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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

حــــب الوطـــــن
لي��س مبقدور أحد أن يجزم أيه��ام األوىل واألبقى: اإلنس��ان أو الوطن فكالهام عالمة 
الحياة، فالوطن بال إنسان يعمره ال قيمة له، واإلنسان دون وطن يحمل رائحته وعبقه، 

ومن ثم يحتوى جسده يف خامتة املطاف ال قيمة له.
ل��ذا تطور مفهوم اإلنس��ان واألرض، فص��ارت األرض وطناً، وصار اإلنس��ان مواطناً، 
كالهام رهن اآلخر، فإذا ما هرع اإلنس��ان إىل دفء وحض��ن وأمان كان الوطن مالذه، 

وإذا ما تعرض الوطن إىل أذية حامه مواطنه بدمه وحياته.
حب الوطن ليس فضالً من اإلنس��ان، فهو يقيض عمره بحث��اً عن وطنه وذاته، وها 
هو ذا يستجيب لنداء الروح: كم منزٍل يف األرض يألفه الفتى وحنينه أبداً ألول منزل. 
فال يك��ون الوطن وطناً حني يلفظ أبناءه، وال يكون املواطن مواطناً حني تقترص حياته 
عىل وطنه وقت الرخاء، وإذا ما تعرض لشدة أو أصابته أزمة ومحنة وجد نفسه حازماً 

أمتعته إىل سواه.
لقد من الله عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة بشعبها الذي يعشق ترابها وأرضها، 
واثق��اً يف قيادت��ه التي تجس��د نجاحات جديدة كل ي��وم، وتصل اللي��ل بالنهار لتوفر 
ملواطنيها أفضل مس��تويات الحياة الكرمية، ومن هنا فق��د تضافرت ومتازجت الفطرة 
الس��ليمة األصيلة يف شعب اإلمارات مع اضطالع القيادة الرشيدة مبسؤولياتها كأحسن 
م��ا يكون االضطالع وأفضله، ليك��ون محصلة ذلك حباً غامراً لدول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة لدى أبنائها، وافتخاراً باالنتامء إليها.
ميثل االنتامء للقوات املسلحة الدرجة األعىل يف التعبري عن حب الوطن، حيث روح 
الفداء واالس��تعداد لبذل الروح والدم من أجل حاميته والدفاع عنه، كام تجلت أعظم 
أشكال حب الوطن يف أبناء الدولة الذين استشهدوا يف ساحات الرشف واملجد، مضحني 
بأرواحه��م يف س��بيل وطنهم، وكانوا دامئا األكرث ش��جاعة وانضباط��اً وإقداماً عىل أداء 
مهامهم التي يكلفون بها يف أي مكان بكل حب، نابع من حبهم لوطنهم. وقد لقوا من 
قيادتهم وأبناء وطنهم كل ما يليق بهم من التكريم واإلكبار، وصارت بطوالتهم حافزاً 

إىل مزيد من الحب ومزيد من العطاء للوطن.
إن تج��اوب املواطنني الكب��ري واإليجايب لقانون الخدمة الوطني��ة واالحتياطية يؤكد 
بش��كل قاطع الحقيقة التي آمنت بها قيادتنا الرش��يدة ع��ىل الدوام وهي أن املواطن 
اإلمارايت هو الحصن الحصني لوطنه، والحامي ملنجزاته وس��يادته، وقوة دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الحقيقية تكمن يف حب وانتامء مواطنيها لها، واس��تعدادهم للتضحية 
من أجلها، وش��عورهم بالفخر لكونهم إماراتيني، ووالئهم املطلق لقيادتهم الرش��يدة 

والتفافهم حولها.
إن حب أبناء هذه الدولة لقيادتهم الرش��يدة أصبح من الثوابت الراس��خة، لكن ما 
يجب أن نلتفت إليه هو حب القيادة ألبناء الوطن، واعتزازها بهم، وثقتها فيهم، فكل 
تحليل ملضمون كلامت وترصيحات س��يدي صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة – حفظه الل��ه – يؤكد بأنه ينظر 
إىل أبن��اء الدول��ة بكل إكبار وتقدي��ر ، ويثق ثقة ال حدود له��ا يف قدرتهم عىل تحمل 
املسؤوليات الجس��ام وتحقيق األهداف والتطلعات، والتغلب عىل كل التحديات التي 

تواجههم، ويشيد بإخالصهم وكفاءتهم يف كل املواقف واملناسبات •
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

• حقوق النرش محفوظة للمجلة.
• نرحب بتغطية ونرش أخبار ونشاطات الرشكات واملؤسسات والتي تتوافق مع أهداف املجلة وتوجهاتها.
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رئيس األركان يستقبل 
نظريه الغيني

اس��تقبل الفريق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس أركان القوات 

املس��لحة مبكتبه يف أبريل املايض، الل��واء ناموري تروري رئيس األركان 

الغيني.

ج��رى خالل اللقاء الذي حرضه عدد من كبار ضباط القوات املس��لحة 

والوف��د املراف��ق للضي��ف، تبادل األحادي��ث، وبحث أوج��ه التعاون 

العسكري املشرتك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
رئيس االٔركان لدى استقباله رئيس االٔركان الغيني      تصوير: أحمد البلويش

حممـــد بن راشــد يشهد توقيــــع اتفاقيــــة تعـــاون عسكــــري بني 
اإلمــارات والبــرازيل

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

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

"رعاه الله" يف مبنى وزارة الخارجية الربازيلية بالعاصمة 

برازيليا يف أبريل املايض بحضور س��مو الش��يخ عبدالله 

محمد بن راشد وميشال تامر يشهدان توقيع عبدالله بن زايد ووزير الدفاع الرازييل اتفاقية التعاون العسكري

بن زايد آل نهيان وزير الخارجية..الس��يد ميش��ال تامر 

نائب الرئيسة الربازيلية وتجاذب معه أطراف الحديث 

حول سبل تعزيز عالقات الصداقة والتعاون بني البلدين 

خاصة يف املجاالت االس��تثامرية والس��ياحية والثقافية 

وغريها من املجاالت التي تس��هم يف تقريب املسافات 

بني الشعبني الصديقني.

هذا وقد شهد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم والس��يد تامر حف��ل التوقيع ع��ى اتفاقية 

تعاون عس��كري ب��ني دولة اإلم��ارات والربازيل تختص 

بتبادل الخربات والتدريب املشرتك وغريها من مجاالت 

وأنشطة التعاون العسكري بني الطرفني.

وقع االتفاقية س��مو الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان 

وزير الخارجية في��ام وقعها عن الجانب الربازييل وزير 

الدفاع معايل سيلسوا مورام.

وكيل الدفاع يستقبل وزير الدولة للقوات املسلحة الربيطانية
اس��تقبل معايل محمد أحمد الب��واردي الفاليس وكيل 

وزارة الدف��اع مبكتبه يف مبنى الوزارة يف أبريل املايض 

الس��يد مارك فرانس��وا وزير الدولة للقوات املسلحة 

الربيطانية والوفد املرافق له.

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

الضباط تبادل األحاديث وبحث أوجه التعاون املشرتك 

بني الجانبني والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

محمد أحمد البواردي خالل استقباله مارك فرانسوا           تصوير: أحمدالبلويش 
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رئيس األركان يبحث التعاون العسكري مع املفتش العام للقوات املغربية
التق��ى الفريق الرك��ن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة يف 

أبري��ل املايض باململكة املغربية الش��قيقة، الفري��ق أول عبدالعزيز بناين املفتش 

العام للقوات املس��لحة امللكية املغربية، وذلك خالل الزيارة الرسمية التي قام بها 

الرميث��ي للمغرب، والتقى فيها عدداً من املس��ؤولني، لبحث عدد من املوضوعات 

املتعلقة بتطوير وتعزيز التعاون العسكري بني البلدين الشقيقني. 

واس��تعرض رئيس أركان القوات املس��لحة خالل اللقاء م��ع املفتش العام للقوات 

املس��لحة امللكية املغربية أوجه التعاون يف املجاالت العس��كرية، والسبل الكفيلة 

تعزيزها وتنميتها بني البلدين الش��قيقني، إىل جانب مناقشة عدد من املوضوعات 

ذات االهتامم املشرتك. رافق رئيس األركان خالل الزيارة وفد رسمي ضم عدداً من 

كبار ضباط القوات املسلحة. 

م��ن جهت��ه، عرب الفريق الرك��ن حمد محمد ث��اين الرميثي رئي��س أركان القوات 

املس��لحة، عن سعادته لزيارة اململكة املغربية، وما ملسه من حفاوة بالغة وحسن 

ضيافة أحيط بهام والوفد املرافق له، مش��يداً يف الوقت ذاته مبا تش��هده اململكة 

من تقدم وتطور.
رئيس االٔركان خالل لقائه عبد العزيز بناين                                          تصوير: سامل العامري

حممد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الفرنسي عالقات الصداقة
اس��تقبل الفريق أول سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعى للقوات املس��لحة يف أبريل املايض يف أبوظبي معايل جان ايف لو دريان وزير الدفاع 

الفرنيس. ورحب س��مو ويل عهد أبوظبي بوزي��ر الدفاع الفرنيس والوفد املرافق له، وبحث 

معه عالقات الصداقة والتعاون القامئة بني البلدين والشعبني الصديقني.

واستعرض الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعايل جان ايف لو دريان 

مستوى التنسيق والتعاون االسرتاتيجي بني البلدين يف مجال الدفاع وحرص قياديت البلدين 

عى تعزيزه وتطويره إىل آفاق أوس��ع وأرحب ومبا يحقق املصالح املشرتكة لهام. كام بحث 

الجانب��ان عدداً من القضايا ذات االهتامم املش��رتك إضافة إىل التطورات واملس��تجدات يف 

املنطقة والعامل.

حرض اللق��اء اللواء الركن عيىس س��يف املزروعي نائب رئيس أركان القوات املس��لحة 

وسعادة محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي. 

محمد بن زايد خالل استقباله وزير الدفاع الفرنيس

حممد بن زايد يستقبل قائد األركان املوريتاين
تلقى الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى 

للقوات املس��لحة، رس��الة خطية من فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية 

اإلس��المية املوريتانية، تتصل بالعالقات األخوية القامئة بني البلدين الش��قيقني، وس��بل دعمها 

وتطويرها، وعدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك. جاء ذلك، خالل استقبال الفريق أول سمو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، يف أبريل املايض يف أبوظبي، الفريق محمد ولد الشيخ محمد 

أحمد الغزواين قائد األركان العامة للجيوش املوريتانية. 

ورحب س��مو ويل عهد أبوظبي باملس��ؤول املوريت��اين والوفد املرافق له، واس��تعرض معه 

العالق��ات األخوية التي ترب��ط دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة وموريتانيا، والس��بل الكفيلة 

بدعمه��ا وتعزيزها يف مختلف املجاالت، ومبا يخدم مصالح البلدين الش��قيقني، وذلك يف إطار 

ح��رص قياديت البلدين عى ترس��يخ وتنمي��ة هذه العالقات إىل آفاق أرح��ب. وبحث الجانبان 

مجاالت التعاون والتنس��يق الثنايئ، خاصة يف املجاالت العس��كرية والدفاعية، وتبادال وجهات 

النظر حول عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك.
محمد بن زايد خالل استقباله الضيف املوريتاين
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قائد القوات اجلوية 
يستقبل نظريه 

الباكستاين
اس��تقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ن��ارص محمد العلوي 

قائ��د القوات الجوية والدفاع الج��وي، يف مكتبه يف أبريل 

امل��ايض، الفريق ركن طيار طاهر رفي��ق بت قائد القوات 

الجوية الباكستانية.

ج��رى خ��الل اللق��اء تب��ادل األحادي��ث واملوضوعات 

قائد القوات الجوية خالل استقباله طاهر رفيق                                                             تصوير: أحمد الشاميس   العسكرية ذات االهتامم املشرتك بني الجانبني.

نائب رئيس األركان يبحث تعزيز التعاون العسكري مع رئيس األركان املاليزي
التقى اللواء الركن عيىس سيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان 

القوات املسلحة خالل الزيارة الرسمية التي قام بها إىل ماليزيا يف أبريل 

امل��ايض الفريق الرك��ن تان رسي ذو الكفل بن محم��د بن زين رئيس 

أركان قوات الدفاع املاليزية.

وبح��ث الجانبان خالل اللق��اء الذي حرضه أعض��اء الوفد املرافق 

لنائب رئيس األركان وعدد من كبار ضباط قوات الدفاع املاليزية عدداً 

من املوضوعات ذات االهتامم املش��رتك والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه 

التعاون وتنميتها إىل مس��تويات أفضل خاصة فيام يتعلق منها مبجال 

التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي وتبادل الخربات.
نائب رئيس االٔركان ورئيس أركان قوات الدفاع املاليزية خالل اللقاء                  تصوير: عيل الجنيبي

احتفل��ت قيادة الق��وات الجوية والدفاع ويشهد تخريج دورات تخصصية

الج��وي، بتخري��ج ع��دد م��ن ال��دورات 

الق��وات  ن��ادي ضب��اط  التخصصي��ة يف 

املس��لحة يف أبوظبي، وذلك بحضور اللواء 

الركن طي��ار إبراهيم ن��ارص العلوي قائد 

القوات الجوية والدفاع الجوي، كام ش��هد 

الحف��ل ع��دداً من كب��ار ضب��اط القوات 

املسلحة.

بدأ االحتفال بوصول راعي الحفل، 

ث��م تليت آيات م��ن الذك��ر الحكيم 

بعده��ا ألقى مرشف ال��دورات كلمة 

به��ذه املناس��بة، رحب فيه��ا براعي 

الحف��ل والحضور، وأش��اد باملس��توى 

العايل الذي أظه��ره الخريجون خالل 

الدورات، ودعاهم إىل التمسك بكتاب 

الله، وسنة نبينا الكريم والحفاظ عى 

أراضيها  وحامي��ة  الدولة  مكتس��بات 

تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعى للقوات املس��لحة 

"حفظ��ه الل��ه". ويف نهاي��ة االحتفال 

قام قائ��د الق��وات الجوي��ة والدفاع 

الجوي بتوزي��ع الهدايا عى املتفوقني، 

والشهادات عى الخريجني. قائد القوات الجوية يسلم شهادة الٔحد الخريجني           تصوير: أحمد الشاميس 

القوات البحرية اإلماراتية تشارك يف مترين بحري مع القوات الباكستانية
تش��ارك الق��وات البحرية لدولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة يف مترين عس��كري مش��رتك م��ع القوات 

الجمهوري��ة  يف  وذل��ك  الباكس��تانية  املس��لحة 

الباكس��تانية وذلك يف إط��ار التع��اون والتنس��يق 

املشرتك وتبادل الخربات واملعلومات العسكرية بني 

قواتنا املسلحة وقوات الدول الصديقة.

وتأيت مش��اركة قواتن��ا البحري��ة يف هذا التمرين 

تعزيزاً ألواص��ر التعاون والعمل املش��رتك وتب��ادل 

الخربات يف املجاالت العس��كرية ولرف��ع الكف��اءة 

القتالي��ة وزي��ادة التنس��يق ب��ني قواتنا املس��لحة 

والق��وات املسلحة الباكستاني��ة.

ومن املقرر أن يس��تمر التمرين عدة أيام يتخلله 

الكثري من التدريبات املشرتكة واملناورات التكتيكية 

وف��ق تسلس��ل مجريات التمري��ن وضمن الخطط 

املعدة لتطوير الجاهزية العملياتية وتبادل الخربات 

مع القوات املشاركة.
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القوات املسلحة توقع مذكرة تفاهم مع أكادميية ربدان
وقعت القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

يف إبريل املايض مذكرة تفاهم مع أكادميية ربدان بش��أن 

التعاون يف املج��االت العلمية والتدريبية وذلك يف جناح 

رشكة ت��وازن بأرض املعارض يف أبوظب��ي خالل فعاليات 

.ISNR معرض

وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب القوات املس��لحة 

اللواء مطر سامل عيل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة والقوى 

البرشية، فيام وقعها عن أكادميية ربدان الس��يد س��يف 

محمد الهاجري الرئيس التنفيذي لرشكة توازن القابضة.

جدي��ر بالذك��ر أن أكادميية ربدان مؤسس��ة تعليمية 

متخصصة ذات مستوى عاملي رفيع تم انشاؤها لتدريب 

الك��وادر املتخصص��ة يف كاف��ة القطاعات ع��ى جوانب 

الس��المة واألم��ن والدف��اع والتأهب لح��االت الطوارئ 

وإدارة األزم��ات ولتوف��ري التعلي��م املهن��ي واألكادميي 

الع��ايل، وهي مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي. سيف بن زايد لدى حضوره توقيع مذكرة تفاهم بني القوات املسلحة وربدان              تصوير: أحمد الشاميس

مركز الصحة يف حرس الرئاسة ينال االعتماد الدويل بالطب الرياضي

قدم الربوفس��ور فابيو بيقوزي، رئيس االتحاد الدويل 

للطب الريايض، شهادة االعرتاف الدويل ملركز الصحة 

والطب الري��ايض لقيادة حرس الرئاس��ة كونه مركزاً 

دولياً معتمداً.

ج��اء ذلك يف ختام ندوة نظمها حرس الرئاس��ة يف 

أبري��ل املايض، حول الجاهزي��ة البدنية بنادي ضباط 

الق��وات املس��لحة، بحض��ور اللواء مطر س��امل عيل 

الظاهري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية بالقوات 

املسلحة، وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

وبدأت جلسات ورش العمل للندوة بعرض أوراق 

عم��ل، تتمحور ح��ول الط��ب الريايض العس��كري، 

وأدارت الجلسة املقدم طبيب موزة الشحي.

وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور صالح 

آل ع��يل مناقش��ة أوراق العمل الخاص��ة بالجاهزية 

البدنية والطب الريايض، حيث انتهجت هذه الندوة 

االس��تفادة م��ن الدراس��ات والتجارب يف م��ا يتعلق 

بالطب الريايض والجاهزية البدنية.

ق��دم الل��واء مط��ر س��امل الظاهري رئي��س هيئة 

االٕدارة  والقوى البرشية درعاً للجنة األوملبية الوطنية 

ملس��اهمتهم لدعم االع��رتاف ال��دويل ملراكز الصحة 

والطب الريايض.

وتع��د الجاهزي��ة البدنية م��ن أه��م املتطلبات 

لجميع العاملني بالقوات املسلحة لصنع رجال أقوياء 

وأصحاء بدنياً وذهنياً وهذه أهم الخصائص الواجب 

توافره��ا عند العنرص العس��كري ليكون ق��ادراً عى 

القيام بالواجبات املكلف به��ا وإنجاز العمل مبهارة. 

وال يتحق��ق ذل��ك إال بإع��داد الفرد املقات��ل ليكون 

سليم العقل صحيح البدن، وهذا هو الهدف املنشود 

الذي توليه قيادتنا الرش��يدة بقيادة صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعى للقوات املس��لحة "حفظه الله"، ودعم الفريق 

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

أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املسلحة.

رئيس هيئة االٕدارة يقدم درع للجنة االٔوملبية الوطنية                         تصوير: عيل الجنيبي املحارضين خالل الندوة
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تخريج دورات متخصصة يف مدرسة ضباط الصف
احتفل��ت قي��ادة التدريب االنفرادي بالقوات املس��لحة 

بتخريج عدد من الدورات التخصصية، يف قيادة مدرس��ة 

ضباط الص��ف بالعوير بحضور اللواء الركن س��امل هالل 

رسور الكعبي مساعد رئيس األركان لالحتياط، وعدد من 

كبار ضباط القوات املسلحة.

ب��دأ االحتف��ال بوصول راعي الحف��ل بعدها تليت 

آي��ات عطرة م��ن الذكر الحكي��م ألق��ى بعدها قائد 

مدرس��ة ضباط الصف كلمة بهذه املناسبة رحب فيها 

براعي الحفل والحضور.

وأثنى قائد املدرسة عى املجهود الذي بذله الخريجون 

الجتياز الدورات املنعقدة يف مراكز تدريب املس��تجدين 

ليصبح��وا قادرين عى تش��كيل اإلضاف��ة املرجوة منهم 

متسلحني مبا اكتسبوه من علوم نظرية وعملية.

ويف ختام كلمته أوىص الخريجني بطاعة الله ورس��وله 

وأويل األمر وأن يكونوا جن��وداً أوفياء لهذا الوطن الغايل 

تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائ��د األعى للقوات 

املسلحة "حفظه الله". 

ويف نهاي��ة الحفل تفضل راعي الحفل بتوزيع الجوائز 

خالل مراسم التخريج يف مدرسة ضباط الصف   تصوير: عبدالرحمن املقبايلعى املتميزين والشهادات عى الخريجني.

مذكرة تفاهم بني القوات املسلحة وجامعة حممد اخلامس
وقع��ت القي��ادة العامة للقوات املس��لحة يف أبريل 

املايض، مذك��رة تفاهم مع جامع��ة محمد الخامس 

"أك��دال" يف أبوظب��ي، بش��أن التع��اون يف املجاالت 

العلمي��ة. وقع مذك��رة التفاهم من جان��ب القيادة 

العامة اللواء مطر س��امل ع��يل الظاهري رئيس هيئة 

اإلدارة والق��وى البرشي��ة فيام وقعها ع��ن الجامعة 

س��عادة الدكتور محم��د مطر س��امل الكعبي رئيس 

مجلس أمناء جامعة محمد الخامس.

ح��رض توقي��ع مذك��رة التفاهم عدد م��ن ضباط 

القوات املسلحة، فيام حرض من جانب جامعة أكدال 

املستش��ار الدكتور ف��اروق حامدة مدي��ر الجامعة 

اللواء مطر الظاهري يستلم درع الجامعة من د. فاروق حامدة بحضور د. محمد الكعبي         تصوير: أحمد البلويشوعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جهاز حماية املنشآت يحتفل بالذكرى الثانية لتأسيسه
ش��هد الل��واء الركن طيار فارس خل��ف املزروعي رئيس 

جه��از حامية املنش��آت الحيوية االحتف��ال الذي أقامه 

جه��از حامية املنش��آت الحيوية والس��واحل مبناس��بة 

الذكرى الثانية إلنشاء الجهاز.

ح��رض االحتفال ع��دد من كبار ضب��اط جهاز حامية 

املنش��آت الحيوية والس��واحل، وب��دأ االحتفال بوصول 

راعي الحفل ثم عزف السالم الوطني، تليت بعدها آيات 

عطرة من الذكر الحكي��م، بعد ذلك ألقى رئيس الجهاز 

كلم��ة بهذه املناس��بة رح��ب فيها بالحض��ور وقال: إن 

هذه املناس��بة تستحق منا أن نحييها كل عام ألن إنشاء 

الجه��از يعد إنجازاً وطنياً تكمن مثرته يف ترس��يخ األطر 

اإلسرتاتيجية، وأضاف: إن قرار انضامم الجهاز إىل القوات 

املسلحة نابع من رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، حيث 

أصبح بذلك وحدة من وحدات القوات املسلحة ليندرج 

تحت كيانه كالً من مجموعة حرس السواحل ومجموعة 

حرس الح��دود ومجموعة حرس املنش��آت، األمر الذي 

يعكس تل��ك الرؤي��ة الثاقب��ة والتوجيهات الس��ديدة 

لقيادتنا نظراً لتش��ابه الواجبات واملسؤوليات، وليحقق 

األهداف املرجوة وصوالً ملنظومة أمنية متكاملة.

ويف نهاي��ة الحفل قام اللواء رك��ن طيار فارس خلف 

خلفان املزروعي رئيس جهاز حامية املنش��آت الحيوية 

والسواحل بتكريم املتميزين من موظفي الجهاز.

رئيس جهاز حامية املنشآت يكرم أحد املتميزين



خالل مراسم التخريج يف مدرسة ضباط الصف   تصوير: عبدالرحمن املقبايل

روسيا يف عهد بوتني

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

لعل واحدة من أهم التحديات الرئيس��ة التي تواجه أوروبا والواليات املتحدة لفرتة ما بعد الحرب الباردة هي كيفية 

تحديد العالقة بينها وبني روس��يا ما بعد االتحاد الس��وفييتي، روس��يا التي واجهت العديد من الضغوط وهي تحاول 

االنتقال من قوة عظمى ماركسية التوجه ذو اقتصاد موجه إىل دولة دميقراطية ذو توجه رأساميل. ال أحد يف العامل أعتقد 

بأن عملية التحول تلك س��تكون س��هلة عىل روس��يا التي كانت تعيش يف ظل نظام واحد طوال نحو ثالثة أرباع القرن. 

ولعل عقد التسعينيات من القرن املايض كان عقداً مؤملاً عىل روسيا حيث فقدت قدرتها عىل منافسة الواليات املتحدة 

مع تراجعها االقتصادي واأليديولوجي، فعملية التحول إىل الخصخصة أدخل البالد يف دوامة من الركود االقتصادي.

سياس��ات الرئيس بوريس يالتس��ني الخارجية مل تقدم ما يشفع لها لكسب الروس، فتوجهه بالتقرب إىل عدو األمس 

جعل الروس يرون يف يالتس��ني أنه يبيع روس��يا للغرب. هذه السياسة جعلت من يالتسني بطالً يف أعني الغربيني ولكنه 

يف أعني الروس العاديني كانت النظرة له أش��به بالنظرة إىل آخر رؤساء االتحاد السوفييتي ميخائيل جورباتشوف الذي 

ينظر إليه عىل أنه تنازل عن الكثري للغرب من أجل الحصول عىل القليل يف املقابل. إن الوطنيني والش��يوعيني ما زالوا 

يش��كلون قوة ال يس��تهان بها يف روسيا، فهم مل يدعموا يالتس��ني ألنهم اعتربوه يبيع مكانة روسيا بثمن بخس للغرب، 

وأنه ال يعمل عىل تحقيق مصلحة روسيا. تلك النظرة كانت حارضة يف فكر خلفه الرئيس الحايل فالدميري بوتني الذي جاء 

ولديه نظرة واضحة لروسيا قوامها استعادة هيبة ومكانة روسيا التي أضعفها سلفه يالتسني. ومتثل هذا التوجه لبوتني 

يف إتباع أسلوب سلطوي ووطني يف إدارة البالد، ويف إدراكه بأن مصلحة روسيا والغرب ليست بالرضورة متشابهة.

هذا التوجه الجديد الذي حمله بوتني ال يعني عودة روسيا إىل زمن االتحاد السوفييتي، ولكنه أعطى إشارة واضحة 

للغرب بأن روسيا ال ميكن أن تكون حليفاً إسرتاتيجياً لهم، وأن لديها من القدرات ما ميكن أن يجعلها تستعيد درجة من 

هيبتها ومكانتها يف العامل. ولعل حامية نفس��ها من التوسع الغريب نحو حدودها عرب االتحاد األورويب وعرب حلف الناتو 

جعل موسكو تستنفر قواها ملنع مثل ذلك التوسع من الوصول إىل الدول املجاورة لها والتي كانت يف السابق جزءاً من 

منظومة االتحاد الس��وفييتي. ولعل جمهوريات مثل أوكرانيا وجورجيا كانت دامئاً متثل مصدر قلٍق لروسيا نظراً لتزايد 

النزعة الس��اعية للتقارب مع الغرب، وهذا التوجه اس��تطاع أن يكسب احرتام الكثريين من الروس الذين ال يستهويهم 

فرض الغرب هيمنته عىل روسيا ومصالحها.

إن اإلشكالية ليست يف روسيا وإمنا يف الغرب الذي مل يحرتم مكانة روسيا وقدراتها ومل يأخذ يف عني االعتبار مصلحة 

روس��يا. لقد سعى الغرب من اليوم األول لسقوط االتحاد الس��وفييتي إىل جر الجمهوريات املنفصلة إىل بوتقة التأثري 

والنف��وذ الغريب عرب التلويح بورقة فرصة االنضامم إىل االتح��اد األورويب وعرب أيضاً الدفع بهم نحو االنضامم إىل حلف 

الناتو. ما كانت روس��يا لرتىض مبثل هذا التوجه وهي ترى نفوذها يف العامل يرتاجع لصالح الواليات املتحدة الس��يام مع 

إسقاط بعض الحلفاء ملوسكو مثل صدام حسني ومعمر القذايف ومحاوالت اإلطاحة بالرئيس بشار األسد والضغط عىل 

إيران للتغيري. كل ذلك جعل القيادة الروسية تدرك بأن عليها أن تقف يف مواجهة الواليات املتحدة ومرشوعها إلضعاف 

روس��يا من خالل رفض التدخل يف ش��ؤون الدول املجاورة ملوسكو، وهو الذي يحدث اليوم يف أوكرانيا. روسيا ال تطمح 

الحتالل دول أخرى ولكنها ال ميكن أن تس��مح ألية دولة مجاورة لها بأن تخرج من دائرة النفوذ الرويس لصالح النفوذ 

األمرييك، فروسيا تدرك أن الواليات املتحدة تعمل عىل إضعاف روسيا وإرضاخها للتوجه األمرييك وهو ما ال ميكن أن 

يكون مقبوالً من قبل روسيا يف عهد بوتني•
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حمدان بن زايد: مؤسسات قواتنا املسلحة التعليمية تعــــــــــــــــــــــــــــد شباب الوطن لتحمل مهام املستقبل 
استقبل وفدًا من املدرسة الثانوية العسكرية بقصر املزيرعة يف ليوا 

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية، أن القوات املسلحة، 

وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املسلحة، 

حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، حققت تطورات مهمة عىل طريق استكامل بناء قوتها الذاتية، إىل جانب قوتها الدفاعية، وذلك 

بتخريج دفعات متوالية من شباب الوطن من مختلف الرصوح األكادميية واملعاهد التابعة لها.

تغطية: الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد
تصوير: عبدالرحمن القبيلي
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حمدان بن زايد: مؤسسات قواتنا املسلحة التعليمية تعــــــــــــــــــــــــــــد شباب الوطن لتحمل مهام املستقبل 

وأشار سموه خالل استقباله بقرص املزيرعة يف ليوا وفداً 

من املدرسة الثانوية العسكرية، إىل أن القوات املسلحة 

عمل��ت عىل تزويد هذه املعاهد التعليمية باإلمكانيات 

والعلوم العسكرية كافة التي تسمح بأن يتلقى الطالب 

العس��كري مختلف العلوم العس��كرية الرضورية التي 

تؤهل��ه ألن يكون قادراً عىل اس��تيعاب ما ي��وكل إليه 

مستقبالً من مهام.

وقال س��مو الش��يخ حمدان بن زاي��د آل نهيان، إن 

املدرس��ة الثانوية العس��كرية، تعترب إحدى املؤسسات 

الرتبوي��ة والتعليمية املهمة يف قواتنا املس��لحة، فتقدم 

تعلي��اً متميزاً ورعاية ش��املة لنخبة م��ن أبناء الوطن 

إلعداد جيل من القيادات املتميزة حاة للوطن، متحلني 

بالخلق وال��رف والوالء، ومتس��لحني بالعلم واملعرفة 

والثقاف��ة عىل ق��در التميز واالمتياز ال��ذي يحظون به 

ضمن أس��وار هذه املدرسة. وأكد س��موه أن العلم هو 

أس��اس بناء األمم وهو الذخرية التي متد الوطن بالنبض 

الدافق من الخربات املطلوبة، ويف جميع ميادين الحياة 

العسكرية منها واملدنية، مستش��هداً مبقولة املغفور له 

الشيخ زايد »إن بناء اإلنس��ان لهو مهمة أعظم وأفضل 

من بناء املصانع«. وأش��اد سموه بجهود أعضاء الهيئتني 

اإلدارية والتعليمية باملدرسة عىل ما يبذلونه من جهود 

من أجل تطوير أس��اليب التدريس لتجعل من الطالب 

مح��ور العملية التعليمية. ودعا س��مو الش��يخ حمدان 

ب��ن زايد آل نهي��ان، أبناءه الطلب��ة إىل أن يكونوا قادة 

للمس��تقبل وفقاً لطموح قيادتنا العسكرية والسياسية، 

وتحقيق رغبة أهاليهم، والتقيد بالضبط والربط واألخالق 

الحميدة، والتمس��ك بالكتاب والسنة والجد واالجتهاد، 

مع املحافظة عىل سمعة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بشكل عام والقوات املس��لحة بشكل خاص بأن يكونوا 

سفراء وممثلني للمدرسة. وكان سمو الشيخ حمدان بن 

زايد آل نهيان قد اطلع خالل االستقبال عىل مخططات 

املبنى الجديد للمدرس��ة الثانوية العس��كرية يف مدينة 

زايد باملنطقة الغربية، واملرافق التي يضمها.

العام الدرايس املقبل 
وستس��تقبل املدرس��ة الطلبة مع بداي��ة العام الدرايس 

املقب��ل 2014 � 2015 م��ن 200 إىل 300 طال��ب، ومن 

املستوى السابع إىل التاسع، عىل أن تتم توسعة املدرسة 

يف األعوام الالحقة لتش��مل املس��تويات الدراس��ية من 

الس��ابع وحتى الثاين ع��ر، ليصل عدد طالبها من 500 

إىل 600 طالب. وتضم مرافق املدرس��ة 20 فصالً دراسياً 

ومخت��ربات تقنية املعلومات والعل��وم ومكتبة ومرسحاً 

وقاع��ات للتدري��ب وس��كناً ونادياً ومطع��اً ومالعب 

رياضية متعددة ومس��جداً وعيادة، إضافة إىل عدد من 

املرافق األخرى. من جهته، وجه سعادة اللواء مطر سامل 

الظاهري رئيس هيئ��ة اإلدارة والقوى البرية بالقوات 

املسلحة، الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 

عىل االس��تقبال الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة عىل 

متابعة أبنائها يف امليادين كافة، وبش��كل خاص العملية 

الرتبوي��ة يف الدولة. وأكد الظاه��ري أن القيادة العامة 

للقوات املس��لحة دأبت عىل توفري مستلزمات العملية 

التعليمية والرتبوية كافة باملدرس��ة الثانوية العسكرية، 

وحرصت عىل تنمي��ة مهارات الطلبة العلمية والذهنية 

والبدني��ة، مب��ا يحق��ق املحافظ��ة عىل الصح��ة العامة 

للطالب وتنمية ش��خصيته من خالل االستفادة القصوى 

من اإلمكانات املتاحة للتعلم والتدريب العميل والبدين 

العلم أساس بناء 
األمم وهو الذخرية 

التي متد الوطن 
بالنبض الدافق من 

اخلربات املطلوبة

حمدان بن زايد يف صورة جامعية مع وفد املدرسة الثانوية العسكرية لدى استقباله بقرص مزيرعة يف ليوا
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والصح��ي والقي��ادي، بحيث تك��ون مدرس��تكم رمزاً 

للتفوق واإلبداع.

مناهج متطورة 
وقال إن املدرسة الثانوية العسكرية التي أنشئت يف عام 

1992 وفق توجيهات املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان لتكون مؤسس��ة تربوية وتعليمية واجتاعية 

وعس��كرية، أسس��ت لتأدية مهمة ذات أبعاد متعددة 

لخدمة املجتمع اإلمارايت بصورة عامة والقوات املسلحة 

بصورة خاصة، ولتحقيق رؤيتها الواضحة التي يتجس��د 

فيه��ا إعداد جيل من الق��ادة املؤهلني علمي��اً وقيادياً 

واملتميزين باالنتاء إىل وطنهم والوالء لقيادتهم. 

وأضاف أن املدرسة الثانوية العسكرية حرصت عىل 

تبن��ي مناهج تعليمي��ة ذات مخ��ارج تعليمية تتاىش 

م��ع أعىل املعاي��ري املحلية والعاملية، ومبا يتناس��ب مع 

متطلبات القي��ادة العامة للقوات املس��لحة، ودعمت 

املناه��ج التعليمي��ة مبناه��ج وأنش��طة ال صفية كثرية 

سموه يف حديث مع رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية

حمدان بن زايد يطلع عىل أنشطة املدرسة
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لضان الحفاظ ع��ىل اإلرث املعريف والثقايف والحضاري 

والعقائدي لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة. كا تقدم 

س��عادته بالش��كر والتقدير ل��وزارة الرتبي��ة والتعليم، 

وملعايل الدكتورة أمل عبدالله القبييس مدير عام مجلس 

أبوظب��ي للتعليم، ملا بذلوه م��ن جهد وتعاون مقدر ملا 

فيه من خري لتطوير الحركة التعليمية يف الدولة.

الحضور 
حرض اللقاء، معايل الدكتورة أمل عبدالله القبييس، مدير 

عام مجلس أبوظب��ي للتعليم، واللواء الركن طيار فارس 

خلف خلف��ان املزروعي، رئيس جهاز حاية املنش��آت 

الحيوية والس��واحل، واللواء مطر س��امل عيل الظاهري، 

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرية يف القوات املسلحة، 

والعميد الركن صالح جذالن املزروعي من وزارة الدفاع، 

ومحم��د حمد بن ع��زان املزروعي وكي��ل ديوان ممثل 

الحاكم يف املنطقة الغربية باإلنابة، وس��لطان بن خلفان 

الرميث��ي مدير مكتب س��مو ممثل الحاك��م يف املنطقة 

الغربية، ومحمد س��امل الظاهري املدير التنفيذي لقطاع 

العمليات املدرس��ية مبجلس أبوظبي للتعليم، ومس��لم 

محمد العامري املدير اإلقليمي ملجلس أبوظبي للتعليم 

باملنطق��ة الغربي��ة، وعدد من أعي��ان املنطقة الغربية، 

وكبار ضباط القوات املسلحة.

يذكر أن املدرس��ة الثانوية العس��كرية أنشئت بقرار 

من صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان 

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، 

وكانت باسم »املدرسة الثانوية الجوية« وكان مقرها يف 

حينها يف منطقة الظفرة.

وانتقلت املدرس��ة بعد ذل��ك إىل مدينة العني يف عام 

1996 لتستقر يف مكانها الحايل، وكان الغرض من إنشاء 

املدرسة تزويد كلية خليفة الجوية بالطلبة الدارسني من 

أبناء الوطن للدراسة، ومن ثم العمل كطيارين مؤهلني 

يف القوات الجوية.

ويف ع��ام 2006 متت إعادة هيكلة املدرس��ة الثانوية 

الجوي��ة، وتم تغي��ري مس��اها إىل »املدرس��ة الثانوية 

العسكرية«، وكان ذلك بناء عىل قرار صادر من الفريق 

أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان، ويل عهد 

أبوظب��ي نائ��ب القائد األع��ىل للقوات املس��لحة، وقد 

اقرتنت الهيكلة الجديدة بتغيري اس��م املدرس��ة، وكذلك 

تطوير برامجها ومناهجها الدراسية والتعليمية وإدارتها 

التنفيذية•

نبذه عن املدرسة

• أول مدرس��ة يف تاريخ القوات املسلحة: مدرسة 
أب��و عبيدة العس��كرية هي أول م��دارس الثقافة 

العسكرية افتتحت يف أكتوبر 1968.
• يف 1992 افتتح��ت املدرس��ة الثانوي��ة الجوي��ة 
لتخ��دم الق��وات الجوية والدفاع الج��وي لتخريج 
طلبة عىل كفاءة عالية لإللحاق كمرشحني طيارين 

بالكلية الجوية.
• يف 1995  انتقلت املدرس��ة م��ن قاعدة الظفرة 

الجوية إىل موقعها الحايل يف مدينة العني.
• يف 2005 ت��م التعاق��د مع مدارس الش��ويفات 
الدولي��ة الخاصة لتطبيق برنام��ج أكادميي معرتف 
به دولياٌ يلب��ي متطلبات القي��ادة العامة للقوات 

املسلحة.
• تم التعاقد مع فري��ق من املدربني األجانب من 
الواليات املتحدة األمريكية لتطبيق برنامج التأهل 
القي��ادي للطلب��ة املعتمد يف معهد نيومكس��يوكو 

األمرييك.
• يف 2006 تغ��ر املس��مى إىل املدرس��ة الثانوي��ة 
العسكرية لتتغر مهمة املدرسة وأهدافها ولتخدم 

جميع وحدات وصنوف القوات املسلحة.

سموه يستمع إىل رشح من أحد الطلبة حول أنشطة املدرسة

املنظور الخارجي للمدرسة
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شباب الوطن يلبون نداء القوات املسلحة يف معرض اإلمارات للتوظيف 2014
منصتــــها يف املعــرض إدارة متكـاملــــة لالختـــــيار

مكتوم بن محمد يتفقد جناح القوات املسلحة خالل معرض االٕمارات للوظائف

تصوير: أحمد الشامسي

شهدت الدورة الـ 14 ملعرض 

اإلمارات للوظائف مشاركة 

مميزة للقوات املسلحة انطالقاً 

من إميانها العميق بدورها 

ومسؤولياتها الوطنية إلطالع 

أبناء الوطن عىل الفرص 

الوظيفية التي توفرها قواتهم 

املسلحة باعتبارهم الركيزة 

األساسية لعملية البناء وتقدم 

األوطان.

افتتح س��مو الش��يخ مكتوم بن محمد بن راش��د آل مكتوم 

نائب حاك��م ديب يف أبريل املايض معرض اإلمارات للتوظيف 

2014 الذي ينظمه مركز ديب التجاري العاملي للسنة الرابعة 

ع��رة عىل التوايل من أجل إتاحة الفرصة للش��باب املواطن 

من الجنس��ن للتعرف عىل فرص العم��ل والتدريب املتاحة 

واملتوفرة لدى الجهات الحكومية والخاصة يف الدولة.

وقام سموه يرافقه عدد من رؤساء ومديري الجهات 

املش��اركة يف الحدث عق��ب قص الري��ط التقليدي 

بجول��ة تفقدية يف ردهات املع��رض الذي غص بزواره 

والباحثن عن وظائف تتناسب وتخصصاتهم الدراسية 

وقدراتهم ومواهبهم.

وتوقف س��موه عن��د جناح القي��ادة العام��ة للقوات 

املسلحة وأطلع من الضباط القامئن عىل الجناح إىل برامج 

قواتنا املسلحة التدريبية والتأهيلية الخاصة بشباب الوطن 

الذي��ن يرغب��ون يف االنخراط يف مختل��ف قطاعاتها الربية 

والجوية والبحرية.

ك��ا زار س��مو الش��ي�خ منص��ور بن محمد بن راش��د 

آل مكت��وم، جناح القوات املس��لحة يف املعرض، واس��تمع 

س��موه إىل رشح من قبل القامئن عىل الجناح حول طبيعة 

الوظائف املقدمة من قبل القوات املسلحة.

آالف الوظائف
ش��هد جناح القوات املسلحة يف معرض اإلمارات للتوظيف 

2014 إقب��االً منقطع النظري من قبل الش��باب والش��ابات 

املواطنن الراغبن بااللتحاق بسلك القوات املسلحة.

وتضم القوات املس��لحة مجموعة من الوحدات تشمل 

القوات الربية والقوات البحرية، والقوات الجوية، والدفاع 

الجوي، وحرس الرئاس��ة، وجهاز حاية املنش��آت الحيوية 

والسواحل وغريها من الوحدات.

وتأيت مشاركة القوات املسلحة، يف املعرض بهدف اطالع 

املتقدمن من املواطنن الش��باب والفتي��ات عىل مختلف 

وحداتها والرد عىل استفس��اراتهم ليتسنى لهم اختيار من 

ما يناس��بهم من الوظائف، كا أن أبواب القوات املسلحة 

مفتوحة طوال العام ألبنائها وبناتها.

أطلع��ت القوات املس��لحة، خ��الل مش��اركتها يف معرض 

اإلم��ارات للوظائف 2014، املواطنن واملواطنات الباحثن عن 

عمل، ع��ىل الفرص الوظيفية املتوافرة لديها، وآليات االلتحاق 

بها لتأهيلهم، مبا يساهم يف تأدية دورهم الوطني واملجتمعي. 

وق��د خصص��ت الق��وات املس��لحة آالف الوظائ��ف 

للمواطنن، ويعد االنخراط بن صفوف املؤسسة العسكرية 

يف اإلمارات رشفاً ينطوي عىل س��ات فريدة تنبع من قيم 

اإلم��ارات اإلنس��انية، بحيث ب��ات االنض��ام إىل القوات 

املسلحة مدخالً حيوياً ملستقبل أفضل لكل من يلتحق بها.

وض��م جناح القوات املس��لحة يف مع��رض الوظائف 9 

وحدات، هي الربي��ة والبحرية والجوي��ة والدفاع الجوي، 

وح��رس الرئاس��ة، واإلمداد املش��رك، والطريان املش��رك، 

والسالح الكيميايئ، ومدرسة خولة بنت األزور العسكرية.

إقبال كبري من الطلبة والطالبات
زار ع��دد كبري م��ن الطلب��ة والطالبات الجن��اح لرغبتهم 
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املعرض فرصة مناسبة الستقطاب الكوارد املواطنة

جناح القوات املسلحة يف املعرض يشهد إقباالً من الباحثني عن الوظائف

االلتحاق بالقوات املس��لحة، وجدي��ر بالذكر أن الوظائف 

التي خصصتها القوات املس��لحة لهذه الدورة من املعرض 

تشتمل عىل تخصصات وظيفية لطالب اإلعدادية والثانوية 

العام��ة وخريج��ي الجامع��ات. ومن أه��م التخصصات 

املطلوب��ة يف الق��وات املس��لحة هي التخصص��ات الفنية 

والهندسية واملعلومات إىل جانب غريها من التخصصات.

وتح��رص الق��وات املس��لحة ع��ىل املش��اركة يف كافة 

مع��ارض التوظيف، فهي تش��كل منصة هام��ة لالحتكاك 

بأع��داد هائل��ة من املواطن��ن الباحثن ع��ن عمل وتوفر 

لهم فرص التواصل مع الجه��ات املعنية، حيث تتطلع إىل 

املشاركة بهذه الفعاليات للبحث عن كفاءات شابة واعدة 

ومتحمس��ة للعمل يف القوات املس��لحة، وتط��ور القوات 

املس��لحة خططاً تدريبية بهدف تعزيز مهارات امللتحقن 

الجدد ورفع مستوى األداء.

وقد وضعت القوات املس��لحة مس��ألة التوطن نصب 

عينيها وأولته��ا عناية خاصة حيث قام��ت بتوزيع كتيب 

يف املع��رض حمل عنوان »ح��اة االتحاد« يف محاولة منها 

لتعريف الش��باب املواطن، بكافة قطاعاتها املختلفة األمر 

الذي يحفزهم ويجذبهم اىل العمل فيها.

كا اش��تملت الكتب عىل مقوالت لق��ادة الدولة منها 

مقولة املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن سلطان 

آل نهيان: »إّن اهتامنا بالش��باب البد أن تكون له املكانة 

األوىل فهؤالء الشباب هم الجند وهم املوظفون وهم أمل 

املستقبل«، إضافة إىل مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة "حفظه الله": »إّن اإلنجاز األكرب واألعظم الذي 

تفخ��ر به دولة اإلمارات العربية املتحدة، هو بناء إنس��ان 

اإلمارات وإعداده وتأهيله ليحتل مكانه املرموق، ويسهم 

يف بن��اء وحاي��ة وطن��ه«، إضافة ملقولة صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة 

رئي��س مجلس ال��وزراء حاك��م ديب "رعاه الل��ه": »أحيي 

فيكم روح الجدية واإلخالص يف أداء الواجب والدوام عىل 

التدريب والحرص عىل اكتس��اب املعرفة والخربة، ومواكبة 

كل جديد ومفيد ذي صلة بالعمل العسكري«. 

هذا وعرض أيضاً مقولة للفريق أول سمو الشيخ محمد 

بن زاي��د آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املسلحة »ندعوكم إىل مواصلة اكتساب املزيد من 

املعارف والخربات إىل جانب تطوير املهارات ومواكبة آخر 

املستجدات العلمية والعسكرية، ومواصلة بذل املزيد من 

الجهد من أجل الحفاظ عىل أمن الوطن واستقراره«.

منصة متكاملة لالختيار
قبلت أعداد كبرية من طلبات التوظيف عرب جناح القوات 

املس��لحة يف مع��رض اإلم��ارات للتوظي��ف ال��ذي واصل 

استقبال املواطنن واملواطنات يف اليوم الختامي للمعرض، 

حيث شهد اليوم األخري إقباالً منقطع النظري من الساعات 

األوىل لليوم األخري.

وحظي جن��اح القوات املس��لحة يف مع��رض اإلمارات 

للوظائ��ف بإقبال كبري من ش��باب الوط��ن الذين حرصوا 

عىل التقدم للوظائف املعروضة، مبدين رغبتهم الكبرية يف 

االلتحاق بالخدمة العسكرية، عالوة عىل إقبال كثيف عىل 

مي��دان الرماية التفاعيل الذي خصصته القوات املس��لحة 

لزوار املعرض.

وحرص شباب وش��ابات اإلمارات عىل الحضور بكثافة 

وزي��ارة منصة القوات املس��لحة لالستفس��ار عن الفرص 

املتاح��ة واإلجراءات واألوراق املطلوب��ة. وتحرص القوات 

املس��لحة عىل مش��اركة أبناء الوطن يف فرصها وشواغرها 

املتاحة، باعتبار أن التوطن أحد أبرز األهداف االسراتيجية 

للقوات املس��لحة وخطتها الس��نوية، حيث قامت بتوفري 

فرص عمل للعسكرين من الجنسن من حملة الشهادات 

العلمية املختلفة.

ونجحت منصة القوات املس��لحة يف أن تكون إدارة 

متكاملة لالختيار الس��تقطاب الكوادر املواطنة، وإتاحة 

الفرص��ة أمامهم من أجل التع��رف إىل املزايا الوظيفية 

الت��ي توفره��ا ملواطنيها من خالل إجراءات التس��جيل 

واالختب��ارات، حيث كان هناك إقبال كبري من قبل أبناء 

وبنات اإلمارات لاللتحاق بالقوات املس��لحة، واستقبل 

الجناح أعداداً كبرية من طلبات التوظيف، وقد تم قبول 

أعداد كب��رية من طلبات التوظي��ف يف اليوم الختامي. 

وعمل القامئون يف جناح القوات املس��لحة عىل تسجيل 

املتقدم��ن واملتقدم��ات آلي��اً، ومن ثم يت��م فرز هذه 

الطلبات، وصوالً إىل توزيعها عىل الش��واغر املتوافرة يف 

مختلف وحداتها، مع مراع��اة رغبات املتقدمن لتلبية 

طموحاتهم. 

الجدي��ر بالذكر أن جناح القوات املس��لحة حظي يف 

معرض اإلمارات للوظائف بإقبال كبري من قبل ش��باب 

الوطن، الذين حرصوا عىل التقدم للوظائف املعروضة، 

مبدين رغبتهم الكبرية بااللتحاق بالخدمة العس��كرية، 

باعتباره��ا نرباس��اً للعم��ل الوطني املخل��ص واملتفاين 

واملبدع، وفقاً ملا أفاد به عدد من املتقدمن.

وحرص ش��باب وش��ابات اإلم��ارات ع��ىل الحضور 

بكثافة وزيارة منصة القوات املس��لحة لالستفس��ار عن 

الفرص املتاحة، واإلج��راءات واألوراق املطلوبة يف ظل 

آلية التس��جيل الفوري التي تطبقها القوات املس��لحة، 

باإلضافة إىل استخدام التطبيقات الذكية يف االختبارات. 

وتح��رص القوات املس��لحة عىل مش��اركة أبناء الوطن 

يف فرصها وش��واغرها املتاحة، باعتب��ار أن التوطن أحد 

أبرز األهداف اإلس��راتيجية املنوطة بالقوات املس��لحة 

وخطتها السنوية•
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تحقيق

القوات املسلحة تنظم زيارات سياحية للملحقني العسكريني لدى الدولة
عززت الرحلـــــة روح االلفـــــة والتعــــــاون والتواصــــل

نظمت القيادة العامة للقوات املسلحة وكعادتها زيارة 

س��ياحية لعدد من امللحقني العس��كريني من سفارات 

الدول الش��قيقة والصديقة املعتمدين لدى الدولة  مع 

عائالته��م وذلك ضمن اس��راتيجية القوات املس��لحة 

لتفعي��ل أوجه التعاون مع امللحقني العس��كريني وفتح 

قنوات االتص��ال املبارش يف التواصل وتب��ادل الثقافات 

والعم��ل عىل دمجهم مع عائالتهم م��ن أجل التعايش 

م��ع واقع مجتمع دولة االم��ارات العربية املتحدة، كام 

حرصت القوات املس��لحة عىل توف��ر األجواء الرفيهية 

الت��ي تع��زز روح التق��ارب والتآل��ف ب��ني امللحق��ني 

العس��كريني وتواجده��م يف مكان خ��ارج بيئة العمل 

اليومية مب��ا يتيح لهم فرصة التع��ارف والحوار وتبادل 

الخربات والتع��رّف كذلك من خالل هذه الرحالت عىل 

مختلف املواقع السياحية بالدولة.

واس��تهل امللحقون العس��كريون وعائالتهم الرحلة 

بزي��ارة مهرجان أيام الش��ارقة الراثي��ة يف قرية الراث 

بالش��ارقة القدمي��ة، حيث تع��د أيام الش��ارقة الراثية 

كرنفاالً حياً يتجدد كل عام، ليضم العديد من الفعاليات 

واألفكار الراثية املتجددة التي تحلق باملوروث اإلمارايت 

إىل فض��اء وزمن رحب، وتربز ج��امل املفردات الراثية 

اإلماراتي��ة بهدف نرشها و تعري��ف الجيل الجديد من 

أبناء الوطن بها، يك يستقوا منها العرب والقيم والعادات 

األصيلة، وتس��لط الض��وء عىل ما متلكه ه��ذه املنطقة 

الفريدة م��ن هّوية وقي��م حضارية وجاملي��ة أصيلة، 

وجوانب ال تحىص من وجوه الثقافة واملوروث الشعبي 

اإلمارايت، بهدف الحفاظ عىل تراث الوطن وربط أجياله 

الحالية واملس��تقبلية ب��راث األهل واألج��داد، فيكون 

سعود بن صقر لدى استقباله امللحقني العسكريني

 لدى زيارة املتحف العسكري

تساهم هذه 
الرحلة يف توفري 

مناخ من األلفة 
بني امللحقني 

العسكرين العاملني 
املقدم ركن جاي هيونغ كيم امللحق الكوريبالدولة وعائالتهم

س��عدت بتواجدي ومش��اركتي يف هذه الرحلة التي 

عرفتنا بجزء سياحي هام وجميل يف االمارات وأضاف 

قائ��اًل : أنا س��عيد مبش��اركتي يف ه��ذه الرحلة التي 

أتاح��ت يل الفرص��ة للتعرف عىل اإلخ��وة امللحقني 

واس��تفدنا من الحوارات واللقاءات التي دارت بيننا 

خالل يومي الرحلة، كام أننا تعرفنا عىل أهم املناطق 

السياحية الجميلة يف امارة راس الخيمة  وقدم شكره 

للقوات املس��لحة  عىل تنظيم مثل ه��ذه الرحالت  

وجه شكره لجميع املنظمني واملشاركني.

حتقيق: رائد ركن يوسف جمعة احلداد
تصوير: أحمد الشامسي

شاهداً عىل جزء هام من تاريخ اإلمارات.

لق��د حظي��ت أي��ام الش��ارقة الراثي��ة باهتامم 

وإعجاب امللحقيني العس��كريني وعائالتهم ملا يحمله 

من جاملي��ات اإلبداع املمتزجة باملع��ارف والتاريخ 
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أثناء الجولة يف مهرجان أيام الشارقة الرتاثية

والثقاف��ة التي تعكس هوية دولة اإلمارارات، والذي 

ظهر يف استقطاب آالف الزوار الذين تزاحموا إلمتاع 

أبصارهم مبا ترس��مه تلك األض��واء من صورة تجمع 

خطوطها كل معاين اإلبداع والجامل لتبقى إشعاعاتها 

حارضة يف األذهان.

 ك��ام زار امللحق��ون العس��كريون وعائالته�م  

عدد من االماكن الس��ياحية والتاريخية يف إمارة 

رأس الخيم��ة حيث زاروا متح��ف رأس الخيمة 

ونادي الصيد والفروس��ية ومط��ار رأس الخيمة 

ومسج��د رأس الخيم��ة القدي���م. 

كام اس��تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر 

القاس��مي عضو املجلس األع��ىل حاكم رأس الخيمة يف 

قرص س��موه امللحقني العس��كريني وتم خ��الل اللقاء 

اس��تعراض املوضوع��ات ذات االهتامم املش��رك حول 

عالقات التعاون العس��كري القائم ب��ني دولة اإلمارات 

وبلدانهم، وأشاد سموه بالدور الذي يقوم به امللحقون 

العس��كريون يف تنمي��ة وتقوية التعاون ب��ني القوات 

املسلحة اإلماراتية والقوات املسلحة يف دولهم. 

والجدير بالذكر أن هذه الرحلة تأيت ضمن أنش��طة 

وبرام��ج القوات املس��لحة وحرصها ع��ىل إيجاد مناخ 

ترفيه��ي يع��زز روح اإللف��ة والتعاون وك��ر الروتني 

وإيجاد ن��وع من التواص��ل وتبادل الخ��ربات وتعزيز 

الس��ياحة الداخلي��ة م��ن خ��الل تعري��ف امللحق��ني 

العسكرين وعائالتهم باملناطق السياحية بالدولة •

العقيد فرانشيسكو تيانايل امللحق اإليطايل العميد محمد حميدات امللحق العسكري األردينالعقيد يارس صربي امللحق العسكري املرصي

يس��اهم هذا الربامج يف توف��ر مناخ اإللفة بني 

امللحقني العس��كرين العاملني  بدولة االمارات 

وعائالتهم، مؤكدا عىل أهمية هذه اللقاءات يف 

تعزيز التقارب واإللفة بني امللحقيني وتجمعهم 

يف أج��واء ترفيهية بعيداً ع��ن أجوائهم اليومية 

والعملية ويف ختام حديثه وجه ش��كره لجميع 

املنظمني واملشاركني.

إن ه��ذه الرحل��ة س��تحتفظ ل��دى امللحق��ني 

العسكرين وأرسهم بذكريات جميلة.

أثناء زيارة متحف رأس الخيمة

نق��دم خالص الش��كر والتقدي��ر للقي��ادة العامة 

للقوات املس��لحة عىل هذا الجه��د الكبر والبناء 

ال��ذي ب��ذل يف تنظيم هذه الرحل��ة حيث وجدنا 

أن هن��اك جهوداً كب��رة بذلت من أج��ل اإلعداد 

والتنظيم تفوق حجم العدد املش��ارك حيث عشنا 

خاللها ش��عورا اجتامعيا وإنس��انيا جميال وتعرفنا 

عىل مكان جديد من أجزاء االمارات ذات الطبيعة 

املمي��زة برماله��ا وصحاريها املمت��دة، ونتمنى أن 

تجمعنا باملشاركني رحالت ولقاءات قادمة.

س��عدت بتواج��دي يف الرحلة حي��ث كانت هذه 

الرحلة محطة اجتامعية وس��ياحية هامة اس��تطاع 

من خاللها املشاركون التواجد مبارشة ويف جو أرسي 

بعيداً عن أجواء العمل اليومية والرسمية مام أتاح 

لهم الفرصة للتق��ارب والحوار وتحقيق اإللفة فيام 

بينهم، كام ساهمت هذه املشاركة يف التعرف عىل 

موقع سياحي جميل يف االمارات حيث إن االمارات 

تتميز مبوق��ع جغرايف ومناخ وبيئ��ة متنوعة تقدم 

خيارات متنوعة للسائح داخلياً وخارجياً.
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املخاطر  الوطن��ي ودرء  املعرض الدويل لألم��ن  نج��ح 

"آيس��نار أبوظبي 2014" يف تجاوز كل التوقعات بعد 

أن بلغ��ت قيمة الصفقات املربمة ملي��ار درهم، وبعد 

أن حقق رقامً قياس��ياً يف عدد ال��ركات العارضة التي 

حجزت لنفسها مساحات أكرب، وتدفق الخرباء الدوليني 

واملختص��ني إىل عاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

أبوظبي للمشاركة يف هذا الحدث الكبري.

تح��ت رعاية س��م��و الش��ي��خ ه���زاع ب��ن زاي��د 

آل نهيان، مستشار األمن الوطني، نائب رئيس املجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي، افتتح الفريق س��مو الش��يخ 

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

وزير الداخلية،  فعاليات املعرض الدويل لألمن الوطني 

ودرء املخاطر "آيسنار أبوظبي 2014" يف أرض املعارض 

بأبوظبي خالل الفرتة من 1 إىل 3 أبريل املايض، وأرشف 

عىل تنظيم املعرض وزارة الداخلية، بالتعاون مع "ريد 

للمعارض – الرق األوسط".

وعقد عىل هامش "آيسنار أبوظبي 2014" مجموعة 

م��ن الفعالي��ات واألنش��طة منه��ا: "معرض مكافحة 

إعداد: جي سرات

مليار درهم قيمة صفقات معرض آيسنار أبوظبي 2014
شهد زيادة كبرية يف عدد الشركات العارضة والزوار

األوس��ط"  الرق  يف  للطوارئ  واالستجابة  الحرائق 

 ،Fire & Emergency Middle East: FEME

ومعرض السالمة والصحة املهنية يف ال��رق األوس��ط 

 Occupational Safety & Health Middle East:

OSHME، وقد استقطبت هذه املعارض ما يقارب من 

17000 زائر من القطاعني العام والخاص من 87 دولة .

وشهد معرض "آيسنار أبوظبي 2014" حضور مئات 

الركات العارض��ة والخرباء يف مج��ال األمن والسالمة 

والط��وارئ الذي��ن ميثل��ون املؤسس��ات والقطاع��ات 

الحكومية وشبه الحكومية.

العام  املعرض هذا  من  السادسة  الدورة  وش��هدت 

الدوليني  املتخصصني  الخرباء  من  محارضاً   60 مشاركة 

للتحديات  الدويل  املؤمتر  والسالمة يف  األم��ن  مبج��ال 

األمنية يف دورته األوىل، ومؤمتر السالمة والصحة املهنية 

تقنية  جرائم  ملكافحة  واملؤمترالدويل  األوىل،  ب��دورته 

املعلومات يف دورته الخامسة.
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صفقات قياسية ونجاح فاق التوقعات
ق��دم  اللواء الركن الدكتور عبي��د الكتبي رئيس اللجنة 

العلي��ا املنظم��ة للمعرض الدويل لألم��ن الوطني ودرء 

املخاطر آيسنار 2014 يف ختام فعاليات الدورة السادسة 

للمعرض الشكر والتقدير عىل الرعاية الكرمية من قبل 

سم��و الشيخ ه��زاع بن زايد آل نهي��ان مستشار األمن 

الوطني، نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، 

والدع��م الالمحدود واملتابعة الناجحة من الفريق سمو 

الشي��خ سيف ب��ن زايد آل نهيان نائ��ب رئيس مجلس 

الوزراء وزي��ر الداخلية، وإىل كافة الجهات والقطاعات 

الت��ي أسهمت بإنج��اح تلك الفعالي��ات، وهي الرعاية 

التي انعكست إيجابياً عىل املعرض الذي نجح يف إبرام 

صفقات قياسية بقيمة مليار درهم.

كام شكر العارضني الذين أثروا هذا الحدث بالجديد 

من املنتجات واملعدات واألجه��زة، وكافة املتحدثني يف 

املؤمت��ر موضح��اً أن مداوالتهم كان له��ا صدى علمي 

طيب مبناقشة قضايا ملحة لها نتائج طيبة.

وقال: إن ال��دورة السادسة ش��هدت إقباًال وحضوراً 

من الزوار من مختل��ف الجنسيات واألعامر حيث بلغ 

ع��دد الزوار أكرث من 16 ألف زائ��ر، ويف الختام نتمنى 

للجمي��ع التوفيق وأن نراهم يف ال��دورة السابعة التي 

ستنطلق إن شاءالله يف أبريل 2016.

وأضاف أن��ه "تم توقيع أكرث م��ن 30 اتفاقية وعقد 

ب��ني الركات املحلية والدولي��ة، وزار املعرض 16 ألف 

زائ��ر ميثلون 87 دولة، أي بزي��ادة قدرها 74 % مقارنة 

بنسخ��ة املعرض يف ع��ام 2012، وكان من ب��ني الزوار 

1048 طالب��اً من دولة اإلم��ارات العربية املتحدة. كام 

شارك يف املعرض 450 رشكة عارضة ميثلون 40 دولة هذا 

العام، أي بزيادة قدرها 154 % مقارنة بنسخة املعرض 

يف عام 2012".

وأوضح الكتبي أن املساحة اإلجاملية للمعرض بلغت 

38 ألف مرتاً مربع��اً، 26 ألف مرتاً مربعاً تم تخصيصها 

للمعرض و12 ألف مرتاً مربعاً تم تخصيصها للفعاليات 

وعرض املنتج��ات. وبلغت املساحة اإلجاملية للركات 

العارض��ة 12.646 مرتاً مربع��ا، أي بزيادة قدرها 58 % 

إذا ما قورنت مبساحة املعرض يف عام 2012.

وضم��ت الفعاليات الرئيسية ملعرض آيسنار أبوظبي 

2014 العدي��د م��ن األنشط��ة منه��ا، الدورة السادسة 

للمعرض الدويل لألم��ن الوطني ودرء املخاطر )آيسنار 

أبوظبي 2014(، واملؤمتر الدويل األول للتحديات األمنية 

ICSC والعرض الحي "ما بعد الصدمة" حول االستجابة 

مكافحة  ملعرض  األوىل  والدورة  واألزم��ات،  للطوارئ 

األوسط  الرق  يف  للطوارئ  واالستجابة  الحرائق 

لتحدي رجال  العاملية  اإلمارات  لبطولة  األوىل  والدورة 

اإلطفاء، والدورة األوىل ملعرض السالمة والصحة املهنية 

يف الرق األوسط، واملع��رض والمؤمتر الدويل الخامس 

ملكافحة جرائم تقنية املعلومات.

وتعد الدورة السادسة للمعرض من بني أكرث فعاليات 

املع��ارض املتخصص��ة يف األم��ن الوطني نجاح��اً، بعد 

تحقيقها ملعدالت قياسية يف أعداد الزائرين واملشاركني 

الدوليني واملحليني.

وقال الكتبي إن "املعرض نجح يف جذب 196 مراسالً 

صحفي��اً تابعني للصحافة املحلي��ة واإلقليمية والعاملية، 

وح��ر العرض الحي "ما بعد الصدمة" حول االستجابة 

للطوارئ واألزم��ات أكرث م��ن 7000 زائر، وهو العرض 

الذي وصف��ه الخرباء الدوليون وصناع القرار بأنه عرض 

استثنايئ مل يسبق له مثيل يف املعارض العاملية املشابهة".

وقد ج��رى أثناء املعرض تنظيم أك��رث من 500 لقاء 

عمل تض��م 80 رشكة حكومية ورشك��ة عارضة، وحر 

املع��رض 1300 طال��ب م��ن كليات الرط��ة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، بينام بلغ عدد الزوار األجانب 

1400 زائر ميثلون 86 دولة. وش��هد املعرض هذا العام 

إضافة أجنحة جديدة متثل أملانيا وفرنسا وبريطانيا.

مليار درهم قيمة صفقات معرض آيسنار أبوظبي 2014
شهد زيادة كبرية يف عدد الشركات العارضة والزوار

يعترب »آيسنار أبوظبي 
2014« من أجنح 

املعارض املتخصصة 
يف جمال األمن ودرء 

اخملاطر وحقق نتائج 
قياسية غري مسبوقة 

من حيث عدد الزوار 
والعارضني

سيف بن زايد خالل تفقده ألجنحة املعرض

مبادلة للتطوير وتوازن القابضة ومجموعة اإلمارات لالستثامرات املتقدمة خالل توقيع مذكرة تفاهم 
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وقد ج��رى عقد ثالث��ة مؤمترات دولي��ة نجحت يف 

استقط��اب أكرث م��ن 1300 زائ��ر، واستقطاب أكرث من 

60 محارض دويل. كام استضاف املعرض 15 ورشة عمل 

ح��ول السالمة املهنية استقطب��ت 1000 زائر، باإلضافة 

إىل بطول��ة اإلمارات العاملية لتحدي رجال اإلطفاء التي 

شارك فيها 170 متسابقاً ميثلون 13 دولة، وشاركت مثاين 

متسابقات إماراتيات يف هذه البطولة ألول مرة.

وأثن��ى الكتبي ع��ىل الجهود التي بذلته��ا الركات 

العارضة يف سبيل تعزيز هذا الحدث الضخم، وإمداده 

باملنتج��ات واملعدات واألجهزة، كام أش��اد باملحارضين 

الذين شاركوا يف املؤمتر، مؤكداً أن مشاركتهم تركت أثراً 

علمياً كبرياً، وحققت نتائج طيبة.

وأصبح املع��رض الدويل لألمن الوطني ودرء املخاطر 

"آيسنار أبوظبي 2014" يعت��رب اليوم من أنجح املعارض 

املتخصصة يف مجال األمن ودرء املخاطر، وذلك بعد أن 

حق��ق نتائج قياسية غري مسبوقة من حيث عدد الزوار 

والركات الدولية واملحلية واإلقليمية املشاركة.

وق��د أثنى ممثل��و الركات العارض��ة عىل املستوى 

الرفيع الذي خرج به تنظيم املعرض، وهو التنظيم الذي 

أتاح لهم فرصة االجتامع مع عدد كبري من أعضاء الوفود 

الرسمي��ة والتجارية من دولة اإلمارات العربية املتحدة 

والرق األوسط ومن جميع أنحاء العامل. وعزى ممثلو 

هذه الركات نج��اح املؤمتر إىل عدد من العوامل، من 

أهمها زيادة املساحة املخصصة للمعرض إذا ما قورنت 

مبثيلتها يف املعارض السابق��ة، واستهداف فئات معينة، 

والنوعي��ة العالية للركات العارض��ة، وسهولة الوصول 

إىل أجنح��ة املعرض املختلفة، والح��رص عىل تخصيص 

صاالت وأجنحة متخصصة.

رشكة متكاملة للخدمات الدفاعية
ع��ىل هامش مع��رض "آيسنار أبوظب��ي 2014" وقعت 

رشكة مبادلة للتطوير ورشكة توازن القابضة ومجموعة 

اإلمارات لالستث��امرات املتقدمة مذك��رة تفاهم عربت 

فيه��ا عن رغبته��ا يف البحث عن ف��رص سانحة جديدة 

عن طريق توحيد رشكات الخدمات الدفاعية. وستشكل 

مذك��رة التفاه��م ه��ذه أساس��اً للمناقش��ات الخاصة 

بتأسي��س رشكة موح��دة متكاملة للخدم��ات الدفاعية 

يكون مقرها أبوظبي.

وتشمل الفوائد الت��ي ميكن الحصول عليها من وراء 

تأسي��س هذه الرك��ة املتكاملة ترش��يد منافذ اإلمداد 

واعت��امد االقتص��اد الكيل ووجود جه��ة اتصال واحدة 

ميكن للعم��الء التواصل والتعامل معها. كام أن تأسيس 

مثل ه��ذه الركة أو املنصة املتكاملة ميكن أن يساهم 

أيض��اً يف ترسيع عملي��ة تطوير الق��درات واإلمكانيات 

التكنولوجي��ة، وخلق ف��رص عمل جدي��دة للمواطنني 

اإلماراتيني.

