدمات للحدود، وزيادة حجم التجارة غري املرشوعة. 

ويف بع��ض الحاالت، هناك التق��اء بني تفضيالت كٍل من 

التجار م��ن جهة ورجال الج��امرك أو حرس الحدود أو 

امليليشيات العسكرية من جهٍة أخرى يف تجاوز الرضائب 

الرس��مية إىل نوٍع م��ن املدفوعات غري الرس��مية وغري 

املرشوع��ة، يُطل��ق عليها »صفقة الش��يطان«. وتذهب 

هذه املدفوعات إىل جيوب الطرف الثاين، يف صورة رشاوى 

أو إتاوات.

كام أّن ما يس��هِّل عملية التهريب، ويحد من قدرة الدولة 

عى ضبط هذه األنش��طة غري املرشوعة، وجود امتدادات 

إثنية أو قبلي��ة عى جانبي الحدود. ولعل الحدود الرتكية-

العراقية تقدم مثاالً واضحاً يف هذا الخصوص. 

الشبكات متجاوزة الحدود 
أّن أه��م أس��باب عدم الق��درة عى ضبط وتأم��ني املنافذ 

الحدودي��ة يتمثل يف أّن التدفقات غ��ري املرشوعة تتضمن 

ش��بكة متجاوزة للح��دود، تربط فاعلني محليني بش��بكة 

أوس��ع من الفاعل��ني يف دوٍل وقارات أخ��رى. وقد تزايدت 

شبكات »اقتصادات الحدود« يف أنحاء مختلفة من الرشق 

األوسط خالل السنوات املاضية، عرب تهريبٍ واسع لألسلحة 

واملخدرات واألموال والبضائع والبرش.

ضف إىل ذلك أّن التدفقات غري املرشوعة متيل إىل التداخل؛ 

مبعنى أّن نفس املجموعات التي تقوم بتهريب املخدرات 

هي التي تس��يطر عى تهريب األس��لحة والب��رش. فمثالً، 

تُتاجر بع��ض التنظيامت يف املخدرات ، مثل حركة طالبان 

األفغانية؛ من أجل متويل تهريب األس��لحة الالزمة لش��ن 

القت��ال أو التمرد. ويف نفس الوقت، فإن النش��اطات عرب 

الح��دود قد مُتّون التدفقات املحظورة، والعكس بالعكس. 

ويف ه��ذه الحالة، فإّن تهريب األش��خاص داخ��ل بلٍد ما، 

ميك��ن أن ينتج أمواالً تُس��تخدم يف دعم التجارة املحظورة 

يف س��لعٍ أخرى. ففي الهند، تُعد األنش��طة غري املرشوعة، 
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التي تتضمن تهريب املخدرات والتزوير والفس��اد املنظم 

وتهريب الب��رش، من املصادر الرئيس��ة لغس��يل األموال. 

ويف املنطقة العربية، أصب��ح تهريب النفط مصدر الدخل 

الرئي��ي لبع��ض التنظي��امت الراديكالية، خاص��ًة تنظيم 

»داعش« بعد س��يطرته ع��ى العديد من آب��ار النفط يف 

س��وريا والعراق، من خالل بيع��ه إىل تركيا وإيران والنظام 

السوري ذاته، عرب وس��طاء. كام أّن هناك ترابطاً وثيقاً بني 

أنش��طة التهريب عابرة الحدود، التي تت��ورط فيها مراكز 

قوى قبلية تستعيص عى سيطرة الدولة، ومتويل العمليات 

اإلرهابية يف شامل سيناء.

الُحكم السيئ والفساد 
وتس��تغل هذه الش��بكات الُحكم الس��يئ أو الضعيف 

والفساد املوجود يف بلٍد ما لتأسيس عملياتها. ويف نفس 

الوق��ت، فإّن إدخال بلٍد ما يف رشاكه��م يؤدي إىل تزايد 

مس��تويات الفس��اد؛ حيث يصبح أداة ضامن اس��تمرار 

التدفقات غري املرشوعة. ولذلك، فإّن الدول التي تشهد 

تدفق��ات غري مرشوعة عاب��رة للحدود ه��ي أيضاً تلك 

الت��ي تُعاين بصفٍة عام��ة من الفس��اد الداخيل. ونفس 

هذه الدول تكون ُمنكش��فة للتأث��ريات الخارجية، مبا يف 

ذلك الش��بكات غري املرشوعة. ومثة أدلة من الدراسات 

اإلمبرييقية عى أّن الش��بكات غري املرشوعة التي تقود 

التدفق��ات املحظورة م��ن األموال والس��لع والخدمات 

والبرش مرتبطة جوهرياً مبس��توياٍت مرتفعة من الفساد 

يف ال��دول التي تخدم جوانب الع��رض والطلب واملرور 

لهذه التدفقات. ومبقارنة نتائج تقرير منظمة الشفافية 

الدولية الخاص بالفس��اد وتقرير منظمة التكامل املايل 

العاملي ع��ن التدفقات املالية غ��ري املرشوعة يف الدول 

النامية، نجد أّن معظم الدول العرش األوىل يف التدفقات 

املالية غري املرشوعة )2012-2003(، وهي الصني وروسيا 

والربازيل واندونس��يا والهند وجنوب أفريقيا والفبلبني 

وتايالن��د وهن��دوراس، تعاين من مع��دالت مرتفعة إىل 

مرتفعة جداً من الفساد. 

وتش��ري بع��ض الدراس��ات إىل أّن تورط رج��ال الرشطة يف 

عملي��ات التهريب، وخاصًة تهريب البرش، أصبح مش��كلة 

مس��توطنة يف جنويب آس��يا. ولخصت دراس��ة ع��ن تجارة 

الس��جائر غري املرشوع��ة يف ذات املنطقة إىل أّن الفس��اد 

وانخراط هيئات تنفيذ القانون من أهم املصادر املس��ِهلة 

لهذه التج��ارة. وترتاوح العالقة ب��ني الرشطة واملهربني بني 

الالمب��االة إىل التأييد النِش��ط، من خالل قبول الرش��اوى. 

كام أّن هناك رابط��ة واضحة بني الفاعلني املحليني األقوياء 

واملهربني يف هذه البالد. 

ع��الوة عى ذلك، تك��ون الجرمية املنظمة أكرث انتش��اراً يف 

ال��دول حيث يك��ون حك��م القان��ون ضعيفاً.وقد وجدت 

املسوح والدراسات املختلفة أن الدول التي تشهد تدفقات 

غ��ري مرشوعة كبرية الحجم، تعاين من مش��كالٍت أساس��ية 

تتعلق بفساد القطاع العام، والفشل الحكومي.
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حلقة مفرغة
وعندم��ا تواجه دولة م��ا التحديات املتعلقة بالفس��اد 

والحكم الس��يئ، تس��تغل القوى الخارجية األش��خاص 

الذين لديهم قابلية للفساد داخل هذه الدولة. ويُفيض 

انخراط هؤالء األش��خاص يف أنشطة فاسدة عرب الحدود 

إىل زيادة مستوى الفساد يف الداخل، والسامح للتأثريات 

الناحت��ة للقوى الخارجية أْن تتج��ذر يف البلد؛ ما يخلق 

حلق��ة مفرغة ملش��كلة أكرث خطورًة واتس��اعاً، تتضمن 

سلسلة من الفاعلني يشكلون ش��بكة متجاوزة القومية 

مرتبط��ة معاً من خالل الفس��اد. وقد وثقت ش��بكات 

الفس��اد يف عدة أقاليم حول الع��امل، مثل إقليم القوقاز 

وجنوب آسيا ومنطقة البحريات العظمى يف أفريقيا. 

آليات تأمني املنافذ الحدودية
تُرك��ز معظم اآللي��ات التي تتبعها ال��دول لضبط الحدود، 

والح��ؤول دون تدف��ق التج��ارة غ��ري املرشوعة وتس��لل 

اإلرهابيني إىل أراضيها، عى الجوانب االس��تخبارية واألمنية 

والعسكرية عى املستوى الوطني، والتعاون األمني وتبادل 

املعلومات عى املس��توى اإلقليمي. وتلجأ عديد من الدول 

إىل توظيف أحدث منتجات الثورة العلمية والتكنولوجية، 

بل واستخدام الطائرات من دون طيار، يف مراقبة حدودها، 

وإج��راءات التفتيش والفحص. كام تعم��د الدول إىل رفع 

ق��درات العاملني فيها من خالل برام��ج تدريبية، وتكوين 

نظام موحد للمعلومات داخل الدولة لجمع وتوحيد كافة 

املعلومات املتعلقة بإجراءات املنافذ الحدودية وحرصها. 

ولك��ّن األه��م هو مواجهة الفس��اد الش��بيك، ال��ذي يعد 

املصدر األول املغذي لألنش��طة غ��ري املرشوعة. فقد الحظ 

الباحث��ون أّن الدول تك��وُن أقل ُعرضًة للفس��اد والجرمية 

املنظم��ة، عندما يك��ون لديها نظم قضائية قوية، وتتس��م 

هيئاتها القضائية باالس��تقالل والتكام��ل. ويُطرح، يف هذا 

السياق، أهمية  تحس��ني األحوال املادية ملوظفي الجامرك 

ومس��ؤويل الحك��م املحيل ع��ى جانب��ي الح��دود،  نظراً 

لإلغراءات املالية التي يتعرضون لها يومياً.

ك��ام أّن تنمية املناطق الحدودي��ة اقتصادياً، وتعزيز دمج 

س��كانها يف بنية املجتمع ويف نظ��ام إدارة الحدود، وتطوير 

العالق��ات بني أجه��زة األمن واملجتمع��ات الحدودية يعد 

أنجح وس��يلة »وقائية« ملواجه��ة التدفقات غري املرشوعة 

واإلره��اب. وين��درج، يف هذا اإلط��ار، تعزي��ز التفاعالت 

التعاونية عرب الحدود ب��ني املجتمعات اإلقليمية املتالصقة 

جغرافياً يف القضايا ذات االهتامم املشرتك، وعى رأسها أمن 

الحدود، وتأسيس روابط اقتصادية وتنظيمية بينها• 
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تنمية املناطق 
احلدودية وتعزيز 

دمج سكانها يف بنية 
اجملتمع وتطوير 

العالقات بني أجهزة 
األمن واجملتمعات 
احلدودية يعد أجنع 

وسيلة وقائية 
ملواجهة التدفقات 

غري املشروعة
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تعترب بحوث العمليات من 

العلوم التطبيقية الحديثة 

التي حققت تطبيقاتها 

نجاحا واسعا يف مختلف 

مجاالت الحياة، ولعبة 

الحرب أحد أفرع بحوث 

العمليات األساسية. 

إذ إن صناعة القرارات 

وتطبيقاتها يف أي مجال من 

املجاالت يتطلب اللجوء 

إىل األساليب العلمية التي 

متكن صانعي القرارات 

والقامئني عىل تنفيذها 

من الوصول إىل الغايات 

املرجوة يف ظل اإلمكانات 

املتاحة. 

بقلم : 
الرائد / عبداهلل الكعبي
الرائد / خميس الزيودي

لعبـــــــــــة احلـــــــرب ودورهــــــــــا
يف صناعـــة القــــرار وتطـويــر القــــدرات العسكريــــة

بحوث العمليات
عرفته جمعي��ة بحوث العملي��ات الربيطانية عى 

أنه »اس��تخدام األس��اليب العلمية لحل املشكالت 

املعق��دة يف إدارة األنظم��ة الكبرية م��ن املعدات، 

واملواد األولية، والق��وى العاملة، واألموال، واألمور 

الخدمية األخرى يف املؤسسات واملصانع العسكرية 

واملدنية«.

أم��ا جمعية بح��وث العمليات األمريكي��ة فقد عرفت 

بح��وث العملي��ات عى أنه��ا »تهتم باتخ��اذ القرارات 

العلمية لتصميم ووضع أنظمة املعدات والقوى العاملة 

وفقا ل��رشوط معينة تتطلب تخصيص املوارد املحدودة 

بشكل أمثل«

استخدامات لعبة الحرب
تس��تخدم لعب��ة الح��رب كوس��يلة لتب��ادل اآلراء 

واألف��كار بطريقة تفاعل قرارات أش��خاص معينني 

من طرفني أو أكرث ينتج عنها أحداث اللعبة، فلعبة 

الحرب أداة ملعرفة آلية الحرب أو القتال، ووسيلة 

لطرح األس��ئلة التي تتم اإلجاب��ة عليها من خالل 

تحليل مجريات اللعبة، ولهذا فهي تس��اعد القادة 

وأركانيته��م عى مامرس��ة صنع القرار العس��كري 

ملوق��ف معني قد يصعب تجربت��ه أو تطبيقه عى 

أرض الواق��ع يف وقت الس��لم؛ فالغ��رض من لعبة 

الحرب هو اكتس��اب خربات ومعلومات مستقبلية 

قبل التنفيذ الفعيل، ولهذا فإن مجاالت اس��تخدام 
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لعبـــــــــــة احلـــــــرب ودورهــــــــــا
يف صناعـــة القــــرار وتطـويــر القــــدرات العسكريــــة

لعبة الحرب تنحرص يف اآليت:

األبحاث )دراسة متطلبات املستقبل، ومنظومة أسلحة 

املستقبل( عى مختلف املستويات.

صنع القرار العسكري عى مختلف املستويات.

تقويم الخطة عى مختلف املستويات.

التدري��ب لكس��ب الخ��ربة، والتنافس، وتنمي��ة مهارات 

األشخاص.

اقسام لعبة الحرب
من فه��م اس��تخدامات لعب��ة الح��رب وحرصها فيام 

ذكرن��ا ميكن أن نقس��م لعب��ة الحرب بالنس��بة لنوعها 

وملستوياتها.

أنواع لعبة الحرب
لعبة ح��رب خاصة ألغ��راض التدريب. يت��م تصميمها 

عى أساس أن تساعد مس��تخدميها عى تصور تسلسل 

املواق��ف املتتالية التي تح��دث أثناء القت��ال، وتطوير 

مهاراتهم يف مجال القيادة والسيطرة.

لعبة حرب خاصة لألغراض العملياتية. يتم تصميم هذا 

النوع عى أس��اس توفري إمكانية القيام باختبار وتقويم 

ملدى صالحية الخطط العسكرية املقرتحة أو املطروحة.

لعبة حرب ألغراض األبحاث. يتم تصمم مثل هذا النوع 

من لعبة الحرب لدراس��ة املوضوعات املستقبلية سواء 

مواقف أم أنظمة معينة أم خالفه.

مستويات لعبة الحرب
1 - لعب��ة حرب عى املس��توى االس��رتاتيجي. ويصمم 

وينفذ هذا املس��توى من لعب الحرب ملساعدة صانعي 

القرارات عى املس��تويات العلي��ا يف الدولة عى اتخاذ 

أفضل قرارات ممكنة الس��تخدام أدوات القوة الوطنية 

لتحقي��ق األهداف الوطنية ورعاية مصالح الدولة، ومن 

هذه األدوات الوطنية القوة العسكرية.

2 - لعبة حرب عى املس��توى العلمليايت )عى مستوى 

املرسح(. وتصمم لخدمة القيادات املشرتكة ملساعدتهم 

عى اتخ��اذ أفضل الق��رارات الالزمة الس��تخدام األداة 

العس��كرية كأداة قوة وطنية فاعل��ة لتحقيق األهداف 

االسرتاتيجية العسكرية املرسومة عى املستوى الوطني.

3 - لعبة حرب عى املس��توى التكتييك )عى مس��توى 

مي��دان املعركة(. وتصمم هذه اللعبة ملس��اعدة القادة 

ضب��اط األركان ع��ى اتخاذ أنس��ب الق��رارات لتوجيه 

وحداته��م عى املس��توى التكتييك لتحقي��ق األهداف 

التكتيكية يف ميدان املعركة.

له��ذا ف��إن لعبة الح��رب تعت��رب الوس��يلة األمثل 

والبدي��ل األقرب للميدان العم��يل الختبار وتجربة 

األس��اس النظري للعقيدة القتالية وتنمية التجربة 

العملية يف املجال العسكري قبل أن تخترب ميدانيا، 

وهكذا أطل��ت لعبة الحرب بقوة يف ميدان التطور 

العس��كري، إذ ه��و الحق��ل األس��اس يف ظهورها 

وتطورها،  وأصبحت مالزم��ة ألي تجربة ميدانية، 

بس��بب حجم املجاالت واألغ��راض التي عنيت بها 

لعب��ة الح��رب، وأخذت أش��كاالً منطي��ة متعددة 

الب��د من الوصول إىل أفكارها وأسس��ها للغوص يف 

تطبيقاتها واستثامرها إىل الحد األقىص الذي يحقق 

الفائ��دة املطلوب��ة عى ض��وء التجرب��ة والتاريخ 

الحافل باستثامراتها العملية.

لعبة الحرب املعارصة
كان لظه��ور الحاس��وب والتط��ور التقاين واس��تخدام 

املش��بهات يف القرن املايض األث��ر الكبري يف تطوير لعبة 

الح��رب والت��ي جعلت من اس��تخدامها وس��يلة عالية 

الفائدة للجيوش لتطوير قدراتها وإعداد أفرادها ملعارك 

املس��تقبل، حيث أصبح��ت لعبة الح��رب توفر لصانع 

القرار واملخططني العسكريني القدرة عى تقويم خطط 

املس��تقبل ومدى مالءمتها لظروف املعرك��ة الحقيقية 

ومدى تحقيقها لألهداف والنهايات املرغوبة. إن عملية 

تش��بية ومحاكاة جميع الق��درات واإلمكانات وظروف 

مرسح املعركة ومجم��وع اإلجراءات وتأثري جميع هذه 

العوامل بعضها ببعض لصنع صورة تحايك وتشبه الصورة 

الش��املة للمعركة، ويكون صنع هذه الصورة بوساطة 

مستخدم واحد فقط ميثل طريف املعركة ذات الجانبيني 

م��ن خالل تحديد مس��ار ثابت لكل ط��رف ومجموعة 

مح��ددة من اإلج��راءات يف زم��ن محدد أو بوس��اطة  

متارين أكرث واقعية والتي تدار بوساطة العبني قد يصل 

عددهم إىل مئات األش��خاص يف كل ط��رف، لينتج عن 

لعب��ة الحرب مخرجات من النتائ��ج متكن صناع القرار 

واملخططني العسكريني واملتدربني واملعلمني من تقويم 

مدى نجاح عملية صن��ع القرار وخطط العمليات التي 

تخطط لعملية ما أو تدرس إلبراز الدروس التي تساعد 

لعبة احلرب تعترب 
الوسيلة األمثل 

والبديل األقرب 
للميدان العملي 

الختبار وجتربة 
األساس النظري 

للعقيدة القتالية 
وتنمية التجربة 

العملية يف اجملال 
العسكري قبل أن 

تخترب ميدانيا



يف صنع القرار وتطوير القدرات وتاليش السلبيات.

