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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

منتدى الطاقة العاملي 2012
شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة بفضل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لسيدي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" 
تطوراً اقتصادياً وتنموياً كبرياً، حيث أضحت ويف فرتة زمنية قياسية العباً رئيساً يف اقتصاد الطاقة 
العامل��ي، ومركزاً تجارياً وس��ياحياً مهامً عىل الخارطة العاملية، كام أصبح اقتصادها أكرث نش��اطاً 
وتنوعاً، ونجحت وبش��كل كبري يف جذب الكثري من املس��تثمرين ورجال األعامل بفضل التزامها 
بتنويع مصادر الطاقة لديها من خالل استكش��اف مختلف خيارات وبدائل الطاقة املس��تدامة، 
وبفضل بنيته��ا التحتية املمتازة وسياس��تها االقتصادية الحرة وتقديم أفض��ل الخدمات وبأقل 
التكاليف املمكنة، وكذلك تركيزها عىل أهمية تطوير االقتصاد الوطني إىل منوذج تعتمد التنمية 
في��ه عىل املعرفة واالبتكار، م��ن أجل توفري فرص العمل املميزة ألبن��اء الدولة، واملحافظة عىل 

املوارد الطبيعية والبيئية وتعزيز املوقع التنافيس للدولة يف مختلف األسواق العاملية.
فاس��رتاتيجية اإلمارات التنموية ترتكز عىل اقتصاد معريف تنافيس، وبيئة مستدامة، وبنية تحتية 
متكامل��ة ونظام رعاية صحية مبعايري عالي��ة، ومجتمع آمن وقضاء عادل ومكانة عاملية متميزة، 
ونظ��ام تعليمي رفيع املس��توى، ومجتمع متالحم محافظ عىل هويت��ه، وذلك من أجل تحقيق 

الرفاهية االقتصادية واالجتامعية ألبناء الدولة.
وتع��د دولة اإلمارات العربية املتحدة من أهم دول العامل التي تجذب العديد من املنظامت 
إلقام��ة مؤمترات وندوات وفعاليات عاملية فيه��ا، حيث عقد خالل األيام القليلة املاضية منتدى 
الطاق��ة العاملي 2012 بهدف ترس��يخ مب��ادئ التنمية ع��ن طريق تحقيق طاق��ة آمنة نظيفة 
ومستدامة تنعم بها الشعوب وتحقق رفاهيتها االقتصادية واالجتامعية، وزيادة التعاون الدويل 
وتبادل التجارب والخربات، إىل جانب رسم خارطة طريق للطاقة املستدامة، وسبل توفري الطاقة 
النظيفة، والتنويع بني مصادر الطاقة األخرى كالطاقة النووية والطاقة الشمس��ية وطاقة الرياح 
والطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي والفحم النظيف، إضافة إىل مناقش��ة قضايا املياه وغريها 
من املوضوعات التي تندرج كلها تحت مسمى قضايا التنمية االجتامعية واالقتصادية املستدامة 

لشعوب العامل، للوصول إىل حلول مستدامة.
إن اختي��ار اإلم��ارات الحتضان منت��دى الطاقة العاملي 2012 للم��رة األوىل خارج مقر األمم 
املتح��دة يف نيويورك ما هو إال دليل واعرتاف العامل بأرسه ع��ىل أهمية ومكانة اإلمارات كدولة 
عاملية رائدة،  فاإلمارات هي من بني القليل من الدول التي متتلك رؤية بعيدة النظر لبدء نرش 
مص��ادر الطاقة املتجددة، وتنويع مصادر اقتصاداتها من االقتصاد القائم عىل النفط القتصادات 
الطاق��ة املتنوعة، وخ��ري دليل عىل ذلك مدينة مص��در التي أصبحت اليوم منب��ع إلهام للفكر 
واإلب��داع والعمل الجديد يف املنطقة، وهذا ما أكده س��يدي الفريق أول س��مو الش��يخ محمد 
ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة بأن اإلمارات ماضية 
يف جهودها الرامية لتحقيق التنمية املس��تدامة، والعمل عىل توفري أهم مس��تلزماتها، واإلسهام 
الفاعل يف تعزيز أمن الطاقة العاملي عرب تعميم جدوى االستثامر يف تكنولوجيا الطاقة املتجددة 

ومبا يحقق توازن املصادر واستدامة املوارد الالزمة ملواجهة كافة التحديات املستقبلية. 
ويف هذا اإلطار البد من اإلشادة بكل الكفاءات املواطنة الشابة التي ساهمت وبشكل الفت يف 
حسن تنظيم منتدى الطاقة العاملي بأعىل معايري الحرفية واملهنية، وعكسوا من خالل مشاركتهم 
يف تنظيم هذا الحدث العاملي الصورة الحضارية الجميلة ألبناء هذه الدولة يف مختلف األحداث 
العاملي��ة داخل الدول��ة وخارجها، فهم كفاءة عالي��ة قادرة عىل إدارة وتنظي��م أكرب الفعاليات 

وبأعىل مستوى من الحرفية والتميز والجودة •
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

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

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971
06

>

78
>

64
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<
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رئيس التحرير
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مدير التحرير
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مريم محمد الرميثي
جميلة سامل الكعبي 

هيئة التحرير 
حنان الذهب الجنيبي

أمل سامل الحوسني
نازيل نارص البلويش

إبراهيم محمد املنصوري
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آالء محمد الزعايب
هدى زين العطاس
أحمد محمود أحمد

ترجمة
محمد سليامن موىس

التصحيح واملراجعة اللغوية
عوض عبدالرؤوف صالح

عيىس هاشم الدرميك 

أرشيف الصور
فاطمة عيل النقبي 

اإلعالنات والتوزيع
مالزم/1 خليل محمد الكعبي

شـــاكا برامــود
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اللجنة النسائية يف القوات 
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واجلودة للمرأة
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حممد بن زايد يبحث مع 
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األخبار

حممد بن راشد يبحث مع وزير الدفاع الفرنسي القضايا املشرتكة
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس الوزراء 

حاك��م ديب "رعاه الل��ه"، يف قرص س��موه بزعبيل 

جان إيف لودرريان وزير الدفاع الفرنيس، والوفد 

املرافق. 

وجرى خالل اللقاء، الذي حرضه س��مو الشيخ 

مكت��وم بن محم��د بن راش��د آل مكت��وم نائب 

حاك��م ديب، اس��تعراض عالق��ات الصداق��ة ب��ن 

اإلم��ارات والجمهوري��ة الفرنس��ية، والتي وصفها 

صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

بالتاريخي��ة، معت��راً س��موه أن تب��ادل الزيارات 

بن املس��ؤولن يف البلدين يس��هم يف توطيد هذه 

العالقات وتطويرها مبا يعود بالخري عىل شعبيهام.

وأش��اد سموه يف هذه الس��ياق بدور الرشكات 

الفرنسية واملستثمرين الفرنسين العاملن يف دولة 

اإلم��ارات، يف تعزي��ز أوارص الصداق��ة والعالقات 

اإلنس��انية واالجتامعي��ة، ما ينعك��س إيجاباً عىل 

التع��اون االقتصادي والتجاري القائم بن الجانبن، 

ويحقق املصالح املشرتكة لهام.

م��ن جهته، أع��رب وزير الدف��اع الفرنيس عن 

حرص فرنسا، رئيس��اً وحكومة وشعباً، عىل تعزيز 

عالقاتها مع دولة اإلمارات يف املجاالت كافة، وعىل 

جميع الصعد، مش��رياً إىل املس��توى املمتاز الذي 

وصل��ت إليه ه��ذه العالقات الس��يام عىل صعيد 

التع��اون العس��كري، وتبادل الخ��رات إىل جانب 

التعاون االقتصادي واالستثامري بن البلدين، الذي 

محمد بن راشد لدى استقباله وزير الدفاع الفرنيس

اس��تقبل الفريق أول س��مو الش��يخ 

محم��د ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة بقرص اإلم��ارات معايل جان 

ايف لو دريان وزي��ر الدفاع الفرنيس 

الذي زار البالد الشهر املايض.

ورح��ب س��مو ويل عه��د أبوظبي 

بوزي��ر الدفاع الفرنيس والوفد املرافق 

له، مش��يداً س��موه بتط��ور عالقات 

الصداق��ة املتمي��زة القامئ��ة بن دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة وفرنس��ا، 

وحرصه��ام عىل ترس��يخ وتنمية هذه 

العالق��ات يف املج��االت كاف��ة، ومب��ا 

يلبي طموح��ات وتطلع��ات البلدين 

والش��عبن الصديقن. وبحث س��موه 

خ��الل اللقاء مع وزير الدفاع الفرنيس 

القضايا ذات االهتامم املش��رتك وآفاق 

التعاون بن البلدين الصديقن وس��بل 

دع��م وتعزيز ه��ذه العالقات، خاصة 

يف املج��االت العس��كرية، ك��ام تناوال 

أيضاً آخر التطورات واملس��تجدات يف 

املنطقة والعامل.

حرض اللقاء مع��ايل خلدون خليفة 

املبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، 

وس��عادة الفريق الرك��ن حمد محمد 

ث��اين الرميث��ي رئي��س أركان القوات 

املس��لحة، ومحمد مب��ارك املزروعي 

وكيل ديوان ويل عه��د أبوظبي. ومن 

الجان��ب الفرن��يس االن ازواو س��فري 

الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

حممد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الفرنسي تعزيز العالقات العسكرية

تطور بشكل ملحوظ يف األعوام القليلة املنرصمة.

وأشاد الوزير الفرنيس بالنهضة الحضارية واإلنسانية التي 

تش��هدها اإلمارات عىل كل الصعد، منوه��اً ببنيتها التحتية 

التي تضاهي البنى التحتية يف الدول املتقدمة عىل مس��توى 

العامل.

ك��ام تط��رق الحديث بن صاح��ب الس��مو نائب رئيس 

الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب والوزير الضيف إىل 

عدد من املواضيع والقضايا السياسية ذات االهتامم املشرتك 

خاصة ما تشهده املنطقة من تطورات سياسية.

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

خ��الل اللقاء، دعوة رس��مية م��ن الرئيس الفرنيس فرنس��وا 

اوالند لزيارة فرنسا وقبلها سموه شاكراً، عىل أن يحدد 

موعدها يف وقت الحق.

حرض اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 

رئيس هيئ��ة ديب للط��ريان، الرئيس األع��ىل ملجموعة 

ط��ريان اإلمارات، ومعايل ريم إبراهيم الهاش��مي وزير 

دولة، ومعايل محمد إبراهيم الشيباين مدير عام ديوان 

صاح��ب الس��مو حاك��م ديب، ومع��ايل الفريق ضاحي 

خلفان متيم القائد الع��ام لرشطة ديب، واحمد عبدالله 

الشيخ مدير عام املكتب اإلعالمي لحكومة ديب، وخليفة 

س��عيد س��ليامن مدير عام دائرة الترشيفات والضيافة 

بديب، واالن أزواو السفري الفرنيس لدى الدولة.

محمد بن زايد لدى استقباله وزير الدفاع الفرنيس يف أبوظبي



7 |  نوفمرب 2012 |  العدد 490  |

تخريج دورة اجلامعيني الـ 29 بكلية زايد الثاين العسكرية
تصـويــر: أحمد البلوشي
زايد الشامسي  

ش��هد س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة حفل تخريج دورة الضباط 

الجامعين التاس��عة والعرشين، الذي أقامته كلية زايد 

الث��اين العس��كرية يف مدينة العن، بحض��ور اللواء ركن 

يوس��ف أحمد املنقوش رئي��س األركان العامة للجيش 

الليبي. 

كام حرض الحفل س��عادة اللواء الركن بحري إبراهيم 

س��امل املرشخ قائ��د الق��وات البحرية وس��عادة اللواء 

الركن س��امل هالل رسور الكعبي قائد كلي��ة زايد الثاين 

العسكرية، والدكتور عارف عيل النايض سفري ليبيا لدى 

الدول��ة وعدد من كب��ار ضباط القوات املس��لحة. وقد 

بدأ الحفل بالس��الم الوطني ثم تالوة م��ن آيات الذكر 

الحكي��م، بعدها ألق��ى اللواء الركن س��امل هالل رسور 

الكعب��ي قائد الكلي��ة كلمة رحب فيه��ا براعي الحفل 

ورئيس األركان الليبي والحضور. 

وقال: "ونحن نحتفل اليوم بتخريج هذه الدورة من 

دورات الجامعي��ن ندعو الله عز وجل أن يرحم ويغفر 

للقائد املؤس��س له��ذا الرصح العظيم الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان، ونذكر دامئاً ق��راره الحكيم ونظرته 

الثاقبة يف تأسيس هذه الكلية التي أصبحت بفضل الله 

نجني مثارها كام أراد القائد طيب الله ثراه". 

وأضاف قائد الكلية أن إقامة الكلية العس��كرية هي 

خط��وة هامة من أجل بن��اء األمة، وهي ق��وة للوطن 

الع��ريب الذي نعم��ل جميعا من أجل أن يعمه الس��الم 

واألمن وكذلك العامل كله.

رئيس األركان يسلم الشهادة ألحد الخريجني

وأك��د أن التاري��خ يق��دم لن��ا الكثري م��ن العظات 

وال��دروس، فك��م من أمة اس��رتخت وظن��ت أنها تنام 

ع��ىل فراش من حرير، فام اس��تيقظت إال وقد داهمها 

الخطب.

وقال قائ��د الكلية: "تطبق كلية زاي��د أفضل وأرقى 

املناهج التدريبية والتعليمية بطريقة تساهم يف تحويل 

الطالب من الحياة املدنية إىل الحياة العسكرية بشكل 

تدريج��ي، حتى يصب��ح قادراً ع��ىل تنفي��ذ الواجبات 

املطلوبة بكل ثقة، قادراً عىل مامرس��ة القيادة بأسلوب 

قيادي محرتف". وأضاف أن هذه الدورة تضم عدداً من 

الجامعن من جمهورية ليبيا الشقيقة.

ويف ختام كلمته رفع أسمى آيات التهاين والتريكات 

للقيادة الرشيدة، وإىل القوات املسلحة مبناسبة تخريج 

ه��ذه الدورة، مجددين العهد والوالء لصاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة حفظه الله، داعياً الله أن يديم 

عىل س��موه الصحة والعافي��ة وأن يحفظ اإلمارات بلد 

العز والشموخ.

وبع��د كلمة قائ��د الكلية ق��دم اثنان م��ن الطلبة 

الخريجن عرضاً موجزاً، ملا تلقاه الخريجون أثناء الدورة 

تال ذلك إعالن النتائج.

ثم ق��ام س��عادة الفري��ق الركن حم��د محمد ثاين 

الرميث��ي رئيس أركان القوات املس��لحة يصاحبه اللواء 

الركن يوس��ف أحم��د املنقوش رئي��س األركان الليبي، 

بتوزيع الجوائز والشهادات عىل الخريجن ثم التقطت 

الصور التذكارية.

حممد بن زايد يستقبل قائد القيادة املركزية األمريكية
اس��تقبل الفريق أول س��مو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائ��د األع��ىل، للقوات املس��لحة، بقرص 

اإلم��ارات، الج��رال جيم��س ماتيس قائد 

القيادة املركزية األمريكية، والوفد املرافق 

له. 

وجرى خ��الل اللقاء، بح��ث العالقات 

الثنائي��ة بن البلدي��ن الصديقن يف املجال 

العس��كري، وس��بل دعمه��ا وتطويره��ا، 

ومناقشة عدد من املواضيع ذات االهتامم 

املشرتك.  حرض اللقاء، مايكل كوربن سفري 

الواليات املتحدة األمريكية لدى الدولة. 

محمد بن زايد لدى استقباله الجرنال جميس ماتيس قائد القيادة املركزية األمريكية
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زار سالح الصيانة العامة التابع للقيادة العامة للقوات املسلحة
حممد بن زايد: الكوادر املواطنة متتلك القدرة على استيعاب أحدث أنواع العلوم

قام الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

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

بزيارة تفقدية إىل س��الح الصيانة العامة، أحد قطاعات 

قيادة اإلمداد املش��رتك التابع للقي��ادة العامة للقوات 

املسلحة مبدينة زايد العسكرية. 

ورافق س��موه خالل الزيارة الفريق س��مو الش��يخ 

س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئي��س مجلس الوزراء 

وزير الداخلية، وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئي��س أركان القوات املس��لحة، واللواء الركن 

جمع��ة أحمد الب��واردي الفاليس قائد الق��وات الرية، 

ومعايل محمد أحمد البواردي عضو املجلس التنفيذي، 

ومع��ايل خلدون خليف��ة املبارك رئيس جهاز الش��ؤون 

التنفيذي��ة، الرئي��س التنفيذي لرشكة مبادل��ة للتنمية، 

ومعايل اللواء عبيد الحريي الكتبي نائب قائد عام رشطة 

أبوظب��ي، رئيس مجلس إدارة رشك��ة الطيف للخدمات 

الفنية، وكبار ضباط القوات املسلحة، وعدد من أعضاء 

مجلس إدارة رشكة الطيف للخدمات الفنية. 

وقام س��موه بجولة تفقد خاللها عدداً من املشاغل 

وسموه يطلع عىل عربة للقوات املسلحة تخضع للصيانةالرئيس��ية وورش عم��ل الصيان��ة، واس��تمع لرشح من 

 محمد بن زايد يستمع إىل رشح من أحد الكوادر املواطنة بحضور رئيس األركان 
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القامئ��ن عليه��ا ع��ن هيكلي��ة وطبيع��ة عم��ل هذه 

املش��اغل، خاصة بعد أن قامت قيادة اإلمداد املشرتك، 

وبدعم من القيادة العامة للقوات املس��لحة بإفس��اح 

املج��ال لخرات القط��اع الخاص للدخ��ول يف رشاكات 

نوعي��ة تعود بالفائدة والجدوى العالية لرفع مس��توى 

الخدمات الفنية بالقوات املس��لحة، حيث تم التعاقد 

إلس��ناد الخدمات الفنية يف س��الح الصيانة العامة إىل 

إحدى الرشكات الوطنية، وهي رشكة الطيف للخدمات 

الفني��ة التابعة لرشك��ة مبادلة للتنمي��ة، وتعهيد مهام 

الصيان��ة الفنية إليها بهدف تطوير وبناء أنظمة صيانة 

وإص��الح مس��تدامة، ميكنها أن تخدم كافة تش��كيالت 

القوات الرية يف القوات املسلحة عىل مستوى املشاغل 

الرئيسية، وتوفر أقىص درجات الجاهزية الفنية ملعدات 

وآليات القوات املسلحة وأنظمتها املختلفة ومبا يحقق 

أفضل مس��تويات الخدمة وكفاءة تش��غيل عالية وفق 

أرقى املعايري واملقاييس.

وق��دم قائ��د اإلمداد املش��رتك الل��واء الركن محمد 

س��عيد بن مران الظاه��ري، إىل جان��ب العميد الركن 

مهندس راشد جمعة الكعبي نائب قائد سالح الصيانة 

العامة يف بداية الزيارة إيجازاً حول دور وعمل س��الح 

الصيان��ة يف تقديم الخدمات الالزمة والجدوى العملية 

واالقتصادية م��ن هذا التعهيد، وأوضحا أن الهدف من 

هذه الرشاك��ة الفنية مواكبة التطورات واملس��تجدات 

يف تحدي��ث منظومة الصيانة، وتبن��ي برامج الخدمات 

الفنية الجديدة التي من شأنها تأسيس قاعدة صناعية 

محلية تحقق االس��تغالل األمثل للم��وارد املتاحة لرفع 

ج��ودة أداء أعامل الصيانة واإلص��الح القاعدي برسعة 

إنج��از عالي��ة توفر الوق��ت والجهد وبك��وادر وطنية 

مؤهلة عىل أيدي الخرات املتخصصة يف هذا املجال. 
ويف مس��تهل الجولة قام الرئي��س التنفيذي لرشكة 

الطي��ف بتقديم نبذة لس��موه ع��ن أدوار وواجبات 

الرشك��ة ورؤيته��ا يف أن تكون الخي��ار األول لتقديم 

الحل��ول املتكامل��ة لخدم��ات الصيان��ة واإلصالح يف 

الدول��ة وبلدان املنطق��ة، بعدها بدأ س��موه جولته 

بتفقد س��ري العمل يف مشغل األسلحة الرئييس والذي 

يخت��ص بإصالح أبراج جميع آلي��ات ومركبات القتال 

مبا فيها املداف��ع ومختلف أنواع األس��لحة الخفيفة، 

وتعرف عىل طبيعة األقسام املساندة للمشغل، وهي 

قسم متابعة اإلنتاج ومراقبة الجودة، وقسم مستودع 

املعدات واألمن والسالمة. 

ثم انتقل س��موه إىل مش��غل اآللي��ات "أ" الرئييس 

واستمع س��موه والحضور إىل رشح حول عمل املشغل 

ال��ذي يقوم بإص��الح وإعادة ترميم وصيان��ة الدبابات 

واملدرع��ات واملداف��ع وزي��ادة عمرها االف��رتايض عر 

تحديث أجزائها وتطوير أداء وظائف بعض قطعها. 

عقب ذلك زار س��موه مش��غل آليات "ب" الرئييس 

والذي يختص بإصالح وترميم اآلليات الخفيفة والثقيلة 

وإعادة تأهيلها وتجديدها لتصبح صالحة لالس��تخدام 

بأع��ىل كفاءة وج��ودة وإعادة بنائها م��ع تنفيذ جميع 

األعامل املصاحبة إلعادة تأهيل اآلليات. 

 سيف بن زايد يستمع إىل رشح حول أحد املحركات

محمد بن زايد خالل تفقده ورش التدريب مبدرسة الصيانة سموه خالل الجولة
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وكان��ت محط��ة س��موه الرابع��ة، مش��غل الرتميم 

الرئييس، حيث ش��اهد س��موه مراحل صيانة وإصالح 

وإج��راء عم��رات للمجموع��ات والقط��ع الرئيس��ية 

وامليكانيكي��ة والكهربائي��ة والت��ي تش��مل املحركات 

بكاف��ة أنواعها الخفيفة والثقيل��ة وأجهزة نقل الحركة 

للمركبات واآلليات واملول��دات الكهربائية، حيث يتم 

تفكيك جمي��ع أجزاء هذه املجموع��ات قطعة قطعة 

وتقيي��م األعطال واألجزاء غري الصالحة، ومن ثم إعادة 

إص��الح ما يحت��اج إىل إص��الح واس��تبدال القطع غري 

الصالحة وتجمي��ع باقي القطع وتركيبه��ا بطرق فنية 

وعلمي��ة ذات معايري ومواصف��ات عالية الدقة، بحيث 

يت��م يف النهاية فحص أدائها ع��ر املخترات املخصصة 

للفحص واالختبار. 

واختتم س��موه الجولة بزيارة مدرس��ة الصيانة والتي 

تعد م��ن أقدم امل��دارس العس��كرية التخصصية، حيث 

تأسست عام 1972 وتقوم حالياً بعد تعهيد أعاملها الفنية 

إىل رشك��ة الطيف منذ ع��ام 2008 بتدريب وتأهيل أبناء 

الوطن تأهيالً فنياً وتخصصياً رفيعاً للعمل مبستوى احرتايف 

يف القوات املس��لحة ع��ر املهن والتخصص��ات املختلفة 

وفق مناهج تعليمية وتدريبية فنية عالية املستوى متكن 

الطالب من اكتس��اب املهارات الالزمة واملتقدمة ملامرسة 

أعامل اإلصالح والصيانة بكفاءة واقتدار. 

واطلع سموه خالل تفقده ورش التدريب يف املدرسة 

-الت��ي تضم 144 طالباً منهم 46 طالباً متدرباً من رشكة 

"الطيف" التي تسعى إىل توطن الوظائف لديها - عىل 

مناذج م��ن األع��امل التطبيقية والتي ينفذه��ا الطلبة 

املتدربون امللتحقون مبختلف الدورات سواء التأسيسية 

أو التقدمية. 

وتعرَّف س��موه ع��ىل طبيعة ال��دورات املنعقدة يف 

املدرس��ة، ومنه��ا دورة إص��الح وصيانة ب��رج املدفع، 

ودورة إصالح وصيانة جس��م املدفع ودورة امليكانيكا / 

ظبيان، إضافة إىل نوعية الورش واملخترات التي تضمها 

املدرس��ة، وتش��مل مخت��رات اإللكرتوني��ات املتقدمة 

والحاس��ب اآليل وورش آليات "أ" وآليات "ب"، وورشة 

تش��كيل املعادن واللحام ومكتبة علمية ومركز طباعة 

كراسات الوثائق والتدريب. 

وتعمل مدرسة الصيانة عىل تعزيز برامجها التدريبية 

والتطبيقي��ة بالتع��اون م��ع رشكة الطي��ف للخدمات 

الفني��ة من خالل عقد اتفاقي��ات تعليمية مع مختلف 

الجامعات واملعاهد والرشكات ذات العالقة، إضافة إىل 

تنظيم زي��ارات خارجية لطالبه��ا إىل كريات الرشكات 

املصنع��ة لآلليات والس��الح بغرض االطالع واكتس��اب 

الخرات الجديدة. 

وأعرب سموه يف ختام زيارته عن ارتياحه للمستوى 

املتقدم الذي تش��هده مختلف مش��اغل سالح الصيانة 

وآلية أداء الخدمات املعمول بها ومراحل س��ري وتنظيم 

العمل، داعياً سموه إىل مزيد من الرشاكات بن القطاعن 

العام والخاص يف هذا املجال وغريه من املجاالت والذي 

من شأنه زيادة القدرة التنافسية، ورفع مستوى اإلنتاج، 

ومعايري جودة الخدمات، مبا يسهم يف خلق فرص عمل 

جدي��دة للك��وادر الوطنية وتأهيلها وتش��غيلها، حيث 

أثبتت كوادرنا املواطنة أنها دوماً عىل قدر املس��ؤولية، 

ومتتلك االس��تعداد والقدرة عىل استيعاب أحدث أنواع 

العلوم والتكنولوجيا يف هذا املجال.

يذك��ر أن رشك��ة الطيف للخدم��ات الفنية، أطلقت 

من قبل رشكة مبادل��ة للتنمية يف الربع األخري من عام 

2006 لتعمل بشكل وثيق وبالتعاون مع القيادة العامة 

للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل 

خ��اص من أجل تطوي��ر قطاع اإلس��ناد الفني ملعدات 

وآليات وأنظمة القتال الرية للقوات املسلحة، وتسعى 

لتطوير خدماتها ملنطقة الخليج العريب، وتوس��عة رقعة 

انتشارها لتشمل منطقة الرشق األوسط •

 دبابة خضعت للصيانة لزيادة عمرها اإلفرتايض

محمد بن زايد وسيف بن زايد ورئيس األركان يف لقطة تذكارية مع كوادر سالح الصيانة العامة أحد قطاعات قيادة اإلمداد املشرتك



11 |  نوفمرب 2012 |  العدد 490  |

ويستقبل قائد قوة الدفاع النيوزيلندي
تصوير: سالــم العامري

اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميث��ي رئيس أركان القوات املس��لحة يف مكتبه 

بالقيادة العام��ة للقوات املس��لحة الفريق ريس 

جونز قائد قوة الدفاع النيوزيلندي والوفد املرافق.

واس��تعرض الجانبان خ��الل اللقاء الذي حرضه 

ع��دد من كبار ضب��اط القوات املس��لحة عالقات 

التعاون القامئة بن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ونيوزيلن��دا ذات الصل��ة بالش��ؤون العس��كرية 

والدفاعي��ة وجوان��ب تفعيله��ا وتطويره��ا مب��ا 

يخدم املصلحة املش��رتكة، ك��ام تم بحث عدد من 

رئيس األركان يستقبل قائد قوة الدفاع النيوزيلندياملوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

تصوير:  عيسى الزعابي

اس��تقبل س��عادة اللواء الركن بحري إبراهيم س��امل محمد 

امل��رشخ قائد الق��وات البحري��ة، مبكتبه يف قي��ادة القوات 

البحري��ة، الفريق بح��ري جون دبلي��و ميلر قائ��د القيادة 

املركزية للقوات البحرية األمريكية.

تم خ��الل اللق��اء الذي حرضه ع��دد من كب��ار الضباط 

والوف��د املرافق للضيف، بحث س��بل التع��اون يف املجاالت 

العس��كرية وتبادل الخرات وتطويره��ا، خاصة فيام يتعلق 

باألمور البحرية، إضافة إىل مناقش��ة ع��دد من املوضوعات 

ذات االهتامم املشرتك. 

قائد القوات البحرية يلتقي قائد القيادة املركزية للقوات البحرية األمريكية

املشرخ يلتقي قائد مركزية القوات البحرية األمريكية

رئيس األركان يستقبل قائد القيادة املركزية األمريكية
تصوير: سالــم العامري

التقى س��عادة الفريق الرك��ن حمد محمد ثاين 

الرميث��ي رئي��س أركان القوات املس��لحة، مبكتبه 

يف القي��ادة العامة للقوات املس��لحة، الفريق أول 

جيمس ماتيس، قائد القيادة املركزية األمريكية.

ت��م خالل اللق��اء، الذي حرضه ع��دد من كبار 

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

بحث آفاق التعاون يف املجاالت العسكرية، وتبادل 

الخرات وتطويرها، باإلضافة إىل مناقشة عدد من 

املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

رئيس االٔركان خالل استقباله قائد القيادة املركزية االٔمريكية



"الياه سات" 
اللجنة النسائية يف القوات املسلحــــــــــــــــــــــــة توفر بيئة اإلبداع واجلودة للمرأة 

تعترب اللجنة الدرع اآلمن للمرأة العاملة رسالتها دراسة كل ما يعيق عمل املرأة 

لعبت املرأة اإلماراتية 

العاملة دوراً هاماً يف مسرية 

القوى العاملة يف الدولة، 

حتى غدت إحدى أعمدة 

التقدم يف مجال العمل، 

لذلك أولت قيادتنا الرشيدة 

اهتاممها البالغ بالعنرص 

النسايئ، فسعت من هذا 

املنطلق إىل تطوير كفاءتها 

وتذليل كافة الصعاب التي 

تعرتض مسرية عملها، ويف 

هذا اإلطار قامت القوات 

املسلحة بتشكيل اللجنة 

النسائية بهدف اإلهتامم 

بشؤون املرأة العاملة 

العسكرية واملدنية.

إعداد: 
 أمل سامل احلوسني
تصوير:
حممد اخلضر
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"الياه سات" 
اللجنة النسائية يف القوات املسلحــــــــــــــــــــــــة توفر بيئة اإلبداع واجلودة للمرأة 

تعترب اللجنة الدرع اآلمن للمرأة العاملة رسالتها دراسة كل ما يعيق عمل املرأة 

الق��وات املس��لحة هي إح��دى املؤسس��ات الكربى يف 

الدول��ة، ك��ا تس��تقطب أع��داداً كبرية من الش��باب 

لالنخراط يف س��لك العمل يف مختلف ميادينها ومن كال 

الجنس��ن، وقد أصبح العنرص النسايئ رقاً ال يستهان به 

يف األداء الوظيفي للعس��كريات واملدنيات، وأثبتت ابنة 

اإلمارات أنها جديرة به��ذه الثقة كعادتها، لرتد الجميل 

لهذا الوطن الغ��ايل وقيادته الرش��يدة، وهي عىل يقن 

دائم بأن هناك من يتاب��ع إنجازاتها ويفتخر بها ويأخذ 

بيده��ا لتطوير قدراتها، وهذا م��ا تقوم به هيئة اإلدارة 

والقوى البرشية.

تأسيس اللجنة النسائية 
جاءت فكرة تشكيل اللجنة النسائية من منطلق اهتام 

القوات املس��لحة باملرأة متمث��اًل بالتوجيهات الواضحة 

التي رس��م خطوطها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان "رحمه الله"، وسار عىل خطاه صاحب السمو 

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

األعىل للقوات املسلحة " حفظه الله "  واملتابعة الدؤوبة 

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

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

وعناي��ة األم الحنون واملوجهة األوىل للم��رأة اإلماراتية 

س��مو الش��يخة فاطمة بن����ت مبارك " حفظه��ا الله " 

الرئيس األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية، رئيسة االتحاد 

النسايئ العام رئيس��ة املجلس األعىل لألمومة والطفولة 

"أم اإلمارات" التي تحرص عىل تشجيع املرأة العسكرية 

واملدني��ة عىل العمل، والتي نس��تلهم  هذا الحرص من 

قوله��ا » إرشاك املرأة يف عملي��ة التنمية جنباً إىل جنب 

م��ع الرجل، وذلك من خالل توعية املرأة بأهمية دورها 

يف املجتم��ع مع إتاحة كافة الف��رص لتأهيلها ألداء هذا 

الدور، ولتكون عض��واً منتجاً يف مجتمعها«، وكا حرص 

القادة يف القوات املس��لحة عىل تش��كيل اللجنة للبت 

والوقوف عىل كل ما يخص موظفات القوات املس��لحة 

فهن جزء من املس��رية، لذلك ص��درت التعليات العليا 

ع��ن القيادة العامة للقوات املس��لحة بالق��رار رقم 39 

لس��نة 2010 عن رئيس أركان القوات املسلحة بتشكيل 

اللجنة النسائية يف القوات املسلحة.

 املرأة رقم ال يستهان  به يف مسرية القوات املسلحة

حترص اللجنة 
على تطبيق مبدأ 

السرية واخلصوصية 
يف املواضيع التي 

تعرض عليها
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وتم تشكيل اللجنة برئاسة نائب مدير القوى البرشية 

بالوكالة وعضوية عدد من العسكريات واملدنيات الاليت 

ميثلن مختلف وحدات القوات املسلحة.

الهدف والرسالة 
تتطلع القيادة يف القوات املس��لحة دامئاً إىل خلق بيئة 

عمل تتس��م بالكفاءة والجودة يف العمل، ومبا أن املرأة 

جزء م��ن منظومة العمل فق��د كان الحرص كبرياً عىل 

تش��كيل هذه اللجنة التي تهدف إىل البحث والدراسة 

لتقديم كل ما يوفر االس��تقرار النفيس والعميل وتذليل 

كل ما يعيق اإلنتاجي��ة وإزالة كل املعوقات والعراقيل 

والت��ي م��ن ش��أنها أن تق���ف ضد دعم مس��رية املرأة 

العاملة .

تعترب اللجنة ال��درع اآلمن للمرأة العاملة، رس��التها 

دراس��ة كل ما يعيق عم��ل املرأة، وتس��اهم اللجنة يف 

وض��ع الحلول والتوصيات وتقدي��م االقرتاحات  وعرض 

اآلراء ملختلف القضايا التي تخص عمل املرأة يف القوات 

املسلحة.

اختصاصات اللجنة النسائية 
تعم��ل اللجنة عىل ض��ان حقوق املوظف��ات، وكذلك 

التأكيد عىل االلتزام بالواجبات املناطة باملوظفات، فهي 

متارس اختصاصها يف مسائل الحقوق والواجبات ودراسة 

الترشيعات القانونية واللوائح والنظم، وذلك من خالل 

الحاالت التي ت��رد إليها وقد س��اهمت اللجنة يف إزالة 

العديد من العراقيل التي قد تقف يف طريق عمل املرأة، 

كا  تساهم اللجنة تصحيح بعض املسارات، ناهيك عن 

دور اللجنة يف توجيه وإرش��اد املوظفات متى ما دعت 

الحاجة.  

وتح��رص اللجنة عىل دراس��ة كل الح��االت التي ترد 

إليها دون متيز، وتقدم النصح واإلرش��اد ألصحاب هذه 

الح��االت بهدف الوص��ول للطريق األمث��ل لتفادي أي 

معوقات أو مش��اكل، وال يقترص عمل اللجنة فقط عىل 

تقدي��م النصائح بل تق��وم برفع توصيتها للمس��تويات 

العليا يف القيادة التخاذ القرارات املناسبة متى ما دعت 

الرضورة .

املوضوعات وطريقة التعامل 
تستقبل اللجنة كافة املواضيع التي تقدم إليها، وبعدها 

تعرض عىل أعضاء اللجنة،  ومن ثم يتم دراسة املوضوع 

وع��رض الحلول  واملقرتحات، ويتم إبالغ مقدمة الطلب 

بالنتيجة الت��ي توصلت إليها اللجنة وإرش��اد املوظفة، 

بطريقة ح��ل موضوعها عن طريق التسلس��ل القيادي 

واإلج��راءات الرس��مية والقانونية الت��ي تضمن وتصون 

حقوقه��ا، أما بخصوص املس��ائل التي ق��د تكون عالقة 

ومل يتخذ فيها إجراء فإن اللجنة تقوم بدراستها وتقديم 

املقرتحات وترفع للمسؤولن.

العضوية للجميع
عضوية اللجنة متاحة لكل موظفات القوات املس��لحة 

ولكل من تجد يف نفس��ها القدرة ع��ىل اإلضافة وتقديم 

كل ما يخدم بنات جنس��ها، وأنها تستطيع التوفيق بن 

متطلب��ات مهنته��ا وتخصي��ص جزء من وقته��ا لخدمة 

أخواتها من خالل اللجنة النسائية.

وأما بالنس��بة لرشوط االلتحاق فإن باب االنتس��اب 

مت��اح للجميع، وكل من تجد يف نفس��ها املقدرة والثقة 

حترص اللجنة على 
تطبيق مبدأ السرية 

واخلصوصية يف 
املواضيع التي 

تعرض عليها

 حوارات بناءة لعمل متقن

 الكفاءة والجودة يف إنتاجية املرأة
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بإمكانه��ا  تقديم طل��ب التحاق للجنة، وم��ن ثم يتم 

تسجيلها كعضوة ويطلب منها حضور اجتاعات اللجنة 

النسائية يف حن انعقادها يف الحاالت العادية.

تصنيف الحاالت 
يت��م تصنيف الحاالت التي تعرض عىل اللجنة حس��ب 

أهميته��ا وم��دى تأثريها ع��ىل عمل مقدم��ة الطلب، 

فاللجنة حريصة عىل النظ��ر يف جميع الحاالت وإيجاد 

الحلول لها، وهذا هو الهدف الذي من أجله تم تشكيل 

اللجنة النسائية.

أهمية اللجنة للمنتسبات
القوات املس��لحة ال تدخر جهداً يف خدمة منتس��باتها، 

لذلك وجدت اللجنة النسائية ملتابعة أمور املرأة بشكل 

عام وليس فقط حل املش��اكل، وإمنا امتدت أنش��طتها 

إىل تكريم املتفوقات واملمي��زات يف مجال العمل، وكا 

تس��اهم اللجنة يف إع��داد برامج ومح��ارضات تثقيقية 

وتوعوي��ة للعام��الت يف القوات املس��لحة تحت مظلة 

واحدة، وقد س��اهمت اللجنة يف  تقريب وجهات النظر 

بن املجندات وزي��ادة أوارص التقارب الفكري واملعريف 

وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم.

نشاطات متنوعة
للجن��ة أنش��طة متنوعة وعدي��دة تم تطبي��ق بعضها، 

فقد قامت اللجنة بإعطاء منتس��بات القوات املس��لحة 

محارضات للتعري��ف باللجنة ودوره��ا وواجباتها، وأن 

هدف هذه اللجنة تذليل الصعوبات التي تعرتض املرأة 

يف القوات املسلحة، وتقديم النصح واإلرشاد لها لتتمكن 

من تحقيق الرضا املهني.

أفكار ومشاريع مستقبلية 
عضوات اللجنة النسائية يتمتعن بنظرة طموحة ولديهن 

األفكار واآلراء املبدعة التي تنم عن درايتهن باحتياجات 

امل��رأة يف القوات املس��لحة، وتق��وم اللجنة بحرص تلك 

األف��كار ومقرتحات املش��اريع واألنش��طة وعرضها عىل 

املسؤولن للبت فيها وأخذ املوافقة.

اإلقبال والتفاعل 
ولوح��ظ من خالل املوضوعات التي رفعت للجنة مدى 

تجاوب وإقبال املجندات العسكريات واملدنيات، بحكم 

الثقة املتبادلة، كا أن التواصل مس��تمر، فاللجنة تقوم  

بخدمته��ن وتقديم ي��د العون وكل ما يوفر االس��تقرار 

الوظيفي واالرتقاء بهن ومعهن لألفضل.

التواصل 
جميع عضوات اللجنة النس��ائية م��ن مختلف وحدات 

القوات املسلحة، وميكن ملن ترغب يف عرض أي موضوع 

أو اق��رتاح التواصل م��ع أي عضوة من أعض��اء اللجنة، 

وتحرص اللجنة عىل تطبيق مب��دأ الرسية والخصوصية 

يف املواضي��ع الت��ي تتطلب ذلك، هذا وس��يكون هناك 

خ��ط هاتف خاص باللجنة يج��ري العمل عىل إعداده، 

ك��ا تعم��ل اللجنة عىل إنش��اء موقع الك��رتوين خاص 

باللجنة عىل موقع التواصل، وهناك خطة لعمل برنامج 

محارضات وورش عمل اله��دف منها التقارب وتعريف 

منتسبات القوات املسلحة باللجنة النسائية.

أن أه��داف اللجن��ة ه��ي تذلي��ل كاف��ة  العراقيل 

والصعوب��ات  التي قد تعرتض بعض منتس��بات القوات 

املسلحة، وبتوفيق من الله ودعم املسؤولن فإن اللجنة 

ستميض قدماً لتحقيق هدفها املنشود.  

وقد وجدت اللجنة ليزداد التفاعل البناء وتسهيل كل 

ما يعيق تقدمهن ولن نرتقي إال بهن•

عضوات اللجنة 
يتمتعن بنظرة 

طموحة تنم 
عــن درايتهن 

باحتياجات املرأة 

موظفات القوات املسلحة موضع املسؤولية 

 اقتحمت جميع املهن لتثبت أنها موقع ثقة
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علـم الدولـة يف أعلــى قمــة يف القـــــــــــــارة السمـــــــراء 
بدعم القوات املسلحة فريق التحدي يتخطى كافة الصعوبات

ترتبط رياضة تسلق الجبال وارتقاء املرتفعات بحب املغامرة واملخاطرة وعشق 

الطبيعة، وهي رياضة تحتاج إىل لياقة بدنية عالية، وقوة تحمل فائقة، ومعرفة بتسلق 

الجبال واستخدام األدوات الالزمة، فتسلق الجبال ليس بالرياضة العادية، وهو مدرسة 

يتفوق املتسلق فيها عىل نفسه وعىل كل أنواع التحديات من برد وحر أو إنزالقات 

مفاجئة، وهي بالنسبة للعسكري فرصة للتدريب تعينه عىل اكتساب املهارات والخربات 

املتعلقة باملسري الجبيل والتأقلم مع هذا النوع من التضاريس والبيئات.

 

حوار: نازيل ناصر البلوشي
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علـم الدولـة يف أعلــى قمــة يف القـــــــــــــارة السمـــــــراء 
بدعم القوات املسلحة فريق التحدي يتخطى كافة الصعوبات

يف ع����ودة فري������ق التح��دي التاب���ع ملرك��ز الرتبية 

الرياضية العس��كري من رحلته االستكش��افية يف القارة 

الس��م�راء ألتقت مجل��ة "درع الوط��ن" بقائد الفريق 

حمد س��يف محم���د امل����زروع��ي الذي تحدث عن 

أه��م الصع�وبات والتحدي��ات التي واجه��ت الفريق 

وكي��ف تم التغلب عليه��ا، وأهداف الفري��ق ونتائجه 

وفيام ييل نص الحوار:

ما هو هدف فريق التحدي من تسلق أعىل قمة يف 

قارة إفريقيا؟

تهدف هذه الرحلة االستكش��افية إىل إكس��اب عنارص 

من منتس��بي الق��وات املس��لحة امله��ارات والخربات 

املتعلق��ة باملس��ر الجب��يل يف االرتفاع��ات الش��اهقة 

واألجواء الباردة باإلضافة إىل صقل املزيد من الخربات 
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واملهارات لدى الضباط وضباط الصف الذين ش��اركوا 

يف الرحالت االستكش��افية الس��ابقة الت��ي تم تنفيذها 

يف كل م��ن جب��ال الهياماليا عام��ي 2010 و2011 ويف 

اململكة املغربية خ��الل العام 2011 ويف الرنويج خالل 

ه��ذا العام، بهدف تكوين النواة األوىل لفريق التحدي 

للتسلق واملسر الجبيل استعداداً لتسلق جبل إيفرست 

األع��ى يف العامل والبالغ ارتفاع��ه 8848 مرتاً وذلك عام 

2016 حي��ث يتطلب تحقيق هذا اله��دف الكثر من 

التدريب العميل يف البيئات الجبلية املرتفعة ودرجات 

الحرارة شديدة الربودة.

جــبل كلمنـجارو يف 
أفريقـــيا هــو رابــع 
أعلى قمة يف العامل
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كيف كانت اس��تعدادات الفريق لتس��لق أعىل قمة 

يف قارة إفريقيا؟

قام الفريق املش��ارك بالعديد من التدريبات التحضريية 

واالختبارات البدنية والذهنية يف املناطق الجبلية بإمارة 

رأس الخيمة الكتس��اب الخ��رات وامله��ارات الحيوية 

للتعايش يف مثل هذه البيئات ولرفع مس��تويات اللياقة 

البدني��ة والتحمل العضيل والتحم��ل الهوايئ الذي يعد 

من أهم العوامل التي تس��اعد املتسلق عىل االستمرار 

يف ب��ذل املجه��ود الب��دين ع��ىل االرتفاعات الش��اهقة 

واالس��تعداد الجيد لتنفيذ املهمة ورفع علم الدولة عىل 

أعىل قمة يف أفريقيا.

هال حدثتنا عن معس��كر التدريب بجمهورية كينيا 

وما هي الصعوبات التي واجهت الفريق؟

نف��ذ الفري��ق معس��كر تدريب خارج��ي يف جمهورية 

كينيا حيث قام بتس��لق جبل كينيا البالغ ارتفاعه 5199 

م��راً ويعد ثاين أعىل قمم القارة الس��مراء، واس��تمرت 

التدريبات ملدة 14 يوماً ق��ام خاللها الفريق بتدريبات 

التأقل��م عىل ارتفاع��ات يف ظل ظروف جوية ش��ديدة 

الصعوب��ة مثل التباين يف درجات الحرارة التي تراوحت 

م��ا بني 10 درج��ات مئوية إىل 5 تح��ت الصفر ونقص 

نسبة األوكسجني والظروف املعيشية البدائية.

هل ظه��رت آث��ار أم��راض املرتفعات ع��ىل فريق 

التحدي وكيف واجهتموها؟

نعم ظه��ر تأثري أمراض املرتفعات عىل الفريق ومنها 

الصداع الش��ديد والقيء وعرس الهضم، ولكن متكن 

الفري��ق وبفض��ل إرصار الرجال والعزمي��ة والتعاون 

والتعاي��ش مع الطبيع��ة الصعبة م��ن التغلب عىل 

كافة الصعوبات، واستطاع يف النهاية بلوغ قمة جبل 

كينيا الذي كان آخر املحطات يف سلس��لة التدريبات 

التحضريية.

وم��اذا بع��د التدريب��ات املكثفة لفري��ق التحدي 

وتسلق أعىل ثاين قمة يف القارة السمراء؟

بع��د ذلك توجه الفري��ق إىل جمهوري��ة تنزانيا مغادراً 

كينيا يف رحلة اس��تمرت 6 أيام وص��والً إىل قاعدة جبل 

كلمنج��ارو، واس��تمر الفريق يف التنقل م��ن نقطة إىل 

أخرى س��رياً عىل األقدام ملس��افات طويلة قطع خاللها 

الفريق يف بعض األيام 12 ساعة من السري املتواصل كل 

ذلك يف ظل الظروف البيئية واملناخية شديدة الصعوبة 

والحياة املعيشية البدائية.

ما هي األخط��ار التي واجهت الفريق عند تس��لق 

جبل كلمنجارو؟ 

إن تس��لق الجبال ال يخلو من األخط��ار، وهناك نوعان 

من األخطار املصاحبة لتس��لق جب��ل كلمنجارو، األول 

هو وجود أخطار صحية يتعرض لها اإلنسان يف املناطق 

فريق التحدي يرفع علم اإلمارات عىل القمة

املرتفع��ة، حيث يقل مس��توى األوكس��جني، ويصعب 

التنفس، لذا فإن املتسلق يحتاج إىل ترو كبري يف عملية 

التسلق وعليه التدرج فيها.

فع��ىل ارتف��اع 3000 م��ر تقريب��اً تك��ون كمي��ة 

األوكس��جني املوج��ودة يف الهواء هي نص��ف الكمية 

املوج��ودة عند ارتفاع مس��توى س��طح البحر، كام أن 

هن��اك أعراض الصداع املفاجئ والش��ديد الذي يرافق 

االنتقال إىل املناطق املرتفعة برسعة، إضافة إىل الرغبة 

يف التقي��ؤ والغثي��ان نتيجة االخت��الل يف رسيان الدم 

املشبع باألوكسجني. 

ك��ام أن هناك أخطاراً عرضي��ة، ال تحدث دامئاً، ولكنها 

تحدث يف الجب��ال، فقد تنهار بعض الصخور، ويحدث 

هذا بني ف��رة وأخرى بس��بب األمط��ار الغزيرة التي 

تسقط عىل هذا الجبل بانتظام يف فرات موسم املطر، 

وأيض��اً واجهتنا أخطار بعض الحيوانات املفرس��ة مثل 

الضباع.

م��ا هي أه��م األدوات التي يحتاجها ويس��تخدمها 

املتسلق؟

يحتاج املتس��لق لنق��ل األمتعة الخاص��ة مثل معدات 

التس��لق )الخوذة، ح��زام التعل��ق، الحب��ال( والخيام 

واأللحف��ة وأجهزة الطبخ واألكل وماء الرشب واألدوية، 

ك��ام أن كالً منه��م يحمل م��اء يكفيه لل��رشب، إضافة 

إىل بع��ض الحلويات والبس��كويت والفواكه مثل املوز 

لتعوض املتسلق عام يفقده من طاقة.

ما ه��ي الفائدة الت��ي حققها فري��ق التحدي بعد 

بلوغه أعىل قمة يف القارة األفريقية؟

التخييم أحد املراحل التي متر بها رحلة التسلق
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حق��ق الفريق من الرحلة االستكش��افية عدداً كبرياً من 

الفوائد كاكتس��اب الخ��رات العملية التي تنعكس عىل 

األداء الف��ردي والجامعي ه��ذا باإلضافة إىل تنمية عدد 

م��ن الصفات الش��خصية التي ال غنى عنه��ا يف الحياة 

العس��كرية منها مواجهة التحديات واملخاوف والتغلب 

عليها وخوض املعاضل مع الزمالء كفريق واحد واتخاذ 

القرارات يف ظل الضغوط البدنية والنفسية ورفع الثقة 

واالح��رام املتبادل ب��ني أعضاء الفري��ق الواحد وزيادة 

الثق��ة يف النفس عند مواجهة مواقف أو بيئات جديدة 

وغري معتادة.

ما هو تقيمكم للدعم املادي واملعنوي الذي تقدمه 

القوات املسلحة لرياضة تسلق الجبال؟ 

يف ظ��ل إس��راتيجيتها املتكامل��ة لتدري��ب منتس��بيها 

وقواعده��ا يف كل وحداته��ا ال تدخ��ر قواتنا املس��لحة 

وس��عاً وال تدع شاردة وال واردة يف رفع قدراتهم وصقل 

مواهبه��م حت��ى يكون��وا يف مس��توى التأهي��ل العايل 

واالس��تعداد القت��ايل والجاهزية الفاعل��ة واملؤثرة عند 

الدفاع عن األوطان وافتداءها بالغايل والنفيس، ويف هذا 

اإلطار فإننا يف فريق التحدي ورياضة تسلق الجبال نجد 

التحفيز والدعم والتشجيع املادي واملعنوي من قيادتنا 

التي تتفه��م الدواعي واألهداف ملث��ل هذا العمل مام 

جعلنا نتفوق حتى عىل الذين سبقونا يف هذا املجال يف 

كثري من األحايني.

كلمة تود أن إضافتها؟

نهدي هذا اإلنجاز إىل س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

فريق التحدي أثناء التسلق اللييل

الفريق أثناء تسلقه جبل كلمنجارو

إكساب عناصر من 
منتسبي القوات 

املسلحة املهارات 
واخلربات املتعلقة 
باملسري اجلبلي يف 

االرتفاعات الشاهقة 
واألجواء الباردة

للق��وات املس��لحة "حفظه الله" وإىل س��يدي صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاك��م ديب "رعاه الله" 

وإىل س��يدي الفريق أول سمو الش��يخ محمد بن زايد 

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

املس��لحة، ونرجو أن يزي��د االهتامم مبثل ه��ذا النوع 

م��ن التدريبات ملا له من آثار كب��رية وفوائد جمة عىل 

أداء الفرد والجامع�ة مام يس��هم بشكل مبارش يف رفع 

الكف��اءة امليدانية للفرد ويس��اعد عىل تحس��ني األداء 

الشخيص يف بيئة العمل •

جبل كلمنجارو
يق��ع جبل كلمنجارو وهو األك��ر ارتفاعاً يف أفريقيا يف 
ش��ال رشق تنزانيا وتبلغ أعىل قم��ة للجبل 5895 مرتاً 
م��ن س��طح البحر و يع��د الجبل أقرب نقط��ة تغطيها 
الثلوج قريبة من خط االس��تواء وهو  أحد أهم املواقع 
السياحية يف تنزانيا حيث يضم عدة محميات وحدائق 
وطنية أهمه��ا منتزهات كلمنجارو الوطنية املس��جلة 

ضمن قامئة اليونسكو ملواقع الرتاث العاملي.

فريق التحدي خالل استكشافهم جبل كلمنجارو

19 |  نوفمرب 2012 |  العدد 490  |



|  العدد 490  |  نوفمرب 2012  |20

 Milipol Qatar 2012 يحقق رقمــــــــــــــــــــــــًا قياسـيـًا يف عدد املشاركني
جنـاح اإلمـــارات األكبـر بني أجنحــة دول املنطقة والشــرق األوســـط

املستويات سواء املحلية منها أو اإلقليمية والعاملية. 

وجال الفريق س��مو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 

برفقة نظريه القطري يف مختلف أرجاء املعرض، واطلع 

ع��ى ما تم عرضه من تقني��ات حديثة وبرامج وأنظمة 

متطورة تعك��س أحدث ما وصل إلي��ه العلم الحديث 

يف مج��ال املعدات األمنية وأجهزة الس��امة، كام اطلع 

س��موه عى جناح اإلمارات الذي كان األكرب بني أجنحة 

دول املنطقة والرشق األوسط عموماً.

متيز ونجاح
هذا وقد اختتم معرض Milipol Qatar 2012 أعامله 

التي اس��تمرت عى م��دى ثاثة أيام ت��م خالها عرض 

أحدث املنتجات والخدمات األمنية التي أنتجتها مئات 

من ال��رشكات العاملية، وقد اس��تضاف مرك��ز الدوحة 

للمعارض النس��خة التاس��عة من املع��رض الذي يجري 

كل عام��ني، وانعقد خال الفرتة م��ن 8 إىل 10 أكتوبر 

إعداد: جي سرات

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن نارص بن خليفة آل ثاين 

وزير الدولة للش��ؤون الداخلي��ة يف دولة قطر املعرض 

الدويل التاس��ع ألنظمة األمن الداخ��ي "ميليبول قطر 

2012" الذي أقيم تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ 

حمد بن خليفة آل ثاين أمري دولة قطر الش��قيقة، وقد 

شهد االفتتاح الفري��ق س��مو الشي��خ سيف ب��ن زايد 

آل نهي��ان نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية، 

وذلك تلبية لدعوة وجهها لسموه نظريه القطري ليكون 

راعي رشف حفل افتتاح املعرض.

ومثن س��موه مس��توى التميز والنج��اح الذي حظي 

به املعرض وما اس��تتبعه من إقبال واسع عى املشاركة 

وال��ذي يش��هده املع��رض يف دوراته املختلف��ة، مؤكداً 

أهمية معرض "ميليبول" يف تعزيز مدى االس��تفادة من 

التجارب وتب��ادل الخربات بني العارض��ني من مختلف 

بالتعاون املش��رتك ب��ني وزارة الداخلية القطرية وخرباء 

Milipol األمنيني املقيمني يف فرنسا. 

ويع��د Milipol Qatar أحد أه��م املعارض األمنية 

املتخصص��ة، وفرصة ممتازة لل��رشكات الدفاعية لعرض 

أح��دث منتجاتها م��ن الصناعات والخدم��ات الخاصة 

باألم��ن الداخي، وهو ما أدى بصورة مبارشة إىل ارتفاع 

عدد الصفق��ات التي تم إبرامها خال أيام املعرض، وال 

متثل تلك الصفقات س��وى جزء يسري للغاية من إجاميل 

عدد الصفقات التي تم إبرامها ويجري تجهيزها حالياً.

