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االفتتاحـية

أكادمييـــة إعالميـــة
يواجه توطني اإلعالم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تحديات وعقبات عدة، حيث 
يعد القطاع اإلعالمي من أكرب القطاعات التي تعاين ضعف استقطاب املواطنني؛ فنسبة 
التوطني يف املؤسسات اإلعالمية الوطنية يف الدولة ال تتعدى 25.2 %، النسبة األكرب 
منهم يشغلون الوظائف اإلدارية يف هذه املؤسسات،عىل الرغم من أن أقسام اإلعالم 
يف الجامعات املختلفة داخل الدولة تخرج نحو 700 مواطن سنوياً، وهو العدد الكايف 
الذي ميكنه أن مينح لإلعالميني اإلماراتيني الغلبة التامة يف الوسائل اإلعالمية املحلية يف 

الدولةكافة، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة . 
هناك كثري من املعوقات التي تقف حجر عرثة أمام توطني اإلعالم يف دولة اإلمارات، 
خريجي  من  كثري  لدى  حقيقية  رغبة  وجود  عدم  منها:  الصحايف،  املجال  يف  وخاصة 
املتاعب  "مهنة  باعتبارها  الصحافة  يف  والسيام  إعالميني،  للعمل  اإلعالم  تخصصات 
عمل  "بيئات  الصحفي  العمل  بيئة  يف  يرون  اإلماراتيني  بعض  أن  كام  واملشقة"، 
طاردة" للكفاءات املحلية، وبعضهم اآلخر يعتقد أن مثة مؤسسات إعالمية يف الدولة 
يف  للمواطنني  املالية  املحفزات  وجود  عدم  إىل  إضافة  كوادرها،  توطني  يف  ترغب  ال 
القطاع اإلعالمي بسبب تدين الرواتب يف املؤسسات اإلعالمية للمواطنني، فضالً عن أن 
هناك عوائق أخرى، مثل: غياب برامج التدريب، وضعف املخرجات من الجامعات، 
وتوجه أغلب خريجي اإلعالم إىل وظائف خارج املؤسسات اإلعالمية، والسيام أقسام 
العالقات العامة يف الدوائر واملؤسسات الحكومية،إضافة إىل املحاذير االجتامعية لدى 
بعض املواطنات تتعلق بالعمل لساعات متأخرة خارج البيت، ما يجعلهن يحجمن عن 

العمل يف حقل اإلعالم وخاصة الصحافة.
اإلعالم  خريجي  تدرب  إعالمية  مؤسسات  وجود  عدم  كذلك  املعوقات  من  ولعل 
وتصقل مهاراتهم وتنمي خرباتهم يف مجال اإلعالم، وهذا ما يحتاج له كل طالب تخرج 
يخضع  أن  ويجب  العمل،  بسوق  لاللتحاق  جاهزاً  يكون  ال  ألنه  اإلعالم؛  كليات  من 
للتدريب والتأهيل حتى ميكنه مجاراة العاملني يف هذا الحقل. ولذا، نؤكد ما ذهب 
إليه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ورئيس املجلس الوطني 
لإلعالم حني رأى رضورة "إنشاء أكادميية أو مؤسسة معنية بتأهيل املواطن قبل دخوله 

العمل اإلعالمي".
لقد وضع رئيس املجلس الوطني لإلعالم يده عىل الجرح فيام يتعلق بواقع التوطني 
يف املؤسسات اإلعالمية بالدولة،والتي ال تزال بعيدة كل البعد عن مرسح األحداث يف 
بلد يتطور بفضل قيادتها الرشيدة خطوات لألمام يف كل دقيقة،حيث أكد سمو الشيخ 
عبدالله بن زايد أن هذا الخلل يف أداء اإلعالم اإلمارايت دوره الحقيقي يعود إىل غياب 
اإلعالمية  املؤسسات  أن  إىل  رأيه  يف  يعود  وهذا  الكفاءة.  ذوي  املواطنني  اإلعالميني 
ترتدد يف تعيني الكوادر املواطنة، إما لعدم قناعة مسؤوليها يف كفاءة العنرص املواطن، 
وإما لعدم رغبتهم يف منح املواطنني رواتب تنافس الرواتب التي متنحها بعض جهات 
التوظيف التي تعني اإلعالميني يف إدارات غري إعالمية مثل إدارة العالقات العامة يف 

الجهات الحكومية.
أخرى،  جهة  من  واملوهبة  جهة،  من  واملهارات  التدريب  بني  تجمع  اإلعالم  مهنة 
اإلعالمية  املؤسسات  تشجيع  يتطلب  واملهم  الحيوي  اإلعالمي  القطاع  هذا  وتوطني 
عىل جذب الكوادر الوطنية املؤهلة عرب نسبة توطني ال تعرقل خطط تطوير املحتوى 
اإلعالمي ووسائله يف املؤسسات اإلعالمية املحلية، والبدء من هذه اللحظة مبرشوع 

وطني شامل لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها يف قطاع اإلعالم.
الرأي  صناعة  يف  اسرتاتيجياً  دوراً  تلعب  اإلعالم  وسائل  مخرجات  إن  نقول  وأخريا 
عليها  أن يرشف  يجب  اإلمارايت  العام  الرأي  أن صناعة  يعني  وتشكيله، وهذا  العام 
ملحة  رضورة  التوطني  أن  نرى  لذلك  فيه.  نقاش  ال  أمر  وهذا  وبناتها،  الدولة  أبناء 
للحفاظ عىل الهوية الوطنية، إال أن واقع توطني اإلعالم يف مؤسساتنا اإلعالمية اليزال 
مرير بنسبة توطني تكاد ال تذكر، مام يتطلب ونحن عىل اعتاب بداية السنة الجديدة 
إعادة النظر بخصوص االهتامم برضورة املساهمة يف وضع الخطة االسرتاتيجية الخاصة 

بتوطني اإلعالم اإلمارايت وتحويلها إىل واقع•
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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
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قمة الكويت تقّر تشكيل قيادة خليجيــة عسكــــرية مشرتكة
البيان اخلتامي يجّدد دعمه حق السيادة لإلمارات على جزرها الثالث احملتلة

أقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف ختام قمة 

الكويت التي ش��ارك فيها صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب رعاه الله مرتئس��اً وفد دولة اإلمارات 

العربية املتحدة ، إنش��اء قيادة عسكرية موحدة لدول 

املجلس.

وج��اء يف البي��ان الختام��ي للقم��ة إنه:اس��تكامالً 

للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واس��تقرار دول 

املجلس، وبناء منظومة دفاعية مش��رتكة لتحقيق األمن 

الجامع��ي، وافق املجل��س األعىل عىل إنش��اء القيادة 

العس��كرية املوح��دة ل��دول املجلس، وكل��ف مجلس 

الدفاع املش��رتك باتخاذ ما يلزم م��ن إجراءات للبدء يف 

تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك.

وجدد البيان الختامي التأكي��د عىل املواقف الثابتة 

الرافضة الستمرار احتالل جمهورية إيران للجزر الثالث 

طن��ب الكربى وطنب الصغرى واب��و موىس ودعم حق 

الس��يادة لإلمارات العربية العربية املتحدة عىل الجزر 

الثالث.

حممد بن زايد يبحث مع وزير دفاع كوريا اجلنوبية دعم العالقات الثنائية

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محم���د بن زاي���د 

آل نهي��ان ويل عه��د أبوظب��ي نائب القائ��د األعىل 

للقوات املس��لحة، يف ديس��مرب امل��ايض يف املعمورة 

بأبوظبي، معايل كيم كوان ج��ن وزير دفاع جمهورية 

كوريا الجنوبية. 

ورحب س��مو ويل عه��د أبوظبي بالوزي��ر الكوري، 

وبح��ث معه العالق��ات الثنائية بن دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، وس��بل 

دعمها وتطويرها يف ظل ما يربط البلدين من روابط 

صداقة متميزة. 

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بن البلدين 

يف الش��ؤون الدفاعي��ة، خاصة في��ام يتعلق مبجاالت 

آليات التنس��يق والتعاون املشرتك والربامج التدريبية 

وتبادل الخربات بن الجانبن.

وتب��ادل الجانب��ان وجه��ات النظر ح��ول مجمل 

التط��ورات اإلقليمية والدولية، إضاف��ة إىل عدد من 

املواضيع والقضايا ذات االهتامم املشرتك.

حرض اللق��اء معايل خلدون خليف��ة املبارك رئيس 

جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة اللواء الركن عيىس 

سيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات 

املس��لحة،  وكوون هاه ريونغ سفري جمهورية كوريا 

الجنوبية لدى الدولة. 

محمد بن زايد يستقبل وزير دفاع كوريا الجنوبية

محمد بن راشد خالل ترأسه وفد الدولة يف قمة الكويت
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حممد بن زايد والرئيس البولندي يبحثان تعزيز عالقات الصداقة
توقيع رسالة نوايا بني القيادة العامة للقوات املسلحة ووزارة الداخلية البولندية

عقد الفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهيان 

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

ديس��مرب املايض، جلس��ة مباحثات مع الرئيس برونيسالف 

كوموروفسيك رئيس جمهورية بولندا .

ورحب س��مو ويل عهد أبوظبي بزيارة الرئيس البولندي 

والوفد املرافق، متمنيا س��موه أن تس��هم ه��ذه الزيارة يف 

تعزي��ز عالق��ات الصداقة والتع��اون بن دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة وجمهورية بولندا.

واس��تعرض الجانب��ان يف جلس��ة املباحث��ات مج��االت 

التعاون ب��ن البلدين، وأك��دا أهمية تنمي��ة العالقات مبا 

يخدم املصالح املش��رتكة ويحق��ق تطلعاتهام يف فتح آفاق 

أوس��ع للتعاون بن القطاعن الحكوم��ي والخاص وخاصة 

فيام يتعلق باالستفادة من الفرص االقتصادية واالستثامرية 

الت��ي يقدمها البلدان يف ظل رؤية مش��رتكة تخدم مصالح 

البلدين والشعبن الصديقن.

وقد شهد س��مو ويل عهد أبوظبي والرئيس برونيسالف 

كوموروفس��يك عقب جلس��ة املباحثات توقيع رسالة نوايا 

ب��ن القي��ادة العامة للقوات املس��لحة يف دول��ة اإلمارات 

ووزارة الداخلي��ة للجمهورية البولندية ح��ول التعاون يف 

مج��ال التدريب لحرس الحدود حيث تهدف الرس��الة إىل 

تش��جيع التع��اون يف مج��ال تدريبات ح��رس الحدود مبا 

يتضمن التنس��يق واملش��اركة يف التامرين املشرتكة وورش 

العمل واملؤمترات والندوات والزي��ارات امليدانية من قبل 

ممث��ي الطرفن يف جميع املس��تويات، ووقعها من جانب 

دول��ة اإلمارات الل��واء الرك��ن طيار فارس خل��ف خلفان 

املزروعي رئيس جهاز حامية املنش��آت الحيوية والسواحل 

وم��ن جان��ب جمهورية بولن��دا بيوتر اس��تخانجيك وزير 

الدولة بوزارة الداخلية.

حممـد بن زايد يبحث العالقات الثنائيـة مع قائد القيـادة املركزية األمريكية
استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، يف 

ديسمرب املايض يف أبوظبي، الجرنال لويد جيه أوسنت قائد 

القيادة املركزية األمريكية. 

ورحب س��مو ويل عهد أبوظبي بالجرنال لويد، وبحث 

معه عالقات التعاون والصداقة الثنائية بن دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة والوالي��ات املتحدة األمريكية، وس��بل 

تعزيزه��ا وتطويرها مبا يخدم املصالح املش��رتكة للبلدين 

الصديقن، خاصة يف مجاالت التنسيق والتعاون الدفاعي. 

كم���ا تن��اول اللق���اء تب��ادل وجه��ات النظ��ر حول 

املستجدات واألحداث الراهنة يف املنطقة، إضافة إىل عدد 

من القضايا ذات االهتامم املشرتك.

حرض اللقاء، س��عادة الفريق الرك��ن حمد محمد ثاين 

محمد بن زايد خالل استقباله قائد القيادة املركزية االٔمريكية بحضور رئيس االٔركان

الرميث��ي رئيس أركان القوات املس��لحة، وس��عادة اللواء 

الركن طيار محمد بن سويدان سعيد القمزي قائد القوات 

الجوي��ة والدف��اع الجوي، ومايكل كوربن س��فري الواليات 

املتحدة األمريكية لدى الدولة.

محمد بن زايد والرئيس البولندي واللواء الركن فارس املزروعي ووزير الداخلية البولندي
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حممد بن زايد يدشن كلية الدفاع الوطني.. 
الكلية رافد جديد من روافد استدامة التطوير والتأهيل وتنمية القدرات لإلنسان اإلماراتي

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

عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة رئيس 

املجلس األع��ىل لكلية الدفاع الوطني يدش��ن كلية الدفاع 

الوطني، حرض افتتاح الكلية س��مو الشيخ رسور بن محمد 

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

األم��ن الوطن��ي نائب رئي��س املجل��س التنفي��ذي إلمارة 

أبوظبي ومعايل الش��يخ نهي��ان بن مب��ارك آل نهيان وزير 

الثقافة والشباب وتنمية املجتمع وعدد من أعضاء املجلس 

التنفي��ذي إلم��ارة أبوظبي وس��عادة الفري��ق الركن حمد 

محم��د ثاين الرميث��ي رئيس أركان القوات املس��لحة وكبار 

قادة القوات املسلحة ووزارة الداخلية والوحدات املساندة 

وأعضاء الس��لك الدبلومايس املعتمدين لدى الدولة وجمع 

من املدعوين. 

رصح علمي
رفع الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان علم 

كلية الدفاع الوطني يف الساحة الخارجية بعدها أزاح سموه 

الس��تار عن اللوحة التذكارية إيذان��اً بافتتاح الكلية، وبهذه 

املناسبة سجل سمو ويل عهد أبوظبي كلمة يف سجل الكلية، 

قال فيها " إنه ملن دواع��ي رسورنا واعتزازنا أن نفتتح اليوم 

هذا الرصح العمي والبحثي الطموح بالتزامن مع احتفاالت 

دولتنا الحبيبة باليوم الوطني الثاين واألربعن املجيد مؤمنن 

برس��الة مؤسس��اتنا التعليمية واألكادميية وبدورها الحيوي 

يف تطوير الفكر ومواكبة املتغريات املتس��ارعة، واس��ترشاف 

تحدياتها ومساراتها املس��تقبلية للعمل بصورة متكاملة مع 

باق��ي املؤسس��ات الوطنية من أجل خدم��ة قضايا مجتمع 

اإلم��ارات وأمننا الوطني والتي تحت��ل الصدارة لدى قيادتنا 

الحكيمة، وفقنا الله جميعاً لخدمة ورفعة وطننا العزيز".

رافد جديد
اس��تمع س��مو ويل عهد أبوظبي من اللواء الركن طيار رشاد 

محمد سامل السعدي قائد كلية الدفاع الوطني إىل رشح حول 

الكلية وأقس��امها ومرافقها العلمي��ة والبحثية واإلمكانيات 

املتطورة املس��تخدمة يف املناهج الدراس��ية وكف��اءة الهيئة 

التدريس��ية والتدريبية يف الكلية إضافة إىل التعاون الوثيق 

بينها مع املؤسس��ات الوطني��ة التعليمي��ة بالدولة، وأعرب 

الفريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهيان عن 

س��عادته برؤية كوكبة من أبنائنا ينضم��ون إىل مقاعد هذا 

ال��رصح العلمي من أجل إث��راء معارفه��ا العلمية وخرباتها 

العملية واملهنية والتزود باملهارات الالزمة للمشاركة بفعالية 

يف خدمة الوطن، مش��رياً س��موه إىل أن الكلي��ة رافد جديد 

م��ن روافد اس��تدامة التطوي��ر والتأهيل وتنمي��ة القدرات 

لإلنس��ان اإلمارايت التي يحرص عىل دعمها صاحب الس��مو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، 

وأكد س��مو ويل عهد أبوظبي أن قي��ادة دولة اإلمارات تويل 

مس��ألة تأهيل الكوادر الوطنية النوعية واملتخصصة وتنمية 

ورفع قدراته��ا أهمية بالغة لتتمكن م��ن التعامل بإيجابية 

واحرتافي��ة م��ع املتغريات واملس��تجدات وتحدي��د وتقييم 

التحديات املستقبلية خاصة فيام يتعلق منها باألمن الوطني 

واإلقليمي والدويل وفهم أس��س ومتطلبات إدارة وتوظيف 

إمكانيات الدولة ومواردها من أجل حامية املصالح الوطنية 

وتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية للدولة.

التميز العلمي والفكر االسرتاتيجي
ألقى اللواء الركن طيار رش��اد محمد س��امل الس��عدي قائد 

كلي��ة الدف��اع الوطني كلم��ة يف بداية الحف��ل رحب فيها 

بالفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال 

" ه��ذا يوم آخر من أيام العط��اء والتقدم يوم ميلؤه الحب 

الص��ادق والوالء املطلق لقيادة عزيزة ووطن معطاء نلتقي 

يف رصح جدي��د وموق��ع آخر م��ن مواقع الش��موخ وعزة 

الوطن والبناء .. بناء اإلنس��ان اإلم��ارايت "، وأضاف أن كلية 

الدفاع الوطني ينتظر منها أن تحقق الكثري لدولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة وأن تصبح منرباً آخر من منابر التميز 

العلمي والفكر االس��رتاتيجي الذي تحتاجه مؤسساتنا 

محمد بن زايد أثناء تسجيل كلمته يف سجل الكليةمحمد بن زايد وهزاع بن زايد ورئيس األركان وقائد الكلية أثناء افتتاح الكلية

الفرقة املوسيقية خالل االحتفال
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ويجعل من قادة املس��تقبل قادة قادرين عىل مواكبة 

الع��رص وفهم وق��راءة متطلبات��ه واس��تخدام أمناط 

فكرية متنوعة ومتطورة واملشاركة يف صياغة وتطوير 

االسرتاتيجيات الوطنية ويف صنع القرارات التي تضمن 

تحقيق املصالح العليا للوطن والحفاظ عليها.

وأكد اللواء الركن طيار رش��اد محمد س��امل السعدي أن 

الدور الذي تؤديه الكليات العس��كرية ميثل حجر أس��اس 

واستثامراً حقيقياً يف س��بيل تحقيق املصالح الوطنية العليا 

والحف��اظ عليها، وتق��وم كلية الدفاع الوطن��ي بدور مميز 

وطليع��ي يف هذا املجال ونح��ن يف هذه الكلي��ة وانطالقاً 

من توجهات قيادتنا الحكيمة وس��عياً لتنفيذ مهمة الكلية 

ع��ىل أكمل وج��ه قد انص��َب اهتاممنا عىل إع��داد منهاج 

يواك��ب مناهج جامع��ات وكليات الدف��اع العاملية روعي 

فيه كافة العن��ارص املطلوبة للحصول عىل مخرجات نوعية 

تحقق الطموحات وتتناس��ب مع مستوى الدعم ومستوى 

الدارس��ن، ومع اس��م ومكانة دولة اإلمارات كام راعينا أن 

توج��د بيئة للتعلي��م التفاعي الع��رصي وتوظيف تقنيات 

التعلي��م الحديث��ة وعمل أنش��طة تعليم وبرامج تس��اعد 

الدارس��ن عىل العمل يف املستوى االس��رتاتيجي مبؤسساته 

املختلف��ة وظروفه ومطالبه وتنّم��ي لديهم مهارات خاصة، 

ويف إط��ار أداء جامعي متقن، وحرصنا عىل أن ينفذ املنهاج 

هيئة توجيه من الكلية وخارجها.

ويف نهاية حف��ل االفتتاح تم التقاط الص��ورة التذكارية 

التي جمعت س��مو ويل عهد أبوظبي وس��مو الشيخ هزاع 

بن زايد آل نهيان بالدارسن املنتسبن للدفعة األوىل وهيئة 

التدريس والتدريب وقيادات الكلية•

محمد بن زايد وهزاع بن زايد يف صورة جامعية مع طلبة الدفعة األوىل والهيئة التدريسية

محمد بن زايد يصافح كبار ضباط القوات املسلحة

محمد بن زايد يزيح الستار عن اللوحة التذكارية لكلية الدفاع

محمد بن زايد يرفع علم كلية الدفاع

الكلية رافد جديد 
من روافد استدامة 

التطوير والتأهيل 
وتنمية القدرات 

لإلنسان اإلماراتي
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طحنون بن حممد يشهد تخريج 3 دورات يف كلية خليفة بن زايد اجلوية 
قواتنا املسلحة تضطلع بدور كبري يف حفظ األمن واالستقرار

أكد سمو الش��يخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 

الحاكم يف املنطقة الرشقية، أهمية الدور الكبري الذي 

تضطلع به قواتنا املس��لحة يف حفظ األمن واالستقرار 

بالدول��ة، مش��رياً إىل أن البناء النوعي الذي ش��هدته 

وتش��هده القوات املس��لحة يف مختلف أفرعها الربية 

والجوي��ة والبحري��ة يأيت يف إط��ار اهت��امم القيادة 

الحكيمة لصاحب الس��مو الشيخ خليف��ة بن زاي���د 

آل نهيان رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املسلحة 

"حفظه الله".

جاء ذلك لدى حضور س��موه حفل تخريج الدورة 

الثالث��ة واألربع��ن للمرش��حن الطياري��ن، والدورة 

الع��ارشة للمرش��حن الجوي��ن وال��دورة الثالثة من 

املرش��حات اإلن��اث يف كلية خليفة ب��ن زايد الجوية 

بالعن الذي أقيم يف ديسمرب املايض مبقر الكلية.

وقال س��مو الش��يخ طحنون بن محمد آل نهيان: 

"إننا عندما نحتفل بهذه املناس��بة الس��نوية الغالية 

الب��د لنا أن نتذكر القائد املؤس��س املغف��ور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 

وأس��كنه فس��يح جناته"، مش��رياً إىل أن تخريج هذه 

الدفعات من أبناء القوات املسلحة يعد رافداً أساسياً 

لها، معرباً عن س��عادته بانتظام هذه الكوكبة النوعية 

يف صفوف قواتنا املسلحة.

وكان الحف��ل بدأ بوصول س��مو الش��يخ طحنون بن 

محمد آل نهي��ان إىل ميدان الع��روض حيث كان يف 

اس��تقباله س��عادة الفري��ق الركن حم��د محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، وسعادة اللواء 

الركن طيار محمد بن س��ويدان س��عيد القمزي قائد 

القوات الجوية والدفاع الجوي، وسعادة العميد ركن 

طيار سامي سعيد سامل النعيمي قائد الكلية.

وب��دأ الحف��ل بوصول س��مو الش��يخ طحنون بن 

محم��د آل نهيان ممثل الحاكم باملنطقة الرشقية، إىل 

منصة الرشف ثم عزفت موس��يقى القوات املس��لحة 

الس��الم الوطني، وتفضل س��موه يرافقه قائد الكلية 

بالتفتيش ع��ىل طابور الخريجن من ال��دورة الثالثة 

واألربعن للمرش��حن الطيارين والدورة العارشة من 

الضب��اط الجوين والدورة الثالثة من اإلناث، تال ذلك 

تالوة آيات م��ن الذكر الحكيم ألح��د الخريجن، ثم 

مرور طاب��ور العرض من أمام املنصة الرئيس��ية عىل 

هيئة االستعراض العسكري عكس مهارات الخريجن 

التدريبية والبدنية وجهوزيتهم الكاملة.

بعد ذل��ك، ع��اد الخريجون إىل أخ��ذ أماكنهم يف 

ميدان االحتفال عىل هيئة االستعداد وأدوا مين الوالء 

أمام سمو الش��يخ طحنون بن محمد آل نهيان راعي 

الحفل والحضور وأقس��موا بالله العظيم ثالث مرات 

ب��أن يكونوا مخلصن لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

ولرئيسها صاحب السمو الش��يخ خليف��ة بن زاي���د 

آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مطيعن لجميع 

األوام��ر الت��ي تصدر عن رؤس��ائهم منفذي��ن لهذه 

األوامر يف ال��رب والبحر والجو، وداخل البالد وخارجها 

يف كل الظروف واألوقات واضعن أنفسهم ومواهبهم 

يف خدمة البالد حامن علم الدولة واستقاللها وسالمة 

أراضيها معادين من يعاديها مس��املن من يساملها ما 

داموا أحياء محافظن عىل رشفهم وسالحهم.

رصح علمي عسكري
عقب ذلك، ألقى قائد الكلية كلمة رحب يف مستهلها 

بسمو الش��يخ طحنون بن محمد آل نهيان والشيوخ 

وأصحاب املع��ايل وأولي��اء أمور الخريجن، مش��يداً 

بالرصح العلمي العس��كري الذي يحمل اسم صاحب 

الس��مو رئيس الدولة الذي ال يدخر جهداً يف س��بيل 

الوصول إىل هذا املستوى من الرقي والتطور.

وهنأ قائد الكلية صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدول��ة "حفظه الله"، وإخوانه 

أصحاب السمو حكام اإلمارات مبناسبة اليوم الوطني 

الثاين واألربع��ن للدولة، وتخريج ه��ذه الدفعة من 

حامة الوطن وصقور السامء.

وأش��ار يف كلمت��ه إىل أن الدولة ش��هدت تحوالت 

أساس��ية وإنجازات مشهودة بفضل القيادة الحكيمة 

التي استخلصت الدروس من مدرسة املغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 

وق��ال "نحن اليوم نجني مثار ما غرس��ته القيادة من 

خالل تخريج كوكبة جدي��دة من الطيارين والضباط 

الجوين الذكور واإلناث".

تأهيل وتعليم
واس��تعرض قائ��د الكلية م��ا تلق��اه الخريجون من 

تصوير: عبدالرحمن القبيلي

طحنون بن محمد يتوسط الخريجني بحضور رئيس االٔركان وقائد القوات الجوية وقائد الكلية وكبار الضباط



11 |  يناير 2014 |  العدد 504  |

مح��ارضات وتعليم وتأهيل وفق أح��دث النظريات 

والنظم العس��كرية، موضحاً أنه ألول مرة يتم تخريج 

دورة ضباط اإلس��ناد الجوي تخصص طائرات مسرية 

ع��ن بعد وتضم ه��ذه الدورات بع��ض أبناء مملكة 

البحري��ن ودولة قطر ودولة الكويت واألردن واليمن 

ولبنان.

ويف خت��ام كلمت��ه توج��ه قائ��د الكلية بالش��كر 

للمجل��س األع��ىل للكلية وقي��ادة الق��وات الجوية 

والدفاع الجوي لحرصهم الدائ��م وجهدهم الدؤوب 

يف تطوير القدرات العسكرية ألبناء القوات املسلحة.

وبع��د انتهاء كلمة قائ��د الكلية قام س��مو راعي 

الحف��ل بتوزيع الجوائ��ز عىل أوائ��ل الخريجن من 

الدفع��ات الث��الث ث��م التقط��ت الص��ور التذكارية 

للخرجن مع راعي الحفل.

حض�ر الحفل، معايل الشيخ سلط�ان بن طحن��ون 

آل نهي��ان رئيس هيئ��ة أبوظبي للس��ياحة والثقافة، 

ومع��ايل اللواء الرك��ن طي���ار الش��يخ أحم��د ب��ن 

طحن��ون بن محم��د آل نهيان، والش��ي�خ ه��زاع بن 

طحن�����ون آل نهي��ان وكي��ل ديوان ممث��ل الحاكم 

باملنطق��ة الرشقي��ة، وأعض��اء الس��لك الدبلوم��ايس 

وامللحق��ون العس��كريون لدى الدول��ة وكبار ضباط 

الق��وات املس��لحة بأفرعه��ا الثالث��ة وأولي��اء أمور 

الخريجن. 

استعراضات جوية لفريق الفرسان
تخلل الحفل عدد من االس��تعراضات الجوية لطياري 

فري��ق الفرس��ان أظه��روا خاللها قدراته��م ومتكنهم 

م��ن الدقة والس��يطرة خالل قيادتها ورس��موا خالل 

االس��تعراضات علم الدول��ة، والقل��وب. وكان هناك 

حض��ور بارز ألهايل املرش��حن الذين كان��وا يرفعون 

أعالم الدولة خالل فقرات الحفل•

 تخريج كوكبة 
جديدة من 

الطيارين والضباط 
اجلويني الذكور 

واإلناث هو ثمار ما 
غرسته القيادة

تسليم علم الدورة إىل الدفعة الرابعة واألربعني

طحنون بن محمد يستعرض طابور الخريجني

طحنون بن محمد يسلم سيف الرشف ألحد الخريجني

عروض جوية خالل االحتفال
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رئيس األركان يستعرض العالقات الثنائية مع نائب وزير الدفاع الفنلندي
استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة يف مكتبه بالقيادة العامة 

للقوات املسلحة يف ديس��مرب املايض، الفريق أرتو رايت 

نائب وزير الدفاع الفنلندي. 

جرى خالل اللقاء اس��تعراض عالق��ات التعاون بن 

دول��ة اإلمارات العربي��ة املتح��دة وفنلن��دا وجوانب 

تفعيله��ا وتطويره��ا وبح��ث الش��ؤون ذات الصل��ة 

باملجاالت العس��كرية، مب��ا يخدم املصلحة املش���رتكة 

إىل جان��ب بحث عدد م��ن املوضوعات ذات االهتامم 

املشرتك.

حممد بن زايد يستقبل نائب وزير الدفاع الفنلندي

محمد بن زايد خالل استقباله نائب وزير الدفاع الفنلندي

رئيس االٔركان يستقبل نائب وزير الدفاع الفنلندي                                                          تصوير: سامل العامري  

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، يف 

ديس��مرب املايض، يف مجلس سموه يف قرص البحر، الفريق 

ارتو رايت نائب وزير دفاع جمهورية فنلندا. 

واس��تعرض س��مو ويل عهد أبوظبي م��ع الفريق ارتو 

رايت عالقات الصداقة القامئة بن اإلمارات وفنلندا، وس��بل 

تطويره��ا وتنميتها مبا يخدم مصال��ح البلدين الصديقن. 

وتناول اللقاء تعزيز التعاون والتنس��يق املش��رتك وتبادل 

الخ��ربات ب��ن البلدي��ن يف املج��االت الدفاعي��ة. وتبادل 

الجانب��ان، وجه��ات النظ��ر ح��ول التط��ورات اإلقليمية 

والدولي��ة، إضاف��ة إىل عدد من املواضي��ع والقضايا ذات 

االهت��امم املش��رتك. وح��رض املقابلة عدد م��ن أصحاب 

السمو الشيوخ والوزراء وكبار املسؤولن يف الدولة والوفد 

الفنلندي، وسفري جمهورية فنلندا لدى الدولة.

رئيس األركان يستعرض العالقات العسكرية مع وزير الدفاع اليوناين
اس��تقبل معايل دميرتوس أفرامو بويل��وس وزير الدفاع 

اليوناين يف ديس��مرب امل��ايض، يف مكتبه ب��وزارة الدفاع 

اليوناني��ة، س��عادة الفري��ق الركن حم��د محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة.

وجرى خ��الل اللقاء الذي ح��رضه الفريق ميخائيل 

للق��وات املس��لحة  كوس��تار لك��وس رئي��س األركان 

الوطني��ة اليونانية، وعبدالهادي الخاجة س��فري الدولة 

باليون��ان والوف��د املراف��ق لرئيس األركان، اس��تعراض 

عالق��ات التعاون ب��ن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

واليونان وجوانب تفعيلها وتطويرها، وبحث الش��ؤون 

ذات الصلة باملجاالت العس��كرية، مب��ا يخدم املصلحة 

املش��رتكة، إىل جانب بحث ع��دد من املوضوعات ذات 

االهتامم املشرتك. رئيس االٔركان خالل لقائه وزير الدفاع اليوناين                                                                  تصوير: سامل العامري
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رئيس األركان يبحث التعاون العسكري مع نظريه الربيطاين
استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئي��س أركان الق��وات املس��لحة يف ديس��مرب املايض 

مبكتب��ه الفري��ق أول الس��ري بيرت وول رئي��س األركان 

العامة للجيش الربيطاين والفريق س��اميون مايول كبري 

مستشاري الدفاع الربيطانين للرشق األوسط.

وبح��ث رئي��س األركان مع نظ��ريه الربيطاين خالل 

املقابلة التي حرضها عدد من ضباط القوات املسلحة 

أوجه التعاون املش��رتك بن البلدين والس��بل الكفيلة 

بدعمها وتطويرها.

رئيس االٔركان لدى استقباله نظريه الربيطاين                                                                تصوير: سامل العامري

القوات البحرية تستلم  الكورفيت الثالث )الظفرة( من ابوظبي لبناء السفن 
قام س��عادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل املرشخ قائد 

القوات البحرية وبحضور س��عادة الل��واء مهندس محمد 

حبيب الجيالين باس��تالم الكورفي��ت الثالث )الظفرة( من 

رشكة أبوظبي لبناء الس��فن وش��هد حفل توقيع اس��تالم 

الكورفيت الثالث الس��يد حميد الش��مري رئيس مجلس 

أدارة رشكة ابوظبي لبناء الس��فن وع��دد من كبار ضباط 

القوات املسلحة وكبار املسئولن يف الرشكة

بدأت فعاليات حفل تسليم الكورفت الثالث)الظفرة(  

بوصول راعي الحفل بعدها القي الدكتور خالد املزروعي 

الرئيس التنفيذي لرشكة ابوظبي لبناء الس��فن كلمة بهذه 

املناس��بة قال فيه��ا  إن رشكة أبو ظبي لبناء الس��فن هي 

الرشكة الرائدة يف مجال بناء السفن وتوفري خدمات الدعم 

الفن��ي البحري املتخص��ص يف منطقة الخلي��ج والرشيك 

االس��رتاتيجي لرشكة مبادلة وتعترب الظفرة السفينة الثانية 

التي يتم تشييدها بالكامل وإجراء كافة اختبارات القبول 

عليه��ا يف الدول��ة من قب��ل رشكة أبو ظبي لبناء الس��فن، 

وم��رشوع بينون��ة احد أضخم مش��اريع تصنيع الس��فن 

الحربية يف املنطقة الت��ي تعمل الرشكة عىل انجازه و هو 

عبارة عن أنش��اء 6 سفن حربية من نوع كورفيت مزودة 

مبنظومة تسليح متقدمة ومتعددة املهام إلطالق الصواريخ 

لصالح القوات املس��لحة اإلماراتية. وتم تزويد كل سفينة 

بأحدث التقنيات والنظم املتطورة للمهام املوكلة إليها، مبا 

فيه��ا املهامت االعرتاضية وأع��امل املراقبة ودوريات خفر 

الس��واحل وعمليات طائرات الهليكوبرت وغريها من املهام 

األمنية األخرى.

و تسعى الرشكة حاليا  للعمل عىل توفري حزمة متكاملة 

م��ن الخدمات البحرية اللوجس��تية والفني��ة والتدريب، 

إضاف��ة إىل االستش��ارات الفني��ة لدعم الق��وات البحرية 

اإلماراتية و جهاز حامية املنشآت الحيوية و السواحل . 

م��ن جانبه ألقى العقيد الركن بحري محمد راش��د بن 

شميي نائب قائد املجموعة البحرية الثانية كلمة القوات 

البحرية أكد فيها بأن الرؤى الواضحة والتخطيط الس��ليم 

ه��ام الركيزتن األساس��يتن يف التطوي��ر والنامء من حيث 

التسليح والتدريب .

وأضاف بن ش��ميي بأنه س��يتم خ��الل املرحلة املقبلة 

التزود بأحدث الوحدات البحرية والبني التحتية املتطورة 

ومراك��ز التدريب املتخصصة وهذه الس��فينة التي بصدد 

اس��تالمها هي الثالثة من فئة بينونة والتي تتميز بقدرات 

عالية ستسهم بأذن الله يف الدفاع عن سواحلنا ومياهنا .

ويف خت��ام الحفل قام قائ��د القوات البحري��ة بتوقيع 

سند اس��تالم الكورفت الثالث )الظفرة( من رشكة ابوظبي 

لبناء السفن، ورفع علم الدولة عىل منت سفينة الكورفيت  

الثالث )الظفرة(  وأخذ صورة تذكارية مع طاقم السفينة.

قائد القوات البحرية  أثناء حفل تسلم الكورفيت الثالث

املرشخ والجيالين والشمري وكبار الضباط خالل فعاليات حفل التسليم
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نائب رئيـس األركان يشهد تخريـج دورة املرشحني الطياريـن بحرس الرئاسة
ش��هد س��عادة الل��واء الركن عيىس س��يف ب��ن عبالن 

املزروع��ي نائ��ب رئي��س أركان الق��وات املس��لحة يف 

ديس��مرب املايض حفل تخريج دورة املرشحن الطيارين 

بقيادة حرس الرئاسة بأبوظبي، كام شهد االحتفال عدد 

من كبار ضباط القوات املسلحة. 

بدأ االحتفال بتالوة عطرة من الذكر الحكيم ثم ألقى 

سعادة العقيد الركن عبدالله حمد الظاهري قائد معهد 

حرس الرئاس��ة كلمة بهذه املناس��بة رحب فيها براعي 

الحفل والضيوف وقال: إن الهدف من هذه الدورة يأيت 

انسجاماً مع متطلبات القوات املسلحة وحرس الرئاسة 

بشكل خاص وإليجاد ضباط لديهم الكفاءة التخصصية 

يف مجال الطريان بعد أن تم تس��ليحهم بالعلم واملعرفة 

م��ن خالل تلقي العلوم العس��كرية وتدريبهم يف أرقى 

الكليات واملعاهد التخصصية داخل وخارج الدولة.

وأضاف أن التطور الذي تش��هده قواتنا املسلحة يأيت 

بفضل الدعم والرعاية املستمرة لصاحب السمو الشيخ 

خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

للقوات املسلحة "حفظه الله"، ولصاحب السمو الشيخ 

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

مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، واملتابعة الدامئة 

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

ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

والذين مل يدخروا جهدا يف توفري كل اإلمكانيات املتاحة 

ألبنائهم من منتسبي القوات املسلحة.

ويف ختام االحتفال قام نائ��ب رئيس األركان بتوزيع 

الجوائ��ز ع��ىل أوائ��ل الخريج��ن يف الدورة ث��م وجه 

للخريجن كلمة بهذه الناس��بة هنئهم فيها عىل التخرج 

وأوصاهم باملثابرة وبذل الجهد يف سبيل رفع اسم دولة 

اإلم��ارات يف كل املحاف��ل والدفاع عنه��ا والحفاظ عي 

أراضيها ومكتسباتها.

نائب رئيس االٔركان يسلم الشهادة الٔحد الخريجني                                                         تصوير: أحمد البلويش

أحمد بن طحنون يشهد تخريج دورة الطلبة الدارسني اجلامعيني
احتفلت قيادة التدريب االنفرادي بالقوات املسلحة يف 

ديسمرب املايض بتخريج دورة الطلبة الدارسن الجامعين 

بحضور اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون بن 

محمد آل نهيان مدير التفتيش العام بالقوات املس��لحة 

وذلك يف مركز تدريب املستجدين مبدينة العن.

وبدأ الحف��ل بتالوة عطرة من آي��ات الذكر الحكيم 

ألقى بعدها نائب قائد مركز تدريب املس��تجدين كلمة 

به��ذه املناس��بة رحب فيه��ا براعي الحف��ل وقدم فيها 

رشحاً موجزاً عن املنهاج العام للدورة. وقال: "لقد أدرك 

الخريجون ومنذ اليوم األول اللتحاقهم باملركز أنهم أمام 

تح��د كبري وأثبتوا من خالله م��دى قدرتهم عىل تحمل 

مش��اق التدريب واالنصياع لألوامر والتعليامت وأثبتوا 

معدنه��م األصيل وأنه��م فعالً من أحف��اد زايد "طيب 

الل��ه ثراه" وأبناء خليفة العطاء فكانوا عند حس��ن ظن 

الجميع وبذلوا جهداً مقدراً أوصلهم اليوم لهذا امليدان، 

ميدان الرجولة واألبطال فهنيئاً لهم وللوطن بهذا الجيل 

املقدر للمسؤولية والدفاع عن وطنه".

بعده��ا توجه نائب قائد مركز تدريب املس��تجدين 

بكلمت��ه للخريج��ن وق��ال: "أنتم الحص��ن املنيع لهذا 

الوط��ن ح��ارضه ومس��تقبله وإن خري م��ا أوصيكم به 

التمس��ك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصالة والسالم 

وأن تحرصوا كل الحرص عىل طاعة الله ورس��وله وأويل 

األمر منك��م ولتكن الحياة العس��كرية فخركم والدفاع 

عن هذا الوط��ن أملكم والتضحية بالنفس فداء للوطن 

ولقائد مس��ريته أمنيتك��م وليكن االحرتاف العس��كري 

شعاركم".

عق��ب ذلك ق��دم الخريجون عرضاً عس��كرياً عكس 

مهاراتهم امليدانية التي اكتس��بوها خ��الل الدورة، ويف 

نهاية االحتفال قام اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن 

طحنون آل نهي��ان مدير التفتيش العام بتوزيع الجوائز 

عىل أوائل الدورات وتسليم الشهادات للخريجن.

أحمد بن طحنون يقدم جائزة الٔحد أوائل الدورات                                                         تصوير: عىل الجنيبي
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توقيع مذكرة تفاهم بني القوات املسلحة ووزارة اخلارجية
 وقعت القيادة العامة للقوات املس��لحة صباح اليوم مذكرة 

تفاهم مع وزارة الخارجية بش��أن التع��اون يف مجال تقنية 

املعلومات ونظام املراس��الت االلكرتونية وبرامج الحاس��ب 

اآليل وذل��ك يف مقر مبنى وزارة الخارجي��ة بأبوظبي، ووقع 

املذكرة عن القيادة العامة للقوات املس��لحة س��عادة اللواء 

الركن عيىس س��يف بن عبالن املزروع��ي نائب رئيس أركان 

القوات املس��لحة، ك��ام وقعها عن وزارة الخارجية س��عادة 

عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية .

تهدف مذك��رة التفاهم إىل التعاون ب��ن القيادة العامة 

للقوات املس��لحة ووزارة الخارجية وفق اإلمكانيات املتوفرة 

ل��دى الجانب��ن بتقدي��م الدع��م الفني وتركيب وتش��غيل 

وتحديث نظام املراسالت االلكرتونية يف مباين ومكاتب وزارة 

نائب رئيس األركان ووكيل وزارة الخارجية أثناء توقيع مذكرة تفاهمالخارجية باإلضافة إىل تدريب املوظفن املختصن لديها.

القوات البحرية حترز املركز األول يف سباق )ريجاتا ( للقوارب الشراعية بالهند
حقق��ت القوات البحرية بالقوات املس��لحة لدولة االمارات 

العربي��ة املتحدة املركز األول يف ختام س��باق ريجاتا لكأس 

األمريال العاملي والذي أقيم يف خليج" اتيبكوالم " باألكادميية 

البحري��ة الهندية مبدينة ايزام��اال يف الهند، خالل الفرتة من 

5اىل  7 ديسمرب الجاري.

اش��تمل س��باق القوارب الرشاعية ريجاتا عي 8 أشواط 

مبشاركة 29 رياضيا ميثلون 15 دولة من مختلف دول العامل 

وهم الهند والواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا واألرجنتن 

والربازيل ومرص وس��رييالنكا وس��لطنة عامن وقطر وتونس 

وبنجالدش وموريش��يوس وفيجي، وتشارك القوات البحرية 

يف هذه البطولة للمرة الثالثة عي التوايل.

حيث فاز يف السباق األول قائد الزورق رقم 12 من فريق 

قواتنا البحرية بقيادة عبد الرحمن راشد الزيودي . 

وحصل فريق قواتنا البحرية عي املركز األول يف الس��باق 

الجامعي واملركز الثاين يف س��باق الفردي بقيادة املتس��ابق 

أحمد عبدالله  النقبي . 

ويف نهاي��ة الس��باق قام قائ��د القوات البحري��ة الهندية 

بتتويج فريق قواتنا البحرية باملركز األول وامليدالية الذهبية 

كام ك��رم الفرق الفائ��زة باملراكز األوىل يف س��باق القوارب 

الرشاعية والقوارب الليزرية. 

 فريق القوات البحرية عىل منصة التتويج 

كلية زايد الثاين العسكرية حتتفل بتخريج دورة املرشحني املستجدين 
احتفل��ت كلي��ة زايد الثاين العس��كرية صب��اح اليوم 

بتخريج دورة املرش��حن املستجدين املشرتكة بحضور 

س��عادة اللواء الركن س��امل هالل رسور الكعبي قائد 

كلي��ة زايد الث��اين العس��كرية ، وذل��ك يف مقر مركز 

التدريب األسايس التابع للكلية يف مدينة العن. 

ب��دأت فعاليات االحتفال بت��الوة عطرة من آيات 

الذك��ر الحكي��م ألقى بعده��ا قائد مرك��ز التدريب 

األسايس كلمة بهذه املناسبة رحب فيها براعي الحفل 

والحض��ور، وقال " أن هؤالء الخريجون أكملوا منهاج 

التدريب املقرر عليهم بنجاح بعد فرتة من الدراس��ة 

والتدريب املتواصل الذي يؤهلهم ليكونوا مرشحن يف 

الكليات العسكرية الثالث) كلية زايد الثاين العسكرية 

وكلية خليفة بن زايد الجوية و كلية راش��د بن سعيد 

البحرية(.

ويف ختام االحتفال قام س��عادة اللواء الركن س��امل 

هالل رسور الكعبي قائد كلية زايد الثاين العس��كرية 

بتوزيع الجوائز عىل املتفوقن وتسليم الشهادات عىل 

الخريجن .
سامل هالل الكعبي يسلم أحد الخريجني شهادته
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 حاكم عجمان يشيد بجهود القيادة يف رعاية بيوت اهلل

افتت��ح صاحب الس��مو الش��يخ حميد بن راش��د 

النعيم��ي عض��و املجلس األعىل حاك��م عجامن يف 

ديسمرب املايض يف منطقة مشريف التجارية بعجامن 

جامع شهداء القوات املسلحة.

وبع��د إزاحته الس��تار ع��ن اللوح��ة التذكارية، 

أش��اد صاحب الس��مو حاكم عجامن بالرعاية التي 

تجدها بيوت الله من صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زاي��د آل نهي��ان رئيس الدولة »حفظ��ه الله«، 

وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم 

ديب »رعاه الله«، وإخوانهام أصحاب السمو أعضاء 

املجلس األعىل حكام اإلمارات، والفريق أول س��مو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وأبدى تقديره 

للهيئ��ة العامة للش��ؤون اإلس��امية واألوقاف عىل 

جهودها يف رعاية بيوت الله.

ك��ام أثنى صاحب الس��مو حاك��م عجامن عىل 

املبادرة الكرمية من القيادة العامة للقوات املسلحة 

بإنش��اء جوامع يف كل إمارات الدولة تحمل اس��م 

ش��هداء القوات املس��لحة والتي تعرب عن العرفان 

والوفاء ألبنائنا شهداء هذا الوطن الذين بذلوا أغىل 

ما ميلكون يف سبيل الوطن وقدموا أرواحهم ليبقى 

علم إماراتنا خفاقاً عالياً.

حرض االحتفال الش��يخ أحمد بن حميد النعيمي 

ممثل صاحب السمو حاكم عجامن للشؤون املالية 

واإلدارية والشيخ راش��د بن حميد النعيمي رئيس 

دائرة البلدي��ة والتخطيط وس��عادة الفريق الركن 

حمد محم��د ثاين الرميث��ي رئي��س أركان القوات 

املس��لحة والدكتور حمدان مسلم املزروعي رئيس 

الهيئة العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف والدكتور 

محمد مط��ر الكعبي مدير ع��ام الهيئة وعدد من 

مدراء الدوائر الحكومية االتحادية واملحلية وعبيد 

حم��د الزعايب مدير ف��رع الهيئة العامة للش��ؤون 

اإلس��امية واألوقاف بعجامن ومدراء فروع مكاتب 

الهيئة يف اإلمارات ولفيف من األعيان واملس��ؤولني 

وجمهور من املصلني. 

رعاية متواصلة
ومثن الدكتور حمدان مسلم املزروعي الدعم الكبري 

والرعاية املتواصلة التي تحظى بها مس��اجد إمارة 

عجامن من صاحب الس��مو الشيخ حميد بن راشد 

النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم عجامن، مشيداً 

باملبادرة املش��ركة التي أطلقتها القوات املس��لحة 

والهيئة العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف بتسمية 

مس��جد يف كل إمارة يحمل اسم »ش��هداء القوات 

املس��لحة« تثميناً وتقديراً ملا قدمه شهداء القوات 
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تصوير: عبدالرحمن القبيلي
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املسلحة يف خدمة الوطن والذود عن مكتسباته.

وأضاف أن بناء هذا الجامع جاء محصلة لتعاون 

أبن��اء املجتم��ع ومس��اهمتهم يف حمل��ة مرشوع 

مفحص القطاة وعما بقول الرس��ول الكريم »من 

بنى مس��جداً لل��ه كمفحص قط��اة أو أصغر بنى 

الل��ه له بيت��اً يف الجنة« والحدي��ث فيه حث عىل 

اإلس��هام يف بن��اء بيوت الله تعاىل ول��و مببلغ قليل 

وفيه تشجيع عىل أن تشرك جامعة يف بناء مسجد 

فتك��ون حص��ة كل واحد منهم ع��ىل قدر مفحص 

القط��اة أو أكرث حتى يكتمل البن��اء وينال الثواب 

من الله تعاىل.

بناء 15 مسجداً
وأش��ار إىل أن الهيئ��ة العامة للش��ؤون اإلس��امية 

واألوق��اف تقوم حالي��اً مبتابعة وتنفي��ذ وبناء 15 

مس��جداً يف جمي��ع إمارات الدول��ة ومناطقها من 

التربعات التي ساهم فيها أصحاب الخري والجمهور 

الكريم يف هذا املرشوع الخريي.

وأض��اف املزروعي أن الهيئة ت��ويل عناية كبرية 

باملس��اجد من خال املتابعة املس��تمرة لتشييدها 

وفق النامذج املعامرية اإلسامية املامئة للبيئة مع 

تزويدها بأحدث وس��ائل التقنية الصوتية وفرشها 

بأجود أنواع السجاد مع مراعاة احتياجات املصلني 

من كبار الس��ن وذوي االحتياجات الخاصة، وذلك 

تجسيداً الهتامم القيادة الحكيمة بتوفري دور عبادة 

وأضاف أن بناء هذا الجامع جاء محصلة لتعاون 

أبن��اء املجتم��ع ومس��اهمتهم يف حمل��ة مرشوع 

 بقول الرس��ول الكريم »من 

 لل��ه كمفحص قط��اة أو أصغر بنى 

 يف الجنة« والحدي��ث فيه حث عىل 

اإلس��هام يف بن��اء بيوت الله تعاىل ول��و مببلغ قليل 

ك جامعة يف بناء مسجد 

 قدر مفحص 

القط��اة أو أكرث حتى يكتمل البن��اء وينال الثواب 

تتميز بأعىل املواصفات واملعايري العاملية ومقاييس 

الجودة والسامة مسخرين كل اإلمكانيات لخدمة 

أفراد املجتمع.

الوفاء للشهداء
وقال إنه اس��تمراراً للنهج الكري��م يف تأصيل خلق 

الوف��اء العظيم لرجاالت اإلم��ارات الذين تركوا يف 

الدولة بصامت جليلة وآثاراً مش��هودة جاء تسمية 

هذا املس��جد »مبسجد ش��هداء القوات املسلحة« 

اعرافاً بفضل ما قدمه هؤالء الش��هداء من تضحية 

لهذا الوطن الغايل.

وأضاف أن جامع ش��هداء القوات املسلحة يعد 

إضافة متميزة ملس��اجد اإلمارة، حيث تم استخدام 

أح��دث التقني��ات يف كل الجوان��ب، منوه��اً بأن 

تصميم الجامع يتس��م بالحداث��ة واألناقة وجاءت 

مئذنت��ه لتكون معربة عن ذلك فيام اعتمد تصميم 

صح��ن الجامع إب��راز فضاء مفت��وح ال تتخلله أي 

أعمدة وسطية، بحيث يزيد من القدرة االستيعابية 

للمس��جد ويعطي ش��عوراً مريحاً للمصلني بسبب 

تواصل صفوفهم. وأوض��ح أنه قد روعي املحافظة 

ع��ىل البيئة يف امل��واد اإلنش��ائية املس��تخدمة يف 

الجامع، وكذلك ترش��يد اس��تهاك املي��اه يف أماكن 

الوضوء إىل جانب فرش املسجد بسجاد فاخر. وقال 

إن الجامع البالغ مساحة صالته الرئيسية 1260 مراً 

مربعاً يتسع ل� 850 مصلياً، كام تم تخصيص مصىل 

للنساء وملحق به سكن اإلمام واملؤذن•

أثنى صاحب السمو 
حاكم عجمان على 

املبادرة الكرمية 
من القيادة العامة 

للقوات املسلحة 
بإنشاء جوامع يف كل 
إمارات الدولة حتمل 
اسم شهداء القوات 

املسلحة

سمو حاكم عجامن ورئيس األركان والحضور خالل افتتاح املسجد

اهتامم غري مسبوق من القوات املسلحة باملساجد
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احتفاالً باليوم الوطني الـ42
القوات املسلحة تنظم فعاليات عسكرية على كورنيش أبوظبي

ش��اركت القوات املسلحة يف احتفاالت العيد الوطني 

الث��اين واألربع��ني بإقام��ة العدي��د م��ن الفعاليات 

العس��كرية، حي��ث كورني��ش أبوظبي خ��ال الفرة 

م��ن 1-2 م��ن ديس��مرب امل��ايض حضورا هائ��اً من 

جانب الجمهور املش��ارك باالحتفاالت من املواطنني 

واملقيم��ني، حيث قدمت القوات املس��لحة عروضها، 

من خال مشاركة جميع وحداتها العسكرية بحسب 

العميد حس��ن عبدالوهاب الحامدي املنس��ق العام 

الحتفاالت القوات املسلحة.

وأك��د أن ه��ذه االحتف��االت ت��م تنظيمه��ا ملدة 

يومني ملش��اركة الوط��ن احتفاالته، كع��ادة القوات 

املسلحة اإلماراتية وحرصها عىل مشاركة أبناء الوطن 

احتفاالت��ه، وبدأت االحتفاالت من الس��اعة العارشة 

صباحا وحتى الساعة العارشة مساءاً ، وكانت الدعوة 

جميع وحدات 
القوات املسلحة 
شاركت يف تقدمي 

عروض مبهرة

تصوير: علي اجلنيبي

عامة للجمهور للمشاركة يف عيدنا الوطني.

وأضاف أن جميع وحدات القوات املسلحة شاركت 

يف تقدي��م عروض مبهرة، عب��ارة عن عروض طريان، 

م��ن طائرات متنوع��ة، تحمل عل��م الدولة، وكذلك 

عروض للمظليني من قواتنا املسلحة،  واستعراضات 

جوية للطائرات  الحربية، باإلضافة إىل عروض تراثية 

واملوسيقى العسكرية.

كام ش��اركت قيادة القوات الربية، حيث شاركت 
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درع الوطن يف قلب احلدث

كعادتها ش��اركت مجلة درع الوط��ن ضمن فعاليات 
احتف��االت القوات املس��لحة بالعي��د الوطني الثاين 
األربعني ع��ى كورني��ش أبوظبي، من خ��الل جناح 
متميز ش��كل نقطة جذب لجمهور غفري من مواطنني 
ومقيمني  جاؤوا لالطالع عى أحدث إصدارات املجلة 

من كتب ودراسات وبحوث ودوريات متنوعة.
الجدي��ر بالذك��ر أن مجل��ة درع الوط��ن دأبت عى 
املشاركة يف احتفاالت القوات املسلحة باليوم الوطني 
استش��عاراً منها باملس��ؤولية الوطنية تج��اه الوطن،  
وبهذه املناس��بة تق��دم أرسة مجل��ة "درع الوطن" 
التهاين إىل صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعى للقوات املس��لحة، 
حفظه الله، وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاك��م ديب، رعاه الل��ه، وإخوانهام أصحاب الس��مو 
ح��كام اإلمارات، والفريق أول س��مو الش��يخ محمد 
بن زاي��د آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد 
األعى للقوات املس��لحة، مبناس��بة اليوم الوطني ال� 

42 للدولة.  

بعروض لآلليات العسكرية التابعة للقوات املسلحة، 

باإلضافة إىل مش��اركة قيادة القوات البحرية، والتي 

شاركت بعرض للسفن الحربية والبارجات، كام شارك 

جهاز حامية املنش��ئات بعروض للدراج��ات املائية 

وهي تحمل أعام الدولة، وس��ط س��عادة الجمهور 

وتفاعلة مع عروض وإمكانيات القوات املسلحة.

وق��ال الح��امدي ننتهز ه��ذه املناس��بة الغالية 

والعزي��زة عىل قلب كل مواط��ن، لرفع أيات التهاين 

والتربيكات إىل مقام س��يدي صاحب الس��مو الشيخ 

خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، 

وإىل أخيه س��يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدوله رئيس مجلس 

ال��وزراء حاكم ديب، رعاه الل��ه، وإىل إخوانهم أعضاء 

املجلس األعىل للحكام حكام اإلمارات، وإىل س��يدي 

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة •
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جمعية القوات املسلحة التعاونية.... باب جديد يرفد باخليــــــــــــــــــــــــر خلدمة منتسبي القوات املسلحة 
األوىل من نوعها يف العامل خلدمة فئات املؤسسة العسكرية

تحرص الق��وات املس��لحة لدولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة منذ نش��أتها ع��ىل توفري أهم الس��بل الكفيلة 

لخدمة وراحة منتس��بيها عىل اختاف رتبهم ودرجاتهم 

العس��كرية واملدنية، س��واء من الناحية العس��كرية أو 

األكادميية أو التدريبية أو حتى الخدمية.

وم��ن منطلق حرصه��ا  وبناء عىل ق��رار وتوجيهات 

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

عه��د أبوظب��ي نائب القائ��د األعىل للقوات املس��لحة، 

أسست القوات املسلحة جمعيتها التعاونية االستهاكية 

يف الع��ام 1995، وب��دأت الجمعية يف مزاولة أنش��طتها 

االقتصادي��ة بإنش��اء فرع��ني له��ا يف مدينت��ي أبوظبي 

والشارقة، والتي سعت من خالها إىل توفري أهم السلع 

والخدمات وبأقل األس��عار وأفضل املنتجات ملنتس��بيها 

داخل معسكراتهم. 

ويف ض��وء الدور ال��ذي تضطلع به جمعي��ة القوات 

املسلحة التعاونية، ارتأت الجمعية القيام بتعديل جديد 

عىل بعض بنود التأس��يس والتوس��ع يف مهامها القامئة، 

فعملت عىل طرح أس��همها لاكتتاب الع��ام رغبة منها 

يف التوس��ع والحفاظ عىل مصالح املس��تثمرين األعضاء 

واملس��اعدة يف فتح أبواب جديدة للتملك الغري محصور 

بقوانني النزول والصع��ود التابع لهيئة األوراق املالية أو 

أس��واق األس��هم العامة للرشكات واملؤسسات املدرجة 

عىل جداول التداول.

ويف ه��ذا الجان��ب كان ملجل��ة »درع الوط��ن« هذا 

التحقيق ع��ن عملية االكتت��اب األخرية الت��ي طرحتها 

جمعية القوات املس��لحة ملنتس��بي القوات املسلحة يف 

الفرة السابقة من شهر سبتمرب2013، والتي تعترب األوىل 

من نوعها يف املنطقة، حيث وقعت الجمعية مع مرصف 

أبوظبي اإلس��امي، مجموعة الخدمات املالية اإلسامية 

الرائدة، اتفاقي��ة يقوم من خالها املرصف بإدارة عملية 

االكتتاب ىف زيادة رأس مال الجمعية. 

التحول إىل جمعية مساهمة
للوقوف عىل أهم النقاط الخاص��ة بالجمعية التعاونية 

وعملية االكتتاب، أوض��ح العقيد.م/ مفتاح خميس بن 

دليمك النعيم��ي مدير عام جمعية القوات املس��لحة، 

إىل أن الجمعية ومنذ تأسيس��ها يف العام 1995 كان أحد 

بنودها هو طرح أس��همها لاكتت��اب العام، أي أن فكرة 

تحولها إىل جمعية مساهمة بوجود املكتتبني هي فكرة 

قدمية منذ نش��أة الجمعية، غ��ري أن مثة ظروف خارجة 

عن إرادة املس��اهمني واملؤسس��ني للجمعي��ة – آنذاك- 

قد حالت بني موضوع الط��رح والتأخر يف تاريخ إصدار 

االكتتاب حتى هذا الوقت.

وأش��ار إىل أن الجمعية التي كانت تتكون يف السابق 

م��ن مؤسس��ني أربعة وهم: الق��وات الربي��ة، البحرية، 

الجوية والقيادة العامة للقوات املسلحة، كان يبلغ رأس 

مالها 5 مايني درهم فقط ، غري أنه وبعد إعداد دراس��ة 

حديث��ة وإدخال بعض التعديات عىل النظام األس��ايس 

للجمعي��ة وخصوصاً عىل عملية االكتتاب وتعديل بعض 

البن��ود فيها، أصبح للجمعية مجل��س إداري مكون من 

7 أش��خاص من أصح��اب املناصب والخ��ربة يف القوات 

املس��لحة وجميعه��م يش��كلون مختل��ف التخصصات 

الرضوري��ة إلدارة الجمعي��ة س��واء من حيث اإلنش��اء 

واإلم��داد واملالية واملش��ريات وغريها من التخصصات، 

وقد تم تحديد رأس املال الجديد للجمعية مبليار درهم، 

وبع��د أن تم تعديل النظام األس��ايس تم رفعه إىل وزارة 

الش��ؤون االجتامعي��ة والتي تنضوي تحته��ا الجمعيات 

بش��كل عام وذلك حسب قانون الجمعيات املعمول به 

يف دول��ة اإلمارات العربية املتحدة، حيث ينظم القانون 

بدوره عملية االكتت��اب واملتابعة ملثل هذه الجمعيات، 

ولل��ه الحمد وبعد القيام بالتعدي��ل واملوافقة عليه، تم 

اإلعان ع��ن طرح أس��هم الجمعية لاكتت��اب العام يف 

2013/10/20 وحتى 2013/12/19 وذلك ملدة ش��هرين 

متتابعني، وقد تم اس��ناد مهمة إدارة االكتتاب واملتابعة 

ملرصف أبوظبي اإلس��امي  حيث أف��اد النعيمي، إىل أن 

س��بب  اختيار م��رصف أبوظبي اإلس��امي للقيام بدور 

امل��رصف الرئي��ي لاكتتاب ه��و دليل ع��ىل مقدرات 

حتقيق: جميلة الكعبي
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جمعية القوات املسلحة التعاونية.... باب جديد يرفد باخليــــــــــــــــــــــــر خلدمة منتسبي القوات املسلحة 

املرصف والدور الريادي الذي يلعبه يف دعم املؤسسات 

الحكومية.

استخدامات حصيلة االكتتاب
وأض��اف النعيم��ي إىل أن مجل��س اإلدارة يعت��زم من 

زيادة رأس املال للجمعية التوس��ع يف مجاالت وأنشطة 

اقتصادي��ة عىل مس��توى الدولة لتوف��ري كل احتياجات 

األعضاء جغرافياً وستكون أبوابها مفتوحة أمام العموم، 

حيث س��تكون يف الس��نوات املقبلة مشاريع  مخصصة 

لبن��اء مراكز تجارية بعدد 20 مرك��زاً تجارياً أو أكرث، إىل 

جانب صالة لألفراح، وس��يكون تأس��يس البنية التحتية 

للمشاريع واالستثامرات الحيوية املخطط لها عىل أراٍض 

ممنوحة من الدولة، وتس��عى الجمعية حالياً للحصول 

عىل منح لهذه األرايض للبناء عليها مس��تقباً، وبالفعل 

س��وف تب��دأ الجمعية مطل��ع العام 2014 يف تأس��يس 

أول مرك��ز تجاري لها يف منطق��ة بوابة أبوظبي يف إمارة 

أبوظبي والذي س��يحمل أسم »جمعية القوات املسلحة 

التعاوني��ة«،  وس��تكون الجمعي��ة عبارة ع��ن » هايرب 

مارك��ت« متنوع س��يوفر كافة املس��تلزمات الرضورية 

للمستهلك وذلك وفق دراسات وخطط مدروسة تضمن 

توفري الس��لع لكاف��ة األعضاء يف مختل��ف أنحاء الدولة 

وتدعم من القوات املسلحة وستقوم جمعية » االتحاد« 

ب��إدارة ه��ذه الجمعي��ة والس��بب يف اختي��ار جمعية 

االتحاد هو الرغبة يف التنويع ودخول س��وق تنافس��ية 

جدي��دة ، كام س��يكون هن��اك محات س��يتم تأجريها 

للراغبني من محات التس��وق س��يعود مثن تأجريها إىل 

الجمعية.