وقد رصح حميد الشمري، املدير التنفيذي للخدمات 

الفضائية والهندسية بركة مبادلة للتطوير، بأن "رشكة 

     Thales جناح رشكة

جناح مجلة درع الوطن وتواجدها يف قلب الحدث

شهد املعرض إقباالً كبرياً من الزائرين والعارضني
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مبادل��ة للتطوي��ر ورشكة ت��وازن القابض��ة ومجموعة 

اإلمارات لالستثامرات املتقدم��ة تدير يف الوقت الحايل 

عدداً م��ن رشكات الخدمات الدفاعي��ة التكميلية، وأن 

الفرصة سانحة بق��وة لدمج كافة الركات املامثلة من 

أجل تعظي��م الفائدة بالنسبة إىل القط��اع الدفاعي يف 

دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة ككل، وتقديم الخدمة 

لعمالئنا املحليني والخارجيني. ونحن نؤمن بأن تأسيس 

رشك��ة متكاملة للخدمات الدفاعية من ش��أنه أن يعزز 

التطور التكنولوجي وزيادة فرص العمل".

ورصح سع��ادة سي��ف محم��د الهاج��ري، املدي��ر 

التنفيذي لركة ت��وازن القابضة، بأن "توحيد القدرات 

واإلمكاني��ات املتاحة لدى رشكة مبادلة للتطوير ورشكة 

ت��وازن القابض��ة ومجموع��ة اإلم��ارات لالستث��امرات 

املتقدمة يشكل فرصة ذهبية لتعزيز منو هذه الركات، 

كام أن كل األطراف املشاركة يف هذا املروع ستستفيد 

من النتائج املثمرة التي ستسفر عنها هذه املباحثات".

ولفت سع��ادة عبيد املنص��وري، املدي��ر التنفيذي 

ملجموع��ة اإلم��ارات لالستث��امرات املتقدم��ة، إىل أن 

"املجموعة تؤمن بأن تحقيق الدمج الالزم بني الركات 

سيعود بالفائدة عىل كافة املساهمني. وقد حققت كل 

رشك��ة من هذه الرك��ات بالفعل من��واً ملحوظاً، وهو 

النمو ال��ذي ميكن أن يتضاعف يف حال��ة اندماج هذه 

الركات مع بعضه��ا البعض. وتعترب ه��ذه املباحثات 

إشارة واضحة إىل اإلمكانيات التي ميكن الحصول عليها 

من خالل النمو الذي ستحققه تلك الركات من خالل 

الدمج".

أبرز املنتجات
Airbus Defence & Space رشكة

عرض��ت رشك��ة Airbus Defence & Space تشكيلة 

واسع��ة م��ن املنتج��ات والحل��ول الت��ي تراوحت بني 

املركبات الجوية اآللي��ة )غري املأهولة( UAVs وأجهزة 

ال��رادار واتص��االت األق��امر الصناعية. وتعت��رب الركة 

رشيك��اً رئيسياً م��ع دول الرق األوس��ط حيث تتمتع 

بحض��ور صناعي ق��وي عىل املدى الطوي��ل. ومن أبرز 

املنتج��ات الت��ي عرضته��ا الركة يف جناحه��ا مبعرض 

)آيسنار أبوظبي 2014( املركب��ات الجوي��ة اآللية )غري 

املأهول��ة( UAVs، وال��رادار األمن��ي Spexer، والقمر 

الصناع��ي Eurostar E3000 الخاص باالتصاالت الذي 

يعمل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وداخ��ل املساحة املخصصة للعرض جرى عرض كافة 

السيناريوه��ات بش��أن حامية الح��دود واملنافذ الربية 

ضد املتسللني واملراقب��ة البحرية للحامية ضد عمليات 

القرصنة واإلرهاب وكيفية االستجابة يف حاالت الطوارئ 

مثل كيفية استقب��ال املكاملات الهاتفية وكيفية إرسالها 

واملراقب��ة باستخ��دام الفيديو وزي��ادة الوعي امليداين، 

 ،Geo/GIS solutions باإلضافة إىل الحلول الجيولوجية

وجرى عرض القدرات الدفاعية اإللكرتونية )السربانية( 

م��ن خالل نظ��ام يجمع ب��ني مراقبة أم��ن تكنولوجيا 

املعلومات والرصد املبكر للعمليات الهجومية املعادية 

والبح��ث والتح��ري وتقديم الحل��ول وتوقع الهجامت 

السربانية املتطورة املعادية عىل مدار اليوم.

Cybels نظام

يعت��رب نظ��ام Cybels حالً مبتك��راً لألم��ن اإللكرتوين 

Cybersecurity ويرم��ي إىل التعام��ل م��ع املخاط��ر 

املختلف��ة بطريق��ة ديناميكية، وهو يق��وم مبنع ورصد 

وتحلي��ل وإجه��اض كافة أن��واع العملي��ات الهجومية 

حتى األك��رث تعقيداً منه����ا مثل تعطي��ل الخدم��ات 

اإللكرتوني��ة ورسق��ة املعلوم��ات الحساسة واالخ�رتاق 

والتس�لل..إلخ، عن طريق تنسيق املوارد املادية الخاصة 

بتقنية املعلومات واملوارد البرية الخاصة باألش��خاص 

املؤهلني.

أعرب اللواء الركن طيار ف��ارس خلف خلفان املزروعي 
رئي��س جهاز حامية املنش��آت الحيوية والس��واحل عن 
اعت��زازه بانعقاد الدورة السادس��ة م��ن معرض ومؤمتر 
األم��ن ال��دويل ودرء املخاطر )آيس��نار أبوظبي 2014( 
وال��ذي يعكس املس��اعي الحثيثة للقامئ��ني عىل تنظيم 
فعاليات املعرض واس��تقطاب كربى ال��ركات العاملية 
املتخصصة يف مجاالت أمني��ة متنوعة، مثنياً عىل جهود 
حكوم��ة أبوظب��ي ووزارة الداخلي��ة يف توفري متطلبات 
إنج��اح ه��ذا الح��دث العامل��ي، ليصبح وجه��ة لكربى 
الركات العارضة واملتخصصة أمنياً عىل مستوى العامل.

وأش��ار الل��واء املزروعي أن اس��تمرار انعقاد "آيس��نار 
أبوظب��ي 2014" واإلقبال املتزايد من العارضني املحليني 
واإلقليميني والدوليني للمشاركة إمنا يؤكد املكانة الرائدة 
التي تحتلها دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل الساحة 
العاملية والرائدة يف مج��ال تنظيم الفعاليات واملعارض 
الدولي��ة الك��ربى، وذل��ك بفضل السياس��ة الرش��يدة 
لحكومة اإلمارات والتي طاملا سعت لتعزيز ركائز األمن 
واالس��تقرار داخل املجتمع. مشرياً إىل أن معرض ومؤمتر 
"آيس��نار أبوظب��ي 2014"، يعد مبثابة بواب��ة التواصل 
واإلطالع ع��ىل أحدث املفاهيم والتكنولوجيا املتخصصة 
يف املج��االت األمني��ة، وه��و فرص��ة لتب��ادل الخربات 
ومش��اركة التج��ارب واإلط��الع عىل كافة املس��تجدات 

األمنية املتخصصة.

وحول مشاركة جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل 
يف الدورة السادس��ة يف معرض "آيسنار أبوظبي 2014"، 
أكد رئيس الجهاز بأن القفزة النوعية يف مجاالت التأمني 
والحامية املطبقة عىل مستوى دولة اإلمارات فيام يخص 
حرس الحدود والسواحل وتأمني املنشآت الحيوية، األمر 
ال��ذي جعلنا نأخذ ع��ىل عاتقنا مهمة مواصلة مس��رية 
التفوق والريادة، وذلك لن يتحقق ما مل نكن عىل اطالع 
دائم ومستمر لكافة املس��تجدات والتواجد يف مختلف 
املحافل األمنية املتخصصة محلياً ودولياً، كام وس��نظل 
دامئ��اً دءوبني نح��و اس��تراف آفاق املس��تقبل للرقي 

بوطننا نحو مزيد من األمن واالستقرار.
ك��ام وأثنى رئي��س الجهاز ع��ىل متيز الجه��ات الراعية 
للح��دث واملنظم��ني تقدي��راً لجهوده��م املبذولة نحو 
تقدي��م الص��ورة املرفة ع��ن دولة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة والتي طامل��ا امتازت بحس��ن الضيافة وإكرام 
الضي��ف، وأن تحقق ه��ذه الدورة م��ن املعرض أقىص 
النتائ��ج املرجوة للجهات األمنية والعس��كرية والقطاع 
الخ��اص املحيل لدولة اإلمارات باالس��تفادة من الفرص 

املتاحة لهم.

رئيس جهاز حماية املنشآت: نسعى لالستفادة من اخلربات املتاحة يف 
جماالت أمن املرافق احليوية

سيف بن زايد خالل زيارته جهاز حامية املنشآت بحضور اللواء الركن طيار فارس املزروعي
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وباستخ��دام التقنيات املبتكرة الت��ي ابتكرتها رشكة 

Thales، يق��وم نظ��ام Cybels مبراقب��ة أم��ن أنظمة 

املعلوم��ات بشكل فوري، ومنح طاقم التشغيل أدوات 

فعال��ة لتحلي��ل واحتواء الهج��وم اإللك��رتوين وكيفية 

التعامل معه.

ك��ام يقوم نظام Cybels، ال��ذي يعتمد عىل خدمة 

فريدة مدعومة بخ��ربة رشكة Thales الكبرية يف مجال 

األمن اإللكرتوين )الس��رباين(، بتأمني آلية لتحديد وفهم 

العنارص األساسية ألي هج��وم معاد، ومن ثم التعامل 

معه بالرسع��ة املطلوبة من أجل تحجي��م أي آثار قد 

تنج��م عنه. ك��ام يشتمل نظ��ام Cybels ع��ىل نظام 

للتدريب عىل الدفاع الس��رباين من أجل تحسني رسعة 

استجابة طاقم التشغيل وتحديث خطط املواجهة قبل 

حدوث الهجوم.

Morpho رشكة

طرح��ت رشك��ة Morpho، إحدى الرك��ات العاملية 

الرائ��دة يف مج��ال عل��م اإلحص��اء الحي��وي، جه��از 

Morpho Tablet، وه��و عبارة عن جهاز عايل الجودة 

يعم��ل باللمس ويعمل عىل تحقيق األمن الحيوي عن 

طريق )بص��امت األصابع والوج��ه( ووظائف التشفري 

Cryptographic Functions بالنسب��ة إىل العمليات 

املتحركة.

ك��ام يوف��ر الجه��از MorphoTablet الحل األمثل 

لخف��ة الحرك��ة واملرونة وأم��ن املعلوم��ات، ويساعد 

رجال الرطة واألجه��زة املسؤولة عن تطبيق القانون 

يف ترسي��ع عملياتها يف هذا املجال عن طريق التعرف/

التميي��ز Authentication/Identification الرسي��ع 

ع��ىل الهوي��ة أو عن طري��ق جمع وب��ث املعلومات 

الحساسة بصورة فورية ومأمونة.

Vigisight نظام

يعم��ل نظام Vigisight مع أي آل��ة تصوير نهارية أو 

 Analog ليلي��ة مجهزة مبخرج فيديوي عادي أو رقمي

 ،)PAL/NTSC( or Digital )IP( Video Output

ويعمل عىل تحميض الص��ور بشكل فوري. كام يطرح 

النظ��ام ع��دة ط��رق للتشغيل مث��ل تثبي��ت الصورة 

 Active العم��يل  والتنبي��ه   Picture Stabilization

Alarm ورصد وتتبع األهداف الثابتة واملتحركة.

ويعت��رب تحمي��ض الصورة أم��راً متاحاً ع��ن طريق 

تثبي��ت الكام��ريا أو بعمل املس��ح Scanning أو عن 

طري��ق تثبيتها عىل السيارة أو املركبة UGV أو املركبة 

الجوية اآللية )غري املأهولة( UAV، ويعمل النظام عىل 

تحسني عملية رصد الهداف عن طريق طاقم التشغيل، 

وتخفي��ف الضغط عىل العني وتقلي��ل أعباء العمل يف 

عدد كبري من املهام.

Bull Shadow النظام

يوف��ر النظ��ام Bull Shadow األم��ن والحامية لكبار 

الشخصيات ض��د العبوات البدائي��ة الناسفة املوجهة 

 Radio-Controlled Improvised بالالسل��ي 

Explosive Devices: RCIED ع��ن طريق استخدام 

مجموعة من األنظم��ة ذات األداء العايل. وتم تركيب 

 Mercedes S ه��ذا النظ��ام يف سي��ارات املرسي��دس

Class ألغ��راض العرض فق��ط، وهو يعمل عىل حامية 

الشخصيات املدني��ة والعسكرية ضد عمليات الجرمية 

املنظمة والتهديدات اإلرهابية.

 ويعتمد النظام عىل تقنية فريدة من نوعها بحيث 

يكون قادرا عىل رصد وتحليل أكرث من 2000 تهديد يف 

وقت واحد، ومن ثم التشويش عليها وتحييدها أرسع 

من أي جهاز من أجهزة االتصاالت الحالية.

ويعم��ل النظ��ام Bull Shadow عىل حامية األفراد 

واملركبات واملنشآت عن طريق تحييد العبوات البدائية 

الناسفة املوجهة بالالسلي RCIED، ومن املمكن أيضاً 

استخدام��ه بطريق��ة استباقية به��دف التشويش عىل 

االتصاالت أو ألغراض املحاكاة.

Everis Aerospace & Defense رشكة

تعت��رب رشكة Everis Aerospace & Defense رشيكة 

مساهم��ة يف إنتاج املركبة الجوية اآللية )غري املأهولة( 

UAV املعروف��ة باسم Sniper )القناصة(، وهي عبارة 

عن مركبة جوية آلي��ة )غري مأهولة( ذات جناح دوار، 
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وه��ي مركبة متوسط��ة املدى وتتخص��ص يف عمليات 

املراقبة، وتتميز بقدرتها الفائقة عىل الطريان ملدة ثالث 

ساعات كاملة. وتستطيع املركبة حمل أثقال يصل وزنها 

إىل 3 كيلوجرامات، وتتميز بقدرتها الفائقة عىل التحكم 

يف طريانه��ا بص��ورة مستقل��ة متاماً اعت��امداً عىل نظام 

الطيار املتطور Advanced Autopilot System لديها. 

وتصل رسع��ة املركب��ة إىل 70 كل��م يف الساعة، ويصل 

مداه��ا املمكن إىل أكرث م��ن 100 كلم، وهي مخصصة 

لعمليات املراقبة العسكرية ومهام التنصت واالستطالع 

األمني. كام تتميز املركبة برسعة إطالقها وسهولة أدائها 

عن��د التحليق يف الجو، وقد أثبت��ت كفاءتها العملياتية 

بالفعل عىل مدار السنوات الخمس املاضية.

Beretta Assault Rifle ARX 160 A3 بندقية االقتحام

 Beretta Assault Rifle ARX تعت��رب بندقية االقتحام

A3 160 ج��زءاً من الربنامج اإليطايل "جندي املستقبل" 

ج��رى  وق��د   ،Italian Future Soldier program

تصميمه��ا وتطويرها لي تكون أفض��ل بندقية اقتحام 

وأع��ىل البن��ادق أداءاً يف ساح��ة العملي��ات. وتتمت��ع 

البندقية بع��دة خصائص ومزايا فري��دة ومبتكرة مثل 

إخراج الطلقات Ambidextrous Ejection والتحكم 

فيها، وسهولة االستخدام عالوة عىل تصميمها االنسيايب. 

 ARX 160 وبفض��ل هذا التصميم، تستطي��ع البندقية

 5,56x45 mm استيعاب عدة أع��رية مختلفة مثل A3

NATO and 7,62x39  كام تسمح القضبان املوجودة 

عىل ط��ول جسم البندقية برتكيب ع��دد ال يُحىص من 

أنظم��ة الرؤية، بدءاً م��ن األنظمة العادي��ة التقليدية 

وانته��اء بأك��رث األنظمة البرصية تط��وراً، والقادرة عىل 

العم��ل لي��الً أو نهاراً ورص��د األه��داف املنظورة وغري 

املنظورة.

PSPC XG Series أجهزة الالسليك

 XG Series Harris تتمي��ز سلسلة أجه��زة الالسل��ي

بقوة تفوق املقاييس واملعايري العسكرية، وهي تستند 

إىل 80 عاماً من الخربة واالبتكار يف السالمة العامة، كام 

أنه��ا تتميز بخفة  الوزن وبأنها أجه��زة معمرة وقادرة 

ع��ىل العمل م��ع نظرياتها بكل ي��رس وسهولة يف تنفيذ 

العملي��ات املشرتك��ة الخاص��ة بالسالم��ة العامة عىل 

املستويني املحيل والقومي.

Rapiscan RTT نظام

يعت��رب نظ��ام Rapiscan RTT نظاماً فري��داً لتفتيش 

الحقائ��ب واألمتع��ة، وه��و يهدف إىل رص��د العبوات 

الناسفة واألش��ياء املحظورة بكل دقة، مثل املتفجرات 

السائل��ة. ويتمت��ع النظ��ام بتصميم مبتك��ر يسمح له 

بالتقاط صور تفصيلية ثالثة األبعاد لألشياء التي يجري 

مسحها برسعة تصل إىل 1800 حقيبة يف الساعة. عالوة 

ع��ىل ذلك، يتمي��ز نظ��ام Rapiscan RTT بقدر عال 

م��ن وضوح الصورة وإمكانية إع��ادة تركيبها، ليس من 

أجل تحقيق األداء األمث��ل يف اكتشاف املواد املحظورة 

فحس��ب، وإمنا لتقليل ع��دد اإلن��ذارات الزائفة، األمر 

الذي يحسن الكف��اءة يف مناولة الحقائب باإلضافة إىل 

 Rapiscan خف��ض التكاليف التشغيلية. ويعت��رب نظام

RTT النظ��ام األمثل لفحص الحقائ��ب واألمتعة، وهو 

أول نظام من نوعه يعمل برسعة كبرية يجتاز اختبارات 

ECAC Standard 3 threat detection test، وه��و 

أع��ىل مقياس للكشف ع��ن العب��وات الناسفة املخبأة 

داخل الحقائب واألمتعة.

MIDS نظام مركز القيادة املتحرك

 Renault Trucks Defense and رشكت��ا  نجح��ت 

 MIDS يف تطوير نظ��ام مركز القيادة املتحرك Thales

Mobile Command Post، وه��و عب��ارة ع��ن نظام 

جديد عىل شكل مركبة تباع بالفعل يف العديد من دول 

أوروبا والرق األوسط. وقد أدى هذا النظام إىل تحسني 

عملي��ة اتخاذ القرار عن طري��ق التنسيق والتعاون بني 

عدد من الجهات واألجهزة املختلفة. ويعترب نظام مركز 

 MIDS Mobile Command Post القيادة املتح��رك

مركبة متحركة تتمتع بحامية جيدة تتميز بقدرتها عىل 

عبور أي مانع داخل املناطق الحرية. وبفضل أنظمة 

إدارة األزمات والتطبيقات املختلفة التي ابتكرتها رشكة 

Thales أصبح طاقم التشغيل املسؤول عن املركبة قادراً 

عىل تحقيق الوعي امليداين بصورة كاملة حتى أثناء سري 

املركبة.

Selex ES رشكة

 ElettraSuite Puma T3 Plus2 تعترب سامعة الهاتف

 Selex التي أنتجتها رشكة Tetra أحدث سامع��ات Ex

ES، وهي سامعة تتميز بالجودة العالية واألداء الفائق، 

وهي مصمم��ة للمستخدم��ني الذي��ن يعتمدون عىل 

االتص��االت املهم��ة املتعلقة بامله��ام. وتتميز السامعة 

ElettraSuite Puma-T3 Plus2 Ex بقدرته��ا ع��ىل 

تأم��ني االتصاالت بأعىل مستوى م��ن األداء، األمر الذي 

يؤمن األم��ن والسالم��ة الكافيني للمستخ��دم. ويعترب 

استخ��دام مثل هذه السامعات أم��راً رضورياً خصوصاً 

يف املواق��ع التي ق��د يتعرض فيها املستخ��دم للعبوات 

املتفجرة أو الغاز أو الغبار•

 قالوا عن # آيسنار2014

  MOI_UAE
  @AbuDhabiPolice 

قالوا عن #آيس��نار2014 تيريي فريجر- رشك��ة "إيرباص": 

املعرض القى تجاوباً كبرياً والجمهور اس��تمتع واستفاد من 

عرض "ما بعد الصدمة".

  MOI_UAE
  @AbuDhabiPolice 

قال��وا عن #آيس��نار2014 مدي��رة إدارة املعارض-األملانية 

سيجلني س��اوتر: مس��توى التنظيم احرتايف ومتميز وحفل 

االفتتاح فاق توقعايت.

  MOI_UAE
  @AbuDhabiPolice 

قال��وا عن #آيس��نار2014 محم��د عبدالله الع��ود - زائر: 

العروض الحية التي قدمها املعرض ترسخ العالقة اإليجابية 

بني الناس ورجال الرطة.

  MOI_UAE
  @AbuDhabiPolice 

قالوا عن #آيس��نار2014 حميد الش��اميس- زائر: املعرض 

يعك��س اهت��امم اإلم��ارات بتعزي��ز األم��ن واالس��تقرار 

للمواطنني واملقيمني والزائرين.
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حامـد بن زايــد يفتتـح القمة العامليــة لصناعــة الطريان
مبشاركة 1500 من مديري الشركات واملسؤولني التنفيذيني

تحت رعاي��ة الفريق أول سمو الشي��خ محمد بن زايد 

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

املسلح��ة، افتتح سمو الشيخ حامد ب��ن زايد آل نهيان 

رئيس دي��وان ويل عهد أبوظبي، ال��دورة الثانية للقمة 

العاملي��ة لصناعة الط��ريان الت��ي استضافته��ا أبوظبي 

واستم��رت ملدة يوم��ني يف الفرتة من 7 حت��ى 8 إبريل 

املايض.

ح��ر افتتاح القمة سمو الشيخ أحم��د بن سعي���د 

آل مكت��وم رئي��س هيئ��ة ديب للط��ريان الرئيس األعىل 

ملجموعة طريان اإلمارات، ومعايل خلدون خليفة املبارك 

رئيس جه��از الشؤون التنفيذية، ومع��ايل الدكتور مغري 

خمي��س الخيييل رئيس هيئة الصح��ة، ومعايل الدكتورة 

أم��ل عبدالل��ه القبييس مدي��رة عام مجل��س أبوظبي 

للتعليم، وعدد من املسؤولني والسفراء واملدعوين.

اليوم االفتتاحي
شهد اليوم االفتتاحي للقمة مشاركة أكرث من 1500 من 

مديري الركات واملسؤولني التنفيذيني وممثيل الهيئات 

الحكومية التي استضافها فندق سانت ريجيس بجزيرة 

السعدي��ات، حيث بحثوا جملة من القضايا التي تواجه 

قطاع��ات الطريان التج��اري وصناعة الط��ريان والدفاع 

والفضاء.

واستقطبت القم��ة العاملية لصناع��ة الطريان، نخبة 

من التنفيذي��ني العاملني يف رشكات الط��ريان ومصّنعي 

الطائرات ورشكات األق��امر الصناعية واتحادات صناعة 

الطريان ومورّدي القطاع يف األسواق املتقدمة والناش��ئة 

من جميع أنحاء العامل.

وتهدف القم��ة إىل الرتكيز ع��ىل التحديات املرتبطة 

بتشجيع عملي��ات التصنيع والنمو يف ظ��ل التأقلم مع 

التغرّيات االجتامعية واالقتصادية العاملية.

أعامل اليوم الثاين
تضمن ج��دول أعامل القمة يف يومه��ا الثاين، عدداً من 

الجلس��ات الحواري��ة ألقاه��ا مجموعة م��ن املتحدثني 

البارزي��ن، من بينهم رائد الفض��اء األمريي باز ألدرين 

أحد الرجال األوائل الذين ساروا عىل سطح القمر، حيث 

استع��رض جانباً من رؤيت��ه الخاصة ح��ول استكشاف 

الفض��اء، خصوص��اً كوكب املري��خ، إىل جانب مجموعة 

من آرائه املتخصصة حول آخ��ر التطورات التقنية التي 

يشهدها عامل الفضاء والطريان. 

وناقشت القمة أيضاً عدة موضوعات، أبرزها سلسلة 

التوريد لصناع��ات الطريان والفضاء والتقنيات التي من 

ش��أنها تطوير هذا القطاع، إىل جانب جلسات مخصصة 

لألسواق الناشئة والتحديات التي تواجهها وجلسة حول 

إدارة املجال الجوي وازدحام أجواء الطريان.

وقام��ت مجموعة م��ن كبار الشخصي��ات، بزيارات 

ميداني��ة يف إمارة أبوظبي لالط��الع عىل اإلمكانات التي 

تتمت��ع بها صناع��ة الط��ريان والفضاء وبح��ث الفرص 

االستثامرية املتوفرة يف اإلمارة. يذكر أن القمة االفتتاحية 

يف عام 2012 شهدت مشاركة أكرث من 900 شخصية من 

كب��ار املسؤولني التنفيذيني من أك��رث من 52 دولة، فيام 

ش��ارك يف نسختها الثانية ما يزيد عىل ألف وخمسامئة 

مشارك ميثلون 425 رشكة يف 56 بلداً.

قمة الطريان..منتدى فكري بارز
أش��اد عدد من املسؤولني واملتخصص��ني بقطاع صناعة 

الط��ريان بأعامل الدورة الثانية للقم��ة العاملية لصناعة 

الطريان الت��ي استضافته��ا أبوظبي، حي��ث قال حميد 

الشم��ري الرئي��س التنفيذي لقط��اع صناع��ة الطريان 

والخدم��ات الهندسي��ة يف "مبادل��ة": إن القمة تناقش 

العدي��د م��ن التحديات، منه��ا القوى العامل��ة. مؤكداً 

أن الرك��ة ته��دف إىل توف��ري 10 آالف وظيفة إضافية 

حامد بن زايد وأحمد بن سعيد وعدد من املسٔوولني خالل افتتاح القمة
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حامـد بن زايــد يفتتـح القمة العامليــة لصناعــة الطريان
مبشاركة 1500 من مديري الشركات واملسؤولني التنفيذيني

للمواطنني بحلول ع��ام 2030 يف قطاع صناعة الطريان، 

لرتتف��ع نسبة التوط��ني إىل 50 %، مقارن��ة مع 4 آالف 

وظيف��ة حالية، بنسبة توط�����ني حالي���ة ترتاوح بي���ن 

26 و28 %.

وتع��د القمة، التي استضافتها رشك��ة مبادلة للتنمية 

وتنظمه��ا مجموع��ة »سرتيم الين للتسوي��ق«، منتدى 

اسرتاتيجي��اً حرصياً ناقش قضايا متعددة، أبرزها العوملة 

والتحدي��ات يف مجال الق��وى العامل��ة وإدارة املالحة 

الجوي��ة وقضاي��ا السالمة الجوي��ة واالستدامة املرتبطة 

بالقطاعات التي تغطيها القمة.

وأكد الشمري أن القمة تخصصت يف مجاالت صناعة 

الطريان والخدمات الدفاعي��ة واألقامر الصناعية، حيث 

يجتم��ع مختصون ملناقشة تحدي��ات ومشاكل الصناعة 

عاملياً، مش��رياً إىل أن القمة تلقي الضوء عىل التوجهات 

العاملية التي تشهدها قطاعات صناعة الطريان والطريان 

التجاري والفضاء والدفاع يف الوقت الراهن.

وش��دد عىل أهمي��ة القمة يف توفري منص��ة ملناقشة 

تحدي��ات ومشاكل الصناع��ة، مثل تقل��ص امليزانيات، 

وتعويض النقص، والتع��اون يف إيجاد الحلول، وذلك يف 

ظ��ل التغيري الجذري الحاصل يف مراكز القوى يف صناعة 

الطريان عاملياً، حيث إنها تتجه إىل الصني والهند وماليزيا 

وإندونيسيا وكوريا، يف حني أن أوروبا والواليات املتحدة 

تواجهان تح��دي تقلص إمكانات الصناع��ة منذ األزمة 

املالية عام 2008، التي تستمر لغاية اليوم.

وم��ن التحدي��ات التي متت مناقشته��ا خالل القمة، 

تح��دي العاملة من حي��ث التأهيل والخ��ربات، وتوافر 

العاملة لتغطية حاجة السوق، إضافة إىل تحدي التحول 

م��ن اإلرث القديم يف التصنيع إىل استخدام التكنولوجيا 

الحديث��ة، مثل تحول مصانع غربية قدمية من استخدام 

املع��ادن يف تصنيع أجزاء الطائ��رات إىل استخدام املواد 

املركب��ة، فضالً عن مناقش��ة مستقبل الط��ريان. وحول 

برام��ج الركة الستقط��اب الكوادر الوطني��ة يف قطاع 

الطريان، ق��ال الشمري، إنه متت دع��وة 120 من طلبة 

الجامعات من القم��ة من مختلف التخصصات لحضور 

حلق��ات أبحاث وتطوير متعلقة بقطاع صناعة الطريان. 

ولفت إىل وضع إسرتاتيجية يف عام 2006 لتغيري مصادر 

الدخ��ل والحض��ور بق��وة يف قط��اع الفض��اء والطريان 

والخدم��ات الدفاعية بأبوظب��ي، مؤكداً أن املنطقة تعد 

العباً رئيسياً يف الوقت الحايل يف مجال الطريان، حيث إن 

20 % م��ن الطلبيات املؤكدة للطريان التجاري مصدرها 

املنطقة و10 % من اإلمارات.

وشدد عىل أن القمة تتواءم مع اهتاممات أبوظبي يف 

تطوير الصناعة، حيث إن اإلمارة نجحت يف توفري مناخ 

متميز لتطور وازدهار تلك الصناعات، األمر الذي يتضح 

من حجم الراكات واالستثامرات الحكومية املبذولة يف 

تشييد املنشآت الصناعية الجديدة والطائرات وتقنيات 

خليفة سات.. أول قمر صناعي بأيد إماراتية
استعرضت مؤسسة اإلمارات للعل��وم والتقنية املتقدمة "إياست" أبرز إنجازاتها 

والعم��ل يف القم��ر الصناعي "خليفة سات"، أول قمر صناع��ي تتم صناعته بأيد 

إماراتية، وذلك خالل مشاركتها يف القمة العاملية لصناعة الطريان.

وناق��ش املهندس سامل املري، مساعد املدير العام للش��ؤون العلمية والتقنية 

يف "إياست" موضوع "األسواق الناش��ئة والتطبيق��ات الفضائية املبتكرة" وسلط 

خالل��ه الضوء عىل إنج��ازات "إياست"، باإلضافة إىل خط��ط التطوير املستقبلية 

وآخ��ر املستجدات يف مروع بناء القمر الصناعي "خليفة سات"، وهو أول قمر 

صناعي يتم بناؤه وصناعته بالكامل يف دولة اإلمارات وبواسطة كفاءات إماراتية 

100 %. وتحدث املهندس سعيد املنصوري، مهندس مشارك - معالجة الصور يف 

"إياست"، ح��ول موضوع "رصد األرض- إحداث فارق يف اقتصاد املعرفة"، حيث 

تركز حديثه ع��ىل أحدث االتجاهات املتبعة يف مجال رصد األرض ومدى فائدته 

لألمن والبيئة واملجتمع واالقتصاد العاملي.

وق��ال املر: وف��رت لنا مشاركتن��ا يف القم��ة العاملية لصناعة الط��ريان منصة 

الستع��راض اإلنج��ازات التي حققناها أم��ام جمهور عامل��ي، باإلضافة إىل عرض 

التقدم الذي أحرزته دولة اإلمارات يف صناعة الفضاء. 

ك��ام أتاح لن��ا الحدث فرصة مناسب��ة لتسليط الضوء عىل التق��دم املحرز يف 

مروع القمر الصناعي "خليف��ة سات" والفوائد التي تعود بالنفع عىل اإلنسان 

عند إطالقه خالل العام 2017. 

وأضاف: نح��ن حريصون دامئاً عىل نر الوعي حول تقنياتنا يف مجال الفضاء 

ع��ىل املستوى املحيل واإلقليمي، حيث كانت القمة مناسبة للحديث عن قدرات 

وإمكاني��ات دول��ة اإلمارات يف مجال علوم الفضاء.  ك��ام أننا متكنا من التواصل 

مع أبرز القادة والخ��رباء الدوليني يف مجال الفضاء، واستكشاف آخر االتجاهات 

ومعرف��ة التقنيات الجدي��دة، باإلضافة إىل متابعة أفض��ل املامرسات التي ميكن 

تطبيقها يف مؤسستنا.

القمة تركز على 
التحديات املرتبطة 

بتشجيع عمليات 
التصنيع والنمو 

والتأقلم مع التغريات

إطالق "الربنامج 
العاملي لسفراء 
صناعة الطريان" 

لدعم التعليم 
املهني عن طريق 

تطوير املناهج 
الدراسية
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ش��هدت القم��ة إط��الق مب��ادرة جدي��دة مصممة 
إلله��ام الجيل املقبل من قادة الصناعة، تحت عنوان 
"الربنام��ج العاملي لس��فراء صناعة الط��ريان"، حيث 
تدع��م ه��ذه املب��ادرة التعلي��م املهني ع��ن طريق 
تطوير املناهج الدراس��ية الناجحة يف مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا والهندس��ة والرياضيات، كام تهدف إىل 
تحفي��ز الطالب وتزوي��د أولياء األم��ور باملعلومات 
الالزم��ة، لتوجيه أبنائهم خ��الل خياراتهم التعليمية 

املستقبلية.

سفراء صناعة الطيران

األقامر الصناعية ومعدات صناعة الطريان.

من جانب��ه، قال كري��س بوردمان املدي��ر التنفيذي 

 ،BAE Systems للطريان العسكري واملعلومات يف رشكة

إن الراك��ات واالستث��امرات اإلسرتاتيجي��ة والجه��ود 

املتواصل��ة لتخط��ي الحواج��ز التقنية تعد م��ن األمور 

الحيوي��ة لتطوير صناعات الدف��اع والطريان، ومن هذا 

املنطلق توفّر القمة العاملية لصناعة الطريان منرباً مثالياً 

إلجراء مناقشات مستفيضة حول هذه القضايا.

وق��ال، إن جدول أعامل القمة ش��مل موضوعات 

عدة، من ش��أنها إثراء النقاش حول القضايا الرئيسية 

املرتبطة بقطاعنا، وطرح وجه��ات نظر قيّمة وبّناءة 

لتعزي��ز ق��درات وإمكان��ات صناع��ة الط��ريان عىل 

الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

وق��ال سيف السوي��دي مدير عام الهيئ��ة العامة 

للط��ريان امل��دين، إن القمة العاملي��ة لصناعة الطريان 

تع��د منتدًى فكرياً بارزاً يتناول أهم القضايا املتعلقة 

بقطاع��ات صناعة الطريان والطريان التجاري والفضاء 

والدف��اع، حي��ث استطاعت القم��ة أن تصبح منصة 

عاملي��ة لبحث سبل التعاون املشرتك وبناء التحالفات 

اإلسرتاتيجية يف هذه القطاعات، كام أنها تسلّط الضوء 

عىل أهم القضايا الراهنة التي من شأنها املساهمة يف 

صياغة مستقب��ل الصناعات العاملية، فضالً عن اتخاذ 

خط��وات فعلية ملواجهة التحدي��ات املقبلة والتأقلم 

مع تقلبات السوق.

ب��دوره، ق��ال جيمس هوج��ن رئي��س املجموعة 

والرئيس التنفيذي لالتحاد للطريان، إن القمة العاملية 

لصناع��ة الطريان متثل فرصة مثالي��ة ملشاركة األفكار 

والخ��ربات، والتشاور مع ق��ادة الصناعة من مختلف 

القطاعات، حيث تحتل أبوظبي مكانة راسخة تؤهلها 

الستضافة هذه القمة الب��ارزة التي ستطرح وجهات 

نظر فريدة خالل جلساتها املتنوعة.

وأضاف: "بعد مرور عرة أعوام فقط عىل إطالق 

الناقل الوطني لإلمارات، استطاعت أبوظبي اليوم أن 

تصب��ح مركزاً حيوياً للعديد م��ن القطاعات املرتبطة 

بالط��ريان التج��اري وصناعة الط��ريان، وذلك بفضل 

الرؤي��ة وااللتزام ال��ذي تبديه الحكوم��ة تجاه هذه 

القطاعات، إىل جانب املخطط��ات اإلسرتاتيجية التي 

تقودها رشكات مثل االتحاد للطريان".

وقال توين دوغ��الس، الرئيس التنفي��ذي ملطارات 

أبوظب��ي: "إن قمة صناعة الط��ريان يف أبوظبي تعترب 

من الركائز األساسية التي تدعم أهداف رؤية أبوظبي 

االقتصادي��ة لع��ام 2030، وتتمت��ع أبوظب��ي بجميع 

مقومات صناعة الطريان ب��دء من مشغيل الطائرات 

وحتى صيانة وإصالح وتجديد الخدمات، مام يجعلها 

منص��ة مثالية الجتامع صناع الق��رار والقادة يف هذه 

الصناع��ة من األس��واق املتقدم��ة والناش��ئة لتبادل 

األفكار والتعاون مع��اً، ونحن متحمسون لرنى نتائج 

ه��ذه القمة ومعالجة القضايا الت��ي تواجه صناعات 

الطريان والدفاع والفضاء"•

رائد الفضاء األمريكي 
باز ألدرين يستعرض 

رؤيته حول 
استكشاف الفضاء 

خالل القمة

مطارات أبوظبي تشارك يف القمة العاملية لصناعة الطريان

 رائد الفضاء األمرييك باز ألدرين متحدثاً خالل القمة
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نبض 
الديــــرة

جنود اإلمارات.. ومساجد أفغانستان!
أذك��ر أنن��ي حني قابل��ت أحد األصدقاء الذي��ن عملوا ضمن أفراد قواتنا املس��لحة يف عملية تحقيق الس��الم 

واالس��تقرار يف أفغانستان، وكان ذلك قبل خمس س��نوات تقريباً؛ وجهت إليه سؤاالً عن طبيعة جهود القوة 

اإلماراتية هناك. وكام أذكر، فإن إجابته كانت تدور حول القيام بأعامل تحاول إبعاد فقراء الش��عب األفغاين 

عن اس��تغاللهم يف العمليات اإلرهابية، وذلك من خالل حفر آبار مياه تس��اعد الناس عىل الزراعة- باعتبارها 

املهنة األساس��ية للش��عب األفغاين وغري ذلك من األنشطة الخدمية. ومن األش��ياء التي أسهب فيها صديقي 

كثرياً، بناء املساجد واالهتامم بها، كان األمر الفتاً للنظر بالنسبة يل يف البداية، عىل اعتبار أن األمر يبدو دعامً 

لحركة "طالبان"، وذكر أيضاً أنهم يحاولون إعطاء املسجد دوراً أكرب من مجرد إقامة الصالة فيه. والسبب كام 

ذكر صديقي يعود إىل مكانة املس��جد لدى أفراد املجتمع األفغاين، املتدين بطبعه، والذي يدين شعبه بنسبة 

كبرية بالدين اإلسالمي.

عندما أقرأ األخبار الواردة يف وس��ائل اإلعالم العاملية هذه األيام عن أن مس��اجد أفغانس��تان كانت مراكز 

االق��رتاع الختيار الرئيس األفغ��اين القادم، وأن املراقب��ني فوجئوا بأن الناس خرج��وا للتصويت يف االنتخابات 

ليهزموا حركة "طالبان"، أتذكر الحديث الذي دار بيني وبني صديقي، وأدرك املعنى الحقيقي لدور املس��جد، 

خاصة أن بعض املحللني العامليني كانوا يرون أن القضاء عىل اإلرهاب يتم من خالل تقييد دور املساجد وليس 

تنظيمه كام فعلت القوات اإلماراتية.

إن عودة املس��اجد إىل االضطالع بدورها الصحيح وهزمية التطرف تُس��عد الجنود اإلماراتيني، خاصة الذين 

شاركوا يف عملية إعادة إعامر أفغانستان؛ ألنهم نجحوا فيام يعتقدون أنه الصواب، وما عملوا من أجله. ورمبا 

تزداد مشاعر السعادة تلك عندما يرتتب عىل هذه االنتخابات استقرار أفغانستان؛ ألن حصول ذلك دليل عىل 

الوصول إىل الهدف الذي كانت تسعى إليه القوات اإلماراتية، باعتبار أن استقرار أفغانستان وكذلك باكستان 

- حيث منبع اإلرهاب العاملي - مسألة مهمة لإلمارات وللعامل، وأن أي استقرار يف العامل يُعدُّ جزءاً من الهدف 

النهايئ لدولة اإلمارات التي تشارك يف عمليات السالم الدولية، حتى باتت اليوم مرجعاً يف استقرار املنطقة.

املس��جد، قبل أن يُختطف من الذين يستغلون الدين ألهداف سياسية )كام وضح لنا خالل الفرتة املاضية 

خاص��ة خ��الل الربيع العريب حني رأينا "تيارات سياس��ية" ومل نر اإلس��الم(، كانت عبارة عن مدرس��ة للقيم 

واألخالق الكرمية، بل كثرياً ما كان املس��جد "نادياً اجتامعياً" يتواصل أفراد املجتمع من خالله ويتابع بعضهم 

أخبار بعض. كذلك كان املسجد "منتدى ثقافياً" تُناقش فيه القضايا الفكرية بوسطية واعتدال، ويعاد توجيه 

أف��راد املجتم��ع وتبصريهم بالحق والصواب. كذلك مارس املس��جد دوراً "قضائياً" يف إصالح س��لوكيات أفراد 

املجتم��ع وتوجيهها، وكان إمام املس��جد مربياً حقيقياً. مثل هذه األف��كار أعتقد أنها كانت موجودة يف ذهن 

أفراد القوات املسلحة اإلماراتية حني كانوا يهتمون باملساجد يف أفغانستان. ورمبا يكون ما أفرزته االنتخابات 

الرئاسية من تحول املساجد إىل مقار لالقرتاع، وكذلك إرصار األفغان عىل املشاركة، دليالً عىل تحقيق جزء من 

الرؤية اإلماراتية.

لقد تابع الرأي العام العاملي سري االنتخابات األفغانية بكل مراحلها، وأشار إىل مفاجآتها املحتملة، ولكنني 

أعتقد أن متابعة الجنود اإلماراتيني مختلفة، ليس فقط من حيث مغادرة حامد كرزاي كريس الرئاس��ة سلمياً 

عىل غري عادة هذه الدولة منذ منتصف الس��بعينيات، وإمنا من منطلق أن مغادرتهم أرض أفغانس��تان متت 

بنجاح��ات تتعدى الصور التذكارية إىل مروعات وطنية للش��عب األفغاين، وهو ما فعلته القوات املس��لحة 

اإلماراتية يف كوسوفو قبل ذلك•

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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وزارة الدفاع ترعى مؤمتر الشرق األوسط للدفاع الصاروخي واجلوي
اإلمارات هي الدولة األوىل باملنطقة يف جمال تطوير القدرات الصاروخية 

عقدت أع��امل ال��دورة الرابع��ة من مؤمت��ر الرق 

األوسط للدفاع الصاروخي والجوي تحت رعاية وزارة 

الدفاع وبدعم م��ن القوات الجوي��ة والدفاع الجوي 

بن��ادي ضباط القوات املسلحة بأبوظبي يف الفرتة من 

27 حتى 28 أبريل املايض.

حر االفتتاح معايل محمد أحمد البواردي الفاليس 

وكي��ل وزارة الدف��اع واللواء سيف سلط��ان العرياين 

األم��ني العام للمجل��س األعىل لألم��ن الوطني وعدد 

م��ن كبار قادة وضباط القوات املسلحة ووفود رفيعة 

املست��وى من دول مجلس التعاون الخليجي والقيادة 

املركزي��ة األمريكي��ة باإلضافة إىل عدد م��ن السفراء 

وامللحقني العسكريني يف أبوظبي.

واستقطب املؤمتر - ال��ذي تنظمه مؤسسة الرق 

األدىن والخليج للتحليل العسكري "إينغام" عىل مدى 

يومني - مجموعة من أهم الخرباء واملسؤولني يف مجال 

الدف��اع الجوي ضد الصواريخ الباليستية والجوالة من 

الواليات املتح��دة وأوروبا باإلضافة إىل أهم الركات 

الدولية املختصة بتكنولوجيا الدفاع الصاروخي.

وألق��ى العميد الركن سيف العري��اين ممثل وزارة 

الدف��اع كلمة االفتت��اح أكد فيها أن قي��ادة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة الرش��يدة ال تدخر جه��داً يف سبيل 

االرتق��اء بالقوات املسلحة لتكون يف املقدمة دامئاً ويف 

جميع املجاالت.

وق��ال إن من أهم مجاالت التق��دم واالزدهار هو 

مجال العل��م واملعرفة فالقوة يف املعرف��ة واملعلومة 

ص��ارت اليوم م��ن مضاعفات القوة املادي��ة فبالقدر 

ال��ذي متتلك فيه الق��وات املسلحة أح��دث األجهزة 

واملع��دات فإنها يجب أن متتلك أيض��اً آخر ما أنتجه 

الفكر العسكري من علم ومعرفة. 

وأض��اف إن دولة اإلمارات العربية املتحدة وتحت 

القيادة الرش��يدة لصاحب السم��و الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة القائ��د األعىل للقوات 

املسلحة "حفظه الله" نجحت القوات املسلحة يف بناء 

ق��درة عسكرية هائلة للتعامل م��ع هذه التهديدات 

مبختلف أنواعها للحفاظ عىل وحدتها وسالمة أراضيها 

من تأثري هذه الصواريخ.

تهديدات الصواريخ الباليستية
استهل الجلسة االفتتاحية السيد رياض قهوجي املدير 

العام التنفي��ذي ملؤسسة إينغام وال��ذي قدم الشكر 

ل��وزارة الدفاع والقوات الجوية والدفاع الجوي ورعاة 

املؤمت��ر والرك��اء اإلعالمي��ني وجمي��ع الحضور عىل 

مشاركتهم. وأضاف أن تهديدات الصواريخ الباليستية 

والجوالة تعترب تهديداً عاملي��اً ويبدو أن هذا التهديد 

يزداد سوءاً مع انتشار وتقدم التكنولوجيا الصاروخية 

مام يجع��ل الصواريخ الدفاعية والدف��اع الجوي من 

القدرات الرورية بالنسبة لكافة الجيوش الحديثة. 

وقال قهوجي إن التق��دم الهام الذي تم إحرازه يف 

تكنولوجيا الصواري��خ قد ضاعف مستوى التهديدات 

الت��ي تشكله��ا الصواري��خ الباليستي��ة والجوالة مام 

يجعله��ا أكرث تحدياً لقوات الدف��اع الجوي لي تبقى 

عرصية جديدة وجاهزة للتصدي لتهديدات أية حرب 

مستقبلية.

واختتم هذه الجلسة الفريق الطيار جون هسرتمان 

قائ��د الق��وات الجوي��ة القي��ادة املركزي��ة الوسطى 

للواليات املتحدة جنوب غرب آسيا حيث ألقى كلمة 

بالنياب��ة عن الفريق األول لويد أوس��ن قائد القيادة 

املركزي��ة الوسط��ى للواليات املتح��دة األمريكية قال 

فيها: "ال أحد يفهم الدفاع الصاروخي كدولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة التي تعد أفضل مثال للدفاع الجوي 

املتكام��ل وستستمر الواليات املتحدة بتوفري األمن يف 

املنطقة من خالل الوجود األريض والجوي والبحري". 

وأض��اف إن األمن اإلقليمي يج��ب أن يظل جهداً 

يتطل��ب  س��وف  املستقب��ل  يف  وأي رصاع  مشرتك��اً 

استجابة متع��ددة الجنسيات ومتعددة األطراف لهذا 

ينبغي عىل جميع التامري��ن أن تنفذ يف إطار متعدد 

الجنسيات ومتعدد األطراف. 

الجلسة األوىل
تناولت الجلسة األوىل التي ترأسها روبرت س. هاروارد 

املدي��ر التنفيذي لرك��ة لوكهيد مارت��ن يف اإلمارات 

العربية املتح��دة كيفية تطوير الرؤي��ة اإلسرتاتيجية 

اإلقليمي��ة ح��ول الدفاع الج��وي والصاروخي املدمج 

.IAMD

وتحدث يف الجلسة األوىل فرانك روز نائب مساعد 

األمني العام لشؤون الدفاع والفضاء يف وزارة الخارجية 

األمريكية عن أهمي��ة اإلسرتاتيجية للتعاون يف مجال 

الدفاع الصاروخي يف الخليج.

وقال: "نحن نعيش لحظة غري مسبوقة من املشاركة 

والحوار يف جميع أنحاء العامل وندرك متاماً القلق التي 

تشعر به املنطقة لذلك ال ميكننا أن ننىس التزامنا تجاه 

أم��ن حلفائنا يف الخليج..ونحن نرى حامية حلفائنا يف 

الخليج رضورة إسرتاتيجية". 

وتحدث الل��واء متقاعد خالد عب��د الله البوعينني 

رئيس مؤسس��ة إينغام عن بيئ��ة التهديدات الجوية 

والصاروخي��ة يف الع��ام 2020 وتأثريه��ا عىل املصالح 

الحيوية لدول مجلس التع��اون الخليجي حيث قال: 

"إن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب املزيد من 

التداب��ري لضامن أمن معلوماتها يف حني تدرك إمكانية 

مشاركة املعلومات العامة مع اآلخرين".

وكيل وزارة الدفاع والحضور خالل االفتتاح
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وزارة الدفاع ترعى مؤمتر الشرق األوسط للدفاع الصاروخي واجلوي
اإلمارات هي الدولة األوىل باملنطقة يف جمال تطوير القدرات الصاروخية 

واختت��م الجلس��ة األوىل سك��وت كريبويت��ز من 

مديري��ة الشؤون الدولية يف وكالة الصواريخ الدفاعية 

متحدثاً ع��ن برنامج الدف��اع الصاروخ��ي الباليستي 

األمريي والتعاون الدويل. 

وقال كريبويت��ز إن وكالة الصواري��خ الدفاعية قد 

أظهرت تقدماً كب��رياً يف تطوير وتكامل أنظمة الدفاع 

الصاروخي الباليستي..ونحن نركز عىل تعزيز وتطوير 

املفاهيم واملكونات املتعلقة مبركباتنا.

الجلسة الثانية
ت��رأس الجلسة الثاني��ة أورفيل برينز نائ��ب الرئيس 

يف ش��ؤون تطوير أعامل الدفاع الج��وي والصاروخي 

قسم الصواريخ والتحكم بالن��ريان لدى رشكة لوكهيد 

مارتن وتناولت أهمية املشاركة يف تحمل أعباء الدفاع 

الجوي والصاروخي املدمج.

وتضمن��ت الجلس��ة أربعة محارضين ه��م: اللواء 

البحري جاميس ت. لوبيلني نائب قائد القيادة املركزية 

للق��وات البحري��ة األمريكية، والل��واء متقاعد سمري 

خشيم املدي��ر السابق يف قسم الكمبيوتر واالتصاالت 

يف القوات الجوي��ة امللكية السعودية، واللواء متقاعد 

هرني س. "هان��ك" مورو املسؤول األعىل السابق عن 

الدفاع يف السفارة األمريكية يف أبوظبي ومايكل جي. 

ماتيس نائ��ب رئيس تطوير األع��امل لشؤون أنظمة 

الدفاع الجوي والصاروخي يف رشكة رايثيون. 

وتطرقت الجلسة ملسألة تحمل أعباء الدفاع الجوي 

والصاروخ��ي املدم��ج يف الخليج الع��ريب واالعتبارات 

اإلسرتاتيجي��ة املتعددة الجنسية ذات الهندسة املبنية 

مبوجب التحالفات.

الجلسة الثالثة واألخرية
أم��ا الجلس��ة الثالثة واألخ��رية التي ترأسه��ا الدكتور 

ثيودور كراسيك مدير األبحاث واالستشارات يف رشكة 

إينغ��ام تناولت تصميم وتطوير نظ��ام الدفاع الجوي 

والصاروخي املدمج. 

واسته��ل العميد فريتز قائد ق��وات الدفاع الجوي 

والصاروخ��ي يف قي��ادة الجي��ش ال��� 32 – األمريي 

كيفية توحي��د املعايري لالنتقال نح��و تصور عمليات 

"الكونوب��س" للدفاع الجوي اإلقليمي املدمج وأدوات 

التشغيل وسبل التمكني.

ووضع العميد فريك أربعة أوجه ملفهوم العمليات 

املشرتك��ة يف مجال نظام الدفاع الج��وي والصاروخي 

اإلقليمي املدمج. وقال أنه وبالرغم من نزاعاتنا يجب 

أن يك��ون هناك اتفاق للتعرف ع��ىل مصدر التهديد 

ونوعيت��ه والطريقة الت��ي ميكن مبوجبه��ا إلغاء هذا 

التهديد.

وأك��د فري��ك أن الوج��ه الثاين واأله��م للعمليات 

وال��ذي يعترب من أك��رث األوجه صعوبة م��ن الناحية 

التقنية بك��ل ما يحتويه من معدات وأنظمة مختلفة 

ومعق��دة يدع��و إىل السع��ي بشكل فاع��ل لتحقيق 

التواف��ق العم��الين للسامح لكافة الق��وى العسكرية 

اإلقليمي��ة برؤية الصورة نفسها مليدان القتال وبالتايل 

القيام بوضع نظام مش��رتك ومدمج للقيادة والتحكم 

باإلضافة إىل نظام إن��ذار مبكر ونظام قيادة للمعارك 

واألفراد. 

وش��دد فريك عىل أنه عىل جميع الجهات أن تقوم 

بكتاب��ة وتوقي��ع اتفاقياتها بحيث تصبح اإلرش��ادات 

العمالنية والتكتيك��ات والتقنيات واإلجراءات وردود 

الفعل املسبقة التخطيط طبيعة ثانية بالنسبة لهم. 

وق��ال إن القوات الريكة عليها أن تقوم مبناورات 

ش��اقة وواقعية يف آن معاً لكن األهم من كل ذلك أن 

هذه املناورات سوف تسم��ح يف الوقت عينه بالقيام 

باملامرس��ة الفعلية والعملي��ة للمسؤوليات املتعددة 

املستويات للتقييم واملحافظ��ة عىل املهارات ولوضع 

اإلجراءات التي تتمت��ع بأفضل الفرص إلنجاح الدفاع 

الجوي والصاروخي اإلقليمي املدمج ككل.

وتحدث العميد فيليب مونتوكيو رئيس األركان يف 

قيادة الدفاع الجوي والعمليات الجوية الفرنسية عن 

تصور لهيكلي��ة القيادة املتعددة الجنسيات لعمليات 

تشغي��ل نظ��ام الدفاع الج��وي والصاروخ��ي املدمج 

ومعالجة اعتبارات التشغيل املركزية أو الالمركزية. 

وذكر أن فرنس��ا متتلك أقوى نظام دفاعي جوي يف 

أوروبا، ووصف النهج الفرنيس لعمليات تشغيل نظام 

الدفاع الج��وي والصاروخي املدمج بالنموذج العميل 

واملرن والقابل للتشغي��ل يف كافة العمليات الدفاعية 

الجوية.

تطوير قوة إقليمية قوية متكاملة
أم��ا يف محارضة العميد الركن ماج��د حميد النعيمي 

قائد لواء الدفاع الجوي والصاروخي يف قيادة القوات 

الجوي��ة والدفاع الجوي فقد تناول عملية تطوير قوة 

إقليمي��ة قوية متكامل��ة وتعزيز التامري��ن املتعددة 

األطراف والتدريب. 

وتط��رق العميد النعيم��ي إىل أن بناء قدرة الدفاع 

الج��وي والصاروخ��ي اإلقليمي املتكام��ل ال ميكن أن 

يتحق��ق بالكام��ل دون وجود التوافق ب��ني اإلمارات 

العربي��ة املتحدة والقوى اإلقليمي��ة الحليفة. وأضاف 

إنه يجب علينا أن نعم��ل جنباً إىل جنب مع حلفائنا 

إليجاد حل رسيع لقضايا اإلفصاح الخارجية.

وأك��د أن تعزي��ز التدريبات يساع��د قواتنا للتهيؤ 

بأع��ىل املستوي��ات وأن الدفاع الج��وي والصاروخي 

اإلقليم��ي املتكامل ه��و مفتاح األم��ن واالستقرار يف 

املنطقة •

اإلمارات بقيادة 
خليفة جنحت يف 

بناء قدرة عسكرية 
حتمي وحدتها 

وإجنازاتها

الحضور خالل املؤمتر                                             تصوير: عيىس الزعايب
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شركة AAR تتصدر وتتوسع يف األسواق التنافسية 
إشادة كبرية بالقيادة الرشيدة لدولة اإلمارات

يعترب اإلم��داد أمراً بالغ األهمية بالنس��بة لصناعات 

الط��ران والصناعات الفضائي��ة، وتعترب AAR رشكة 

عاملي��ة رائدة يف مج��ال الفض��اء والدف��اع، وتتمتع 

بس��معة دولية كبرة يف مجال وض��ع برامج اإلمداد 

للقطاع��ات  الط��ران  الخاص��ة بصناع��ة  الش��املة 

الدفاعي��ة يف الوالي��ات املتح��دة وال��دول الحليفة. 

وخالل الس��نوات األخ��رة، قامت الرشكة بالتوس��ع 

يف برام��ج اإلمداد الخارجية من أج��ل تقديم خدمة 

أفض��ل للقطاع التجاري عن طري��ق تنفيذ العمليات 

الخارجي��ة. وتتمتع الرشكة بحضور ق��وي يف منطقة 

الرشق األوس��ط، وه��ي حريصة عىل توس��يع رقعة 

هذا الحضور. وقد أج��رت مجلة "درع الوطن" لقاءاً 

مع الس��يد ديفيد يب. س��تورتش، رئيس مجلس إدارة 

واملدي��ر التنفي��ذي لرشك��ة AAR Corp، وفيام ييل 

محاور اللقاء:

متحور موض��وع "القمة الفضائي��ة العاملية" التي 

عق��دت مؤخراً حول قدرة ال��راكات عىل زيادة 

األرباح يف صناع��ة الطريان، فام هي األرباح التي 

ميكن أن تتحقق نتيجة التعاون مع رشكة AAR؟

تبحث رشك��ة AAR دامئاً عن التكامل والتعاون بدالً 

من التنافس مع رشكاء MRO املختلفني، ونحن نعتقد 

أن الجم��ع بني القوة التي ميلكها الرشيكان س��تكون 

أفضل بكثر من قوة كل رشيك عىل حدة مهام بلغت 

هذه القوة. ويف صناعة تنافسية مثل صناعة الطران 

تعترب الرشاكة الطريق األمثل الس��تغالل الفرص التي 

تس��نح يف املستقبل. وتحرص رشكة AAR بشدة عىل 

أن تكون أفضل رشكة عن طريق الرتكيز عىل مجاالت 

الق��وة األساس��ية لدينا والتي تتمث��ل يف طرح حلول 

قليل��ة التكلفة من أج��ل مس��اعدة رشكات الطران 

ورشكاء MRO ع��ىل اكتس��اب قدر أكرب م��ن القوة 

والفعالية يف األداء عن إدارة املنتجات والتكاليف.

تسعى أي رشكة طريان حديثة إىل تخفيف أعبائها 

وتحقي��ق االكتفاء الذايت م��ن أجل املحافظة عىل 

وضعه��ا ومكانتها يف األس��واق العاملية، فام هي 

الجه��ود التي بذلتها رشكة AAR من أجل تحقيق 

هذا الهدف؟

تفخ��ر الرشك��ة بطرح تش��كيلة كب��رة ومتنوعة من 

املنتج��ات والخدمات عىل رشكائها يف صناعة الطران 

العاملي��ة. وتحرص الرشكة ع��ىل تقديم خدمات ذات 

قيم��ة عالية ل��رشكات الطران املختلف��ة عن طريق 

طرح حلول فعالة حول كيفية إدارة املنتجات، وذلك 

باس��تخدام أحدث أنظمة تقنية املعلومات والتقارير 

االسترشافية من أجل تقييم عملية تخطيط املنتجات 

عىل النحو املطلوب. وتعمل خدماتنا عىل مس��اعدة 

رشكات الط��ران يف تعظي��م منتجاتها وتقليل نس��بة 

املخاطر. كام أن ح��رص الرشكة عىل اعتامد عمليات 

مدروس��ة من شأنه أن مينح عمالءنا نوعية جيدة من 

الطائرات كأفضل ما يكون، األمر الذي يساهم بدرجة 

كب��رة يف خفض الوقت املخص��ص للصيانة إىل أقىص 

حد وتحقي��ق عائد رسيع نتيجة تش��غيل الطائرات. 

كام أن إس��ناد مهمة تأمني كافة املتطلبات الرئيسية 

الالزمة الت��ي تحتاجها الرشكة إىل متعهدين خارجيني 

يتيح لرشكات الطران إمكاني��ة الرتكيز عىل خدماتها 

 AAR األساس��ية وهي خدمة ال��ركاب. وتفخر رشكة

بتقديم مجموعة كبرة م��ن املنتجات املتنوعة التي 

تق��دم الدعم الكام��ل ملعظم الطائ��رات العاملة يف 

صفوف الخدمة حالياً.

ما هو تقييمكم للس��وق يف منطقة آسيا واملحيط 

اله��ادي فيام يتعلق بالقدرات التجارية؟ وما هي 

املجاالت التي ترى الرك��ة إمكانية الرتكيز عليها 

من أجل زيادة منو النمو؟

متثل الس��وق يف منطقة آسيا واملحيط الهادي أهمية 

خاصة بالنس��بة إىل رشكة AAR، حي��ث ارتفع عدد 

طلبي��ات رشاء الطائرات الجدي��دة من هذه املنطقة 

بدرجة كبرة خالل الس��نوات العرش املاضية. وتتمتع 

الرشكة بحضور قوي يف منطقة آسيا واملحيط الهادي، 

بدليل وجود مقر لها يف سنغافورة، عالوة عىل وجود 

فروع لها يف عدة دول مختلفة مثل اليابان وأس��رتاليا 

والص��ني وماليزي��ا. ونح��ن نعتقد أن ه��ذه املنطقة 

تتمت��ع بإمكانيات هائلة، وس��نعمل عىل ضخ املزيد 

من االستثامرات اإلضافية من أجل اقتناص حصة أكرب 

من هذه السوق الرائجة.

ما هو انطباعكم ع��ن معرض آيدكس يف أبوظبي 

ومعرض ديب الدويل للطريان؟

تعترب زي��اريت الحالية ه��ي الزيارة السادس��ة لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف أقل من ثالث س��نوات. 

وقد كان لرشكة AAR الرشف يف املشاركة يف معريض 

آيدك��س يف أبوظب��ي وديب ال��دويل للط��ران خ��الل 

الس��نوات الس��ت األخرة من أجل ع��رض منتجاتها 

وخدماته��ا ع��ىل عمالئها يف منطقة الرشق األوس��ط 

وش��امل أفريقيا. وميثل كال املعرض��ني أهمية خاصة 

بالنس��بة إىل الرشكة، ونحن متفائل��ون بالنتائج التي 

حققناها يف املنطقة حتى اآلن.

تعم��ل الركة ع��ىل تقديم منتج��ات وخدمات 

متخصص��ة من أجل دعم األم��ن القومي واألمن 

الداخيل ومهام املس��اعدات اإلنس��انية، فمن هم 

العم��اء الرئيس��يون للرك��ة يف منطق��ة الرق 

األوسط يف هذه املجاالت؟

رغ��م أن الرشكة تتميز بتاريخ طويل يف مجال تقديم 

خدم��ات الدعم الالزمة للجي��ش األمرييك والوكاالت 

عملياتن��ا  أن  إال  األخ��رى،  األمريكي��ة  الحكومي��ة 

الدفاعي��ة يف منطق��ة الرشق األوس��ط تعترب جديدة 

نس��بياً، وهو ما يجعل قامئة العمالء محدودة ولكنها 

آخ��ذة يف التزايد مبرور الوقت. فف��ي دولة اإلمارات 

العربية املتحدة قمنا بتنفيذ عدد من املش��اريع مع 

القوات املسلحة اإلماراتية، وأقمنا حلقة وصل مهمة 

م��ع "املركز العس��كري املتق��دم للصيان��ة واإلصالح 

والعمرات" AMMROC ونحن نعترب هذه الخطوة 

أساسية ومهمة لتعزيز عالقاتنا املستقبلية يف املنطقة.

تعترب إدارة اإلمدادات اللوجستية والتموين مجاالً 

رئيسياً بالنس��بة إىل القطاعني العسكري واملدين، 

فام ه��ي أهمية هذا املجال بالنس��بة إىل اعتامد 

إدارة تتميز بالكفاءة وقلة التكاليف يف آن واحد؟ 

ه��ل تعتقد أن ه��ذا الجانب مل يأخ��ذ حقه من 

الرعاية واالهتامم؟

نعم، فالرشكة تركز عىل مساعدة القطاعني العسكري 

حوار: شاكا برامود
تصوير:  أحمد الشامسي

 السيد ديفيد يب. ستورتش
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واملثثدين من أجثثل التوصل إىل حلول أكثثر كفاءة يف 

مجثثايل اإلمدادات اللوجسثثتية والتمويثثن من أجل 

خفثثض التكاليثثف وزيثثادة الفعاليثثة. وتعترب درجة 

اسثثتعداد الطائرات للعمل مهمثثة للغاية، كام يعترب 

الحصول عىل رشيك قوي ميكن االعتامد عليه بنسبة 

100 % عامالً أساسياً لنجاح أي مرشوع.

إىل أي ح��د تصل حدة املنافس��ة بني الرشكات يف 

مجال صيانة الطائرات وعمرتها؟ وكيف تستطيع 

الرشكة املحافظة عىل قدرتها التنافسية؟

تعترب املنافسة بني الرشكات يف مجال صيانة الطائرات 

وعمرتها منافسثثة حادة عىل مستوى العامل، وتحرص 

الرشكة عثثىل املحافظة عثثىل قدرتها التنافسثثية عن 

طريثثق تقديم أفضثثل الخدمات لعمالئهثثا بطريقة 

أكر فعالية. كام تحرص الرشكة عىل تقديم مسثثتوى 

متميثثز يف مجال الصيانة يف أقرص وقت ممكن وبأقل 

التكاليثثف وبأعىل درجة ممكنة مثثن الجودة، األمر 

الذي يتيح لرشكائنا إمكانية خفض التكاليف، والرتكيز 

عىل تقديم الخدمات األساسية.

أضاف��ت الرشك��ة مؤخراً خدم��ات النقل والجرس 

الج��وي وخدم��ات تعدي��ل الطائ��رات إىل قامئة 

الخدمات الطويل��ة التي تقدمها، ف��اذا كان رد 

الفعل يف عامل الطريان عىل هذا التطور؟

اسثثتحدثت رشكثثة AAR وحدة جديثثدة لعمليات 

الخدمثثات الجوية، وهي الوحثثدة التي أطلقنا عليها 

 AAR Airlift Group "اسم "مجموعة النقل الجوي

يف عثثام 2010. ومنذ ذلك التاريثثخ، قمنا بدمج هذه 

الوحدة مع بقية الهيكل التنظيمي للرشكة، كام قمنا 

بتعزيز الفريق املسثثؤول AAR Airlift Group عن 

قيادة الوحدة. كام ركزنا أيضاً عىل تحسثثني مسثثتوى 

املطابقة والسثثالمة واالعتامدية، األمر الذي أدى إىل 

نجثثاح الوحدة يف تقديم أعىل مسثثتويات األداء، كام 

نجحت يف اكتسثثاب سثثمعة إيجابيثثة للغاية يف عامل 

صناعة الطثثران. ويف الحقيقة، تعتثثرب هذه الوحدة 

حاليثثاً من أكرب وحدات التشثثغيل التي تعمل خارج 

الواليثثات املتحثثدة. وتعترب هذه الوحثثدة من أعظم 

قصثثص النجثثاح التثثي حققتهثثا الرشكة عثثىل مدار 

السنوات العرش املاضية.

تركز الرشكة حضورها يف منطقة الرشكة من خالل 

اتخاذ أبوظبي مق��راً لعملياتها يف املنطقة، فمتى 

تم افتتاح هذا املقر، وما هي العوامل أو القواعد 

التي تحكم عملية اتخاذ القرار يف الرشكة؟

مثثن الجدير بالذكثثر أن نقثثول إننا نعتثثرب أن دولة 

اإلمثثارات العربية املتحدة تتمتع بأكر قيادة تقدمية 

عىل مسثثتوى املنطقة بأرسها. لقد عملنا يف أبوظبي 

خثثالل السثثنوات السثثت األخثثرة، وكان مثثن أهم 

العوامل التثثي جعلتنا نختار أبوظبي كمقر لعملياتنا 

يف املنطقة هو فلسفتنا التي تقوم عىل التواجد بقرب 

عمالئنا. وقد نجحت الرشكة يف تقديم حلول للهيئات 

واملؤسسثثات التجاريثثة والدفاعيثثة، وجثثاء اختيارنا 

الشركة تساعد 
القطاعني العسكري 

واملدين يف إنتاج 
حلول أكرث كفاءة 

وأكرث توفريًا يف 
جمال اإلمدادات 

اللوجستية

ألبوظبي ليضعنا بالقرب من هؤالء العمالء. وقد كان 

من حسن حظنا أن نفوز بربنامج تعديل "بالك هوك" 

يف دولة اإلمارات العربيثثة املتحدة الخاص بطائرات 

L model Black Hawks 20  وقثثد نجحنا أيضاً يف 

إقامة عالقات عمل مثمرة للغاية مع رشكة "مبادلة" 

وAMMROC والقيثثادة العامة للقوات املسثثلحة 

اإلماراتية أسثثفرت عثثن تقديم مبادرات ومشثثاريع 

مختلفة لتلبية متطلباتها.

أما عىل الجانب التجثثاري، فقد أقمنا عالقة عمل 

جيدة مع رشكثثة "االتحاد للطثثران" ورشكة أبوظبي 

لتقنيات الطائثثرات ADAT حيث نقدم لهام الدعم 

الالزم مثثن حيث توريد املكونثثات واألجزاء الخاصة 

بهياكل الطائرات واملحثثركات، وهذا يعني أن قرارنا 

بافتتاح مقر لنا يف أبوظبي قد أىت مثاره•

 السيد ديفيد يب. ستورتش يف حواره مع مجلة درع الوطن

تتميز رشكة AAR بتاريخ طويل يف تقديم خدمات اإلمداد
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الطائرة KC-390...طموح يعانق حدود السماء
ردود أفعال إيجابية حلملة املبيعات والتسويق يف الشرق األوسط

تعت��رب الطائرة Embraer’s KC-390 من أكر الطائرات 

التي تلقى اهتامم��اً كبراً عىل مس��توى العامل. ويجري 

حالياً بن��اء منوذج للطائرة، ولن مي��ر وقت طويل حتى 

تنطلق النس��خة الحقيقي��ة إىل عنان الس��امء. وتنتظر 

الطائ��رة املتع��ددة امله��ام قامئ��ة طويلة م��ن العمالء 

املحتملني، ولكن ما الذي مييز هذه الطائرة عن س��واها 

من الطائرات األخرى؟ يجيب عىل هذا الس��ؤال السيد 

جرالدو جومي��ز، نائب رئي��س إدارة التطوير التجاري 

برشك��ة Embraer Defense & Security الذي أجرت 

معه مجلة »درع الوطن« مقابلة حرصية شاملة، وفيام 

ييل نص املقابلة:

ما ه��و املوقف الح��ايل الذي وصل إلي��ه برنامج 

تطوير الطائرة Embraer’s KC-390؟

نحن منر حالياً مبرحل��ة مهمة للغاية من مراحل تطوير 

الطائرة، حيث نعمل عىل بناء النموذج الخاص بالطائرة. 