مفهوم لعبة الحرب
وبناًء عى ما تقدم نس��تطيع أن نضع مفهوما عاما للعبة 

الحرب عى أنها أسلوب تحلييل واسرتشادي للقائد وهيئة 

أركان��ه متكنه من تحلي��ل املهمه والتعرف ع��ى البدائل 

واالسرتاتيجيات التي يتخذ من خاللها قراره وفق القدرات 

واإلمكان��ات واملعلومات املتاح��ة، ويف نهاية لعبة الحرب 

وتقوي��م نتائجها يكون هناك تحلي��ل كامل للخطط التي 

ميك��ن تنفيذها، وعوامل نجاحها، وأس��لوب التغلب عى 

نقاط الضع��ف فيها، ملا تقوم به لعبة الحرب من محاكاة 

للواقع، ومتثيل للحقيقة بجميع أبعادها من خالل أحداث 

ومتغريات مؤثرة ومستمرة يف إطار البعد الزمني.

أصبحت تطبيقات التقانات الحديثة تستخدم للتدريب 

ع��ى اتخ��اذ الق��رارات يف املس��تويات االس��رتاتيجية 

والعملياتي��ة والتكتيكية، حيث تس��تخدم لعبة الحرب 

يف املستويني االس��رتاتيجي والعمليايت، ملساعدة صانعي 

الق��رارات واملخطط��ني ع��ى اتخ��اذ أفضل الق��رارات 

الالزمة الس��تخدام الق��وة الوطنية واألداة العس��كرية، 

أما عى املس��توى التكتييك فتس��تخدم املشبهات ولعبة 

الحرب، لتطوير مهارات القتال يف ميدان املعركة. حيث 

يس��عى متخذو القرار دامئا إىل الحصول عى معلومات 

إحصائي��ة دقيق��ة متكنهم من االعت��امد عليها يف اتخاذ 

ق��رارات دقيقة. حي��ث أصبحت بيئة اتخ��اذ القرارات 

بالغ��ة التعقيد ورسيعة التغيري وتتس��م بع��دم التأكد 

ال��ذي يكتنف معظم الق��رارات مام ي��ؤدى إىل ارتفاع 

درجة املخاطرة املصاحبة للنتائج املتوقع تحقيقها. وقد 

أصبحت هناك رضورة ملح��ة لتنمية مهارات القادة يف 

مختلف املس��تويات معتمدة عى متلك مهارات العلوم 

واألس��اليب الكمي��ة التي تس��اعد ع��ى االعتامد عى 

املعلومات الكمي��ة القابلة للقي��اس املدعمة للحقائق 

والتي تستفيد من قوة النامذج اإلحصائية والرياضية يف 

التحليل دون تحيز ش��خيص يف التوصل إىل القرار األمثل 

لألنواع املختلفة من التدريبات.

سيناريو تطوير القدرات
لو أخذنا س��يناريو عى س��بيل املثال وهو وجود وحدة 

بحري��ة حديثة تابعة للقوات البحري��ة  ويوجد بها من 

إمكان��ات وقدرات  ما يفوق الطرف املعادي )التهديد(، 

وق��ام الطرف املعادي خالل فرتة من الزمن باس��تخدام 

كل الطرائ��ق التقليدية وغري التقليدية باتباع أس��اليب 

متع��ددة يف تدريباته وعملياته ملواجه��ة هذه الوحدة 

البحري��ة املتطورة، فبالتايل يجب ع��ى القوات البحرية  

دراسة الطرف املعادي )التهديد( حتى يتم معرفة نقاط 

الضعف والقوى للجانبني سواء أكانت يف العمل التكتييك 

والتنفي��ذي أم  العمل عى تطوير األس��لحة املضادة أم 

إدراج أسحلة جديدة ، لذلك نرى أن لعبة الحرب إحدى 

الوس��ائل التى تخدم القوات البحرية لدراس��ة موقفها 

م��ن هذا التهديد والقيام بالبح��ث فيام لديها وما لدى 

الط��رف املعادى للوقوف عى الق��رارات الصائبة والتي 

تخدم تطوير القدرات س��واء أكان��ت هذه القدرات يف 

األجهزة واملستشعرات والتس��ليح أم كانت بآلية تنفيذ 

املهام واألعامل التكتيكية تجاه التهديد املقابل.

إن ما توصلت إليه العمليات العسكرية وذلك  بتوحيد 

الجه��ود تحت قيادة مش��رتكة واح��دة لتحقيق هدف 

مشرتك بإشرتاك مكونات من قوتني أو أكرث تحت مفهوم 

العمليات املش��رتكة والتي تتطلب فه��ام متبادال ألدوار 

ومكونات عنارص القوة املش��رتكة حت��ى تكون عمليات 

مش��رتكة ناجحة، ت��أيت لعبة الحرب يف ه��ذه العمليات 

ب��دور بارز وكبري يف تنس��يق األع��امل واختبار الخطط 

وفه��م األدوار واختبار لألعامل املمكنة وقياس القدرات 

املتوف��رة وم��دى إمكاناتها يف تحقيق الهدف املش��رتك 

ل��دى القوات كام تس��اعد القائد املش��رتك ع��ى اتخاذ 

القراراألمثل•
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لعبة احلرب متكن 
القائد من حتليل 
املهمة والتعرف 

على البدائل 
واالسرتاتيجيات 

إلتخاذ القرار 
وفق القدرات 
واملعلومات 

املتاحة 
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“شهداؤنا مصدر فخرنا”
ال أحللد يزايد عللىل ذلك الحزن الللذي عم كل منزل إمللارايت ومقيم يف دولة اإلمللارات يف إثر 
استشللهاد 52 شللهيداً جندياً إماراتياً وكذلك الشللهداء من اململكة العربية السعودية ومملكة 

البحرين الشقيقة. 
العني تدمع والقلب يعترص. وفجأة تتجىل اآلية القرآنية: )يَا أَيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءتْكُْم َمْوِعظٌَة ِمْن 

ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِلُْمْؤِمِننَي(. َربِّكُْم َوِشَفاٌء لِاَم يِف الصُّ
ننظللر اىل قرآننللا الكريم وإذا به يشللحذ الهمم ويفجر الحامسللة من جديللد يف القلب وكفى 
باآلية القرآنية الكرمية دليًا: »َوالَ تَْحَسللَ�َّ الَِّذيَن ُقِتلُواْ يِف َسللِبيِل اللِّه أَْمَواتاً بَْل أَْحَياء ِعنَد َربِِّهْم 

يُْرزَُقوَن...َفرِِحنَي ِبَا آتَاُهُم اللُّه ِمن َفْضلِِه« 
هل نبيك عىل شهدائنا إذاً؟ 

الفطرة اإلنسللانية تقول نعم، فاإلنسللان يف نهاية املطاف مجموعة مشللاعر وأحاسيس. يعطي 
اإلميان واليقني الرباين للعني والقلب فرصتهام، وبعدها...

نتوقف عن ذلك البكاء لرتتسللم عىل وجوهنا الفرحة واالعتزاز. فمن فارقنا و ُوِري الرثى، عند 
ربه حٌي يرزق، ومل تكن الدنيا با فيها وإن حازها تساوي عنده يف القسطاس شيئاً. »َولَِئ ُقِتلُْتْم 

امَّ يَْجَمُعوَن« َن اللِّه َوَرْحَمٌة َخرْيٌ مِّ يِف َسِبيِل اللِّه أَْو ُمتُّْم لََمْغِفرٌَة مِّ
نضللع الحزن والفرحة يف كف ميللزان، نتوهم يف بداية األمر أن كفللة الحزن هي الراجحة، غري 
أنهللا ال تعدو عن محطة انتظللار ال تطول حتى تٌثقل كفة ميزان الفرحة لتسللتمر باقية حارضاً 

ومستقبًا يف دنيانا وآخرتنا. 
»تعددت األسللباب واملوت واحُد«، وكفى باملوت شللهيداً ُحسللن خامتة. ينتقل الشهيد اىل ربه 
حياً يرزق ويأىب رب العباد إال أن يكُرمه يف الدنيا واآلخرة. فمن يبيك عىل فرقاه اليوم سلليجده 
مستقبًا له يف الدار اآلخرة ليشفع يف سبعني من أهله. ال يتوقف األمر عند ذلك فحسب فمن 
هو شفاء للصدور يبرش بالفردوس األعىل ليس للشهيد فحسب بل ألقاربه يقول املوىل:«َوالَِّذيَن 

يََّتُهْم«. يَُّتُهْم ِبإِميَاٍن أَلَْحْقَنا ِبِهْم ُذرِّ آََمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّ
 فيا فوز الفائزين.

فيه شفاء ملا يف الصدور...
نتمعن يف اآليات وإذا بها تزيد من حامسة جنودنا البواسل املرابطني، فمن سبقهم اىل الشهادة 
ْن َخلِْفِهْم أاَلَّ  وَن ِبالَِّذيَن لَْم يَلَْحُقواْ ِبِهم مِّ من عيال زايد وبقية الشللهداء ينادونهم: »َويَْسللَتْبرِشُ
َخللْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحزَنُوَن«. ترتسللم الفرحة يف وجوه جنودنا املرابطني يف الثغور وما يزيد 
استشللهاد اخوتهم من عيال زايد إال إرصاراً وعزمية والسللري حتى النهاية لتحقيق الهدف الذي 

عنه لن نحيد.
قرآننا يشفي مايف صدورنا، ووالة أمورنا أبوا إال أن يشفوا ما يف  صدورنا. صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد ال نهيان رئيس اإلمارات »ننعي جنود االمارات البواسل الذين استشهدوا اليوم 
ىف مأرب باليمن دفاعا عن الحق والعدل ونرصة املظلوم أثناء اداء واجبهم املقدس ضمن قوات 

التحالف العريب يف عملية اعادة األمل باليمن«. 
صاحب السللمو الشيخ محمد بن راشللد آل مكتوم نائب رئيس الدولة يعلنها: “ال تزيدنا هذه 
األحللداث إال ثباتاً عىل الحللق...وال تزيدنا تضحيات أبنائنا إال فخرًر بهللم..وال تزيدنا األيام إال 

عزماً وقوة وإرصاراً”.  
يعضد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلللحة بقوللله “نحن ما عودنا أهلنللا أن ثأرنا يبات، أو ننسللاه. راحوا من اإلمارات 
شللهداء، وهذا ال يخذلنا بل يزيدنا إرصار وعزمية وقوة...الحادث األليم زاد العزمية عىل تحرير 
وتطهللري اليمن الذي نشللعر بتاريخنا فيه ولن نرتدد عن ما بدأنللاه، نحن مع اليمن حتى نهاية 

الطريق”. كلامت ستظل عالقة يف الذاكرة الجمعية لشعب اإلمارات. 
يف بيتنا شهيد، ونستظل بقيادة عن الحق لن تحيد. 

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي



تقنيات

قنبلة الضوضاء.. سالح رحيم
استخدام طاقة الليزر للتالعب بخواص 

املادة وإخضاع الضحايا عن طريق األمل

يطور الربنامج األمرييك  املشرتك لألسلحة غري 

الفتاكة قنابل وصواريخ ضوضاء، وهي عبارة عن 

كرة صاروخية من البالزما بقوة 130 ديسبل. 

وتهدف هذه الطائفة الجديدة من األسلحة 

العسكرية إلخافة العدو وإجباره عيل االنسحاب، 

وتتطلع القوات األمريكية الختبار السالح الجديد 

يف األشهر القليلة القادمة.

ويطلق عيل هذه الفئة من األسلحة اسم تأثري 

 Laser Induced (البالزما املنتجة بواسطة الليزر

.)Plasma Effect LIPE

إعداد:
جورج فهيم

تقنيات
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ويف الواقع فإن السالح الجديد يف بنات أفكار مجموعة من 

الخرباء العس��كريني كلفوا بتوسيع قامئة خيارات التسلح عند 

التعامل مع السيطرة عيل الحشود وتأمني نقاط التفتيش.

وتعتم��د الضوضاء املولدة عيل التالع��ب باملادة والطاقة 

لتوليد أصوات عالية يف مواقع مستهدفة محددة.

وبعبارة أدق ميكن وصف الس��الح الجدي��د بأنه صاروخ 

ضوضاء موجه. 

التالعب بالطاقة
تتواج��د امل��واد يف الطبيعة ع��ى أربعة صور ه��ي الصلبة 

والس��ائلة والغازية. وأما الحالة الرابع��ة فهي البالزما والتي 

ال يعرفه��ا أغلب الناس بالرغم من كونه��ا حاله املادة األكرث 

شيوعا يف الكون.

ويف حالة البالزما ف��إن الجرعات العالية من الطاقة تقوم 

بجذب الربوتونات م��ن نواتها الذرية، وتخلق بذلك ايونات، 

وهذه الحزمة من االيونات تشكل حالة البالزما، وهي ليست 

صلبة كام أنها ليس��ت س��ائلة، ويختلف س��لوكها عن سلوك 

الحالة الغازية والحالة الس��ائلة والصلبة وإمنا لها مواصفات 

إلكرتونية ومغناطيسية،وميكن أن تأخذ صورة الضوء.

 وتق��وم بندقية الضوض��اء أو ص��اروخ الضوضاء بإطالق 

زخات قصرية للغاية من الطاقة املوجهة املكثفة عى الشخص 

املستهدف، يف زمن ال يتعدي واحد عيل مليار من الثانية.

ويف الوقت الذي تقوم فيه زخات الطاقة بعزل االلكرتونات 

والنواة من املنطقة املستهدفة، لخلق كرة زرقاء من البالزما، 

تتالع��ب دفعة الحقة من طاقة الليزر تطلقها البندقية بهذه 

الكرة لخلق الضوضاء. 

ويوض��ح ديفي��د ل��و رئي��س فري��ق الباحثني يف قس��م 

التكنولوجيا يف الربنامج املش��رتك لتطوير األسلحة غري الفتاكة 

أن فري��ق الباحث��ني املكلف بتطوير الس��الح ق��ام باختباره 

يف املعم��ل عيل مس��افات قصرية، ولكن��ه مل يخترب بعد عيل 

مسافات طويلة تصل إيل 100 مرت، وهي الخطوة التالية من 

االختب��ار، ويأم��ل الجيش األمرييك يف أن يص��ل املدى املؤثر 

لقنبلة الضوضاء يف نهاية األمر إىل 2 كيلومرت.

وتبل��غ تكلفة مرشوع تطوير أس��لحة الضوضاء 3 مليون 

دوالر، وس��تحصل رشكة "فيزيكال او بتكس" التي تعمل عيل 

تطوير تقنية الوميض عيل 1.5 مليون دوالر، بينام س��تحصل 

رشكة "جيوست" التي تعمل عى تطوير تقنيات الصوت عى 

بقية املبلغ. 

الطاقة النابضة
ويف الحقيقية فأن مرشوع تطوير بندقية الضوضاء ليس املرة 

األويل الت��ي يحاول فيها الباحثون اس��تغالل مواصفات حالة 

البالزما، 

ويف عام 2002 عى سبيل املثال، حاول الباحثون يف برنامج 

األس��لحة غري الفتاكة تطوير سالح يطلق عليه اسم صندوق 

الطاقة النابض، وهو يستطيع أن يخلق ضوضاء هائلة ميكنها 

أن تطيح باملتظاهرين يف الهواء. 

ويف عام 2004 اختربت البحرية األمريكية قدرات البالزما  

لتطوير صاروخ تشويش يؤدي إيل انحراف الصواريخ املضادة 

عن مسارها.

ولكن أس��لحة البالزما املطورة عرب هذه املحاوالت كانت 

ضخمة، ويص��ل وزن الواحدة منه��ا إيل 500 رطل، كام أنها 

تحت��اج إيل مصدر طاقة هائل، ورغم ذلك تنتج أثرا محدودا، 

ولكن نتائ��ج األبحاث العلمي��ة املتوالي��ة أدت إيل تغيريات 

هائلة يف كفاءة وتكلفة أسلحة الضوضاء. 

ومبوجب عقد بقيمة 2.7 مليون دوالر اس��تطاعت رشكة 

"س��تيلر فوتونكس" يف عام 2005 تطوير ما أطلق عليه نظام 

البالزما الصويت )PASS(، وتس��تطيع زخ��ات البالزما الحالية 

إنت��اج قوة صوتي��ة ترتاوح بني 90   إيل 100 ديس��بل، ولكن 

الربنامج يس��تهدف الوصول بقوة الضوضاء إيل 130 ديسيل 

عيل األقل.

ويش��به الخرباء الف��ارق بني أس��لحة الضوض��اء الحالية 

وأس��لحة الضوض��اء القدمية بأنه تش��به الف��ارق بني دراجة 

هوائي��ة وطائرة مقاتلة، وكل زيادة مبقدار واحد ديس��بل يف 

قوة الضوضاء تضاعف قوة الصوت عرش مرات.

اعرتاضات قوية 
وبالرغ��م من أن األبحاث حول أس��لحة الضوضاء بدأت قبل 

عق��ود من الزمن، إال أن الس��نوات القليلة املاضية ش��هدت 

تطورات كب��رية وحققت نقالت نوعي��ة، ومكنت التطورات 

التي ش��هدتها تقنية الليزر، توظيف الصوت كس��الح ينضم 

لرتسانة األسلحة األمريكية.

ويقول الخ��رباء أن أس��لحة الضوضاء تعط��ي الجنود ما 

ه��و اكرب من مج��رد الصياح وإطالق النار عن��د التعامل مع 

الحش��ود،وتوفر لهم مزي��دا من الخي��ارات يف نفس الوقت  

تقل��ص عدد القت��ى واإلصابات الخط��رية يف التجمعات غري 

املقاتلة.

وميك��ن ألس��لحة الضوض��اء تلع��ب دورا هاما س��واء يف 

عمليات حفظ الس��الم أو العمليات القتالية، بسبب فدرتها 

ع��ى التعامل م��ع هدف واح��د أو عدة أه��داف يف نفس 

الوقت، ما يجعلها مفيدة للمحاربني يف التعامل مع  وتهدف 

ه��ذه الطائفة الجديدة من األس��لحة إىل إلح��اق اكرب قدر 

ممكن من األمل بالش��خص أو األشخاص املستهدفني، ويخيش 

الخرباء من أن تنحرف أسلحة الضوضاء عن مسارها الطبيعي 

وتستخدم كسالح للتعذيب. 