الوفود
ش��هد افتت��اح املعرض ع��دد كب��ري من الش��خصيات 

واملس��ؤولني، حيث حرض االفتتاح س��عادة اللواء الركن 

حم��د بن عي العطي��ة رئيس أركان القوات املس��لحة 

القطري��ة، وس��عادة املهن��دس إبراهي��م حام��د وزير 

الداخلية السوداين وسعادة اللواء ايغور شنوفيتش وزير 

سيف بن زايد يشهد افتتاح معرض ميليبول قطر

معارض ومؤتمرات
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الداخلية البيارويس، والل��واء جاك ميجنو قائد الحرس 

الوطني الفرنيس، والدكتور سعيد عبد الرحمن أبو عي 

وزير الداخلية الفلسطيني، وسعادة الدكتور محمد بن 

عي كومان األمني العام ملجلس وزراء الداخلية العرب، 

وسعادة لريوي باكا قائد رشطة لوس أنجلوس، وسعادة 

الل��واء الرك��ن هزاع بن خلي��ل الش��هواين قائد الحرس 

األمريي، وعدد كبري من املسؤولني األمنيني من مختلف 

دول الع��امل ومس��ؤويل ال��رشكات الدولي��ة واإلقليمية 

املتخصصة يف األمن الداخي.

وخ��ال اليوم األول من املعرض قام الوفد الفرنيس 

بتكريم مع��ايل الش��ي��خ عبدالله بن نارص بن خليفة 

آل ث��اين وزير الدولة للش��ؤون الداخلي��ة، حيث قام 

مدير عام الحرس الوطني الفرنيس اللواء جاك ميجنو 

مبنح��ه "ميدالية الح��رس الوطني الفرن��يس"، ويعترب 

الشيخ عبدالله أول مس���ؤول رفيع يف مجلس التعاون 

ل��دول الخليج العربي��ة يحصل عى ه��ذه امليدالية، 

اعرتاف��اً وتق���دي��راً إلنجازات��ه بالتع��اون مع الحرس 

الوطني الفرنيس.

الزوار والعارضني
بلغ عدد زوار املعرض 5820 زائراً )أي بزيادة %5.5 عن 

عددد الزوار يف نس��خة 2010( ميثلون 66 دولة، حيث 

ش��اهدوا أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا يف مجال 

منتجات األمن الداخي.

وش��ارك يف املع��رض 244 رشكة عارض��ة )أي بزيادة 

قدرها 10 % عن العدد الذي ش��ارك يف نس��خة 2010( 

متثل 37 دولة، وهو رق��م قيايس يف عدد أعضاء الوفود 

وممثي وسائل اإلعام العاملية، من بني هذا العدد كان 

هناك 37 رشكة، منها 11 تش��ارك يف املعرض ألول مرة، 

وهي متثل النمس��ا والبحرين والربازيل وبلغاريا وكوريا 

الجنوبي��ة ومرص واألردن ونيوزيلن��دا والرنويج وعامن 

وباكستان.

سيف بن زايد 
يشهد افتتاح 

املعرض ويشيد 
بتميزه وجناحه 

وأهميته يف تعزيز 
التجارب وتبادل 

اخلربات

جناح اإلمارات
وق��د كان لدول��ة اإلمارات مش��اركة متميزة يف معرض 

Milipol Qatar 2012، م��ن خال مش��اركة عدد من 

ال��رشكات الوطنية الدفاعية، وق��د كان جناح اإلمارات 

األكرب بني أجنحة دول املنطقة والرشق األوس��ط عموماً 

يف املعرض، وثاين أكرب جناح من حيث املشاركة كعارض، 

ومتيز باالبتكار الذي اتس��مت ب��ه املنتجات املعروضة، 

وذل��ك مبا ضّمه م��ن منتجات ل��رشكات إماراتية رائدة 

يف ه��ذا املجال من بينها رشكة منر للس��يارات واآلليات 

العس��كرية املدرعة ومعروضات األسلحة الرياضية من 

رشكة "ت��وازن" لألنظمة الدفاعي��ة املتقدمة، ومنتجات 

كراكال العاملية، إضافة إىل أحدث أنظمة حلول الرماية 

م��ن رشكة رماي��ة وحل��ول األنظمة الذكي��ة من رشكة 

أبوظبي الستثامرات األنظمة الذاتية إىل جانب مختلف 

أنواع الذخائر من رشكتي "ب��ركان" للذخائر و"كراكال" 

للذخائر الخفيفة وغريها من املعروضات.

سيف بن زايد يستمع لرشح أحد القادة العسكريني
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وق��د تواج��دت مجل��ة "درع الوط��ن" يف مع��رض 

Milipol Qatar 2012 م��ن خ��ال مش��اركتها يف أول 

جناح إمارايت يساهم يف هذا الحدث الهام، وتعكس تلك 

املش��اركة حرص دولة اإلمارات املعت��اد عى التواجد يف 

املحافل والفعاليات اإلقليمية والدولية، س��واء من أجل 

املساهمة بخربتها أو اكتساب خربات ومعارف جديدة.

وق��د انضمت رشك��ة "ت��وازن" القابض��ة لعدد من 

الرشكات اإلماراتية كمش��ارك رئي��يس يف جناح اإلمارات 

ال��ذي يش��ارك يف مع��رض Milipol Qatar ألول مرة، 

وشملت هذه املش��اركة األوىل يف املعرض عرض أحدث 

املنتجات والنظم املعروضة يف األس��واق يف مجال األمن 

الداخي والسامة وحامية املنشآت.

وعرض��ت رشكة "توازن" عدداً من املنتجات الدفاعية 

التي ج��رى تصنيعه��ا يف اإلمارات، وش��ملت املنتجات 

 Caracal خط "توازن" الجديد إلنتاج الذخائر الخفيفة

Light Ammunition: CLA، وهي أول ذخرية يجري 

تصنيعه��ا يف منطقة الرشق األوس��ط، لتلبي احتياجات 

سوق رياضة الرماية.

 Advanced Integrated رشك��ة  ش��اركت  ك��ام 

Systems: AIS يف مع��رض Milipol Qatar ألول مرة، 

وذل��ك من خال تواجدها يف جن��اح اإلمارات، وقدمت 

لعمائه��ا أنظم��ة متكاملة تلب��ي احتياجاته��م، وذلك 

باالعتامد عى املنتجات الحديثة والربمجيات وأس��اليب 

اإلنت��اج، وإع��داد التقاري��ر الخاصة بتحلي��ل املخاطر 

ومحاكاة إدارة املخاط��ر والتهديدات، وتصميم وتركيب 

أنظمة األمن والسامة العامة، وتتميز AIS بقدرتها عى 

تأمني وإدارة املنشآت الحيوية الحساسة يف جميع أنحاء 

الع��امل، وقد عرضت الرشك��ة عدداً كبرياً م��ن منتجاتها 

الرئيسية يف املعرض، كام عرضت الرشكة الجيل السادس 

من نظام إدارة ومراقبة املدن.

وقد قامت رشكة Nimr الدفاعية لتصنيع الس��يارات 

بع��رض مركباتها املدرع��ة الرباعية والسداس��ية الدفع 

التي جرى تصميمها بحي��ث تائم التضاريس الطبيعية 

واألح��وال الجوي��ة الصعب��ة يف املنطقة، ك��ام عرضت 

رشكة Caracal International، رشكة تصنيع األس��لحة 

الصغ��رية التابع��ة ل��� "ت��وازن" مجموع��ة كب��رية من 

.CSR and CC10 املسدسات وبنادق
 Abu Dhabi Autonomous قام��ت رشك��ة وق��د 

Systems Investments: ADASI بعرض مجموعة من 

أحدث األنظمة مثل نظ��ام "الصرب" Al Sabr وهو عبارة 

عن نظام لجمع املعلومات واملراقبة واالستطاع، باإلضافة 

إىل مجموعة كبرية من أحدث أنظمة Erostat الصغرية.

 Tawazun Advanced Defense وقد كشفت رشكة

Systems: TADS النقاب عن جيلها الثاين من بندقيتها 

STR-12 الدقيقة يف معرض Milipol Qatar، وس��يتم 

تصمي��م البندقية وتصنيعها يف مصنع TADS الكائن يف 

مجمع "ت��وازن" الصناعي يف أبوظبي، وتش��به البندقية 

يف تصميمه��ا تصميم أخته��ا الس��ابقة، إال أنها تتضمن 

تحسينات هندس��ية وتتميز مبرونتها التكتيكية، وتتميز 

البندقي��ة بخصائص فنية إضافية جدي��دة بهدف تلبية 

متطلبات الرماة التكتيكيني الدفاعيني املحرتفني، وقد قام 

مصنع TADS بتعديل البندقي��ة تبعاً ملتطلبات القتال 

الحدي��ث، ك��ام زودها مبمي��زات أخرى مثل البس��اطة 

وإمكانية االعتامد عليه.

الرشكات العارضة
 Milipol Qatar 2012 كانت نس��بة التمثيل يف معرض

 Milipol Qatar  أحد 
أهم املعارض األمنية 

املتخصصة وفرصة 
ممتازة للشركات 

الدفاعية لعرض أحدث 
منتجاتها

األجنحة الوطنية

ضم معرض Milipol Qatar 2012 أجنحة دولية 
عدي��دة ع��ززت فيه��ا دول مثل أملانيا وس��ويرسا 
والنمس��ا وجمهورية التشيك وفرنس��ا والواليات 
املتحدة وكندا حضورها ومشاركاتها السابقة، بينام 
شملت قامئة املشاركني ألول مرة الربازيل واإلمارات 
واألردن وباكستان. وشغلت فرنسا )املقر األسايس 
والرئييس لرشك��ة  Milipol األم( أضخم جناح يف 
املع��رض، والذي ضم 42 رشك��ة عارضة، يف خطوة 
تعكس م��دى أهمية تب��ادل الخ��ربات من خالل 

املشاريع املشرتكة.

سيف بن زايد وعبدالله آل ثاين خالل جولة يف جناح االمارات ويرافقهام سيف الهاجري الرئيس التنفيذي لتوازن القابضة

معارض ومؤتمرات
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عالية للغاية بش��كل عام بفضل مش��اركة عدد كبري من 

الرشكات اإلقليمية العاملة، فقد ش��اركت من السعودية 

رشك��ة الكياموي��ات الس��عودية، وم��ن البحرين رشكة 

وم��ن   ،Impact Canine Solutions and Janada

 ADASI, Burkan,اإلمارات رشكات "توازن" القابضة و

 Remaya, Caracal International, Tawazun

 Advanced Defence Systems, Caracal Light

 Ammunition, Nimr Automotive, Advanced

 Integrated Systems, International golden

 ,Group, Emirates Advanced Investments

 Motorola Solutions, ومجلة "درع الوطن"، ورشكات

 Morse Middle East, Stratign FZco, Al Hamra

 Trading,  Elements Business Media FZ, Safa

Telecom, and Al Majdal Trading، وم��ن األردن 

KADDB Investment Group، وم��ن الكويت رشكة 

الهدف، ومن عامن الرشكة العامنية للغزل والنسيج.

 Cassidian تعرض أحدث تقنياتها
وقد قام��ت رشكة Cassidian، وه��ي إحدى الرشكات 

العاملي��ة الرائدة املتخصصة يف إنت��اج أحدث املنتجات 

الدفاعية واألمني��ة، بعرض منتجاته��ا وأنظمتها األمنية 

 Milipol املبتك��رة وذات الج��ودة العالية يف مع��رض

Qatar، حيث عكس��ت املنتجات املعروضة حرص دول 

الرشق األوس��ط عى األمن الداخي فيام يتعلق بحامية 

املواق��ع واملنش��آت الصناعي��ة والحساس��ة، ومكافحة 

اإلره��اب، ومراقبة الح��دود وتطبيق القان��ون وإدارة 

التجمعات البرشية.

وعرض��ت رشكة DoMaX نظام��اً حديثاً للتحذيرات 

األمنية وإدارة األمن بهدف حامية املنش��آت الحكومية 

والعس��كرية والصناعي��ة الحساس��ة، ويض��م النظ��ام 

األنظم��ة الثانوي��ة األمني��ة ذات العاقة مث��ل أنظمة 

املراقب��ة التلفزيوني��ة CCTV-systems وأنظمة رصد 

 Perimeter Intrusion Detection العن��ارص الدخيلة

Systems وأنظمة التحذير الداخلية ضد أعامل السطو 

إدارة  وأنظم��ة   Inhouse-Burglar-Alert Systems

 Access Control ومراقبة عمليات الدخ��ول والخروج

Management Systems & وأنظمة املراقبة املتحركة 

Mobile Surveillance Systems، وكله��ا أنظمة جرى 

دمجها معاً يف نظام تشغيي واحد.

ويف مج��ال أم��ن املعلوم��ات واألجه��زة اإللكرتونية 

طرحت رشك��ة Cassidian أول نظ��ام حامية متكامل 

يف الع��امل ألنظمة املراقب��ة الصناعية/مراقبة املعلومات 

 protection solution for Industrial والحصول عليها

 Control Systems )ICS( / Supervisory Control

يق��وم  ال��ذي   )and Data Acquisition )SCADA

بحامية األنظم��ة الصناعية املتخصص��ة ضد أي هجوم 

خارجي، ويضمن نظ��ام Cymerius، وهو نظام طورته 

رشكة Cassidian لخدمة مراكز التشغيل األمنية، يضمن 

اس��تمرار العمل يف كافة األح��وال والظروف عن طريق 

مراقبة أنظمة املراقبة الصناعية ICS وتقنية املعلومات، 

عاوة ع��ى ذلك، طرح��ت رشك��ة Cassidian نظامها 

املتطور MOSEO الذي يعم��ل بالهاتف الذيك، والذي 

يوف��ر املكاملات الهاتفية املش��فرة املأمونة باس��تخدام 

.Voice over IP: VoIP برنامج

عقود وصفقات
ش��هد الي��وم األول من املع��رض توقيع رشك��ة "إتقان" 

 Bertin Technologies القطرية عقوداً كبرية مع رشكتي

and CEIS الفرنسيتني. 

وقد شغلت الرشكات العارضة مساحة إجاملية تقدر 

بحوايل 5403 مرتاً مربعاً داخل مركز الدوحة للمعارض، 

أي بزي��ادة 19 % عن املس��احة الت��ي كانت مخصصة 

لنس��خة املعرض ع��ام 2010، وكام ه��و متوقع، كانت 

الحركة التجارية نش��طة للغاية طوال أيام املعرض، وهو 

م��ا عكس حقيق��ة مهمة، وهي أن املع��رض جاء ليلبي 

بالفع��ل طلباً حقيقياً قامئاً عى هذا النوع من املنتجات 

التي تلب��ي متطلبات األمن الداخ��ي يف منطقة الرشق 

األوسط.

ويف الي��وم الث��اين وقعت رشك��ة "إتقان" عق��داً مع 

يف  املتخصص��ة   SafranMorpho الفرنس��ية  الرشك��ة 

األجه��زة األمنية وأجه��زة التحقق من الش��خصية، ويف 

الوقت نفسه، وقعت وزارة الداخلية القطرية اتفاقيات 

Cassidian, the pan- تش��مل  رشكات  ع��رش  م��ع 

 GCC IT specialists Gulf Business Machines,

.SafranMorpho, and Itqan Holding

ويف الي��وم األخ��ري للمع��رض وقع��ت ق��وى األمن 

الداخ��ي القطرية عق��داً بعدة مايني م��ن اليورو مع 

رشك��ة Renault Trucks لتوري��د مركبات ثقيلة مهمة 

لتحقيق األمن الداخي يف قطر، ووقعت وزارة الداخلية 

القطري��ة عقداً بقيمة 122 مليون ريال قطري مع رشكة 

Nuctech الصيني��ة، كام وقعت ال��وزارة عقوداً بقيمة 

262 ماي��ني ريال قط��ري خال أيام املع��رض، وهو ما 

"توازن" تعرض 
اجليـل الثـاين 

من بــنـدقـيــة 
STR-12 بتصميم 

يلبي احتياجات 
مستخدمي 

األسلحة العصريني

سعادة جمعة الظاهري سفري الدولة يف قطر يتسلم كتاب »درع الوطن ومسرية 40 عاماً« خالل زيارته جناح املجلة
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عكس حاجة األس��واق يف الرشق األوسط إىل هذا النوع 

من املنتجات واألسلحة الوقائية.

وسائل اإلعالم العاملية
قامت ال��رشكات العارضة بعقد صفقات جعلت معرض 

Milipol Qatar 2012 أكرث نس��خ املعرض نجاحاً حتى 

اآلن، بين��ام قام مندوبو وس��ائل اإلعام العاملية بتغطية 

أخب��ار املعرض ال��ذي يعترب األول م��ن نوعه يف الرشق 

األوس��ط، وقد جاء ممثلو وس��ائل اإلع��ام العاملية من 

منطقة الخليج ومن جميع مناطق العامل.

 Milipol Qatar 2014 
 Milipol وهكذا تم إس��دال الس��تار أخرياً عى معرض

Qatar 2012 باحتف��ال ختام��ي، ولك��ن ه��ذا مل مينع 

الصفق��ات التجارية من االس��تمرار، حيث كانت هناك 

صفق��ات أخرى ما تزال قيد التفاوض، عى أمل توقيعها 

 ،Milipol Qatar يف مرحلة الحقة. هذا، ويتطلع معرض

وال��رشكات العارضة والوفود الرس��مية وضيوف الرشف 

والزوار إىل املش��اركة يف املعرض مرة أخرى يف نس��خته 

الجديدة عام 2014، آملني أن تكون النس��خة الجديدة 

أكرب وأفضل•

جناح اإلمارات يف املعرض

أجهزة التشبيه من معروضات ميليبول

شاحنة Renault Trucks Defense يف املعرض

 A I S تعرض اجليل 
السادس من نظام 
إدارة ومراقبة املدن

معارض ومؤتمرات
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"اجلزر الثالث" قضية وطنية..!
جم��ي��ٌل ه��ذا التناول ملج��ل��ة "درع الوطن" مللف الج��زر اإلماراتية الثالث الت��ي تحتلها إيران، 

أبوموىس وطنب الكربى وطنب الصغرى، منذ العام 1971 خاصة لنا نحن اإلماراتيني وأفراد القوات 

املسلحة تحديداً.

املهم يف املوضوع أنه يس��اعد عىل فهم أبعاد القضية بالشكل الذي يسهل يف تكوين رأي عام إمارايت 

تجاهها باعتبارها قضية وطنية يفرتض من الجميع إدراك أبعادها خاصة أسباب الرفض اإليراين لتحويل 

القضية إىل محكمة العدل الدولية أو التفاوض املحدد بفرتة زمنية، بعيداً عن املامطلة اإليرانية.

نحتاج بني الفرتة واألخرى إىل تناول ملف جزرنا التي تحتلها إيران يك تبقى حية يف أذهان الرأي العام 

اإلم��ارايت ونحتاجها يك يرتىب كل جيل عىل املحافظة عليها إىل أن نس��رتدها، ونحتاج إىل تس��ليط الضوء 

عليها بش��كل مس��تمر للرد كذلك عىل املزاعم اإليرانية التي تقول بأن هذه القضية "قضية مناس��بات 

سياس��ية". نحن أصحاب حق وإيران تدرك ذلك ورفضها للمحاوالت الس��لمية للحل هو أكرب دليل عىل 

عدالة قضيتنا.

أعتق��د به��ذا امللف - الذي يحم��ل الكثري من التفاصي��ل - رصنا نعرف موقفاً مه��امً متعلق بحقوق 

اإلم��ارات العادل��ة وكذلك بأننا نتمت��ع بتأييد عاملي دبلومايس ورأي عام تج��اه جزرنا، وأعتقد أيضاً إن 

القامئني عىل "املجلة" وفقوا يف اختيار املوضوع يف هذا العدد ألنه يتواكب وقرب االحتفال باليوم الوطني 

لإلمارات والذي يوافق الثاين من ديس��مرب املقبل وهو اليوم الذي صادف احتالل إيران لجزرنا يف األول 

من ديسمرب من عام 1971. والتوفيق مرتبط أيضاً بسالسة التناول الذي يغري القارئ عىل تتبعه وهو ما 

يهمنا يف استعراضنا للمعلومة خاصة وأن الهدف النهايئ ملجلة "درع الوطن" هو إيصال املعرفة وتوعية 

الناس بقضايانا الوطنية، وأعتقد أن الهدف تحقق.

منذ زمن ونحن نعرف أن النظام اإليراين يستخدم القضية كأداة للرصاع السيايس الداخيل ويقوم هذا 

النظام بالتصعيد يف القضية كلام اشتد الرصاع بني التيارات السياسية هناك، ونعرف أيضاً أن إيران كنظام 

س��يايس دولة تعيش عىل املشاكل السياسية يف الخارج خاصة جوارها العريب، وهذا تسبب يف عالقة شك 

وتوتر مستمرين رغم أن نظامها السيايس بإمكانه استغالل هذا الجوار ببث "ثقة" سياسية واحرتام "حق 

الجرية" وبالتايل بإمكانها الحصول عىل العديد من املزايا االقتصادية التي تفيد الش��عبني خاصة الشعب 

اإليراين، بدالً من التصارع.

الحكمة السياسية لإلمارات ال تشارك تهور نظام إيران يف طريقة إدارتها للقضية خاصة ذلك الجانب 

الش��عبوي ال��ذي يؤجج الخالف ك��ام فعل أحمدي نج��اد يف إبريل املايض عندم��ا زار جزيرة أبوموىس 

وأخرجها من الخالف الس��يايس إىل األيديولوجي وزاد من تعقيد حلها. األسلوب الهادي والعقالين النابع 

من البصرية السياس��ية أثبت أنه األقدر عىل إعادة الحق��وق، فاليوم إيران تبدو دولة غري موثوق بها يف 

تعامله��ا الدويل، ويف املقابل تعد اإلمارات واحدة من الدول التي تس��عى للحفاظ عىل األمن والس��الم 

الدوليني.

قبل أيام اس��تضاف مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ورشة عمل عن الجزر اإلماراتية 

الثالث وقد أبرزت يف هذه الورشة وثائق تاريخية وقانونية منها إماراتية ومنها بريطانية وكذلك إيرانية 

تثبت عدالة القضية اإلماراتية وصحة موقفها.

ل��و وضعنا الجانب القانوين والتاريخي والس��يايس جانباً يف تعاملنا مع النظام اإليراين يف قضية الجزر 

اإلماراتية وغريها من القضايا س��نجد أن املش��كلة يف الس��يكولوجية الفارس��ية التي تنطلق منها إيران 

يف تعامله��ا م��ع جوارها الجغرايف وترفض أي معاملة بالند، وهذه املش��كلة نجدها حتى يف تعاملها مع 

املجتمع الدويل فهي دولة تجيد فن خسارة األصدقاء والجريان وكأنها ال يهمها مصلحة شعبها •

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة
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    Milipol Qatar توازن" تعرض بندقية جديدة يف"

كش��فت رشكة "توازن" النقاب ع��ن الجيل الثاين من 

البندقي��ة STR-12 وذل��ك خ��ال فعالي��ات معرض 

Milipol الذي أقيم يف قطر.

وتم تصنيع هذه البندقية يف مصانع رشكة "توازن" 

يف أبوظبي، وقد أضيفت عليها عدة تحس��ينات فنية 

لتلبية احتياجات املستخدم التي متكنه من استخدامها 

بكل بساطة واعتامدية.

وقد رصح أنس العتيبة املدير العام لرشكة "توازن" 

بقول��ه "إن تواجد الرشكة يف معرض Milipol يف قطر 

أتاح لها عرض البندقية الجديدة STR – 12 rifle مام 

أظه��ر مدى تطور وتقدم الصناعات الدفاعية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة".

وأع��رب العتيبة عن ثقة الرشك��ة يف هذه البندقية 

واحتالها موقعاً متميزاً ضمن أفضل البنادق التعبوية 

املوجودة يف األسواق حالياً.

وتوفر رشكة "توازن" حل��والً متميزة تجمع العمل 

اآليل وامل��دى البعي��د ودق��ة اإلصابة، وتس��تفيد من 

الخربات الهندس��ية اإلماراتية لوضع منتجات مبتكرة 

من فئة النوعية العالية. وتصن��ع الرشكة أيضاً بنادق 

الصي��د بعيدة املدى التي ميكن اس��تبدال س��بطانتها 

)املاس��ورة( ومن ث��اث أعرية مختلف��ة، باإلضافة إىل 

صنع البنادق الرياضية والبنادق التعبوية.

وللرشكة أيض��اً صناعات تحمل عامته��ا التجارية 

ومنها صناعة اآلالت الحاس��بة الباليس��تية، كام توفر 

تدريبات الصيد للزبائن وخدمات اإلسناد بعد البيع.

 International Golden Group وقعت رشك��ة

 BAE يف اإلمارات العربية املتحدة عقد رشاكة مع

Land Systems لجن��وب أفريقيا وهي االتفاقية 

التي تعزز العاقة الحالية بني الرشكتني.

وكان��ت رشك��ة BAE Systems ق��د تعاقدت 

مع رشك��ة IGG عام 2011 لصنع املركبة املقاومة 

لأللغام Mobile Mortar Platform:MMP من 

.RG31 Agrab MK2 الفئة

 وتحدث املدير اإلداري "جون س��تني" مسؤول 

الربامج يف رشكة BAE Systems يف جنوب أفريقيا 

بقوله إن منطقة الرشق األوسط متثل إقليامً هاماً 

بالنس��بة للرشك��ة ومنتجاتها مع التطلُ��ع لتعزيز 

العاقات.

وتلبي رشكة IGG احتياجات القوات املسلحة 

وحرس الرئاس��ة ووزارة الداخلية وسلطات حامية 

املنشآت الحيوية، مع إسنادها الجهات الحكومية 

األخ��رى وتطويرها للمنتج��ات وتنفيذها العديد 

من املرشوعات.

وقد رَصح الس��يد فاضل الكعبي كبري الضباط 

التنفيذيني يف رشكة IGG بقوله "إن الرشكة تعمل 

م��ع BAE Systems جن��وب أفريقي��ا لس��نوات 

عدي��دة كمتقاعد فردي لتوف��ري األنظمة املدَرعة 

للقوات يف الرشق األوسط".

توقيع شراكة بني 
 International

 Golden Group
 BAE Systemsو

نهيان بن زايد خالل تجربته للبندقية

 Saab توفر أنظمة األسلحة 
Carl-Gustaf للجيش األمريكي

وقعت رشكة الصناعات الدفاعية واألمنية Saab عقداً مع الجيش األمرييك لتوفري 

األس��لحة املحمولة عىل الكتف Carl Gustaf، وميثل هذا العقد امتداداً الستام 

الجيش األمرييك البنادق عيار 84 ملم.

وتبلغ قيمة العقد الخاص باألس��لحة "كارل غوستاف" ثقة الزبائن يف قدراته، 

حسبام رَصح به رئيس رشكة Saab السويدية يف أمريكا الشاملية.

ويتمي��ز هذا الس��اح بتاريخ مكلل بالنج��اح كام تم تحديثه مؤخ��راً لتلبية 

احتياجات املهام الجديدة كس��اٍح يحمل��ه املقاتل لتنفيذ مهام متعددة ويعمل 

مع أكرث من 40 دولة. وتنتج رشكة Saab حالياً النموذج Carl – Gustaf M3 مع 

عمله��ا عىل تخفيف وزنه، وتلبي ع��دة مصانع تتبع لرشكة Saab – فرع أمريكا 

الش��املية – احتياجات األمن القومي ومتطلبات العديد من الزبائن يف الواليات 

املتحدة وكندا.

 Sagem تكشف النقاب عن أنظمة 
Sigma 30-700

كشفت رشكة Sagem إحدى رشكات مجموعة Safran group النقاب عن أحدث أنظمتها 

م��ن فئة Sigma 30 التي تهدف لتلبية متطلبات الرشكات املصنعة للمدافع عيار  52ملم 

ونظم املدفعية بعيدة املدى.

وتتص��ف أنظمة Sigma 30-700 بدقة إصابتها لألهداف بعيدة املدى دون اس��تخدام 

نظ��ام تحديد املواقع GPS مع االس��تفادة من قدرات نظم تش��ويش اإلش��ارات وأنظمة 

الخداع، وتستخدم أيضاً يف بطاريات الردع، ورادارات الدفاع الجوي بعيدة املدى.

وتعمل Sigma 30 بتوصيلها بالحواس��يب الباليستية التي متنح املدفعية مزايا عملياتية 

والتي تساهم أيضاً بدعم عمليات االنفتاح الرسيع للعديد من السيناريوهات يف العمليات.

وتعتمد Sigma 30 عىل نظام الليزر الرقمي والخط البعدي الطويل 32 سم والتقنيات 

لدع��م أنظمة املاحة. يذكر أن القوات الفرنس��ية اختارت ه��ذا النظام للعمل مع مدافع 

Caesar- guns  التي أثبتت كفاءتها يف ردع العديد من التهديدات خال العمليات.
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 Agusta Westland و NGC يف منافسة العموديات
 Northrop ورشكة AgustaWestland وقعت رشك��ة

Grumman عق��داً تش��اركان بناًء عليه يف املنافس��ة 

التي تجريها القوات الجوي��ة األمريكية لتوفري طائرات 

عمودي��ة لإلنق��اذ القتايل م��ع توقع دخ��ول الرشكتني 

منافس��ة مس��تقبلية أخرى تخص "العمودية الرئاسية"  

الق��وات  الت��ي تش��غلها   Presidential Helicopter

البحرية األمريكية.

 Agusta ومتث��ل الرشاك��ة الت��ي متت ب��ني رشكت��ي

Westland وNorthrop Grumman دمج��اً لجه��وٍد 

تقوده��ا مجموع��ة Finmeccanica إلنتاج احتياجات 

قط��اع الطائرات العمودية، مع الخ��ربة التي تتميز بها 

الرشك��ة األمريكية NGC يف مجال نظم املهام املتطورة 

ومع��دات الطائ��رات وذل��ك للعمل م��ع وزارة الدفاع 

وتلبية احتياجاتها.

ورصح رئيس مجلس اإلدارة كبري الضباط التنفيذيني 

يف رشك��ة Finmeccanica إلنت��اج احتياج��ات قط��اع 

الطائرات العمودية، م��ع الخربة التي تتميز بها الرشكة 

األمريكي��ة NGC يف مج��ال نظ��م امله��ام املتط��ورة 

ومع��دات الطائ��رات وذل��ك للعمل م��ع وزارة الدفاع 

وتلبية احتياجاتها.

ورصح رئيس مجلس اإلدارة كبري الضباط التنفيذيني 

يف رشك��ة Finmeccanica ب��أن ه��ذا االتف��اق والذي 

يض��اف لعدة اتفاقيات س��ابقة ت��م توقيعها مع رشكة 

CH -47 Chinook توفر اإلمداد للطائرات العمودية Boeing 
 CH -47 عقد إس��ناد الطائ��رات العمودية Boeing منح��ت القوات األمريكية رشكة

Chinook التي تبلغ قيمتها 185 مليون دوالر ومتتد إىل خمس سنوات، ويغطي هذا 

 CH -47 العقد إدارة وإنتاج وصيانة الربامج وقطع الغيار وتوفري ش��فرات للعمودية

.Chinook

ويتمثل العقد يف الربامج Performance – Based Logistics: PBL حسبام رصح 

 Boeing نائب رئيس برامج إس��ناد الطائ��رات العمودية يف رشكة Peri Widener به

والذي أضاف قائاً: "إن الرشكة تعمل مع زبائنها لتقليل تكلفة الربامج خال اتفاقيات 

طويلة األمد".

وبناًء عىل عقد PBL تس��دد القوات األمريكية  قيمة مواد اإلس��ناد للحصول عىل 

مس��تويات االس��تعداد التي تختلف عن العقود التقليدية التي تعتمد عىل الس��داد 

للحصول عىل قطع الغيار والخدمات.

يذك��ر أن رشك��ة Boeing تتعاون مع القوات األمريكي��ة لتوفري األنظمة واملعدات 

املس��تخدمة يف إص��اح الطائ��رات العمودية "ش��ينوك" وتنفيذ العديد م��ن العقود 

.CH-47 والربامج العاملية V – 22 Osprey والطائرات AH-46 Apache للطائرات

 SELEX Galileo ورشك��ة   Northrop Grumman

لتنفيذ برامج أنظمة املراقبة لحلف الناتو، وتوفري أنظمة 

 Vegaو SELEX Elsag األم��ن الج���وي م��ع رشكت��ي

إمن��ا ميثل مم��راً ومعرباً هام��اً لبلوغ غاي��ات وأهداف 

رشاكات Finmeccanica التي توفر احتياجات السوق 

األمريكية والسوق العاملي.

 Agusta وتحدث كبري الضب��اط التنفيذيني يف رشكة

Westland قائ��اً إن الرشك��ة تفخ��ر بإضاف��ة خربات 

رشك��ة Northrop Grumman لخرباتها بغرض توفري 

احتياج��ات وزارة الدفاع، معلقاً ع��ىل برامج الطائرات 

AW 101 بقول��ه إنها األنس��ب للمه��ام وتثبت نجاح 

الفريق املشرتك.

 AW 101 وكانت منافس��ة توفري العمودية الرئاسية

قد تم تس��ليم أعداد منها ل� 14 مش��ِغاً )بينهم 5 دول 

م��ن حلف الناتو( يس��تخدمونها يف تنفيذ مهام البحث 

واإلنقاذ واملهام القتالية.

AW 101 العمودية

 Cobham توفر أنظمة االتصاالت للشرطة الكورية
 Cobham Aerospace رشك��ة  اختي��ار  ت��م 

Communications لتوف��ري أنظم��ة الراديو واألنظمة 

الس��معية للرشطة القومي��ة الكوري��ة KNPA للعمل 

م��ع طائراتها العمودي��ة الجديدة فئ��ة Surion وهي 

عمودي��ات ثنائية املح��ركات طَورتها رشك��ة الصناعات 

الجوية الكورية KAI م��ع رشكة Eurocopter وينتظر 

بدء العمل يف الربامج عام 2014.

 RT – أنظمة االس��تقبال Cobham وتوف��ر رشك��ة

 Surions للطائرات C – 5000 5000 وأنظمة الرادي��و

 KNPA التي ت��م إنتاجها للعمل مع الرشط��ة الكورية

لتقوية اتصاالتها الرقمية مع تش��غيل النظم الس��معية 

.ACP51/ 53 الرقمية

وتحدث املدير العام يف رشكة Cobham حول الربامج 

بقوله إنها تؤكد كفاءة الرشكة وأنظمتها التي تائم هذه 

الطائ��رات التي تعزز القوات األمنية الكورية، كام رَصح 

 KAI مدير املبيع��ات يف رشكة الصناعة الجوية الكورية

بأن أنظم��ة االتص��االت منحت أفضل الف��رص لتقوية 

أداء الطائرات Surion والتي تس��تفيد أيضاً من أنظمة 

االستقبال CVN – 251 والهوائيات ILS وأنظمة الراديو 

.TETRA التي تصنعها رشكة TRS
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ب��ات منتظراً حصول "باك ه��وك" عىل إجازة اإلضاف��ات  STC من 

س��لطات الط��ريان FAA يف الرب��ع األخري من ع��ام 2012 الحايل، مام 

 Cessna والذي يستخدم يف منوذج XP42A يسمح لها بتنفيذ برنامج

Caravan 208  ذو ش��فرات الدفع األربع��ة واملحركات التي أنتجتها 

رشكة Pratt & Whitney من فئة PT6A-42A مام يتيح ملستخدمي 

الطراز Caravan  مضاعفة معدل التسلق باستخدام وقود أقل.

ورصح "جي��م امل��ون" كب��ري الضب��اط التنفيذيني ورئي��س برنامج 

Blackhawk: "إن مجموع��ة التطويرات XP42A أتاحت دخول هذه 

الطائرة إىل السوق بقوة، حيث أصبحت تتميز بقدرات خارقة لكفاءة 

محرك رشكة Pratt & Whitney الذي أضيف لكافة أسطول الطائرات 

.Cessna Caravan

شركة EADS تنفذ جتارب الطريان للطائرات العمودية
ب��دأت رشكة EADS لش��امل أمريكا برام��ج التجارب 

للطائ��رات املقاتل��ة العمودي��ة العاملة م��ع الجيش 

األمري��يك وه��ي م��ن الفئ��ة +AAS – 72X التي تم 

إنتاجها من مناذج الطائرات UH – 72A Lakota التي 

تم صنعها يف رشكة Eurocopter يف كولومبوس.

وتس��تخدم ه��ذه الطائ��رات يف مهام "االس��تطاع 

الج��وي"، وق��د تم فحصه��ا يف االرتفاع الع��ايل للتأكد 

من أدائها املهام بعد أن أضيف إليها حواس��يب املهام 

وتطوير املعدات األخرى.

وتح��دث رئي��س مجل��س اإلدارة كب��ري الضب��اط 

التنفيذيني يف رشكة EADS لش��امل أمري��كا قائًا: إن 

فرص��ة فح��ص القدرات متن��ح الجيش ق��درات تنفيذ 

الدوريات الجوية يف مختلف البيئات.

ويت��م االهتامم بالربام��ج +AAS – 72X باعتبارها 

أق��ل تكلفًة م��ن الربام��ج OH – 58 Kiowa ويتوقع 

دخ��ول AAS الخدمة عام 2016. وتقرر بناء الطائرات 

 UH – 72A يف نف��س املصانع التي تصنع الطائ��رات

Lakota، ه��ذ وقد تم تس��ليم رشكة EADS لش��امل 

أمري��كا ع����دد 240 طائ������رة يف الوق��ت املح��دد 

وبالتكلفة املتفق عليها.

AAS-72x+ العمودية

Cessna 208 Caravan تعلن عن تطوير Blackhawk 

Cessna 208 Caravan

وس��بق أن ط��َورت الرشك����ة وفحص����ت النامذج 

+AAS – 72X فني��اً بالربام��ج TDA مع االس��تفادة 

 EADS من البح��وث والتطويرات التي س��بق لرشكة

تنفيذه��ا. وبات منتظراً تنفيذ طياري الرشكة الفحوص 

VFD بطائرة واح��دة فئة  +AAS – 72X مع تجربة 

العمودي��ة EC 145 T2 والت��ي تم فيه��ا العديد من 

التحس��ينات ملصلحة الربامج AAS – 72X+. وقد تم 

اس��تخدام املحرك Turbomeca Arriel 2E ذو القناة 

الثنائية FADEC واالس��تفادة م��ن الكابينة الزجاجية 

Helionix والكرتوني��ات الطريان ونظ��ام الطيار اآليل. 

وينتظ��ر للنم��وذج +AAS – 72X تحقي��ق قوٍة أكرب 

وبلوغ مدًى أبعد بالطريان عىل ارتفاع 6.000 قدم ويف 

 6K/ 95 high/ بيئة 95 درجة وهي معروفة باملصطلح

hot وهي تائم الطريان باملحركات الدوارة.

 Saab تنفذ تطوير أنظمة إدارة القتال لفرقاطات تايالند
حصل��ت رشكة الصناعات الدفاعية واألمني��ة Saab عىل عقٍد من القوات البحرية 

 Combat Systems لتطوير أنظمة القتال Royal Thai Navy التايلندية امللكية

للفرقاطات Naresuan والفرقاطات H.T.M.S Taksin، وتبلغ قيمة العقد 2520 

مليون بات أي حوايل 550 مليون كرون سويدي.

وميث��ل هذا الربنامج امت��داداً لتعاقد رشكة Saab مع الق��وات البحرية امللكية 

التايلندي��ة عام 2011، ومبوجب العق��د الجديد تتم إضافة أجهزًة برصية وأنظمة 

اتصاالت ومعدات جديدة للفرقاطتني.

وتضي�����ف رشك��ة Saab ملوقفها الس��ابق تزويد الق��وات البحرية التايلندية 

امللكي��ة للفرقاط������ات باألنظم��ة مع تعديلها، بينام تنف��ذ الرشكة ثاثة برامج 

 Erieye و Gripen للبيانات يف ثاث س��فن مع إضافة األنظمة لطائرات البحرية

لتعزيز قدراتها.

وتلعب رشكة Saab دور املتعاقد الرئييس مع القوات البحرية امللكية التايلندية 

لتوف��ري األنظمة مع توفري الطرف الثالث لبقية أنظمة الربنامج، ويتم تنفيذ برامج 

العقد بني عام 2012 وعام 2015.
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وقَعت الرشكتان اتفاقاً للتعاون مستقبًا بهدف تصنيع 

أجهزة ونظم التدريب وتجهي��ز قطع الغيار لتوفريها 

للزبائن، مع توسيع برامجهام يف القارة األفريقية.

وب��دأ االتف��اق بتوقي��ع الرشكتني مذك��رة التفاهم 

 AAD 2012 "يف "املع��رض الج��وي الدفاع��ي MoU

الذي أقيم يف Tshwane، وفصلت االتفاقية مناقش��ة 

املرشوعات املستقبلية التي تنفذها فرق الرشكتني مع 

تفصيل برامج الصيانة واإلس��ناد الفني عايل املس��توى 

ملصلحة أفريقيا.

ورصح كبري الضباط التنفيذيني يف مجموعة رشكات 

Denel بأن ه��ذا االتفاق ميثل خطوة هامة يف طريق 

تعزي��ز العاقات مع كب��ار صَناع املع��دات يف مجال 

البيئات الجوية الدولية، ك��ام يعني ذلك تأكيد موقع 

وقوة رشك��ة Denel كرائدة يف الصناع��ة الدفاعية يف 

أفريقيا، وتؤكد الرشاك��ة الجديدة تواجد املنتجات يف 

األسواق األفريقية والتي بدأت تتسع مؤخراً.

ك��ام تح��دث كب��ري الضب��اط التنفيذي��ني يف رشكة 

Alenia Aermacchi ح��ول االتفاقية بقوله إنها متت 

مع رشيك هو الرائد أفريقياً مام يعزز موقف الرشكتني 

لدعم أسواق بيئاتها متزايدة النمو.

استلمت وكالة املشرتيات الدفاعية DGA أول طائرة  

 RBE2 AESA والت��ي تم إضافة الرادار Rafal C137

عليها.

وتعت��رب الطائ��رة Rafal األوىل ضم��ن املقات��ات 

 RBE2 AESA األوروبي��ة الت��ي يضاف له��ا ال��رادار

والذي يحقق لها الفوائد التالية:

- توس��يع قدرات املدى وكش��ف أهداف الدقيقة مع 

استخداٍم كامل لنظم األسلحة الجديدة. 

- اعتامدي��ة أك��رث من حي��ث تقليل تكلف��ة الصيانة 

وتقليل تكلفة الربامج طيلة فرتة الخدمة.

- خف��ة حرك��ة أكرث يف صور الرادار مع تحس��ني قدرة 

مقاومة التشويش.

 Thales ورشكة Dassault Aviation وتفخر رشكة

بتزويد القوات الفرنسية بهذا الرادار الذي ميثل التطور 

التقني الذي تم إدخاله الخدمة مع الطائرات املقاتلة 

األوروبي��ة ألول م��رة. وتجدر اإلش��ارة إىل أن مرشوع 

إضافة الرادار تم يف الوقت املحدد له وبامليزانية التي 

تم تخصيصها له، وهو مرشوع يشري للتعاون الذي يتم 

بني وكالة املشرتيات الدفاعية والرشكات التي تسهم يف 

.AESA تطبيق برنامج الرادار

Rafal C137  للمقاتلة RBE2 AESA إضافة الرادار

 Denel اتفاقية شراكة وتعاون بني شركة
Alenia Aermacchi وشركة

دخلت رشكة Saab ورشكة Digital globe يف رشاكة 

تهدف لتطوي��ر "مصادر الصور" للعمل مع الطائرات 

بدون الطيار UAVs والطائرات املأهولة. ويعرف عن 

رشكة Digital globe ريادتها يف توفري "حلول الصور 

األرضية" عالية الوضوح.

وتم االتفاق بني الرشكتني عىل تطوير "أرشيف الصور" 

ومجموعات صور األق��امر الصناعية، كام يتم تطوير 

الح��ل Vricon مام يوفر بش��كٍل أرسع ودقة عالية 

.3D Maps الخرائط ثاثية األبعاد

 Vricon عرض النظام الجديد Saab وبدأ ممثلو رشكة

system يف جن��اح رشك��ة Digital globe يف معرض 

"جيو إنت" والذي أقيم يف أورالندو.

ويتم صنع وتوفري النظام الجدي��د للعمل آلياً لتوفري 

البيان��ات عالية الوضوح ثاثية األبعاد وتجهيز تقارير 

املراقبة ونتائج أعامل أنظمة االستشعار.

 Saab يف شراكة مع 
Digital globe لتوفري 

نظم اخلرائط ثالثية 
األبعاد

كش��فت رشكة Oshkosh للصناع��ات الدفاعية عن 

مركبة االس��تطاع الخفيف��ة S – ATV التي تعمل 

يف جميع أن��واع األرايض والتضاري��س لتنفيذ املهام 

الخاصة ومهام االستطاع، كام عرضت الرشكة املركبة 

L – ATV الخفيف��ة والت��ي تم اختياره��ا كمركبة 

 Joint Light Tactical تعبوي��ة خفيف��ة مش��رتكة

Vehide: L – ATV وت��م عرضه��ا لتمثل هندس��ة 

صناعات الرشكة وتوضح مراحل التطوير املختلفة.

وتحدث املدير العام لربامج مش��اة البحرية قائاً 

إن الرشكة طَورت مدًى واسعاً من املركبات الخفيفة 

بغرض توفري القدرات املس��تقبلية للمقاتلني ملسارح 

عمليات املس��تقبل. وقد عملت الرشكة عىل تطوير 

التصمي��م S – ATV ليفي باملتطلبات املس��تقبلية 

للقوات التي تنفذ مهام االس��تطاع، فهي ذات قدرة 

للعمل يف مختلف التضاريس وبرسعاٍت عالية.

 Oshkosh تكـــشــف 
النقـاب عن مركبــــة 
االستطــالع القــــتايل 

L – ATV اخلفيفــة

خالل اإلعالن عن توقيع االتفاقية

Rafal C137 املقاتلة
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GPS تطور شبكة أنظمة حتديد املواقع BOEING شركة

يزيد نظام تحديد املواق��ع العاملي GPS قدرًة بانفتاح 

نظام جديد طورته رشكة Boeing وهو النظام املسمى 

Boeing GPS 11F وذل��ك خالل تنفيذ برامج القوات 

الجوي��ة األمريكي��ة،  ويعتمد املس��تخدمون عىل هذا 

النظ��ام لتنفيذ مه��ام املالح��ة بدقة عالي��ة، مام حدا 

بالرشك��ة لتحديث النظ��ام للعمل مع أح��دث األقامر 

.GPS 11F الصناعية من الفئة

ويعمل النظ��ام SVN-65 يف مداره كام كان متوقعاً 

منذ إطالقه من قاعدة "كيب كانيفرال" الجوية من عىل 

ص��اروخ "دلتا"، وقد أكد املراقب��ون أن اإللتحام قد تم 

وبدأ بالفعل وصول اإلشارات والتي تم فحصها.

ورصح نائب مدير برامج أنظمة االستخبارات يف رشكة 

3rd 11F  بقوله "أن القم��ر الصناعي الثالث Boeing

وبع��د دخوله املدار أصبح يعن��ي توفري الرشكة املالحة 

األكرث دقة مع توفريها القدرات الالزمة للمس��تخدمني 

العسكريني والتجاريني حول العامل.

Delta IV تساند إطالق الصاروخ ATK شركة

GPS IIF – 3 للفضاء.

وكان هذا الصاروخ املتوسط قد استخدم يف اإلطالق 

الرابع بالنموذج الذي اس��تفاد من املحرك الرصايص ذو 

القط��ر البالغ 60 بوصة، وتم االح��راق خالل 90 ثانية 

م��ام أنتج 560,000 رطل من الدف��ع ليتم حمل القمر 

الصناع��ي الجديد ملداره، وكان املح��رك GEM قد تم 

بن��اؤه من "امل��واد املركبة" يف مصان��ع رشكة ATK يف 

"ماغنا" قبل دخوله الربامج.

وكان��ت رشك��ة  ATK قد صمم��ت "فوهة املحرك" 

 Pratt & بين��ام صنع��ت رشك��ة Delta IV's RS-68

Whitney املحرك وهو أكرب محرك يف العامل يعمل بغاز 

الهايدروج��ني، ولهذا املحرك فوه��ة مصنوعة من مادة 

تق��اوم الح��رارة، حيث أن درجة الح��رارة عند اإلطالق 

تصل 4,000 درجة فهرنهايت.

وجهزت رشك��ة ATK مركبة اإلطالق Delta IV من 

املواد املركبة لتدخل املركب��ة املرحلة الثانية CBC مع 

تطوير األكسجني الس��ائل LO2 والهايدروجني السائل 

LH2 و"ال��درع الح��راري" الذي يحم��ي املحرك خالل 

االشتعال والطريان.

وكان��ت الرشكة ق��د وف��رت العديد م��ن املعدات 

واألنظمة الشمس��ية والهوائي��ات والخزانات املصنوعة 

م��ن "التياتنيوم"، ليوفر كل نظ��ام 3.5 كيلو واط خالل 

املهمة وبأداء يصل 12 عاماً للنظام.

ويعمل النظ��ام GPS 11F عىل توفري "دقة املالحة" 

من خالل التحسينات التي أضافت التقنيات الذرية لها 

الكثري، كام جعلت اإلش��ارات أك��رث أمناً مع القدرة عىل 

مقاومة التش��ويش، فأصبحت بذل��ك محمية ودقيقة 

يصعب التشويش عليها.

SVN- وبع��د أن تم تنفيذ عدة فحوص عىل النظام

65 بعد دخوله املدار مع تنفيذ سلس��لة من املناورات 

تقرر دخول هذا النظام "املدار األريض املتوسط"، وبات 

منتظ��راً تحقيق أمن وس��المة املركب��ة الفضائية لتؤكد 

القوات الجوية الق��درة العملياتية مع تحقيق املحطة 

األرضية الكفاءة املطلوبة خالل املناورات.

Delta IV الصاروخ
وقد س��اندت رشك��ة ATK املختص��ة يف صنع املواد 

املركبة وتقنيات أنظمة الدفع، اإلطالق الناجح للصاروخ 

Delta IV الراب��ع والذي حمل القمر الصناعي الجديد 

يوفر القمر 
الصناعي 

3rd 11F  الثالث
القدرات الالزمة 
للمستخدمني 

العسكريني 
والتجاريني حول 

العامل

   الصاروخ Delta IV خالل إطالقه

29
5m
m
Bl
ee
d

230mm Bleed

28
5m
m
Tr
im

220mm Trim

Scale: 1.0" = 1"
Date: 1/10/12

file Name: BOEG_BDS_C17_2017M_C
Output printed at: 100%

Fonts: Helvetica (Bold), Helvetica (Plain), Helvetica 65
Media: Nation Shield

Space/Color: Full Page–4-Color–Bleed
Live: 180mm x 245mm
Trim: 220mm x 285mm
Bleed: 230mm x 300mm

Production Artist: D.Seymour
Retoucher:

GCD: P. Serchuk
Creative Director: P. Serchuk

Art Director: J. Alexander
Copy Writer: P. Serchuk

Print Producer:
Account Executive: D. McAuliffe

Client: Boeing
Proof Reader:

Legal:
Traffic Manager: Jenna Garvin

Digital Artist:
Art Buyer:
Vendor: Schawk

Job Number: BOEG_BDS_C17_2017M_C
Approved
Date/InitialsClient: Boeing Product: Boeing Defense Space & Security

PUBLICATION NOTE: Guideline for general identification only. Do not use as insertion order.
Material for this insertion is to be examined carefully upon receipt.

If it is deficient or does not comply with your requirements, please contact: Print Production at 310-601-1485.

Frontline Communications Partners 1880 Century Park East, Suite 1011, Los Angeles, CA 90067

0 25 50 75 100

3C

4C

50K
50C
41M
41Y

24
5m
m
Li
ve

180mm Live

17IIIC-17 Globemaster III

17

17

Cyan Magenta Yellow Black
Client - Frontline Job # - 124251 Ver. - AD01

Live
Trim
Bleed



GPS تطور شبكة أنظمة حتديد املواقع BOEING شركة

29
5m
m
Bl
ee
d

230mm Bleed

28
5m
m
Tr
im

220mm Trim

Scale: 1.0" = 1"
Date: 1/10/12

file Name: BOEG_BDS_C17_2017M_C
Output printed at: 100%

Fonts: Helvetica (Bold), Helvetica (Plain), Helvetica 65
Media: Nation Shield

Space/Color: Full Page–4-Color–Bleed
Live: 180mm x 245mm
Trim: 220mm x 285mm
Bleed: 230mm x 300mm

Production Artist: D.Seymour
Retoucher:

GCD: P. Serchuk
Creative Director: P. Serchuk

Art Director: J. Alexander
Copy Writer: P. Serchuk

Print Producer:
Account Executive: D. McAuliffe

Client: Boeing
Proof Reader:

Legal:
Traffic Manager: Jenna Garvin

Digital Artist:
Art Buyer:
Vendor: Schawk

Job Number: BOEG_BDS_C17_2017M_C
Approved
Date/InitialsClient: Boeing Product: Boeing Defense Space & Security

PUBLICATION NOTE: Guideline for general identification only. Do not use as insertion order.
Material for this insertion is to be examined carefully upon receipt.

If it is deficient or does not comply with your requirements, please contact: Print Production at 310-601-1485.

Frontline Communications Partners 1880 Century Park East, Suite 1011, Los Angeles, CA 90067

0 25 50 75 100

3C

4C

50K
50C
41M
41Y

24
5m
m
Li
ve

180mm Live

17IIIC-17 Globemaster III

17

17

Cyan Magenta Yellow Black
Client - Frontline Job # - 124251 Ver. - AD01

Live
Trim
Bleed



32

تقارير

|  العدد 490  |  نوفمرب 2012  |

تالئم الطائرة 
 EC175 العمودية
أعمال تعزيز األمن 
ومكافحة احلرائق، 
وهي طائرة ثنائية 

احملرك

عموديات Eurocopter حتلق يف معرض اليابان اجلوي الدويل 2012

X3 Hybridو EC175و EC135 املعروضات شملت
عرض��ت رشك��ة Eurocopter طائراته��ا العمودية يف 

مع��رض الياب��ان الجوي ال��دويل 2012 ال��ذي عقد يف 

 EC135 وشملت الع�����روض العمودي����ات Nagoya

.X3 Hyprid كام تم عرض تقنيات الربامج EC175و

ووف��رت الرشكة بعروضه��ا للمس��تخدمني املدنيني 

والحكومي��ني خط إنتاج متكام��ل لطائراتها يف املعرض، 

وتج��در اإلش��ارة إىل أن أكرث من 70 طائ��رة من الطراز 

متع��ددة امله��ام EC135 تعم��ل يف الياب��ان مام يضع 

املجموعة اليابانية يف مرتبة ثالث أكرب أسطول عمليات 

يف الع��امل، واختارت اليابان ه��ذه الطائرة لتكون طائرة 

الطوارئ الطبية مع اس��تخدامها لجمع األخبار بعملها 

م��ع الجهات اإلعالمي��ة، كام تعم��ل مع ق��وة الدفاع 

ال��ذايت البحري كطائرة عمودية تدريبية طلبتها القوات 

املسلحة اليابانية.

وتم تجهي��ز مركز التدريب الفرعي مبس��اندة رشكة 

Eurocopter وهو املركز الذي أنش��ئ يف )كوب( وقد 

ت��م منحه  التصدي��ق يف حفل أقي��م يف املعرض، وهو 

املركز رقم 22 الذي تجهزه الرشكة حول العامل.

EC135  العمودية

تلبية املتطلبات
رصح كب��ري الضب��اط التنفيذيني يف الرشك��ة يف اليابان 

بقول��ه إن الرشك��ة تط��ور التقنيات لتلبي��ة متطلبات 

زبائنها، مع تجديد االلتزام نحو اليابان باالس��تثامر يف 

مصانع )كوب( لتوفري االحتياجات للمش��غلني املدنيني 

والحكوميني.

وتالئ��م الطائ��رة العمودي��ة EC175 أعامل تعزيز 

األم��ن ومكافحة الحرائق، وهي طائ��رة ثنائية املحرك 

ظهرت م��ع الطائ��رة عالية الرسع��ة X3 Hyprid يف 

مع��رض الياب��ان، وتجاوبت رشك��ة Eurocopter مع 

القرار الحكومي الياباين األخري الرامي لتعزيز الصناعات 

الياباني��ة بالتع��اون م��ع برامج عديدة يت��م تنفيذها 

م��ع الرشكاء يف اليابان، كام تدع��م الرشكة العديد من 

الربام��ج األوروبية مثل عموديات القت��ال العاملة مع 

حلف الناتو من الفئة NATO NH90، وتجدر اإلشارة 

إىل أن تع��اون الرشكة مع الصناع��ات اليابانية الثقيلة 

املعروفة باس��م Kawasaki يف الربامج املدنية املسامة 

EC145/BK117 والتي القت نجاحاً دولياً ملموساً.  
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 NGC تنفذ برنامج التزويد بالوقود جوًا يف االرتفاع العايل

نفذت رشكة Northrop Grumman ووكالة البحوث 

 NASA ومرك��ز األبحاث الفضائية DARPA املتقدمة

DFRC التابع لوكالة األبحاث الفضائية "ناس��ا" تجارب 

الط��ريان التمهيدية، كمرحلة هام��ة تؤدي لبلوغ قدرة 

 Autonomous التزوي��د بالوقود" يف االرتفاع الع��ايل"

High-Altitude Refueling: AHR والت��ي تت��م بني 

طائرتني بدون طيار.

 Global وكانت هذه التجارب ق��د متت بني طائريت

 – NASA تابعت��ني لوكالة األبح��اث الفضائية Hawk

إحداهام خ��زان الوقود الطائر – وق��د تم تنفيذ هذه 

التجارب يف قاعدة Edwards الجوية يف كاليفورنيا.

