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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

مصـــــر 7 قلوبنــــا
أثلج صاحب الســمو الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد القاســمي، عضو املجلس األعىل 
حاكم الشــارقة، يف مداخلته مع إحدى القنــوات الفضائية منذ أيام قليلة صدورنا، حيث 
تحدث ســموه عن مرص واملكانة التي تتبوؤها بني أشقائها العرب، ومحورية الدور الذي 
كانت مرص، وســتظل، تؤديه، والذي من شــأنه تدعيم الوحدة العربية والتعاون العريب 
املشــرتك. هذا الحديث الذي خرج من قلب صادق ومحب يؤكد مبا ال يدع مجاالً للشــك 
إنسانية وتواضع حكام اإلمارات وشعبها الطّيب، ويجسد حبهم جميعاً ملرص بلداً وشعباً.
لقد ســارعت اإلمارات حكومة وشعباً منذ اللحظة األوىل إىل أداء واجبها تجاه الشعب 
املــرصي؛ حتى يصل إىل بر األمــان يف القريب العاجل، فقدمت أوجه الدعم واملســاندة 
كافة للشــقيقة الكربى ليك تســتطيع أن تجتاز هذه الفرتة الحساسة بسالم. فقد أطلقت 
اإلمارات بتوجيهات من ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه الله" حملة تحت عنوان "مرص يف قلوبنا" 
لدعم الشــعب املرصي ومســاندته يف الظروف االقتصادية التــي يواجهها. وهذه الحملة 
أكــدت عمق العالقــات التاريخية بني البلدين وتجذرها، والتي غرســها املغفور له بإذن 
الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والذي كان حبه ملرص وشعبها 
كبرياً جداً. وكانت اإلمارات من أوائل الدول الداعمة إلرادة الشعب املرصي يف ثورة 30 
يونيو، ومن أوائل الدول التي قدمت حزمة مساعدات اقتصادية تقدر بـ 3 مليار دوالر، 
كــام أعربت اإلمارات عــن تأييدها ودعمها الكاملني لترصيح خــادم الحرمني الرشيفني 
حــول رضورة الوقــوف إىل جانب مرص لتخرج مــن محنتها، ورأت أنــه يأيت يف لحظة 
محورية مهمة تســتهدف وحدة مرص واســتقرارها، وأنه ينبع من حرص خادم الحرمني 

عىل استقرار املنطقة كلّها. 
إن ما قدمته، وســتقدمه، دولة اإلمارات العربية املتحدة ملرص من مســاعدات مادية 
وغريهــا يعرب بصــدق عن مدى العالقــة الكبرية التــي تربط هذين البلدين الشــقيقني؛ 
فاإلمــارات كعادتها حريصة عىل مرص، فهذه وصية املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان الذي قال: "نهضة مرص نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنايئ بأن يكونوا 
دامئــاً إىل جانــب مرص"، فقد كان رحمه الله ســنداً وعوناً قوياً ملــرص وأبنائها املخلصني، 
فالتاريــخ يذكــر لزايد الخري مواقفــه الخالدة، إذ ال ميكن نســيان دعمه ملرص قبل حرب 
أكتوبر وخاللها وبعدها، وكذلك دوره العظيم بعد توقيع السادات التفاقية كامب ديفيد 
عندما قامت العديد من الدول العربية واإلسالمية بقطع عالقتها مع مرص، غري أن موقف 
الشــيخ زايد بن ســلطان كان موقفاً مرشفاً عندما أكد أنه ال ميكن أن يكون لألمة العربية 
وجود دون مرص، وأن مرص ال ميكنها أن تستغني عن األمة العربية، إضافة إىل أن اإلمارات 
كانت، وال تزال، من أكرث الدول الداعمة اقتصادياً ملرص يف ســبيل تحسني مستوى معيشة 
أبنائها، ولعل "مدينة الشــيخ زايد"، وهي إحدى أكرب املدن يف مرص والتي تم إنشــاؤها 
يف عام 1995 مبنحة من املغفور لها الشــيخ زايد بن ســلطان، خري شــاهد عىل ذلك. وقد 

انتقلت هذه املحبة إىل قلب كل إمارايت حتى باتت مرص يف قلوب اإلماراتيني جميعاً. 
مل يبالــغ الفريق صدقي صبحــي رئيس أركان القوات املســلحة املرصية عندما التقته 
مجلــة "درع الوطــن" يف أثناء زيارته األخرية لدولة اإلمــارات العربية املتحدة يف حديثه 
عن حبه لإلمارات وشعبها، حيث أكد أن مرص واإلمارات تربطهام عالقات تاريخية تيضء 
ســامء األمة مبواقف وطنية راسخة، لن تنســاها مرص مهام متّر السنون، مؤكداً يف الوقت 
ذاتــه أنه يحمل حباً غري عادي للمغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
"طيب الله ثراه"، ومنوهاً بأن مرص ال تســتغني عن اإلمــارات، وكذلك دولة اإلمارات ال 

تستغني عن مرص.
وأخــرياً، نقول إن اإلمارات، قيادة وشــعباً، تضــع مرص "أم الدنيــا" يف قلبها وعيونها، 
وتتمنــى لها وألهلها مزيداً من االســتقرار، وأن تنجيل هــذه الغمة عنها، حتى تعود كام 

كانت قوية ورائدة وحاضنة لكل العرب•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

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

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971
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<
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�مــد بـن زايــد يـزور قيــادة الوحــدات املسانــدة
أشاد بدعم القيادة للقوات املسلحة لتأدية دورها 8 حماية الوطن 

أشاد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 
بالدعــم الــذي تحظى بــه القــوات املســلحة بكافة 
تشــكيالتها من قبل صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من أجل تأدية 

دورها يف حامية الوطن وصون مكتسباته وإنجازاته.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها ســموه يف شــهر يوليو 
املــايض إىل مقر قيادة الوحدات املســاندة يف أبوظبي.  
ورافــق ســمو ويل عهد أبوظبــي خالل الزيارة ســمو 
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني، 
والفريق ســمو الشيخ ســيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وســمو الشــيخ 
منصور بن زايد آل نهيــان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة.
وكان يف اســتقبال الفريق أول ســمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان لدى وصوله مقر قيــادة الوحدات 
املســاندة يف أبوظبي سعادة الفريق الركن عبيد محمد 

عبداللــه الكعبي وكيل وزارة الدفاع، وســعادة الفريق 
الركن حمــد محمد ثاين الرميثي رئيــس أركان القوات 
املسلحة، ومعايل اللواء الركن عبدالله مهري الكتبي قائد 

الوحدات املساندة.
وصافـح الفريـق أول سمـو الشيخ محمـد بـن زايـد 
آل نهيــان كبار قادة القوات املســلحة وضباط وضباط 
صف وأفراد الوحدات املســاندة الذين اصطفوا لتحية 

سموه.
وقام ســمو ويل عهد أبوظبي بتكريم الشــيخ أحمد 
بن حرش آل مكتــوم بطل اإلمارات األوملبي يف الرماية، 
وعبدالله املســعود رئيس املجلس االستشاري الوطني، 
اللذين منحتهام قــوات الوحدات املســاندة العضوية 
الرشفية وذلــك تقديراً لجهودهــام وتعاونهام يف دعم 

فعاليات وبرامج الوحدات املساندة. 
وأعــرب ضباط وجنود الوحدات املســاندة عن بالغ 
ســعادتهم بزيارة ســموه الكرمية ووجــوده معهم يف 
هذه الليلة مجددين العهد والوالء لخدمة وطننا الغايل 

وقيادتــه الحكيمة، مؤكدين جاهزيتهم واســتعدادهم 
التام للتضحية وبذل الغايل والنفيس فداء للوطن وعزه 

ورفعته. 
وتخلل الزيارة تقديم قصائد شــعرية ألقاها كل من 
الشــاعر عيل ســعيد املنصوري وكانت قصيدته بعنوان 
"الوالء" والشــاعر الزفنــة بن الويهي العفــاري وألقى 
قصيــدة بعنــوان "عز الوطــن" عربا فيهــام عن حبهام 
وامتنانهــام وتقديرهام للوطــن وقيادتــه واعتزازهام 

باالنتامء إىل هذه األرض الطيبة. 
ووصــف الشــاعران مســرية االتحاد مبســرية الخري 
والرخــاء والتنميــة التــي تحققت يف كل أرجــاء دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، مشيدين بالرؤية الثاقبة التي 
متتلكها قيادتنا الحكيمة لضامن مســتقبل زاهر يعيشه 
اإلنســان اإلمارايت وتنعم به األجيــال الحالية والقادمة. 
وشــارك الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان يف ختــام الزيارة كبــار قادة القوات املســلحة 

ومنتسبي الوحدات املساندة مأدبة العشاء•

محمد بن زايد يصافح أحد أفراد القوات املسلحة
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Wحمدان بن زايد يشيد بإسهام القوات املسلحة 8 ساحات العمل ا5نسا

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
يف املنطقة الغربية، حرص دولة اإلمارات بقيادة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله"، عىل تزويد 
القوات املسلحة بأحدث األسلحة واملعدات والتجهيزات 
التقنيــة الحديثة مــن أجل أداء واجبهــا يف الدفاع عن 
الوطن، وصون أمنه واســتقراره وإنجازاته ومكتســباته 
الوطنية، واملســاهمة يف دعم النهج الســلمي الدويل يف 

حل املشاكل املختلفة يف العامل.
ويف هذا الصدد، أشار سموه إىل الدور الهام والحيوي 
للقوات املســلحة يف دعم وتنفيذ أنشطة الهالل األحمر 

اإلغاثية محلياً وخارجياً وإســهامها بإيجابية وفاعلية يف 
العديد من ساحات العمل اإلنساين العاملي لحفظ األمن 
واالســتقرار، من خالل املشــاركة يف قوات حفظ السالم 

الدولية يف مناطق مختلفة بالعامل.
جاء ذلك، خالل الزيارة التي قام بها سموه يف أغسطس 
املايض لقاعدة ليوا الجوية، حيث كان يف اســتقباله كل 
من ســعادة الفريق الركــن حمد محمد ثــاين الرميثي 
رئيس أركان القوات املسلحة، وسعادة اللواء الركن طيار 
محمد بن ســويدان سعيد القمزي قائد القوات الجوية 
والدفاع الجوي، وسعادة اللواء الركن طيار فارس خلف 
املزروعي رئيس جهاز حامية املنشآت واملرافق الحيوية، 

وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

وأعرب ســمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن 
ارتياحه وسعادته البالغة ملا وصلت إليه القوات الجوية 
والدفاع الجوي من متيز واستعداد، وما يتحىل به شباب 
الوطن مــن عزمية صادقة عىل البــذل والعطاء وكفاءة 
عاليــة وإرادة قويــة يف التعامل مع أحــدث التقنيات 

وعلوم العرص العسكرية. 
وأكد سموه ثقته الراسخة يف شباب الوطن وقدرتهم 
عىل مواكبة تطورات تقنيات السالح واكتسابهم املهارات 

الالزمة للتعامل مع التكنولوجيا العسكرية املتقدمة.
وقام ســموه بالسالم عىل ضباط وضباط صف وأفراد 
قاعدة ليــوا الجوية، ناقالً لهم تحيات صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 
األعــىل للقوات املســلحة "حفظه اللــه"، والفريق أول 
ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، وتأكيد سموهام 
عىل رضورة االســتمرار يف مضاعفــة الجهد ليكونوا عىل 
الدوام جنــوداً أوفياء للعهد مقدرين حجم املســؤولية 

امللقاة عىل عاتقكم وأن يبذلوا األرواح فداء الوطن.
وأشاد سموه بأبناء الدولة الذين أثبتوا كفاءة وقدرة 
عاليــة يف جميــع املناســبات املحليــة والخارجية التي 

شاركوا فيها.
مــن جانبهم، جدد ضباط وضبــاط صف قاعدة ليوا 
الجويــة العهد والوالء لصاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات 
املســلحة "حفظه اللــه"، مؤكديــن للقيادة الرشــيدة 
حرصهــم عىل بذل األرواح فداء للوطن، وأن يظلوا عىل 

الدوام الدرع الواقي والعني الساهرة التي ال تنام•

حمدان بن زايد ورئيس االٔركان وكبار ضباط القوات املسلحة

زار قاعــدة ليوا اجلويــة وأكد ثقتـه الراسخــة 8 شبــاب الوطــن

حمدان بن زايد يصافح أحد منتسبي القوات املسلحة

تصوير: علي اجلنيبي
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كبـار الضبــاط ينقلـون تهـاW القيـادة بالعيـد ملنتسبـي القـوات املسلحــة
زار عــدد من كبار ضباط القوات املســلحة صباح أول يوم 
عيــد الفطر مختلف وحدات القوات املســلحة ملشــاركة 
منتســبيها فرحة عيد الفطر واالطمئنان عىل ســري العمل 

وتحقيقاً ملزيد من التالقي بني كبار الضباط واملرؤوسني. 
ونقــل كبار ضبــاط القوات املســلحة خــالل زياراتهم 
تحيات وتهاين قيادتنا الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد 

القوات املسلحة مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك. 
فقد قام سعادة اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي 
رئيس هيئة اإلمداد بالقيادة العامة للقوات املسلحة بزيارة 
لقيادة جهاز حامية املنشــآت الحيوية والســواحل هنأهم 

فيها بالعيد ونقل إليهم تهاين القيادة الرشيدة، داعياً العيل 
القديــر أن يعيده عــىل الجميع بالخــري واليمن والربكات، 

متمنياً لهم كل التوفيق يف أداء مهامهم.
كام قام ســعادة اللواء الركن رشاد محمد سامل السعدي 
قائــد كلية الدفــاع الوطني بزيارة مامثلــة لقيادة القوات 
الربيــة، يف حني قام كل من ســعادة اللواء مطر ســامل عيل 
الظاهري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية بزيارة قيادة 
القــوات البحرية، وقام ســعادة اللــواء الركن فارس خلف 
املزروعي رئيس جهاز حامية املنشــآت الحيوية والسواحل 
بزيارة قيادة حرس الرئاســة، وسعادة اللواء الركن إبراهيم 

ســامل املرشخ قائد القوات البحرية بزيــارة لقيادة القوات 
الجويــة والدفاع الجــوي نقلوا خاللها التهــاين والتربيكات 

بالعيد املبارك.
من جانــب آخر، زار عدد من ضبــاط مديرية التوجيه 
املعنوي بالقيــادة العامة للقوات املســلحة مجموعة من 
املرىض العسكريني يف مختلف مستشفيات القوات املسلحة 
بالدولة، حيث اطأمنوا عىل أحوالهــم ونقلوا إليهم التهاين 
مبناسبة عيد الفطر املبارك متمنني لهم الشفاء العاجل وأن 

يعيده الله عليهم وهم ينعمون بثوب الصحة والعافية•

رئيس اإلمداد لدى زيارته لجهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل / تصوير: أحمد البلويش

رئيس هيئة اإلدارة لدى زيارته لقيادة القوات البحرية / تصوير: عيل الجنيبيقائد كلية الدفاع الوطني خالل زيارته لقيادة القوات الربية / تصوير: عيىس الزعايب

قائد القوات البحرية خالل زيارته لقيادة القوات الجوية / تصوير: محمود الرشفارئيس جهاز حامية املنشآت خالل زيارته لقيادة حرس الرئاسة / تصوير: هنيدي الرصيدي
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بقلم: Dمد خلفان الصوا7
كاتب إماراتي

 

نبض 
الديــــرة مع حكــام ا?مــارات

تأخذ الحوارات مع حكام اإلمارات بعداً فريداً عىل املستوى املحيل، ما يجعل الوسيلة اإلعالمية التي 
تنفرد بالحوار محل اهتامم ومتيز لدى متابعيها. يكفي أن نلمس يف هذه الحوارات طموحات حكامنا 
التــي يرغبــون يف تحقيقها من أجل أن يعيش املواطن اإلمارايت يف حرية وكرامة، فام بالك عندما يجد 
القــارئ يف تلك الحوارات معلومــات وتفاصيل صغرية ولكنها مؤثرة يف حياة اإلنســان، كأْن يقرأ عن 
الخدمات التي تخطط لها كل إمارة لتســهيل الحياة للمواطن. ما تحمله مثل هذه الحوارات ليســت 
مســائل دعائية، ولكنها رؤية حقيقية من متخذ القرار يف أحد جوانبه، وصانع القرار يف الجانب اآلخر 
أيضاً، ما يعني أنه نقل املعلومات من مركز القرار أو املســؤول األول يف التخطيط إىل ما ســيفعله هو 

للمواطنني.
أول حوارين ملجلة "درع الوطن" مع حكام اإلمارات نقال إىل اإلنســان اإلمارايت والقارئ جانباً من 
صــورة دولة اإلمارات ورجالهــا الذين عملوا بإخالص وتفاٍن حتى وصلــت إىل ما هي عليه اليوم من 
تطور واســتقرار. وعىل هذا النحو، تتيح هذه الحوارات للجيل الذي مل يعش تجربة االتحاد أن يفهم 
بعض ما واجهه حكام اإلمارات من تحديات لبناء هذا الوطن الجميل. أما املراقب الخارجي فبإمكانه 
معرفة أسلوب التواصل بني الحكام واملواطنني. الحواران يبتعدان عن االنطباعات التنظريية؛ ملن يدرك 
حقيقتها؛ ســواء يف ما تم من بناء من خالل الرتكيز عىل أن العمل كان بعيداً عن الشــعارات، وأنه يف 
األحيان وصل إىل حد اإلعجاز، لذا فإن مثل هذه الحوارات جديرة بإعادة النرش وكذلك التعليق عليها.

الحــوارات اإلعالمية مــع حكام اإلمارات متثــل يف مجملها لقاءات "حكم" وخــربة. ومن هنا كان 
طبيعياً أن تلقى صدى واهتامماً واســعني من وسائل اإلعالم األخرى، والسيام أنها سلّطت الضوء عىل 
األعامل االتحادية، فخرجت عن التكرار السائد، وأوضحت ما يتم يف الدولة االتحادية أو يف اإلمارة من 
أعامل خدمية متس املواطن اإلمارايت يف كل إمارة. كام أنها خرجت عن الرؤية التقليدية يف اإلجابات يف 
أحيان كثرية، بذهابها بعيداً نحو توضيح العالقة بني الحاكم واملحكوم، وأعتقد أننا يف اإلمارات أحوج 
ما نكون إىل مثل هذه الحوارات اآلن لســببني: األول؛ أن لهذه الحوارات عالقة بأفراد يدركون الجهد 
املبذول يف بناء الدولة االتحادية النموذج، ولكن شــيئاً ما يف طريقة التفكري ضلّلهم فلم يعودوا يرون 
الجانب امليضء من الدولة وركزوا عىل الجانب الذي يف مخيلتهم فقط. والسبب الثاين؛ أن يف اإلمارات 
اآلن جيالً كامالً من املواطنني مل يعش التفاصيل املثرية يف تأسيس الدولة، وبالتايل هم يف حاجة إىل أن 

يسمعوا عن بعضها من الحكام أنفسهم.
ال شــك يف أن الحوارات مادة خصبــة ملعرفة الكثري من األفكار والخطط املســتقبلية من أصحاب 
الســمو أنفســهم، وهو ظاهرة إعالمية يحســب للقامئني عىل مجلة "درع الوطن"، سواء من الناحية 
الشــخصية محل الحوار، وهي قمة الهرم الســيايس يف اإلمارة، أو من ناحية نوعية األسئلة التي أتت 
بإجابــات تعكس حميمية العالقة بني الحاكم واملحكوم يف اإلمــارات، ألن الوقع يكون مختلفاً عندما 

يسمع املواطن من الحاكم ما يخطط له.
ال شــك يف أن خطــوة املجلــة تهدف إىل نقل الكثري مــن الرؤى عن حكام اإلمــارات فيام يتمنونه 
لإلنســان اإلمارايت مبا يحقق شــفافية الوضوح يف عالقة الحاكم باملحكوم، التي أثبتت جميع الشواهد 
والدالئل أن اإلنســان هو الرثوة الحقيقية فيها. وبال شــك فإن هذه الحوارات سترتك أثراً إيجابياً لدى 

املواطن، وستكون مادة لالستخدام اإلعالمي ملن يبحث عن املعلومة املتميزة عن اإلمارات•
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أبوظبـي للصيـد والفروسيـة 2013 يعكـــــــ
ظاهــرة ثقافيــة فنـيــة تراثيـــة بيئيــــة جماهيـريـــة

تحت رعاية ســمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
ممثــل الحاكــم يف املنطقــة الغربية بإمــارة أبوظبي، 
رئيــس نــادي صقــاري اإلمــارات، وبدعم مــن لجنة 
إدارة املهرجانــات والربامج الثقافيــة والرتاثية يف إمارة 
أبوظبي، تُقام الدورة الحادية عرش لفعاليات "املعرض 
الــدويل للصيد والفروســية" (أبوظبــي 2013)، وذلك 
خــالل الفرتة من 4 ولغاية 7 ســبتمرب الحــايل بتنظيم 
من نادي صقاري اإلمارات ورشكة "إنفورما" للمعارض، 
ومبشــاركة أكرث من 100 رشكة محلية. ويدعم الحدث 
كل من هيئــة أبوظبي للســياحة والثقافة، ومهرجان 
ســمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العاملي للخيول 
العربيــة األصيلة، ومجلس أبوظبــي الريايض، ورشيك 
قطاع أســلحة الصيد "توازن"، وقناة سكاي نيوز عربية 

كناقل إعالمي رسمي للحدث.
وللمعــرض الــدويل للصيــد والفروســية بأبوظبي 
مكانة متقدمة يف طليعة معارض الصيد عىل مســتوى 
العــامل من حيث عدد الــزوار، كام يلعب دوراً هاماً يف 
اســتقطاب الزوار والســياح من منطقــة دول مجلس 

التعاون الخليجي والعامل عموماً.
ويُتيح معــرض أبوظبي الدويل للصيد والفروســية 
الفرصــة لالطالع عــىل أحدث االبتــكارات يف مجاالت 
الصيد، وأنشــطة الفروســية، ورياضات الهواء الطلق، 
والرياضــات املائيــة، ورحــالت الســفاري، والفنــون 

والتحف.

ملتقى للرتاث واملحافظة عىل البيئة
أكد ســعادة رئيس اللجنــة العليا املنظمــة للمعرض 
محمــد خلــف املزروعي مستشــار الثقافــة والرتاث 
يف ديوان ســمو ويل عهــد أبوظبــي، أّن اإلقبال الكبري 
عىل املعرض خالل ســنواته املاضية ســواء عىل صعيد 
املشــاركة، أو عــىل صعيد الزيــارة اليوميــة من قبل 
الجمهور يوضح وبشكل جيل تعطش الناس وحاجتهم 
إىل كل مــا يربطهــم مباضيهــم، ويعرب عــن أصالتهم 

وعاداتهم املوروثة.
وبات املعرض يشــكل ملتقى لدعاة املحافظة عىل 
البيئة ولهــواة الصيد وللشــعراء والفنانني، مام مينحه 
الســمة اإلقليمية والعاملية املتميــزة يف تعميق الوعي 
بالصيد املُســتدام، وصون هــذا اإلرث التاريخي بكّل 

خصائصه وفضائله وقيمه.
وقد أبدى منظمو املعارض العاملية الشهرية رغبتهم 
الكبرية يف تعزيز التعاون مع معرض أبوظبي املتخصص 
يف الصيد والفروســية باعتباره نافــذة هامة للرشكات 

العاملية الكربى عىل سوق الصيد والفروسية يف منطقة 
الخليــج العريب والرشق األوســط، ونظراً لإلقبال الكبري 
الذي يشــهده املعــرض من قبــل العارضــني والزوار، 
وتشــجيع البيع املبــارش وإبرام الصفقــات والعروض 
الرتويجيــة، فضًال عن الســمعة العامليــة الراقية التي 
حازتها أبوظبي يف صناعة تنظيم املعارض عىل مستوى 

عاٍل من التميز.
وقبل شــهور من بــدء الحدث الذي يقــام يف مركز 
أبوظبــي الوطنــي للمعــارض، فقــد تجاوزت نســبة 
الحجوزات لدورة (أبوظبي 2013) حتى اليوم ما يزيد 
عن %85، فيام أكد غالبية العارضني الذين شــاركوا يف 
الدورة املاضية مشــاركتهم ُمجدداً، حيث من املتوقع 
زيادة املســاحة املخصصة أصالً الســتيعاب املُشاركات 
الجديدة، وذلك مع تأكيد العديد من الرشكات العاملية 

ُمشاركتها للمرّة األوىل.
ويعمــل املعرض عىل تشــجيع العــودة إىل الرتاث 
الجميل، والعمــل يف الوقت ذاته عىل خلق أســاليب 
متطورة من أجل حامية البيئة والصيد املستدام، مؤكداً 
عىل اســتخدام األدوات التقليدية يف الصيد واملقناص، 
التي استعملها العرب يف تاريخنا القديم فصارت جزءاً 
من شخصية العريب يف الجزيرة العربية، جنباً إىل جنب 
مع كل التقنيات التكنولوجية املتوفرة التي من شــأنها 

إعطاء نتائج أدّق وأكرث فعالية .

الرشكات العارضة
يســتقطب املعرض الدويل للصيد والفروسية "أبوظبي 
2013" مشــاركة املزيد من الــرشكات املحلية الخاصة 
يف دورتــه الحالية، والتي تتنــوع اهتامماتها وخدماتها 
بني مجاالت الصقارة والخيل وتصنيع معدات وأسلحة 

الصيد والرحالت الربية والبحرية.
وقال عبدالله بطــي القبييس، عضو اللجنة املنظمة 
ومديــر املعرض: إن املعرض يشــهد يف دورته الحادية 
عرشة، زيادة ملحوظة يف عدد الرشكات املحلية الخاصة 
املشــاركة، مقارنة بالدورات الســابقة، نظراً ملا يشهده 
من إقبال جامهريي واسع يتزايد كل عام، باإلضافة إىل 
أنه يشكل فرصة كبرية لتبادل الخربات وعقد الصفقات 

بني الرشكات املتخصصة وذات االهتامم.
وأوضــح، أن هذه املشــاركات املحليــة الخاصة يف 
املعرض تأيت بجانب العديد من املؤسســات والجهات 
الحكومية والرســمية ذات الصلة بالحفاظ عىل البيئة، 
وصون الرتاث، والرتويــج للهوايات والرياضات الرتاثية 
األصيلة، حيث تشــارك أكرث مــن 100 رشكة، منها 20 

من عبق املايض وأصالة 
الرتاث تحتضن أبوظبي 
فعاليات معرض الصيد 
والفروسية، والذي يحفل 
مبجموعة متنوعة من 
األنشطة والفعاليات 
والعروض الحية واملسابقات 
التي تربز الرتاث الثقايف 
والحضاري لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة تحت 
شعار "تراث عريق". وقد 
اكتسب املعرض خالل دوراته 
املاضية شهرة عاملية، حتى 
بات وجهة لكل منتجي 
معدات الصيد والفروسية 
ومتعلقاتهام، وأصبح منافساً 
ألهم معارض العامل يف هذا 
املجال، وذلك عرب فعالياته 
العديدة وأنشطته املتميزة. 

معارض ومؤتمراتمعارض ومؤتمرات

10
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رشكة محلية خاصة، تسجل حضورها للمرة األوىل، مثل 
رشكة الغربية للخيم والرحالت، ورشكة ساموي مارين، 
ورشكة واحة ليوا للرحالت، ورشكة "اس ان يس فالكونز" 
اإلماراتية الدولية، والغربية للســيارات، ورشكة بينونة 
ملعدات الصيد، وواحة ليوا للرحالت، وغريها الكثري من 

الرشكات املحلية التي تنافس نظريتها العاملية.
ويحتضــن املعــرض رشكات إماراتية عىل مســتوى 
عاملي كرشكة "إس إن يس فالكونز"، وهي الرشكة األوىل 
يف املنطقــة املتخصصة يف خدمات الصقــارة والصقور 
والصقارين، والوكيل الحرصي يف منطقة الخليج ملزرعة 
"هونيربوك بريطانيا"، إحدى أكرب مزارع إنتاج األعالف 
الحيوانية يف العامل، وهــي املزرعة الوحيدة املتخصصة 

يف طعام الصقور.
وتعترب "مزرعة هونيربك" من أهم املوردين لحديقة 
حيوانات لندن و"بريستول" التي تعد من أكرب حدائق 

الحيوانات األخــرى يف اململكة املتحدة، كام أنها املورد 
األول لحديقــة حيوانــات مالطا والعديــد من حدائق 

الحيوانات األخرى يف أوروبا.
وتوفــر رشكــة "إس إن يس" العديد مــن الخدمات 
واملنتجات التي تقدمها ســنوياً مثل السالالت الناجحة 
واملجربة من إنتاج الصقور مثل الجري شاهني، الجريحر، 
البيورجري من مزارعها يف أســكوتلند وويلز وإســبانيا، 
باإلضافــة إىل املنتجــات واملعدات األولية واألساســية 
الخاصة بالصقار، والتي تتميز بأنها عالية الجودة مبنية 
عــىل آراء الكثري من الصقاريــن، باإلضافة إىل األطعمة 
واألعــالف املقدمة للصقور بشــكل خــاص والجوارح 
وباقي الحيوانات بشــكل عام بطريقة علمية متقدمة 
ومدروســة يف مختــربات يف بريطانيــا مثــل الصيصان 

والفري بجميع أنواعه.
ومن الرشكات األخرى املحلية الخاصة املشــاركة يف 

املعرض "رشكة الغربية للسيارات" والتي تأيت ُمشاركتها، 
كجزء من إســرتاتيجيتها باســتقطاب العمالء املهتمني 
بهــذه الرياضات وخاصــة الصيد ورحالت الســفاري، 
وتعريفهم بأحدث التطّورات من سيارات الـ Jeep التي 
تلبــي حاجاتهم القيادية وخاصة عىل الطرق الوعرة يف 

الرحالت.
من جهتها، تشارك رشكة "مترين" يف معرض أبوظبي 
الدويل للصيد والفروســية منذ عام 2007، وهي رشكة 
بــارزة يف مجال توفري أدوات الصيد واملنتجات الخاصة 

بالرياضات امليدانية.
ومــن الرشكات العارضة للــرتاث القديم يف أعاملها، 
تأيت "الهاشمية للصيد واملقناص" من دولة قطر، والتي 
حازت عىل نســبة عالية من اإلقبال عــىل منتجاتها يف 
الدورة املاضية ســواء عرب الرشاء أم عرب االســتفادة من 
خرباتهــا، وتختص الرشكــة ببيع أجود لــوازم املقناص 

يُتيح معرض 
أبوظبي الدوb للصيد 

والفروسية الفرصة 
لالطالع على أحدث 

االبتكارات F 8االت 
الصيد وأنشطة 

الفروسية

?????????????????????????????????

معارض ومؤتمراتمعارض ومؤتمرات

محمد بن زايد خالل زيارته للمعرض يف دورات سابقة

عروض الصقور إحدى فعاليات املعرض 
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والصيد واللوازم الخاصة بالصقور وصناعة براقع الطري 
والوكور واملناقل واملراسل واملخايل ذات الجودة العالية 

والذوق الرفيع.
ومن بــني الــرشكات املشــاركة املختصــة بتصنيع 
مســلتزمات الصيــد والصقــارة واملقنــاص عــىل نحو 
تكنولوجــي متطــّور، ومن منطلــق حرصها عىل جعل 
هوايــة الصيد أكرث متعة، تقّدم "رشكة الشــباء للتجارة 
العاّمــة" ومقرها ديب، مناذَج مختلفة من أدوات الصيد 
املســتخدمة يف تعّقب الصقور، لتخلّص الصّقارين من 
وحــدات الهوايئ غري املالمئــة التي تجعــل الصقارين 
يبذلون مجهوداً كبرياً دون الحصول عىل نتيجة حقيقية. 
وقد متيزت الرشكة يف الدورة العارشة من معرض الصيد 
بتقديم عرض فالكون بايلوت الجهاز املســتقبل الذي 
يتكون مــن 1000 قناة مثبتة، حيــث يعمل برتددات 

تفصلهــا وحدات كوارتز خاصــة مام ميكن من إحداث 
تداخــل يف الضوضاء، وذلك باالعتــامد عىل تكنولوجيا 
أل. أي. دي التــي متكن مــن متابعة اتجاه الصقر عىل 
نحٍو أكرث دقّة، فضًال عــن إصدار الومضات عىل النحو 

الذي يُتيح متابعة املسار يف الظالم.
كام ويعكس املعرض مشاركة قويّة يف قطاع أسلحة 
الصيد من قبل كربى الــرشكات املحلية والدولية، التي 
تســعى للحصول عىل زيادة يف نســبة املبيعات ضمن 
مجال أسلحة الصيد، وذلك من خالل الرتويج ملنتجاتها 

املميزة أمام جمهور املعرض.
وتســتعد رشكة Fanzoj ألســلحة وُمعّدات الصيد، 
والتي تأسســت يف عــام 1790، ملنافســة مثيالتها من 
كربى الرشكات التي حققت نجاحاً كبرياً يف أبوظبي عىل 
مدى الدورات املاضية، وهي الرشكة التي تســتند عىل 

تراث عريق من الحرفية يعود ألكرث من تســعة أجيال. 
وتشتهر بعيداً عن كمية اإلنتاج، بتكريس تقاليد تصنيع 
أسلحة الصيد الفريدة يدوياً، وبتفصيالت جاملية غاية 
يف الروعة والدقة واإلتقان. وتُدار الرشكة من قبل أفراد 
األرسة الذين يحبون الصيد ولديهم فهم عميق للبنادق 

وملا يرغبه الصياد يف بندقيته.
ومتتــاز الدورة الجديدة من املعــرض الدويل للصيد 

ميثل املعرض 
 fفرصة نادرة إقليمي

وعامليf لل7ويج 
للصيد املستدام 
ويشكل ملتقى 

لدعاة احملافظة 
على البيئة ولهواة 

الصيد وللشعراء

أهمية اقتصادية وثقافية

استحق املعرض الدويل للصيد والفروسية األهمية 
لتميــزه وجامهرييتــه، وارتقى إىل كونــه ظاهرة 
ثقافيــة فنية تراثيــة بيئية ال يغيــب عنها الطابع 
االقتصادي الــذي ال بّد عنه لضامن االســتمرارية 
لكل حدث بغــض النظر عن نبــل أهدافه، وهذا 
ما متكــن املعرض من تحقيقه حيث أصبح حديث 
املنطقــة بأرسها وامتاز بعقــد الصفقات والعقود 
الضخمة، ويف الوقت نفســه كان الســعي للتوعية 
مبفهــوم الصيــد املســتدام مــن أوىل اهتاممات 
املنظمني للحدث، والذين يحرصون كذلك عىل أن 
يخرج املعــرض بأفضل صورة تليق بإمارة أبوظبي 
ودولة اإلمارات واملكانة التي تبوأتها عىل املستوى 

العاملي.
واملعــرض بات ميثــل فرصة نادرة إقليميــاً وعاملياً 
للرتويج للصيد املســتدام، ويشــكل ملتقى لدعاة 
املحافظــة عــىل البيئة ولهــواة الصيد وللشــعراء 
والفنانني..وال يخفــى املكانة املتميزة التي يحظى 
بهــا عــامل الصقارة والفروســية الــرتايث لدى أهل 
الجزيــرة العربية، حتــى غدا رمــزاً لحضارتهم يف 
املايض، هــذه الحضارة العريقة التي تجمع ما بني 
الرياضة والشجاعة والرجولة وصون البيئة والرفق 
بالطــري والحيوان، الصفــات النبيلــة التي ميزت 

العرب منذ قديم األزمان.

حمدان بن زايد خالل جولته يف املعرض يف الدورة السابقة

استعراضات الخيول العربية االٔصيلة من أبرز أنشطة املعرض
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والفروســية - كام الدورة السابقة - بتضاعف مشاركة 
العارضني يف قســم صيد األســامك واألنشطة البحرية، 
وذلك سعياً لتلبية اهتاممات رشيحة واسعة من الهواة 
والخرباء عىل حد سواء يف مجال صيد األسامك والغوص 
والنشــاطات والرحالت البحرية، وســيتم خالل الدورة 
القادمــة عرض أحدث وأفضل املنتجــات ذات الصلة، 
ومن أبرز العارضني رشكة "الخليج للرياضات البحرية".
 وتتنوع أنشطة الرشكات املشاركة يف املعرض ومنها:

• سياحة الصيد/ الرماية / وملحقاتها.
• تعزيز اإلرث الثقايف وحاميته.

• رياضة صيد السمك والرياضات البحرية.
• الفنون والحرف اليدوية.

• الفروسية وكل ما يتعلق بها.
• مركبات ومعدات الرتفيه يف الهواء الطلق.

• السالح والعتاد.
• املنتجات والخدمات البيطرية والصيدالنية.

• الصيــد بالصقور وتدريبها وملحقاتها من املعدات 
واألدوات الالزمة.

الــدورة العارشة..نجــاح وإقبال جامهريي 
حظيت الــدورة العارشة من املعــرض يف العام املايض 
(أبوظبي 2012) مبشاركة 40 دولة ممثلة بـ 630 عارضاً 
ورشكة احتضنتهم أبوظبي عىل مساحة تجاوزت الـ 38 
ألــف مرت مربع، هي املســاحة األكرب يف تاريخ املعرض 

الذي يجمــع ما بني أصالة الــرتاث القديم وأحدث ما 
تقدمه تكنولوجيا اليوم، ويواصل مســريته الناجحة يف 
الرتويج لرتاث وتقاليد دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
واستقطاب العارضني والزوار من مختلف أنحاء العام.

كام شــهدت الدورة العارشة إقبــاال جامهرييا كبرياً، 
حيث تخطّى عدد الزوار الـ 100 ألف زائر بكثري، وذلك 
مقارنــة مع حوايل 95 ألف زائــر يف عام 2011، حيث 
أصبح املعرض مهرجاناً جامهريياً عائلياً يحظى باهتامم 
جميع أفراد األرسة واملجتمــع من املواطنني واملقيمني 
والسياح عىل حّد ســواء، والذين يجدون يف ما يُقّدمه 
معرض الصيد والفروســية فرصة نــادرة للتعرف عىل 

الرتاث والعراقة اإلماراتية•

اكتسب املعرض 
خالل دوراته املاضية 

شهرة عاملية حتى 
بات وجهة لكل 
منتجي معدات 

الصيد والفروسية 
ومتعلقاتهما

معارض ومؤتمرات

أدوات الصيد والرماية تستقطب اهتامم رشيحة واسعة من الزوار

حضور كبري لفعاليات الدورة السابقة للمعرض
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DSEI 2013 bمعرض املعدات الدفاعية وا@منية الدو
Qدوليــــــــ Qمـن ا'جنحــة بلــغ 40 جناحــ Qقياسـيـ Tيسـتضيـف عـدد

يســتضيف املعرض عدداً قياســياً من األجنحة يبلغ 40 
جناحــاً دولياً، وذلــك يف مركز املعــارض واالجتامعات 
ExCeL يف لنــدن يف الفرتة 13-10 من ســبتمرب الحايل. 
وهــو يعتــرب أكرب عــرض يف العــامل للتطبيقــات الربية 
والبحرية والجوية يف مجال املنتجات الدفاعية واألمنية 

واملعدات والنظم.
ومن الدول التي تشــارك ألول مــرة يف املعرض هذا 
العــام إندونيســيا واليابــان وماليزيا وكوريــا الجنوبية 
وتايــوان، وهذا دليل واضح عىل أهميــة هذا املعرض، 
وقــد عززت الهنــد، وهي عارض ســابق، من حضورها 
كثرياً، يف جناحي القطاعني العام والخاص عىل حد سواء.
ومــن املشــاركني الجدد تشــييل التي ســتنضم إىل 
الربازيل يف متثيل أســواق النمو يف أمريكا الالتينية، بينام 
تعترب مشاركة دولة اإلمارات العربية املتحدة إضافة إىل 

يعد معرض املعدات الدفاعية واألمنية الدويل DSEI أكرب 
معرض دفاعي وأمني متكامل يف العامل، يجمع يف مكان واحد 
هذه الصناعة بكاملها لالطالع عىل أحدث املعدات واألنظمة، 
وإقامة عالقات دولية، واستحداث فرص جديدة لألعامل. 
وتسهم هذه الفعالية يف إتاحة فرصة ال مثيل لها لدخول 
أسواق رئيسية عرب العامل.

إعداد: بي. راج

معارض ومؤتمراتمعارض ومؤتمرات
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قامئة الدول الرشق أوسطية املشاركة يف املعرض.

العارضون والزائرون
ميثــل معرض املعــدات الدفاعية واألمنية الــدويل تجربة 
ملهمة ملــا يقارب 30,000 زائر، حيــث جمع بني الجودة 
العاليــة للعارضــني عــرب سلســلة التوريد، وفــرص إقامة 
شــبكات، والقدرة عىل رؤية تقنيــات جديدة مبارشة عىل 

أرض املعرض.
ويوفــر معــرض املعــدات الدفاعيــة واألمنية الدويل 

إمكانية الوصول إىل:
-1400 عارض دويل: مجموعة ال مثيل لها من املوردين من 

أكرث من 50 دولة.
-مناطق إسعاف طبية وكارثية وغري مأهولة، جوية وبحرية 

وبرية وأمنية متخصصة.
-6 مسارح مخصصة للندوات والحلقات الدراسية يتم فيها 

تنظيم جلسات وعروض تعليمية مجانية.
-40 جناحاً دولياً؛ تشــمل أسرتاليا والربازيل وفرنسا وأملانيا 
والهند وكوريا الجنوبية وســويرسا ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
-عروض حية موســعة ألنظمة طافية عىل سطح املاء وغري 

مأهولة.
-عــروض ســاكنة ملركبــات يف القطاعات الربيــة والجوية 

والبحرية.
-مزيد من الســفن البحرية الزائرة املتاحة للقيام بجوالت 

فيها.
-الرتكيز عىل األنظمة غــري املأهولة: مؤمتر أنظمة الطريان 

بدون طيار وعرض األنظمة غري املأهولة.
-سلسلة اإلمداد الدفاعي واألمني الكاملني يف مكان واحد.

 Navyو ،AOC أجنحة مســتضافة من قبل أكادمييــة-
وجنــاح   ،National Electronics Weekو  ،League

مخصص للفضاء اإللكرتوين (اإلنرتنت).

منطقة العروض الربية 
تم توســعة منطقة عرض املعدات الربية، وقد تجاوزت 
االســتجابة مــن العارضــني التوقعات، حيــث حجزت 
مجموعــة من الرشكات أماكنهــا يف األجنحة، ومن هذه 
 ،MBDAو ،Iveco :الرشكات عىل سبيل املثال ال الحرص
 Renaultو  ،Pearson Engineeringو  ،Nexterو

.Streit groupو ،Selex ESو ،Defence
وتحتــوي منطقة العــروض الربية عــىل أكرث من 
70 جناحــاً مخصصاً، ويعرض فيهــا أحدث األنظمة 
الربيــة من قبل العبني رئيســيني يف الصناعة العاملية، 
 Generalو ،Daimlerو ،BAE Systems :مبا فيهــم
 ،Navistarو  ،Land Roverو  ،JCBو  ،Dynamics

.Supacatو ،Rheinmetallو ،Patriaو ،Nexterو
وتضــم منطقــة القــدرات الربية عروضاً ســاكنة 
للمركبــات، تشــمل مركبــة Mastiff التــي تعرضها 
رشكة Selex ES، ومركبــة PEROCC التي تعرضها 

 Typhoon ومركبة ،Pearson Engineering رشكــة
.Streit Group املعروضة بواسطة مجموعة

منطقة العروض الجوية
لقد حصل برنامج الحلقة الدراســية واإليجاز الجوي يف 
معرض املعدات الدفاعية واألمنية الدويل عىل دعم بارز 
مــن القــوات الجوية امللكية التي تعمــل عن كثب مع 
فريق معرض املعدات الدفاعية واألمنية الدويل لتقديم 
برنامج شــامل يركز عىل القدرات املســتقبلية، والقتال 
الجــوي، واالســتخبارات واملراقبــة وتحديــد األهداف 

واالستطالع، ومفهوم كامل عن القوة، والجيل التايل.
وألول مرة سيكون الزوار قادرين عىل مناقشة ورؤية 
مجموعة من أحدث نواقل الحركة من الرشكات املزودة 
بالحلــول لدعم الطائرات املروحيــة Rotary، وطائرات 
القتــال الرسيــع Fast Combat والطائــرات متعددة 
املحــركات، وأنظمــة الطائــرة بــدون طيــار، ومزودي 
حلــول القيــادة والســيطرة واالتصاالت والحواســيب 
واالســتخبارات واملراقبــة. وهذه املوضوعــات مرتبطة 
مبوضوعــات العرض الرئيســية املتمثلة يف املشــرتيات 
والتصدير ودعم املرشوعات الصغرية واملتوسطة الحجم، 

والرشكات الدولية، والصادرات العاملية والتدريب.
ســيقوم فريق عروض القوات الجوية امللكية بتقديم 
عــروض ديناميــة وتفاعلية طــوال أيــام املعرض حول 
قدرات القوات الجوية امللكية يف وقتنا املعارص، وسوف 
يتــم عرض أحدث قــدرات الطريان مع عــرض للطريان 

الحريب املروحي والثابت األجنحة عىل حد سواء.

 nأك DSEI nيعت
 oعرض 8 العا

للتطبيقات الnية 
والبحرية واجلوية 

F 8ال املنتجات 
الدفاعية وا@منية 
واملعدات والنظم

يسلط املعرض الضوء عىل أحدث التقنيات الدفاعية
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وقد شملت مجموعة املنصات املعروضة عام 2011 
مقاتلــة Joint Strike Fighter: JSF مــن إنتاج رشكة 
لوكهيــد مارتن والتي قامت بتحية الــزوار عند املدخل 
الغريب ملركز املعارض واالجتامعات ExCel. وقد شملت 
 AW159 Lynx العــروض الرئيســية األخــرى طائــرة
Wildcat مــن رشكــة AgustaWestland، والطائــرة 
 BAE من Mantisو ،Insitu مــن رشكــة ScanEagle
 Diamond Airborne من Dominatorو ،Systems
Sensing. ومـــن بيـــن رشكـــات الطــريان الرئيســية 
املشاركة كـذلـك رشكة Rolls Royce، وRaytheon، و

.Finmeccanicaو ،MBDA

منطقة العروض البحرية
مــن املتوقع أيضاً أن يتميز العنرص البحري يف معرض 
املعــدات الدفاعيــة واألمنية الــدويل بأقوى عروضه 
عام 2013، بعرض شــامل للمقاولني األوائل ومزودي 
التكنولوجيا األصغر حجامً ورقم قيايس متوقع للسفن 

الحربية الزائرة.
وينصّب تركيز مرسح الحلقات الدراســية املخصص 
يف منطقــة العــروض البحرية عــىل موضوعات ذات 
أهمية راهنة للمجتمع البحــري، مثل: األمن البحري، 
وإرســال القوات مبا يف ذلك قدرات القــوات الربمائية 
وقوات مجموعة الحامالت، وتصميم السفينة البحرية 

املستقبلية، والدور املستقبيل يف صيد األلغام.
يف عــام 2011 كان التصــدي للقرصنة هو موضوع 
العروض املائية التي تم عرضها أمام جناح ضخم مبني 

خصيصــاً عــىل جانب حوض الســفن، بجــوار قاعات 
املعرض. وقد شــمل التمرين الذي أطلق عليه "عملية 
الرؤيــة" Operation Vision زورق القوات الخاصة 
GARC املتطور من رشكــة Nautilus، واملركبات غري 
املأهولــة التي عرضت مهامهام يف املراقبة عىل شاشــة 
عرض ضخمــة، وقد عرضت رشكــة نورثروب جرومان 
نظامهــا املعلومــايت التكتيــيك البحــري MTIS. كام 
شــهدت العروض املائيــة أيضاً أول ظهــور لحوامة يف 

.Griffon Hoverwork 2400TD املعرض وهي
وتحتــوي عــروض ســطح املــاء يف املعــرض عــىل 
سيناريوهات يف حوض السفن املوسع ويف العمق، كام 
تشــمل التهديدات الحالية واملستقبلية لألمن البحري 
والحروب البحرية. وتشــمل قامئة الســفن والقوارب 
 FGS الالفتــة للنظــر: الســفينة الحربيــة األملانيــة
Magdeburg مــن فئة Braunschweig، والســفينة 
الحربيــة الهولنديــة HNMLS Groningen من فئة 
Holland، وســفينتني مكافحتــني لأللغام ســويديتني 
HSwMS Vinga وUlvon تــم تحديثهــام مؤخــراً، 
 Dae-Jo-Young وســفينة بحرية جمهوريــة كوريــا
التــي تعترب مدمرة من فئة KDX-2 ، وســفينة الدعم 
اللوجســتي Whacheon. وتخطــط البحريــة امللكية 
حالياً إلطالق الفرقاطة من النوع 23 وسفينة الدوريات 

البحرية من الفئة النهرية.
ويتضــح الطابع الــدويل ملعــرض املعــدات الدفاعية 
واألمنية الدويل أيضاً من اتســاع الجنسيات التي توجد يف 
أحواض بناء السفن التي يتم العرض فيها هذا العام؛ إذ إنه 

حتتوي عروض 
سطح املاء 8 
املعرض على 
سيناريوهات 8 
حوض السفن 

املوسع و8 
العمق كما تشمل 

التهديدات احلالية 
واملستقبلية لsمن 

البحري واحلروب 
البحرية

يوفر املعرض الفرصة للقيام بجوالت يف السفن البحرية الزائرة

معارض ومؤتمراتمعارض ومؤتمرات
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 ،Cammell Laird ستشــارك وألول مرة رشكات من أمثال
 ،Daewooو ،Damenو ،ThyssenKruppو ،Lurssenو
وHyundai Heavy Industries. باإلضافــة إىل الرشكات 
BAE و   ،Babcockو  ،Mazagon Dockو  ،Asmar

وآخرين. وســوف يكون هناك أيضاً جنــاح بحري أمرييك 
موســع، إضافة إىل عرض شامل ملقاولني رئيسيني وموردين 

متخصصني يقومون بعرض أحدث التطورات التقنية.

منطقة األمن والقوات الخاصة
تحتوي هذه املنطقــة عىل جناح جديد ألمن الفضاء 
اإللكــرتوين ومرسح للحلقات الدراســية تحت رعاية 

رشكة Cassidian سيستضيف سلسلة من املتحدثني 
 Selex البارزيــن مــن مؤسســات أمنية رائدة مثــل
ES، إىل جانب مجموعة واســعة من العارضني. وقد 
أســهمت قوة هذا الطرح يف حفــز اهتامم العارضني 
عىل نحو غري مسبوق، حيث تم إعادة تصميم الشكل 

العام لألرضيات لتستوعب وحدات أمنية موسعة.
والنتيجة هي مشاركة عدد قيايس من العارضني الذين 
شاركوا ألول مرة يف عرض أحدث املعدات والتقنيات إىل 
 ،Dellو ،Fujitsu جانب دليل للمقاولني الرئيسيني مثل
 ،Emersonو ،CISCOو ،BAE Systems – Deticaو

.Telesoftو ،API Europeو

عرض النظم غري املأهولة
يف أعقاب نجاح افتتاح عرض النظم غري املأهولة الحائز 
عىل جائزة عــام 2011، قامت عدد مــن الجهات ذات 
العالقــة - مبن فيهم اتحاد نظم املركبــات غري املأهولة 
الدوليــة AUVSI - بزيــادة دعمهم ملعــرض املعدات 
الدفاعيــة واألمنية الــدويل DSEI 2013. والنتيجة هي 
عرض معزز للغاية للنظم غري املأهولة يغطي مســاحة 

أكرث من 2000 مرت مربع.
ســوف يقدم عــرض النظم غري املأهولــة من جديد 
عروضــاً للطائــرات بدون طيــار واملركبــات الربية غري 
املأهولــة. وقــد أكد العارضــون أن هذا العام يشــمل 
 ScanEagle ألحدث منتجات .Insitu Inc عرض رشكة
الروبــوت  اآليل  الرجــل  ونظــام   ،Integrator UASو
 ،Recon Robotics رشكــة  مــن    Throwbot XT
ومستشعرات األشــعة تحت الحمراء الدقيقة من رشكة 
DST Control الــذي تم تطويره باالشــرتاك مع رشكة 
Oculus Systems، وأحدث منصات إطالق القنابل من 
رشكة Northrop Grumman وQinetiQ (التي تضم 

.(Dragonrunnerو Cutlass رشكتي

حدث جدير بالزيارة
لقد أصبحت التطورات التي تم إنجازها يف التكنولوجيا 
الحساسة من قطاعات املحركات وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت والطــب ذات أهميــة خاصــة يف األعوام 
األخرية؛ ؛حيث أصبحت املؤسســات العســكرية تسعى 
للحصــول عــىل حلــول ابتكاريــة ألحــدث التحديات 
التــي متثلها الحــرب. يعترب معرض املعــدات الدفاعية 
واألمنية الدويل 2013 حدثاً جديراً باملشــاهدة والزيارة 

لصناع القرار يف قطاعي الدفاع واألمن•

يحتوي املعرض 
على منطقة جديدة 

 Wللفضاء ا5لك7و
تعرض أحدث 

التقنيات 8 هذا 
اجملال

يعد املعرض ملتقى لصناع القرار يف قطاعي الدفاع واألمن 

تحتوي منطقة العروض الربية يف املعرض عىل أكرث من 70 جناحاً
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Lockheed Martin تقوم بتوريد 22 مركبة JLTV إw اجليش ا@مريكي
قامــت رشكــة Lockheed Martin بتوريــد 22 مركبة 
تكتيكية خفيفة مشرتكة JLTV للجيش األمرييك وسالح 
مشــاة البحرية مبوجب عقد أعامل الهندســة والتصنيع 
والتطوير لربنامــج املركبة التكتيكية الخفيفة املشــرتكة 

.JLTV
وســيتم نقل املركبــات إىل مركز اختبــار يوما التابع 
للجيــش يف أريزونا وإىل مركز اختبار أبردين يف مرييالند، 
حيث ستدعم لوكهيد مارتن فرتة 14 شهراً من التقيامت 

واالختبارات الحكومية.
ورصح ســكوت جرين، نائب رئيــس املركبات الربية 
لقســم مراقبة الصواريخ ومكافحة الحرائق لدى لوكهيد 
مارتــن، بقولــه: "لقــد أنتج فريقنــا مركبــات تكتيكية 
خفيفة مشرتكة موثوقة وفائقة الكفاءة ومعقولة السعر 
لعمالئنا، وســوف تلبي هذه املركبــات أقىس املتطلبات 
لجنودنا ومشــاة البحرية، فهم يستحقون األفضل، وهذا 

بالضبط ما قمنا بتوريده".
بعــد قطع أكرث من 160,000 ميــل يف االختبارات يف 
مرحلة تطوير التكنولوجيا يف الربنامج، تم اختيار املركبة 
التكتيكيــة الخفيفــة املشــرتكة من لوكهيــد مارتن من 
أجل التطوير املســتمر من خالل عقد أعامل الهندســة 
والتصنيع والتطويــر بقيمة 65 مليون دوالر من الجيش 
وسالح مشــاة البحرية يف أغسطس 2012. وقد صممت 
لوكهيــد مارتــن مركبتهــا التكتيكية الخفيفة املشــرتكة 
خصيصــاً لتلبية احتياجــات العمالء، بدالً من الســعي 
لتكييــف وتعديل مركبــة قامئة بالفعــل. والنتيجة هي 
مركبة أكرث خفة، وأكرث مقاومة للتفجريات، وأكرث رشاقة.

إن مركبة لوكهيد مارتن التكتيكية الخفيفة املشــرتكة 
مصممــة لتكــون حالً كليــاً مصمامً من الصفــر ملوازنة 
"املثلث الحديدي" املتمثل يف الحامية واألداء والحمولة، 

مع املحافظة عىل معقولية السعر. وتوفر املركبة حامية 
فائقــة الجــودة للطاقم ومرونــة يف الحركــة وتكاليف 
منخفضــة للدعــم اللوجســتي، وكفاءة فائقــة للوقود، 
وتوليــداً للطاقة قابالً للتوســعة يف املســتقبل، وقابلية 
متطورة لالرتباط باملنصات والنظم األخرى. وهي تتميز 
 Meritor Pro-TecTM بنظام تعليق هوايئ من طــراز
يسهم يف منحها ميزة األداء املمتاز يف املناطق الوعرة مع 

التخفيف من تعب الطاقم.
تعتــرب رشكــة BAE Systems مســؤولة عــن جهاز 
الحامية املطور هندســياً يف املركبــة التكتيكية الخفيفة 
املشــرتكة، وهو تصميم يساعد عىل توافر مستويات من 
الحاميــة من املتفجرات مل يســبق أن تم إنجازه يف هذا 

الصنف من املركبات. 
عىل مدى أكرث من ثالثة عقود استخدمت رشكة لوكيد 
مارتــن خرباتهــا يف مجموعة كبرية مــن املركبات الربية 
الناجحة للواليــات املتحدة وقــوات التحالف يف جميع 
أنحاء العــامل. وتشــمل منتجات الرشكة نظــام صاروخ 
 ،M270 السلسلة MLRS ًاإلطالق املتعدد املجرب قتاليا
ومنصــات متنقلة إلطــالق منظومة صواريــخ املدفعية 
العايل املرونة HIMARS، ومركبة Havoc 8x8، واملركبة 
املشــرتكة، ونظام القيــادة والســيطرة  للمركبة املدرعة 
الخفيفة، وبرنامج الحفاظ عىل كفاءة املحارب، واملركبة 
التكتيكية الخفيفة املشرتكة، ومنصات رائدة غري مأهولة 

.SMSS مثل نظام مساندة مهمة الفرقة

Harris  تفوز بعقد بقيمة 150 مليون  دوالر لتنفيذ برنامج اتصاالت
اســتلمت رشكــة Harris تفويضــاً مــن إدارة الطريان 
الفيدراليــة األمريكيــة لبدء العمــل يف عنرص خدمات 
شــبكة اتصاالت البيانات من برنامجها الخاص بخدمات 
اتصــاالت البيانات املتكاملة بقيمــة 150 مليون دوالر 
ومدته ســبع ســنوات. وسوف تســاعد خدمات شبكة 
اتصاالت البيانات عىل تحويل السيطرة عىل حركة املرور 
الجوية للواليــات املتحدة من اتصاالت صوتية تناظرية 
بشــكل رئييس إىل ربط بيانات رقمية، األمر الذي يزيد 
إىل حــد كبــري من كفاءة نظــام التحكــم بحركة املرور 

الجوية وسالمته. 
 Harris ومبوجب هذا العنرص من الربنامج ســتقوم
بتوفــري وصالت بيانات ذات تردد عــايل جداً تربط بني 
مراقبــي الحركــة الجوية القامئة عــىل األرض و طواقم 

الطــريان املحمولني جواً. وســوف يســهم هذا يف متكني 
مراقبــي حركة املــرور الجوية والطياريــن من االتصال 
بشــكل أكرث فاعلية من خالل رفــد االتصاالت الصوتية 
التقليدية ببيانات لتحســني أذونات املغادرة، ومسارات 
األحــوال الجوية، وإجــراءات الحركــة الجوية األخرى. 
وســوف تســاعد هذه اإلجراءات املحســنة عىل توفري 
الوقود واختصار أوقات الرحــالت وزيادة قدرة الحركة 

الجوية.
رشكاء Harris DCNS يف خدمات شــبكة اتصاالت 
البيانــات هــم ARINC وSITA وThales، وســوف 
يتم تنفيذ مهام هــذه الخدمات مبوجب عقد خدمات 
اتصــاالت البيانات املتكاملة بقيمــة 331 مليون دوالر 
الــذي متت ترســيته عــىل Harris يف ســبتمرب 2012. 

ومبوجــب ذلــك العقد تقــوم الرشكة مبســاعدة إدارة 
الطــريان الفيدرالية عــىل دمج نظام اتصــاالت بياناتها 

الشامل.
يقــول جون ســوليفان، نائــب رئيس برامــج الجيل 
الجديــد من وحدات األعامل املدنيــة، نظم االتصاالت 
الحكوميــة يف رشكــة Harris: "تعترب خدمات شــبكة 
اتصــاالت البيانــات خطوة تالية حيويــة يف ولوج نظام 
الطريان يف البالد يف الحقبة الرقمية. ويســتخدم الفضاء 
الجوي الوطني بشــكل أسايس اتصاالت صوتية تناظرية 
للتحكم بالحركة املرورية الجوية. وسوف متّكن خدمات 
شــبكة اتصاالت البيانات إدارة الطــريان الفيدرالية من 
البــدء يف عملية تحويل مبكرة ناجحة إىل ربط البيانات 

الرقمية الشاملة".