وميكننا أن نرى بأعيننا اآلن الطائرة وهي تتخذ ش��كلها 

النهايئ كطائرة حقيقية قادرة عىل الطران يف املس��تقبل 

القريب. ويس��ر برنامج الطائرة تبع��اً للجدول الزمني 

املوض��وع له، وق��د انتهين��ا بالفعل من كاف��ة األجزاء 

الرئيس��ية الخاص��ة بالطائ��رة. ويج��ري حالي��اً تجميع 

 Gavião Peixoto النم��وذج يف مجمعن��ا الصناع��ي يف

بالربازي��ل، وننف��ذ حالياً خط��ة لتمك��ني النموذج من 

الط��ران مع نهاية العام الجاري. عالوة عىل ذلك، بدأت 

رشك��ة Embraer التفاوض مع س��الح الج��و الربازييل 

لتوقيع عقد اإلنتاج الجامعي ل� 28 طائرة هذا العام.

م��ا هي أهم الخصائ��ص الرئيس��ية للطائرة فيام 

يتعلق باألداء والشحن والسعة واملرونة وتكاليف 

الدورة الحياتية؟

تعت��رب الطائرة KC-390 بحق طائ��رة للمهام املتعددة، 

وتتمي��ز بقدرتها عىل أداء ع��دة مهام مختلفة مثل نقل 

وتنفيذ عمليات اإلبرار واإلسقاط للقوات ومواد الشحن 

والق��وات الخاصة وتنفي��ذ عمليات التس��لل/االخرتاق 

ومهام البحث واإلنقاذ ومكافحة الحرائق وتنفيذ اإلخالء 

الطبي وتزويد الطائرات ذات األجنحة الثابتة واملتحركة 

بالوق��ود أثناء الطران، عالوة ع��ىل مجموعة أخرى من 

امله��ام الت��ي تعترب حيوية عىل املس��تويني العس��كري 

واملدين.

والطائ��رة KC-390 مجه��زة بنظام حدي��ث ملناولة 

بضائ��ع الش��حن، وتتمي��ز بقدرتها عىل نق��ل املركبات 

القتالي��ة الثقيل��ة التي يصل وزنه��ا إىل 26 طناً. وتتميز 

مقصورة الشحن املفتوحة باتساعها مبا يكفي الستيعاب 

س��بع منصات شحن قياسية واس��تيعاب حمولة تجمع 

ب��ني منصات الش��حن والجنود. وتقرتن س��عة التحميل 

تلك بأداء فائق للطائ��رة ورسعة تحليق تزيد عىل 470 

عق��دة )أو 0.8 م��اخ(، والقدرة عىل اس��تخدام املدارج 

الجوية القصرة يف عمليات اإلق��الع والهبوط، باإلضافة 

إىل تصميمه��ا القوي ال��ذي يتميز بقدرت��ه عىل تنفيذ 

العمليات فوق املدارج الجوية ش��به املجهزة أو املدمرة 

ويف ظ��ل األحوال الجوية القاس��ية. والنتيجة هي قدرة 

الطائ��رة ع��ىل تحقيق خفة حركة غر مس��بوقة وحمل 

حموالت ش��حن أثقل وزن��اً برسعة أك��رب إىل أي مكان، 

وه��ي املهام التي قد تحتاج إىل عدة طائرات لتنفيذها، 

ع��الوة عىل تنفيذ عدد أكرب من املهام باس��تخدام نفس 

س��اعات الطران عند مقارنته��ا بالطائرات ذات املراوح 

التوربينية.

وق��د حرصت الرشكة عىل اس��تخدام أفضل وأحدث 

املكونات واألجزاء املستخدمة يف إنتاج األنظمة الرئيسية، 

واعتامد فلسفة حديثة من ناحية تصميم الهيكل واتباع 

نظ��ام مجوقل متطور للصيانة، وه��ي بعض الخصائص 

الرئيسية للتصميم التي ستمنح الطائرة KC-390 قدرة 

تشغيلية أكرب، وتقلل تكاليف الدورة الحياتية.

ما هي أهم الخصائص التكنولوجية التي ميكن أن 

تشكل إضافة نوعية لتشغيل الطائرة من الناحية 

العسكرية؟

تؤمن أحدث أساليب التكنولوجيا املستخدمة يف الطائرة 

KC-390 قدراً فائقاً من التواصل والتفاعل بني اإلنسان 

واآللة وتخفيف أعباء العمل عىل كاهل طاقم التشغيل، 

ومن بني هذه األس��اليب تركيب أح��دث نظام متكامل 

للطران واس��تخدام أحدث أس��اليب القيادة والتحكم، 

األم��ر الذي يتيح لطاقم التش��غيل وقتاً أط��ول للرتكيز 

حوار: شاكا برامود
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بصورة أكرب عىل املهمة وتأمني الحامية الكاملة للطائرة 

حتى بالنسبة للعمليات العسكرية.

KC- ما هو املوعد الزمني املح��دد لبدء الطائرة

390 يف الطريان ودخول الخدمة الفعلية؟

KC- يجري حالياً تجمي��ع أول منوذج من الطائرة

390، ونح��ن نتوقع أن تدش��ن الطائرة رحلتها األوىل 

خالل الربع األول من عام 2014.

إن الس��جل الحافل للربامج التجارية والعس��كرية 

مينحن��ا الثقة مبا يكفي ألن نؤك��د أن برنامج الطائرة 

KC-390 يس��ر عىل الطريق الصحي��ح فيام يتعلق 

بتس��ليم أول طائرة، عىل أن تدخ��ل الطائرة مرحلة 

التشغيل الكيل يف عام 2016.

ما ه��ي تقديراتك��م األولي��ة للس��وق املحتملة 

للطائرة KC-390؟

تش��ر تحليالت رشكة Embraer إىل أن الس��وق املتاحة 

حالياً ملثل هذا النوع من الطائرات يستوعب أكر من 700 

طائ��رة يف أكر من 70 دولة. فهناك عدد كبر من طائرات 

النقل املتوس��طة التي تعود إىل الجيل السابق يف طريقها 

إىل التقاع��د، وم��ن املؤكد أن الدول س��تبحث عن حلول 

جديدة تعيد الشباب إىل أساطيلها املتقادمة. واستناداً إىل 

اإلمكانيات والتكنولوجي��ا الحديثة واالتجاهات اإليجابية 

لدى الس��وق، نتوقع أن تحص��د الطائرة KC-390 العدد 

األكرب من طلبات الرشاءاملتوقعة.

مثة تقارير تفيد مبوافقة الس��ويد ع��ىل رشاء الطائرة 

KC-390 يف إط��ار صفق��ة تبادلية ل��راء 36 طائرة 

مقاتلة نفاثة من ط��راز Gripen التي تنتجها الركة 

الس��ويدية Saab AB  ف��ام هو وضع ه��ذه الصفقة 

اآلن؟

م��ن املؤكد أن م��ا تتمتع به الطائ��رة KC-390 من 

أداء فائ��ق ومعاير التصمي��م املبتكر يلبي متطلبات 

سالح الجو الس��ويدي والقوات املس��لحة األوروبية 

 Embraer األخ��رى، إن مل تزد عليها. وتظ��ل الطائرة

ح��واراً مفتوحاً ومادة مطروح��ة للنقاش عىل مائدة 

بعض الدول األوروبية مثل الس��ويد من أجل تسليط 

الض��وء عىل الطائ��رة KC-390 ونح��ن عىل ثقة من 

إمكانية تحقي��ق نتائج إيجابية، وإذا تحقق هذا فإن 

السويد والدول األوروبية األخرى ستلحق بجمهورية 

التش��يك والربتغال كدول مستقبلية تستخدم الطائرة 

KC-390. وخ��الل املراح��ل األوىل م��ن امل��رشوع، 

قررت هات��ان الدولتان الدخ��ول يف رشاكة مع رشكة 

Embraer لتطوير وإنت��اج الطائرة KC-390. عالوة 

عىل ذل��ك، وقعت كلت��ا الدولتني »خطاب��ات نوايا« 

لرشاء الطائ��رة KC-390، وهو م��ا فعلته األرجنتني 

وتشييل وكولومبيا أيضاً.

مث��ة تقاري��ر تفيد أيض��اً بأن كندا تعت��رب من بني 

 Embraer العم��اء املحتملني. وقد رصحت رشكة

مؤخرا ب��أن طائرته��ا الجدي��دة KC-390 »متثل 

أفض��ل طائرة ظهرت حت��ى اآلن قادرة عىل تلبية 

متطلبات كندا«، فامذا كان رد فعل كندا؟

تؤم��ن رشكة Embraer إمياناً جازماً ب��أن الطائ����رة 

KC-390 ه��ي أفض��ل الحلول بالنس��بة ألي عميل 

يبحث ع��ن طائرة قوية تس��تخدم أحدث أس��اليب 

التكنولوجي��ا. أم��ا فيام يتعلق ب��� »برنامج الطائرات 

ذات األجنحة الثابتة املخصصة ملهام البحث واإلنقاذ« 

فنحن نعتق��د أن الطائرة KC-390 هي أكر الحلول 

توفراً بفض��ل خصائصها الفنية م��ن حيث التصميم 

والرسع��ة وتكالي��ف ال��دورة الحياتية. وق��د تطوير 

الطائ��رة KC-390 م��ن الصفر بحيث تك��ون قادرة 

عىل تنفيذ مه��ام البحث واإلنق��اذ. ونحن نتابع عن 

كثب احتياجات الجيش الكندي، وسنقوم بدعم هذا 

الربنامج إذا منحتنا كندا هذه الفرصة.

تتص��در رشكة »بوين��ج« قامئة مبيع��ات الطائرة 

KC-390، فإىل أي حد حققت رشكتكم النجاح يف 

منطقة الرق األوسط؟

بدأت الرشكة بالفعل حملة تس��وي���ق وبيع الطائرة 

KC-390، وبن��اء ع��ىل ردود أفع��ال الس��وق التي 

ج��اءت إيجابية للغاية فنحن نتوقع اس��تالم طلبات 

رشاء م��ن منطقة ال��رشق األوس��ط، وأن تكون تلك 

الطلبات هي أوىل الطلبات التي نتس��لمها بالنس��بة 

إىل طائ��رة Embraer الجديدة. وعند وضع التصميم 

الخ��اص بالطائرة KC-390 أولينا عناية خاصة بقدرة 

الطائرة عىل العمل يف الظروف الصعبة مثل الطقس 

الش��ديد الحرارة عن طريق استخدام أحدث أساليب 

التكنولوجي��ا املتاحة لنا. وقد أصبت االهتامم املتزايد 

بالطائ��رة أن الحل��ول التي اخرتناه��ا تلبي تطلعات 

وطموحات رشكات الطران العاملة يف املنطقة. ونحن 

نؤمن بش��دة بان الطائ��رة KC-390 قادرة متاما عىل 

تلبية كاف��ة احتياجات ومتطلب��ات الدول يف منطقة 

الرشق األوسط. فمعاير التطوير الحديثة التي جرى 

تطبيقها تجعل هذه الطائرة أحدث الحلول بالنس��بة 

لنظراتها من نفس الفئة، وهو ما يضع معاير جديدة 

يف السوق العاملية لطائرات النقل املتوسطة.

ه��ل أدت الراكة م��ع رشكة »بوين��ج« إىل فتح 

أسواق جديدة مع الجيش األمرييك؟

تض��ع الطائ��رة KC-390 معاي��ر جديدة بالنس��بة إىل 

طائ��رات النق��ل املتوس��طة التي س��تلبي ب��كل تأكيد 

متطلبات التشغيل املستقبلية للجيش األمرييك. وبخالف 

الطائرة Embraer’s KC-390السيد جريالدو جوميز
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ما ش��اهدناه من قبل، حيث كانت السياسة تعمل عىل 

إنت��اج عدة نس��خ مختلفة من الطائرة األساس��ية ألداء 

ع��دة مهام مختلف��ة، نجد أن التصمي��م املتعدد املهام 

للطائرة KC-390 يعتمد عىل إنتاج طائرة واحدة قادرة 

عىل أداء عدة مهام مختلفة. هذا الطريق الذي اختارته 

رشك��ة Embraer يعود بفوائد كثرة من حيث تكاليف 

التش��غيل املبارشة وتكاليف ال��دورة الحياتية للطائرة 

وتدريب أطق��م التش��غيل واإلدارة والصيانة. لقد كان 

اختيار س��الح الجو األمرييك للطائرة الهجومية الخفيفة 

 Embraer A-29 Super Tucano وطائ��رة التدري��ب

light attack and advanced trainer م��ن خ��الل 

عملية منافسة اعرتافاً حقيقياً بجودة وقوة الحلول التي 

.Embraer تؤمنها رشكة

إىل أي ح��د تعترب الطائ��رة KC-390 منوذجاً أقل 

تكلفة وأعىل أداءاً من الطائرات املنافسة؟

متث��ل الطائ��رة Embraer KC-390 جي��الً جديداً من 

طائرات النقل العسكري، وجرى تطويرها بهدف وضع 

معاي��ر جديدة م��ن حيث األداء بالنس��بة إىل طائرات 

النق��ل املتوس��طة، وحرصت يف الوقت نفس��ه عىل أن 

تتميز الطائرة 
 KC-390

بتفوقها من 
حيث األداء 

والشحن والقدرات 
واملرونة وقلة 
تكاليف الدورة 

احلياتية

تك��ون تكالي��ف ال��دورة الحياتية للطائ��رة هي األقل 

ب��ني الطائرات م��ن نفس الفئة. ويعت��رب األداء املتطور 

للطائرة KC-390، مقارنة مبنافس��اتها األخريات، نتيجة 

مبارشة لخفة الحركة غر املس��بوقة والقدرة عىل حمل 

بضائع ش��حن أثقل، عالوة عىل الرسع��ة الفائقة، فضالً 

عن املرونة يف أداء عدة مهام مختلفة باس��تخدام نفس 

الطائرة.

يعت��رب برنامج تطوي��ر الطائرة هذا برنامجاً مناس��باً 

للق��رن الحادي والعرشين، ويس��تخدم الربنامج أحدث 

األساليب الهندسية املتطورة وأحدث العمليات واملواد، 

ويس��تند إىل أكر من 40 عام��اً من الخربة يف إنتاج هذا 

األسطول من الطائرات ويف تسليم الطائرات يف موعدها 

املح��دد، مع إتاحة فرتات زمني��ة أطول لفحص الطائرة 

وتقلي��ل معدل الصيان��ة الدورية، األم��ر الذي يخفض 

التكاليف.

هل ملس��تم نبض السوق بالنس��بة للطائرة خال 

معريض آيدكس أبوظبي وديب الدويل للطريان؟ إذا 

كانت اإلجابة ب� »نعم«، فامذا كان رد الفعل؟

يعترب معريض آيدكس أبوظبي وديب الدويل للطران من 

املعارض املهمة للغاية يف أسواق منطقة الرشق األوسط 

حيث تتمتع Embraer بحضور قوي متزايد يأيت مقرتناً 

ب��ردود أفعال إيجابي��ة للغاية تجاه تس��ويق منتجات 

KC- وينطبق اليشء نفس��ه ع��ىل الطائرة  Embraer

390  التي لقيت اهتامماً ش��ديداً من جانب عدد كبر 

من أسلحة الجو خالل املعرضني املشار إليهام. فالقوات 

الجوية تبحث اليوم عن حلول قوية قادرة عىل تحقيق 

التف��وق م��ن ناحية التش��غيل ع��ن طريق اس��تخدام 

تصميامت وأس��اليب تكنولوجية جديدة. وهذا هو ما 

ستفعله الطائرة KC-390 يف تطوير منتجاتها •

الطائرة  KC-390 خال تزويدها الوقود للطائرات يف الجو

KC-390  كابينة الطائرة
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النوذج اإلماراتي يف تعزيز 
االنتماء والوالء..

يظل االنتامء والوالء من أهم املفاهيم املعززة للوطنية وتعكس معها الواقع امللموس والجانب العميل 

يف حب الفرد لوطنه والدفاع عنه تحت راية قيادته.

إن مصطلح االنتامء يف أبس��ط صوره عىل أنه االنتس��اب إىل األب. ومع تطور نظم الحكم انتقل ذلك 

االنتامء من مجرد انتساب لألب والقبيلة، إىل انتامء لدولة ذات معامل حدودية تجمع تحت ظلها مجتمع 

مختلف األطياف واألعراق، فيصبح ذلك املرء بالتايل منتمي لهذه الدولة بالفطرة. 

يظل هذا املفهوم لانتامء حبيس الجانب النظري إذا مل تصاحبه خطوات من ِقبل هذا الفرد لتعزيز 

انت��امءه. لذل��ك يوجد هناك نوعان من االنت��امء: فطري وآخر معنوي. فاالنتامء الفطري هو أن ينش��أ 

ش��خص عىل سبيل املثال يف عائلة إماراتية وبالتايل يصبح انتامءه لهذه الدولة أمراً فطرياً. يف املقابل قد 

يكون هناك ش��خص مقيم ال يحمل الجنس��ية اإلماراتية، غري أن انتامءه وحبه لهذا الوطن ال ينحرص يف 

قوله فقط، وإمناء ميتد ليتجىل يف أفعاله أيضاً. 

مام تقدم يتضح أن االنتامء عىل املس��توى النظري الفطري ال يكفي ليربز حب املرء وانتامءه لوطنه 

دون أن يامس املستوى العميل. 

ال ش��ك أن االعتزاز بعنارص الُهوية اإلماراتية هي بحق محركات لتعزيز االنتامء للمرء، فحني نتحدث 

عن عنارص الُهوية فإنها تتجس��د يف ُهوية اللغة والدين والع��ادات والتقاليد وُهوية الوطن وغريها من 

الُهوي��ات. هذه العن��ارص التي البد من أن تظهر يف س��لوكيات الفرد املنتمي لوطن��ه. فاالعتزاز باللغة 

العربية أمر مهم للغاية، بوصفها لغة القرآن وحلقة الصلة للوصول إىل بقية عنارص الُهوية اإلماراتية. 

وباالنتقال إىل ُهوية الدين فاشك أن هذه الُهوية ال تظهر يف العقيدة والعبادات فحسب، بل تطال 

السلوكيات والعاقة مع اآلخر. وتبقى الوسطية واضحة املعامل يف الشخصية اإلماراتية، تنعكس يف رؤيتها 

لدينها اإلسامي والتمسك بالوسطية واالبتعاد عن الغلو واملغاالة.

وتأيت العادات والتقاليد التي توارثها املجتمع اإلمارايت لتضفي عليه خصوصية يتوجب معه أن يسعى 

كل منتمي إىل هذا الوطن للمحافظة عليها. 

يُعرف الوالء لغوياً بأنه املحبة والصداقة والنرصة والقرب والقرابة، كام أنه فيكون سلوكاً وقناعة من 

قبل اإلنسان. لذلك يعد الوالء محكاً ملعدن اإلنسان وجوهره وأصالته، بحيث تتكشف من خاله مامح 

من شخصيته، ومدى إخاصه وحبه ألرضه وأمته". 

وبالتايل فإن تعزيز االنتامء ال ش��ك أنه ينعكس بالتايل عىل الوالء للقيادة، ألن ذلك التعزيز يأيت من 

خال خطوات عملية ملموسة. 

إس��قاط العاقة بني تعزيز االنت��امء وعاقته بالوالء، عىل النظرية السياس��ية اإلماراتية وتجلياتها يف 

رشعية الس��لطة الحاكمة لدولة اإلمارات، تُؤكد أن كل م��ن ُهوية الدين التي تدعو إىل طاعة ويل األمر 

ُس��وَل َوأُْويِل اأْلَْمِر ِمْنكُْم﴾)سورة  كام جاء يف اآلية القرآنية ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَّ

النس��اء(، وُهوية العادات والتقاليد التي نش��أ عليها املجتمع اإلماراتية بخصوصيته القبلية وتس��ليمه 

الطوع��ي للحكم لش��يخ القبيلة وم��ن ثم تجيل هذا األمر م��ع االحتفاظ بخصوصيت��ه يف نظام الدولة 

الحديث��ة، يؤكدان أن تعزيز االنت��امء واالعتزاز بالُهوية الوطنية اإلماراتية ب��كل ما تختزله من ُهويات 

أخ��رى تؤك��د عىل الوالء للقيادة الحاكم��ة يف دولة اإلمارات، والتأكيد عىل رشعيته��ا النابعة من جذور 

املجتمع اإلمارايت الذي يعكس هذه القناعة من خال س��لوكياته بدءاً من تعزيز االنتامء مروراً بتجديد 

ال��والء للقيادة الحاكمة، وليس انتهاءاً بتحويل كل من تعزيز االنتامء والوالء إىل واقع ملموس يظهر يف 

سلوكيات كل مواطن إمارايت وكل من هو منتمي لهذه الدولة وإن كان انتامءاً معنوياً" •

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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الرادار KRONOS..أحدث أجهزة الرادارات املتعددة األغراض

يُعترب الرادار KRONOS Radar أحدث جهاز يف عائلة 

ال��رادارات املتعددة الوظائف التي تعتمد عىل مس��ح 

 Active Electronically Scanned ًاألهداف إلكرتونيا

Array: AESA الت��ي أنتجتها رشكة Selex-ES للدفاع 

الجوي األريض والبحري وتنفيذ مهام التنصت واملراقبة.

نف��س   KRONOS Radars ال��رادار  ويس��تخدم 

التقنية املس��تخدمة يف تقنية مسح األهداف إلكرتونياً، 

ويتمي��ز بقدرت��ه عىل تنفي��ذ مهام التنص��ت واملراقبة 

والتتب��ع وتقيي��م األخط��ار ومراقبة الن��ران ضد عدة 

أهداف متعددة يف آن واحد وبصورة أوتوماتيكية بغض 

النظ��ر عن ارتفاعه��ا. ويقدم ال��رادار أداءاً ممتازاً فيام 

يتعلق مبهام رصد املدى ورسعته وتتبعه عىل ارتفاعات 

منخفضة وارتفاع��ات منخفضة للغاية. وبدون أن يغر 

ال��رادار مع��دل دورانه )وهو األرسع بالنس��بة ألجهزة 

ال��رادار املتاحة يف األس��واق العاملية حالي��اً( أو طريقة 

التش��غيل، يس��تطيع الرادار أداء عدة مه��ام متعددة 

للتنص��ت يف آن واحد، ورصد أق��ل التهديدات الجوية 

 KRONOS Radar والبحرية حجامً. كام يتميز الرادار

أيضاً بقدرته عىل عمل التوجي��ه الالزم للصواريخ دون 

إضاعة الوقت أو تجشم املخاطر التي تتعرض لها أجهزة 

الرادار التقليدية األخرى.

مميزات وقدرات
يعت��رب ال��رادار KRONOS Radar متاح��اً يف الوقت 

الحايل بخمس��ة أنواع، ثابتة ومتحركة، األمر الذي ميكن 

الجهاز من أداء كافة املهام العسكرية املتعلقة بالتنصت 

واملراقب��ة والدفاع الجوي، براً أو بحراً، باس��تخدام نوع 

واح��د من ال��رادارات، األمر الذي يتيح أعىل مس��توى 

م��ن األداء بأقل التكاليف املتعلقة بالصيانة. والتدريب 

واالنس��جام مع اإلمدادات اللوجستية وتقليل الضوضاء 

األلكرتومغناطيسية إىل أقىص حد.

وتتميز كافة أنواع الرادار KRONOS Radar بصغر 

 C2 functionalities حجمه��ا وبتزويده��ا بوظائ��ف

اآللية ووصالت البيانات املتعددة، عالوة عىل مجموعة 

كامل��ة من أنظمة االتص��االت. وقد تم توري��د الرادار 

KRONOS Radar ألك��ر م��ن 25 منش��أة أرضي��ة 

وبحرية عىل مس��توى الع��امل، ويتيح الجه��از إمكانية 

السامح مبس��تويات عالية من االتصال والدمج والعمل 

بصورة متناغمة مع األنظمة األخرى مثل أنظمة القيادة 

 SAM weapon والتحكم وأنظمة الصاروخ أرض – جو

.systems

ويجم��ع ال��رادار KRONOS Radar ب��ن امل��دى 

الطويل والقدرة عىل العمل لس��اعات طويلة متواصلة 

يتميز الرادار بقدرته على التنصت والتتبع وتقييم األخطار على كل االرتفاعات

بدقة ورسعة، فضالً عن إمكاني��ة االعتامد عليه كجهاز 

رادار ملراقبة النران.

وق��د أظهرت التج��ارب التش��غيلية لجه��از الرادار 

KRONOS GRAND الثابت، الت��ي جرت بالتعاون 

مع عمالء رشكة Selex ES يف صحراء الرشق األوسط يف 

شهر يوليو من العام املايض، أظهرت قوة الجهاز وارتفاع 

أدائه حتى يف أش��د األحوال املناخية س��خونة وحرارة. 

ويتميز جه��از الرادار بقدرته عىل أداء مهمة تحس��ن 

فعالية الدفاعات الجوية واألرضية والساحلية والبحرية 

يف أي مكان عىل مستوى العامل، األمر الذي يقلل 

إىل أدىن حد تكاليف الرشاء التكاليف التشغيلية. 

واألهم من هذا وذاك، هو أنه يتميز بقدرته عىل 

ربط التنص��ت واملراقبة بالدفاع الجوي، وتغطية 

كافة التهديدات املتعلقة بصواريخ كروز األرسع 

م��ن الصوت التي تحلق عىل ارتفاعات منخفضة 

الرادار KRONOS Radar أحدث جهاز يف عائلة الرادارات املتعددة الوظائف

 .TBMsو UAVs واملركبات الجوية اآللية غر املأهولة

ويعت��رب جه��از ال��رادار KRONOS، إىل جانب أنظمة 

صواريخ أرض – جو SAM، الحل األمثل بالنسبة إىل أي 

قوة عس��كرية حريصة عىل فرض سيطرتها عىل املجال 

الجوي ومواجهة أي اعتداء خارجي، ورد هذا االعتداء.

 KRONOS ع��الوة عىل ذلك، أثبتت جهاز ال��رادار

LAND قدرت��ه وأداءه الفائقن يف دول الرشق األقىص 

حي��ث س��يدخل الخدمة يف صف��وف س��الح البحرية 

والقوات الجوية يف تايالند.

ال��رادار  جه��از  أثب��ت  وق��د 

KRONOS LAND أن��ه أفض��ل 

الحلول بالنس��بة إىل الوعي امليداين 

 Total Situational الش��امل 

التام  ال��رد  Awareness ومراقب��ة 

 Complete Reaction Control

يف االستخدامات البحرية والربية•
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م��ن ح��ق رشك��ة Elettronica أن تفخ��ر بتاريخها 

الحافل باإلنجازات يف مج��ال تطوير وتصنيع أنظمة 

الح��رب اإللكرتوني��ة الت��ي تناس��ب مجموعة كبرة 

م��ن التطبيقات واالس��تخدامات، والت��ي نجحت يف 

كس��ب ثقة وإعجاب العامل بفضل أجهزة التش��ويش 

 Radar Electronic اإللك��رتوين املضادة لل��رادارات

Counter Measures: RECM املصمم��ة من أجل 

تأمن الحامية الذاتية للوحدات البحرية.

ومن��ذ عام 1960، عملت رشكة Elettronica عىل 

توريد أنظمة التشويش RF Jamming Systems إىل 

أسلحة البحرية، وتتواجد أنظمتها املختلفة عىل منت 

العديد من الوحدات البحرية اإليطالية والفرقاطات 

 Cavour الحديثة والسفينة Horizon & FREMM

Carrier، ومن الوح��دات البحرية األجنبية املجهزة 

به��ذه األنظم��ة أس��لحة البحرية يف كل من فرنس��ا 

وإسبانيا والهند وأسرتاليا وجنوب أفريقيا وتايالند.

 Elettronica وعىل مدار تلك الفرتة، عملت رشكة

عىل تطوي��ر أنظمتها م��ن أجل البح��ث عن أفضل 

 TWT التقني��ات املتقدمة، بعد أن اكتس��بت خربة

الفني��ة خالل الس��نوات األوىل من تأس��يس الرشكة 

وحتى أحدث أساليب التكنولوجيا املستخدمة اليوم 

 Active Phased Array ع��ىل وح��دات اعت��امداً 

Units املتطورة.

وتتمت��ع الرشك��ة بخ��ربة طويل��ة أهلته��ا إلنتاج 

تحديثات تكنولوجية كب��رة وتعزيز خربتها امليدانية 

الطويلة من أجل تأمن أفضل وأنس��ب الحلول التي 

تعتمد عىل التصميامت الحديثة ألنظمة التش��ويش 

املحمولة بحراً.

 ،RF Jamming System ويعترب نظام التش��ويش

املعروف اختصاراً بجهاز التشويش اإللكرتوين املضاد 

 Radar Electronic Counter Measures: للرادار

 Soft-Kill بص��ورة خاصة أهم نظام مضاد ،RECM

countermeasure system ال��ذي ينحرص دوره يف 

تحييد التهديدات املوجهة بالرادار، سواء بالنسبة إىل 

الس��فن أو الدفاع الذايت عن املس��احات الكبرة من 

 High أج��ل توفر الحامية الالزمة لألهداف الحيوية

.Carrier مثل Value Target: HVT

 Elettronica RF التش��ويش  نظ��ام  ويعم��ل 

Jammer ع��ىل تزويد الس��فينة بق��درات هجومية 

التهدي��دات  ض��د   offensive ECM capability

الرادارية )املوجهة بالرادار( مثل التهديدات الجوية 

واألرضي��ة والدفاعات املضادة...إلخ. من أجل تقديم 

الدع��م ال��الزم  للق��درات الحربي��ة املض��ادة للجو 

واملضادة لألرض يف العمليات سواء يف املياه املفتوحة 

أو املي��اه اإلقليمية، واس��تخدام أس��اليب تش��ويش 

فعال��ة متع��ددة للحامي��ة ض��د الرص��د والحيلولة 

ضد الرصد والتتبع، وأس��لوب التش��ويش باستخدام 

الضوض��اءNoise Jamming Technique، وتعطيل 

 Multiple False Target أجهزة ال��رادار املعادي��ة

Technique، وإيهام/خداع مصادر الخطورة األرضية 

وقطع املدفعية و/أو الصواريخ بناء عىل تتبع الرادار 

Range Gate Pull Off حتى مع اس��تخدام أحدث 

 High Resolution SAR/ISAR أس��اليب الوضوح

.Modes

وقد نجحت رشكة Elettronica يف تطوير نفسها، 

ونجحت يف تزويد الفرقاطات اإليطالية والفرنس��ية  

بأنظم��ة   Horizon & FREMM Frigates

Nettuno 4100 RECM system التي تعتمد عىل 

أجهزة اإلرس��ال APA & AESA التي تعترب أحدث 

وأفضل الحلول لتوليد إشارات قوية يف أنظمة الحرب 

اإللكرتونية التي سبق أن أثبتت كفاءتها يف البحر.

البحث والتطوير
دفعت الظروف البحرية املتغرة باس��تمرار الرشكة 

إىل البح��ث عن التطوير ال��ذي يعتمد عىل التطوير 

 ESM/ECM ال��ذايت لعائل��ة جديدة م��ن أنظم��ة

املتكاملة، التي تُس��مى VIRGILIUS، والتي تتميز 

بتصميم مبتكر يؤدي إىل تطوير أنظمة االستش��عار 

 EW passive الس��لبية الخاصة بالحرب اإللكرتونية

sensors: ESM/ELINT وأنظم��ة ECM من أجل 

طرح حل متكامل ومتطور.

ويض��م النظ��ام VIRGILIUS كاف��ة املكونات 

الرضورية املزودة مبواصفات مث��ل التجهيز الرقمي 

بالكام��ل ودم��ج ثالث��ة وظائ��ف رئيس��ية للحرب 

اإللكرتوني��ة، وه��ي: الوع��ي بالتهدي��د والتنص��ت 

 Threat Awareness, Surveillance والتش��ويش 

and Jamming، باإلضافة إىل دمج كافة املواصفات 

 Nettuno الرئيس��ية التي تتميز بها عائلة التشويش

RF Jammer family 4100، وه��و يتكون أساس��اً 

م��ن وح��دة متع��ددة الوظائف مخصص��ة للحرب 

 SW-designed Multifunction اإللكرتوني��ة 

 ESM & ECM مهمت��ي  ت��ؤدي   Unit: MFU

.ESM & ECM وأنظمة االستشعار

وفي��ام يتعل��ق بق��درات التش��ويش الخاص��ة، 

 Antenna Phased Array ف��إن تصمي��م أنظم��ة

actuators يتبع تصميم GaN T/R modules التي 

تجمع ب��ن األداء العايل وقلة الحج��م عند مقارنته 

بأنظمة GaAs modules الحالية.

وتوفر وظيفة إيجاد أس��اليب التشويش املضادة 

األنظم��ة املض��ادة ورص��د التهدي��دات ومتييزه��ا 

وتصنيفها وتحديد أولوياتها من أجل تعظيم فعالية 

ECM يف السيناريوهات التي تتضمن عدة أهداف 

يف وقت واحد.

وهكذا، ميثل النظام VIRGILIUS أكر األساليب 

ابتكاراً يف مج��ال تصميم نظام الح��رب اإللكرتونية 

 ESM/ECM ألن��ه يجم���ع وظائف EW System

يف وح��دة واح��دة، ويس��تخدم أح��دث أس��اليب 

التكنولوج��ي��ا املس��تخدمة يف أنظم��ة االستش��عار 

•ESM & ECM antenna sensors

 Elettronica..شركة بال منافس يف جمال أنظمة احلرب اإللكرتونية
توفر أحدث أجهزة التشويش اإللكرتوين املضادة للرادارات

ميثل النظام 
VIRGILIUS أكرث 
األساليب ابتكارًا يف 

جمال تصميم نظام 
احلرب اإللكرتونية 

املستخدمة يف 
أنظمة االستشعار
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خيــــال!
ميك��ن للخيال أن يكون نعمة، ال لصاحبه فقط، ب��ل للبرشية كلها. فلوال الخيال ملا كانت االخرتاعات التي 

غريت وجه البرشية.

كيف ميكن أن نعيش بال طاقة وكهرباء؟! وكيف للكهرباء أن تكون واقعاً لوال خيال مخرتعها؟!

كيف ستكون الحياة بال طائرات؟! بال سيارات؟! بال قطارات؟!

وكيف أصبحت الطائرات والسيارات والقطارات جزءاً من حياتنا ال نستطيع تخيلها بدون هذه الوسائل، 

لوال خيال إيجايب، نقل األحالم إىل واقع غرّي وجه البرشية، وسّهل حياة اإلنسانية!

يف املقاب��ل، ميكن للخيال الذي يصنع أجمل األش��ياء، أن يكون وباالً ع��ى صاحبه، لو كان جالباً للصور 

السوداوية،  واملصائر الحزينة واألنفاق املظلمة التي ال يُرى للضوء فيها أثر!

أال يتحول كثري من الناس للمصحات النفس��ية، وعنابر مستش��فيات األمراض العقلية، بعد أن يس��لموا 

أذهانهم ألفكار س��وداء، تبدأ بفكرة صغرية متخيلة لغٍد مظلم، ثم ترتعرع الفكرة الصغرية، وتكرب يف ذهن 

صاحبها، وتؤرقها الوحدة، فتطالب بأخوات يؤنس��نها، فتكون فكرة سوداء ثانية، فثالثة، فعرشات األفكار، 

ث��م مئاتها، حتى يعيش اإلنس��ان يف جحيم الصور املؤملة، واألحداث املأس��اوية، فيذهب عقله كمداً عى 

هذه اآلالم، التي سيطرت عليه، فتحولت بعد سيطرة الخيال، إىل حياة بائسة كئيبة مؤملة مزعجة، البطولة 

فيها للكوابيس!

أليس الخيال، هو الذي سلّم صاحبنا إىل العصفورية، أو مستشفى األمراض العقلية؟!

ألي��س ه��و ذات الخيال، الذي كان حافزاً ألجمل األعامل الفني��ة والروائية أو املخرتعات العلمية، التي 

نقلت البرشية من حال إىل حال؟!

أال يجدر بنا أن نس��وس خيالنا، كام يسوس الخّيال فرسه، فيعسفها ويلجمها عندما تجمح، حتى تكون 

مطواعة، تقوده ألجمل االنتصارات؟!

وإال، فستقذف بخّيالها، عى األرض لرتديه كسرياً، إن مل تطأها بحوافرها!•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae

يف خاطري شيء
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 DynCorp..شريك موثوق به يف دولة اإلمارات

تترشف رشكة DynCorp أن ترفع أسمى تهانيها لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وللقوات املس��لحة اإلماراتية 

مبناس��بة االحتفال بالذك��رى الثامن��ة والثالثن لتوحيد 

القوات املسلحة.

وبوصفها رشكة عاملية رائدة يف مجال تقديم الخدمات 

والحلول الفري��دة التي تلبي متطلبات كل عميل يف عامل 

م��يء بالتقلبات، تفخ��ر رشكة DynCorp ب��أن تكون 

رشيكاً محل ثقة العمالء يف دعم الس��الم والرخاء يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة وبقية الدول األعضاء يف مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

وقد اس��تندت يف تأسيسها إىل س��تة عقود من الخربة 

كرشي��ك موث��وق ب��ه م��ن جان��ب العم��الء التجارين 

والحكومين والعسكرين، وتقدم الرشكة حلوالً متطورة يف 

مجال الطران واإلمدادات اللوجس��تية والتدريب وجمع 

املعلوم��ات والحلول التش��غيلية )العملياتي��ة(. وتتمتع 

رشك��ة DynCorp بخربة عاملية واس��عة، وتقدم خرباتها 

املتنوعة الطويلة يف العديد من املجاالت املختلفة.

DynAviation رشكة
تؤمن الرشكة حلوالً متعددة تغطي العديد من املجاالت 

الحيوية املهمة يف جميع أنحاء العامل مثل صناعة الفضاء 

والطران والعمليات الجوية، بدءاً من الطائرات وصيانة 

أجه��زة ومعدات الدعم األريض وتعديل النامذج وعمل 

عم��رات الصيانة للطائرات، وانته��اء بعمليات املدارج 

الجوية والطائرات الشاملة، وتحرص الرشكة عىل تقديم 

شركة عاملية رائدة تطرح حلوالً تناسب كل االحتياجات

تقدم شركة 
DynCorp حلول 
متطورة يف جمال 

الطريان واإلمدادات 
اللوجستية والتدريب 

وجمع املعلومات 
واحللول التشغيلية 

)العملياتية(
كل ه��ذه الخدمات بأعىل درجة من درجات الس��المة 

واألمان واألداء واالعتامدية.

DynLogistics رشكة
تحرص الرشكة عىل تقديم كل ما يوفر أقىص درجات 

االس��تعداد للمهام املختلفة، وذلك عن طريق طرح 

حلول الدعم الش��املة مثل اإلمدادات اللوجس��تية 

التقليدية والطارئة، وتقديم الدعم الالزم للعمليات 

والصيان��ة، وتعديل وتحديث الطائ��رات واملعدات 

وإدارة مص��ادر اإلم��داد والتدري��ب واألمن، عالوة 

عىل مجموعة كبرة ومتنوعة من الخدمات املتعلقة 

بدعم مهام جمع املعلومات االستخباراتية.

DynGlobal رشكة
تح��رص الرشكة عىل تأمن مجموعة كبرة ومتنوعة من 

القدرات واإلمكانيات املختلفة، وتسخر خربتها الطويلة 

الت��ي متت��د إىل عق��ود يف خدم��ة عمالئه��ا الخارجين 

والتجارين يف جميع أنحاء العامل.

الحرص وااللتزام
كرشك��ة متخصصة يف تقديم الخدم��ات، يعترب العمالء 

أه��م رصيد لدى رشكة DynCorp، وهي رشكة متميزة 

يف تقديم أفضل أنواع الخدمات واعتامد املرونة يف إدارة 

الربامج وااللت��زام مبعاير الجودة والتفوق، باإلضافة إىل 

الت��زام موظفيها وااللتزام األخالق��ي يف كل ما تقوم به 

الرشكة، واملبن يف مبادئها األساسية التالية:

- فنحن نخدم عمالءنا عن طيب خاطر يف كافة املواقع 

والظروف املختلفة.

- ونحن نهتم بتطبيق معاير األمن والس��المة والتطوير 

والرخاء ملوظفينا.

- ونحن منكن موظفينا من تحقيق النجاح يف جو يعتمد 

عىل الثقة واالحرتام والوالء وااللتزام.

- ونح��ن نؤدي مهامنا مع االلت��زام التام بتحقيق نتائج 

تفوق كل التوقعات.

- ونحن نلتزم بالخطوات السليمة دامئاً عند التعامل مع 

عمالئنا وموظفينا وزبائننا•
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 Oshkosh Defense تطرح برامج التدريب على استخدام املركبات

تعكف القوات املس��لحة يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقي��ا، الت��ي تقوم بعملي��ة إحالل وتجديد ألس��اطيلها 

املتقادم��ة من املركبات الربية، عىل رشاء مركبات أعىل أداء 

وأكر قدرة عىل توفر الحامية ألطقمها التش��غيلية بحيث 

ميكن االعتامد عليها خالل العقود القادمة.

ويت��م بناء املركب��ات الجديدة، مثل املركب��ات املدرعة 

الش��ديدة التصفيح املضادة لأللغام واملحمية ضد الكامئن 

 Heavily Armoured Mine-Resistant Ambush

Protected: MRAP ومركبات الجيل الجديد اللوجستية، 

اعت��امداً عىل خ��ربة مس��تخدميها من أجل املس��اعدة يف 

اإلبقاء عىل درجة االس��تعداد عالية. فقد أصبحت تصاميم 

املركبات أكر قياس��ية وأش��د قوة، وأصبحت قطع غيارها 

أكر تش��ابهاً مع مص��ادر التوريد الحالية بهدف تبس��يط 

عملية تشغيل املركبة وصيانتها، ولكن وضع برنامج تدريب 

ش��امل يظل أمراً رضورياً من أجل تعزيز درجة اس��تعداد 

األفراد واملركبات، ومتكن القوات املسلحة يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا من استغالل مخزونها من املعدات 

واألجهزة االستغالل األمثل.

وتتعام��ل رشكات اإلنتاج مع هذه القضية بوضع برامج 

تدري��ب مختلط )أي يجمع بن النظ��ري والعمي( تهدف 

إىل تلبي��ة متطلب��ات التدريب الخاصة وخف��ض التكاليف 

وتبسيط عملية التدريب. 

وقد رصح السيد سرج بوشاكجيان، نائب الرئيس األول 

 ،Oshkosh Defense ومدير عام الربامج الدولية برشك��ة

ب��أن "املحافظ��ة عىل أع��ىل درج��ة ممكنة م��ن درجات 

االس��تعداد أصبحت اليوم أكر أهمي��ة من أي وقت مىض 

إذا وضعنا يف االعتبار كرة املواقف الشديدة الغموض التي 

يجب أن تكون القوات املس��لحة يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا عىل أتم استعداد للتعامل معها. وقد عالجنا 

ه��ذه القضية يف مرحلة تصميم املركبة بهدف إنتاج مركبة 

بس��يطة غر معقدة وسهلة االس��تخدام. ورغم هذا، يجب 

عىل القوات أن تستوعب مركباتها وآلياتها الثانوية كأفضل 

ما يكون االستيعاب، وذلك عن طريق برنامج تدريب يتسم 

بالقوة واملرونة يف آن واحد".

برامج التدريب
تس��تخدم برام��ج التدريب املختل��ط الت��ي تضعها رشكة 

Oshkosh Defense باس��تخدام التدريب��ات الخاصة عن 

طري��ق املدرب��ن، تس��تخدم القاعات الدراس��ية وتقنيات 

التدري��ب االف��رتايض )النظ��ري(. ويت��م تأم��ن التدريب 

الشخيص سواء يف مركز Oshkosh للتدريب عىل املنتجات 

 Oshkosh يف   Oshkosh Product Training Center

بوالية ويسكونس��ن أو يف مواقع التدري��ب امليدانية لدى 

العم��الء يف جمي��ع أنح��اء الع��امل. وتؤمن تل��ك الدورات 

التدريبي��ة تدريب��اً عملياً عىل عدة عملي��ات مختلفة مثل 

تعزز خطط التدريب النظري والعملي درجة استعداد القوات الربية

جهاز التدريب عى املهام النظرية للشاحنات التكتيكية الثقيلة HEMTT يساعد عى خفض تكاليف التدريب

كيفية تش��غيل املركبة وصيانتها وتحديد األعطال وتركيب 

قطع الغيار.

وت��أيت مركبات التدريب النظري الخاصة بالرشكة لتكون 

مكمل��ة للتدريب الح��ي )العمي(، األمر ال��ذي يؤدي إىل 

تقلي��ل التكالي��ف واختصار مدة التدريب وتعزيز س��المة 

املتدربن أثناء تنفيذهم لعمليات التدريب. وتأيت التقنيات 

الخاصة بالتدريب االفرتايض )النظري(، مثل أجهزة التدريب 

عىل امله��ام النظرية VTT، لتوفر امله��ارات التي تحتاجها 

الق��وات لتنفيذ عمليات الصيانة يف بيئة تدريبية مش��ابهة 

للبيئ��ة الفعلية. كام يس��اعد التدريب النظ��ري يف تطوير 

التدري��ب عىل املركبات مبا يالئم متطلب��ات القرن الحادي 

والعرشين الت��ي أصبحت األجيال الجدي��دة تعتمد عليها 

اليوم بصورة متزايدة، وذلك نظرا الستخدام أجهزة الحاسب 

اآليل والربمجيات التي تعزز عملية التدريب النظري.

الدعم واملساندة
تقدم مركبات Oshkosh VTTs الدعم واملساندة الالزمن 

 HEMTT  ملنصات أخرى مثل الشاحنات التكتيكية الثقيلة

ونظ��ام مناولة األح��امل  وقد ج��رى اس��تخدام املركبات 

املذك��ورة لتنفيذ الربامج التدريبي��ة لدى العمالء يف منطقة 

الرشق األوس��ط وش��امل أفريقيا والجي��ش األمرييك أيضاً. 

وق��د رصحت الرشكة بأنها نجح��ت يف إثبات قدرة مركبات 

الدعم واملس��اندة VTTs عىل خفض التكاليف مبعدل 20 

% أو أك��ر عن��د مقارنتها بربامج التدري��ب التقليدية التي 

تعتمد ع��ىل الجانب النظري فقط، وذل��ك بفضل اختصار 

الوق��ت الالزم للتدريب. وميكن تدريب حتى 12 متدرباً يف 

وق��ت واحد عىل جهاز التدريب االف��رتايض )النظري( بدالً 

من تدريب مت��درب واحد فقط، األمر الذي س��اعد رشكة 

Oshkosh عىل خفض مدة الربامج التدريبية مبعدل يومن 

كاملن. كام تتميز مركبات الدعم واملساندة VTTs بقدرتها 

ع��ىل جعل عملية التدري��ب أكر تعاوني��ة وتفاعالً بفضل 

ق��درة املتدربن عىل طرح األس��ئلة والتعلم باملش��اركة مع 

املتدربن اآلخرين.

ويستطيع املتدربون تطوير وإظهار كفاءاتهم ومهاراتهم 

يف بيئ��ة افرتاضية قبل أداء املهام ع��ىل املركبات الحقيقية. 

فالش��احنات التكتيكي��ة الثقيل��ة HEMTT، عىل س��بيل 

املث��ال، التدريب عىل كيفية تعبئ��ة املركبة أو تفريغها من 

الوقود باس��تخدام برنامج تفاعي ثاليث األبعاد، واكتس��اب 

تل��ك املهارات عن طريق اس��تخدام مركبات حقيقية ميكن 

أن يك��ون باه��ظ التكلفة ومضيعاً للوق��ت، عالوة عىل أن 

مامرس��ة كل عملية عدة م��رات يف البيئة االفرتاضية يجعل 

املتدرب��ن أكر تأهيالً واس��تعداداً لتنفي��ذ عمليات صيانة 

.HEMTT وتشغيل الشاحنات التكتيكية الثقيلة

ورصح الس��يد بوش��اكجيان بأن "القوات املسلحة يف 

منطقة الرشق األوس��ط تحتاج إىل أن تكون قادرة عىل 

نرش القوات برسعة  وتقليل أعطال املركبات وتش��كيل 

ق��وات قتالي��ة أكرب ق��درة ع��ىل الحركة وأك��ر مرونة. 

فاملركب��ات املصممة اعت��امداً عىل خربة مس��تخدميها، 

باإلضافة إىل وجود برنامج تدريبي ش��امل عىل املركبات 

يركز عىل احتياجات العميل، ميكن أن يساهام يف جعل 

املركبات والقوات معاً أكر اس��تعداداً ألي موقف ميكن 

أن يتعرضوا له يف ساحة العمليات"•



™Bell 505 Jet Ranger X تشرتي 5 طائرات من طراز Aerochine Aviation 

أعلن��ت رشك��ة Bell Helicopter، إح��دى ال��رشكات 

التابعة لرشكة Textron، أنها انتهت من توقيع اتفاقية 

مع رشكة Aerochine Aviation لرشاء 5 طائرات من 

ط��راز Bell 505 Jet Ranger X™ وذل��ك يف مناس��بة 

التوقي��ع عىل هامش مؤمتر ومع��رض الطران التجاري 

اآلس��يوي ABACE ال��ذي أنه��ى أعامله يف ش��نغهاي 

مؤخراً.

وتعت��رب الطائ��رة Bell 505 Jet Ranger X طائ��رة 

مروحية بخمس��ة مقاعد ومحرك توربيني واحد، وهي 

 Bell تجسد بحق التقنيات املتطورة التي طورتها رشكة

Helicopter التي تس��تند إىل خربة طويلة متتد إىل أكر 

م��ن نصف قرن س��اهمت يف صياغة األس��واق العاملية 

وتزويدها به��ذا النوع من الطائرات املبتكرة. ومبوجب 

 ،Aerochine Aviation العقد املذكور، س��تقوم رشكة

 Bell Helicopter التي تعترب املمثل املس��تقل لرشك��ة

يف املناطق الرشقي��ة والجنوبية يف الصن وهونج كونج 

Bell Helicopter تعمل على حتقيق أقصى استفادة ممكنة من تقنياتها
وم��اكاو، برشاء الطائرة التي س��تغطي مجاالت تجارية 

حيوية مثل النقل الجوي والسياحة والتدريب.

 Bell ورصح كري��س جاران، املدير املنت��دب برشكة

Helicopter يف الص��ن، ب��أن "الرشكة ملس��ت اهتامماً 

قوي��اً م��ن جانب الص��ن بالطائ��رة Bell 505، ويعترب 

قرار رشكة Aerochine Aviation برشاء هذه الطائرة 

مؤرشاً إيجابي��اً آخر عىل مدى اهتامم العمالء الصينين 

بالطائ��رة النفاث��ة Jet Ranger X، وتعترب تلك الطائرة 

 Bell مثله��ا مثل املنتجات العديدة الت��ي تنتجها رشكة

Helicopter، طائرة قوي��ة ومرنة قادرة عىل أداء عدة 

مهام مختلفة. كام تعد هذه الطائرة حالً مثالياً بالنسبة 

إىل ع��دد كبر من العمالء يف الصن الذين يتطلعون إىل 

توسيع مجال خدماتهم وعملياتهم".

طائرة مأمونة
تصل رسعة الطائرة Bell 505 إىل 125 عقدة )232 كلم 

يف الس��اعة(، ومداها إىل 360 مي��ل بحري )667 كلم(، 

وحمولته��ا إىل 1500 أرطال )608 كيلوجرامات(، وهي 

مصممة ليك تكون طائرة مأمونة وسهلة االستخدام، مع 

ضامن قلة س��عرها. وتؤمن األرضية املسطحة بالكامل 

وحجم املقصورة الكبر واألبواب املقوس��ة لدى الطائرة 

Bell Jet Ranger املرونة املطلوبة يف األس��واق العاملية 

اليوم.

ورصح��ت ديان��ا تش��و، املدي��ر املنت��دب برشك��ة 

Aerochine Aviation، بأن "مس��تقبل مبيعات هذه 

الطائرة املروحية يبدو مبرشاً وإيجابياً للغاية يف الصن. 

وبع��د أن نجح��ت الرشكة يف بيع ع��دد كبر من هذه 

الطائ��رة يف الصن عىل مدى الس��نوات األربع املاضية، 

أصبحنا ن��درك حجم الطل��ب املتزايد ع��ىل الطائرات 

."Bell 505 املروحية ذات املحرك الواحد مثل الطائرة

تصميم جذاب متطور
ي��أيت تصميم الطائ��رة Bell 505 Jet Ranger X الذي 

يحقق رغب��ات العمالء ليمنح األولوي��ة لعنارص األمن 

والس��المة واألداء الفائ��ق والس��عر املعت��دل. ويجمع 

التصميم بن األنظمة املتط��ورة والتكنولوجيا املتقدمة 

يف إنت��اج تصميم جذاب حدي��ث. وتأيت أنظمة الطران 

 Garmin G1000H Integrated Avionics املتكاملة

Suite لتمن��ح الطيارين معلوم��ات مهمة حول الرحلة 

مبجرد النظر من أجل تعظيم وعيهم امليداين.

ويأيت املحرك Turbomeca Arrius 2R املزود بنظام 

 Full Authority Digital رقم��ي للتحكم يف املح��رك

Engine Control: FADEC ليخفف أعباء العمل عن 

كاهل الطيار. وتحتوي الطائرة Bell 505 بنظام مروحي 

يعمل بالقصور الذايت مام مينح الطائرة أداءاً إس��تثنائياً. 

والطائ��رة Jet Ranger X مصممة لتحقيق أفضل أداء 

بن نظراتها من الطائرات األخرى، وذلك بفضل الجمع 

بطريقة مثالية بن الرسعة واملدى والحمولة املفيدة.

 Asian ويعت��رب معرض الط��ران التجاري اآلس��يوي

 Business Aviation Convention & Exhibition:

ABACE معرض الطران التجاري األول يف آسيا، ويرشف 

عىل تنظيمه كل م��ن منظمة الطران التجاري الوطنية 

 National Business Aviation Association:

 Asian ومنظم��ة الطران التجاري اآلس��يوية NBAA

Business Aviation Association: AsBAA ومرك��ز 

 Shanghai Exhibition Centre: ش��نغهاي للمعارض

SEC، وقد ش��ارك يف املع��رض ما يقارب من 200 رشكة 

عارض��ة، وحرضه كبار املس��ؤولن يف الحكومة الصينية 

وقطاع الصناعة•
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تقارير

Bell 505 Jet Ranger X العمودية
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 Northrop Grumman م��ن املقرر أن تبدأ رشك��ة

Corporation يف بن��اء 5 طائرات مروحية آلية )غر 

 MQ-8C Fire Scout مأهول��ة( إضافية من ط��راز

التي ستتيح لقادة الس��فن والقطع البحرية إمكانية 

زيادة قدرتهم عىل جمع املعلومات االستخباراتية إىل 

ما وراء األفق.

وم��ن املق��رر أن تب��دأ عملي��ة التجمي��ع النهايئ 

للطائ��رات يف مرك��ز األنظمة اآللية )غ��ر املأهولة( 

Unmanned Systems Center التاب��ع للرشكة يف 

مقاطعة Moss Point بوالية ميسيسيبي األمريكية. 

وقد جرى تصميم الطائرة استناداً إىل هيكل الطائرات 

املروحية األكرب حجامً التي تتميز مبدى أطول وقدرة 

أكرب عىل التحليق يف الجو لساعات طويلة وقدرة أكرب 

 MQ-8B Fire ع��ىل الحمولة تتجاوز ق��درة الطائرة

Scout املستخدمة حالياً.

ورصح ج��ورج فاردوالكي��س، نائ��ب رئيس رشكة 

التكتيكي��ة  لألنظم��ة   Northrop Grumman

املتوس��طة املدى، بأن "االختب��ارات األرضية الخاصة 

بالطران تس��ر سراً حس��ناً، ونحن نتعاون مع سالح 

البحرية إلج��راء رحالتنا املبدئية من عىل منت القطع 

البحري��ة اعتب��اراً من ه��ذا الصيف. ونح��ن نتوقع 

أن تك��ون الطائ��رة MQ-8C Fire Scout جاه��زة 

للتشغيل مع نهاية العام الجاري".

وتتمي��ز الطائ��رة MQ-8C Fire Scout بقدرتها 

عىل البقاء يف الجو ألكر من مثاين ساعات، وهي تقدم 

الدعم الالزم للمهام الطويل��ة األجل التي تحتاج إىل 

ع��دد أقل من الطائرات من أجل دعم عملياتها. وقد 

MQ-8C Fire Scout سالح البحرية األمريكية يحصل على 5 طائرات
املروحيات اآللية تعزز القدرات االستخباراتية للسالح

MQ- ميكن للطائرة
8C Fire Scout أن 
تظل يف اجلو ألكرث 
من ثماين ساعات 

وتقدم الدعم الالزم 
للمهام طويلة األجل

تم التعاقد عىل س��الح البحرية األمريكية عىل إنتاج 

عدد إجاميل من الطائرات قدره 19 طائرة.

وتس��تخدم الطائرة MQ-8C Fire Scout أنظمة 

استش��عار مجوقلة من أجل التقاط ص��ور فيديوية 

متحركة ومتييز األهداف املعادية وتوزيع املعلومات 

إىل كافة املس��تخدمن املخولن بصورة ش��به فورية، 

األم��ر ال��ذي يتيح لقادة الس��فن والقط��ع البحرية 

االحتف��اظ بالوع��ي امليداين حول منطق��ة معينة أو 

مراقبة هدف ما مهم لفرتات زمنية طويلة.

طائرة تتميز بالقوة واملرونة
تق��وم الطائرة MQ-8C Fire Scout بتقديم الدعم 

الالزم للمهام البحرية والربي��ة، وتتميز بقدرتها عىل 

اإلق��الع والهبوط ف��وق الب��وارج الحربي��ة الحاملة 

للطائرات، وهي ق��ادرة أيضاً عىل الهبوط يف مناطق 

الهبوط غر املمه��دة بالقرب من القوات الربية. كام 

جرى تصمي��م الطائ��رة أيضاً بحيث تك��ون مؤهلة 

للعم��ل م��ع أي نوع من ف��رق املراقبة العس��كرية 

الحالي��ة أو املس��تقبلية والتواصل بكل س��هولة مع 

املراقب��ن عىل منت الس��فن ع��ن طريق اس��تخدام 

 Tactical Control "محط��ة املراقب��ة التكتيكي��ة"

Station التابعة لس��الح البحري��ة األمريكية كمراكز 

قي��ادة ميدانية باس��تخدام محط��ة املراقبة األرضية 

العاملية التابعة للجيش األمرييك.

تلبية املتطلبات املستقبلية
تتميز الطائ��رة MQ-8C Fire Scout بقدرتها عىل 

تحقي��ق متطلبات املخططن العس��كرين واملقاتلن 

الحربي��ن، حيث تتمي��ز الطائ��رة بإمكانية االعتامد 

عليها وبقل��ة تكلفته��ا كطائرة آلية )غ��ر مأهولة( 

عمودية قوية مبا يكفي لتقديم الدعم الالزم لعمليات 

جمع املعلومات االس��تخباراتية واملراقبة واالستطالع 

والش��حن واالتصاالت التي تحتاجه��ا القوات الربية. 

هذا باإلضافة إىل قدرتها عىل البقاء يف الجو لساعات 

طويلة إىل أن تنتهي املهمة من تحقيق أهدافها•

MQ-8C Fire Scout املروحية اآللية



متنح املقاتلني احلربيني خيارات تشغيلية أكرب
اجلمع بني قوة 
التصميم واألداء 

وقابلية النقل 
فوق كافة أنواع 
التضاريس مينح 

 Phantom املركبة
Badger قدرة 

أكرب على املرونة 
والتحمل يف تنفيذ 
املهام اخملتلفة

بعد سلس��لة من االختبارات الناجحة وافق سالح البحرية 

 Boeing األمريكية عىل إمكانية نقل مركبة الدعم القتايل

Phantom Badger combat support vehicle داخ��ل 

الطائرة V-22 Osprey ذات امل��راوح املائلة، وهي تعترب 

خطوة جدي��دة لتزويد املقاتلن الحربي��ن بخيارات أكرب 

وأوس��ع لنرش هذه املركبة القوية. وقد شملت االختبارات 

عمل الفحوصات الالزمة وإجراء اختبارات الضغط وعمل 

الدراس��ات التقوميي��ة الالزمة حول درج��ة تحمل هيكل 

الطائرة.

ورصح ج��ون تش��يكويل، مدير برنام��ج املركبة القابلة 

للنقل برشك��ة "بوينج"، بأن "موافقة س��الح البحرية تأيت 

لتؤكد قوة تصمي��م املركب��ة Phantom Badger، ومتنح 

الطائرات الحربية املقاتلة خيارات أكرب وأوس��ع من حيث 

زيادة القدرة عىل الوصول إىل مواقع العمليات واالنتشار. 

فاملركب��ة مصمم��ة بحيث ميك��ن نقلها داخل املس��احة 

الداخلي��ة للطائ��رة V-22، ك��ام أن حجمها يس��مح أيضاً 

بنقلها داخل عدد كبر من الطائرات األكرب حجامً".

قوة التصميم واألداء
ميكن لطائرة النقل C-17 اس��تيعاب 10 مركبات من نوع 

 C-130 ك��ام ميكن لطائرة من طراز ،Phantom Badger

أو الطائرة املروحية CH-47 Chinook استيعاب مركبتن 

من تلك املركبات.

وق��د أكمل��ت املركب��ة Phantom Badger أكر من 

5000 مي��الً من اختبارات التحم��ل فوق الطرق واألرايض 

الوع��رة واختب��ارات إس��قاطها جواً بنج��اح من عىل منت 

.C-17 الطائرة
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هذا الجمع ب��ن قوة التصمي��م واألداء وقابلية النقل 

 Phantom ف��وق كافة أن��واع التضاري��س مينح املركب��ة

Badger ق��درة أكرب عىل املرونة والتحمل يف تنفيذ املهام 

املختلفة.

وتعترب املركب��ة Phantom Badger مركبة دعم قتايل 

عالي��ة األداء، وتتمي��ز بقدرتها عىل أداء مه��ام تقوم بها 

مركب��ات كثرة أخ��رى، كام أنها مخصصة بحيث تس��مح 

V-22 Osprey خالل نقلها يف الطائرة Phantom Badger املركبة

V-22 Osprey للطائرة Phantom Badger إنتاج مركبة الدعم القتايل

بنقلها داخ��ل الطائ��رة Bell-Boeing V-22 والطائرات 

األخرى. وتؤمن املركبة Bell-Boeing V-22 الدعم الالزم 

لع��دد كبر من مهام العملي��ات الخاصة املختلفة التي ال 

تستطيع أي مركبات أخرى القيام بها.

مميزات
- قوة التصميم: تتميز املركبة Phantom Badger بجزئها 

الخلفي القابل للتعديل والذي ميكن أن يدعم عدداً كبراً 

من املهام الخطرة مثل املراقبة واالستطالع ونقل الجرحى 

واملش��اركة يف القتال املبارش عن طريق استخدام ما لديها 

من األسلحة أو املتفجرات، باإلضافة إىل إمكانية استخدام 

املركب��ة يف عمليات البحث واإلنق��اذ، ونقل الجرحى من 

املقاتلن الحربين املصابن إصابات خطرة.

- تواف��ر قطع الغي��ار: معظم قطع الغيار الرئيس��ية مثل 

اإلطارات واملضخات الهيدروليكية واملس��امر والرافعات 

تتوافر بكرة، فضالً عن سهولة صيانتها.

 Phantom Badger س��هولة النقل: ميكن نقل املركب��ة -

داخل الطائرة Bell-Boeing V-22 والطائرات األخرى.

وق��د كانت املركب��ة Phantom Badger جزءاً من عرض 

الطائ��رة Bell Boeing V-22 أثن��اء املع��رض البح��ري- 

الج�������وي- الفضايئ التابع لس��الح البحري��ة األمريكية 

•Navy League’s Sea-Air-Space Exposition



شركة Thales..األفضل يف تأمني راحة الركاب

يف يوم افتتاح مع��رض التصميامت الداخلية للطائرات 

Aircraft Interiors Expo 2014 يف مدينة هامبورج 

األملانية، كش��فت رشكة Thales، وهي إحدى الرشكات 

العاملي��ة الرائدة يف مجال الرتفي��ه الجوي والتوصيالت 

الجوي��ة، النقاب عن مقعدها املبتك��ر الجديد لدرجة 

رجال األعامل.

وق��د وصل املقعد ال��ذي طورته الرشك��ة بالتعاون 

 BMW Design ورشكائها BE Aerospace م��ع رشكة

Works، إىل التصفي��ات النهائي��ة ع��ن فئ��ة "الدرجة 

 Premium Class & VIP "املمتازة وكبار الشخصيات

category يف جائ��زة  Crystal Cabin Awards لعام 

2014 وهي الجائزة العاملية الوحيدة لالبتكار يف مجال 

مقصورات الطائرات.

وه��ذا هو الع��ام الرابع ع��ىل التوايل الذي يش��هد 

ترش��يح التصميم املبتك��ر لرشك��ة Thales لنيل هذه 

الجائزة. ويف العام املايض جرى ترش��يح تقنية "التحكم 

 Gesture Control & "يف الحرك��ة والتتب��ع الب��رصي

Eye Tracking Technology لرشك��ة Thales، ومن 

 Passenger "ثم الف��وز بجائزة "أنظمة راحة ال��ركاب

Comfort Systems ويعت��رب دخ��ول الرشك��ة مجال 

املنافس��ة عىل الجائ��زة هذا العام مبنزل��ة إنجاز يضم 

املبتك��رة  الج��اميل واملفاهي��م  الصناع��ي  التصمي��م 

واملنتجات املفي��دة ومزج النهاي��ات الطرفية الفعلية 

واالفرتاضية مع خربة الركاب الطويلة.

ابتكارات تقنية
ميث��ل ه��ذا التط��ور ابت��كارات تقنية متقدم��ة مثل 

مفاتي��ح التحكم باللمس املثبتة عىل املقاعد، وشاش��ة 

الع��رض الرئيس��ية عالي��ة الوضوح UHD، وشاش��ة 

التحك��م للراكب، وشاش��ة التتبع الب��رصي االفرتاضية 

 Eye Tracking and Interactive Virtual التفاعلية

Landscape Panel الت��ي تعت��رب من أكر األس��اليب 

التكنولوجية تطوراً عىل مستوى العامل.

ويتم توصيل ه��ذه االبتكارات بذكاء مبقعد الراكب 

ليك تعمل بالتعاون م��ع املنتجات التي طرحتها رشكة 

Thales وال��رشكات األخ��رى بالفع��ل، وتش��مل هذه 

املنتجات Thales SmartPIMs التي تس��مح للراكب 

بتوصي��ل أجهزته��م اإللكرتوني��ة املحمول��ة بأنظم��ة 

 Smart Device Ignition Wireless وش��حن   IFE

.Charging

 Immersive ويعمل مقع��د درجة رجال األع��امل

Business Class Seat ع��ىل م��زج التقنيات الحالية 

واملستقبلية بالوصالت الفعلية واالفرتاضية للمستخدم. 

Crystal Cabin Award ترشيح التصميم اخلاص مبقعد درجة رجال األعمال جلائزة
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العن لتحريك املؤرش عىل شاشة املقعد. وميكن تعديل 

ه��ذه الخاصية تبع��اً لراحة الراكب م��ن أجل التحكم 

يف التتب��ع الب��رصي )بحركة العن( ع��ن طريق اللوحة 

باللمس أو التحكم بالحركة  أو بكل هذه الخواص معاً.

 Wireless Inductive تقنية الشحن الالسليك

Charging Technology

هي خاصية لش��حن األجه��زة اإللكرتونية الش��خصية 

 Wirelessly Charge PED: Personal س��لكياً  ال 

Electronics Devices مثل الهواتف الذكية، حيث ال 

يحتاج األمر إىل أسالك.

 SmartPIM: Passenger Interface تقنية

Modules

 User Interface ه��ي عب��ارة ع��ن مخ��ارج صغ��رة

Modules  مق��اس ¾” x ¾” ميك��ن االس��تعاضة عنها 

 USB, أو تحديثه��ا تحت��وي عىل مخ��ارج للفالش��ات

 Magnetic Audio Jack, USB, WiFi, Miracast,

 NFC )Near Field Communications(, HDMI,

Webcam, WiHD...إل��خ، وكله��ا عب��ارة عن تقنيات 

توصي��ل سلكية/الس��لكية ميدانية مس��تقبلية وميكن 

االس��تعاضة عنه��ا أو تحديثها دون الحاج��ة إىل تغير 

التصمي��م، حيث ميك��ن تركيبها واالس��تغناء عنها دون 

الحاجة إىل أي نوع من الصيانة املكثفة•

وأهل هذا املقعد رشكة Thales للوصول إىل التصفيات 

النهائي��ة يف جائ��زة Crystal Cabin Awards للم��رة 

الرابعة عىل التوايل.

ويتم دم��ج االبتكارات التكنولوجية الرئيس��ية التي 

تعت��رب األك��ر تط��وراً يف األس��واق العاملي��ة بالتقنيات 

.Thales SmartPIMs املستخدمة حالياً مثل

التقنيات املستخدمة مع املقعد
شاشة العرض الرئيسية

شاش��ة الع��رض الرئيس��ية التفاعلي��ة ذات الوض��وح 

 Interactive Ultra High Definition الفائ��ق 

Mainscreen Display هي عبارة عن شاش��ة مدمجة 

 Dynamic Pivoting Table Display شاش��ة  م��ع 

ولوح��ة Virtual Landscape Panel لتأم��ن قدرات 

advanced Graphical User Interface: GUI م��ن 

أجل مترير املعلومات اإلعالمية والرس��ومات من شاشة 

ع��رض إىل شاش��ة أخرى مبج��رد حركة من الي��د عبارة 

عن مس��ح بالي��د أو بحركة من الع��ن. وميكن توصيل 

لوح��ة Virtual Landscape Panel بأجه��زة التصوير 

الخارجي��ة املثبت��ة ع��ىل الطائرة من أج��ل عرض صور 

اإلقالع والهبوط وعرض أبرز املعامل والصور الطبوغرافية 

يف حينها.

التحكم يف التتبع البرصي

هي خاصية تس��تخدم آلة تصوير عالية الوصوح تعمل 

باألش��عة تحت الحمراء التي تعم��ل عىل متابعة حركة 

منوذج للمقعد املبكر الجديد لدرجة رجال األعامل
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 Raytheon تسلم الرادار AN/TPY-2 لوكالة الدفاع الصاروخي

من املقرر أن تتس��لم الوالي��ات املتحدة قريب��اً نظاماً 

دفاعياً جديداً للحامية ضد الصواريخ الباليس��تية، وقد 

قامت رشكة Raytheon بتسليم 9 أجهزة رادار دفاعية 

من ن��وع AN/TPY-2 املضادة للصواريخ الباليس��تية 

 Missile Defense لوكالة الصواريخ الدفاعية األمريكية

Agency: MDA قبل املوعد املحدد لالس��تالم بس��تة 

شهور كاملة.