وتم أثناء تجربة الطريان تحقيق الفوائد التالية:

- متك��ن��ت الطائ��رة التي تس��تلم الوق��ود عدة مرات 

من خالل متدي�����د الخرطوم للت��زود بالوقود الجوي، 

واس��تك�����امل جميع االختبارات املقررة للتح�����قق 

م��ن صح������ة األجه��زة والربمجي��ات املرتبط��ة بهذا 

الربنام�����ج.

- أثبت��ت طائرات الت��زود بالوقود بنج��اح قدرتها عىل 

السيطرة والتحكم خالل املناورات.

 Global Hawk حلقت بنجاح وألول مرة طائرتان من -

unmanned aircraft يف تشكيل قريب مبسافة مل تزد 

عن 30 قدم.

- وكان��ت الطائرت��ان تحلقان ق��رب بعضهام ألكرث من 

س��اعتني ونصف يف تحكم تام مبسافة 100 قدم بينهام 

طيلة التجارب.

حتقيق مفاهيم جديدة يف تطبيقات التزود بالوقود جوًا
ومتكن��ت رشك��ة Northrop Grumman و"مركز 

أبحاث الطريان" م��ن تنفيذ تجارب الطريان عدة مرات 

لتأس��يس إمكانية التحليق يف تش��كيل متقارب ش��مل 

تنفيذ عمليات التزوي��د، وكانت الفرق تعمل متضامنة 

لتأكي��د احتياط��ات األمان ودقة التداب��ري األرضية، مع 

تطبيق التحليل والتش��بيه وأع��امل املعامل والفحوص 

األرضية وتطبيق احتياطات األمان.

التكلفة
وبلغ��ت تكلفة الربامج DARPA AHR التي خططتها 

وكال��ة األبح��اث مبل��غ 33 ملي��ون دوالراً، لبلوغ غاية 

 Global Hawk التزوي��د بالوق��ود ونقله من الطائ��رة

ب��دون طيار للطائ��رة األخرى مع تحم��ل الطريان ملدة 

تصل إىل أس��بوع كامل، وه��ذه الربامج متث��ل امتداداً 

لربامج ب��دأت عام 2006 مع جهود اس��تخدام الطائرة 

.Tanker 707 والخزان Hornet F/A 18

وتعمل رشك��ة Northrop Grumman عىل تطوير 

التقنيات AAR كجزء من برامج القوات البحرية الرامية 

إلطالة مدى الطريان العمليايت يف أنظمة الطائرات بدون 

.X-47 B طيار

وتساند الرشكة وكالة NASA يف العمليات والصيانة 

للطائرت��ني "غلوب��ال ه��وك" املس��تخدمتني يف الربامج 

AHR وهي مس��ؤولة عن التصمي��م الهنديس وتعديل 

الطائرتني.

الطائرات خالل عملية التزود بالوقود جواً

إنجاز غري مسبوق
ورصح "فريد ريك��ر" نائب رئيس برامج تقنيات رشكة 

Northrop Grumman بقول��ه إن التطويرات الفنية 

التي جعلت الطائرتني بدون طيار املعروف عنهام قوة 

التحمل، جعلتهام تحلقان يف تش��كيل قريب وكإنجاز 

غري مس��بوق، ك��ام وأن التصميم املتط��ور والتحديث 

التقني يف أنظمة التزويد بالوقود يف الطائرتني، أدخلت 

جميعه��ا املفهوم الجديد قيد التطبيق، األمر الذي غريرَّ 

متاماً مفهوم االس��تفادة من عملي��ات التزويد وحقق 

مرونة املهمة.
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متت جتارب التزود 
بالوقود جوًا بني 

طائرتني بدون طيار 
Global Hawk  يف 
إجناز غري مسبوق



 NGC تنفذ برنامج التزويد بالوقود جوًا يف االرتفاع العايل
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دعائم اخلري.. وأنهار العطاء

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
maqala42@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

ال يقف العطاء عند حدود معينة، وال تعرف املكرمات معياراً محدداً لحجمها، فالس��عي إىل الخري بكل 

ص��وره ومامرس��اته واتجاهاته هي قيم ومعان ومب��ادئ تأصلت وتج��ّذرت يف أرض اإلمارات وقيادتها 

وش��عبها، وكيف ال؟ وهذه األرض، وهذا النبت من غرس  من رّب وعلّم وبنى وقاد،  إنهم أبناء" زايد" 

طّي��ب الله ثراه، فقد كان رحمه الله، يرى يف املال وس��يلًة ال غاية إلس��عاد الب��ر وتلبية احتياجاتهم 

وقضائه��ا، نهجه يف ذلك نهج الدين القويم الذي جعل املال أمانة يف أيدي مالكيه، فصار ديدنه - رحمه 

الله – العمل عىل مساعدة القريب والبعيد، غري ملتفتاً لثنيات عرقية أو ألوان طائفية أو بيئات مغايرة، 

فوصلت سريته العطرة وما عرف عنه من مكارم العريب األصيل أقايص املعمورة، وكان لكل نداء استغاثة 

يصل ملس��امعه إجابًة فوريًة عاجلًة دومنا تردد أو تقصري، فصارت املس��اعدات اإلنس��انية وعىل اختالف 

أشكالها وأنواعها وأزماتها عنواناً لداٍر عرفت بني الجميع " بدار الخري من زايد الخري".

واليوم ومع ما تقوم به قيادتنا الرشيدة من تقديم للمساعدات العاجلة ملختلف الدول واألعراق، ويف 

مختلف الظروف واألح��وال، إمنا تثبت ذات النهج الذي اختطته قيادة وحكومة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف سياساتها الداخلية والخارجية منذ تأسيسها يف مد يد العون للجميع دومنا استثناء أو تفرقة، 

وليس ذاك وحس��ب، فعىل أثر القيادة تس��ري الرعية، وتتمثل خطاها وتلب��ي نداءها حينام يحني موعد 

اإلجاب��ة، فكثرية هي املرات والن��داءات التي تحث وتدعو فيها القيادة أبناء الش��عب للمبادرة والبذل 

والعطاء واملس��اعدة، فيلّبون مسارعني، يحدوهم يف ذلك فعل الخري والتنافس يف سباقه، فهذه طباعهم 

وهذه خصالهم وأفعالهم الخرّية التي تشهد لهم بالسبق، وبأنهم أصحاب األيادي البيضاء النقّية، فصار 

فعل الخري لدى قيادة وشعب دولة اإلمارات منوذجاً حّياً تتمثله دول وأفراد.

لقد كانت والزالت العطاءات األخوية اإلنسانية التي تقدمها دولة اإلمارات متثل بارقة األمل وقارب 

النج��اة ألولئك الذين أجحفتهم الحياة حقوقهم، وأتعبت رصوف الدهر حالهم ، فغدت اإلمارات بحق 

منارة تشع بالعطاء اإلنساين والتالحم والرتاحم األخوي مع شعوب العامل قاطبة.

إن الرايئ ملا تقوم به دولتنا الغالية من أعامل خريية، وتقدميها ملختلف املعونات اإلنسانية ليستوعب 

أنه��ا من املس��لامت التي ال تقبل التف��اوض أو التأخري أو التهاون لدى قيادتها وش��عبها، بل إن تقديم 

املعون��ات يعد م��ن األعراف واملبادئ الراس��خة ضمن منظوم��ة الدولة وإطارها املجتمعي املتامس��ك 

واملتمس��ك بدينه وأخالقه ودس��توره، واملحرتم لقوانني بلده وتريعاته واملمتث��ل ألوامر القيادة وخري 

الوطن وصالحه، فغدى العمل اإلنس��اين والفعل التطوعي والتكاتف العميل س��يمة من سيم هذه الدار 

وأهلها.

إن املبادرات واملس��اعدات اإلنس��انية والتي تقدمها دولة اإلمارات العربية املتحدة ملختلف القضايا 

أو األزمات اإلنس��انية املختلفة، إمنا متثل البعد اإلنس��اين لهذه الدولة وقيادتها وشعبها، كام أنها تبعث 

برس��الًة إىل العامل بأرسه مفادها بأنها رس��ول للخري وبلٌد يسعى للسالم بكافة أوجهه ومنافذه ومسالكه 

ومس��اربه، وبأنه��ا دولٌة تحتض��ن الخري وتهديه اس��تفاضًة دومنا توقف، ال يحد س��ري نهر خريها صخوٌر 

لرصاعاٍت أو اقتتاالٍت قد تدور رحاها يف أماكن مختلفة من العامل.

إنه��ا تأمل يف أن تعمل عىل مس��ح كل دمعة يتيم، وتخفيف معان��اة كل محروم، وتعويض أي نقص 

قد يحتاجه أي معوٍز أو محتاج، فالفرحة لديها يف أن ترى البسمة عىل أوجه الجميع ظاهرة، والسعادة 

عندها يف أن تنعم دول العامل قاطبة باألمن واألمان والطأمنينة واالستقرار.

داللة..

" ك��ام تكونوا يوىّل عليكم" حقيقة ثابت��ة، وداللة واضحة، بأن هذه األرض طيبة خرّية طاهرة، وال يتوىل 

أمرها إال من أراد الخري لها، فأرادت مش��يئة الله - جل وعز- يف أن يتوىل أمرها من كان األخري لش��عبها 

واألرح��م واألقرب لهم ولقلوبهم ، وحكمها من جعلها جنًة وقبلًة لكل ش��اهد وراصد، فصارت القيادة 

الرش��يدة ع��ىل هذه األرض رمزاً وعنواناً لكل خري يف داخل اإلم��ارات وخارجها، فهم دعائم للخري وأنهر 

للعطاء، وأصبحت قيادتنا منوذجاً يقتدى للشعب ويحتذى، يتبارى الجميع صغاراً وكباراً يف حب الوطن 

وقيادت��ه والتفاخر بهم يف كل موقع وموطن، فال��كل يعرب بطريقته الخاصة،  ولكن يتوّحد الجميع عند 

نقطًة واحدة هي " كلنا إمارات الخري.. كلنا زايد الخري.. كلنا خليفة الخري".

حفظ الله اإلمارات وأدام خريها وخري قيادتها عىل جميع من سعى يف خريها وحبها وأمنها وسالمها•

www.fnss.com.tr • marketing@fnss.com.tr



38

تقارير

|  العدد 490  |  نوفمرب 2012  |

Oshkosh  تنتج مركبــات االستـــرداد متعددة املهام
 حتقيق قدرات غري مسبوقة يف ظروف وعرة

طورت الجيوش أثناء عملياتها يف تضاريس قاس��ية ويف 

مواجهة طائفة من أخطار عصية عىل التنبؤ، أس��اطيل 

مركباتها الربية لتحقيق حركة أفضل عىل الطرق الوعرة، 

وق��در أكرب م��ن الحامية، ونتيجة لذل��ك فقد أصبحت 

مركبات االس��رداد القامئة مجهدة بدرجة فوق قدراتها 

الراهنة، ورفع املركبات املدرعة املعطلة أو قلبها رأس��اً 

عىل عقب كثرياً ما يكون ثقيالً جداً بالنسبة إىل مركبات 

االس��رداد املنت��رشة يف املي��دان، كذلك ق��د ترك هذه 

املركب��ات املدرعة يف أوضاع تجعل نقلها ش��يئاً يف غاية 

الصعوبة.

وأوشكوش للدفاع لها أكرث من 90 عاماً من الخربة يف 

حركة القوات العس��كرية، وطيف من عروض مركبات 

االس��رداد ذات األداء الع��ايل مت��اح للوف��اء مبدى من 

املتطلبات العسكرية.

عندما تعلق املركبات التكتيكية املتوسطة والخفيفة، 

أو تتعطل أو تنقلب، فيمكن للجيوش أن تلجأ إىل أرسة 

أوشكوش من املركبات التكتيكية املتوسطة زنة 5 أطنان 

ألغراض اإلنقاذ FMTV، وتقلل العمليات الهيدروليكية 

عن طري��ق التحكم من بعد لهذه املركبات زمن الربط 

باملركب��ة املعطل��ة، وتخفض إجه��اد األف��راد إىل الحد 

األدىن، وحاملا ما ترتب��ط باملركبة، فإن املركبة التكتيكية 

املتوسطة لإلنقاذ لها القدرة عىل الرفع والسحب تسمح 

باسرداد املركبات املعطلة من مقدمة ومؤخرة الجيش.

وتعرض أوش��كوش أيضاً  مركبة االس��رداد الشاحنة 

 .HEMTT A4 التكتيكية الثقيلة ذات الحركة املوسعة

ويوفر نظام الكبح املضاد لإلغالق يف الشاحنة، والتحكم 

يف السحب، والتعليق يف الهواء مالحة سهلة يف أي نوع 

من األرايض، وميكن للش��احنة أن تس��رد مركبات يزيد 

وزنه��ا عىل 10 أطن��ان، ولها نظام رفع وس��حب ميكنه 

اس��رداد املركبات يف أقل من ثالث دقائق، وقد أٌضفّي 

ع��ىل منصة الش��احنة التكتيكية الثقيل��ة ذات الحركة 

املوس��عة الكامل تقريباً بناء عىل التغذية االس��رجاعية 

م��ن امليدان من أكرث من 14,000 مركبة يف الخدمة عرب 

أجيال من املركبات املتعددة.

بالنس��بة إىل امله��امت األكرث مطالب��اً والتي تتطلب 

اس��رداد مركبات الحمولة الثقيل��ة واملركبات املدرعة 

الكب��رية، مث��ل املركبات املقاوم��ة لأللغ��ام واملركبات 

املحمية من الكامئن MRAP، قامت أوشكوش بتطوير 

عارض��ة تكنولوجيا نظام االس��رداد املتع��دد املهامت. 

وينتف��ع نظام االس��رداد املتعدد امله��امت من أحدث 

وج��وه التق��دم يف القدرة ع��ىل املن��اورة، والبقاء عىل 

قيد الحياة، واألداء الكيل لتحقيق قدرات اس��رداد غري 

مسبوقة يف ظروف وعرة.

بقدرات س��حب س��طحي تبلغ 47,600 كلج وسعة 

للرفع تبلغ 34,000 كلج، ميكن أن يحرك نظام االسرداد 

املتعدد املهامت أثقل املعدات املعطلة، وتحقق القيادة 

الرباعي��ة املحور التفاف��اً له نصف قط��ر محكم بينام 

تسمح ضوابط معدات املهامت املزدوجة بشتغيل نظام 

االس��رداد يف املركبة عن بع��د داخل الجزء املغطى من 

Tak- املركبة أو خارجياً، ويستخدم أيضاً نظام أشكوش

4 للتعليق املس��تقل يف كل املحاور الخمسة ليك يعطي 

القوات حركة استثنائية يف الطرق الوعرة، ونوعية رحلة 

أكرث راحة  عند س��حب املركبات املعطلة عرب طرق غري 

معبدة  أو أراض صحراوية.

التكيف مع التغيري
يف ح��ني أن مركب��ات االس��رداد القامئة رمب��ا تكون قد 

أخ��ذت تدنو من نهاية دورة حياتها نس��بة إىل ضغوط 

مهامت اليوم، فإن أوش��كوش للدفاع تستخدم مقاربة 

منوذجي��ة يف تصميم املركبات، وهذا يس��مح للمنصات 

باستيعاب مجموعة واس��عة من عمليات التحديث أو 

قطع االس��تبدال بطريقة رسيعة وغري مكلفة، وتسمح 

عمليات التحديث، مثل األجه��زة املدرعة ذات املزالج 

للمركب��ة، بالتكي��ف م��ع مجموع��ة م��ن املتطلب��ات 

العس��كرية وتشكيالت املهامت مام يس��اعد يف تقليل 

تكلف��ة صيانة وتحديث األس��اطيل ع��ىل مدى دورات 

حياتها التي تدوم عقوداً، وحينام تتغري املتطلبات.

إىل جان��ب صن��ع املركبات م��ع أخ��ذ دورة الحياة 

الطويلة املدى يف الحسبان، توفر أوشكوش للدفاع أيضاً 

طيفاً كامالً من دعم وخدمات ما بعد الرشاء عرب أعامل 

دعم املنتج املتكاملة الخاصة بها ملس��اعدة الجيوش يف 

زيادة اس��تثامراتها يف املعدات إىل الحد األقىص، وهذه 

الخدمات التي توفر عاملياً ويتم تخصيصها محلياً تشمل 

تدريب املش��غلني والتدريب امليكانييك، والدعم الفني، 

ودعم القط��ع االحتياطي��ة وقطع الرمي��م، وخدمات 

إعادة التصنيع. لقد أسس��ت أوش��كوش مكاتب حول 

الع��امل، وعق��دت رشاكات مع الصناع��ات املحلية ليك 

تضفي قيمة دامئة عىل االقتصادات املحلية.

توفر املركبة التكتيكية املتوسطة سعة حمولة ومتانة السرتداد املركبات املعطلة
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بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء

ال تستغلوا األطفال يف ثوراتكم!
الش��ك أن للطفولة تقديرها وتبجيله��ا، الذي يجوز عىل الكبري ال يج��وز للطفل، ومع الثورات 
العربي��ة واالحتجاج��ات املتعددة صارت ص��ور األطفال واضحة، وأخ��ذت الطفولة تتنازع بني 
كامريات اإلعالم وأس��لحة الطغيان، من جهة يخرج املتظاهرون ومعهم األطفال، ومن ثم يقوم 
النظام السوري بقتلهم واغتيالهم والتنكيل بهم، من املبكر أن يزّج بالطفولة بكل هذا املستوى 
م��ن اإليغال، رأيت بعض الصور ألطفال يحملون أس��لحتهم ضمن الجيش الحر، وهذا برصاحة 
فعل اغتيال للطفولة ووأد لها وارتكاب لخطأ جس��يم، املعارك للكبار فقط، حتى النس��اء عىل 
املتحاربني أن ال يدخلونهّن ضمن الجيوش أو الكتائب، أطفال بعمر الزهور يؤخذون إىل معارك 

أكرب منهم، ويحرتقون يف حطب رصاعٍ هم ال يفهمونه.
م��ن الغرائب أن صور قتل األطف��ال صارت تنتر بني األطفال أنفس��هم وهذا مخيف، حني 
تدخل إىل "الفيس��بوك" أو "تويرت" تجد الصور املهولة واملزعجة والتي تعرب عن مناذج الطغيان 
الس��وري تجاه األطفال، هذه الصور عىل القامئني بشأن املواقع أن ال يسمحوا لها باالنتشار ألنها 
تقتل الرباءة الذاتية لدى األطفال، إنها صور ملن هم فوق 18 بامتياز، وال تسأل عن طرق القتل 
التي اختارها النظام الس��وري لهم، إنها أبشع من البشاعة ذاتها، فصل لألجساد وتنكيل وحرق 
وتشويه، فعالً نحن يف زمٍن عجيب أصبح كل يشء فيه مستباح، حتى األطفال الذين مينع عاملياً 
أن يكونوا ضمن معارك أو يف أفران الحرب ومطابخ نزاع أصبحوا هم الذين يستهدفون أوالً من 

قبل نريان األنظمة ويستغلون بكل أسف من قبل املتظاهرين أو املحتجني. 
ونقد اس��تغالل األطفال ال يعني الوقوف مع الطغيان، ألن الطاغية يقتل األطفال وليس بعد 
الطغي��ان من ذن��ٍب أقىس من الطغيان، لكنن��ي أنتقد أن يوضع األطف��ال يف مقدمة الصفوف 
التي يعرف الناس أنها ستس��تهدف بالطائرات واملجنزرات والقنابل والدبابات، األطفال مكانهم 
البيوت، والذين يحاربون هم الكبار إن أرادوا، يف البداية كان اإلعالم متساهالً يف نقل صور قتل 
األطفال وتش��ويههم واغتيالهم أحياناً، ومع غليان الحدث الس��وري خف االستغالل. صحيح أن 
األس��د هو قاتل األطفال، لكن عىل املحتجني أن ال يعطونه فرصة قتلهم بالش��كل الذي يس��هل 

عليه املهمة.
من املهم وضع ميثاق رشف إعالمي عريب، أو وضع اتفاق مهني عريب بني القنوات والصحف 
ع��ىل أن ال تنر ص��ور األطفال املخيفة والتي تدم��ر براءة األطفال، الطفول��ة حدودها الدفرت 
والكراس��ة واللعبة، والحروب ليس��ت م��ن مهنهم، وحني يقتلون أو ميثل به��م أو يفتك بهم ال 
تنر الصور عىل النحو الذي كانت تنر عليه يف بداية الحدث السوري، ميكن أن تتداول ضمن 
األطر القانونية بحيث تصل إىل محكمة الجنايات الدولية أو سواها، غري أن انتشار هذه الصور 
بالش��كل الكبري الذي هو عليه اآلن أمر خطري وال يخدم إال النظام الذي يريد أن يدخل الرعب 

حتى يف قلوب أطفالنا. 
آمل أن ندرك حميمية الطفولة وأن نحمي جنابها من هذا االستغالل العجيب•
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Tetrapol تعززان هندسة النظم Astrium Servicesو Cassidian 
يوفر النظام حلول االتصاالت لالستخدامات العسكرية واملدنية

جهزت رشكتا Cassidian وAstrium Services النظام 

Tetrapol للعمل مع نظ��ام األقامر الصناعية مام يوفر 

الشبكات اإلقليمية، وتم تنفيذ البيان العميل يف الربازيل 

به��دف عرض حل��ول االتصال بني طرف��ني تنفيذاً ملهام 

"مراقب��ة الحدود" وإلب��راز املالمح التي ميكن للش��بكة 

Tetrapol إضافتها عند توصيلها بالقمر الصناعي.

وتجدر اإلش��ارة إىل أن "اتص��االت الراديو اآلمنة" خالل 

هذه الش��بكة الت��ي توفرها رشك��ة Cassidian  ظلت 

قيد االس��تخدام يف قوات الرشط��ة االتحادية الربازيلية، 

وتغطي تس��عة شبكات منها - فئة Tetrapol - سواحل 

الربازيل املطلة عىل املحيط األطليس مع تغطية الحدود 

مع بريو ومع فنزويال واألرجنتني وسبعة دوٍل أخرى.

Tetrapol الشبكة
يتم استخدام الش��بكات اإلقليمية Tetrapol بتوصيلها 

مع األنظم��ة الربي��ة، ويف املناطق النائي��ة مثل غابات 

األمازون، وحينام تكون األنظم��ة الربية ضعيفة أو غري 

موجودة، تقتس��م التقني��ات SKYWAN التي تنتجها 

رشك��ة Astrium Services األع��امل م��ع الش��بكات 

العدي��دة، عرب األقامر الصناعي��ة وخالل عرض املوجات 

العامل��ة يف كل األنظم��ة، ويع��ود الفض��ل يف ذلك إىل 

معايرة الحل��ول  Tetrapol والخدم��ات العديدة التي 

ميكن أن تؤديها هذه األنظمة لتنفيذ التغطية اإلقليمية 

بش��كٍل دائم. وتوفر توصيالت األق��امر الصناعية قدرة 

الحصول ع��ىل خدم��ة اإلنرنت والحصول ع��ىل نتائج 

 Tetrapol الفيديو و البيان��ات بالتوازي مع اتص��االت

الصوتية وبلوغ املناطق البعيدة مام يجعل بث البيانات 

منقطع النظري.

وكانت التجربة والبي��ان العميل قد تم تنفيذهام يف 

مدين��ة "أوروكس��مينا" وهي مدينة صغ��رية يف منطقة 

األمازون - ش��امل الربازي��ل - والتي ميك��ن أن وصولها 

باإلبح��ار بالزورق بعد رحلة أربعة س��اعات من مدينة 



"س��انتاريم" وت��م اختيار النظ��ام للعم��ل يف املناطق 

البعي��دة ملالءم��ة البيئات القاس��ية الت��ي تعمل فيها 

مجموعات مراقبة الحدود يومياً.

وحرض البيان العميل مندوبو وزارة العدل الربازيلية 

م��ع العديد من الوكاالت االتحادي��ة العاملة يف مراقبة 

الح��دود، وقدمت الرشكت��ان عرضاً قوي��اً أبرز وضوح 

الصوت ووضوح صور الفيديو يف األجهزة املنفصلة التي 

تم تس��ليمها، مع ثبات العمل الش��بيك، والحصول عىل 

نوعية جيدة من األصوات.

وتعمل رشك��ة Astrium Services الرائدة يف توفري 

الش��بكات VSAT الت��ي توفر البث والعمل الش��بيك 

لالتص��االت الدفاعي��ة والحكومي��ة م��ع توف��ري حلول 

املحط��ات األرضي��ة، ويتم انتش��ار ابت��كارات الرشكة 

وتقنياتها يف أجهزة ووس��ائل البث اإلعالمي، كام تعمل 

مع الجهات التجارية ويف بيئات االتصاالت األخرى، مع 

عملها م��ع الجهات الحكومي��ة والدفاعية حول العامل، 

 ND SatCom ويعت��رب م��دى منتجات الرشك��ة فئ��ة

وتقنياته��ا التي تتميز بخربٍة تزيد عن 30 س��نة، توفرياً 

مت تنفيذ البيان 
العملي يف مدينة 

برازيلية صغرية 
تقع يف إقليم 

األمازون حملاكاة 
الظروف البيئية 

القاسية

ملص��ادر تأمني النظم م��ع الحلول الهندس��ية املفَصلة 

وشبكات األقامر الصناعية والعديد من األنظمة األخرى.

وتصمم الرشكتان النظم Tetrapol بهندسٍة مفتوحٍة 

 PMR رقمية مع بناء نظ��م الراديو االحرافية املتحركة

بتقنيات خصيصاً للمس��تخدمني االحرافيني العاملني يف 

مجال "السالمة العامة" وللعمل مع الجهات العسكرية، 

م��ع تجهيزات لعملي��ات االنفتاح اإلعالم��ي والجهات 

 ND التجاري��ة والقوات ح��ول العامل، ك��ام أن أنظمة

طويل��ة الخربة يف مج��ال توفري امل��وارد اآلمنة والحلول 

الشبكية.

 PMR وتعت��رب أنظم��ة الراديو االحرافي��ة املتحركة

العامل��ة ح��ول العامل مبثاب��ة توفري الصناع��ات الالزمة 

لخدمات األمن والس��المة العامة، مع وجود 85 شبكة 

منها حول العامل تعمل يف أكرث من 30 دولة ويستخدمها 

أكرث من 1.850.000 مس��تخدم، يتمتعون بكفاءتها مع 

.Tetrapol تشغيل األنظمة
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النظام ScanEagle يثبت جناحه العملياتي
يوفر املعلومات والصور ومهام املراقبة واالستطالع

يعت��رب نظ��ام ScanEagle  أحد أنظمة االس��تخبارات 

واالس��تطالع واملراقبة ISR وتم تصميمه مبراعاة مفهوم 

توف��ري النظام الذي ميكن إطالقه م��ن كل مكان ليبقى 

يف محطة التش��غيل فرًة أطول لتوف��ري البيانات عالية 

النوعي��ة ملتخذي الق��رار. ونفذ هذا النظ��ام منذ عام 

2004 عدداً كب��رياً من العمليات حيث ظل يعمل ملدة 

24 س��اعة يومي��اً – طيلة األس��بوع لع��اٍم كامل - مع 

الزبائن حول العامل. ويوفر النظام أعىل القيم والقدرات 

االستخبارية االس��تطالعية إلنتاج بيانات وصور املراقبة 

التي يتم تنفيذها.

نظام خفيف الحركة
ينطلق نظام ScanEagle ليعم��ل ذاتياً ليوفر الحلول، 

وتت��م اس��تعادته من خ��الل حب��ٍل مرب��وٍط يف قبته. 

ويتميز النظ��ام بتصميم متغريرِ يوف��ر إمكانية انفتاحه 

عىل س��احات العمل. وتم خالل صنع النظام تبس��يط 

عملي��ة التش��غيل والصيانة مام يحق��ق تنفيذه املهام، 

 GPS مع توجيهه بواسطة نظام تحديد املواقع العاملي

وحاس��وب الطريان الذي تحمل��ه الطائرة. ومتت زيادة 

"قدرات املهام" بتوفري البنية املرنة والصنع الدقيق مام 

يعني االستفادة من نظام ScanEagle لتوفري معلومات 

االس��تخبارات واالس��تطالع واملراقب��ة حيث��ام ذه��ب 

املستخدم ووقتام شاء االستفادة من النظام.

يف الهواء وعىل األرض
يس��تطيع النظ��ام ScanEagle البقاء حصين��اً وآمناً 

ليعمل يف محطته ألكرث من 24 س��اعة، مع قدرته عىل 

العمل يف أق��ى البيئات وهو يحم��ل نظام التصوير 

الب��ري االلكروين العامل باألش��عة تح��ت الحمراء 

واملوج��ود عىل ال��ربج. وميكن تجهي��ز النظام للعمل 

برسعة مع توفري عدة خي��ارات، بينها التصوير بنظام 

املوجة املتوسطة، وبينها حمل عبوات االتصاالت.

أنظمة التصوير
وفَ��ر نظام ScanEagle خالل عمليات مش��اة البحرية 

التي متت عام 2004، خي��اراً يتمثل يف "العمل البري 

اإللك��روين" EO مع خياٍر آخر ه��و إنتاج الصور بنظام 

املوجات الطويلة العاملة باألشعة تحت الحمراء "نظم 

الصور" LWIR. ومبرور الس��نوات ظهر النموذج اللييل 

NightEagle وهو يحمل نظام الصور متوسطة املوجة 

MWIR إلنتاج الصور النهارية باألشعة تحت الحمراء، 

م��ع النظ��ام الثن��ايئ dual – bay الذي يتي��ح للزبون 

حمل النظامني: البري اإللكروين EO ونظام املوجات 

الطويلة LWIR يف نفس الوقت.

وت��ربز عب��وات "الطي��ف الثنايئ" صف��ات النظام 

MWIR املتوسط املوجات وEO البري اإللكروين 

والت��ي تعمل مع الكام��ريات يف ال��ربج الفردي، وال 

ت��زال تجارب ه��ذه العبوات مس��تمرة لبلوغ أفضل 

التطويرات.

ويتم تركيب أجهزة التصوير Insitu imagers عىل 

األبراج املثقبة املتوازنة لتوف��ري الصور عالية الجودة 

م��ن منص��ات صغرية غ��ري مأهولة تعم��ل يف أقى 

الظ��روف خالل الط��ريان. وبوضعك تل��ك الخيارات 

عىل الطائرة عالية التحمل "ألكرث من 24 ساعة" ومع 

وجود أجهزة الفيديو، تحصل عىل التعريف اإليجايب 

لألهداف.

كامريا اإلبصار اإللكرتوين
وتس��تخدم نظ��م املوج��ات املتوس��طة EO مكونات 

حديث��ة تنتجها رشكة Sony وهي متوفرة يف األس��واق 

الت��ي متي��ل الس��تخدامها لنوعيته��ا الجي��دة. وميكن 

للمس��تخدم االنفتاح للعمل ضد أهداف متعددة مع 

التحويل لالس��تفادة من نظ��م التصوير طويلة املوجة 

LWIR خالل العمليات الليلية.

نظام التصوير طويل املوجة
ويعم��ل نظام التصوير طوي��ل املوجة LWIR لتجهيز 

الصور ليالً والذي بدأ تش��غيله عام 2007، مس��تفيداً 

م��ن نظام التصوي��ر DRS 6000 وال��ذي توفره رشكة 

DRS Technologies. وهذا النظام ش��امل التشغيل 

وي��دور مبعدالت تتيح للمس��تخدم االنفتاح عىل عدة 

أهداف يف س��احة العمليات. يتيح معدل حركة الجهاز 

تنفيذ املراقبة للحصول عىل بيانات األهداف يف النطاق 

الجوي أسفل الطائرة.

نظام التصوير متوسط املوجة
ك��ام وأن نظام التصوير متوس��طة املوج��ة املعروف 

 MWIR ويعرف اختصاراً باسم NightEagle باس��م

imager دخ��ل الخدم��ة منتصف ع��ام 2009 لتوفري 

الص��ور النهارية عالية الج��ودة، يف عمليات يتم فيها 

اإلنتاج األشعة تحت الحمراء.

نظام الرؤية
 Alticam Vision System:  وهن��اك نظ��ام الرؤي��ة

AVS وال��ذي يدور لتعزيز إنت��اج الصور أثناء الحركة 

توف��رياً لنتائج املراقبة يف نطاق الرؤي��ة الضيرِق وملدٍد 

متفاوتة. وينتج هذا النظ��ام صور األهداف املتحركة 

خالل العمليات الكثيفة.

واملعروف أن كل املنَصات الكبرية العاملة يف مجال 

الطريان، تقتسم بعض الخصائص ومنها:

- جمي��ع ه��ذه املنص��ات متالمئ��ة وقابل��ة للتكيّف 

والتوّسع.

- وميكن إنشاؤها بسهولة مع متغريات التقنية واملهام.

 ScanEagle وتم بظهور الرسوم والصور يف النظام

التأكد من أن املفهوم تم تطبيقه بنجاح. وظل النظام 

Insitu يتط��ور من��ذ نج��اح تجاربه األولي��ة وخالل 

الطريان لنصف مليون س��اعة طريان خالل املهام، كام 

��ع أعامل النظام غ��ري املأهول  ظل ه��ذا النظام يوسرِ

ScanEagle مع إضاف��ة العديد من الخصائص خالل 

الفح��وص. وتحل��ق اآلن 22 طائرة غ��ري مأهولة فئة 

ScanEagle حول العامل حالياً لتنفيذ املهام.

ScanEagle يوفر قدرات استخباراتية واستطالعية  
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ريـــــم الهاشمـــــي: دبـــي تستضيــف العالـم فــــــــــــــــــــــــي إكسبــــــو 2020
االبتكار والتسامح والطموح الالحمدود عوامل جعلت اإلمارات دولًة عاملية الطابع

46

لقاء العدد

اليوم تقف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة أمام تحد جديد يتمثل 

يف استضافة "اكسبو 2020" 

واإلمارات قادرة عىل الفوز 

والتغلب عىل منافسيها الستضافة 

هذا الحدث العاملي وذلك مبا 

متتلكه  من إمكانيات ومقومات 

سياسية واقتصادية واجتامعية 

وأمنية وثقافية وحضارية 

وتكنولوجية تجعلها بحق يف 

مقدمة الدول التي تتنافس عىل 

استضافة هذا الحدث العاملي.

حوار:
الرائد ركن
يوسف جمعة احلداد



تتمتع اإلمارات 
مبكانة مرموقة على 

الساحة الدولية إذ 
تشكل مركزًا عامليًا 

رائدًا يف املنطقة
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من��ذ قيامه��ا يف الثاين من ديس��مرب ع��ام 1971 أصبح 

العنوان الرئيىس لدولة اإلمارات العربية املتحدة مقارعة 

التحديات مبختلف أشكالها وألوانها والتغلب عليها بكل 

ثق��ة واقتدار، فقد عمل أبناء ه��ذه الدولة عىل تحقيق 

اإلنجاز تلو اإلنجاز، وكانوا عىل قدر املسؤولية يف التغلب 

عىل مختلف التحديات بدعم ومس��اندة وتش��جيع من 

القيادة الرش��يدة وعىل رأس��ها س��يدي صاحب السمو 

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

األع��ىل للقوات املس��لحة "حفظه الل��ه" حتى أصبحت 

اإلمارات العالمة الفارقة والنموذج الس��اطع يف التنمية، 

وبات العامل يسعى إىل اإلحتذاء بهذا النموذج الذي كان 

وال يزال ميتلك كل مقومات النجاح والتطور والبناء.

وقال��ت معايل ريم الهاش��مي وزي��ر الدولة والعضو 

املنت��دب للجنة العليا ملعرض اكس��بو ديب الدويل 2020  

يف لقائه��ا مع مجلة "درع الوطن" إن ديب متتلك العديد 

من املزايا التي ترش��حها للفوز بإستضافة معرض اكسبو 

2020، فهي تتمتع مبوقع جغرايف اسرتاتيجي يجعل منها 

بواب��ة لإلقتصادات النامية يف جميع أنحاء العامل، كام أن 

دولة اإلم��ارات تحتضن أكرث من 200جنس��ية مختلفة 

يعيش��ون ويعملون فيه��ا، كام يقع ثلث س��كان العامل 

تقريباً ضم��ن نطاق رحلة جوية مدتها 4 س��اعات عن 

اإلمارات، كام تتمتع الدولة مبكانة مرموقة عىل الساحة 

الدولية إذ تشكل مركزاً عاملياً يف املنطقة.

وأشارت معايل ريم الهاشمي إيل أن ملف اإلستضافة 

يركز عىل ثالث قضايا تواجه العامل حالياً أولها اإلستدامة: 

م��وارد ذكية للطاق��ة واملي��اه، وثانيها التنق��ل: أنظمة 

جديدة للنقل والخدمات اللوجستية، أما القضية الثالثة 

فهي الفرص: سبل جديدة لتحقيق النمو اإلقتصادي. 

وقال��ت معاليها إنه بالرغم من حداثة عهد دولتنا إال 

أن تاريخنا ميتد إىل آالف السنني، ولطاملا كانت اإلمارات 

ج��راً يربط ب��ني الرشق والغ��رب تزخر بقي��م عريقة 

تكونت وتبلورت عرب العصور.

وتالياً ن��ص الحديث مع معايل ريم الهاش��مي وزير 

الدولة والعضو املنتدب للجنة العليا ملعرض اكسبو ديب 

الدويل 2020 .  

تحتدم املنافسة بني عدة دول للفوز برشف استضافة 

"مع��رض إكس��بو ال��دويل 2020"، مت��ى انطلقت 

معارض "إكسبو" الدولية، وما األهداف التي تسعى 

لتحقيقها؟

انطلق "معرض إكس��بو الدويل" للمرة األوىل يف حديقة 

هاي��د ب��ارك يف العاصم��ة الربيطانية لن��دن عام 1851  

وأتاح��ت مع��ارض "إكس��بو" من��ذ ذلك الح��ني فرصاً 

استثنائية للماليني من الناس لالحتفاء بالتنوع الثقايف يف 

العامل والتمتع بعجائبه التكنولوجية.

وأقيم��ت ال��دورة العاملية األوىل ل� "معرض إكس��بو 

الدويل" يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1876، حيث 

شهدت عرض أول جهاز هاتف، وأول آلة كاتبة تجارية. 

ومتيز معرض "إكسبو 1889"، الذي استضافته العاصمة 

الفرنس��ية باريس، بافتتاح برج إيفل الذي تم تش��ييده 

خصيص��اً ليكون مدخ��الً للمعرض. ومع مرور الس��نني، 

غدت معارض "إكسبو" الدولية منصة متميّزة للتعريف 

مبجموعة اس��تثنائية من اإلنجازات واالبتكارات املذهلة 

مثل النموذج األول للهواتف النقالة، والصخرة القمرية، 

واألفالم عالية الدقّة.

وأرشف "املكت��ب ال��دويل للمعارض" ع��ىل معارض 

"إكسبو" الدولية منذ عام 1928، وهو يضم يف عضويته 

161 دولة مس��ؤولة عن تنظيم ووضع الجداول الزمنية 

للمعارض الدولية، وملفات االس��تضافة، وعملية اختيار 

الدول املضيفة.

ويتضم��ن املش��اركون يف معارض "إكس��بو" الدولية 

العدي��د م��ن ال��دول، والهيئ��ات الدولي��ة، والرشكات، 

ومنظامت املجتمع املدين من مختلف أرجاء العامل.

وتطل��ق كل دورة من دورات املعرض ش��عاراً مختاراً 

يعكس إحدى القضايا املهمة بالنس��بة لعاملنا. ويس��لط 

ش��عار ملف اس��تضافة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

"تواص��ل العقول وصنع املس��تقبل" الض��وء عىل مكانة 

الدولة كنقطة التقاء رئيس��ية للمجتمع الدويل، ويرمي 

ريـــــم الهاشمـــــي: دبـــي تستضيــف العالـم فــــــــــــــــــــــــي إكسبــــــو 2020
االبتكار والتسامح والطموح الالحمدود عوامل جعلت اإلمارات دولًة عاملية الطابع

محمد بن راشد مستقبالً فيسنتي لوسكريتاليس السكرتري العام للمكتب الدويل للمعارض بحضور ريم الهاشمي



اإلمارات يف معارض اكسبو الدولية

يعود تاريخ مشاركة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
معارض إكس��بو الدولية إىل أربعة عقود مضت عندما 
شاركت أبوظبي يف معرض إكسبو الذي أقيم يف مدينة 

أوساكا اليابانية عام 1970.
وتتواصل هذه العالقة اليوم مع مش��اركة اإلمارات يف 
"معرض إكس��بو ال��دويل 2012" الذي يق��ام حالياً يف 
مدينة يوسو الكورية الجنوبية تحت شعار "املحيطات 
والشواطئ البحرية الحية". ويرتدد صدى هذا الشعار 
عميق��اً يف دولة اإلم��ارات التي تفخ��ر بتاريخ بحري 

عريق. 
ومتي��ز جناح دولة اإلمارات العربية املتحدة يف معرض 
"إكس��بو 2010" مبدينة ش��نغهاي، بتصميمه الالفت 
الذي يحايك شكل اثنني من الكثبان الرملّية املستوحاة 
م��ن الطبيع��ة الصحراوية لدول��ة اإلم��ارات العربية 
املتحدة، حيث يصل ارتفاع الكثيب األعىل إىل 20 مرتاً. 
وقد تم نقل الجناح - الذي اس��تقطب خالل مشاركته 
يف مع��رض "ش��نغهاي إكس��بو" أكرث من ملي��وين زائر 
تقريباً - إىل مقره الدائم عىل أرض جزيرة السعديات، 
حيث بات يش��كل اليوم معلامً بارزاً جديداً الحتضان 
العديد من النش��اطات الثقافية التي تستضيفها دولة 

اإلمارات.
وبدورها استقبلت مدينة رسقسطة اإلسبانية ضيوفها 
م��ن مختلف أنحاء العامل يف معرض "إكس��بو  2008" 
تحت ش��عار "املياه والتنمية املس��تدامة". وقد حقق 
جناح دولة اإلمارات العربية املتحدة نجاحاً كبرياً حاز 
مبوجبه ع��ىل امليدالية الذهبية ع��ن تصميمه املتميز 
وج��ودة معروضات��ه. ويف ع��ام 2000، أقيم "معرض 
إكسبو الدويل" يف مدينة هانوفر األملانية متيحاً لدولة 
اإلمارات العربي��ة املتحدة فرصة مثينة لتعريف العامل 
بإرثه��ا الثق��ايف العريق م��ن خالل جناحه��ا الذي تم 
تصميمه عىل هيئة قلعة "الجاهيل" التي بناها الشيخ 
زايد األول يف مدينة العني عام 1898؛ وس��لط الجناح 
اإلم��ارايت الضوء آن��ذاك عىل أوجه التش��ابه بني دولة 
اإلمارات من جهة وشعار املعرض "اإلنسان والطبيعة 

والتقنية" من جهة أخرى".
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هذا الش��عار إىل صياغة حلول ناجع��ة للقضايا العاملية 

عرب إقامة رشاكات دولية مستدامة.

وكانت مدينة ش��نغهاي الصينية قد اس��تضافت عام 

2010 آخر دورات "معرض إكس��بو الدويل" تحت شعار 

"مدينة أفض��ل، حياة أفضل"، وس��تقام الدورة القادمة 

للمعرض يف مدينة ميالنو اإليطالية عام 2015.

كم يبلغ عدد البلدان املتنافسة لنيل رشف استضافة 

هذا الحدث ال��ذي يعترب أهم مع��رض عاملي؟ وما 

هي أبرز نقاط الق��وة التي تصب يف مصلحة امللف 

اإلمارايت الس��تضافة "معرض إكس��بو الدويل" للمرة 

األوىل يف املنطقة؟

انح��رت املنافس��ة اآلن ب��ني كل م��ن ديب يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة وأربع مدن مرشحة أخرى هي 

أيوتيا التايالندية، وإيكاترينربج الروسية، وإزمري الرتكية، 

وساو باولو الربازيلية.

ومتتل��ك ديب عدداً م��ن املزايا الرائدة التي ترش��حها 

للفوز باس��تضافة "معرض إكس��بو الدويل"؛ فهي تتمتع 

مبوقع جغرايف اسرتاتيجي يجعل منها بوابة لالقتصادات 

النامية يف جميع أنحاء العامل. وس��يكون "معرض إكسبو 

ال��دويل 2020" يف ديب املرة األوىل الت��ي يقام فيها هذا 

الحدث يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وشبه 

القارة اآلس��يوية، األمر الذي س��يتيح لهذه االقتصادات 

النش��طة والديناميكية فرصاً اس��تثنائية عىل الس��احة 

الدولية.

وستكون استضافة معرض "إكسبو" يف دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة حدثاً عاملياً بكل ما تحمله الكلمة من 

معن��ى؛ إذ تحتضن الدولة أبناء أكرث من 200 جنس��ية 

مختلفة يعيش��ون ويعملون فيها، كام يقع ثلث سكان 

العامل تقريباً ضمن نطاق رحلة جوية مدتها 4 س��اعات 

فق��ط عن ديب، مبا يعن��ي أن الغالبية م��ن ماليني زوار 

املعرض سيأتون من خارج الدولة.

وتتمت��ع دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة مبكانة 

مرموقة عىل الس��احة الدولية إذ تش��كل مرك��زاً عاملياً 

رائ��داً يف املنطقة، حيث متتلك نحو 50 % من الرشكات 

متعددة الجنس��يات املدرج��ة ضمن قامئة "فورتش��ن 

500" – والت��ي تض��م 70 % من ال��رشكات املدرجة يف 

قامئة "فورتشن" ألكرب 100 رشكة عاملية -  مقرات عاملية 

أو محلي��ة تابعة لها يف ديب. وتق��رتن بيئتها النموذجية 

للعمل ببنية تحتية لوجس��تية مرنة وفرصاً اقتصادية ال 

ح��دود لها، مام يجعل دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

مكاناً قل مثيله الستضافة العامل يف عام 2020.

متى سيتم اإلعالن عن املدينة املستضيفة ل� "معرض 

إكسبو الدويل 2020"؟

س��يتم اإلعالن عن املدينة الفائزة يف نوفمرب 2013 بعد 

تصوي��ت تجريه الدول ال��� 161 األعض��اء يف "املكتب 

الدويل للمعارض".

ما هي املزايا التي ستكتسبها دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف حال فوزها باس��تضافة "معرض إكس��بو 

ال��دويل 2020"؟ وما أبرز التحدي��ات التي يواجهها 

ملف الدولة الستضافة املعرض؟

يجسد "معرض إكس��بو الدويل 2020" فرصة استثنائية 

لدول��ة اإلمارات العربية املتح��دة، وكحدث ضخم يقام 

مرة كل خمس س��نوات، تعترب معارض "إكسبو" الدولية 

من أعرق الفعاليات العاملية عىل اإلطالق.

أعضاء اللجنة العليا ملعرض اكسبو ديب الدويل 2020

جناح اإلمارات يف معرض أكسبو شنغهاي 2010
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ويف حال ف��وز امللف اإلمارايت، س��يكون العامل بأرسه 

شاهداً عىل قصة النجاح واالبتكار والنمو لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، األمر الذي من ش��أنه استقطاب فرٍص 

ومس��اٍع جديدة، ع��الوة عىل اإلمكانات الواس��عة التي 

يتيحه��ا هذا الح��دث لجميع من يعت��رب دولة اإلمارات 

العربية املتحدة موطناً له.

كام ستش��هد دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة مزيداً 

من التطور االقتصادي، وتحس��ني البنية التحتية، وفرصاً 

جديدة للعمل، فضالً عن تعزيز س��معتها عىل الساحة 

الدولية، وقيامها بتش��ييد مزيد م��ن الروح املعامرية 

الحديثة التي ستكون مبعث فخر لألجيال القادمة.

لقد أثبت االقتصاد اإلمارايت مرونة وقوة أكرب من أي 

وقت مىض مع تركيزه عىل املحركات األساس��ية للسوق 

كالتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية ، وقد أشارت 

تقارير صادرة عن صن��دوق النقد الدويل يف عام 2011 

إىل تحقي��ق االقتصاد اإلم��ارايت منواً بنس��بة 4,9 % مع 

توقعات باستمرار هذا النمو خالل العام الحايل .

اخت��ارت دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة ش��عار 

"تواص��ل العقول، وصنع املس��تقبل"، ما الذي ميثله 

هذا الشعار؟ وما هي سبل تطبيقه بشكل صحيح؟ 

يسلط هذا الش��عار الضوء عىل الدور الحيوي للتواصل 

وال��رشاكات يف إيجاد ف��رص جدي��دة، ويعكس أهمية 

"مع��رض إكس��بو ال��دويل" كمنص��ة مث��ىل للتواص��ل 

ديب مدينة منوذجية إليجاد حلول مشرتكة للتحديات العاملية



اإلمارات جسر يربط 
بني الشرق والغرب 
زاخرة بقيم عريقة 
تكونت عرب العصور
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واملش��اركة، فضالً عن مزايا ديب كمدينة منوذجية إليجاد 

حلول مشرتكة للتحديات العاملية. 

وال ميك��ن ألي بل��د أو منظم��ة مواجه��ة تحديات 

املستقبل بشكل منفرد، وخصوصاً يف ظل ازدياد الرتابط 

بني كافة أجزاء عاملنا، ولذلك س��تكون استضافة "معرض 

إكس��بو ال��دويل 2020" يف اإلمارات مص��در إلهام لبناء 

رشاكات ذات أهمي��ة حيوي��ة يف تلبية احتياجات العامل 

املتغرية باس��تمرار، وتعتزم الحكومة اإلماراتية مواصلة 

العم��ل عىل تحقيق النجاح واالزدهار للدولة وس��كانها 

م��ن خ��الل الرتكيز ع��ىل التنمي��ة املس��تدامة، ورعاية 

املواهب، وابتكار األفكار الجديدة. 

ويرك��ز ملف االس��تضافة اإلمارايت عىل ث��الث قضايا 

تواجه العامل حالياً، أولها االس��تدامة: موارد ذكية للطاقة 

واملياه، وثانيها التنقل: أنظمة جديدة للنقل والخدمات 

اللوجستية، أما القضية الثالثة فهي الفرص: سبل جديدة 

لتحقيق النمو االقتصادي. 

وخالل العقد القادم، ال بد من دعم االبتكار بش��كل 

كبري لضامن اس��تمرار تواف��ر املوارد الحيوي��ة للتنمية 

االقتصادية وأهمها الطاقة النظيفة واملياه، ونحن بدورنا 

سنسعى إىل استكشاف طرق جديدة تساهم يف تسهيل 

الوص��ول إىل هذه امل��وارد وبناء ثقاف��ة تتبنى مفاهيم 

االستدامة. 

وتلعب الخدمات اللوجس��تية وأنظم��ة النقل عالية 

الكفاءة دوراً حيوياً يف تكوين الشبكات االقتصادية حول 

العامل، ولدولة اإلم��ارات العربية املتحدة أهمية خاصة 

يف معالجة هذه القضايا بكفاءة عالية كونها تعترب مركزاً 

مهامً للخدمات اللوجس��تية والنقل، ولهذا يسلط ملف 

االس��تضافة الضوء عىل رضورة تطوير حل��ول متكاملة 

ملواجهة تحديات النقل، وضامن إنشاء نظم عالية األداء 

لنقل الناس والسلع والخدمات يف جميع أنحاء العامل. 

وس��ريكز "معرض إكس��بو ال��دويل 2020" عىل وضع 

مناذج جديدة للتنمي��ة االقتصادية يف مواجهة التغريات 

البيئية والس��كانية مع السعي لضامن سهولة االستفادة 

منها يف الدول الناشئة يف مختلف أنحاء العامل.

ه��اّل ذكريت لنا بع��ض الخطوات اإلس��رتاتيجية التي 

ت��م اتخاذه��ا بهدف كس��ب الدع��م العاملي مللف 

االستضافة وسط هذه املنافسة القوية؟ 

يعترب بناء ش��بكة رشاكات عاملية أمراً أساس��ياً يف ذلك، 

ولهذا يس��عى فريق "معرض إكسبو ديب الدويل 2020" 

حالياً إىل تكوين تحالفات إس��رتاتيجية من ش��أنها توفري 

املش��ورة املتخصصة، واملعرف��ة التقني��ة، والتوجيهات 

اإلس��رتاتيجية الخاصة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

مام س��يرثي س��جلنا الحافل باس��تضافة ع��دد كبري من 

الفعاليات البارزة عاملياً. 

ما هي النتائج الرئيس��ية التي حققتها زيارة "اللجنة 

العليا الس��تضافة معرض إكس��بو الدويل 2020" إىل 

العاصمة الفرنسية باريس؟

يف شهر يونيو املايض، قامت اللجنة بزيارة باريس لعرض 

ع��دد من الرؤى املعمق��ة التي تتبناه��ا دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة وملف االس��تضافة أمام ممثيل الدول 

ال� 161 األعض��اء يف "املكتب ال��دويل للمعارض"، وأكد 

الع��رض التقدميي عىل الت��زام دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة مبعالج��ة األولويات العاملي��ة للطاقة النظيفة 

والنقل، والخدمات اللوجس��تية عالية الكفاءة، والتنمية 

االقتصادية، كام تم تس��ليط الضوء عىل املبادرات التي 

أطلقته��ا دولة اإلم��ارات ملواجهة التحدي��ات املرتبطة 

مبوضوع ملف استضافة "معرض إكسبو". 

ش��اركت العديد من الرشكات الوطنية يف دعم ملف 

االس��تضافة اإلمارايت، ما هي الفوائ��د املتوقعة من 

هذه ال��رشاكات؟ وهل س��يكون هن��اك املزيد من 

التعاون مع الرشكات الخاصة أو العامة يف املستقبل؟

يعود "معرض إكس��بو ال��دويل" بالكثري من الفائدة عىل 

املدن املس��تضيفة م��ن خالل اس��تقطاب ماليني الزوار 

وآالف ال��رشكات الجديدة واملمثلني م��ن أكرث من 161 

دولة، مام يس��هم يف توليد نش��اط يرف��د اقتصاد البلد 

املضيف مبليارات الدوالرات. 

ويعتم��د نجاح اإلمارات يف الوص��ول إىل هذه الغاية 

ع��ىل تضافر جهودن��ا جميعاً، حي��ث أن تحقيق هدفنا 

االس��تثنايئ املتمث��ل بتعريف العامل عىل ق��درات دولتنا 

يتطلب تفانياً منقطع النظري من جانب الجميع حكومًة 

وشعباً ورشكاٍت ومؤسسات. 

ونحن س��عداء ج��داً لتلقي الدعم الفع��ال من قبل 

أصح��اب النف��وذ وصناع الق��رار من مختل��ف الدوائر 

الحكومي��ة وال��رشكات يف الدول��ة بحي��ث نتمكن من 

تحقيق هدفنا املنشود سويًة. 

وقد قمنا بإطالق منصة خاصة عىل ش��بكة االنرتنت 

لتس��هيل دعم ملف االس��تضافة مع تزويد املؤسسات 

الرشيك��ة بكافة الوثائ��ق الرس��مية، وأوراق الحقائق، 

والش��عارات البري��ة للملصق��ات، وتواقي��ع الربي��د 

اإللكرتوين.

وقام��ت خمس من أبرز ال��رشكات اإلماراتية بتوقيع 

اتفاقي��ة تجعلها "رشكاء رئيس��يني" يف ملف اس��تضافة 

"معرض إكس��بو 2020" وهي: "مطارات ديب"، و"طريان 

اإلمارات"، و"بنك اإلم��ارات ديب الوطني"، و"اتصاالت"، 

و"مجموعة جم��ريا"، التي أكدت التزامها الكامل بتوفري 

كاف��ة جوانب الدع��م املمكنة، ونحن نتطل��ع قدماً إىل 

إضاف��ة رشكاء جدد مع تواصل حملة االس��تضافة. ومن 

خالل الدع��م الفعال الذي تقدمه هذه الرشكات، تزداد 

فرص دولة اإلمارات العربية املتحدة للفوز باس��تضافة 

"معرض إكسبو الدويل 2020".

كنت قد ذكريت بأن ديب مؤهلة بشكل كبري الستضافة 

املعرض، هال أوضحت لنا ذلك؟

بالرغ��م م��ن حداثة عه��د دولتن��ا، إال أن تاريخنا ميتد 

إىل آالف الس��نني، ولطامل��ا كان��ت دولتنا ج��راً يربط 

بني ال��رشق والغرب، وهي تزخر بقي��م عريقة تكونت 

وتبلورت عرب العصور.  

كام يعترب االبتكار والتس��امح والطم��وح الالمحدود 

عوام��ل جعلت من اإلم��ارات دولًة عاملي��ة الطابع؛ إذ 

ينتمي س��كان الدولة إىل أكرث من 200 جنسية مختلفة، 

وهم ي��رون يف اإلمارات وطنهم الثاين ويعملون س��وياً 

ع��ىل إرس��اء معايري جدي��دة وبلوغ أس��مى األهداف، 

ومن ش��أن هذه القيم وضعنا يف امل��كان الصحيح الذي 

نس��تطيع من خالله اس��تضافة العامل بأسلوب مل يسبق 

له مثيل من قبل.  