JLTV املركبة
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Eurocopter تقـوم بتوريــد املروحيــة AS365 N3 إw اليــابـان

 AS365 ميثل تســليم يوروكوبرت مؤخــراً مروحية من طراز
N3 هــو ثالــث مروحية من هــذا الطراز تتســلمه وكالة 
إدارة الحرائــق والكوارث. وقد بدأت هــذه الطائرة ذات 
العالمة التجارية الجديدة عملياتها يف إقليم مياجي كبديل 
ملروحيتهــا طراز BK117 C-2 التي أصيبــت بأرضار أثناء 

زلزال رشق اليابان الكبري عام 2011.
وقــد تم تســليم حكومــة إقليــم مياجــي مروحية 
AS365 N3 الســتخدامها يف مكافحة الحرائق، والوقاية 
من الكوارث، ومهام نقل املســاعدات الطبية واإلنقاذ يف 
حــاالت الطــوارئ. ويف حال وقوع كارثة وطنية واســعة 
النطاق يتم إرســالها إىل مناطق الكوارث يف جميع أنحاء 
اليابــان بإدارة  وكالــة إدارة الحرائق والكــوارث، وذلك 

لجمع املعلومات وتنفيذ أنشطة إنقاذ.
وقد رصحت ســتيفاين جينون الرئيس واملدير التنفيذي 
لرشكــة يوروكوبــرت اليابــان بقولهــا: "يف أعقــاب الزلزال 
وتســونامي عام 2011 أســهم اســتخدام املروحيات بدور 
كبري يف أعامل اإلغاثــة يف الكوارث ويف أعامل إعادة البناء. 
وسوف يساعد إضافة مروحية AS365 N3 العالية الكفاءة 
يف تحســني قدرات حكومة إقليم مياجي يف إدارة األعامل 
الجاريــة حالياً واملتطلبات املســتقبلية. ونحــن ملتزمون 
باالســتمرار يف تقديم دعمنا الكامــل لعمالئنا العاملني يف 

مثل هذه الظروف الصعبة".
تعتــرب مروحيــة AS365 N3 البالغ وزنهــا 4.5 أطنان 
جزءاً مــن أرسة Eurocopter’s Dauphin، وهي نوع من 

املروحيات يحظى بشــعبية كربى لدى مؤسسات مكافحة 
الحرائــق، ومنظامت اإلغاثة يف الكــوارث، ودوائر الرشطة 
وكذلك وسائل اإلعالم اإلخبارية يف اليابان ويف أنحاء العامل. 
ويجــري حالياً تشــغيل أكرث مــن 50 مروحيــة من طراز 
AS365 يف اليابــان. كام تقوم يوروكوبرت أيضاً بقيادة قطاع 
مكافحة الحرائق يف اليابان بحصة تعادل نســبة 60 % من 
الســوق، ويرجع الفضل يف ذلك إىل ســعة نطاق منتجاتها 
وشــبكة دعمهــا وخدماتها. وتشــمل النامذج املشــهورة 
املســتخدمة يف مهام مكافحة الحرائق واإلغاثة يف الكوارث 
 BK117 ومروحية ،Super Puma وأرسة ،AS365 مروحية
التــي تعترب مروحية خفيفة ثنائيــة املحركات تم تطويرها 

.Japan’s Kawasaki Heavy Industries باالشرتاك مع

AS365 N3 الطائرة املروحية

NG تصنع مقدمات لطوربيد MK54 لصالح البحرية ا@مريكية

تم ترســية عقد من قبل البحريــة األمريكية عىل رشكة 
نورثــروب جرومان إلنتاج تشــكيلة مقدمــات صوتية 
لطوربيــد MK54 الخفيــف الــوزن دعــامً للبحريــة 
ومتطلبــات املبيعــات العســكرية األجنبية. ويشــمل 
النطــاق األويل 428 تشــكيلة مقدمــات مــع إمكانية 

التوسع حتى 3000 خالل مدة العقد.
ويشــتمل العقد البالغ ســعره الثابــت 45.9 مليون 

دوالر والقابــل لزيــادة التكلفــة عىل خيــارات، إن تم 
تطبيقها، ســتبلغ القيمة الرتاكمية للعقد 294.3 مليون 

دوالر.
يقول تــوم جونز، نائب رئيس وحــدة أعامل النظم 
تحت البحرية يف نورثــروب جرومان: "ميثل هذا العقد 
اســتمراراً لرتاثنا الداعي للفخــر يف صناعة الطوربيدات 
والــذي يرجع تاريخياً إىل الحــرب العاملية الثانية. وإنه 

ملن دواعي رسورنا أن ندعم مرشوع الطوربيدات لسالح 
البحريــة من جديد بتزويد البحريــة والرشكاء الدوليني 

بهذه القدرات الحربية تحت البحرية".
يشــمل هذا العقــد تشــكيالت مقدمــة الطوربيد 
MK54 للبحرية األمريكية، والبحرية األسرتالية امللكية، 

والبحرية الهندية.
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 General Atomics رشكــة  قامــت 
وهــي   ،Aeronautical Systems GA-ASI
رشكة تصنيــع رائــدة للطائــرات املوجهة بدون 
طيار، والرادارات االســتطالعية التكتيكية، ونظم 
املراقبــة الكهروبرصيــة، باإلعــالن عــن عرضها 
الناجــح للقــدرة الهجومية اإللكرتونيــة للطائرة 
دون طيــار Predator B املوجهــة عــن بعد يف 
دورة مدرب األســلحة والتكتيكات لسالح مشاة 
البحرية األمرييك التي تم تنظيمها يف مطار سالح 

مشاة البحرية يف يوما.
ويتمثــل هدف العــرض يف تقييم مــدى كفاءة 
الطائــرات املوجهة بدون طيــار لتنفيذ مهام يف 
الحرب اإللكرتونية ضد الدفاعات الجوية املعادية 
دعامً للطريان الذي ينفــذ رضبات تكتيكية. وقد 
شــاركت رشكة GA-ASI بطائرة بدون طيار من 
طــراز Predator B مملوكــة للرشكــة ومجهزة 
بنظام تشــويش يحــوي عىل مســتقبل/ محرض 
رقمي من طراز نورثروب جرومان، ويتم التحكم 
بهــا بواســطة محطــة تحكــم أرضية مــن صنع 
الرشكــة. وقد تم دمج Predator B يف شــبكات 
قيادة وسيطرة متقدمة وهيكلية حرب إلكرتونية 
للتمريــن تشــارك فيها أكرث مــن 20 طائرة. وقد 
ثبتــت فاعلية جهاز نورثروب جرومان واندماجه 
التــام مــع إلكرتونيات الطــريان ونظــم القيادة 

.Predator B والسيطرة يف
ســوف تســهم العــروض املســتقبلية يف زيادة 
النجاحــات والدروس املســتفادة من اســتخدام 
Predator B يف تنفيــذ أســلوب متعــدد مراكز 
االتصــال مقابــل نظام دفــاع جوي أكــرث كفاءة 
وتكامــالً باالشــرتاك مــع نظم أخــرى يف طريان 
غــري مأهــول وطائــرات EA-6B Prowlers يف 
متارين التدريب مستقبالً. وسوف ينصّب الرتكيز 
مســتقبالً عــىل قــدرات حــرب اإللكرتونية أكرث 

تكامالً وتشابكاً.
وقد رصح الرائد تشارلز دوديك، ضابط متطلبات 
الحرب اإللكرتونية يف طريان قيادة ســالح مشــاة 
البحرية بقوله: "إننا نســتخدم منصات متعددة 
يف أســلوب الشــبكات ملتابعة نظــام دفاع جوي 
أكرث كفاءة وتكامالً لحامية طائراتنا أثناء توجيهها 
الرضبات ألهدافها. إنه أسلوب غري تقليدي لهذه 
املجموعة من املشكالت، لكننا نؤمن أن هذا هو 

االتجاه املستقبيل للحرب اإللكرتونية".

GA-ASI تنفذ بنجاح عرض 
هجوم إلك7وW 8 مترين سالح 

مشاة البحرية ا@مريكي

اختبار منظومة صواريخ باتريوت PAC-3 املطورة

قامــت منظومــة باتريوت للدفــاع الجــوي والصاروخي 
املنتجة حديثاً من قبــل رشكة Raytheon بإطالق صاروخ 
PAC-3 لالشــتباك مع هدف صاروخ باليســتي تكتييك يف 
منطقة White Sands Missile Range يف نيومكســيكو. 
وقــد كان هذا االختبار تتويجاً لعامني من اختبار املنظومة 
بكاملها، مــام يثبت أداء املنظومة يف جميــع البيئات ويف 

مواجهة كافة التهديدات.
رصح ســانجاي كابــور، نائــب الرئيس للدفــاع الجوي 
والصاروخــي املتكامــل ألعــامل أنظمة الدفــاع املتكاملة 
يف رشكــة Raytheon: "إن األداء املثــايل لباتريــوت إمنــا 
يقوي الثقة القدمية العهد لــدى محاربينا وعمالئنا حينام 
يعتمــدون عىل باتريوت من أجل ضامن ســالمة شــعبهم 
وأمنهــم. وإن باتريوت املطــور اآلن وووجود عمالء جدد 

ميكنهم أيضاً من عقد آمالهم عىل انخفاض تكلفة امتالكها. 
والواقــع أن قــرار الجيش األمرييك األخري بتوســعة نطاق 
البرتيوت مــن عام 2040 إىل 2048 يدل عىل ثقته بالنظام 

ومستقبله".  
عــىل مدى العامني املاضيني أظهــرت منظومة باتريوت 
أداء اســتثنائياً يف كل من اختبــارات الطريان املنطوية عىل 

التحدي وحظيت باملوافقة من الجيش األمرييك.
يعــد باتريــوت أكــرث األنظمــة الدفاعيــة الصاروخية 
والجوية كفاءة يف العامل، حيث يوفر الحامية من مجموعة 
كاملة من التهديدات املتقدمة، مبا فيها الطريان، والصواريخ 
البالســتية التكتيكيــة، وصواريخ كــروز، والطائرات بدون 

طيار، إنه نظام اختارته 12 دولة يف أنحاء املعمورة.

صاروخ باتريوت 

قطـر تطلـب شــراء رادار أمـريكــي لzنـــذار 
املبكر بـ ١٫١ مليار دوالر

ذكــرت وكالة األمن الدفاعي والتعــاون األمريكية أن قطر 
طلبــت رشاء رادار "إن/ ف ب س - 132" لإلنــذار املبكر 

بتكلفة أولية يبلغ قدرها 1.1 مليار دوالر. 
وأوضحــت الوكالة أن هذا الرادار هــو صيغة متطورة 
مــن الــرادار "إن/ إف يب إس- 123" ذي الــرتدد العــايل 
واملــدى البعيد الــذي تســتخدمه القيادة االســرتاتيجية 
األمريكيــة للتوصل إىل إنذار مبكر مــن الصواريخ العابرة 
للقارات، والتي تطلقها الغواصات التي ميكن أن تقرتب من 
الواليات املتحدة، كام أن هذا الرادار ميكن أيضاً استخدامه 

لالستطالع الفضايئ العام. 
وهذا النوع من الــرادارات يجري تثبيته يف مبان كبرية 
ثالثيــة الشــكل ذات جوانــب منزلقة يغطــى جانبان أو 
ثالثة منها مبجموعة من الهوائيات بحســب مدى التغطية 

الرادارية املطلوبة.
وهنــاك يف الوقت الحايل ثالثة رادارات مثبتة من النوع 
الــذي طلبت قطر رشاء، إثنان منهــام يف الواليات املتحدة 

والثالث يف بريطانيا.
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 Oshkosh أرســت وزارة الخارجية األمريكية عىل رشكة
Defense عقــداً ملرحلة الهندســة والتصنيــع والتطوير 
 .JLTV لربنامــج املركبــة التكتيكيــة الخفيفة املشــرتكة
ويتمثــل الهدف مــن برنامج املركبــة التكتيكية الخفيفة 
املشرتكة يف تبديل العديد من مركبات الهمر (أو الهامفي: 
املركبــات املدولبــة املتعــددة املهام ذات قــدرة التنقل 
العالية) املعمــرة مبركبة خفيفة الوزن توفر قدراً أكرب من 

الحامية وقدرة التنقل وإمكانية النقل.
وســوف يســمح حــل Oshkosh املتمثــل يف املركبــة 
التكتيكية الخفيفة املشرتكة للجيش وسالح مشاة البحرية 
بتقديم مستويات غري مسبوقة من الحامية وقدرة التنقل 
خارج الطرق يف شــكل مركبة خفيفة، وذلك ليك تستطيع 

إنجاز مهامهام والعودة بأمان.
ويتم إدارة املركبة التكتيكية الخفيفة املشــرتكة بواســطة 
برنامج الجيش وسالح مشــاة البحرية األمريكيني بقيادة 
املكتــب التنفيــذي لربنامج الجيــش األمرييك لإلســناد 
القتايل ودعم الخدمات القتالية. ومبوجب العقد ســتقوم 
Oshkosh بتوريــد منــاذج أولية لـ 22 مركبــة تكتيكية 
خفيفــة مشــرتكة يف غضون مــدة 365 يوماً من ترســية 
العقد ومساندة الحكومة يف عملية اختبار النامذج األولية 

وتقييمها.
وقد قامت Oshkosh منذ عام 2006 باستثامرات كربى يف 
البحث والتطوير املستقلني لتطوير حل املركبة التكتيكية 
الخفيفة املشــرتكة. وقد اســتخدمت نهجاً يف تطوير جيل 
جديد من املنتجات يتامىش مع املتطلبات الفنية الرسيعة 
التطــور. ونتيجة لذلك فإن مركبــة Oshkosh التكتيكية 
الخفيفة املشرتكة متثل أحدث تقنيات املركبات املتطورة، 
ونظاماً متقدماً لحامية الطاقم، ونظام تعليق مستقل من 
طــراز TAK-4i™ مــن الجيل الجديــد لتحقيق أداء جيد 
للمركبة التكتيكية الخفيفة املشــرتكة بسعر معقول. وقد 
تــم اختبار تام لهذه املركبة وهــي جاهزة لعملية اإلنتاج 
األويل، وتلبي أو تفوق متطلبات برنامج املركبة التكتيكية 

الخفيفة املشرتكة.
وقــد أدىل جــون برايانت، نائــب الرئيــس واملدير العام 
لربامــج ســالح القــوات املشــرتكة ومشــاة البحريــة يف 
Oshkosh Defense بقولــه: "تــم تصميــم حل مركبة 
Oshkosh التكتيكيــة الخفيفــة املشــرتكة بهدف؛ وهو 
املحافظــة عىل ســالمة املقاتلني يف معارك املســتقبل يف 
تضاريــس وتكتيكات وتهديــدات غري معروفة مســبقاً. 
وتتمتع أوكــوش بتاريخ يبلغ 90 عاماً مــن توريد برامج 
مركبات عســكرية عالية الجودة يف املوعد املحدد وضمن 
املوازنــة، وال يخرج برنامجنا للمركبــة التكتيكية الخفيفة 
املشــرتكة عن هذا التوصيف. إننا ندرك مدى أهمية هذه 
املركبــة الخفيفــة املصممة للطــرق الوعرة بالنســبة إىل 

املقاتلني يف الحرب".
إن حل مركبــة Oshkosh التكتيكية الخفيفة املشــرتكة، 
التــي تدعى املركبــة التكتيكية القتاليــة الخفيفة لجميع 
التضاريــس، أو مركبــة جميع التضاريــس الخفيفة، ميثل 
نظام حامية متقدماً للطاقم تم اختباره عىل نطاق واســع 

وأثبت محافظته عىل حياة الطاقم. 

Oshkosh Defense توفر املركبات 
 fية غ~ املأهولة ا@ك{ أمانnال

لتنفيذ مهام تطه~ الطرق

Rheinmetall تفوز بعقود لتوف~ أنظمة 
احلماية للسفن والس7ات املضادة للرصاص

 Rheinmetall Ballistic رشكــة  مؤخــراً  فــازت 
Protection GmbH بعدد مــن طلبات الرشاء لتوفري 
تقنيــة الحاميــة العاليــة األداء التي تنتجها. وســوف 
تســاهم املواد املركبة من األليــاف والصفائح املصفحة 
بالســرياميك – البالغــة قيمتهــا نحــو 10 ماليني جنيه 
اســرتليني – من رشكة Rheinmetall، يف حامية مالحي 
السفن والسيارات وموظفي األمن من تهديدات اإلصابة 

بالرصاص.
وقــد قامــت Rheinmetall، مبوجب سلســلة من 
العقــود، بتوريد أنواع مختلفة من نظم الحامية لعمالء 
مدنيني وعسكريني. ويشمل هذا الطلب تصفيحاً جزئياً 
للســفن يف بحرية أجنبيــة، ومكونات حامية مركبة من 
أليــاف ملركبات ليموزين املصفحة، وســرتات واقية من 
الرصاص للرشطة الربيطانية، وقد تم تسليمها يف الوقت 
املحــدد ألجل قمــة مجموعة الثامنيــة التي عقدت يف 

يونيو املايض.
وتعتــرب VERHA (التــي ترمــز لــدروع راينميتال 
املتنوعــة) فصيالً من حلــول الحاميــة املصممة ألجل 
استخدامات متعددة، ترتاوح من التطبيقات البحرية إىل 
املركبات الربية ومكونات السرتات الواقية من الرصاص.

وتواصــل تكنولوجيــات Rheinmetall يف أداء دور 
متكامل وجزء ال يتجزأ من مركبات الليموزين املصفحة 

من رشكة مرســيدس-بنز. وقد فــازت املجموعة بطلب 
جديــد لتوريد مكونات حامية مركبــة من األلياف من 
طــراز VERHA Automotive ألجل واقيات مركبات 
املرســيدس من صنــف S-class. ونتيجة لذلك ســوف 
تربز مكونات الحامية من رشكة راينميتال من جديد يف 
جيل جديد من أفخم املركبات. فقد بدأت املرســيدس، 
منذ عام 1988، باســتخدام مكونــات حامية من رشكة 
Verseidag يف كريفيلــد، التي مهدت الســبيل لظهور 
 .Rheinmetall Ballistic Protection GmbH رشكة
وقد تم تجهيز مركبات الليموزين، املصفحة بحامية من 
طراز S-class من صنع رشكة تصنيع السيارات األملانية، 

بهذه املنتجات منذ ذلك الوقت.
وقد اســتطاعت Rheinmetall خــالل وقت وجيز 
االستجابة لطلب ملح من اململكة املتحدة أثناء التحضري 
لقمة مجموعة الثامنيــة األخرية (18-17 يونيو 2013)، 
ضامنــة بذلــك طلباً رئيســياً لعدة آالف من حشــوات 
VERHA الصلبة املضادة للرصاص، والتي اســتخدمت 
لتدعيــم الســرتات الواقية مــن الرصاص ألفــراد األمن 
املكلفــني بحاميــة االجتامع. وقد ســاهمت حشــوات 
VERHA الصلبــة املضــادة للرصــاص كثــرياً يف زيادة 
فاعلية هذه الســرتات، بتمكينها من مقاومة رصاصات 

البنادق.

أسلحة أمريكية للعراق مبلياري دوالر

كشفت وكالة األمن الدفاعي والتعاون األمريكية النطاق 
عن 3 مذكرات من الكونغرس األمرييك تؤكد أن العراق 
طلــب الحصول عىل طائرات عموديــة للبحث واإلنقاذ 
وعربــات لالســتطالع الكيميــايئ، البيولوجــي والنووي 

بتكلفة يصل إجامليها إىل 1.95 مليار دوالر.

وقــدرت الوكالــة صفقــة الطائرات عموديــة املقرتحة 
للعــراق من طراز  Bell 412 EP بحوايل 30 مليون دوالر، 
مبــا يف ذلك تكلفة رادارات تعمــل يف كل األجواء، وأنظمة 

الرؤية والتصوير الليليني.

Bell 412 EP الطائرة العمودية
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أرست البحرية األمريكية مؤخراً عقداً بقيمة 617 مليون 
دوالر عــىل رشكــة Northrop Grumman إلنتــاج 5 

.E-2D Advanced Hawkeye طائرات من طراز
 E-2/C-2 يقول بــارت الجرون، نائب رئيــس برامج
يف رشكة نورثــروب جرومان لألنظمــة الفضائية: "يعترب 
االنتقال من اإلنتــاج مبعدل منخفض إىل اإلنتاج بالطاقة 
 E-2D Advanced الكاملــة إنجــازاً مهــامً يف برنامــج
Hawkeye. ونحــن نتطلــع قدماً نحو تصنيع وتســليم 
نظام ناضج وفعال لإلنذار املبكر وإدارة املعركة والقيادة 

والسيطرة".
ويقــول النقيب جون س. ليمــون، مدير الربنامج، يف 
مكتب برنامج نظــم البيانات التكتيكيــة املحمولة جواً 
لطائرة E-2/C-2 : "إن الوصول إىل إنتاج E-2D بالطاقة 
الكاملة هو تتويج لســنوات مــن العمل الجاد. ويواصل 
فريــق E-2D العمل معــاً برؤية وهــدف واحد؛ وهو 

تقديم منتج يتسم باملتانة والتامسك لألسطول".
 E-2D يف 3 أغســطس 2007 حلقــت أول طائــرة
Advanced Hawkeye يف ســامء سنت أوغستني بوالية 
فلوريــدا، ومنــذ ذلــك الوقــت قامت رشكــة نورثروب 
جرومان بتســليم 10 طائرات E-2D من اإلنتاج الجديد 
إىل البحرية األمريكية حســب التكلفة والجدول الزمني. 
وهنــاك 10 طائــرات إضافيــة يف مراحــل مختلفة من 
التصنيــع واختبار الطريان قبل التســليم يف مركز الرشكة 
الخــاص بتنســيق الطريان يف ســنت أوغســتني. وتبقى 
القدرة العملياتية األولية لدى البحرية حســب الربنامج 

املتوقع لعام 2015.
ويســتمر برنامــج E-2D يف إيجــاد طــرق لخفــض 
التكاليف وتقديم قيمة مثىل للعميل من خالل تحســني 
عمليات تسليم الطائرات، وتوحيد معايري طرق اإلصالح، 
والبحث عــن فرص لزيادة القدرة عــىل تحمل تكاليف 

الربنامج اإلجاملية.
ويقــول الجرون: "لقــد أعددنا العاملــني والعمليات 
املناسبة لتحقيق عملية تحول سلسة إىل اإلنتاج بالطاقة 
الكاملــة. إن برنامج البحرية القيــايس إلنتاج 75 طائرة 
E-2D بكامــل الطاقــة يجعل من املمكــن إنتاج الـ 55 
طائرة الباقية عىل مدى السنوات العرش القادمة، ويهيئ 

فرصة ملشرتيات اقتصادية التكلفة ألعوام عديدة".

مزايا ومميزات جديدة
من املزايا الجديدة والعديدة لطائرات هوك آي املتطورة:

- رادار جديد متاماً يتميز بإمكانيات املسح امليكانييك 
واإللكرتوين.

- قمرة طيار زجاجية تكتيكية ومدمجة متاماً.
- نظام متطور لتحديد العدو أو الصديق.

- نظــام حاســويب جديــد للمهــام ومحطــات عمل 
تكتيكية.

- تحسينات يف إجراءات الدعم اإللكرتوين.
- مجموعة حديثة من موصالت البيانات واالتصاالت.

وتضمــن هذه التطورات الجديدة وغريها املدمجة يف 
:E-2D

- أن توفــر التغطية الراداريــة الحقيقية بزاوية 360 
درجة تتبعاً كامالً لجميع أحوال الطقس ومعرفة مكانية.
- أن املعدات والربامج الجاهزة لالســتخدام التجاري 
واملتوافقــة مع البنية التصميمية املفتوحة تســاعد عىل 
تحديــث تكنولوجي رسيع واقتصــادي التكلفة ألدوات 

تنفيذ املهام الرائدة.
- أن عامل مضاعفة القوة من خالل القدرات املدعومة 
بالشــبكات يجعل من طائــرات Hawkeye املدخل إىل 
رؤية رئيس العمليات البحرية، األدمريال مايكل ج. مولن 

لتشكيل "أسطول بحري يضم 1000 سفينة".
- مرونة متعددة املهام ترتاوح من القيادة والســيطرة 

من خالل الدفاع الصاروخي إىل أمن الحدود•

617 مليون دوالر لطائرات E-2D Advanced Hawkeyes املتقدمة
حتديث تكنولوجي سريع واقتصادي التكلفة لتنفيذ املهام الرائدة

 E-2D تتميز طائرات
مبرونة متعددة 

املهام ت7اوح من 
القيادة والسيطرة 

من خالل الدفاع 
الصاروخي إw أمن 

احلدود

الطائرة E-2D خالل مراحل التصنيع 
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بجهود اخمللصني

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

إن الناظــر ملــا تتمتع به دولــة اإلمارات العربية املتحدة مــن نعم وخريات وثروات وانجــازات ليقف مبهوراً 
مشــدوهاً من تلك الخطوات العمالقة التي اختطتها الدولة بثبات خالل سنوات قصار تكاد تعترب بدايات أوىل 
لدول وحضارات سبقتها مبئات السنني، ولكن الناظر إىل التجربة اإلماراتية يرى أن ما تحقق لرمبا تجاوز مئات 

السنني وليس مجرد 42 عاماً هي عمر اتحادنا املجيد.
كــام أن املتمعــن يف تاريخ دولتنــا الغالية لريى ذاك البون الشاســع بني جيل األمس وأجيــال اليوم، وذاك 
اإلختــالف الواضح املعامل من حيث املعطيات واإلمكانات، وســبل الراحة والتعليــم والصحة ومجاالت الحياة 
األخــرى، فحال األمــس ليس بحال اليوم، فام توفر اليوم من ظروف الحياة الكرمية مل يتأىت ولو بالقدر الضئيل 
ألولئك الذين ســبقوا هذه األجيال املرفهة اليوم، فحياة الصرب واملكابدة والتعب والشقاء كانت هي ما يغلف 

حياة املايض.
ولكن رغم كل ما كان من ظروف معيشية، وأحوال حياتية شديدة القهر، وصعبة التعايش، إال أن السابقون 
مــن أهل اإلمارات اســتطاعوا التغلب عليها وقهرها بعزميتهم التي أحالت الصعب ســهالً، واملســتحيل واقعاً 

ملموساً تعيشه األجيال اليوم وغٍد بإذن الله تعاىل.
فاإلتحاد وقيامه ودوامه واستمراره مل يكن باألمر الهني والسهل أبداً، فكانت جهود املؤسسني وصربهم عىل 
تحمل شتى صنوف املتاعب واملشاق أكرب دليل عىل اإلخالص لهذا الرصح، والعمل عىل استمراره بالصورة التي 
تــريض الطموح، وتحقق أحالم الشــعب املتطلع للوحدة والتغيري والعيش حياة الســعداء يف ظل كنف قيادة 
وعت - والتزال – ما تعنيه كلمة " الشــعب" وما متثله احتياجاته من رضورات ملحة للعمل عليها، وتحقيقها؛ 

لينعم بعدها بالحياة الهانئة الكرمية املطمئنة.
ورغــم بســاطة اإلمكانات، وندرة املعطيــات، إال أن عزمية الرجال حّولت صفــرة الصحراء إىل جنة خرضاء، 
ومعها تفجرت الخريات، وسالت أودية العطاء وتدفقت يف أرض زايد واألشقاء، فلم يكن الجهل عائقاً أمامهم، 
ومل تكن األمنيات مجرد أحالم ورساب يرتآى أمام ناظرهم، بل كان الهدف أبعد من مرمى النظر يف حينه، وكان 

التخطيط ملا بعد أقىص حدود التجربة وأقصدها وأصدقها.
ومن أجل العمل للغد وتحقيق تطلعاته، وجب معه تشمري السواعد، ورفع األرشعة لإلبحار يف تجربة التغيري 
والخالص، والتطوير والتنوير، والبحث عن جديد خارج أسوار املنطقة، وسرب أغوار الجهات األخرى من العامل.

فمضت عجلة الحياة متســارعة، تخطــو الخطى من مرحلة إىل مرحلة، فمن عمــران ومناء، وغرس وعطاء، 
واقتصــاد وحصاد، إىل تجربــة أذهلت العقول والعيون، وأبهرت الســامع والناظر، وأذعنت أمامها الشــواهد 

والثوابت بأنه اليأس مع األمل، وال استحالة مع الجهد والعمل.
ومــع كل ما تحقق لبالدنا الغالية، من أحالم وتطلعات وآمال وأماين للقيادة والشــعب، حق ملن عاش عىل 
هــذه األرض باألمس واليوم وحتى غٍد، أن يتغنى ويتفاخر بأمجاد املنشــئني املؤسســني املوحدين املخلصني، 
وأولئك النفر من الرجاالت الذين وقفوا معهم وســاندوهم، ونذروا أنفسهم لهذه األرض، ولهذا الوطن، فصار 

له من املجد ما صار، وأصبح له من الشأو والشأن ما كان واليزال.
فالعهود ماضيت مع الوعود، موثقات باألميان وأقسام الوالء، لله، وللوطن، ولرئيس الدولة حفظه الله، فمن 
ملحمة البناء وعهد التأسيس، إىل عهد الرعاية والتمكني، ومن وعد الَجمعة واللحمة واالتحاد، إىل وعد الوصاية 

والحامية ملنجزات االتحاد ومفاخره ومباهره.

داللة...
إن داللة مقايل ببســاطة بالغة، هو أن ما كان من جهود املخلصني باألمس مل يكن باألمر الســهل أو الهني كام 
أســلفت، وأن ما أنجزوه من أعامل ومناقب، ســتظل شــاهداً عــىل قلوٍب أخلصت النوايا للــه تعاىل، وجهوٍد 
صدقت العزائم جهداً وعمالً من أجل الوطن واإلنســان، فصار علينــا نحن اليوم واجباً، أن نرعى تلك الجهود، 
ونصــون تلك العهود، ونعمل ما وســعنا الجهد والعمل من أن نكون عىل قدر املســؤولية التي نحن بصددها 

وهي مسؤولية الوطن.
فالوطــن أمانــة، واإلخالص يف العمل من أجل شــأنه ورفعته فرٌض وواجب، فليســت املواطنة الحقة مجرد 
التغنــي بالشــعارات الزائفة من حب ووالء، وإمنا هو جهد وعمل وخطــوات حقيقية ثابتة عىل طريق التقدم 

والتطور والتغيري من أجل األفضل واألجمل واألكمل، لهذا الوطن وملن عىل أرضه الطاهرة•
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قامت رشكة Eurocopter بتســليم أول مروحية من 
 NATO Frigate املســامة)  NH90 NFH طــراز
Helicopter) إىل القوات املسلحة البلجيكية، لتأمني 
طائــرات مروحية متقدمة وعالية القــدرة والكفاءة 

ألداء مهام متعددة الوظائف.
وباإلضافة إىل كون هذه الطائرة أول مروحية من 
طــراز NH90 NFH تســتلمها بلجيــكا، فإنها أيضاً 
األوىل التــي يتم صنعها يف موقــع يوركوبرت الصناعي 
يف مدينة Donauwörth بأملانيا، مام يدل عىل قدرة 
هذه املنشأة عىل تجميع وتســليم هذه املروحيات 

الثنائية املحركات من الجيل الجديد.
وبذلك تصبح بلجيكا خامس دولة تضع النســخة 
األوروبيــة من مروحيــة NH90 NFH يف الخدمة، 
منضمة بذلك إىل فرنســا وإيطاليا وهولندا والرنويج. 
وقــد تم تصنيــف الطائرات التي تم تســليمها بأنها 
تتمتع بالقدرة العملياتية الكاملة، مام يؤكد أهليتها 
ألداء جميــع املهــام البحرية البلجيكيــة، مثل مهام 

البحث واإلنقاذ واملهام العسكرية يف البحر.
وســوف يبدأ تدريــب طواقم الطــريان والصيانة 
 NH90 NFH يف البحريــة البلجيكية عــىل مروحية
يف هذا الشــهر، عــىل أن تبدأ العمليــات عام 2014 
باســتخدام أول مروحيتني لديها. وقد طلبت بلجيكا 
ما مجموعه مثــاين مروحيــات NH90 NFH، منها 
أربــع مروحيــات بحرية من طراز NFH. وســتحل 
 Sea King محل مروحيات NH90 NFH مروحيات

يف البحريــة البلجيكية، وتصميمها مشــابه لتصميم 
.NH90 NFH النسخة الهولندية من مروحية

يقــول ميشــيل بوليكرونياديــس، مديــر برنامج 
 NH90 يف رشكــة يوروكوبــرت: "لقــد أثبتت NH90
NFH   كفاءتها العملياتية، وســوف تستفيد بلجيكا 
من هذا األداء واملصداقية والتنوع يف االستخدامات. 
وقد أعجبت فرق االستالم وطواقم الطريان البلجيكية 
بثبات مروحيــة NH90 NFH يف الطريان وقدراتها، 
األمر الــذي أعطى فكرة مســبقة عن التحســينات 

العملياتية التي سيحظى بها جيش البالد".
وأثبتــت مروحيــات NH90 NFH نجاحهــا يف 
مهام اإلنقاذ والنقــل واملراقبة، وكمثال عىل ذلك تم 
إنقاذ أكرث من 50 شــخصاً حتى هذا التاريخ بواسطة 
مروحية NH90 NFH التابعة للبحرية الفرنســية، 
بينــام نــرشت هولندا مؤخــراً مروحيــات فرقاطتها 
التابعــة للناتــو يف القرن األفريقي مســاندة لعملية 

Atalanta البحرية لالتحاد األورويب.
تعترب مروحية NH90 أنجح برنامج للمروحيات يف 
أوروبا، وتفخر بأنها تلقت 529 طلب رشاء ثابت من 
 ،NH90 14 دولة مختلفة، وقد تم تسليم 154 طائرة
باإلضافــة إىل تســجيل 111 عملية طلــب رشاء من 
 NH90 وتتــوىل إدارة برنامج .NH90 NFH الطراز
مجموعــة رشكات NHIndustries اململوكة من قبل 
 AgustaWestlandبنســبة 62.5 % و Eurocopter

بنسبة 32 %، وStork Fokker بنسبة 5.5 %.

Eurocopter رشكة
تأسســت مجموعــة يوروكوبرت الفرنســية-األملانية-
 EADS اإلسبانية عام 1992، وهي فرع من مجموعة
الرائــدة يف صناعــة الطــريان والخدمــات املتعلقة 
بالدفــاع. ويف عــام 2012 أثبتــت يوروكوبرت مركزها 
بوصفهــا الرشكــة األوىل يف العــامل يف مجــال تصنيع 
املروحيــات، حيث بلــغ حجم املبيعــات 6.3 مليار 
يــورو، بطلبات عــىل 469 مروحيــة جديدة وحصة 
يف الســوق بنســبة 44 % يف القطاعني املدين وشــبه 
الحكومي. وإجامالً متثــل املروحيات لدى املجموعة 
نســبة 33 % من األســطول املدين وشــبه الحكومي 
عىل الصعيد العاملي. ومــام يضمن الحضور العاملي 
القوي ليوروكوبــرت رشكاتها التابعة لها ومشــاركاتها 
يف 21 دولة. إن شــبكة يوروكوبرت العاملية من مراكز 
خدمــة ومرافق تدريب وموزعــني ووكالء معتمدين 
تقدم الدعم ألكرث مــن 29,900 عميل، وهناك حالياً 
11,780 مروحية يوركوبرت يف الخدمة يف 148 دولة•

NH90 من طراز wبلجيكا تستلم مروحيتها البحرية ا@و
متعددة القدرات وتلبي مهام ا5نقاذ والنقل واملراقبة

تعتn املروحية 
 NH90 NFH طراز

التي استلمتها 
بلجيكا ا@وw التي 

مت تصنيعها 8 
موقع شركة 

يوروكوب7 مبدينة 
 Donauwörth

بأملانيا
NH90 NFH املروحية
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أرست البحرية األمريكية مؤخراً عقداً بقيمة 1.98 مليار 
دوالر لــرشاء 13 طائــرة P-8A Poseidon إضافية، يف 
إطار تحديث قدرات الدوريات البحرية األمريكية التي 
 P-8A ستشــمل يف نهاية املطاف أكرث مــن 100 طائرة
Poseidon، ويشمل هذا العقد التمويل املعتمد سابقاً 

من قبل البحرية.

طائرة متعددة املهام
تعترب P-8A Poseidon وهي طائرة عســكرية مصممة 
عىل طــراز الجيــل الجديد لطائــرة بوينــج 737-800 
طائــرة حربية متقدمة ومضــادة للغواصات ولألهداف 
الســطحية. وهي طائــرة متعددة املهــام توفر قدرات 
اســتطالعية بحرية بعيدة املدى. وتسمح رسعة الطائرة 
وموثوقيتهــا ومثابرتها ووجود إمكانية للنمو فيها بتلبية 
االحتياجات الحالية واملستقبلية للعميل. وتتميز طائرة 
P-8A بامتالك بنية النظام املفتوح، وأجهزة استشــعار 
متطورة، وتقنيات شاشــات العرض، وقاعدة عاملية من 

املوردين لقطع الغيار ومعدات املساندة.
وقد طلبــت البحرية اآلن 37 من أصــل 117 طائرة 
P-8A مــن املتوقــع أن تقــوم برشائها، وقــد تم حتى 
تاريخه تســليم 10 منهــا. وباعتبــار أن تصميم طائرة 
P-8A يعتمــد عــىل تصميم الجيل الجديــد من طائرة 
بوينج 800-737 التجاريــة، فإنها متتلك قدرات مضادة 
للغواصات واألهداف السطحية واالستخبارات واملراقبة 

 P-3 واالستطالع، وهي يف طريقها ألن تحل محل طائرة
لدى البحرية.

يقــول ريــك هــريدت، نائب رئيــس رشكــة بوينج 
ومديــر برنامــج P-8A: "نحن ضمن املوازنة وحســب 
الجدول املرســوم، وسوف وسوف متتلك البحرية القدرة 
التشــغيلية األولية لهذه الطائرة التي متثل تحوالً، وذلك 

يف نهاية هذا العام".

وقد رصح النقيب ســكوت ديلون، مدير الربنامج يف 
مكتب برنامج طــريان الدوريات واالســتطالع البحري: 
"سوف تؤدي ترسية هذا العقد الجديد إىل االستمرار يف 
تســليم الطائرات إىل أرساب األسطول املقرر أن تستلم 
دفعتهــا األوىل مــن طائــرات P-8A، حســب التكلفة 
والجدول وضوابط األداء وفقاً للتصور األســايس لربنامج 

طريان الدوريات واالستطالع البحري.
تقــوم بوينــج بتجميع طائــرات P-8A يف املنشــأة 
نفســها التي تصنع فيها جميع طائراتها من طراز 737. 
ويســتخدم فريق Poseidon العملية األوىل يف الصناعة 
التي تستفيد من الكفاءات يف نظام إنتاج الجيل الجديد 
مــن طائرة بوينــج 737. وبعد التجميــع األويل تدخل 
طائرة P-8A منشــأة تركيب وفحص نظام مهام مستقل 

من أجل التعديالت واالختبارات النهائية.
وقد تم االنتهاء من االختبار والتقييم التشغييل األويل 
يف مــارس، وأعلنت البحرية يف األول مــن يوليو عن أن 
الربنامج قــد اجتاز بنجاح االختبار والتقييم التشــغييل 

األويل، وأن P-8A جاهزة لدخول األسطول.
يضــم فريق صناعــة بوينج مجموعــة رشكات هي:  
 ،Northrop Grummanو  ،CFM International
 BAEو  ،Spirit AeroSystemsو  ،Raytheonو

•GE Aviationو ،Systems

P-8A Poseidon البحرية ا@مريكية وبوينج توقعان عقد� لشراء طائرات
متتلك قدرات مضادة للغواصات وا@هداف السطحية واملراقبة واالستطالع

 P-8A تتميز الطائرة
بامتالك أجهزة 

استشعار متطورة 
وتقنيات شاشات 
العرض وقاعدة 

عاملية من املوردين 
لقطع الغيار ومعدات 

املساندة

P-8APoseidon طائرة بوينج
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جــــوال مـــن طيـــــن!

مثة مالمح كثرية تنتابك وأنت تشــاهد، هذه الصورة لطفل أفريقي فقري، متأل االبتســامة وجهه، وقد صنع لنفسه 
هاتفاً نقاالً من طني!

الطني الذي ُخلقنا منه، من ساللة من طني.
الطني الذي كان تربير إبليس لرفضه السجود آلدم (أأسجد ملن خلقت طيناً).

 الطني الذي هو مادة خلقنا، وننساه يف لحظات الِكرب والزهو والتغطرس.
الطني الذي دفع إيليا أبو مايض ليصوغ رائعته، التي منحها، ذات االسم:

حقـري فصــــال تيهــــــا وعربــــد نيس الطني ساعــة أنـــه طيـــــن 
وحـــــوى املـــال كيسـه فتمــــرّد وكىس الخّز جسمــــه فتباهــــى  
ما أنا فحمـــة وال أنــت فـــرقــــد يا أخـي ال متـــل بوجهــك عّنــي  
الذي تلبس واللؤلؤ الـــذي تتقلّـــد أنــت لــم تصنـــــع الحــريــــر  
جعـت وال تشـرب الجمـان املنّضـد أنـــت ال تأكــــــل النضــــار إذا  
يف كسـايئ الرديـم تشقى و تسعـــد أنــت فــي الربدة املوّشـاة مثلـي 
وروءى والظـــالم فوقــــك ممتـــد لــك فـــي عامل النهـــار أمـــــاين 
ولقلبـي كمــــا لقلبـــك أحــــالم              حســــان فإنّــــه غيـــر جلمـــــــد

 
وتأخذك تأمالت الطني، لتعرف كم نحن غارقون يف مجتمعاتنا يف االستهالك، حتى ظنناه مصدراً للسعادة، ولُُب 

السعادة الرضا، وقد ريض الطفل مبا صنعته يده، حتى ابتسم ابتسامة حقيقية، ال تزييف فيها.
االبتســامة التي رســمها الطفل، والتي عرب فيها عن سعادة حقيقية، ال عالقة لها، بالكرثة والقلة، إنها قامئة عىل 

تحقق يشء من األحالم البسيطة، عىل صناعة لعبة من طني، عىل قناعة متألك بأنك حققت شيئاً.
الصــورة الواحــدة تغني عن آالف الكلامت، كام يقول أهل الصحافة، ويف هذه الصورة من الدروس الكثري، ملن 

تدبر، وتفكر، وعرف.

مـا الـزمان الـذي يـذّم ويحـمـد؟ مـا الحيـاة التي تبيــن وتخفــى؟ 
مــن تـراب تـدوس أو تـتوســّـد أيّهـا الطني لسـت أنقـى وأسمـى  
حيـــــوان مسّيــــر مستعبـــــد سـدت أو مل تسـد فمـا أنــت إالّ  
وثوبـــا حبكتـــه ســـوف ينقــد إّن قصـرا سمكتــه سـوف ينــدكّ 
إّن قلبـي للحــّب أصبــح معبــد ال يكـن للخصـام قلبـك مـــــأوى 

مـن كســاء يبـىل ومــال ينفــــد• أنـا أوىل بالحــب منـك وأحـــرى  

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae

7 خاطري شيء



سعود القاسمي: التنميـة الضمانة ا@ولـى  للـمـــــ
 الدولة بقيادة خليفة تتفاعل مع مطالب الشعب وتستجيب لتطلعاته

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي، عضو املجلس األعىل 
لالتحاد حاكم رأس الخيمة، أن التنمية 
هي الضامنة األوىل للمستقبل، وأن 
التنمية البرشية هي أساس النهضة 
الحقيقية، معترباً أن الشباب هم الرثوة 
الحقيقية للوطن.
ويف حواره مع مجلة "درع الوطن"، أشاد 
سموه بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه الله، واهتامم سموه 
وحرصه عىل تشجيع العلم والتعليم، 
ودعم املؤسسات التعليمية مبختلف 
مستوياتها وأنواعها، مبا يحقق قفزة 
ونهضة تعليمية رائدة للدولة شهد لها 
الجميع بالتقدم واالزدهار، مع تعدد 
مها من عام آلخر يف شتى  املخرجات وتقدُّ
املجاالت.

حوار:
الرائد الركن/ يوسف جمعة احلداد
رئيس حترير aلة درع الوطن
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تتمتع القيادة الرشيدة لدولة 
ا?مارات باحلنكة السياسية 

والنظرة الثاقبة فهي تخطط 
للمستقبل وتستعد له

رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة

ويف هذا اإلطار أوضح ســموه أن العنــرص البرشي هو محور 
الخطط واالســرتاتيجيات يف دولة اإلمــارات العربية املتحدة، 
التي اهتمت منذ نشــأتها باإلنســان وبنائه وتطويره، لكونه 
األســاس يف عملية التنمية املســتدامة، األمر الذي أســس له 
املغفور له بإذن الله تعاىل، الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب الله ثراه، وانتهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة، وإخوانه الحكام.
وحول املشاركة السياســية يف اإلمارات، أشار سموه إىل أن 
املشــاركة الشــعبية ليســت جديدة عىل أهل اإلمارات، فقد 
كانــت املجالس يف الســابق عامــرة، وال تــزال، وكان الحاكم 
يســتعني مبجالســيه الذين كانوا ميثلون أهل الشورى والعون 

والسند.
واعتــرب صاحب الســمو حاكــم رأس الخيمــة، أن خطاب 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
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رئيس الدولة يرتأس اجتامع املجلس األعىل لالتحاد

وتفاٍن وحب يف مختلــف مواقع العمل واإلنتاج. وعليه، 
فإن املشاركة الشعبية ليست جديدة عىل أهل اإلمارات، 
فقد كان مجلس الحاكم يف السابق، وال يزال، عامراً بأبناء 
الوطن، ومفتوحاً للصغري والكبري، بينام كان الحاكم دامئاً 
يســتعني بهم، باعتبار الجميع أرسة واحدة، حيث كانت 
س قضاياهم وهمومهم هو  مشورتهم عوناً وسنداً، وتلمُّ

الشاغل األول له.
ر الذي طرأ عــىل املجتمع، ومع  واليــوم، ومع التطــوُّ
نهضة اإلمارات باالنتقال إىل دور أكرب للمجلس الوطني، 
استطاع أبناؤنا وبناتنا أن يؤدوا دورهم يف خدمة بلدهم، 
وأن يكونــوا عوناً للحكومة، وأن يســهموا يف نقل هموم 
املواطن وآمال الوطن، بحيث يكون دورهم مكمالً لدور 
الحكومة يف ســعيها لخدمــة الجميع، وهو ما كان يصبو 
إليه دامئاً الوالد املغفور له بإذن الله تعاىل، الشــيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، األمر الذي تدعمه 
القيادة الرشــيدة وتعمل عىل ترسيخه من خالل توسيع 

املشاركة السياسية.

تهــدف االســرتاتيجية العامــة للدولــة إىل تحقيق 
التنمية املســتدامة واملتوازنة، وضامن توفري الرخاء 
للمواطنــني، وتعزيز مكانة الدولــة إقليمياً وعاملياً. 
كيف تنظرون ســموكم إىل مسرية التنمية يف البالد؟ 

وما هي تطلعاتكم إىل املستقبل؟
التنمية هي الضامنة األوىل للمســتقبل، وأساس النهضة 
الحقيقية، بينام الشــباب هم الــرثوة الحقيقية للوطن، 
وال يــزال االهتــامم بالعنــرص البــرشي محــور الخطط 
واالســرتاتيجيات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، التي 
اهتمت منذ نشــأتها باإلنســان وبنائه وتطويره؛ لكونه 
األســاس يف عملية التنمية املســتدامة، األمر الذي أسس 
له املغفور له بإذن الله تعاىل، الشــيخ زايد بن ســلطان 

سعود القاسمي ومحمد بن زايد يف حوار مشرتك

حفظه الله، مبناسبة اليوم الوطني الرابع والثالثني لدولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة يف عــام 2005، كان منعطفاً 
تاريخيــاً، و"خريطــة طريق" ملســرية العمل الســيايس 
الربملاين يف الدولة، حيث أطلق سموه ما ُعرف بـ "مرحلة 
التمكني" التي اســتهدفت تعزيــز دور املجلس الوطني 
االتحــادي وتفعيله ليكون ســلطة مســاندة ومرشــدة 

وداعمة للمؤسسة التنفيذية.
وقال ســموه إن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب، بــادر منذ توليه رئاســة الحكومة إىل إعادة هيكلة 
الحكومــة، مســتحدثاً مقاييس لــألداء، بحيث تتنافس 
األجهــزة الحكوميــة يف خدمة املواطن، مشــرياً إىل أن 
ســموه جعل من املواطــن حكامً عــىل أداء الحكومة، 
ومنوِّهاً إىل خدمة "الحكومة الذكية"، التي وصفها بأنها 

تكملة للتطوير الحكومي.

وفيام ييل نص الحوار:

تعيش اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان، رئيــس الدولــة، منعطفاً مهامً 
عــىل طريق التمكني الســيايس وتعميق املامرســة 
الدميقراطية يف الدولة اســتكامالً ملرحلة التأســيس، 
مباذا تصفون، ســموكم، هذا التطور السيايس املهم 

يف حياة ومستقبل الشعب والدولة؟ 
دولــة اإلمــارات العربية املتحدة منذ تأسيســها عىل يد 
املغفــور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان، طيب 
الله ثــراه، اتخذت من العمل الجامعي والشــورى مبدأ 
أساســياً إلدارة شــؤون الدولة، فالقيادة يف الدولة، وعىل 
رأســها صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه الله، تتفاعل مع مطالب الشــعب 
وتستجيب لتطلعاته؛ األمر الذي جعل املواطنني يلتفون 
حولهــا ويحرصون كل الحرص عــىل االنخراط بكل رغبة 
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آل نهيان، طيب الله ثراه، وانتهجه صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه الحكام.

ولعل أبرز مــا مييز تجربة التنميــة يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة شــموليتها وتكاملها وتوازنها بني املايض 
والحارض واملســتقبل، فهي ال تضــع الحداثة يف مواجهة 
مــع الرتاث، وال تهتم بالحارض فحســب، بــل بالنظر إىل 
املســتقبل أيضاً، وتســتعد له بالطرق واألساليب املمكنة 

لضامن استمراريتها.
وبرغم ذلك، أرى أن بيئة اإلمارات دافع إىل مزيد من 
العمــل والجهد واإلبداع من أجــل املحافظة عىل املوقع 
املتقدم والرائد الذي أصبحت تحتله الدولة عىل خريطة 
التنميــة العاملية. فــال ينبغي الركون إىل مــا تم تحقيقه 
أو االكتفاء به، فقيادتنا الرشــيدة متتلــك طموحات غري 
محدودة ولديها ثقــة مطلقة بقدرة أبنائها عىل تحقيقها 

مستوحية يف ذلك تجربة االتحاد منذ بدايتها.

حققت حكومة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم ديب، رعــاه الله، إنجازات ملموســة 
للوطــن واملواطــن عىل مســتويات عــدة، فام هي 
اآلفاق والتطلعات التي ميكــن أن تحققها الحكومة 

مستقبالً من وجهة نظر سموكم؟
بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكــم ديب، رعاه الله، منذ 
توليه رئاســة الحكومة إىل إعادة هيكلة الحكومة بحيث 
يكون التميز مقياســاً لألداء، ويقاس عمل كل مؤسســة 
بنتائجها وتذليل العقبات وترسيع الخدمات وتبســيطها 
مــن أجل خدمة املواطــن، ما جعل األجهــزة الحكومية 

تتنافس يف خدمة املواطن.
ولقد أصبح املُراجع اليوم هدف األجهزة الحكومية لكسب 
وده؛ ألن أداءهــا ســيُقاس عىل ضــوء رضاه، كــام أن خدمة 

الحكومة الذكية التي أطلقها سموه مؤخراً ما هي إال استكامل 
لتفعيــل دور األجهــزة الحكومية وتطويرهــا، يف إطار حرص 

سموه عىل أن تكون حكومة اإلمارات رائدة يف التطوير.
وأنا أعترب حصول دولة اإلمارات عىل املركز األول عاملياً 
يف مجــال الكفــاءة الحكومية، وتحقيقهــا أكرب قفزة بني 
جميع دول العامل يف مجال التنافســية بني الدول يف العام 
2013، شهادة تقدير عاملية لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب.
وأعتقد أن الحفاظ عــىل النجاح أصعب من الحصول 
عليه، ولذلك فإننــي أدعو إىل الحفاظ عىل كل املنجزات 

التي صنعتها اإلمارات.

كيــف تقّيمون تجربــة املجلس الوطنــي االتحادي 
خالل الســنوات األخرية؟ وما هي رسالتكم ألعضاء 

املجلس يف دورته الحالية؟

جــرت االنتخابات األخرية بصورة مرشفة وطيبة، ويف ظل 
منافســة لخدمة الوطن واملواطن. ونــرى اليوم املجلس 
الوطنــي ودوره املهم يف مشــاركة الحكومة حمل هموم 
املواطن وتحقيق تطلعات الشعب وتنفيذ خطط التنمية 

والتطوير.
ونحن فخورون باملجلــس، ونأمل من اإلخوة واألخوات 
أعضائــه املزيد، انســجاماً مع توجيهات القيادة الرشــيدة 
الرامية إىل فتح كل قنوات التواصل مع املواطنني، والتعرف 
إىل همومهــم، مع املواءمــة بني دور املجلــس الترشيعي 

والرقايب مبا ينسجم مع صالحياته التي حددها الدستور .
وقد شــكل خطاب صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبناســبة اليوم 
الوطني الرابــع والثالثني لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف العام 2005 منعطفاً تاريخياً، و"خريطة طريق" ملسرية 
العمل الســيايس والربملاين يف الدولة، حيث أطلق ســموه 
ما ُعرف بـ"مرحلة التمكني" التي اســتهدفت تعزيز دور 

حاكم رأس الخيمة ومحمد بن زايد يستقبالن أهايل إمارة رأس الخيمة
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املجلس الوطني االتحادي وتفعيله ليكون سلطة مساندة 
ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية.

كام شــكل "برنامج التمكني" نقلة نوعية وعالمة بارزة 
من عالمات عمليات التحديث والتطوير التي تشــهدها 
الدولة يف كل املجاالت، وهــو دليل عىل الرغبة الصادقة 
يف تعزيز الدور الرقايب والترشيعي للمجلس الوطني وفق 
مســار متدّرج منتظم يراعي الخصوصية التي تتمتع بها 
الدولة، والتي قطعت أشــواطاً طويلــة يف عملية التنمية 
يف مختلف القطاعات االقتصادية واالجتامعية والبرشية.

هنــاك تلميحــات إعالميــة إىل أن أفــراد املجتمع 
يفتقــدون نزول أعضاء املجلــس إىل امليدان ملعرفة 
احتياجاتهــم، وأن املواطنــني يلجــؤون إىل وســائل 
اإلعــالم لتوصيــل مطالبهــم للقيــادة، فــام تعليق 

سموكم عىل ذلك؟
اإلعالم نافــذة مهمة عىل هموم املواطنــني وتطلعاتهم، 
وهو إحدى وســائل التعبري عن روح املجتمع وخصائصه 
وشكله من ضعف أو قوة أو تقدم أو تأخر، ومن هنا يأيت 
دور وسائل اإلعالم يف تسليط الضوء عىل قضايا املجتمع.

وبطبيعــة الحال، أعتقد أن وســائل اإلعــالم املختلفة 

حافــز لإلخــوة املســؤولني وأعضــاء املجلــس الوطني 
االتحــادي حتى يكون لهم دور أكرب، وال ينبغي أن تؤخذ 

أي تلميحات إعالمية من ناحية سلبية.
إن األمــة الحية ال ترىض بســقف، وتتطلــع دامئاً إىل 
األفضــل، وأنا أعتقد أن كل واحد منا يحتاج إىل أن يتقبل 

أي نقد حتى نستطيع وضع برنامج عمل.
وأعتقــد أن أعضاء املجلس الوطني االتحادي يقومون 
بــدور مهم يف العمل الوطني وتلبية طموحات املواطنني 
وتطلعاتهم، وال يزالون ميارســون دورهم الربملاين باقتدار 
من خالل الزيارات امليدانية واللقاءات املبارشة والتواصل 
اإللكــرتوين واالجتامعــي، كام أن هناك تجاوبــاً الفتاً من 

جانب الحكومة مع القضايا التي يطرحها األعضاء.

كيف تقيِّمــون تجربة املرأة اإلماراتية يف املشــاركة 
السياسية من خالل املجلس الوطني االتحادي؟ وما 
هي نظرتكم املســتقبلية لتعزيز دورها ومتكينها يف 

كل املجاالت والقطاعات؟
تحظى املــرأة يف دولة اإلمارات العربيــة املتحدة مبكانة 
متميزة، وتتمتع بدعم قوي من القيادة الرشــيدة، وعىل 
رأســها صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيــس الدولة، حفظــه الله، لالنخــراط يف جميع مواقع 
العمــل الحكومي والخاص، وأنا فخور بأننا اســتطعنا يف 
م للعامل الصــورة الحقيقية للمرأة  دولــة اإلمارات أن نقدِّ
يف املجتمع املســلم، ألن املرأة هي األخت واألم والزوجة 

واالبنة، ولديها الفرص نفسها املمنوحة للرجل.
والحمد للــه، فقد اســتطاعت ابنة اإلمــارات إثبات 
قدرتها عىل املســاهمة يف املشــاركة يف البنــاء والتنمية 
والعمل العام انطالقاً مــن حياتها املحافظة، عرب التعليم 
الذي وفرته الحكومة الرشــيدة. فاملرأة يف دولة اإلمارات 
أصبحــت وزيرة وســفرية وقاضيــة وعضــواً يف املجلس 
الوطنــي، وهي حارضة بقوة يف مجــاالت العمل الوطني 
ومســتوياته كلهــا. وال شــك يف أن وجودهــا يف املجلس 
الوطنــي االتحادي يعكس مشــاركتها القويــة يف الحياة 
العامة ومساهمتها الفعالة يف التطور والتقدم، وهو دليل 

عىل نضج تجربتنا السياسية.
ومع ذلــك، ال زلنا ننتظر الكثري مــن ابنة اإلمارات يف 
ظل مــا تالقيه من دعم، وخاصة يف تســليط الضوء عىل 
املوضوعات التي تهّم املجتمع، ودعم جميع الترشيعات 
والقوانني التي تُســهم يف تعزيز مســرية بنات جنسها يف 

الدولة، ألنها األقرب إىل معرفة فرصهن وتحدياتهن.

هــل أنتم راضــون عن مخرجــات التعليــم العايل 
ومستواه يف الدولة؟ وماذا عن نظرة سموكم إىل هذا 

القطاع املهم يف البالد؟
بدايــة، أوّد أن أشــيد بالرؤية الحكيمة لصاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة، حفظه 
الله، واهتامم ســموه بتشــجيع العلــم والتعليم ودعم 
املؤسســات التعليمية مبختلف مستوياتها وأنواعها؛ األمر 
الذي حقق قفزة ونهضة تعليمية رائدة للدولة شــهد لها 
الجميع، وهو ما يشري إليه تعّدد املخرجات وتقّدمها من 

عام إىل آخر يف شتى املجاالت.
وال شك يف أن التعليم هو القاطرة التي تقود املجتمع 
إىل مصــاف الــدول املتقدمة، ملا له من دور اســرتاتيجي 
يف بناء اإلنســان وصقل شــخصيته ووضعه عند مستوى 

التحديات التي يشهدها العرص.
ولقد قطع القطاع شــوطاً كبــرياً يف تطويره، وال نزال 
نتطلــع إىل تأهيل خريجني يســتطيعون االلتحاق بأرقى 
الجامعــات العامليــة؛ ألن املؤسســات التعليمية مصانع 
للشــباب الذين هم أغىل ما منلك، وهم ثروتنا الحقيقية. 
وليك نكمل مسرية التنمية، فإن من الواجب علينا جميعاً 

اآلن أن نعتني مبخرجات التعليم.