االكتتاب ورشوطه العامة
وعن س��ؤالنا عن أهم البيانات املتعلقة بعملية الطرح 

م��ن حيث ع��دد األس��هم املطروح��ة، وس��عر الطرح، 

ومصاري��ف اإلصدار، الح��د األدىن واألق��ى لاكتتاب، 

ومخاطر االس��تثامر يف أسهم الجمعية، أكد النعيمي أنه 

ال توجد مخاطر تذكر ملثل هذا النوع من االكتتاب، كون 

االس��تثامر يف مثل هذه الجمعيات بش��كل عام يختلف 

ع��ن الرشكات املطروح��ة يف األس��واق، كونها جمعيات 

اس��تهاكية وجميع فئات املجتمع بحاجة لهذه السلع، 

ويف العم��وم فه��ي ال تنطوي عىل أخط��ار وقد تكاد ال 

تذكر، إىل جانب أن هذه الجمعية موجودة يف األس��اس 

منذ زمن وهي بالتايل واق��ع ملموس وليس حديثاً عىل 

ال��ورق ، ولذا فهي آمن��ة نوعاً ما، وفي��ام يتعلق بعدد 

األس��هم املطروحة فهو 500 س��هم كحد أعىل و5 أسهم 

كحد أدىن، وس��عر الس��هم هو 100 دره��م، إىل جانب 

س��عر اإلصدار وهو 200 درهم عىل كل عملية اكتتاب، 

أما اإلجاميل العام لرأس مال الجمعية فهو مليار درهم، 

وفيام يتعلق برشوط االكتتاب فيجب أن يكون املكتتب 

 أصبح للجمعية 
جملس إداري 
مكون من 7 
أشخاص من 

أصحاب املناصب 
واخلربة يف القوات 

املسلحة

توقيع االتفاقية مع مرصف أبوظبي اإلسالمي  
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م��ن مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة، وأن يكون 

منتس��باً للقوات املس��لحة، وبأن يكون حس��ن السرية 

والس��لوك، وأن ال يك��ون محكوماً عليه بحك��امً جنائياً، 

وال يقل عمر املكتتب عن 18 عاماً، وأش��ار إىل أن طرح 

األس��هم ملنتسبي القوات املس��لحة سيكون للعسكريني 

واملدنيني، س��واء كانوا من املتقاعدين أو العاملني الذين 

مىض ع��ىل خدمتهم س��نة كاملة، ولورث��ة املتوفني من 

العس��كريني واملدنيني، ممن يرصف لهم معاش تقاعدي 

طبقاً للقوانني واللوائح واألنظمة املعمول بها يف القوات 

املسلحة.

عملية هي األوىل من نوعها
وبنينّ الس��يد مفتاح النعيمي إىل أن طرح أسهم جمعية 

القوات املس��لحة التعاونية يعترب عملية هي األوىل من 

نوعه��ا، كونها الجمعية فئوي��ة وخاصة برشيحة معينة 

من املجتم��ع وهي فئة العس��كريني، والجمعية تتلقى 

دعمه��ا من قب��ل القوات املس��لحة، وال يوج��د هناك 

مؤسس��ني حرصيني للجمعية يستأثرون بحصة أكرب عن 

غريهم، كام هو الح��ال يف االكتتابات األخرى، فالجميع 

متساوون يف عملية االكتتاب.

وفيام س��تمثله الجمعية من نقل��ة نوعية، أوضح أن 

الجمعية س��تعمل عىل تحس��ني أح��وال أعضائها مادياً 

ومعنوي��اً، فامدياً سيس��مح االكتتاب ملنتس��بي القوات 

املس��لحة بفرصة لاس��تثامر والحصول عىل عائد سنوي 

يدعم دخلهم املادي.

أما معنوياً فسوف يعزز لديهم االنتامء إىل مؤسستهم 

العسكرية من جهة أخرى وسيكون هناك جرساً للتواصل 

حتى ما بعد التقاعد، إىل جانب وجود االجتامعات التي 

س��تعمل عىل تطوي��ر عمل الجمعية وااللتق��اء لإلرتقاء 

باألفكار وتاقحها وتنميتها فيام يخدم الجميع .

ألعامل الخري جانب
أشار مدير عام جمعية القوات املسلحة إىل أن الجمعية 

قد خصصت ضمن بنودها  ما نسبته %10 سنوياً لصالح 

املساعدات لألشخاص املحتاجني من داخل نطاق القوات 

املسلحة والذين قد يعانون من عجز مايل أو تعرث ظروف 

مادية .

الجدوى من إنشاء الجمعية
ويف سؤالنا للس��يد مبارك بن هال من مرصف أبوظبي 

اإلسامي، مدير مرشوع اكتتاب جمعية القوات املسلحة 

التعاوني��ة عن الجمعيات بش��كل ع��ام والجدوى من 

إنشاء مثل هذه الجمعيات أوضح أنه نظراً ألهمية دور 

الجمعي��ات اتخذت معظم دول العامل وخاصة املتقدمة 

منها التعاونيات كسياسة وركيزة أساسية لعملية التنمية 

االقتصادية واالجتامعية، ولذلك أصدرت دولة اإلمارات 

القانون االتحادي رقم 13 لسنة 1976 بشأن الجمعيات 

التعاوني��ة تأكيداً عىل دورها الفع��ال يف عملية التنمية 

االقتصادي��ة و االجتامعي��ة، وأش��ار إىل أن الهدف من 

الجمعية ه��و تحقيق األمن الغذايئ للقوات املس��لحة 

بدولة االمارات، وتعزيز االنتامء والتواصل بني منتس��بي 

القوات املسلحة، إىل جانب أنها ستساهم يف ارتفاع نسبة 

االقبال عىل التوظيف بالقوات املس��لحة وتقليص نسبة 

االس��تقاالت، حيث ترتبط العضوية بالجمعية باستمرار 

سوف تبدأ اجلمعية 
مطلع العام 2014 

يف تأسيس أول مركز 
جتاري لها يف منطقة 

بوابة أبوظبي يف 
إمارة أبوظبي

اجتامع الجمعية العمومية غري العادي إلقرار النظام األسايس للجمعية

جانب من جمهور املكتتبني يف أسهم الجمعية
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العمل بالقوات املسلحة حسب النظام األسايس املستمد 

من القانون االتحادي والعاملي للتعاونيات، باإلضافة إىل 

توفري وظائف مناسبة للمتقاعدين.

التعاونيات رضورة وطنية مجتمعية
وأش��ار الس��يد بن هال إىل أن قيام الجمعيات بعملها 

من خال التزامها باملبادئ التعاونية فإنها تحقق أهدافاً 

مش��ركة للفرد واملجتمع حيث تعم��ل التعاونيات عىل 

االرتفاع باملس��توى االقتصادي و االجتامعي لألعضاء إىل 

جانب املس��اهمة يف التنمية بالدولة، حيث تعمل عىل 

القضاء عىل االس��تغال واالحتكار والتاعب باألس��عار، 

إىل جان��ب اعت��امد  األعضاء عىل أنفس��هم يف  تحقيق 

أهدافه��م، كام يعمل وجود الجمعي��ات التعاونية عىل 

تحويل قطاعات العمل العش��وايئ عىل قطاعات منظمة 

و محارب��ة آث��ار العوملة غري العادلة وال��رشوط الظاملة 

لتحرير التجارة ومحاربة س��يطرة الرأس��املية و آثارها 

الس��لبية ع��ىل  الف��رد واملجتمع حد س��واء، كام تعمل 

الجمعي��ات كونها رضورة وطني��ة مجتمعية عىل الحث 

عىل قيم املشاركة والتكافل والتعاون االجتامعي مبا يعزز 

االنتامء الوطني، أما الجانب املايل من وجود التعاونيات 

فهي تعمل عىل التخفيف من أثار الكوارث واألزمات،و 

استثامر رؤوس األموال داخل الدولة وعدم نقلها للخارج  

مام يعود بالفائدة عىل الفرد واملجتمع والوطن.

ماذا يعني لهم االكتتاب يف الجمعية
يف سؤالنا عن سبب وأهمية االكتتاب يف جمعية القوات 

املسلحة التعاونية أوضحت السيدة فاطمة محمد أرملة 

املتويف س��عيد مطر الش��امي، والس��يدة عفراء أرملة 

املت��وىف مطر حمد الكتبي من إمارة أبوظبي، أن علمهم 

مبوضوع االكتتاب كان طريق الرسائل النصية التي بعثت 

بها القيادة العامة للقوات املس��لحة عىل هواتفهم، مام 

أثار فيهم الرغبة ملعرفة ماتعنيه هذه الجمعية وما متثله 

من فائدة للمكتتبني فيه��ا عىل املدى البعيد كونها تعد 

مصدر دخل جديد ومفيد لهم وألبنائهم، وبعد معرفتهم 

حرصوا ع��ىل االكتتاب ضم��ن جم��وع املكتتبني الذين 

توافدوا لاكتتاب يف أسهم الجمعية املطروحة.

من جانبها أوضحت عفراء النيادي، أن فكرة الجمعية 

هي فكرة ممتازة، وكان يفرض أن تكون منذ زمن كونها 

تش��كل رابط بني العسكري ومؤسس��ته العسكرية التي 

يخدم به��ا، وهو أم��ر جميل كمرشوع يخ��ص القوات 

املس��لحة فق��ط ويك��ون هناك مش��اركة ومس��اهمة 

للعسكري يف مؤسس��ته العسكرية وبأن يكون االكتتاب 

يف أس��هم جمعية القوات املس��لحة مص��در دخل آخر 

للمكتت��ب، وأضافت لقد علمت ع��ن أمر الجمعية من 

إحدى الصديقات التي أوضحت يل أهمية الجمعية وما 

س��تمثله من فائدة ألعضائها  وش��جعتني عىل االكتتاب 

فيها، إىل جانب وصول رسالة نصية تفيد بأمر االكتتاب، 

وبالفعل تحمست للموضوع وهاأنذا اكتتب يف جمعية 

قواتنا املسلحة والتي ستكون مثرة وفكرة جديدة تخدم 

منتسبي قواتنا املسلحة•

مدير الجمعية ومدير مرشوع االكتتاب أثناء مناقشة مرشوع االكتتاب

أكد اللواء الركن املهندس عيىس سيف محمد بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة 
ورئيس مجلس إدارة الجمعية، إن تعيني مرصف أبوظبي اإلس��المي كمرصف حرصي لالكتتاب جاء 
نتيجة للخربة املتميزة التي ميتلكها املرصف يف مجال تنفيذ االكتتابات وتقديم الدعم واملس��اندة يف 
هذا املجال، مشيدا بالتعاون البناء مع املرصف وبالدور املهم الذي سيقوم به إلنجاح عملية تنفيذ 

وتلقي طلبات االكتتاب وإمتامها بالشكل الذي يحقق النتائج املرجوة. 
وق��ال بأن امل��رشوع إمنا جاء تأكي��داً لحرص قيادتنا الرش��يدة عى االرتقاء باملس��توى االجتامعي 
للمواطنني بصفة عامة وملنتسبي القوات املسلحة بصفة خاصة، علامُ بأن زيادة رأس مال الجمعية 
وتعديل نظامها األس��ايس يسمح باالكتتاب ملنتس��بي القوات املسلحة ويتيح لهم فرصة لالستثامر 
يف الجمعية والحصول عى عائد س��نوي يدعم دخلهم من جهة ويعزز انتامئهم إىل هذه املؤسس��ة 

من جهة أخرى.

جانب من منتسبي القوات املسلحة أثناء االكتتاب

حرص القيادة الرشيدة..
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القوات املسلحة تفتتح جناحها العسكري يف بيت الكويت لألعمال الوطنية 
بانوراما وطنية ملرحلة صعبة يف تاريخ الكويت واخلليج العربي 

افتتح�ت القوات املس��لحة بدول��ة اإلمارات يف نوفمرب 

جناحها يف بي���ت الكوي�ت لألعامل الوطنية بحض�ور 

مع��ايل الدكتور أنور بن محمد قرق��اش وزير الدولة 

للش��ؤون الخارجي��ة والش��يخ ش��خبوط ب��ن نهيان 

آل نهيان والش��ي�خ فيص��ل الحمد والعميد حس��ن 

عبدالوهاب الحامدي مدي��ر التوجيه املعنوي وعدد 

من الس��ف�راء وامللحقي�ن العس��كريي�ن وع�دد من 

ضب�اط الق�وات املسلحة بدولة اإلم�ارات.

بانوراما وطنية
وأع��رب معايل الدكتور أنور قرقاش يف كلمة س��جلها 

يف س��جل بيت الكويت عن س��عادته بافتتاح جناح 

الق��وات املس��لحة لدولة اإلم��ارات يف بيت الكويت 

لألعامل الوطنية قائاً "ترشفت بزيارة هذه البانوراما 

الوطني��ة ملرحل��ة صعبة يف تاري��خ الكويت والخليج 

العريب".

وأض��اف أن "تل��ك املرحل��ة عربت فيه��ا الكويت 

األزمة بتكاتف أبنائها وتاحمهم حول رشعية حكامها 

قرقاش يفتتح جناح القوات املسلحةوبتضحيتهم كام ع��رب فيها الخليج العريب خري التعبري 

معايل أنور قرقاش والشيخ شخبوط بن نهيان والحضور

تصوير: علي اجلنيبي
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نحن جسم واحد ما 
يصيـب أحد أعضاءه 

من ضرر يصيـب 
اآلخر وهذا دليل بأن 

مصرينـا واحد

عن وحدة املصري وتاحم الصف وهي مناسبة لشكر 

قواتنا املس��لحة اإلماراتية عىل دورها الرائد يف أدائها 

ملهامه��ا ونتذك��ر فيها قادتنا املغفور له الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان واملرحوم الش��يخ جابر األحمد 

اللذي��ن مل تكرسه��ام صعوبة االمتحان ب��ل زادتهام 

عزمية عىل تحرير الكويت".

مواقف يف الذاكرة
من جانبه قال يوسف العمريي رئيس بيت الكوي�ت 

لألعامل الوطنية "اليوم يتوج بيت الكويت بوس���ام 

نضعه عىل صدورن�ا جميع�اً من الق�وات املس��لح�ة 

اإلمارات�ية بافتت�اح جناحهم فيه ليؤكد لألجي�ال دور 

القوات املس��لحة اإلماراتي�ة باملش��اركة مع أشقائه�ا 

م��ن دول مجل���س التع��اون الخليج��ي والق���وات 

املسلحة الكويتية يف تحرير الكويت". مضيفاً "أنن�ا ال 

ننس���ى دور الراحل العظيم املغفور ل�ه الشيخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان طيب الله ث��راه ذل�ك الرج�ل 

ال��ذي فتح بلده بل فت���ح قلب�ه ومال�ه وكل ما ميلك 

ألهل الكويت"، مشدداً عىل أن شع�ب الكوي�ت لن 

ينس���ى ش��ع�ب اإلمارات واألجيال املقبلة لن تنىس 

تل��ك املواقف الت���ي انطبع�ت يف تاري��خ الكوي�ت 

وف�ي ذاك�رة شعبه�ا.

واجب ووفاء
وقال املنس��ق العام للحف�ل املقدم الدكت�ور س��عيد 

الكلبان���ي "لق���د ش��ارك�ت قواتن�ا املس��لح�ة ف�ي 

الثان�ي م�ن أغسط�س ع�ام 1990 يف عملي�ة تحري�ر 

الكويت مع دول مجل�س التع�اون الخليج�ي ضم�ن 

ق��وات التحالف ال��دويل انطاقاً من وف���اء الدول�ة 

بعهوده��ا والتزاماته�ا املؤيدة لقضايا الحق والعدالة 

بع��د املحاوالت الس��لمية التي قام به���ا املغفور له 

الش��ي�خ زاي�د بن سلطان آل نهي�ان طي�ب الله ث�راه 

ب اإلمارات واألجيال املقبلة لن تنىس 

ت 

ور س��عيد 

ي 

ر 

ن 

ة 

ا املؤيدة لقضايا الحق والعدالة 

��ا املغفور له 

راه 

م�ع زعم�اء دول الخلي�ج العرب�ي والدول العرب�ية".

وأض���اف إن ه�ذا األمر نعت��ربه واجب�اً علينا ميليه 

واقعنا وتقاربنا وأخوتنا فنحن جسم واحد ما يصي�ب 

أح��د أعضاءه م��ن رضر يصي�ب اآلخر وه��ذا دليل 

ب��أن مصرين�ا واحد فالحمدلله ت��م التحري�ر وعادت 

الكوي��ت ك��ام كانت يف س��اب�ق عهده��ا وزاد ذلك 

الراب���ط والتاحم بني الش��عبني الش��قيقي�ن خاصة 

وشعوب املنطقة عامة.

وأشار إىل أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 

"حفظه الله" أكم�ل مسرية الوفاء والعطاء وكان خري 

خلف لخري س��لف ونحن اليوم نحتفل بافتتاح جناح 

القوات املس��لحة يف بيت الكوي��ت لألعامل الوطنية 

أس��وة بالدول املشاركة ليعرب عن دور قواتنا املسلحة 

يف حرب تحرير الكويت•

مجسم املرشوع الجديد لبيت الكويت لألعامل الوطنية

استعراضات شعبية خالل االفتتاح

املنسق العام للحفل
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احتفلت امللحقيات العسكرية اإلماراتية باليوم الوطني 

الثاين واألربعني، حيث نظمت حفالت استقبال حرضها 

فعالي��ات رس��مية ودبلوماس��ية وعس��كرية وإعالمية 

يف مختلف عواصم العامل، وأش��اد ضي��وف االحتفاالت 

بسياس��ة دولة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة وبقيادة 

صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الول��ة القائد األعىل ققوات املس��لحة ،حفظه الله، كام 

هنأوا دولة اإلمارات باليوم الوطني الثاين واألربعني.

األردن
أقامت س��فارة الدولة وامللحقية العسكرية يف العاصمة 

األردني��ة عامن حفل اس��تقبال مبناس��بة الذك��رى ال�42 

لتأسيس الدولة يف قاعة قرص املؤمترات بفندق املرييديان. 

وكان السفري عبدالله نارص العامري والعميد الركن طيار 

س��عيد محمد الطنيج��ي امللحق العس��كري يف مقدمة 

مس��تقبيل الحضور، وق��د حرض االحتف��ال عبدالرؤوف 

الرواب��دة رئي��س مجلس األم��ه رئيس مجل��س األعيان 

وعاطف الطراون��ه رئيس مجلس النواب وعدد كبري من 

ال��وزراء والن��واب واألعيان وأعضاء الس��لك الدبلومايس 

والعسكري العريب واألجنبي املعتمدين باألردن.

السعودية
نظم س��عادة محم��د س��عيد الظاهري س��فري الدولة 

لدى اململكة العربية الس��عودية بحضور العقيد الركن 

مس��عود الش��حي امللحق العس��كري، حفل اس��تقبال 

مبناسبة اليوم الوطني ال�42.

حرض الحف��ل الذي أقيم يف فندق ريتز كارتون، س��مو 

األمري خالد البندر بن عبد العزيز آل سعود أمري منطقة 

الرياض، وسمو األمري تريك الفيصل، وسمو األمي فيصل 

ب��ن محمد بن س��عود، إضاف��ة إىل كبار الش��خصيات 

ورجال األعامل الس��عوديني وأعضاء السلك الدبلومايس 

والعس��كري العريب واألجنب��ي املعتمدين لدى اململكة 

العربية السعودية.

مرص
أقامت س��فارة الدولة وامللحقية العسكرية يف العاصمة 

املرصية القاهرة حفل اس��تقبال مبناس��بة الذكرى ال�42 

لتأس��يس الدولة يف قاعة املؤمترات بفندق الفور سيزن. 

وكان السفري محمد بن نخريه الظاهري والدكتور العقيد 

عبدالله النيادي امللحق العس��كري يف مقدمة مستقبيل 

الحض��ور وأثنى امللحق العس��كري ع��ىل الرؤية الثاقبة 

لصاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الولة القائد األعىل للقوات املس��لحة حفظه الله وأخيه 

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

 محمد سعيد الظاهري واألمري خالد البندر واألمري تريك الفيصل

سفري الدولة يف بروكسل وسفري الدولة يف بلجيكا وامللحق العسكري أثناء االحتفال

  محمد بن نخريه الظاهري وامللحق العسكري بالقاهرة

 امللحق العسكري يف أسبانيا وعدد من مواطني دولة اإلمارات أثناء االحتفال

26

مشاركات خارجية
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?????????????????????????

رئي��س الدولة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم ديب رعاه 

الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 

مجددا الوالء والعهد لقيادتنا الرشيدة.

أسبانيا
أقام حصة العتيبة سفري الدولة لدى أسبانيا بحضور العقيد 

مهندس عبدالله الطياري امللحق العسكري حفال مبناسبة 

اليوم الوطني ال�42. وقد ش��ارك يف الحفل عدد غفري من 

الضي��وف يتقدمهم ع��دد من أعضاء الحكوم��ة والربملان 

ورؤساء وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى أسبانيا.

من جانبه أكد امللحق العسكري عىل االنجازات الحضارية 

الت��ي حققتها الدولة خ��الل ال�42 عاماً يف ظ��ل القيادة 

الرشيدة وبضل والء الشعب اإلمارايت لوطنه وقيادته .

 سفري الدولة بالقاهرة واألمني العام لجامعة الدول العربية وعمرو موىس يف أثناء االحتفال باليوم  الوطني بالقاهرة

 عبدالله العامري وامللحق العسكري باألردن وعدد من الضيوف

 طاقم امللحقية العسكرية يف برلني مع عدد من أطفال الدولة أثناء االحتفال باليوم الوطنيسفري الدولة يف بروكسل وسفري الدولة يف بلجيكا وامللحق العسكري أثناء االحتفال

امللحق العسكري يف برلني يرحب بأحد الضيوف
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نائب وزير الدفاع الفنلندي: تربطنا باإلمارات عالقـــــــــــــــــات قوية وتعاون مشرتك يف خمتلف اجملاالت
أشاد بالنهضة الشاملة وبفوز اإلمارات باستضافة إكسبو

أكد الفريق أرتو رايت نائب وزير دفاع جمهورية فنلندا 

الذي يزور البالد حالياً أن اإلمارات وفنلندا تربطهام 

عالقات صداقة قوية منذ زمن بعيد وأن هناك تعاوناً 

دامئاً بينهام يف مختلف املجاالت العسكرية والتجارية 

والتعليمية والرعاية الصحية، األمر الذي يعكس مدى 

عمق العالقة اإلماراتية الفنلندية.

وذكر الفري��ق أرتو رايت أن زيارته للدولة جاءت بهدف 

بحث سبل تعزيز التعاون يف املجاالت الدفاعية وتبادل 

الخربات العسكرية وتنميتها مبا يخدم مصالح البلدين.

وأش��اد نائب وزير دفاع جمهوري��ة فنلندا بالنهضة 

الش��املة التي تش��هدها دولة اإلم��ارات عىل األصعدة 

كاف��ة، ويف مختلف املجاالت وباحتفاالت اليوم الوطني 

ال��� 42 التي ش��هدتها الدول��ة ومدى عم��ق العالقات 

الحميمي��ة الت��ي ترب��ط القي��ادة بالش��عب والرتابط 

املجتمعي القائم بني شيوخ وأهل اإلمارات

فوز واستحقاق
ووج��ه الفريق أرت��و رايت نائب وزير دف��اع جمهورية 

فنلندا التهنئة إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئي��س الدولة حفظه الله وصاحب الس��مو 

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

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب وإىل الفريق أول س��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
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البع��د واالخت��الف الجغرايف ب��ني البلدي��ن إال أن ذلك 

ال مين��ع مناقش��ة تطوي��ر العالقات يف ش��تى املجاالت 

العس��كرية واالقتصادية والسياسية، وقال الفريق أرتو  

إن دول��ة اإلمارات قامت بعقد العديد من الصفقات 

م��ع رشكات فنلندية مختلفة، وذل��ك لرشاء معدات 

عس��كرية متطورة، حيث كانت آخره��ا توريد عدد 

م��ن املركبات املعيارية املدرعة )باتريا اي ام( للدولة 

من رشكة )باتريا( وهي مركبات فوالذية ذات عجالت 

م��ن الجيل الرابع تعد فريدة م��ن نوعها، إضافة إىل 

املشاريع املشرتكة األخرية التي تضمنت تسليم رشكة 

باتريا نيمو البحرية نظام هاون 120 ملم إىل القوات 

البحرية اإلماراتية.

وأش��ار إىل أن هناك مذكرات تفاهم واتفاقيات عدة 

تم توقيعها مؤخراً مع دولة اإلمارات من أجل ترس��يخ 

التعاون السيام املجال العس��كري ويجري العمل حالياً 

عىل توس��عة ش��بكة االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني 

البلدين لتوطيد أوارص العالقة وترسيخها.

وأوضح الفري��ق أرتو رايت :خالل الس��نوات القليلة 

املاضية كانت هناك عدة زيارات عىل مس��توى رئاس��ة 

ال��وزراء، حيث زار دولة اإلمارات يف مارس 2013 رئيس 

ال��وزراء الفنلن��دي معايل ج��رييك كاتين��ن برفقة وزير 

الش��ؤون األوروبي��ة والتجارة الخارجية معايل س��توب 

ووفد كبري من رجال األعامل ميثلون مختلف القطاعات.

 ك��ام أن وفوداً عدي��دة من دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة قد زارت فنلندا وعىل رأس��ها س��مو الش��يخ 

عبدالل��ه بن زاي��د آل نهي��ان وزير الخارجي��ة، ووزير 

رئيس األركان مع نائب وزير الدفاع الفنلندي

القائد األعىل للقوات املس��لحة عىل فوز دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة ممثلًة يف إمارة ديب باس��تضافة أكرب 

معرض عاملي، الفت��اً إىل أن اإلمارات تعد من الدول 

الرائ��دة يف صناعة املعارض وله��ا حضور دويل قوي 

األمر ال��ذي مكنها من الفوز مبعرض إكس��بو 2020 

واستحقاقها لرشف االستضافة.

وبني نائب وزير دف��اع جمهورية فنلندا أن بالده 

تدعم الجهود واملفاوض��ات املتعلقة بامللف النووي 

اإلي��راين كافة والتوصل إىل حلول إلنهاء هذه األزمة، 

مش��رياً إىل أن هذه املفاوضات لها داللة وذو أهمية 

كربى وهناك حاجة إىل نه��ج بناء عىل كال الجانبني، 

ونح��ن نرح��ب بنتائ��ج املفاوضات الت��ي جرت يف 

جنيف مؤخراً.

وأض��اف أن بالده مهتمة باالطالع عىل قضايا الرشق 

األوس��ط عن كثب ألن ما يح��دث يف تلك املنطقة من 

أحداث ونزاعات س��تنعكس بال ش��ك ع��ىل بقية دول 

الع��امل، حي��ث أن موض��وع األمن يف منطق��ة الرشق 

األوس��ط أصبح الهاجس الذي يشغل جميع دول العامل 

واملجتمع الدويل.

تعاون وتبادل مشرتك
وبالنس��بة لحجم العالقات يف مجال التعاون العسكري 

بني البلدين أوضح أرت��و أن هناك تعاوناً طويل املدى، 

وأشار إىل اللجنة املش��رتكة بني فنلندا واإلمارات والتي 

تجتم��ع أك��ر من خمس مرات س��نوياً لبح��ث تنمية 

العالقات العس��كرية وتب��ادل الخ��ربات األمنية ورغم 

فنلندا تدعم 
اجلهود 

واملفاوضات 
املتعلقة بامللف 

النووي اإليراين 
كافة والتوصل إىل 
حلول إلنهاء هذه 

األزمة
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الطاقة الس��ابق محمد بني ظاعن الهاميل ووزير الرتبية 

والتعليم السابق. 

تجارب وخربات مشرتكة
وتابع الفريق أرتو رايت نائ��ب وزير دفاع جمهورية 

فنلن��دا قائ��الً: “يع��د التعليم واحداً من أحدث س��بل 

التع��اون بني البلدي��ن حيث وقعت فنلن��دا وأبوظبي 

مذكرة تفاهم يف عام 2010 عىل أس��اس اتفاقية رشاكة 

تعليمية ملدة خمس سنوات من أجل دمج بني التجربة 

التعليمي��ة الفنلندية واإلماراتية يف مدرس��تني رائدتني 

هام مدرسة األمني للبنني يف العاصمة أبوظبي ومدرسة 

)Finland( فنلندا

فنلن��دا )Finland( أو جمهورية فنلندا، هي بلد 
ش��اميل يقع يف املنطقة الفينوس��كاندية يف شامل 
أوروبا، يحدها من الغرب الس��ويد، والرنويج من 
الش��امل، وروسيا يف الرشق، بينام تقع إستونيا إىل 

الجنوب عرب خليج فنلندا.
يقيم ح��وايل 5.4 مليون ش��خص يف فنلندا حيث 
ترتك��ز الغالبية يف املنطقة الجنوبي��ة، وتعد البالد 
الثامنة من حيث املس��احة يف أوروبا، وأقل بلدان 
االتحاد األورويب كثافة سكانية، وفنلندا جمهورية 
برملاني��ة ذات حكوم��ة مركزية مقرها هلس��نيك 
وحكوم��ات محلي��ة يف 336 بلدي��ة، ويعي��ش يف 
منطقة هلس��نيك الكربى حوايل مليون ش��خص )و 
التي تضم هلس��نيك وإس��بو وكاونياينن وفانتا(، 
ويتم إنتاج ثلث النات��ج املحيل اإلجاميل للبالد يف 
تل��ك املنطقة، إىل جانب غريه��ا من املدن الكربى 
تامبريي وتوركو وأولو ويوفاسكوال ولهتي وكووبيو 

وكوفوال.

إشادة فنلندية برٔوية واسرتاتيجية تطوير التعليم يف اإلمارات

الرقية للبنات يف مدينة العني.

ونحن بصدد استكش��اف التع��اون من مجال الرعايا 

الصحية وتوس��يع حجم مش��اركة فنلن��دا يف املعارض 

واملؤمترات التي تنظمها اإلمارات، مش��رياً إىل مش��اركة 

دولته وعدد من الرشكات الدفاعية الفنلندية يف معرض 

“آيدكس” وما ملس��ه شخصياً من حسن تنظيم وحفاوة 

استقبال خالل املعرض”.

وب��ني نائب وزير دفاع جمهوري��ة فنلندا أن معرض 

ومؤمت��ر الدف��اع الدويل “آيدكس” ب��ات اليوم من أكرب 

املع��ارض املتخصصة يف مجال الدف��اع واألمن يف العامل 

حي��ث يعد منصة عاملية للقاء كربي��ات الدول وملتقى 

حيوي لقادة ومس��ؤويل القوات املسلحة، وأن االزدياد 

الكبري يف الدول والرشكات العارضة وحجم املعروضات 

وأنواعها أضفى إليها أهمية بني الدول القريبة والبعيدة.

وق��ال الفري��ق أرت��و رايت إن النجاح ال��ذي حققته 

اإلم��ارات يف صناعة املعارض الس��يام معرض “آيدكس” 

ه��و نتيجة الرؤي��ة الواضحة للقيادة الرش��يدة والبنية 

التحتية املتط��ورة لدولة اإلمارات والتخطيط املس��بق 

والتجهيز السليم للمعرض.

الشيخ عبدالله بن زايد مع نظريه الفنلندي

    نقالً عن جريدة االتحاد
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"حتسني أمن الغذاء واملاء – 
واجب وطني"

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

ndcdean@gmail.com 

توقعات 
إسرتاتيجية

كتب محمد عبد الرؤوف مؤخراً يف صحيفة "جلف نيوز" يقول: "ال ش��ك يف أن املاء عنرص أس��ايس لجميع 

أن��واع الحياة، فإىل جانب أهميته للحفاظ عىل األنظمة البيئية الصحيحة، فإنه يعترب مصدراً أساس��ياً لبقاء 

الن��وع البرشي والتنمية االجتامعية واالقتصادية." وخالفاً ملعظم القضايا االس��رتاتيجية يف هذه البالد التي 

تس��ببها ع��ىل األغلب عوامل خارجي��ة عن دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، فإن قضايا أم��ن الغذاء واملاء 

)املرتابط��ن بصورة جوهرية( تعد قضايا داخلية ذات أهمية حيوية. ومن حس��ن الحظ، أن دولة اإلمارات 

قد أظهرت بالفعل قيادة جديرة باإلعجاب يف التعامل مع هذه املجاالت، ومع ذلك فال بد من فعل املزيد 

للتصدي للتهديد الحقيقي الذي متثله ندرة املاء والغذاء للمواطنن كافة.

إن تفج��ر الزيادات يف عدد الس��كان وازدياد الرفاهية يف أنحاء العامل لن يؤديا س��وى إىل ازدياد الطلب 

العامل��ي ع��ىل الغذاء واملاء يف العق��ود القادمة. ويعترب امل��اء أيضاً مبثابة الوقود لالقتص��اد العاملي؛ فإنتاج 

الكهرباء وأش��كال كثرية أخرى من أش��كال الطاقة يحتاج إىل املياه، ومع تزايد الطلب عىل الطاقة العاملي 

ي��زداد الطلب بالتأكي��د عىل املاء بدرجة كبرية. وع��ىل الرغم من تنامي التعاون ب��ن الدول والجهات غري 

الحكومي��ة ومؤسس��ات األعامل يف هذه القضايا، فمن املؤس��ف أن األحوال املناخي��ة ونقص التكنولوجيا 

يدالن عىل أن الجهود املستقبلية قد ال تواكب الطلب. ومن املرجح أننا لن نحقق أمناً دامئاً يف املاء والغذاء 

يف الع��امل العريب. ولكن األمر األهم هو أن هذه التحديات تتطلب اعتامد طرق جديدة وأس��اليب مبتكرة 

لتحقيق الحد األدىن من األمن البرشي الذي تستحقه الشعوب.

إن حكومة اإلمارات تدرك هذه املشكلة جيداً. وقد أكد الدكتور ثاين الزيودي مدير إدارة شؤون الطاقة 

وتغ��ري املناخ يف وزارة الخارجيةمؤخراً بأن أمن الطاق��ة واملاء والغذاء هي أمور ذات أولوية قصوى، وذلك 

بقوله: "إن دولة اإلمارات العربية املتحدة تويل أهمية قصوى للعالقة املرتابطة بن الطاقة واملاء والغذاء ... 

ويعترب وجود إطار سياس��ات متامسك واسرتاتيجي أمراً مهامً يف معالجة العنارص املختلفة للعالقة املرتابطة، 

ولدينا بالفعل مجموعة من االس��رتاتيجيات واملبادرات القامئة حالياً عىل املس��توين االتحادي واملحيل عىل 

حد سواء. لكن ميكن تعزيز التنسيق عىل الصعيد الوطني إجامالً من خالل التعاون الحكومي عىل املستوين 

ال��رأيس واألفقي... وتدع��و الحاجة إىل إدراج مفه��وم العالقة املرتابطة ضمن محادثات الطاقة، وال س��يام 

عىل مس��توى صّناع السياس��ات." وقد جعلت دولة اإلمارات أمن املاء أيضاً موضع تركيز رئييس يف اجتامع 

مجموعة العرشين عام 2011.

وقد أدت التحس��ينات األخرية هنا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل زيادات يف أعداد مزارع البيوت 

الزجاجية العضوية )التي توفر املياه من خالل الحد من التبخر(، وإقامة حملة حوار وطني جديد حول املاء 

مبا يف ذلك تنفيذ مرشوعات س��دود التغذية باملياه التي تس��هم يف تعويض املياه الجوفية، وإنجازات هيئة 

كهرباء ومياه الشارقة يف مجال توفري املياه من خالل توزيعها ملعدات الحفاظ عىل املياه. ومع ذلك فال بد 

من فعل املزيد إن أردنا مواكبة الطلب املتصاعد عىل هذه املوارد األساسية.

وتش��مل الحلول الجزئية اإلضافية ملش��كالت ن��درة الغذاء وامل��اء إجراءات مثل: اس��تخدام املزيد من 

مصادر الطاقة املتجددة يف املنطقة، وتحس��ن الترشيعات الخاصة باملياه وتدعيم آليات تنفيذها، وإصالح 

املؤسس��ات والعمليات القانونية لتعزيز تنس��يق املس��ؤوليات يف قطاعات املاء والزراعة والطاقة، وكذلك 

زيادة الوعي العام حول املاء والطاقة بهدف تشجيع الحفاظ عىل الغذاء واملاء والطاقة. وأخرياً فإن تحسن 

إمكانية استمرار موارد الغذاء واملاء يف هذه البالد سيتطلب املشاركة النشيطة من قبل كل مواطن إمارايت، 

ومثل هذا االلتزام نحو مستقبل أفضل هو قرار يسهل اتخاذه•
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قائد األركان العامة للجيوش املوريتانية يؤكد مــــــــــــــــــتانة العالقات املشرتكة والسعي لتعزيزها
جودة تنظيم معرض دبي للطريان تتفوق على جودة غريه من املعارض

أشاد الجرنال محمد أحمد 

الشيخ الغزاوي، قائد األركان 

العامة للجيوش املوريتانية، يف 

حوار مع مجلة »درع الوطن« 

بالعالقات التي تربط دولة 

اإلمارات العربية املتحدة 

مبوريتانيا، والتي تحتوي عىل 

كثري من نقاط االلتقاء املشرتك 

بن البلدين، والتي تأسست 

بفضل العالقة املتميزة التي 

تربط حكام البلدين برغم 

املسافة الجغرافية بن البلدين.

حوار: الرائد ركن يوسف 
جمعة احلداد

كام هّنأ س��عادته دولة اإلمارات العربية املتحدة بإنش��اء 
كلية الدفاع الوطني مجدداً ثقته بأن هذه املبادرة سيكون 
له��ا نتائج إيجابية، وس��تحد م��ن الحاج��ة إىل االبتعاث 

خارجياً. وفيام يأيت نص الحوار:

م��ا الهدف م��ن زيارتكم الخ��رية لدول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة؟

تلقيت دعوة رس��مية من وزارة الدف��اع يف دولة اإلمارات 
العربي��ة املتحدة لزيارة معرض ديب للط��ريان 2013، وقد 
حرص��ت عىل تلبي��ة الدعوة، والس��يام أين تلقيت الدعوة 
نفس��ها يف السنة السابقة إال إنه مل يتسن يل تلبيتها بسبب 
التزام��ات عدة. غري أين هذه املرة حرصت عىل الحضور يف 
الزمان واملكان املحددين، وبرصاحة انبهرت مبس��توى هذا 
املعرض املميز عىل مس��توى التنظيم واألداء باملقارنة مع 

املعارض الدولية األخرى الت��ي حرضتها، وخاصة أن جودة 
املعارض التي تنظمها اإلم��ارات تتفوق عىل جودة تنظيم 

غريها من املعرض.

كي��ف تنظ��رون إىل التطور ال��ذي طرأ ع��ىل التعاون 

العس��كري ب��ن دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة 

وموريتاني��ا يف الس��نوات األخرية؟ وه��ل هناك خطط 

لتعزيز هذا التعاون يف املرحلة املقبلة؟

تحت��وي العالقات بني دولة اإلمارات وموريتانيا عىل الكثري 
من نقاط االلتقاء املشرتك والعادات والتاريخ وقد تأسست 
هذه العالقة عىل هذه األس��س والفضل يف العالقة الجيدة 
تعود لحكام البلدين برغم بعد املس��افة الجغرافية بينهام، 
ك��ام يوجد تواصل مس��تمر وتبادل يف الزي��ارات، كام بدأ 
مؤخراًالتعاون يف مجال الطاقة الشمسية بني البلدين، وهو 
األول م��ن نوع��ه يف موريتانيا بتمويل م��ن دولة اإلمارات 
العربي��ة املتح��دة، ونحن نش��عر باالمتنان له��ذا التعاون 
اإلم��ارايت والش��ك يف أن مس��ؤولية تطوي��ر العالقات بني 

البلدين تقع عىل عاتق الجميع، والس��يام أن هذه العالقة 
مبنية عىل أس��س س��ليمة ومتين��ة، ومن الواج��ب علينا 
جميعاً، كل بحسب مس��تواه ومسؤولياته، أن يقوم بدوره 
يف تطوي��ر هذه العالقة، وأعتقد أن ه��ذا ما يجري العمل 

به، وسيكون له الكثري من النتائج اإليجابية عىل البلدين.

تعد اإلمارات العباً أساس��ياً يف مجال املعارض الدولية، 

كي��ف تقيمون ه��ذه املعارض؟ وما ال��ذي مييزها عن 

غريها من املعارض العاملية؟

أق��ول ب��كل أمانة: املع��ارض التي تقام يف دول��ة اإلمارات 
العربية املتحدة تعّد من املعارض العاملية املتميزة وتحظى 
بإعجاب الزائرين والعارض��ني القادمني من الدول العربية 
واألجنبية عىل حد س��واء، كام إنها تنافس من خالل أدائها 
وحسن تنظيمها املعارض العاملية إن مل تتجاوزها، والدليل 
ع��ىل ذاك التنفس الكبري للرشكات العاملية يف املش��اركة يف 
هذه املع��ارض، وخاصة أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 
توفر بيئة تنافس��ية عاملية، فضالً ع��ام تتمتع بها اإلمارات 
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قائد األركان العامة للجيوش املوريتانية يؤكد مــــــــــــــــــتانة العالقات املشرتكة والسعي لتعزيزها

عن حسن استقبال وضيافة متيزها عمن سواها من الدول.

العالقة بن اإلمارات وموريتانيا قطعت ش��وطاَ طويالً 

يف التقدم، كيف تسهم املؤسسات العسكرية يف بلدينا 

يف اس��تثامر هذا التطور يف العالق��ات لتعزيز تحقيق 

املصالح املشرتكة؟

خ��الل مع��رض ديب للط��ريان 2013 كان يل رشف االلتقاء 
بالفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عه��د أبوظبينائ��ب القائ��د األعىل للقوات املس��لحة، كام 
التقيت بالفري��ق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس 
أركان الق��وات املس��لحة، ووجدت لديه��ام كل االهتامم 
بتطوير العالقات العس��كرية بني البلدين، كام تم تدارس 
الكثري من املوضوعات ذات العالقة املشرتكة وتبادل اآلراء، 
وخاصة فيام يتعلق باملجاالت العس��كرية والدفاعية ليتم 

تفعيلها يف املستقبل القريب.

لدولة اإلم��ارات دور مح��وري يف تقديم املس��اعدات 

اإلنسانية عىل املستوى العاملي، ما تقييمكم لهذا الدور؟

ال يس��عنا إال أن نش��كر دولة اإلم��ارات العربية املتحدة عىل 
ه��ذا الدور اإلنس��اين الكب��ري واملميز يف تقديم املس��اعدات 
اإلنس��انية إىل مختل��ف دول العامل، العربي��ة منها واألجنبية، 
وخاص��ة أنه ليس لدى كل الدول الق��درة أو الرغبة يف القيام 
بهذا الدور اإلنساين؛ ألنه مهمة مكلفة ومتعبة، علامً بأن هذا 
الدور يحظى باحرتام مختلف دول العامل وإعجابها وتقديرها. 
ودولةاإلم��ارات العربية املتحدةمن خالل هذا الدور املرشف 
ترسل رسالة محبة وسالم إىل مختلف دول العامل، سواء الدول 

التي تعاين ويالت الكوارث والحروب أو غريها من الدول.

ما هي تطلعاتك يف املرحلة القادمة للقوات املسلحة 

املوريتانية؟

أمتنى أن تكون تطلعايت عىل املس��توى الذي ميكن إنجازه 
ع��ىل أرض الواقع، وخاصة أن هناك العديد من التحديات 
التي تواجهها القوات املس��لحة املوريتانية منذ س��نوات، 

ونحن نعمل بجدية عىل مواجهتها والسيطرة عليها.

نهنئ االمارات على 
تدشني كلية الدفاع 

الوطني وهي 
مبادرة شجاعة 

وستكون لها 
الكثري من النتائج 

االيجابية

رئيس األركان أثناء لقائه الجرنال محمد الغزاوي
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حدثنا ع��ن مرتكزات الصفقات الخاصة بالتس��ليح 

لديكم عىل مستوى القوات املسلحة؟

م��ن خ��الل تجاربن��ا وخربتنا خالل الس��نوات الس��ابقة، 
أصبحت لنا طريقتناالخاصة بحيث يكون التسليح متعدد 
املصادر، س��واء كان من دول رشقي��ة أو غربية، باعتبار أن 
هذا التوج��ه يضمن لنا الحامية، كام لدين��ا أولوية لرشاء 

السالح من الدول العربية.

كي��ف ميكن لدولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة أن 

تتعاون مع موريتانيا يف تكريس األمن والسلم عىل 

املستوين اإلقليمي والدويل؟

التعاون املش��رتك ب��ني دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 
وموريتانيا دولياً من أجل تكريس الس��لم العاملي يتطلب 
عن��ارص كث��رية، أغلبه��ا موج��ود كاإلرادة السياس��ية بني 
الطرفني، وال يبقى س��وى دراس��ة مجاالت التعاون، ومثالً 
فنحن يف موريتانيا نوجد يف منطقة الس��احل التي تتس��م 

بأوضاع أمنية حرجة، وقد شهدت هذه املنطقة مواجهات 
دامي��ة ضد الح��ركات اإلرهابي��ة ومهريب املخ��درات عرب 
الحدود، ولدينا تجربة طويلة يف هذا املجال، ميكن التعاون 
فيه��ا مع دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومن ش��أن هذا 

التعاون أن يقود إىل املزيد من تطوير العالقات.

أش��أت دولة اإلمارات العربية املتحدة مؤخراً كلية 

الدف��اع الوطني، يف رأيكم ما أهمية هذه الكلية يف 

خدمة األمن واالس��تقرار الوطن��ي؟ وما الذي ميكن 

أن تقدمه ه��ذه النوعية من الكلي��ات لطموحات 

القيادة يف أي بلد؟

نهنئ دولة اإلمارات العربية املتحدة بش��كل عام والقوات 
املسلحة بشكل خاص مبناسبة تدشني كلية الدفاع الوطني، 
وخاصة أنني مل أكن أعرف مسبقاَ بقرار إنشاء هذه الكلية 
يف اإلمارات، وهي مبادرة ش��جاعة وستكون لها الكثري من 
النتائج اإليجابية، وستحد من الحاجة إىل االبتعاث خارجياً، 
ونح��ن نتطلع إىل االس��تفادة من هذا ال��رصح التعليمي 
االس��رتاتيجي من خالل ابتعاث عدد من الطلبة الدارس��ني 
إىل كلية الدفاع الوطني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

يف رأيكم، ما مدى أهمية اإلعالم العسكري بالنسبة 

إىل القوات املسلحة يف مختلف دول العامل؟

أعتق��د أن لدين��ا يف موريتانيا تجربة ناجح��ة فيام يتعلق 
باإلعالم العسكري، والسيام أن هذا النوع من اإلعالم يعترب 
النافذة الرئيس��ية التي تنفتح من خاللها القوات املسلحة 
عىل اآلخرين، وخاصة أنهناك كثريين يظنون أن املؤسس��ة 
العس��كرية هي مؤسسة مغلقة عىل نفسها. والحقيقة أن 
اإلعالم العس��كري مبختلف أنواعه يقوم بدور كبري جداً يف 
تثقيف العس��كريني وتزويد الجمهور باملعلومات واألخبار 
الصحيحة ع��ن القوات املس��لحة، وعليهيعت��رب إلعالم يف 
املؤسسات العسكريةمن أهم عنارص املؤسسة العسكرية•

عبدالله بن زايد ونظريه املوريتاين يوقعان عىل إنشاء لجنة مشرتكة للتعاون بن البلدين

آيرينا ترحب بإطالق أكرب محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مبوريتانيا

قائد األركان العامة للجيوش املوريتانية يف حوار مع رئيس تحرير مجلة درع الوطن
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مؤلفون يهزمون اإلعاقة!
ما أجمل القوة حن تهزم الضعف، وما أجّل اإلبداع حن يتعاىل عىل اإلعاقات، واملشكالت.
قب��ل أي��ام  أعلنت هيئة تنمي��ة املجتمع يف ديب عن إطالق كتاب��ن ألول مرة من تأليف 
ش��خصن من ذوي اإلعاقة، األول حمل عنوان »ألوان الحي��اة«، ملؤلفته زينب الطنيجي 
التي تع��اين اضطرابات التوحد، والثاين بعنوان »للحياة مذاق آخر.. س��رية االنتصار عىل 
ال��ذات«، للكفيف محمد الغفيل الذي يعم��ل يف الهيئة، وهو أول إمارايت كفيف يدرس، 

ويتخرج يف قسم الصحافة.
املع��اق هو الذي ال يبدع، وال يبتكر. مثة عظامء كُرث أصيبوا بإعاقاٍت وأمراض، لكنها مل 
متنعه��م من اإلبداع. املعاق هو الذي ال يب��دع حتى وإن كان ضخامً صحيحاً معاىف. آخر 
العظامء هو س��تيفن هوكنج الفيزيايئ ال��ذي يتحدث بجهاز، ويتحرك بجهاز، ويعاين من 
الش��لل التام، غري أنه يهز العامل مبؤلفاته وآخره��ا كتابه »تصميم الكون«، والذي أحدث 

ضجًة كربى يف أوروبا.
اآلن ت��أيت تجربة زينب ومحمد. األوىل اكتش��فت العامل من خالل الرس��م، ثم كتبت 
»أل��وان الحياة« الذي هو عبارة عن س��رية ذاتية قالت عنها:« لقد عرضت فيها محطات 

حيايت، ومواهبي، ورسومايت«.
أما املبدع محمد فتحدث بفخر عن كتابه، يقول:«لقد عرضت يف كتايب ما عايشته طوال 
حيايت، بدءاً من حيايت األرسية مروراً باملدرس��ة، وصوالً للجامعة، ثم التحاقي بالعمل يف 
هيئ��ة تنمية املجتمع ما أردت قوله يف الكتاب، أننا أش��خاص عاديون قادرون مثل بقية 
أفراد املجتمع عىل الدراس��ة، والعمل، والعطاء، واإلنت��اج، والنجاح، والتميز، والتفوق«. 
وقال »عرضت يف الكتاب تجاريب، ومحطات حيايت، وكنت بدأت يف تأليفه مع نهاية العام 

املايض، وها هو يرى النور يف معرض الشارقة للكتاب يف الدورة ال�31«.
أنتم لس��تم فقط أش��خاص عاديون، بل أعظم من ذلك. كل من فقد حاسًة يف جسده 
يعوض مبا هو أعظم منها، إما لجهة اإلبداع والكتابة، أو الرس��م والفن، أو العلم والذكاء 
الخارق. والعرب قالوها لكن بشكٍل مبارش وحاد:«كل ذي عاهة جبار«، لكن ما يعاين منه 

املعاق أو صاحب االحتياج الخاص هو وقود لإلبداع.
زينب ومحمد منوذجان عىل عظمة التحدي، وتجاوز الصعوبات، والقدرة عىل الوصول 

إىل الحلم مهام كانت الطريق صعبة وطويلة، واملتنبي يقول:
 ل�وال املشق�ة س�اد الناس كله�ُم            الج���ود يفق�ر واإلق���دام ق����تال!

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء
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القمة العاملية لطاقة املستقبل 2014 بأبوظبي 
أكرب منصة حوارية للطاقة املتجددة والتكنولوجيا النظيفة واملستدامة

تح��ت رعاية الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

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

املس��لحة، م��ن املق��رر أن تنعقد القم��ة العاملي��ة لطاقة 

املس��تقبل World Energy Future Summit: WEFS يف 

دورتها الس��ابعة خ��ال الفرتة م��ن 20 إىل 22 يناير الحايل 

مبرك��ز أبوظب��ي للمعارض»أدني��ك« تحت عن��وان "متكني 

االبتكار املستدام".

ومنذ تأسيس القمة العاملية لطاقة املستقبل عام 2008، 

ظل ه��ذا الحدث الضخ��م ينمو إىل أن أصب��ح أكرب منصة 

حوارية تتعاطى مع الطاقة املتجددة والتكنولوجيا النظيفة 

واملس��تدامة، وأصبح يعترب اليوم أهم حدث دويل بالنسبة 

للمسؤولني عن صناعة القرار يف الدوائر الحكومية ورشكات 

التصني��ع بغية البحث عن حلول مس��تدامة قابلة للتطبيق 

للتحديات املتزايدة التي يواجهها العامل يف مجال الطاقة.

منصة فريدة
ويض��م هذا الحدث البارز مؤمتراً عىل أعىل مس��توى يعترب 

مبنزلة منص��ة فري��دة للمناقش��ات السياس��ية والتجارية 

والفكري��ة، ومعرض��اً ع��ىل نطاق واس��ع لتس��هيل عملية 

التواصل وإبرام الصفقات بني رشكات التصنيع والتوريد من 

ناحية والعماء من ناحية أخرى يف القطاعني العام والخاص.

ك��ا تضم القم��ة العاملية لطاقة املس��تقبل عام 2014 

 Project and Finance "أيضاً "قرية املش��اريع والتمويل

 Sustainable املس��تدامة"  الحي��اة  و"مع��رض   Village

Living Expo و"برنامج الش��باب قادة املستقبل يف مجال 

 Young Future Energy Leaders Programme "الطاقة

و"الح��وار التكنولوج��ي" Tech Talk وفعاليات الرشكات 

املختلفة والفعاليات االجتاعية.

القمة األقل من حيث نسبة من الكربون
م��ع تطلع أوس��اط الطاق��ة العاملي��ة إىل القم��ة العاملية 

لطاقة املس��تقبل 2014 يف أبوظبي، تعمل رشكة "بريتيش 

برتولي��وم" BP بالتعاون م��ع "مصدر" يف إع��داد وإنجاح 

دورة القم��ة العاملية ملس��تقبل الطاقة األقل حتى اآلن من 

حيث معدل الكربون، وذلك يف أعقاب اإلعان عن برنامج 

"تارجت نيوترال" التابع لرشك��ة بريتيش برتوليوم كرشيك 

رس��مي للقمة، ويعترب ه��ذا الربنامج برنامج��اً غري ربحي 

إلدارة الكربون.

ويستغل برنامج "تارجت نيوترال" التابع لرشكة بريتيش 

برتوليوم خربته الطويلة املستمدة من رشاكته يف دورة لندن 

لأللع��اب عام 2012 لخف��ض وتحييد - أو من��ع- الغازات 

املنبعثة من البيوت املحمية. وقد وجد التقرير الذي أعدته 

Thomson Reuters Point Carbon، وهو التقرير الذي 

لقي استحس��ان الخرباء بفضل سياس��ته تجاه خفض نسبة 

االنبعاث��ات الكربونية، وجد أن برنام��ج "تارجت نيوترال" 

التاب��ع لرشكة بريتي��ش برتولي��وم "يطرح معي��اراً جديداً 

لصناعة األح��داث املهمة، والبد م��ن تهنئة رشكة بريتيش 

برتوليوم عىل برنامجها يف هذا الصدد".

وباس��تخدام طريق��ة مدروس��ة لحس��اب االنبعاث��ات 

الناتجة عن السفر لحضور القمة العاملية لطاقة املستقبل، 

س��يقوم برنامج "تارج��ت نيوترال" التاب��ع لرشكة بريتيش 

برتولي��وم مبعادلة تلك االنبعاث��ات عن طريق مكوناته من 

األجزاء الكربونية املنتقاة بعناية ش��ديدة. وتقوم مشاريع 

إنت��اج الكربون املحلية عىل مس��توى الع��امل بإنتاج مزيج 

 Gold Standard, Verified Carbon مكون��ات  م��ن 

  Standard and Climate Action Reserve credits

وترتاوح ه��ذه التقنيات املبتكرة بني الطاق��ة التي يولدها 

غاز امليثان ال��ذي يتم الحصول عليه م��ن األبقار الحلوبة 

وتوربينات الرياح املقاومة لألعاصري يف "نيو كاليدونيا".

الرشكات العارضة
تتوقع القمة العاملية لطاقة املستقبل إقباالً كبرياً من جانب 

معارض ومؤتمرات
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الدولة األكرث س��يطرة عىل قطاع الطاقة املتجددة يف العامل، 

مع حج��ز 10 % من مس��احة العرض الصافي��ة للمعرض 

للرشكات الصينية. وقد سجلت 40 رشكة صينية أساءها يف 

سجل رشكات العرض الحاجزة للمشاركة يف الدورة السابعة 

للقمة العاملية ملس��تقبل الطاقة. ومن املقرر أن تستضيف 

القم��ة م��رة أخرى جناح��اً خاصاً بالصني، وأن تس��تضيف 

ع��رشات ال��زوار الصيني��ني املتخصصني، وم��ن املتوقع أن 

يتج��اوز العدد 523 زائراً من الصيني��ني الذين زاروا القمة 

العاملية لطاقة املستقبل عام 2013.

تتمت��ع الصني بأكرب قدرة من ق��وة الطاقة املتجددة يف 

الع��امل، حيث تصل هذه الق��درة إىل 90 جيجا وات طبق��اً 

ل� "تقرير الوضع العاملي" Global Status Report األخري 

الذي نرشت��ه مجموعة REN21 للطاق��ة املتجددة مطلع 

الع��ام الحايل، وهذه القدرة الصينية متثل حوايل 20 % من 

القدرة العاملية التي تبلغ 480 جيجا وات.

وق��د خصصت الخطة الخمس��ية الصينية الثانية عرشة 

)2011-2015( 294 مليار دوالر لتمويل مش��اريع الطاقة 

املتج��ددة املحلي��ة، باإلضافة إىل 376 ملي��ار دوالر أخرى 

لاس��تثار يف تقنيات ترش��يد الطاقة، وخف��ض االنبعاثات 

الكربوني��ة. وتش��مل قامئة الرشكات الصيني��ة التي أكدت 

حج��ز مكانه��ا يف القم��ة العاملية ملس��تقبل الطاقة 2014 

 Hanergy وطاقة الرياح مثل PV رشكات الطاقة الشمسية

 Holding, Suntech, Yingli Solar, JA Solar, Talesun,

and Jinko Solar الت��ي تعترب القمة بوابة ومنصة إلقامة 

رشاكات تجارية يف منطقة الرشق األوسط وشال أفريقيا.

ويف ظ��ل األهداف التي حددته��ا دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية إلنتاج الطاقة املتجددة، فمن الواضح 

أن ش��هية املنطقة لهذا النوع من الطاقة ستولد طلباً عىل 

التكنولوجيا والخربات الفنية من جميع أنحاء العامل، وليس 

من األسواق التقليدية يف أوروبا والواليات املتحدة فقط.

وقد تعهدت اململكة العربية السعودية وحدها برتكيب 

وح��دات لتولي��د الطاقة بقوة 54 جيج��ا وات بحلول عام 

2032، منها 16 جيجا وات من املتوقع توليدها من الطاقة 

الشمس��ية PV و25 جيجا وات من املتوق��ع توليدها من 

الطاقة الشمسية املركزة و9 جيجا وات متوقع توليدها من 

طاقة الرياح.

يوم الصني
ومن املتوقع أن يحصل التعاون بني الصني واألسواق الناشئة 

يف مجال تكنولوجيا الطاقة املتجددة واملستدامة عىل دفعة 

قوية أخرى أثناء فرتة انعقاد مؤمتر القمة ملستقبل الطاقة، 

وذلك من خال حدث خاص تستضيفه "الجمعية الصينية 

 Chinese Renewable املتج��ددة"  الطاق��ة  لصناع��ات 

الدولي��ة  والوكال��ة   Energy Industries Association

 International Renewable Energy للطاقة املتج��ددة

Agency التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وسيس��تقبل "يوم الصني" China Day، الذي س��يكون 

متاح��اً أم��ام ال��زوار املس��جلني يف القمة العاملي��ة لطاقة 

املس��تقبل، ممثيل الحكومة الصينية عىل مستوى الوزراء، 

واملتحدث��ني الضيوف الذين ميثل��ون الرشكات الكربى. وقد 

حرض القمة العاملية لطاقة املس��تقبل يف العام املايض أكرث 

من 26 ألف زائر و650 رشكة عارضة متثل 40 دولة.

أسبوع أبوظبي لالستدامة
وتستضيف رشكة أبوظبي للطاقة املتجددة "مصدر" القمة 

العاملي��ة لطاقة املس��تقبل 2014، وتعترب الدورة الس��ابعة 

 Abu "للقمة أهم حدث يف "أس��بوع أبوظبي لاس��تدامة

Dhabi Sustainability Week: ADSW ال��ذي يعت��رب 

منصة عاملية ملناقش��ة التحديات املتشابكة التي تؤثر عىل 

رسعة الطاقة املتجددة وخطط تبنيها وتنميتها املستدامة. 

وس��تنعقد القمة العاملية ملس��تقبل الطاقة يف نفس مكان 

 Second International القم��ة العاملية الثاني��ة للمي��اه

Water Summit و"مع��رض النفاي��ات البيئية" االفتتاحي 

اللذي��ن   Inaugural EcoWASTE Exhibition

تستضيفها رشكة "مصدر" أيضاً•

أسبوع أبوظبي 
لالستدامة" منصة 

عاملية ملناقشة 
التحديات املتشابكة 
التي تؤثر على سرعة 

الطاقة املتجددة 
وخطط تبنيها 

وتنميتها املستدامة القمة العاملية للطاقة ملتقى للخرباء واملتخصصني يف شؤون الطاقة املتجددة

مدينة مصدر منوذج مثايل للطاقة املستدامة
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يعت��رب معرض س��نغافورة الج��وي أكرب معرض يف آس��يا، 

وواحداً من أهم املعارض الجوية والدفاعية عىل مستوى 

العامل، وه��و مبثابة منصة حقيقية لاختيار بالنس��بة إىل 

رؤس��اء الرشكات العاملي��ة وكبار املس��ؤولني الحكوميني 

والوفود العس��كرية الت��ي تجد فرصة س��انحة للتواصل 

وعق��د الرشكات وإبرام الصفقات، ومن ثم يعترب املعرض 

مبنزلة منصة لانطاق يف منطقة آس��يا واملحيط الهادئ، 

وترشف رشكة Experia عىل تنظيم وإدارة املعرض الذي 

يُعقد كل عامني.

 Changi ويُق��ام معرض س��نغافورة الج��وي مبرك��ز

للمعارض، ويحتل مساحة عرض مغلقة تصل إىل 40 ألف 

مرت مربع، ومس��احة عرض مكشوفة تصل إىل حوايل 100 

ألف مرت مربع. وتطل مس��احتا العرض عىل خط ساحيل 

يبل��غ طوله نح��و 400 مرت. وي��أيت النجاح ال��ذي حققه 

معرض س��نغافورة الجوي يف نس��خته األخرية عام 2012 

ليعزز وضعه كحدث عاملي جدير أن يحرضه املس��ؤولني 

عن صناعة الطريان العاملية.

وبفض��ل الدعم القوي من جانب ال��رشكات العارضة 

والرشكاء التجاريني، تم حجز 95 % من مس��احة املعرض 

يف نس��خته الجدي��دة التي من املتوق��ع أن تنعقد خال 

 Changi الفرتة م��ن 11 إىل 16 فرباير ع��ام 2014 مبركز

للمعارض.

الرشكات العارضة
تتضم��ن قامئ��ة ال��رشكات العارض��ة يف ال��دورة القادة 

ملعرض س��نغافورة الجوي 2014 بعضاً من أبرز الرشكات 

العاملية مثل: رشكة أبوظبي لتقنية الطائرات، ورشكة بيل 

معرض سنغافورة اجلوي 2014
منصة عاملية لعرض أحدث تقنيات الطريان

إعداد: جي سرات

معارض ومؤتمرات
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للطائ��رات العمودي��ة، ورشكة بومباردير، ورشكة داس��و، 

ورشك��ة لوكهيد مارتن، ورشكة نوث��روب جرومان، ورشكة 

تاليس، ورشكة تكس��رتون، ورشكة ريثيون، ورشكةروكويل 

كولينز، ورشكة اليرتونيكا، ورشكة جرنال دايناميكس.