ش��اركت العديد م��ن كربي��ات رشكات التصميم يف 

وض��ع املخطط الرئييس للموقع املقرتح الس��تضافة 

"معرض اكس��بو الدويل 2020"، فام الذي ينبغي أن 

يجّس��ده هذا التصميم؟ وهل ل��ك أن تطلعينا عىل 

بعض التفاصيل املتعلق��ة باملوقع املقرتح؟ وما هي 

املزايا اللوجستية التي يتيحها للجهات العارضة؟ 

يق��وم فري��ق من ع��دة رشكات دولية رائ��دة يف مجال 

عبدالله بن زايد: وزارة الخارجية ستضع كل إمكانياتها 
يف سبيل دعم ملف استضافة اكسبو 2020
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الدول واألشخاص 
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التصمي��م والعامرة بوض��ع املخطط الرئي��ي للموقع 

املقرتح الستضافة "معرض اكس��بو الدويل 2020"، وهو 

"مركز ديب التجاري - جبل عيل" البالغة مس��احته 438 

هكت��ارا، وقد ت��م تصمي��م املوقع ليمثل بيئ��ة تواصل 

متخصص��ة ومتكامل��ة م��ن ش��أنها دعم مل��ف دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة الس��تضافة املعرض ألول مرة 

من��ذ انطالقه قبل 160 عاماً، وس��ريكز املخطط الرئيي 

ع��ىل تحويل املكان إىل رصح مميّ��ز عىل املدى الطويل 

مبا يس��هم يف جذب االنتباه إىل مكان��ة ديب كوجهة قل 

نظريها الستضافة مختلف الفعاليات العاملية. 

س��يوفر "معرض إكس��بو الدويل 2020" منرباً مهامً 

للتواصل وتأسيس رشاكات رائدة عىل املدى الطويل، 

كام سيحاول استقطاب نخبة من املثقفني واملفكرين 

واملبدعني الراغبني بعرض انجازاتهم. ما هي مكامن 

األفضلي��ة التي تتمت��ع بها دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة للفوز مبلف االستضافة؟ 

تع��د دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة امل��كان األمثل 

للتواصل بني الدول واألش��خاص وال��رشكات. ومن هنا، 

س��تكون استضافة "معرض إكس��بو الدويل 2020" الذي 

يعد منرباً عاملياً ألملع األفكار النرية مبثابة فرصة لتحويل 

هذا التواصل إىل رشاكات ذكية وقوية ودامئة. 

أكد س��مو الش��يخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير 

خارجي��ة دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، أن طلب 

االس��تضافة هذا س��يكون قوياً نظ��راً العتامده عىل 

اإلنجازات الكبرية الت��ي حققتها دولة اإلمارات منذ 

تأسيسها. وقد رصح بأن وزارة الخارجية ستضع كل 

إمكانياتها يف س��بيل دعم امللف. فهل يوجد تنسيق 

بني اللجان املنظمة والوزارات االتحادية لدعم هذه 

العملية؟ 

ينظّم فريق "معرض إكسبو الدويل 2020" حالياً سلسلة 

من الجلس��ات التعريفية املعمقة للدوائ��ر الحكومية، 

وذل��ك ملنح خ��رباء االتص��ال الحكوميني كاف��ة األفكار 

الرضورية املتعلقة مبلف االستضافة، فضالً عن تزويدهم 

باألدوات واملعلومات املفيدة التي متكنهم من لعب دور 

فاعل لرفد الجهود الوطنية املبذولة يف سبيل الفوز. وقد 

عقدنا العديد من ورش العمل مع "رشطة ديب" و"هيئة 

الطرق واملواصالت"، ونتطلع قدماً لتوس��يع نطاق هذه 

املبادرة لتشمل اإلدارات الحكومية األخرى مع مواصلة 

العمل عىل تطوير ملفنا. 

متتاز دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة بتاريخ عريق 

من املش��اركات يف "معارض إكس��بو"، فقد شاركت 

منذ حوايل 40 عاماً يف "معرض إكس��بو" الذي أقيم 

يف مدينة أوس��اكا اليابانية. كام ج��ذب جناح دولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف شنغهاي 2 مليون زائر، 

ناهيك عن فوز جناحها يف إسبانيا عام 2008 بالجائزة 

الذهبية ألفض��ل تصميم ومحتوى، كيف سيس��هم 

هذا السجل الحافل بالنجاحات يف تعزيز فرص دولة 

اإلمارات العربية املتحدة للفوز باالستضافة؟   

اس��تضاف الجناح اإلم��ارايت يف "معرض إكس��بو الدويل 

2010" يف ش��نغهاي ما يزيد عىل ملي��وين زائر، كام نال 

لق��ب الجناح األكرث ش��عبية بناًء عىل تصوي��ت الزوار، 

فضالً عن حص��د العديد من الجوائز لتصميمه املذهل، 

وقد س��جل "إكسبو شنغهاي الدويل" العديد من األرقام 

القياسية غري املسبوقة يف تاريخ املعرض سواء من حيث 

الحج��م أو عدد الحضور واملش��اركني، وس��تمثل هذه 

التجربة الغنية مثاالً يحتذى به يف املعارض املس��تقبلية، 

وال ش��ك أن نجاح دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف 

تنظيم هذه الفعالية س��يكون له بالغ األثر عىل الدولة 

عموماً، كام سيكشف حجم اإلنجازات التي ميكن لدولة 

اإلمارات تحقيقها عىل الصعيد العاملي.

إذا متكن��ت دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة من 

الفوز برشف االس��تضافة، فستكون هذه املرة األوىل 

الت��ي يقام فيها معرض "إكس��بو" يف منطقة الرشق 

األوسط وش��امل أفريقيا وجنوب آسيا )ميناسا(. ما 

ه��ي املرحلة املقبلة فيام يتعلق مبلف االس��تضافة؟ 

وما هي املواضيع الرئيسة التي سرتكزون عليها أمام 

"املكتب ال��دويل للمعارض" يف باريس خالل ش��هر 

ديسمرب املقبل؟ 

لن تقتر فائدة اس��تضافة "معرض إكس��بو الدويل 

2020" ع��ىل دولة اإلمارات العربية املتحدة فحس��ب؛ 

حيث س��تكون هذه املرة األوىل التي يتم فيها استضافة 

فعاليات هذا املعرض املرموق يف منطقة الرشق األوسط 

وأفريقيا وش��به القارة الهندية، األمر الذي سيتيح لدول 

الجوار فرصة غري مس��بوقة الس��تعراض أبرز ابتكاراتها 

وحجم منوها الدينامييك أمام العامل.

ويف ح��ال ف��ازت دول��ة اإلم��ارات باس��تضافة هذا 

الح��دث الضخم، فس��يتيح ذلك ملنطقتن��ا فرصة كبرية 

إلظهار قدراتها الحقيقية أمام العامل، ناهيك عن الفرص 

االس��تثامرية الجديدة الت��ي سيس��تقطبها املعرض إىل 

املنطقة، والدور الذي سيلعبه ذلك يف دفع عجلة التطور 

والتنمية وإرساء معايري عاملية جديدة لإلبداع والنمو•

ت��م تعيني مع��ايل ريم الهاش��مي وزي��رة دولة يف 
حكوم��ة دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف ش��هر 
فرباي��ر 2008. وباإلضاف��ة إىل مهامه��ا الوزاري��ة، 
تدير الهاش��مي إدارة الشؤون الخارجية يف املكتب 
التنفيذي لصاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم، نائ��ب رئي��س الدول��ة، رئيس مجلس 

الوزراء، حاكم ديب.
ومعاليه��ا حاصل��ة ع��ىل ش��هادة البكالوريوس يف 
العالق��ات الدولية واللغة الفرنس��ية م��ن جامعة 
توفتس، باإلضافة إىل ش��هادة املاجستري من جامعة 

هارفارد. 
تتوىل معايل ريم الهاش��مي منصب رئيس��ة مجلس 
إدارة مؤسس��ة ديب العطاء، وهي مؤسس��ة خريية 
مقره��ا دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة. كان قد 
تم إطالقها يف س��بتمرب 2007 كمبادرة من صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه 
الل��ه"، بهدف تأم��ني فرص ألطفال ال��دول النامية 

للحصول عىل التعليم األسايس. 
متتلك الهاش��مي خربات دولية واسعة، حيث بدأت 
عملها كملحق تجاري ونائب لسفري دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف العاصمة األمريكية واش��نطن. 
ومن خ��الل هذا املنصب، ش��اركت بش��كل فعال 
يف العدي��د من القضاي��ا التي كان لها تأثري واس��ع 
النط��اق عىل العالقات الثنائية ب��ني دولة اإلمارات 
العربية املتحدة والوالي��ات املتحدة األمريكية، مبا 
يف ذل��ك قضايا األمن والتج��ارة، إىل جانب القضايا 

االجتامعية واالقتصادية. 
وقبل انتقالها إىل الواليات املتحدة، عملت الهاشمي 
يف املكتب التنفيذي لصاحب الس��مو الشيخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئي��س الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، حيث أدارت 
مجموع��ة م��ن الربام��ج االقتصادي��ة واالجتامعية 

إلمارة ديب.

ريم الهاشمي
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يعكس الخطاب السيايس 

اإليراين، ومواقف طهران حيال 

قضية الجزر اإلماراتية الثالث 

املحتلة )طنب الكربى وطنب 

الصغرى وأبوموىس(، نوايا 

الجانب اإليراين حيال مستقبل 

العالقات مع دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية 

بشكل عام، حيث ميكن التكهن 

بأن مواقف طهران الراهنة ال 

توفر أي مساحة للتفاؤل بشأن 

إمكانية تسوية هذه القضية عرب 

الحوار.

إعداد: التحرير

اجلزر اإلماراتية الثالث احملتلة ومســــــــــــــــــــــــار العالقات عرب ضفتي اخلليج العربي
جهود إماراتية دبلوماسية لتسوية الوضع سلميًا

»إن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إلنهاء خالف 
بين دولتين ال ينتقص من قدرهما أو وزنهما 

الدولي..فهو إجراء طبيعي يقره العالم حين يصل 
الحوار بين الطرفين إلى طريق مسدود. أو حين 

ينقطع سبيل التفاوض لسبب أو آخر. ونحن نتطلع 
إلى استجابة إيران العتماد لغة الحوار واحترام حقوق 
اآلخرين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ليقدم 

كل منا حججه وبراهينه إلثبات حقه«

صاحب السمو الشيخ  خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة
 »حفظه اهلل«

حيث يبدو واضحاً أن الخطاب الس��يايس اإليراين يزداد 

تش��دداً مبرور الوقت، واألهم م��ن ذلك أن النظام بات 

يلجأ يف اآلونة األخرية إىل توظيف هذه القضية من أجل 

كسب الدعم الداخيل عرب إثارة الروح القومية، وتجاوز 

الخط��اب الذي يردده طيلة س��نوات الزاعم بأن الجزر 

الثالث "جزء ال يتجزأ م��ن األرايض اإليرانية"، إىل القول 

بأن هذه الجزر "ستظل كذلك إىل األبد"، ما يغلق الباب 

مقدماً أمام أي فرص للحوار وجهود التس��وية السياسية 

لألزمة التي تحاول دول مجلس التعاون إحداث اخرتاق 

فيها بني الفين��ة واألخرى؛ ويبقى األمل معقوداً عىل أن 

تدرك طهران حجم الرضر الس��يايس واالقتصادي الناجم 

عن متسكها مبوقفها الحايل يف هذه القضية.

عىل الخلفية السابقة تحاول "درع الوطن" فتح هذا 

امللف الحيوي وتس��ليط الضوء عىل املواقف السياسية 

اإلماراتية واإليرانية حيال القضية، مع محاولة استرشاف 

آفاق التسوية.

يف الثاين من ش��هر س��بتمرب املايض، أكد سمو الشيخ 

عبدالل��ه ب��ن زايد آل نهي��ان وزير الخارجي��ة أن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة ال تزال تعاين من احتالل إيران 

للج��زر اإلماراتية الثالث "طنب الكربى وطنب الصغرى 

وأبو موىس"، مش��رياً سموه إىل أنه وعىل الرغم من هذا 

االحت��الل غري الرشعي إال أن اإلم��ارات كانت وال زالت 

راغبة بااللتزام بالوساطة الدولية أو املفاوضات املبارشة 

للتوصل إىل حل لهذا النزاع املهدد لالستقرار دولياً، وقال 

سموه إن عدم رغبة إيران يف املشاركة قد أعاق إىل اآلن 

تحقيق أي تقدم منذ عام 1971، وجدد س��موه املوقف 

اإلم��ارايت من املس��ألة واملتمثل يف االس��تعداد لاللتزام 

بالعم��ل الدويل س��واء ع��رب األمم املتح��دة أو محكمة 

العدل الدولية أو أي جهود وساطة دولية أو مفاوضات 

ثنائية مبارشة، واعترب سموه خالل كلمته التي ألقاها يف 

افتتاح الدورة الخاصة واالجتامع الرابع لوزراء الخارجية 

لل��دول األعضاء يف مؤمت��ر التفاعل وتداب��ري بناء الثقة 

"س��يكا" يف "آس��تانا" عاصمة جمهورية كازاخستان، أن 

قضية الج��زر اإلماراتية الثالث املحتلة تعد أحد عقبات 

التع��اون والتكامل عىل الصعيد اآلس��يوي، باإلضافة إىل 

األزمة السورية والقضية الفلسطينية، حيث قال سموه 

"عىل الرغم من الجهود املبذولة عىل الصعيدين الدويل 

واإلقليمي إال أن آسيا ال تزال تواجه مشاكل تقف عائقاً 

يف طريق تحقيقها لكامل إمكاناتها عىل الصعيد الدويل، 

فباإلضافة إىل القضي��ة األوىل املتعلقة بالجزر اإلماراتية 

الث��الث املحتلة م��ن قبل إيران اس��محوا يل أن أذكركم 

بقضيت��ني تقعان يف دائ��رة اهتامم ومصال��ح اإلمارات 

العربية املتحدة والتي ميكن من خاللها االس��تفادة من 

آليات بناء الثقة يف سياق آسيوي كذلك"، ويف هذا اإلطار 

أش��ار س��موه خالل كلمته إىل ما تفرزه األزمة السورية 

وجمود عملية الس��الم واس��تمرار االحت��الل اإلرسائييل 

األرايض الفلس��طينية من عقبات ومعوقات عىل صعيد 

التعاون اآلسيوي.
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األهمية االسرتاتيجية للجزر الثالث 
ال تع��ود أهمي��ة الج��زر اإلماراتي��ة الث��الث املحتل��ة 

)طن��ب الكربى وطنب الصغ��رى وأبوموىس( إىل املوقع 

االس��رتاتيجي الذي تحتله هذه الجزر الثالث فحس��ب، 

ب��ل ألن املامرس��ات اإليرانية عىل ه��ذا الصعيد تعترب 

مؤرشاً عىل الرؤية االس��رتاتيجية اإليرانية ألمن واستقرار 

منطقة الخليج العريب ذات األهمية االس��رتاتيجية بالغة 

الحيوية بالنس��بة لالقتصاد العاملي، كام أنها مؤرش أيضاً 

ع��ىل مدى جدية طهران يف االلت��زام بأي ترتيبات أمنية 

إقليمية تضم��ن تحقيق االس��تقرار يف املنطقة، كام أن 

إدارة طه��ران لهذه األزمة تعد م��ؤرشاً إضافياً يعتد به 

عىل مس��ار العالقات عرب ضفتي الخلي��ج العريب خالل 

املديني القريب والبعيد.

وق��د أكدت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ قيام 

الدولة يف الثاين من ديس��مرب ع��ام 1971 عىل حقها يف 

ملكي��ة الجزر ومامرس��ة الس��يادة عليها، ك��ام أكدت 

كذل��ك مراراً وتك��راراً حرصها عىل تس��وية الخالف مع 

إيران يف هذا الش��أن بالس��بل الس��لمية ومبا يتفق مع 

القوان��ني واألعراف الدولية، ويف التاس��ع من ديس��مرب 

ع��ام 1971، عندم��ا ناقش مجلس األم��ن الدويل قضية 

الج��زر الثالث املحتلة، أكد ممث��ل اإلمارات حق دولته 

يف الج��زر الثالث، واحت��ج عىل احتالل إي��ران لها، ويف 

جمي��ع ما أعقب ذلك من مراح��ل تاريخية كانت دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة تحرص ع��ىل تأكيد حقها يف 

الج��زر الثالث من خالل املذكرات والبيانات املقدمة إىل 

مجلس األمن الدويل التابع لألمم املتحدة، كام سبق لها 

أن س��عت إىل استصدار قرار دويل بش��أن قضية الجزر 

مبني عىل رضورة حل القضية عرب املفاوضات الثنائية أو 

الوس��اطات الدولية أو إحالة القضية إىل محكمة العدل 

الدولية.

وتش��ري الوثائ��ق والوقائع إىل أن إيران اس��تخدمت 

الجزر اإلماراتي��ة الثالث املحتلة كقواعد عس��كرية لها 

خالل سنوات الحرب العراقية � اإليرانية )1980 � 1988( 

ما يعكس مس��توى الخطر الناجم عن استمرار سيطرة 

إي��ران عىل هذه الجزر، ليس فق��ط عىل دولة اإلمارات 

نظ��راً لالرتب��اط الجغرايف ب��ني أرايض الدول��ة وجزرها 

الث��الث، ولكن أيضاً عىل األمن اإلقليمي والعاملي، حيث 

لوحظ أن القوات اإليرانية اس��تخدمت الجزر الثالث يف 

شن هجامت باس��تخدام القوارب الصغرية واملروحيات 

ضد ناقالت النفط يف مياه الخليج العريب.

وعىل الرغم من صغر مساحة الجزر الثالث، فإن لها 

أهمية اس��رتاتيجية بالغة حيث تقع الجزر عىل امتداد 

طريق ضيق يعرب الخليج العريب نحو مضيق هرمز ومنه 

إىل خلي��ج عامن، كام أن معظم ص��ادرات دول الخليج 

العربي��ة النفطي��ة ووارداته غرب النفطي��ة متر عرب هذا 

الطري��ق الضيق، كام أن هناك ع��دد من حقول النفط 

والغ��از تقع عىل مقرب��ة من الجزر الث��الث وتزيد من 

أهميتها اإلسرتاتيجية، ومجمل هذه العوامل متنح الجزر 

الثالث أهمية اسرتاتيجية متعاظمة حيث توفر ألي قوة 

تس��يطر عليها قدرة حامية املالحة البحرية والس��يطرة 

عىل الحقول البحرية يف هذه املنطقة أو مهاجمتها. 

وع��ن األهمية التاريخية للجزر الثالث يقول الباحث 

عب��د اللطي��ف مس��عد الصي��ادي يف كتابه "التس��وية 

القانوني��ة للنزاع اإلمارايت � اإلي��راين عىل الجزر الثالث" 

إن املوقع االس��رتاتيجي املتميز لجزي��ريت طنب الكربى 

وطنب الصغرى ع��ىل ممر املالحة الدولي��ة يف الخليج 

العريب وقربهام من "مضيق هرمز" كان سبباً يف جعلهام 

مح��ط أنظ��ار الق��وى العاملية الك��ربى، القدمي��ة منها 

والحديثة، كان��ت الجزيرتان يف املايض مطمعاً للفاتحني 

واملس��تعمرين م��ن اليون��ان والروم��ان والربتغالي��ني 

والهولنديني واالنجليز والفرس، ومقصداً للسفن العابرة 

بني املحيط الهندي والخليج العريب كموانئ لالس��رتاحة 

ومالج��ئ لحامي��ة الس��فن م��ن العواص��ف البحرية 

والحاالت الطارئة األخرى، فضالً عن استغاللهام كمراكز 

للفنارات املخصصة إلرشاد السفن، أما يف الوقت الحايل 

فقد تزايدت أهمية موقعهام االسرتاتيجي، خصوصاً بعد 

تحول الخليج العريب إىل أكرب مخزن لالحتياطي النفطي 

يف الع��امل، واكتس��اب مضيق هرمز أهمية اس��رتاتيجية 

حيوية جعلته من أهم املضايق يف العامل، باعتباره املنفذ 

ال��ذي مير من خالله أكرث م��ن %85 من صادرات نفط 

الرشق األوس��ط، ولهذا يرى الكات��ب أن جزيريت طنب 

الك��ربى وطنب الصغرى تتمتع��ان مبوقع بالغ األهمية، 

بل إن موقعهام االس��رتاتيجي ي��كاد يضاهي يف أهميته 

جزي��ريت "قش��م" و"هرم��ز" اللتني مكنتا إي��ران بحكم 

موقعه��ام � من الس��يطرة عىل مضيق هرم��ز والتهديد 

بإغالقه يف وجه املالحة الدولية أكرث من مرة. 

الوضع القانوين للجزر الثالث
قانونياً ورغم كل املزاعم اإليرانية فإن الحقائق التاريخية 

تش��ري إىل أن قواسم الش��ارقة ورأس الخيمة قد امتلكوا 

ومارسوا سلطاتهم عىل الجزر منذ منتصف القرن الثامن 

»هذه الجزر جزء من دولة 
اإلمارات وملك لها وكلنا أمل 
أن نتمكن من حل خالفنا مع 
إيران بالتفاهم والحوار الذي 

يقوم على المنطق ويستند 
إلى روابط األخوة والعقيدة 

المشتركة بيننا، وإلى العدالة 
التي أنزلها اهلل سبحانه على 

عباده في أرضه«

المغفور له بإذن اهلل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
طيب اهلل ثراه

ملف العدد
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عرش امليالدي ع��ىل أقل التقديرات، وه��ذا ميكن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة من وجهة نظر القانون الدويل 

م��ن املطالبة بأحقيتها يف ملكية الج��زر بناء عىل املبدأ 

املس��مى "حق التق��ادم" أو الحق القائم ع��ىل الحيازة 

املتواصلة والس��لمية، حيث مل تبدأ إيران بالحديث عن 

مطالبتها بجزيريت طنب الكربى وطنب الصغرى سوى يف 

أواخر القرن التاس��ع عرش، وبجزيرة أبو موىس سوى يف 

أوائل القرن العرشين، كام أن مطالباتها يف هذا الش��أن 

كانت متقطعة وضعيفة حيث ظهرت معظم املطالبات 

اإليرانية بش��أن الجزر بعد تسلم شاه إيران السابق رضا 

بهل��وي الحكم يف البالد، ويش��ري باحث��ون إىل أن إيران 

أكدت أساساً مطالبتها بجزيرة طنب الكربى فيام كانت 

مطالبتها بجزيرة أبوموىس أضعف حاالً، كام أن بريطانيا 

قد أعلنت يف العديد من املرات اعرتافها مبلكية قواس��م 

الش��ارقة ورأس الخيمة للجزر، فضالً عن أنه مرت فرتة 

طويلة عىل قبول إيران الوضع القائم آنذاك.

ويش��كل احتالل إيران بالقوة لجزيريت طنب الكربى 

وطنب الصغ��رى انته��اكاً للمبدأ القان��وين الذي يدعو 

الدول إىل تجنب استخدام القوة أو التهديد باستخدامها 

لالس��تيالء عىل أراٍض معينة، وهذه املامرس��ات تتضمن 

انته��اكاً مليثاق األم��م املتحدة خصوص��اً املادتني األوىل 

والثانية اللتني تلزمان الدول األعضاء يف املنظمة الدولية 

بتس��وية منازعاتهم بالوس��ائل الس��لمية، وأن متتنع يف 

عالقاته��ا الدولية ع��ن التهديد باس��تعامل الق��وة، أو 

اس��تخدامها ضد س��المة األرايض، أو االستقالل السيايس 

ألي دول��ة، كام تعد املامرس��ات اإليرانية أيض��اً انتهاكاً 

لل��امدة 33 من ميثاق األمم املتحدة التي تطالب الدول 

باستخدام نطاق واسع من العمليات السلمية أو اللجوء 

إىل املنظامت لحل نزاعاتها. 

وفضالً عن ذل��ك فإن مذكرة التفاهم بش��أن جزيرة 

أبو موىس باطلة، ألن الش��ارقة وقعت املذكرة املذكورة 

باإلكراه الذي تحقق بس��بب التهديد اإليراين باستخدام 

الق��وة، وهذا يبطل مذكرة التفاه��م باعتبارها مناقضة 

للقان��ون الدويل املعارص الذي مينع التهديد باس��تخدام 

القوة أو استخدامها.

املوقف اإليراين
تزع��م إيران م��راراً وتك��راراً ملكيتها للج��زر اإلماراتية 

الث��الث املحتلة، وتتبنى خطاباً سياس��ياً قامئاً عىل ترديد 

هذه املزاعم يف كل مناس��بة، ويف هذا اإلطار كان أحمد 

ت��ورسكاين نائب كب��ري القض��اة ورئيس إدارة تس��جيل 

امللكية والعقارات ق��د قال يف ترصيح له أن بالده متلك 

صك��وك كل جزرها الواقعة يف الخليج مبا يف ذلك الجزر 

الثالث أبو موىس وطنب الكربى وطنب الصغرى، وزعم 

تورسكاين أن"صكوك امللكي��ة صادرة لهذه الجزر الثالث 

وكل الجزر األخ��رى يف الخليج وال يوجد مكان يف إقليم 

هرمزكان )يف جنوب إيران( دون صك مس��جل للملكية، 

ك��ام أن كل األرايض يف اإلقلي��م وحت��ى األرايض التابعة 

للدول��ة لها صك��وك ملكية"، وكان ه��ذا الترصيح أحد 

ردود األفع��ال اإليرانية عىل املوقف اإلم��ارايت والخليج 

العريب املتمس��ك بعروبة الجزر ورضورة استعادة دولة 

اإلمارات العربية املتح��دة حقوقها املرشوعة يف جزرها 

الث��الث، واملالحظ أن الخطاب الس��يايس اإليراين عقب 

زيارة الرئيس أحمد نج��اد إىل جزيرة أبو موىس املحتلة 

يف أبريل املايض قد شهد تصاعداً واضحاً وملموساً، وبات 

ميي��ل إىل الح��دة، ويف ه��ذا اإلطار ميك��ن رصد ترصيح 

أدىل به املتحدث باس��م وزارة الخارجية اإليرانية رامني 

مهمنباراس��ت عقب زيارة نجاد املشار إليها قال فيه أن 

إي��ران تحتفظ بحق الدفاع عن وح��دة أراضيها؛ مضيفاً 

أن الجزر الثالث تنتمي إليران، وأن إيران ستدافع بقوة 

عن س��يادتها عىل أراضيها، وأضاف بوردستان أن "إيران 

تتمتع بالس��يادة عىل هذه الج��زر منذ العصور القدمية 

وأن الجمهورية اإلس��المية ستدافع عن هذا الحق بكل 

قوة"، ويالحظ يف هذا اإلطار أن القائد العسكري اإليراين 

تجاوز الخطاب الس��يايس اإليراين الذي طاملا ارتكز عىل 

أن قضي��ة الج��زر الثالث املحتلة عبارة عن "س��وء فهم 

بش��أن تطبيق اتفاق ع��ام 1971" إىل وص��ف املوقف 

اإلم��ارايت تجاه الجزر املحتلة بأن��ه مبنزلة "فتنة"!!، ويف 

18 أبريل املايض رصح املتحدث باس��م وزارة الخارجية 

اإليرانية رامني مهامنربس��ت أن "زي��ارة الرئيس إىل أبو 

موىس تن��درج ضمن حقوق الس��يادة الرتابية اإليرانية، 

لق��د كانت هذه الجزر دامئاً ج��زءاً من إيران ونحن لن 

نتفاوض بشأن ملكيتها"، يف ذلك املساء، أصدر 225 من 

أعض��اء الربملان اإليراين بياناً جاء فيه: "إن زيارة أحمدي 

نج��اد قضية داخلي��ة وأن جميع املطال��ب التي أُثريت 

بش��أن هذه القضية الغية وباطل��ة"، ويف رحلته إىل أبو 

موىس، وافق��ت الحكومة اإليرانية ع��ىل خطة لتحويل 

أبو موىس إىل منطقة س��ياحية فريدة من نوعها، وسيتم 

اس��تضافة ما يعرف ب� "املؤمتر الدويل للخليج الفاريس"، 

الذي يُعقد يف مدينة بندر عباس اإليرانية خالل خريف 

كل عام، يف جزيرة أبو موىس.   

زيارة أبو موىس..منعطف حيوي
يجمع الخرباء واملراقبون ع��ىل أن زيارة الرئيس اإليراين 

أحمدي نجاد إىل جزيرة أبوموىس املحتلة يف شهر أبريل 

امل��ايض كانت مبنزلة منعطف حيوي يف مس��ار القضية 

ككل، كون الزيارة عكس��ت حقيق��ة نوايا إيران وزيف 

ادعاءاتها بش��أن الحوار مع اإلم��ارات وغري ذلك، حيث 

أث��ارت ه��ذه الزيارة حفيظ��ة دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة فأدان��ت الزيارة، التي اعتربها س��مو الش��يخ 

عب��د الله بن زاي��د آل نهي��ان وزير الخارجي��ة انتهاكاً 

صارخاً لس��يادة بالده عىل أراضيها، كام قامت اإلمارات 

باس��تدعاء س��فريها لدى طهران للتش��اور كشكل من 

أشكال االحتجاج الدبلومايس القوي عىل السلوك اإليراين 

حيال الج��زر اإلماراتية، كام حصلت اإلمارات عىل دعم 

ومساندة سياس��ية من جانب شقيقاتها يف دول مجلس 

جزيرة أبو موسى

تأخذ الشكل املثلث وتقع يف مدخل الخليج العربية 
عللىل بعد نحو 160 كلم من مضيق هرمز وعىل بعد 
نحو 60 كلم من سللاحل الشللارقة، وهي أكرب الجزر 
الثالث املحتلة، وتتمتع بأهمية خاصة ألنها كانت وال 
تزال مالذاً للسفن يف األجواء العاصفة، وتبلغ مساحة 
الجزيرة نحو 25 كلم مربع، ويوجد يف هذه الجزيرة 
منابع للمياه العذبة، وتحتوي عىل كميات كبرية من 
الخامات الطبيعية ويوجد بها مستشفى ونحو 189 
بيتاً شللعبياً بنتها دولة اإلمارات، إضافة إىل السللكن 
القديم للسكان يف الجزيرة، وقامت إيران بطرد أكرث 
من %60 من سللكانها عام 1992 وأغلقت املدرسة 
الوحيدة التي كانت موجودة ومنعت املدرسني من 
دخول الجزيرة مللا اضطر طالب الجزيرة إىل تأدية 

االمتحانات يف مدارس الشارقة.
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التع��اون، حي��ث  اعترب األم��ني العام ملجل��س التعاون 

عب��د اللطيف الزي��اين زيارة نج��اد إىل جزيرة أبوموىس 

"استفزازية" ومتثل انتهاكاً لسيادة اإلمارات.

ورغم عنرص املفاجأة السياس��ية التي نظر بها الكثري 

م��ن الخرباء إىل زي��ارة الرئيس اإلي��راين أحمد نجاد إىل 

جزيرة أبوموىس، فإن املتابع للش��أن اإلي��راين يدرك أن 

الزيارة قد اس��تهدفت ِبشكل أسايس الزج بقضية الجزر 

يف الرصاع بني الرئيس اإليراين وخصومه السياس��يني، من 

خالل إثارة الش��عور القومي، ومحاولة كس��ب تعاطف 

ش��عبي عرب توظيف هذه القضية لحش��د ال��رأي العام 

اإلي��راين حوله��ا، يف توقيت كان فيه نج��اد يعاين مزيداً 

م��ن الضع��ف الس��يايس يف مواجهة ضغ��وط خصومه 

املحافظ��ني، وبطبيعة الحال مل تكن الزي��ارة تخلو أيضاً 

من أبعاد ورس��ائل موجهة إىل الخارج، حيث بدا واضحاً 

أن الرئيس اإليراين يس��عى أيضاً إىل التلويح بورقة الجزر 

الثالث املحتلة يف مواجه��ة الضغوط الخارجية املتنامية 

التي تتع��رض لها طهران عىل خلفي��ة برنامجها النووي 

املث��ري للجدل، ومحاولة تعزيز موق��ف إيران التفاويض 

من أجل انتزاع بع��ض التنازالت خالل جوالت التفاوض 

الن��ووي م��ع مجموع��ة "5+1" التي تح��رص بدورها 

ع��ىل انتزاع فتي��ل التوترات والس��عي إىل ضامن األمن 

واالس��تقرار يف منطق��ة الخلي��ج العريب بالغ��ة األهمية 

بالنس��بة لالقتصادات الدولية الكربى، وقد فرس املحلل 

الس��يايس اإلي��راين، محمد عيل مهتدي، زي��ارة أحمدي 

نج��اد  إىل أبو م��وىس بأنها جزء من املعارك السياس��ية 

الداخلي��ة، والحظ مراقبون إيراني��ون أن الزيارة تندرج 

بامتياز ضمن محاوالت نجاد توس��يع نفوذه الس��يايس 

ضمن لعبة ال��رصاع الداخيل، ومن املع��روف أن وزارة 

الخارجية اإليرانية، التي تعالج دامئاً القضايا الحساس��ة 

مثل قضية الجزر، تقع تحت س��يطرة املرشد األعىل عيل 

خامنئ��ي وليس الرئيس أحمدي نجاد، وبالتايل فقد كان 

من بني أهداف الزيارة أيضاً محاولة نجاد توسيع نطاق 

نفوذه واإلمس��اك بدفة ملفات حساسة تندرج تقليدياً 

ضمن س��لطات املرش��د األعىل اإليراين، وق��ال مهتدي 

العضو يف مركز الدراس��ات اإلسرتاتيجية للرشق األوسط، 

الذي يوجد مقره يف طهران إن "هذا مرتبط باملنافسات 

الداخلي��ة، كل واحد يحاول إب��داء فكرته حول القضية 

ليظهر أنه أكرث نشاطاً، الترصيحات ال ترسم أي هدف".

وفوق كل ما سبق فقد جاءت زيارة نجاد إىل جزيرة 

أب��و موىس  يف ظل اتفاق بني دولة اإلمارات وإيران عىل 

التحرّك املشرتك من أجل إيجاد حل لقضية الجزر، وهو 

االتفاق ال��ذي التزمته دولة اإلمارات بحس��ن نية ومن 

منطلق احرتامها تعهداتها كدولة مسوؤلة عىل املستوى 

الدويل، وحرصها عىل طي صفحة الخالف يف إطار سلمي 

مبا يحافظ عىل حقوقها التاريخية وسيادتها املطلقة عىل 

أراضيها. وال ش��ك يف أن خرق إيران هذا االتفاق ينطوي 

عىل رسالة سلبية بشأن مدى جديتها يف االنخراط يف أي 

جه��د حقيقي إلنهاء الن��زاع، وإذا ما كانت متتلك مجرد 

الرغبة يف التحرك يف هذا االتجاه.

ردود أفعال دولية
بالنس��بة لإلعالم الدويل، ف��إن زيارة الرئي��س نجاد إىل 

جزيرة أبوموىس يف ابريل املايض قد رفعت حدة الغليان 

الس��يايس يف منطقة الخليج العريب، حيث جاءت وسط 

أجواء متوترة باألس��اس بس��بب التدخ��الت اإليرانية يف 

مملكة البحرين، فضالً عن الجدل الدويل حول احتامالت 

تعرض املنش��آت النووية اإليرانية لرضبة عسكرية عىل 

خلفية الش��كوك الدولية التي تحي��ط بالربنامج النووي 

اإليراين املثري للجدل، ما دفع صحيفة "واشنطن بوست" 

األمريكية إىل القول ب��أن ترصيحات قائد القوات الربية 

اإليرانية وتلويحه بورقة الرد العس��كري تعد واقعة غري 

مسبوقة يف مسار قضية الجزر اإلماراتية الثالث املحتلة، 

واعت��ربت الصحيف��ة أن الن��ربة التي اس��تخدمها القائد 

العس��كري اإليراين "حادة" و"قاس��ية"، م��ا يفرس قلق 

الجان��ب األمرييك وقتذاك حيث حث املتحدث باس��م 

وزارة الخارجية األمريكية مارك تونر عىل إيجاد "تسوية 

س��لمية"  للنزاع من خالل الوساطة الدولية، لكنه الحظ 

أن زيارة مثل تلك التي قام بها أحمدي نجاد إىل جزيرة 

أبو موىس "تؤدي فقط إىل تعقيد الجهود الرامية لتسوية 

القضية"، وذكرت "واش��نطن بوس��ت" أن زي��ارة نجاد 

جلبت "عاصفة دبلوماسية" عىل منطقة الخليج العريب، 

وحولت فجأة نزاعاً خليجياً عادياً ال يثار بهذه الحدة إىل 

عاصفة دبلوماسية. وقال وزير الخارجية اإلمارايت الشيخ 

عبد الله ب��ن زايد آل نهيان إن "ه��ذه الزيارة لن تغري 

الوضعي��ة  القانونية لهذه الجزر التي هي جزء ال يتجزأ 

من الرتاب الوطني اإلمارايت".

يحرص مجلس التعاون دوماً يف بياناته الختامية عىل تأكيد حق اإلمارات يف جزرها الثالث املحتلة

 أكد جملس التعاون 
اخلليجـــــي أن أي 

ممارسات تقوم بها 
إيران على اجلزر ملغاة 

وباطلة وال تغّير شيئًا 
من حقائق التاريخ 

والقانون
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مواقف خليجية وعربية وعاملية
عرّب املجلس الوزاري ل� "مجل��س التعاون لدول الخليج 

العربية" م��راراً عن موقف مب��ديّئ وواضح تجاه قضية 

الج��زر اإلماراتية الثالث املحتل��ة حيث يحرص املجلس 

دوم��اً يف بيانات��ه الختامي��ة ع��ىل تأكيد حق الس��يادة 

لدول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة ع��ىل جزرها الثالث 

املحتلة )أبو م��وىس وطنب الكربى وطن��ب الصغرى(، 

وع��ىل املياه اإلقليمية واإلقليم الج��وي والجرف القاري 

واملنطق��ة االقتصادية الخالص��ة للجزر، معت��رباً أن أي 

مامرس��ات تقوم بها إيران عىل الجزر ملغاة وباطلة وال 

تغرّي شيئاً من حقائق التاريخ والقانون، ويشّدد املجلس 

عىل الوس��ائل الس��لمية طريقاً إلعادة حّق اإلمارات يف 

جزره��ا املحتلة، كام يحرص املجلس أيضاً عىل أن يربط 

بني حّل ه��ذه القضية وأمن املنطقة واس��تقرارها، كام 

قّدم املجل��س الوزاري ل��دول "مجلس التع��اون لدول 

الخلي��ج العربي��ة"، خالل اجتامعه االس��تثنايّئ ال� )39(، 

ال��ذي عقد يف العاصمة القطري��ة الدوحة، دعامً مطلقاً 

لدول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة يف موقفه��ا العادل 

والحكيم والحضاري بش��أن جزرها املحتلة: "أبو موىس" 

و"طن��ب الك��ربى" و"طنب الصغ��رى"، ويف إدانة زيارة 

الرئي��س اإليراين محمود أحمدي نج��اد، األخرية لجزيرة 

"أبو موىس"، ويف هذا الس��ياق، ف��إن البيان الصادر عن 

االجتامع قد أكّ��د العديد من األمور املهمة التي تتعلق 

مبوقف دول "مجلس التعاون" من قضية الجزر املحتلة 

من ناحية، ورؤيته ملسألة األمن الخليجّي الجامعّي من 

ناحية أخرى، أول هذه األمور، أن زيارة الرئيس اإليراين 

لجزيرة "أبو موىس" انتهاك صارخ لسيادة دولة اإلمارات 

عىل أرضها، وعمل استفزازّي يتعارض مع سياسة حسن 

الج��وار التي تنتهجها دول "مجلس التعاون" يف التعامل 

مع إيران، ومع املساعي السلميّة التي بذلت وتبذل لحل 

قضية الجزر من دون أن تلقى تجاوباً من طهران، األمر 

الثاين، دعم دول "مجل��س التعاون" لإلمارات يف إدارتها 

للمش��كلة وتعاملها معها، ودعوتها الجانب اإليرايّن إىل 

التج��اوب مع الدع��وات اإلماراتية إليجاد حل س��لمي 

وع��ادل لقضية الج��زر املحتلة عن طري��ق املفاوضات 

الثنائيّة، أو اللج��وء إىل "محكمة العدل الدولية"، األمر 

الثالللث يتعلق بتأكيد األمن الجامعّي واملش��رتك لدول 

"مجلس التعاون"، وهذا ما وضح من إش��ارة البيان إىل 

أن االعتداء عىل السيادة، والتدخل يف الشؤون الداخلية 

ألي دول��ة من دول املجلس، يعّدان تدخالً واعتداًء عىل 

دول املجل��س كافة، وال ش��ك يف أن ه��ذا ينطوي عىل 

رس��الة مهّمة هي أن "مجلس التعاون" منظمة إقليمية 

متامس��كة وقادرة ع��ىل الدفاع ع��ن س��يادة أعضائها 

ومصالحهم يف مواجهة أّي أخطار داخلية أو خارجية، مبا 

خطته من خطوات نوعي��ة متميزة عىل طريق التكامل 

يف املجاالت املختلفة، وم��ا تتطلّع إليه من االنتقال من 

"مرحلة التكام��ل" إىل "مرحلة الوح��دة"، األمر الرابع، 

الذي أكّده البيان الختام��ي لالجتامع الوزاري الخليجي 

االس��تثنايئ األخري، هو أن زي��ارة الرئيس اإليراين لجزيرة 

"أب��و موىس" مؤخراً ال ميكنها تغي��ري الحقائق التاريخيّة 

والقانونيّة التي تجمع عىل تأكيد س��يادة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة عىل جزرها املحتلة.

ومبوازاة ذل��ك خرج االجتامع االس��تثنايئ ل� "مجلس 

وزراء الخارجي��ة الع��رب"، الذي عق��د يف مقر "جامعة 

الدول العربي��ة" يف القاهرة، مبوقف ع��ريب داعم بقوة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف قضية الجزر املحتلة 

"أبو موىس" و"طنب الكربى" و"طنب الصغرى"، يف ضوء 

الترصفات اإليرانية، خاصة زيارة الرئيس اإليراين، محمود 

أحم��دي نجاد، لجزيرة "أبو موىس" يف الحادي عرش من 

ش��هر أبريل 2012، ولعل أه��م ما جاء يف البيان الصادر 

يف خت��ام االجتامع الوزاري العريب، إضافة إىل اس��تنكاره 

موقف إيران وتأكيده سيادة دولة اإلمارات عىل جزرها 

املحتل��ة، ثالثة أمور: األمللر األول هو الربط بني موقف 

إي��ران من الج��زر اإلماراتية املحتل��ة وعالقاتها العربية 

بشكل عام، حيث طالب وزراء الخارجية العرب طهران 

برتجمة ما ترّصح عنه برغبتها يف تحس��ني العالقات مع 

ال��دول العربي��ة ويف الحوار وإزالة التوت��ر إىل خطوات 

ملموس��ة وعملية ق��والً وعم��الً باالس��تجابة الصادقة 

للدع��وات الجادة واملخلصة الصادرة عن دولة اإلمارات 

ودول "مجلس التعاون" والدول العربية وغريها، الداعية 

إىل ح��ّل النزاع حول الج��زر املحتلة بالطرق الس��لمية 

س��واء عرب املفاوضات املب��ارشة أو باللجوء إىل "محكمة 

الع��دل الدولية". األمللر الثاين هو تأكي��د التزام الدول 

العربي��ة جميعه��ا يف اتصاالته��ا مع إيران إث��ارة قضية 

سياسة التصعيد.. نجاد يزور جزيرة أبو موىس اإلماراتية املحتلة

 مارك تونر املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية
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احتالله��ا الجزر الثالث لتأكيد رضورة إنهائه انطالقاً من 

أن ه��ذه الجزر هي أرض عربية محتل��ة، األمر الثالث 

هو تأكيد التحرك العريب عىل الس��احة الدولية من أجل 

مامرس��ة الضغط عىل إيران يف قضي��ة الجزر، ومن هنا 

جاءت إشارة البيان الصادر عن االجتامع الوزاري العريب 

إىل إب��الغ األم��ني العام لألمم املتح��دة ورئيس "مجلس 

األم��ن" بأهمية إبقاء القضية ضمن املس��ائل املعروضة 

عىل "مجلس األم��ن" إىل أن تنهي إيران احتاللها الجزر 

العربية الثالث وتس��رتد دولة اإلمارات سيادتها الكاملة 

عليه��ا وإبقاء مجلس "جامعة ال��دول العربية" يف حالة 

انعقاد دائم ملتابعة املستجدات.

وهذا املوق��ف العريب الواضح والق��وي ينطوي عىل 

رس��الة مهّم��ة إىل إيران مفاده��ا أن الع��رب يعتربون 

احتاللها الجزر اإلماراتية وعدم استجابتها ملبادرات دولة 

اإلمارات السلمية الهادفة إىل إيجاد حل للمشكلة، عائقاً 

أساس��ياً أمام العالق��ات العربية-اإليراني��ة، وأن حديث 

إي��ران عن رغبتها يف تحس��ني عالقتها م��ع العامل العريب 

يبقى فارغاً من مضمونه ما دامت قضية الجزر من دون 

حل.

واملؤكد أن هذا املوق��ف العريب املس��ا��ند لإلمارات، 

ال��ذي ج��اء بع����د موق�����ف مامث��ل من ِقب��ل دول 

"مجلس التعاون ل��دول الخلي����ج العربي��ة" إضاف���ة 

إىل مواق���ف مس��اندة من ِقب��ل العدي��د من الق��وى 

الدولية، يؤك��د اقتناعاً عربياً ودولياً باملوقف اإلمارايت يف 

قضية الجزر املحتلة وتقديراً للسلوك السيايس املتزن يف 

إدارة اإلمارات لألزمة، وحرصه��ا عىل أن تظهر يف صورة 

الدول��ة املصممة ع��ىل حقه���ا يف أرضه��ا والحريص��ة 

يف الوق��ت نفس��ه ع��ىل األخذ باألس��الي��ب الس��لمية 

الت��ي تص�ون األم���ن واالس��تقرار يف منطقة من أه��م 

م��ناطق العامل وهي منطقة الخليج العريب.

وق��د تفاعلت زيارة نجاد لجزي��رة أبو موىس املحتلة 

وتسببت يف ردود الفعل الواسعة املنّددة بزيارة الرئيس 

اإلي��راين، محم��ود أحمدي نج��اد، لجزي��رة "أبوموىس" 

اإلماراتية املحتلة، فدول "مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية" وقّعت رس��الة االحتجاج التي بعثت بها دولة 

اإلمارات إىل األمم املتحدة يف هذا الشأن، وأكدت دعمها 

نهج املبادرة املطروح��ة من ِقبل دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة، الداعية إىل تس��وية قضية الج��زر اإلماراتية 

الث��الث بالطرق الس��لمية عرب املفاوض��ات املبارشة بني 

البلدي��ن، أو االحتكام إىل "محكم��ة العدل الدولية"، مبا 

يكفل تحقيق التس��وية العادلة والشاملة والدامئة لهذه 

القضية، أم��ا املجموع��ة العربية لدى األم��م املتحدة، 

فق��د تبّنت موقف دول��ة اإلمارات من ه��ذه القضية، 

واس��تنكرت هذا اإلجراء املؤس��ف وغري املربَّر من قبل 

الرئيس اإليراين، ملا ميثله من انتهاك صارخ لسيادة دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة ووحدة أراضيه��ا، ومبادئ 

ميثاق األم��م املتحدة والقانون الدويل، بل اس��تخفاف 

إيران الواضح بجهود دولة اإلمارات ومس��اعيها املبذولة 

لحّل هذه القضية بالطرق الس��لمية، وطالبت برضورة 

امتن��اع إيران ع��ن تكرار مثل هذه األع��امل التي تزيد 

م��ن التوت��ر يف املنطقة، وأكّ��دت أهمية إب��داء إيران 

حس��ن نيّاتها تجاه املبادرة التي أطلقتها دولة اإلمارات 

العربية املتحدة املدعومة من "جامعة الدول العربية"، 

الداعي��ة إىل حل هذه القضية بالوس��ائل الس��لمية من 

خالل املفاوضات املبارشة، أو اللجوء إىل "محكمة العدل 

الدولية"، مبا يكفل الحل العادل والدائم لهذه القضية.

من ناحية أخرى اس��تنكر مس��ؤولون ودبلوماسيون 

وبرملاني��ون ع��رب زي��ارة الرئي��س اإلي��راين لجزي��رة 

"أبوموىس" اإلماراتية املحتلة والتي تش��كل تحدياً لكل 

األمة العربي��ة، فقد أكد نجيب ميق��ايت، رئيس الوزراء 

اللبن��اين، خالل اجتامعه مع الس��فري اإليراين يف بريوت، 

أن املواق��ف التي أطلقها الرئيس اإليراين، أحمدي نجاد، 

خالل زيارت��ه لجزيرة "أبوموىس" اإلماراتية املحتلة متثل 

تأجيج��اً للرصاع الدائر يف املنطق��ة، يف وقت نحتاج فيه 

إىل حسن دراية لتعزيز الهدوء واالستقرار الذي ينعكس 

إيجاباً عىل كل دول املنطقة، ويس��اهم يف زيادة منوها 

وتطوره��ا، في��ام اعترب الس��فري أحمد بن ح��يل، نائب 

األم��ني العام ل� "الجامعة العربي��ة"، هذه الزيارة تحدياً 

ليس لإلمارات فحس��ب، وإمنا لكل عريب، مش��رياً إىل أن 

"الجامع��ة" نّددت بهذه الزيارة يف بيان رس��مي ألمينها 

الع��ام الدكتور نبيل العريب، ال��ذي أكد أنها متثل خطوة 

غري مرّبرة، وخرق��اً واضحاً لجه��ود التهدئة، وملحاوالت 

معالج��ة قضية احت��الل إيران الج��زر اإلماراتية الثالث 

بالطرق السلمية، ولفت النظر إىل أن هذه الخطوة من 

قبل الرئي��س نجاد تعكس مع األس��ف حقيقة مؤّداها 

)أن اإلخ��وة يف إيران ما زالوا يتبعون سياس��ات الش��اه 

يف منطق��ة الخلي��ج، دون أن ميتلكوا الق��درة أو الرغبة 

جامعة الدول العربية وموقف عريب داعم بقوة لقضية الجزر اإلماراتية املحتلة

جزيرة طنب الصغرى

تقع جزيرة طنللب الصغرى عىل بعللد مثانية أميال 
غللرب جزيرة "طنللب الكربى" وهي جزيللرة مثلثة 
الشللكل، ويبلغ طول الجزيرة ميللالً واحداً وعرضها 
ثالثللة أرباع امليل، وهللي ذات أرض رملية وصخرية 
وتتكاثر فيها الطيور الربيللة والبحرية وتعود ملكية 

هذه الجزيرة إىل إمارة رأس الخيمة.
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يف التج��اوب مع كل الدعوات، س��واء تلك التي صدرت 

عن دولة اإلمارات العربية املتحدة، أو "مجلس التعاون 

لدول الخليج العربي��ة"، أو "الجامعة العربية" املطالبة 

برضورة حّل أزمة الجزر وفق القوانني والرشعية الدولية، 

إما بالتفاوض املبارش، وإم��ا اللجوء إىل "محكمة العدل 

الدولية"، أو الوس��اطة(، معترباً أن هذه الزيارة عكست 

من ناحية أخرى تحدياً ملواطني دول "مجلس التعاون" 

الذين يتطلّعون إىل التعايش الس��لمي مع الجارة إيران، 

كام اس��تنكر برملاني��ون وأكادمييون كويتي��ون الزيارة، 

معتربين إياها "عدوانية واستفزازية".

وسائل اإلعالم الخليجية والعربية
وقد تفاعلت الصح��ف الخليجية والعربية هي األخرى 

وقتذاك مع هذه الزيارة، واعتربت أنها تكشف عن سوء 

نيات النظام اإليراين، فالصحف السعودية وصفت هذه 

الزيارة بأنها عدوانية، وتش��كل انتهاكاً صارخاً لس��يادة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل أراضيها، ونقضاً لكل 

الجهود واملحاوالت التي تبذل إليجاد تس��وية س��لمية 

إلنهاء االحتالل اإليراين للج��زر اإلماراتية الثالث "طنب 

الك��ربى" و"طنب الصغرى" و"أبوم��وىس"، أما الصحف 

البحرينية، فقد امتألت بالعديد من املقاالت التي تندد 

بهذه الزيارة، بوصفها ليس��ت انتهاكاً لس��يادة اإلمارات 

عىل الجزر فقط، وإمنا تعرّب عن نيات عدوانية تجاه كل 

الدول العربية. 

إعالمياً ع��ىل الصعيد الع��ريب أيضاً ذك��رت صحيفة 

"الصباح" التونس��ية أن زيارة الرئي��س اإليراين، محمود 

أحمدي نج��اد، لجزيرة "أبو موىس" كانت اس��تفزازية، 

س��واء من حي��ث التوقي��ت أو الرس��الة املوّجهة، ليس 

لإلم��ارات أو بل��دان "مجل��س التعاون ل��دول الخليج 

العربي��ة" فقط، ب��ل للعامل الع��ريب كلّه، له��ذا كان رد 

الفع��ل بالحّدة التي ش��هدناها أكرث م��ن متوقع، ومتثل 

يف إع��الن دول الخليج العربية دعمها املطلق للس��يادة 

التامة لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل الجزر الثالث 

املحتل��ة من قبل إيران، والتندي��د بأقىس العبارات مبثل 

هذه املامرس��ات التي تعد خرقاً فاضحاً لسيادة األرايض 

اإلماراتي��ة، وقالت الصحيف��ة يف مقال بقلم محمد عيل 

العوين إن "نجاد اقرتف خطأ اس��رتاتيجياً س��تكون له ال 

محالة تداعي��ات وخيمة، خاصة يف الظرف الحرج الذي 

متر به إيران عىل خلفية برنامجها النووي املثري للجدل"، 

وخلص الكات��ب إىل أنه كان حرياً بالرئيس اإليراين عدم 

اإلقدام عىل هذه الخطوة االس��تفزازية االس��تباقية غري 

املدروس��ة خاصة يف ه��ذا الوق��ت، وأن ينتهج الطرق 

الس��لمية لحلحل��ة قضية الجزر اإلماراتي��ة الثالث، وأن 

يبعث برس��ائل طأمن��ة إىل الجار الخليج��ي يف محاولة 

لكس��ب حياده ولو جزئياً، ال أن يغل��ق الحوار، ويعمد 

إىل إتب��اع سياس��ة تذكّر بتلك الت��ي انتهجتها وما زالت 

تنتهجها إرسائيل يف األرايض الفلسطينية املحتلة، مؤكداً 

أن ما ستخرسه إيران بانتهاجها هذا السبيل سيكون أكرب 

وأخطر عليها ماّم كانت تخطط له، وهو - بحس��به - ما 

س��تثبته األي��ام املقبلة ال محالة، من جانبه قال أس��امة 

عجاج يف مقال بعنوان: "االستعالء اإليراين!؟" يف صحيفة 

"األخبار" املرصية الحكومية إن زيارة نجاد لجزيرة "أبو 

موىس"، التي س��اهمت يف إع��ادة العالقات بني طهران 

ودول الخلي��ج إىل نقطة الصفر، ما ه��ي إال "حالة من 

االس��تعالء غري املرّبر، الذي يس��تعيص ع��ىل الفهم من 

النخب��ة الحاكم��ة يف طه��ران، ال��ذي تك��ّرر بتنويعات 

مختلفة، عىل لس��ان كل املس��ؤولني، الذين علقوا عىل 

األزمة، ووصل االس��تعالء إىل درج��ة أن طهران مل تقبل، 

حتى احتجاج دولة اإلمارات، وكأنها تعاقب املظلوم، إذا 

قام مبجرد الش��كوى، برغم أن إي��ران هي التي تتحمل 

مسؤولية إثارة األزمة بتلك الزيارة املريبة".

كانت اإلدانة الواس��عة من ِقبل املجموعتني الخليجية 

والعربية يف األمم املتحدة للزي��ارة التي قام بها الرئيس 

اإلي��راين، أحمدي نج��اد، لجزيرة "أبوم��وىس" اإلماراتية 

املحتلة، مبنزلة انعكاس قوي وواضح يؤرش عىل مس��توى 

التأييد الخليجي والعريب القوي للنهج اإلمارايتّ يف التعامل 

مع هذه القضية، الذي يستند إىل مقومات وأسس قوية 

تؤكّد السيادة اإلماراتية عىل هذه الجزر املحتلة.