ويعترب جهاز الرادار AN/TPY-2 جزءاً ال يتجزأ من 

نظام الدفاع الصاروخي الباليستي، وهو عبارة عن جهاز 

يس��اهم يف تأمن الحامية الالزمة للمدنين واملنش��آت 

األمريكي��ة واملقاتالت الحربية ودول التحالف والرشكاء 

األمنين ضد تهديدات الصواريخ الباليس��تية املتزايدة. 

وتش��ر تقديرات االس��تخبارات العام��ة األمريكية إىل 

وجود أكر من 6300 صاروخ باليستي بعيد عن سيطرة 

الوالي��ات املتحدة أو حلف ش��امل األطليس )الناتو( أو 

الصن أو روس��يا، مع وجود توقعات بارتفاع هذا العدد 

إىل حوايل 8000 صاروخ باليستي بحلول عام 2020.

 Integrated نائ��ب رئي��س ورصح دي��ف ج��وال، 

 Defense Systems’ Global Integrated Sensors

business area برشكة Raytheon، بأن "تس��ليم جهاز 

الرادار التاسع يعترب خطوة مهمة ألن أعداءنا يواصلون 

جهوده��م لتطوير ون��رش تقنية الصواريخ الباليس��تية 

وتكتيكاته��ا، ويأيت ال��رادار AN/TPY-2 ليثبت قدرته 

عىل مواجهة مثل هذه التهديدات الجديدة الخطرة".

وم��ن املق��رر أن يتم ضم ال��رادار إىل محطة الدفاع 

الصاروخي THAAD الرابعة التابعة للجيش األمرييك 

ليكون مبثابة "عن وأذن" النظام عن طريق البحث عن 

الواليات املتحدة حتصل على نظام دفاعي جديد ضد الصواريخ الباليستية
وضعن: ففي الوضع املبديئ يق��وم الجهاز بتنبيه نظام 

الدفاع الصاروخي الباليس��تي عن طري��ق رصد ومتييز 

ومتابع��ة الصواري��خ الباليس��تية املعادي��ة يف مرحلة 

صعوده��ا أثن��اء عملية التحليق. أم��ا يف الوضع النهايئ 

فيعم��ل جهاز الرادار AN/TPY-2 كجهاز رادار ملراقبة 

.THAAD النران للنظام الصاروخي

AN/TPY-2 مميزات الرادار
- أثب��ت جهاز ال��رادار AN/TPY-2 قدرته عىل العمل 

بدون أخطاء، سواء يف وضع التشغيل املبديئ أو النهايئ، 

يف كافة االختبارات الرئيسية.

- يف العارش من س��بتمرب عام 2013 نج��ح جهازا رادار 

م��ن ن��وع AN/TPY-2 - واح��د يف وضع التش��غيل 

املبديئ واآلخر يف وضع التش��غيل النه��ايئ - يف تحقيق 

 ،FTO-01 كاف��ة األهداف املنتظرة م��ن االختبارات يف

أي االختب��ارات التش��غيلية األولي��ة للنظ��ام الدفاعي 

الصاروخي الباليستي التي يجريها الجيش األمرييك.

- نج��ح جهاز ال��رادار من ن��وع AN/TPY-2 يف وضع 

التشغيل املبديئ يف إطالة املدى الجوي عن طريق متكن 

الص��اروخ القيايس Standard Missile-3 من االنطالق 

بهدف اعرتاض صاروخ باليستي متوسط املدى.

- قام��ت رشك��ة Raytheon بتس��ليم 9 أجهزة رادار 

م��ن ن��وع AN/TPY-2 لوكالة الدف��اع الصاروخي 

األمريكي��ة. ويق��وم بعض م��ن هذه األجه��زة حالياً 

باملس��اعدة يف الدفاع عن الواليات املتحدة وحلفائها 

داخل مناطق اختص��اص القيادة األمريكية يف أوروبا 

ومنطقة املحيط الهادئ•

AN/TPY-2 رادار الدفاع الصاروخي

يعترب جهاز الرادار 
 AN/TPY-2 الدفاعي

جهاز رادار متحرك 
عايل الدقة ويتميز 

بسهولة نشره 
X ويعمل باملوجة

مصادر الخطورة ورصدها ومتابعتها، وتوجيه الصواريخ 

االعرتاضي��ة. وتعترب رشك��ة Raytheon أح��د املقاولن 

الرئيس��ين لوكالة الدف��اع الصاروخ��ي لتأمن صواريخ 

.THAAD

وتنفذ رشك��ة Raytheon حالياً عق��داً لتوريد ثالثة 

أجه��زة رادار AN/TPY-2 لوكال��ة الدفاع الصاروخي، 

وتعم��ل حالي��اً ع��ىل بناء جه��ازي رادار ألح��د الدول 

الحليفة للواليات املتحدة يف منطقة الخليج العريب.

ويعترب جه��از الرادار الدفاع��ي AN/TPY-2 جهاز 

رادار متحرك عايل الدقة ويتميز بسهولة نرشه، ويعمل 

باملوجة X، وهو جهاز قادر عىل رصد األهداف املعادية 

من عىل مس��افات بعيدة بدقة ش��ديدة، باإلضافة إىل 

قدرته عىل متييز كافة أنواع الصواريخ الباليس��تية، ومن 

املمكن نرشه عاملياً، عىل الوضع املبديئ أو النهايئ.

وميك��ن تش��غيل جه��از ال��رادار AN/TPY-2 عىل 
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حني نهملهم، يضربهم اخلدم!!
سنكتب كثرياً عن العائلة وقيمتها وقيمها، ألننا برصاحة شديدة فرطنا يف الكثري من واجباتها والتزاماتها، 

ولقد أثار مقطع الفيديو الذي يعرض لحكاية الرجل الثامنيني الذي تركه أوالده يف عهدة خادم يكيل له 

الرضب واإلهانة، والذي تم تناقله عىل نطاق واس��ع بني أفراد املجتمع اإلمارايت الكثري من األسئلة، ولن 

أقول الحزن أو الغضب أو االستغراب، حيث ال مجال للتعجب واالستغراب يف الحقيقة، فالذين يضعون 

ثقتهم بالغرباء ومينحونهم أبناءهم وآباءهم الكبار للعناية بهم ظناً منهم أنهم سيقومون بخدمتهم عن 

طيب خاطر وبأريحية ومحبة، واهمون ومخطئون ورمبا يضحكون عىل أنفسهم إذا ظنوا لوهلة أن كل 

الخدم وكل املربيات وكل املس��اعدين واملس��اعدات هم من أصحاب القلوب الرحيمة أو يحملون عىل 

وجه الدقة صفة »مالئكة الرحمة«!

ال نتجاوز املنطق بهذا الحكم، فكل الوقائع والش��واهد تؤكد أن جرائم الخدم يف حق األطفال وكبار 

الس��ن مصدرها األس��ايس الثقة العمياء فيهم، وتحميلهم العبء كامالً يف خدمة الصغار والكبار دون 

النظر إىل الضغط النفيس والجس��دي الذي يتطلبه هؤالء الكبار، وكذلك الصغار للعناية بهم أناء الليل 

وأط��راف النهار، إضافة إىل أنن��ا ننىس أو نتناىس انعدام أي رابطة عاطفي��ة أو صلة منطقية تربط بني 

الخدم وهؤالء الصغار أو كبار الس��ن، وبالتايل فإن اس��تخدام العنف معهم أو رضبهم أو تعذيبهم أو 

حتى قتلهم سيكون أمراً متوقعاً من قبل بعض الخدم، وهذا ما نعرفه جيداً، وقد وثقته سجالت أقسام 

الرشطة واملحاكم يف الدولة! 

نعل��م أن أغلبي��ة الناس تق��ي معظم الوقت يف وظائفه��ا، وبذلك فإنها تكون مضطرة الس��تخدام 

مس��اعدين للعناية باألطفال وبكبار الس��ن يف األرسة وبفئة املعاقني أيضاً، مع ذلك فإن مسؤوليتنا تظل 

قامئ��ة والزم��ة ورضورية، فالخادم الذي يظ��ل مالزماً للرجل الكبري طيلة الوق��ت، ملبياً طلباته التي ال 

تتوقف، س��يتربم حتامً وستفلت أعصابه وس��يفعل الكثري يف ظل العالقة األوتوماتيكية الالعاطفية بينه 

وبني من يقوم بخدمته، خاصة حني يجد أن ال أحد يس��أل عىل هذا املس��ن من أفراد عائلته، أو يتفقد 

أحواله باس��تمرار أو يلبي رغباته بالجلوس معه أو الخروج به أو اإلنصات إىل شكاواه، مبعنى االهتامم 

الحقيقي والالزم والرضوري به!

يظن البعض أن تجهيز غرفة لوالده املس��ن أو والدته العجوز أو ابنه املعاق واس��تقدام ممرضة من 

رشق آسيا للعناية به ودفع ألفي درهم مقابل تلك العناية، تضعه يف الجانب اآلمن من إخالء املسؤولية 

وتجنب��ه أية مس��اءلة أو تأنيب ضمري، إن ه��ذا األب أو تلك األم تحتاج ابنه��ا وابنتها أكرث مام تحتاج 

الخادم��ة حتى وإن بدت عجوزاً خرفة بال ذاكرة، ذلك أنها يف أرذل العمر، وهي س��ن ش��ديدة الوطأة 

تحتاج من األبناء أكرب قدر من الرحمة والعطف والرعاية وليس اإلهامل، وتكليف خادمة لتتوىل مهمة 

هي من صميم واجب االبن أو االبنة، ومام ال يقبل أي عذر يف التهاون فيها، وإال فإن النتيجة ما رأيناها 

يف ذلك الفيديو املؤمل حد البكاء وما قد نرى أبشع منها!•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com



خطــة تقليــص حجـــم اجلــيش األمـــــــــــــــــــريكي... رؤية اسرتاتيجية
تقليل وليس إنهاء قدرة الواليات املتحدة على خوض حربني يف وقت واحد

منذ أن كشف وزير 

الدفاع األمرييك، تشاك 

هيجل، يف فرباير 2014، عن 

خطة لتقليص الجيش إىل أصغر 

حجم له منذ الحرب العاملية 

الثانية، وذلك يف إطار خفض 

النفقات الحكومية، والجدل 

يدور حول أهداف هذه 

الخطة ودالالتها يف ظل املكانة 

التي تتمتع بها الواليات امل

تحدة األمريكية عاملياً، باع

تبارها القطب املهيمن عىل 

مفاصل النظام العاملي الجديد، 

ومن ثم فإن خططها ورؤاها 

املستقبلية تنعكس بالتبعية 

عىل الفكر االسرتاتيجي السائد 

يف دول العامل.

إعداد: التحرير
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خطــة تقليــص حجـــم اجلــيش األمـــــــــــــــــــريكي... رؤية اسرتاتيجية
تقليل وليس إنهاء قدرة الواليات املتحدة على خوض حربني يف وقت واحد

كشف تشاك هيجل، وزير الدفاع األمرييك، يف نهاية فرباير 

2014، عن خطة تستهدف تقليص حجم الجيش األمرييك، 

متضمنة إلغ��اء وحدة كاملة للق��وات الجوية، يف ميزانية 

2015، ك��ا يعت��زم هيجل تقليص عدد املس��تخدمني يف 

الجي��ش إىل 440 أل��ف عنرص بعدما وص��ل عددهم إىل 

570 ألف��اً عق��ب هج��ات 11 س��بتمرب 2001. ويُعتقد 

أن الس��بب املبارش لذل��ك ه��و خفض اإلنفاق الدفاعي 

األمرييك م��ن خ��ال تقليص حج��م الجيش بعد خوضه 

حرب��ني مكلفت��ني يف الخ��ارج. وق��ال امللح��ق اإلعامي 

لوزارة الدف��اع األمريكية، جون ك��ريب، يف ترصيح لوكالة 

أسوش��يتدبرس: »علينا أن نواجه واقعنا«. وأضاف: »ال بد 

أن نكون عملي��ني، ال ميكننا تجنب االختي��ارات الصعبة، 

وق��ادة الجي��ش يري��دون هذا«. وأف��ادت صحيفة وول 

س��ريت جورنال بأن هيجل يويص بتخفيض منح السكن 

وع��اوات أخرى، والحد من رفع املرتبات ورفع الخدمات 

الصحية. ولك��ن خف��ض النفقات يف الجي��ش قد يجلب 

املتاع��ب للحكومة األمريكية املقبل��ة ع��ى انتخابات يف 

شهر نوفمرب. ويُعتقد أن هذا املخطط يأخذ بعني االعتبار 

تخفيض��ات الحكومة، والتزام الرئيس، باراك أوباما، بإنهاء 

العمليات الحربية الربية يف العراق وأفغانس��تان. ونقلت 

صحيف��ة نيويورك تاميز عن مس��ؤول رفيع املس��توى يف 

البنتاجون قوله: »ال بد أن تكون مؤسس��اتنا متأهبة دامئاً، 

ولك��ن ال ميكن أن تدير وزارة دفاع حرباً برية واس��عة ما 

مل تكن هناك حرب برية واس��عة«. وقال مسؤول آخر يف 

البنتاجون إن الجيش األمرييك س��يكون يف حجمه الجديد 

قادراً عى إلحاق الهزمية بأي خصم، ولكنه سيكون أصغر 

م��ن أن يجتاح دوالً أجنبية لف��رات طويلة، وهنا تحديداً 

قدرات الواليات 
املتحدة األمريكية 

الدفاعية مع 
جيش أقل عددًا 

سوف تظل األعظم 
واألقوى يف العامل
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تكم��ن الدالالت واألبعاد املرتبط��ة بح��دوث تح��والت 

جوهري��ة يف الفكر االس��راتيجي األمرييك خال املرحلة 

املقبل��ة، ما يط��رح بدوره تس��اؤالت ح��ول مغزى هذه 

التح��والت وأهدافه��ا وآليات تطبيقها ع��ى أرض الواقع 

وحدود تأثر مناطق العامل ودوله بها.

موازنة 2015
كش��ف هيجل  خال مؤمتر صحفي، عقده بصحبة رئيس 

األركان مارت��ن دميبيس ي��وم 24 فرباي��ر 2014، أن وزارة 

الدف��اع س��تبادر بتقديم موازنة مقرحة لع��ام 2015 إىل 

ر حجمها ب�496 ملي��ار دوالر، بانخفاض  الكونج��رس يُقدَّ

أك��ر من %6 عن موازنة العام 2014 والتي بلغت 526.6 

مليار دوالر، وذلك برغم أن الكونجرس س��بق أن وضع يف 

ديسمرب 2013 سقفاً للموازنة املقرحة لوزارة الدفاع لعام 

2015 بلغ 521 مليار دوالر.

وتف��رض خط��ة اإلنف��اق الدفاع��ي الجدي��دة، ك��ا 

أعلنها هيج��ل، خفضاً يف بنود عديدة م��ن ميزانية وزارة 

الدفاع األمريكية متس الق��وات الربية والبحرية والجوية 

للجي��ش؛ حي��ث تش��مل الخط��ة تقليص ع��دد القوات 

النظامي��ة من 520 ألف جن��دي إىل 450 ألفاً بحلول عام 

2019، وكذا خفض ع��دد قوات الحرس الوطني من 355 

ألف��اً إىل 335 ألفاً، واحتياطي الق��وات من 205 آالف إىل 

195 ألف��اً، وخفض عدد قوات املارين��ز إىل 182 ألفاً من 

190 ألفاً حاليّاً، إضافة إىل استبعاد 4 أجنحة جوية بشكل 

تدريجي، وخفض س��اعات الطران، وتقليص عدد السفن 

والطائرات التابع��ة للقوات األمريكي��ة وخفض أو إلغاء 

بعض الخدم��ات وبرامج التدريب ومرشوعات التس��لح 

والقواعد العسكرية.

التق�����������ارير اإلعامي����ة األمريكي������ة أ وذك��رت 

ن الجيش األمرييك، وفقاً لخطة هيجل، س��يصبح األصغر 

حجاً منذ الحرب العاملية الثانية. ويرص املس��ؤولون عى 

أن الجيش األمرييك بعد عمليات تقليص أعداده، سيبقى 

قادراً ع��ى قهر أي ع��دو، وذكرت التقاري��ر أن الخطط 

املقررة يف وقت س��ابق تنص ع��ى تقليص قوات الجيش 

األمرييك من 570 ألفاً )املس��توى ال��ذي وصل إليه قوام 

الجيش بعد هجات 11 سبتمرب عام 2011( إىل 490 ألفاً، 

لكن هيج��ل يدعو إىل مواصلة عملي��ة التقليص، بحيث 

يُتوقع أن يبلغ عدد أفراد القوات املس��لحة األمريكية يف 

السنوات القادمة ما بني 440 ألفاً و450 ألفاً. كا ستطال 

عمليات التقليص، ولو بش��كل مح��دود، قوات االحتياط 

والحرس الوطن��ي. كا يقرح هيج��ل التخيل عن جميع 

املقات��ات من ط��راز »أ10-«، عل��اً بأن ه��ذه املقاتلة 

ُصمم��ت خصيصاً لتدم��ر الدبابات الس��وفيتية يف حال 

ش��نت حرباً يف أوروبا الرشقية، إال أن قيادة الجيش باتت 

تش��كك اليوم يف فعالية تلك املقاتات. ويف الوقت نفسه 

ين��ص املقرح ع��ى مواصلة متوي��ل برنامج إنتاج مقاتلة 

»إف35-«، ع��ى الرغ��م من غ��اء الربنامج واملش��كات 

املس��تمرة التي تواجهه. أما البحرية األمريكية، فسيسمح 

هيجل برشاء مدمرتني وغواصتني ضاربتني كل س��نة، لكنه 

يخطط لتعليق استخدام 11 طراداً وبدء عملية تحديثها. 

وعى الرغم من األحاديث السابقة عن التخيل عن إحدى 

حام��ات الطائرات، ف��إن البحرية األمريكية س��تحتفظ 

بس��فنها الحاملة ال�11 يف السنوات القادمة، وفق مقرح 

هيجل.

وتس��بب خط��ة هيجل أيضاً قلقاً واضح��اً لدى الكثر 

م��ن فئات الش��عب األمرييك؛ نظ��راً إىل توقعات تش��ر 

إىل أنها س��تفرز تأثرات مبارشة وغ��ر مبارشة يف كل من 

العسكريني واملوظفني املدنيني التابعني للجيش يف الوقت 

ذاته؛ فمنذ ع��ام 2012 بدأ الجيش بالفعل تقليص حجم 

قوات��ه إىل 520 ألفاً م��ن 570 ألفاً، وييل ذلك وفقاً لخطة 

اإلنفاق الجديدة خفض ع��دد الجنود إىل 490 ألفاً خال 

ع��ام 2015. ويض��اف إىل ذل��ك التقلي��ص املتوقع لعدد 

تشاك هاجل 

وزير الدفاع األمرييك
أدى تش��اك هاج��ل اليم��ن الدس��تورية بوصفه وزير 

الدفاع رقم 24 وذلك يف 27 فرباير 2013.
ولد هاجل يف 4 أكتوبر 1946.

انضم اىل جي��ش الواليات املتحدة، وحصل عىل العديد 
من األوس��مة العس��كرية، مبا يف ذلك وسامن "القلب 

األرجواين".
يف ع��ام 1981، ت��م ترش��يح هاجل من قب��ل الرئيس 
رونال��د ريغان ليكون مبثابة نائب مدير ادارة املحاربن 
القدام��ى. كام ش��غل هاجل منصب الرئي��س والرئيس 
التنفيذي ملؤسسة USO، والرئيس التنفيذي للعمليات 
يف القمة االقتصادية لألم��م الصناعية عام 1990 )قمة 
G-7(؛ ونائ��ب املف��وض الع��ام للوالي��ات املتحدة إىل 
املع��رض العاملي ع��ام 1982، ورئيس مجل��س القطاع 

الخاص، ورئيس رشكة ماكاريث أند كومباين. 
يف ع��ام 1996، تم انتخاب األم��ن هيجل ليكون عضواً 
يف مجلس  الش��يوخ األمرييك. وبعد ذلك شغل منصب 
الرئيس املش��ارك للمجلس االستش��اري لالس��تخبارات 
الذي يقدم املش��ورة للرئي��س أوبام��ا، وعضو مجلس 

السياسة التابع لوزير الدفاع.

هيكل خالل مؤمتر صحفيوزير الدفاع األمرييك تشاك هيجل
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املوظفني املدنيني العاملني يف وزارة الدفاع البالغ عددهم 

حاليّ��اً ما يقرب من 800 ألف موظ��ف، علاً بأن الوزارة 

تُس��هم بش��كل غر مبارش يف توف��ر 430 أل��ف وظيفة 

مدنية أخرى عى مستوى الحكومة الفيدرالية وحكومات 

الواليات. ويُذكر أن امليزانية العس��كرية للواليات املتحدة 

األمريكي��ة تعادل إجايل الناتج املحيل لوالية بنس��لفانيا 

مب��ا تحويه من س��كان: نظاميني، ومدني��ني، ومتقاعدين، 

ومقاولني، ومعيلني.

وقد أدت خط��ة هيجل، التي كش��ف عنه��ا يف أثناء 

حديثه عن ميزاني��ة وزارة الدفاع لعام 2015  التي يقدر 

حجمها ب���496 ملي��ار دوالر، إىل إثارة جدل واس��ع بني 

الخرباء واملحللني، حيث كان هيجل، يف رأى بعض الخرباء، 

رصيحاً أو باألح��رى صادماً فيا أعلنه، خاصة أنه أقر بأن 

املخاط��رة س��تكون أكرب يف أي مواجهة عس��كرية مقبلة 

وحرب يتم خوضها يف املس��تقبل. وأن الخيارات قد تكون 

أقل، ك��ا أن عدد الضحايا قد يك��ون أكر، إال أن هيجل 

ش��دد أيضاً عى أهمية االعتاد ع��ى العمليات الخاصة 

والتكنولوجي��ا، خاص��ة الق��درات اإللكرونية، يف تفادي 

ح��روب  خ��وض  أثن��اء  يف  الق��وات  خف��ض  تبع��ات 

املس��تقبل. وقد حرص بعض الخرباء عى »عدم التهويل«، 

املتحدة األمريكية الدفاعية  قدرات الوالي��ات  أن  وتأكيد 

مع جيش أقل عدداً سوف تظل األعظم واألقوى يف العامل، 

خاص��ة مع األخ��ذ يف االعتب��ار م��ا اقرح��ه هيجل من 

زي��ادة االس��تثار يف العمليات الخاص��ة وأدوات الحرب 

اإللكرونية وإعادة هيكلة وتنظيم الوجود العس��كري ال

أمرييك يف آسيا.

التوجه ونصحوا  وقد حذر خ��رباء آخرون م��ن ه��ذا 

برضورة توخي الحذر، والسيا أن املرحلة املقبلة قد تشهد 

ح��االت تس��تدعي رضورة اللجوء إىل الق��وات األمريكية 

للتدخل بس��بب حاالت إنسانية أو خرق للقوانني الدولية 

أو لض��ان حاية املصال��ح األمريكية يف منطقة الرشق 

األوس��ط ومنطقة الخليج الع��ريب  تحديداً، لكون الوضع 

مل يتضح بع��د يف أزمة الربنام��ج النووي اإليراين، ومل تزل 

س��يناريوهات األزمة مفتوحة عى احت��االت عدة منها 

التدخل العسكري.

وق��د تباين��ت اآلراء حول حجم الجيش األمري��يك يف 

بداي��ة  ب��ه يف  املنوط��ة  امله��ام  ض��وء 

التأث��رات  بع��د  القرن الحادي والعرشين، والس��يا 

االقتصادي��ة الضخم��ة التي نجم��ت عن ح��ريب العراق 

وأفغانستان، حيث يصعب فهم أبعاد خطة هيجل مبعزل 

عن الخس��ائر الت��ي تكبدتها يف هاتني الحرب��ني، ما دفع 

القادة األمريكيني إىل التفك��ر يف تغير مفاهيم الحروب 

واس��راتيجياتها، اعتاداً ع��ى خليط التقني��ة املتقدمة، 

واس��تغال تأثر اإلعام التقليدي وغر التقليدي، مدعوماً 

بتفوق عس��كري تقليدي غر مسبوق يقوم عى فكرة أن 

يكون الجيش »أصغر« و«أذىك«. ودلياً عى ذلك، ويف ظل 

مش��كات املديونية الحكومية األمريكية الراهنة، ياحظ 

أن اإلنفاق العس��كري الس��نوي الذي زاد من 360 مليار 

دوالر يف ع��ام 1999 إىل 537 ملي��ار دوالر يف عام 2011، 

إضافة إىل مبلغ إضايف كإنفاق عس��كري صاف تم ص�رفه 

عى حريب العراق وأفغانس��تان، يقدر بنحو 1.3 تريليون 

دوالر، ضم��ن ثاثة تريليونات مثل��ت التكلفة اإلجالية 

لهذه الحرب، ت��م االتفاق مبدئياً عى تخفيضه مبا يقارب 

تريليون دوالر خال الس��نوات العش�ر املقبلة. ولتحقيق 

ذل��ك م��ن دون التأث��ر يف كف��اءة الجي��ش يف مواجهة 

التهدي��دات، يُنتظ��ر أن يتم تنفيذ خط��ة لتقليص قوات 

الجيش ومش��اة البحرية، وإعادة نش���ر القوات البحرية 

بحي��ث تك��ون أس��هل يف التنقل ع��رب املم��رات البحرية 

الرئيس��ية يف العامل، واالعتاد بدرجة أكرب عى العمليات 

عن بُعد والصواريخ العابرة واستخدام الطائرات من دون 

طيار والتقنيات املوفرة للتكلفة، وذلك كله يف ضوء تنامي 

االهت��ام بنظريات حروب الجي��ل الرابع، التي ال تقترص 

عى أطر عس��كرية فقط، بل متتد لتش��مل جوانب مثل 

ثقافة مجتمع العدو أيضاً.

ويُذك��ر أن الجي��ل األول للحروب يعك��س تكتيكات 

حقب��ة البندقية ذات املاس��ورة امللس��اء، وهي تكتيكات 

ترتي��ب الجن��ود يف أرتال وأنس��اق تعتمد ع��ى الكثافة 

العددي��ة للجن��ود وكثافة النران. أما بالنس��بة إىل الجيل 

االعتماد على 
العمليات اخلاصة 

والتكنولوجيا 
خاصة القدرات 

اإللكرتونية يف تفادي 
تبعات خفض القوات 
يف أثناء خوض حروب 

املستقبل
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الث��اين للح��روب فكانت التكتي��كات تس��تند إىل النران 

والحرك��ة، حيث حلت القوة النرانية الكثيفة محل القوة 

البش���رية الكثيفة، واالرت��كاز عى الخط��ط العملياتية. 

أما الجيل الثالث، فيتمث��ل يف الحرب الخاطفة باالعتاد 

ع��ى املناورة بدالً من االس��تن�زاف. وبصف��ة عامة، تبدو 

حروب الجيل الرابع مش��تتة وليس��ت مركزة يف جبهات 

قتال مح��ددة، تذوب فيها الفروق بني الحرب والس��ام. 

وال تك��ون ذات توجه مع��ني بحيث ال ميكن التعرف عى 

جبه��ات القت��ال ومعاملها. وتختفي يف ظله��ا التفرقة بني 

»املدين« و«العس��كري«. ويت��م القي��ام بالعمليات عى 

التوازي يف كل أعاق الع��دو، مبا يف ذلك ثقافة مجتمعه 

وليس بنيته املادية امللموس��ة فقط. ويتم فيها استخدام 

التقنية، لتكون العمليات النفس��ية هي الس��ائدة كساح 

عمليايت واس��راتيجي، ويتم استخدام فروسات الحاسوب 

إلحداث اضطراب بني املدنيني والعسكريني. ويتم الركيز 

عى دع��م الجمهور للعس��كريني، وتصب��ح األخبار عى 

القنوات التلفزيونية س��احاً أقوى م��ن الفيالق املدرعة؛ 

وبالت��ايل، يتحول الركيز من مقدمة العدو، أي جيوش��ه، 

إىل س��احته الخلفية، أي املجتمع. كذلك، تتضمن النظرية 

اس��تخدام اإلرهابيني يف هذه الحروب، ليكونوا جزءاً من 

مزي��ج اإلرهاب والتقنية املتقدم��ة، وعناص�ر أخرى مثل 

ين واأليديولوجي��ات، والهجوم من الداخل عى ثقافة  الدِّ

املجتمع، كعناص�ر تخلق الص�راع من الجيل الرابع.

يف الجان��ب املقاب��ل نجد م��ا قد يرص علي��ه البعض، 

وخاص��ة من جانب »صقور األمن القومي األمرييك«، بأن 

ما يحدث وم��ا يرمى إليه هيجل ومعه إدارة أوباما ميثل 

»تراجعاً« أو »تقهقراً« يف درجة االس��تعداد القتايل، ومن 

ث��م ف��ان ما يح�دث يع�د مخاط����رة قد تتس��ب���ب يف 

ويُذكر يف ه��ذا  الحاق الرضر باألمن القومي األمري��يك. 

الص��دد أنه يف املع�����ارك واملواجه���ات السياس��ي���ة 

التي نراه��ا يف املش��هد األمرييك، يتم وص��ف أو وص��م 

الدميقراطي��ني بأنه��م األكر تبذيراً لألم��وال العام��ة من 

خال الربام��ج الحكومية، ك��ا أنهم يف أغل��ب األحوال 

األقل إدراكاً واألقل اهتام��اً مبتطلبات الدفاع وتحديات 

األم��ن القومي، م��ا يعني أن هناك إمكاني��ة للتخيل عن 

هذه الخطط يف حال س��يطرة الجمهوريني عى السياسة 

الخارجية األمريكية يف الس��نوات املقبلة، ومن ثم إعادة 

التفك��ر يف النه��ج الس��ائد، ولكن ذلك كل��ه يظل رهن 

اتجاهات األحداث ونتائج خطة هيجل عى أرض الواقع، 

ومدى ضانها وكفاءتها يف تحقيق الطموحات واألهداف 

االسراتيجية األمريكية عى املدى املنظور.

أزمة أوكرانيا تدعم خطة هيجل
يرى بع��ض املحلل��ني واملراقبني األمريكي��ني، ومنهم بيل 

س��ويتان، مراسل الش��ؤون الدفاعية يف مجلة »ذا دييل 

بيس��ت«، أن األزمة األوكرانية أظه��رت أن القوات الربية 

األمريكي��ة األكر قوة ل��ن تكون خياراً عس��كرياً للرئيس 

األمرييك، باراك أوباما، ولذا فقد حان الوقت فعلياً لتقليص 

تع��داد الجي��ش األمرييك. وأعرب س��ويتان عن ع��دم 

دهش��ته للردود التي نرشتها وسائل اإلعام بشأن ميزانية 

اإلنفاق الدفاعي لعام 2015، التي س��تتمخض عن أصغر 

تعداد للجيش األمرييك من��ذ الحرب العاملية الثانية، كا 

أن األزم��ة األوكراني��ة مل تغر من األمر ش��يئاً. واعترب أن 

زيادة تعداد القوات الربية أوائل عام 2000 كانت البداية 

لجهود بُذلت منذ عرشين عاماً لتش��كيل قوة عس��كرية 

مناسبة للمس��تقبل. وأرجع الخبر األمرييك جذور القوة 

اليوم إىل العرص الذي كان فيه القتال يف الرب والبحر، وكان 

املتحمس��ون يقومون بارتياد الجو ومل يكن حلم العلاء 

بالفضاء والحروب السيربانية موجوداً. وكان من الرضوري 

للق��وات أن تكون ضمن مدى الرؤية من أجل قياس قوة 

كل ط��رف منها والبدء بالتفك��ر يف التكتيكات والخطط. 

وكانت النش��اطات االس��تخباراتية واالس��تطاع واملراقبة 

يف مراحله��ا األوىل، مش��راً إىل أن الدول��ة التي ال تخىش 

غزواً ألراضيها ليس��ت بحاجة إىل أن تجعل جيش��ها أوىل 

األولويات، وهذه هي الحالة اليوم. واعترب س��ويتان أن 

القول ب��أن القوات الربية لها أهمية اس��راتيجية خاصة، 

هو قول ضعيف، فق��د أظهرت الوقائع أن وجود القوات 

يف مناطق الحرب يتس��بب عادة يف مشكات كثرة تفوق 

املش��اكل التي تق��وم بحلها. ويرى أن هن��اك القليل من 

التهدي��دات العابرة للحدود عى املس��توى العاملي التي 

تتطل��ب رداً م��ن الواليات املتح��دة األمريكية، حيث إن 

تحول كوريا الش��الية نحو تكنولوجي��ا الصواريخ، يعني 

أن الهجوم الربي مل يعد يش��كل تهدي��داً للجنوب، وهذا 

يتطلب دراس��ة الخطوط الرئيس��ية للتفكر بأن الواليات 

املتحدة األمريكية سرس��ل قواتها الربية عرب الحدود من 

أج��ل نرش الدميقراطية مرة أخ��رى، أو البقاء لفرة زمنية 

طويلة.

وتُعت��رب األح��داث والرصاعات العرقي��ة واملدنية التي 

تش��هدها أوكرانيا والقرم الي��وم مثاالً عى ذلك، حيث إن 

القوات الربية أو الربمائي��ة األمريكية التي ميكن تصورها 

لن تكون خياراً عسكرياً، وعى املدى الطويل، فإن التأثر 

األكر أهمية قد يكون إقناع نظام الرئيس الرويس فادمير 

بوت��ني بأنه ل��ن يكون ق��ادراً عى تحمل تبع��ات العمل 

العسكري.

القوات املسلحة األمريكية يف أفغانستان
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 ويف ه��ذا اإلط��ار يش��ر خ��رباء إىل أن الرصاع��ات 

املس��تقبلية س��تكون قضايا عرقية - ليس��ت عى امتداد 

الح��دود الوطنية، لكن داخل وضم��ن هذه الحدود - أو 

تهدي��داً للمجتمع��ات الدولية، س��واء يف املجاالت الربية 

أو البحرية أو مجال االتص��االت. ويُعترب امليدانان الجوي 

والبحري من أهم املجاالت بالنس��بة إىل القوة العسكرية 

األمريكية خال العقود القادمة، إضافة إىل تنامي أهمية 

واالس��تطاع  والحروب الس��يربانية،  الفضائية  املج��االت 

واملراقبة م��ن الجو والفض��اء باعتبارها مجال كل عمل 

عسكري. وهنا تحديداً يُشار إىل أن عام 2008 ميثل نقطة 

تحول جوهرية يف تحديد مفهوم التهديدات االسراتيجية 

للمصالح األمريكي��ة، حي��ث ش��هدت الوالي��ات املتحدة 

األمريكية أخطر هج��وم إلكروين عى وزارة الدفاع، نجم 

عن اس��تخدام ذاكرة محمولة Flash Drive يف حاسوب 

محمول يف إحدى قواعدها العسكرية يف الش�رق األوسط، 

انتش���ر من خاله برنامج ضار، أعده جهاز اس��تخبارات 

أجنبي مل يتم اإلفصاح عن هويته، يف الش��بكة اإللكرونية 

للقي��ادة املركزية للجي��ش األمرييك، لتنتق��ل من خاله 

معلومات س���رية وغر س���رية إىل جه��ات أجنبية. وقد 

ردت وزارة الدف��اع األمريكية عى ه��ذا التهديد بعملية 

 Operation Buckshot حملت اس��م بَكش��وت يان��يك

Yankee، إدراكاً منه��ا لتغ��ر قواع��د لعب��ة التهديدات، 

وتقرر وضع اسراتيجية جديدة وصفها نائب وزير الدفاع 

الس��ابق، وليام جي لني، بأن من أعمدتها »اعتبار الفضاء 

اإللك��روين بواقعه الفع��يل مجاالً جدي��داً للحرب؛ مثل: 

األرض، والبحر، والجو، والفضاء.. يجب علينا التعامل مع 

الفضاء اإللكروين كمجال نقوم فيه بعمليات، وسنحميه، 

وسنتعامل معه ضمن العقيدة العسكرية«.

ر وزير الدفاع األمرييك الس��ابق، ليون  وإث��ر ذلك، حذَّ

إدوارد بانيتا، من أن الوالي��ات املتحدة األمريكية مهددة 

بحرب الفضاء اإللكروين، وأنها مسألة وقت حتى يحدث 

هجوم مثل »برل هاربر إلكرونية«،كا س��بق ذكره، يتم 

م��ن خالها الهجوم اإللكروين عى ش��بكات الكهرباء، أو 

نظم املواصات، أو الشبكات املالية، يكون مصاحباً لعمل 

ع��دايئ تقليدي. ومن املمكن أن تق��وم الواليات املتحدة 

األمريكي��ة بض�رب��ة اس��تباقية إلزالة الخط��ر اإللكروين، 

وعليها إعداد »قواعد اشتباك« لحروب الفضاء اإللكروين. 

ومع هذا التغر يف املفاهيم واالس��راتيجيات العس��كرية 

ال��ذي يأخ��ذ يف الحس��بان الفض��اء اإللك��روين كمجال 

عس��كري للهج��وم والدف��اع، تصبح التح��والت يف الفكر 

الخططي األمرييك واضحة ومفهومة األبعاد واألسباب.

 أدوات جديدة للرصاع الدويل
س��لطت عمليات التجس��س األمرييك ع��ى العديد من 

القادة والزعاء الضوء عى أدوات جديدة إلدارة رصاعات 

الق��وة والنفوذ يف النظام العاملي الجديد، وذلك إثر نجاح 

العميل الس��ابق بوكالة األمن القوم��ي األمريكية إدوارد 

س��نودن، ع��ام 2013، يف ترسيب معلومات ح��ول قيام 

الوكالة بالتجسس عى حوايل 35 من القادة والرؤساء عى 

مستوى العامل، وعرشات مايني املكاملات الهاتفية يف دول 

مختلفة، من بينها دول أوروبية. ويف هذا اإلطار كش��فت 

مجلة »دير شبيجل« األملانية عن قيام وكالة األمن القوم

ي األمرييك، ومن خال س��فارة واشنطن يف برلني، بأعال 

تجس��س كبرة بدأت بالتنص��ت عى هاتف املستش��ارة 

األملاني��ة ذاتها من��ذ ع��ام 2002 وحتى ع��ام 2010، وأن 

املكامل��ات الهاتفية التي أجرتها من هاتفها تم تس��جيلها 

ط��وال ه��ذه املدة. وامتدت املراقبة لتش��مل كاً ضخاً 

م��ن املراس��ات واملكامل��ات الحكومية، ون��رشت املجلة 

وثيقة يعود تاريخها إىل عام 2010 تشر إىل وجود وحدة 

اس��تخباراتية أمريكية تعمل يف برلني وفرانكفورت تحت 

مسمى »خدمة الجْمع الخاصة«، وهي وحدة تضم عماء 

م��ن املخاب��رات املركزية وموظفني رفيعي املس��توى من 

وكالة األمن القومي. 

أما صحيفة »لوموند« الفرنسية فوجهت أصابع االتهام 

بش��كل مبارش للس��فارة األمريكية يف باريس بالتورط يف 

أعال مش��ابهة ملا جاء يف مجلة »دير ش��بيغل« األملانية، 

ض��د الرئي��س الفرنيس، وأضاف��ت إىل االته��ام األملاين أن 

هناك وح��دة اس��تخبارات إرسائيلية اش��ركت يف أعال 

التنص��ت عى ق��رص اإلليزيه. وأش��ارت صحف ومجات 

أوروبيّة إىل إن هناك وحدات تجس��س أمريكية يف مثانني 

موقعاً حول العامل، من بينها أملانيا وباريس وروما ومدريد 

وجني��ف وفرانكفورت. وق��د أظهرت ه��ذه الواقعة أن 

حدود س��يطرة الواليات املتحدة األمريكية عى التجسس 

أكرب بكثر ما يتوقع، أو حس��با وصفها املدير الس��ابق 

لوكال��ة األم��ن القوم��ي األمري��يك ووكالة االس��تخبارات 

األمريكية، ماي��كل هايدن، بقوله إن »عس��كرة اإلنرنت 

الذي اتبعته وكالة األم��ن القومي األمرييك لها ما يربرها، 

نظ��راً ألن تداول أغل��ب البيانات ع��ى اإلنرنت يتم عرب 

خوادم أمريكية، وأيضاً ألن اإلنرنت اخراع أمرييك سيذكر 

العامل كله أمريكا ألجله، ك��ا يذكر الرومان حالياً الطرق 

التي شيدوها«.

الخطر السيرباين
منذ فرة وجي��زة تحدث النائب الجمهوري األمرييك بير 

الرئيس األمريكي 
باراك أوباما قاد على 
مدى خمس سنوات 

سياسة خارجية 
تقوم على رؤيته 

للوضع الذي ينبغي 
أن يكون عليه العامل 

بدالً من الواقع 
احلقيقي للعالقات 

الدولية
الرئيس األمرييك خالل استضافته رئيس الوزراء األوكراين أرسيني ياشينيوك يف البيت األبيض
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هوكس��را، الرئي��س الس��ابق للجن��ة الدامئ��ة املخت��ارة 

لاس��تخبارات مبجلس الن��واب األمرييك، ع��ن أن إيران 

باتت متثل تهديداً س��يربانياً خطراً، وسبق لها أن اخرقت 

املواقع اإللكرونية لوزارة الدفاع األمريكية واملؤسس��ات 

املالية األمريكية من خال املس��اعدة التي حصلت عليها 

من الروس. وأخرب هوكسرا لجنة من املرشعني األمريكيني 

بأن إيران عززت من قدراتها الس��يربانية بشكل كبر، ويف 

غضون ف��رة زمنية قص��رة، وامتلكت القدرة عى ش��ن 

هجات س��يربانية ناجحة ضد األس��واق املالية األمريكية 

وبنيته��ا التحتي��ة. وحذر هوكس��را خال ش��هادته أمام 

اللجن��ة من التهديد الس��يرباين اإليراين بفض��ل العاقات 

القوي��ة ب��ني موس��كو وطه��ران، وتعزيز التنس��يق فيا 

بينه��ا يف مجال الحرب الس��يربانية«. وأوضح هوكس��را 

أن��ه »يف الوقت ال��ذي تواصل فيه روس��يا اتخاذ موقف 

عدايئ تج��اه الواليات املتحدة، فإن مس��اعدتها إليران يف 

برنامجها الس��يرباين س��تتضاعف، يف ضوء مواصلة طهران 

س��عيها لتطوير قدراته��ا الدفاعية والهجومي��ة، ما ينذر 

مبستقبل أكر سوداوية«. وأوضح هوكسرا  أن »القدرات 

الس��يربانية اإليرانية تتعاظم يف الوق��ت الذي بقيت فيه 

القدرات األمريكية غر جاه��زة للرد عى تلك الهجات، 

ومن املنتظ��ر أن تصبح إيران قادرة عى مجاراة الواليات 

املتح��دة يف ه��ذا امليدان خال فرة قص��رة من الزمن«. 

وق��ال: »إن النمو املطَّ��رد للقدرات الس��يربانية اإليرانية 

حصل تحت س��مع وبرص وكالة االس��تخبارات األمريكية، 

كا ازداد القلق بش��أن املعلومات القليل��ة املتوافرة عن 

إيران يف هذا املجال«.

ونقل الكاتب عن ماثيو ماكيناس زميل »معهد أمريكان 

إنربراي��ز« أن إيران لج��أت إىل روس��يا يف جبهة الحرب 

السيربانية استعداداً ملعركة محتملة مع الواليات املتحدة 

والغ��رب، كا أن املعركة غ��ر املتاثلة الت��ي تواجهانها 

كانت أحد األسباب يف سعيها المتاك القدرات اإلرهابية 

لشن هجات ضد الواليات املتحدة. ومن جانبها حذرت 

النائبة إليانا روز ليتينني، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية يف 

الكونجرس األمرييك، إدارة الرئيس باراك أوباما من الركيز 

فقط عى األنشطة النووية اإليرانية. وأضافت ليتينني: »يف 

الوقت ال��ذي تركز فيه املفاوضات م��ع الجانب اإليراين 

عى الربنامج النووي، يتم تجاهل الخطر الذي يشكل����ه 

الن����ظام اإليراين، حيث تسعى طهران لإلرضار بالواليات 

املتحدة وحلفائها، ومع ذلك فإن اإلدارة األمريكية تتعامل 

مع الربنامج النووي مبعزل عن النشاطات األخرى املتعلقة 

بإيران«.

وقد ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« يف تقرير لها نرُش 

يف نهاية أغسطس 2010، أن البنتاجون أطلق اسراتيجية 

جديدة تجعل من الفضاء السيرباين ميداناً حربياً محتمًا، 

وتطبي��ق دفاعات فورية نش��طة لهجمة ميكن أن تعطل، 

نظري��اً، مؤسس��ات النق��ل والتج��ارة يف الب��اد. وقالت 

الصحيفة إنه عى الرغم من تعامل االسراتيجية الجديدة 

م��ع واح��دة من مش��كات الق��رن الح��ادي والعرشين 

تحديداً، فإن االسراتيجية الجديدة أشبه ما تكون بالحرب 

الباردة، فحلفاء الواليات املتحدة املقربون س��يتحدون يف 

ش��بكة إنذار مبكر ألمن س��يرباين جمعي، يتم من خالها 

تجهيز القطاع الصناعي الخاص ليش��كل دفاعاً مدنياً ضد 

املهاجمني، ومينح القادة العس��كريني س��لطة الرد بصورة 

أوتوماتيكية عى الغزاة اإللكرونيني. وبدالً من رد ش��امل 

ضد املهاجمني الذين قد ال تكون دول مصدرهم معلومة، 

تقرح االس��راتيجية فك��رة بديلة هي ال��ردع املبني عى 

أس��اس جعل البنية التحتية األمريكية قوية وواسعة، ما 

يجعلها قادرة عى النجاة من أي هجوم. وس��تقوم وزارة 

األمن الداخيل باإلرشاف ع��ى تعزيز البنية التحتية هذه 

مبس��اعدة وكالة األمن القومي. وامللم��ح املثر للجدل يف 

االسراتيجية السيربانية بحس��ب »واشنطن بوست«، هو 

أنه��ا تحمل العوملة داخلها، فصانع الحاس��بات املحمولة 

األمرييك ال��ذي يتباهى بأن مكوناتها يتم تجميعها يف 50 

دول��ة، يجب أن يقلق بش��أن 50 نقطة، حيث ميكن ألي 

دخيل أن يضيف أي ش��يفرة مؤذية. وتطلق وزارة الدفاع 

عى هذه املش��كلة »إمكانية التعرض للخطر عرب سلسلة 

اإلمداد«.

رصاع إرادات بن أوباما وبوتن
ذكرت صحيفة »واش��نطن بوس��ت« أن الرئيس األمرييك 

باراك أوباما قاد عى مدى خمس سنوات سياسة خارجية 

تقوم عى رؤيته للوضع الذي ينبغي أن يكون عليه العامل 

بدالً م��ن الواقع الحقيق��ي للعاق��ات الدولية. وتوضح 

الصحيف��ة أنه ضمن ه��ذه الرؤية، يراج��ع تيار الحرب، 

وميكن للوالي��ات املتحدة األمريكية تقلي��ل حجم قواتها 

املس��لحة دون الكثر م��ن املخاطر، في��ا يترصف قادة 

الع��امل بعقاني��ة وع��ى نحو يخ��دم مصالح ش��عوبهم 

والعامل ب��أرسه. كا تخلو هذه الرؤية م��ن الغزو والقوة 

الوحشية ومناورات القوى العظمى والتحالفات املتغرة. 

وأع��رب وزي��ر الخارجية األمرييك جون ك��ري عن هذه 

الرؤية، حينا وصف غزو روس��يا ألوكرانيا املجاورة عى 

ش��بكة »أي��ه يب يس« اإلخبارية بأنه »ت��رصف ينتمي إىل 

القرن التاس��ع عرش يف خضم القرن الحادي والعرشين«. 

وتوض��ح الصحيفة أن كري يقص��د أن مكانة أي دولة مل 

تع��د تُقاس بعدد قوات جيش��ها، وأن العامل متصل بقوة 

ببعض��ه، ويج��ب أال ينقس��م إىل كتل متحارب��ة. ولكن 

يب��دو أن الرئيس ال��رويس فادمير بوتني ع��ى غر دراية 

بهذه الرؤي��ة للقرن الحادي والعرشين. ويش��ن الرئيس 

السوري بشار األس��د حرباً ترجع إىل القرن العرشين ضد 

ش��عبه، حيث يرسل املروحيات إلس��قاط براميل متفجرة 

معب��أة بالرباغ��ي واملس��امر وغره��ا من الش��ظايا عى 

املباين الس��كنية لبث الرعب يف نفوس املواطنني. وتش��ر 

الصحيفة إىل أنه ال س��بيل ل��ردع هؤالء الرجال من خال 

رفض أقرانهم أو ثقل الرأي العام العاملي أو حتى س��حب 

االس��تثارات االقتصادية الكربى، وهذا ألنهم يهتمون يف 

املقام األول بالحفاظ عى قبضتهم عى الس��لطة. وال يُعدُّ 

التهديدات السايبريية باتت خطراً عىل املؤسسات األمريكية
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الرئي��س أوباما مس��ؤوالً عن ترصفاتهم، ولكنه يس��تطيع 

القيام بدور رائد يف صياغة التكاليف والفوائد التي ينبغي 

لهم مراعاتها قبل الترصف بأي ش��كل. وترى الصحيفة أن 

النم��وذج الذي اتبعه بوتني يف احتال ش��به جزيرة القرم 

ه��و توغله يف جورجيا عام 2008، عندما كان جورج بوش 

رئيس��اً. فل��م يتكبد بوتني أي مثن لهذا اإلج��راء، وما تزال 

بعض أجزاء جورجيا يف الواقع تحت الس��يطرة الروس��ية، 

وُسمح لبوتني باس��تضافة دورة األلعاب األوملبية الشتوية 

بالق��رب من ه��ذه املناطق. وتصاعد املوقف العس��كري 

والدبلوم��ايس للرئيس الس��وري عى نح��و مطرد منذ أن 

تج��اوز الخط األحم��ر الذي وضعه الرئيس أوباما بش��ن 

هجوم كيميايئ راح ضحيته 1400 قتيل مدين.

وتش��ر الصحيفة إىل أن الرغبة يف االنس��حاب والركيز 

ع��ى ما يس��ميه أوباما »بناء الدولة يف الداخل« ليس��ت 

وليدة اللحظة، فقد ظهرت مبادرات ماثلة بعد الحروب 

يف كوريا وفيتنام وعندما انهار االتحاد الس��وفيتي. ولكن 

الوالي��ات املتحدة اكتش��فت يف كل م��رة أن العامل أصبح 

مكاناً أكر خط��ورة دون قيادتها، وأن االضطراب يف العامل 

ميك��ن أن يهدد الرخ��اء يف الواليات املتح��دة األمريكية، 

وأعقبت كل فرة من االنس��حاب سياس��ات أكر نشاطاً. 

وتؤك��د الصحيفة رفضه��ا نرش قوات أمريكية يف س��وريا 

أو أوكراني��ا، مش��رة إىل أن ق��درة الق��وة العظمى عى 

القيادة قد تتعر يف حالة اس��تنفاد قدراتها العس��كرية أو 

تعر اقتصادها، ولكن طاملا يترصف بعض الزعاء بعقلية 

تعود إىل القرن التاسع عرش، فا ميكن أن تتظاهر الواليات 

املتح��دة األمريكية ب��أن ما يحدث اآلن يدور يف س��احة 

معركة مختلف��ة متاماً. وتختتم الصحيفة االفتتاحية قائلة: 

»إن بوتني سوف يقيس جدية الواليات املتحدة األمريكية 

يف أثن��اء تقدم��ه يف أوكراني��ا وفقاً لترصفاته��ا وترصفات 

حلفائه��ا وليس وفقاً لبياناتهم، فه��ذه هي طبيعة القرن 

الحادي والعرشين«.

 

تعري��ف رويس للحرب يف الق��رن الحادي 
والعرشين

رداً ع��ى م��ا س��بق، ي��رى بع��ض الخ��رباء يف مقاب��ل 

التلويح األمرييك ب��أن أس��لوب بوتني ينتم��ي إىل القرن 

التاسع عرش، أن إدارة الرئيس الرويس فادمير بوتني لألزمة 

يف أوكراني��ا تُعدُّ محاولة جادة إلع��ادة تعريف الحرب يف 

القرن الحادي والعرشين. ويف هذا اإلطار ذكرت مويل يك. 

ماكيو، وغريغوري إيه. مانياتس، اللذان عما مستشارين 

للسياس��ة الخارجي��ة واالتص��االت االس��راتيجية لرئيس 

جمهوري��ة جورجي��ا ميخائيل سكاش��فييل يف أثناء حرب 

2008 بني روس��يا وجورجيا وبعدها، يف مقال مش��رك يف 

صحيفة »واش��نطن بوست« األمريكية، إن بوتني قد سبق 

أن قام بغزو جورجيا عام 2008، وحينذاك استغرق أشهراً 

يف نرش قواته وآلياته العس��كرية، حيث ق��ام بإعادة بناء 

طرق الس��كك الحديدية والطرق الرسيعة، لنقل دباباته 

واآلالف من قوات��ه، يف الوقت الذي قام��ت فيه طائراته 

بالتحليق ف��وق األرايض الجورجية؛ بهدف التهديد وإثارة 

الرع��ب، واس��تخدم بالتوازي م��ع ذلك وس��ائل اإلعام 

الرس��مية لتحوير الوقائع حول من بدأ تلك الحرب، لكن 

اآلن، وك��ا يقول الكاتبان، فإن بوتني مل يعد ملتزماً بقيود 

حرب الدول��ة القومية، بعد أن أث��رت املواجهات الكثرة 

مع االنفصاليني واملسلحني واإلرهابيني واملرشدين التي مر 

بها خال الس��نوات السابقة عى تفكره، وهو ما انعكس 

عى خطوات��ه حينا نوى التدخل يف ش��به جزيرة القرم، 

فقد ش��ن حرباً مفاجئة - رسيعة وخفية- من املرجح أن 

تكون صيغة للحروب املس��تقبلية، حيث كان هناك عدد 

من الس��ات غر التقليدية يف تحركاته، رصدها الخبران 

يف ه��ذا التقري��ر كا ييل: أوالً، اس��تخدام قوات خفية ال 

انتاء لها، ترتدي البزات العس��كرية املموهة التي تخلو 

من ش��ارات تدل ع��ى الدولة التي تنتم��ي إليها، كا أن 

الجن��ود مل تُعرف هويتهم أو القي��ادة التي ينتمون إليها، 

ولديه��م الق��درة عى مواجه��ة أعال العن��ف وخوض 

حرب الش��وارع، ويبدون وكأنهم غ��ر مقيدين بالقوانني 

أو األنظم��ة واملواثيق التي تحكم الحروب، هذه األنظمة 

والقوان��ني الت��ي هي من أكر ما يرفض��ه بوتني يف النظام 

الدويل اآلن.

 ويق��ول الكاتب��ان إن هؤالء الجنود ه��م جنود بوتني 

املقنعون الذين يخضعون لقيادة وأوامر خفية، ويعملون 

م��ن أجل تحقي��ق أهداف محددة، وع��دم معرفة تبعية 

هؤالء الجنود أرب��ك األرسة الدولية وأضعف ردها، حيث 

ال وضوح للقي��ادة أو الجرنال الذي يتبعونه، والذي ميكن 

التفاوض معه بش��أن الهدنة أو االستس��ام، وكانت هذه 

القوات غر النظامية مبنزلة التهديد النفيس بالنس��بة إىل 

السكان املحليني يف أوكرانيا، الذين ال يعرفون أماكن وجود 

هذا الجي��ش الخفي. وثانيها، اس��تخدام وس��ائل اإلعام 

الرس��مية لتحريف املعلومات وتربي��ر التدخل الرويس يف 

منطقة القرم، وقد أس��همت الخطط السيربانية يف خدمة 

هدف بوتني لقطع االتصاالت بني املرشعني ومراكز الحكم، 

واس��تمرار تدفق تيار التضليل باللغة الروسية الذي أنذر 

بقرب الحرب الجديدة عى »الفاش��يني«، وقد لفق بوتني 

نس��خة من الواقع لب��ث الحكاية الت��ي يحتاجها لزعزعة 

االس��تقرار يف أوكرانيا، حيث قرر أن هناك حاجة للتقسيم 

العرقي حس��ب اللغة من أج��ل تحقيق أهدافه، ومن ثم 

التخ��يل ع��ن أجزاء من هذا التقس��يم. ويف ه��ذا الصدد 

نرشت وكالة »إيتار تاس« الروس��ية األسبوع املايض، قصة 

تناقلتها وس��ائل اإلع��ام، ومنها مجل��ة »فوربس«، حول 

طلب 650 ألف أوكراين مؤخراً اللجوء السيايس يف روسيا، 

وهذا األمر يش��به ما س��بق أن ادعته موسكو عام 2008 

من أن ألفني من املدنيني قد قتلوا يف أوس��يتيا الجنوبية يف 

جورجيا، ومن ثم قامت روسيا بإرسال قواتها التي ال زالت 

موجودة يف تلك املنطقة، وعقب ذلك عر مراقبو الحقوق 

اإلنس��انية عى 44 جثة ملدنيني فقط، لكن وكاالت األنباء 

الغربي��ة قامت بتغطية األنب��اء امللفقة التي نرشها بوتني 

عى أنها تستحق النقاش. 

خطة هيجل واملتغريات العاملية الجديدة
هناك رأي يس��ود بدرجة م��ا يف الصحف األمريكية، وهو 

أن الواليات املتحدة األمريكية يف تراجع بس��بب امتناعها 

عن التدخل العس��كري يف الخ��ارج يف ظل عامل مضطرب، 

وأن لهذا تداعيات وخيمة عى العامل بأرسه. ويرفض بعض 

البنتاجون أطلق 
اسرتاتيجية جديدة 
جتعل من الفضاء 

السيرباين ميدانًا 
حربيًا حمتمالً
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الخرباء هذا ال��رأي، ومنهم فريد زكريا الذي رأى يف مقال 

نرشته صحيفة »واشنطن بوس��ت« أن أكر من يواجهون 

صعوب��ة يف التكيف م��ع العامل املتغر ال��ذي تعيش فيه 

اآلن الواليات املتحدة األمريكية، هم النقاد. ويشر زكريا 

إىل أن الع��امل ليس يف حالة واس��عة من االضطراب، حيث 

يس��وده يف األغلب الس��ام، فيا عدا منطقة واحدة تُعدُّ 

حافل��ة بالتوت��ر وعدم االس��تقرار، وه��ي منطقة الرشق 

األوس��ط. وافتقرت منطقة الرشق األوس��ط إىل االستقرار 

عى م��دى العقود األربع��ة املاضية. وي��رى الكاتب أنه 

من الغريب أن الذين ينتقدون إدارة أوباما بس��بب عدم 

تدخلها عسكرياً يف سورياً مل يذكروا املرشوعات الطموحة 

إلدارة أوباما يف آس��يا وأوروبا، مش��راً إىل أن هذا يعكس 

وجهات نظ��ر معظم املعلقني الذين يعتقدون أن القيادة 

األمريكية تتألف يف جوهرها من الخطاب ش��ديد اللهجة 

والعمل العسكري: فسوف يحقق العامل االستقرار ويوقف 

التغيرات التي تحل عليه إذا مىض أوباما لقصف ش��خص 

م��ا يف مكان م��ا. ويقول زكريا إن حقيق��ة أن الكثر من 

األمريكيني يدعون ملزيد من التدخات العسكرية املبارشة 

بعد عق��د من الح��روب الطاحن��ة واملكلف��ة يف العراق 

وأفغانس��تان هو أمر يثر الدهشة. ويعتقد زكريا أن عدم 

إنصات الرئيس أوبام��ا لدعوات مؤيدي التدخل األمرييك 

يح��ول دون انتش��ار الف��وىض يف الخارج وتراج��ع القوة 

األمريكية يف الداخل. وتأكيداً عى وجهة نظر فريد زكريا 

يرى دان موريف، يف صحيفة »كريستيان ساينس مونيتور«، 

أنه مبتابعة أنباء السياسة الخارجية األمريكية عرب محطات 

التلفاز كثراً ما ترد كلم��ة »انعزالية« و«النزعة االنعزالية 

الجدي��دة« و«ش��به االنعزالية«، ومرادف��ات أخرى مثل: 

الراج��ع، والتقهق��ر، واالنس��حاب. ويس��تعرض التقرير 

بعض تفسرات وس��ائل اإلعام للسياس��ة الخارجية، فإذا 

كان أوبام��ا مردداً يف الدخول يف حرب مع س��وريا، فهذه 

انعزالية. وإذا غادرت الواليات املتحدة األمريكية العراق، 

فهذا هو التقهقر. وإذا أعلنت الواليات املتحدة األمريكية 

استعدادها للمس��اومة مع إيران بشأن برنامجها النووي، 

فه��ذا هو الراج��ع. ويوضح موريف أن الوالي��ات املتحدة 

األمريكي��ة ليس��ت يف حال��ة تراجع عى اإلط��اق، برغم 

مطالب��ة الكونغ��رس بتخفي��ض نفقات الجي��ش، ولكنها 

أصبح��ت اآلن أكر ميًا إىل الوس��ائل الدبلوماس��ية بدالً 

من أن تتعامل بثقلها العس��كري، وه��ذا ليس داللة عى 

ضعفها.

وق��د أش��ار رئيس »لجن��ة األمن القوم��ي« يف مجلس 

الن��واب األمرييك، مايكل ماكول، خال مقابلة مع ش��بكة 

»فوك��س نيوز«، تعليقاً عى خط��ة هيجل، إىل أن »األمن 

األمرييك قد متت التضحية به عى مذبح االس��تحقاقات«. 

ويعت��رب خرباء ترصيح ماكول خاطئاً، وقالوا: »إذا ما بقيت 

خط��ة هيجل حي��ة يف الكونجرس فإنها س��تمثل اإلصاح 

ال��ذي طال انتظ��اره، بعد اإلف��راط يف اإلصاح��ات التي 

أعقبت هجات الحادي عرش من س��بتمرب. ويورد هؤالء 

أس��باباً تدعو إىل عدم التخوف م��ن الخطة، وميكن حرص 

هذه األسباب يف: 

أوالً: العدد لن ينخفض عن مستواه يف الحرب العاملية 

الثاني��ة، حيث إن عدد 440 ألف جن��دي يزيد عى عدد 

الجي��ش األمرييك بنهاي��ة عام 1940، وه��و 426 جندي. 

وأوضح الكاتب أن الرئيس األمرييك روزفلت ووزارة الدفاع 

األمريكية رشع��ا يف زيادة عدد الق��وات األمريكية عقب 

عام 1940، من أج��ل إع��داد القوات األمريكية للتعامل 

والتدخ��ل يف كل مناط��ق العامل. ويف نهاي��ة معركة »برل 

هاربر« نرش أحد املس��ؤولني العسكريني األمريكيني كتاباً 

أوض��ح فيه أن »الكونجرس أنفق عى مش��ريات الجيش 

مبال��غ تفوق جمي��ع املبال��غ التي أنفقت ع��ى القوات 

املسلحة والبحرية خال الحرب العاملية األوىل«. 

ثاني��اً: هناك حاجة إىل تقلي��ص القوات لقلة الحروب، 

إذ يرى الكاتب أن الوالي��ات املتحدة مل تعد تقاتل ضمن 

حرب عاملية ثانية، وال توجد رصاعات عاملية مستمرة، كا 

ال تلوح يف األفق أي رصاعات مستقبلية. وأعداد اإلصابات 

يف الحروب انخفضت بحدة، وأنواع الحروب التي يش��عر 

امل��رء بالقلق تجاهها أو الحروب م��ع الدول األخرى مثل 

الص��ني وإيران، تُعترب حروباً خامدة عملياً. ونقل هؤالء ما 

ذهب إليه كريستيان ديفينبورت، أستاذ العلوم السياسية 

يف مركز الدراس��ات السياس��ية يف جامعة ميتشغان: »إن 

عدد الحروب قد تضاءل. ومنذ عام 2003 حتى عام 2008 

مل تك��ن هناك أي ح��رب بني دولتني«. ويق��ول خرباء إننا 

نعيش أكر األوقات أمناً يف التاريخ البرشي، وخطة هيجل 

تهدف إىل تقليل - وليس إنه��اء - قدرة الواليات املتحدة 

عى خوض حربني يف وقت واحد. 

ثالث��اً: انتهاء الحرب الباردة، فالف��رة بني عامي 1939 

و1989، كانت تتس��م بالقلق تجاه هيمنة الفاش��ية عى 

الع��امل وأخطار الحرب النووية بني القوى العظمى، وهذه 

املش��اعر مل تعد موج��ودة يف الوقت الح��ارض. والواليات 

املتح��دة وحلفاؤها يقودون العامل عس��كرياً وأيديولوجياً 

يف الوقت الحايل، والعامل يش��عر باالستقرار، حيث انتشار 

الدميقراطية والرأسالية، أضف إىل ذلك وجود املؤسسات 

القوات املسلحة الروسية خالل توغلها يف أوكرانيا
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الدولية التي تعمل عى منع نش��وب الحروب أو التقليل 

من خسائرها.

رابع��اً: دور العلم والتكنولوجيا، فالقوة العس��كرية ال 

تق��اس بعدد الجي��وش يف ضوء التق��دم العلمي والتقني 

ال��ذي أحرزته الواليات املتح��دة وتفوقت به عى غرها، 

واس��تئثارها هي وحلفائها بأكر م��ن ثاثة أرباع النفقات 

العس��كرية العاملي��ة، وامتاكه��ا العدي��د م��ن القواعد 

العس��كرية ح��ول العامل. وهن��اك الكثر م��ن التحديات 

األمني��ة حالياً ال تحتاج مزيداً من القوات كالتغر املناخي 

واإلرهاب العابر للحدود والدول النووية املارقة.

نهاية الهيمنة األمريكية
يرى مراقبون أن خطة وزير الدفاع األمرييك تشاك هيجل 

بخفض عدد القوات املسلحة والسفن والطائرات الحربية 

األمريكية إىل أدىن مستوى لها منذ الحرب العاملية الثانية، 

يف وقت تتزايد فيه التهديدات العاملية، سيُضعف القدرات 

العس��كرية والتقني��ة للواليات املتح��دة ويُنهي هيمنتها 

العسكرية. ويرى هؤالء املراقبون أن الخطة التي تضمنت 

خف��ض بن��اء الس��فن الحربية ومش��ريات س��اح الجو 

م��ن الطائرات وخف��ض أنظمة األس��لحة الحديثة ووضع 

األسلحة القدمية خارج إطار الخدمة، بجانب خفض عدد 

القوات الربية بنسبة %20، س��تؤدي إىل إضعاف املقدرة 

األمريكية ع��ى إدارة املخاط��ر والتهدي��دات، وس��تظهر 

آث��ار ذلك تدريجي��اً ابت��داء من عام 2016. ويستش��هد 

املراقب��ون يف ذل��ك ببع��ض املقتطفات م��ن كتاب صدر 

حديثاً لهيجل ذاته بعنوان »املهمة«، ذكر فيه أن الخفض 

العس��كري كان من املامح الرئيسية لسياسات أوباما منذ 

انتخابه عام 2009، من أجل متويل الربامج املحلية، لكنهم 

ي��رون أن خف��ض النفقات العس��كرية عى ه��ذا النحو 

سيش��كل مخاطر مس��تقبلية جديدة عى األمن القومي 

للوالي��ات املتحدة، وس��يُفقد الواليات املتح��دة مكانتها 

كأك��رب قوة عس��كرية مهيمنة ع��ى العامل، ملا س��يخلقه 

ذلك م��ن مخاطر إضافي��ة يف مناطق معين��ة من العامل، 

وتس��ببه يف تقليص عمليات التدري��ب والصيانة وزيادة 

مش��اعر التوتر بني أفراد القوات، وتقليل الجاهزية حتى 

م��ع املحافظة ع��ى حالة التأهب، ما س��يحد من القدرة 

عى مواجهة أكر من رصاع مس��لح ح��ول العامل، وبالتايل 

يزيد ذلك من اندالع الرصاعات املس��لحة يف مناطق مثل 

الرشق األوس��ط وش��ال إفريقيا. ويف مقابل ذلك متتلك 

القوى األخرى األس��لحة املتقدمة مثل الصواريخ املضادة 

للطائ��رات والس��فن، كالصني التي أجرت مؤخ��راً تجربة 

عى طائرة تفوق رسعتها رسعة الصوت بأضعاف، وقادرة 

عى املناورة وحم��ل رؤوس نووية وتخريب نظام الدفاع 

الصاروخي للوالي��ات املتحدة، فيا يجع��ل من الصعب 

عى القوات األمريكية  التعامل مع تلك التهديدات، وهو 

ما سيجرب املؤسسة العس��كرية األمريكية عى التفكر يف 

اس��تخدام القدرات واألسلحة عالية التقنية املستخدمة يف 

الحروب غ��ر املتناظرة من أجل التف��وق عى األعداء يف 

الرصاعات املس��تقبلية«. ويف هذا املجال، نُقل عن القائد 

الس��ابق لس��اح الجو األمرييك، اللفتنانت جرنال ثوماس 

ماك��رنين، أن »مق��رح خف��ض القوات من ش��أنه ترسيع 

القضاء عى التفرد العسكري للواليات املتحدة«.

جويرن من كلي��ة  ذاته، يش��ر جيمس  االتج��اه  ويف 

القي��ادة واألركان التابعة ملش��اة البحري��ة األمريكية، يف 

مجل��ة »ذا ناش��يونال إنرس��ت«، إىل أن وزارة الدف��اع 

األمريكية »البنتاجون« اعرف��ت بأن خفض عدد القوات 

واألس��لحة يف جميع أفرع الوحدات العسكرية قد تزامن 

مع وجود مخاطر اسراتيجية، ومن أبرزها ارتباط الرئيس 

األمرييك مس��تقباً بدخول الحروب الت��ي تتطلب مزيداً 

م��ن القوات ع��ى األرض. وأوض��ح أن عملي��ة التقليص 

الت��ي ش��ملت القوة والق��درات ك��ا ش��ملت القوات 

النظامي��ة واالحتياط م��ن أجل الحفاظ ع��ى الجاهزية 

والتف��وق التكنولوج��ي، وحاية الق��درات التي تتوقف 

عليه��ا النجاحات مثل القوات الخاص��ة، ومصادر الحرب 

الس��يربانية، تُعترب مقايضة صعبة لكنها رضورية، وإن كان 

الخف��ض الحاد يف النفقات العس��كرية ه��و الخيار األقل 

س��وءاً يف ضوء الوضع املايل الحايل، فاملس��تقبل س��يربهن 

ع��ى خطأ ه��ذا الخيار يف حال خ��وض رصاع أو أكر من 

الرصاعات املستدامة.

خطة هيجل بن التأييد واملعارضة
الشك أن خطة تشاك هيجل لخفض حجم الجيش األمرييك 

تثر نقاشات محتدمة بني مؤيد ومعارض، حول التداعيات 

املحتملة عى مستقبل القوة العسكرية األمريكية، ولكن 

يف جمي��ع األحوال فإن الخطة تراعي الواقع املايل املتمثل 

يف التقشف الحكومي، والواقع السيايس املتمثل يف رئيس 

تعهَّد بإنهاء حربني بّريتني مكلفتني ومنهكتني.