املؤمترات
من املقرر أن يشمل معرض سنغافورة الجوي 2014 أيضاً 

سلس��لة من املؤمترات املهمة املخصص��ة لكبار الرشكات 

الاعبة يف صناعة الطريان العاملية. وتشمل هذه املؤمترات 

 Singapore "قمة القيادة يف معرض س��نغافورة الجوي"

 ،Airshow Aviation Leadership Summit: SAALS

 Asia Pacific "و"مؤمتر األمن يف آس��يا واملحيط الهادئ

قي��ادة  و"منت��دى   ،Security Conference: APSEC

 A*STAR Aerospace "تكنولوجيا صناع��ة الطائ��رات

.Technology Leadership Forum

SAALS مؤمتر قمة القيادة
يش��ارك يف مؤمتر "قمة القيادة يف معرض س��نغافورة 

 Singapore Airshow Aviation Leadership "الجوي

Summit: SAALS كبار املس��اهمني يف صناعة الطريان 

مثل رشكات الط��ريان ورشكات صناعة الطائرات ومديري 

املطارات والهيئات الرقابية والتنظيمية وكبار املس��ؤولني 

الحكومي��ني من أجل تب��ادل األف��كار، والتواص��ل معاً، 

وفتح حوار ح��ول كيفية إيجاد حلول للمش��كات التي 

يواجهونه��ا، وس��يناقش مؤمتر "قمة القي��ادة يف معرض 

سنغافورة الجوي 2014" الدعم التنظيمي الازم للساح 

لصناعة الطريان باالنطاق بكل قوتها، وس��يحرض املؤمتر 

وزير النقل واملواصات السنغافوري، السيد لوي تاك يو، 

وكبار املحارضين ملناقشة موضوعات حيوية مثل "صياغة 

الق��رن الجديد للط��ريان التجاري". وس��ريكز املؤمتر عىل 

القضايا الرئيس��ية التي تؤثر يف صناع��ة الطريان التجاري 

مثل أثر القوانني املعوقة يف هذه الصناعة.

كا س��يناقش املؤمتر رضورة عمل ت��وازن جديد فيا 

يتعلق بتنظيم هذه الصناع��ة، وبحث العوامل املختلفة 

التي ميكن أن تساهم يف تغيري التواصل العاملي، والفرص 

التي ميكن أن تنتج عن ذلك، عاوة عىل الخطوات التالية 

الرامية إىل بناء صناعة مس��تدامة يف أعقاب املناقش��ات 

التي دارت حول تغري املناخ يف الجلس��ة الثامنة والثاثني 

للجمعي��ة العامة ملنظمة الطريان املدين )اإليكاو( يف ش��هر 

سبتمرب عام 2013.

وقد ش��هدت ال��دورة الثالثة ل� "مؤمتر قم��ة القيادة يف 

معرض سنغافورة الجوي" عام 2012 مشاركة قياسية ألكرث 

للطائ��رات العمودي��ة، ورشكة بومباردير، ورشكة داس��و، 

ورشك��ة لوكهيد مارتن، ورشكة نوث��روب جرومان، ورشكة 

ون، ورشكة ريثيون، ورشكةروكويل 

ً

سلس��لة من املؤمترات املهمة املخصص��ة لكبار الرشكات 

عبة يف صناعة الطريان العاملية. وتشمل هذه املؤمترات 

 ،
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م��ن 300 من كبار املس��ؤولني يف وزاريت النقل واملواصات 

والطريان املدين، ومديري املطار وكبار املسؤولني التنفيذيني 

برشكات الطريان الكربى.

وتضم قامئة كبار املتحدثني يف مؤمترات القمة الس��ابقة 

السيد يل كوان يو، الوزير السنغافوري السابق، والسيد سيم 

كاالس، نائب رئي��س اللجنة األوروبي��ة واملفوض األورويب 

للنقل واملواصات، والس��يد روبرتو كوبيه جونزاليز، رئيس 

املجلس الدويل ملنظمة الطريان املدين. وترشف كل من هيئة 

الطريان املدين الس��نغافورية ورشكة Experia Events عىل 

تنظي��م "مؤمتر قمة القيادة يف معرض س��نغافورة الجوي" 

مبعرض سنغافورة الجوي.

APSEC مؤمتر األمن يف آسيا واملحيط الهادئ
 Asia Pacific "يضم "مؤمتر األمن يف آسيا واملحيط الهادئ

بارزي��ن  متحدث��ني   Security Conference: APSEC

ووفوداً عىل مستوى عال من جميع أنحاء العامل للمشاركة 

يف املناقش��ات الت��ي تس��اهم يف صياغة الس��لم واألمن يف 

جمي��ع أنحاء العامل. ومنذ تأس��يس املؤمت��ر يف عام 2002 

حق��ق املؤمتراً منواً كبرياً أهله ألن يصب��ح حدثاً مهاً يلقى 

ترحيب واحرتام املسؤولني الدفاعيني والعسكريني وأساتذة 

الجامع��ات ومراكز البح��وث واملحللني ورؤس��اء الرشكات 

الصناعية من جميع أنحاء العامل.

يتس��م األمن يف قارة آس��يا بعدة توجهات رئيسية مثل 

صعود نجم الصني كقوة عسكرية إقليمية، والغموض الذي 

يكتنف حس��ابات األمن اإلقليمي بس��بب صع��ود الصني، 

وتزايد التقلبات يف بحري الصني الرشقي والجنويب، وتواصل 

األزم��ة النووية يف ش��به الجزي��رة الكوري��ة، والتداعيات 

غري املعروف��ة حتى اآلن للسياس��ة األمريكي��ة التي تقوم 

ع��ىل إعادة توازنها تجاه آس��يا. هذه املتغريات من ش��أنها 

أن ترفع أس��هم معرض س��نغافورة الج��وي، حيث تتطلع 

رشكات صناع��ة الطائرات العاملية، ال س��يا األمريكية، إىل 

فتح أسواق جديدة، خاصة يف املناطق الواعدة مثل الرشق 

األوسط وآسيا واملحيط الهادئ.

وبتبن��ي موض��وع "ديناميكيات األمن اآلس��يوي ودور 

الق��وة الجوية" س��يناقش "مؤمتر األمن يف آس��يا واملحيط 

الهادئ"م��دى تأثري ه��ذه التطورات، وم��دى تفاعلها مع 

بعضها البعض، وتأثريها عىل األدوار املستقبلية، ومتطلبات 

القوة الجوية يف املنطقة.

وس��يطرح "مؤمت��ر األم��ن يف آس��يا واملحي��ط الهادئ 

2014" حلقت��ني للنقاش ح��ول موضوع "إع��ادة النظر يف 

االس��رتاتيجيات الصينية-األمريكية ومدى تأثريها عىل املن 

اإلقليم��ي" وموضوع "اتجاه��ات تحديث الق��وة الجوية 

ومدى تأثري التقنيات الجديدة".

منتدى قيادة تكنولوجيا صناعة الطائرات
م��ن املقرر أن يش��هد "منت��دى قي��ادة تكنولوجيا صناعة 

 A*STAR Aerospace Technology الطائ��رات" 

Leadership Forum يف عامه الثالث حضور كبار مسؤويل 

رشكات صناع��ة الطائ��رات العاملي��ة، مث��ل رشكات تصنيع 

الطائ��رات التجارية، ورشكات صناع��ة املحركات، ورشكات 

تصنيع األنظم��ة واملكونات وصيانة الطائ��رات وإصاحها 

وإص��اح عمراتها، وذلك م��ن أجل تبادل األف��كار واآلراء 

حول التحديات التي تواجهها البحوث والتطوير يف الطريان 

التجاري، والتوجهات املستقبلية.

Feature Country الدولة األبرز يف املعرض
سيطرح معرض سنغافورة الجوي تقليداً رئيسياً جديداً هو 

"الدول��ة األبرز يف املعرض" Feature Country يف نس��خة 

عام 2014. وقد وق��ع االختيار عىل الواليات املتحدة كأول 

"دول��ة بارزة" يف املعرض الذي م��ن املقرر أن ينعقد خال 

 Changi الف��رتة م��ن 11 إىل 16 فرباي��ر عام 2014 مبرك��ز

للمعارض. ويعتقد خرباء أن هذا التقليد الجديد من ش��أنه 

أن يضخ روح��اً جديدة يف املعرض الذي يس��تقطب زخاً 

متزايداً رغم حداثة العهد به.

ومتاش��ياً مع هذا املوضوع، من املقرر أن يشهد معرض 

س��نغافورة الج��وي 2014 أكرب حضور أمري��ي حتى اآلن، 

وذلك مبش��اركة أكرث من 150 رشكة أمريكية، منها 70 رشكة 

يف الجن��اح األمري��ي، ع��اوة عىل عدد أكرث من مس��ؤويل 

الحكوم��ة األمريكي��ة ورؤس��اء رشكات القط��اع الخ��اص 

والضيوف من كبار ال��زوار. كا يعترب الجناح األمريي أكرب 

جناح ب��ني أجنحة الدول املش��اركة يف معرض س��نغافورة 

الج��وي 2014، أي م��ا ميثل ثلث العد اإلج��ايل للرشكات 

العارضة.

ك��ا تعم��ل وزارتا التج��ارة والدفاع األمريكيت��ان أيضاً 

بص��ورة وثيقة مع األوس��اط التجاري��ة األمريكية من أجل 

إبراز املش��اركة األمريكية يف "منت��دى الرشكات األمريكية" 

الجدي��د لل��رشكات العارض��ة األمريكي��ة. كا ستس��تغل 

الوزارت��ان األمريكيت��ان مكان��ة ووضع معرض س��نغافورة 

كمرك��ز للطريان يف قارة آس��يا من أجل تس��ويق القدرات 

واإلمكانيات الجوية والدفاعية بهدف تنش��يط املبيعات يف 

منطقة آسيا واملحيط الهادئ.

وتعت��رب الوالي��ات املتح��دة، رائ��دة صناع��ة الط��ريان 

والدفاع عىل مس��توى العامل، موطن أبرز الرشكات العاملية 

املرموقة مث��ل بوينج وريثيون ولوكهي��د مارتن ونورثروب 

جرومان وهوين ويل وروكويل كولين��ز يونايتد تكنولوجيز 

كوربوريشن، التي تعترب ضمن قامئة أفضل 50 رشكة عاملية 

 Cap يف مج��ال الطريان والدفاع. وطبقاً للتقرير الذي أعده

Gemini، ف��إن الواليات املتحدة تعت��رب، وبفارق كبري عن 

أقرب منافسيها، أكرب س��وق لصناعة الطائرات والصناعات 

الدفاعية عىل مس��توى العامل، حيث تق��رتب مبيعاتها من 

543 مليار دوالر. ويف الوقت نفس��ه، تعترب قارة آسيا أرسع 

س��وق عاملية لصناع��ة الطائرات واملنتج��ات الدفاعية من 

حي��ث النمو. وبوصف الواليات املتح��دة "الدولة األبرز يف 

سيطرح معرض 
سنغافورة اجلوي 

تقليدًا رئيسيًا جديدًا 
هو "الدولة األبرز يف 

املعرض" يف نسخة 
عام 2014 وقد وقع 
االختيار على الواليات 
املتحدة لدورة هذا 

العام يعترب معرض سنغافورة الجوي سوق عاملي ألحدث منتجات الطريان

معارض ومؤتمرات
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املعرض" Feature Country يف معرض س��نغافورة الجوي 

لع��ام 2014 فمن املتوقع أن يؤدي هذا إىل فتح فرص أكرب 

أم��ام الرشكات األمريكية الس��تثار النمو الهائل يف صناعة 

الطائرات يف منطقة آس��يا واملحيط الهادئ، واتخاذ املعرض 

كمنصة لانطاق نحو هذه املنطقة الواعدة من العامل.

وقد رصح السفري األمريي لدى سنغافورة، كريك واجار، 

ب��أن "الواليات املتحدة تش��عر بالفخر الش��ديد باختيارها 

"الدولة األبرز" يف معرض س��نغافورة الج��وي لعام 2014. 

وتتمت��ع الواليات املتح��دة بتاريخ طوي��ل يف عامل الطريان 

التجاري والعس��كري، وتتطلع إىل إظهار أفضل ما لديها يف 

الصناعة األمريكية".

 Defense وأضاف العقيد س��تيفن ميل��ر، رئيس مكتب

Cooperation Singapore: "أننا نش��عر بحاس ش��ديد 

إزاء ع��رض إمكاني��ات وزارة الدف��اع األمريكي��ة يف مجال 

الطريان، وعرض التكنولوجي��ا األمريكية املتقدمة، وتقديم 

املتخصصني العس��كريني الذين ميثل��ون كافة أفرع القوات 

املس��لحة األمريكية، وعرض منتج��ات رشكائنا يف الصناعة 

األمريكية".

 Experia وق��د رصح الس��يد جيمي ل��و، مدير رشك��ة

Events )الرشك��ة املنظم��ة ملع��رض س��نغافورة 2014(، 

"أنن��ا س��عداء باختيار الوالي��ات املتحدة "الدول��ة األبرز" 

يف معرض س��نغافورة الجوي ألول م��رة يف تاريخ املعرض. 

فاختي��ار الوالي��ات املتح��دة مع��رض س��نغافورة الجوي، 

وتكثي��ف حضورها املتزايد يف نس��خة املعرض لعام 2014 

يعكس��ان حجم األهمي��ة التي يجلبها معرض س��نغافورة 

الج��وي للرشكات العارضة والوفود املش��اركة، ونحن نأمل 

يف مش��اركة املزيد من الدول يف املعرض، واس��تخدام ميزة 

"الدولة األب��رز يف املعرض" يف إبرام رشاكات اس��رتاتيجية، 

والدخول يف مش��اريع مش��رتكة يف مج��ال صناعة الطريان 

والدفاع العاملية".

الجمهور والزوار
س��يكون معرض س��نغافورة الجوي مفتوحاً أمام الجمهور 

 Changi خ��ال يوم��ي 15 و 16 فرباي��ر 2014 مبرك��ز

للمعارض، وخال هذين اليومني س��يكون بإمكان الجمهور 

االطاع عىل مجموعة كبرية من األنشطة املثرية التي تشمل 

عرضاً س��اكناً للطائرات، واس��تعراضات جوية حية تنفذها 

ع��دة فرق مختلفة، منه��ا فري��ق Black Knights التابع 

لساح الجو الس��نغافوري الذي يعود مجدداً إلبهار الزوار 

باس��تعراضاته الجوية املثرية، كا س��يتم أيضاً عقد لقاءات 

حية مع الطيارين حيث ميكن للس��ادة الزوار التقاط صور 

معهم والحصول عىل توقيعاتهم.

ما هي أهمية املعرض؟
- ميثل معرض س��نغافورة الجوي منصة فريدة للبحث عن 

فرص تجارية غري مس��بوقة يف أسواق آسيا واملحيط الهادئ 

الت��ي تعترب أرسع األس��واق منواً يف الع��امل. وميثل املعرض 

فرص��ة ذهبي��ة لاطاع عىل أح��دث األنظم��ة واملعدات، 

والتعرف عىل تقنياتها وتطوراتها.

- يعترب معرض س��نغافورة الجوي س��وقاً عاملي��ة، وفرصة 

سانحة أمام البائعني واملشرتين للتواصل معاً، والتواصل مع 

أكرث من 900 رشكة عاملية رائدة يف مجال صناعة الطائرات 

تحت س��قف واحد، وتكثيف الحضور األمريي مع اختيار 

الواليات املتحدة "الدولة األبرز يف املعرض"، واملش��اركة يف 

"منطقة التدريب عىل الطريان" الجديدة.

- حض��ور أكرث م��ن 274 وفداً ميثلون 70 دول��ة، وااللتقاء 

بكبار املس��ؤولني ع��ن صناعة القرار من الوفود الرس��مية 

والعسكرية وكبار املديرين التنفيذيني للرشكات العاملية.

- حضور مؤمترات اس��رتاتيجية عالية املستوى، حيث يعقد 

معرض س��نغافورة الجوي مؤمترين عىل مستوى عال، ها 

 ،SAALS "قم��ة القي��ادة يف معرض س��نغافورة الج��وي"

و"مؤمت��ر األمن يف آس��يا واملحيط اله��ادئ" APSEC، مبا 

يس��تتبعه ذلك من مناقش��ات وحوارات مستفيضة حول 

قضاي��ا الرشاك��ة التجارية والتحديات الت��ي تواجه صناعة 

الطريان عىل مس��توى العامل، وهي املناقش��ات التي تعترب 

مبنزلة بوصلة لتحديد التوجهات والنمو يف املستقبل.

- عقد منتديات تجارية مفيدة يقدمها مس��ؤولو الرشكات 

البائعة وال��وكاالت الحكومية ومس��ؤولو رشكات التصنيع 

به��دف طرح أف��كار جديدة وتأمني التوجيه االس��رتاتيجي 

للبحث عن فرص تجارية جديدة يف أسواق الطريان العاملية 

التي تتميز بالنمو.

- تقديم مجموع��ة مثرية من عروض الطائرات الس��اكنة، 

وهي تعترب فرصة نادرة ملش��اهدة أجهزة الطريان واألجهزة 

املاحية املتقدمة داخل مقصورة القيادة الخاصة بالطائرات 

املقاتلة، واالطاع عىل مقصورات الطائرات النفاثة الفخمة، 

ومشاهدة عامل النقل الجوي عن كثب.

- مش��اهدة استعراضات جوية ش��يقة ومثرية تعكس قوة 

ورسعة الطائرات العسكرية والتجارية التي تحلق يف ساء 

املعرض يف دورات وحلقات جوية تخطف األنفاس•

معرض سنغافورة اجلوي

واص��ل مع��رض س��نغافورة الج��وي نجاح��ه يف 
اس��تقطاب كب��ار الوفود الرس��مية والعس��كرية 
وكبار املديرين التنفيذيني املش��ؤولني عن كربيات 
ال��رشكات العاملي��ة العاملة يف صناع��ة الطائرات. 
وق��د نجح املعرض أيضاً يف كس��ب احرتام وتقدير 
العامل باعتباره س��وقاً عاملية وفرصة كبرية للتواصل 
ومج��االً س��انحاً لالختيار بالنس��بة إىل األوس��اط 
العاملي��ة العاملة يف ه��ذا املجال وعق��د رشاكات 
تجاري��ة وإبرام صفقات يف منطقة آس��يا واملحيط 
الهادئ الواعدة. وميثل املعرض فرصة سانحة أمام 
الرشكات العاملية العاملة يف مجال صناعة الطائرات 
التجارية والعسكرية لتنشيط مبيعاتها، خاصة بعد 
تراجع تلك املبيعات بصورة ملحوظة عقب األزمة 
املالي��ة العاملية ع��ام 2008، واضط��رار الدول، مبا 
فيها الواليات املتحدة نفسها، إىل تقليص ميزانياتها 
الدفاعية من أجل تخفي��ف األعباء عن ميزانياتها 
املثقل��ة بالدين أص��الً، كل هذه املمي��زات تجعل 
معرض س��نغافورة الجوي حدثاً ال يفوت بالنسبة 

للعاملني يف مجال صناعة الطائرات العاملية.

استعراضات جوية مبهرة بانتظار زوار املعرض
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أن إعالمنا مؤهل 
للمنافسة على 

الصدارة فهو إعالم 
دولة وجمتمع 

ينافسان على املراكز 
األوىل عامليا يف شتى 

اجملاالت

حممد بن راشد يشهد افتتاح فعاليات منتدى اإلعالم اإلماراتي األول 
توطني الكادر اإلعالمي يف الدولة هدف ومسؤولية وطنية وأخالقية

ش��هد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم، 

نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب رعاه 

الله افتتاح أعامل الدورة األوىل ل� "منتدى اإلعالم اإلمارايت" 

الذي عقد تحت رعاية سموه، ونظّمه "نادي ديب للصحافة" 

مبش��اركة لفيف من قيادات املؤسس��ات اإلعالمية املحلية 

واإلعالمي��ن والخ��راء واملتخصص��ن يف مختل��ف مجاالت 

العمل اإلعالمي، إىل جانب عدد كبري من الطلبة والطالبات 

اإلماراتين من درايس علوم اإلعالم.

وخ��الل الكلم��ة االفتتاحيّ��ة للمنت��دى، أكد مع��ايل أنور 

محم��د قرقاش، وزي��ر الدولة للش��ؤون الخارجي��ة إدراك 

دول��ة اإلمارات للتغ��ري الكبري الذي أحدثت��ه طفرة التطور 

التكنولوجي يف العامل وأثرت بصورة واضحة يف قطاع اإلعالم 

إىل ح��د التأثري يف تعريف القطاع ذاته وإخراجه عن اإلطار 

املألوف ليضم وس��ائل اتصال حديث��ة باتت متثل جزءاً من 

الفسيفس��اء اإلعالمي��ة، حيث مل يعد اإلع��الم مقترصاً عىل 

املؤسس��ات واإلمراطوري��ات الكرى الت��ي متلك الصحف 

واملجالت ومحط��ات اإلذاعة والتلف��زة بعدما انضمت إىل 

املش��هد وس��ائط حديثة يعر من خاللها جيش من األفراد 

املس��تقلن عن آرائه��م ويعلقون عىل األح��داث وينقلون 

األخبار واملعلومات. 

مسألة التوطني محور أسايس
وأض��اف معايل أنور قرقاش: " إن سياس��ة الحكومة يف هذا 

املوضوع واضحة وُمعلنة، وقد عرضها سمو الشيخ عبدالله 

ب��ن زايد آل نهيان وزير الخارجي��ة رئيس املجلس الوطني 

لإلعالم يف ش��هر مايو2013 أمام املجلس الوطني االتحادي، 

حممد بن راشد يشهد افتتاح فعاليات منتدى اإلعالم اإلماراتي األول 

فقد أكد س��موه أن قضية توطن الكادر اإلعالمي يف الدولة 

هدف ومسؤولية وطنية وأخالقية يجب أن نتكاتف جمعياً 

لتحقيقها، وكشف سموه أن نس��بة التوطن يف املؤسسات 

اإلعالمي��ة الوطنية تبلغ 25.2 % ورمبا تكون هذه النس��بة 

قد ارتفعت قليالً خالل األش��هر الس��تة املاضية،والس��ؤال 

املهم هو كيف نرفع هذه النسبة؟وذكر معايل وزير الدولة 

للش��ؤون الخارجية أن س��مو الش��يخ عبدالله ب��ن زايد مل 

يحبذ فكرة تحديد نس��بة محددة للمواطنن يف املؤسسات 

اإلعالمي��ة وذلك لتفادي ما ح��دث يف قطاعات أخرى من 

توطن غري حقيقي للوظائف الهامش��ية، مؤكداً معاليه أن 

اإلعالم يتطل��ب الجمع بن املوهبة والخرة، راجيا أن تضع 

املؤسسات اإلعالمية الوطنية مسألة التوطن كمحور أسايس 

من محاور عملها. 

إبداعات إعالمية وتجارب ناجحة
ذكر املتحدثون يف أوىل جلس��ات منت��دى اإلعالم اإلمارايت 

تح��ت عن��وان »إبداعات إعالمي��ة وتج��ارب ناجحة« أن 

الصعوب��ات والتحدي��ات الت��ي يواجهها خريج��و اإلعالم 

كب��رية وال ميكن تجاوزه��ا إال بحب املهن��ة وتلقي الدعم 

م��ن املؤسس��ات اإلعالمي��ة والتدريب لتمك��ن املواطنن 

واملواطنات.

وطرحت الجلسة خمسة محاور تتمثل يف أسباب اختيار 

الش��باب ميدان العم��ل اإلعالمي والحواف��ز التي دفعتهم 

لخوض التجربة والتحديات التي اعرتضت طريقهم والسبيل 

للتغل��ب عليها، ونظرة الش��باب إىل العمل اإلعالمي، وهل 

فيه ما يتس��ع لطموحهم، وملاذا اكتس��بت أغلب التجارب 

الذاتية الطابع اإلخباري، وملاذا اختار الش��باب اقتحام عامل 

اإلعالم مببادرات خاصة بعيدة عن العمل املؤسيس.

فق��د طال��ب املتحدثون املؤسس��ات اإلعالمي��ة بطرح 

مبادرات لتدريب الكوادر اإلعالمية املواطنة الشابة لصقل 

مواهبه��م وتنميته��ا داع��ن اإلعالمين إىل االس��تفادة من 

قدر الحرية اإلعالمي��ة الذي توفره الدولة من خالل قانون 

الصحافة بالدولة. وأرجع املتحدثون انخفاض نسبة التوطن 

يف مج��ال اإلع��الم إىل ع��دة عوامل أبرزه��ا ضعف األجور 

واالفتقار إىل برامج تدريبية إعالمية مناس��بة وانعدام الثقة 

يف اإلعالمين الخليجين إىل جانب عدم اس��تعداد اإلعالمي 

الخليجي لتقديم تضحيات مختلفة يف بداية عملة.

"عام التوطني.. اإلعالم بني الواقع والطموح"
طرحت الجلسة سبعة محاور تتمثل يف األهداف الطموحة 

معارض ومؤتمرات
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للتوط��ن مع مقتضي��ات الواقع ع��ىل األرض، وبيئة العمل 

اإلعالمي، وغياب التحفيز س��بب تراجع نس��ب التوطن يف 

مؤسس��ات اإلعالم، وإىل أي حد نجحت مؤسس��ات اإلعالم 

الوطن��ي يف إيجاد املحفزات الالزم��ة لتعزيز صورتها كبيئة 

عم��ل جاذبة للش��باب، والدور ال��ذي تلعبه املؤسس��ات 

اإلعالمي��ة الوطني��ة يف إع��داد وتأهيل وتدري��ب الكوادر 

اإلعالمية اإلماراتية ومعاونتها عىل االرتقاء بكفاءتها املهنية، 

وإىل أي مدى تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق 

العمل يف الحقل اإلعالمي، وقدرة املناهج الدراسية املتوافرة 

حالي��ا عىل تخري��ج أجيال ميكنها س��د حاجة املؤسس��ات 

اإلعالمية بالدولة.

فقد أوضح رئيس مؤسس��ة اإلعالم يف الش��ارقة الش��يخ 

س��لطان بن أحمد القاس��مي أن التوطن يجب أن ال يكون 

عىل حساب الكفاءة والبد من وجود برامج تدريبية، وشدد 

ع��ىل العمل بجدية والتدريب العميل للطلبة الدارس��ن يف 

كليات اإلع��الم وإخضاعهم لدورات تدريبي��ة بعد التخرج 

للتمكن من اكتساب الخرات.

ب��دوره، ذكر املدي��ر الع��ام للمجلس الوطن��ي لإلعالم 

إبراهيم العابد أن بيئة اإلعالم غري طاردة للمواطنن ولكنها 

بحاج��ة إىل تطوير وال ميكن أن يتحقق ذل��ك إال بالتعاون 

الوثيق بن املؤسسات اإلعالمية والحكومية.

وزاد العاب��د أنه البد من تش��جيع املواطنن عىل دخول 

اإلع��الم عر حزمة م��ن الحوافز عىل املس��توين الحكومي 

والخ��اص، منوهاً إىل أن مجال اإلع��الم ال يرتكز يف الصحف 

والتلف��زة إذ ع��ىل املواطن��ن االهت��امم بصحاف��ة املواقع 

اإللكرتونية.

م��ن جهته، ط��رح نائب رئي��س مجل��س اإلدارة العضو 

املنتدب ملؤسس��ة ديب لإلعالم س��امي القمزي تساؤالً حول 

إن كان موض��وع التوط��ن يتعلق برفع نس��ب التوطن يف 

الوظائ��ف اإلدارية والتي حققت نس��بة عالي��ة أو توطن 

واجهات اإلعالم أم التوطن وعالقته بالجودة؟

وأب��ان أن غياب نجوم مواطنن يف اإلع��الم يعتر مؤرشاً 

ع��ىل أن مخرج��ات التعلي��م األكادميي ونوعي��ة التدريب 

ليست باملستوى املطلوب، الفتاً إىل أن األرقام ليست مهمة 

بق��در الجودة التي يقدمها املواطن��ون إذ نجحوا يف ميدان 

الرياضة كإعالمين لكن ما تزال الطموحات تحتاج إىل عمل 

وجهود.

بدوره أش��ار رئيس جريدة االتح��اد محمد الحامدي إىل 

أن موضوع التوطن أصبح يش��به حالة جلد الذات يف قطاع 

اإلعالم، إذ أن اإلعالم إبداع وخلق ومهارات تحتاج إىل وقت 

لرتس��يخها، مش��رياً إىل أنه ال يوجد تقصري من املؤسس��ات 

اإلعالمية ولكن البد من وجود الحافز املعنوي.

وأب��ان رئيس التحرير التنفي��ذي يف صحيفة الخليج رائد 

برقاوي أن اإلع��الم صناعة وأن املواطنن الخريجن يريدون 

حرق مراحل وال ميكن أن تكفي س��تة أشهر لخلق صحفي، 

مش��رياً إىل أن الصحفي الذي يتح��ول إىل موظف عادي ال 

ميكن للصحيفة أن تعتمد عليه.

وأث��ارت الكاتب��ة يف جري��دة االتحاد عايش��ة س��لطان 

إشكاالت حول ماذا يعني التوطن؟ هل ميكن توطن كاتب؟ 

مؤكدة أن بيئة العمل اإلعالمي ليست طاردة ولكن اإلعالم 

يتعلق بالعمل واإلبداع والتميز، إضافة إىل إش��كالية توجه 

الطلبة لتخصص العالقات العامة، مش��رية إىل أن مؤسسات 

إعالمي��ة تتفىش فيها حاالت املزاجية والش��للية التي تدفع 

باملواطنن للهروب.

قنوات التواصل االجتامعي وأثرها 
هدفت هذه الجلس��ة إىل التعرف عىل مدى تأثري وس��ائل 

اإلع��الم الجديد ع��ىل واقع اإلعالم املحيل وم��ا يخلقه هذا 

الصنف اإلعالمي الجديد من فرص أمام الشباب يك يحجزوا 

ألنفس��هم مقاعد القيادة يف حاف��الت اإلعالم الجديدة التي 

رمب��ا تضطر نظريتها التقليدية أن تفس��ح له��ا املجال، وقد 

طرحت الجلس��ة خمس��ة محاور تتمث��ل يف كيف يوظف 

الش��باب اليوم وس��ائل اإلعالم الجديد، وكيف اس��تطاعت 

املؤسسات اإلعالمية يف الدولة عىل مجاراة قنوات التواصل 

االجتامع��ي، ومدى مس��اهمة وس��ائل اإلع��الم الجديد يف 

تفجري طاقات ش��بابية بص��ورة أكرث انتش��ارا، وكيف ميكن 

للمؤسسات اإلعالمية والشباب املساهمة بفعالية يف مبادرة 

الحكومة الذكية باستخدام اإلعالم الجديد، وأخريا كيف ترى 

املؤسسات اإلعالمية مستقبل وسائل اإلعالم الجديد، وكيف 

يرى الشباب مستقبل هذه الوسائل.

فقد ش��هدت هذه الجلس��ة، تبياناً يف وجهات النظر بن 

املشاركن يف الجلس��ة، حول تأثري وسائل اإلعالم االجتامعي 

الجدي��دة ع��ىل واقع اإلع��الم املحيل، حيث اعت��ر البعض 

أن اإلعالم الجديد يش��كل تهديدا حقيقيا لوس��ائل اإلعالم 

التقليدي��ة مبا يف ذلك الصح��ف واإلذاعة والتليفزيون، فيام 

دافع البعض عن الوس��ائل التقليدي��ة باعتبار أن لها أهمية 

كبرية يف توثيق األخب��ار واملعلومات وهو األمر الذي تفتقر 

إليه وسائل اإلعالم الجديدة، فيام أشار جانب من املشاركن 

إىل أن وس��ائل اإلعالم الجديد والتقليدية مكمالن لبعضهام 

البعض وال غنى ألحدهام عن اآلخر.

فقد اعتر ظاعن ش��اهن أن اإلعالم الجديد مل يؤثر سلباً 

عىل وسائل اإلعالم التقليدية بل أنه أفادها من خالل تحفيز 

وس��ائل اإلعالم التقليدية عىل ترسي��ع نرش الخر ومواجهة 

التحدي��ات ومواكبة التط��ورات الجديدة يف ع��امل اإلعالم، 

مش��رياً إىل أن وس��ائل اإلعالم االجتامعي هي مبثابة أوعية 

إعالمية جديدة يجب تس��خريها لخدمة الوسائل التقليدية 

، ودافع ش��اهن عن وس��ائل اإلعالم التقليدية باعتبار أنها 

تضطلع بدور التوثيق للخر والحدث وهو األمر الذي تفتقر 

إليه وسائل اإلعالم الجديد التي تعتمد عىل رسعة نقل الخر 

حتى ولو كان ال يحظى باملصداقية أحيانا. وأشار إىل أهمية 

التغطية الخرية املوّسعة لوسائل اإلعالم التقليدية لألحداث 

والفعاليات املجتمعية املهمة.

م��ن جانبه أك��د عيل جاب��ر أن هناك تحدي��ات تواجه 

وسائل اإلعالم التقليدية، التي يتهددها خطر اإلغالق إذا مل 

تواكب التطورات الجارية برسعة وطوعت نفسها لالستفادة 

من الك��وادر العامل��ة يف الصحافة اإللكرتوني��ة، وقال: "يف 

مج��ال العم��ل التليفزيوين، نستش��عر التهدي��د الكبري من 

جانب وس��ائل االتصال االجتامعي، ويجب عىل العاملن يف 

الصحافة الورقية تحويل منتجهم اإلعالمي لخدمة الصحافة 

اإللكرتونية".

وقال عبد الله النعيم��ي إن الصحافة اإللكرتونية وفّرت 

هامش حرية أكر من الصحافة التقليدية، فيام أصبح تويرت 

مصدرا رئيس��يا للخر واملعلومة، مشرياً إىل أن كل الصحافة 

التقليدية موجودة بالفعل عىل وس��ائل االتصال الجديدة، 

وهذا يشء إيجايب. وأضاف أن وس��ائل التواصل االجتامعي 

تس��لط الضوء ع��ىل املواه��ب اإلعالمية املختلف��ة وطاقة 

الشباب.

وق��ال الدكتور خال��د الخاجة إن املؤسس��ات اإلعالمية 

تواجه تحدي��ات تتمثل يف رضورة مواكب��ة التطور الرسيع 

الذي تش��هده وس��ائل اإلعالم الجديدة، مشريا إىل أن هذه 

الوس��ائل الجديدة تفتقر للمصداقية الخرية واملعلوماتية، 

وأضاف إنه قد ال يكون هناك مناهج خاصة بوسائل اإلعالم 

الجديدة، لكن املؤسسات التعليمية تقوم بتدريب وتوعية 

طالبها حول هذه الوسائل •

الجلسة األوىل ملنتدى اإلعالم اإلمارايت األول
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اجمللس الوطني ينظم  منتدى لإلعالم الربملاين 
مشاركة خرباء إعالميون من اإلمارات ودول عربية واألجنبي

أك��د معايل محمد أحم��د املر رئيس املجل��س الوطني 

االتح��ادي، رغبة املجل��س بتطوير العالق��ة مع اإلعالم 

الوطني، مبا سيفيض إىل تطوير العمل الترشيعي، واصفاً 

العالق��ة بن الجانبن باملحورية واس��رتاتيجية منوها إىل 

أن اإلع��الم الرمل��اين الوطن��ي ينقل أنش��طة وفعاليات 

السلطة الترشيعية وأداء ممثيل الشعب بشكل جاد إىل 

املجتمع، واعتر أنه كلام كانت هذه العالقة جيدة وعىل 

قدر من املسؤولية، فإنها ترثي عمل املجلس.

ج��اء ذلك عىل هام��ش افتتاحه يف ديس��مر املايض 

منت��دى اإلعالم الرملاين الذي ينظم��ه املجلس بالتعاون 

مع االتح��اد الرملاين الدويل، بحض��ور معايل عبدالواحد 

الرايض رئي��س االتحاد الرملاين ال��دويل، وعدد كبري من 

املسؤولن واإلعالمين بالدولة.

املشاركة السياسية
وقال املر، إن اإلعالم الرملاين أصبح محور الحياة الرملانية 

املعارصة سواء من حيث دوره يف التعبري عن الرأي العام 

بش��أن مجريات العمل الرملاين وأداء ممثيل الش��عب، 

أومن حيث مس��ؤوليته يف نقل أع��امل الرملان ورشحها 

والتعلي��ق عليه��ا، الفتا إىل أن اإلع��الم الرملاين املتفاعل 

عن ق��رب وبعمق مع معطيات مختلف جوانب العمل 

الرملاين، ه��و العنرص الرئيس املكم��ل للحياة الرملانية، 

وتفعيل املشاركة السياسية، ويف استمرار مسرية التطور 

الرملاين بوجه عام. وش��دد املر ع��ىل رضورة أن تواكب 

املجال��س الرملاني��ة واإلع��الم الرملاين املتغ��ريات، فيام 

تعمد إىل توظيف وس��ائط التفاعل االجتامعي يف تعزيز 

العالقة ب��ن الرملان والجمهور، وتعزيز تفاعله وإرشاكه 

يف عملية صنع القرار، منوها بأن املجلس الوطني حرص 

عىل اس��تخدام وس��ائط التواصل االجتامع��ي، وكيفية 

اس��تخدامها عىل النحو األمثل عىل الصعيد الرملاين، من 

بن املحاور املهمة املطروحة للنقاش يف املنتدى.

الدميقراطي��ة أق��رب إىل الجمه��ور بفض��ل 
اإلعالم الرقمي

أكد املشاركون يف الجلس��ة األوىل التي أدارتها الدكتورة 

منى البحر عضو املجلس الوطني االتحادي، أن التواصل 

االجتامع��ي خل��ق فرص��ا جديدة ل��كل م��ن الهيئات 

الترشيعية وأعضاء الرملان، وأن وس��ائل اإلعالم الرقمية 

تجع��ل الوص��ول إىل الرمل��ان ونوابه أكرث س��هولة، وأن 

وسائل اإلعالم تس��اعد عىل تحقيق الشفافية واملساءلة 

والرشعية. وقدم املشاركون يف الجلسة ثالث أوراق عمل 

األوىل للدكتور آندى ويلمسون بعنوان “استخدام وسائل 

التواصل االجتامعي لدعم التوعية واملشاركة الرملانية”، 

والثاني��ة قدمته��ا كل��ري دول، بعن��وان “الب�رملاني��ون 

وض���رورة التواصل م���ع وس��ائ��ل اإلع��الم”، والثالثة 

باملش��اركة بن كلري دول وجيمي بايدن بعنوان “الرصد 

وبح��وث اإلع��الم الرملاين” واس��تعرض الدكت��ور آندى 

ويلمس��ون يف ورقته أهمية وسائل التواصل االجتامعي 

للمجال��س النيابية، والتغريات يف االتجاهات والتوقعات 

العامة، والتخطيط لوسائل إعالم اجتامعية فّعالة، مؤكدا 

أن وسائل التواصل االجتامعي خلقت فرصاً جديدة لكل 

م��ن الهيئات الترشيعية وأعضاء الرملان الفردين، حيث 

إنها تقدم طرقا جديدة للتواصل واملشاركة مع الجمهور 

والتشاور بش��أن الترشيعات وتقديم املوارد التعليمية، 

باإلضافة إىل دعم وتعزيز الشفافية. ولفت إىل أن عالقة 

الجمه��ور مبجلس نوابهم تغ��ريت يف العديد من الدول، 

موضحا أن وس��ائل اإلعالم الرقمي��ة تجعل الوصول إىل 

الرملان ونوابه أكرث س��هولة وجع��ل الدميقراطية أقرب 

إىل الجمه��ور، وأن آخر تقرير للرملان اإللكرتوين العاملي 

لعام 2012 بن أن ثُلث املجالس النيابية تستخدم شكال 

واحدا عىل األقل من أشكال وسائل التواصل االجتامعي، 

وهناك ثُلث آخر كان يخطط لالنضامم لهم قريبا.

وتطرقت الورقة الثالثة املشرتكة بن كلري ويل وقدمتها 

جيمي باندري مديرة االتصال يف االتحاد الرملاين الدويل 

بعنوان “الرصد وبحوث اإلعالم الرملاين” إىل الرقابة عىل 

وس��ائل اإلعالم املسموعة واملرئية، مشرية إىل أن وسائل 

اإلعالم املسموعة واملرئية تعد من خالل املنصة الرقمية 

أومن خالل التلفاز طريقة فّعالة للوصول إىل قطاع كبري 

من الجامهري، وفقا لتقارير رشكة نيلسن املعنية بإجراء 

األبحاث عىل وس��ائل اإلعالم، يتم مش��اهدة 98 % من 

املواد املرئية التي يشاهدها الجامهري بالواليات املتحدة 

عر التلفاز.

إعالم من أجل السالم
ركزت مناقش��ات الحضور عىل اإلش��ادة بعقد املنتدى، 

وأهمية التواصل االجتامعي ودور املؤسس��ات الرملانية 

يف عك��س دوره��ا وإنجازاته��ا، وأش��اروا إىل أن ه��ذه 

املؤسس��ات ال يقترص عملها عىل إنش��اء حسابات عىل 

معارض ومؤتمرات
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مواقع التواصل االجتامعي، ومعايري ومؤرشات التواصل 

االجتامعي، والتوجه لوس��ائل اإلعالم التقليدية، وكيفية 

أن تصبح وسائل اإلعالم االجتامعي وسيلة اتصال بديلة 

عن وس��ائل اإلعالم املقروءة واملكتوبة واملسموعة، فيام 

طالب أحد املش��اركن بإطالق مب��ادرة “إعالم من اجل 

نرش ثقافة السالم” من دولة اإلمارات كموطن للتعددية 

الثقافية يف العامل.

تفعيل تواصل املواطن مع املجالس الربملانية
تضمنت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور محمد سامل 

املزروعي األمن العام للمجلس الوطني االتحادي، ثالث 

أوراق عمل، األوىل قدمها محمود نفادي من جمهورية 

م��رص العربية بعنوان: املندوب املحرر اإلعالمي الرملاين 

والعوامل األساس��ية لزي��ادة الكفاءة املهني��ة، والثانية 

قدمته��ا اري��ج عبدالله معت��وق من مملك��ة البحرين 

بعن��وان: “الرمل��ان واملؤسس��ات اإلعالمي��ة “الرشاك��ة 

االسرتاتيجية”، والثالثة قدمتها الدكتورة أمينة الظاهري 

م��ن اإلمارات بعنوان: صورة اإلع��الم الرملاين بن الواقع 

والطموح “التغطية اإلعالمية للرملان”.

وتح��دث محمود نف��ادي يف ورقته ع��ن مواصفات 

املندوب اإلعالمي بصفة عام��ة، والرملاين بصفة خاصة، 

ومبادئ ومعاي��ري وأصول التغطية اإلعالمي��ة الرملانية، 

وآلي��ات التغطي��ة الصحفي��ة الرملاني��ة والعالقات بن 

املندوب واملصادر، ومحاذير وأخطاء شائعة ومقرتحات 

للعالج والتأهيل.

املواصفات الت��ي يجب توافرها يف املندوب اإلعالمي 

الرمل��اين كالدقة واألمانة يف نق��ل ومتابعة األخبار دون 

أي محاولة للتحريف أوحتى التجميل، واإلملام بتفاصيل 

الخريطة السياس��ية خارج الرملان والخريطة السياسية 

داخل الرملان.

م��ن جانبها، اس��تعرضت اريج عبدالل��ه معتوق من 

مملك��ة البحرين يف الورق��ة الثانية وعنوانه��ا “الرملان 

واملؤسس��ات اإلعالمية، الرشاكات االسرتاتيجية”، جهود 

األمانة العامة ملجلس النواب البحريني يف تحقيق رؤية 

إعالمية طموحة لتحسن الصورة الذهنية والتواصل مع 

وسائل اإلعالم املختلفة وفئات املجتمع.

وقدمت الورقة الثالث��ة الدكتورة أمينة الظاهري من 

جامع��ة اإلمارات بعن��وان “صورة اإلع��الم الرملاين بن 

الواقع والطموح “التغطية اإلعالمية للرملان”، وأش��ارت 

إىل أن الورقة تهدف إىل التعرف عىل دور اإلعالم اإلمارايت 

يف تغطي��ة املجلس الوطني االتح��ادي من خالل تحليل 

التغطية اإلعالمية لوس��ائل اإلع��الم اإلماراتية املقروءة 

يف صح��ف االتحاد والبي��ان والخليج وقن��وات إماراتية 

تلفزيونية حكومية هي قنوات أبوظبي وديب والشارقة.

وركزت الورقة عىل دور اإلعالم يف دعم مسرية التغيري 

والتطوير يف الحياة الرملانية يف الدولة، وتناولت مفهوم 

اإلعالم الرملاين وأهدافه وأهميته ودوره يف دعم مس��رية 

الرمل��ان والحياة الدميقراطية يف املجتمعات اإلنس��انية، 

وتقييم أداء اإلعالم اإلمارايت يف تغطيته ألخبار وفعاليات 

وأنشطة املجلس الوطني االتحادي من خالل مؤسساته 

اإلعالمية املختلفة. وأش��ارت إىل أن هناك عدة أهداف 

إلبراز أهمية اإلعالم الرملاين منها: تفعيل وتنشيط املناخ 

الدميقراط��ي يف املجتمعات اإلنس��انية، ودعم القرارات 

والتوصي��ات الت��ي يصدره��ا الرمل��ان من خ��الل ربط 

املجالس الرملانية بأفراد الشعب واملؤسسات الحكومية 

ومؤسس��ات املجتمع امل��دين، وإبراز وتوضي��ح أهمية 

دور الرمل��ان يف الترشيع والرقابة ومحاربة الفس��اد يف 

املجتمع، وتعريف املواطنن باملجالس الرملانية وآليات 

عملها ونش��اطات أعضائها والق��رارات والتوصيات التي 

تص��در منها، وإبراز حجم العم��ل الرملاين وأهميته من 

خالل نتائ��ج االنتخابات ودور األعضاء ومش��اركتهم يف 

تفعي��ل القرارات، وتفعيل دور املواطن من خالل دفعه 

للتواصل مع املجالس الرملانية وأعضائها.

وأوص��ت باهتامم اإلع��الم اإلم��ارايت بتقديم تغطية 

إعالمية شاملة لقضايا املجلس الوطني االتحادي وقضايا 

الرملان بش��كل عام، وتنويع التغطية اإلعالمية بش��كل 

أعمق، واالهتامم بأس��لوب املناقش��ة والتحليل وإبداء 

الرأي يف املواضيع التي تنرش وتبث عن املجلس الوطني 

االتح��ادي، وتقديم قراءات متع��ددة للقضايا التي تتم 

مناقش��تها داخل الرملان حتى تتض��ح الصورة للمواطن 

تجاه ما يسن من ترشيعات وقوانن.

مصداقية التعامل مع األخبار
تطرق الحض��ور يف تعليقاته��م ومداخالتهم إىل اإلعالم 

الرملاين ومدى مس��اهمته كإعالم متخصص، متس��ائلن 

هل اإلعالم الرملاين بدأ يأخ��ذ مكانا كإعالم متخصص؟، 

وم��دى مصداقي��ة األخب��ار الت��ي يت��م بثها م��ن قبل 

املؤسس��ات الرملانية، واملوضوعات الت��ي ميكن أن يتم 

طرحه��ا عىل أعض��اء املجالس الرملاني��ة، حال اقترصت 

التغطيات اإلعالمية عىل نش��اطات املجالس، واملساحة 

التي يتم تخصيصها يف الصحافة لألخبار الرملانية، وعىل 

أهمي��ة مصداقية تعامل وس��ائل اإلعالم ع��ىل األخبار، 

وعىل أهمي��ة التحليل ال��ذي يرصد اهت��امم الجمهور 

يف القضايا التي تناقش��ها املجال��س الرملانية، والتأهيل 

لإلعالمين الرملانين، وأدوات وموجهات اإلعالمين•

معايل محمد أحمد املر يلقي الكلمة االفتتاحية للمنتدى

الجلسة األوىل ملنتدى اإلعالم الربملاين
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نظم مركز اإلمارات للدراستتات والبحوث االستتراتيجية 

بالتعاون مع مركز أوكستتفورد للدراستتات اإلستتامية يف 

ديستتمرب املايض ندوة “األمن يف الخليج العريب”، حيث 

دعا املشتتاركون فيها دول مجلتتس التعاون الخليجي إىل 

تطوير استتراتيجيتها األمنيتتة؛ بهدف تعزيز االستتتقرار 

والسام يف املنطقة.

فقد أكد الدكتور جامل سند السويدي مدير عام مركز 

اإلمتتارات للدراستتات والبحوث االستتراتيجية يف كلمته 

الرحيبيتتة بأن قضيتتة األمن الجامعي واإلنستتاين قضية 

رئيستتية يف مقدمة القضايا واألولويات االسراتيجية التي 

نوليها أهمية بالغة، والستتيام أنهتتا القضية التي تتوقف 

عليهتتا جميتتع مجاالت التنمية املستتتدامة واالستتتقرار 

والستتام. وأضتتاف بإنه ال تنمية حقيقية مستتتدامة وال 

تقدم وال استتتقرار وال ستتام كاماً ميكن أن يتحقق ألي 

دولة متتن دول العتتامل من غتتر تأمني األجتتواء األمنية 

الصارمة واملامئة واملهنية واإلنسانية يف آن معاً،

االضطرابات العربية
قتتال الدكتور صالتتح املانتتع: كان هناك تفتتاؤل بالثورات 

العربيتتة يف تونس ويف مرص، وكذلك األمر بالنستتبة لليمن 

وستتوريا. لكن هذه النظرة التفاؤلية بتتدأت تتاىش. ورمبا 

يكون من املناستتب اإلشتتارة هنا إىل أن غالبية املتخصصني 

يف العلتتوم السياستتية مل يكونتتوا متحمستتني أو رمبتتا كان 

لديهم تفاؤل مشتتوب بالحذر بالنستتبة للثورات العربية، 

ألنهم كانتتوا يدركون - رمبا أكرث من غرهتتم - أن الثورات 

تحتتتاج تاريخياً إىل عقد من الزمتتن عىل األقل، كام حدث 

بالنستتبة للثورة الفرنستتية والثتتورة الصينيتتة. ويف املايض 

كانتتت الشتتعوب تتحمل األزمتتات ألنها شتتعوب زراعية، 

قتتادرة عىل تحمل آثتتار الثورات وآالمها، حيث تستتتطيع 

تلبية احتياجاتها األساستتية من الزراعة. أما اآلن، فالغالبية 

تسكن يف املدن وتعتمد عىل الخدمات التي تقدمها الدولة 

ومؤسستتاتها، لذلك ال تستتتطيع تحمل أعبتتاء الثورة ملدة 

طويلة. إن زمن الثتتورات يجب أن يكون أقرص، ومن هنا، 

توجد نزعة محلية وإقليمية أيضاً إلعادة األمور إىل نصابها 

أو العودة إىل ستتلطة مركزية، ولكن يف ظل رشوط جديدة 

من الدميقراطية واحرام حقوق اإلنسان. 

عملية السالم
من ناحيته قال أيف شتتليم: إن عملية الستتام التي تضطلع 

الواليات املتحتتدة بقيادتها منذ عقود، هي باختصار عملية 

فاشلة متاماً، وذلك ألستتباب كثرة، أهمها: أوالً؛ أن إرسائيل 

ليستتت رشيكا جتتاداً، لعدم رغبتهتتا يف التخيل عن األرايض 

الفلستتطينية، ومواصلتها سياسة االستتتيطان الخطرة، ومن 

ثم فإن الستتام والتفاوض السلمي يف ظل مواصلة االحتال 

ورسقة األرايض هام أمران ال يجتمعان أبداً. ثانياً؛ أن أمريكا 

رشيك غر محايد عتتىل اإلطاق، فهي تواصل دعم إرسائيل 

بشتتتى أنواع الدعم املايل والعستتكري والستتيايس والتقني 

لضامن تفوق إرسائيل عىل الفلستتطينيني وعىل كل الجران 

العتترب. ثالثاً؛ اختتتاف املنظور اإلرسائييل لعملية الستتام 

عن نظره الفلستتطيني والعتتريب عموماً؛ ففتتي حني ينظر 

الفلستتطينيون إىل العملية بقدر كبر من االهتامم والتعلق 

إلنهتتاء هتتذا التترصاع وضامن حقوقهتتم املرشوعتتة، ينظر 

اإلرسائيليون إىل العملية بوصفها رغبة أمريكية فحسب من 

أجل موازنة مصالح السياسة األمريكية الخارجية. 

 األمن يف الخليج العريب
من ناحيته قال الدكتور البدر الشتتاطري باحث القوات 

املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة: بأنه: ال ميكن 

أن تنعزل أمريكا عن منطقة الخليج، وال ينبغي املغاالة 

يف الحديث عن االتفاقية بني إيران وأمريكا حول برنامج 

إيتتران النووي وانعكاستتاتها عتتىل دول الخليج العريب. 

ويقتيض ذلك اإلشتتارة إىل أن القوة األمريكية موجودة 

ومل تراجتتع إال بصفة نستتبية، فقوة أمريكا يف توستتع 

واالقتصتتاد األمرييك ميثل %25 متتن االقتصاد العاملي، 

وهتتي أكتترب دولة من حيتتث حقوق امللكيتتة الفكرية 

ومصادر التجتتدد التكنولوجي. ولكتتن ميكن القول إن 

عدم نجاح الواليات املتحدة يف بعض مهامها يف السابق 

جعلها أكرث حذراً يف العمليات املستقبلية يف املنطقة.

التحالفات الدولية وأثرها يف الخليج العريب
أكد الدكتور محمد بن هويتتدن من جامعة اإلمارات نظراً 

لألهمية االقتصادية واالستتراتيجية لهتتذه املنطقة، فإنها مل 

تكن يوماً مبعزل عتتن التجاذبات بتتني التحالفات الدولية، 

حتى يف فرة االستتتعامر، وقبل نشوء الدولة الحديثة. وقد 

استمر ذلك بشتتكل أكرب وأكرث تعقيداً بعد الحرب العاملية 

الثانية. ويف فرة الحرب الباردة، استمرت محاوالت كل من 

أمريكا واالتحاد الستتوفيتي، فأمريكا عقدت تحالفاتها مع 

دول الخليج، وهناك مبدأ عام للعديد من القادة األمريكيني 

يتمثتتل يف االلتزام بأمن منطقة الخليج، بوصفها خطاً أحمر 

لألمن القومي األمرييك. والروس من جانبهم حاولوا بشتتتى 

الستتبل التغلغل يف املنطقة، خاصة من النافذة العراقية يف 

عهد عبدالكريم قاسم، كام حاولوا كذلك عن طريق البوابة 

اليمنية يف اليمن الجنويب.

التطرف وأسبابه
من ناحيتتته، قال الدكتتتور عبدالحميد األنصتتاري العميد 

الستتابق لكليتتة القانتتون والرشيعتتة يف جامعتتة قطر: إن 

التطتترف املقصود هنا هتتو التطرف الدينتتي، الذي اعتربه 

أخطر من أستتلحة الدمار الشتتامل، األمر الذي أكده وزراء 

داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف اجتامعهم 

األخر، مشتترين إىل أن التطرف املتتؤدي لإلرهاب والعنف 

د حقيقي ألمن الخليج. مهدِّ

ندوة " األمن يف اخلليج العربي"
دعوات إىل تطوير اسرتاتيجية أمنية خليجية تعزز استقرار املنطقة

تراتيجية 

امية يف 

”، حيث 

س التعاون الخليجي إىل 

تقرار 

فقد أكد الدكتور جامل سند السويدي مدير عام مركز 

تراتيجية يف كلمته 

اين قضية 

اتيجية التي 

ا القضية التي تتوقف 

تقرار 

تدامة وال 

ً ميكن أن يتحقق ألي 

واء األمنية 
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وأكتتد أن خطر التطتترف يستتتفحل إذا اجتمعت له 3 

عوامل: فكر عدواين؛ وحالة نفستتية قلقتتة؛ وبيئة حاضنة، 

داعيتتاً إىل رضورة التنبيتته إىل أن تعاليم اإلستتام كلها تنبذ 

التطتترف والغلو حتى يف العبادة؛ ومن ثم فإن اقران صبغة 

التطرف باملسلمني يف اإلعام اليوم أمر تنبغي مواجهته.

العالقات الخليجية البينية
يف الستتياق ذاته، قال الدكتور أسعد الشتتمان مدير مركز 

الدراستتات األوروبية يف السعودية، إن هناك جهودا عديدة 

ومنجتتزات يف دول مجلس التعاون الخليجي وستتعي نحو 

األفضل رغم اإلقرار بوجود بعض القيود والتحديات، مشراً 

إىل أن أوضتتاع دول مجلتتس التعتتاون الخليجي تحستتنت 

وميكن اإلشارة سياسياً إىل انسجام موقف دول املجلس تجاه 

سوريا والتنسيق العايل، وكذلك األمر تجاه مرص.

وأكتتد الشتتمان أن الحديث عتتن اتحتتاد دول الخليج 

العربيتتة ال ينايف الواقتتع، فهذا مذكتتور يف مواثيق مجلس 

التعتتاون الخليجتتي، بل امليثتتاق يتكلم عتتن وحدة وليس 

اتحادا فقط، فالهوية الخليجية ليستتت ضد االنتامء العريب، 

وال العوملتتة بل هي تأكيد لانتتتامء العريب كام أن اإلقليمية 

هي خطوة نحو العوملة.

بيئة أمنية مستدامة
طرحتتت الدكتورة ابتستتام الكتبتتي رئيس مركتتز اإلمارات 

للسياستتات يف كلمتهتتا “نحو بناء بيئة أمنية مستتتدامة يف 

الخليتتج العريب”، فكرة تبني مبتتادرة خليجية مدعومة من 

جامعة الدول العربية، تقدم إىل إيران بهدف تشتتكيل رؤية 

عربية خليجيتتة موحدة حول التعامل متتع إيران، وبهدف 

مواجهة املرشوع اإليراين املذهبي يف املنطقة.

وتتكون املبادرة، بحستتب الكتبي، من عدة نقاط أهمها 

حل املشتتكات الثنائية بني إيران ودول مجلس التعاون ويف 

مقدمتهتتا قضية الجتتزر اإلماراتية املحتلة متتن قبل إيران، 

وعتتدم تدختتل طهران يف شتتؤون دول املنطقة، أو شتتؤون 

الشتتيعة العرب، مع توقف الطرفني عن التجييش املذهبي، 

وأن يكتتون مجلس التعاون طرفتتا يف املفاوضات بني إيران 

والقتتوى الكربى، وعدم قيتتام طهران بتهديتتد أمن الطاقة 

واملمرات املائية، إىل جانتتب تعهد دول مجلس التعاون أال 

تكون أراضيها منطلقا لاعتداء عىل إيران.

الدور املستقبيل ملجلس التعاون
تحتتدث الدكتتتور عبدالله الشتتايجي رئيس قستتم العلوم 

السياستتية بجامعة الكويتتت يف ورقته البحثيتتة عن الدور 

املستقبيل ملجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقتتال إن دول مجلتتس التعتتاون مل تصل بعد ملؤسستتات 

األمتتن الجامعتتي القتتادرة عتتىل ردع العدو قبتتل أن ينفذ 

تهديتتده، مؤكدا أن دول مجلس التعتتاون مل توظف القوى 

الناعمتتة التي متتلكها من طاقتتة ونفط واقتصادات ضخمة 

وصناديق ثروة سيادية ضخمة، وأحداث دولية كربى سوف 

تستضيفها.

وأكتتد أن ميزان القوى التتدويل يف طريقتته للتغير وأن 

مركز الثقل العاملي يتجه نحو آستتيا ال ستتيام أنها أصبحت 

اآلن املركز الرئييس لاستتتثامرات املستتتقبلية، وبالتايل فإن 

العاقات املستقبلية لدول مجلس التعاون ستكون مع رشق 

آستتيا تحديدا، مختتام بأن أمركا ستتتظل حليفا قويا لدول 

التعاون لكتتن هناك قوى أخرى تبتتزغ، ومن مصلحة دول 

الخليج أن تنوع عاقاتها مع هذه القوى الجديدة.

التحديات املستقبلية
من ناحيته، أشار الستتفر ريتشارد ميكبيس، املدير اإلداري 

ملركز أكسفورد للدراسات اإلسامية، وسفر اململكة املتحدة 

بدولة اإلمارات سابقا، إىل أن الربيع العريب أثبت أن شيئا ما 

قد تغر يف املنطقة وال يجب تجاهله، معربا عن تشاؤمه من 

مستتتقبل عملية السام يف الرشق األوسط بني الفلسطينيني 

واإلرسائيليني، مؤكدا أنه ال يرى ضوءا يف نهاية النفق بشتتأن 

عملية الستتام. وفيام يتعلق بستتوريا، قتتال ميكبيس: إنها 

تشتتهد حربا أهلية قد تتتؤدي إىل مشتتاكل تتخطى حدود 

ستتوريا وتصل للتتدول املجتتاورة، وميكتتن أن تنعكس عىل 

دول مجلتتس التعاون، مضيفا أن اعتتتامد دول الخليج عىل 

التكنولوجيا والطاقتتة وحاجتها امللحة للمياه متثل تحديات 

كبتترة يجب التعامل معهتتا يك ال تتفاقم. وأكد ميكبيس أن 

هناك تحديا كبرا لدول التعاون يتمثل يف رضورة بناء البيئة 

االقتصادية واالجتامعية املحفزة التي تشعر الشباب بنفس 

حامس الجيل املؤسس يف البناء، مشرا إىل أن توفر التعليم 

املناستتب ليس وحده كافيا ولكتتن ال بد من التحفيز الكايف 

للجيل الجديد ليك يساهم بشكل كامل يف بناء املجتمعات.

الرتكيبة السكانية وثيقة الصلة باألمن
أكد الدكتور يعقوب الكندري مدير مركز دراستتات الخليج 

والجزيتترة العربية يف جامعة الكويتتت أن: هناك تحديات 

داخلية وخارجية تواجه دول مجلس التعاون وهي تحديات 

مشتتركة منها األمن االجتامعي مثتتا، وإن كان يختلف من 

دولتتة إىل أخرى وتحكمه طبيعة ثقافتتة املجتمع الداخلية، 

وكذلك البيئة املحيطة، إال أن هناك ستتامت مشركة تجعلنا 

قادرين عىل دراستتة هذه الكيانات من منظور شتتمويل مع 

وجود فروق داخلية.

وقال من هذه التحديات، التحديات االقتصادية، والغزو 

الثقايف، واملشتتكات االجتامعية والتطرف الديني والجرائم 

واملختتدرات، إال أن أهم التحديتتات الداخلية هي الركيبة 

السكانية، وهي مشكلة تعاين منها كل دول الخليج.

االتفاق النووي اإليراين املؤقت
استتتغرب الدكتور عبد الرضا األستتري عميتتد كلية العلوم 

االجتامعية يف جامعة الكويت الركيز املفرط يف دول مجلس 

التعاون لدول الخليتتج العربية عىل االتفاق النووي اإليراين 

املؤقت األخر مع مجموعة 5+1.

وقال: لقد خلقنا من إيران مشكلة كبرة، ومل يعد لنا من 

شاغل ستتوى الشتتأن اإليراين، ننام عليه ونستيقظ، مضيفا: 

علينا باملقابل دعم أي اتفاق يف هذا الشتتأن؛ ألنه سيخترص 

علينتتا الطريتتق، كام أنه يف النهاية أفضتتل من ال يشء، بعد 

ذلتتك علينتتا االنتقتتال إىل الهتتدف األهم، وهو بنتتاء قوتنا 

ومرشوعنا الذاتيني.

وأضتتاف األستتري: “نحن اليوم بعد 3 عقتتود من مياد 

مجلتتس التعتتاون، ال ننكر أن هناك الكثر متتن اإلنجازات، 

لكن ال شك يف أن هناك الكثر مام يتعني عمله، كام أن لدينا 

تركيبة اجتامعية فريدة يف االنسجام والتوافق •



48

أخبار الشركات

|  العدد 504  |  يناير 2014  |

توقيع مذكرة تفاهم بني أبوظبي لبناء السفن ونفانتينا اإلسبانية
وقعت أبوظب��ي لبناء الس��فن و"نفانتينا" الرشكة 

اململوكة للحكومة اإلسبانية واملتخصصة يف تصميم 

وبن��اء وتوفري خدم��ات الدعم املتكامل للس��فن 

الحربية مذكرة تفاهم بشأن فرص التعاون التجارية 

املستقبلية ذات الصلة بالسفن والخدمات املتعلقة 

باملشاريع البحرية لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى.

وته��دف املذك��رة التي وقعها كل م��ن الدكتور 

خال��د املزروعي الرئيس التنفي��ذي ألبوظبي لبناء 

الس��فن وغونزال��و ماتي��و غرييرو نائ��ب الرئيس 

التجاري لرشكة "نفانتي��ا" يف أبوظبي توفري الدعم 

وتحسني أنشطة البناء، والصيانة واإلصالح وتجديد 

السفن التابعة للقوات البحرية بدولة اإلمارات.

ويش��مل االتف��اق التعاون يف مج��االت تجديد 

صالحية الس��فن وتوحي��د نظام الربمج��ة وإدارة 

املش��ريات والتدريب ع��ى العملي��ات والصيانة 

ونقل البيانات.

وتعترب مذك��رة التفاهم هذه متهي��داً التفاقيات 

املركز العسكري للصيانة يعقد ملتقى خلريجي مركز التعليم والتطوير املهني

نظ��م املرك��ز العس��كري املتق��دم للصيان��ة واإلصالح 

والعمرة "أمرك" ملتقى لعدد من خريجي مركز التعليم 

والتطوير املهني يف ديس��مرب امل��ايض يف أبوظبي بنادي 

ضباط القوات املس��لحة بهدف اس��تقطابهم للعمل يف 

صيانة الطائرات وتوقيع عقود عمل مع الرشكة.

