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رئيس التحرير

االفتتاحـية

» أم الشهيــــــــــــد«
األم  قيم��ة إنس��انية عظيمة تعجز الكلامت ع��ن الوفاء مبا تنطوي علي��ه من معان، فهي 
ينب��وع العط��اء واملحبة والرحمة، ومن أفض��ل األمهات وأكرثهن  تعب��را عن هذا املعنى 
ه��ي أم الش��هيد، التي لها يف قلوبن��ا جميعا من املحبة والتقدير ال��يء الكثر، فهي التي 
تحمل��ت فق��دان أغىل ما يف حياتها، وفلذة كبدها واحتس��بت ابنها عن��د الله فداء لوطن 
غال.. ولعل خر مثال ألم الشهيد "أم الشهيد طارق الشحي"، التي فقدت ابنها وهو يؤدي 
واجبه الوطني تجاه األش��قاء يف حفظ األمن واالستقرار ومواجهة دعاة الفوىض واإلرهاب 

والتخريب، ويتصدى لكل عابث خوان ليؤمن لجيله ولألجيال الالحقة مستقبالً أفضل.
كعادته، ويف مبادرة لقيت ارتياحاً واس��عاً وتفاعالً كبراً من أبناء اإلمارات واملقيمني بها، 
نظراً لتزامنها مع عيد "األم"، منح سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، "وش��اح محمد بن راش��د آل مكتوم" 
ألم ش��هيد الوط��ن والواجب طارق الش��حي، حيث قام بزيارتها بنفس��ه يف منزلها مبنطقة 
ش��عم برأس الخيمة لتقليدها وش��اح التكريم، مؤكداً لها ولكن أمهات الش��هداء أن أعىل 
درج��ات التضحي��ة هو أن تهب األم ابنها وفلذة كبدها م��ن أجل الوطن وتصرب عىل فقده 
وتحتس��به عند الله تعاىل.. موضحاً أن أم الشهيد طارق وجميع أمهات الشهداء اإلماراتيني 
هن الن��امذج الحقيقية لألم اإلماراتية، وقدوة ومثال لجميع األمهات، وأهل دائم للتكريم 

والتقدير واالمتنان.
ه��ذه املبادرة تتصف بأع��ىل درجات الوفاء، ك��ام أن توقيتها  يتميز بالذكاء الش��ديد، 
حيث تتزامن مع عيد األم. ويف الوقت ذاته، كان ملبادرة الش��يخ محمد بن راشد بالذهاب 
إىل منزل"أم الش��هيد"، معان ودالالت عظيمة، حيث مل يت��م دعوتها لتكرميها، ولكنه بادر 
بالذهاب إليها، ويف ذلك رسالة إنسانية،التقطناها نحن أبناء زايد بعظيم الفرح واالرتياح.
أعل��م كام يعلم غري أن األم منبع الحب ومصدر الحي��اة، وغاية األماين، فاألم مخلوق 
أودع الل��ه يف قلبه الرحمة والعطف والحنان؛ ويف رعايتها واالعتناء بها طاعة لله بل كرمها 
الله عزوجل بأن جعل الجنة تحت أقدامها، بل إن أول من س��تدخل الجنة وتزاحم األنبياء 
يف دخولها امرأة ترملت عىل أوالدها ومل تتزوج فأحسنت تربيتهم وتعليمهم وأدت رسالتها 
العظيمة ودورها البطويل،وتحملت من املس��ؤولية ما ال يطيقه الرجال أحياناً، فكانت هي 

األم واألب واملعلم والصديق ألبنائها، فام بالك إذا كانت هذه األم هي "أم الشهيد"؟.
أمي "أم الشهيد"، ال تبيك واقبيل أبناء هذا الوطن أبناء لك، عاهدنا الله تعاىل ونعاهدك 
أال نخون دماء أشقائنا التي سالت، فهم يعيشون يف قلوبنا وعقولنا حتى نلقاهم، أرواحهم 
الطاهرة ترفرف من حولنا، متدنا بالقوة والحياة، فها هو س��يدي الفريق أول س��مو الشيخ 
محم��د بن زايد آل نهيان، ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة،يقولها 
مدوي��ة: "ط��ارق واحد من عيالنا وإحن��ا كلنا عيال زايد، ولدكم ولدن��ا ومصابكم مصابنا، 
فهو فخر لنا.. وبإذن الله تعاىل دم الفقيد لن يذهب هدراً. نس��أل الله أن يصربنا ويحفظنا 

أجمعني تحت راية هذا الوطن الغايل".
أمي "أم الش��هيد"، ابنك مل ميت، فهو حي يف أعىل عليني، ابنك مل يفارق، ألن روحه 
الطاهرة ترفرف حولنا، وتضحياته باقية بيننا، أبرشي واصربي،فالش��هادة يف سبيل الله 
درجة رفيعة ال ينالها أحد إال من عرف الله بصدق وإخالص، وأثق يف أنك تدركني ذلك 
كل��ه، ولكن قدر الش��هيد وتضحياته يلزمنا بأن نحتفي بك فق��د وهبت للوطن الغايل 
ابنا بارا س��تظل تضحيته بنفس��ه قدوة لألجيال املقبلة ورمزا نبيال لحب الوطن وأداء 

الواجب •
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حممد بن راشد وحممد بن زايد والسيسي يشهدون ختام "زايد-1« 
القوات اإلماراتية و املصرية تظهر مهارات عالية يف ختام التمرين املشرتك

اختتم يف مارس املايض التمريـــن العسكـــري املشرتك "زايد 

- 1" باســتخدام الذخرية الحية بني القوات املســلحة لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة والقوات املسلحة لجمهورية مرص 

العربية الشــقيقة والذي يعد األول مــن نوعه بني البلدين 

من حيث حجم الوحدات املشاركة وقوتها وتنوعها.

وشــهد ختام التمرين صاحب الســمو الشيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب "رعاه الله"، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة، واملشري عبدالفتاح الســييس نائب رئيس مجلس 

الوزراء القائد العام للقوات املســلحة وزير الدفاع واإلنتاج 

الحريب يف جمهورية مرص العربية، وصاحب الســمو املليك 

األمري سلامن بن ســلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع 

يف اململكة العربية السعودية.

ويهدف التمريــن إىل التأكيد عىل العالقــات التاريخية 

واالســرتاتيجية بــني البلديــن، وتعزيز الروابط العســكرية 

الثنائية ورفع جاهزية الجيشــني وتطويــر القدرات وإثراء 

الخــرات العســكرية لتحقيــق التكامل املنشــود ملختلف 

القــوات املشــاركة يف التمرين، والعمل عــىل تطبيق كافة 

اإلجــراءات، وتنفيــذ الواجبات املطلوبة مبهــارة عالية عىل 

أعامل الدفــاع والهجوم عىل النقاط واألهداف الحيوية، مبا 

ينعكس عىل حســن األداء وتحقيق التفاهم واالنسجام يف 

تنفيذ العمليات العســكرية املشــرتكة بني قواتنا املســلحة 

والقوات املسلحة املرصية الشقيقة.

كام شــهد التمرين ســمو الشــيخ منصـــور بن زايـــد 

آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاسة 

وســمو الشــيخ حامد بن زايد آل نهيــان رئيس ديوان ويل 

عهد أبوظبي وســمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان ومعايل 

الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشــباب 

وتنمية املجتمع.

واســتمع الحضور قبل بداية التمرين الختامي إىل إيجاز 

عــن املراحل الثالث لتنفيذ التمرين حيث تضمنت املرحلة 

األوىل وصــول القوات املرصية إىل أرض الدولة تلتها مرحلة 

التدريــب التخصيص للقــوات املشــاركة واملرحلة األخرية 

مرحلة تنفيذ بيان عميل.

ويأيت التمرين ضمن عدد من التامرين املشرتكة يف إطار 

محمد بن راشد ومحمد بن زايد والسييس يصافحون كبار الضباطمحمد بن راشد ومحمد بن زايد والسييس وسلامن بن عبدالعزيز خالل التمرين

لقطة تذكارية مع مجموعة من القوات املشاركة يف التمرين املشرتك
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التعاون والتنســيق وتبادل الخرات العسكرية بني البلدين 

الشقيقني.

وعكس التمرين مســتوى رفيعاً للتنســيق والتكامل يف 

األداء واألدوار املختلفة للتشــكيالت العسكرية املشاركة يف 

التمرين التي أظهرت مهارة عالية املستوى للقوات املنفذة 

للتمرين يف مختلف الوحدات العســكرية الرية والبحرية 

والجوية والعمليات الخاصة وفرق املظالت.

وعزز التمرين الجاهزية العســكرية والقدرات املتطورة 

يف تنفيذ املهام العســكرية املتعــددة عىل مختلف أصناف 

األســلحة الحديثــة والتكتيكات والخطط العســكرية التي 

تــدار بأحــدث أنظمــة التكنولوجيــا املتطورة مــام يفتح 

آفاقاً جديدة للتعاون الدفاعي املشــرتك ويســاهم بتعزيز 

الروابــط العســكرية ورفــع جاهزيــة الجيشــني ملواجهة 

مختلف التحديات واملخاطر التي متر باملنطقة لحفظ أمنها 

ومنجزاتها وسالمة أراضيها.

وكان التمرين الذي اشــتمل عىل أحدث نظم التدريب 

العسكري املتقدم والنظريات القتالية قد تضمن يف مراحله 

املختلفة مشاركة مختلف الوحدات العسكرية من البلدين 

عىل تدريبــات متنوعة، وتنفيذ منــاورات تكتيكية بحرية 

وجويــة إلدارة أعامل قتال مشــرتك وعدد مــن املناورات 

والعمليات املشــرتكة كالطلعــات الجوية عالية املســتوى 

والدقــة ألنواع مختلفة مــن الطائرات العســكرية "مرياج 

2000 وإف 16 وطائرة النقل يس 130".

واشــتملت التامريــن البحريــة عىل مشــاركة عدد من 

التمرين فتح آفاقًا 
جديدة للتعاون 

الدفاعي ملواجهة 
خمتلف التحديات 

واخملاطر وحفظ 
أمن املنطقة

محمد بن زايد يصافح القوات املشاركةمحمد بن راشد ومحمد بن زايد والسييس يصافحون املشاركني يف التمرين

سفن بحرية مشاركة يف التمرين
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الفرقاطــات التابعة للقوات البحرية املرصية والقطع البحرية 

لقواتنا املســلحة وســفن اإلنزال، وكذلــك العمليات الخاصة 

والطريان املشرتك للبلدين.

بيان بالذخرية الحية والطائرات والقطع البحرية
شــاهد الحضــــــور مــن عىل منت إحــدى القطــع البحرية 

املشــاركـــة يف التمريــن، البيــان العميل النهــايئ، الذي نفذ 

بالذخــرية الحيــة، مبشــاركة طائــرات إف 16 اإلماراتيــــــة 

واملرصيــــة، وامليـــــراج 2000 املرصيــة، واملــرياج 2000/9 

اإلماراتيــة، وقطــع البحرية مــن القوات البحريــة للبلدين، 

ووحــدات املدفعيــة والطــريان املشــرتك، وطائــرات النقل 

العموديــة والطائــرات العمودية الهجوميــة، ووحدات من 

املشــــــاة البحرية واملشــاة اآللية وقوات العمليات الخاصة 

واملظليني لقوات دولة اإلمــارات العربية املتحدة وجمهورية 

مرص العربية.

إشادة مبستوى األداء العايل للقوات املشاركة
يف نهاية التمرين قام صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 

ديب "رعاه الله"، والفريـــق أول ســمو الشــيــــخ محمد بن 

زايـــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة، واملشــري عبدالفتاح الســييس نائب رئيس مجلس 

الوزراء القائد العام للقوات املســلحة وزيــر الدفاع واإلنتاج 

الحــريب يف جمهوريــة مرص العربية، وصاحب الســمو املليك 

 التمرين يعزز الروابط العسكرية الثنائيةخالل عمليات اإلنزال البحري

 السييس يصافح قائد القوات الربيةمنصور وذياب بن زايد يشاهدان التمرين محمد بن زايد والسييس يتابعون التامرين البحرية

أحدث نظم التدريب العسكريطائرة حربية خالل التمرين
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األمري ســلامن بن ســلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع 

يف اململكــة العربية الســعودية، مبصافحة عدد من الضباط 

وضبــاط صف واألفراد املشــاركني يف التمريــن من القوات 

املســلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة والقوات املسلحة 

لجمهوريــة مرص العربيــة، حيث وجهوا لهــم التحية عىل 

مســتوى األداء العايل الذي ظهر به ختام التمرين مبشــاركة 

مختلف التشكيالت العسكرية يف البلدين.

وشهد التمرين أيضاً معايل ســلطان بن سعيد املنصوري 

وزير االقتصاد، ومعايل حميد بن محمد عبيد القطامي وزير 

الرتبيــة والتعليم، ومعايل عبدالرحمن بــن محمد العويس 

وزيــر الصحة، ومعايل الدكتور أنــور بن محمد قرقاش وزير 

الدولــة للشــؤون الخارجية، ومعــايل الدكتــور هادف بن 

جوعان الظاهري وزير العدل، ومعايل الدكتور راشــد أحمد 

بــن فهد وزير البيئة واملياه، ومعايل ســهيل بن محمد فرج 

فــارس املزروعي وزير الطاقة، ومعــايل الدكتور عبدالله بن 

محمد بلحيف النعيمي وزير األشــغال العامة، ومعايل ريم 

بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، ومعايل الدكتور سلطان 

بن أحمد ســلطان الجابر وزير دولــة، ومعايل أحمد جمعة 

الزعايب نائب وزير شــؤون الرئاســة، ومعــايل محمد أحمد 

البواردي وكيل وزارة الدفاع، ومعايل ســيف سلطان العرياين 

األمني العــام للمجلس األعىل لألمن الوطني، والفريق الركن 

حمــد محمد ثاين الرميثــي رئيس أركان القوات املســلحة، 

وخليفة سعيد سليامن مدير عام دائرة الترشيفات والضيافة 

يف ديب، وعدد من أعضاء املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي •

عنارص من القوات املسلحة اإلماراتية واملرصية خالل تنفيذ املهام

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتابعان التدريباتقدرات متطورة يف تنفيذ املهام العسكرية املتعددةمحمد بن راشد ومحمد بن زايد والسييس خالل التمرين

تطوير القدرات وإثراء الخربات العسكريةتنفيذ مناورات تكتيكية بحرية إلدارة أعامل القتال املشرتكة
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حمدان بن زايد يعزي أسرتي شهيدي الواجب
قدم س��مو الش��يخ حمدان بن زاي��د آل نهيان، ممثل 

الحاك��م يف املنطق��ة الغربية، واجب الع��زاء إىل أرسيت 

الش��هيدين الرائد طيار س��يف القبي��ي، والرائد طيار 

عبدالعزيز العبدويل، وذلك يف خيمتي العزاء يف منطقة 

البدية يف الفجرية، ومنطقة دبا الحصن بالشارقة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته، سائالً املوىل 

عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته، ويسكنهام 

فسيح جناته، ويلهم ذويهام الصرب والسلوان.

وقدم واجب العزاء إىل جانب س��موه، الش��يخ محمد 

ب��ن حمدان بن زاي��د آل نهيان، وعدد من املس��ؤولني 

واملعزين.

قائد القوات اجلوية يستقبل رئيس أركان القوات اجلوية اجلزائرية 
وقائد القيادة املركزية األمريكية

اس��تقبل اللواء الركن طيار إبراهي��م نارص العلوي 

قائ��د الق��وات الجوي��ة والدفاع الج��وي يف مكتبه 

بالقيادة العامة للقوات املس��لحة يف فرباير املايض، 

كل ع��ى حدة الل��واء محمد ح��امدي رئيس أركان 

القوات الجوية الجزائرية والفريق جون هيسرتمان 

قائ��د القيادة املركزي��ة للقوات الجوي��ة األمريكية 

وجرى خالل املقابلة بحث س��بل التعاون املش��رتك 

ب��ني دول��ة اإلم��ارات والجزائر والوالي��ات املتحدة 

األمريكية وس��بل تطويره��ا وتعزيزها، حرض اللقاء 

عدد من ضباط الوفود املرافقة.

حمدان بن زايد يعزي ارٔسة الشهيد الرائد طيار سيف القبييس

العلوي يستقبل رئيس أركان القوات الجوية الجزائرية                                                      تصوير: سامل العامري

وكيل وزارة الدفاع ونظريه الكوري يستعرضان جماالت التعاون

اس��تقبل معايل محمد أحمد الب��واردي الفاليس، وكيل 

وزارة الدف��اع يف مكتب��ه يف وزارة الدفاع يف أبوظبي يف 

مارس امل��ايض الدكتور بايك س��ينج ج��وو نائب وزير 

الدفاع الكوري الجنويب.

جرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية وبحث 

عدد من مج��االت التعاون وتب��ادل، وجهات النظر يف 

األمور ذات االهتامم املشرتك بني البلدين الصديقني.

البواردي يستقبل نائب وزير الدفاع الكوري الجنويب                                                        تصوير: سامل العامري
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وســـــام كومـــــاندر لرئيـــــس األركــــان

منــح املجلس الــدويل للرياضة العســكرية "الســيزم" 

الفريق الركــن حمد محمد ثاين الرميثــي رئيس أركان 

القوات املســلحة وســام كوماندر والذي مينح لرؤساء 

املنظــامت الدولية وكبــار القادة تقديــراً لخدماته يف 

تعزيــز التعاون بــني القوات املســلحة بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة واملجلس الدويل للرياضة العسكرية. 

جرت مراسم التقليد يف مبنى القيادة العامة للقوات 

املسلحة، حيث قام العقيد الركن بيرت ويد جولد ممثل 

رئيس املجلس الدويل للرياضة العسكرية بتقليد الوسام 

لرئيــس األركان املمنوح له من املجلس الدويل للرياضة 

العسكرية.

ممثل املجلس الدويل للرياضة العسكرية خالل تقليد رئيس االٔركان الوسام                             تصوير: سامل العامري

قائد القوات اجلوية يشهــــد تخريــــج دورتيــــن للضبــــاط
شــهد اللواء الركن طيار إبراهيم نارص العلوي قائــد القوات الجوية والدفاع الجوي الحفل الذي 

أقامه معهد القوات الجوية والدفاع الجوي، مبناســبة تخريج دورتني تخصصيتني للضباط، وذلك 

مبقر املعهد يف مدينة زايد العســكرية. بدأ االحتفال بآيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى 

قائــد املعهد كلمة بهذه املناســبة رحب فيها براعي الحفل والضيــوف وأكد خاللها إرصار قيادة 

القــوات الجوية والدفاع الجوي عىل تبني سياســة طموحة لتدريب وتأهيل كوادر هذه القوات 

مــن القادة والضباط والرتب األخــرى يقوم بتنفيذها بكل صدق وأمانــة معهد القوات الجوية 

والدفاع الجوي.

وهنأ يف كلمته الخريجني عىل نجاحهم، مثنياً عىل جهودهم التي بذلوها خالل الدورة ومقدراً 

نشاطهم وحامسهم وتعاونهم مع هيئة التدريب، ودعاهم إىل بذل املزيد من العطاء لهذا الوطن 

تحت ظل القيادة الرشــيدة لصاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايـــد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله". ويف ختام االحتفال قام راعي الحفل بتوزيع الجوائز 

عىل املتفوقني والشهادات عىل الخريجني. قائد القوات الجوية يكرم أحد املتفوقني                  تصوير: عيىس الزعايب

مذكرة تفاهم بني القوات املسلحة والهيئة الوطنية للطوارئ

وقعت القيادة العامة للقوات املسلحة يف مارس املايض مذكرة تفاهم 

مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث بشــأن التعاون 

يف املجــاالت التدريبية والبحثية والفنية وذلك يف نادي ضباط القوات 

املســلحة بأبوظبي. ووقع املذكرة عن القيادة العامة للقوات املسلحة 

اللواء الركن طيار رشاد محمد سامل السعدي قائد كلية الدفاع الوطني، 

كــام وقعها عن الهيئــة الوطنية إلدارة الطــوارئ واألزمات والكوارث 

شهوان رسور الظاهري نائب مدير عام الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث.

رشاد السعدي وشهوان الظاهري خالل توقيع مذكرة التفاهم                 تصوير: عبدالرحمن القبييل



12

األخبار

|  العدد 507  |  أبريل 2014  |

هزاع بن زايد يشهد تخريج الدورة الـ 14 من مرشحي القوات البحرية 
كلية راشد بن سعيد منوذج غري مسبوق ومنتج ريادي متخصص يف علوم البحار

تحت رعاية الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة، شهد ســمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان 

مستشــار األمن الوطني يف مارس املايض االحتفال الذي 

أقامته القوات املســلحة مبناســبة تخريج الدورة الـ 14 

من مرشــحي كلية راشد بن ســعيد آل مكتوم البحرية، 

وذلك يف مقر الكلية يف أبوظبي.

مراسم االحتفال
بدأ االحتفال بوصول راعي الحفل سمو الشيخ هزاع بن 

زايد آل نهيان، حيث كان يف اســتقبال سموه يف ميدان 

االحتفــاالت الفريق الركــن حمد محمد ثــاين الرميثي 

رئيــس أركان القــوات املســلحة، واللــواء الركن بحري 

إبراهيم ســامل املرشخ قائد القــوات البحرية، والعميد 

ركن بحري طارق خلفان عبدالله الزعايب قائد الكلية.

بعدها أدى طابور العرض التحية العســكرية لسموه 

وعزفت املوســيقى الســالم الوطني لدولة اإلمارات، ثم 

تقدم قائد االســتعراض مستأذناً ســموه بتفتيش طابور 

الخريجني، حيث تفضل ســموه بتفقد طابور الخريجني، 

ثــم تليت آيــات عطرة مــن الذكر الحكيــم، بعد ذلك 

اســتأذن قائد الطابور ســموه لبدء االســتعراض، حيث 

قدم املرشــحون الخريجون عرضاً عســكرياً مروراً أمام 

ســمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيــان، مؤدين التحية 

العسكرية لسموه.

عقب ذلك تقــدم طابور العرض بهيئة االســتعراض 

إىل األمام، حيث أدوا التحية العســكرية لسموه ثم ردد 

الخريجون قسم الوالء للوطن وقيادته الرشيدة.

كلنا خليفة
وألقى العميد ركن بحري طارق خلفان عبدالله الزعايب 

قائد الكلية كلمة بهذه املناسبة رحب فيها براعي الحفل 

وقال: "كلنا خليفة.. نعم كلنا خليفة، ويف لحظات غالية 

يولــد فيها جيل جديد اختــاره الوطن، واختار أن تكون 

لــه "أمواج البحار" التي ال تهــدأ مرسحاً وميداناً لرشف 

خدمة الوطن وصناعة تطلعاته، وأنه لنا الرشف العظيم 

ســيدي أن تحلوا ضيوفاً كراماً عىل كلية راشد بن سعيد 

آل مكتوم البحرية لتشــملوا بكريم اهتاممكم مراســم 

تخريــج الدفعة الرابعة عرشة من املرشــحني البحريني، 

فرعايتكم لهذا امليدان اليوم هي شــهادة ميالد حقيقية 

لهم ينطلقون بتشجيعكم، ومن هنا ليكونوا قوة وطنية 

فاعلة ومؤثرة بعد أن تأهلوا بالكثري من مجاالت التعليم 

الحديــث والتدريــب املتخصص ويســعدنا أن ضمت 

الكليــة بني أبنائكم الخريجني إخوة لهم من أبناء الدول 

الشقيقة من مملكة البحرين ودولة الكويت".

وأضاف: "دولة اإلمارات تحت قيادة صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعىل للقــوات املســلحة "حفظه اللــه"، لتضع تنمية 

الكوادر الوطنيــة، وتأهيلها ضمن أولوياتها عىل ســلم 

خطط التنمية الشــاملة التــي تنتهجهــا الدولة، والتي 

مكنتهــا من تبوؤ مكانة دولية مرموقة يف مجال التنمية 

البرشية، وهــذا التوجه يعد تأكيداً وطنياً راســخاً لثقة 

القيادة يف القدرات والكفــاءات الوطنية، وحرصها عىل 

أن يظل عطاء الوطن متدفقاً يف كل املجاالت".

وقــال: "إننا كجنود لهذا الوطــن ملتزمون وداعمون 

ملســرية النهضــة واإلنجازات، ونســتمد مــن فكر قائد 

مســريتنا، أن االســتثامر يف العقول يتصدر بناء األوطان 

واملحــرك الرئييس للتنمية، جذوة للجهد والعطاء تؤجج 

قدراتنــا يف العمل الجاد املخلص لتظل كلية راشــد بن 

ســعيد آل مكتوم البحرية، مؤسســة عســكرية وطنية 

بامتيــاز بخطط طموحة، وفريق عمل قادر عىل اإلنجاز 

من أجل الوطن واإلنســان، فجل اهتاممنا صناعة رجال 

الغــد وقادة املســتقبل، ليكونوا الكفاءات العســكرية 

البحرية القادرة عىل القيام باملهام املوكلة لهم، ميتلكون 

املهارات والصفات الشخصية والقيادية التي متكنهم من 

إكامل مسرية البناء".

وأضــاف يف كلمتــه: "إن الكليــة التي تحمل اســم 

الرشيك الفاعل يف تأســيس االتحاد الشــيخ راشــد بن 

ســعيد آل مكتوم طيب الله ثراه، تتقدم بخطى حثيثة 

نحو املنافسة العاملية لتقدم منوذجاً غري مسبوق ومنتجاً 

ريادياً متخصصاً يف علوم البحار، فاليوم وبعد جهد كبري 

ومتواصل ضمن الرشاكة العلمية التي رســمتها القيادة 

العامــة للقوات املســلحة يجني الوطن مثــرة من مثار 

العمل املرســوم، فالخريجون اجتازوا وبنجاح متطلبات 

تخرجهــم ليكونــوا رافــداً لقواتنا، فهم غــرس االتحاد 

وعنفوانــه ودميومته، وإنهــم ليعاهدونكم ويعاهدون 

اإلمــارات أن يكونوا رجالها املخلصــني وعامد حارضها، 

وبناة مســتقبلها، جاعلني شــعارهم دامئــاً الله، الوطن، 

رئيس الدولة".

هزاع بن زايد يف صورة تذكارية مع الخريجني بحضور رئيس األركان وعميد الكلية وكبار الضباط
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وقال: "أصبحت الجودة يف اإلمارات شعاراً لكل عمل 

ورديفــاً مالزماً له وهو أهم ما نضعــه دوماً هدفاً أمام 

أعيننا لتحقيقه، ومبا يتفق مع روح العرص، ومستجداته 

ففي االتجاه الخاص بتطويــر تقنياتنا العلمية ولالرتقاء 

مبخرجاتنــا التعليميــة متــي الكلية قدمــاً يف تجربتها 

الريادية، وإنه ليسعدنا أن نعلن تحولنا لتطبيق الكتاب 

اإللكرتوين ضمن أوىل الكليات التي تعتمد هذا التطبيق 

عىل مســتوى الدولة، حيث يتم االعتــامد عىل مصادر 

تعليمية تتناســب مع التطور املتنامــي يف مجال تقنية 

املعلومات الذي أصبح جزءاً أساسياً يف عرص يشهد هذا 

التدفق الهائل كامً ونوعاً.

وأضاف العميد الزعايب: "نحن نقدم لســموكم هذه 

الطاقات الفتية التي فتحت عقولها واشتدت سواعدها، 

تحت ظل االتحاد، وبرعايــة كرمية لقيادة مبدعة نرفع 

أســمى آيات التهاين والتريكات ملقام ســيدي صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه الله"، ولسموكم 

ولشــعب اإلمارات هذا الجيل من حــامة الوطن، وإىل 

أبنائكــم الخريجني، وألوليــاء أمورهم نتقــدم بالتهنئة 

الحارة عــىل تخرجهم ونذكرهم بحــق اإلمارات عليهم 

بالتفــاين مــن أجــل رفعتها وصــون وحدتهــا". وقال: 

"ســنواصل العمل لتبقى هــذه الكلية قامة يف منظومة 

التعليم والتدريب لقواتنا املسلحة".

ورفع قائد كلية راشد بن مكتوم البحرية أسمى آيات 

الشــكر والتقدير إىل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل 

للقــوات املســلحة لرعايتــه ومتابعته الدامئــة للقوات 

املســلحة، وحرصه عىل توفري كل املقومات التي تجعلها 

قــادرة عىل النهوض مبســؤولياتها وأداء واجباتها. وبعد 

ذلك، قام ســمو راعــي الحفل بتســليم الجوائز ألوائل 

الدورة واملتفوقني مهنئاً ومباركاً التميز والتفوق العلمي، 

ثم جرت مراسم تسليم وتسلم العلم من مرشحي الكلية 

البحرية من الدورة املتخرجة إىل الدورة الخامسة عرشة 

الذين أقسموا عىل صونها وإبقائها عالية خفاقة، والذود 

عــن حمى الوطــن، وحاميــة ترابه. بعد ذلــك، هتف 

الجميع ثالثاً بحياة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيــس الدولة "حفظه الله"، وتقدم قائد 

الطابور مســتأذناً سمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان 

باالنرصاف، حيــث أدى الخريجون التحية العســكرية 

لسموه أثناء مرورهم أمام املقصورة، ثم قام سموه بأخذ 

الصورة التذكارية مع خريجي الدورة الرابعة عرشة.

حضور الحفل
شــهد الحفل معايل الشــيخ نهيان بن مبــارك آل نهيان 

وزير الثقافة والشــباب وتنمية املجتمع، ومعايل الشيخ 

ســلطان بن طحنــون آل نهيــان رئيس هيئــة أبوظبي 

للســياحة والثقافة، ومعايل محمد أحمد البواردي وكيل 

وزارة الدفاع، والفريــق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة، ومعايل اللواء الركن طيار 

الشــيخ أحمد بــن طحنون بن محمــد آل نهيان رئيس 

هيئة الخدمة الوطنية واالحتياط، والعميد الركن بحري 

طيار ســعيد بــن حمدان آل نهيان نائــب قائد القوات 

البحرية.

كــام شــهد االحتفال عــدد من الشــيوخ والــوزراء 

واملســؤولني بالدولة، وأعضاء السلك الدبلومايس، وكبار 

ضباط القوات املسلحة والرشطة وأولياء أمور الخريجني 

واملدعوين•

هزاع بن زايد يتفقد طابور العرض

هزاع بن زايد والشيوخ ورئيس األركان وكبار الضباط واملسؤولني خالل عزف السالم الوطني

هزاع بن زايد خالل تكريم أحد الخريجني املتفوقني

هزاع بن زايد ورئيس األركان وعميد الكلية البحرية خالل الحفل 

تصوير: عبدالرحمن القبيلي
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سالح اخلدمات الطبية للقوات املسلحة يحتفل بيوم الوحدة
احتفل ســالح الخدمات الطبية بالقوات املسلحة يف 

فراير املايض بيــوم الوحدة؛ تكرمياً للمتميزين يف قطاع 

الخدمات الصحية. 

شــهد االحتفال العميد الركن محمد مــراد البلويش 

قائــد اإلمداد املشــرتك، وبحضور عدد مــن كبار ضباط 

سالح الخدمات الطبية، وبدأ االحتفال بتالوة عطرة من 

آيات الذكر الحكيم.

وقال العميــد الركن طبيب محمد ســبيل الظنحاين 

قائد سالح الخدمات الطبية: إن سالح الخدمات الطبية 

يكرم صفوة من موظفيــه املتميزين الذين بذلوا الكثري 

من الجهد والعطاء يف رفع كفاءة وتطوير األداء املؤسيس 

وتعميق الفعالية يف أداء العمل من خالل فريق العمل 

الواحــد والتعــاون والتنســيق لتحقيــق هدف ســالح 

الخدمات الطبية وتحقيق وفق أســلوب متكامل، حيث 

حصدت هذه الفئــة العديد من الجوائز التي نفخر بها 

عىل مســتوى القيادة العامة للقوات املســلحة كجائزة 

الشيخ خليفة لالمتياز يف تبني معايري الجودة واستدامة 

التوطني يف القطاع الصحي لعام 2013.

ونوه بأن عام 2017 سوف يكون عام الحدث والتاريخ 

والتميز، حيث ســيحتفل خالله سالح الخدمات الطبية 

باليوبيل الذهبي مبناســبة مرور 50 عاماً عىل تأســيس 

سالح الخدمات الطبية، وستكون مناسبة تاريخية وهي 

اســتضافة مؤمتر طبي دويل للطب الصحراوي واملناطق 

الحــارة وإنتــاج فيلــم وثائقي عــن ســالح الخدمات 

الطبية مبناســبة اليوبيل الذهبي، باإلضافة الفتتاح أحد 

أهم املشــاريع املستقبلية وهي مستشــفيات القاعدة 

الجديــدة. ويف نهاية الحفل قــدم العميد الركن محمد 

مــراد البلــويش قائد اإلمداد املشــرتك جوائــز تقديرية 

خاصة ملجموعة من املتميزين العاملني يف قيادة ســالح 

الخدمات الطبية نظراً لجهودهم املخلصة الدؤوبة.

خالل تكريم  أحد املتميزين يف سالح الخدمات الطبية                                               تصوير: هنيدي الرصيدي
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ناقش املجلس الوطني االتحادي خالل جلســته العارشة 

مــن دور االنعقاد العــادي الثالث للفصــل الترشيعي 

الخامــس عــرش التي عقدهــا يف 25 مــارس املايض، يف 

مقــر املجلس يف أبوظبي برئاســة معــايل محمد أحمد 

املــر رئيس املجلــس، عدداً مــن مواد مــرشوع قانون 

اتحــادي بشــأن الخدمــة الوطنية واالحتياطيــة، الذي 

يهدف إىل تشــكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب 

الوطن لحامية الوطن، وحفظ حدوده وحامية مقدراته 

ومكتسباته وإكســاب األجيال خرات تعزز لديهم قيم 

الوالء واملشاركة، حرض الجلســة، معايل الدكتور هادف 

جوعــان الظاهري وزيــر العدل، ومعــايل عبدالرحمن 

محمد العويس وزير الصحة، وسعادة الفريق ركن حمد 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة.

وناقــش املجلــس مثاين مــواد من مــرشوع القانون 

الذي يتكــون من "44" مــادة. وأكد مــرشوع القانون 

أن حاميــة دولة اإلمارات العربيــة املتحدة، واملحافظة 

عىل استقاللها وســيادتها واجب وطني مقدس عىل كل 

مواطن، وإلحاق الشــباب يف الخدمة الوطنية، سيعمل 

عىل صقــل شــخصيتهم وإذكاء الــروح الوطنية لديهم 

ليكونوا قادرين عىل مواجهة تحديات املستقبل.

ويؤكــد مرشوع القانون أن الخدمة الوطنية تشــكل 

رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات املسلحة، كام تكسب 

األجيــال الجديدة خرات متنوعــة تفيدهم يف حياتهم 

اليوميــة وتغري مــن نظرتهم للحياة وتعــزز لديهم قيم 

الوالء واملشــاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري 

وزير العدل ورئيس االٔركان وممثلو الحكومة خالل الجلسة

14
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تخريج دورات تخصصية يف مركز تدريب املستجدين باملنامة
احتفلت قيادة التدريب االنفرادي بالقوات املسلحة يف 

مــارس املايض، بتخريج عدد من الــدورات التخصصية، 

وذلــك يف مركز تدريب املســتجدين يف املنامة، بحضور 

اللــواء الركن ســامل هالل رسور الكعبي مســاعد رئيس 

األركان لالحتياط.

بــدأ الحفل بتــالوة عطرة من آيــات الذكر الحكيم، 

ألقــى بعدها قائــد مركز تدريب املســتجدين، املنامة، 

كلمة بهذه املناسبة رحب فيها براعي الحفل وقدم فيها 

رشحاً موجزاً عن املنهاج العام للدورة. 

وقال: "لقــد أمىض هؤالء الخريجون الفرتة التدريبية 

املقــررة وفق منهــاج تدريبي محدد يــؤدي إىل صقل 

وتهيئة املتدرب جســدياً وعقلياً ومعنويــاً، وكانوا مثاالً 

للتعاون واإلخالص والجد خالل مراحل تدريبهم".

وأضــاف إننا نتجه دامئــاً نحو التطويــر واإلبداع يف 

عملنا، من منطلق مقولة مؤســس هذه الدولة املغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه حني 

قال "إن بناء اإلنسان أصعب من بناء املصانع وأن الدول 

املتقدمة تقاس بعدد أبنائها املتعلمني".

بعدها توجــه قائد املركز بكلمتــه للخريجني مباركاً 

لهم، وأوصاهم بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه 

الصالة والسالم، وأن يحرصوا كل الحرص عىل طاعة الله 

ورســوله وأويل األمر. بعد ذلك قــدم الخريجون عرضاً 

عسكرياً عكس مهاراتهم امليدانية التي اكتسبوها خالل 

الدورة. 

ويف نهاية االحتفال قام اللواء الركن سامل هالل رسور 

الكعبي مساعد رئيس األركان لالحتياط، بتوزيع الجوائز 

عىل أوائل الدورات وتسليم الشهادات للخريجني مهنئاً 

ومبــاركاً لهم تخرجهم داعيــاً إياهم لبــذل املزيد من 

الجهد يف مشوارهم العسكري.

اللواء الركن سامل الكعبي يسلم جائزة الٔحد أوائل الدورات                                               تصوير: عيىس الزعايب
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وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن. 

الخدمة الوطنية واالحتياطية
ورشع املجلــس بعــد الــرد عــىل التســاؤالت املوجهة 

للحكومــة، والتعقيبــات، يف مناقشــة مــرشوع قانون 

اتحادي يف شــأن الخدمة الوطنيــة واالحتياطية، حيث 

ناقش عدداً من مواده بلغت 8 مواد. ويتضمن مرشوع 

القانون خمســة فصــول تناولت التعاريــف، واألحكام 

املتعلقــة بنطــاق تطبيــق القانون والــرشوط الواجب 

توافرها، فيمن يجند بالخدمة الوطنية، كام حدد الفئات 

املســتثناة مــن أحكام القانــون، باإلضافــة إىل األحكام 

الخاصة مبــدة الخدمة الوطنية وتحديــد األماكن التي 

تؤدى فيها وما تشــتمل عليه من تدريبات عســكرية، 

وتحديد ضوابط الخدمــة الوطنية ورشوط اإلعفاء منها 

وتأجيلها، ونظــم رشوط االلتحاق بالخدمة االحتياطية، 

وتشكيل االحتياط وضوابطه وكيفية استدعاء االحتياط 

وحاالته، وانتهاء الخدمة االحتياطية.

التدريب واالمتيازات
كام تناولت مواد مــرشوع القانون نظم األحكام العامة 

املتمثلــة بتحديد الســلطة املختصة بعمليــة التدريب 

وكيفيتــه، باإلضافة إىل األحــكام املتعلقــة باالمتيازات 

التــي متنح للمجنــد الذي أتــم مدة خدمتــه الوطنية 

مثــل احتفاظه بوظيفته واســتحقاقه لرواتبه ومعاشــه 

التقاعــدي وكافة حقوقــه الوظيفية، وأولويــة التعيني 

بالنسبة للمجند من غري املوظفني، وإنشاء هيئة الخدمة 

الوطنية واالحتياطية بالقيادة العامة للقوات املســلحة 

وكيفية تشــكيلها، واألحــكام املتعلقة بســجل الخدمة 

الوطنية واالحتياطية، والعقوبات املفروضة عىل مخالفة 

أحــكام هذا القانــون، وحاالت اســتدعاء مــن انتهت 

خدمتــه االحتياطيــة، وأخرياً األحــكام املتعلقة بإصدار 

القرارات لتنفيذ القانون وإلغاء األحكام املخالفة.

محمد املر خالل ترٔوسه جلسة املجلس الوطني االتحادي

15
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اإلمارات تودع شهيد الوطن
حممد بن زايد: سنواجه دعاة الفوضى واإلرهاب والتخريب مهما كانت التحديات

شيعت اإلمارات بعد صالة ظهر يوم الثالثاء املوافق الرابع من مارس املايض 

أبنها البار الشهيد طارق الشحي مبسقط رأسه يف بلدة شعم يف إمارة رأس 

الخيمة وسط حشود غفرية من أبناء اإلمارات وسكان املنطقة، حيث استشهد 

خالل أدائه الواجب يف مملكة البحرين الشقيقة ضمن قوة »أمواج الخليج« 

املنبثقة عن اتفاقية التعاون األمني الخليجي املشرتك، يف انفجار غادر جراء 

عبوة ناسفة استهدفته واثنني من زمالئه العاملني بالرشطة البحرينية خالل 

أدائهم مهامهم الوطنية بحفظ األمن .
 
تغطية الرائد الركن :
يوسف جمعة احلداد
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حممد بن زايد: سنواجه دعاة الفوضى واإلرهاب والتخريب مهما كانت التحديات

طارق واحد من عيالنا وإحنا كلنا عيال زايد..
ولدكم ولدنا ومصابكم مصابنا.. هو فخر لنا 
وبإذن اهلل تعاىل دم الفقيد لن يذهب هدرًا..

حممد بن زايد
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وكان جثامن الشتتهيد قد وصل عىل متتن طائرة خاصة 

إىل مطار رأس الخيمة الدويل، حيث جرى له استتتقبال 

رستتمي مهيب وفق املراسم العسكرية، وكان يف مقدمة 

املستتتقبلني صاحب الستتمو الشتتيخ ستتعود بن صقر 

القاستتمي عضو املجلس األعتتىل حاكتتم رأس الخيمة، 

وستتمو الشتتيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن 

الوطني، والفريق ستتمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 

نائتتب رئيس مجلس الوزراء وزيتتر الداخلية، وعدد من 

كبتتار ضباط القوات املستتلحة ووزارة الداخلية  وأعيان 

البالد.

وأدى املشيعون الصالة عىل جثامن الفقيد يف مسجد 

اإلمتتام أحمد بن حنبل، ثم واروا جثامنه الرثى يف مقربة 

منطقة شتتعم مسقط رأس الشتتهيد، متقدمني بصادق 

العزاء واملواستتاة ألرسة الشتتهيد، مبتهلني إىل املوىل عز 

وجتتل أن يتغمده بواستتع رحمته وأن يستتكنه فستتيح 

جناته ويحتسبه بني الشتتهداء والصديقني واألبرار، وأن 

يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان. 

نحن أهلكم من بعده
أكد صاحب الستتمو الشتتيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيتتس الدولة رئيس مجلس التتوزراء حاكم ديب، 

أن طارق الشحي شتتهيد الواجب اإلمارايت يف البحرين، 

وأضتتاف: »نقول ألهلتته نحن أهلكم متتن بعده«. جاء 

ذلك يف تدوين لستتموه عىل صفحته يف موقع التواصل 

االجتامعي »تويرت«، وقال: »طارق الشتتحي  إمارايت أب 

ألربعتتة أطفال، شتتهيد الواجب اإلمتتارايت يف البحرين، 

طارق الشحي نحتسبه عند الله، ونعزي شعب اإلمارات 

فيه، ونقول ألهله نحن أهلكم من بعده«.

فداء لهذا الوطن
قدم صاحب الستتمو الشيخ ستتعود بن صقر القاسمي 

التعازي ألهل الفقيتتد، مؤكداً أن أبناء اإلمارات الرشفاء 

الذين يدافعون عن الحق ستتيظلون يف ذاكرة أبناء هذه 

الدولة.

وقتتال: إن أبناء الدولة يف مختلف امليادين ستتمتهم 

اإلخالص للوطن والواجب والوقوف ضد الضالل والفن 

والتخريب، مؤكداً ستتموه أن دولة اإلمارات تودع اليوم 

أحتتد أبنائها الربرة الذي استشتتهد دفاعا عن الحق ويف 

سبيل أداء الواجب .

وأكتتد صاحب الستتمو حاكم رأس الخيمتتة، أن أبناء 

اإلمارات جميعتتاً يقدمون أرواحهم فتتداء لهذا الوطن 

الغتتايل، وميضون بعتتزم ال يلتتني وإرادة صلبتتة وإميان 

راستتخ ويقني ال يتزعتتزع وراء قيادة الدولة الرشتتيدة، 

متكاتفتتني صفاً واحداً مرتاصاً مهام بلغت التضحيات، يف 

حني تجستتد دولة اإلمارات حالة فريدة يف العامل قاطبة 

»كجرس محبة وسالم« ممتد يف العامل.

أرسة واحدة من السلع إىل شعم
قال الفريق أول الشتتيخ محمد بن زايتتد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبتتي نائب القائد األعىل للقوات املستتلحة يف 

اإلمارات، إن دماء الشهيد طارق الشحي التي امتزجت 

مع دماء إخوانه يف البحرين لن تذهب سدى، مشرياً إىل 

أن التحديات والتهديتتدات واملخاطر لن تثنينا عن أداء 

واجبنا الوطني تجاه األشتتقاء يف حفظ األمن واالستقرار 

ومواجهة دعاة الفوىض واإلرهاب والتخريب.

وأضاف، خالل تأديته واجب العزاء يف منزل الشتتهيد 

الشتتحي ، أن دماء طارق جستتدت تلتتك الدماء أروع 

معاين التضحية والبذل والتآزر والتكاتف بني األشقاء يف 

مواجهة دعاة الرش والفن.

وأضاف ستتموه، مخاطباً أبناء وأشتتقاء الفقيد، برغم 

األمل الذي نشتتعر به يف فقد أحد أبنائنا، إال أنني أشتتعر 

بالفختتر واالعتزاز مبا قدمه متتن تضحية وبطولة يف أداء 

الواجتتب الوطني، طارق يف قلوبنتتا، ونحن أرسة واحدة 

من السلع إىل شتتعم، مصابنا واحد وجرحنا واحد وأملنا 

واحد، الله يحفظكم ويحفظ بالدنا وال يريكم مكروهاً.

وأكد أن »لدى اإلمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان منهج ثابت وراسخ يف مد يد العون واملساعدة 

ونرصة األخوة واألشقاء، ويحفظ لها التاريخ منذ نشأتها 

مواقتتف ومبادرات مضيئة هي محتتل فخر واعتزاز كل 

إمارايت.

إن أبناء الدولة يف 
خمتلف امليادين 
سمتهم اإلخالص 

للوطن والواجب 
والوقوف ضد الضالل 

والفنت والتخريب

سيف بن زايد يشارك قي تشييع فقيد الوطن  والواجب

اإلمارات تشيع فقيد الوطن املالزم أول طارق الشحي
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وأشتتار إىل أن اإلمتتارات فقتتدت ابًنا بتتاًرا كان مثااًل 

لشتتباب الوطن املخلص يف أداء واجبه وتوصيل رستتالة 

اإلمارات يف الدفتتاع عن أشتتقائها وأصدقائها والوقوف 

إىل جانبهم يف التصدي لكافة أشتتكال اإلرهاب واألعامل 

التخريبية.

وحرص الشيخ محمد بن زايد عىل مواساة أم الفقيد، 

حصة عبدالله القايض، إذ شتتدد عىل أن ما قدمه طارق 

من تضحية تفتخر به اإلمارات كلها، أضاف: طارق واحد 

من عيالنا وإحنا كلنا عيال زايد، ولدكم ولدنا ومصابكم 

مصابنتتا، هو فخر لنتتا وبإذن الله تعتتاىل دم الفقيد لن 

يذهب هدراً، نستتأل الله أن يصربنتتا ويحفظنا أجمعني 

تحت راية هذا الوطن الغايل.

دروب املجد والعزة
أشتتار الشتتيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشتتار األمن 

الوطني نائب رئيتتس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، 

إىل أن اإلمتتارات بقيادتهتتا الحكيمتتة وشتتعبها األصيل 

ماضيتتة عىل دروب املجتتد والعتتزة والتضحية يف دعم 

األشتتقاء والوقوف إىل جانبهم يف التصدي لكافة أشكال 

اإلرهاب حتى يبقى الخليتتج العريب عصياً عىل األعامل 

اإلجرامية والتخريبية التي تستتتهدف أمنه واستتتقراره 

وسالمة مواطنيه، معزياً مملكة البحرين الشقيقة قيادة 

وشتتعباً بالشتتهيدين اللذين امتزجتتت دماؤهام بدماء 

الشهيد الشحي يف أرقى تجستتيد للتالحم والوحدة بني 

دول الخليج، متمنياً الشتتفاء العاجتتل لجميع الجرحى 

واملصابني.

صفاً واحداً
زار الفريق سمو الشتتيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أكرث من مرة، منزل 

أرسة الشهيد الشحي، مؤكداً سموه بأن القيادة الرشيدة 

بالدولة تتابع مجريات األحداث وتفاصيلها منذ اللحظة 

األوىل لوقوع هذه الجرمية اإلرهابية الغادرة .

وندد الفريق ستتمو الشيخ ستتيف بن زايد آل نهيان 

بالجرمية النكراء واالنفجار الغاشتتم الذي استهدف أحد 

أبنتتاء الوطن املتتالزم أول طارق الشتتحي وزمالءه من 

الرشطة البحرينية يف مملكة البحرين الشتتقيقة، مؤكداً 

ستتموه أن هذا العمل الجبان لن يزيدنا إال قوة وإرصاراً 

عىل حفظ أمن الخليج ومواطنيه .

وشتتدد سموه عىل أن شباب الوطن كافة ال يرتددون 

يف الوقوف صفا واحدا لنرصة قضايانا املصريية املشرتكة، 

وعون األشقاء جميعا، مشرياً إىل أن أبناء الوطن األبطال 

الذين استشهدوا يف سبيل أداء الواجب سيبقون خالدين 

يف ذاكتترة الوطن وضمري األمة، ومشتتاعل تستتتنري بهم 

مسرية العطاء وهمم األجيال لتبقى راية الوطن خفاقة 

يف العلياء.

القوات السلحة
وقتتدم واجب العزاء واملواستتاة وفد القوات املستتلحة 

برئاستتة اللواء الركن ستتيف مصبح عبدالله املستتافري 

رئيس هيئتتة العمليتتات وذلك يف منزل أرسة الشتتهيد 

معربا عتتن صادق العزاء واملواستتاه ألرسة الشتتهيد يف 

هذا املصاب الجلل ستتائال اللع العيل القدير أن يتغمده 

بواسع رحمته ويسكنه فستتيح جناته ويلهم أله وذويه 

الصرب والسلوان.

وفود شعبية ورسمية بحرينية
استتتقبل الفريق سمو الشيخ ستتيف بن زايد آل نهيان، 

نائتتب رئيس مجلس الوزراء وزيتتر الداخلية، إىل جانب 

»أرسة شتتهيد الوطن«، خالل فتترتة العزاء يف منزل أرسة 

الشتتهيد مبنطقة شتتعم يف رأس الخيمة وفوداً شتتعبية 

ورسمية بحرينية، قدمت من مملكة البحرين الشقيقة، 

للعزاء يف وفاة املالزم أول طارق محمد الشتتحي، شهيد 

تالحم القيادة مع أوجاع املواطننيهزاع بن زايد يقدم واجب العزاءاللواء سيف املسافري يقدم واجب العزاء الرٔسة الشهيد

ما انِت يتيمة والوطن كله ابوِكتبسمي بنت الكريم الكرميةمحمد بن زايد ستكون شجاعاً كوالدك
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الوطن والواجب.

وعّدد ستتموه مناقب الشتتهيد طارق وتضحياته من 

أجل الوطن والواجب والرشف، معرباً عن شكره للوفود 

عتتىل زيارتها يف إطار العالقتتات األخوية التي تربط بني 

البلدين والشعبني الشقيقني، راجياً الله العيل القدير أن 

يتغمد الشهيد طارق الشتتحي، بواسع رحمته ويسكنه 

فستتيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان . من 

جهة أخرى قدم الفريق الركن الشتتيخ راشد بن عبدالله 

آل خليفتتة وزير الداخلية يف مملكة البحرين الشتتقيقة 

أمتتس واجب العتتزاء إىل أرسة فقيد الوطتتن املالزم أول 

طارق محمد الشتتحي أحتتد منتستتبي وزارة الداخلية 

بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة الذي استشتتهد يف 

العملية اإلرهابية التي وقعت يف مملكة البحرين .

وأعرب وزير الداخليتتة البحريني خالل الزيارة التي 

قام بهتتا إىل خيمة العزاء بجانب منزل األرسة يف منطقة 

شتتعم برأس الخيمة عن صادق العزاء واملواساة يف هذا 

املصاب الجلل سائالً الله العيل القدير أن يتغمده بواسع 

رحمته ويستتكنه فستتيح جناته ويلهم آله وذويه الصرب 

والسلوان .

أبن الشهيد
اعترب محمد الشتتحي، النجل األكرب لفقيد الوطن شهيد 

الواجتتب املالزم أول طارق محمد الستتايب الشتتحي، أن 

وقوف القيادة الرشتتيدة معه وستتائر إخوتتته، وعائلته، 

دليل عتتىل أن »البيتتت متوحد«، وقتتال: إن هذا ليس 

مبستغرب عىل قيادة وشعب اإلمارات، الذين يجسدون 

يوماً بعد يوم أن البيت متوحد، وأن أبناء اإلمارات أرسة 

واحدة يف هذا البيت. 

ومثن نجل الشهيد الشحي، وقفة جاللة ملك البحرين 

وقيادة شتتعب البحرين الشتتقيق، األمر الذي تجىل يف 

الوفود الرستتمية والشتتعبية التي توافتتدت عىل خيمة 

العتتزاء ملتتدة 3 أيام لتقديم واجب العتتزاء يف والده، ما 

يؤكد أن أبناء الخليج أرسة واحدة يف األحزان واألفراح. 

وشتتدد محمتتد البالغ متتن العمر 12 ستتنة عىل أنه 

ستتيواصل الستتري عىل خطى والده، حيث كانت أمنيته 

التتتي شتتجعه عليهتتا أن يكتتون ضمتتن طتتالب معهد 

التكنولوجيتتا التطبيقية يف رأس الخيمتتة. وأكد أّن حبه 

لوالده ستتيجعله يلتحق بوزارة الداخلية ليكمل مسرية 

الراحتتل يف الحفاظ عىل أمن وستتيادة الوطن والوقوف 

خلتتف القيتتادة، واملشتتاركة يف مهام الواجتتب الوطني 

ليمثل الدولة فيها أسوة بوالده الشهيد البطل.

أم الشهيد
قالت  حصة عبد الله القايض الشتتحي، والدة الشتتهيد 

»طتتارق«، إن حزنها لفراق »طارق« ال يوصف، لكنها يف 

الوقت ذاته تشعر بالفرح والراحة لنيله الشهادة .

أضافتتت إن متتوت »طتتارق« شتتهيداً خفتتف عني 

أمل فراقتته وغيابه عتتن الدنيا، مشتترية إىل أن الكل كان 

يحب طارق، ومعارفه كثريون، بستتبب طيبته وطبيعته 

االجتامعية ومحبته للناس. 

زوجة الشهيد
أشتتارت آمنة محمتتد )38 عاماً( وزوجة شتتهيد الوطن 

والواجتتب، عن فخرها بنيل زوجها الشتتهادة يف ستتبيل 

حفتتظ أمتتن أرض مملكتتة البحرين الشتتقيقة، وقالت 

إىل أن متتا حل بزوجها كان من ضمتتن األمور التي كان 

يتحدث عنها يف آخر زيارة له لإلمارات. وأشتتارت إىل أنه 

ويف الزيارة نفسها، كان كثري الحديث عن الشهادة وعن 

أمنيتتته يف نيلها، الفتتتة إىل أنها عربت لتته عن مخاوفها 

من تعرضه إلصابتتة، فقالت: رد عيل بالقول: »أنا افتخر 

ويرشفني االستشهاد«•

ولد الش��هيد طارق محمد الش��حي يف منطقة شعم 
بإم��ارة رأس الخيم��ة س��نة ،1972 وتلق��ى تعليمه 
الثانوي مبدارس��ها، حي��ث التحق بعده��ا بالخدمة 
العسكرية بوزارة الداخلية يف شهر إبريل 1997 برتبة 
رقي��ب، ون��ال ميدالية الخدمة املخلص��ة، كام تدرج 
بس��لمه الوظيفي بكفاءة ونجاح وصوال لرتبة مالزم 
أول. وهو مت��زوج ولديه أربعة م��ن األبناء، وعرف 
عن الش��هيد إخالصه وتفانيه ب��أداء الواجب وكل ما 
يوكل إليه من مهام، فضالً عن طيب الخلق والس��رية 

الوظيفية والشخصية العطرة.

السرية الذاتية للشهيد

وزير الداخلية البحريني يقدم واجب العزاء ألرسة فقيد الوطن

ام الشهيد ابنائنا فداء للوطن
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املرشد اإليراين والسياسة 
اإليرانية..

كعادت��ه مع احتفاالت إيران بانتصار ثورة عام 1979م طرح مرش��د الثورة آية الله عيل خامنئي خالل 

حديثه عدد من القضايا التي تطرح توجهات أعىل هرم السلطة يف إيران. نتناول أهم ما جاء فيها. 

بداي��ًة يرى املرش��د أن النفاق ظاه��ر وواضح يف ترصيحات الجانب األمرييك فهم كام يرى املرش��د 

"يتحدثون خالل الجلس��ات الخاصة مع املسئولني اإليرانيني بشكل، وخارج هذه الجلسات بشكل آخر، 

وهذا هو النفاق وسوء النوايا لدى العدو إذ يتعني عىل الشعب أن يرصد هذه الحاالت بدقة". 

من هنا ميكن أن نالحظ أن الش��عب اإليراين - من منظور املرش��د - يأيت يف الجبهة األمامية ملواجهة 

مثل هذا الس��لوك. ترصيحات املرش��د ال تكاد تخلوا ومن وراءه مسئويل النظام اإليراين من التأكيد عىل 

دور الشعب اإليراين يف هذا الصدد. وهو ما أكده يف سياق تلك املقابلة حني رأى أن أبناء الشعب اإليراين 

سيطلقون يف مسريات ذكرى الثورة شعارات الثورة بصالبة. 

التخوف اإليراين من النوايا األمريكية، ينعكس بدوره عىل ترصيحات املرشد فاألمريكيون من وجهة 

نظ��ره "يكذبون عندما يقولون إنهم ال يس��عون إىل تغيري النظام يف إيران، ول��ن يرتددو لحظة إذا كان 

باستطاعتهم تحقيق ذلك".

هذا األمر ال يعني رفض املرشد للتعاطي مع الغرب وأمريكا للوصول إىل حلول فيام يتعلق بالربنامج 

النووي اإليراين. ولذا يرى أنه "ميكن تغيري األس��اليب والتكتيكات". فأصبح مصطلح "املرونة البطولية" 

الذي س��بق وأن رصح به املرش��د، بوصلة لحكومة روحاين للتعاطي مع الع��امل الخارجي، وخاصة فيام 

يتعلق بالربنامج النووي اإليراين. 

هذه التغيري يف األس��اليب والتكتيكات، واتخاذ من املرونة البطولية بوصلة للوصول للهدف ال يعني 

من منظور املرش��د، أن تأيت عىل حس��اب الثوابت. ف�"املبادئ ينبغي أن تبق��ى ثابتة، فرس بقاء النظام 

اإلس��المي هو االعتامد الرصيح والش��فاف عىل املبادئ والقيم". وبطبيعة الحال تصبح املس��اومة من 

منظور املرشد والتي تأيت عىل حساب مبادئ الثورة أمر غري مجدي. 

مل يك��ن املش��هد االقتصادي ليغيب عن ترصيحات املرش��د. فالوضع االقتصادي ال��ذي تعانيه إيران 

وم��ا يرتتب عليه من مصاعب جمة للش��عب اإليراين البد وأن يأخذ نصيبه م��ن تلك الترصيحات. غري 

أن الركون واالعتامد عىل رفع العقوبات بوصفها الس��بيل لتحس��ن االقتصاد اإليراين أمر ال يتامىش وفكر 

املرش��د، ولذا يرى أن سعي املسئولني اإليرانيني إلنعاش االقتصاد يجب أال يعتمد عىل ذلك، بل يتوجب 

االعتامد عىل االبتكار املحيل. 

هذا التوجه يأيت من منطلق س��عي املرشد للوصول بإيران ملراحل متقدمه من االكتفاء الذايت، حيث 

ظهر هذا التوجه جلياً يف ش��عار السنوات األخرية للس��نوات اإليرانية. فجاء العام الحايل يف إيران )-13

2014م( تحت شعار امللحمة السياسية وامللحمة االقتصادية، بحيث تكشفت معانيها لدى املسئولني يف 

إيران باملشاركة الواسعة يف االنتخابات وتحقيق االكتفاء الذايت يف جميع املجاالت، أما شعار عام "اإلنتاج 

الوطني وحامية العمل واالستثامر اإليراين" فكان شعار العام اإليراين السابق.

م��ا تقدم هو جزء من الترصيحات التي أدىل بها مرش��د الثورة يف إي��ران والتي دامئاً ما تأيت بوصفها 

مرتكزات لترصيحات الحقة من قبل مس��ئويل النظام اإليراين، يغذيها يف ذلك مناس��بة انتصار ثورة عام 

1979م والزخم الذي يصاحبها وتسابق أولئك املسئولني يف إبراز العداء للقوى االستكبارية.  

مناكفة هذه القوى واالس��تمرار يف التشكك يف نوايا الطرف اآلخر ستبقى جزء مهم يف مخيلة النظام 

اإلي��راين والذي لن ميانع يف عملية التقارب مع تلك القوى املس��تكربة ب��رشط أن ال يأيت هذا األمر عىل 

حساب الثوابت واملبادئ •

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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معارض ومؤتمرات

 مركـــز اإلمـــارات للدراســـات والبحــوث االسرتاتيجية ينظم
مؤمتره السنوي التاسع عشر

 

انطلقت فعاليات أعامل املؤمتر الس��نوي التاس��ع عرش 

بعنوان "التكنولوجيا: التأثريات والتحديات واملستقبل"، 

ال��ذي نظم��ه مرك��ز اإلم��ارات للدراس��ات والبحوث 

االسرتاتيجية يومي 18 و19 من مارس املايض، يف مقره يف 

أبوظبي، بحضور عدد كبري من املس��ؤولني واملتخصصني 

والخرباء.

وأك��د الدكتور جامل س��ند الس��ويدي مدي��ر مركز 

اإلمارات للدراس��ات والبحوث االس��رتاتيجية  يف كلمته 

االفتتاحية أن مجاالت الحياة كافة قد شهدت، وال تزال، 

طفرات نوعية متتالية بس��بب ق��وة الدفع الناتجة من 

التق��دم التكنولوج��ي، كام طرأت مب��وازاة ذلك تغريات 

جذرية ع��ى أمناط التفكري، وخرج م��ن رحم ابتكارات 

التكنولوجي��ا الحديثة ك��ّم هائل م��ن التطبيقات التي 

غرّيت، وال تزال، وج��ه الحياة وأحدثت تحوالت جذرية 

ابتداء م��ن ثقافة اإلنتاج واالس��تهالك وصوالً إىل النظم 

السياس��ية واالجتامعية والقانوني��ة والنظريات القتالية 

واالس��رتاتيجيات العس��كرية واألمنية مروراً بالتصورات 

األيديولوجي��ة والقي��م األخالقي��ة، فض��اًل ع��ن الثورة 

التاريخي��ة يف منط إنتاج املعلومات وتبادلها، وهي ثورة 

تقنية ربطت بش��كل مل يس��بق له مثيل ب��ني مليارات 

الب��رش لدرج��ة تدف��ع بع��ض املتخصصني ب��ني الفينة 

واألخرى إىل طرح أفكار تقفز متاماً عى الدور التقليدي 

للدولة-األمة، واس��تدعاء أف��كار تاريخية طوباوية مثل 

الحكم العاملي والدع��وة إىل إقامة حكومة عاملية تدير 

ش��ؤون العامل أجمع عى قاع��دة "املواطنة العاملية".إن 

التكنولوجيا قد أس��همت بدور هائل يف تطوير التفاعل 

البرشي وتعميقه، وحققت ما س��عت البرشية إليه منذ 

ع��رشات القرون م��ن خالل بلورة صيغ��ة بالغة التقدم 

للعومل��ة، التي متتلك ج��ذوراً تاريخي��ة، ولكنها مل تكن 

متتل��ك هذا التأث��ري الهائل يوماً ما، حي��ث لعبت هذه 

الصيغ��ة الحديث��ة من العوملة الدور األس��ايس يف تغيري 

مفاهيم تقليدية تاريخية مثل األمن والسيادة والحدود 

الجغرافي��ة والسياس��ية، التي تعاين حالة من الس��يولة 

تحت وطأة ضغ��وط قوى العومل��ة وتأثرياتها املختلفة، 

والسيام يف مجاالت النقل واالتصاالت واإلعالم.