كيف ترون، سموكم، مستوى الخدمات الطبية؟ وما 
هي الرسالة التي تحبون توجيهها لكل القامئني عىل 
إدارة الخدمات الصحيــة يف وزارة الصحة والهيئات 

الصحية املختلفة بالدولة؟
وصلت الخدمــات الطبية يف الدولة إىل مراحل كبرية من 
التطور، وكام أن اإلنسان اإلمارايت هو هدف التنمية، فإن 

سعود بن صقر يكرم عدد من الطلبة         (تصوير: عبدالرحمن محمد الشحي)

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مع رئيس تحرير مجلة درع الوطن      (تصوير: هنيدي الرصيدي)
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صحته هي األســاس. ولقد حقق القطاع الصحي يف دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة عرب أربعة عقــود من الزمن 
تطورات كبرية يف مجال الخدمــات، حتى أصبح يضاهي 

أفضل املستويات العاملية.
لكن رفع مســتوى الخدمــات الصحيّة من املســائل 
الحيويّة بالنســبة إىل التطّور االجتامعي واالقتصادي؛ ألن 
وجود قطاع صحّي قوّي يضمن رفع مستوى اإلنتاجية يف 

مختلف القطاعات.
ومن هنا، فــإن القطاع الصحي يحظى باهتامم خاص 
وكبري من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيــس الدولة، حفظه الله، ما ســاعد القطــاع عىل أداء 
املهــام املوكلة إليه يف عالج ورعايــة املواطنني واملقيمني 
يف العديــد من إمارات الدولة، يف الوقت الذي تعمل فيه 
الدولــة عىل توفري بنية طبية تحتيــة حديثة تضاهي بها 

أفضل املامرسات العاملية.
وال شــك يف أن النمو الســكاين املتزايد أســهم يف رفع 
الطلب بشــكل كبري عىل الخدمــات الصحيّة املتقّدمة يف 
الدولــة، ومن هنا يجب أن يكــون املريض واملراجع هو 
املحــك الحقيقي، كام أنه يجب عىل املؤسســات الطبية 
أن تتنافــس ملصلحة املريــض واملراجع، ويجب أن يكون 
تقييمنا للمؤسســات الطبية (املستشــفى والعيادة) من 

خالل املراجعني؛ ألن ذلك هو الذي سيطور عملها.

كيف تــرون تأثري اعتامد مجلس الــوزراء للميزانية 
االتحادية يف موعد مبكر من كل عام؟

بالطبع يدل اعتامد مجلس الــوزراء للميزانية االتحادية 
يف موعد مبكــر عىل التزام الحكومة تجاه مســؤولياتها، 
ويعكس متيُّزها اإلداري، ويعطي مؤرشاً عىل تطوير األداء.

وأود هنا أن أشيد بتسخري كل اإلمكانات لتوفري موارد 

ماليــة تكفي لتنفيذ الربامج، وفقــاً لنظام أداء يقوم عىل 
الواقعية لتحديد احتياجات الوزارات والجهات االتحادية.

ما الرس، يف رأي ســموكم، يف نجاح الدولة يف حامية 
نفسها من تداعيات األزمة املالية العاملية؟

تتميز الدولة بتنــوع اقتصادها والتــزام قيادتها بتطوير 
اإلنســان، األمر الذي حامها من أي اهتــزازات مالية أو 
توابع تداعيات عاملية، وقد كان النمو هو السمة الرئيسية 

القتصاد بالدنا، ما يرفع ثقة العامل به عاماً بعد عام.
ولقد أدت السياسات االقتصادية التي تنتهجها الدولة 
إىل جعلها أكــرث مناعة يف مواجهة أية أزمات أو صدمات 
ماليــة واقتصادية، فيام أدت اســرتاتيجية تنويع التجارة 
واالستثامر التي تنتهجها اإلمارات إىل تشكيل حصن منيع 

ضد األزمات الخارجية.

يف إطــار االســتثامر يف الطاقــة املتجــددة ولــدت 
يف االمــارات مرشوعــات عديدة منها بنــاء مدينة 
"مصدر"، ما رأي ســموكم يف مثل هذه املرشوعات 
الرائــدة؟ وكيف ترون حظوظ الدولة يف اســتضافة 

إكسبو 2020؟

تتمتع القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات بالحنكة السياسية 
والنظــرة الثاقبة، فهي تخطط للمســتقبل وتســتعد له، 
فعىل الرغم من أن اإلمارات دولة رئيسة يف إنتاج النفط، 

فإنها تدرك أن الطاقة البديلة هي طاقة املستقبل.
ولقــد تُرجمــت هــذه الرؤية فيــام بعــد إىل تنفيذ 
مرشوعات ومبادرات تقــدر قيمتها مبليارات الدوالرات، 
مثــل مدينة "مصدر" التــي تُعد أول مدينــة خالية من 

االنبعاثات الكربونية عىل مستوى العامل.
إن دولــة اإلمــارات العربية املتحدة اليــوم، وبفضل 
الرؤيــة الثاقبة لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه اللــه، واملتابعة الحثيثة 
للفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، تلعب 
دوراً ريادياً يف مجال الطاقة املتجددة وقضايا تغري املناخ، 
حيــث تكللت الجهــود املبذولة يف هذا الصــدد بنجاح 
مســاعي دولة اإلمارات الســتضافة مقر الوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة "إيرينا" يف أبوظبي.
أمــا فيام يخــص اســتضافة اإلمارات معرض إكســبو 
الــدويل 2020، فإن دولة اإلمــارات اليوم من أكرث الدول 
تطــوراً ورقياً يف املنطقــة، وهي جديرة باســتضافة هذا 
الحدث. وأنا أرى أن الدولة متتلك العديد من املزايا التي 
ترشــحها للفوز باالستضافة، فالدولة تتمتع مبوقع جغرايف 
اسرتاتيجي يجعل منها بوابة حقيقية لالقتصادات النامية 
يف جميع أنحاء العامل، كام أن الدولة تحتضن مواطنني من 
أكرث من 200 جنســية مختلفة يعيشــون ويعملون فيها، 
كام تتمتــع الدولة مبكانة مرموقة عىل الســاحة الدولية 
باعتبارها تشكل مركزاً عاملياً يف املنطقة، ومتتلك إمكانات 
ومقومات سياسية واقتصادية واجتامعية وأمنية وثقافية 
وتكنولوجيــة، ناهيــك عن البنيــة التحتيــة والخدمات 

العنصر البشري 
�ور اخلطط 

واالس7اتيجيات 8 
ا5مارات

محمد بن زايد أثناء زيارته ملرشوع الطاقة الشمسية ملصدر
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اللوجستية التي تتميز بها عن غريها من الدول املتنافسة. 
كل هذه املزايا وغريها تجعلنــي أرى أن حظوظنا قوية، 
وأننا مؤهلون بقوة الســتضافة املعرض، وواجبنا دامئاً أن 

نسعى إىل األفضل واألحسن.

دأبت اإلمارات عىل تقديم املســاعدات اإلنســانية 
للمحتاجــني يف مختلف أنحــاء العامل، بــل جعلتها 
إحدى الركائز األساســية لسياستها الخارجية، فكيف 

تنظرون، سموكم، إىل هذا املوضوع؟
يف املايض عاش شــعبنا عىل التكاتــف والتفاين، واليوم 
يســعى هذا الشعب لتخفيف املعاناة عن كل شعوب 
العامل، يف مبــدأ أرىس قواعده وكرَّســه وطّوره املغفور 
له الوالد املؤســس الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
منذ فجر االتحاد، وتســري عىل هديه القيادة الرشــيدة 
برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيــس الدولة، حفظه الله، وترّســخه بفضل توجيهات 
ســموه السديدة ودعم أصحاب السمو حكام اإلمارات 
ومســانـدة الفريـق أول ســمـو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة، فقد ســّخرت الدولــة طاقات مؤسســاتها 
الخرييــة بحيــث متتد يد العون واملســاعدة لتشــمل 
مختلف دول العامل بغض النظر عن املوقع أو العرق أو 
الدين أو اللون أو الجنس، انطالقاً من البعد اإلنســاين 
لقيادة دولة اإلمارات وشعبها، وإميانهام الراسخ بالقيم 
اإلنسانية واستشعارهام ملســؤولياتهام اإلنسانية تجاه 
املحتاجــني واملنكوبني عىل مســتوى العــامل أجمع، ما 
أكســب الدولــة املزيد مــن االحــرتام والتقدير حتى 
أضحت اإلمــارات تتبوأ الريادة يف نرش رســالة املحبة 

والسالم إىل جميع شعوب العامل.

حققت إمــارة رأس الخيمــة الكثري مــن املنجزات 
االقتصادية، فام هي أهم مؤرشات هذه املنجزات؟

نحن جزء من هــذه الدولة املباركة. وإمارة رأس الخيمة 
ُعد، وأملنا كبري جداً يف أبنائنا ألنهم  تنمــو عىل جميع الصُّ
هم األمل الحقيقي والــرثوة الحقيقية، وال أخفي عليكم 
مدى الســعادة والفــرح عندما أرى التنافــس الكبري بني 

أبنائنا وبناتنا لخدمة الوطن.
كام أن كل اإلنجازات التي تشــهدها اإلمارة هي نتاج 
ترجمــة للغة العمل ال لغة الــكالم، وهو ما تعلمناه من 
آبائنا املؤسســني الذين انتهجوا طريق اإلخالص يف العمل 

لتحقيق التنمية.
وأنتم ترون ما حققه اقتصاد رأس الخيمة من إنجازات 
الفتة، تركــزت يف القطاعات اإلنتاجية الحيوية، ممثلة يف 
القطاع الصناعــي، وهو القطاع االســرتاتيجي الذي يُعدُّ 
قاطــرة التنمية يف اإلمارة واملحرك األول القتصادها، وفقاً 

لرؤية حكومة رأس الخيمة.
كام تلعــب قطاعات الطــريان، والســياحة واملناطق 
الصناعيــة، والتجارية، وصناعة الدواء أدواراً يضيق املقام 

عن ذكرها، بوترية منو متيض أرسع مام هو متوقع.

مــا أبرز خطــط التوطني بالقطــاع الحكومي إلمارة 
رأس الخيمة؟ وما هو املعدل املستهدف؟

ال يزال هدفنا الحقيقي أن نُعدَّ أبناءنا وبناتنا ليك يكونوا 
قادرين عىل خدمة بلدهم واملشاركة يف تحمل املسؤولية.

يف موازاة ذلــك، نتيح جميع الفــرص أمامهم لخدمة 
الوطــن ودعم مســرية التنمية املباركة، ودامئــاً ما ندعو 
القطاعني الخاص والعــام إىل التفاعل اإليجايب مع جهود 
التوطني وتسخري كل اإلمكانات وتوفري جميع التسهيالت 

والفرص لتحقيق هذه االسرتاتيجية الوطنية الرائدة .
فالتنمية االقتصادية التي نســعى إىل رفع معدالتها ال 
بد أن تُرتجم إىل إيجاد فرص عمل للمواطنني، وستشــهد 
املرحلــة القادمــة نتائــج ملموســة عىل هــذا الصعيد، 

وسيبقى التوطني عىل رأس قامئة أولوياتنا واهتامماتنا.

ما مالمح خطة تدعيم البنية األساســية الجديدة يف 
اإلمارة عىل مســتوى الكهرباء واملــاء والطرق التي 

تعتزم اإلمارة إقامتها يف املستقبل القريب؟
ال ميكــن ألي بلــد أن يتطور مــن دون تطويــر بناه 
التحتيــة، ونحن والحمد لله لدينــا اليوم خطط طموحة 
نتوســع من خاللها يف الكهربــاء واملاء، وتوفري الســكن 
املناســب ملواطنينا، وصيانة الشوارع وتجديدها، وتعبيد 
الطرق الجديــدة بهدف تطوير البنيــة التحتية لتواكب 
النمو االقتصادي واالستثامري يف اإلمارة، والنمو املطرد يف 

عدد السكان واملناطق الحديثة املتطورة.

ا@مة احلية ال ترضى 
بسقــف وتتطـــلع 

دائمf لsفضل

دأبت دولة اإلمارات عىل تقديم املساعدات اإلنسانية للمحتاجني يف مختلف أنحاء العامل

الطفرة اإلقتصادية إلمارة رأس الخيمة
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كيف تقّيمون، سموكم، دور وسائل اإلعالم املحلية يف 
معالجة القضايا الوطنية، ومنها مجلة "درع الوطن"؟

إضافــة إىل ما قلتــه لكم، فــإن اإلعالم رشيــك حقيقي 
ملؤسســات الدولــة واملواطن عىل الســواء، وجزء رئييس 
يف حياة الناس، فالفرد يف املجتمع ال يعتمد عىل وســائل 
اإلعالم كمصادر للحصول عىل املعلومات، بل يحتاجها يف 

إيصال صوته وحل قضاياه الكبرية.
ولذلــك فإننــا نــدرك دور هــذا القطــاع يف الوعي، 
وتعريــف النــاس بواجباتهم تجاه مجتمعهــم ودولتهم 
وبحقوقهم، ونثمــن دور اإلعالم املحيل يف تناوله القضايا 
الوطنية، وأدائه املتوازن، ومامرســته دوره بحرية كاملة، 
واملساهمة يف نقل الصورة الحضارية للدولة إىل الخارج. 
ومجلة "درع الوطن" لها سمعة ومكانة متميزة، فهي 
من أعــرق الدوريــات يف الدولة وأقدمهــا، وقد رافقت 
مسرية االتحاد منذ العام 1971، وبهذه املناسبة ال يسعنا 
إال أن نثمــن جهودها وجهود القامئــني عىل إدارتها فيام 
تنقله لقرائها ومتابعيها من علوم ومعارف متنوعة لكثري 

مــن االســرتاتيجيني والخــرباء، وترثي من خاللهــا الفكر 
العســكري املتجدد، كام نشــيد باملكانة التي تحظى بها 
املجلة بني مختلف املجالت العسكرية، ونبارك لها عامها 
الثاين واألربعــني متمنني لها مزيداً مــن التقدم والنجاح 
والتميز، كام نشــيد بدور مختلف املؤسســات اإلعالمية 

بالدولة، ونتمنى لإلعالم اإلمارايت مزيداً من التطور.

كيف ترون، ســموكم، دور اإلذاعات املحلية، خاصة 
الـــ FM؟ وهــل أنتم راضون عام متارســه وســائل 
اإلعالم من نقد وتقييم ومراقبة بوصفها سلطة رابعة 

يف املجتمع؟
 تقوم اإلذاعات املحلية بدور الفت للنظر يف الحفاظ عىل 
الهوية ومواكبة التطــور، كام تؤدي دوراً مهامً يف الثقافة 
والرتفيه. ونحن مطالبون بــأن نحث الخطى نحو تأهيل 

كوادر إعالمية وطنية قادرة عىل اإلبداع.
أمــا عن النقد، فــإن الوضوح والشــفافية واملرونة يف 
التعامل واحرتام الرأي اآلخر، أمور أرى أنها تســاعد عىل 

النجاح وتقديم املصلحة العامة، ومن ثم العطاء، كام أنها 
أمور من صلب عمل القطاع ودوره األسايس.

نعــرف عــن ســموكم تشــجيع النشــاط الشــبايب 
والريايض، فكيف تــرون الواقع الريايض يف الدولة؟ 
وملــاذا غابت األندية الرياضية عــن دورها الثقايف؟ 

وما السبيل إىل تفعيل هذا الدور؟
اهتمت القيادة الرشــيدة يف الدولة، وعىل رأسها صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظــه اللــه، بالرياضــة والرياضيني، وقّدمــت لهم كل 
أشــكال الدعم، مام كان له أثر كبــري يف تحقيق إنجازات 
ومكتسبات مهمة للساحة الرياضية اإلماراتية، وحقق لها 
مزيداً من التقدم مع بقيــة القطاعات الحيوية بالدولة. 
كــام أن الدولة اســتطاعت خالل الســنوات املاضية أن 
تســتضيف عىل أرضها العديد مــن البطوالت واألحداث 
الرياضيــة العامليــة يف مختلف أنــواع الرياضــات، كام 
استطاعت أن تستثمر يف املجال الريايض من خالل رعاية 
ورشاء أنديــة أوروبيــة عاملية، وأعتقــد أن القامئني عىل 
القطاع الريايض يقومون بدور جيد ومهم يف اســتقطاب 

الشباب مبختلف أعامرهم واالستفادة من إمكاناتهم.
ومــن وجهة نظري، فإن الرياضــة عملية تربوية بحد 
ذاتها، ونشــاط اجتامعي يلعب دوراً حاســامً يف التنمية 

العقلية والبدنية.

استطاعت الدولة بفضل سياستها الحكيمة واملتوازنة 
أن تحقق معادلة مهمــة يف العالقات الدولية تقوم 
عــىل أســاس العــدل واإلخــاء والتعــاون، فكيف 
تنظــرون، ســموكم، إىل مكانة الدولــة يف ظل هذه 
املعادلــة، ومســتقبل عالقاتها اإلقليميــة والدولية 

ومكانتها العاملية؟
إن املغفور له بإذن الله تعاىل، الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيان طيب الله ثراه، باين الدولة ومؤسســها، أســس 
الدولــة عىل أركان صحيحــة، منها حب الخري للغري، ومد 
األيــادي البيضاء للجميــع، والتواصل مع العامل برســالة 
محبة وتعاون وســالم وخري، ولهذه األمور وغريها تتمتع 
اإلمارات اليوم بســمعة عاملية طيبة؛ ألن بصامتها مرشفة 

وتحمل الخري لكل الدول والشعوب.
وتقــوم السياســة الخارجيــة اإلماراتية عــىل مبادئ 
واضحــة وثابتة ال تحيد عنها، أهمها االعتدال، والعقالنية 
والحكمــة واالنفتــاح والحل الســلمي لألزمــات، ونبذ 
العنف، وااللتزام باملواثيق واالتفاقيات الدولية، وحســن 
الجوار، وحل النزاعات بالطرق الســلمية، وعدم التدخل 
يف شــؤون الغــري، واإلســهام الفاعل يف كل ما من شــأنه 
خدمة مصالــح أمتنا العربية واإلســالمية ونرصة القضايا 

العربية يف املحافل الدولية.
وهي متيض يف ذلك، ومن ورائها قيادة يدفعها التفاف 
الشعب اإلمارايت حولها، معرباً عن والئه لها، واعتزازه بها•

حاكم رأس الخيمة أثناء استقبال عدد من السفراء

سعود بن صقر يتابع باهتامم مجلة درع الوطن    (تصوير: هنيدي الرصيدي)



ميثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انطالقه يف أبوظبي يوم الخامس والعرشين 
من مايو عام 1981، تجسيداً لوحدة الهدف واملصري واملصالح املشرتكة بني شعوب دول 
املجلس الست، ويف هذا اإلطار تعد قوات "درع الجزيرة" انعكاساً حقيقياً لهذه القناعة 
الخليجية املتجذرة، التي تتطلب بدورها بذل كل جهد يصب يف اتجاه تحقيق أهداف مجلس 
التعاون، وتفرض كذلك رضورة االتحاد يف مواجهة أي تحديات أو تهديدات اسرتاتيجية لألمن 
واالستقرار، سواء عىل املستوى الجامعي لدول املجلس أو أي من دوله. ويف هذا امللف، 
نحاول تسليط الضوء عىل قوات "درع الجزيرة" ودورها وأهدافها وتأثريها يف تحقيق الرتابط 
والتكامل والتعاضد بني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إعداد: التحرير

قـــــوات "درع اجلزيــــــرة"..مهـــــام حيـــــــــــ
جتسد طموحات شعوب دول Fلس التعاون 8 ا@من واالستقرار
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منذ انطالقه يف الخامس والعرشين من مايو عام 1981، 
واجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من 
املواقف والظروف الصعبة التي كانت مبنزلة اختبارات 
قــوة له، نجــح يف تجاوزهــا، بل أســهمت يف تحقيق 
خطوات كبرية إىل األمام عىل طريق التضامن والوحدة، 
واســتطاع أن يحافــظ عــىل وجوده ويعمــق حضوره 
عــىل الســاحتني اإلقليمية والدولية. وعــىل الرغم من 
التحديات التي اعرتضت مسريته املؤسسية فإن مجلس 
التعــاون اســتطاع أن يواجههــا مبوقف واحــد ورؤية 
متســقة، ما أســهم يف تعزيز االقتناع الشعبي بأهمية 
دوره كمصــدر لقــوة دولــه وإطار لتعميق الوشــائج 
بني شــعوبها. وقد أثبتــت التطــورات اإلقليمية التي 
شــهدتها املنطقة العربية يف الســنوات األخرية املاضية 
فاعلية دور مجلس التعاون وعكســت املوقع املحوري 
الــذي أصبح يحتله يف إطار تفاعــالت املنطقة والعامل، 
حيث أصبح املجلــس العباً اســرتاتيجياً مؤثراً يف إدارة 
الشــأن اإلقليمي، والبحث عن حلول ومخارج لألزمات 
العديدة التي متر بها املنطقة بشكل عام، والعديد من 

دولها كل عىل حدة.
وال شــك يف أن فاعلية دور مجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربية، ســواء عىل مســتوى إدارة العالقات 
الخليجية-الخليجيــة، أو التفاعالت اإلقليمية والدولية، 
مل تــأت من فــراغ، وإمنا مــن العديد مــن املنطلقات 
األساســية، يف مقدمتهــا الــرؤى الحكيمــة والثاقبــة 
لقــادة دوله وقدرتهم الواضحة عــىل القراءة العميقة 
والصحيحة للمتغريات الداخليــة والخارجية، وإميانهم 
القــوي الذي ال يتزعــزع بأهمية التضامــن والتعاون 
الخليجــي باعتبــاره ضامنة أساســية لتحقيق املصالح 
املشــرتكة لشــعوب دول املجلس، كام أن من بني هذه 
املنطلقــات أيضــاً الخطــوات النوعية التــي اتخذها 

يحرص قادة مجلس التعاون عىل تفعيل دوره عىل جميع املستويات

تطبيق مفهوم األمن الجامعي وتكريسه.
واملؤكد أن قوات "درع الجزيرة" تعربِّ باألســاس عن 
رؤية شــاملة ملفهــوم األمن الجامعــي، وتعكس أموراً 

مهمة عدة، منها:
أوالً: إدراك دول املجلس لطبيعة التغريات واملستجدات 
التي تشهدها املنطقة العربية ومنطقة الرشق األوسط، 
وأهميــة التفاعل اإليجايب معهــا والتعامل الفّعال مع 

معطياتها وأبعادها.
ثانياً: حرص مجلس التعاون الخليجي عىل التعامل مع 
مصادر الخطر املختلفة التي ميكن أن تهدد أمن دوله، 
أو تنال من ســالمها االجتامعي، وســد أي منافذ ميكن 
أن تستخدمها بعض القوى الخارجية لتهديد االستقرار 

الذي تتمتع به هذه الدول.
ثالثاً: إميــان دول مجلس التعاون بأن أمنها مرتابط وال 
يتجزأ، وأن العمل عىل ضامن هذا األمن وحاميته ال يتم 
إال من خالل إطار جامعي ورؤية مشــرتكة؛ ألن الخطر 
الذي يتهدده يستهدف مجلس التعاون الخليجي كله، 

وليس دولة دون أخرى.
 رابعاً: إدراك العالقة الوثيقة بني مســتوى التكامل بني 
دول مجلــس التعاون وحامية أمنها واســتقرارها، وأن 
السري خطوات جديدة عىل طريق الوحدة يعني إضافة 
لبنــات قوية إىل الســياج الحامي ألمــن دول املجلس 
ومكتســباتها التنموية. وال شــك يف أن ما حققته دول 
مجلس التعــاون خالل الســنوات املاضيــة من تقدم 
كبري عىل املســتويات املختلفة ومــا أصبحت تتميز به 
من تجارب تنموية مميزة يشــار إليهــا بالبنان إقليمياً 
وعامليــاً، مل يكن ليتحقق إال يف إطار اســتقرار ســيايس 
واجتامعــي، ولذلك فإن الضامنة األساســية للمحافظة 
عىل هذه املنجزات هــي تدعيم ركائز األمن الخليجي 

الشامل.

قوة "درع اجلزيرة" 
أثبتت أنها بالفعل 

متثل "صمام أمان" 
لدول اخلليج العربية 

8 مواجهة أي 
اضطرابات داخلية أو 

تهديدات خارجية

املجلــس عىل طريــق التكامــل االقتصــادي وتعميق 
املواطنــة الخليجيــة، مثل االتحاد الجمــريك الخليجي 
الذي ُدشــن عام 2003، والســوق الخليجية املشــرتكة 
عــام 2008، وغري ذلك من الخطــوات والقرارات التي 
صبــت يف االتجــاه ذاته، ثم جــاءت خطــوة غاية يف 
األهميــة لجهة استشــعار املواطــن الخليجي ألهمية 
الدور املؤسيس الذي يضطلع به مجلس التعاون، وهي 
تعميق اإلحســاس باألمن الخليجي املشرتك من خالل 
مــا أبداه املجلس من فاعلية يف مواجهة مصادر الخطر 
التي تهدد أمــن دوله ومجتمعاتها واســتقرارها. وقد 
تحقق هذا الهدف الحيوي تحديداً عرب ترجمة أهداف 
املجلس عىل أرض الواقع من خالل إرسال قوات "درع 
الجزيرة" إىل مملكة البحرين يف عام 2011، للمساهمة 
يف حفظ اســتقرارها الداخيل والتصــدي ملحاولة النيل 
مــن ســالمها االجتامعي، مــا اعتُرب مــؤرشاً مهامً عىل 
املســتوى الذي وصل إليه العمل الخليجي املشرتك يف 
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أحد اجتامعات وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون

ومل يقتــرص األمر عىل صعيد التكامــل الخليجي يف 
املجاالت السياســية واالقتصادية واألمنية عىل موقف 
مجلــس التعــاون حيال األمــن واالســتقرار يف مملكة 
البحرين، وال دعم االستقرار يف دولة الكويت الشقيقة 
فقط، بل يقدم مجلــس التعاون لدول الخليج العربية 
دعامً مطلقاً لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف موقفها 
العــادل والحكيــم والحضاري بشــأن جزرهــا الثالث 

املحتلة، أبوموىس وطنب الكربى وطنب الصغرى.
ويف هــذا الســياق صدرت عــن اجتامعــات قادة 
مجلس التعاون وأيضاً عىل املستويات الوزارية العديد 
مــن البيانات التي أكــدت يف مجملها أموراً عدة بالغة 
األهمية، تتعلق مبوقف دول مجلس التعاون إزاء قضية 
الجزر املحتلة من ناحية، ورؤية دول املجلس ملســألة 
األمن الجامعي الخليجي من ناحية أخرى، فكان منها:

- دعم دول مجلس التعاون لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة يف إدارتها للمشــكلة وتعاملها معها، ودعوتها 
الجانــب اإليراين إىل التجاوب مع الدعــوات اإلماراتية 
إليجاد حل ســلمي وعادل لقضية الجــزر املحتلة عن 
طريق املفاوضات الثنائية أو اللجوء إىل محكمة العدل 

الدولية.
- تأكيــد األمن الجامعي واملشــرتك لــدول مجلس 
التعــاون الخليجي، وهذا ما وضح من إشــارة البيانات 
الخليجيــة إىل أن االعتــداء عىل الســيادة والتدخل يف 
الشــؤون الداخليــة ألي دولة مــن دول املجلس يُعدُّ 
تدخالً واعتداء عىل دول املجلس كافة. وال شــك يف أن 
هذا ينطوي عىل رســالة مهمة؛ هي أن مجلس التعاون 
الخليجي منظمة إقليمية متامسكة وقادرة عىل الدفاع 
عن ســيادة أعضائها ومصالحهــا يف مواجهة أي أخطار 
داخليــة أو خارجيــة، مبــا خطته من خطــوات نوعية 
متميزة عــىل طريق التكامل يف املجاالت املختلفة، وما 
تتطلع إليه من االنتقال من مرحلة التكامل إىل مرحلة 

الوحدة. 

دعم األمن واالستقرار يف مملكة البحرين
وال شــك يف أن الحديث عن الدور الحيوي الذي قامت 
بــه قوات "درع الجزيرة" يف مملكة البحرين قد حظي 
برصــد املراقبني والخــرباء واهتاممهم عىل املســتويني 
اإلقليمي والدويل. ويف هذا اإلطار، وتحت عنوان "األمن 
الخليجي املشــرتك"، ذكرت تقاريــر صحفية أن قوات 
"درع الجزيرة" التي وصلت إىل مملكة البحرين يف عام 
2011 تهدف إىل املشــاركة يف تحقيق األمن واالستقرار 
لــكل البحرينيني، وليســت موجهــة إىل أحد يف داخل 
البالد أو خارجها، وال تنطوي عىل أي رسائل سلبية لهذا 
الطرف أو ذاك، حيث جاء تدخلها بعد أن بدأت األمور 
تأخذ اتجاهات خطرة وبــدا املجتمع البحريني الثنايئ 
املذهب ُمعرَّضاً لصدام طائفي مقيت، وبعد أن تعرثت 
محــاوالت الحكومة كلها من أجــل إقامة حوار وطني 
 رؤساء أركان دول مجلس التعاون خالل إحدى اإلجتامعات التشاوريةعــىل الرغم من أنها قدمت الضامنــات الكافية لنجاح 

هذا الحوار، وقالت إن القوى السياسية كلها مدعوة إىل 
املشــاركة فيه وإن القضايا وامللفات جميعها مطروحة 
للنقاش عىل طاولته. وقد كان قرار دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية بشــأن إرســال قوة تابعة لـ"درع 
الجزيــرة" للحفــاظ عىل األمن واالســتقرار الداخيل يف 
مملكة البحرين، هدفــاً حيوياً نجحت من خالله هذه 
القــوات يف تأكيد أهميتها وقيمة دورها االســرتاتيجي 
الفاعــل، والســيام أن الرتكيبــة املذهبية الحساســة يف 
مملكة البحريــن ال تتحمل أي توتــرات طائفية ميكن 
أن تؤدي إىل عواقــب وخيمة، كام ال تتحمل أي تباطؤ 
أو تهــاون يف مواجهة أي محاولة إلثارة الفتنة الطائفية 
أو تهديــد كيان املجتمــع البحريني وأمنه واســتقراره 
الداخيل. ومــا يؤكد أهمية هــذا التدخل الذي تحقق 
يف توقيــت حاســم، ما يحــدث يف العديد مــن الدول 
العربية التي تقدم أمثلة عىل ضخامة فاتورة الرصاعات 

الداخلية والفنت الطائفية، وما ميكن أن تدفعه الشعوب 
جراء اندالع مثل هذه الرصاعات. وقد أكد الدكتور أنور 
محمد قرقــاش، وزير الدولة للشــؤون الخارجية، عند 
إعالنه قرار دولة اإلمارات العربية املتحدة إرســال قوة 
أمنيــة ضمن قــوات "درع الجزيرة" لإلســهام يف حفظ 
األمــن والنظام يف مملكة البحريــن، أكد أمرين مهمني 
يرتجــامن النظــرة اإلماراتية إىل هذه الخطــوة، أولهام 
أن أمــن دول مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية 
واستقرارها يف هذه املرحلة التاريخية يتطلب من دوله 
الوقوف صفــاً واحداً حاميًة للمكتســبات ودرءاً للفنت 
وتأسيساً للمســتقبل، واألمر الثاين أن أمن دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها كل ال يتجزأ، 
ومن ثم يتم التعامل مع أي خطر يتهدد دولة من دوله 

عىل أنه خطر يستهدف الجميع.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن تحــرك دول مجلــس 
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التعــاون لدول الخليــج العربية بإرســال قوات "درع 
الجزيــرة" إىل مملكة البحرين، قــد حظي بدعم عريب 
عــربَّ عنه االجتــامع الطــارئ ملجلس "جامعــة الدول 
العربية" عىل مســتوى املندوبني الدامئني الذي ُعقد يف 
القاهــرة حول األحداث يف مملكة البحرين، حيث أكد 
مجلــس الجامعة العربية أمــوراً عدة عىل درجة كبرية 
من األهمية، أهمهــا الرفض التام ألي تدخل أجنبي يف 
الشــؤون الداخلية ململكة البحريــن، كام أكد مجلس 
الجامعة رشعية دخول قوات "درع الجزيرة" إىل مملكة 
البحريــن انطالقاً مــن االتفاقيات األمنيــة والدفاعية 
املوقعة بني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
وال شــك يف أن الدعم العريب ملوقــف مجلس التعاون 
تجاه األحــداث يف مملكة البحرين ومواجهة محاوالت 
زعزعة أمنها واستقرارها والتدخل يف شؤونها الداخلية، 
يعكس إدراكاً عربياً لخطورة املســار الذي كانت تسري 
فيه األمور عىل الســاحة البحرينية وتداعياته السلبية 

املؤثرة يف سالمة النسيج االجتامعي للمملكة.
وقد أثبتــت قوة "درع الجزيرة" أنهــا بالفعل متثل 
"صامم أمــان" لدول مجلــس التعاون لــدول الخليج 
العربية يف مواجهة أي اضطرابات داخلية أو تهديدات 
خارجية قــد تتعرض لها إحدى دول املجلس الســت، 
وذلــك انطالقاً من مبدأ األمن الجامعي املتكامل لدول 
املجلس التي تعتمد من خالله عىل اإلمكانيات الذاتية 
للــدول األعضاء لغــرض الدفاع عن كيــان هذه الدول 
ومقوماتهــا ومصالحهــا وأراضيهــا وأجوائهــا ومياهها 
اإلقليميــة. وتعد قــوة "درع الجزيرة" أحــد تجليات 
التعاون والتنســيق والتفاهم وترسيخ املصالح املشرتكة 
ومبدأ وحدة الهدف واملصري بني شــعوب دول مجلس 

التعاون.

تاريخ نشأة قوة درع الجزيرة
يعــود تاريخ إنشــاء قــوة "درع الجزيــرة" إىل مرحلة 

معايل أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجيةقوات ”درع الجزيرة“ صامم أمن لدول مجلس التعاون

محمد بن راشد لدى تفقده قواتنا يف البحرين بحضور سيف بن زايد ورئيس األركان ونائب قائد حرس الرئاسة

متثل دور "درع 
اجلزيرة" 8 التصدي 

@ي تدخل أو 
عدوان خارجي 

وحماية املنشأت 
االس7اتيجية 

البحرينية
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تأسيس مجلس التعاون، حيث وافقت دول املجلس يف 
دورة االنعقاد الثالثــة بالعاصمة البحرينية املنامة عام 
1982، عىل إقرار هذه القوة، "درع الجزيرة"، وتشكيلها 
وتحديد مهامها، لتتكامل بعد ذلك هذه القوة املشرتكة 
من جميــع دول املجلس وتلتئم يف مقرها مبدينة حفر 
الباطن شامل السعودية ســنة 1985. وتشكلت القوة 
يف البدايــة من 5 آالف شــخص، معظمهم من اململكة 
العربية الســعودية، وتزايد عــدد أفراد تلك القوة بعد 
ذلــك حتى تعدت حاجــز الـ40 ألف فــرد من جميع 
دول املجلــس، وكانت أول مهمــة تحققت عىل أرض 
الواقــع لـــ"درع الجزيرة" ســنة 1986، بعــد اجتياح 
القــوات اإليرانية ملنطقة الفاو العراقية يف أثناء الحرب 
العراقية-اإليرانية، عــالوة عىل تصاعد التهديدات عىل 
الحدود اليمنية–السعودية، ومع التسلسل الزمني بعد 
هذه األحــداث وما تبعها من اضطرابات أخرى تجلت 
يف حرب الخليج الثانية سنة 1990 و1991، كان لـ"درع 
الجزيرة" مواقف مشهودة، فقد حقق العمل الخليجي 
املشرتك يف املجال العسكري نقلة نوعية، حيث حددت 
اتفاقيــات املجلــس العديد مــن مرتكــزات التعاون 

العسكري ومنطلقاته وأسسه وأولوياته.
ويف إطار تعزيز القوات املســلحة ألمن دول مجلس 
التعــاون وقــوة "درع الجزيــرة"، أقــر املجلس األعىل 
ملجلس التعــاون لدول الخليج العربية يف العام 1995، 
الدراســات املتعلقة مبرشوع حزام التعاون واالتصاالت 
املؤمنــة والخطــوات التنفيذيــة لهام، حيــث يهدف 
املــرشوع إىل ربــط مراكز عمليــات القــوات الجوية 
والدفــاع الجوي بــدول املجلس آليــاً، إضافة إىل ربط 
القــوات املســلحة يف دول املجلس بشــبكة اتصاالت 
نة، وذلــك من خالل إقامة كيبل ألياف برصية بدأ  مؤمَّ

العمل به أوائل العام 2001.
وتقوم القوات املســلحة يف دول املجلس، إىل جانب 

جاء إرسال قوات 
 wدرع اجلزيرة" إ"

 fالبحرين تتويج
لرابطة ا5خاء 

اخلليجية

قــوة "درع الجزيرة"، بتامرين مشــرتكة ثنائية وثالثية 
بحرية وجوية، ووصلت إىل تنفيذ متارين جوية مشرتكة 
ومتارين بحرية بني دول املجلــس كلها. ووحدت دول 
الخليج أكرث من 100 كراســة عسكرية، كام تم توحيد 
أكرث مــن 100 منهج من مناهج الدورات العســكرية 
املختلفة ملدارس التدريب العســكري ومراكزه يف دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويشمل التعاون 
العســكري بني دول املجلس مجاالت عديدة أخرى من 
أبرزها االستخبارات العســكرية، واملساحة العسكرية، 
والخدمــات الطبيــة، ومنظومة الســالح، واالتصاالت، 
والقــوات الجويــة، والقوات البحريــة، واألمن البيئي، 
والدفاع ضد األســلحة الكياموية، والحرب اإللكرتونية، 

والدفاع ضد الصواريخ الباليستية.

مغالطات إعالمية 
ويف إطــار الرد عىل بعــض املغالطــات اإلعالمية التي 
نرشتها بعض وســائل االعالم، التي سعت إىل التشكيك 
يف طبيعة مهمة قوة "درع الجزيرة" يف مملكة البحرين 
وحاولت تأليــب الرأي العام البحرينــي والعاملي ضد 
قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشــأن 
تقديم الدعم واملســاندة لتحقيق األمن واالستقرار يف 
مملكة البحرين، قال قائد قوات "درع الجزيرة" اللواء 
الركن مطلــق األزميــع يف ترصيحــات إعالمية نُرشت 
وقتــذاك إن كل هــذه األقاويل والتهــم زائفة ومبنية 
عىل الكذب الذي متارســه بعض وسائل االعالم، يف حني 
أن قوات "درع الجزيرة" مل تتدخل يف الشــأن الداخيل 
للبحرين بأي شكل من األشكال، ومل متس أي مواطن أياً 
كان، وأنهــا مل توجد أصالً داخل املدن أو أماكن الناس، 
وأن "درع الجزيرة" تضطلع مبهام من شــأنها التصدي 
ألي تدخل أو عدوان خارجي، وحامية منشآت ومواقع 
اســرتاتيجية خالل انشــغال القوات البحرينية بإعادة 

االنضباط واالستقرار األمني إىل البالد. 
وحــول األحــداث التي شــهدتها البحريــن يف عام 
2011، والتي وصلت خاللها املظاهرات واالحتجاجات 
إىل املجمعات التجارية واألســواق، قال اللواء األزميع: 
"مملكــة البحرين حصن من حصــون مجلس التعاون 
املنيعة، ولديها أمن منضبط وجيش قوي وشعب أصيل 
مخلــص، والحكمة والحلم وبعد النظر ال متارســها إال 
األنظمــة القوية الواثقــة بالله كالقيــادة يف البحرين، 
وهي بحول الله لن تكون إال عربية خليجية خليفية ما 

دام أبناء عمومتهم يف الجزيرة والخليج". 
وحول اســتمرارية وجود قــوات "درع الجزيرة" يف 
البحرين، قــال: "القيادة املتقدمــة يف البحرين باقية، 
ومستعدون لفتح قيادات أخرى يف دول أخرى من دول 
املجلس وفق املوقف والحاجة. وأما التعاون العسكري، 
فيميض بخطوات مدروســة ومبا يحقق أمن أوطاننا وال 
يــرض بجرياننا، ونتمنى أن يكون التنافس والســباق يف 
منطقتنــا وإقليمنا بعدد الجامعــات واملراكز العلمية 
والصحية والتنموية؛ ال بعدد الصواريخ وأدوات الدمار، 

وحسبنا منها ما يكفي لحامية أوطاننا ومكتسباتنا". 
وكانــت قوات "درع الجزيرة" قــد دخلت البحرين 
يف شــهر مارس مــن عــام 2011 بدعوة مــن العاهل 
البحريني جاللة امللــك حمد بن عيىس آل خليفة؛ ألن 
بالده عضو مؤســس لتلك القــوات، واالتفاقيات تخول 
لها االســتعانة بهــا لتعزيز دفاعاتهــا وحاميتها من أي 
تدخل خارجي يف ظل االنشــغال بالشأن الداخيل عىل 
خلفية االضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين خالل 
النصف االول من عــام 2011، وأدت إىل توتر األوضاع 
وزعزعــة األمن يف البالد. وكثرياً ما كانت بعض وســائل 
اإلعالم تزعم تدخــل قوات "درع الجزيرة" يف الشــأن 
البحريني الداخيل، ومواجهتها للمتظاهرين بالســالح، 
وهــو ما تنفيه القوات الخليجية بشــكل دائم، مؤكدة 
أن مهامها تنحرص يف حامية املنشــآت الحيوية والدفاع 

عن البحرين ضد أي عدوان خارجي.
وقد أكــدت صحف ســعودية عــدة رشعية وجود  رئيس الدولة والشيوخ خالل متابعة إحدى متارين ”درع الجزيرة“

45 |  سبتمرب 2013 |  العدد 500  |



قــوات "درع الجزيــرة" يف مملكة البحريــن للحفاظ 
عىل أمنها واســتقرارها طبقاً التفاقية الدفاع املشــرتك 
وحامية أي دولــة خليجية تتعرض ألي تهديد أمني أو 
خارجي، وهو مــا اعتربته ينطبق عــىل واقع البحرين 
التــي تواجه حالياً تدخالً إيرانياً يف شــؤونها الداخلية. 
ورأت صحيفــة "الجزيرة" أن البحريــن تقع يف الخط 
األمامــي ملجلس التعاون لدول الخليــج العربية، ولذا 
فإن تحرك قوات "درع الجزيرة" للقيام مبهامها لحامية 
املواقع االســرتاتيجية ومســاعدة القوات البحرينية يف 
إعادة األمن والهدوء ملناطق البحرين وشــوارعها التي 
تتعــرض للتخريب واإلرهاب يُعدُّ عمالً دفاعياً وحامية 
ليس ململكة البحرين فحســب – عــىل الرغم من أنه 
يعــد واجبــاً مرشوعاً - بــل أيضاً للدفاع عــن منطقة 
الخليج العريب. وأشــارت الصحيفــة إىل منطقة الخليج 
التي تهددها املخاطر من خــالل محاولة قوة إقليمية 
انتهازية استغالل األوضاع التي متر بها املنطقة العربية 
لتحقيق أطامعهــا التقليدية بأدوات محلية، من خالل 
انحياز هذه األدوات املحلية إىل انتامءاتها الطائفية ضد 
املصالح الوطنية العليا. وأضافت الصحيفة أن تأســيس 
مجلس التعاون عام 1981، والذي تشــكل قوات "درع 
الجزيــرة" ذراعــه العســكرية، كان ترجمــة لتحالف 
دفاعــي خليجي ضــد الدعوات والتحــركات واألطامع 
اإلقليمية، وبالتحديد اإليرانية. ولفتت الصحيفة إىل أن 
فعالية هذه القوات ظهــرت بوضوح يف أثناء العدوان 
العراقي عــىل الكويت، حيث شــاركت قــوات "درع 
الجزيــرة" يف عمليات تحرير دولة الكويت من القوات 
العراقية، فضالً عن إســهامها يف تحرير مدينة الخفجي 

الســعودية، مؤكدة أن االتفاقيات األمنية والعسكرية 
بني دول املجلس تضمنت بنوداً كثرية، شــكلت اتفاقية 
التعاون العســكري املشــرتك إطاراً قانونياً لها لتعطيها 
دوراً كــام لقــوات دول املجلس األخرى عنــد تعرّض 
أي دولــة من دول مجلس التعاون الســت ألي تهديد 
أمني أو خارجي. واعتربت صحيفة "الرياض" تظاهرات 
البحريــن وعامن إنــذاراً مبكراً لــدول مجلس التعاون 
الخليجي، ودعت إىل إعادة النظر يف بناء درع الجزيرة 

العسكري عىل أعىل املستويات. 
أما صحيفة "اليوم" التي تصدر من املنطقة الرشقية 
الســعودية، فرأت أن القــوات الخليجية ذهبت نرصة 
للبحرين الواحدة املســتقلة، وملســاعدة قوات األمن 
البحرينية يف حفظ النظام، وصيانة املمتلكات، وحامية 
أرواح املواطنــني البحرينيــني بكل فئاتهــم وطوائفهم 
بعــد أن اختطفت تيارات متطرفــة الصوت البحريني 
لحســابات أخرى ال عالقة لها بالبحرين وال مبواطنيها، 
ومتادت يف عنفها وإقدامها عىل االعتداء عىل املواطنني 
البحرينيــني واملقيمــني وطــالب الجامعــات وإغالق 
الشــوارع واإلســاءة إىل املســاجد واألبريــاء. واعتربت 
الصحيفة إرسال قوات "درع الجزيرة" إىل دولة البحرين 
تتويجاً لرابطة اإلخاء الخليجية ولحامية شــعوب دول 
مجلس التعاون، مشــرية إىل ترحيــب البحرينيني بهذه 
القوات التي جاءت للمساعدة عىل حفظ األمن وإعادة 
األمــور إىل حالتها الطبيعية، حيث االنضباط وســيادة 
القانون واحــرتام حقوق جميع املواطنــني البحرينيني 

الذين يرفضون أن يؤجروا والءهم لآلخرين.
ويف الدوحــة اعتــرب رئيس مجلــس الــوزراء وزير 

أدت التمارين 
املش7كة إw زيادة 
التجانس بني قوات 

"درع اجلزيرة" 
وإيجاد روح العمل 

املش7ك املوحد

وضع القادة 
العسكريني 
اس7اتيجية 

عسكرية موحدة 
لتوحيد املفاهيم 

االس7اتيجية 
الدفاعية

مناورات مشرتكة يتم تنفيذها من خالل متارين درع الجزيرة

ة القا ض
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الخارجية القطري الســابق الشيخ حمد بن جاسم بن 
جرب آل ثاين أن إرســال قــوة "درع الجزيرة" قوات إىل 
مملكــة البحرين يأيت يف إطار اتفاقية الدفاع املشــرتك 
بني دول مجلس التعــاون الخليجي والتزامات قانونية 

معينة بني دول املجلس.

دور إمارايت فاعل 
يف النصــف الثاين مــن فرباير 2013، حققــت القوات 
املسلحة لدولة اإلمارات عرب مشاركتها باملرحلتني األوىل 
والثانيــة يف مترين "درع الجزيرة 9" الذي أقيم يف دولة 

  ”القوات البحرية خالل مترين درع الجزيرة / 9 

الكويت، متيزاً كبرياً ودوراً فاعالً، وذلك من خالل تنفيذ 
التدريب االحــرتايف ذي الكفاءة العالية الذي يدل عىل 
مــدى الجاهزية القتالية التي تتميز بها جميع وحدات 
القوات املســلحة اإلماراتية وأسلحتها، وشاركت قواتنا 
املســلحة بأفرعها املختلفة يف مترين "درع الجزيرة /9" 
ضمن قوات "درع الجزيرة" املشــرتكة، ومبشاركة قوات 
دول مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية التي تأيت 
ضمــن توجيهات قادة دول مجلس التعــاون، وتنفيذاً 
لقــرارات مجلــس الدفاع املشــرتك بتفعيــل التعاون 
العسكري بني دول املجلس، وزيادة التجانس بني قوات 

جيــوش دولها، وإيجــاد روح العمل املشــرتك املوحد. 
وقام رئيــس األركان العامة للجيــش الكويتي الفريق 
الركــن خالد الجراح، بزيــارة ميدانيــة ملواقع القوات 
اإلماراتيــة املســلحة يف التمرين، وذلــك للوقوف عىل 
مجريــات مترين "درع الجزيرة 9"، واســتمع إىل رشح 
مفصل عند زيارته لكل قوة من قبل قادتها بالواجبات 
املوكلــة واملحددة لها يف تنفيذ هذا التمرين املشــرتك 
واملختلط حســب تطورات املوقــف العمليايت، وكيفية 
وضع الحلول املناسبة للمعضالت التعبوية واإلدارية يف 
عمليات التقدم والدفاع والهجوم، وأبدى رئيس األركان 
العامة للجيش الكويتي إعجابه مبا شــاهده من تنظيم 
وتنسيق وعمل مشرتك يســهم يف إنجاح هذا التمرين 

املشرتك الذي يُعترب من أهم التامرين وأكربها.
وقد أكد قائد قوات "درع الجزيرة" املشــرتكة اللواء 
الركن مطلق بن سامل األزميع، أن متارين "درع الجزيرة 
9" مدرجة ضمن سلســلة متارين متت برمجتها مسبقاً 
حتى سنة 2024، ونفى يف ترصيحات صحافية ما يرتدد 
حــول وجود أي عالقة أو ارتباط بني تلك التامرين وأي 
أحداث إقليمية أو سياسية تشهدها املنطقة، معترباً أن 
متريــن "درع الجزيرة 9" من أكــرب التامرين التي تقوم 
بهــا قوات "درع الجزيــرة" من حيث القــوة البرشية 

املشاركة واآلليات العسكرية املستخدمة.
وكان أفــراد القــوات املســلحة اإلماراتيــة الذيــن 
شــاركوا يف ضامن األمن واالســتقرار مبملكــة البحرين 
الشــقيقة قد قاموا بهــذه املهمــة التاريخية يف مارس 
2011، انطالقــاً من مبــدأ وحدة املصــري وترابط أمن 
دول مجلــس التعاون عىل ضوء املســؤولية املشــرتكة 
لدول املجلس يف املحافظة عىل األمن واالســتقرار التي 
هــي مســؤولية جامعية باعتبار أن أمــن دول مجلس 
التعــاون كلٌّ ال يتجــزأ، وذلــك وفقاً ملا ذكرتــه وكالة 
أنباء البحرين وقتذاك. وقد نوهت الوكالة يف الســياق 
نفســه مبا تضمنه بيان املجلس الــوزاري الخليجي من 
وقوف دول مجلــس التعاون صفاً واحــداً يف مواجهة 
أي خطــر تتعرض له أي من دولــه. وقد أعلن مجلس 
الوزراء الســعودي وقتذاك تجــاوب اململكة مع طلب 
البحريــن للدعم، وتزامن ذلك مــع إعالن وزير الدولة 
للشــؤون الخارجية معايل الدكتور أنور قرقاش أن دولة 
اإلمــارات العربية املتحــدة اتخذت قرار إرســال قوة 
أمنيــة للمســاهمة يف حفظ األمن والنظــام بالبحرين 
اســتجابة لطلبها املساعدة واملســاهمة يف إرساء األمن 
واالستقرار الداخيل. وأكد قرقاش يف بيان أوردته وكالة 
أنباء اإلمارات أن بالده اتخذت هذه الخطوة "تجسيداً 
اللتزاماتها تجاه أشــقائها ضمــن منظومة دول مجلس 
التعــاون وتعبرياً بصورة ملموســة عن أن أمن املنطقة 
واستقرارها يف هذه املرحلة يتطلب منا جميعاً الوقوف 
صفاً واحداً حامية للمكتســبات ودرءاً للفنت وتأسيســاً 

للمستقبل".
وكان صاحـب السمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 

رئيس االٔركان يصافح الضباط واالٔفراد من قوة االٕمارات املشاركة يف مترين درع الجزيرة / 9
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آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم ديب "رعاه الله"، قد قام يف نهاية ديســمرب 2012 
بزيارة إحدى وحدات قوات "درع الجزيرة" املشــرتكة 
التابعــة لقواتنا املســلحة يف مملكــة البحرين، يرافقه 
الفريق ســمو الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و ســمو الشــيخ 
عبدالله بن زايــد آل نهيان، وزيــر الخارجية، وكان يف 
اســتقبال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم ومرافقيه لدى وصوله املوقع، القائد العام لقوة 
دفاع البحرين، املشري الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، الذي رحب بزيارة ســموه الكرمية التي اعتربها 
تكرمياً لقوات "درع الجزيرة" املشرتكة. واستهل صاحب 
الســمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب الزيارة الكرمية باالســتامع إىل إيجاز عسكري حول 
عدد من املواضيع واملهام العسكرية للقوات املشرتكة، 
ثــم تحــدث ســموه إىل ضبــاط الوحدة العســكرية 
وأفرادهــا، منوهــاً بشــجاعتهم وأهليتهم العســكرية 
والتدريبيــة للقيــام بواجبهم الوطني بنجــاح وكفاءة 
عالية، مؤكداً ســموه خالل كلمتــه التوجيهية إلخوانه 
أن "مملكة البحرين دولة شــقيقة وعزيزة علينا، ملكاً 
وحكومة وشــعباً، فهم أهلنا وإخواننــا. وفقكم الله ملا 
فيه خدمة وطنكم ودول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية وخدمة االســتقرار والســالم لدولنا وشــعوبنا 

وللمنطقة والعامل".

تحديات اسرتاتيجية مشرتكة
يف مواجهــة التحديات والتهديدات االســرتاتيجية التي 
تواجــه األمن واالســتقرار يف دول مجلس التعاون عىل 
الصعيديــن الداخيل والخارجي، تســعى دول املجلس 
الســت بشــكل دائم إىل تطويــر قدراتها العســكرية 
الذاتية، مبوازاة امتالك منظومة تعاون عسكري مشرتك 
ممثلة يف قوات "درع الجزيرة"، وتهدف إىل حفظ األمن 
واالستقرار بها والدفاع عن أمن الخليج وردع أي اعتداء 
خارجي والتأكيد عىل األمن الجامعي وحامية مقّدرات 
دول املجلــس، وقد أنشــئت هذه القــوات بقرار من 
قبل قادة دول املجلس يف قمتهــم الثالثة التي ُعقدت 
باملنامة عــام 1982، وبــدأت أوىل الخطوات بإنشــاء 
فرقة مشــاة آلية كاملة. ويف عام 1986 متركزت يف حفر 
الباطن شــامل رشق اململكة العربية السعودية، ومنذ 
عــام 2000 وافق قادة املجلس عىل زيادة عدد القوات 
وتطويرها ورفــع كفاءتها، وتم التوقيــع عىل معاهدة 
الدفاع املشــرتك. ويف عام 2006 دعت الســعودية من 
خالل مبادرة امللك عبدالله إىل رضورة توســيع قدراتها 
وإنشــاء نظام مشــرتك للقيادة، وتم االتفاق عىل متركز 
هــذه القوات يف بلدانها األصلية ودعمها بقوات بحرية 
وجويــة لرفع كفاءتها وتعزيزها بقوة تدخل رسيع عام 
2009. ولعل بنــاء قوة "درع الجزيرة" يهدف يف املقام 
األول إىل التأكيــد عىل مبدأ األمن الجامعي املشــرتك، 

ومن أهم التحديات التي كانت تواجهها كيفية تطوير 
قدراتهــا القتالية وتطوير منظومة الدفاع املشــرتك يف 
ظل املتغريات واملســتجدات والتحديــات التي مير بها 
العامل، إال أن حرص القيادة السياســية يف دول املجلس 
والتعاون البناء بني القادة العسكريني جعلهم يضعون 
اســرتاتيجية عســكرية موحدة من خالل برامج زمنية 
محــددة، باإلضافة إىل توحيد املفاهيم واالســرتاتيجية 
الدفاعية، وإنشــاء شــبكة اتصاالت عســكرية مؤمنة 
لتبــادل املعلومــات، وربــط مراكز عمليــات القوات 
الجويــة، والدفــاع يف القوات املســلحة بدول املجلس 
وتحديثهــا بشــكل مســتمر، ولعــل واحــداً من أهم 
التحديات التــي تواجه قــوات "درع الجزيرة" يتمثل 
يف قلــة عددهــا، وهو مــا فتح الباب لســد النقص يف 
القوى البرشية من خالل فتح املجال ألصحاب الخربات 
والكفاءات العســكرية من املتقاعدين بدول املجلس؛ 
ألن الخربات ال تتقاعد. ويف أول اختبار حقيقي لقوات 
"درع الجزيرة" اســتعانت مملكــة البحرين بها لتأمني 
منشــآتها عقب االحتجاجات من قبــل قوى املعارضة، 

وإنشاء مقر دائم لها بالبحرين لحفظ األمن واالستقرار 
تحت قيادتها وفقاً لالتفاقيات املوقعة. 

العمل العسكري..البدايات واألهداف
حظــي العمل العســكري الخليجي املشــرتك باهتامم 
أصحاب الجاللة والســمو قــادة دول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربية منــذ بداية املســرية املباركة 
للمجلــس، وذلك انطالقــاً من قناعة راســخة بوحدة 
الهدف واملصري، باإلضافة إىل حقائق الجغرافيا والتاريخ 
املشــرتك. وقد ُعقــد بناء عىل طلب املجلــس الوزاري 
ملجلس التعاون االجتامع األول لرؤســاء أركان القوات 
املسلحة بدول املجلس يف مدينة الرياض يف عام 1981، 
لبحث مجاالت التعاون العســكري، وتم رفع عدد من 
التوصيات لبنــاء وتعزيز التعاون العســكري فيام بني 
القوات املسلحة بدول املجلس. وبدءاً من ذلك التاريخ، 
وخالل ثالثــة عقود، وبتوجيهــات حثيثة من أصحاب 
السمو واملعايل وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، تم 
إقرار العديد من الدراســات واألنظمة واالسرتاتيجيات 
التي شــملت العديد من مجاالت التعاون العســكري 
والدفاع املشــرتك، ولقد كانت تلك القرارات قامئة عىل 
أســس منهجية ومرتكــزات علمية محــددة، آخذًة يف 
الحســبان اإلمكانات املتوافرة، واملتطلبــات الدفاعية، 
ومصادر التهديد وحجمها، ومختلف أشــكال املخاطر 
وتنوعهــا، وجميــع التحديــات التي قــد تواجه دول 

املجلس.

مكتسبات وإنجازات
أوالً: اتفاقية الدفاع املشرتك ملجلس التعاون

إدراكاً مــن دول املجلــس ملا يربط بينهــا من عالقات 
خاصة، وســامت متشابهة أساســها العقيدة اإلسالمية، 

تعد االتصاالت 
املؤمنة إحدى 

الدعائم الرئيسة لبناء 
املنظومة الدفاعية 
اخلليجية املش7كة

تحركات عسكرية خليجية مشرتكة الحتواء الوضع يف البحرين
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وانطالقاً من السياســة الدفاعيــة ملجلس التعاون التي 
تقــوم عىل مبدأ األمن الجامعــي املتكامل، جاء توقيع 
أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون، عىل 
اتفاقية الدفاع املشــرتك يف الــدورة الحادية والعرشين 
ملجلس التعاون (املنامة، ديســمرب 2000)، إيذاناً ببدء 
مرحلة جديدة من العمل العســكري املشــرتك، حيث 
تم التحول من مرحلة التعاون العســكري التي دامت 
عقدين من الزمن إىل مرحلة الدفاع املشــرتك بني دول 
مجلــس التعاون، كام أنــه وبتوقيــع االتفاقية تحقق 
للعمل العســكري املشرتك مكاسب وإنجازات جامعية 
كثــرية ونوعية، حيــث إن االتفاقية شــملت وحددت 
العديــد من مرتكــزات الدفــاع املشــرتك ومنطلقاته 

وأسسه وأولوياته.
وقــد أكدت الــدول األعضــاء يف االتفاقيــة التزامها 
بالنظام األســايس ملجلــس التعاون، واحرتامهــا مليثاقي 
جامعــة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة، كام أكدت 
عزمها عىل الدفاع عن نفسها بصورة جامعية، انطالقاً من 
أن أيَّ اعتــداء عىل أيٍّ منها هــو اعتداء عليها مجتمعة، 

وأن أي خطر يهدد إحداها إمنا يهددها جميعاً.
ونصــت االتفاقية عىل اعتزام الــدول األعضاء تعزيز 
التعاون العســكري فيــام بينها، ورفع قدراتهــا الذاتية 
والجامعية لتحقيق أعىل مســتوى من التنسيق ملفهوم 
الدفــاع املشــرتك، واالســتمرار يف تطوير قــوات "درع 
الجزيرة" املشــرتكة، ومتابعة تنفيذ التامرين املشــرتكة، 
وإعطــاء أهمية لتأســيس قاعدة للصناعة العســكرية 
وتطويرها، وتشــجيع القطاع الخاص لالســتثامر يف هذا 

املجال.