تم خ��الل امللتقى تقديم رشح مفص��ل عن أهداف 

وقوانني العمل يف الرشكة وتعرف الخريجون عى س��ائر 

املهن املعمول بها لدى "أمرك" إضافة إىل االس��تامع إىل 

نب��ذة عن مجال التدريب والتأهي��ل العميل لهم خالل 

خريجي مركز التعليم والتطوير املهني خالل امللتقىمبارشة العمل.

أخرى يف مجال املش��اريع البحرية املس��تقبلية يف 

دول��ة اإلمارات العربي��ة املتح��دة، ودول مجلس 

التعاون الخليجي، وستتمكن رشكتي أبوظبي لبناء 

الس��فن و"نفانتي��ا" من إظهار خرباتهام املش��ركة 

س��واء يف دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة أو يف 

منطق��ة الخليج بهدف تطوير عالقة وثيقة، طويلة 

األمد مع القوات البحرية يف دول املنطقة.

ويؤك��د االتفاق االلت��زام العمي��ق للرشكتني يف 

مجال التعاون لتطوي��ر قدرات القوات البحرية يف 

دول مجلس التعاون الخليج��ي، وتعزيز القدرات 

الصناعية يف مجال صناعة السفن الحربية يف قطاع 

الدف��اع بدولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة حيث 

تحرص أبوظبي لبناء الس��فن دامئاً عى التطلع إىل 

خارج حدود الدول��ة لتقديم أفضل حلول الصيانة 

واإلص��الح وتجديد الس��فن ألس��اطيل البحرية يف 

منطقة الخليج.

يذك��ر أن  رشكة أبوظبي لصناعة الس��فن تقوم 

بأعامل بناء الس��فن الجديدة واإلص��الح والرميم 

للس��فن العس��كرية والتجاري��ة بجمي��ع أنواعها 

املبنية من الحديد واألملني��وم واللدائن الزجاجية. 

ومتارس الرشكة أعاملها عن طريق تش��غيل حوض 

لبناء السفن ذو مقاييس عاملية، ويستوعب حوض 

الرشكة س��فن يبلغ طوله��ا 85 مر وبوزن يصل إىل 

2000 طن.

د. خالد املزروعي وغونزالو ماتيو خالل توقيع مذكرة التفاهم
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اختبار النفق الهوائي يف Boeing 777X  قيد التنفيذ

أعلنت رشكة Boeing أن اختبارات النفق الهوايئ للرسعات 

املنخفض��ة قد بدأت لطائرة Boeing 777X، وهي مرحلة 

رئيسية يف تطوير الطائرة.

ورصح ت��ريي بيزهول��د، نائب الرئي��س وكبري مهنديس 

امل��رشوع يف برنامج 777X، بقوله: "تعترب هذه أول مرحلة 

رئيس��ية يف برنامج التطوير من��ذ أن أطلقنا الربنامج خالل 

ش��هر نوفمرب 2013. وسوف تثبت اختبارات النفق الهوايئ 

مناذجن��ا الخاصة باألداء وتنتج قدراً كبرياً من البيانات التي 

ستس��تخدمها الفرق الهندس��ية لدينا لتصميم الطائرة يف 

هذه املرحلة من التطوير".

ب��دأت االختب��ارات يف 5 ديس��مرب 2013 يف منش��أة 

QinetiQ's لالختب��ارات يف فارنب��ورو باململك��ة املتحدة. 

وتسمح مناذج األنفاق الهوائية للخرباء باختبار العديد من 

أش��كال التصميم املختلفة للطائ��رة مبجموعة متنوعة من 

إعدادات الضبط ملحاكاة حاالت اإلقالع والهبوط.

ويعترب النم��وذج املنخفض الرسعة ال��ذي يتم اختباره 

اآلن منوذجاً مبقياس نس��بته 0.05 باملئة من خط األس��اس 

777X، حيث يبلغ طوله نحو 4.22 مر )166 بوصة(، وباع 

الجن��اح  3.92 م��ر )154 بوصة(. ويت��م تجهيز النموذج 

مبئات أجهزة االستشعار لقياس الضغط  لتحديد الحموالت 

أثناء الطريان.

ومن املتوقع أن تس��تمر اختبارات الرسعة املنخفضة يف 

منشأة QinetiQ ملدة خمسة ش��هور تقريباً، وسوف يتم 

 Boeing إجراء اختب��ارات أيضاً يف العام الق��ادم يف موقع

Transonic Wind Tunnel يف سياتل من أجل مزيد من 

إجراءات التأكد واملصادقة عى توقعات األداء يف الرسعات 

.777X العالية لطائرة

ويقول بيزهولد: "إننا يف س��بيل إنج��از تصميمنا العايل 

املس��توى يف عام 2014 والوصول إىل ش��كل تصميم ثابت 

يف عام 2015".

الطائرة Boeing 777X خالل مرحلة تنفيذ االختبار

وقع��ت رشك��ة الدف��اع واألمن س��اب Saab عق��داً مع 

ASC Pty Ltd )رشك��ة غواص��ات أس��رالية( لتحدي��ث 

نظام ISCMMS للتحكم واإلدارة املتكامل بالس��فن يف 

 ،Collins غواصات البحرية األس��رالية امللكية من طراز

وقد بلغ��ت قيمة العق��د اإلجاملية 180 ملي��ون كروناً 

سويدية. 

وي��زود نظ��ام ISCMMS الغواصة بإمكاني��ة إدارة 

أنظمة الس��يطرة واملناورة واملنص��ات املتكاملة، وقد تم 

تطوي��ره يف األصل بواس��طة رشك��ة Saab، وأثبت كونه 

.Collins نظاماً موثوقاً للغواصة األسرالية

وتش��مل بن��ود العقد تحدي��ث املكون��ات واألنظمة 

اإللكرونية للتخفيف من مش��كالت التقادم الوش��يكة، 

وتعدي��ل برمجيات نظ��ام ISCMMS لضامن اس��تمرار 

تشغيل النظام بشكل ميكن االعتامد عليه يف املستقبل.

وقد رصح جونيال فرانسون، رئيس حلول األمن والدفاع 

يف رشك��ة Saab، بقوله: "لقد كان نظام ISCMMS جزءاً 

 ،Collins Class Submarine ناجحاً ج��داً يف غواص��ة

ويعترب حيوي��اً للعمليات الجارية. وبهذا العقد تس��تمر 

رشك��ة ASC والبحرية األس��رالية يف إظهار الثقة بحلول 

Saab ذات التقنية العالية".

أما س��تيف لودالم، العضو املنتدب واملدير التنفيذي 

برشك��ة ASC فقال إن من دواع��ي رسور ASC تركيب 

نظام Saab يف هذه املرشوع املهم.

وس��وف يرسي العقد بني عامي 2013 و2016 وسوف 

يشمل عمليات حلول األمن والدفاع يف أدياليد بأسراليا.

شركة Saab تفوز بعقود لتحديث نظام الغواصات األسرتالية

 Sagem اختيار نظام مالحة
للغواصات اإلندونيسية

م��ن  بعق��د   Sagem: Safran رشك��ة  ف��ازت 

 Daewoo Shipbuilding & Marine رشك��ة 

كوري��ا  م��ن   Engineering Co. Ltd: DSME

الجنوبية كمق��اول رئييس لنظام مالحي يتم تركيبه 

عى ث��الث غواصات عاب��رة للمحيط��ات وزن كل 

منه��ا 1400 ط��ن ليتم نرشه��ا من قب��ل البحرية 

اإلندونيسية.

ويعترب هذا الطراز الجديد م��ن الغواصات العابرة 

للمحيط��ات، والذي طلبته إندونيس��يا عام 2012، 

أول غواصة من تصمي��م كوريا الجنوبية يتم بيعها 

يف األسواق الدولية.

 The Sagem navigation ميث��ل نظ��ام املالح��ة

system: NAVS موثوقي��ة ودق��ة متميزت��ني، م��ا 

يجعله أفضل نظام ملهام الغواصات الصعبة، س��واء 

يف البحر أو للعمليات مبحاذاة الخطوط الس��احلية. 

ويتك��ون هذا النظام م��ن وحدت��ني عاليتي األداء 

بنظام مرجعي ليزري جريوس��كويب بالقصور الذايت 

م��ن ط��راز Sigma 40XP، وبرمجي��ات مالحي��ة 

حاس��وبية وحساسة ملتطلبات الس��المة، وكل ذلك 

يس��هم يف سهولة تس��لل الغواصة وس��المتها أثناء 

عمليات الغوص.

 DSME كان��ت العوامل الحاس��مة يف اختيار رشكة

تتمثل يف قدرات Sagem املؤكدة كرشكة متخصصة 

يف دمج األنظمة، عالوة عى خرباتها يف دمج البيانات 

ونقلها إىل النظام القتايل للسفينة، إىل جانب خربتها 

الواسعة يف إدارة برامج الدفاع الرئيسية.

يؤك��د هذا العقد األخري نوعية العالقة بني الصناعة 

الكورية وSagem يف مجال النظم املالحية، وهيمنة 

تكنولوجي��ا الليزر يف األنظم��ة املالحية للغواصات. 

وقد اختارت إدارة برامج االستحواذ الدفاعية لكوريا 

الجنوبية بالفعل Sagem مؤخ��راً لتحديث النظام 

 KSS-1 Chang Bogo املالحي يف فئ��ة الغواصات

لدى كوريا، وهن��اك عدة غواصات محدثة يف حالة 

تشغيل كامل بالفعل يف البحر.

تق��وم Sagem م��ن خالل ه��ذا العق��د مبزيد من 

التدعي��م لقيادتها يف مجال أنظم��ة املالحة لقوات 

الغواصات الحالية. وهناك أكرث من 60 غواصة حول 

 Sagem الع��امل، يف 14 فئة مختلفة، مجهزة بأنظمة

SNLE- املالحية، مب��ا يف ذلك الغواص��ات النووية

NG, Barracuda, SNA Améthyste، وأنظم��ة 

الدف��ع التي ال تعتمد عى اله��واء ومناذج الديزل-

الكهرب��اء )أرسة  Scorpène(، وهن��اك أك��رث م��ن 

 Sagem 400 سفينة س��طحية مجهزة أيضاً بأنظمة

املالحية العاملة بالقصور الذايت.
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نظام Thales لتدريب القادة يدخل اخلدمة يف اجليش الفرنسي 

أعلن��ت Thales يف احتفال تدش��يني دخول نظام تدريب 

القادة من الجيل الجديد يف الخدمة، وذلك لصالح الجيش 

الفرن��يس. وقد تم طلب نظ��ام OPOSIA من قبل اإلدارة 

العامة للتس��ليح DGA وهي الجهة الفرنس��ية املسؤولة 

عن املشريات الدفاعية، وذلك للتمكني من تدريب قوات 

الواجب املشركة عى األسلحة.

سوف يسهم هذا النظام – املستخدم يف مركز التدريب 

القت�����ايل CENTAC التاب��ع للجي������ش الفرن��يس يف 

Mailly-le-Camp بفرنسا – يف تعليم وتدريب قادة قوى 

الواجب عى مس��توى الرسايا بأسلحة متنوعة، عالوة عى 

قادة الشعب والفصائل. وميكن الجمع بينه وبني التدريب 

"الحي" ع��ى نظ��ام CENTAURE ال��ذي تقدمه رشكة 

.DGA مبوجب عقد مع  اإلدارة العامة للتسليح Thales

وميكن اس��تخدام نظام تدريب القادة الجديد لتدريب 

ثالثة قادة قوى واجب رقمية يف آن واحد، وتابعيهم )قادة 

الش��عب والرسايا( وقادة وحدات املس��اندة )الهندس��ة، 

واملدفعية، واللوجس��تيات(. وهذا يجعل باإلمكان تدريب 

حتى 45 شخصاً من املشاركني يف واحد أو أكرث من التامرين 

نظام تاليس يضع القادة يف أجواء ثالثية األبعاد

يف مرسح عمليات افرايض.

وبناء ع��ى برمجيات املح��اكاة التكتيكية الذي طورته 

Thales ف��إن النظام الجديد يضع الضب��اط يف أجواء عامل 

ث��اليث األبع��اد اف��رايض وواقع��ي إىل حد بعيد )س��امت 

التضاريس، وأحوال الطقس، ومنظومات األسلحة، وعقائد 

انتشار القوات املتحالفة واملتخاصمة(. وملزيد من الواقعية 

اإلضافية يستخدم املتدربون أنظمة االتصاالت واملعلومات 

الخاصة بهم يف متريناتهم. وتس��هم التقنيات االستخباراتية 

االصطناعي��ة املطورة خصيص��اً للتطبيق��ات التكتيكية يف 

التقليل من عدد املدربني الالزمني.

وباإلضافة إىل تقليد مناطق التدريب واالنتشار الحالية، 

توجد أدوات مس��اعدة لتحميل مناطق وتضاريس أخرى 

برسعة، وبذلك يتم ضامن انس��جام النظام مع املتطلبات 

العملياتية املتطورة. 

ويعت��رب نظ��ام تدريب القادة ه��ذا مكوناً رئيس��ياً يف 

تدري��ب ضب��اط الجيش ال��ذي يضمن التنس��يق الفعال 

لوح��دات املس��اندة يف املي��دان، بحي��ث يتمك��ن قادة 

الوحدات والش��عب والرسايا من تطوير وتطبيق مهاراتهم 

يف التفكري التكتييك فيام يتعلق مبهام األسلحة املشركة.

ويعترب ه��ذا أحدث إضاف��ة إىل مجموعة من األنظمة 

الت��ي طورته��ا Thales والت��ي تغطي التدري��ب الفردي 

والجامعي الحي عى مستوى القادة.

قام رشكتا Astrium، ثاين أكرب رشكة فضاء يف العامل، وRaytheon Company اتفاق 

تعاون يعطي الشكل الرسمي لخطط الرشكتني للتقدم للمنافسة من أجل الفوز بدور 

مهنديس ودامجي نظام رئيس��يني لربنامج الدفاع الصاروخي البالستي التابع ملنظمة 

حلف شامل األطليس )الناتو(.

س��وف يتوىل برنامج الدف��اع الصاروخي البالس��تي التابع ملنظمة حلف ش��امل 

األطل��يس )الناتو( اإلرشاف عى تطوير وتنفيذ قدرات الدفاع الصاروخية البالس��تية 

التي تم توسعتها عام 2012 لتشمل الدفاع عن سكان أوروبا وأراضيها.

ورصح الس��يد Yannick Devouassoux، رئيس برامج الدفاع الصاروخي والناتو 

لدى رشكة Astrium قائالً:"ميتلك هذا الفريق العرب أطليس س��جالً حافالً باإلنجازات 

الناجح��ة لدعم الدفاع الصاروخي الوطني ولحلف الناتو أيضاً. وس��وف يقدم فريق 

Astrium-Raytheon حل��والً مبتك��رة ورائعة واقتصادية التكلفة للمس��اعدة عى 

تطوير قدرات الدفاع الصاروخي البالستي املستقبلية لحلف الناتو.

ويعني عقد هندسة ودمج نظام الدفاع الصاروخي البالستي التابع ملنظمة حلف 

ش��امل األطليس )الناتو( بتنفيذ املتطلبات التعاقدية للدفاع اإلقليمي، مع املساعدة 

يف الوقت نفس��ه عى إيجاد هيكل شبكة قيادة وسيطرة للناتو يف أوروبا، كام سيتم 

إنشاء بنية تحتية لالختبارات ألجل البنية الهندسية الجديدة.

ق��ال جورج مافك��و، مدير الدف��اع الصاروخي األورويب لدى رشك��ة رايثيون: "إن 

رشك��ة Astrium – بأكرث م��ن 30 عاماً من الخ��ربة يف تطوير الصواريخ البالس��تية 

وإنتاجه��ا وتحلي��ل املعارك البالس��تية ومنذجة التهديدات – تعت��رب رائدة يف مجال 

الدفاع الصاروخي األوريب. وس��وف تس��هم ه��ذه الرشاكة يف تزوي��د أوروبا بأفضل 

حامي��ة دفاعية صاروخية وأكرثها مالءمة من حيث التكلفة، بالنظر إىل متتع رايثيون 

بعرشات الس��نني من الخربة يف مج��االت الصواريخ االعراضية الدفاعية البالس��تية، 

والرادارات، وأجهزة االستشعار الفضائية".

وبعد ترس��ية العقد س��يحتاج تنفيذه إىل 7 س��نوات بقيم��ة تقديرية تبلغ 67.6 

مليون يورو )91 مليون دوالر أمرييك(.

فريق Astrium وRaytheon يطور قدرات الدفاع الصاروخي البالستي للناتو
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Sikorsky S-70i BLACK HAWK بروناي تستلم 4 طائرات مروحية من طراز

اس��تلمت الق��وات الجوي��ة الس��لطانية لربوناي 

 Sikorsky S-70i™ BLACK مروحيت��ني من طراز

HAWK وذلك يف معرض برون��اي الدويل للدفاع 

Bridex، ومت��ت مراس��م التس��ليم بحضور جاللة 

س��لطان بروناي. وهن��اك مروحيت��ان أخريان من 

 Sikorsky S-70i BLACK HAWK ط��راز 

قي��د إجراءات التس��ليم حالياً يف الق��وات الجوية 

الس��لطانية لربوناي. وهذه الطائرة املتعددة املهام 

مجهزة مبجموعة م��ن إلكرونيات الطريان وأجهزة 

االستش��عار، وبالتايل ميكنها أداء أنواع مختلفة من 

املهام فوق الرب والبحر، مبا يف ذلك البحث واإلنقاذ، 

وأعامل اإلغاثة اإلنسانية، ومكافحة القرصنة، ونقل 

القوات، واإلخالء الطبي.

وقد رصحت جنيفر كاروسو، نائب رئيس برامج 

الجيش والقوات املسلحة لدى Sikorsky، بالقول: 

"إن هذه الطائرات من طراز S-70i مجهزة بقدرات 

عملياتية استثنائية لتلبية متطلبات األمن اإلقليمي 

لوزارة الدفاع بربوناي. ونحن بدورنا نش��كر وزارة 

الدف��اع عى ثقته��م ودعمهم، ونتطل��ع قدماً إىل 

خدمة الق��وات الجوية الس��لطانية بربوناي وهي 

تطل��ق يف امليدان مروحية حديثة وفائقة القدرات 

م��ن املتوقع أن تقوم ب��أداء مجموعة متنوعة من 

املهام األمنية".

طلب��ت وزارة الدفاع يف برون��اي 12 طائرة من 

تسليم طائرة Typhoon رقم 400
تم تسليم طائرة Eurofighter Typhoon رقم 400، وهي 

الطائ��رة النفاثة املقاتلة الرئيس��ية إضاف��ة إلمكانية تبديل 

الدور، إىل قاعدتها لدى العمالء يف أنحاء العامل.

وقد تس��لمت القوات الجوية األملاني��ة الطائرة ال� 400 

أثن��اء احتفال خ��اص يف مركز األنظمة الجوية العس��كرية 

التاب��ع لرشك��ة Cassidian يف مانش��ينج بجن��وب أملاني��ا 

يف ديس��مرب 2013، وق��د ق��ام بصنعها مجموع��ة رشكات 

.Eurofighter

 Eurofighter ويف األعوام العرشة املاضية برهن أسطول

Typhoon ع��ى فاعليت��ه العملياتي��ة العالي��ة يف امله��ام 

وعمليات التدري��ب الدولية، وحقق ما مجموعه 210,000 

س��اعة طريان. إن عدة تطورات مث��ل املرحلة 1 من عملية 

التحس��ني، ودمج ص��اروخ METEOR جو-ج��و، والرادار 

اإللكروين E-Scan، واألس��لحة اإلضافية، كل ذلك يسهم يف 

زيادة قدرات Eurofighter Typhoon ويضمن مس��تقبل 

هذه الطائرة القتالية الحديثة يف العقود القادمة.

 Eurofighter Typhoon يذكر أنه تم تسليم أول طائرة

إىل الق��وات الجوية امللكية باململك��ة املتحدة يف نهاية عام 

 Eurofighter 2003، وتم تس��ليم الطائرة املئة من ط��راز

أيض��اً إىل الق��وات الجوي��ة امللكية يف س��بتمرب 2006. وتم 

تس��ليم الطائرة ال� 200 يف نوفمرب 2009 إىل القوات الجوية 

األملانية، كام تم تس��ليم الطائرة ال� 300 إىل القوات الجوية 

اإلسبانية يف نوفمرب 2011.

لرشك��ة  التنفي��ذي  املدي��ر  جوتريي��ز،  ألربت��و  رصح 

"ميث��ل  بقول��ه:   Eurofighter Jagdflugzeug GmbH

تس��ليم طائ��رة Eurofighter Typhoon ال��� 400 معلامً 

تاريخي��اً يف أكرب برنامج دفاعي يف أوروبا. واآلن يجب علينا 

الركيز بق��وة أكرب عى حمالت التصدير ل��يك نفوز بعقود 

جديدة وعمالء جدد لهذه الطائرة املتميزة". 

وم��ن جه��ة أخ��رى أض��اف مدي��ر ع��ام وكال��ة إدارة 

Eurofighter وTornado ل��دى حل��ف النات��و، جيزوس 

بينيل��وس، قائ��الً: "إن Eurofighter Typhoon تضم��ن 

الفض��اء الج��وي لس��ت دول عى م��دار الس��اعة وطوال 

األسبوع، حتى يف األحوال الجوية القطبية البالغة الصعوبة 

يف جزر فوكالند. وقد أثبتت الطائرة وجودها كعمود فقري 

أس��ايس موثوق للقوات الجوية يف أملانيا وإيطاليا وإس��بانيا 

ويف اململكة املتحدة أيضاً كام يف النمس��ا واململكة العربية 

 Eurofighter Typhoon الس��عودية. وقد فاقت موثوقية

يف مهامها العاملية كل التوقعات".

مراسم تسليم املروحية بحضور سلطان بروناي

ط��راز S-70i BLACK HAWK، ومن املقرر أن 

تص��ل جميعاً بحل��ول نهاية عام 2014. ويش��مل 

العق��د معدات املس��اندة األرضية وقط��ع الغيار 

والتدريب الفني، ول��دى وزارة الدفاع خيار طلب 

10 طائرات إضافية كجزء من العقد نفسه.

وق��د ت��م بي��ع حوام��ات S-70i مب��ارشة من 

الدولي��ة  العس��كرية  Sikorsky إىل املؤسس��ات 

والجه��ات الحكومية، وهي تتمت��ع بالقوة وقدرة 

 S-70M النق��ل نفس��ها التي تتمت��ع بها طائ��رة

BLACK HAWK، وميكن تعديل الطائرة حسب 

الحاجة لتلبية احتياجات مهام محددة.
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حوار

الطنيجي: نسعى إىل إثراء الفكر العسكري من خالل تنظيم امللتقيات املتخصصة
خطوط املواصالت البحرية تواجه العديد من التهديدات والتحديات األمنية

أكد الل��واء الركن بحري )م( أحمد محمد الس��بب 

الطنيج��ي قائد القوات البحرية اإلماراتية الس��ابق، 

رئي��س ملتق��ى س��فن الدورية البحري��ة يف الرشق 

األوس��ط عىل أهمي��ة الجه��ود التي تبذله��ا دولة 

اإلم��ارات يف إيج��اد حلول جذري��ة لتجفيف منابع 

جرمي��ة القرصن��ة البحري��ة ومواجه��ة التحدي��ات 

والتهديدات التي تواج��ه األمن البحري يف املنطقة، 

ج��اء ذل��ك يف لقاء خاص له مع مجل��ة درع الوطن 

عىل هامش ملتقى سفن الدورية البحرية يف الرشق 

األوس��ط الذي عقد يف أب��راج االتحاد يف أبوظبي يف 

الف��رة م��ن 9 – 11 ديس��مرب 2013، ونظمه املركز 

العاملي للجودة واإلنتاجي��ة IQPC، وفيام ييل نص 

اللقاء:

ه��ا حدثتنا ع��ن أهمية ملتقى س��فن الدورية 

البحري��ة يف ال��رق األوس��ط؟ وم��ا ه��ي أبرز 

محاوره؟

تنبع أهمية هذا امللتقى كونه يسعى إليجاد السبل  

مع املختص��ني من محارضين اس��راتيجني ورشكات 

بناء السفن وحضور املؤمتر من الضباط البحريني يف 

كيفية رفع مس��توى األمن البحري يف منطقة الرشق 

األوسط، فالكل يدرك بأن خطوط املواصالت البحرية 

تواجه العديد من التحديات األمنية البحرية.

ويرك��ز هذا امللتق��ى عىل ثالثة محاور أساس��ية، 

وهي كيفية ايجاد الحلول لتحقيق التعاون اإلقليمي 

م��ن خ��الل تطلعات وأه��داف مش��ركة، وما هي 

النش��اطات واالحتياج��ات التي تتطلبه��ا بحريات 

املنطقة، ثم أفضل التطبيق��ات ملواجهة  التحديات 

األمنية البحرية.

ما هي أبرز نتائج امللتقى وأهدافه؟

نحن فخورون مبا تحقق خالل هذا املؤمتر، فلو نظرنا 

إىل املش��اركني كمحارضين الستطعنا أن نقيم أهمية 

املؤمتر، حيث كان من ضمن املتحدثني قائد القوات 

البحرية املرصية والقائد الس��ابق للبحرية الكويتية 

وقائد األس��طول الخام��س قائد القيادة الوس��طى 

بالبحري��ن، باالضاف��ة إىل العدي��د م��ن املتحدثني 

والرشكات الت��ي طرحت العديد م��ن الحلول التي 

تس��اهم يف تحقيق األمن البحري، والعدد الكبري من 

املش��اركني كمحارضين والذي تجاوز إجاميل العدد 

إىل 200 مشارك يعترب هو النجاح الحقيقي للمؤمتر.

ما هو حجم املس��اهمة الت��ي تقدمونها لتنظيم 

مث��ل هذه الفعالي��ات وإثراء الفكر العس��كري 

بهذه امللتقيات املتخصصة واملؤمترات؟

ال ميكن أن تقاس املساهمة بالحجم، وميكن إيجازها 

 ،IQPC بأننا نس��اهم بالفكر واملش��ورة م��ع مركز

وواجبنا يتطلب املس��اهمة يف النهوض بهذا الوطن، 

نحن نعمل ومبا يتالءم ورؤية قيادة الدولة الحكيمة 

نحو ترسيع التنمية يف كافة املجاالت، والذي يعنينا 

هنا هو األمن اإلقليمي فنحن باإلضافة إىل أننا نسعى 

إىل إثراء الفكر العس��كري البحري بجلب املختصني، 

كذلك نعمل عىل دع��وة الرشكات املتخصصة كونها 

رشيك أس��ايس يف وضع الحلول للمش��اكل املتعلقة 

باألمن البحري، ولذا يتم االهتامم بجمع املعلومات 

والبيانات ودراس��ة التط��ورات املحلي��ة واإلقليمية 

الت��ي تهم البيئة البحرية ومتابعة ودراس��ة القضايا 

والتط��ورات ذات العالق��ة بغ��رض التنس��يق م��ع 

أصحاب االختصاص بغرض إعداد الدراسات ملواجهة 

التحديات البحرية، وطرحه��ا عىل املهتمني للنقاش 

واالستفادة.

ما هي أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها 

الق��وات البحري��ة يف املنطق��ة؟ وم��ا هي طرق 

مواجهتها والس��بيل للقضاء عليها أو التقليل من 

آثارها؟
تعت��رب عمليات القرصنة من أه��م التهديدات التي 

تحص��ل يف خليج ع��دن وقبالة الس��احل الصومايل 

فاختطاف الس��فن التجارية الدولية مقابل الساحل 

الصومايل عىل مدى الس��نوات األخ��رية، والهجامت 

الت��ي يقوم به��ا القراصنة يف املحي��ط الهندي تهدد 

مم��رات الش��حن الدولية، وه��ذا يش��كل تهديداً 

متصاعداً للتج��ارة البحرية يف الخليج العريب والبحر 

األحمر.

وبال أدىن شك إن دول الخليج العريب وباقي الدول 

العربية، له��ا مصلحة قوية ج��داً يف حامية ممرات 

التجارة البحري��ة يف املنطقة من أجل ضامن تصدير 

منتجاتها النفطية وغري النفطية، واس��ترياد البضائع 

من مختلف دول العامل.

أم��ا يف منطق��ة الخليج الع��ريب يأخ��ذ التهديد 

منحى آخر، فباإلضافة إىل الجرائم البحرية الرشطية 

كالتس��لل والتهريب والسطو املس��لح إال إن هناك 

بع��ض التهديدات مس��تمرة كبث األلغ��ام البحرية 

التقليدية والذكية والتي تساعد طبيعة مياه الخليج 

عىل زراعتها وبثه��ا لضحالة املياه يف الخليج العريب، 

هذه التهدي��دات وغريها عززت من تحديات األمن 

البحري يف منطقة الخليج العريب وش��كل بعداً آخر 

من أشكال التهديد لألمن البحري.

ما هي أهمية سفن الدورية البحرية ودورها يف 

السامة البحرية واألمن البحري؟

يدف��ع الواقع العمليايت والتجارة البحرية إىل رضورة 

اجتياز املمرات املائية الرئيس��ية يف املنطقة للوصول 

إىل مناط��ق الخلي��ج العريب، وبحر الع��رب، وخليج 

عدن والبحر األحم��ر، وهذا يعني أن كل البحريات 

يف املنطقة لها مصلحة إس��راتيجية يف الحصول عىل 

النظ��م واملعدات املطلوبة وتش��غيلها للحفاظ عىل 

انتق��ال التجارة البحرية عرب نقاط االختناق كمضيق 

هرمز وباب املندب بكل سهولة وحرية.

حوار: مرمي الرميثي
تصوير: عبدالرحمن القبيلي

أكد الل��واء الركن بحري )م( أحمد محمد الس��بب 

الطنيج��ي قائد القوات البحرية اإلماراتية الس��ابق، 

رئي��س ملتق��ى س��فن الدورية البحري��ة يف الرشق 

األوس��ط عىل أهمي��ة الجه��ود التي تبذله��ا دولة 

اإلم��ارات يف إيج��اد حلول جذري��ة لتجفيف منابع 

جرمي��ة القرصن��ة البحري��ة ومواجه��ة التحدي��ات 

والتهديدات التي تواج��ه األمن البحري يف املنطقة، 

ج��اء ذل��ك يف لقاء خاص له مع مجل��ة درع الوطن 

عىل هامش ملتقى سفن الدورية البحرية يف الرشق 

األوس��ط الذي عقد يف أب��راج االتحاد يف أبوظبي يف 

، ونظمه املركز 

تلبي سفن الدورية 
متطلبات القوات 
البحرية وتقتضي 

عمليات األمن البحري 
تعاون وثيق مع نظم 

املراقبة احملمولة 
جوًا وشبكات القيادة

اللواء م. أحمد السبب الطنيجي
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ساهمت اإلمارات 
بتقدمي دعم شامل 

إلنشاء حرس 
السواحل الصومالية 

مبا يف ذلك توفري 
الزوارق واملوارد 

املالية

وهذا يعني إن س��فن الدورية بعيداً عن الشاطئ 

ميكن أن تلبي متطلبات الق��وات البحرية، وتقتيض 

عملي��ات األمن البحري تعاون وتنس��يق وثيقني مع 

نظم املراقبة املحمولة جواً وشبكات القيادة لضامن 

استعامل اإلمكانيات بفعالية قصوى.

ش��بح القرصنة البحرية الزال هاجساً ماثاً أمام 

ناقات النفط والغاز والسفن التجارية؟ هل من 

جديد يف سبيل مكافحته ومنعه؟

القرصنة البحري��ة واقع موجود، وهي موجودة منذ 

الق��دم وترتفع وتريتها بني حني وآخر طبقاً للظروف، 

وع��ىل الرغم م��ن الجهود التي بذل��ت يف الحد من 

خطر القرصن��ة البحرية وانخف��اض حدتها، إال أنها 

مازالت موجودة ومؤرقة للمالحة البحرية وخطوط 

مواصالته��ا. ولك��ن مع اس��تمرار الجه��ود البحرية 

وبالحلول السياسية والدبلوماس��ية الساعية إلعادة 

استقرار الصومال سيتم القضاء عىل هذه الظاهرة.

ها حدثتنا عن جهود اإلمارات ودورها يف جهود 

مكافحة القرصنة البحرية؟

دولة اإلمارات دولة سالم ومحبة وتعاون، لذا كانت 

تسعى دامئاً إىل حل مشكلة الصومال، وإيجاد حلول 

جذري��ة لتجفي��ف منابع جرمية القرصن��ة، وبذلت 

اإلم��ارات جهوداً كثرية يف هذا الش��أن حيث أكدت 

دول��ة اإلمارات أهمي��ة معالجة الجذور الرئيس��ية 

املس��ببة الس��تمرار ظاهرة القرصن��ة البحرية قبالة 

الس��واحل الصومالية، كام دعم��ت جهود املكافحة 

الدولي��ة كافة له��ذه الظاهرة التي تش��كل تهديداً 

خطرياً للسلم واألمن واالستقرار الدويل.

ك��ام أن��ه يف ع��ام 2009 وافقت دول��ة اإلمارات 

عىل املش��اركة يف تش��كيل قوة بحرية عربية ضمن 

اإلط��ار املبذول يف عمليات مكافحة القرصنة، إال أنه 

ولظ��روف خاصة لدى بعض ال��دول العربية مل ترى 

هذه القوة النور عىل الرغ��م من جاهزية اإلمارات 

للمشاركة.

ومن ضم��ن الجهود التي تبذله��ا دولة اإلمارات 

لدعم جهود املكافحة تنظيم الدولة مؤمتر »استجابة 

إقليمي��ة للقرصن��ة البحرية.. تعزي��ز الرشاكات بني 

القطاعني العام والخاص وتفعيل املشاركة العاملية«، 

كام أن دولة اإلمارات س��اهمت بتقديم دعم شامل 

إلنشاء حرس الس��واحل الصومالية مبا يف ذلك توفري 

ال��زوارق واملحط��ات وغريها من املع��دات واملوارد 

املالية.

كام أكدت الدولة عىل أن التصدي الدويل الشامل 

لكافة أعامل القرصنة ال ميكن أن يكون فاعالً إال من 

خ��الل إحداث التغيري الجوهري لظروف االس��تقرار 

واألم��ن ع��ىل ال��رب الصوم��ايل، م��ع رضورة  توفري 

التمويل الكايف ملش��اريع تطوير سبل العيش البديلة 

للصومالي��ني مب��ا يف ذل��ك مس��اعدة الصومال عىل 

اإلنش��اء املبكر ملنطقتها االقتصادية الخالصة وس��ن 

ترشيعاتها الوطنية الالزمة للمكافحة وأيضاً يف مجال 

تنمي��ة مصائد األس��امك والبنى التحتي��ة لصادرات 

املوايش وغريها من مش��اريع إنعاش االقتصاد املحيل 

ومب��ا ميكنها من الحد م��ن الظواهر الس��لبية التي 

تفش��ت بني أوس��اط ش��عبها نتيجة للفقر وانعدام 

األمن واالستقرار.

كلمة أخرية إىل مجلة درع الوطن؟

أهن��ىء مجلة درع الوطن ع��ىل التطور الحاصل يف 

املادة التي تقدمها املجلة ملواكبة املس��تجدات عىل 

الساحة العسكرية وتطوراتها من أجل إثراء منتسبي 

القوات املسلحة وتزويدهم مبا هو جديد.

كام أحيي الجهود التي تبذلها أرسة تحرير املجلة 

لتغطية الفعاليات واألحداث التي تهم صنوف قواتنا 

املس��لحة ش��اكراً هذه االس��تضافة، فإىل األمام دامئاً 

متمنياً لكم التوفيق والنجاح والفالح•

دورية بحرية خال البحث عن القراصنة يف خليج عدن

ملتقى سفن الدورية البحرية يف الرق األوسط



 LEGUAN نظام جسر االقتحام
قادر على حمل األنظمة املستقبلية األثقل وزنًا واملعدات الضخمة

ابتكرت رشكة KMW نظام جرس االقتحام LEGUAN املحمول عىل الدبابات 

LEGUAN tank-launched assault bridge system لخدمة القوات املسلحة يف 

الرنويج واليونان وبلجيكا وتشييل وتركيا وفنلندا، وجاء تصميم نظام الجرس استناداً 

إىل الدبابة LEOPARD 1 أو LEOPARD 2 ويسمح التصميم السلس للنظام 

 Polish برتكيبه عىل شاسيهات الدبابات الجديدة أو املستعملة مثل شاسيه الدبابة

.M47/M60 أو الدبابة US M1 WOLVERINE أو الدبابة األمريكية T91

إعداد: يل يادف

تقنيات
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وميك��ن  لنظام تركيب الجس��ور LEGUAN حمل جرس 

بطول 26 مرتاً أو جرسين بطول 14 مرتاً بكفاءة من الفئة 

MLC 80 )وحت��ى الفئ��ة MLC 100(. ويس��مح نظام 

تركيب الجس��ور اآليل بالكامل برتكيب الجسور يف غضون 

خم��س دقائق تقريباً. وتتمثل مي��زة النظام التكتيكية يف 

اعتامدها عىل األسلوب األفقي يف تركيب طبقات الجرس، 

وه��و ما يصعب مهمة رصدها من قبل العدو أثناء تنفيذ 

املهم��ة. ويجري تش��غيل النظام بطريقة آلي��ة متاماً عن 

طريق اس��تخدام فرد التش��غيل قامئة النظام ولكن ميكن 

تشغيله أيضاً بطريقة مستقلة عن طريق قائد املهمة.

ويجري اس��تخدام نظ��ام LEGUAN مبعرفة جيوش 

14 دولة مختلف��ة، ويتميز النظام بقابليته للعمل بصورة 

متوافقة مع كافة الجسور املنصوبة.

تطوير النظام
يعت��ر نظام LEGUAL لرتكيب الجس��ور نتيجة طبيعية 

لعملية التطوير املستمرة لنظام BIBER لنصب الجسور 

املدرعة. ويتم تركيب النظام فوق هيكل شاس��يه الدبابة 

LEOPARD 1، وه��و موجود يف صف��وف الخدمة لدى 

الجي��ش األمل��اين من��ذ س��بعينيات القرن امل��ايض. ومنذ 

 LEOPARD 2 A4 تحدي��ث وإع��ادة تجهي��ز الدباب��ة

لتصبح الدبابة LEOPARD 2 A5 يف مطلع التسعينيات 

ال تعتر قدرة جس��ور BIBER عىل حم��ل األثقال كبرية 

بدرج��ة كبرية بالنس��بة إىل األنظمة الحديث��ة. وال يتميز 

 Krauss-Maffei الذي طورته رشكة LEGUAN النظ��ام

 MLC80 وال��ذي ميكن للمركب��ات من فئة Wegmann

class اس��تخدام جسوره بكل س��هولة، ال يتميز بقدرات 

كافية لحم��ل أثقال املركب��ات التي يس��تخدمها الجيش 

األملاين )التي يصل أقىص وزن لها إىل MLC70( فحسب، 

بل يعتر قادراً أيضاً عىل حمل األنظمة املستقبلية األثقل 

وزناً، عالوة عىل املعدات الضخمة والثقيلة الوزن الخاصة 

بقوات التحالف املسلحة.

وقد تم اعتامد النظام، الذي يقوم عىل هيكل شاس��يه 

الدباب��ة LEOPARD 2، بصورة مس��تمرة متهيداً لنرشه 

عىل مستوى العامل وتبعاً ملتطلبات املهام الخارجية. ولهذا، 

وألول م��رة يف تاريخه، يس��تطيع النظ��ام وضع وتحميل 

الجس��ور وهي توفر حامية للمدرع��ات والدبابات. هذه 

الحامية الش��امل تس��تفيد من وجود جدار عازل مقاوم 

للضغط Pressure-Proof Partition Wall يحتوي عىل 

فتحة، وهو يفصل بني طاقم القيادة )مقعدي قائد املهمة 

والسائق( واألجزاء الهيدروليكية والفنية الخاصة باملركبة. 

وقد تم تطوير هذا املفهوم املبتكر لتأمني الحامية استناداً 

إىل نتائج البحوث، الس��يام تلك املتعلقة بهذه العائلة من 

املركبات.

األسلوب
ميك��ن لنظ��ام LEGUAN لرتكيب الجس��ور حمل جرس 

واح��د طوله 26 مرتاً أو جرسي��ن طولهام 14 مرتاً، وميكن 

التغل��ب عىل مش��كلة العرض إذا مل يتج��اوز عرض هذه 

الجسور 24 أو 12 مرتاً عىل التوايل.

وللتغل��ب عىل العقبات األكر حجامً، ميكن اس��تخدام 

م��ا يُع��رف ب��� »عملي��ة تركي��ب القضب��ان املتداخلة« 

:Overlapping Track Layings

- م��ع جرسين بطول 26 مرتاً بالنس��بة إىل العقبات التي 

يصل عرضها إىل 40 مرتاً كحد أقىص.

- مع ج��رس واحد بطول 26 مرتاً، وج��رس بطول 14 مرتاً 

بالنسبة إىل العقبات التي يصل عرضها إىل 32 كحد أقىص.

- م��ع جرسين بطول 14 مرتاً بالنس��بة إىل العقبات التي 

يصل عرضها إىل 20 مرتاً كحد أقىص.

وقد تم تصميم نظام الرتكيب Laying System بحيث 

ال يحتاج األم��ر إىل إعادة تجهيز عن��د التحول من جرس 

بطول 26 مرتاً إىل جرس بطول 14 مرتاً، وال تتطلب عملية 

الرتكيب إدخال أي مزيد من التعديالت عىل املركبة.

وميكن للنظام اآليل لرتكيب وتحميل الجس��ور تركيب 

الجرس أفقياً يف غضون خمس دقائق تقريباً )بالنس��بة إىل 

الجرس الذي يبلغ طوله 14 مرتاً( وس��ت دقائق )بالنسبة 

إىل الجرس الذي يبلغ طوله 26 مرتاً( مبعرفة شخص واحد، 

مع الحفاظ عىل إمكاني��ة عدم تركيب املركبة من جانب 

الع��دو أثناء عملي��ة الرتكيب. وتس��تغرق عملية تحميل 

الج��رس مثاين دقائق بالنس��بة إىل الجرس الذي يبلغ طوله 

26 مرتاً، وسبع دقائق بالنسبة إىل الجرس الذي يبلغ طوله 

14 م��رتاً. كام يتميز النظام بقدرته عىل تركيب الجس��ور 

ليالً أو نهاراً بفضل وجود جهاز لقياس املس��افات وجهاز 

للتصوير الحراري وآلة تصوير CCD وميكن لجندي واحد 

تشغيل النظام، حتى مع إغالق الفتحة، باستخدام أدوات 

التشغيل ونهاية طرفية لدى املستخدم. وميكن التأكد من 

إمكانية االعتامد الش��ديد عىل النظام عن طريق برنامج 

متكامل إلج��راء االختبارات الذاتية. عالوة عىل ذلك، يأيت 

نظ��ام LEGUAN مجه��زاً بنظام للط��وارئ عند تركيب 

الجسور أو تحميلها.

التقنية
تس��مح التقنية العالية الت��ي يتمتع بها شاس��يه الدبابة 

LEOPARD 2 بتنفيذ عملية تركيب الجس��ور وتحميلها 

حتى يف ظل أكرث األحوال الجوية صعوبة:

ميكن تعديل نظام 
LEGUAN على 

إطارات شاسيه 
الدبابات اجلديدة أو 

املستعملة
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- ميل املركبة الحاملة بطريقة طولية: 10% ± 

- ميل املركبة الحاملة بطريقة عرضية: 5% ± 

- فرق املنحنى: 5% ±  

- امليل األفقي للجرس:  10% -/+

0,2m :الفرق األفقي للجرس ومركبة الرتكيب -

نظام الجسور املستخدم عاملياً
ميك��ن تعديل نظام LEGUAN عىل إطارات شاس��يه 

الدبابات الجديدة أو املس��تعملة، ويت��م تجهيز املركبات 

:LEGUAN املجنزرة التالية بنظام الجسور

- مركبة االقتحام الثقيلة M1A1/A2‚Wolverine للقوات 

املسلحة األمريكية.

الرنويجي��ة  للق��وات املس��لحة   Leopard 1 الدباب��ة  -

والبلجيكية والتشيلية واليونانية.

- الدبابة Leopard 2 للقوات املسلحة الفنلندية.

- املركبة M60/M47 للقوات املسلحة اإلسبانية.

- املركبة PT91/T72 للقوات املسلحة املاليزية.

ت��م تجهي��ز املركب��ات املدولب��ة التالية بنظام الجس��ور 

:LEGUAN

- مركبة الدف��ع الثامين MAN ومركب��ات أخرى للقوات 

املسلحة يف بلجيكا وهولندا وسنغافورة.

- مركبة الدفع العرشي SISU للقوات املسلحة الفنلندية.

عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث
يتمتع نظام تركيب الجسور LEGUAN باملرونة والشكل 

االنسيايب، وهو ما يجعله قادراً، ليس عىل تحقيق االنتشار 

العس��كري فحس��ب، بل ويعتر مثالياً أيض��اً عند إعادة 

تأهي��ل مرافق النقل امل��دين عىل امل��دى القريب. وهذا 

 Special يفرس س��بب وج��ود أجه��زة التعديل الخاص��ة

Modification Kit التي تشمل املكونات التالية:

 lateral Railing الخلف��ي  الس��حب  مع��دات   -

.Equipment

 Central Covering Panel شاشات التغطية الرئيسية -

.MLC 12

ع��الوة عىل ذلك، ميكن تجهيز الج��رس بجهاز للوزن قادر 

عىل رصد األح��امل الزائدة، األمر الذي ي��ؤدي إىل إطالة 

العمر االفرتايض للجرس.

املعدات الالزمة للمهام الخارجية
تم األخ��ذ بع��ني االعتبار املتطلب��ات األساس��ية للقوات 

املس��لحة املكلف��ة مبهام خارجي��ة، ومراع��اة احتياجاتها 

 LEGUAN الخاص��ة، وهو ما تم دمجه مع نظام الدبابة

Leopard 2 وب��رف النظ��ر عن املدرع��ات املخصصة 

مله��ام معين��ة، يتمتع النظ��ام أيضاً بجه��از تريد وجهاز 

لتحمي��ل نظ��ام BMS-system الحدي��ث. ك��ام توج��د 

شاش��ات التغطية الرئيس��ية والقضبان Railings وجهاز 

ل��وزن األح��امل كأجهزة ميكن إع��ادة تركيبه��ا يف النظام 

عند الحاجة، األمر الذي ينعكس إيجابياً عىل الجس��ور مبا 

يسمح باستخدامها إلعادة تأهيل طرق اإلمداد أو لتمكني 

املركبات غري العسكرية من استخدامها.

الجرس العائم واملعرب 
وباس��تخدام عوام��ات إضافية وطواف��ات تعمل بطريقة 

هيدروليكي��ة ميكن اس��تخدام الج��رس LEGUAN أيضاً 

يف بن��اء املعابر، حيث يقوم ج��رس االقتحام املحمول عىل 

 Unassembled الدباب��ات بزحلق��ة الجرس غري املجم��ع

Bridge ف��وق العوامات التي س��يتم تثبيت الجرس فيها. 

كام تؤم��ن الحوامات املائية النفاث��ة املتكاملة أعىل قدر 

م��ن املن��اورة يف املي��اه الضحلة. عالوة ع��ىل ذلك، ميكن 

دف��ع املعر فوق طواف��ات هيدروليكية قابل��ة للتعديل 

التي ميكن توصيلها بطريف الجرس. وحتى الجسور العامئة 

ميكن تركيبها برسعة باستخدام نظام LEGUAN، وميكن 

توصيل عدة معديات ببعضها البعض بسهولة، األمر الذي 
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تقنيات

MLC 70 :الوزن

العرض: 4 أمتار

االرتفاع: 4 أمتار

قوة املحرك: 1.100 كيلو مرت/ساعة

الرسعة القصوى: 65 كيلومرت/ساعة املدى: حتى 400 كيلومرت

التسليح: مدفع رشاش عيار 7.62 ملليمرت

الطول: 15 مرتاً



يتمتع نظام تركيب 
 LEGUAN اجلسور

باملرونة والشكل 
االنسيابي والقدرة 

على حتقيق 
االنتشار العسكري 

والنقل املدين
يسمح بعبور املركبات دون توقف.

ويتمي��ز نظ��ام تركي��ب الجس��ور LEGUAN الذي 

أنتجت��ه رشك��ة Krauss-Maffei Wegman مبجموع��ة 

كب��رية من اإلمكانيات. فباإلضاف��ة إىل املعدات املوجودة، 

ميكن اس��تخدام النظام كجرس عائم أو معر، باإلضافة إىل 

إمكانية اس��تخدامه كجرس نظامي بط��ول 26 مرتاً أو 14 

مرتاً. ويعتر نظام تركيب الجسور LEGUAN مستخدماً 

بالفعل من جانب قوات مسلحة عديدة عالوة عىل الدول 

الحليفة لحل ش��امل األطليس )الناتو( وذلك بفضل تلبيته 

املواصفات والرشوط العس��كرية وقابليته للعمل بصورة 

متوافقة وسهولة استخدامه.

ويف إطار مهام االنتش��ار الرسيع التي ينفذها الجيش 

األمل��اين تعتر إمكانية عبور األنه��ار والعوائق ميزة مهمة 

أيض��اً، األمر الذي يجعل نرش أنظم��ة الدعم القتايل تلك 

رضورة حتمية.

وقد ظ��ل نظ��ام تركي��ب الجس��ور LEGUAN قيد 

االس��تخدام التجريبي عىل إطار الشاسيه الخاص بالدبابة 

LEOPARD 2 من��ذ عام 2009 داخ��ل صفوف الجيش 

األمل��اين. وقد أم��ى النظام 1.800 س��اعة اختبار وخاض 

500 تعديل للجس��ور، وجاءت نتائ��ج االختبارات مبرشة 

وواعدة للغاية. وج��اءت نتائج االختب��ارات التي أجرتها 

 Technical University of »الجامع��ة الفنية يف »أخ��ن

Aachen في��ام يتعل��ق بدرجة االس��تعداد لتنفيذ املهام 

اللوجس��تية، جاءت إيجابية، ومل تُظهر أي عيوب رئيسية 

يف النظ��ام، األمر الذي يثبت اس��تعداده العايل ألداء هذا 

الن��وع من امله��ام. ولهذا، يعت��ر النظام جاه��زاً لدخول 

مرحلة التشغيل.

ويعتر النظام حالياً يف طور اإلنتاج النظامي لدى رشكة 

Krauss-Maffei Wegman، األم��ر ال��ذي يتيح إمكانية 

إنتاج نظامل قليل التكلفة. وال يتبقى اآلن س��وى أن تقوم 

وزارة الدفاع األملانية بتس��ليم النظام إىل القوات املسلحة 

دون تأخ��ري، مع األخ��ذ يف االعتبار س��يناريوهات املهام 

الراهنة ومتطلباتها•
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يتمتع نظام تركيب الجسور LEGUAN باملرونة والشكل االنسيايب

للنظام القدرة عىل تحقيق االنتشار امليداين
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حوار

الفريق جون ميلر: نقدر فرصة العمل مع البحرية اإلماراتية 

يتمثل دورنا يف املساهمة يف األمن واالستقرار البحري

الفري��ق البح��ري جون و. ميل��ر، قائد القي��ادة املركزية 

للقوات البحرية األمريكية، واألسطول الخامس األمرييك/ 

القوات البحرية املش��ركة، كان واحداً من عدد من كبار 

صناع القرار الذين حرضوا ملتقى سفن الدورية البحرية 

يف ال��رق األوس��ط 2013 ال��ذي عق��د يف أبوظب��ي يف 

ديس��مرب املايض. وعىل هام��ش امللتقى كان ملجلة »درع 

الوطن« لقاء م��ع الفريق البحري ج��ون و. ميلر تطرق 

فيه بالحديث حول مجموعة واسعة من القضايا املتعلقة 

باألمن واالستقرار يف الرق األوسط، مبا يف ذلك القرصنة 

البحرية والطرق التجارية اآلمنة، ويف ما ييل نص اللقاء:

أنتم تأخ��ذون موقعكم يف واحدة م��ن أكرث مناطق 

الع��امل تقلب��اً، فام ه��ي التحدي��ات الرئيس��ية التي 

تواجهكم يف هذه املهمة؟

يتمثل دورنا يف املس��اهمة يف األمن واالس��تقرار البحري، 

تل��ك هي مهمتن��ا. ونحن نق��وم بذلك من خ��ال قوة 

بحرية متحالف��ة تضم 30 دولة مختلفة. وذلك ما نفعله 

يف كل ي��وم من خال ثاث قوى واج��ب: قوى الواجب 

150 و151 و152. وبواس��طة ق��وى الواجب الثاث تلك 

نغطي الخليج، ونغطي مرسح العمليات بكامله من قناة 

السويس إىل الحدود الرقية لباكستان، كام نغطي مهمة 

مكافحة القرصنة الراهنة.

مبا أن الواليات املتحدة األمريكية قد انس��حبت من 

العراق وتخطط لالنسحاب من أفغانستان، فام الذي 

سيكون موضع تركيز جديد لكم؟

مل يتغري موضع تركيزنا منذ 2001، فهو األمن واالس��تقرار 

البحري، وضامن حرية تدف��ق التجارة. وهو يضمن ألية 

س��فينة أن تبح��ر م��ن أي م��كان يف الع��امل إىل املناطق 

الش��املية يف الخلي��ج وأن تع��ود إىل الوط��ن بأمان. ومل 

يتغري ذلك عندما ذهبت الواليات املتحدة والتحالف إىل 

أفغانس��تان، كام مل يتغري عندما ذهب��وا إىل العراق، ولن 

يتغري لفرة طويلة يف املس��تقبل، سوف نستمر يف ضامن 

سامة البيئة البحرية وأمنها.

م��ن املتوقع أن تن��ر الواليات املتح��دة األمريكية 

حاملة طائرات واحدة فحسب هنا عىل مدى سنوات 

قادم��ة. فهل س��يتم تخفيض عملياتك��م بالنظر إىل 

تعرض الحكومة األمريكي��ة مؤخراً لحالة جمود مايل 

غري مسبوقة؟

أنا مقتنع بوضع القوات لدى الواليات املتحدة حالياً، وقد 

أتيح��ت يل فرصة مبراجعة بنية القوات املقرحة والتي مل 

تتغري بصورة جوهرية عام لدينا اليوم. ولذلك فأنا مقتنع 

بأنن��ا س��يكون لدينا بنية قوات كافية ل��يك ننجز مهمتنا 

يف املس��تقبل. كان الوزير هيجل واضحاً عندما تحدث يف 

حوار املنامة حول االلتزام األمرييك الدائم تجاه املنطقة. 

إن موقف قواتن��ا البحرية الحايل واملطروح للمس��تقبل 

يسمح لنا بالوفاء بااللتزامات التي أبداها الوزير.

كيف تقّيم التهدي��دات األمنية الراهنة لدول الرق 

األوسط؟

س��وف أتحدث ع��ن التهديدات البحري��ة؛ ألن هذا هو 

الس��لك الذي أعمل فيه. توجد تهديدات محتملة لألمن 

البحري هن��ا يف املنطقة، وهي معروفة متاماً. ولذلك فأنا 

ال أحتاج بال��رضورة إىل ذكرها، ولكننا نفهمها. إننا نعمل 

يف بيئ��ة نبحر فيه��ا كل يوم بني القطع البحرية لس��اح 

البحري��ة اإليرانية والح��رس الثوري بش��كل دائم، ولذا 

فنحن نفهمه��م وهم يفهموننا. إنها بيئة معقدة، ولكنها 

بيئ��ة نعرفه��ا ونحن قادرون ع��ىل العمل فيه��ا والقيام 

بعملياتنا بكل راحة.

مبا أن التهديدات يف املنطقة تتناقص وتركيز الواليات 

املتحدة عىل م��ا يبدو يتحول إىل مناطق أخرى، فهل 

مثة أية خطة لنقل قاعدتكم من البحرين؟

لدينا عاقة مثمرة وطويلة األمد مع البحرينيني؛ ذلك أن 

لدينا قوات يف البحرين منذ عام 1948. ولدينا بنية تحتية 

ضخمة هناك. وتعترب البحرين رشيك كبري لنا، وقد كانت 

كذل��ك دامئاً، وأنا أتوقع أن تبقى رشيك لنا يف املس��تقبل 

املنظور. وأعتقد أن خري مثال اللتزامنا املس��تمر بقاعدتنا 

يف البحري��ن هو أن لدينا ما قيمته نصف مليار دوالر من 

االس��تثامرات يف البنية التحتية الجاري��ة عىل مدى عدة 

أعوام قادمة ستتيح لنا استبدال سفننا وكاسحات األلغام 

وزوارق الدورية هناك واالس��تعاضة عنها بس��فن قتالية 

ساحلية وهي سفن املس��تقبل. إذن فاستثامرنا يف البنية 

التحتية ملس��اندة تلك الس��فن يدل عىل نيتن��ا البقاء يف 

البحرين يف املستقبل املنظور.

ما م��دى النجاح الذي حققته مؤمت��رات مثل ملتقى 

س��فن الدورية البحرية يف مكافحة التهديد الس��ائد 

املتمثل يف انعدام األمن البحري يف املحيط الهندي؟

إننا نتحدث كثرياً عن الراكات والقدرات والكفاءات يف 

البناء. وأنا أرى أن الراكة ليست عبارة عن مجرد زيادة 

ق��درة رشكائنا يف التحالف، بل ه��ي الحصول عىل مزيد 

من القدرات التي ميكن إدماجها يف عملياتنا بحيث تتيح 

لن��ا فرصة التكام��ل والعمل مع��اً أو التمرين معاً. ومثل 

هذه املؤمترات تس��اعدنا عىل معرفة بعضنا بعضاً، وعىل 

فهم احتياجات كل س��اح من أسلحة البحرية ليك منيض 

قدم��اً معاً، وبحيث إن دعت الحاجة إىل القيام بعمليات 

مش��ركة فس��نكون قادرين عىل فعل ذل��ك. وهذا عىل 

األغلب مينحنا الفرصة لفهم كيف ميكننا إجراء التمرينات 

مع��اً ليك نكون جاهزين عند الحاجة إىل القيام بعمليات 

معاً.

من املهام الرئيس��ية للبحرية األمريكية ضامن سالمة 

عبور النفط من املنطقة، فهل ترى أن الدول األوربية 

بحاجة إىل العمل بنش��اط يف ه��ذا الجهد عىل اعتبار 

حوار: شاكا برامود
تصوير: عبدالرحمن القبيلي

الفريق جون ميلر يف حواره مع مجلة درع الوطن
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أن اعتامد الواليات املتحدة عىل نفط الرق األوسط 

قد انخفض عرب السنني؟

األمر، أوالً، ال يتعلق بالنفط فحس��ب، بل بس��امة مرور 

كافة الس��فن بغ��ض النظر عام تحمل. وثانياً، ال يس��هم 

األوربيون وحدهم بل هناك دول أخرى مشاركة يف قواتنا 

املشركة من أنحاء دول العامل، كاليابان التي انضمت يف 8 

ديسمرب إىل قوة الواجب 151، وهي قوة واجب ملكافحة 

القرصنة، ودول أخرى من أوروبا، وكندا وأسراليا، وبالتايل 

فهو جهد عاملي مستمر حالياً. وأثناء متريننا الدويل لكسح 

األلغام يف مايو 2013، شاركت فيه 40 دولة من كل قارة 

عىل وجه البس��يطة، ولذلك فإن الجهود الرامية للحفاظ 

عىل األمن واالستقرار  يف هذه املنطقة هي جهود عاملية.

أحياناً قد تواجه عدواً مس��تعداً إلطالق النار، فكيف 

تت��رف للس��يطرة ع��ىل الوض��ع بحي��ث ال يؤدي 

االستفزاز إىل مواجهة خطرية؟

إنن��ا نق��دم توجيهاً وإرش��اداً محدداً ج��داً لقادتنا حول 

الحاج��ة إىل الحيلولة دون حصول خطأ يف الحس��ابات، 

ونح��ن هن��ا ليك نحاف��ظ عىل األم��ن، ولي��س إلحداث 

مواجهات.

ما هو تأث��ري االعتامد األمرييك عىل النفط يف القوات 

املس��لحة األمريكي��ة والوج��ود البح��ري يف الرق 

األوسط؟

يعت��رب النفط س��لعة عاملية، فاليابان تحصل عىل نس��بة 

تف��وق 80 % من نفطها من الخليج، وتحصل الصني عىل 

نحو نس��بة 70 % من الخلي��ج أيضاً. فإذا م��ا تم إعاقة 

تدف��ق النفط من الخليج فس��يكون له أث��ر مبارش عىل 

االقتصاد العاملي، وهذا يسء ع��ىل الجميع، وبالتايل فلم 

يعد بإمكان أي دولة االعتامد عىل النفط. ومبا أنها سلعة 

عاملية فإننا نش��عر بالقلق حول إمدادات النفط، وبالتايل 

فه��ي مهمة عىل الصعي��د العاملي، س��واء كانت هنا أو 

عىل الس��احل الغريب ألفريقيا أو من الواليات املتحدة أو 

أمريكا الشاملية.

تعترب القرصنة تحدياً رئيسياً آخر، فام هو الدور الذي 

تراه لحلفاء جدد مث��ل الصني والهند يف محاربة هذا 

التهديد؟

تقوم قواتنا البحرية املش��ركة بإدارة مؤمتر ربع س��نوي 

تحت عنوان »مؤمتر الوعي املشرك وإزالة الرصاع«، وهو 

مؤمتر يركز عىل مكافحة القرصنة. وقد عقدنا ذلك املؤمتر  

مؤخراً يف مقراتن��ا بالبحرين. وما تعلمناه من املؤمتر هو 

أن الصيني��ني مهتم��ون مبزيد من التع��اون مع الواليات 

املتحدة يف مهمة مكافحة القرصنة، ولذا فأنا متفائل بأننا 

نح��رز تقدماً كب��رياً يف إدارة مهام مكافح��ة القرصنة مع 

القوات البحرية بكا الدولتني.

ما هي نصيحتك لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية حول تعزيز دفاعاتها البحرية؟

إنا نعمل عن كثب مع دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، ونساعدها عىل زيادة قدراتها وإمكاناتها وتعزيز 

رشاكتنا معها. فنحن نجري نحو 25 متريناً يف الس��نة مع 

دول مجل��س التعاون، والذي يبعثني ع��ىل التفاؤل هو 

أننا نش��هد مزيداً من التعاون بني قوات البحرية يف دول 

مجلس التعاون نفس��ها، حيث تضم جهودها أكرث فأكرث 

لاستفادة من مجلس التعاون كله ككيان واحد، وأنا أرى 

أن هذا توجه طيب.

يف رأيك��م ما هي أفض��ل طريقة لإلم��ارات العربية 

املتحدة والواليات املتحدة األمريكية للعمل من أجل 

تعزيز األمن واالستقرار يف منطقة الخليج العريب؟

إنن��ا نحتاج إىل االس��تمرار يف التعاون الج��اري والبحث 

عن فرص موس��عة كلام أمكننا ذلك لتحسني قدرتنا عىل 

التكام��ل س��واء يف التامري��ن أو يف العملي��ات الفعلية، 

وسيبقى تبادل املعلومات أمراً مهامً بيننا.

لو تكرمت��م بإخبارنا عن عملياتكم يف وقت الس��لم، 

وعن مدى أهميتها للمحافظة عىل االس��تقرار يف أي 

منطقة؟

من األم��ور التي نعرفها ه��ي أنه من األفض��ل دوماً أن 

تكون ق��ادراً عىل العمل بش��كل متق��دم، وذلك هو ما 

يجع��ل قاعدتنا يف البحرين مهمة ج��داً. وليس بإمكانك 

بناء الثقة ما مل تعمل للمستقبل، وهذا هو سبب أهمية 

وجودنا هنا. وهو ميكننا من حضور املؤمترات وأن نكون 

معاً يف البيئة البحرية يوماً بعد يوم لنعمل جنباً إىل جنب 

لتحقيق هدف مشرك هو األمن البحري.

م��ا هي الرس��الة الت��ي ت��ود تقدميها لق��راء »درع 

الوطن«؟

عندما نتحدث عن األمن البحري فغالباً ما نتجه للحديث 

عن عدد الس��فن، وحجمها، وعن األسلحة التي تحملها. 