التكنولوجي��ا:  األوىل: مس��تقبل  الجلس��ة   
االتجاهات والفرص

آفاق اإلبداع التكنولوجي

أك��د الدكت��ور ديفي��د آالن جرير هناك ثالث��ة جوانب 

رئيس��ية للحداثة التي نحت��اج فيها إىل فهم كيف ميكن 

أن تلع��ب التكنولوجي��ا دوراً يف: اإلنت��اج الصناع��ي، 

والحياة الحرضية، والقواعد التي متيل البريوقراطية التي 

تحكمنا.التكنولوجيا توّسع اإلنتاج، ومتنحنا حياة حرضية 

مل تكن ممكن��ة من قبل، وخاصة من خالل الش��بكات 

الذكية. ويف املحّصلة، وبس��بب ش��بكة "اإلنرتنت"، تقل 

أهمية املوق��ع الجغرايف الخاص بنا.وتُغ��رّي التكنولوجيا 

البريوقراطيات القامئة عى القواعد من خالل توفري طرق 

بديلة التخاذ القرارات. ويف البريوقراطية، يعرَّف مكانك 

حس��ب وظيفتك، ومهاراتك، وغريها؛ أم��ا التكنولوجيا 

فتمّكنك من تغيري هذا الواقع. ومع انتشار املستخدمني، 

ميكن ألحكام اإلنس��ان وتقديراته أن تحقق وجهة نظر 

مختلفة تلغ��ي حتمية عملية الحوس��بة. وهذا أمر ذو 

قيمة. واالستعانة مبجموعة كبرية من املصادر الخارجية 

crowdsourcing خ��ري مث��ال عى ذل��ك، ألنها تجمع 

بني الب��رش واآلالت باس��تخدام مناذج الس��وق. وبعض 

التغيريات املتعلقة بالتكنولوجي��ا تكون جذرية، ولكننا 

قد ال نراها حاملا نريد ذلك.

توقعات التكنولوجيا والتحوالت املرتقبة

أش��ار الدكت��ور لين��ار في��ك التكنولوجي��ا أن ع��دداً 

صغ��رياً من ال��رشكات املختارة س��تهيمن ع��ى التطور 

التكنولوجي يف املس��تقبل، يف الوقت الذي سيكون فيه 

املواطن��ون والحكومات مس��تهلكني، وليس��وا مبدعني 

له��ذه التكنولوجيا. ففي أوروبا لدينا مؤسس��ات بحثية 

وجامعات رائع��ة تنتج املزيد واملزي��د من االخرتاعات 

واالكتش��افات. وق��د مت��ت إتاح��ة هذه االكتش��افات 

للعم��وم، وعمل��ت رشكات عى تحويله��ا إىل منتجات. 

وبالت��ايل يج��ب الرتكيز حالي��اً عى تحوي��ل االبتكارات 

إىل منتج��ات وخدم��ات جدي��دة تعمل ع��ى إحداث 

تغيري حقيقي ملس��اعدة املجتمعات يف معالجة القضايا 

واملش��كالت.إن تحديات االبتكار ال عالقة لها بالبحوث، 

ولك��ن بكيفي��ة إدارة االبت��كار. فعملي��ة إدارة االبتكار 

أصبحت أكرث أهمية ألن دورات حياة التكنولوجيا آخذة 

يف الق��ر، والطلب ع��ى املنتجات الجدي��دة آخذ يف 
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االزدياد. وتقتر الدورة التقليدية عى الرشكات الكبرية 

وال تس��مح للرشكات الناش��ئة باالنضامم، ولعب دور يف 

هذه الجهود.يف أوروبا، متر الرشكات مبرحلة انحدار ألن 

"رؤاه��ا" ضبابية وغري واضح��ة. ويف الواقع، فإن الدافع 

وراء االبتكار الناجح هو الرؤية وليس التكنولوجيا. 

العومل��ة وتداعياتها عىل العالق��ات الدولية 
والنظام العاملي 

أك��د الدكتور فيليب ه��وارد تغرّيت ش��بكة "اإلنرتنت" 

طوال الس��نوات ال�25 املاضية. وق��د كانت "اإلنرتنت"، 

يف معظمه��ا، قامئة س��ابقاً عى الصفح��ات اإللكرتونية 

]صفح��ات الوي��ب[، ويف الس��نوات الخم��س املاضية، 

أصبح��ت الهوات��ف النقالة ج��زءاً أكرب م��ن املوضوع. 

وقد فاجأ ه��ذا األمر بعض النخ��ب؛ وخاصة حني أخذ 

الناس يس��تخدمون هذه الهواتف ألغراض سياسية.إننا 

نتحرك باتجاه "إنرتنت األشياء"، وغالباً ما نفّكر يف العتاد 

hardware اليوم، ولكن سيأيت يوم تكون كل األجهزة فيه 

متصلة بعضها ببعض؛ نظارات��ك، وأجهزتك املطبخية،... 

إلخ.واليوم، تم تحميل 75 مليار تطبيق للهواتف الذكية. 

ف��إذا كان يف الهاتف ما متوس��طه 35 تطبيقاً، وكل منها 

يتصل بالخادم 3 مرات يف اليوم الواحد، فهذا ميثل 226 

مليار إشارة ترسلها هذه األجهزة يف اليوم الواحد. وهذا 

الرقم آخذ يف النمو؛ فبحلول عام 2020، س��يكون هناك 

9 مليارات نس��مة عى وجه األرض، ونحو 30 ملياراً من 

األجهزة النقالة.وتنبئ ش��بكة "إنرتنت األشياء" بالتغيري، 

وهي تواصل منوها. 

الجلس��ة الثاني��ة: تحدي��ات التكنولوجي��ا 
بالنسبة إىل املجتمع والثقافة                                                   
دور التكنولوجي��ا الجدي��دة يف تطوير وس��ائل التعلم 

والتعليم

أش��ار الدكت��ور ألني س��نتيني إىل أن التعليم يتحول من 

حرفة يدوية إىل صناعة )الحرف اليدوية مرتفعة التكلفة، 

وذات جودة عالية، ولكن اس��تطاعتها محدودة(. ولكن 

العملية التعليمية تبدأ من طرائق التدريس، وليس من 

التكنولوجيا التي هي مجرد أداة تسمح بتنويع األسلوب. 

فالتعليم مجرد وس��يلة لزيادة قدرتن��ا عى التعلم.ملاذا 

ميك��ن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تس��هيل نوع 

التعلم؟ يش��ري تقرير "ديكودين��ج لرينينج" )فهم عملية 

التعلم( إىل أدلة عى أن التكنولوجيا تساعد عى عملية 

التعلم بشكل فعال، وأن التكنولوجيات الناشئة واعدة، 

وأن أس��اليب التعليم الش��يقة ميكن استخدامها بشكل 

فعال يف التعلي��م الرقمي.التعلم مع اآلخرين أمر مهم؛ 

فعندما يتحس��ن أحد الطالب، يصبح قادراً عى التعلم 

م��ن الطالب اآلخري��ن األكرث تقدماً من��ه. واليشء ذاته 

ينطبق ع��ى "التعلم عن طريق االستكش��اف"، فتبادل 

الخربات مع اآلخرين يعود بالفائدة عى الجميع.

تكنولوجي��ا التواص��ل الحديث��ة واإلعالم يف 
العامل العريب: 

أك��د  الدكت��ور محم��د إبراهي��م عايش ب��أن التقارب 

اإلعالمي يعّد مبدأً مهامً جداً تم استخدامه لفهم طبيعة 

التغيري الذي يش��هده اإلع��الم العريب منذ تس��عينيات 

الق��رن العرشين. ومل تكن املنص��ات اإلعالمية قبل عام 

1990 متوافقة أو س��هلة الدمج؛ فعى سبيل املثال، كان 

يتع��نّي عى الناس عام 1977 قص األفالم ولصقها يدوياً. 

أما اليوم فبإمكانهم اس��تخدام الحاس��وب اللوحي )آي 

باد(.وهن��اك ثالثة أن��واع للتقارب:التكنولوجي: جوجل 

أفض��ل مثال )قائم عى املس��تخدم(.الرشكايت: وس��ائل 

اإلعالم املطبوع��ة التي تنضم معاً تحت س��قف واحد. 

عى س��بيل املثال، التقارب املؤسسايت والرشكايت.املهني: 

العملي��ات املركزي��ة.وال يكّف منوذج األع��امل الخاص 

بوس��ائل اإلعالم عن التغيري. فقد كانت وس��ائل اإلعالم 

هذه مربحة سابقاً بفضل اإلعانات، كام كانت قامئة عى 

اإلعالنات. فعائدات صحيفة "نيويورك تاميز"، عى سبيل 

املثال، تأيت اآلن بنس��بة %49 من اإلعالنات و%51 من 

االش��رتاكات. وكذلك فهي تعم��ل اآلن يف مجال الفيديو 

وإرشاك املستخدم النهايئ•

 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية يختتم فعاليات مؤمتره السنوي التاسع عرش

 األمرية ريم العيل مؤسسة معهد اإلعالم يف اململكة األردنية الهاشمية

 الدكتور جامل سند السويدي
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تنطلق مطلع الش��هر الح��ايل فعاليات املع��رض الدويل 

لألمن الوطن��ي ودرء املخاطر "آيس��نار أبوظبي 2014"، 

الذي تنظمه وزارة الداخلية، برعاية س��مو الش��يخ هزاع 

بن زايد آل نهيان، مستش��ار األمن الوطني، نائب رئيس 

املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، بالتعاون مع رشكة ريد 

للمعارض يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويسري معرض "إيسنار 2014" بخطى ثابتة ليك يصبح 

أك��رب وأفضل املعارض حت��ى اآلن، حي��ث أعلن منظمو 

املعرض بصورة رسمية أن نسخة املعرض هذا العام تشهد 

مس��احتها زيادة بنسبة 40 % إذا ما قورنت بنسخة عام 

.2012

كام تتوقع اللجن��ة العليا املنظمة للمع��رض أيضاً أن 

يج��ذب املع��رض، الذي يعقد خ��الل الفرتة م��ن 1 - 3 

أبري��ل الحايل، 400 رشكة عارضة من 40 دولة، و150 من 

كبار الوفود الرس��مية واملشرتين الحكوميني من أكرث من 

20 دول��ة، و15 أل��ف زائر من القطاع��ني العام والخاص 

يف املنطقة، كام يش��هد املعرض مشاركة 60 محارضاً من 

الخرباء املتخصصني الدوليني يف مجاالت األمن والس��المة، 

ويحتل املعرض مس��احة إجاملية تص��ل إىل 27 ألف مرت 

مربع.

وق��د رصح اللواء الركن الدكت��ور عبيد الكتبي، رئيس 

اللجن��ة العليا املنظمة للمعرض، بقوله "إن دورة املعرض 

ه��ذا العام تضم مجموعة كب��رية ومتنوعة من املنتجات 

والخدم��ات والتقنيات الحديث��ة املتخصصة يف املجاالت 

األمنية وحامية املنشآت الحيوية".

وأض��اف الل��واء الكتب��ي: أن املعرض نج��ح يف جذب 

ع��دد هائل من الرشكات املحلية واإلقليمية، باإلضافة إىل 

الخرباء واملختصني البارزين يف مجال األمن. ونتيجة لذلك، 

يعترب هذا املعرض حدثاً مهامً بالنس��بة إىل االختصاصيني 

واألف��راد املعني��ني مبجال األم��ن، حيث يتي��ح لها فرصة 

ذهبية لتبادل الخربات واألفكار، باإلضافة إىل اإلطالع عى 

أحدث االبتكارات الحديثة يف هذا املجال الحيوي.

وأض��اف: أن حجز 98 % من مس��احة املعرض يعترب 

عامالً إضافياً يثبت مدى أهمية هذا املؤمتر يف مجال األمن 

والس��المة والح��االت الطارئة". وقد عزى الل��واء الكتبي 

املكانة الكبرية والس��معة الطيبة اللتني حازاهام املعرض 

إىل املكان��ة العاملية التي حققتها أبوظبي عى املس��توى 

الدويل بفضل النهضة الثقافية الش��املة التي تشهدها يف 

كل املج��االت. وأوضح أن "هذه النهضة تدفعنا ملضاعفة 

جهودن��ا من أجل تطوي��ر كافة االس��رتاتيجيات األمنية. 

ويجب علينا أيضا أن نتطلع إىل تعزيز التعاون وخطوات 

التنسيق وأن نتبادل الخربات مع األجهزة املحلية والدولية 

املعنية عن طريق تنظيم مثل هذه املعارض املهمة التي 

متكن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة من املحافظة عى 

مكتسباتها الثقافية".

إعداد: جي سرات
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الرشكات املشاركة
وق��د صعد نج��م املعرض ال��دويل لألم��ن الوطني ودرء 

املخاطر "آيسنار 2014" كواحد من أهم املعارض الدولية 

يف مجال السالمة واألمن يف منطقة شامل أفريقيا والرشق 

األوس��ط وغريها من مناطق العامل. ويعترب املعرض حدثاً 

"ال يجب تفويته"، حيث يس��اهم يف تعريف صناع القرار 

يف القطاعني العام والخ��اص بأحدث املفاهيم والتقنيات 

الخاص��ة باألمن واملنش��آت وحامية املنش��آت الحيوية، 

باإلضافة إىل كيفية االس��تعداد للح��االت الطائرة وكيفية 

التعامل معها.

وتش��ارك نخب��ة م��ن ال��رشكات املحلي��ة واإلقليمية 

والعاملية يف املعرض، مثل رشكة "توازن"، ورشكة املجموعة 

الذهبي��ة الدولي��ة ورشك��ة األنظمة املتكامل��ة املتقدمة 

ورشكة "مبادلة" للتطوير وهيئة تنظيم االتصاالت ورشكة 

اإلمارات لالستثامرات املتقدمة ومجموعة أطلس.

ومن بني الرشكات األخرى املش��اركة يف املعرض رشكة 

 ،Motorola Solutions ورشك��ة ،MP3 International

ورشكة Airbus، ورشكة Smiths Detection، ومجموعة 

Thales وه��ي الرشك��ة العاملي��ة الب��ارزة املتخصصة يف 

التقني��ات املتقدم��ة الخاص��ة بالدفاع واألم��ن والفضاء 

والنقل واملواصالت.

 Harris :ًومن بني الرشكات املش��اركة يف املعرض أيضا

 Corporation, Morpho )Safran(,Cassidian

 EADS, International Armored Group,

 American Science and Engineering Inc.

 )AS&E(, Elcom International, Microsoft,

 Lockheed Martin, Boeing, Rapiscan Systems,

 ،Renault Trucks, Deloitte Touche, Photonis

وجه��از حامي��ة املنش��آت الحيوي��ة وحامية الس��واحل 

CICPA، وهيئة أبوظبي للجامرك.

ك��ام تش��ارك يف املع��رض رشكات "كاراكال" وكاراكال 

للذخ��رية الخفيفة ورشكة أبوظبي االس��تثامرية لألنظمة 

 Abu Dhabi Autonomous Services الذاتي��ة 

و"رب��دان"  "من��ر"  ورشك��ة   ،Investments: ADASI

و"جاهزي��ة" أعض��اء مجموع��ة "ت��وازن"، حيث تعرض 

أحدث منتجاتها وخدماتها.

يشهد املعرض 
مشاركة 400 شركة 
عاملية من 40 دولة 

و1500 زائر من 
القطاعني العام 

واخلاص يف املنطقة
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وتعت��رب مجل��ة "درع الوطن"، الص��ادرة عن مديرية 

التوجيه املعنوي يف القيادة العامة للقوات املس��لحة يف 

دولة اإلمارات العربية املتح��دة، ومجلة "999"، املجلة 

التي تصدر ع��ن وزارة الداخلية، الرشيكتان اإلعالميتان 

الرسميتان للمعرض.

إشادات باملعرض
أشاد كبار املسؤولني التنفيذيني مبعرض آيسنار أبوظبي، 

حيث رصح س��عادة س��يف محم��د الهاج��ري، املدير 

التنفيذي لرشكة "توازن القابضة" قائالً: "أننا نش��ارك يف 

املعرض الدويل لألم��ن الوطني ودرء املخاطر "آيس��نار 

2014" كرشي��ك اس��رتاتيجي يف ه��ذا الح��دث املهم. 

ونحن نخطط لإلط��الع عى أحدث التقنيات واملنتجات 

يف مجال األمن، ونخطط أيض��اً لعرض أحدث ابتكاراتنا 

ومنتجاتن��ا يف مجال الدفاع وتطبيق القانون والس��المة 

العامة وحامي��ة البيئة. كام نتطلع إىل البحث عن فرص 

تجاري��ة جديدة مع الالعبني األساس��يني يف مجال األمن 

القومي ودرء املخاطر األمنية". 

وأك��د الهاج��ري أن رشكة "ت��وازن القابض��ة" ظلت 

ملتزم��ة بجهود البح��ث والتطوير يف مج��ال األمن عن 

طريق إقامة الرشاكات وتنفيذ االستثامرات االسرتاتيجية 

يف املجاالت ذات العالقة.

وق��د رصح ثي��ريي فريج��ر، مدي��ر إدارة التس��ويق 

 Airbus Defense & Space Middle واملبيعات برشكة

East قائ��اًل: أن الس��لطات املعنية يف الرشق األوس��ط 

تويل األمن والس��المة أهمية خاص��ة، وأن "إدارة الدفاع 

والفض��اء" التابعة للرشكة تعمل حالياً عى دفع الجهود 

الالزمة لتحقيق هذا الهدف عن طريق تأمني الوس��ائل 

والتقنيات املتقدمة مثل ش��بكات TETRA التي تدعم 

تأس��يس غرف املراقبة عن طريق توفري أحدث أساليب 

التكنولوجيا املتقدمة.

وأض��اف: أننا نطرح أيض��اً أنظم��ة متقدمة لخدمة 

املراصد البحرية ونقاط املراقب��ة الحدودية وغريها من 

املنش��آت الحيوية. وميثل املعرض الدويل لألمن الوطني 

ودرء املخاطر "آيسنار" منصة مهمة للغاية لعرض أحدث 

األساليب واملنتجات التكنولوجية أمام عمالئنا ورشكائنا، 

كام مينحنا الفرصة لتحديد احتياجاتنا املستقبلية. ونحن 

نعترب هذا الح��دث فرصة مهمة يف إطار جهودنا الرامية 

إىل دع��م االس��تقرار يف الرشق األوس��ط وتحقيق األمن 

لدوله.

وم��ن الجدير بالذك��ر أن الدورة الجدي��دة للمعرض 

ال��دويل لألم��ن الوطن��ي ودرء املخاطر "آيس��نار" تضم 

أجنحة متخصصة لألمن القومي ودرء املخاطر، باإلضافة 

إىل تخصيص جن��اح لألمن اإللكرتوين )الس��رباين(، وآخر 

ألمن املنشآت الحيوية.

كام يتزامن انعقاد الدورة السادس��ة للمعرض الدويل 

لألمن الوطن��ي ودرء املخاطر "آيس��نار" مع العديد من 

األنش��طة منها: املؤمتر ال��دويل األول للتحديات األمنية 

ICSC، والعرض الحي "ما بعد الصدمة" حول االستجابة 

للط��وارئ واألزمات، باإلضافة إىل ال��دورة األوىل ملعرض 

مكافحة الحرائق واالستجابة للطوارئ يف الرشق األوسط، 

وال��دورة األوىل لبطولة اإلم��ارات العاملية لتحدي رجال 

اإلطفاء، والدورة األوىل ملعرض الس��المة والصحة املهنية 

يف الرشق األوس��ط، واملعرض واملؤمتر ال��دويل الخامس 

ملكافح��ة جرائم تقني��ة املعلومات، ويش��ارك يف هذين 

املؤمترين مئات الرشكات العارضة والخرباء واملختصني يف 

ش��ؤون األمن والس��المة وحاالت الطوارئ الذين ميثلون 

الجه��ات واألجهزة الحكومية وش��به الحكومية والقطاع 

الخاص.

آلة التصوير Spynel-U تضعك يف الصورة
 HGH ويف الوقت نفس��ه، من املقرر أن تكش��ف رشكة

Infrared Systems، وه��ي إح��دى ال��رشكات العاملية 

الحائ��زة عى جوائز يف أنظمة التصوي��ر الحراري بزاوية 

360 درجة، النقاب ألول مرة يف الرشق األوس��ط عن آلة 

تصويرها العالية الوضوح ملراقبة مساحات شاسعة. وآلة 

التصوير هذه، الذي يُطلق عليها اسم Spynel-U، عبارة 

عن آلة تصوير تعمل باألش��عة تحت الحمراء وتستخدم 

املوج��ة الطويل��ة، وهي بذل��ك تنض��م إىل عائلة آالت 

التصوير البانورامية التي تقوم بالرصد والتتبع باستخدام 

الح��رارة. وتتميز آلة التصوي��ر Spynel-U بقدرتها عى 

رصد اإلنس��ان البرشي من عى بُع��د 2.5 كيلومرتات يف 

الظ��الم الدام��س أو خ��الل الدخان أو الطقس املش��بع 

بالغبار، ويعترب نظام االستشعار اليوم أقل الحلول تكلفة، 

وال يحتاج إىل أي نوع من أنواع الصيانة.

وتتمي��ز آالت التصوير Spynel-U بأنه��ا تفتح آفاقاً 

جديدة أمام مراقبة املس��احات الشاسعة، فسواء كانت 

 Spynel-U يف الرب أو البحر، فإن آالت التصوير الحراري

قادرة ع��ى التقاط ص��ور بدرجة وضوح عالي��ة بزاوية 

360 درج��ة، باإلضافة إىل قدرتها عى رصد عدة أهداف 

غري مح��ددة يف وقت واح��د بصورة آلية وش��به فورية 

داخل الصورة البانورامية. أما بالنس��بة إىل مجال الرؤية 

البانورامي الواسع آللة التصوير Spynel-U فهو يضمن 

التق��اط أي حركة. ومتنح آلة التصوي��ر Spynel-U وعياً 

ميدانياً كب��رياً، وتوفر املراقبة البحري��ة ومراقبة املرافئ 

واملوان��ئ بأق��ل التكاليف، ع��الوة عى أم��ن املطارات، 

وحامية املنشآت الحيوية األخرى.

املركبة RICSS ليست مجرد مركبة إنقاذ
تطرح الرشكة الوطنية لصناعة معدات مكافحة الحرائق 

 National Fire Fighting Manufacturing )نافك��و(

FZCO: NAFFCO ألول م��رة يف مجال إدارة الحاالت 

الطائ��رة يف املط��ارات، تط��رح مركب��ة تحم��ل مفهوماً 

جديداً تس��تهدف اختص��ار الوقت الالزم لنرش الس��المل 

القابل��ة للطي والفرد من أجل الوص��ول إىل باب إحدى 

الطائرات التي س��قطت من الجو إىل 70 ثانية فقط من 

وقت الوصول إىل موقع الحادث. وتستخدم مركبة دعم 

 Rescue & عمليات اإلنقاذ والس��يطرة عى الح��وادث

 Incident Command System Support Vehicle:

RICSS نفس الشاسيه الذي تستخدمه الشاحنة القوية 

Ford F-550، وهو الشاسيه الذي يفوق بكثري متطلبات 

NFPA 414 في��ام يتعلق بالرسعة القصوى والتس��ارع. 

وميكن لشخص واحد نرش السلم املتحرك، وال يحتاج إىل 

أي دعامات إضافية لتحقي��ق التوازن، األمر الذي يؤدي 

إىل تقلي��ل العدد الالزم من األفراد املش��اركني يف عملية 

اإلنقاذ إىل أدىن حد.

 Asiana وبع��د الس��قوط املأس��اوي للرحل��ة رق��م

Flight 214 يف س��ان فرانسيس��كو، الت��ي كان ميك��ن 

لعملي��ات مكافحة النريان فيه��ا أن تكون أكرث فعالية يف 

حالة وجود مركبة مثل املركب��ة RICSS، جاءت الرشكة 

الوطني��ة لصناع��ة مع��دات مكافحة الحرائ��ق )نافكو( 

 National Fire Fighting Manufacturing FZCO:

NAFFCO لتلبي متطلب��ات رجال مكافحة الحرائق يف 

املطارات، واحتاج األمر منها إىل أقل من س��تة شهور يك 

إقبال من املتخصصني عىل زيارة املعرض والتعرف عىل منتجاته
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.RICSS تنتهي من تصميم وبناء املركبة

وتعت��رب املركب��ة RICSS أكرث من مج��رد مركبة إنقاذ 

بالنسبة ملجال مكافحة الحرائق، فاملركبة مصممة يك تكون 

مبنزلة مركز قيادة متقدم للسيطرة عى الحوادث، وذلك 

بفض��ل آلة التصوير الح��راري املوضوعة داخل صندوق، 

ووجود شاشة مثبتة يف الجزء الخلفي من املركبة. ويقوم 

القائ��د املس��ؤول ع��ن إدارة الح��ادث بالتحكم يف آالت 

التصوير الحراري وكامريات تقريب الصور البعيدة وجهاز 

الحاسوب اآليل الش��خيص املزود باالتصاالت ذات املوجة 

البعيدة من أجل ب��ث املعلومات، عالوة عى التحكم يف 

كافة املعدات الالزمة لتقديم الدعم.

وتس��تطيع مركبة دع��م عمليات اإلنقاذ والس��يطرة 

عى الح��وادث RICSS حمل 800 جالوناً من املياه و80 

جالوناً من الرغاوي، األمر الذي مينح نظام الضغط العايل 

للرغاوي درج��ة عالية للغاية من االس��تقاللية الذي يتم 

اس��تخدامه عند مقدم��ة الصندوق وع��ى األرض أيضاً. 

كام تحمل املركبة نظ��ام DCP System الذي يزن 100 

كيلوجرام��اً واملزود بخرطوم عى ش��كل بكرة، ومعدات 

 BA Control Board وقطع غيار إضافية ولوح للتحكم

ونظام غمر Deluge System ملقصورة القيادة باإلضافة 

إىل نظ��ام هيدرولييك Hydraulic Tool أعى الصندوق، 

وكلها مواصفات تجعل املركب��ة RICSS املركبة املفضلة 

بالنسبة ألي طاقم ملكافحة الحرائق يف املطارات.

رشكة بافاريا تقدم أفضل الحلول التكنولوجية 
األمنية

 High Competence in Security رشك��ة  تعت��رب 

Technologies Bavaria بقطاعاتها القوية املتخصصة يف 

مجال السيارات واألجهزة اإللكرتونية وتقنية املعلومات، 

القلب النابض للصناعات اإللكرتونية األوروبية املتقدمة. 

فعى مدى س��نوات، نجحت رشكة بافاريا نجاحاً كبرياً يف 

األس��واق العاملية، ويتجاوز حج��م صادراتها 50 %. ومن 

املقرر أن تش��ارك رشكة بافاريا يف معرض "آيس��نار" عن 

طريق املشاركة مع رشكات أخرى.

وخ��الل ه��ذه املش��اركة األوىل، من املق��رر أن تقدم 

12 رشك��ة بافارية خربته��ا املعروفة يف مج��ال التقنيات 

األمني��ة من خ��الل الجن��اح البافاري. ومتت��د خربة هذه 

ال��رشكات لتش��مل مجاالت أخ��رى عاملية مث��ل صناعة 

األحذية املتخصصة للعامل��ني يف مجال مكافحة الحرائق 

تطبي��ق القانون واإلنقاذ والعمليات العس��كرية. وهناك 

أيضاً تقييم وترخيص برنامج مراكز املعلومات/املنش��آت 

امليداني��ة TSI ال��ذي يعترب من أبرز الربام��ج العاملية يف 

مجال أنظم��ة املراقبة الفيديوية الت��ي ترتاوح بني آالت 

التصوي��ر 700TVL, IR, PTZ etc، وأجهزة التس��جيل 

الفيدي��وي الرقمية DVR with H264 وأجهزة التحويل 

.Video Optical Converters البري الفيديوية

 ChemClear: عائلة جدي��دة من املركبات 

الكيميائية ملكافحة التلوث
ومجموع��ة   Life Safety Systems رشك��ة  تق��وم 

 ChemSolv Technologies & International

Golden Group: IGG بطرح جيل جديد من املركبات 

الكيميائي��ة ملكافحة التلوث النات��ج عن املواد الكياموية 

والبيولوجي��ة واملش��عة والنووي��ة CBRN ع��الوة عى 

تكنولوجيا التطبيقات.

وقد تطورت تلك العائلة عى مدار الس��نوات الس��بع 

املاضية، وتم تسمية املركبات الكيميائية ملكافحة التلوث 

ChemClear الت��ي صممت خصيصاً ملواجهة التحديات 

التي تواجه األفراد واملركبات واملعدات والطائرات ومهام 

مكافح��ة التلوث الناتج عن املواد الكياموية والبيولوجية 

واملش��عة والنووي��ة يف مراحل التلوث الرئيس��ية الثالثة: 

املبارشة والعملياتية والجسيمة.

وتؤم��ن التقنيات التي تطوره��ا ChemClear حلوالً 

فري��دة مبتكرة إلزالة التلوث عن مواد الحرب الكياموية 

والبيولوجية التقليدية والتلوث اإلشعاعي.

ولتنفيذ عمليات التطهري ضد التلوث بالنسبة لألفراد، 

تس��تخدم ChemClear تركيب��ة كيميائي��ة فري��دة غري 

سامة وبال رائحة وبال رغوة وال تحتوي عى الهالوجينات 

Halogens )حي��ث ال تحت��وي ChemClear عى مادة 

الكلور(، األم��ر الذي يتيح إمكانية اس��تخدامها بطريقة 

مناس��بة ومأمونة مع األش��خاص الذي تعرض��وا لتلوث 

املواد الخاصة بالحرب الكياموي��ة أو البيولوجية. وتعترب 

منتج��ات ChemClear مأمونة ورسيع��ة املفعول وغري 

سامة وصديقة للبيئة، وهي تؤمن قدرات متقدمة إلزالة 

التلوث الناتج عن املواد الكياموية والبيولوجية واملشعة 

والنووية فوراً.

أما بالنسبة إىل التلوث الناتج عن اإلشعاع فإن الحلول 

الت��ي تقدمها ChemClear ملكافحة التلوث تعترب فعالة 

 Sequential "نظ��راً الس��تخدامها "األس��لوب التتابع��ي

Mode لتطه��ري األفراد من التلوث، والتخلص من التلوث 

اإلشعاعي بطريقة مأمونة.

 Crae Console إلدارة املنش��آت واألجهزة 
التكنولوجية

 Roomdimensions Iberica من املقرر أن تطرح رشكة

خالل معرض "آيس��نار" أحدث خطوطه��ا الجديدة من 

 Crae وهي ،Control Consoles "لوح��ات التحك��م"

Console الذي ت��م تصميمه خصيص��اً لتنظيم البيئات 

التكنولوجية عى م��دار اليوم، وهي البيئات التي تحتاج 

إىل سعات تخزين معتدلة إىل عالية لألجهزة اإللكرتونية. 

وميتلك Crae Console أهمي��ة خاصة بفضل تصميمه 

الحدي��ث ال��ذي يجم��ع بني االبت��كار الهن��ديس وراحة 

املستخدم.

ويعت��رب Crae Console ح��الً تكنولوجي��اً قوياً نظراً 

لقوته العالي��ة وتصميمه الهنديس القي��ايس، وهو يعترب 

جه��ازاً مميزاً بفضل جودة املواد ورسعته العالية يف إدارة 

املنش��آت واألجه��زة التكنولوجية ككل. ك��ام أن الحجم 

القي��ايس للجه��از يس��هل عملي��ة الوصول إىل األس��الك 

والتوصي��الت يف جمي��ع األوقات بهدف عم��ل العزل أو 

الصيانة الالزمة لها.

كام يشهد املعرض الدويل لألمن الوطني ودرء املخاطر 

"آيس��نار" عرض مجموعة كبرية من األنظمة التلسكوبية 

املتحرك��ة ذات الجودة العالية لخدمة القوات املس��لحة 

وقوات األمن / اإلنقاذ. ويش��هد املعرض مش��اركة إحدى 

 Warning الرشكات الرائدة يف مجال إنتاج أجهزة اإلنذار

Systems، والطباعة الرسي��ة Security Printing ذات 

الحل��ول الخاص��ة لتلبي��ة متطلبات معين��ة، عالوة عى 

تقديم املشورة والخربة والدعم العمليايت واالسرتاتيجي يف 

كافة املجاالت الخاصة بأمن تطبيقات اإلنرتنت وخدمات 

أم��ن املعلومات والحلول الخاص��ة بالربمجيات واألجهزة 

التي تقدمها كربيات الرشكات األمنية•

 

التجارب عىل قدم وساق من أجل أفضل االخرتاعات يف مجال األمن



28

معارض ومؤتمرات

|  العدد 507  |  أبريل 2014  |

سيف بن زايد: رئيس الدولة أوىل جّل اهتمامه إلنسان هذا الوطن 
زار معرض »قادرون« لدعم جمتمعات األشخاص ذوي اإلعاقة

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئي��س مجلس الوزراء وزير الداخلية يف مارس املايض 

مؤمتر ومع��رض "ق��ادرون" الذي يُعنى باملس��ؤولية 

االجتامعية لل��رشكات، ويهدف إىل دع��م مجتمعات 

األش��خاص ذوي اإلعاق��ة، وذل��ك يف مرك��ز أبوظبي 

الوطني للمعارض.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 

يف تريح بهذه املناس��بة، أن صاحب الس��مو الشيخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، 

أوىل ج��ّل اهتامم��ه ورعايته إلنس��ان ه��ذا الوطن، 

وبخاصة ذوي اإلعاقة، إمياناً من س��موه بأنهم رشيحة 

مهم��ة ومنتجة يف مجتم��ع اإلمارات، وتس��تحق كل 

الدع��م والرعاية، معرباً س��موه عن تقدي��ره لجهود 

جميع الجهات التي أسهمت يف دمج املعاقني.

وزار سموه الجناح الخاص باتحاد اإلمارات لرياضة 

املعاق��ني، يف مع��رض "ق��ادرون"، وكان يف اس��تقباله 

محم��د محمد فاض��ل الهاميل، رئي��س مجلس إدارة 

اتحاد املعاقني، الذي قّدم لسموه رشحاً حول األنشطة 

وأن��واع الرياضات التي يش��ارك فيه��ا ذوو اإلعاقات 

املختلف��ة؛ والتي أقيمت عى هامش املعرض. والتقى 

سموه مبنتخب كرة الس��لة للكرايس املتحركة، مؤكداً 

تأثريهم وقدراتهم املجتمعية، وحثهم عى امليض قدماً 

يف إعالء راي��ة الوطن يف امليادين والبطوالت واملحافل 

الرياضية.

واطلع سموه عى عدد من الفعاليات التي نظمتها 

مب��ادرة "ق��ادرون"، واس��تمع إىل رشح قدمته رشين 

جاس��م النويس املؤس��س واملدي��رة التنفيذية ملركز 

تعلي��م وتدريب املهارات عن املركز وآلية العمل فيه، 

مش��رية إىل أن مركز تعليم للتدريب وتطوير املهارات 

هو املرك��ز األول من نوعه يف إمارة أبوظبي، ومختص 

سيف بن زايد لدى لقائه عدداً من الرياضيني من ذوي االحتياجات الخاصةسيف بن زايد يصافح أحد املشاركني يف فعاليات قادرون

سيف بن زايد خالل زيارته جناح حملة ال تخذلني
شعار حملة التخذلني املشاركة ضمن فعاليات 

معرض قادرون
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زار معرض »قادرون« لدعم جمتمعات األشخاص ذوي اإلعاقة

بتش��خيص وعالج األطفال الذين يعان��ون صعوبات 

التعلم بأنواعها املختلفة.

وش��ملت مب��ادرة "ق��ادرون" أع��امالً تطوعي��ة، 

وفعالي��ات رياضية واجتامعي��ة وورش عمل مختلفة 

ل��ذوي اإلعاقة، ومؤمتراً لقيادة األفكار، مثمناً س��موه 

فكرة املب��ادرة، وما تضمنته من أفكار وأعامل جليلة، 

واعتربه��ا فاعل��ة يف املجتمع، تجّس��د ن��رش مفهوم 

التوعي��ة الحقيقية تج��اه اإلعاق��ة واملعاقني والعمل 

ع��ى تغيري نظرة املجتمع تجاههم، وتس��هم يف إبراز 

مواهبهم وقدراتهم باتباع أفضل املامرسات العاملية.

وأش��اد س��موه بالفعاليات التنظيمي��ة للمعرض، 

وأبدى إعجابه مبنتجات املعاقني والجهات واملؤسسات 

املش��اركة، وضّمت سلس��لة من التقنيات واملبتكرات 

املختلف��ة، واكتش��افات علمية حديث��ة، وبنى تحتية 

متقدمة لأللعاب الرياضية تركز جميعها عى تحسني 

نوعية حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، وقد وصف سموه 

بعض إنج��ازات املعاقني باملُ�بهرة والالفتة، معترباً أنها 

منتجات متطورة ترمي لتحسني حياة األشخاص ذوي 

اإلعاق��ة، وتوازي منج��زات األصح��اء وال تقل عنهم 

بيشء.

ورافق س��موه خالل الزيارة، الل��واء ركن الدكتور 

عبي��د الحريي الكتب��ي، رئيس اللجن��ة العليا املنظمة 

للمعرض الدويل لألمن الوطني ودرء املخاطر "آيسنار 

أبوظب��ي 2014"، ومحم��د محم��د فاض��ل الهاميل، 

نائب رئيس مجلس اإلدارة األمني العام ملؤسس��ة زايد 

العليا للرعاية اإلنس��انية وذوي االحتياجات الخاصة، 

وجيمس ميلز، مدير مرشوع مبادرة "قادرون"، وعدد 

من املسؤولني وكبار املشاركني.

ومن جانبه، اعترب محمد الهاميل إن زيارة س��موه 

تعك��س مدى اهت��امم القيادة العليا بفئ��ة املعاقني، 

والوصول بهم لإلنجازات املحققة يف مختلف املحافل. 

وق��ال إن مؤسس��ة زاي��د العلي��ا للرعاية اإلنس��انية 

وذوي االحتياج��ات الخاص��ة، تحرص عى املش��اركة 

يف املناس��بات والفعاليات املجتمعية، ضمن جهودها 

للوصول ألكرب رشيحة من أفراد املجتمع، والعمل عى 

توعيتهم وتثقيفهم إىل أعى املستويات. وشارك مركز 

"قادرون" جتسد 
التوعية احلقيقية 

جتاه اإلعاقة 
واملعاقني والعمل 

على تغيري نظرة 
اجملتمع جتاههم

لفتة أبوية...
حرص س��مو الشيخ سيف بن زايد، يف 
لفتة أبوية حانية، عى لقاء واحتضان 
الطفل الس��عودي فيص����ل الع���ّواد 
)5 س��نوات( يع��اين متالزم��ة داون، 
والذي حرص عى القدوم من اململكة 
العربية السعودية، للمشاركة يف حملة 
)ال تخذلن��ي( التطوعي��ة التوعوية يف 
إطار مب��ادرة "ق��ادرون" املجتمعية. 
وجّس��دت اللقطة التذكاري��ة، القيم 
اإلنس��انية الت��ي يتح��ى بها س��موه 
يف التعام��ل م��ع فئة املعاق��ني عامة، 

خصوصاً األطفال.

مجموعة من ذوي االحتياجات الخاصة مشاركني يف فعاليات املعرض
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وزارة الداخلي��ة لحامية الطف��ل يف فعاليات املعرض 

من خالل تعريف الجمهور وتوعيتهم بس��المة وأمن 

األطفال، وتوعية األطفال من ذوي اإلعاقة وحاميتهم 

من املخاطر.

ويوفر املع��رض فرصة لتواص��ل املركز مبارشة مع 

األطفال م��ن ذوي اإلعاقة، واملنظامت املعنية بتوفري 

الرعاي��ة لألطف��ال؛ موضحاً أن��ه تم تعري��ف الزوار 

بأهداف املركز ودوره يف التنسيق مع الجهات املعنية 

مبا يعزز جهود الدولة يف هذا الجانب.

وأكد املق��دم فيصل محمد الش��مري، مدير مركز 

وزارة الداخلية لحامية الطفل، حرص وزارة الداخلية 

عى تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، يف إطار تطوير 

جميع امله��ام التي ترتقي مبنظوم��ة العمل الرشطي 

واملجتمعي، وتبني أفضل املامرسات العاملية، والنظم 

املالمئة لحامية األطفال واألرسة، كونهم عامد املستقبل 

وحجر الزاوية والركيزة التي تقوم عليها األمة•
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شركة Saab يف صفقات كبرية مع اجليش األمريكي

Carl- السويدية األمنية Saab تم اختيار نظام سالح رشكة

Gustaf بواس��طة وزارة الدفاع األمريكي��ة ليكون برنامجاً 

سجل رقامً يف الجيش األمرييك، وهذا يعني أن نظام السالح 

ال��ذي يطلق م��ن الكتف والذي س��جل رق��امً يف الخدمة 

الطويلة مع تلك القوات الخاص��ة األمريكية، أصبح طرحاً 

جيداً يف وحدات املشاة الخفيفة األمريكية.

وينتظر لنظام سالح Carl-Gustaf توفري القدرات التي 

تفتقر إليها وحدات الجيش األمرييك عند استخدام الذخائر 

التي تطلق من الكتف. ولقد ظل هذا الس��الح ميثل مكوناً 

رئيس��ياً يف القوات الخاصة األمريكي��ة طيلة 20 عاماً حتى 

اآلن.

Carl- وتعن��ي ه��ذه الحقائق مجتمع��ة أن الس��الح

 M3 MAAWS واملس��مى يف الق��وات األمريكية Gustaf

ميثل الربنامج الذي س��جل رقامً مام جعله واس��ع االنتشار 

مع قوات املش��اة الخفيفة. وقد أثبت هذا السالح فعاليته 

يف عدة بيئات تتطلب وجوده كس��الح قوي يس��اند أفراد 

 Saab املشاة، وهو ما رصح به جوناس هجيلم رئيس رشكة

يف أمريكا الشاملية.

ويتم حالياً استخدام هذا الس��الح متعدد األدوار الذي 

يطل��ق م��ن الكتف يف أك��ر م��ن 40 دولة ح��ول العامل، 

ولهذا الس��الح الحديث تاريخ ناج��ح، كام أنه ظل يحصل 

عىل التحديث املس��تمر ما يجذب املس��تخدمني وحسب 

املتطلبات الجديدة. 

وعىل حس��ب التوقعات العملياتية املس��تقبلية تعمل 

رشك��ة Saab حالياً لجعل الس��الح أفض��ل، وهناك منوذج 

أخف وزناً هو اآلن يف مرحلة التحديث.

ويضاف إىل ذلك التحديث الذي يتم يف ذخائر الس��الح 

Carl-Gustaf وعائلتها مع النموذج الذي صدر فعالً وهو 

 ،Heat الجدي��د ع��ايل االنفجار مض��اد الدبابات C5 655

وهو أحدث أجيال هذه الذخائر واملصمم لتقليل االنفجار 

الخلفي، األمر الذي يتيح للجنود توظيف السالح بأمان يف 

املناطق املحدودة مام يقلل آثار استخدام الذخائر املطلقة 

من الكتف.

أبوظبي لبناء السفن تكرم شركاءها االسرتاتيجيني
نظم��ت »رشكة أبوظبي لبناء الس��فن« يف مارس املايض 

حفلها الس��نوي لتكريم موظفيها املتميزين لعام 2013 

ورشكائها االس��راتيجيني وم��وردي األجه��زة واملعدات 

الرئيس��ية..وذلك بحضور س��عادة الل��واء الركن بحري 

إبراهيم سامل محمد املرشخ قائد القوات البحرية.

وحرض الحفل ال��ذي أقيم يف مقر الرشكة يف أبوظبي 

حميد الش��مري رئيس مجل��س اإلدارة وأعضاء مجلس 

اإلدارة والدكت��ور خال��د املزروع��ي الرئي��س التنفيذي 

للرشكة وإدارة الرشكة بجانب موظفيها وعددهم حوايل 

أل��ف و200 موظف إضافة إىل ع��دد كبري من الضيوف 

واملدعوين.

وتط��رق الدكتور املزروعي يف كلمته خالل الحفل إىل 

إنجازات الرشكة لع��ام 2013 والتحديات التي تواجهها 

وط��رق التغلب عليها لتحقي��ق أهدافها والحصول عىل 

رضا العمالء خاصة القوات املسلحة يف الدولة.

وألق��ى الضوء عىل الخطة االس��راتيجية لعام 2014 

وأهمية االس��راتيجية التي وضعها مجلس اإلدارة والتي 

س��اهمت بش��كل كبري يف تجاوز التحديات خالل العام 

املنرصم مام أدى إىل تحقيق نتائج جيدة.

من جانبه اس��تعرض خالد املريخي الرئيس التنفيذي 

للعملي��ات إنج��ازات الرشكة التش��غيلية وعىل رأس��ها 

الس��فن الحربية »بينونة« والت��ي تعترب فخر الصناعات 

املحلية إضاف��ة إىل االنجازات التش��غيلية التي حققتها 

الرشك��ة خالل العام املايض وأهمها بناء وإصالح وصيانة 

الس��فن الحربية والتجارية وتحدي��ث وتطوير نظامها 

إضافة إىل صناعة القوارب الصغرية وصيانتها وإصالحها.

يذك��ر أن رشكة أبوظبي لبناء الس��فن تم تأسيس��ها 

خ��الل ع��ام 1995 لخدمة القوات املس��لحة يف الدولة، 

ومتتلك حكومة أبوظبي 10 يف املائة من أسهمها ومبادلة 

40 و50 يف املائة ميتلكها مساهمون من الدولة.

وف��ازت الرشك��ة مؤخراً بعق��د قيمت��ه 870 مليون 

درهم لبناء س��فن لصالح جهاز حامية املنشآت الحيوية 

والسواحل.

 الحفل السنوي لرشكة أبوظبي لبناء السفن 

Carl-Gustaf السالح



31 |  أبريل 2014 |  العدد 507  |

كش��فت رشكة Thales النقاب ع��ن الجيل الجدي��د 2020 إللكرونيات طريان 

العموديات وكابيناته��ا يف معرض العموديات Heli Expo 2014 الذي أقيم يف 

لوس أنجلوس يف شهر فرباير 2014.

وق��د تم تصمي��م أنظمة والكروني��ات الطريان الحديث��ة 2020 للعمل مع 

 Paris الطائ��رات ثابتة الجناح والتي تم عرضها يف معرض باريس الجوي الدويل

Airshow 2013، حي��ث ظه��رت الكابينات التي تس��تخدم الجيل الجديد من 

األنظمة.

وتعت��رب األنظم��ة 2020 ناتجة عن أعامل عدد من ال��رشاكات التي هدفت 

رشكة Thales إلظهارها نتيجة البحوث وتجارب املعاهد العلمية وأعامل الخرباء 

الدولي��ني مام هدفت به الرشكة لتقنية وإبراز املعرفة يف مجال االس��تفادة من 

تعامل اإلنسان مع اآللة.

وتوجت هذه الجهود بظهور الجيل الجديد من كابينات الطائرات املصممة 

ملن��ح الطيار كل العنارص التي يحتاجها للوصول للقرارات الحاس��مة يف الوقت 

املناسب متاماً.

وتوفر مفاهيم 2020 من إلكرونيات الطريان الهندس��ة الحديثة التي تشمل 

القدرات العاملة بشاشات اللمس وأنظمة التحكم بالشاشات السفىل واملفتوحة 

يف ش��كل أنظمة وطرق اقراب مركزية للمهام، مام يضع الطيار يف جو عمليات 

الطائرات العمودية األحدث.

وصارت بنية كابينات الطائرات تعني تطوير القدرات املس��تقبلية والخواص 

الت��ي تؤمن تنفيذ أداء مهام الطائرات العمودي��ة العديدة، مع اعتبار الخواص 

املح��ددة التي ت��رد يف أنواع املهام املدنية العديدة مث��ل مهام البحث واإلنقاذ 

واملهام البحرية واملهام العسكرية التعبوي منها والقتايل وعمليات االستطالع.

 Thales تكشف النقاب عن إلكرتونيات الطريان 2020 للطائرات العمودية

 General شركة
Dynamics حتصل 
على طلب سعودي 

قيمته 10 باليني دوالر
حصل��ت رشك��ة General Dynamics ع��ىل عقد من 

اململكة العربية السعودية لتوفري مركبات مدرعة، وبات 

 General Dynamics منتظ��راً إنتاج املركبات يف رشك��ة

لألنظم��ة الربية الكندية يف لن��دن وأونتاريو مع احتامل 

بلوغ التكلفة اإلجاملي��ة 13 بليون دوالر يف حال تطبيق 

كل الخيارات.

ويش��مل االتفاق املعدات ذات الصل��ة باملركبات مع 

التدريب وخدمات اإلس��ناد حسبام جاء يف الترصيحات. 

يذك��ر أن العق��د مدته 14 س��نة ويوفر أك��ر من 3000 

وظيف��ة يف كندا مع تعزي��ز أعامل أكر من 500 رشكة يف 

 General كندا وهي التي توفر قطع الغيار واملواد لرشكة

Dynamics لألنظمة الربية الكندية.

شركة Raythoen تفحص تطوير الصواريخ 
Tomahawk

نجح��ت رشكة Raytheon مع الق��وات البحرية األمريكية 

 Tomahawk يف تنفي��ذ فحص تطوير اتص��االت الصواريخ

Block IV الجوالة.

وكانت فحوص الطريان االختباري التي متت يف 19 يناير 

 Tomahawk 2014 قد متت حسب إنتاج الرشكة الصواريخ

 USS Sterrett بل��وك 17 التي تم إطالقه��ا من الس��فينة

لتحل��ق يف الطريق املربمج لها مع اس��تالم نتائج التحديث 

خالل العمليات التش��بيهية التي متت من مركز العمليات، 

واس��تخدام أنظمة االستش��عار التي تقوم بتحديث بيانات 

مواقع األه��داف. وحصلت الصواريخ خ��الل طريانها عىل 

معلوم��ات االتصاالت مع كل إجراءات القيادة والس��يطرة 

مام وفر تحديث بيانات املواقع قبل االرتطام بالهدف.

ورصح راي دينيلس��ون مدير برام��ج Tomahawk بأن 

العمل بجان��ب الرشيك وهو الق��وات البحرية األمريكية، 

يجعل الرشكة تس��تمر يف تحديث ه��ذه الصواريخ لتبقى 

بعي��دة ع��ن كل تهديد. وأضاف بأن التغي��ريات التي متت 

إضافته��ا للعملي��ات تجعل اس��تخدام أنظمة االستش��عار 

واالتصاالت أموراً توفر لألس��طول قدرات تحديد األهداف 

بدقة عالية تجعل إصابة الصواريخ أهدافها حتمية.

وق��ال ج��و موس��ري مدي��ر برام��ج صواري��خ البحرية 

Tomahwak بأن هذه الصواريخ بعيدة املدى متنح القادة 

املرون��ة الزائدة يف مس��ارح العمليات، حيث إن الس��فن 

والغواصات تعمل يف مدى 100 ميل بعيداً عن الس��واحل 

وتس��تطيع الصواريخ Tomahwak الط��ريان عميقاً لتصل 

األرض وتصيب أهدافاً توج��د يف مناطق العدو وبحيث ال 

يتوقع العدو وصولها.

ونتج عن فح��ص الطريان إيضاح ق��درة الصواريخ عىل 

ش��غل األهداف التي متثل التهديدات مع استمرار صواريخ 

البحري��ة املحدث��ة Tomahwak إثب��ات النج��اح لدخول 

الخدمة ملا بعد العقدين القادمني من الزمان.

الجيل الجديد 2020 إللكرتونيات طريان العموديات
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 Agusta Westland تفوز بعدة عقود يف 
 Heli Expo 2014 معرض العموديات الدويل

حصل��ت رشك��ة Agusta Westland إحدى رشكات 

مجموع��ة Finmeccanica ع��ىل عقود ت��م تقدير 

قيمتها األولية مببلغ 260 مليون يورو لتوفري الطائرات 

العمودية لالستخدام الحكومي والتجاري مع زبائن يف 

ع��دة دول بينها الواليات املتحدة األمريكية والربازيل 

واململكة املتحدة واليابان.

وت��م خ��الل مع��رض Heli Expo ال��ذي عقد يف 

أنهاي��م يف كاليفورنيا يف فرباي��ر 2014 توقيع العقود 

 General New التي ش��ملت إجاميل 24 طائرة مثل

AW 119 KX وAW 139 وAW189 م��ع خدم��ات 

التدريب واإلسناد. وينتظر اس��تخدام العموديات يف 

تنفي��ذ مهام املناطق البحرية للنقل ومهام اإلس��عاف 

الطارئ الطبي ومهام البحث واإلنقاذ ومهام مكافحة 

الحرائق ومهام اإلغاثة ونقل الركاب.

وتظل التقني��ات األحدث مع املرون��ة العملياتية 

وقلة التكلفة متثل مع الحلول ونظم اإلس��ناد، وتعني 

املزج الس��ليم للعوام��ل التي تكم��ل منتجات رشكة 

Agusta Westland لس��وق العمودي��ات مام ميثل 

تلبية متطلبات األس��واق، وبهذه العقود األخرية تعزز 

الرشكة ريادتها يف السوق الدولية.

 Indra مشبهات متطورة 
لتعزيز عمليات أمن الطريان

 level D-full بات منتظراً توفري أنظمة التشبيه الكيل
 Airbus لعمودي��ات الطائرات flight simulators
الجدي��دة فئ��ة EC 175 ب��دءاًً م��ن ه��ذا الصيف، 
والتي تس��تخدم األنظم��ة Indra التي يت��م بناؤها 
يف العمودي��ات التي تنتجها رشك��ة Airbus ألغراض 

التدريب يف مصانعها يف Marignance يف فرنسا.
ويتوقع يف القريب أن يتم التواجد الذي تم إعالنه يف 
معرض العمودي��ات Heli- Expo 2014 الذي أقيم 
يف Anaheim يف كاليفورني��ا أن يتم متكني الطيارين 
ومن خ��الل التدريب عىل أول طائ��رة EC175 ليتم 
متويل الزبون األول بأوىل مجموعات الطائرات خالل 
عام 2014، وميثل هذا املشبه األول واألحدث يف فئته 
كنظ��ام للرؤية الذي يهتم وخالل كل ظروف الطريان 

مبجاالت التدريب املالمئة.
وظل تطوير هذا املش��به يعني الجهود الكبرية حيث 
ظل خ��راء رشكة Indra يعملون ب��كل الطاقات مع 
رشك��ة Airbus للطائ��رات العمودي��ة لتطوير نظم 
التش��بيه بالتوازي مع تطوير الطائرات. ويؤكد عمل 
الرشك��ة يف تجهي��ز الن��اذج األح��دث وكل أنظم��ة 
الطائ��رات تالؤم ه��ذه التطوي��رات م��ع الطائرات 

األحدث.
ورصح كارولز س��واريز نائب رئي��س الرامج يف رشكة 
Indra ب��أن الطياري��ن ميك��ن له��م التدريب يف كل 
امله��ام العملياتي��ة وتنفي��ذ إجراءاته��ا يف املواق��ف 
الطارئ��ة وخالل الطريان وكل املهام. وأضاف بأن هذه 
املرشوعات توف��ر الفرص املالمئة للرشكة وهي تتطلع 
ملستقبل زاهر للطائرات EC-175 التي تزيد مبيعاتها 

عاملياً يف الوقت الراهن.
وتعم��ل رشك��ة Indra أيض��اً بجانب نظام التش��بيه 
 FNPT ع��ىل تنفيذ نظام املالح��ة التدريبي D Full
الذي يض��اف للطائرات العمودي��ة كخدمة تدريبية 
يتم تجهيزها يف مركز Marignane وهذا يوفر نظام 
تدري��ب الطيارين عايل القيمة كفرص تتوفر مع نظم 

الشبيه الحديثة.
للعمودي��ات   Airbus رشك��ة  مدي��ر  ورصح 
Guillauume Faury ب��أن أكر اس��تثار للرشكة يف 
تجهي��ز أدوات ونظم التدريب ونظ��م املالحة يعني 
الت��زام الرشكة بتوفري الخدمات إلس��ناد مس��تخدمي 
العموديات EC 175 قد تم تطويره بالتنس��يق التام 
مع مش��غليها لتوفري الطائ��رات ثنائية املحرك لتنفيذ 
املهام املتعددة ونقل األطقم للمناطق البحرية ومهام 
البحث واإلنقاذ ونقل كبار الشخصيات ومهام اإلخالء 
الطب��ي. وت��رز هذه الطائ��رات تواج��د الكرتونيات 
 Axis 4 ونظ��م محور الط��ريان Helionix الط��ريان
الرباعي��ة ما يوف��ر املزيد من األم��ان وتقليل جهد 
الطياري��ن وتعزيز اليقظ��ة يف املواقف. وتعمل هذه 
التطوي��رات عىل توف��ري املزيد من الحاي��ة وكفاءة 

النظم.
وت��م الحصول عىل إج��ازة النظ��ام EC 175 كنظام 
أورويب متنحه EASA يف يناير 2014 ما فتح الطريق 
أمام توفري العموديات للزبائن يف أواخر العام الحايل.

صفقة أسلحة هولندية لألردن
أعلن��ت هولن��دا أنه��ا تخط��ط لنقل 

الدفع��ة األوىل م��ن فائ��ض مدافعها 

املض��ادة للطائرات ذاتية االرتداد، من 

ط��راز "ش��يتا" إىل األردن، تش��مل 60 

مدفعاً من هذا الطراز، يف إطار صفقة 

قيمتها 29 مليون دوالر، تش��مل أيضاً 

350 أل��ف طلق��ة من عي��ار 35 ملم 

ملداف��ع "ش��يتا"، و22 مدفع��اً مضاداً 

للطائرات م��ن عيار 40 ملم من طراز 

بوف��ورز - 40 إل - 70، و11 راداراً من 

ط��راز "ثالز فاليكاترش"، و5 س��يارات 

هندسية مدرعة من طراز "ليوبارد".

AW 189 العمودية

املدافع املضادة للطائرات ذاتية االرتداد طراز شيتا
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 Schiebel اختيار القوات البحرية اإليطالية الطائرة
Camcopter S-100  إلسناد األسطول

اختارت القوات البحرية اإليطالية الطائرة بدون طيار 

Camcopter S-100 UAS لتوفري اإلس��ناد ألسطولها 

م��ام يجعله��ا أول قوى بحري��ة أوروبية تحصل عىل 

الطائرة S100 لالستخدام العمليايت.

ولق��د أثبتت الطائرة S-100 كفاءتها يف العمل مع 

األس��طول اإليطايل حيث كانت األوىل التي تحلق من 

الس��فن اإليطالية، وقد عملت من عىل منت الفرقاطة 

IT Bersag liere املعروفة بتوفري القدرة العملياتية 

لقادة البحرية اإليطالية، وميثل العقد برامجاً تش��مل 

التدريب وتطوير األعامل مع توفري قطع الغيار.

وتعمل الطائرة S-100 مبا لها من بصمة منخفضة 

يف اإلسناد واستخدام القوى البرشية لتكون ذات تأثري 

ع��ال يف البحار. وينتظر لهذه الطائ��رة توفري املرونة 

والعدائية يف عملها مع األسطول اإليطايل خالل عمله 

ضد أعامل القرصنة.

وق��ال رئيس مجلس إدارة رشك��ة Schiebel وهو 

هانس جورج سش��يبل إن الطائرة ينتظر لها أن تظل 

األع��ىل كفاءة يف املهام البحرية حيث أنها توفر رؤية 

األفق بوضوح ويف مدى بعيد.

 Shine Micro AIS وله��ذه الطائ��رة نظ��ام آيل

يجعلها قادرة عىل جمع البيانات يف الوقت الحاس��م 

خالل الفرات املتفاوتة والتي تصل 6 س��اعات خالل 

جمع املعلومات، مع نظام يساند اإلقالع والهبوط.

Bell Boeing V 22 حتديث طائرة
كش��ف مس��ؤول يف قيادة العمليات الخاصة بسالح 

الج��و األمرييك أن القيادة تعتزم تطوير طائرات من 

ط��راز Bell Boeing V 22 Osprey ذات املروح��ة 

املائل��ة، التي تث��ري اهتامم س��الح البحرية األمرييك 

أيضاً.

وقال الكولونيل إيرك روبيال، مدير الربامج الدولية 

يف س��الح الجو، إنهم يتطلعون إىل تطوير نسخة من 

طائ��رة C V 22. ويتطلع��ون إىل إضاف��ة عدد من 

الربام��ج الحربي��ة املتنوعة لهذه الطائ��رات لتعزيز 

قدراته��ا. يش��ار إىل أن القوات البحري��ة األمريكية 

تتطلع دامئاً إىل حيازة أي قدرات عس��كرية جديدة، 

فيام ال تزال عمليات التطوير يف مراحلها األوىل.

 Rheinmetall شركة
حتصل على عقود 

بقيمة 83 مليون يورو

حصل��ت رشكة Rheinmetall ع��ىل عقود جديدة 
أهمها عق��د دفاعي لدع��م جهود الدف��اع الجوي 
 Oerlikon لزيادة قدرات النظام MENA لإلقليم
Sky Guard للدف��اع الجوي وهو ما يدعم الطلب 
الس��ابق لوحدات ن��ريان الدفاع الج��وي من نفس 
الفئ��ة. وميثل العق��د الذي تبلغ قيمت��ه 83 مليون 
دوالر يف ش��كل عدة عق��ود تفصيلية ما تم توقيعه 

مؤخراً مع الرشكة.
أم��ا تقنيات الدف��اع الج��وي Sky Guard فتمنح 
فرص توظيف كبرية يف 40 دولة حول العامل وتفوق 
كل التوقعات إال أن العقد الرئيس واملضاف لعقود 
تصل جملتها لنح��و 582 مليون يورو فيعني توفري 
كل املواد والخدم��ات وقطع الغيار ملا تصل جملته 

حوايل 665 مليون يورو.
وحجزت رشك��ة Rheinmetall مؤخراً عدة طلبات 
جديدة لنظم الدفاع الجوي من عدة دول أوروبية 
وآس��يوية بقيمة 50 مليون يورو مع اعتبار الرشكة 
رائدة يف س��وق نظ��م الدفاع الج��وي قصرية املدى 
ومتث��ل الرشكة ريادة املجموعة الصناعية التي توفر 

نظم مدفعيات الدفاع الجوي.
وتعت��ر Rheinmetall الرشك��ة الوحي��دة القادرة 
عىل توفري تقنيات ونظم التحكم يف النريان واملواقع 
اآللي��ة ونظم اإلط��الق املوجه املتط��ورة والذخائر 

.Airbus الالزمة للعمل مع نظم طائرات
ومتث��ل أنظمة هذه الرشكة املس��توى املتميز عاملياً 
خاصة لتوفري طلبات ال��رشاء الدفاعية واحتياجات 
الجهات املدنية التي تنفذ حاية املنشآت الحيوية، 
كأفض��ل أنظمة عاملية مع تجهي��ز كل ما يلزم نظم 
اإلطالق الصاروخي��ة واملدفعيات وطلقات وذخائر 

املورتر.
وتم تصنيف أنظمة Rheinmetall للدفاع الجوي 
ضم��ن ما يتم بناؤه بتقنية عالية، مع تجهيز النظم 
الراداري��ة التي تفتح العمل م��ع املنصات املتحركة 
لتلبي��ة املهام وميكن توفري وتش��غيل هذه األنظمة 
م��ع أجهزة مؤثرة أخ��رى مثل الصواري��خ املضادة 

للطائرات ونظم الليزر عالية الطاقة.

Camcopter S-100 UAS الطائرة بدون طيار 

Bell Boeing V 22 Osprey الطائرة

Oerlikon Sky Guard النظام
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Poseidon تفوز بعقود بقيمة 2.4 بليون دوالر لتوفري الطائرات Boeing
تعمل الطائرات على تعزيز قدرات الدوريات البحرية األمريكية

تعتم��د الطائ��رات P-8A Poseidon يف تصميمها عىل 

طائ��رات الجيل الجدي��د Boeing 737-800 التجارية، 

وهي مخصصة حسب هذا التصميم واملالمح والخواص 

لتنفي��ذ املهام ض��د الغواصات ومهام حروب الس��طح 

ومهام االستخبارات ومهام املراقبة ومهام االستطالع من 

خالل قدراتها.

 P-8A وبات منتظراً بناء عىل التعاقد دخول الطائرات

Poseidon مرحلة اإلنتاج الكيل بتكلفة تصل 2.4 بليون 

دوالر إلنت��اج 16 طائرة منها، وه��ي الطائرات اإلضافية 

املنتظرة منها تعزيز ومساندة قدرات الدوريات البحرية 

يف القوات األمريكية.

وه��ذا الطلب يرفع بعد تنفيذه إجاميل عدد طائرات 

األس��طول البحري إىل 53 طائرة مام يعني االنتقال من 

اإلنت��اج األويل منخف��ض املع��دل لإلنت��اج الكامل عال 

املعدل.

 P-8A قد س��لمت 13 طائرة Boeing وكان��ت رشكة

للق��وات البحرية األمريكية، ون��رت منها أول جامعة 

دوري��ات يف كادين��ا يف اليابان يف ديس��مرب عام 2013، 

وظلت تنفذ املهام العملياتية منذ ذلك الوقت.

وتعترب ه��ذه املرحلة من برامج الطائ��رات الدورية 

مبثابة الجه��ود املثمرة لطلب الفري��ق توفري الطائرات 

P-8A لألس��طول حس��بام تم تخطيط��ه، وهو ما رصح 

ب��ه مدير الربامج النقيب س��كوت ديل��ون الذي أضاف 

بأن مس��تقبل الدوريات البحرية واالستطالع صار ميثل 

امتداداً لتاريخ الطائرات P-8A التي سبق أن تم توفريها 

لألسطول وهو ما يظهر يف ش��كل توفري طائرات اإلنتاج 

ال��كيل الذي مينح فرص توفري أفضل لألنظمة خالل عقد 

قليل التكلفة.