ردود األفعال الخليجية والعربية والعاملية
إج��امالً فإن ردود األفعال الخليجي��ة والعربية والعاملية 

الواس��عة املنّددة بهذه الزيارة، رسمياً وشعبياً وإعالمياً، 

تشري إىل عدد من األمور:

أوالً: إمي��ان دول الخلي��ج والدول العربي��ة والعاملية 

بعدال��ة قضية الجزر اإلماراتية املحتلة، وتقديرها للنهج 

الحكي��م، الذي تتبعه السياس��ة اإلماراتي��ة يف التعامل 

معها، وهذا يعكس يف حّد ذاته نجاحاً لسياسة اإلمارات، 

ومنهجها يف إدارة هذه القضية، الذي يتوافق مع سياستها 

الخارجي��ة باعتبارها دولة مس��ؤولة يف محيطيها العريب 

واإلقليمي، وتعمل عىل تحقيق السالم واألمن واالستقرار، 

ففي األزمات كلها التي شهدتها املنطقة خالل السنوات 

املاضية، أو التي ما زال��ت تعانيها، أثبتت اإلمارات، وما 

زالت، أنها داعية س��الم وساعية إليه، ومشاركة فاعلة يف 

كل جهد، مهام كان��ت طبيعته، أو التكلفة التي ينطوي 

عليه��ا، من أج��ل تحقيقه وتعزيزه وتكريس��ه، وتعمل 

دامئاً عىل مّد يد الحوار لتس��وية مشكالتها، وتجعل من 

ذل��ك أمراً مبدئياً يف سياس��اتها الخارجية حتى لو تعلق 

األمر باحتالل جزء من أراضيها، كام هي الحال يف الجزر 

املحتلة )طنب الكربى وطنب الصغرى وأبوموىس(، التي 

تجعل اإلمارات من املبادرات واآلليات الس��لمية خياراً 

اسرتاتيجياً الس��تعادتها، وهذه اإلدارة العاقلة والرشيدة 

لهذه القضية، وملختلف األزمات التي تشهدها املنطقة، 

التي تبتعد عن التصعيد واإلثارة، هي التي تجعل جميع 

أثبتت اإلمارات أنها 
داعية سالم وساعية 

إليه وتعمل على 
حتقيق االستقرار يف 
املنطقة من خالل 

نهجها احلكيم يف 
حل هذه القضية

د.نبيل العريب: زيارة نجاد لجزيرة أبوموىس خرق واضح لجهود التهدئة ومحاوالت معالجة القضية سلمياً
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الدول الخليجي��ة والعربية تتحدث بص��وت واحد إزاء 

هذه القضية، مف��اده الوقوف إىل جانب دولة اإلمارات 

لتأكيد سيادتها عىل الجزر املحتلة.

ثانيللاً:  أن املوقف العريب الجامع��ي تجاه دعم حّق 

دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة وس��يادتها عىل الجزر 

الث��الث )طنب الكربى وطنب الصغرى وأبوموىس( التي 

تحتلها إيران ثابت ومل يتزحزح، فاإلدانات الواسعة عىل 

املستويات الرس��مية والشعبية واإلعالمية تشري بوضوح 

إىل أن كل ال��دول العربي��ة ب��ال اس��تثناء تؤيد موقف 

اإلمارات وس��يادتها عىل الجزر ب��ال أّي تحّفظ، وهذا ال 

ش��ّك يف أن من ش��أنه أن يعزز جهود دول��ة اإلمارات، 

ويكس��ب القضية دعامً سياس��ياً وقانوني��اً يف مختلف 

املحافل اإلقليمية والدولية.

ثالثللاً: أن اإلدان��ات الش��ديدة م��ن جان��ب الدول 

الخليجي��ة والعربي��ة والعاملية، عىل املس��تويات كافة، 

إزاء زي��ارة الرئي��س اإلي��راين لجزيرة "أبوموىس" تش��ري 

يف جوهره��ا إىل ضع��ف املوقف اإليراين، الذي يتس��م 

بالتناق��ض واالزدواجية من ه��ذه القضية، هذا املوقف 

ال��ذي كثرياً ما يتحدث عن الرغبة يف تحس��ني العالقات 

م��ع دول الج��وار، ولكن��ه قليالً م��ا يفعل ذل��ك، فهذا 

الحديث، الذي ال يتوقف عن إرس��اء األمن واالس��تقرار 

يف املنطقة، ال يتوّرع عن إثارة مخاوف اآلخرين وقلقهم 

من النيات اإليرانية من خالل س��لوكيات غري مس��ؤولة 

ال تبع��ث عىل االرتياح، وتثري الش��كوك دامئاً يف حقيقة 

الني��ات اإليرانية تجاه جريانها، وقد تكون زيارة أحمدي 

نج��اد لجزيرة "أبوم��وىس" آخر ه��ذه الترصّفات، لكن 

قامئ��ة الترصفات اإليرانية ال تع��ّد وال تحىص، كاملوقف 

من األحداث التي شهدتها مملكة البحرين العام املايض، 

حينام رفضت طهران وجود قوات من "درع الجزيرة" يف 

البحرين للمس��اعدة عىل عودة األمن واالستقرار هناك، 

برغم أن هذا إجراء عادي ينسجم مع السياسات األمنية 

ل� "مجلس التعاون لدول الخلي��ج العربية"، التي تعترب 

أن أم��ن دوله واس��تقرارها كّل ال يتج��زأ، ومن ثم يتم 

التعام��ل مع أي خط��ر يتهدد دولة م��ن دوله عىل أنه 

خطر يستهدف الجميع.

قراءة للموقف اإلمارايت
يجمع املراقبون عىل أن الزيارة االستفزازية، التي قام بها 

الرئيس اإليراين، محم��ود أحمدي نجاد، إىل جزيرة "أبو 

موىس" املحتلة، كانت مناس��بة أكدت فيها الدبلوماسية 

اإلماراتية كفاءتها وحيويتها وقدرتها عىل حشد املواقف 

العربي��ة واإلقليمي��ة والدولية املؤي��دة لدولة اإلمارات 

واملساندة ملوقفها الحضاري وحقوقها العادلة يف أرضها 

املحتلة.

فق��د رّدت اإلمارات ع��ىل الزيارة بح��زم وقوة، ويف 

الوقت نفس��ه بأس��لوب حضاري يتّس��ق مع ما يحكم 

سياس��تها الخارجية من رؤى حكيمة لصاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه 

الله- وتحرّكت الدبلوماسية اإلماراتية يف كل اتجاه وعىل 

أكرث من مس��توى بش��كل منظّم ومؤثّر، حيث تقدمت 

اإلمارات برسالة احتجاج إىل األمم املتحدة عىل الزيارة، 

والتقى س��مو الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير 

الخارجية، س��فراء ال��دول األعض��اء يف "مجلس األمن" 

عارض��اً املوق��ف اإلمارايت ب��كل وضوح وج��الء، وربط 

س��موه، بوعي عميق، بني احتالل إيران الجزر اإلماراتية 

الثالث، "أبو موىس" و"طنب الكربى" و"طنب الصغرى"، 

وتهدي��د األمن والس��لم الدوليني، عىل اعتب��ار أن األمر 

يتعلق مبنطقة حيوية بالنسبة إىل العامل كله هي منطقة 

الخليج العريب، التي ميّر منها نحو 40 % من طاقة العامل، 

فضالً عن ذلك فقد نجحت اإلمارات يف تس��ليط الضوء 

دولياً عىل التناقض بني موقفها السلمي الداعي إىل الحّل 

عرب املفاوض��ات املبارشة أو "محكمة الع��دل الدولية"، 

واملوقف اآلخر الذي يرفض التجاوب ويغلق الباب أمام 

جهود التسوية. 

هذا الجهد الدبلومايس اإلمارايت، الذي قام عىل رؤية 

واضح��ة وقضية عادلة، جل��ب التأييد ملوق��ف الدولة 

يف املحافل الدولي��ة، فباإلضاف��ة إىل املواقف الخليجية 

والعربي��ة املن��ّددة بزيارة الرئيس اإلي��راين لجزيرة "أبو 

موىس" املحتلة، خرجت الكثري من املواقف الدولية التي 

أش��ادت بحكمة التعامل اإلمارايت مع املوقف من ناحية 

وانتقدت الت��رصف اإليراين من ناحي��ة أخرى، ويف هذا 

السياق ميكن اإلشارة إىل تقدير الواليات املتحدة لجهود 

اإلمارات يف الدعوة إىل حل سلمّي لقضية الجزر املحتلة 

ومطالبتها إيران باالس��تجابة إىل ه��ذه الجهود، وتثمني 

إيطاليللا املوقف املعتدل الذي التزمته اإلمارات يف رّدها 

عىل الزيارة، ووصف فرنسا موقف إيران من جزيرة "أبو 

موىس" املحتلة باالستفزازي.

واملؤكد أن هذه النامذج من املواقف الدولية الداعمة 

لإلم��ارات يف قضية الجزر الثالث املحتلة، تكش��ف عن 

أمرين أساسيني: أولها، نجاح الدبلوماسية اإلماراتية يف 

إقناع العامل بعدالة قضيته��ا، ومن ثم دفعه إىل التحرك 

ومامرس��ة الضغط من أجل اإلرساع يف إيجاد حل سلمّي 

له��ا، ثانيها، أن الحكم��ة والهدوء والتح��رك املدروس 

واملتحرض، هو ما يكسب الدعم الدويل للقضايا العادلة، 

وه��ذا ما مييّ��ز السياس��ة الخارجية اإلماراتي��ة ويقدم 

اإلمارات كدولة مسؤولة وحريصة عىل األمن واالستقرار 

يف منطقتها والعامل، ما يكس��بها االح��رتام والتقدير عىل 

املستويني اإلقليمي والعاملي.

وإج��امالً تنطوي ترصيحات س��مو الش��يخ عبدالله 

ب��ن زاي��د آل نهي��ان، وزي��ر الخارجية، األخ��رية حول 

قضية الج��زر املحتلة عىل العديد من الرس��ائل، أهمها 

أن اس��تمرار مش��كلة الجزر من دون حّل ميثل تهديداً 

لألمن والس��لم الدوليني، وأن مرور الوقت يزيد املشكلة 

تعقيداً، وأن دولة اإلمارات تتبّنى موقفاً حضارياً وعادالً 

بشأن معالجة القضية.

والش��ك أن موقف دولة اإلمارات الحضاري، والحازم 

يف الوقت نفس��ه، من زي��ارة الرئيس اإلي��راين محمود 

أحم��دي نجاد األخ��رية لجزيرة "أبو م��وىس" اإلماراتية 

املحتلة يتضمن إش��ارات قوية وواضحة تعكس حكمة 

اإلمـــارات دولــــة 
حريصة على األمن 

واالستقــــرار فـي 
منطقتها والعامل 

ما يكسبها االحرتام 
والتقديـــر علــــى 

املستويني اإلقليمي 
والعاملي
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قيادتها، ورؤيتها السياسية العميقة، وقدرة دبلوماسيتها 

ع��ىل التعبري الواضح عن مواقفها عىل الس��احة الدولية 

والدفاع عن مصالحها وسيادتها عىل أرضها، ولعل املثال 

املعرّب يف هذا الصدد هو ترصيح سمو الشيخ عبدالله بن 

زايد آل نهيان وزير الخارجية، الذي قال فيه س��موه  إن 

احتالل إيران جزر اإلمارات الثالث طنب الكربى وطنب 

الصغ��رى وأبو موىس قد ميس األمن والس��لم الدوليني، 

باعتب��ار أن الجزر تق��ع يف منطقة حيوي��ة، وأن 40 % 

من طاقة العامل متر منها، مش��رياً س��موه إىل أن استمرار 

الخالف حول الجزر قد يؤدي إىل عواقب قد ال تستطيع 

اإلمارات وال إيران احتواءها يف املستقبل، وعىل الخلفية 

الس��ابقة ميكن رصد العديد من الرس��ائل التي تنطوي 

عليها ترصيحات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 

وزير الخارجية يف هذا اإلطار:

أوالً:  أن التداعي��ات الس��لبية الحت��الل إيران الجزر 

اإلماراتي��ة ورفضه��ا التج��اوب مع مب��ادرات اإلمارات 

السلمية لحل املش��كلة، ال تتوقف عند اإلطار الثنايئ أو 

اإلقليمي فحس��ب، وإمنا لها أبعاده��ا وتأثرياتها املمتدة  

ذات الصلة باألمن واالس��تقرار العامل��ي أيضاً، ألن األمر 

يتعل��ق مبنطق��ة ذات أهمية اس��رتاتيجية للع��امل كله، 

وهذا يستدعي وقفة عاملية ملامرسة الضغط عىل إيران 

للتوق��ف عن االس��تمرار يف موقفه��ا املتعّنت، ويف هذا 

السياق ميكن فهم اجتامع سمو الشيخ عبدالله بن زايد 

آل نهيان مع س��فراء الدول الخم��س دامئة العضوية يف 

"مجلس األمن ال��دويل" لدى الدول��ة، ومطالبته الدول 

األعض��اء يف "مجل��س األم��ن" بدعم موق��ف اإلمارات 

العادل يف قضية الجزر.

ثانيللاً:  أن عام��ل الوق��ت يف قضية الج��زر ليس يف 

مصلح��ة حل املش��كلة، ألنه كلام م��ر الوقت دون حل 

زادت األمور تعقيداً، ولذلك فإنه من الرضوري االنخراط 

الرسيع يف مس��ار محدد وواضح إليجاد تسوية للخالف 

بعيداً عن الصيغ العامة، وهذا ما أشار إليه سمو الشيخ 

عبدالله بن زايد آل نهيان عرب دعوته إيران إىل )العودة 

إىل طاول��ة املفاوض��ات يف توقي��ت مح��دد وبأجن��دة 

واضح��ة تكون نتائجها واضحة، وذلك باالتفاق عىل حل 

املوضوع، أو الذهاب إىل محكمة العدل الدولية(.

ثالثاً: أن اإلمارات حريصة عىل إيجاد تسوية للمشكلة 

من خالل الوسائل الس��لمية، سواء املفاوضات املبارشة، 

أو اللجوء إىل "محكمة العدل الدولية"، وأن هذا موقف 

ع��ادل ومتحرض يعكس طبيعة اإلم��ارات، والرؤية التي 

تحكم س��لوكها الخارجي بش��كل عام، وه��ذا ما يفرس 

الدع��م الذي يلق��اه هذا املوقف، خاصة عىل مس��توى 

دول "مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية" واملنطقة 

العربية، وال ش��ك يف أن هذه الرس��الة له��ا صًدى عىل 

الساحة الدولية، ما يرتب ضغوطاً عىل الجانب اإليراين، 

ألنها رسالة حضارية، وتؤكد موقع اإلمارات كأحد عنارص 

االس��تقرار املهمة يف الخليج ومنطقة الرشق األوس��ط، 

وحرصها عىل إزالة مصادر تهديد هذا االستقرار.

رابعللاً: أن تصعي��د إي��ران حول الجزر ل��ن يغرّي من 

موقف اإلمارات، وإمنا سوف يزيدها تصميامً، ألن األمر 

يتعلق بقضية س��يادية، ولذلك فإن��ه من املهم التوقف 

عن هذا النهج، واالس��تامع إىل ص��وت العقل، كام دعا 

إىل ذلك س��مو الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية.

مبادئ راسخة
بش��كل عام فإن املوقف الس��يايس اإلمارايت تجاه قضية 

الج��زر الثالث املحتلة يرتكز عىل مبادئ راس��خة تحكم 

الدبلوماس��ية اإلماراتية منذ نشأت دولة االتحاد يف عام 

1971، ويحرص صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة حفظه الل��ه عىل االلتزام بهذه 

األس��س والقواع��د يف إدارة عالقات الدول��ة مع العامل 

الخارجي، ومن بني هذه القواعد حس��ن الجوار واحرتام 

سيادة الدول وهي مرتكزات تجد صدى لها يف الخطاب 

الس��يايس اإلمارايت واملواقف السياسية للدولة، ما يفرس 

ح��رص الدولة عىل ع��دم التصعيد ورف��ض االنزالق إىل 

املهاترات اإلعالمية والترصيحات االس��تفزازية والحروب 

الكالمي��ة ومعالجة القضية وف��ق منطق هادئ معتدل 

يضمن للمنطقة أمنها واس��تقرارها ويحول دون إضافة 

مزي��د م��ن عوامل التوت��ر إىل منطقة تحفل باألس��اس 

بالعديد من عوامل التوتر واالحتقان والرصاع اإلقليمي، 

بل إن االحتالل اإليراين للجزر الثالث مل يقف حائالً يوماً 

م��ا دون اس��تمرار اإلمارات يف تطوي��ر عالقات التعاون 

التجاري واالقتص��ادي مع الجار اإلي��راين، يف حني يبدو 

األمر عىل الجانب املقابل بش��كل مغاير، حيث تتحدث 

إي��ران ع��ن التعاون اإلقليم��ي، يف حني يفتقر س��لوكها 

السيايس واإلعالمي إىل أبس��ط قواعد حسن الجوار بني 

الدول، وينزلق خطاب العديد من مؤسس��اتها اإلعالمية 

ومس��ؤوليها إىل ف��خ التجريح واأللف��اظ االنفعالية غري 

املنضبطة يف حق مس��ؤولني إماراتي��ني وخليجيني مبا ال 

يتامىش مطلقاً مع لغة الحوار العقالين وأدبياته املتعارف 

عليه��ا يف العالقات الدولية، خصوصاً أن الجانب اإليراين 

ذاته يشري دوماً إىل دول مجلس التعاون باعتبارها "دوالً 

صديقة" وأحياناً "شقيقة"!!

قراءة للموقف اإليراين
ال خ��الف ب��ني أي مراقبني موضوعيني ع��ىل أن موقف 

اإلمارات يف قضية الج��زر الثالث املحتلة واضح ومحدد 

من��ذ بداية ه��ذا االحت��الل، حيث تدعو الدبلوماس��ية 

اإلماراتية دوماً إىل حل سلمي سواء من خالل املفاوضات 

املبارشة أو اللج��وء إىل "محكمة العدل الدولية"، إال أن 

إيران ترفض الذه��اب إىل "محكمة العدل الدولية" ويف 

الوقت نفسه ال تساعد عىل إنجاح أي مفاوضات ثنائية 

مبواقفها املتصلبة، فضالً عن سعيها إىل فرض األمر الواقع 

يف الجزر املحتلة وتبّني سياس��ات اس��تفزازية بش��أنها 

تتعارض بش��كل مطلق مع خطابه��ا الذي يتحدث عن 

جزيرة طنب الكبرى

تقللع عللىل مداخللل "مضيللق هرمز" وأصللل كلمة 
"طنب" بالعربية الحبل الذي تربط به الخيمة حتى 
تثبللت يف األرض، وتقع هللذه الجزيرة عىل بعد 75 
كلم من إمارة رأس الخيمة، وتأخذ الشللكل الدائري 
ويبلغ قطرها نحو 4 كلم ومساحتها تبلغ نحو 9 كلم 
مربعة، وكانت مأهولة بالسكان حيث كان يبلغ عدد 
سكانها 700 نسللمة قبل االحتالل اإليراين لها، وكان 
يف الجزيرة مدرسللة ابتدائية للبنني والبنات تسمى 
"املدرسللة القاسللمية" باإلضافة إىل عيللادة صحية 
ومركز للرشطللة وعدد من املزارع وأشللجار النخيل 
واألشجار املثمرة، وكان السكان ميتهنون مهنة صيد 
األسللاك وبيعها يف إمارات الساحل العريب، خاصة 
يف ديب ورأس الخيمة، وقليل من السكان كان ميتهن 
الزراعة ورعي املاشية، ويف عام 1913 قامت القوات 
الربيطانيللة، بعد موافقللة حاكم الشللارقة وقتذاك، 
الشلليخ سامل بن سلطان القاسللمي ببناء فنار بحري 
إلرشللاد السللفن عللىل أرض الجزيرة، وقللد خولت 
الحكومة الربيطانية مندوبها السامي املقيم مبنطقة 
الخليج وكان يدعي "بريس كوكس"، االتصال بحاكم 
الشارقة للحصول عىل موافقته عىل بناء الفنار، وقد 
أبدى حاكم الشللارقة حينها موافقته عىل بناء الفنار 
برشط عدم املسللاس بسلليادة اإلمارة عىل الجزيرة، 
وهذا يعد أحد دعائللم امللكية التاريخية والقانونية 

لدولة اإلمارات للجزيرة.
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حس��ن الجوار والعالقات التعاوني��ة بني ضفتي الخليج، 

وهي بذلك تكش��ف عن تناقضها أمام الشعوب العربية 

واإلسالمية، ففي الوقت الذي ترفع فيه شعارات الدفاع 

ع��ن األرض العربي��ة املحتل��ة يف فلس��طني، فإنها ترّص 

عىل احتالل أرض لدولة عربية مس��لمة وجارة، وترفض 

االحتكام إىل اآلليات الس��لمية املتعارف عليها يف العامل 

املتحرض للتعامل مع مثل هذه املشكالت. 

الخطاب السيايس اإليراين
بش��كل عام ميكن مالحظة أن الخطاب السيايس اإليراين 

قد دأب طيلة الس��نوات املاضية ع��ىل توجيه النقد إىل 

أي ترصيحات ملس��ؤولني إماراتيني أو خليجيني أو عرب 

بش��أن أحقي��ة دولة اإلم��ارات يف جزرها الث��الث التي 

تحتلها إي��ران، وكذلك انتقاد أي بيانات رس��مية تصدر 

عن املنظ��امت اإلقليمي��ة الخليجية والعربي��ة والقمم 

العربي��ة واالجتامعات الدورية ملجل��س التعاون لدول 

الخليج العربية، وليس هن��اك جديدا يذكر يف الخطاب 

الس��يايس اإليراين مع إرصار طهران عىل حرص موقفها يف 

ترديد مصطلحات بعينها مثل "سوء الفهم" الذي تختزل 

في��ه قضية احتالل ثابت��ة وموثقة باألس��انيد التاريخية 

والقانونية من دون أن ينتقل الجانب اإليراين إىل ترجمة 

حديثه الدائم عن إمكانية تس��وية القضية عرب "الحوار 

الثنايئ"!!. ماس��بق يكش��ف بوضوح، غي��اب أي توجه 

أو ني��ات حقيقي��ة إيرانية لفتح مل��ف القضية أو حتى 

االقرتاب من جوهره��ا، بل ميكن القول أن هناك إرصاراً 

متعمداً ع��ىل إبقائها عامالً س��لبياً يف أج��واء العالقات 

الخليجي��ة � اإليرانية، س��واء يف ظل الحديث مؤخراً عن 

أن الج��زر "إيراني��ة وس��تبقى كذلك إىل األب��د" أو فتح 

ملف��ات خالفي��ة أخرى ال يش��ري فتحه��ا إىل نوايا جادة 

لتنقي��ة أجواء العالق��ات عرب ضفتي الخلي��ج، من مثل 

الجدل اإليراين األخري حول "فارسية الخليج"، ناهيك عن 

التدخل الفج يف الش��ؤون الداخلية لبعض دول مجلس 

التعاون والتلوي��ح بالتصعيد تجاهها، كل ذلك يعني أن 

طهران تنفذ اس��رتاتيجية قامئة عىل التفاعل مع مظاهرة 

األزمة وإعادة إنتاج مفرداتها يف هذا الشأن من دون أي 

مقاربة لطرق الحل والتس��وية، أو حتى توضيح الحجج 

والدعائ��م القانوني��ة والتاريخية التي تس��تند إليها يف 

استمرار احتاللها للجزر الثالث.

ويف ضوء زيارة نجاد ل� "أبو موىس" ميكن بش��كل عام 

ق��راءة "النهج" اإليراين يف التعاط��ي مع الجزر اإلماراتيّة 

املحتل��ة، وهو موق��ف يرتبط بتوجه��ات الهيمنة ذات 

النزعة القومية لديها يف منطقة الخليج العريب، وهو أمر 

كشفت عن بعض جوانبه بوضوح زيارة الرئيس اإليراين، 

أحمدي نجاد، األخرية لجزيرة "أبو موىس" املحتلة.

آفاق التسوية
من املعروف أن التطور البرشي واإلنساين والحضاري قد 

أنتج العديد من إش��كال وصيغ حل األزمات والخالفات 

بالط��رق الس��لمية، ويف مقدم��ة هذه األمن��اط الحوار 

املبارش واملس��اعي الحميدة التي تبذلها أطراف وسيطة، 

وإحالة النزاعات إىل محكمة العدل الدولية أو التحكيم 

الدويل، واملالحظ أن النهج اإليراين يف التعاطي مع قضية 

الج��زر الثالث املحتلة ال يوفر فرص��ة للتفاؤل بإمكانية 

التوصل غىل تس��وية خالل األم��د املنظور، حيث متيض 

الدبلوماس��ية اإليرانية من تش��دد إىل آخ��ر، وبتحويل 

القضية إىل ساحة للتجاذب واملساومات الداخلية تزداد 

مس��احات الصعوب��ة وترتاجع التوقعات بش��أن مقدرة 

الدبلوماس��ية اإليرانية عىل االنصياع للح��ق، أو القبول 

بإحال��ة القضي��ة إىل تحكيم دويل، والس��بب املبارش يف 

ذلك هو عمليات الشحن املعنوي والقومي التي ميارسها 

النظام الس��يايس الذي زج بالقضي��ة يف لعبة الرصاعات 

السياس��ية الداخلية، وهو ما يفرس عدم تجاوب طهران 

م��ع أي مقرتح إم��ارايت، ورفضها املتك��رر القبول بصيغ 

التحكيم الدويل مع أن هذه الصيغة تعترب من أفضل ما 

الشيخ محمد القاسمي يرفع العلم فوق جزيرة طنبسامل سهيل استشهد يف طنب الكربى 1972املدرسة القاسمية اإلبتدائية بطنب
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أنتجت��ه العالقات الدولية من مثار لن��زع فتيل األزمات 

وتحقيق األمن واالستقرار بني الدول.

وبش��كل عام فإن دولة اإلم��ارات ترى من جانبها 

أن خي��ار القوة العس��كرية ليس خي��اراً مطروحاً يف 

التعامل مع هذه القضية، ومل يس��بق لدولة اإلمارات 

تاريخي��اً أن لوحت بهذا الخيار الذي ال يندرج ضمن 

اس��رتاتيجياتها يف تس��وية األزمات، بل ويتناقض مع 

رؤاها االس��رتاتيجية لألمن واالس��تقرار العاملي، ولذا 

فإن دولة اإلم��ارات تراهن ع��ىل إن تنصاع إيران يف 

نهاية املطاف إىل سياس��ة حسن الجوار وتطبقها فعالً 

ال قوالً، وتنهج أي من س��بل التس��وية السلمية لهذا 

الخالف، ول��ذا فإن دولة اإلمارات تتمس��ك بخطاب 

س��يايس ثابت قائم عىل تس��وية قضية الجزر الثالث 

املحتل��ة إما من خ��الل الحوار الثن��ايئ املبارش الذي 

يس��تند عىل أجندة محددة وبرنامج زمني واضح أو 

اللجوء إىل التحكيم الدويل، كام تراهن دولة اإلمارات 

أيض��اً عىل أن ت��درك طهران ذات ي��وم حجم الرضر 

الناجم عن سياس��اتها املتش��ددة تجاه الجزر الثالث، 

وما تفرزه هذه السياسة من أرضار يف عالقات طهران 

مع دول مجلس التع��اون والدول العربية، فضالً عن 

تأثرياتها يف تقلص حجم الدعم واملس��اندة الخليجية 

والعربي��ة للمواق��ف اإليراني��ة يف مختل��ف الدوائر 

واألوساط اإلقليمية والدولية، حيث يالحظ أن طهران 

ق��د حرمت نفس��ها من مواقف خليجي��ة كان ميكن 

أن تك��ون س��نداً لها يف العديد م��ن األزمات، واألمل 

معق��ود باألخري عىل أن تدرك إيران أن تحس��ن بيئة 

األم��ن اإلقليمي ب��ات مرهوناً مبوقفه��ا تجاه قضية 

الج��زر اإلماراتية الثالث، خصوص��اً أن موافقتها عىل 

إحالة القضية إىل محكمة العدل الدولية من شأنها أن 

توفر غطاء سياس��ياً داخلياً قوياً أمام الشعب اإليراين، 

للقبول بأي حكم تصدره املحكمة يف هذا الشأن.  

مالحظات عىل املوقف اإليراين
� تس��تخدم إيران لغة متش��ددة وأحياناً انفعالية يف 

انتق��اد املواق��ف الخليجية والعربي��ة الداعمة لحق 

اإلم��ارات يف جزرها الثالث، فق��د وصفت الخارجية 

اإليراني��ة ق��رار ق��ادة دول مجلس التع��اون يف قمة 

الدمام بتأكيد س��يادة اإلمارات ع��ىل جزرها املحتلة 

بأنه "غري مسؤول".

� مل يع��د التش��دد اإلي��راين حيال الج��زر الثالث 

املحتل��ة محصوراً يف اإلطار الس��يايس، ب��ل انتقل إىل 

األوس��اط الدينية، حيث قال أحد أب��رز رجال الدين 

اإليرانيني، وه��و أحمد خامتي يف خطبة الجمعة يف 4 

أبريل 2008 أن الجزر الثالث "سوق تبقى إيرانية إىل 

األبد" متهامً جامعة الدول العربية بالوقوع يف "الفخ 

األمرييك" ألن الجامعة أيدت حق اإلمارات يف جزرها 

خالل قمة دمش��ق، وهذا مادف��ع بعض املحللني إىل 

الق��ول بأن طهران تس��عى إىل "أدلجة"  قضية الجزر 

الثالث املحتلة من خالل خلط "السيايس" ب� "الديني" 

والدفع برج��ال الدين للحدي��ث يف القضية وتأجيج 

مشاعر رجل الشارع اإليراين حيالها .

� من الواضح أن إيران تش��عر باالنزعاج من نجاح 

تح��ركات دولة اإلمارات السياس��ية يف كس��ب دعم 

وتأيي��د دول الع��امل لحقها يف جزره��ا الثالث، حيث 

نجح��ت الدبلوماس��ية اإلماراتي��ة يف حش��د الدعم 

والتأيي��د الدولي��ني للقضية ع��ىل الصعيدين العريب 

والدويل. 

� مل تس��تطع الدبلوماس��ية اإليراني��ة طيلة الفرتة 

املاضي��ة، ورغم محاوالتها اس��تقطاب عواصم الربيع 

العريب، إىل تغيري مواقفها السياسية حيال قضية الجزر 

الثالث، حيث أكدت القاهرة وتونس أن قضية الجزر 

الثالث املحتل��ة من العوامل التي تق��ف حائالً دون 

تحقيق تقدم يف مس��توى العالقات مع طهران، وهذا 

األمر يعد اس��تمراراً لفشل طهران يف اخرتاق املوقف 

العريب بشأن الجزر طيلة السنوات املاضية.

� تس��تخدم إيران قضية الج��زر الثالث املحتلة يف 

دعم التامسك الداخيل، بحيث يالحظ أنه كلام زادت 

الضغوط الداخلية عىل النظام وتفاقمت املش��كالت 

وخصوصاً التضخم الناجم عن العقوبات الدولية، لجأ 

النظام إىل دغدغة املش��اعر القومية والش��عبية من 

خالل الحديث عن "وحدة األرايض اإليرانية" ووجود 

"مؤامرة خارجية"•

املصادر: 

� بيانات رسمية صادرة عن "مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية" � املوقع الرسمي للمجلس.

� كتاب "التسوية القانونية للنزاع اإلمارايت � 

اإليراين عىل الجزر الثالث"، عبد اللطيف مسعد 

الصيادي، النارش: معهد البحوث والدراسات العربية 

التابع للمنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة 

والعلوم.

http://www. :موقع وزارة الخارجية اإلماراتية �

 mofa.gov.ae

� نرشة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية � تقارير 

منشورة.

� وكالة أنباء "فارس" اإليرانية الرسمية � تقارير 

منشورة.

� موقع الجزيرة نت، تقارير منشورة.

� موقع "العربية نت" � تقارير وأخبار.

� صحيفة واشنطن بوست، مقاالت منشورة.

� صحيفة "نيويورك تاميز"، مقاالت منشورة.

� صحيفة "الوفاق" اإليرانية، مقاالت منشورة.

� صحيفة "األخبار" املرصية، مقال منشور.

� صحيفة "الصباح" التونسية، مقال منشور.

� صحيفة االتحاد اإلماراتية � أخبار منشورة.

تستخدم إيران لغة 
متشددة يف انتقاد 
املواقف اخلليجية 

والعربية الداعمة 
حلق اإلمارات يف 

جزرها الثالث

محطات وحقائق تاريخية

ل يف صباح يوم 30 نوفمرب 1971 ، احتلت إيران جزيريت 
طنب الكربى وطنب الصغرى عسكرياً، وقامت القوات 
اإليرانية بتهجري سللكان الجزيرتللني منها بالقوة، كا 
تجاهلللت إيران مذكرة التفاهم التي وقعتها مع إمارة 
الشارقة يف العام ذاته بشأن جزيرة أبو موىس، وقامت 
باالعتللداء عىل حقوق دولة اإلمللارات يف الجزيرة عرب 
إجللراءات عدة ثم قامت بعد ذلك باحتالل أبو موىس 

وطرد السكان العرب منها.
ل أغسللطس 1992: قامللت القوات البحريللة اإليرانية 
بطرد السللكان العللرب البالغ عددهللم حينذاك نحو 
1500 نسمة من جزيرة أبو موىس التي كان يوجد بها 
مسللجد وقرص لنائب حاكم الشارقة ومدرسة ابتدائية 

تتبع اإلمارة.
ل أغسللطس 2008: أعلنت إيران إنشاء مكتبني تابعني 
للبحرية اإليرانية يف جزيرة أبو موىس، أحدها لإلنقاذ 
البحري واآلخر لتسللجيل السللفن، وهللو أمر يتعارض 
مللع املذكرة التي وقعللت بني إمارة الشللارقة وإيران 
عام 1971، والتي ال تعطي الحق للسلللطات اإليرانية 
مبارسللة شؤون السلليادة عىل جزيرة أبو موىس، وقد 
رفضللت اإلمارات رسللمياً اإلجللراء اإليللراين وقدمت 
احتجاجللات إىل السلللطات اإليرانيللة بعد اسللتدعاء 
القائم باإلعال اإليراين يف أبوظبي، ووصفت الخارجية 
اإلماراتية املارسات اإليرانية يف أبو موىس بل "االنتهاك 

الصارخ" و "األعال غري املرشوعة.
إيرانيللون  مسللؤولون  أعلللن   2010 مايللو   16 يف  ل 
تقديم اقللرتاح باسللتحداث محافظة باسللم "الخليج 
الفاريس" لل "تحسللني وضع الجزر اإليرانية يف الخليج 
الفاريس"ووفقللاً لهللذا االقللرتاح قال النائللب اإليراين 
ويل إسللاعيل عضو لجنة الشللؤون الداخلية مبجلس 
الشللورى اإليراين أن جزيرة أبو موىس سللتكون مركزاً 

لهذه املحافظة.
ل تحركت دولة اإلمارات العربية دبلوماسياً منذ قيامها 
يف ديسللمرب عام 1971 عىل جميع الصعد واملستويات 
اإلقليمية والدولية مؤكدة متسللكها بالسلليادة املطلقة 
عىل الجزر الثالث ومناشدة املجتمع الدويل حث إيران 
عىل إنهاء االحتالل، ويف التاسع من ديسمرب عام 1971 
عقد مجلس األمن الدويل جلسللة للنظر يف النزاع بناء 
عىل طلب دولة اإلمللارات العربية املتحدة وعدد من 
الدول العربيللة، وعربت دولة اإلمارات خالل االجتاع 

عن رفضها الحتالل الجزر وأكدت سيادتها عليها.
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احلصار االقتصادي والدور العسكري
تكتيــك إسرتاتيجـي يهـدف إىل إضعــاف الدول وقـدراتــــها

مل تعد حروب اليوم مقترصة 

عىل جيوش تتصارع وتكون 

الغلبة فيها ملن امتلك العدد 

والعدة وأحسن استخدامها، 

بل هي حروب أمم وشعوب 

تشتبك بها الدولة بكافة 

معاين قوتها، وتفوز بها من 

استطاعت توجيه وسائلها 

لتدوم أكرث يف ميادين القتال، 

وما القوة العسكرية إال 

أحد عوامل النرص ولكنها 

ليست كل العوامل، ومع 

تطور وسائل القتال وتعدد 

وسائل الضغط ظهر مفهوم 

جديد بعد الحرب العاملية 

الثانية وهو "مفهوم الحصار 

االقتصادي".

إعداد:
 د. صالح اليف املعايطة
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احلصار االقتصادي والدور العسكري
تكتيــك إسرتاتيجـي يهـدف إىل إضعــاف الدول وقـدراتــــها

والحص����ار لغًة من حص���ر، يحص�ر، حص���راً، ويجوز 

باألل��ف وبدونها، فيق��ال أحرصه العدو، وق��ال تعاىل: 

"َوَجَعلَْنا َجَهنََّم لِلَْكاِفِريَن َحِصريًا" )سورة اإلرساء: اآلية 8(، 

وعرف الفقهاء الحص��ار بالتضييق عىل العدو واإلحاطة 

به ومنعه من الدخول والخروج حتى يستسلم.

أم��ا املعارصون فق��د تنوعت عباراته��م يف الحص�ار 

االقتص�ادي، فمنهم من عرفه ببعض أقس��امه كالحصار 

البح��ري، الحظ��ر، املقاطعة، العقوبات، وس��ائل القهر 

االقتصادي��ة، وقد يكون الحصار االقتصادي عىل ش��كل 

إجراءات س��لمي�ة، عس��كري�ة، علنية أو رسية تتخذها 

دولة أو مجموعة ضد دولة أو دول أخرى.

األهداف
للحص��ار االقتص��ادي عدة أهداف س��واء كانت أهدافاً 

عس��كرية أو اقتصادية أم سياس��ية أو دينية أو غريها، 

وميكن إجامل األهداف فيام ييل:

-  تغيري سياس��ة الدولة املفروض عليها الحصار سواء 

الخارجية منها أو الداخلية، كام فعلت الواليات املتحدة 

مع كوبا النحي��از الثانية إىل جانب املعس��كر الرشقي، 

وإنشاء قاعدة صواريخ نووي�ة روسية عىل أراضيها.

- عزل الدولة املحارصة عن العامل سياسي�اً أو عسكري�اً 

أو اقتصادي���اً، وإضعاف قدراتها ك��ام فعل نابلي��ون يف 

بريطانيا.

- إجباره��ا ع��ىل فتح أس��واقه�ا أو تحس��ن التبادل 

التج�اري معها أو الس��يطرة االقتصادي��ة عىل أس��واقها 

ك��م فعلت الوالي�ات املتح���دة بالياب��ان حيث أجربتها 

عىل فت�ح أسواقها.

- زعزعة االس��تق��رار الداخل�ي س��واء الس��يايس أو 

االجتامع��ي أو االقتصادي أو العس��كري أو األمني كام 

فعل االتحاد الس��وفيتي س��ابقاً بدول يوغسالفيا عندما 

انتهج "تيتو" خط�اً سياسياً مختلفاً عن الخط السوفيتي، 

وكام فعل��ت الواليات املتحدة باالتحاد الس��وفيتي مام 

أدى إىل تفكيك��ه إىل دوي��الت مختلف��ة االيدولوجيات 

واألفكار واملذاهب.

- تدمري معنويات الشعب كام فعلت بريطانيا بأملانيا 

خالل الحرب العاملية الثانية.

- دع��م هيكل االقتص��اد العاملي مبا يخ��دم مصالح 

الدولة الفارضة للحصار كام تفعل الواليات املتحدة مع 

كثري من دول العامل حالياً.

العالقة بني الحصار االقتصادي والحرب
م��رت العالقة بن الحصار االقتص��ادي والحرب مبراحل 

عدي��دة تبعاً للتط��ور التقني والتج��اري وتطور الفكر 

العس��كري، بعد أن كان الهدف من الحصار االقتصادي 

هو تأمن متطلبات القوات املسلحة من مواد غذائية أو 

الحصول عىل مكاس��ب مادية تخص الجيش املحارب أو 

حرمان جيش العدو من متطلباته، أصبح الحصار ميارس 

عىل مس��توى الدول��ة أو األمة بكاملها، وميكن تقس��يم 

هذه العالقة إىل ثالث مراحل وهي:

الحصار التكتييك
هي مرحلة القالع والحصون حيث كانت العالقة تنحرص 

بن الحص�ار االقتص��ادي والدور العسك�ري عىل مواقع 

املعرك��ة التي ق��د ال تتجاوز بضع كيلوم��رات، ونقصد 

بهذه املرحلة بدائية الدور االقتصادي واآللة العسكرية، 

حي��ث كان��ت غالب ال��دول تعتم��د يف اقتصادها عىل 

املنتجات الزراعية املحلي�ة، ويقل فيها االعتامد التج�اري 

التبادل���ي، كام أن العقيدة العس��كرية تتمثل يف القائد 

العس��كري الذي يدير الحرب بنفسه، ويف هذه املرحلة 

كانت تت��م التعبئة العام��ة بتخزين امل���واد الغذائي�ة 

وحفر اآلب�ار داخل املدن وإنش��اء األس��وار حول املدن 

كوس��ائل دفاع أولية، لهذا كان القائد العس��كري يدرج 

الحصار االقتصادي ضمن عملياته العسكرية.

مرحلة الحصار االقتصادي العمليايت
وهي مرحل����ة الث��ورة الصناعي��ة، حيث أس��هم هذا 

االخ��راع يف تطوي���ر كل مج��االت الحياة العس��كرية 

واالقتصادي��ة واالجتامعي��ة، حي��ث ظه��رت الدبابات 

والعرب��ات والس��فن والطائ��رات، فلم تع�د األس����وار 

القدمي�ة متنع  الجي�وش م��ن التقدم وتحقيق أهدافها، 

ويف الجانب اآلخر كانت القوات العس��كرية تعتمد كلياً 

عىل النفط يف تش��غيلها، فزاد اعتامد البرش عىل اإلنتاج 

الصناع��ي، وزاد التبادل التجاري ال��دويل، حتى ظهر ما 

يس��مى االعتامد االقتصادي التباديل الدويل، وهذا يعني 

عس��كرياً أنه مل يعد يوجد هن��اك اكتفاء ذايت كامٍل ألي 

دول��ة، بل أصبح يف كل دولة مناط��ق اقتصادية حيوية 

)كمحطات توليد الطاقة واملياه واملصانع(.

هذا التطور يف البني��ة التحتي��ة والحي��اة االجتامعي��ة 

أف��زر هدفي��ن عس��كرين هام: املواقع اإلس��راتيجي�ة 

داخل الدول والطرق االقتصادي���ة لص�ادرات وواردات 

الدول��ة، وبتدمري ه��ذان الهدف��ان تنهار الدول��ة متاماً 

العتامد الوضع االقتصادي عليهام بدرجة رئيسية، وهذا 

التطور يف الق��وات املسلح�ة واملج��ال االقتص�ادي أدى 

ب��دوره إىل تط��ور العالق���ة بن الحص����ار االقتصادي 

متثلت مرحلة الحصار التكتييك يف حصار القالع والحصون
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والدور العس��ك�ري، فلم يعد بإمكان القائد العس��كري 

التخطيط والتنفيذ للحص�ار االقتص�ادي وإدراجه ضمن 

عمليات��ه العس��كري��ة، بل أصبح من الرضوري إس��ناد 

هذا العمل إىل مختصن حتى وصل األمر إىل استحداث 

وزارة الح��رب االقتصادي��ة، واتس��عت مناطق الحصار 

االقتصادي، فلم تعد قارصة عىل املس����رح التكتيك�ي، 

ب��ل تعدته إىل امل��رح العمليات�ي، وظهرت أس��اليب 

جديدة يف فن��ون الح���رب، فظهرت الغ��ارات الجوي��ة 

التي تهدف إىل ض��رب الهدفي��ن االقتصادين السابقن 

الذكر )املناطق اإلسراتيجية والطرق االقتصادية( وتطور 

األمر إىل ما يس��مى بالتخري��ب االقتص��ادي، واملقصود 

به ش��ن غ�ارات جوي��ة تهدف إىل تدمري البنية التحتية 

للدولة املستهدفة.

مرحلة الحصار االقتصادي واإلسرتاتيجي
مع ظه��ور الث��ورة الصناعي��ة وبروز ظاه��رة االعتامد 

التج��اري التب��اديل بن ال��دول نتج عن ذلك أس��لوب 

جديد يف الحصار االقتصادي، فظهر ما يس��مى بالحرب 

االقتصادية التي متيزت باملرشوعية أحياناً ألنها ال تتم إال 

مبوافقة املنظامت املعنية، كام إنها تشمل دوالً متعددة 

يف وقت واحد ولفرة زمني��ة طويلة، بل أصبح الحصار 

االس��راتيجي سالحاً س��لمياً ال يحتاج إىل قوة عسكرية، 

بل أصبح س��الحاً سهالً، ومثال الحصار االقتصادي الذي 

كان مفروض��اً ع��ىل إرسائيل م��ن قبل ال��دول العربية 

واإلسالمية يف خمسينيات القرن املايض.

وال تقت��رص العالقة بن الحص��ار االقتصادي والدور 

العس��كري عىل وقت اس��تخدام القوة العسكرية، أي 

زمن الحرب، بل تش��مل أيضاً زمن الس��لم، وهي عالقة 

تأثري تباديل، وسوف نذكر هنا أثر القوات املسلحة عىل 

الحصار االقتصادي وأثر الحصار االقتصادي عىل القوات 

املسلحة يف وقت السلم.

تستهدف الغارات الجوية رضب االٔهداف االقتصادية واالسرتاتيجية

للحصار االقتصادي 
عــدة أهـــداف 

عسكـــريـــة أو 
اقتصــاديــة أو 

سياسيـة أو دينية

قدميًا أنشئت 
األسوار حول 

املدن كوسائل 
دفاع أولية ضد 

احلصار االقتصادي

مشروعية احلرب 
اإلقتصادية ال 

تتم إال مبوافقة 
املنظمات املعنية

آبار النفط ومحطات توليد الطاقة منشآت مستهدفة يف الحصار االقتصادي
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احلصار العسكري

هو عملية عس��كرية طويلة األمد، تشمل بصورة 
رئيس��ية إغالق جميع املناف��ذ من وإىل مدينة أو 
حص��ن، ومنع دخول اإلم��دادات والع��ون إليها 
أو من��ع ه��روب س��كانها منها حت��ى تنتهي إما 
باالستس��الم أو بف��ك الحصار ال��ذي يحدث بأي 
أس��لوب كان، س��واء بإرادة القوات املحارصة أو 

بتدخل طرف ثالث. 
والحصار ه��و إجراء يرمي إىل من��ع الوصول إىل 
أرايض العدو أو الخ��روج منها، وهو عادة يكون 
إم��ا حصاراً برياً أو بحرياً، لكن��ه قد ينطبق أيضاً 
عىل القوات الجوية، ويس��تخدم الحصار عادة يف 
حالة الحرب حيث ترمي أهدافه إىل حرمان قوات 
العدو و/أو س��كانه املدنيني من املوارد والغذاء، 
وميكن اس��تخدامه أيضاً يف أوقات الس��لم حيث 
ي��كاد يكون عمالً حربياً وعمالً انتقامياً لعمل غري 
قان��وين، ويف كلت��ا الحالتني ين��ص القانون الدويل 
عىل حقوق وواجبات تفرض عىل الطرف املحارصرِ 
وعىل اله��دف وعىل األط��راف املحاي��دة، فعىل 
سبيل املثال، يف الحصار الذي يفرض أثناء الحرب 
يج��ب إعطاء األطراف املحايدة إش��عاراً مس��بقاً 
ووقت��اً ضمن ح��دود املعقول من أج��ل االلتزام 

بالرشوط املفروضة.
وش��هد التاري��خ القديم ع��دة حص��ارات منها: 
حصار طروادة، وحصار قرط��اج، وحصار املدينة 
املن��ورة، حصار الق��دس. ويف التاريخ الوس��يط: 
حصار القدس 1099، حصار بغداد 1258، حصار 

القسطنطينية، حصار فيينا، حصار عكا 1291.
ويف التاري��خ الحدي��ث حصار اإلس��كندرية عام 
حص��ار  الثاني��ة  العاملي��ة  الح��رب  ويف   ،1882
ستالينغراد، وحصار ليننجراد. أما تاريخنا املعارص 
فقد شهد حصار مدينة السويس يف حرب أكتوبر، 

وحصار بريوت، وحصار قطاع غزة.

اتسعت مناطق 
احلصار االقتصادي 

فلم تعد قاصرة 
على املســرح 
التكتيكـــي بل 

تعدته إىل املسرح 
العملياتـي

اآلثار التبادلية للحصار
أوالً: أثره عىل القوات املسلحة:

مام ال ش��ك فيه أن الق��وات املس��لحة ألي بلد تعتمد 

اعت��امداً كلياً ع��ىل الدع��م االقتصادي س��واء يف إنتاج 

اآلل��ة الحربي��ة، أو يف توفري الوقود والذخرية لتش��غيل 

واس��تخدام هذه القوات، ولتوفري امل��ال الالزم لتدريب 

الرجال، لذا فإن أي نقص يف القدرة االقتصادية ينعكس 

س��لبياً عىل القوات املس��لحة وعىل قدراتها، ومن هذه 

اآلثار العكسية:

- إعاقة العمل العس��كري والتأثري عىل حرية العمل 

من حيث البناء والتجهيز والتعبئة للحرب.

- تجهي��ز م��رح العملي��ات، فقد تصم��د جيوش 

بع��ض الدول يف وجه الجيوش املعادية فيلجأ العدو إىل 

استخدام الحرب االقتصادية.

- زوال الجي��وش العس��كرية واألم��ن إذا أطب��ق 

الحص��ار االقتصادي بص��ورة فعالة يف زمن الس��لم، 

فيؤدي إىل ش��ل القوة االقتصادية للدولة مام يعطل 

عن��ارص القوة يف الدولة كوس��ائل اإلنت��اج الصناعي 

والزراعي، ويتوقف التعليم ويردى املستوى الصحي، 

ونتيج��ة ذل��ك يردى مس��توى القوات املس��لحة يف 

املعدات واألفراد.

- التفكري بالسالح البديل، فليست كل آثار الحصار 

االقتصادي عىل الدور العسكري سلبية، بل قد تكون 

إيجابية وذلك بأن يستخدم الحصار االقتصادي كأداة 

ضغط سياسية لتحقيق مصالح عليا بدالً من استخدام 

الخيار العسكري لتحقيق تلك املصالح.

حصار طولون 1814-1810

يسعى الحصار اىٕل فرض الهيمنة االقتصادية والقوة العسكرية
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يجمع اخملتصون 
أنه ال حصار ناجح 

إال بوجود قوة 
عسكرية تفرض 

هذا احلصار

احلصار االقتصادي 
دائمًا يتم اخرتاقه 

وال ميكن فرضه 
بنسبة 100 % إال 

باستخدام القوة 
العسكرية

ثانياً: أثر القوات املسلحة عىل الحصار االقتصادي:

ال يقترص تأثري الدور العسكري يف وقت الحرب، بل أنه 

يؤث��ر عليه أيضاً يف وقت الس��لم س��واء قبل الحرب أو 

بعدها، وهذه اآلثار قد تكون سلبية كالنفقات الباهظة 

واس��تخدام القوات املسلحة أو تكاليف اإلعامر ما بعد 

الحرب، وقد تكون اآلث��ار إيجابية مثل دعم االقتص�اد 

الوطن�ي مبش��اريع وتقنيات يف أصلها عس��كرية لكنها 

طوع��ت للخدمة مثل الحديد، أو كس��الح ردع ضد أي 

تهديد باستخدام الحصار االقتصادي.

الحصار االقتصادي والدور العسكري
التأثري زمن الحرب يكون أش��د وأقوى، بل قد يتس��بب 

أحدهام يف فشل أو نجاح اآلخر بحسب العوامل املؤثرة 

س��لبياً أو إيجابياً، فعند ف��رض الحصار االقتصادي عىل 

املس��لحة،  قواتها  دولة ما فإن ذلك سيؤثر حتامً عىل  

ومن هذه اآلثار:

- إيقاف التصنيع العسكري نظراً لندرة املواد األولية.

- قطع اإلمدادات املطلوبة للقوات املسلحة.

- تحطيم املعنويات لدى الضباط والجند.

- الخسائر البرشية نتيجة وفاة الجند بسبب املجاعة 

الناتجة عن الحصار.

- فق��دان الوالء وانتش��ار العامل��ة للدولة املعادية 

بسبب الفقر، وهذا سيؤدي إىل انهيار القوات املسلحة.

أما تأثري القوات املس��لحة عىل الحصار االقتصادي 

زمن الح��رب فيكاد يجم��ع املختصون أن��ه ال حصار 

ناجحاً إال بوجود قوة عس��كرية تف��رض هذا الحصار، 

فمن اآلثار االيجابية لدور القوات املس��لحة أنها تقوم 

بقطع الط��رق االقتصادية واإلس��هام يف دعم الحصار، 

وكذل��ك التخريب املنظم إلمدادات العدو، والس��عي 

لتدم��ري وإنه��اك االقتص��اد الوطني املع��ادي، وفرض 

الهيمن��ة االقتصادي��ة والق��وة العس��كرية، وباملقابل 

فإن الدولة املس��تهدفة بالحصار ق��د تقوم بإجراءات 

تقلل من فعالي��ة الحصار مثل زيادة االحتياط الحريب 

والدفاعات الحصين��ة، ومنها أيضاً دعم األمن الداخيل 

ملنع انتشار الجرمية بسبب الحصار.

الحصار االقتصادي كبديل للدور العسكري
بع��د أن رأين��ا تاري��خ وتط��ور العالق��ة ب��ن الحصار 

االقتصادي والدور العس��كري وأثر كل منهام يف السلم 

والح��رب، فهناك س��ؤال يطرحه البعض: ه��ل بإمكان 

الحصار االقتصادي أن يكون بديالً للدور العس��كري يف 

تحقيق األه��داف العليا لصانعي الق��رار؟ هناك رأيان 

متعارضان حول هذا املوض��وع، والصحيح أنه ال ميكن 

للحصار االقتصادي أن يكون بديالً للحل العسكري، وما 

حرب العراق األخرية إال خري دليل، وذلك ألسباب كثرية 

منها:

- الش��واهد التاريخية عىل الحصار االقتصادي تقول 

أن��ه كان عامالً مس��اعداً للحل العس��كري ال بديالً له، 

ولهذا فإن نابليون عندما فش��ل حص��اره ضد بريطانيا 

قرر غزو روسيا.

- ح��رص كل الدول عىل امتالكها للقوة العس��كرية 

ومخازن األس��لحة الكبرية، فلو كان الحصار االقتصادي 

بدي��الً للحل العس��كري، ملا حرصت ه��ذه الدول عىل 

م��ع  والتقليدي��ة،  النووي��ة  امتالك هذه الرسانة  

امتالكها يف الوقت نفسه ملفاتيح اقتصاد العامل.

- الحص��ار االقتص��ادي دامئاً يت��م اخراقه، وال ميكن 

فرضه بنسبة 100 % إال باستخدام القوة العسكرية •

املصادر:

- الحرب االقتصادية وتجربتها التاريخية، د. بسام 

العيل.

- القتال والحصار، لواء ركن متقاعد توفيق عيل 

منصور.