والذي نجد باستمرار أنه أهم جانب من جوانب النجاح 

يف البيئة البحرية هو نوعية البحارة وجودتهم سواء كانوا 

أمريكيني أو إماراتيني، والذي نكتش��فه مرة تلو املرة أننا 

كلام وضعنا بحارتنا معاً فإنهم يش��كلون لحمة قوية. إننا 

ت��م تقليد الفريق ميلر ضابط��اً برتبة مالزم يف البحرية 
ل��دى تخرجه من األكادميية البحرية بالواليات املتحدة 
األمريكي��ة عام 1979، وتم تعيين��ه ضابطاً يف الطريان 
البح��ري يف يوني��و 1980، وبع��د ذل��ك التحق برسب 
Fighter Attack Squadron: VF 101 للتدريب عىل 

.F-14A Tomcat طائرة
قىض ميلر معظم حياته املهنية العملياتية ضمن القيادة 
 VF املركزية األمريكية، حيث ش��ملت رحالته البحرية

31  برتبة ضابط فرقة، و VF-84  كضابط صيانة .
وبع��د ترفيع ميل��ر إىل ل��واء بحري كان يق��ي قدراً 
كب��رياً من الوقت يف الرتكيز عىل مس��ؤولياته يف القيادة 
املركزي��ة األمريكية، حيث ش��غل منص��ب نائب قائد 
الق��وات البحري��ة األمريكي��ة يف القي��ادة املركزي��ة / 
األسطول الخامس األمرييك، ونائب مدير اإلسرتاتيجية 
والخطط والسياسات J5، ورئيس أركان القيادة املركزية 

األمريكية.
يحمل درجة املاجستري يف العالقات الدولية من جامعة 
سالف ريجينا، غادر ميلر قيادة مركز الحرب الهجومية 
البحري��ة والجوي��ة يف أكتوبر 2011 ليش��غل منصب 
مساعد خاص لنائب رئيس العمليات البحرية للعمليات 
والخطط واالسرتاتيجيات N3/N5 يف واشنطن، قبل أن 
يش��غل منصب قائد القيادة املركزية للقوات البحرية 
األمريكي��ة، واألس��طول الخامس األمري��يك/ القوات 

البحرية املشرتكة.

تركز الواليات املتحدة 
األمريكية على األمن 

واالستقرار البحري 
وضمان حرية تدفق 

التجارة

سيرة ذاتية

نقدر دامئاً إتاحة الفرصة للعمل مع البحرية اإلماراتية، 

ونتطلع قدماً نحو أية فرصة يف املستقبل. لقد أتيحت يل 

الفرصة لقراءة مجلتكم من قبل، ومن دواعي س��عاديت 

أن أرى أن مجل��ة الق��وات املس��لحة اإلماراتي��ة »درع 

الوط��ن« تقوم بتغطية متمي��زة، حيث تحرض فعاليات 

مثل ملتقى س��فن الدورية البحرية، وتبني الوعي حول 

التهديدات لألمن البحري وحول حلولها•



نظــــام الطـــارق

تششوازن دايناميكششس هششي أول منشششأة يف الششرق 

األوسششط لتطوير وتصنيع وتجميششع أنظمة التوجيه 

فائق الدقة للذخائر التقليدية املحمولة جواً. وتعد 

الركة مروعاً مشششركاً بني توازن القابضة وقسششم 

الديناميكا بركة دينيل كربى رشكات التصنيع.

وقششد بدأت توازن دايناميكس منذ تأسيسششها يف 

توسششيع قدراتها لتصميم وتطوير وتصنيع وتجميع 

منتجاتهششا من خششال سششعيها للتعاون مششع رشكاء 

محليني باإلضافة إىل االسششتعانة بالخششربات العاملية 

واستخدام أحدث التقنيات. 

نظام الطارق
هو عبارة عن سلسلة من األنظمة الذكية التي ميكن 

اسششتخدامها مع ذخائر أم كيششه 81، أم كيه 82، وأم 

كيه 83 املحمولة جواً.

كام يوفر نظام الطارق ملسششتخدميه العديد من 

املزايا من ضمنها العمل يف كافة األجواء ويف مختلف 

األوقات باالسششتعانة بأنظمة تحديد املواقع وأنظمة 

االستشعار املاحية، وميكن الحصول عىل أقىص قدر 

ممكن من الدقة باستخدام أنظمة التصوير باألشعة 

تحت الحمراء مع التعرف التلقايئ الكامل للهدف أو 

نظام تتبع أشعة الليزر، وميكن تزويد النظام بفيوز 

لتحديد املنطقة املستهدفة، وباستخدام رأس حريب 

ذو شظايا.

توفششر تششوازن دايناميكس 8 أمنششاط مختلفة من 

أنظمششة الطششارق، وهو عبششارة عششن مجموعة من 

األنظمششة التي يتم ربطها بالقنابششل، ويتميز النظام 

بسششهولة تركيبششة واسششتخدامه يف جميششع الظروف 

واألحوال السائدة.

System
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مزايا النظام
• القدرة عىل تحديد الهدف من عىل بعد.

• ميكششن إضافششة جنششاح أو محششرك لتعزيششز املدى 

وكفاءة االنطاق من مستويات منخفضة )مسطحة 

ومستوية(.

• زاوية هجششوم ميكن برمجتها حتى 90 درجة )من 

أعىل(.

الخارجششي نفسششه  بالهيششكل  • ميكششن االحتفششاظ 

إلسششتخدامات متنوعششة للطارق مثل أجهششزة تتبع 

الليزر والفيوزات والرؤوس الحربية.

املهام واألهداف

• املباين املحصنششة ومدارج الطائششرات املتمركزة يف 

املدارج.

• التوجيششه الداخيل ألرض املعركششة، مثال: وحدات 

الدفششاع الجششوي، راجششامت الصواريششخ أرض-جو، 

شاحنات اإلمداد.

• املباين والجسور واملنشآت الحيوية.

• الدعم الجوي.

علامً بأن القوات املسلحة لدولة اإلمارات أعلنت 

يف نوفمششرب املايض عن تقدميهششا طلبية لركة توازن 

دايناميكس إلنتششاج أنظمة الطارق للتوجيه الدقيق 

للذخائششر التقليديششة املحمولششة جوا وذلششك بقيمة 

إجاملية تبلششغ 1.8 مليار درهم ) 500 مليون دوالر 

أمريششي(، وتأيت هششذه الطلبية يف إطششار توجيهات 

القيششادة العامة للقوات املسششلحة لدعم الكفاءات 

التصنيعيششة الوطنية يف قطاع الصناعششات الدفاعية 

واملسششاهمة يف توفري فرص عمل وتدريب مواطني 

الدولة واالسششتفادة من الخربات الكبرية التي تتمتع 

بها توازن يف مجاالت التصنيع والصناعات الدفاعية•

SystemAl-Tariq

يوفر نظام الطارق 
ملستخدميه 

العديد من املزايا 
من ضمنها 

العمل يف كافة 
األجواء ويف 

خمتلف األوقات 
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 قائد القوات اجلوية اليونانية: 
مساعدات اإلمارات اإلنسانية تفتح باب األمل أمام الشعوب املنكوبة

أثنى الفريق طيار إيفانجلوس تورناس قائد القوات الجوية 

اليونانية عىل الجهود اإلنس��انية التي تبذلها دولة اإلمارات 

العربية املتحدة عىل مس��توى العامل، ج��اء ذلك يف لقاء له 

مع مجلة »درع الوطن«، مؤكداً عىل عالقة التعاون املميزة 

التي تربط القوات املس��لحة يف كلت��ي الدولتني، وفيام ييل 

نص اللقاء:

متتلك القوات الجوية اليونانية برنامجاً مكثفاً للتدريب، 

فهل تؤمن��ون التدريب للطلبة العس��كريني من الدول 

األخ��رى، خاص��ة دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج 

العربية؟

بداية أؤكد عىل عالقة التعاون املميزة بني القوات املسلحة 

اليونانية واإلماراتية. فقد ش��هدت السنوات األخرية تطابقاً 

يف وجه��ات النظر من حيث املصالح املش��ركة، خصوصاً يف 

الشؤون العسكرية. ويتم تنفيذ كافة األنشطة املشركة بيننا 

يف جو من التعاون يتامىش مع العالقات املميزة التي تجمع 

كال البلدين.

وع��ىل مدار عقود عديدة ظل بن��د التدريب يف القوات 

الجوي��ة اليوناني��ة أحد الدعائم الرئيس��ية لتطوير س��الح 

الج��و اليوناين، وتم تنظيم برام��ج تدريبية مكثفة متعددة 

الجنس��يات بني س��الح الجو اليوناين والقوات املسلحة لدى 

الدول األجنبية األخرى.

وق��د اس��تطعنا بفض��ل االتفاقي��ات الثنائي��ة أن نؤمن 

التدري��ب للطالب األجان��ب املؤهلني لاللتح��اق بأكادميية 

الطريان أو الربام��ج التدريبية األخرى. وقد أبرمنا مثل هذه 

االتفاقي��ات م��ع دول يف منطقة الرشق األوس��ط وش��امل 

أفريقيا، حيث ش��ارك ضباطها يف عدة دورات مختلفة مثل 

»دورة النجاة من العمليات املائية«. ويف املستقبل القريب 

جداً سيش��ارك ضباط من دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 

»دورة الوقاية من الحوادث«. 

ما هي املهام اإلنس��انية التي ش��ارك فيها س��اح الجو 

اليوناين؟

لس��الح الجو اليوناين مس��ؤولية اجتامعية تجاه مثل هذه 

امله��ام، ونحن عىل اس��تعداد دائم للتقدي��م الدعم الالزم 

للعمليات الطارئة أو األزمات اإلنسانية عىل مستوى العامل، 

س��واء عىل املس��توى املحيل أو تحت مظلة األمم املتحدة، 

وس��تكون اس��تجابتنا لهذه املهام فورية. ورغم قلة املوارد 

والقي��ود املفروضة عىل امليزانية حالي��اً إال أن هذا مل مينعنا 

من تنفيذ أكرث من 80 مهمة إنسانية خالل السنوات العرش 

املاضية، بدءاً من جنوب رشق آسيا والرشق األوسط وأوروبا 

الرشقية والبلقان إىل أفريقيا )مثل أفغانس��تان عام 2002(، 

وتايلن��د ورسيالنكا )أثناء إعصار تس��ونامي ع��ام 2005(، 

وباكس��تان وروس��يا ولبنان )ع��ام 2006(، وأوغن��دا )عام 

2007(، وأرمينيا وجورجيا )عام 2008(، وليبيا )عام 2011(.

قامت اليونان بس��حب قواتها من أفغانس��تان يف العام 

امل��ايض، ف��إىل أي حد ش��ارك س��اح الج��و اليوناين يف 

العمليات العسكرية هناك؟

قام الجيش اليوناين بس��حب قواته من أفغانستان يف العام 

املايض، ولكن س��الح الج��و اليوناين يظل مش��اركاً يف مهمة 

»اإليس��اف« الحالية. وعالوة عىل  ذلك، اس��تلم سالح الجو 

اليوناين زمام القي��ادة الخاصة مبطار كابول الدويل مرتني يف 

عامي 2005 و2010، كام شارك السالح منذ عام 2011 بفرق 

Mentor الت��ي ت��رشف عىل  تدريب س��الح الجو األفغاين، 

ونحن نستغل خربتنا الطويلة يف مجايل الصيانة واإلجراءات 

الخاصني بطائرات النقل الخاصة بسالح الجو األفغاين.

م��ا هي انطباعاتكم عن مع��رض الدفاع الدويل آيدكس 

ونافدكس الذي يقام يف أبوظبي؟

ميث��ل معرض آيدكس أهمية ك��ربى، ليس يف منطقة الرشق 

األوس��ط وش��امل أفريقيا فحس��ب، بل عىل مستوى العامل 

أجم��ع، وه��و ميثل فرص��ة فري��دة بالنس��بة إىل الرشكات 

الدفاعية ودعم الرشكات املش��اركة يف املعرض عىل مستوى 

العامل، حيث يتي��ح لها إمكانية التواصل مع بعضها البعض، 

واالط��الع ع��ىل أف��كار ومفاهي��م جدي��دة، والتعرف عىل 

االبت��كارات التكنولوجي��ة واحتياج��ات الس��وق العاملية. 

ويقدم منظم��و آيدكس خدمات قيمة لألوس��اط الدفاعية 

العاملي��ة، ك��ام يعترب املع��رض فرصة س��انحة لالطالع عىل 

اإلنج��ازات الكبرية الت��ي حققتها دولة اإلم��ارات يف مجال 

صناعة الطائرات، والتع��رف عىل قدراتها اإلنتاجية وقدرتها 

عىل النمو. كام س��اهم املعرض يف رفع اس��م اإلمارات عالياً 

يف املحاف��ل الدولية كدولة مؤهل��ة وقادرة عىل تنظيم أكرب 

املعارض الدولية، ولعب دوراً رئيسياً يف توجيه مسار واحدة 

من أكرث الصناعات العاملية حيوية.

يعت��ر معرض ديب ال��دويل للطريان حدث��اً رائداً يف عامل 

الطريان والدفاع، فام هو تقييمكم لنسخة املعرض هذا 

العام، الس��يام وأن املعرض ينتقل م��ن نجاح إىل نجاح 

أكر؟

نجح مع��رض ديب الدويل للطريان يف وض��ع بصمة مختلفة 

ع��ىل وجه صناعة الط��ريان العاملية، وأصب��ح معرضاً يحتل 

ش��هرة عاملية، حيث تشارك فيه نخبة من الرشكات العاملية 

العارضة من قطاع��ات الصناعات الدفاعية املختلفة. ورغم 

تركي��ز املعرض ع��ىل التج��ارة والطائرات التجاري��ة إال أن 

الس��نوات األخرية ش��هدت مش��اركة عدد كبري من رشكات 

صناعات الطريان العسكري والطريان املدين يف هذا املعرض. 

وتعد نس��خة املعرض هذا العام أكرب نسخة عىل اإلطالق يف 

تاريخ املعرض، وحس��ناً فعل املسؤولون بتخصيص مساحة 

أكرب للمعرض. 

ما هو تقييمكم للتعاون ب��ني اإلمارات واليونان؟ وهل 

لديكم أي خطط لتعزيز هذا التعاون؟

يعت��رب التعاون بني البلدي��ن مميزاً بفض��ل العالقة الدافئة 

الت��ي تجمعهام. عالوة عىل ذلك، فأنا عىل يقني من إمكانية 

توس��يع حج��م التعاون العس��كري الثنايئ بحي��ث يتجاوز 

تدريب األفراد ليش��مل تدريب الطيارين، ورمبا املش��اركة 

يف مناورات تدريبية عس��كرية مش��ركة أيضاً، ويقوم سالح 

الجو اليوناين حالياً بدراسة وبحث مجاالت التعاون املتاحة 

واملمكنة بني بلدينا.

ما هو تقييمكم للجهود اإلنس��انية التي تبذلها القوات 

الجوية اإلماراتية عىل مستوى العامل؟

أشكركم ش��كراً جزيالً عىل طرح هذا السؤال الذي مينحنى 

الفرصة للتعبري عن خال��ص امتناين وتقديري ألفراد القوات 

الجوية يف دولة اإلمارات. حيث تعترب املساعدات اإلنسانية 

التي تقدمها اإلمارات عىل مستوى العامل قيمة للغاية، حيث 

تفتح تلك املس��اعدات باب األمل أمام الشعوب التي تعاين 

وي��الت الحرب والك��وارث الطبيعية. ويج��ب هنا أن أنوه 

باملساعدات املستمرة التي تقدمها دولة اإلمارات للشعوب 

العربية واإلسالمية يف فلسطني وليبيا وأفغانستان وباكستان 

واليمن، وهي املهام اإلنسانية التي تعترب دوراً مكمالً لرسالة 

القوات الجوية يف دولة اإلمارات•

أثنى الفريق طيار إيفانجلوس تورناس قائد القوات الجوية 

اليونانية عىل الجهود اإلنس��انية التي تبذلها دولة اإلمارات 

العربية املتحدة عىل مس��توى العامل، ج��اء ذلك يف لقاء له 

 عىل عالقة التعاون املميزة 

التي تربط القوات املس��لحة يف كلت��ي الدولتني، وفيام ييل 

 للتدريب، 

فهل تؤمن��ون التدريب للطلبة العس��كريني من الدول 

األخ��رى، خاص��ة دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج 

بداية أؤكد عىل عالقة التعاون املميزة بني القوات املسلحة 

حوار: الرائد جاسم البلوشي

قائد القوات الجوية اليونانية يتصفح درع الوطن



63 |  يناير 2014 |  العدد 504  |

العصف الذهني اإلماراتي 

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com

مقالة 
وداللة

أبهرت حكومة اإلمارات العربية املتحدة العامل الحديث فيام تنتهجه من سياس��ات ومس��ارات واتجاهات يف رسم 

خططها الش��املة للتنمية والتطويرسواء عىل الصعيد العاملي أو املحيل، فكل يوم هناك نهج جديد، وخطة حديثة، 

ومواكبة متاحقة ملا هو متس��ارع الخطى يف عامل متغري املعامل وحتى األهداف، فش��عب اإلمارات كل يوم هو عىل 

موعد مع ما يرثيه ويغنيه ويدعمه من حكومته التي تسعى دامئاً وأبداً لخريه وتقدمه واستقراره.

ومن ذلك، كانت هناك انطاقة جديدة ومبادرة هي الفريدة من نوعها عىل مس��توى الحكومات يف العامل وهي 

الخلوة الوزارية التي أطلقها س��يدي صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" يف ش��أين الصحة والتعلي��م، حيث كانت هذه الخلوة هي الفريدة من نوعها 

فمعها كان للجميع حق املش��اركة واإلدالء بالفكر واملقرتح والطرح الذي س��يفيد هاذين القطاعني املهمني الحيويني 

يف الدولة.

إن ما يعرف بالعصف الذهني اليوم يعتر صورة حضارية وفكرة تنويرية إبداعية يف تحريك كوامن الفكر والبعد 

ب��ه عن القيود والح��دود والدوائر املغلقة املفرغة م��ن اإلبداع والتنوع والجمود والس��لبية، وهو إطاق للطاقات 

واألفكار الحبيسة.

والعصف الذهني "هو أسلوب تعليمي وتدريبي يقوم عىل حرية التفكري ويستخدم من أجل توليد أكر كم من 

األف��كار ملعالجة موضوع من املوضوعات املفتوحة من املهتمني أو املعنيني باملوضوع خال جلس��ة قصرية" ولكن؛ 

يف حكوم��ة دول��ة اإلمارات مل يكن لعامل الوقت وقرصه أهمية كرى، ب��ل كان للكم الهائل من األفكار واملقرتحات 

واإلدالء بال��رأي األهمية القصوى، حرصاً وس��عياً لجمع أك��ر عدد منها والبناء عىل أفكار اآلخرين بغية التحس��ني 

والتطوير ملا هو أفضل وأعم وأشمل لكافة الجوانب واالتجاهات.

لق��د جمع العصف الذهن��ي اإلمارايت مبادئه التي قام عليه��ا من حيث إرجائه لتقييم األف��كار الواردة ملا بعد 

الطرح، مام جعل الكثري من املتلقني يدلون مبشاركاتهم ويتابعون الردود عليها بشغف واهتامم ودومنا معوقات، أن 

ه��ذه الخلوة أطلقت العنان لحري��ة التفكري اإلبداعي، واعتمدت عىل الكم الهائل الذي وردها من األفكار املبتكرة 

واإلبداعية للمحاور التي طرحها  صاحب الس��مو نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، 

وخرجت يف نهايتها بحصيلة اسس��تثنائية وبعدد اليس��تهان به من هذه األفكار مه��ام كانت جودتها، حيث بلغت 

حسب إحصاءاتها ما يربو عن 80 ألف فكرة ملهمة.

ومل تواج��ه عملية العص��ف الذهني اإلمارايت حوائل وحواجز حالت بينها وب��ني أن تكتمل مراحلها، فالباب كان 

مرشع��اً ع��ىل مرصاعيه ملن أحب أن يدلو بدلوه، ومل تغفل آراء وأفكار وتهمل أو تهمش، بل كان اس��تقبال األفكار 

واالحتف��اء بها من أك��ر قيادة متمثلة بس��يدي نائب رئيس الدول��ة وفريقه، ألصغر قيادة عىل مس��توى الهيئات 

والوحدات واألقس��ام وغريها، فلم يكن للخوف من الفشل جانب أو حتى وارد فكر، فكلمة الفشل ليست بالكلمة 

الواردة أو املدونة يف قاموس حكومة اإلمارات، وإمنا تأيت سلس��لة التجارب والوقوف عىل نجاحات اآلخرين هي ما 

تستلهمه الدولة يف خطوها نحو املستقبل واسترشاقه بأدواته ومعطياته.

كام مل تكن يف العصف الذهني اإلمارايت معوقات تتعلق بالتباهي أو الرتفع والتعايل والتزمت والتمس��ك بالرأي 

وإفراد املس��احة لآلخرين للمش��اركة، فالجميع كانوا سواسية دومنا تفريق أو تخصيص فهم متساوون أمام ما وضع 

لخريهم ومصلحتهم واإلرتقاء بهم، فالنظر لكل ما طرح كان بعني الرضا دون اس��تخفاف أو اس��تصغار أو ترسع يف 

إطاق األحكام الجزاف عىل أي فكرة وردت أو طرحت أو أرس��لت مهام كانت، فالخلوة كانت رشاكة جامعية مع 

أفراد املجتمع كافة.

داللة...

إن دالل��ة العمل أو الفكرة التي طرحها س��مو نائب رئي��س الدولة "رعاه الله"، هو أن دول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة وبوجود قيادة يقود زمام أمرها للخري والطليعة خليفة بن زايد، وبوجود من هم كمحمد بن راش��د بفكره 

وإبداعه وخططه وتنويره، ومبعية أخوانه وأعوانه، قادرة عىل أن تكون دوماً يف الصدارة واملكانة التي تليق بها بني 

األمم والحضارات.

فهي الباد املوعودة بالخري دوماً بإذن الله، وهي األرض التي تحمل الخري لكل الناس وملختلف األجناس يف سائر 

األوقات واألزمان•
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دمج األجهزة وتصميم املركبات لضمان أعلى أداء لألساطيل العسكرية

 Oshkosh Defense..تؤمن عملية دمج أنظمة القيادة والسيطرة

مث��ة تغيري كبري طرأ عىل ميادين املعارك العس��كرية عىل 

مس��توى العامل، وأصبحت الشبكة الش��املة اليوم عنرصاً 

أساس��ياً لنجاح أي مهمة أكرث من أي وقت مىض. وتتزايد 

حاجة القوات املس��لحة يف الرشق األوس��ط لبث وتبادل 

املعلومات الصوتي��ة والرقمية، ومن ثم تحتاج إىل أجهزة 

 ،C4 القي��ادة والس��يطرة واالتص��االت والحاس��ب اآليل

واألنظم��ة األخرى مث��ل جمع املعلومات االس��تخباراتية 

واملراقبة واالس��تطالع الت��ي تعزز قدرتها ع��ىل التواصل 

وتبادل املعلومات فيام بينها أو مع القوات الحليفة.

وعن��د دمج تلك األنظم��ة مع املركب��ات الربية، عادة 

ما يزود صانعو املركبات الش��احنة بخي��ار جهاز القيادة 

والس��يطرة واالتصاالت والحاس��ب اآليل املس��تقل، بينام 

يقوم مصنعون مس��تقلون آخرون بعملية الرتكيب. ورغم 

هذا، ينطوي هذا النظ��ام املفكك، حيث يتم فيه تفكيك 

املركبة ث��م إعادة تجميعها، عىل خطورة بالغة، فضالً عن 

تكلفت��ه الباهظة واس��تهالكه للوقت. ع��الوة عىل ذلك، 

ومع تطور املركبات العس��كرية وزيادة تعقيداتها، تتزايد 

مخاطر هذا النظام الذي يؤثر سلباً عىل أداء املركبة، فضالً 

ع��ن تكرار األنظمة وشاش��ات العرض وقل��ة الرتكيز عىل 

املتطلبات التي تحتاجها القوات بالفعل يف أرض املعركة.

وتتمت��ع رشك��ة Oshkosh Defense بخربة طويلة يف 

مجال تصميم ودمج املركبات العسكرية، كام تؤمن عملية 

دم��ج أنظمة القيادة والس��يطرة واالتصاالت والحاس��ب 

اآليل لتزوي��د القوات املس��لحة يف الرشق األوس��ط مبيزة 

اختياري��ة تتمثل يف الحصول ع��ىل املعلومات والتقنيات 

التي تحتاجها، وتدرك الرشكة مدى الحاجة إىل دمج هذه 

األنظمة مع املهام.

نظام الدمج الفوري
رغ��م س��هولة عملي��ة دمج نظ��ام القي��ادة والس��يطرة 

 Oshkosh واالتصاالت والحاسب اآليل الذي تنتجه رشكة

Defense نج��د أن تصمي��م املركب��ة ودم��ج التقني��ات 

يتحقق��ان بصورة متزامنة مع بعضهام البعض، األمر الذي 

 First يرف��ع أداء االثنني معاً. ومينح نظ��ام الدمج الفوري

Pass Integration Approach قيم��ة أك��رب للعم��الء 

العسكريني، فضالً عن توفر تصميم أكرث حركة وديناميكية 

بالنسبة إىل مستخدمي املركبة.

ونظراً لعدم الحاجة إىل وجود طرف ثالث ليرشف عىل 

 Oshkosh Defense عملي��ة الدمج، يتميز نظام رشك��ة

بقدرت��ه الكب��رية ع��ىل ترسيع عملي��ة ط��رح املركبة يف 

 Oshkosh صفوف الخدمة. فعىل سبيل املثال، فإن رشكة

Defense الت��ي ألزمت نفس��ها بج��داول زمنية رسيعة 

للغاي��ة قامت بتس��ليم أكرث م��ن 9500 مركب��ة صالحة 

 MRAP All-Terrain ل��كل التضاري��س الطبوغرافي��ة

Vehicles: M-ATVs، وجاه��زة التوصيالت ومس��تعدة 

لنظ��ام القيادة والس��يطرة واالتصاالت والحاس��ب اآليل، 

األمر الذي يساهم يف التعجيل بطرح املركبات يف صفوف 

الخدمة.

وباملث��ل، ميكن لرشك��ة Oshkosh Defense تس��ليم 

مركبتها القتالية الخفيفة الصالحة للعمل فوق كافة أنواع 

 Light Combat Tactical All-Terrain التضاري��س 

Vehicle: L-ATV وهي عبارة عن مركبة حديثة خفيفة 

ال��وزن ق��ادرة عىل تقديم مس��تويات غري مس��بوقة من 

خف��ة الحركة ف��وق الطرق الوعرة وغ��ري املمهدة بنفس 

الطريقة الرسيعة مع تجهيزها بنظام القيادة والس��يطرة 

واالتصاالت والحاسب اآليل. وهذا يشمل توصيل النهايات 

الطرفي��ة امليكانيكي��ة والكهربائي��ة والنهاي��ات الطرفية 

الخاصة باملس��تخدمني بعملية تصمي��م املركبة، ومن ثم 

إنتاج مركب��ات صالحة ألداء مه��ام وأدوار متعددة. وقد 

قامت الرشك��ة برتكيب هذا النظام عىل النس��خ الفريدة 

املختلف��ة ل� 22 مركبة خفيفة صالح��ة للعمل فوق كافة 

أنواع التضاري��س L-ATV يف مرحل��ة التطوير الهنديس 

 Engineering and Manufacturing والتصني��ع 

Development: EMD phase الخاص��ة بربنامج املركبة 

 Joint Light Tactical املش��رتك  الخفيف��ة  التكتيكي��ة 

.Vehicle: JLTV program

وتس��تخدم رشك��ة Oshkosh Defense عملية ذات 

أبع��اد ثالثية يف عملية التصميم م��ن أجل تجهيز املركبة 

باألنظم��ة واألجه��زة الالزمة. ومن ش��أن ه��ذه النامذج 

االفرتاضية أن تقلل فرص التضارب أو التداخل منذ البداية 

وقب��ل ب��دء عملية اإلنت��اج الفعيل للمركب��ة. كام تعمل 

 System "الرشكة أيضاً عىل تشغيل "مخترب دمج األنظمة

Integration Lab به��دف إج��راء االختب��ارات الكاملة 

وتحسني أداء األجهزة عند تنفيذ تطبيقات معينة. وميكن 

للرشكة أن تعمل بصورة مبارشة مع العميل، وأن تستفيد 

من مالحظاته يف تحس��ني خربات املستخدمني مثل إتاحة 

استخدام األجهزة األكرث استخداماً وشيوعاً.

تلبية احتياجات ساحات املعارك مستقبالً
كل��ام تطورت س��احات املع��ارك كلام كان ع��ىل القوات 

املس��لحة يف ال��رشق األوس��ط أن تكون جاه��زة لتطوير 

مركباته��ا تبعاً للتط��ورات الجديدة. وتتي��ح عملية دمج 

أنظم��ة القيادة والس��يطرة واالتصاالت والحاس��ب اآليل 

C4 م��ع عملي��ة تصميم املركب��ة، تتيح للرشك��ة إمكانية 

االس��تعداد للمزيد من التوسعات والتطورات يف األنظمة 

يف املستقبل. وبإمكان رشكة Oshkosh Defense العمل 

والتنسيق مع القوات املس��لحة، واستغالل ميزة التطوير 

مس��تقبالً يف توس��عة أو تطوير أنظمة القيادة والسيطرة 

واالتصاالت والحاس��ب اآليل الخاصة باألس��طول دون أن 

يؤثر ذلك سلباً عىل املركبة.

وكلام أصبحت أنظمة القيادة والس��يطرة واالتصاالت 

والحاس��ب اآليل وأنظمة التسلح متطورة كلام أصبح دمج 

ه��ذه التقنيات الحيوي��ة مطلباً أساس��ياً. وميكن ألنظمة 

القيادة والس��يطرة واالتصاالت والحاس��ب اآليل وأنظمة 

التسلح أن تزيد خربة املستخدمني، وأن تقلل الزمن الالزم 

للتس��ليم وأن تخفض التكاليف، فضالً عن زيادة التواصل 

وتب��ادل املعلوم��ات مع الق��وات الصديقة يف س��احات 

املعارك اليوم وغداً•

تتميز املركبة L-ATV بخفة الحركة ومجهزة بأنظمة القيادة والسيطرة
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نظام اتصاالت عايل األداء قليل التكلفة ميكن للطائرات استخدامه

  Northrop Grumman تعيد اكتشاف اتصاالت األقمار الصناعية اخلاصة بالطائرات

 Northrop رشك��ة  نجح��ت  فق��ط  واح��د  ع��ام  يف 

نظ��ام  اس��تخدام  يف   Grumman Corporation

التصاالت األق��امر الصناعية الذي يس��تخدم يف الفضاء 

ع��ادة، وتحويل��ه إىل نظ��ام اتصاالت ع��ايل األداء قليل 

التكلفة ميكن للطائرات استخدامه.

وقد جرى تجرب��ة نظام اتصاالت األق��امر الصناعية 

 The satellite communications: SATCOM

 Firebird بنج��اح عىل م��ن إحدى طائ��رات system

التابع��ة للرشك��ة واملخصصة إلج��راء التج��ارب. ومتثل 

ه��ذه الطائرة نوع��اً جديداً من الطائ��رات التي تعمل 

ع��ىل ترسيع عملية جمع املعلومات بطريقة فورية عن 

طريق االس��تخدام املتزامن ألنظمة االستشعار املتعددة 

املخصص��ة لجم��ع املعلوم��ات واملراقبة واالس��تطالع 

واالتص��االت ISR املوج��ودة عىل من منص��ة )طائرة( 

واح��دة، والنظ��ام مخص��ص للطائ��رات املأهولة وغري 

املأهول��ة عىل حد س��واء. ويتم وض��ع املعلومات التي 

تق��وم الطائ��رة Firebird بجمعها داخ��ل نظام واحد 

يسمح ملستخدميه بسهولة استخدام املعلومات واتخاذ 

القرار املناس��ب. وال يوجد حتى اآلن أي نظام اتصاالت 

قادر عىل بث املعلومات الواردة من أنظمة االستش��عار 

إىل القم��ر الصناعي ثم إعادة بثه��ا إىل املحطة األرضية 

مبثل هذا املعدل العايل من رسعة التحويل.

إنجاز غري مسبوق

ورصح بري��ت أمي��دون، مدي��ر إدارة التطوي��ر التقني 

ب��� Aerospace Systems التابع��ة لرشك��ة نورث��روب 

جرومان، بأن »النظام املذكور ميثل إنجازاً غري مس��بوق 

بالنسبة إىل األشخاص الذي يحتاجون إىل بيانات فورية 

عىل أعىل مس��توى من الجودة، ولكنهم ال يريدون - أو 

ال يستطيعون- وضع نظام اتصاالت ضخم وثقيل الوزن 

عىل م��ن الطائرة، ولك��ن نظامنا يؤمن ق��درات كبرية 

تتجاوز مدى الرؤية ع��ن طريق وحدة مدمجة خفيفة 

الوزن ال تشغل حيزاً كبرياً«.

وخ��الل البيان العميل، قام نظ��ام SATCOM ببث 

رشيط فيدي��و حي برسع��ة إىل األرض، وألغراض البيان 

العم��يل، ثم وضع النظام وأجه��زة االختبار املتعلقة به 

داخل علبة مثبتة عىل الجزء العلوي من جس��م الطائرة 

.Firebird

ويتي��ح صغر حجم النظام إمكاني��ة توفري حيز كبري، 

األمر الذي يس��مح للطائ��رة بحمل املزي��د من أنظمة 

االستشعار واألجهزة واملعدات.

وقد قامت رشك��ة نورثروب جروم��ان بتطوير نظام 

 Gallium Nitride: تقني��ة  باس��تخدام   SATCOM

GaN التي لفتت االنتباه إليها ألول مرة كمصدر ألنوار 

الكريس��تال الس��ائل املعروفة بألوانها املبهرة، ويسمح 

هذا الن��وع من التقنية بإنتاج ك��م كبري من االتصاالت 

دون استخدام حيز كبري•

SATCOM مزودة بنظام االتصاالت Firebird الطائرة

يتيح صغر حجم 
النظام إمكانية 

توفري حيز كبري األمر 
الذي يسمح للطائرة 

بحمل املزيد من 
أنظمة االستشعار 

واألجهزة واملعدات
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يتضمن أجنحة لدرء اخملاطر وأمن املعلومات واملرافق
218 شركة من 32 دولة تشارك يف »آيسنار 2014«

أعل��ن اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، نائب القائد العام 

لرشط��ة أبوظبي، رئي��س اللجنة العليا املنظم��ة لفعاليات 

معرض )آيسنار أبوظبي 2014(، واملؤمتر الدويل للتحديات 

األمنية املصاحب للمعرض، أن عدد الرشكات التي ستشارك 

يف دورة 2014 بلغ حتى اآلن 218 رشكة من 32 دولة. 

وأكد رضورة توجيه رس��الة إعالمية ت��ربز هذا الحدث، 

وخل��ق ثقاف��ة توعوية تربز مكان��ة الدولة ورس��الة وزارة 

الداخلي��ة ومجهوداته��ا يف الس��المة العام��ة واإلنقاذ، أو 

مكافحة الحرائق أو الطوارئ، مشيداً بدعم الدولة وحكومة 

أبوظبي يف توفري متطلبات نجاح هذا الحدث العاملي. 

يشار إىل أن عدد الرشكات يف دورة 2012 بلغ 117 رشكة 

م��ن 18 دولة، كام أن املعرض ال��دويل لألمن الوطني ودرء 

املخاطر )آيس��نار أبوظبي 2014( تنظم��ه وزارة الداخلية 

بالتع��اون م��ع رشكة "ري��د للمع��ارض" خ��الل الفرتة من 

األول وحت��ى الثالث من أبري��ل 2014 يف مركز أبوظبي  

للمعارض "أدنيك".

وكان اجتامع برئاسة اللواء الكتبي عقد أخرياً يف فندق 

هليتون أبوظبي، ناقش االستعدادات للمعرض وبرنامج 

حفل االفتتاح والخطط املش��رتكة م��ع الجهات األخرى، 

ومتابعة خطط التسويق للمعرض، وذلك بحضور اللواء 

الدكتور أحمد نارص الرييس مدير عام العمليات املركزية 

برشطة أبوظبي، والعميد فارس خليفة الفاريس مدير عام 

الحراس��ات واملهام الخاصة، والعميد سعيد سامل الحنيك 

رئيس لجنة املؤمتر، والعميد سعيد سيف النعيمي، مدير 

إدارة املشرتيات واملستودعات برشطة أبوظبي، ورؤساء 

اللجان الفرعي��ة، وممثيل رشكة ري��د املنظمة للمعرض 

ومرك��ز أبوظبي للبيئ��ة والصحة والس��المة، وعدد من 

الرشكاء وعدد من الضباط.

وق��ال الل��واء الكتبي إن اإلقب��ال الكبري م��ن العارضني 

املحليني واإلقليميني والدوليني عىل املش��اركة لعرض أحدث 

وآخ��ر االبت��كارات والتقني��ات التكنولوجي��ة الحديث��ة يف 

مجاالت األمن والس��المة والطوارئ، يؤك��د املكانة الرائدة 

التي تحتلها أبوظبي يف مج��ال تنظيم الفعاليات واملعارض 

الدولي��ة الكربى، مش��رياً إىل أنها أصبحت قبل��ة للعارضني 

وال��رشكات الدولية واملس��تثمرين عىل املس��تويني الدويل 

واإلقليمي، بفضل مكتس��بات األمن واالس��تقرار التي تنعم 

به��ا دولة اإلم��ارات. وأض��اف أن معرض ومؤمتر آيس��نار 

أبوظبي 2014 ، يش��كل منصة مهم��ة لالطالع عىل أحدث 

املفاهي��م والتكنولوجي��ا املتخصصة يف املج��االت األمنية، 

وحامية املنش��آت واملرافق الحيوية، وهو فرصة ملش��اركة 

الخربات والتجارب، الفتاً إىل أن إبداء الرشكات للمشاركة يف 

املعرض قبل أكرث من ثالثة أش��هر من تنظيمه يرسخ مكانته 

كأحد أبرز الفعاليات املتخصصة يف مجاالت األمن والسالمة 

والطوارئ.

الرشكات املشاركة
يضم املع��رض نخبة من أبرز ال��رشكات املحلية واإلقليمية 

والعاملي��ة املتخصصة مبا يف ذلك، رشك��ة توازن، واملجموعة 

الذهبي��ة الدولي��ة )أي جي ج��ي(، و)أدفان��س انتيجريتد 

سيستمز(، ورشكة مبادلة للتنمية، وهيئة تنظيم االتصاالت، 

ومجموعة اإلم��ارات لالس��تثامرات املتقدم��ة، ومجموعة 

أطل��س، فضالً ع��ن كل من رشكات )إم يب 3 أنرتناش��ونال(، 

وموتوروال سيليوشنز ، ورشكة سميثس ديتيكشن، ومجموعة 

"تالي��س" الرائدة عىل الصعيد العاملي يف مجال التكنولوجيا 

املتقدمة الخاصة مبج��االت الدفاع واألمن والفضاء والنقل، 

وهاريس كوربوريش��ن، ومورفو )س��افران(، وكاسيديان إي 

آيه دي إس، وانرتناشونال ارمورد جروب، وأمريكان ساينس 

اند انجنرينج آيه إس أند إي، وإيلكوم انرتناشونال.

أجنحة متخصصة
تش��مل ال��دورة الجدي��دة للمعرض أجنح��ة متخصصة يف 

األمن الوطني ودرء املخاطر وجناح أمن املعلومات وجناح 

أمن املرافق الحيوي��ة، ومعرضني متخصصني مصاحبني هام 

معرض مكافح��ة الحرائق واالس��تجابة للط��وارئ )الرشق 

األوس��ط( ومع��رض الس��المة والصح��ة املهني��ة )الرشق 

األوس��ط(، وسيشهد "آيس��نار أبوظبي 2014" أيضاً تنظيم 

مؤمتر رفيع املس��توى هو املؤمتر الدويل للتحديات األمنية، 

وذل��ك يف 31 من م��ارس 2014. وسيش��هد املعرض وجود 

مئات العارضني جنباً إىل جنب مع كبار خرباء واختصاصيي 

األم��ن والس��المة والط��وارئ م��ن مختلف أنح��اء الرشق 

األوس��ط، إضاف��ة إىل عرض مجموعة متط��ورة من الحلول 

األمنية املخصصة لحامية املنش��آت، ومرافق البنية التحتية 

الحساسة للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة •

سيشهد املعرض 
وجود مئات 

العارضني جنبًا إىل 
جنب مع كبار خرباء 
واختصاصيي األمن 

والسالمة والطوارئ 
من خمتلف أنحاء 

الشرق األوسط

آيسنار أبوظبي منصة مهمة لالطالع عىل أحدث املفاهيم والتكنولوجيا املتخصصة يف املجاالت األمنية
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 مـعـ� نـحـَو عـالم آمـن

المنصة ا�كبر وا�هم
 ل�من الوطني ودرء المخاطر
1-3 إبـريـل 2014، أبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة

   منصة أكبر وتخصيص أكثر 
يشهد معرض أيسنار أبوظبي 2014 في دورته السادسة توّسع غير مسبوق من خالل تخصيصه أجنحة؛ ومعـارض ومؤتمرات مصاحـبة، وورش عمــل

 من شأنها تسليط الضوء على قضايا ا�من والسالمة.
الحكومية  الجهات  المهنية من  الحرائق والسالمة  المعلومات ومكافحة  الوطني وأمن  ا�من  المتخصصين في قضايا  التواصل مع  ال تفّوتوا فرصة 

  المحلية وا¥قلمية.
شاركوا في معرض أيسنار أبوظبي الموّسع، المكان المثالي لتبادل الخبرات وا¥طالع على أحدث االبتكارات والتقنيات وتطوير ا�عمال. 

المنصة المثالية التي تقدم طيف متكامال من الحلول المتخصصة في مجال درء المخاطر. 
الحدث ا�مثل الذي يجمع أفضل التقنيات للكشف، ل°ستجابة، للحماية، للوقاية من التهديدات 

والكوارث سواء الطبيعية أو تلك التي يتسبب بها ا¥نسان. 

المنصة المثالية التي تجمع الخبرات والتجارب العالمية في حماية البيانات في الشرق ا�وسط وشمال 
أفريقيا. المظلة التي تشمل آخر التطورات وا�فكار الكفيلة بضمان مستقبل أمن المعلومات.

المنصة الرائدة في تقديم حلول عالمية �من المنشآت في مجال الحماية والوقاية.

البوابة المثالية ل°ّطالع على أحدث التكنولوجيا والحلول لمكافحة الحريق والحماية من المخاطر، 
والخدمات الطبية الطارئة، ا¥غاثة والوقاية من الحرائق، السالمة العامة.

البوابة المتخصصة في المنطقة لتعزيز ثقافة السالمة المهنية لدى القطاعين العام والخاص 
واكتشاف التقنيات واالتجاهات الجديدة لتحديد المخاطر المهنية وتجّنبها. 

راعي داعم:المنظمون:

إحــجز
جناحك ا�ن!

لمعرفة المزيد،
الرجـــاء زيارة موقعنا:

الرجـــاء االتــــصال:
نعـمة شـهاب
                        

بريـد إلكــتروني:
+971 50 617 2262

 

nehme.shehab@reedexpo.ae

راعي بالتيني:

أجـــنــحـــة، 2 مـــعــارض مـــصـــاحـــبــة 3 ،

المستضيف الرسمي:



 وقد أطلق اسللم حللرب الجيللل الرابع عللى الحرب 

األمريللي.  املفهللوم  عى التنظيامت اإلرهابية بحسللب 

وطرفا الحللرب يف الجيل الرابع مللن الحروب هام جيش 

نظامللي لدولللة ما، مقابل ال دولة أو عللدو وخاليا خفية 

منترشة يف أنحاء العامل. ويف ظل كرثة الحديث إعالمياً عن 

حروب الجيل الرابع تسلللط مجلللة "درع الوطن" الضوء 

عى هللذا املوضوع الحيللوي من جوانبه كافللة من أجل 

فهم أبعاده وانعكاسللاته وما ينطللوي عليه من تحديات 

وتهديدات تستوجب تعاطياً اسرتاتيجياً مختلفاً من جانب 

الدول والجيوش.

من الحروب عللى  الرابللع  الجيللل  يقللوم 

خللط األوراق وبناء مسللاحات واسللعة من االلتباسللات 

املفاهيميللة والثقافية، واملؤكللد أن حللروب الجيل الرابع 

هللي أكرب نقلة نوعية يف تاريخ التخطيط العسللكري منذ 

معاهدة وستفاليا عام 1648، ألن هذا الجيل الجديد من 

الحروب ينهي نسبياً أو واقعياً احتكار الدولة القومية لشن 

الحروب، حيث باتت التنظيامت وامليلشلليات والجامعات 

تشللن حروباً ضد دول، ومل تعد الحرب تندلع بني جيوش 

فقللط. وكان املقصود من هذه الحروب الحالة التي تفقد 

فيها الدولة احتكارهللا للعنف وقوى الرصاع، والعودة إىل 

مناذج رصاع كانت سائدة قبل الدولة املعارصة. 

البدايات
تشري األدبيات السياسية والعسكرية إىل أن مصطلح الجيل 

الرابع من الحروب ظهر للمرة األوىل يف دائرة النقاشللات 

داخللل الواليات املتحدة األمريكيللة عام 1980، ثم تكرس 

تدريجيللاً بعللد سللنوات عرب مقالة نرشها بعللض ضباط 

الجيش األمريي بعنوان: "الوجه املتغري للحرب: إىل الجيل 

الرابع"، وبللدا األمر يف ذلللك الوقت وكأنلله تفكري خارج 

الرسب أو أقللرب إىل التصورات منلله إىل الحقائق. حيث 

كان يشللري إىل كرس احتللكار الجيللوش للحروب والعودة 

إىل ما قبللل الحروب الحديثة مللن حيث نظريات القتال 

وأوضاع الرصاع. وترتبللط نظريللة حللروب الجيللل الرابع 

أساسللاً بالفكر السلليايس الللذي سللاد العامل منللذ نهاية 

الثامنينيات وتفللكك االتحاد السللوفيتي، وتوغل العوملة 

وسلليطرتها عللى مجاالت الحيللاة كافة، ومن ثم شلليوع 

فكللرة "النمذجة" أو "القولبة" يف مختلف مجاالت الحياة 

العامليللة، واملجال الثقللايف يف القلب مللن ذلك عى وجه 

التحديد. ثم جاء انتشار اإلرهاب والحروب التي خاضتها 

الواليللات املتحللدة األمريكيللة يف العللراق ليؤكد طبيعة 
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الجيل الرابع من الحروب، أو 

 Fourth-Generation

GW 4 Warfar يتميز بسامت 

خاصة عن األجيال الثالثة 

السابقة التي شهدتها البرشية، 

ولعل أهم سامته بل أخطرها 

هو التامهي أو زوال خطوط 

الفصل يف حروب الجيل 

الرابع بني ما هو مدين وما هو 

عسكري، وبني مامرسة 

العمل السيايس وخوض رصاع 

عسكري؛ مبعنى أن هذا الجيل 

قد يتم فيه توظيف أدوات 

العمل السيايس بدالً من خوض 

رصاعات عسكرية، وقد تلعب 

فيه السياسة األدوار ذاتها التي 

كانت تتم من قبل عرب الحروب 

واملعارك؛ وقد يقوم فيه املدين 

بالتايل بدور عسكري.

إعداد: التحرير



حللروب الجيل الرابع واختالفهللا عن أجواء الرصاع 

السابقة برغم وجود أوجه تشابه عديدة بني طبيعة 

الللرصاع يف العراق، وظللروف أخرى مثللل الحرب 

األمريكية يف فيتنام وأفغانستان والحرب السوفيتية 

يف أفغانستان يف مرحلة الثامنينيات وغري ذلك.

ويف عللام 2006 صدر كتللاب "الحبال والصخرة" 

للكولونيللل املتقاعللد توماس هامز، وهللو الكتاب 

الذي تكلللم عن )حللروب الجيل الرابللع(، وأوضح 

أن التمللردات واالحتجاجات الشللعبية قادرة عى 

هزميللة الدولة مللن الداخل، حيللث ميكنها رضب 

الشبكة السياسية االقتصادية االجتامعية العسكرية 

للدولللة، ومهاجمللة عقول صانعي القللرار وهزمية 

إرادتهم السياسللية، مع تأكيللده أن حركات التمرد 

من الصعب هزميتها سياسياً.

فكرة حروب الجيل الرابع
ويف نهايات القرن املايض تم تأسيس حركة "أوتبور" 

الرصبيللة لتكللون طرفللاً يف الرصاع يف يوغسللالفيا 

السللابقة، واسللتخدمت هذه املجموعللة الالعنف 

كأسلللوب ومنهج حللرب، وتبني يف عللام 2000 من 

خالل تحقيق صحفي نرشته مجلللة نيويورك تاميز 

أن هللذه الحركة قد تم متويلها مبا يتجاوز خمسللة 

ماليللني دوالر من خللالل ثالث مؤسسللات أمريكية 

مانحة، وهي املعهللد الوطني الدميقراطي، واملعهد 

الجمهللوري الللدويل، والوكالللة األمريكيللة للتنمية 

الدولية)USAID(. وكانللت هللذه الحركللة هللي 

النمللوذج الذي اسللتخدم يف بعض الللدول العربية 

وتم استنساخه بشكل دقيق مع إضافة التكنولوجيا 

الحديثة مثل وسائل التواصل االجتامعي والهواتف 

الذكية وغري ذلك إليجاد مجموعات شبابية واسعة 

تتواصل عرب اإلنرتنت وقادرة عى الحشد والتجمهر 

بعيداً عن رقابة السلطات الرسمية.

الرابط هنللا بني حللروب الجيل الرابللع وفكرة 

العوملللة ومرحلللة األحادية القطبية وما تكشللف 

خاللهللا من جدل حللول رصاع الحضللارات ونهاية 

التاريخ ومللا إىل ذلك من جدليللات بحثية، يرتبط 
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الفكرة يف حروب 
اجليل الرابع تتمثل 

يف أن الفاعل 
الرئيسي يف هذه 

احلروب ليس الدولة 
بل التنظيمات 

واجلماعات واألفراد

يف جوهللره بأحللد جوانب النقاشللات الجوهريللة التي مل 

تحسللم بعد، وهللي عالقة النظللام العاملللي الجديد الذي 

بللرز بعد انهيللار االتحللاد السللوفيتي وهيمنللة الواليات 

املتحللدة األمريكيللة عللى العامل مبفهللوم سلليادة الدولة 

القومية، والذي كانت أحد تجلياته ومعامله حرصية شللن 

الحروب والرصاعات بيد الجيوش والدول فقط. ومع تزايد 

الحديث عن انحسللار سلليادة الدولة يف املجال االقتصادي 

بفعل العوملللة التجارية واالقتصادية ومامرسللات التبادل 

التجللاري يف مرحلة ما بعد منظمللة التجارة العاملية، ظهر 

الحديللث عن انحسللار مواٍز لللدور الدولللة والجيوش يف 

الحروب وظهرت مفاهيم مثل الحرب الالمتامثلة، وحروب 

الجيللل الرابع، وتوج ذلك كللله بصعود اإلرهاب العاملي يف 

الحللادي عرش مللن سللبتمرب 2001 كتحٍد خطريٍ ناجم عن 

"تنظيم" هاَجم القللوة العظمللى الوحيدة يف العامل يف عقر 

دارها.

الفكرة يف حللروب الجيل الرابع إذاً تتمثل يف أن الفاعل 

الرئيللي يف هللذه الحروب ليللس الدولة، بللل التنظيامت 

والجامعات واألفراد، وهو ما ميثل الوجه العسكري للنظام 

العاملللي الجديللد يف مظهره السلليايس القائم عللى الفرد 

وما يعللرف بالفرد املعومل بدالً من الدولللة القومية، وهي 

فكرة فلسللفية كان من الصعب فهمها من قبل كثريين يف 

بدايات ظهورها، ولكنها وجدت طريقها إىل ميادين الحياة 

الواقعيللة، وبات العنرص الفردي يحرك الكثري من األحداث 

فعلياً يف مناطق شللتى مللن العامل عللرب توظيف منظامت 

املجتمللع املدين والضغللوط الدولية والجمعيللات األهلية 

ومؤسسللات النظللام العاملي الجديد، التي ربطت نفسللها 

بقوة مبجاالت إنسللانية مثللل حقوق اإلنسللان والحريات 

العامللة وغري ذلك مللن مفاهيم وفرت بدورها مسللاحات 

شاسعة لألفراد يك ميثلوا عنرصاً فاعالً جديداً يف حياة الدول 

وتحديد مصري العامل خالل القرن الحادي والعرشين.

� محوري��ة األف��كار واأليديولوجيات: حيللث متثل األفكار 

محوراً مهامً يف شللن حروب الجيل الرابللع وتحديد معايري 

الهزميللة والنللرص فيها. فالثقافة هي الهللدف وهي محور 

التخطيط لهللذه الحروب، التللي تتمركللز تخطيطياً حول 

الهجللوم عى ثقافة العللدو، وتدمريها أو إعادة تشللكيلها 

وصياغتها أو توجيههللا وتدمللري منظومللة القيللم الثقافية 

والروحية لدى العدو بحيث تنهللار الروح املعنوية والقيم 

النفسللية الداعمللة للمجتمع، وبالتللايل يسللهل اخرتاقلله 

أو دفعه إىل االنهيار املادي أو املعنوي، واقعياً أو افرتاضياً.

� الطبيعة املعقدة للحرب: ليس من السللهل إدراك طبيعة 

حروب الجيل الرابع، فعى سللبيل املثللال هي حروب غري 

تقليديللة؛ أي ليس لهللا بدايات واضحللة وتوقيتات زمنية 

محللددة، وبالتللايل تتداخللل فيهللا املراحل، ويصعب فيها 

بنللاء جللدر وقائية أو اتخاذ مواقف دفاعيللة حصينة عى 

املسللتوى األيديولوجي والفكري الذي هو سللاحة رئيسية 

لهللذه الحروب. وبحكم هذا التعقيد فإن هذه النوعية من 

الحروب ذات طبيعة زمنية ممتدة، ويصعب تحديد أجندة 

زمنيللة لشللنها وإنهائهللا حيللث تتوقف حسللابات النرص 

والهزمية فيها عى بيئة الرصاع ومقدرة العنرص البرشي عى 

حسم حرب األفكار ملصلحته.

واملعنوي��ة  النفس��ية  عىل املؤث��رات  االعتامد الكب��ر   �

واإلعالمية: تلعب هذه املؤثرات الدور األهم يف مسللارات 

الللرصاع يف حللروب الجيل الرابللع، فبحكم اعتللامد هذه 

الحروب عى األفكار فإن البوابة التلقائية والساحة العملية 

للمناورات واالشللتباكات والتفاعالت تتمركز حول املؤثرات 

النفسية واملعنوية واإلعالمية.

� محوري��ة العوام��ل االقتصادي��ة والسياس��ية واألمني��ة 

والعسكرية: عى الرغم من أن الثقافة هي جوهر الرصاع 

يف حروب الجيل الرابع، فللإن نجاح هذه الحروب يتطلب 

بشللكل مواز توافر قللدر فاعل من التحللركات والضغوط 

واملؤثللرات عى الصعللد االقتصادية والسياسللية واألمنية 

والعسللكرية يك تسللاعد يف تفعيل خطط التدمري الثقافية 

التي تستهدف قيم املجتمعات والدول والشعوب.

� بروز أمن��اط متط��ورة م��ن التفاعالت: برغللم أن هناك 

العديد مللن الخطط واألمنللاط التي شللهدها العللامل منذ 

عقللود مضللت لإلرضاب أو االعتصام أو العصيان أو غللي

ر ذلللك مللن مظاهللر التحرك الداخللي ضد الللدول، فإن 

مثللل هذه األمناط مل تعمل وفق حراك عشللوايئ قائم عى 

االجتهللادات الفردية، بل باتت تدرس ويتم التدريب عليها 

يف منظللامت دوليللة ودول كربى ترعى أفللراداً وجامعات 

محلية منترشة يف دول شللتى من العامل السللتخدام هؤالء 

األفراد والجامعات وتوظيف قدراتهم ونشاطهم يف إحداث 

التغيري الداخي يف أي دولة مستهدفة. وهذا املجال تحديد 

يجسللد فكرة التخطيط البعيد األمد يف مثل هذه الحروب، 

حيث تظهر خطورة بعض املامرسللات الفردية بعد سنوات 

عدة عندما تلتئم وتصطف ضمن منظومات عمل جامعية 

محكمة تشللكل بؤرة انطالق السللتهداف اسللتقرار الدول 

واملجتمعات وإشعال الفنت واملؤامرات.

والشك أن حروب املعلومات هي أحد أبرز أمناط حروب 

الجيللل الرابع مبا متثله مللن خطر داهم عللى اقتصادات 

الدول والبنللى التحتية واألمن القومي مبفهومها الشللامل، 

بل إن حروب الجيل الرابع هللي أحد التجليات أو النتائج 

املرتتبللة عللى ثللورة املعلومات، حيللث تزامللن ظهورها 

مع تحول جذري عاملي من املجتمع الصناعي إىل املجتمع 

القائم عى املعلومات. والشللك يف أن تحللوالت مجتمعية 

بهللذا الحجم مل تكن لتمر دون إحللداث تغيري جوهري يف 

اسللرتاتيجيات الحروب، ومن ثم كان بديهياً أن يظهر جيل 

جديد من الحروب.

سامت حروب الجيل الرابع:
تتسم حروب الجيل الرابع بسامت عدة منها:

|  العدد 504  |  يناير 2014  |

ملف العدد

72

الحرب البالروسيا ضد االتحاد السوفيتي



التاريخ العسكري عرب العصور
التاريخ العسللكري هو مزيج من األحداث التاريخية، التي 

تنللدرج غالباً تحت مسللمى الرصاع. هذه األحداث ميكن 

أن متتد يف حقيقة األمر مللن رصاع قبي محدود إىل حرب 

عامليللة، فالنشللاط العسللكري البرشي مسللتمر منذ آالف 

السنني ولكن من غري املتفق عليه متى بدأ تحديداً.

ويقسللم بعللض الباحثللني التاريخ العسللكري للبرشية 

زمنياً إىل فللرتات عدة تبدأ بحقبة حللروب ما قبل التاريخ 

حيث نشللبت رصاعات عسللكرية بسلليطة يف مجتمعات 

الصيادين، حيث مل يكن هناك أدوار اجتامعية وال تقسلليم 

وظيفللي، لللذا كان كل شللخص قادراً عللى املسللاهمة يف 

الغارات أو الدفاع، ثم جلبت الزراعة العديد من التغريات 

بني فئللة املزارعللني والصيادين. ومن املحتمللل تاريخياً يف 

فرتات املجاعة أن الصيادين كانوا يشللنون غارات واسللعة 

عللى املزارعني يف القرى األخرى، ما دفع إىل التأريخ لبداية 

الحروب العسللكرية املنظمللة. ويف املجتمعللات الزراعية 

املتقدمللة تطللور هللذا االختللالف فولللدت فكرة الجنود 

املتخصصني والوحدات والتشللكيالت القتالية. ثم تأيت بعد 

ذلك حقبة الحروب يف التاريخ القديم حيث الدليل األثري 

األول عى معركللة يف العصللور القدمية يعللود إىل حوايل 7 

آالف سللنة، وتحديداً يف مرص الفرعونية حيللث اكتشللف 

املتخصصللون عدداً كبرياً من الهياكل العظمية التي تشللري 

إىل كونهللم ضحايللا معركة مللا. وكثري مام يعللرف بتاريخ 

العصللور القدميللة ما هللو إال تاريخ عسللكري من غزوات 

وحللروب، وبالطبع مثة أسللباب عديللدة لذلك، منهللا أن 

املاملك واإلمرباطوريات يف سللعيها إىل السيطرة عى قلب 

العللامل القديم مل تكن لتتم إال بالقوة العسللكرية بسللبب 

محدودية مناطق الزراعة ووجود مناطق قليلة صالحة لها 

بإمكانهللا أن تعيللل مجتمعات كبرية؛ لللذا كانت الحروب 

أمراً مألوفاً يف تلك الفرتات الزمنية. ولذا فإن الكثري من اآلثار 

املكتشفة ليست سوى أسلحة بسيطة كانت تصنع بكميات 

ضخمة، والكتابة أيضاً إن وجدت فإنها غالباً ما تكون لتاريخ 

انتصارات امللوك وفتوحاتهم. ومع استخدام أرسجة الخيل 

يف العصللور املظلمللة تغريت العسللكرية إىل األبللد، هذا 

االخرتاع تواكب مللع تطورات علمية ثقافية واجتامعية، ما 

أدى إىل تغللري طبيعللة الحللروب القدميللة والتكتيللكات 

العسللكرية، بروز دور الفرسللان واملدافع يف حقبة عصور 

الحروب الوسطى. مثل هذا النموذج برز يف الصني يف القرن 

الخامللس حني تحركللت جحافل املشللاة والخيالة الصينية 

للقضللاء عى البدو، ويف الرشق األوسللط وشللامل إفريقيا 

أيضاً استخدموا أسلحة وتقنية أعى بكثري منها يف أوروبا يف 

ذلللك الوقت، وأيضا يف إفريقيا. وجللاءت بعد ذلك حروب 

عرص البللارود الذي تطور ألول مرة يف عهد سللاللة صونج 

التقنيللة الحقاً لتصللل  انتللرشت هللذه  ثللم  الصللني،  يف 

إىل السلللطنة العثامنية، ومن هناك وصلت إىل بالد فارس 

واإلمرباطورية املغولية يف الهنللد، ثم تبنتها الحقاً الجيوش 

األوروبية خالل الحروب اإليطالية يف أوائل القرن السادس 

عرش. هذا كله وضع حد لهيمنة الفرسللان املدرعة، وتزامن 

 هناك جدل بحثي حول بدايات الجيل األول من الحروب، 

فهناك من يرى أنه بدأ مع بداية رصاعات البرش، واسللتمر 

ألكللرث من ثالثللة آالف سللنة، حيث كانت الحللروب قامئة 

عى حشللد الجنود والقوات يف مواجهللة بعضهم بعضاً يف 

اإلمرباطوريللات والللدول القدميللة، وهنللاك مللن يرى أن 

الجيللل األول من الحروب مبعنللاه االصطالحي ظهر عقب 

معاهدة وسللتفاليا عام 1648، التي أنهللت نحللو ثالثللني 

عاماً مللن الحروب يف القللارة األوروبيللة، وأنتجت الدولة 

القومية مبفهومهللا الحديث املتعارف عليه حالياً يف العلوم 

السياسللية، وارتبط بظهللور هذه الدولة مفهوم السلليادة 

الوطنيللة، الذي أفللرز بللدروه مرحلللة الجيوش بشللكلها 

الحديللث للدفاع عللن حدود السلليادة الوطنية ومقومات 

الدولللة مبفهومها املتعارف عليلله حتى الوقت الراهن، كام 

كانللت الحاجة إىل الجيوش املنظمللة مرتبطة أيضاً بوجود 

الدولة من زاوية االتفاقللات الدفاعية ومعاهدات التعاون 

العسللكرية وغري ذلك من اإلجراءات العسكرية التنظيمية 

التي تتطلبها العالقات الدولية التي نشللأت عقب معاهدة 

وسللتفاليا، التي بلورت أول شللكل تنظيمللي واضح املعامل 

للنظام الدويل يف أوروبا. وعى املسللتوى العمليايت انتقلت 

الحللروب يف الجيل األول من األدوات التقليدية نسللبياً إىل 

أدوات قتال أكللرث تقدماً وقتذاك، كللام عرفللت الجيللوش 

التنظيللامت حيث انتقلللت الحروب من دائللرة رصاع بني 

قبائل ومناطق سلليادة ومدن إىل رصاعللات بني دول ذات 

سلليادة. وقد تجى هذا الجيل من الحروب بشللكل واضح 

وبلغ ذروته خالل الحللروب النابليونية من حيث االعتامد 

عى العنرص البرشي. ونسللتطيع القول إن الجيل األول من 

الحللروب عقب معاهدة وسللتفاليا تحديداً قد أسللهم يف 

غرس ثقافة عسللكرية نظامية ال تزال هللي قوام الجيوش 

حتى اآلن، بغض النظر عللن األجيال التي توالت من هذه 

الحروب، حيللث بقيللت هذه الثقافة هللي عامد الجيوش 

الحديثة، ولكللن املفارقة أن الثقافللة النظامية تحولت يف 

هللذا مللع انحللدار نظام اإلقطللاع وتحول مللدن العصور 

الوسللطى إىل دول، ما أدى إىل خلللق الجيللوش النظامية 

املحرتفللة التي حلللت محللل جباة الرضائللب اإلقطاعيني 

واملرتزقللة التي كانت تشللكل جيوش العصور الوسللطى. 