ويح��ذر الدكتور اندرو رابيس أس��تاذ اإلم��راض العصبية 

يف مستش��في ويستمنس��رت يف لندن من أن اآلثار النفس��ية 

والجسدية ألسلحة الضوضاء غري معروفة بدقة، مشريا إيل أن 

املوجات الصوتية واإلشارات الكهرومغناطيسية ترتك أثرا عيل 

خاليا العصبية، وميكن أن تؤدي إيل اإلصابة بالشلل املؤقت•



وق��د تم إنتاج أكرث من 2600 طائرة منها من قبل رشكة 

نورث��روب جرومان، ومبوجب اتفاقات اإلنتاج املش��رتك 

والرتخيص مع كندا وجمهورية الصني وجمهورية كوريا 

وإسبانيا وسويرسا.

وابت��داء م��ن تس��ليم أول طائرة من ط��راز F-5 يف 

ع��ام 1964 وحتى آخر طائرة منه��ا يف عام 1989، كان 

يتم تس��ليم كل طائرة يف املوعد املحدد، حس��ب قيمة 

العق��د أو بأقل منه��ا، ووفقاً لألداء املنش��ود. وما يزال 

نح��و ثلثي اإلنتاج األصيل لطائ��رات F-5 يف الخدمة يف 

26 بلداً، مبا يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية. وتقوم 

البحرية األمريكية بتشغيل طائرات F-5 يف أرسابها التي 

متث��ل دور الطائ��رات املعادية ملح��اكاة طائرات العدو 

يف التدريبات القتالية الجوية، ويس��تخدم س��الح الجو 

األمرييك طائرات F-5 يف دور تدريبي مامثل.

ومتتل��ك رشكة نورث��روب جروم��ان، الصانع األصيل 

له��ذه الطائرات، الخ��ربة يف دمج منظومات األس��لحة 

واللوجستيات يف طائرات F-5 لتقديم الدعم لألسطول 

خ��الل عمره الزمني املتوقع. ومب��ا أن ثلثي الدول التي 

تس��تخدم طائ��رة F-5 تق��وم أيضا بتش��غيل طائرات 

تقنيات

 F-5 TIGER الطائرة املقاتلة
قدرة عالية على املناورة وتصميم متقدم

إعداد: يل يادف
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تعد طائرة F-5 مقاتلة أرسع من الصوت، وتتميز برشاقة الحركة وبالقدرة العالية عىل املناورة، وتتمتع باملوثوقية، حيث 

تجمع بني التصميم الهوايئ املتقدم، وأداء املحرك، وانخفاض تكاليف التشغيل.

وباعتبارها من أكرث تصاميم الطائرات العسكرية متانة وتحمالً عىل اإلطالق، فقد خدمت سلسلة املقاتالت التكتيكية 

F-5 من إنتاج رشكة Northrop Grumman Corporation عمالءها عىل مدى أكرث من أربعة عقود.

 F / أو   ،F-16

A-18، F-15S أو 

طائ��رات املرياج، 

دور  تح��ول  فقد 

طائ��رة  م��ن   F-5

إىل  أساس��ية  مقاتل��ة 

طائرة تدريب متهيدي.

ويقوم عدد كب��ري من الدول التي تس��تخدم طائرة 

F-5 بدراس��ة برام��ج إلطالة الحياة البنيوية األساس��ية 

وح��زم ترقية وتحديث إللكرتوني��ات الطريان واألنظمة 

التابع��ة له��ا )والتزم البعض بها( وذل��ك للحصول عى 

طائرة تدريب متهيدي باستثامر متواضع.

إطالة العمر الزمني للطائرة
مب��ا أن هذا ال��دور الجديد املتوقع سيس��هم يف إطالة 

العمر الزمني لطائ��رة F-5، فقد ركزت رشكة نورثروب 

جرومان عى نهج ش��امل لخطة دعم النظام من شأنه 

أن يضمن حصول مس��تخدمي طائرات F-5 عى قطع 

غيار الهيكل الالزمة وترقيات النظم.

وعالوة عى التحديثات يف الهيكل، فقد قامت رشكة 

نورث��روب جروم��ان بتوس��عة أعامله��ا الخاصة بقطع 

الغي��ار للطائرة F-5 لتش��مل رشكات مخت��ارة تتوافر 

لديها الجودة كموردين مرخصني لتقديم فريق متكامل 

للدعم الكامل. وهذا الفريق مرخص باستخدام بيانات 

رشك��ة نورثروب جرومان الخاصة بالطائرة F-5 والدعم 

الفني لتقديم أعى مستويات الجودة وتوفري مزيد من 

.F-5 قطع الغيار بأسعار معقولة لكل مستخدم لطائرة

وق��د التزم��ت رشكة نورث��روب جروم��ان، منذ عام 

1999، مبوجب عقد مع البحرية األمريكية بأداء صيانة 

وترمي��م ش��املني ألس��طول طائ��رات F-5E / F التابع 

للبحرية.

ويهدف ه��ذا الربنام��ج إىل توفري صيان��ة مضمونة 

لهي��اكل طائ��رات F-5 بحيث تعمل بأم��ان يف األحوال 

القاس��ية املرتبط��ة بلعب أس��طول طائ��رات F-5 دور 

الخصم. وقد تم توس��عة نطاق هذا النشاط، إىل جانب 

برنامج تحديث هياكل الطائرات لدى س��الح البحرية، 

ليش��مل طائرات إضافية من طراز F-5E من شأنها أن 

تس��مح للقوات البحرية بالحفاظ ع��ى قدرات طائرة 

F-5 عى لعب دور الخصم F-5 يف املستقبل.

ويستدعي الدور الجديد لطائرة F-5 كطائرة تدريب 

متهي��دي وجود طائريت تدري��ب إضافيتني. وتوفر رشكة 

نورثروب جرومان مجموعة تحويل ستس��هم يف تعديل 

طائ��رة F-5E ذات قم��رة القيادة الواح��دة إىل طائرة 

F-5F ذات قمرة قيادة مزدوجة. وس��وف تسهم عملية 

التحويل يف تبديل مقدمة الهيكل لطائرة F-5E مبقدمة 

هيكل طائ��رة F-5F مصنعة حديث��اً يف نقطة التصنيع 

والتجميع األساسية.

باإلضاف��ة إىل التحدي��ث الهيكيل األس��ايس وبرامج 

تحوي��ل الطائرة F-5F، قدمت رشكة نورثروب جرومان 

طواقم تحديث وتجديد األنظمة الفرعية التي ش��ملت 

النظ��ام املالح��ي INS / GPS، ونظ��ام الفرامل املضاد 

لالنزالق، ونظام توليد األكسجني عى منت الطائرة الذي 
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يقلل من تكاليف التشغيل باملقارنة مع نظام األكسجني 

السائل الحايل.

F-5 Tiger II طائرة
قام��ت رشكة نورث��روب جروم��ان األمريكي��ة بتطوير 

الطائرة املقاتلة F-5 Tiger II األحادية املقعد والثنائية 

املح��ركات والت��ي تف��وق رسعتها رسعة الص��وت. وقد 

أقلعت الطائرة يف أول رحلة لها يف 11 أغس��طس 1972، 

ودخلت حيز الخدمة يف عام 1975. وهي نسخة مطورة 

من الطائرة املقاتلة F-5A Freedom التي قامت رشكة 

نورثروب جرومان بتطويرها يف أوائل عام 1959.

F-5A- بدأت رشكة نورث��روب جرومان بإنتاج طائرة

21 يف ع��ام 1970، ويف الوق��ت نفس��ه تم تغيري اس��م 

الطائرة إىل F-5E Tiger II. وتعترب إلكرتونيات الطريان 

يف طائرة F-5E Tiger II أكرث تطوراً مقارنة مع اإلصدار 

السابق من طائرات F-5A. وقد تم إخراجها من اإلنتاج 

يف ع��ام 1987، ومن��ذ ذل��ك الح��ني خضع��ت لرتقيات 

مختلفة ملنافسة البيئات القتالية املتغرية.

تكاليف الطائرات منخفضة وميكن صيانتها بسهولة، 

مقارن��ة مع طائ��رات F-15 وF-16. وكانت تس��تخدم 

يف الح��رب الب��اردة من قبل الق��وات الجوية األمريكية 

USAF ألغ��راض التدري��ب والحرب. وميك��ن للطائرة 

استيعاب طيار واحد.

كش��فت الحكومة الس��ويرسية النق��اب عن قرار يف 

يناير 2010 يقيض بتبديل أس��طول F-5E Tiger II إىل 

طائرات مقاتلة حديثة، حيث يقرتب األسطول من نهاية 

العمر التش��غييل له. كام حصل س��الح الجو السويرسي 

ع��ى طائ��رات F-5E 66 ذات املقع��د الواحد يف إطار 

برنامج التسلح يف عام 1975.

وقد وقعت رشك��ة نورثروب جرومان عقداً مع رشكة 

الط��ريان RUAG يف ماي��و 2010 لتوف��ري لوجس��تيات 

الدع��م، ودورة حي��اة الخدمات اللوجس��تية يف جميع 

أنح��اء العامل، وتقديم ق��درات واس��عة النطاق لعمالء 

.F-5 Tiger طائرات

يف عام 2010، قرر سالح الجو الكوري الجنويب تركيب 

مقاعد قابلة للقذف متطورة يف قمرة القيادة يف أسطول 

طائراته��ا من طراز F-5 من أجل إنق��اذ الطيارين أثناء 

حاالت الهبوط االضطراري. وس��يتم تجهيز ما مجموعه 

150 طائرة من طراز F-5 مبقاعد من هذا النوع بتكلفة 

قدرها 4.2 مليون دوالر، وقد تم االنتهاء من العمل فيها 

يف عام 2013.

وقد منح س��الح الجو الربازييل عق��داً لرشكة إمرباير 

 Embraer Defence & Security: واألم��ن  للدف��اع 

EDS يف ع��ام 2011 إلصالح 11 طائ��رة مقاتلة إضافية 

.F-5 من طراز

F-5E Tiger II مناذج طائرة
 F-5E هام F-5E Tiger II يوجد منوذجان من طائ��رة

Tiger III وF-5EM، أم��ا األول فه��و منوذج مطور من 

F-5E Tiger III، يستخدمه بصورة رئيسية  سالح الجو 

التش��ييل لتدريب طياريهم. ويف عام 2009، تم استبدال 

ال���  16 طائرة من ط��راز F-5E Tiger III لتحل محلها 

.F-16 MLU T5 طائرات

أما النم��وذج اآلخر وهو طائرة F-5EM، فهو منوذج 

متقدم من طائرة F-5E، وقد تم تطويره من قبل رشكة 

نورثروب جرومان لصالح سالح الجو الربازييل.

تم تصمي��م الطائرة لتوفري خاصي��ة التنوع الكبري يف 

االس��تخدامات والتفوق أثناء عمليات جو – أرض، وجو 

- جو. وقد تم تصميمها بحيث يعادل وزنها 30 يف املائة 

من الوزن اإلج��اميل للطائرة F-4. كام ت��م زيادة طول 

 J85 وعرض مقطع جس��م الطائ��رة الس��تيعاب محرك

القوي واملزيد من الوقود.

تم الحصول عى شكل دلتا للطائرة عن طريق إعادة 

تصميم قاعدة الجناح األمامي لنموذجها الس��ابق. وتم 

تجهيز أجنحة F-5E مبلحقات موس��عة ومتطورة، األمر 

الذي ميثل تحسيناً ملساحة الجناح والقدرة عى املناورة.

أكمل��ت رشكة نورث��روب بنج��اح برنامج الس��المة 

الهيكلي��ة للطائرة يف ع��ام 1975. وكان الدافع الرئييس 

لهذا الربنامج هو التحقق فيام إذا كان التصميم الهيكيل 

للطائرات يس��مح باألداء الناجح لعملي��ات جو – جو، 

وجو - أرض يف بيئات معادية.

ت��م تطوير هي��كل الطائ��رة F-5E م��ن قبل رشكة 

نورث��روب جروم��ان، وق��د منح��ت الق��وات الجوي��ة 

األمريكية لرشكة نورثروب جرومان عقداً بس��عر ثابت 

بقيمة 415.6 مليون دوالر يف ديس��مرب 1970 من أجل 

التصميم الهن��ديس والتطوير واإلنت��اج لهياكل طائرات 

قامت شركة نورثروب 
جرومان بتطوير 

 F-5 Tiger املقاتلة
II األحادية املقعد 
والثنائية احملركات 

والتي تفوق سرعتها 
سرعة الصوت
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F-5E. وتم تطوير املحرك للطائرة من قبل رشكة جرنال 

إلكرتي��ك ومن ث��م تجميعه من قبل رشك��ة نورثروب 

جرومان.

تضم ه��ذه الطائرة املتط��ورة قمرة قي��ادة مبقعد 

واحد مجهزة بعدد من األنظمة اإللكرتونية، وهي نظم 

التحكم اآليل بالطريان AFCS، وشاش��ة عرض رأس��ية 

HUD وغريها من املعدات املساعدة.

تم تسليح F-5E Tiger II مبدفعني عيار 20 مم من 

طراز بونتي��اك M39A2 pontiac  عى جانبي مقدمة 

الطائ��رة. ويعترب مدفع M39A2 مدفعاً آلياً بس��بطانة 

واحدة، وميكنه إطالق الذخ��رية مبعدل 1,500 دورة يف 

الدقيقة. وتضم هذه الطائرة سبع نقاط تعليق – اثنتان 

تحت ط��رف الجناح، وأربع تح��ت الجناحني، وواحدة 

تحت جسم الطائرة.

وهن��اك أربع��ة صواريخ موجهة جو-ج��و من طراز 

AIM-9 Sidewinder  وصاروخ��ان جو-س��طح م��ن 

ط��راز AGM-65 Mavericks، وكذلك صواريخ عادية، 

عى نقاط التعليق الس��بع. كام أن الطائرة مسلحة أيضاً 

بقناب��ل حديدية غري موجهة، وقنابل عنقودية من طراز 

CBU 24/49 / 52/58، وقناب��ل نابامل، وقنابل إس��قاط 

.M129 منشورات الدعاية

إلكرتوني��ات الط��ريان مجه��زة يف الطائرة، وتش��مل 

نظ��ام املالحة بالقصور الذايت INS، ونظام مالحة جوية  

 ،GPS ونظام تحدي��د املواقع العاملي ،TACN تكتييك

املواصفات الفنية
• الطاقم: واحد

• تاريخ إنتاجها: 1975
• الصانع: رشكة نورثروب جرومان

• جهات التش��غيل: البحري��ة األمريكية والقوات 
الجوية الفلبينية والقوات الجوية الربازيلية

• الطول: 14.45 م
• طول الجناح: 8.13 م

• االرتفاع: 4.08 م
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وتدابري مكافحة التش��ويش اإللكرتوين ECM، والقمرة 

 Hand On Throttle And Stick: بنظ��ام  مجه��زة 

HOTAS  الذي يس��مح للطيار بالتحكم بالطائرة دون 

تحريك يده عن معدات نظام الطريان.

وقد تم تجهيز طائرات The F-5 Tiger II يف البداية 

برادار AN / APQ-153. كام تم تركيب رادار إمرسون 

AN / APQ-159 يف جميع الن��امذج التي تم إنتاجها 

فيام بعد. وتضم الطائرة نظام رادار ملراقبة النريان جو-

جو ونظام تسديد رئييس مبساعدة الحاسوب.

 AN / محل الرادار AN / APQ-159 حل ال��رادار

APQ-153.  ويعت��رب ال��رادار AN / APQ-159 نظام 

رادار جو-جو، يعمل يف أربع وضعيات أولية ووضعيتي 

بحث بنطاقات مختلفة. ويس��هم نظام الرادار املتطور 

يف زيادة إمكانية كشف الهدف رادارياً ومضاعفة املدى 

مع تعزيز املوثوقية. وهو مجهز بهوايئ رادار املصفوفة 

 AN / الطورية الجديد املامثل للطب��ق املكافئ لرادار

.APQ-153

وميك��ن أن ينت��ج كل مح��رك غرف اح��رتاق دافعة 

مس��اعدة بق��وة 22.2 كيلونيوت��ن. ويت��م اس��تخدام 

املحرك أساس��اً يف النامذج التجارية والعسكرية ألغراض 

التدري��ب واألغراض التكتيكية. كام يوفر أقىص نس��بة 

دفع إىل الوزن باملقارنة م��ع أي محرك طائرة أخرى يف 

العامل. ويس��تخدم هذا املح��رك حالياً يف 35 دولة حول 

العامل.

بإم��كان طائرة F-5E الصعود مبعدل 175 م / ثانية. 

والرسعة القصوى للطائرة هي 1,700 كم / ساعة. يبلغ 

امل��دى األقىص للطائ��رة 3,700 كم وامل��دى االعتيادي 

1,405 ك��م. وأق��ىص مس��افة تتطلب بعده��ا الصيانة 

15,800 كم. ويبلغ وزن الطائرة نحو 4,349 كغ وأقىص 

وزن عند اإلقالع هو 11,187 كغ.

وق��د ت��م تصمي��م الطائرة لض��امن تن��وع كبري يف 

االستخدامات وتفوق خالل العمليات. والطائرة مجهزة 

J85- مبحركني نفاثني وتربينيني من طراز جرنال الكرتيك

•GE-21B General Electric

املصدر والصور:

www.northropgrumman.com 

مت تصميم الطائرة 
لضمان تنوع كبري يف 
االستخدامات خالل 

العمليات



هل لك أن تحدثنا عن هذا االخرتاع؟

االخرتاع الذي أعمل عىل تطويره حالياً، هو آلة لتنظيف 

واجهات أسطح املباين وناطحات السحاب، حيث تعمل 

اآلل��ة بطريقة أكرث أماناً ورسعة م��ن التنظيف اليدوي 

املعم��ول به حالياً. اآللة تجنب وض��ع العنرص البرشي 

معلق��اً من ارتفاعات تحت عرضت مخاطر الس��قوط، 

كذل��ك رسعة إنج��از عملية التنظيف باس��تخدام اآللة 

تفوق 8 – 10 مرات التنظيف اليدوي.

هل لنا أن نتعرف عىل االخرتاعات الخاصة بك، وما 

هي مميزاتها؟

لعل أبرز ما أعمل عليه اآلن هو مرشوع نقل ش��حنات 

من نقط��ة إىل أخرى عن طريق طائ��رات بدون طيار

UAV Delivery or Drone Delivery، تعمل بشكل 

آيل حيث تقوم الطائرة بتحميل طرد من نقطة محطة 

أرضية وإيصاله  إىل محطة أرضية أخرى؛ قمت بتطوير 

نظ��ام توجيه محيل يوجد يف كل محط��ة أرضية يقوم 

بإرشاد الطائرة عن طريق موجات فوق صوتيه مبا يتيح 

لها الهبوط يف نقطة مبعدل خطأ ال يتجاوز 10 سم.