وجه Fلس 
التعاون رسالة 

قوية مفادها أنه 
لن يسمح با5ساءة 
إw استقرار أي من 
دوله أو التدخل 8 
شؤونها الداخلية

منها، وحددت األهداف الدفاعية االســرتاتيجية وطرق 
ووســائل تحقيقهــا، إىل جانب تأكيدهــا أهمية إجراء 
التقييم االسرتاتيجي الشامل للبيئة األمنية االسرتاتيجية، 
والتهديدات االســرتاتيجية والتحديات واملخاطر بصفة 

دورية.
ثالثاً: القيادة العسكرية املوحدة

متشياً مع ما تشهده مسرية مجلس التعاون من تطوير 
مستمر، وســعي حثيث نحو إقامة وحدة متامسكة يف 
مختلف املجاالت، فقد صادق املجلس األعىل يف دورته 
الثالثة والثالثني (مملكة البحرين، ديسمرب 2012) عىل 
قــرار مجلس الدفاع املشــرتك يف دورته الحادية عرشة 
(الرياض، نوفمرب 2012) بإنشاء قيادة عسكرية موحدة 

لدول املجلس واالنتهاء من دراسة مختلف جوانبها،
ومــع مطلع العــام الحــايل 2013، بــدأت اللجان 
العســكرية املختصــة يف دراســة الجوانــب القيادية 
والتنظيميــة واملاليــة لتلك القيادة، متهيــداً لرفعها إىل 
املجلــس الــوزاري ملراجعتها ورفع ما يراه بشــأنها إىل 

مقام املجلس األعىل.
رابعاً: قوات درع الجزيرة املشرتكة 

إن وجود قوات عسكرية مشرتكة لدول مجلس التعاون 
يعتــرب أحد األســس املهمة إلنشــاء منظومــة دفاعية 
مشــرتكة، تهدف إىل توفري أمــن دفاعي جامعي فاعل 
لحاميــة دول املجلس والدفاع عن اســتقاللها وحامية 
مقدراتهــا ومكتســباتها. ويف عــام 1982 كانــت أوىل 
الخطوات املهمة لتشــكيل القوات العسكرية املشرتكة 
لــدول مجلس التعــاون، حيث صدر قرار إنشــاء قوة 
"درع الجزيــرة"، وتــال ذلك القرار صــدور العديد من 

 القوات العامنية والسعودية خالل مترين ”درع الجزيرة“ة

ثانياً: االسرتاتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون
شــكلت موافقة أصحــاب الجاللة والســمو قادة دول 
مجلس التعاون، يف الدورة الثالثني (الكويت، ديســمرب 
2009) عــىل االســرتاتيجية الدفاعية ملجلــس التعاون 
لدول الخليج العربية، إنجازاً وخطوة هامة عىل طريق 
بناء املنظومة الدفاعية املشــرتكة ملجلس التعاون، وقد 
حــددت االســرتاتيجية وفقاً ملا تضمنتــه رؤية واضحة 
تعمــل دول املجلس من خاللها عىل تنســيق وتعزيز 
تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفاع عن سيادتها 
واســتقرارها ومصالحهــا، وردع العــدوان والتعــاون 
ملواجهة التحديات واألزمات والكوارث من خالل البناء 
الذايت والعمل املشــرتك وصــوالً للتكامل الدفاعي. كام 
أكدت االســرتاتيجية عىل األسس والثوابت التي تنطلق 
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القرارات لتطوير هذه القوة، مبا يتناسب مع املتغريات 
يف البيئــة األمنية، ومصادر وأنواع التحديات واملخاطر 
والتهديــدات التي قــد تواجه دول مجلــس التعاون، 
ويف عــام 2006، تم تطويرها إىل قوات "درع الجزيرة" 
املشــرتكة، وُعززت بجهد بحري وجوي وفقاً للمفهوم 
العمليــايت املعتمد، وذلــك لرفع كفاءتهــا القتالية مبا 
يكفل تنفيذ مهام التعزيز واإلســناد للقوات املسلحة 
الوطنية لــدول مجلــس التعاون بصــورة كاملة. ويف 
عــام 2009 تّم تعزيز قوات "درع الجزيرة" املشــرتكة 
بقــوة تدخل رسيع، ويجري العمل حالياً عىل دراســة 

ربط القوات الخليجية بشبكة اتصاالت مؤمنة

ربــط القــوات املســلحة يف دول املجلس بشــبكة 
اتصاالت مؤمنة.

وبدأ التشــغيل الرســمي للمرشوع يف عام 2000، 
وأنشــئ مكتب خاص إلدارته، وال شــك يف أن شبكة 
نة تعد إحــدى الدعائم  االتصاالت العســكرية املؤمَّ

الرئيسة لبناء املنظومة الدفاعية املشرتكة،
وســعياً من دول مجلس التعــاون لضامن مواكبة 
شــبكة االتصــاالت املؤمنة للتطورات املتســارعة يف 
مجــال التقنيــة الرقميــة واملعلومــات، فإنه يجري 
بصفة مســتمرة إدامة القدرات واإلمكانيات للشبكة 

أحد متارين قوات ”درع الجزيرة“ة

تطوير قوات "درع الجزيرة" املشرتكة من حيث الحجم 
والتنظيم.

نة خامساً: االتصاالت املؤمَّ
نة  حظي موضوع إنشاء شبكة اتصاالت عسكرية مؤمَّ
ومتطورة بني القوات املسلحة بدول املجلس باهتامم 
خاص، وذلك ســعياً منها إىل رفع القدرات الجامعية 
ألنظمة القيادة والســيطرة وتبــادل املعلومات فيام 
بينها، ويف دورته السادســة عرشة (مسقط، ديسمرب 
1995) أقــّر املجلــس األعــىل الدراســات املتعلقة 
مبرشوع االتصــاالت املؤمنة والخطــوات الرامية إىل 

عكست التامرين املشرتكة اإلمكانيات املتطورة لقوات ” درع الجزيرة“ ة 
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وتطويرهــا، باإلضافــة إىل ربــط وزارات الخارجيــة، 
ووزارات الداخلية، والجهــات األمنية بدول املجلس 

من خالل هذه الشبكة.
سادساً: ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي

يف عــام 1997 وافق أصحاب الجاللة والســمو قادة 
دول مجلــس التعاون، عىل تنفيــذ مرشوع منظومة 
حــزام التعاون، وهو مرشوع مشــرتك لربــط مراكز 
عمليــات القوات الجوية والدفــاع الجوي يف القوات 
املســلحة بدول املجلس، وتم تشغيل املرحلة األوىل 
مــن املــرشوع نهايــة عــام 2001، وتجــري بصورة 
مستمرة عمليات اإلدامة والتحديث ألجهزة التشغيل 
ملنظومة حزام التعاون لتواكب التطور املتســارع يف 
مجال أنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي، ولتكون 

بدرجة جاهزية عملياتية وفنية عالية. 

سابعاً: الخدمات الطبية للعسكريني التابعني لدول املجلس
يف ضوء قرار املجلس األعىل يف دورته التاسعة (املنامة، 
ديســمرب 1988)، بــأن يُعاَمل مواطنــو دول املجلس 
املقيمون والزائــرون ألي دولة معاملة مواطني الدولة 
نفســها يف االستفادة من املراكز الصحية واملستشفيات 
العامة، فقد صــادق املجلس األعــىل يف دورته الثالثة 
والثالثــني (مملكة البحرين، ديســمرب2012) عىل قرار 
مجلــس الدفاع املشــرتك يف دورتــه الحاديــة عرشة، 
باملوافقة عىل عالج منتســبي القوات املســلحة لدول 
املجلــس وعائالتهــم، املنتدبــني يف مهام رســمية، أو 
املشــاركني يف دورات تدريبيــة يف الــدول األعضــاء يف 

املستشفيات العسكرية لتلك الدول.
ثامناً: التامرين املشرتكة

تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجاللة والســمو قادة دول 
مجلس التعاون، بشــأن اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 
لجعــل القوات املســلحة بدول املجلس أكرث تجانســاً 
وتوافقــاً خــالل تنفيــذ العمليات املشــرتكة، فإنه يتم 
وبصورة دورية ووفقاً لربامــج زمنية محددة، تخطيط 
وتنفيذ العديد من التامرين املشرتكة بني القوات الربية 
والجوية والدفاع الجــوي، والقوات البحرية، ووحدات 

الخدمات الطبية، وقوات درع الجزيرة املشرتكة.
تاسعاً: اإلدارة والقوى البرشية

لقد اهتم أصحاب الجاللة والســمو قادة دول مجلس 
التعــاون، اهتاممــاً خاصاً باملــوارد البرشيــة وتنميتها 
وتدريبها وتأهيلها، ووجهــوا باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتســهيل تنقل الكفاءات العســكرية واملدنية املؤهلة 
العاملــة بالقوات املســلحة يف دول مجلــس التعاون، 
وإيجاد بيئة عمل مشــرتكة. وقد اعتمد املجلس األعىل 
ملجلس التعــاون يف هذا املجال يف عــام 2010 النظام 
املوحد ملد الحامية التأمينية للعســكريني من مواطني 
دول مجلــس التعــاون، كام وافق يف عــام 2011 عىل 
السامح باالســتفادة من ذوي الخربات والكفاءات من 
العســكريني واملدنيــني املتقاعدين مــن مواطني دول 
املجلــس للعمل يف املؤسســات والجهــات الحكومية 
وشــبه الحكومية ومؤسســات القطاع الخــاص بدول 

املجلس األخرى.
عارشاً: مجاالت العمل العسكري األخرى

ســعياً من القوات املســلحة بدول مجلس التعاون إىل 
جعل العمل العســكري الخليجي املشــرتك أكرث توافقاً 
وتكامالً، والعمل عىل تعزيزه يف مجاالته كافة، فقد تم 
اتخاذ عدد من الخطوات البناءة لتحقيق تلك األهداف، 
حيث تم توحيــد ووضع آليات عمل مشــرتكة لتبادل 
املســاندة الفنية يف مجال اإلمــداد والتموين والصيانة 
والتزويد الفني بني القوات املسلحة بدول املجلس، كام 
تم يف مجــال البيئة وضع عدد من املفاهيم واألســس 
الخاصة بتقريب السياســات البيئية، وتوحيد األنظمة 
والترشيعــات وتعزيز القــدرات الوطنيــة واإلقليمية، 
وتنميــة املوارد البرشية، ورفع مســتوى الوعي البيئي 
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أن التعاون بني دول 
اجمللس هو ا@ساس 

الذي يستند إليه أمن 
املنطقة واستقرارها
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للحفاظ عىل املوارد الطبيعية يف نطاق القوات املسلحة 
بدول املجلس. ويف مجال التدريب والتعليم العسكري، 
تم توحيد العديد من الكراســات العسكرية، ومناهج 
الدورات العسكرية، باإلضافة إىل تنظيم ووضع آليات 
االستفادة املتبادلة من اإلمكانات التدريبية العسكرية 
املتوافرة يف املــدارس واملعاهد والكليات العســكرية 
بدول املجلــس. أما مجــال الرياضة العســكرية فقد 
لقــي دعامً كبرياً خالل ثالثة عقود، وذلك إمياناً بأهمية 
تعزيــز أوارص األخّوة بني منتســبي القوات املســلحة 
بدول املجلس، من خالل إقامة البطوالت واملســابقات 
والــدورات الرياضية بني منتســبي القوات املســلحة 

بدول املجلس بصورة دورية.

مواقف سياسية مهمة ملجلس التعاون
اســتمرت االجتامعــات واللقاءات الدوريــة بني قادة 
دول مجلــس التعاون مــن دون انقطاع عــىل الرغم 
من الظروف االســتثنائية التي متّر بها املنطقة العربية 
ومنطقة الرشق األوســط بشــكل عام، وهي الظروف 
التي كشــفت بوضــوح عن قــوة "مجلــس التعاون" 
ومتاســكه وقدرته عىل توجيه األحداث والتفاعالت مبا 
يضمن أمن دوله وسالمها االجتامعي ويدعم االستقرار 
اإلقليمي. كام كشــف مجلــس التعاون خــالل الفرتة 
األخرية، عن مواقف سياســية إزاء املشكالت والقضايا 
واألزمات التي تجتاح املنطقة العربية، مؤكداً أنه القوة 
العربية ذات الفاعليّة والتأثري األكرب يف إطار التحّوالت 
والتغرّيات التي تشــهدها املنطقة، واســتطاع التحرّك 
بإيجابية يف العديد من امللفات واألزمات وكان تحرّكه 
حاسامً يف توجيه أحداثها وتفاعالتها، ولعّل دوره الكبري 

يف التوّصــل إىل اتفاق إنهاء األزمة السياســية يف اليمن 
يقدم مثاالً بارزاً يف هذا الشأن.

ومن األمــور التي تســتحق اإلشــارة بالنســبة إىل 
البعــد الســيايس أيضــاً أن مجلس التعــاون قد كرس 
خالل الســنوات األخرية اإلحســاس باألمــن الجامعي 
الخليجي، سواء عرب دعمه السيايس واالقتصادي ململكة 
البحرين وســلطنة ُعامن، أو من خــالل تحرّكه الفاعل 
والقوي لتقديم املســاعدة ململكة البحرين يف مواجهة 
محاوالت النيل من استقرارها الداخيل، ووّجه املجلس 
من خــالل هذا التحرّك رســالة قوية مفادهــا أنه لن 
يســمح باإلساءة إىل اســتقرار أيٍّ من دوله أو التدّخل 
يف شــؤونها الداخلية من قبل أّي طرف تحت أّي ذرائع 

أو مسّوغات، وال شك يف أن الفاعليّة الكبرية التي بدت 
يف نشــاطات "مجلس التعاون" وتحرّكاته خالل الفرتة 
األخرية لحامية استقرار دوله واستقرار املنطقة العربية 
بشكل عام، عّمقت إميان الشعوب الخليجية به كسياج 
يحمي مصالحها ومكتسباتها التنموية، وإطار لتحقيق 
التضامــن والتكافــل يف ما بينها، وهــذا ميثّل قوة دفع 
مهّمة ألعــامل القمــم الخليجية واللقــاءات الدورية 
الخليجيــة األخــرى من أجــل التحرّك نحــو مزيد من 
التكامل والتطوير يف مســار العمل الخليجي املشرتك. 
وكان كالم األمني العام لـ"مجلس التعاون"، عبداللطيف 
الزيــاين، معــّرباً يف هذا الصدد، حينام قــال إن لقاءات 
قادة دول املجلس متثّل "موسامً للحصاد وجني مثار ما 
تّم زرعه من مرشوعات مشــرتكة تؤّســس للوصول إىل 

التكامل املنشود يف املجاالت جميعها".
ويؤكد الخــرباء واملراقبــون أن "مجلــس التعاون" 
قــد أثبت خالل الفــرتة املاضية، أنه قــادر عىل ضامن 
أمن دولــه ومصالحها يف أوقات االضطــراب واألزمات 
اإلقليميــة، وهذا األمر يكتســب أهمية اســتثنائية يف 
ظل الظروف املتغرّية واملتحّولة التي تعيشــها املنطقة 
العربيــة واألوضاع الضبابية التي مل تتضح معاملها بعد، 
والتي تكشــف بدورها بيئة إقليمية مفتوحة عىل كل 
السيناريوهات واالحتامالت أيضاً. ولذلك تتوّجه أنظار 
الشــعوب العربية جميعها، وليس الخليجية فقط، إىل 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإىل نقاشاته وما 
يتخذه من قرارات ومواقف تجاه مشهد عريب مضطرب 
وواقــع إقليمي متوتر تبعث شــواهده ومؤرشاته عىل 
القلق وتســتدعي أكرب قدر ممكــن من وحدة الصف 
واملوقف داخل "مجلس التعاون"، وهذا ما يدركه قادة 

البناء والتعمري والحياة الكرمية من أهم أهداف الخطط التنموية للمجلس

التعاون العسكري 
ضرورة حتمية 

للحفاظ على ا@من 
واملكتسبات التي 

حققتها الدول 
الست 8 ظل 

ا5شكاليات التي 
تعانيها املنطقة
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املجلس ويعّربون عنه بالقول والعمل.
ولقد استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
يف دورته الحادية والثالثني التي رأســتها دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة تحقيــق العديد مــن اإلنجازات يف 
املجاالت األمنية والسياســية واالقتصادية، والتي تصب 
يف صالح املواطن الخليجي، وتعمق من مسرية التكامل 
الخليجي. وقد أشاد معايل الدكتور عبداللطيف الزياين 
األمني العام ملجلس التعاون لــدول الخليج العربية يف 
ترصيحــات قبل بدء أعــامل الدورة الثانيــة والثالثني 
للمجلــس األعىل ألصحاب الجاللة والســمو قادة دول 
مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية بالدور الفاعل 
واملتميــز الذي اضطلعــت به دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة يف ظل قيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة  القائد األعىل للقوات 
املســلحة "حفظه اللــه"  للــدورة الحاديــة والثالثني 
للمجلس األعىل، والتي أسهمت يف دفع مسرية املجلس 

إىل األمام وتحقيق املزيد من اإلنجازات.

الرؤية اإلماراتية لتفعيل العمل الخليجي
إن نجــاح مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية يف 
دورته الحادية والثالثني يُعدُّ ترجمة واضحة لرؤية دولة 
اإلمارات لتفعيل العمل الخليجي املشرتك، وهي الرؤية 
التــي تنطلق من أهمية التكامــل الخليجي ورضورته، 
ليس فقط لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية، 
بل أيضاً ملواجهة التحديات املشــرتكة عىل املستويات 
األمنية واالقتصادية والسياســية وغريها، وهذا ما أكده 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله"، يف 

العديد من املناســبات. ففي لقاء سموه معايل الدكتور 
عبداللطيــف بن راشــد الزيــاين األمني العــام ملجلس 
التعاون لدول الخليج العربية يف نوفمرب 2010، أشــار 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان إىل 
حرص دولة اإلمارات عىل دعم مســرية مجلس التعاون 
يف مختلف املجاالت، معربــاً عن متنياته لقمة الرياض 
بالتوفيق والنجاح والتوصل إىل قرارات وتوصيات تلبي 
طموحات أبناء شعوب دول مجلس التعاون، وتحقيق 
مزيد مــن اإلنجازات يف إطار الــرؤى الواحدة واملصري 

املشرتك.
 وخالل لقائه أصحاب الســمو واملعايل وزراء الدفاع 
يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، يف شــهر 
نوفمرب املايض، أكد صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيــس الدولة "حفظه اللــه"، مبدأين 
أساسيني يحكامن نظرة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
إىل العمل الخليجي املشرتك: املبدأ األول هو أن التعاون 
بني دول مجلس التعاون هو األســاس الذي يستند إليه 
أمــن املنطقة واســتقرارها؛ ألن قــوة دول املجلس يف 
متاســكها ووحدتها يف مواجهة التحديات املشرتكة التي 
تواجهها عىل املستويات كافة، والسيام املستوى األمني. 
واملبدأ الثاين هو العالقة الوثيقة بني اســتقرار املنطقة 
وتنميتهــا، وهذا ما أشــار إليه صاحب الســمو رئيس 
الدولة من خالل تطلعه إىل أن يسود األمن واالستقرار 
ربــوع املنطقة، األمــر الذي يحقق لدولهــا املزيد من 

التقّدم والرخاء واالزدهار ملصلحة شعوبها. 
وترجمــة لهذه الرؤية، تحــرص دولة اإلمارات دوماً 
عىل تفعيل العمل الخليجي املشــرتك، ودفعه قدماً إىل 
األمــام، ولعل مــا يؤكد ذلك أنها تــأيت يف املرتبة األوىل 

بني دول املجلس يف تنفيذ القرارات املشــرتكة، كام أنها 
الدولة الوحيــدة التي ليس لديهــا متأّخرات يف تنفيذ 
القرارات الخليجية املشرتكة منذ عام 1981، عالوة عىل 
دعمها املســتمر للمرشوعات الخليجية املشرتكة التي 
من شأنها تطبيق مفهوم املواطنة االقتصادية الخليجية، 
وتشجيع االستثامر والتنمية االقتصادية املستدامة من 
خــالل تبادل الخربات والرؤى االقتصادية لدول مجلس 
التعاون لــدول الخليج العربية. وإضافة إىل ما ســبق، 
فــإن دولة اإلمارات حريصة عىل املشــاركة بفاعلية يف 
جميــع االجتامعــات واملؤمترات والفعاليــات الخاصة 
بدول مجلس التعاون، وتقديم الرؤى واملقرتحات التي 
تســهم يف تفعيل العمل الخليجي املشرتك، يك يعرب عن 

آمال الشعوب الخليجية، وطموحاتها.
وال ميكن النظر إىل قوات "درع الجزيرة" مبعزل عن 
بقية مجاالت التعاون والتنسيق رفيع املستوى بني دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فرغم أن األدوار 
التي اضطلعت بها هذه القوات توفر رمزية هائلة ملبدأ 
وحدة املصري بني شــعوب دول مجلــس التعاون، فإن 
وجود هذه القوات أيضاً يُعدُّ اســتجابة مهمة لألوضاع 
االسرتاتيجية الحساسة يف منطقة الخليج العريب، إذ إن 
اإلشكاليات األمنية التي تعانيها هذه املنطقة الحساسة 
مــن العامل، تتطلــب قدراً هائالً مــن التعاون بني دول 
مجلــس التعاون، بل إنها تجعل مــن التعاون والرتابط 
مســألة حتمية للحفاظ عىل مكتسبات التنمية واألمن 
واالســتقرار التي حققتها الدول الســت طيلة العقود 
املاضيــة، والتي جعلت منها واحة لألمن وأســهمت يف 
بناء منوذج تنموي يُقتدى به يف مختلف مناطق العامل، 
والسيام لجهة توظيف املوارد ملصلحة الشعوب وتوفري 

متطلبات الحياة الكرمية لها•

املصادر:
www.gulfsecurity.org 

-هدى الحسيني، مقال رأي، صحيفة   
الرشق األوسط.

-صحيفة االتحاد، مقاالت وتقارير   
منشورة.
-وكالة أنباء اإلمارات، األرشيف اإلعالمي.
-مجلة "درع الوطن" ملفات سابقة.
-موسوعة "املقاتل":
www.moqatel.com 

-موقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية عىل 
www.gcc-sg.org :الرابط اإللكرتوين

-نرشة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، عىل الرابط 
www.ecssr.com :اإللكرتوين

الخدمات الطبية إحدى االنجازات التي حققها العمل العسكري الخليجي املشرتك 
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قراءة 8 اس7اتيجيات الردع... بني املــــــ
للردع مساران متكامالن وهما املعطيات املادية والعوامل املعنوية

تقوم اسرتاتيجية الردع عىل ثالث حقائق متعلقة بالحرب وبالطبيعة البرشية، أولها هو ميل الناس أكرث 
إىل املهاجمة إذا رأوا أن الذي أمامهم ضعيف أو هش، وثانيها أنهم ال يستطيعون التأكد من مدى 
الضعف فيعتمدون عىل اإلشارات التي تصدر من الشخص عرب سلوكه يف الحارض واملايض، وثالثها أنهم 
يسعون إىل االنتصارات السهلة والرسيعة وغري الدموية، ولهذا ينقضون عىل الضعيف والهش.

إعداد: 
إعداد: صالح املعايطة
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ــــــــاضي واحلاضــــر 
تطٌور مفهوم الردع

إن مفهوم الردع مل يسقط بسقوط االتحاد السوفيتي بل 
إنه ارتبط أيضاً مبعنى اإلخضاع واإلمالء، وهذا ما متارسه 
بعــض القوى العظمى اآلن حيــث تنوعت وتفوقت يف 
أساليب تأمني الردع الكايف بداًء من الردع النووي مروراً 
باإلذعان واإلخضاع وصوالً إىل إلغاء  الحدود الفاصلة بني 
الدفاع والهجوم بحيث ال مُيكن التمييز يف ســلوك القوة 
املهيمنــة بني دفاعها فيام كان هجومــاً، وهجومها فيام 
كان دفاعاً، وقد حددت العقيدة العســكرية اإلســالمية 
هدف اسرتاتيجية الردع كام جاء يف قوله تعاىل «وأعدوا 
لهــم ما اســتطعتم من قوة ومن ربــاط الخيل ترهبون 
بــه عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم ال تعلمونهم 
الله يعلمهم»، فنســتنبط من اآلية الكرمية أن العقيدة 
العســكرية تأمر بإعداد القوة ورباط الخيل، ثم تجعل 
الهــدف من إعداد القوة ورباط الخيل إخافة العدو من 
عاقبة التعدي عىل بالد األمة املســلمة، وإن إظهار تلك 
القوة التــي تُرهب األعداء ســيرتتب عليها بعد الرعب 
والخوف تحقيق النــرص، وهذا يؤدي بالتايل إىل تحقيق 
الرســالة اإلسالمية أكرث من أي وسيلة أخرى، فال غرو إذاً 

أن يكون الردع أول اسرتاتيجية للحرب يف ظل اإلسالم.
وقــد جــاءت مفاهيم اســرتاتيجية الــردع املعارصة 
متفقة مــع معطيات وهدف نظرية الردع يف اإلســالم، 
وحني عرف االســرتاتيجيون الردع بأنــه (هو منع دولة 
معادية من اتخاذ قرار باســتخدام أســلحتها، أو منعها 
من العمل أو من الرد)، وذلك بأن تتخذ الدولة الرادعة 
مجموعة من التدابري واإلجراءات والتي تُشــكل تهديداً 
كافياً لتحقيق الردع، ونفهم من هذا أن هناك  تشــابهاً 
كبــرياً بني نظريــة الردع اإلســالمية  والنظريات األخرى 

املعارصة من حيث:
- تلتقي يف هدف الردع وهو منع العدو من اتخاذ قرار 

باستخدام القوة .
- متارس اسرتاتيجية الردع قبل اسرتاتيجية الحرب. 

- ينتج عن الردع نتيجة سيكولوجية وهي ارهاب العدو، 
حيث ميكن القــول إن للردع مســارين يُكمل أحدهام 

اآلخر وهام: (املعطيات املادية والعوامل املعنوية).
وإىل جانــب هــذا يعتــرب الــردع هــو األســاس يف 
االســرتاتيجية النووية كتهديد العدو بعقوبات بســبب 
قيامــه أو امتناعــه عــن القيام بترصف مــا، إال أن هذا 
األســلوب كان هامشياً يف الحرب التقليدية، ألن السالح 
كان هو  املستخدم يف هذه الحالة، أما اليوم فإن الفائدة 
للسالح النووي تكمن يف عدم استخدامه، أما ما  يُحقق 
الردع فهو الشــك، وذلك ألنه  نابع من خشــية الدولة 

من تنفيذ عدوها لتهديده باســتخدام الســالح النووي، 
لقــد كانت الحروب يف اســرتاتيجية وأفــكار  كالوفيتز  
هي لفرض رغبة ما عىل العدو. أما الردع فيأيت كوســيلة 
دفاعية ذات تأثري سلبي، وهو ال يلغي تهديدات العدو 
ولكن مينع من حدوثها، وعىل الرغم من التهديد بالردع 
فقد اســتطاعت الواليات املتحدة واالتحاد الســوفيتي 
سابقاً التشــبث بالفكرة القائلة بأن النظامني (الرأساميل 
والشيوعي) سوف يؤوالن إىل االنهيار، فالردع النووي ال 
يُنهي النزاعات ولكنه يُجمدها ورمبا لفرتة طويلة، وهنا 
يجــب التمييز بني الردع الفوري الــذي يهدف إىل منع  

العدو من التخطيط ألي عملية يُريد تنفيذها مســتقبالً 
وبني الردع مبفهومه العام الذي يشمل الردع النووي.

جوهر وأهداف اسرتاتيجيات الردع
يقول معظم املحللني واإلسرتاتيجيني أن الفن والذكاء يف 
اســرتاتيجية الردع هو (حني يُهاجمك العدو أو يُهددك 
عليك أن تُبني له أنه سيعاين يف املقابل، فقد يكون أقوى 
منك وقد يكون مبقدوره االنتصار عليك يف املعارك، وأنك 
ســتجعله يدفع مثن كل انتصار)، وعليه يجب االستمرار 
يف تحضري اسرتاتيجية الردع والتفكري مسبقاً يف خطوات 
تســبق خطوات العــدو، ويجب العمل باســتمرار عىل 
إتقــان املفاجأة مبناورات صعبــة ومرعبة، كام يجب أن 

يبني املرء لنفسه سمعة كونه القائد القوي.

اسرتاتيجية حيوان القنفذ 
 ليس من حيــوان يرغب باالنقضاض عــىل كائن ميكن 
أن يُلحق به رضراً كبــرياً مهام كان هذا الحيوان  صغرياً  
كحيــوان الُقنفذ، حتى النمور تدُعه وشــأنه، وكونه قد 
تُرك لشأنه لفرتة طويلة فقد أصبح القنفذ قوياً مام أتاح 
لــه أن يصمد فرتة طويلة، فالســمعة هي املفتاح، فقد 
ال تكون ســمعتك الشخصية مخيفة، ففي نهاية املطاف 
جميعنا أفراداً ومؤسسات ودوالً نريد أن نتأقلم ونتكيف 
مع متغريات الحياة، ونبدو أكرث لطفاً يف معظم األحيان، 

امتالك القدرات تجعل الخصم يعيد تقييم املوقف

الردع هو ا@ساس 8 
االس7اتيجية النووية 

كتهديد العدو 
بعقوبات بسبب 

قيامه أو امتناعه 
عن القيام بتصرف ما
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لكــن يف لحظات الخطر والصعوبات علينا أن نتحول أو 
نتغري، فأن تبدو شــخصاً لطيفاً ميكن أن ينقلب اللطف 
ضــدك ألنــه يُوحي للنــاس أنه ميكن دفعــك وإعاقتك 
والتقليل من قدراتك، وإذا مل تكن ُمصمم عىل التصدي 
مســبقاً، فلن تنجح أي إشــارة تهديدية تقــوم بها أثناء 
األزمات، وزيادة عوامــل الضغط واالحتكاك فهذا الذي 
يجب أن يفهمه القائد االسرتاتيجي والعسكري املحنك، 
والتاريخ العســكري ميلء باألمثلة  عىل هذا النوع من 
القادة، وهناك قيمــة عظيمة يف جعل الناس تعلم أنك 
عنــد الــرضورة ميكن أن تتخــىل عن اللطــف واللباقة 
وتصبــح صعباً للغاية ومزعجــاً،  وما أن يرى الناس أنك 
عسكري ومقاتل رشس وصاحب قرار حتى يقرتبوا منك 
بقلــوب خائفة بعض اليشء وكام قــال ميكافيليل: "من 
املفيد أن تكــون ُمهاباً أكرث من أن تكون محبوباً"، وكام 
قال صن تزو يف  القرن الرابع قبل امليالد: "حني ال يكون 
الخصوم مســتعدين للقتال فذلك ألنهم يظنون أن ذلك 
يتناقض مع مصالحهم أو ألنك قمت بتضليلهم ليفكروا 

بذلك!". 
فحيــوان القنفذ  يبــدو للوهلة األوىل غبيــاً وبطيئاً 
وفريسة سهلة، ولكن حني يتم تهديده أو مهاجمته فإنه 
يُربز أشواكه الحادة التي إذا ما المست الجسم تنغرز يف 
جلدك، وإذا حاولــت نزع هذه اإلبر فإنها تنغرز أعمق 
فأعمــق، ففي الحرب ليس املهم عدد القوات وال حجم 
ونــوع املعدات، ولكن املهم هو كيف يراك أعداؤك من 
جانبي الضعف والقوة، فإذا اعتقدوا وظنوا أنك ضعيف 
وهــّش يترصفون بعدوانية  وهــذا بحد ذاته يضعك يف 
مأزق، أّما إذا ضنوا فجأة أنك قوي وأنه يصعب التكهن 
بترصفاتــك وأنك متتلك قدرات خفيــة فإنهم يرتاجعون 
ويعيدون تقييــم املوقف، وإْن اســتطعت أن تجعلهم 
يغــريون خططهم  ويتعاملون معك بحذر أكرب فإن هذا 

سيغري مسار الحرب يف أي رصاع .
هناك بعــض التحديات واألمور التــي تكون خارجة 
عن قدراتك بســبب املوقع الجغرايف وتحديدات عنارص 
القــوة الوطنية التي ال تســتطيع الســيطرة عليها مثل: 
قد ال تســتطيع حشــد وتجميع جيش كبــري أو الدفاع 
عن كل نقاطك الضعيفة لكنك تســتطيع دامئاً التأثري يف 
تصــور العدو عنك (باإلضافة أنك تســتطيع التأثري عىل 
بعــض االطراف لتضمن حيادهــم عىل األقل) وهذا هو 
املطلــوب عندما يكون العدو متفوقــاً يف بعض عنارص 
القوة الوطنية، ولذا عليك كقائد اســرتاتيجي- عسكري- 
مدين، أن تُســيطر عىل تصــورات الناس عرب اللعب عىل 
املظاهر مغرقاً إياهــم يف الغموض املقصود  والغموض 
غري املقصود، وعليك أن متزج املغامرة بعدم القدرة عىل 

التكهن وبالليونة، وتترصف بجرأة يف أوقات الضعف أو 
الخطر.

مقارنة واستنتاج
من خالل هذا االستعراض ملفاهيم ومرتكزات اسرتاتيجية 
الــردع يف املايض والحارض وتعدد هذه املفاهيم نتوقف 
عند خصائص اسرتاتيجية الردع من وجهة النظر الغربية 
يف محاولــة ملقارنتها مع مفهوم الــردع من وجهة نظر 

العقيدة العسكرية اإلسالمية وعىل النحو التايل:
- اســرتاتيجية الــردع الغربيــة أدت وتؤدي إىل ســباق 
التسلح الذي يعاين منه العامل اليوم، حيث يسود منطق 
القوة والغطرســة، واســرتاتيجية الردع مل تنجح إال إبان 
الحرب الباردة لكنها مل تُوفق مطلقاً بني الغاية والوسيلة.

- اســرتاتيجية الردع يف اإلســالم مل تؤِد إىل سباق التسلح 
الــذي نعاين منــه اليوم، كام أنها ليســت اســرتاتيجية 
حرب، بقدر ما هي اســرتاتيجية تهديد باستخدام القوة 
مــع األخذ بعني االعتبار أن أســلوب الــردع هو هدف 

االسرتاتيجية اإلسالمية.
- إن التفوق الســاحق الســرتاتيجية الردع يف اإلسالم ال 
يغري ومل يُغِر العسكريني باستخدام القوة؛ أي إن األمة 
اإلســالمية ال تتعدى حدود الردع ما دام يحقق الهدف 
منه وهو إخافة العدو ومنعه من استخدام القوة، فليس 

العدوان غاية من غايات الحروب يف اإلسالم.
- يف اإلسالم نجد أن اســرتاتيجية الردع متتلك القدرة عىل 
التوفيق بني الغاية والوسيلة، ويؤدي هذا التوفيق بال شك 
إىل  العديد من املزايا التي تفتقدها االسرتاتيجية الغربية، 

وهذا التوافق سيؤدي حتام إىل منع نشوب القتال. 
يف الختــام يجدر القول بأنه مــن املفروض أن تعمل 
اســرتاتيجية الــردع عــىل تهيئــة الفرص الجــادة لحل 
النزاعات بالطرق الســلمية مــن الحوار والتفاوض دون 
االتجاه إىل الحرب، وهذا ما تحاول وتســعى إليه األمم 
املتحدة اليوم مبنظامتها وهيئاتها الدولية املتعددة عىل 
الرغم من فشلها امللموس يف حل أغلب مشاكل العامل•

نظريــــة الـــــردع

 هي اســرتاتيجية عســكرية ظهــرت يف أثنــاء الحرب 
الباردة، وهي مرتبطة بصفة خاصة باألســلحة النووية، 
وتحتــل حاليــاً مكانــة بــارزة يف السياســة الخارجية 
األمريكيــة فيام يتعلــق بتطوير األســلحة النووية يف 
إيــران وكوريا الشــاملية، ويســتخدم املصطلح بصفة 
عامة لإلشــارة إىل االسرتاتيجية املحتملة، يف الرصاعات 
أي مجال، إللحاق رضر غري مقبول، وللتأكيد للمعتدي 

بوجود إمكانية دفع هذا الرضر أو تجنب وقوعه.

الردع الفوري يهدف إىل منع العدو من التخطيط ألي عملية هجومية

اس7اتيجية الردع 
الغربية أدت وتؤدي 

إw سباق التسلح 
الذي يعاW منه 

العاo اليوم
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ملن كلمة احلسم، الساسة أم العسكر؟

بقلم:
د. Dمـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة ا?مارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسrاتيجي

لقد أصبح العســكر جزءاً من العملية السياســية يف جميع دول العامل ســواء أكانت دميقراطية أم غري دميقراطية، 
فالعســكر هم طرف أســايس يف معادلة تحقيق املصلحة الوطنيــة ألية دولة ما كانت. ففي الــدول الدميقراطية 
يســتخدم العسكر لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لتلك الدول كام هي الحال مع الدول الكربى مثل الواليات 
املتحدة وروســيا وفرنســا وبريطانيا والصني وغريها، ويف الدول غري الدميقراطية يستخدم العسكر لتحقيق مصالح 
األنظمة السياسية من خالل املحافظة عىل الوضع القائم أو تغريه مبا يتناسب واملصلحة الوطنية من وجهة النظر 
العسكرية أو أولئك الذين يحكمون، هذا األمر يثري التساؤل حول العالقة بني السياسيني والعسكر، ومن له كلمة 

الحسم يف تحقيق مصلحة الدول. 
إن الواقع العاملي يشري وبوضوح إىل أن كالً من السياسيني والعسكريني وجهان لعملة واحده وهي عملة تحقيق 
املصلحة الوطنية، وال ميكن ألي طرف أن يســتغني عن اآلخر، حيث ال ميكن للسياســيني إنجاز مهامهم يف الكثري 
من األمور من دون الحاجة إىل العســكر، والعكس صحيح، حيث ال يســتطيع العسكر إنجاز مهامهم يف الكثري من 

األمور من دون الحاجة إىل السياسيني. 
ولعل الواقع العميل يحمل يف طياته األدلة عىل ذلك، فالواليات املتحدة صاحبة أعتى قوة عســكرية عىل وجه 
األرض خرجت مذلولة من فيتنام عســكرياً  وسياســياً، وخرجت مهزومة سياســياً من العراق وأفغانســتان رغم 
انتصارها العسكري، وهي هزائم كبرية ومدوية يف تاريخ الواليات املتحدة، وها هي إرسائيل صاحبة أقوى قوة يف 
منطقة الرشق األوســط تعجز عن تحقيق النرص ضد جامعة مسلحة مثل حزب الله أو حامس أو حتى ضد شعب 
أعزل مثل الشــعب الفلســطيني، فكانت اإلشكالية واضحة جداً يف مثل هذه املعادلة وهي أنه إذا ما أرادت دولة 
ما أن تحقق النرص فعليها أن تحققه من الجانبني العسكري والسيايس وليس جانب دون اآلخر، ألن ذلك لن يعترب 

نرصاً عىل اإلطالق.
لذلك تتخوف الواليات املتحدة هذه األيام مام يدور يف منطقة الرشق األوسط ومن دعوات البعض إىل رضورة 
أن يكــون هناك تحركاً عســكرياً دولياً بقيادة الواليــات املتحدة لوضع حد ملا يحث يف دولة مثل ســوريا أو ضد 
مســاعي إيران إلمتالك الســالح النووي، واشنطن تدرك أنها قادرة عىل حســم املعركة العسكرية لصالحها يف كال 
الحالتني، ولكن املشــكلة ليس يف الحسم العسكري وإمنا يف الحال السيايس الذي سيئوول إليه الوضع بعد الحسم 
العسكري، فالعراق وأفغانستان أعطيتا واشنطن مثاالً بارزاً عىل تعقيدات سياسات هذه املنطقة، فهي وإن متكنت 
من أن تردف النرص العســكري بالحســم الســيايس يف اليابان مع نهاية الحرب العاملية الثانية، ويف كوريا يف بداية 
الخمســينيات، ويف البلقان يف التســعينيات إال أن تجربتها يف منطقة الرشق األوســط مل تكن وردية عىل اإلطالق، 

فالنرص العسكري مل يؤِد إىل حسم سيايس. وهذا ما تخشاه واشنطن يف املنطقة. 
وذات األمر ميكن أن ينطبق عىل كل املشــاكل يف املنطقة من أحداث ســوريا والعراق واليمن والبحرين ومرص 
وتونس وفلســطني، حيث أن القوة العســكرية ال ميكن أن تكون الحاسمة لحال التوتر والغليان واإلختالف الدائر 
بــني أطياف املجتمع يف مثل تلك الدول، فالعصا قد تفيــد يف بعض الحاالت ولكنها لن تؤدي إىل الحل النهايئ من 
دون أن يكون هناك دور للسياسة يف وضع الحلول التي ميكن أن تخلق أرضية للتوافق، فكلمة الحسم ال ميكن أن 

يستأثر بها جانب دون اآلخر بل أن الطرفني لهام دور يف الوصول إليها يف عامل السياسة•
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ارتبط مفهوم اإلسرتاتيجية أساساً، من حيث النشأة، باملفاهيم العسكرية يف القرون املاضية، 
ثم انتقل يف القرن العرشين إىل املجاالت السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتامعية. ففي 
الحضارة اليونانية اشتقت كلمة اإلسرتاتيجية من الكلمة اليونانية Strategic والتي تعني 
"علم الجرنال" Strategies، ويقصد بالجرنال هنا ذلك الشخص الذي يترصف بصورة حازمة، 
حيث إن الوصف الوظيفي لدوره هو اختيار الطريق األنسب، الواعد بتحقيق ميزة تنافسية 
من نوع خاص، وهو ذلك الشخص الذي يترصف وهو يعلم أن هناك قوى أخرى يف املرسح 
األوسع حوله تؤثر وتتأثر بطريقته يف الترصف واتخاذ القرارات، وهو أيضاً ذلك الشخص 
الذي ميتلك حساً عميقاً بالزمن ومتى يجب أن يترصف..

إعداد:
sعميد (م) علي حلمي علوا

التفك~ والتخطيط االس7اتيجي
ينطلق من التأمل العميق الستشراف املستقبل
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وهناك الكثري من التعريفات للتفكري االســرتاتيجي، ومنها 
"أنه مســار فكــري وعقيل محــدد، أو قنــاة فكرية تبث 
وتســتقبل صــوراً وأفكاراً تتناســب مع الهدف املنشــود، 
وتعمل عــىل فلرتة املعلومات الواردة إىل الذهن". أو "هو 
مجموعة التأمــالت الفكرية واإلطالالت العقلية والذهنية 
التي تحدث يف الذهن ليك تصــوغ أفكاراً وقيامً جديدة". 
أو "هــو جميع الــرؤى والتطلعات واألفــكار النابعة من 
العقيدة الفلســفية للمفكر االســرتاتيجي الذي يتقلب يف 
بواطن األفكار ليك يصوغ هدفاً اسرتاتيجياً ذا قيمة عالية". 
ويعــرف التفكري االســرتاتيجي أيضاً بأنه "األســلوب الذي 
مُيكِّن املســؤولني من توجيه املؤسســة، بدايًة من االنتقال 
مــن العمليــات اإلدارية واألنشــطة اإلجرائيــة ومواجهة 
الطوارئ واألزمــات حتى تكوين رؤيــة مختلفة للعوامل 
الداخليــة والخارجية املتغرّية، القــادرة عىل خدمة التغيري 
املطلــوب يف البيئــة املحيطة، مبا يضمن أفضل اســتخدام 
ممكن إلمكانيات التنظيم، انطالقاً من منظور جديد مركز 

بصورة أساسية عىل املستقبل مع عدم إهامل املايض".
والتفكري االسرتاتيجي هو طريق أكرث إبداعاً وثراًء للتفكري 
يف كيفية تحديد القضايا املستقبلية والفرص والتهديدات 
التــي تواجــه املنظمة وكيفيــة التعامل معهــا مبا يكفل 
اســتمرارية املنظمة وتطورُّها، ويشــري إىل توافر القدرات 
واملهارات الرضورية ملامرســة مهام اإلدارة االســرتاتيجية، 
بحيث ميد صاحبــه بالقدرة عىل فحــص وتحليل عنارص 
البيئــة الداخلية والخارجية للمنظمــة، والقيام بالتنبؤات 
الدقيقــة، مــع إمكانية صياغــة االســرتاتيجيات، واتخاذ 

القرارات املناسبة بالرسعة املطلوبة.
وعــىل هذا، فالتفكري اإلســرتاتيجي يفرز اســرتاتيجية 
ناجحة، تجمع بني عدد كبري من العوامل املتعلقة بالبيئة 
الداخلية والخارجية، وأغراض املنظمة، واملوارد البرشية، 
والقضايــا املتعلقــة بالثقافة الســائدة داخــل التنظيم، 
وكيفية االســتفادة من مواردها النــادرة، وبعبارة أخرى، 
يفرز أنجح اسرتاتيجية ميكن للمنظمة صياغتها وتنفيذها.

وبناء عىل ما ســبق، فإن الفكر االســرتاتيجي يفرتض 
خربة عمليــة، ونزوعاً أو ميالً للتفكــري والتأمل الذي ال 
يتكــرر عادة عند الكثريين. فأكرب قــادة الحروب كتبوا 
رؤيتهــم النظرية بعــد أن اســتطاعوا التفــرغ لذلك، 
وأصبح لديهم القدرة عــىل املراقبة من خارج الحدث. 
ولكــن التنظــري االســرتاتيجي يفرتض، كام يــرى الكثري 
مــن املؤرخني، مســتوى مــن التعليــم والتكوين، كام 
يفرتض أيضــاً الكثري من االبتعاد عــن الذات أو النظرة 
الشــخصية الضيقة. والفكر االسرتاتيجي يتطلب ترصفاً 
عقالنياً لشــخص يركز عمله بالكامل حول هدف واحد. 
فمثالً، القائد االســرتاتيجي لن يبحث ســوى عن النرص 
عــىل العدو، وكل مــا ميكن أن يــؤدي إىل النرص ميكن 
ــب عىل الفكر  وضعــه يف خدمة اإلســرتاتيجية. ويتوجَّ
االســرتاتيجي االســتفادة من مختلف الخــربات، مهام 
كانت، وأينام حدثت، ومــع ذلك، فعرب التاريخ، تحفظ 

القادة العسكريون والسياسيون عىل مخططاتهم.

أهمية التفكري اإلسرتاتيجي
يف حني ينطلق التفكري االســرتاتيجي من التأمل العميق 
الســترشاف املســتقبل، وتحديــد االتجــاه الــذي يقود 
املؤسســة لالســتفادة من الفرص ومواجهــة التحديات 
واملتغريات املستقبلية، فإنه أيضاً يقود املؤسسة الستنباط 
اإلسرتاتيجية ورسم الخطوات املناسبة التي تحول رؤيتها 
إىل واقــع، محققاً وضعاً أفضل، يــؤدي إىل رفع كفاءتها 
الداخلية والخارجية، وبذلك، فإنه يُعد خطوة سابقة من 

الخطوات التي تخدم التخطيط االسرتاتيجي.
والتفكري االســرتاتيجي يشــمل معرفــة االتجاهات 
واالفرتاضــات التي تنطوي عىل تحٍد، مع املحافظة عىل 
رؤية شمولية عاملية لألوضاع، وتشجيع وتبني مبادرات 
التغيــري والتجديد والتطويــر، ويتطلب هذا النمط من 
التفكــري معرفة جيــدة بوضع املنظمــة، والبحث عن 
ســبل لالســتفادة من الفرص. واملنظامت التي تشجع 
التفكري االسرتاتيجي بشكل منهجي تكون أكرث استعداداً 
ملواجهة الســيناريوهات غري املتوقعــة، ولديها القدرة 

عىل التكيّف برسعة مع املتغريات املفاجئة.
وعىل مســتوى اإلدارة، يضمن التفكري االســرتاتيجي 
حســن الرتكيز والتوجــه نحو األهداف مــام ميكن من 
تعزيز النشــاط اإليجايب األكرث فاعليــة، كام أن التفكري 
االسرتاتيجي مينح املسؤولني القدرة عىل اتخاذ القرارات، 
وميكنهــم من فهم كيف تســاعد قراراتهــم عىل تقدم 
املنظمة أو املؤسســة. والتفكري االســرتاتيجي يســاعد 
املدير عىل أن يكون عىل مستوى صناع القرارات املهمة، 
ويزيد من قيمته يف املؤسسة، وتحظى قراراته وتوصياته 
باالحرتام والتقدير، كام أن التفكري االســرتاتيجي يساعد 

املدير عىل تحقيق أكرب فائدة من وقته يف العمل. 

التخطيط 
االس7اتيجي 

هو عملية 
ذهنية وحتليلية 
تتطلب التمعن 

باملستقبل من 
خالل النظرة 

الواقعية إw احلاضر
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تنمية مهارات التفكري اإلسرتاتيجي
يتميّــز األفــراد ذوو التفكري االســرتاتيجي بــأن لديهم 
القــدرة عىل بناء الغايات، والبصرية النافذة، والفراســة 
يف وزن األمور، وقادرون عىل االستشعار البيئي، ولديهم 
القــدرة عىل تحليــل البيانات واملعلومات وتفســريها، 
وميتلكون مهارة االختيار االســرتاتيجي، وتحديد املوارد 
واإلمكانــات املُتاحــة واســتخدامها بكفــاءة، ولديهم 
الكفاءة والقدرة عىل التجاوب االجتامعي بني املؤّسسة 
وبيئتهــا املحيطة، ومواكبة عوملة الفكر اإلداري، واتخاذ 

القرارات االسرتاتيجية.
وسواء أن كان املدير مفكراً اسرتاتيجياً، أو أنه جديد 
يف هــذا املنهــج الفكري، فــإن عليه اســتخدام مهارة 
التفكري االســرتاتيجي، ويويص الخرباء ببعض التدريبات 
التي تســاعد عىل تنمية مهارات التفكري االســرتاتيجي 

لدى املدراء، وتشمل هذه التامرين:
- التفكــري يف «ماذا» وليس يف "كيف" :فإذا وجد املدير 
نفســه يفكر يف كيــف ميكنه إنجاز مــرشوع فعليه أن 
يتوقف ويغريَّ منظوره، ويفكر فيام يجب عمله لتحقيق 
هدفــه، فالتفكــري بأســلوب «كيــف»، أو الرتكيز عىل 
تفاصيل االحتياجات األساســية مترين تكتييك، وعندما 
تحــرص مجموعة تفكريها يف كيفيــة عمل يشء ما قبل 
دراســة ما تريد تحقيقه فإن النقاش سيؤدي إىل تكرار 
تاريخ قديــم، أو القلق من عقبــات وعوائق محتملة، 

وهذا يعيق التقدم االسرتاتيجي.

التخطيط االسرتاتيجي 
هــو   Strategic Planning االســرتاتيجي  التخطيــط 
عملية ذهنيــة وتحليلية، تتطلب التمعن باملســتقبل، 
مــن خالل النظــرة الواقعية إىل الحارض، وهو يشــكل 
األســاس الســليم الذي تقــوم عليه العمليــة اإلدارية 
يف مختلــف مراحلهــا. وقــد بــرز مفهــوم التخطيط 
االســرتاتيجي ابتداء من خمســينات القــرن العرشين 
عــىل أيدي رجال األعامل وعلــامء اإلدارة، وذلك تحت 
مسمى "االسرتاتيجية اإلدارية"، أو "العقل االسرتاتيجي" 
أو "التفكــري االســرتاتيجي". وميكن تعريــف التخطيط 
اإلســرتاتيجي بأنــه "عمليــة اختيار أهــداف املنظمة، 
وتحديد السياســات واالســرتاتيجيات الالزمة لتحقيق 
هذه األهــداف، وتحديد األســاليب الرضورية لضامن 
تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات املوضوعة"، وهو ميثل 
العملية التخطيطية، طويلــة املدى، التي يتم إعدادها 

بصور رسمية لتحقيق أهداف املنظمة.
فالتخطيط، مبفهومه العــام، يعني تحديد األهداف 
الرئيسية للمؤسســة، وكذلك األهداف الفرعية للدوائر 
املختلفة، ومحاولة تحديد طرق تحقيق هذه األهداف. 
والشــك أن التفكري املســتقبيل يف القضايا اإلسرتاتيجية، 
ويف مقدمتهــا قضايا األمن القومي، ميثل املحك الرئييس 
للتفكري الســليم ألية دولــة، فالتخطيط االســرتاتيجي 
تخطيــط بعيــد املــدى، يأخــذ يف االعتبــار املتغريات 
الداخليــة والخارجيــة، وهو عملية تبنى عىل دراســة 

املســتجدات داخل وخارج املنظمة، وهو العملية التي 
يتــم من خاللها تنســيق موارد املؤسســة مــع الفرص 

املتاحة لها، وذلك عىل املدى الطويل.
ويعــد التخطيط، مبعناه الشــامل، رضورة إنســانية 
حتمية ملجابهة املشــكالت ومواجهة التحديات الحالية 
واملســتقبلية عن طريــق وضع اســرتاتيجيات محددة 
للتعامل مــع األحــداث، وتحقيق املرونــة يف التعامل 
مع املتغريات املتســارعة يف مجــاالت الحياة املختلفة. 
والتخطيــط هــو أحــد مكونــات اإلدارة (التخطيــط، 
والتنظيــم، والتوجيه، والرقابة)، وهــو عملية منهجية، 
تهدف إىل محاولة تشــكيل صورة املســتقبل بقرارات 
تتخذ يف الحارض، وتشــمل املعطيات األساســية التخاذ 
القرارات، ومعاينة بدائل مختلفة، وإعداد خطط لوضع 

البدائل األفضل موضع التنفيذ.

خصائص الخطة اإلسرتاتيجية
ولكل خطة اســرتاتيجية خصائــص وأدوات، ومن هذه 
الخصائــص: رضورة اتســامها باملرونــة، واملقدرة عىل 
التأقلم املســتمر، وفقاً للمتغريات واملستجدات. إذ إنه 
مهام كانت درجة الدقة يف إعداد الخطة االســرتاتيجية، 
وإحصــاء املؤثرات عليها من املدخــالت املختلفة، فإن 
مثــة مدخالت جديــدة قد تطــرأ تؤثر ســلباً أو إيجاباً 
عليها. ومن ثم، فإن وضع سيناريوهات بديلة يعد أمراً 
مرتبطــاً ارتباطاً وثيقاً باالســرتاتيجية، كام أن لكل خطة 

اخلطوات املنطقية للتخطيط

التحديد املسبق لألهداف املراد الوصول إليها. 1

وضــع السياســيات والقواعد التي يسرتشــد بها يف اختيار 
أسلوب تحقيق الهدف.

وضــع واختيار بديل من بــني عدة بدائــل متاحة لتنفيذ 
الهدف املطلــوب، وتحديد اإلمكانــات الالزمة لتنفيذ 

هذا البديل.

وضــع الربامج الزمنية الالزمة لتنفيذ الهدف، والتي تتناول 
تحديد النشــاطات الالزمة لتحقيق الهدف، وكيفية القيام 
بهــذه النشــاطات، والرتتيــب الزمني لها، ثــم تحديد 

املسؤولية عن تنفيذها.

تحديد اإلمكانات املتاحة فعالً.

تحديد كيفية توفري اإلمكانات غري املتاحة.

2

3

4

5

6
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اســرتاتيجية أدوات، وهذه األدوات تقســم إىل نوعني: 
أدوات ماديــة، مثل القدرات واإلمكانــات الناتجة عن 
وســائل التقنية الحديثة، ومن املــوارد الطبيعية ونحو 
ذلــك، وأدوات غري ماديــة، وبخاصة املــوارد البرشية، 
وهذه بالغة األهمية، فكم من خطط اسرتاتيجية رائعة 
مل تتحقـق لضعف املــوارد البرشية وقلة خربتها وعدم 

إحساسها بالوالء واالنتامء. 
والخطــة االســرتاتيجية هــي خطــة عمل شــاملة، 
طويلة األجل، تهدف املؤسســة مــن خاللها إىل تحقيق 
األهداف املوضوعة. ويفرق بعض الخرباء بني التخطيط 
والتخطيــط االســرتاتيجي بــأن التخطيط هــو امتداد 
للــاميض باســتخدام بياناته ملعرفة مــا يجب أن يكون 
يف املســتقبل، وهو عادة ما يتم اســتناداً إىل التنبؤ. أما 
التخطيط االســرتاتيجي فهــو رضب من رضوب اخرتاق 
حجــب املســتقبل والغــوص يف عمقه لتحديد شــكل 
املنظمة. وإن كان التخطيط يعني تحديد حجم النشاط 
يف املستقبل، فإن تغيري نوعية هذا النشاط وشكلها متثل 

ما يطلق عليه بالتخطيط االسرتاتيجي.

متطلبات وضع الخطط اال سرتاتيجية
من املتطلبات األساســية إلعداد الخطط اإلســرتاتيجية 
وضــع تصــورات يتــم من خاللها دراســة وتشــخيص 
األوضــاع املســتهدفة، وتحديــد الرؤى ونقــاط القوة 
والضعف. وبالنســبة للخطط العســكرية، فإن املجال 
املستهدف هو تشــخيص حالة النزاع أو الرصاع، لتفهُّم 
وتحديــد األعامل الــالزم اتخاذها عىل بصــرية ودراية، 
توخيّــاً ألفضل الطرق لتحقيق النجــاح، علامً بأنه ليس 
من السهل تحديد املقاصد وحشد الوسائل يف املواقف 

والنزاعات والرصاعات املعقدة.
ويتــم بنــاء الخطط االســرتاتيجية غالبــاً من خالل 
تحديــد األهداف، واملفاهيم، والوســائل، ورغم أهمية 
اســتخدام هذه الثالثيــة يف بناء الخطــط، إالّ أنَّ عدم 
الحذر أثناء القيام باإلعداد قد يؤدي إىل فشل ال تُحمد 
عقباه، وقد تحــدث املفاجآت يف أثناء عمليات التنفيذ 
عندما يكون أحد عنارص الخطة خارج التوازن، بســبب 
عــدم الدقــة يف التخطيط، أو عدم التــزام جهة معينة 

بدورها ومسؤولياتها.

العالقة بني التفكري والتخطيط 
للتفكــري االســرتاتيجي دور يف عمليــة صياغة أهداف 

املنظمــة والتخطيــط لها، حيث يوفــر األرضية الصلبة 
التي يبنى عليها التخطيط املســتند عىل أسس علمية، 
قامئة من تجارب الشعوب وتاريخها الطويل، وهو الذي 
يولــد منه التخطيط الســليم ألن عملية التخطيط هي 
عملية الحقة للتفكري االســرتاتيجي، ألن عملية التفكري 
االســرتاتيجي هــي عملية ذهنيــة عقلية غــري مرئية، 
قامئــة يف العقل، بينــام عملية التخطيط االســرتاتيجي 
هي عملية قامئة عىل تحــركات فعلية عن طريق رصد 
املوارد واإلمكانات التــي يحتاجها هدف ما ليك توصل 
إىل الغايــة املبتغى الوصول إليهــا، وكذلك، فأن التفكري 
االســرتاتيجي يتضمــن العملية التقومييــة التي تحدث 
أثنــاء فــرتة التخطيط عن طريــق تقويــم األمور غري 

الواقعية وتعديلها قبل الرشوع يف عملية التنفيذ.
لذا، فإن هذه العالقة ما بني التخطيط االســرتاتيجي 
والتفكري االســرتاتيجي تغني طبيعــة التخطيط وترتقي 
بــه إىل أعىل املناصب، من خالل رفده بكل األمور التي 
تســاعده عىل تقويــم عمل املخطط االســرتاتيجي، فال 
ميكن للمخطط االسرتاتيجي أن يكون ناجحاً إال إذا كان 
مفكراً اسرتاتيجياً ناجحاً. وعىل هذا األساس، فإن عملية 
التفكري االسرتاتيجي هي األســبق من عملية التخطيط 
االســرتاتيجي، ألن الفكــرة عندمــا تولد، تولــد جزئية، 
ثم ما تلبــث أن تتحول مع مــرور الزمن إىل مجموعة 
أفكار متناســقة، يعمل املفكــر الناجح عىل تأطريها يف 
إطار معريف، ليك يصوغها عىل شــكل خطة إسرتاتيجية 
قصرية أو متوسطة، أو بعيدة املدى. وهذه الخطة هي 
وليــدة الفكرة املتطورة التي أصبحــت فيام بعد خطة 
مقومة من قبل املفكر االسرتاتيجي، حيث يقوم باختبار 
صالحيتهــا وتعديلها مبا يتامىش مــع اإلمكانات املتاحة 

للهدف املراد تحقيقه كغاية نهائية.
إن أســس العملية التخطيطيــة الناجحة تقوم عىل 
فكر إســرتاتيجي ناضج وبنــاء، غايته تقويــم العملية 
التخطيطيــة، وكذلــك، فإنــه ال ميكن تصــور أن هناك 
عملية تخطيطية ال تســتند إىل أسس فكرية، مبعنى أن 
التخطيــط هو نتــاج عن التفكري الذي يحــدث ذهنياً، 
ويرتجم عىل شــكل خطــط عملية ونظريــة، وللتفكري 
االســرتاتيجي عالقة وطيدة مع التخطيط االسرتاتيجي، 
وذلك من خالل اإلضافــة العلمية التي يقدمها التفكري 
االســرتاتيجي لعملية التخطيط من خالل اســتناده إىل 
بنى فكرية أساســية وقاعدة فلســفية نابعة من عمق 
تطلعات املؤسسة للنهوض بواقعها عن طريق التخطيط 

ملستقبلها القريب واملتوسط والبعيد•

املصادر:
http://managementhelp.org
 www.balancedscorecard.org
 www.linkedin.com
http://strategicplanning.virginia.edu
www.globalchange.gov التخطيط رضورة حتمية ملجابهة املشكالت ومواجهة التحديات

للتفك~ ا5س7اتيجي 
عالقة وطيدة 
مع التخطيط 

ا5س7اتيجي وذلك 
من خالل ا5ضافة 

العلمية التي 
يقدمها التفك~ 

لعملية التخطيط
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إيــران ...بيــن ضبابيــة الnنامــج النـــــــــ
bهـو التعاطـي الواضـح مـع اجملتمـع الدو Wالطريـق ا@مثـل للنظـام ا5يرا

يستمر الجدال قامئاً داخل 
أروقة صنع القرار السيايس 
يف الواليات املتحدة حول 
األسلوب األمثل للتعامل مع 
إيران يف الفرتة القادمة بعد أن 
ذهبت الراديكالية النجادية 
ليحل محلها االعتدال الروحاين 
الذي ينادي به الرئيس 
اإليراين الجديد حسن روحاين، 
والحقيقة أن القضية ال تتمثل 
يف شخصية الرئيس اإليراين 
بقدر ما تتمثل يف القضايا 
الشائكة التي ال زالت حجر 
عرثة أمام السياسة الخارجية 
اإليرانية. 