تهدف الغارات الجوية اىٕل تدمري البنية التحتية للدولة املستهدفة
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الفـاعـلــــــون الــدولـيــــــون

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

مل يعد النظام الدويل كام كان يف الس��ابق يتمحور حول ال��دول، بل برز فاعلون آخرون من غري الدول 
له��م قوة وتأثري ال��دول، وهؤالء يتمثل��ون يف املنظامت الدولي��ة الحكومية واملنظ��امت الدولية غري 
الحكومي��ة والرشكات املتعددة الجنس��يات والجامعات الدينية، فاملنظ��امت الحكومية الدولية تتنوع 
بحس��ب اهتاممها الجغ��رايف، فهناك منظامت عاملية تناق��ش مختلف القضايا التي ته��م العامل بأرسه 
مث��ل األمم املتحدة، وهناك منظامت إقليمية تهتم بالقضايا املرتبطة مبنطقة جغرافية معينة كاالتحاد 
األورويب؛ وهن��اك منظامت ترتبط بدورها الوظيف��ي حيث أنها مقترصة فقط عىل وظيفة معينة تقوم 
به��ا كمنظمة الناتو التي يقترص دورها عىل حامية أمن واس��تقرار ال��دول األعضاء، أو نافتا التي تعني 
بالش��ؤون االقتصادية القامئة بني دول ش��امل أمري��كا، باإلضافة للمنظامت الوظيفي��ة األخرى كالبنك 
الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية، مثل هذه املنظامت تلعب دوراً رئيسياً وهاماً 
يف تس��يري ش��ؤون النظام الدويل، فاألمم املتحدة حارضة وبقوة يف كل بقاع العامل، وهي طرف يف الكثري 
من قضاياه التي تهم اإلنسانية، ولوالها ملا وضعت العديد من الضوابط الدولية لضبط املجتمع الدويل، 
وملا تم االلتزام بها من قبل دول العامل؛ ولوال الناتو ملا متكنت أوروبا من املحافظة عىل أمن واس��تقرار 
دولها من األخطار والتهديدات الخارجية، ولوال صندوق النقد والبنك الدويل لس��ار النظام االقتصادي 
العاملي يف طريق غري الطريق الذي يس��ري عليه اليوم؛ ولوال منظمة التجار العاملية ملا شهدنا درجة من 

اإلنصاف يف التعامالت التجارية.     
أم��ا ع��ن املنظامت الدولية غري الحكومي��ة فإنها العب آخر يف النظام ال��دويل ومؤثر عىل مجرياته، 
ففرنس��ا التي كانت تجري التجارب النووية يف أعامق البحار واملحيطات مل تتوقف عن فعلتها تلك إال 
بعد أن تحرك نش��طاء أنصار البيئة - وعىل رأسهم حزب الخرض - لكشف ما تقوم به فرنسا وما تخلفه 
من دمار يهدد الحياة البحرية، هذا التحرك كان له دور يف أن تتخذ فرنس��ا قرارها مبنع إجراء التجارب 
النووية، ومنذ عام 1996 مل تجري فرنس��ا تجربة نووية واحدة، ومن ينىس صيد الحيتان من قبل دول 
كاليابان حيث مل يكن ذلك العمل منظامً عىل اإلطالق مام عرض الحيتان لخطر االنقراض، إال أن سعي 
أنصار البيئة ملواجهة هذا األمر والضغط عىل الش��عوب أدى إىل أن تلتزم اليابان باتفاقية دولية تنظم 
عملي��ة صيد الحيتان، وقصة ثق��ب األوزون واالحتباس الحراري والتغ��ري املناخي مل تكن لتحصل عىل 
اهت��امم العامل لوال ضغط مثل هذه املنظامت عىل حكومات الدول الغربية لرضورة النظر يف املوضوع 
بجدي��ة، وهو ما أدى إىل التوصل إىل اتفاقية كيوتو، وقصة رشكة "ش��ل" النفطية تعطي املثل البارز يف 
التأثري والتغيري، حيث أن هذه الرشكة كانت يف الس��ابق ال تُعري الحياة البحرية أية أهمية، حيث كانت 
ترتك منصاتها البحرية للتنقيب واستخراج النفط من دون اهتامم بعد أن يتم استنزاف املخزون يف مثل 
تلك املناطق، وبعد سلس��لة من الهجامت اإلعالمية ملنظامت حامية البيئة فإن "ش��ل" اليوم تعد من 

أفضل الرشكات النفطية يف العامل عمالً عىل حامية البيئة. 
أما عن الجامعات الدينية فدورها برز بشكل واضح منذ التسعينيات حيث أصبحت تقوم بأدوار ال 
تستطيع معظم الدول القيام بها، فمن يستطع أو يتجرأ أن يوجه هجوماً عىل أرايض الواليات املتحدة، 
بالطب��ع وال دولة تتجرأ عىل ذلك منذ أن قامت الياب��ان برضب ميناء بريل هاربر يف أوائل األربعينات، 
وأدى ذل��ك إىل ردة فعل عنيفة ومدمرة من الواليات املتح��دة ضد اليابان، لكن تجرأت جامعة دينية 
تحمل مس��مى "القاعدة" أن تفعل ذلك، وتجرأت جامعة دينية أخرى مبس��مى "حزب الله" أن تواجه 
إرسائيل وتطردها من أراض يف الجنوب وهو ما مل تنجح الدولة اللبنانية أو أية دولة عربية أخرى عىل 

القيام به. 
بش��كل مخترص نظام اليوم ال تحركه الدول وحس��ب، بل هناك فاعلون آخرون لهم دور فاعل البد 

للدول أن تأخذهم بعني االعتبار•
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العمليات اجلوية يف ليبيا..التحديات والـــــــــدروس املستفادة
"احلماية املوحدة" أصعب عملية جوية يف تاريخ الناتو

يف الحادي والثالثني من أكتوبر 2011 أنهى حلف شامل األطليس )الناتو( عملية "الحامية 

املوحدة"، وهي أصعب عملية جوية يف تاريخه عىل اإلطالق، والتي استمرت عىل مدار 

ستة شهور بهدف حامية املدنيني الليبيني ضد هجامت القوات العسكرية التابعة لنظام 

العقيد معمر القذايف.

وقد شارك يف تلك العملية حوايل 250 طائرة من الطائرات ذات األجنحة الثابتة التي تعود 

ملكيتها إىل أكرث من نصف الدول املشاركة يف حلف الناتو، عالوة عىل القطع البحرية 

والطائرات املروحية وعنارص القوات الربية املتخصصة.

إعداد: روبرت فوكس
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العمليات اجلوية يف ليبيا..التحديات والـــــــــدروس املستفادة
"احلماية املوحدة" أصعب عملية جوية يف تاريخ الناتو
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وقد أثبت��ت العملية نجاحه��ا من الناحية السياس��ية، 

حيث جرت حامية س��كان بنغازي من قوى الدمار عىل 

يد قطع املدفعية والدبابات التابعة لنظام القذايف، ومع 

نهاية فصل الصيف كان النظام الحاكم قد س��قط، رغم 

أن هذا السقوط مل يخطر عىل بال بعض الدول األعضاء 

يف الحلف يف املراحل األوىل للحرب، بعكس دول أخرى 

داخل الحلف التي توقعت هذا الس��قوط منذ البداية، 

ومع مطلع 2012 كان قد تم وضع دستور جديد وتعيني 

حكومة جديدة بعد حكم ديكتاتوري استمر عىل مدى 

45 عاماً تقريباً، ليبدأ الليبيون مرحلة جديدة لبناء دولة 

جديدة عىل أسس دميقراطية.

وقد ظل الحلف عىل متاس��كه بالرغم من االنتقادات 

الت��ي تعرض لها، وعىل الرغم من عدم مش��اركة قوات 

بعض الرشكاء األوروبيني الرئيسيني يف الحلف مثل أملانيا 

ع��ىل وجه التحديد، وقد لعب��ت خمس دول من خارج 

حلف النات��و، هي اإلم��ارات وقط��ر واألردن واملغرب 

والس��ويد، دوراً رئيسياً يف تلك الحرب، كام أعلنت عدة 

نّفذت الطائرات الفرنسية جزءاً من العمليات العسكرية

دول أعض��اء يف الجامعة العربية ع��ن دعمها وتأييدها 

لق��رار مجلس األمن الدويل رق��م 1973 القايض بفرض 

حظ��ر جوي وبحري فوق ليبيا وحوله��ا، والقايض أيضاً 

بحامية الس��كان املدنيني، جاءت تل��ك القناعة انطالقاً 

من دوافع إنسانية بحتة، عىل الرغم من تشكك البعض 

يف نواي��ا الناتو الحقيقية وراء هذا التدخل العس��كري، 

وقد تحقق هذا الهدف رغم االنتقادات الش��ديدة التي 

تعرضت لها الحملة - حتى من بني بعض الدول الغربية 

نفسها- قبل الحملة وأثناءها وبعدها.

وق��د نص ق��رار مجل��س األم��ن الدويل رق��م 1973 

بتاري��خ 19 مارس 2011، الذي ت��م تجديده الحقاً برقم 

2009 يف السادس عرش من س��بتمرب 2011، عىل حامية 

السكان املدنيني بصورة خاصة، ولكنه مل يسوغ استخدام 

العمليات الربية وإسقاط النظام يف طرابلس، ورغم هذا، 

فمن الصع��ب أن نتصور كيف ميكن لعملية جوية مبثل 

ه��ذه الصعوبة - عملي��ة تتطلب قدراً كب��راً من الدقة 

يف إصاب��ة األهداف تجنباً لس��قوط خس��ائر يف صفوف 

لعبت الواليات 
املتحدة دور حيوي 

يف تلك احلرب من 
خالل مساهمتها 

الكبرية يف جمال 
األسلحة الذكية
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املدني��ني- أن تنجح دون تواجد فع��ي كبر عىل األرض، 

ورمبا اس��تندت تلك املحاذير إىل تجربة الواليات املتحدة 

يف الع��راق، رغم اختالف ظروفه��ا ودوافعها عن الحملة 

العسكرية يف ليبيا.

وقد أصبح واضحاً منذ البداية أن التحالف الذي يضم 

أح��زاب املعارضة تحت لواء "املجلس الوطني االنتقايل" 

كان عاجزاً عن حش��د القوات الالزمة للتصدي للقوات 

الربية وق��وات الرشطة التابعة للقذايف دون االس��تعانة 

مبس��اعدة خارجي��ة يف مج��ال التنظي��م والتكتي��كات 

العسكرية واإلمداد والتموين.

الدروس املستفادة
ع��ىل الرغم من نجاح عملي��ة الناتو إال أنه��ا تركت لنا 

العديد من الدروس السياس��ية والعملياتية والتكتيكية 

التي ميكننا االس��تفادة منها، وهي دروس ال تقل إلحاحاً 

عن الحاجة لتكوين نفس التشكيلة من التحالف الدويل 

واإلقليمي ملواجهة التوتر املتزايد س��واء يف سوريا رشقي 

البحر األبيض املتوس��ط أو عرب مي��اه الخليج العريب مع 

إيران.

وقد كان��ت عملي��ة "الحامية املوح��دة" العملية 

الرابعة الكربى التي يش��نها حل��ف الناتو يف أقل من 

عرشي��ن عاماً، وه��ي تختل��ف عن حمل��ة الحامية 

الجوي��ة التي جرت يف س��امء البوس��نة والتي تبعتها 

العملية العسكرية ضد رصبيا، وعملية الدعم الجوي 

الت��ي قدمها الناتو وقوات اإليس��اف يف أفغانس��تان، 

ألن الواليات املتح��دة أرادت هذه املرة أن متنح عصا 

القيادة للدول األوروبية. وقد اعتمدت معظم الخطط 

األولية لف��رض الحظر الجوي والبح��ري عىل الرئيس 

الفرنيس )يف ذلك الوقت( نيكوالس س��اركوزي ورئيس 

وزراء بريطاني��ا ديفي��د كامرون، وقد ش��ارك ح�وايل 

40 % من القوات املختلفة املش��اركة يف تلك العملية 

معظم ش��هور الصي��ف، نذكر منها حامل��ة الطائرات 

الفرنسية شارل ديجول وحاملة املروحيات الربيطانية 

HMS Ocean، وق��د نف����ذت الطائرات الفرنس��ية 

احلماية املوحدة

س��يطرت ق��وات حل��ف النات��و ع��ىل كل العملي��ات 
العس��كرية يف ليبيا تحت بند "ق��رارات مجلس األمن" 
يف األم��م املتحدة الصادرة عام 1970 و1973 وذلك يف 
31 م��ارس عام 2011. وكان الهدف من عملية الحامية 
املوح��دة قد تح��دد ليكون: حامية املدني��ني واملناطق 
املأهول��ة بهم الت��ي كانت تُهاجم أو تتع��رض للتهديد 

الهجومي.
وكان��ت مهم��ة العملي��ة تتأل��ف من: عملي��ات حظر 
األس��لحة، تحديد منطقة حظر الطريان وعملية حامية 

املدنيني من الهجوم عليهم.
ويف 28 أكتوبر عام 2011 أتخذ الناتو قراراً رسمياً إلنهاء 
العمليات يف يوم 31 أكتوب��ر 2011، وكانت العمليات 
قد اس��تمرت ملدة 214 يوماً. وكانت قوات حلف الناتو 
ق��د تجمعت مفوض��ة من قبل األم��م املتحدة لحامية 
املدني��ني يف ليبيا، وتعترب عملية "الحامية املوحدة" من 

أنجح العمليات يف كل تاريخ حلف الناتو.

تبادل املعلومات االستخباراتية كان أحد القضايا الشائكة
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35 % من كافة العمليات التي نفذتها الطائرات ذات 

األجنحة الثابتة.

ورغم هذا، أفاد التقرير الذي أعده "مركز التحليالت 

املش��ركة والدروس املستفادة" التابع للناتو يف الربتغال، 

والذي يقع يف 37 صفحة، ب��أن الواليات املتحدة لعبت 

دوراً حيوياً يف تلك الحرب من خالل مس��اهمتها الكبرة 

يف مجال األس��لحة الذكية وتب��ادل البيانات واملعلومات 

والقي��ادة والس��يطرة واملراقبة واالس��تطالع. وقد رصح 

الرئي��س األمرييك ب��اراك أوبام��ا بأن ه��دف الواليات 

املتحدة هو "القيادة من الخلف"، وذكر التقرير املؤرخ 

يف 28 فرباي��ر 2012 أن املس��اهمة األمريكية كانت أكرب 

من ذل��ك بكثر، حيث تع��ني عىل القادة العس��كريني 

األمريكي��ني إحكام الس��يطرة، ومن ثم اإلمس��اك بزمام 

القيادة "من األمام" يف بعض األحيان.

وم��ن أوائل الدروس التي ميكن االس��تفادة منها من 

العملي��ات الحربية يف ليبيا هو اس��تحالة تنفيذ عملية 

عس��كرية بتلك الصعوب��ة وهذا التعقيد ب��دون البنية 

األساسية التكنولوجية األمريكية، أضف إىل هذا الضعف 

الذي تعانيه دول رئيس��ية حليفة مثل بريطانيا وفرنسا 

يف مجال املراقبة واالستطالع وتبادل املعلومات والدعم 

اللوجس��تي وإعادة تزويد الطائ��رات بالوقود، وقد كان 

واضح��اً أن الرشكاء األوروبيني يف حل��ف الناتو واالتحاد 

األورويب ل��ن يس��تطيعوا االس��تمرار يف الحملة الجوية 

املكثفة إال أليام قليلة ومعدودة.
وبعي��داً ع��ن قضية الق��درات العس��كرية، كانت 

الصعوب��ات املتعلق��ة بالبع��د الس��يايس واضحة منذ 

البداي��ة، مل يكن اإلجامع ممكن��اً إال من خالل تحالف 

موس��ع يوافق ع��ىل الح��د األدىن م��ن العملية، وهو 

حامي��ة املدني��ني وليس إس��قاط النظ��ام، وقد أعرب 

روب��رت جيتس وزير الدف��اع األمرييك يف ذلك الوقت 

عن ش��كوكه يف إمكانية نجاح الحظر الجوي والبحري 

يف تحقيق الهدف املرجو منه، أما بالنس��بة ألملانيا فقد 

أحجمت عن املشاركة، وإن عرضت سد الثغرات التي 

تركها الحلفاء بس��بب نقل األس��لحة من أفغانس��تان، 

أم��ا مالطا، إحدى الدول األعض��اء يف االتحاد األورويب، 

فقد رفض��ت تقديم أي نوع من التس��هيالت للقوات 

البحرية والجوية املش��اركة يف إس��قاط النظام الحاكم 

يف طرابلس.

وقد أدى قرص تفويض العملي��ات الحربية ضد ليبيا 

ك��ام حدده ق��رار مجلس األمن الدويل رق��م 1973، إىل 

فق��دان املرونة الالزمة في��ام يتعلق بقواعد االش��تباك 

والتجديد التكتييك الستغالل الفرص تبعاً لسر األحداث 

ع��ىل األرض، ونتيج��ة لذلك، أصب��ح االمتث��ال لقواعد 

القان��ون الدويل التي اس��تند إليها ق��رار مجلس األمن 

الدويل رق��م 1973 أمراً مهامً، األمر نفس��ه ينطبق عىل 

القواعد املس��تخدمة لحامية القوات، مام أدى إىل وضع 

قيود شديدة عىل اس��تخدام الطائرات املروحية مبعرفة 

القوات الربيطانية والفرنسية.

أحد الدروس األخرى التي ميكن االس��تفادة منها هو 

أنه من األفض��ل، بل ومن الالزم، منح ق��ادة العمليات 

والتكتي��كات امليداني��ة ق��دراً أك��رب بكثر م��ن املرونة 

وحري��ة الحرك��ة، ويجب أن يُس��مح له��م بهامش أكرب 

من املس��ؤولية عند ترجمة قواعد االش��تباك واألساليب 

التكتيكية واألهداف تبعاً لس��ر األح��داث عىل األرض، 

ويج��ب أيضاً منحهم ق��دراً أكرب م��ن الصالحيات التي 

متكنهم من استغالل الفرص التكتيكية، فالبد من تعديل 

مب��دأ قيادة املهم��ة وتحديث��ه أوالً بأول مبا يتناس��ب 

وطبيعة هذا النوع من املهامت الدولية.

عملية ليبيا..األسباب والدوافع
ومن املهم معرفة األسباب التي أدت إىل نجاح الناتو يف 

حشد الحمالت الجوية والبحرية بهذه الرسعة من أجل 

املجهود الحريب يف ليبيا يف شهر مارس 2011، ففي مطلع 

استخدمت املروحيات يف العمليات القتالية للمرة األوىل يف ليبيا
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هذا الش��هر مل يكن أحد يعرف مدى الحاجة إىل وجود 

حش��د دويل كبر لتنفي��ذ هذه املهم��ة يف ليبيا – تلك 

الدولة الغنية بالنفط والغاز واملطلة عىل البحر األبيض 

املتوس��ط والت��ي ميكن دخولها بس��هولة م��ن مناطق 

مختلفة مثل مالطا وإيطاليا وتونس، وشهد شهرا فرباير 

ومارس م��ن نفس الع��ام بداية ما اصطل��ح املراقبون 

واملحللون عىل تس��ميته الحقا ب� "الربيع العريب"، فقد 

أجرب الرئيس املرصي حس��ني مبارك عىل التنحي، ونجح 

املتظاهرون يف عقد محاكامت ملسؤويل النظام يف ميدان 

التحري��ر، يف إرهاصات ممتدة م��ن مناطق أخرى من 

العامل العريب، فقد شهدت تونس اإلطاحة برئيسها مدى 

الحياة ب��ن عي يف غضون أيام قليلة، ويف مطلع ش��هر 

مارس مل تكن هناك س��وى بوادر قليلة وغر محسوسة 

عىل وجود اضطرابات وقالقل يف س��وريا سطرت أطول 

حرب أهلية يف تاريخ "الربيع العريب" حتى اآلن.

ومل تقفز ليبيا إىل صدارة األجندة الدولية إال بعد أن 

هددت قوات القذايف بش��ن هجوم ضد سكان بنغازي، 

كان الهدف األس��ايس للعملية هو تقديم املس��اعدات 

اإلنسانية ومواد اإلغاثة، ومنع الدبابات وقطع البحرية 

التابع��ة للقذايف من قص��ف املدين��ة، واقرحت األمم 

املتحدة، ش��ن حملة مبوجب الفصل السابع من ميثاق 

األم��م املتحدة، أي حمل��ة إلحالل الس��الم عن طريق 

اس��تخدام القوة، حملة "تجيز اس��تخدام كافة الوسائل 

الالزم��ة"، ع��ىل أن يتكفل حل��ف النات��و بتنفيذ تلك 

الحملة.

وقد ذكر آندرز فوج رسموس��ني األمني العام لحلف 

النات��و يف تقريره الس��نوي الذي أع��ده يف مطلع ذلك 

العام أنه كانت هناك ثالثة أهداف رئيسة للمهمة التي 

حددها قرار مجلس األمن الدويل رقم 1973:

- فرض حظر بحري مبحاذاة املنطقة الجنوبية للبحر 

األبيض املتوسط ملنع إرسال أي أسلحة إىل ليبيا.

- فرض حظر جوي ضد الطائرات العسكرية الليبية.

- شن عمليات قصف جوي وبحري ضد قوات النظام 

الحاكم التي تشن الغارات ضد املدنيني وتهدد حياتهم.

وأوضح رسموس��ني يف تقريره أن "املهمة األساس��ية 

واألك��ر إلحاحاً ه��ي منع الدباب��ات واملدفعية الثقيلة 

من الهجوم عىل بنغازي، وكان هذا يعني االش��تباك مع 

الوحدات املس��لحة التي تهاجم مدينة مرصاته، ويعني 

أيضاً شل حركة املؤن والذخائر ومراكز مراقبة السيطرة 

حتى ال يتمكن قادة النظام العسكريني من تنسيق مثل 

هذه الهجامت".

وقد كان��ت العمليات الربية الكربى أمراً مس��تبعداً 

طبقاً لق��رار مجلس األمن الدويل األول، األمر الذي أثار 

تس��اؤالت يف لندن وواش��نطن حول م��ا إذا كانت أمام 

تل��ك الحملة أي فرص��ة للنجاح، بل إن كث��راً من تلك 

التساؤالت ما تزال ملحة حتى اآلن، فعدم وجود قوات 

بري��ة ع��ىل األرض - رغم اس��تخدام قوات االس��تطالع 

وق��وات العمليات الخاص��ة - كان عائقاً ش��ديداً أمام 

 NATO

 North Atlantic منظم��ة حل��ف ش��امل األطل��يس
Treaty Organization ه��ي منظمة تأسس��ت عام 
1949 بن��اًء ع��ىل معاهدة ش��امل األطل��يس والتي تم 
التوقي��ع عليه��ا يف واش��نطن يف 4 إبريل س��نة 1949. 
يوجد مق��ر قيادة الحلف يف بروكس��ل عاصمة بلجيكا 
وللحلف لغتان رس��ميتان هام اإلنجليزية والفرنس��ية، 
وال��دور الرئييس لهذا الحلف هو حراس��ة حرية الدول 
األعضاء وحاميتها من خالل القوة العس��كرية ويلعب 
دوره من خالل األزمات السياسية، وكل الدول األعضاء 
فيه تساهم يف القوى واملعدات العسكرية مام يساهم 
يف تحقيق تنظيم عس��كري لهذا الحلف، ويوجد هناك 
دول ذات عالقات ممتازة بحلف الناتو إال أنها ليس��ت 
جزءاً منه بش��كل رسمي وتسمى حليف رئييس لحلف 

.Major non-NATO ally الناتو

احلملة العسكرية يف 
ليبيا فرصة مثالية 
لدول الناتو والدول 
احلليفة كي تعيد 

النظر يف مفاهيمها 
حول احلرب احلديثة

املهمة، وعند تلك املرحلة، أي يف ش��هر أغس��طس عام 

2011، ب��ات واضح��اً أن الق��ذايف رمبا اس��تطاع البقاء 

والصمود يف موقعه عن طريق الس��يطرة عىل جزء من 

البالد، إن مل يكن كلها.

نتائج مستخلصة
النتيجة التي ميكن اس��تخالصها من عملي��ة ليبيا، متاماً 

مثل النتيجة التي أمكن اس��تخالصها من عملية قصف 

يوغوس��الفيا يف عام 1999 التي استمرت عىل مدى 77 

يوماً، هي أن عرص عمليات "الحرب بني أوساط املدنيني" 

الجدي��دة ال ميكن ل��ه أن ينج��ح اعتامداً ع��ىل القوة 

الجوية وحده��ا، وذكر تقرير النات��و بعنوان "الدروس 

املس��تفادة" الصادر يف 28 أغس��طس 2012 أن القوات 

األمريكية املتخصصة وقوات التحالف بذلت من العمل 

الش��اق عىل األرض قدراً أكرب مام كان مخططاً له، فقد 

س��اعدت القوات الخاصة األمريكية يف مالحقة عنارص 

الدفاع الجوي، فيام قام��ت القوات الخاصة الربيطانية 

والفرنسية والكندية مبهام مامثلة.

انتقادات
وق��د ركز تقري��ر الناتو، الذي اش��تمل عىل 30 صفحة 

مدعومة بثالمثائة صفحة أخرى من املالحق الفنية، عىل 

ما اعتربه عيباً يف الحملة الجوية، الس��يام أوجه القصور 

التي ش��ابت أداء القوات الجوية األوروبية املش��ركة، 

فقد ذك��ر التقرير أن القوات األوروبية مل تقدم س��وى 

40 % من مهام االستطالع واملراقبة والحرب اإللكرونية 

واالتص��االت وإعادة تزويد الطائرات بالوقود، وأنه كان 

عىل الواليات املتح��دة القيام بالباقي، كام قدمت دول 

كثرة طائرات مقاتلة قاذفة منها العرشات من طائرات 

.F-16, Tornado, Gripen and Typhoon

من بني النقاط الرئيس��ية الت��ي تعرضت لالنتقادات 

انع��دام الدقة أو الذخرة "الذكية"، فقد رأى التقرير أن 

عدداً كب��راً من القنابل الذكي��ة والصواريخ التي يقدر 

عددها بحوايل 7700 جاء م��ن الواليات املتحدة، هذه 

النقطة مل تغ��ب عن بال إريك ش��ميت الذي كتب يف 

صحيفة "ذا نيوي��ورك تاميز" يوم الرابع عرش من أبريل 

يق��ول "إن الوالي��ات املتحدة وجدت نفس��ها يف نهاية 

املط��اف كمورد متخص��ص "تلق��ايئ" للنات��و للذخرة 

املوجه��ة الدقيقة، والتي وص��ل عددها إىل نحو 7700 

قنبلة وصاروخ تم إسقاطها وإطالقها عىل ليبيا".

هنا البد من التعامل مع عبارة "يف نهاية املطاف" بيشء 

من الح��ذر، فالطائرات الربيطانية والفرنس��ية واإليطالية 

كانت مس��لحة بأس��لحة دقيقة طورتها مصانعها املحلية، 

وكان س��الح الجو املليك الربيطاين يف طليعة األسلحة التي 

قام��ت بن��رش صواري��خ Paveway IV GPS ج��و-أرض 

املوجهة، كام قامت رشك��ة Raytheon US بتطوير عائلة 

Paveway II and Enhanced Paveway في��ام قام��ت 

 Tornado GR4 بتطوي��ر طائريت Raytheon UK رشك��ة

and the Typhoon 2 لخدم��ة س��الح الج��و األمري��يك. 

وباملثل، تم تطوير الص��اروخ Brimstone الدقيق املضاد 

 Apache AH-64D للدباب��ات لس��الح الجو األمري��يك و

Longbow ال��ذي تم نرشه وإطالق��ه من عىل منت حاملة 

الطائرات الربيطاني��ة HMS Ocean وأثبت فعالية كبرة 

يف ليبيا.

ففي املرحلة األولية إلط��الق 110 صاروخاً من نوع 

Tomahawk ضد ليبيا قامت غواصتان تابعتان لسالح 

البحري��ة امللكية الربيطانية بإط��الق عدد كبر من تلك 

الصواريخ. وقد سبق أن تقاسم سالح البحرية األمريكية 

التكنولوجي��ا  الربيطاني��ة  امللكي��ة  البحري��ة  وس��الح 

والتدري��ب عىل حرب الغواصات لفرة طويلة، ما يعني 

أن واش��نطن مل تك��ن الالعب الوحي��د يف هذه املهمة. 

كام س��بق وأن تبنت الواليات املتحدة بعض التدريبات 
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الخاصة بصواريخ Tomahawk التي تطبقها بريطانيا.

وقد استخدمت القوات الجوية الفرنسية والربيطانية 

 Storm أو الصاروخ MBDA SCALP-EG الص��اروخ

Shadow جو-ج��و املوجه املع��روف بدقته، وتم ذلك 

بق��در كبر م��ن الفعالية، وق��د اس��تخدمت بريطانيا 

ه��ذا الص��اروخ يف تنفيذ عمليات قص��ف ناجحة ضد 

ع��دد كبر م��ن مراكز القي��ادة والس��يطرة يف مدينتي 

مرصات��ه ورست. وق��د أطل��ق الفرنس��يون ع��دداً غر 

مع��روف من هذا الصاروخ، وه��و ما حجب معلومات 

مهمة طبقاً لإلج��راءات العملياتية األمنية. وقد قامت 

 Storm األوروبي��ة بتطوير الص��اروخ MBDA وكال��ة

Shadow/SCALP، وه��ي عب��ارة عن كونس��ورتيوم 

فرنيس-بريطاين-إيط��ايل، وه��و الص��اروخ الذي أثبت 

فعاليته بنسبة 100 % منذ بداية استخدامه يف العراق 

يف عام 2003.

االنتقادات األش��د قس��وة رمبا طالت أوجه القصور 

الت��ي ش��ابت الح��رب اإللكروني��ة وتب��ادل البيانات 

واملعلومات واملراقبة واالس��تطالع وجم��ع املعلومات 

االستخباراتية. هنا، كان يتعني عىل الواليات املتحدة أن 

تأخذ بزمام القيادة بس��بب تخلف األس��لحة األوروبية 

املش��ركة عن مثيالته��ا األمريكية بدرج��ة كبرة، وقد 

تم اس��تخدام املركب��ات الجوية اآللية )غ��ر املأهولة( 

عملي��ات  إط��ار  يف   Global Hawk و   Predator

االس��تطالع عىل مدار اليوم ف��وق األرايض الليبية، وقد 

أثبت��ت الطائ��رة القدمية U-2 التي تم اس��تخدامها يف 

حقب��ة الس��تينيات ألول مرة كفاءة عالي��ة انطالقاً من 

قاعدتها العس��كرية يف قربص، وقد استدعى سالح الجو 

األمرييك طائراته الثالث الخاصة باإلنذار املبكر املجوقل 

 Astorو Nimrod وطائرات E-3 Sentinel AWACS

الخاصة بالحرب اإللكرونية، وكانت بريطانيا قد فكرت 

يف االس��تغناء عن الطائرة E-3 ولك��ن تجربتها يف ليبيا 

كانت سببا مبارشاً يف إعادة النظر يف تلك الفكرة.

من املعروف أن تبادل املعلومات االس��تخباراتية بني 

قوات التحالف املختلفة مث��ل القوات العاملة يف ليبيا 

كان إحدى القضايا الشائكة دامئاً، فقد ذكر تقرير الناتو 

لع��ام 2012 أن بعض القوات، خاص��ة القوات الجوية، 

كانت عاج��زة عن تبادل املعلومات الرقمية فيام بينها، 

تلك مشكلة ملّحة سبق أن فرضت نفسها كقضية أثناء 

عملية الناتو يف كوس��وفا ع��ام 1999 ألول مرة. وتعترب 

الق��وات األمريكية أحدث من عدد كب��ر من مثيالتها 

ل��دى دول الناتو الحليفة بجيل أو جيلني. وتعني نقطة 

الضع��ف هذه عج��ز عدد كب��ر من الق��وات الجوية 

التابعة للناتو عن العمل بصورة مس��تقلة عن الواليات 

املتحدة يف أي عملية صعبة وطويلة يف الوقت الحايل.
إح��دى النق��اط املهمة له��ذه املش��كلة تتعلق مبن 

يتعني عليه اس��تقبال املعلومات االس��تخباراتية الفورية 

املتوس��طة امل��دى، فقد نجح��ت الوالي��ات املتحدة يف 

تحقي��ق اتصال مع ع��رشات اآلالف النهاي��ات الطرفية 

)املحط��ات( عن طري��ق النموذج العس��كري األمرييك 

Sprnet املامثل لغرف "الش��ات" ع��ىل اإلنرنت ومواقع 

االتص��ال االجتامع��ي، رمب��ا كان إمكانية دخ��ول مئات 

اآلالف من األفراد العس��كريني مخاطرة أمنية ش��ديدة، 

فملفات املعلوم��ات الخاصة بترسي��ب ويكيليكس تم 

كش��فها بدرجة كبرة، إن مل يك��ن كلها، عن طريق نظام 

.Sprenet

وع��ىل الرغم من كل االنتق��ادات التي وجهت إليها 

تظ��ل عملية "الحامية املوح��دة" يف ليبيا عملية صعبة 

للغاي��ة، ونجحت ب��كل املقاييس العاملي��ة يف تحقيق 

أهدافها األساسية.

 Op وقد نجح��ت العمليات الدولي��ة املختلفة مثل

الفرنس��ية   Op Harmattanو األمريكي��ة   Odyssey

الكندي��ة   Op Mobileو الربيطاني��ة   Op Ellamyو

يف إظه��ار قوته��ا وإمكانياته��ا رغم القيود السياس��ية 

والللوجستية املحلية والدولية املفروضة عليها.

وقد أحجم املحللني الحكوميني واالس��راتيجيني عن 

تس��ليط الضوء عىل الدروس املستفادة من عملية ليبيا 

يف ع��ام 2011، البعض، مث��ل املعهد املل��يك الربيطاين 

 Royal United Services املتح��دة  للخدم��ات 

Institute يف لن��دن اعترب التجربة الليبية تجربة خاصة 

وفريدة من نوعها، مبا يعني اس��تحالة اعتبارها منوذجاً 

ميكن دراسته عن الحمالت العسكرية، ولكن كل حملة 

عسكرية أو عمل عسكري يعترب فريداً من نوعه، والبد 

من عمل دراسة ملحة عن كيفية تكيف قوات الحلفاء 

- بص��ورة فردي��ة وجامعي��ة- والتعامل م��ع العنارص 

الجديدة أي تحد جديد تواجهه.

تحديات
مثة دروس مبارشة وأخرى غر مبارشة ميكن االس��تفادة 

منه��ا يف عملية ليبيا، ويجب أن تك��ون عىل اليوم عىل 

رأس قامئ��ة اهتامم��ات الوزراء ورؤس��اء األركان داخل 

الناتو وداخل الحلفاء اإلقليميني.

يف ليبيا كان من أخطر التحديات التي واجهها الناتو 

صعوب��ة التضاريس الطبيعية ووعورتها بس��بب تواجد 

تل��ك التضاريس بط��ول الصحراء األفريقي��ة ومبحاذاة 

س��واحل البحر األبيض املتوس��ط، وكان ع��ىل الحلفاء 

استخدام طائراتهم انطالقاً من قواعد عسكرية مختلفة 

يف اليون��ان وإيطالي��ا وفرنس��ا وبريطاني��ا، عالوة عىل 

أسطول الس��فن الربمائية وس��فن االقتحام، األمر الذي 

تطلب قدراً كبراً من التنس��يق، كان إليطاليا دور كبر 

من حيث ت�أمني اإلمدادات الس��خية من النفط لسفن 

الحلف��اء وطائراته��م، ك��ام أن األرايض الليبية تعترب يف 

حد ذاته��ا واحدة من أكرب األرايض وأكرها اتس��اعاً يف 

الق��ارة األفريقية، حيث متتد ملس��افة تزيد عىل 1000 

ميالً مبحاذاة ساحل البحر األبيض املتوسط ثم إىل عمق 

الصحراء اإلفريقية.

أدى ه��ذا املوق��ع الجغ��رايف إىل زي��ادة التهديدات 

املحتملة من جانب الق��وات غر النظامية - بعض من 

تل��ك التهديدات مازال قامئاً حت��ى يومنا هذا - وأصبح 

من أخطر التحديات 
التي واجهها 
الناتو يف ليبيا 

صعوبة التضاريس 
ووعورتها
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أم��راً ملحاً عىل قوات النات��و أن تالحق مخزون القذايف 

من صواريخ "سكود" الباليستية املتوسطة املدى، خاصة 

بعد أن أصبح واضحاً أنه ال يعتزم البتة تس��ليم ترسانته 

من أسلحة الدمار الش��امل عام 2003، ومثة اعتقاد بأن 

تلك الرس��انة ما تزال تحتوي عىل عدد كبر من أسلحة 

الغ��از واألس��لحة الكياموية، وما ي��زال البحث جار عن 

مخزون��ه من صواري��خ MANPAD املحمولة املضادة 

للطائ��رات، ومع حلول ش��هر أغس��طس 2011 اعتربت 

أجه��زة االس��تخبارات التابعة للناتو أن ع��دد صواريخ 

MANPAD يص��ل إىل 20000 ص��اروخ مل يتم تحديد 

سوى 5000 صاروخ منها فقط، ويُخىش من وصول بعض 

من تلك الصواري��خ إىل أيدي الجامعات التابعة لتنظيم 

"القاعدة" يف أفريقيا أو الثوار التابعني للجيش الس��وري 

الحر.

وبالنس��بة لألوروبي��ني يج��ب أن تك��ون الحمل��ة 

العس��كرية يف ليبي��ا دافع��اً للمبادرة بإع��ادة النظر يف 

أو تحدي��ث املفاهي��م الخاص��ة بالعملي��ات البحري��ة 

الس��احلية والربمائية، وهذا يش��مل استخدام الطائرات 

املروحي��ة واملركبات الجوية اآللية )غ��ر املأهولة( من 

عىل منت س��فن االقتح��ام وحامالت الطائ��رات، ويجب 

ع��ىل البحري��ة امللكي��ة الربيطانية، عىل س��بيل املثال، 

 HMS رضورة البح��ث ع��ن بدي��ل لحاملة الطائ��رات

Ocean وطائراتها املروحية الرخيصة نس��بياً وحامالت 

الجنود الخاصة بعمليات االقتحام، ويجب عىل فرنس��ا 

وإيطاليا تطوير عملية التنسيق مع بريطانيا فيام يتعلق 

بالقوات الربمائية املش��ركة والقوات املحدودة، ويتعني 

ع��ىل بريطانيا أن تبحث ع��ن كيفية التكيف مع وعالج 

وتحدي��ث مفاهيمها حول كيفية اس��تخدام وتش��غيل 

حاملتي طائراتها الجديدتني اللتني من املتوقع أن تنضام 

إىل أسطولها خالل السنوات الثامين القادمة.

لكن الدرس األهم يتمث��ل يف حاجة الدول األوروبية 

والعربية الحليفة إىل رفع مس��تواها فيام يتعلق بعملية 

تب��ادل املعلوم��ات وتبادل أس��لحة ISTAR وتنس��يق 

عمليات القيادة والس��يطرة، وهذا يعني رشاء أس��لحة 

ومع��دات جديدة، مع تحديث طرق ووس��ائل تدريب 

األف��راد املكلفني بأداء مثل ه��ذه املهامت الصعبة، كام 

يعن��ي أيضاً رضورة رفع مس��توى األداء والعمل بصورة 

أفضل كدول حليفة.

هذا الدرس يعترب درس��اً ملحاً ألن الحملة العسكرية 

يف ليبي��ا منوذج قابل للتكرار. صحيح أن قد يكون هناك 

اختالف��اً من حيث املكان والزمان والظروف السياس��ية 

ولكن يتعني عىل الحلفاء لعب دور فعال عىل الس��احة 

الدولية مرة أخرى رمبا تكون قريبة.

ويعتقد بعض املحللني أن الحملة العسكرية يف ليبيا 

كانت فرصة مثالية لدول الناتو والدول الحليفة يك تعيد 

النظر يف مفاهيمها حول الحرب الحديثة وكيفية إدارتها 

ضمن إطار جغرايف وعمليايت وس��يايس مختلف، خاصة 

وأن الحروب أصبحت تدق عىل أبواب مناطق كثرة من 

العامل مثل العراق وأفغانس��تان، ويجب عىل دول الناتو 

والدول الحليفة تطوير قدراتها ومفاهيمها وأساليبها مبا 

يتمىش مع مقتضيات الرصاعات والنزاعات الحديثة•

الحملة العسكرية يف ليبيا فرصة مثالية لدول الناتو لتعيد النظر يف مفاهيمها حول الحرب الحديثة
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تنتج رشكة FNSS Savunma Sistemleri: FNSS الرتكية عائلًة كبرية متثل 

الجيل الجديد من املركبات الربمائية املدَرعة ذات العجالت، معتمدًة عىل 

التصميم بفئاٍت تضم املركبات 6x6 واملركبات 8x8 مع التشابه التام يف األنظمة 

ويف املكونات مام يقلل تكلفة الحفاظ عليها بحالة جيدة طيلة عمرها االفرتايض.

 
إعداد: يل يادف
ترجمة: حممد سليمان موسى

PARS املركبات املدرعة
تصاميم جديدة تلبي متطلبات القتال
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ولهذه املركبات هندس��ة الكرتوني��ات مفتوحة تجعل 

م��ن إضافة التقنيات الجديدة الحقاً أمراً ممكناً، ودخل 

 Amphibious Assault الج��ر الهجوم��ي املتح��رك

Bridge: AAAB وهو جر "برمايئ" يف خدمة القوات 

املسلحة الرتكية يف عام 2012.

PARS عائلة املركبات
 8x8 6 والفئةx6 بالفئة PARS تصن��ع الرشكة املركبات

 .)6x6 الفئة( C130 التي ميكن حملها عىل الطائ��رات

 C17 Globemaster والطائرات A400M والطائ��رات

.PARS 8x8 التي تنقل األنواع C5 Galaxy والطائرات

وتتم القيادة والسيطرة عىل املركبة بواسطة الفريق 

املكون من شخصني هام السائق والقائد اللذان يجلسان 

 6x6 يف الجزء األمامي من قمرة القيادة، وتحمل املركبة

م��ن 8 إىل 11 فرداً بينام تحمل املركبة 8x8 من 11 إىل 

14 فرداً.

ويصل الوزن القتايل للمركبة 6x6 إىل 18 طناً تقريباً، 

بين��ام يصل ال��وزن القت��ايل للمركب��ة 8x8 إىل 25 طناً 

تقريباً، ويعتمد وزن املركبة عىل نظم األسلحة التي يتم 

تركيبها عليها والطاقم ومعدات التسليح.

8x8 الفئة PARS املركبة املدرعة

PARS 8x8 تصميم املركبة
وتصن��ع الرشكة املركبة املدَرع��ة PARS ذات العجالت 

فئة 8x8 م��ن "األملني��وم املركَب" والتدري��ع الصلب، 

والذي يوِفر الحامي��ة للركاب من األعرية 7.62 ملم مع 

إمكانية رفع درجة التدريع باستخدام تدريع "مضاف"، 

ويركب س��ائق املركب��ة والقائد يف الج��زء األمامي من 

مقدمة قمرة القيادة، وفوق كٍل منهام فتحة الس��قف 

"م��ن قطع��ة واح��دة" ليتمك��ن كالهام م��ن املراقبة 

واالستفادة من "الشاش��ات املسطحة" حيث توجد كل 

املعلومات املطلوبة.

وتوف��ر النظ��ارات البريوس��كوبية للس��ائق والقائد 

الرؤي��ة الكاملة للمنطقة أمام وعىل جانبي املركبة، كام 

يتم عرض الصور التي تظهر املناطق األمامية والخلفية 

 Charged "خالل "أداء الكامريات واألجه��زة املزدوجة

coupled device cameras: CCDC حي��ث تظه��ر 

العروض عىل الشاش��ة املس��طحة مام يوفر اليقظة يف 

املواقف. وميكن للسائق أن يختار عجلة القيادة اليمنى 

أو الي��رى يف أي وقِت يش��اء، ويتم نق��ل الحركة آلياً 

بنظ��ام "التوجي��ه املع��زز" Power Steering لتقليل 

إنهاك وإرهاق الس��ائق، ويتواجد هذا النظام يف املركبة 

PARS يف النامذج 8x8 يف كل إطاراتها الثامنية.

تتميز املركبات 
PARS بهندسة 
الكـــتـرونـــــيات 

مفتوحة جتعل 
إضافة التقنيات 
اجلديـدة الحـقًا 

أمـرًا ممكـنًا
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العرض: 2.8 مرت

الطول: 7.97 مرت

االرتفاع: 
2.30 مرت

األداء:
- أقىص رسعة عىل الطرق:

100 كلم/ الساعة.
- رسعة الزحف: 3 كلم/ الساعة.

- الرسعة الربمائية: 8 كلم/ الساعة.
- العائق الرأيس: 0.70 مرت.

- الخندق: 2 مرت.

مواصفات عامة:
- الطاقم: 13 فرد.

- الوزن القتايل )برمائية(:  26.000 كلج
- الوزن القتايل )بري ويف عبور املوانع(: 29.000 كلج.

- الوزن واملركبة فارغة: 21.000 كلج.
- اإلخالء األريض: 15 – 50 سم )ميكن ضبطه(.

- أقىص حمولة: 8.000 كلج.
.C5و C17و A400 النقل جواً: عىل الطائرات -
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ك��ام يتواجد يف املركبة نظام الديزل الراكب يف الجزء 

خلف سائق املركبة وخلف القائد حيث تم وضعه يسار 

ب��دن املركبة، وهناك تصميم من هذه املركبات تم فيه 

وض��ع املحرك يف منتص��ف املركبة، ويوف��ر ذلك األداء 

الجيد يف الرب واملاء عىل حٍد سواء.

ويجل��س األفراد الذي��ن تحملهم املركب��ة يف مقاعد 

فردية تتواجد عىل جانب��ي املركبة ليواجهوا بعضهم يف 

الجل��وس، مع متيز هذه املقاعد "بالحامية ضد األلغام" 

وتوجد بها خمسة نقاط لحمل أحزمة النجاة.

ويدخل األفراد ويخرج��ون من املركبة بفتحة الباب 

الخلفي وتتاح لهم الرؤية للحصول عىل اإلملام باملواقف 

وه��م داخل املركبة. وهناك "فتحتان للهروب" يف قمرة 

القي��ادة ال��ركاب إحداه��ام يف الجزء األي��ر من بدن 

املركبة بينام توجد الثانية يف الجانب األمين.

وحتى يتم تالؤم مناذج املركبات PARS مع مختلف 

املواقف فقد تم تصميم الس��قف بحي��ث ميكن إزالته 

حتى يتم وضعه بشكٍل يالئم كل مهمة.

التطوير
بدأ تطوير مركبات القتال املدَرعة PARS يف عام 2002 

بواسطة رشكة FNSS Savunma Sistemleri بالتعاون 

 General Purpose Vehicles: مع الرشكة األمريكي��ة

GPV. ويش��ار للمركبات PARS باالسم 8x8x8 حيث 

يتم دفع كل اإلطارات وتعزيز هذا الدفع.

خصائص فنية

ديزل / )524 حصان(. - املحرك: 
- نقل الحركة: آيل بالكامل.

- ع��دد رسع��ات لألم��ام وللخلف: 7 رسع��ات لألمام 
ورسعة واحدة للخلف.

- نس��بة الق��وة مقارنًة مع ال��وزن: 20 - 25 )حصان/ 
طن(.

- عدد املحاور: 4 محاور.
جميع املحاور. - املحاور املدفوعة: 

.4 – 3 – 2 – 1 - املحاور املعززة: 
- صندوق نقل الحركة: رسعتان.

- الفص��ل: كل العجالت – مس��تقل – بضغط الهواء - 
مزدوجة - مع وجود مخففات صدمة هايدروليكية.

يعتمد وزن املركبة 
على نظم األسلحة 

التي يتم تركيبها 
عليها والطاقم 

ومعدات التسليح

وتلبي ه��ذه املركبات متطلبات قيادة القوات الربية 

الرتكي��ة TLFC التي تحت��اج ناقالت الجن��ود املدرعة  

ذات   Armoured Personnel Carriers: APCs

العج��الت، ك��ام يت��م أيض��اً توجيهها للس��وق العاملي 

بتصديرها.

ولقد برزت املركبات Leopard 8x8 القتالية املدرعة 

AFVs ألول مرة بظهورها يف فرباير من عام 2005 خالل 

مع��رض آيدكس IDEX الدفاع��ي الدويل الذي أقيم يف 

ذلك التاريخ يف أبوظب��ي. وعىل الرغم من أن النموذج 

ال��ذي تم عرضه يف ه��ذا املع��رض كان 8x8 وكان غري 

م��درٍع، إال أن عائلة املركبات PARS ش��ملت النامذج 

4x4 و6x6 و10x10 جميعه��ا والتي كانت قد صممت 

 AFVs وتم بناؤها وفحصها بكثافة. وتتقاس��م النامذج

ذات العج��الت كل الصفات املش��رتكة ومبس��توًى عاٍل 

م��ن حيث املكونات مع مراع��اة كل املزايا واملتطلبات 

التدريبية ومتطلب��ات اإلمداد والت��ي يحددها جميعاً 

املستخدم.

وقام الجيش املاليزي بفحص املركبة PARS 8x8 عام 

2006 يف منافس��ة لهذه املركبة مع املركبة السويرية 

.Patmia AMV واملركبة الفنلندية Piranha 111C

وت��م تنفيذ تج��ارب عديدة يف إح��دى دول الرشق 

األوس��ط عام 2007 وع��ام 2008 غطَت م��ن جملتها 

4000 كل��م يف الصح��راء وعىل الط��رق، كام متت عدة 

تجارب عام 2010 قطعت فيها املركبات مس��افة 2000 

كلم. وأضيف للمركبات PARS 8x8 الربج الذي يحمل 

 .Sharpshooter املوقع عيار 25 ملم وهو

وتم فحص هذه املركبات ببعض دول الرشق األوسط 

يف فريق عام 2010 وعام 2012 حيث قطعت املركبات 

5000 كلم، مع تنفيذ تجارب إطالق النريان.

طلبات رشاء وتسليم
 AAAB تلَقت الرشكة أمراً بتطوير وصنع 52 مركبة فئة

برمائية للقوات املس��لحة الرتكية ع��ام 2007، وتعتمد 

ه��ذه املركبات ع��ىل التصمي��م PARS 8x8 و"عنارص 

فصل الحركة" يف صنعها.

وكان��ت وزارة الدفاع املاليزية ق��د وقعت عقداً مع 

رشك��ة Deftech التقنيات الدفاعية ع��ام 2010 لتنتج 

عدد 257 مركبة من النوع املس��مَى AV8 التي يعتمد 

صنعها عىل النموذج PARS. وتم توقيع العقد الخاص 

به��ذه الصفقة ع��ام 2011، حيث ت��م تحديد جدولة 

التسليم ليتم يف الفرتة بني عام 2012 وعام 2018.

واستلمت القوات املسلحة الرتكية عدد 336 مركبة 

من النوع 6x6 املخصص لالس��تطالع يف خمسة مناذج 

وهي حسب استخدامها: للقيادة، لإلسناد، لالستشعار، 

ألعامل الرادار وألعراض الحرب الكياموية والبيولوجية 

• CCBRN والنووية

تلبي املركبة PARS متطلبات العمليات القتالية الربية
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السيـاســـة اخلارجـيــة اإليـرانـيــة يف أفــــــــــــــــريــقــيــــا
حماولـة لفتـح مزيـد من دوائـر التعـاون مـع كافـة التجمعـــات

تهدف هذه الدراسة 

االسرتاتيجية لتحليل مدى 

تفاعل املحددات واملدخالت 

السياسية واالقتصادية واملذهبية 

يف التأثري عىل صنع وتوجهات 

وأدوات السياسة الخارجية 

اإليرانية يف قارة أفريقيا، 

ذات األهمية الجيوسرتاتيجية 

واالقتصادية والسياسية، عىل 

خلفية التنافس حول أفريقيا بني 

قوى دولية وإقليمية عديدة. 

ويناقش كاتب الدراس��ة رشيف شعبان مربوك، بدايات 

االهت��ام اإلي��راين بالق��ارة ومكانته يف االس��راتيجية 

اإليراني��ة ومراحل تطوره، وخصوصي��ة القارة وموقعها 

من دوائر اهتام السياسة الخارجية اإليرانية، ودالالت 

تواج��د دائ��رة أفريقي��ا يف بني��ة وهيكلي��ة الخارجية 

اإليراني��ة، وحص��اد النفوذ اإلي��راين يف الق��ارة، خاصة 

يف رشقه��ا وغربها، ومدى االس��تفادة م��ن خربات دول 

إقليمية يف التغلغ��ل يف القارة األفريقية إليجاد مداخل 

وأدوات تتي��ح معادلة ه��ذا التغلغل، خاصة مع تنامي 

دور ومكانة إيران كقوة إقليمية.

األبعاد اإليرانية يف القارة األفريقية
ش��هدت التوجهات اإليرانية منذ ع��ام 1979 تحركات 

واس��عة النطاق يف دوائر خارجي��ة مختلفة، وارتبطت 

تلك التحركات بتدخالت مبارشة يف الش��ؤون الداخلية 

كتاب

السياسة الخارجية اإليرانية يف   l العنوان:  

               أفريقيا

l تأليف:    رشيف شعبان مربوك

l النارش:    مركز اإلمارات للدراسات والبحوث  

              اإلسرتاتيجية

l تاريخ النرش: 2012   

l عدد الصفحات: 110 صفحة

l الطبعة: الطبعة األوىل 

l االصدار: 2011

l رقم السلسلة: 166 

l اللغة: العربية

لبع��ض دول املنطقة، عىل نحو يتج��اوز ما هو مفهوم 

عادة بالنس��بة لخدمة املصالح القومية اإليرانية، وأدى 

ذل��ك إىل إثارة نقاش��ات واس��عة ح��ول أبع��اد الدور 

الخارج��ي اإليراين،فبدا خالل تل��ك الفرة أن إيران تويل 

اهتاماً خاصاً بالقارة األفريقية عىل نحو يتضح يف كثافة 

التحركات السياس��ية والدبلوماسية وحجم االستثارات 

االقتصادي��ة وتوزيعه��ا مع إش��ارات إىل وج��ود أبعاد 

اس��راتيجية لبعض أمناط العالقة بني طهران وعدد من 

العواصم األفريقية.

وتسعى إيران لتكثيف وجودها يف العديد من الدول 

األفريقي��ة خاصًة جنوب الصح��راء كا فعلت مع دول 

أمري��كا الالتينية لتحقيق العديد من املصالح وكس��ب 

حلفاء جدد لهم إس��هامهم يف السياس��ة الدولية بطرق 

وأس��اليب ووس��ائل متعددة، وتويل إيران أهمية كبرية 

إلقامة عالقات وشبكة من املصالح مع بعض دول القارة 

املهمة بالنس��بة لصانع القرار اإلي��راين كجنوب أفريقيا 

والسنغال، وأيضاً مع دول منطقتي رشق أفريقيا والقرن 

األفريقي مثل أثيوبيا وكينيا وأوغندا والسودان، ملا متثله 

ه��ذه الدول من أهمي��ة كبرية بالنس��بة لدولة كمرص، 

نظ��راً إىل أنها تش��كل املنابع الرئيس��ية لنهر النيل، ما 

يثري العديد من عالمات االستفهام حول أسباب محاولة 

إيران تدعي��م عالقاتها مع هذه ال��دول واألدوات التي 

تس��تخدمها لذلك، كا أن هذه املحاول��ة تفتح املجال 

لعقد املقارنات بني تلك املس��اعي اإليرانية واملس��اعي 

اإلرسائيلية للنفاذ إىل املنطقة ذاتها ونجاحها يف ذلك إىل 

حد كبري.

ووفق ذلك، باتت محوري��ة االهتام اإليراين بالقارة 

األفريقي��ة وبأقاليمه��ا املختلفة عالمة ب��ارزة يف عملية 

صن��ع السياس��ة الخارجية اإليراني��ة وصياغتها، ويرجع 

ذلك لتحقيق جملة من األهداف املتداخلة واملتشابكة، 

منه��ا الحض��ور اإلي��راين، وتن��وع وتكاملي��ة األدوات 

والوسائل املس��تخدمة لتنفيذ وتجسيد هذه األهداف، 

كا اس��تطاعت إيران توظيف شبكة من التفاعالت غري 

الرس��مية لخدمة مصالحه��ا، حيث أصب��ح العديد من 

مواطنيها وحلفائه��ا، خاصة حزب الله اللبناين، يعملون 

يف مختلف أنحاء الق��ارة األفريقية، وخاصة غربها، هذا 

إىل جانب أن التوجه اإليراين نحو أفريقيا يأيت يف س��ياق 

التحول يف أهداف السياس��ة الخارجي��ة اإليرانية، فهي 

محاولة للتعرف عىل املناخ ال��دويل املحيط وتهيئته مبا 

يحقق أكرب قدر ممكن من املصالح اإليرانية. 

تحليل ومعالجة لبعض التساؤالت
تتعرض هذه الدراسة لتحليل مدى تفاعل املحددات 

واملذهبي��ة،  واالقتصادي��ة  السياس��ية  واملدخ��الت 

يف التأث��ري ع��ىل صنع وتوجه��ات وأدوات السياس��ة 

الخارجي��ة اإليرانية يف ق��ارة أفريقي��ا ذات األهمية 

الجيوس��راتيجية واالقتصادية والسياسية بعد الثورة 

اإلس��المية يف إيران عام 1979، ع��ىل خلفية التزاحم 

والتناف��س حول أفريقي��ا بني قوى دولي��ة وإقليمية 

عدي��دة، خاصة يف مرحل��ة ما بعد الح��رب الباردة، 

وانفراد الواليات املتحدة بالهيمنة والسيطرة كقطب 

أوحد، وتفاقم العداء بينها وبني إيران، ومن ثم سعي 

األخرية لكس��ب أصدقاء جدد لدع��م مواقفها ونقل 

س��احة الرصاع واملصالح االقتصادية إىل أفريقيا، ومد 

املذهب الشيعي. 

ك��ا تعالج الدراس��ة التس��اؤالت الرئيس��ة حول 
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السيـاســـة اخلارجـيــة اإليـرانـيــة يف أفــــــــــــــــريــقــيــــا
حماولـة لفتـح مزيـد من دوائـر التعـاون مـع كافـة التجمعـــات

يف  ومكانت��ه  بالق��ارة  اإلي��راين  االهت��ام  بداي��ات 

االس��راتيجية اإليرانية ومراحل تط��وره، وخصوصية 

القارة وموقعها من دوائر اهتام السياس��ة الخارجية 

اإليراني��ة، ودالالت تواج��د دائ��رة أفريقي��ا يف بنية 

وهيكلية الخارجية اإليراني��ة، وحصاد النفوذ اإليراين 

يف القارة، خاصة يف رشقها وغربها، ومدى االس��تفادة 

م��ن خ��ربات دول إقليمي��ة يف التغلغ��ل يف الق��ارة 

األفريقية، إليج��اد مداخل وأدوات تتيح معادلة هذا 

التغلغل، خاصة مع تنام��ي دور ومكانة إيران كقوة 

إقليمية، والس��عي الطموح للربنامج النووي اإليراين، 

س��واء يف صورته السلمية أو حتى احتالية أن يكون 

ألغراض عسكرية.

نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج التي تتعلق 

بالسياس��ة الخارجية اإليرانية تجاه القارة األفريقية، 

وفيا ييل عرض مخترص لهذه النتائج:

- أوضحت الدراس��ة أن أنظمة الحكم والسياسات 

يف الجانب اإليراين والعدي��د من الدول األفريقية قد 

ش��هدت تحوالً كبرياً خالل فرة الدراسة عىل اختالف 

الجانبني يف حجم التغري وطبيعته.