كذل��ك بدأت م��رشوع تطوي��ر معدة دف��ع مائية 

 Underwater للغواص��ن دون اس��تخدام األي��دي

 ،hand-free propulsion system for divers

حي��ث أن أجهزة الدف��ع املتاحة حالي��اً تتطلب من 

الغ��واص اإلمس��اك مبح��رك الدفع بكلت��ا يديه، مام 

يشكل عملياً عبء عىل الغواص أثناء استخدامه مثل 

مبتكر من اإلمارات
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مواطن يبتكر جهاز لتنظيف واجهات األبنية الشاهقة 
أحمـــد الشحــــي.. هدفـــة االستمــــراريــــة يف نهــج خدمــــــــة البشــريــــــة

متك���ن املواطن أحم���د علي الش���حي، من 
اخرتاع وإجناز ع���دة اخرتاعات إلكرتونية فنية 
، كان أساس���ها حب التعرف على ذلك اجلسم 
التقن���ي، من���ذ صغره كان مهوس���ًا يف األمور 
امليكانيكي���ة، ويف صغره أهداه عمه س���يارة 
رميوت كونرتول وكان لدية ش���غف يف تفكيك 
اإللكرتونيات وبالتايل التعرف على كل قطعة 
صغرية فيها واستنتاج فكرة جديدة مطورة 
ومس���تحدثة وم���ن هن���ا كان���ت بدايت���ه مع 
االلكرتوني���ات، كان من أهمها جهاز لتنظيف 
واجهات األبنية وأجه���زة أخرى كثرية، التقت 
معه جمل���ة "درع الوط���ن" وكان معه هذا 

اللقاء:
حوار: راية املزروعي

هذه آليات تحت املاء.

ما هي الصعوبات التي واجهتك يف خالل مش��وارك 

االخرتاعي ؟

باس��تثناء الصعوبات الفنية التي كان باإلمكان تخطيها 

مبزي��ج من الجهد والوقت لعل إيج��اد املوارد من مال 

ووقت كان أقساها.

يف م��اذا تخ��دم اخرتاعات��ك الجه��ات العس��كرية 

واملدنية؟

أما يف املجال العسكري ومن وجهة نظري ذات االطالع 

البس��يط، أعتقد أن نظام نقل الش��حنات باس��تخدام 

طائرات بدون طيار و نظام الدفع تحت املاء للغواصن 

قد يكون ذا فاعليه إذا تم تطويره بالشكل املناسب.

وعىل الصعيد املدين فاألفق واس��ع جداً، فالحاجة هي 

الدافع الرئيس خلف تطوير االخرتاعات التي ذكرتها سابقاً.

هل حصلت اخرتاعاتك عىل براءة االخرتاع؟

حصل��ت عىل ب��راءة اخ��رتاع حت��ى اآلن يف كل من 

الواليات املتحدة األمريكي��ة وكندا ،واألمر مازال تحت 

اإلجراءات الرسمية يف بلدان آخري.

ما هو هدفك املستقبيل اتجاه اخرتاعاتك؟

الهدف األس��مى و الرئيس هو الرقي بالحضارة البرشية 

نح��و األفض��ل ؛ ويك نس��تطيع تحقيق ذلك بأس��لوب 

مس��تدام، عيل الدفع باملرشوع إىل مرحلة الدعم الذايت 

و ذلك من خالل تش��غيل املنتج تجاريا ، وهي الخطوة 

التالية التي أعمل عليها.

ما هو الدعم الذي يوفره برنامج تكامل للمخرتعني؟

حصلت ع��ىل بعض الدعم املادي من برنامج تكامل 

و ذلك مبا يختص بتس��جيل ب��راءة االخرتاع يف الواليات 

املتحدة األمريكية

م��اذا عن الجوائز وش��هادات التقدير التي حصلت 

عليها؟

دع��وت صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد يل و 

اس��تضافتي يف قرص البحر ليطلع شخصيا عىل تفاصيل 

االخرتاع، وخالل رشح املنتج التمس��ت اهتامم س��موه 

بتفاصيل االخرتاع مام شكل ذلك دافع معنوي لدي.

متى بدأت لدي��ك فكرة اخرتاع وتصمي��م الجهاز؟ 

وكم املدة التي أخذتها منك بعملية تصنيعها؟

يف 2004 ب��دأ مي��الد ه��ذا املرشوع، واس��تكملت 

مراحل التصميم الهنديس عام 2010م، وعملية تصنيع 

أول منوذج عميل اس��تغرق مني قراب��ة العام، لتنتهي 

باختب��ار فعيل للمنتج عىل أرض الواقع بنتائج إيجابية 

ومرضية.

محمد بن زايد من أكرب الداعمن للمبتكرين اإلماراتين
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أحمـــد الشحــــي.. هدفـــة االستمــــراريــــة يف نهــج خدمــــــــة البشــريــــــة

متى كانت أول جائزة تحصل عليها وبأي معرض؟

يف ع��ام 2002 ويف الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة 

fire-  "ف��زت باملركز األول يف أكرب مس��ابقة "روبوتات

fighting robot competition  يف الع��امل م��ن حيث 

عدد الفرق املش��اركة، حيث بلغ العدد 140 فريق من 

كافة أنحاء العامل

ما هو دور األهل معك؟

كان لوال��ديت حفظه��ا الل��ه ورعاها، ال��دور الفعال يف 

التشجيع عىل حب العلم، وخلق البيئة الرضورية التي 

تتناسب مع هوايتي العلمية التي رافقتني منذ الصغر، 

رغم بساطة اإلمكانيات آن ذاك.

ما هي أهم مميزات هذه الجهاز ومواصفاتها؟

 - أكرث أماناً . 

 - أرسع يف إنجاز املهام مبع��دل 8 مرات مقارنة بالطرق 

التقليدية.

 - متن��ح قاطني املبن��ى خصوصية أك��رث، حيث ال يوجد 

عنرص برشي بالقرب من نوافذ املبنى

- تس��تهلك كمي��ة أقل م��ن املياه املس��تخدمة إلنجاز 

العمل.

- قابلي��ة عملها تحت ظروف جوية قاس��ية ال يطيقها 

البرش.

- تعترب أقل كلفة باملنظور الشمويل من عملية التنظيف 

اليدوي.

هل وجد أحمد الدعم املادي و املعنوي يف اخرتاعه 

؟ وهل ما زال هذا الدعم مستمر ؟

الدع��م املعن��وي ف��كان ع��ىل جميع املس��تويات 

واألصعدة، أم الدع��م املادي فكان متواضعاً إذا ما قرن 

مبدى االحتياجات .

إمارايت  وطني  برنامج  هو  تكامل  برنامج 
لتطوير  أبوظبي  لجنة  أطلقته  االبتكار،  لدعم 
األفراد،  ملساعدة   2011 عام  يف  التكنولوجيا 
من  كٍل  يف  األكادميية  واملؤسسات  والرشكات، 
عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  أبوظبي 
تحقيق االستفادة األمثل من أفكارهم املبتكرة. 
املبتكرين من  إطالع  "تكامل" يف  يساعد  حيث 
أفراد ورشكات ومؤسسات أكادميية عىل مفهوم 
امللكية الفكرية، وحقوقها، وآليات الحصول عىل 
الدعم املادي والتقني لحامية أفكارهم اإلبداعية 
اىل  تحويلها  ثم  ومن  اخرتاع  كرباءات  بتسجيلها 
املجتمع  منها  يستفيد  منتجات  او  تطبيقات 
هذه  ترخيص  أو  رشكات  تأسيس  خالل  من 
الربنامج  هو  تكامل  برنامج  يعترب  االبتكارات. 
الوحيد الذي يدعم تسجيل براءات االخرتاع يف 
برنامج  ويعترب  املتحدة.  العربية  االمارات  دولة 
تكامل هو الربنامج االول يف الدولة الذي يدعم 
براءات  تسجيل  من  ابتداء  االبتكار  مراحل  كل 
لتكون  االبتكارات  هذه  تسويق  حتى  االخرتاع 
منتجات وخدمات تدعم وتنمي االقتصاد املحيل 
وتساهم يف دعم الرؤية املستقبلية التي سوف 
لدعم  الدافع  أما  امللف.  هذا  يف  برشحها  نقوم 
االبتكار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة فريد 
لعام  للتنافسية  ظبي  أبو  تقرير  يف  بوضوح 
2013 كام ييل: "يساعد برنامج تكامل عىل رفع 
مستوى الوعي بحامية امللكية الفكرية وطلبات 
براءات االخرتاع وتسجيلها، حيث تعترب منخفضة 

يف املنطقة قياساً باملعايري الدولية.

جهاز تنظيف واجهات األبنية الشاهقة

املبتكر أحمد الشحي خالل حواره مع مجلة درع الوطن

م��ا هو اله��دف والطم��وح الذي تري��د ان تحققه 

مستقبالً ؟

االستمرارية يف نهج خدمة البرشية. •
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ويف هذا املقال نسللتعرض قصتهم من خللال الطائرات التي 

شللاركت يف الرصاعات العاملية، وأسهمت يف كثري من الحاالت 

يف تغيري مسللار األمور فيها. ولرؤية الصورة الكاملة نعود إىل 

عللام 1924 عندما أصبحللت طائرة وورلد كللروزر من إنتاج 

دوغاس Douglas World Cruiser أول طائرة تطوف حول 

العامل.

 ع��ام 1924: طائ��رة وورل��د كروزر م��ن إنتاج 
دوغالس

كلف سللاح الطريان التابللع لجيش الواليللات املتحدة رشكة 

دوغاس بتصميم وبناء طائرتها دوغاس وورلد كروزر يف عام 

1924 لتقوم بأول رحلة حللول العامل. وقامت الرشكة صاحبة 

تراث بوينج ببناء خمس طائرات فحسللب، حاولت أربع منها 

الطريان، وكانت كل واحدة منها تحمل اسللم إحدى املدن يف 

الواليات املتحدة: سللياتل وشيكاغو وبوسللطن ونيو أورليانز. 

ومل تنجللح من بني الطائرات األربع األصلية سللوى طائرتني يف 

إمتام رحلة الللل 27,553 مياً يف العودة إىل نقطة البدء األوىل 

يف سللياتل. وقد نجا طاقم سللياتل من التحطم يف سفح أحد 

الجبال يف أالسللكا لكنه خرس الطائرة، وحلت بوسطن 2 محل 

بوسللطن بعد أن سللقطت بسللب األعطال امليكانيكية فوق 

املحيط األطليس.

Y1B-17 عام 1934: الطائرة
 يف عام 1934، أعلن ساح الطريان التابع للجيش األمرييك عن 

مسللابقة بني الطائرات القاذفة املتعددة املحركات، فتقدمت 

رشكة بوينج بطائرة XB-17 املمولة من الرشكة، التي أضافت 

اثنللني من املحركات إىل تصميمها لطائللرة YB-9، األمر الذي 

سللمح للنمللوذج 299 بالتفوق عىل متطلبللات الجيش. وقد 

سللبب خطأ الطيللار تحطم النمللوذج 299 وخسللارة رشكة 

بوينج للمنافسللة، ولكن قيادة الجيللش كانت تؤمن بقدرات 

 .Y1B-17 الطائرة وقدمت طلبيللة لرشاء 13 طائرة من طراز

واسللتطاعت الطائرة، التي تعد سلفاً للطائرة B-17، أن تطري 

256 مياً يف السللاعة عللىل ارتفاع 30,600 قدم ملسللافة من 

3,320 مياً، وهذا يفوق رقم 200 ميل يف الساعة املطلوب يف 

املسابقة عىل ارتفاع 10,000 قدم ملدة 10 ساعات.

B-25 عام 1942: الطائرة 
بعللد بريل هاربر بشللهر واحللد، اقرتح جيمللي دوليتل، رائد 

الطللريان األمرييك، عللىل البحرية األمريكية إطللاق طائرات 

B-25S محملة بالقنابل من إحللدى حامات الطائرات. وقد 

 North American تللم تحميل 16 طائللرة من صنع رشكللة

Aviation عللىل حاملللة الطائللرات USS Hornet، ويف 18 

أبريللل 1942، قامت بالهجوم عىل الرب الياباين. وقد نجت 69 

طائرة من أصل 81 طائرة قاذفة، وفاز دوليتل بوسام الرشف، 

حيث قال الرئيس روزفلت: »رغم أنه كان مثة يقني ظاهر بأنه 

سلليضطر إما إىل الهبللوط يف أرايض العدو أو املوت يف البحر، 

فقد قاد املقدم دوليتل شللخصياً رسباً مللن القاذفات التابعة 

للجيللش، قادها طاقم من املتطوعللني، يف غارة مدمرة للغاية 

عىل الرب الياباين الرئييس.«

B-17 عام 1943: الطائرة
بعد انللدالع الحرب العامليللة الثانية، قام سللاح الجو املليك 

الربيطللاين أو التابللع للجيللش األمريلليك، بللرشاء اآلالف من 

طائللرات B-17، وبللدؤوا باسللتخدامها عىل نطاق واسللع يف 

املللرسح األورويب. وعىل مللدى العامني التاليللني، قام البلدان 

بإطللاق املئللات من املهللام التي تهللدف إىل تعطيل وتدمري 

املجهللود الحريب الداخيل يف أملانيللا. وأثناء تنفيذ هذه املهام، 
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تصميللم الطائرات وأدائها يف عام 1947، حيث أصبح تشللاك 

ييغر أول رجل يتجاوز رسعة الصوت.

B-36 عام 1948: الطائرة
يف عللام 1948، عندمللا توىل الجللرال كورتيللس ليامي دفة 

القيللادة الجويللة اإلسللرتاتيجية، مل يكن لديهم سللوى عدد 

قليل مللن مجموعللات B-29 التي خلفتها الحللرب العاملية 

الثانية. وقد ركز ليامي يف القيادة الجوية اإلسللرتاتيجية عىل 

االسللتجابة الرسيعللة ألي تهديدات نوويللة يف جميع أنحاء 

العامل، واستخدم طائرة Convair B-36 Peacemaker، التي 

كان لهللا مداها 10,000 ميللل، وميكنها نقل حموالت صافية 

عرب القارات دون الحاجة إىل التزود بالوقود، كسللاح مهيمن 

للواليات املتحدة يف سباق األسلللحة النووية. وعندما تقاعد 

ليامي يف عام 1957، كانت القيادة الجوية اإلسللرتاتيجية قد 

أصبحت قوة نفاثة حديثة بكاملها تتمتع بالكفاءة.

B-50 عام 1949: الطائرة
بعللد 25 عاماً فقط أمن أول تطللواف حول العامل يف طائرات 

Douglas World Cruisers، أخللذ طاقللامن منهللا فرتات 

عمل كل منهام ما بني أربع إىل ست ساعات وملدة 94 ساعة 

يف جولللة حول العللامل يف طائرة بوينج B-50 كانت تسللمى 

»السلليدة املحظوظة رقم Lucky Lady II »2، وكانت هذه 

أول طائللرة تقللوم بذلك من دون هبللوط. وتطورت الطائرة 

انطاقللاً من B-29D، وكانت من آخللر القاذفات التي كانت 

تعمللل بطاقة املكابس خللال عرص الطائللرات النفاثة. وقد 

تطلبت رحلة األكرث من 23,000 ميل التزود بالوقود يف الجو 

عدة مرات. وقد أنجزت كل من طائريت Lucky Lady III، و

Boeing B-52 الرحلللة يف أقل من نصف الوقت، وذلك بعد 

هذا بعد مثاين سنوات.

 B-47 عام 1951: الطائرة 

متيللزت طائللرة بوينللج Boeing B-47 Stratojet بتصميم 

جديد للجناح املرتاجع الستيعاب أدائها يعمل بالطاقة النفاثة 

وبسللتة محركات. وبإمكان الطائرة، املصممة لتكميل املهمة 

البعيدة املدى للقيادة الجوية اإلسللرتاتيجية، أن تطري ملسافة 

607 ميل يف السللاعة عىل ارتفللاع 33,100 قدم، وكان نصف 

قطرهللا القتايل يبلغ 2000 ميل بحمولة قنابل وزنها 20,000 

جنيلله إسللرتليني. يف البدايللة، كانت الطائللرة B-47 مجهزة 

مبحللركات داخل جسللم الطائللرة، ولكن تللم يف وقت الحق 

نقلها إىل تحت األجنحة، ألن املحركات ميكن أن تشكل خطراً 

بنشوب حريق. ومل تشهد الطائرة قتاالً فعلياً، ولكنها أصبحت 

جزءاً ال يتجزأ من مهمة القيادة الجوية اإلسللرتاتيجية لرتسيخ 

وضع الواليات املتحدة األمريكية كقوة نووية متفوقة.

B-29 عام 1952: الطائرة
بعد يومني من غزو كوريا الشللاملية لكوريا الجنوبية، أجازت 

األمم املتحدة اسللتخدام القوة العسكرية لوقف الهجوم. ويف 

اليوم التايل، املوافق 28 يونيللو 1950، طلب الرئيس ترومان 

إىل الجللرال ماك آرثر البللدء بحملة جويللة بطائرات بوينج 

B-29 لقطع خطللوط اإلمداد الكورية الشللاملية، ومهاجمة 

مواقع عسللكرية لتلك الدولة. وعىل مللدى العامني املقبلني 

قامت الطائرات القاذفة بالقضاء عىل أهداف عسللكرية، مام 

أدى إىل الهجوم عىل سللد »سللوي هو« يف عللام 1952. ويف 

العمليللة التي أطلق عليها »عملية الضغط« قامت 19 طائرة 

مللن طللراز B-29 معدلة خصيصاً مبهاجمة السللد وتعرضت 

ملقاومة شديدة أدت إىل إصابة 18 طائرة بأرضار. 

B-52 عام 1955: الطائرة
اسللتخدمت بوينج تراثها من طائرات الرشكللة القاذفة لبناء 

طائرة B-52 النفاثة بالكامل وذات  املحركات الثامنية. وقدر 

لهللا أن تصبح أقدم القاذفات عمراً منذ أن دخلت يف الخدمة 

يف عللام 1955. واآلن بعد أكرث من 50 عاماً يف الخدمة، تتميز 

الطائرة بسللعة حمولة تبلللغ 70,000 رطل، وميكن أن ترتفع 

إىل 50,000 قدم، وأن تطري مبعدل 650 ميا يف الساعة. كانت 

آخر دفعة من إنتاج بوينج هي خط H الذي قامت بإنشائه 

يف عام 1963. وقد حافظت الرشكة منذ ذلك الوقت وصانت 

الطائرات دعللامً ملهام الواليات املتحدة طللوال نصف القرن 

املستدامة.

B-58 عام 1960: الطائرة
قامت القللوات الجوية األمريكية بإدخللال أول طائرة قاذفة 

أرسع مللن الصللوت يف الخدمللة يف 15 مللارس، 1960. فقد 

متيزت طائرة B-58 Hustler بجناح عىل شللكل دلتا وميكن 

أن تطري برسعة ماخ 2 بسللقف تشللغييل يبلغ 63,000 قدم. 