ومن املاحظ أن املسؤولني األمريكيني قد أقروا ضمنياً 

بصح��ة بعض االعراض��ات، حيث قال��وا إن النتيجة التي 

س��يفيض إليها ذلك املق��رح هي بروز جي��ش قادر عى 

هزمية أي عدو، لكنه من الصغر بحيث ال ميكنه االضطاع 

بعمليات غزو أجنبي ممتدة، أي إن هناك تراجعاً نس��بياً 

املس��ؤولون  القوة األمريكية املهيمنة. كا يقّر  يف حدود 

األمريكيون بأن تخفيضات امليزانية س��وف تفرض مخاطر 

أكرب عى القوات املس��لحة إذا أُمرت هذه القوات مجدداً 

باالضطاع بعملني عس��كريني كب��رْي الحجم وعى نحو 

الواليات املتحدة  
أصبحت اآلن أكرث 
ميالً إىل الوسائل 

الدبلوماسية بدالً 
من أن تتعامل 

بثقلها العسكري 
وهذا ليس داللة 

على ضعفها
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متزامن، أي إن الخطة تُعدُّ نهاية فعلية السراتيجية خوض 

حربني يف وقت واحد، وأن الجيش األصغر حجاً ميكن أن 

يؤجج روح املغامرة لدى األعداء. وكا قال مس��ؤول كبر 

يف »البنتاج��ون«: »عليك دامئاً أن تحافظ عى مؤسس��تك 

يف وضع االستعداد، لكن ال ميكنك صون وزارة دفاع قامئة 

عى حرب بّرية واسعة النطاق عندما ال يكون هناك مثل 

هذه الحرب«. وإجاالً، يرى املسؤولون أن مقرح هيجل 

يه��دف إىل متكني القوات األمريكي��ة من تنفيذ توجيهات 

األم��ن القومي التي أصدرها الرئيس ب��اراك أوباما وهي: 

الدف��اع عن األرايض األمريكية، ومصالح الدولة يف الخارج 

وردع أي ع��دوان محتم��ل، وتحقي��ق انتصار حاس��م يف 

الحرب إذا ما أُمرت بخوضها. ويف هذا الشأن، قال مسؤول 

أمرييك: »س��وف يظل لدينا جيش ضخم جداً«. وأضاف: 

»لكنه س��يكون خفي��ف الحرك��ة، وذا كف��اءة، وحديثاً، 

وُمدّرباً«.

وتجدر اإلش��ارة إىل أن هناك خطط��اً فعلية لتخفيض 

أع��داد الجيش الذي تحم��ل وطأة القتال والخس��ائر يف 

أفغانس��تان والعراق، إىل 490 أل��ف جندي بدالً من 570 

ألف وه��و العدد الذي وص��ل إىل ذروته عقب هجات 

11 س��بتمرب 2001. وهكذا، سيكون هذا هو أصغر جيش 

للواليات املتحدة األمريكية منذ عام 1940.كا يش��ار إىل 

أن وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون( ترى منذ س��نوات 

طويلة، والس��يا خال الحرب الباردة، أنها تحتاج إىل قوة 

عس��كرية كبرة مبا يكفي لخ��وض حربني يف وقت واحد، 

عى سبيل املثال: واحدة يف أوروبا وأخرى يف آسيا. وتشر 

وثائ��ق االس��راتيجية وامليزانية األخرة، إىل أن املؤسس��ة 

العسكرية قد أُمرت بأن تكون عى جاهزية تامة لتحقيق 

انتصار حاسم يف رصاع، عى أن يكون لديها يف الوقت ذاته 

القدرة ع��ى صد مطامع عدو آخ��ر يف رصاع ثاٍن، إىل أن 

يتسنى لها حشد وإعادة نرش قوات كافية لكسب الرصاع 

الثاين.

وم��ن املؤك��د أن مقرحات هيجل س��تواجه معارضة، 

س��واء من جاعات املصال��ح، مثل: منظ��ات املحاربني 

القدام��ى التي تع��ارض الجهود الرامي��ة لخفض تكاليف 

العس��كريني؛ أو م��ن رشكات تصنيع األس��لحة التي تريد 

عك��س اتجاه تخفيضات األس��لحة، أو م��ن بعض أعضاء 

الكونجرس الذين سيس��عون إىل منع إغ��اق القواعد يف 

مناطقهم. ومبوجب خطة هيجل، سوف يتم التخلص من 

أس��طول كامل من طائرات الهجوم طراز »A-10« التابعة 

لس��اح الجو. وق��د تم تصميم هذا الن��وع من الطائرات 

لتدمر الدبابات السوفيتية يف حال تعرُّض أوروبا الغربية 

للغزو، بيد أن قدرات هذه الطائرات باتت أقل أهمية أو 

فاعلي��ة يف الوقت الحايل. وتدعم خط��ة امليزانية مواصلة 

متويل إنتاج الطائرات طراز »F-35« املثرة للجدل، برغم 

ارتفاع تكلفة إنتاجها واملشكات التي تواجهها.

باإلضافة إىل ذل��ك، يدعو هيجل إىل التخيل عن طائرة 

التجس��س الش��هرة »U-2«، وأن تح��ّل محله��ا طائ��رة 

»جلوبال هوك Global Hawk« من دون طيار. وس��يتم 

الس��اح للبحري��ة األمريكية برشاء مدمرت��نْي وغواصتنْي 

هجوميتنْي كل عام. كا سيتم طلب عدد 11 من الطرادات 

البحرية، لكن مع تقليص عمليات التشغيل يف أثناء إجراء 

التحديث، وستحتفظ البحرية األمريكية بأسطولها املكون 

من 11 حاملة طائرات يف الوقت الراهن. وستعود حاملة 

الطائرات »جورج واش��نطن« إىل القيام بعمليات اإلصاح 

وإعادة التزود بالوقود النووي وهي عملية طويلة قد يتم 

وقفها يف السنوات املقبلة يف ظل تقليص امليزانيات.

س��بب إضايف يدعم خطة هيج��ل: الصن ال 
تريد زعامة العامل

م��ن بني امل��ربرات التي يس��وقها البع��ض ملعارضة خطة 

هيج��ل لتخفيض حجم الجيش األمري��يك، أنها ال تواكب 

بعك��س  االس��راتيجية، وأنها تعمل  الص��ني  طموح��ات 

اتج��اه اإلنفاق الدفاع��ي الصين��ي، م��ا يعن��ي تهدي��دا 

للهيمنة األمريكي��ة. ويف هذا الجانب تحديداً يرى زكاري 

كيك، مساعد التحرير يف مجلة »ذا دبلومات« أن الصني إذا 

م��ا أصبحت أعظم دولة يف العامل، فإنها لن تكون مقتنعة 

بذلك، وأنها تفضل إبقاء الوضع الراهن يف النظام العاملي 

بصيغته الراهنة، والذي تس��يطر علي��ه الواليات املتحدة 

األمريكية. ويرى آخرون أن الصني لن تتمكن من أن تحل 

محل الواليات املتحدة عى قمة النظام العاملي بسبب ما 

تعانيه من مشكات داخلية ومنافسني إقليميني ودوليني، 

ما يحول بينها وبني القيادة العاملية، لكنها تفضل أن تلعب 

دورها الحايل ضمن النظام العاملي الجديد، الذي ال ترغب 

يف تغي��ره، فضاً عن أن االقتص��اد الصيني يواجه العديد 

من التحدي��ات التي متنعه من الوص��ول إىل املكانة التي 

يتنبأ بها كث��رون. والخاصة يف ه��ذه الجزئية أن صعود 

الصني لن مينع الواليات املتحدة األمريكية من أن تستمر 

يف لعب دور القوة العظمى الوحيدة مامل تنش��ب الحرب 

بينه��ا وتنترص فيها الصني، كا أن القوة النس��بية لبكني 

كان��ت أقل بكثر م��ن القوة األمريكي��ة يف نهاية الحرب 

الب��اردة، وبالطبع ف��إن القوة النس��بية للواليات املتحدة 

األمريكية س��تكون أقل من القوة الت��ي كانت تتمتع بها 

قبل عام 1991 من القرن املايض.

وبش��كل عام تتف��ق امليزانيت��ان الدفاعيت��ان اللت��ان 

أعلنتاه��ا بكني وواش��نطن مؤخ��راً عى أهمي��ة زيادة 

اإلنفاق وتكثي��ف الوجود العس��كري، ولكنها تختلفان 

يف األس��لوب: فبينا تركز األوىل عى زيادة حجم الجيش 

وتحديث األسلحة واملعدات، وتحسني الظروف املعيشية 

والتشغيلية ألفراد الجيش، وتحديث النظام اإلداري، تركز 

الثاني��ة ع��ى الكي��ف دون الكم، مبعنى خف��ض القوات 

وإعادة تش��كيلها مبا يائ��م التحديات والف��رص املتاحة 

يف املس��تقبل. وذكرت املحلل��ة السياس��ية يف مجلة »ذا 

دبلوم��ات«، ش��انون تي��زي، إن الصني أعلن��ت ميزانيتها 

الدفاعية لعام 2014 بزيادة %12 عى امليزانية الس��ابقة، 

حيث يبلغ اإلنفاق الدفاعي نحو 808.2 مليار يوان )132 

مليار دوالر(، وهي الزيادة التي أثارت ش��كوكاً ليس لدى 

أجرت وزارة الدفاع 
األمريكية جتربة 

إطالق ناجحة 
لقنبلة طائرة تتحرك 

بسرعة تفوق كثريًا 
سرعة الصوت لضرب 
أي هدف يف العامل يف 

أقل من ساعة
 طائرة الشبح األمريكية
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املحللني الغربيني فحس��ب، وإمنا يف األوساط السياسية يف 

كل من اليابان وتايوان أيضاً، حول نوايا الصني، خاصة مع 

انعدام الشفافية فيا يتعلق ببنود اإلنفاق. وقالت املحللة 

إن إعان امليزاني��ة الدفاعية الصينية جاء تقريباً بالتزامن 

مع إعان البنتاجون مس��ودة امليزانية الدفاعية الجديدة، 

الت��ي دع��ت إىل خفض ق��وات الجيش األمرييك إىل عدد 

يراوح ما بني 440 و450 ألف جندي، وهو الخفض الذي 

وصفته وس��ائل اإلعام األمريكية بأنه يعيد حجم الجيش 

إىل مس��تويات ما قبل الحرب العاملي��ة الثانية. وقد جاء 

هذا اإلعان املتزامن للميزاني��ة الدفاعية للبلدين ليدفع 

املحلل��ني إىل عقد مقارن��ات بينها، خاصة م��ع انخراط 

الدولتني يف معركة اس��راتيجية طويلة األجل، حول فرض 

الهيمنة يف منطقة آس��يا واملحيط اله��ادئ، واالختاف يف 

توجه امليزانيتني بني االرتفاع الصيني واالنخفاض األمرييك، 

يعزز التكهنات بشأن تراجع الهيمنة األمريكية أمام النجم 

الصيني الصاعد.

وذكرت الكاتبة أن هذا الف��رق بني امليزانيتني ال يقف 

عند حد الحج��م فقط، بل يتع��داه إىل أولويات اإلنفاق 

أيضاً، فقد أعلنت الصني عى لس��ان نائ��ب مدير اإلدارة 

العامة لإلمدادات اللوجستية، صن هوانجتيان، أن امليزانية 

الدفاعية »س��ركز بالدرجة األوىل عى تحديث األس��لحة 

واملعدات، وتحس��ني الظروف املعيشية والتشغيلية ألفراد 

الجي��ش، وتحديث النظ��ام اإلداري«، ويتفق الخرباء عى 

رضورة زيادة الصني ميزانيتها الدفاعية ملواجهة التحديات 

األمنية الخارجية التي تواجهه��ا، كالن�زاعات اإلقليمية يف 

بحري الصني الرشقي والجنويب، واملنافسة االسراتيجية مع 

الواليات املتحدة األمريكية عى املدى الطويل. ويبدو أن 

املس��ؤولني الصينيني أرادوا التقليل من هذا االعتقاد لدى 

املراقبني، فخرج املتحدث الرس��مي باسم وزارة الخارجية، 

ك��ني جان��ج، ليؤك��د أن السياس��ة العس��كرية الصينية 

»دفاعية بطبيعتها«، وأن زيادة حجم الجيش واالعتبارات 

الجيوبوليتيكية استلزما زيادة اإلنفاق، برغم أن املتحدث 

الرسمي باسم الربملان الصيني تحدث رصاحة وقال: »نحن 

نؤمن بأن الحفاظ عى السام ال يتحقق إال بالقوة«.

وع��ن أولوي��ات امليزاني��ة الدفاعي��ة األمريكية تقول 

الكاتب��ة إن امليزاني��ة أكر تركيزاً ع��ى الكيف دون الكم، 

فالوالي��ات املتح��دة األمريكية تس��تعد لانس��حاب من 

الحرب يف أفغانس��تان. وكان وزير الدفاع، تش��اك هيجل، 

ق��د رصح بأن ميزانية العام املايل 2015 والخطة الدفاعية 

الرباعية الجدي��دة تبينان اآللية التي س��تتبعها الواليات 

املتح��دة األمريكية لتطويع وإعادة تش��كيل جيش��ها مبا 

يائ��م التحديات والفرص املتاحة يف املس��تقبل«. وبرغم 

تفاؤل هيجل ومس��ؤويل البنتاج��ون بامليزانية الجديدة، 

فإنه��م وصفوا أي خفض جديد محتمل يف عام 2016 بأنه 

سيكون كارثياً.

وبعيداً عن أوجه االختاف ب��ني امليزانيتني الدفاعيتني 

الصيني��ة واألمريكي��ة، تتفق كلتاها ع��ى أهمية زيادة 

اإلنفاق العس��كري بالنسبة إىل »األمن الدويل« و »السام 

العامل��ي«، وتؤكد االثنت��ان اقتناعها التام ب��أن األمن ال 

يتحقق إال بتكثيف الوجود العسكري.

أسلحة تغري مسار الحروب املستقبلية
ي��رى باحث��ون أن الطبيع��ة املتغرة والسلس��ة للحروب 

تجعل من التنبؤ باألس��لحة الخمس��ة ذات األثر الكبر يف 

الحروب املس��تقبلية أمراً صعباً، ك��ا أن عنرص التغير يف 

املواجهات الرئيس��ية بني قوتني تقليديت��ني مثل الواليات 

املتح��دة والصني، ق��د يكون قليل الفائ��دة يف املواجهات 

غ��ر املتناظ��رة التي يتم فيه��ا زج القوات ع��رب املناطق 

الحرضية. وي��رى جيه. مايكل كول، الباحث التاياندي يف 

»معهد سياسة الصني« يف جامعة نونتهام، يف مقال نرشته 

مجلة »ذا ناش��يونال إنرس��ت«، أن الجي��ل الخامس من 

طائرات الشبح »إف 35-« قد تكون عنرص تغير يف الحرب 

إىل حد ما، لكن رسعته��ا الهائلة وعدم القدرة عى إبطاء 

الرسعة يجعلها غر مناس��بة لكش��ف وقصف الوحدات 

الصغرة من املقاتلني داخل املدن، كا أن اس��تخدام مثل 

هذه الوسيلة لقتل العنارص غر املنظمة واملسلحة ببنادق 

أي يك47-، يك��ون قليل التأثر وباه��ظ التكلفة، ومن ثم 

فإن استخدام القوات الخاصة وتجهيزها ببنادق هجومية 

خفيفة مموهة، تس��تخدم الذخائ��ر ذات العيار الخفيف 

بص��ورة »ذكية« يُعترب أكر فعالية وأقل تكلفة. ودعا هذا 

الباحث إىل أن تؤخذ باالعتبار طبيعة السيناريوهات التي 

تتبعها الوحدات القتالية أثناء الحرب، وحاول وضع قامئة 

باألس��لحة التي يخضع معظمها حالياً لعمليات التطوير، 

والتي قد تغر من طبيعة الحروب املستقبلية، ومن خال 

املوازن��ة بني الحرب التقليدية والعملي��ات غر النظامية، 

فإن قامئة األس��لحة املستقبلية بطبيعتها تُعترب غر كاملة، 

لكنها تُظهر اتجاهات حول أشكال الحروب التي يُرجح أن 

تؤثر يف العامل لعدة قرون قادمة:

1. طائرات » هايرب ستيلث«

يقوم العلاء بتصميم طائرة الشبح التي تعتمد تقنية 

التخفي املعتمدة يف ه��ذه الطائرات عى تقليل مقطعها 

الراداري ما يحول دون رصدها ومتابعها بش��كل فعال، 

وميك��ن له��ذه الطائرات العم��ل يف أرايض الع��دو دون 

كشفها، كا ميكن االستفادة من هذه الطائرات يف تقليص 

مخاطر التع��رض لإلصابات خال العمليات العس��كرية، 

ويف الوق��ت ذاته فإنه��ا تزيد القدرة عى ش��ن هجات 

مباغتة وجراحية ض��د األعداء أو القيام بعمليات التدمر 

واالغتيال. وقد عرضت رشك��ة كندية صناعة الطائرة عى 

مجموعت��ي القي��ادة يف الجي��ش األمري��يك ومجموعتي 

القي��ادة يف الجيش الكن��دي وكذلك عى ف��رق مكافحة 

اإلرهاب. ويرى الكاتب أن تلك التقنية قد تكون لها آثار 

خط��رة عى العمليات العس��كرية يف حال متكنت قوات 

العصابات املسلحة، والجاعات اإلرهابية من امتاكها.

2. املدفع الكهرومغناطييس

يس��تخدم املدفع املجال املغناطييس بدالً من الدوافع 

الوقود(. وتتمي��ز  أو  الب��ارود  )مل��ح  مث��ل  الكياوي��ة 

هذه املداف��ع الكهرومغناطيس��ية بقدرته��ا عى تحقيق 

رسعات فوهة أكرب من املدافع التي تعمل بطاقة الدوافع 

الكيميائي��ة التقليدية. ك��ا ميكن له��ذه املدافع توجيه 

القذيف��ة إىل مس��افات بعيدة وبرسع��ة 4,500 – 5,600 

ميل يف الس��اعة. وتخضع ه��ذه التقني��ة لتطوير مدافع 

يصل مداها إىل 100 ميل بحري باستخدام 32,000 جول 

م��ن الطاقة. ويف ضوء الرسعة وامل��دى البعيد لهذا النوع 

م��ن املدافع، فهي تق��دم مزايا عديدة خ��ال العمليات 

رغم االختالف بن امليزانيتن الدفاعيتن الصينية واألمريكية إال إنهام تتفقان عىل أهمية زيادة الوجود العسكري
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الهجومي��ة والدفاعية من خال توجي��ه الرضبات املركزة 

والدقيق��ة ضد أنظمة الدفاع املتطورة والدفاعات الجوية 

واألهداف األخ��رى. ومن الفوائد األخ��رى لهذه التقنية، 

االستغناء عن الحاجة إىل تخزين املواد الخطرة واملتفجرة 

والقابلة لاش��تعال الرضورية إلطاق القذائف التقليدية. 

وتقوم الواليات املتحدة بتطوير النس��خ املعدلة الخاصة 

بها من هذا الساح. ويأمل ساح البحرية األمرييك تطوير 

مدف��ع كهرومغناطييس يصل م��داه إىل 200 ميل بحري 

باستخدام 64,000 جول من الطاقة.

3. أسلحة الفضاء

تحاول الدول الكربى عسكرة الفضاء الخارجي وتحويله 

إىل نطاق املعركة القادمة، ومن املرجح أن يصبح س��طح 

القمر منصة إلطاق الصواريخ بهدف تفتيت الكويكبات 

الس��اقطة ع��ى األرض أو حرفه��ا عن مس��ارها. وبالتايل 

فإن عس��كرة الفضاء س��يكون لها آثار عميقة عى طبيعة 

الحروب املستقبلية. ورجح الكاتب إمكانية تزويد األقار 

الصناعية حول األرض مبدافع كهرومغناطيسية تستهدف 

جميع املواق��ع داخل دولة معادية أو تس��تهدف مواقع 

محددة وفقاً لحجم املدافع املستخدمة. 

4. صواريخ كروز التي تفوق رسعة الصوت

يرى الكاتب أن الواليات املتحدة منتصف التسعينيات 

من القرن امل��ايض مل تكن متلك صواريخ كروز التي تفوق 

رسعتها رسعة الصوت، وإال لكانت قد متكنت من التخلص 

من أس��امة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة يف وقت مبكر، 

وحققت عماً بطولياً يف أفغانس��تان بدالً من باكس��تان. 

ويف ضوء قدرة هذه الصواريخ عى نقل الرؤوس الحربية 

عرب املسافات البعيدة وإصابة أهدافها بدقة، فإن تأثرها 

سيكون اس��تثنائياً يف الحروب املستقبلية، لكن يف العرص 

ال��ذي تلعب فيه الدقائ��ق دوراً كبراً يف تحقيق النرص أو 

التع��رض للهزمية فإن تلك الصواري��خ تبدو بطيئة، حيث 

استغرقت صواريخ كروز التي أطلقت من بحر العرب عام 

1998 باتجاه أفغانس��تان الستهداف معسكرات التدريب 

التابعة لتنظيم القاعدة 80 دقيقة لبلوغ أهدافها. وتقوم 

البحرية األمريكي��ة حالياً بتطوير صواريخ كروز التي يتم 

إطاقها من الغواصات.

5. الطائرات اآللية

يرى الكاتب أن التوس��ع يف تصني��ع الطائرات اآللية 

وانتشارها قد يؤدي مستقباً إىل االستغناء عن الطيارين 

العادي��ني، لكن تل��ك الطائرات اآللية تبق��ى بحاجة إىل 

القليل من التدخل البرشي يف أداء مهامها، فهي صامتة، 

وقد تخطئ أهدافها. وأوضح الكاتب أن العلاء يعملون 

ع��ى تطوير الطائرات اآللية لتكون ذراعاً اس��تخباراتية، 

ومن ث��م يكون له��ا الق��رار يف تنفيذ عملي��ة القتل أو 

ع��دم تنفيذها، وق��د تتحول تلك الطائرات إىل أس��لحة 

»ارضب وان��َس«، حي��ث تتميز الطائ��رات بقدرتها عى 

التحلي��ق فوق األهداف لس��اعات طويلة، والقدرة عى 

اتخاذ القرارات تباعاً عندما تحني الفرصة للرضب. ويرى 

الكات��ب أن تكاليف اس��تخدام تلك الطائرات س��تزداد 

وتزداد أعداد القتى والعائ��ات الثكى يف املناطق التي 

تعمل بها تلك الطائرات، مثلا تزداد التكاليف بالنس��بة 

لعمليات التدريب واملحافظة عى القوات.

هل انتهي دور الدبابات؟
تواج��ه القوة العس��كرية للواليات املتح��دة يف الوقت 

الراه��ن الكث��ر م��ن التحدي��ات، وعى رأس��ها رضورة 

تكيي��ف الصناعات الدفاعية والعس��كرية يك تتاءم مع 

الحروب الحديث��ة، إضافة إىل التموي��ل الداخيل. ويرى 

خ��رباء أن الجي��ش األمرييك لي��س بحاج��ة للدبابات، 

برغ��م أن الرشكات املصنعة ترغ��ب يف مواصلة إنتاجها. 

وتنقل تقارير إعامية عن مسؤولني عسكريني قولهم أن 

تصنيع الدبابات أمر عظيم لكنه صعب ومل يعد أساسياً، 

فالدبابة أصبحت رمزاً لألسلحة القدمية يف ضوء الحروب 

الحديثة التي تتطلب انتش��اراً رسيعاً واس��تخداماً للقوة 

عرب مس��افات كبرة وبعيدة، والتي ت��زداد فيها الحاجة 

إىل الغواصات والقاذفات بعيدة املدى والطائرات اآللية 

الخفيفة والتكتيكية.

وقد ش��هدت صناعة املركبات العسكرية التي بدأت 

رشكة »ب��راون ماكلوكلني« تصنيعها يف منش��أة »يورك« 

األمريكي��ة طف��رة امتدت لعدة س��نوات، وقامت رشكة 

»يب. إي��ه. سيس��تمز« عى مدار عق��ود بتصنيع العديد 

من املركبات العس��كرية والدباب��ات مثل »هركوليس« 

و »باالدي��ن« ومؤخ��راً مركب��ة »ب��راديل« القتالية، التي 

تتس��ع لعرشة م��ن الجنود وتس��ر برسع��ة 40 مياً يف 

الس��اعة وتحوي مدفعاً إلطاق النران، ومدفعاً رشاش��اً، 

لكن هذه الطفرة ش��هدت تباط��ؤاً منتصف الثانينيات 

م��ن القرن املايض، ما أدى إىل اندماج عدد من الرشكات 

الدفاعية لتأسيس رشكة »الدفاع املتحد«. ويف عام 1997 

قامت مجموع��ة »كارليل« املس��اهمة املحدودة برشاء 

رشكة »الدفاع املتح��د«. ويف عام 2005 قامت رشكة »يب 

إيه سيس��تمز« برشاء »الدفاع املتح��د« مببلغ يقارب 4 

مليارات دوالر. 

وقد تلقت »رشكة يب إيه سيس��تمز« ومنشأة »يورك« 

رضب��ة من الجيش األمرييك بعد إلغ��اء برنامج األنظمة 

القتالية املس��تقبلية الذي تبلغ تكلف��ة تصنيع املركبات 

العس��كرية في��ه 87 ملي��ار دوالر، وم��ن ث��م تراجعت 

مش��ريات الجيش م��ن املركبات وقامت منش��أة يورك 

بخف��ض ع��دد العامل��ني فيه��ا، ك��ا أقدم��ت »يب إيه 

سيس��تمز« كذل��ك عى تقلي��ص ع��دد موظفيها. ومن 

املعتقد أن��ه يف حال ع��دم تلقي الرشك��ة طلبيات رشاء 

للمركبات العس��كرية فإنها س��توقف خط اإلنتاج لهذه 

املركبات.

تحديات صعبة
حج��م  خف��ض  ج��دوى  ح��ول  الج��دل  أن  رغ��م 

الجيش األمرييك س��تظل قامئة، ف��إن من أهم محددات 

مصر هذه الخطة حجم التحديات التي تواجه الواليات 

املتحدة األمريكية كق��وة عظمى وحي��دة قائدة للنظام 

العامل��ي الجديد، حيث وصف البي��ت األبيض نهجه يف 

فرة والي��ة أوباما األوىل بأنه نه��ج »البصمة الخفيفة«، 

وأنهى الحروب العقيمة التي قامت عى أساس االحتال، 

وركز ع��ى رضبات الطائ��رات بدون طي��ار والهجات 

اإللكرونية وغارات العمليات الخاصة بوصفها الوس��يلة 

الجديدة الس��تعراض القوة العسكرية والرسية للواليات 

املتحدة. وعندما وافق أوباما أخراً عى مشاركة القوات 

األمريكي��ة يف قصف ليبيا عام 2011، أرص عى أن يكون 

لحلف ش��ال األطليس دور بارز يف هذا املسعى، وهذا 

يف إطار اس��راتيجية القيادة من وراء ستار التي يفضلها. 

وعندم��ا أصبح الرئيس األمرييك بارع��اً يف تطبيق قواعد 

اللعبة عى املدى البعيد، كانت وزارة الخزانة هي أفضل 

أداة غر قتالية بالنس��بة له، حيث اس��تخدمها يف إتقان 

يف الضغ��ط االقتصادي عى إيران ودفع القادة اإليرانيني 

يف نهاية املط��اف نحو طاولة املفاوض��ات. غر أن هذه 

األدوات، أو حت��ى التهدي��د باس��تخدامها، أثبتت حتى 

اآلن عدم فعاليته��ا يف التعامل مع األزمات األخرة. فقد 

فش��لت العقوب��ات واملس��اعدات املتواضعة للمعارضة 

الس��ورية يف وق��ف الحرب الدائرة يف س��وريا، وأصبح 

العن��ف أكر ح��دة م��ع اس��تمرار مفاوضات الس��ام. 

ويش��ر التقرير إىل أن البيت األبيض أصيب بالدهش��ة 

م��ن قرارات الرئي��س الرويس فادمير بوتني بضم ش��به 

جزيرة القرم، وبإعان الصني الحازم عدم الس��اح ألحد 

باس��تخدام مجالها الجوي والجزر القاحلة املحيطة بها. 

ك��ا أن الضغ��وط االقتصادي��ة والهج��ات اإللكرونية 

الت��ي أرغمت إيران عى إعادة النظر يف نهجها، فش��لت 

يف إقناع كوريا الش��الية بعدم تنشيط برامجها النووية 

والصاروخية. وباختص��ار، يضع خصوم الواليات املتحدة 

األمريكية ومنافس��وها االسراتيجيون حدود القوة األمر

يكية يف حقبة ما بعد العراق وأفغانس��تان قيد االختبار

. ويتساءل كثرون: هل ش��جعت سياسة أوباما الحذرة 

يف اختي��ار املع��ارك الخص��وم األمريكي��ني ع��ى اختبار 

حدود سياس��ته، أم إن مارس��ة النفوذ عى الدول التي 

أو قواعد النظام العامل��ي  األمريكي��ة  اإلرادة  تتح��دى 

الجديد أصبحت اآلن أصعب من أي وقت مىض؟ إجابة 

هذه التس��اؤالت قد تتضح مبرور الوقت، ولكن العامل 

األكر وضوحاً يف الوقت الراهن هو ميل إدارة أوباما إىل 

تجنب التدخل العسكري، وهو أمر تجى بقوة يف خطة 

خفض حجم الجيش األمرييك.

خالصة
بش��كل عام، فإن خط��ة »هيج��ل« لتقلي��ص النفقات 

الدفاعية وحج��م الجيش األمرييك تُعدُّ تح��والً تكتيكياً 

يف التخطيط االس��راتيجي، وال تعني بأي حال انس��حاباً 

للوالي��ات املتح��دة من قي��ادة النظام العامل��ي الجديد 

أو عزوف��ا ع��ن هيمنته��ا عى ه��ذا النظ��ام. واألقرب 

للتص��ور هو إع��ادة تفكي��ك منظومة القوة الس��ائدة 
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ملصلحة منظومة أخرى، مبعنى التخيل بش��كل مدروس 

ع��ن الق��وة الصلبة أو الخش��نة يف تحقي��ق األه��داف 

واملصالح األمريكية ملصلحة تكريس دور القوة الذكية ) 

الناعمة والخش��نة عى حد سواء(، بحيث ميكن توظيف 

التهديد باستخدام القوة العسكرية من دون الذهاب إىل 

مرحلة التنفيذ، ثم تحقيق األهداف بوس��ائل دبلوماسية 

مثل العقوب��ات والضغوط القوية وغ��ر ذلك. وبالتايل، 

ف��إن الواق��ع يعن��ي أن هن��اك توجهاً أمريكياً جدي��داً 

إلعادة تعريف مبدأ القوة ودوره يف السياس��ة الخارجية 

األمريكية، من دون حدوث تغير يف العقيدة العسكرية 

القامئة منذ أكر من مثانية عقود مضت، والتي تركز عى 

احتواء الخصوم واملنافسني االسراتيجيني، من خال القوة 

الناعمة والدبلوماسية العميقة أو باالحتواء العنيف من 

خال اس��تخدام مبدأ القوة الخشنة، التي استُخدمت يف 

نحو 250 تدخاً عس��كريّاً خارجيّ��اً أمريكيا يف مختلف 

قارات العامل منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية.

حاالت محتملة الستخدام القوة األمريكية يف 
الرشق األوسط

• وق��وع هج��وم ع��ى األرايض األمريكي��ة من قبل 

إحدى الجاعات اإلرهابية، حيث إن حاية أرض الوطن 

هي املبدأ الرئييس للسياس��ة الخارجية يف أي دولة. كا 

أن مكافح��ة اإلره��اب ه��ي املج��ال الذي أبدى في��ه 

أوبام��ا اس��تعداداً للمجازف��ة م��ن خال تبن��ي موقف 

أكر حزماً وقوة من سلفه.

• من��ع إي��ران من الحصول عى س��اح ن��ووي. فقد 

ب��ذل الرئيس األمري��يك جهوداً ش��اقة لتجنب االضطرار 

إىل القيام بعمل عسكري، ولكنه قد ال يستطيع الساح 

لخصم أمرييك آخر بتجاوز خط أحمر جديد.

• غل��ق إيران ملضي��ق هرمز، ففي حال��ة نرش إيران 

لأللغ��ام أو رضب الناق��ات يف مضيق هرمز، من ش��به 

املؤكد أن ترد واش��نطن عى ذلك بحملة جوية وبحرية 

تهدف إىل التصدي لذلك.

تطور نوعي
الدفاع األمريكية مؤخراً تجربة إط��اق  أج��رت وزارة 

ناجح��ة لقنبلة طائرة تتحرك برسعة تف��وق كثراً رسعة 

الصوت لرضب أي هدف يف العامل يف أقل من ساعة. وقال 

بيان للبنتاجون أن الساح من طراز القنابل األرسع من 

الصوت، وقد أطلقه صاروخ من هاواي ثم انساب محلقاً 

يف الطبق��ات العلي��ا م��ن الغاف الجوي ف��وق املحيط 

الهادئ »برسعة تجاوزت رسعة الصوت«، قبل أن يصيب 

هدفه يف جزر مارش��ال. ومل يكش��ف البنتاجون الرسعة 

القص��وى الت��ي بلغته��ا القنبل��ة املحلقة الت��ي ميكنها 

املن��اورة، وه��و ما ال تس��تطيعه صواري��خ الدفع الذايت 

الباليس��تية. ويحدد العلاء الرسع��ات الفائقة للصوت 

بتل��ك التي تتج��اوز رسع��ة الصوت خمس م��رات، أي 

3728 مي��اً )6000 كيلومر( يف الس��اعة. ويأيت مرشوع 

القناب��ل الت��ي تف��وق رسع��ة الص��وت يف إطار برنامج 

الرضب الرسيع عرب أجواء األرض، والذي يهدف إىل منح 

الجيش األمرييك القدرة عى إيصال األس��لحة التقليدية 

يف أي مكان يف العامل يف غضون س��اعة. وكان البنتاجون 

قنبلة  قد أجرى تجربة إطاق يف أغس��طس املايض عى 

محلقة أخرى فائق��ة للصوت س��ميت »إتش يت يف2-«، 

قادرة عى الطران برسعة 27 ألف كيلومر يف الس��اعة، 

غر أن تل��ك التجرب��ة مل تنج��ح. ويُع��دُّ م��دى القنابل 

الفائقة للصوت أقل م��ن مدى القنابل »إتش يت يف2-«، 

حس��با ذكر تقرير لهيئ��ة بحوث الكونغ��رس. وقالت 

الهيئة إن البنتاج��ون أنف��ق 239.9 ملي��ون دوالر عى 

برنامج الرضب الرسيع عرب أجواء األرض، بينها 69 مليوناً 

ع��ى القنبلة املحلقة التي قامت وزارة الدفاع األمريكية 

باختبارها مؤخراً• 
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التفكيــــر اإلسرتاتيجــــي والقــــدرة علـــى بنــــــــــــــــــــــاء الغايـــــات واألهــــداف
مســار ومنهــج وحسابــات تتســم بالبصيــرة وبُعــد النظــر

نتوقف إجالالً وتقديراً عند كبار وعظام يف الفكر االسرتاتيجي ومنهم املغفور له بإذن الله الشيخ زايد "طيب 

الله ثراه" الذي جسد معنى القيادة والزعامة واإلنسانية، فكان املثال والقدوة والوالد عندما سخر الفكر 

اإلسرتاتيجي يف البناء والتعمري وملْ الشمل العريب، فنجد له مآثر وآثار يف كل بقاع الدنيا، وال زال العرب 

يتذكرون مقولته الشهرية  يف حرب 1973: )إن النفط العريب ليس بأغىل من الدم العريب(، وها هم أبناءه عىل 

العهد ماضون يعملون عىل بناء قاعدة رأس املال البرشي من  خالل التفكري والتخطيط االسرتاتيجي.

إعداد:
 د. صالح املعايطة
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التفكيــــر اإلسرتاتيجــــي والقــــدرة علـــى بنــــــــــــــــــــــاء الغايـــــات واألهــــداف
مســار ومنهــج وحسابــات تتســم بالبصيــرة وبُعــد النظــر
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إن مفهوم التفكري اإلستتراتيجي متعدد املدلوالت يختلف 

فيه الباحثون وتتباين آراؤهم ويختلف معناه وفقاً للمجال 

والعقل الذي يُستخدم فيه والسياق الذي يُستعمل خالله، 

ورغم ذلتتك وبعيداً عتتن أي تعريف فيجب اإلشتتارة إىل 

عنارص أساستتية قد تُشتتكل محاور التفكري اإلستتراتيجي 

بوجتته عام، فالتفكري اإلستتراتيجي يهتم بأمتتور جوهرية 

أساستتية وأهداف يغلتتب أن تكون بعيتتدة املدى، وُيثل 

التفكري اإلستتراتيجي بطبيعته مستتاراً ومنهجاً وحسابات 

تتستتم بالبصرية وبُعد النظر لبلتتوغ األهداف، ومن خالل 

هذا الفهم فإن التفكري اإلستتراتيجي بطبيعته سواء تعلق 

بالفتترد أو الجامعة أو املؤسستتة أو الدولتتة، حيث يهتُم 

املفكر اإلسراتيجي بالبيئة الداخلية مبا فيها من نقاط قوة 

وضعتتف، وبالبيئة الخارجية مبتتا فيها من فرص وتحديات 

وباملوارد املتاحة لتحقيتتق األهداف وبالخيارات املتعددة 

املمكنتتة لهذه الغاية، كام يهتم املُفكر اإلستتراتيجي أيضاً 

مبوضوع األعداء والخُصوم واملنافسني وكيفية مواجهتهم.

التفكري االسرتاتيجي كقوة مضاعفة
للتفكري اإلستتراتيجي أهمية كبرية يف امليادين العسكرية، 

والسياسية، واالقتصادية، واإلدارية، والربوية واالجتامعية 

وشتتتى مياديتتن الحيتتاة، كام لتته أهمية عىل املستتتوى 

الشخيص وهذا املستوى األخري هو املهم ألنه يتحدث عن 

التفكري اإلسراتيجي بالنسبه للفرد ويُشري إىل ما قاله بعض 

علامء اإلدارة من أن »التفكري اإلسراتيجي يسبق التخطيط 

اإلسراتيجي« ويكون تفكري الشخص إسراتيجياً حني تكون 

لتته رؤية أي أهداف مهمة محددة يغلب أن تكون بعيدة 

املدى، كام تكون له رسالة مهمة ومسار ومنهج.

إن الذين يلكون القدرة عىل التفكري اإلسراتيجي قلة، 

وكثتتري من هذه القلتتة حققوا نجاحات تفتتوق ما حققه 

ستتواهم، ووصلوا إىل مراكز القيادة والريادة، ألن القيادة 

بالتتذات تحتاج إىل هذا النمط من التفكري، ومن أستتباب 

ضعف التفكري اإلستتراتيجي مسألة تتعلق بطبيعة الكائن 

البرشي ودماغه، فقد ذكرت بعض الدراسات الحديثة »أن 

الدمتتاغ البرشي تطتتور ليك يُواجه الظواهتتر والتهديدات 

واألخطار قصرية املدى فقط، وإن أجهزة إحساس اإلنسان 

مضبوطة لتستجيب لألحداث املؤقتة رسيعة الزوال، مثل 

ستتامع صوت حيوان مفرس، ولكنه أقتتل انتباهاً وتقديراً 

لألخطتتار والتهديتتدات املحتملة التي تقتترب منه ببطء 

وتستتتغرق وقتاً لتصل إليه، مع أن العامل املعارص فيه كثري 

متتن املخاطر التي قد تُهدد الشتتخص أو املجتمع والدولة 

بعد فرة من الزمن مثل الكوارث الطبيعية وأخرى سياسية 

أو اقتصادية...إلخ.

من أستتباب ضعتتف التفكري اإلستتراتيجي االنشتتغال 

بالجزئيتتات والتفصيالت، وتركيز االهتتتامم عىل األهداف 

القريبة واإلنشتتغال مبتطلبتتات الحياة واألعتتامل اليومية 

واستتتغراق الوقت والجهد يف األمور العاجلة وامللحة، كام 

أن اإلنهامك املستتتمر بحل املشتتكالت ومواجهة األزمات 

املتكررة يُحول دون االهتامم بالتفكري اإلسراتيجي والركيز 

عليه، يضاف إىل كل ذلك أيضاً االعتقاد الستتلبي الستتائد 

بعدم القدرة عىل التأثري يف املستقبل، أو التصدي ألحداثه 

أو التنبتتؤ مبجرياته، متتع أن التفكري اإلستتراتيجي يضمن 

لإلنستتان أن يهتم يف صناعة األحداث »التي يعيشتتها عىل 

أقل تقدير« بدالً من أن يكون ُمتلقي لهذه األحداث فقط.

إن التفكري اإلسراتيجي ال يحتاج إىل كثري من املعلومات 

والتحليل والربط وحستتب ولكنه يحتتتاج أيضاً إىل خيال 

واستتع وإحستتاس وقدرة عىل التصور الشتتمويل للحارض 

واملستتتقبل، كام أن التفكري اإلستتراتيجي يُعترب أساستتاً يف 

التطور والنامء والتغيري االيجايب ال ستتيام أن تغيري التفكري 

يؤدي إىل تغيري النتائج، واألصل أن يبدأ التفكري بالشتتخص 

ذاتتته وهناك عالقة بني العقتتل واإلرادة والتفكري، فيمكن 

القول أن بني العقل واإلرادة ستتبب قوي وكيمياء تفاعلية، 

وعندما تقوى اإلرادة يستتتجيب العقل، وسيكون اإلنجاز 

ويتتأيت النجاح باملثابتترة والجهد والتصميتتم فإذا ضعفت 

اإلرادة ذوي العقتتل وتلبتتد، ومثال ذلتتك عندما صنعت 

الواليات املتحدة قنبلتها الذرية األوىل مستتتعينة بأبحاث 

العلامء من أمم أخرى واستخدمت قنبلتني يف رضب اليابان 

وأنهت بذلك اإلرادة العسكرية اليابانية عىل القتال.

التفكري االسرتاتيجي ودوره يف إدارة الدولة
تأيت أهمية التفكري اإلسراتيجي من القاعدة التي تقول أن 

تعلم ومامرستتة آلية التفكري اإلستتراتيجي ال بد أن تسبق 

تعلم واستتتخدام آليات اإلستتراتيجيات والخطط والربامج 

والسياستتات واألنظمة، وكثرياً ما تكتتون الخطط والربامج 

والقواعد والسياستتات مفيدة للتفكري اإلستتراتيجي لكنها 

ال تشتتجع األشتتخاص عىل أن يفكروا إستتراتيجياً، وعليه 

للتفكري اإلسرتاتيجي 
أهمية كبرية يف 

امليادين العسكرية 
والسياسية 

واالقتصادية 
واإلدارية والرتبوية 

واالجتماعية وشتى 
ميادين احلياة

حرب أكتوبر 1973 دليل واضح عىل أهمية الفكر اإلسرتاتيجي يف إدارة الحروب



يكون تفكري الشخص 
إسرتاتيجيًا حني 

تكون له رؤية وأهداف 
مهمة بعيدة املدى 

ورسالة مهمة ومسار 
ومنهج
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تكون الخطتتط والربامج والقواعد والسياستتات ذاتها من 

أدوات إهتتدار املوارد من جهد ومال ووقت، وال شتتك إذا 

ما تعلم املدراء والقيادات العليا واملتوسطة كيف يفكرون 

استتراتيجياً إذا ما تعمق لديهم الحس اإلستتراتيجي، وإذا 

كانت لديهم القدرة عىل تكوين رؤية إستتراتيجية فسوف 

يتجهون تلقائياً للبحث عن خرباء اإلسراتيجيات والخطط 

واملتخصصني يف إعداد السياسات.

ال بتتد أن يدرك صانع القرار الفتترق الكبري بني التفكري 

اإلسراتيجي كمنهج وفلستتفة ينتج عنها رؤية إسراتيجية 

وحس وإدراك إستتراتيجي وتوجه إسراتيجي يتم التفكري 

يف إطتتاره وبني الخطط اإلستتراتيجية كمستتار وخطوات 

ومراحل يتم التحرك بناًء عليها، ألن التفكري اإلستتراتيجي 

يرتب عليه حتامً إسراتيجيات وخطط إسراتيجية وبرامج 

وسياسات، وباملقابل ففي حالة غياب التفكري اإلسراتيجي 

والرؤيتتة اإلستتراتيجية فإن األهتتداف ال تكتتون واضحة 

وتكون مشوشة أحياناً وهنا ال بد من التوقف عند العالقة 

بني اإلستتراتيجي واملخطتتط واملفكر من ختتالل الحقائق 

واملعطيات التالية:

- يُفرض أن يكون اإلسراتيجيون مخططون ولكن ليس 

بالرضورة أن يكون املخططون اسراتيجييون.

- املخططتتون بارعتتون يف ترجمة األهتتداف إىل خطط 

والخطتتط إىل برامتتج ووضع هتتذه الربامتتج يف مجموعة 

سياستتات وقواعد وأنظمة، واإلسراتيجيون مسؤولون بأن 

يفعتتل املخططون كل ذلتتك من خالل رؤية إستتراتيجية 

وتوجه إسراتيجي ناتج عن منهج التفكري اإلسراتيجي.

- املخططتتون يتعاملتتون متتع األرقتتام واإلحصائيات 

واملعلومتتات واإلستتراتيجيون يتعاملتتون ليتتس فقط مع 

األرقام واإلحصائيتتات واملعلومات، ولكتتن مع دالالت ما 

وراء هذه األرقام واإلحصائيتتات واملعلومات، وذلك وفق 

توجه إستتراتيجي مهني يستتتوعب املواقف ويتفاعل مع 

األحتتداث ويستتتجيب للمتغتتريات مبا يحقتتق األهداف 

واملصالح الوطنية العليا للدولة.

- املخططتتون يعملون وفق آليتتة يغلب عليها الجانب 

اإلجرايئ الرستتمي، واإلستتراتيجيون يفكتترون وفق منهج 

اإلدراك والتصور اإلسراتيجي.

مؤرشات غياب منهج التفكري اإلسرتاتيجي
عادة ما ينتج عن غياب التفكري اإلستتراتيجي وعدم حرص 

إدارات بعض الدول عىل تعميق استتتخدام منهج التفكري 

اإلستتراتيجي يف املؤسستتات العامتتة والخاصتتة واملرافق 

الحيوية العديد من املؤرشات والشواهد أهمها:

- ضيتتاع العديد متتن الفرص التي تتتتاح لبعض الدول 

يف البيئتتة اإلقليمية والدولية، يف حتتني تتمكن دول أخرى 

منافسة من اقتناص هذه الفرص واستثامرها.

- مواجهة بعض الدول وبعض املؤسستتات للعديد من 

املشتتاكل واألزمات نتيجة عتتدم اإلدراك املبكر للتحديات 

والتهديتتدات التي تكُمْن يف البيئة اإلستتراتيجية )املحلية، 

اإلقليمية والدولية( وعدم االستعداد لها وعدم القدرة عىل 

التعامل الفعال معها.

- إهتتدار جزء كبتتري متتن اإلمكانيات واملتتوارد وعدم 

االستفادة منها نتيجة عدم إدراك يعض الدول ملا لديها من 

نقاط قوة وكيفية االستفادة منها.

- منتتاخ تنظيمي فيه العديد من مظاهر التوتر والقلق 

وعتتدم الثقتتة بني بعتتض املؤسستتات واإلدارات يف بعض 

الدول، وحاالت من الرصاع والنزاع بني القيادات واإلدارات 

نتيجة غياب الرؤية اإلسراتيجية التي تحقق التجانس بني 

اإلدراك والتصتتور واالتجاهتتات والقدرة عتتىل الربط  بني 

األهداف واملصالح.

- ارتبتتاك بعتتض اإلدارات يف بعض التتدول يف قراراتها 

ووجود فجوات واضحة بني وعودها والتزاماتها واملغاالة يف 

أهداف يصعب تحقيقها نتيجة عدم وضوح الرؤية وعدم 

معرفة عنتتارص البيئة املحليتتة واإلقليميتتة والدولية عىل 

حقيقتها، وصياغة األهداف ووضع الخطط عىل افراضات 

خاطئة وعدم وجود البدائل اإلسراتيجية املناسبة استجابة 

للمتغريات واملفاجآت التي تحدث.

أهمية الفكر اإلسرتاتيجي يف إدارة الحرب
يقتتول نابليون يف حديثة لقادته يف إحدى الحروب: »إنني 

أبدو دامئاً جاهزاً للرد عىل كل يشء ومجابهة أي يشء، وما 

ذاك إال ألين فكتترت طويالً قبل اإلقدام عتتىل العمل، لقد 

توقعت كل ما يكن أن يقع، وليستتت العبقرية هي التي 

تكشف يل فجأة وبصورة رسيعة ما عيل أن أقوله أو أفعله 

يف ظتتروف ال يتوقعها اآلخرون، إذن فمن يقوم بكل هذا..

إنه تفكريي..إنه التأمل«.

 للتفكري اإلسرتاتيجي أهمية كبرية يف امليادين العسكرية

من أسباب ضعف التفكري اإلسرتاتيجي االنشغال بالجزئيات والتفصيالت



طرق التفكري اإلسرتاتيجي

إن قرارات القائد اإلستترتاتيجي تنبُع دامئاً خالل مراحل 
مختلفة من أمناط الفكر، لذا ميكن أن يكون للقائد ثالث 

طرق للتفكري تتمثل يف:
- طريقة الفيلستتوف: التتذي مُيعن الفكتتر يف التجارب 

ويستخرج منها قواعد عامة أو أمناطاً جديدة.
- طريقتتة الطبيب: الذيُ يناقش ويُحلل ويزن املعطيات 

لحالة خاصة محددة ليحدد الداء ويصف الدواء.
- طريقة رجل العمل أو الباحث: الذي يدرس ويستنتج 

ثُم يُقرر ويُنفذ.
والقائد ال يستتتطيع أن يفصل بني هتتذه الطرق الثالث 
ختتالل تطور وتفاعتتل العملية الفكرية يف رأستته وهذا 
يقود إىل كيفية تعامل القائد مع عنارص القرار يف لحظة 
استتتالم املهمة ليعرف كيف يفكر ويخطط وماذا يعمل 
وكيف يعمل وملاذا يعمل، فطريقة الفيلسوف وطريقة 
الطبيب وطريقة الباحث هي ثالث طرق مختلفة ميكن 

للقائد اتخاذ قراراته من خاللها.
تُعتتتر جوانتتب التفكر اإلستترتاتيجي يف اإلعداد للحرب 
أكرث جهداً والتزاماً من تلك التي تُنفذ أثناء إدارة الحرب 
ولكن يجتتب أن ال يغيب عن البال أن الفكر والعبقرية 
ال تحتترم القائد من الجرأة والحستتم والعزمية يف بعض 
املواقتتف، كتتا أن القتترار الخاطئ يف الوقت املناستتب 

أفضل بكثري من قرار سليم يأيت بعد فوات األوان.
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مل يكتتن الفكتتر أو العبقرية لتضع نابليون يف ستتجل 

قادة الحرب، بل لقد ستتبقة الكثريون عتتىل الدرب نذكر 

منهم تحتمتتس الثالث التتذي برزت عبقريتتته يف ابتكار 

الخطتتط وإعتتداد العدة لتحقيق أهدافتته مام أُعترب عىل 

رأس الفاتحتتني من حيث العبقرية والتتذكاء، فقد فًكر يف 

بناء ستتفن حربية لنقل جيشتته عرب الفرات حتى يستتهل 

عليه إمتتتام الفتح، ولكنه خيش من صفها يف أرايض العدو 

األمر الذي رمبا يُفسد عليه خطته، لذلك بني سفنه قطعاً 

متفرقة ثم ابتكر لها عربات من نوع خاص تجرها الثريان 

حتى شاطئ الفرات ليتم تجميع أجزائها مرة ثانية.

واألستتكندر مل يكن قائد جيش فقتتط وإمنا كان قائداً 

صاحتتب فكر استتراتيجي قبتتل كل يشء، وفوق كل يشء 

وكذلك هانيبال القائتتد األفريقي الذي وضع خطته لغزو 

ايطاليا وقيل أنها مجازفة وجنون ومستتتحيل، لكنه ركب 

املجازفة واستتتخدم الجنون وأراد املستحيل وغزا إيطاليا، 

ثتتم خالد بن الوليد بطل أُحد وغزوة حنني وحروب الردة 

وقاهر الفرس والتتروم، وأبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن 

العاص وسعد بن أيب وقاص وصالح الدين األيويب وجنكيز 

ختتان ومارلبورو وواشتتنطن ورومل، كل هتتؤالء وضعهم 

فكرهم االستتراتيجي وعبقريتهم يف ستتجل التاريخ، وتأيت 

حرب أكتوبر 1973 لتتوج عظمة أعامل الفكر االسراتيجي 

عرب التاريخ املعارص، إذ كان ُحستتن اختيار وقت الهجوم 

فيها هو قمة أعامل العبقرية واإلستتراتيجية، وما ملحمة 

العبور إال دليل واضح عىل أهمية الفكر اإلستتراتيجي يف 

إدارة الحروب.

خصائص منهج التفكري االسرتاتيجي
عىل القادة واملتتدراء واملخططني ومتخذي القرار التعرف 

عىل خصائص منهج التفكري االسراتيجي ملا لها من أهمية 

وتأثري وفعالية عن مامرستتة القيادة واإلدارة اإلسراتيجية 

وأهم هذه الخصائص:

• توفر القدرة لدى املؤسستتة أن ترى النتائج املستتتهدفة 

متتن القرارات قد تحققت قبل أن تتختتذ القرارات ذاتها، 

حيث نجد بعض املامرستتات اإلداريتتة الخاطئة يف بعض 

املؤسستتات والقيادات والتتوزارات  يف التتدول النامية يف 

مجال التخطيط واتخاذ القرارات، إذ يتم تقييم األداء بعد 

وضتتع الخطة وبعد اتخاذ القتترار أو التقييم بعد تحقيق 

النتائج، أي إتباع فلسفة التقييم من ثم التصحيح الالحق 

لتتألداء والترصف، وغالباً ما يرتتتب عىل هذا املنهج مزيد 

متتن األخطاء املرتبطة مبزيد متتن الوقت والجهد والكلفة 

وقليل من الفوائتتد واالنجازات، واملنهج البديل لذلك هو 

التفكري االستتراتيجي الذي يقوم عتتىل: التأكد من جودة 

الفكر قبل جودة التتترصف، والتأكد من جودة املدخالت 

قبتتل جودة العمليتتات واملخرجات، والتأكتتد من اكتامل 

ودقة الحقائق ورؤيتتة األمور عىل حقيقتها وليس الحكم 

عىل ظواهرها، واالطمئنان إىل جودة البديل االستتراتيجي 

الذي يتم اختياره مع االستعداد للتعامل مع املتغريات.

• أن ترى املؤسستتة أهدافها املستقبلية وتقرأها وتستفيد 

من األحداث واملواقف الهامة يف تاريخها وأن تطمنئ عىل 

ستتالمة تحركاتها، حيث يقوم منهج التفكري االستتراتيجي 

عىل النظرة الكليتتة املرابطة ومن ثم التأكيد عىل وضوح 

الرؤية وكذلك وضوح العالقة بني املحاور األربعة التالية:

• األهداف والغايات التي تريد املؤسسة تحقيقها.

• الوضع الحايل للمؤسسة وما يرتبط به من نقاط ضعف 

وقوة وفرص أو  تحديات.

• املستتار التاريخي السابق واستيعاب املواقف واألحداث 

والتتدروس املستتتفادة وتأثريهتتا عىل صياغتتة األهداف 

واختبار البدائل واإلسراتيجية املناسبة.

• املستتارات اإلستتراتيجية للتحرك متتن الوضع الحايل إىل 

الوضع املراد الوصول إليه ومتطلبات التحرك السليم تجاه 

األهداف والغايات.

• أن تجمتتع املؤسستتة يف تفكريهتتا وترصفها بتتني رؤية 

النمل ورؤيتتة النحل،  فرؤية النحتتل ترتكز عىل االكتفاء 

بالعموميتتات استتتناداً إىل التفستتري الستتطحي لظواهر 

األشتتياء ستتواء بالتعامل مع عنتتارص البيئتتة الداخلية أو 

البيئتتة الخارجية دون الحرص عتتىل التدقيق يف املكونات 

التفصيليتتة للتعرف عىل حقائق هتتذه العنارص وتحديد 

نقاط الضعتتف والقوة، أما رؤية النمل فهي االستتتغراق 

يف الجزيئتتات التفصيليتتة والتعميق يف دراستتة خصائص 

األجتتزاء منفتتردة دون تفهم طبيعة العالقتتات التفاعلية 

والتأثتتري املتبتتادل بتتني األجتتزاء ودون تفهتتم الخصائص 

العامتتة للمؤسستتة ككل. من هنا نجتتد أن منهج التفكري 

االستتراتيجي يقوم عىل تحقيق التوازن بني النظرة الكلية 

العامة للمؤسسة البيئية وكذلك النظرة الجزئية التفصيلية 

ملكونات املؤسسة ولعنارص البيئة.

خالصة القول يكن أن التفكري اإلسراتيجي هو عملية 

مستتتمرة وال تتوقف يف مرحلتتة ما، إذ تبتتدأ بالتخطيط 

ثتتم صياغة اإلستتراتيجية، ومن ثم تتتأيت مرحلة املراجعة 

اإلستتراتيجية والتقييم لتصحيتتح أي انحراف عن تحقيق 

األهداف اإلسراتيجية•

املصادر:

- اإلسراتيجية الوطنية، كلية الدفاع الوطني، األردن.

-  التفكري االسراتيجي، كلية الدفاع الوطني، األردن، 

محارضات ودراسات مختلفة.

- »كيف متسك بزمام القوة«، تأليف روبرت غرين، 

ترجمة: د. محمد توفيق الجريمي، مكتبة العبيكان 

.2010

- دراسات وأبحاث ومتابعات شخصية لكاتب املقال.

التفكري اإلسرتاتيجي يحتاج إىل خيال واسع وقدرة عىل التصور الشمويل
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بالرغم من حاله القطبية 

األحادية التي بدت مبارشة عقب 

نهاية الحرب الباردة بدأت تظهر 

مالمح تشكيل عامل جديد متعدد 

األقطاب بظهور القوى الصينية 

االقتصادية والعسكرية وتعايف 

روسيا االتحادية، واستمرار 

تصاعد قوة اليابان االقتصادية 

واحتال تطوير قوة عسكرية 

ولو محدودة مستقبالً واستكال 

القوة الشاملة لالتحاد األورويب 

وبالتايل لن تكون الواليات 

املتحدة هي القوة الوحيدة 

الفاعلة .

إعداد:
حممد سامل األهل
خبري اسرتاتيجي

الحتتروب غتتري النظامية يف االستترتاتيجيات 
الحديثة 

أشارت بعض التقارير أنه بتحليل 389 رصاعاً عىل مدى 

التاريتتخ أثبتتت أن 90 % متتن الرصاعات التتتي تتم ما 

بني جيوش نظامية، وقوى غتتري نظامية انتهت بتحقيق 

القوى غري النظامية من أهدافها )خاصة إذا كانت قوات 

متعاونتته رشعية تهتتدف إىل التحريتتر( وأن أقىص مدة 

استتتغرقتها حروب بني جيوش نظاميتتة كانت يف حدود 

48.9 ستتنه بينام استتتمر الرصاع ما بني جيوش نظامية 

وقتتوات غتتري نظامية إىل أكرث من 129 ستتنة وأشتتارت 

اإلحصائية أيضاً إىل أن الرصاع الفلسطيني/اإلرسائييل قد 

مر عليه 58 عاماً .

الحروب غتتري النظامية ال تقترص عىل قوات املقاومة 

فقتتط حيث أن جميتتع الجيوش املتقدمتتة التي  لديها 

عنتتارص من قوات خاصة، يتم تدريبها عىل تحقيق مهام 

محددة لدعم أعامل قتال القوات الرئيستتية ومثاالً عىل 

ذلتتك الواليتتات املتحتتدة األمريكية وهتتي متتلك أقوى 

وأحدث جيش يف العامل وتعتمد عىل أنظمة وتكنولوجيا 

مل تصتتل أي دولة أخرى إليهتتا، وبالرغم من ذلك فلديها 

قتتوات خاصتتة حجمها يزيتتد عن 45 ألتتف مقاتل يتم 
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تدريبهتتا عىل العمليتتات الخاصة واستتتخدمت يف العديد 

متتن الحروب والرصاعات التي خاضتهتتا يف املنطقة خاصة 

يف غزو أفغانستتتان والعتتراق والعديد من املناطق األخرى 

وهذه القوات تنقسم إىل األيت :

أ- القبعات الخرض التابعتتة للقوات الرية : وتعمل يف 

مجموعتتات صغرية وتضم كل منها حتتوايل 12 فرداً وتقوم 

بتنفيتتذ عمليتتات خاصة يف عمتتق دفاعات العتتدو ويتم 

تدريبها بحيث يكنها أن تتعايش يف أي مكان سوف تعمل 

فيه مستقبالً )الدقة – الزي – العادات ..الخ( .

ب- قوة الدلتتتا :وهي مخصصة ملكافحتتة اإلرهاب يف 

أي متتكان يف العتتامل ومتتزودة بأحدث األستتلحة ومعدات 

االتصال, ويخصص لها كافة وستتائل املواصالت التي تنقلها 

إىل أهدافها فوراً .

ج- الرينجتترز : وهي معدات مشتتاة عاليتتة التدريب 

والكفتتاءة البدنيتتة والنفستتية , متخصصتتة يف العمليات 

الليلية، مدربة للقتال يف األماكن الصعبة .

أ- قتتوات املطتتاردة الليليتتة : وهي عنارص تستتتخدم 

طائتترات الهليوكوبتتر يف تنقالتهتتا ، وتقتتوم بتنفيذ مهام 

متتالية خاصة ضد العدو .

ب- القتتوات الخاصتتة البحريتتة : وتضتتم العديد من 

الوحتتدات الخاصة التي تدعم مهتتام قتال املارينز وأهمها 

الضفتتادع البرشية التتتي يطلقون عليها »عجتتول البحر« 

والذيتتن لهم خربتهتتم يف العمل تحت ستتطح املاء لتنفيذ 

عمليات االستتتطالع وجمع املعلومات الخاصة يف املناطق 

األكرث صعوبة .

ج- القوات الخاصة لسالح الجو : وهم قوات الكوماندوز 

األكرث تدريباً عىل مستتتوى الجيش األمرييك واملدربة عىل 

إجراء عمليات خاصة تتستتم بالرسيتتة والرسعة ليالً ونهاراً 

وباستخدام مختلف األنواع طائرات النقل الهليوكوبر .

ولتتيك نتعمق يف الحرب غتتري النظامية أكرث وليك نتفهم 

طبيعتها فإنها تنقسم إىل قسمني رئيسيني :

القستتم األول : مبا يشتتبه حرب االستتتنزاف وتقوم به 

عنتتارص املقاومتتة يف الدول التي تستتعى لالستتتقالل مثل 

القوات النظامية للدولة الخصم وهي األكرث انتشتتاراً عىل 

مستتتوى العامل، منذ انتشتتار حركات التحتترر وحتى اآلن 

ومن أشتتهرها املقاومة الجزائرية يف حقبة الخمسينات. أما 

الحرب الغري نظامية املثالية طبقاً للتقييم العستتكري فهي 

حتترب فيتنتتام ، والتي كبدت فيها القتتوات الفيتنامية غري 

النظامية خستتائر تقدر بحوايل خمستتني ألف فرد أمرييك 

وأجربت الواليات املتحدة عىل االنسحاب من فيتنام .  

القستتم الثاين : هي العمليات غري النظامية التي تقوم 

بهتتا الجيوش النظامية من أجل التدخل يف إجراءات العدو 

وشتتل ستتيطرة القيادة السياسية والعستتكرية عىل أركان 

الدولتتة واملثال عىل ذلتتك هو ما نفذته القتتوات املرصية 

يف حرب أكتوبر 1973 يف مواجهة أهداف يف عمق ستتيناء 

متثل مراكتتز نقل العدو إىل جانب تنظيم إجراءات منظمة 

يف ستتيناء للتدخل يف تحتتركات العدو ومهاجمة منشتتأته 

الحيوية، ودفع املفارز يف العمق وخلف الخطوط ملهاجمة 

 الحروب الغري نظامية هي صور للحرب التي يتم تنفيذها لتحقيق أهداف وطنية
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من املهم أن 
نعرف أن التقنيات 

واملنظومات تقوم 
بتفعيل الثورات 

العسكرية ولكنها ال 
حتدثها



القيادات واملناطق اإلدارية.

وعىل نفس املستتتوى فتتإن القتتوات األمريكية نفذت 

العديتتد من هذه املهام يف غزو العتتراق عام 2003 بل أن 

القتتوات الخاصة األمريكية تم تدفقها قبل الهجوم الرئييس 

بعتتدة أيام ليك تنرش الفوىض يف عمتتق الدفاعات العراقية 

وهو ما أدى إىل رسعة نجاح الغزو يف تحقيق مهامه نتيجة 

لحجم املعلومات التي حصلت عليها هذه القوات وأبلغتها 

إىل قيادتهتتا ونتيجتتة لقيامهتتا بتطويق إجتتراءات القيادة 

العراقية يف إحكام السيطرة عىل قواتها. 

الحروب الحديثة ومؤرشات حروب املستقبل 
من دوافع البحث عن حروب ذات سامت وطبيعة خاصة، 

الضغط الشتتعبي نتيجة عدم القبول بخسائر برشية كبرية 

يف القتتوات املستتلحة )مثل القتتوات األمريكيتتة يف فيتنام 

والستتوفيتية يف أفغانستتتان(، والتطور التكنولوجي الكبري 

التتذي يكن تطويعتته يف استتتخدام نظم تستتليح حديثة 

)ذكية( للقتال عن بعد تطلق من قواعدها الربية والبحرية   

وحامالت الطائرات ودقة وصولها لألهداف بواسطة األقامر 

الصناعية، والقيود املفروضة عىل استخدام األسلحة النووية 

وكذلك األسلحة فوق التقليدية خاصة الصواريخ البالستية 

واألستتلحة الكيميائية والبيولوجية، وعستتكرة الفضاء بدءاً 

بأقامر التجسس ومبادرة الدفاع االسراتيجي )SDI( وتطور 

أعامل اإلنذار ثم التدمري من الفضاء .

املزايتتا التتتي تحققها نظم التستتليح الجديدة 
)الذكية( :

أ – القدرة التدمرييه العالية .

ب– الدقة العالية يف إصابة الهدف .

ج – ارتفاع طريان منخفضة جداً )الصواريخ الطوافة( .

د – إمكانيتتة اإلطالق من منصات أرضية / قطع بحرية 

/ طائرات .

ه – صغتتر مستتاحة املقطع الراداري متتام يصعب عىل 

أجهزة الرادار اكتشافها .

و – القدرة عىل العمل ليالً ونهاراً ويف جميع األجواء .

أنواع الحتتروب الجديدة املستتتخدمة ومدى 
نجاحها :

من أهم أمناط تلك الحروب الجديدة املستتتخدمة الحرب 

بالوكالتتة والحروب الناعمتتة وحتتروب العصابات وحرب 

الفضاء .

: )Proxy War( أ- الحروب بالوكالة

يف حالتته نشتتوب التترصاع بتتني الطرفتتني )أ،ب( فقتتد 

يستتتخدمان يف رصاعهتتام أطرافتتاً أخري حيتتث قد يوكل 

الطرف )أ( الطرف الجديد )ج( يف قتال )ب( أو االشراك يف 

قتاله أو العكس وهو ما تم يف فيتنام حيث قام الفيتناميون 

وكيالً عن الستتوفيت ضد الواليات املتحتتدة األمريكية،أما 

الشكل الثاين من الحرب بالوكالة عندما يكون أحد األطراف 

غتتري قادر عىل ردع الخصم املعتتتدي فتتم الحرب بالوكالة 

أو املشتتاركة ولو رمزية، وقد تتم تحت غطاء من الرشعية 

الدوليتتة مثل حرب تحرير الكويتتت ودور قوات التحالف 

عتتام 1991 ، فقد يتتتم توكيل بعض التترشكات املتخصصة 

يف األمن العستتكري للقيام ببعض املهام األمنية والتأمينية 

 )Black Water( مدفوعة األجتتر ومثال ذلك بالك ووتتتر

لصالح القوات األمريكية يف العراق .

)Smooth War( : ب- الحروب الناعمة

وهو تعبري يطلق عىل حروب االستخبارات واملعلومات 

حيث الحرب بدون نريان أو نظم تستتليح وتنقسم حروب 

االستتتخبارات إىل قسمني رئيسية األول هو اإليجايب املوجه 

ضتتد الدولتتة املعاديتتة وضد قواتها املستتلحة أمتتل الثاين 

فهتتو املضاد الذي تقتتوم به الدولة وقواتها املستتلحة ملنع 

العتتدو من ذلك، أما حرب املعلومتتات فتعتمد عىل الثورة 

املعلوماتيتتة نتيجة التطور الكبري يف أحتتد جوانبها بجانب 

توفري املعلومات عنتتد القيام بأعامل الحتترب املعلوماتية 

اإليجابية ضد الدولة املعادية وقواتها املسلحة ومنها أعامل 

التنصت وإطالق جيوش الفريوستتات املدمرة ورسقة النظم 

االلكرونيتتة وإدخال برامج ونظم عىل الشتتبكات املعادية 

إلرباك نظتتم القيادة والستتيطرة وفك الشتتفرات وأعامل 

التضليتتل االلكروين، ولكن تلك الحروب أخذت تكتستتب 

أبعاداً جديدة مع انتشار تكنولوجيا املعلومات يف مختلف 

مناحتتي الحيتتاة االقتصاديتتة واالجتامعيتتة حيتتث أصبح 

الهجوم عتتىل األبنية املعلوماتية يف تلتتك الفضاءات خطراً 

داهام يهدد بشتتل قدرات الحياة يف الدولة التي تتوسع يف 

استخدام التطبيقات املعلوماتية .

)Guerilla War( جت - حرب العصابات

هي إحدى صور الحتتروب غري املتامثلة بني قوات ذات 

حجم صغري وتنظيم وتسليح خاص وأفراد يتمتعون باللياقة 

البدنية والكفتتاءة القتالية العالية وبتتني القوات النظامية 

الكبرية حيتتث يكن لتلك القوات الخاصتتة القيام بأعامل 

قتال فعالة ضد مراكز القيتتادة واألهداف الحيوية وإقامة 

الكامئن عىل طرق التحتترك وأعامل اإلغارات الخاطفة فام 

يربتتك القوات الكبرية النظامية أو يصيب قيادتها بالشتتلل 

املؤقت ولهم القدرة عىل الظهتتور املفاجئ خلف خطوط 

العدو يف الوقت واملكان غري املتوقعة للعدو.

)Space War( د- حروب الفضاء

بتتدء عرص الفضاء بنجاح الستتوفيت يف إطالق مركبتهم 

الفضائية الحاملة لإلنستتان )جاجارين( بنهاية الخمسينات 

وأعقبه نجاح الواليات املتحدة يف ذلك يف بداية الستتتينات 

لينطلق عرص الفضاء وسباقة كان ذلك إيذاناً بإضافة مرسح 

حرب جديد مضاف إىل املستتارح الربية والبحرية والجوية 

وبدء الستتباق العستتكري املحموم بتتني القوتني العظميني 

وصتتوال إىل مرحلة مبتتادرة الدفاع اإلستتراتيجي األمريكية 

)SDI( أو ما عرف بحرب النجوم وكان ذلك الستتباق أحد 

أسباب انهيار االتحاد الستتوفيتي الذي مل يتحمل اقتصاده 

الضعيف االستمرار يف السباق للحفاظ عىل أو بناء التوازن 

اإلستتراتيجي واستتتمرار تحقيق املكانة والهيبة العسكرية 

السوفيتية  متت عستتكرة الفضاء بواسطة القوى العظمى 

وقوى أخرى وأستتهم ذلك يف زيادة نظم أقامر التجستتس، 

ثتتم نظم اإلنذار الشتتامل ونظتتم توجيه األستتلحة الذكية 

وذخائرهتتا إىل أهدافها بكل دقة ثم نظم االعراض الفضايئ 

لألهداف املعادية وتدمريها .