وتعتمد برامج العق��ود الجديدة عىل تصميم طائرة 

الجي��ل الجدي��د 800-737 التجارية الجدي��دة لتجهيز 

الطائ��رات P-8A لتعزي��ز كل القدرات س��ابقة الذكر، 

وتخط��ط الق��وات البحرية األمريكية ل��راء 17 طائرة 

P-8A لتحل محل األسطول P-3 املتقادم.

طائرات بحرية قليلة التكلفة
يلقي الربامج الضوء عىل النجاح السابق يف توفري قدرات 

الدورية البحرية مام يجعل القوات البحرية تس��تمر يف 

توفري طائرات بحرية قليلة التكلفة، حس��بام قاله ريك 

 ،P-8A مدير الربامج Boeing هريدت نائب رئيس رشكة

وال��ذي أضاف بأن توفري 8 طائرات ق��د تم قبل املوعد 

املح��دد بعام 2013 مع االهتامم باالس��تمرار يف اإلنتاج 

خالل عام 2014.

وتق��وم رشكة Boeing بتجمي��ع الطائرات P-8A يف 

نفس املصنع املختص والذي تبني فيه الركة الطائرات 

 P-8A Poseidon 737. ويعمل فريق إنت��اج الطائرات

لتنفي��ذ عمليات خط��ط الصناعة واإلنت��اج األول الذي 

يطبق هندس��ة تصميم الجيل الجديد من 737 ما أدى 

إىل تقليل تكلفة اإلنتاج وتوفري أموال طائلة.

ويش��مل الفريق الصناعي يف رشكة Boeing كل من: 

 ،Northrop Grumman الدولية، ورشكة CFM رشكة

 ،Spirit Aero Systems ورشك��ة ،Raytheon ورشك��ة

ورشكة BAE Systems، ورشكة GE للصناعات الجوية •

P-8A Poseidon الطائرة

مت تصميم الطائرات 
 P-8A Poseidon

لتنفيذ املهام ضد 
الغواصات ومهام 

حروب السطح 
واالستخبارات 

واملراقبة 
واالستطالع



Poseidon تفوز بعقود بقيمة 2.4 بليون دوالر لتوفري الطائرات Boeing

حكايات حتدث دائمًا
ه��م أربعة أصدقاء رجال، لكل واحد منهم حكاية وتحديداً مع املرأة، األول طبيب أس��نان كانت أحالمه 

بس��يطة وإنس��انية جداً، مل يكن يحب حياة وضجيج املدينة الكبرية، بينام نقطة ضعف زوجته تكمن يف 

حياة ورفاهية املدينة ويف السهرات وجلسات النميمة، مع أنه أقنعها مراراً أن النميمة متوفرة يف أي مكان 

تجتم��ع فيه ثالثة نس��اء أو رجلني ع��ىل األقل، إال أنها ظلت توبخه عىل أحالم��ه املتواضعة، وتنغص عليه 

وقته ألنه مل يفتتح عيادة محرتمة يف حي محرتم يف الوس��ط التجاري للمدينة، حتى أصبحت الحياة بينهام 

ال تطاق، وصار يحلم بأنها تخنقه وهو نائم !! فكان ال بد من الهروب منها فهرب إىل أحد أصدقائه !!

يف بيت الصديق فوجئ بوجود صديق مش��رتك لالثنني منذ أيام الدراس��ة، كان هو اآلخر هارباً من بيت 

الزوجي��ة لكن ليس ألن زوجت��ه تنغص عليه حياته بل ألنه هو الذي كان ي��زرع قلبها باألىس يف كل ليلة 

يعود فيها متأخراً إىل املنزل ورائحة الخمر وعطور النساء تفوح من مسامات جسده، كان يخونها كل ليلة 

وببس��اطة كمن يرشب كأس ماء بارد دون أي إحس��اس باإلثم ألنه اعتاد الخيانة أوالً، وألن زوجته ظلت 

تع��رف بخيانات��ه لكنها مل تصارحه باألمر أمالً يف أنه س��وف يندم ذات يوم حني يلمح الش��قاء يف عينيها، 

ويح��س مبقدار الفجوة التي صارت تتس��ع بينهام، لك��ن حبيب األمس وزوج اليوم مل يش��عر إال بعد أن 

انفجرت يف وجهه وطلبت أن ال تراه أبداً !!

يف بيت الصديق قال ألصحابه بأن زوجته متعبة ويف ش��هور حملها األخرية وأنها فضلت البقاء فرتة من 

الزمن يف بيت أمها تحسباً ألي طارئ، ولهذا فهو اآلن بينهم، كان يكذب بينام صورة زوجته وهي تبوح له 

بعذاباتها تطرق مخيلته مبطارق من حرسة وندم جاءا بعد فوات األوان.

صاحب املنزل كان عىل عالقة حميمة بامرأة مطلقة، يحبها لكنه ال يريدها زوجة له خوفاً من شخصيتها 

خاصة وأنها ناجحة يف عملها ومتميزة يف عالقاتها، وحيثام وجدا سوياً فإنها تظل العالمة الفارقة يف املكان 

بينام ال يلتفت إليه أحد، لقد كان معذباً بش��عوره بالتضاؤل حيالها، لذلك مل يتزوج رغم تقدمه يف العمر،  

ليتض��ح فيام بع��د أنه يخاف من فقدانه لحريته كرج��ل أعزب اعتاد منذ زمن طويل ع��ىل الحياة وحيداً 

متخففاً من املسؤولية .!!

الصديق الرابع انضم إىل املجموعة متأخراً حينام قرر يف لحظة حاس��مة أن يتقدم باس��تقالته من رشكة 

والد زوجته، وأن ينسحب من حياتها ألنها ووالدتها ووشقيقها مل يتخلوا يوماً عن تذكريه بأنه تزوج ابنتهم 

طمع��اً فيه��ا، وبأنه يعيش حياة مرفهة مل يكن يحلم بها بس��بب هذا الزواج وأنه لوالهم ما كان يعيش يف 

هذا النعيم، بينام الحقيقة أنه شاب يتمتع بنشاط وعبقرية لكنه كان مستلباً إزاء حبه لزوجته،  لكنه حني 

مترد عىل ذلك استعاد نفسه وزوجته أخرياً.

الحياة مليئة  بنامذج من البرش واإلشكاالت اإلنسانية التي ال حرص لها، وغالباً ما يعود الشقاء يف الحياة 

الزوجي��ة لخيارات خاطئة وحس��ابات غ��ري دقيقة، تدفع األرسة واألبناء والحب مثنه��ا الباهظ .. ثالثة من 

الرج��ال األربعة  انفصلوا عن زوجاتهم ووحده الرجل الذي قرر أن يكون رجالً تبعته زوجته رغم اعرتاض 

عائلتها ألنها تحبه بالفعل !  •

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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Alenia Aermacchi توفر 8 طائرات M-346 لبولندا
يتضمن العقد توفري الدعم اللوجستي والتدريب

أصبحت بولن��دا متثل الدولة الرابع��ة يف العامل التي 

تطلب الطائرة M-346، وهي أكرث الطائرات املقاتلة 

املتط��ورة التدريبي��ة يف الع��امل وس��وق الطائ��رات 

التدريبية.

ولق��د وقعت رشك��ة Alenia Aermacchi عقداً 

مع وزارة الدف��اع البولندية لتوفري الطائرات الثامنية 

فئة M-346 Aermacchi ويبلغ إجاميل العقد 280 

مليون يورو.

ويض��اف لهذه الطائ��رات الثامنية توفري اإلس��ناد 

وبرامج الطيارين واملهندسني ونظام التدريب األريض 

مع تجهيز فصول الدراسة ومواد التعليم.

وتعد هذه الطائرات التدريبية املتطورة املوجودة 

اآلن يف الس��وق كجيل جديد ت��م تصميمه لتدريب 

الطياري��ن ألداء الط��ريان الع��ايل كطائرة عس��كرية 

قتالية.

ويرفع العقد البولندي عدد الطائرات املطلوبة إىل 

56 طائ��رة مع حصول الطائرة عىل هذا العقد خالل 

تنافس دويل حاد.

خصائص ومميزات
Fly-by- ت��م تزويد الطائرة بنظام الطريان بالس��لك

Wire، والذي ميثل أحدث أجيال النظام لرفع كفاءة 

مت تزويد الطائرة 
بنظام الطريان 

Fly-by- بالسلك
Wire مما يجعل 
التحكم يف الطائرة 

متيسرًا مع قلة 
التكلفة

M-346 الطائرة التدريبية

األداء م��ام يجعل التحك��م يف الطائرة متيرساً مع قلة 

التكلفة.

وتم أيضاً تجهيز هذه الطائرة بإلكرتونيات الطريان 

 F-16 الحديث��ة لتصبح مث��ل الطائرات العس��كرية

+Black 52 العامل��ة مع القوات الجوي��ة البولندية 

حالياً.

 ETTS وتحم��ل الطائرة نظام التدري��ب التعبوي

مع نظام التدريب املتطور ITS، والذي يساند أعامل 

أنظمة االستش��عار املالمئة لكل الس��يناريوهات مع 

حملها نظم األس��لحة وعملها بنظ��م تدريب أرضية 

متطورة•

www.aleniaaermacchi.it

So Many Skies, Still To Fly. 

Visit us at Sofex 
Chalet OD1

follow us on:
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 Oshkosh Defense توفر املركبات الربية اآللية )غري املأهولة(
تؤمن قدرات كبرية للمهام اللوجستية واملهام املتعلقة بأمن احلدود

فرضت حالة انعدام االستقرار السيايس والحروب األهلية 

والتهدي��دات اإلرهابي��ة والنزاعات اإلقليمي��ة يف منطقة 

الرق األوس��ط وش��امل أفريقيا ضغوطات غري مسبوقة 

ع��ىل كاهل ال��دول من أج��ل حامية حدوده��ا، وتعزيز 

قدراتها الدفاعية.

وكام أثبتت الخطط التي أعلنها مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية إلقامة قيادة عسكرية مشرتكة، فقد بدأت 

جيوش دول منطقة الرق األوس��ط وش��امل أفريقيا يف 

بحث س��بل تعزيز التع��اون فيام بينها بص��ورة أكرب، مع 

اس��تمرارها يف العمل والتنسيق مع حلفائها عىل الساحة 

الدولية من أجل حامية مصالحهام املشرتكة.

كام دفعت االضطرابات دول الرق األوس��ط وشامل 

أفريقيا إىل تعزيز قواتها املسلحة وتجهيزها بأحدث أنواع 

األس��لحة واملعدات. وق��د حظيت األنظم��ة اآللية )غري 

املأهولة(، الس��يام املركبات الجوي��ة اآللية )غري املأهولة( 

Unmanned Aerial Vehicles: UAV باهت��امم كب��ري 

م��ن جانب دول املنطق��ة. وقد أثبت��ت املركبات الجوية 

اآللية نفسها وفعاليتها بصورة كبرية مع الجيوش الغربية، 

حيث طرحت نفس��ها كأس��لحة جديدة متاما بالنسبة إىل 

أغلب دول الرق األوسط وشامل أفريقيا يف مجال جمع 

املعلومات االس��تخباراتية واملراقبة واالس��تطالع، وحامية 

حدودها.

ولكن املركب��ات الجوية اآللية )غري املأهولة( ليس��ت 

س��وى تطبيق واحد م��ن تطبيقات األنظم��ة اآللية )غري 

املأهول��ة(، حيث ميكن ألس��اليب التكنولوجي��ا الخاصة 

 Unmanned )باملركب��ات الربي��ة اآللية )غ��ري املأهول��ة

ground vehicle: UGV إح��داث ث��ورة يف األس��اطيل 

الحالية مثل ش��احنات الدعم واملس��اندة ومركبات النقل 

واملركبات الربية األخرى التي تستخدمها الجيوش يف دول 

الرق األوسط وشامل أفريقيا.

 Oshkosh وقد رصح كريس ييكس، نائب رئيس رشكة

Defense لش��ؤون هندس��ة املنتج��ات املتط��ورة، ب��أن 

»الدوري��ات الحدودي��ة واإلمدادات اللوجس��تية الثقيلة 

وإزالة املوانع عىل الطرق ليس��ت س��وى جزء من املهام 

العدي��دة التي ميكن أن تؤديها املركبات الربية اآللية )غري 

املأهول��ة( وأن تلع��ب فيه��ا دوراً كبرياً. فه��ذا النوع من 

املركبات يتميز بالكفاءة والقدرة عىل اس��تغالل األسلحة 

واملعدات االستخدام األمثل، حيث تساهم تقنية املركبات 

الربية اآللية )غري املأهولة( يف خفض عدد القوات الالزمة  

لكل مهمة. وبفضل االس��تغناء عن السائقني ميكن خفض 

عدد الق��وات املعرضة لتهديدات محتمل��ة مثل الراك 

الخداعي��ة البدائي��ة IEDs عندم��ا تتواجد يف س��احات 

العمليات املحفوفة باملخاطر«.

TerraMax املركبة الربية اآللية
وقد ب��دأت رشك��ة Oshkosh Defense يف تطوير نظام 

املركب��ة الربي��ة اآللي��ة )غري املأهول��ة( املعروف باس��م 

TerraMax UGV system من��ذ ع��ر س��نوات، وهو 

النظ��ام الذي يتمي��ز بصغر حجم��ه وإمكانية دمجه مع 

املركب��ات املوجودة عىل خط��ة اإلنتاج حالي��اً، أو إعادة 

تثبيتها فوق املركب��ات امليدانية. ويف كلتي الحالتني، تظل 

املركبات قادرة ع��ىل االحتفاظ بأدائه��ا األصيل وقدراتها 

التس��ليحية. ك��ام يؤم��ن نظ��ام TerraMax مس��اعدة 

كبرية للس��ائق، فضالً عن تأمني س��المته وس��المة املركبة 

 Electronic Stability مثل مراقب��ة الثبات اإللكرتوني��ة

 Collision Warning والتحذير ضد االصطدام Control

وتعزيز الرؤية بزاوية 360 درجة.

وبفضل عمليات التطوير الداخيل والتجارب وعمليات 

التقوي��م مبس��اعدة العم��الء العس��كريني أك��دت رشكة 

Oshkosh  Defense أنه��ا وصل��ت إىل مرحلة النضوج، 

وأنه��ا أصبحت ق��ادرة عىل اس��تخدام أحدث أس��اليب 

التكنولوجيا يف إنتاج املركبات امليدانية يف س��احات القتال 

الحقيقية. وميكن النظام TerraMax املركبة العس��كرية 

م��ن العمل والتحرك بصورة مس��تقلة س��واء عند قيامها 

بأدوار رئيس��ية أو ثانوية، ويستطيع ركاب املركبة التحول 

من التش��غيل اليدوي إىل التشغيل اآليل والعكس بكبسة 

 OCU: زر واح��دة. وبفض��ل وح��دة مراقبة التش��غيل

Operator Control Unit ميكن للعنرص البري التحكم 

يف املركب��ات امل��زودة بنظ��ام TerraMax أيضاً، وذلك يف 

.Tele-Operation Mode وضع التشغيل عن بُعد

وق��د قام��ت رشك��ة Oshkosh  Defense بتصمي��م 

نظ��ام املركبة الربية اآللية )غري املأهولة( املعروف باس��م 

TerraMax بحيث يسمح للمركبات املستقلة باالحتفاظ 

 Prescribed مبس��افة معينة عندما تس��ري وس��ط قافلة

Convoy Following Distance والعمل يف كافة األجواء 

ومسارح العمليات، وال تحتاج إىل تدخل بري أو تدريب 

فرد التشغيل إال يف أضيق الحدود.

وقد ج��رى تثبي��ت نظ��ام TerraMax مؤخ��راً فوق 

املتوس��طة  التكتيكي��ة  للمركب��ة  املتع��ددة  الط��رازات 

 Multiple Oshkosh Medium Tactical Vehicle

Replacements: MTVR التي تنتجها الركة، كام جرى 

تقوميها يف إطار مروع املركبة الربية اآللية )غري املأهولة( 

الخاصة بالش��حن لدى س��الح مش��اة البحرية )املارينز( 

األمريكي��ة. وقد ت��م تدريب جنود املارينز املش��اركني يف 

ه��ذا املروع عىل عملية تش��غيل املركب��ة الربية اآللية 

)غ��ري املأهولة( خالل ثالث��ة أيام، واس��تكملت املركبات 

الربية اآللية عملياتها، وأثبتت قدرتها عىل تجنب املوانع، 

وحافظت عىل رسعة تزيد عىل 55 كيلومرتاً يف الساعة.

ورصح ييكس بأن »املركب��ات الربية اآللية تعترب خياراً 

منطقياً ملضاعفة قوة الجيوش يف منطقة الرق األوس��ط 

وش��امل أفريقيا الحريصة عىل تعزيز قواتها املسلحة ضد 

األخطار الداخلية والخارجية«. وأضاف أن »الركة قامت 

بالتنسيق مع عميلها العس��كري األمرييك لتحديد كيفية 

اس��تخدام املركبات الربي��ة اآللية يف املهام اللوجس��تية، 

وميكننا أن نفعل اليشء نفسه مع جيوش الدول يف منطقة 

الرق األوس��ط وش��امل أفريقيا بهدف تلبية احتياجاتها 

الخاصة مثل مراقبة الحدود وإعادة تزويد القوات باملؤن 

أو تنفي��ذ أي مهمة أخ��رى قد تضع الق��وات يف ظروف 

معاكسة«•

يؤمن النظام 
TerraMax مساعدة 

كبرية للسائق فضالً 
عن تأمني سالمته 

وسالمة املركبة 
مثل مراقبة الثبات 

اإللكرتونية والتحذير 
ضد االصطدام وتعزيز 

الرؤية بزاوية 360 
درجة

مركبتان آليتان مجهزتان بالنظام TerraMax تعمالن بالتنسيق مع إحدى املركبات املأهولة
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 شركة Thales جتيز إطالق نظام Watch Keeper للخدمة
شهادة إجازته تضمن استخدامه يف تدريبات طريان اجليش الربيطاين

يعترب نظام )حارس املراقبة( Watch Keeper عايل األداء 

متعدد أنظمة االستشعار والذي يعمل يف جميع األحوال 

الجوية وبدون طي��ار نظام طائرة ميكن بقاؤها يف الجو 

ألكرث من 16 ساعة متواصلة خالل املهمة الواحدة.

ولق��د طورت رشكة Thales ه��ذا النظام بدون طيار 

UAS ليعم��ل مع الجيش الربيطاين ليتم إطالقه وإجازة 

تشغيله لخدمة وزارة الدفاع يف اململكة املتحدة.

وهذا النظام هو أول نظ��ام بدون طيار يتم تطويره 

لخدم��ة الق��وات Release to Serve: RTS ك��ام هو 

األول من نوعه ال��ذي أتيح له الطريان يف فضاء اململكة 

املتحدة، ولقد جاءت إجازته بعد تجارب عديدة إلثبات 

أمانة وج��دوى عمله الجوي، وهو نظ��ام ميكنه العمل 

بأمان يف خدمة الجيش الربيطاين وينتظر له أن يس��اند 

عمليات الجيش الربيطاين بإتاحة فرص التدريب عليه.

مميزات النظام
يس��تطيع هذا النظام متع��دد نظم االستش��عار وعايل 

األداء العم��ل يف جمي��ع األجواء ملدة 16 س��اعة يف كل 

مهمة منف��ردة، ويتوقع له��ذا النظام التعب��وي والذي 

س��ينفتح للعمل مع الجيش الربيط��اين أن يوفر املراقبة 

قليلة التكلفة ورسوم الصيانة مع توفريه قدرات بيانات 

االس��تخبارات إلسناد العمليات العسكرية، وهو نظام ال 

يحمل تس��ليحاً ومتت إجازة هذا النظام بنفس مستوى 

األمان مثله مثل الطائرات التي تعمل بطيارين.

 Watch Keeper نظ��ام   RTS االس��تخدام  ويحم��ل 

وبرنامجه للخروج من مرحل��ة الفحوص والتقييم التي 

تنفذها رشك��ة Thales ومش��غلوها يف منطقة الفحص 

 Parc Aberporth الت��ي تم ترخيصها والتي تتم ق��رب

يف West Wales بغ��رض بدء التدريب الكيل ملش��غيل 

الجيش الربيطاين.

ونجحت ه��ذه الربام��ج بعد اإلعالن عن اس��تعداد 

الجي��ش الربيطاين لب��دء تدريبات الط��ريان من منطقة 

Boscombe Down يف Wiltshire ك��ام تعم��ل برامج 

دخول الخدمة RTS عىل منح األطقم يف الجيش لتنفيذ 

الطلعات الجوية يف الفضاء املحدد واملزدحم مام يعمل 

 Salisburg عىل دعم التامرين العس��كرية التي تتم يف

املح��دودة حس��بام رصح به كاري��غ بامل��ر يف الجيش 

الربيط��اين. وه��و الذي أض��اف بأن مس��توى األمان يف 

النظام Watch Keeper صار عالياًً كام أن وجهات نظر 

الفح��وص العديدة وفرت خالل النظ��ام الدليل الرئيس 

الذي أك��د أن النظام بلغ مرحلة النضج رسيعاً إلس��ناد 

عمليات دخوله الخدمة.

أم��ا عملي��ات دخ��ول الخدم��ة RTS واإلج��ازات 

 Watch والتصاري��ح األخ��رى تطلبت أن يك��ون النظام

 Thales ق��د مثل الخرب املفرح لي��س يف رشكة Keeper

فق��ط ب��ل يف وزارة دف��اع اململكة املتحدة وس��لطات 

األنش��طة الجوية CAA حسبام رصح به فيكتور شافيز 

كب��ري الضب��اط التنفيذي��ني يف رشك��ة Thales للمملكة 

املتحدة، وال��ذي أضاف بأن الكثري م��ن العمل املضني 

كان الزم��اً تنفيذه يف كل األطراف للحصول عىل اإلجازة، 

معلق��اً عىل إنجازات الركة بأنها رائعة حيث نتج عنها 

أول نظام تعبوي يحلق يف فضاء اململكة املتحدة.

وكان اإلط��الق لدخ��ول الخدمة ما يع��رف مبصطلح 

RTS م��ا يعن��ي الجمل��ة الرس��مية املفي��دة والتي تم 

الترصي��ح بها من قبل رئيس األركان العامة والذي علق 

عىل مس��توى األمان بأنه الحال��ة التي متت فيها مراعاة 

الطائ��رة واملع��دات واألدوات وبدقة عالي��ة مام جعل 

س��لطات الط��ريان العس��كري MAA تنظ��م خدمات 

الطريان وتخاطب كتابة األطقم واملهندس��ني املسؤولني 

عن املراقبة يوم��اً بعد يوم خ��الل العمليات والطريان، 

م��ع تحضري اس��تعداد الضباط املس��ؤولني ع��ن تطوير 

السياسات واإلجراءات للعمل يف الربامج.

وتجدر اإلش��ارة إىل أن الربام��ج Watch Keeper قد 

تم تطويره��ا جيداً يف رشك��ة Thales مع االعتامد عىل 

سلس��لة اإلس��ناد مب��ا يف ذلك االس��تعانة برك��ة إنتاج 

األنظمة التعبوية U-Taes التي تم تأسيس��ها بعقد يتم 

 Elbitو Thales تنفيذه خالل رشكة مشرتكة الجهود بني

•Systems

يستطيع النظام 
 Watch Keeper
العمل يف جميع 

األجواء ملدة 
16 ساعة يف كل 

مهمة منفردة مع 
توفريه قدرات بيانات 
االستخبارات إلسناد 
العمليات العسكرية

Watch Keeper نظام الطائرة بدون طيار
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سياسة العطاء

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

قد تكون كلمة العطاء خصلة إنس��انية محضة، ولكنها عندما تكرب وتصبح سياس��ة ش��املة عامة لدولة 

ما، فهي تنتقل من حيز الش��خصية املحدودة إىل قاعدة استثنائية عريضة ممتدة تعمل بها هذه الدولة 

وتجعلها سياسة ثابتة وركناً أساسياً من أركانها، ونهجاً بليغاً من منهجها يف التعامل مع الجميع.

 وه��و بالفعل ماعملت ب��ه والتزال دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، والتي وضع��ت العطاء منهجاً 

وسياس��ة عامة  لها ضمن سياس��اتها الحكيمة الرامية إىل الخري والس��الم والوئام وحسن الجوار مع كل 

محيط قريب كان أم بعيد.

وسياس��ة العطاء الت��ي تتمتع بها دولتنا تكاد تك��ون حرصاً وقرصاً عليها بني األم��م والدول يف وقتنا 

الح��ارض، ف��ام من أم��ة أو دولة إال لها ش��أٌن يغنيها أو يلهيه��ا أو يبعدها عن أمور ع��دة تكاد  تكون 

طاغية عىل الس��طح وبائن��ًة للعيان وواضحة للمش��اهد واملتابع، فمن ح��روب وانقالبات ومظاهرات 

وتغي��ريات طالت األنظمة والحكومات إىل أزمات داخلية وقضايا ش��ائكة جعلتها تنش��غل بها عن أمور 

عدة ومشاركات جّمة، ولكن تبقى اإلمارات عىل النهج الراسخ والحقيقة التي ال يتجادل حولها اثنان من 

أنها دولة للخري والعطاء يف كل زمان وحني، رغم مايحدث ويس��تجد، وكان أو يكون، اليشغلها عن عمل 

الخري والتواصل ومواصلة العطاء، عائٌق ومانع أو خطٌب وحدث.

ومل يك��ن عطاء اإلم��ارات محصوراً عىل أبناء البلد ورعاياه، ومل تكن خريات��ه التي أنعم الله بها عليه 

حكراً عىل فئة أو طبقة دون غريها، فالكل أمام يد الخري الكرمية س��ّيان، والجميع أمام سياس��ة العطاء 

سواس��ية رشكاء، ال يفصلهم وال مييزهم نزعة تفرقة يف لون أو حس��ب ونس��ب أو حتى عرق ودين، فال 

متييز بينهم أو تفنيد أو تفريق، فدوماً منابع الخري ال تصب عطاياها إال يف مصبات الخري وأنهارها، ودامئاً 

م��وارد العطاء التنضب إذا ما كان هناك من يغذيها دوماً بجامئله وش��امئله، وكذا هي قيادة اإلمارات 

الرشيدة دوماً.

قد يتبادر سؤال ما؛ ما الحاجة إىل الحديث عن العطاء وكونه خصلة أو صفة أو سياسة؟ وأقول حينها؛ 

عندم��ا تغدو الصفة أو الخصلة سياس��ة فهناك فرق، فإجتامع الجميع قيادًة وش��عب عىل ذات الصفة 

فه��ذا أم��ر يف حد ذاته يف غاية الندرة إىل جانب األهمية والجّدية، فقلام نجد ذاك يف وطن من األوطان 

أو بلٍد من البلدان أو حتى بني ش��عب من الش��عوب، ولكنه يف دولة اإلمارات حالٌة خاصة، وواقع ماثل، 

ووض��ٌع ليس باالعتي��ادي، ففي اعتقادي أنه حالة يصعب تكرارها يف بقع��ة من البقاع أو أي زاوية من 

زوايا البسيطة، فسياسة العطاء بالنسبة لقيادة اإلمارات وشعبها هو أمر بالسليقة، إن مل يكن متوارثاً أو 

متعاهداً عليه منذ نشأة الوطن وقيامه، وقد توثقت عراه ليصري بعد ذلك نهجاً ونرباساً يف مسرية الوطن 

وأهله عندما أكرم الله هذه األرض مبن يحرثها ويزرعها ببذور الخري والعطاء يف كل ناحية وشرب، ويف كل 

زاوية وحجر، ويف كل بقاع وأرض، وكل بالد املعمورة طوالً وعرض، إنه املغفور له بإذن الله تعاىل الوالد 

القائد زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وجعل الجنة مثواه، فقد ارتبط اسمه رحمه الله بالخري أينام 

كان فص��ار " زاي��د الخري"، فحصد بنهج��ه ومن زرعه  رحمه الله، كل خري وذك��ر طيب، واخرتق بصيته 

أرجاء األرض وآفاق السامء.

داللة...

إن باطن هذه األرض مخزونٌة بالخري، فكام هي األرض كذا هي قلوب أهلها من قادة وشعب، اليسعهم 

سوى الخري ومده ومنحه إىل كل الناس واملحتاجني من أخوة أو أصدقاء، دومنا كلفة أو مشقة، فقدوتهم 

يف ذلك والدهم الراحل، وأسوتهم املاثلة قائدهم الغايل خليفة بن زايد، ومناذجهم الصادقة الحية  قادة 

وطنه��م املخلصون محمد ومحمد وحكام اإلمارات حفظهم الله جميعاً، وأدام مجدهم وعزهم، وحفظ 

الوطن وأهله، وجعل اإلمارات هي العنوان لكل خري، والدار لكل عطاء وبّر•       
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نظم مواجهة تهديدات املواد الكيماوية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
يشكل استخدامها خطرًا دائمًا يف ساحة القتال

أثبت��ت تجربة التعام��ل مع الح��وادث، املقصودة أو 

غ��ري املقصودة، املرتتبة عىل اس��تخدام امل��واد الكياموية 

والبيولوجية واإلشعاعية والنووية يف اآلونة األخرية وجود 

فجوة ب��ني املمكن والواقع حتى عىل مس��توى التامرين 

التدريبي��ة، األم��ر الذي يطرح تس��اؤالت ح��ول كيفية 

االستعداد للتعامل مع مثل هذه املواد.

وقد أدى حادث الهجوم الذي تعرض له قطار األنفاق 

يف مدين��ة  طوكي��و الياباني��ة يف ع��ام 1995 إىل تعرض 

الضحاي��ا للتل��وث فيام ُع��رف الحقاً عىل نطاق واس��ع 

بسلسلة الحوادث.

وقد اختفت الرباهني الدالة عىل التلوث، والقدرة عىل 

رص��د ومتابعة عدد كبري من الضحاي��ا أثناء عملية إخالء 

الضحايا ونقلهم إىل املستشفيات املختلفة لتلقي العالج، 

وهو موقف يعترب مرفوضاً يف حالة التعرض لهجوم باملواد 

الكياموي��ة والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية. وغالباً ما 

يحدث هذا اإلهامل العمليايت بس��بب عدم وجود رؤية 

عملياتية واضحة أثناء تنفيذ املهمة.

ويشكل استخدام العدو للمواد الكياموية والبيولوجية 

واإلشعاعية والنووية خطراً دامئاً يف ساحة القتال، ويشكل 

خطراً متزايداً عىل الحياة املدنية بصورة خاصة.

وتتيح أس��اليب التكنولوجيا املتقدمة حالياً إمكانيات 

الرصد املبكر والتمييز وأس��لوب التعامل مبا يكفل حامية 

القوات الصديقة والسكان املحليني.

وتشتهر رشكة Thales بخربتها الطويلة يف مجال دمج 

األنظمة، وتعترب إحدى الركات العاملية الرائدة يف مجال 

أنظمة املهام الحساس��ة لتحقيق الدفاع واألمن. ويشرتك 

هذان املجاالن من الناحية التاريخية يف حيازتهام ألنظمة 

االستش��عار وتجهي��ز البيان��ات. وتتيح الرك��ة للقوات 

املس��لحة والسلطات املس��ؤولة عن األمن املدين إمكانية 

دم��ج أس��اليب التكنولوجي��ا املختلفة الالزم��ة الخاصة 

بامل��واد الكياموي��ة والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية. 

وتتمتع رشكة Thales الي��وم بخربة عريضة متتد إىل أكرث 

م��ن عرين عام��اً يف مجال تقويم التهدي��دات الخاصة 

بامل��واد الكياموية والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية يف 

ال��دول واملؤسس��ات األوروبي��ة املختلف��ة. وتضم قامئة 

العم��الء املتعاملني مع رشك��ة Thales عمالء كثريين من 

بينهم القوات املسلحة يف كل من فنلندا وفرنسا وإيطاليا 

وس��ويرسا، عالوة عىل س��الح البحرية األملانية والركات 

اإليطالية املعنية مبكافحة الحرائق.

وق��د رصح إيف جوبري، مدي��ر إدارة املواد الكياموية 

والبيولوجية واإلش��عاعية والنووي��ة بركة Thales، بأن 

»التعقي��دات الش��ديدة الت��ي تنطوي عليه��ا الحوادث 

الخاص��ة بامل��واد الكياموي��ة والبيولوجية واإلش��عاعية 

والنووي��ة تعني أن م��ن الرضوري وج��ود مهندس قادر 

ع��ىل التعام��ل مع كاف��ة النواح��ي الهندس��ية الخاصة 

بتلك امل��واد. ويقوم املهندس بتغطية كاف��ة املهام، بدءاً 

باملهام التش��غيلية وحتى تنفيذ النظام أو حتى تس��ليمه 

بصورة نهائية، وذلك حتى يضمن متاس��ك وكفاءة وإدارة 

تكاليف العمر االفرتايض أو الدورة الحياتية للنظام. وفيام 

يتعلق بكاف��ة النواحي األمنية املتعلقة باملواد الكياموية 

 Thales والبيولوجية واإلش��عاعية والنووي��ة تقرتح رشكة

عىل عمالئها التصميم املثايل لكل نظام«.

وق��د عمل��ت خدمات الط��وارئ عىل مدار س��نوات 

عدي��دة عىل دراس��ة ط��رق التعامل املختلف��ة لتحديد 

األساليب واملتطلبات التشغيلية، عالوة عىل وضع الخطط 

الالزمة للتعام��ل مع الحوادث املتعلقة باملواد الكياموية 

والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.

وق��د قام��ت ال��وزارات املس��ؤولة عن األم��ن املدين 

واملفوضي��ة األوروبية بإط��الق عدة مش��اريع للبحوث 

والتطوي��ر يف أوروبا خالل الس��نوات األخرية، األمر الذي 

أدخل كبار املس��اهمني يف رشاكة م��ع املعاهد الحكومية 

واملخت��ربات الجامعية ورشكات تصنيع األجهزة واملعدات 

والركة املعنية بدمج األنظمة.

ورغ��م أن التعامل مع املواد الكياموي��ة والبيولوجية 

واإلش��عاعية والنووي��ة قد يك��ون مش��ابهاً للتعامل مع 

الك��وارث الطبيعي��ة والح��وادث املتعمدة )ق��د يكون 

التعامل مطابقاً يف حالة الحوادث البيولوجية الش��ديدة 

الخط��ورة( إال أن مرحلتي الوقاي��ة والتحقيق الجنايئ يف 

عمليات الهجوم باستخدام املواد الكياموية والبيولوجية 

واإلش��عاعية والنووية يج��ب دمجهام مع��اً أثناء عملية 

التخطي��ط. ويجب أيضا تحديد صانع��ي القرار، وإعادة 

تقييم اإلجراءات املشرتكة بصورة مستمرة.

ولذلك، يعترب دمج النظام، رداً عىل أي حادث هجومي، 

الحل األمثل للمش��اكل املتعلقة بالسلوك البري العميل 

املعقد. وأخرياً، تعترب عملية الدمج ومعرفة األس��باب من 

العوام��ل املهمة الحاس��مة يف الحفاظ عىل العينات التي 

سيتم تحليلها واستخدامها كأدلة جنائية للطب الرعي.

وقال الس��يد جوبري إن »تصميامت أنظمة املعلومات 

الت��ي تضعها رشكة Thales ترمي إىل متكني كافة الضباط 

املتواجدي��ن يف املواق��ع املختلف��ة، واس��تخدام اآلالت 

الحاس��بة املختلفة لتبادل املعلومات بصورة شبه فورية 

مع املس��ؤولني املعني��ني املتواجدين يف املي��دان. وتؤدي 

إعداد: بي. راج
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الرؤية العالية، أكرث من أي وقت مىض، إىل تبسيط اإلدارة 

املركزي��ة للمعلومات مبا يتيح للمس��ؤولني ع��ن القيادة 

والتحك��م اتخاذ القرار املناس��ب يف الوقت املناس��ب«. 

وأضاف الس��يد جوبري أن »األنظمة األمنية التي تقدمها 

رشك��ة Thales يف مجال امل��واد الكياموي��ة والبيولوجية 

واإلش��عاعية والنووي��ة أنظمة قياس��ية معياري��ة تتميز 

بس��هولة اس��تخدامها وإمكانية العمل بص��ورة متوافقة 

م��ع األنظم��ة األخرى. ه��ذا باإلضافة إىل وج��ود حزمة 

متكامل��ة م��ن التدريب والدع��م اللوجس��تي التي يتم 

تأمينه��ا تبعاً لحاج��ة كل عميل. ولض��امن تحقيق أعىل 

مس��توى من العمل والعمر االف��رتايض، تهدف األنظمة 

األمني��ة التي تقدمه��ا رشك��ة Thales إىل تقديم الدعم 

الالزم ملواكبة التطورات الرسيعة التي تش��هدها تقنيات 

أنظمة االستشعار الخاصة باملواد الكياموية والبيولوجية 

واإلشعاعية والنووية، ويش��هدها قطاع االتصاالت، األمر 

ال��ذي يتيح إمكاني��ة تحديث تلك األنظم��ة دون التأثري 

س��لباً عىل معياريتها أو قابليته��ا للعمل بصورة متوافقة 

مع األنظمة األخرى«.

كام تعترب عملية الدمج ومعرفة األسباب من العوامل 

املهمة الحاس��مة يف أم��ن املواد الكياموي��ة والبيولوجية 

واإلش��عاعية والنووية، حيث يس��تلزم األم��ر التأكد من 

س��يطرة املعنيني عىل الوضع، س��واء يف مج��ال التعامل 

م��ع الضحايا أثناء تلقي الع��الج أو تطهريهم من التلوث 

أو إخالئه��م من امليدان، أو يف مجال إضافة مس��تلزمات 

أو مهامت جدي��دة أو يف مجال التخلص م��ن النفايات. 

وأكد الس��يد جوب��ري أن »اس��تخدام التقني��ات الخاصة 

باالتصاالت الالس��لكية املتعددة، سواء كانت السلكية أو 

»واي فاي«، يس��اهم يف دمج االتص��االت، وتجنب ضياع 

الص��ور أو فقدانها. عالوة عىل ذل��ك، من الرضوري حل 

مشكلة املعلومات »الخطأ سواء كانت إيجابية أو سلبية« 

وهن��ا   ،False-Positive/False-Negative Dilemma

تس��تطيع رشك��ة Thales أن تعول عىل خربته��ا الطويلة 

التي اكتس��بتها يف مجال دمج ومعاي��رة وتعديل أنظمة 

االستش��عار املتعددة من أجل تحقي��ق التوافق التام بني 

املعلومات اإليجابية الخطأ False Positives واملعلومات 

السلبية الخطأ False Negatives التي يتم تعديلها تبعاً 

ملتطلبات التشغيل«.

إدارة أنظمة االستشعار اليوم وغداً
ال تقترص عملية وضع برنامج املواد الكياموية والبيولوجية 

واإلش��عاعية والنووية، ك��ام رأينا من قب��ل، عىل امتالك 

أنظمة االستش��عار املختلفة، حيث تحتاج بكل تأكيد إىل 

التفكري يف املهم��ة ويف التصميم الكيل للنظام ويف اختيار 

ودمج أنظمة االستشعار املعدلة وإدارتها بصورة سليمة.

واختتم السيد جوبري قائالً إن »التجربة التي اكتسبناها 

من الربامج الس��ابقة ال تكفي لتصميم نظام مفتوح قابل 

للتطوير وميكن االعتامد عليه، وهو النظام الذي س��يقوم 

بدمج األساليب التكنولوجية املستقبلية. ونظراً ألن رشكة 

Thales رشك��ة متخصصة يف مجال دمج األنظمة الخاصة 

بامل��واد الكياموية والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية، ال 

تدخر الركة وس��عاً يف ضخ االس��تثامرات الالزمة  لفهم 

واستيعاب طافة النتائج التي تخرج بها دراسات البحوث 

والتطوير، س��واء تلك التي انتهت مؤخراً أو التي مازالت 

قيد البحث والدراسة، من أجل التوصل إىل رؤية تؤدي إىل 

ابتكار تصميامت وتقنيات جديدة، األمر الذي سيس��اهم 

يف رفع مستوى الكفاءة يف التعامل مع الحوادث املتعلقة 

باملواد الكياموية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية«.

إدارة املنشأة
طرح��ت رشك��ة Thales نظاماً فري��داً يرتكز عىل وحدة 

أدوات التصمي��م واملح��اكاة الخاصة بنظ��ام إدارة املواد 

 CBRN »الكياموي��ة والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية

Architect الذي أنتجته رشكة Thales ملساعدة الركات 

املس��اهمة الدفاعية واملدنية يف إدارة منش��آتها الخاصة 

باملواد الكياموية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.

ويط��رح نظ��ام إدارة امل��واد الكياموي��ة والبيولوجية 

واإلش��عاعية والنووية« CBRN Architect الذي أنتجته 

رشكة Thales مجموعة من الوظائف مثل دمج املواقف 

 CONOPS والس��يناريوهات العملياتي��ة، واس��تيعاب

وعمليات وتصمي��م النظام ككل، ع��الوة عىل املكونات 

الرئيسية.

وعن طريق تس��جيل إحداثيات كل نظام من األنظمة 

يقوم »نظام إدارة« CBRN Architect بتقييم نتائج أي 

سيناريو من س��يناريوهات املواد الكياموية والبيولوجية 

واإلشعاعية والنووية، وأثرها عىل البيئة والبنية األساسية 

والسكان والقوات.

ويعم��ل تحلي��ل متع��دد املعاي��ري لنتائ��ج املحاكاة 

Non- واملؤرشات غري الوظيفية Simulation Outputs

والقي��ود  التكالي��ف  )مث��ل   Functional Indicators

اللوجس��تية وإمكانية الصيانة، إلخ( بعم��ل تقييم ملزايا 

النظام وعيوب، ويتيح إمكانية خفض التكاليف وتحسني 

 Key »األداء عن طريق تقييم »مؤرشات األداء الرئيس��ية

.Performance Indicators: KPI

 Thales نظ��ام املراقب��ة املتحركة والتقيي��م
iCAS

نجح��ت رشك��ة Thales يف تطوير ودمج »نظ��ام تقييم 

املواد الكياموي��ة والبيولوجي��ة واإلش��عاعية والنووية« 

CBRN Assessment System: iCAS كنظام يس��اهم 

يف خفض التكالي��ف من أجل خدمة الركات العاملة يف 

مجال األمن الداخيل. ويتم تركيب النظام داخل املركبات 

املدني��ة الخفيفة، وهو يس��مح، يف حال��ة الحركة، بعمل 

تقييم رسيع للبيئات الخطرة املحتملة. وتقوم املركبة ببث 

معلوم��ات فورية عن املوقع إىل مرك��ز القيادة من أجل 

تس��هيل عملية اتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب. 

ولضامن تحقيق ذلك، يتم تجهيز املركبة بأنظمة استشعار 

ثابتة ومتحركة للمواد الكياموية والبيولوجية واإلشعاعية 

 CBRN Fixed And Deployable Sensors والنووي��ة

لرصد وتحديد مص��در الخطورة. كام ميكن للمركبة أيضاً 

جمع وإرسال معلومات وصور مرئية حول حالة األرصاد 

الجوية. ولتس��هيل عملية الحص��ول عىل تلك املعلومات 

ت��م تجهيز »نظام تقيي��م املواد الكياموي��ة والبيولوجية 

 CBRN Assessment System: »واإلش��عاعية والنووية

iCAS بشاش��ات عرض مزودة بخريطة توضيحية للرؤية 

 Intuitive Map Based ‘Shared View’ املش��رتكة 

Displays، وتحدد هذه الشاشات املواقع والطرق وسبل 

التحكم يف مصدر الخط��ورة. كام أن املركبة مجهزة أيضاً 

بنظام متكامل إلدارة املعلومات، وهو النظام الذي يقوم 

بع��رض املعلومات بطريق��ة فورية وفعال��ة عىل طاقم 

تش��غيل املركبة ورؤس��ائهم املس��ؤولني عن التعامل مع 

الحوادث، األمر الذي يس��مح باإلطالع عىل بيانات املوقع 

وإصدار التعليامت املناسبة•



تقوم القوات الربية األملانية بإدخال عربة مشاة مدرعة 

 AIFV التي حل��ت محل AIFV Puma جدي��دة، ه��ي

Marder املس��تخدمة حالياً يف أفغانس��تان، وقد شاركت 

دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل نطاق واسع يف جوانب 

من تطويرها.

ت��م تنفيذ االختب��ار النه��ايئ الخاص باملن��اخ الحار يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. وكانت القوات املس��لحة 

اإلماراتي��ة »عنرص دع��م كدولة مضيفة« ومس��ؤولة عن 

جميع الخدمات اللوجس��تية - من التخليص الجمريك إىل 

النقل، ومن التموين إىل اإلصالحات.

وقد رصح امللحق العس��كري األمل��اين يف أبوظبي، هانز 

يورغ��ن وير، بقوله: »يف البداية كان الجيش األملاين يبحث 

فقط عن بديل. ولكن نظراً للراكة االسرتاتيجية بني أملانيا 

واإلم��ارات العربية املتحدة، واملس��اعدة الخاصة املتميزة 

والكف��اءة املمتازة من دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف 

عملي��ة ترميم وتجدي��د الفرقاطة بايرن ع��ام 2011 أثناء 

عملها يف املنطقة، أصبحت اإلمارات العربية املتحدة خياراً 

واضحاً«.

وأض��اف: »ع��الوة ع��ىل ذلك، ف��إن الظ��روف البيئية 

واملناخي��ة القاس��ية للغاية واملتنوعة متثل أش��د الظروف 

تطرفاً، وبالتايل فه��ي أفضل األحوال إلجراء تحليل موثوق 

للكف��اءة. ويف نهاي��ة املطاف، ف��إن الهدف هو تس��هيل 

القيام بتنفيذ أفضل للمهام العس��كرية وتوفري أكرب حامية 

لقواتنا«.

وق��ال: يف تقديرنا أننا ل��ن نجد يف أي مكان آخر ظروفاً 

أفضل لالختبار الناجح ملدرعة Puma من الظروف املتاحة 

يف اإلمارات العربية املتح��دة؛ فالظروف املناخية الصعبة 

متثل تحدياً ملدرع��ة Puma من جميع النواحي. وقد كان 

الدعم اللوجس��تي واملساعدة من جانب القوات املسلحة 

وGMC ع��ىل درجة عالية من االح��رتاف وكرم الضيافة ال 

مثيل لها«.

كام أعرب وزير الدفاع األملاين عن امتنانه يف رسالة شخصية 

شكر فيها دولة اإلمارات العربية املتحدة وقواتها املسلحة 

عىل املساعدة املمتازة وعىل الدرجة العالية من االحرتاف.

موثوقية وفعالية
وق��د ت��م تطوي��ر املدرع��ة Mader AIFV الحالي��ة يف 

تقارير
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شركة PUMA تشحذ خمالبها بدولة اإلمارات العربية املتحدة
أقوى اختبار ملركبة املشاة املدرعة األملانية اجلديدة

إعداد: يل يادف

الس��تينيات، وتم توزيع أول نس��خة عىل القوات املسلحة 

األملانية يف الس��بعينيات. ويجري اآلن اس��تبدالها مبدرعة 

Puma الجديدة التي يتم إنتاجها عرب مروع مشرتك بني 

.Rheinmetallو Kraus MaffaiWegmann

وتعت��رب ق��وة الن��ريان والقدرة ع��ىل التنق��ل املمتازة 

املتطلبات األساس��ية الرئيسية لدى الجيش األملاين لصناعة 

الدف��اع من أجل ضامن الحامي��ة القصوى لقواتها. كام أن 

قدرات النظام يف ش��بكة العمليات أثن��اء االلتحام القتايل 

وقتال املش��اة بواسطة فرق األس��لحة اآللية لديهم تعترب 

ذات أهمية كربى.

كان��ت املجاالت الرئيس��ية التي ت��م اختبارها يف دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة هي: املوثوقي��ة وقدرة وحدة 

تكيي��ف الهواء، والحساس��ية للمش��كالت، ودق��ة الرمي 

باألس��لحة، واألداء السليم والفعالية لنظام الحامية الذاتية 

املتع��دد الوظائف MUSS، والفعالي��ة والصيانة للمحرك 

والهيكل يف مختلف أش��كال التضاريس الرملية والجبلية. 

 EADS Defence Electronics يف ع��ام 2006 تم من��ح

لرتكي��ب نظام MUSS يف مدرعات Puma، وبإمكان نظام 

MUSS التعامل مع أربعة تهديدات يف وقت واحد.

وق��د حرض 100 خب��ري من الصناع��ة األملانية والجيش 

ووحدات االختبار العسكرية يف الجيش األملاين إىل أبوظبي 

إلجراء االختبارات. وأفادت جمي��ع األطراف أنهم راضون 

للغاي��ة عن نتائج االختبار م��ن جميع الوجوه، كام تحقق 

العديد من النتائج الهامة التي سيتم إدراجها يف التعديالت 

والتعلي��امت التقنية النهائي��ة ملدرعة AIFV Puma قبل 

تقدميها للقوات.

كانت املدرعة يف نس��ختها األساسية األوىل، البالغ وزنها 

29.4 ط��ن، توفر الحامية ضد األلغ��ام املقذوفة االنفجار، 

وقذائ��ف املدفعي��ة الهجومي��ة العمودي��ة، ك��ام تتمتع 

بالحامية من جميع الجه��ات ضد قذائف الطاقة الحركية 

.RPG -7 عيار 14.5 والقذائف الصاروخية من طراز

واملدرعة مس��لحة مبحطة أسلحة ذات تحكم عن بعد، 

من صنع Kraus-MaffeiWegmann، وهي مزودة مبدفع 

 ،30mm وعيار MK 30-2 ماوزر م��زدوج التلقيم ط��راز

وهي تتميز مبعدل إطالق نار 700 طلقة يف الدقيقة ومدى 

يصل إىل ثالثة كيلومرتات.

وحتى قبل تسليم مدرعة AIFV PUMA إىل القوات 

املس��لحة األملانية، أغدقت وس��ائل اإلعالم الثن��اء عليها، 

حيث ج��اء يف بعض الصحف األملانية إش��ادة بها، ونرفق 

تالياً بعض هذه اإلشادات:

»تعت��رب Puma عن��رصاً أساس��ياً يف عملي��ة التحول يف 

الجي��ش األملاين من جيش دفاع إىل قوة واجب، وس��تبقى 

يف الخدمة لدى الجيش األمل��اين باعتبارها العمود الفقري 

لهذا الجيش األمل��اين. ولذلك فإن من املهم أنه تم تصميم 

PUMA عىل أس��اس مفهوم قابلية التكيف مع التغريات 

.Army Guide املستقبلية« دليل الجيش

 »إن Puma هي أكرث مدرعات املش��اة القتالية الحالية 

متتعاً بالحامي��ة. وهي تتميز بهي��كل دروع ملحوم مزود 

بدرع معياري إضايف. كام تتمتع بثالثة مس��تويات مختلفة 

 Military »من الحامية تناس��ب االحتياجات التش��غيلية

•Today

تقارير
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EC175 أنظمة التشبيه املتطورة لتعزيز أمن طريان الطائرات
توفر إلكرتونيات الطريان Helionix ونظام الطيار اآليل رباعي احملاور

بات منتظراً تنفيذ تدريب الطيارين بنظام التش��بيه يف 

املستوى األول Level D الكامل واملستخدم مع الطائرات 

العمودي��ة الجدي��دة EC175 دوارة األجنح��ة والذي 

تتوقع بدء جاهزيته من هذا الصيف مع االستفادة من 

النظام املبني حس��ب هندسة النظام Indra املوجود يف 

طائ��رات رشكة Airbus العمودي��ة وخدمات التدريب 

التي جهزتها املصانع من Marignane يف فرنسا.

ويتوقع أيضاً تواجد أنظمة التش��بيه يف وقت قريب 

حس��بام تم إعالنه يف معرض الطائرات العمودية الدويل 

Heli-Expo 2014 ال��ذي أقي��م يف أنهايم يف كاليفورنيا 

 EC175 مام يعني بدء تدريب الطيارين عىل أول طائرة

يحصل عليها أول زبون خالل عام 2014 الحايل، ويشمل 

هذا النظام ال��ذي يعتمد عىل الحركية وهو نظام كامل 

للطريان، نظام الرؤية الذي يعمل يف مجال 210 درجات  

80x   درجة وباس��تمرار مغطي��اً حقل رؤية ينتج خالل 

ظروف الطريان الواقعي يف التدريبات االضطرارية.

تطوير النظام
وكان تطوير نظام التش��بيه يعني الجهد املضني حسبام 

رصح ب��ه الخرباء يف برام��ج Indra والذي��ن عملوا مع 

رشكائهم يف Airbus للطائرات العمودية لتطوير النظام 

وتؤك��د بيانات عموديات Airbus ب��أن منوذج الطريان 

وكل نظم الطائرات من هذه املشبهات تتوافق متاماً مع 

أعامل الطائرات الحقيقية.

ورصح نائ��ب رئي��س Indra وه��و كارلوس ش��افيز 

ب��أن الطيارين ميكن لهم مامرس��ة كل املهام العملياتية 

واإلج��راءات يف املواق��ف العادية والطارئ��ة ويف املهام 

الجوي��ة ذات الصلة. وأضاف ب��أن تطوير هذا املروع 

ميثل فرصة جيدة لركة Indra حيث تعمل مع التطلع 

ملستقبل واعد للطائرة EC175 مع تزايد املبيعات.

ويضاف للمس��توى الكامل D من نظم التش��بيه أنه 

يتم تنفيذ إج��راءات املالحة والتدريب وهي اإلجراءات 

FNPT التي بنتها رشكة Indra وينتظر تركيبها بواسطة 

.Marignane مركز خدمات الطائرات العمودية يف

 Guillaume للعموديات Airbus ورصح ئيس رشكة

Faury بأن أكرب اس��تثامرات الركة يف هذه التدريبات 

تعني االلتزام بتوفري الخدمات عالية املستوى ملستخدمي 

الطائ��رات EC175 وأض��اف بأن توف��ري التدريب عايل 

الجودة الذي يلجأ له املس��تخدمون لهذا الجيل الجديد 

يوفر كفاءة األمان واالستفادة من النظم الجديدة.

وق��د ت��م تطوي��ر النظ��م EC175 لتلبي��ة حاجات 

املستخدمني مام توفر منه تركيب املحركني يف الطائرات 

العمودي��ة لتنفيذ مهام عدي��دة مبا يف ذلك نقل األطقم 

للمناطق البحرية والبحث واإلنقاذ ونقل الش��خصيات 

املهمة وتنفي��ذ املهام الطبية، وتربز هذه األنظمة توفري 

إلكرتوني��ات الط��ريان Helionix ونظ��ام الطي��ار اآليل 

رباعي املحاور.

وحصلت الطائرات EC175 ع��ىل اإلجازة من وكالة 

أمن الطريان األورويب يف يناير 2014•

تلبي أنظمة التشبيه 
املتطورة للطائرات 

EC175 مهام عديدة 
مبا يف ذلك نقل 

األطقم للمناطق 
البحرية والبحث 
واإلنقاذ ونقل 

الشخصيات املهمة 
وتنفيذ املهام 

الطبية

EC 175 الطائرة العمودية



جمال السويدي : القيادة وفرت كل احتيـــــــــــــــــــــــاجات املواطن وحققت جوهر الدميقراطية  
دعم حممد بن زايد  الالحمدود سبب رئيسي لنجاح  مركز اإلمارات للدراسات 

???????????????

أكد الدكتور جامل سند السويدي مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية 

أن هناك العديد من الدول التي متارس شعوبها حق التصويت يف صناديق االقرتاع، لكن ال 

تتوافر لديها الخدمات التي توفرها دولة اإلمارات العربية املتحدة لشعبها، فالقيادة الرشيدة يف 

الدولة وفرت كل االحتياجات للمواطن وحققت جوهر العملية الدميقراطية.

حوار:
الرائد الركن/ يوسف جمعة احلداد
رئيس حترير جملة درع الوطن
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جمال السويدي : القيادة وفرت كل احتيـــــــــــــــــــــــاجات املواطن وحققت جوهر الدميقراطية  
دعم حممد بن زايد  الالحمدود سبب رئيسي لنجاح  مركز اإلمارات للدراسات 

وقال يف حواره مع مجلة »درع الوطن« إن هناك بالفعل 

تغ��رات جذري��ة يف القوات املس��لحة، وه��ذا يعود إىل 

االس��تثامر يف العنرص البرشي؛ واالس��تثامر يف التس��ليح، 

وهذا ال��ذي أدى إىل التطور النوعي يف قواتنا املس��لحة 

ووصولها إىل مصاف الدول املتقدمة.

وأضاف أن كلية الدفاع الوطني اس��تطاعت أن تجمع 

عنارص وكوادر برشية عسكرية ومدنية، وهو أمر يف غاية 

األهمي��ة، وه��ذا ولله الحمد تحقق من خالل منتس��بي 

الدفع��ة األوىل. وس��تتابع الدفعات القادمة املس��رة إن 

ش��اء الله، وكذلك الحصول عىل دراسات عليا لعنارص من 

الق��وات املس��لحة ومن خارج القوات املس��لحة، كام أن 

الجانب العلمي للكلية يف غاية األهمية.

وفيام يتعل��ق بالبحث العلمي عىل املس��توى العريب 

أش��ار سعادته بأنه ِجدُّ متش��ائم، فالوطن العريب ال يهتم 

بش��كل صحيح بالبحث العلمي، وأضاف لقد أجريت يف 

كتايب األخر مقارنات بني الدول العربية والدول املتقدمة 

يف هذا الصدد، أوضحت أن وضع العامل العريب سيئ.

وأش��ار مدير عام مركز اإلمارات للدراس��ات بأن لدى 

جامعات »الدين السيايس« مش��كلة جذرية، وهي أنهم 

يعتق��دون أنهم حاصلون عىل »وكال��ة الدين«، وهذا يف 

غاي��ة الصعوبة، فال أحد يس��تطيع أن يحصل عىل وكالة 

الدين، والس��يام الدين اإلسالمي؛ ألنه الوحيد الذي تكون 

العالقة فيه بني الخالق واملخلوق عالقة مبارشة ال تحتاج 

إىل أي وكالة،  فهؤالء ليس��وا أوصياء ع��ىل الدين. وفيام 

ييل نص الحوار:

نهنئ س��عادتكم مب��رور عرشي��ن عاماً عىل إنش��اء 

»مركز اإلمارات للدراس��ات والبحوث االسرتاتيجية« 

الذي أصبح قصة نجاح وإنجاز عىل املس��توى املحيل 

واإلقليمي والدويل. وبهذه املناس��بة نود أن نس��تمع 

من س��عادتكم إىل أب��رز العوامل الت��ي صنعت هذا 

النج��اح، وكيف حافظتم عىل اس��تدامته طيلة هذه 

الس��نوات؟ وباعتبار أنك��م من أبرز م��ن يتطلعون 

دامئ��اً إىل املس��تقبل، فام ه��ي الخطط املس��تقبلية 

التي وضعتموه��ا لتحقيق املزيد من التفوق والتميز 

للمركز؟

من وجهة نظري، هناك سببان رئيسيان وراء النجاح الذي 

حققه املركز،وهام: الدعم الالمحدود من س��يدي الفريق 

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

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة رئيس املركز.

أما السبب اآلخر فهو العاملون يف املركز. هذا باإلضافة إىل 

إرصارنا عىل االس��تمرارية والنجاح منذ عام 1994، وحتى 

يومنا هذا.أما فيام يتعلق بالخطط املستقبلية، فأمتنى أن 

يصل عدد اإلص��دارات إىل نحو 3000 إصدار، واملؤمترات 

واملح��ارضات والن��دوات إىل أكرث م��ن 1000، وكذلك أن 

ننجز أكرث من 1000 اس��تطالع رأي، كام أتطلع إىل زيادة 

الدراسات والبحوث والتقارير الصادرة من املركز.

تخط��و دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة خطوات 

عمالقة يف كل املجاالت تحت قيادة س��يدي صاحب 

الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زاي��د آل نهي��ان، رئيس 

الدولة، حفظه الله، وال يكاد مير يوم دون أن تكشف 

املؤرشات والتقارير العاملية عن تقدم ملموس وباهر 

لدول��ة اإلمارات؛ فام أهم العوامل التي أس��همت يف 

تحقيق هذا التطور م��ن وجهة نظركم؟ وكيف ميكن 

اإلبقاء عىل وترية التطور والتقدم هذه يف املستقبل؟

أعتقد أن هناك عوامل كثرة أس��همت بش��كل فعال يف 

التطوير؛ ويف مقدمتها القيادة الرشيدة املتمثلة يف سيدي 

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

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

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب، رعاه الله، وأصحاب الس��مو الش��يوخ أعضاء 

املجلس األعىل لالتحاد، والفريق أول سمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهي��ان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة.

لقد حققت دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة جوهر 

الدميقراطي��ة. ف��إذا تواف��ر لإلنس��ان الصح��ة والتعليم 

والزواج، وهو س��عيد يف حياته، وتم توفر كل الخدمات 

له بأعىل املستويات، فقد تحقق الهدف من الدميقراطية، 

فالدميقراطية ليس��ت غاية. إن هن��اك العديد من الدول 

التي متارس ش��عوبها حق التصويت يف صناديق االقرتاع، 

لكن ال تتوافر لديها الخدمات التي توفرها دولة اإلمارات 

العربية املتحدة لش��عبها، فالقي��ادة يف الدولة وفرت كل 

االحتياجات للمواطن. هناك الكثر من الدول لديها املال، 

لكنها مل تحقق لشعوبها ما حققته دولة اإلمارات لشعبها.

ش��هدت القوات املس��لحة لدولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة تط��ورات نوعي��ة خ��الل الف��رتة املاضية، 

االستثمار يف العنصر 
البشري والتسليح 

أحدث تطورًا نوعيًا يف 
القوات املسلحة

رئيس الدولة يكرم الدكتور جامل سند السويدي مبنحه وسام جائزة رئيس الدولة التقديرية
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تس��اعدها عىل االضطالع مبهمته��ا يف توفري الحامية 

الفاعل��ة للمعج��زة التنموية التي تش��هدها الدولة، 

والدفاع عن حدود الدولة وأرضها وس��امئها ومياهها 

ضد أي اعتداء، والس��يام يف بيئ��ة حافلة بالتهديدات 

واألخط��ار والتقلب��ات، فام هي رؤيتك��م آلفاق هذا 

التطور؟ وكيف تنظ��رون إىل قانون الخدمة الوطنية 

وانعكاس��اته عىل القوات املس��لحة واملجتمع بشكل 

عام؟

أتيحت يل الفرصة ملش��اهدة التغرات منذ البداية وحتى 

اآلن، بالفعل هناك تغرات جذرية، وهذا يعود لس��ببني: 

االس��تثامر يف العنرص البرشي؛ واالس��تثامر يف التس��ليح، 

وهذا ال��ذي أدى إىل التطور النوعي يف قواتنا املس��لحة 

ووصوله��ا إىل مصاف ال��دول املتقدمة، وه��ذا يعود إىل 

سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

وقان��ون الخدمة الوطنية ه��و قانون غاية يف األهمية 

عىل املس��توى املحيل والعاملي، وأعتقد أن القانون الذي 

أقره مجلس الوزراء مؤخراً مهم جداً بالنس��بة إىل الناس 

من ناحية االنضباط، وهذا س��يعود بالخر والفائدة عىل 

قواتنا املسلحة؛ ألنه اس��تثامر حقيقي يف القوى البرشية 

بالدولة وهو األهم. والعنرص البرشي املواطن، سواء كان 

عسكرياً أو مدنياً، مهم للوطن. أعتقد أن الخدمة الوطنية 

استثامر مهم، وستظهر نتائجه اإليجابية يف املستقبل.

متثل »كلية الدفاع الوطني« إضافة نوعية إىل الجهود 

األكادميية ومؤسس��ات التفكري االسرتاتيجي يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وباعتبار س��عادتكم عضواً 

يف مجلس إدارة الكلية، برئاس��ة س��يدي الفريق أول 

س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهي��ان، ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، فكيف 

ترون مهمتها عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد؟ 

وم��ا أهم املج��االت البحثية والعلمي��ة التي تخطط 

الكلية لتغطيتها خالل السنوات املقبلة؟

الكلية حققت ش��يئاً مهامً جداً. يف السابق كان يُنظر إىل 

منتسبي القوات املسلحة وكأنهم من كوكب آخر، الكلية 

اس��تطاعت أن تجمع عن��ارص وكوادر برشية عس��كرية 

ومدني��ة، وهو أم��ر يف غاية األهمية، وه��ذا ولله الحمد 

تحق��ق من خ��الل منتس��بي الدفع��ة األوىل. وس��تتابع 

الدفعات القادمة املسرة إن ش��اء الله، وكذلك الحصول 

عىل دراس��ات عليا لعن��ارص من القوات املس��لحة ومن 

خارج القوات املس��لحة، ك��ام أن الجانب العلمي للكلية 

يف غاية األهمية.

يف الس��ابق كان االهتامم بالجانب التدريبي واملهني، 

أم��ا اآلن فاالهت��امم بالجانب األمني واالس��رتاتيجي. إن 

الجوان��ب األمنية واالس��رتاتيجية التي س��تغطيها الكلية 

بالغ��ة األهمي��ة، فالكلي��ة تهت��م بتأهي��ل وتدريب كل 

العنارص من داخل القوات املسلحة وخارجها يف مختلف 

الجوانب األمنية واالسرتاتيجية.