وعىل الرغم من أن مداها كان أقرص وسعة حمولتها أقل من 

B-52، فقد سللمحت لها املحللركات الرتبينية النفاثة األربعة 

بالصعللود برسعة 17,400 قدم يف الدقيقة الواحدة بحمولتها 

اكتسللبت طائرة B-17 شللهرة بكونها ميكنهللا تجاوز األرضار 

الجسلليمة التي يسللببها لها طيارو املقاتات املعادية ونريان 

املدفعية املضادة للطريان. ويف 14 أكتوبر 1943، الذي أصبح 

يسللمى بعد ذلللك »الخميس األسللود«، قامللت 291 طائرة 

قاذفة مبهاجمة املصانع يف شللفاينفورت، بأملانيا، تم خسللارة 

77 مصنعاً منها، وأصبح 122 أخرى بحاجة إىل إصاحات.

 

B-29 عام 1945: الطائرة
قللرب نهاية الحرب العاملية الثانية، أنتجت بوينج الطائرة 

B-29، وهي طائرة متطللورة مجهزة مبقصورة ضغط، ونظام 

تحكللم إلكللرتوين بإطاق النللار، وأبراج مدافع رشاشللة يتم 

التحكم بها عن بعد. وقد استخدم ساح الجو التابع للجيش 

القاذفة ذات املحللركات األربعة Superfortress عىل نطاق 

واسع يف مرسح منطقة املحيط الهادئ، وتم إطاق عدد كبري 

منها من قاعدة أمامية يف الصني، وبعد أن تم االستياء عليها 

يف صيللف عام 1944، ويف جزر ماريانللا. وعىل الرغم من أن 

هذه الطائللرة كانت مصممة ومصنوعللة يف األصل للغارات 

الجوية مللن ارتفاعات عاليللة، فقد تم اسللتخدامها أيضاً يف 

غارات من ارتفاعات منخفضة لدعم إسللرتاتيجية التنقل بني 

الجزيرة والواليات املتحدة يف املحيط الهادئ.

عام 1947: القوات الجوية األمريكية
أصبحللت القوة الجوية للواليات املتحللدة قوة خاصة تابعة 

لها يف 18 سللبتمرب 1947، عندما أقسم رئيس املحكمة العليا 

فريد فينسللون يف ستيوارت سللاميينغتون اليمني كأول وزير 

 Hap :للقوات الجوية. وقد اعتمدت القوات الشعار األيقوين

Arnold Wings شعاراً لها، والتي هي قد كان مبثابة أساس 

لشعارها الحايل، واعتمدت شعار »ليكن هدفك سامياً ... طر 

وقاتل وفز«. وقد بدأ سللاح الجو األمرييك بالتوسع يف مجال 
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الكاملللة. وعموماً، فقد أسللهمت يف تزويد القيللادة الجوية 

اإلسرتاتيجية بخيار القيام برضبة نووية رسيعة.

 

B-52 عام 1965: الطائرة
أجللاز الرئيس ليندون جونسللون برنامج القصللف املتواصل 

عللىل شللامل فيتنام يوم 2 مللارس 1965. حتللى ذلك الوقت 

كان معظللم القصف من القوات الجويللة األمريكية انتقامياً، 

محدوداً يف حجمه ونطاقه. أطلق عىل العملية »عملية الرعد 

املزمجر« وقد أسللهمت يف تحويل مهمللة طائرات B-52 عن 

مهللام الردع النووي لللدى القيادة الجوية اإلسللرتاتيجية وتم 

تزويدها باألسلللحة التقليدية. وبدأت اإلدارة حملة القصف 

ملللدة ثاث سللنوات، وذلك بهدف ردع فيتنام الشللاملية عن 

القتللال، ولكن بعد االنتهاء من الحملللة يف عام 1968، تزايد 

تورط الواليات املتحدة يف حرب فيتنام بشكل ملحوظ.

B-70 عام 1965: الطائرة
فازت نللورث أمريكان إيفياشللن، وهي الرشكللة التي ورثتها 

بوينللج، بعقد لبنللاء منوذجني أوليللني لقاذفات قللادرة عىل 

التحليللق أعللىل وأرسع من أي وقت مىض، مللن أجل تجنب 

الطائرات االعرتاضية يف أجواء االتحاد السوفييتي. وقد صنعت 

رشكة نورث أمرييكان الطائرة XB-70 ذات املحركات السللتة. 

ومتكنللت الطائرة من الطريان برسعة 3 مللاخ )2000 ميل يف 

الساعة( عىل ارتفاع أكرث من 77,000 قدم. وقد سمحت هذه 

القللدرات الجديدة للطائرة B-70 بللأن تتفوق عىل أي طائرة 

مقاتلة أخرى، وأن تطري فوق أي صواريخ أرض-جو يف مهمتها 

النووية. وبعد وقت قصري مللن بدء االختبار، أنتجت القوات 

الجوية للواليات املتحدة أول صواريخ بالستية عابرة للقارات، 

وتم التخيل عن الربنامج.

B-52 عام 1972: الطائرة
 Operation بدأ الرئيس ريتشارد نيكسون عملية الظهري الثاين

Linebacker II يف ديسمرب 1972، وذلك بهدف الفوز باتفاق 

سام مع الفيتناميني الشللامليني بحلول العام الجديد. وخافاً 

لجهللود القصللف السللابقة، اسللتخدمت اإلدارة املئات من 

قاذفات القنابللل B-52 املحملة باألسلللحة التقليدية. بدأت 

املهمة يف 18 ديسللمرب 1972، وانتهت بعد 11 يوماً. وإجامالً 

قامت 741 طائرة من طراز B-52 بإسللقاط أكرث من 15,000 

طن من الذخائر عىل 32 هدفاً عسللكرياً وصناعياً. وهناك 12 

طائرة منها تعذر عليها إمتام مهامها.

F-111 عام 1986: الطائرة
يف عام 1986، زعمت الواليات املتحدة األمريكية أن لديها أدلة 

»صحيحللة ودقيقة، وال ميكن دحضهللا« عىل أن ليبيا متورطة 

يف سلسلللة من الهجامت، مبا يف ذلك االنفجار الذي أسفر عن 

مقتللل أربعة عىل منت رحلة طائللرة TWA يف أجواء اليونان، 

وتفجري أسللفر عن إصابللة 200 يف برلني الغربيللة. وقد ردت 

الواليات املتحدة وبريطانيا »بعملية إلدورادو كانيون«، حيث 

 F بدعم من طائرات ،F-111و EF-111 قامللت عدة طائرات

A-18 /، بقصف عمليات إرهابية مشتبه فيها. وخال معظم 

العمليات مل يتم اكتشللاف طائرة F-111، وهي طائرة شللبح 

مبكرة، وغادرت قبل بدء الدفاعات الليبية باطاق النار. لكن 

تم فقدان طائرة F-111 واحدة خال العملية.

F-117 عام 1989: الطائرة
يف عام 1989، أعلنت بنام أن مثة حالة حرب كانت قامئة بينها 

وبني الواليات املتحللدة األمريكية. وقد تعرض األمريكيون يف 

بنام ألعامل عنف متزايدة، وبلغت ذروتها بهجوم عىل أربعة 

ضباط من الجيش األمرييك يف بنام سيتي. أصيب أحد الضباط 

إصابللة قاتلة. ومتثلت اسللتجابة الرئيس جللورج دبليو بوش  

يف عمليللة »القضية العادلللة«، والتي تطلبللت قيام طائرات 

F-117، وهي طائرة شللبح ذات محركني تم تطويرها وبناؤها 

واختبارهللا رشاً، بالعمل جنباً إىل جنب مع القوات الربية. ويف 

غضون أسبوعني قبضت قوات السيل الخاصة التابعة للبحرية 

عىل رئيس بنام مانويل نورييغا.

B-1 عام 1991: الطائرة
قامت العراق، بقيادة رئيسللها صدام حسللني، بغزو الكويت 

يف أغسللطس من عام 1990. وجاء رد فعللل املجتمع الدويل 

رسيعاً، حيث قللادت الواليات املتحدة تحالفللاً من 34 دولة 

إلخللراج القللوات العراقية مللن الكويت يف عمليللة عاصفة 

الصحراء. وقد اسللتمرت الحملة العسللكرية شهراً ونيف، تم 

خالها اسللتخدام الطائرة B-1B Lancer، امللقبة بل »العظم« 

Bone، عللىل نطاق واسللع. وقد سللاعدت الطائللرات قوات 

التحالللف عىل توجيه ما كان يعرف بأنلله رابع أكرب جيش يف 

ذلك الوقت.

 

B-2 عام 2001: الطائرة
بللدأت الواليات املتحدة قصفها الجللوي لطالبان والقاعدة يف 

أفغانستان يوم األحد 7 أكتوبر، 2001، بعد أقل من شهر من 

هجامت الحادي عرش من سبتمرب يف نيويورك. وقامت طائرة 

B-2 Spirit، وهي طائرة شبح قاذفة متطورة، بإلقاء الذخائر 

عىل الباد بالتنسلليق مللع طائللرات B-52 وB-1B. وبحلول 

منتصف نوفمرب، اسللتولت قوات حلف شللامل األطليس عىل 

معظم شامل أفغانستان. كانت أهداف املهمة الرئيسية: أرس 

قادة تنظيم القاعدة، وتدمري قواعد تدريب اإلرهابيني، ووضع 

حد لألنشطة اإلرهابية يف الباد.

B-52 عام 2003: الطائرة
بللدأت الواليات املتحللدة غزو العراق يف مللارس 2003. وقد 

اسللتخدم ساح الجو األمرييك الطائرة B-52، يف عامها الثامن 

واألربعني يف الخدمة، لتقديم الدعم وإسقاط الذخائر، يف حني 

قامت القوات الربية بالتقدم يف جميع أنحاء الباد.

B-1 عام 2011: الطائرة
عملية فجر األوديسللة: وصلت الثورات عرب العامل العريب إىل 

ليبيللا يف فرباير من عام 2011، عندما اندلعت الحرب األهلية 

يف جميللع أنحاء الباد، ضد معمر القذايف. ويف الشللهر التايل، 

اتفقللت الدول األعضاء يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، 

مبا يف ذلك فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة وروسيا 

والصللني، عىل إقامة منطقة حظللر جوي فوق ليبيا. وقد أتت 

الواليات املتحدة بطائرات B-1B النرس لدعم الحملة الجوية 

للناتو•
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"قضايا إسرتاتيجية متغرية:
 الطاقة املتجددة"

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية

يعترب وضع رؤية وطنية مس��تقبلية أمراً أساس��ياً لألمن يف عرصنا املعق��د. وتتطلب صياغة هذه الرؤية فهم 
الظروف الجيوسياس��ية املس��تقبلية، وأفضل الس��بل لتحقيق املصالح الوطنية. وللقيام بذلك البد للمرء من 
إدراك كيف ميكن استخدام السلطة والنفوذ الوطنيني يف النظام الدويل يف املستقبل. مثة مجال واحد سيكون 
له أثر مؤكد يف مس��تقبل الخليج العريب: وهو الطاقة املتجددة. ولحس��ن الحظ ف��إن دولة اإلمارات العربية 
املتح��دة اآلن تس��تضيف الوكالة الدولية للطاقة املتجددة )أيرينا(، الت��ي يدلل وجودها هنا يف أبوظبي عىل 

تقدم حقيقي نحو تحقيق رؤية الطاقة امللهمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
تنطوي الطاقة املتجددة عىل اس��تغالل املوارد التي تتجدد بش��كل طبيعي مثل أش��عة الش��مس والرياح 
واألمط��ار وامل��د والجزر واألمواج وح��رارة األرض. وميكن أن تس��هم الطاقة املتجددة يف رف��د أنواع الوقود 
التقليدية أو الحلول بديالً عنها يف أربعة مجاالت هي: توليد الكهرباء، وتدفئة أو تربيد الهواء واملاء، والوقود، 
وخدم��ات الطاقة الريفية. وقد يتصور املرء أن دولة رئيس��ية منتجة للنفط، كولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ستعرض املبادرات املتجددة، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك متاماً.
يشري أحدث تقرير ملجموعة املناخ أن اإلمارات العربية املتحدة تحتل الريادة يف تطوير الطاقة الشمسية، 
وتسهم يف تراجع تكلفة الطاقة املتجددة. ووفقا للتقرير، فإن من املتوقع أن يسهم االقتصاد األخرض يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف توفري 160,000 فرصة عمل بحلول عام 2030، ويف زيادة الناتج املحيل اإلجاميل 
لدينا بنسبة 5 %. ومن املتوقع أن تسهم  محطة الطاقة الشمسية التابعة لهيئة ديب للكهرباء واملياه يف توليد 
200 ميجاوات من طاقة الكهرباء الخرضاء بأدىن سعر يف العامل بحلول عام 2017.  يقول التقرير: "تحتل دولة 
اإلمارات العربية املتحدة موقعاً اس��رتاتيجيا ميكّنها من االستفادة من الزيادة الرسيعة يف الطلب عىل الطاقة 
املتجددة" ويضيف التقرير: "يس��هم ابتكار التكنولوجيا النظيفة والتعاون الدويل يف إكس��اب دولة اإلمارات 
العربية املتحدة سمعة باعتبارها مركز الريادة يف مجال االبتكار يف مجال الطاقة النظيفة، حيث يتطلع العامل 

- مرة أخرى - إىل املنطقة للمساعدة عىل دفع عجلة الطاقة العاملية القادمة."
إن مجتم��ع الطاق��ة املتجددة لدينا كبري وغني بامل��وارد ويتطور برسعة. فمعهد مص��در التابع ملجموعة 
مبادلة يركز عىل القيام باس��تثامرات مربح��ة ومميزة يف مجال الطاقة املتجددة والتقنيات املس��تدامة. ويف 
أماكن أخرى أبرمت دولة اإلمارات العربية املتحدة رشاكات لتطوير مش��اريع الطاقة املتجددة يف بلدان جزر 
املحيط الهادئ، مثل فيجي وكرييبايت وس��اموا وتوفالو وفانواتو. وس��يتم متويل تلك املش��اريع من صندوق 
الرشاكة بني اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة املحيط الهادئ البالغ 50 مليون دوالر، من خالل متويل منحة 

من صندوق أبو ظبي للتنمية. كام تستضيف اآلن دولة اإلمارات العربية املتحدة أيرينا أيضاً.
تس��عى أيرين��ا لتوفري خدمات طاقة متجددة ميك��ن االعتامد عليها، باإلضافة إىل جمع األنش��طة القامئة، 
ولكنها متناثرة، حول محور مركزي. كام تس��عى أيرينا لتطوير أوجه جديدة من التعاون، وتس��هيل الحوار، 
وتش��جيع تبادل أفضل املامرس��ات. إن التعاون وتبادل املعرفة ومتكني السياسات وتعزيز القدرات، وتشجيع 
االس��تثامر وتعزيز التكنولوجيا واالبتكار هي الجهود األساسية التي تسعى أيرينا إلرسائها. تشمل املكونات 
الرئيس��ية أليرينا: الجمعية واملجلس واألمانة العام��ة. وتتكون الجمعية من ممثل واحد عن كل دولة عضو، 
وتنعقد س��نوياً باعتبارها س��لطة اتخاذ القرارات النهائية يف أيرينا. أما املجلس فهو مس��ؤول أمام الجمعية 
ويتألف من 21 عضوا، يتم انتخابهم ملدة سنتني. أما األمانة العامة فهي تضم املدير العام وموظفيه، والدعم 

اإلداري والفني أليرينا. 
إن رؤي��ة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مجال الطاقة املتجددة تس��هم يف ضامن األمن االس��رتاتيجي 
واالزدهار لدولة اإلمارات العربية املتحدة، من خالل توفري مسارات متوازية لتحقيق النجاح حتى يف األوقات 
املضطرب��ة. إن دولة اإلمارات العربية املتحدة تتمتع بإمكانات ضخم��ة، وهي رائدة يف مجال ابتكار الطاقة 
املتجددة يف الخليج ومنطقة الرشق األوس��ط، وليس هناك شك يف أن وجود أيرينا يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة س��يعزز سمعتها العاملية ومينحها تأثرياً بطرق مل تكن متاحة من قبل – وكال األمرين يسهم يف تعزيز 

األمن الوطني•



أصبحت الش��ائعات من أه��م املظاهر االجتامعية 

التي بدأت تطفو عىل السطح بشكل متفاقم، حيث 

س��اعدت الوس��ائل التقنية املتعددة عىل إيجادها 

وانتشارها بشكل كبري جداً؛ فاملجتمع أصبح يصغي 

للشائعات التي تتناقلها مواقع التواصل االجتامعي 

بش��كل الف��ت وتتصاعد الش��ائعات رسيعاً كحمم 

بركانية تجتاح خطوات املنطق وتهشم صور النقاء 

وه��ي داء فتَّاك، وخطر عىل س��امة املجتمع. وقد 

يؤدي نرش اإلشاعة إىل عواقب وخيمة. 

تتميز ش��بكات التواصل االجتامعي بأنها وسيلة 

نقل لألحداث بش��كل آين، وه��ي بيئة خصبة لنمو 

الش��ائعات. وكام تتمي��ز بس��هولة التواصل بأيرس 

الس��بل مع أكرب عدد، وبأقل تكلفة، ويف فرتة زمنية 

وجيزة.

تصنيف الشائعات
ميك��ن تصنيف الش��ائعات عرب ش��بكات التواصل 

االجتامعي من حيث أهداف نرشها إىل قسمني:

شائعات مع سابق اإلرصار والرتّصد: وهي األخبار 

التي ينرشها أصحابه��ا وهم عىل يقني ودراية تامة 

بك��ون هذه األخب��ار عارية عن الصح��ة. عادة ما 

يكون لديه��م هدف أو غرض محّدد من نرش هذه 

األخبار بحس��ب نوع الخرب واملج��ال الذي يقع يف 

خانته.

ش��ائعات عن قلة دراية وتحقيق: إن كان النوع 

األول من الش��ائعات يت��م التخطيط ل��ه لتحقيق 

أهداف معينة، من طرف جهات محّددة، فإن النوع 

الثاين ينترش بشكل عفوي غري مقصود، سواء بسبب 

الت��رّسع يف نرش األخبار دون التحقق من مصادرها 

األصليّة، أو عن طري��ق تحريف الكام الصادر عن 

املص��در األصيل نتيجة التجزئ��ة أو االقتباس املخّل 

باملعنى.