وتعرف الفرتة بني عام 1648 حتى قيام الثورة الفرنسية عام 

1789 بفرتة حروب األمراء، حيث كانت املعارك تشن بشكل 

أسايس من قبل الدول امللكية والقوى االستعامرية، وكانت 

حروباً محللدودة املللدى واألهللداف، تشللهد تغللريات يف 

التحالفات، وشللكل املرتزقللة السللواد األعظم فيها. وبعد 

انتشار األسلحة، والسيام األسلحة الصغرية، بدأت الدول يف 

التخي عن اعتامدها الكامل عى الجنود املحرتفني وإفساح 

املجال للمجندين إجبارياً. التطور التكنولوجي أصبح عنرصاً 

أساسياً وسللمة بارزة للحروب، وأصبح امتالك التكنولوجيا 

املتطورة عنرصاً حاسللامً يف تحقيق النرص، واستخدم عنرص 

التجنيد اإلجبللاري يف هذا العرص لزيللادة الطاقة البرشية 

املتاحة للقتال،كام استخدم هذا األسلوب عى نطاق واسع 

بواسطة نابليون بونابرت.

بعد ذلك تطللورت الحرب يف التاريخ الحديث وانتقلت 

من نشاط تقليدي إىل مرشوع علمي وصناعي ضخم، حيث 

املتبللع  األسلللوب  كثرياً عللى  يتوقللف  النجللاح  أصبللح 

لتحقيقلله، فمفهوم الحرب الشللاملة هو آخر مطاف هذه 

النزعة، وأصبحللت الجيوش تطور التقنيللات العلمية أكرث 

من أي وقت مىض، وباتللت الصناعات الدفاعية مجمعات 

اقتصاديللة ضخمة تعتمد عليها اقتصللادات الدول الكربى 

بشللكل هائللل، وما مييللز التنظيامت العسللكرية الحديثة 

عن سللابقتها،ليس اإلرادة من أجل الفللوز بأي مثن ولكن 

التنوع التكنولوجي يف استخدام األدوات املتاحة للفوز، من 

غواصات وأقامر صناعية وسكاكني وأسلحة نووية.

التطور التاريخي للحروب
الجيل األول من الحروب
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حللروب الجيل الرابع إىل نقطة ضعف اسللرتاتيجية خطرية 

يف الجيوش الحديثة، حيللث بات يتعني عى هذه الجيوش 

التي ال تتحرك سوى من خالل أنساق خططية معينة خوض 

حروب عصابات مع عصابات وتنظيامت عشللوائية ال رابط 

بني عنارصها،ما حّد كثرياً مللن فاعلية الجيوش النظامية يف 

الحروب الالمتامثلة ويف مواجهة التهديدات غري التقليدية، 

األمللر الذي دفع املخططني العسللكريني منذ حريب العراق 

وأفغانسللتان إىل تدريب القوات عى خوض حروب املدن 

ومواجهة التمرد وحروب العصابات واللجوء إىل التشكيالت 

الصغرية وتفكيك بنية التنظيم العسللكرية املحكم ملواجهة 

هذا الخطر الجديد.

 الجيل الثاين من الحروب

 انتقلللت يف هذا الجيل الحروب إىل مرحلة اكرث تقدماً عى 

مستوى التخطيط العمليايت واألدوات الحربية، والتحركات 

القتالية، وبللدأ التطور يف العتللاد يتمثل يف املدافع البدائية 

التي يتم فيها قتللل جيش العدو وتدمريه عللن بعد،وقبل 

حدوث أي اشللتباكات مبارشة بني جنود الجيشني. وظهرت 

إرهاصللات هذا الجيل خالل الحللرب العاملية األوىل، برغم 

اسللتمرارية االعتللامد عى التشللكيالت املنضبطة والعنرص 

البللرشي، وهذه كانت من أهم سللامت الجيللل األول من 

الحروب. واعتمد هذا الجيل من الحروب برسعة شللديدة 

مللن جانب القوى الكربى القامئة وقتللذاك، حيث برز دور 

القوة املدفعية النريانيللة كعامل حسللم يف الحروب، ولكن 

هللذا الجيل ما لبللث أن تراجع برسعة يف الحللرب العاملية 

األوىل ومل يسللتمر طويالً. ويعد هللذا الجيل أقللل أجيللال 

الحللروب بقاء، حيث تتفق معظم األدبيات عى أنه مل يدم 

طويالً وظهر مع بدايات القرن التاسللع عرش وانتهى خالل 

سللنوات الحرب العاملية األوىل، وهناك أدبيات غربية تشري 

إىل أن حللروب الجيللل الثاين صممت مللن جانب الجيش 

الفرني يف أثنللاء الحرب العامليللة األوىل وبعدها، وقامت 

فكرتها عى املثل الفرني "املدفعية تنترص، املشاة تتقدم"،  

وهو تكتيك قائم أساسللاً عى قوة النريان/ االستنزاف، وقد 

حافظللت حروب الجيل الثاين عللى ثقافة الجيل األول من 

حيللث الثقافة النظامية للجيوش، كام حافظت عى صناعة 

القرار امليداين العسكري بشكل هرمي مركزي وطبقاً ألوامر 

ر للفرنسيني فضل تعليم الجيش  ودقيقة ومفصلة، وقد قدِّ

األمريللي ومشللاة البحرية فنون الحرب مللن الجيل الثاين 

خالل الحللرب العاملية األوىل، ومازالت متارسلله اليوم، مع 

استثناءات وفقاً للمهارات الفردية للقادة.

 الجيل الثالث من الحروب

 شللهدت الحرب العاملية األوىل بدايللة التطور نحو حروب 

الجيل الثالللث، حيث أصبح فيها االعتامد عى التكنولوجيا 

العاليللة  واملنللاورة  والتجسللس  والدبابللات  والطائللرات 

والرسعللة الفائقة والهجوم من الخلللف بدالً من املواجهة 

املبارشة،واالسللتفادة مللن املعلومللات التي توفرها األقامر 

االصطناعية، واعتمد هذا الجيل تغيرياً واضحاً يف التخطيط 

العمليايت، حيث عرفت الجيوش تغيريات يف تكتيكات القتال 

والتحركات الخططية، واعتمدت عى نقل املعارك إىل أرض 

العدو عرب التسلل واالخرتاق يف العمق، والدفاع عرب الهجوم 

والدفللاع يف العمق مثل تلك التكتيكات التي اسللتخدمتها 

القللوات األملانيللة يف الحللرب العامليللة األوىل ضد فرنسللا 

وبريطانيللا، من أجل مواجهة االعتللامد عى الخنادق وغري 

ذلك، والفكرة األساسية هي االعتامد عى الرسعة واملبادأة 

وامتالك زمللام املبادرة عملياتياً. كام تعللد الحرب العاملية 

الثانيللة منوذجاً لحللروب الجيللل الثالث، حيللث االعتامد 

الواضح عى شن الحروب الخاطفة وعمليات التسلل خلف 

خطوط العدو وغري ذلك مللن تكتيكات قتالية ميزت هذا 

الجيل. وال تزال الكثري من تكتيكات الجيل الثالث للحروب 

ركيزة أساسللية يف أداء جيوش القللوة العظمى الوحيدة يف 

العامل اآلن، وهللي الواليات املتحللدة األمريكية، وبطبيعة 

الحال بقية جيوش العللامل يف الدول املتقدمة والنامية عى 

حللد سواء. واسللتغرق هذا الجيل من الحللروب عى وجه 

التقريب نحو سللبعة عقود تقريباً، أي منللذ نهاية الحرب 

العامليللة األوىل حتللى ظهور الجيل الرابللع خالل العقدين 

األخرييللن من القللرن العرشين. وقد عللرف الجيل الثالث 

من الحروب باسللم حروب املناورات، وتم تطويره من قبل 

الجيش األملاين يف الحرب العاملية األوىل كام ذكرنا، وبحلول 

عللام 1918، كانللت الحللرب الخاطفة كاملة مللن الناحية 

املفاهيمية، وغرس هذا الجيل من الحروب مفاهيم جديدة 

مثللل االنضباط الذايت بدالً من االنضبللاط املفروض، وهذا 

األمر مسللتوحى مللن الجيش األملاين تحديداً، واسللتهداف 

العللدو بتكتيكات أكللرث ذكاء مثللل االسللتدراج واألفخاخ 

والعوامل النفسية وغري ذلك، وقد وضعت األسس الفكرية 

العامللة لتكتيللكات الحللرب الخاطفللة يف بريطانيا خالل 

العرشينيات من القرن املايض بواسطة الكاتبني العسكريني 

املشللهورين: )ليدل هارت(، والجرنال )فولر(، وكان يُطلق 

عى هللذه الحللرب يف ذلللك الحللني: )السلليل املتدفق(، 

وسامها األملان عام 1929م الحرب الصاعقة )بليتز كريج(، 

وقد طبّقت أسللاليب الحرب الخاطفة مللن ِقبل األملان يف 

الحرب العاملية الثانيللة عى يد الجرنال األملاين )جودريان( 

الللذي يُطلللق عليه )أبللو املدرعللات( والجللرنال )رومل( 

يف أثنللاء معللارك )1941 1943-م(، يف الصحللراء الليبيللة 
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واملرصية، وقللد اسللتوحى العدو اإلرسائيي فيام بعد هذه 

األسللاليب واعتربها عنرصاً رئيساً يف نظريته القتالية القامئة 

عى الرضبللة اإلجهاضية املضللادة املباغتللة، ونقل الحرب 

برسعللة إىل أرض الخصم، ويعتمد نجللاح الحرب الخاطفة 

عى عنللرص املفاجأة، وبطء حركة ورد فعل الخصم، وعدم 

إدراكه أو استيعابه ألساليب حرب الحركة، وضعف سيطرته 

الجوية. ويعللرف الجيل الثالث من الحروب أيضاً مبصطلح 

"الحرب الباردة" وهللي حرب غري معلنة، بني طريف الرصاع 

تقللوم عى اسللتخدام جللزيئ متقطللع للقوة العسللكرية 

واالعتللامد األكرب عى القللوة الناعمة مسللتخدمة يف ذلك 

أسلللحة اإلعالم وأعامل أجهزة االستخبارات لخلق نوع من 

األزمات والتوتر السيايس لدى العدو ويدفع هذا النوع من 

الحروب طريف الرصاع إىل التسابق يف مجال تطوير السالح 

والتقللدم الصناعللي والتطللور التكنولوجي،ويسللتمر هذا 

النللوع من الحروب ملدد طويلة نسللبياً بالقياس إىل النوع 

األول املعللروف بالحللرب التقليدية. وأشللهر الحروب من 

هذا النوع هي الحرب الباردة بني ما كان يسللمى باالتحاد 

السللوفيتي والواليات املتحدة األمريكيللة، والتي بدأت يف 

حقبة األربعينيات من القرن العرشين وانتهت مع سقوط 

االتحاد السوفيتي يف نهاية القرن العرشين.

حروب الجيل الرابع
 ظلت الحروب تدار بتكتيكات متعارف عليها خالل عقود 

القللرن العرشيللن، إىل أن حدثللت عدة حللوادث تنبه لها 

"أندرو مارك" يف مقالة شللهرية يف عام 1975 حول أسللباب 

انتصللار الدول الضعيفة عى الللدول القوية. وكان يتحدث 

بشللكل مبارش عن سبب هزمية الواليات املتحدة يف حربها 

يف فيتنللام، ورضب أمثلة متعددة من تاريخ رصاعات كربى 

تنتهي بانتصللار األضعللف مادياً وتسللليحياً. وترك سللؤاالً 

لالسللرتاتيجيني وهو كيف تنجح الواليات املتحدة يف عالج 

هللذه املعضلة؛ ألنهللا دامئاً ما سللتكون األقوى عسللكرياً 

واقتصاديللاً وقد تنتهي بها األمور إىل الهزمية؟ هناك عوامل 

متعللددة ذكرها "أندرو مارك" وكانت األسللاس ملا اصطلح 

عى تسميته "الحروب غري النمطية"، التي ال يكون الحسم 

فيهللا ملن ميلك قللوة نريانية أكرب. وإمنا يكون الحسللم فيها 

ملن هو عى اسللتعداد ملزيد من املعاناة أو تحمل تكاليف 

أعى، وعللادة ما يكللون األضعف أكرث اسللتعداداً لتحمل 

الخسللائر يف األرواح من األقوى الذي عللادة ما يكون أكرث 

انفتاحللاً ودميقراطية مبا يجعل خسللائره البرشية واملادية 

أداة ضغط عليه يف الداخل. كام أن األضعف عادة ما تكون 

للله ارتباطات قوية بجهات أجنبيللة تكون صاحبة مصلحة 

يف اسللتمرار الرصاع، كام أن العقيللدة القتالية يف كثري من 

املعارك تكللون محدداً مهامً لثبات األضعف، كيف تترصف 

القللوى الكربى والحال كذلك؟ كيف تردع قوة أضعف منها 

ال تخللى الهزمية ولديهللا ميول انتحارية؟ مللا الفائدة إن 

كان السللالح الذي متلكه هو قنبلة ذرية وأرستك مخطوفة 

يف كهللف يف جبل؟ وكانللت اإلجابة هللي أن نجعل العدو 

يقتل نفسلله بنفسه. ملاذا أقتله، وهو ميكن أن ينتحر؟ ملاذا 

الحروب الباردة - الرصاع بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي

أوحده ضدي، وانقسللامه يف مصلحتي؟ ملللاذا أطلق عليه 

الرصاص والقنابل، يف حني أنني لو اسللتثمرت واحداً باملائة 

من التكلفة عى اإلعالم الخبيث والشائعات املرضة لتمزقه 

كل ممللزق؟ ومن هنا انطلقت الفكللرة وبدأت وانترشت. 

بشللكل عام ترتبط حروب الجيل الرابع تاريخياً من حيث 

البداية بالعقديللن األخرييللن من القللرن العرشين، ولكن 

جذورهللا تعود إىل فرتة الحرب الباردة، حيث اسللتخدمت 

القوتللان العظمتللان يف ذلك الوقللت )الواليللات املتحدة 

األمريكية واالتحاد السوفيتي السابق( الكثري من تكتيكات 

الجيللل الرابع خللالل فرتة الحللرب الباردة، سللواء إلحكام 

القبضللة عى الدول واملناطللق الجغرافية التي متتلك هذه 

القللوة العظمى أو تلللك نفوذاً بهللا، أول مواجهللة نفوذ 

القوة املنافسللة. وهللذه التكتيكات هللي يف أغلبها ترتبط 

بحللروب الدعاية والحروب الرسية عرب أفللراد وجامعات 

مدربة إلحداث القالقللل واالضطرابات، والقيام بالعمليات 

اإلرهابية والتفجريات، ودعم أنشطة التسلل والغزو الثقايف 

ونرش الشللائعات وغري ذلك من أنشطة تعبوية قامئة عى 

تدمري الروح املعنوية والتأثري نفسللياً يف العدو. ثم تطورت 

هذه املامرسللات وأصبحت تشللكل نظريات لجيل جديد 

من الحللروب التي تدور بللني دول وبعضها بعضاً، أو دول 

وجامعات والعكس، وتعتمد عى كرس إرادة الطرف اآلخر 

وتحطيم معنوياته وإفشللال مؤسسللات الللدول وإحداث 

قللدر هائل من الفوىض واالرتبللاك والذعر الداخي بحيث 

يسللمح ذلللك بتدخللالت خارجيللة لتحقيللق مخططات 

معينة وتنفيذهللا، أو اسللتمرار هللذه الفللوىض الداخلية 

لشللغل الدول عن الخارج ودفعها إىل االنكفاء عى الذات 

واالنشغال داخلياً مبا يخدم أهداف قوى إقليمية أو دولية، 

ويسللتند الجيل الرابع مللن الحروب إىل تشللتيت االنتباه 

واالتصللاالت التللي تعمل عى إزالللة جبهة القتللال متاماً، 

واالكتفاء بالهجوم الثقللايف اعتامداً عى مقاتلني جدد عى 

هذه الجبهة املسللتحدثة عرب وسائل اإلعالم مع شن أعامل 

عنف مربمجة بدقة لشل اإلرادة واإلرباك ثم انهيار العدو 

السيايس، بدالً من السعي إىل عمليات قتالية حاسمة، وقد 

يف  ماكس مانوارينج، الباحث  تناول الربوفيسللور األمريي 

االسللرتاتيجيات العسكرية والذي سبق وعمل يف املخابرات 

العسللكرية األمريكيللة حللروب الجيل الرابع عللام 1989، 

التقليديللة  زمن الحللروب  مانوارينج فللإن  وبحسللب 

التي تعتمللد عى الجيللوش انتهى، واآلن هللو زمن الجيل 

الرابللع من الحللروب الللذي يهللدف إىل إرباك الدول من 

الداخل وإحداث اضطرابات متواصلللة بها لدرجة تدفعها 

دفعاً إىل مرحلة الدولة الفاشلة التي يسهل السيطرة عليها 

مللن أي جهللة داخليللة تخللدم مصالللح الجهللة املحركة 

خارجياً وتحقللق أهدافها، وهو االحتللامل األقرب للتصور 

والقابل للتنفيذ، أو تتم السلليطرة عللرب األطراف الخارجية 

بشللكل مبارش، وهو االحتامل األضعف يف ظل بيئة النظام 

العاملي السللائدة حالياً. وأحد أهداف حروب الجيل الرابع 

يف السللنوات األخللرية يتمثل يف نزع الرشعيللة عن أنظمة 

الحكللم من خالل تحريللك جامعات وتنظيللامت داخلية 

مدربللة ضد النظام، انطالقاً مللن أن حدوث مواجهات بني 

قوات النظام ومؤسسللاته األمنية وعنارص هذه الجامعات 

خروقات أمنيللة  الرتللكاب  العنللارص  هللذه  واسللتدراج 

وتجللاوزات تتناىف مع املواثيق واألعللراف الدولية الخاصة 

بالحريللات العامة وحقوق اإلنسللان وغللري ذلك، وتوثيق 

ذلك كله، ونرشه عى نطاق واسللع من خالل وسائل إعالم 

متعاونة لهذا الغرض، ثم تي ذلك مرحلة الضغوط الدولية 
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املدين للضغط عى األنظمة والحكومات باسللتخدام املواد 

املنشللورة التي وظفت لتهييج الرأي العام إقليمياً ودولياً، 

والعمللل بكل الطرق مللن أجل ذلك ولو مللن خالل قلب 

الحقائللق وتزييللف الحقائللق وفربكللة الصور باسللتخدام 

تقنيات حديثة، وتوظيف االنتشار الهائل لوسائل التواصل 

االجتامعللي يف تناقل هذه الصور واألفالم املصورة من أجل 

جلب نوع من التحقري واإلدانة الشللعبية الدولية ألي نظام 

متهيداً إلضعاف موقفه وإخضاعه سياسياً ألهداف خارجية 

يتم تنفيذها بأيد داخلية، أو إسقاطه نهائياً وتغيري أنظمة 

الحكللم مللن دون تدخل عسللكري وتصوير األمللر برمته 

باعتبللاره حراكاً داخليللاً يف الدول ال عالقللة للقوى الكربى 

به، أو اسللتنزاف دول مللا من خالل إجبارهللا عى توجيه 

مواردها كافللة ملواجهللة االضطرابات الداخليللة املفتعلة 

واالنشغال بذلك عن التنمية واالستجابة ملتطلبات التفاعل 

الدويل. وهنللاك العديد من األمثلللة املتنوعة عى حروب 

الجيل الرابع مثل الحرب ضللد اإلرهاب والرصاعات داخل 

الدول الفاشلة والحروب األهلية، والنزاعات العرقية وتعاين 

منهللا غالباً املناطللق والدول التي ال تزال تعاين الفشللل يف 

االسللتجابة للتحديللات الداخلية التي تواجههللا، واألنظمة 

الفاسدة التي تجمدت وتوقفت عن اللحاق بركب التنمية 

والتطور بشللكل يسللمح بنفاذ التدخللالت الخارجية إليها. 

ومتتلك حروب الجيل الرابع العديد من القواسللم املشرتكة 

مع ما سللبقها من أجيللال باعتبار أن املسللألة يف مجملها 

تنطللوي عى تطور تاريخي وتداخللل ال ميكن الفكاك منه، 

فهي تنطللوي أيضاً عى أمناط قامئة عللى التمرد وحروب 

العصابات والحروب املحدودة. بل شللهدت حروب الجيل 

الرابع أمناطاً جديللدة مللن القتال، حيث بات مللن الوارد 

ظهللور تنظيللامت قتالية تخللوض حروباً كاملللة ضد دول 

خارجية، مثلام حدث بني حزب الله وإرسائيل، وهي حروب 

متتلك سامت مميزة مثل امتالك هذه التنظيامت خصائص 

مثل غيللاب الهرياركيللة العسللكرية واالفتقللار إىل هيكل 

رسللمي مبا يوفر قدراً هائالً من املرونة العملياتية واملناورة 

القتاليللة لهللذه التنظيامت يف مواجهة جيللوش قامئة عى 

التنظيم وهرميللة اتخاذ القرار؛ كام متتلك هذه التنظيامت 

تشللكيالت قتالية صغرية ومدربة قللادرة عى إنهاك العدو 

واملنللاورة واالختباء وتحجيم خسللائرها واسللتنزاف العدو 

مادياً ومعنوياً، فضالً عن رسعة التحرك واملراوغة وإمكانية 

اسللتهداف عمق العدو بللرضب البنى التحتيللة من خالل 

عنارص نشللطة متحركة أو خاليا نامئللة موالية أو غري ذلك، 

بحيث ميكللن لهللذه التنظيامت البسلليطة خوض حروب 

رشسة عى املسللتويات اإلعالمية والعسكرية واالقتصادية 

والشعبية ضد دول، ورمبا كسبها ولو إعالمياً يف ضوء تباين 

معايللري وقواعد الربح والخسللارة واختللالف هذه القواعد 

بني طريف الللرصاع. وال تتوقللف أدوات الجيللل الرابع من 

الحللروب عللى الجانللب العسللكري بطبيعة الحللال، بل 

هي كام ذكرنا آنفاً ترتكز يف األسللاس عللى خوض الرصاع 

مبفهومه الشللامل يف عمق العدو، وبالتايل فمن املمكن أن 

تسللتخدم هذه الحروب وسائل غري عسللكرية متاماً، مثل 

حروب املعلومات 
هي أحد أبرز أمناط 

حروب اجليل 
الرابع مبا متثله من 

خطر داهم على 
اقتصادات الدول 

والبنى التحتية 
واألمن القومي

تجلب أيضاً االنتقادات عللرب التقارير الدولية املتخصصة 

لعابرة للقارات واملسللتثمرين  الرشكاتللا  وإحجللام 

عن التعاون مللع هذا النظام. واملؤكللد أن العامل مل يبلغ 

بعللد ذروة الجيل الرابع من الحروب أو مبعنى آخر: من 

السللابق ألوانه القللول إن العامل عى وشللك الدخول يف 

جيل خامللس من الحروب، علام بللأن التطور التاريخي، 

كللام ذكرنا آنفللاً، يعني اسللتمرارية الحللروب يف التطور 

وفقاً لعوامل ومتغريات عديدة، فالجيل الرابع، كسابقيه، 

سلليتطور ويسللتمر يف ذلك بالتواصل مع الجيل الثالث 

واالرتباط بالجيل الخامس من الحروب.

مفهوم حروب الجيل الرابع
حتللى نقرتب أكللرث مللن مفهللوم حللروب الجيللل الرابع 

نتطللرق إىل تعريف أحد أبرز منظريها حني قال" سللوف 

يكللون واضحاً تاليش الفللرق بني نقطتي الحرب والسللالم، 

وسللوف تكللون الحللدود غللري واضحللة، ورمبللا إىل حللد 

عللدم وجللود سللاحات القتال أو جبهات، بللل إن التمييز 

بني "املدين"و"العسللكري" قد يختفللي متاماً" ما يعنللي يف 

مجمله أننللا بصدد حرب غري تقليدية سللاحاتها الحقيقية 

بعيللدة عن مياديللن القتال التقليدية، بللل هي يف العمق 

املجتمعللي بحيث يتمحللور الرصاع حللول الثقافة والقيم 

والللروح املعنويللة واالقتصاد والبرش واألخالق والتامسللك 

االجتامعي.

وعى خالف نسللبي مام سللبق عرف الكاتب األمريي 

ويليام ليند األجيال األربعة من الحروب عى النحو اآليت:

- حللرب الجيل األول: هللي الحرب التقليديللة بني دولتني 

لجيشللني نظاميني وآخريللن كالخبري العسللكري. ويعرفها 

الكاتب األمريي ويليام ليند أنها حروب الحقبة من ١٦٤٨ 

ولغايللة ١٨٦٠ حيث عرفت بالحروب التقليدية بني جيوش 

نظاميللة وأرض معارك محددة بني جيشللني ميثلون دول يف 

حرب ومواجهة مبارشة.

بحللرب  البعللض  يعرفهللا  الثللاين:  الجيللل  حللرب   -

العصابات )Guerrilla( والتللي متولهللا دول كالتي دارت 

يف دول أمريللكا الالتينيللة. ويرى ليند أنها شللبيهة بالجيل 

األول من الحللروب التقليدية، ولكن تم اسللتخدام النريان 

والدبابللات والطائرات كام فعل الجيش الفرني يف الحرب 

العاملية األوىل.

- حرب الجيل الثالللث: يعرفها البعض بالحروب الوقائية أ

واالستباقية )Preventive war( كالحرب عى العراق مثالً، 

ويرى ويليام أنها تطورت من قبل األملان يف الحرب العاملية 

الثانية وسللميت حرب املناورات ومتيزت باملرونة والرسعة 

يف الحركة واستخدم فيها عنرص املفاجأة، والحرب من وراء 

خطوط العدو.

- حللرب الجيل الرابللع: اتفللق الخرباء العسللكريون عى 

أن حللرب الجيللل الرابللع هللي حللرب أمريكيللة رصفة، 

طللورت من قبللل الجيش األمريللي وعرفوهللا بل"الحرب 

الالمتامثلة" Warfare .حيللث وجللد الجيللش األمريللي 

سللبتمرب  دولة" بعد اعتللداءات ١١  نفسلله يحارب "ال 

2001. مبعنى آخللر هي محاربة تنظيللامت منترشة حول 

إمكانيللات  التنظيللامت محرتفللة ومتلللك  العامل، وهللذه 

ممتازة، ولهللا خاليللا خفية تنشللط لرضب مصالللح الدول 

األخرى الحيوية كاملرافللق االقتصادية وخطوط املواصالت 

ملحاولة إضعافها أمام الللرأي العام الداخي بحجة إرغامها 

عى االنسللحاب من التدخل يف مناطق نفوذها ومثال عى 

هذه التنظيامت: القاعدة، حزب الله... إلخ.

 السمة األساسللية يف األجيال الثالثة األوىل من الحروب 

الحديثة هي أنها ركزت عى العنرص البرشي ومحورية القوة 

النريانية ثم املقدرة عى املناورة وامتالك مرسح العمليات، 

ثم الحقيقة التي جمعت هذه األجيال الثالثة السابقة وهي 

السعي بكل الطرق إىل هزمية العدو عسكرياً. ولكن الجيل 

الرابع يختلف جذرياً عن ذلك، فالهزمية مل تعد عسللكرية 

فقط، وهذا األمر ال ينسللحب عى املجال القتايل فقط، بل 

االعتصامات واإلرضابات والعصيان املدين لشللل مؤسسات 

الللدول وبنيتها التحتية، وهي وسللائل قدمية اسللتخدمت 

ضد الدول االسللتعامرية يف قرون سللابقة، حيث استخدم 

البعللض منها الزعيم الهندي التاريخي غاندي ضد االحتالل 

الربيطاين لبالده، كام استخدمها مارتن لوثر كينج وغريهم، 
ولكن األمر بات أكرث احرتافية وتعقيداً. وهناك مؤسسات 

غربية متخصصة يف تدريب الشباب من دول مختلفة عى 

مثل هذه الوسللائل املدنية يف االحتجاج والتظاهر، ورمبا 

قلللب أنظمة الحكللم يف مراحل معينة عللن طريق هذه 

الوسللائل االحتجاجية، القامئة عى استهداف الخصم عى 

املسللتويات األخالقية والفكريللة واأليديولوجية بدالً من 

املستوى املادي، بحيث تظهر الدولة يف مظهر الظامل، ومن 

ثللم تفقد أي غطاء رشعللي داخي أو خارجي، مبا يصعب 

معه اسللتمرار النظام يف الحكم يف ظل صورته املشللوهة 

التي تسللتوجب بالتبعية عزلة دولية وانحسار ملستويات 

التعللاون مع املؤسسللات الدولية يف شللتى املجاالت، كام 
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ينسحب عى مكانة القوة العسكرية ذاتها ضمن حسابات 

القوة الشاملة للدول منذ بدايات القرن الحادي والعرشين، 

فلم تعد القوة العسللكرية تللوازي قوة االقتصاد ومقدرته 

عللى بناء املكانة للدول يف النظللام العاملي الجديد، كام مل 

تعد القوة العسللكرية هي املحرك الرئيي للتوسع بعد أن 

بات التوسع والسيطرة والنفوذ يتم عرب أدوات أخرى، منها 

االقتصاد والثقافة واإلعالم واملعلومات غري ذلك من أدوات 

تسمى يف مجملها القوة الناعمة للدول، التي بزغت كرأس 

حربللة للنفوذ والقيادة بدالً من القوة الخشللنة أو الصلبة 

التي ظلت لقرون وعقود تحتل املرتبة األوىل يف السياسللة 

الخارجية للدول والعالقات الدولية بصفة عامة.

حروب الجيل الرابع و"الربيع العريب"
مثة جدل بحثي واسع يدور حالياً وتتناثر دالئله ومحوره 

األسللايس هو: هل ميكللن اعتبار األحللداث والتغيريات 

التللي شللهدتها بعض الللدول العربيللة يف السللنوات 

األخرية، والتللي اصطلح عللى تسللميتها مجازاً "الربيع 

العريب"، أحللد تجليللات حللروب الجيللل الرابللع من 

األنظمة من الداخل،  كونها أحدثت تغيللرياً يف  حيللث 

وتطبيقاً لألفكار السياسية التي ظهرت غربياً منذ حرب 

العراق حول الرشق األوسط الكبري ثم الجديد؟

العريب قللد  أن ما عرف إعالمياً بالربيللع  اآلن  الوضللع 

تعرث متاماً، بل انتقللل ليصبح خريفاً عاصفاً هادراً يف بعض 

الدول، تاركاً الدول التللي خاضته أو عانت منه أو انزلقت 

إليلله يف خضللم حللروب ورصاعات تنوعت بللني الطائفي 

والقبي والسيايس، وهنا تداعت إىل األذهان نظرية الفوىض 

الخالقللة، تلك النظريللة التي أطلقتهللا وزيرة الخارجيللة 

األمريكية السللابقة كونداليللزا رايس ثم تللم تداولها عى 

نطللاق واسللع يف أعقللاب الغللزو األمريللي للعراق عللام 

2003، حيللث رأت اإلدارة األمريكيللة آنللذاك أن "الرشق 

األوسللط الجديد" الذي تحلم به ميكللن أن يولد من رحم 

تلللك الحرب. وتم ربللط ذلك أيضاً مبنظامت ومؤسسللات 

ومعاهللد أبحاث غربية بتدريب شللباب من نحو 22 دولة 

ضللن دورات قيل وقتللذاك إنها تسللتهدف التدريب عى 

الدميقراطية وآليات التغيري السلليايس السلمي، ولكن ثبت 

بعد ذلك تورط العديد من هؤالء الشباب يف أحداث الربيع 

العريب وما شللهدته مللن احتجاجات وتوريط ملؤسسللات 

الللدول يف رصاعللات داخليللة أدت ببعضهللا إىل رصاعات 

سياسللية وعسللكرية ال نهاية يف األفللق لها. ويربط بعض 

الباحثني بني تورط جهللات غربية يف أحداث الربيع العريب 

مللن خالل خريطة الللدول العربية التي شللهدت موجات 

شللعبية من االحتجاجللات التي تللكاد تتطابللق متاما مع 

خريطة الدول التي يشللملها مرشوع الرشق األوسط الكبري 

التللي كشللف عنها خالل فللرتة رئاسللة الرئيللس األمريي 

السللابق جورج بوش االبن. وهللو املرشوع  الذي كان يهد

ف إىل زعزعللة أمن األنظمة واسللتقرارها يف جميع أنحاء 

شللامل أفريقيا والللرشق األوسللط بهدف إعادة تشللكيل 

وإعادة ترسلليم حدود هللذه الدول وتقسيمها مبا يسللهل 

زمني ممكن. وإشللاعة حالة دامئة من الفوىض املجتمعية 

عن طريللق إنهاك املجتمللع واسللتنزاف الدولة يف معارك 

داخليللة حللول قضايا قد تكللون بعضهللا عادلللة ولكنها 

تقللدم يف إطللار مللن تحدي الدولللة وتعميللق الخالفات 

يف املجتمع، ليصبللح الجميع يف حالللة اقتتال داخللي وال 

نلتفت لكللوارث أخالقية واقتصادية واجتامعية وسللكانية 

أخرى مللن شللأنها تدمللري مقومللات الدول عللى املللدى 

البعيد. وأخرياً وهللذا هو األخطر؟ إشللاعة جو من الحرب 

النفسللية واإلعالميللة القادمللة من الخارج لرتويللج أفكار 

ومعتقدات تقسللم املجتمللع أكرث باسللتخدام مجموعات 

داخليللة تعمللل من خللالل وسللائل التواصللل االجتامعي 

يتللم تسللخريها لذلك وإعالميني وصحفيللني  وفضائيللات 

وجيوش تعبوية تعمل من أجل إثارة الفنت والقالقل سللواء 

بعلمها أو من جون أن تدري ما تفعله.

وتهللدف هللذه االسللرتاتيجيات التدمرييللة التي تعمل 

عى فرتات زمنيللة متفاوتة إىل تحقيق حالة من االنقسللام 

املجتمعللي املسللتدام، بحيللث يتللم النظر بشللكل عدايئ 

بني فئللات املجتمع، وقللد حدث ذلك بالفعللل يف مناطق 

عللدة بحيث يصبللح املجتمللع مؤهالً لحرب أهلية طويلة 

األمد ويصبح االسللتقرار والتامسللك الداخللي حلامً بعيد 

املنللال مثلام حللدث يف لبنللان والصومال والعللراق وغري 

ذلللك، وبحيللث ال تقللدر هللذه الللدول عى العللودة إىل 

معاركهللا  مجدداً وال تسللتطيع خوض  مسللارها التنموي 

الحقيقيللة ضد الجهل والتخلللف واملرض أو خوض معارك 

خارجيللة ضد أعدائها الحقيقيني. ثم هنللاك هدف تدمري 

الجيللوش التي متثللل تهديداً إقليمياً أو متتلك املقدرة عى 

تغيري موازين القوى اإلقليمية بحيث تخرج هذه الجيوش 

من معادلة القوة الشاملة وتتحول إىل ميليشيات أو قوات 

أمللن داخللي يف أحسللن األحللوال. ثللم الهللدف الثالث 

وهللو القضللاء عى الللدول القويللة وتحويللل املنطقة إىل 

دول فاشلللة أو ضعيفة تعاين نقاشات واضطرابات داخلية 

السلليطرة عليها. وهذا التغيللري يعتمد عى إحداث التغيري 

من الداخل وإرباك املجتمعات املستهدفة من خالل إثارة 

الفنت الطائفية ورضب االقتصاد وإنهاك مؤسسللات الدولة 

عرب تشللتيتها باملظاهرات الفئوية واالحتجاجات التي تبدأ 

سلمية ثم تنتقل تدريجياً إىل دائرة العنف.

القاسللم املشللرتك بني مختلف أجيال الحروب هو أنها 

تسللعى إىل إخضللاع العدو أو الخصم، فاألهللداف يف كل 

الحللروب قامئة ولكن يختلف تحقيقهللا من جيل إىل جيل 

باختللالف طبيعللة األدوات وبيئة الللرصاع، مبعنى أن جيل 

جديد من الحروب يسعى إىل تحقيق األهداف، سواء كانت 

قدمية أو جديدة، باستخدام قدرات مغايرة تناسب العرص، 

فالقوة النريانية حلت يف فرتة زمنية معينة بدالً من العنرص 

البرشي يف كرس إرادة العللدو، ثم كانت الهجامت الدقيقة 

بدالً مللن القوات الكثيفة واألسلللحة الذكية واسللرتاتيجية 

اإلغراق الصاروخللي بدالً من النريان الكثيفة التقليدية غري 

املؤثرة يف بعض األحيان، حتى حلت الحرب يف جيلها الرابع 

لتوظيف أمناط رصاعية جديدة إلخضاع العدو مثل التمرد 

الداخي وتوظيف كل ما هو متاح من شللبكات سياسللية 

واقتصادية واجتامعية وعسللكرية. ولعللل هالمية أدواتها 

مقارنة مبا سللبق مللن أدوات قتال جعل البعض يتشللكك 

يف البداية يف فعالية هللذه الحروب ومقدرتها عى تحقيق 

النتائللج املرجوة، باعتبار أن أدواتهللا غامضة وأهدافها غري 

قابلة للتحقق ومكلفة للغاية وممتدة زمنياً بحيث يصعب 

توقع نهايتها ناهيك عن نتائجها.

ويرى بعللض الباحثني أن حالة دول الربيع العريب تعترب 

منوذجللاً مثالياً لتطبيللق حللروب الجيل الرابع ودراسللتها، 

ويشللريون يف ذلك إىل ما يحدث من اضطرابات داخلية يف 

هذه الدول يستهدف تحقيق أهداف عدة منها إنهاء املسار 

السلليايس الذي تتحرك فيلله هللذه الللدول وهللو مسللار 

يفللرتض أن يقود عملية سياسللية تحقق االسللتقرار، ولكن 

املطلوب خالف ذلك أي أن تسللتمر الفللوىض أطول مدى 
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مزمنللة وال متثللل أي خطر إقليمي. وهذه االسللرتاتيجيات 

جميعها تنفللذ باسللتخدام تنظيللامت وجامعات وعنارص 

شللبابية من األدوات الداخلية التي تعمل تحت شللعارات 

جذابة للشللعوب مثل الدين والدفللاع عن العقيدة وحرية 

الرأي واإلصالح الدميقراطي وغري ذلك. ويجب أال ننىس أن 

الحمالت االسللتعامرية األوىل كانللت يرفع قادتها املصحف 

الستقطاب البسطاء من الشللعوب بدعوى أنهم جاؤوا من 

أجل حامية اإلسالم واملسلمني.

الراب��ع واتجاه��ات الفك��ر  ح��روب الجي��ل 
العسكري

يف غضون عقدين فقط، شللهد العامل تحوالت اسللرتاتيجية 

جذرية أسهمت بدورها يف إحداث ما يشبه التغيري الجذري 

يف مفاهيم التسلللح العاملية واتجاهاته، فعقب طي صفحة 

الحرب الباردة وسقوط نظرياتها التي تسببت طوال عقود 

يف توتللري مناخ العالقات الدويل، حدثللت تغريات هائلة يف 

العقائد العسللكرية ومايرتبط بذلك عى مستوى النظريات 

والتدريللب  والتجهيللزات  والتخطيللط  والفكللر  القتاليللة 

العسللكري، ثم جاء التحول الثاين عقب اعتداءات الحادي 

عرش من سللبتمرب 2001 وما أفرزته من تداعيات وما تالها 

من تطورات لتسللفر بدورها عن جولة ثانية من التحوالت 

يف العقائللد العسللكرية ومنظومات التسلللح لدى مختلف 

دول العامل.

التحول األهم عى صعيد الفكر العسللكري يف السنوات 

سللبتمرب   11 عقب اعتللداءات  جللاء  األخللرية  والعقللود 

2001، حيللث أطل اإلرهاب برأسلله كاشللفاً عن تحدٍّ غري 

مسبوق لألمن واالسللتقرار العامليللني، ما أسللهم بدوره يف 

حللدوث تبدالت هائلة يف املفاهيم والنظريات العسللكرية 

القامئة، يك تسللتوعب مصادر التهديد غللري التقليدية التي 

باتت متثل التحدي األسايس ملختلف دول العامل، وما أسهم 

يف تبلللور هللذه الرؤية أن السللنوات األخرية قد شللهدت 

تراجعاً يف احتامالت نشللوب رصاعات وحروب تقليدية بني 

يستند اجليل 
الرابع من احلروب 
إىل تشتيت االنتباه 

واالتصاالت التي 
تعمل على إزالة 

جبهة القتال متامًا

الدول سللواء بفعل عوامل الردع املتبادل وموازين القوى 

القامئة بني أطراف الللرصاع والنزاعات، أو بفعل التحوالت 

االسللرتاتيجية التي أعقبت انهيار مللا كان يعرف باالتحاد 

السللوفيتي ودخول العامل يف حقبة جديدة تتسم بسامت 

مغايللرة ملا كان سللائداً قبلها، ومتنح قللوة واحدة عظمى 

صفة القوة القائدة أو املسيطرة عى النظام العاملي، األمر 

الذي دعا ما عللرف بل"لجنة الحكامء" التي شللكلها كويف 

أنان األمني العللام األسللبق لألمم املتحدة من أجل بحث 

التهديدات التي تواجه األمن الدويل والوسللائل التي ميكن 

تعبئتهللا من أجل التصللدي لتلك التهديللدات، إىل القول 

برتاجللع تأثري النزاعات ذات الطابع الكالسلليي التي تقوم 

بني الدول.

التهديللدات التللي تواجلله اسللتقرار األمن العاملي يف 

السللنوات األخللرية باتللت تنحرص بللني عاملني أساسلليني 

هللام الخروقللات والتحديللات التللي تواجه نظللام منع 

انتشار أسلللحة الدمار الشللامل تحت وطأة التآكل الذي 

أصاب هذا النظام مع ظهور دول وقوى امتلكت السللالح 

النووي بالفعل ودخلت النادي النووي بحكم األمر الواقع، 

وبروز قوى أخرى تطمح إىل اخرتاق النظام وامتالك أسلحة 

نووية؛ والعامل اآلخر الذي يهدد األمن واالستقرار العامليني 

يتمثل يف بروز مهددات غري تقليدية، مثل اإلرهاب الدويل 

والجرميللة املنظمة، ما أفرز بدوره خارطة جيواسللرتاتيجية 

جديدة للتهديدات ومصادر التهديد.

هللذه التطورات أسللهمت بالتأكيد يف طرح تسللاؤالت 

جوهريللة حللول كيفيللة التعاطي مللع مصللادر التهديد 

الجديللدة، وأثّللر جديللاً يف اتجاهللات وخطللط التسلللح 

والتدريللب التي تتبناهللا جيوش دول العللامل كافة، حيث 

كشفت هذه التهديدات غري التقليدية عن حاجة الجيوش 

إىل التدريب والتسلح مبا يتامىش مع متطلبات حروب غري 

نظامية وحروب عصابللات وحروب مدن، وامتالك املقدرة 

واملهارات القتالية والكفاءة العملياتية الالزمة لخوض هذا 

النمط من الرصاعات.

أحداث بعينهللا أسللهمت يف صياغة الفكللر ونظريات 

التدريب والتخطيط العسللكري يف السللنوات األخرية، ويف 

مقدمة هذه األحداث حرب العراق عام 2003، حيث تكبد 

الجيش األمريي خسائر مل تكن متوقعة يف األفراد واملعدات 

عى يد امليليشيات املسلحة وعنارص تنظيم "القاعدة" التي 

اتخذت من بللالد الرافدين نقطة تجّمللع جديدة ملواجهة 

القوات األمريكية، ما كشف عن الحاجة إىل إعادة النظر يف 

خطط التدريللب والتجهيز حتى تتمكن للجيوش النظامية 

مواجهللة هذه العنارص وامتالك املقدرة عى خوض حروب 

غري نظاميللة، وتأكدت هذه الحاجة بعللد الحرب الخارسة 

التي خاضهللا الجيش اإلرسائيللي، بكل ما ميتلللك من آلة 

حربية متطورة وفاعلة، ضد ميليشلليا "حزب الله" اللبناين 

يف عللام 2006، حيث أخفق الجيش اإلرسائيللي، عملياتياً، 

يف مواجهة عنارص الحزب، وفشللل فشالً ذريعاً يف تحقيق 

أّي مللن أهدافلله االسللرتاتيجية التللي خللاض من أجلهللا 

الحرب، كللام مل يحقق األمنلشللعبه يف مواجهللة صواريخ 

قصللرية املدى، بدائية الصنع كانللت تطلقها عنارص "حزب 

الله" مللن الجنللوب اللبنللاين، وتكللرر األمللر ذاتلله مللع 

حركللة املقاومة اإلسللالمية "حامس" حيث كللرر الجيللش 

اإلرسائيي إخفاقاته العسللكرية وفشللل يف تدمللري البنللى 

التحتيللة للحركة برغم طول أمد القصف الجوي واالجتياح 

الربي لقطاع غزة.

لتشللكل  تتبلللور  التطورات القتاليللة  هللذه 

مبجملها إرهاصللات لنظريللات جديدة يف التسلللح بدأت 

معاملها بالفعل لللدى جيوش دول عدة اتجهت بالفعل إىل 

تجهيز وحدات قتالية صغرية عى غرار امليليشلليا يك تكون 

هذه الوحللدات مهيأة لخوض حروب املللدن واملواجهات 

غللري النظامية، بعد أن ثبللت عدم قدرة الجيوش النظامية 

عللى خوض هذه النوعية من الحروب التي تنال من هيبة 

الجيوش النظامية وتضعف صدقيتها وتسههم يف تآكل قوة 

الللردع لديها جللراء ما تخرسه تلك الجيللوش يف مثل هذه 

املواجهات.

ما سللبق ال يعني أن الجيللوش سللتتحول تدريجياً إىل 

تشللكيالت قتالية عى منط امليليشيات وحروب العصابات، 

فاألمللر يكاد يقترص عى أخذ هللذه التهديدات يف االعتبار  مظاهرات باستخدام شعارات دينية
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ضمللن خطط التدريب والتجهيللزات القتايل، بحيث يصبح 

جللزء مللن مهمللة بعللض الوحللدات القتاليللة مالحقللة 

العنارص اإلجرامية والقضاء عى خطر امليليشلليات وتنفيذ 

عمليللات "تطهري املدن" وخوض حللروب العصابات ضمن 

تشللكيالت قتاليللة صغللرية الحجم. وهللذا التحللول مياثل 

مراعاة املخططني العسكريني لتحدي انتشار أسلحة الدمار 

الشاملة، حيث اتجه الفكر العسكري إىل مزيد من االعتامد 

عى خوض الحروب الجوية وبناء أنظمة الدفاع الصاروخي 

ضد الصواريللخ املعادية وزيادة فاعليللة الطائرات املقاتلة 

والذخائر ومقدرتها عللى رضب األعامق األرضية التي متثل 

عادة مخازن سللواء للمنشللآت النووية الرسية، أو ألسلحة 

الدمار الشامل بشكل عام.

تساؤالت حول الجيل الرابع من الحروب
يف ضللوء ما سللبق وغريه مللام كتب عللن حللروب الجيل 

وهللذه  حولهللا  النقاشللات  يف  تسللاؤالت  تثللور  الرابللع 

التسللاؤالت تدور يف معظمها حول حقيقللة هذه الحروب 

يف ظل التوسللع الكبري يف تعداد أمناطها وأشللكالها وآلياتها 

من إرهللاب إىل عنللف وتفجللريات وأعامل مترد وشللغب 

واعتصامللات واضطرابللات واحتجاجات ووسللائل دعائية 

وشللائعات وحروب ثقافيللة وقيمية ومعلوماتية ونفسللية 

واسللتخدامها لكل الوسللائل واألدوات واملنافذ االجتامعية 

واالقتصادية واإلعالمية والعسللكرية واملعنوية، وهنا ميكن 

القللول إن هذا الجيللل من الحروب يشللمل بالفعل مظلة 

اختصار  فضفاضة من األدوات واألشللكال واألمناط، وميكن 

كل ذلك بالقول إنه يسللتخدم أي أدوات متاحة يف تحقيق 

األهللداف التي كانللت تحققها الحروب العسللكرية ولكن 

من دون اسللتخدام للقوة العسكرية أو استخدامها بشكل 

محدود ضمللن ما يعرف بالحللروب الخاطفة أو الرضبات 

املرشطية أواملجهرية، بحيللث ال متنح األولوية مطلقاً لهذه 

القللوة. أما غياب التحديد والتأطري النظري الدقيق لحروب 

الجيل الرابع فيعود يف قدر كبري منه إىل هذه الحروب التي مل 

تخللرج بعد من مختللربات دوائر التخطيط العسللكري ومل 

تخضع بعد بشللكل كامل إىل البحللث العلمي بحيث ميكن 

أن تؤطللر يف قالب نظريللات ومفاهيم ويوضللع لها منهج 

نظري واضح يعللرب عن إطارهللا الواقعي أو العمي، وهذا 

يفرس بشكل كبري التفسريات الفضفاضة وأحياناً امللتبسة يف 

توضيح هذا الجيل من الحروب.

مثة تسللاؤالت أخللرى تدور حول انتشللار هللذا الجيل 

مللن الحروب يف ظللل نشللوب العديد من الحللروب التي 

ال ينطبللق عليهللا هللذا املفهللوم يف السللنوات األخرية، أي 

عقللب الحديث األمريي املتللداول عللن حللروب الجيللل 

الرابع. وهنا ميكن اإلشللارة إىل أن هللذا النوع من الحروب 

سلليظل نسللبياً ميتلك خاصيللة االسللتخدام الحللرصي من 

جانب قللوى عظمى أو كربى وبشللكل محللدود جداً من 

جانللب قللوى إقليميللة ضللد مللن يعتربون أعللداء لهذه 

القوى أو تهديداً ملصالحهللا أوأن هذه الحروب سللتوظف 

لتحقيللق أغللراض معينة بغللض النظر عن مسللألة العداء 

واالسللتهداف، مبعنى أنه قللد يتم اسللتخدامها من جانب 

قوة عظمى ضد دولة تصنف يف خانة الحليف أو الصديق 

أو عى أقل التقديللرات هي غري معادية لتلك القوة، ولكن 

االسللتخدام هنا قد يسللتهدف تحقيق مصالح مسللتقبلية 

معينة عللى املدى البعيللد، أو يسللتهدف تحقيق أهداف 

لدول أكللرث قرباً من الللدول املسللتهدفة، واملثال عى ذلك 

ما يشللري إليه البعض بشللأن اسللتهداف دول مثل العراق 

نفوذها إقليم ومرص إلضعافها اسرتاتيجياً وتحجيم  وسوريا 

ياً ملصلحة إرسائيل ومنها واستقرارها.

وهناك أيضاً من يجادل بأن مفهوم حروب الجيل الرابع 

ليس جديداً، فعى سبيل املثال إذا كان الحديث عنها يدور 

حول توظيف القدرات الشاملة للدول واستهداف القدرات 

ذاتها لدى العدو، فإن الحروب الكربى التي شللهدها القرن 

العللرشون )الحربللني العامليتني األوىل والثانية( قد شللهدتا 

تطبيقاً واضحاً لذلك من حيث استنفار جميع عنارص القوة 

الشللامل للدول املشللاركة يف مواجهة اسللتنفار واستهداف 

مامثللل عى الجبهة املضادة، ولكللن منظّري حروب الجيل 

الرابللع يرون أن الجديللد يف هذه الحروب هللو أن جميع 

هذه العنارص تدخل منذ بداية التخطيط للحرب يف صدارة 

التخطيللط، وال تعتللرب عنللارص ثانوية مسللاندة أو داعمة 

لعنللرص القوة العسللكرية التللي كانت تشللكل رأس حربة 

التخطيط العسللكري يف الحروب السابقة، مبعنى أن جميع 

عنارص القوة الشللاملة للدولة التي تشن الحرب من الجيل 

الرابع يتم توظيفها بشكل متواٍزي ستهدف جميع العنارص 

املقابلة يف الدولة العدو أو املسللتهدفة. وهذا الدمج الكي 

لعنارص القوة الشاملة مل يكن معروفا فيام سبق، حيث كان 

كل عنرص يسللتخدم بشكل منفرد وطبقاً لتوقيتات مختلفة 

عن الباقني، ويعمل بشللكل معزول تقريباً عن بقية عنارص 

املنظومة.

تكتيكات حروب الجيل الرابع
هناك العديد من التكتيكات املسللتخدمة يف حروب الجيل 

الرابع، ويتوقف ذلللك عى طبيعة الحرب، إرهاب أو معلو

مات أو دعائيللة أو ثقافية أو غري ذلك، واألهداف املتوخاة 

وطبيعللة دفاعللات الخصم الذاتيللة. وأحللد أبللرز هللذه 

التكتيكات كشف عنه الربوفيسور ماكس مانوارينج األستاذ 

مبعهللد الدراسللات االسللرتاتيجية التابللع لكليللة الحللرب 

األمللن  دراسللات  مبعهللد  األمريي يف نللدوة  بالجيللش 

القومي اإلرسائيي حللني قال إن الرئيللس الفنزويي هوجو 

شللافيز كان أول من أمر ضباطه أن يتعلموا »الجيل الرابع 

من الحرب غري املتامثلة«، وأن يطوروا عقيدتهم العسكرية 

للتعامللل معها بحيث ال يكون الدفاع أو الهجوم عرب قوات 

نظاميللة كام كان يف املايض، وأشللار إىل أن الهدف من هذه 

الحللرب ال ميكن يف تحطيم مؤسسللة عسللكرية أو القضاء 

عللى قدرة أمة بشللكل عاجللل، وإمنا الهدف هللو اإلنهاك 

والتآكل ببطء، ولكن بشللكل مسللتمر ومتواصل يؤدى إىل 

إرغام العللدو عللى تنفيذ إرادتك. إذاً الغايللة من الحرب 

كام ذكرنللا آنفاً هي التحكم يف العدو، والقاسللم املشللرتك 

يف كل هللذا هللو زعزعة االسللتقرار، أما القوات املشللاركة 

يف تنفيذ هللذا املخطط فليللس كل عنارصها مللن الرجال 

ولكن بينهم نساء وأطفال مثلام شاهد الجميع يف العاصمة 

املرصية القاهرة يف فرتات سللابقة حني تم استخدام أطفال 

الشوارع السللتهداف قوات الجيش والرشطة وإحراق البنى 

التحتية وإشللاعة الفوىض والذعللر يف شللوارع العاصمللة. 

وزعزعة االسللتقرار، قد تكون أيضاً عرب وسللائل "حميدة" ل 

استخدام وصف حميدة يف هذا اإلطار ينطوي عى قدر من 

التمويلله والدهاء ل إىل حد ما مثل أن ينفذها مواطنون من 

الدولللة العدو. باختصار إيجاد دولة فاشلللة وأول مالمحها 

هو إيجاد أماكن داخل حدود العدو ليس له سلليادة عليها 

عن طريق دعم مجموعات محاربة وعنيفة للسلليطرة عى 

هذه األماكن، إذاً املعادلة لها هدفان هام اإلكراه ثم الدولة 

الفاشلللة. ويتم ذلك عرب عمليات تنفذ ببطء وبهدوء كاٍف. 

سيكون هناك جزء من البلد ال تديره الدولة، فيتآكل مفهوم 

السلليادة. لكن لو مل تتحكم الدولللة يف كامل إقليمها فمن 

القوات املسلحة االمريكية يف العراق
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يتحكللم فيه؟ سللتتحكم يف هذه املناطللق مجموعات غري 

تابعة للدولة، عنيفة ومحاربة ورشيرة وهذا ما يخلق الدولة 

الفاشلللة، بعدها تستطيع أن تتدخل أنت وتتحكم يف هذه 

الدولة وينهي ماكللس محارضته بقوللله »وإذا فعلت هذا 

بطريقللة جيدة وملدة كافية وببطء مدروس، فسيسللتيقظ 

عللدوك ميتاً ؟!«. والفكرة يف مجملها ليسللت جديدة، وقد 

تحللّدث عنها قبل قرون املفكر االسرتاتيجي الصيني سللون 

وو، معتللرباً أنه من غري املجدي الدخللول يف قتال ضد قوة 

عسكرية أقوى باألسلحة املناظرة نفسها، وعليك أن تستخدم 

أسلوباً مختلفاً يسللتهدف وحدة املجتمع الذي أنتج القوة 

العسكرية. فبتحطيم التامسك االجتامعي، رسعان ما تتفكك 

القوة العسكرية، فغاية الحرب غري املتناظرة متزيق البنيات 

االجتامعية وتدمريها ولكللن الجديد عند املحارض األمريي 

هو أن دوالً كبرية متلك قوة عسللكرية متفوقة ومع ذلك ال 

تلجأ إىل شللن الحروب التقليدية وتفضل استخدام الحروب 

غللري املتامثلة. فالسللالح الرئيي يف هذا اإلطللار ليس قوة 

النللريان، وإمنا القدرات العقلية؛ والقللدرات الذكية، فحائط 

برلني مل تسللقطه الدبابات واملدفعية والطريان ولكن املارك 

األملاين، حسب قول مانوارينج

نقاط القوة يف حروب الجيل الرابع
ل مبللا أن الجهات الفاعلللة يف حروب الجيل الرابع ليسللت 

رسللمية، فإن القيادة املركزية ليسللت هللي املفتاح لنجاح 

هذه الحروب التللي ال ترتبط بقيادات كاريزمية وال تعتمد 

عللى هللذه القيللادات يف اسللتمرارية الحرب التي تتسللم 

بطول األمللد، ويربهن خرباء عى ذلك بللأن تنظيم القاعدة 

قد أصبح أكرث خطورة بعد مقتل أسامة بن الدن وأن حركة 

طالبان األفغانية تعمل بقوة من دون قيادة واضحة من املال 

عمر الذي يركز جهوده عى االختباء من املالحقة األمريكية 

واألفغانية له.

ل يللرى خللرباء أن أحللد كوامللن القللوة يف حللروب الجيل 

الرابع أنهللا ال تتقيد بسلليادة القانون، وتسللتخدمه عندما 

القانللون  توظيللف  فقط؛ مبعنللى  مصلحتهللا  يف  يكللون 

مثالً للتشللهري باألعداء ولفت انتباه الرأي العام العاملي إىل 

خروقاتهم القانونية لرفع غطللاء الرشعية املحلية والدولية 

الرابللع  الجيللل  عن األنظمة الحاكمللة. كللام أن حللروب 

تسللتخدم األيديولوجيا عندما تكللون يف مصلحتهللا ولكنها 

تعتللرب مللن ال يشللاركونهم معتقداتهم أهدافاً مرشوعللة 

ضمن أعامل العنف التي متارسللها الحللركات والتنظيامت 

املنخرطللة يف هللذه الحللروب. وهللذه التنظيللامت تخرق 

القوانني ولكن عندما يتم القبض عليهم يحاّجون باملنظومة 

القانونية ذاتها التي يخرقونها ليل نهار.
ل مثة ميزة نسبية لحروب الجيل الرابع أيضاً تكمن 

يف اسللتفادتها الهائلة من رسعة تنفيذ أي تكتيكات 

بشللكل ال مركللزي، وهللذا واضح يف امليليشلليات 

املسلللحة التي توفر فرصة وهامللش مناورة كبرية 

لعنارصهللا يف تنفيذ الهجللامت بحيث تكون هذه 

العنارص يف أحيللان كثرية أكرث تفوقاً يف مواجهة أي 

قوات رسمية تتقيد غالباً بالقانون وتخى املساءلة 

واملحاسبة ولو بعد حني.

محطات ومفاهيم
ل هناك ثالثة أنواع من الحروب، فهي دولية، حيث تنشب 

بللني دولتللني أو أكللرث تتمتعللان مبسللتوى حضاري واحد، 

واستعامرية حيث تنشللب بني أمتني بينهام تباين حضاري 

واسع، وأهلية، حيث تنشب بني فريقني داخل دولة أو أمة 

ما بني مجموعة ثائرة أو متحررة وحكومة رسمية. والحرب 

الدولية تندلع بني دولتني مستقلتني أو أكرث، وهي تختلف 

عن الحرب األهلية من حيث وجود جيوش نظامية تحارب 

ضللد بعضها بعضاً، أمللا الحرب األهلية، فقد تتخذ شللكل 

وجود جيللش منظم يحارب قوات غللري نظامية، أو تندلع 

الحللرب بللني قوتللني غللري نظاميتللني تحاربان مللن أجل 

السلليطرة عى إقليم ما، وال يكون التمييز سهالً بني الحرب 

الدولية والحرب األهلية.

ل الحللرب الشللاملة تسللتخدم جميللع الوسللائل املتاحة، 

وتتضمن إعادة ترتيللب األحوال السياسللية، واالقتصادية، 

واالجتامعيللة للدول املهزومة تبعاً لرؤيللة الدول املنترصة، 

أما الحرب املحدودة، فهي رصاع مسلللح من أجل أهداف 

محللدودة، وهي أقللل من الحرب الشللاملة من حيث إنها 

ال تهدف إىل التدمللري الكي للعدو، أو إىل استسللالمه غري 

املرشوط. والحللرب املحدودة تشللمل الللرصاع الداخي يف 

مواجهة قوات اسللتعامرية، أو حكومية، بحيث يسللتخدم 

الطرفان األسلللحة التقليدية، مع أنه قد تصلها مسللاعدات 

خارجية، وتشللمل أيضاً اإلجراء الجامعللي يف إطار منظمة 

دوليللة من أجل الحفللاظ عى إقليم دولللة ما، أو تحقيق 

أهداف سياسللية محددة، مثل اسللتخدام قللوات الطوارئ 

الدولية. والحرب الوقائية هي اسللرتاتيجية عسكرية تعني 

قيللام دولة بهجوم مفاجئ عى دولللة أخرى بهدف تدمري 

هذه الدولة ملنعها من أن تصبح مصدراً لتهديد مستقبي، 

وينترش مفهوم الحرب الوقائية أساسللاً بني الدول املسلحة 

تسللليحاً تقليدياً. أما الحرب الخاطفة، فهي أسلوب خاص 

يف تكتيكات القتال، يقوم عى اسللتخدام الطريان، والقوات 

املدرعللة وامليكانيكيللة يف تحقيق اخللرتاق عميق يف جبهة 

العللدو من أجل قطللع خطوط مواصالتلله، وتدمري مراكزه 

اإلدارية والقيادية، وتطويق الدفاعات املعادية التي تكون 

قد أصبحت غري منظمة يف هذه الحالة.

ل ظهر مصطلح "الحرب الهجينة" يف دراسللات العسكريني 
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خللالل العقللد األخللري مللن القللرن العرشيللن، وظهللرت 

تعريفات عدة لهللذه الحللرب، منها: "أنهللا منوذج عرصي 

لحرب العصابات، حيث يسللتخدم فيها الثوار التكنولوجيا 

املتقدمة، وسللبل حديثة لحشد الدعم املعنوي والشعبي"، 

ويُقصللد بالتكنولوجيا املتقدمة األسلللحة املتطللورة، التي 

اسللتخدمت ضمللن تكتيللكات حللرب العصابللات، مثللل 

للللدروع والطائللرات، والعمليللات  املضللادة  الصواريللخ 

االنتحاريللة، ونصللب الكامئن. ووصللف أحللد التعريفات 

الحرب الهجينة: "حني يقدم خصم عى استخدام - بشللكل 

متزامن ومتقن - مزيجاً من األسلحة التقليدية والتكتيكات 

غللري النظاميللة، ومهاجمللة مدنيني أو هجللامت انتحارية 

والتللرصف اإلجرامللي يف مجللال أرض املعركللة مللن أجل 

تحقللق أهدافلله". وبالتللايل فإن الحللرب الهجينللة تدمج 

مجموعة من أمناط القتللال املختلفة، مبا يف ذلك: القدرات 

التقليدية، والتكتيكات، والتشكيالت غري املنظمة، واألعامل 

اإلرهابيللة، لالسللتفادة من كل أشللكال القتللال، وبتزامن 

وتسللعى القوى التي  التفللوق،  للحصول عللى  أحيانللاً، 

تسللتخدم الحرب الهجينة السللتنزاف خصومها وإرهاقهم، 

إلرغامهم عى االنسللحاب من أراٍض محتلة،أو التخّي عن 

سياسة خارجية معينة، وهي اسرتاتيجية تكون أكرث فعالية 

ضد الدول التللي لديها أنظمة دميقراطية وشللديدة التأثر 

بالرأي العام.

ل يللرى الربوفيسللور األمريي ماكس مايوراينج أن حروب 

الجيللل الرابللع، وهي حللروب تهللدف إىل تحقيق هدف 

مهللم هو ''إفشللال الدولللة''. حالللة الدولة الفاشلللة هي 

أسللاس حللروب الجيل الرابللع، وهي أسلللوب الحرب غري 

النمطية Asymmetrical Warfare، وهي حروب تهدف 

إىل اسللتخدام املتضادات، ونقاط االختالف، وتوزيع نسب 

السللكان، واألزمات يف العالقات، واإلشكاالت القامئة داخل 

الدول بغللرض تضخيمها، وتكوين حالة من انعدام التوازن 

بني األطراف املختلفة دينياً أو ثقافياً أو سياسللياً مبا يؤدي 

إىل فشل الدولة. هي حرب ليس لها شكل معني أو أسلوب 

منهجي كام يف الحروب السابقة.