الثورة يف الشئون العسكرية
 R.M.A( Revolution(: إن الثورة يف الشتتئون العسكرية

in military affairs هتتي تحول رئييس يف طبيعة الحرب 

نتج عن التطبيق الختتالق للتكنولوجيا املمزوجة بتحوالت 

حتتادة يف العقيتتدة أو الفكتتر أو املفاهيتتم العملياتيتتة 

والتنظيميتتة إلحتتداث تغتتريا جوهريتتا يف شتتكل وإرادة 

العمليات العسكرية .

ومتتن املهم أن نعتترف أن التقنيتتات واملنظومات تقوم 

بتفعيل الثورات العسكرية ولكنها ال تحدثها، ولقد حدثت 
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الثورات العسكرية بسبب وجود متطلبات عسكرية ملحة 

. ولقتتد أظهرت الحروب املعتتارصة أهمية قيام املخططني 

بصفة دامئتتة بعملية تقييم لألستتلحة واملعدات عىل ضوء 

املتغريات وحجم وإمكانيات العدائيات املختلفة والدروس 

املستفادة من العمليات الحديثة عىل أن يوضع يف االعتبار 

أن التطوير ال يعني بصفة أسياستتية هو البحث عن بديل 

لألستتلحة واملعدات فقط ولكنه يستتري جنبا إىل جنب مع 

تطويتتر املعتتدات املتيرسة فنياً متتع تعديلها باالستتتفادة 

بالتكنولوجيا العاملية .

الثورة يف الشتتئون العسكرية من وجهة النظر 
األمريكية :

قامت الواليات املتحدة األمريكية بتحويل القوات املسلحة 

إىل قتتوة مقاتلة لديها القدرة عىل االستتتفادة الكاملة من 

كل أنواع التكنولوجيتتا الحديثة املتقدمة مبا يجعلها قوات 

معلوماتية تنفذ حرب املعلومات .

- إنشتتاء منصتتات القتال واألستتلحة مركتتز املعلومات 

حيث تعني املنصات واألسلحة التي تستخدم وتعتمد عىل 

املعلومات اعتامدا كلياً .

 – التستتليح بكميتتات ضخمة متتن أجهتتزة ومعدات 

املعلومتتات االلكرونيتتة وأجهزة االتصتتاالت بعيدة املدى 

وأجهزة بحث واكتشتتاف األهداف والحواسب االلكرونية 

وشبكات حواسب قادرة عىل إمدادها باملعلومات الفورية 

ملالحظة العدو( عالوة عىل إمتالك تكنولوجيا اإلخفاء .

ت – الرقميتتة Digitalization هي إجراءات تطبيق أو 

دمتتج التكنولوجيتتا الرقمية يف عمليتتات قتالية واتصاالت 

وأنشتتطة إدارية مبا يستتمح بتكامل هذه القدرات داخل 

منظومة متكاملة متفاعلة مع بعضها البعض .

لحتترب  : )رشط رضوري  الرقمتتي  القتتتال  ميتتدان   -

املعلومتتات( هو نظام شتتبيك مركب يغطي كل مستتاحة 

العمليتتات وهو مكتتون من نظم اتصتتاالت , ونظم قيادة 

وستتيطرة , ونظم نقل املعلومات وقاعدة بيانات أسياسية 

حاسوبية ونهاية طرفيه للمستخدمني كل منها يكن أن متد 

املستتتخدم بكمية هائلة من املعلومات املتعلقة بالعملية 

العسكرية يف وقت حدوثها الفعيل أو اللحظي .

 – القوات املستتلحة املعلوماتيتتة )القوة 21( : )الرشط 

الثاين لحرب املعلومات(

جيش املعلومات هو فئة عستتكرية جديدة متاماً مبني 

عىل أستتاس املعلومات له نظرية القتاليتتة ونظام ونوعية 

أفراد وتسليح مناسب متاما ملتطلبات  حرب املعلومات .

 مجاالت الثورة يف الشئون العسكرية
يلعتتب التفتتوق يف تكنولوجيتتا املعلومات ومتتا تتضمنه 

متتن أدوات ووستتائل وأجهزة وتقنيتتات ومهتتارات دوراً 

رئيستتياً يف تحقيق مستتتوى عايل لرؤية متترسح العمليات 

بأدق تفاصيله وتتستتع الفجوة باستتتمرار بني الدول التي 

تفتقتتد إىل التقنيات املتطتتورة يف تكنولوجيتتا املعلومات 

ومتتلك كثتترياً من هذه التتدول التكنولوجيا التي تتمثل يف 

الرادارات الليزرية، وأجهزة االتصتتال فائقة الدقة وبعيدة 

املدى، واألقامر الصناعية، واملحطات الفضائية، والطائرات 

املوجهة بدون طيار، واالتصاالت متناهية الدقة عرب األلياف 

الضوئية، واملقذوفات الذكية دقيقة التوجيه، ومستشعرات 

االستتتطالع واملراقبة، والحاستتبات االلكرونيتتة التي تنجز 

ماليني العمليات خالل جزء من الثانية.

حيتتث ترجتتع أهميتتة حتترب املعلومتتات يف إمكانية 

استتتخدامها يف ترويع وإرهاب الخصم وردعه عن التفكري 

يف ختتوض الحرب وإيصاله إىل اإلحبتتاط دون التعرض ألي 

خسائر مادية يف قواته أو قوات الجبهة التي تشن حرب 

املعلومتتات , لذلتتك فحتترب املعلومات تستتتخدم يف 

املستقبل كسالح ردع رئييس فعال .

 انعكاستتات الثورة يف الشئون العسكرية عىل 
أساليب القتال واستخدام القوات :

أ- االستتتفادة من فرة التوتر يف الحصول عىل أكرب قدر 

من املعلومات عن القوات.

ب- التأكتتد أن التفوق يف مرسح العمليات هو أساستتا 

تفتتوق نوعي للقدرات التكنولوجيتتة, وليس تفوق كام يف 

حجم القوات وعدم فاعلية نسب املقارنة ومعدالت القتال 

.

ج- بتترز أهميتتة حرب املعلومتتات والحرب النفستتية 

لتحطيم اإلرادة القتالية للعدو .

د- بتترزت مفاهيتتم جديدة ملبادئ الحتترب مثل تركيز 

الجهود للتأثري عىل مراكز ثقل العدو للتأثري عليه والحصول 

عىل النرص .

ه- القتتدرة عتتىل التعبئتتة والفتتتح واالنتشتتار للقوات 

باستتتخدام وستتائل النقتتل الجتتوي والبحتتري املتطتتورة 

والعمالقة .

تأثتتري التكنولوجيا املتقدمة املرتقبة مستتتقبالً 
عىل املجال العسكري عموماً :

أ- ينتظر حدوث تغري جوهري يف عاميل املكان والوقت .

ب- ستتيؤدي التطور التكنولوجي إىل اتستتاع نطاق الرصاع 

املسلح وصوالً إىل العاملية وليشمل الفضاء الخارجي  األمر 

التتذي قد يؤدي لحتتدوث كوارث إنستتانية حيث يتعاظم 

حجم التدمري والخسائر البرشية .

ج- القتتدرة عىل إنتتتاج نتتريان دقيقة وتؤثر مستتاحيا 

مسافات بصرية .

هتتت- التطور  املالحق لكافة أنواع الصواريخ البالستتتيه 

واملخفاة واملحمل بعضها برؤوس أستتلحة الدمار الشتتامل 

مبختلتتف أنواعها ,والتي ينتظر أن يتزايتتد مداها عن تلك 

املعروفة يف الوقت الراهن .

و- التقدم يف البنية املعلوماتية والقدرات التي ستوفرها 

. )C4 ISR( منظومات القيادة والسيطرة للحرب الحديثة

ز- ستتوف يصبتتح عامل الوقت هو العامل الحاستتم يف 

حروب املستقبل .

ح. رسعة املدخل الحاسم سيكون له بالغ األثر يف انتزاع 

املبتتادأة وإفشتتال مخططتتات األطراف املعاديتتة، ورسعة 

اإلنذار اإلستتراتيجي املبكر عن نوايا العدو، وتكامل رسعة 

فتح وانتشار القوات .

ك- القدرة عىل املناورة اإلسراتيجية العالية للقوات .

ل- ينتظر أن تكون الحروب القصرية هي السائدة والتي 

تحقق تفادي التكلفة العالية والخستتائر الفادحة الناجمة 

عن الحروب الطويلة .

م- التوستتع يف استتتخدام األقتتامر الصناعيتتة يف أعامل 

االتصاالت واملعلومات وتوجيه وسائل القتال •

 أظهرت الحروب املعارصة أهمية تطوير املعدات املسرية فنياً باالستفادة من التكنولوجي
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تقدم األمم املتحدة تعريفاً 

لعمليات حفظ السالم بأنها 

"وسيلة ملساعدة البلدان 

التي ميزقها رصاع عىل خلق 

ظروفلتحقيق السالم املستدام. 

فأفراد عمليات األمم املتحدة 

لحفظ السالم، من جنود وضباط 

عسكريني وضباط رشطة مدنية 

وموظفني مدنيني من بلدان 

عديدة، يرصدون ويراقبون 

عمليات السالم التي تنشأ عن 

حاالت ما بعدالرصاع ويساعدون 

املحاربني السابقني عىل تنفيذ 

اتفاقيات السالم التي وقعوا 

عليها. وتتمثل هذه املساعدة يف 

أشكال عديدة، ال سيام تدابري 

بناءالثقة وترتيبات تقاسم 

السلطة ودعم االنتخابات وتعزيز 

سيادة القانون وتحقيق التنمية 

االقتصادية واالجتامعية".

إعداد:
 حممد أحمد اسماعيل

وهناك سبع عرشة عملية لحفظ السالم يف الوقت الحايل، 

وفقاً ملوق��ع املنظمة األممية، منها تس��ع بعثات يف قارة 

إفريقي��ا، يف مايل، وجمهورية إفريقيا الوس��طى، وجنوب 

الس��ودان، ويف أبيي املتنازع عليها بني الس��ودان وجنوب 

الس��ودان، وجمهورية الكونغ��و الدميقراطي��ة، ودارفور 

)الس��ودان(، وكوت ديفوار، وليبريي��ا، والصحراء الغربية. 

ويف منطقة الرشق األوسط، وفقاً لتقسيم املنظمة األممية، 

توج��د ثالث بعث��ات إحداها ملراقبة فض االش��تباك )بني 

س��وريا وإرسائيل(، واألخرى ملراقب��ة الهدنة )بني إرسائيل 

والدول العربية(، والثالثة يف لبنان.

وهناك بعثتان يف أوروربا )كوسوفو، وقربص(، وبعثتان 

يف منطق��ة آس��يا واملحي��ط اله��ادي )الهند وباكس��تان، 

وأفغانستان(. وتوجد بعثة واحدة يف األمريكتني، بجزيرة 

هاييتي.

األسللاس القانوين لعمليات حفظ السللالم يف 
ميثاق األمم املتحدة

يخ��ّول ميث��اق األمم املتح��دة ملجلس األمن املس��ؤولية 

الرئيس��ية ع��ن صون الس��لم واألم��ن الدولي��ني. وميكن 

للمجلس، من أجل االضطالع بهذه املس��ؤولية، أن ينشئ 
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عمليات حفظ السالم تطورت بصورة ملحوظة خالل السنوات املاضية

عملية لحفظ السالم تابعة لألمم املتحدة.

ويت��م نرش عمليات األمم املتحدة لحفظ الس��الم عىل 

أس��اس واليات ص��ادرة عن مجل��س األم��ن التابع لألمم 

املتح��دة. وتتف��اوت مهام تل��ك العمليات م��ن حالة إىل 

أخرى، رهن��اً بطبيعة الن��زاع والتحدي��ات املحددة التي 

ميثلها.

وميث��اق األم��م املتحدة ه��و وثيقة األس��اس لجميع 

أع��ال األمم املتحدة. وقد أنش��ئت األم��م املتحدة من 

أجل »أن ننقذ األجي��ال املقبلة من ويالت الحرب«، ومن 

مقاصدها الرئيسية صون السلم واألمن الدوليني.

وقد غ��دت عمليات حفظ الس��الم، وإن مل يُنص عىل 

ذلك رصاح��ة يف امليث��اق، م��ن األدوات الرئيس��ية التي 

تستخدمها األمم املتحدة لتحقيق هذا الغرض.

ويخ��ول امليثاق ملجل��س األمن التابع لألم��م املتحدة 

مس��ؤولية رئيس��ية عن حفظ الس��لم واألم��ن الدوليني. 

ويجوز للمجلس، من أجل اضطالعه بهذه املس��ؤولية، أن 

يتخ��ذ طائفة م��ن التدابري، مبا فيها إنش��اء عملية لحفظ 

السالم تابعة لألمم املتحدة.

يتناول الفصل الس��ادس من امليثاق »ح��ل املنازعات 

حال س��لمياً«. وقد ارتبطت عمليات األمم املتحدة لحفظ 

الس��الم تقليديا بذلك الفص��ل. ويتناول الفصل الس��ابع 

األح��كام ذات الصلة ب�«ما يُتخذ م��ن األعال يف حاالت 

تهديد الس��لم واإلخالل به ووقوع الع��دوان«، حيث ترد 

به املواد التالية:

امل��ادة )41(: ملجلس األمن أن يق��رر ما يجب اتخاذه 

م��ن التدابري التي ال تتطلب اس��تخدام القوات املس��لحة 

لتنفي��ذ قراراته، وله أن يطلب إىل أعضاء »األمم املتحدة« 

تطبي��ق ه��ذه التدابري، ويجوز أن يكون م��ن بينها وقف 

الص��الت االقتصادي��ة واملواص��الت الحديدي��ة والبحرية 

والجوي��ة والربيدي��ة والربقي��ة والالس��لكية وغريه��ا من 

وس��ائل املواصالت وقف��ا جزئياً أو كلي��ا وقطع العالقات 

الدبلوماسية.

املادة )42(: إذا رأى مجلس األمن أن التدابري املنصوص 

عليها يف املادة 41 ال تفي بالغرض أو ثبت أنها مل تف به، 

جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والربية 

من األعال ما يلزم لحفظ السلم واألمن الدويل أو إلعادته 

إىل نصاب��ه. ويج��وز أن تتناول هذه األع��ال املظاهرات 

والحرص والعملي��ات األخرى بطريق الق��وات الجوية أو 

البحرية أو الربية التابعة ألعضاء »األمم املتحدة«. 

امل��ادة )43(: •يتعهد جميع أعض��اء »األمم املتحدة« 

يف سبيل املس��اهمة يف حفظ الس��لم واألمن الدويل، بأن 

يضعوا تحت ت��رصف مجلس األمن بناء عىل طلبه وطبقاً 

التف��اق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات املس��لحة 

واملس��اعدات والتسهيالت الرضورية لحفظ السلم واألمن 

الدويل ومن ذلك حق املرور. 

•يجب أن يحدد ذل��ك االتفاق أو تلك االتفاقات عدد 

هذه القوات وأنواعها ومدى اس��تعدادها وأماكنها عموماً 

ونوع التسهيالت واملساعدات التي تقدم. 

والفص��ل الثامن من امليثاق ينص عىل إرشاك الرتتيبات 

وال��وكاالت اإلقليمية يف صون الس��لم واألم��ن الدوليني، 

رشيط��ة أن تك��ون هذه األنش��طة متفقة م��ع املقاصد 

واملبادئ املتضمنة يف الفصل األول من امليثاق.

تغللري طبيعللة عمليللات حفظ السللالم نحو 
استخدام القوة

ش��هد العامل بع��د انته��اء الح��رب الباردة تحول ش��كل 

الرصاع��ات الدائرة فيه، من حروب بني دولة وأخرى غالباً 

إىل رصاع��ات داخل الدول ذاته��ا، عىل خلفيات عرقية أو 

طائفية أو قبلية، يف ظل إعادة ترتيب لألووضاع ومحاولة 

لتغي��ري الحدود واملعادالت التي كانت قد أرس��يت بفعل 

االس��تعار الغريب أو نتيجة للحروب الكربى التي شهدت 

اندماج دول وانفصال أخرى. وقد أس��هم افتقار حكومات 

كثري م��ن الدول التي ش��هدت مثل ه��ذه الرصاعات إىل 

الفاعلي��ة يف تعمي��ق الرصاع وامتداده بصورة مأس��اوية، 

مثلا حدث يف رواندا التي أدى رصاع قبيل مس��تعر فيها 

إىل مقتل 800 ألف ش��خص واغتص��اب مئات اآلالف من 

النساء، أو الصومال التي أصابها التفكك والتمزق.

وق��د أدى ذلك إىل تغري طبيعة عمليات حفظ الس��الم 

الت��ي اضطلعت به��ا األمم املتحدة منذ ع��ام 1948، وما 

اتس��مت به من حرص عىل جاية السالم فقط، وتجنب 

اس��تخدام القوة إال يف حالة الدف��اع عن النفس. فلم تعد 

عمليات حفظ الس��الم بعد نهاية الح��رب الباردة مقيدة 

بوج��ود مراقبني غري عس��كريني، بالنظ��ر إىل تغري طبيعة 

الرصاعات وما اتس��مت به من تعقيد وتركيب، فلم تعد 

الح��روب تقع بني الدول فقط، بني أصبحت تقع بني قادة 

الحرب املحليني، الذين تنامى نفوذهم مع الضعف الذي 

أصاب الدول. ومن ثم كان من الرضوري اس��تخدام القوة 

العس��كرية يف عمليات حفظ الس��الم لتحقيق األهداف 

تتمثل السمة األكرث 
بروزًا يف عمليات 
حفظ السالم يف 

التنوع املتزايد يف 
طبيعتها
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املطلوبة. وترتب عىل ما س��بق أن ظهرت »عمليات فرض 

الس��الم«، مبا تتضمنه م��ن التهديد باس��تخدام القوة أو 

استخدامها بالفعل.

لقد أصبحت فكرة اس��تخدام من قب��ل األمم املتحدة 

مقبولة بش��كل واس��ع من قبل النظام الدويل، بالنظر إىل 

ما تش��كله من خطرعىل السلم واألمن الدوليني. ومن هنا 

فقد انطلقت العمليات الجديدة لحفظ الس��الم اس��تناداً 

إىل الفصل السابع الذي ينظم اللجوء إىل القوة العسكرية، 

وفقاً للمواد املذكورة س��لفاً، وليس إىل الفصل الس��ادس 

الذي ينظم حل املنازعات بصورة سلمية.

وقد رص��د املراقبون كذلك أن عمليات حفظ الس��لم 

بع��د الح��رب الباردة أصبح��ت مرتبطة بض��ان حقوق 

اإلنسان، ومتهد ملا يسمى »الحق يف الحكم الدميقراطي«، 

الذي يتي��ح للمواطنني الحق يف انتخاب��ات نزيهة تحظى 

بإرشاف دويل، بل إن األمم املتحدة شاركت يف توفري غطاء 

دويل لعملية عس��كرية تهدف إىل إع��ادة رئيس هاييتي 

املنتخ��ب بع��د أن خلع من الس��لطة، وتوال��ت قرارات 

ملجلس األمن بتوفري الحاية العس��كرية للقوافل اإلغاثية 

يف الصومال ويوغوس��الفيا، أو بهدف حاية األقليات كا 

ح��دث يف العراق، أو إلنش��اء مالذات آمن��ة وحايتها يف 

بعض الرصاعات الداخلية.

لواء التدخل يف الكونغو: تحول ملموس
يف نهاية م��ارس 2013، أصدر مجلس األمن الدويل القرار 

رقم 2098، بش��أن بعثة األمم املتحدة لحفظ الس��الم يف 

الكونغو )مونوس��كو(، وكان من بني بنوده  إنش��اء »لواء 

التدخ��ل« الذي يكلف مبهام عس��كرية قتالي��ة. ويتألف 

الل��واء من ع��دة عنارص منها ثالث كتائب مش��اة وكتيبة 

مدفعية وكتيب��ة قوات خاصة ورسية اس��تطالع، عىل أن 

يك��ون مقره مدينة غوم��ا، وأن يخضع للقي��ادة املبارشة 

لقائد القوة يف بعثة حفظ السالم. 

وقد أكد الق��رار، الصادر مبوجب الفصل الس��ابع من 

ميثاق األمم املتحدة، عيل التأييد الكامل لإلجراءات التي 

يتخذها املمثل الخاص لألمني العام يف الكونغو يف س��بيل 

تنفيذ والية البعثة، مع وضع سالمة وأمن جميع الوحدات 

العس��كرية وضب��اط الرشط��ة واملراقبني العس��كريني يف 

االعتبار.

وأذن ق��رار مجل��س األم��ن للبعثة بتحقي��ق أهدافها 

م��ن خ��الل »حاية املدني��ني ، وضان حاي��ة موظفي 

األمم املتح��دة ومرافقها ومنش��آتها، والعمل مع حكومة 

الكونغ��و لتحديد األخط��ار التي تهدد املدني��ني وتنفيذ 

خطط الوقاي��ة، وتعزيز التعاون بني املؤسس��ات املدنية 

والعسكرية، وتحييد خطر الجاعات املسلحة عن طريق 

ل��واء التدخل«. ويصف تقرير صحايف ه��ذه البعثة بأنها 

»األقل نجاحاً منذ نش��وئها قبل 14 س��نة، كنا نعرف أنها 

تتألف من عنارص حفظ الس��الم الذين يضعون الخوذات 

الزرق��اء ويلعبون الكرة الطائرة م��ع القتلة الجاعيني أو 

يقفلون بوابات معس��كرات الجيش حني يبحث املدنيون 

املضطهدون عن الحاية«.

لقد تحققت نتائج ملموس��ة غريت هذه الصورة متاماً 

يف نوفم��رب من عام 2013، عندم��ا متكنت قوات الكونغو 

الدميقراطية من هزمية جاعة »23 مارس«بعد 30 ش��هراً 

من التمرد املس��لح، وسيطرة الجاعة عىل مدن ومناطق 

مهم��ة يف جمهوري��ة الكونغ��و. وقد أش��ار املراقبون إىل 

الدور الجزيئ لبعثةاالستقرار التابعة لألمم املتحدة، ويبلغ 

عدد أفرادها نحو 20 ألف جندي، غري أنهم ش��ددوا عىل 

أن العن��رص األكرث أهمية يف تحقيق ه��ذا النرص للجيش 

للق��وات الكونغولية كان »لواء التدخل« الذي يتكون من 

3000 جندي، والذي خ��اض مواجهات قتالية عنيفة ضد 

الجاعة املتمردة، فقد فيها عدداً من جنوده.

ويص��ف تقرير صح��ايف نرشت��ه جري��دة »الجريدة« 

الكويتي��ة وقائ��ع ه��ذا النرص قائ��الً: »نجح ألف��ا مقاتل 

ث��وري من حركة 23 مارس يف االس��تيالء عىل مدينة غوما 

الكونغولية من دون أن تخوض قوات حفظ السالم التابعة 

عملية مراقبة 
السالم هي أكرث 

األساليب استخدامًا 
وهي عادة تستخدم 

يف املواقف الناجتة 
عن صراعات احلدود 

واالدعاءات األهلية
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لألمم املتحدة أي معرك��ة. ورداً عىل هذا الحادث املهني، 

انتفض مجلس األمن ومرر يف شهر مارس القرار 2098. 

ومبوج��ب هذا الق��رار، حصلت بعثة مونوس��كو عىل 

كتيبة تدّخل مؤلفة من 3 آالف عنرص، باإلضافة إىل عنارص 

حفظ السالم العاديني وعددهم 17 ألفاً. كانت تلك القوة 

أول وحدة قتالية حقيقية ترسلها املنظمة. ويُسمح لبعض 

عنارص حفظ الس��الم اآلخري��ن باملش��اركة يف العمليات 

القتالية، لكنهم ال يفعلون ذلك مطلقاً. وال يتمتع أي منهم 

بتفويض فاعل أو ال يكونون مسلّحني بقدر كتيبة التدخل 

الجديدة. وتش��مل بعثة مونوسكو اآلن مروحيات قتالية 

ودبابات ومدفعيات ثقيلة وس��تُضاف إىل ترس��انتها قريباً 

طائرات استطالع بال طيار. 

صحي��ح أن الق��رار 2098 يُعترب يف املق��ام األول حدثاً 

رمزي��اً متهيداً لنش��وء جيش خاص باألم��م املتحدة، لكن 

ال يعن��ي ذلك أنه يفتق��ر إىل األهمية. فقد اعترب املجتمع 

ال��دويل أن قوات حفظ الس��الم وحدها ال تكون كافية يف 

معظ��م الحاالت، إذ يصعب حفظ الس��الم يف حال غياب 

أدىن مظاهر الس��الم. من الرضوري أحياناً إرس��اء السالم 

بالقوة وبالوسائل العسكرية«. 

وقد نقل التقرير عن مارتن كويلر، الدبلومايس األملاين 

املخ��رضم الذي يرأس بعث��ة األمم املتح��دة يف الكونغو، 

قول��ه »مل يعد مفهوم حفظ الس��الم التقليدي، مبعنى أن 

نقف متفرّجني ونرّد عىل ما يحصل بدل أن نأخذ املبادرة، 

فاع��الً بع��د اآلن«. ويقول التقري��ر إن كويلر إذا نجح يف 

مهمته بتحويل بعثة »مونسكو« إىل قوة فاعلة فلن تتغري 

الكونغو فحسب، بل األمم املتحدة ككل.

توقعات مستقبلية وانتقادات قانونية
يبدو أن االتجاه إىل تش��كيل قوات مس��لحة تابعة لألمم 

املتحدة يكتس��ب زخاً وتأييداً واس��عني، وأن حالة »لواء 

التدخل«يف الكونغو قابلة للتكرار، وس��يبقى ذلك مرهوناً 

بإرادة الدول املس��يطرة عىل مجلس األمن الدويل، وتافر 

مصادر للتمويل والتسليح.

ورمبا تبدو قوة التوجه إىل التوس��ع يف التدخل األممي 

املس��لح، يف دراس��ة صادرة عن جامعة األمم املتحدة يف 

طوكيو دعت إىل منع اس��تخدام ح��ق النقض )الفيتو( يف 

مجل��س األمن الدويل عند النظ��ر يف قضايا انتهاك حقوق 

اإلنسان، ليك ال تستطيع واحدة من الدول دامئة العضوية 

يف املجلس عرقلة ق��رارات التدخل إذا رأت أغلبية أعضاء 

املجلس أن هناك مشكلة تتطلب استخدام القوة املسلحة 

يف وقف االنتهاكات. 

وم��ن االنتقادات الت��ي طالت التوج��ه الجديد لألمم 

املتح��دة، أن قيامها بعمليات التدخل أو س��احها لدول 

معين��ة بالقي��ام بذلك يفرض قواعد قانوني��ة عىل النظام 

ال��دويل، ألن الط��رف املس��يطر ع��ىل املنظم��ة الدولية 

يس��تطيع فرض قراراته وتنفيذها حين��ا تكون ملصلحته 

أو ملصلحة أحد حلفائهن ويس��تطيع إجبار الدول األخرى 

األعضاء عىل تأييد ه��ذه اإلجراءات مبا ميلك من من قوة 

عس��كرية ومالية للضغط عليها لتحقي��ق أهدافه بحجة 

ف��رض الرشعية الدولي��ة وتنفيذ أحكام القان��ون الدويل. 

وبذلك تصبح القواعد القانونية الدولية وضعية كالقواعد 

الوطني��ة ألن هن��اك م��ن يس��تطيع إلزام اآلخري��ن بها. 

ويتيح ذلك الوضع للدول الك��ربى وضع القوانني الدولية 

وتفس��ريها وتنفيذها بحس��ب ما متليه مصالحها، انطالقاً 

من ملكية مركز صنع القرار يف املؤسسات الدولية•

املصادر

- موقع األمم املتحدة عىل شبكة اإلنرتنت،   

عىل الروابط التالية:

https://www.un.org/arabic/peace/dpko/faq/ 

q1.htm

http://www.un.org/ar/peacekeeping/ 

operations/current.shtml

http://www.un.org/ar/peacekeeping/ 

operations/pkmandates.shtml

http://www.un.org/ar/documents/charter/ 

chapter7.shtml

- محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل اإلنساين يف 

العالقات الدولية )أبوظبي، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث االسرتاتيجية، 2004(.

- موقع »أخبارك« عىل الرابط اإللكرتوين التايل:

http://www.akhbarak.net/ 

news/2014/03/28/4203104/articles/15063653

- تقرير بعنوان »مسامل يخوض الحرب يف الكونغو«، 

منشور يف جريدة »الجريدة« الكويتية يف 26 نوفمرب 

2013، عىل الرابط اإللكرتوين التايل:

- خالد حامد شنيكات، عمليات حفظ السالم:   

دراسة يف التطورات وسياقاتها املستقبلية )أبوظبي، مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 2009(.
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استخـــدام الفضــاء يف اجملــاالت العسكريــة
استخدام احلاسوب يف االتصال ومراقبة األقمار الصناعية ومركبات الفضاء

يقصد باالستخدام العسكري للفضاء الخارجي 

إطالق املركبات الفضائية أو األقامر الصناعية ذات 

املهام املتعددة، وبعض نظم التسليحالنووية أو 

التي تعمل بأشعة الليزر إىل الفضاء الخارجي يف 

صورة قنابل مدارية أو صواريخ طوافة ذات رؤوس 

نووية وغريها.

إعداد:
تامر ياسر فياض
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وقد ش��هد العرص الحديث تغرياً كبرياً يف أس��اليب الرصاع 

وأدوات��ه، فمن الح��روب التقليدية املح��دودة التي تدور 

ب��ني الق��وات النظامية لدول��ة أو أكرث ضد دول��ة أو أكرث، 

وتستخدم فيها األس��لحة واألدوات التقليدية، إىل الحروب 

واالسرتاتيجيات النووية التي تستخدم فيها األسلحة النووية 

والذري��ة، إىل الحروب الفضائية »الس��ربانية« التي تعتمد 

عىل أدوات البعد الفضايئ والوسائل التكنولوجية وشبكات 

املعلومات بش��كل أس��ايس، كاألق��ار االصطناعية واملدن 

الفضائية واللواقط الكهرومغناطيسية والحرشات الروبوتية 

وموج��ات املايكروويف وتقنيات اللي��زر والبالزما وغريها 

م��ن أدوات حروب املس��تقبل. وقد انتقلت االس��رتاتيجية 

العس��كرية من االس��رتاتيجية التقليدية إىل االس��رتاتيجية 

النووية وتتجه حالياً نحو االسرتاتيجية الفضائية، كا تغرّيت 

طبيعة الحرب بتغري وسائل الرصاع املسلّح وأساليبه، وبعد 

أن كان االشتباك باألسلحة التقليدية، تطورت وسائل القتال 

م��ن الدبابة والطائرة والغّواصة، إىل الصواريخ، واألس��لحة 

النووي��ة، ومركبات الفض��اء، واألق��ار االصطناعية. ويعد 

الفض��اء مرسحاً لألق��ار االصطناعية التي توف��ر كثرياً من 

املزايا العسكرية عىل األرض، مثل التجسس أو بث بيانات 

النظام العاملي لتحديد املواقع.

وتنقس��م حروب االس��رتاتيجيات الفضائية إىل قسمني: 

األول ه��و الح��روب الكونية املب��ارشة. أما القس��م الثاين 

فهو الرصاعات الفضائية غري املبارشة، التي تس��تخدم فيها 

الحواس��يب العمالقة وش��بكات املعلوم��ات والتكنولوجيا 

املتقدمة كأدوات للرصاع العاملي والتنافس الكوين.

وإذا كان الفض��اء س��يصبح منطق��ة محتمل��ة جديدة 

لل��رصاع، فإن التحدي الرئييس للقت��ال يف الفضاء يكمن يف 

االنتقال إىل الفضاء أساس��اً. وتبل��غ تكلفة إطالق أي يشء 

إىل الفضاء بواس��طة مكوك فضايئ نح��و 9100 دوالر لكل 

رطل. وعليه، إذا كان النظام مأهوالً، فسيصبح إرسال البرش 

وم��ا يحتاجونه من ماء وطعام وأكس��جني للبقاء عىل قيد 

الحياة أمراً مكلف��اً. وقد تعطي روبوونRobo-one، وهي 

مناس��بة للن��زاالت الروبوتية التي تُعقد س��نوياً يف اليابان، 

فكرة عا هو قادم. وقد أعلن منظمو املسابقة عن خطط 

لدوري جدي��د يف عام 2010: قت��ال الروبوتات يف الفضاء. 

وسيقوم قمر اصطناعي صغري يحمل روبوتات تشبه البرش 

باالنطالق إىل الفض��اء. »ومبجرد دخول القمر مداره بأمان 

سيطلق مس��افريه الروبوتيني الذين سيرشعون يف التقاتل 

يف الفراغ الفضايئ«.

بداية االنطالق نحو الفضاء 
يُعدُّ عقد األربعين��ات من القرن العرشين االنطالقة األوىل 

ملحاول��ة اخرتاق املج��ال األريض إىل الفض��اء الخارجي، أو 

م��ا يُطلق علي��ه الي��وم يف االصطالح العس��كري »حروب 

الفض��اء«أو »عس��كرة الفضاء«، وذلك من خ��الل مغادرة 

أول ص��اروخ تطلق��ه الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة عىل 

ارتف��اع 80 كم، تاله إطالق صاروخ ثن��ايئ املراحل يف العام 

1949م. وشّكل عقد الخمسينيات االنطالقة الحقيقية لتلك 

الحروب العسكرية الفضائية بش��كلها االسرتاتيجي، حيث 

اعت��ربت الواليات املتح��دة األمريكية ذل��ك التنافس نوعاً 

من أش��كال إظهار القوة والهيمنة أم��ام خصمها التقليدي 

يف ذلك الوقت، االتحاد الس��وفيتي، فكانت البداية بإطالق 

أول ص��اروخ من املطار الفضايئ يف رأس كانافريال بفلوريدا 

يف العام 1950م،ورّد عليه االتحاد الس��وفيتي بإطالق أول 

صاروخ بالستي اسرتاتيجي ذي تحكم يعتمد عىل السوائل، 

وذلك عام 1956م. ويف عام 1957م أطلق الس��وفييت أول 

صاروخ بالس��تي متع��دد املراحل يف الع��امل أعقبوه بعدد 

من اإلنجازات، كإط��الق أول قمر صناعي ووضعه يف مدار 

حول األرض، فإطالق قمر آخر بعد ش��هر واحد فقط حمل 

معه الكلبة الش��هرية اليكا، في��ا أظهرت الواليات املتحدة 

األمريكي��ة كل قوتها وأسس��ت ع��ام 1958 وكالة األبحاث 

الفضائية ناس��ا، لتكون فاتحة انطالق اإلنجازات الفضائية 

األمريكية.

األقامر الصناعية والحروب الحديثة 
تعّد ح��رب الخليج الثانية البداية لع��رص املعلومات، فقد 

استخدمت قوات التحالف وسائل متطورة لجمع املعلومات 

وتحليله��ا كان العنرص األس��ايس فيه��ا األقاراالصطناعية، 

مبا حققته من مراقبة مس��تمرة واس��تطالع ملرسح الحرب 

وم��رسح العمليات،باإلضافة إىل أق��ار االتصاالت، وأقار 

تحديد املوقع )املالحة(.

التطبيقللات العسللكرية باسللتخدام األقللامر 
االصطناعية يف الحروب الحديثة

ميك��ن تصنيف التطبيقات العس��كرية لربام��ج الفضاء إىل 

تطبيق��ات دفاعية وأخ��رى هجومية، وتُس��تخدم األقار 

االصطناعية العسكرية يف الحروب يف التطبيقات اآلتية:

-اإلن��ذار املبكر: من خالل الكش��ف املبك��ر الصواريخ 

العابرة للقارات،كالصواريخ )البالس��تية(، والصواريخ التي 

تطلقه��ا الغواص��ات التي تحت��اج إىل عدةدقائ��ق لبلوغ 

وإصابة الهدف.

- تقدير األرضار الناجمة عن القصف الجوي أو النووي. 

- االس��تطالع اإللك��رتوين: إذ يتم تحدي��د مواقع الدفاع 

الج��وي ورادارات الصواري��خ الدفاعي��ة لل��دول املعادية، 

مثل أقار فريت FERRET األمريكية ألغراض االس��تطالع 

اإللكرتوين، وهي عىل ارتفاع يراوح بني 250 و400 كم. 

- التنّص��ت ع��ىل اتصاالت العدو العس��كرية من خالل 

أقار االستطالع اإللكرتوين.

- تأم��ني االتصاالت الالس��لكية املش��فرة بعي��دة املدى 

بني مراكز القيادة والس��يطرة وقادة الوحدات امليدانية يف 

على الرغم من أن 
الفضاء اخلارجي 

مل يشهد بعد حربًا 
باملعني التقليدي 

فإن هناك اجتاهًا 
قويًا لعسكرة الفضاء 

وحتويله إىل ساحة 
حرب يف املستقبل

التنصت عىل اتصاالت العدو العسكرية من خالل أقامر االستطالع اإللكرتوين
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مسارح العمليات، مثل VSATاملستخدم فيسالح اإلشارة. 

- تقيي��م العمليات الهجومي��ة للقوات الربي��ة وإدارة 

الرضبات الدقيقة البعيدةاملدى.

- تصوير األهداف العس��كرية األرضي��ة MASINT و

IMINT، وتحديد بصاتها.

- توف��ري املعلومات االس��تخبارية يف األزم��ات. وتوفري 

معلوم��ات تحدي��د املوق��ع )GPS( واملالحظ��ة واملالحة 

واألرصاد الجوية.

-  مراقب��ة االلت��زام باملعاه��دات املتعلق��ة بالحد من 

التسلح ونزع السالح.

- استخدام الذخائر املوجهة باألقار الصناعية.

 األسلحة املضادة لألقامر االصطناعية 
أ. األقامر االنتحارية: وهو نهج تركز عليه روس��يا وتسعى 

إىل تطوي��ره بعد نجاح تجاربها ع��ىل أقاركوزموس، وبنية 

القم��ر من هذا النوع ال تختل��ف عن بنية األقار األخرى، 

لكنهم��زود بعب��وة متفجرة ش��ديدة االنفج��ار، وكامريات 

حساس��ة تتيح له تصوير األقار األخرى عن بعد وإرسالها 

برسعة فائقة إىل األرض.

ب. الصواريخ املضادة: يف عام 2001، أعلنت وكالة الفضاء 

األمريكية أنها قد نجحت يف تصنيع صواريخ خاصةمضادة 

لألق��ار الصناعية تطلق من طائ��رات F-15، وهي تحلق 

ع��ىل ارتفاعات عالي��ة وتوجه باألش��عة تح��ت الحمراء، 

وتستطيع إصابة أي قمر مستهدف.

ج. أشللعة الليللزر: يعلق العس��كريون آماالً واس��عة عىل 

اس��تخدام أش��عة الليزر كأهم س��الح لألقاراالصطناعية، 

وقد رصدت وزارة الدفاع األمريكية ميزانية ضخمة لبعض 

املؤسس��اتاملتخصصة بتطوير اس��تخدامات أش��عة الليزر 

Space – born laser لتدمري األقار، والدراس��ات الحالية 

تهدف بشكل رئيس إىل تصنيع أجهزة تتيح وضع مكونات 

الليزريف املدار بواس��طة مكوك، ثم تجمي��ع هذه األجهزة 

لتصبح سالحاً فعاالً يف قتالألقار املعادية. 

د. املضخللات النوويللة: تقوم روس��يا والوالي��ات املتحدة 

األمريكية بتجارب عىل سالح »املضخاتالنووية«، وهو سالح 

يرتكز أداؤه عىل توجيه حزم من األشعة السينية فوق شعاع 

اللي��زر إلح��داث انفجار نووي مح��دود يف الفضاء، ليطيح 

بالصواريخ املعادية علىاالرتفاعات العالية.

هل. سللالح الصواعق: تقوم فكرة هذا الس��الح عىل توليد 

ش��عاع من الجس��يات املشحونة بش��حنات عاليةالطاقة 

من مصادر معلقة يف الفض��اء، وإذا وجهت نحو األهداف 

املعادي��ة فإنهاتحدث فيها عند مالمس��تها مثل ما تحدثه 

الصواعق الجوية من انفجار عند وصولهالألرض.

و. أجهزة التشللويش عللىل األقامر االصطناعيللة املعادية: 

وذل��ك من خالل وضع هذه األجه��زة يف طائرات والطريان 

بها فوق املنطقة املرادحايته��ا من رصد األقار املعادية، 

وه��و برنامج تتبناه بحاس اآلن القوات الجوية األمريكية 

من خ��الل مخت��رب اللي��زر املحم��ول )All(، واملوجود يف 

.Poing NKC-135 طائرةاختبار من نوع

آفللاق عسللكرة الفضللاء الخارجللي والربامج 
الفضائية ألبرز الدول

ع��ىل الرغم م��ن أن الفضاء الخارجي مل يش��هد بعد حرباً 

باملعني التقليدي، فإن هناك اتجاهاً قوياً لعس��كرة الفضاء 

وتحويله إىل ساحة حرب يف املستقبل. ومل يعد الهدف من 

س��باق الفضاء مجرد الس��يطرة عىل القمر أو استكش��اف 

الكواكب خارج املجموعة الشمس��ية، كا مل يعد مقصوراً 

علىدولتني فقط - الواليات املتحدة وروسيا - بل تشرتك فيه 

العديد من الدول يف آسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية. ويشهد 

الفضاء الخارجي تزايد عدد األقار االصطناعية لدرجة غري 

مس��بوقة، فضالً عن اعتاد الربام��ج الفضائية عىل الرسية 

يف ش��قيها املدين والعسكري، وعىل التقدم يف مجال أجهزة 

الكمبيوتر الفائقة. ويشكل تنامي االستخدامات العسكرية 

يف مجال الفضاء رضراً عىل دول العامل بشكل عام. ونحاول 

هنا تسليط الضوء عىل الربامج الفضائية لعدد من الدول:

- الواليات املتحدة وروسيا

متتل��ك الدولت��ان أق��اراً صناعي��ة متقدم��ة يف جميع 

املجاالت، وصواريخ عمالقة، ولها نش��اط فضايئ بارز أكرب 

م��ن أن يحاط به يف هذه املقالة، ولكن تجدر اإلش��ارة إىل 

أن كالً منه��ا ينفرد يف اتجاه يختلف عن اآلخر، فالواليات 

املتح��دة األمريكية اتجهت إىل امت��الك املركبات املتعددة 

االستخدام، لتحقيق أكرب عائد مادي من استخدامها تجارياً، 

بينا اتجه االتحاد السوفيتي إىل امتالك املحطات املدارية 

نظراً لعدم اتجاهه أس��لوب االس��تخدام التج��اري، إال انه 

اضط��ر إىل االش��رتاك يف اتفاقية املحطة املداري��ة الدولية 

ملحاولة اس��تثار ما ميلك من تقني��ة للحصول عىل العملة 

الصعبة، لتنفيذ خططه الفضائية املستقبلية.

إنجلرتا وأملانيا

عىل الرغم من النشاط الفضايئ للمملكة املتحدة وأملانيا 

ف��إن هاتني الدولتني متيالن إىل أن يكون دورها هامش��ياً 

يف التس��لح الفضايئ، إذ أوقفت بريطاني��ا برامج الصواريخ 

الخاصة بها بعد فشلها مرتني متتاليتني يف تجارب اإلطالق. 

ك��ا أن أملانيا، بالرغم من امتالكه��ا أقاراً صناعياً متطورة 

واش��رتاكها يف كل املش��اريع الفضائية الدولية بدور فعال، 

فإنه��ا مل تحاول تصني��ع صاروخ خاص به��ا تجنباً ملخاوف 

عسكرة الفضاء الخارجي وتحويله إىل ساحة حرب يف املستقبل

78

دراسات وبحوث

|  العدد 508  | مايو 2014  |



الدول األوروبية من عودة النشاط العسكري األملاين.

فرنسا

حاولت فرنسا اقتحام الفضاء منذ البداية إلثبات تفوقها 

التقن��ي وتعزيز أمنها القومي، بعيداً عن س��يطرة القوتني 

العظميني، وس��عت إىل تطوير صواريخها ذاتياً، ودخلت يف 

برامج مش��رتكة مع الواليات املتح��دة األمريكية، واالتحاد 

السوفيتي، وأصبح برنامجها من الربامج الفضائية القوية.

الصني: 

أك��دت الصني يف وثيقة أصدرتها عام 2002 أن برنامجها 

الفض��ايئ يهدف إىل الحفاظ عىل مصالحها القومية، وتنفيذ 

اس��رتاتيجيتها يف التنمي��ة، وتنفي��ذ سياس��ة دفاعية قوية، 

واستكش��اف الفضاء لتوظيفه لخدمة األغراض الس��لمية، 

والخوف من متكن الواليات املتحدة من االستعداد لحروب 

الفض��اء يف املس��تقبل. وقد أثار قيام الص��ني يف عام 2007 

بتدمري القمر الصناعي الصيني »فنج يون 1يس« املخصص 

ألبحاث األحوال الجوية يف الفضاء الخارجي مخاوف اليابان 

والواليات املتحدة وتايوان وروسيا واالتحاد األورويب. وعىل 

الرغم من تأكيد الصني االلتزام بالتجارب الس��لمية لتطوير 

أبح��اث الفض��اء الخارجي، فإن برنامجها يخضع لس��يطرة 

جيش التحرير الصيني. ويقدر أن تتمكن الصني من إرسال 

رواد فضاء للقمرعام 2025.

الهند:

يش��هد برنامج الفض��اء يف الهند تقدم��اً واضحاً يجعلها 

ضم��ن الدول الرائدة، وقد وقعت الهند اتفاقاً اس��رتاتيجياً 

م��ع الواليات املتح��دة يف املج��االت النووي��ة والفضائية 

والصاروخي��ة، ك��ا تتعاون م��ع روس��يا وإرسائيل يف هذا 

املج��ال. وقد حققت الهند نجاح��ات يف تطبيقات الفضاء، 

وعىل الرغم من تأكيد الهند أن تقدمها يف مجال الصواريخ 

وتكنولوجيا األقار الصناعية لن يُس��تثمر عس��كرياً، فإنها 

حققت تقدماً يف التطبيقات العس��كرية كمهام االستطالع، 

ودعم برنامج الصورايخ البالستية املتوسطة املدى. وترتبط 

منظمة الفضاء يف الهند بوزارة الدفاع الهندية.

اليابان:

تم إنش��اء برنامج الفضاء الياباين يف ع��ام 2003، وتبلغ 

ميزانيت��ه الس��نوية 2.5 مليار دوالر أمري��يك. وقد أدانت 

اليابان بشدة تجربة الصني يف تدمري قمر صناعي عام 2007، 

وه��و ما دفعها إلطالق أربعة أقار صناعية للتجس��س يف 

منطقة آس��يا واملحيط الهادي ملدة أربع وعرشين ساعة يف 

اليوم، بعد فرتة ال تتعدى شهراً من التجربة الصينية.

يف 21 ماي��و 2008، واف��ق مجل��س الش��يوخ الياب��اين 

 )The Basic Space Bill(علىقانون الئحة الفضاء األساسية

والتي تدعو للعمل علىدعم أمن اليابان بتنمية اس��تخدام 

الفضاء الخارجي، ومس��اندة كل أنشطة البحث والتطوير 

املتعلق��ة به، ودع��م تنمية الصناع��ات الفضائية، وتحديد 

السياسة الفضائية، ومنع عسكرة الفضاء الخارجي.

إرسائيل:

ب��دأت إرسائي��ل نش��اطها الفضايئ بداي��ة متواضعة يف 

ع��ام 1959، ث��م ركزت هذا النش��اطفي أعقاب حرب عام 

1967، حيث خصصت ميزاني��ة صغرية لغرض تطوير قمر 

صناعييإرسائي��يل لالس��تطالع. وحظي الربنام��ج اإلرسائييل 

العلم��ي للفضاء بدعم قوي فيعام 1974،وأعلنت إرسائيل، 

يف ع��ام 1983، إنش��اء وكال��ة الفض��اء اإلرسائيلية »إيس��ا 

ISA«،هيئة تابعة لوزارة البحث العلمي لتنس��يق أنشطة 

البح��ث العلم��ي يف الفض��اء، حي��ث ُولد برنام��ج القمر 

الصناعي »أفق«، الذي اتخذ وس��يلة لبناء قدرات إرسائيل 

يف مختلف مجاالت الفضاء.

تنظيامت غري حكومية

م��ن الالفت للنظ��ر أن جهات غري حكومي��ة باتت تتطلع 

إىل الفض��اء بوصفه س��احة جدي��دة من س��احات القتال 

غ��ري املأهولة. ففي ع��ام 2007، أصبح��ت مجموعة منور 

التاميل برسيالن��كا هي املجموعة اإلرهابي��ة األوىل، التي 

تنقل عملياتها إىل الفضاء، حيث خطفت اإلش��ارة من أحد 

أقار إنتلسات االصطناعية، واستخدمت القمر االصطناعي 

التجاري لبث رس��ائلها إىل األرض. كا أن الرشكات الخاصة 

مثل بالك ووتر دخلت مرة أخرى لعبة الرصاعات عىل ظهر 

هذا الكوكب •

املراجع:

- موقعوكالة مشاريع البحوث املتطورة الدفاعية 

DARPA(http://www.darpa.mil/default.aspx(

http://science. )موقع وكالة الفضاء األمريكية )ناسا

/nasa.gov

- موسوعة مقاتل.  

- مقال بعنوان الحروب القادمة ستبدأ من الفضاء، 

محمد بن سعيد الفطييس، موقع الحوار املتمدن: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.

asp?aid=136375

- الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا يف   

الحرب، بيرت سينجر، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

االسرتاتيجية.

- حربالفضاء اإللكرتوين: التهدي�د التايل   

لألم�ن القومي وكيفي�ة التعام�ل مع�ه، ريتشارد كالرك 

و روبرت نيك، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

االسرتاتيجية.

- مجلة الدفاع، دراسة حول إدارة الحروب   

الحديثة، كلية امللك خالد العسكرية، اللواء الركن صالح 

الدين كامل مرشف، آذار 2008.

NKC-135  طائرة اختبار من نوع بوينج
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من اخليول املّدرعة إىل الكامريات
كيــــف تغيـــرت أساليــــب كســـــب املعــارك؟

يؤم��ن »بروفس��ري هارفارد«، وأح��د منظري السياس��ات 

الخارجي��ة األمريكي��ة، إذن مبا يؤمن به املقاتل��ون يف الجبال 

البعي��دة تح��ت »راية الجه��اد«. لقد اتف��ق الطرفان عىل أن 

»اإلعالم بات سالحاً حاساً يف املعركة«، وستكون الصورة غالباً 

أكرث العنارص تأثرياً يف اإلعالم.

يف بعض األدبيات التي نظّرت ملا ُعرف ب� »الجيل الرابع من 

الح��روب«، حلت الصورة ك� »أداة قتال رئيس��ة«، ويف معظم 

املع��ارك والنزاعات الت��ي اندلعت منذ ح��رب فيتنام، كانت 

الصورة أحد األس��لحة التي أثّرت يف حس��م نتيجة أي معركة.  

لقد طرأ متغري جديد عىل وسائل كسب الحرب.

من الخيول املدرعة إىل دبابات »البانتزر«
كان��ت الخي��ول املُّدرعة كفيلة بحس��م أي معركة من معارك 

الجي��ل األول للحرب، إىل أن تم اخ��رتاع املدفعية؛ فباتت تلك 

الخيول وباالً عىل من يس��تخدمها. لق��د حدث يشء من هذا 

القبيل، حني غزا نابليون بونابرت مرص يف العام 1798، ليواجه 

مبدفعيته فرس��ان املاليك الش��جعان يف مالبسهم املزركشة، 

ودروعه��م الثقيل��ة، وخيوله��م األصيلة. لقد كان��ت النتيجة 

مفجعة؛ إذ انهزم الفرسان الشجعان ببساطة، ومل مُينحوا فرصة 

منازلة العدو بسيوفهم، وخرجوا من التاريخ.

مل يس��تفد فرس��ان املاليك ش��يئاً من الخي��ول املطهمة، 

ُسئل »جوزيف ناي«، فيلسوف 

»القوة الناعمة«، و«بروفسري« 

العلوم السياسية الشهري يف 

»هارفارد«: من بات أكرث قدرة 

عىل كسب املعارك؟ فأجاب: 

»من تربح قصته يف اإلعالم«.

ال تختلف إجابة »ناي«، 

صاحب كتاب »سبل النجاح يف 

عامل السياسة الدولية« الشهري، 

كثرياً عام قاله أمين الظواهري 

زعيم تنظيم »القاعدة«، 

يف هذا الصدد. فقد أرسل 

الظواهري رسالة مناصحة 

إىل أيب مصعب الزرقاوي، 

زعيم »تنظيم القاعدة يف بالد 

الرافدين«، يف العام 2005، 

ومام كتبه يف هذه الرسالة: 

»تذكر يا أخي أن نصف 

معركتنا يف اإلعالم«.

إعداد:
ياسر عبد العزيز
كاتب مصري
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من اخليول املّدرعة إىل الكامريات
كيــــف تغيـــرت أساليــــب كســـــب املعــارك؟

ألن مدفعي��ة الجي��ش الفرن��يس كانت أكرث تأث��رياً، لكن اآللة 

العسكرية الفرنسية كلها منيت بهزمية نكراء الحقاً يف مستهل 

الح��رب العاملية الثانية، ع��ىل يد الجيش األمل��اين، الذي كان 

يستخدم دبابات مدرعة خفيفة الحركة من نوع »بانتزر مارك 

الثاين«، وه��ي الدبابات التي مكنته م��ن تحقيق االخرتاق يف 

صفوف العدو، وااللتفاف عىل خط »ماجينو«، مس��تفيداً من 

دعم سالح الجو وامتالكه قدرة عالية عىل املناورة.

إنها قصة الحرب إذن. املوارد واملعدات ووسائل استخدامها 

تحدد اس��م املنترص إىل حد بعيد، برصف النظر عن ش��جاعة 

املقاتلني أو الحق األخالقي.

سالح جديد فعال
يب��دو أن لدينا س��الحاً جديداً يزيد االعت��اد عليه باطراد يف 

حروب اليوم... إنه سالح الصورة.

ب��زغ تأثري س��الح الص��ورة يف املع��ارك الحربي��ة مبكراً يف 

منتص��ف القرن املايض، حني كانت الوالي��ات املتحدة تخوض 

معركة يف األرايض الفيتنامية، لنرصة جيش الجنوب يف مواجهة 

جيش الش��ال ال��ذي كان مدعوم��اً من االتحاد الس��وفييتي 

السابق والصني.

يُعتق��د عىل نط��اق واس��ع أن مجموعة من الص��ور التي 

التقطها مص��ورون بارزون قاموا بتغطي��ة املعارك كانت أحد  

أس��باب صدور قرار س��حب القوات األمريكية وإنهاء الحرب 

هناك.

م��ن بني تلك الصور ص��ورة لطفلة فيتنامي��ة تُدعى »كيم 

ف��وك«، تم التقاطه��ا يف العام 1972، بواس��طة مصور أمرييك 

يعم��ل لصالح وكالة »أسوش��يتد ب��رس« )أ ب(، وهي الصورة 

الت��ي حصل صاحبها الحق��اً عىل جائزة »بوليت��زر« الصحفية 

الرفيعة.

كانت القوات الفيتنامي��ة الجنوبية، املتحالفة مع الواليات 

املتح��دة، قد قصفت إحدى قرى الش��ال ب� »النابامل«، حيث 

دف��ع القص��ف الوحيش س��كان القري��ة للخ��روج مذعورين 

والحرائق مش��تعلة بأجس��ادهم، لتربز ص��ورة الطفلة »كيم« 

وه��ي عارية متام��اً ترصخ من الرعب واألمل، بعدما اش��تعلت 

أجزاء من جسدها بفعل القذائف الحارقة.

ظل��ت الصورة تلع��ب أدواراً مؤثرة يف الح��روب منذ ذلك 

الوق��ت، إىل أن وقع��ت ح��رب الخليج الثاني��ة 1991، وهي 

الحرب التي ُس��ميت ب��� »ح��رب يس إن إن«، لكونها الحرب 

األوىل يف التاري��خ البرشي التي تُنقل عىل الهواء مبارشًة بفضل 

تلك الش��بكة اإلخبارية، التي أحدثت بذلك ثورًة غري مسبوقة 

يف عامل اإلعالم، حيث أضحى بوس��ع املرء أن يشاهد الصواريخ 

وهي تنهمر عىل املدن كأنه يتابع فيلم تش��ويق، ويستمع إىل 

صفارات اإلنذار كا يستمع إىل السيمفونيات املوسيقية.

من »الدرة« إىل »أبو غريب«
ويف الع��ام 2000، ع��ادت الصورة لتصنع »مجداً سياس��ياً« ذا 

تداعيات عس��كرية، حيث التقط مصور يعمل يف وكالة األنباء 

الفرنس��ية )أ ف ب(، الص��ورة الش��هرية للطفل الفلس��طيني 

محمد الدرة، الذي قتلته القوات اإلرسائيلية بدم بارد يف مشهد 

ال يُنىس مع اندالع »انتفاضة األقىص«.

كان الطفل محمد الدرة يحاول االحتاء بوالده من قصف 

الق��وات اإلرسائيلية، لكن الرصاص طال��ه وأرداه قتيالً، وظلت 

الصورة ت��ؤرق الضمري العاملي، وتؤثر يف ال��رأي العام الدويل، 

بش��كل كبّد الجان��ب اإلرسائييل خس��ائر معنوي��ة وأخالقية 

فادحة، وسجل يف مسار الرصاع تغيرياً فارقاً.

لق��د تركت صورة »الدرة« وحده��ا أثراً ميكن أن يعادل ما 

تركته الصور املرعبة ملذبحة »صابرا وش��اتيال«، التي وقعت يف 

يوني��و 1982 أثناء االجتياح اإلرسائي��يل للبنان، وهكذا فعلت 

صور »أب��و غريب«، رغم عدم انطوائها ع��ىل القتل والتمثيل 

بالجث��ث. يبدو أن املس��ألة تتعلق أيضاً بالق��درة عىل ترويج 

الصورة عرب وس��ائط التواص��ل النافذة الجدي��دة، وبالقابلية 

أصبح سالح الصورة 
أحد أسلحة املعارك 

والنزاعات الرئيسة بعدما 
ثبت أنه يحقق نتائج 

مبهرة رمبا تفوق ما 
حتققه نريان املدفعية 

وقصف الطائرات

العدوان االرسائييل عىل لبنان 2006 احداث عنف واشتباكات خالل اندالع ثورة  25 ينايرالطفلة الفيتنامية ترصخ عارية من الرعب واألمل

ترويع الطفولة
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األوس��ع للتعرض، وأيضاً بالطرق الحديثة الس��تخدام املؤثرات 

املصاحبة.

األمر ذاته تكرر يف الع��دوان اإلرسائييل عىل لبنان يف العام 

2006، حي��ث مل ينجح التعتيم اإلعالمي الذي فرضته تل أبيب 

يف إخف��اء بش��اعة القصف، الت��ي ظهرت جلي��ة يف مجموعة 

م��ن الصور، الت��ي وضعت قيوداً معنوي��ة عديدة عىل الفعل 

العس��كري اإلرسائييل، وش��كلت طاق��ة حش��د وتعبئة قوية 

للمقاتلني أو داعميهم أو املتعاطفني معهم، وبعضهم يف مراكز 

تسمح له بصنع قرارات تؤثر يف موازين القوى عىل األرض.

الصورة والرصاعات الداخلية
لكن األمور بدأت تأخذ منحى جديداً اعتباراً من العام 2009؛ 

إذ ميك��ن اعتبار أن هذا العام ش��هد تحوالً جوهرياً يف مس��ار 

استخدام الصورة يف الحروب والنزاعات.

اعتباراً من هذا العام مل تعد الصورة س��الحاً ثانوياً، يُحدث 

أثراً جانبياً يف معنويات الجانبني املتصارعني، أو يؤثر يف النظرة 

األخالقي��ة ملواقف كل منه��ا فقط، لكنها بات��ت أيضاً »أحد 

أس��لحة امليدان الرئيس��ة«، وميك��ن القول أيض��اً إن الجيوش 

املنخرط��ة يف املعارك، واألطراف املش��تبكة يف النزاعات، باتت 

تعد ل��ه، وتخطط، وتفرز املوارد، لض��ان تفعيله بأكرب صورة 

ممكنة.

ويف هذا العام أيضاً تكرس وضع الصورة كوس��يلة للتأثري يف 

الرصاعات الداخلية، بعدم��ا غابت متاماً عن التأثري يف أحداث 

»حاة« الس��ورية يف مطلع مثانيني��ات القرن الفائت، وميدان 

السالم الساوي، بالصني، يف مطلع التسعينيات الالحقة.

وميك��ن القول إن الصورة يف النزاع الدائر يف س��ورية راهناً 

تلع��ب دوراً كب��رياً يكافئ ال��دور الذي يلعبه أي س��الح من 

األس��لحة املادية التي ميتلكها أي من الق��وى املتقاتلة يف هذا 

البلد.

فثمة آالف الفيديوهات التي يتداولها النش��طاء عن وقائع 

تل��ك الحرب األهلية املدمرة، والت��ي تؤثر تأثرياً بالغاً يف تقييم 

األطراف املختلفة للقوى املتصارعة فيها، وبالتايل يف السياسات 

التي تتخذ حيالها.

الهزمية األخالقية
كان��ت الصورة ح��ارضة بقوة خ��الل األحداث التي ش��هدتها 

م��رص منذ اندالع ثورة 25 يناير، وم��ا تالها من أحداث عنف 

واشتباكات متكررة.

وما زال كثريون يذكرون صورة الفتاة التي لُقبت ب� »س��ت 

البن��ات« أو »صاحب��ة العب��اءة الس��وداء«، التي تم س��حلها 

وتعريتها يف ما عرف بأحداث »فض اعتصام مجلس الوزراء«.

تصدرت صورة الفتاة املسحولة ذات النصف األعىل العاري 

صحفاً رئيس��ة يف الع��امل، وتم تداوله��ا باعتباره��ا دليالً عىل 

التعس��ف الذي تقمع به السلطات االحتجاج، وقد كان لها أثر 

كبري يف إضع��اف حكم املجلس العس��كري املرصي الذي كان 

يحكم بوصفه سلطة انتقالية آنذاك.

عادت الصورة لتلعب دوراً مؤثراً مجدداً يف الرصاع الداخيل 

الذي ش��هدته مرص بعد إطاحة حكم مب��ارك. ويف عهد حكم 

»تنظي��م اإلخوان«، كانت صورة قمع املتظاهرين وقتلهم عىل 

أس��وار قرص »االتحادية« الرئايس، يف ضاحي��ة مرص الجديدة، 

رشقي القاهرة، كفيلة بوصم حكم »اإلخوان« بالعار.

تس��اعد الصورة، واإللحاح عىل عرضها، وتداولها عىل نطاق 

واس��ع، واس��تخدام حزمة عريضة من املؤثرات املصاحبة لها، 

يف بل��ورة انطباع أخالق��ي عن أطرافها، وكث��رياً ما يتحول هذا 

االنطباع إىل جزء من الصورة الذهنية عن األطراف الفاعلة. إن 

الصورة الذهنية عادة ما ترُتجم يف مواقف وسياسات؛ وهو أمر 

يؤثر يف حسم نتيجة أي نزاع.

»تكنيك« االستخدام امليداين 
يف أعق��اب إطاحة حكم تنظيم »اإلخوان« يف مرص، كان مفتي 

البالد األس��بق الش��يخ عيل جمعة يناقش رس��الة جامعية يف 

إحدى كلي��ات جامعة القاه��رة، حيث اس��تهدفه طالب من 

تنظيم »اإلخوان« اعرتاضاً عىل موقفه، الذي اعتربوه »مناهضاً 

للتنظيم ومحرضاً ضده«.

كان الش��يخ جالس��اً عىل املنصة الرئيس��ة يناقش الطالب 

صاحب الرس��الة، حني هاجم��ه عدد من الش��بان »اإلخوان« 

الغاضبني، الذين كانوا يرصخون يف وجهه، بذريعة أنهم خرجوا 

عن ش��عورهم لكون��ه عامل دين »تقاعس« ع��ن نرصة حقوق 

قتىل فض تجمع »رابعة العدوية« الشهري.

لك��ن ش��اباً من ه��ؤالء كان يحم��ل يف يده كام��ريا فيديو 

يس��تخدمها املحرتفون ويقرتب من الش��يخ ويوجه له السباب 

الحاد يف ما يسلط عدسة الكامريا عليه.

لقد كان جمع��ة يخضع لهجومني مبارشين يف وقت واحد؛ 

الهجوم األول ميثله الس��باب الحاد الذي يوجهه هذا الش��اب، 

والهجوم الثاين يتجسد يف الكامريا التي يسلطها مهاجمه عليه.

أراد الش��اب »اإلخواين« إخراج الشيخ عن شعوره ووقاره، 

ومحاول��ة ال��رد عىل الس��باب والهجوم الذي يتع��رض له، ثم 

اصطي��اد صوره وهو يش��تم أو يرضب أو يح��اول الدفاع عن 

نفس��ه، وتقطيعها وإجراء عمليات »املونتاج« الالزم عليها، ثم 

رفعها عىل »اإلنرتنت«، لتكون وثيقة ضد الش��يخ وعنرصاً من 

عنارص »حرب الصور« التي تشنها »الجاعة« عىل خصومها.

يعطينا املشهد السابق املثال األوضح عىل أهم »تكنيكات« 

اس��تخدام الصورة كأح��د »أس��لحة امليدان الرئيس��ة«؛ وهو 

»تكنيك« يتم استخدامه كل يوم تقريباً يف النزاعات الدائرة يف 

مشارق األرض ومغاربها، حيث يرضب أحد األطراف املتصارعة 

بس��الحه، ثم يبدأ يف تس��ليط »الكامريا« عىل الخصم، ليسجل 

ردة فعله، يف صورة، س��يتم »تقطيعه��ا«، وتعميمها، مبصاحبة 

املؤثرات املناس��بة الحقاً، باعتبارها عنواناً ع��ىل »عدوانيته«، 

و«غطرسته«، واستخدامه للعنف.

أصبح سالح الصورة أحد أسلحة املعارك والنزاعات الرئيسة، 

بعدما ثبت أنه يحقق نتائج مبهرة، رمبا تفوق ما تحققه نريان 

املدفعية وقصف الطائرات يف أحيان كثرية. 

وميكن القول إنه، وبسبب هذه األهمية املتزايدة، تُصطنع 

بع��ض املواجه��ات خصيصاً من أج��ل الصورة، وت��راق دماء، 

وتزه��ق أرواح فقط من أجل التق��اط الصورة، حتى إن بعض 

املنخرط��ني يف الرصاعات باتوا يفضل��ون تصوير زمالئهم وهم 

ميوتون عن التدخل إلنقاذهم من املوت، وهي مسألة تعكس 

اهتاماً كبرياً بس��الح الصورة، لكنها تجرده أيضاً من جزء كبري 

من أخالقيته.

لق��د ُهزمت جي��وش، واندحرت قضاي��ا، وضاعت حقوق، 

وأُهرقت دماء، وُس��لبت أرواح عديدة من��ذ فجر التاريخ من 

دون أن يعلم أحد، ومن دون أن يس��جل أحد أساء الضحايا 

أو جرائ��م املعتدين، وبالقطع، ف��إن معظم هؤالء األخريين مل 

يتعرضوا يوماً للعقاب وال لإلدانة األخالقية.

الص��ورة اليوم تقلل من هذا الظلم، وتغري موازين املعارك، 

وتس��اند الضعف��اء، وتحد من تج��رب الظاملني، لكنها لألس��ف 

تُس��تخدم يف بعض األحيان يف اصطن��اع مظلوميات زائفة، ويف 

تلطيخ سمعة أبرياء •

اصبحت سالح الصورة أحد أسلحة املعارك الرئيسية
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

اإلمارات ومصر... األسئلة واألجوبة
زيللاريت األخرية ملرص كانت مختلفة عن جميع زيارايت السللابقة فقد كانللت فرصة رائعة أن أزورها ضمن وفد من 

اإلعالميني برئاسة معايل الدكتور سلطان الجابر املسؤول عن ملف مبادرات اإلمارات ملرص وشعبها، بهدف االطالع 

عن قرب عىل ما تم إنجازه من عمل يف أرض الكنانة. 

مللا أثار انتباهللي وكان مثار إعجاب كثري من املرصيني هو فلسللفة اإلمارات يف دعم مللرص، فاإلمارات وقفت 

إىل جانب مرص وقفة الشللقيق إىل جانب شللقيقه يف وقت العرسة، فقام القامئون عىل أمر املبادرات بالتشاور مع 

املسؤولني يف مرص حول احتياجات البلد ثم قاموا بإختيار املشاريع النوعية وقاموا بدعمها أو تنفيذها.

ومبللادرات اإلمارات يف مرص حالياً هي عيادات ومسللتوصفات طبية، ومصانع أدوية، ومدارس ومسللاكن ومل 

يتم إغفال فئة الشللباب الذين يعتربون عامد املجتمعات فتم تخصيص مبادرة لدعم مشللاريع الشللباب الصغرية 

املتوسطة، مشاريع نوعية تحقق أهداف سامية تجاه املجتمع يف مرص وشعبه.

اإلمللارات مل تكتفي بهذا األسلللوب املتميز يف الدعم بللل اختارت أن ترشف عىل هذه األعامل بشللكل مبارش 

عن طريق مكتب تم إفتتاحه خصيصاً لهذه املشللاريع فضالً عن الزيارات املسللتمرة ملعايل سلطان الجابر لالطالع 

شللخصياً عىل تفاصيل األعامل هناك وإطالق أخرى. مل مير عام عىل هذه املبادرة وأغلب املشللاريع الكبرية تحت 

اإلنجاز وخالل أشهر قليلة سيتم تسليم مشاريع ما. 

سللألني بعض الزمالء الصحفيللني املرصيني وبعض املهتمني، ملاذا ترصف اإلمللارات كل هذه املليارات يف مرص؟ 

سللؤال وإن كان إسللتفهامي من البعض فبال شك أنه كان إستنكاري من البعض اآلخر.. ويف كل الحاالت هو سؤال 

مرشوع، وإجابته واجبة. 

كانت اإلجابة عىل هذا السؤال من شقني، أوالً أن أي دولة لن تستمر يف دعم دولة أخرى إىل األبد فهذا الدعم 

له زمن محدد وسيتوقف فالدول تفرض وجودها واحرتامها وقوتها باعتامدها عىل نفسها وليس عىل أي بلد آخر. 