مستثمر الشائعة فاسق
ولق��د جاء التحذير من الش��ائعة يف القرآن الكريم 

بقوله تعاىل }يَأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاءكُْم فَاِسٌق ِبَنبَأٍ 

فَتَبَيَُّن��وا أَن تُِصيبُوا قَْوماً ِبَجَهالَ��ٍة فَتُْصِبُحوا َعىَل َما 

فََعلْتُْم نَاِدِمنَي{ س��ورة الحجرات: 6، إن من يتمعن 

يف هذه اآلية الكرمية يجد أنها متثّل منهجاً إس��امياً 

أخاقي��اً مهامً جداً يف متاس��ك املجتمع��ات وتركيز 

قيامها ع��ىل الصدق والحقيقة والتثبت وقطع دابر 

الفاسقني املش��ائني بالنميمة الحاقدين والحريصني 

عىل تش��ويه س��معة الناس وإثارة الف��ن والقاقل 

وإش��عال فتيل الحقد والبغض��اء لتحقيق أهداف 

دنيئة خبيثة.

ونج��د الحقد الدفني والرغبة يف اإلس��اءة عوامل 

تح��رك األع��داء يف إط��اق الش��ائعات واألقاويل 

بهدف إث��ارة البلبلة واس��تخدام وس��ائل التواصل 

الحديثة من فضائيات ومواقع إنرتنت وإعام جديد 

كالفيس بوك والتويرت وأجهزة الباك بريي الواسعة 

االنتش��ار، خاصة بني أبنائنا وبناتنا من فئة الشباب 

واملراهقني؛ لنرش الش��ائعة وترويجه��ا، وخلق رأي 

عام حاقد، مس��تغلني جهل بعضه��م وقلة درايتهم 

وثقافتهم فينرشونها ويصدقونها دون تثبت ودون 

األخ��ذ باآلية الكرمية يف التبني والتأكد من املعلومة 

شبكات التواصل االجتماعي بيئة خصبة للشائعات
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ميدالية التفــــوق 
 الطبقة الثانية

أوصافها:

الوج��ه األمامي: صممت عىل 

ش��كل باب فيض يعلوه شكل 

هن��ديس م��ن س��بعة أقواس 

س��فىل  أقواس  وس��بعة  عليا، 

متصلة فضية، ويف وسط الباب 

شمعة مضيئة ترمز إىل التفوق 

الش��معة  واالبت��كار، وخلفية 

من اللون األزرق الفاتح، ومن 

عبارة   كتبت  الش��كل  أس��فل 

بالل��ون  التف��وق"  "ميدالي��ة 

وامليدالي��ة  الفات��ح،  األزرق 

بطول 45م��م وبعرض 38 مم 

وبسمك 3 مم.

الوج��ه الخلفي: م��ن الخلف 

ش��عار القوات املس��لحة تعلوه عبارة "دولة اإلمارات 

العربية املتحدة"، ومن األس��فل عبارة "القيادة العامة 

للقوات املسلحة" بالخط الديواين.

رشيط امليدالية: مصنوعة من خليط النايلون والقطن 

بعرض 34 مم وبطول 55 مم، باللون األزرق يحده من 

الطرفني رشيط ف��يض بعرض 4 مم لكل طرف وينتهي 

الرشيط من األسفل عىل شكل مثلث.

ش��ارة امليدالي��ة:  م��ن نفس ق��امش الرشيط ونفس 

ألوانه، مستطيلة الشكل  بطول 34 مم وعرض 12 مم.

قيمة املكافأة : تكون مقرونة مبكافأة قدرها خمس��ة 

عرش ألف درهم يف الحاالت اآلتية:

أ. التفوق بتميز يف الدراس��ات النظري��ة األكادميية يف 

الجامع��ات والكلي��ات العس��كرية أو املدني��ة داخل 

الدولة أو خارجها.

ب. الرباع��ة أو املهارة يف مجاالت العمل الفني وإتقان 

التخصص.

ج���. تألي��ف الكت��ب وإع��داد البح��وث العلمية أو 

العس��كرية الت��ي تع��ود بالنف��ع العام ع��ىل القوات 

املسلحة.

 رشوط املنح: يشرتط لنيل هذه امليدالية من الطبقتني 

األوىل والثانية حصول املرش��ح عىل درجة "جيد جداً" 

يف تقرير الكفاءة يف الس��نتني السابقتني لرتشيحه، كام 

يش��رتط عدم توقيع عقوبة انضباطية أو جزائية بحقه 

ما مل ترفع آثارها أو يرد إليه اعتباره. 

أس��باب املنح: متنح للمتفوقني يف املج��ال العلمي أو 

املهني.

تقلي��د امليدالية: يق��وم بتقليد ه��ذه امليدالية وكيل 

الوزارة أو رئيس األركان أو من يفوضانه.

أوسمة وميداليات

إعداد: أمل احلوسني

وأخذها من مصادرها الرس��مية املوثوق بها، وهذا 

أمر جلل ميّكن األعداء من اإلس��اءة للوطن وترويج 

األكاذي��ب التي تؤثّ��ر يف الرأي العام بش��كل كبري 

وعميق.

وك��ام جاء يف الس��نة املطهرة أيًض��ا كام يف قول 

النبي صىل الله عليه وس��لم: "كََفى ِبالَْمرِْء كَِذبًا أَْن 

َث ِبُكلِّ َما َسِمَع"، فكم أوقدت الكلمة الخبيثة  يَُحدِّ

م��ن فتنة! وكم أهلكت من أمة! وال س��يام إن كان 

مس��تثمروها من الفس��اق الذين يَُروِّجون للباطل 

تحت شعار حرية الكلمة، فالحرية ال تعني الخوض 

يف الباطل، فاإلنسان مسؤول أمام الله عزَّ وجلَّ عاّم 

يقول وع��اّم يفعل، قال تعاىل: }َم��ا يَلِْفُظ ِمن قَْوٍل 

إاِلَّ لََديْ��ِه رَِقيٌب َعِتيٌد{ س��ورة ق: 18، وقال جلَّ من 

��ْمَع َوالْبََصَ َوالُْف��ؤَاَد كُلُّ أُول�ِئَك كَاَن  قائل: }إِنَّ السَّ

َعْنُه َمْسُؤوالً{ سورة إلرساء: 36 فكم من كلمة قالت 

لصاحبها: دعني. وقد قال رسول الله صىل الله عليه 

وس��لم : "إِنَّ الَْعبَْد لَيَتََكلَُّم ِبالَْكلَِمِة ِمْن رِْضَواِن اللَِّه 

الَ يُلِْقي لََها بَ��االً يَرْفَُعُه اللَُّه ِبَها َدرََجاٍت، َوإِنَّ الَْعبَْد 

لَيَتََكلَّ��ُم ِبالَْكلَِمِة ِمْن َس��َخِط اللَِّه الَ يُلِْق��ي لََها بَاالً 

يَْهِوى ِبَها ِف َجَهنََّم".

املوقف القانوين 
أصبح لزاماً عىل الجميع أن يتعامل مع هذا التحول 

الكبري يف استخدام وسائل التواصل بحذر ومسؤولية 

اجتامعية، وبوعي بخطورة تأثريه السلبي إن كان ما 

ينرشه أو ينقله عرب هاتفه املتحرك، أو عرب فيسبوك 

أو تويرت أو غريها من مواقع التواصل االجتامعي قد 

يحدث أرضاراً بالغة باملجتمع، أو يسهم يف استرشاء 

بعض األمور السلبية.

إن اإلمارات العربية املتح��دة تعترب دولة قانون 

تقوم الجه��ات املعنية فيها بتتبع مصدر الش��ائعة 

والوصول إلي��ه وتنفيذ العقوب��ة املرتتبة عىل هذه 

النوعية من السلوكيات.

وفق��اً للقانون اإلم��ارايت نص قان��ون العقوبات 

االتحادي باملادة 167 يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 

عىل عرش سنوات كل من أذاع عمداً يف زمن الحرب 

أخبارا أو بيانات أو إش��اعات كاذب��ة أو مغرضة أو 

عم��د إىل دعاي��ة مثرية وكان من ش��أن ذلك إلحاق 

الرضر باالستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو 

بالعمليات الحربية للقوات املسلحة أو إثارة الفزع 

ب��ني الناس أو إضع��اف الروح املعنوي��ة يف الدولة. 

وتكون العقوبة السجن املؤقت إذا ارتكبت الجرمية 

نتيج��ة التخابر م��ع دول��ة أجنبية، ف��إذا ارتكبت 

الجرمي��ة نتيجة التخاب��ر مع دول��ة معادية كانت 

العقوبة السجن املؤبد. 

املسؤولية املجتمعية 
أن األف��راد يف مجتمعنا عليه��م أن يعوا أن دورهم 

ال يق��ل أهمية عن دور املرابطني عىل الجبهة وهام 

مع��اً منظمة واحدة ال يج��ب أن تختل ونحتاج أن 

يش��عر الجميع بذلك وأن من��ارس اللحمة الوطنية 

مبعناه��ا الحقيقي، ويجب عىل الجميع اس��تخدام 

وس��ائط التواص��ل االجتامع��ي مبس��ؤولية وبدون 

اس��تهتار، ورضورة التفات املواطن��ني واملقيمني إىل 

مآرب الفئات املندسة التي تسعى إىل زعزعة األمن 

واس��تخدام وس��ائل التواصل الحديث��ة إلثارة الفن 

ب��ني دول صديقة أو اإلس��اءة إىل رموز وأش��خاص 

واس��تغالها من قبل ضعاف النفوس، كام أن هناك 

بعض من يتناول تحركات القوات املس��لحة بحسن 

نية وهو ما يس��تغله املغرض��ون يف القيام بالرتويج 

للشائعات.

للتخفيف من انتش��ار الش��ائعات عرب ش��بكات 

التواصل االجتامعي يجب التنّبه إىل النقاط التالية:

• عىل الف��رد أن ال يُعيد نرش الخرب قبل التيّقن من 

صّحته من قبل مصدَر موثوق به كالجهات الرسمية 

بالدولة.

• يجب ع��ىل الفرد أن يتعامل بح��رص مع األخبار 

املتعلّق��ة باملواضيع الديني��ة والعقائدية واملواضيع 

اإلنس��انية والسياس��ية واألمنية والعسكرية حيث 

يكرث انتشار الشائعات.

• االستعانة بالنصائح أو تجاهل يف الرد عىل كل من 

يستفز الرأي العام.

• يحق للفرد تقديم ش��كوى عىل أي موقع يس��ئ 

للدولة وينرش الشائعات•

نشر صور وأخبار حترك اجلهات 
األمنية والقوات العسكرية 

ونشرها على مواقع التواصل 
االجتماعي جرمية بحق 

نفسك ووطنك، فال تكن أداة 
بيد عدوك.
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الوقاية من أمراض القلب عرب منط احلياة الصحي

أصبح من املس��لم به أن منط الحياة املعتمد عىل الكس��ل 

والخم��ول واألطعمة الرسيعة والجاهزة والعالية بالدهون 

والسكريات قد يقود بالفعل لزيادة خطر اإلصابة بأمراض 

القلب املختلفة وارتفاع نس��بة الدهنيات يف الدم! يف حني 

أن اعت��اد منط الحي��اة الصحي بوزن مث��ايل، وبعيداً عن 

كل ما قد يس��بب زيادة نس��بة الدهون املرضة يف الجسم 

سيؤدي إىل الوقاية من خطر اإلصابة بالعديد من األمراض 

ومن بينها أمراض القلب والرشايني.

طرق الوقاية
املحافظة عىل نشاط بدين منتظم

مارسة النش��اط البدين مبا يقارب 150 دقيقة أسبوعياً له 

دور كبري يف تعزيز صحة القل��ب والرشايني، وينصح عادة 

بإيجاد نوع نشاط بدين محبب وميكن مارسته عىل مدى 

األس��بوع، مثالً نصف ساعة ملدة خمس أيام باألسبوع من 

متارين اإليروبيك سيكون جداً مفيد.

االمتناع عن التدخني
التدخني هو أحد األسباب الرئيسية لإلصابة بأمراض القلب 

التاجية، وبعد س��نة من اإلقالع عن التدخني س��يقل خطر 

اإلصابة باألزمة القلبية للنصف باملقارنة مع املدخنني.

إجراء الفحوصات الطبية الدورية
ينصح دامئا بإجراء الفحوصات الطبية وقياس مس��تويات 

الدهون والكولسرتول بشكل دوري، وخاصة إذا كان لدى 

الش��خص تاريخ عائيل يف اإلصابة بأح��د أمراض القلب أو 

غريها. 

السيطرة عىل الوزن والحفاظ عليه
زيادة ال��وزن ميكن أن تزي��د من خطر اإلصاب��ة بأمراض 

القل��ب. لذا ينصح بإتب��اع نظام غذايئ مت��وازن منخفض 

الده��ون وغني��اً بالفواك��ه والخضار، جنب��اً إىل جنب مع 

النش��اط البدين املنتظم. فكل هذا سيس��اعد يف السيطرة 

ع��ىل وزن صحي، مث��ايل وخس��ارة الوزن الزائ��د وتقليل 

مستويات الدهنيات يف الدم.

تقليل امللح ومحاولة االستغناء عنه
للحف��اظ عىل ضغ��ط ال��دم الطبيعي، تجنب اس��تخدام 

املل��ح عىل طاولة الطعام واملحاول��ة تدريجياً تقليل كمية 

امللح املض��اف عند الطب��خ. احرتس من مس��تويات امللح 

والصودي��وم املرتفع��ة يف األغذية املصنعة، م��ع العلم أن 

الغ��ذاء املرتف��ع بامللح هو الذي يحوي أك��ر من 1.5 غم 

ملح أو 0.6 غم صوديوم لكل 100 غم. ومدخولك اليومي 

م��ن الصوديوم يج��ب أن ال يتج��اوز 2000 ملغم فإن أي 

زيادة عن هذا الحد قد تعود بالرضر عىل جسمك، وتعطل 

وظائف الجسم املختلفة ومتنع امتصاص بعض املواد.
تناول خمس أنواع مختلفة من الفواكه والخضار يومياً
تن��اول خمس حصص م��ن الفاكهة والخض��ار يوميا لتمد 

يكون لها فوائد صحية ايجابية. اخرت الحليب خايل الدس��م 

بدالً من كامل الدس��م، اخرت اللح��وم قليلة الدهن أو قلل 

م��ن الكمي��ة املتناولة منه��ا، اعتمد عىل أس��لوب الطهي 

الصحي مثل استخدام أسلوب الطهي عىل البخار أو شواء 

األطعمة بدال من القيل.

الطب البديل للوقاية من أمراض القلب
تظهر الدراس��ات أن للطب البديل والتغذية السليمة تأثري 

ع��ىل مدى صح��ة القلب وه��ي تقلل من خط��ر اإلصابة 

بأم��راض القلب. وتش��ري الدراس��ات إىل أن الطب البديل 

قد يزي��د من إيجابي��ات الحياة الصحية - مث��ل التغذية 

السليمة، مارسة الرياضة واملحافظة عىل الوزن - ويضمن 

نتائج أرسع. الطرق التي أثبتت نجاعتها يف املساعدة عىل 

الوقاية من أمراض القلب:

الوخز باإلبر
تظه��ر األبحاث إن عالجات الوخز باإلبر األس��بوعية تقلل 

ضغط الدم بش��كل ملحوظ وتحقق نتائ��ج جيدة التي ال 

تقل عن األدوية مثل مثبط��ات ACE inhibitors وأيضاً 

م��ن نوع حارصات قنوات الكالس��يوم. م��ن خالل تحفيز 

نقاط رئيس��ية، يف منطقة املرفقني والركبتني، الوخز باإلبر 

يح��رر الناق��الت العصبية الت��ي يتم نقله��ا إىل مناطق يف 

الدماغ، التي تنظم نظام القلب واألوعية الدموية.

الوخ��ز باإلبر الكهربائي��ة، الذي يس��تخدم اإلبرة املتصلة 

ببطارية، هو فعال بشكل خاص، وفقا للباحثني. وذلك الن 

العالج يسمح للشخص املعالج مبراقبة كمية التحفيز بدقة 

ومالمئ��ة ال��رتدد الكهربايئ. الوخز باإلب��ر ال يخفض ضغط 

الدم بش��كل فوري. إذا كنت تعاين من ارتفاع ضغط الدم 

فأنت تحتاج إىل عالج دائم. 

التاي تيش وتيش كونغ
الت��اي تيش )فن��ون الدفاع عن النف��س الصينية( مع تيش 

كونغ )تعترب اليوغا الصينية( هي وسيلة أكر لطفاً للتدرب. 

مارس��ة هذه التدريبات الخاصة القدمي��ة، قد يقلل من 

ضغط الدم ويؤثر ايجابياً عىل املتالزمة االيضية - مجموعة 

الخمس��ة حاالت التي تزيد من مخاط��ر اإلصابة بأمراض 

القلب – وهي تؤدي إىل انخف��اض ضغط الدم االنقبايض 

واالنبس��اطي وتؤدي إىل خفض ال��وزن. التدريب البطيء 

يحرق س��عرات حرارية ليس أق��ل من امليش، ولكن التأثري 

النف��ي املهدئ للت��اي تيش والتيش كونغ يس��اعد القلب 

أك��ر. يوص��ف التاي ت��يش ك� " تأمل مع حرك��ة"، وتؤكد 

الدراس��ات مبا أن الن��اس يجدون العام��ل التأميل مهدئ 

وممت��ع، فأنهم مييلون إىل االس��تمرار يف الت��درب - األمر 

املهم ألي إسرتاتيجية للوقاية من األمراض القلبية. التدرب 

بانتظ��ام هو أمر مهم ج��داً لرؤية اآلثار املس��تمرة لهذه 

التارين عىل الجسم•

جس��مك باأللياف والعنارص الغذائي��ة املفيدة ومضادات 

األكسدة املتنوعة. قم بإضافة الفواكه املجففة إىل حبوب 

اإلفطار، وإضافة الخرضوات إىل صلصات وسلطات مختلفة 

ومنوعة واستبدل الحلويات بالفواكه.

تناول األسامك الدهنية
تناول األساك الدهنية مرتني يف األسبوع أو ما ال يقل عن 

120 غم أس��بوعياً. ومن أمثلة األساك الدهنية: املاكريل، 

الرسدي��ن، التون��ة والس��لمون، وه��ي مصدر غن��ي جداً 

لألحاض الدهنية الرضورية مثل اوميغا 3 والتي ميكن أن 

تساعد يف الحاية من أمراض القلب والرشايني.

تجنب الضغوطات واإلجهاد
حاول دامئاً تجنب العيش مع الضغوطات، التوتر واإلجهاد 

الفكري، نظم أف��كارك ومهامك، ودامئاً قم بإيجاد متنفس 

ووق��ت خاص لالس��رتخاء والتخلص من اإلجه��اد والتوتر. 