ل يللرى خرباء أن الللرصاع الذي نشللب منذ فرتة بني الصني 

ورشكللة محللرك البحث األهللم يف العللامل ''جوجللل'' تعد 

منطاً جديداً مللن الحروب املسللتقبلية املتصلة باملعلومات 

والتحكللم يف تدفقهللا، وإذا كانللت املعرفة قوة بحسللب 

املفكرين، فللإن من يتحكم بتدفق املعرفللة عرب العامل هو 

املنترص يف أي مواجهة رقمية مقبلة.

ل اسللرتاتيجية الجيل الرابع من الحروب تقوم عى تكتيكني 

رئيسلليني، األول: الدقة يف تقسلليم األدوار؛ فثمة من يدعو 

إىل العنف وال يتحمل مسؤوليته، وهناك من ينفذ العنف، 

وطرف ثالللث يربر العنللف، وآخر يّدعي الحيللاد وميارس 

املراوغللة إىل حني ثللم ميارس االنحياز الللذي ميثله، وهناك 

نخللب فكرية وحقوقيللة وحسللابات إلكرتونيللة تصطنع 

العقالنية واالتزان وتتاجر بالشللعارات واملثاليات وتناقش 

الجزئيللات والهوامش عى حسللاب الجوهللر واملنت، وكل 

طابللور يللؤدي دوراً مدروسللاً بعناية ويتحللرك يف توقيت 

 السمة األساسية 
يف األجيال 

الثالثة األوىل من 
احلروب احلديثة 

هي أنها ركزت 
على العنصر 

البشري وحمورية 
القوة النريانية 

ثم املقدرة على 
املناورة وامتالك 
مسرح العمليات

 www.islamdaily.org :املوقع االلكرتوين -

- د. وليد حسنني، حروب الجيل الربع والرشق األوسط 

الجديد: العمالء والضحايا، 17 سبتمرب 2013، بوابة 

http://maspiro.net:ماسبريو الصحفية، عى الرابط

- إيهاب شوقي، حروب الجيل الرابع، شبكة األخبار 

http://anntv.tv :العربية، 26 نوفمرب 2013، عى الرابط

- د. انتصار البناء، الجيل الرابع من الحروب، البحرين 

ومرص منوذجاً، جريدة الوطن البحرينية، عى الرابط: 

www.alwatannews.net

- مفهوم حروب الجيل الرابع، املنتدى العريب للدفاع 

http://defense-arab.com :والتسليح، عى الرابط

- مصطفى هميي، االستعامر الجديد والحروب القادمة، 

www. :موقع الخرب، 29 أكتوبر 2013، عى الرابط

elkhabar.com

- لبنى الحرباوي، الجيل الرابع من الحروب: حرب 

املعلومات، صحيفة العرب الدولية، 20 سبتمرب 2013 عى 

www.alarab.co.uk :الرابط

- إميل أمني، مرص والجيل الرابع من الحروب، 11 أبريل 

www. :2013، صحيفة السياسة الكويتية، عى الرابط

al-seyassah.com

- عبد امللك محمود، مرص وحروب الجيل الرابع، مجلة 

www.alraeed.net :الرائد، 23 أبريل 2013، عى الرابط

- جيمس ويستهيد، الواليات املتحدة تخطط للحرب 

الطويلة، يب يب يس، 11 أبريل 2006.

- جميل عفيفي، الحروب يف العصور الحديثة والثورة 

التكنولوجية، أبريل 2011، موقع األهرام ديجيتال، عى 

http://digital.ahram.org.eg :الرابط

- بودريس درهامن، الثورات وتقنيات الجيل الرابع من 

الحروب، موقع الحوار املتمدن، 11 نوفمرب 2011، عى 

www.ahewar.org :الرابط

- رومان حداد، الشباب أدوات "الكرس النظيف" يف 

"حروب الجيل الرابع"، جريدة الرأي األردنية، 10 مايو 

www.alrai.com :2013، عى الرابط

- هبة وجيه، يف ذكرى 11 سبتمرب: أمريكا تتصدر 

الجيل الرابع من الحروب، 14 سبتمرب 2013، 

www.arabuem.net :موقع أرابيوم اإلخباري، عى الرابط

- د. معتز بالله عبد الفتاح، مرص وقعت يف فخ حروب 

الجيل الرابع: هل هذه هي نهاية مرص؟ صحيفة الوطن 

املرصية، 29 نوفمرب 2013، عى الرابط:

- www.elwatannews.com

- http://archive.lewrockwell.com 

- Antulio J. Echevarria II .FOURTH-

GENERATION WAR AND OTHER 

MYTHS. Nov 2005. 

- www.strategicstudiesinstitute.army.mil 

 Gary Anderson. The End of the  

 Peace of Westphalia: Fourth Generation

Warfare: http://smallwarsjournal.com

دقيللق، وهدفهم الحقيقي خدمة الطللرف املعارض لنظام 

الحكللم وإمللداده بغطللاء رشعي وتشللتيت الللرأي العام 

وتفريللق اإلجامع الوطنللي من أجل حصد أكللرب قدر من 

املكاسللب. والتكتيك الثاين هو نرش )الفوىض( بكل صورها 

يف مجريللات األحداث داخل هذه الللدول؛ إلفقاد املواطن 

الثقة بأجهللزة الدولللة والتشللكيك يف مصادر معلوماتهللا 

وإجراءاتهللا، وهذه هي الخطللوة األوىل والفاعلة )لتفكيك 

الدولة( ألنها تحقق الهزمية النفسللية للشعوب وتقود إىل 

باقي الهزائم.

ل ذهب املنظّر العسكري واملؤرخ مارتن فان كريفيلد يف 

عام 1990، إىل أن الجهات الفاعلة غري الحكومية املسلللحة 

سللتنهي احتكار العنف التي تتمتع بها الدول القومية منذ 

صلح وستفاليا التي أنهت حرب الثالثني عاماً•

املصادر:

 -  د. معتز بالله عبد الفتاح، مرص وحروب الجيل الرابع، 

www.:جريدة الوطن املرصية، 9 يوليو 2013، عى الرابط

elwatannews.com

 -  عي الجحي، حروب الجيل الرابع، صحيفة االقتصادية 

www.aleqt.com :السعودية، 8 مارس 2013 عى الرابط

- سامي الزبدي، املعرفة قوة: من يتحكم يف املعلومات 

يتحكم يف العامل، صحيفة االقتصادية السعودية، بتاريخ 

www.aleqt.com :29 أكتوبر 2010، عى الرابط

- د. هاشم حسن، متى ندرك فلسفة الجيل الرابع من 

الحروب، جريدة البيان العراقية، 9 نوفمرب 2013، عى 

http://albayaniq.com :الرابط
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إعداد القوات املسلحة للعمليات املشرتكة
تدريبات على فن القتال وتكتيكات املعارك

يتم إعداد القوات املسلحة للعمليات املشرتكة من خالل التدريبات بني أكرث من فرع من أفرعها الرئيسية: الربية 

والبحرية والجوية والدفاع الجوي. وتتنوع هذه التدريبات طبقاً ألهدافها واهتامم األطراف املشرتكة فيها، فهناك 

تدريبات مشرتكة عامة، وأخرى تخصصية، تختلف من حيث الهدف وحجم القوات املشاركة، ونوعها.

إعداد:
لواء )م( د.علي حممد رجب
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وقثثد تجرى التدريبات املشثثركة بني أكثثر من طرفني، 

سثثواءاً كانت هذه األطراف وحدات سياسثثية منفصلة، 

أي دوالً مسثثتقلة، أو بني دولة وعثثدة دول أخرى. وقد 

تسثثتحدث صور جديدة، كأن يتثثم التدريب، مثالً، بني 

أحالف أو تجمعات إقليمية بحيث يكون هناك مصالح 

مشثثركة لألطراف التثثي يجمثثع بينها هثثذا التدريب 

املشثثرك، وهناك معيار إلمتام مثل هذه التدريبات مع 

الغري وهو رضورة تحقيق مصلحة واضحة، سثثواء كانت 

منفردة أو مشركة، وأية دولة ذات سيادة مستقلة حرة 

يف إبثثرام مثل هذه االتفاقيات والتثثي ترى فيها رضورة 

أمنية أو عسثثكرية أو سياسية واضحة والزمة لها، سواء 

كانت هذه الرضورة وطنية أو قومية.

وليس بالرضورة تطابق املصالح بني األطراف املشاركة 

يف التدريثثب، ولكن املقصود هنا أن التدريب املشثثرك 

يوفر لكل طرف مصلحة ما، حتى وإن كانت تختلف عن 

مصالثثح األطراف األخرى. وعثثادة ما يكون هناك اتفاق 

مكتوب ينظم التدريب املشثثرك، ويكون إما بروتوكوالً 

عسثثكرياً فنياً منفصثثالً خاصاً بالتدريثثب، أو جزءاً من 

بروتوكول للتعاون العسكري بني األطراف املوقعة عليه، 

أو قد تأيت يف سثثياق اتفثثاق أمني ينص فيه رصاحة عىل 

التدريب عىل مهام العمليات التي تهم أطراف االتفاق.

وتجري التدريبات املشركة العامة بواسطة تشكيالت 

ووحثثدات من القثثوات أو األفثثرع الرئيسثثية للقوات 

املسثثلحة التابعة لألطراف املشركة يف التدريب، وليس 

بالثثرضورة أن يكثثون حجم القوات كبثثرياً كمعيار لقوة 

ونجاح التدريب، ولكن يعتمد األمر عىل مدى مساهمة 

العنارص املشاركة من القوات الرئيسية، السيام الحديث 

منها، ومثثع هذا، فإنه يجب أن يكثثون واضحاً أنه كلام 

ازداد حجم القثثوات املشثثركة يف التدريب كلام أمكن 

الحكثثم عىل كفاءتهثثا وقدرتها عىل التعاون ومامرسثثة 

مهام القيادة والسيطرة، ويتفاوت حجم مساهمة أفرع 

القوات املسثثلحة يف التدريثثب من دولة ألخثثرى تبعاً 

لظروف كل دولة مشثثاركة ولألهداف التي تشثثارك من 

أجلها يف التدريب.

ويف املراحثثل األوىل للتعثثاون العسثثكري بني الدول، 

وقبثثل إرشاك جميثثع القثثوات يف تدريبثثات مشثثركة 

عامثثة، يتم إجثثراء تدريبات مشثثركة تخصصية بهدف 

تحقيثثق التجانثثس بني العنثثارص التخصصيثثة، وتتنوع 

هثثذه التدريبات بتنوع العنارص املشثثركة فيها، فهناك 

التدريبثثات املشثثركة الربيثثة أو البحريثثة أو الجويثثة، 

والتدريبات املشثثركة للقوات الخاصة، أو ملراكز القيادة 

والسيطرة، أو لعنارص الحرب اإللكرونية.

وتعترب التدريبات املشثثركة املزدوجثثة أو املختلطة 

العامثثة  املشثثركة  التدريبثثات  بثثني  حلقثثة وسثثطي 

والتدريبات املشثثركة التخصصية، وتتم هذه التدريبات 

بدمج أكر من عنثثر للتدريب عىل تنفيذ أعامل ذات 

أهمية خاصة قثثد تؤثر عىل نجاح فكرة تنفيذ التامرين 

املشثثركة العامة، وقد تتنوع هذه التدريبات لتشثثمل 
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املعلومات والبيانات 
الدقيقة عن الكارثة 

واجتاهات تطورها 

عنارص برية وأخثثرى جوية أو بحرية وقوات خاصة، أو 

تجمع يف مترين واحد عنارص طبية وعنارص صيانة ودعم 

لوجستي مع عنارص بريه آلية.

مفهوم التدريب املشرتك
يحتثثل التدريثثب القتثثايل مكانة خاصثثة ضمن عنارص 

بناء للقوات املسثثلحة وإعدادها للعمليات املشثثركة، 

باعتباره يعني باالسثثتخدام الفعيل للمعدات ووسثثائل 

القتثثال. وكلام كان التدريب متطوراً وواقعياً كلام زادت 

إمكانيثثة الحصول عىل نتائج أفضل من وراء اسثثتخدام 

هذه املعدات والوسائل، لذلك، تنظم العملية التدريبية 

يف القوات املسثثلحة وفق سلسلة من اإلجراءات، تعرف 

بسياسثثة التدريب، أو منهثثج التدريب، مبا يغطي كافة 

جوانب هذه العملية، تخطيطاً وبرمجة وتنفيذاً، وصوالً 

إىل الشثثكل النهايئ لها يف صورة تدريبات مشركة ألفرع 

وعنارص القوات املسلحة، أو حتى تدريبات مشركة مع 

قوات مسلحة لدولة أخرى.

والتدريب العسثثكري املشثثرك يعد أرقى مستويات 

التدريثثب، وهثثو يوفر اآلليثثة واملناخ املالئثثم للقوات 

املسثثلحة للعمثثل كفريثثق واحثثد يف أسثثلوب تكاميل 

لالستفادة من مزايا وقدرات كل العنارص، خدمة للهدف 

املشرك، وهو النجاح يف تحقيق املهام القتالية، وبالتايل، 

تحقيثثق النر يف املعارك الحقيقية، ولهذا، فهو تدريب 

متطور، وهو، يف نفس الوقثثت، قياس واختبار للكفاءة 

والقثثدرات، حيثثث مل تعد املعارك تثثدار بتلك الطريقة 

التقليدية ذات النمطية الثابتة واإليقاع البطيء، خاصة 

مع بروز مفهوم معركة األسثثلحة املشثثركة يف أسثثلوب 

تكامثثيل ال يرك ألحد األسثثلحة فضل اإلنفثثراد برشف 

تحقيثثق النر عىل بقية األسثثلحة، وسثثاعد عىل ذلك 

وجود نظم أسثثلحة حديثة متطورة ومتكاملة وصالحة 

للعمثثل يف كافة األجواء، وكل األوقثثات، ليالً ونهاراً، مام 

أكسب املعارك صفة االستمرارية واملرونة، ومكن القادة 

من تطوير عملياتهم يف االتجاه السثثليم، معتمدين عىل 

اسثثتخبارات معركة موثوق بها نتيجة لثورة املعلومات 

واالتصثثاالت، والسثثتنادهم عثثىل آليثثة لتوفثثري الدعم 

اللوجستي الكايف واملستمر طوال فرة العمليات.

أهداف اإلعداد للعمليات املشرتكة
عادة ما تسعى الدول إلعداد قواتها للعمليات املشركة، 

وخاصة بعد أن أثبتت الحروب الحديثة وكذلك عمليات 

حفظ السثثالم يف كثثثري من مناطق الراع السثثاخنة يف 

العامل، عىل املستويني اإلقليمي والدويل، رضورة التوسع 

يف إجراء التدريبات املشثثركة مع قوات الدول الشقيقة 

والصديقة، بهدف تبادل الخربات يف أساليب وتكتيكات 

اسثثتخدام مختلف أنثثواع القوات، كام أن هثثذا النوع 

من التعاون العسثثكري يعترب حالياً أحد أسثثاليب الردع 

املقبولة لردع الدول ذات األطامع التوسثثعية التي تهدد 

األمن والسثثالم الدوليني يف بعض املناطق ذات األهمية 

اإلسراتيجية يف العامل.

إن التدريثثب املشثثرك هو سلسثثلة مثثن التامرين 

ملختلثثف املسثثتويات، متدرجثثاً من مسثثتوى الجامعة 

حتى أعىل مسثثتوى يف القوات املسلحة، ويتوخى إتباع 

أسلوب يؤمن رفع مستوى الوحدات الفرعية والوحدات 

والتشكيالت إىل املستوى املطلوب منها لتأخذ محلها مع 

الصنوف األخرى والتشثثكيالت العليا، ويجب أن يحقق 

ذلثثك جعل الوحدات الفرعية والوحدات والتشثثكيالت 

قادرة عىل املناورة والتعاون يف املعركة.

واألهداف العامة إلعداد القوات املسلحة للعمليات 

املشركة تشتمل عىل اآليت:

- صقثثل مهارة القثثادة وضبثثاط األركان عىل تنفيذ 

أعامل وإجثثراءات تخطيط وإدارة التامرين املشثثركة، 

وتحديثثد أوجه ونقاط التنسثثيق بثثني مختلف القوات 

املشثثاركة يف التدريبات مبا يسثثاهم، فيام بعد، يف دقة 

تخطيط وإدارة العمليات املشركة عىل نطاق واسع.

- العمثثل عىل توحيثثد مفاهيم العمليات املشثثركة 

الحديثة لخلثثق التجانس املطلوب بثثني مختلف أنواع 

القثثوات املشثثركة من عدة دول للعمثثل كفريق واحد 

لتحقيق أفضل تعاون عند تنفيذ عمليات مشركة.

- صقثثل مهثثارة ضبثثاط األركان يف إعثثداد البيانات 

والحسثثابات الدقيقة املتعلقة باستقبال وتدفق وإعادة 

التمركثثز وإيثثواء قثثوات الدعم مثثن الدول الشثثقيقة 

والصديقة.

- التعرف عىل أسثثاليب القيادة والسثثيطرة الحديثة 

عىل القوات أثناء إدارة العمليات املشركة، والعمل عىل 

توجيههثثا لتحقيق مهامها بأرسع وقت وبأقل خسثثائر 

ممكنة.

- تدريثثب هيئثثة القادة واألركان عثثىل رسعة تقدير 

املوقثثف واتخاذ القثثرارات املناسثثبة ملعالجة املتغريات 

الحادة أثناء سري العمليات املشركة.

- التعثثرف عثثىل الجوانثثب النفسثثية والعقائديثثة 

والحضاريثثة واالجتامعيثثة للقثثوات املشثثركة لخلثثق 

التجانس والتقثثارب والفهم املشثثرك لتحقيق التعاون 

املطلوب عنثثد إجراء التدريبثثات، وكذلك عند تخطيط 

وإدارة العمليات.
- التعثثرف عىل أسثثاليب القتال الحديثثثة للجيوش 

األخرى، وإتقان التدريب عىل اسثثتخدام أسلحة وآليات 

ومعثثدات القتثثال الحديثة، واكتسثثاب خثثربات القتال 

نتيجثثة للعمل عىل عدة مسثثارح عمليات متنوعة، من 

حيث طبيعة األرض والظروف املناخية. 

- التدريب عىل أسثثاليب وإجثثراءات التأمني القتايل 

والتأمثثني املثثادي واإلداري والفني للقثثوات أثناء تنفيذ 

العمليات املشركة الحديثة.

- التدريثثب عىل كيفية إجراء املنثثاورة بالقوات من 

اتجاه آلخر يف الوقت واملكان املناسبني، حسب متطلبات 

املوقف العمليايت.

- بالنسبة للقوات البحرية، يتم التدريب عىل أعامل 

تعترب التدريبات 
املشرتكة املزدوجة 
أو اخملتلطة حلقة 

وسطى بني التدريبات 
املشرتكة العامة 

والتدريبات املشرتكة 
التخصصية

التعرف عىل أساليب القتال الحديثة أحد أهداف التدريبات العسكرية
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االعثثراض والتفتيثثش للسثثفن داخل امليثثاه اإلقليمية، 

والتعرف عىل أحدث أساليب االستخدام القتايل للقوات 

البحريثثة لتأمثثني والدفاع عن املرسح البحثثري للدولة، 

وكذلك أساليب وتكتيكات القتال للقطع البحرية وتنفيذ 

املهام املكلفة بها، والتدريب عىل طرق وأسثثاليب تأمني 

خطوط املواصالت واملالحثثة البحرية، وكذلك التدريب 

عىل أعامل صثثد اإلبرار البحري املعثثادي بالتعاون مع 

القوات الربية والجوية.

- تدريثثب القثثوات الجويثثة عثثىل حاميثثة مرسح 

العمليات الجوي للدولة، وعىل أسثثاليب تقديم الدعم 

الجثثوي لكل مثثن القثثوات الربية والبحريثثة، وتدريب 

القثثادة وضباط األركان عىل تخطيثثط وإدارة العمليات 

والرضبثثات الجوية الشثثاملة املتتاليثثة واملنفردة خالل 

املراحثثل املختلفة للعمليات املشثثركة، والتدريب عىل 

األسثثاليب والتكتيثثكات الحديثثثة السثثتخدام القوات 

الجوية ووسائل الدفاع الجوي لحامية األهداف الحيوية 

للدولة، والحصول عىل السيطرة الجوية، وشن الرضبات 

بالتعثثاون مع القثثوات البحرية والصاروخيثثة والقوات 

الخاصة.

- التدريثثب عثثىل إتقان أسثثاليب املنثثاورة بالقوات 

الجوية ووسثثائل الدفاع الجوي من اتجثثاه آلخر، وفقاً 

لتطور أعامل القتال يف إطار الخطة العامة، وعىل إتقان 

أعامل اإلبرار، والنقل، واإلمداد واإلنقاذ الجوي، حسثثب 

املوقف، وإتقان أعامل االستطالع الجوي، وكذلك أعامل 

التموين يف الجو.

- ويف مجثثال القثثوات الخاصثثة، يتثثم صقثثل مهارة 

القثثادة وضباط األركان يف تخطيط وإدارة أعامل القتال 

ملساندة القوات الربية والبحرية، والتعرف عىل أساليب 

وتكتيكات القتال للقوات الخاصة يف الجيوش الحديثة، 

والقيام بأعامل الكامئن والغارات خلف خطوط العدو، 

وإتقان أسثثاليب القتال لنجدة األهثثداف الحيوية بأقل 

خسثثائر ويف أرسع وقت ممكن، وإتقان أساليب القتال 

الحديثة إلعاقة تقدم االحتياطيات املعادية والعمل عىل 

منعهثثا من تعزيثثز القوات األماميثثة، وتخطيط وتنفيذ 

العمليات الخاصة ضد األهداف الحيوية املعادية بهدف 

إضعاف قدرة العدو العسثثكرية وشثثل وإرباك قياداته 

وإفقاده السيطرة عىل قواته.

متطلبات إعداد القوات للعمليات املشرتكة
هناك عدة متطلبات إلعداد القوات للعمليات املشركة، 

أهمها ما ييل:

- التخطيط املشرك، الشامل واملبكر.

- تحديد أوجه ونقاط التنسثثيق بني مختلف القوات 

املشثثاركة يف التدريبات مبا يسثثاهم فيثثام بعد يف دقة 

تخطيط وإدارة العمليات املشركة عىل نطاق واسع.

- تنسثثيق الجهود املشركة: التنظيمية، والتخطيطية، 

والقتالية.

- توحيد مفاهيم العمليات املشثثركة الحديثة لخلق 

التجانس املطلثثوب بني مختلف أنثثواع القوات للعمل 

كفريق واحد لتحقيق أفضل تعاون عند تنفيذ عمليات 

مشركة.

- إقامثثة نظثثام موحثثد لإلنثثذار، ومتييثثز األهداف، 

واالتصاالت، وتوحيد مناذج االصطالحات والرموز.

- تجهيز مسارح التدريب هندسياً.

مراحل إعداد القوات للعمليات املشرتكة
متثثر عملية إعداد القوات للعمليات املشثثركة باملراحل 

اآلتية:

-1 مرحلثثة التحضثثري والتخطيط، وذلثثك من خالل 

مؤمترات التنسيق بني األطراف املشاركة.

-2 مرحلة إدارة العمليات القتالية.

-3 مرحلة االستخدام الفعيل لألسلحة.

-4 مرحلة التقييم والتحليل.

إعداد الخطط التدريبية
تخضع القوات املسثثلحة يف تدريبهثثا إىل خطط دقيقة، 

تحقثثق لها قدرات قتالية أفضل، وفق مراحل مرسثثومة 

بإتقثثان. وخطة التدريب عبارة عثثن تدرج منطقي عرب 

مراحل للوصول إىل مستويات تدريبية محددة، والنجاح 

يف تطبيقهثثا يتوقف عىل وضوحها وبسثثاطتها. وملا كان 

فن القتثثال يتأثر مبتغثثريات عدة، منها مثثا يجري عىل 

ساحة التقانة العسكرية، ومنها ما تتمخض عنه املدارس 

الفكرية العسثثكرية من عقائد ومبادئ وأسثثاليب قتال 

جديثثدة، ومنهثثا ما تفثثرزه الحروب مثثن دروس وعرب، 

لذلك، فإن إعداد خطط التدريب عىل أسثثس سثثليمة 

ملواجهة هذه املتغريات يبدو مسألة بالغة األهمية.

وحتثثى يصثثل اإلتقثثان إىل أعثثىل مسثثتوياته يظل 

التدريب حالة مستمرة، ويشثثمل مختلف املستويات، 

بهدف كشثثف األخطاء وتصحيحهثثا؛ وإذا كان التعليم 

يشثثكِّل قاعدة البناء العسكري، فإن التدريب هو الذي 

يعطي هذا البناء مادة العمل من خالل تحويل املعرفة 

النظرية إىل إتقان عميل. ومثثن هذا املنطلق، يقع عىل 

عاتق القيادات، عىل اختالف مسثثتوياتها، وضع خطط 

تدريبيثثة ذات أهداف محثثددة، وأن تراعثثي الدروس 

املسثثتفادة من الحروب عىل مر السنني، ومن ثم، تضع 

برنامجهثثا الزمني إلنجاز مهمثثة التدريب، مع األخذ يف 

االعتبار أهمية التنسيق واإلرشاف يف هذا املجال.

اختيار مناطق وميادين التدريب املشرتك
ينبغي اختيار املناطق التي تالئم نوع التدريب املشرك، 

واالنتقثثال من منطقة إىل أخرى، ويجب أن تسثثع هذه 

املناطق حجثثم القوات القامئة بالتدريثثب، وتحقق لها 

القدرة عىل املناورة والتعاون ومرونة الحركة. وتختلف 

مناطق التدريب التي يجب أن تتدرب فيها القوات من 

منطقة ألخرى بحسثثب طبيعتها ومناخها وتضاريسثثها، 

وميكثثن الحصول عثثىل أرايض متنوعة، مثثن صحراوية، 

المناورة العسكرية

ه��ي متارين عس��كرية تجريها الجي��وش والقوات 
املس��لحة كنش��اط تدريب��ي الختب��ار الجهوزي��ة 
العس��كرية أو تكتيكات أو اسرتاتيجيات عسكرية 
معينة أو اختبار أس��لحة أو جميع هذه النشاطات 
يف إط��ار التع��اون والتنس��يق وتب��ادل الخ��ربات 
واملعلومات العس��كرية، وتجهي��زاً للقوات يف حال 
الدخ��ول يف معركة أو ح��رب حقيقية. وتطلق عىل 
املناورات العس��كرية أس��امء رمزية، م��ن األمثلة 
عىل ذلك من��اورة بدر 96 املرصية، ومناورة النجم 
الس��اطع املرصية األمريكية املش��رتكة، ومناورات 
األس��د املتأه��ب األردني��ة األمريكية املش��رتكة، 
والتمري��ن العس��كري " خنجر البح��ر 2013 " بني 
الق��وات املس��لحة اإلماراتي��ة والقوات املس��لحة 

الربيطانية.
 يوفر التدريب العسكري املشرتك اآللية واملناخ املالئم للقوات املسلحة للعمل كفريق واحد

85 |  يناير 2014 |  العدد 504  |



وجبلية، وسثثهول، وأرايض مستورة ومكشوفة. والقوات 

املسثثلحة، وخاصة القوات الربيثثة، يجب أن تتدرب يف 

جميع املناطق التي تتكون منها الدولة حتى تسثثتطيع 

أن تتكيف معها وتتغلب عىل العقبات التي تصادفها يف 

هذه املناطق، وحتى تستطيع تجربة األسلحة واملعدات 

املختلفة التي تستخدمها، وتتعرف عىل مدى صالحيتها 

وجاهزيتها لهذه املناطق.

وتشثثتمل مناطق التدريب عىل ميادين رماية تتوفر 

فيها بعثثض الثثرشوط، كاحتياطات األمان، وتتناسثثب 

مسثثاحتها مع حجم القوات القامئة بالتدريب، وتحتاج 

إىل إمكانية سثثري اآلليات واملدرعات. وتختلف مساحة 

منطقة التدريب طبقاً للمستوى القائم بالتدريب ونوع 

التدريب، وهذه املسثثاحة أيضاً تختلف يف حالة العمل 

يف األرايض الصحراويثثة املفتوحة عثثن تلك الالزمة عند 

العمثثل يف املناطق الجبلية. ومناطق التدريب يجب أن 

تكون بعيدة عن املناطق العمرانية والطرق الرئيسثثية 

واملنشثثآت االقتصادية واألهداف الحيوية. أما التدريب 

عثثىل القتثثال يف املثثدن فيتطلثثب وجود مبثثاين معدة 

ألغراض هذا التدريب.

تدريب القادة عىل العمليات املشرتكة
تفرض الحرب املشركة تحديات عىل أداء القادة ملواكبة 

الرسعثثة يف وتريتها، وكثافة النثثريان يف عملياتها. ولهذا، 

تزداد أهمية التدريب لتزويد هثثؤالء القادة بالخربات 

واملعثثارف العملية عثثن منظومات التسثثليح الحديثة 

التثثي تحوزها القوات الصديقثثة واملعادية، كام تفرض 

طبيعة الحرب ومسارح العمليات املتوقعة عىل عملية 

التدريثثب رضورة امتثثالك قدر كبري مثثن معرفة فنون 

الحرب والقتال، وبخاصة مع إمكانية أن تتطور الحرب 

تخضع القوات 
املسلحة يف تدريبها 

إىل خطط دقيقة 
حتقق لها قدرات 

قتالية أفضل وفق 
مراحل مرسومة 

بإتقان
من حرب محدودة إىل حرب شثثاملة، أو أن تتحول من 

حرب تقليدية إىل حرب أسلحة دمار شامل.

وإذا أراد القادة النجاح يف قيادة قواتهم أثناء معركة 

الحرب املشثثركة، التي تشثثارك فيها املشاة واملدرعات 

واملدفعية والدفاع الجوي والقثثوات الجوية والبحرية، 

فعليهم أن ميارسوا فن القيادة، وأن يتمكنوا من اختبار 

مخططاتهم العملياتية واللوجسثثتية ضد خصم تتشابه 

قدراتثثه وتنظيامته وعملياته العسثثكرية، مبا يتوقع أن 

يكثثون لدى العثثدو الحقيقثثي منهثثا. إال أن املناورات 

الضخمة باهظة التكاليف، وتستنزف الكثري من املوارد، 

وتتطلثثب وقتاً طويثثالً لتنظيمها. وعثثىل الرغم من أن 

املنثثاورات امليدانيثثة تتيح التدريب عثثىل فنون القتال 

والتحرك يف ظثثروف املعركة واالتصثثاالت والتكتيكات 

امليدانيثثة، إال أنهثثا ال تختثثرب- بشثثكل كامثثل- قدرات 

الضباط يف املستويات العليا عىل التخطيط لشتى املهام 

الحربية، وكيفية توجيه قواتهم عند تنفيذ تلك املهام.

ولالسثثتفادة مثثن آخر ما توصلثثت إليثثه التقنية يف 

تدريثثب كبار القادة وهيئات أركانهم، إىل جانب اختبار 

فاعلية قراراتهم القتالية، تم تطوير أنظمة التدريب عىل 

 ،Simulation املعارك الحربية باستخدام مناذج املحاكاة

ومثثع التقدم التقنثثي يف نظم الكمبيوتثثر أمكن تطوير 

محاكيات للتدريب عىل العمليات املشثثركة بني أسلحة 

مختلفة.

تحليل نتائج التدريب
تخضثثع الخطثثة التدريبيثثة إىل عمليثثة تقويثثم لزيادة 

مسثثتوى ما أظهرته مثثن إيجابيثثات، والعمل عىل تاليف 

ما بدا فيها من سثثلبيات. والقدرة عىل مراجعة وتحليل 

األحداث السابقة هو جزء مهم يف التدريب، ولذلك، فإن 

جهثثاز القيادة يحتاج إىل القدرة عىل تسثثجيل وتخزين 

ليس فقط الصورة التكتيكية فحسب، بل أيضاً القرارات 

املتخثثذة، والتوصيثثات املقدمثثة يف كل مرحلثثة لغرض 

التحليل الحقاً. والتسجيالت املنتجة يجب أن تتوفر فيها 

القدرة عىل إعادة االستامع إليها، ليس للتحليل فقط، بل 

للتدريب أيضاً. ويف حالة التدريب، تكون حرية االختيار 

لثثدى فريق القيثثادة مصحوبة بالرغبثثة يف تعزيز قيمة 

التدريب•

املصادر:

- كتاب: الثورة يف الشؤون االسراتيجية، دراسات 

عاملية، الطبعة األوىل، 2000.

- كتاب: الكمية والنوعية يف االسراتيجية اإلرسائيلية، 

الجزء األول، وكالة املنار للصحافة والنرش املحدودة.

- كتاب: الدفاع الوقايئ، اسراتيجية أمريكية جديدة 

لألمن، أشتون كارتر - وليام بريى.

- War Games, Thomas B. Allen, 2005.

- Peter P. Perla, The Art of War Gaming, 

Naval Institute Press, 2006.
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قلب اإلمارات مع أهلنا يف الشام
ه��ذه هي اإلمارات كعادتها دامئاً، هذه هي سياس��تها الثابتة والراس��خة ال تتب��دل وال تتغري مهام تبدلت 

الظروف وانقلبت األحوال، وها هم اإلماراتيون رشيان حي نابض ودافق بالعطاء والحس اإلنساين الساطع، 

عضو فاعل ومتفاعل وشديد الحساسية يف نسيج الجسد العريب، هكذا هي اإلمارات كانت وتكون وستبقى 

يف الشدائد أخاً للجميع، ويف الفرح رشيكاً للكل، ويف النعامء يداً ممدودة حتى آخر األفق وحدود السامء. 

ليس هناك جديد يف مواقفها اإلنسانية ومبادراتها التضامنية، منذ جعل زايد العطاء عنواناً لإلمارات وهذه 

الدولة ال تحيد عنه وال ترتاجع، وها هو خليفة بن زايد يزيد الخط وضوحاً، ويكرس النهج سياس��ة ومبدأ 

ومنهاجاً.

يف الشام أهلنا وإخوتنا، يتعرضون للنكبات واحدة تلو األخرى، ولالبتالءات بالء إثر بالء، فام أراده الله 

ماض، وما ش��اءه س��يكون، وهم عىل ذلك صابرون، لكن عيونهم تستطلع األفق كل لحظة تنتظر من الله 

املدد، ومن األشقاء العون واملساندة، ذلك »مثل املؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 

اش��تىك منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى«، مصداقاً لحديث حبيبنا املصطفى عليه الصالة 

والسالم، فيا أهلنا يف الشام قلوبنا معكم، ومالنا سنتقاسمه معكم حتى تعربوا هذا املحنة بإذن الله.

إن العاصفة الثلجية، وقس��وة ش��تاء منطقة البحر املتوس��ط، وجحيم املعارك هناك، والترشد والغربة 

والفقر والتقتيل و.... كوارث تتواىل عليهم، وليس لهم أفق يفرون إليه، إنهم كاملستجري من الرمضاء بالنار، 

فإذا هربوا من جحيم براميل املوت املشتعلة تلقفتهم الثلوج، والشتاء الذي يحفر األجساد املرتعشة موتاً، 

وكأنه��م أمام عدوي��ن وقطرين ال منقذ فيهام وال مخرج، كأولئك الذين كان البحر من ورائهم والعدو من 

أمامهم، وليس لهم سوى اختيار طريقة فضىل للموت، إن أهلنا يف الشام ال ميلكون حتى هذا الخيار الذي 

يلد يف مثل حالتهم ترفاً بكل املقاييس!

ال أحد يختار موته، وال س��اعة أجله، لكنه يعلم يقيناً أنه س��يجد عزاء الئقاً يليق بحرمة املوت، وقرباً يف 

وطنه سيزوره أبناؤه وأحفاده ذات يوم، وستبيك عليه أمه وزوجته وأخواته وحتى جاراته وأصدقاؤه، تلك 

موجب��ات امل��وت وحقوقه املهيبة عىل األقل، لذا يدعو اإلنس��ان »رب ال تذرين فرداً« من ذا الذي يريد أن 

مي��وت يف برية الصقيع، وأن يحفر قربه يف ثلوج العواص��ف التي بال نهاية لبياضها القاتل وبردها املخيف، 

أهلنا يف الش��ام يواجهون حياة كارثية وموتاً أش��د بؤس��اً من املوت نفس��ه، ولذا علينا أن نرفع صوتنا يك 

يسمعوه بوضوح: يا أهلنا يف الشام قلوبنا معكم.

الحملة املتعاطفة مع أهل الشام يف محنتهم توجه وعمل إنساين وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويرشف عليها وينفذها الهالل األحمر، عرب قنوات اإلعالم املريئ 

يف كل اإلمارات، هذه الحملة ستنجح بكم جميعاً، وستصيب فرحاً يف قلوب أولئك املنتظرين عرب مسارات 

الصقيع يف صحارى برد الشام، فلنتضافر لتصل الرسالة بكل دفقها ودفئها: أهلنا يف الشام قلوبنا معكم •

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com



التفوق املعلوماتي يف الوعي باجملال البحري
C4I حتديث أنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت واحلواسيب واالستخبارات البحرية

مع هيمنة عمليات التبادل 

البحرية عىل التجارة العاملية، 

أصبحت الطرق البحرية مجموعة 

من حركة املرور التي يتم 

تنظيمها ومراقبتها عىل نحو 

متزايد. وليست منطقة الخليج، 

بخطها الساحيل النشيط، من 

موانئ ومحطات تحلية وموانئ 

تصدير النفط والغاز، استثناء 

من هذا، فهي تتطلب شبكة بنية 

تحتية حيوية من حدود واضحة 

وقنوات للوصول. إن حرية 

املالحة وحامية الطرق البحرية 

والسالمة واألمن والسيطرة عىل 

املناطق االقتصادية الساحلية 

والحرصية متثل جميعاً تحديات 

اسرتاتيجية رئيسية لدول يف هذه 

املنطقة.

إعداد:
بي راج
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إن التعريف املقبول عموماً للسلليطرة عللى هذه البيئة 

املعقللدة هللو الوعي باملجللال البحللري، ويشللمل هذا 

املصطلح جميع أوجه املصالح البحرية املتعلقة بالسالمة 

واالقتصللاد والبيئة واألمن يف الدولللة. غري أن الوعي التام 

باملجللال البحري يتعرض للتعقيد بفعللل الجهات املؤثرة 

ذات العالقة، حيللث ال يكون التنظيم وسلسلللة القيادة 

والسلطة مشللركة بشللكل طبيعي بني مختلف الجهات 

البحرية املختلفة صاحبة املصلحة.

وهللذا ما يجعل الوعللي باملجال البحللري يدور حول 

فكرة التفوق املعلومايت الذي من شللأنه أن يشللتمل عى 

تبادالت املعلومات األساسية حول الحضور البحري، عالوة 

عى الوعي املكاين حسللب االحتياجللات، والخاص بصناع 

القللرارات الحيوية. ويجري حالياً إمللداد القيادة البحرية 

بتقنيللات املعلومللات واالتصاالت ذات األثللر العميق يف 

السلليادة والسلطة واملسؤولية. وقد تطورت اآلن وظائف 

القيادة والسلليطرة التقليدية التي تؤديها القوات البحرية 

أو السللاحلية إىل تعاون وتضافر أوسللع لتعريف القيادة 

والسيطرة.

واالتص��االت  والس��يطرة  القي��ادة  مفه��وم 
والحواسيب واالستخبارات البحرية

تعتمللد الجهللات البحريللة املؤثللرة بشللكل متزايد عى 

الدمللج القللوي ألنظمة القيللادة والسلليطرة واالتصاالت 

واالسللتخبارات املحوسللبة C4I، كعامل مضاعف للقوة. 

وعى الرغللم من أن أنظمللة C4I تسللتقر عى منصات 

)سفن وطائرات منترشة أو محطات مراقبة ساحلية(، هي 

نفسللها مجهزة بأنظمة استشعار و/أو منظومات أسلحة، 

فإن التزويد مبجموعة من خدمات املعلومات األساسللية 

والوظيفية يتجاوز عملية التجهيز باألجهزة واملعدات.

 Aquilon نظام االتصاالت البحرية
تعترب االتصاالت الشبكية أول خطوة يف الدمج بني األنظمة 

الفرعية للسللفن. وهي متثل أيضاً إطللاراً للتبادالت عرب 

األسللطول وبني السفينة والشللاطئ. ويف الوقت الحارض 

يسللهم التقللارب املتنامللي لالتصللاالت املتعللددة عرب 

بروتوكول اإلنرنت IP يف تسهيل تبادل البيانات والصور 

واألصوات. ويعترب حل Aquilon من صنع Thales أحد 

هذه األمثلة عى الدمج واالنتشللار لالتصاالت املتعددة 

.IP عرب بروتوكول اإلنرنت

يسللهم نظام Aquilon يف توفري قللدرات »بروتوكول 

اإلنرنت يف البحر« ألي نوع من أنواع السللفن، وتوفر 

الصللوت والبيانات، واالتصاالت والخدمللات الداخلية 

والخارجية. ويسللهم هذا النظام يف متكني املنصات من 

املشاركة يف العمليات القامئة عى الشبكات، مع األخذ 

يف االعتبار جميع مواصفات املنصات، ويف دمج قدرات 

الشبكات الداخلية للقوات البحرية.

مجموعة نظم )قياسية أو موسعة(:  نظراً لتصميمه 

الشللامل يعترب Aquilon نظاماً قابللالً للتطوير وميكن 

تركيبلله عللى جميع أنللواع املنصللات البحريللة )من 

الغواصات إىل السللفن السطحية، ومن زوارق الدورية 

إىل حامللالت الطائللرات( ويعتللرب مالمئاً لربامللج البناء 

الجديدة وإعادة الركيب والتطوير.

ويرتكز Aquilon عى هندسللة لربوتوكول اإلنرنت 

IP مفتوحللة ومعياريللة وموزعة ومأمونة باسللتخدام 

املنتجللات الجاهللزة أو املنتجات العسللكرية املتاحة 

يف السللوق، وهي سللهلة التكيف مع بيئات العمليات 

البحرية الجديدة.

األمن والسالمة العملياتية املتقدمة
يعترب األمللن )التحكللم بالدخول واملرشللحات األمنية 

وفصللل األحمللر / األسللود والتحكم باالنبعاثللات...(، 

والقدرة عى البقاء، واملوثوقية، والتبادلية يف العمليات، 

هي السللات الرئيسللية لنظام Aquilon املعتمد من 

.EAL4CC

الدورة الحياتية-التكلفة: منطياً يعترب مشللغل واحد 

كافياً لتشللغيل نظام Aquilon والتحكم به وصيانته. 

وبفضل هندسللة اتصللاالت Aquilon املدنية املرتكزة 

عللى بروتوكللول اإلنرنت فإنه يسللهم يف متكني حلول 

التطوير الفعالة من حيث التكلفة االقتصادية.

PARTNER اإلدارة املركزية
يعترب نظام إدارة االتصاالت املركزي PARTNER العنرص 

األسللايس يف هندسللة Aquilon؛ فهو يديللر جميع موارد 

االتصللاالت عللى ظهر السللفن، ويضمن خدمللات عالية 

املسللتوى، مثل COMPLAN وSHIPPLAN من خالل 

خاصية MMI الصديقة التي تسهم يف خفض عدد القوى 

العاملة وتكلفة التشغيل.

قدرات متكني الشبكة البحرية
يسللهم نظام Aquilon يف متكني املنصات من املشاركة يف 

العمليات املرتكزة عى الشللبكات ودمج خاصية الشبكة 

الداخلية للقوات البحرية.

دخل نظام Aquilon الخدمللة بالفعل يف العديد من 

الدول، مبا فيها فرنسللا واململكة املتحدة وأملانيا واململكة 

العربية السللعودية وروسلليا. وتوضح قامئللة الدول هذه 

 Aquilon يف نظام Legacy الدمج الناجح ألجهزة السليك

.Partner وإدارتها بواسطة نظام إدارة االتصاالت

تسللهم هندسللة االتصللاالت البحريللة املرابطة، مع 

نظللام معلومللات واتصللاالت موحللد، يف دعللم التفوق 

املعلومللايت البحللري مللن خللالل خدمللات املعلومللات 

األساسللية. وتوفر حلول C4I )أنظمة القيادة والسلليطرة 

املتطللورة  واالسللتخبارات(  والحواسلليب  واالتصللاالت 

الجديللدة يف ضان إمكانية دخول مركزية واسللتغالل ال 

مركللزي للمعلومات الجغرافيللة املكانية، حيث يتم دمج 

الجغرافيا والهيدروغرافيا )علم املسللاحة البحرية( وعلم 

املحيطللات وعلللم األرصاد. وال يكتفي صنللاع القرار اآلن 

بالنظللر يف املخططات، بللل ميتلكون خدمللات جغرافية 

مكانيللة مخصصللة تحقللق يف معلومللات الخرائط حول 

الحدود واألحوال البحرية وإدارة املسللارات وآثار األحوال 

حرية املالحة 
وحماية الطرق 

البحرية واملناطق 
االقتصادية متثل 

جميعًا حتديات 
اسرتاتيجية رئيسية

الطرق البحرية تتطلب بنية تحتية آمنة الحدود
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الجوية. وبالنسبة إىل السفن الصغرية ميكن أن تأخذ هذه 

الخدمات شللكل طبقة مخصصة عللى الخريطة التي يتم 

استالمها من القيادة املركزية. وفيا بني املعلومات البيئية 

وخدمللات املهام األساسللية توجد مجموعة واسللعة من 

خدمات املعلومات املفتوحللة التي تزداد فوائدها لصانع 

القرارات البحرية.

خدمات املعلومات البحرية
 Combat Management تعترب أنظمللة إدارة املعركللة

املعلومللات  ألنظمللة  متميللزاً  مثللاالً   Systems: CMS

املتكاملة؛ ألنها تسللتهلك عى نحو متزايد املعلومات غري 

املتعلقللة باملعركللة أو بالوقت الحقيقللي. ومع ذلك فإن 

نظام املهام يف الوقت الحقيقي القائم عى املنصات ليس 

مناسباً إلعداد القيادة واملهام. وتتكامل أنظمة معلومات 

القيللادة، مثل C4I، مللع أنظمة إدارة املعللارك يف الجيل 

الجديد من سللفن وفرقاطات القيادة، األمر الذي يساعد 

عللى تنفيذ عمليللات قامئة عى الشللبكات وأكرث كفاءة. 

أضللف إىل ذلللك أن أنظمة C4I عى منت السللفن األكرث 

خفة أو السللفن املسللاعدة بدون أنظمللة إدارة املعارك 

تحقق تحسلليناً قياً لقدراتها، بحيث متّكن من املشاركة 

يف األوضاع املحلية فيا بني السفن ومع قيادة الشواطئ.

يسللهم االسللتخدام املتزايد للصللور التكتيكية لعرض 

املعلومللات املوقفية أيضاً يف دعللم نرش معلومات أجهزة 

االستشللعار ألغللراض القيللادة. ويسللتخدم نظللام رموز 

تكيتيكللة موحدة املعايري كغرض له مواصفات تشللري إىل 

بيانات االستشللعار )مسللارات الرادار، والصور أو األفالم 

مللع البيانات الوصفيللة املصاحبة(، أو معلومات املسللار 

أو اللوجسللتيات. وبذلك يصبح باإلمكان القيام باستغالل 

املراقبة واملعلومات االسللتخباراتية بواسللطة فرق خاصة 

عى الشللاطئ، ويتم تبادلهللا كمرحلة تكتيكيللة لتعزيز 

الوعي املوقفي.

بإمكان جميع السفن االستفادة من الخدمات األساسية 

لنظم C4I التي تجمع بني إرسللال الرسللائل، واملحادثة،/ 

وبوابات الشللبكة، وإدارة الوثائق االلكرونية واملحررين 

التكتيكيني، وعرض الخرائللط، والتي تفيد من املعلومات 

املدمجة واملنسقة يف مكان آخر عى الشبكة. وكحد أدىن، 

يتللم عرض املعلومللات ألغراض الوعللي املوقفي البحري 

كطبقات تكتيكية عى الخريطة. ويف أفضل األحوال، فإنها 

تكمل  الخدمات األساسللية ألنظمة C4I بتعبئة خدمات 

وظيفية مخصصة حسب املهمة والقدرات.

تعترب مراكللز العمليات البحرية عى الشللاطئ أفضل 

املرشللحني لالسللتفادة من قللدرة أنظمللة C4I البحرية 

املتكاملللة حينللا توفللر إمكانيللة معالجللة املعلومات 

والتخزيللن املوثللوق، ومن الخاليللا املخصصللة املتوافرة 

بللدون قيللود عى القللدرة أو عللرض حزم الللرددات أو 

الحيز. ويشللمل مثل هذا الحل املتطللور صندوق أنظمة 

C4I املبني حول سللحابة مضمونة خاصللة. وهذه البيئة 

االفراضية متكن النرش الرسيع والفعال لألنظمة املسللبقة 

التصميللم، ودمج خدمات وظيفية جديللدة، مثل تطبيق 

.ERP أو تخطيط موارد الرشكة Legacy لوجستيات

ميكللن الجمع بني مللوارد مراكللز العمليللات البحرية 

والقدرات عى منت السللفينة لتكويللن تدفق يف اتجاهني 

للمعلومات الحيوية للمهام يسللهم يف تحسللني فهم كل 

سفينة من السللفن و»الصورة الكربى« للعمليات القامئة 

عى الشبكات يف البحر.

نظ��م C4I البحري��ة املدمج��ة املوجودة يف 
الخدمة بالفعل

ال يتمتع بهذا املسللتوى من أنظمة C4I البحرية املدمجة 

 Thales سللوى عدد قليل من الدول، وقللد قامت رشكللة

– التي تعترب رائدة يف مجال دمج أنظمة C4I – بتسللليم 

نظام Commander Maritime إىل البحرية الفرنسللية 

)برنامللج SIC21 املركب عى منت 90 سللفينة و30 مركز 

للعمليللات البحريللة(، وإىل البحريللة الكنديللة وحللرس 

السللواحل )برنامللج C3 IMIC3 البحللري املدمللج بني 

األقسللام املركب عى منت 56 سفينة، و7 أنظمة محمولة، 

و 7 مراكز للعمليات البحرية(.

إن نظام SIC21، الللذي يعترب برنامجاً طموحاً أطلقته 

وزارة الدفاع الفرنسللية ألجل البحرية الفرنسية، سيمّكن 

أي كيان عسللكري مللن العمل داخل الشللبكات الوطنية 

أو شللبكات التحالف، بغللض النظر عن تنظيللم القوات 

أو هيللكل القيادة. وسللوف يزود نظللام SIC21 البحرية 

الفرنسللية بربنامج فني مشللرك يربط بني تراث البحرية 

الفرنسللية واألنظمة املسللتقبلية. كا سيسللهم الربنامج 

يف التشللغيل اآليل لعمليللات تبللادل املعلومللات، وإدارة 

تشللبيك جميع تطبيقات نظام املعلومات العمليايت الذي 

تسللتخدمه البحرية، مع ضان التاسك وإمكانية الدعم 

السنوي للبنية التحتية يف الربنامج بكامله.

واليوم مبا أن حلف شللال األطلللي )الناتو( ومجلس 

التعللاون لللدول الخليللج العربيللة يقومان باالسللتعداد 

السللتخدام أنظمللة تفّوق معلومللايت بحري مللن الجيل 

الجديد لتعزيز قللدرات القيادة والسلليطرة لديها، فإن 

معظللم عنارص الوعللي باملجال البحري هللي يف املتناول 

بالفعللل. وميكللن أن يتللم جمللع اتصللاالت موحدة عرب 

بروتوكول االنرنت وأنظمة املعلومات املوحدة املقاييس، 

والبنى الهندسية املوجهة للخدمات، والخدمات الوظيفية 

املخصصة والحيوية للمهام، واالشللراك فيها بني الشاطئ 

والسللفن لضان الوعي باملجللال البحري وانسلليابية يف 

العمليات البحرية•

الوعي باجملال البحري 
هو مصطلح يشمل 

جميع أوجه املصالح 
البحرية املتعلقة 

بالسالمة واالقتصاد 
والبيئة واألمن يف 

الدولة

نظام القيادة والسيطرة املدمج Commander Solution من تاليس
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com

نبض 
الديــــرة

اإلمارات.. والثقة العاملية
أثنللاء التصويت عى تنظيم مهرجان إكسللبو 2020، تابعت انتقال ملف دولللة اإلمارات من مرحلة إىل 

أخللرى وهللي تتفوق بفارق كبري عللى دول أقدم منها تاريخللاً وحضوراً يف العللامل. كانت ثالث جوالت، 

وانتهت عملية التصويت باختيار اإلمارات، ويف القلب منها إمارة ديب؛ لتكون املدينة التي تستقبل العامل 

يف 2020.

هذه ليسللت املرة الوحيللدة التي تنال فيها اإلمارات "الثقة" من العللامل يف مجال يُعترب من اختصاص 

دول معينة معروفة بتفوقها عى اآلخرين، سللواء من ناحية الخربة أو من ناحية االستعداد. فقد كسبت 

اإلمارات تصويتاً عام 2009، لتكون مقراً دامئاً للوكالة الدولية للطاقة املتجددة )أيرينا(. يومها عرف العامل 

ذلك النجاح بدبلوماسللية "أيرينا". إجادة اإلمارت "فن مخاطبة" العامل كان يسللهل عليها تجاوز اآلخرين 

وسللط ذهول املراقبني. هناك الكثري من املواقف الدولية تؤكد ثقة العامل يف هذه الدولة نتيجة لتفاعلها 

اإليجايب والشفافية التي تتعامل بها، وأعتقد أن الساح لها ببناء برنامجها النووي السلمي هو أحد تلك 

املؤرشات.

اعتُربت اإلمارات يف مناسبات مختلفة املكان األفضل الستضافة فعاليات عاملية، ويتفق الجميع تقريباً 

يف منطقة الرشق األوسللط عى أنها هي الطرف الذي ميكنه تقديم يشء مميز، وال أريد أن أورد أسللاء 

فعاليللات عامليللة تثبت ثقة العامل فيها، فهي كثرية، ولكن عى سللبيل املثال قبل إكسللبو بأيام، انطلقت 

أعال قمة مجالس األجندة العاملية 2013 يف أبوظبي، وهذا مؤرش له داللته لدى الرأي العام العاملي.

هللذه "الثقللة" بالتأكيد لها قصة ال بد أن تُرصد وتُذكر ملن يريد أن يعرف رس نجاح اإلمارات، فقادتها 

ال يعرفللون غللري الركيز عى البناء والتنمية، وهذا ما سللاعد عى بناء سللمعة عاملية مللن خالل أفعال 

تتم حقيقة عى األرض ويلمسللها الناس، فهي مكان للتعايش السلللمي من خالل وجود الجاليات التي 

تستضيفها، ويف منطقة ُعرف عنها "رشاستها" يف عدم االستقرار، وهي املكان الذي يقتدي به اآلخرون يف 

كيفية بناء الحياة اإلنسانية وتحدي الصعاب.

وكذلك هي مدرسة يف مجال االستفادة من جيشها وقواتها العسكرية يف تثبيت األمن والسالم الدوليني 

واالضطالع بالواجبات اإلنسانية، وهي اليوم غدت "أيقونة" يحاول الكثريون أن يستخلصوا الدروس منها. 

الحظ وأنت تتابع اإلمارات وهي تسللجل نجاحات عاملية، أنها تعترب نجاحها نجاحاً لإلنسللان العريب، 

فهي ترى دامئاً أنها منوذج عريب للنجاح، وليس لإلماراتيني فقط. وأجزم بأن العرب يشعرون بالفخر لهذا 

النجاح كا يشعر به اإلماراتيون. والحظ أيضاً أن اإلمارات وهي تتحدث عن نجاحاتها ال تبخس اآلخرين 

من غري العرب ممن أسللهموا معها يف صنع النجللاح حقوقهم، وتعتربهم رشكاء لها، وكأن ما تفعله هذه 

الدولة هو إرسال رسالة عاملية ملن يتابعها بأنها تفاعل إنساين عاملي.

وانطالقاً ما سبق، فال بد أن يكون لدى املراقب للشأن اإلمارايت قناعة بأن فوز اإلمارات يف أي تنافس 

تنموي عاملي أمٌر غري مسللتغرب، بل يسلليطر عليه القلق يف حالة عدم فوزها؛ ألنها عندما تتقدم مبلفها 

تجعللل املصوتللني أمام خيار ال مفر منلله وهو التصويت ملصلحتها. ورمبا يكللون أصدق وصف ميكن أن 

تطلقلله عللى اإلمارات، وأنت ترى ما يتحقق فيها، أنها "قصة نجللاح ممتدة"، ودلييل عى ذلك أنها منذ 

قيامها قبل 42 عاماً وهي ال تعرف للتنمية أفقاً.

الكل يدرك أن اإلمارات دولة طموحة، وتسري بخطى واثقة نحو بناء اإلنسان ورفاهيته وبالتايل فإن ما 

تحققه من نجاحات هو حقوق مكتسبة لقادة ال يعرفون غري البناء والتنمية•
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دور القوات اجلوية يف مواجهة األزمات والكوارث
إخالء جوي وطبي سريع ودور حيوي يف نقل إمدادات اإلغاثة

إن األزمات والكوارث الطبيعية وغري 

الطبيعية، لن تتوقف، وال ميكن منع 

حدوثها، ولكن هناك كثري من اآلليات 

والجهات التي ميكن أن يكون لها 

دور بارز يف تخفيف حدتها، وتقليل 

الخسائر البرشية واملادية الناجمة 

عنها، ومن بني هذه الجهات القوات 

املسلحة، وذلك ملا يتوافر لديها من 

معدات وأفراد مدربني، ومبا تتمتع به 

من رسعة انتشار، وانضباط، وقدرة 

عىل التعامل مع الظروف االستثنائية، 

وهو ما أثبتته التجارب يف الكثري من 

دول العامل التي عانت من الكوارث 

وتعرضت ملواقف تضمنت قدراً كبرياً 

من الخطورة والتهديد وضيق الوقت 

واملفاجأة، مام تطلب استخدام أساليب 

مبتكرة ورسيعة إلعادة التوازن، يف ظل 

فقدان السيطرة، أو ضعف السيطرة 

عىل األحداث، وضغط عامل الوقت، 

والشعور بالضبابية واالضطراب، ونقص 

املعلومات والتعقد والتشابك يف األمور 

أثناء حدوثها.

إعداد:
عميد )م( علي حلمي علواين
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القوات املسلحة 
يف أي دولة هي 

سياج األمن للوطن 
وعماد الدفاع عنه 

برًا وجوًا وبحرًا

والق��وات املس��لحة يف أي دولة هي س��ياج األمن للوطن، 

وعامد الدف��اع عنه براً، وجواً، وبحراً، وع��ى أكتافها تقوم 

حامي��ة املنج��زات الوطني��ة، وتحقي��ق األم��ن، واألمان، 

واالس��تقرار للوط��ن، ويت��م تش��كيل القوات املس��لحة، 

وتقس��يمها، وتدريبها لتحقيق ه��ذه األهداف، عالوة عى 

تدخله��ا يف حالة فش��ل أجهزة األمن املدنية يف الس��يطرة 

عى األوضاع، وذلك بفضل ما متتلكه القوات املس��لحة من 

القدرات واملهارات التي متكنها يف حالة األزمات والكوارث 

م��ن التواجد، والس��يطرة ع��ى األوض��اع، والتعامل معها 

بأقىص رسعة، وبشكل منظم ومنضبط.

ويف هذا اإلطار، تقوم القوات الجوية باتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذ دورها يف مواجه��ة األزمات والكوارث وفقاً 

لق��رارات القيادات العس��كرية العلي��ا يف الدولة، لضامن 

التبادل الرسيع واملنطق��ي للمعلومات، وعمل التحضريات 

الالزمة الت��ي تتضمن خطط انتش��ار واس��تخدام القوات 

الجوي��ة للقي��ام بامله��ام املختلف��ة، يف ض��وء اإلمكانيات 

والقدرات املتاحة. 

مهام املراقبة
تقوم الق��وات الجوية بتأمني املعلومات والبيانات الدقيقة 

عن الكارثة، واتجاهات تطورها، وحجم الخس��ائر الناجمة 

عنها، وذلك للمساهمة يف اتخاذ القرارات السليمة الالزمة 

للتعام��ل الرسيع معه��ا. وبعض الطائ��رات مجهزة بكافة 

املع��دات الفنية الالزم��ة ملراقبة مرسح األزم��ة من الجو، 

كام أنها تس��تخدم يف مس��ح وتصوير املناطق املترضرة يف 

حاالت الكوارث الطبيعية. وعى س��بيل املثال، فإن الطائرة 

E-2C Hawkeye األمريكي��ة صمم��ت أصالً لتس��تعملها 

البحري��ة األمريكي��ة كناقل��ة جوي��ة، لكن معظ��م الذين 

اعتمدوه��ا، ماع��دا فرنس��ا، يس��تعملونها يف دور حامية 

الشواطئ والحدود واملجاالت الجوية والوطنية بعد تركيب 

املع��دات االلكرتوني��ة عليها، وقد تولت ه��ذه الطائرة يف 

الس��نوات األخرية مهام��اً إضافية، ش��ملت مراقبة الحركة 

الجوية الطارئة بعد الكوارث واألزمات الطبيعية، ويف دعم 

عمليات مواجهة القرصنة عى الوحدات البحرية. 

وأثبتت طائرات اإلنذار املبكر أنها اس��تثامر كبري، ليس 

فق��ط يف العمليات القتالي��ة، بل أيض��اً يف عمليات حفظ 

الس��الم. وهذه تشمل مهام اإلنقاذ بعد الكوارث الطبيعية، 

واألمن الداخ��ي يف البالد، وعمليات أخرى، وقد ظهر ذلك 

بع��د أن رضب إعص��ار »كاترين��ا« مدينة »ني��و أورليانز« 

األمريكي��ة يف أواخ��ر أغس��طس 2005، وال��ذي بلغ��ت 

في��ه رسع��ة الرياح أكرث م��ن 140 كم يف الس��اعة. وكانت 

طائ��رات Hawkeye ب��ني الطائ��رات األوىل ف��وق املوقع، 

والتي اعتم��دت عليها البحرية األمريكية وس��الح الطريان 

ومؤسسات حكومية أخرى للدعم. وقد استعمل رادار هذه 

الطائرات ومجموعة االتصاالت فيها ملراقبة املجال الجوي، 

وتحديد مواقع الضحايا املحتجزين، وتوجيه أعامل اإلنقاذ، 

وتحديد مواق��ع األبنية القامئ��ة، ومواقع الهب��وط اآلمنة، 

وتوفري االتجاه لنش��اط الطائرات يف املنطقة. ونسقت ست 

طائ��رات Hawkeye من احتياط��ي البحرية األمريكية مع 

رسب��ني من طريان البحرية الجه��ود إلنقاذ الناس املعزولني 

واملهددين مبياه الفيضان. وساعدت الطائرات املعنية عى 

إخالء الضحايا من األبنية، ومن فوق الطرق العامة وسطوح 

املنازل، ونس��قت أطقمه��ا أيضاً إلقاء الطع��ام عى املباين 

واملحالت الكربى التي تجمع فيها السكان الجوعى. وكانت 

هذه الطائرات تحلق يف الجو عى مدار الساعة، عى مدى 

أسبوع تقريباً بعد اإلعصار، وتتحكم بجهود اإلنقاذ الجوية، 

التي ش��ملت اإلنقاذ بالعموديات، وباتت صورها عادية يف 

تغطية أخبار الكارثة.

مهام البحث واإلنقاذ
يس��هل اس��تخدام القوات الجوية أع��امل البحث واإلنقاذ 

والوص��ول إىل أماك��ن صعب��ة التضاري��س، مث��ل الوديان 

والشقوق الصخرية والصحاري أو األرايض املغطاة بالثلوج، 

أو مناطق الك��وارث الطبيعية، مثل ال��زالزل والفيضانات. 

وطائ��رات البح��ث واإلنق��اذ مجه��زة باملع��دات الخاصة 

الالزم��ة إلمتام عمليات البحث واإلنق��اذ واإلخالء يف املهام 

الت��ي يصعب عى رجال الدفاع امل��دين إنجازها. وتقوم يف 

تقوم القوات الجوية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ دورها يف مواجهة األزمات والكوارث

تستخدم القوات الجوية أعامل البحث واإلنقاذ للوصول إىل أماكن صعبة التضاريس
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هذه الح��االت الطائرات العمودي��ة بعمليات البحث عن 

املفقودين يف الرب والبحر ملساندة الفرق األرضية أو البحرية 

للعث��ور عليهم وإبالغ القيادة، ومن ثم نقلهم وتس��ليمهم 

للجهات املختصة.

وتستخدم طائرات القوات الجوية البحث اإللكرتوين من 

خالل رصد ذبذبة النجدة التي تصدرها الس��فن والعبارات 

أثناء تعرضها لكارثة يف البحر أو الطائرات املنكوبة، وتقوم 

ه��ذه الطائرات العمودية بإبالغ مرك��ز البحث واإلنقاذ يف 

مركز العمليات الجوي، وكذلك يس��تخدم الطيارون البحث 

بالع��ني املج��ردة يف األح��وال الجوية الجي��دة، أو البحث 

باألجهزة املتخصصة، مثل أجه��زة الرؤية الليلية والتصوير 

الحراري باألشعة تحت الحمراء.