إعداد: د. سلطان Dمد 
النعيمي
أكادميي إماراتي

فغموض الربنامج النووي اإليراين والشكوك حول أبعاده 
العســكرية وما يتمخض عنه من سجال ال يزال قامئاً بني 
إيــران ومجموعة الـ 5+1، وبني إيــران والوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة دون التوصــل إىل ما يفــيض إىل نتائج 
ملموســة، يجعل ذلك الســجال أمراً قائم وممتداً طاملا 

بقية األمور عالقة دون حلحلة للموقف.

الجدل يف األروقة األمريكية
بينــام ال يزال النظــام اإليراين بني كٍر وفــٍر مع املجتمع 
الدويل، وبينام كانت إيران تِهُم بتنصيب رئيسها الجديد، 
جاءت موجة جديدة من العقوبات األمريكية عىل إيران 
أعادت من جديد جدلية أســلوب التعامــل مع النظام 
اإليراين داخــل أروقة السياســة األمريكية، بحيث وجد 
البعض أنها رســالة ســلبية تجاه الرئيس اإليراين الجديد 
من شــأنها أن تضيق عليــه الخنــاق يف مواجهة القوى 
املتشــددة يف إيــران، والتي ترفض أي أســلوب للحوار، 

معتربًة هذا األمر طريقاً نحو الخضوع. 
والحقيقــة أن هــذه الجدلية داخل أروقة السياســة 
األمريكية هي يف الواقع قدمية متجددة، أخذت مساحة 
جديــدة مــن التعاطــي مع اإلعــالن عن فــوز روحاين 
باالنتخابات الرئاســية الحادية عرشة، فبدايًة ومع إعالن 
نتائج االنتخابات الرئاســية اإليرانية الحادية عرشة وفوز 
روحاين، لُوحظ تعاٍط إيجايب من قبل البيت األبيض حول 
تلــك النتائج، باعتبــار أن فوز روحاين ســيكون انطالقة 
النفتاح إيران عىل املجتمع الدويل والتعاون البناء معه. 
ويف ظــل هذا التوجــه بعث 130 عضــواً من أعضاء 
الكونجرس برسالة إىل الرئيس األمرييك يطالبونه باغتنام 
هــذه الفرصة للتعاطي اإليجايب مع فــوز روحاين، هذه 
الرســالة التي تحث عىل التوجــه الدبلومايس والتعاطي 
مع إيــران، تزامن معها خطوات أخــرى متثلت يف فرض 
مزيد من العقوبات االقتصادية عىل إيران، ودخلت حيز 
التنفيذ بداية يوليو 2013، الفريق املتفائل بفوز روحاين 
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ــــووي.. والعقـوبــات االقتصــاديــة

كان يأمل أن يتم عىل أقل تقدير تأجيل بدء رسيان هذه 
العقوبات إلعطاء الرئيس الجديد مؤرشاً إيجابياً يستطيع 
االنطالق منه ويتحدد معه مدى صدقية الشعارات التي 

نادى بها خالل حملته االنتخابية.

خطاب املرشد اإليراين
التبايــن األمريــيك حول األســلوب األمثــل للتعامل مع 
النظام اإليراين والرئيس اإليراين الجديد حســن روحاين، 
قابله خطاب املرشد الذي أشار فيه قائال:ً "أنا غري متفائل 
باملحادثــات مــع أمريكا، مــع أين مل أمنع يف الســنوات 
األخــرية املفاوضات حــول قضايا معينة مثــل العراق"، 
مؤكداً أنه "ال ميكن الثقة باألمريكيني وهم غري منطقيني 
وغري صادقني يف تعاملهم. موقف املســؤولني األمريكيني 
خــالل األشــهر املاضية كــرّس مرة أخــرى رضورة عدم 

التفاؤل بهم".

رسالة أعضاء الكونغرس
ملــا كان ملركز مجــرة النظــام اإليراين (املرشــد) دوره يف 
حركة دوران باقي املؤسسات وموقف املسؤولني، تباحث 
الربملــان اإليــراين تلك الرســالة التي ُوجهــت إىل الرئيس 
األمريــيك، وجاءت نتيجــة تلك الدراســة أن أعلن رئيس 
لجنة األمن القومي والسياســة الخارجية يف الربملان عالء 
الديــن بروجردي أنه تم بحــث املوضوع بصورة إجاملية 
وتــم التوصــل إىل "نفــس النتيجة التي طرحها املرشــد، 
وهي أن أمريكا ليســت جديرة بالثقة، فنواب الكونغرس 
وقبــل فــرتة قصرية من هذه الرســالة، بعثوا برســالة إىل 
أوبامــا انتقدوا فيها االنتخابات اإليرانية ومواقف الدكتور 
روحاين يف أول مؤمتر صحفي عقده، معربني عن تأييدهم 
للحظــر". من هــذا املنطلق يرى بروجــردي أنه ال ميكن 
"االعتامد عىل تحليل جديد بشأن الرسالة التي بعثها 130 
مــن أعضاء الكونغرس األمرييك، وما مل نشــاهد تغيرياً يف 
املواقف األمريكية ميكن االعتامد عليه، فإن الحديث عن 
الحوار الجاد مع أمريكا يفتقد املوضوعية"، ينتهي حديث 
بروجردي هنا ليؤكد معه تناغم التوجهات السياســية يف 
إيران مع توجهات بوصلة النظــام اإليراين ومركز مجرتها 

(املرشد عيل خامنئي).
درجة املصداقية إذاً مشكوك بها لدى كل طرف لآلخر، 
فالفريق اإليراين الذي يؤيد مسألة االنفتاح والتعاطي مع 
الغرب وأمريكا، يقابله فريق يف أمريكا يرفض هذا التوجه 
ويطالب بتشديد العقوبات، ويصدق األمر كذلك بالصورة 
املعاكســة، ففي مقابل من يسعى إىل التعاطي مع إيران 
يف أروقة السياسة األمريكية، ينربي فريق من إيران يرفض 
مثل ذلك التعاطي، مشككاً يف مصداقية أمريكا، مستدعياً 
يف الوقت ذاتــه املايض لدعمه يف ذلــك، وخاصة انقالب 

1953م عىل حكومة مصدق والدور األمرييك فيه.
هذا األمــر جاء يف إطار التعاطــي األمرييك مع إيران، 
فقبيــل تنصيب حســن روحاين الذي صــادف الرابع من 
أغســطس، مرر 400 عضو من مجلــس النواب األمرييك 
قراراً بفــرض عقوبات جديدة عىل قطــاع النفط اإليراين 
يتمثل يف خفض تصدير إيران لنفطها مبقدار مليون برميل 
يوميــاً، تتزايد لتصل إىل أوجها خالل عــام، واملحصلة أن 
هنالك عقوبــات جديدة يف طريقها إليران برشط موافقة 
مجلس الشــيوخ، وتوقيع الرئيس األمريــيك عليها، وهذا 
يعنــي أنه يف حال إقــراره لن تتمكن إيــران من تصدير 
ســوى ما يقارب 300 ألف برميل يومياً، وهو أمر ال شك 
أنه ال يخدم دولة ال زال النفط يشكل عمودها الفقري يف 

التصدير، والرافد الرئيس للعملة الصعبة.
ويعود الســجال ليســتمر من جديد، فالرئيس اإليراين 

حســن روحــاين يوجــه يف أول مؤمتــر له بعــد تنصيبه 
خطابــه للغــرب، مطالباً إيــاه بإبداء االحرتام للشــعب 
اإليــراين واالبتعاد عن لغة التهديد التي ال طائل منها، وال 
يتوقف السجال عند ذلك الحد، فأعضاء مجلس الشيوخ 
يف خطــاب وقعه 76 من أعضــاء املجلس البالغ عددهم 
100 عضــو، يدعون إىل التأكيد عىل خيــار اللجوء للقوة 
العســكرية مع البحــث عن حلول دبلوماســية يف نفس 

الوقت. 

ضبابية الربنامج النووي اإليراين
إن تفاقم الوضع االقتصادي يف إيران، باإلضافة إىل ســعي 
روحاين للتعاطي مع الخــارج، انطالقاً من اعرتافه أن حل 
اإلشكاليات يف الداخل ال ميكن تحقيقه بعيداً عن التعاطي 
مع العــامل الخارجي، مع التأكيد عــىل أن إعادة النظر يف 
السياســة الخارجية ال تعني التغيري يف املبادئ واألســس، 
يقابلــه يف ذلــك الضبابية التــي تغطي الربنامــج النووي 
اإليراين والتخوف الدويل من أبعاده العســكرية، باإلضافة 
إىل الفريق املؤيد ملامرسة الضغوطات عىل إيران، ستجعل 
عمليــة الكــر والفــر مســتمرة ومرجحــة إىل تصعيد يف 

العقوبات االقتصادية املفروضة عىل إيران. 
إن إزالة تلــك الضبابية والتعاطي الواضح والشــفاف 
مــع املجتمع الدويل، ال شــك أنه الطريــق األمثل للنظام 
اإليــراين لرفــع العقوبات االقتصادية عن كاهل الشــعب 
اإليراين، فالربنامج النووي الســلمي حــق مكفول لجميع 
الدول والسيام إيران، والتحقق من سلمية الربنامج النووي 
اإليراين ال ميكن أن يتأىت يف ظل تلك الضبابية التي ميارسها 
النظام اإليراين، والتي لن تخدم املنطقة واستقرارها الذي 
هو بال شــك هدف منشــود لطاملا دعت له دول مجلس 

التعاون وأكدت عليه•

إن التحقق من سلمية 
 Wنامج النووي ا5يراnال

ال ميكن أن يتأتى 8 
ظل تلك الضبابية التي 

  Wميارسها النظام ا5يرا
والتي لن تخدم املنطقة 

واستقرارها
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اجلغرافيا السياسية لالستقرار االس7اتيجي 
النظـــر إw ما بعــــد أطـــراف احلـــرب البـــاردة وا@سلحـــة النــــووية

يعترب مصطلح "االستقرار 
االسرتاتيجي" تعبرياً كثري 
االستعامل ولكنه قليل 
التحليالت، وينبغي أوالً السؤال 
عام يعنيه هذا املصطلح، ورغم 
عدم وجود تعريف متفق عليه 
حتى يف أوساط املتخصصني، 
فإن املصطلح يستخدم يف 
النقاشات حول السياسات 
لوصف أي أمر يرتاوح من 
التكافؤ التقريبي يف أحجام 
الرتسانات النووية إىل االستبعاد 
املتصور ألزمة سياسية حادة. 

إعداد:
سي. دايل والتون - 
كولني س. جراي
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ســوف يرتكز النقاش يف املوضوع التايل عىل التمييز 
بــني مــا ســيدعى تصــورات "مرتبطــة باألســلحة" 
وتصورات "شمولية" لالستقرار االسرتاتيجي، والتصور 
األول خاطئ بســبب ضيقه، أمــا اآلخر فقد يكون له 

دور مفيد يف النقاش.

األسلحة واالستقرار االسرتاتيجي
تركز التحليالت املرتبطة باألسلحة لالستقرار االسرتاتيجي 
عــىل كيفية تأثــري التقلبات يف ميزان القوة العســكرية 
عــىل احتامالت الحرب، وقد تركز النقاش بصورة خاصة 
حول قضايا مثل زيادة أو تناقص عدد األســلحة النووية 
وأنظمــة إطالقها، ونقــاط الضعف املمكنــة يف القوى 
النوويــة، ونرش أو عدم نرش األنظمة املضادة للصواريخ 
البالســتية، وقد كان هــذا األمر مميِّــزاً لحقبة الحرب 
البــاردة عندمــا ركزت معظــم األدبيات االســرتاتيجية 
عــىل التنافس األمرييك - الســوفيتي يف املجال النووي، 
فقــد ركزت كلتــا القوتني العظميني بحــدة عىل نوعية 
ترســانتيهام وكميتهــام، لكــن ينبغي تذكــر أن العالقة 
السوفيتية - األمريكية مل يتم تعريفها باألسلحة النووية 
التــي كانــت عبارة عن مجــرد أداة كانــت كل واحدة 
مــن القوتني العظميــني – بحكم ريبتهــا يف نظريتها – 
تكدسها بكميات ضخمة، أما األسباب األشد عمقاً لعدم 
الثقــة فقد كانــت ذات طبيعة أيديولوجيــة وتاريخية 
وجيوسياســية؛ فاألســلحة النووية مل تكن وراء الحرب 
الباردة بقدر ما كانت الدبابات وحامالت الطائرات وراء 
الحرب العاملية الثانية، كانت املناقشــات حول الرتسانة 
النوويــة من حيــث قدرتها عــىل البقــاء والتكافؤ بني 
الطرفني شــأناً معقداً أثناء الحرب الباردة؛ فبعد احتكار 
الواليات املتحدة األمريكية للسالح النووي لفرتة قصرية 
أصبح لدى االتحاد السوفيتي ترسانة كربى، ثم أصبحت 
الرتسانة النووية األمريكية أكرث تطوراً ودقة، ولكن تزايد 
حجم الرتسانة السوفيتية وتطورها جعل واشنطن تشعر 
بخطــورة أن تحدث رضبــة ســوفيتية أوىل، وقد تزايد 
بعد ذلك االهتامم باملراقبة الثنائية لألســلحة، فإن كان 
التنافس النووي دون ســيطرة عليه مصدر خطورة، فقد 
ســاد الشعور بأن وضع قيود عىل عدد األسلحة النووية 

ونوعيتها سيعزز االستقرار االسرتاتيجي.
عندمــا بــدأت املفاوضــات يف محادثــات الحد من 
األســلحة االســرتاتيجية (ســولت) عــام 1969 كانــت 
الواليــات املتحــدة ما تــزال متفوقة يف عــدد الرؤوس 
الحربيــة القابلة لإلطالق عرب القــارات، مع وجود عدم 
رىض لــدى الســوفييت يف أن يكونــوا أقل مســتوى يف 
مجال التسلح النووي وبالتايل استمرارهم يف بناء ترسانة 
ضخمة مــن الصواريخ، فقد دفعت خشــية أن يتفوق 
االتحاد الســوفيتي عىل الواليات املتحدة نووياً يف نهاية 
املطاف بأمريكا إىل قبــول التفاوض، ثم تال ذلك توقيع 
معاهدتني للحد من األســلحة االســرتاتيجية (ســتارت 
األوىل والثانية) يف بداية التســعينيات، وذلك يف مسعى 

لتحقيق التكافؤ يف الرتســانة االســرتاتيجية بني الواليات 
املتحدة وموســكو، وعندما جــاءت إدارة جورج دبليو 
بوش يف بداية األلفية الثانية، كانت تنوي إنهاء االستقرار 
االســرتاتيجي القائم عىل املســاواة العددية، ولكنها ما 
لبثت أن وقعت معاهدة الحد من األســلحة الهجومية 
االسرتاتيجية (ســورت)، ويف عهد باراك أوباما تم توقيع 
معاهدة جديدة للحد من األسلحة االسرتاتيجية (ستارت 
الجديــدة)،  ومع اســتمرار مراقبة التســلح األمريكية-

السوفيتية/الروســية، فقــد تغريت طبيعــة العالقة بني 
واشنطن وموســكو بعد انهيار االتحاد السوفيتي؛ إذ مل 

يعد التنافس قامئاً عىل أسس أيديولوجية.
إن الواليــات املتحــدة األمريكية بحاجــة إىل تصور 
شامل لالستقرار االســرتاتيجي متثل فيه حسابات القوة 
العســكرية النســبية عنرصاً واحداً فحســب يف الصورة 
االســرتاتيجية الكليــة، وليــس بالرضورة أهــم عنرص، 
وتعتــرب القوة العســكرية عامــالً واحداً فحســب من 
العوامــل العديدة املكونة للقوة العســكرية اإلجاملية 
للدولــة، وكون أي من هذه العوامل مفتاحاً لالســتقرار 

االسرتاتيجي يختلف باختالف الظروف السياسية.

نظرة شــمولية لالســتقرار وعدم االستقرار 
االسرتاتيجي

يعتــرب االســتقرار االســرتاتيجي ظرفاً حقيقيــاً، غري أنه 
نســبي؛ فليس هناك يف الواقع العميل توازن اسرتاتيجي 
مثــايل، كــام أنه ال يوجد تــوازن اقتصــادي أو بيئي أو 
اجتامعي تام، إن االســتقرار االسرتاتيجي الحقيقي مثل 
أعىل أفالطوين يصلح ألن يكون مقياســاً معيارياً للحكم 
عىل أوضاع العــامل الحقيقية، ولكنــه بطبيعته ال ميكن  
تحقيقه كهدف للسياســات، وميكن بدالً من ذلك إيجاد 
عالقة ثنائية أكرث استقراراً مع دولة بعينها، أو حتى بيئة 
أمن دولية كلية أكرث استقراراً من البيئة املوجودة حالياً. 
إن استنقاذ االستقرار االسرتاتيجي يتطلب منا توسعة 
املفهــوم بحيث يعكــس العوامل الجمــة التي تؤثر يف 
االســتقرار االسرتاتيجي، وال شــك يف أنه مرت فرتات يف 
التاريخ اإلنســاين كانــت العالقة خاللها غري مســتقرة 
بني األنظمة السياســية، وهذا األمر له انعكاســاته عىل 
احتامالت نشــوب الحــرب، والعوامل التــي ميكن أن 
تســهم يف حدوث عدم االســتقرار ال تحىص؛ فالعوامل 
االجتامعية واالقتصادية والتقنية وغريها ميكن أن تؤدي 
إىل توافر رشوط عدم االســتقرار، سواء لفرتة قصرية أو 
طويلة األمد. إن وضع أوروبا يف أوائل القرن الســادس 
عرش يوضح هذه النقطة، حيث أدى استخدام مختلف 
تقنيــات اإلبحار إىل الســامح لرحــالت كولومبوس إىل 
العــامل الجديــد وإقامة إســبانيا ملســتعمرات عادت 
عليهــا بدخل مســتمر، وقد أدت عوامــل مختلفة إىل 
قيام حروب سياســية - دينية اســتمرت أكرث من قرن، 
حيث عانت فرنســا مثالً حرباً دينية متقطعة ســببت 
 الرتسانة النووية كانت شأناً معقداً أثناء الحرب الباردةلها الشــلل يف كثري من األحيــان، وحاربت الجمهورية 
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الهولندية لالســتقالل عن ســيطرة هابســبريغ وإنشاء 
قــوة اقتصادية رائدة، كام ســببت حــرب الثالثني عاماً 
دمــاراً يف وســط أوروبا، حيــث دمرت جــزءاً كبرياً من 
أملانيا وســببت مقتل املاليني، وقد مثلت معاهدة سالم 
ويســتفاليا عام 1648  مســعى ناجحــاً إىل حد ما من 
جانب أوروبا املنهكة إلقامة اســتقرار اسرتاتيجي ووضع 
نهاية لــدورة عنف كانت باهظة التكلفة لجميع القوى 
املشاركة. إن مثال أوروبا يف القرن السادس عرش وبداية 
القرن الســابع عرش  يوضح بجالء مــدى تنوع وتعقيد 
العوامــل التي تحدد االســتقرار الدويل ومــدى تكلفة 
وطول فرتة األحوال غري املســتقرة، أضــف إىل ذلك أنه 
عىل الرغم من أن األحــداث املذكورة متباعدة تاريخياً، 
فإن الخالفات الدينية واستخدام وسائل اإلعالم الحديثة 
لها أصــداء غري قليلة يف وقتنا الحارض. ومثة فرق رئييس 
بني القرن الســادس عرش والعرص الحديث وهو الوقت 
الذي تستغرقه عوامل نزع االستقرار ليك تتوافر،  ولعله 
مــن املفيد عند التفكري مبعنى االســتقرار االســرتاتيجي 
استحضار مثال مســتمد من نظام عاملي طرأ عليه تغري 

عميق بسبب الثورة الصناعية وكل ما رافقها.

تقييم االســتقرار االسرتاتيجي: حالة الحرب 
العاملية األوىل

إن انــدالع الحــرب العاملية األوىل يوضــح لنا بجالء كم 
هو صعب عىل املعارصيــن أن يطلقوا حكامً عىل عدم 
االســتقرار املؤســيس، وعىل الرغم من أنــه مىض وقت 
طويــل عىل الحرب العاملية األوىل بحيث ميكن اعتبارها 
تاريخاً "بعيداً" – باعتباره نقيضاً للتاريخ املعارص – فإن 
األطراف الرئيســية املتحاربة كانــت معروفة بأنها دول 
حديثة تركت إرثاً هائالً من األوراق والوثائق التي نجت 

وبقيت بعد الرصاع، ففي عام 1914 مل يكن نظام القوى 
العظمى األوروبية يتمتع باالســتقرار االسرتاتيجي، مام 
جعل الحــرب ممكنة، لكن يف أي مرحلــة من املراحل 
أصبــح نظام القوى العظمى غري مســتقر؟ أمل يكن غري 
مســتقر عىل نحو خطري ملدة عقــد أو أكرث، ولكنه كان 
يفتقر إىل حافز إلشعال حرب؟ لعل الحال كانت كذلك، 
ولكن وقعت قبل 1914 أحداث رمبا كانت متثل حوافز 
كافية إلشــعال حرب أوروبية؛ وهي األزمتان املغربيتان 
األوىل والثانيــة يف عاَمْي 1904 و 1911، اللتان تعاملت 
الــدول املعارصة معهــام بجديــة، فلم يتغــري التوازن 
األورويب بني القوى العســكرية كثرياً يف الفرتة من 1911 
إىل 1914، ولكــن الدبلوماســية نزعــت فتيل األزمة يف 
الحالة األوىل، أما يف الثانية فكانت الحرب هي النتيجة. 
بالنظــر إىل مواقــف صنــاع السياســات يف القــوى 

العظمى يف ذلك الوقــت ومخاوفهم، يبدو من املعقول 
أنــه كان باإلمــكان تعزيز اســتقرار األزمة لــو أنه كان 
هناك عدم تســاٍو يف القوة العسكرية، وعىل الرغم من 
أنــه يف منتصف عام 1914 مل يكــن بإمكان أحد ضامن 
النرص، فقد كانوا جميعاً يعتقدون أنهم إن قاتلوا بدهاء 
فبإمكانهــم الفوز بالنــرص دون مثن مدمــر. وحتى إن 
كان صحيحــاً أن وجــود عدم توازن قــوي بني الجانبني 
كان ســيحول دون نشــوب الحرب، فإننا ال نستطيع أن 
نعرف تحديداً مدى عمق عدم التســاوي عسكرياً الذي 
كان يلــزم للحيلولة دون نشــوب الحرب عــام 1014، 
ومــن املمكن وضــع جميع أنواع الســيناريوهات التي 
كان باإلمــكان منع الحــرب فيها عــام 1914، ولكننا ال 
نســتطيع اختبارها، وإذا كان ميكن أن يخفق االستقرار 
االســرتاتيجي يف أوقــات ال ميكن التنبؤ بها وألســباب ال 
ميكــن توقعها، فإن الجهــود الرامية لتقييم االســتقرار 
ليســت بطبيعتها غري موثوقة فحســب، بــل قد تكون 
خطرية يف بعــض األحيان، فال شــك يف أن توازن القوى 
العســكرية هو أحد املكونات يف صيانة الســالم، ولكنه 
واحد فقط ضمن سياق يشمل جميع العوامل الرئيسية 
التي تشــكل العالقة بني مجتمعني أمنيني، وتلك العالقة 
بدورهــا تؤثر وتتأثر بالنظام الــدويل إجامالًـ إضافة إىل 
ذلك أن عىل املرء أن يضع يف اعتباره العوامل "العميقة" 
التي تسهم يف صياغة العالقات بني الدول مثل الجغرافيا 
الطبيعية والتاريخ االســرتاتيجي – والتي تعد متشابكة 
بصورة معقــدة، فالجغرافيا الطبيعيــة ال تحدد بصورة 
مبارشة التاريخ االســرتاتيجي، ولكنها تســهم بالفعل يف 
تشكيل املزايا واملســاوئ التي يتمتع بها مجتمع أمني، 

وتبقى ذات جدوى طوال فرتة وجود ذلك املجتمع.

تجاوز الحرب الباردة: االستقرار االسرتاتيجي 
يف القرن الحادي والعرشين

يجب أن تســتند أية مناقشــة لالســتقرار االسرتاتيجي 
املســتقبيل بقوة إىل فهــم لكيفية تغــري النظام الدويل 
خالل العقدين املاضيني. يف القرن العرشين شهد النظام 
العاملي حركتني قاريتني، إحداهام، نظام القوى العظمى 
املتعددة القطبية الذي كان مركز ثقله يف أوروبا الغربية 
والوســطى وانهار متامــاً يف منصف أربعينيــات القرن 
املايض، وحل مكانه نظام ثنايئ القطبية، لكنه باملقاييس 
التاريخية مل يســتمر طويالً، ففي أقــل من نصف قرن 
انهار نظــام القطبية الثنائية، ولكــن بقليل من العنف 
نسبياً، وقد اســتمرت حقبة ما بعد الحرب الباردة التي 
تلــت ذلك ما يقــارب عقداً من الزمــان، وذلك من 26 
ديســمرب/كانون األول 1991 (تاريــخ انحــالل االتحاد 
الســوفيتي) إىل 11 ســبتمرب/أيلول 2001 (11/9)، وقد 
متيزت هذه الحقبــة بأحادية القطبية للواليات املتحدة 

األمريكية والهيمنة العاملية املحدودة.
وعىل الرغم من أنه كان شائعاً يف ذلك الوقت اإلشارة 
إىل الواليات املتحــدة بأنها املهيمن العاملي فقد كان يف 

حسابات القوة 
العسكرية النسبية 

متثل عنصر واحد 
فحسب  8 الصورة 
االس7اتيجية الكلية

توازن القوة العسكرية هو أحد املكونات يف صيانة السالم
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New Start معاهدة

 تدعى املعاهدة الجديدة رســمياً مبعاهدة «التقليص 
وتقييد األســلحة اإلســرتاتيجية الهجومية بني الواليات 
املتحدة وروســيا االتحادية»، وتقيض أحكام املعاهدة 
بأن يقلص الجانبان أســلحتهام اإلسرتاتيجية الهجومية 
ويقيدهــا كيال تزيــد كمياتها اإلجاملية بعــد مرور 7 
ســنوات من رسيان مفعول املعاهدة. وقد نصت بنود 
املعاهــدة عــىل فرض رقابة شــديدة عــىل الغواصات 
والقاذفــات التي متت إعادة تجهيزها لتحمل أســلحة 
تقليديــة، مام يقــدم ضامنات حول عدم اســتخدامها 
مبثابة حاملة للسالح النووي، ويرسي مفعول املعاهدة 
الجديدة عىل املنظومات اإلسرتاتيجية األمريكية سواء 
أكانت قيد االستخدام أم توقف استخدامها يف الجيش 
وكذلك األسلحة اإلسرتاتيجية الهجومية غري النووية يف 
حال تصميمها وتصنيعها، خالفاً ملعاهدة ســتارت – 1 
فإنه يحق لكال الجانبني أن يحدد بشــكل مستقل بنية 
قواته اإلســرتاتيجية ضمن الحد األقــىص من الكميات 
التــي حددتها املعاهدة. وتحدد مــدة املعاهدة بعرش 
ســنوات اعتباراً من تاريخ دخولهــا حيز التنفيذ، وهي 
قابلــة للتجديد ملــدة أقصاها خمس ســنوات، وينص 
أحد البنود عىل إمكانية انســحاب أي من الطرفني من 

املعاهدة.
املتحــدة األمريكية، فقد قللت من الرتكيز عىل العراق 
وحولت االهتامم إىل أفغانســتان وباكســتان. وحديثاً 
أوجــد الربيع العريب ظروفاً وجــدت الواليات املتحدة 
نفسها فيها تسعى للتكيف مع التغري السيايس الرسيع 
يف عــدة دول شــامل أفريقية وجنوب غرب آســيوية، 
وكان الربيع العريب نفسه دليالً عىل واقع أن االستقرار 
االســرتاتيجي الظاهــر ميكــن أن يكــون مبثابــة وهم 
يتــالىش بطرفة عني، وقــد دلــت كل املظاهر عىل أن 
موقف واشنطن ينطوي يف األســاس عىل أن االستقرار 
االســرتاتيجي يف العامل اإلسالمي ميثل أكرب تحد جوهري 
لالســتقرار االســرتاتيجي العاملــي. وقــد ال يكون هذا 
املفهوم دقيقاً بالرضورة، ولكــن أصبح من الواضح أن 
أحاديــة القطبية قد تآكلت كثــرياً، ورمبا انتهت إذا ما 
أخذنــا يف االعتبار صعود الصني املذهل، غري أن صعود 
الصــني مل يؤّد إىل ثنائية قطبيــة، ولكنه جزء من عودة 
نشوء التعددية القطبية، ومن الجدير بالذكر أن التغري 
االجتامعي والديني ميثل تهديداً لالستقرار داخل الدول 
وفيام بينها عىل حد ســواء، فالصحوة الدينية ال تقترص 
عىل العامل اإلســالمي بل متتد إىل الدول املســيحية يف 
أفريقيا ويف دول مختلطة من املســلمني واملســيحيني، 
وكذلك الصني يف بداية صحوة دينية جامهريية ال ميكن 
التنبؤ بنتائجها، وهذه العاصفة من عدم االستقرار لها 
انعكاســات خطرية عىل أمن الواليــات املتحدة، ومع 
ذلك تبقى الواليات املتحدة القوة العسكرية العظمى 
واقتصادها هو األكرب عاملياً، ولكنها ال تســتطيع إيجاد 
استقرار اسرتاتيجي اصطناعياً، فالبيئة الدولية بطبيعتها 
غري مســتقرة، ولكن ميكنها مامرســة نفــوذ كبري عىل 
كيفية تطور النظام املتعدد القطبية يف األعوام املقبلة.

االستقرار االسرتاتيجي يف عامل متغري
قلــام يربز مفهوم االســتقرار االســرتاتيجي - الذي كان 
ســائداً يف حقبة الحرب الباردة - يف بيئة القرن الحادي 
والعرشيــن، فالرتكيــز يف هذه املرحلة عىل الرتســانات 
النووية – وخاصة الروسية واألمريكية – فوضوي، وليس 
مــن ضــامن ألن ال يحدث صدام بني الصــني والواليات 
املتحــدة بســبب القضية التايوانيــة، ويف ظل التغريات 
العامليــة التي ال ميكن منعها أو التحكم بها، ميكن إيراد 

النقاط التالية حول االستقرار االسرتاتيجي:
- إن االتجاهــات االجتامعيــة واالقتصادية والتقنية 
والدينية/ األيديولوجية وغريها تؤثر بعمق يف االستقرار 

االسرتاتيجي العاملي.
- االســتقرار االســرتاتيجي مائــع إىل درجــة أصبــح 

املصطلح معها إشكالياً.
- االستقرار وعدم االستقرار االسرتاتيجي ليسا حالتني 

مطلقتني، وال سيام يف نظام متعدد القطبية متذبذب.
- من املمكن أن يقوم القادة الواثقون من اســتقرار 
النظام الدويل باتخاذ قرارات تزيد من احتامالت الحرب.
- ليس االســتقرار االســرتاتيجي جيداً بطبيعته، فقد 

يكون عدم االستقرار أحياناً سبيالً إىل التغيري اإليجايب.
- ال ميكن زيادة االستقرار االسرتاتيجي بشكل موثوق 

من خالل مراقبة التسلح أو ما شابه من اإلجراءات
- ســتفعل الواليات املتحدة حســناً لو أنها انخرطت 
يف نقاش متطور لالســتقرار االسرتاتيجي يضع املصطلح 

بشكل راسخ يف السياق السيايس للقرن الحايل•

مثلت هجامت 11/ 9 بداية تركيز جديد عىل السياسة الخارجية األمريكية

ذلك تضخيــم لقوة الواليات املتحــدة األمريكية؛ إذ مل 
تتحول بقية دول العامل إىل دول تابعة لها، وقد واجهت 
واشــنطن قيوداً محبطــة لقوتها وســلطتها، ومن ذلك 
إخفاقها يف الوســاطة لوضع حــد لألعامل العدائية بني 
اإلرسائيلني والفلسطينيني، ويف إقناع روسيا بالبقاء عىل 
الطريق نحو نظــام دميقراطي صحيح، ويف وضع نهاية 
ألمراء الحرب يف الصومال إلقامة حكم مســتقر يف ذلك 
البلد، ومع ذلك فقد كانت الواليات املتحدة األمريكية 
خــالل هذه الفرتة أعظم قوة منفردة، ومتفوقة بقواها 
التقليدية عىل أي قوة عســكرية أخــرى، وأكرب اقتصاد 

عاملي، وتتمتع بنفوذ دبلومايس.
لقد مثلت هجــامت 11/9 بداية تركيز جديد عىل 
السياســة الخارجيــة األمريكية، وكانت االســرتاتيجية 
الكــربى األمريكية بعد نهاية الحرب الباردة مشوشــة 
وغامضة، فقد طرحت واشــنطن أهدافاً للسياســات 
العامــة، مثــل دعــم التحــول الدميقراطــي والتحرر 
االقتصادي عاملياً، ولكنهــا اتبعتها بطريقة غري مركزة، 
وكانــت النتيجة خليطاً مشوشــاً من االســرتاتيجيات 
اإلقليمية (توســعة حلف الناتــو) والقطرية (احتواء 
العراق)، وقد أســهم إعــالن بوش حربــاً عاملية عىل 
اإلرهاب يف حل هذه املشكلة، غري أنه خلق مشكالت 
أكــرب وتركيزاً يشــبه الهوس عىل التهديــد الذي متثله 
الحركات اإلرهابية اإلسالمية، وتلهف لوضع حل نهايئ 
ملســألة صدام حسني. وقد أسقطت إدارة أوباما عبارة 
"الحــرب العاملية عــىل اإلرهاب"، ولكنهــا مل تُحدث 
تحــوالً جذرياً يف تركيز االســرتاتيجية الكربى للواليات 
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تقنيات ا@نظمة الكهروبصرية...أجيـــــــــ
التطور التكنولوجي ساعد 8 استخدام التقنيات 8 تطبيقات عسكرية عديدة

Electro- األنظمة الكهروبرصية
optical Systems هي األجهزة 
التي تستخدم البرصيات 
واإللكرتونيات يف اكتشاف األهداف 
وتوجيه األسلحة، حيث تقوم بإنتاج 
أو التقاط األشعة الكهرومغناطيسية 
ىف حيزات األشعة املرئية، واألشعة 
تحت الحمراء، وأشعة امليكروويف، 
واملدى الطيفي من 0.3 إىل 14 
ميكرون هو األكرث استخداماً من 
الناحية العملية يف التطبيقات 
العسكرية، بسبب الظروف الجوية، 
وأنواع األهداف املحتملة، ويوجد 
نوعان من التقنية يف مجال األنظمة  
الكهروبرصية الحديثة، وهام تقنية 
الرؤية الحرارية وتقنية الليزر، وكل 
منهام يكون عادة جزءاً من نظام 
معقد، مثل نظام إدارة النريان، أو 
اكتشاف األهداف.

إعداد:
د. شريف علي Dمد 

وتاريخياً، شــهدت الحــرب العاملية الثانيــة بداية التطور 
الحقيقى لألجهــزة الكهروبرصية، وبالرغم من أن األجهزة 
البرصية التقليدية، مثل نظارات امليدان، ووســائل تحديد 
االتجاه وقياس املســافة، كانت معروفــة منذ زمن بعيد، 
إال أنه وخــالل أربعينيات القرن العرشين، تحققت طفرة 
ىف أجهزة الكشــف عن األشعة تحت الحمراء، ثم تال ذلك 
اكتشــاف أشــعة الليزر عام 1958، وأدى التطور الكبري يف 
األنظمة الكهروبرصية إىل جعل األسلحة قادرة عىل العمل 
عىل مدى 24 ســاعة، ويســمح الجيل الجديــد من هذه 
األنظمة للدبابات واملركبات املدرعة والطائرات العمودية 
بالرؤية أبعد مــن مدى مقذوفاتها، كام أمكن اســتخدام 
مــواد صناعية بديلة ال تحتاج إىل تربيد، مام يســاعد عىل 
انتشــار مكثفات الصور الحرارية عىل نطاق واســع، ومن 
ناحية أخرى، فقد ســاعد تقــدم تقنيات اإلخفاء والتمويه 
عىل تقليل فاعلية أنظمة كشــف األهداف، ولهذا، نشــط 
استخدام املستشعرات الكهروبرصية، الضوئية والحرارية، 
الكتشــاف ومتييز األهــداف، مع تطوير أســاليب وطرق 
املعالجــة الرقمية للصــور آليا، حتى أمكــن إنتاج أنظمة 
متكاملة، تشمل وسائل الكشف والتتبع والتوجيه ألسلحة 
الهجوم الحديثة؛ ســواء األرضيــة، أو البحرية، أو الجوية.

وأتاحت هذه املستشــعرات الرؤية يف الظالم، األمر الذي 
يجعل حروب اليوم واملســتقبل مختلفة متاماً عن حروب 
املايض، حيــث أصبحت املعارك الليلية امتــداداً للمعارك 

النهارية. 
ومع تزايد اســتخدام األنظمة  الكهروبرصية يف ميادين 
القتال، تجرى التعديالت عىل األســلحة املستخدمة حاليا 
لدمجها مع األجيال األحدث من هذه األنظمة، وعىل سبيل 
املثــال، بدأت الواليات املتحدة تحديث النظام الصاروخى 
املضاد للدروع "تو" TOW، املستخدم مع مركبات القتال 
طراز Bradely، وذلك بتزويده بأنظمة رؤية كهروبرصية، 
مام يساعد عىل إلتقاط األهداف املعادية عىل مدى أبعد، 

ويزيد من احتامل االصابة.

أنظمة تكثيف الصورة
 هناك نوعان من أجهــزة تكثيف الصورة، يعرفان بأجهزة 
الجيــل األول وأجهزة الجيل الثاين، وتوجــد كذلك، تقنية 
الجيل الثالــث وهي األحدث. واألنظمة من الجيلني األول 
والثــاين لهام عدســات جامعة المة موجهــة نحو منطقة 
الهــدف. وتســتخدم أجهزة الجيــل األول أنابيب يف ثالث 
مجموعــات، ومن أجل ذلك تعرف بأنهــا "أجهزة تكثيف 
الصــورة عىل مراحل"، وتربط مراحــل التكثيف هذه عن 
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ــــــال وFاالت متنوعة االستخدام
طريق حزم من األلياف البرصيــة، ويزداد التكثيف يف كل 
مرحلة بواقع 50 ضعفاً، وهذه األنظمة لها بعض العيوب، 
منهــا: أن وضوح الصورة غــري كاف، وهي ثقيلــة، وكبرية 
الحجــم إذا ما قورنت بأنظمة الجيل الثاين، ومع ذلك فقد 

تغلبت ميزة رخص مثنها عىل عيوبها مجتمعة. 
ويســتخدم الجيل الثاين من هذه األجهزة قناة األنابيب 
املســطحة، التي تــؤدي إىل تكثيف ضويئ أكــرب بكثري من 
الجيل الــذي قبله، وميكــن الحصول عىل صــورة واضحة 
للغايــة مــن مرحلة تقويــة واحدة، ويكون طــول أنبوب 
التكثيــف أقرص وأقل وزناً من أمثالــه يف األنظمة القدمية، 
التي تستخدم قناة األنبوب للتقوية، وهذه األنظمة تفرض 
نفســها بالنسبة إىل تطبيقات كثرية، مثل نظارات الطيارين 
أو الســائقني، للرؤية الليلية، وذلك ألنهــا صغرية وخفيفة 
الــوزن، وميكن تثبيتها عــىل الخوذة، كام أن اســتخدامها 
يصبــح رضورياً إذا ما اســتلزم األمر تكويــن صور دقيقة، 

وواضحة ليالً، أو يف ظروف الرؤية الضعيفة. 
أما أجهــزة تكثيف الصورة من الجيل الثالث، فهي أكرث 
قدرة من الجيل الســابق بضعفني ونصف، وتم إنتاجها إثر 
توقــف إنتاج أنظمة الجيل الثاين، والجيالن متشــابهان يف 
التصميــم، إال أن الجيل الثالث يســتخدم مركب أرســنيد 
الجاليــوم Gallium يف صنع الصــامم، حيث يصل معامل 
التقويــة الضوئيــة إىل 500 ألــف ضعف، ومــن مميزات 
منتجات هــذا الجيل: الحجم املناســب، وخفة الوزن مام 
يجعلها أكــرث مالءمة لتثبت عىل أغطية الرأس، إال أن مثنها 

كبري. 
وكان هــدف من يصنعون أجهــزة تكثيف الصورة- وما 
زال- هو تخفيض وزنها، ولكن هذه الغاية ال تتحقق إال إذا 
تــم التوصل إىل تخفيضات مامثلة، يف وزن وحجم األجهزة 
اإللكرتونية املســتخدمة يف تشــغيل تلــك األنظمة، ولكن 
هناك حــدوداً لتخفيض وزن وحجــم األنظمة اإللكرتونية 
ال ميكــن تخطيها حالياً، وما مل يطــرأ تطور خارق يف تقنية 
اإللكرتونيــات الدقيقة، فإنه ال ميكــن توقع تقدم ملموس 
يف هــذا اإلطار. وترتكز اآلمــال إذن يف تقدم تقنيات املواد، 
وذلك باستنباط سبائك معدنية أقل وزناً، ومواد بالستيكية 
فائقــة الخفــة، ميكن اســتخدامها يف صنع هيــاكل أجهزة 
تكثيف الصورة، ولكن حتى يف هذا املجال، يبدو أن العلامء 
وصلوا إىل نهاية املطاف، وتجدر اإلشارة إىل أن اآلمال كانت 
كبرية بإمكانية استغالل املواد البالستيكية يف صنع األجهزة 
البرصية، ولكن "شــفافية" Transparency البالســتيك مل 
تصــل بعد إىل املســتوى املطلوب لهذا االســتخدام، ولعل 
الســبب يف ذلك عائد إىل الصفات الضوئية الضعيفة ملادة 
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البالســتيك، وافتقارها إىل الصالبة، التي تحول دون خدشها 
إبّان االســتعامل، ومع ذلك، فاآلمال معقودة عىل إمكانية 

التغلب عىل هذه املشاكل يف وقت قريب.

أنظمة الكشف والتوجيه التليفزيونية
إن الوسائل التليفزيونية للتصوير الضويئ هي أبسط أنواع 
التصوير؛ إذ تعتمد الكامريا املستخدمة عىل الضوء املنعكس 
من الهدف، وبالتايل تتأثر دقة وكفاءة الصورة مبدى إضاءة 
الهــدف، ومن املعروف أن شــدة اإلضــاءة تضعف ماليني 
املرات يف الليل املظلم، عنها يف ضوء الشمس، وعىل الرغم 
من ذلك، فإن املستشعرات الضوئية، والكامريا التليفزيونية 
الحساســة ميكنهــا تصويــر األهــداف يف الظــالم الحالك، 
ويتجه التطور املنتظر يف أنظمة الكشــف التليفزيونية إىل 
اســتخدام تقنيات بناء الصور الحراريــة، إلمكان العمل يف 
ظروف الرؤية الصعبة التي تواجــه األنظمة التليفزيونية، 
مام يتطلب استخدام مستشعرات ضوئية بها آالت تصوير 
تليفزيونيــة - حرارية، ويُعد الصــاروخ جو- أرض األمريىك 
طــراز  "مافريــك" Maverick  أحــد التطبيقات املتقدمة 
الســتخدام تقنيات التوجيه التليفزيونية، وكذلك الصاروخ 
LUZ-1 املوجود ضمن تســليح املقاتالت االرسائيلية مبدى 
يصل حتى 80 كــم، والقنبلة التليفزيونية GBU-15  التي 
تتواجد ضمن تســليح الطائــرات  F-4و F-16 مبدى يصل 
حتى 40 كم، ومن املنتظر التوســع يف اســتخدام الطائرات 

املوجهة بدون طيار، للتحكم يف مسار القنابل التليفزيونية 
املنزلقة لزيادة املدى؛ إذ تســتخدم هــذه الطائرات لنقل 
أوامر التحكم والتوجيــه، وكذلك الصورة التليفزيونية، من 
وإىل محطة التحكم والتوجيــه األرضية، والقنابل املوجهة 
تليفزيونيــاً، التي يتم إطالقها مــن الطائرات التقليدية، أو 
مــن منصات إطالق أرضيــة، وىف حالة اســتخدام الطائرة 
املوجهة كقذيفــة تدمريية، فإنها تــزود بحمولة كبرية من 
املواد شــديدة االنفجار، وبآلة تصويــر تليفزيونية تعطي 
 Real Time Image الصــورة املرئية يف الوقت الحقيقــي
إىل الشــخص املوجه يف محطة التحكم األرضية، ويُعد هذا 
األســلوب مشــابهاً إىل حد كبري للقنبلــة التليفزيونية، مع 
وجود بعض االختالفات يف أسلوب اإلطالق، ومدى العمل. 

تقنيات األشعة تحت الحمراء
يصدر عن جميع األجسام إشعاعات حرارية ميكن اكتشافها 
وتصويرها باملستشعرات الحرارية، مام يعطي صورة حرارية 
للجسم، برصف النظر عن ظروف اإلضاءة، والطقس. ومن 
الصعب تجنب االســتطالع الحراري، لذلــك، فإن كثرياً من 
األهداف العســكرية، تُعد من األهداف الجيدة، من وجهة 
نظر األشــعة تحت الحمراء، هذا مــع إمكانية التمييز بني 
هذه األهداف عن طريــق البصمة الحرارية لها. وقد أدى 
استخدام خواص اإلشعاع الذايت الحراري لألجسام إىل إنتاج 
العديــد من معدات الرؤية الليلية، واالستشــعار الحراري؛ 

إذ تجمع أجهزة الكشف والتصوير الحراري؛ سواء األرضية 
أو املحمولة جواً، األشــعة الحرارية الصادرة من األجســام، 
وتحولهــا إىل صور عىل رشيط، ميكــن تحميضه وعرضه يف 
الزمن الحقيقي، أو عرضه بعد ذلك، ويُعد هذا االستخدام 
لألشــعة تحت الحمراء من أهم التطبيقات العسكرية؛ إذ 
يتميز بالقدرة عىل اكتشاف األهداف، وخاصة ليالً. وبشكل 
عام، فــإن مدى الكشــف، ومجال الرؤية لنظم الكشــف 

والتصوير الحراري محدودين يف اتجاه مصدر اإلشعاع. 

أنظمة التصوير الحراري
ميكــن متييــز طريقتني أساســيتني لعمــل أجهــزة الرؤية 
الحراريــة هــام: الطريقــة اإليجابيــة Active، والطريقة 
الســلبية Passive، وىف الطريقة اإليجابية، يستخدم باعث 
يقوم بإضاءة الهدف، فرتتد األشــعة مــن الهدف إىل نظام 
استشــعار حراري. ومــن عيوب هذه الطريقــة أنه ميكن 
كشــف مصدر اإلشــعاع، وبالتــاىل، تدمريه، أمــا الطريقة 
الســلبية، فتعتمد أساســاً عىل اإلشــعاع الذاىت لألهداف، 
حيث يتم تجميع األشعة وتركيزها عىل أنظمة كشف متكن 
مــن الحصول عىل صورة للهدف. وتعتمــد تقنية التصوير 
الحرارى بالطريقة السلبية عىل األشعة الحرارية الطبيعية، 
املنبعثــة من األجســام، ففى ميدان القتــال، تكون درجة 
حرارة األهــداف أكرب مــن درجة حــرارة الخلفية، خاصة 
أثناء الليل، مام يسهل كشفها ومتييزها عن بعد، باستخدام 

جميع ا@جسام 
يصدر عنها إشعاعات 

حرارية ميكن 
اكتشافها وتصويرها 

باملستشعرات 
احلرارية

دقة وكفاءة الصورة تتأثر مبدى إضاءة الهدف
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الكواشف، ويتم التصوير الحراري لألهداف بواسطة جهاز 
يشتمل عىل عدسة مغلفة مبادة مثل الجريمانيوم، وكاشف 
Detector ونظام تربيد للكاشــف، مــع عرض الصور عىل 
شاشة، حيث يقوم هذا النوع من التصوير بتحويل الصورة 
الحرارية إىل صــورة مرئية مناظرة بدقة تامة، وتســتخدم 
ىف ذلــك أفــالم ذات حساســية عاليــة لدرجــات الحرارة 
املختلفة، وال تتطابق ألوان الصــورة مع األلوان الطبيعية، 
ولكن تتطابق مع تباين درجات الحرارة، فالصورة الحرارية 
الناتجة تظهــر كأنها صورة تليفزيونية تشــري فيها األجزاء 
الداكنــة إىل درجات حــرارة منخفضة، واألجــزاء الفاتحة 
إىل درجــات حرارة عالية، ويتــم متييز األهداف عن طريق 
البقع املضيئة ىف الصورة التى تشــري إىل أجزاء ساخنة مثل 
غــرف محركات املعدات، أو مواســري العــادم الخاصة بها، 
أو األفراد نتيجة لحرارة الجســم البرشى الطبيعية، وهناك 
أهداف أخــرى ميكن متييزها عن طريق رسعتها، أو طبيعة 
حركتهــا، ولقد طُور البحث باألشــعة تحــت الحمراء أصالً 
للصواريخ املزودة برؤوس باحثة عن الحرارة، إالّ أنه أصبح 
يف الســنوات األخرية شــائعاً يف أنظمة الرؤيــة الليلية من 
أنواع مختلفة؛ نتيجة الفــوارق بني درجات حرارة الهدف، 
ودرجــات حرارة الخلفية املحيطة به، فاألجســام جميعها، 
التــي تفوق حرارتها حرارة محيطهــا، تصدر حرارة بدرجة 
معينة، ويختلف طول موجة اإلشــعاع الحراري التي تصدر 
من هــدف آلخر، فبمقدار ما يكون الهدف أكرث ســخونة، 

يكون طول املوجة أقرص .
 إن التقنيات املســتعملة يف التصوير الحراري هي أيضاً 
متطورة عىل عدة مستويات، فاألجهزة التي تستخدم عدداً 
كبرياً من العنارص الكاشفة، تحقق مستويات رؤية حرارية 
مناســبة لهــذه النظم، ومن هــذه األنظمة نظــام الرؤية 
الليلية مــن نوع TOGS املــزودة به الدبابــة الربيطانية 
CHALLENGER- 1 . ومــن أهم نظم التصوير الحراري 
من الجيــل الثاين نظام SYNERGY الــذي بدأ انتاجه يف 
عــام 1992، وأدخلت الرشكات الفرنســية هذه التقنية يف 
 ،SYLVI و ، CATHERINE  أجهزتها للتصويــر الحراري
وSOPHIE، فجهــاز "كاترين" اعتمد لالكتشــاف الطويل 
املــدى، وملراقبة النــريان يف مركبات القتــال املدرعة، ويف 
أنظمــة الصواريخ أرض- جو، واســتعمل جهاز "ســيلفي" 
يف نظــارات القيادة، وركب يف الدبابــة LECLERC  ، أّما 
جهاز "صويف" الخفيف الوزن، املخصص أساســاً الستعامل 
املشــاة، فقد جهزت بــه املركبات املدرعــة الخفيفة، مثل 
AMX-10RC أو ALVIS SCORPION ، ورشع الجيش 
األمريــيك يف تطويــر الجيل الثــاين من أجهــزة الرؤية عن 
 Forward Looking بعد العاملة باألشــعة تحت الحمراء
Infra Red :FLIR؛ لتحقيــق أداء متطــور بأقل تكاليف، 
ويضم هذا الربنامج عائلة من أنظمة املســح العاملة عىل 
SADA-  نطــاق (12-8) ميكرون، واملســتخدمة يف نظام

II، وتطبــق تقنية هذا الجيــل يف مناظري عدة، مثل أنظمة 

التصويــر الحراري يف الدبابــة  ABRAMS M1-A2 ، ويف 
الطائرة العمودية  AH-64  APACHI وغريهام. 