- باس��تعراض العالقات اإليرانية – األفريقية خالل 

م��ا يزيد عىل ثالثني عاماً، تب��ني أنها قد تراوحت بني 

الق��وة والضعف، فم��ن التأييد املتب��ادل للطرفني يف 

التغريات الجارية عىل س��احة كل طرف إىل التعارض 

نتيج��ة اخت��الف توجه��ات الجانب��ني، ث��م تطورت 

العالقات إىل التحس��ن منذ التسعينيات لتأخذ شكالً 

إيجابياً متزايداً.

- انعك��س تطور العالقات بني إي��ران وأفريقيا يف 

املجال الس��يايس عىل جميع املجاالت األخرى، خاصة 

املجالني االقتصادي والثقايف. 

- أوضحت الدراس��ة أن العامل الديني كان ذا أثر 

مزدوج، مثله يف ذلك مثل بقية العوامل األخرى حيث 

أدت الروابط الدينية بني الجانبني، والس��يا التواجد 

الش��يعي يف أفريقيا، إىل دعم إيران لبعض األنش��طة 

الدينية بها. 

- بينت الدراس��ة أن العالقة مع الواليات املتحدة 

األمريكية كانت أحد العوامل الفاعلة يف تحديد وبيان 

طبيعة العالقات بني الجانبني اإليراين واألفريقي؛ ففي 

حني كان اقراب بعض الدول األفريقية - ومنها مرص - 

من الواليات املتحدة دافعاً لتوتر العالقات اإليرانية - 

األفريقية، فإن إدراج الواليات املتحدة إليران وبعض 

ال��دول األفريقية عىل قامئة ال��دول الراعية لإلرهاب، 

وفرضها عقوبات عىل الجانبني قد أسفر عن قدر من 

االقراب ب��ني الجانبني والتعاون يف محاولة للتخفيف 

من وطأة تلك العقوبات والتصدي لها.

• يالحظ أن املثلث اإليراين - اإلرسائييل - األفريقي 

يواج��ه بتحدي��ات خطرية رمبا تس��تفيد منه��ا تركيا 

يف دع��م وجودها االس��راتيجي يف أفريقي��ا، فالدول 

األفريقي��ة الت��ي يتب��ع معظ��م مس��لميها املذهب 

الس��ني تخىش من مس��ألة تصدير الث��ورة اإليرانية، 

والش��ك أن تلك التحديات فتحت املجال واسعاً أمام 

األتراك إلع��ادة تحقيق حلمهم العثاين عىل األرايض 

األفريقي��ة؛ إذ إن منط اإلس��الم ال��ريك املعتدل الذي 

يتواءم مع تقالي��د الدميقراطية الغربية ومنط اقتصاد 

السوق يقدم منوذجاً يحتذى ملسلمي أفريقيا. 

العوامل والتحديات األفريقية
فيا س��بق ، نج��د أن هناك مجموعة م��ن العراقيل 

والتحدي��ات التي تواجه منو ه��ذه العالقات، وبعض 

هذه التحديات يتعلق بأجندة الدول األفريقية ذاتها 

وأولوياته��ا وأهدافها وقبل ذل��ك توازناتها الداخلية، 

والبعض اآلخر يتعل��ق بالعوامل الدولية؛ فالتحديات 

الداخلية تتمث��ل يف أن هناك تيارات محلية يف بعض 

ال��دول األفريقية تعارض التقارب م��ع طهران – كل 

ألس��بابه الخاصة - أما التحدي��ات اإلقليمية والدولية 

فنجد أنه عىل رغم الس��عي اإليراين للتغلغل، أو عىل 

األقل تفعي��ل التواجد، يف العديد م��ن مناطق العامل 

لي��س أمراً جدي��داً، فإنه ب��ات أكرث حساس��ية ليس 

فقط بالنس��بة ألعداء إيران التقليديني، مثل الواليات 

املتح��دة وإرسائيل، بل أيض��اً بالنس��بة للعديد من 

القوى الدولية واإلقليمي��ة التي أصبحت تخىش عىل 

مصالحها، ومنها الصني والهند.

وما ال ش��ك فيه أن السياس��ة الخارجية اإليرانية 

تحاول يف اآلونة األخرية فتح مزيد من دوائر التعاون 

مع كافة التجمعات، س��واء كان��ت أفريقية أم عربية 

وغريها وإرس��ال رس��الة إىل الدوائر الغربية تحديداً 

مفاده��ا أن لديها القدرة عىل االنفتاح لتغيري الصورة 

النمطية عنها والتي تصفها دامئاً بالتشدد •

اجليوسرتاتيجية

الجيوستترتاتيجية  بتتني  الكثتتريون  يخلتتط 
واإلستترتاتيجية والجغرافيا السياستتية، فتعريف 
املرجعيتتات  يف  قليتتل جتتداَ  الجيواستترتاتيجية 
العربية، فقد عرفها البعتتض عىل أنها التخطيط 
الستتيايس واالقتصادي والعستتكري الذي يهتم 
بالبيئة الطبيعية، من ناحية استخدامها يف تحليل 
أو تفهتتم املشتتكالت االقتصادية أو السياستتية 
ذات الصفتتة الدولية، كام أن الجيواستترتاتيجية 
تبحث يف املركز اإلستترتاتيجي للدولة أو الوحدة 
السياستتية، ستتواء يف الحرب أو السلم، فتتناوله 
بالتحليتتل إىل عنتتارصه أو عواملتته الجغرافيتتة 
العرشة وهي : املوقع، الحجم، الشتتكل، االتصال 
بالبحر، الحتتدود، العالقة باملحيط، الطبوغرافيا،

املناخ،املوارد،والستتكان(،والبعض اآلختتر يعرف 
مصطلح الجيواسرتاتيجية عىل أنه  دراسة املوقع 
اإلسرتاتيجي للدولة أو املنطقة اإلقليمية، ومدى 
تأثري هذا املوقع يف العالقات السلمية والحربية .
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يف ذاكرة األيام، رجال تركوا 

بصامتهم حيث عملوا وأنجزوا، 

فبذلوا جهدهم من أجل 

الوطن، وكانوا منوذجاً يحتذى 

به، عارصوا تأسيس القوات 

املسلحة وبداية قيام االتحاد 

وتأسيس الدولة، وعملوا عىل 

تنفيذ توجيهات املغفور له 

بإذن الله الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان "رحمه الله"، 

فوضعوا والء الوطن راية نصب 

أعينهم، ومل يألوا جهداً يف 

خدمة بالدهم من خالل العمل 

يف قواتنا املسلحة حتى أصبحت 

من أحدث الجيوش بني نظرياتها 

من الجيوش املتقدمة.

حوار: إبراهيم املنصوري
تصويـــر: زايد الشامسي

اللــــواء )م( عبـــداهلل الكعــبي: علمــــــــــــــــتني احليـاة العسكرية الصرب وااللتزام
أول قائد لسرية املشاة وقائد قوة اإلمارات بلبنان 
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اللــــواء )م( عبـــداهلل الكعــبي: علمــــــــــــــــتني احليـاة العسكرية الصرب وااللتزام
أول قائد لسرية املشاة وقائد قوة اإلمارات بلبنان 

تدرج بالرتب العس��كرية، وش��غل ع��دداً من املناصب 

اإلدارية والقيادية يف القوات املس��لحة، وش��ارك يف قوة 

الردع العربية بلبن��ان، قلده املغفور له بإذن الله تعاىل 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان "رحمه الله" وس��ام 

اإلمارات، كام تقلد عدداً من األوس��مة خالل فرتة عمله 

يف القوات املس��لحة، وقد حرصت مجل��ة درع الوطن 

وضم��ن اللق��اءات التي تجريها تحت عن��وان ذكريات 

قائد عىل إجراء ح��وار مع اللواء الركن متقاعد عبدالله 

عيل الكعبي ليحدثنا عن ذكرياته العسكرية، وفيام ييل 

نص اللقاء:

كنتم من الرعيل األول الذي التحق بالعمل يف القوات 

املس��لحة، وكانت لك��م العديد من االس��هامات، هل 

باإلم��كان أن تحدثنا ع��ن بداية إلتحاقك��م  بالقوات 

املس��لحة؟ وم��ا هي أه��م املحط��ات واملناصب التي 

تقلدمتوها؟

كانت بدايتي يف القوات املس��لحة من خالل قوة ساحل 

عامن، فقد كن��ت ضابط صف بالقوة، وابتعثت بعدها 

للدراسة بالكلية العس��كرية الربيطانية وتخرجت منها 

يف ع��ام 1966 برتبة مالزم ثاٍن، وم��ن ثم إلتحقت من 

جدي��د بقوة س��احل عامن يف معس��كر تدريب األغرار 

باملنامة وعملت مس��ؤوالً عن الدورات، ثم انتقلت إىل 

مس��ايف وكنت نائ��ب قائد الرسي��ة األوىل برتبة نقيب، 

ومن بعدها انتقل��ت إىل أبوظبي وعملت يف قوة دفاع 

أبوظب��ي وعينت نائب��اً لقائد الرسية السادس��ة بكتيبة 

س��لطان بن زايد يف الحمرا ملدة س��نتني، ثم تم ترفيعي 

إىل رتب��ة رائد، وم��ا لبثت حتى تم ابتع��ايث مرة أخرى 

زايد قائد ذو رؤية 
حكيمة وتوجيهات 

سديدة تصب يف 
مصلحة الدولة 

والقوات املسلحة

اللواء الركن م الكعبي يف إحدى متارين القوات املسلحةكبار ضباط القوات املسلحة يف استقبال الشيخ خليفة مبطار البطني
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إىل بريطانيا لاللتحاق بكلية مون��ز الحربية الربيطانية 

بدورة قادة كتائب، وبعد أن تخرجت من الدورة وكان 

ذل��ك يف بداي��ة قيام االتح��اد تم ترقيت��ي لرتبة مقدم 

وعينت نائب لقائد القوات الربية مبعس��كر آل نهيان، 

وبعد يومني من اس��تالمي مهام عم��يل بالقوات الربية 

تعرض قائد القوات الربية الربيطاين وكان اسمه  ديفيد  

لح��ادث أليم حيث وقعت به الطائرة، ولقي عىل أثرها 

حتفه، ووجدت نفيس أقوم بأعامل قائد القوات الربية، 

وبتوفي��ق من الل��ه وبتعاون كل وحدات وتش��كيالت 

القوات الربية والعمل بروح الفريق الواحد استطعنا أن 

نحقق ما نطمح إليه حس��ب االمكانات املتاحة يف ذلك 

الوق��ت، وبعد القوات الربية انتقلت للعمل يف مديرية 

التدري��ب بالقيادة العامة للقوات املس��لحة، ثم مدير 

مديرية العمليات الحربية ملدة سبع سنوات، ووصلت 

يف ذلك الوقت إىل رتبة عميد،  ثم مس��اعد رئيس هيئة 

األركان للعملي��ات بالوكالة وبقي��ت يف منصبي إىل أن 

تقاعدت برتبة لواء يف 5/8/ 1989.

تزامنت ف��رة عملكم مع بداية قي��ام االتحاد، هال 

حدثتنا عن تل��ك الفرة؟ وما هي أه��م الذكريات 

التي ال زالت عالقة يف ذهنكم وخاصة مع الش��يخ 

زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"؟

يف بداي��ة االتح��اد كان لكل إمارة قوة مس��تقلة، وكان 

عدد منتس��بي القوات املس��لحة قليالً، وأرتأت القيادة 

العليا االس��تعانة بخربات يف ع��دد من التخصصات من 

الدول الشقيقة والصديقة ليك يساهموا يف تدريب أبناء 

القوات املسلحة ويقدموا خرباتهم يف مختلف املجاالت 

العس��كرية  والطبي��ة م��ن أج��ل بناء قوات مس��لحة 

محمد بن زايد وإىل جانبه الكعبي يف إحدى املنافسات الرياضية

متطورة وحديثة . 

 وفيام يخص ذكريايت مع املغفور له بإذن الله الشيخ 

زايد بن سلطان "رحمه الله" الزلت أتذكر دوره الكبري يف 

توفري كل ما تحتاج إليه القوات املسلحة من دعم مادي 

ومعن��وي حيث كان يتمتع برؤي��ة حكيمة وتوجيهات 

س��ديدة دامئ��اً ما تص��ب يف مصلحة الدول��ة والقوات 

املسلحة بوجه الخصوص، فبعد قيام االتحاد أمر سموه 

بتوحي��د القوات املس��لحة وإعادة تنظي����م وتكوين 

قوات مسلحة تستطيع أن تحمي كل مكتسبات الدولة، 

وأتذكر شخصياً عندما دعاين "رحم��ه الله" ألعرض عليه 

عدة أسامء الختيار اسم لواء الظف�رة، وقد اقرتحنا عدة 

مس��ميات فاختار "رحمه الله" االس��م املناس��ب، وهو 

لواء الظفرة، مام ي�دل ع��ىل حرصه ومتابعته الدقيقة 

لكل ما يتعلق بالقوات املسلحة. 

كنتم أول قائد لقوة اإلمارات املشاركة يف قوة الردع 

العربي��ة يف لبنان، كي��ف كان االختيار والتكليف؟ 

وكيف اس��تطاع إبن اإلم��ارات أن يثبت وجوده يف 

هذه التجربة الصعبة؟ 

من��ذ أن أعلن املغفور ل��ه بإذن الله الش��يخ زايد بن 

سلطان "رحمه الله" القرار التاريخي واملعني مبشاركة 

القوات املس��لحة اإلماراتية ضمن ق��وة الردع العربية 

يف لبن��ان، وقد كنت حينها قائ��داً للقوات الربية قمت 

بالتجهيز لهذه املش��اركة واإلعداد له��ا قبل أن أكلف 

الشيخ خليفة يصافح الكعبي
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أثبتنا جدارتنا يف 
مشاركتنا يف قوة 

الردع العربية 
وكنا على قدر 

املسؤولية

باملهم��ة بش��كل رس��مي،  وكان القائد الع��ام للقوات 

املس��لحة آنذاك هو س��مو الشيخ س��لطان بن زايد آل 

نهي��ان حيث اجتم��ع بنا يف القي��ادة العام��ة للقوات 

املس��لحة وطرح��ت من خ��الل االجتامع عدة أس��امء 

لقيادة القوة يف لبنان، وتم اختياري وتكليفي بأن أكون 

قائ��داً للقوة يف لبن��ان، وقد قدم يل س��موه كل الدعم 

وت��رك يل حري��ة إختيار الق��ادة والقوة وكل م��ا يلزم، 

وكنت مس��تعداً لهذه املهمة، وأتذكر أيضاً أنه قابلتني 

إذاعة الرشق األوسط يف لبنان وأبدوا استغرابهم لرسعة 

تحضرياتنا وانتقالنا من اإلمارات إىل  لبنان بهذه الرسعة 

وبه��ذا املس��توى العايل من الجاهزي��ة بالرغم من أنها 

املش��اركة األوىل لنا يف مهمة كه��ذه، ولكن ولله الحمد 

الكعبي يف صورة جامعية مع كبار ضباط القيادة العامة ورؤساء الهيئات

الكعبي خالل مشاركته يف قوة الردع العربية يف لبنان

أثبتنا جدارتنا وكنا عىل قدر املسؤولية التي أوكلت إلينا.

ماه��ي الصعوبات الت��ى واجهتموها يف الس��ابق، 

وكيف تغلبتم عليها؟

يف الحقيقة ليس هناك أم��ر يخلو من الصعوبة، ولكن 

هن��ا تأيت عزمية الرجال حيث كانت يف الفرتة الس��ابقة 

العديد م��ن الصعوب��ات، فلم تكن اإلمكان��ات الفنية 

متوفرة بالش��كل املطلوب، كام مل تك��ن الطرق معبدة 

واملواصالت ووس��ائل النقل محدودة إن مل تكن قليلة، 

كام كانت املعسكرات والثكنات العسكرية غري مجهزة 

بالكامل، وكان��ت االتصاالت تكاد تك��ون معدومة، إال 

أننا كنا نحب العمل العس��كري، لذلك كنا نجد الحلول 

املناس��بة ل��كل معضلة تواجهن��ا، كام تغلبن��ا عىل كل 

املشاق بالصرب والتعاون.

والجدي��ر بالذكر كان العس��كري يف الس��ابق يغيب 

عن منزله باأليام والش��هور بسبب التامرين واملهام، ومل 

تكن هناك االتصاالت متوفرة ووس��ائل النقل واالنرتنت 

وغريها من األمور الرتفيهية، ولذلك وجب علينا جميعاً 

أن نش��كر ونحم��د الله دامئ��اً عىل النعم��ة التي حبانا 

الله س��بحانه وتعاىل بها ونش��كر رئيس الدولة وحكام 

اإلمارات الذين وفروا لنا نعمة األمن واألمان واالستقرار.

ماذا تعني لك الحياة العسكرية؟ وهل لك أن تخربنا 

عن القوات املسلحة يف السابق، وما هي التطورات 

التي طرأت عليها ؟ 

يف السابق كان لكل إمارة قوات مسلحة مستقلة، وكان 

عدد املواطنني قليالً ولك��ن بعد االتحاد قام املغفور له 

بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان "رحمه الله" بدمج 
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القوات املس��لحة وتوحيدها، فكان يف رأس الخيمة لواء 

ب��در، ويف ديب املنطقة الوس��طى، ويف أبوظبي القيادة 

العام��ة، وتعمل تحت أمرتها عدة ألوية، وكان وراء كل 

هذا مؤس��س هذه الدولة املغفور له بإذن الله الش��يخ 

زايد بن س��لطان "رحمه الله"، ف��كان يتابع كل صغرية 

وكبرية ويوجهنا ويرش��دنا ملا فيه خري القوات املس��لحة 

ومنتس��بيها، ك��ام كان صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

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

املس��لحة "حفظه الله" يتابع كل يشء بنفس��ه، وكذلك 

نحن كقادة استفدنا كثرياً من أخواننا الذين عملوا معنا 

كمنتدبني يف القوات املس��لحة، ففي السابق عملت مع 

الربيطانيني، وتلقيت التدريب أيضاً يف اململكة املتحدة 

الت��ي أضافت يل الكثري من الخ��ربة، وأنا أعترب أول قائد 

م��ن دولة اإلمارات اس��تلم قيادة رسية املش��اة، حيث 

كان يف ذلك الوقت كل قادة رسية املشاة من األصدقاء 

اإلنجلي��ز، كام كنت املواط��ن الوحيد بينه��م، وعندما 

ذهب الضابط اإلنجليزي يف إجازة توليت قيادة الرسية، 

وذهب ومل يعد، وتم تثبيتي كأول قائد رسية للمش��اة 

مواطن، ك��ام تدرج��ت بالرتب وتنقلت ب��ني وحدات 

القوات املس��لحة إنتهاءاً بعميل بالقي��ادة العامة،  فأنا 

محب للعمل العسكري، وأبنايئ جميعهم شجعتهم عىل 

العمل بالقوات املس��لحة ألن الحياة العسكرية تعطي 

الق��وة، وتعلم الصرب وااللتزام، وتعود الش��اب االعتامد 

عىل نفس��ه، وتبع��ث فيه الثقة بالنف��س والعزمية كام 

تزرع فيه الضبط والربط. 

ما ش��عوركم بتقلد وس��ام اإلمارات العس��كري من 

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد "رحمه الله"؟

شعور ال يوصف حني قلدين املغفور له بإذن الله الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" هذا الوسام، وقد 

كنت يف غاية الفرح والسعادة والفخر.

 تق��دم القوات املس��لحة العديد م��ن املبادرات 

االجتامعي��ة مام يزي��د من التواص��ل االجتامعي 

بين��ه��ا وب��ني املجت�م��ع، م��ا رأيك�����م يف تلك 

املب����ادرات االجتامع�����ية ؟

بال شك تزيد املبادرات االجتامعية من التواصل وأمتنى 

أن تتوس��ع ويك��ون هناك تواصل أك��ر، وكذلك أنا من 

املؤيدي��ن لفكرة العرس الجامعي وغريها من املبادرات 

الت��ي تعود بالفائدة عىل منتس��بي القوات املس��لحة، 

أمتن��ى أن تك��ون هناك ص��االت لألف��راح يف كل إمارة 

للتخفيف من أعباء الزوا ج عىل الشباب، ويكون  هناك 

دع��م من الق��وات املس��لحة لهذه الصاالت لتش��جيع 

الشباب عىل الزواج.

م��ا رأيك��م يف الخدم��ات الت��ي تقدمه��ا جمعية 

املتقاعدين ؟

برصاح��ة األخ��وة يف جمعية املتقاعدي��ن يعملون عىل 

احلياة العسكرية 
تعود الشاب 

االعتماد على نفسه 
وتبعث فيه الثقة 

والعزمية وتزرع فيه 
الضبط والربط

الكعبي يلقي كلمة خالل تخريج إحدى الدورات

حس��ب اإلمكانيات املتاحة لديهم، وأنا ش��خصياً أمتنى 

ب��أن يكون هناك دعم أكرب ليتمكنوا من تفعيل دورهم 

بش��كل أكرب، ويكون هن��اك بطاق��ات تخفيض 50 %  

للمتقاعدين من جمعية القوات املسلحة التعاونية.

 اللواء الركن )م( الكعبي يف حواره مع مجلة درع الوطن  

ما رأيكم مبجلة "درع الوطن" العسكرية؟

مجلة "درع الوطن" من أحس��ن املجالت العس��كرية 

الت��ي تصدر يف الوطن العريب، أق��ول هذا الكالم ليس 

مجاملة ولكن بش��هادة كثري من العس��كريني، وللعلم 

كن��ا ننتظر إصداره��ا ونتابعها ألنه ب��كل أمانة توجد 

بها موضوعات تفيد مختلف القراء العس��كريني منهم 

واملدنيني، فهذه املجلة عزيزة وغالية عىل كل منتسبي 

القوات املسلحة، كام أشكركم عىل تواصلكم معنا ومع 

الضب��اط املتقاعدي��ن، وهذه لفتة  له��ا أثر عميق يف 

نفوسنا كضباط متقاعدين.

كلم��ة أخرية تح��ب أن توجهه��ا ألبنائ��ك العاملني 

بالقوات املسلحة؟

يف النهاية أش��كركم عىل إتاحة هذه الفرصة العزيزة يل 

للحديث عن ذكريات املايض والتي لن أنساها أبداً فهي 

مطبوع��ة يف ذهن��ي وذاكريت،  كام أش��كركم عىل هذه 

املبادرة واللفته الكرمية والتي لها من املعاين والدالالت 

اإليجابية اليشء الكثري، وأمتنى التوفيق والسداد لجميع 

منتسبي القوات املسلحة من ضباط ومدنيني•
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بقلم:
 د.موزه العبار
كاتبة إماراتية
moza@bmig.aw

احلــروب يف التـــاريخ
ارتبطت مس��رية الجيوش عىل مدى التاريخ بغريزة العدوان عند اإلنس��ان وامليل الفطري للدفاع عن النفس 

وإثب��ات الذات أو مجابهة املخاطر كام يرى أس��اتذة علم النفس العس��كري بينام ي��رى علامء االجتامع أن 

الع��دوان كان دوم��اً يشء متليه حاجة اإلنس��ان لحفظ نوعه وضامن اس��تقراره يف بيئة تتوف��ر فيها حاجاته 

الرضورية أهمها الطعام واملاء والطاقة، ولذا مل تكن مثة رضورة أن يعتدي فرد أو جامعة أو قبيلة عىل أخرى 

إال إذا ضاقت بهم س��بل كس��ب العيش والحصول عىل أي من رضوريات الحي��اة عندها  قد تضطر جامعة 

م��ا العدوان عىل أخرى لس��لبها ما متلك من تلك الرضوريات وذلك لضامن إش��باع حاجات أفرادها، وجرت 

الع��ادة أن يفرض املنترص رشوطه عىل املهزوم وتتوقف مطالب��ات املنترص باملتاح من ثروة مادية أو عينية 

لدى املنهزم الذي عليه االنصياع والطاعة والقبول، ويرى علامء االنرثوبولوجيا الثقافية إن اإلنس��ان خصوصاً 

يف مراحل الصيد والرعي استعار إسراتيجية العدوان من الحيوانات فتعلم عرب املالحظة الكيفية التي تهاجم 

بها الحيوانات املفرسة حيوانات أليفة لحاجتها امللحة للطعام، إال إن اإلنسان مىض إىل مرحلة الزراعة فعرف 

االس��تقرار النس��بي والعيش مع جامعة وراح يرتقي سلم التطور الحضاري عرب حقب زمنية طويلة استمرت 

آالف السنني.

ويف إطار الواقع البيئي املتاح فبنى الس��دود وأقام املدن وش��يد الق��الع والحصون للحيلولة دون اقتحام 

الغزاة حيث يقيم ومل ميض وقت طويل حتى تضخمت غريزة األنا وحب التملك لدى اإلنسان وارتبط معها 

يف تلك املراحل التاريخية ميوالً فطرية للحصول عىل املزيد من الطعام ليدخره للتوسع وامتالك حقوق الغري 

واستالب أرايض اآلخرين، وبدأ واضحاً نزوع اإلنسان المتالك ما ال ميلك بطريقة مرشوعة أو غري مرشوعة أي 

سواء بالرشاء أو املقايضة أو الحيازة بالقوة. وهكذا أصبح العدوان منطاً سلوكياً له مرجعية غريزية وبواعث 

مجتمعية مدفوعة بحب السيطرة والتملك واثبات الذات. 

وم��ع ظهور اإلمرباطوريات الك��ربى، أصبح من الرضوريات املحافظة عىل كي��ان الدولة؛ بناء جيش قوي 

للدفاع عن مقدرات الدولة وحامية الس��لطة الحاكمة، ومن هذا املنطلق س��ارت الحروب التقليدية تحقيقا 

ألهداف توس��عية إلش��باع غريزة التملك لدى اإلنس��ان وهي من الغرائز التي يصعب السيطرة عليها ولهذا 

كان��ت امليكيافلية هي املذهب الس��ائد عندئذ مبعنى "إن الغاية تربر الوس��يلة". وله��ذا مل تهتدي الحروب 

التقليدي��ة يف عصور الحضارات القدمية بأي قيم أخالقية..كان الدم يراق ويتم ذبح الش��يوخ واملرىض وقتل 

األرسى أو اس��رقاقهم أو بيعهم ويتم س��بي النس��اء مع أطفالهن. وتحدثنا كتب التاريخ أيضاً عن الهمجية 

والرببرية التي اتس��مت بها ظاهرة الحروب والكيفية التي طور بها اإلنس��ان نظم التسليح مروراً بالسيوف 

والدروع والفؤوس والرماح والس��هام وما إليها، يف وقت كان املحاربون يواجهون أعدائهم وجهاً لوجه. ومع 

تطور ش��تى مجاالت الحياة تبدلت اس��راتيجيات الحروب بل أصبحت العلوم العس��كرية تدرس يف كليات 

وأكادمييات متخصصة م��ن أهدافها رفع الكفاءة القتالية لدى الجنود وتدريبهم عىل طرق جمع املعلومات 

االس��تخبارية عن األوضاع العس��كرية لدى الدول األخرى وعىل نحو تدريجي تراجعت األش��كال التقليدية 

الداعية للحروب بعد الهزمية النكراء للجيوش الصليبية. وتش��ري البحوث املنش��ورة إن البرشية عانت كثريا 

من ويالت الحروب الطويلة كام أن معاناتها لن تتوقف بس��بب س��يطرة غريزة العدوان وهكذا ال يوجد مثة 

فرق يذكر بني إنس��ان ذلك الزمان واإلنس��ان املعارص من حيث امليل للعداون والرغبة يف استالب حق الغري 

ونزعة القتل وسفك الدم.

أن املش��هد تبدل كثرياً مع بزوغ فجر اإلسالم حيث كان ينترش اإلسالم والتبشري بالرسالة املحمدية يف كل 

أرجاء املعمورة، وكان التصدي ملن يتجارس عىل الدين الجديد أو االعتداء عىل خاتم الرس��ل س��يدنا محمد 

صىل الله عله وسلم.
ومن بوابة رفع راية الحق ودحر الظلم خاض املس��لمون مضطرين غامر حروب عديدة ليس لبس��ط س��يطرتهم 

وس��يادتهم عىل الدول أو بغرض اس��تعباد شعوبها أو للحصول عىل ثرواتها بل لتخليص أهلها من جاهلية الرشك بالله 

ودفعهم بعيداً عن عبادة األوثان. ولهذا كانت غزوات املسلمني عبارة عن فتوحات إسالمية وليست حروباً ألن غايتها 

كانت من أجل الهداية والرش��اد ونرش دين الحق وقد أش��ار القرآن الكريم يف محكم التنزيل أن عىل املسلم آال يبادر 

باالعتداء إال إذا تم االعتداء عليه من قبل األعداء عندها يتوجب عليه أن يرد عىل املعتدين كام س��ن اإلس��الم قواعد 

ونظم وترشيعات ألخالقيات الحرب هي األوىل يف تاريخ الجنس البرشي•

رؤى 
وقضايا
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اإلنكــشـــــاريـــــة
 قـوام اجليـش العـثمـاين وعـمــاده

استمــرت اإلمرباطوريــة اإلسالميــة العثامنيــــة ملــا يقــرب مـــن 600 عـــــام 

) 1299م - 1923م(، وبلغت ذروة مجدها وقوتها خالل القرنني السادس عرش 

والسابع عرش، فامتدت أراضيها لتشمل أنحاء واسعة من قارات العامل القديم 

الثالثة: أوروبا وآسيا وأفريقيا، وخالل تلك الفرتة الطويلة من الحكم مر الجيش 

العثامين مبراحل كثرية، وتعرض ألحداث هامة.  

إعداد: حنان الذهب
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ومنذ نش��أته حرص عىل إنشاء قوة عس��كرية متطورة 

تواجه أعت��ى املعارك م��ن خالل الف��رق واملجموعات 

القتالية قوية الش��كيمة، ومن ضمن هذه الفرق الفرقة 

اإلنكشارية التي اتصفت بالقوة والشجاعة.

نشأة وأهمية اإلنكشارية
ال يع��رف عىل وجه الدق��ة وقت ظهور ه��ذه الفرقة، 

فق��د أرجعه��ا املؤرخون إىل عهد "أورخان األول" س��نة 

1324 حني عرض عليه ش��قيقه األكرب عالء الدين - وهو 

وزي��ره األول أيضاً- بتبني أرسى الح��روب من الغلامن 

والش��باب وتدريبه��م تدريباً عس��كرياً وتربيتهم تربية 

إس��المية، وإح��داث قطيعة بينهم وب��ني أصولهم، عىل 

أن يكون الس��لطان والدهم الروحي، وأن تكون الحرب 

صنعته��م الوحيدة، فقد أدرك من خالل معاركه حاجته 

إىل جي��ش من املش��اة يس��تطيع فتح الق��الع واقتحام 

األس��وار املنيعة، وال يعرف أفراده حرفة س��وى القتال، 

فأنشأ أول األمر جيش��اً نظامياً مؤلفاً من فرق متعددة، 

كل فرقة منقس��مة إىل وحدات تتألف من عرشة أنفار، 

ومئ��ة نفر، وألف نفر، ثم اختار ألفاً من أرسى الحروب، 

وأغلبهم من صغار الس��ن، بني السابعة والعارشة، وضّم 

إليهم األوالد املس��يحيني املرشدي��ن واأليتام الذين تويف 

آباؤه��م أو أمهاتهم خالل الغ��زوات واملعارك، ثم صهر 

الجميع يف بوتقة واحدة، وأنشأهم عىل الدين اإلسالمي 

وعىل التعلق بش��خصه واإلخالص ل��ه وللدين والوطن، 

فكان ه��ؤالء هم نواة جي��ش اإلنكش��ارية، ولقد أبىل 

ذل��ك الجيش بالًء حس��ناً يف كافة املع��ارك التي خاضها 

العثامنيون إب��ان قوتهم، فكانوا يندفعون كاألس��ود يف 

س��احات القتال، وكان لهم الفضل يف ترجيح كفة النرص 

يف املعركة الحاس��مة يوم فتح القسطنطينية وغريها من 

املعارك الش��هرية، وقد أجمع املؤرخون عىل إطراء روح 

النظ��ام التي متيّز بها هؤالء الجن��ود يف العرص الذهبي 

للدول��ة، فلم يك��ن عندهم مكان للخم��ر أو للقامر أو 

غري ذلك من اآلف��ات التي عرفتها جيوش أوروبا يف تلك 

العهود، ولكن الفس��اد ما لبث أن دّب إىل هذا الجيش 

مع الزمن.

واإلنكش��ارية تعني بالرتكية العثامنية "يکيچرى"؛ أي 

الجيش الحديث أو الجديد، وتقرأ الكلمة عىل الصحيح 

"ينيجاري" فهي تكتب بالرتكي��ة: "يكني جاري" فقرأها 

األزهري��ون: إنكش��اري، ألنه��م مل يدرك��وا أن الكاف ال 

تلفظ، وأن الجيم هي "Ch " باللغة اإلنكليزية فقلبوها 

ش��يناً، فعمت الكتابات العربية اآلن، يف حني كان الناس 

يقرأونها " الينيجارية ".

ع��رف اإلنكش��اريون بكفايته��م القتالي��ة ووفرتهم 

العددية، ورضاوتهم يف الحرب والقتال، وكانوا أداة رهيبة 

يف يد الدولة العثامنية يف حروبها التي خاضتها يف أوروبا 

وآسيا وإفريقيا، وكان لنش��أتهم العسكرية الخالصة أثر 

يف اندفاعهم الش��جاع يف الحروب واستامتتهم يف النزال، 

وتقدمه��م الصفوف يف طليعة الجي��ش، وكانوا يأخذون 

مكانه��م يف القل��ب، ويقف الس��لطان بأركان جيش��ه 

خلفهم، وقد اس��تطاعت الدول��ة العثامنية بفضل هذه 

الفرقة الشجاعة أن متد رقعتها، وتوسع حدودها برسعة، 

ففتحت بالداً يف أوروب��ا كانت حتى ذلك الوقت خارج 

حوزة اإلسالم.

وقد أشاد املؤرخون الغربيون بهذه الفرقة باعتبارها 

من أهم القوات الرئيس��ية الت��ي اعتمدت عليها الدولة 

يف فتوحاته��ا، فيقول"بروكلامن" بروكلامن" املس��ترشق 

األمل��اين: "إن اإلنكش��ارية كانوا قوام الجي��ش العثامين 

وع��امده"، ويضيف امل��ؤرخ اإلنجلي��زي "جرانت" بأن 

املش��اة اإلنكشارية كانوا أكرث أهمية من سالح الفرسان، 

وكان مصري أو مس��تقبل الدولة العثامنية يعتمد إىل حد 

كبري عليهم.

أقسام اإلنكشارية
كانت اإلنش��كارية تتألف من ثالثة أقسام رئيسية هي: 

كورجي لر، و أورطق لر، وفودله خوركان.

 أما كورجي لر: فهي من عامة اإلنكش��ارية، وظهرت 

نتيجة للفرز الذي يحصل يف اسطنبول بني األفراد الذين 

كانوا يقيمون يف أدرنة وبورصة واسطنبول للحراسة.

- أم��ا األورط��ق لر: فقد أطلقت تلك التس��مية عىل 

املتقاعدين من اإلنكشارية أو عىل املعفيني من الخدمة، 

وإذا ما اس��تدعى بعضهم للخدمة العس��كرية مينحون 

مقابل ذلك مكافأت خاصة.

- أم��ا فودل��ه خ��وركان: فه��ي تس��مية أطلق��ت 

ع��ىل العس��كريني املعادي��ن إىل الخدمة العس��كرية، 

وكان��وا يعط��ون رواتبه��م م��ن مخصص��ات األوجاق، 

ويكلفون بتأمني أطفال اإلنكش��ارية الذين مات آباؤهم 

أثناء الخدمة.

الطريقة الصوفية البكتاشية
ارتبطت اإلنكشارية بالطريقة الصوفية البكتاشية وذلك 

ألنه عند بداية تأس��يس اإلنكشارية صادف أن جاء إىل 

تركيا من خراسان رجل صويف علوي النسب اسمه محمد 

بكتاش ويل، فس��كن القرية التي تس��مى باس��مه اليوم 

عىل بع��د 180 كلم عن أنقرة، وق��د حصل هذا الرجل 

عىل س��معة عالية وقصده الن��اس للتربك به، وحني علم 

السلطان أورخان بأمره أراد أن ينتفع من بركته ليشمل 

بها جيش��ه الجديد، فقصده بنفس��ه ومع��ه أفراد من 

الجي��ش، فقام الحاج بكت��اش بوضع يده عىل رأس أحد 

الجنود، وقال لهم : )فليكن اس��مكم إنكشارية(، وقطع 

ش��يئاً من قبائه فجعله عىل رأس الجندي، ثم قدم لهم 

علامً أحمراً يتوس��طه هالل وسيف، وأخذ يدعو "اللهم 

اجع��ل وجوههم بيضاء وس��يوفهم فواص��ل، ورماحهم 

قاتل��ة، واجعلهم منترصين قاهري��ن ألعدائهم"، واتخذ 

الجنود الحاج بكتاش ش��فيعاً لهم ورم��زاً، وأخذ الناس 

يطلقون عليهم اسم أوالد الحاج بكتاش، ومن هنا سمى 

دورية إنكشارية خالل إحدى العمليات الحربية

متيــزوا بالقوة 
والضـــراوة 

واإلقـــدام
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اإلنكشارية أنفس��هم بالبكتاش��ية، وتوثقت العرى بني 

الطريقة البكتاش��ية، وأقوى فرقة جيش يف تركيا حينها، 

بل ويف الس��لطة العثامني��ة، وكانت التكايا البكتاش��ية 

املنترشة يف أرجاء الس��لطة العثامنية موئالً لإلنكشارية، 

وكان لكل ثكنة عس��كرية إنكشارية مرشد بكتايش، كام 

أقيمت تكية بكتاش��ية قرب كل معس��كر لإلنكشارية، 

وبذلك تس��لطت البكتاشية عىل اإلنكشارية تسلطاً تاماً 

إىل أن قىض السلطان محمود الثاين عىل نفوذ أتباع هذه 

الطريقة ومشايخها وعىل اإلنكشارية عام 1826.

ومنذ نش��أتهم التي تزامنت مع قيام الدولة، مل يكن 

اإلنكش��اريون يخرجون إىل الحرب إال برفقة الس��لطان 

العث��امين، وهو األمر الذي أبطله س��ليامن القانوين حني 

أج��از لهم القتال تح��ت إمرة قائد منه��م، وكان لذلك 

أثر يف تقاعس الس��الطني التالني عن الخروج إىل املعارك 

لقيادة الجيوش بأنفسهم.

حياة اإلنكشارية
كان��ت الدول��ة تح��رص عىل من��ع اتصال اإلنكش��ارية 

بأقربائهم، وتفرض عليهم يف وقت الس��لم أن يعيشوا يف 

الثكنات، التي مل تكن تحوي فقط أماكن النوم لضباطهم 

وجنودهم، ب��ل كانت تضم املطابخ ومخازن األس��لحة 

والذخائر وكافة حاجاتهم املدنية.

وخصصت الدولة لكل "أورطة" من اإلنكشارية شارة 

توض��ع عىل أبواب ثكنتها، وع��ىل أعالمها وخيامها التي 

تقام يف س��احة القتال، وجرت عادة الجنود أن ينقش��وا 

ش��اراتهم املمي��زة ع��ىل أذرعهم وس��يقانهم بالوش��م، 

وكان��ت ترقياتهم تتم طبقاً لقواع��د األقدمية، ويحالون 

إىل التقاع��د إذا تقدمت بهم الس��ن، أو أصابتهم عاهة 

تقعده��م ع��ن العمل، وي��رصف لهم مع��اش من قبل 

الدول��ة، وكانت الدولة تحرّم عليهم االش��تغال بالتجارة 

أو الصناعة حتى ال تخبوا عسكريتهم الصارمة، وينطفئ 

حامسهم املشبوب.

ويطلق عىل رئيس هذه الفئة "آغا اإلنكشارية"، وهو 

يعد من أبرز الشخصيات يف الدولة العثامنية، ألنه يقود 

أقوى فرقة عسكرية يف سالح املشاة، وكان بحكم منصبه 

يش��غل وظيفتني أخرتني، فهو رئيس ق��وات الرشطة يف 

إسطنبول، املس��ئول عن حفظ النظام واستتباب األمن، 

وهو يف الوقت نفسه عضو يف مجلس الدولة.

وكان ل��ه مق��ر خ��اص يف إس��طنبول، ومكات��ب يف 

الجه��ات التي تعمل الفرقة بها، ويختاره الس��لطان من 

بني ضباط هذا الس��الح، وظل ه��ذا التقليد متبعاً حتى 

عهد السلطان سليامن القانوين، الذي جعل اختيار رئيس 

اإلنكش��ارية من بني كبار ضباط القرص السلطاين، وذلك 

للحد من طغيان هذه الفرقة.

مترد وطغيان
بعد مرور الزمن بدأ الوهن يترسب إىل صفوفهم عندما 

عاش��وا بني املدنيني وكرثت تعدياتهم بصفتهم العس��كر 

املختص بهم الس��لطان، فام اختل��ط الجند بأهل املدن 

إال وق��د فس��دت طبيعتهم وتغ��ريت أخالقهم وتبدلت 

مهمتهم وأصب��ح البالء يف وجه الحك��م منهم، والعداء 

للسكان من أعاملهم، وصاروا يتدخلون يف شؤون الدولة 

وتعلقت أفئدتهم بشهوة السلطة وانغمسوا يف امللذات 

واملحرمات وشق عليهم أن ينفروا يف أوقات الربد الشديد 

ونظروا إىل العطايا السلطانية ومالوا إىل النهب والسلب 

ح��ني غزو البالد، فأثاروا االضطراب��ات يريدون الحروب 

ول��و كان جحيمها يصب فوق رؤوس��هم ليواصلوا نهب 

البالد املفتوح��ة، وأصبحوا ينقض��ون العهود ويخرقون 

الهدنة للذين متت معهم عن طريق السلطان.

وبذلك نسوا الغاية التي وجدوا من أجلها، لقد كانت 

فاتحة أعامل الس��لطان مراد الثال��ث عام 982ه�، هي 

آغا قائد اإلنكشارية

تطور أسلوب جمع 
أفراد االنكشارية 

لدى سالطني 
بني عثمان وفق 

مبدأ التجنيد 
"الدوشرمه"
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إصدار أمر مبن��ع رشب الخمور، فهاج��وا وماجوا حتى 

اضطروه إلباحته��ا ضمن رشوط لخوف��ه من نقمتهم، 

وهكذا ف��إن الجيوش ال تهزم إال حين��ام ترتك عقيدتها 

وال تلتزم مببادئها.

إن وث��وب االنكش��ارية إىل مركز القي��ادة يف الدولة 

العثامني��ة جعلها يف حالة خطرية م��ن الفوىض فصاروا 

هم اآلم��رون والناهون، والس��لطان ألعوب��ة بأيديهم، 

فظهر الفس��اد وضاع��ت الب��الد،  ثاروا يف إس��طنبول 

والقاه��رة وب��ودا، يطالبون بإش��عال الح��روب حينام 

تقتيض املصلحة أال تكون هناك حروب، وقد أشار سنان 

باش��ا عام 997 ه� ، إىل إشعالها مبحاربة املجرمني تحت 

إلحاح شديد من قبلهم، وكانت النتيجة انهزام وايل بودا 

العثامين، ومقتل حسن باشا وايل الهرسك، وسقوط عدة 

قالع عثامنية بأيدي النمس��ا، ويف عام 1027 ه�  حاول 

الس��لطان عثامن إبادتهم بإعداد العدة لحشد جيوش 

جديدة يف واليات آس��يا الصغ��رى وتدريبها وتنظيمها، 

وملا حاول ذل��ك خلعوه وقتلوه وأعادوا مصطفى األول 

الذي خلعوه عام 1032 ه� . 

واستمر االنكش��ارية يف عهد الس��لطان مراد الرابع 

س��نوات عرش، س��ائرين يف طريق الضالل س��ادرين يف 

غيه��م وطغيانهم، فه��م الذين نصب��وه، فاألمر والنهى 

يجب أن يك��ون لهم ما دام رأس الدولة بأيديهم، وهم 

الذين قاموا بقتل الس��لطان إبراهيم األول خنقاً حينام 

ح��اول التخلص منهم، وه��م الذين اربك��وا الدولة إذ 

وضعوها يف حالة من الفوىض بقتلهم الس��الطني وتولية 

أوالدهم الصغار الس��ن من بعدهم كالس��لطان محمد 

الراب��ع، فقام اإلفرنج باحتالل أج��زاء من البالد فاضطر 

الدوشرمة

تطــور أســلوب جمــع أفــراد االنكشــارية لدى 
ســالطني بني عثامن الحقاً، إذ باتــوا يؤخذون من 
األرس املســيحية وفــق مبدأ التجنيد الذي ســمي 
بـ"الدورشمــة" أو "الدويرشمــة" يف عمليــة جمع 
دورية تجري كل ســنة أو ثالث أو أربع أو خمس 
ســنوات، وتجلب عنارص انكشارية جديدة يقارب 

عددهم 8000 إىل 12000 فرد. 
ورغم ما عرف عن تســامح الدولــة العثامنية مع 
رعاياها املســيحيني مبعايري ذلك الوقت، من حيث 
عــدم إجبارهم عىل تغيري ديانتهم أو حرمانهم من 
مامرسة طقوسهم، طاملا التزموا بدفع الجزية، غري 
أن نظــام الدورشمــة ترك جرحاً غائــراً يف املجتمع 
املسيحي تحت مظلة الســلطنة العثامنية، خاصة 
أن النظام يتضمن أخذ واحد من كل خمســة أبناء 

لكل أرسة مسيحية لتعزيز االنكشارية.

 مصطفى كامل اتاتورك يف وقت الحق، يف لباس موحد لالٕنكشارية يف صوفيا
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الصدر األعظم والعلامء إىل عزله، ثم ثار االنكش��ارية يف 

عهد الس��لطان س��ليامن الثاين ودخلت جيوش األعداء 

بعض��اً م��ن أرايض الدولة واحتلتها، وخلع االنكش��ارية 

السالطني مصطفى الثاين، أحمد الثالث، مصطفى الرابع.

 

محمود الثاين والنظام الجديد
ملا ضعفت الدولة العثامنية وحلت بها الهزائم، وفقدت 

كث��رياً من األرايض التابعة لها، لج��أت إىل إدخال النظم 

الحديثة يف قواتها العسكرية، حتى تساير جيوش الدول 

األوروبية يف التس��ليح والتدريب والنظام، وتسرتجع ما 

كان لها من هيبة يف أوروبا، وتس��رتد مكانتها التي بنتها 

عىل قوتها العس��كرية، لكن اإلنكشارية عارضت إدخال 

النظام الجديد يف فيالقهم، وفشلت محاوالت السالطني 

العثامني��ني يف إقناعهم برضورة التطوير والتحديث، ومل 

تنجح محاوالت الدول��ة يف إغرائهم لالنضامم إىل الفرق 

العس��كرية الجديدة، وقبول املعاش الذي تقرره الدولة 

ملن يرفض هذا النظام، ومل يكتف اإلنكشاريون مبعارضة 

النظ��ام الجديد، بل لجئوا إىل إعالن العصيان والتمرد يف 

وجوه السالطني والصدور العظام، ونجحوا يف إكراه عدد 

من السالطني عىل إلغاء هذا النظام الجديد.

بعد تويل الس��لطان محم��ود الثاين س��لطنة الدولة 

العثامني��ة س��نة 1808 أي��د تطوير الجي��ش العثامين 

ورضورة تحديثه بجميع فرقه وأسلحته مبا فيها الفيالق 

العس��كرية، فحاول بالسياس��ة واللني إقناع اإلنكشارية 

برضورة التطوير وإدخال النظم الحديثة يف فرقهم، حتى 

تساير باقي فرق الجيش العثامين، لكنهم رفضوا عرضه.

فح��اول أن يل��زم اإلنكش��ارية بالنظ��ام واالنضباط 

العس��كري، ومالزمة ثكناتهم يف أوقات السلم، ورضورة 

املواظبة عىل حضور التدريبات العس��كرية، وتسليحهم 

باألس��لحة الحديثة، وعهد إىل ص��دره األعظم مصطفى 

باشا البريقدار بتنفيذ هذه األوامر، غري أن هذه املحاولة 

مل تنج��ح وقاوموا رغبة الس��لطان وتحدوا أوامر الصدر 

األعظ��م، وقاموا بحركة مترد واس��عة وثورة جامحة كان 

من نتيجتها أن فقد الصدر األعظم حياته.

مل تنج��ح محاولة الس��لطان األوىل يف ف��رض النظام 

الجدي��د ع��ىل اإلنكش��ارية، وصرب ع��ىل عنادهم، وإن 

كان��ت فكرة اإلصالح مل تزل ت��راوده، وازداد اقتناعاً بها 

بعد أن رأى انتصارات محمد عيل املتتابعة، وما أحدثته 

النظم الجديدة والتس��ليح الحدي��ث والتدريب املنظم 

يف جيش��ه، وطال صرب الس��لطان مثانية عرش عاماً حتى 

عزم م��رة أخرى عىل رضورة إصالح نظام اإلنكش��ارية؛ 

فعق��د اجتامعاً يف )19 من ش��وال 1241ه��� 27- مايو 

1826( يف دار ش��يخ اإلسالم، حرضه قادة أسلحة الجيش 

مب��ا فيهم كبار ضباط فيالق اإلنكش��ارية، ورجال الهيئة 

الدينية وكبار املوظفني، ونوقش يف هذا االجتامع رضورة 

األخذ بالنظم العسكرية الحديثة يف الفيالق اإلنكشارية، 

وواف��ق املجتمعون ع��ىل ذلك، وتنفيذ م��رشوع إعادة 

تنظيم القوات اإلنكش��ارية، وأصدر شيخ اإلسالم فتوى 

بوجوب تنفيذ التعديالت الجديدة، ومعاقبة كل شخص 

تسول له نفسه االعرتاض عليها.

"الواقعة الخريية" والنهاية 
الواقع��ة الخريي��ة أو مذبحة اإلنكش��ارية هي مذبحة 

جرت بعد ثورة اإلنكش��ارية بإسطنبول يف 15-14 يونيو 

عام 1826، وكانت بدايتها يف عدم التزام اإلنكشاريني مبا 

ترتب عليه االجتامع، فأعلنوا متردهم وانطلقوا يف شوارع 

إسطنبول يش��علون النار يف مبانيها، ويهاجمون املنازل 

ويحطمون املحالت التجارية، وحني سمع السلطان بخرب 

ه��ذا التمرد عزم عىل وأده بأي مثن والقضاء عىل فيالق 

اإلنكش��ارية، فاس��تدعى الس��لطان عدة فرق عسكرية 

م��ن بينها س��الح املدفعية الذي كان ق��د أعيد تنظيمه 

وتدريبه، ودعا السلطان الشعب إىل قتال اإلنكشارية.

ويف صب��اح ي��وم 9 م��ن ذي القع��دة 1241ه� - 15 

يونيو 1826، خرجت قوات الس��لطان إىل ميدان الخيل 

بإستانبول وكانت تطل عليه ثكنات اإلنكشارية، وتحتشد 

فيه الفيالق اإلنكش��ارية املتمردة، وأجربت الس��باهية 

)وحدات الفرس��ان( املوالية للس��لطان اإلنكشارية عىل 

الرتاج��ع إىل ثكناته��م، ثم أطلقت املدفعي��ة 15 طلقة 

ع��ىل ثكناتهم، موقعة بهم خس��ائر فادحة فعجزوا عن 

املقاومة، وس��قط منهم س��تة آالف جندي إنكش��اري، 

وتم إعدام أو عزل الناجني، وبعد س��نتني قام الس��لطان 

محمود الثاين مبصادرة آخر ممتلكات اإلنكش��ارية، ويف 

اليوم الث��اين من هذه املعركة التي س��ميت ب�"الواقعة 

الخريية" أصدر الس��لطان محمود الثاين وكان ذا عزمية 

ش��ديدة، ودهاء عظيم، قراراً بإلغاء الفيالق اإلنكشارية 

إلغاًء تاماً، شمل تنظيامتهم العسكرية وأسامء فيالقهم 

وشاراتهم، وإلغاء ش��عارهم وزيهم واستبداله بالعاممة 

والطربوش النمساوي، وانتهى بذلك تاريخ هذه الفرقة 

التي كانت يف بدء أمرها ش��وكة يف حلوق أعداء الدولة 

العثامنية•

املصادر:

موسوعة ويكيبيديا

املوسوعة العربية

السلطان أورخان األول

الســلطان أورخان غازي بن عثامن بن أرطغل ثاين 
ســالطني الدولــة العثامنيــة )1281 م - 1361 م( 
خلف والده عثامن بن أرطغل وعمره ستة وثالثون 
عاماً، وقد اعتمد عىل أعوان أقوياء لوضع القوانني 
وســن األنظمة أبرزهــم أخوه األمري عــالء الدين 
الذي نصبه وزيراً له، وكذلك عالء الدين بن الحاج 
كامل الدين وقرة خليل جانداريل، ويف عهده نقلت 
عاصمة الدولة العثامنية من اسيك شهر إىل بورصة، 
كام تم سك أول نقد عثامين ومتكن من انتزاع أزمري 
وأنقرة وامتلك قره يس وبرغمة، ثم حارص سمندره 
وإيدوس واســتوىل عليهام، وقد دامت فرتة حكمه 
خمســة وثالثني عاماً، وعندما زار الرحالة املعروف 
"ابن بطوطة" بالد األناضول يف فرتة حكم السلطان 
أورخــان وقابلــه هناك، قال عنه:"إنــه أكرب ملوك 
الرتكامن، وأكرثهم ماالً وبالداً وعسكراً، وإن له من 
الحصــون ما يقارب مائة حصــن، يتفقدها ويقيم 
بكل حصــن أياماً إلصــالح شــؤونه"، وخلفه أبنه 

السلطان مراد األول.

726 - 761هـ

أنواع األسلحة 
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بقلم: ناصر الظاهري
كاتب إماراتي

nasser.aldhaheri@gmail.com 

علـى
مرمـــى 

قلــم

شـاعـــــر.. ال يـنــــــام!

تعرفت عىل الشــاعر عمــر الخيام ألول مرة يف حيايت، ذات صيف يف لندن يف منتصف الســبعينيات يف 

مكتبة العائلة اإلنجليزية التي أسكن عندها، بدا وقتها االسم مألوفاً، لكن دون معرفة حقيقية به، فقد 

مر اسمه ملاماً يف السينام اإليرانية التي كنت أشاهد أفالمها، وعىل الفتات محالت كثرية ومطاعم وحانات 

وأرشبة، وظهرت تخيالت الســمه ورســمه عىل ســجاد أعجمي، فطلبت من العجوزين اإلنجليزيني أن 

يعرياين الكتاب، فقالوا: هذا شاعر عظيم من عندكم، فأرتبكت، وقلت: ولكني ال أعرفه، وأريد أن أتعرف 

عليه من خاللكم، فقال مســرت ديفيد: لغته صعبة قليالً، وتحتاج لخيال واســع، وسأساعدك إن صعبت 

عليك األمور، فقد قرأته مرتني، شــكرتهام برسعة، وأنزويت يف غرفتي، وتأكدت "أم جيســون" - كام 

كنــت أناديها ترجمة واحرتاماً للمرأة عندنا- فضحكت مع هزة رأس تعجباً، ولكنها قالت: أعتز باســمي 

"كيت" وأحب أبني جيسون- أنها لن تكلف نفسها مراقبة ساعة وصويل ليالً كعادتها، توقفت عند ذلك 

الكتاب محاوالً فك كلامته أوالً، ثم محاولة الغوص يف عميق معناه الشعري، كام كان يوصينا أستاذ اللغة 

العربية الذي مل يذكر لنا مرة اســم هذا الشــاعر، وال شيئاً من شــعره، ممنياً النفس حني العودة للديار 

الرشوع يف البحث عن عمر الخيام "العريب"، ونســيت وتناســيت وألهتني الحياة بجديدها عمر الخيام، 

حتــى ذات صيف لنــدين آخر، يف أكرب احتفائية باملنجز الحضاري اإلنســاين للعرب واملســلمني، ويومها 

وجدت الخيام حارضاً وبقوة، يف مجال الرياضيات واملوســيقى والشــعر واملعادالت والفلك والفلســفة، 

وهو وجه كان غائباً عني، فتســاءلت يومها: كيف يغيب هذا الشــاعر "العاملــي" عن مناهج الثانوية، 

وخاصة فرعها األديب؟ ويحرض كثري من الشــعراء القّوالون السّجاعون، مهمتهم الوحيدة يف الحياة إيجاد 

مرتادفات لقافية قصائدهم املحنطة، فتذكرت الفلسفة وما تفرضه من أسئلة محرضة، ومشاغبات للرأس 

والفكر، وكيف يكرهها العرب املعارصة، وكيف مّجدها وطورها العرب واملسلمون املستنريون من عاربة 

ومستعربة، اليوم حينام أتذكر ذلك الصيف اللندين، وتلك املكتبة للعجوزين اإلنجليزيني، وتلك التظاهرة 

اإلسالمية الكبرية التي لن تتكرر، وتلك األسئلة التي تحركها الذات، لظلت صورة عمر الخيام مغبشة، ال 

هو عريب، وال هو بفاريس، ما هو إال شاعر متهتك وزنديق، وغابت أوجه النور واملعرفة والصيت اإلنساين 

الكبري لهذا الذي ولد وتويف يف نيسابور، عاصمة خراسان بإيران، وأختلف يف تحديد سنة الوالدة والوفاة، 

لكن الشائع )1048-1131(، واسمه "غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام" والخّيام هو لقب 

والده الذي ميتهن صنع الخيام، هو فاريس، من أصل عريب، برع يف الرياضيات، والفلك، واللغة، والفقه، 

والتاريــخ، وهو أّول من اخرتع طريقة حســاب املثلثات ومعادالت جربية من الدرجة الثالثة بواســطة 

قطع املخروط، وهو صاحب رباعيات الخيام املشــهورة والتي هي مقاطع شــعرية من أربعة أشــطار، 

الشــطر الثالث مطلق فيها، بينام الثالثة األخرى مقيدة، وهي تعرف باسم الـ"دوبيت" بالفارسية، وقد 

ألفها بالفارســية وظل يتغنى بها يف مجالســه وخلواته، فنرشها عنه من ســمعها من أصدقائه وندمائه، 

ومل يفكّر معارصوه يف جمع الرباعيات، حيث ظهرت سنة 865 هـ، أي بعد رحيله بثالثة قرون ونصف، 

وأّول ترجمة للرباعيات كانت للغة اإلنجليزية وظهرت ســنة 1859، أما الرتجمة العربية من الفارســية 

فقام بها الشــاعر املرصي أحمد رامي، وهناك ترجامت أخرى للشــاعر العراقــي أحمد الصايف النجفي، 

والشاعر البحريني إبراهيم العريض، وهناك من يزعم أن الرباعيات لطول الوقت وعدم تدوينها نسبت 

أشــياء كثرية منها للخيام، وقد أثبت ذلك املسترشق "زوكوفســيك" حيث رد "82" رباعية إىل أصحابها، 

ومل يبــق منها إال القليل مجهول النســبة، كان يدرس مع صديقني حميمني، نظــام امللك - وهوأول من 

أسس املدارس النظامية التي تنسب له- وحسن الصباح أحد قادة الطائفة اإلسامعيلية النزارية، مؤسس 

فرقة الحشاشني، وتعاهد ثالثتهم عىل أن يساعد من يؤاتيه الحظ اآلخرين، فلام أصبح نظام امللك وزيراً 

للســلطان "ألب أرســالن"، ثم لحفيده "ملكشاه"، خصص له راتباً سنوياً من خزينة نيسابور، فضمن له 

العيش يف رفاهية والتفرغ للبحث والدراسة! •



نكمل يف هذا العدد ما اس��توقفناه يف العدد السابق 

فيام يتعل��ق بأحكام املرياث وتصفي��ة الرتكة، والتي 

نص��ت عليها املعامالت املدني��ة يف قانونها االتحادي 

رق��م 5 الصادر 1985 الخاصة بقوانني دس��تور دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

املادة 227

- ال يج��وز للدائنني من وق��ت تعيني ويص الرتكة أن 

يتخ��ذوا أي إجراء ع��ى الرتكة وال االس��تمرار يف أي 

إجراء اتخذوه إال يف مواجهة ويص الرتكة.