الشللق اآلخر من اإلجابة كان أن هذا ليس أول دعم من اإلمارات ملرص فتاريخ البلدين يزخر بعالقات قوية ال 

ميكن تجاهلها أو اختزالها يف الدعم الحايل، ويف نفس للوقت بال شك أن ليس لإلمارات أية أهداف خفية من وراء 

هللذا الدعم فام ترصح اإلمارات به هو مللا ال يجب االلتفاف عليه وهو أن إميان اإلمارات بأن قوة مرص هي قوة 

للعللرب جميعاً وبقاء مللرص صامدة واجب وطني وقومي وأخالقي ال ميكن التخلليل عنه فمرص وقفت مع جميع 

العللرب عندمللا احتاجو إليها واليوم عىل العللرب أن يقفوا بجانبها يف هذه الظروف التي سللتزول قريباً.. وأكدت 

ألصدقايئ املرصيني أن من يعرف حكومة اإلمارات يعرف متاماً أنها منشللغلة بالخطط التي وضعتها لنفسللها حتى 

عللام 2030 وليللس يف هذه الخطللة أي يشء ملخططات موجهة للخارج فكل بنود وأهللداف تلك الخطط موجهة 

للمواطن اإلمارايت وملسللتقبل الدولة، هذا باختصار وبدون كثري كالم أو البحث عن تفسللريات وتأويالت، واأليام 

كفيلة بأن تثبت للمتشككني الحقيقة بال رتوش. 

الجميل يف تلك الزيارة ما ملسناه من الشعب املرصي وبالتحديد من اإلنسان املرصي البسيط من حب لشعب 

اإلمارات، وخالل لقاءنا بأولئك األشخاص مل يكونوا يكفون عن الدعاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

طيب الله ثراه ويذكرون محاسنه وأفعاله الخرية يف مرص، كام أن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« ورعاه كان واضحاً وكبرياً وتقديرهم للدور الذي يقوم به الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

ما ملسته كان حباً صادقاً بني بلدين وشعبني سيدوم إىل األبد  •

أعماق
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املركبــــة املدرعــــة Fuchs/Fox تلبــــــــــــــــــي االحتياجــــات العامليـــــة 
متطورة يف جمال الكشف عن التهديدات النووية والبيولوجية والكيميائية

تعترب املواد واألخطار الكياموية والبيولوجية واملشعة والنووية CBRN من أخطر 

التهديدات عىل القوات التي يتم نرشها، سواء يف العمليات العسكرية التقليدية أو الحروب 

غري املتكافئة وسيناريوهات األمن الداخيل. ونظراً الستحالة تحديد زمان أو مكان األخطار 

الكياموية والبيولوجية واملشعة والنووية، مثة حاجة ملحة عىل مستوى العامل لتطوير أنظمة 

استطالع للعمليات الهجومية باستخدام املواد واألخطار الكياموية والبيولوجية واملشعة 

والنووية عىل جناح الرسعة وبطريقة ميكن االعتامد عليها.

إعداد: يل يادف
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املركبــــة املدرعــــة Fuchs/Fox تلبــــــــــــــــــي االحتياجــــات العامليـــــة 
متطورة يف جمال الكشف عن التهديدات النووية والبيولوجية والكيميائية

 Fuchs/Fox تعترب أنظمة االس��تطالع يف املركبة املدرعة

 2 BIO and NBC armoured reconnaissance

systems التي تنتجها رشكة Rheinmetall أكرث األسلحة 

تط��وراً يف مواجه��ة الهج��امت الكياموي��ة والبيولوجية 

واملش��عة والنووية. وه��ذه األنظمة عب��ارة عن أنظمة 

متط��ورة لتمييز املواد البيولوجية املس��تخدمة كس��الح 

واألخط��ار البيولوجي��ة األخ��رى. ومتثل ه��ذه األنظمة، 

 Fuchs/Fox 2 NBC-RS and بالتع��اون م��ع أنظم��ة

the associated command post system Fuchs/

 ،Rheinmetall الت��ي تنتجها رشكة Fox 2 NBC-CPS

تعترب أحدث األسلحة عىل مستوى العامل من حيث رصد 

التهديدات الكياموية والبيولوجية واملشعة والنووية.

ومتنح هذه  األنظمة  الجديدة أي عميل أكرث القدرات 

االس��تطالعية - النووية والبيولوجية والكياموية - تطوراً 

عىل ظهر هذا الكوكب.

ويرى الخرباء العس��كريون املتخصصون يف األس��لحة 

النووي��ة والبيولوجي��ة والكياموية أن نظام االس��تطالع 

يف املركب��ة Fuchs/Fox NBC-RS ال��ذي أنتجته رشكة 

Rheinmetall Defence يض��ع مقاييس عاملية ويطرح 

أحدث أس��اليب التكنولوجيا املتطورة التي تتميز بقدرة 

فائقة عىل التشغيل.

والي��وم، يوجد ما يقرب من 300 م��ن هذه األنظمة 

التي تش��كل عنرصاً أساسياً من عنارص القدرات الدفاعية 

يف مج��ال الحرب النووية والبيولوجي��ة والكياموية لكل 

من الواليات املتحدة واململكة املتحدة وهولندا والرنويج 

والس��عودية وأملانيا. وقد نجحت الدول املش��ار إليها يف 

ن��ر هذه األنظم��ة يف املهام العس��كرية املختلفة عىل 

مستوى العامل، مبا يف ذلك كوسوفو وأفغانستان والعراق.

وتش��مل األن��واع الثالث��ة التي تم طرحه��ا يف الرق 

األوسط 16 نظام اس��تطالع Fuchs/Fox 2 NBC لرصد 

ومتييز التلوث الن��ووي والكياموي باإلضافة إىل 8 أنظمة 

Fuchs/Fox 2 command post systems و8 أنظم��ة 

اس��تطالع متخصصة Fuchs/Fox BIO-RS لرصد ومتييز 

مواد الحرب الكياموية. وتتلخص املهمة الرئيس��ية لهذه 

األنظم��ة يف رص��د ومتييز وتحدي��د كافة أن��واع التلوث 

الكياموي والبيولوجي واإلشعاعي واإلبالغ عنها، وتقديم 

معلوم��ات اس��ترافية للوح��دات املنت��رة يف منطقة 

العمليات. ويتم دمج قدرات الرصد النووية والبيولوجي 

والكياموي الشاملة لدى هذه األنظمة يف املركبة املدرعة 

Fuchs/ املدولب��ة الخفيفة الحرك��ة ذات الرسعة العالية

Fox 2، األمر الذي ميك��ن األنواع الثالثة من تنفيذ مهام 

االستطالع النووي والبيولوجي والكياموي فوق الطرقات 

املمهدة وغري املمهدة حتى يف ظل أش��د األحوال الجوية 

صعوبة وقسوة.

وتتمي��ز املركب��ة األساس��ية Fuchs/Fox 2 الجديدة 

املجه��زة بالكامل بقدرته��ا الفائقة ع��ىل العمل يف ظل 

درجات الح��رارة العالية وفوق كافة أن��واع الطرق أثناء 

"التجارب الصيفية" يف الرق األوسط.

ويتميز نظ��ام التربيد املحمي الجامع��ي لدى املركبة 

بقدرت��ه عىل تقلي��ل املخاطر التي ميك��ن أن يتعرض لها 

طاقم التش��غيل، بينام يقوم نظام تكييف الهواء بتسهيل 

عملية التشغيل يف األجواء الصحراوية الحارة.

وتتمي��ز أنظم��ة االس��تطالع الن��ووي والبيولوج��ي 

والكياموي Fuchs/Fox بسحب عينات من الهواء واملياه 

واألرض، ث��م القي��ام بتحليله��ا فوراً للكش��ف عن املواد 

النووية والبيولوجية والكياموية.

وتس��مح أنظم��ة االس��تطالع الن��ووي والبيولوج��ي 

والكياموي Fuchs/Fox بتميي��ز مواد الحرب الكياموية 

واملواد املعدية األخرى عىل جناح الرسعة وبطريقة ميكن 

االعتامد عليها. 

كام تضم هذه األنظم��ة غرفة تحليل محكمة القفل، 

وهي عبارة عن حضانة ميكروبيولوجية مجهزة بفتحات 

مزودة بقفازات متكن طاقم التش��غيل من العمل بصورة 

مستقلة بعيداً عن أي مواد معدية.

وتعت��رب كل أنظمة االس��تطالع الن��ووي والبيولوجي 

والكي��اموي املثبتة ف��وق املركب��ة Fuchs/Fox مجهزة 

بأجهزة كشف مؤمتتة لرصد األشعاع النووية، عالوة عىل 

أنظمة استش��عار لتمييز مواد الح��رب الكياموية واملواد 

الخطرة األخرى.

وتش��مل ه��ذه األنظمة نظام الكش��ف عن س��حب 

املركب��ات الكياموي��ة البعيدة، وعمل تحلي��ل فوري لها 

والتحذي��ر منها فوراً. عالوة عىل ذل��ك، تعترب كل أنظمة 

االس��تطالع النووي والبيولوجي والكي��اموي املثبتة فوق 

املركبة Fuchs/Fox قادرة عىل العمل يف وضع الحركة.

وباإلضافة إىل قدراته��ا الذاتية عىل التمييز بني املواد، 

تتميز ه��ذه األنظم��ة بقدرتها عىل س��حب عينات من 

الرتب��ة واملي��اه واملزروعات من أج��ل تحليلها يف مرحلة 

الحقة، وهي تسمح بنقل كافة املعلومات الخاصة باملواد 

النووية والبيولوجية واإلشعاعية والكياموية إىل القيادات 

املسؤولة عن طريق نظام القيادة Fuchs/Fox، ومن ثم 

تحديد املناطق امللوثة إلبعاد القوات الصديقة واملدنيني 

عنها.

وعن طريق زي��ادة الوعي امليداين وب��ث املعلومات 

االس��تخباراتية إىل قادة الوحدات العس��كرية يف منطقة 



طول املركبة: 6.83 أمتار

ارتفاع املركبة: 2.42 أمتار
عرض املركبة: 2.98 أمتار
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العملي��ات واملس��تويات القيادية األعىل رتبة، يس��تطيع 

 Fuchs/Fox command post system نظام القي��ادة

تعزي��ز قدرة الق��وات الربية ع��ىل البق��اء وتعزيز خفة 

حركتها.

والكي��اموي  الن��ووي  االس��تطالع  أنظم��ة  وتتمي��ز 

واإلش��عاعي والبيولوج��ي الجديدة، الت��ي تتميز بقوتها 

وإمكاني��ة االعت��امد عليه��ا، بتمكني ال��دول من حامية 

قواتها وتجمعاتها الس��كانية املدنية ضد التلوث النووي 

والبيولوجي واإلشعاعي والكياموي.

وقد تم بناء مركبات االس��تطالع الن��ووي والبيولوجي 

 Fuchs NBC reconnaissance vehicles والكي��اموي

.Fuchs 2 استناداً إىل املركبة

Fuchs 2 APC مواصفات املركبة
يبلغ الحد األقىص للوزن القتايل للمركبة Fuchs 2 إىل 20 

ألف كلج، وهي مركبة برمائية بالكامل، وتشمل مميزاتها 

العديدة القدرة عىل استخدام محرك أكرث قوة وأقل قدرة 

عىل اإلش��عاع، وهو ما يس��مح بزيادة حمولتها مبعدل 4 

أطنان لتصل حمولتها اإلجاملية إىل 9.4 أطنان تبعاً لنوع 

املركب��ة املس��تخدمة، وقد جرى تحديث ق��درات الدفع 

واملكابح بحيث يتناسبان مع زيادة الطاقة وزيادة الوزن.

كام ت��م زيادة ارتفاع مقصورة القيادة الخلفية مبعدل 

145 ملليم��رت، وتركيب فتحات تهوية مثبتة عىل س��طح 

املركبة. وتش��مل قامئة التحس��ينات أيض��اً تركيب نظام 

رقمي محم��ول CAN-Standard SAE J 1939 ونظام 

مركزي لنفخ العجالت.

وتعترب مقصورة الركاب كبرية مبا يكفي، وتصل سعتها 

التخزينية إىل 10.5 أمت��ار مكعبة لتخزين عدد كبري من 

أنظم��ة املهام. وتش��مل عائلة املركب��ة Fuchs 2 مركبة 

الحامي��ة ضد التل��وث النووية والبيولوج��ي والكياموي، 

واالس��تطالع والقيادة C4I والسيطرة واالتصاالت وجمع 

املعلومات االس��تخباراتية وC3I وحامالت مدافع الهاون 

)املورتر( ومركبة الحرب اإللكرتونية.

هيكل مدرع مصنوع من الفوالذ
يوف��ر الهيكل املدرع املصنوع م��ن الفوالذ حامية بزاوية 

360 درجة ضد الطلقات الخارقة املدرعة من الرشاشات 

عيار 7.62 ملليمرت.

ويؤمن زجاج النوافذ وحواجز الرؤية نفس القدر من 

الحامية التي يوفرها هيكل املركبة نفسها، وميكن تشغيل 

ستائر النوافذ املدرعة من داخل العربة نفسها.

وت��أيت الصفائح املدرع��ة، التي وردته��ا IBD، لتوفر 

حامية إضافية ضد الطاقات الخارقة للرشاشني عيار 12.7 

ملليمرت و14.5 ملليمرت وشظايا املدفعية واأللغام املضادة 

للدباب��ات واألفراد )ما يؤدي إىل زيادة وزن املركبة، ومن 

ث��م تقليل حمولتها(. وتأيت املجموعة املصفحة الس��لبية 

املوجودة ف��وق القوس األمامي للمركب��ة لتوفر الحامية 

ضد الطلقات الخارقة للمدافع من عيار 30 ملليمرت.

وميكن تجهيز املركبة بجه��از اتصال داخيل )إنرتكوم( 

وجهاز الس��ليك، ونظام للرؤية الليلية بالنس��بة للس��ائق 

وقائد املهمة، وجهاز لتحدي��د املواقع عاملياً GPS وعدة 

مالحة للمركبة.

وميك��ن الدخول إىل مكان الس��ائق ع��ن طريق بابني 

جانبني. ويس��تطيع األفراد الدخ��ول إىل مقصورة الطاقم 

عن طريق بابني خلفيني يفتحان إىل الخارج أو عن طريق 

ب��اب خلفي يتم تش��غيله بالكهرباء، ك��ام ميكن للطاقم 

والسائق استخدام فتحتني مثبتتني عىل سقف املركبة.

ويف حالة املركب��ة الربمائية االختياري��ة، تكون املركبة 

ق��ادرة عىل الدخول إىل املياه والخ��روج منها عن طريق 

جنازير مائلة، وهي مركبة برمائية بالكامل. أما بالنس��بة 

إىل الجزء الخلفي من املركب��ة فهو مجهز مبروحيتني من 

نوع Schottel ميكنها الدوران بزاوية 360 درجة، وتصل 

رسعة املركبة يف املياه إىل 10 كيلومرت يف الساعة، واملركبة 

مجهزة بنظام للحامية ض��د الحرب النووية والبيولوجية 

والكياموية.

MTU 6V 199 TE20 املحرك
يعترب املحرك MTU 6V 199 TE20 الذي يعمل بالديزل 

مزوداً بحقن الوقود املبارش ومحول توربيني لغاز العادم 

وس��ائل للتربي��د ونظ��ام إلدارة إلك��رتوين إلدارة املحرك، 

وتص��ل رسعة املحرك إىل 315 كيل��ووات عند 1800 لفة 

يف الدقيقة.

 ZF 6 HP602 ويحمل صندوق ال��رتوس األتوماتييك

ذو الرسعات الس��ت جه��از إبط��اء Retarder متكامل 

وصن��دوق تروس أس��ايس STV 502 وصن��دوق تروس 

.STU 13000 ثانوي

وق��د جرى تحديث محوري املركب��ة Fuchs 2 لحمل 

حمولة أكرب، وميكن للس��ائق تش��غيل األقف��ال طولياً أو 

املواصفات الفنية:
طاقم التشغيل: حتى 12 فردا
وزن املركبة فارغة: 14.6 طناً

أقىص وزن صايف: 56,000 كج

أقىص وزن عند التشكيل القتايل: 22 طناً
سعة التخزين: 10.5 أمتار مكعبة



أنظمة التسليح 

ميكن تجهيز املركبة Fuchs 2 مبجموعة من أنظمة التسلح 
مثل الربج Rheinmetall E8 turret أو محطة التس��لح 
ال��وزن.  الخفيف��ة   Rheinmetall RLS 609 weapon
وميكن تس��ليح الربج بالصواريخ ومبدفع عيار 30 ملليمرت 

ومدفع رشاش عيار 7.62 ملليمرت.
ك��ام ميك��ن تجهي��ز املحط��ة RLS 609 station مبدف��ع 
رش��اش عيار 12.7 ملليمرت أو قاذف قنابل يدوية عيار 40 
 RLS 609 ملليمرت وأنظمة محمولة معادية. وتوفر املحطة
station مس��تويات قليلة املحطة RLS 609 station من 
الضوض��اء أثناء عملية إطالق النريان، وحدا أدىن من تركيز 

أول أكسيد الكربون.
وجرى تجهيز املحطة RLS 609 station التي يتم التحكم 
فيها عن بُعد بآلة تصوير تليفزيونية CCD، وشاشة عرض 
تعمل بالكريستال الس��ائل ومفاتيح تحكم بعصا التحكم 

لتشغيل أنظمة التسلح من داخل املركبة نفسها.
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عرضي��اً أثناء تح��رك املركبة، ويوجد ص��امم للتحكم يف 

الضغ��ط عىل املح��ور الثال��ث مهمته من��ح املحور من 

االنغ��الق أثناء إج��راء املناورات مثل اس��تخدام مكابح 

الطوارئ.

ويتم التحك��م يف قيادة املركبة ع��ن طريق صندوق 

تروس من ن��وع LS7FS Daimler Chrysler وتوصيل 

ع��ىص القيادة مبحوري��ن. وميكن تزويد اإلط��ارات التي 

يص��ل مق��اس قطره��ا إىل radial 20 – 14.00 اختياريا 

بإمكاني��ة اس��تخدام الدواليب وهي فارغ��ة من الهواء، 

 Central Tyre ويوج��د نظام مرك��زي لنفخ الدوالي��ب

ال��ذي يضم��ن محافظ��ة   Inflation System: CTIS

املركب��ة Fuchs 2 عىل قدرتها عىل الحركة يف حالة ترضر 

أحد اإلطارات أو كلها.

ويض��م نظ��ام الوق��ود خزان��ني مقاوم��ني للرصاص 

ومحكمي اإلغ��الق باملطاط مركبني ع��ىل جانبي هيكل 

املركبة داخل علبتني من الفوالذ املسلح.

وتحتوي املركبة عىل نظام كهريب بقوة 24 فولت مزود 

بأربع بطاريات بق��وة 200Ah ومحول كهريب بقوة 6.5 

كيلووات، ويأيت النظام الكهريب الرقمي ليبث املعلومات 

ح��ول حالة املركب��ة والتفاصيل الخاصة ب��أي أعطال يف 

أجزائها إىل "نظام معلومات السائق".

إزالة الرشاك الخداعية
تعاق��د الجي��ش األمل��اين يف الع��ام امل��ايض م��ع رشكة 

Rheinmetall لتزويده بس��بع مركبات مدرعة من نوع 

Fuchs/Fox املصمم��ة خصيص��اً لرصد ومتيي��ز القنابل 

واأللغ��ام وغريها م��ن املتفجرات التي يت��م زرعها عىل 

Fuchs/ الطرق. هذا النوع الجديد من املركبات املدرعة

Fox يُطلق عليه اسم KAI، وهو االسم األملاين املخترص ل� 

.Kampfmittelaufklärung und –identifizierung

وباإلضافة إىل تأمني الحامية الالزمة لطاقم التش��غيل 

Fuchs/ بطريقة ممي��زة للغاية، نجد أن املركبة املدرعة

 Manipulator تحت��وي ع��ىل ذراع تحك��م Fox KAI

Arm متعدد األوصال وعايل الدقة يبلغ طوله 10 أمتار، 

ويتمي��ز بقدرته عىل رفع األح��امل الثقيلة، وهو الذراع 

الذي يس��مح لألف��راد املس��ؤولني عن تفكي��ك القنابل 

واملتفجرات EOD Personnel بفحص ومتييز األجس��ام 

الت��ي مل تنفجر بعد والراك الخداعية البدائية املتفجرة 

بدقة شديدة للغاية، ومن عىل مسافات آمنة مع الحرص 

عىل سالمة املركبة بقدر اإلمكان. عالوة عىل ذلك، ميكن 

اس��تخدام مركبة إنقاذ خاصة إلخالء األف��راد واملعدات 

بعيداً عن منطقة الخطر.

وتعت��رب املركب��ة املدرع��ة Fuchs/Fox املس��تخدمة 

يف منصة املركبة KAI أحدث نس��خة م��ن هذه املركبة 

املدولب��ة ذات الدف��ع الس��دايس الت��ي ج��رى تجربتها 

واختبارها مبا يكفي ليك تحتل مكاناً بارزاً داخل الرتسانة 

العس��كرية للجيش األملاين. وجرى استخدام املركبة ألول 

 Rheinmetall مرة منذ ثالثني عاماً تقريباً، وعملت رشكة

باس��تمرار ع��ىل تحديث مس��توى الحامي��ة والقدرات 

التش��غيلية لهذه املركبة القوية ذات املحاور الثالثة التي 

ميكن االعتامد عليها والت��ي تؤمن حامية إضافية وتضم 

شاسيه معززاً ومقصورة داخلية المتصاص الشظايا.

عالوة عىل ذلك، فإن املركبة Fuchs/Fox 1A8 مجهزة 

بعن��ارص عىل قدر ع��ال من الق��وة والفعالية من حيث 

الحامي��ة ضد األلغام األرضية والراك الخداعية البدائية 

ومقاعد معلقة خاصة تُبقي أقدام طاقم التشغيل بعيدة 

عن أرضية املركبة التي تحتوي أيضاً عىل حوامل البنادق 

وش��باك لتأمني األجهزة واملع��دات املصفوفة عىل جدار 

املركبة. وكخيار إضايف، ميكن تزويد املركبة أيضاً ب� "نظام 

 Group’s Active Defence System: "الدفاع الفع��ال

ADS ال��ذي يعم��ل عىل تحيي��د املقذوف��ات املعادية 

القادمة قبل ارتطامها باملركبة مبارشة.

 Fuchs/Fox ويخطط الجي��ش األملاين لنر املركب��ة

KAI يف أفغانس��تان اعتب��اراً من الرب��ع األخري من عام 

2014. وحت��ى مع خط��ط تخفيض الق��وات األمريكية 

وقوات التحال��ف هناك، تظل الحاجة قامئة إىل املركبات 

العس��كرية املدرعة ومواجهة الراك الخداعية والقنابل 

املزروعة عىل الطرق، وهي عملية مهمة للغاية.

وتعترب املركبة Fuchs/Fox 1A8، التي يعتمد الجيش 

األمل��اين عىل نرها يف أفغانس��تان، أفضل مركبة مدرعة 

مدولب��ة محمية بالنس��بة للمركبات التي م��ن طرازها 

ووزنها املوجودة يف صفوف الخدمة لدى القوات املسلحة 

 Fuchs/Fox األملاني��ة يف الوقت الحايل. وتتمي��ز املركبة

بقدرته��ا الفائق��ة عىل العمل الش��اق لس��اعات طويلة 

وخفة حركتها العالية عىل الطرق الوعرة )غري املمهدة(، 

األمر الذي جعل املركبة واحدة من أكرث املركبات القوية 

التي حازت ثقة الجيش األملاين منذ فرتة طويلة.

وعند مقارنة املركبة الجديدة 1A8 بالنس��خ السابقة 

م��ن املركبة نفس��ها نجد أن النس��خة الجدي��دة تؤمن 

قدراً أك��رب من الحامية ض��د األلغام األرضي��ة والراك 

الخداعي��ة البدائية التي تظل تش��كل خطراً ش��ديداً يف 

أفغانس��تان. كام أنها توفر أيضاً ق��دراً أكرب من الحامية 

ضد ن��ريان املقذوف��ات. عالوة ع��ىل ذلك، يت��م تجهيز 

املركبات املخصصة لس��الح املش��اة بنقطة تس��ليح آلية 

)غري مأهولة(، األمر الذي يعزز قدرة أفراد الس��الح عىل 

تحقيق الحامية الشخصية.

ومن املقرر أن يبدأ تسليم املركبات خالل الربع األخري 

من عام 2014، وأن تنتهي عملية التسليم يف عام 2016•

املصدر:

www.rheinmetall-defence.com

ميكن تجهيز املدرعة Fuchs 2 بعدة أنظمة للتسليح
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قنابل "السكتة القلبية" تنقل احلروب مـــــــــــــــــــن الدمار الشامل إىل القتل النظيفة! 
تصيب القوات املعادية بالشلل وتنهي احلرب قبل ان تبدأ

"يف مشاهد قلعة السينام األمريكية"هوليوود" عندما يصاب بطل الفيلم بأزمة قلبية فانه 

يضع يده عىل قلبه ويقع عىل االرض جثة هامة ال حراك فيها دون ان تتاح له الفرصة ليك 

ينطق ولو بحرف واحد... وهذا هو بالضبط ما تفعله قنابل "السكتة القلبية" او القنابل 

الكهرومغناطيسية التي تحول القوات املعادية إىل خراف مبددة ال راعي لها"

إعداد:جورج فهيم
رغم ان الح��روب بطبيعتها تقوم عىل مفهوم التدمري، إال 

ان الفكر العسكري الحديث اتجه نحو تطوير فئة جديدة 

من االسلحة تقوم عىل املنع والتعطيل اكرث مام تقوم عىل 

الحرق والتدمري.

وبعب��ارة ادق فان العقائد القتالية القدمية التي كانت 

تق��وم عىل مفهوم القتل باي مث��ن والتي افرزت جيال من 

االس��لحة عش��وائية القتل مثل القنابل العنقودية، تفسح 

الطريق اآلن للجيل الجديد من العقائد القتالية املستندة 

إىل اسلحة حديثة تقوم عىل التأكد من هوية الهدف قبل 

اطالق النار مثل الصواريخ الحرارية. 

وم��ن البديه��ي ان مق��ار التحكم والس��يطرة ونظيم 

االتصاالت ميكن ان تدمر ايضا من خالل الرضبات الجوية 

ولك��ن ذلك يعطل اس��تخدام ج��زء كبري م��ن  الطائرات 

املقاتلة يف الس��اعات االويل الحاس��مة م��ن املعركة، كام 

انه بديل باه��ظ التكلفة ويكون مصحوبا بعقبات ودمار 

هائل. 

وتعتمد فكرة قنابل الس��كتة القلبية عىل تعطيل كافة 

انظمة العدو دفع��ة واحدة دون الحاجة ألطالق رصاصة 

واح��دة  ودون تعريض حياة املدنيني للخطر، وهذا النوع 

من االسلحة قادر عىل احداث ثورة يف مفاهيم الحرب .

وتس��تغل القنابل الكهرومغناطيس��ية االعتامد املفرط 

للجي��وش وانظمة التس��لح عىل الكهرب��اء وااللكرتونيات 
لتدمريه��ا اعتامد ع��ىل قدرة التيار الكهرب��ايئ عىل توليد 

مج��ال كهرومغناطييس قوي، وكل��ام كان التيار الكهربايئ 

قويا كلام كان املجال املغناطيس قويا

دمار شامل
يف  اس��تخدمت  الكهرومغناطيس��ية  الح��رب  ان  رغ��م 

املايض إلرس��ال اش��ارات تش��وش عىل اجه��زة اتصاالت 

الع��دو، إال ان التطورات املتوالي��ة يف قوة توليد املوجات 

الكهرومغناطيس��ية ودقة التصويب املتناهية يف وس��ائل 

توصيله��ا جعلتها  فئة منفصلة من االس��لحة التي تعرف 

باسم اسلحة الدمار الشامل الكهربائية .

ويكتس��ب تطور االس��لحة الكهرومغناطيس��ية كفئة 

مس��تقلة بذاته��ا اهمية ش��ديدة يف ظل اعت��امد اغلب 

الجي��وش الحديث��ة ع��ىل انظمة تس��لح واتص��ال تعمل 

بإش��ارات الراديو واالنرتنت والبلوتوث ونظ���م التمرك��ز 

الكوين.                                      

وتس��عى العقائد القتالية يف العامل منذ الحرب العاملية 

الثانية إىل الحفاظ عىل التف��وق الكهر ومغناطييس، وقد 

ش��هد االعتامد عىل الطي��ف الكهرومغناطييس منوا هائال 

واتخذ اش��كاال متع��ددة، واصبحت الرائ��ح العليا من 

ترددات الطيف الكهرومغناطييس تس��تخدم يف استهداف 

الصواريخ واملعدات التي تعمل بأشعة الليزر.

وال تس��تطيع الجيوش الحديثة ان تعمل بدون تدفق 

معلومات برسعةمن اعيل إىل اس��فل والعكس عرب قنوات 

االتصال ومراكز القيادة والسيطرة، وبدون هذه املعلومات 

يصبح راس هذه الجيوش منفصل عن جسدها، الن قطع 

االتصاالت ال يعني فقط الحيلولة دون توصيل االوامر من 

القيادات إىل التش��كيالت املقاتل��ة يف ارض املعركة، وإمنا 

ايض��ا حرمانها من تلقيالبيانات م��ن ارض املعركة لتقييم 

تطور القتال وتقدير املوق��ف واتخاذ القرارات الصحيحة 

بش��ان الخطوة التالي��ة التي يتعني اتخاذه��ا، وقد كانت 

عملية عاصفة الصحراء خ��الل حرب تحرير الكويت عام 

1990 خري منوذج عىل ذلك .

ابحاث رسية
منذ فرتة طويلة تس��عى وزارة الدف��اع االمريكية لتطوير 

قدرات الح��رب االليكرتونية،  ورغم تع��دد وتطور هذه 

القدرات، إال انها ظلت مفتقرة لعنرص اسايس من مكونات 

الحرب االليكرتونية، وهو القنابل الكهرومغناطيس��ية، او 

ما يعرف باسم قنابل السكتة القلبية.

وق��د كش��فت وزارة الدف��اع االمريكي��ة مؤخ��را عن 

اس��رتاتيجية الطي��ف الكهرومغناطي��يس والت��ي تناولت 
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قنابل "السكتة القلبية" تنقل احلروب مـــــــــــــــــــن الدمار الشامل إىل القتل النظيفة! 
تصيب القوات املعادية بالشلل وتنهي احلرب قبل ان تبدأ

بص��ورة تفصيلية نوعي��ة العمليات التي تس��تخدم فيها 

قنابل الس��كتة القلبية واالهداف التي يجب ان تستخدم 

ضدها والوحدات املقاتل��ة التي يجب ان تتوافر بحوزتها 

والقي��ود والتريع��ات الدولية التي ميك��ن ان تحد من 

استخدامها.

وق��د اختربت رشك��ة »فانتوم ورك��س« التابعة لركة 

بوينغ  بنجاح مؤخرا صاروخا كهرومغناطييس يحمل اسم 

»تشامب« )CHAMP(وميكنه ان يطري ملدة ساعة كاملة 

ويقطع مسافات بعيدة ليصل إىل أي هدفه عىل بعد االف 

الكيلومرتات.

ويعمل الصاروخ عىل تدمري االهداف من خالل توجيه 

ش��عاع جوي من املوجات الكهرومغناطيسية  تتسبب يف 

احرتاق كافة االجهزة االلكرتونية بدءا من انظمة التس��لح 

يف الس��فن والطائرات وانظمة االتص��ال والتحكم ونظم 

معالجة البيانات، واخرتاق الحصون االرضية لتعطيل نظم 

اإلضاءة والتهوية.

ويق��ول كيث كوليتان مدير برنام��ج مروع الصاروخ 

تشامب يف رشكة فانتوم  وركس ان الصاروخ ميكنه العودة 

إىل القاعدة التي اطلق منها بعد انتهاء مهمته  حيث يعاد 

برمجته للقيام مبهمة جديدة ضد اهداف جديدة.

ويؤكد كيث ان الصاروخ ميثل ثورة حقيقية يف العقائد 

القتالية ألنه ينهي املعركة قبل ان تبدا دون اطالق رصاصة 

واحدة ، وحتى قبل ان تنتقل القوات إىل ساحة املعركة.

وال تقترص جهود القوات االمريكية عىل تطوير الحرب 

الكهرومغناطيس��ية عىل  انتاج الصاروخ تش��امب، وإمنا 

تسعي بالتعاون مع رشكة »نيت الين تكنولوجيز« إلنتاج 

قنبل��ة مامثلة اصغر حجام تش��به القنابل التقليدية التي 

تعم��ل بنزع فتيله��ا قبل القائها الس��تخدامها عىل نطاق 

تكتييك أضيق، وبصفة خاصة خالل العمليات الخاصة .

وبالرغم من العديد من معدات التشويش االليكرتونية 

تتواف��ر حالي��ا، إال ان هذه املعدات ضخم��ة وتحتاج إىل 

مصدر تيار ثابت مام يحول دون اس��تخدامها يف ساحات 

القتال حيث الحاجة اليها، كام انها غري قادرة عىل التمييز 

بني االهداف املعادية والصديقة .

وميكن إعادة برمجة القنبلة التي يجري تطويرها والتي 

تزن 2.5 رطل فقط،  الس��تخدام قنوات بديلة لإلش��ارات 

متاثل الرتددات التي تعمل عليها اجهزة العدو.

غ��ري ان محاوالت تطوي��ر قنبلة به��ذا الحجم الصغري 

تواجه صعوبات ش��ديدة ليس فقط بس��بب الحاجة إىل 

تخفيض حجم املكونات بنسبة تزيد عىل %50 عىل االقل، 

وإمنا ايضا بسبب الحاجة إىل استخدام حساسات استقبال 

مطبوع��ة عىل الرائح االلكرتونية  داخ��ل القنبلة، فضال 

عن الحاجة إىل تزويدها بدعامات مطاطية تحافظ عليها 

من التلف عن القائها وتحميها من الربد الش��ديد او الحر 

الشديد الذي ميكن ان يؤثر عىل عملها . 

سالح مزدوج 
 )Electromengantic Spectrum( املغناطييس  الطيف 

لي��س س��الحا يف ح��د ذات��ه وإمن��ا ه��و كام��ل املجال 

الكهرومغناطي��يس ال��ذي يحي��ط بن��ا، بدءا من اش��ارة 

الهوات��ف املحمولة ومرورا بأرس��ال الرادي��و والتلفزيون 

وانتهاء بأجهزة الرادار .

وكان العامل الفزيايئ ارثركومبوتون هو اول من اشار إىل 

تأث��ري الفوتو نات الصادرة عن املج��ال الكهرومغناطييس 

ع��ىل االلكرتونات  الصادرة من ال��ذرات محدودة العدد 

الذري.

واثبت��ت التجارب التي اجريت عىل االس��لحة النووية 

خ��الل الفرتة م��ن 1950 و1958 يف املحيط الهادي صحة 

النتائج الت��ي ذهب اليها كومبوتون، فقد اس��فرت هذه 

التج��ارب عن نتائج مذهلة مل تكن مقصودة يف حد ذاتها، 

وعيل س��بيل املثال انفجرت مصابيح اإلضاءة يف ش��وارع 

باريس واس��رتاليا ع��ىل بعد مئ��ات االالف م��ن االميال 

وتوقف عمل محطات البث اإلذاعي.

ورغم التفوق العس��كري الذي تحققه قنابل الس��كتة 

القلبي��ة واألس��لحة الكهرومغناطيس��ية ع��ىل الق��وات 

املعادية، إال ان الكثري من الخرباء العس��كريون يتخوفون 

م��ن ان ينقلب الس��حر عىل الس��حر وتتحول االس��لحة 

الكهرومغناطيسية إىل شوكة يف خارصة الجيوش النظامية 

إذا م��ا وقع ه��ذا النوع من االس��لحة يف ي��د الجامعات 

اإلرهابي��ة، ألنالطيف الكهرومغناطي��يس متوافر للجميع 

وميك��ن ان يكون يف خدمة الجامعات اإلرهابية مثلام هو 

يف خدمة الجيوش النظامية.

وق��د اتضح��ت خط��ورة ه��ذه النقطة خ��الل حرب 

القوات االمريكية يف كل من افغانس��تان والعراق، والتي 

تكبدت خاللهام خسائر كبرية يف االرواح واملعدات بسبب 

املتفج��رات التي توض��ع عىل جانبي الطري��ق وتفجريها 

باس��تخدام ترددات منخفضة تطلق ع��رب دوائر الكرتونية 

بس��يطة  ميكن تصنيعها بكل س��هولة من االدوات وقطع 

الغيار التي تباع يف محالت االلكرتونيات العادية•



ولد يف مدينة العني يف حارة املطاوعة حفظ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة يف سن 

مبكرة، أحب العسكرية يف صغره فالتحق باملدرسة العسكرية التابعة لقوة ساحل اإلمارات 

املتصالحة يف سنة 1957 وكان عمره حينها ثالثة عرشة عاما،ً تدرج بالرتب حتى تقاعد برتبة 

لواء يف عام 1990، أنه اللواء الركن )م( سيف مبارك الريامي.

حوار: إبراهيم املنصوري
تصوير: زايد الشامسي

زارت مجل��ة درع الوط��ن اللواء الركن )م( س��يف مبارك 

الريامي يف منزله مبدينة العني وكان معه هذا اللقاء:

تعد س��يادتكم من قدامى العس��كريني الذين خدموا 

بالق��وات املس��لحة، فهل ل��ك أن تحدثنا ع��ن فكرة 

التحاقكم بالقوات املسلحة؟ومتى كان ذلك؟

ق��ام الريامي واقف��اً وأخذ ينظر إىل ص��وره التي وضعها 

عىل جدار مكتبه يف املنزل وهو يشري إىل إحداها ويقول: 

"هن��ا التحقت بالقوات املس��لحة بعد أن عدت من قطر 

وتلقي��ت الدراس��ة هناك بامل��دارس النظامي��ة لكن أراد 

وال��دي العودة إىل الدولة بعد أربعة أش��هر فاس��تأذنت 

وال��دي ليك التح��ق باملدرس��ة العس��كرية التابعة لقوة 

ساحل اإلمارات املتصالحة يف إمارة الشارقة، وكانت بداية 

التحاق��ي بالعس��كرية يف 4/28/ 1958، دخلت املدرس��ة 

العس��كرية وكان عم��ري حينها 13 س��نة، كان��ت بداية 
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حقيقي��ة وهي التحول من املدنية إىل الحياة العس��كرية 

والبع��د عن األه��ل واألحباب، فتلك األي��ام كانت صعبة 

حي��ث مل تك��ن الطرق معب��دة وكانت عب��ارة عن كثبان 

رملية والسفر إىل إمارة الش��ارقة يحتاج إىل مشقة وعناء 

ولكن الرغبة وحب العس��كرية س��هل لوع��ة البعد، ويف 

أواخر س��نة 1958 انتقلت من مدرسة الشارقة العسكرية 

إىل مدرس��ة الالس��ليك يف املنامة يف قوة ساحل عامن، ثم 

تخرجت كأممور إشارة السليك يف سنة 1959 برتبة جندي، 

ومارس��ت عميل كأممور إش��ارة وكنا نق��وم بدوريات يف 

املنطقة وتعلمنا الكثري من الحياة العس��كرية مثل الصرب 

واالعتامد عىل النفس والتعرف عىل أصدقاء جدد، فالحياة 

العسكرية يف ذلك الوقت كانت صعبة وشاقة وتحتاج إىل 

الصرب وحب العمل العسكري يك تستمر يف العسكرية.

ثم يف عام 1962 انتقلت من س��الح اإلشارة إىل العمل 

كجن��دي مدرب مش��اة يف معس��كر املنامة  يف مدرس��ة 

تدري��ب األغرار، وتدرجت بعدها من رتبة من جندي إىل 

الرتب األخرى حتى عام 1963 متت ترقيتي إىل رتبة مالزم 

)قائد كوميش��ن(، وكان لون النجمة وقتها بيضاء سباعية 

تُعط��ى من قائد املعس��كر للضباط يف قوة الس��احل من 

مواطني اإلمارات.

ويف عام 1964 سافرت يف بعثة لربيطانيا ودرست اللغة 

يف )بكنسفيلد( ثم التحقت بكلية مونز الحربية وتخرجت 

برتبة م��الزم Queen Elizabeth II وهي رتبة بريطانية 

تق��دم من امللك��ة للضباط خريجي الكلي��ة، وهي نجمة 

رباعية الشكل ومذهبة وهي املفضلة يف قوة ساحل عامن  

وتعترب أعىل قدراً عند ضباط الس��احل ومن يحصل عليها 

يُعامل معاملة الضابط اإلنجليزي يف السكن واملعيشة، أي 

يحصل عىل نفس حقوق الضباط اإلنجليز.

ويف س��نة 1966 ُشكلت قوة دفاع أبوظبي وتم االتفاق 

بني حاكم أبوظبي وقائد قوة ساحل عامن عىل أن يلتحق 

م��ن يريد االنض��امم إىل قوة دفاع أبوظب��ي من مواطني 

إمارة أبوظب��ي دون قي��د أو رشط، والتحقت بقوة دفاع 

أبوظب��ي بتاريخ 1966/5/18 برتب��ة مالزم أول وكان عدد 

الضب��اط قليل يف بداية تنظيم القوة، ومن ضمن واجباتنا 

أن يك��ون هن��اك ضباط ملرافقة الش��يخ زاي��د وترشفت 

مبرافقت��ه "رحمه الله" ومبرافقة صاحب الس��مو الش��يخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة "حفظه الله" يف 

الكث��ري من الزيارات داخل الدول��ة وخارجها، وكانت أول 

رحلة يل مع الش��يخ زايد "طيب الل��ه ثراه" يف عام 1969 

إىل األردن ولبن��ان والعراق وبريطانيا وكانت رحلة موفقة 

ومثمرة ومفيدة.

تزامنت فرتة خدمتكم مع قيام االتحاد وقربكم من 

الش��يخ زايد )رحمه الله( والش��يخ خليفة "حفظه 

الله"، حدثنا عن تلك الفرتة الجميلة؟
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تشرفت مبرافقة الشيخ زايد 
"رحمه اهلل" والشيخ خليفة بن 
زايد "حفظه اهلل" يف الكثري من 

الزيارات داخل الدولة وخارجها
الشيخ خليفة بن زايد يتفقد طابور الرشف يف مطار البطني العسكري ويرافقه اللواء الريامي  

الشيخ زايد أثناء زيارته ملجموعة من الضباط املواطنني يف الجامعات والدورات التدريبية يف األردن

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد يقلد اللواء الريامي وسام الدولة
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كان الش��يخ زاي��د ذو نظرة ثاقبة حي��ث كان يحرص 

بالتنبيه ع��ىل املواطنني بأن يأخ��ذوا األرايض يف ذلك 

الوق��ت ليك يس��تفيدوا منه��ا يف املس��تقبل، ويقول 

س��وف تتعقد األمور بعد أن تق��ام البلديات وغريها 

من املؤسس��ات الحكومية وكان مجلسه مفتوح دوماً 

للمواطنني ولتلقي طلباتهم ولتنفيذ رغباتهم، ويلتقي 

بأعيان املناطق يف إمارة أبوظبي وبقية اإلمارات..كان 

"رحمه الله" يش��عر مبعاناة املواطنني ويساعدهم مبا 

يتوفر، وسار عىل نهجه أبناءه حفظهم الله. 

وأما الفكر العسكري فقد ظل يف ذهنه حتى أسس 

وبنى قوات مس��لحة متينة، ومن��ذ البداية أخذ عىل 

عاتق��ه بناء جيش للمحافظة عىل أمن وحامية الدولة 

ض��د أي اعتداء فالجميع كان يش��عر بأهمية القوات 

املس��لحة عند الش��يخ زايد "رحمه الله". وكنا نرافقه 

يف زيارته للوحدات العس��كرية التي ُش��كلت يف ذلك 

الوق��ت، كام كان يش��جع الضباط والجن��ود ويحثهم 

عىل الجد واالجتهاد والتعلم واكتساب الخربة وخدمة 

الوط��ن ليك يكون��وا قادرين عىل حامية مكتس��بات 

الدولة، وأذكر عندما كنت قائد "لواء خالد" كان الشيخ 

زايد "طيب الله ثراه" يح��ر التامرين والتخريجات 

الت��ي يجريها اللواء، والكل يفرح بحضوره ويس��تبرش 

بالخري.

وأم��ا عن ذكريايت مع الش��يخ خليفة "حفظه الله" 

فقد كن��ت مرافق��اً عس��كرياً لس��موه يف رحلته إىل 

جمهورية مرص الش��قيقة، وقمنا خالل الرحلة بزيارة 

خ��ط بارليف والق��وات املرابطة عىل ح��دود الخط، 

فكانت بحق زيارة مثمرة وهادفة. وبعد مرص توجهنا 

إىل السودان وش��هدنا احتفاالتهم الوطنية، ثم بعدها 

زرنا الجمهورية السورية الشقيقة. ومن خالل تواجدنا 

مع صاحب الس��مو الشيخ خليفة تقربنا منه "حفظه 

الل��ه" وتعلمنا منه الكث��ري وكان يدعونا بأن نأخذ من 

الدول التي س��بقتنا يف العلم والتسلح مبا يتناسب مع 

بداية التنظيم العسكري يف قواتنا املسلحة.

ما ه��ي الدورات واملعاهد والش��هادات التي حصلت 

عليها أثناء فرتة خدمتكم كعسكري؟

تري��ث قلي��اًل كأنه يس��رتجع امل��ايض الجمي��ل يف حياته 

العسكرية ونظر إىل ش��هاداته يف جدار املكتب واسرتسل 

قائالً: يف قوة س��احل عامن التحقت بعدة دورات داخلية 

وهي دورة مأمور الس��ليك، ودورة ضباط صف يف املنامة، 

ومدرب أغ��رار، ومدرب ضباط صف يف األس��لحة ومهارة 

امليدان. أما ال��دورات الخارجية فقد التحقت بكلية مونز 

الحربية يف بريطانيا وكنت مبتعثاً من قوة ساحل عامن إىل 

الكلية يف س��نة 1964 وتخرجت منها برتبة ضابط. وعندما 

كنت يف قوة دفاع أبوظبي التحقت بدورة أركان صغرى يف 

بريطانيا يف س��نة 1973، ويف سنة 1974 انتسبت إىل دورة 

ضباط عظام يف السودان، ويف سنة 1976 انتسبت إىل دورة 

أركان ح��رب يف جمهورية مرص العربية. كام انتس��بت يف 

س��نة 1980 إىل كلية الدفاع الوطن��ي بالهند ودورة صيانة 

وسياقة يف بريطانيا، هذه تقريباً مجمل الدورات يف حيايت 

العسكرية.

س��يادتكم تقلدتم العديد من املناصب القيادية خالل 

فرتة خدمتكم حدثن��ا عن املناصب التي تقلدمتوها يف 

تلك الفرتة؟

دعني أحدثك عن بداية أول املناصب منذ كنت عريف يف 

معس��كر املنامة وكنت مدرب مشاة، ثم حصلت عىل رتبة 

رقيب، ويف س��نة 1963 ترقيت إىل رتب��ة مالزم/ 2 بنجمة 

بيضاء، وكنت قائد فئة، ثم ترش��حت إىل دورة يف بريطانيا 

بكلية مونز الحربية وتخرجت برتبة مالزم/ 2 سنة 1964، 

وحصل��ت عىل النجم��ة الرباعية املذهبة وكانت تس��مى 

Queen Elizabeth II. ومل��ا ع��دت إىل الدولة تعينت يف 

منص��ب قائد للنقليات، باإلضاف��ة إىل قائد فئة يف الرسية، 

ث��م انتقلت من قوة الس��احل إىل قوة دفاع أبوظبي برتبة 

م��الزم أول وكنت قائد للمدرعات، ك��ام كنت قائد رسية 

صالح الدين ثم تغريت م��ن رسية إىل كتيبة، وبقيت قائد 

لكتيب��ة صالح الدين برتبة رائد ثم ترفعت إىل رتبة مقدم، 

وكنت قائد لل��واء خالد بن الوليد، وبع��د توحيد القوات 

 الشيخ خليفة بن زايد يزور خط بارليف يف مرص عام 1973 ويرافقه اللواء الريامي

املسلحة عينت يف القيادة العامة وكنت نائب قائد املنطقة 

الغربية للعمليات يف س��نة 1976 يف القيادة العامة برتبة 

عقي��د. وتوليت منصب قائد للعمليات الحربية يف القيادة 

العامة ومساعد رئيس األركان برتبة عميد ثم ُعينت رسمياً 

نائب رئيس األركان حتى تقاعدت يف شهر يوليو عام 1990 

برتبة لواء.

هل ميكن أن تحدثنا عن املهام الخارجية التي شاركت بها؟

املهام الخارجية التي ش��اركت فيها هي مشاركة قواتنا يف 

لبنان ضمن قوات الردع العربي��ة، وكنت قائداً للعمليات 

الحربية لقواتنا يف لبنان.

بع��د توحيد الق��وات املس��لحة أنش��ئت العديد من 

املدارس العس��كرية فام هو دوركم يف تأس��يس هذه 

املدارس؟

بالفعل كان الش��يخ زايد "طي��ب الله ثراه" يوجه دامئاً إىل 

إنش��اء املدارس العس��كرية ويدعو إىل التسلح بالعلم إىل 

جانب التدريب العس��كري يف القوات املس��لحة، فوجهنا 

بعمل دراسة إلنشاء املدارس يف القوات املسلحة وتنفيذها 

يف أرسع وق��ت، وكن��ا نجتمع يف القي��ادة العامة للقوات 

اللواء الريامي خالل مشاركة اإلمارات ضمن قوات الردع العربية يف لبنان
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ذكريات قائد



الوحدات املساندة 
فكرة جميلة 

ومدروسة من 
قبل قيادتنا 

العليا وحتيي يف 
املتقاعدين روح 

اإلبداع والعمل

املس��لحة مع كبار الضباط ملناقش��ة وعمل لجان لدراسة 

إنش��اء عدد من املدارس العس��كرية يف القوات املس��لحة 

ومتت املوافقة عىل إنش��ائها، وتم إنشاء عدد من املدارس 

تابعة ملديرية الثقافة العس��كرية ومقره��ا بأبوظبي، كام 

تم إنش��اء مدارس يف الوحدات العسكرية كذلك، وعندما 

كنت قائداً مبدرس��ة الدروع قمنا بإنش��اء مدرسة للدروع، 

وانترشت املدارس بالقوات املسلحة بنظرة مؤسس وراعي 

نهضة دولة اإلمارات العربية املتحدة املغفور له بإذن الله 

الشيخ زايد "طيب الله ثراه".

بعد تشكيل الوحدات املساندة للعسكريني املتقاعدين 

أعادت القوات املس��لحة فرصة العمل العسكري فهل 

التحقتم بالوحدات املس��اندة؟ وكي��ف تقيمون هذه 

التجربة من وجهة نظركم؟

أنا ش��خصياً مل ألتحق بالوحدات املس��اندة بسبب صحي، 

ولك��ن أجدها فكرة جميلة ومدروس��ة من قب��ل قيادتنا 

العليا، ب��ل وتحي��ي يف املتقاعدين روح اإلب��داع والعمل 

وإعط��اء الخربة خاصة إن املتقاعدين توجد لديهم العديد 

من الدورات يف مختلف املجاالت وقد تحتاجهم الدولة يف 

أي وقت وهم قادرين عىل العطاء وخدمة وطنهم.

م��ا رأيك��م بجمعي��ة املتقاعدين العس��كريني؟ وهل 

لديكم مقرتحات لتطويرها؟

إقام��ة الجمعي��ة فكرة س��ديدة ولك��ن تحت��اج لتفعيل 

دوره��ا أكرث لتلبية احتياج��ات املتقاعدين، وكذلك تفعيل 

دور الجمعيات التعاونية وتقلي��ل األعباء عن املتقاعدين 

والعس��كريني بتخفي��ض أس��عار الس��لع يف الجمعي��ات 

التعاونية للقوات املسلحة.

هناك العديد من املب��ادرات االجتامعية التي تطبقها 

الق��وات املس��لحة والتي من ش��أنها زي��ادة التواصل 

االجتامعي ما بني منتسبي القوات املسلحة واملجتمع، 

كالع��رس الجامعي وغريها من املب��ادرات االجتامعية 

األخرى؟ ما رأيكم يف تلك املبادرات؟

القوات املسلحة تسعى دامئاً إىل املبادرات التي من شأنها 

أن تخدم املجتمع ألن أغلب فئ��ات املجتمع اإلمارايت من 

العس��كريني، وكذلك فكرة العرس الجامعي للعس��كريني 

خففت الكثري من األعباء املالية عىل املنتسبني وقللت من 

مصاريف الزواج الباهظة وأمتنى أن تكون هناك مبادرات 

اجتامعية ملس��اعدات الش��باب واألخذ بيده لكرس أوقات 

فراقه ودعواته للمطالعة والقراءة.

م��ا رأيكم حول قرار مجلس ال��وزراء بتطبيق الخدمة 

الوطنية واالحتياطية بالدولة؟

أجد إنه قرار صائب وجاء يف وقته وملساعدة الشباب عىل 

حمل السالح واالنتقال إىل الحياة العسكرية ألنها تساعده 

عىل تقوية س��واعد الرج��ال وتقويه��م ويصلب عودهم 

وحامية الدولة ضد إعتداء.

كلمة تحب أن توجهونها ملنتسبي القوات املسلحة من 

خالل مجلة درع الوطن؟

أحب أن أشكر مجلة درع الوطن وأعد نفيس من الذين 

ش��اركوا يف تأسيس��ها وأنا متابع لهذه املجل��ة الهادفة 

والتي تشبع مبعلوماتها القارئ العسكري، وأدعو جميع 

منتس��بي القوات املس��لحة إىل القراءة والتزود بالعلم 

واملعرفة.

كام يسعدين أن أرفع عرب مجلة درع الوطن أسمى آيات 

الته��اين والتربيكات مبناس��بة الذك��رى الثامنة والثالثني 

لتوحيد القوات املس��لحة، وأهنئ بهذه املناسبة سيدي 

صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

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

وس��يدي صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 

مكت��وم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب "رع��اه الل��ه"، وإخوانهام أصحاب الس��مو أعضاء 

املجلس األعىل ح��كام اإلمارات، وس��يدي الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، وكل عام وقواتنا 

املسلحة درع حصني لهذا الوطن الغايل.

* ختاماً نش��كر س��عادة اللواء الركن )م( سيف مبارك 

الريامي س��عة ص��دره وترحيبه الحار بن��ا وأرجو من 

القراء االستفادة من هذا اللقاء الذي أحتوى عىل عدد 

من ذكريات قائد من أوائل العس��كريني الذين خدموا 

يف القوات املس��لحة بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

وتركوا بصمة يف تاريخها•

الدروع التي حصل عليها اللواء الريامي خالل خدمته العسكرية

اللواء الريامي يف حوار مع مجلة درع الوطن
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كان��ت الدبابات منذ ظهورها يف عام 1916 مس��يطرة 

عىل س��احة املعركة يف الصحراء، وكان املشاة عاجزين 

ع��ن تنفي��ذ أي عملية دون مس��اندة املدرعات، وبدا 

أن مي��زان الق��وة بني ق��وات الحلفاء وق��وات املحور 

سيميل نحو الذي ميلك أكرب عدد من الدبابات، كام أن 

املحافظ��ة عىل تلك الدبابات يف س��احة املعركة كانت 

مس��ألة مهمة، وكانت تلك الدبابات بحاجة دامئة إىل 

العناي��ة والصيانة. وكانت الدفاعات املضادة للدبابات 

تنح��ر يف البداي��ة يف مجموع��ة صغرية م��ن األفراد 

تلحق بالبنية األساس��ية لقوات املشاة لدعمها حسب 

الحاجة، وكانت األس��لحة املستخدمة تقوم أساساً عىل 

املقذوفات الت��ي تطلقها املدافع، عىل أن تتوافر لهذه 

املقذوفات رسعة عالية داخل املاسورة لتساعدها عىل 

اخرتاق الدرع لينفجر املقذوف داخل جس��م الدبابة، 

فيصيب من بداخلها من أفراد ومعدات وذخائر.

واعتمدت ق��وة املقذوف يف اخ��رتاق الدروع عىل 

تزخر صفحات التاريخ العسكري 

بالعديد من الحكايات والقصص 

عن بدايات التسليح والتصنيع 

العسكري وما ضخته آلة التصنيع 

الحريب من أسلحة ومعدات 

وعتاد ساهمت وشاركت يف 

الحروب التي شهدها العامل، 

وكان لها كبري األثر يف ترجيح كفة 

املعارك بالنرص لطرف دون آخر.

إعداد: عميد )م(
 علي حلمي علواين
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رسعت��ه داخل املاس��ورة وع��ىل العيار، وع��ىل املدى 

الفاص��ل بني املدفع والدبابة اله��دف، ثم عىل الزاوية 

الت��ي يقابل بها املقذوف جس��م الدبابة، واس��توجب 

هذا أن تكون مواسري املدافع املضادة للدبابات بطول 

كاف إلعطاء املقذوف الفرص��ة الكافية لزيادة رسعته 

داخلها.

وقد متحورت املداف��ع املضادة للدروع حول العيار 

37 مم، وكان متوسط وزن القذيفة 1.5 كجم، ورسعتها 

حوايل 700 مرتاً يف الثانية. وخالل الفرتة -1935 1945، 

تضاعفت س��امكة ألواح حامية الدبابات بشكل كبري، 

لتبل��غ يف نهاي��ة الح��رب العاملية الثاني��ة 120 مم يف 

األماك��ن األكرث تعرض��اً من الدبابة، ك��ام كان األمر يف 

 M26الس��وفيتية، و JSIIIاألملانية، و Tiger الدباب��ة

األمريكي��ة، وMK VII الربيطاني��ة، وأدى ذل��ك إىل 

سباق يف اعتامد عيارات جديدة أكرب للمدافع املضادة 

لل��دروع، بحيث وصلت عيارات هذه املدافع إىل 100 

مم، كاملدفع السوفييتي M-44، وكذلك ازدادت رسعة 

انطالق القذيفة لتصل إىل 1000 مرت يف الثانية.

وأثناء الح��رب العاملية الثانية، كان��ت الفرق التي 

تط��ارد الدباب��ات مدربة ع��ىل االقرتاب م��ن دبابات 

العدو، وش��ل حركتها وتحييدها، وكانوا يصعدون عىل 

اآلليات، ويضعون ألغاماً مضادة، أو يس��قطون قنابل 

يدوي��ة داخل مناف��ذ التهوي��ة، أو أي فتحة مفتوحة. 

وغالب��اً ما كان عنارص املش��اة يقرتب��ون من املركبات، 

ويصع��دون عليها بأنفس��هم، ويف ه��ذه الحاالت، إما 

أن يخرج طاقم الدبابة منها ويحارب العدو بأس��لحة 

صغرية، وإما أن يرتك األمر للمشاة الداعمني والدبابات 

األخرى التابعة إلطالق النار من الرشاش��ات وقتل من 

يحاول تسلق الدبابة.

وكان��ت املداف��ع املضادة للدبابات تش��كل الخطر 

األسايس، فطلقة موجهة بشكل جيد قد تدمر الدبابة، 

وكان من الس��هل جداً إخفاء هذه املدافع. ومن أجل 

حامية الدبابة من مدافع العدو فإنها كانت بحاجة إىل 

أكرب عدد ممكن من الدروع، وكان برج الدبابة يش��به 

-إىل حد بعيد- معقالً صغرياً متحركاً مع بعض الفتحات 

القليلة لألس��لحة، وكانت الدرع تؤمن الحامية، لكنها 

تحد من الرؤية بش��دة. ولبل��وغ الحامية الفضىل كان 

يجب تغطية كل بوصة بقطعة معدنية س��ميكة، لكن 

كان ع��ىل الطاق��م أن ينظر إىل خ��ارج الدبابة، لذلك، 

وجب وضع ش��قوق وفتحات للرؤي��ة، وهذه األجزاء 

غ��ري املصفحة من الدبابة هي األجزاء التي كانت أكرث 

عرض��ة لإلصابة، وكانت تش��كل نقطة الهدف الفضىل 

للمدافع املضادة للدبابات.

وتم اس��تعامل املدفع عيار 37 مم لتجهيز الدبابات 

Panzer 3 التي كانت آنذاك الدبابة األملانية األساسية 

يف املعرك��ة، ووضع املدفع نفس��ه ع��ىل كل الدبابات 

التش��يكية الصن��ع، التي كان��ت تزن 38 طن��اً، والتي 

كان��ت أكرث الدبابات ع��دداً يف عتاد أملاني��ا، ومل تكن 

ه��ذه املدافع كافية لالخ��رتاق إال عىل املدى القريب، 

واملدفع األقوى من عي��ار 50 مم، كاملدافع املوضوعة 

عىل الدبابات Panzer 3، مل تكن كافية أيضاً. وماسورة 

سيطرت الدبابات 
منذ ظهورها يف عام 

1916 على ساحة 
املعركة يف الصحراء
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املدف��ع عيار 75 مم القصرية مل تعِط القذائف س��وى 

رسعة محدودة، وكان هذا املدفع فعاالً ضد الدبابات 

رقيقة الدرع يف س��نوات الحرب األوىل، غري أنها أثبتت 

أنها غ��ري مالمئة حني واجه األملان الدبابات الروس��ية 

عام 1941.

ومع تق��دم الح��رب، ازداد عيار املداف��ع املضادة 

للدباب��ات وقوتها، ب��دءاً من املدفع الضعيف نس��بياً 

وعياره 37 مم، والذي كان يس��تعمل خالل س��نوات 

الح��رب األوىل، إىل املدفع الرسيع م��ن عيار 88 مم، 

ال��ذي صمم عىل أن��ه مدفع مضاد للطائ��رات، وكان 

بحاجة إىل إنتاج قوة هائل��ة إلطالق قذيفة ثقيلة إىل 

ارتفاع آالف األقدام يف الجو. وعندما اكتش��فت كتيبة 

املش��اة األملانية أنه من املمكن استعامل هذا املدفع 

القوي إلطالق النار عىل مس��ار منبسط ضد الدبابات 

تم اكتش��اف س��الح فتاك جديد، ورسعة قذائفه التي 

تخ��رتق الدرع تس��ببت مبوت آالف ال��روس، وإصابة 

أعداد كب��رية من دبابات الحلفاء أثناء الحرب العاملية 

الثانية.

كان املدفع عيار 88 مم أثناء الحرب العاملية الثانية 

العدو اللدود الذي تخشاه جميع فرق دبابات جيوش 

الحلف��اء، والعائق الوحيد لهذا الس��الح هو أنه ثقيل، 

ويجب أن يجر إىل املعركة، لكن حينام يوضع يف أماكن 

مخفية يشكل خطراً قاتالً.

ومع تقدم الحرب، طورت أسلحة مضادة للدبابات 

خفيفة ال��وزن، وقابلة للحمل، وتتمت��ع بقدرة عالية 

ع��ىل القت��ال، وكان الحلفاء يس��تعملون "الب��ازوكا"، 

واألمل��ان يس��تعملون Panzerfaust )تعني بالعربية: 

القبض��ة املدرعة(، وهو قاذف عدي��م االرتداد، مضاد 

للدروع، طورته أملانيا عام 1943 خالل الحرب العاملية 

الثاني�����ة، وميكن تش��غيله من خالل ش��خص واحد، 

وPanzerschreck )كان ذل��ك ه��و االس��م الس��ائد 

للبندقي��ة القاذفة املض��ادة لل��دروع(، ومل تكن هذه 

األس��لحة فعالة إال عىل مس��افة قصرية، لكنها أعطت 

فرق املشاة قدرة عىل تدمري الدبابات، مام جعل أقوى 

الدبابات عرضة للهجوم.

وعمل��ت أس��لحة فرق املش��اة املض��ادة للدبابات 

 ،Hollow Charge انطالقاً من مبدأ الحشوة الجوفاء

التي صممت لتذوب يف درع الدبابة، وتنفجر داخلها، 

شكلت املدافع 
املضادة للدبابات 
اخلطر األساسي 

فطلقة موجهة 
بشكل جيد قد تدمر 

الدبابة وكان من 
السهل جدًا إخفاء 

هذه املدافع

مع تقدم الحرب ازداد عيار املدافع املضادة للدبابات وقوتها
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وكان ع��دد كبري م��ن اآلليات األملاني��ة يتمتع بطبقة 

رقيقة من الدروع اإلضافية، أطلق عليها اسم "جريزن"، 

وهذه الطبقة قد تحرف مس��ار الطلق��ة التي تخرتق 

الدرع، مام يشكل حامية جيدة لداخل الدبابة.

لقد صممت الدبابات الروس��ية ألداء مهمتني عىل 

س��احة القت��ال، أوالهام إط��الق النار ع��ىل الدبابات 

األخرى وتدمريه��ا، واملهمة الثاني��ة مهاجمة أهداف 

املش��اة واملدفعية، وكانت الدبابة بحاجة إىل أن تكون 

قادرة عىل إط��الق أثقل قذيفة ممكنة وبرسعة هائلة 

لتدم��ري الدبابات األخرى، مام ينت��ج قوة كافية لخرق 

درع دبابة العدو.

وتفوقت القوات األملانية يف أفريقيا عىل الربيطانيني 

بأس��لحتها املضادة للدبابات، ويف عام 1941، استبدل 

املدفع املضاد للدبابات عيار 37 مم بآخر أضخم عيار 

50 مم، كام اس��تخدم األملان مدفع��اً مضاداً للطائرات 

عي��ار 88 مم كس��الح لرضب الدباب��ات، وكان روميل 

قادراً ع��ىل رضب الدبابات الربيطاني��ة مبجموعة من 

املدافع عيار 88 مم، وس��اهم ه��ذا يف تخطي التفوق 

العددي للدبابات الربيطانية.

القذائف الخارقة للدروع
للق��وة املتفجرة وحدها قيمة ضئيل��ة يف مقابلة درع 

الدبابة الس��ميك، مام يعطي قذيف��ة الطاقة الحركية 

Kinetic energy قوتها التي تخرتق درع آليات العدو، 

ومتي��ل الطلقات التي تخرتق الدرع عادة إىل أن تكون 

طلق��ات صلب��ة، أي أن القذيفة التي هي يف األس��اس 

معدني��ة، ولديها ش��حنة صغرية جداً قابل��ة لالنفجار، 

تعتمد عىل رسعة عالية جداً وعىل الضغوطات الهائلة، 

والحرارة الناجمة عن الحلقة املصطدمة بدرع الدبابة 

بغي��ة إحراقه أو ذوبانه، وإلصابتها أيضاً من الداخل يف 

عدة أماكن لتدمري األجهزة أو لقتل الفريق أو جرحه. 

ولوحظ أن القذائف الخارقة للدروع تس��ري برسعة، 

وتخرتق دبابات العدو، وتبلغ الناحية األخرى دون أن 

تؤذي اآللي��ة أو ركابها، وتم بالت��ايل تطوير مجموعة 

من الحلق��ات املضادة للدبابات عالي��ة التفجري، وقد 

صممت لتخرتق الدرع أوالً ثم لتنفجر داخل اآللية.

وتتمتع القذائف ش��ديدة االنفج��ار عادة مبخروط 

ف��ارغ توضع فيه املتفجرات به��دف االنفجار وإطالق 

عملت أسلحة فرق 
املشاة املضادة 

للدبابات انطالقًا 
من مبدأ احلشوة 

اجلوفاء التي 
صممت لتذوب يف 

درع الدبابة

Panzerschreck أحد الجنود يستخدم البندقية القاذفة املضادة للدروع

تم تطوير أسلحة مضادة للدبابات خفيفة الوزن وقابلة للحمل وتتمتع بقدرة عالية عىل القتال فرق املشاة خالل إطالقهم لألسلحة املضادة للدبابات
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دفق مميت من الش��ظايا املعدنية القاتلة للمش��اة، 

وهذه املتفج��رات القوية مفيدة لتدمري األهداف غري 

املصفحة، وذلك بسبب قوتها املتفجرة. وفضل معظم 

القادة مزيج��اً يتألف من 40 باملائ��ة من املتفجرات 

القوي��ة و60 باملائة من امل��واد الخارقة للدروع، لكن 

غالب��اً ما كان ي��رتك أمر تحديد األه��داف ومعالجتها 

للقائد املس��ؤول، وكان الحصول عىل توازن جيد قراراً 

مهامً، حيث مل تكن القذائف الخارقة للدروع فعالة يف 

قتل املشاة، واملتفجرات القوية ال تخرتق درع الدبابة، 

وإن احت��وت الدباب��ة مخزوناً كبرياً م��ن الذخائر غري 

املفيدة غدت ضعيفة. 

وكان املدفع األسايس والطاقم واملعدات يحتل حيزاً 

كبرياً داخل الدبابة مام ال يفس��ح املجال أمام الذخرية 

األساس��ية للبق��اء يف س��احة القتال، وكان��ت معظم 

الدباب��ات تحمل ذخائر تكفي لتس��عني طلقة تقريباً، 

وتوضع يف أي مكان.  

وكان من املش��اكل الرئيسة يف الدبابات الربيطانية 

التي اس��تخدمت يف الصح��راء افتقاره��ا ملدفع ثنايئ 

االس��تخدام بحي��ث ميكنه إط��الق متفج��رات قوية 

باإلضافة إىل قذائف خارقة للدروع. وفش��لت املدافع 

الربيطانية التقليدية املضادة للدبابات، والتي تزن كل 

قذيفة من قذائفها رطلني، يف إطالق قذائف ش��ديدة 

االنفج��ار، وه��ي رضورية ل��رضب املداف��ع املضادة 

للدبابات واملشاة يف ساحة املعركة، وأدرك الربيطانيون 

هذه املش��كلة قبل اندالع الحرب العاملية الثانية، ومل 

يستطيعوا توفري س��وى دبابتني مساندتني، كل واحدة 

مجه��زة مبدفع من عي��ار ثالث بوص��ات، وكان ذلك 

املدف��ع بطيء الرسعة وقصري امل��دى، وبالتايل، كانت 

الدبابت��ان املس��اندتان تحمالن القلي��ل من القذائف 

 Crusader ش��ديدة االنفجار، واس��تخدمت الدباب��ة

للقيام بهذا الدور. 

األلغام املضادة للدبابات
كانت الدبابات تواجه خطراً آخر باستمرار، وهو خطر 

أقل رهبة لكنه مميت أيضاً. فقد كانت األلغام املضادة 

للدباب��ات توضع بكميات كبرية لحامية موقع دفاعي، 

وم��ن املمكن أن تحتمل هذه األلغ��ام وزن رجل من 

دون أن تنفجر، لذلك، غالباً ما كانت فرق املش��اة متر 

دون أن تش��تبه بها، لكن ما أن متر الدبابة فوق اللغم، 

حتى ينفجر بقوة هائل��ة، وكانت األلغام تدمر أحياناً 

الدبابة، وأحياناً أخرى كانت تؤدي لخسارة جنازيرها، 

فيرتك الطاق��م الدباب��ة يف محاولة إلص��الح الجنازير 

الحديدية الثقيلة يف ذروة املعركة.