تقنيات أشعة الليزر
إن كلمة ليزر Laser هي الحروف األوىل لعبارة باإلنجليزية 
ترجمتها: "أداة تكبري إشــعاع الرتددات ضمن حيز الضوء" 
أي أنهــا منبع ضويئ من نوع خــاص، أو أنها جهاز لتحويل 
الطاقــة تدخل إليه أنــواع مختلفة منهــا لتخرج يف صورة 
إشــعاع ضويئ متجانس Coherent له تردد واحد، ويكون 
الشــعاع ضيقاً جــداً، عىل هيئة حزمة متوازنــة تقريباً من 
األشعة، وجهاز الليزر هو مصدر لألشعة تحت الحمراء، أو 
الضوئية، أو فوق البنفسجية، ومع التحكم التام يف مصادر 
اإلشعاع ميكن الحصول عىل شعاع متجانس ينترش يف اتجاه 
محدد، ويجب أن يتوفر يف املادة املستخدمة لتوليد شعاع 
الليــزر عدد مــن الخصائص مثل: وجود مســتويات طاقة 
عاليــة ذات زمن بقاء طويل، بحيث ال يتم اإلشــعاع إال يف 
لحظــة محددة، ويلــزم لذلك وجود مرآة عاكســة وأخرى 
نصــف عاكســة يف طريف املادة املشــعة، كام يلــزم وجود 

مصدر للطاقة لتزويد املادة بها.
ونظــراً للتطــور التكنولوجي الذي حدث يف اســتخدام 
الحيــز الحراري والضــويئ، فقد أمكن اســتخدام الليزر يف 
تطبيقات عســكرية عديدة، إلمكانيــة تحقيق درجة متييز 
عاليــة، مع انخفاض نســبي يف توهني املوجــات بالغالف 

يتوجه كل مقذوف نحو الهدف املخصص له
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الجــوي، باملقارنــة باملوجــات امللليمرتيــة، وقد شــهدت 
الحروب الحديثة العديد من اســتخدامات أشــعة الليزر، 
سواء إلضاءة األهداف لتوجيه املقذوفات نحوها، أو لقياس 
مســافة هذه األهداف ومتييزها، واستخدمت أشعة الليزر 
يف العمليات لتحســني دقة إصابة وسائل النريان ألهدافها، 
وساعدت أجهزة الليزر املحمولة جواً يف الطائرات العمودية 
الهجومية، ويف القاذفات إلضاءة األغراض األرضية املطلوب 
إصابتها باملقذوفات دقيقة التوجيه والتي يطلق عليها اسم 
"الذكية"، سواء كانت قنابل أو صواريخ، وال تكمن خطورة 
أشــعة الليزر يف قدرتها التدمرييــة، وصعوبة مقاومتها، بل 
يف أنها تســتطيع أن تشل فعالية وســائل الرؤية املختلفة، 
سواء بالعني املجردة، أو باألجهزة البرصية وأجهزة التكثيف 
الضــويئ، فالليزر قادر عىل تعطيل أو تدمري أي جزء برصي 
حســاس، ومن ذلك العــني البرشية بالطبــع، وبذلك فإن 
الليزر الذي يســتخدم يف أغراض التوجيه والكشــف ميكنه 
أيضا شــل بــرص الخصم، وقــد ال يصبح شــعاع الليزر هو 
مصدر الخطورة الوحيد يف ســاحة القتال مستقبالً، فأشعة 
الجزئيات وأســلحة موجات الراديو قــد تصبح قادرة عىل 
شل املستشــعرات وأجهزة القيادة والسيطرة واالتصاالت، 
ورمبا تدمري املركبات وتعمية األفراد، وميكن تجنب وإعاقة 
وخداع أو تدمري األســلحة املوجهة بالليزر التي تهدد كافة 
املركبــات والطائــرات، وإن كانت جميع اإلجــراءات التي 
تستخدم لهذه األغراض تعتمد عىل معرفة خواص ومصدر 
وطبيعة أشــعة الليزر املســتخدمة، ويتكون نظام التوجيه 
الليزري من جهاز يســتخدم إلضــاءة الهدف، ويكون عىل 
شــكل نظارة ميدان، حيث يرى املستخدم الهدف، ويكون 
حامــل الجهاز عــىل األرض، أو محمول جــواً، وقد يوضع 
الجهــاز يف طائرة صغــرية موجهة بدون طيــار، أما وحدة 
التوجيه فتتكون من مجموعة برصية لتكون صورة للهدف 
من األشــعة املنعكســة منه عىل قرص مكون من عدد من 
الكواشــف بحيث ميكن معرفة زوايا انحراف مسار السالح 

املوجه عن الهدف، ومبعرفة هذه الزوايا يتم إنتاج إشارات 
تصحيح لتحريــك األجنحة والزعانــف، ويف حالة التوجيه 
االيجــايب يكون ليزر إضــاءة الهدف محمــوالً يف طائرة أو 
عــىل األرض، وميكــن تركيب رأس التوجيه عــىل أي قنبلة 
أو صــاروخ، وتتكون هذه الرأس من باحث ليزري ووحدة 
توجيه، والرأس الباحث يتكون من مصفوفة من الكواشف، 
وتلســكوب لتوليــد صــورة الهــدف املضــاء بالليزر عىل 
الكواشف، وميكن توليد إشــارة خطأ تتناسب مع انحراف 
مســار الصاروخ عن اتجاه الهدف، أما وحدة التوجيه فهى 
املســؤولة عن تحويل إشــارات الخطأ بصفة مســتمرة إىل 
إشارات تحريك تســتخدم يف تغيري اتجاه زعانف التوجيه، 
وتغري بالتايل مســار املقذوف املوجه، وميكن تركيب وحدة 
التوجيه عىل القنابل والصواريخ، وهناك سلســلة واســعة 
من القنابل املوجهة ليزرياً، تتحســن باستمرار، وقد تكون 
الريــادة يف هذا املجال لفئة قنابــل Paveway األمريكية، 
التي اتخذت عدة أشــكال عىل ضوء التحسينات املتالحقة 
وسجلت سبقاً مع طراز Paveway III، الذي يتوفر بخمسة 

مناذج، باعتامد أجنحة واســعة لتسهيل عملية اإلطالق من 
مســتويات منخفضة، كام صممت السلسلة كلها، لتغطية 
أوســع نطاق ممكن من ســيناريوهات التدخل، حســب 
األوزان وطبيعــة االخرتاق واملدى، ووزن الــرأس الحربية 
لهذه القنابل يرتاوح بني 327 و 2132 كجم، وبينام يحتوى 
النموذج GBU-27/B عىل أجنحــة قابلة للطي، من أجل 
تســهيل الحمل الداخيل، فإن النموذج من الوزن الخفيف 
طــراز  GBU-22/B أثبت عن قــدرات عملياتية ممتازة، 
من خالل الرأس الحربية MK-82، وميكن اعتبار أن أكرثية 
النامذج املطروحــة، قابلة للمالءمة مع املقاتالت الحديثة، 

.F-35  و F-22 و Rafaleو Typhoon مثل
وتســتخدم أجهزة إضــاءة األهداف بالليــزر لتوجيه 
ذخائر املدفعية، والصواريخ جو-أرض، وقنابل الطائرات، 
حيث تتوجه هذه املقذوفات ذاتياً عىل االشعاع املنعكس 
مــن الهدف الــذي يتم إضاءته بواســطة جهاز اإلضاءة، 
وتكون اإلضاءة غالباً بإرســال نبض مكود، بحيث يتوجه 
كل مقــذوف نحو الهدف املخصص لــه، ومن الصواريخ 
املوجهة بأشــعة الليزر الصاروخ Hellfire، الذي تحمله 
الطائــرة العموديــة األمريكية أباتــيش AH-64، أما يف 
التوجيه النصف إيجايب للصواريخ، فيضاء الهدف بالليزر 
ويستقبل املستشــعر املوجود بالرأس الباحثة للصاروخ 
األشعة املرتدة من الهدف، ومياثل هذا التوجيه، التوجيه 

الراداري النصف إيجايب•

املصادر:
www.designation-systems.net 
www.army-technology.com   
www.eosystems.com   
http://en.wikipedia.org   
www.ausairpower.net 
www.gtri.gatech.edu/eosl   

ا�شعة تحت الحمراء

األشــعة تحت الحمراء هي أشــعة حرارية وتنبعث من 
كافة األشــياء من حولنا مثل الفرن أو املصباح الحراري 
أو من االحتكاك أو من تسخني أي جسم وتنبعث كذلك 
مــن أجســامنا وهي األشــعة التي تصلنا من الشــمس 
ويشــعر الجلد بالدفء عند التعرض إىل أشعة الشمس، 
ويقع طيف األشــعة تحت الحمراء بــني الطيف املريئ 
وطيف أشــعة املايكروويــف، وتغطي األشــعة تحت 
الحمراء منطقة واســعة من الطيــف الكهرومغناطييس 

ككل وتقسم إىل ثالثة مناطق وهي عىل النحو التايل:
األشــعة تحت الحمراء القريبة Near infrared وهي 

األقرب إىل األشعة املرئية وبالتحديد اللون األحمر.
االشــعة تحت الحمراء البعيــدة Far infrared وهي 

التي تكون األقرب إىل أشعة املايكروويف.
األشــعة تحت الحمراء الوسطى Med infrared وهي 

التي تقع بني املنطقتني السابقتني. التقنيات املستعملة يف التصوير الضويئ متطورة عىل عدة مستويات

 Laser كلمة ليزر
 wهي احلروف ا@و
لعبارة باالجنليزية 

ترجمتها: أداة تكب~ 
إشعاع ال7ددات 

ضمن حيز الضوء
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بقلم: Dمد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

أعــراس ا?مــارات «املستدامــــة»
املتابع للشــأن االجتامعي اإلمارايت، واملراقب للمتغريات التي يشهدها مجتمع اإلمارات، بال شك، سيدون أنه يف عام 
2013 حــدث تغري مهم يف نظرة املجتمــع وأفراده إىل تقليد من التقاليد اإلماراتية املتأصلة، وهو احتفاالت األعراس 

التي لها اعتبارات وقواعد خاصة.
لقد كان يوم العرس يف املجتمع اإلمارايت شيئاً مميزاً - وسيبقى كذلك - لذا فقد كان هذا اليوم يلقى اهتامماً كبرياً 
جــداً من املجتمــع، وبالتحديد من أهل العريس وأهل العروس، فيظهرون يف هذه املناســبة كل مظاهر الكرم، من 
خــالل املوائد العامرة، وكل مظاهر الفرح، من خالل االحتفاالت والفرق الفنية، وكل مظاهر االهتامم والتقدير، من 

خالل ما يتم تقدميه من مهر و«زهبة» للعروس.
وعــىل مدى عقود طويلة يف هذه املنطقة، ظلت هذه العادات والتقاليد العربية األصيلة راســخة ويتمســك بها 
كل أفراد املجتمع. ومع تطور الحياة أصبحت مظاهر الكرم واالحتفال والتقدير تأخذ أبعاداً كبرية، وبالتايل أصبحت 
تكاليف الزواج مضاعفة، وبالرضورة ســتكون مرهقة للعريس، األمر الذي جعل الشــيخ زايد "رحمه الله" يدعو يف 
حياتــه أكــرث من مرة املواطنني واآلباء إىل تخفيض املهور وعدم اإلرساف يف األعراس، وبعد هذه الدعوات تم إنشــاء 
صندوق الزواج، ملســاعدة الشــباب عىل الزواج من خالل منحهم 70 ألف درهم، وكل ذلك خفف من املشكلة لكنه 

مل يقض عليها متاماً. 
واليوم تغري الحال بشــكل ملفت، فقد أصبحت أعراس اإلمارات تقلل تكاليفها، فعرس الشيخ ذياب، نجل الفريق 
أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، كان مع عرس ابن 
عمه الشــيخ زايد نجل سمو الشيخ ســعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، ليس هذا فحسب، بل كان حفل 

عرسهام ضمن عرس جامعي شارك فيه أكرث من سبعني شاباً مواطناً من مختلف إمارات الدولة.
واملالحظــة األهم يف هــذا العرس، أنه كان بال إرساف وال تبذير يف الطعام، فــكان برنامج عرس الرجال عبارة عن 
حفل استقبال مع قهوة عربية وشاي و«فواله» بسيط عبارة عن حلوى ومكرسات ومتر وحلويات، باإلضافة إىل بعض 
املرشوبات، كلها وضعت عىل الطاوالت أمام املهنئني، ويف مقابلهم فرق الفنون الشــعبية تصدح باألهازيج الشعبية، 
كل ذلك يف وقت العرص إىل ما قبل املغرب. هذا هو مشهد العرس الجديد يف اإلمارات، وقد تكرر مرة أخرى يف عرس 

سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، وكان معه يف عرس جامعي 50 شاباً من مختلف إمارات الدولة.
بعد أن كانت األعراس تشــهد الوالئم العامرة عىل الغداء أو العشــاء، حيث يتم تقديم عرشات الذبائح بأنواعها، 
وتقديم مختلف أنواع األطعمة التي كان معظمها، - ولألسف - ال يؤكل، وإمنا يُلقى يف براميل القاممة... أصبح الوضع 
مختلفاً اليوم، وأصبح املجتمع واعياً لدرجة أنه مل يعد يقبل كل ذلك التبذير واإلرساف، فبدأ الشــيوخ بأنفسهم، مع 
التمســك بالعادات والتقاليد، ومع الوعي بوجود أولويات أخــرى، فقرروا أن يكون العرس معقوالً والفرحة من غري 
إرساف. ومجتمع اإلمارات وهو يتخذ هذا القرار غري البســيط، ال شــك أنه يشــعر باآلخرين، وهو ال يقبل أن يكون 

هناك جوعى يف العامل من حوله، ويترصف أفراده بسلوك بعيد عن اإلحساس بهؤالء الجوعى.
الجزء الجميل يف هذا التغيري االجتامعي، هو أن شــيوخ القبائل، والذين هم أكرث من يتمسك بالعادات والتقاليد 
وباملوروث الثقايف واالجتامعي للبلد ويعتز بها، كانوا هم أول من دعموا هذا التوجه وبدؤوا بتغيري مظاهر األعراس 
يف قبائلهــم. ومــن يتابع صحفنا يجــد إعالنات لإلعراس يعلن فيهــا أهل العريس وأهل العــروس عن تغيري موعد 
االحتفــال ليتــامىش مع التوجه الجديــد يف البلد، وهؤالء يســتحقون التقدير واالحرتام ألنهم يشــعرون مبجتمعهم 
ويتجاوبون مع التغيري اإليجايب الذي يشهده املجتمع، والذي يكون يف صالح املجتمع والفرد، ويف الصالح العام أيضاً.

ننتظر أن نلمس ذلك التغيري يف أعراس املواطنني أيضاً، بحيث يخففوا عىل الشــباب أعباء الزواج، ويســتغنوا عن 
الوالئم، ويكتفوا باســتقبال املهنئني، واالحتفال الشــعبي بالزواج، خصوصاً أننا ملســنا من بعض األرس عدم التجاوب 
مــع هذا التغيري، رغم إيجابياته الكثرية؛ ففضالً عن إيجابياته االقتصادية التي تخفف األعباء، هناك إيجابية صحية، 
حيث تخلصنا من وجبات العشاء املتأخرة التي ال تخفى مضارها عىل أحد...وهذا الشكل من األعراس هو ما ميكن أن 
نطلق عليه «األعراس املستدامة»، فهي تحافظ عىل الصحة، ثم تحافظ عىل املال، كام تحافظ عىل البيئة وعىل الرثوة 

الحيوانية وعىل الطاقة، وتوفر املياه، واألهم من كل ذلك، تسهم يف مشاركة العامل هموَمه وأفراحه•

أعمــاق
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ا5عالم االجتماعي والهوية الوطنية
تطوير نظرية التمدرس 5عداد جيل معتز بهوية ومتفاعل مع املستقبل

من أحدث مــا صدر يف مكتبتنا املحلية كتاب الدكتور جامل 
سند السويدي (2013) «وسائل التواصل االجتامعي ودورها 
يف التحوالت املســتقبلية..من القبيلة إىل الفيســبوك»، وهو 
كتــاب جامع يف هــذا املجــال، ولفت انتباهي مــن عنوانه 
الرمزي يف االنتقال من القبيلة التقليدية التي نعرفها جميعاً، 
والتي تتكون منها جل دول املنطقة، هذه القبيلة لها أعرافها 
وتقاليدها وقيمها، التي تشــرتك فيها مع بقية قبائل املجتمع 
ولكــن لها ما مييزها عن أفــراد املجتمع الواحد. هل انتقلت 
البرشية اليوم من هذه القبائل التقليدية إىل قبائل إلكرتونية 
لهــا تقاليدها وقيمها وأخالقها؟ فأهل «فيســبوك» مثالً لهم 
تقاليدهــم الخاصة بهم، وكذلك القبيلــة يف كل من «تويرت» 
و«كيك» وغريهام من هذه القبائل، وهل من الرضوري عند 
االنتســاب إىل هذه القبائل أن ننسلخ من قيمنا التي تربينا 
عليها أم األمر قابل للتفاوض بني القبائل اإللكرتونية والقبائل 

التقليدية؟.

أوالً: قنوات التواصل االجتامعي
شــبكات التواصل االجتامعي تشمل كل املواقع والتطبيقات 
التي تتيح ملســتخدميها حرية االتصــال والتواصل عرب تبادل 
املعلومات واألخبار والرســائل والتعليقات، دون الحاجة إىل 
رخص فنية أو مهنية، وهذه الشــبكات لن تكون خاضعة يف 
املســتقبل القريب إىل الرقابة املحلية، بل ستديرها شبكات 
ومؤسسات عاملية متمردة عىل األنظمة الوطنية أو الُقطرية، 
وهنا يكمــن مربط الفرس، كــام يقال، وعندهــا فإن الفرد 
ســيكون هو املســؤول عن ما يقبل أو يرفض، وهو من يقرر 
الصحيح مــن الخطأ والجائز من املحرم وفق منظومة مركبة 
تختلــط فيها القيم الســاموية باملراجع العقليــة والتجارب 

الذاتية.
بينت الدراسات الحديثة أن عدد سكان األرض هذا العام 
بلغ 7 مليارات نســمة، يســتخدم منهم 6 مليارات الهواتف 
النقالــة، ومن املتوقــع أن يصل عدد مســتخدمي الهواتف 
النقالــة عــام 2015 أكرث مــن 9 مليارات مســتخدم. وبلغة 
مبسطة سيكون عدد مســتخدمي الهواتف النقالة أكرث من 
عدد سكان األرض، وهذا مؤرش واضح عىل تزايد استخدامات 
الهواتــف يف العامل لدرجة أن البعض لن يكتفي بهاتف واحد 

أو وسيلة محددة.
ومازال فيســبوك هو األكرث شــعبية بني النــاس يف وقتنا 
الراهن، حيث وصل عدد مســتخدميه يف مستهل عام 2013 
ملياراً و483 مليون مستخدم، ثم يأيت من بعده تويرت، حيث 
يســتخدمه 982 مليون نســمة، وبعده جوجــل بلَس 340 
مليون مســتخدم، وتأيت بعدها طرائق التواصل األخرى. وقد 

يلعب اإلعالم االجتامعي 
دوراً حيوياً يف ترسيخ مفهوم 
الهوية والتعريف بها من خالل 
وسائله املتعددة وتطبيقاته 
املتنوعة التي باتت اليوم 
تشكل حجراً أساسياً يف عملية 
التواصل والتعريف باآلخر 
ونقل املعلومة واملعرفة. 

يكشــف لنا املســتقبل طرائق تواصل تغري كل ما نعرفه؛ 
فالسباق اليوم محتدم بني الرشكات الكبرية يف هذا املجال، 
ورهان التســابق يتلخص يف األذىك واألرسع واألســهل من 
حيــث االســتخدام؛ فقد بينــت الدراســات الجديدة أنه 
بالرغم من أن مســتخدمي فيســبوك هم األكرث فإن تزايد 
نسبة املســتخدمني قد تغري هذه الصورة؛ ففي عام 2012 
أصبحت نسبة تزايد مســتخدمي تويرت هي األكرب، حيث 
بلغت 40 % من مســتخدمي وسائل التواصل االجتامعية 

ثم فيسبوك 33 % وبعدها جوجل بلس 27 %.
بلــغ عدد مســتخدمي فيســبوك يف العــامل العريب يف 
مســتهل عــام 2013 أكرث من 46 مليون إنســان، وجاءت 
مرص يف املرتبة األوىل برقم جاوز ربع املستخدمني يف العامل 
العريب، ثم اململكة العربية السعودية فاملغرب ثم الجزائر 
فتونس، ثم اإلمارات العربية املتحدة برقم جاوز 3.4 مليون 

مستخدم.
وتعد دولة اإلمارات أكرب مســتخدم لهذه الوســائل يف 
العامل العريب، لو أخذنا نسبة السكان إىل نسبة املستخدمني، 
فكثافة مســتخدمي فيســبوك يف اإلمارات 41 % تقريباً، 
يليهــا األردن 40 % ولبنــان 39 %. ومن حيث اســتخدام 
التغريــدات، فإن اإلمــارات تأيت ضمن أكــرب خمس دول 
عربيــة، فحتى مــارس 2012 صدرت من اإلمارات ســت 
تغريدات يف الثانية، مع مالحظة أن كل هذه األرقام تتغري 

كل دقيقة من الزمن؛ لذلك فليس من السهل رصدها. 

ثانيــاً: اآلثــار املتوقعة الســتخدام وســائل 
التواصل االجتامعي

أجريــت أبحاث كثرية لرصد اآلثار املتوقعة من اســتخدام 
هذه التقانة يف حياتنا بشكل عام، منها ما ركز عىل سلبيات 
االســتخدام، والكثري منها تخصص يف إيجابيات اســتخدام 
شــبكات التواصل االجتامعية، ومن الواضح أن املنطلقات 
الفكرية والتجارب السابقة والخربات والكثري من املتغريات 
تجعل البعض مييل إىل زاوية ويتجاهل األخرى. لكني أزعم 
أن شــبكات التواصل االجتامعي هي املستقبل الذي البد 
من التعامل معه بكل واقعية وشفافية، ونجتهد يف اإلعداد 
الناجح لهذا املســتقبل يك ال ننتبه مــن غفلة الرتكيز عىل 
السلبيات وقد جاوزنا العامل مبراحل من الصعب اللحاق بها. 
ومن حســن الطالـــع أن دولة اإلمـــارات تفكـــر دامئــاً 
بطريقــة إيجابيــــة؛ فقـــد أعلـــن صاحـــب السمـــو 
الشــيــخ محـمد بن راشــــد آل مكتــوم نائــــب رئيس 
الدولة رئيـــس مجلــس الـوزراء حاكم ديب «رعاه الله» يف 
مايــو 2013 عن مبــادرة «الحكومـــة الذكيــــة» بعد أن 

إعداد:
د. خليفة السويدي
أستاذ بجامعة ا?مارات

74

دراسات وبحوث

|  العدد 500  | سبتمرب 2013  |



شبكات التواصل 
االجتماعي تتيح 

ملستخدميها 
حرية االتصال 

والتواصل عn تبادل 
املعلومات وا@خبار 

والرسائل

نجحــت اإلمــارات يف تطبيق الحكومة اإللكرتونية. 

سلبيات استخدام وسائل التواصل االجتامعي
إن كل نقطــة تم ذكرهــا يف مجال اإليجابيــات لها جوانب 
ســلبية، لو تجاوز املســتخدم عقله وأخالقه يف التعاطي مع 
القضايــا املطروحة، وقد ركزت العديد من الدراســات عىل 
النتائج السلبية املتوقعة من هذه التقنية؛ ومنها دراسة مركز 
دعم القرار التابع لرشطة ديب والتي صدرت يف ديسمرب 2012 
تحت عنوان «شــبكات التواصل االجتامعي ودورها يف نرش 
األفكار الهدامة»، ومن يتابع ما قدمته الدراسات ألهم هذه 

السلبيات يستطيع تلخيصها يف اآليت:
1. املشاكل الصحية املرتبطة باإلدمان عىل التقانة.

2. املشاكل النفسية، كاالنطواء والعزلة.
3. املشاكل األخالقية، كاألفالم اإلباحية.

4. املشاكل الفكرية، كنرش األفكار الشاذة واملتطرفة.
5. نــرش الشــائعات واملعلومــات املضللــة حــول األفــراد 

والقيادات.
6. اإلرضار مبصالح الغري.

7. قرصنة املعلومات ونرش األرسار.
8. التفكك االجتامعي والعيش يف العامل االفرتايض. 

ويف دراسة مركز صناعة القرار، املشار إليها أعاله، تم تلخيص 
ما يقارب ســتة عرش أثراً لشبكات التواصل االجتامعي عىل 

األمن واالستقرار؛ ومنها:
1. ازدراء األديان والتشكيك فيها. 

2. إثارة النعرات اإلقليمية والدينية والعرقية.
3. تحريف الحقائق. 
4. القذف والشتائم.

5. الدعــوة للخروج عىل الحاكم وعــىل ثوابت املجتمعات 
«الجهاد اإللكرتوين».

6. تشجيع التطرف والعنف.

ثالثــاً: التعامل اإليجايب مع وســائل التواصل 
االجتامعي للحفاظ عىل هويتنا 

يف آخــر رحلة يل إىل اململكة العربية الســعودية جلســت 
عىل مقعدي مستمتعاً بقراءة كتايب يف هذه الرحلة. وقطع 
رحلتــي يف املعاين وصول جــاري يف الطائرة، حيث رحبت 
بــه ثم عدت رسيعــاً إىل رفيقي اآلخر. لكــن ما جرى بعد 
ذلــك دفعني للتوقف عن القراءة، حيث تجمهر نفر حول 
جاري للتصوير معه، فأخذين الفضول للتقرب منه، تأملت 
فيه لعــيل أتعرف عليه، لكن خانتني ذاكريت فهو ليس من 
املفكرين املشــهورين، ولن يكون من املمثلني أو املطربني 
فمن يكون إذن؟! ســألته مبارشة بعد أن انفض الجمع من 
حولــه عن عمله، فقال: أنا إعالمــي، فقلت له معتذراً عن 
عدم معرفتي التلفزيون الذي يعمل به. فقال مبتسامً: إنني 
مــن أصحاب اإلعالم الجديد عىل موقع يوتيوب. فســألته: 
وهــل هناك من يتابعــك؟ فقال: أكرث ممــن يتابع قنواتنا 
الرسمية. فدفعني الفضول للتقرب أكرث من املشهد اإلعالمي 
الجديــد، فرأيــت أن يف اململكة العربية الســعودية وصل 
عدد متابعيه يف يوتيوب إىل أكرث من مليون مشــاهد خالل 
يوم واحد، ووصل عدد املشــاهدات عامليــاً إىل 4 مليارات 
مشاهدة يف اليوم الواحد بزيادة 50 % عن السنة املاضية، 
ويتم حالياً حســب إحصاءات يوتيوب تحميل أكرث من 60 
ساعة من مقاطع الفيديو خالل الدقيقة الواحدة. وبالعودة 
إىل رفيقــي يف الســفر، ســألته عن مميزات عملــه، فقال: 
الحريــة فيام أقدم، فلن أصطدم بعقل مســؤول ال يقدرين 
أو يخالــف ذوقي، كام أن وقت عميل أنا من أحدده، ومن 
الناحية املادية هو أفضل من العمل يف القنوات التقليدية.

والسؤال: هل تشــكل أطياف اإلعالم الجديد تحدياً خطرياً 
إلعالمنا؟

الجواب: بكل تأكيد، إنه تحدٍّ إيجايب.
إن مــن يتابع الحــراك يف مجتمعنا عرب قنــوات اإلعالم 

الجديــد يدرك خطورته، وبالــذات يف املرحلة التي متر بها 
املنطقــة؛ فهناك أصابع تلعب بخفاء لنرش الشــائعات يف 
مجتمعنــا الذي يتميــز بالرباءة اإلعالميــة؛ فكيف يتجدد 
إعالمنا ملواجهة الحــرب الخفية من أصحاب النرش الذيك؟ 
يف تصــوري أنه البد من إعادة النظر يف الرؤية التي ترسي 
يف إعالمنــا؛ فهناك من يعتقد أن اإلعالم وســيلة لدغدغة 
العواطــف، وال يصنع مواقف. وهنا تكمن الخطورة؛ ففي 
كثري من الدول هجر الناس اإلعالم ألنه فكر بهذا األسلوب. 
يف هذه املرحلة الحساســة من تاريخ العرب نحن بحاجة 
إىل إعالم يقدره الناس ملهنيته ومصداقيته وجودة ما يقدم 
مضموناً وشكالً، وإال فإن البديل سيكون جاهزاً للقضاء عىل 
مــا يعرف باإلعالم التقليدي. ويك نتعامل بعقل مع اإلعالم 
الجديد أو قنوات التواصل االجتامعي؛ فإنني أقرتح العديد 

من األفكار لعل منها:
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إيجابيات وسائل التواصل

1. ضامن حق املعرفة للجميع.
2. حرية انتقال املعلومة.

3. ردم الفجــوة بــني الفقــراء واألغنيــاء كدول 
وكأفراد.

4. زيادة فرص االبتكار واإلبداع والتنافس.
5. زيــادة الوعي الســيايس واملشــاركة يف قضايا 

األوطان.
6. فاعليــة مؤسســات املجتمع املــدين يف الدول 

وبني األمم.
7. توثيــق العالقات وتجديــد الصداقات العابرة 

للحدود والقارات. 
8. سهولة التواصل بني البرش والحضارات. 

9. االســتخدام الراقي للــدول الناجحة يف تقديم 
خدمات أفضل للمواطنــني، واإلمارات خري مثال 

لذلك. 
10. كرس هيمنة بعض الدول عىل اإلعالم «اإلعالم 

املوجه».
 Educational التعليــم  طرائــق  تطويــر   .11

.Networks

1. تطوير نظرية التمدرس
املدرســة كانت - وال تزال - هي املــكان العلمي والعميل 
إلعداد جيل املســتقبل للقيام بالــدور املطلوب منه. لكن 
مدارس اليوم مازالت خاضعة لنظريات وتطبيقات املايض؛ 
فكيف تصلح أن تكون وسيلة ناجحة إلعداد جيل املستقبل 
املعتز بهويته واملتفاعل مع غريه، الناجح يف اقتصاد املعرفة؟ 
إن ســالح األمس لن ينجح يف معركة املســتقبل، ولعل من 
أهــم التغريات الواجب الرتكيز عليها يف مدارســنا موضوع 
الهوية الوطنية وكيف نغرسها يف جيل املستقبل، إضافة إىل 
ذلك، مهارات التفكري املختلفة والتي من أهمها يف تصوري 
مهارة التفكري الناقد الذي يجعل التلميذ قادراً عىل استخدام 

عقله لفحص املعلومة وبيان صدقها من كذبها.

2. التزكية اإلميانية
يف عــامل التواصل االجتامعي البد من زيــادة عامل الرقابة 
الذاتية عند اإلنســان؛ ألنها الحصن الذي يجعله مستشعراً 
رقابة الله سبحانه وتعاىل، حتى وإن غابت عنه رقابة البرش، 
أوليس من ركائز اإلميان «أن تعبد الله كأنك تراه فإن مل تكن 
تــراه فإنه يراك». مثل هذه املعــاين بحاجة إىل دور جديد 
للمســجد وخطابه للناس، وتحتاج إىل تطوير مادة الرتبية 
اإلســالمية وتركيزها عىل التزكية، مــع عدم إهامل جوانب 

الرتبية اإلسالمية األخرى.

3. القانون املنصف
كام يقولون يف القانون «ال عقوبة بال نص»، ومام مييز دولة 
اإلمــارات عن غريها من الــدول املرونة يف التعامل ورسعة 
االستجابة؛ فقد بادرت الجهات املختصة لإلعالن عن قانون 
خاص يضبط مامرسات الناس يف وسائل التواصل االجتامعي؛ 

ما يجعل اإلنســان مراقباً لحــدوده، وعارفاً للمجاالت التي 
ميكــن أن يجرّمها القانــون، لكن هذا القانــون بحاجة إىل 
حمالت مكثفة ودورية لرشحــه للناس. كلنا يعرف قاعدة 
«القانون ال يحمي املغفلني»، لكن من حق اإلنسان املعرفة 
يك ال يحاســب بجهلــه، وهنا يــأيت دور منظامت املجتمع 
املــدين كجمعية القانونيني واملحامني لنــرش هذه القوانني 

وتبسيطها للعامة الناس.

4. األرسة هي األصل 
كلام برز تحد جديد يواجه البرشية وأعيتها الحيلة للتعامل 
مــع هذا التحدي، يــربز لنا دور األرسة املنشــود واملفقود 
إلعداد جيل املســتقبل لالنفتــاح عىل العــامل وتزويدهم 
بالعوامل التي تجعلهم فاعلني مؤثرين وليسوا مجرد كائن 
مفعول به منصوب اإلرادة مسيطر عىل عقله وفكره. هذه 
الرتبية تقتيض دوراً جديداً ملؤسسة األرسة البد من إعدادها 
لــيك تؤديه عرب ورش عمل متخصصة ترجع لألرسة مكانتها 
الرتبوية املطلوبة ألن كثرياً من األرس اليوم يعتمد أســلوب 
الرتبيــة التقليدي؛ ما جعل األلفــة واملحبة والثقة تقل بني 
أفــراد األرس، وجعــل األطفال يقضون الوقــت الجميل يف 
حياتهم مع األصدقاء االفرتاضيني؛ ما يعرضهم ملتاهات هم 

يف غنى عنها.

5. هل طورت نفسك؟
مهام ذكرنا من وسائل فيام مىض عن دور الدولة ومؤسساتها 
واألرسة وأدوارها يبقى األصل وهو اإلنسان نفسه؛ فعندما 
يصل الفرد إىل مرحلة أن يكون عاقالً حراً مكلفاً يصبح من 
الواجب الديني والعقيل عليه أن يطور من ذاته ويعد نفسه 
ملجتمع فيه من التحديات اليشء الكثري. ويف نفس الوقت، 

فإن فرص النجاح واإلبداع أكرث من املشاكل إن استطاع ذلك 
الفــرد أن يتعامل مع تكنولوجيا التواصل الحديثة وقد زود 
نفســه بالوقاية الذاتية والرقابة اإلميانية ومهارات التفكري 
الناقد التي تجعله قادراً عىل اصطياد الحكمة، أينام كانت، 
ويجنب نفسه الوقوع يف انزالقات الفكر ومطبات الشهوة 

وانحرافات األخالق •

املصادر: 
-  السويدي، جامل ( 2013)، وسائل التواصل االجتامعي 
ودورها يف التحوالت املستقبلية .. من القبيلة إىل 
الفيسبوك، النارش: خاص، أبو ظبي، دولة اإلمارات العربية 
املتحدة.
- عبد الله، محمد ( 2012)، شبكات التواصل االجتامعي 
ودورها يف نرش األفكار الهدامة، مركز دعم القرار، رشطة 
ديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة.
-  أوراق العمل املقدمة ملنتدى الدوحة 13: جلسة اإلعالم 
الرقمي، (2013) الدوحة قطر. 
- السويدي، خليفة ( 1994)، دور الرتبية يف مواجهة اآلثار 
السلبية املتوقعة للبث التلفزيوين األجنبي املبارش، مكتب 
الرتبية العريب لدول الخليج، الرياض. اململكة العربية 
السعودية.
- السويدي، خليفة وآخرون (2005)، تربية التفكري، دار 
القلم، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

76

دراسات وبحوث

|  العدد 500  | سبتمرب 2013  |

من إيجابيات وسائل التواصل االجتامعي تطوير طرق التعليم 



نحـو تكريــس ثقافـة القانــون
هناك قاعدة مستقرة يف الفقه القانوين تقول: "الجهل بالقانون ليس عذراً" فبمجرد أن يصدر ترشيع أو قانون 
ما يف الدولة ومن ثم ينرش يف الجريدة الرسمية يصبح ملزماً للجميع ونافذاً، وأي مخالفة له من قبل أي فرد 
توجب العقوبة، أما االحتجاج بالجهل فال يعتد به أبداً، هذا يعني أن الثقافة القانونية مسؤولية شخصية يف 
املقام األول عىل اإلنسان أن يسعى لها حتى ال يعرض نفسه لعقوبات تكون يف أحيان كثرية أكرب من قدرته عىل 
احتاملها، سواء ما كان منها عقوبة جسدية كالحبس أو مالية كالغرامة مثالً، ولكن بالرغم من هذه الحقيقة إال 
أن مؤسسات القانون كوزارة الداخلية وإدارات املرور تسعى قدر جهدها لجعل القانون واضحاً أمام الجميع 
بتنظيم الكثري من حمالت وبرامج التوعية، بتوزيع الكتيبات واملنشــورات واإلعالنات اإلذاعية والتلفزيونية، 

وبالتواصل املبارش مع املجتمع عرب املحارضات والندوات وغريها!
هذا الجهد التثقيفي الذي تبذله مؤسسات ترشيع وتنفيذ القانون ال يأيت اختيارياً أو عشوائياً، ولكنه يسري 
ضمن خارطة طريق تأخذ باملجتمع إىل هدف مهم هو تأسيس ثقافة ووعي قانوين مجتمعي، يعرف فيه كل 
فرد منظومة القوانني التي تحدد حقوقه وواجباته وكذلك حقوق اآلخرين والتزاماتهم، بحيث يعرف عىل وجه 
الدقة كيف يلتزم مبا عليه وكيف يطالب مبا له، وفق تلك القاعدة الذهبية التي تقول بشكل رصيح "تنتهي 

حريتك عندما تبدأ حريات اآلخرين".
إن املعرفة والفهم الدقيق لبنية القوانني املحددة للحقوق والحريات تقود حتامً إىل الوعي املطلوب بأهمية 
القانون يف حياتنا، فال مجتمع بال قانون، وال عالقات اجتامعية بال محددات وضوابط، وحده العلم واالقتناع 
بالقانــون ثم االلتزام به يقود إىل تأســيس مجتمــع أو دولة القانون، دولة االســتقرار واألمان املضادة متاماً 
ملجتمعات الفوىض والتكالب والفســاد، ومن هنا تأيت املبادرات املختلفة للتواصل مع الناس وإيصال ثقافة 
القانون لهم، وتأيت وسائل اإلعالم يف مقدمة األدوات التي تنقل هذه الثقافة للجميع عىل حد سواء وهذا أحد 

أدوار اإلعالم الجامهريي، كام أنه أحد مسؤولياته االجتامعية.
اإلمارات مجتمع منفتح ومختلط ثقافياً وإثنياً، مبعنى أنه يحفل ضمن نسيجه السكاين بعرشات الثقافات 
والجنســيات وهذا بحد ذاته ســبب جوهري يجعل اإلعالم يجهد نفســه لرشح القوانــني وتوصيلها لجميع 
الرشائح وفق أشــكال محببة وسلسة وعرب رســائل بعيدة عن التوجيه الوعظي املبارش، وتأيت الدراما املحلية 
املشغولة بشكل مهني جيد والربامج الجامهريية كأحد أدوات توصيل القوانني للجمهور، مبا يتالءم مع مختلف 
األعامر والتوجهات، والبد من توظيف اإلعالم الجديد أو وسائل التواصل االجتامعي والهواتف الذكية يف هذا 

الطريق!ق
اإلمــارات مجتمــع حدايث ذو بنى تحتية غاية يف التقدم، وهو مجتمــع متعلم يف عمومه، ويوفر خدمات 
متطــورة جــدا، لكنه مجتمع يســتقطب قادمني من كل مكان ويفــرز ضمن تفاعــالت الحيوية الكثري من 
السلوكيات املتعارضة مع هذا الوجه الحضاري الذي مييزه ما يضع عىل اإلعالم دوراً أكرب تجاه تكريس ثقافة 
القانون والتوعية بها وخاصة ما يتعلق منها باملجال االلكرتوين والشــبكات االجتامعية فام أكرث ما يحدث يف 

العامل االفرتايض من تجاوزات وجرائم تحتاج الكثري من حمالت التوعية والتثقيف!•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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املستشفيات املتنقلة: استجابة للعـــ
قامت شركة كاسيديان بتوريد أك{ من وحدة إيواء مبستشفى متنقل

شهدت مهام القوات املسلحة 
يف وقتنا املعارص تغرياً كبرياً 
خالل األعوام العرشة األخرية؛ 
فقد تطور سيناريو ميدان 
املعركة التقليدي الذي كان 
يتصف بخطوط أمامية واضحة 
املعامل إىل تحديات الحرب 
الالمتامثلة.

وتواجه القوات املسلحة يف 
مهام الحقبة الحالية إجامالً 
مواجهات عدائية، ليس يف 
املعارك الواسعة النطاق، بل 
غالباً ما تكون يف هجامت 
صغرية وغري متوقعة، ولكنها 
مع ذلك قوية ومؤثرة ومميتة.

 
إعداد:
جي سرات
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ـــــــون الطبي 8 أي وقت وأي مكان

وليــس هنــاك من جهــة مؤهلــة تأهيالً كافيــاً لتويل 
مســؤولية االنخــراط يف تدخــل دويل ومهامت حفظ 
الســالم سوى القوات العســكرية املدربة تدريباً جيداً 
متلك أرقى وأحدث املعدات املتطورة. لكن عىل الرغم 
من وجود أرقى مســتويات معدات القيادة والسيطرة، 
فــإن نجــاح املهمة غالبــاً ما تعتمد عــىل القدرة عىل 
حامية الجنود، وعىل مستوى الرعاية الطبية التي ميكن 

تأمينها يف حال حدوث إصابات.

 Cassidian رائدة يف تصنيع املرافق الطبية
تعترب رشكة Cassidian رائدة يف تصنيع املرافق الطبية 
املتنقلــة املتكاملة، فقد قامت بتصميم برنامج واســع 
للمستشــفيات املتنقلــة املتكاملــة ملنظــامت الدفاع 
وحفظ الســالم واإلغاثة، ومن ثم تصنيعها ووضعها يف 
الخدمة. ويشــتمل نظام الحاوية والخيمة عىل جميع 
أنــواع الخدمــات الطبية التــي ترتاوح مــن وحدات 
اإلســعاف األويل إىل املستشــفيات املجهــزة بالكامل، 
إىل جانــب البنيــة التحتيــة واملرافق املســاندة، مثل 
مصدر الطاقــة الكهربائية، وتجهيزات الطعام والصحة 

واالتصاالت وغري ذلك.
وقامــت كاســيديان حتــى اآلن بتســليم أنظمــة 
مستشــفيات متكاملــة إىل الجيش والقــوات الجوية 
والبحرية األملانية، وإىل البحرية السنغافورية، والقوات 
الجوية اإلســبانية، والجيش الســلوفيني، وقد شملت 
أكرث من 500 وحدة مستشــفى متنقل. أما بالنسبة إىل 

الجيش األمرييك فقد طورت كاســيديان أفكاراً إلقامة 
مستشفى إسناد قتايل يف املستقبل يتميز بقابلية فائقة 
للنــرش وبرسعــة التفعيل، كام أنه يتميــز بالتكامل يف 

عملياته املستمرة لكافة الحاالت والظروف.
ومتلــك القوات املســلحة بدولة اإلمــارات العربية 
املتحدة مستشــفى ميدانياً متنقالً، كان قد تم تسليمه 
إليهــا من قبل كاســيديان عام 2001. وقــد تم تنفيذ 
عمليتني لتحديث املستشفى يف األعوام التالية أدت إىل 
إدخــال تكنولوجيا حديثة متطــورة للغاية يف األنظمة 
الطبية واملســاندة عىل حد سواء، عالوة عىل استخدام 
مســتويات عالية من توحيد املعايــري وخفض كبري يف 
تكاليف الــدورة الحياتية. وتتوافــر فيه معالجة طبية 
قياسية مبستوى مستشــفيات+Role 3  التابعة للناتو، 
ويضم أقساماً رئيســية مثل قاعة العمليات الجراحية، 
واملختــرب، والصيدليــة، والتصويــر باألشــعة، وأجهزة 
التصوير الطبقي، وطب األســنان، والعيون، إضافة إىل 
خدمات الــرشب والرصف الصحــي والتزويد بالطاقة. 
وإجامالً، يضم املستشــفى امليــداين املتنقل 17 مأوى 
وقد تــم نرشه يف أماكن عديدة داخــل دولة اإلمارات 

وخارجها.

املستشفيات امليدانية.. مراكز طبية مستقلة
إن املستشــفيات امليدانية املتنقلة متثــل مراكز طبية 
مســتقلة وعملية متاماً، تستخدم مالجئ مصنوعة من 
حاويات مســبقة التجهيز مطابقــة ملواصفات األيزو، 

وخيام متينة، ووحدات متابعــة بحجم املنصة النقالة 
ومزودة بأســقف قابلة للنفخ. وقد تم تطويرها بحيث 
ميكــن نقلها جــواً أو بــراً أو بالقطار أو بحــراً. وبعد 
عمليــة تجميع قصرية يصبح املركز الطبي العميل متاماً 
واملستقل جاهزاً للتشغيل بغرف نظيفة وتهوية وقائية.
وميكن تجميع وحدات املستشــفى امليداين املتنقل 
حســب متطلبات التشــغيل يف عدد مــن املجموعات 

املختلفة املزودة بكافة الوظائف الطبية:
- وحدة إنقاذ لخدمات الطوارئ الطبية واإلسعافات 

األولية.
- مركــز إنقاذ للعمليات الجراحيــة العامة، والطب 
الباطنيــة، وجراحة الطــوارئ – حســب الحالة – مع 

جناح املهمات 
القتالية غالبf ما 

تعتمد على القدرة 
على حماية اجلنود 

وعلى مستوى 
الرعاية الطبية

مستشفى ميداين للجيش األملاين يحتوى عىل 350 رسير
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العناية املركزة وبعد العمليات.
- مستشــفى ميــداين يتوافر فيه جراحــة الطوارئ 
وأنظمة دعــم الحياة إلنقاذ األعضــاء واملحافظة عىل 

وظائف الجسم.
- وتعترب رشكة كاســيديان املــورد الوحيد الذي قام 

برتكيب 35 وظيفة طبية تخصصية يف املالجئ.

قابلية النقل واالنتشار
يعترب املستشــفى امليــداين املتنقل جــزءاً من أنظمة 
كاســيديان القابلــة للنقل التــي توفر حلــوالً لجميع 
عنارص سلســلة اإلنقــاذ؛ من طواقم مركبــات اإلخالء 
الطبــي الربي، وكذلــك املرافق الصحية لــألدوار 1 و2 
و3، مــن أجل حلول اإلخالء الطبــي الجوي التكتيكية 

واالسرتاتيجية، وأنظمة تطهري املرىض من التلوث.
 ولدى كاســيديان تعــاون وثيق مع أهــم موردي 
املعدات الطبية، مام ميكنها من تحديد أنسب األجهزة 

املناسبة ملتطلبات التشغيل املتنقلة.
وبفضــل التعاون مؤخراً مــع "فيليبس هيلث كري" 
أصبــح بإمــكان كاســيديان تقديــم حلــول التصوير 
الطبقــي املحوري العــايل األداء واملتنقــل الوحيد من 
أجل عمليات التصوير الرسيــع وجودة الصور العالية 

وقدرات الجرعات املنخفضة.
ويســهم جهاز فيليبس للتصويــر الطبقي املحوري 
يف   Philips Ingenuity CT Scanner املتكامــل 
التزويــد برشائــح مقــاس 128-64 وأنابيــب أشــعة 

8MHU X-Ray قويــة، وأكــرث أنظمــة تنقية الصور 
فاعليــة. وهذا يجعل مــن املمكن إجراء التشــخيص 

السليم لجروح طلقات الرصاص.

مخطط توضيحي للمناطق الثالث يف املستشفى املنتقل
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جولة يف املستشفى امليداين
تؤدي الحاويات الصلبة الجدران يف املستشفى املتنقل 
وظائــف محــددة كام هو مذكــور يف كل من املناطق 
الثالث، وهي تســاعد عىل نقل مواد دعم مستشــفى 
اإلســناد القتــايل، مبــا يف ذلــك املعــدات واألنظمــة 
والحاويــات اللينة الجــدران أثناء عمليات االنتشــار، 

وتنقسم املناطق الثالث يف املستشفى املتنقل إىل:

املنطقة (أ): منطقة اإلســعاف / العيادات 
الخارجية

تعتــرب هذه نقطة دخول مستشــفى اإلســناد القتايل، 
حيث يتم فرز املرىض حسب مستوى العناية املطلوب. 
ويتــم هنا أيضاً إجراء العالجــات الطبية الثانوية، مثل 
عيادة األسنان والتلقيحات وغري ذلك. وتتألف املنطقة 
عــادة من خمــس حاويــات صلبة الجــدران مطابقة 
ملواصفات األيزو للمستشفيات املتنقلة، وأربع مالجئ 

لينة الجدران.
تســتخدم حاويات الجــدران الصلبــة ألجل وحدة 
األشــعة واملختــرب. وتقوم وحــدات األغطيــة الناعمة 
Softshell-Based Units بوظيفة منطقة االســتقبال 

/ الفرز، والصيدلية، ومنطقة Bulk Supply، ومنشــأة 
يف   Advanced Trauma Life Support: ATLS
حــاالت اإلصابات والحــوادث، كام يضــم ملجأ مزوداً 
بجــدران لينة عيــادة التحويل التي تســتخدم لتجهيز 
املعامالت واإلدارة وظائف أخرى، كام متثل أيضاً نقطة 
انتقال إىل أقســام العيادات والجراحة يف املستشــفى 

امليداين املتنقل.

املنطقة (ب): جناح العمليات / الجراحة
يتم املحافظة عىل التعقيم يف هذا القسم من مستشفى 
اإلسناد القتايل التابع للمستشفى امليداين املتنقل الذي 
يضــم مالجئ صلبة الجدران قابلة للتوســعة مزدوجة 
الوجــوه، باعتباره منطقة التحضــري للعمليات، وغرفة 
العمليــات املجهزة تجهيزاً تاماً، والتي يســمح حجمها 
لفريقني من الجراحني بالعمل معاً. وتســتخدم مالجئ 
ذات جدران صلبة غري قابلة للتوســعة كوحدة تعقيم، 
وكمنطقــة تحويــل من قســم التعقيم يف مستشــفى 
اإلسناد القتايل إىل املناطق النظيفة يف املنشأة. وجميع 
املالجئ ذات الجدران الصلبة متصلة ببعضها من خالل 
ممرات مشــاة ومعزولة عــزالً تاماً ضد الهــواء واملاء. 

ويتمم منطقة جناح العمليات/الجراحة يف املستشفى 
امليــداين املتنقل ملجأ ذو جدران لينة من أجل اإلمداد 

املركزي باملواد.

املنطقة (ج): منطقة جناح املرىض
يقدم جناح املرىض العناية املركزة والعناية املتوســطة 
عىل حد ســواء، وهــو مكون من مجموعــة خيام مع 
وحدات مســاندة ذات جدران صلبة، وجميعها متصلة 
مبمرات مشاة. تستخدم وحدة العناية املركزة خيمتني، 
يحــوي كل منهــام عىل 12 رسيراً، إضافــة إىل معدات 
مســاندة ذات صلة. وهنــاك ثالث خيــام تقوم مقام 
جناح العناية املتوسطة، تحوي كل منها عىل 20 رسيراً 

للمرىض.

الرشكاء املحليون
تتــم إدارة املستشــفى بكاملــه مــع رشيــك محيل / 
رشكاء محليــني يقومون بتوفــري العديد من الخدمات، 
ويشــمل ذلك خدمــات الصيانة واإلصــالح والتجديد 
ورفع الكفاءة للنظام أثناء حياته التشــغيلية بكاملها. 
ويتم تدريب املســتخدمني عىل كافة األجزاء املهمة يف 



النظــام مــن حيــث أنشــطة الســالمة والفحوصات 
واإلعدادات والصيانة، كام يتم تدريب موظفي الصيانة 

عىل تنفيذ أنشطة الصيانة باستقاللية.
إن اســتخدام وســيلة برامــج التخطيــط والتقييم 
الشاملني يف مكانها الصحيح تجعل باإلمكان التخطيط 
التفصييل عىل الشاشة ملستشفيات أكرب حجامً، وقواعد 
عمليــات أمامية ومعســكرات ميدانية. وهي تشــمل 
التخطيط الثنايئ األبعــاد والعرض الثاليث األبعاد، مبا يف 
ذلك تحليــل املوضوع. وميكن اســتخدامها للتخطيط 
وخدمــات الصيانة ألجــل العمليات، مثــل: التخطيط 
اآليل ومتديــدات خطــوط الكهربــاء واملــاء والرصف 
الصحــي، وكذلك مراجعة اللوجســتيات بحيث تكون 
وفقــاً للتصور الخــاص للعمالء حــول الحلول الخاصة 

باملستشفى امليداين املتنقل.
وقد تم استخدام أنظمة املستشفى امليداين املتنقل 
عىل مدى ســنوات دعامً للعمليات العســكرية، مبا يف 
ذلك نرش الجيش األملاين وحدات يف كوســوفو برصبيا 
وكابول بأفغانستان. وتستخدم منشأة كوسوفو وحدات 
الخيــام الجاهــزة إليجاد مركز طبــي يحوي عىل 260 
رسير، أما منشــأة كابول فتعمل كمستشــفى إسناد يف 
القتال. وقد أرسلت مجموعة EADS وحدة مستشفى 
متنقل إىل إندونيســيا يف أعقاب التسونامي الذي وقع 
يف جنوب رشق آسيا لتقديم الدعم الطبي اليومي ألحد 

معسكرات الالجئني.

مستشفى اإلسناد القتايل املستقبيل
وتقــوم حاليــاً رشكــة Cassidian، وهــي قســم من 
EADS، بإعــداد نظام مستشــفى ميــداين متنقل من 
طــراز EADS TransHospital® من أجل االختبارات 
امليدانيــة من قبل الجيش األمريــيك الحتياجات نظام 
املالجئ الطبية املســتقبلية، وهي مستعدة لالستجابة 
الحتياجات املهام األخرى، مبا يف ذلك املهام العسكرية 

والتعايف من الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ.
وكام هو األمــر يف وحدات املستشــفيات امليدانية 
األخرى يتم بناء مستشــفى اإلســناد القتايل املستقبيل 
باســتخدام وحدات عنارص البناء الجاهزة، القامئة عىل 
حاويات ذات جدران صلبــة وخيام ذات جدران مرنة 
قابلة للنفخ، بحجم 8 ق × 8 ق × 20 ق (ق = قدم). 
وهــذه الوحدات قابلة للتجميــع والربط بينها برسعة 
عــن طريق ممرات املشــاة، مع عــوازل محكمة ضد 

الهواء واملاء.
يتم دمــج الحاويات ذات الجدران الصلبة مســبقاً 
باألجهــزة الطبية، مع إدخــال حوامل مدمجة للرفوف 
واملعدات والعــدد واألدوات. ويتــم تجهيزها بجميع 
العنــارص الالزمة لتكييف الهواء والرتشــيح، إضافة إىل 
توزيــع الطاقــة الكهربائيــة والتحكم واإلنــارة، وهذا 
يســمح بتجهيز الوحدات للتشــغيل بالحد األدىن من 

الوقت الالزم للرتكيب.
تشــمل املناطق العملية لوظائف مستشفى اإلسناد 
القتايل املستقبيل للمستشفى امليداين املتنقل، دون أن 

تقترص عىل:
- منطقة نظيفــة للعمليات الجراحيــة (للعمليات 
الجراحية، وما قبــل الجراحة، والتعقيم، ونظام اإلدارة 
الرسيريــة CMS)، باســتخدام وحــدات الحاويــات 
الجاهزة املطابقة ملواصفات األيزو، والتي يتم توسعتها 

باستخدام الجدران الجانبية القابلة للتوسعة.
- مرفق معالجة خاصة، واملخترب، واألشــعة السينية، 
وبنك الدم، واألســنان، والعظمية، والنسائية والوالدة، 
ومناطق الخدمات الطبية، باســتخدام حاويات جاهزة 

مطابقة ملواصفة أيزو 3.
- االســتقبال، والفــرز، واملعالجة املســبقة وإنقاذ 
الحيــاة، ومعالجــة اإلصابــات الثانويــة والعيــادات 

الخارجية، ويتم ذلك كله يف خيام مرنة الجدران.
- منطقة املرىض مع وحــدة العناية املركزة  وجناح 

العناية املركزة ICW باستخدام الخيام.
وبناء عىل الخربة امليدانية يف املستشفيات امليدانية 
املتنقلة تقدر القدرة الطبية األولية ملستشــفى اإلسناد 
القتــايل املســتقبيل بســاعة ونصف بعد بــدء تركيب 
النظام. وســيتم تجهيز الشكل العام ملستشفى اإلسناد 
القتايل الذي يضم 44 رسيراً خالل ســت ساعات، بينام 
تم تخطيط مدة 18 ســاعة لتحضري ترتيبات مستشفى 
اإلســناد القتايل الذي يحوي عىل 48 رسيراً، و48 ساعة 

للمستشفى الذي يحوي عىل 164 رسيراً•

املصدر والصور:
www.cassidian.com

وحدات املباs اجلاهزة

إن وحــدات املبــاين الجاهــزة يف املستشــفى امليــداين 
وشــبكته املرتابطــة مــن األنظمة املســاندة التي متكن 
االختصاصيــني الطبيني من أداء إجراءات رئيســية متاماً 
كام هو األمر يف املستشــفيات الثابتــة. وقد تم تصميم 
البنيــة التحتية طبقــاً ملبادئ بيئيات العمــل املتقدمة. 
وهناك خيام ملحقة بنظام الحاويات متثل مناطق رعاية 

للمرىض عالوة عىل وظائف املساندة للمستشفى.
إن جميــع املداخــل مجهــزة بعــوازل محكمــة للهواء 
واملاء ضامناً لتوافر البيئة املناســبة والالزمة لإلجراءات 
الطبيــة املأمونة. وباإلمــكان توســعة الحاويات حتى 
ثالثــة أضعاف حجمها الذي تم شــحنها بــه، وذلك من 
أجــل متكني فرق األطباء واملمرضــات الكربى من إجراء 
العمليــات معاً. وهنــاك أنظمة اتصــال فضائية تضمن 
اتصــاالً عامليــاً موثوقاً، ويســهل عملية نقــل البيانات 

واالستشارات الهاتفية.

املستشفيات 
امليدانية املتنقلة 
متثل مراكز طبية 

مستقلة تستخدم 
مالجئ مصنوعة 

من حاويات 
مسبقة التجهيز 

مطابقة ملواصفات 
ا@يزو

مستشفى ميداين متنقل للجيش األملاين يف أفغانستان
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 zا'من وا'طراف املؤثرة من غ
zالدول..مشهد متغ

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

ndcdean@gmail.com 

توقعات 
اسrاتيجية

يشــهد العامل املعقد اليوم تطورات شملت عدداً أكرب من أصحاب السلطة والنفوذ. تاريخياً كان 
املحللــون يعتربون الدولة القومية العنرص األســايس يف األمن العاملــي، ولكن منذ نهاية الحرب 
العاملية الثانية تولت الجهات املؤثرة من غري الدول دوراً متنامياً يف الشــؤون الدولية، وهذا أمر 
مهــم؛ ألن معظم الناس واثقون من أن الــدول القومية ميكن أن تكون أطرافاً قومية مؤثرة عىل 
الســاحة العاملية؛  وتضيف األطراف املؤثرة من غري الــدول عنرصاً ذا أهمية إىل الغموض وعدم 

الوضوح يف عامل معقد أصالً.
تعتــرب األطراف املؤثــرة من غري الدول منظــامت تتمتع بقوة كافية ليك تؤثــر يف، بل وتغري، 
 Muhittin األحداث العاملية، حتى إن مل تكن خاضعة لســيطرة أي دولة.  يرى موهيتني أتامان
Ataman كــام ورد يف مجلة "البدائل: املجلة الرتكية للعالقات الدولية" أن "منو أنواع هذا العدد 
الكبــري من األطــراف املؤثرة من غري الدول يشــكل تحدياً، بل وعامل ضعف، ملفهوم السياســة 
الدولية "القامئة عىل الدولة"، ويســتبدل بها نظاماً "عرب وطني" تتســم العالقات فيه مبزيد من 

التعقيد."
تم إنشــاء بعض املنظامت الدولية باالتفاق بني دول ذات ســيادة، مــن بينها األمم املتحدة، 
وجامعــة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهناك كثري غريها، مثل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وأطباء بال حدود، موثقة رسمياً لدى الحكومات. لكن هناك جهات مؤثرة 
دولية أخرى مل يتم تأسيسها من قبل الحكومات، بل من قبل أشخاص، وليس لها روابط قانونية 
مع الدول، وبالتايل فهي فعلياً خارج نطاق الســيطرة الوطنية. وتعترب بعض املنظامت اإلرهابية 
أمثلة عىل هذا النوع من األطراف املؤثرة من غري الدول، ومن املفرتض أن تضم هذه الفئة أيضاً 
رشكات عرب وطنية مثل إكســوناً أو مايكروســوفت أو جوجل، وأفراداً مثل كارلوس ســليم وبيل 
جيتس، وبعض هؤالء ميلك أصوالً اقتصادية تفوق الناتج املحيل اإلجاميل للعديد من الدول، ومن 

ثم ميلكون سلطة مامثلة.
وهكذا نجد أن االفرتاض األســايس بأن الدول هي األطراف املؤثرة الدولية أصبح موضع جدل 
ونزاع، ومثة ما يربر االفرتاض بأن الدول واألطراف املؤثرة من غري الدول عىل حد سواء سيتنافسون 
عىل النفوذ يف عامل املســتقبل. ويف بعض الحاالت ســتتأثر الدول بــال ريب باألطراف املؤثرة من 
غــري الــدول بطرق ال تخطر لها عىل بــال. ويفرتض معظم الناس أن املنظامت الدولية ســتكون 
األطراف املؤثرة األكرث عقالنية بعد الدول نفسها، لكنها ميكن أيضاً أن تكون أقل مدنية، وبعضها 
قد ينصب تركيزه ببســاطة عىل الربح أو قد يكون نشاطها موجهاً ضد الدول واملنظامت الدولية 
األخرى ألسباب أخرى تتعلق مبصالح ذاتية. لعل الدول القومية ما تزال تحظى مبعظم اهتاممنا، 
ولكــن هذا النظام عرب الوطني الجديد واألكرث تعقيداً ســيكون له تأثري متزايد يف شــؤون األمن 

العاملي.
يبقى هناك العديد من األســئلة دون إجابة. فنحن ال نعلم بعد كيف ســيتأثر القانون الدويل 
مبثل هذه املنظامت. هل يا ترى سيشــهد املســتقبل التقاء يف املصالح والقوة بني املنظامت عرب 
الوطنية ضد الدول؟ وهل ميكن أن تحل األموال الدولية محل البنى االجتامعية بوصفها األساس 
األويل للقــوة العاملية؟ لدينا القليل من اإلجابات، ولكن بغض النظر عن الكيفية التي تتطور بها 
األمــور، من املؤكد أن األطراف املؤثرة من غري الدول ســتبقى تتمتع بالنفوذ وتزيد من املخاطر 
عىل حفظ األمن. ففي مقابل كل حالة تســاعد فيها منظمة عرب وطنية عىل منع دولة مارقة من 
نرش األســلحة، قد يكون هناك حالة أخرى تتأثر فيها الشــؤون الدولية مبجلس أو مدير مايل يف 
رشكة لديه مثل عليا مختلفة متاماً. وســوف يكون لهذه األطــراف املؤثرة من غري الدول تأثري يف 

األمن الوطني•
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C-130J Super Hercules طائرة النقل العسكرية
متعددة املهام وا@دوار وتلبي االحتياجات العملياتية

تعترب C-130J طائرة نقل مجربة وموثوقة للغاية، ومعقولة الثمن. وهي تلبي الحاجة املتنامية 
دولياً إىل النقل الجوي، وتواصل تطورها لتفي باالحتياجات العملياتية. وتغطي طائرة النقل 
C-130J  مجموعة واسعة من املهام باملنصة نفسها.

إعداد: { يادف

وعــىل مــدار تاريخ الطــريان، ال ميكــن ألي طائرة تم 
صناعتهــا أو هي قيد التصنيع أن تضاهي مرونة طائرة 
النقل C-130 Hercules. وقد أثبتت Hercules دامئاً  
ولفرتة أطول من معظم الطائرات العســكرية األخرى  

قدرتها عىل تنفيذ املهام املوكلة إليها.
وســواء كانت املهــام مهام نقل قتاليــة، أو خاصة، 
أو تزويــد بالوقود يف الجو، أو مهــام بحث وإنقاذ، أو 
مكافحة حرائق، أو اســتطالع أحوال الطقس، أو مهام 
استخبارات ومراقبة واستطالع مسلحة، أو إخالء طبي، 
أو مــا يســمى بإمداد امليــل األخري التعبــوي للقوات 

الربية، فإن C-130 عىل أهبة االستعداد دامئاً.

املواصفات
بإمــكان طائرة النقل C-130، مبنصة تحميلها الخلفية، 
أن تســتوعب تشكيلة واســعة ومتنوعة من الحمولة 
الكبــرية الحجــم، مبا يف ذلــك كل يشء، من مروحيات 
الخدمــات والعربات املدرعة السداســية العجالت إىل 
الشحنات املنقولة العادية والعسكريني. وميكنها – من 
خالل دورها يف اإلمداد الجوي – القيام باإلنزال الجوي 
لحموالت يصــل وزنها إىل 42,000 رطل أو اســتخدام 
جهــاز التعويــم عند الهبــوط االضطراري بــراً وإنزال 

حمولتها عىل الطرق الوعرة.
إن التصميم املرن لطائرة Hercules يجعلها مؤهلة 
للعديــد من املهــام املختلفــة، حيث يســمح لطائرة 

واحدة أن تؤدي بدور العديد من الطائرات. فكثري من 
 Hercules أجهــزة املهام الخاصة املضافــة إىل الطائرة
ميكن إزالتها، مام يســمح للطائــرة بالعودة إىل دورها 
يف نقــل الحمــوالت إن لزم. أضــف إىل ذلك أنه ميكن 
إعــادة تجهيز طائــرة C-130 برسعة ألنــواع مختلفة 
من الحموالت، مثل املعــدات املعبأة املنقولة، واملواد 
املحملة عىل منصــات، ومنصات اإلنزال الجوي، وحزم 
أنظمة النقل بالحاويات، والعربات والجنود أو اإلخالء 

الطبي الجوي.

التصميم
إن طائرة C-130J Super Hercules مصممة لتقديم 

تقنيات
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تحسينات كربى يف األداء وقدرات عملياتية إضافية تتم 
ترجمتها مبارشة إىل فاعلية مضاعفة يف أداء املهام.

تشــمل تحسينات النظام الرئيســية يف طائرة النقل 
C-130J/J-30 محطــة طــريان متقدمــة لطياَريْن مع 
إلكرتونيات طريان رقمية مدمجة متاماً، وشاشات عرض 
بلوريــة مائية وشاشــات عرض أماميــة ونظام مالحة 
متطور يشتمل عىل نظام مالحة يعمل بالقصور الذايت 
الثنايئ ونظــام تحديد املواقع العاملي GPS. كام تتميز 
الطائرة أيضاً بأنظمة دفاعية مدمجة متاماً، ونظام رادار 
منخفض القدرة باأللوان، وشاشــة عــرض رقمية ذات 
خريطة متحركة، ومحركات مروحية توربينية، ومراوح  
يَش كاملة الرتكيب، وطيار آيل رقمي. كام  سداســية الرِّ
تحوي C-130J/J-30 عىل وقود محسن وحامية بيئية 

ووقاية من الجليد وأنظمة متطور ملناولة الحموالت.