كان لسعادتكم إس��هام مهم يف ترسيخ ثقافة البحث 

العلم��ي بدول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة، فام 

تقييمك��م ألوضاع البحث العلم��ي يف دولة اإلمارات 

يف الوقت الحايل؟ وهل حقق تقدماً يلبي تطلعاتكم؟ 

وم��ا هو تقييمك��م له عىل املس��توى العريب؟ وكيف 

ميكن التغلب عىل املعوقات التي تحول دون الوصول 

بالبح��ث العلمي يف العامل العريب إىل املس��توى الذي 

نرجوه له؟

دول��ة اإلمارات العربية املتحدة تعي��ش يف محيط العامل 

العريب، والعامل العريب نس��بة البح��ث العلمي فيه قليلة 

ج��داً مقارنة بالدول املتقدمة. هناك اقرتاحات عديدة يف 

هذا الجانب، منها تخصيص نسبة من رواتب العاملني يف 

القوات املسلحة ووزارة الداخلية والقطاع العام والقطاع 

الخ��اص لتذه��ب إىل مجل��س ميكن تس��ميته »مجلس 

البحث العلمي«، وهو مجلس يتوىل الرصف عىل البحوث 

العلمية يف مختلف التخصصات الطبية والهندس��ة وعلم 

النفس وعلم االجتامع وغرها، ويس��تطيع االستفادة من 

عن��ارص من الخرباء من داخل الدولة وخارجها لتقييم أي 

اق��رتاح، وميكن أن يطور الكثر من البحوث، عىل س��بيل 

املثال،حول األمراض الس��ارية التي تصل نسبتها إىل نحو 

%30، وهي نسبة كبرة جداً. فهذا املجلس يستطيع دعم 

هذه البحوث وعالج مختلف األمراض السارية.

كام س��يتم م��ن خالل ه��ذا املجلس دعم املش��اريع 

واالقرتاح��ات ذات الصلة،إذ س��يكون مس��ؤوالً عن كل 

البح��وث العلمية س��واء يف الطب أو الهندس��ة وغرها 

وس��يكون ه��ذا املجلس مس��ؤوالً مس��ؤولية كاملة عن 

تطوير البحث العلمي يف الدولة.

عىل املس��توى العريب أنا ِجدُّ متشائم، فالوطن العريب 

ال يهتم بش��كل صحيح بالبحث العلمي. لقد أجريت يف 

كتايب األخر مقارنات بني الدول العربية والدول املتقدمة 

يف هذا الصدد، أوضحت أن وضع العامل العريب سيئ.

ومثلام ذكر س��يدي الفريق أول س��مو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهي��ان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، فإن أحس��ن كتاب عريب ُوزع منه نحو 

5000 نس��خة، يف مقاب��ل كتب تباع منها ماليني النس��خ 

باللغ��ة اإلنجليزي��ة وغره��ا. وهذه مقارن��ة واضحة يف 

البحث العلمي بني الدول العربية واألجنبية.

نح��ن بص��دد عقد »ملتق��ى القلم الع��ريب« األول يف 

نوفمرب املقبل، فكل باحث وأكادميي ومتخصص سيأيت إىل 

العاصمة أبوظبي ملناقش��ة ودعم الثقافة العربية، وهذا 

امللتقى هو األول من نوعه. وقد فوجئت بذلك، إذ كنت 

أتوقع أنه العرشون أو الثالثون.

هذه مبادرة كرمية من الفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان لتنش��يط البحث العلم��ي يف الوطن 

العريب. كام أقرتح أن يتم عقد قمة ثقافية عىل املس��توى 

العلمي،يجري خاللها مناقش��ة العديد من املوضوعات، 

ومنها: مل��اذا يعيش املثق��ف العريب ومي��وت هكذا؟ أنا 

شخصياً أعتقد أنه من املهم عقد مثل هذه القمة إلحياء 

الثقافة العربية.

محمد بن زايد يكرم الدكتور جامل السويدي بفوزه بجائزة ابوظبي

املشكلة اجلذرية 
جلماعات "الدين 

السياسي" 
يف اعتقادها 

بامتالك"وكالة الدين"
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يواج��ه الع��امل الع��ريب يف الوقت الح��ايل تهديداً من 

الجامعات التي تتخذ من الشعارات واملسوح الدينية 

س��تاراً للوصول إىل الس��لطة، مدعومة ببعض الدول 

العربي��ة وبع��ض الق��وى اإلقليمية، وال ت��رتدد هذه 

الجامعات يف سبيل تحقيق أهدافها يف تخريب الدول 

العربي��ة ون��رش الف��وىض والعنف فيها، واس��تخدام 

اإلرهاب س��الحاً يف حربها ض��د املجتمعات والدول، 

وحتى محاولة هدم كيان الدول ذاته عىل النحو الذي 

ن��راه يف املنطقة من حولنا، فام أبع��اد هذا التهديد؟ 

وكيف ميكن لدولة اإلمارات العربية املتحدة والدول 

العربية األخرى مواجهته والتغلب عليه؟

أعتق��د أن ل��دى جامعات »الدين الس��يايس« مش��كلة 

جذري��ة، وهي أنهم يعتقدون أنهم حاصلون عىل »وكالة 

الدي��ن«، وه��ذا يف غاية الصعوبة، فأن��ا ميكن أن أحصل 

ع��ىل وكالة أي منتج كالس��يارات أو م��واد البناء، لكن ال 

أحد يستطيع أن يحصل عىل وكالة الدين، والسيام الدين 

اإلسالمي؛ ألنه الوحيد الذي تكون العالقة فيه بني الخالق 

واملخل��وق عالقة مبارشة ال تحت��اج إىل أي وكالة،  فهؤالء 

ليسوا أوصياء عىل الدين.

األوروبيون يف القرنني الخامس عرش والس��ادس عرش 

حاول��وا أن يفصلوا الدين عن الدول��ة )العلامنية( إال أن 

الذي تحاول جامعة الدين الس��يايس أن تفعله أسوأ من 

العلامنية، فهم سخروا الدين لخدمة مصالحهم الشخصية 

والسياسية والحزبية.

هناك آيات رصيحة يف الق��رآن الكريم تدعو إىل عدم 

ر العبد، وليس هناك أي ش��خص  التكف��ر، فالعبد ال يُكفِّ

ل��ه حق تكفر ش��خص آخ��ر، لذلك ينبغي ع��ىل الدول 

العربية جميعاً أن تعمل وتقف يداً واحدة ملواجهة هذه 

الحركات ألنها جامعات تكفرية.

ما هي رؤيتكم ملسارات ما يسمى »الربيع العريب« يف 

ضوء ما آلت إليه األمور يف اآلونة األخرية؟

مصطلح »الربيع العريب« اس��تُخدم ألغراض غر صحيحة؛ 

فمث��اًل جمعيات »حق��وق اإلنس��ان املختلف��ة« تعمل 

أله��داف غر مرشوعة غالباً. الربي��ع العريب الذي حدث 

يف ع��دد من الدول صحّي، أما الذين قادوه من جامعات 

الدين الس��يايس فقد حرفوه عن مس��اره الصحيح خدمة 

ملصالحهم الش��خصية والحزبية. القيادة ينبغي أن تكون 

للش��عب وليس لجامعات الدين السيايس التي استغلت 

غضب الشعب ملصالحها.

ما هو تقييمكم ملس��تقبل جامعات اإلسالم السيايس 

يف املنطق��ة؟ وهل انته��ى طموح ه��ذه الجامعات 

يف الحك��م بفش��ل حك��م جامعة اإلخوان املس��لمني 

يف م��ر؟ وهل تأثر هذا املس��تقبل عربي��اً بالتجربة 

الفاشلة لإلخوان يف مر؟

جامع��ات الدين الس��يايس تح��اول منذ س��قوط الدولة 

العثامني��ة يف العرشينيات م��ن القرن املايض الوصول إىل 

الحك��م، ولكنها ال متلك برامج أو رؤية سياس��ية واضحة، 

فهي ال متلك س��وى فك��رة »الخالفة«، ومل تضع أي برامج 

اقتصادي��ة أو اجتامعي��ة أوغره��ا من الربام��ج الهادفة 

الت��ي تخدم الصالح العامل، أعتقد أن الخلط بني اإلس��الم 

وجامعات الدين الس��يايس أمر ش��ديد الخطورة، ويجب 

الفصل بينهام.

أما في��ام يتعلق بتأث��ر تجربتهم الفاش��لة يف الحكم 

مس��تقبالً، فمن املؤكد أنها ستؤثر؛ ألنها أظهرت أنه ليس 

لديه��م أي برنامج س��يايس واضح. وأنا ش��خصياً أتحدى 

أي ش��خصية دينية يف العامل أن يكون لها برنامج س��يايس 

ثقايف اجتامعي اقتصادي، فأنا متابع بشكل جيد لحركات 

»الدين الس��يايس« من��ذ نحو أربعني س��نة، ومل أجد مع 

األسف لديهم أي برنامج واضح سوى الخالفة.

يتس��م املش��هد االس��رتاتيجي يف املنطق��ة بس��يادة 

الفوىض واالضطراب وعدم اليقني، وتنترش الراعات 

العسكرية بأشكال مختلفة، وتتغري خريطة التحالفات 

واألم��ن يف منطق��ة الخلي��ج م��ع تح��والت املوقف 

األمرييك امللموسة، واملستقبل مفتوح عىل احتامالت 

غامض��ة، فام هو تقييمكم لهذا املش��هد املعقد؟ وما 

توقعاتكم ملا ميكن أن تتطور إليه األوضاع يف منطقة 

الخليج والرشق األوسط بشكل عام؟

أعتقد أن املس��تقبل غامض جداً. الي��وم يجب أن تكون 

مس��ألة التغي��ر واضحة، ولك��ن من يس��تطيع التغير؟ 

نحن نعرف أن املس��تقبل ستسوده الفوىض والتغير، فام 

هو التغير؟ ومن املس��ؤول عنه؟ هذه مس��ائل يف غاية 

األهمية.

ما ه��ي آفاق العالق��ات مع إيران يف ض��وء االتفاق 

الن��ووي الذي وقعته طهران مع القوى الكربى؟ وهل 

ميك��ن أن يكون هذا االتفاق مقدمة لتقارب أمرييك- 

إيراين يف املدى املنظور؟

أعتقد أن الوضع املعّقد للعالقة مع إيران والش��يعة ليس 

بجديد، واستش��هاد امل��الزم طارق الش��حي، وهو يؤدي 

واجب��ه يف البحرين، ما هو إال دليل واضح وقاطع عىل أن 

العالقة بني الس��نة والشيعة عالقة خطرة جداً. يف املايض 

مل تكن الطائفية موجودة، فلامذا ظهرت اآلن ومنَت؟ ملاذا 

تزج إيران بحزب الله يف سوريا؟ أعتقد أن الطائفية يجب 

أن تنتهي. يف الس��ابق كان هناك ح��االت زواج كثرة يف 

مملكة البحرين بني الس��نة والش��يعة، ويف العراق أيضاً، 

أما اآلن فأصبحت هناك حساس��ية كب��رة بني الطوائف 

واألديان والثقافات. أعتقد أن ذلك ينبغي أن ينتهي.

أما فيام يتعلق بالتقارب األمرييك - اإليراين فهو حاصل 

من دون ش��ك، وه��ذا يحتم عىل دول مجل��س التعاون 

والدول العربية االهتامم بهذا املوضوع واالس��تعداد ألي 

سيناريو محتمل؛ ألنه ال أحد يعرف النتائج البعيدة التي 

سيُفيض إليها هذا التقارب.

تابعت األوس��اط األكادميية العربية باهتامم ش��ديد 

صدور كتابكم األخري »آفاق العر األمرييك: السيادة 

والنف��وذ يف النظ��ام العامل��ي الجدي��د«، يف ضوء ما 

طرحتموه يف هذا الكتاب ورؤيتكم ملس��تقبل النظام 

العامل��ي الجديد: ما هي رؤيتك��م للوضع يف املنطقة 

بشكل عام وما هي االتجاهات املتوقعة يف العالقات 

العربية األمريكية ودور الواليات املتحدة يف املنطقة 

بشكل عام؟ وهل هناك مرشوعات مستقبلية لكتب 

أو دراسات جديدة، والسيام أن كتابكم السابق »من 

القبيل��ة إىل الفي��س ب��وك« كان قد لق��ي، وال يزال، 

االهتامم ذاته؟

أمري��كا قوة ك��ربى ودورها يف املنطقة واض��ح، والكتاب 

يناق��ش هذا األمر بالتفصيل. أما بالنس��بة إىل مس��تقبل 

املنطقة فإن أمن الخليج هو مسؤولية الحكام والشعوب 

الدكتور جامل السويدي يف حوار مع مجلة درع الوطن
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يف دول الخلي��ج، ولي��س البنتاج��ون أو البيت األبيض أو 

الكرملني.

هناك مرشوع كتاب يحمل عنوان »الرساب«، يختلف 

عن الكتابني األول والثاين؛ فاألول يناقش وسائل التواصل 

االجتامعي وأهميتها بالنس��بة إىل العامل العريب، أما الثاين 

فيناق��ش الق��وى الدولية الكربى مث��ل الواليات املتحدة 

والصني واالتحاد األورويب والهن��د واليابان والربازيل. أما 

كتاب »الرساب« فس��يناقش القضايا املهمة يف الساحتني 

املحلية والعربية بالدرجة األوىل.

يحت��ل اإلعالم موقعاً مهامً ب��ني أدوات القوة والتأثري 

والنفوذ يف الوق��ت الحايل، والس��يام اإلعالم الجديد 

ال��ذي يدخ��ل ضم��ن نط��اق اهتامماتك��م، والذي 

خصصت��م كث��رياً من الفعالي��ات البحثية ملناقش��ته، 

فكيف ميكن االستفادة من إمكانيات اإلعالم عموماً، 

واإلعالم الجديد الذي يتنامى تأثريه، ليكون قوة بناء 

وتعمري بدالً من أن يكون أداة هدم وتدمري؟

يجب عىل الحكومات املحلية والعربية والدولية أن تهتم 

باإلعالم. يف الس��ابق كنا نتحدث ع��ن التلفزيون األبيض 

واألسود، ثم تحول إىل التلفزيون امللون، والهاتف العادي 

تحول إىل الهاتف املحمول. اآلن هناك وس��ائل التواصل 

االجتامع��ي، وكل ش��خص ميكن أن يكون وس��يلة إعالم 

مستقلة.

اليشء الس��لبي يف وس��ائل التواص��ل االجتامعي هو 

الش��ائعات، فيجب أن يكون هن��اك معيار ثابت للقضاء 

عىل الش��ائعات التي تنترش من خالل وس��ائل التواصل 

االجتامعي.

فمثالً صورة استشهاد الضابط اإلمارايت طارق الشحي، 

رحم��ه الله، يف مملكة البحري��ن وصلتني خالل أقل من 

نصف س��اعة، بينام يف السابق كان ينبغي أن أنتظر حتى 

اليوم التايل حتى يتم نرشها عرب وسائل اإلعالم.

ال��دول التي ألغ��ت وزارة اإلعالم ارتكب��ت خطأً، وأنا 

أعتقد أن وزارة اإلعالم مهمة للغاية، والس��يام مع ظهور 

وس��ائل التواصل االجتامعي واإلعالم الجديد. ويجب أن 

نجري أبحاثاً عن اإلع��الم الجديد، وإذا ما تم تجاهله يف 

املس��تقبل- واملستقبل هنا من س��نتني إىل ثالث سنوات 

فقط- فستكون له نتائج سلبية.

ونح��ن يف مرك��ز اإلم��ارات للدراس��ات والبح��وث 

االس��رتاتيجية عقدنا سلس��لة من املح��ارضات والندوات 

حول وسائل التواصل االجتامعي، لنقول للعامل وللمعنيني: 

انتبهوا لوس��ائل التواصل االجتامعي؛ ألنها ستطغى عىل 

اإلعالم التقليدي.

أخرياً، ما هي النصائح التي تودون تقدميها، من واقع 

تجربتكم البحثية واإلدارية الطويلة، لشباب القوات 

املس��لحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وشباب 

الوطن بشكل عام؟ 

نح��ن نعي��ش يف ع��امل متغ��ر، فيج��ب أن نتكيف مع 

املتغ��رات. يف »الع��امل القادم«س��يكون التعليم مختلفاً، 

وكذلك الصحة واإلعالم.. إل��خ. ويجب التكيف مع هذه 

التغيرات، فنحن ال نس��تطيع أن نك��ون ضدها؛ ألننا إذا 

فعلنا ذلك فسيتم نسياننا•

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية
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جامل السويدي خالل اجتامعه ملتقى القلم العريب األول

حص��ل س��عادة الدكتور جامل س��ند الس��ويدي 
ع��ىل درجة الدكت��وراه من جامعة ويسكونس��ن، 
يف الواليات املتحدة األمريكية. ويش��غل سعادته 
حالياً منصب املدير العام ملركز اإلمارات للدراسات 
والبحوث االس��رتاتيجية. ك��ام أنه أس��تاذ العلوم 

السياسية بجامعة اإلمارات العربية املتحدة.
ي��رأس الدكت��ور جامل الس��ويدي مجل��س إدارة 
مكت��ب البعثات الدراس��ية التابع لوزارة ش��ؤون 
الرئاس��ة، وعضواً يف مجل��س إدارة معهد اإلمارات 
الدبلوم��ايس يف عام 2001. ك��ام أنه ترأس مجلس 
إدارة مدرس��ة اإلمارات الوطني��ة، وكان عضوا يف 
مجل��س جامعة زاي��د لعدة س��نوات. ويف  2006 
ع��ني جامل الس��ويدي عضواً يف املجل��س الوطني 
لإلع��الم . وه��و عض��و يف املجل��س االستش��اري 
لكلية السياس��ة والش��ؤون الدولية يف جامعة مني 
بالواليات املتحدة، وكذلك يف املجلس االستش��اري 
ملركز الدراسات العربية املعارصة يف جامعة جورج 
تاون. وتم تعيني الدكتور جامل الس��ويدي رئيس��ا 
للجنة العليا إلعداد االسرتاتيجية الوطنية لألمومة 
والطفول��ة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بقرار 
أصدرته س��مو الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيس 
املجل��س األع��ىل لألموم��ة والطفول�ة يف س��بتمرب 
2009. والدكت��ور جامل الس��ويدي عضو مجلس 
األمن��اء يف منرب الصداقة اإلماراتية- الس��ويرسية، 
وعض��و يف املجلس االستش��اري للبي��ت العريب يف 
إسبانيا. كام تم تعيينه عضواً يف اللجنة االستشارية 
إلدارة دراسات الرتجمة يف جامعة اإلمارات العربية 

املتحدة.
ويف الثاين من ديس��مرب 2013، كرّم صاحب السمو 
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان، رئيس الدولة - 
حفظه الله - سعادة الدكتور جامل سند السويدي، 
مبنحه وس��ام »جائ��زة رئيس الدول��ة التقديرية« 

تقديراً للسرية الوطنية الطيبة.
ش��ارك الدكت��ور ج��امل الس��ويدي بالعديد من 
الدراس��ات واملق��االت البحثي��ة ح��ول الكثري من 
املوضوع��ات؛ منه��ا: أمن منطق��ة الخليج العريب، 
ومفاهي��م الدميقراطي��ة يف املجتمع��ات العربية 
والغربية، واملرأة والتنمية، ومواقف الرأي العام يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة من أزمة الخليج.



بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة

حوار اسرتاتيجي..

أوضح سعادة الدكتور جامل سند السويدي؛ مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية؛ سبباً مهامً 

لفش��ل تيارات اإلس��الم الس��يايس يف العامل العريب "الدين الس��يايس"؛ كام جاء يف حواره مع مجلة "درع الوطن". 

فقد ذكر أن هذه التيارات ال متلك أي برنامج س��يايس أو اقتصادي ميكن أن ينتفع به املواطن العريب أو الخليجي، 

وبالتايل، فآملها إىل الزوال. منطقياً فإن كل ما قامت به الش��عوب من ثورات يف تونس ومر واليمن وليبيا واآلن 

يف سوريا كان من أجل النهوض السيايس واالقتصادي؛ ألنها مرتبطة بكرامة اإلنسان وحريته.

 املرشوع الوحيد الذي يجيده "اإلخوان" هو استغالل الدين ألهداف سياسية خاصة؛ وكام يقول السويدي هو 

محاولة "إعادة دولة الخالفة" التي انهارت يف العرشينات من القرن التاسع عرش )1924(. 

حقيق��ة؛ هذا املرشوع يدين أصحابه أكرث مام يخدمهم؛ ألن اإلنس��ان العريب واملس��لم اس��تنزف باملرشوعات 

السياس��ية الكب��رية مثل دولة الخالفة والدول��ة القومية. وهو اآلن يتحدث عن "الدول��ة الوطنية"، فهي املرشوع 

الحقيقي لنهضة األمم، والتجربة األوروبية تؤكد ذلك لكونه املرشوع القابل للحياة واالستمرارية.

أعتق��د أن الحجة التي اس��تخدمها الدكتور جامل الس��ويدي؛ كانت قوية ويتعذر ألي أح��د أن يرد عليها من 

منطلقني اثنني: املنطلق األول؛ أنه اس��تند إىل التجربة اإلماراتية باعتبارها تقدم خدمات لإلنس��ان اإلمارايت تفوق 

ما تقدمها الدول صاحبة الدميقراطية العريقة مثل بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية وفرنسا؛ وبالتايل فإن أي 

مرشوع س��يايس ال يقوم بالتفكري من أجل اإلنس��ان ينبغي أال نجهد تفكرينا فيه. أما املنطلق الثاين: وهو مرتبط 

باألول؛ فهو أن التغريات التي حدثت يف الدول العربية هدفها كرامة اإلنس��ان والعيش بحرية وعدالة اجتامعية، 

وبالتايل يكون الحديث عن الش��عارات السياسية باس��تخدام الدين مسألة مصريها الفشل، وهذا ما يؤكده الواقع 

السيايس العريب.

 بال ش��ك؛ إن التقييم الذي قدمه السويدي يربهن عىل منطقية التحليل، ويدل عىل متابعة ما يتم عىل األرض، 

وفهم عميق لطريقة تفكري اإلنس��ان العادي؛ ألن االصطدام باملجتمع عىل النحو الذي تورطت فيه تيارات اإلسالم 

السيايس، سواء يف الخليج أو يف الدول العربية األخرى مثل مر يكون مصريها الفشل.

بص��ورة عام��ة، هناك اتفاق بني اإلعالميني عىل أن إجراء حوار صحفي مع ش��خصية بفكر الدكتور جامل س��ند 

الس��ويدي يتيح للصحفي أن يحظى مبتعة الحوار مع الفائدة العلمية. فهو؛ ش��خصية تتمتع بس��عة االطالع عىل 

املتغريات الدولية واإلقليمية بفضل مركزه العلمي؛ فهو مفكر وباحث يف الش��ؤون االس��رتاتيجية؛ صدر له مؤخراً 

كت��اب بعن��وان "آفاق العر األمرييك: الس��يادة والنفوذ يف النظ��ام العاملي الجديد". ك��ام أن تحليالته للقضايا 

السياس��ية تثري كثرياً م��ن فضول املراقبني ملعرفة املزيد حولها؛ فهو يقدم تفاصي��ل دقيقة لقضايا تجدمن الصعب 

فهمها بسهولة؛ مثل التدخالت اإليرانية يف الشؤون الخليجية خاصة يف البحرين. 

رمبا هناك العديد من األس��باب التي تدفع املراقبني إىل االهتامم بتريحات الدكتور جامل الس��ويدي؛ أحدها 

قرب��ه من دائرة صنع الق��رار يف دولة اإلمارات، ما يعني أن ما يتحدث به ميثل رؤية اس��رتاتيجية يف القضايا التي 

ته��م اإلم��ارات، وبالتايل ميكن أن يُستش��ف من كالمه التقييم األقرب إىل الواق��ع. ويف الحوار الذي تحمله املجلة 

كانت إجابات سعادته حافلة بالعديد من اإلشارات الريحة والضمنية التي تحلل الواقع االسرتاتيجي للمنطقة. 

ه��ذا بالطب��ع ليس غريباً عنه، فقد عودنا عىل الش��فافية والوضوح يف اإلجابة، وه��ذا دليل عىل احرتام عقلية 

القارئ. ونحن كمراقبني نحتاج أحياناً إىل تريحات تقّيم الوضع بحيث تساعدنا عىل أن نبني عليها ما نكتبه، ويف 

هذه الزاوية أجد أنه لخص رؤيته ملس��تقبل تيارات اإلسالم السيايس بأنها قد فشلت بعدما أتيحت لها الفرصة يك 

تخدم الشعوب عندما قدمت مصلحة "الجامعة" عىل الوطن!!•
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تفتح آفاقًا جديدة للسياسة اخلارجية اإلماراتية
جولة سمو ويل عهد أبوظبي يف كوريا اجلنوبية واليابان... أبعاد اسرتاتيجية مهمة
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ال شك يف أن الجولة اآلسيوية التي قام بها خالل شهر فرباير 

املايض، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، والتي شملت 

كالً من كوريا الجنوبية واليابان تعزز توجه السياسة الخارجية 

اإلماراتية نحو متتني العالقات االسرتاتيجية مع القوى اآلسيوية 

الفاعلة، وذلك يف إطار إقامة عالقات متوازنة مع القوى الكربى 

يف العامل، كام تعكس هذه الجولة أيضاً ما تتمتع به السياسة 

الخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة من فاعلية وقدرة 

عىل تنويع مسارات التحرك الخارجي، ومبا يحقق املصالح 

الوطنية للدولة عىل املستويات كافة. 

إعداد: التحرير

ولقد أكدت الجولة أن س��مو ويل عهد أبوظبي قيادة 

اس��تثنائية مبا ميتلك من رؤية اس��راتيجية ذات حس 

إنس��اين عاٍل، ومصداقية كبرية، نابعة من رصيد هائل 

من اإلنجازات عىل املس��تويني الوطن��ي والعاملي، بل 

إن فكر س��موه ميثل مرشوعاً ثقافياً إنس��انياً نهضوياً 

تتجىل نتائجه عىل الس��احة املحلية، وعىل املستويني 

اإلقليمي وال��دويل، كام يقدم منوذج��اً فريداً للقيادة 

التي تتفاعل مع ش��عبها، كل ما يش��غلها هو مصلحة 

املواطنني اإلماراتيني يف الداخل والخارج، والعمل عىل 

إعالء ش��أن دولة اإلمارات العربية املتحدة، واالرتقاء 

مبكانتها عىل خريطة الدول املتقدمة.

إذا كان أح��د الثوابت املهمة للسياس��ة الخارجية 

لدول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة يتمث��ل يف تنويع 

خيارات التحرك السيايس واالسراتيجي دولياً، والعمل 

باستمرار عىل توس��يع نطاق هذه التحركات لتعكس 

انفتاح دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة وانخراطها يف 

االقتص��اد العامل��ي ومنظومات التع��اون الدويل، فإن 

جولة الفري��ق أول سمو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي، التي ش��ملت كالً من اليابان 

وكوري��ا الجنوبية تؤكد ه��ذا التوجه وتعززه، وخاصة 

أن الدولتني تعتربان م��ن القوى االقتصادية املؤثرة يف 

العامل. ولذا، فإن هذه الجولة تس��تمد أهميتها، ليس 

من كونها تس��تهدف تعزيز أوجه التعاون مع اليابان 

وكوري��ا الجنوبية وتعزيز الرشاك��ة معهام يف العديد 

من املج��االت فقط، وإمنا ألنها تش��كل فرصة لتبادل 

اآلراء حول عدد م��ن القضايا اإلقليمية والدولية التي 

ته��م الدول الث��الث يف جميع املج��االت أيضاً، بحكم 

الرابط بني السياس��ة واالقتصاد يف العالقات الدولية. 

كام تش��ري مختل��ف الش��واهد إىل أن ه��ذه الجولة 

اآلس��يوية تعزز توجه دولة اإلمارات العربية املتحدة 

رشقاً، واالنفتاح عىل القوى اإلقليمية اآلسيوية املؤثرة 

كالصني والهن��د وكوريا الجنوبي��ة، وتعزيز العالقات 

معها يف املجاالت كافة، وه��ذا التوجه يعكس إحدى 

الس��امت املهمة للسياس��ة الخارجية اإلماراتية، وهي 

الت��وازن يف العالق��ات الدولية، مبعنى تع��دد وتنوع 

خيارات ومسارات التحرك الخارجي وعدم حرصها يف 

منطق��ة دون أخرى، وهذا ما أنت��ج عالقات إماراتية 

قوية وفاعلة مع دول أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآس��يا 

يف آٍن واح��د، دون أن تك��ون العالقة م��ع منطقة ما 

عىل حس��اب العالقة مع منطقة أخ��رى، أو أن تكون 

العالقة مع طرف دويل أو إقليمي عىل حساب العالقة 

مع طرف آخر، وبفضل هذه السياسة استطاعت دولة 

اإلمارات العربية املتحدة أن تقيم عالقات متميزة مع 

العديد من دول العامل يف مختلف القارات، األمر الذي 

أسهم يف تعزيز مكانتها يف العامل أجمع.

كام تعرب هذه الجولة عن جانب مهم وهدف رئييس 

للسياس��ة الخارجية لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 

وه��و خدمة أهداف التنمية الش��املة واملس��تدامة يف 

الداخل؛ ألن السياسة الخارجية التي تنفتح عىل جميع 

دول العامل وعىل النامذج والتجارب االقتصادية املختلفة 

تشكل داعامً قوياً لالقتصاد الوطني ولخطط التنمية يف 

الداخل، مبا تهيئه من ظروف مناس��بة للعمل واإلنجاز 

والتق��دم، ومبا تنس��جه من خي��وط تع��اون وصداقه 

وتفاه��م م��ع دول العامل املختلفة، ومب��ا تبنيه من ثقة 

يف اس��تقرارها وأمنها، ومصداقية لسياس��اتها وخططها 

واسراتيجياتها. وال ش��ك يف أن اليابان وكوريا الجنوبية 

متثالن تجربة تنموية ثرية ميكن االستفادة منها يف دعم 

االقتصاد الوطني، وخاصة يف قطاعات الصناعة والطاقة 

النووية والتكنولوجيا املتقدم��ة، وهي القطاعات التي 

باتت متث��ل أولوية لدول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة 

يف الس��نوات األخ��رية، يف إطار س��عيها إىل بناء اقتصاد 

مستدام قائم عىل املعرفة.

 األبعاد االسرتاتيجية للجولة
- تعميق التوجه اإلمارايت نحو آسيا: ال شك يف أن الجولة 

اآلس��يوية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، وش��ملت كالً من اليابان وجمهورية 

كوري��ا الجنوبي��ة، تعرب عن حيوية السياس��ة الخارجية 

اإلماراتي��ة وما تتميز به من ق��درة عىل التحرك الفاعل 

تجاه القوى املهمة عىل املس��تويني اإلقليمي والعاملي، 

ولذلك فإنها أس��همت يف إح��داث نقلة نوعية يف عالقة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة مع البلدين، وعززت من 

توجهها نحو القارة اآلس��يوية بصفة عامة، وهو التوجه 

الذي يحظى بأهمية كبرية يف رؤية السياس��ة الخارجية 

اإلماراتية للعالقة مع دول العامل ومناطقه املختلفة.

 -تعزي��ز االنفت��اح عىل التج��ارب التنموي��ة الناجحة 

واالس��تفادة منها: لقد عززت الزيارة الناجحة التي قام 

بها الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

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

ل��كل من دولت��ي الياب��ان وكوريا الجنوبي��ة، من واقع 

الرشاكتني االس��راتيجية واالقتصادية مع دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، وأك��دت بُْعَد نظر القيادة الرش��يدة 

برئاس��ة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدول��ة، حفظه الل��ه، ورؤيتها العميقة بش��أن 

توجيه مس��ارات السياس��ة الخارجية وتحديد أولويات 

تحركها تجاه املناطق والقوى املختلفة عىل املس��تويني 

اإلقليمي والعاملي. لقد أكد الفريق أول س��مو الش��يخ 

محمد بن زاي��د آل نهيان، خالل ه��ذه الزيارة، حرص 

دول��ة اإلمارات العربية املتحدة عىل تعزيز عالقاتها مع 

الدولتني وإقامة رشاكات اسراتيجية واقتصادية معهام، 

ومب��ا يحقق مصالح الدول الثالث، وش��عوبها يف الرخاء 

واالزدهار، وهذا يعرب بوضوح عن أحد الجوانب املهمة 

يف السياس��ة الخارجي��ة اإلماراتية، وه��و االنفتاح عىل 

تجارب وخربات التنمية الناجحة يف العامل، واالس��تفادة 

منها يف دعم االقتصاد اإلمارايت، وتعزيز مكانة اإلمارات 
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حممد بن زايد:
عالقاتنا مع اليابان اسرتاتيجية

وصف الفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 
نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 
املس��لحة، العالقات بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 
واليابان بأنها منوذج للعالقات املتطورة باستمرار، مشرياً 
س��موه إىل حرص قياديت البلدين من��ذ إقامة العالقات 
الدبلوماس��ية بينه��ام ع��ام 1971 ع��ىل تعزي��ز هذه 
العالق��ات وتطويره��ا يف مختلف املج��االت مبا يحقق 
مصال��ح البلدين الصديق��ني ويعزز الرف��اه واالزدهار 
لش��عبيهام. وأعرب س��موه يف ترصيح صحفي أدىل به 
لدى وصوله مطار طوكيو هانيدا الدويل أمس يف مستهل 
زيارته الرس��مية لليابان، عن أمله أن تسهم الزيارة يف 
تحقيق نقلة نوعية يف مس��رية العالق��ات الثنائية، وأن 
تك��ون مناس��بة مهمة لتب��ادل اآلراء ح��ول التطورات 
واملستجدات الراهنة والعمل عىل بذل الجهود املمكنة 

يف دعم االستقرار والسالم يف املنطقة.

يف االقتص��اد العاملي يف الس��نوات املقبل��ة وأن تزاحم 

أفض��ل دول العامل وفقاً لرؤيتها الوطنية املتجس��دة يف 

"رؤية اإلمارات 2021"، والتي تس��تهدف تعزيز انفتاح 

اإلم��ارات عىل العامل الخارج��ي، وأن تبحث عن موطئ 

قدم يف كل ما يعود بالنفع عىل اقتصاد اإلمارات لخدمة 

أبنائها وسعياً نحو إسعاد شعبها.

- تنويع مس��ارات التحرك الخارج��ي من أجل تحقيق 

التوازن يف العالقات م��ع العامل الخارجي: تعتمد دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة يف س��عيها لتنويع خيارات 

تحركها الخارجي وتوسيعه، عىل مبدأ التوازن، وتحرص 

ع��ىل تنويع تحركاته��ا تجاه الرشق والغرب والش��امل 

والجن��وب ضم��ن إط��ار قوي م��ن املصالح املش��ركة 

واالح��رام املتبادل، م��ن دون أن يك��ون التحرك تجاه 

منطق��ة أو قوة إقليمية أو عاملية عىل حس��اب منطقة 

أو قوة أخرى؛ ألنه��ا مهتمة بإقامة عالقات إيجابية مع 

الجميع، وبوصلتها يف ذلك أن يصب أي تحرك يف خدمة 

مرشوعاته��ا التنموي��ة يف الداخل، ويع��ود بالنفع عىل 

شعبها ويسهم يف تحقيق االستقرار والسالم واألمن عىل 

املستويني اإلقليمي والعاملي. واستطاعت دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة من خ��الل هذا املبدأ، أن تكتس��ب 

االحرام والتقدي��ر يف العامل كله، وتحظى بحضور فاعل 

ومؤث��ر يف الس��احة العاملية، وتصبح طرف��اً مقبوالً من 

الجميع يف مجاالت التعاون السيايس أو االقتصادي.

وال ش��ك يف أن تنوي��ع خيارات السياس��ة الخارجية 

اإلماراتية، التي كرس��ته الجولة اآلس��يوية للفريق أول 

س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يحقق مجموعة 

من الفوائد املهمة التي تصب يف دعم املصلحة الوطنية 

للدولة: أوله��ا، تعظيم ق��درة دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة عىل إقام��ة عالقات قوي��ة وفاعلة مع معظم 

دول الع��امل يف مختلف الق��ارات، باإلضاف��ة إىل زيادة 

القدرة ع��ىل اكتس��اب أصدق��اء جدد. وثانيها، إتاحة 

خيارات عديدة ومختلف��ة للتعامل مع البيئة اإلقليمية 

والدولية التي تتسم بالس��يولة والضبابية وعدم اليقني 

ويب��دو مس��تقبلها مفتوحاً عىل س��يناريوهات عديدة 

تطرح تحديات ال بّد من االستعداد ملواجهتها والتعامل 

معه��ا، وفرصاً من املهم امتالك القدرة عىل اس��تثامرها 

الخي��ارات يف  تنوي��ع  أن  منها. وثالثه��ا،  واالس��تفادة 

العالقات الدولية والسياس��ات الخارجية للدول بشكل 

عام، عنرص مهم وأسايس يف الحفاظ عىل استقالل الدول 

وقرارها السيادي وتعزيز قدرتها عىل املناورة ومواجهة 

الضغوط النابعة من البيئة الدولية.

األبعاد االقتصادية للجولة
 - االس��تفادة من التجارب التنموي��ة العاملية يف دعم 

االقتص��اد الوطني: تحرص اإلمارات عىل إقامة رشاكات 

اقتصادي��ة واس��راتيجية مع القوى الك��ربى والصاعدة 

يف مختل��ف قارات العامل، كام ت��ويل تعزيز عالقاتها مع 

التجمعات االقتصادية املهمة عىل املس��تويني اإلقليمي 

وال��دويل اهتامم��اً كبرياً، ليس ألن ذلك يس��هم يف دعم 

االقتصاد الوطن��ي يف كل املجاالت فقط، بل ألنه أصبح 

رضورة ملواكبة التحوالت التي يشهدها االقتصاد العاملي 

أيضاً، وطبيعة التفاعالت عىل ساحته التي تسيطر عليها 

التكت��الت االقتصادية الكربى التي تف��رض عىل جميع 

دول الع��امل الدخ��ول يف رشاكات في��ام بينه��ا للتعامل 

بكف��اءة مع مثل ه��ذه التح��والت، وتوظيفها لخدمة 

مصالحها الوطنية.

وإذا كان��ت السياس��ة الخارجية امتداداً للسياس��ة 

الداخلية، فالهدف النهايئ من مامرسة النشاط الخارجي 

هو خدمة أه��داف الداخل وقضاياه، أو بصيغة أخرى، 

فإن التح��رك الخارجي يت��م توظيف��ه لخدمة أهداف 

التنمية والتطوير واالس��تقرار وتأم��ني املصالح القومية 

الحيوية. ويف ه��ذا اإلطار ميكن القول إن جولة الفريق 

أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان اآلس��يوية 

جس��دت بوضوح حرص دولة اإلمارات العربية املتحدة 

عىل االط��الع عىل تج��ارب التنمية الناجح��ة وخرباتها 

يف الع��امل، واالس��تفادة منها يف دع��م االقتصاد الوطني 

وخط��ط التنمي��ة يف الداخ��ل. فقد عززت م��ن واقع 
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تنويع مسارات التحرك اخلارجي من أجل 
حتقيق التوازن يف العالقات مع العامل 

اخلارجي 

الرشاكتني االس��راتيجية واالقتصادية مع دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، وأك��دت بُْعَد نظر القيادة الرش��يدة 

برئاس��ة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدول��ة، حفظه الل��ه، ورؤيتها العميقة بش��أن 

توجيه مس��ارات السياس��ة الخارجية وتحديد أولويات 

تحركها تجاه املناطق والقوى املختلفة عىل املس��تويني 

اإلقليمي والعاملي.

دول��ة اليابان وجمهوري��ة كوريا تع��دان يف الوقت 

الراه��ن من االقتص��ادات الواعدة الت��ي لها باع طويل 

يف الصناع��ات التكنولوجية واملتقدمة، وهو ما يؤهلهام 

الحت��الل مركز متق��دم يف أولويات العم��ل االقتصادي 

والتجاري املشرك مع دولة اإلمارات الذي يضم رشكات 

وطنية تش��كل ثقالً كبرياً يف الس��وق املحيل نحو تعزيز 

التعاون، والذي يأيت ضمن التوجهات الحكومية بتطوير 

البنية التحتية االقتصادية للدولة واالستفادة من خربات 

بعض الدول املتقدمة.
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االستفادة من 
التجارب التنموية 

العاملية يف 
دعم االقتصاد 

اإلماراتي، وتأمني 
املصالح الوطنية

تعزيز الرشاكة الشاملة مع اليابان
لقد وصف الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، العالقات بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

والياب��ان بأنها من��وذج للعالقات املتطورة باس��تمرار، 

وأعرب س��موه ع��ن تطلع��ه لالنتق��ال بالعالقات بني 

البلدي��ن إىل مرحل��ة جدي��دة ومتطورة م��ن التعاون 

وتب��ادل الخ��ربات واالس��تفادة، وخاص��ة يف مجاالت 

التعلي��م والبحوث األكادميية والتعاون يف مجال العالج 

الطبي والصناعة والتكنولوجيا والطاقة املتجددة.

وكان واضح��اً تأكيد س��مو ويل عهد أبوظبي املكانة 

التي تحتلها اليابان بالنس��بة إىل دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وذلك بقوله "إذا كانت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة بقيادة صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص عىل تعزيز 

رشاكته��ا الخارجية و إقامة عالق��ات متميزة مع دول 

العامل أجمع يف املجاالت كافة.. فإن اليابان متثل أهمية 

خاص��ة ضمن هذا التوجه مب��ا متثله من منوذج تنموي 

ناجح اس��تطاع أن يضع اليابان ضم��ن خريطة الدول 

املتقدمة يف العامل خالل السنوات املاضية".

وه��ذه حقيق��ة مؤك��دة، فالياب��ان م��ن الناحي��ة 

االقتصادي��ة واحدة م��ن أكرث الدول تقدم��اً يف العامل، 

ومتتلك ثالث أكرب اقتصاد يف العامل بعد كل من الواليات 

املتح��دة األمريكية والصني، حيث بل��غ إجاميل الناتج 

املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية قرابة خمسة مليارات 

دوالر، بين��ام بل��غ متوس��ط نصيب الفرد م��ن الناتج 

املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية نحو 39.3 ألف دوالر، 

بحسب تقديرات صندوق النقد الدويل للعام املايض.

كام تع��د اليابان رابع قوة تجاري��ة يف العامل، وعىل 

الرغ��م من ثقل وزن مس��اهمتها يف التج��ارة العاملية 

فإن حرك��ة تجارتها الخارجية مع دول العامل ش��هدت 

تراجعاً طفيف��اً خالل عام 2013، مقارن��ة بعام 2012 

بنس��بة %8.1. فق��د انخف��ض إجاميل قيم��ة تجارتها 

الخارجية من نحو 1.684 تريليون دوالر يف عام 2012 

إىل نحو 1.548 تريليون دوالر يف عام 2013، بحس��ب 

اإلحصاءات الصادرة عن مركز التجارة الدولية. وترتبط 

دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة بالياب��ان بعالقات 

وثيق��ة يف العديد من املجاالت، فهناك تعاون متميز يف 

املجال��ني العلمي واألكادميي ب��ني الدولتني؛ إذ إن كثرياً 

من أبنائنا اإلماراتيني يس��تكملون دراس��اتهم العليا يف 

الياب��ان، ونس��عى خالل الفرة املقبل��ة إىل تعزيز هذا 

التوجه من أجل تعظيم االستفادة من النهضة العلمية 

والتكنولوجية التي تش��هدها اليابان يف بناء قاعدة من 

الكوادر املواطنة يف مجال العلوم والتكنولوجيا الحديثة 

مب��ا يخدم مس��رية التنمية والتطور يف دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة".

كام تربز العالقات التجارية لتش��كل حافزاً مهامً يف 

توثيق العالقات مع الدولتني، فبحسب إحصاءات هيئة 

التجارة الخارجية اليابانية "جيرو"، بلغت قيمة التبادل 

التجاري ب��ني دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة واليابان 

نح��و 188.2 مليار درهم عام 2013، وفيام بلغت قيمة 

الص��ادرات اإلماراتية إىل اليابان خ��الل هذا العام نحو 

157.2 ملي��ار درهم، )42.8 ملي��ار دوالر(، فقد بلغت 

قيمة الواردات اإلماراتي��ة منها نحو 31.2 مليار درهم. 

ويربز التعاون يف مجال االس��تخدامات السلمية للطاقة 

النووية ليش��كل عامالً آخر مه��امً يف توطيد العالقات 

ب��ني دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة من جهة وكل من 

الياب��ان وكوري��ا الجنوبية من جهة أخرى، والس��يام أن 

اإلم��ارات متيض يف مرشوع اس��تخدام الطاق��ة النووية 

لألغراض الس��لمية، فيام متتل��ك الدولتان خربة كبرية يف 

هذا املجال، وقد وقّعت دولة اإلمارات العربية املتحدة 

واليابان يف ش��هر مايو 2013 خالل زيارة رئيس الوزراء 

الياباين ش��ينزو آيب للدولة اتفاقية حول االس��تخدامات 

السلمية للطاقة النووية،

معامل التجربة التنموية يف اليابان
 حرص سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظب��ي نائب القائ��د األعىل للقوات املس��لحة، عىل 

االضطالع عىل معامل التجربة التنموية لليابان بأبعادها 

املختلفة، خالل زيارته لها، حيث قام بزيارة إىل جامعة 

توكاي اليابانية الخاصة التي أنش��ئت عام 1943، وتعد 

إح��دى الجامعات املرموقة يف الياب��ان، وتختص بعلوم 

الط��ب والصح��ة والطاق��ة النووية وتقني��ات الربامج 

املتقدم��ة وعلوم املالح��ة الجوية والبحري��ة والزراعة 

إىل جان��ب اهتاممه��ا برياض��ات الياب��ان العريقة ويف 

مقدمتها الجودو والكوندو، وذلك يف إطار زيارة سموه 

إىل العاصم��ة الياباني��ة طوكيو. وتعرف س��موه منهم 

عىل التخصصات العلمي��ة واملناهج املطبقة واملفاهيم 

الحديثة يف أساليب التعليم التقني، ما جعلها تستقطب 

30 ألف طالب يف مجمعاتها التعليمية العرشة املتوزعة 

ع��ىل مناطق عدة يف اليابان، منه��م 12 من طلبة دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة من مجم��وع 500 طالب 

أجنبي.

كام اطلع س��موه خ��الل الزيارة عىل منوذج س��يارة 

السباق "توكاي تشالينجر"، التي تسري بالطاقة الشمسية 

برسعة 160 كم يف الس��اعة، وتقطع مس��افة 330 كم، 

وابتكرها طالب الجامعة، مبشاركة عدد من طلبة املعهد 

الب��رويل يف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف معامل 

جامعة توكاي. حيث اس��تمع س��موه من الطالب سامل 

راش��د عمران تريم إىل رشح حول مواصفات الس��يارة، 

ومفاهي��م التصمي��م الحديثة املس��تخدمة مع عنارص 

الطاق��ة النظيفة، والتي تم صنعه��ا من ألياف الكربون 

وش��اركت يف 3 س��باقات، اثن��ان يف أس��راليا وواحد يف 

جنوب إفريقيا، كام س��تقدم الس��يارة عروضاً يف مدينة 

مص��در خالل العام الحايل. وأش��اد س��موه مب��ا ميتلكه 

الطلب��ة من رؤي��ة وخيال ابتكاري ق��ادر عىل توظيف 

املص��ادر الطبيعي��ة للطاقة مع التقني��ات الحديثة من 

أجل حياة أكرث استدامة وحفاظاً عىل البيئة.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع اليابان
تكللت زيارة س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

إىل دولة اليابان بتوقيع سلس��لة االتفاقيات ومذكرات 

التفاه��م الت��ي ستس��هم يف تعزيز رشاك��ة اإلمارات 

االسراتيجية واالقتصادية معهام يف املجاالت املختلفة، 

حي��ث تم االتفاق عىل تطوير عمل اللجنة املش��ركة 

للتع��اون ب��ني حكومت��ي الدولتني، وتعزي��ز التعاون 

والتفاه��م حول تنفي��ذ مب��ادرات التنمي��ة الدولية 

واملس��اعدات اإلنس��انية يف املناط��ق ذات االهت��امم 

واملصالح املشركة، والتعاون يف االستخدامات السلمية 

للطاقة النووية، والتعاون يف مجال املش��اريع الصغرية 

واملتوس��طة، واالتف��اق ع��ىل التعاون يف استكش��اف 

الف��رص االس��تثامرية املش��ركة، م��ن خ��الل زيادة 

االس��تثامرات املتبادلة ب��ني البلدين، وفيام ييل قامئة 

بأبرز هذه االتفاقيات:

- توقي��ع جدول تعديل اتفاقي��ة الخدمات الجوية بني 

دولة اإلم��ارات العربية املتحدة والياب��ان، ووقعها عن 

الدولة س��مو الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير 

الخارجية، فيام وقعها عن اليابان معايل فوميو كيشيدا، 

وزير الخارجية.

- توقيع مذكرة تعاون حول تطوير عمل اللجنة املشركة 

للتعاون ب��ني حكومة دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

وحكومة اليابان، وقعها عن الدولة سمو الشيخ عبدالله 

بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وعن الجانب الياباين 

نظريه معايل فوميو كيشيدا.

- توقيع مذكرة تعاون بني وزارة خارجية اليابان ووزارة 

التنمي��ة والتع��اون الدويل بدول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة به��دف تعزيز التع��اون والتفاهم حول تنفيذ 

مب��ادرات التنمية الدولية واملس��اعدات اإلنس��انية يف 

املناطق ذات االهتامم واملصالح املش��ركة. وقع املذكرة 

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، 

ومعايل فوميو كيشيدا وزير الخارجية الياباين.

- توقي��ع مذكرة تعاون ب��ني وزارة االقتص��اد والتجارة 

والصناع��ة يف الياب��ان ووزارة الخارجية بدولة اإلمارات 
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العربي��ة املتح��دة بش��أن التع��اون يف االس��تخدامات 

الس��لمية للطاقة النووي��ة يف دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة، وقعها معايل س��هيل بن محم��د فرج فارس 

املزروعي وزير الطاقة، ومعايل توشيميتس��و موتيجي، 

وزير االقتصاد والتجارة والصناعة الياباين.

- اتفاقي��ة متديد وتعديل ملذك��رة التفاهم بني صندوق 

خليفة لتطوير املش��اريع ومنظمة املش��اريع الصغرية 

واملتوس��طة واالبتكار اإلقليمي يف اليابان، ووقع سعادة 

عبدالله س��عيد الدرم��ي الرئيس التنفي��ذي لصندوق 

خليفة، والس��يد ه��ريويش ت��اكادا الرئي��س التنفيذي 

ملنظمة املشاريع الصغرية واملتوسطة واالبتكار اإلقليمي 

يف اليابان.

وصدر يف ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الفريق 

أول س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان، ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، إىل طوكيو 

خالل الفرة من 25 إىل 26 فرباير املايض، بيان مش��رك 

رحب��ت فيه دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة واليابان 

بالتط��ور املط��رد للتعاون الثنايئ، أك��دت فيه الدولتان 

عزمهام مواصل��ة تعزيز الرشاكة الش��املة يف املجاالت 

السياسية واالقتصادية والثقافية لتعكس اتجاه وأهداف 

الق��ادة يف كال البلدي��ن لتحقي��ق األهداف املش��ركة 

ومصالح الشعبني الصديقني من خالل ما ييل:

- التع��اون الس��يايس: رحب الجانب��ان بالتوقيع عىل 

مذك��رة التفاه��م للتع��اون يف مجال تحس��ني عمل 

اللجنة املشركة للتعاون بني اليابان واإلمارات العربية 

املتحدة وأعربا عن عزمهام تعزيز تنس��يق السياسات 

بشأن طائفة واسعة من القضايا بني البلدين من خالل 

اللجنة املشركة.

- التع��اون األمن��ي: رحب الفريق أول س��مو الش��يخ 

محم��د ب��ن زاي��د آل نهيان بع��زم اليابان املس��اهمة 

بش��كل أكرث فاعلية لتحقيق السالم واالستقرار يف العامل 

مبا فيها منطقة الرشق األوس��ط من الناحية السياس��ية 

من خالل "املس��اهمة اإليجابية لتحقيق السالم" تقوم 

عىل مب��دأ التعاون الدويل. وقرر الجانب��ان العمل معاً 

من أجل هذه األهداف املش��ركة مث��ل األمن البحري، 

مبا يف ذلك س��المة املمرات البحرية ومكافحة القرصنة 

وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة اإلرهاب 

واإلغاثة يف حالة الكوارث.

- التعاون الدفاعي: أكد الجانبان أهمية مواصلة تبادل 

التعاون يف مج��ال الدفاع وكذلك تب��ادل الزيارات بني 

كبار مسؤويل الدفاع.

- التع��اون االقتصادي: رحب الجانبان بالتعاون املمتاز 

يف مجال إمدادات النفط واالستكش��اف واإلنتاج فضالً 

عن التع��اون يف مجال البحوث والتطوير والتكرير. كام 

أك��د الجانبان أهمية وج��ود رشاكة طويل��ة األمد بني 

اليابان ودولة اإلمارات العربية املتحدة بش��أن التعاون 

يف مجال تطوي��ر النفط ورّحبا بوج��ود عالقة تكاملية 

متبادلة يف تطوير النفط من خالل التعاون التكنولوجي 

وبرام��ج التدري��ب والتعاون املايل والتع��اون يف مجال 

التكري��ر. ومن ه��ذا املنطلق، ق��رر الجانبان توس��يع 

التخزين املش��رك للنفط ليصل إىل مليون كيلو لر، كام 

رحبا بإطالق املفاوضات حول اتفاقية االستثامر املتبادل 

يف ع��ام 2014 والتق��دم املط��رد يف اإلج��راءات يف كال 

البلدي��ن من أجل التوصل إىل اتفاق بني حكومة اليابان 

وحكومة دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة للتعاون يف 

مجال االستخدامات الس��لمية للطاقة النووية واتفاقية 

ب��ني اليابان واإلمارات العربية املتحدة لتجنب االزدواج 

الرضيبي ومنع التهرب الرضيبي فيام يتعلق بالرضائب 

ع��ىل الدخل. كام رحب الجانب��ان بالتوقيع عىل مذكرة 

تعاون بني وزارة االقتصاد والتج��ارة والصناعة اليابانية 

ووزارة الخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة بهدف 

تعزيز التعاون يف مجال االس��تخدامات السلمية للطاقة 

النووي��ة، وهي مجاالت مث��ل بناء الق��درات البرشية 

وتعزيز الس��المة والجاهزية لحاالت الطوارئ اس��تنادا 

إىل الدروس املس��تفادة من حادثة رشكة طوكيو للطاقة 

الكهربية "تيبكو" املش��غلة محطة فوكوش��يام دايتيش 

النووية. ورحب الجانبان أيضاً بتوقيع مذكرات التعاون 

ب��ني "ج��ي يس يس إم إي JCCME " وغرف��ة أبوظبي 

 " JCCME للتجارة والصناعة، وبني "جي يس يس إم إي

ومجلس أبوظب��ي للجودة واملطابق��ة، ومذكرة تفاهم 

بني بنك اليابان للتع��اون الدويل ورشكة أبوظبي لطاقة 

املس��تقبل "مص��در" عىل التعاون يف مش��اريع صديقة 

للبيئ��ة، وإنش��اء خط ائت��امن جديد من قب��ل نيبون 

 ." NEXI "للتصدير وتأمني االس��تثامر" إن إي إكس أي

وأقر الجانبان أهمي��ة الدعم املتبادل يف قطاع التمويل 

ورحب��ا بالبعث��ة اليابانية إىل أبوظبي لرشح سياس��اتها 

االقتصادي��ة وفرص االس��تثامر وتوقيع مذك��رة تفاهم 

جديدة بني صندوق خليفة واملنظمة اليابانية للرشكات 

الصغ��رية واملتوس��طة واالبتكار اإلقليم��ي حول تعزيز 

التعاون القائم بني الجانبني.

- التع��اون يف مجال الطريان: رح��ب الجانبان بتبادل 

املالحظات عىل الج��دول الجديد لالتف��اق بني دولة 

اإلمارات العربية املتح��دة واليابان للخدمات الجوية 

مع اإلش��ارة إىل أن طريان اإلم��ارات قد بدأت رحالت 

مبارشة يومي��ة بني ديب ومطار طوكيو الدويل "هانيدا" 

من��ذ يوني��و 2013 وأعرب��ا عن توقعاته��ام بأن هذه 

الرح��الت ستس��هم يف تعزي��ز تب��ادل الزي��ارات بني 

الشعبني الصديقني.

سموه يطلع عىل منوذج سيارة السباق »توكاي تشالينجر«
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تعزيز الشراكة 
الشاملة مع 
اليابان توقيع 

العديد من 
اتفاقيات ومذكرات 

التفاهم النوعية

سمو الشيخ حامد بن زايد أحد أعضاء الوفد املرافق لسمو ويل العهد

سموه يشهد توقيع إحدى االتفاقيات بني اإلمارات واليابان - التع��اون القنصيل: رحب��ت دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة بق��رار الحكومة اليابانية من��ذ أكتوبر املايض 

إصدار تأش��ريات دخ��ول متعددة ملدة ثالث س��نوات 

ملواطني دولة اإلم��ارات الذين يقيمون يف اليابان ملدة 

تص��ل إىل 90 يوماً يف كل زيارة لغرض األعامل التجارية 

أو للسياحة. وبناء عىل طلب من دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، قررت دولة اليابان دراسة إمكانية التنازل عن 

تأشريات الدخول لحاميل جوازات السفر العادية لدولة 

اإلمارات العربية املتح��دة، وكذلك مراجعة آلية تنفيذ 

إصدار تأشريات دخول ملرات متعددة.

- ال��واردات الغذائي��ة: أع��رب الجانبان ع��ن عزمهام 

مواصلة املناقشة لتخفيف ورفع القيود املفروضة عىل 

واردات الغذاء الياباني��ة التي وضعت بعد زلزال رشق 

اليابان الكبري يف مارس 2011.

- التعلي��م والتع��اون العلم��ي: أع��رب الجانبان عن 

تطلعه��ام إىل أن يلب��ي التعاون يف املج��االت الثقافية 

والتعليمي��ة مصالح ش��عبي البلدين، ورحب��ا بالتقدم 

امللموس الذي متثل بفت��ح حكومة اليابان مكتباً لها يف 

مجل��س أبوظبي للتعليم. ورحب الجانبان أيضاً مبذكرة 

التفاه��م ب��ني جامعة طوكي��و ومعهد الب��رول ومركز 

بحوث أبوظبي بشأن إنش��اء أطر للبحوث والدراسات 

املشركة كام أعرب الجانبان عن أملهام بزيادة تعميق 

هذا التعاون األكادميي وتعزيز تبادل الشباب والطالب. 

وق��د أعرب رئيس الوزراء الياباين عن نيته دعوة طالب 

من دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املدارس االبتدائية 

وحتى الثانوية للياب��ان وتعزيز التعاون الريايض مبا يف 

ذلك رياضة الجودو.

- التع��اون الطبي: أك��د الجانبان أهمي��ة التعاون يف 

املجال الطب��ي حيث رصح رئيس ال��وزراء الياباين بأن 

اليابان س��تبدأ بحلول نهاية عام 2014 استقبال املرىض 

م��ن اإلم��ارات العربية املتح��دة يف املؤسس��ة الطبية 

املتقدمة يف اليابان وسيتم إنشاء مكتب خدمة حرصي 

لهم.. وقد رحب الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن 

زاي��د آل نهيان بهذا األم��ر، وأعرب عن توقعه بترسيع 

اإلجراءات املحلية لهذه الغاية.

- التع��اون البيئي: أكد الجانب��ان أهمية تبادل الخربات 

ب��ني البلدين ورحب��ا بإيفاد خ��رباء فنيني م��ن الوكالة 

الياباني��ة للتع��اون ال��دويل "جاي��كا" إىل أبوظبي وديب 

به��دف مناقش��ة املس��اعدة التقنية يف مج��االت إدارة 

النفايات وتربية األحياء املائية ومصائد األسامك.

- التعاون اإلنس��اين واإلمنايئ: رح��ب الجانبان بالتوقيع 

ع��ىل مذكرة تع��اون ب��ني وزارة الش��ؤون الخارجية يف 

اليابان ووزارة التنمية والتعاون الدويل يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة لتعزيز التع��اون والتفاهم يف مجاالت 

املساعدات اإلنسانية والتنمية الدولية.

- التع��اون يف املج��ال الري��ايض: أكد الجانب��ان تطوير 

حقول الرياضة من خ��الل مبادرة رئيس الوزراء الياباين 

"الرياض��ة من أج��ل الغد" جنب��اً إىل جن��ب مع دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة من أجل نجاح دورة األلعاب 

األوملبية وأوملبياد املعاقني 2020 يف طوكيو.

تعزيز الرشاكة مع كوريا الجنوبية
متث��ل كوري��ا الجنوبية أهمي��ة خاصة لدول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة، فهي من ناحية تعترب ضمن قامئة العرش 

األوائل لرشكاء اإلمارات، سواء عىل املستوى التجاري أم 

االس��تثامري، وش��هدت العالقات التجارية غري النفطية 

بني البلدين ش��هدت تطوراً ملحوظاً يف السنوات القليلة 

املاضية. كام تش��ري اإلحص��اءات إىل أن إجاميل التبادل 

التج��اري بني دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة وكوريا 

الجنوبية بلغ عام 2012 نحو 21.977 مليار دوالر، وبلغ 

حجم التج��ارة الخارجية مع كوريا الجنوبية يف املناطق 

الحرة نحو ثالثة مليارات دوالر، يف الوقت الذي احتلت 

فيه كوريا الجنوبية املرتبة السادسة بالنسبة إىل أهمية 

ال��دول املصدرة لدولة اإلم��ارات بقيمة 6239.5 مليون 

دوالر، وب��وزن نس��بي 3.9 يف املائة م��ن حجم واردات 

الدول��ة. وتأيت كوريا الجنوبية يف املرتبة ال� 28 بالنس��بة 

إىل أهمية الدول املس��توردة من اإلمارات بقيمة 155.8 

مليون دوالر، وبوزن نسبي )%0.5( من حجم صادرات 

الدول��ة، أما إعادة التصدير ف��إن كوريا الجنوبية تأيت يف 

املرتب��ة 63 بقيم��ة 59.8 مليون دوالر، وبوزن نس��بي 

%0.1 من حجم إعادة الصادرات للدولة. ويف ما يتعلق 
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بأهم س��لع التبادل الجاري بني البلدين شملت القامئة 

كالً من )األملنيوم والزجاج والنحاس( بالنس��بة إىل سلع 

التصدير، أما الس��لع املعاد تصديرها تتنوع بني )اآلالت 

واملجوهرات والعربات(، أما بالنسبة إىل الواردات فهي 

ترك��ز يف الحدي��د ومصنوعاته املختلف��ة، باإلضافة إىل 

اآلالت الكهربائية والصوتي��ة واإللكرونيات ومنتجاتها 

املختلفة بش��كل عام. ك��ام اختارت أبوظب��ي تحالف 

رشكات تق��وده رشكة كورية جنوبي��ة؛ للقيام بالتصميم 

والبناء واملس��اعدة يف تش��غيل أربعة مفاعالت نووية، 

ضم��ن الربنامج النووي الس��لمي اإلمارايت، وضمن هذا 

اإلطار، فقد أوفدت مؤسس��ة اإلمارات للطاقة النووية 

أكرث من 300 مهندس إمارايت منذ عام 2009 وحتى اآلن 

للقي��ام بتدريبات عملية يف مناط��ق متعددة يف كوريا. 

كام أرس��لت املؤسس��ة 115 من طالب برنامج الدبلوم 

العايل للتكنولوجيا النووية إىل كوريا حيث يوجد حالياً 

مجموعة من الطالب اإلماراتيني يف كوريا يتلقون تدريباً 

وظيفياً يكتمل يف شهر مايو من العام الجاري. ويتضمن 

ه��ذا التدريب، دورات حول أساس��يات الصيانة ودعم 

العمليات إىل جانب أساس��يات الهندسة. كام يوجد يف 

كوريا حالي��ا حوايل 100 مهندس يش��اركون يف برنامج 

املحط��ات املرجعي��ة التدريب��ي إضاف��ة إىل 15 مديراً 

ليشاركوا يف برنامج الخربة الوظيفية يف كوريا الجنوبية.