وفقاً لبح��ث أجرته جمعية HeartMath، أثبت الباحثون 

أن التدرب عىل "الرتكيز من جديد عىل املشاعر االيجابية" 

الطريق��ة التي تعلم كيفي��ة قطع ردود الفع��ل التوترية 

النموذجية لديك م��ن خالل توجيه انتباهك إىل يشء آخر 

قد تخفض ضغط الدم بشكل واضح، بعد ثالثة أشهر فقط 

من الت��درب اليومي. إذ أن التوتر يحف��ز الهرمونات التي 

تؤثر عىل نش��اط القل��ب، مثل الكورتيزول واألدرينالني - 

والرتكيز االيجايب يبدأ بإنتاج س��يل مض��اد من الهرمونات 

املحفزة التي تجعلك تشعر بشكل أفضل وتوقف رد فعلك 

عىل التوتر. عندما تبدأ بالش��عور بالقلق أو التوتر، عندها 

يج��ب عليك وقف التفك��ري يف الدماغ، خذ نفس��اً عميقاً 

لبضع دقائ��ق ووجه تفكريك لوترية رضب��ات القلب. اآلن 

فكر يف أفكار إيجابية. هذه العملية سوف تهدئ مشاعرك 

وتحول انتباهك بعيداً عن األفكار السلبية.

خفض نسبة الدهون املشبعة يف غذائك
تغيريات بس��يطة يف النظام الغذايئ الخ��اص بك ميكن أن 

ممارسة النشاط البدين يعزز صحة القلب والشرايني
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أحدث العالجات

ابتكر باحثون يف رشكة »فاسكيولر داينامكس« األمريكية 
عالجاً ثورياً جدي��داً لعالج ارتفاع ضغط الدم، يتمثل يف 

رقاقة معدنية صغرية يتم زرعها يف الرقبة.
وال يزي��د حجمها عن حب��ة فول، ويت��م زرعها يف أحد 
الرشيانني الس��باتيني اللذين يحمالن الدم املؤكس��د من 
القلب إىل الدماغ. ويت��م إنجاز هذه العملية من خالل 
مراقب��ة املدى الذي يتعرض في��ه جدار الرشيان للتمدد 
أثناء جريان ال��دم فيه، وعندما يتمدد كثرياً، فذلك يعد 
مؤرشاً الرتفاع ضغط الدم، فرتس��ل مس��تقبالت الضغط 
إش��ارة إىل الدم��اغ للرشوع بعمل آلي��ة لخفضه. فيفرز 
الدم��اغ م��واد كياموية لتقليص النبض��ات، مام يخفض 

ضغط الدم.

نجح باحث��ون يف جامع��ة س��تانفورد بكاليفورنيا يف 
هندس��ة نبات التبغ وراثياً إليجاد مس��تخرج جديد 
يتف��وق عىل أق��وى العقاق��ري املس��تخدمة يف عالج 
الرسط��ان، والذي يس��مى »إيتوبوس��ايد«. وذكرت 
صحيفة »دي��ي ميل« الربيطاني��ة أن العقار املذكور 
عبارة عن دواء كياموي يستهدف أورام رسطان الرئة 
واملبيض، وهو مصنوع من مكونات يتم اس��تخراجها 
م��ن نباتات نادرة يف جبال الهياماليا. غري أن الباحثني 
األمريكي��ني يعتقدون بأن مس��تخلصهم م��ن التبغ 

املهندس وراثياً يوفر مكونات العالج.

رقاقة لعالج ارتفاع ضغط الدم

التبغ املهندس وراثياً يعالج الرسطان

أخبـــار طبيــــة

مياه الينابيع تعالج األكزميا

تطويـــــــــــر لقـــــاح شامــــل لألنفلــــــــونـــزا
طور الباحثون يف معهد باثاس��يدا للحساسية واألمراض 

املعدي��ة يف والي��ة مرييالن��د األمريكية لقاح��اً ملرض 

األنفلون��زا، يكاف��ح أكر من سلس��لة من فريوس��ات 

املرض، ما زاد اآلمال بتطوير لقاح شامل ضد كل أنواع 

األنفلونزا.

وركز الباحثون األمريكي��ون يف تجاربهم عىل جذع 

بروتني الفريوس املسمى »هياغلوتني«، الذي نادراً ما 

يتحور، بدالً من تركيزه��م عىل الرأس الربوتيني، الذي 

يتميز بتحوره الرسيع يك يتف��ادى جهاز املناعة، وهي 

مشكلة دامئة بالنسبة إىل فريوسات األنفلونزا.

وذكرت صحيفة »إندبندنت« الربيطانية أن الباحثني 

حقق��وا إنجازاً كب��رياً يف عمل لقاح اإلنفلونزا الش��امل 

من خالل هذه التجارب، بعد أن فش��لوا يف ذلك مراراً 

وتكراراً يف السابق.

ع��اىن طفل أمرييك من حالة أكزميا حادة ومزمنة، 

منذ كان بعمر األربعة أش��هر، ليقايس آالماً مربحة 

ترتكه طري��ح الفراش طوال الي��وم، غري أن عالجاً 

مائي��اً يف مركز لعالج الجلد باملياه يف أفني بجنوب 

فرنس��ا س��اهم يف ش��فائه أخرياً. وذكرت صحيفة 

»دييل ميل« أن املدينة تش��تهر بالحامات التي 

تس��اهم يف تضمي��د الجراح ع��رب مي��اه الينابيع 

املعدني��ة الس��اخنة، والتي حس��نت حياة آالف 

املرىض، من األطفال والكبار، ممن يعانون أمراضاً 

جلدية مزمنة، وحروقاً، وندوباً.

وبعد اس��تيفاء الفرتة العالجي��ة، يتمتع الطفل 

مورغان حالياً بصحة كاملة، وهو يف سن الخامسة 

من العمر، وذلك بعد أن متنى املوت يف أحد أعياد 

ميالده، بعد فش��ل كل الطرق العالجية يف عالجه 

من حالة األكزميا الحادة.
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الإتكيت الإ�سالمي...

ص��اة الجنازة وما يس��بقها من تغس��يل وتكفني إمنا 

املقصود بها إكرام امليت وتهيئته للقاء ربه، واالستشفاع 

له بطلب الرحمة واملغفرة له من الله تعاىل .

ل  قال رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم : "من غسَّ

ن  ميتً��ا فكتم عليه، غفر اللُه ل��ه أربعني مرة، ومن كفَّ

ميتًا كس��اه اللُه من سندس وإس��تربق يف الجنة، ومن 

ن��ه فيه أجرى الل��ُه له من األجر  حف��ر مليت قربًا فأجَّ

كأجر مس��كٍن أس��كنه إىل يوم القيام��ة" رواه الحاكم  

وصححه األلباين.

امليش خلف الجنازة: وهو من الس��نة  ألنه مقتىض 

قوله  صىل الله عليه وسلم : "واتبعوا الجنائز".

حكم القيام للجنازة: ويس��تحب القياُم للجنازة إذا 

مرت به، ومن جلس فا حرج عليه.

م��ا يفعل��ه من يتب��ع الجنازة: ويس��تحب ملن تبع 

الجنازة أال يجل��س حتى توضع عىل األرض، ولو تقدم 

الجنازة فل��ه أن يجلَس قبل أن تنته��َي إليه، أما حال 

الدف��ن وبعد الدفن، فالس��نَّة القي��اُم للدعاء للميت 

والتعزي��ة، وله أن يجلس إن ش��اء حتى يدفن امليت؛ 

عن عثامن بن عفان - ريض الله عنه - قال: كان النبي  

صىل الله عليه وس��لم إذا ف��رغ من دفن امليت وقف 

عليه، فقال: "اس��تغفروا ألخيكم، وس��لوا له التثبيت؛ 

فإنه اآلن يسأل" أخرجه أبو داود. 

النه��ي ع��ن الجلوس عىل القرب: وع��ن أيب هريرة - 

ريض الل��ه عنه - قال: قال رس��ول الله صىل الله عليه 

وس��لم : "ألن يجلَس أحُدكم عىل جمرة، فتحرَق ثيابه، 

فتخلُ��َص إىل جل��ده؛ خرٌي له م��ن أن يجلَس عىل قرب" 

رواه مسلم. 

النه��ي عن امليش عىل القبور:ع��ن عقبة بن عامر - 

ريض الل��ه عنه - قال: قال رس��ول الله  صىل الله عليه 

وس��لم : "ألن أميَش عىل جمرة أو س��يف، أو أخصف 

نَْعيل برِْجيل أحبُّ إيلَّ من أن أميَش عىل قرِب مسلم، وما 

أبايل أوس��ط القبور قضيُت حاجتي أو وسط السوق" 

أخرجه ابن أيب شيبة  وصححه األلباين.

إدخ��ال امليت من مؤخر القرب، وجعل ش��قه األمين 

مس��تقبل القبلة: إن من السنة إدخاَل امليت من عند 

رجل الق��رب، إن كان أس��هَل عليه، وجعله عىل ش��قه 

األمين مستقبل القبلة لحديث أيب إسحاق قال: "أوىص 

الح��ارُث أن يصيَل عليه عبدالله بن يزيد، فصىل عليه، 

ثم أدخله القرب من ِقبَل رجيل القرب، وقال: من السنة" 

أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف وأبو داود 

ويقول الذي يضعه يف لحده: "بسم الله، وعىل سنة 

رسول الله، أو: ملة رسول الله - صىل الله عليه وسلم".

ح��ل عقد الكفن عن��د وضع املي��ت يف القرب: بعد 

وضعه يف قربه تَُحل ُعَقد الكفن .

اس��تحباب َحثْو ثاِث حثوات من الرتاب بعد س��دِّ 

آداب صالة اجلنازة

اللحد: ويس��تحب ملن عند الق��رب أن يحثَو من الرتاب 

ثاَث حثوات بيديه جميًعا بعد الفراغ من سدِّ اللحد. 

أن يرفع القرب عن األرض قليًا نحو ش��رب، وال يسوَّى 

باألرض؛ وذل��ك ليتميَز فيُصاَن وال يهان، لحديث جابر 

- ريض الله عنه -: أن النبيَّ - صىل الله عليه وس��لم - 

أُلحد ل��ه لحٌد، ونُِصب عليه اللَِّب نصبًا، ورُِفع قربُه من 

األرض نحًوا من شرٍب  .

أن يجعل القرب مس��ناًم: يس��ن أن يجعل مس��ناًم؛ 

لحديث سفيان التامر قال: رأيُت قرب النبي - صىل الله 

عليه وسلم - وقرَب أيب بكر وعمر مسناًم .

أن يعلمه بحجٍر أو نحوه؛ ليدفن إليه َمن ميوت ِمن 

أهله: لحديث املطلب بن أيب وداعة - ريض الله عنه - 

قال: لاَمَّ مات عثامُن بن مظعون أُخرج بجنازته فُدِفن؛ 

أم��ر النبي - صىل الله عليه وس��لم - رج��اً أن يأتيَه 

بحجٍر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسوُل الله - صىل 

الله عليه وسلم - وحرس عن ذراعيه، قال املطلب: قال 

الذي يخربين عن رس��وِل الله - صىل الله عليه وس��لم 

-: كأين أنظ��ر إىل بياِض ذراَعْي رس��ول الله - صىل الله 

عليه وس��لم - حني حرس عنهام، ث��م حملها فوضعها 

عند رأس��ه، وقال: "أتعلم بها قرب أخي، وأدفن إليه من 

مات من أهيل".

حث الناس عىل االستغفار له: عن عثامن بن عفان 

- ريض الل��ه عن��ه - قال: كان النبيُّ - ص��ىل الله عليه 

وس��لم - إذا ف��رغ من دفن امليت وق��ف عليه فقال: 

"استغفروا ألخيكم وسلُوا له التثبيت؛ فإنه اآلن يسأل". 

أخرجه أبو داود.
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النافذة الدينية

لق��د أكرم الله تعاىل الش��هادء ورفع قدرهم وعظم 
أجورهم يوم القيامة، فهم أكرم الناس وأجود الناس 

جادوا بأنفسهم لله تعاىل .
ق��ال الله تعاىل: ﴿ إِنَّ اللََّه اْش��رَتَى ِمَن الُْمْؤِمِننَي 
أَنُْفَس��ُهْم َوأَْمَوالَُهْم ِبأَنَّ لَُهُم الَْجنََّة يَُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل 
ا يِف التَّْوَراِة  اللَِّه فَيَْقتُلُ��وَن َويُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَيْ��ِه َحقًّ
َواْلِنِْجي��ِل َوالُْق��رْآِن َوَم��ْن أَْوَف ِبَعْه��ِدِه ِم��َن اللَِّه 
وا ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَْعتُْم ِبِه َوَذلَِك ُهَو الَْفْوُز  فَاْستَبِْشُ

الَْعِظيُم ﴾ سورة التوبة: 111.
والش��هيد حي عند ربه تعاىل قال سبحانه: ﴿ َواَل 
تَْحَس��َبَّ الَِّذيَن قُِتلُوا يِف َس��ِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء 
ِعْنَد َربِِّهْم يُْرزَقُوَن * فَرِِحنَي ِبَا آتَاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضلِِه 
وَن ِبالَِّذيَن لَْم يَلَْحُقوا ِبِهْم ِمْن َخلِْفِهْم أاَلَّ  َويَْس��تَبِْشُ
وَن ِبِنْعَمٍة  َخْوٌف َعلَيِْهْم َواَل ُهْم يَْحزَنُوَن * يَْس��تَبِْشُ
ِمَن اللَِّه َوفَْضٍل َوأَنَّ اللَّ��َه اَل يُِضيُع أَْجَر الُْمْؤِمِننَي ﴾ 

سورة آل عمران: 169 - 171.
 ورفع الله تعاىل درجة الشهداء إىل املرتبة الثالثة 
بعد األنبياء قال تعاىل  ﴿ َوَمْن يُِطعِ اللََّه َوالرَُّس��وَل 
فَأُولَِئ��َك َم��َع الَِّذيَن أَنَْع��َم اللَُّه َعلَيِْهْم ِم��َن النَِّبيِّنَي 
الِِحنَي َوَحُس��َن أُولَِئَك  ��َهَداِء َوالصَّ يِق��نَي َوالشُّ دِّ َوالصِّ

رَِفيًقا ﴾ سورة النساء: 69.
 وجاءت البشارة للشهداء عىل لسان نبي الهدى 
فقال رسول الله - صىل الله عليه وسلم -: "للشهيد 
عند الله س��تُّ ِخصال: يغفر له يف أوَّل دفعة، ويرى 
مقعده من الجنَّة، ويُج��ار من عذاب القرب، ويأمن 
م��ن الفَزع األكرب، ويُوَضع عىل رأس��ه ت��اُج الوقار، 
الياقوتة منها خرٌي من الدنيا وما فيها، ويُزوَّج اثنتني 
وس��بعني زوجًة من الحور العني، ويشَفُع يف سبعني 
م��ن أقاربه" أخرج��ه الرتمذي وق��ال: هذا حديث 

حسن صحيح .
وعن أيب هريرة قال: قال رس��ول الله - صىل الله 
عليه وس��لم -: "ما يجُد الش��هيد من مسِّ القتل إال 
ك��ام يجُد أحدكم من مسِّ القرصة" أخرجه الرتمذي 

وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
ويس��تمر للشهيد عمله إىل يوم القيامة فإذا قُِتل 
الشهيُد مل ينقطْع عمله الصالح، بل يزيُد ويتضاعف؛ 
فعند الرتمذي عن رسول الله - صىل الله عليه وسلم 
- أنه قال: "كلُّ ميٍت يُختَم عىل عمله إال الذي مات 
ُمراِبطًا يف س��بيل الله؛ فإنَّ��ه يُنَمى له عملُه إىل يوم 

القيامة، ويأمُن من فتنة القرب".
فرحم الله شهدائنا األخيار وأنزلهم منازل األبرار 
مع النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن 

أولئك رفيقاً.

فضل الشهداء

وقفة وعظية
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يعد أبو عبد الله محمد بن محمد الدرييس الهاشمي القريش 

عامل مس��لم وأحد كبار الجغرافيني يف التاريخ ومؤس��يس علم 

الجغرافي��ا، كام أنه كت��ب يف األدب والش��عر والنبات ودرس 

الفلس��فة والطب والنج��وم يف قرطبة. اس��تخدمت مصوراته 

وخرائطه يف س��ائر كش��وف عرص النهضة األوربية. حيث لجأ 

إىل تحديد اتجاهات األنه��ار والبحريات واملرتفعات، وضمنها 

أيًضا معلومات عن املدن الرئيسية بالضافة إىل حدود الدول.

محم��د بن محمد بن عبد الله  ب��ن إدريس بن يحيى بن 

عيل ب��ن حمود  بن ميمون بن أحمد ب��ن عيل بن عبيد الله 

بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن املثنى 

بن الحس��ن بن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم 

القريش.

ولق��ب بالصقيل ألنه اتخ��ذ جزيرة صقلي��ة مكاناً له بعد 

س��قوط الدولة الس��امية. ولقب بس��طرابون العرب نس��بة 

للجغ��رايف الغريق��ي الكب��ري س��طرابون. وق��د كان من أبرز 

الدارس��ني يف علم الرياضيات فقد اخرتع علم الهندس��ة قدميًا 

قبل ارخميدس.

ولد يف مدينة س��بتة يف املغرب األقىص عام 493 ه� 1100 

م ومات عام 559ه�1166م، تعلم يف البيلق وطاف الباد فزار 

الحجاز و تهامة ومرص. وصل سواحل فرنساوإنكلرتا. سافر إىل 

القس��طنطينية وسواحل آس��يا الصغرى. عاش فرتة يف صقلية 

ونزل فيها ضيًفا عىل ملكها روجر الثاين.

اخت��ار الدري��يس االنتقال إىل صقلية بعد س��قوط الدولة 

الس��امية، ألن امللك النورماين يف ذل��ك الوقت "روجر الثاين" 

كان محبً��ا للمعرف��ة. رشح الدري��يس لروج��ر موقع األرض 

يف الفض��اء مس��تخدًما يف ذل��ك البيضة لتمثيل األرض، ش��به 

ي�ستفتـــونك...

الدرييس األرض بصفار البيضة املحاط ببياضها متاماً كام تهيم 

األرض يف السامء محاطة باملجرَّات.

أم��ر املل��ك الصقيل روجر الث��اين له بامل��ال لينقش عمله 

خارطة العامل واملعروف باس��م "لوح الرتس��يم" عىل دائرة من 

الفضة. استخدم الدرييس خطوط العرض أو الخطوط األفقية 

عىل الخريطة والكرة األرضية التي صنعها، استخدمت خطوط 

الط��ول من قبله إال أن الدرييس أعاد تدقيقها لشح اختاف 

الفصول بني الدول. ُدمرت تلك الكرة خال اضطرابات مدنية 

يف صقلي��ة بعد وف��اة امللك "روجر الث��اين" .يف جزيرة صقلية 

تفتقت مواهب��ه العلمية وقام بعمل��ه الخالد الذي عرف به 

يف التاريخ.