كفاءة يف املعارك القتالية
تتميز طائرة C-130J باملدى واملرونة الالزمتني ملساندة 
املهام العاملية والعمليات املستقبلية، كام تتمتع بتاريخ 

ثابــت من املوثوقية والجاهزية للمهامت. وعالوة عىل 
امتالكها شبكة لوجستيات عاملية مثرية لإلعجاب فإنها 
تســتمر يف التطور مــن خالل عمليات تحســني ورفع 

كفاءة للوفاء باملتطلبات العملياتية الناشئة.
 C-130J Super Hercules وقــد أثبتــت طائــرة
امتالكها قدرات يف مجال التزويد بالوقود يف الجو وعىل 
األرض، ويف مهــام النقل القتاليــة، ومكافحة الحرائق، 
والدوريــات البحرية، ومهام حفظ الســالم واملهامت 
اإلنســانية، وعمليــات البحــث واإلنقــاذ، والعمليات 
الخاصة، ونقل كبار الشــخصيات، و مهام االستخبارات 

واملراقبة واالستطالع.

منصات املناولة األفقية
تعتــرب لوكهيد مارتن رائــدة عىل الصعيــد العاملي يف 
تكامــل األنظمــة التي تشــمل التطبيقــات الدفاعية 
واملدنية عىل حد ســواء. وقد تم تصميم حلول لوكهيد 
مارتن املتكاملة، الجاهزة لالستخدام التجاري، والقابلة 
للتطوير، بحيث تتكيــف مع متطلبات املهام املتطورة 

تتميز الطائرة بأنظمة 
دفاعية مدFة 

متامf ونظام رادار 
منخفض القدرة 
با@لوان وشاشة 

عرض رقمية ذات 
خريطة متحركة
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وبرامج التنفيذ النشطة.
كام صممت لوكهيــد مارتن مجموعة منصة مناولة 
أفقيــة ألنظمــة املهام طــراز C4ISR تســمح بتغيري 
تصميــم طائرة نقــل منطية، مثــل C-130J، من مهام 
النقــل إىل مهــام املراقبة الجوية لتحقيــق أفضل أداء 

متعدد الوظائف.
وميكــن تركيــب مجموعة املنصة هــذه يف الطائرة 
وتفكيكها يف غضــون 30 دقيقة. وبذلك تصبح الطائرة 
طائرتني يف واحدة. كام ميكن اســتخدامها أيضاً كطائرة 
شحن متوســطة املدى وذلك مبجرد نزع هذه املنصة، 
التي يسهم تركيبها يف الطائرة يف تحويل طائرة الشحن 
إىل منصة استخبارات ومراقبة واستطـــالع. وبذلك فإن 
الرشكات املشــغلـــة للطائرة ال تخرس طائرة شحـــن، 
بل تكســب نظام اســتخبارات ومراقبة واســتطـــالع 
مكون من نظم حاسوبية متكاملة وأنظمة استشعـــار، 

وأجهزة اتصال.
أثنــاء صيانة الطائــرة املقررة أو غــري املقررة ميكن 
تفكيــك منصة املناولة األفقيــة ألنظمة املهام وتركيبها 
يف طائرة أخرى مجهزة بشــكل مناسب، وميكن بالتايل 

االستفادة من هذه املنصة حتى يف أثناء صيانة الطائرة 
األصلية.

وإىل جانــب إلكرتونيات االستشــعار واالتصال، فإن 

معظم مكونات أنظمة املهام مركبة عىل منصة املناولة 
األفقية ألنظمة املهــام، التي يتم تجميعها وفحصها يف 
املصنع ومن ثم تســليمها كوحدة متكاملة إىل الطائرة. 
وهنــاك حــد أدىن من الحوامــل والتمديــدات لدعم 
املنصة، األمر الذي يقلل مــن الوقت والتكلفة اللذين 
يتطلبهــام تعديل الطائرة. وهنــاك فائدة أخرى لصنع 
املنصــة يف بيئة املصنع وهي أنــه ميكن تجميع املنصة 
واختبارها بشــكل منفصل عــن الطائرة، مام يقلل من 
الزمن الالزم لدمجها بالطائرة، ويحد بالتايل من الوقت 

والتكلفة الالزمني لعملية الرتكيب الدامئة النموذجية.
وتســهم هــذه املنصــة أيضــاً يف مرونــة الصيانة 
وســهولتها؛ فهي مصممة لتوفري إمكانية وصول سهلة 
إىل جميع وحدات الخط القابلة لالستبدال، كام يسمح 
بسهولة الصيانة يف أثناء كون النظام مركباً عىل الطائرة. 
وإذا تطلــب األمر إصالحات أشــمل وأوســع فيمكن 
فــك املنصة مــن الطائرة وإصالحها يف ورشــة الطريان 
اإللكرتونية، وهذا يسمح باستخدام الطائرة يف وظيفتها 
التقليدية كطائرة شحن. وأثناء وجود املنصة يف الورشة 
ميكن إجــراء الصيانة بدون نقل األدوات واملعدات إىل 

القدرة العملياتية واجلاهزية

أثبتت طائرة C-130J نفســها يف عدة مســارح قتالية، 
وعدد مــن عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية والكــوارث، 
وعمليــات البحــث واإلنقاذ، واســتطالع أحــوال الجو، 
واملراقبــة البحريــة، واملراقبة اإللكرتونيــة، والعمليات 

الخاصة، ومكافحة الحرائق، واإلسناد القتايل املسلح.
كــام تتمتــع C-130J بتاريــخ حافــل مــن املوثوقية، 
والجاهزيــة يف العديــد من املهام، والفوائد املســتمدة 
من شــبكة لوجســتية عاملية متميزة.  إن رشكة لوكهيد 
مارتــن برتاثها من طائــرات C-130 و C-130J املوزعة 
يف 72 دولــة عــرب العامل، من أشــد األجواء حــرارة إىل 
أشدها برودة، تقدم حلوالً متكاملة يف الدعم ألي حجم 
مــن أحجام قوات عمالئهــا، ويف املفاهيــم العملياتية، 

وترتيبات الدعم واملساندة.
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االرتفاع: 11.81 م

باع الجناح (املسافة بني الجناحني): 40.38 مرت

باع الذيل األفقي: 16.05 مرت

 ،Rolls-Royce AE2100D3 4   :وحدة توليد الكهرباء
 AE2100D3, :محرك موروحي تربيني مبراوح ست ريش

 4,591 pshp turboprop engines, Dowty R391,
6-blade propellers, all composite

وزن اإلقالع األقىص: 74,390 كلج

املسافة الالزمة للهبوط / لإلقالع (مهمة هجومية منطية): 460 مرت

الطول: 34.37 م



الطائرة، مام يقلل من مدة اإلصالح.
ميكن إنجاز عمليات التحديــث التكنولوجية خالل 
مــدة أقــرص بفضل هــذه املنصــة، كام ميكــن إجراء 
التعديــالت يف املنصة يف ورشــة إلكرتونيــات الطريان 
بدون التأثري عىل اســتعامل الطائــرة. وإن القدرة عىل 
تنفيذ عمليات التحديث يف ورشــة إلكرتونيات الطريان 
من شــأنها أن تخترص فــرتة التعديالت ومن ثم تجعل 
تكاليــف التعديــالت أخفض من الرتكيــب النموذجي 
الدائــم. وهــذه املنصة مصممــة ملســاندة القدرات 
اإلضافيــة، حيــث يوجد حيــز كاف للحوامل من أجل 
إضافــة معدات تســهم يف تزويــد الطائــرة بقدرات 
استشــعار ومعالجة إضافيــة، كام ميكــن تنفيذ هذه 
التحديثات بقليل من التأثري أو بدون تأثري عىل الطائرة.

نبذة تاريخية
لقد انقضــت أربعة عقــود منذ أن أصــدرت القوات 

الجويــة األمريكية مواصفاتهــا األصلية للتصميم، ومع 
ذلك فــإن إنتــاج طائــرة النقــل C-130  املتميزة ما 
 C-130A يزال مســتمراً. كان أول طراز تم إنتاجه هو
وكانــت مجهزة بأربع محــركات مروحية توربينية من 
طــراز Allison T56-A-11 or -9. وقــد تم طلب ما 
مجموعه 219 طائرة وبدأ تســليمها يف ديسمرب 1956. 
ثــم جاء طراز C-130B وكان مجهزاً مبحركات مروحية 
توربينيــة طــراز Allison T56-A-7، ودخلت األوىل 
مــن بني 137 طائرة الخدمة يف القوات الجوية يف مايو 

.1959
وقــد ظهرت طائــرات C-130E 389 يف أغســطس 
1962 ومن ثم جاءت طلبات الرشاء عليها باســتخدام 
املحــرك نفســه Allison T56-A-7، ولكن تم إضافة 
خزانني للوقود سعة 1,290 جالون خارجيني، مع زيادة 
القدرة القصوى لوزن اإلقالع. وشــهد شهر يونيو 1974 
ظهــور أول طائرة مــن طــراز C-130H 308 مزودة 

 .T56-A-15 مبحرك مروحي توربيني أقــوى من طراز
وهــذا املحــرك – الــذي يشــبه إىل حد كبــري محرك 
C-130E من الخارج – أدخل تحسينات كربى يف األداء 

عىل الطائرة.
 ،C-130 وقد ظهر آخر طراز تم إنتاجه من طائرات
وهــو C-130J، يف فرباير عام 1999، بفرق واضح متثل 
يف مروحة مركبة تضم ســت ريَــش مثبتة عىل محرك 
 Rolls-Royce مروحي توربيني من طراز رولز رويس
AE2100D3. وتتميز طائــرة C-130J بتقنية حديثة 
متطورة تســهم يف التقليــل من عدد القــوى العاملة 
وخفــض تكاليف التشــغيل واملســاندة، وتــؤدي إىل 
 C-130 وفورات يف تكلفة دورة الحياة مقارنة بطرازات
األقــدم منها. وإذا قارناها بتلــك الطرازات األقدم منها 
نجد أنهــا أرسع يف الصعود وأكــرث ارتفاعاً وتطري عىل 
ارتفــاع يفوق ارتفــاع الرسعة الثابــت، وتقلع وتهبط 
مبسافة أقرص. تعترب الطائرة  C-130J-30 نسخة أطول 
من غريها من الطرازات حيث تم فيها إضافة 15 قدماً 
إىل هيكل الطائرة مام زاد من الحيز الصالح لالستخدام 

يف حجرة البضائع.

اإلنتاج
يعتــرب معدل إنتاج طائــرة C-130J مرتفعاً، وقد تم 
اختيارهــا من قبــل 15 دولة. وقد تم إنتاج أشــكال 
متعــددة عىل خط اإلنتاج نفســه بســبب خصائص 
التصميــم املرنــة للطائــرة. ولهــذا الربنامج ســجل 
إنجازات حافل من حيث التســليم يف املوعد املحدد 

أو حتى قبله•

املصادر والصور: 
www.lockheedmartin.com
www.af.mil

 C-130J/J-30 حتوي
على وقود �سن 

وحماية بيئية ووقاية 
من اجلليد وأنظمة 

متطور ملناولة 
احلموالت
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الطائرة C-130J خالل مرحلة التصنيع يف مصانع لوكهيد مارتن

ميكن استخدام الطائرة كمنصة للمراقبة أو طائرة للشحن



...Wحـــرب الفضــــاء ا5لكتـــرو
التهديـــد التـــاb لsمـــن القومـــي وكيفيـــة التعامـــل معـــه

يشري مصطلح "حرب 
الفضاء اإللكرتوين"، إىل 
اإلجراءات التي تتخذها أي 
دولة الخرتاق شبكة دولة 
أخرى اخرتاقاً غري مرصح 
به، أو أي نشاط آخر يؤثر 
عىل نظام حاسويب؛ بغرض 
إضافة أو تغيري أو تزييف 
البيانات، أو التسبب يف 
تعطيل جهاز حاسوب أو 
إتالفه، أو تعطيل أو إتالف 
جهاز متصل بشبكة أو شّل 
األشياء التي يتحكم فيها 
نظام الحاسوب.

خصائص مهمة يف حرب الفضاء اإللكرتوين
مثة كثري من أمثلة حــرب الفضاء اإللكرتوين التي وقعت يف 
الســنوات األخرية، وأبرزها "ســيطرة" إرسائيل عىل ردارات 
منظومة الدفاع الجوي السورية الحديثة يف سبتمرب 2007، 
مــا أتاح للطائــرات اإلرسائيلية قصف موقــع يف دير الزور 
برشق ســوريا، ادعت إرسائيل أنه منشأة نووية، وكل هذه 
األمثلــة تؤكــد أن الرصاع بــني الدول القوميــة عن طريق 
العدوان اإللكــرتوين قد بدأ، ولكن بخــالف هذه املالحظة 
التي ال شــك فيها ميكن اإلشارة إىل خمسة أمور مهمة فيام 

يخص حرب الفضاء اإللكرتوين:
أوالً: أن حرب الفضاء اإللكــرتوين حقيقة واقعة، وأن ما 

شهدناه حتى اآلن ال يقارن مبا ميكن أن يحدث. 
ثانيــاً: أن حــرب الفضــاء اإللكـــرتوين تحــدث برسعة 
الضــوء، فعندما تتدفـــق فوتونات الحــزم املهاجمــة عرب 
كابــل األليــاف الضوئية فإن الوقت املســتغرق بني شــن 
الهجمة وتأثريها يكاد يتعذر قياسه، ممــا يخلق املخـــاطر 

أمام صّناع القرار يف أثناء األزمات.
ثالثــاً: أن حرب الفضاء اإللكرتوين حــرب عاملية الطابع، 
ويف نطــاق أي رصاع يســترشي العــدوان اإللكــرتوين عىل 

مستوى العامل رسيعاً.
رابعاً: أن حرب الفضاء اإللكرتوين ال تحتاج إىل ســاحات 

املعارك التقليدية.
خامســاً: لقد بدأ عرص حرب الفضاء اإللكرتوين، وصارت 
الدول تتحســب من وقــوع الهجــامت اإللكرتونية فبدأت 
"تعد ســاحة املعركة"، وذلك بأن يحــاول كل منها اخرتاق 
شبكات الدول األخرى وبنيتها التحتية لوضع ثغرات التسلل 

والقنابل املنطقية، وكل هذا يتم اآلن يف وقت السلم. 

ساحة الحرب اإللكرتونية
إن معظــم الحــروب الفعليــة التقليديــة يف املســتقبل 
ســتصاحبها حروب فضاء إلكرتوين وســتكون هناك حروب 
فضــاء إلكرتونية أخرى قامئة بذاتها، من دون أي انفجارات 

كتاب

• العنــــوان:    حرب الفضاء االلكرتوين
• اللغـــــــة:    العربية

• الطبعــــــة:    األوىل
• تاريخ النرش:  2012

• الصفحـات:  335 صفحة

أو قــوات مشــاة أو قــوات جويــة أو بحريــة، وإن عدم 
إمكانية التنبؤ املرتبطة بحرب الفضاء اإللكرتوين الشــاملة 
يعنــي أن مثة احتامالً قوياً بأن رصاعــاً كهذا ميكن أن يغري 
ميزان القوى العســكرية العاملية، ومن ثم يؤدي إىل تغيري 
جوهري يف العالقات السياســية واالقتصاديــة، والواقع أن 
دوالً عــدة يف العامل أخذت تركــز عىل تطوير قدرات حرب 
الفضــاء اإللكرتوين، ومن أبرز هذه الدول الواليات املتحدة 
األمريكيــة، روســيا التي يعتربها مســؤولو االســتخبارات 
األمريكية التهديد األكرب للواليات املتحدة يف مجال الفضاء 
اإللكــرتوين، وكذلك الصني التي يعد تطورها يف مجال حرب 
الفضــاء اإللكرتوين جلياً إىل حد كبــري، ومن الدول األخرى 
املعروف أن لديها وحدات ماهرة لحرب الفضاء اإللكرتوين 
إرسائيل وفرنسا، ويرى مسؤولو االستخبارات األمريكية أن 
هنــاك ما يرتاوح بني عرشين وثالثني جيشــاً يف العامل لديه 
قدرات يعتــد بها يف مجال حرب الفضــاء اإللكرتوين؛ مثل 
تايوان وإيران وأســرتاليا وكوريا الجنوبية والهند وباكستان 

والعديد من بلدان حلف شامل األطليس (الناتو).

الفرق فيام يعنيه الفضاء اإللكرتوين
إن الفضــاء اإللكرتوين هو مجموع شــبكات الحاســوب يف 
العامل وكل ما ترتبط به وتتحكم فيه هذه الشــبكات، وهو 
ليس اإلنرتنت فقط، ويجب أن يتضح يف ذهننا هذا الفرق، 
فاإلنرتنت شــبكة مفتوحة مكونة من عديد من الشبكات، 
وتستطيع من أي شبكة عىل اإلنرتنت أن تتصل بأي كمبيوتر 
آخر متصل بأي شــبكة من شــبكات اإلنرتنت، أما الفضاء 
اإللكرتوين فيشمل اإلنرتنت، إىل جانب العديد من شبكات 
الحاسوب األخرى التي ال ميكن الوصول إليها عرب اإلنرتنت، 
وبعض هذه الشــبكات الخاصة تشبه شبكة اإلنرتنت متاماً، 
لكنهــا منفصلة عنها، عىل األقل نظرياً، كام يشــمل الفضاء 
اإللكرتوين الشــبكات التجارية التي تقوم مبهام معينة؛ من 
قبيل إرسال البيانات الخاصة بالتدفقات املالية، واملعامالت 
يف األســواق املالية، ومعامالت البطاقات االئتامنية، وبعض 
الشــبكات هي نفســها نظم للتحكم؛ مبعنى أنها هي التي 
تســمح لألجهزة مبخاطبة غريها مــن األجهزة، مثل لوحات 

التحكم التي تخاطب املضخات واملصاعد واملولدات.
 وبصفــة عامة، ميكــن أن تدخل قوات حــرب الفضاء 
اإللكــرتوين يف قلــب هــذه الشــبكات وتســيطر عليها أو 
تدمرها، وإذا اســتولت عىل شــبكة مــا فيمكنها أن ترسق 
كل معلوماتها، أو ترســل إليها تعليــامت بتحويل األموال، 
أو ترسيب النفــط، أو إطالق الغاز، أو تفجري املولدات، أو 
إخراج القطارات عن قضبانها، أو صدم الطائرات، أو إرسال 

كتيبة لتقع يف كمني، أو تفجري قذيفة يف املكان الخطأ.
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عوامل القوة يف الفضاء اإللكرتوين
مثة ثالث ســامت يف عــامل الفضاء اإللكــرتوين تجعل حرب 
الفضاء اإللكرتوين ممكنة؛ وهــي: وجود عيوب يف تصميم 
اإلنرتنــت؛ ووجود عيوب يف املعدات والربمجيات؛ واالتجاه 

إىل توصيل املزيد من األجهزة واآلالت الحيوية شبكياً. 
وال يعتمــد قياس قــوة الدولة يف مجال حــرب الفضاء 
اإللكــرتوين عىل امتالك القــدرات الهجومية فقط، بل البد 
مــن تقييم عاملني آخرين؛ هام الدفــاع واالعتامد، ويُقصد 

بالدفاع قياس قدرة الدولة عىل اتخاذ إجراءات عند تعرضها 
للعــدوان لصد الهجمة أو تخفيف آثارها، أما االعتامد فهو 
مدى اتصال الدولــة باإلنرتنت واعتامدها عىل الشــبكات 
واألنظمــة التي قد تكــون عرضة لألخطــار يف حال وقوع 
حــرب إلكرتونية، وعند التفكري يف القدرات "الدفاعية" ويف 
"عــدم االعتامد" معاً نجد أن كثرياً من الدول تحرز درجات 
أعىل من الواليات املتحــدة، وهكذا، فإن قدرة تلك الدول 
عــىل النجاة من حرب الفضــاء اإللكــرتوين بتكاليف أقل، 

باملقارنة مبا ميكن أن يحدث للواليات املتحدة، تخلق "فجوة 
يف مجال حرب الفضاء اإللكــرتوين"، ولذا يقوم الدفاع عىل 
ثالثة محاور (املثلــث الدفاعي): األول، هو حامية العمود 
الفقري لإلنرتنت، والذي متثله رشكات اإلنرتنت الرئيســية؛ 
واملحور الثاين هو تأمني شــبكة الكهرباء؛ أما املحور الثالث 

فهو حامية شبكات وزارة الدفاع. 

خطوات مكافحة حرب الفضاء اإللكرتوين
برصف النظر عــن امليزات التي نجنيها مــن حرب الفضاء 
اإللكرتوين، فهناك ســت خطوات بسيطة يجب أن نتخذها 
بالتزامــن معاً يك نــدرأ عّنا كارثة حــرب الفضاء اإللكرتوين 

وهي:
- فتح حوار عام وموسع حول حرب الفضاء اإللكرتوين. 

- إنشاء مثلث دفاعي. 
- مضاعفة الجهود ملكافحة الجرمية اإللكرتونية.

- وضــع اتفاقيــة مناظــرة ملعاهــدة الحد من األســلحة 
االســرتاتيجية، أي معاهدة للحد من أســلحة حرب الفضاء 

اإللكرتوين. 
- إجراء البحوث عىل تصميامت الشبكات األكرث أمناً. 

إن الجهــود التي بذلت منذ أربعني عاماً لصنع اإلنرتنت 
جهــود ذات قيمة عظيمــة، تفوق كل مــا تخيله مخرتعو 
اإلنرتنت أنفسهم، واليوم يجب عىل ممويل شبكة اإلنرتنت 
األصليــة أن ميولوا محاوالت ابتكار يشء جديد أفضل منها، 
وجدير بالذكر أن بحوث الشــبكات اإللكرتونية اليوم تعاين 
التــرشذم، إىل جانب ضعف التمويــل بدرجة خطرية، كام 
يحتــاج الفضاء اإللكرتوين إىل نظــرة جديدة من املصممني 
الذين يســتطيعون التفكري بحرية يف بروتوكوالت جديدة، 
وطــرق جديدة للتحقق من هوية املســتخدم، وأســاليب 
متقدمة للســامح بالدخول وتشــفري التحــركات والبيانات 

الكامنة بطريقة محكمة متاماً.
إن هذا النوع الجديد من الحروب ليس لعبة أو شطحة 
من شــطحات الخيال، وهو أبعد مــا يكون عن كونه بديالً 

من الحرب التقليدية•

 Wإن الفضاء ا5لك7و
هو Fموع شبكات 

 oاحلاسوب 8 العا
وكل ما ترتبط به 

وتتحكم فيه هذه 
الشبكات
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ظهر صالح الدين األيويب يف عرص كانت فيه األمة العربية 
واإلســالمية يف وضع ال تُحســد عليه، مــن متزق وضعف، 
يتهددهــا الخطــر الصليبــي، الــذي كاد أن يــأيت عليها، 
واســتطاع مبا متتع به من عبقرية فــّذة، ومميزات قيادية 
هائلــة، أن يجمع شــتات هذه األمة، ويكــّون قوة كبرية، 
اســتطاع بفضلها أن يحقق انتصاراته عىل الصليبيني، تلك 
االنتصارات التي جعلته من الخالدين يف التاريخ اإلسالمي، 
وقــّل مــن كان يضاهيــه من حيــث التنزه عــن األهواء 
واملطامــع الشــخصية، ومن حيــث العمل عــىل تقديم 

الخدمات التي من شأنها أن تُسعد األمة وتنهض بها.

بدايته
كان نجــم الدين والد صالح الدين قد انتقل إىل بعلبك 
حيث أصبح والياً عليها مدة ســبع ســنوات وانتقل إىل 
دمشــق، وقىض صالح الدين طفولته يف دمشــق حيث 
أمــىض فرتة شــبابه يف بالط امللــك العادل نــور الدين 
محمــود بن زنيك أمري دمشــق، وكان من املعروف أنه 
عشق دمشق عشقاً شــديداً، وتلقى علومه فيها، وبرع 
يف دراســاته، حتى قــال عنه بعض معارصيــه أنه كان 
عاملاً بالهندســة والرياضيات وعلوم الحساب والرشيعة 
اإلســالمية، وتنص بعض املصادر أن صــالح الدين كان 
أكرث شــغفاً بالعلوم الدينية والفقه اإلسالمي من العلوم 
العســكرية خــالل أيام دراســته، وباإلضافــة إىل ذلك، 
كان ملامً بعلم األنســاب والسري الذاتية وتاريخ العرب 
والشعر، حيث حفظ ديوان الحامسة أليب متام عن ظهر 
قلب، أيضاً أحب الخيول العربية وعرف أنقى سالالتها. 
ملع نجــم صالح الدين يف ســامء املعــارك والقيادة 
العســكرية منذ البدايات عندما توجــه مع نور الدين 
زنــيك وعمه أســد الدين شــريكوه إىل مــرص عىل رأس 
جيش وسيطروا عليها حيث غدر بهم الوزير شاور بعد 
أن وقفــوا بجانبــه يف الرجوع إىل مرص حيث اســتنجد 
بالفرنجــة فتواجه الطرفان يف معركــة كبرية يف صحراء 
الجيزة برز فيها صالح الدين األيويب بشــجاعة وبسالة، 
وتوالت بعدها املعارك وفتحت اإلسكندرية أبوابها لهم 
حتــى خروج جييش الفرنجة والشــام مــن مرص يف 29 

شوال 562 هـ، املوافق 18 أغسطس 1167م. 

إسقاط الدولة الفاطمية 
كانــت مرص قبــل قدوم صــالح الديــن مقــر الدولة 
الفاطميــة، ومل يكــن للخليفة الفاطمــي بحلول ذلك 
الوقت سوى الدعاء عىل املنابر، وكانت األمور كلها بيد 

صالح الدين ا@يوبي قاهر الصلـيبييـن
قائٌد عسكرٌي بارع 8 فنون القتال وسياسٌي ماهر

 ُعرف يف كتب التاريخ يف الرشق والغرب بأنه فارس نبيل
 وبطل شجاع وقائد من أفضل من عرفتهم البرشية وشهد
 بأخالقه أعداؤه من الصليبيني قبل أصدقائه وكاتبوا سريته،

 هو امللك النارص أبو املظفر يوسف بن أيوب 532-589 هـ/
 1138-1193م، املشهور بلقب صالح الدين األيويب، قائد
 عسكري أسس الدولة األيوبية التي وحدت مرص والشام

 والحجاز واليمن يف ظل الراية العباسية، بعد أن قىض عىل
 .الخالفة الفاطمية التي استمرت 262 عام

إعداد: حنان الذهب

من التاريخ



الــوزراء، وكان وزير الدولة هو صاحــب األمر والنهي، 
لذا أصبح أســد الدين شريكوه هو الرجل األول يف البالد، 
ودام عــىل هذا الحال، وصالح الدين يُبارش األمور مقرراً 
لها ملكان كفايته ودرايته وحســن رأيه وسياســته طيلة 
شــهران من الزمــان، عندما تويف أســد الدين، فأســند 
الخليفة الفاطمي الوزارة لصالح الدين الذي تعرّض بعد 
بضعة أشــهر من توليه ملحاولة اغتيــال من قبل بعض 
الجنــود واألمراء الفاطميني، وتبــنّي أن املحرّض الرئييس 
عــىل هذا كان مؤمتن الخليفة وكان عامالً بقرص العاضد 
لدين الله، وكان يتطلع إىل الحكم فيه والتقدم عىل من 
يحويه فُقبض عليه وأُعدم، فحاك أرباب املصالح مؤامرة 
أخرى وثاروا حميًّة عىل الوزير الجديد يف القاهرة، لكنه 
اســتطاع أن يقمعهم ويكرس شوكتهم، وكانت تلك آخر 

انتفاضة ضد صالح الدين تقع يف املدينة. 
اســتعد صــالح الدين بشــكل جيــد، فقد اســتطاع 
التخلــص من حرس قــرص الخليفة العاضــد لدين الله 
واستبداله بحرس موالني له، استهل الصليبيون حملتهم 
بحصار مدينة دمياط يف أكتوبر 1169م، فأرســل صالح 
الدين قواته بقيادة شــهاب الدين محمــود وابن أخيه 
تقي الدين عمر، فسار نور الدين إىل اإلمارات الصليبية 
يف بالد الشام وقام بشن الغارات عىل حصون الصليبيني 

ليخفف الضغط عن مرص. 
الحق صالح الدين وجيشــه فلــول الجيش الصليبي 
املنسحب شامالً حتى اشتبك معهم يف مدينة دير البلح 
ســنة 1170م، فخرج امللك عمــوري األول وحاميته من 
فرســان الهيكل من مدينة غزة لقتال صالح الدين، لكن 
األخري اســتطاع تفادي الجيش الصليبي وحّول مســريته 
إىل غزة نفســها حيث دّمر البلدة التي بناها الصليبيون 
خارج أسوار املدينة، تفيد بعض الوثائق أنه خالل هذه 
الفرتة، قــام صالح الدين بفتح قلعة إيــالت التي بناها 
الصليبيــون عىل جزيرة صغرية يف خليــج العقبة يف 10 
ربيع اآلخر 566 هـ،عــىل الرغم من أنها مل متثل تهديداً 
للبحرية اإلســالمية، إال أن فرســانها كانــوا يتعرضون يف 

بعض األحيان للسفن والقوارب التجارية الصغرية.
بعد هذا االنتصــار ثبت الزنكيون أقدامهم يف مرص، 

وأصبح من الواضح أن الدولة الفاطمية تلفظ أنفاســها 
األخرية، فأرســل نور الدين إىل صــالح الدين طالباً إياه 
بإيقــاف الدعــاء إىل الخليفــة الفاطمــي والدعاء إىل 
الخليفــة العبــايس يف مســاجد مــرص، مل يرغب صالح 
الدين من االمتثال لهذا األمر خوفاً من النفوذ الشــيعي 
يف مــرص، وأخذ يراوغ يف تأخــري األمر، إال أن نور الدين 
هدد صالح الدين بالحضور شخصياً إىل القاهرة، فاتخذ 
صــالح الدين اإلجراءات الرشطية الالزمة، لكن مل يتجرأ 
أحــد عىل القيــام بذلك، إىل أن جاء شــيخ ســني من 
املوصــل زائر وقام يف املســجد األزهر وخطب للخليفة 
العبــايس املســتيضء بأمر الله يف أول جمعة من ســنة 
567 هـ، املوافق يف شــهر ســبتمرب من ســنة 1171م، 
لتحــذو القاهرة كلها حذوه، يف الوقــت الذي كان فيه 
العاضد لدين الله عىل فــراش املوت مريضاً، ومل يلبث 
العاضد طويالً حتــى فارق الحياة، فأصبح صالح الدين 
الحاكــم الفعيل يف مرص، ليس ألحٍد فيها كلمة ســواه، 
ونقل أرسته ووالده نجــم الدين إليها ليكونوا له أعواناً 
مخلصني، وبهــذا زالت الدولة الفاطميــة متاماً بعد أن 

استمرت 262 سنة. 

التمكن من  مرص
أســس الفاطميون الجامع األزهر كمدرسة لنرش الدعوة 
اإلســامعيلية وحوله صــالح الدين األيــويب بعد القضاء 
عىل الدولة الفاطمية وتوليه مرص إىل مدرســة للســّنة 
عــام 1171م، وأزال بذلــك النفوذ واملذهب الشــيعي 
اإلســامعييل يف البــالد، وســعى لتقوية مركــزه ونفوذه 
وكســب محبة أهل مرص، وعزل الشــيعة وأســتبدلهم 
بقضاة شافعيون كام قام بإسناد مناصب الدولة ألنصاره 
وأقربائــه، كام أســس مدرســتني كبريتني يف الفســطاط 
هام املدرســة النارصية، واملدرســة الكاملية حتى يُثبّت 
مذهب أهل الســنة يف البالد، وكانت هاتان املدرســتان 

تُلقنا علوم الرشيعة وفق املذهبني املاليك والشافعي. 
بــدأ التوتــر يف عالقة صالح الدين بنــور الدين زنيك 
منــذ أن تــوّىل صالح الدين الحكــم يف مرص، وعزم عىل 
تسيري حملة إىل مرص لخلع صالح الدين يف أقرب فرصة 

متاحة، ويف صيف 1172م وردت أنباء تفيد بأن جيشــاً 
من النوبيــني ترافقه عنارص أرمينية قد بلغ حدود مرص 
ويخطط لحصار أسوان، فطلب أمريها املعونة العسكرية 
من صالح الدين، فأرســل إليه تعزيزات بقيادة شــقيقه 
األكرب توران شــاه أرغمت النوبيني عىل االنسحاب، عاد 
الجيــش النويب إىل مرص يف ســنة 1173م، لكنه رُّد عىل 
أعقابه يف هذه املرة أيضاً، بل تعقبه الجيش األيويب حتى 
بــالد النوبة، وفتــح بلدة قرص إبريــم، ويف ذلك الوقت 
كان نور الدين زنيك مل يتخذ أي خطوة عســكرية تجاه 
صالح الديــن بعد، لكنه طالبه بإعــادة مبلغ 200,000 
دينــار كان نــور الدين قد خصصه لتمويل حملة أســد 
الدين شــريكوه التي نجحت يف فتح البالد والقضاء عىل 
النفــوذ الصليبــي والفاطمي فيها، فدفــع صالح الدين 
60,000 دينار، وأرفقها بحمل من أفضل البضائع وبعض 
الجواهــر، إضافة لحصان عريب أصيل وفيل، واعترب ذلك 
وفــاًء للدين. جرى بينه وبــني اإلفرنج عّدة وقعات، ويف 
أثنــاء وجود صالح الدين يف الشــام أصيــب والده نجم 
الديــن أيوب بحادث أثناء امتطائه جواده، وتويف يف 27 
ذي الحجــة 568 هـ، بعد أيــام قليلة قبل وصول صالح 
الديــن إىل مرص، ويف عام 569 هـــ بلغ صالح الدين أن 
رجالً باليمن اســتوىل عليها، وملك حصونها يسمى عبد 
النبي بن مهدي، وملّا تبنّي له قّوة جيشــه وكرثة جنوده، 
ســرّي صالح الدين أخاه شــمس الدولة توران شــاه إىل 
اليمــن، فقتل ابــن املهــدي، وأخذ البالد منــه، عندئذ 

أعلنت الحجاز انضاممها إىل مرص أيضاً. 
واســتمرت محاوالت نــور الدين زنــيك لخلع صالح 
الدين من مرص حتى وافته املنية يف مايو ســنة 1174م، 
وهو يف التاســعة والخمسني من عمره، وبوفاته استحال 
صالح الدين ســيد مرص األوحد بشــكل فعــّيل، حيث 
استقل عن كل تبعية سياســية، ويُقال إنه أقسم آنذاك 
أن يُصبح ســيفاً مســلوالً عىل أعدائه وأعداء اإلســالم، 
وأصبح هو رأس أقوى ســاللة حاكمة إســالمية يف ذلك 
العهد هي الســاللة األيوبية، لذا جــرت عادة املؤرخني 
عىل تســمية املناطق التي خضعت لســلطانه وسلطان 

تابعيه بالدولة األيوبية.

حصار دمياط من قبل األسطول الصليبي والبيزنطي
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فتح دمشق والشام
كان نــور الدين زنيك قد اســتخلف ولده امللك الصالح 
إســامعيل ذي األحــد عرش ربيعــاً أمرياً عىل دمشــق، 
واختلفت األحوال بالشــام فُنقل الصالح إســامعيل إىل 
حلب وُعني ســعد الدولة كمشــتكني أمري املدينة وكبري 
قدامــى الجنود الزنكيني، وصياً عليه حتى يبلغ أشــّده، 
ورسعان ما طمع كمشــتكني بتوسيع رقعة نفوذه حتى 
تشــمل باقي مدن الشــام الداخلية والجزيرة الفراتية، 
وقرر فتح دمشق، فراسل أمري املدينة، شمس الدين بن 
املقــدم أمري املوصل وابن عم امللك الصالح إســامعيل، 
طالباً منه التدخل للمساعدة لكنه رفض، فكاتب شمس 
الدين بن املقدم صالح الدين، فتجهز من مرص يف جيش 
كثيف وترك بها من يحفظها وقصد دمشــق مظهراً أنه 
يتوىل مصالح امللك الصالح، وعني أخاه ســيف اإلســالم 
طغتكني بالنيابة عنه عىل دمشق التي دخلها يف نوفمرب 
1174م، تكّون جيــش صالح الدين من 700 خيّال، عرب 
بهم الكرك وصوالً إىل برصى، ويف أثناء الطريق انضمت 
إىل الجيــش جموع من الكرد والعرب من أمراء وأحرار 
وبــدو،  وأول ما دخل صــالح الدين كان دار أبيه وهي 
الــدار املعروفة بالرشيف العقيقي، واجتمع الناس إليه 
وفرحوا به وأنفق يف ذلك اليوم ماالً جليالً وأظهر الرسور 
بالدمشــقيني، وصعد القلعة وتسلمها من نائب القلعة 
الطــوايش جامل الدين ريحان بعــد 4 أيام من وصوله، 
فغنم حامة بســهولة، وعدل عــن حصار مدينة حمص 
ملناعة أســوارها، ثم حّول أنظــاره نحو حلب وهاجمها 
بعــد أن رفــض أمريها "كمشــتكني" الخضــوع، وخرج 
الصالح إسامعيل إىل الناس وجعل يُخاطبهم ويحثهم أالّ 
يســلموا املدينة إىل جيش غاز، وقد قال أحد املؤرخني 
األيوبيني إن كلامت الصالح إسامعيل أمام الناس كانت 

"كأثر سحر ساحر" عىل السكان. 
راسل كمشتكني شيخ الحشاشني املدعو رشيد الدين 
ســنان، الذي كان عىل خالف مع صــالح الدين وميقته 
مقتاً شــديداً بعد أن أســقط الدولــة الفاطمية، واتفق 
معــه عــىل أن يقتل صــالح الدين يف قلب معســكره، 
فأرســل كتيبة مكونة من ثالثة عرش حشاشاً استطاعت 
التغلغل يف املعســكر والتوجه نحو خيمة صالح الدين، 
إال أن أمرهــم انفضح قبل أن يرشعــوا بالهجوم، فُقتل 
أحدهــم عىل يد أحــد القــادة، وُرصع الباقــون أثناء 

محاولتهم الهرب. 
ويف أثناء ذلك تحرّك رميوند الثالث صاحب طرابلس 
ملهاجمة حمص، وحشد جيشه بالقرب من النهر الكبري 
الجنويب، عىل الحدود اللبنانية السورية الشاملية حالياً، 
لكنــه رسعان ما تراجع عن تحقيــق هدفه، ملّا بلغه أن 
صالح الدين قد أرســل فرقة عســكرية كبــرية مجهزة 
بالعتــاد الالزم لتنضــم إىل حامية املدينــة، ويف غضون 
هذا الوقت كان أعداء صالح الدين يف الشــام والجزيرة 
الفراتيــة يطلقون حمــالت مضادة لــه ويهجونه كلام 
ســنحت الفرصة، سار صالح الدين عىل رأس جيشه إىل 

حــامة ليُقاتل فرقة صليبية أُرســلت لفتــح املدينة، إال 
أن الصليبيني انســحبوا قبل اللقاء بعد أن بلغهم حجم 
الجيش األيــويب، فدخل صالح الدين املدينة بســهولة، 
وتســلّم قلعتها يف شــهر مارس من ســنة 1175م، بعد 

مقاومة عنيفة من حاميتها. 
بعد هذه األحداث علم سيف الدين غازي بن قطب 
الدين صاحب املوصل أن صالح الدين قد استفحل أمره 
وعظم شــأنه، وخاف إن غفل عنه اســتحوذ عىل البالد 
واســتقرت قدمــه يف امللــك وتعدى األمر إليــه، فأنفذ 
عســكراً وافراً وجيشاً عظيامً وقّدم عليه أخاه عز الدين 
مســعود وســاروا يريدون لقاءه لريدوه عن البالد، فلام 
بلغ صــالح الدين ذلك فــك الحصار عن حلــب عائداً 
إىل حامة اســتعداداً للقائهم، وعندمــا وصل عز الدين 
مســعود إىل حلب، انضم إىل جيشه عســكر ابن عمه 
امللك الصالح إسامعيل بن نور الدين، وخرجوا يف جمع 
عظيــم، فلام عرف صالح الدين مبســريهم ســار حتى 
وافاهــم عىل قرون حامة، حاول صالح الدين من خالل 
الرســائل أن يتم الصلح إال أنهم رفضوا ووقعت بينهام 
معركة عظيمة هزم فيها الزنكيون عىل يد صالح الدين، 
وأُرست جامعة منهم، وذلك يف التاســع عرش من شــهر 
رمضان من ســنة 570 هـ، املوافــق 23 أبريل 1175م، 
ثم ســار صالح الدين عقيب انتصــاره ونزل عىل حلب 
مرة أخرى، فصالحه الزنكيــون عىل أخذ معرة النعامن 
وكفر طاب وبارين، ومن ثم أعلن صالح الدين نفســه 
ملكاً عىل البالد التي افتتحها بعد انتصاره عىل الزنكيني، 
وخطب له أمئة املســاجد يــوم الجمعة باســم "امللك 
النارص"، وُرضبت الدنانري الذهبية يف القاهرة باســمه، 
وعّضد ُملكه بالزواج من أرملة نور الدين زنيك املدعوة 
عصمة الدين خاتون. ورسعان ما أصبحت سيادة صالح 
الدين عىل البالد ســيادة مرشوعة عندما أسند الخليفة 
العبايس يف بغداد إليه السلطة عىل مرص واملغرب األدىن 
والنوبة وغريب شــبه الجزيرة العربية وفلسطني وسوريا 

الوسطى، وخلع عليه لقب "سلطان مرص والشام".

محاولة اغتياله وهدنة حلب
ســار صالح الدين بعــد انتصاره ليعــاود حصار مدينة 
حلب، ويف أثناء ســريه فتح الجيش األيويب حصن بزاعة 
وحصن منبج، ومن ثم توّجه غرباً إلخضاع حصن أعزاز، 
وعندما رضب الجيش الحصار عىل الحصن، اقتحم بعض 
الحشاشني املندسني املعسكر واستطاع أحدهم الوصول 
إىل خيمــة صــالح الدين ورضبه بســكني عىل رأســه، 
فحمته الخوذة غري أن السكني مرت عىل خده وجرحته 
جرحاً هيناً، واســتطاع إمســاك الحشــاش وقىض عليه، 
كان ملحاولــة االغتيال هذه أثــر كبري عىل صالح الدين، 
فقد عزم عىل القضاء عىل كمشــتكني أمري حلب، الذي 
ســبق وتواطأ مع الحشاشني لقتل صالح الدين، ورضب 
الحصــار عــىل حلب يك يقتــّص من األمري كمشــتكني، 
فقاومتــه الحامية مقاومة شــديدة مرة أخرى، ففشــل 
يف اقتحــام املدينة، غري أنه متكــن من فرض هدنة عىل 
كمشتكني وامللك الصالح إســامعيل وأبرم حلفاً معهام، 
وجاء يف نــص الهدنة أن يحتفظ الزنكيون مبدينة حلب 
مقابل اعرتافهم بسلطان صالح الدين عىل كامل األرايض 
التي أخضعها، ورسعان ما اعرتف أمراء ماردين وجوارها 
بسيادة صالح الدين ومبلكه عىل الشام، وعندما انتهت 
الهدنة أرســل امللك الصالح شــقيقته الصغرى الخاتون 
بنــت نور الديــن إىل صالح الدين مطالبــة إياه بإعادة 
حصــن أعزاز إىل الزنكيني، فاســتجاب لطلبهــا ورافقها 

بنفسه حتى بوابة حلب محملة بهدايا كثرية. 
بعــد أن تحالــف صالح الديــن مع الزنكيــني وأبرم 
معاهدة ســالم مع مملكة بيت املقدس، مل يبق له من 
خطــر يهدد دولته إال طائفة الحشاشــني بقيادة شــيخ 
الجبل رشيد الدين سنان بن سليامن بن محمود، كانت 
هــذه الطائفة تتبــع طريقة االغتيــال املنظم للتخلص 
مــن أعدائهــا ومنافســيها، وكان الحشاشــون ميتنعون 
يف سلســلة من القــالع والحصون يف عدد مــن املواقع 
املرشفــة الشــاهقة يف جبال النصريية ، وملّــا عزم صالح 
الدين عىل إبادة طائفتهم وكرس شــوكتهم، أرسل بعض 

صالح الدين يف معركة حطني 
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الفرق العســكرية إىل جبالهم، وأعاد ما تبقى من جنود 
إىل مــرص، وتوّىل صــالح الدين قيادة الجيش بنفســه، 
ورضب الحصار عىل جميع قالع الحشاشــني خالل شهر 
أغســطس من عام 1176م، لكنه مل يُفلح بفتح أي منها، 
ففك الحصار وانســحب بجيشه مدمراً كل املعاقل غري 

الحصينة التابعة لتلك الطائفة أثناء سريه. 

العودة إىل مرص 
كان عىل صالح الديــن تنظيم كثري من األمور يف الديار 
املرصيــة بعــد أن غاب عنهــا حوايل ســنتني قضاها يف 
معــارك متواصلة يف الشــام، ويف مقدمة هــذه األمور 
تحصــني القاهرة وإعادة بناء أقســامها املهدمة، فأقدم 
عىل إصالح أســوارها وإمداد املزيــد منها، كذلك رشع 
يف بناء قلعة القاهرة ســنة 573 هـــ، التي ُعرفت فيام 
بعــد بقلعة صالح الدين والتــي أرشف عىل بنائها بهاء 
الدين قراقوش، وبرئ يوســف البالغ من العمق 85 مرتاً، 
ومن أعــامل صالح الدين األخرى بنــاء جرس ضخم يف 
الجيــزة ليُشــكل أحد خطوط الدفــاع األوليّة ضد غزو 

مغريب محتمل.
بقي صالح الديــن يف القاهرة يُــرشف عىل األعامل 
العمرانية فيها، فبنى إىل جانب املباين العسكرية بضعة 
مدارس لنرش العلم، وتابع إدارة البالد الداخلية بنفسه، 
واهتــم باملؤسســات االجتامعيــة التي تســاعد الناس 
وتخفف عنهم عناء الحياة، وتعهد باإلنفاق عىل الفقراء 
والغرباء الذين يلجؤون للمســاجد للعيش فيها، وجعل 
من مســجد أحمد بن طولون يف القاهرة مأوى للغرباء 

الذين يأتون إىل مرص من بالد املغرب. 
ويف جــامدى اآلخــر 573 هـــ، املوافق مــن نوفمرب 
1177م، أغــار الصليبيون عىل ضواحي دمشــق، فاعترب 
صــالح الديــن أن الهدنــة مــع مملكة بيــت املقدس 
قــد نُقضــت وانتهى أمرهــا، فجمع الرجال وســار إىل 
فلســطني ليُغري عــىل بعض املواقــع الصليبية، فام كان 
مــن الصليبيون إال أن أرســلوا جزءاً كبرياً من جيشــهم 
إىل مدينة حارم شامل حلب ليحولوا انتباه األيوبيني إىل 
تلك األنحاء، لكن صالح الدين استمر بغزاته عىل بعض 
املواقع الثانوية يف فلســطني بعد أن فرغت من الرجال 
الذين أرســلوا مع الجيش الصليبي شامالً، ثم توّجه إىل 
عســقالن، التي قال إنها "عروس الشام" بعد أن رأى أن 

الوضع مناسب للتحرّك، حتى بلغ بّوابات القدس. 

الحرب والهدنة مع ملك بيت املقدس
استعد صالح الدين ملنازلة الصليبيني مجدداً بعد عودته 
إىل مــرص، ومل تثبط عزميته رغم الهزميــة التي لحقت 
به يف فلســطني أمام ملك بيت املقــدس بلدوين الرابع 
بن عمــوري "األبرص"، وحصلت بضعة مناوشــات بني 
الجيش األيويب والجيــش الصليبي، فوقعت معركة كان 
النــرص فيها لصالح األيوبيني. قام صــالح الدين بتعزيز 
قواتــه بعد هذا النرص، فطلب مــن أخيه األصغر امللك 

إمتداد الدولة األيوبية

العادل سيف الدين أبو بكر، أن يُرسل إليه 1,500 فارس 
من مرص لينضموا إىل الجيش يف الشــام، وبحلول صيف 
عام 1179م، كان بلدوين الرابع قد أقام حصناً حدودياً 
ســامه املؤرخون املســلمون "حصن مخاضــة األحزان" 
عــىل الطريق املؤدية إىل دمشــق ليؤمنهــا، وعزم عىل 
بناء جــرس فوق نهر األردن هو "معرب يعقوب" (يُعرف 
اليوم باسم جرس بنات يعقوب) ليصل األرايض الصليبية 
بســهل بانياس الــذي يفصل بــني اإلمــارات الصليبية 
واألرايض اإلســالمية، اعــرتض صــالح الديــن عىل هذا 
املرشوع واعتربه عمالً عدوانياً تجاه املســلمني، وعرض 
عــىل بلدوين 100,000 قطعة ذهبية مقابل تخليه عن 
هــذا املرشوع، لكن األخري رفض التســوية، فعزم صالح 
الدين عىل مهاجمة الحصن الحدودي وتدمريه، ثم سار 
بجيشــه وجعل مركزه بانياس، هــرع الصليبيون للقاء 
املسلمني بعد تلك الخطوة، لكن جيشهم تشتت، حيث 
تلكأ املشاة يف الخلف، واستمر صالح الدين يستدرجهم 
بعيــداً، وما إن تبني له أن الفرصة ســانحة وأن الجيش 
الصليبــي منهك، انقض عليهم واشــتبك الجيشــان يف 

معركــة طاحنة انتــرص فيها املســلمون، وأُرس كثري من 
كبار الفرســان الصليبيني، ثم تحرّك صالح الدين صوب 
الحصــن ورضب الحصار عليه، ثم دخلــه فاتحاً يف 26 

ربيع األول سنة 575 هـ، املوافق 1179م. 
ويف ربيع ســنة 1180م، وبينــام كان صالح الدين يف 
صفــد يُحّرض لغزو بيت املقدس، راســله امللك بلدوين 
بعرض فوافــق، والواقع أن القحــط يف ذلك العام كان 
دافعاً أساسياً لكال الرجلني ليتوقفا عن القتال، حيث ذبلت 
املحاصيل ومل ينضج منها إال القليل، فقلّت مؤن الجيشني 
الصليبــي واأليــويب، وأصبح يتعذر عــىل أي منهام رضب 
حصــار عىل قلعــة أو مدينة تابعة لآلخــر، دون املجازفة 

بحدوث مجاعة يف صفوف الجند.

الحروب ضد الصليبيني
بعد أن نجــح صالح الدين يف أن يجمع مرص وســوريا 
وغريب شــبه الجزيرة العربية والعراق يف دولة إسالمية 
موحدة قويــة تحيط مبملكة بيت املقــدس واإلمارات 
الصليبية من الشــامل والرشق والجنــوب، واطأمن إىل 
وحدتها ومتاســكها، انتقل إىل تحقيق القسم الثاين من 
مخططه الســيايس، وهو محاربــة الصليبيني وطردهم 
من البالد اإلســالمية، حيث أثــارت الهجامت الصليبية 
غضــب صــالح الدين األيــويب،  فقد اســتمر أرناط آل 
شــاتيون يهاجم القوافل التجارية العائدة للمســلمني 
وطرق الحــج بأســطول يف البحر األحمــر، وهو املمر 
املايئ الــذي كان من الالزم لصالح الدين بقائه مفتوحاً، 
ورداً عىل ذلك بنى صالح الدين أســطوالً من 30 سفينة 
ملهاجمة بريوت يف عــام 1182م. هدد رينالد مبهاجمة 
مدن املسلمني املقدسة مكة واملدينة املنورة، وهو ما رد 
عليه صالح الدين مبحارصة الكرك قلعة أرناط الحصينة 
مرتني، عامي 1183م و1184م، فرّد رينالد بنهب قافلة 
حجيج عــام 1185م، وبعد أن اســتعىص حصن الكرك 
املنيــع عىل صالح الدين أدار وجهه وعاود مهاجمة عز 



بالرغم من انشــغال صــالح الدين بالجهــاد الذي كان 
محــور حياتــه وقضية عمره إال إنــه كان عابداً ورعاً ال 
تفوته صالة الجامعة مع محافظة عىل الســنن الرواتب 
خاصة قيام الليل، يحب ســامع القرآن حتى إنه أحرض 
قارئاً مجيداً وظل يسمع القرآن حتى وفاته، وكان محباً 
للعلم الرشعي وله جزء من الحديث سمعه من الحافظ 
السلفي، وكان يحب العلامء والشيوخ ويقربهم ويجزل 
لهم العطايا، وكان عــادالً رؤوفاً رحيامً ينرص الضعيف 
عىل القوي، يجلس بنفســه للقضاء بــني الخصوم كرمياً 
منفقاً بحيث مل تجب عليه زكاة مال قط، أســس الكثري 
من املدارس الشافعية واملالكية بأقل التكاليف لتمهيد 
الطريق أمام طالب العلم حتى أصبحت مرص والشــام 
محور اســتقطاب العلامء من جميــع البلدان العربية، 
واهتــم بالعلامء والفقهاء الذين شــغلوا أعىل املناصب 
يف الدولة فكان منهم األمري يف الجيش. وكاتب الديوان. 
والقايض، واملحتسب، واملدرس، والخطيب، وكان يؤدب 
أصحــاب البدع وأهل الزندقة والفالســفة املفســدين 
للرشيعة اإلسالمية، وكان صابراً محتسباً يعرتيه أمراض 
كثرية من كرثة جهاده ومع ذلك ال ينقطع أو يســرتيح، 
وابتيل بفقد إخوانه وأحبابه الواحد تلو اآلخر وهو صابر 
محتســب، ولقد ملك عىل قلبه وجوارحه حب الجهاد، 
فلم يبق له حديث وال ذكر وال ســعي وال نظر إال فيه، 
هجــر الدنيــا ومتاعها من أجل تحرير املقدســات ورد 
االعتبار لهذه األمة، وأســمى أمانيــه نقلها عنه قاضيه 
ابن شــداد عندمــا قــال: "يف نفيس أنه متــى ما يرس 
الله تعاىل فتح بقية الســاحل قســمت البالد وأوصيت 
وودعــت وركبــت هذا البحــر ـ يعني املتوســط ـ إىل 
جزائرهم ـ يعني الصليبيني ـ أتتبعهم فيها حتى ال أبقي 

عىل وجه األرض من يكفر بالله أو أموت".

عن خصاله وأعماله

بوفاة نور الدين 
استحال صالح الدين 

سيد مصر ا@وحد 
وأقسم أن يُصبح 

سيفf مسلوالً 
على أعدائه وأعداء 

ا5سالم
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من التاريخ

الدين مسعود بن مودود الزنيك يف نواحي املوصل التي 
كان قــد بدأت جهــوده يف ضمها ســنة 1182م، إال أن 
تحالف عز الدين مع حاكــم أذربيجان ومملكة جبال، 
والذي أرســل جنوده عرب جبال زاغــروس عام 1185م، 
جعــل صالح الديــن يــرتدد يف هجومــه، وحينام علم 
املدافعون عن املوصل، بأن تعزيزات يف طريقها إليهم، 
ارتفعت معنوياتهم وزادوا مــن جهودهم، وقد تزامن 
ذلــك مع مرض صالح الدين، لذا ففي شــهر مارس من 

سنة 1186م تم التوقيع عىل معاهدة سالم. 

معركة حطني
يف يوم الســبت 25 ربيع اآلخر ســنة 583 هـ، املوافق 
لعــام 1187م، نزل الصليبيون قرون حطني، وكان صالح 
الدين قد ســبقهم إىل هناك ومتركز جيشــه يف املنطقة 
العليا منها حيث نبــع املياه، وكانت تجهيزات الفرنجة 
الحربية الثقيلة هي ســبب تأخرهــم يف الوصول، وملّا 
حصــل ووصلــوا إىل املوقع كانوا هالكــني من العطش 
لدرجة أنهــم رشبوا الخمر بدالً من املاء فســكر منهم 
الكثري، وهاجموا جيش صالح الدين فُقتل من الفريقني 
عدد من الجنود، وكان الصليبيون متحمسني يف البداية 
للحصول عىل املاء فهزموا املسلمني يف أول النهار ولكن 
دارت الدوائــر يف آخــر النهار، فأنقــض األيوبيون عىل 
الجيــش الصليبي ومزقــوا صفوفه، واســتمرت املعركة 
ســاعات طويلة، وما أن انقشع غبارها حتى تبنّي مدى 
الكارثــة التــي لحقــت بالصليبيني، فقد خــرسوا زهرة 
شــباب جنودهم، وقُتل العديد من الفرســان والضبّاط 
املخرضمني، ووقع امللك غي آل لوزينيان وأخوه وأرناط 
صاحب الكرك وغريهم من كبــار الصليبيني باألرس. أما 
رميوند الثالث صاحب طرابلــس، فقد تظاهر بالهجوم 
عىل املسلمني، فمر بني صفوفهم وذهب ومل يرجع كأنه 

أنهزم، واتجه إىل مدينة صور ومكث بها.
بعد هذا النرص جلس صــالح الدين يف خيمته، وأمر 
بإحضــار امللك غي وأخوه وأرناط، فلاّم مثلوا أمامه قّدم 
للملــك رشبة من جالّب وثلج، فرشبها وكان عىل أشــد 
حال من العطش، ثم ناولهــا ألرناط، فقال صالح الدين 
للرتجــامن: "إمنا ناولتك، ومل آذن لك أن تســقيه، هذا ال 
عهد له عندي"، وذلك كون العادة السائدة كانت أنه لو 
رشب األســري أو أكل من مال من أرسه أمن، وكان صالح 
الديــن قد نذر أنه لو ظفر بأرناط قتله بعد أن قتل من 
املسلمني خلقاً كثرياً، بعد ذلك أمر صالح الدين بإحضار 
بعض الطعام للملك غي، وما إن انتهى حتى أمر بإحضار 
أرناط، وأوقفــه بني يديه ثم قال له: "نعم أنا أنوب عن 
رسول الله يف االنتصار ألمته"، ودعاه إىل اعتناق اإلسالم، 
فرفض وقال ما يتضمن االستخفاف بالنبي محمد، فسّل 
صالح الدين ســيفه ودق عنق أرناط، وأمســكه الجنود 
وأخرجوا جثته ورموها عىل باب الخيمة، ورآه امللك غي 
يتخبط يف دمائه ويلفظ أنفاســه األخرية فخاف وشحب 
لونــه معتقداً أنه الحق به، فاســتحرضه صــالح الدين 

صــالح الدين لفتح بريوت يف ســنة 1187م، لقيه األمري 
جامل الدين حجي التنوخي يف بلدة خلدة وســار معه 
لحصــار املدينة، فرضب اإلثنان عليها الحصار ودخلوها 
بعد 7 أيام، ويف أثناء حصار صالح الدين لبريوت، كانت 
فرقة عســكرية أيوبية قد اســرتجعت جبيل من أيدي 
الصليبيــني، وملّــا فرغ من هذا الجانــب رأى أن قصده 
عســقالن أوىل ألن حصارهــا وفتحها أيــرس من حصار 
صور، فأىت عسقالن وتسلّم يف طريقه إليها مواقع كثرية 
كالرملــة والدراوم، وأقام يف عســقالن املناجيق وقاتلها 
قتاالً شديداً حتى استســلمت حاميتها، وأقام عليها إىل 
أن تســلّم أصحابــه غزة وبيت جربيــن والنطرون بغري 
قتال، وهكذا كان صالح الدين قد اسرتجع أغلب ساحل 
الشــام، ومل يصمد يف وجهه غري مدينتّي طرابلس وصور 

وقسامً من إمارة أنطاكية. 

فتح القدس
ظل صالح الدين يف عسقالن حتى نظم إدارتها وسلمها 
إىل أحد مامليكه واســمه علم الدين قيرص ورحل منها 
وتوجه لفتح القدس التي استحال فتحها لوجود الفارس 
الفرنجي باليان الذي قاد الجنود رغم قلتهم، ومل يسلم 
املدينة كام عرض عليه صالح الدين، فاســتمرت الحرب 
14 يوماً حتى قام صالح الدين بإحضار يوسف البطيط 
وهو رجل مســيحي مقــديس ليقوم مبراســلة الفرنجة 
الذين هددوا بتدمري األماكن املقدسة وقتل الرهائن إذا 
مل يعــف صالح الدين عنهم مــام دفعه لقبول الرشوط 
ودفع الفدية مبقدار عرشة دنانري من كل رجل وخمسه 
دنانــري من كل امرأة ودينارين عن كل صبي وكل صبية 

وطيّب قلبه، ثم استدعى خادمه وسأله أن يحرض رشاب 
فجاء به فأخذه بيــده ورشب منه وناوله للملك فرشبه 
وأعطى له وألصحابه خيمة وجعل عليها حراساًَ لحراسته 
واحتفظ به، وأرســله إىل دمشق أســرياً، يرافقه القايض 
ابن أيب عــرصون، حتى تنتهي الحــرب وتُفتتح القدس، 
وأرســل معه أيضــاً صليــب الصلبوت، وهــو الصليب 
األعظــم عند الصليبيني والذي قيل بــأن فيه قطعة من 
الخشبة التي ُصلب عليها املسيح، وكان يُغلّف بالذهب 
والآللئ والجواهر النفسية، وكان يتقدم الجيش الصليبي 
عىل الــدوام، وحملوه معهم يوم حطني، وأودع يف قلعة 

دمشق عند وصوله. 