ولهذا حرص س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان 

يف بداي��ة زيارته لكوريا الجنوبية، ع��ىل التأكيد أن دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة تحرص عىل تقوي��ة عالقاتها 

املتميزة معها يف مختل��ف املجاالت، وأعرب عن أمله أن 

تثمر الزيارة يف فتح آف��اق جديدة من التعاون من أجل 

عالقات أكرث رسوخاً ومتانة بني بلدينا وشعبينا الصديقني

اتفاق��ات نوعية تع��زز الرشاكة م��ع كوريا 
الجنوبية

توجت زيارة س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان 

إىل كوري��ا الجنوبية بتوقيع مجموعة م��ن االتفاقيات 

ومذكرات التعاون والتفاهم املهمة، لعل أبرزها:

- التوقيع عىل اتفاقيتني األوىل حول املساعدة القانونية 

املتبادل��ة يف املس��ائل الجنائية والثانية ح��ول اتفاقية 

تس��ليم املجرم��ني حيث وق��ع االتفاقيت��ني من جانب 

الدولة الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومن الجانب 

الكوري يون بيونغ سيه وزير الخارجية.

- توقيع مذك�رة تفاه��م بغرض التع�اون اإلمنايئ بني وزارة 

التنمي���ة والتعاون الدويل يف اإلم��ارات ووزارة خارجي�ة 

كوري���ا وقعها عن اإلمارات الش��يخ عبدالله بن زايد آل 

نهيان فيام وقعها عن الجانب الكوري وزير الخارجية.

- توقي��ع مذك��رة تفاه��م للتع��اون يف مج��ال البحث 

والتعلي��م الع��ايل ب��ني وزارة التعليم الع��ايل والبحث 

العلمي بدولة اإلمارات ووزارة التعليم بجمهورية كوريا 

الجنوبية وقعها من جانب اإلمارات الشيخ عبدالله بن 

زايد آل نهيان ومن الجانب الكوري سوه نام سوو وزير 

التعليم العايل.

- توقي��ع مذكرة للتعاون يف مجال الش��باب بني الهيئة 

العامة لرعاية الشباب والرياضة بدولة اإلمارات ووزارة 

املساواة بني الجنس��ني وشؤون األرسة بجمهورية كوريا 

الجنوبي��ة وقعها م��ن جانب اإلمارات الش��يخ عبدالله 

بن زايد آل نهيان ومن الجانب الكوري تش��و يون صن 

وزيرة املساواة بني الجنسني واألرسة.

- توقي��ع مذك��رة تفاهم ب��ني وزارة الطاق��ة ووزارة 

التج��ارة والصناع��ة والطاقة بجمهوري��ة كوريا حول 

التع��اون يف مج��االت الطاق��ة وقعه��ا ع��ن الجانب 

اإلمارايت س��هيل بن محمد فرج فارس املزروعي وزير 

الطاق��ة ومن الجانب الكوري يوون صانغ جيك وزير 

التجارة والصناعة والطاقة.

أبعاد إنسانية مهمة خالل الجولة
ع��ىل الرغم م��ن أن جدول زي��اريَت الفريق أول س��مو 

الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهيان ويل عه��د أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة األخريتني، لكل من 

اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية، كان حافالً باللقاءات 

واملباحث��ات السياس��ية واالقتصادية املكثف��ة مع كبار 

املس��ؤولني، فإن سموه كان حريصاً عىل االطمئنان عىل 

املواطن��ني اإلماراتيني املوجودي��ن يف البلدين، وتوجيه 

رس��الة مهمة إليهم بأن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

تحت قيادة صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- تضع املواطن يف قمة 

أولوياته��ا، ليس داخل الوطن فق��ط، وإمنا يف أي مكان 

يذهب إليه خارج الوطن، س��واء للدراسة أو العالج أو 

التجارة أو الس��ياحة أو غريها. فق��د التقى الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الطلبة اإلماراتيني 

املبتعثني والدارس��ني يف عدد من الجامع��ات اليابانية، 

وكانت كلامته خالل اللق��اء مبنزلة دفعة معنوية كبرية 

لهم، حيث خاطبهم س��موه بقوله "أنت��م ثروة الوطن 

ومس��تقبله وأنتم خري اس��تثامر ناج��ح، ومن خاللكم 

نرس��ل رسالة إىل الخارج أن لدينا كوادر وطنية طموحة 

ومستنرية متثل بلدها خري متثيل". ومل يفت سموه خالل 

زيارته لجامعة توكاي اليابانية أن يرى الطلبة اإلماراتيني 

الذي��ن يتلقون برام��ج تدريبية يف رياض��ة الجودو يف 

إطار اتفاق مع الجامعة، ويش��اهدهم ضمن استعراض 

ريايض شاركوا فيه إىل جانب الطلبة اليابانيني.

ويف لفتة إنسانية ليس��ت مستغربة عىل سموه، زار 

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان املرىض 

اإلماراتي��ني الذين يتلقون العالج يف أحد مستش��فيات 

سيئول، وكان حريصاً عىل أن يتم ذلك يف مستهل زيارته 

لجمهورية كوريا الجنوبية، واطأمن سموه عىل حالتهم 

الصحية. واطلع سموه من املرىض وذويهم عىل أحوالهم 

وس��ري مراحل العالج ووضعهم الصحي الحايل، وتبادل 

الحديث مع عدد منهم حول استجابتهم للعالج الطبي 

الذي يتلقونه.. فيام اس��تمع سموه من األطباء القامئني 

ع��ىل الع��الج إىل رشح عن بع��ض الح��االت الصحية. 

وأعرب سموه، خالل حديثه معهم، عن اهتامم القيادة 

الحكيمة برئاس��ة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدول��ة "حفظه الل��ه".. مبتابعة أبناء 

الوطن واالطمئن��ان عىل أحوالهم الصحي��ة، داعياً الله 

العيل القدير أن مين عليهم بالصحة والش��فاء العاجل، 

محمد بن زايد يجري مباحثات مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية
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تعزيز الشراكة مع 
كوريا اجلنوبية  

توقيع العديد من 
اتفاقيات ومذكرات 

التفاهم النوعية

وأن يعودوا قريباً إىل وطنهم وأرسهم معافني س��املني. 

وقال سموه: "ليس لدينا يشء أغىل من ثروتنا البرشية.. 

هم حارضنا ومس��تقبلنا.. هم األساس الذي يبنى عليه 

هذا الوط��ن، ولن نتواىن يف توفري العالج الالزم ملرضانا، 

س��واء عرب مؤسس��اتنا الصحي��ة أو إيفادهم إىل أفضل 

املصحات العالجية والطبية يف أي بقعة من العامل يوجد 

فيها عالج ناجع ومفيد".

كام التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان عدداً من مهنديس وطالب دولة اإلمارات العربية 

املتحدة املبتعثني للدراس��ات العليا، وطلبة "مؤسس��ة 

اإلمارات للطاقة النووية" الذين يدرسون ويتدربون يف 

الجامعات واملعاهد الكورية الجنوبية، مؤكداً أن دولة 

اإلمارات تضع آمالها وتطلعاتها عىل األجيال املتس��لحة 

باملعرف��ة والعلوم الحديثة، وأن اإلنس��ان اإلمارايت هو 

املحور األول والرئييس للخطط االسراتيجية يف املجاالت 

كافة. وقال س��موه: "س��نظل نقتفي خطى املغفور له 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان طي��ب الله ثراه يف 

االهت��امم بالتعلي��م وهو النهج ذاته الذي يس��ري عليه 

صاحب الس��مو رئيس الدولة "حفظ��ه الله" يف تأهيل 

الك��وادر املواطنة وإعدادها ملواجهة متطلبات الحارض 

وتحديات املستقبل". وأشار سموه، يف هذا الصدد، إىل 

"أن كوريا التي تدرسون فيها اآلن ما كانت تصل إىل ما 

وصلت إليه لوال العناية بالرثوة البرشية وتأهيلها علمياً 

ومهنياً". وحث سموه الطالب عىل "الحرص عىل طلب 

التفوق يف سعيهم للحصول عىل الخربات املتقدمة من 

املعاهد والجامعات الكورية املرموقة".

لقد أك��دت هذه الزي��ارات ذات الطابع اإلنس��اين 

لس��مو الش��يخ محمد ب��ن زاي��د آل نهي��ان أن املبدأ 

األسايس الذي يحكم تجربة التنمية اإلماراتية ويكسبها 

متيزه��ا وريادتها، وهو أن��ه "ليس هناك يشء أغىل من 

ثروتنا البرشية، هم حارضنا ومس��تقبلنا، هم األس��اس 

الذي يبنى علي��ه هذا الوطن"، فاملواط��ن اإلمارايت يف 

عقل القيادة الرش��يدة وقلبها، س��واء كان داخل دولة 

اإلمارات العربي��ة املتحدة أو خارجه��ا، وتعدُّ رفاهيته 

وتقدمه وراحته هي بوصلة العمل الوطني وما ينطوي 

علي��ه من خطط واس��راتيجيات للحارض واملس��تقبل، 

ولذل��ك تحظى قيادتنا بكل هذا الوالء والحب من قبل 

املواطن��ني، ويتمي��ز وطننا بكل هذا األمن واالس��تقرار 

والثقة باملستقبل.

الوفد املرافق
ضم الوفد املرافق للفريق أول س��مو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان خالل الجولة، سمو الشيخ حامد بن زايد 

آل نهيان رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي، وس��مو الشيخ 

عبدالله ب��ن زايد آل نهي��ان وزير الخارجي��ة، ومعايل 

س��هيل بن محمد فرج فارس املزروع��ي وزير الطاقة، 

ومعايل خل��دون خليفة املبارك رئيس جهاز الش���ؤون 

التنفيذية، ومعايل نارص أحمد الس���ويدي رئيس دائرة 

التنمية االقتصادية، والش��يخ س��لطان ب��ن حمدان آل 

نهيان مستشار يف وزارة الخارجية ومدير إدارة الشؤون 

الرشق آس��يوية، ومحمد مبارك املزروع�ي وكيل ديوان 

ويل عهد أبوظبي، وعبدالله نارص الس��ويدي مدير عام 

رشك��ة ب��رول أبوظبي الوطنية، وس��عيد عيل يوس��ف 

النويس سفري الدولة لدى اليابان•

املراجع واملصادر:

- نرشة أخبار الساعة، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث االسراتيجية، تقارير منشورة

- د. عبد الرحمن الشمريي، قادة استثنائيون يف 

قمة استثنائية، جريدة الوطن، عىل الرابط:

-http://www.alwatannewspaper.ae/articles   

- وكالة أنباء اإلمارات، وام، عىل الرابط:

 -http://www . wam.org.ae/servlet/Satellite

 - صحيفة الخليج، تقرير منشور عىل الرابط:

 - http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page   

 - صحيفة اإلمارات اليوم/ أخبار وتقارير منشورة

 -  صحيفة البيان، أخبار وتقارير منشورة.

محمد بن زايد واهتاممه برياضة الجوجيتسو

محمد بن زايد يعود املرىض اإلماراتيني يف أحد مستشفيات كوريا الجنوبية
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دبلوماسية سحـب السفـراء 

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

الدبلوماس��ية هي حقل من حقول علم السياس��ية وتعني النشاط الس��يايس الذي يعمل عىل تحقيق وضامن أهداف 

السياس��ة الخارجية للدول من دون اس��تخدام القوة املس��لحة، فهي تعمل عىل اس��تخدام الوس��ائل السلمية املتاحة 

واملمكنة عن طريق االتصال والتفاوض الذي يهدف إىل نهاية س��لمية ومرضية لجميع األطراف. وتنش��ئ بناًء عىل ذلك 

العالقات الدبلوماس��ية بني الدول والتي تجسدها بش��كل واضح العالقات الدبلوماسية الدامئة من خالل إنشاء بعثات 

دبلوماس��ية بني الدول يكون أقواها البعثة التي يرأسها شخص برتبة سفري، ويكون املنظم لعمل البعثات الدبلوماسية 

هي بنود ميثاق فيينا لعام 1961.

يعترب وجود بعثة دبلوماس��ية وحجمها ونوعها دليل واض��ح عىل متانة العالقة بني البلدين، أو حجم االهتامم الذي 

تولي��ه الدول��ة للدولة األخ��رى. فالعالقة القوية واالهتامم الكبري ميكن أن يُعرب عنه بوجود ش��خص برتبة س��فري يدير 

الس��فارة ووج��ود حجم كبري من املوظفني يعمل بها. إال أن فتور العالق��ة أو توترها يؤدي إىل عكس ذلك، حيث ميكن 

للدولة أن تبعث من هو أقل رتبة من الس��فري إلدارة ش��ؤون البعثة يف بلد ما، كأن يكون االعتامد عىل ش��خص برتبة 

ُملحق. وقد يصل األمر كذلك إىل إغالق السفارات من الجهتني أو من جهة واحدة، ويكون ذلك لعدة أسباب منها رمبا 

الكلفة العالية لفتح س��فارة لدولة معينة يف دولة أخرى يف الوقت الذي يكون فيه املردود املتحقق من وجود س��فارة 

محدود، فتلجأ الدول إىل االعتامد عىل الس��فراء الغري مقيمني أي س��فري يف دولة معينة يتوىل مهمة البعثة الدبلوماسية 

لدول��ة ما يف مجموعة من ال��دول يف إقليم معني، وهو ما يقلل الكلفة املادية بالذات. وقد تغلق البعثة الدبوماس��ية 

نتيجة لوجود خالف كبري وواضح قد يصل إىل درجة التهديد أو قيام حرب بني الطرفني.

ولكن قد يؤدي فتور العالقة إىل سحب السفراء من دون غلق البعثة الدبلوماسية، وهذا األمر يأخذ مستويات. فقد 

تسحب الدولة سفريها بشكل مؤقت للتشاور وذلك يسمى استدعاء السفري، وعندها قد تعيده الدولة مبارشة أو تبقيه 

لفرتة أطول؛ وهناك سحب السفري أي تخفيض مستوى السفارة من رئاسة شخص برتبة سفري إىل شخص بأقل رتبة وهي 

خطوة أكرب من خطوة استدعاء السفراء.

لكن س��حب الس��فراء هي خطوة أقل من خطوة إغالق البعثة الدبلوماسية، حيث أن سحب السفري ال يعني إغالق 

مقر البعثة الدبلوماس��ية أو وقف العمل الذي تقوم به البعثة الدبلوماس��ية، فالبعثة الدبلوماس��ية تس��تمر يف القيام 

مبهامها االعتيادية إال أنها تكون أقل كفاءة وفعالية بسبب عدم وجود شخص برتبة سفري له تواصل مبارش مع القيادة 

العليا يف الدولة املُس��تضيفة. إن س��حب السفراء ال يُعامل عىل أنه تهديد من قبل تلك الدولة للدولة األخرى، بل يُعترب 

تعبرياً عن إحتجاج ورفض الدولة التي أقدمت عىل س��حب س��فريها لوضع معني قامت به الدولة املُستضيفة، وبالتايل 

فهو وسيلة للضغط عىل إحداث تغري ما من قبل الدولة التي تم سحب السفري من أراضيها. وميكن للدولة األخرى التي 

تم س��حب الس��فري من أراضيها أن تقوم بذات العمل من خالل سحب سفريها هي أيضاً كردة فعل عىل غضبها عن ما 

تم من الدولة األوىل، أو قد ال تلجأ إىل سحب سفريها بل تبقيه لطاملا أن الدولة املُستضيفة مل تعترب وجود السفري عىل 

أرضها شخص غري مرغوب فيه.

لذل��ك فإن غلق البعثات الدبلوماس��ية بالكامل هو خطوة تُعرب عن توت��ر فعيل يف العالقة بني البلدين قد تؤدي إىل 

رصاع قد يصل إىل الرصاع املس��لح، أما س��حب الس��فراء فهو إجراء دبلومايس يهدف للضغط الدبلومايس عىل إحداث 

تغريات يف سياسة الدولة التي تم سحب السفري من أراضيها•
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يف مراجعة ألدبيات القيادة، يتضح 

أن أغلبية مناذج القيادة تتشارك 

يف نقاط عامة من حيث، إيضاح 

الرؤية، وقبول أهداف الجامعة، 

وتقديم الدعم الفردي، وأن القائد 

الفعال يسعى لتغيري القيم األساسية 

واتجاهات املرؤوسني، وبالتايل، يكون 

لديهم االستعداد ألداء مستويات 

عالية تفوق املستويات التي حددتها 

املنظمة.

إعداد:
لواء د. علي حممد رجب

تعتمد نظرية القي��ادة التحويلية عىل أن القائد ميكن 

أن يح��ول األفراد ويغريهم، من خ��ال الرتكيز عىل القيم 

واألخ��اق واملعاي��ري واأله��داف طويلة األج��ل، والقائد 

هن��ا هو من يؤمن باملثل العليا، وقيم العدل واملس��اواة. 

ويع��د املدخل التحوييل يف القيادة أحد املداخل املعارصة 

الذي ركزت علي��ه الكثري من البحوث منذ أوائل مثانينات 

الق��رن العرشين، وعىل س��بيل املثال، ينظر إىل نيلس��ون 

ماندي��ا يف دولة جنوب أفريقيا عىل أنه قائد لديه معايري 

أخاقية عالي��ة، وذو رؤية أدت إىل حدوث التغيري الهائل 

يف الكيفية التي كان يرغب الش��عب الجنوب أفريقي أن 

يحكم بها، وبصفاته الكاريزمية، واس��تجابة الش��عب لها، 

استطاع مانديا تحويل أمة بأكملها. 

وتحدد هذه النظرية للقائد أربعة مهام رئيسية، هي: 

تحديد رؤية املنظمة أو صورة املستقبل املنشود، وإيصال 

هذه الرؤية للمرؤوس��ن، ثم تطبي��ق الرؤية، ورفع التزام 

املرؤوسن تجاهها، وهذه النظرية تكون أكرث فعالية عند 

تأس��يس املنظامت، ويف فرتات االنتقال والتغيري والتحول، 

وعند الكوارث واألزمات.

وتس��عى القي��ادة التحويلي��ة إىل النه��وض بش��عور 

املرؤوس��ن، وذلك من خ��ال االحتكام إىل أف��كار وقيم 

أخاقي��ة، مث��ل الحرية، والعدالة، واملس��اواة، والس��ام، 

واإلنس��انية، فس��لوك القيادة التحويلية يب��دأ من القيم 

واملعتقدات الش��خصية للقائد وليس عىل تبادل املصالح 

مع املرؤوس��ن، فالقائ��د التحوييل يتح��رك يف عمله من 

خال نظم قيمية راس��خة، ال ميكن التفاوض حولها، ومن 

خال التعبري عن تلك القيم يس��تطيع أن يغري معتقدات 

مرؤوس��يه وأهدافهم، وينظر إىل الق��ادة التحويلين عىل 

أنه��م أفراداً ميلك��ون خصائص خاصة "تح��ول" اآلخرين، 

وهذه النظرة تؤكد الس��امت الخاصة للقيادة التحويلية، 

الت��ي تش��ارك يف عملي��ات تتضم��ن خط��وات متتالية، 

وتش��مل االعرتاف بالحاجة للتغيري، وإيجاد رؤية جديدة، 

وجعل التغيري عمل مؤس��ي، وهي مدخل شمويل ميكن 

اس��تخدامه لوصف مدى واس��ع من القي��ادة، بداية من 

املحاوالت الدقيقة للتأثري عىل املرؤوس��ن عىل املس��توى 

الفردي، إىل املحاوالت األكرث اتس��اعاً للتأثري عىل املنظمة 

كلها والثقاف��ة بأكملها داخل املنظم��ة. وعىل الرغم من 

أن القائ��د التحوييل يلعب دوراً محوري��اً يف التعجيل يف 

حدوث التغيري، إال أن املرؤوسن والقادة يرتبط كل منهم 

باآلخر يف العملية التحويلية. 

ويتميز هذا األسلوب من القيادة بتقديم حافزية عالية 

للمرؤوس��ن من خال اللجوء إىل املُثل والقيم األخاقية، 

وحثهم عىل التفكري حول مشاكل املنظمة بطرق جديدة، 

وهذا يشعرهم بالثقة واإلعجاب واإلخاص واالحرتام نحو 

القائ��د، ويوفر لديهم الدافعية إلنجاز أكرث مام يتصورون، 

حيث يستطيع القائد أن يحفزهم من خال زيادة إملامهم 

بأهمية وقيم��ة أعاملهم، وجعل مصلح��ة املنظمة فوق 

املصلحة الفردية أو الخاصة.
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مدخل القيادة التحويلية
يعد املدخل التحوييل للقيادة منظوراً يقوم عىل أس��اس 

عريض يش��تمل عىل العديد من األوجه واألبعاد لعملية 

القي��ادة، وبصف��ة عامة، يصف املدخ��ل التحوييل كيف 

ميكن للقادة القيام بتطوي��ر وتنفيذ التغيريات املهمة يف 

املنظ��امت، وعىل الرغ��م من أن الخط��وات التي يتبعها 

الق��ادة التحويليون ليس��ت محددة إال أنه��ا تتخذ عادة 

الشكل التايل: يقوم القادة مبساعدة املرؤوسن ومتكينهم 

من إحداث التغيري، وهم يحاولون الرفع من الوعي لدى 

األف��راد، وجعلهم يتع��دون اهتامماته��م الخاصة لصالح 

اآلخرين، وليك يُحدث القادة هذا التغيري فإنهم يصبحون 

من��اذج قوية بالنس��بة ملرؤوس��يهم، فهم ميلك��ون القيم 

األخاقية وش��عوراً راس��خاً بالهوية، وواثقون بأنفس��هم، 

وأكف��اء، ومتحدث��ون بليغون، ويعربون ع��ن ُمثل قوية، 

ويصغون إىل مرؤوسيهم، ويتسامحون مع وجهات النظر 

املعارضة، ونتيجة لذل��ك، غالباً ما تنمو روح التعاون بن 

القيادة تنشأ عن التفاعل بني القيادة واملرؤوسني

جوزيف غوبلز وزير الدعاية السياسية يف عهد هتلر

القادة التحويلين ومرؤوس��يهم، ويرغب املرؤوس��ون يف 

تقليدهم، ويؤمنوا باألفكار التي ينادون فيها.

ويت��رف الق��ادة التحويلي��ون كأدوات للتغيري، فهم 

الذي��ن يبدؤون��ه ويقوم��ون بتنفيذه داخ��ل املنظامت، 

ويستمعون إىل وجهات النظر املعارضة، وإىل التهديدات 

التي رمبا تنش��أ خ��ارج املنظم��ة، وأحياناً، يول��د القادة 

أنفس��هم عدم االس��تقرار من خال تش��جيع التعبري عن 

وجهات النظ��ر أو القضايا املتعارض��ة، ومن خال حالة 

عدم التأكد، يقوم القادة بإحداث التغيري.

ويتطل��ب املدخ��ل التحوييل أيض��اً أن يق��وم القادة 

بتوضيح القيم واألعراف الناش��ئة يف املنظمة، وينخرطوا 

يف ثقافتها، ويس��اعدوا يف تش��كيل معناها، واملرؤوسون 

بحاجة إىل معرفة أدوارهم ليكونوا مساهمن يف األهداف 

الكربى للمنظمة. 

إدارة مراحل التحويل
يدير الق��ادة التحويليون عمليات التحوي��ل والتغيري يف 

املنظامت من خال ثاث مراحل:

املرحلة األوىل: تتضم��ن إدراك الحاجة إىل التغيري، إذ 

توجد هن��اك نزعة لدى معظم املنظ��امت ولدى األفراد 

فيها باالرتي��اح للوضع القائم ومقاوم��ة التغيري، والرغبة 

يف الحف��اظ عىل النظ��ام القائم، ونتيج��ة لذلك، فرمبا ال 

يت��م إدراك الحاجة إىل التغي��ري، والقادة التحويليون هم 

أدوات التغي��ري؛ فه��م يحمل��ون عىل عاتقهم مس��ؤولية 

إيض��اح كي��ف أن التغيري يف البيئة ميك��ن أن يؤثر إيجاباً 

أو س��لباً يف كيفية عمل املنظمة، وهناك أساليب عديدة 

ميكن أن تساعد املنظامت يف زيادة انفتاحها عىل التغيري، 

ومنها: تش��جيع االختاف يف الرأي، والسامح للمرؤوسن 

بإبداء الرأي املخالف، وتشجيع التقويم املوضوعي ملدى 

تحقيق املنظمة ألهدافها، وتش��جيع أعضاء املنظمة عىل 

زيارة املنظامت األخرى للحصول عىل وجهات نظر بديلة 

لكيفية عمل املنظمة وحل املش��كات، وأخرياً، تش��جيع 

املنظمة عىل تقويم أدائها بناًء عىل العديد من املؤرشات، 

ومقارنتها مع منظامت أخرى باستخدام املؤرشات نفسها.

املرحلة الثانية: تتطلب هذه املرحلة يف عملية التغيري 

إيجاد رؤية مس��تقبلية، تعمل نظري��اً كخارطة طريق ملا 

ستكون عليه املنظمة يف املستقبل، وكيف سيكون شكلها، 

وهذه الرؤية ال يقوم بتحديدها القائد مبفرده، وإمنا هي 

نتيج��ة لصياغة وجهات النظر املختلف��ة داخل املنظمة، 

والجان��ب الرئيىس إليجاد هذه الرؤي��ة ما هو إال تطوير 

لرسالة املنظمة التي تصف تلك الرؤية املستقبلية والقيم 

الضمنية بداخلها.

تسعى القيادة 
التحويلية إىل 

النهوض بشعور 
املرؤوسني من 

خالل االحتكام إىل 
أفكار وقيم أخالقية
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املرحل��ة الثالث��ة: يف ه��ذه املرحلة يتم جع��ل التغيري 

مؤسساتياً، ومن أجل ذلك، فإن القادة بحاجة إىل التخلص 

من الهياكل القدمي��ة وبناء هياكل أخرى جديدة، وإيجاد 

مرؤوسن مناس��بن لتنفيذ األفكار الجديدة. والقضاء عىل 

الهياكل القدمية رمبا يتطلب من القائد أن يُنشئ تحالفات 

جديدة من املرؤوسن الذين سوف ينسجمون مع الرؤية 

املس��تقبلية الجدي��دة، وس��وف يحتاج األف��راد يف هذه 

العملي��ة إىل املس��اعدة من أجل إيج��اد أدوار جديدة يف 

املنظمة، حيث أن الهياكل املختلفة الجديدة إمنا ُصممت 

لتعزيز التوجهات الجديدة للمنظمة.

عنارص القيادة التحويلية
هناك أربعة عنارص رئيسية للقيادة التحويلية:

- الجاذبي��ة: يحظ��ى القائ��د بإعجاب واح��رتام وتقدير 

املرؤوس��ن، ويتطلب ذلك املش��اركة يف املخاطر من قبل 

القائد، وتقديم احتياجات املرؤوس��ن قب��ل االحتياجات 

الشخصية لنفس��ه، والقيام بترفات ذات طابع أخاقى، 

ومتثل ترفات القادة أدواراً منوذجية ملرؤوس��يهم؛ الذين 

يرغب��ون يف محاكاتهم بدرجة كبرية، وعادة ما يكون لدى 

هؤالء القادة معايري عالية للس��لوك األخاقي، ويكن لهم 

املرؤوسون احرتاماً عظيامً، وغالباً ما يثقون فيهم، إىل حد 

بعيد. 

- التحفي��ز: يت��م الرتكيز عىل ترفات وس��لوكيات القائد 

الت��ي تثري يف املرؤوس��ن حب التحدي، وتصف أس��لوب 

االلتزام باألهداف التنظيمية، واس��تثارة روح الفريق من 

خ��ال الحامس واملثالية، فالقادة يلهمون املرؤوس��ن من 

خال تحفيزهم ليك يلتزموا بالرؤية املش��رتكة يف املنظمة، 

ويصبحوا جزءاً منها، مام يعزز روح الفريق. 

- التفكري اإلبداعى: حي��ث يعمل القائد عىل البحث عن 

األفكار الجديدة، وتش��جيع حل املشاكل بطريقة إبداعية 

م��ن قبل املرؤوس��ن، ودعم النامذج الجدي��دة والخاقة 

ألداء العم��ل، ومس��اندة املرؤوس��ن يف محاوالتهم تبني 

أساليب وطرق جديدة لحل املشكات التي يواجهونها. 

- االعتبار الفردي: يس��تمع القائد بلطف، ويويل اهتامماً 

خاص��اً الحتياج��ات املرؤوس��ن، وكذل��ك انجازاتهم، من 

خ��ال التقدي��ر واإلطراء، وه��ذا يتوفر يف الق��ادة الذين 

يوفرون املناخ املساند الذي ينصتون فيه بعناية لحاجات 

املرؤوسن الفردية، ويترفون كاملدربن واملستشارين يف 

أثناء محاولتهم مس��اعدة األف��راد يف أن يحققوا ذواتهم، 

وهؤالء القادة رمبا يستخدمون التفويض وسيلة ملساعدة 

املرؤوسن عىل النمو من خال التحديات الشخصية. 

القيادة التحويلية والكاريزما
ت��م اس��تخدام مفه��وم "الكاريزم��ا" يف البداي��ة لوصف 

أش��خاص منفردين، ميلكون خصائ��ص متكنهم من القيام 

بأش��ياء غري عادي��ة، وال ميلكها س��وى القليلن من البرش، 

وتؤدي إىل معاملة الش��خص عىل أنه قائد، والقادة ذوي 

الصفات الكاريزمية يترفون بطرق فريدة، ذات تأثريات 

خاص��ة يف مرؤوس��يهم، وتكون لديهم الرغب��ة القوية يف 

التأث��ري يف اآلخرين، والثقة يف النفس، وعىل ش��عور قوي 

بالقي��م األخاقي��ة الذاتي��ة، ويطرحون توقع��ات عالية 

بالنسبة للمرؤوسن، ويبدون ثقتهم يف قدرات املرؤوسن 

عىل تلبية تلك التوقعات.

والنتيج��ة املبارشة للقي��ادة الكاريزمي��ة تتضمن ثقة 

امل��رؤوس يف أيدلوجية القائد، والتش��ابه ب��ن معتقدات 

املرؤوس��ن ومعتقدات القادة، والقبول املسلم به للقائد، 

والش��عور العاطفي نحوه، وإذعان املرؤوس��ن، والتامثل 

مع��ه، واملش��اركة العاطفي��ة يف أهدافه، وعل��و أهداف 

املرؤوس��ن، وثق��ة امل��رؤوس يف تحقيق ه��ذه األهداف، 

فالقيادة الكاريزمية تحاول ربط هوية املرؤوسن بالهوية 

الكلي��ة للمنظم��ة، ويش��كل الق��ادة الكاريزمي��ون هذا 

االرتباط من خال الرتكيز عىل املكافآت املرتبطة بالعمل، 

عىل أمل أن املرؤوس��ن سوف ينظرون إىل العمل عىل أنه 

تعبري عن أنفسهم. 

إيجابيات القيادة التحويلية
لقد ت��م بحث القيادة التحويلية عىل نطاق واس��ع ومن 

جوانب عديدة، من بينها سلس��لة من الدراسات الكيفية 

لقادة بارزين وقدام��ى املديرين بصفة عامة، ومنظامت 

مش��هورة، ك��ام أن القيادة التحويلية كان��ت هي النقطة 

املحوري��ة ملجموع��ة كب��رية م��ن البح��وث يف القي��ادة، 

وحددت الدراسات واألبحاث املتخصصة ىف مجال القيادة 

التحويلية عدة إيجابي��ات تم تحقيقها يف املنظامت التي 

مارس قادتها أسلوب القيادة التحويلية، وهذه اإليجابيات 

هي:

- كان لدى القادة التحويلين "رؤية" مس��تقبلية واضحة 

القائد الناجح يسعى بإستمرار إىل تحفيز مرؤوسيه

يعمل القائد على 
البحث عن األفكار 

اجلديدة وتشجيع حل 
املشاكل بطريقة 

ابداعية من قبل 
املرؤوسني
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بالنس��بة ملنظامتهم، تتمثل يف مس��تقبل واقعي ومقنع، 

فقد كان��ت رؤيتهم مولدة لطاقة املرؤوس��ن، وجعلتهم 

داعم��ن للمنظمة، فعندما يكون إلحدى املنظامت رؤية 

واضح��ة، يكون من الس��هل عىل األف��راد داخل املنظمة 

تعل��م كيفي��ة التأقلم مع االتج��اه الع��ام للمنظمة، بل 

واملجتمع بصورة عامة، ألنهم يش��عرون بأنهم جزء مهم 

من مرشوع ذي قيمة.

- أوج��د الق��ادة ش��كًا أو صيغة للمعاين املش��رتكة التي 

حافظ عليه��ا األفراد داخل منظامته��م، وحددوا االتجاه 

ال��ذي حول قيم وأعراف منظامته��م، ويف حاالت عديدة، 

كان هؤالء القادة قادرين عىل تعبئة املرؤوسن عىل قبول 

هوية جديدة للمجموعة أو فلسفة جديدة ملنظامتهم.

 - أوج��د الق��ادة الثق��ة يف منظامتهم من خ��ال جعل 

مواقفهم الخاصة معروفة بوضوح، ثم دافعوا عنها، وللثقة 

عاقة بإمكانية التنبؤ مبواقف القائد واالعتامد عليه، حتى 

يف املواقف غري املؤكدة، وقام القادة ببناء الثقة من خال 

تحديد التوجهات، ومن ث��م تنفيذها، حتى يف حالة كون 

الرؤية تضمنت درجة عالية من عدم التأكد. 

- مارس القادة اإلبداع من خال االهتامم اإليجايب بنقاط 

قوتهم ونقاط ضعفهم، وركزوا عىل نقاط قوتهم بدالً من 

االنش��غال بنقاط ضعفهم، وعىل ضوء وعيهم بقدراتهم، 

كان الق��ادة الفاعلون قادرين ع��ىل االنخراط يف مهامهم 

وأه��داف منظامتهم، وع��ىل دمج إحساس��هم الذايت يف 

العم��ل الذي يقومون به، كام أن النظرة اإليجابية للذات 

من قبل القادة كان لها دور متبادل مع املرؤوسن، حيث 

أوجدت ه��ذه النظرة لدى املرؤوس��ن الش��عور بالثقة 

والتوقعات العالية، فالقادة الذين ش��ملتهم الدراسة كان 

لديهم التزام بالتعلم وإع��ادة التعلم؛ ولذلك، كان هناك 

يف منظامتهم تأكيد مستمر عىل التعليم.

- للقي��ادة التحويلية جاذبية خاص��ة، فهي تصف كيف 

يك��ون القائد يف املقدم��ة، مدافعاً عن التغيري بالنس��بة 

لآلخرين؛ ويتاءم هذا املفهوم مع الفهم السائد باملجتمع 

حول معنى القيادة. 

- القيادة التحويلية تجمع بن حاجات كل من املرؤوسن 

والقادة، فالقيادة ليس��ت متاماً مس��ؤولية القائد، ولكنها 

تنش��أ عن التفاعل بن القادة واملرؤوسن، ونتيجة لذلك، 

ف��ان املرؤوس��ن يحصلون ع��ىل موقع ثاب��ت يف عملية 

القيادة ألن صفات املرؤوس��ن تعد أمراً أساسياً يف نشوء 

العملية التحويلية.

- القي��ادة التحويلي��ة تش��تمل عىل مح��اوالت يقوم بها 

الق��ادة لنق��ل األف��راد إىل معاي��ري أعىل من املس��ؤولية 

األخاقي��ة، ويش��مل ذل��ك تحفيز املرؤوس��ن عىل عدم 

تغلي��ب مصالحه��م الذاتي��ة ع��ىل مصلح��ة الفريق، أو 

املنظمة أو املجتمع. 

كيف تصبح قائداً تحويلياً
األف��راد الذين يظهرون ميوالً للقي��ادة التحويلية غالباً ما 

يكون لديهم مجموعة قوية م��ن القيم واملثل الداخلية، 

وفاعلية يف تحفيز املرؤوس��ن للدفاع عن املصالح العامة 

الخ��رية، وليس مصالحهم الذاتية، وه��ذه بعض النصائح 

ملساعدة القائد حتى يصبح سلوكه تحويلياً: 

- قم بتوضيح الرؤية التي تستهوي املرؤوسن.

- قم بصياغة االس��رتاتيجية التي س��وف تس��اعد عىل 

تحقيق هذه الرؤية.

- وصل الرؤية بوضوح لآلخرين.

- أظهر الثقة والتفاؤل يف إمكانية نجاح رؤيتك.

- أظهر الثقة يف مقدرة املرءوسن عىل تحقيق الرؤية.

- ق��م ببن��اء الثقة عن طري��ق الثناء ع��ىل املجهودات 

البسيطة من أجل الوصول إىل الغاية.

- احتفل بالنجاح وتحقيق بعض األهداف.

- اتخذ خطوات إيجابية لتوضيح قيم املنظمة األساسية.

- ك��ن املثل والقدوة فإن األفعال تتحدث بصوت أقوى 

من األقوال.

القي��ادة  ىف  الناج��ح  االتص��ال  أس��اليب 
التحويلية

تضمنت إحدى الدراسات الحديثة قواعد لاتصال الناجح 

يف القي��ادة التحويلية، وأدرجتها تحت الكلمة اإلنجليزية 

HUMAN TOUCH أي اللمسة اإلنسانية، وكل حرف 

باللغ��ة االنجليزية من هذه الكلم��ة اختصار لعبارة عىل 

النحو التايل:

    H: Hear Him 1- استمع إليه

U:  Understand his feelings 2- احرتم شعوره

M: Motivate his desire  3- حرك رغبته

A: Appreciate his efforts  4- قدر مجهوده

N: News Him  5- مده باألخبار

T: Train Him 6- دربه

O: Open his eyes 7- أرشده

U: Understand his uniqueness 8- تفهم تفرده

C: Contact Him 9- اتصل به

 H: Honour Him  10- كرمه

نقد القيادة التحويلية
هن��اك نقد لنظرية القي��ادة التحويلية وه��و أنها تعني 

بتغي��ري قيم الناس ونقلهم إىل رؤي��ة جديدة؛ ولكن، من 

الذي يح��دد ما إذا كان��ت االتجاه��ات الجديدة جيدة 

ومؤكدة؟ ومن الذي يقرر أن الرؤية الجديدة هي الرؤية 

األفض��ل؟ ومن ناحية أخ��رى، فإن الطبيع��ة الكاريزمية 

للقيادة التحويلية متثل مخاطر كبرية بالنسبة للمنظامت 

ألنه من املمكن اس��تخدامها من أج��ل أهداف تدمريية، 

والتاريخ ميلء بأمثلة ألفراد كاريزماتين استخدموا القوة 

القرسي��ة لقيادة الن��اس لتحقيق غايات رشي��رة، ولهذا 

الس��بب، فإن القي��ادة التحويلية تضع عبئ��اً عىل األفراد 

واملنظ��امت إلدراك التأث��ري الذي مي��ارس عليهم، ويف أي 

إتجاه يتم توجيههم•

املصادر

-http://en.wikipedia  

www.psychologytoday.com-   

-http://changingminds.org"   

-http://business.nmsu.edu

-www.sedl.org

العمل املؤسسي

 يعت��ر م��ن القي��م الوظيفية األساس��ية الت��ي ينبغي 
مراعاتها، وهو ميثل إحدى الوس��ائل بالغة األهمية التي 
توصلت إليه��ا البرشية لتنظيم العم��ل، مبا يحقق أكر 
عائد ممكن منه، ويقصد بالعمل املؤس��ي "كل تجمع 
منظم يهدف إىل تحس��ني األداء وفعالي��ة العمل لبلوغ 
أه��داف محددة، ويقوم بتوزيع العمل عىل لجان كبرية 
أو صغ��رية، وفرق عم��ل، وإدارات متخصصة؛ بحس��ب 
موضوعه��ا: فنية أو علمية أو دعوية واجتامعية، بحيث 
تك��ون لها املرجعية وحري��ة اتخاذ الق��رارات، يف دائرة 

اختصاصاتها".

للقادة التحويليني رؤية مستقبلية واضحة
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الطائـــرات بــــــــــدون طيــــــار... نقـــل نوعيــــــــــــــــــــــة فـــــــــي ســـــــــــالح اجلــــــو
الوسيلة  األكرث فاعلية يف مالحقة اإلرهابيني

تعد "الطائرات من دون طيار" 

أو الطائرات غري املأهولة، 

أو )الدرونز Drones( طرازاً 

متقدماً يف جيل األسلحة 

الجوية، وتشري املصادر 

العسكرية التاريخية إىل أن أوىل 

محاوالت تصنيع هذا النوع من 

الطائرات كانت يف بريطانيا، 

حيث كانت هناك تجارب 

عملية لتصنيعها وتطويرها عىل 

أكرث من مرحلة يف الفرتة -1930

1940، حيث تم العمل عىل 

تطويرها خالل الحرب العاملية 

الثانية.

إعداد:
التحرير

أما الوالي��ات املتح��دة األمريكية فقد ب��دأت بالتفكري 

يف اس��تخدامها عس��كرياً ع��ام 1959 مع تزايد ش��عور 

القلق من الخط��ر الذي يح��دق بالطيارين األمريكيني 

يف مهامته��م يف ح��رب فيتن��ام. وقد أس��همت حادثة 

إسقاط طائرة التجسس األمريكية »يوتو« فوق األرايض 

الس��وفييتية ع��ام 1960 يف ترسيع االعت��امد عىل هذا 

الن��وع من الطائرات. غري أن أول اس��تخدام فعيل لهذه 

الطائ��رات كان يف حرب الخليج الثانية وحروب البلقان، 

حيث اس��تخدمت طائ��رات »درونز« عىل نحو واس��ع 

للمراقبة والتوجيه واالستطالع.

مكافحة اإلرهاب تسهم يف تطوير الطائرة

وبع��د أحداث س��بتمرب 2001، حدث تط��ور نوعي يف 

اس��تخدام طائ��رات »درون��ز«، حيث بدأ اس��تخدامها 

ملكافح��ة اإلره��اب ومالحق��ة أف��راد تنظي��م القاعدة 

املتحصنني يف جبال أفغانس��تان. وتش��ري التقارير إىل أن 

أول اس��تخدام لها يف هذا املج��ال كان يف أكتوبر 2011، 

بينام اس��تخدمت يف منطقة ش��به الجزي��رة العربية يف 

نوفمرب م��ن العام 2002، وذلك حني اس��تهدفت وكالة 

االس��تخبارات املركزي��ة األمريكي��ة CIA م��ن قاعدتها 

بجيبويت س��يارة مينية بص��اروخ موجه باللِّي��زر أطلقته 

م��ن طائرة »درونز«، األمر ال��ذي أدى إىل مرصع ركاب 

الس��يارة اليمنيني مبن فيهم مواطن أمرييك. وش��هدت 

الح��رب األمريكية عىل العراق س��نة 2003 اس��تخداماً 

واس��عاً ومنتظامً لهذه الطائرات يف أغراض اس��تطالعية 

هجومية، فيام ب��دأت الواليات املتحدة ش��ن هجامت 

مح��دودة به��ذه الطائرات ع��ىل األرايض الباكس��تانية 

ملالحقة تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

وبعد ذلك، بدأت معظ��م الجيوش، إضافة إىل بعض 

التنظيامت املس��لحة، اس��تخدام طائ��رات »درونز«يف 

املراقب��ة واالس��تطالع. وكان��ت هذه الطائ��رات مزودة 

بإمكانات وبرمجيات تتيح لها إطالق الصواريخ وإسقاط 

القنابل.وقد أقر الكونغرس األمرييك أن نسبة الطائرات 

م��ن دون طيار تص��ل إىل أكرث م��ن 30 % من مجموع 

الطائرات األمريكية العاملة يف سالح الجو األمرييك.

ترجع تس��مية الطائرات من دون طي��ار ب� »درونز« 
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الطائـــرات مــــن دون طيــــــار... نقـــل نوعيــــــــــــــــــــــة فـــــــــي ســـــــــــالح اجلــــــو
الوسيلة  األكرث فاعلية يف مالحقة اإلرهابيني

إىل أزيز النحل، حيث تش��به هذه الطائرات النحل من 

حيث مرونة التح��رك وقدرتها عىل الوصول إىل ما تريد 

 MQ-1 )واللسع بشدة. وتُعد طائرة الربيداتور )املفرتس

Predatorمن أشد أنواع طائرات الدرونز فتكاً، كام أنها 

ليست عالية الكلفة، ما جعلها أكرث انتشاراً، ويبلغ طولها 

نحو 27 قدماً، وتستطيع التحليق 24 ساعة، وهي صعبة 

االكتشاف ألنها تس��تطيع التحليق عىل ارتفاع يصل إىل 

26,000 قدم.

ومن أش��هر أن��واع طائ��رات الدرونز األخ��رى: فئة 

الطائرات التكتيكية )Tactical UAVs( وتُس��تخدم يف 

 mini( مهام املراقبة واالس��تطالع، والطائ��رات الصغرية

UAVs(، مثل طراز )Raven(، والطائرات االس��رتاتيجية 

 Global( وجلوب��ال هوك )Predator( مثل بريدات��ور

Hawk(، وهذان النوعان األخريان اقترص اس��تخدامهام 

عىل أعداد محدودة فقط لدول أوروبية حليفة، بسبب 

القيود والضوابط املفروضة عىل تصديرهام.

اعرتاضات قانونية ودولية وتربير أمرييك:
واجه اس��تخدام طائ��رات الدرونز أس��ئلة كثرية تتعلق 

برشعية استخدام هذا الس��الح وفق مقتضيات قانونية 

عدة، والسيام القانون الدويل املنظم للنزاعات املسلحة؛ 

فق��د أدانت األمم املتحدة هجامت الطائرات األمريكية 

م��ن دون طيار عىل باكس��تان منذ مطل��ع عام 2004، 

وقامت لجنة أممية يرأسها »بن إميرسون« بفتح تحقيق 

بش��أن اس��تخدام هذه الطائ��رات يف مكافحة اإلرهاب 

عىل إثر مقتل عدد من املدني��ني األبرياء، ورأت اللجنة 

أن اس��تخدام هذه الطائ��رات ميس املعايري الس��يادية 

واإلنسانية التي تدعو األمم املتحدة إىل احرتامها.

باملقابل، رأى أنصار اس��تخدام طائ��رات الدرونز أنها 

الوس��يلة األكرث فاعلية يف مالحقة اإلرهابيني يف املناطق 

الت��ي يصعب الوص��ول إليها، دون قتل ع��دد كبري من 

ضحاي��ا املدني��ني. ورأى وزير الدفاع األمرييك الس��ابق 

لي��ون بانيتا أن طائرات الدرونز دقيقة يف أهدافها قليلة 

يف أرضاره��ا، فيام رأى مايكل هاي��دن، مدير املخابرات 

األمريكية الس��ابق، أن هجامت هذه الطائرات أسهمت 

يف جعل مناطق مثل مناطق باكس��تان القبلية مالذاً غري 

آمن لتنظيم القاعدة وش��بكاته. وذه��ب جون برينان، 

رئيس وكالة االستخبارات املركزية الحايل إىل أن هجامت 

الدرونز تتس��م بالحكم��ة واألخالق، وأنه��ا تنفع كثرياً 

يف املناط��ق الت��ي يصعب وص��ول اآلليات العس��كرية 

التقليدية إليها.

طائرات الدرونز وسباق التسلح
لقد أدى اس��تخدام الواليات املتح��دة طائرات الدرونز 

إىل وجود س��باق تسلح جديد وخطري يف هذا النوع من 

التقني��ة.وإذا كانت الواليات املتحدة مطمئنة حتى اآلن 

إىل كونه��ا أكرث الدول قدرة ع��ىل تطوير هذا النوع من 

الس��الح، والسيام يف مجال الهجوم الفتاك، فإن السنوات 

املقبلة ق��د تحمل هموم��اً جديدة للوالي��ات املتحدة 

حني يصبح غريها قادراً عىل فعل اليشء ذاته، والس��يام 

أن التقارير تش��ري إىل حص��ول 76 دولة عىل األقل عىل 

تقني��ة الطائرات من دون طيار، مبا فيها روس��يا والصني 

وباكس��تان والهند. كام أن الصني متلك نحو 25 منظومة 

طائرات من دون طيار منفصلة وتس��عى إىل تطويرها.

وتش��ري التقاري��ر أيض��اً إىل أن مث��ة 680 برنامجاً لصنع 

الطائرات من دون طيار يف العامل، فيام كان عددها نحو 

400 برنامج سنة2005. 

 وق��د رشعت بعض ال��دول والتنظيامت التي تعادي 

الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة بامت��الك الطائرات من 

دون طي��ار، بل تصنيعه��ا، فقد صنعت إي��ران طائرتها 

م��ن دون طيار الخاصة بها، وهي تحمل اس��م »س��فري 

امل��وت« ويبلغ مداها نحو 600 مي��ل، فيام قام »حزب 

الله« اللبناين بإرسال طائرة من دون طيار إيرانية الصنع 

إىل داخ��ل األرايض اإلرسائيلية، حيث أس��قطتهاالقوات 

الجوية اإلرسائيلية يف أكتوبر 2012.

إرسائيل وصناعة طائرات الدرونز
 The( يق��در معهد س��توكهومل الدويل ألبحاث الس��الم

 Stockholm International Peace Research

Institute( أن رشكات إرسائيليةقام��ت بتصني��ع نح��و 

%40 م��ن عدد طائرات الدرون��ز التي تم تصديرها إىل 

مختل��ف دول العامل يف العق��د األول من األلفية الثالثة. 

طائرات بدون طيار لتعقب اللصوص ومهريب املخدرات 
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كام أشار تقرير املعهد إىل أن سعر الطائرات اإلرسائيلية 

يُعد أرخص، ما يجعل كثرياً من الدول تقبل عىل رشائها، 

علامً ب��أن العمل عىل تصنيع هذه الطائرات يف إرسائيل 

بدأ منتصف السبعينيات من القرن املايض، حيث كانت 

طائ��رة )IAI Scout( املقاتلة باكورة إنتاجها، بينام تعد 

طائرة )Skylark( التي تنتجها رشكة »إلبيت معراخوت« 

من أهم وأحدث طائرات الدرونز يف إرسائيل اليوم.

تطّور يف الكم والنوع:

ذك��رت صحيفة ل��وس أنجلوس تامي��ز أن البنتاغون 

ين��وي نرش جيل جديد م��ن الطائرات م��ن دون طيار 

يسمى »سويتش بليد«، ومتتاز هذه الطائرة، التي يصل 

وزن الواحدة منها إىل أقل من ثالثة كيلوغرامات، بدقتها 

الفائق��ة وقدرتها عىل اس��تهداف أجس��ام بحجم رأس 

الدبوس. وتقول الصحيفة إن الطائرة الجديدة س��تعمل 

ع��ىل تقليص الخس��ائر البرشي��ة واألرضار الجانبية، يف 

إش��ارة منها إىل الهجامت التي تش��نها طائرات أمريكية 

من دون طيار، وتوقع كثرياً من الضحايا.

وتس��تطيع الطائرة املشار إليها وفقاً للصحيفة إصابة 

قناص عىل س��طح بناية دون تدم��ري املبنى بأكمله، كام 

أنها متكن الجنود عىل أرض املعركة من تحديد األهداف 

وتدمريه��ا دون انتظار مس��اعدة طائ��رات أخرى أكرب 

حجامً.

وس��ميت الطائرة بهذا االسم »سويتش بليد« بفضل 

قدرتها عىل ثني أجنحتها نحو جس��م الطائرة عند نقلها 

لتعيد فتحها مرة أخرى بعد االنطالق. ويستطيع الجنود 

حمله��ا يف حقيبة الظهر التي يحملونه��ا، ويتم إطالقها 

من ماس��ورة تشبه تلك التي تطلق منها قذائف الهاون. 

وبعدم��ا تنطلق يف الجو، تس��تطيع ب��ث فيديو مبارش 

وإحداثيات »جي يب إس« إىل جهاز تحكم يدوي ميسكه 

الجندي الذي أطلقها.

ويقول بيرت سينجر الخبري يف معهد بروكينجز، ومؤلف 

كتاب »الحرب عن بعد«، إن دخول طائرة سويتش بليد 

إىل منطقة الحرب يعد أمراً اعتيادياً بالنسبة إىل تطورات 

مس��ار رشاء األس��لحة يف العامل اليوم، ويؤكد أننا نعيش 

 ،)Switchblade( اآلن فعالً يف عرص طائرة سويتش��بليد

التي وإن كان��ت يف حجم علبة الحذاء فإنها تس��تطيع 

التحلي��ق برسعة 50   ميالً يف الس��اعة، وميكن أن تتحول 

إىل س��الح فتاك وتح��دث تفجرياً ي��وازي تفجري القنبلة 

اليدوية.ويتساءل سينجر: هل ميكن تصنيفها فعالً ضمن 

فئة الطائرات من دون طيار؟!

وتؤك��د بع��ض املص��ادر أن اإلنف��اق العامل��ي عىل 

الطائرات من دون طيار س��يبلغ خالل السنوات العرش 

املقبلة نحو 95 مليار دوالر أمرييك. وعىل ضوء س��هولة 

انتش��ار الطائرات من دون طي��ار، وقلة تكلفتها مقارنة 

ببقية اآلليات العس��كرية )تبلغكلف��ة طائرة درونز من 

طراز بريدات��ور Predator أو ريرب Reaper نحو عرشة 

ماليني دوالر، فيام يبلغ س��عر الطائ��رة املقاتلة النفاثة 

م��ن طراز F-22نحو 150 مليون دوالر( فإن من املتوقع 

انتشار هذا النوع من الطائرات بكرثة.

نظرة إىل املستقبل
تشري التقارير إىل أن الواليات املتحدة األمريكية وضعت 

خطة للس��نوات الخمس والعرشي��ن املقبلة تعتزم من 

خالله��ا زيادة أس��طولها من طائ��رات الدرونز مع أخذ 

تقليل النفقات بالحس��بان بسبب الضغوط املالية. وقد 

وصل��ت قيمة م��ا طلبته وزرة الدف��اع األمريكية لرشاء 

نظم طائرات الدرونز للسنة املالية 2013 نحو 3.8 مليار 

دوالر، مب��ا يقل بنحو مليار دوالر ع��ن قيمة طلباتها يف 

عام.

ومع أن الكونغرس األمرييك يفرض قيوداً عىل تصدير 

هذا النوع من الطائرات، س��واء م��ن حيث الدول التي 

تص��در إليها أو الفئات املس��موح بتصديرها، فإن هذه 

القيود لن تصمد طويالً، ألن دوالً أخرى س��تكون قادرة 

يف وق��ت قريب عىل تصنيع هذا الن��وع من الطائرات، 

وتصدي��ره إىل دول ورمبا إىل كيان��ات تتحفظ الواليات 

املتحدة عىل تزيدها بهذا النوع من الطائرات.

هييل تكتييوي الواليييات املتحييدة بنييريان 
»الدرونز؟

ي��رى م��ارك كليتون بصحيفة »ذا كريس��تيان س��اينس 

مونيت��ور« أن العاصمة األمريكية ليس��ت يف مأمن من 

طائرات الدرونز، ألن األس��واق العاملية التي تتوافر فيها 

هذه الطائرات تتس��ع عىل نحو رسي��ع، ويرى الكاتب 

أن الجامع��ات اإلرهابية ميكنه��ا تهريب هذه الطائرات 

التي باتت صغ��رية الحجم إىل العاصمة األمريكية بهذه 

الطائرات أو إطالقها من سفينة يف عرض املحيط• 

املراجع:

- تكاليف حرب الطائرات من دون طيار ونتائجها، 

تأليف: مايكل ج. بويل، سلسلة دراسات عاملية، مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، أبوظبي، 

سنة 2014.

- نرشة أخبار الساعة، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث االسرتاتيجة.

- مقال بعنوان: الواليات املتحدة تستهدف 

http://www.:رأس الدبوس، موقع صحافة، الرابط

sahafah.net/show729561.html

 Micah Zenko& Emma Welch, Where the-

 drones are, Foreign policy Magazine website,

May 29,2012, Last visit )12/03/2013,http://

www.foreignpolicy.com/articles/2012/05/29/

where_the_drones_are

Ian G.R.Shaw, PredatorEmpire:TheG - 

 eopoliticsofU.S. DroneWarfare, School of

 geographical and Earth Sciences ,Geopolitics

 Journal, the University of Glasgow, Scotland

.2013

US airstrikes called “very effective”’, CNN.’

,com, 18 May 2009

http://articles.cnn.com/2009-05-18/

politics/cia.pakistan.airstrikes_1_qaeda-

 pakistani-airstrikes?_s=PM:POLITICS,

.accessed 16 Dec. 2012

 Pentagon to soon deploy pint-sized but - 

 lethal Switchblade drones. By W.J. Hennigan,

|Los Angeles Times .June 11, 2012

http://articles.latimes.com/2012/jun/11/ 

business/la-fi-kamikaze-drone-20120611

 Israel builds up its war robot industry«,«

 United Press International, )Washington(

.April 26, 2013

http://www.upi.com/Business_News/

Security-Industry/2013/04/26/Israel-

builds-up-its-war-robot-industry/UPI-

/54601367005342
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

 »حكماء املسلمني« يف اإلمارات
كان حدثيياً اسييتثنائياً بييكل املقاييس، ففي بداية مارس املييايض اجتمع يف العاصمة أبوظبي أكرث من 250 شييخصية 

إسييالمية وعامل دييين، ليتحاوروا حول موضوع مهم جداً يؤرق كل عريب ومسييلم هذه األيام، وهو موضوع السييلم 

والسييالم ومشييكلة اإلرهاب.. فامذا حدث لهذه األمة حتى تصبح يف هذا الحال وينتيير فيها العنف بالصورة التي 

نراها اليوم؟

ويهدف هذا املنتدى الذي يعترب األول من نوعه ملفكرين وعلامء مسلمني عىل املستوى العاملي، إىل تشكيل جبهة 

موحدة ملواجهة اإليديولوجيات املتطرفة التي تخالف القيم اإلنسييانية ومبادئ اإلسييالم السمحة، وللتصدي لرور 

الطائفية والعنف التي تعصف بالعامل اإلسالمي منذ عقود.

لقد أكد أهمية »املنتدى العاملي للسييلم يف املجتمعات املسييلمة«، أن كان يف مقدمة حضوره فضيلة اإلمام األكرب 

شيييخ األزهر الريف، الدكتور أحمد الطيب، وسييامحة العالمة عبدالله بن بيه، وافتتح املنتدى وحرض ختامه سمو 

الشيييخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وألقى كلمة مؤثرة يف الحضور أكد فيها عىل معاين مهمة، ووضع 

أصبعه عىل الجرح، عندما قال: »من أهم أسييباب الشييقاق والحروب الطائفية، التي متزق أمتنا اليوم، تصدر أشباه 

العلامء مواقع الريادة ومنابر الفتاوى، واحتاللهم لوسائل اإلعالم املتنوعة».

يف قاعة املنتدى ويف ردهات الفندق الذي عقد فيه، كنت اختلط بالحضور، فرأيت اإلسالم الحقيقي املعتدل الذي 

نقرأ عنه، ورأيت  أشخاصاً ال يبخسون الدين حقه، وال يتطرفون يف التمسك بنصوصه وتفسري أحكامه.. إسالم سهل، 

سمح، يحبه من يسمع عنه، أو يعيشه من املرة األوىل.

أنهى املنتدى جلسيياته وخرج بتوصيات رائعة،كل ما نتمناه، أن ترى النور وتتحقق عىل أرض الواقع. فمن شييأن 

تطبيييق تلك التوصيييات أن نرى التغيري الحقيقي الذي نتمناه والذي يعيد لهييذه األمة وضعها الطبيعي، ويبعد كل 

متطرف ومغال وإرهايب عنها..

وكان من أبرز توصيات املنتدى، الروع يف تأسيييس مجلس إسييالمي لتعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة، يضم 

ثلة من ذوي الحكمة من علامء املسييلمني وخربائهم ووجهائهم ليسيياهموا يف إطفاء حرائق األمة قوالً وفعالً، ُويقرتح 

أن يسييمى »مجلس حكامء املسييلمني«..وكم كان رائعاً أن تحتضن عاصمة اإلمارات أبوظبي هذا املجلس املتميز من 

نخبة علامء األمة.

وأوىص املنتدى بتخصيص جائزة سنوية ألفضل الدراسات العلمية يف موضوع السلم، وجائزة سنوية ألفضل مبادرة 

وإنجيياز يف مجال تحقيق السييلم يف املجتمعات املسييلمة، وإصدار مجلة أكادميية منتظمة تُعنى ببحوث السييلم يف 

املجتمعات املسييلمة، وتأسيس جهاز إعالمي مسييموع ومريئ ومكتوب، ال ينشغل بردود األفعال، بل يؤصل ملفاهيم 

السلم وقيمه يف األمة بتوضيحها وتبسيطها بالحكمة واملوعظة الحسنة.

توصيييات واضحة ومحددة، سييتكون رائعة عندما تتحقييق عىل أرض الواقع، وعندما يتلمييس نتائجها أبناء هذه 

األمة.. وقد أشار العلامء خالل جلسات املنتدى إىل أن الطريق للخروج من األزمة التي تعيشها األمة اإلسالمية ميكن 

أن يكون من خالل ترسيخ الوازع الرتبوي يف النظم الرتبوية، وتصحيح الصورة النمطية التي تحرص الدين والريعة 

يف الوازع العقايب والسلطة التنفيذية، وهذا أمر مهم ال يجب تجاهله •

أعماق



انتشار احلروب الالمتماثلة يف العامل املعاصر
ســـــالح الضعفــــاء يف مواجهــــة األقويــــاء

يرى املختصون أن الشكل التقليدي املتعارف عليه للحروب يشهد تراجعاً ويقرتب من التاليش من 

العامل يف الوقت الحايل. ويف املقابل فإن هناك حروباً مختلفة الطراز تحل محله باطراد اآلن، متخذة 

 Asymmetric »أشكاالً جديدة وتُستخدم فيها آليات جديدة، وتُعرف باسم »الحرب الالمتامثلة

Warfare، كام تُستخدم يف األدبيات العربية أحياناً ترجامت مختلفة للمصطلح مثل »الحرب 

الالمتناظرة« أو »الحرب الالمتوازية«.
إعداد:
التحرير
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انتشار احلروب الالمتماثلة يف العامل املعاصر
ســـــالح الضعفــــاء يف مواجهــــة األقويــــاء

وتدور الحرب الالمتامثلة بني دولة كربى ودولة أصغر كثرياً، 

أو ب��ني دولة كبرية وطرف آخر قد يكون تنظيامً أو منظمة 

غري حكومي��ة. ورمبا يكون م��ن الن��امذج الواضحة لذلك 

عىل املس��توى العريب الحروب التي تخوضه��ا التنظيامت 

الفلسطينية أو اللبنانية ضد إرسائيل. وعىل املستوى الدويل 

متثل »الحرب عىل اإلرهاب« منوذجاً لذلك النوع املس��تجد 

م��ن الحروب، حي��ث إن أحد طريف الحرب ه��و الواليات 

املتح��دة ودول كثرية من العامل، وه��ي تخوض منفردة أو 

مجتمعة رصاعاً ممتداً وطويل األمد ضد طرف آخر متمثل 

يف »تنظي��م القاع��دة« األم وفروع��ه التي تتكاث��ر وتبتكر 

أش��كاالً جديدةملواصلة إنهاك الخصوم الذين تس��تهدفهم 

يف ش��تى بقاع األرض، وهو أمر مس��تجد يف تاريخ الحروب 

والرصاعات يف العامل.

إن من��و هذا النوع من الح��روب يعود إىل وجود طرف 

ميتل��ك قوة س��احقة ميكنها القضاء بس��هولة عىل الخصوم 

الصغ��ار، ومن ثم فإن خوض الحرب معه يس��تلزم طريقة 

مبتك��رة يف املواجهة. وهذه الحقيق��ة دفعت بعض الدول 

التي تش��عر بضعفه��ا يف مواجهة قوى كب��رية إىل االعتامد 

عىل خطط وتكتيكات تس��تفيد فيها م��ن األفكار املرتبطة 

ب�«الحرب الالمتامثلة«، وتس��توحي أدواتها وآلياتها، مثلام 

تح��اول إيران التي تنمي ق��درات بحرية متكنها من خوض 

مواجهة م��ع الواليات املتحدة األمريكي��ة إذا اضطرت إىل 

ذلك.

الحرب الالمتامثلة: جذور تاريخية ومحاوالت 
للتعريف

ال يع��ود تاريخ الح��روب الالمتامثلة يف حقيق��ة األمر إىل 

وقتن��ا الحايل، بل كانت تنت��رش مظاهر وتطبيقات لها منذ 

معرفة اإلنس��ان للح��رب وخوضه الرصاع��ات ضد أعدائه، 

فقد ش��هد التاريخ نش��وب حروب كثرية بني قوى تتفاوت 

قدراتها وقوتها العس��كرية، ومن ث��م فقد لجأت األطراف 

األضع��ف عادة إىل تحويل طبيع��ة الرصاع باتجاه »الحرب 

الالمتامثل��ة« يف كثري من األحيان، غري أن املصطلح نفس��ه 

ق��د ظهر قب��ل نحو ربع ق��رن، ثم انترش بني العس��كريني 

واملنظرين االس��رتاتيجيني ومختلف طبق��ات الباحثني مع 

نهاية تسعينيات القرن العرشين.