- وتق��ف جميع اإلجراءات التي اتخذت ضد املورث 

حتى تتم تس��وية جميع ديون الرتكة متى طلب أحد 

الرتكة واإلرث يف القواعد القانونية لدولة اإلمارات )ج 2(

ذوي الشأن ذلك.

املادة 228

ال يجوز للوارث قبل أن يتس��لم إشهادا ببيان نصيبه 

يف ص��ايف الرتك��ة أن يترصف يف م��ال الرتكة وال يجوز 

له أن يس��تأدى ما للرتكة من ديون أو أن يجعل دينا 

عليه قصاصا بدين عليها.

املادة 229

- ع��ى ويص الرتك��ة أن يتخ��ذ جمي��ع اإلج��راءات 

للمحافظ��ة عى أموالها وأن يقوم مبا يلزم من أعامل 

اإلدارة وأن ينوب عن الرتكة يف الدعاوى وأن يستويف 

ما لها من ديون.

االعتداء على وسائل املواصالت واملرافق العامة
تخـريـــب وإتـالف وتعـطـيـــل للمـصـالــح

إعداد: جميلة الكعبي

إعداد: يوسف جمعة احلداد

يف ع��امل اليوم تتزاي��د أهمية وس��ائل النقل واملوصالت 

كونها وس��يلة تس��هل االنتقال من مكان إىل آخر، وقد 

استعمل اإلنسان النقل منذ القدم حيث تطورت وسائل 

النقل عرب الزمن من النقل بواس��طة الحيوانات ومن ثم 

العربات التي تجرها الحيوانات حتى القطارات والسفن 

واملركب��ات ذات املح��ركات وص��والً إىل وس��ائل النقل 

الحديثة مثل الطائرات والصواريخ والغواصات.

وجاءت أهمية وس��ائل النقل نتيجة للزيادة يف عدد 

الس��كان يف م�ختلف الدول، األم��ر الذي أدى إىل زيادة 

املواص��الت الت��ي تحاول توف��ري التواصل ب��ني مختلف 

املناط��ق واملجاالت مثل مجال التج��ارة ويف التنقل بني 

املناطق املختلفة ألداء مختلف األعامل.

االعتداء عىل وسائل املواصالت
حالها كحال العديد من املرافق الحيوية تتعرض وسائل 

املواص��الت لالعتداء والهج��امت اإلرهابي��ة، ويتحقق 

االعتداء عى وسائل املواصالت بأحد األفعال التالية:

- مهاجمة طائرة أو س��فينة بقصد االستيالء عليها أو 

عى البضائع التي تحملها كلها أو بعضها أو بقصد إيذاء 

شخص أو أكرث ممن فيها أو بقصد تحويل مسارها.

- تعريض س��المة س��فينة أو طائرة أو أية وسيلة من 

وسائل النقل العام للخطر.
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شؤون قانونية



تعريفات قانونية

السابقة القضائية
هي قضية قانونية س��ابقة أسست مبدأ أو قاعدة 
يك��ون للمحكم��ة أو أي جهاز قض��ايئ آخر الحق 
يف االس��تفادة منها عند وجود قضية متش��ابهة يف 
املس��ائل والوقائع. ومن أنواع السوابق القضائية: 

السابقة امللزمة والسابقة املقنعة.

السوابق املقنعة
هي الس��وابق القضائية غري امللزمة ولكنها مفيدة 
وذات صل��ة وثيق��ة باملوضوع. وه��ذا النوع من 
الس��وابق يتضمن القضايا التي تحس��مها محاكم 
أدىن، أي ق��رارات القض��اة من نف��س الدرجة أو 
قض��اة محاك��م عليا م��ن إقليم جغ��رايف آخر، أو 
قض��اة محاك��م موازية )مثل املحاكم العس��كرية 
أو اإلدارية(، ويف حاالت اس��تثنائية قرارات قضاة 

بلدان أخرى، أو معاهدات .. إلخ.

سابقة ملزمة
الس��ابقة القضائية الت��ي يجب أن يت��م تطبيقها 
واتباعه��ا. وتبعاً ملبدأ Stare decisis فإن املحاكم 
األدىن يجب أن تلت��زم بالنتائج القانونية للمحاكم 
األعىل. عىل س��بيل املثال، يف املحاك��م الفيدرالية  
األمريكي��ة فإن االختصاص عادًة مقس��م جغرافياً 
بني محاكم محلية كل منها تتبع ملحكمة استئناف 
إقليمية. وجميع محاكم االستئناف بدورها تابعة 
ملحكم��ة عليا. وبهذا فإن قرارات املحاكم األدىن ال 
تُطبق ع��ىل املحاكم األعىل، وكذل��ك فإن قرارات 
محاكم االستئناف ال تُطبق إال عىل املحاكم املحلية 
التابع��ة لنطاقها الجغرايف. م��ا يعني أن املحاكم 
األدىن س��تكون ملتزمة بتطبيق القرارات الصادرة 
من محاكم عليا عىل القضايا املتش��ابهة يف الوقائع 
واملس��ائل، إال إذا كان هنال��ك س��بب قوي يدفع 

لتغيري تلك القرارات.

االستشارة القانونية
هي رأي مكتوب يقوم بتقدميه املحامي/املستشار 
القانوين، بناء عىل طلب موكله لحاجة موكله لذلك، 
أو لتقدميه لطرف آخر يف االتفاقية/العقد، وتوضح 
الخالص��ة القانوني��ة حول املوض��وع دون توضيح 
املربرات التي ارتكز عليها يف خالصته. وتطلق كلمة 
االستش��ارة القانونية يف بعض األحيان عىل املذكرة 
القانونية املحتوية عىل ال��رأي القانوين، كا تعني 
الخالص��ة القانونية املضمن��ة يف تلك املذكرة. متثل 
االستش��ارة القانوني��ة عقداً بني املستش��ار مقدم 
املذك��رة وبني موكله وكذلك الط��رف الثالث الذي 
تق��دم له االستش��ارة، حيث أنه م��ن حق الطرف 
الثال��ث املقدمة له االستش��ارة االعتاد عىل تلك 
االستش��ارة دون اتخ��اذ أي إج��راءات للتأكد من 
صحتها، ويعترب املحامي مقدم االستشارة القانونية 
مس��ؤوالً تج��اه الطرف الثالث يف معظ��م البلدان 
إذا قدمت االستش��ارة بصورة خاطئة وتسببت يف 

أرضار للطرف الثالث الذي أعتمد عليها.

- يكون ويص الرتكة مسئوالً مسئولية الوكيل املأجور 

حت��ى إذا مل يك��ن مأج��وراً وللمحكم��ة أن تطالبه 

بتقديم حساب عن إدارته يف مواعيد محددة.

املادة 230  

- عى ويص الرتكة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة 

بتقديم بيان مبالهم من حقوق وما عليهم من ديون 

خالل شهرين من تاريخ نرش هذا التكليف. 

- يج��ب أن يلص��ق التكليف عى لوح��ة املحكمة 

الكائ��ن يف دائرته��ا أعيان الرتكة كله��ا أو جلها وأن 

ينرش يف إحدى الصحف اليومية.

املادة 231

- عى ويص الرتكة أن يودع املحكمة التي صدر منها 

ق��رار تعيينه خالل ثالثة أش��هر م��ن تاريخ التعيني 

قامئة جرد مبا للرتك��ة وما عليها، وتقدير قيمة هذه 

األم��وال وعليه إخطار ذوي الش��أن به��ذا اإليداع 

بكتاب موىص عليه.

- يجوز له أن يطلب م��ن املحكمة مد هذا امليعاد 

إذا وجد ما يربر ذلك.

املادة 232

ل��ويص الرتك��ة أن يس��تعني يف تقدير أم��وال الرتكة 

وجردها بخب��ري، وأن يثبت ما تكش��ف عنه أوراق 

املورث وم��ا يصل إىل علمه عنها، وع��ى الورثة أن 

يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون الرتكة وحقوقها. 

املادة 233

يعاق��ب بالعقوب��ة املنص��وص عليه��ا يف قان��ون 

العقوبات لخيانة األمانة كل من اس��توىل غشاً عى 

يشء من مال الرتكة ولو كان وارثاً. 

املادة 234

كل منازع��ة يف صح��ة الج��رد ترفع بدع��وى أمام 

املحكمة املختصة خالل ثالثني يوماً من تاريخ إيداع 

قامئة الجرد•

- تعطيل س��ري إحدى وسائل املواصالت العامة الربية 

أو املائية أو الجوية.

- التسبب عن طريق الخطأ يف حصول حادث إلحدى 

وسائل املواصالت العامة املائية أو الجوية أو الربية من 

شأنه تعطيل سريها أو تعريض األشخاص للخطر.

- نقل أو ال��رشوع يف نقل مفرقعات أو متفجرات أو 

مواد قابلة لاللتهاب يف وس��يلة من وس��ائل املواصالت 

الربية أو املائية أو الجوية أو الرسائل أو الطرود الربية.

- التعطيل عمداً لوسيلة من وسائل االتصال السلكية 

أو الالسلكية املخصصة ملنفعة عامة أو قطع أو إتالف يشء 

من أسالكها أو أجزائها أو الحيلولة عمداً دون إصالحها.

االعتداء عىل املرافق العامة
أما االعتداء عى املراف��ق العامة فيتحقق بأحد األفعال 

اآلتية:

- تخري��ب أو إتالف طريق عام أو مطار أو قنطرة أو 

مجرى مياه صالح للمالحة.

- ن��زع إح��دى اآلالت أو اإلرش��ادات الالزم��ة ملنع 

الح��وادث أو كرسه��ا أو إتالفها أو جعله��ا غري صالحة 

لالستعامل أو تعطيلها بأية كيفية كانت.

- تعريض حياة الناس أو سالمتهم للخطر بوضع مواد 

أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن ينشأ عنها املوت 

أو رضر جسيم بالصحة العامة يف برئ أو خزان مياه أو أي 

يشء من هذا القبيل معد الستعامل الجمهور.

- إفس��اد مياه برئ أو خزان مياه أو أي مس��تودع عام 

للمي��اه أو أي يشء آخر من هذا القبيل معد الس��تعامل 

الجمهور بحيث جعلها غري صالحة لالستعامل.

- كرس أو إتالف اآلالت أو األنابيب أو األجهزة الخاصة 

مبرفق املياه أو الكهرباء أو الغاز أو البرتول أو غريها من 

املرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل املرفق.

- ه��دم أو تخري��ب أو إتالف أو اإلرضار باملنش��آت 

الصحية الثابتة أو الوح��دات الصحية املتنقلة أو املواد 

أو األدوات املوج��ودة فيه��ا أو تعطيل يشء من ذلك أو 

جعله غري صالح لالستعامل.

- تعطي��ل جهاز أو آلة أو غريها من األش��ياء املعدة 

لإلس��عاف أو إلطفاء الحري��ق أو إلنقاذ أو غري ذلك من 

الحوادث.

- ويش��رتط يف جمي��ع هذه الجرائ��م أن يتوافر فيها 

القصد الجنايئ مبعن��ى أن يقرتفها الجاين عمداً فيام عدا 

جرمية التس��بب ع��ن طريق الخط��أ يف حصول حادث 

إلح��دى وس��ائل املواص��الت العامة املائي��ة أو الجوية 

أو الربي��ة والذي من ش��أنه تعطيل س��ريها أو تعريض 

األشخاص للخطر.

- أما عقوبة عى هذه الجرائم فتتفاوت بني الس��جن 

املؤبد والس��جن املؤقت والحب��س والغرامة أو بإحدى 

هات��ني العقوبت��ني حس��ب جس��امة الفع��ل املرتكب 

وخطورته. وتش��دد العقوبة إذا نجم عن الفعل حدوث 

كارثة أو اس��تعمل الجاين املفرقع��ات أو املتفجرات يف 

ارتكاب الجرمية أو إذا ارتكبت الجرائم يف زمن هياج أو 

فتنة أو ارتكبت الجرمية بالقوة أو التهديد•

تتفاوت عقوبة هذه 
اجلرائم بني السجن 

املؤبد واملؤقت 
واحلبس والغرامة
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"فيتامني د" ضرورة جلسـم حيوي وصحـي
التعـرض للشمـس باعتـدال يقي مـن أمـراض كثـيـــرة

إعداد: حنان الذهب  

يع��اين الكثري من نقص "فيتامني د" يف العامل وخصوصاً 

يف املناطق امللّوثة جداً حيث ميكن أن تُحجب األشعة 

فوق البنفس��جية، ويف املناطق التي تصعب الحصول 

فيها عىل نور الش��مس، والتي هي الس��بب الرئييس 

يف الحصول عىل "فيتام��ني د" حيث يتكون الفيتامني 

تحت الجلد، ويصعب تعويضه يف املواد الغذائية.

ميكنن��ا تعريف "فيتام��ني د" بأنه منظّم الجس��م 

األس��ايس لتوازن الكالس��يوم، ويس��اعد ع��ىل تزويد 

العظم باملع��ادن وتطوير الهي��كل العظمي وتكوين 

األس��نان، وهو يف الواقع هرمون من عائلة هرمونات 

االس��تريوئيد، وآلي��ة إنتاجه مامثلة لتل��ك التي تخص 

الهرمونات األخرى.

أعراض نقص فيتامني "د" 
من أعراض نقص "فيتامني د" الشعور بالتعب واإلرهاق 

املس��تمر، وفقد الت��وازن، وآالم يف املفاصل والعضالت، 

واألمل املزمن واملتواصل يف أعضاء مختلفة من الجس��م، 

أمراض املناعة الذاتية )مث��ل التصلب املتعدد، التهاب 

املفاصل، الخ(، تطور أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم 

ونوبات قلبية.

كام إن مرض هشاش��ة العظام وترق��ق العظام هي 

من األعراض الكالسيكية التي ترتبط مع نقص "فيتامني 

د" يف الجس��م، يؤدي النقص يف الفيتامني الس��يام لدى 

األطف��ال ألمراض الهشاش��ة التي تنتج عنها تش��وهات 

ح��ادة يف الهيكل وعظام األطراف، أما لدى البالغني فإن 

النق��ص يف "فيتامني د" قد ي��ؤدي إىل ضعف العضالت 

والعظ��ام، إن مجموعة الس��كان املعرض��ة لخطر أكرب 

لإلصابة بنقص "فيتامني د" هم املس��نون، واألش��خاص 

النقص يف "فيتامني 
د" يؤدي إىل ضعف 
العضالت والعظام 

لدى البالغني

عللاج نقص "فيتامني د" يتم عن طريق التعرض 
ألشللعة الشللمس، إىل جانللب تنللاول أغذيللة 
غنيللة أو مغنللاة "بفيتامني د"، وتنللاول حبوب 
تحتللوي عىل الفيتامني، وحتللى عن طريق حقن 
الفيتامني داخل الوريد بالنسبة للمرىض املصابني 
باضطرابللات أيضية فإنهللم يعالجون عن طريق 
نظائللر  أو   ،1,25-Dihydroxy vitamin D
اصطناعية له، كام ميكن استخدام حبوب 50000 

IU بعد مراجعة الدكتور.

العالج

الذي��ن يعانون م��ن وزن مفرط، والنس��اء املرضعات، 

واألش��خاص الذين يعرضون أجس��امهم بشكل محدود 

ألش��عة الش��مس، باإلضافة إىل املصابني مبرض التليف 

الكييس، أو أمراض التهابية يف األمعاء.

استعامالته
تأيت أهمية "فيتامني د" يف أنه يس��اعد الجسم عىل 

استعادة توازنه وميده بالطاقة والحيوية، وذلك ألنه 

يساعد يف تشكيل خاليا الدم، املناعة، ويساعد يف متايز 

الخاليا، األمر الذي قد يقلل من أخطار الرسطان، كام 

أظه��ر قدرته عىل توفري الحامي��ة من أمراض املناعة 

كالتهاب املفاصل املناعي، تصلّب األنس��جة املتعّدد، 

وس��ّكري األطفال، ك��ام أثبتت الدراس��ات أنه يفيد 

مرىض الروماتويد والذئبة الحمراء . 

و"فيتام��ني د" يس��اعد الجس��م يف الحفاظ عىل 

مستويات األنس��ولني الرضورية يف الدم، وهو منظم 

للجه��از املناع��ي بالجس��م ويفيد يف ع��الج معظم 

األمراض الروماتزمية التي تتس��م باالرتباك واختالل 

الجهاز املناعي وخاصة الخاليا الليمفاوية "يب" و"يل"، 

حيث ثب��ت أن ه��ذا الفيتامني ينقص ل��دى هؤالء 

املرىض ، وتوجد مستقبالت "فيتامني د" يف البنكرياس 

حيث يتم إنتاج األنس��ولني، وكبس��والت البدائل قد 

تزي��د من إف��راز األنس��ولني يف األش��خاص املصابني 

بالسّكري النوع 2. 

أثبت��ت الدراس��ات واألبحاث وجود مس��تقبالت 

عىل س��طح هذه الخاليا الليمفاوية لتنشيط الخاليا 

املهدئ��ة للجه��از املناع��ي وتثبط الخاليا املنش��طة 

للجهاز املناعي بهذا املرض،  وعىل هذا يعد استخدام 

ه��ذا الفيتامني من األركان األساس��ية لهؤالء املرىض 

باإلضافة إىل أهميته يف تقليل الفاقد من الكالس��يوم 

يف البول عند تناول املريض ملشتقات الكورتيزون مام 

يعرض هؤالء املرىض لهشاش��ة العظام، كام يستعمل 

يف حاالت مرض كرون، التليف الكييس، ترقق العظام، 

وداء تلني العظام.

األفراد الذين يعانون من س��وء االمتصاص املعوي 

عموماً لديهم نق��ص "فيتامني د" أولئك الذين تكون 

وظيف��ة البنكرياس عندهم غ��ري كافية، مثل حاالت 

التلي��ف الكييس أو التهاب البنكري��اس، أو مصابون 

بفرط الدرقي��ة، والنباتيون، ومدمنو الخمور، وأولئك 

املصابون بأم��راض الكبد أو الكلية، واألش��خاص ذو 

الب��رة الس��مراء، معرض��ون أكرث لنق��ص "فيتامني 

د"،  أم��ا املصابون بأمراض الكب��د أو الكلية ينتجون 

"فيتامني د" لكن ال ينّشطونه •

|  العدد 490  | نوفمرب 2012  |98

الطب العسكري



أحدث العالجات

أقر مسللئولون بهيئة الغللذاء والللدواء األمريكية عقاراً 
جديللداً إلنقاص الوزن للمرة األوىل منذ 13 عاماً، وميكن 
لألشللخاص البالغني الذي يعانون من البدانة املفرطة أو 
البالغني الذين يعانون من زيادة الوزن استخدام حبوب 
"بيلفيك" التي تصنعها رشكة أرينا لألدوية ولكن برشوط، 
ومل يحقللق العقللار الجديد نتائج مبهللرة يف االختبارات 
املعمليللة ولكنه يسللاعد الناس عىل إنقللاص حوايل 5% 
من الوزن، وكان "بيلفيك" قد رفض عام 2010 بسللبب 

مخاوف من األورام التي ظهرت يف حيوانات املخترب.
وقالللت الهيئة يف بيان لهللا أن العقار ال يبدو أنه يحمل 
نفللس املخاطللر، إال أن هناك آثاراً جانبيللة له من بينها 
االكتئاب والصللداع النصفي واضطرابات الذاكرة، وتقول 
وثيقللة املوافقة عللىل العقار إنه ال ينبغي أن يسللتخدم 
ألكرث من 12 أسللبوعاً يف حال عللدم تحقيق نقص الوزن 

بنسبة 5 %.

اكتشللف باحثللون بجامعة ليدز الربيطانية أن أقل نسللبة 
من أول أكسلليد الكربون لها تأثري قاتل عىل اإلنسللان وأن 
عقاراً معروفاً يسللتخدم لعاج الذبحة الصدرية قد يسهم 
يف إبطال هذا التأثري، وكشفت الدراسة التي نرشتها املجلة 
األمريكيللة لطب الجهللاز التنفللي والعنايللة املركزة أن 
النسللب املعتادة من هذا الغاز املوجللود يف أماكن املرور 
الكثيفللة والناتجللة عن عوادم السلليارات ودخان املصانع 

والسجائر قد تعطل انتظام رضبات القلب.
وكان فريللق البحث بالجامعللة الربيطانيللة بالتعاون مع 
باحثللني فرنسلليني قد أجللروا تجارب عىل فللران تعرضت 

لنسب من الغاز السام الختبار قدرة العقار عىل الشفاء.
ويتسللبب استنشاق مسللتويات عالية من الغاز املعروف 
بتسللمم أول أكسلليد الكربون يف وفاة أكرث من 50 شخصاً 
يف اململكة املتحدة سللنوياً ويرتفللع العدد يف أماكن أخرى 
من العامل، لكن الدراسللات أثبتت أن استنشاق مستويات 
منخفضللة قد يكون لها التأثري نفسلله عىل القلب، وأرجع 
البحث السللبب يف ذلللك إىل ما لهذا الغللاز من تأثري عىل 
تعطيللل قنللوات الصوديللوم التي تقللوم بتنظيم رضبات 
القلللب، وقد وصفت املؤسسللة الربيطانية للقلب البحث 

بالبداية املبرشة.

حذرت دراس��ة علمية حديثة من تزايد إمكانية إصابة 

األطفال حديث��ي الوالدة مبش��اكل يف القلب إذا كانت 

األم تعم��ل يف بيئ��ة تحوي مذيبات عضوي��ة أثناء فرتة 

الحمل، وقال الباحثون األمريكيون أن الدراس��ة شملت 

عينة عش��وائية م��ن الحوامل الاليت يعمل��ن يف محال 

تصفيف الش��عر وتقليم األظاف��ر باإلضافة إىل املصانع 

التي تستخدم املذيبات العضوية.

كام أوضحت دراس��ة أخ��رى أن مج��ال عمل األب 

يؤثر بش��كل مشابه عىل صحة املواليد حيث تأثر بذلك 

اآلباء العاملني يف مجاالت التصوير الفوتوغرايف والزراعة 

وتزيني الحدائق أو يف مجال الغاز، وأوضحت الدراس��ة 

التي أجريت عىل 5000 شخص أن اآلباء اللذين يعملون 

يف هذه املجاالت تزايدت فرص حدوث التش��وهات يف 

أطفالهم.

وبخصوص النس��اء الحوامل أجري��ت التجربة عىل 

5000 س��يدة وأوضحت أن النسوة الاليت عملن يف بيئة 

تحتوى مواد كيميائية مثل املذيبات العضوية املوجودة 

يف الدهانات واألصباغ وطالء األظافر خالل أشهر الحمل 

قد تزايدت نس��بة إصابة مواليدهن مبشاكل يف القلب 

أكرث من الضعف ع��ن مثيالتهن الاليت يعملن يف أماكن 

أخرى.

وقالت الدكتورة سوزان غيلبوا رئيس الفريق البحثي 

أن نسبة الخطر عىل املواليد تتزايد مع تعرض األمهات 
له��ذه املواد خ��الل األس��ابيع األثني ع��ر األوىل من 

الحمل لكنها تؤكد أن الدراس��ة حتى اآلن تقرتح الربط 

بني الظاهرة والبيئة التي تعمل فيها األمهات أثناء فرتة 

الحمل لكنها ال تؤكد هذا الربط حتى اآلن•

أش��ارت أرقام جديدة إىل أن ثلث األدوية املس��تخدمة 

ملقاوم��ة انتش��ار املالريا يف أنح��اء العامل ه��ي أدوية 

مغشوش��ة، وق��ال الباحثون الذين درس��وا 1500 عينة 

من س��بعة أدوي��ة ملكافحة املالريا تس��تخدم يف بلدان 

يف جن��وب رشقي آس��يا أن األقراص املغشوش��ة تؤدي 

إىل فش��ل العالج ومقاومة امليكروب املس��بب للمرض 

لألدوي��ة، وأظهرت أبح��اث أجريت ع��ىل 2500 عينة 

أدوية مس��تخدمة يف 21 دولة أفريقي��ة نتائج مامثلة، 

ويقول الخ��رباء أن نتائج األبحاث املنش��ورة يف دورية 

النس��ت لألم��راض املعدية تع��د "جرس إن��ذار"، وأن 

مش��كلة األدوية املغشوش��ة قد تكون أك��رب بكثري من 

األرقام التي توصلوا إليها ".

ومل تجر دراس��ات واس��عة ع��ن ج��ودة األدوية يف 

الصني أو الهند، وهام بلدان يضامن ثلث س��كان العامل 

وهام مصدر "محتمل" للعديد من األدوية املغشوش��ة 

باإلضافة ألدوية عالج املالري��ا الجيدة، ويقول الباحث 

الرئي��س يف مجموع��ة البحث غورفيكا ناي��ار أن هناك 

3.3 مليار شخص معرضون لخطر اإلصابة باملالريا التي 

تصنف كوباء يف 106 بلدان.

ويضي��ف: "مي��وت ما ب��ني 655 ألف ش��خص و1.2 

مليون شخص سنوياً نتيجة اإلصابة بطفيل "بالزموديوم 

فالس��يبارم" املس��بب للمالري��ا، وميكن تجن��ب الكثري 

م��ن تلك الوفي��ات لو توف��رت للمرىض أدوي��ة فاعلة 

واس��تخدمت بش��كل صحيح، حيث من األرجح أنه ال 

يتم اإلبالغ عن أغلب الحاالت"•

ثلث أدوية عالج املالريا "مغشوشة"

إرشاف: حنان الذهب

 حتذير احلوامل من العمل قرب املذيبات العضوية

 عقار جديد إلنقاص الوزن

عقار قديم يبطل تأثري أول أكسيد الكربون 
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إعداد: د. ابراهيم اجلنابي

العاقل حريص عىل ما يرى فيه مصلحته وس��داد أموره، 

وي��زداد حرصه إذا تيقن أن يف حياته أموراً ال تقدر بثمن؛ 

وال تعوض إن فاتت أبداً، وإن من أمثن هذه األش��ياء هو 

عقارب زمن حياته الذي يعيشه اإلنسان يف اليوم والليلة، 

وذلك هو حقيقة الوجود اإلنس��اين إذ هو مدة االمتحان 

وزمان االختبار، وإمنا يس��عد اإلنس��ان بحسن استغالله 

لوقته، وال تتقدم األمم إال بذلك، ألن اإلنس��ان يُسأُل يوم 

القيامة ع��ن ُعُمرِِه، والعمر إمنا هو الزمن الذي يعيش��ه 

املرء عىل األرض من لحظة والدته إىل لحظة وفاته.

ولدتك أم�ك يا ابن آدم باكي���اً    
             والناس حولك يضحك�ون س�روراً

فاعمل ليوم أن تكون إذا بك�وا         
            يف ي��وم موت�ك ضاحك��اً مرسوراً

قال َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَس��لََّم: " ال تَزُوُل قَْدَما َعبٍْد يَْوَم 

الِْقيَاَمِة َحتَّى يُْس��أََل: َعْن َش��بَاِبِه ِفيَم أَباْلُه، َوَعْن ُعْمرِِه 

ِفيَم أَفَْناُه، َوَعْن َمالِِه ِمْن أَيَْن اْكتََسبَُه َوِفيَم أُنَْفَقُه، َوَعْن 

ِعلِْمِه َماَذا َعِمَل ِفيِه"، رواه الرتمذي.

ومن عظمة الوقت وأهميته أن الله عظمه وأقسم به 

)1( إِنَّ اإْلِنَْساَن لَِفي  يف مواضع كثريه فمنها قوله: "َوالَْعْصِ

َحى)1( َواللَّيِْل  )2("، سورة العص، ومنها قوله: "َوالضُّ ُخرْسٍ

إَِذا َسَجى)2("، سورة الضحى.

والوقت أعظم سلعة يف يد اإلنسان، بل هو كنز الكنوز 

وأغىل ما يحوزه اإلنس��ان ويحرزه ويحفظه ويس��تثمره؛ 

وإمنا فاز من فاز وسبق من سبق بحسن استثمر أوقاتهم.

قال الشاعر:

كنــــــــز الكـــنـــــوز
إضاعــة الوقــت مـن عالمــــات الفـشــل

س & ج
هـل يجـــوز أخـذ اجلوائـــز الكرويــة ؟

إذا قلن��ا إن الرياضات الكروية من األلعاب التي تقوي 

البدن وتنش��ط الهمة فهي جائزة برشط أن ال تش��تمل 

ع��ىل محرم، وعلي��ه فالجوائ��ز املتحصلة منه��ا جائزة 

ب��رشط أن تكون مرصدة من جهة مس��تقلة وليس من 

الفرق املتس��ابقة أنفسها؛ ألنها إن كانت من املتسابقني 

أنفسهم فهي حرام لكونها قمر محرم.

مم ال ش��ك فيه أن املس��لم محاسب عىل وقته وأنه 

يجب عليه اس��تثمره يف األمور النافعة وأما بالنسبة 

ملش��اهدة مباريات األلعاب الكروي��ة وغريها فيباح 

ذلك برشوط:

 أن ال تشتمل عىل يشء محرم ككشف العورات.

 أن ال تش��غله ع��ن األم��ور الواجب��ة كالص��الة وبر 

الوالدين وحقوق األرسة . 

أن ال ت��ؤدي إىل اللغ��و والس��باب والتعص��ب ب��ني 

املشاهدين واملشجعني بل يجب أن تكون بروح أخوية، 

 أن يقص��د بذل��ك الرتويح عن نفس��ه يك يقبل عىل 

الطاعات واألمور النافعة .

أتفه األشياء كاأللعاب واألغاين واألفالم التي ال نفع فيها 

وال ع��رة، وقد ال يفي��ق املضيع لوقت��ه إال حينم تدق 

س��اعة الصفر فريح��ل هو بروحه وجس��ده عن الزمان 

واملكان ليقرأ كتابه الذي سطره بقلم عمره يف صفحات 

أيام��ه ولياليه، حينها فقط يدرك أن الفرصة كانت مثينة 

وأن س��اعاته ودقائقه كانت غالي��ة ويتمنى لو عاد ولو 

للحظة فقط ليذكر فيها اسم ربه، ولكن هيهات قد فات 

األوان، ولو علم اإلنس��ان أن هذه الساعة التي هو فيها 

ل��ن تعود أبداً ملا بددها، ولو أيقن أنه يس��عى كل يوم 

إىل نهاية أجله وانقضاء مدته وهو غافل يف س��كرته؛ ملا 

أضاع وقته، وصدق الله العظيم يف قوله: "اقرَْتََب لِلنَّاِس 

ِحَسابُُهْم َوُهْم يِف َغْفلٍَة ُمْعرُِضوَن)1( َما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذكٍْر 

ِمْن َربِِّهْم ُمْحَدٍث إاِلَّ اْستََمُعوُه َوُهْم يَلَْعبُوَن )2(" سورة 

األنبياء. 

ويلخص لنا رس��ولنا الكريم الغنائم الثمينة بخمسة 

أش��ياء يجدر أن ال يضيعها حريص بقوله: "اْغتَِنْم َخْمساً 

تََك قَبَْل َسَقِمَك،  قَبَْل َخْمٍس: َش��بَابََك قَبَْل َهرَِمَك، َوِصحَّ

َوِغَن��اَك قَبَْل فَْقرَِك، َوفَرَاَغَك قَبَْل ُش��ْغلَِك، َوَحيَاتََك قَبَْل 

َمْوتَِك"، رواه النسايئ و الحاكم •

دق�ات قل�ب امل�رء قائ�لة له     

                  إن الحي�اة دقائ�ق وثوان

ويف املثل: إضاعة الوقت عالمة املقت. 

يف إن مل تقطعه قطعك.  وقيل: الَوقْت كالسَّ

ومثله: الحكيم من وزن َوقْته مبيزان الذهب.

ومن عالمات فشل اإلنس��ان الظاهرة إضاعته لوقته 

الثم��ني، واالنش��غال بأمور غ��ري مهمة، ب��ل قد تكون 

محرم��ة، وخاصة الوقت الذي ه��و من حق غريك مثل 

وق��ت العم��ل فيجب عىل املوظ��ف أن ال يضيع وقت 

العمل يف غري مصلحة العمل.

وليك يحس��ن اس��تغالل الوقت فال ب��د من تنظيمه 

وتحديد املهام وتقس��يم األعمل والواجبات؛ يك يتمكن 

من أدائها عىل الوجه األكمل، فبقدر استشعار اإلنسان 

أهمي��َة وقت��ه فإنه س��يحرص عىل ع��دم التفريط فيه 

وسيبذل جهده يف استغالل مكنوناته .

وإننا يف هذا الزمن الذي تسارع فيه تطور الحياة بني 

حالني، فمن الناس من يحسن استعمل التقنية الحديثة 

يف حياته ويستثمرها يف اختصار الجهد والوقت وإتقان 

العمل وهذا حال الناجحني املبدعني، ومنهم من ييسء 

استخدام التقنية الحديثة فرتاه مضيعاً لوقته يف األشياء 

التافه��ة التي ال نفع فيها، فكم من س��اعات تهدر عىل 

الوقت أغلى ما يحوزه 
اإلنسان ويحرزه 

ويحفظه ويستثمره 

مــا حكـــم مشاهــدة مباريــات كــرة 
القـــدم؟

مـا حكـم لعبــة الشطرنــج والــورق ؟

إن الله تعاىل حكم عىل املس��لم بوجوب ذكره وعبادته 

واس��تغالل وقته يف الطاعة ويف األم��ور النافعة، وتجنب 

أنواع اللهو لكونها س��بباً يف ضياع األوقات الثمينة يف ما 

ال نف��ع فيه، ه��ذا إذا كانت بدون مقاب��ل مادي أما إن 

كانت مبقابل مايل يؤديه الخارس للرابح فهذا قمر محرم، 

وه��و امليرس الذي نص الله تع��اىل يف كتابه عىل أنه من 

عمل الش��يطان ال��ذي يجب عىل املس��لم تجنبه وعدم 

الخوض فيه، قال تعاىل: "يَْس��أَلُونََك َعِن الَْخْمِر َوالَْميْرِسِ 

قُْل ِفيِهَم إِثٌْم كَِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوإمِْثُُهَم أَكَْرُ ِمْن نَْفِعِهَم 

ُ اللَُّه لَُكُم  َويَْسأَلُونََك َماَذا يُْنِفُقوَن قُِل الَْعْفَو كََذلَِك يُبَنيِّ

اآْليَاِت لََعلَُّكْم تَتََفكَُّروَن"، سورة البقرة اآلية )219(. 
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عمـــرو بن العــاص رضــي اللــه عنـــه
فتــح مصــر وأبلــى يف جـهــاد الـــــروم

ذكاء كالش��مس وده��اء ال نظري له وعبقري��ة قيادية، 

وش��جاعة ال تهاب املوت، آمن إمياناً عظيمً فش��هد له 

بذلك املصطفى صىل الله عليه وسلم من أول اللحظات، 

وواله عىل الرسايا بعد إسالمه مبدة وجيزة، حارص بيت 

املقدس وكاتب أم��ري املؤمني عمر يف القدوم الفتتاحها، 

ث��م أقدم بعزمي��ة األبط��ال فافتتح م��ص وأدخلها إىل 

اإلسالم وأزاح عنها نري الظلم واالستعباد، فواله الفاروق 

عم��ر عليها، وأب��ىل أعظم البالء يف جه��اد الروم فقابل 

الدهاء بالدهاء واملكر باملكر والقوة بالقوة والش��جاعة 

بالش��جاعة، ثم امتاز عليهم بإسالمه وإميانه فنصه الله 

وأعز به الدين وأذل الرشك وأهله.

إسالمه
ذلك��م هو الصحايب الجليل عمرو ب��ن العاص بن وائل 

الس��همي القريش، تأخر إس��المه إىل ما بع��د الحديبية 

ولكن يف لحظة إسالمه تجىل صدقه وإميانه، فقد ذهب 

إىل النجايش يريد منه أن يس��لمه رسول النبي صىل الله 

عليه وسلم؛ فََقال: أَتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه 

الناموس األكر الذي كان يأيت موىس لتقتله؟ قَال: قلت: 

أَيَها الَْملِك أكَذاَك ُه��َو؟ فََقاَل: َويحك يا َعمُرو، أَطعِني 

واتِبع��ُه، فَِإن��ُه َواللِه لََع��ىَل الَْحق، َوليظَه��رَن َعىل َمن 

َخالَفه كَم ظَهر موىَس َعىل ِفرَعوَن َوجنوده، قَاَل: قلت: 

فَباِيعِني لَُه َعىَل اإلسالِم، قَاَل: نَعم، فبَسط يَده َوبَايَعته 

َعىل اإلِسالِم، وَكَتمت أَصَحايِب إِسالِمي، ثم َخرَجت عامداً 

لرس��ول اللِه ألسلِم، فَلَقيت خالد بن الْوليد، وَذلك قبَيل 

الْفتح، وهو ُمقِبل ِمْن َمكة، فَقلْت: أَيَن يَا أَبا ُس��ليمَن؟ 

متيز باحلنكة 
واحلكمة 

والدهاء

الرخصة:

الرخص��ة لغة بضم الراء وس��كون الخ��اء وضمها من 

رخ��ص، اليرس والس��هولة، والرخصة اصطالح��اً إباحة 

التصف ألمر عارض مع قيام الدليل عىل املنع، وبعبارة 

أخرى ما ثبت عىل خالف دليٍل رشعيٍّ لُِمَعارٍِض َراِجٍح؛ 

كإباحة اإلفطار للمريض واملس��افر يف رمضان، وكإباحة 

قص الصالة وجمعها للمس��افر وكإباحة التيمم لفاقد 

املاء أو للعاجز عن استخدامه .

قَاَل: َوالل��ِه لََقِد اس��تَقاَم الَْمنِس��م، َوإِن الرجل لََنِبي، 

أَذهب واللِه أس��لِم، فَحتى َمتى؟ قَ��اَل: قلُت: َواللِه َما 

ِجئت إاِل ألس��لَِم، قَاَل: فََقِدمنا َعىل رَُس��ول اللِه، فََقِدَم 

َخالِ��ُد بُن الَولِيد فَأس��لَم َوبَايع، ثم َدن��وُت، فَقلت: يَا 

رَس��وَل اللِه، إِين أبَاِيعَك َعىَل أَن تغِف��َر يِل َما تَقدَم ِمن 

ر ، قَاَل: فََقاَل رَُس��وُل الله: " يَا  َذنِبي، وال أَذكر وما تأخَّ

َعمُرو، بَاِيع، فَِإن اإلِسالَم يَُجب َما كَاَن قَبلَُه، وإِن الِهجرَة 

تَجب ما كَان قَبلها "، فزىك َصىل اللَُه َعلَيِْه َوَس��لَم إميان 

عمرو بقوله: "أَْسلََم النَّاُس َوآَمَن َعْمُرو بُْن الَعاِص"

ث��م ما لبث أن اس��تعمله قائ��داً لحكمته ومعرفته 

بفن��ون القيادة فبََعثُه َصىل الله َعلَيِه َوَس��لَم َعاَم َذاِت 

الس��ل، وأمده مبدد فيه أبو عبيدة وأبو بكر وعمر  السَّ

وغريهم من كبار الصحابة الكرام ريض الله عنهم .

وصح عن َعم��َرو قال: بََعث إيِل رَس��ول اللِه فََقال: 

"ُخ��ذ َعلَيك ثِيابَك َوِس��الَحَك، ثم ائِتِن��ي "فَأتيته َوُهَو 

يَتَوض��أ، فََصع��َد يف النظر ثم طأطأَه، فََق��اَل: "إِين أِريد 

أَن أَبَعثك َعىل َجيش فَيس��لمَك اللُه ويغنمَك، َوأَزعُب 

لََك ِمَن الَْمِل زَعبَة َصالحة" قَاَل: فَقلت: يَا رَُسوَل اللِه، 

َما أَس��لمُت ِم��ن أَجِل الَْمِل، َولَِكني أَس��لَمُت رغبَة يِف 

اإلِس��الِم، َوأَن أَكوَن َمَع رَُس��ول اللِه، فََق��اَل: " يَا َعْمُرو، 

نِعم ِبالَْمِل الصالِح للرجل الصالح".

الحكمة والدهاء
ومن ثقته صىل الله عليه وس��لم بحكمته أنه أمره أن 

يق��ي بحرضته فقد َج��اء إليه َصىل الله َعلَيه َوَس��لَم 

خص��مِن يَختص��مِن، فََق��اَل لعمرو: "اق��ِض بَيَنهم يا 

عم��رو" ، فََقاَل: أنَت أَوىَل ِبَذلِك ِمني يا رس��ول اللَِّه، قَاَل: 

"وإِن كَاَن" قَاَل: فَِإَذا قََضيت بَينهم فَم يل؟ قَاَل: "إِن أَنت 

قََضيت بَينهم فَأَصبَت   القَضاَء، فَلََك َعرش َحس��َنات، وإِن 

أَنَت اجتََهدت َوأَخطَأت، فَلَك َحَسَنٌة".

متي��ز عمرو بالحنك��ة والحكمة والده��اء وقد أبىل يف 

جه��اد الروم أعظ��م البالء، فقد كتب عم��ر إىل عمرو بن 

العاص باملس��ري إىل إيلياء "القدس" ومناجزة صاحبها فمر 

عىل طائفة منهم عند الرملة، فكانت وقعة أجنادين وكان 

عىل ذلك الجي��ش األرطبون - وكان أدهى الروم - فكتب 

عمرو إىل عمر فلم جاءه الكتاب قال: "رمينا أرطبون الروم 

بأرطبون العرب، فانظ��روا عّم تنفرج"؟ - وكان عمرو من 

الدهاة - ثم أرس��ل عمرو الرس��ل إىل أرطبون فلم يشتف 

بهم، فذهب إليه بنفس��ه كأنه رسول وشك أنه عمرو ثم 

تحقق أرطبون أنّه عمرو، لكن عمرو خدعه وخرج س��املاً 

فقال أرطبون: "خدعني الرجل، هذا والله أدهى العرب"، 

وبلغ عمر ريض الله عنه فقال: "لله در عمرو".

وم��ن أعظم أعمله افتتاح م��ص وتخليصها من أيدي 

الروم وبقي فيها والي��اً لعمر ثم لعثمن ثم ملعاوية حتى 

توف��اه الله وهو أم��ري عىل مص ودفن فيه��ا، فريض الله 

عنه وأرضاه •

 مصطلحـــات فقهيــــة

العزمية:

العزمية لغ��ة بفتح العني، جمع عزائ��م مصدر عزم، 

القص��د املؤكد، والعزمي��ة اصطالحاً الحك��م الثابت 

بدلي��ل خال م��ن معارض راجح، وبعب��ارة أخرى: ما 

يلزم بإل��زام الله تعاىل، كوجوب إقام��ة الصالة تامة 

يف الح��رض، وكوجوب صيام رمضان ملن ليس له عذر 

وكوجوب الحج عىل من وجد االستطاعة.

الشهيد:

الش��هيد لغة: وهو املَْقتُول يِف َسِبيل الله َوالْجمع ُشَهَداء، 

ي  ��هادة واْستُْشِهد الرجُل قُِتل َش��ِهيداً، وُسمِّ واالسم الشَّ

الش��هيُد َش��ِهيداً ألنَّ الله َومالئَِكته َش��هدوا لَ��ُه بالجنَّة، 

وا ُشهداَء ألَنهم مّمن يستشهد يَْوم الِْقيَاَمة َمَع  َوقيل: ُسمُّ

النَِّبي صىل الله َعلَيِْه َوسلم عىل األَمم الخالية، َوِقيَل ألَنَُّه 

، والشهيد  َمْش��ُهوٌد لَُه ِبالَْجنَِّة أَْو ألنَُّه َحيٌّ ِعْنَد اللَِّه َحاِضٌ

رشعاً هو كل مس��لم قتل يف املعركة، أو جرح فيها فحمل 

منها ث��م مات قبل أن يق��وم بأي عمل دني��وي كاألكل 

والرشب ونحو ذلك.

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني
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نوفمرب 1972 من الذاكرة

العدد 16 / االفتتاحية

عزيزي القارئ كل عام وأنت بخري...

تهنئة من القلب: مبناسبة شهر رمضان، شهر القرآن، حيث يتسامى املسلمون 

إىل ذروة التجممرد من األنانية واألثممرة، يرفضون ما يخالف تعاليم السمماء، 

ويقبلممون بعضهم عممى بعض يف صورة أروع ما تكون لإلنسممانية يف معناها 

الحقيقي.

تهنئة مممن القلب: حيث يحتفل املسمملمون بعد أيممام مبقدم عيد 

الفطر املبارك، هدية الله سممبحانه وتعاىل للصامئممن، هذا العيد الذي 

يعترب قامئممة النطالق الناس يف الدنيا، وقد تطهروا من قربهم بخالقهم 

وقد صفت نفوسهم بينهم وبن بعضهم.

تهنئممة من القلب: نسممجلها مقدممماً ألعياد وطنيممة تتفق مع هذا 

الشممهر..عيد الجلوس السادس لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، وعيد االستقالل، وعيد اإلتحاد الذي أمثر بقيام دولة اإلمارات 

املتحممدة، أعياد نقلتنا إىل املشمماركة الحقيقية يف الحياة بالنسممبة لنا، 

وبالنسبة للوطن العريب كله.

تهنئة من القلب: لممكل األعياد، حقق الله آمالنا حتى نزجي إليكم 

التهنئة بالشهر الفضيل.

بحفممظ الله ورعايته عمماد إىل أرض الوطممن مع مطلع 

الشممهر املايض صاحب السمو الشمميخ زايد بن سلطان 

آل نهيان رئيس دولممة اإلمارات العربية املتحدة والوفد 

املرافممق لسممموه، قادماً من لنممدن بعد انتهمماء زيارته 

امليمونة الخاصة للمملكة املتحدة.

حيث اجرى سممموه محادثات مع املسئولن الربيطانين  

تناولت العالقممات بن البلدين بصفممة خاصة، وأوضاع 

منطقة الخليج العريب بصفة عامة.

اجتامع مجلس الوزراء برئاسة خليفة
مع حلول شممهر رمضممان املبممارك، عقد مجلممس الوزراء 

جلسمماته العادية، يف قرص املنهل برئاسممة صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ويل العهد ورئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع.

وقد ناقش املجلممس أثناء اجتاعاته عممدداً من املواضيع 

واملسائل الهامة واتخذ بشأنها القرارات املناسبة.

اإعداد: حنــان الذهــب

رئي��س الدول��ة يس��تقبل رؤس��اء البعثات زايد يعود إىل أرض الوطن قادماً من لندن
الدبلوماسية

مع حلول شممهر رمضان املبارك استقبل صاحب السمو 

الشمميخ زايد بن سمملطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 

العربية املتحدة رؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدين 

لدى الدولة وذلك بقرصه العامر يف أبوظبي حيث تناول 

الجميع عى مائدة سممموه طعام السحور، وكانت دعوة 

سموه فرصة مناسبة لتبادل األحاديث الودية.

 صورة الغالف
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ذاكـــرة العدســـةنوفمرب 1972

 زايد يستقبل الضباط املشاركني يف عملية حفظ السالم 2001       

 القوات املسلحة تشارك يف إغاثة منكويب الفيضانات يف باكستان 2010 محمد بن زايد يرعى حفل تخريج الكلية البحرية 2006

  خليفة يفتتح معرض الدفاع الدويل ايدكس  يف مارس 1995  زايد يشهد حفل تخريج  املرشحني من كلية زايد يف أبريل 1989

103 |  نوفمرب 2012 |  العدد 490  |



• هل تعلم أن الفواكه كافة وباألخص     

   الحمضيات والطامطم -البندورة-       

  تحوي كميّة كبرية من فيتامني 

   "ج" ويفّضل أكل الخرضوات 

   الحاوية عىل الفيتامني طازجة   

   لغناها بالفيتامني.

• هل تعلم أن نقص فيتامني   

  "ب" املوجود يف الخامئر واللنب  

  والبيض واللحم واألجاص والفول 

  والحنطة غري املصّنعة والحبوب كالفاصولياء واللوبياء والبطاطا يؤخـر 

  النمو ويشّوه ويسبب تهيجات واضطرابات يف األعصاب وامساكاً حاداً.

• هل تعلـم أن فيتاميـن "ج 2" حيوي وال غنى عنـه للجسـم ويساهـم  

  يف الكلس وتنظيم الدورة الدموية ونقصه يؤّدي اىل مرض االسقربـوط 

  والنزالت الصدرية عىل أنواعها.

• هل تعلـم أن فيتـاميـن" أ" املوجــود يف زيـت السمـك وزيـت كبــد  

  الحــوت وصفــار البيـض والزبـدة والقـشـدة والخـضـروات الصفـراء  

  طويلة األوراق والجـزر والكمرثى رضوري لنمـو الطفـل ونقصه يعــوق 

  عمليـة  النمـو واالفـراط يف تناولـه يسبـب ضغطـاً متزايـداً يف الدماغ ودوار  

  وصـداع وتساقـط الشـعر ويشـقـق الجلـد والشفـاه ويغـري يف تكوين 

  العظام ويؤمل املفاصل.

• هل تعلــم أن االفراط يف أخــذ بعـض أنواع الفيتـاميـنـات يـؤدي إىل 

 التسمم.

درر 
ما أخذ بال تعب ..

        ذهب بال سبب 
أوسكار وايلد

1900 -  1854

أنجلو- إيرلندي

       فيتامني

1. من هو راعي رشف حفل افتتاح معرض ميليبول قطر 2012 ؟

2. ما هو اسم أول قائد لقوة اإلمارات املشاركة يف قوة الردع العربية يف لبنان ؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )489( هي: 
 - السـؤال األول: تـم تعديـل املسـمى يف 23/ إبريـل/ 2004.

 - السؤال الثاين: العمـيـد الركـن عيـىس عبيـد آل عيل. 

 الفائزان:
1. فاطمة عبيد محمد ربيع الظاهري .

2. إميان محسن الهاشمي .

مسابقة العدد )490(

إعداد: أمل احلوسني

إشــراقـــات 
املغامرة ميكن أن تكون مبهجة إذا 

أضافت إىل حياتك قيمة إيجابية، وهي 
ال تعني التهور، ولكن معناها الخروج 

من القوالب املعتادة، فتعلم تجربة 
األشياء الجديدة وال تخش عدم

 إتقانها يف البداية.
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مصطلحات عسكرية:

من الرتاث

ســـوق الـعـرصـــة مـوطـــن األســــرار
ألن القلــب موطــن األرسار، فليس 

أقدر من ســوق العرصة عىل حفظ 

أرسار الشارقة، مكان يبوح بتفاصيل 

كثــرية، وميكــن لزيارتــه أن تعطي 

رصــداً حقيقياً لحركــة تطور مدين 

شــهدتها املنطقة، ميتد تاريخ هذه 

الســوق إىل ما يقرب من 200 عام، 

وهي من أقدم األســواق الشــعبية 

يف اإلمــارات بــل هــي أقدمها عىل 

اإلطــالق، مــا أّهله ليصبــح وجهة 

ســياحية ألي باحث يف تراث الدولة 

والــدول املحيطة بها أو التي ترتبط 

معهــا بعالقــات تاريخيــة متتد إىل 

التجارة والصناعة والسياسة.

فهذا السوق أقدم تجمع تجاري 

يف اإلمــارات، وقد ذكرهــا الرحالة 

الذيــن مروا باملنطقــة، كام وردت بكل الرســومات والخرائط القدمية التــي تناولت الفضاء 

الجغرايف للشارقة وما حولها من مدن. 

ســميت السوق بهذا االســم ألن "العرصة" هي البقعة املرتفعة الفارغة بني البيوت، حيث 

كانــت البضائع تجلب إليها ويتم تبادلها بنظام املقايضة، ويضم بالعديد من املحالة متفاوتة 

األحجام واملساحات ولها تسعة أبواب تغلق يف املساء كنوع من التأمني.

ســاعد عىل انتعاش هذه البقعة وتطورها لتشغل مكاناً اسرتاتيجياً يف حركة البيع والرشاء، 

موقــع مدينة الشــارقة ذاته مــن حيث املالحة والبضائــع اآلتية من الهنــد واليمن وُعامن، 

وتنوعت بني أقمشة وســجاد وحيل وأسلحة ومواد غذائية. هذه البضائع نفسها موجودة يف 

الســوق حالياً يف صورتها القدمية أو "الرتاثية" كام اصطلح عليها، والتزال الســوق مقصداً ملن 

يريد رشاء ســجاد يدوي أصيل بكل أنواعه ومقاســاته، وهناك دكاكني أو محال متخصصة يف 

بيعه دون غريه من البضائع.

يعد التنوع ســمة أصيلة من ســامت سوق العرصة، فهناك املشــغوالت والحيل متتلئ بها 

محــال التحف واإلكسســوارات املختلفــة منها الهنــدي واألفغاين واليمنــي والُعامين كل يف 

تخصصه، وهناك محالت العمالت املعدنية والورقية التي يعود تاريخها إىل عرشات الســنني، 

ومنها ما تم إصداره يف مناسبات معينة •

 همس القصيد

يا سيدي يا نور األوطان
 يا من زمام األمر يف إيديك
الله يدميك يا بوسلطان 
ويعز بـيك ويعز دارك 

 ويحميك شعبك وهب أدرووب وعيــان
 آمر وهو بأمرك يلبيك 

ما قد نىس فضلك وال حسان
 يا عزوة بالروح يفديـك

يـا ســـيـدي

دارك بشوفك دوم تزدان 
وقلوب شعبك تفتخر فيك 

والفخر لإلنسان بإنسـان مثلك 
وال مثلك وال مبن يساويك
 املجد بأرضك صارله شان
متعلني بإسمك وطاريك 
متعلني بإسمك وطاريك

يا ســـيدي

إنت الذي للطيب عنوان
 يا غارسن ودب أراضيك

عز الله إنك خــري ربان يــا شيخنـا
يا شيخنا بطيبة معانيك

 يحفظك رب الكون سبحان
ويطول بعمرك ويحميـك

 ويطول بعمرك ويحميــك 
يا ســـيدي

يا نور األوطان

                             كلمات الشاعر :            
                       علي اخلوار           

يا نـور األوطان

 : withdrawal االنسحاب

نوع من العمليات الدفاعية تتخلص بواســطته جميع القوة املنسحبة أو جزء منها من االشتباك 

مع العدو.

: war crimes جرائم الحرب

االنتهاكات التي يقرتفها فرد أو تشــكيل لقوانني أو عادات الحرب، مثل حرب البوســنة والهرسك 

والقبض عىل مجرمي الحرب الذين ارتكبوا الجرائم البشعة ضد اإلنسانية.
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