ألف الدرييس كتابه املش��هور "نزهة املش��تاق يف اخرتاق 

اآلفاق" واملس��مى أيًضا "كتاب روجر" أو "الكتاب الروجري" 

وغ��دا الكتاب من أش��هر اآلثار الجغرافي��ة العربية، أفاد منه 

األوروبي��ون معلوم��ات جمة عن باد امل��شق، كام أفاد منه 

اإلدريسي أحد كبار اجلغرافيني يف التاريخ اإلنساين

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

الشقيون، فأخذ عنه الفريقان ونقلوا خرائطه، وترجموا بعض 

أقسامه إىل مختلف لغاتهم ويعد هذا الكتاب فريد من نوعه 

استغرق تأليفه 15 عاًما حيث نهج فيه الدرييس نهجاً جديداً 

عن غريه من الجغرافيني املس��لمني فقد وصف العامل ككل ثم 

قس��مه إىل س��بعة أقاليم وكل إقليم إىل عشة اقسام رئيسيه 

ثم وصف كل قسم ورسم له خريطة وتحاىش فيه الخلط بني 

التاريخوالجغرافيا وظل كتاب��ه مرجًعا لعلامء أوروبا أكرث من 

ثاثة قرون.

ويعترب الشيف الدرييس أحد كبار الجغرافيني يف التاريخ 

النس��اين، كام كان له اهتامم بالتاريخ، واألدب، وعلم النبات، 

والط��ب، والفلك.. أخذ العلم بس��بتة وقرطب��ة، وزار الحجاز 

و  تهامة ومرص، ووصل س��واحل فرنس��ا وإنجلرتا، وسافر إىل 

القس��طنطينية وآس��يا الصغرى. ثم عاش فرتة يف صقلية ونزل 

فيه��ا ضيًفا عىل ملكها روجر الثاين، وقد عاىن مدة طويلة من 

الغربة عن بلده سبتة.

 إذا كان املت��وىف ال ميك��ن غس��ل بدنه 
بسبب شدة التغري أو شدة الحرق فهل 

يسقط غسله وهل ييمم ؟
من املعلوم أن غسل جنازة املسلم واجبة غري شهيد 

ه  ر تغس��يل امليت بس��بب تغريرّ املعركة، أما إذا تعذرّ

الش��ديد أو تناثر لحم��ه أو احرتاقه بحيث ال ميكن 

غسله فإنه يسقط تغسيله وييمم فإن مل ميكن حتى 

التيمم يسقط عنه ذلك ويكفن ويصىل عليه .

نعم يجوز الصدقة عن الش��هداء والحج عنهم والعمرة 

كذلك إذا مل يحج��وا الفرض، وكذلك يجوز حج التطوع 

عنهم،  وينبغي إكثار فعل الخري عنهم .

هل يج��وز الصدقة عن الش��هداء والحج 
عنهم أو العمرة عنهم ؟

 هل يجوز تغسيل الشهيد والصالة عليه؟
ش��هيد املعركة ال يغس��ل بل يكفن يف ثيابه ودمائه 

الزكية  لتش��هد له ي��وم القيامة، وأم��ا الصاة عليه 

فجائزة طلباً للرحمة واملغفرة . وأما الش��هيد يف غري 

املعرك��ة كالغري��ق والحريق ونحوهام فإنه يغس��ل 

ويكفن ويصىل عليه.

من الثابت يف الشيعة أن املصيل إذا عجز عن إيجاد 

املاء والوصول إليه وخ��يش فوات وقت الصاة فإنه 

يتيمم ويصيل .
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إذا مل يجد املصىل املاء أثناء أداء املهامت 
فهل يجوز له التيمم ؟

هل يجوز املس��ح عىل الحذاء العسكري 
والصالة فيه إذا صعب خلعه خاصة أثناء 

التدريب أو خالل املهامت ؟
نعم يجوز املس��ح عىل الحذاء العس��كري والصاة 

في��ه بشط أن يكون قد لبس��ه عىل طهارة تامة أي 

وضوء تام. وأن يكون الحذاء طاهراً ليس فيه نجاسة 

وكذلك أن يكون ساتراً للقدم كلها حتى الكعبني

هل يجوز القرص والجمع يف الصالة أثناء 
التحرك ألداء املهام والواجبات ؟

 إن الل��ه تعاىل قد رخص للمس��افر يف قرص الصاة 

وجمعه��ا والن��ص ذلك ثاب��ت يف الكتاب والس��نة 

والجامع، وال شك أن التحرك ألداء املهمة والواجب 

سواء داخل الدولة أو خارجها فإنه يكون من السفر 

املبيح للقرص والجمع . فيجوز قرص الصاة وجمعها 

يف الطري��ق وأثن��اء أداء املهم��ة ويف طريق العودة 

منها.



من الذاكرة

يف لحظة تاريخية بعينها وقف عندها الزمن يسجل نرصا للعرب والعروبة اتخذ أحد صناع 

تاريخنا العريب املعارص قرارا تاريخيا.

الزمن: أكتوبر من عام 1973، 

القرار: "املنع بعد املنح"

الرجل: زايد بن سلطان

ومع إعالن بطل البرتول العريب لقراره التاريخي بدا وكأن العامل يعرفنا ألول مرة من خالل 

صدى أبيات عمرو بن كلثوم:

بأن املطعمون إذا قدرنا 

وأنا املهلكون إذا ابتلينا 

وأنا املانعون ملا أردنا

وأن النازلون بحيث شيئا

وأنا الناركون إذا سخطنا

وأنا اآلخذون إذا رضينا

ونرشب أن وردنا املاء صفوا

ويرشب غرينا كدرا وطينا

وكان القرار التاريخي أثاره التاريخية التي أعادت لإلنسان العريب مكانته تحت الشمس.

كتب مؤلف "النفط والسياسة الدولية":

إن الع��امل الي��وم ينظر العرب ال عىل أنهم أصحاب حق فحس��ب، ب��ل عىل أنهم أصحاب 

حق فحس��ب، بل ع��ىل أنهم أقوياء قادرون عىل أخذ حقهم أيضاً، وليس حس��ن أس��تخدام 

العرب الس��لحتهم يف املعارك الحربية هو وحده الذي أوجد هذه النظرة الجديدة بل كذلك 

تصميمهم عىل استخدام سالحهم األخر الجبار – النفط العريب.

ويقول مؤلف كتاب "بعد أن تسكت املدافع":

كان الحد من ضخ البرتول، وحظر تصديره، ورفع أس��عاره، سالحاً ال معركة التحرير العريب 

ضد التوس��ع اإلس��رتائييل الصهيوين فحسب، بل س��الحاً عربياً أيضاً يف معركة التحرير بأوسع 

معانيها املعارصة.

اإعداد: راية املزروعي

�أكتوبر 1975

قرار زايد غري مسار التاريخ ومجرى الحياة المتنا العربية

العدد 51 - أكتوبر 1975 االفتتاحــية

صاحب الس��مو الشيخ 

زايد بن س��لطان رئيس 

بقرص  اس��تقبل  الدولة 

الت��وايل  ع��ىل  املنه��ل 

الدكت��ور أرشف مروان 

الرئيس املرصي  سكرتري 

للشؤون  السادات  أنور 

الخارجية وحمل رسالة 

خاص��ة م��ن الرئي��س 

املرصي إىل سمو رئيس 

الدولة.

وافق سمو الشيخ خليفة بن زايد نائب الحاكم ورئيس 

املجلس التنفيذي عىل توس��يع عضوية لجنة املرور يف 

مدينة أبوظبي.

أصدر صاحب الس��مو الش��يخ زاي����د بن س��لطان آل 

نهيان رئيس الدولة القانون اإلتحادي رقم 5 لسنة 1975 

يف شأن السجل التجاري.وقد نص القانون عىل أن يتقدم 

التج��ار والرشكات املرخص له��ا حالي��اً مبزاولة األعامل 

التجارية وفقاً للقوانني واللوائح املعمول بها.

أخبار أكتوبر 1975

قانون السجل التجاريرسائل خاصة لسمو رئيس الدولة من رؤساء مرص وسورية ومنظمة التحرير

املرور 

ويف كتاب "وماذا بعد أكتوبر"

نقرأ لستة عرش كتابا. يقول أحدهم:

استخدم العرب سالح البرتول مبهارة أوقعت الغرب كله يف ذهول.
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النعيمي يشهد العرض العسكري 
للقوات املسلحة مبناسبة احتفاالت 

اليوم الوطني عام 2014 

 بروفة العرض العسكري مبناسب اليوم الوطني  1990-1971 

بدء االستعدادات والتحضريات لحفل افتتاح ملعرض ومٔومتر الدفاع الدويل 2013

روح االتحاد 26 القوات املسلحة تواصل إرسال مساعدات إغاثية ملنكويب اليمن 2008

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة وشاهدة عىل الزمن ومسرية الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن

فرقة املوسيقى العسكرية تشارك يف مهرجان برلني 2013
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إعداد:راية المزروعي

17-11- 2013  قائ��د القوات الجوية يس��تقبل عددا من كبار ضيوف 

معرض ديب للطريان

استقبل س��عادة اللواء الركن طيار محمد بن سويدان سعيد 

القمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يف مكتبه مبعرض 

ديب للطريان 2013 اليوم عددا من كبار ضويف املعرض.

التمري��ن  فعالي��ات  جاس��تمرار   2014-11-11 

العس��كري " س��هام الحق " بني القوات املس��لحة 

االماراتية واملرصية

تس��تمر عىل أرض دولة اإلمارات العربية املتحدة فعاليات التمرين العسكري املشرتك 

" سهام الحق " بني القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة والقوات املسلحة 

لجمهورية مرص العربية.

1. ما هو التاريخ الذي ستحتفل به دولة اإلمارات العربية املتحدة بيوم الشهيد؟

2. مباذا يجب أن تتصف به العقيدة العسكرية الجيدة؟

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
quiz@nationshield.ae

 • إجابة العدد السابق )524( هي: 
 - الس�ؤال األول:  30 نوفمرب.

 - الس�ؤال الثاين: 28 أغسطس.

 الفائزان:
1. فاطمة الزهراء سعد محمد.

2. أحمد عبدالجبار أحمد الياس.

مسابقة العدد )525(

ومضــات...

صاحب الشخصية اإلنهزامية أو “التي تهزم نفسها” يستمتع بالعذاب الواقع عليه 
واإلهان��ة املوجهة له، فهو يس��تدرج الناس ليك يس��يئوا إليه…يدفعهم دفعاً اىل 
ذلك ويس��تفزهم حتى يعتدوا عليه  ويوجهوا له النقد واإلهانة والتجريح.. وهو 

يسعى دامئا إلفساد عالقته باألخرين.
سبب وصول الشخص ل� الشخصية االنهزامية؟

ونس��تطيع أن نتوق��ع أن مص��در كل هذا الس��لوك الغريب هو إفتق��اده الثقة 
بالنفس وش��عوره بعدم الجدارة وتصوره أن الناس تهمله وتنبذه وتوقعه لإلهانة 
والتجريح.. ويختلق من املواقف مايؤكد له توقعاته ليقول لنفس��ه يف النهاية إنه 

كان عىل حق.. وليؤكد أن الناس سيئون.
كيفية التعامل مع صاحب الشخصية االنهزامية؟

التعامل مع هذا اإلنس��ان صاحب الش��خصية االنهزامية صع��ب، ألنك ال تعرف 
كيف ترضيه.. أي ترصف بسيط وتلقايئ منك يفرسه عىل أنه إهامل وعدم إهتامم 
وإهانة فيثور ويعمق املش��كلة ويختلق جواً من التوتر ويرص أن تعتذر له.. وقد 
يت��امدى يف الضغظ عليك حتى تخرج عن الح��دود املعقولة يف إنفعالك فيرصخ 

وكأنه إصطادك وأنت تقع يف الخطأ!.
هذا اإلنسان يحتاج اىل أن تهتم به.. وأن 
تطمئن��ه بإس��تمرار أنك تحب��ه وتحرتمه 

وأنه مرغوب به.

من هو صاحب الشخصية االنهزامية؟

حدث يف  مثل هذا الشهـر

03-11-2014 محمد بن راشد يرفع العلم يف مدينة زايد 

العسكرية

لحظات إماراتية تاريخي��ة وحدوية ارتفع فيها العلم 

يف وقت واحد محمد بن راش��د أثن��اء رفع العلم مع 

وحدات من القوات املسلحة : هذا العلم رفعه قبلكم 

زايد وراشد وأخلصوا له وبذلوا حياتهم من أجله.

حممد بن راشــد آل مكتوم

"املتابعة امليدانية تعطيك إحساسًا 
أكرب مبستوى اخلدمات وبتأثري السياسات، 
وتساعدك على اتخاذ العديد من القرارات"
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لكم الخلد يف جنات النعيم والخلود يف ذاكرة الوطن ولنا الفخر بكم وباستش��هادكم يف س��بيل الحق والواجب 

تس��يل الدموع لكم يا من رفعتم الرؤوس عالياً ورفعتم رايات الوطن خفاقة بدمائكم الطاهرة، حكام االإمارات 

انحناءهم شموخ وتواضع وعطف وحنو عىل الصغري والكبري. 

م��ن واجبن��ا أن نس��عى دامئ��اً لتمكني امل��رأة يف جميع 

إم��ارات الدولة، حيث يجب أن ترتقي املرأة بنفس��ها يف 

مكان عملها، وأن تس��عى للتطوير م��ن قدراتها وقدرات 

من حولها، فهي أس��اس املجتمع، تسعى للنهوض بأجيال 

املس��تقبل يف عملها ويف منزلها، ولذلك فنحن نركز بشكل 

كبري عىل توفري حجر األس��اس الالزم لالرتق��اء بالقيادات 

النس��ائية من خ��الل إعطائهن فرصة لتطبي��ق تجاربهن 

واملس��اهمة يف إط��الق مش��اريع تهدف لبناء مس��تقبل 

الدول��ة، نريد أن تكون فتاة اإلمارات قائدة معطاء، مهام 

حقق��ت من نجاحات فإنها ال تقف، بل تس��تمر بالعطاء 

والدراسة بجد واجتهاد وال تتوقف مبجرد إكامل الدراسة، 

بل تس��عى لتثقيف نفس��ها من خالل االط��الع والقراءة 

بش��كل مكثف ومستمر، فنحن نريد أن نرى طموحاتكن 

وإنجازاتك��ن عىل أرض الواقع، اس��عني جاه��دات إلبراز 

HH Sheikh Mohammed @HHShkMohd
اخلالصة يا زعيم املرجلة إن كل الشعب يف أمرك يثور ويل 

بديَته يا حممد كّمله كلنا وياك يا صقر الصقور 

  تتوىل س��عادة نج��الء العور منصب "األمني الع��ام ملجلس الوزراء" 

منذ ش��هر م��ارس 2006، حيث ترشف من خالل ذل��ك عىل األمانة 

العامة ملجل��س الوزراء وهي الجهة املعني��ة  بدعم مجلس الوزراء 

وتنفيذ قراراته، إضافة إىل املساهمة يف إعداد الترشيعات االتحادية 

بصورتها النهائي��ة واتخاذ اإلجراءات الدس��تورية املتبعة إلصدارها، 

وتقديم مقرتحات بشأن تطوير عمل الوزارات والهيئات واملؤسسات 

االتحادي��ة، باإلضاف��ة إىل متابع��ة وتقيي��م أداء املجال��س واللجان 

املشكلة من قبل مجلس الوزراء.

 كام كان لس��عادتها دور بارز يف تأسيس "مكتب االتصال الحكومي" 

يف الحكوم��ة االتحادية واالرشاف عىل إعداد اس��رتاتيجيات االتصال 

ل��دى الجه��ات االتحادية، وتوحي��د الهوية املرئي��ة للحكومة. وكام 

ساهمت يف تأسيس "مكتب الشؤون القانونية" الذي يختص بتنفيذ 

قرارات مجلس الوزراء وإعداد الدراسات واالبحاث القانونية الالزمة، 

ونرش املعرفة القانونية بني موظفي الحكومة االتحادية.

 ومتتلك س��عادة األمني العام ملجلس الوزراء خربة واس��عة يف املجال 

اإلداري والتقني ، حيث س��بق لسعادتها أن شغلت مناصب عديدة 

يف عدد من املواقع املهمة يف الدولة من بينها املس��اهمة يف تأسيس 

"املكتب التنفيذي لصاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد"، والذي 

انت��ج العديد من األف��كار الحكومية، واملش��اركة يف إعداد وإطالق 

العديد من املبادرات واملرشوع��ات الهامة يف إمارة ديب، عالوة عىل 

إسهامها يف تأسيس األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة ديب.

 وق��د تولت س��عادة نجالء الع��ور باإلضافة إىل مهامه��ا كأمني عام 

ملجل��س ال��وزراء، عضوية مجال��س اإلدارات يف عدد م��ن الجهات 

االتحادية واملحلية، منها:

  • الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتامعية.

  • اللجن��ة الوطنية لالنتخابات يف ال��دورة االنتخابية لعامي 2011 

وعام 2014.

  • اللجنة العليا لطوير املناهج الوطنية.

  • مؤسسة ديب للمرأة.

 س��عادة نجالء العور تحمل ش��هادة البكالوري��وس يف علوم تقنية 

املعلوم��ات من جامعة اإلمارات العربية املتحدة، وقد تلقت تدريباً 

أكادميياً مكثفاً يف مجاالت اإلدارة وإدارة املؤسس��ات من "كلية لندن 

لألعامل".

سعادة/ جنالء حممد العور

وجوه من اإلمارات

أنفس��كن وال تلتفنت للوراء، فأننت قائدات اليوم وبانيات 

أجي��ال املس��تقبل، فق��د عمل��ت امل��رأة اإلماراتية عىل 

تعزي��ز موقعه��ا ع��ىل أرض التميز واإلب��داع، من خالل 

ما حققت��ه من منجزات كبرية ومكتس��بات عظيمة عىل 

مختل��ف الُصع��د السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتامعية 

والثقافية، وهو األمر الذي رّس��خ مكانتها كعضو فاعل يف 

املجتم��ع اإلمارايت، جنباً إىل جن��ب مع الرجل، وأصبحت 

يف ف��رتة وجيزة جداً م��ن عمر الدولة، أيقونة يف س��امء 

التميز والريادة والعمل النس��وي، عىل املس��توى املحيل 

واإلقليم��ي والدويل، ونحن يف ظل هذه املس��رية املظفرة 

البنة اإلمارات، ندعوه��ا إىل مواصلة هذا الدور الريادي 

األصي��ل، وننتظر منها املزي��د، يف الوقت الذي نقول فيه 

لبعض املسؤولني: “رفقاً بالقوارير”.

متكيــــن املــــرأة

زادنا كرث اخلطر عزم وعناد وكلما يزيد اخلطر نرويه دم

املرأة اإلماراتية أيقونة التمّيز

109 |  أكتوبر 2015 |  العدد 525  |