يرتب��ط املصطلح بنهاي��ة الحرب الب��اردة وانتهاء نظام 

القطبية الثنائية عىل إثر تفكك االتحاد الس��وفييتي وزوال 

الش��يوعية، فمع انهيار الخصم ال��ذي كان ميكن أن يكون 

نداً للواليات املتح��دة، وتحولها إىل القطب األوحد والقوة 

العظمى التي ال ينازعها أحد، بدأت عملية مراجعة وتقييم 

للمخاط��ر والتهديدات التي تواجهها. وقد توصلت الدوائر 

الرس��مية ومخطط��و البنتاج��ون ووكاالت االس��تخبارات 

املختلفة والقادة العسكريون إىل أن القوة الهائلة للواليات 

املتحدة، وقدراتها العس��كرية املتفوقة كامً وكيفاً ال تجعل 

أي دول��ة أو تكتل عاملي قادراً ع��ىل خوض حرب تقليدية 

معها، لكن ذلك ال ينفي وجود تهديدات ومخاطر ارتبطت 

بظواهر جديدة بدأ العامل يش��هدها يف ذلك الوقت، وكان 

من أهمها انتش��ار اإلرهاب ومتدده يف مناطق واس��عة عرب 

العامل، ونشوء شبكات مرتابطة من تنظيامته التي توسعت 

عملياته��ا وأهدافها لتش��مل مس��احات واس��عة، مرتكزة 

عىل أيديولوجيات فكرية ودينية تجن��د أتباعها ومقاتليها 

من قاعدة واس��عة من األنص��ار واملتعاطفني، مس��تفيدة 

من تط��ورات ثورة االتص��ال العاملية، ومام رأت��ه محاولة 

من جان��ب الواليات املتحدة للهيمنة ع��ىل العامل وترتيب 

الش��ؤون الدولية وفقاً ملا يكرس هذه الهيمنة ويرس��خها، 

كام اس��تهدفت هذه الش��بكات من رأتهم حلفاء للواليات 

املتح��دة من الدول الغربي��ة أو من ال��دول العربية التي 

أصبحت هي األخرى مرسحاً للنشاط اإلرهايب بحكم عوامل 

عديدة. ومن هنا ظهر مصطلح »الحرب الالمتامثلة«.

ويف كتاب للعقيد الس��ابق يف الجيش األمرييك، واملحلل 

االس��تخبارايت، وأستاذاالسرتاتيجيةالعسكريةفيكليةالحرباأل

مريكية،ماكس جي مانوارين��ج، عنوانه »تعقيدات الحرب 

الحديث��ة الالمتناظرة«، يش��ري إىل أنه من��ذ أن قام الرئيس 

الفنزوييل هوجو ش��افيز بتوزيع كتاب لجورج فريسرتينج، 

بعنوان«الح��رب الهامش��ية« عىل املس��ؤولني يف فنزويال، 

وعىل بعض املس��ؤولني م��ن املجتمع ال��دويل، أصبح أحد 

التحليالت األكرث ش��هرة وقراءة عن الحروب التي تس��ببت 

فيه��ا الرصاعات الثوري��ة املعارصة. و«الحرب الهامش��ية« 

التي يقصدها فريسرتينجهي مزيج من حرب المتامثلةوغري 

يلعب نظام احلكم 
دورًا يف كسب 

الصراعات الالمتماثلة 
حيث يستطيع النظام 
االستبدادي االستفادة 

من املصادر بشكل 
فعال أكرث من النظام 

الدميقراطي
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مقيدة وحرب شاملة، وكان ميكن لكل من سن تزو، مؤلف 

الكتاب الكالسييك الشهري »فن الحرب« قبل ستة وعرشين 

قرناً، أن يطلق عليها اسم«حرب غري مبارشة وطويلة األمد«، 

كام يقول مؤلف الكتاب. وخصائصها املميزة، هي اآلتية:

•إعادة إحياء حرب العصابات؛ أي جعل حرب العصابات 

أقل اعتامداً عىل الجيش، ومتعددة األبعاد، بحيث تش��مل 

استخدام الوقت أداة للقوة.

•جع��ل الرصاع يتخط��ى حدود أرض مح��ددة وحدود 

وطن معني؛ أي تحويل الرتكيز من األرض املادية إىل األرض 

اإلنس��انية، واس��تخدام الدول املجاورة وال��دول اإلقليمية 

األخرى للحصول عىل الدعم واملصادر واملالجئ. 

•استخدام االتصاالت واملعلومات، بحيث تصبح وسائل 

اإلعالم أداة رئيسية للقوة. 

•إخض��اع عامل الزمن للنس��بية يف الرصاعات املعارصة؛ 

أي إعطاء اهتامم أقل لالنتصار العسكري الرسيع والسهل، 

واهتامم أكرب للحرب الطويلة األمد. 

•وض��ع مجموع��ات صغ��رية نس��بياً م��ن املقاتلني، أو 

املحرض��ني، أو املدنيني املنترشين ب��ني املواطنني العاديني، 

م��ن دون أن يكون هناك مواقع دامئ��ة، وال هوية متيزهم 

بوضوح من بقية السكان املدنيني، مع إخفاء التهديد الذي 

يشكلونه ومتكينهم من ابتكار مفاجأة مدمرة واستخدامها 

أداة رئيس��ية للقوة. ويقرتب هذا الوصف كثرياً من مفهوم 

»الخاليا النامئة« لتنظيم القاعدة.

ر اإلرهاب الذي يحاول التسرت تحت عباءة اإلسالم؛  •تَفجُّ

بوصف��ه أيديولوجي��ا فعالة ومنافس��ة يف املي��دان األمني 

العاملي. 

م هذه الخصائص للرصاع��ات املعارصة،كام يقول  وتقدِّ

ماكس ج��ي مانوارينج،دليالً قاطعاً عىل أن الحرب متغرية. 

وه��ذا يتطلب تغيرياً يف مفاهيمن��ا وتصوراتنا عن الحرب، 

والت��ي بدوره��ا، تتطلب تغي��رياً جوهري��اً يف كيفية إدارة 

الرصاع. وهذا يتطلب االس��تخدام السيايس- السيكولوجي 

ال��ذيك »لق��وة الدم��اغ«، بدالً م��ن اس��تخدام التطبيقات 

التقليدية للتكنولوجيا، و«القوة الغاشمة«.

أوجييه االختييالف بييني الحييروب الالمتامثلة 
والحروب التقليدية

وفقاً لدراس��ة نرشها »معهد امليثاق للتدريب والدراسات 

والبحوث«، فإن الحروب غري املتامثلة تختلف عن الحروب 

التقليدية من حيث أهدافها ووسائلها وأدواتها، وكذلك من 

حيث مرسح عمليات الحرب والفرتة التي تس��تغرقها، عىل 

النحو التايل:

1 - األهداف والغايات

يف الح��روب النظامي��ة عادة ما يكون الهدف األس��ايس 

لط��ريف الحرب هو الحس��م العس��كري عرب تدم��ري العدو 

ورضب مراك��ز قوته العس��كرية واالقتصادية وإجباره عىل 

تبني مواقف كان يرفضها قبل الحرب، بيد أن تحقيق مثل 

ه��ذا الهدف يف الح��روب الالمتامثلة يب��دو مهمة صعبة؛ 

فالطرف الضعيف ال يس��تطيع تحقيق النرص العس��كري، 

ومن ثم يصبح هدفه الحس��م الس��يايس وليس العسكري، 

وخاصًة أن��ه ال يخوض الحرب من أجل غ��زو مادي، وإمنا 

من أجل تحرير س��يايس ونرص عقائدي، ولهذا فإن الحرب 

مع العدو م��ن وجهة نظر الطرف الضعي��ف تنتهي حاملا 

يسلم القوي بأهدافه السياسية ويرتك له حرية العمل عىل 

نرشها وتطبيقها.

2 - الوسائل واألدوات

يف الح��روب النظامي��ة يلج��أ املتحارب��ون إىل وس��ائل 

وأدوات معروف��ة مث��ل املدفعية والصواري��خ والطائرات، 

وتت��م املواجهة ع��ادة من خالل وحدات عس��كرية كبرية 

تتمرك��ز يف نقاط ومواقع مح��ددة، لكن الوضع يختلف يف 

الحروب الالمتامثلة حيث تتعدد فيها الوس��ائل واألدوات 

املستخدمة لتش��مل تلك املش��ار إليها وأخرى غريها مثل 

الوس��ائل األمني��ة واالقتصادية والفكري��ة، ويصل األمر يف 

هذا الن��وع الجديد من الحروب أحيان��اً إىل لجوء الطرف 

الضعيف إىل استخدام وسائل غاية يف التطور التكنولوجي، 

مثل اس��تخدام الطائرات املدنية يف هجامت الحادي عرش 

من س��بتمرب، ويف أحيان أخرى يلج��أ الضعيف إىل أدوات 

بدائية كام هو شأن تفجري املدمرة األمريكية »يو. إس. إس 

كول« بواسطة زورق مطاطي.

وال تنش��ب املعارك هنا بني فرق وألوية عسكرية كبرية، 

وإمن��ا ه��ي عبارة ع��ن هج��امت انتقائية تنف��ذ من قبل 

مجموعات صغرية محدودة العدد تس��تخدم أسلوب الكّر 

والفّر وعدم الثبات يف منطقة جغرافية معينة لفرتة طويلة 

ليك ال يتمكن العدو من رضبها والقضاء عليها. 

3 - مرسح العمليات

يف الح��روب التقليدية يك��ون ميدان املعرك��ة ومواقع 

املواجه��ة معروف��ة، وضم��ن أُطُ��ر ومس��احات جغرافية 
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محددة. بيد أن ال��وض0.ع يختلف يف الحروب الالمتامثلة 

حيث ال يكون هناك ميدان يتقابل فيه املتحاربون مواجهًة 

أو بااللتف��اف، وإمن��ا يكون مرسح العملي��ات يف مثل هذا 

النوع من الحروب مفتوحاً وغري محدٍد مبس��احة جغرافية 

معينة. وقد ميتد يف بعض الحاالت، كام هو شأن املواجهات 

بني تنظي��م القاعدة والوالي��ات املتحدة وال��دول الغربية 

ليشمل مناطق العامل كافة. 

4 - املدة الزمنية

الحروب التقليدية أو النظامية ال تس��تغرق فرتة زمنية 

مفتوحة بل تحسم نتائجها يف الغالب برسعة أو خالل مدة 

زمنية معينة قد ترتاوح ما بني القصرية واملتوس��طة بعكس 

م��ا عليه الحال يف الحروب الالمتامثلةالتي تس��تمر عقوداً 

من الزمن أحياناً.

الحييروب الالمتامثليية: تحييد تواجهييه الدول 
الكربى

يوض��ح عامل السياس��ة إيف��ان أوريجون توف��ت، يف كتابه 

»كي��ف ينت��رص الضعف��اء يف الح��روب؟: نظري��ة الرصاع 

الالمتامثل«، أن هناك الكثري من االلتزامات األمنية املرتتبة 

ع��ىل القوى العظم��ى أو الدول الكربى، الت��ي متنعها من 

استخدام إمكاناتها كلها يف الرصاع الواحد. ومنذ عام 1816 

كس��بت الدول الكربى كثرياً م��ن الرصاعات الالمتامثلة، إال 

أنها خرست بعض الحروب ألسباب عدة منها: الحظ العاثر، 

وش��دة الحساس��ية التي كانت تنتابه��ا، أو امتالك الدول 

الصغ��رية للتكنولوجيا العس��كرية املتقدم��ة التي تحدث 

تغي��رياً يف املوازين، م��ام يُفقد القوى العظم��ى االهتامم 

بالن��رص، نظ��راً إىل التكاليف الباهظ��ة املرتتبة عىل خوض 

الرصاع أو االحتالل.

ويقول توفت إنه منذ بداي��ة القرن العرشين تراجعت 

نسبة االنتصارات التي حققتها الدول العظمى يف الرصاعات 

الالمتامثلة إىل %65.1 عام كانت عليه بداية القرن التاسع 

عرش، حيث كانت نسبة االنتصارات %88.2 من الرصاعات 

الالمتامثلة جميعها. ويرجع السبب يف تدين هذه النسبة إىل 

تضاؤل عدد ال��دول الكربى بعد الحربني العامليتني وتفكك 

االتحاد الس��وفييتي بعد عام 1991، إضافة إىل ظهور مبدأ 

الحق الوطني لتقرير املصري، مام زاد من تكاليف االحتالل 

ومقارعة املقاومة.

ويلع��ب نظ��ام الحك��م دوراً يف كس��ب الرصاع��ات 

الالمتامثلة، حيث يس��تطيع النظام االس��تبدادي االستفادة 

من املصادر بشكل فعال أكرث من النظام الدميقراطي، نظراً 

إىل سيطرته عىل تصور الرأي العام لرشعية الحرب، وقدرته 

ع��ىل إجبار الجنود عىل القتال، وإال واجهوا اإلعدام، إضافة 

إىل عدم تقيد الجنود التابعني للنظام االس��تبدادي بقوانني 

الحرب فيام يتعلق باملدنيني، وأرسى الحرب، وعدم اكرتاثه 

بتكاليف الحرب التي يتكبدها الش��عب، عىل العكس من 

األنظمة الدميقراطية.

كذل��ك فإن م��ن بني أس��باب خس��ارة ال��دول الكربى 

للح��روب، كام يق��ول توفت، ه��و قلة اهتاممه��ا بنتيجة 

القت��ال، نظراً إىل عدم تع��رض وجودها للخطر، بينام تهتم 

الدولة الضعيفة بالنتيجة ألن وجودها يعتمد عليها. ونظراً 

لهذا االهتامم القليل، ف��إن الدولة القوية تواجه اإلضعاف 

الس��يايس، حيث يقوم الشعب بالضغط عىل قادتها لوقف 

الحرب، يف حني أن الوضع يكون مغايراً يف الدولة الضعيفة. 

ويف النهاي��ة يحول االخت��الف بني الدول��ة واملجتمع حول 

القضاي��ا األخالقية والنفعي��ة دون انتص��ار الدميقراطيات 

الحديثة يف الحروب الصغرية•

املصادر

- مقال بعنوان »الحرب غري املتامثلة بني الواليات 

املتحدة والقاعدة«، للدكتور محمد عبدالسالم، منشور 

يف مجلة السياسة الدولية، العدد 147، الصادر يف يناير 

.2002

- دراسة بعنوان »الحرب غري املتامثلة: سالح الضعفاء 

يف مواجهة األقوياء«، من إعداد عايش عواس، وقد نرشت 

عىل موقع »معهد امليثاق للتدريب والدراسات والبحوث« 

http:// :بديب، بتاريخ 30 يونيو 2009، عىل الرابط التايل

www.almethaq.info/news/article2048.htm

- كتاب »تعقيدات الحرب الحديثة الالمتامثلة«، 

للمؤلف ماكس جي مانوارينج، الصادر عن مطبعة 

جامعة أوكالهوما بالواليات املتحدة األمريكية، عام 2012.

- كتاب »كيف ينترص الضعفاء يف الحروب: نظرية 

الرصاع الالمتامثل« إليفان أرجوين توفت، الصادر عن 

مطبعة جامعة كامربدج، بلندن، عام 2005.

- تقرير بعنوان »إيران تستعد لخوض حرب ال 

متامثلة«، منشور عىل »موقع وورلد نيوز«يف 7 ديسمرب 

http://www.alquds.:2012، عىل الرابط اإللكرتوين التايل

com/news/article/view/id/402783
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املركبــات العسكريــة الربمائيــة احلديثــة وقدراتـــــــــــــــــــــها العاليــة من الكفـاءة واملنــاورة والقتـــال

ولقد تغريت مهام املركبات الربمائية الحديثة، فبدالً من 

أن تقترص عىل ابرار القوات من الس��فن إىل الشواطئ، 

تحولت إىل رأس حربة تتوىل عملية االبرار، ثم استكامل 

الهج��وم، ونرش الق��وات يف املناطق املطلوب��ة، والقيام 

بعملي��ات متخصص��ة يف حرب املدن، وحراس��ة قوافل 

االم��دادات، وتنفيذ مه��ام الدوري��ات املدرعة، وميكن 

اس��تخدامها كمركبة إمداد بالوقود، أو مركبة اس��عاف 

ميداني��ة، وتتوفر لهذه املركبات الحامية من الش��ظايا 

ون��ريان األس��لحة الصغرية، وتس��تطيع العمل يف جميع 

أنواع التضاريس ملواجهة املتطلبات العسكرية القاسية، 

وهو ما يتطل��ب توفر عامل خفة الحرك��ة، واعتامدية 

عالية، وتكلفة قليلة.

املركبات األمريكية
يخترب س��اح مش��اة البحرية األمريكية من��اذج مطورة 

ألح��دث مركب��ة هجومي��ة برمائية مصمم��ة بتقنيات 

الكرتونية متقدمة، ويتوق��ع أن توفر قدرات عالية من 

كفاءة الحرك��ة واملناورة والقتال الربي والبحري، ويعترب 

تصمي��م مركبة االستكش��اف القتالية اخرتاقاً هندس��ياً 

تصمم العديد من املركبات العسكرية الحديثة، بدءاً من املركبات املدولبة 

الخفيفة للقيادة واالستكشاف، مروراً بحامالت الجند ودبابات القتال 

الثقيلة، بقدرات تجعلها جزءاً أساسياً من معدات الحرب الربمائية، بحيث 

ميكن انزالها من سفن االنزال، لتسبح يف املاء حاملًة الجنود ومعداتهم إىل 

الشاطىء، وتتوفر يف هذه املركبات قدرات العمل يف أنواع مختلفة من 

التضاريس، مثل الرمال املتحركة واألرايض الصلبة، لتنفذ مهام عديدة، كام 

ميكنها التعامل مع املوانع والعوائق وتسلق االرتفاعات والسباحة بدون 

تحضري مسبق.

إعداد:
د./ شريف على حممد

خفة احلركة والتكلفة القليلة عوامل مهمة ملواجهة املتطلبات العسكرية القاسية
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املركبــات العسكريــة الربمائيــة احلديثــة وقدراتـــــــــــــــــــــها العاليــة من الكفـاءة واملنــاورة والقتـــال
خفة احلركة والتكلفة القليلة عوامل مهمة ملواجهة املتطلبات العسكرية القاسية

س��يوفر ملش��اة البحرية قف��زة نوعي��ة يف التكنولوجيا 

والقدرات، ويتيح استخدام املارينز لهذه املركبة القتالية 

الجديدة امكانات ملفاجأة الخصم يف مواقع القتال الربي، 

ك��ام يوفر قدرة ناري��ة قاتلة واجتياز املع��ارك الصعبة، 

إضاف��ة إىل توف��ريه لنظم القيادة م��ن داخلها والتحكم 

بالعملي��ات امليداني��ة، واالتصاالت ونظ��م الكومبيوتر 

وعمليات االس��تخبارات أثناء الحركة، واملركبة الربمائية 

الجديدة تبلغ رسعتها القصوى 45 مياً يف الساعة، األمر 

 M1الذي يساعدها عىل التكامل والتكيف مع الدبابات

أثناء القتال، أم��ا يف البحر، فرسعتها ترتاوح بني 20 و25 

ميًا بحرياً يف الس��اعة، حاملة طاقمها املؤلف من ثاثة 

أشخاص، إضافة إىل 17 من مشاة البحرية. 

وتع��د املركبة املجن��زرة املدرع��ة AAV7A1 مركبة 

القت��ال واالقتح��ام الربمائي��ة الرئيس��ية لقوات مش��اة 

البحرية األمريكية، حت��ى اآلن، وقد مثلت هذه املركبة 

تحوالً يف أس��لوب تصميم مركب��ات االبرار حيث خلفت 

مركبة االبرار LVTP5، والتي كانت تزن 26 طنا، وتحمل 

طاقامً من ثاثة أفراد باإلضافة إىل 25 جندي من املشاة، 

ولكنها مل تكن عىل نفس مستوى تدريع وتسليح مركبات 

 AAV7A1 القتال املدرعة، ولذلك، ت��م تصميم املركبة

بحيث تكون أكرث كف��اءة كمركبة قتال مدرعة بدالً من 

أن تكون مجرد مركبة اب��رار، كام ميكنها العمل كمركبة 

شحن بزنة كاملة الحمولة تصل إىل 60 ألف رطل، وهي 

معدة بشكل أساىس لتستوعب 21 جندي مقاتل بكامل 

عتادهم، وتعتم��د املركبة عىل مح��رك توربينى، ميكنه 

اس��تعامل أنواع متعددة من الوق��ود، وتبلغ رسعتها30 

ميا/الس��اعة عىل الرب و6 ميل/س��اعة يف البحر، ويصل 

م��دى عملها 450 ك��م عىل الرب، وأضيف إىل تس��ليحها 

قاذف قنابل يدوية طراز MK-19، ومدفع رشاش ثقيل 

.M2 عيار 50 مم طراز

وتخطط قوات مشاة األس��طول األمريكية الستبدال 

  Amphious Vehicle (AAV) مركبة االقتحام الربمائية

 Advanced الجدي��دة املحس��نة  باملركب��ة    Assault

الت��ى    (Amphious Assault Vehicle (AAAV

تصل رسعتها يف املياه من 37 اىل 47 كم/س��اعة، وميكن 

انطاقها من سفن برمائية عىل بعد أكرث من 40 كم عن 

الشاطىء وتصل إليه يف وقت أقل بكثري مام تحتاج إليه 

 (AAAV) مركبة االقتح��ام القدمية، وقد دخلت املركبة

الخدمة بدءا من عام 2008 كناقلة الجند األساس��ية براً 

وبحراً لتصبح وسيلة الحامية املدرعة الرئيسية للتحركات 

الربية والبحرية واالسناد املبارش بالنريان ملشاة األسطول، 

 BUSHMASTER 11 وهي مس��لحة باملدفع الرئيىس

عيار 30 مم، والرش��اش الثانوى M240 عيار 7.62 مم، 

وتدريعه��ا مقاوم الخرتاق الذخ��رية عيار 14.5 مم عىل 

مس��افة 300 مرت والشظايا عىل مسافة 15 مرت، واملركبة 

مزودة بنظام استشعار وإطفاء آيل وبجهاز للحامية من 

أسلحة التدمري الش��امل، وبأجهزة اتصال تعمل يف حيز 

الرتدد العايل جداً VHF وجهاز اتصال بواس��طة األقامر 

الصناعية وجهاز السليك داخيل، ومعدات املاحة، وجهاز 

.FLIR رؤية حرارية أمامى يعمل باألشعة الحمراء

وتحقيقاً لحاجة الجيش ومش��اة البحرية األمريكيني 

إىل مركب��ة برمائي��ة مدرع��ة خفيف��ة، ميك��ن نقله��ا 

ج��واً، برسعة، أنتجت كن��دا املركبة املدرع��ة املدولبة 

8×8 الخفيف��ة، ط��راز LAV-25، املبني��ة عىل املركبة 

الس��ويرسية "بريانها 1" ، ويوجد من هذه املركبة ستة 

من��اذج، هي: مركبة مزودة مبدفع عيار 25 مم؛ ومركبة 

لإلم��داد مزوَّدة برافع��ة؛ ومركبة مثب��ت عليها مدفع 

هاون عي��ار 81 مم؛ ومركبة مض��ادة للدبابات تحمل 

راجم��ة صواريخ ثنائية من نوع Two؛ ومركبة للصيانة 

واإلصاح؛ ومركبة قيادة وس��يطرة، وهناك مناذج أخرى 

ره��ن التطوير، م��زودة مبداف��ع مض��ادة للطائرات، 

ومركب��ات ح��رب إلكرتوني��ة رسيعة الحرك��ة. وطاقم 

املركب��ة ثاثة أفراد، وتحمل س��تة أف��راد، والربج الذي 

يشغله فردان مسلح مبدفع عيار 25 مم، ومبدفع رشاش 

عي��ار 7.62 مم، مركب محوري��اً، وميكن تثبيت مدفع 

مش��ابه، أو مدفع رشاش، عيار 12.7 مم، عىل السطح، 

للدف��اع ضد للطائ��رات، وهي مجه��زة بأجهزة الرؤية 

الليلية، وأقىص رسعة لها عىل الطرق 100 كم/ س��اعة، 

ويف املاء 9.656 كم/ س��اعة، وأقىص مدى لها 668 كم، 

BVS 10 املركبـــة املدرعة السويديـــة/ الربيطانية
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واملركبة قابلة للنقل الجوي داخل طائرة، كام ميكنها أن 

تحمل بحاملة أسفل طائرة عمودية.

املركبات األوروبية
تصنع السويد املركبة الربمائية  BV206، التي تتوفر فيها 

قدرات العمل يف جميع أن��واع التضاريس، أما حمولتها 

فتص��ل إىل 2250 كجم، مع إمكانية قطر مقطورة يصل 

وزنه��ا اإلج��اميل 2500 كجم، وهناك ع��دة مناذج منها 

مثل ناقات الجنود، وحامات األسلحة مبختلف األنواع، 

ومركب��ات القيادة واالتص��االت، ومركبات ألنظمة إدارة 

النريان، ومحطة تس��تخدم لإلس��عافات األولية، وميكن 

تغيري هذه املركبة خال دقائق فقط من وحدة إسعاف 

لتصبح وحدة نقل جنود، وهكذا. 

وتعت����رب املركب���ة املدرعة السويدي���ة/ الربيطانية 

BVS 10 آخر مركبة مدرعة لكافة التضاريس تنضم إىل 

حظرية مركبات BVS   206، وهى أكرب حجامً، مع سعة 

تحميلية محسنة تبلغ  5.3 أطنان، كام أن الهيكل الذي 

ش��هد تطويراً يف اآلونة األخرية، إضافة إىل التحس��ينات 

التي أجريت عىل وحدات عجلة القيادة والتي أضيفت 

إىل املحرك، قادت يف مجملها إىل تعزيز لرسعتها، س��واء 

كان يف طري��ق ممه��د أو وع��ر، كام تضم��ن التصميم 

إمكاني��ة إجراء أي��ة إضافات مرغوب فيه��ا، كالتدريع، 

ونصب مختلف أنواع األسلحة عليها، إضافة إىل إمكانية 

تغي��ري أوضاع الحمول��ة واملنصات املعنية بها، وس��وف 

يخضع كامل أس��طول مركبات (Viking وهي التسمية 

الربيطاني��ة ملركب��ات BvS 10) التاب��ع لس��اح املارينز 

الربيطاين إىل عملية إع��ادة تأهيل، بهدف توفري حامية 

أفضل ضد تهديدات األلغام. 

املركبات الروسية
إب��ان الحرب الب��اردة، ط��ور االتحاد الس��وفيتي عدداً 

م��ن املركبات الربمائية من الفئت��ني املدولبة واملجنزرة، 

  BRDM-2 4x4و ،BRDM-1 ومن أهمه��ا املركب��ات

  BTR-94 8x8و ،BTR-80و ،BTR-70و ،BTR-60  و

وجميعه��ا مركبات مدرع��ة لنقل جنود املش��اة إضافة 

ملركبة قتال املش��اة  BTR-90. ودخلت مركبة املش��اة 

القتالي��ة الربمائية BMP-3 الخدم��ة يف الجيش الرويس 

أواخر مثانينات القرن العرشين، وتم تحديثها من حيث 

الجس��م والربج واملحركات، فزود ال��ربج الجديد بنظام 

آيل للس��يطرة عىل الحريق وحاس��ب الك��رتوين جديد، 

كام زود املدفع بنظام تصوي��ب برصي حراري وليزري، 

ويس��تخدم القائد نظام رؤية لي��زري، أما نظام تحميل 

الذخرية الجديد فإنه قادر عىل اطاق الذخرية الجديدة 

املوجهة ليزرياً، الخارقة للدروع، وهي مسلحة مبدفعني 

أحدهام من عي��ار 100 مم، قادر ع��ىل إطاق قذائف 

تش��ظية، أو قذائف موجهة ليزرياً بتقنية ركوب شعاع 

اللي��زر، واملدفع اآلخر من عيار 30 مم، وهى مس��لحة 

أيضاً بثاثة رشاش��ات عيار 7.62 مم، وتستطيع التعامل 

م��ع أهدافها من مس��افة 5 – 6 كم، وذلك بفضل نظام 

AT-10 الصاروخ��ي، يف حني أن املدى األدىن لاش��تباك 

يص��ل إىل 100 مرت، وكل األس��لحة ميك��ن أن تطلق من 

حال��ة التوقّف أو عند التحرك، وتبل��غ رسعتها القصوى 

عىل الطرق 70 كم / ساعة، ىف حني يبلغ مداها 600 كم.

 BMP -3F وتعترب مركبة املش��اة القتالي��ة الربمائية

منوذج��اً مط��وراً للمركب��ة BMP -3 وُزّودت مبجموعة 

من األس��لحة، من بينها مدف��ع من عيار 100 مم، وآخر 

من عيار 30 مم، وصاروخ موجه ومدفع رش��اش، وتبلغ 

رسعته��ا عىل س��طح امل��اء 10 كيلومرتات يف الس��اعة، 

وبوس��عها الخروج من البحر حتى يف حال بلوغ ش��دة 

األم��واج 3 درجات، كام أنها تس��تطيع الرمي بدقة حني 

تبلغ ش��دة األمواج درجتني، واملركبة م��زودة مبحركات 

مائي��ة تجعلها قادرة ع��ىل املناورة، وتؤم��ن املضخات 

القوي��ة القادرة عىل ض��خ 1500 ل��رت يف الدقيقة، بقاء 

العرب��ة عىل س��طح املاء مل��دة ال تقل عن 7 س��اعات، 

ويس��مح تصميم املركبة بأن تقط��ر مركبة أخرى أو بأن 

تكون مقطورة من قبل زوارق بحرية.

 2S25 وط��ورت روس��يا" صائ��دة " الدبابات ط��راز

Sprut-SD ، وه��ي عب��ارة عن مركب��ة برمائية مدرعة 

ومدف��ع ذايت الحركة مضاد للدباب��ات يف نفس الوقت، 

وصمم��ت خصيص��ا ًللقوات الروس��ية املحمول��ة جواً 

وقوات مش��اة "البحري��ة" البحرية الروس��ية العطائها 

ق��وة نارية أكرب أثن��اء عمليات االبرار الج��وي واالنزال 

البحري والعملي��ات الخاصة، حيث تتمتع بالقدرة عىل 

تدمري ودك التحصين��ات واجتياز الحواجز واملوانع، كام 

تس��تعمل للقيام بعمليات االس��تطاع واملراقبة ودعم 

قوات املش��اة امليكانيكية يف ساحة املعركة ضد دبابات 

وآليات العدو، وقد بدأ تطوير هذه املركبة منذ منتصف 

تغريت مهام 
املركبات الربمائية 
احلديثة فبدالً من 

أن تقتصر على ابرار 
القوات من السفن 

إىل الشواطئ 
حتولت إىل رأس 

حربة تتوىل عملية 
االبرار
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تسعينيات القرن العرشين عندما طلب الجيش الرويس 

مركبة جديدة لقوات��ه املحمولة جواً لتحل محل املركبة 

املدرع��ة القدمي��ة PT-76 ، وتائم ظ��روف ومتطلبات 

املعارك الحديثة.

" وصائ��دة " الدباب��ات 2S25 Sprut-SD عبارة عن 

مركب��ة برمائية بالكامل، لها الق��درة عىل العمل يف الرب 

كام يف املي��اه، ويبلغ وزنها بكامل حمولتها وطاقمها 18 

طن��اً، أي أقل مرتني من   الدبابات العادية، مام يعطيها 

قدرة أكرب عىل املناورة والحركة يف ساحة املعركة، وميكن 

حمله��ا عن طريق الجو والقائه��ا من عىل ارتفاع 3000 

مرتا بواسطة مظات خاصة، وهي تحمل كامل حمولتها 

وطاقمه��ا يف جاهزي��ة تامة للقت��ال، وميكنها العمل يف 

مختلف املناطق والظروف املناخية، كام زودت بأنظمة 

الرؤية الليلية والنهارية للعمل ليًا ونهاراً، وتبلغ رسعتها 

يف الطريق العادي 70 كم/ساعة و10 كم/ساعة يف املياه، 

وهي مجه��زة مبدفع رئييس أملس عي��ار 125مم، قادر 

عىل اط��اق مختلف أنواع الذخائ��ر ولديه القدرة عىل 

اط��اق صواري��خ  AT-11 SNIPER  املضادة للدروع 

واملوجهة بأش��عة الليزر عىل أهداف تبعد مسافة 100 

إىل 5000 مرت، كام ميكن اس��تخدام هذه الصواريخ ضد 

العموديات الت��ي تحلق عىل ارتفاع��ات منخفضة، أما 

التس��ليح الثانوي للمركبة فهو مدفع رشاش محوري آيل 

عي��ار 7.62 مم، وميكن للمركب��ة التعامل مع األهداف، 

س��واء يف حالة الثب��ات أو الحركة، وذل��ك بفضل جهاز 

توازن املدفع ونظام ادارة النريان الذي يعمل عن طريق 

كمبيوتر، كام تشتمل املركبة عىل نظام للرؤية الحرارية، 

ونظام خاص بالقائد للرؤية الليلة والنهارية معا.

وقد صنعت املركب��ة 2S25 Sprut-SD بالكامل من 

األلومنيوم املعالج لتقليل الوزن واملحافظة عىل املرونة 

واملناورة، ويوفر تدريع الربج الحامية من القذائف عيار 

12.7 مم من الجانبني، أما الهيكل فله القدرة عىل تحمل 

قذائف عيار 7.62 مم، كام زودت املركبة بنظام الحامية 

ضد الح��رب النووية والبيولوجي��ة والكياموية، وبنظام 

اكتشاف الحرائق واطفائها وبنظام ماحي وجهاز راديو 

لاتصال ومكرب صويت يضمن التواصل بني أفراد الطاقم.

وتنتج روس��يا مركبة القتال الربمائي��ة الخفيفة طراز 

BMD-3 منذ عام 1992، روعى ىف تصميمها وتسليحها 

ت��اىف العي��وب التى ظه��رت ىف النامذج الس��ابقة لها، 

وتس��تطيع طائرة النقل الروس��ية ط��راز IL-76 حمل 

ثاث مركبات من هذا الطراز، بكامل تجهيزاتهم. وعىل 

عكس الطرازات الس��ابقة، التى كان يجب اسقاطها من 

الطائرات فارغة، واس��قاط طاقمها مظليا لريكبوها بعد 

الهبوط، ميكن اس��قاط املركبة BMD-3 بكامل طاقمها 

وجنود املشاة بداخلها، بحيث تستطيع التحرك والقتال 

فور مامستها ألرض املعركة. 

واملركبة  BMD-3 مزودة مبدفع عيار100 مم إلطاق 

ذخائ��ر موجه��ة وتقليدي��ة، ومدفع آىل عي��ار 30 مم، 

ورشاش عيار 7.62 مم، ونظام مؤمتت إلدارة النريان، كام 

يتضمن تس��ليح الربج قاذف للصواريخ املضادة للدروع 

 ،AT-5 "أو "س��باندريل AT-4 "م��ن طراز "س��بيجوت

وهو مجهز بثاثة صواريخ. وتم تجهيز قاذف الصواريخ 

بوصلة أوروبية الصنع بحي��ث ميكن أن يطلق صواريخ 

من طراز "ميان Milan 1/2/3 "3 ،2 ،1، كام ميكن فك 

القاذف بس��هولة ليستخدمه أفراد املشاة بعد خروجهم 

م��ن املركبة، وميك��ن تغيري الربج بالكام��ل ليحل محله 

الربج "كليفر"، املسلح مبدفع رئيىس عيار 30 مم، وأربعة 

ق��واذف للصواريخ ط��راز "كورنيت" املض��ادة للدروع، 

ورشاش محورى عيار 7.62 مم، ونظام إدارة نريان.

وتس��تخدم املركب��ة BMD-3 نظام ح��راري للرؤية 

خاص بالرامي من طراز "سانوت1-" مع امكانية تركيب 

نظ��م رؤية حراري��ة أكرث تطوراً عىل ق��اذف الصواريخ، 

مب��دى رؤية يص��ل إىل 3600 مرت، وق��درة عىل تحديد 

هوي��ة الهدف من عىل مس��افة 2000 مرت، وتبلغ رسعة 

املركبة القصوى عىل الطرق 70 كم/ ساعة، ويف املناطق 

الوع��رة 45 كم/ س��اعة، ويبلغ مداه��ا 500 كم، وهي 

مجهزة بنظام تعليق متطور يس��مح بعمليات االسقاط 

الجوى، وبتغيري ارتف��اع املركبة عن األرض أثناء الحركة، 

واملركب��ة مجهزة أيضاً مبحركني للمياه يف املؤخرة، بحيث 

تستطيع الس��باحة ملس��افة طويلة، ويوفر بدن املركبة 

الحامية للطاقم من طلقات األس��لحة الخفيفة وشظايا 

 Reactive القنابل، كام ميكن تجهيزه��ا بدروع تفاعلية

للحامية من نريان األس��لحة ذات العي��ار األثقل، ولكن 

هذه الدروع غري مناسبة لعمليات االسقاط الجوى. 

واملركب��ة BMD-4 زودت مبدفع م��ن عيار 100 مم 

م��ع طلقات ذات قذائف متش��ظية ش��ديدة االنفجار، 

وخصائص تش��ط محس��نة، وازداد املدى من 4000 مرت 

للقذيفة املس��تخدمة ىف املركبة BMD-3 إىل 7000 مرت 

للقذيفة املس��تخدمة ىف الطراز BMD-4 بفضل تحقيق 

الش��كل األمثل للقذيف��ة، وخفض وزنه��ا، وزيادة وزن 

حش��وة الدفع. وقد مكن اس��تخدام مواد جديدة فضا 

ع��ن تكنولوجيا صنع جس��م القذيفة، م��ن زيادة وزن 

املتفجرات بنسبة 35 %، مقارنة بوزن القذيفة العادية، 

وازداد تأث��ري التش��ظي، وكذل��ك عدد الش��ظايا ورسعة 

انتش��ارها. والقدرة املحسنة عىل الفتك بالهدف والدقة 

العالي��ة للقذيفة تضمن��ان النيل من مركب��ات مدرعة 

بالطلق��ة األوىل أو الثانية، حتى أمدية تصل إىل -1500 

2000 م��رت، واملدفع اآليل يس��مح للقذيفة عيار 30 مم 

بإصاب��ة مركبات غري مدرعة وعنارص برشية معادية غري 

محمي��ة، والرمي عىل عمودي��ات وطائرات محلقة عىل 

علو منخفض عىل أمدية تصل إىل 4000 مرت•

املصادر:

wikipedia.org 

www.mortarinvestments.eu

www.militaryfactory.com

www.usmilitary.about.com

 www.military-today.com

www.google.com.eg

Armored Vehicles 

www.army-guide.com/eng/product2620.

html 

www.militaryfactory.com/armor/detail.asp

BMD-3 مركبة
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العوامــل املؤثـــرة يف ميــزان القــوى اجلـــوي 

ومعظ��م املقارن��ات العددي��ة للق��وات يعتمد عىل 

مدخ��ل نظري رقم��ي باالعتامد عىل مج��رد مقارنة 

عددي��ة يتم فيها مقارنة أعداد الوحدات الرئيس��ية، 

وأنظمة التس��ليح لكال الجانب��ن، بينام يغفل مقارنة 

عامل النوع، أو الكيف، والخصائص الفنية للتسليح، 

والقدرات العس��كرية والتدريبي��ة للقوات يف هذه 

املقارنات.

وعند مقارن��ة كفاءة وقدرات طائ��رة يف دولة ما 

بطائ��رة يف دولة أخرى، أو صاروخ بصاروخ، أو مدفع 

مبدفع، فس��تكون املقارن��ة العددية ق��ارصة، إال إذا 

نوقش��ت عدة عوامل، مثل، مدى املعدة، وكفاءتها، 

ودقة أس��لحتها، وصالحيتها، وحجم تس��ليحها. كام 

يجب مناقش��ة مس��توى تدريب األف��راد واألطقم، 

وتعت��ر كل ه��ذه العوام��ل ذات أهمية عس��كرية 

واسرتاتيجية كبرية.

يستخدم مصطلح ميزان القوى Military Balance لتحليل البيانات 

العددية والنوعية لكال جانبي الرصاع حتى ميكن تقدير اإلمكانيات 

والقدرات العسكرية يف إطار تحليل عام، وتعترب مقارنة القوات، التي 

تقاس يف املجال العسكري بحساب املقارنة العددية خطأ كبرياً، حيث أن 

من الواجب أن تتم هذه املقارنات بقياس كل العوامل األخرى املؤثرة، 

وهو ما يتطلب تحليالً كامالً ومفصالً ودقيقاً للموقف بجميع جوانبه.

إعداد:
عميد م/ على حلمى علوانى

مقارنــة القــوات ستبقـى خاضعــة لتقـديـــرات واحتمـاالت متـبـايـنـــة
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وم��ن ال��رورى عند عم��ل مقارن��ة الق��وات أال 

يقف البح��ث عند عامل املقارن��ة العددية، بل يجب 

استكاملها بدراسة التقديرات النوعية، وكفاءة القوات، 

وتدريبها، وروحها املعنوية، واس��تعدادها وجاهزيتها 

للقتال، ونظراً ألن البيان��ات النوعية والعوامل األخرى 

الت��ى س��بق إيضاحه��ا ال ميك��ن قياس��ها أو تقديرها 

مبقياس كمي محدد، فس��تبقى مقارنة القوات خاضعة 

لتقدي��رات واحت��امالت متباين��ة، والطري��ق الوحيد 

لحل هذه املش��كلة هو يف ديناميكية نظ��ام املقارنة، 

مبقارنة القوات عىل م��دى زمني أطول، حيث أن هذا 

يس��مح بتحديد أي نظام تركز عليه القوات املتصارعة 

مجهودها الرئييس للتس��ليح، وم��ن ثم تتضح أغراضها 

املحتملة التى تهدف إليها.

وميكن افرتاض قيم للعوامل التي من الصعب وضع 

تقيي��م رقمي لها )إذا دعت الرورة( طبقاً للش��واهد 

والتجارب واملامرس��ات والتحليل ليكون تحديد ميزان 

القوى أقرب ما يكون إىل الواقع.

متطلبات القوات الجوية العرصية
تتطلب القوات الجوية العرصية تواجد عنارص أساسية 

أهمها:

1 - توفري العدد املناسب من الطائرات املقاتلة ذات 

املدى البعيد، والتسليح، والوسائل اإللكرتونية الحديثة، 

ويعتم��د عددها عىل حجم امله��ام املحتمل أن تكلف 

بها.

2 - توف��ري العدد املناس��ب من الطائ��رات متعددة 

املهام ذات املدى البعيد، والتس��ليح املتفوق، والقادرة 

عىل العمل ليالً ونهاراً ويف جميع األجواء.

3 - اس��تخدام طائرات اس��تطالع متطورة وطائرات 

بدون طيار.

4 - توف��ري عدد مناس��ب من طائ��رات النقل تكون 

كافية لنق��ل قوة عاجلة خفيفة الحرك��ة أو احتياجات 

عاجلة إلحدى الدول الصديقة.

5 - توفري العدد املناس��ب م��ن الطائرات العمودية 

املس��لحة باملقذوفات املوجهة املضادة للدبابات، التى 

تستطيع القيام بدور فعال يف تدمري املدرعات املعادية 

املحتملة، وأيضاً الطائ��رات العمودية القادرة عىل نقل 

قوات اإلبرار الجوى.

6 - توفري عدد مناسب من مراكز القيادة والسيطرة 

واإلن��ذار الطائ��رة لضامن توف��ري اإلنذار ع��ن الهجوم 

الجوي املعادي عىل االتجاهات االسرتاتيجية املختلفة.

7 - توفري نظام قيادة وس��يطرة آيل للقيادات يرتبط 

بنظام آيل للدفاع عن الدولة.

ميزان القوى الجوي
اعتم��دت قياس��ات الت��وازن الجوى بن ق��وة جوية 

وأخ��رى، لفرتات طويل��ة، عىل قياس املي��زان العددي 

م��ن الطائرات املتوفرة بكل قوات جوية، برصف النظر 

عن طرازات الطائرات املس��تخدمة، مام أدى يف النهاية 

إىل إف��راز مقارنات عددية خادع��ة، ال تعطي املدلول 

الصحيح لصانع القرار عن اإلمكانيات الحقيقية للقوات 

الجوية املعادية، مقارنة بقواته الجوية.

ولذل��ك، يتم تقيي��م طائرات القتال طبق��اً للكفاءة 

القتالي��ة لكل منها، وتنس��ب هذه القيم��ة إىل طائرة 

عيارية، ولنف��رض أنها "ميج 21 " مث��اًل، والتي افرتض 

أن معامل الكفاءة القتالية له��ا مقداره واحد صحيح، 

يقاس بالنس��بة لها باقي الطائ��رات، فمن كان أداؤها 

القت��اىل أفضل من الطائ��رة "مي��ج 21" يرتفع معامل 

كفاءتها القتالية مبقدار نسبة الزيادة يف هذه الكفاءة، 

والعكس صحيح.

تقدير الكفاءة القتالية للطائرة
يعتمد تقدير الكفاءة القتالية للطائرة عىل مجموعة من 

العوامل، وأهمها:

- نسبة وزن التسليح إىل وزن الطائرة.

 - أقىص زمن بقاء يف الجو.

 - الرسعة املتوسطة للطائرة.

 - املسافة الكلية املمكن قطعها.

 - الزمن الالزم لتجهيز الطائرة للطريان.

 - القدرة عىل تجنب اإلصابة بوس��ائل الدفاع الجوى 

املعادى.

 - احتامل ع��دم حدوث عطب فن��ي بالطائرة أثناء 

تأدية املهمة.

 - مدى توفر اإلنشاءات والتجهيزات املناسبة للطائرة 

بالقاعدة الجوية/ املطار.

من متطلبات القوى الجوية توفري العدد املناسب من الطائرات املقاتلة
طائرات القتال وتقييم
 طبقاً للكفاءة القتالية
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متوسط نسبة الصالحية للطائرات
 تتأثر صالحية الطائرات باآليت:

- إج��امىل عدد س��اعات الط��ريان، إذ ي��زداد معدل 

اس��تهالك قطع الغيار، كام تزداد فرتات التوقف بغرض 

إجراء التفتيش��ات الزمنية والدوري��ة، وأعامل الصيانة 

بزيادة عدد ساعات الطريان.

- القدرة ع��ىل توفري وتدبري قطع الغي��ار للطائرات، 

واملعدات الفنية واألرضية، وإجراء العمرات واإلصالحات 

الرئيسية للطائرات.

- احت��امل ف��رض حظ��ر ع��ىل تصدير قط��ع الغيار 

واألس��لحة والذخائ��ر، أو عىل إجراء العمرات بواس��طة 

الدول املنتجة ألسباب سياسية.

- مدى توفر الكوادر الفنية، واملس��توى العلمى لهم، 

وتوفر ورش الصيانة واإلصالح.

- ط��راز الطائ��رات، حي��ث تك��ر األعط��اب ببعض 

الطرازات، قياسا بطرازات أخرى.

- البيئ��ة املحيطة بقاعدة/ مطار التمركز، حيث تؤثر 

البيئة الس��احلية عىل تكوين ص��دأ البدن، وكذلك تؤثر 

البيئة الصحراوية مبا فيه��ا من رمال مثارة عىل األجهزة 

اإللكرتونية واملحركات.

الكفاءة القتالية للطيارين
تتأثر الكف��اءة القتالية للطيارين بع��دة عوامل، مادية 

ونفسية ومعنوية، وبعض العوامل املادية ميكن قياسها، 

ومنها:

- إجامىل عدد ساعات الطريان الكلية للطيارين.

- عدد ساعات الطريان عىل آخر طراز من الطائرات.

- عدد س��اعات طريان التدريب القتايل للطيار خالل 

آخر عام تدريبى، مع استخدام حقيقي ألسلحة الطائرة 

ضد األهداف الجوية واألرضية.

أما العوامل النفس��ية واملعنوي��ة فيصعب تقديرها، 

أو قياس��ها، س��واء لطي��اري العدو أو لطي��اري القوات 

الصديق��ة، وهناك بع��ض العوامل املادي��ة املؤثرة عىل 

الكف��اءة القتالي��ة للطياري��ن، والتى يصعب قياس��ها، 

وتتمثل يف اآليت:

- نوعي��ة وخصائ��ص وأس��اليب التدري��ب العم��ي 

والقتايل، ومس��توى االس��تفادة الحقيقية من س��اعات 

الطريان التدريبى املنفذة.

- أس��لوب بناء هي��كل الرنامج التدريبي وتسلس��ل 

التدريب والتامرين.

- املس��توى العم��ي والنظ��ري الع��ام والتخص��ي 

والقاعدة األساسية من املعرفة والثقافة.

- توافق وتالؤم الرنامج التدريبي املنفذ مع القدرات 

الشخصية والفنية الخاصة بكل طيار.

- م��دى الحري��ة يف التدري��ب وااللت��زام بأه��داف 

التدريب وتحقيقها.

- مستوى االنضباط العام والخاص.

- مستوى اللياقة البدنية والصحية.

- مدى توفر سامت وقدرات طياري القتال يف نوعية 

املتقدمن لاللتحاق بهذا العمل كطيارين.

- م��دى االحت��كاك الداخ��ي والخارج��ي من خالل 

املرشوعات التدريبية املشرتكة مع دول أخرى.

- خرات الحروب وتداولها بن الطيارين.

متوسط عدد طلعات الطائرة يف يوم القتال
 يتأث��ر متوس��ط ع��دد طلع��ات الطائرة يف ي��وم قتال 

مبجموعتن من العوامل هام:

املجموعة األوىل: وتش��مل عدد الطيارين املتوفرين 

بالنسبة للطائرات، وهذا يؤثر بشكل مبارش عىل تحديد 

ع��دد الطلع��ات املمك��ن تنفيذه��ا خالل ي��وم القتال، 

باإلضاف��ة إىل قدرة الطيارين عىل تك��رار الطلعات ليالً  

أو نهاراً، وبالنس��بة لوقت معن من الس��نة، والظروف 

الجوية السائدة.

املجموعة الثانية: وتشمل قدرة أطقم التشغيل عىل 

إع��ادة تجهيز الطائ��رة للطلعة التالي��ة، ونظام التجهيز 

طبقاً لطراز كل طائرة، من إعادة ملئ بالوقود، أو إعادة 

تس��ليح، ونوع التس��ليح، ومدى توفر وكفاءة املعدات 

العوامل النفسية 
واملعنوية يصعب 

تقديرها أو قياسها 
سواء لطياري العدو 

أو لطياري القوات 
الصديقة

نسبة صالحية الطائرة تتأثر بإجاميل عدد ساعات الطريان
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الفني��ة، وإج��راء التفتيش��ات، والقدرة عىل اكتش��اف 

األعط��اب والتغلب عليها، ومدة الطلعة نفس��ها، والتى 

تتوق��ف عىل بع��د األهداف عن مط��ار اإلقالع، ورسعة 

الطريان.

 كفاءة الدفاع الجوي املعادي
 يف تقدي��ر مي��زان القوى الجوي تتأث��ر املقارنة بكفاءة 

الدفاع الجوي املعادي من خالل العوامل اآلتية:

- الخصائ��ص الفني��ة للطائرات، التي س��تتعامل مع 

الدف��اع الجوي املع��ادي، وكفاءة وخصائص األس��لحة، 

والذخائر املستخدمة. 

- مدى توف��ر املعلومات الكاملة عن مقاتالت العدو 

ووسائل الدفاع الجوي املعادي واملنتظر التعامل معها.

- مدى كفاءة الطيارين يف التعامل مع وسائل الدفاع 

الجوي املعادي والتكتيكات املستخدمة.

- م��دى توف��ر وفاعلية أجه��زة الكش��ف واإلنذار، 

واالس��تطالع اإللكرتوين، واإلعاق��ة اإللكرتونية، ومعدات 

التغلب عىل وس��ائل الدفاع الجوي اإللكرتونية املجهزة 

بها الطائرات.

- األع��داد املتاح��ة م��ن الطائ��رات، والت��ى ميك��ن 

استخدامها ىف التعامل مع الدفاع الجوي املعادي.

عوامل أخرى
باإلضافة للعوامل الس��ابقة، توجد مجموعة أخرى من 

العوام��ل املؤثرة عىل ميزان الق��وى الجوي وعىل نتائج 

أع��امل قتال القوات الجوية، إال أن��ه قد وجد أن هناك 

صعوبات )تكاد تكون مس��تحيلة( إليجاد مدلول رقمي 

لها ميكن االعتامد عليه تحت جميع الظروف، ومن تلك 

العوامل:

- أس��لوب التخطيط واإلدارة والس��يطرة عىل أعامل 

قتال القوات الجوية.

- املس��توى العلمي للق��ادة والقي��ادات، وخراتهم 

الش��خصية، وم��دى اس��تفادتهم م��ن نتائ��ج الدروس 

املس��تخلصة من الحروب التي خاضوها، أو التى دارت 

خارج مرسح الحرب لدولهم.

- الروح املعنوية وتأثريها عىل أداء الطيارين واألطقم 

الفنية، وباقي التخصصات، ومدى إميانهم بالهدف الذي 

يحاربون من أجله.

- مدى توفر التأمن الش��امل ووجود جهاز قادر عىل 

اإلمداد املوقوت مبختلف االحتياجات.

- التجهي��ز الكام��ل مل��رسح العمليات م��ن قواعد/ 

مطارات، وعدد املم��رات املوجودة، وحظائر الطائرات، 

وم��دى تحصينه��ا، وتوف��ر اإلنش��اءات والتجهي��زات 

واملساعدات الخاصة بتأمن وسالمة الطريان.

إن مقارن��ة القوات التي تج��ري باملقارنات العددية 

فق��ط، هي مجرد عملية تبس��يط للموضوع، يؤدي إىل 

أخطاء يف الحكم والنتائج، مام يعتر عائقاً ألي دراسة أو 

تقدير سليم يف هذا املجال، والتفوق يف املقارنة العددية 

ال ميثل الحكم الس��ليم أو التنب��ؤ بالنرص، وكم من قوة 

صغرية تغلبت عىل قوى أكر عددياً•

املصادر:

http://www.iiss.org/en/publications/  

military-s-balance

http://www.amazon.com/Military-

Balance-International-Institute-Strategic/

dp/1857436806

http://www.tandfonline.com/toc/ 

tmib20/112/1#.UqqrXydi2xU

http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4415 

ميج 21

طائ��رة حربية ف��وق صوتية من تصمي��م و تصنيع 
مكتب ميكويان جريوفيتش يف االتحاد الس��وفييتى 

السابق. 
يف خالل تاريخها الطويل، امتلكت أكرث من 30 دولة 
امليج 21 ، و ما زالت تخدم يف دول كثرية بعد نصف 
ق��رن من تحليقها ألول م��رة، فقدرتها عىل التحليق 
برسع��ة 2ماخ  تتع��دى رسعة الكثري م��ن الطائرات 
الالحق��ة لها، وقد قدر أنه قد انتج أكرث من 10.000 
وحدة من طائرات امليج 21 بكافة طرازاتها، أي أكرث 
من أي طائرة نفاثة يف التاريخ حتى اآلن، وككثري من 
الطائرات االعرتاضية ، كان مدى امليج 21 قصرياً، كام 
كان بها عيباً تصميمي��اً حيث كان مركز الثقل يرجع 
إىل مؤخ��رة الطائرة قليالً إذا اس��تهلك ثلثي الوقود 
وكان ه��ذا ي��ؤدي إىل عدم التحك��م يف الطائرة مام 
أدى يف النهاية إىل عدم كفاءة الطائرة يف الجو بحالة 

مناسبة أكرث من 45 دقيقة .
واس��تخدمت املي��ج 21 أيضاً بكثاف��ة خالل حروب 
الرشق األوسط يف الس��تينات والسبعينات بواسطة 
الق��وات الجوية املرصي��ة، والس��ورية والعراقية يف 
مواجهة القوات الجوية اإلرسائيلية، التي استخدمت 
الطائرات املتفوقة أف 4 فانتوم II، وإيه 4 س��كاي 
هوك األمريكيت��ن، و املرياج III الفرنس��ية، ورغم 
ذل��ك اس��تطاعت املي��ج 21 إحراز ع��دة انتصارات 
جوية أش��هرها يف ح��رب 1973 وخصوصاً يف معركة 
املنصورة الجوية. التي وقعت يوم 14 أكتوبر 1973 
والتي اس��تطاعت خاللها ح��واىل 65 طائرة ميج 21 
أم��ام 160 طائرة إرسائيلية من أنواع أف 4 فانتوم 2 
وإيه 4 سكاي هوك اس��تطاعت إسقاط من 15-17 
طائ��رة إرسائيلية مقابل س��قوط 6 طائرات ميج 21 
ث��الث منها بنريان العدو وثالث أخ��رى نتيجة لفراغ 

الوقود منها

الكفاءة القتالية للطيارين تتأثر بعدد ساعات التدريب القتايل الطائرة ميج 21
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يرتاح كثري من املحللني والباحثني 

إىل استخدام األقوال القاطعة يف 

ما يخص أدوار وسائل التواصل 

االجتامعي يف الحراك السيايس الدائر 

راهناً يف املنطقة العربية ومناطق 

أخرى من العامل. من بني املقوالت 

الجاهزة يف هذا الصدد ما يشري إىل 

أن تلك الوسائل تقوداملجتمعات 

النامية بالرضورة إىل الخروج من 

حالة االستبداد إىل حالة الحرية 

والدميقراطية، أو أنها تعكس 

"صوت الشعب"، وليس "صوت 

السلطة"، وأنها باتت "مصدر أخبار" 

أكرث صدقاً واعتباراً من وسائل 

اإلعالم "التقليدية"، وأخرياً أنها متثل 

"الوجوه الخرية" يف مقابل "الوجوه 

الرشيرة".

إعداد: 
ياسر عبد العزيز
كاتب مصري

القادة أيضاً يستخدمون "تويرت"
يف منتص��ف ش��هر مارس م��ن العام امل��ايض 2013، 

فاجأ صاح��ب السمو الش��يخ محمد بن راش��د آل 

مكتوم نائ��ب رئيس الدولة، رئي��س مجلس الوزراء، 

حاكم ديب، الجمهور باإلعالن عن تش��كيلة حكومية 

جدي��دة ع��ر "توي��ر"؛ وه��ي س��ابقة ذات داللة 

كب��رة، إذ تش��ر إىل تطور نوع��ي يف وظائف مواقع 

التواص��ل االجتامع��ي، كام تش��ر إىل طبقة جديدة 

من املس��تخدمني الذين ال ميثلون بالرضورة مجاميع 

الشباب الثائر يف امليادين والساحات.

مل يع��د "توير" يُس��تخدم يف اإلعالن عن أس��امء 

ال��وزراء الج��دد فقط، لكن��ه أصبح وس��يلة إلعالن 

االس��تقالة م��ن الحكومة أيض��اً؛ أو ع��ى األقل هذا 

م��ا فعله الوزير امل��ري األس��بقهاين محمود، الذي 

أعلن اس��تقالته عر هذا املوقع يف شهر ديسمر من 

العام 2012.

كان الرئي��س الفنزوييل الراحل هوجو ش��افيز قد 

اس��تخدم "توير" أيضاً، يف منتصف ش��هر فراير من 

العام املن��رم، ليعلن أنه عاد إىل كراكاس بعد رحلة 

عالجي��ة يف كوب��ا، خاصة وأنه كان أح��د أكرث عرشة 

رؤساء يف العامل نشاطاً عر مواقع التواصل االجتامعي.

تفيد دراس��ة نرشتها مؤسس��ة "ديجت��ال بولييس 

كاونس��ل" أن 123 رئي��س دول��ة أو حكوم��ة باتوا 

يس��تخدمون موقعي "توير" و"فيسبوك" بانتظام، يف 

نهاية العام 2012، بارتفاع نسبته %78 مقارنة بالعام 

السابق عليه، وأن معظم هؤالء يبثون رسائل سياسية 

وأخباراً عر حساباتهم.

ليس ه��ذا كل م��ا يفعله السياس��يون من خالل 

تعرضه��م ملواق��ع التواص��ل االجتامع��ي، ولكن مثة 

أنشطة أخرى ميكن رصدها يف هذا الصدد.

يف 16 مارس 2014، قال مغرد كويتي يدعى "وديع 

العجمي" عر حس��ابه ع��ى "توير": "أقس��م بالله 

العظي��م أن سمو الش��يخ عبد الله بن زايد بنفس��ه 

تكفل مبوضوع إعانة مطلق��ة إماراتية معاقة تعيش 

يف الكويت بعد دقائق فقط من طرحي قضيتها عى 

)توير(".

يبدو أن س��مو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، 

وزي��ر الخارجية، املع��روف عنه اهتاممه بوس��ائط 
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التكنولوجي��ا والتطورات الجديدة يف ع��امل "اإلنرنت"، 

قد صادف تغريدة هذا الشاب الكويتي؛ فأمر معاونيه 

باتخاذ ما يلزم نحو إغاثة تلك السيدة املحتاجة.

إجراءات خشنة
ليس هذا هو كل ما تفعله الس��لطة بالطبع إزاء مواقع 

التواص��ل االجتامعي؛ فهناك مدونون ومغردون كثرون 

تم حبس��هم وتغرميهم يف أكرث من بلد عريب بسبب آراء 

أو أق��وال لهم عى بعض تلك املواقع. هناك قامئة كبرة 

بأسامء ش��عراء وكتاب وناش��طني يرابطون يف السجون 

اآلن بس��بب كلامت بثوه��ا عر حس��اباتهم عى تلك 

املواق��ع، يف دول مختلفة، م��ن أق��ى رشق املنطق��ة 

العربية إىل أقى غربها.

ال يتعلق األمر بالع��امل العريب فقط؛ ففي إيران عى 

س��بيل املث��ال يُحظر عى الجمهور اس��تخدام وس��ائل 

التواص��ل االجتامع��ي، خصوص��اً بعد ص��دور فتاوى 

من مراج��ع ديني��ة معت��رة بتحريم "الدردش��ة" عر 

تل��ك املواقع، لكن الغريب يف األم��ر أن عدداً من كبار 

املسؤولني اإليرانيني ينش��ط عى "فيس بوك" و"توير" 

ويستخدمهام بانتظام.

يف 20 مارس 2014، تم حجب موقع "توير" يف تركيا، 

بعدما تعه��د رئيس الوزراء رجب طي��ب أردوجان، يف 

وقت س��ابق من الشهر نفسه، ب� "محو" املوقع، ليثبت 

للمجتمع الدويل "قوة تركيا".

كان أردوج��ان ق��د ه��دد أيض��اً بإغ��الق موقع��ي 

"يوتي��وب" و"فيس بوك" بدعوى أنهام يس��اعدان عى 

إنج��اح "مؤامرة دولي��ة" ضد بالده، بعدم��ا باتت تلك 

املواقع س��احة لت��داول أخبار وتقاري��ر ووثائق تتعلق 

بقضايا فس��اد يتورط فيها مقربون منه، بش��كل يهدد 

فرصت��ه يف الفوز باالنتخابات البلدية املقبلة، التي ميثل 

فوزه بها مسألة مصرية بالنسبة إىل مستقبله السيايس.

اآلن أصب��ح بوس��عنا أن ندح��ض إح��دى املقوالت 

الش��ائعة بخصوص مواق��ع التواص��ل االجتامعي، عر 

التأكيد أن مثة سياس��يني قادرون عى اس��تخدامها عى 

النحو األمثل، س��واء كمنصة إلط��الق األخبار املهمة، أو 

كوسيلة للتواصل مع املجتمع وحل مشكالت الناس.

وبوسعنا أيضاً أن نؤكد مقولة شائعة أخرى، مفادها 

أن بعض السياسيني ورجال السلطة يقمعون مستخدمي 

تلك املواقع أو يغلقونها أو يحرمون استخدامها.

ساحة للتفاعل السيايس
مثة مثال آخ��ر ميكن أن يش��ر إىل دور مهم لوس��ائل 

التواصل االجتامعي. لقد ش��هدت الكوي��ت انتخابات 

برملاني��ة يف ش��هر ديس��مر م��ن الع��ام 2012، وهي 

االنتخابات التي سعت جامعات معارضة إىل مقاطعتها 

احتجاج��اً ع��ى قوان��ني االنتخ��اب. يف ظل االنقس��ام 

السيايس إزاء املش��اركة يف االنتخابات، أطلق معارضون 

ب��ارزون "هاش��تاقاً" عى "توير" لح��ث املواطنني عى 

املقاطعة، تحت عنوان "صويت مس��رة كرامة وطن"، أي 

أن التصويت س��يكون يف املسرة التي ستخرج ملعارضة 

الحكوم��ة، ولي��س يف الصناديق. لك��ن يف املقابل، كان 

مؤيدو الحكومة، والراغبون يف املش��اركة يف االنتخابات 

قد أطلقوا "هاشتاقاً" آخر، تحت عنوان "سأشارك".

الدرس الذي ميكن أن نس��تخلصه من املثل الكويتي 

بس��يط وواضح: "س��يمكن ببساطة اس��تخدام وسائل 

التواصل االجتامعي كآلية من آليات الحراك الس��يايس 

الس��لمي، ع��ر ط��رح اآلراء املتعارضة، تحت س��قف 

القان��ون... وس��يمكن أن تتحم��ل الس��لطة ه��ذا، وال 

تصادره".

مصدر أخبار غري دقيق
مث��ة مقولة رائج��ة أخرى بخص��وص مواق��ع التواصل 

االجتامع��ي؛ وه��ي تل��ك املقول��ة التي ت��رى يف تلك 

املواقع بديالً ملا يس��ميه البعض ب��� "اإلعالم التقليدي" 

أي الصح��ف واملجالت والقن��وات الفضائية واإلذاعات 

ووكاالت األنباء.