مدافع الهاون
بدالً م��ن املدافع التي كانت تطل��ق قذائف وزن كل 

منه��ا رطالن، والتي كانت متواجدة يف كل دبابة تعود 

 Crusader لهذه الف��رتة، كان��ت الدبابة الربيطاني��ة

مجهزة مبدفع هاون، واستخدمت كدبابة مساندة عن 

قرب، وكان تعبري املس��اندة عن ق��رب، وفقاً للمفهوم 

الربيط��اين، يعن��ي إطالق قذائ��ف دخاني��ة، علامً أن 

املدفع ميكنه بس��هولة القيام بإطالق القذائف شديدة 

االنفجار، ورمبا ألس��باب تكتيكية، جهزت تلك املدافع 

بأرب��ع قذائف ش��ديدة االنفجار فق��ط، وبعرشين أو 

ثالثني قذيفة دخانية تطلقهم يف ساحة املعركة لتشكل 

غيوماً كثيفة من الدخان•

املصادر:

- www.tanks-encyclopedia.com

- ww2-weapons.com

- world.guns.ru

- worldoftanks.com

- www.tanks.net  

Panzer III الدبابة االمٔلانية

Crusader الدبابة الربيطانية املجهزة مبدفع هاون

اكتش��ف ال��روس أن إلقاء زجاج��ة ممل��وءة بالوقود 
املش��تعل عىل ظهر اآللية قد يضعف أضخم الدبابات، 
وتعلم املش��اة الروس برسعة فائقة أن بإمكانهم تسلق 
اآللي��ة وص��ب النفط ع��ىل قمته��ا وإح��راق الفريق، 
ورسع��ان ما أصبحت فرقهم التي تطارد الدبابات خبرية 
باس��تخدام هذه الوسيلة البسيطة املبتكرة للقضاء عىل 

الدبابة.
واقرتف األملان خطأً كب��رياً خالل الحرب العاملية الثانية 
حي��ث مل ي��زودوا اآلليات مبدافع رشاش��ة والتي تعترب 
أساس��ية للدفاع عن اآللية من مس��افة قريبة ولحامية 
اآلليات األخ��رى. ومبا أن مدفع الدبابة األس��ايس كان 
مصم��امً إلطالق النار م��ن عىل مس��افات بعيدة فإنه 
أصبح عدي��م املنفعة للمس��افات القريب��ة، وملحاربة 
املش��اة الذين يقرتبون من اآللي��ة لتدمريها بزجاجات 

الوقود.

زجاجات الوقود المشتعل
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تصور املستقبل: القطبية األحادية
 أم التعددية؟

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية

يتمث��ل أحد األدوار األساس��ية للقائد االس��رتاتيجي يف صقل الرؤية املس��تقبلية للدولة وتحقيقه��ا، ويتطلب أحد 

الجوانب األساس��ية لهذه الرؤية من القادة االسرتاتيجيني تصور الظروف الجيوسياسية يف املستقبل وتحديد أفضل 

مسار لألمة لتحقيق مصالحها الوطنية. وللقيام بذلك، يجب عىل القادة فهم الطرق املختلفة التي ميكن من خاللها 

توزيع الس��لطة داخل النظام الدويل املس��تقبيل. ومييز واضعو السياس��ات عموماً بني ثالثة أنواع من هذه النظم: 

أحادي القطبية، ثنايئ القطبية، وتعدد القطبية، ويعتمد كل منها عىل توزيع سلطة الدول ونفوذها، إقليمياً وعاملياً.

فأحادي��ة القطب هي توزيع للس��لطة متارس فيه دولة واح��دة معظم النفوذ الثقايف واالقتصادي والعس��كري. 

وتعترب أحادية القطب س��لمية؛ ألن هيمنة الدولة الرائدة مينع التنافس ويقلل من املنافس��ة األمنية بني الدول، كام 

أن أحادي��ة القطبية تولد حوافز قليلة للتنافس عىل األم��ن والهيبة بني القوى العظمى. ويعتقد معظم املحللني أن 

النظ��ام الدويل بعد الحرب الباردة يف وقتنا الحارض يعترب أحادي القطبية؛ مبا أن الواليات املتحدة األمريكية تهيمن 

عىل العامل من حيث القوة العسكرية، والبحوث الدفاعية والتنمية، وانتشار القوات يف العامل، ولكن هذا الوضع قد 

يتغري. ويبقى السؤال الرئييس للقادة: إىل متى ستدوم فرتة القطب الواحد هذه؟.

أما الثنائية القطبية فهي توزيع للسلطة متلك فيه اثنتان من الدول معظم النفوذ االقتصادي والعسكري والثقايف، 

وكث��رياً ما تدور حول مناط��ق النفوذ. أثناء الحرب الباردة، عىل س��بيل املثال، تحالفت معظ��م الدول الغربية مع 

الواليات املتحدة، بينام وقعت معظم الدول الشيوعية تحت تأثري االتحاد السوفييتي السابق، وكانت هاتان القوتان 

تن��اوران باس��تمرار عىل مناطق مل يطالب به��ا أحد. ومن أمثلة الثنائية القطبية: إس��بارطة وأثينا يف العرص اليوناين 

الكالس��ييك واإلمرباطورية الرومانية واإلمرباطورية الساس��انية خالل الجزء األكرب من أواخ��ر فرتة التاريخ الروماين، 

والواليات املتحدة واالتحاد السوفييتي السابق يف الفرتة 1990-1947.

أما التعددية القطبية هي توزيع القوة العاملية حيث تتمتع أكرث من دولتني مبس��تويات مامثلة من النفوذ. وقد 

تكون التعددية القطبية أكرث استقراراً من القطبية الثنائية، حيث تكتسب القوى العظمى القوة من خالل التحالفات 

التي ال تش��كل تحدياً مبارشاً للقوى األخرى. ومن جهة أخرى، ميكن أن تعاين األنظمة املتعددة القطبية من س��وء 

التقدير للدول، و تعريض األمن للخطر، وتخطئ يف حس��اباتها لالس��تجابات املطلوبة يف مواجهة التهديدات. ومن 

االنعكاس��ات الرئيس��ية لألنظمة املتعددة األقطاب هو أنه غالباً ما يتم اتخاذ القرارات الوطنية للحفاظ عىل توازن 

القوى وليس ألس��باب أيديولوجية. وتعترب الف��رتة التي أعقبت الحروب النابليوني��ة يف أوروبا مثاالً عىل التعددية 

القطبية الس��لمية، عندما كانت الدول األوروبية تجتمع بانتظام ملناقش��ة القضايا الدولية واملحلية. ولألس��ف فإن 

الحرب العاملية األوىل والحرب العاملية الثانية هام من األمثلة عىل تعدد القطبية الذي أدى إىل الرصاع.

يتضمن كتاب الدكتور جامل الس��ويدي الذي ص��در مؤخراً "آفاق العرص األمرييك: الس��يادة والنفوذ يف النظام 

العامل��ي الجدي��د" تحليالً رائعاً لتوازن القوة العاملي بني الدول، و يناقش م��ا إذا كانت الواليات املتحدة األمريكية 

س��تظل القوة املهيمنة يف املس��تقبل القريب. إذن، كيف تتغري البيئة اإلس��رتاتيجية املس��تقبلية بالنس��بة إىل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة لو أن العامل األحادي القطبية اليوم تحول إىل ثنائية أو تعددية األقطاب؟ ما هي القرارات 

أو اإلج��راءات التي ينبغي اتخاذها يف وقت مبكر ملس��اعدة دولة اإلم��ارات العربية املتحدة عىل التعامل مع هذه 

املرحل��ة واملحافظ��ة عىل االزدهار؟ ما هي القرارات التي ينبغي اتخاذها مس��بقاً ملس��اعدة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة عىل اتخاذ أفضل املواقف أثناء هذا التغيري؟ وهذه كلها قرارات رئيس��ية تتطلب من قادتنا الوطنيني النظر 

يف التخطيط ألجل الثالثني عاماً املقبلة•



»الغش التجاري« .. وحماية املستهلك 
خطط اسرتاتيجية حلماية البضاعة واملتبضع

تقلي��د بعض العالم��ات التجارية املعروف��ة أصبح ظاهرة 

عاملية لها مظاهر متعددة, مثل تش��ابه الش��كل أو النطق 

ب��ن األصيل واملقلد، أو كتابة عبارات تعطي انطباعاً خاطئاً 

عن بلد املنش��أ ، أو التغيري يف حرف واحد من اسم العالمة 

التجاري��ة األصلي��ة، إىل غري ذلك من أش��كال التقليد التي 

يندرج بعضها تحت مسمى "الغش التجاري". 

وكي��ف ميكن حامية حق املس��تهلك من بع��ض آثارها 

الض��ارة خصوصاً يف املنتجات الصحي��ة ومنتجات التجميل 

املقل��دة، وما ه��و دور األجهزة الرقابي��ة يف التصدي لهذه 

الظاهرة وتحجيمها؟ تساؤالت نبحث عن إجابتها من خالل 

السطور القادمة. 

إن موض��وع تقلي��د البضائ��ع مه��م ج��داً الن التقليد 

والتزوير والتزييف من األمور التي يجب دراستها والوصول 

بش��أنها إىل إيج��اد قواعد وإجراءات وحل��ول للتقليل من 

اآلثار السلبية لظاهرة الغش والتزييف والتزوير. 

أسباب الظاهرة 
لهذه الظاهرة عدة أس��باب منها حجم الس��وق والذي له 

دور كبري يف دفع املنتجن إىل البحث عن أسلوب أو وسيلة 

للتس��ويق، ألن حجم الس��وق كلام كان صغرياً قلت القوة 

الرشائي��ة، فمثالً عندما يجد املنتج نوعاً معيناً من البضاعة 

تس��وق بش��كل جيد يلج��أ إىل التحايل لتس��ويق بضاعته 

من خالل اختيار اس��م ش��بيه أو قريب الش��به من منتج 

تس��ويقه جيد ويتم ذلك من خالل تغيري حرف من اس��م 

املنت��ج األصيل مبا يوحي بأنه نفس املنت��ج األصيل أو نوع 

آخر منه، ومن هذه األس��باب أيضاً عدم قدرة املنتج الذي 

يلج��أ إىل التقليد عىل الرصف عىل عملية تس��ويق منتجه 

لقلة إمكانياته وبالتايل يلجأ إىل االستفادة من تسويق منتج 

جيد التس��ويق، إضافة إىل أن رداءة املنت��ج تدفع صاحبه 

إىل البحث عن وس��يلة تقرب منتجه من املنتج األصيل من 

خالل استغالل االسم أو الشبه باملنتج األصيل. 

تأثري 
تتم حامية املس��تهلك من خالل عدة مستويات: املستوى 

الرس��مي وتقوم به دائرة حامية املس��تهلك بوزارة التجارة 

والصناع��ة وفقاً لقان��ون حامية املس��تهلك، ومن املمكن 

إن يتم التعاون والتنس��يق مع جهات رس��مية أخرى مثل 

البلدي��ة، واملواصف��ات واملقايي��س وينص��ب دور ه��ذه 

الجه��ات، يف تطبي��ق القان��ون ومراقب��ة الس��وق واتخاذ 

اإلجراءات الالزم��ة نحو املخالفن واللذي��ن وراء الظاهرة 

بصفة عامة، أما املس��توى الثاين فهو املس��توى املدين ويتم 

ذل��ك من خالل جمعي��ة حامية املس��تهلك، وهي جمعية 

انش��ئت حديث��اً ويتمث��ل دوره��ا يف دراس��ة مث��ل هذه 

الظاه��رة وتوعية املجتم��ع مبضارها ويتكام��ل دورها مع 

دور املؤسس��ات الرس��مية ملكافحة الظاهرة عىل أن تقوم 

الجمعية بعقد الندوات وتنظيم املحارضات واللقاءات من 

أج��ل التوعية املطلوبة وكام تت��م التوعية أيضاً عن طريق 

وس��ائل اإلعالم املختلفة: اإلذاع��ة والتليفزيون والصحف، 

ومن خ��الل الندوات واملحارضات الت��ي تهدف إىل توعية 

املس��تهلك وتبصريه مبميزات االعتامد ع��ىل املنتج األصيل 

وس��لبيات ومض��ار املنتج املقلد واثر ذلك عىل املس��تهلك 

س��واء أكانت النتيجة فورية أو عىل املدى البعيد ورشح ما 

هي األرضار التي تعود عىل الس��وق املحيل  وعىل االقتصاد 

الوطني بصفة عامة. 

الرشكة األم والوكالء 
يق��ع ع��ىل عات��ق الرشك��ة املصنع��ة للبضائ��ع والوكالء 

املس��توردين له��ذه البضاعة مس��ؤولية مهم��ة حيث أنه 

ميكن حامية بضاعتهم م��ن التقليد عن طريق اإلعالن عن 

العالم��ة التجارية املوضحة لذلك بطرق الجرائد الرس��مية 

والتليفزي��ون وغريها، إن وجود بعض الرشكات التي بدأت 

تتج��ه يف صناعتها إىل ال��دول األس��يوية النامية مام جعل 

الكثري من الرشكات تخرتق السوق مبسمى آخر .

توعية 
يجب أن تقوم دائرة حامية املس��تهلك باإلعالن عن نفسها 

وتوضي��ح كيفية عملها للمواطن بش��كل كب��ري وذلك ليك 

يتسنى للمستهلك اللجوء لدى الدائرة يف حالة الحاجة ألن 

املس��تهلك نفس��ه يعترب أكرب رافد وبنكاً للمعلومات لدى 

الدائرة نفس��ها، وبالتايل تس��تطيع دائرة حامية املستهلك 

وضع خططها واسرتاتيجياتها بناء عىل بنك املعلومات الذي 

يتوفر من خالل املستهلك. 

ك��ام تقع عىل دائرة حامية املس��تهلك إرس��ال حمالت 

تفتيش��ية عىل األس��واق للتأكد من عدم وجود مثل هذه 

الس��لع واتخاذ ما يلزم تجاه املحال املخالفة، لضبط السلع 

املقلدة يف كافة الوطن.

خفض التكلفة 
تتجه بعض الرشكات العاملية الكربى إىل إنشاء مصانعها يف 

الدول الفقرية وغري النامية وذل��ك لخفض تكاليف اإلنتاج 

وبالتايل رفع قدرتهم التنافس��ية وم��ن هذا املنطلق تواجه 

ه��ذه الرشكات التي تصنع أو تنتج س��لعها بنوعية مامثلة 

باملنتج��ات الت��ي تصنعها يف بلدها مش��كلة أصل املنش��أ 

فتضط��ر يف بعض األحيان أن تكتب عب��ارات تدل عىل أن 

املنتج عىل سبيل املثال إيطايل•

|  العدد 508  |  مايو 2014  |100

شؤون قانونية



  تعريفات قانونية
اخلدمة احلسنة

  الطبقة األوىل

أوصافه: 

- الوج��ه األمامي : قرص 

مس��تدير م��ن الذه��ب 

قطره  33مم عليه ش��عار 

القوات املسلحة بألوانه.

- الوجه الخلفي : تتوسطه 

عبارة   "الخدمة الحسنة" 

يحتضنها غصنا غار.

رشيط امليدالية:

 من القامش الحريري، عرضه 37مم ، مقسم أفقياً كاآليت:

- الوسط لون أحمر عرضه 7 مم.

- عىل جانبي اللون األحمر من الداخل للخارج لون أس��ود 

ثم لون أبيض ثم لون أخرض عرض كل منها  5 مم.

شارة امليدالية:

م��ن نفس ق��امش الرشيط بطول 37 م��م وعرض 10 مم ، 

وعند تكرار منحها يتوس��طها قرص معدين مس��تدير مطيل 

باللون األبيض عليه رقم التكرار.

الطبقة األوىل:

 متنح للضباط وملن يعادلهم من املوظفن املدنين.

أسباب املنح:

متنح امليدالية للعس��كرين العاملن يف القوات املسلحة أو 

وزارة الدفاع عندما تبلغ مدة خدمته الفعلية عرش سنوات 

متصلة بدءاً من التحاقه بهام أو بقوة س��احل ُعامن أو قوة 

دف��اع االتحاد أو بأي قوة من ق��وات دفاع إحدى اإلمارات 

األعضاء يف االتحاد والتي ش��ملها تشكيل القوات املسلحة 

عند توحيدها أو بق��وة الرشطة واألمن أو بوزارة الداخلية 

س��واًء كانت مدة الخدمة كلها عسكرية أو بعضها بالصفة 

املدنية أو العكس، ويش��رتط لنيل هذه امليدالية أن اليكون 

قد صدر بحق املرش��ح لها عقوب��ة انضباطية أو جزائية يف 

جرمي��ة مخلة بال��رشف أو األمانة مامل ترف��ع آثارها أو يرد 

إليه اعتباره، ويضاف رقم التكرار إىل امليدالية وشارتها كلام 

تكرر منحها.

أوسمة وميداليات

القانون االحتادي للعالمات التجارية   ج /1 
القان��ون االتح��ادي رق��م  37 -  1992 يف ش��أن العالمات 

التجاري��ة املُّعدل بالقان���ون رق��م 19  - 2000 والقان���ون 

رقم 8 - 2002  

املادة  1

يف تطبي��ق أحكام هذا القانون يقص��د بالكلامت والعبارات 

التالي��ة املع��اين املوضحة قرين كل منها ما مل يقض س��ياق 

النص بغري ذلك :

الدولة: دولة اإلمارات العربية املتحدة .

الوزارة: وزارة االقتصاد والتجارة .

الوزير: وزير االقتصاد والتجارة .

السلطة املختصة: السلطة املختصة يف اإلمارة.

الن��رشة: ن��رشة العالمات التجاري��ة التي تصدره��ا الوزارة 

الرس��م: كل تصميم يتضم��ن مجموعة م��ن املرئيات " أي 

تكوين فني ".

الرمز: كل رسم مريئ واحد .

الدمغات: العالمات املحفورة .

النقوش :العالمات البارزة .

الصور: صور اإلنس��ان س��واء كانت صورة صاحب املرشوع 

أو صورة غريه.

السجل: سجل العالمات التجارية لدى الوزارة.

اللجن��ة: لجن��ة العالمات التجارية املنص��وص عليها يف هذا 

القانون .

املادة  2

تعترب عالمة تجارية كل ما يأخذ ش��كل مميز من أس��امء أو 

كلامت أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو 

عناوي��ن أو دمغات أو أخت��ام أو صور أو نقوش أو إعالنات 

أو عب��وات أو أية عالمة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت 

تستخدم أو يراد أن تستخدم إما يف متييز بضائع أو منتجات 

أو خدمات أياً كان مصدرها وإما للداللة عىل أن البضائع أو 

املنتجات تعود ملالك العالمة.

املادة 3

ال يسجل كعالمة تجارية أو كعنرص منها ما يأيت :

• العالم��ة الخالي��ة من أية صفة أو طاب��ع مميز أو العالمة 

املكونة من بيانات ليس��ت إال التسمية التي يطلقها العرف 

ع��ىل البضائ��ع واملنتج��ات والخدمات أو الرس��وم املألوفة 

املقاصة:
حددت املادة 328 م و ع املقاصة بأنها "إذا وجد شخصان 

وكل منهام دائن ومديون لآلخر، حق لكل منهام أن يقاص 

األخ��ر مبا ل��ه قبله عىل ق��در دائن ومدي��ون لآلخر، حق 

منه��ام أن يقاص اآلخر مبا له قبله ع��ىل قدر املبلغ األدىن 

من الدينن".

أي أن املقاصة وس��يلة إيفاء بن الدائن واملدين عندما 

يكون كل واحد منهام جامعاً الصفتن معاً.

إعداد: أمل احلوسني

والصور العادية للبضائع واملنتجات.

• أية عالمة تخل باآلداب العامة أو تخالف النظام العام.

• الش��عارات العام��ة واألعالم وغريها م��ن الرموز الخاصة 

بالدولة أو املنظامت العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها 

أو أية دولة أجنبية إال بتفويض منها . 

• رموز الهالل األحمر أو الصليب األحمر وغريها من الرموز 

املشابهة وكذلك العالمات التي تكون تقليداً لها. 

• العالمات املامثلة أو املشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية 

املحضة.

• األس��امء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعاملها 

أن يحدث لبس��اً فيام يتعلق مبنشأ البضاعة أو املنتجات أو 

الخدمات أو مصدرها.

• اسم الغري أو لقبه أو صورته أو شعاره ما مل يوافق هو أو 

ورثته مقدماً عىل استعامله .

• البيان��ات الخاصة بدرجات ال��رشف التي ال يثبت طالب 
التسجيل استحقاقه لها قانوناً

• العالم��ات الت��ي من ش��أنها أن تضلل الجمه��ور أو التي 

تتضم��ن بيانات كاذبة عن منش��أ أو مص��در املنتجات أو 

الخدمات أو ع��ن صفاتها األخرى، وكذل��ك العالمات التي 

تحتوي عىل اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

• العالم��ات اململوكة ألش��خاص طبيعين أو معنوين يكون 

التعامل معهم محظوراً .

• العالمة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات املنتجات أو 

الخدم��ات الحط من قيمة املنتج��ات أو الخدمات األخرى 

التي متيزها العالمة. 

• العالمة التي تش��مل األلفاظ أو العبارات اآلتية: "امتياز" 

أو "ذو امتياز " أو "مس��جل" أو  "رس��م مسجل" أو"حقوق 

الطب��ع " أو"التقلي��د يعت��رب تزويراً " أو ما ش��ابه ذلك من 

األلفاظ والعبارات .

• األوس��مة الوطني��ة واألجنبي��ة، والعم��الت املعدنية أو 

الورقية.

• العالم��ة الت��ي تعترب مج��رد ترجمة لعالمة مش��هورة أو 

لعالمة أخرى س��بق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل أن 

يحدث لبس��اً لدى جمهور املس��تهلكن بالنسبة للمنتجات 

التي متيزها العالمة أو املنتجات املامثلة .

إتحاد الذمة:
رعى قانون املوجبات والعقود أحكام إتحاد الذمة يف مادة 

وحيدة هي املادة 337 م و ع، بحيث عرفت الفقرة األوىل 

منها إتحاد الذمة بأنه عندما تجتمع الصفتان املتعارضتان 

صف��ة الدائن وصفة املديون يف موجب واحد ويف ش��خص 

واحد، ينش��أ ع��ن إجتامعهام اتحاد يس��قط املوجب عىل 

نسبة هذا االتحاد.
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املشي الصحي...فوائد جسدية ومعنوية ال حتصى
30 دقيقة يوميًا تُجنب اإلنسان العديد من األمراض

يف ع��امل تزايدت فيه املس��ؤوليات وضغوط��ات الحياة 

وتكاث��رت األم��راض، البد لإلنس��ان أن يخصص لصحته 

وقتاً مي��ارس فيه التامرين الرياضية لتصبح له متنفس��اً 

خالل يومه، تزيح عن كاهله أعباء يومه وعمله. وامليش 

الصحي هو وسيلة رائعة لزيادة اللياقة البدنية وخفض 

ال��وزن، فهو ليس صعباً وال يتطل��ب أي معدات خاصة 

أخ��رى عدا حذاء امليش الجي��د أو حذاء الرياضة، ويعد 

امليش الصحي مناس��ب للجميع تقريباً من كل األعامر، 

وميكن بسهولة دمجه مع الروتني اليومي.

وع��ادة ما يوىص بامليش مل��دة 30 دقيقة عىل األقل. 

لك��ن، أيضاً هذه ميكن تقس��يمها إىل فرتات أقرص، عىل 

س��بيل املث��ال، تدريبني م��ن امليش مل��دة خمس عرشة 

دقيقة لكل منهام، أو ثالث��ة تدريبات ملدة عرش دقائق 

لكل منهام.

فوائد امليش الصحي
للميش الريايض فوائد عديدة، فهو وسيلة جيدة لخفض 

ال��وزن أو الحفاظ عليه وتحس��ني اللياقة البدنية حيث 

يس��هم يف حرق الس��عرات الحرارية، وهو يساعد أيضاً 

عىل خفض مستوى الكولسرتول الضار يف الجسم، ويزيد 

نسبة الكولس��رتول املفيد، كام يقوي العضالت والعظام 

واملفاصل ويحس��ن تدفق الدم، ويق��وي عضلة القلب 

ويساعد يف الحفاظ عىل الضغط يف مستوى معقول.

خطوات من امل��يش ملدة نصف س��اعة يومياً كفيلة 

للتخلص من التوتر والش��عور بالهدوء والسالم الداخيل، 

وذل��ك ألنه يزيد بعض امل��واد يف الجهاز العصبي والتي 

تؤدي إىل تحسني الحالة املزاجية. كام أنه يجدد النشاط 

ويرف��ع مس��توى الطاقة، ويرف��ع كذلك من مس��توى 

القدرات العقلية كالرتكيز، واالستيعاب، والذاكرة.

وأثبتت العديد من الدراسات أن امليش يساهم يف تقليل 

خطر اإلصابة بالعديد من األمراض مثل: رسطان الثدي، 

ورسطان القولون، وهشاش��ة العظام، والسكر من النوع 

الثاين، والسمنة، ويساهم يف تأخري أمراض الشيخوخة.

امليش يحارب الخاليا الرسطانية
أكدت دراس��ة جدي��دة نرشتها صحيف��ة "الدييل ميل" 

الربيطانية أن مرىض الرسطان الذين ميارس��ون الرياضة 

تتحس��ن حالتهم أكرث من غريهم، كون الرياضة تساعد 

يف منع تطور املرض وانتشار الخاليا الرسطانية يف جسم 

اإلنسان والتي تؤدي إىل الوفاة.

وطبق��ت الدراس��ة الت��ي أجرتها جامع��ة "لويال" يف 

ش��يكاغو ع��ىل 1021 رجالً تبل��غ أعامره��م 71 عاماً، 

جميعه��م مصابون مبرض الرسطان، ومل تحدد الدراس��ة 

أي��ن تكمن إصابتهم، وتغلبوا علي��ه بعد حرقهم 1200 

سعرة حرارية يف األسبوع، مام قلل من خطر وفاتهم إىل 

النصف، وذلك بجانب تقلي��ل إصابتهم بأمراض القلب 

الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم.

واستعان األطباء بدراسة سابقة من جامعة "هارفارد" 

أكدت أن رياضة امليش وتس��لق السالمل جميعها تحارب 

اإلصابة م��ن مرض الرسطان، وتحد من انتش��اره وذلك 

بنس��بة 38 % وبالنس��بة ألمراض القلب بلغت النسبة 

•% 48

قواعد برنامج املشي

• اب��دؤوا م��ن الح��د األدىن: إذا كنت��م حتى اآلن 

معتادون عىل منط حي��اة "خامل"، فابدؤوا بامليش 

ببطء ملدة 20 دقيقة تقريباً يف كل مرة، ثالث مرات 

يف األسبوع. تدريجياً وببطء، بعد أن تعتادوا، زيدوا 

الوترية لخمس مرات أو أكرث يف األس��بوع ملدة 30 

دقيقة يف كل م��رة، لتصبح املدة  اإلجاملية للميش 

ساعتني ونصف أو ثالث ساعات يف األسبوع.

• اختاروا املس��افة أو الرسع��ة املطلوبة: هناك من 

يركز عىل مس��افة امليش، يف ح��ني إن البعض األخر 

يرك��ز عىل مدة امليش، يف  نهاية املطاف ما يهم هو 

الرسعة. ولذلك، يجب األخذ بعني االعتبار املسافة 

والوقت الذي يس��تغرقه قطع املس��افة مع األخذ 

بالحسبان وترية نبضات القلب أثناء امليش.

• افحص��وا مدى صعوبة التدريب: التدريب بوترية 

كنكم من تقيي��م درجة  نبض��ات قل��ب معين��ة يمُ

الصعوب��ة أو ش��دة التدريب. يك��ن فحص وترية 

رضب��ات القلب بش��كل ذايت، عن طري��ق االختبار 

الي��دوي أو باس��تخدام جه��از تنظي��م رضب��ات 

القل��ب. ومع ذلك، خ��ذوا بالحس��بان إن املعادلة 

لحس��اب وترية رضب��ات القلب املوىص به��ا أثناء 

امليش ال تناس��ب الجمي���ع. يعتقد معظم الخرباء 

أن��ه يفض��ل البدء باملش�����ي بوتي���رة نبض التي 

تش��ك��ل 70%- 75 %  من وت��رية نبضات القلب 

القصوى، ولكن قد ال يكون ذلك كايف بالنسبة لكم 

إذا كنتم ال تتمتعون بلياقة بدنية.

املشي الصحي 
وسيلة رائعة لزيادة 

اللياقة البدنية 
وخفض الوزن 
والتخلص من 

التوتر وحتسني 
احلالة املزاجية

رياضة امليش تحارب االٕصابة من مرض الرسطان
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أحدث العالجات

طور باحثون بريطانيون جه��ازاً دقيقاً لعالج الذبحة 
الصدرية، وهو عبارة عن غرس��ة مزروعة يف الجسم، 
مصممة لجعل الدم يتدفق يف القلب لفرتة أطول عند 
اإلصابة بالذبحة، وتخفيف األمل الناجم عنها. ويحدث 
األمل ل��دى بعض املرىض عند بذل جهد، غري أنه يوجد 
ش��كل من نوب��ات الذبحات الصدري��ة يحدث حتى 

عندما ال يقوم املريض بأي نشاط.
ويقل��ل الجهاز امل��زروع كمية ال��دم املتدفقة خارج 
القلب، م��ن خالل رشيان القلب املس��مى بالرشيان 
التاج��ي. وه��ذا ي��ؤدي إىل إعادة ال��دم املتدفق إىل 
حجرات الضخ الرئيس��ية يف القلب، مام يس��اعد عىل 

تخفيف أمل الذبحة الصدرية.
ويحتوي الجهاز عىل جزء ذي محيط ضيق يبلغ قطره 
3 مليمرتات. وتتسع قطاعاته تدريجياً حتى تصل إىل 
13 مل��م، مام يخفف ق��وة تدفق ال��دم إىل الخارج 

فيعود إىل القلب، ويقلل أعراض الذبحة الصدرية.

متك��ن مهندس��ون بيولوجي��ون م��ن جامع��ة ديوك 
األمريكي��ة من إمناء عضلة هيكلية قادرة عىل الحياة. 
وال تش��به هذه العضلة العضالت الحقيقية من حيث 
الشكل فحس��ب، بل إنها اندمجت يف جسم فأر حي 
وأظه��رت قدرة غري عادية عىل الش��فاء الذايت. وبعد 
س��نوات من العم��ل، أدرك فري��ق م��ن العلامء أن 
الحص��ول عىل عضل��ة مثالية يتطل��ب أمرين، ألياف 
عضلية قابلة للتقلص والتم��دد، وخاليا جذعية ذات 
النواة الواحدة. ويعد أهم إنجاز لفريق البحث أنهم 
اس��تطاعوا تطوير بيئة مصغرة خاصة داخل العضلة، 
حي��ث تنتظر الخاليا الجذعية س��اعة الصفر، ثم تبدأ 

يف وظيفتها. 
وقبل أن ي��زرع العلامء العضل��ة، كان عليهم التأكد 
من قدرتها عىل معالجة نفس��ها، فتم وضعها يف طبق 
وصبوا عليها س��امً حصلوا عليه من ثعب��ان. وما زال 
الباحثون يدرس��ون إمكانية استخدام هذه العضالت 

يف عالج الضمور أو تعرض العضالت للتلف.

توصل خرباء بريطانيون إىل أن تناول سبع 

حصص أو أكرث م��ن الفاكهة والخرضوات 

يومي��اً أفضل م��ن الناحي��ة الصحية، من 

الحد األدىن امل��وىص به حالياً وهو خمس 

حصص، وقد يطيل عمر اإلنسان.

وتصل الحصة الواحدة لنحو 80 غراماً، 

وهذا يعني "مث��رة فاكهة واحدة كبرية أو 

قطع صغرية من مجموعة من الفواكه".

وأشارت دراس��ة، أجريت عىل 65226 

ش��خصاً من الرجال والنساء، إىل أن تناول 

الفواكه والخرضوات بصورة أكرب يقلل من 

احتامالت الوفاة يف أي سن.

ك��ام أن تن��اول س��بع حص��ص م��ن 

الخ��رضوات أو الفاكهة يومياً يقلل خطر الوفاة جراء 

اإلصاب��ة مبرض الرسط��ان وبأمراض القلب، بحس��ب 

الدراسة.

واس��تخدم الباحثون بجامعة كوليدج لندن املسح 

الصحي الوطن��ي، الذي يجمع البيانات يف انجلرتا كل 

عام من خالل االس��تبيانات، لدراس��ة النظم الغذائية 

وأمناط الحياة.

وحلل الباحثون البيانات بني عامي 2008 و2011، 

ودرسوا حاالت الوفاة الناجمة عن الرسطان وأمراض 

القلب والس��كتة الدماغية، ووج��دوا أن خطر الوفاة 

املبكرة بس��بب أي م��رض يقل مع زيادة اس��تهالك 

الفاكهة والخرضوات.

وأشارت الدراس��ة إىل أن احتامل املوت ألي سبب 

تقلص بنس��بة 42 % عند تناول سبع حصص أو أكرث 

من الفاكهة )قد تصل إىل 10 أجزاء يف اليوم(.

وأك��دت الدراس��ة أن الخ��رضوات الطازجة هي 

األق��وى تأثرياً من حي��ث الوقاية، تليها الس��لطة ثم 

الفاكه��ة. وال يقدم عصري الفاكه��ة أي فائدة، يف حني 

ظه��ر أن الفاكهة املعلبة تزيد من خطر الوفاة – رمبا 

ألنها تخزن يف عصائر محالة بالسكر.

متكن أربعة أش��خاص أصيبوا بالش��لل نتيجة لحوادث 

مرورية من تحريك أرجلهم للمرة األوىل، منذ س��نوات، 

وذل��ك بفضل ع��الج تكنولوجي رائد، ع��ىل الرغم من 

إبالغ األطباء لهم أنهم لن يستطيعوا السري مجدداً. وقد 

اس��تجاب املرىض بصورة فورية له��ذا العالج اإلعجازي، 

الذي استغرق تطويره 30 عاماً، وهو يوفر األمل لآلالف 

من املصابني بالشلل نتيجة إلصابة الحبل الشويك.

 وذكرت صحيفة دييل ميل أن العالج يش��مل إعطاء 

الحبل الش��ويك حف��زاً كهربائي��اً ليك يحايك اإلش��ارات 

الدماغية، ويعلمه التحكم باألطراف ووظائف الجس��م 

بصورة مس��تقلة عن الدماغ، لذل��ك يتمكن املريض يف 

نهاي��ة املطاف من التحكم ببع��ض حركاته. ويتم توليد 

الحفز الكهربايئ بواس��طة جهاز ال يزيد طوله عىل بضع 

سنتيمرتات.

صاعق احلبل الشوكي يعالج الشلل

تناول 7 حصص من الفاكهة واخلضروات يوميًا 
"ينقذ احلياة"

غرسة لعالج الذبحة الصدرية

نجاح زرع عضلة تعالج نفسها ذاتياً 

الرياضة.. ٔافضل طبيب لكإعداد: مرمي الرميثي
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يعد كت��اب املوافقات يف أصول الرشيعة يف غاية اإلبداع 

نسج فيه مؤلفه أبو إسحاق إبراهيم بن موىس الشاطبي 

نس��يجاً فريداً مل يس��بق إليه أحد من عل��اء الرشيعة 

فيا س��بق، فقد اهتدى لطريق��ة بديعة يف كتابة أصول 

الفقه فبزَّ من س��بقه وألهم من لحق��ه، وذلك أنه جعل 

يف كتابه هذا النظر إىل مقاصد الرشيعة وحكمها وأرسار 

الترشيع الت��ي بنيت عىل جلب املصالح ومراعاتها وعىل 

درء املفاسد واجتنابها

قد وضح مؤلفه أقسام كتابه يف مقدمته فقال :

ِْهيِد  اِت  الِْعلِْميَِّة الُْمْحتمَاِج إِلمَيْهمَا يِف تمَ ممَ دِّ "اْلمَوَُّل: يِف الُْمقمَ

ْقُصوِد. الْممَ

ا  وُّرُهمَ يُْث تمَصمَ لَُّق ِبهمَا ِمْن حمَ ا يمَتمَعمَ ممَ الثَّاِن: يِف اْلمَْح��كمَاِم ومَ ومَ

ْضعِ أمَْو ِمْن  لمَيْهمَا، كمَانمَْت ِم��ْن ِخطمَاِب الْومَ الُْحْك��ُم ِبهمَا أمَْو عمَ ومَ

ِخطمَاِب التَّْكلِيِف.

لَُّق  ا يمَتمَعمَ ممَ ِة ومَ يعمَ ِ ِْعيَِّة يِف الرشَّ اِصِد الرشَّ قمَ الثَّالُِث: يِف الْممَ ومَ

ِبهمَا ِمنمَ اْلمَْحكمَاِم.

اُف إىِلمَ  ا يمَْنضمَ بمَيمَاِن ممَ ِْعيَِّة ومَ ْصِ اْلمَِدلَِّة الرشَّ الرَّاِب��ُع: يِف حمَ ومَ

ا،  آِخِذهمَ ِذكِْر ممَ عمَىلمَ التَّْفِصي��ِل، ومَ ذمَلِ��كمَ ِفيهمَا عمَىلمَ الُْجْملمَِة ومَ

. اِل الُْمكمَلَِّفنيمَ ْجٍه يُحكم ِبهمَا عمَىلمَ أمَفْعمَ عمَىلمَ أمَيِّ ومَ ومَ

الُْمتَِّصِفنيمَ  التَّْقلِيِد، ومَ اِم��ُس: يِف أمَْحكمَاِم اِلْجِتهمَ��اِد ومَ الْخمَ ومَ

ارُِض  لِكمَ ِم��نمَ التَّعمَ لَّ��ُق ِبذمَ ��ا يمَتمَعمَ ممَ ، ومَ اِح��ٍد ِمْنُهامَ ِب��ُكلِّ ومَ

ومَاِب." الْجمَ ؤمَاِل ومَ ِْجيِح ومَالسُّ التَّ ومَ

ث��م بنيَّ رحم��ه الله منهج��ه يف كل قس��م من هذه 

ِذِه  يِف كُلِّ ِقْس��ٍم ِمْن همَ القس��ام وما يتضمنه فق��ال : "ومَ

رَُّر  ٌت، يمَتمَقمَ تمَْفِصيلمَ أمَطْرمَاٌف ومَ اٌت، ومَ ِْهيدمَ ��ائُِل ومَتمَ سمَ ��اِم ممَ اْلمَقْسمَ

بمَِبهمَا تمَْحِصيلُُه لِلُْقلُوِب." يمَْقرُُب ِبسمَ طْلُوُب، ومَ رمَُض الْممَ ِبهمَا الْغمَ

وبنينّ رحمه الله السبب الذي بسببه  سمى كتابه بهذا 

ا أُوِدعمَ ِفيِه ِمنمَ اْلمَرْسمَاِر التَّْكلِيِفيَِّة  لِّ ممَ الس��م فقال: "ومَِلمَجمَ

اُن  يْتُُه ِب�ُعْنومَ ��مَّ ِنيِفيَِّة، سمَ ��ِة الْحمَ يعمَ ِ ��ِة ِبهمَ��ِذِه الرشَّ لِّقمَ الُْمتمَعمَ

التَّْعِريِف ِبأمَرْسمَاِر التَّْكلِيِف".

وهذا هو الس��م الول الذي س��اه به ث��م غيَّ هذا 

السم إىل" املوافقات" بسبب رؤيته لحد الصالحني .

وهذا السم له من حظه نصيب عجيب ذلك أن اإلمام 

الش��اطبي قد وفق يف كتابه هذا بني املذاهب اإلسلمية 

وجعل أحكام الرشيعة مبنية عىل املصالح والحكم وهذا 

ما ل شك فيه مقصد لجميع العلاء وكافة الفقهاء .

ولنأخذ منوذجاً من كلمه يف هذا الكتاب النفيس فهو 

يذكر مقاصد الرشيعة الكلية الخمسة فيقول :

ةمَ  يعمَ ِ ��ائُِر الِْملمَِل- عمَىلمَ أمَنَّ الرشَّ ُة -بمَْل سمَ ِت  اْلُمَّ قمَ "قمَدمَ اتَّفمَ

 : ِهيمَ ْمِس -ومَ وِريَّ��اِت الْخمَ ُ ��ىلمَ الضَّ افمَظمَِة عمَ ��ْت لِلُْمحمَ ُوِضعمَ

ِعلُْمهمَا ِعْندمَ  ْقُل- ومَ الْعمَ ُل، ومَ الْامَ النَّْس��ُل، ومَ النَّْفُس, ومَ يُن، ومَ الدِّ

". ُوِريِّ ِة كمَالضَّ اْلُمَّ

ثم يرشع يف بيان هذه الضوريات الخمس فيقول :

أمَِقيُموا  اءمَ فيه��ا: }ومَ ِة، فمَجمَ لمَ "فمَنمَْح��ُن إِذمَا نمَظمَرْنمَ��ا  يِف الصَّ

ْدُح  اءمَ ممَ لةمَ{ س��ورة البق��رة )110(، عمَىلمَ ُوُج��وٍه، ومَجمَ الصَّ

إِْجبمَاُر الُْمكمَلَِّفنيمَ  ذمَمُّ التَّارِكنِيمَ لمَهمَ��ا، ومَ ِتهمَا، ومَ الُْمتَِّصِف��نيمَ ِبِإقمَاممَ

ِقتمَاُل  عمَىلمَ ُجُنوِبِهْم، ومَ قُُعوًدا ومَ ِتهمَا ِقيمَاًما ومَ إِقمَاممَ ��ىلمَ ِفْعلِهمَا ومَ عمَ

ا  ذمَ انمَ��دمَ يِف تمَرْكِهمَا، إىِلمَ غمَْيِ ذمَلِ��كمَ ِماَّ يِف همَ ��ْن تمَرمَكمَهمَا أمَْو عمَ ممَ

ْعنمَى ". الْممَ

ثم ينتقل إىل بيان الكلي��ة الثانية وهي حفظ النفس 

ْن قمَتْلِهمَ��ا، وُجعل قمَتْلُهمَا  لِ��كمَ النَّْفُس: نُهي عمَ فيق��ول: "ومَكمَذمَ

��ًدا عليه، ومن كبائ��ر الذنوب  عَّ ��اِص ُمتمَومَ ُموِجبً��ا لِلِْقصمَ

ْقُرونمَ��ًة ِباإْلِميمَاِن،  ُة ممَ ��لمَ املقرونة بال��رشك كمَامَ كمَانمَِت الصَّ

��اُة  الُْمومَاسمَ كمَاُة ومَ بمَِت الزَّ ومَجمَ ، ومَ ِق الُْمْضطمَرِّ ��دُّ رمَممَ ومَجمَبمَ سمَ ومَ

ِت  أُِقيممَ ِح نمَْفِس��ِه، ومَ ��ْن لمَ يمَْقِدُر عمَىلمَ إِْصلمَ الِْقيمَ��اُم عمَىلمَ ممَ ومَ

لِكمَ . الُْملُوُك لِذمَ اُة ومَ الُْقضمَ الُْحكَّاُم ومَ

وبني رحمه الله يف كتاب��ه هذا أهمية معرفة الصول 

ا اْمتمَازمَِت اْلُُصوُل ِمنمَ الُْف��ُروِع، إِْذ كمَانمَِت  ِبهمَ��ذمَ فيقول : "ومَ

يَّنمٍَة،  آِخ��ذمَ ُمعمَ إىِلمَ ممَ ��اِد اْلمَِدلَِّة ومَ ًة إىِلمَ آحمَ الُْف��ُروُع ُمْس��تمَِندمَ

ِف اْلُُصوِل،  ، ِبِخلمَ فمَبمَِقيمَْت عمَىلمَ أمَْصلِهمَا ِمنمَ اِلْسِتنمَاِد إىِلمَ الظَّنِّ

ٍق، لمَ  يمَاِت اْلمَِدلَِّة ِبِإطْلمَ أُْخوذمٌَة ِمِن اْس��ِتْقرمَاِء ُمْقتمَضمَ فمَِإنَّهمَ��ا ممَ

ا عمَىلمَ الُْخُصوِص." اِدهمَ ِمْن آحمَ

فه��ذا الكت��اب يعترب من أه��م الكت��ب التي بحثت 

املقاص��د الرشعية والحك��م والرسار التكليفية التي بُني 

عليها الترشيع اإلسلمي وذلك أن الله تعاىل بعث الرسل 

مبا يصلح حال البرش يف الدنيا واآلخرة .

فحري الس��تفادة من ه��ذا الكتاب البدي��ع يف بابه 

ليكون نرباساً يف دراس��ة أصول الرشيعة اإلسلمية الغراء 

وفهمها فها سلياً عىل منهج الوسطية والعتدال الذي 

يحقق النفع العام لجميع أفراد املجتمع •

س.   ما احلكم إذا أسر اإلمام يف الصالة 
اجلهرية وجهر يف السرية  ؟

ج. جه��ر اإلمام يف الصلة الجهرية وإرساره يف الصلوات 

الرسي��ة س��نة يقول أبو هري��رة ريض الله عن��ه : " يف 

نا رس��وُل اللِه صىل الله عليه  عمَ كلِّ صلٍة يقرأُ، فا أْسممَ

ى عنا أخفيْنا عنكم " أخرجه  ْعناكم، وما أْخفمَ وسلم اسممَ

البخاري ومس��لم، وإذا نيس الجهر يف الجهرية واإلرسار 

يف الرسية مل يسجد للسهو، وإن تعمد فعل ذلك صحنّت 

صلته مع الكراهة .

كتاب جلميع العلماء والفقهاء

فتـــــــــــاوى 

س.  هل االغتسال للتنظف يُجزئ عن 
الوضوء ؟

ج. إذا كان اغتس��ل غس��لً واجباً لرف��ع حدث أكرب 

م��ن جنابة أو حيض أو نفاس، فهذا الغس��ل يجزئ 

ع��ن الوضوء عىل الصحيح من أقوال أهل العلم، أما 

إذا كان غس��ًل غي واجب كغسل الجمعة والعيدين 

وغسل التربد والتنظف فل يجزئ عن الوضوء .

على  كافر،  يا   : المسلم  ألخيه  قال  س.  
سبيل المزاح والدعابة ، فما الحكم ؟

ج. إط��لق الكفر عىل مس��لم ولو عىل س��بيل املزاح 

منه��ي عنه وج��رأة يف دين الله ل تلي��ق، فيحرم رمي 

مس��لم بالكفر لقوله عليه الصلة والس��لم : "إذا قال 

الرج��ل لخيه ي��ا كافر فقد ب��اء بها أحده��ا " رواه 

البخاري ومس��لم، فليتق املرء ربه وليتجنب مثل هذه 

اللفاظ الخطية .

س.  زوجتي تنقل كل ما يحدث بيننا 
وما يدور من كالم إلى أهلها ، فما حكم 

تصرفها ؟

ج. هذا ت��صف خاطئ من الزوجة وقد أس��ات يف 

ذلك، وإذا كانت ما تنقله يتعلق باملعارشة الزوجية 

فإفشاؤه حرام قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: 

ِة،  ْنزِلمًَة يمَ��ْوممَ الِْقيمَاممَ ِّ النَّ��اِس ِعْندمَ اللَِّه ممَ " إِنَّ ِم��ْن أمَرشمَ

ا  تُْفِض إِلمَيِْه، ثُمَّ يمَْنرُشُ رِسَّهمَ الرَُّجلمَ يُْفِض إىِلمَ اْمرمَأمَتِِه، ومَ

" رواه مسلم.

قال املن��اوي : والظاه��ر أن امل��رأة كالرجل، فيحرم 

عليها إفشاء رسه .
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للكلمة أثره��ا وللصورة مفعولها ويف ه��ذا الزمن نرى 

مواق��ع التواصل الجتاعي وس��يلتها الكلمة والصورة، 

فوي��ل للمتهاون��ني م��ن املغردي��ن واملتابع��ني الذين 

استعملوها يف إضاعة الدنيا والدين.

إن ه��ذه الوس��ائل فضح��ت بعض الذي��ن يودون 

التفلت من عيون الرقيب ناهيك برقيب الدين والضمي 

والخلق واملبادئ.

وذل��ك ملا تؤول إلي��ه من نتائج خط��ية عىل الدين 

والبلد وأهلها وعىل المن والستقرار ما ينرش اإلرباك 

والضط��راب، ب��ل الخ��وف واإلرهاب، وي��زداد الخطر 

ح��ني لتعرف مصادر هذه الخب��ار ول اغراض نارشيها 

وأهدافهم، وس��ط  بيئة اإلش��اعات والخب��ار املختلقة 

واآلراء غي املسؤولة.

إن مايفسده هؤلء املس��اكني الغرار يف لحظات قد 

لميكن علجه يف سنوات، فبعض املتاِبعني واملتابمَعني قد 

ينطب��ق عليهم ي��وم القيامة "إذ تربأ الذي��ن اتُبعوا من 

الذين اتمَبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم السباب".

يس��عون إىل تأجي��ج الفتن��ة وإثارة الفرق��ة يف تهم 

باطل��ة وطعون ظامل��ة وناصية خاطئة كاذب��ة، الواحد 

منه��م متكئ عىل أريكته وملزم��اً للوحته وعاكفاً عىل 

جهازه يلقي ال��كلم عىل عواهنه هنا وهناك، كم كلمة 

أو تغري��دة أو تدوينه ته��وي بقائلها يف نار جهنم أبعد 

مابني املرشق واملغرب.

يصفون أوطانهم ورجالهم بأقبح الوصاف بأس��لوب 

فج وس��وء من القول، وأعراض املس��لمني حرام كحرمة 

دمائهم، ويف الحديث  "إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم 

عليكم حرام"

فه��م البطالون الذي��ن ليس لديهم مايش��غلون به 

أوقاتهم من النف��ع لدينهم وأمته��م وأوطانهم ويعلم 

املتاب��ع العاقل فضلً عن املتخصص أنهم ل يف العي ول 

يف النفي.

نمٌَة يِف كِتمَاِبنا  وَّ اظمَنا ُمدمَ أمل يأن لهؤلء أن يتذكروا، أن أمَلْفمَ

ِتيٌد(. يه رمَِقيٌب عمَ ا يمَلِْفُظ ِمْن قمَْوٍل إلنّ لمَدمَ )ممَ

ِملنا، فتشهد  ا عمَ ممَ ِة عمَاَّ قُلنا ومَ أننا سُنْسأمَُل يمَْوممَ الِْقيمَاممَ  ومَ

اِهِهْم  ��ىلمَ أمَفْومَ الركان بالق��وال والفعال "الْيمَْوممَ نمَْخِتُم عمَ

." تمَْشهمَُد أمَرُْجلُُهْم مِبمَا كمَانُوا يمَْكِسبُونمَ تُكمَلُِّمنمَا أمَيِْديِهْم ومَ ومَ

ٌة فمَأمَْصلُِحوا  مَ�ا الُْمْؤِمُنونمَ إِْخ��ومَ ق��ال الل���ه تع���اىل "إمِنَّ

ُمونمَ " س���ورة  لَّ�ُكْم تُرْحمَ اتَُّقوا اللَّ��همَ لمَعمَ يُْكْم ومَ ومَ بمَ��نْيمَ أمَخمَ

الحجرات 10.

بني الله تع��اىل يف اآلية الكرمية أنه لو ظهرت بوادر 

الخلف ب��ني طائفتني من املؤمن��ني، فالواجب إصلح 

ذات الب��ني بالنصح واإلرش��اد، فإن جنحا لس��لم، فقد 

كف��ى الل��ه املؤمنني القت��ال، وإن جنح��ت إحداها، 

وبغ��ت الخ��رى، فالواجب قتال الباغي��ة حتى تفيء 

وترجع إىل أمر الله.

ف��إن فاءت ورجعت فالواج��ب اإلصلح بالعدل، ل 

يُْجهُز عىل جريح ول يسبى أحد ول يقسم الفيء.  وهنا 

بني الله تعاىل أن اإلصلح كا يجب يف الجاعات فهو 

واجب بني الفراد، حت��ى ل يظن ظان أن اإلصلح إمنا 

يجب عند اختلف الجاعات والطوائف, لن اختلف 

الجاعات ش��ديد البلء، يخىش منه عىل املسلمني أن 

تذهب هيبتهم وريحهم، ويتمكن منهم عدوهم.

أم��ا إذا كان الخلف ب��ني أفراد فليس ل��ه أهمية، 

ٌة  مَا الُْمْؤِمُنونمَ إِْخومَ فدفعاً لهذا الوهم قال الله تعاىل  "إمِنَّ

يُْكْم "  وقد ذهب بعض أهل اللغة  ومَ فمَأمَْصلُِحوا بمَ��نْيمَ أمَخمَ

أن كلمه إخوة جمع أخ من النسب، فجعل الله اإلخوة 

يف اإلس��لم  مثل اإلخوة يف النس��ب، فأعطاها اس��مها 

توكيد لمر املحافظة عليها، وأنهم ينتمون إىل اإلس��لم 

كا ينتمي اإلخوة إىل أبيهم.

وقال سلان الفاريس ريض عنه عندما تفاخر العرب 

بأنسابهم .

أيب اإلسلم ل أبمَ يل سواه             

   إذا افتخروا بقيس أو تيٍم

لَُّكْم  وأم��ا معن��ى قول الل��ه تع��اىل "واتَُّق��وا اللَّ��همَ لمَعمَ

"  أي: اتق��وا الل��ه يف عملي��ة اإلص��لح بني  ُم��ونمَ تُرْحمَ

الطرف��ني، ليك تُرحمون من اس��تمرار الع��داوات بني 

املؤمن��ني، وه��ذا يعن��ي رضورة إنه��اء الخلفات قبل 

أن تس��تفحل وتت��ادى، ويف اس��تفحالها رضر يصيب 

ى  الجميع، يصي��ب الطرفني املتنازع��ني أولً، ثم يتعدَّ

إليكم. حيث ترى كل طائف��ة أنكم تنحازون لألخرى. 

إذن: م��ن مصلحة املجتمع كله إنهاء العداوات وحقن 

الدماء بني املؤمنني.

إصالح ذات البني

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

    الكلمة سالح
 ذو حدين 

عن أنس بن مالك - َريض الله َعْنُه - أنَّ النبي صىل الله عليه وسلم كَاَن إَِذا َدَخَل الَْخالَء َقاََل: "اللُهمَّ إين أُعوُذ ِبك 
من الُْخبِث والَْخبائِث"، رواه البخاري ومسلم.

غريب الحديث:
- "إذا دخل الخالء":يعني إذا أراد دخوله، أي قبل دخوله مبارشة، كقوله تعاىل: }َفإَذا قرأَت الُقرْآَن َفاس��َتِعذ بَالله 
مَن الشْيطَان الرِجيم{، يعني: إذا أردت قراءة القرآن الكريم فاستعذ بالله تعاىل من الشيطان الرجيم، واالستعاذة 

تكون قبل القراءة مبارشة.
- "الخالء": املكان الخايل، واملقصود هنا املكان املعّد لقضاء الحاجة.

- "الُخبث والخبائث": الخبث، بضمِّ الباء، ومعناه ذكور الشياطني، والخبائث: إناث الشياطني.
وضبط بعض العلامء كلمة "الخبث" بإس��كان الباء ومعناه عىل هذا يكون الرش، وعىل هذا فيكون الخبائث: هم 

أهل الرش.
املعنى اإلجاميل:

يذكر لنا أنس وهو الذي خدم النبي صىل الله عليه وسلم عرش سنني أدباً نبوياً رفيعاً حني قضاء الحاجة، وهو أنه 
صىل الله عليه وسلم - من كرثة التجائه إىل ربه– كان ال يدع ذكره واالستعانة به عىل أية حال، ويؤكد ذلك قول 

أم املؤمنني عائشة – ريض الله عنها – أن النبي صىل الله عليه وسلم: كان يذكر الله عىل كلِّ أحيانه.
فهو صىل الله عليه وس��لم إذا أراد دخول املكان الذي س��يقيض فيه حاجته، اس��تعاذ بالله، والتجأ إليه أن يقيه 

من الرش وأهله وهم الشياطني، الذين يحاولون يف كل زمان ومكان أن يفسدوا عىل املسلم أمر دينه وعبادته.
فإذا كان النبي صىل الله عليه وس��لم وهو املعصوم يخاف من الرش وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أش��د وأن 

نأخذ باالحتياط لديننا من عدونا.
من فوائد الحديث:

- املحافظة عىل ذكر الله تعاىل يف كل وقت وحني.
- استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخالء، ليأمن من أذى الشياطني.

- وجوب اجتناب النجاس��ات كالبول وغريه، وعمل األس��باب املنجية منها، ال سيام وقد ورد يف الحديث الصحيح 
أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القرب.

تأمالت قرآنية

فوأيد احلديث
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من الذاكرة

العدد 34 - مايو 1974
االفتتاحية: رحلة العمل زايد.. ينهج نهج عمر

"لنئ عشت إن شاء الله، ألسرين يف الرعية حوالً فأين أعلم أن للناس حوائج تقطع دوين..

أس��ري إىل الشام فأقيم شهرين، وبالجزيرة ش��هرين ومبرص شهرين، وبالبحرين شهرين، 

وبالكوفة شهرين، وبالبرصة شهرين، والله لنعم الحول هذا".

تلك سياس��ة رس��مها أمري املؤمنني لنفسه أيام كان الس��ري يف الرعية بالدواب وقيض 

الله للمسلمني قادة بعد ميض قرون طويلة من صدر اإلسالم يأخذون عىل قلتهم بتلك 

السنة الحميدة، وعىل رأس هؤالء زايد بن سلطان.

ب��دأ زايد رحلة العمل وس��ار يف الرعية يتفقد أحوالها، ينتق��ل بدابة العرص التي مل 

يعرفه��ا عهد عمر، ينتقل بالطائ��رة العمودية يود لو يس��تطيع أن يلتقي بكل مواطن 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. يس��تمع إليه ويس��مع منه وينصح له ويش��ري عىل 

القادرين من رجال دولته أن يس��دوا حاجات الناس متى ما ظهر النقص لسد حاجاتهم 

وكانت هتافات أحباء زايد من جامهري شعبه املخلصة يف بساطة البداوة وصدقها تعرب 

عن حبهم لقائدهم وتعرب عن تقديرهم له ومعرفتهم بجهده املبذول من أجلهم.

قالوها كلامت ثالث ورددوها عىل املسامع تعبرياً صادقاً يف كل ما وطأته أقدام الرائد 

الذي ال يكذب أهله، جاءت كلامتهم من األعامق تقول: "والله ما قرصت يا زايد"..وزايد 

مل يقرص. "يضع حجر األساس هنا ثم يفتتح مدرسة جديدة هناك ثم ينتقل إىل مجموعة 

من املس��اكن الشعبية فيسلم مفاتيحها ألصحابها صكوك متلك منه ألبناء شعبه يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

وزايد ينحني يقبل طفلة ويحيي بيده صبية وتالميذ وتلميذات هم أمل املس��تقبل 

يتعهدهم بعطفه ويرى فيهم بثاقب برصه أمل هذه األمة يف مس��تقبل أيامها..وال يرى 

غضاض��ة يف لفح الهجري من أن يوقف موكبه املهيب ليتعهد ش��جرية بعنايته..و"الهواء 

الس��اخن يغشاه كلفح السموم" وكان زايد يستطيع أن يقول ألحد أتباعه أفعل هذا لو 

أراد ولكنه ينهج عمر.

احتفلت "جمعية املرأة الظبيانية" باس��تقبال صاحب س��مو 

رئيس الدولة يف دارها وقد ش��هد س��موه الخطوات الناجحة 

التي قطعته��ا الجمعية، وبدأ الحفل ب��آي الذكر الحكيم، ثم 

كلمة االفتتاح ألقاها س��مو الش��يخ محمد بن زايد، وأخذت 

زه��رات مدارس أبوظب��ي يف تقديم لوحات فنية مس��توحاة 

م��ن الفلكلور األصيل بع��د تطويره. وافتتح صاحب الس��مو 

الشيخ زايد بن سلطان معرض األشغال اليدوية. وشمل سموه 

الجمعية برضاه، فبارك نشاطها وتربع بإنشاء دار جديدة لها.

تخري��ج طيار م��ن دولة اإلم��ارات من 
األكادميية الباكستانية

اإعداد: مرمي الرميثي

رئيس الدولة يبارك نشاط جمعية نهضة املرأة 
الظبيانية بإنشاء دار جديدة لها

 صورة الغالف: الشيخ سلطان بن زايد مع أبطال الجوالن يف أبوظبي

مايــــو 1974

رئيس أركان الحرب الربيطاين يزور البالد

اس��تقبل سمو الش��يخ خليفة بن زايد ويل العهد والقائد األعىل 

لقوات دفاع أبوظبي يف مكتبه يف الش��هر املايض الجرنال الس��ري 

بي��ر م. هنت رئيس هيئ��ة األركان العامة الربيطاين الذي وصل 

البالد يف زيارة ضم��ن جولة له يف عدد من دول الخليج العريب. 

حرض املقابلة س��مو الش��يخ سلطان بن زايد وس��عادة العميد 

الشيخ فيصل القاسمي رئيس هيئة األركان لقوات دفاع أبوظبي 

وسعادة السفري الربيطاين لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

هذا وقد أقام سعادة العميد الشيخ فيصل القاسمي رئيس هيئة 

األركان لقوات دفاع أبوظبي حفل عشاء بفندق هيلتون تكرمياً 

للضيف الربيطاين حرضها كبار الضباط يف القيادة.   

احتفل��ت أكادميية الطريان العس��كرية الباكس��تانية 

بتخري��ج دفع��ة جديدة من الضباط املرش��حني، كان 

بني أفراد الدفعة املالزم طيار الش��يخ محمد بن عيل 

بن راش��د النعيمي، ش��هد االحتفال فخام��ة الرئيس 

الباكس��تاين وقائد القوات الجوية الباكس��تانية وكبار 

املسؤولني يف الحكومة الباكستانية.

وقد التقت "درع الوطن" باملالزم طيار الشيخ محمد 

فور عودت��ه إىل أرض الوطن، حي��ث هنأته بنجاحه، 

وأعرب��ت له ع��ن اغتباطها بانضامم واح��د من أبناء 

الوطن إىل القوات الجوية، للمس��اهمة يف الدفاع عن 

أجواء البالد واملكتس��بات التي حققتها مسرية القائد 

الش��يخ زايد، وقد أعرب الش��يخ محم��د عن رسوره 

برشف االنتساب إىل قواتنا الجوية، وأكد أنه يضع كل 

إمكانياته وطاقاته من أجل الوطن والقائد.

ه��ذا ويعني تخرج الش��يخ م��ن األكادميي��ة أنه قد 

أت��م بنجاح مراح��ل التدريب الذي يب��دأ بالطائرات 

املروحية ثم بالطائرات النفاثة.
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 محمد بن زايد يشهد تخريج دورة جديدة للضباط أبريل 1988

مايــــو 1974

 تعيني خليفة بن زايد نائباً للقائد االٔعىل للقوات املسلحة 7 مايو 1976

 مناورة بالذخرية الحية لقوة دفاع أبوظبي ديسمرب 1971 عودة قواتنا املسلحة من الكويت 1991

ذاكـــرة العد�ســـة

 محمد بن زايد يستقبل القادة السابقني لكلية زايد الثاين العسكرية مارس 2012

107 |  مايو 2014 |  العدد 508  |



إعداد: أمل احلوسني

1-5-2013 أقامت جاللة امللكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا 

مأدبة غداء تكرمياً لزيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يف قلعة ويندس��ور، احتفاالً 

بزيارة سموه التي قام بها إىل اململكة املتحدة.

حـــــــدث يف شهـــــــر

4-5-2013 أقام��ت قي��ادة الق��وات البحرية احتفاالً مبناس��بة 

الذكرى السابعة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة والذي تحقق 

يف يوم الس��ادس من ش��هر مايو 1976 واالحتفال بيوم القوات 

البحرية مبقر قيادة القوات البحرية.

12-5-2013 اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حم��د محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة يف مكتبه بالقيادة العامة 

للق��وات املس��لحة الفريق أول لويد جيه أوس��ن قائ��د القيادة 

املركزية األمريكية الذي زار البالد.

8-5-2013 شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 

الحاكم يف املنطقة الرشقية حفل تخريج دورة الضباط الجامعيني 

ال�/ 30 / و" دورة الوكالء التأهيلية الرابعة " الذي نظمته القوات 

املسلحة يف كلية زايد الثاين العسكرية يف مدينة العني.

30-5-2013 نظم��ت مجلة "درع الوط��ن" برعاية القيادة العامة 

للقوات املس��لحة بنادي ضباط القوات املس��لحة ن��دوة بعنوان 

"االع��الم االجتامعي وانعكاس��اته يف املجال العس��كري" تضمنت 

أربع جلسات مبشاركة نخبة من املتخصصني العرب واألجانب يف هذا املجال.

2-5-2013 نظم االتحاد النسايئ العام بأبوظبي معرضاً تسويقياً 

ملنتجات 25 فتاة يتيمة بالتعاون مع مؤسس��ة الشارقة للتمكني 

االجتامعي.

19-5-2013 بعثت جمعية العس��كريني املتقاعدين  بعثه مكونة 

م��ن 180 عض��واً وإدارياً وطبيب��اً وواعظاً ديني��اً، يف رحلة العمرة 

الس��نوية الت��ي تنظمه��ا الجمعية س��نوياً ألعضائه��ا إىل األرايض 

املقدسة ألداء مناسك العمرة للسنة الثانية.

6-5-2013 زار الفريق أول س��مو الشي���خ محم���د بن زاي��د آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، معس��كر ثوبان 

مبناسبة احتفاالت القوات املسلحة بالذكرى 37 لتوحيدها.

30-5-2013 افتتح سمو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 

الحاكم يف املنطقة الغربية، مس��جد “ش��هداء القوات املس��لحة” 

مبدينة زايد يف املنطقة الغربية.

النجاح رحلة، كلما وصلت 
فيها إىل قمة تطلعت 

للقمة التي تليها.
      حممد بن راشــد آل مكتوم

1.ما إسم أول قمر صناعي تم بناؤه وصناعته بالكامل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؟

2. يف أي عام التحق اللواء الركن )م( سيف مبارك الريامي باملدرسة العسكرية؟

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 )507( هي: 
 - الس�ؤال األول: التحق الشهيد طارق محمد الشحي بالخدمة العسكرية بوزارة الداخلية يف 

شهر إبريل عام 1997.

 - الس�ؤال الثاين: تم إنشاء "مرك��ز اإلم���ارات للدراس��ات والبح��وث 

اإلسرتاتيجي���ة " ع��ام 1994.

 الفائزان:
1. عبدالرحمن محمد عىل. 

2. محمد سليامن عبدالله إبراهيم.

مسابقة العدد )508(

ومضــات...

7-5-2013 أقامت امللحقية العس��كرية لإلمارات العربية املتحدة 

يف جمهوري��ة أملاني��ا اإلتحادية إحتف��االً بالذكرى ال���37 لتوحيد 

القوات املسلحة مببنى سفارة اإلمارات العربية املتحدة يف برلني.
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استراحة العدد



يق��ع تل األبرق ما بني إمارة الش��ارقة وإمارة أم 

القيوين ويعترب من أقدم املواقع األثرية يف دولة 

اإلمارات العربية املتح��دة، حيث يعود تاريخه 

إىل األلف الثالث قبل امليالد، وقد عارص حضارة 

أم النار، و يرتفع عرشين مرتا فوق سطح األرض، 

اكتش��ف املوقع من قبل البعثة العراقية يف عام 

1973م ، وأُعيد اكتش��افه والتنقيب فيه بشكل 

أوس��ع عام 1998 عىل يد بعثة أثرية أس��رتالية، 

أن اكتشاف القلعة لدليل عىل التطور يف اإلمارة.

حيث أس��فرت عملية التنقيب عن الكش��ف 

عن بناء دائري لقلعة كبرية عىل شكل مدرجات 

مبنية من األحجار البحرية، إضافة إىل مجموعة 

من الربونزيات والفخاريات األثرية.

كام عرث العلامء ع��ىل قرب يضم هيكالً عظمياً 

كامالً لفت��اة تبلغ من العمر 18 س��نة، عظامها 

مش��ّوهة جرّاء إصابتها بش��لل األطفال. كام عرث 

ع��ىل بقايا بيوت الصيادين )كانت تس��تخدم يف 

مواسم الصيد(.

ودل��ت اآلثار املكتش��فة أن هن��اك عالقات 

تجارية بني س��كان تل األبرق ووس��ط آسيا، بالد 

الرافدين وشامل الخليج العريب. حيث أن املوقع 

ش��هد تطور يف التجارة واألع��امل الفخارية أكرث 

من التطور يف عامرة القبور.

تغريــــــدات

تل االبــــــرق

عطر املكان 

همس القوايف

تحيايت يف يوم الع��ز للجمه��ور والشع���ار

يقولها شاعر يوم أعلنت داره مفاخره���ا   

معانيها يف حب الدار واليل يسكنون الدار

وإذا عاصت معانيها ترى ماين بشاعره���ا   

تغطرس يا وطنا غصنك أخرض والسام مدرار

تحت ظل الشيوخ اليل تقدرك وتقدره��ا   

خليفة للولد مثل األبو ولألب اب��ٍن ب����ار

خليفة فزعٍة لضعاف دولتنا وأكربه�������ا   

خليفة كل ما قامت هل الفتنة تشب النار

يطفي نارها وأهل الفن بالعزم يدحره��ا   

ونايب رئيس الدولة زعيم الفكر واإلبهار

تدور وده األفك���ار ألجلنه��ا يفكره�����ا   

شعاره من خلقه الله تحدي معظم األفكار

يخوض معركة األفكار وأهل الفكر ينرصها   

وأبو خالد عىل ركب املعزة كمل املش�وار

محبته بقلوب الناس تنشاف مبحاجره���ا   

تفاخر يا وطن يف ظل حكامك ومهام صار

لرتهب كل قلوب اليل كثري الحسد ناخرها   

وإذا دارت رحات املعركة شعبك لعينك ثار

قبل تقدم رجالك للوغ�ى تحفر مقابره��ا   

صدق ما قاله املتنبي املتف���رد املغ����وار

بفكره ودي أستنسخ معانيه�ا واكرره����ا   

يقول إن الكبرية دامئا ًتصغر يف عني كب�ار

ولكن الصغرية يف عيون الصغار مكربه���ا   

وانا أقول بعيون شيوخنا كل الكبار صغار

بحنكتهم كبريات األم��ور الله مصغره���ا   

لنا ثورة بن���اها زاي��د الخالد وح��ن ثوار

لثورة زايد الله وح��د الدولة وطوره�����ا   

وأنا لو جيت أسافر ما خذيت من البلد تذكار

عىل شان أتذكره���ا عىل شان أتذكره����ا   

مع مجرى دمي تجري محبتها وباستمرار

أسافر بالجسد والروح تبقى مع مشاعرها   

البيت متوحد و�سا�س البيت من زايد ... والـــدار يف خري مادام خليفة قايدها

ينطق بها حممد ويخلد ذكره بو خالد ... اهلل يديـــم العز ويبعد �ســر حا�سدها

   @sougatiii       بن سوقات
شكراً لكل عسكري بات يَْحمى وَغريُه يُحَمى، شكراً لكم 

يامن َسِهرتو لننام، َحامكُم الله بعينِه التي ال تنام.

UAE1VIPAHMED@  حمد بن طمروق الظهوري
جن��ودك جنودك يابوس��لطان برشق البالد وغربه��ا تحت أمرك 

سيدي سمعاً وطاعة سيدي.

    Eng.Mohamed  @albustani_m  
ابرش بعزك كلنا نعش��ق املوت.. لرتابها حتى لنسمة هواها .. خذنا 

يابوسلطان بأرسع من الصوت .. خذنا قذايف ما يوقف مداها.

   aref_omar@ UAE عارف عمر 
يف وطن��ي قاده علمونا كيف يكون الش��موخ.. وش��عب اثبت للعامل 

كيف يكون الوالء.. وأصدقاء بادلونا التقدير هذا الوطن بالوفاء.

يوم العز
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