تحرير الساحل الشامي
بعــد انتصار حطــني توجه صــالح الديــن لفتح مدن 
الســاحل فقاتل الصليبيني يف عكا واستوىل عىل ما فيها 
كونها املرفأ التجاري الرئييس للصليبيني، وفتح بعد ذلك 
نابلــس وحيفا والنارصة وقيســارية وصفورية، ومن ثم 
وصل لقلعة تبنني فنصب عليها املناجيق وضيق الحصار 
عليها ودخلها بعد استســالمها، ومــن ثم ارتحل قاصداً 
صيدا وتســلمها يف اليوم التايل لوصوله، ويف أثناء توجه 
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جديدة الســتعادة بيــت املقدس، فــكان أول من لبى 
النداء اإلمرباطور األملاين فريدريش بربروســا اإلمرباطور 
الرومــاين املقــدس الذي ســار بجيشــه براً عــرب املجر 
ورومانيا حتى بلغ القســطنطينية، وبالرغم من تحالف 
امرباطورها إســحق الثاين رساً مع صالح الدين واعتذار 
أبناء سلطان ســالجقة الروم لعدم قدرتهم منع األملان 
من املرور عرب أراضيهم، إال أن فشــل حملة فريدريش 
للوصول إىل الرشق ولطول املســافة وحلول الشتاء عىل 
الجيــش املرتحل ومقاومــة بعض أمــراء املناطق التي 
مــرت بها الحملــة للجيش الغازي وقلــة املؤن، خاصة 
بعد امتناع إســحق الثاين إمرباطور الروم عن إمدادهم 
باملؤن، إضافة إىل غرق فريدريش بربروســا نفســه يف 
أحد األنهار بالقرب من أنطاكية، والخالفات التي تبعت 
وفاتــه عىل من يخلفــه، وقد أثارت أنباء فشــل حملة 
بربروســا الغبطة يف املعسكر املســلم املدافع عن عكا. 
كل ذلك حال دون نجاح الحملة الصليبية يف اســتعادة 

بيت املقدس.
 مل تتوقف الحملة عند ذلك بل تصدى لتلك الحملة 
أيضاً ملكان من أكــرب ملوك أوروبا يف ذلك الوقت هام 
رِيتشــارد األول "قلــب األســد" ملك إنجلــرتا وفيليب 
أغســطس ملك فرنســا، اللذان موِّالهــا بفرض رضيبة 
خاصة ُعرفت بعشــور صالح الديــن يف إنجلرتا وأجزاء 
من فرنســا، وانضام إىل حصار عكا التي سقطت يف عام 
1191م، أمــام القــوات التي يقودها ريتشــارد، وأُعدم 
فيهــا ثالثة آالف ســجني مســلم منهم نســاء وأطفال، 
ورّد صــالح الدين بقتل كل الفرنجــة الذين أرسهم يف 
ســبتمرب1191م، اشــتبكت جيــوش صــالح الدين مع 
جيوش الصليبيني بقيادة ريتشارد قلب األسد يف معركة 
أرســوف التي انهزم فيها صالح الدين، إال أن الصليبيني 

مل يبلغ ســن الرشــد، فمن أدى ما عليــه يف املهلة التي 
قدرها أربعني يوماً صار حراً، ثم سمح صالح الدين بعد 
أن انقضت املهلة ملن مل يســتطع الدفع منهم باملغادرة 
دون فدية، ولكن تم بيع معظــم املقاتلة منهم عبيداً، 
دخل صالح الدين املدينة يف ليلة املعراج يوم 27 رجب 
583 هـ، أكتوبر ســنة 1187م، وســمح لليهود بالعودة 
للمدينــة، وهو ما دفع ســكان عســقالن مــن اليهود 
الســتيطان القدس. وأغلق صالح الدين كنيسة القيامة 
بوجه الفرنجة بعد فتح املدينــة، وأمر برتميم املحراب 
العمري القديــم وحمل منرب مليح مــن حلب ونُصب 
باملسجد األقىص، وأزيل ما هناك من آثار مسيحية منها 
الصليب الذي رفعه اإلفرنج عىل قبة املسجد، وُغسلت 
الصخرة املقدسة بعدة أحامل ماء ورد وبُّخرت وفُرشت 
ورُتّب يف املسجد من يقوم بوظائفه وُجعلت به مدرسة 
للفقهاء الشــافعية، ثم أعاد صالح الدين فتح الكنيسة 
وقــرر عىل من يرد إليها من الفرنج رضيبة يؤديها، وقد 
ابتهج املسلمون ابتهاجاً عظيامً بعودة القدس إىل ربوع 
األرايض اإلســالمية والخالفة العباسية، من ناحية أخرى 
ضجت صــور مبن لجأ إليهــا من الفرنجة فاســتنجدوا 
بصالح الدين بعد أن رضب الفرنجة حصاراً برياً وبحرياً 
عىل عكا فأرسل حلفاؤه وعامله وأخيه امللك العادل أيب 
بكــر بن أيوب يف جند مرص واألســطول املرصي بقيادة 
حســام الدين لؤلؤ، فدارت بني الفريقني معارك عظيمة 

مل يكتب فيها الغلبة ألي من الفريقني.

الحملة الصليبية الثالثة
كانــت معركــة حطني وفتح القدس ســببني رئيســيني 
لخــروج الحملــة الصليبيــة الثالثة، حيث حــّث البابا 
غريغوري الثامن ملوك أوروبا عىل شــن حملة صليبية 

صالح الدين وغي آل لوزينيان بعد معركة حطني

مل يتمكنــوا من التوغل يف الداخل وبقوا عىل الســاحل، 
وبقيــت الحرب ســجال بــني الفريقني، وفشــلت كل 

محاوالت الفرنجة لغزو القدس.
لجأ الفريقان بعد ذلك إىل الصلح وعقدت هدنة يف 1 
ســبتمرب 1192م ملدة ثالث سنوات ومثانية أشهر تبدأ من 
ذاك التاريــخ، بعد أن أجهدت الحرب الفريقني، ومبوجب 
الهدنــة تنحرص مملكة بيت املقــدس الصليبية يف رشيط 
ساحيل ما بني يافا وصور، وتظل القدس يف أيدي املسلمني 
مع الســامح للمســيحيني بالحج إليها. ومع ذلك، كانت 
عالقة صالح الدين مع ريتشارد يسودها االحرتام املتبادل 
والشــهامة بعيداً عن التنافس العســكري، وملا تم الصلح 
ســار صالح الديــن إىل بيــت املقدس وحّصن أســوارها، 
وأدخل كنيسة صهيون داخل أسوارها، وبنى فيها مدرسة 
ورباطاً للخيل وبيامرستان، وغري ذلك من املصالح، وقىض 
باملدينة شــهر رمضان من ســنة 588 هـ، ثــم تركها يف 5 

شوال متوجهاً إىل دمشق حيث قىض آخر أيامه.

وفاته
كانــت املواجهة مع امللك ريتشــارد ومعاهــدة الرملة 
آخــر أعامل صالح الدين، أنه بعد وقت قصري من رحيل 
ريتشــارد، مرض صالح الدين بالحمــى الصفراوية يوم 
السبت يف 20 فرباير سنة 1193م، املوافق 16 صفر سنة 
589 هـــ، وأصابــه أرق فلم ينم الليــل إال قليالً، وأخذ 
املرض يشــتد ويزيد، حتى قــال طبيبه الخاص، إن أجل 
الســلطان أصبح قاب قوســني أو أدىن، واســتمر املرض 
يشــتد حتى انتهى إىل غاية الضعف، وبعد تســعة أيام 
حدثت له غشــية وامتنع من تناول املرشوب، وملّا كان 
اليوم العارش ُحقن دفعتني، وحصل له من الحقن بعض 
الراحة، لكنه عاد واشــتد عليه املرض حتى يأس األطباء 
من حاله. تويف صالح الدين فجر يوم األربعاء يف 4 مارس 
سنة 1193م، املوافق فيه 27 صفر سنة 589 هـ، فأفجع 
موته املســلمني عموماً والدمشــقيني خصوصــاً، وبكاه 
الكثريون عند تشييعه وقيل إن العاقل حتى كان ليُخيل 
لــه أن الدنيا كلها تصيح صوتاً واحداً من شــدة البكاء، 
وغيش الناس ما شغلهم عن الصالة عليه، وتأسف الناس 
عليه حتى الفرنج ملــا كان من صدق وفائه، وُدفن بعد 
صالة عرص ذلك اليوم يف املدرسة العزيزية قرب املسجد 
األمــوي يف دمشــق، إىل جــوار امللك نــور الدين زنيك، 
وعندما فُتحت خزانته الشــخصية مل يكن فيها ما يكفي 
من املال لجنازته، فلم يكن فيها ســوى ســبعة وأربعني 
درهامً نارصيــاً وديناراً واحداً ذهباً، ومل يخلف ملكاً وال 

داراً، إذ كان قد أنفق معظم ماله يف الصدقات• 
 

املصادر:
 -www.wikipedia.org
 -www.Islammemo.cc
 -www.Altanweer.net



البـالغ الكـــاذب
وسيلــة دنيئـــة لشفـــاء ا@حقــاد الشخصيــة

إعداد: يوسف جمعة احلداد

للبالغــات الكاذبة مضار وأخطار جســيمة فهي تعرض 
األفــراد املبلغ يف حقهم لشــبهات وتحقيقات ودعاوى 
حتــى الحكم عليهم، وتؤدي إىل اضطراب النظام العام، 
مام يســاهم يف تضليل القضاء، فهي يف الغالب وســيلة 

دنيئة لشفاء األحقاد الشخصية.
ولذلــك عنــى املــرشع يف املــادة 276 مــن قانون 
العقوبات االتحادي بقولــه "يعاقب بالحبس وبالغرامة 
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أبلغ كذباً وبسوء نية 
الســلطة القضائية أو الجهات اإلدارية بإرتكاب شخص 
أمراً يســتوجب عقوبته جنائياً أو مجازاته إدارياً ولو مل 
يرتتب عىل ذلــك إقامة الدعوى الجنائيــة أو التأديبية، 
وكذلــك من اختلق أدلة مادية عىل ارتكاب شــخص ما 
لجرمية خالفاً للواقع أو تسبب يف اتخاذ إجراءات قانونية 

ضد شخص يعلم براءته" بالعقاب عىل البالغ الكاذب.

أوالً: أركان جرمية البالغ الكاذب
أوالً: البالغ أو اختالق أدلة مادية عىل ارتكاب شخص ما 

لجرمية أو التسبب يف اتخاذ إجراءات ضد شخص
البــالغ هو نقل العلم بأمر ما إىل ســمع الســلطات 
املختصة، ويســتوي فيه أن يقع بالكتابة أو الشــفاهة، 
كام يســتوي أن يكون موقعاً عليه مــن املبلغ أم ال، أو 
يكون يف صورة شكوى أو خطاب أو صحيفة أو أن يقدم 

يف صورة رسية أو علنية.
ولكن يشرتط أن يكون البالغ الكاذب صادراً عن محض 
إرادة املبلغ ومن تلقاء نفسه، وإال فال جرمية وال عقاب، 
ويســتوي يف ذلــك أن يكــون الجاين قد تقــدم خصيصاً 
لــألدالء، أو أن يكون قد أدىل به أثناء تحقيق أجرى معه 
يف أمــر ال عالقة له مبوضــوع البالغ، كام ال يشــرتط أن 
يكون املبلغ قد أســند األمر املبلغ عنــه إىل املبلغ ضده 
عىل سبيل التوكيد، بل يتحقق االبالغ ولو كان عىل سبيل 
اإلشاعة أو عىل وجه التشكيك أو االحتامل متى توافرت 
ســائر أركان الجرميــة، ويجب أن يكــون البالغ الكاذب 
مقدماً ضد شــخص أو أشخاص معنيني، وال تهم الوسيلة 
التي يتم بها االبالغ، فقد يتم عن طريق الهاتف أو برقية 
أو رســالة مكتوبة، كام ال يشــرتط أن يكون مرصحاً فيه 
باســم املبلغ ضده، بل يكفي أن يكون ما فيه من البيان 

معنياً الشخص الذي قصده املبلغ.

ثانياً: مضمون البالغ
يشرتط أن يكون البالغ عن أمر يستوجب عقوبة فاعلة 

جنائيــاً أو مجازاته إدارياً ولــو مل يرتتب عىل ذلك رفع 
الدعوى الجنائية أو التأديبية، فإذا كان األمر املبلغ عنه 
كذباً غلظت عقوبة الجاين فتكون الحبس والغرامة معاً.

ثالثاً: الجهة املقدم إليها البالغ
تشرتط املادة 276 عقوبات أن يكون البالغ الكاذب قد 
قدم إىل الســلطة القضائية أو الجهة اإلدارية ألن هاتني 
الســلطتني هام اللتان متلكان حق العقــاب والتأديب، 
ويدخل يف عداد السلطة القضائية أعضاء النيابة العامة 
ومأمــور الضبط القضــايئ املنصوص عليهــم يف قانون 
االجراءات الجزائية والقوانني العقابية األخرى، ويدخل 
يف عداد الجهات اإلدارية كافة الرؤســاء الذين لهم حق 
الرقابة عــىل مرؤوســيهم وميكنهم أن يوقعــوا عليهم 
مبارشة أو عن طريق املحكمة التأديبية جزاءات إدارية 

أو يتخذوا ضدهم إجراءات تأديبية.

رابعاً: كذب البالغ
ال يعــد البــالغ كاذبــاً إال إذا كان األمــر املبلغ عنه غري 
صحيح أو كان اختالف األدلة املادية عىل ارتكاب شخص 
ما لجرمية حصل خالفــاً للواقع، أما إذا كان األمر املبلغ 
عنه صحيحاً فــال جرمية وال عقاب حتى ولو كان املبلغ 
مل يقصد ببالغه سوى النكاية واالنتقام من املبلغ ضده، 
ويكفــي أن يكون املبلغ قد كذب يف بعض الوقائع التي 
أبلغ بها أو شــوه الحقائق بأن أضاف إليها أموراً بصبغة 

جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور من املهم ذكرها.

خامساً: القصد الجنايئ
جرمية البالغ الــكاذب جرمية عمدية، فيجب أن يتوافر 

فيها القصد الجنــايئ، ويتوفر هذا القصد يف حق الجاين 
بعلمــه بأن األمر املبلغ عنه كذب أو أن األدلة املختلفة 
عىل ارتكاب شــخص ما لجرمية هــو خالف للواقع وأن 
يقصــد الجــاين األرضار باملبلغ ضــده، ويذهب البعض 
إىل توافــر العلم بكذب البــالغ أو باختالف األدلة يوفر 

بالرضورة سوء النية.
ولكن نعتقد أن هذه الجرميــة يجب أن يتوفر فيها 
أيضــاً القصد عالوة عىل القصد الجنايئ العام، فال يكفي 
مجرد علم املبلغ بكذب بالغه أو باختالف األدلة املادية 
عىل ارتكاب شــخص ما لجرمية خالفاً للواقع، بل يجب 
أن يثبت يف حق الجاين سوء النية، وهذه مسألة تخضع 
ملحكمة املوضوع مبا لها من الحق املطلق يف استظهارها 

من الوقائع املطروحة عليها.

عقاب الجرمية
فرق املــرشع يف العقاب عــىل جرمية البــالغ الكاذب 
واختــالف أدلــة مادية عىل ارتكاب شــخص ما لجرمية 
خالفاً للواقع أو التسبب يف اتخاذ إجراءات قانونية ضد 
شــخص يعلم الجاين برباءته وبــني ما إذا كانت الجرمية 
املفــرتاة جنائية أو أفىض األفــرتاء إىل الحكم عىل املبلغ 
ضده بعقوبــة جناية، فجعل العقاب عىل الحالة األوىل 

الحبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني•
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  تعريفات قانونية
وسام ا?مارات العسكري 

 الطبقة الثالثة

أوصافه: 
متاثل أوصاف الوسام من الطبقة الثانية من حيث الشكل 
عــدا أن قطر القرص الخارجي 34 مم، والداخيل قطره 22 

مم، ويكون من الفضة.

شـريط الوسام:
 من القامش الحريري بعرض 44 مم ويتدىل منه الوســام 
عنــد اللبس، ويف  الوســط خيوط حمــراء بعرض 30 مم، 
وعىل جانبي الوســط من الداخــل للخارج لون أخرض ثم 

لون بني ثم لون أبيض عرض كل منها 3 مم.

شارة الوسام:
 مــن نفس قــامش الرشيط بطــول 34 مــم وبعرض 12 
مم، ويف وســط اللون األحمر قــرص دائري بارز من نفس 

الخيوط مثبت عىل رشيط  فيض.

أسباب املنح: 
مينح هذا الوســام ملن أدى خدمات أو قام بأعامل متميزة 
أثنــاء خدمته للدولة، كام مينح ملن يؤرس أو يفقد أثناء أو 

بسبب الخدمة يف القوات املسلحة.

الطبقة الثالثة: 
للضبــاط مــن رتبتي مقــدم ورائــد وملــن يعادلهم من 

املوظفني املدنيني.

قيمة املكافأة: 
مينح الوســام مقروناً مبكافأة قدرها 15.000 خمسة عرش 

ألف درهم.
 

تقليد الوسام:
يقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام.

أوسمة وميداليات

قانون امللكية الفكرية 7 ا?مارات ج/6
اســتعرضنا يف األعداد الســابقة القوانــني التي صدرت 
وعرضها وزير اإلعالم والثقافة يف شؤون امللكية الفكرية 
للحفاظ عىل الحقوق اإلبداعية للمواطنني يف الدســتور، 
عــىل القانــون االتحادي رقم (1) لســنة 1972 بشــأن 
اختصاصات الــوزارات وصالحيــات الــوزراء والقوانني 
املعدة له، وعىل القانون االتحادي رقم (15) لسنة 1980 
يف شأن املطبوعات والنرش، وعىل القانون االتحادي رقم 
(40) لســنة 1992 يف شــأن حامية املصنفــات الفكرية 
وحقوق املؤلف، ويف هذا العدد نســتكمل تلك القوانني 

وهي كالتايل:
املادة 6

ال يعــد التعديل يف مجال الرتجمة اعتــداء إال إذا أغفل 
املرتجم اإلشــارة إىل مواطن الحذف أو التغيري أو أســاء 

بعملة ملكانه املؤلف .
املادة 7

للمؤلف وحده وخلفه من بعده أو صاحب حق املؤلف 
أن يرخــص باســتغالل املصنف وبأي وجــه من الوجوه 
وخاصة عن طريق النسخ مبا يف ذلك التحميل أو التخزين 
اإللكــرتوين، أو التمثيــل بأية وســيلة أو البــث اإلذاعي 
أو األداء أو التوصــل العلنــي أو الرتجمــة أو التحوير أو 
التعديــل أو التأجري أو اإلعــارة أو النرش بأي طريقة من 
الطرق مبا يف ذلك إتاحته عرب أجهزة الحاسب أو شبكات 

املعلومات أو شبكات االتصال وغريها من الوسائل .
املادة 8

ال ينطبــق حق التأجري عىل برامج الحاســب إذا مل يكن 
الربنامــج ذاته هو الحل األســايس للتأجري كام ال ينطبق 
عىل املصنفات الســمعية البرصية إذا مل يكن من شــأنه 

التداول :
هو العمليات الواردة عىل األسهم يف الرشكات التي تقبل 
هذا النوع من العمليات مثالً أسهم الرشكاء املوصني يف 
رشكات التوصية باألسهم، وأسهم املساهمني يف الرشكات 

املقفلة ويتم التداول بطرق تجارية.

إعداد: أمل احلوسني

بقة الثالثة

املساس باالستغالل العادي لها .
املادة 9

للمؤلف أو خلفه أن ينقل إىل الغري ســواء كان شــخصاً 
طبيعيــاً أم اعتبارياً كل أو بعض حقوقه املالية املبينة يف 
هذا القانون، ويشرتط إلنعقاد الترصف أن يكون مكتوباً 
ومحدداً فيه الحــق محل الترصف مع بيان الغرض منه 
ومدة االســتغالل ومكانه ويكــون املؤلف مالكاً لكل ما 
مل يتنــازل عنه رصاحــة من حقوق ومع عــدم اإلخالل 
بحقــوق املؤلف األدبية املنصوص عليها يف هذا القانون 
ال يجــوز للمؤلف القيــام بأي عمل من شــأنه تعطيل 

استغالل الحق محل الترصف .
املادة 10

للمؤلــف أو خلفه أن يتقاىض املقابل النقدي أو العيني 
نظــري نقله حــق أو أكرث مــن حقوق االســتغالل املايل 
للمصنف إىل الغري عىل أســاس مشاركة نسبية يف اإليراد 
الناتج من االســتغالل كام يجوز له التعاقد عىل أســاس 

مبلغ جزايف أو الجمع بني األساسني .
املادة 11

إذا تبــني أن االتفــاق املشــار إليه يف املــادة (10) من 
هذا القانون مجحف بحــق املؤلف و ألي من أصحاب 
الحقــوق املجاورة أو أصبح كذلــك لظروف طرأت بعد 
التعاقد فيجــوز للمؤلف أو خلفــه أو من يخلفهام أن 
يلجــأ إىل املحكمة املختصة بطلب إعادة النظر يف قيمة 

املقابل املتفق عليه .

يتبع يف العدد القادم 

التنازل:
التنــازل هو العمليــة التي ترد عىل حصــص الرشكاء يف 
رشكات األشــخاص كالــرشكات املحــدودة املســؤولية، 

ورشكات التضامن، والتوصية البسيطة.

الرهن:
إن الرهــن الحيازي هــو طريق من طــرق التأمني، وقد 
عرفت املادة 101 من قانون امللكية العقارية الرهن بأنه 
عقــد يضع مبوجبه املديون عقاراً يف يــد دائنه، أو يف يد 
عــدل ويخول الدائن حق حبــس العقار إىل أن يدفع له 
دينــه متاماً وإذا مل يدفع الديــن، فله الحق مبالحقة نزع 

ملكية مديونية بالطرق القانونية.

البيع الوفايئ:
عرفت املادة 473 موجبات وعقود البيع الوفايئ، أو البيع 
مع إشــرتاط حق االسرتداد، بأنه الذي يلتزم فيه املشرتي 
بعد البيع التام أن يعيد املبيع إىل البائع مقابل رد الثمن.
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الذئبـــــــــة احلمــــــراء ...
 زرع اخلاليا اجلذعية تنبئ مبستقبل واعد للتخلص منها !

إعداد: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تصوير: ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

الذئبــة من أمراض املناعة الذاتية وهــو ما يعني أنه بدالً 
من الهجوم عىل املواد الغريبة عن الجســم مثل البكترييا 
والفريوســات يقوم جهاز املناعة بهاجمة األنسجة وأعضاء 
الجســم، وهذا يؤدي إىل التهــاب وتلف يف أجزاء مختلفة 
من الجســم، مبــا يف ذلك املفاصل، الجلــد، الكىل، القلب، 

الرئتني، األوعية الدموية والدماغ،

األعراض 
ال ميكن لحالتني من حاالت الذئبة الحمراء أن تتشــابها يف 
األعــراض ذاتها بالضبــط، فقد تأيت عالمــات وأعراض هذا 
املرض فجأة أو تتطور بشــكل بطيء، ومن عالماته التعب، 
الحمــى، ونقص أو زيــادة الــوزن، وآالم وتصلــب وتورم 
باملفاصل، وطفح جلدي عىل شــكل فراشــة يغطي الوجه 
والخدين وقصبــة األنف، وقروح الفم، وفقدان وســقوط 
الشــعر، وظهور املشاكل الجلدية وتزداد سوءاً مع التعرض 
للشــمس، واألصابع تتحول إىل اللون األبيض أو األزرق عند 
تعرضها للربودة أو لحــاالت التوتر (ظاهرة رينود)، وضيق 
يف التنفــس، وأمل يف الصــدر، وجفــاف العيــون، وكدمات، 

وقلق، واكتئاب.

أنواع املرض
وهناك أربعة أنواع من مرض الذئبة، وهي الذئبة العضوية 
وميكن أن تؤثر عىل أي جزء من الجســم، واألعضاء األكرث 
شــيوعاً يف اإلصابة هي الجلد واملفاصــل والرئتان والكىل 
والــدم. والذئبــة الجلدية تؤثر عىل الجلــد فقط وتصيب 
الوجــه والعنق وفــروة الرأس، وهناك نوع يظهر بســبب 
نوع معني مــن األدوية وتختفي العالمات واألعراض عادة 
عنــد التوقف عن أخذ تلك األدويــة. أما النوع األخري فهو 
شــكل نادر من الذئبة ويؤثر عىل املواليد الجدد، والجدير 
بالذكر أن عالمــات وأعراض الذئبة قد تتغري مبرور الوقت 
وتتداخل مع كثري من االضطرابات األخرى، ولهذه األسباب 
قد ال يتم تشخيص الذئبة حتى تصبح العالمات واألعراض 
أكرث وضوحاً وقد تصبح األعراض حادة، وقد قامت جمعية 
الروماتيــزم األمريكية بوضع معايري رسيريــة وإكلينيكية 
لتشــخيص الذئبة بحيث لو تواجدت أربعــة من املعايري 
األحــد عرش يف وقت واحــد وبصورة فرديــة أو مع مرور 
الوقت، فإن ذلك يرجح التشــخيص بشكل كبري، وقد ينظر 
أيضاً يف تشــخيص الذئبة حتــى إذا وجد عند املريض أقل 

من أربعة من هذه العالمات واألعراض.
وهنــاك أدويــة ميكــن أن تســاعد يف ظهــور مــرض 
الذئبــة من خــالل اآلثــار الجانبيــة لواحد مــن األدوية 
التاليــة hydralazine يســتخدم الرتفــاع ضغــط الدم، 
quinidine وprocainamide يســتخدم لضبط رضبات 

ميكن أن يعيش 
معظم مرضى 
الذئبة حياتهم 

بشكل عادي خاصة 
خالل التشخيص 

والعالج املبكر

القلــب غــري الطبيعيــة، phenytoin يســتخدم للرصع، 
اإليزونيازيد Nydrazi، Laniazid يســتخدم ملرض السل، 

penicillamine يستخدم اللتهاب املفاصل.

 املضاعفات 
مرىض الذئبــة عرضة لإلصابة بااللتهابات بســبب طبيعة 
املــرض وبســبب تلقــي عــالج الكورتيــزون، والحوامل 
املصابــات مبــرض الذئبــة قد يواجهــن مشــاكل تتعلق 
باإلجهاض املتكــرر، وقد يتأثر املريــض فيحس بالصداع، 
والدوخة، وميكن أن تســبب الذئبة التهاب عضلة القلب 

أو غشاء القلب.

 العالج
أن عالج الذئبة يعتمد عىل العالمات واألعراض املوجودة، 

وعند تشخيص الذئبة ميكن مناقشة هذه األدوية: 
مضــادات االلتهــاب الخاليــة مــن الكورتيــزون مثل 

naproxen وعقــار ايبوبروفــني وغريه ميكن اســتخدامها 
لعالج مجموعة متنوعــة من العالمات واألعراض املرتبطة 

مبرض الذئبة.
بالرغم مــن وجودها ال تعرف العالقة بني مرض الذئبة 
واملالريــا، فــإن أدويــة املالريــا مفيدة يف عــالج عالمات 
وأعراض الذئبة، أدوية الكورتيزون من املمكن اســتعاملها 
كعــالج مرض الذئبــة ولكن ميكن أن تحمــل بعض األثار 
الجانبيــة عىل املدى الطويل مبا فيهــا زيادة الوزن وترقق 
العظام وارتفاع ضغط الدم والسكر وزيادة خطر العدوى. 
واألدويــة كابتات املناعة التي تثبط جهاز املناعة قد تكون 

مفيدة يف الحاالت املتطورة من مرض الذئبة . 
ومبا أن النظرية األساســية التي ينتــج عنها هذا املرض 
هي تواجد العديد من األجسام املناعية يف دم املريض، 
والتي بدالً من أن تهاجم البكترييا واألجســام الغريبة عن 
الجســم تقوم مبهاجمة أنسجة الجسم املختلفة فإن فكرة 
تصفيــة بالزما الدم من تلك األجســام لــه دور كبري بإذن 
الله يف التقليل مــن تأثري املرض والوقاية من تطوره وهذا 

 "plasmapheresis" ًمايسمى علميا
كــام يقدم الطــب العديد مــن األبحاث والدراســات 
التي تزف البــرشى للمرىض املصابني بهذا املرض يف طريق 
التخلص من أعراضه ســواء من حيث األدوية أو التقنيات 

الطبية . 
وككل األمراض فمن األهمية تشخيص املرض يف بداياته 
ومعالجتــه يف حينه حيث يجنب املريض كل ماذكرناه من 
األعــراض املتطــورة أو املضاعفات بإذن اللــه، فهو كغريه 
من األمراض املناعية األخرى ميكن الســيطرة عليه ومتكني 
املصاب أن يعيش حياته بشــكل طبيعي بــإذن الله دون 

أي معوقات•

الطفح الجلدي عىل شكل الفراشة أحد أعراض الذئبة
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أخبــار طبيـة

أشــار الباحثــون إىل أن األشــخاص الذين يظهر الشــيب يف 
رؤوســهم يعانون من إجهاد تأكسدي عرب تجمع فوق أكسيد 
الهيدروجــني يف بصيالت الشــعر، مام يــؤدي إىل تحول لون 

الشعر إىل أبيض من الداخل إىل الخارج،
وأوضــح علامء مــن جامعة برادفــورد يف بريطانيــا وجامعة 
غريفســوالد يف أملانيا أنهم متكنوا من التوصل إىل عالج جديد 
يســتند إىل األشــعة فوق البنفسجية يُعرف ببســودوكاتاليز 
املعدل الذي ســبق أن ثبتت فعاليته يف معالجة البهاق، وهو 
مرض يتمثل بــزوال اللون الطبيعي من البــرشة، وأضافوا أن 
دراســتهم شــملت 2411 شــخصاً يعاين من البهــاق، وأظهر 
العالج عــودة اللون إىل البرشة والرموش مــن الجذور، وقال 
الباحثون يف دورية فاســيب إن نجاح العالج بالنسبة للرموش 
يعنــي أنه قد ينجــح يف إعادة اللون الطبيعي للشــعر، وقال 
باحثون أوروبيون إنهم اكتشفوا أخرياً حالً للقضاء عىل مشكلة 
الشــعر الشــائب يجعل األشــخاص الذين يتقدمون يف السّن 

يستغنون عن الصبغة.

إعداد: حنان الذهب

امليش يقلل خطر اإلصابة بالسكري

اكتشاف عالج جديد للشيب

ميل"  "دييل  ذكرت صحيفة 
الباحثــني  أن  الربيطانيــة 
يف  "اوتاغــو"  بجامعــة 
نيوزلنــدا وجــدوا أن أخــذ 
"فرصة للمــيش" كل نصف 
ســاعة بالعمل قــد يخفض 
خطر إصابة ماليني العاملني 
يف املكاتب بالسكري، ولفت 

العلــامء إىل أن املــيش ألقــل مــن دقيقتني قبــل العودة 
والجلــوس كان أكرث فعالية من امليش ملدة 30 دقيقة قبل 
بــدء العمل، وتبنّي أن الذين ميشــون لدقيقــة و40 ثانية 
فقط قبل العودة والجلوس يف العمل كل 30 دقيقة، قلت 
لديهم نســبة السكر يف الدم ومستويات األنسولني، ويعد 
ارتفاع الســكري يف الدم ومستوى األنســولني مؤرشاً عىل 
إمكانية اإلصابة بالنوع الثاين من الســكري، وعامل خطر 

رئييس ألمراض القلب والسكتات الدماغية.
ووفقاً لجمعية الســكري يف اململكــة املتحدة فإن معدل 
زيــادة عــدد املصابني بالنــوع الثاين من الســكري حالياً 
ســريتفع من قرابة 2.5 مليون شخص إىل 4 ماليني بحلول 
العام 2025، وطلب العلامء من 70 شخصاً سليامً يف الجزء 
األول مــن اختبارهم الجلوس مدة 9 ســاعات، وقاســوا 
مستوى السكر يف الدم عندهم ومستويات األنسولني بعد 
ساعة و4 ساعات و7 ساعات كل مرة تناولوا فيها مرشوباً 
بديــالً عن الوجبة الغذائية، وهذا النــوع من االختبارات 
يظهر لألطباء مدى امتصاص الجســم للسكر من الطعام، 
وبالجــزء الثاين مــن االختبار طلب من األشــخاص امليش 
رسيعاً ملدة نصف ســاعة قبل الجلوس 9 ساعات، وأخرياً 
طلب منهــم الجلوس 9 ســاعات لكن هذه املرة مشــوا 
قرابــة دقيقة و40 ثانية كل نصف ســاعة مــن الجلوس، 
وتبنّي أن مســتويات السكر يف الدم كانت أقل بعد دقائق 
امليش القليلة مقارنة بالذين مشــوا مدة نصف ساعة قبل 

الجلوس أو الذين مل ميشوا أبداً.

الكيـــوي مضـــاد قــــوي لsكســــدة
ميكنك تعزيز الكوالجني يف جسدك من دون القيام برحلة 
مكلفــة إىل العيــادة من خالل تنــاول األطعمــة الغنية 
بفيتامــني يس، وتعــد فاكهــة الكيوي واحــدة من أغنى 
املصــادر الطبيعية بهــذا الفيتامني وتحتــوي عىل ضعف 
كميتــه يف الربتقــال، كام أنهــا مصدر جيــد لفيتامني إي 
ومضادات األكســدة األخرى، لذلك فــإن تناول حبة عىل 
األقل من فاكهة الكيوي يومياً يزيد مستويات فيتامني يس 
والكوالجني يف جسمك ويساعد يف إبطاء ظهور الشيخوخة. 
وعن ذلك قالت خبــرية التغذية هالة برغوت: "فاكهة 
الكيوي هي إحــدى مضادات األكســدة القوية مع توفر 

ا5فراط 8 التعرض @شعة الشمس يسبب الكلف
مرض جلدي ســطحي يظهــر يف صورة بقــع كبرية بنية 
اللون يف األماكن البارزة من الوجه مثل الوجنتني واألنف 
والجبهة والشــفة العليا وهو شــائع جداً بني النســاء يف 
ســنوات اإلنجــاب، ويعتــرب اإلفراط يف التعرض ألشــعة 
الشــمس الســبب الرئييس للكلف، وخاصة يف األشخاص 
الذين يعانون من اســتعداد ورايث وهرموين. كام تســهم 

عوامــل أخرى يف ظهور الكلف: الحمــل، وحبوب منع 
الحمــل، وتاريــخ عائيل مــن الكلف، فاملــرأة عادة ما 
تصاب بالكلف يف أشــهر الصيف، عندما تكون الشمس 
عىل أشدها، ويف فصل الشتاء يكون الكلف أقل وضوحاً.

ويعترب الليزر هو العالج األكرث فعالية للكلف حيث 
تعالــج الشــعريات الدموية يف الوجه مــن خالله، مام 
يجعــل مناطق الكلــف تبدو أقل وضوحــاً، إىل جانب 
الكرميــات التي تحتــوي الجليكوليــك والهيدروكينون 
التــي تخفف من ظهــور الكلف يف الوجــه، كام يجب 
عىل األفراد الذين لديهم تاريخ عائيل من الكلف اتخاذ 
احتياطــات إضافية ملنعه، ومن أهــم طرق منع ظهور 
الكلف والشــيخوخة املبكرة هو تجنب التعرض املفرط 
للشــمس، واســتخدام القبعات، والنظارات، استخدام 
الكرميات الواقية للشــمس دامئاً يف الهواء الطلق، وكل 
هذه الطــرق للســيطرة وتقليل الكلف فقــط ولكنها 

ليست عالج دائم.

تعديل نظامـك الغذائــي يخفـض وزنك
أشــار مركز استعالمات املســتهلك مبدينة ميونيخ األملانية، 
إىل أن التعديل التدريجي للنظام الغذايئ املقرتن مبامرســة 
الرياضة، هو السبيل الوحيد إلنقاص الوزن بصورة مستمرة، 
الفتــاً إىل أن معدل إنقاص الوزن بشــكل صحي يرتاوح بني 

كيلوغرام وكيلوغرامني شهرياً.
وحــّذر املركز األملاين من اتباع أنظمــة الحمية الغذائية 
الصارمة وغري املتوازنة، التي ميتنع اإلنسان خاللها عن تناول 
الطعــام تقريبــاً؛ حيث ال يُثمر ذلك إال عــن إنقاص الوزن 
لفــرتة محدودة فقط، كام أنه يتســبب يف حــدوث نتائج 
عكســية بعد ذلك، وعن ســبب حدوث النتائج العكسية، 
أوضــح املركــز أن اإلقالل من إمداد الجســم بالســعرات 
الحراريــة بصورة كبرية عند اتباع أنظمــة الحمية الغذائية 
الصارمة، يجعل الجسم يبطئ من معدالت عملية التمثيل 
الغذايئ للطعام؛ ومن ثّم يقل معدل حرق الدهون املختزنة 

كميــة عالية من فيتامينــات إي ويس والقليل من فيتامني 
إيــه. وقد أظهرت الدراســات أن فيتامني يس يعزز تركيب 
الكوالجني ومينع الجــذور الحرة من إتالف البرشة، كام أن 

فيتامني يس مفيد للعناية بالبرشة وخاصة لكبار السن. 

بداخلــه، وأضــاف املركز أنه مبجرد أن يبدأ الشــخص يف 
زيادة معدل تناوله الســعرات الحرارية بعد االنتهاء من 
أنظمة الحمية الغذائية، سيؤدي ذلك حينئذ إىل اكتساب 
كل الكيلوغرامــات التي تم إنقاصهــا بصعوبة بالغة، بل 
ويــؤدي عىل املدى الطويل إىل زيادة الوزن بشــكل عام  

بدالً من إنقاصه.
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فتح مكة
توطيد السالم ونشر ا5سالم

إعداد: د.  طارق محفوظ الشحي
فتح مكة ذلك اليوم املجيد املشــهود، الذي شــاء الله أن 
ميكن فيه لليقني واإلميان، وأن يتم عىل دعوة الحق فتًحا 
مبيًنا بال قتال أو ِصدام، فهذا رســول الله صىل الله عليه 
وســلم يوقع قبيل الفتح عهــد الحديبية مع قريش، عىل 
الرغم مام فيه من رشوط قاسية يف ظاهرها عىل املسلمني، 
ولكــن النبي يقبلها ألمر يريد اللــه أن يبلغه، وألنه يريد 
توطيد الســالم ونرش اإلســالم، وأخذت قريش لنفسها يف 
هذا الصلح مــا أحبت من الــرشوط واالحتياطات، ومع 

ذلك نقضت العهد وخانت امليثاق.
وأحّســت قريش بســوء ما فعلت، وقّدرت تبعات ما 
اقرتفــت، وحاولــت أن تخادع املســلمني واللــه خادعها 
وقامعها، فجاء أبو سفيان إىل املدينة عقب ذلك العدوان 
– وقــد كان لقريــش زعيــاًم يومئذ – جاء محــاوالً لقاء 
الرســول صىل الله عليه وسلم ظانًا أنه مل يعلم بالعدوان 
يك يؤكــد املعاهدة ويجددها ويزيــد مدتها، وهيهات .. 

وحاول أن يحقق شيئًا مام جاء له فلم يفز بطائل.
انتهز الرســول صىل الله عليه وســلم الفرصة ليرضب 
رضبتــه الصالحة املصلحة التي يُزهق بها روح الفســاد، 
ويثبت بها دعائم الحق، فجمع الجموع، وخرج يف العام 
الثامــن للهجرة، وســار يف عرشة آالف يريــد فتح مكة، 
وأوعب معه الناس، فلم يتخلف عنه أحد من املهاجرين 
واألنصار، وكان يريد بهذه الكرثة أن يجعل املرشكني أمام 
األمــر الواقع فال يطيقون مقاومة هــذا الجيش العرمرم، 
ويستســلمون بال نــزال أو قتال، ولذلك أخفى الرســول 
مقصده، وأمر املســلمني بالجد والتهيؤ، وكان يدعو قائًال: 
" اللهــم خذ العيون واألخبار عــن قريش حتى نبغتها يف 
بالدهــا "، وتلك هي طريقة الحرب الخاطفة ســبق إليها 
محمد صىل الله عليه وســلم قبل مئات السنني، ولكنه مل 
يستخدمها للتدمري أو االستعباد، بل لنرش السالم وتحطيم 

األغالل واألصفاد، وتحرير العباد والبالد .
وقّســم الرســول جيشــه الضخم، وأمر كل قسم بأن 
يدخل مكة من جهة لتكتمل املفاجأة واملباغتة، فال يجد 
الكفار أمامهم إال التســليم بال صــدام، ونهى النبي صىل 
اللــه عليه وســلم أن يُقتل أحد أو يــراق دم، وحدث أن 
اســتبدت الحامسة بأحد املســلمني، وكأنه مل يعلم خطة 
الرسول الســلمية، وكان يحمل راية من رايات املسلمني، 
فقــال: "اليوم يوم امللحمة، اليوم اليوم أذل الله قريشــاً" 
فنزع الرســول الرايــة وأعطاها لغريه قائــالً: "اليوم يوم 
املرحمة، اليوم أعز الله قريشاً" وياله من قول نبي كريم 
ورسول عظيم، تعاىل عىل األحقاد واألضغان، وسام مبكانة 

االنسان إىل ذروة الرحمة والحنان.
ومىض الركب الهائل يف طريقه، والرسول يخفض رأسه 

عىل راحلته تواضعاً وخشــيًة من ربــه وخضوعاً لجالله، 
وطاف ومن معه بالبيت العتيق، وسارع بالتطهري الكامل، 
فحطم األصنام املحيطة بالكعبة وهو يقول: " جاء الحق 
وزهق الباطــل إن الباطل كان زهوقــا" وأمر بالالً داعي 
الســامء أن يؤذن، فانطلق األذان بكلمة التوحيد ودعوة 
الصــالة وهتــاف الفالح يف رحــاب البلد الحــرام، وفتح 
الرســول بيت ربه وطهــره مام فيه من بقايــا الجاهلية 
مــردداً " ال إله إال الله وحده، صدق وعده، ونرص عبده، 
وأعز جنده، وهزم األحزاب وحده "، وجاء موقف الجالل 
الرائــع والنبــل العظيم، حــني تعلقت عيــون أهل مكة 
الخائفني بوجه نبي الرحمة الذي قال لهم: ما تظنون أين 
فاعل بكم؟ فقالــوا يف إجالل ورجاء: خرياً، أخ كريم وابن 
أخ كريم. فقال الرســول الســمح والنبي الفاتح: اذهبوا 
فأنتم الطلقــاء، وكأمنا نُِرشوا من القبور حني ســمعوا ما 
سمعوا، فقد كانوا ينتظرون الجزاء العادل تقتيالً وترشيداً 
فجاءهم عفو كريم وصفح حميد، فآمنوا بأن محمداً هو 
رحمة الله املهداه وأنه رســول هــذه الحياة، فدخلوا يف 
دين الله أفواجاً، وتحقق قوله تعاىل" نرص من الله وفتح 

قريب " .
إنهــا لذكرى، والذكــرى تنفع املؤمنــني، فلنذكر أيام 
محمــد، وشــامئل محمد، وفتــح محمد عليــه الصالة 
والســالم ولنحســن االنتفاع بهذه الذكرى، حتى نجدد 
بحوافزهــا مــا ييل مــن الهمم، ونقوي مــا ضعف من 

العزائم، ونثري ما خمد من عواطف اليقني واإلميان.

فتــاوي 

س. هل يقع الطالق إذا كان حديث نفس 
دون اجلهر به؟

ج. ال يقع الطالق مبجرد حديث النفس أو التفكري فيه 
عــىل قول عامة أهل العلم، وذلــك لقول النبي صىل 
الله عليه وســلم: "إن الله عــز وجل تجاوز ألمتي ما 
وسوست به وحدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم 
به" متفق عليه، وعىل املسلم أن يتجنب أمر الطالق، 
عزماً أو تلفظاً، ملا يف ذلك من تعريض البيت املســلم 

لالنهيار ألتفه األسباب  

س. هل يجوز للزوج هجر زوجته 
بدون سبب؟

ج. من حق الزوجة عىل زوجها أن يعارشها باملعروف، 
كام قال سبحانه "وعارشوهن باملعروف" النساء : 19، 
وهجر الزوجة بال سبب رشعي من سوء العرشة التي 
نهى عنها اإلســالم، بل هو عــني املنكر الذي ال يرضاه 

الله تعاىل .

س. ما معنى اللعان وما حكم 
املالعن ؟

ج. اللعان هو : ما يجري بني الزوجني من الشــهادات 
واألميان املؤكدة إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ومل تكن 
لــه بينة عىل ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكاراً باتاً، أو 
ادعــى الزوج أن ولد زوجته ليــس منه، وأنكرت هي 
تلــك الدعوى وال بينة، فإنهام يلجآن إذ ذاك للمالعنة 
عــىل الصفة التي بني الله تعاىل حيث يقول: "والذين 
يرمــون أزواجهم ومل يكن لهم شــهداء إالّ أنفســهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه ملن الصادقني 
والخامســة أن لعنــة الله عليــه إن كان من الكاذبني 
ويدرأ عنها العذاب أن تشــهد أربع شهادات بالله إنه 
ملن الكاذبني والخامســة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقــني" النور: 9-6، فإن تــم اللعان، حصلت 
الفرقــة بني الزوجني عــىل التأبيد، ويــدرأ عنه الحد 

وتنتفي نسبة الولد الذي العنا فيه عن الزوج .
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"ُخلَِق اْإلِنَساُن ِمْن َعَجٍل" األنبياء ، آية : 37
العجل هو : االندفاع والترسع عىل وجه غري محمود، جاء يف تفســري الكريم الرحمن البن ســعدي وهو يفرس هذه 
اآلية :"خلق املرء عجوالً, يبادر األشياء, ويستعجل وقوعها" ، من عيوب بعضنا الواضحة عيب االستعجال والترسع 
يف األمــر الذي يتطلَّب األناة، فيندفع ذات اليمني أو ذات الشــامل بال متهــل أو اعتدال، وقد مييض وقت قليل ثم 
يبــدو لــه خاطر أو يعرض أمامه عارض، فإذا به يندفع إىل اتجاه مناقــض أو موقف مقابل بال تبرص أو تدبر، ولن 
تصحــب هذه الصفة أحداً إال صحب الندامة وجانب الســالمة، وقد قيل: " أناة يف عواقبها درك خري من عجلة يف 

عواقبها فوت ".
 نجد أن هذه العجلة بادية يف كثري أعاملنا وترصفاتنا، نجدها يف الُحكم عىل األشــياء قبل البحث والتأكد، ويف 
ســوء الظن دون التثبت واليقني، ويف االغرتار بالناس قبل االختبار والتجربة، ويف طلب الشــهوات دون حكمة أو 
اعتــدال، ويف الغضب واالســتجابة لثورة النفس ونزواتهــا، ويف أداء الواجب دون إحــكام أو إتقان، وليس معنى 
تنفري اإلســالم من العجلة أنه يريد أن يعلم أتباعه البطء يف الحركة، أو الضعف يف اإلنتاج، أو التاموت يف العمل، 
أو الكســل يف أداء الواجبات، كيــف وهو الذي يدعونا دامئاً إىل التبكري يف الخري، واملســارعة إىل الرب، واملبادرة إىل 
الطيبات والحسنات، قال رسوُل اللِه صىل الله عليه وسلم ألشجُّ عْبِدالقيِس: "إن فيَك خصلتنِي يحبُهام اللُه : الحلم 

واألناة" رواه مسلم.

 مصطلحـــات فقهيــــة

هــو حلف الــزوج الذي ميكنه الــوطء عىل ترك وطء 
زوجته أبداً أو أكرث من أربعة أشهر. والدليل عليه قول 
الله عزوجل: |لِلَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِســائِِهْم تََربُُّص أَْربََعِة 

أَْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم " البقرة 226. 
واإليالء محرم يف اإلسالم ألنه ميني عىل ترك واجب، وقد 
ألحق الفقهــاء باملوِيل من ترك وطء زوجته إرضاراً بها 

بال ميني أكرث من أربعة أشهر وهو غري معذور.

تشــبيه الزوج زوجته مبن تحرم عليه مؤبداً أو مؤقتاً، 
كأن يقول: أنِت عيل كظهر أمي، وهو منكر من القول 
وزور، كــام قال تعاىل: "الَِّذيــَن يُظَاِهــُروَن ِمْنُكْم ِمْن 
يِئ َولَْدنَُهْم  َهاتُُهْم إِالَّ الالَّ َهاتِِهْم إِْن أُمَّ نَِســائِِهْم َما ُهنَّ أُمَّ

َوإِنَُّهْم لَيَُقولُوَن ُمْنَكرًا ِمَن الَْقْوِل َوُزوًرا" املجادلة :2.
وال يجوز له أن يقرب زوجته حتى يكفر كفارة الظهار، 
والكفــارة: عتق رقبة، فإن مل يجدها، فصيام شــهرين 
متتابعني، فإن مل يســتطع ملرض أو كرب فإطعام ســتني 

مسكينا .

الرجعة:
إعادة مطلقة غري بائــن إىل ما كانت عليه من الزوجية 
بغري عقد، وقد حىك ابــن املنذر اإلجامع عىل  أن الحر 

إذا طلق الحرة دون الثالث أن لهام الرجعة يف العدة.
عــن ابن عمر ريض الله عنه ملــا طلق امرأته قال النبي 
صــىل الله عليه وســلم ألبيه عمر: "مــره فلرياجعها ثم 
ليرتكهــا حتــى تطهر ثم تحيــض ثم تطهر ثم إن شــاء 
أمســك بعد وإن شــاء طلق قبل أن ميــس فتلك العدة 
التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء" متفق عليه. آيــة وتفـسـيــر

ُعنــي اإلســالم عنايــة خاصــة بــاآلداب املتصلــة 
بالحرمات واألرسار، وحسبنا أن الله قد جعل أغلب 
ســورة "النور" دائرة حول هــذه اآلداب، فبعضهم 
يدخل عليــك بيتك، أو يقتحــم خلوتك، أو يفرض 
عليك زيارته بال اســتئذان، وبعضهم يأخذ كتبك أو 
صحفك أو أدواتك بال اســتئذان، وبعضهم يتدخل 
يف حديثك الخاص مع صديقك، أو يتســمع إليه بال 
اســتئذان، وبعضهم يفتح حقيبتك أو ملف أوراقك 

بال استئذان، إىل غري ذلك من ألوان العدوان .
من أجل هذا أدَّب القــرآن الكريم أبناءه بأدب 
االســتئذان وهو: اإلعالم وطلــب االباحة باالطالع 
والدخول، قال تعاىل :"يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا 
بيوتــاً غري بيوتكم حتى تستأنســوا وتســلموا عىل 
أهلها، ذلكم خري لكم لعلكم تذكرون، فإن مل تجدوا 
فيهــا أحــداً فال تدخلوهــا حتى يــؤذن لكم، وإن 
قيــل لكم ارجعوا فارجعوا هــو أزىك لكم، والله مبا 
تعملون عليم "، واالســتئناس هنا هو االستئذان مبا 
جرى به العرف العام، كقرع الباب، أو دق الجرس، 
أو غري ذلك، وعلمتنا السنة املطهرة أن يتنحى جانباً 
عن باب البيت ويســتأذن ويقول: الســالم عليكم، 
أأدخل ؟ فإن أذنــوا له دخل وإن مل يأذنوا له أو مل 

يجد أحداً رجع، ألن االسالم يقيم للبيوت حرمة.
ونظّم االسالم أدب االستئذان حتى بني األصدقاء 
واألقــارب واملقيمــني يف املنزل الواحــد، قال رجل 
للنبي  : أأســتأذن عىل أمي ؟ قال النبي: نعم، قال 
إين خادمها، قال: اســتأذن عليهــا، فعاوده فقال له 
النبــي: أتحــب أن تراهــا عريانة ؟، قــال: ال، قال: 

آداب االستئذان
آداب إســـالمـيــة..

إعداد: شعبة الوعظ واAرشاد الديني

فاستأذن عليها.   
كام أمر اإلســالم الخــدم والصبيــان واألبناء بأن 
يســتئذنوا الذين يقيمون معهــم وبخاصة يف ثالثة 
أوقــات اعتاد النــاس فيها الراحــة وحرية الترصف 
وطرح االحتشــام، وهــذه األوقات هــي قبل صالة 

الفجر، ووقت القيلولة، وبعد صالة العشاء.
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  محمد بن راشد يفتتح معرض ديب للطريان يف نوفمرب 1995

 زايد وحكام االمارات يشهدون العرض العسكري مبناسبة اليوبيل الفيض لالتحاد يف ديسمرب 1996
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كلمة ومعنى

"الطاقة ا5يجابية تعطيك منظور� 
جميالً وتزودك بالدافع والتحفيز 
والطموح الذي حتتاجه للنجاح"

�مد بن راشــد آل مكتوم

• أول من بنى املدارس يف اإلسالم هو نظام 
امللك امللقب بقوام الدين واســمه الحسن 
بن عيل إســحاق بن العبــاس وهو أول من 

لقب بـ أتابك.
• أول من اســتعمل النقود الورقية بدالً من 

النقود املعدنية هم الصينيون.
• يف روسيـا وطيلـة ثالثة قرون مـن القـرن 

الـ 13 إىل الـ 16 كانت العملة تصنع من الجلد وليس املعدن.
• أول شهيدة يف اإلسالم هي سمية أم عامر بن يارس.

• األسد ينام 20 ساعة من ساعات اليوم، وال يستيقظ إال 4 ساعات فقط.
• يف التيــب ومنغوليا وبعض أماكن غريب الصني يضــع الناس امللح بدالً من 

السكر يف الشاي.
• أول من استخدم القفل واملفتاح هم األشوريون، قبل 4 آالف سنة.

• كمية الحديد يف دم اإلنسان تساوي حجم مسامر.
• يتحمل الجسم حرارة 128 درجة مئوية.

• حينام يتكلم اإلنسان  يستعمل 44 عضلة، وعندما ينام تسرتخي 357 
عضلة.

• الحرشة التي متتلك دماغاً أكرب من جسمها هي النملة.
• بعض األفاعي إذا مرضت عيناه بســبب تقدم سنه، فإنه يجلس يف مواجهة 

الشمس، ويظل يحلق فيها، وخالل سبعة أيام يتحسن برصه.

1. تعقد فعاليات معرض أبوظبي الدويل للصيد والفروسية يف سبتمرب الحايل، ما هو رقم الدورة؟

2. ما املدرستان التي أسسهام صالح الدين للتعليم علوم الرشيعة وفق املذهب املاليك والشافعي؟

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 (499) هي: 
 - السـؤال األول: تم تأسيس كلية الحرب للجيش األمرييك عام 1901.

 - السـؤال الثاين: تم االعرتاف باللغة العربية يف منظمة األمم
 املتحدة عام 1973.

 الفائزان:
1. بدرية أحمد الشحي.

2. مريم سلطان سعيد املزروعي.

مسابقة العدد (500)

من الrاث

أتصوخ: استمع مثال ذلك "أتصوخ الرمسه" استمع للكالم.
ادنات الدون: القليل جداً كقولهم "فالن يزعل من ادنات الدون" أي من أقل يشء.

اشلق: تطلق عىل الشخص األحول.
انهي: أي أذهب، كقولهم " انهي لفالن" أي أذهب إليه.

بارجه: هو الربق.
بارظ: تدل عىل الرغبة كقول أحدهم "مايل بارظ أسافر".

بهانس: املبلغ البسيط من املال أو األشياء القليلة والبسيطة الثمن. 
تحّمل: إحذر كقولهم "تحمل من فالن" أي احذر منه.

ترّوع: خاف.. ومرتّوع خائف.
ثّور: تعني اطلق الرصاص ويقال "ال تثّور" أي ال تطلق الرصاص.

حــايض: يحــايض أي يعتني باملريض أو كبري الســن مثال عــىل كذلك "البنت 
تحايض أمها" أي تعتني بها.

حنتري: مفلس ويقال "فالن دوم حنتري" أي دامئاً مفلس.
خطّار: ضيوف.

خنني: هو العطر والريحة الجميلة.
ادعنه: مبعنى األرض.

رام: مبعنى استطاع، و"ما رام" ال يستطيع.
ربيع: صديق، وربيعي .. صديقي، و"ال ترابع فالن" تعني ال تصادق فالن.

زخ: مبعنى أمسك كقولهم "الرشطة زخت الحرامي" أي الرشطة أمسكت باللص.

إعداد: أمل احلوسني
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ملك إنجلرتا ريتشارد األول ولد 1157 يف مدينة أكسفورد 
وتويف عام 1199، وقد عرف بلقب ريتشارد قلب األسد، 
حتى قبل تتويجه بفضل سمعته كقائد عسكري ومحارب 

عظيم، وساّمه املؤرخون املسلمون ملك اإلنكتار. 
ويف عمر السادسة عرشة، قاد ريتشارد جيشه، وأخضع 
التمــردات عىل عــرش أبيه هرني الثاين ملــك إنجلرتا يف 
بواتو،  كام كان ريتشــارد القائــد الرئيس خالل الحملة 
الصليبية الثالثة، بعد أن رحل فيليب الثاين ملك فرنســا، 
واســتطاع أن يوحد جيشه اإلنكليزي والجيشني الفرنيس 
واألملاين، وابحر بجيشــه نحو القدس يك يســتعيدها من 
صــالح الدين األيويب، ووقعت املناوشــات ومل يســتطع 

السيطرة عليها.
وتويف ريتشارد بني أحضان والدته بسبب سهم رضب 
كتفه األيرس بالقرب من عنقه، ويذكر أن ريتشارد طلب 
إحضار قاتله فســامح الصبي عىل فعلته وقال له: أكمل 
حياتك، وبفضيل ســرتى نــور الغد وأمــر بإعطائه 100 
شلن، وُدفن قلب ريتشارد يف روان يف نورماندي، وُدفنت 
أحشــاؤه يف شــالو (املكان الــذي تويف فيــه). أما باقي 
جســده فُدفن يف كنيســة "فونتفريد"، وقد قام العلامء 
بتحليل ما تبقى من قلب ريتشــارد واكتشفوا أنه قد تم 

تحنيطه باستخدام عدة مواد من ضمنها اللبان.

ريتشارد ا'ول 1157 - 1199

تغريــــــدات

مصطلحات عسكرية:

قادة من التاريخ   

: psychological warfare الحرب النفسية
االســتعامل املخطط للدعاية واإلجراءات األخرى املصممة للتأثري عىل أراء وعواطف ومشاعر ومواقف 
وسلوك العدو أو الجامعات الصديقة أو املحايدة دعامً ألهداف السياسة أو الخطة العسكرية الوطنية.

 همس القصيد

كلمات الشاعر:
bحسان العبيد

نوعدك يا دار

 Qƒf o√AÉ°ùeh  .. ÒN ¬MÉÑ°U øWh

@omniyatalhajeri    أمنيات محمد الهاجري
علمتني الحياة أنه من املمكن جداً أن نعيش أحاســيس جميع 

املراحل العمرية .. بكامل روعتها ورهبتها.. يف يوم واحد .

@HaithamAlQasimi  هيثم بن صقر القاسمي
كل ورقة ترميها يف الشــارع تتســبب بانحنــاءة "عامل" يحلم 
بأن تســتقيم قامته يف يوم من األيام، فرفقاً بهم وتخيل نفسك 

مبكانهم.

  Ali Khalifa    @Bu3osha 
 وطني كم أفتخر بك .. قياديت كم أقدر العطاء .. منحتموين
 الحياة  ..أدين لكم بالوالء وأترشف باالنتامء .. اإلمارات
.. أنشودة العروبة ولحن الوفاء

    @Maithaalhameli  د .ميثاء سيف الهاميل
اللهم من أراد لبــالدي ووالة أمري وأهيل برش فأجعل كيده يف 
نحــره، وال تنرص عمله، واحمها بعينك التي ال تنام، وارحم روح 

من بناها وجمع قلوبنا فيها.
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