وميكن الق��ول إن الوظيفة اإلخبارية ملواقع التواصل 

االجتامعي ظهرت كمحاول��ة لاللتفاف عى قمع بعض 

األنظمة االستبدادية وتقييدها لوسائل اإلعالم النظامية 

)معلوم��ة الهوية ومحددة املس��ؤولية(، كام حدث يف 

أح��داث اإليجور يف الص��ني، ويف االنتخاب��ات اإليرانية 

2009، ويف الع��دوان اإلرسائييل عى لبنان 2006، وغزة 

2008، ثم الراع الدائر راهناً يف سورية.

لكن تلك الوظيفة ش��هدت أزه��ى عصورها، حينام 

تحول��ت مواق��ع التواص��ل االجتامعي "بنية أساس��ية 

اتصالي��ة" يف بع��ض دول التغير العريب، التي ش��هدت 

"ثورات" أطاحت بأنظمة حكم اس��تبدادية، من خالل 

أدوار مارس��تها تلك املواقع يف الحشد والتعبئة وتنظيم 

"النضال السلمي" وبلورة االحتجاجات وصياغة املواقف 

والشعارات.

تعط��ي مواق��ع التواص��ل االجتامعي ملس��تخدميها 

صالحي��ات غر قابلة للمنافس��ة من أي وس��يلة إعالم 

نظامي��ة؛ إذ متكنه��م من انتق��اء األخب��ار، وصياغتها، 

وتأطره��ا، وبثها خالل ث��وان مع��دودات، طاملا كانوا 

ميتلك��ون هوات��ف جوالة ذكي��ة، أو أياً من الوس��ائط 

التقنية األخرى، وصلة ل� "اإلنرنت".

ميكن مالحظة أن نس��بة اس��تخدام مواقع التواصل 

االجتامعي كمصدر لألخبار تزداد باطراد يف ظل سخونة 

األوض��اع السياس��ية من جه��ة، وكلام تع��رض اإلعالم 

النظامي لتضييق أو اس��تهداف من السلطات من جهة 

أخرى.

يف مقابل املي��زات الكبرة التي تتيحها مواقع التواصل 

االجتامع��ي ملس��تخدميها، خصوصاً عى صع��د الرسعة 

واإليج��از والبل��ورة وإمكانات البحث وق��درات التعبئة 

والتوجيه، مث��ة الكثر من الس��لبيات واالعتوارات؛ فتلك 

الوس��ائط ال تُخض��ع املحتوى الذي تبثه ألي ش��كل من 
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أش��كال التقيي��م أو املراجع��ة، وال تُل��زم م��ن يبث هذا 

املحتوى بأي قدر من االلتزام، سوى ما يقرره طوعاً لذاته.

يس��هل ج��داً نق��ل األخب��ار ع��ر مواق��ع التواصل 

االجتامع��ي من دون أي قدر م��ن التوثيق، ويندر جداً 

اس��تخدامها منسوبة ألصحاب الحس��ابات التي تم بثها 

م��ن خاللها، وكثراً م��ا يتم نقله��ا باعتبارها "حقائق ال 

تقب��ل الدحض"، كام يس��هل طبع��اً أن يتنصل صاحب 

الحساب من الرأي أو املعلومة أو التقييم الذي بثه قبل 

قليل، بداعي أن "الحساب متت رسقته"، أو أنه "ال ميتلك 

حساباً يف األساس".

متث��ل مواق��ع التواصل االجتامع��ي رصي��داً إخبارياً 

معتراً، خصوصاً يف ظل أجواء التعتيم واالس��تبداد التي 

تغل يد اإلعالم النظامي، لكنه��ا أيضاً تعد ميداناً خصباً 

الخت��الق الوقائ��ع وتش��ويه الحقائق وبلورة املش��اعر 

العدائية وأحياناً بث الكراهية.

س��تظل وس��ائط التواصل االجتامعي تكس��ب أرضاً 

جدي��دة يف ميادين اإلخبار، طامل��ا كان اإلعالم النظامي 

تح��ت قيود القمع الس��لطوي، وطامل��ا كان عاجزاً عن 

تغي��ر إيقاع��ه وتطوير أدوات��ه، للح��اق بجمهور بات 

مزاج��ه يف التعرض اإلخباري أكرث ميالً للمقاربة املوجزة 

املوحية الحادة.

لكن، م��ن جانبي، ال أتوقع أن تكون تلك الوس��ائط 

مصدراً معت��راً لألخبار ميكن أن يعتم��د عليه يف بحث 

أو تحليل، وبالتايل ف��إن مقولة إن تلك املواقع ميكن أن 

تكون "مصدر أخبار" ميكن دحضها بسهولة.

"فيس بوك" ليس صانع الثورات األوحد
ن��رشت مجلة "فورين بوليس" األمريكية تحليالً للكاتبني 

ش��يلون هيملفارب، وس��ني آدي، يف ش��هر فراير 2014 

تحت عنوان "وسائل اإلعالم التي تحرك املاليني".

س��عى املحلالن األمريكي��ان إىل التأكي��د عى قدرة 

وس��ائل التواصل االجتامعي علىتعزيز الحراك السيايس، 

وإش��عال الثورات. لقد رضبا املثل مب��ا جرى يف تونس، 

وانتقل عى طريقة "الدومينو" إىل مر. وتذكرا يف هذا 

الصدد أن صفحة "كلنا خالد س��عيد" التي أطلقها شبان 

ناش��طون عى "فيس بوك" يف مر كانت الرشارة التي 

أش��علت ثورة يناير، بعدما انتقل اآلالف من أعضاء تلك 

الصفحة إىل "ثوار" عى األرض، اس��تطاعوا إطاحة حكم 

الرئيس األسبق حسني مبارك.

يرتاح املحل��الن األمريكيان إىل الحس��م بأن "مواقع 

التواص��ل االجتامع��ي تلع��ب دوراً ب��ارزاً يف إش��عال 

االحتجاج��ات التي تق��وم بها جامع��ات املعارضة ضد 

األنظمة االس��تبدادية"، وهام يشران إىل مثالني ناجحني 

يف كل من مر وتونس.

يحتاج األم��ر إىل مراجعة رضورية يف هذا الصدد، أو 

ع��ى األقل نريد أن نعرف مل��اذا مل تنجح التجربة ذاتها 

يف إيران، وملاذا س��قط النظام يف ليبيا دون أي دور يذكر 

لتلك الوس��ائل؟ وملاذا ال تتكرر املسألة بذات التفاصيل 

يف البحرين؟

مثة أس��ئلة أخرى ال بد من طرحها؛ فالواقع السوري 

الذي بدأ بدور واضح لتلك الوس��ائل يف تأجيح النزعات 

االحتجاجي��ة يب��دو وقد انته��ى إىل دور س��لبي لتلك 

الوس��ائل باعراف الباحثني، بعدما تحولت تلك الوسائل 

يف قط��اع كبر من مامرس��اتها إىل آليات للفرز الطائفي 

والحض عى العنف يف خط معاند متاماً ألي صيغة تحرر 

وطني أو عمل ثوري.

إذا كان هن��اك بطل إعالمي لقص��ة "ثورة 30 يونيو" 

يف م��ر، التي يحك��م نظام مؤقت باس��مها اليوم أكر 

بلد عريب من حيث الس��كان، فه��و "القنوات الفضائية" 

و"الصح��ف الخاص��ة". نعم فقد لعبت وس��ائل اإلعالم 

"النظامي" الدور األكر يف بلورة الشعور العارم بالغضب 

م��ن حكم "اإلخ��وان"، ك��ام مثلت آلية حش��د وتعبئة 

بامتياز ضد سلطتهم، وهو أمر يبدو أنها حققت نجاحاً 

كبراً فيه.

سيمكننا اآلن أن نعيد ترتيب األوراق الخاصة بوسائل 

التواصل االجتامعي، لنؤكد بعض املقوالت الرائجة عنها، 

وندحض أخرى.

ووفق��اً لذل��ك، فإن تلك الوس��ائل يس��تخدمها نحو 

%88 م��ن إج��اميل مس��تخدمي "اإلنرن��ت" يف العامل 

العريب، والبالغ عددهم يف العام 2014 نحو 118 مليون 

مس��تخدم، مبا يعني أنه��ا تصل إىل القط��اع األكر من 

الجمهور وتنمو باطراد.

لكن اعتبار أن تلك الوس��ائل هي املس��ؤول الوحيد 

عن إش��عال الثورات ليس دقيقاً ع��ى اإلطالق، واعتبار 

أنها باتت أهم من وسائل اإلعالم "التقليدية" أمر يحتاج 

مراجعة.

الس��لطة ال تتخص��ص فق��ط يف قمع تلك الوس��ائل 

وس��جن مس��تخدميها، لكنها أحياناً تستخدمها كوسيلة 

اتصال ناجعة، وتنجح عرها يف تعزيز الروابط باملواطنني 

يف بعض الحاالت.

وس��ائل التواصل االجتامعي ال ميكن أن تكون مصدر 

أخبار يتحى بالثق��ة واالعتبار يف هذا التوقيت بالذات؛ 

وهي ليس��ت وجهاً خ��راً متح��رراً مناضالً باس��تمرار، 

لكنه��ا أحياناً تتحول مصدراً للفنت والتمييز والحض عى 

الكراهية•

تعطي مواقع 
التواصل االجتماعي 

ملستخدميها 
صالحيات غري قابلة 
للمنافسة من أي 

وسيلة إعالم نظامية
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كيف أجنح؟! 
ح��ني تدخل إىل مكتبة، تلفت نظرك املؤلفات الت��ي تتعلق بتطوير الذات، أو النجاح، أو قصص الكفاح. 

وعليه��ا إقبال كبري م��ن الزائرين، من الواضح أن الكل يريد أن يتط��ور، وأن يتغري وأن يُِطلَق الكامَن يف 

ذاته، من طاقاٍت وإبداعات.

غري أن النجاح ليس سهالً، الفشل هو السهل، كام أن حسن الخلق ليس سهالً، بل سوؤه أسهل مبليون 

مرة. كل القيم صعبة، بينام الرذائل سهلة.

 الكل يعرف كيف يشتم، لكن قلة من يعرفون كيف يشكرون بأدٍب وتهذيب. 

يقول الفيلسوف غستون باشالر: "الخطأ معرفة"، ساق هذا يف موضوع أصول املعرفة أو تأسيس علم 

"األبس��تمولوجيا"، من دون الخربة باألخطاء لن تتكون لديك حصيلة من األفعال الصائبة، هذا أول مبدأ 

للنجاح والتفوق.

كلن��ا نذك��ر أولئك الطالب النجباء الذي��ن ال يقضون وقتاً طويالً يف مذاكرة كتبه��م لكنهم بارعون يف 

الدراس��ة والذكاء، أولئ��ك يعلموننا أن الجهد رضوري ولكنه ليس كل يشء. ح��ني تريد أن تحل معادلة 

فيزيائية أو مس��ألة رياضية فإن املش��كلة ليس��ت يف املدة التي تقضيها لحل هذه املعضلة، بل يف إيجاد 

القان��ون املالئم واملنفذ الصحيح الخ��رتاق املعادلة وحلها. والعجيب أنني رأيُت صورًة ألحد املرشدين يف 

العراق، ممن فقد عقله وأصبح يهيم يف الشارع كيف يجلس عىل الجدار ويأتيه الجريان من أنحاء الحي 

ليحل لهم املشكالت الرياضية، فهو بارع يف الرياضيات وعبقري فيها..املوضوع ذهني وعقيل.

يف الدراس��ة والتعلم تحتاج إىل املفاتيح والقوانني، ال إىل التقليد أو الحفظ، فلو حفظت قانوناً رياضياً 

من دون أن تفهمه، فإنك لن تستطيع أن تجيب عىل أي سؤال!.

النج��اح صيغة ذاتية، وليس طريقاً تس��ريه حذو القذة بالقذة كام س��اره ناجح قبلك. لكٌل بصمته يف 

النجاح، ستيف جوبز نجاحه غري نجاح أينشتاين، ونجاح نيوتن غري نجاح هوكنج، ونجاح كانط غري نجاح 

نيتشه، والعربة بالنهايات التي يحصلها اإلنسان يف مسريته.

 يف قراءة السري الذاتية - والتي كتبت عنها من قبل - نحتاج إىل االستلهام، أكرث من التقليد..نحتاج إىل 

فهم شيفرة النجاح أكرث من حفظ قصص النجاح. 

فليصنع كل إنسان بصمته يف مرسح هذه الحياة، وليكتب طريقته يف النجاح•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء
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Mi-26T العمودية الروسية
مناسبة لكافة أحوال الطقس والتضاريس

 ،Mi-26T الروسية بتطوير إنتاج نسخة محدثة من العمودية Rostvertol plc تقوم رشكة

املعروفة منذ أمد طويل بقدراتها القياسية عاملياً يف عمليات النقل، ويجري حالياً إجراء اختبارات 

عىل النموذج األصيل األويل للطائرة الجديدة.

إعداد: يل يادف

 Mi-26T2 تحديث مروحية Rostvertol تقوم رشكة

يف ريس��توف بجنوب روس��يا، ويف مكت��ب التصميم 

 ML Mil Helicopter مبصنع العموديات العسكرية

Plant يف موس��كو. وكال الرشكت��ن تحت مظلة رشكة 

.Russian Helicopters املروحيات الروسية

وتتمت��ع مروحي��ة Mi-26T بأكرب ق��درة نقل يف 

العامل، حي��ث ميكنها نقل ما يص��ل إىل 20 طن جواً، 

س��واء داخل مخزن البضائ��ع أو معلقاً تحت املحور. 

وقد صعدت الطائرة إىل ارتفاع 3,600 م بحمولة 10 

أطنان، وأعىل م��ن 4000 م بحمولة 25 طن. وعالوة 

عىل االستخدامات العسكرية للطائرة Mi-26 فقد تم 

تعديلها الستخدامها يف مكافحة حرائق الغابات، كام 

تستخدم عىل نطاق واسع ألجل املرشوعات اإلنشائية 

التي يصعب الوصول إليها.

 Mi-26T2 وق��د تم تصميم منوذج أص��ي لطائرة

عىل نسق آلة تم صنعها عام 2010، وكانت تستخدم 

يف تج��ارب الطريان، وقد يقوم عميل افتتاحي أجنبي 

بتقدي��م أول طلبية للطائ��رة قريباً حس��بام أفادت 

التقارير، وتتجه أنظار وزارة الدفاع الروسية أيضاً إىل 

.Mi-26T2 الطائرة

وس��وف تتحول الرشكة الصانعة أخرياً من طائرات 

 Mi-26T2 إىل   Mi-26TCو  Mi-26Tو  Mi-26

املطورة.

إلكرتونيات الطريان الحديثة املتطورة
العم��ل ج��ار يف تط��وي��ر العمودي��ة الحالي���ة 

ط��ريان  إلكرتوني��ات  بأح��دث   Mi-26T2 إىل 



التصميم واملعدات 
واألنظمة للعمودية 
Mi-26T2 تسهم يف 
تشغيلها على مدار 

الساعة يف األحوال 
اجلوية غري املواتية 

فوق السهول 
والهضاب واجلبال
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العمودية Mi-26T ميكن أن تبقى ذاتية الدعم لفرتة طويلة

متطورة مخترصة، وقدرة عىل االستخدام الليي. 

كام يعترب التصميم املشرتك للحموالت الداخلية 

والخارجية مسموحاً به مادام إجاميل الحمولة ال 

يتجاوز 20 طن.

Mi- إن التصميم واملعدات واألنظمة للعمودية

26T2 تس��هم يف تش��غيلها عىل مدار الس��اعة يف 

األحوال الجوية غري املواتية فوق السهول والهضاب 

والجبال، وال تتطلب أي صيانة يف املطار، وميك��ن 

أن تبق��ى ذاتية الدعم واالستقاللي�ة لفرتة طويلة.

تتب��ع العمودي��ة Mi-26T2 املط��ورة أح��دث 

االتجاه��ات يف صنع العموديات العاملية من حيث 

تخفي��ض عدد أفراد الطاقم )من خمس��ة إىل اثنن 

إضاف��ة إىل مهن��دس ط��ريان واحد عن��د الحاجة 

إىل عملي��ات بحامل��ة تعلي��ق حمول��ة خارجية(. 

والعمودي��ة مجه��زة بنظام تكييف ه��واء لكبينة 

القيادة ونظام تدفئة لحجرة الش��حن، األمر الذي 

يضم��ن رحلة آمنة ومريحة عن��د درجات الحرارة 

املنخفضة أو العالية.

ك��ام تم تجهي��ز العمودي��ة Mi-26T2 بكابينة 

زجاجية تحوي شاش��ات LCD متعددة الوظائف، 

ولوحت��ي تحكم م��ن ط��راز PS-7 ومجموعة من 

وحدات الدعم الكهروميكانيكية. وتستخدم وحدة 

تلفزيوني��ة للطائرة م��ن ط��راز BTU-3 للتحكم 

البرصي بالحمولة عىل حاملة الحموالت الخارجية 

أثناء النهار. وتع��رض وحدة BTU-3 صورة ملونة 

عىل شاش��ة ع��رض متع��ددة الوظائ��ف يف كبينة 

القيادة. وقد تم تركيب جهاز عرض إضايف من طراز 

TSL-1600 ألجل التحكم الب��رصي ليالً، ويحتوي 

عىل إضاءة قياسية ووضعية إضاءة تحت الحمراء.

ويحيط جناح إلكرتوني��ات الطريان املتطورة يف 

العمودي��ة Mi-26T2  بنظ��ام الط��ريان / املالحة 

املك��ون من نظام عرض إلكرتوين مكون من خمس 

شاش��ات عرض إلكرتونية، ولوحة تحكم، وحاسوب 

رقم��ي تكامي، وجن��اح طريان رقم��ي. أما مجمع 

املالح��ة فيضم نظ��ام GPS A-737 ال��ذي يدعم 

نظام Navstar/Glonass، ونظام املالحة بالقصور 

الذايت، ونظام Doppler System، ويضمن املجمع 

التش��غيل يف مكان يف العامل، وتش��مل التجهيزات 

مناظري رؤية ليلية.

إن جه��از التلفاز املتكامل ال��ذي يقوم بتغذية 

شاش��ة العرض املتعددة الوظائ��ف بالصور امللونة 

يس��اعد عىل مراقبة الحمول��ة املعلقة من الخارج 

أثن��اء النهار. أما يف اللي��ل فيمكن التحكم البرصي 

 TSl-1600 بالحمول��ة بواس��طة الضوء الكش��اف

املركب يف مقطع مقدمة جسم الطائرة. وباإلضافة 

إىل الوضعية القياس��ية فإن الضوء الكشاف يتميز 

بوضعية األش��عة تح��ت الحمراء الس��تخدامه مع 

مناظري الرؤية الليلية.

النقل الجوي
ميكن اس��تخدام العمودية 26T2، كام هو الحال 

مع س��ابقتها من ط��راز Mi-26T، لنقل البضائع 

واآلالت الضخمة س��واء يف مقص��ورة البضائع أو 

ع��ىل حبال الحمولة الخارجي��ة. وهي قادرة عىل 

نقل املظلي��ن أو أفراد الجرحى يف حالة الطوارئ 

ج��واً. وتحم��ل ناقلة الجن��د البديل��ة 82 جندياً 

بواسطة نسختها الخاصة بالنقل الجوي وإجالء ما 

يصل اىل 60 من املصابن أو املرىض.

وميكن اس��تخدام هذه اآللة للمه��ام املدنية، 

وميكن اس��تخدام العمودية عىل نطاق واس��ع يف 

مواقع البن��اء، والنقل الج��وي وتركيب املعدات 

الصناعي��ة الثقيل��ة، ويف وح��دات حف��ر اآلب��ار 

ومنش��آت خطوط الطاق��ة الكهربائية، وعمليات 

بناء الجس��ور وقطع األشجار. وميكن استخدام يف 

عمليات الهندسة املدنية املعقدة األخرى وكذلك 

يف مكافح��ة الحرائ��ق، ويعترب التس��ليم الفوري 

للوقود ميزة أخرى. 

ويت��م تحقيق دق��ة عالية يف تعلي��ق األحامل 

الخارجي��ة باس��تخدام كبائ��ن أمامي��ة وخلفية 

مس��اعدة خاص��ة، ك��ام يتواف��ر نظ��ام مراقب��ة 

الخلوصات ملناولة األشياء ذات الحجم الكبري أثناء 

التحميل. 
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األداء:
الرسعة القصوى:   295 كم / ساعة

تثبيت الرسعة:  255 كم / ساعة
أقىص مدى للطريان بخزانات الوقود الرئييس: 

800 كم
السقف التشغييل: 4,600 م

سقف التحليق )خارج نطاق تأثري الجاذبية(: 
1,520 م

املحرك:
D-136x2 

) 2 × 11  400 قدرة حصان(

ضوابط الوزن
الوزن األقىص عند التحليق: 56,000 كج

مع الحمولة املعلقة:  56,000 كج
أقىص وزن صايف: 56,000 كج
يف كبينة النقل:   20,000 كج

عىل الحاملة الخارجية:  20,000 كج

العمودية مجهزة بتسهيالت بدء تشغيل املحرك 

باس��تخدام الطاقة الداخلية. وال تدعو الحاجة إىل 

س��المل خاص��ة؛ ألن كالً من املح��رك وغطاء علبة 

الرسع��ة، عندما تك��ون يف موقف الفت��ح، يعترب 

مبثابة منصات للصيانة. 

توفر وحدة الطاقة املس��اعدة الطاقة األرضية 

الالزمة لبدء تش��غيل املح��رك الداخي واألنظمة 

الكهربائي��ة والهيدروليكية م��ع تكييف الهواء يف 

مقصورة طاقم الطائرة. 

إن مقص��ورة طاق��م الطائرة مكيف��ة بالضغط 

وتتيح إمكانية رؤية ممتازة بنظام طريان / مالحة 

متكامل يحقق أرقى متطلبات العرص الحديث.

بإمكان Mi-26T أن تطري يف مختلف الظروف 

الفيزيوغرافي��ة لي��الً ونهاراً عىل طول املس��ارات 

الجوي��ة املجه��زة أو غري املجهزة. ويس��هم نظام 

املالح��ة يف تس��هيل رح��الت الط��ريان اآليل وفقاً 

لقواعد الطريان اآليل الدولية. 

Mi-26T بدائل
تعت��رب العمودية Mi-26T نس��خة مطورة من طراز 

Mi 26T، والبدائل املعروفة لهذا النموذج هي:

Mi-26T عمودية نقل الوقود
يتم اس��تخدام عمودي��ة الصهريج الناقل��ة للوقود من 

ط��راز Mi- 26T لنقل كميات كبرية من الوقود وتنفيذ 

عملي��ات التزود بالوق��ود يف املناط��ق النائية أو حيث 

تجعل الظ��روف من الصعب إقام��ة محطات متحركة 

للتزود بالوقود.

باإلضافة إىل ذلك، ميكن اس��تخدام وقود الطائرات 

املحم��ول يف الصهري��ج بدالً م��ن خزان��ات الوقود 

اإلضافي��ة لزي��ادة مدى النق��ل للعمودي��ة، ويتمثل 

الهدف م��ن صهريج التزويد بالوق��ود املوجود عىل 

العمودية MI- 26T يف:

 Kerozone النق��ل الفعال للوقود )وق��ود الطريان -

ووقود الديزل( ومواد التشحيم.

- تزوي��د الطائ��رات الذايت بالوقود ومع��دات النقل 

الربي.

- الوق��ت الالزم للتحويل من نس��خة معدات التزود 

بالوقود - 1 ساعة و25 دقيقة.

- الوقت من نس��خة النقل إىل نسخة معدات إعادة 

التزود بالوقود - 1 ساعة و25 دقيقة.

Mi-26T عمودية اإلسعاف
الهدف من عمودية اإلسعاف تقديم املساعدات الطبية 

الطارئة للمصابن عىل منت العمودية، س��واء عىل األرض 

أو يف الجو، و نقل الضحايا اىل مستشفى يف أرسع وقت 

ممكن.

وميكن استخدام طائرة اإلسعاف ألجل:

- إرس��ال الفرق الطبية واملعدات الطبية الالزمة فوراً 

إىل أماكن الكوارث يف املناطق النائية.

- تقديم العون الطبي يف حاالت الطوارئ إىل املصابن 

عىل منت العمودية س��واء عىل األرض أو أثناء كونهم 



مت جتهيز العمودية 
Mi-26T2 بكابينة 

زجاجية حتوي 
 LCD شاشات

متعددة الوظائف 
ولوحتي حتكم من 

PS-7 طراز
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تستخدم العمودية Mi-26T لنقل كميات كبرية من الوقود

محمولن جواً.

- اإلخ��الء العاجل للضحايا إىل املستش��فيات مبارشة 

من مرسح الحادث.

- التش��غيل املستقل لطائرة اإلسعاف عىل األرض 

يف املواقع غري املجهزة.

تكوين طائرة اإلسعاف
- حاوية وحدات االنعاش من أجل استيعاب الضحايا 

الذين يعان��ون من إصابات طفيف��ة، وتوفري العالج 

املكثف عىل األرض أو يف الجو.

- مقص��ورة اإلخ��الء للمصابن عىل نق��االت وتوفري 

العالج املكثف أثناء النقل جواً أو عىل األرض.

- املقص��ورة الخلفية لع��الج اإلصابات عىل األرض أو 

يف الهواء.

Mi-26T عمودية اإلطفاء
ت��م تصميم مروحي��ة MI- 26T ملكافح��ة الحرائق 

بجهاز تفريغ املياه عىل الحاملة الخارجية ألجل:

- إطفاء الحرائق وتحديد مواقع الحرائق يف السهوب 

والصح��اري وس��هوب الغابات والغاب��ات واملناطق 

الجبلية.

- إطفاء الحرائق وتحدي��د مواقع الحرائق الصناعية 

واملنزلية.

- عملي��ات النقل إىل املناط��ق النائية واألماكن التي 

يك��ون الوصول إليه��ا صعباً حيث توج��د محطات 

خدمة مكافحة الحرائ��ق املتنقلة، ومركبات مدولبة 

وغري مدولبة ملكافحة الحرائق.

إن جه��از تفريغ امل��اء عىل الح��امالت الخارجية 

VSU 15 يس��مح بكمية من املاء إلطفاء الحرائق يف 

وضعية التحليق من أي من خزانات املياه، مبا يف ذلك 

تلك التي تكون غري عميقة.

يتم تنفيذ الس��يطرة عىل كمي��ة املياه والترصيف 

م��ن جهاز التحكم ع��ن بعد، وعند ال��رورة ميكن 

فصل جهاز التفريغ هذا برسعة واستخدام العمودية 

لنقل األفراد واملعدات.

 ،Mi- 26T هذه اآللة مشتقة من إنتاج العمودية

حي��ث تختلف عنه��ا بوجود مجموع��ة إلكرتونيات 

طريان رقمية حديثة تسمح بتشغيل فعال عىل مدار 

الساعة، وتخفيض عدد أفراد طاقم الطريان إىل اثنن. 

وباإلضاف��ة إىل ذلك، تم األخذ يف االعتبار اس��تخدام 

مح��ركات توربيني��ة مطورة تتميز بق��درة معززة يف 

حالة الظروف املناخية الحارة و املرتفعة.

قاعدة قوية للعمالء
يس��تمر اس��تئثار روس��يا بتقدير بالغ لتصنيعها أكرب 

.Mi- 26 طائرات هليكوبرت للنقل يف العامل من طراز

وخ��الل الفرتة من ع��ام 2007 إىل عام 2010، تم 

تس��ليم ثالث طائ��رات هليكوبرت جدي��دة من طراز 

Mi- 26TC من رشكة روستوف إىل عميل صيني قام 

باستخدامها بشكل كبري يف مكافحة الحرائق واإلغاثة 

م��ن الكوارث وعمليات النقل الخاصة. وقد تم صنع 

ثالثة عموديات أخرى من طراز Mi- 26T وتسليمها 

إىل فنزويال خالل الفرتة من عام 2007 إىل عام 2008.

ويف اآلونة األخرية استأنفت وزارة الدفاع الروسية 

الطلب عىل العمودي��ة من طراز Mi- 26 يف أعقاب 

فرتة توقف. وتشري وسائل اإلعالم الروسية إىل أن رشكة 

يف   Russian Helicopters Holding Company

ع��ام 2010 حصلت عىل طلبي��ة طويلة األجل ل� 18 

طائرة م��ن نوعية الجرس الجوي العس��كري. قد تم 

تس��ليم أول اثنت��ن يف أكتوب��ر 2011، وتوجهت إىل 

أقايص الرشق الرويس.

Mi- ت��م صن��ع عموديت��ن أخري��ن من ط��راز

26S مخصصت��ن للجي��ش ال��رويس م��ن قبل رشكة 

Rostvertol يف ديس��مرب 2011، و ت��م تش��غيلهام 

م��ن قبل وح��دة متمركزة يف منطق��ة االورال . وقد 

أظه��رت Rostvertol خالل ع��ام 2012 منواً كبرياً يف 

إنتاجها م��ن طائرات النقل الثقيل��ة، بعد صنعها ما 

 Mi- ال يقل عن مثانية عمودي��ات إضافية من طراز

26S. تم تسليم ست منها قبل نهاية عام 2012 وتم 

تخصيصها لقواعد سالح الجو الرويس.

وق��د صنع��ت رشك��ة Rostvertol أك��ر من 20 

عمودية من طراز Mi- 26، وطراز Mi- 26T وطراز 

Mi- 26TC وتم تس��ليمها للعم��الء الروس وعمالء 

أجانب ع��ىل مدى الس��نوات الس��بع املاضية. وقد 

نفذت عمودية من طراز Mi- 26T سلس��لة ناجحة 

م��ن رحالت الطريان التجريبي��ة يف الهند، مبا يف ذلك 

بع��ض الرحالت يف املناطق الجبلي��ة، وقام الطيارون 

الهن��ود باختبار منوذج أويل للعمودية Mi- 26T2 يف 

روستوف عىل نهر الدون•



حروب املستقبل خضراء بال وقود!
العلماء يطورون تقنية جديدة لتوليد الطاقة بدمج ذرات الهيدروجني باشعة الليزر

رمبا يكون هذا املشهد مقبوال يف فيلم من افالم الخيال 

العلمي الجامح، ولكن يصعب تصديقه يف عامل الحروب 

الذي يتغذى عىل الطاقةويتنفس الوقود، غري ان هذا 

السيناريو اصبح يلوح يف االفق اليوم بفضل التقدم الهائل 

الذي احرزه علامء الفيزياء يف مركز ابحاث االشتعال مبخترب 

"لورانس ليفرمور" بوالية كاليفورنيا االمريكية التابع لإلدارة 

الوطنية ألمن الطاقة النووية، يف توليد الطاقة من خالل 

االندماج الهيدروجيني. 

إعداد:جورج فهيم

ويف الحقيقيية فان العييامل يعرف طريقتيين لتوليد الطاقة 

األوىل هي االنشييطار )Fission( وتقوم عىل فصل الذرات 

عن بعضها البعض، وهييذه الطريقة هي لب التكنولوجيا 

النووية الحديثة التي تدير منذ عقود طويلة كل يشء بدءا 

من االسييلحة العسكرية  والسييفن والغواصات ومحطات 

توليد الطاقة التجارية .

امييا الطريقة الثيياين فتقوم عييىل توليييد الطاقة فهي 

االندميياج بن الذرات )Fusion( بعكييس الطريقة االويل، 

ويف الواقع فان الطريقة الثانية تشبه إىل حد كبري  االندماج 

الذري الذي يحدث يف الشمس لتوليد الطاقة.

ويف الواقع فان توليد الطاقة باالندماج ظل حلام يراود 

علامء الفيزياء عرب التاريخ ألسييباب عديدة، اولها ان هذه 

الطريقة ميكنها ان تعمل عييىل االقل من الناحية النظرية 

عييىل نوع الهيدروجن املوجود يف مياه البحار واملحيطات، 

وبالتييايل فهي تسييتند إىل مورد ال ينضييب بعكس الوقود 

االحفييوري املعييرض للتقلبات والتوتييرات ونفاذ املخزون 

االسرتاتيجي املوجود منه.

تقنيات
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وباإلضافة إىل ما سبق فان هذه الطريقة صديقة للبيئة 

وال ينتج عنها سوى قدرا ضئيل جدا من النفايات ، واالهم 

من ذلك ان هذه الطريقة أمنة متاما، وغري معرضة لكوارث 

انصهار املفاعييات النووية، والتي غالبييا ما تحدث نتيجة 

االرتفاع الهائل يف درجة حرارتها نتيجة سلسييلة التفاعات 

النووية التي تحدث داخلها.

مرحلة االشتعال
اسييتخدم العلييامء يف مركز ابحاث االشييتعال الذي شيييد 

بتكلفيية 5 مليار دوالر، اسييلوبا جديدا يطلق عليه اسييم 

"تسييخن الفا")Alpha Heating( يقوم عىل توجيه شعاع 

ليزر قوي صادر عن 192 انبوبا إىل وعاء اسييطواين مصنوع 

من الذهب ومبطن مبواد عازليية بداخله مزيج من نظائر 

الهيدروجن الثقيل )Deuterium(، والهيدروجن الخفيف 

)Tritium( لدمييج ذراتيهام، لتوليييد طاقة تكفي للوصول 

غييىل مرحليية االشييتعال)Ignition( باسييتخدام منظومة 

من املرايا والعدسييات والحساسييات واملكييربات الضوئية 

واملرشييحات واملحركات، التي يتييم التحكم فيها من خال 

اجهزة كومبيوتر عماقة، لتضخيم اشعة الليزر الصادرة عن 

االنابيب والتحكمي ليس فقط يف شييكلها وإمنا يف مسارها 

أيضا.

وبحسب نتائج البحث الذي اجراه العامء والذي نرشت 

نتائجييه يف دورية "جورنال ناتييرش" املتخصصة يف االبحاث 

العلمية)Journal Nature( فان التجربة اسفرت عن توليد 

ما يعادل "8000 جول" مكن الطاقة، وهو ما ال يزيد فقط 

عن كمية الطاقة املسييتخدمة يف تحفيييز التفاعات خال 

التجربيية، وإمنا يزيد ايضييا عن كمية الطاقيية التي امكن 

تولديها يف التجارب السييابقة باستخدام اساليب اقل قدرة 

يف التحكم يف اشعة الليزر.

ولكن وبالرغم من التقدم الكبري الذي حققه العلامء يف 

مركز ابحاث االشييتعال، إال ان هنيياك العديد من العقبات 

التي يتعن التغلب عليها قبل الحديث عن التطبيق الناجح 

للتقنية الجديدة يف املجال  العسكري.

وعىل سبيل املثال فان نسبة %1 فقط من اشعة الليزر 

الصييادرة عن األنابيب امكيين التحكم فيهييا بحيث تصل 

غىل خليط الهيدروجن املوجود داخل املسييتودع الذهبي، 

وبالرغم من ان كمية الطاقة الناتجة عن سلسلة التفاعات 

االندماجية، كانييت اكرب من كمية الطاقة املسييتخدمة يف 

تحفيييز هييذه التفاعييات، إال انها كانت اقل ميين الكمية 

الازمة للوصول إىل مرحلة االشتعال.

وبعبارة ادق فان كمييية الطاقة املتولدة خال التجربة 

هييي نتيجة 5 مليييار عملييية اندماج ذري، بينييام تحتاج 

مرحلة االشتعال لكم من الطاقة يعادل 50 ضعفا عمليات 

االندماج الذري التي حدثت، إي 500 مليار عملية اندماج، 

وهو ما يعني ان التجربة امامها شييوط طويل تقطعه قبل 

الحديث عن التطبيق يف املجال العسكري.

  التسخني الذايت
يقييول مارك هريمان مدير مركز علوم الطاقة، انه حتى ولو 

نجح العلامء يف رفع عدد عمليات االندماج إىل الحد الذي 

يولد كمية طاقة كافية للوصول إىل مرحلة االشييتعال، فان 

التجهيزات املتطورة واملعقدة املطلوبة لعملية االنتاج، غري 

متوافرة خارج مركز ابحاث االشتعال، مام يجعل من تكلفة 

انتيياج الطاقة بهذه الطريقة مكلفة وغري ممكنة االنتاج يف 

اي مكان.

ويشييبه مارك التجربة التييي قام بها العلييامء يف مركز 

ابحاث االشييتعال بانها تشبه ضغط حجم كرة سلة لتصبح 

يف حجم حبة بازالء، وهييي عملية تقتيض دقة متناهية يف 

تصويب اشييعة الليزر، لتصبح ادق مبعدل 35 مرة مام هي 

عليييه اآلن للوصول إىل كم من الطاقيية كايف لبلوغ مرحلة 

االشتعال.

وعىل العكس من ذلك يرى الربوفيسور ستيوارت براجر 

ميين مخترب "برينسييتون" الوطني ان التقييدم الذي احرزه 

العلامء يف مركز ابحاث االشييتعال يعني ان العامل قد وضع 

قدمية عىل اعتاب عرص التسييخن الييذايت، ويتوقع براجر 

ان يتمكيين العامل يف ظرف ثاثن عامييا من اآلن من توليد 

الجانب االكييرب من احتياجاته من الطاقة الكهربائية بهذه 

الطريقة.

جيوش خرضاء
تثري التقنييية الجديدة حامس خرباء التقنيات العسييكرية 

الذييين يحلمون مبعييدات تعمل بطاقيية االندماج ويكون 

مبقدورها ان تصول وتجول يف سيياحات القتال ومسييارح 

العمليات بييدون توقف، وبييدون حاجة لشييبكة طويلة 

ميين خطوط االمداد اللوجسييتي  املكلفة، والتي تكون يف 

اغلييب االحيان معرضة للهجوم ميين جانب قوات العدو،  

ليس فقط باعتبارها هدفا مثن سييهل املنييال، ولكن ألنها 

تؤثر أيضا بصييورة مبارشة عىل االسييتعداد القتايل واالداء 

التشغييل للمعدات والعتاد.

ويف الواقييع فان العديييد من افرع القييوات االمريكية 

يف ساحات القتال تسييعى لتطوير بدائل مختلفة للطاقة، 

وعىل سييبيل املثال حاولت القييوات االمريكية العاملة يف 

افغانسييتان اسييتخدام لوحات الطاقة الشمسييية لشحن 

اجهزة الكومبيوتر واجهزة الراديو بدال من املولدات الكهر 

بائية والتي تعمل بالديزل والكريوسن الذي تنقله  قوافل 

االمداد اللوجسييتي والتي اصبحت هدفا لهجامت القوات 

املعادية .

وتشري االحصاءات إىل ان القوات االمريكية تنفق سنويا 

ما يقرب من 250 مليار دوالر عىل قواتها املنترشة يف نحو 

100 قاعدة عسكرية حول العامل، وتستحوذ نفقات الوقود 

نصيب االسد من هذا املبلغ.

وليس رسا ان اغلب جيوش العامل تواجه معضلة تحقيق 

التوازن بيين تنامي الحاجة إىل الوقود لتشييغل املعتدات 

وانظمة التسييلح املتطورة، وبيين الحاجة املتزايدة لخفض 

ميزانيات النفاق العسكري.

ويف الواقع فان الجيوش االحرتافية عىل مسييتوى العامل 

وضعت خططا طموحة  ليس فقط لخفض اسييتهاكها من 

الطاقة، بل واملسيياهمة ايضا يف الحفاظ عىل البيئة، وخلق 

قدوة حسنة لغريها من االطراف لتحذو حذوها •
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مل يتخي��ل أح��د ممن ش��هدوا وضع اللبن��ات األوىل 

للناتو أن يس��تمر الحلف بعد انته��اء الحرب الباردة 

التي كانت س��بباً أساسياً إلنش��ائه، وقد تحول الناتو 

م��ن مجرد م��روع مؤق��ت إىل كيان دائ��م والذي 

يتمث��ل يف الحاجة الدامئ��ة إىل تعزيز التعاون األمني 

عرب األطليس، ورضورة قيام أوروبا وأمريكا الش��الية 

مبواجه��ة التحديات األمنية املش��ركة كا كان عليه 

الوضع قبل س��تني عام��اً، فقد دعت ال��رورة دول 

الحلف إىل االتحاد بس��بب توّحد القوات السوفييتية 

يف دول رشق أوروبا، وشعور دول غرب أوروبا بقرب 

هجوم س��وفييتي عليها، فتعاونت دول غرب أوروبا 

م��ع الواليات املتح��دة وتم تكوي��ن الحلف، كا أن 

للحلف أهداف أخرى هي:

- حاي��ة دول العامل بش��كل ع��ام وحاي��ة الدول 

األعضاء فيه بشكل خاص.

- حفظ األمن واالستقرار.

- محاربة التهديدات األمنية الجديدة.

الحرب الباردة
كان اندالع الحرب الكورية سنة 1950 حدث هام 

بالنس��بة ملنظم��ة الناتو، ألنها رفع��ت درجة الخطر 

جداً - إذ كان يش��تبه أن تكون كل الدول االشراكية 

تعمل مع��اً- وأرغمت التحالف ع��ى تطوير خطط 

عسكرية متقنة، عقد مؤمتر لشبونة عام 1952، سعياً 

لتزويد القوى الالزمة لخط��ة الناتو الدفاعية طويلة 

امل��دى، ومتت الدعوة إىل التوس��ع إىل 96 فرع، لكن 

تم إسقاط هذا املطلب يف السنة الالحقة إىل 35 فرع 

فحسب مع استخدام أكرب لألسلحة النووية.

أهم وسائل حامية الحلف
يتمث��ل الهدف األس��ايس لحلف ش��ال األطليس يف 

حاي��ة حري��ة وأم��ن أعضائه م��ن خالل الوس��ائل 

السياس��ية والعس��كرية، ففي الوس��ائل السياس��ية 

يدع��م حلف ش��ال األطل��يس القي��م الدميقراطية 

ويشجع التش��اور والتعاون يف قضاي��ا الدفاع واألمن 

لبن��اء الثقة ومنع الرصاع عى امل��دى الطويل، أما يف 

الوس��ائل العس��كرية فيلتزم حلف ش��ال األطليس 

بالسعي إىل حل النزاعات بالطرق السلمية، ويف حالة 

فش��ل الجهود الدبلوماس��ية، ميتل��ك الحلف القدرة 

العس��كرية الالزمة لخوض عملي��ات إدارة األزمات، 

ويتم تنفيذ هذه العمليات مبوجب املادة رقم 5 من 

معاهدة واش��نطن -وهي املعاهدة التي تم تأسيس 

الحل��ف مبوجبها- أو بتفوي��ض من األمم املتحدة، يف 

إط��ار منفرد أو بالتعاون م��ع دول ومنظات دولية 

أخرى.

يوفر حلف ش��ال األطليس فرص��ة فريدة للدول 

الناتو خمس وستني عامًا 
من التنظيم العسكري ودعم السالم ومواجهة التحديات 

تأسست منظمة حلف شامل 

األطليس عام 1949 بناءاً 

عىل معاهدة شامل األطليس 

التي تم التوقيع عليها 

يف واشنطن يف 4 إبريل 1949 

ويوجد مقر قيادة الحلف 

يف بروكسل عاصمة بلجيكا، 

وللحلف لغتان رسميتان هام 

اإلنجليزية والفرنسية، ويتمثل 

الدور الرئييس لهذا الحلف هو 

يف حراسة حرية الدول األعضاء 

وحاميتها من خالل القوة 

العسكرية، ويلعب دوره من 

خالل األزمات السياسية، حيث 

تساهم كل الدول األعضاء يف 

القوى واملعدات العسكرية 

التابعة له، مام ساهم يف تحقيق 

تنظيم عسكري لهذا الحلف، 

فهناك دول ذات عالقات ممتازة 

بحلف الناتو إال أنها ليست جزءاً 

منه رسمياً وتعرف بالحلفاء 

 Major الرئيسيني لحلف الناتو

.non-NATO ally

إعداد: حنان الذهب

من التاريخ
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األعضاء من أجل التشاور واتخاذ القرارات بشأن القضايا 

األمني��ة عى جميع املس��تويات ويف مختلف املجاالت، 

وتع��رب "ق��رارات حلف ش��ال األطليس" ع��ن اإلرادة 

الجاعي��ة للدول الثانية والعري��ن األعضاء بالحلف 

مجتمع��ة، حي��ث تتخ��ذ جمي��ع القرارات باإلج��اع، 

ويتوافد مئات الخرباء املدنيني والعس��كريني واملسؤولني 

إىل مقر حلف ش��ال األطليس بص��ورة يومية من أجل 

تب��ادل املعلوم��ات، وتش��ارك األف��كار واملس��اعدة يف 

إع��دادات القرارات عند الحاج��ة بالتعاون مع البعثات 

الوطنية والعاملني يف مقر الحلف.

مبادرات الحلف
أعلن الحلف عن عدد من املبادرات، من أهمها مبادرة 

الراك��ة من أجل الس��الم س��نة 1994 تحت مس��مى 

دعم العالقة م��ع البلدان التي تقع عى أطراف الحلف 

األطليس، مثل البوسنة ورصبيا والجبل األسود، والتعاون 

معها، إىل جان��ب توقيع اتفاق تأس��ييس ملجلس الناتو 

روس��يا املش��رك الدائم ع��ام 1997 ملنح روس��يا دوراً 

استش��ارياً يف مناقش��ة القضايا ذات االهتام املشرك، 

وم��ع بداية ال��رصاع يف كوس��وفو علقت روس��يا كافة 

عالقاته��ا مع النات��و، ليتم تفعيل مجلس الناتو روس��يا 

بشكل رسمي عام 2002.

وأيضاً مبادرة إس��طنبول للتع��اون التي أعلنت عنها 

قم��ة الحلف عام 2004 الداعية إىل ما س��مته التعاون 

مع دول الرق األوسط لتعزيز االستقرار ودعم السالم 

يف املنطقة.

أهم األحداث التي مر بها حلف "الناتو" 
احتفل حلف ش��ال األطل��يس يف قمته التي عقدت 

مبرور 60 عاماً عى إنش��اءه م��روراً بأهم األحداث منذ 

التوقي��ع عى معاهدة ش��ال االطليس بواش��نطن عام 

1949، ولعل توقي��ع بلجيكا وكندا والدمنارك وفرنس��ا 

آيس��لندا وإيطالي��ا ولوكس��مبورغ وهولن��دا والرنويج 

والربتغ��ال وبريطانيا وأمريكا بواش��نطن يف الرابع من 

أبريل ع��ام 1949 عى معاه��دة الحلف األطليس يعد 

بداي��ة لظهور الناتو والذي ي��أيت قبيل اإلعالن عن قيام 

جمهوري��ة الصني الش��عبية من قب��ل الرئيس ماو تيس 

دونغ يف أكتوبر من نفس العام.

وبع��د نحو عامني س��مي م��ن قب��ل مجلس حلف 

شال األطليس الرئيس األمرييك األسبق الجرنال دويت 

آيزنهاور رئيساً للقيادة العليا يف أوروبا يف ديسمرب 1951 

م��ع ارتفاع عدد أعضاء الحل��ف إىل 14 عضواً بانضام 

اليونان وتركيا لعضويته فرباير من العام الذي يليه.

وش��هد الحلف يف أبري��ل 1952 تويل الجرنال هاس��تينغز 

مدافع الهاوتزر االٔمرييك تقصف القوات االمٔلانية
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اس��اي أول س��كرتري عام لحلف الناتو وش��هد العامل رحيل 

الزعيم الس��وفييتي الس��ابق جوزيف س��تالني يف مارس من 

.1953

وارتف��ع ع��دد أعضاء حل��ف "نات��و" إىل 15 عضواً 

بانض��ام أملانيا الغربية يف ماي��و 1955 فيا تم توقيع 

اتفاقية حلف "وارس��و" بعد ذلك بخمسة أيام من قبل 

االتحاد الس��وفييتي وال��دول األوروبية الش��يوعية يف 

القرص الرئايس بوارسو.

وش��هد ع��ام 1956 أزمة قناة الس��ويس التي تبعها 

العدوان الثاليث "بريطانيا - فرنسا –إرسائيل" عى مرص 

يف أكتوبر وس��حق االتحاد الس��وفييتي ث��ورة هنغاريا 

ودخول الدبابات الروسية إىل بودابست يف نوفمرب من 

نفس العام.

وجاء تويل باول هرني س��باك س��كرترياً عاماً جديداً 

للحلف قبل خمسة أشهر من إعالن االتحاد السوفييتي 

امتالك أول صاروخ عابر للقارات يف أكتوبر 1957 فيا 

عقد زعاء الناتو أول اجتاع لهم يف باريس يف ديسمرب 

م��ن نفس العام، كا ج��اء احتفال الحل��ف مبرور 10 

س��نوات عى إنش��اءه يف الرابع من أبريل 1959 خالل 

رئاس��ة س��باك بعد ش��هرين من تويل فيديل كاس��رو 

الرئاسة يف كوبا.

وع��ى الرغ��م م��ن ش��هود رئاس��ة ديرك س��تيكري 

للحل��ف يف أبريل 1961 بدأ العمل ببن��اء جدار برلني 

بشهر أغس��طس من نفس العام، وبدء أزمة الصواريخ 

الكوبية يف أكتوبر من العام الذي يليه، واغتيال الرئيس 

األمرييك الس��ابق جون كنيدي يف 22 نوفمرب 1963، إال 

أنها ش��هدت أيضاً وطء أول رائد فضاء وهو سوفييتي 

أرض القمر يف نفس الشهر من توليه رئاسته.

وش��هدت رئاسة مانليو بروس��يو للناتو يف أغسطس 

1964 إع��الن الرئيس الفرنيس ش��ارل ديغول نية بالده 

االنس��حاب من لجن��ة البنى العس��كرية يف الحلف يف 

مارس 1966 وتم االفتتاح الرس��مي ملق��ر حلف الناتو 

بربوكسل يف 16 أكتوبر 1967.

ويف أغس��طس 1986 اجتاحت قوات حلف وارس��و 

تشيكوس��لوفاكيا فيا توىل جوزيف لونس السكرتارية 

الع��ام لحلف النات��و يف األول من أكتوب��ر 1971، كا 

تم توقيع الرئيس األمرييك ريتش��ارد نيكس��ون ورئيس 

ال��وزراء الس��وفييتي ليونيد بريجني��ف معاهدة منع 

انتشار الصواريخ الباليستية يف مايو 1972.

وتم توقيع تقرير الحلف حول توسيع اهتام الحلف 

باألمور االقتصادية مع األمور العسكرية يف يونيو 1974 

بع��د أزمة النفط يف أكتوبر 1973 وتوقيع اتفاقية كامب 

ديفيد بني مرص وإرسائيل يف 17 سبتمرب 1978.

كا ش��هد شهر س��بتمرب من عام 1981 بدء الحرب 

اإليراني��ة العراقية، فيا ش��هد العام ال��ذي يليه بداية 

حرب فوكالند بع��د احتالل األرجنتني لجزيرة جيورجيا 

يف ش��هر مارس، وانضام أسبانيا للحلف يف شهر يونيو 

ليصبح عدد أعضاء الحلف 16 عضواً.

وتوىل بير كارينغتون رئاس��ة الحلف يف يونيو 1984 

حيث أصبح ميخائيل غورباتش��وف الرئيس السوفييتي 

يف م��ارس 1985، وانفجار مفاعل تش��رينوبل األوكراين 

يف أبري��ل 1986، وجاء انس��حاب القوات الس��وفييتية 

من أفغانس��تان يف مايو 1988 قبل ش��هرين من تعيني 

مانفريد فورنري سكرترياً عاماً لحلف الناتو.

وأصدر الحل��ف يف يوليو 1990 إع��الن لندن تحت 

عنوان )بُع��د جديد لعرص جديد( وهو م��ا يعد بداية 

للتعاون بني الرق والغ��رب يف يوليو 1990 ويأيت بعد 

س��قوط جدار برلني يف نوفمرب ع��ام 1989، وجاء إعالن 

روما حول الس��الم والتعاون والذي تضمن اس��راتيجية 

جدي��دة للحلف وبداية الراك��ة مع دول أخرى خارج 

الحل��ف يف نوفمرب 1991 بعد انحالل حلف وارس��و يف 

يوليو من نفس العام وغ��زو النظام العراقي عى دولة 

الكويت يف الثاين من أغسطس 1990.

وقد دش��ن حلف النات��و برنامج الراك��ة من أجل 

الس��الم يف يونيو 1994 فيا ش��هد أغسطس من العام 

نفس��ه موت س��كرتري ع��ام الحل��ف مانفري��د فورنري 

يف مكتب��ه بع��د رصاع مع امل��رض وت��وىل ويل كاليس 

الس��كرتارية العام��ة للحلف يف أكتوبر ودش��ن الحوار 

املتوسطي يف ديس��مرب من نفس العام، وشهدت رئاسة 

خافيري س��والنا للحلف يف ديس��مرب 1995 بدء الحلف 

لعمليات حفظ السالم يف البوسنة والهرسك مع مشاركة 

دول خارج الحلف ومنها روس��يا يف نفس أشهر ودخول 

التش��يك وهنغاريا وبولندا إىل عضوية الحلف يف مارس 

1999 ليصب��ح عدد أعضاء الحل��ف 19 دولة والهجوم 

الجوي الذي شنه الحلف عى كوسوفو يف نفس الشهر.

وشهد ش��هر أبريل من عام 1999 احتفاالً مبرور 50 

عام��اً عى تأس��يس وبدء مهمة حلف ش��ال األطليس 

يف كوس��وفو )كيف��ور( يف ش��هر يوني��و، وتعيني جورج 

روبينتسون سكرترياً عاماً للحلف يف شهر أكتوبر.

كا فّعل حلف الناتو وألول مرة املادة الخامسة من 

معاهدت��ه عقب هجات مركز التج��ارة العاملية يف ال� 

11 من شهر سبتمرب 2001، وأنشأ الحلف مجلس الناتو 

قوات االنتشار لحلف الناتو

يوفر حلف شمال 
األطلسي فرصة 

فريدة للدول األعضاء 
من أجل التشاور 

واتخاذ القرارات 
بشأن القضايا 

األمنية
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وروسيا بروما يف مايو 2002 وتوىل قيادة قوة املحافظة 

عى األمن يف أفغانستان )إيساف( يف أغسطس 2003.

وشهدت رئاسة ياب دي هوب شيفر السكرتري الحايل 

للحل��ف م��ن األول من يناي��ر 2004 انض��ام كل من 

بلغاريا واس��تونيا والتفيا ولتوانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا 

وروماني��ا لحلف الناتو يف أبري��ل 2004 ليصبح أعضاء 

الحلف 26 عضواً.

كا ش��هدت رئاسة شيفر تدش��ني مبادرة أسطنبول 

للتع��اون خالل قمة أس��طنبول يف يونيو 2004 كل من 

الكويت والبحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة.

وعق��د يف دولة الكويت يف ال� 12 وال� 13 من ش��هر 

ديسمرب 2006 املؤمتر الدويل للتعاون بني منظمة حلف 

شال األطليس ودول مجلس التعاون الخليجي العربية 

تحت عن��وان )مواجهة التحديات املش��ركة من خالل 

مبادرة اس��طنبول للتع��اون( تم خالل��ه توقيع اتفاقية 

أمنية بني دولة الكويت والناتو تتعلق بتبادل املعلومات 

وفق أطر معينة، وتعد هذه االتفاقية الخطوة األبرز يف 

العالق��ة بني الجانبني منذ أن وافقت الكويت يف نوفمرب 

2004 عى مبادرة اسطنبول للتعاون.

وأج��رى حلف النات��و مباحثات مركزة م��ع أوكرانيا 

يف أبري��ل 2005 وأخرى مع جورجيا يف س��بتمرب 2006 

فيا أنشأت لجنة الناتو وجورجيا يف سبتمرب 2008 بعد 

األزمة الروس��ية الجورجية يف أغسطس من نفس العام، 

ك��ا أجرى الحلف مباحث��ات انضام ألباني��ا وكرواتيا 

للحلف يف أبري��ل 2008 حيث أعلن مؤخراً انضامها 

رسمياً إىل الحلف ليصبح أعضاء الحلف 28 دولة.

املستقبل ومصداقية الحلف 
لقد كان تدخل الحلف يف يوغس��الفيا بقيادة الواليات 

املتح��دة والذي ميث��ل باكورة مهام��ه الجديدة، يحمل 

يف طيات��ه أك��ر من رس��الة، األوىل موجه��ة إىل الدول 

األوروبي��ة واألعض��اء يف الحل��ف، بأن��ه ال جدوى من 

معارضته��ا للمفهوم اإلس��راتيجي الجديد للحلف، وأن 

الوالي��ات املتح��دة هي صاحبة االختص��اص األصيل يف 

إعادة ترتي��ب القواعد التي تحك��م العالقات الدولية، 

الرس��الة الثانية كانت موجه��ة إىل الدول األوروبية غري 

األعضاء يف الحلف، وفحواها أن اس��تقرارها ورفاهيتها 

يعتم��د بالدرجة األوىل عى ما تتخذه الواليات املتحدة 

من ق��رارات، والرس��الة الثالثة موجهة إىل روس��يا بأن 

تتوقف عن معارضتها لتوس��يع الحلف ومقاومة مهامه 

الجديدة.

االسرتاتيجية الجديدة للحلف
لقد دش��ن حل��ف الناتو يف يوغس��الفيا، اس��راتيجيته 

الجديدة ضارباً بذلك عرض الحائط كل ما اس��تقر عليه 

النظام الدويل منذ نهاية الحرب العاملية الثانية ومؤسساً 

لع��رص الهيمنة األمريكي��ة الجديد بعد أن اس��تفردت 

الواليات املتحدة بثالثية القوة العس��كرية واالقتصادية 

والتكنولوجي��ة، بحيث أصبحت املهمة هي التي تحدد 

التحالف.

لقد ألقت عملية توس��يع الناتو ضوءاً س��اطعاً عى 

مس��تقبل مجل��س الراكة األورو – أطلس��ية وبرنامج 

الراك��ة م��ن أجل الس��الم، فبخ��روج س��بع دول من 

الراكة من أجل الس��الم لتصبح أعضاء يف الناتو، خضع 

الناتو لتغيري جيوس��راتيجي رشقاً باتجاه القوقاز وآسيا 

الوس��طى، حي��ث كان ع��ى الناتو التعام��ل مع رشكاء 

ش��ديدي امل��راس سياس��ياً كان بعضه��م أرسى أزمات 

ورصاع��ات، وبصورة أعم يواجه الحل��ف هنا تحدياً يف 

إقامة توازن بني س��عيه إلجراء تح��ول دميقراطي وبناء 

مؤسس��ات دفاعية م��ن ناحية، وصعوب��ة التعامل مع 

أنظمة محلية ذات طابع سلطوي من ناحية أخرى.

يف األش��هر األوىل من الع��ام 2004 عرضت الواليات 

املتح��دة أف��كاراً م��ن أجل "مب��ادرة للرق األوس��ط 

الكبري" خاصة بالناتو لتش��جيع اإلص��الح والدميقراطية 

يف الع��امل الع��ريب، وكانت املب��ادرة سياس��ية أكر ما 

هي عسكرية، رس��متها الواليات املتحدة للمساعدة يف 

معالجة االنقس��امات عرب األطليس بع��د حرب العراق 

ومنع التهديد الذي قد تولده االس��راتيجيات األوروبية 

واألمريكية للمنطقة، وتضمنت الخطة الثالثية األبعاد، 

التشجيع عى حكم جيد وتعليم أحسن ومنو اقتصادي.

والتطاب��ق م��ع عملي��ة االتح��اد األورويب املعروفة 

يرى البعض أن 
توسيع احللف

يعد ظاهرة ملرحلة 
انتقالية أكرث

مما يعد خيارًا 
أمنيًا ملنطقة عرب 

األطلسي

رٔوساء دول وحكومات بلدان حلف الناتو



يتش��كل حلف الناتو م��ن 28 دولة بينه��ا دول كانت 
مؤسس��ة للحلف، ودول انضمت إلي��ه يف ما بعد، وقد 
ضم يف فرتة تأسسيه عام 1949 الواليات املتحدة. التي 
متتلك القوة العسكرية األكرب داخل الحلف باملقارنة مع 
باقي الدول األخرى – وفرنسا وبلجيكا وكندا والدمنارك 
وآيس��لندا وإيطاليا ولوكس��مبورغ وهولن��دا والرنويج 
والربتغ��ال وإنجلرتا، ويف ع��ام 1952 انضمت إليه تركيا 
واليون��ان التي انس��حبت منه يف الفرتة م��ا بني عامي 
1974 و1980، ثم انضمت أملانيا الغربية س��ابقاً كذلك 
ع��ام 1955 ومرة أخ��رى عام 1990 بع��د اتحادها مع 

أملانيا الرشقية.
كام انضمت عام 1982 أسبانيا، ثم سنة 1999 التشيك 
واملجر وبولندا، ويف عام 2004 انضمت بلغاريا وإستونيا 
والتفيا ولتوانيا ورومانيا ثم سلوفاكيا وسلوفينيا، وكانت 
تلك من أكرب عمليات االنض��امم يف تاريخ الحلف، ويف 
يناير 2009 انضمت كل من كرواتيا وألبانيا إىل الحلف 
ليصب��ح عدد أعضائ��ه 28 عضواً، وتس��تمر دول أخرى 
يف مس��ار املفاوضات بش��أن االنضامم إىل الحلف مثل 
مقدوني��اً وجورجياً وأوكراني��ا، ودعا الحلف دوالً أخرى 
مثل البوس��نة والهرسك ورصبيا والجبل األسود يف قمة 
التفياً عام 2006 أيضاً إىل التعاون معه بشكل رسمي.

الدول األعضاء
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ب�"عملية برش��لونة" واملعنية باالرتباط مع دول البحر 

املتوس��ط بشبكة من الرتيبات االسراتيجية والسياسية 

وتحقيق تحسن عى صعيدي حقوق اإلنسان واملسألة 

االقتصادية، وستكون مهات الناتو املساعدة يف إعادة 

بناء أفغانس��تان والعراق إىل الرق األوس��ط مبوجب 

صيغة جديدة ل� الراكة من أجل السالم.

لكن أمر فكرة توس��يع دور الناتو يف مبادرة الرق 

األوسط الكبري، أنتهى إىل نتيجة متواضعة، فقد خيمت 

عى نقاش خالفات حول العراق، ومخاوف من اإلفراط 

يف توسيع الحلف، وانعدام االتفاق حول نطاق املروع 

وم��داه الجغ��رايف وال يقل ع��ن ذلك كل��ه ردة الفعل 

السلبية والعزوف يف العواصم العربية.

التحديات التي تواجه الحلف
إن التحدي��ات األساس��ية التي تواجه حل��ف الناتو يف 

مفهومه الجديد للتعامل مع املعضالت األمنية الحالية 

واملس��تقبلة، تتحدد يف أربعة مؤث��رات: أولها الحصول 

عى نتيجة مقبولة سياس��ياً ملشاركة الناتو املتعمقة يف 

النزاعات األفغانية والباكس��تانية املتداخلة مع بعضها 

البعض، ثانياً تحديث معنى "األمن الجاعي" والتزاماته 

كا ورد يف املادة الخامس��ة عن اتفاقي��ة الحلف، ثالثاً 

إرشاك روس��يا يف عالقة ملزم��ة وذات نفع متبادل مع 

أوروبا ومجتمع شال األطليس األوسع، رابعاً االستجابة 

للمعضالت األمنية العاملية الجديدة.

املهام الجديدة لحلف الناتو
إن ما مييز سياس��ة الواليات املتحدة تجاه حلف الناتو 

وأوروب��ا، بعد انتهاء الحرب الب��اردة، هو توجهها نحو 

توس��يع الحلف نحو الرق ليضم دول وس��ط ورشق 

أوروبا، ويرى البعض أن خيار التوس��ع هو األس��اس يف 

إقام��ة "نظام أم��ن جاعي لكل أوروب��ا" يف حني يرى 

آخرون أن توس��يع الحلف يعد ظاهرة ملرحلة انتقالية 

م��ع كل ما تتضمن��ه من تردد وعدم ت��وازن، أكر ما 

يعد خي��اراً أمنياً ملنطقة عرب األطل��يس وتضيف وجهة 

النظر هذه أن توس��يع الحلف هو ليس لصالح العالقة 

األوروبي��ة – األمريكي��ة فحس��ب وإمنا أيض��اً لصالح 

املش��كلة األمني��ة لدول وس��ط ورشق أوروب��ا ويظهر 

واضحاً من ذلك أن املهام األمنية لحلف الناتو يف أوروبا 

تقع يف املقدمة من تلك املهام التي يضطلع بها الحلف 

يف أوروبا رغ��م عدم انضواء جميع دول أوروبا يف ذلك 

الحل��ف فضالً عن تع��دد املنظات الت��ي تقوم بتلك 

امله��ام، ولعله م��ن املفيد اإلطالع ع��ى تلك املنظات 

والدول املشاركة فيها. 

الخامتة
إن حلف الناتو مل يعد حلفاً دفاعياً كا كان مرسوماً له 

عند تأسيسه، وإمنا تحول إىل حلف ذي مهام عسكرية 

سياسية يعمل لصالح تكريس ونر الهيمنة األمريكية، 

وي��ؤرش ه��ذا التغيري يف اس��راتيجية الحل��ف، البداية 

لعومل��ة حلف الناتو، أي العوملة العس��كرية ليك ترافق 

باقي العوملة.

لقد مر الناتو بأقىس اختبار يف تاريخه، وواجه احتال 

حدوث تهميش مطرد يف العالقات عرب األطلس��ية عى 

يد عضوه الرئيس، الواليات املتحدة، خالل حرب العراق 

ع��ام 2003، ولقد أطلق الناتو مبادرات جديدة وواصل 

العمليات الجارية خارج منطقة نش��اطه يف أفغانستان 

والعراق، يف خطة رشاكة أوسع يف الرق األوسط، ومن 

خالل تدخل أعمق يف القوقاز وآس��يا الوس��طى، وكان 

اله��دف مداواة الرصاع عرب األطل��يس وتوزيع التزامات 

الناتو العاملية، بحيث ميكن أن يظهر بديالً ذا مصداقية 

ع��ن "تحالف��ات طوعي��ة" تقودها الوالي��ات املتحدة، 

وكان التس��اؤل عا إذا كان يف اإلمكان إيجاد التصميم 

الس��يايس املوحد والروري، وع��ا إذا كان يف اإلمكان 

مجاراة طموحات الناتو والتزاماته مبوارد كافية.

إن النات��و يواج��ه اآلن تحديات وامتحاناً عس��رياً يف 

أفغانس��تان ملهامه الجدي��دة زادتها صعوب��ة األوضاع 

القلق��ة واملعق��دة يف باكس��تان، والوض��ع امل��ايل غري 

املس��تقرعاملياً من خالل األزمات املتتالية من الواليات 

املتحدة إىل اليونان فربيطانيا، وتبقى العقبة الرئيس��ية 

أمام تحدي��د دور النات��و، انعدام اس��راتيجية أورو – 

أطلس��ية واضح��ة ومتناغمة وبعيدة املدى الس��تبدال 

مفاهيم الح��رب الباردة، برد أقوى ع��ى أخطار القرن 

الح��ادي والعري��ن: اإلره��اب، ال��دول الضعيفة أو 

الفاشلة وإنتشار أسلحة الدمار الشامل، والتحدي املاثل 

أم��ام الناتو هو تج��اوز اإلدراك املتنام��ي القائل بأنه " 

منتدى إلتخاذ قرارات بشأن عمليات، واستعادة دوره" 

كمنتدى مركزي للنقاش السيايس وصنع القرار•

املصادر:

- ويكيبيديا املوسوعة الحرة   

-www.Nato.int    

-www.kuna.net    

الوحدات والتشكيالت العسكرية لحلف شامل االٔطليس
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املنظمات احلكومية الدولية..سماسرة 
السلطة يف القرن احلادي والعشرين

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية

يشمل املشهد االسرتاتيجي العام أكرث من مجرد الدول، فاملنظامت الحكومية الدولية – التي هي عبارة عن مجموعات 

مكونة من دول ذات س��يادة – تتوىل دوراً حساس��اً يف الس��احة العاملية. وس��وف يكتس��ب فهم قوة هذه املنظامت 

ونفوذها أهمية حيوية لدولة اإلمارات العربية املتحدة لضامن أمنها خالل العقود القادمة.

وتعترب املنظامت الحكومية الدولية )ال تش��مل املنظامت غري الحكومية مثل املؤسس��ات غري النفعية أو الهيئات( 

مختلف��ة ع��ن التحالفات )مثل الثامنية الكبار(؛ ألنها تأسس��ت من خالل معاهدات تعترب مبثاب��ة مواثيق لها. وكذلك 

تختل��ف املنظ��امت الحكومية الدولية عن تجمعات املعاهدات البس��يطة )مثل االتفاقية العام��ة للتعريفات العامة 

والتجارة( التي ال تقيم أي هيكل تنظيمي وتعتمد فقط عىل الدول األعضاء يف إدارتها، كام أنه ليست جميع املنظامت 

الحكومية الدولية عاملية مثل األمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية. وتحظى منظامت إقليمية، مثل االتحاد األورويب 

واالتحاد األفريقي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، بنفوذ مهم.

بإمكان املنظامت الحكومية الدولية أن متثل دولها األعضاء، وتعترب مؤسس��ات ذات صفة دامئة، ولعل األمر األكرث 

فائدة أنها تسهم يف تسهيل التعاون املتعدد األطراف. ولسوء الحظ فإن من شأنها أيضاً أن تدفع الدول إىل التنازل عن 

يشء من سيادتها، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل إضعاف السلطة الوطنية. وأحياناً ميكن أن يسمح عدم املساواة أيضاً 

للدول القوية بإس��اءة استخدام هذه املنظامت، ومع ذلك فإن بإمكان املنظامت الحكومية الدولية أن تطور إجراءات 

لتس��وية النزاعات، وتس��تطيع معاقبة من ينتهك القوانني. كام تس��تطيع املنظامت الحكومية الدولية أن تؤدي أدواراً 

رئيسية يف التفاوض بني الدول، وتسهيل املفاوضات، ورعاية مقاربات مشرتكة. كذلك تستطيع هذه املنظامت املساعدة 

عىل وضع مبادئ دولية مفيدة وسوابق إيجابية لألنظمة الدولية املستقبلية.

ت��م إنش��اء منظمة األمم املتحدة يف أعقاب الحرب العاملية الثانية لتعزي��ز التعاون الدويل ومنع حدوث رصاعات. 

يف البداية كانت األمم املتحدة تضم 51 دولة عضواً، أما اآلن فهناك 193 دولة، وتش��مل أهدافها الحفاظ عىل الس��الم 

واألمن الدوليني، وتعزيز حقوق اإلنس��ان، ورعاية التنمية االجتامعية واالقتصادية، وحامية البيئة، وتقديم املساعدات 

اإلنس��انية. ومتارس األمم املتحدة وظائفها من خالل خمس��ة أجهزة أساس��ية، هي: الجمعية العامة، ومجلس األمن، 

واملجلس االقتصادي واالجتامعي، واألمانة العامة، ومحكمة العدل الدولية.

مثة منظمتان حكوميتان دوليتان إقليميتان تس��تحقان الرتكيز، وهام: جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول 

الخلي��ج العربية. تش��كلت جامعة الدول العربية يف القاهرة عام 1945 بس��ت دول أعض��اء، أما اآلن فتضم 22 دولة 

عض��واً، مبا فيها دول��ة اإلمارات العربية املتحدة. وتتلخص األهداف الرئيس��ية للجامعة العربية يف تحس��ني العالقات 

والتعاون بني الدول األعضاء لحامية االستقالل والسيادة، وتعزيز مصالح الدول العربية. وتسهم جامعة الدول العربية 

يف تسهيل الربامج السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية واالجتامعية، وتقوم بدور املنرب لتنسيق السياسات، والحد 

من الرصاعات، وتس��وية النزاعات، كام فعلت خالل الشهر املايض من خالل دعمها سيادة دولة اإلمارات العربية عىل 

الجزر الثالث املحتلة. ومتلك الجامعة عنارص الربملان ولكنها ترتك الش��ؤون الخارجية للتعامل معها تحت إرشاف األمم 

املتحدة. وقد أقر ميثاق جامعة الدول العربية مبدأ وطن عريب مع احرتام سيادة دولها األعضاء، وبالتايل فإن الحوكمة 

داخل جامعة الدول العربية تعزز دور املنظامت الحكومية الدولية وسيادة الدول األعضاء عىل حد سواء.

أما مجلس التعاون لدول الخليج العربية فهو اتحاد س��يايس واقتصادي لدول عربية تأس��س هنا يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة عام 1981، وتش��مل أهداف مجلس التعاون التنس��يق والتكامل والرتابط بني الدول األعضاء، وتطوير 

أنظم��ة مش��رتكة يف مختلف امليادين )مبا يف ذلك الش��ؤون االقتصادي��ة، والتجارة، والجامرك، واالتصاالت، والش��ؤون 

االجتامعي��ة والصحية، والس��ياحة، والش��ؤون اإلدارية( لحفز التق��دم. ونتيجة للرتابط بني طبيع��ة أمن دول  مجلس 

التعاون، برهنت هذه الدول عىل التعاون العسكري، وهناك جهود جارية لزيادة العمل املوحد ملجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

لهذه األس��باب جميعاً ميكن أن تس��تفيد الدول من نقاط القوة يف املنظامت الحكومية الدولية، وينبغي أن تكون 

ح��ذرة من نقاط ضعفها. تعترب منظمة األمم املتحدة ومجل��س التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية 

منظامت حكومية دولية، ويجب أن تسعى لتعزيز أمن دولة اإلمارات العربية املتحدة ما دامت تتعاون مبا ينسجم مع 

املصالح الوطنية للدولة. كام ينبغي أن يفهم الخرباء االس��رتاتيجيون كيف يعملون ضمن املنظامت الحكومية الدولية 

لتحقيق مثل هذا التعاون لضامن األمن الوطني•



قانون الغش التجاري اجلديد لدولة اإلمارات 
اجمللس الوطني يقر القانون وال يستثني املناطق احلرة من تطبيق أحكامه

وافق املجلس الوطني االتحادي خالل جلس��ته الثامنة 

م��ن دور االنعقاد الع��ادي الثالث للفص��ل الترشيعي 

الخام��س عرش التي عقدها يف مق��ر املجلس بأبوظبي 

خالل ش��هر مارس من العام الحايل عىل مرشوع قانون 

اتحادي بش��أن مكافحة الغش التج��اري بعد أن عدل 

واس��تحدث عدداً م��ن بنوده وم��واده، وترسي أحكام 

القانون عىل كل من ارتكب غش��اً تجارياً وال تس��تثنى 

املناطق الحرة يف الدولة من تطبيق أحكامه .

واعترب مرشوع القانون كل ما كان استرياداً أو تصديراً 

أو إع��ادة تصدير أو تصنيعاً أو بيعاً أو عرضاً أو الحيازة 

بقصد البيع أو التخزين أو التأجري أو التسويق أو تداول 

الس��لع املغشوشة أو الفاس��دة أو املقلدة واإلعالن عن 

جوائز أو تخفيضات وهمي��ة أو غري حقيقية وتوظيف 

اإلعالن��ات التجاري��ة للرتوي��ج املضل��ل والدعاية غري 

الصحيحة أو الرتويج لس��لع مغشوش��ة أو فاس��دة أو 

مقل��دة أو ع��رض أو تقديم أو الرتوي��ج أو االعالن عن 

خدمات تجارية مغشوش��ة غشاً تجارياً، وفرض مرشوع 

القانون عقوبات ترتاوح بني الحبس والغرامة املالية التي 

تصل إىل مليون درهم عىل كل من يخالف أحكامه.

وأكدت لجنة الشؤون املالية واالقتصادية والصناعية 

يف املجل��س إىل أن تحدي��ث قان��ون الغ��ش التج��اري 

يتناس��ب مع النمو االقتصادي لدولة اإلمارات ورغبتها 

يف االرتق��اء إىل أعىل املراتب يف م��ؤرشات أداء األعامل 

العاملية.

لجنة عليا ملتابعة املرشوع

مبوجب مرشوع القانون الجديد س��يتم تش��كيل لجنة 

عليا تس��مى " اللجنة العليا ملكافح��ة الغش التجاري" 

بقرار من وزي��ر االقتصاد تتبع للوزارة وبرئاس��ة وكيل 

الوزارة وعضوية ممثلني عن الس��لطات املختصة، تقوم 

عىل اقرتاح االس��رتاتيجيات والسياسات ملكافحة الغش 

التجاري ودراس��ة تقارير الغش التج��اري املحالة إليها 

من الس��لطة املختصة واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها، 

وإغالق املنش��آت املخالفة ملدة ال تزيد عىل أس��بوعني 

بالتنسيق مع السلطة املختصة، ودراسة املعوقات التي 

تواجه تطبيق القان��ون واقرتاح آلية معالجتها، وإصدار 

نظام عمل اللجان الفرعية.

نظام اللجان الفرعية

أشار مرشوع قانون الغش التجاري إىل تشكيل لجنة 

فرعية ملكافحة الغش التجاري يف كل إمارة تتوىل النظر 

يف طلب الصلح يف مخالفات املنشآت التي تعرض عليها، 

وإنذار املنشآت املخالفة وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا 

القانون أنواع اإلنذارات وإغالق املنشآت املخالفة ملدة 

ال تزيد عىل أسبوعني بالتنس��يق مع السلطة املختصة، 

ومتابعة عمليات إتالف أو تدوير أو اإلعادة إىل املصدر 

بحس��ب األحوال للس��لع املغشوش��ة أو الفاس��دة أو 

املقل��دة، وموافاة ال��وزارة بتقارير دوري��ة عن أعاملها 

وذلك وفق ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ما يطبق من عقوبات

يعاقب مرشوع القانون الجديد بالحبس مدة ال تتجاوز 

الس��نتني، وبالغرامة التي ال تقل عن 50 ألف درهم وال 

تزيد عىل 250 ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، 

كل من ارتكب جرمية الغش التجاري، ويعاقب بالحبس 

م��دة ال تتجاوز س��نة، وبالغرامة الت��ي ال تقل عن 10 

آالف دره��م وال تزيد ع��ىل 100 ألف درهم أو بإحدى 

هاتني العقوبتني، كل من رشع يف ارتكاب جرمية الغش 

التجاري.

ك��ام يعاق��ب بالحب��س م��دة ال تتجاوز الس��نتني، 

وبالغرام��ة التي ال تقل عن 250 أل��ف درهم وال تزيد 

عىل ملي��ون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من 

اقرتف جرمي��ة الغش التج��اري أو رشع فيها متى كان 

محلها أغذية لإلنس��ان أو الحي��وان أو عقاقري طبية أو 

حاصالت زراعية أو منتجات أغذية عضوية.

ويعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة 

تع��ادل ضع��ف قيمة الس��لع املترصف فيه��ا، كل من 

يترصف يف السلع املتحفظ عليها بأية طريقة من الطرق 

دون إذن أو ترخي��ص م��ن اللجنة الفرعي��ة، ويف حال 

كانت الس��لع املترصف فيها أغذية لإلنسان أو الحيوان 

أو عقاقري طبية أو حاصالت زراعية أو منتجات طبيعية 

تكون العقوبة الحبس مدة ال تتجاوز السنتني، والغرامة 

التي ال تقل ع��ن 250 ألف درهم وال تزيد عىل مليون 

درهم أو إحدى هاتني العقوبتني.

ويعاقب بالغرام��ة التي ال تزيد عىل 50 ألف درهم 

كل من يخالف أي حكم آخ��ر من أحكام هذا القانون 

والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

التفتيش عىل الرشكات باملناطق الحرة

وافق املجلس عىل توصية بالتنسيق بني وزارة االقتصاد 

والجهات املعنية املحلية يف شأن وضع آلية تفتيش عىل 

ال��رشكات العاملة يف املناطق الحرة لضامن الرقابة عىل 

أنش��طة هذه الرشكات، وأكد املجلس أن هناك تنسيقاً 

مستمراً بني وزارة  االقتصاد وتلك املناطق املختصة كام 

ه��ي العالقة مع املناطق الحرة يف إمارة ديب، حيث يتم 

التعامل عرب لجنة التنس��يق والتع��اون االقتصادي التي 

شكلت عام 2004 وهي لجنة مشكلة من أعضاء ميثلون 

ع��دداً من الجه��ات املحلية واالتحادي��ة، وتقوم وزارة 

االقتص��اد مبتابعة ما يتعلق بتطبي��ق القوانني عرب هذه 

اللجنة بالتعاون مع الجهات املحلية .

تعريف الغش التجاري

 عرّف م��رشوع القانون الغش التجاري بأنه خداع أحد 

املتعامل��ني بأية وس��يلة كانت وذلك بتبدي��ل أو تغيري 

ماهي��ة الس��لع أو مقدارها أو جنس��ها أو س��عرها أو 

صفاتها الجوهرية أو منش��ئها أو مصدرها أو صالحيتها 

أو أي أم��ر آخر متعل��ق بها أو تقدي��م بيانات تجارية 

غري صحيحة أو مضللة عن املنتجات املرّوجة، ويش��مل 

ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع 

القوان��ني النافذة بالدولة أو انطوائها عىل بيانات كاذبة 

أو مضللة.•
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قانون الغش التجاري اجلديد لدولة اإلمارات   تعريفات قانونية
ميدالية اجلرحى - الطبقة الثانيةاجمللس الوطني يقر القانون وال يستثني املناطق احلرة من تطبيق أحكامه

أوصافها: 

قرص مس��تدير من الفضة 

قط��ره )40 مم( وبس��مك 

ش��عار  بداخل��ه  )3م��م( 

القوات املس��لحة يتوسطه 

علم دولة اإلمارات العربية 

وتحت  بألوان��ه،  املتح��دة 

الش��عار عب��ارة )ميدالي��ة 

الجرحى(.

رشيط امليدالية:

خلي��ط  م��ن  مصن��وع   

النايل��ون والقط��ن بعرض 

)34 مم( وبطول )40 مم(، وهو مقس��م عىل ثالثة ألوان، 

يف الوس��ط الل��ون األحمر بعرض)14 م��م (، وعىل اليمني 

اللون األخرض بعرض )10 مم(، وعىل اليسار اللون األسود 

بعرض)10 مم( ويف أس��فل الرشيط مش��بك فيض بارتفاع 

)10 مم( وعرض )93مم(.

شارة امليدالية:

من نفس قامش الرشيط ونفس ألوانه، مس��تطيلة الشكل  

بطول )34 مم( وعرض )12 مم(.

أسباب املنح:

متن��ح للمصاب بعجز دائ��م  يقعده عن مامرس��ة حياته 

بش��كل طبيعي نتيجة مش��اركته بالعملي��ات الحربية أياً 

كان نوعه��ا أو أثناء مطاردته املتس��للني واملهربني أو أثناء 

التامري��ن أو التدريبات التي يش��ارك فيه��ا أو أثناء تأدية 

الواجب املكلف به أو أثناء إنقاذه األرواح أو الطائرات أو 

املعدات أو اآلليات أو األجهزة.

قيمة املكافأة:

متنح مقرون��ة مبكاف��أة وقدره��ا)20.000( عرشون ألف 

درهم.

تقليد امليدالية:

يقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذه امليدالية.

أوسمة وميداليات

اإلدارة اجلماعية حلقوق املؤلف واحلقوق 
اجملاورة ج/2

يف ه��ذا البن��د يتحدث الفصل الس��ادس م��ن القانون 

االتحادي رقم ) 7( لس��نة 2002 م عن اإلدارة الجامعية 

لحق��وق املؤلف والحقوق املجاورة، وعن املواد الخاصة 

ألحكام هذا البند نستعرض وإياكم مواده التالية: 

املادة   30

يج��وز ألصح��اب حقوق املؤل��ف والحق��وق املجاورة، 

أن يتنازل��وا عن حقوقه��م املالية إىل جمعي��ات مهنية 

متخصصة إلدارتها ، أو أن يوكلوا جهات أخرى يف مبارشة 

هذه الحقوق، وتعترب العقود التي تربم بهذا الش��أن عن 

طريق هذه الجمعيات أو الجهات عقوداً مدنية .

املادة   31

تلت��زم الجمعي��ات أو الجهات املنص��وص عليها باملادة 

)30( م��ن هذا القانون بعدم إجراء أي تفرقة بني طالبي 

التعاق��د معها عىل اس��تغالل املصنفات املعه��ود إليها 

إدارته��ا، وال يعترب م��ن قبيل التفرقة قي��ام الجمعية أو 

الجهة مبنح تراخيص اس��تغالل نظري مقابل مايل مخفض 

يف الحالتني التاليتني عىل أن يكون قرارها مسبباً :

العرف:
يتكون العرف من ركنني: أحدهام مادي: وهو اعتياد 

الن��اس عىل س��لوك معني ينش��أ عنه قاع��دة تطبق 

عالقاته��م، واآلخر معن��وي: وهو اعتق��اد الناس بأن 

القاعدة التي نشأت من هذا السلوك قاعدة ملزمة.

إذاً، الع��رف هو اعتي��اد الناس عىل إتب��اع قاعدة 

معينة من قواعد الس��لوك مع اعتقادهم بأنها ملزمة 

لهم.

العادة اإلتفاقية:
ه��ي تل��ك التي تتص��ل بعالق��ات قانونية ب��ني األفراد، 

وللفرق��اء أن يتفقوا رصاح��ة أو ضمناً ع��ىل إتباع هذه 

العادات يف معامالتهم، فتعترب رشيعة املتعاقدين وتكون 

ملزمة لهم باالستناد إىل إرادتهم، ألنها تفتقر إىل االعتقاد 

بإلزاميتها يف األصل.

إذاً، الع��ادة اإلتفاقي��ة ه��ي مبثابة ع��رف تخلف ركنه 

املعنوي أي االعتقاد بإلزامية السلوك وفق هذه القاعدة، 

فال تصبح إلزامية إل بعد أن يتفق الفرقاء عليها.

إعداد: جميلة الكعبي

1-  اس��تغالل املصنفات يف حفالت عامة بواس��طة أداء 

حي لفناين األداء .

2-  اس��تغالل املصنف��ات يف إطار أنش��طة تعليمية أو 

تثقيفية ال تدر عائداً مبارشاً أو غريمبارش .

املادة   32

ال يج��وز للجمعي��ات أو الجه��ات الت��ي تت��وىل إدارة 

حقوق املؤلف والحقوق املجاورة مامرس��ة نشاطها إال 

برتخيص سنوي من الوزارة ، وللوزارة أن تضع يف الالئحة 

التنفيذية أية قواعد تنظ��م عمل مثل هذه الجمعيات 

والجه��ات، وإدخ��ال التعديل الالزم ع��ىل قواعد ونظم 

تراخيص ومبارشتها لعملها .

ويصدر بتحديد الرسوم املقررة عىل منح الرتخيص قرار 

من مجلس الوزارة .
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طقطقة وفرقعة املفاصل
خطورته ترتبط باآلالم املصاحبة له

تصدر أصوات مختلفة من مفاصل الجس��م  كمفصل 

الركبة، العنق، الكتف، الفك أو أي من مفاصل الجسم 

األخرى، وتتفاوت هذه األصوات يف شدتها وسببها من 

مفصل آلخ��ر، كام تختلف طبيعته��ا باختالف العمر، 

وتعترب األص��وات الصادرة من املفاص��ل حميدة ما مل 

يصاحبه��ا األمل أو ظهور أية عالمات  تش��ر إىل ترضر 

الغضاري��ف واألربط��ة  أو ترتبط بخش��ونة املفاصل، 

ويرتبط األمل املُصاحب لصوت طقطقة املفاصل بعدد 

من األس��باب منها، خش��ونة املفصل وتع��ري العظم 

واحتكاك��ه ببعضه البعض، التم��زق الغرضويف األنيس 

أو الوح��ي، وجود جس��م غري��ب يف املفصل كجزء 

من غ��رضوف أو العظم ما يتس��بب باالحتكاك الذي 

يصاحب��ه محدودية يف حركة املفص��ل، ووجود قيد يف 

املفصل بس��بب ما يشبه املس��ننات التي تُعيق حركة 

املفصل .

الفقاعات الغازية وصوت الفرقعة 

أما عن تفسر صدور أصوات املفاصل التي ال يُصاحبها 

األمل فأكد عدد من األطباء والعلامء ارتباطها بتش��كل 

فقاع��ات غازي��ة داخ��ل الس��ائل الس��ينويف املحيط 

باملفاصل ومينع من احتكاكها ببعضها البعض وترتكب 

من ثاين أكسيد الكربون والنيرتوجني مام يتسبب بدفع 

الكبس��ولة املحيطة بالسائل الس��ينويف وزيادة درجة 

التوتر والش��د، مام يتس��بب بإصدار صوت الطقطقة 

أو الفرقعة  املسموع، وميكن االستدالل عىل ذلك من 

يرتبط صوت قرقعة 
املفاصل بارتخاء 

األوتار وإزاحة وعودة 
الوتر لوضعه الطبيعي 

نتيجة ثني أو بسط 
املفصل

خالل فرقعة األصابع اإلرادي وإصدار األصوات بزيادة 

الضغط عىل الس��ائل الس��نويف وطرد الغ��از منه، وال 

ميكن تكرار ه��ذا الصوت إال بعد مرور الوقت حيث 

يرتاك��م الغاز من جدي��د  ويتكرر الص��وت، ويرتبط 

صوت قرقع��ة املفاصل أيضاً بارتخ��اء األوتار وإزاحة 

وع��ودة الوتر لوضعه الطبيعي نتيجة ثني أو بس��ط 

املفصل، وميكن س��امع هذه األصوات أثناء مامرس��ة 

التامري��ن املختلفة  كتامرين الضغط حيث تس��مع 

األصوات من الكتف، الركبة، الكوع  أو الضلوع.

أهمية جلسات العالج الطبيعي 

أك��دت دراس��ة أمريكي��ة أجريت عىل 215 ش��خصاً 

اعت��ادوا  فرقع��ة أصابعه��م وبش��كل دوري ومل��دة 

طويل��ة،  ومتت مقارن��ة صحة مفاصله��م بآخرين مل 

يعتادوا هذا الس��لوك، وثبت عدم وجود أي اختالف 

يف  بنية وتركيبة املفصل، ومن خالل جلس��ات العالج 

الطبيع��ي التي ته��دف إىل  تقوي��ة العضالت ميكن 

التخفي��ف من هذه األص��وات كام ميك��ن الحد من 

مس��بباتها كثنيها املفرط أو رفع األثقال أو مامرس��ة 

التامرين بشكل مترسع ودون إحامء .

ك��ام أن��ه ال ينبغي القل��ق من األص��وات املختلفة 

املرتبطة بحركة املفاصل ما مل يرافقها الش��عور باألمل أو 

عدم االرتياح،  ولذلك يُوىص برضورة استشارة الطبيب 

املخت��ص للكش��ف عن ُمس��بب األمل واتخ��اذ اإلجراء 

العالجي املناسب •
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أخبــار طبيـة

يعكف علمماء بريطانيون حالياً عىل زراعة األنف واألذن 
مستخدمني الدهون يف الجسم والخاليا الجذعية وإمنائها 
داخل املختربات لتحويلها إىل غضاريف حية تتم زراعتها 
ونقلها فيا بعد عقب اكتال منوها إىل املرىض واملصابني 

بعاهات وتشوهات خلقية.
وقال علاء جامعة "غريت أورموند سرتيت" الذين قاموا 
باألبحمماث بالتعاون مممع جامعة لندن أن هممذه التقنية 
الثورية ستسمماعد كثرياً املرىض املصابممني بم"صغر صيوان 
األذن" أو عممدم وجودها منممذ المموالدة أو أولئك الذين 

يفقدون أنوفهم وآذانهم يف الحوادث.
وجديممر بالذكر هنا أن الجراحني يسممتخدمون يف الوقت 
الراهن الغضاريف املأخوذة من بعض أجزاء من الجسممم 
مثل الضلوع، ملعالجة األطفال الذين يولدون بتشمموهات 
خلقيممة يف األنممف أو األذن، ولكن آثار الزراعممة غالباً ما 
تكون واضحممة، فيبدو العضو املزروع غري مالئم لشممكل 
الوجممه بأكمله فيظممل به بعض التشمموهات، ولكن هذه 
التقنية الثورية الجديدة ستتيح، بحسب صحيفة تلغراف 
الربيطانية، زراعة األنف أو األذن بشكل مستقل يف املخترب 

حتى تنمو متاماً بحيث تبدو كالعضو الحقيقي بالكامل.

إعداد: حنان الذهب

غشاء يزرع عىل سطح القلب  D3 يتنبأ 

بالنوبات القلبية 

تقنية ثورية لعالج تشوهات األنف واألذن

ابتكممر فريق بحثي من جامعة واشممنطن غشمماء D3 ميكن 
زرعممه عىل الطبقة الخارجية لجممدار القلب للتنبؤ بالنوبات 
القلبيممة، وبحسممب مجلة "نيتممر" التي نممرت الخرب، تم 
اسممتخدام طابعممة D3 لتطويممر غشمماء مممرن مصنوع من 
السممليكون ويتناسممب مع شممكل الطبقة الخارجية ملريض 
القلب، وتوجد مجسممات صغممرية عىل هذا الغشمماء تعمل 
كأجهزة استشممعار وتتكون من أشممباه موصالت، مبا يف ذلك 
السمميليكون والغاليوم ونرتيد الغاليوم وأكسيد البوليمرات، 
وتسممتطيع أجهزة االستشممعار قياس عدد من عالمات عدم 

انتظام رضبات القلب، ومتييز إيقاع ومعدل الرضبات.
وقال الربوفيسور إيجور إيفيموف، رئيس فريق البحث من 
كلية الهندسة والعلوم التطبيقية يف جامعة واشنطن: "نقوم 
بتصوير قلب املريض مبوجات الرنني املغناطييس، ومن خالل 
تقنية الم D3 نقوم بعمل صورة لنموذج الغشمماء املناسممب 
الذي يصبح قاعدة لألجهزة التي ستنتر عىل سطح القلب، 
وميكن لهذا الغشمماء املسمماعدة يف التنبؤ بحممدوث النوبات 
القلبية لدى املرىض املعرضني لهذا الخطر، وتحسممني العالج 

الذي يتلقونه.
وقممال فريق البحممث: "ميكن يف املسممتقبل اسممتخدام هذا 
الغشمماء مع املضخممات امليكانيكيممة التي تسممتخدم لدعم 

وظائف القلب وتدفق الدم لدى بعض املرىض".
سبع آالم يتعرض لها الرجل تصيب الوفاة املفاجئة

يش��ر األطب��اء أن الرجال معرض��ون لس��بع آالم ميكن أن 

تصيبه��م ويجب عليه��م عدم إهامل تل��ك اآلالم واإلرساع 

إىل األطباء ليتمكنوا من معرفة مس��بباتها ومن ثم عالجها، 

حي��ث أنها ميك��ن أن تعرضهم للوفاة املفاجئ��ة، والحادثة 

الت��ي تعرض لها مراس��ل محط��ة "إن يب يس" التلفزيوينية 

األمريكية ديفيد بلوم عام 2003 حينام كان يغطي أحداث 

حرب العراق من مركبة مصفحة عاىن خاللها من آالم خلف 

ركبته وأهملها ومل يعالجها س��وى برشب األس��ربين فقط، 

أدت إىل وفاته متأثراً مبرض انسداد الرشيان الرئوي أو أحد 

فروعه وهو مرض ينجم عن جلطة يف الوريد العميق، واألمل 

الذي أهمله هذا املراس��ل هو واحد من سبعة آالم ينبغي 

عىل أي رجل أال يهملها، وهي أمل أربية الفخذين املفاجىء، 

أمل الظهر الحاد، أمل القدمني والس��اقني املستمر، األمل الحاد 

يف البطن، أمل الصدر املتنقل، أمل الس��اقني املصحوب بتورم، 

أمل التب��ول، وجميع تلك األعراض يجب استش��ارة الطبيب 

املختص لعمل األشعات الالزمة وأخذ األدوية املناسبة عند 

التعرض لها وعدم إهاملها.

عضالت صناعية من خيوط صيد األسماك
متك��ن باحثون من إنت��اج عضالت صناعي��ة ميكنها رفع 

أوزان تصل إىل 100 ضعف الوزن الذي تحمله العضالت 

البرشية وذلك من مكونات خيوط النايلون املس��تخدمة 

يف صي��د األس��امك، وس��يرسع االبت��كار الجدي��د تطور 

تكنولوجيات عدة، مثل الهياكل القابلة لالرتداء ملساعدة 

الجنود يف املعارك، واألطراف الصناعية للبرش واإلنس��ان 

اآليل، واملالب��س الت��ي ميكنه��ا تعديل درج��ة حرارتها، 

ومصارع األبواب والنوافذ التي تغلق وتفتح نفسها وفقاً 

لدرجة الحرارة، وقال عامل املواد راي بوجامن من جامعة 

تكس��اس بالواليات املتحدة ملوقع "يس إس مونيتور" إن 

هذه العضالت الصناعية ميكن أن تستخدم يف تطبيقات 

عديدة جداً وبتكلفة بسيطة، حيث أنها من مواد ال تزيد 

تكلفتها عىل دوالرين للرطل، بينام تبلغ كلفة الرطل من 

املع��ادن ذات الذاك��رة 273 دوالراً، وق��ال الباحثون إنه 

ميك��ن تحريك هذه العضالت بوس��اطة عمليات التفاف 

وتس��خني، ميكن الحصول عليها بوساطة الضوء أو التيار 

الكهربايئ أو حتى بتغر درجة حرارة البيئة املحيطة. 

واش��رتك يف البحث علامء من 6 دول بجامعة تكس��اس، 

ورأى بعضه��م أن العضالت الجدي��دة يجب أن توظف 

يف املع��دات امليكانيكية، فيام ذهب البعض اآلخر إىل أن 

البح��ث رمبا يحوي مفاتيح ملن يعملون يف كيفية إصالح 

العضالت البرشية التالفة مبواد صناعية. 

وقال توماس وبس��رت رئيس قس��م الهندس��ة الكيميائية 

بجامعة "نورثرن س��تار" األمركية يف بوسطن: "أعتقد أنه 

بحث ب��ارع ومتقن"، ويركز توماس أعامل��ه عىل املواد التي 

ميك��ن أن تحل محل الخاليا البرشية التالفة، كام حذر من أن 

إطالق بوجامن وفريقه اس��م عضالت عىل اكتشافهم الجديد 

قد يك��ون مضلالً ألن الن��اس رمبا تعتقد أنه��ا جاهزة لتحل 

محل العض��الت البرشية، واألمر ليس كذل��ك، إال أنه أضاف 

أن النتائ��ج مفيدة ألبحاث��ه، ألن الطريقة الت��ي تم بها ثني 

ألياف الصيد تش��به الطريقة التي تنثني بها ألياف العضالت، 

وكثر من املواد التي يحاول العلامء اس��تخدامها حالياً محل 

العضالت التالفة ال ميكنها ثنيها بالطريقة نفسها. 
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هو كتاب يشوقك ملعرفة إميانك ودرجته، وأين أنت من 

تحقيق متطلبات اإلميان يف نفس��ك، وما هو مس��تواك 

اإلمياين، وهل ترتقى فيه ؟ أم أنه يتناقص كل يوم ؟ 

وله��ذا فإن كتاب »الجامع لُش��عب اإلميان« يف غاية 

من األهمية جمع فيه مؤلفه أبو بكر أحمد بن الحسني 

البيهق��ي املت��وىف 458ه� ، ش��عب اإلمي��ان  والتي هي 

األعامل التي يقوم عليها اإلميان.

وهي بضع وس��بعون ش��عبة ... قَاَل رَُسوُل اللىَِّه َصلىَّ 

اللىَُّه َعلَيِْه َوَسلىََّم: "اإْلِميَاُن ِبْضٌع َوَسبُْعوَن أَْو ِبْضٌع َوِستُّوَن 

ُش��ْعبًَة , فَأَفَْضلَُها قَْوُل : َل إِلََه إِلىَّ اللىَّ��ُه , َوأَْدنَاَها إَِماطَُة 

اأْلََذى َعْن الطىَِّريِق , َوالَْحيَاُء ُشْعبٌَة ِمْن اإْلِميَاِن".

وهذه الش��عب تتفرع ع��ن أعامل القل��ب وأعامل 

اللس��ان وأعامل البدن، فأعامل القل��ب فيه املعتقدات 

والنيات وتشتمل عل أربع وعرشين شعبة:

- اإلمي��ان بالله ويدخ��ل فيه اإلمي��ان بذاته وصفاته 

وتوحي��ده بأنه لي��س كمثله يشء واعتق��اد حدوث ما 

دونه واإلميان مبالئكته وكتبه ورس��له والقدر خريه ورشه 

واإلميان باليوم اآلخر 

- يدخ��ل فيه املس��ألة يف الق��ر والبعث والنش��ور 

والحس��اب وامليزان والرصاط والجنة والنار ومحبة الله 

والحب والبغض فيه ومحبة النبي صل الله عليه وسلم 

واعتقاد تعظيمه.

- يدخ��ل فيه الص��الة عليه واتباع س��نته واإلخالص 

ويدخ��ل في��ه ترك الري��اء والنف��اق والتوب��ة والخوف 

والرجاء والشكر. 

- الوف��اء والص��ر والرضا بالقضاء والت��وكل والرحمة 

والتواضع. 

ويدخل فيه توق��ري الكبري ورحمة الصغري وترك الكر 

والعجب. 

- ترك الحس��د وت��رك الحقد وت��رك الغضب وأعامل 

اللس��ان وتش��تمل عل س��بع خصال التلفظ بالتوحيد 

وتالوة القرآن. 

- تعلم العلم وتعليمه والدع��اء والذكر ويدخل فيه 

الستغفار .

- اجتناب اللغو.

-  التطهر حساً وحكامً ويدخل فيه اجتناب النجاسات 

وسرت العورة والصالة فرضاً ونفالً، والزكاة كذلك.

- ف��ك الرقاب والج��ود ويدخل فيه إطع��ام الطعام 

وإك��رام الضيف والصي��ام فرضا ونفالً والح��ج والعمرة 

والطواف والعتكاف والتامس ليلة القدر والفرار بالدين 

ويدخ��ل فيه الهج��رة من دار ال��رشك والوف��اء بالنذر 

والتحري يف اإلميان. 

- أداء الكف��ارات،  التعف��ف بالنكاح والقيام بحقوق 

العي��ال، َويدخل ِفي��ِه الرِّفْق بالخ��دم. وب��ر الَْوالِدين، 

َويدخل ِفيِه الجتناب َعن العقوق، وتربية اأْلَْوَلد.،صلَة 

الرىَِّحم. الْقيام باإلمارة َمَع الْعْدل، ُمتَابَعة الَْجاَمَعة، طَاَعة 

أويل اأْلَمر. 

- اإْلِْص��اَلح بنَي النىَّ��اس، َويدخل ِفيِه قت��ال الَْخَوارِج 

والبغاة. 

-  املعاون��ة عل الْ��ر، اأْلَمر ِبالَْمْع��ُروِف َوالنىَّْهي َعن 

الُْمنكر. 

-  إِقَاَم��ة الُْح��ُدود. الِْجَه��اد، َويدخل ِفي��ِه املرابطة 

واأْلََمانَة، َويدخل ِفيِه أََداء الْخمس، لَْقرْض َمَع الَْوفَاء ِبِه.

 -  إكرام الَْجار حس��ن الُْمَعاَملَ��ة، َويدخل ِفيِه جمع 

املَ��ال من حلّه،  إِنَْفاق املَال يِف َحق��ه، َويدخل ِفيِه ترك 

اَلم، تشميت الَْعاِطس. التبذير واإلرساف،  رد السىَّ

ر َعن النىَّ��اس. واْجِتَناب اللىَّْهو.  وإَماطَة  َ  -  كف الضىَّ

اأْلََذى َعن الطىَِّريق. 

فََهِذِه س��بع َوَس��بُْعوَن ُشْعبَة إذا اس��تكملتها رصت 

كام��ل اإلميان وإذا تدرج��ت يف معاليها وصلت لذروتها 

يقيناً ذل��ك أن اإلميان هو أعزُّ ما متلكه وأغل ما تحوزه 

وتحافظ عليه .

فحري بالحريص عل إميانه الطالع عل هذا الكتاب 

العظيم الذي ل غنى ألحد عنه إن كان يريد الوصول إىل 

جنة الله ودار كرامته ومستقر رحمته.

س.  حلف فقال " علّي مائة ميني أن أعمل 
كذا " فهل إذا حنث تلزمه مائة ميني ؟

ج. الواج��ب عليه كفارة واحدة، جاء يف منار الس��بيل 

رشح الدلي��ل " ومن حن���ث، ولو يف أل���ف ميني بالله 

ر فكفارة واحدة نص عليه، ألنها كفارات  تعاىل، ومل يكفِّ

من جنس ".

اجلامع لُشَعب اإلميان

فتـــــــــــاوى 

س.  بعض الناس يتداول عبارات يسمعها 
في التلفاز من مثل » ما هذا بحق الجحيم« 

فما حكمها ؟

س.حمل أو لمس الهاتف المتحرك الذي 
يحتوي على القرآن لمن كان جنبًا؟

ج. هذه العب��ارة وأمثالها تتضمن قَس��امً، والحلف 

بغري الله ل يجوز، قال صل الله عليه وس��لم  : "من 

كان حالفاً فليحل��ف بالله أو ليصمت" متفق عليه. 

فليتجنب املسلم مثل هذه العبارات املحذورة رشعاً.

على  عالمة  الوفاة  قبل  المرض  هل  س. 
حسن الخاتمة ؟

والمجالت  الصحف  ترك  حكم  ما  س. 
المستعملة والتي قد يكون ُذكر اسم اهلل 

فيها ملقاة في الشارع ؟
ج. تعظي��م اس��م الله يش��ري إىل تق��وى القلب، ومن 

تعظيم الله صيانة اس��مه من المتهان، واألمر املذكور 

يف السؤال مام عّمت به البلوى فإن علمت أن الجريدة 

أو املجلة تحتوي اسم الله والقرآن وغريهام، فعليك أن 

تصونه��ا، وليس عليك أن تفت��ش يف كل قصاصة ورق 

تقابلك، إذ ل يخفى ما يف ذلك من املشقة.

ج. املرض قبل املوت يدل عل إرادة الخري للمس��لم 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم  : "إذا أراد الله 

بعب��ده الخري عجل له العقوب��ة يف الدنيا، وإذا أراد 

الله بعبده الرش أمسك عنه بذنبه حتى يواىف به يوم 

القيامة" صحيح الجامع. 

ودلت نص��وص كثرية عل أن ما يصيب املس��لم يف 

دني��اه من أم��راض وباليا هي كف��ارة لذنوبه ورفع 

لدرجاته.
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الحم��د لله الذي طهر قل��وب أهل اإلميان من الغل 

والعصي��ان، والصالة والس��الم عل املبع��وث بالرحمة 

والغف��ران ، وريض الله عن آل��ه وأصحابه أهل الصدق 

واإلميان، وعل من س��ار عل نهجه واهتدى بهديه إىل 

يوم الجزاء وامليزان .

 فاعلم عبد الله أن  املعايص هي الخطر الذي يهدد 

اإلميان، وهي الس��بب يف شقاء اإلنسان، فام خرج أبونا 

آدم من الجنة إل عندما عىص األمر وأكل من الش��جرة 

املحظ��ورة، وإن املعايص هي الت��ي أهلكت األمم من 

قبلن��ا، فام هلك قوم نوح إل لكفره��م وعصيانهم، وما 

أهلكت عاد إل للكفر وش��دة العناد، وكذا سائر األقوام 

فكل من عىص الله وجاه��ر بعصيانه واغرت بدنياه أتاه 

الهالك عل حني غرة ويف وقت غفلة.

فالصالح الص��ادق يأخذ العرة والعظة يف حياته من 

حياة األمم قبله ول يعيش يف غفلة، بل يحس��ن العمل 

ويصلح النية ويقصد وجه ربه بصدق وإخالص .

فاملعصية : هي املخالفة ملا أُِمَر به أَْو نُِهَي عنه، فهي 

إم��ا فعل محظور أو ترك مأم��ور، وهي أنواع ودرجات 

ومرات��ب، وتعظم املعصية بعظم األمر املرتوك و بعظم 

النهي املفعول، وإذا أراد املس��لم أن ينجو من املعايص 

ف��ال بد م��ن معرفة أس��بابها وكيف يتخل��ص من تلك 

األسباب.

ف��أول تلك األس��باب: وس��واس الش��يطان وإغوائه 

لإلنس��ان، وأما األس��باب األخرى فهي خطرات النفس 

األمارة بالسوء، والغرور بالدنيا، واتباع الهوى ، والجهل، 

وطول األمل، وأصحاب السوء. 

وعالج ه��ذه األس��باب جميع��اً هو الوق��وف عل 

خطره��ا ومعالجة كل س��بب مب��ا يقابله من أس��باب 

الص��الح، فيعالج وس��واس الش��يطان مبدافعته والحذر 

من مكائ��ده، ويعالج خطرات النفس الس��يئة بإلزامها 

بأمر الله ومجاهدتها لتقف عند حدود الرشع، ويعالج 

الغ��رور بالدني��ا بتذكر النعيم الدائ��م الذي ل يزول يف 

الجنة وإيثاره عل الشهوات الزائلة، ويعالج اتباع الهوى 

بصدق محبة الله ورس��وله وتقديم محبتهام عل هوى 

النفس، ويعالج الجهل بطلب العلم وتدارس��ه، ويعالج 

طول األمل بتذكر املوت وأنه أقرب إليه من رشاك نعله، 

ويعالج أصحاب الس��وء بنصحهم وتجنب سوءهم فإن 

أبوا النتصاح فبهجرهم والبعد عنهم .

الله��م اجعلنا من أهل الصالح والتقوى والس��عادة 

بفضلك وجودك يا أرحم الراحمني.

َا الَْخْم��ُر َوالَْميِْسُ  ق��ال الله تعاىل "يَ��ا أَيَُّها الىَِّذيَن آَمُن��واْ إِنىَّ

��يْطَاِن فَاْجتَِنبُوُه  ��ْن َعَمِل الشىَّ َواألَنَص��اُب َواألَزْلَُم  رِْج��ٌس مِّ

��يْطَاُن أَن يُوِقَع بَيَْنُكُم الَْعَداَوَة  َا يُِريُد الشىَّ لََعلىَُّكْم تُْفلُِحوَن. إِنىَّ

كُْم َع��ن ِذكِْر اللِّه َوَعِن  َوالْبَْغَض��اء يِف الَْخْم��ِر َوالَْميِْسِ َويَُصدىَّ

نتَُهوَن " سورة املائدة اآلية )90( . الَِة فََهْل أَنتُم مُّ الصىَّ

معاين اآليات:

الخمر: هو كل ما خامر العقل وغطاه من أي مادة كان.

املي��س: هو القامر وه��و كل لعب كان ب��ني طرفني وكانت 

نتيجته ربح وخسارة.

األنص��اب: كل ما يُنصب من متاثيل للتق��رب به إىل الله، أو 

الترك به.

األزلم: هي عيدان يقس��مون به��ا يف الجاهلية ملعرفة الخري 

والرش والربح والخسارة.

الرجس: هو كل ما استقذر من عمل قبيح حساً كان أو معناً. 

سبب النزول:

روي أن عمر ريض الله عنه قال "اللهم بني لنا يف الخمر بياناً 

شافيا" فنزلت هذه اآلية فدعي عمر فتليت عليه اآلية فقال  

ريض الله عنه "انتهينا انتهينا ".

الحكمة من تحريم الخمر: 

أوًل: أن ش��اربها يصب��ح يف منزلة املجن��ون، ويصري مضحكة 

للصبيان ويتعرض لنصب والحتيال.

ثاني��اً: أن رشبه��ا يس��بب الع��داوة والبغضاء ب��ني اإلخوان 

واألصدقاء وقطع لألرحام وعقوق للوالدين .

ثالثاً: الخمرة هي أم الخبائث التي تجعل شاربها يعاقر الزنا 

والقامر، وتدعوه إىل منكرات األقوال واألفعال.

رابعاً: إدمان الخمر يفتح له باب املخدرات مام يؤدي به إىل 

هالك نفسه, وماله، وتشتيت أرسته. 

عقوبة شارب الخمر: 

اللع��ن والطرد من رحمة الله لقول الرس��ول صل الله عليه 

وس��لم "لعن الله الخمر وشاربها وس��اقيها وبائعها ومبتاعها 

وعارصه��ا ومعترصها وحاملها واملحمول��ة إليه وآكل مثنها" 

سنن أبو داود.

- الخس��ف واملس��خ يف الدنيا لحديث النبي  صل الله عليه 

ونها بغري اسمها  وس��لم "ليرشبنىَّ ناس من أمتي الخمر يسمُّ

يُعزف عل ُرؤوس��هم باملعازف واملغنيات، يخسف اللىَّه بهم 

األرض ويجعل منهم القردة والخنازير" رواه بن ماجه .

- يس��قيه الله – تعاىل - من طينة الخبال ذلك ألن من مات 

ومل يت��ب من رشب الخمر إل كان  حقاً عل الله أن يس��قيه 

من طينة الخبال وهي عرق و صديد أهل النار.

- الحرم��ان م��ن رشب خمر الجنة لقول الرس��ول  صل الله 

عليه وسلم " من رشب الخمر يف الدنيا ومل يتب مل يرشبها يف 

اآلخرة وإن دخل الجنة" رواه البخاري.

حكم شرب اخلمر يف اإلسالم

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

اهجر حمارم اهلل

عن أيب هريرة ريض الله عنه  قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: " ال يقبل الله صالة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ ". رواه البخاري ومسلم.

قول��ه: " ال يقب��ل الله ": أي لن يقبل الله ه��ذه الصالة، فهو نفٌي مبعنى النهي عن ه��ذا الفعل، أي ال تصلوا وأنتم 
محدثون حتى تتوضؤوا.

قوله: " أحدث": الَحَدُث: هو الخارج من السبيلني أو غريهام مام هو من نواقض الوضوء والغسل.
وهو نوعان: َحَدٌث أصغر كالبول والغائط والريح والنوم وغريها، وَحَدٌث أكرب: وهو الجامع ولو بدون إنزال، وخروج 

املني سواء بجامع أو غريه.
ه��ذا الحديث من األحاديث املهم��ة يف أبواب الطهارة، إذ يبني النبي صىل الله عليه وس��لم ُحكَْم رشط من رشوط 
الص��الة وه��و التطهر قبلها ملن كان ُمْحِدثاً حدثاً أصغر أو أكرب، فيجب علي��ه أن يتطهر من هذا الَحَدِث بالوضوء أو 
، فيجب عىل املس��لم أال يدخل فيها إال بأكمل حال وأجمل  الغس��ل، ألن الصالة صلة وثيقة بني العبد وربِّه عزَّ وجلَّ
هيئة، وإال كانت صالته باطلة غري صحيحة ومردودة غري مقبولة، قال تعاىل " ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة 

فاغسلوا وجوَهكم وأيديَكم إىل املرافق وامسحوا برؤوِسكم وأرجلَكم إىل الكعبني، وإن كنتم ُجُنباً فاطَّهروا...".
من فوائد الحديث:

- الَحَدُث سواء كان أصغر أم أكرب فهو ناقٌض للوضوء وُمْبِطٌل للصالة.
- صالة املُْحِدِث ال يقبلها الله تعاىل حتى يتطهر من الحدثني األصغر واألكرب.

- الطهارة رشط من رشوط الصالة، فال تصحُّ الصالة بدونها، فلو نيس اإلنسان وصىل وهو ُمْحِدٌث ثم تذكَّر بعد الصالة 
أن��ه غري متطهر فعليه أن يعيد الص��الة إن كان يصيل وحده منفرداً أو كان إماماً، وأما املأمومون فليس عليهم يشء 
إن كان إماُمهم قد صىل بهم وهو ُمْحِدٌث؛ لقوله صىل الله عليه وس��لم عن األمئة: " يصلُّون لكم فإْن أحس��نوا فلكم 

ولهم، وإْن أساؤوا فلكم وعليهم ".
- من انتقضت طهارته وهو يصيل فعليه أن يتوضأ مرة أخرى وأن يعيد الصالة من أولها.

تأمالت قرآنية

فوأيد احلديث
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من الذاكرة

العدد 33 - أبريل 1974
االفتتاحية

"متواضع يف خبائه، عريب يف منرته، أس��د يف ثاموره" وكان عمرو بن معدي كرب 

حني وصف س��عد كان يعني أيضاً زايد بن س��لطان، أما الذين يش��اركونه مجلسه 

فيص��دق عليهم وصف رئيس وفد املقوقس إليه حني عاد ليحدثه عن املس��لمني، 

وكان م��ا ق��ال: "التواضع أحب إليهم من الرفعة وأمريه��م كأنه واحد منهم وإذا 

ح��رت الص��اة ال يتخلف منه��م أحد، يغس��لون أطرافهم باملاء ويخش��عون يف 

صاته��م".. وال عجب فأمريهم املؤمن املس��لم أكرثهم خش��وعاً لرب��ه يف صاته.. 

والحاك��م أياً كان ويف أي الب��اد قد يتميز بإحدى صفتني ولكن يندر يف الحكام من 

يتصف بهذه الصفة الثالثة.

يتميز بهيبة الحكم التي تفرض املهابة، وبقوة الش��خصية التي تعرض االحرتام، 

ثم قد مين الله عليه بأن يكون أحب الناس إىل شعبه، وزايد والحق أقول من أحب 

قادتنا إىل أبناء ش��عبه، تلم��س هذا يف حديثه مع رفاق دربه حني يجلس��ون إليه 

يتحدث��ون معه يف همس يع��ر عن الود، وتلمس محبة ش��عب زايد له من خال 

أحاديثك إىل أعضاء الوفد املرافق له، وتلمس��ها حني تلتقي بأبناء دولة اإلمارات يف 

الداخل أو الخارج فتلهج الس��نتهم بالثناء عليه، ال يذكر أحد أبناء اإلمارات السبع 

اس��م دولة اإلمارات العربية املتحدة أال وهو مشفوع باسم زايد، وتلمس هذا الود 

ب��ني الراعي والرعية حني يقطع زايد حديثه ليس��أل أحد أبن��اء دولة اإلمارات عن 

أحواله وعن أهله إذا ما كان األخري قد أجرى لتوه محادثة هاتفية عر مياه الخليج.

وال متل��ك وأنت ترى ه��ذا الحب العظيم املتبادل النابع م��ن القلب بني القائد 

الش��عب إال وتذكر كلات عمر بن الخطاب إىل س��عد يوصيه: "إن الله إذا أحب 

عب��داً أحببه إىل خلقه، فاعتر منزلتك من الل��ه مبنزلك من الناس، وأعلم أن ما لك 

عند الله مثل ما للناس عندك"، وشخصية زايد تفرض نفسها عىل محدثه وجليسه، 

ت��راه بني األلف فتعرف زايد من بينهم يصدق عليه قول الخنس��اء يف صخر: "كأنه 

علم يف رأسه نار".

ق��ام الرئي��س موبوتو رئي��س جمهورية زائريي بزي��ارة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة وحل ضيفاً عىل أخيه س��مو الشيخ 

زاي��د من س��لطان رئيس الدولة يف املدة م��ا بني 4 و 6 مارس 

املايض، وقد اس��تقبل 

مبا  الكب��ري  الضي��ف 

مكانته،  م��ع  يتف��ق 

وم��ا يضفي��ه الك��رم 

الع��ريب ع��ىل ه��ذه 

الطيب��ة  املناس��بات 

من حب وإخاء، وقد 

بني  مباحثات  ج��رت 

الكبريي��ن  العاهل��ني 

أس��فرت ع��ن دع��م 

العاق��ات ب��ني دولة 

اإلم��ارات وجمهورية 

زائريي.

التعاون بني الكويت ودولة اإلمارات يف 
مجاالت االقتصاد والرتبية واإلعالم

اإعداد: حنــان الذهــب

الرئي��س موبوت��و يف زي��ارة رس��مية لدول��ة 
اإلمارات العربية

سمو الش��يخ خليفة يستقبل البطل املسلم 
محمد عيل

سمو الشيخ خليفة بن زايد ويل العهد ونائب رئيس الوزراء استقبل 

مبكتبه البطل املسلم محمد عيل كاي، والسيد هربرت محمد نجل 

زعيم املسلمني يف الواليات املتحدة األمريكية، وحر هذه املقابلة 

معايل راش��د بن حميد وزير الش��باب والرياضة، وقد رحب س��مو 

ويل العهد بالبطل املس��لم وصحبه، كا طلب سموه من محمد أن 

يع��ود إىل زيارة أبوظبي زي��ارة طويلة، وقال البطل محمد عيل أنه 

كان يض��ع يف اعتباره قبل وأثناء منازلت��ه لفريزر مئات املايني من 

املس��لمني ونفس هذا الشعور يساوره قبل مقابلة فورمان يف جولة 

بطولة العامل، حيث ينوي أن يس��رتد لقبه السابق.. ال من أجله، بل 

من أجل اإلس��ام واملسلمني، واس��تطاعت "درع الوطن" أن تنفرد 

بحديث مع البطل الكبري نرش يف هذا العدد.

 صورة الغالف

�أبريل 1974

وص��ل إىل الباد وفد من الش��قيقة الكويت برئاس��ة 

الراشد  راش��د  س��عادة 

وكي��ل وزارة الخارجي��ة 

وقد تباح��ث الوفد مع 

وف��د دول��ة اإلم��ارات 

برئاسة  املتحدة  العربية 

معايل س��يف بن غباش 

وزي��ر الدولة للش��ؤون 

الخارجية وأش��ار البيان 

عق��ب  ص��در  ال��ذي 

أن  املباحث��ات  انته��اء 

الجانبني تدارسا النواحي 

االقتصادي��ة والرتبوي��ة واإلعامية وخططا للوس��ائل 

الكفيلة بتنفيذ نصوص االتفاق.
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 زايد يستلم أوراق السفري السوري 1972

 خليفة يزور  القاعدة الجوية املرصية مايو 1972

�أبريل 1974

 محمد بن راشد يشهد افتتاح قاعدة جبل  عيل 1998

 متارين درع الجزيرة 1983 محمد بن زايد يف متارين درع الجزيرة 1998

ذاكـــرة العد�ســـة
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نحن دولة صغرية 
مبساحتها، عظيمة 

برجالها، قوية بإجنازاتها.

حممد بن راشــد آل مكتوم

1. يف أي عام إلتحق الشهيد طارق محمد الشحي بالخدمة العسكرية بوزارة الداخلية؟

2. يف أي عام تم إنشاء »مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية«؟

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 )506( هي: 
 - السـؤال األول: بنيت القلعة الداخلية لقرص الحصـــن يف عهــد الشيــخ شخبــوط بن 

ذياب آل نهيان.

 - السـؤال الثاين: درجات األلوان الخاصة بفئة صغار السن من 16 سنة هي األبيض واألصفر 

والربتقايل واألخرض.

 الفائزان:
1. موزه الحاج محمد املرر

2. نوره عبدالله سامل

مسابقة العدد )507(

إعداد: أمل احلوسني

ومضــات...

1-4-2013 أصدر صاحب الســمو الشيخ سعود بن راشد املعال عضو املجلس 

األعــىل حاكم أم القيوين املرســوم األمــري رقم 2 لســنة 2013، والذي نص 

املرسوم األمري رقم 2 لسنة 2013 عىل أن تضاف عالوة تكميلية بنسبة 70 يف 

املائة تحســب عىل الراتب االسايس ملوظفي حكومة أم القيوين "مواطنني"كام 

نص أيضاً املرســوم عىل أن تضاف عالوة تكميلية بنســبة 40 يف املائة تحسب 

عىل الراتب الشامل للرشطة املحلية يف امارة ام القيوين "مواطنني".

حـــــــدث يف شهـــــــر

4-4-2013 ظهور حيتان يف املياه اإلقليمية للدولة ، عىل بعد 

11 إىل 15 ميالً بحرياً من الســواحل، وتبلغ أحجامها ما بني 

35 و40 قدماً.

11-4-2013 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب -رعــاه اللــه-، يف املكتب اإلعالمي لحكومــة ديب ، بيل 

كلينتون الرئيس األمرييك األســبق، حيث استعرض كال الطرفني عدد من القضايا 

اإلنسانية والثقافية والسياسية.

17-4-2013   استقبل ســعادة اللواء الركن بحري إبراهيم 

ســامل محمد املرشخ قائد القــوات البحريــة، الفريق أول 

بحري ديفندرا كومار جــويش رئيس أركان القوات البحرية 

الهندية، لبحث أوجه التعاون بني الجانبني والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها . 

20-4-2013  تــم إطالق برنامج "معــاً" للحد من الحوادث 

املروريــة - ســبع جوائــز قيمــة كل منها 50 ألــف درهم،  

للســائقني األفضل مروريــاً من املواطنــني واملقيمني لفئات 

األرس والسائق الشاب واملدارس األفضل مرورياً واملجمعات العاملية أيضاً.

13-4-2013  تم تدشــني جرس الشــيخ زايد آل بن سلطان 

نهيان عىل نهر سوات بتكلفة وقدرها 10 مليون و510 ألف 

دوالر أمرييك .

14-4-2013   نظمــت قيادة الوحدات املســاندة بالقوات 

املســلحة يف إطار احتفاالتها مبهرجان الرماية حفالً مبناسبة 

تخريــج دورة "املدنيني العاملني يف املؤسســات الحكومية" 

بحضور الفريق الركن )م( حمد بن ســهيل الخيييل ومعايل اللواء الركن عبدالله 

مهر الكتبي قائد الوحدات املساندة وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

26-4-2013  شــاركت اإلمــارات يف ملتقى "املــرأة العربية 

واالقتصــاد العاملي" بلندن يف إطار تعزيــز الحوار بني رجال 

وسيدات األعامل العرب ونظرائهم الغربيني. 

2-4-2013 قــرر املجلس البلدي يف الكويت إطالق اســم 

املغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- 

عىل الطريق الدائري الخامس بالكويت.

18-4-2013   نظمــت وزارة الدفــاع حملــة للتربع بالدم 

بالتعــاون مع هيئة الصحة بديب "مركــز ديب للتربع بالدم". 

وشــهدت الحملــة التي أقيمت يف مقــر وزارة الدفاع بديب 

إقباالً كبراً من جميع منتسبي الوزارة من ضباط وأفراد ومدنيني. 
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مدافن جبل حفيــت تقع يف الجنوب الرشقي 

مــن جبل حفيت وهي عبــارة عن أكوام من 

الحجــارة بنيــت بطريقــة هندســية جميلة 

تشــبه إىل حد مــا بيوت األســكيمو وما مييز 

هذه البيوت هو شــكلها الدائري والتي تشبه 

قبب املســاجد يف وقتنا هذا ويعود بناء هذه 

املدافــن إىل ما قبل خمســة آالف عام ووجد 

بها عدد من القطع األثرية ذات صلة بالتبادل 

التجاري مع بالد الرافدين.

فجميــع أبواب املدافن متجهــة إىل الجهة 

الجنوبيــة ونفس الزاوية وقــد يكون العتقاد 

دينــي يف ذاك الوقــت أو الرتباطــات فلكية 

بحكم أن تلك الحقبة التاريخية مرتبطة بعرص 

الفراعنة وهم مشتهرون بالعلوم الفلكية.

أمــا الثاين هــو أن هذه املنطقــة التي بها 

املدافــن الرئيســية هــي أول نقطــة وعــىل 

امتداد الجبل يســلط عليها الظل عند غروب 

الشــمس مبا معناه أن هــذه املنطقة بالذات 

اخترت بعناية لتكون مدافن وقد تكون لكبار 

الشــخصيات يف ذاك الوقت ألنها تعترب األكرب 

واألبرز مــن حيث البنــاء الهنــديس واملوقع 

الفليك.

تغريــــــدات

مدافــن جبــل حفــيت

عطر املكان 

همس القوايف

ما ينــرثى احلـي عــاده تنــرثى األمــواْت 

يا كيف نرثيــك ياحي وياشاهــدْ   
لُو ترتفـْع في حضـورْك باحلـزْن األصـواْت

إتعّيدْ أنتهْ وتعيْش ف عيدْ وتعايدْ   
آحْس بْك من عيالي يــوْم طيفــْك فــاْت

وآحْس أنّي ملثلــْك منجـْب ووالـدْ   
دافعــْت عـنْ دارْ هــي دارْك مــنْ اآلفــاْت

تواجهْ أهْل الغدرْ واملعتدي احلاسدْ   
عنْ طارْق إبـنْ لزيـادْ إسمـْك شبيهـهْ باْت

كنْت إنتهْ طـارْق ولكنْ األبـُو زايـدْ   
وزايـدْ أبــُو لكــْل شهـْم رافــْع الرّايــاْت 

وزايدْ زعيْم الرجاْل القدوة القايـدْ    
ومنْ ألجْل شعبهْ يضحّي لُو مضَى ما ماْت

يحَيا بضميرْ الوطنْ طوْل الزمنْ خالدْ   
ونقــوْل للـيْ غدربـْك يحسـْب اخلطـواْت

وعنْ حقـّنا ما نتنازْل ألجلهْ نعاودْ   
عادهْ عليــها ربينــا َع الغــدرْ مــا نبـاْت

طبْع الرجاْل وفعلناَ وقولنا واحـدْ   
ـَقـواْت أوالدْ زايــدْ هـْل النّخـوةْ وهـْل اله

واهلْل على ما نقولهْ عالْم وشاهدْ   

كلمات:
صاحب السمو الشيخ    
حممد بن راشد آل مكتوم 

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

@SaifBZayed          سيف بن زايد
إن هــذه الشــهادة لن تزيدنــا إال قوة وإرصاراً عــىل حفظ أمن 

الخليج ومواطنيه.

د. عيل بن متيم
مازال أمــام قطر وقت لتعيد قراءة الرســالة الخليجية، وتحاول 

اســتيعاب معانيها، وإن قررت اإلنكار، فإنها ستنتقل من الرهان 

الخارس إىل األخرس.

    @Abdulkhaleq_UAE  Abdulkhaleq Abdulla 
رغم تصاعد التوتر الســيايس بني اإلمارات والســعودية والبحرين 

وقطر من املهم أن ندرك أننا كشــعوب أخوة نحرتم بعضنا ونسعى 

لعدم تأجيج املواقف املؤججة.

@3Litamim

    @moza_alkaabi_md          د.موزة سلطان الكعبي
رجال زايد األبطال، يقدمون التضحيات يف أفغانستان  ولبنان وغرها، 

وطارق الشحي شهيد الوطن يف البحرين إىل جنة الخلد عزيزي.
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