والعموديات لديها القدرة ع��ى املناورة عى ارتفاعات 

منخفضة مام يس��اعدها عى القيام ببحث أويل، وعادة ما 

يك��ون عى ارتفاع 3000 قدم من س��طح األرض، ثم تقوم 

ببحث مركز عى ارتفاع منخفض بعد تحديد موقع الكارثة. 

وىف حال��ة الك��وارث الطبيعية، تقوم الطائ��رات العمودية 

بالهب��وط يف األماك��ن املنكوب��ة، حيث تحم��ل املترضرين 

إىل أماك��ن أكرث أمناً وس��الماً، ويتم أيض��اً إنقاذ املحتجزين 

يف حاالت حرائق املباين العالية، وإنقاذ الغرقى باس��تخدام 

ون��ش اإلنقاذ مع النقال��ة أو حزام اإلنقاذ النتش��الهم من 

البح��ر، ثم نقله��م إىل أقرب مستش��فى، أو قاعدة جوية، 

والبحث عن املفقودين والهاربني يف األماكن الواسعة، مثل 

الصح��اري والجبال أو خالفة، وذل��ك بالتعاون مع الجهات 

األمنية األخرى.

 Super Lynx وعى س��بيل املثال، تس��تخدم الطائ��رة

يف مه��ام البحث واإلنقاذ يف كل أح��وال الطقس ويف الليل 

والنهار، نظراً لتجهيزاتها املتقدمة مبعدات املالحة الدقيقة، 

وقدرته��ا عى الوصول إىل موقع الحدث بدرجة دقة عالية، 

والتحليق فوقه. والطائرة مجهزة برادار الكتشاف األهداف 

عى سطح البحر وبقع الزيت، وبجهاز رؤية ليلية باألشعة 

تح��ت الحمراء، لرؤية األفراد يف الرب والبحر ونظام املالحة 

الك��وين GPS ال��ذي يعمل بواس��طة األق��امر الصناعية. 

وتس��تعمل القوات املسلح�ة الس��ويدي���ة العمودي��ات 

البح��ث  لعملي��ات   UH -60M BLACK HAWK

واإلنقاذ. والعمودية الفرنس��ية FPB-98 مزودة بوس��ائل 

املراقبة وعمليات البحث واإلنقاذ.

وعند استخدام الطائرات للبحث واإلنقاذ فوق مناطق 

بحري��ة يك��ون لزاماً عليه��ا االتصال بس��فن تجارية، وأن 

تحمل نس��خة من الئحة مفتاح الرمز والش��فرات الدولية 

لتمكينه��ا من التغلب عى صعوبات اللغة التي قد تنش��أ 

عن��د االتصال بتلك الس��فن، وينبغي لواح��دة عى األقل 

م��ن الطائرات املش��اركة يف عملي��ة البح��ث واإلنقاذ أن 

تحمل معدات نجاة قابلة لإلس��قاط لتقديم إمدادات من 

الج��و لألش��خاص الناجني. وينبغي أن تحم��ل العبوات أو 

الحاوي��ات أو الصناديق املتضمنة لهذه املعدات بياناً عاماً 

عن محتوياتها بواسطة رمز لوين أو نص مطبوع، أو برموز 

ذاتية التفسري إذا كانت مثل تلك الرموز موجودة. وينبغي 

إضافة تعليامت اس��تعامل معدات النجاة عى كل واحدة 

من العبوات أو الحاويات أو الصناديق القابلة لإلس��قاط، 

وينبغ��ي طب��ع تلك التعلي��امت بلغات ث��الث عى األقل 

)العربية – اإلنجليزية- الفرنسية( وأي لغة مناسبة أخرى.

اإلخالء الجوي
اعتمد اإلخالء الطبي للمصابني يف الكوارث عى مدى قرون 

عديدة عى اإلخالء الربي يف مختلف أنواع املركبات، وكان 

املصاب��ون عادة ال يتلقون أي عالج يف أثناء عملية اإلخالء، 

حتى يتم نقلهم إىل املستش��فيات. ولكن، مع بداية عرص 

الطريان، ظهرت فكرة استخدام الطائرات يف إخالء املصابني، 

واقترص ذلك يف بداية األمر عى إخالء الطيارين واملصابني 

يف حوادث سقوط الطائرات فقط، ثم تطور األمر مع مرور 

الوقت ليصبح اإلخالء الجوي أهم األس��اليب لنقل املرىض 

املصاب��ني يف الكوارث. وظه��رت أول طائرة لإلخالء الجوي 

يف ع��ام 1910، أي بعد 7 س��نوات فقط من تحليق طائرة 

»األخوان رايت«، حيث قام مهندسان عسكريان أمريكيان 

بتعدي��ل طائرة ثابتة الجناح بحي��ث ميكنها احتواء حاملة 

مصابني. ويف الحرب العاملية األوىل، تطور تصميم الطائرات 

بوترية متسارعة، بحيث ظهر العديد من الطائرات القادرة 

عى القي��ام مبهام مختلفة، وقام الفرنس��يون بأول عملية 

نق��ل ملصاب يف أثناء الحرب عى منت طائرة يف عام 1915، 

وىف ع��ام 1917، حلق��ت أول طائ��رة مصمم��ة خصيص��اً 

 .Dorand لعمليات نقل املصابني، وهي الطائرة الفرنسية

وش��هدت الفرتة بني الحرب��ني العامليت��ني، األوىل والثانية، 

تطوراً رسيعاً لطائرات اإلخالء الجوي، كوسيلة آمنة وفعالة 

تستخدم طائرات 
القوات اجلوية 

البحث اإللكرتوين من 
خالل رصد ذبذبة 

النجدة التي تصدرها 
السفن والعبارات أو 

الطائرات املنكوبة

تدعم الطائرة E-2C Hawkeye مهام مراقبة الحركة الجوية الطارئة بعد الكوارث واألزمات
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لنقل املصابني ملسافات طويلة.

وأصبح��ت الخدم��ات الطبية املقدمة ع��ى منت بعض 

الطائرات املتخصص��ة يف عمليات اإلخ��الء الطبي تضارع، 

وىف بعض األحيان تتفوق، عى أعى مس��تويات الخدمات 

الطبية يف املستش��فيات الرئيس��ية املتقدمة، واستخدمت 

الطائرات يف أعامل اإلس��عاف واإلخالء الطبي واإلنقاذ أول 

األمر لألغراض العس��كرية فقط، وفيام بعد، استخدمت يف  

القطاع��ات املدني��ة عند حصول ح��وادث الطرقات وأثناء 

الكوارث والحرائق وللبحث عن املفقودين وإنقاذهم.

واإلخالء الجوي يؤمن الرسعة يف تقديم الخدمة الطبية 

الت��ي تخفف م��ن حدة اإلصاب��ة، ومتنع حص��ول عاهات 

مس��تدمية. وطائرات اإلس��عاف مجهزة بكل املس��تلزمات 

الطبي��ة وغرف��ة عمليات متنقلة مع طاقم طبي إلس��عاف 

امل��رىض، ومن ثم نقله��م إىل املستش��فيات لتلقي العالج 

الالزم، كام يتم نقل املرىض الذين ال ميكن نقلهم بوس��ائط 

النقل العادية إىل املستشفيات التخصصية واملجهزة مبهابط 

للطائرات العمودية، حيث يتم عالجهم.

تساهم عمليات اإلخالء الطبي الناجحة والتي تتوفر لها 

اإلمكانيات الجيدة من م��وارد برشية متخصصة ومعدات 

وتجهي��زات يف الحف��اظ ع��ى أرواح املصاب��ني واملنكوبني 

بتقيي��م ح��االت إصاباتهم وتقديم الرعاي��ة الطبية لهم يف 

موقع اإلخ��الء، وترتيب أولويات نقلهم م��ن موقع األزمة 

بعد التنس��يق مع املستشفيات الس��تقبالهم، حيث يكون 

هن��اك مهب��ط للطائ��رة العمودية بجان��ب أو فوق مبنى 

املستش��فى، أما بالنس��بة للطائرات العادية، فإنه يتم نقل 

املصاب أو املريض إىل املطار بواسطة سيارة اإلسعاف، ومن 

ثم ينقل بالطائرة إىل الوجهة املطلوبة.

مساندة القطاعات الحكومية
تعت��رب مس��اندة القطاع��ات الحكومية يف القي��ام مبهامها 

املختلف��ة من أب��رز األدوار التي تقوم به��ا القوات الجوية 

يف مواجه��ة األزمات والكوارث، حيث تقوم الطائرات بنقل 

األش��خاص واملعدات، كام تشارك يف مهام التصوير واملسح 

وامله��ام األمنية، ويتم تحريك الطائ��رات يف هذه الحاالت 

حس��ب نوع املهمة، وبناءاً عى أوامر محددة من الجهات 

العلي��ا ذات الصالحية. ومن أهم القطاعات التي تس��تفيد 

ع��ادة من ه��ذه الخدمات ق��وى األمن الداخ��ي، ووزارة 

اإلعالم، ووزارة الصحة.

ويعتق��د البع��ض أن األط��راف املدنية ميك��ن أن تقوم 

بأعامل إغاث��ة ملنكويب الكوارث واألزم��ات بطريقة أفضل 

وأقل تكلفة، س��واء أكانت هذه األطراف س��لطات وطنية، 

أو منظ��امت دولية، أو منظامت غ��ري حكومية. وبينام قد 

يك��ون األمر كذلك بالنس��بة إىل معظم الك��وارث، فهناك، 

لس��وء الحظ، ح��وادث يك��ون فيه��ا حج��م الكارثة من 

الضخامة بحيث يش��ل حركة الس��لطات املحلية. ويف مثل 

هذه الحاالت، تس��تطيع القوات الجوية أن تشارك، حيث 

أن مساعدة السلطات الوطنية يف االستجابة لألزمات مهمة 

أساس��ية لكل أفرع القوات املسلحة، وهي مساعدة متليها 

الحاجة امللحة وليس املساهمة يف توفري اإلمدادات الالزمة. 

وطائ��رات اإلطفاء مجه��زة باملعدات املناس��بة إلطفاء 

الحرائ��ق يف املب��اين املرتفعة أو األماك��ن املزدحمة التي ال 

تصل إليها فرق اإلطفاء األرضية، وكذلك تستخدم الطائرات 

أيضاً لنقل كبار املسئولني إىل املناطق النائية.

نقل إمدادات اإلغاثة
يتص��ف النقل الجوي بأهمية حاس��مة يف نق��ل إمدادات 

اإلغاث��ة، التي تكون مطلوبة عى وجه الرسعة، الس��يام أن 

النق��ل الجوي التجاري ال يكون متوافراً دامئاً بأعداد كافية. 

باإلضافة إىل ذل��ك، أثبتت العمودي��ات دورها الحيوي يف 

املرحل��ة األوىل لعملية إغاث��ة ضحايا الك��وارث واألزمات 

عندما تكون الطرق قد ترضرت عى نحو يسء. وعى سبيل 

املث��ال، أدت عملي��ات اإلغاثة التي قام بها حلف ش��امل 

األطليس NATO إلغاثة منكويب إعصار كاترينا يف الواليات 

املتحدة وزلزال جنوب آس��يا يف باكستان إىل وضع الحلف 

يف موق��ع متمي��ز يف ما يتعل��ق مبد يد الع��ون عند وقوع 

الك��وارث. ويف حالة كل من إعص��ار كاترينا وزلزال جنوب 

آس��يا، طلبت الحكومات الوطنية رس��مياً مساعدة الناتو. 

باإلضافة إىل ذلك، ويف حالة باكستان، طلبت األمم املتحدة 

علناً مس��اعدة الناتو ليك ينظم عملية اإلغاثة الخاصة بها. 

ونتيج��ة لذل��ك، تم نقل معظ��م معدات اإليواء ش��ديدة 

األهمي��ة، التي وفرها مكت��ب املفوض الس��امي لالجئني، 

التابع لألمم املتحدة، إىل باكس��تان عرب الجرس الجوي الذي 

أقامه الناتو قبل بدء شتاء الهاماليا القارس. 

وكانت مواد اإلغاثة تُجمع يف قاعدة رامش��تاين الجوية 

يف أملانيا. ك��ام كانت التربعات تُ�نَق�ل إىل هناك، إما براً، أو 

بالنقل الجوي التكتييك امللحق بقوات الناتو تحت القيادة 

يتصف النقل الجوي بأهمية حاسمة يف نقل إمدادات اإلغاثة

تقوم القوات الجوية بتأمني املعلومات والبيانات الدقيقة عن الكارثة واتجاهات تطورها 

95 |  يناير 2014 |  العدد 504  |



 C-160و C-130 املش��رتكة يف لش��بونة. وقامت طائ��رات

التكتيكي��ة، املخصصة ملهام النق��ل، وامللحقة بقوات الناتو 

من فرنس��ا وأملاني��ا واليونان وإيطاليا بأكرث من 90 س��اعة 

ط��ريان، وتم نقل 189 طن��اً من مواد اإلغاث��ة عرب الجرس 

الجوي للناتو.

وبعد يومني من زلزال جنوب آس��يا الذي، الذي وقع يف 

أكتوب��ر 2005، وخلف أكرث من 73 ألف قتيل و70 ألفاً من 

الجرحى و4 ماليني من املرشدين، طلبت باكستان مساعدة 

النات��و يف عملية اإلغاثة اإلنس��انية التي كان��ت قد بدأت 

فيها. وركزت املرحلة األوىل عى الجرس الجوي، وتم إرسال 

ضباط اتصال إىل مركز التنسيق األورويب � األطليس ملواجهة 

الك��وارث، وأوكل��ت له��م مهام يف عم��ل املرك��ز، وبنهاية 

مت لباكستان عرب  العملية، كانت كل املس��اعدات التي قُدِّ

الجرس الج��وي للناتو قد وصلت. وكانت مس��اهمة الناتو 

يف عملية اإلغاثة تتلخ��ص يف املحافظة عى الجرس الجوي 

ودع��م عملي��ات النقل الج��وي داخل م��رسح العمليات، 

وإع��ادة بناء البنية التحتية للط��رق، وتوفري املأوى البديل 

والدع��م الطب��ي. وكان اله��دف من أنش��طة اإلغاثة هذه 

مس��اعدة الناجني من الزلزال عى البق��اء عى قيد الحياة 

طوال فصل الشتاء.

ونقل��ت عموديات الناتو أكرث من 1700 طن من اإلغاثة 

من إسالم أباد إىل مس��تودعات أمامية، ومن هناك مبارشة 

إىل مناط��ق الكارث��ة. ورحلت أكرث م��ن 7500 من املرىض 

والجرح��ى والنازحني من منطقة مرك��ز الزلزال، وقام مركز 

النات��و إلعادة التزويد بالوقود بإعادة تزويد أكرث من 1000 

رحل��ة للطائ��رات العمودية من قوة العمودي��ات الدولية 

بالوقود. 

رشوط نجاح القوات الجوية يف أداء دورها
ليك تق��وم القوات الجوية بأداء األدوار املناطة بها يف الحد 

والتخفيف من آثار األزمات والكوارث، يلزم اآليت:

- أن يكون هناك تنس��يق مسبق للتعامل مع األزمة أو 

الكارثة م��ن خالل غرفة عمليات ميث��ل فيها أفرع القوات 

املس��لحة األخرى الربية، البحرية، وكذلك مع باقي جهات 

الدولة ذات الشأن.

- تدريب القوات عى أعى املستويات للقيام بعمليات 

اإلغاثة، واإلنقاذ، واإلمداد، والتموين يف ظل الظروف الصعبة 

واالس��تثنائية املصاحبة لألنواع املختلفة من الكوارث، مثل 

الزالزل، والرباكني، والس��يول، والتلوث الكياموي، والترسب 

اإلشعاعي، والنووي، والبيولوجي، وغريها.

- وضع دليل اسرتش��ادي ملواجهة الحاالت الطارئة، وأن 

يكون هناك آلية واضحة للقيادة، وتحديد لالختصاصات يف 

أثناء الطوارئ واألزمات والكوارث.

- االس��تفادة م��ن خربات الق��وات الجوي��ة يف مواجهة 

الك��وارث يف الدول األخرى، حيث يك��ون لدى قوات هذه 

ال��دول رصيد م��ن الخربات وامله��ارات التي ميك��ن نقلها، 

واالستفادة منها.

 -تواف��ر غرف عمليات مجهزة بأحدث وأدق الوس��ائل 

التقنية، الت��ي ميكن من خاللها تلق��ي البالغات الرسيعة، 

وتحري��ك القوات ملواجهة الكارثة، ومتابعة س��ري األحداث 

أوالً بأول يف املنطقة املنكوبة.

- إملام أفراد وقادة القوات الجوية باألوضاع الجيولوجية، 

وجغرافيا املناطق املختلفة بالدولة، ودراس��ة طبوغرافيتها، 

ومعرفة أماكن الرتكز السكاين، وكثافته يف هذه املناطق.

- تواف��ر روح التع��اون ب��ني املواطنني، وأف��راد القوات 

الجوي��ة يف حالة وق��وع الكوارث، حيث أن ه��ذا التعاون 

يس��اهم بقوة يف توفري البيان��ات واملعلومات الدقيقة عن 

التط��ورات الخاصة بالكارثة أوالً ب��أول، وكذلك املعلومات 

ح��ول حج��م األرضار البرشي��ة واملادي��ة الناجم��ة عنها، 

واالحتياجات املطلوبة ملواجهتها.

- توافر عدد كبري من العموديات التي ميكن من خاللها 

املحافظ��ة عى وج��ود جرس جوي، ودع��م عمليات النقل 

الجوي داخل املناطق املنكوبة •

املصادر:

www.flyingway.com

.http://alayedhasan.maktoobblog 

http://alayedhasan.maktoobblog.com 

www.tawhed.ws

www.jrms.gov.jo

http://ar.wikipedia.org

www.flyingway.com

www.natoreview.com 

أثبتت العموديات 
دورها احليوي لعملية 

إغاثة ضحايا الكوارث 
واألزمات عندما تكون 
الطرق قد تضررت على 

نحو سيء

اإلخالء الجوي يؤمن الرسعة يف تقديم الخدمة الطبية
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املتحدث الرسمـــي..صـــوت القـوات املسلحــــــــــــــــــــــــــــة يف السلــــم واحلـــــرب
ماهيتــــه..أهميتــــه..تأثيــــره..مصداقيتــــه

ظهر اسم املتحدث الرسمي 

ليعرب عن الرجل املتحدث 

Spokes Man ثم املرأة 

 Spokes Woman املتحدثة

 Spokes فالشخص املتحدث

Person وكان يف البداية يعني 

املرتجم The Interpreter ثم 

أصبح يعني الشخص املتحدث 

نيابة عن شخص آخر أو 

مجموعة من البرش، أو باسم 

منظمة ما.

إعداد:
حممد املشرف خليفة

وترج��ع بداية ه��ذا التعري��ف إىل الع��ام 1519 وتعني 

املرتجم، كام ظهر يف عام 1540 وتعني الش��خص املتكلم 

الذي يتح��دث نيابة عن اآلخرين، كام ظهر باس��م املرأة 

املتحدث��ة ع��ام 1654، والرجل املتحدث ع��ام 1972، ثم 

 Spokes Model ظه��رت تس��مية املتح��دث النم��وذج

ع��ام 1990 وقد ارتبط ذلك بالقوات املس��لحة حني ظهر 

الش��خص املخول من قب��ل القيادة العس��كرية للتحدث 

باسمها.

الناطق/ املتحدث الرسمي
ال ميكن أن نتحدث عن املتحدث الرسمي دون أن نذكر 

الناطق الرسمي خاصة وأن هذه الوظيفة أصبحت لها 

أهمي��ة اس��تثنائية منذ مراحل مبك��رة لقيام األنظمة 

السياسية، وقبل تطور وسائل اإلعالم الحديثة إذ تشري 

الس��جالت التاريخي��ة إىل أن أكرث امللوك والس��الطني 

والح��كام كانوا يخصون »موظف��اً« معيناً ليقوم بدور 

الناطق الرس��مي، ك��ام عرفت يف األنظمة السياس��ية 

الرشقية وظيفة املنادي أو املذيع وهو رجل كان يقوم 

بإع��الن القرارات التي يصدره��ا الحاكم مصاحباً ذلك 

برضب ال��دف أو الطب��ل ليلفت انتب��اه الناس، ومن 

املحتم��ل أن الحضارة الصينية عرفت ذلك قبل الغرب 

فهم الذين عرفوا أشكاالً متطورة من الطباعة وصناعة 

األخبار قبل دول الغرب مبئات السنني.

وعرفت وظيفة الناطق الرسمي بأنه ذلك الشخص 

املكلف بإذاعة ما يراه مناس��باً م��ن أخبار ومعلومات 

وقرارات تتعل��ق بالحكومة وسياس��تها ومواقفها إزاء 

القضايا املختلفة التي تهم الرأي العام ووسائل اإلعالم، 

وهن��اك من الدول من اس��تخدمت الناطق الرس��مي 

باسم القوات املسلحة.

ه��ذا وق��د جرت الع��ادة ع��ى اختي��ار املتحدث 

الرس��مي ممن لهم خلفية صحفي��ة ألنهم األقدر عى 

فهم كيفية عمل اإلعالم ولهم القدرة عى التواصل مع 

رجال اإلعالم والرأي العام.

وتحرص الجيوش الحديثة عى اختيار متحدث رسمي 

ذي كف��اءة عالي��ة ألنه يتحدث باس��مها ويك��ون مخوالً 

بإيص��ال املعلوم��ة وإط��الق الترصيحات بالتنس��يق مع 

الجهة ذات االختص��اص ووفقاً ملعاي��ري وضوابط خاصة، 

والتزاماً بخطة اس��رتاتيجية موضوعة س��لفاً، ويتم تحديد 

أدواره ومس��ؤولياته وف��ق منهجي��ة واضح��ة وإجراءات 

موحدة لضامن مصداقية ومرجعي��ة املعلومات الصادرة 

ع��ن القوات املس��لحة، وبالت��ايل تحقيق س��هولة تدفق 

املعلومات وش��فافية التعامل م��ع اإلعالميني والصحفيني 

والتواصل املنهجي واملستمر معهم من خالل فرق اتصال 

يف مختلف وح��دات الجيوش، كام ميكن��ه دوره من بناء 

عالق��ات جيدة مع كافة وس��ائل اإلع��الم والنظر يف كافة 

طلبات إجراء املقاب��الت اإلعالمية، واملبادرة بتنظيم هذه 

املقابالت اإلعالمية واملؤمترات الصحفية.

ظهر اسم املتحدث الرسمي 

ليعرب عن الرجل املتحدث 

 ثم املرأة 

 وكان يف البداية يعني 

 ثم 

أصبح يعني الشخص املتحدث 

نيابة عن شخص آخر أو 

مجموعة من البرش، أو باسم 
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املتحدث الرسمـــي..صـــوت القـوات املسلحــــــــــــــــــــــــــــة يف السلــــم واحلـــــرب

من هو املتحدث الرسمي؟
هو الش��خص املخول من قبل القيادة العسكرية »أو من 

ينوب عنها« للتحدث باس��مها يف زمني الس��لم والحرب، 

لهذا يتم اختيار ش��خص »محرتف« للقي��ام بهذه املهمة 

وفقاً ملواصفات خاصة ويفضل أن تنطبق عليه املواصفات 

والرشوط التالية:

 أن يكون عسكرياً محرتفاً،  وأن يكون مطلعاً عى الشؤون 

العسكرية وبخاصة العمليات يف القوات املسلحة، ويكون 

ل��ه قبول وحرفي��ه وذكاء ومرونة يف التعامل مع حس��ن 

الت��رصف، ولدية مه��ارات يف االتصال، ايجابي��اً مع كافة 

وس��ائل اإلع��الم والعالقات العام��ة، وأن يكون عى صلة 

كب��رية أو ممي��زة مبتخذي القرارات يف القوات املس��لحة، 

ويتفرغ ما أمك��ن ألداء هذه املهمة، وأن يتميز بحس��ن 

التعب��ري باللغة التي يتحدث بها واللباقة ويستحس��ن أن 

يجي��د لغة ثانية ع��ى األقل، كام ينبغ��ي أن يكون مهيئاً 

للتنسيق مع األمن العسكري.

صفات املتحدث الرسمي
يتطل��ب أن يتحى املتحدث الرس��مي بعدد من الصفات 

ومنها:

أن يكون عى قدر كب��ري من الكفاءة والثقافة، وأن يكون 

متفه��امً لطبيع��ة العمل، كام ينبغ��ي أن يكون رشيكاً يف 

اتخاذ القرار، وأن يكون فريقاً معلوماتياً يعترب مصدراً من 

املصادر التي يلجأ إليها ألخذ ما قد يحتاج من معلومات، 

وعى قدر عاٍل من الش��فافية، ويساوي بني وسائل اإلعالم 

يف التعامل، وأن يكون ع��ى إطالع جيد ولديه معلومات 

أوس��ع وأشمل عن القوات املس��لحة، كام يتطلب أن يرد 

مبصداقية ع��ى األنباء التي تنرش وتفتق��ر إىل املصداقية 

بدبلوماس��ية وذكاء،ك��ام ينبغي أن يكون مس��تعداً دامئاً 

س��واء يف أوقات الس��لم أو يف زمن الرصاع��ات والحروب 

واألزمات اإلنسانية.

الهدف من اختيار املتحدث
 يتلخ��ص الهدف من إختيار املتحدث الرس��مي يف ضامن 

الرسية، وض��امن ورود الترصيحات والتعليقات والتقارير 

بطريق��ة صحيحة ومن خ��الل قن��وات متخصصة وذلك 

إلح��داث األث��ر املطل��وب منه��ا، وتحقي��ق املوضوعية 

والش��فافية يف ع��رض البيان��ات واملعلوم��ات اإلخبارية 

والتقريري��ة، وإنهاء أي فرص لتداول الش��ائعات واألخبار 

املغلوطة والتكهنات غري املؤكدة.

من واجبات املتحدث الرسمي
للمتحدث الرس��مي الكثري م��ن الواجب��ات ومنها القيام 

مبتابعة أنش��طة وفعاليات القوات املس��لحة ليكون ملامً 

بطبيع��ة العم��ل يف كل وحدات القوات املس��لحة وعى 

دراية بكل ما يس��تجد من تغريات، والتنسيق مع الجهات 

ذات العالق��ة املتمثلة عادة يف األم��ن والتوجيه املعنوي، 

واإلدالء بالترصيحات الصحفية واإلعالمية الخاصة بالقوات 

املس��لحة، وكذلك القيام بتزويد وس��ائل اإلعالم بالتقارير 

اإلعالمي��ة واإلحصائيات وما يصدر إلي��ه من القيادة من 

بيانات يف حاالت خاصة، وتوفري املعلومات لوسائل اإلعالم 

والرد عى االستفسارات كتابة أو عن طريق ترصيح علني 

أو من خالل عقد مؤمتر صحفي، وتسهيل مهمة اإلعالميني 

للحص��ول عى املعلومات املراد نرشه��ا، كام من واجباته 

تعزيز قنوات االتصال الداخيل والخارجي، وإدارة طلبات 

اج��راء املقابالت الصحفية واإلعالمية م��ع القادة، ونظيم 

املؤمت��رات الصحفي��ة واإلعالمية، ملتزم��اً يف كل ترصفاته 

بالخطة االسرتاتيجية لإلعالم.

املتحدث الرسمي 
هو الشخص اخملول 

من قبل القيادة 
العسكرية أو من ينوب 
عنها للتحدث باسمها 
يف زمني السلم واحلرب

الجرنال ديفيد بريكنز املتحدث باسم قوات التحالف يف العراق 2008

جوزيف غوبلز وزير الدعاية السياسية يف عهد هتلر
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نصائح للمتحدث الرسمي
يتطل��ب نجاح املتحدث الرس��مي يف إقناع محدثيه االلتزام 

بعدد م��ن الضوابط لعل أهمها: التخلص من عقبة الخوف 

م��ن الخطأ، إذ أن أكرب عقبة أمام املتحدث هي الخوف من 

أن يخطئ، أو ال يحس��ن التعبري الس��ليم فيتعرض لسخرية 

اآلخرين.

- وم��ن العوائ��ق األخ��رى الحاج��ه ألن يربه��ن قدرته 

ع��ى التأثري وليك يكون املتحدث مؤث��راً عليه أن يركز عى 

املستمعني ال عى نفسه ومخاوفه.

- ويقرتح املتخصصون ثالث��ة أمور ميكن القيام بها للتغلب 

عى خوف مواجهة املستمعني أو املشاهدين:

- أع��د النظ��ر يف وضع��ك »وقفتك« وأن��ت تتحدث: قف 

وأجعل بني قدميك مسافة قدم.

- رتب أفكارك قبل أن تبدأ بالحديث.

- خذ نفساً عميقاً وأخرجه ببطء.

- وأعلم أن الش��جاعة ليس��ت غياب الخوف وإمنا التحكم 

يف الخوف.

 أسباب نجاح املتحدث الرسمي
يتوقف نجاح املتحدث الرسمي عى االلتزام بعدد كبري من 

النصائح منها: 

-يضع عينه يف عيني من يتوجه إليه بالسؤال، وعند اإلجابة 

عى الس��ؤال يجب أن يوجه نظره لكل املستمعني »حتى ال 

يتحول السؤال والجواب إىل حوار بني شخصني«.

- يجعل كل املس��تمعني يستمعون للسؤال وإعادة السؤال 

من قبله، مام يعطيه فرصة ملعرفة السؤال وفرتة للرد عليه.

- ال يخىش أن يقول للسائل: »إين ال أعرف اإلجابة عى هذا 

السؤال ولكني سأجد اإلجابة إن منحتني فرصة للرد هاتفياً 

أو عى عنوانك فيام بعد« وبهذا يبدو ذكياً ومتواضعاً.

- عدم الكذب عى مس��تمعيه وعدم التهرب من الس��ؤال 

بكالم غري مفهوم.

- ال يل��وم أو يح��رج أو يحبط من همة أو يخطئ أحداً من 

املس��تمعني ويراقب حركات وجهه وجسده فهذه تعرب أكرث 

عن اس��تجابة للس��ؤال من الكالم – ويجب عى املتحدث 

الرس��مي أن يعامل كل مستمع باحرتام وعى قدر املساواة 

– أياً كان نوع السؤال.

- ال يغضب – ولكن ليس هناك ما مينع أن يكون حازماً.

- يجعل أجوبته قصرية وايجابية وإذا كان الس��ؤال يتطلب 

إجابة طويلة فيجب عليه أن يطلب من السائل أن يتحدث 

إليه بعد الجلسة »أو املحارضة«. 

- ع��دم اإلجابة عى أس��ئلة غ��ري الئقة أو غري مناس��بة أو 

شخصية، ويرد بعبارة: »هذا ال يدخل يف موضوع النقاش«.

- يوجه برصه لكل القاعة ويس��مح باألس��ئلة من كل أنحاء 

القاعة ويجعل الحديث »أس��ئلة وأجوبة« مس��تمراً والكل 

مهتامً.

- إذا مل يوجه الس��ائل س��ؤاالً، بل كان يتح��دث حديثاً غري 

مفهوم، كأن يكون غاضباً، ينصت له، وكأنه يتجاوب معه.

– فإذا أس��هب وأطنب وبدأ الضيق عى وجوه املس��تمعني 

يج��ب عى املتحدث الرس��مي أن يتدخل وي��أرش له بيده: 

»هذا يكفي« . 

- ال يقف موقفاً دفاعياً، ولكن ايجابياً ال سلبياً يف ردوده.

- استخدام قصة شخصية إليضاح وجهة نظره: يعترب أسلوباً 

ناجحاً فهي تقلل من التوتر لدى املستمعني بإحساسهم أنه 

برش مثلهم يخطئ ويصيب.

- يحذر الس��ائل األشبه باملدفع الرش��اش الذي يسأل عدداً 

من األسئلة مرة واحدة واإلجابة عليه بلباقة: »أفضل إجابة 

كل سؤال عى حدة، ولنبدأ بالسؤال األول«.

- يتذك��ر أن��ه كمتح��دث له حق��وق أيض��اً – كأن يتعامل 

باعتدال عى نحو حسن وله الحق يف أن يكون مسؤوالً عن 

الجلسة، وأن ينقل وجهة نظره للمستمعني.

- ال يس��مح ألحد بأن يقوله م��ا مل ال يقل »كأن يقول: أنت 

قل��ت هذا مع أن��ك مل تقل ذلك« وإمنا فه��م وجهة نظرك 

بطريقة غري صحيحة.

- عدم اإلجابة عى األسئلة االفرتاضية والفلسفية.

.- االبتعاد عن اس��تخدام لغة البريوقراطية »لغة املكاتب« 

أو االصطالح��ات العلمي��ة عندم��ا تتح��دث إىل الجمهور، 

واستخدم جمالً قصرية ولغة مبسطة.

-  يجب أن يكون رصيحاً ومبارشاً وحيوياً ومسيطراً عى 

املوقف حتى نهاية جلسة السؤال واإلجابة.

-  يجع��ل خامتة حديث��ه مؤثرة وموضوعي��ة – فهذا ما 

سيبقى يف ذاكرة املستمعني.

- عند إعداده للجلس��ة – يتوقع أسوأ عرشة اسئلة ميكن 

أن توج��ه إلي��ه ويس��جل »أجوبته املحتملة عى مس��جل 

ويستمع إليها – ويحفظ بعض عبارات، أقوال، أو ترصيحات 

ليع��ود إليها أثناء الحديث وتكون يف نفس موضوع حديثه 

ويتذكر مقولة: »مل يرضين قط ترصيح مل أقله«•

يتطلب جناح 
املتحدث الرسمي يف 

إقناع حمدثيه االلتزام 
بعدد من الضوابط 

لعل أهمها التخلص 
من عقبة اخلوف من 

اخلطأ

الكولونيل برايان هيلفريت املتحدث باسم الجيش األمرييك يف أفغانستانعقيد أركان حرب أحمد محمد محمد عيل املتحدث الرسمي للقوات املسلحة املرصية
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

2014... حتديات عام جديد
ع��ام صعب ملل��م حزنه وأفراحه وآماله.. فلم يك��ن عام 2013 عادياً عىل الع��امل، وال عىل املنطقة 

العربي��ة، أما اإلمارات فكان هذا العام عام خري وس��عادة عليها.. ففيها حكومة وقيادة تعمل عىل 

إسعاد شعبها، وكل ما تقوم به هو السعي إلسعاد املواطن، فاإلمارات وطن هدفه سعادة اإلنسان.

ل��ن نرسد إنجازات الوطن، فهي كثرية، أما الفرحة الكربى واإلنجاز األهم، فقد كان فوز اإلمارات 

باستضافة إكس��بو 2020، هذا الحدث العاملي الذي بذلت اإلمارات كل جهدها من أجل الفوز به، 

وفعًل حققت هدفها وفازت باستضافة املعرض العاملي متغلبة بذلك عىل مدن كربى يف العامل. لقد 

كان عام 2013 كرمياً يف أيامه األخرية.

هذا بالنس��بة لإلمارات، فامذا عام ي��دور من حولها، أكان قريباً منها أم بعيداً عنها؟.. بحس��ب 

تقرير أجندة األع��امل العاملي 2014، فهناك بعض األمور املهمة التي يفرتض أن تنال اهتامم قادة 

الع��امل خ��لل انعقاد قمة األجندة العاملية يف نهاية العام الج��اري، يف ديب، فالبطالة يف دول منطقة 

الرشق األوس��ط أصبحت أكرب التحديات التي تواجهها يف العام الجديد، فرغم التغيريات السياس��ية 

التي شهدتها دول املنطقة ودول ما تسمى ب� "الربيع العريب"، والتي  يفرتض أن خروج الشباب فيها 

كان من أجل تحسني أوضاعهم، إال أن املشكلة ما زالت قامئة، بل تفاقمت أكرث. 

مهمة نتائج تلك الدراس��ة املسحية التي شملت 1500 من شبكة خرباء مجالس األجندة العاملية 

التابعة للمنتدى االقتصادي العاملي، والقيادات العاملية الش��ابة التابعة للمنتدى ومجتمعات ُصناع 

املستقبل،  كش��فت أنه بعد مش��كلة البطالة تأيت إشكالية اتساع فجوات الدخل وانخفاض الثقة يف 

السياس��ات االقتصادية، إضافة إىل الوضع املش��حون يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، كام 

كش��فت الدراس��ة أن هناك قلقاً واسعاً يش��مل التوتر املجتمعي يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا، وشعوراً عاماً باستمرار التقاعس يف إيجاد حل ملشكلة تغريرّ املناخ وافتقار القيم يف القياديني، 

مام يوضح مدى تعقيد وتشابك التحديات التي تواجه القادة يف العام املقبل... ويبدو أن تحديات 

العامل كثرية ومتعددة ورمبا  أن أكرث تلك التحديات منواً وتطوراً بشكل ملفت هو االنقسامات التي 

أصبح يشهدها العامل عىل أسس دينية وعرقية وفكرية، فالتصنيف والتمييز اللذان يصلن أحياناً إىل 

درجة الرصاع، بل واالقتتال أصبحا واضحني يف كل مناطق العامل، وإن بدا ذلك معلناً يف منطقتنا إال 

أن انتشارهام بدأ يتوسع يف العامل.

ه��ذه تخوفات العامل وبع��ض التحديات التي يرى أنها حتمية من خ��لل معطيات اليوم.. لكن 

الع��ام الجدي��د دامئاً يبقى صفح��ة بيضاء يف حياة كل إنس��ان إن أراد مألها باإلنج��ازات وبالعمل 

والتفاؤل وس��تكون كذلك.. وإن أراد مألها بالتشاؤم واإلحباط.. فليكن اختيارنا لعامنا الجديد منذ 

أيامه األوىل أن يكون عاماً مليئاً بالحب وبالتفاؤل وبالعمل واإلنجاز.

ولن��رتك للمنجمني واملتنبئني أقوالهم وتوقعاته��م "وإن صدقت".. فقد رأينا قبل أن ينتهي العام 

ال��ذي مىض كيف ب��دأ املنجمون واملتنبئون يطالع��ون الفلك ويبحثون بني النجوم ويس��تحرضون 

املس��تقبل، عله��م يقولون ما قد يتحقق يف الع��ام الجديد، وهم يتنقل��ون يف توقعاتهم بني جميل 

مدهش وسيئ مخيف..

ما علينا س��وى أن نتف��اءل، فالخري والتطور واإلنجاز مألت األعوام املاضية وس��تكون حارضة يف 

هذا العام•

أعماق
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اإلعالم اإلجتماعي والقوانني والتشريـــــــــــــــــعات العسكرية
القوات املسلحة من رموز الدولة واالعتداء عليها جرمية

جاء ميللالد اإلعالم االجتامعي ليعرب عن رد فعل 

املجتمع تجاه األحداث والقضايا الراهنة، وكأنه 

كللر من املجتمللع عن طريق اإلعللالم الفردي 

لسلليطرة اآللللة اإلعالمية الرسللمية عىل اإلعالم 

التقليللدي، وكأنلله مواجهة مللن املجتمع بقوة 

اإلعالم املجاين لسلليطرة املال عىل وسائل اإلعالم 

التقليدية.

جرائم اإلعالم االجتامعي
لإلعللالم االجتامعللي العديللد مللن الجوانللب 

اإليجابية والسلللبية، ويتمثل مردودها اإليجايب 

عىل املؤسسات العسكرية يف:

- بناء قنوات اتصال فعالة مع املواطنني لكسب 

التأييد الشعبي.

- التواصل مع الجامهري يف الحروب والكوارث واألزمات.

- التواصل بني أفراد املؤسسات العسكرية.

- مكافحة الشائعات.

وهنللاك بعض الجوانللب التي مازالللت تتأرجح بني 

اإليجابيللة والسلللبية - والتاريخ وحده سيحسللم هذا 

الجللدل - مثل دورها يف دفع العمللل الثوري بعدد من 

البلدان مثل الفلبني، إسللبانيا، تشللييل، مولدوفا، إيران، 

تايلند، بلدان الربيع العريب. 

ولكن هناك بعض الجوانب السلبية التي أفرزها هذا 

النللوع من اإلعالم الجديد، متخطيللة الحاجز بني حرية 

مرت وسائل اإلعالم بعدد من 

الثورات بعد مرحلة اإلشارات 

والعالمات، حتى ثورة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، التي 

أدت لكرس حدود الزمان واملكان.

ومع بزوغ قوة اإلعالم وتطوره، 

ظهر ما يعرف باملواطن الصحفي، 

مجسداً لحقبة إعالمية جديدة 

من اإلعالم االجتامعي، واسرتعى 

ذلك اهتامم الباحثني القانونيني، 

لبحث اآلثار السلبية لإلعالم 

االجتامعي عىل كافة طوائف 

املجتمع وفئاته ومؤسساته، 

هذه اآلثار واألرضار التي تصل 

إىل مستوى الجرائم. وال شك أن 

املؤسسات العسكرية تعد من 

أهم رموز املجتمع قدمياً وحديثاً، 

وهي ليست مبعزل عام ميوج به 

من حراك.

أ.د. إيهــاب احلجــاوي
أستاذ القانون بكلية
الشـــرطـة بأبـوظبــي
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اإلعالم اإلجتماعي والقوانني والتشريـــــــــــــــــعات العسكرية

الرأي واإلسللاءة لآلخرين، بشكل يرقى ملستوى الجرائم 

نتيجة للرضر الذي تلحقه باألفراد واملؤسسات، ويطلق 

عىل هذه الطائفة من الجرائم "الجرائم املستحدثة".

بالبحللث يف القانون والفقه مل نجللد تعريفاً لجرائم 

اإلعالم االجتامعي، ونللرى أنها: "كل فعل أو امتناع عن 

فعل، يهدف إىل نرش بيانات أو معلومات، سللواء كانت 

صادقة أو كاذبة، عرب شللبكات املعلومات أو شللبكات 

املحمول، من خالل إنشللاء مواقع إلكرتونية خاصة، أو 

استغالل تطبيقات املواقع املتاحة، باستخدام النص، أو 

الصوت، أو الصورة، أو الفيديو، ماساً باملصالح األساسية 

للمجتمللع، ومخالفاً للقانللون، وقرر له املللرشع جزاًء 

جنائياً". وكأي جرميللة جنائية تتكون هذه الجرمية من 

ركنللني، املللادي واملعنوي، كللام أن هللذه الجرمية يلزم 

لقيامها توافر رشط مفرتض.

ومللن املتصور أن يتخذ السلللوك اإلجرامي يف الركن 

املادي لهذه الجرائم عدة صور هي:

األرسار،   إفشللاء  التشللهري،   والقللذف،  السللب   -

الشائعات،  الجرائم املاسة بأمن الدولة.

ومجرمللو اإلعللالم االجتامعي باإلضافة إىل سللامتهم 

العامللة املشللرتكة مللع املجللرم املعلومللايت )كالللذكاء 

واالنفتللاح، واإلبداع، واالبتكار،...إلخ( فإن لهم سللامت 

خاصة تتمثللل يف التعصب والللوالء واالنتامء للتكتالت 

التللي ينتمون إليهللا؛ األمر الذي دعللا لظهور مصطلح 

"العصبية االفرتاضية" كمجموعات األلرتاس.

املس��ؤولية الجنائي��ة عن ارت��كاب جرائم 
اإلعالم االجتامعي

املسؤولية الجنائية هي "االلتزام بتحمل اآلثار القانونية 

املرتتبة عىل توافر أركان الجرمية، وموضوع هذا االلتزام 

الجزايئ فرض عقوبة أو تدبري احرتازي، يحددها املرشع 

الجزايئ يف حالة قيام مسؤولية الشخص".

ونحن هنا نبحث مسؤولية ثالثة أشخاص هم )مزود 

خدمة، مدير موقع، النارش اإللكرتوين(:

مزودو خدمة اإلنرتنت: 

يذهب أغلب الفقه إىل عدم وجود مسؤولية عىل مزود 

الخدمللة، حيث يقترص دوره عىل مللد خدمة اإلنرتنت 

إىل مسللتخدميها. إال أن مللزودي الخدمللة ISPs يقللع 

عليهم التزام قانوين آخر، هو حفظ بيانات مسللتخدمي 

اإلنرتنت )الرقللم التعريفي وزمن الولللوج( ملدد زمنية 

تختلف طبقاً لقانون كل دولة )ستة أشهر طبقاً للقانون 

املرصي لالتصللاالت رقم 10 لسللنة 2003(، فإذا امتنع 

مزود الخدمة عن حفظ أو تقديم بيانات مسللتخدمي 

اإلنرتنت إىل الجهات القانونية تنشأ مسؤوليته الجنائية.

مالك املوقع أو مشّغله:

اختلف الفقهللاء حول مدى مسللؤوليته الجنائية، عام 

ينرش عللىل املوقع الذي، أنشللأه أو يديللره، ونحن مع 

متثل املؤسسة 
العسكرية جمموعة 
من العناصر املادية 

والبشرية تهدف 
للدفاع عن أرض 

الوطن

نرش الشائعات جرمية عسكرية عقوبتها مشددة
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االتجاه يف عدم مسللؤولية مديللر املوقع عام ينرش عىل 

موقعه، حتى وإن كان املوقع فعلياً تحت سيطرته وهو 

الللذي يديره، إال أنه مل يقم بعملية النرش غري القانونية، 

خاصة إذا تصورنا أن بعض مواقع اإلعالم اإللكرتوين عىل 

شبكات املعلومات LinkedIn أو عىل شبكات املحمول 

Kick ميكن أن يبلغ عدد النارشين عليها ماليني األفراد، 

وال يتصور عمليللاً مراقبة كل ما ينرشونه من قبل مدير 

ومنشئ املواقع.

ولكن هذا ال يعفي مالك أو مشغل املوقع اإللكرتوين 

من املسللؤولية الجنائية، إذا كان هذا املوقع مخصصاً 

للرتويج ألي برامج أو أفكار من شللأنها إثارة الفتنة أو 

الكراهية أو العنرصية أو الطائفية أو اإلرضار بالوحدة 

الوطنية أو السلم االجتامعي أو اإلخالل بالنظام العام 

أو اآلداب العامة )م.24 من املرسللوم بقانون اتحادي 

ملكافحة جرائم تقنية املعلومات اإلمارايت رقم 5 لسنة 

.)2012

ويتبقى التزام آخر، يقع عىل مدير ومنشللئ مواقع 

اإلعللالم اإللكرتوين؛ وهو حللذف وحجب املحتوى غري 

القانللوين والالأخالقي مبجرد علمه بذلك. وقد أحسللن 

املللرشع اإلمللارايت حللني وضللع )م.39( مللن القانون 

السللالف الذكللر، التي تلللزم مالك أو مشللغل املوقع 

اإللكللرتوين بحذف أو حظر أي محتللوى إلكرتوين غري 

قانللوين، وذلللك يف املدة املحللددة من إخطللاره من 

الجهات القانونية بذلك. 

نارش املحتوى اإللكرتوين:

ال يوجد تعريف قانوين محدد لنارش املحتوى يف جرائم 

اإلعللالم اإللكرتوين، ولكن الجمعية الوطنية الفرنسللية 

للنارشين عرفته بأنه "الشللخص الللذي يقوم بصياغة 

املعلومللات أو تحريرهللا، ونرشها أو إعللادة نرشها، 

ووضعها عىل مواقع التواصل االجتامعي".

ونعللرف النارش اإللكرتوين بأنه "كل من قام بصياغة 

املحتوى اإللكرتوين )نص، صوت، صورة، فيديو( ودونه، 

أو قام بتحميله أو أعاد تحميله، عىل إحدى شللبكات 

املعلومات أو املحمول، بشكل جعله متاحاً للكافة".

ونورد هنا ملحوظة أخرية، أنه قد تتوافر يف شللخص 

واحد الصفتان األخريتان، فيكون هو مالك أو مشللغل 

املوقع، ويكللون كذلك هو نارش املحتوى املجرَّم، وهنا 

تقللع عليه املسللؤولية الجنائية الخاصللة بكل منهام، 

السابق ذكرها، مجتمعة.

عقوبات جرائم اإلعالم االجتامعي
حدد املرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 عقوبة النارش 

اإللكرتوين لللكل جرمية من جرائم اإلعللالم اإللكرتوين 

السابق ذكرها عىل حدة:

 - الس��ب والق��ذف اإللكرتوين: فعاقللب بالحبس 

والغرامة كل من سب أو قذف غريه عالنية، باستخدام 

وسللائل تقنية املعلومات، مع اعتبللار حدوث ذلك يف 

داً للجرمية )م.20(. حق موظف عام ظرفاً مشدَّ

- التشهري اإللكرتوين: فعاقب بالحبس الذي ال يقل 

عن ستة أشهر والغرامة، كل من استخدم وسائل تقنية 

املعلومات فينرش )تعليقات، أخباراً، صوراً إلكرتونية أو 

فوتوغرافية، محادثات، مشللاهد، بيانات ومعلومات( 

ولو كانللت صحيحة. ويعاقب بالحبللس الذي ال يقل 

عن سللنة والغرامة، إذا أجرى تعديالً عىل مواد النرش 

السللابقة بقصد التشللهري أو انتهللاك خصوصية الغري 

)م.21(.

- ن��رش األرسار إلكرتونياً: فعاقب بالحبس والغرامة 

كل من استخدم وسائل تقنية املعلومات لنرش وإفشاء 

معلومات رسيللة حصل عليها بسللبب عمله )م.22(. 

كام عاقب بالحبس والغرامة كل من نرش أو أعاد نرش 

بيانللات أو معلومات تحصل عليهللا نتيجة دخول غري 

مرشوع إلحدى وسائل تقنية املعلومات )م 2/2( .

وشلللدد العقوبة إىل السجن والغرامة لكل من نرش 

أو أعاد نرش بيانات حكومية تحصل عليها من الدخول 

غري املرشوع إلحدى وسائل تقنية املعلومات )م.4(.

- جرائ��م النرش اإللكرتونية املاس��ة بأم��ن الدولة: 

فعاقب كل من نرش معلومات بإحدى وسللائل تقنية 

املعلومات للرتويج ألي برامج أو أفكار من شأنها إثارة 

الفتنة أو الكراهية أو العنرصية أو الطائفية أو اإلرضار 

بالوحللدة الوطنية أو السلللم االجتامعللي أو اإلخالل 

بالنظللام العام )م.24(. وكل من نرش بإحدى وسللائل 

تقنيللة املعلومات معلومات، بقصللد الرتويج وتحبيذ 

أفللكار جامعة إرهابيللة أو أي مجموعة أو جمعية أو 

منظمة أو هيئة غري مرشوعة )م.26(. ونرش معلومات 

أو أخبللاراً أو رسللوماً كرتونية أو أي صللور أخرى، من 

شللأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو 

املساس بالنظام العام )م.28( .

وكل من نرش بإحدى وسللائل تقنيللات املعلومات 

ما من شللأنه السللخرية أو اإلرضار بسمعة أو هيبة أو 

مكانة الدولة أو أي من مؤسسللاتها أو رئيسها أو نائبه 

أو حللكام اإلمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام 

أو علم الدولة أو السالم الوطني أو شعارها أو نشيدها 

الوطني أو رموزها  )م.29(. 

وكل من استخدم وسائل تقنية املعلومات، للدعوة 

لقلللب أو لتغيللري نظام الحكم يف الدولة أو االسللتيالء 

عليه، أو تعطيل أحكام الدستور )م.30(.

- الش��ائعات: مل ينص قانون مكافحة جرائم تقنية 

املعلومات عىل نصوص تجرم نرش الشائعات، وبالعودة 

لألصل يف قانون العقوبات االتحادي 3 لسنة 1983، يف 

الجرائم املاسة بأمن الدولة من الداخل، نجد أن املادة 

)198( مكللرر تنص عللىل معاقبة كل مللن أذاع عمداً 

أخباراً أو بيانات أو إشللاعات كاذبة أو مغرضة أو بث 

دعايات مثرية إذا كان من شأن ذلك تكدير الرأي العام 

أو إلقاء الرعب بني النللاس أو إلحاق الرضر باملصلحة 

العامة. ويقصد بفعللل اإلذاعة أو البث إعالن يشء ما 

تتضمن جرائم اإلعالم االجتامعي السب والقذف والتشهري وإفشاء األرسار والشائعات وجرائم أمن الدولة

جمرمو اإلعالم 
االجتماعي لهم 

سمات خاصة تتمثل 
يف التعصب والوالء 

واالنتماء والتكتالت 
التي ينتمون إليها
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بطريق التخاطب مع الغري. وال شللك أن وسائل تقنية 

املعلومات هي إحدى وسللائل التخاطب مع اآلخرين 

املسللتخدمة يف إذاعة الشللائعات، إال أنه يعيب هذا 

النص أنه قرن إذاعة مضمللون هذا اإلعالن من أخبار 

أو بيانات أو إشللاعات بكونها كاذبة، وكان األفضل أن 

يكتفي بكونها مغرضللة أو متثل دعايات مثرية، ما دام 

كان من شللأن ذلك تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب 

بني الناس أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة، حتى ولو 

مل تتحقق النتيجة السابقة، فهي من الجرائم الشكلية 

التي تتحقق مبجرد السلوك املجرَّم ولو مل تحدث نتيجة 

مادية لهذا السلوك.

جرائم اإلعالم االجتامعي املاسة باملؤسسة 
العسكرية

متثللل املؤسسللة العسللكرية "مجموعة مللن العنارص 

املاديللة والبرشيللة ذات الصبغللة العسللكرية، والتي 

تهدف للدفاع عن أرض الوطن".

وإذا تللم نللرش مللا ميثللل اعتللداًء عىل املؤسسللة 

العسللكرية إلكرتونياً، وسللبب ذلك رضراً يسللتوجب 

املسللاءلة الجنائيللة، فإننا بهللذا أمام إحللدى جرائم 

اإلعالم االجتامعي السللابق اإلشللارة إليهللا، ولكن ألن 

محللل االعتللداء هنا يقع عللىل املصلحة العسللكرية، 

فإننا سللنكون بصدد مواجهة جرمية عسللكرية، والتي 

ميكللن تعريفها بأنها "أي فعل أو امتناع عن فعل، غري 

مللرشوع، صادر عن إرادة إجراميللة، ميثل اعتداًء عىل 

املجتمع العسللكري، وله جزاء يف القانللون"؛ ما يعني 

أننا نلتزم لتحديد ماهية الجرمية العسللكرية باملعيار 

املوضوعللي الشللخيص )املصلحللة املعتللدى عليها / 

شللخصية مرتكب الجرمية(، ووفقاً لهذا، فإننا نقسللم 

مرتكب الجرمية إىل فرضيتني:

األوىل، أن يكون الجاين من العسكريني )حقيقة، أو 

حكللامً(. والثانية، أن يكون الجاين من األشللخاص غري 

العسكريني.

ويف الحالة األوىل، سللتتم محاكمتلله طبقاً لنصوص 

قانللون األحكام العسللكرية، فطبقاً لنللص املادة رقم 

29 من املرسللوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2009 

بشأن العقوبات العسللكرية، يعاقب بالسجن املؤقت 

أو الحبس كّل من:

- نللرش وثائللق عسللكرية رسيللة، وأفللى مبعلومات 

عسكرية رسية.

- نرش وثائق رسللمية عسللكرية يف الصحف، أو غريها 

من وسائل اإلعالم.

- نرش مقالة أو معلومات تتعلق بأمور عسللكرية، يف 

الصحف، أو غريها من وسائل اإلعالم.

- وزع مطبوعات أو نرشات من شأنها النيل من سمعة 

القوات املسلحة، أو الدولة.

ورغم أنه أفرد مادة مسللتقلة الرتكاب العسكريني 

لجرائم بث الشللائعات بأي وسلليلة، وجعل عقوبتها 

اإلعدام طبقاً لنص )م.9(، فإن املرشع العسللكري ربط 

حدوث ذلك بحال خدمة امليدان )حال الحرب(، وهو 

ما مياثل نص املادة 130 من قانون األحكام العسكرية 

املرصي رقم 25 لسنة 1966 وتعديالته وآخرها بتاريخ 

6 مايو 2012.

وألن املرسوم بقانون املشار إليه قرر يف )م.37( أنه 

ويف حالة عدم ورود نص خاص يف هذا املرسللوم تطبق 

األحللكام الواردة بقانللون العقوبات العللام والقوانني 

العقابية األخرى.

لذا بالرجوع إىل قانون العقوبات االتحادي للبحث 

عن عقوبة بث الشللائعات للعسللكريني نجد أن كون 

الفرد أحد منتسبي القوات املسلحة يعد سبباً لتشديد 

العقوبة يف جرمية نرش الشللائعات طبقاً للامدة )198 

مكرر( السابق اإلشللارة إليها، حيث ترفع العقوبة من 

الحبس إىل السللجن املؤقللت لتصبح جنايللة إذا كان 

الجاين مللن القوات املسلللحة، أو إذا تحققت األفعال 

التي تقوم بها الجرمية داخل األماكن الخاصة بالقوات 

املسلللحة، فالظرف املشدد هنا يرجع إىل صفة الجاين، 

وقد يرجع إىل مكان اقرتاف السلوك اإلجرامي.

أمللا الحالة الثانية، وهللي أن تتم هذه الجرمية من 

األشللخاص غللري العسللكريني، فهنا تنعقد املسللؤولية 

الجنائية عىل الشللخص الرتكابه إحدى جرائم اإلعالم 

االجتامعي السللابق اإلشللارة إليها. ولكن ألن االعتداء 

عىل املؤسسللة العسللكرية له أيضاً وضع خاص ينبثق 

من قوة وقيمة املصلحة املعتللدى عليها؛ فقد أفردت 

بعللض القوانللني نصوصاً خاصة لذلللك، ومنها القانون 

املرصي، فنجد املادة 184 من قانون العقوبات املرصي 

رقم 25 لسللنة 1966 تعاقب بالحبللس وبالغرامة كل 

مللن أهان أو سللب بإحدى الطرق: مجلس الشللعب، 

أو مجلس الشللورى، أو غريه من الهيئات النظامية، أو 

الجيش أو املحاكم أو السلللطات. إال أننا، وبالبحث يف 

قانللون العقوبات االتحادي، نجد أنه مل يتم ذكر وضع 

خاص للمؤسسة العسكرية.

وبالبحللث يف قوانني العقوبللات التكميلية، نجد أن 

املادة )29( من املرسللوم بقانون رقم 5 لسللنة 2012 

نصت عىل تجريم من اعتدى عىل شللخصيات محدده 

بصفاتهللم يف الدولة، وعىل علم الدولة ونظامها، وعىل 

ورموزها. وال نسللتطيع أن نجللزم بأن املرّشع قصد أن 

القوات املسلللحة تعد من رموز الدولللة، وكان يجدر 

باملرشع إضافة القوات املسلللحة رصاحة إىل املحميني 

مبقتىض هذا القانون.

وهنللا يثور تسللاؤل مهم حول مللدى امتداد والية 

القضاء العسللكري ملحاكمة املدنيللني مرتكبي جرائم 

اإلعالم االجتامعي باعتبارهم مرتكبي جرائم عسكرية•

اإلعالم االجتماعي 
هو أنشطة اتصالية 

تفاعلية تتم يف 
العامل االفرتاضي 

معتمدة على نظم 
املعلومات وشبكات 

احملمول

105 |  يناير 2014 |  العدد 504  |



 مل تكن املعلومات وليدة الساعة، 

فقد رافقت اإلنسان منذ أن 

ُوجد عىل سطح هذه املعمورة، 

وهي من العنارص األساسية التي 

ساهمت يف بناء املجتمعات 

وتطويرها من خالل الثورات 

الثالث الزراعية، الصناعية، 

وصوالً اىل عرصها الذهبي والذي 

يُطلق علية اليوم مبجتمع ثورة 
املعلومات،

وتعرف املعلومات كمفهوم 

أكادميي عىل أنها مجموعة من 

الوثائق واألخبار التي يتم الحصول 

عليها من املصادر املختلفة، 

وتشمل الحقائق واألفكار التي 

يتبادلها الناس يف حياتهم العامة، 

وتُعني املعلومات يف الجانب 

السيايس بأنها األداة التي من 

خاللها يتم تحويل البيئة الحركية 

إىل بيئة نفسية، والتي يتم 

بواسطتها إدراك املوقف السيايس.

 إعداد:
د. صالح معايطة

املعلومات وعالقتها باالستخبارات وأثـــــــــــــــــــرها فـــي القـــــرار االسرتاتيجـــــي 
التطبيقات احلديثة لتقنية املعلومات تعد من أهم االستخدامات يف املنظومة العسكرية 
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  أممما املعلومممات يف الجانب العسممكري وكمما وًضحها 

كالوز فيتز بأنها "مجموعة من املعارف املتعلقة بالعدو 

" قدراتممه وإمكانياته " وتُعد األسمماس الذي نبني علية 

أفكارنا وأفعالنا .

وتختلف طبيعة جمع املعلومات باختالف املعلومات 

املطلوبممة، فمموزارة الدفاع مثممالً تحتمماج إىل معلومات 

عسممكرية عن دولة الخصم ) قواتها، تعبئتها وتدريبها، 

تسممليحها، جغرافيتهمما( ووزارة الخارجيممة تحتمماج إىل 

معلومات سياسممية ودبلوماسية وعالقات دولية وهكذا 

يف باقي الوزارات وحسممب تخصصاتها، أما رئاسة الدولة 

فإنها تحتمماج إىل كافة املعلومات التي تتعلق بالجوانب 

واالجتاعيممة  واالقتصاديممة  والعسممكرية  السياسممية 

والتكنولوجيممة واملعلوماتية، وميكممن تقييم املعلومات 

طبقاً للمستوى الذي يراد منه عىل النحو التايل: 

- املعلومممات اإلسممراتيجية: وهممي املعلومات التي 

يجممب توفرهمما لخدمة أصحمماب القرار عىل املسممتوى 

االسراتيجي والسمميايس، والعسممكري، وإن عدم تقدير 

أهميتها يسممبب خطأ يف عملية اتخمماذ القرارات، ومن 

األمثلممة التاريخيممة، خطممأ اإلدارة األمريكيممة يف تقييم 

طبيعة مرسح العمليات، وتوقممع األحداث والتداعيات 

الدوليممة عندما قررت التدخممل يف فيتنام يف عام 1965، 

ما كلفها خسممائر مادية وبرشيممة، وكذلك الخطأ الذي 

وقع فيه االتحاد السوفيتي "سابقاً " عندما قرر التدخل 

املبممارش يف أفغانسممتان يف مثانينات القممرن املايض، كا 

تتضمممن املعلومممات اإلسممراتيجية " كافممة املعلومات 

السياسممية واالقتصاديممة واالجتاعيممة الواجب توفرها 

لدى أصحاب القرارات مثل: طبيعة مسممارح العمليات، 

القممدرات العسممكرية والقتالية، معلومممات عن تطور 

تكنولوجيمما التسممليح ووسممائل التدريممب . واألحداث 

واملتغريات الدولية واإلقليمية، وما هي درجة االستقرار 

واملوقف السيايس يف الدولة الخصم .

- املعلومات العملياتيممة: وهي املعلومات الرضورية 

تأليممف  مثممل  العمليممات  وإدارة  لتخطيممط  الالزمممة 

وانفتمماح قمموات العممدو، املنشممآت واملناطممق اإلدارية 

وعقد املواصالت، واألهداف الحيوية، ومصدر اإلسممناد 

اللوجستي، ونوايا العدو ومعنوياته الخ .

االستخبارات والجهد الوطني 
رافقت االسممتخبارات املعلومات مثلمما رافقتها املعرفة 

منممذ زمممن بعيممد، وكان تأثريهمما مبارشاً عممىل الجانب 

العسممكري لغايممة نهايممة القرن التاسممع عممرش، وعىل 

طممول مراحل التاريخ، لكن االسممتخبارات مممن التعابري 

االصطالحيممة التي بممرزت خالل الحممرب العاملية األوىل 

عندممما أغرت الدول األوروبية كثممرياً من دول العامل إىل 

االشراك فيها أو الوقوف منها موقف الحياد .

ويُقصممد باالسممتخبارات هو "نرش األنبمماء والبيانات 

الرسمممية والدعايممة للجهد الوطني والحممريب ومحاربة 

دعايممة العدو يف الممدول املحايدة" ومممن ناحية أخرى 

جمممع املعلومممات ذات األهمية من املصممادر األجنبية 

للصالممح الوطني، ويف ضوء ذلك كان الغرض من إنشمماء 

أجهممزة االسممتخبارات لحاية األمن الوطني ومسمماندة 

املجهممود الحريب وقت الحروب واألزمممات، فاملعلومات 

واالسممتخبارات هممي كل املعطيات والبيانممات التي تم 

جمعهمما وتحليلهمما وتوزيعهمما والتي تسمماعد يف عملية 

اتخاذ القرار االسراتيجي، وتقديم املعطيات والتوصيات 

املناسممبة للدولممة من أجل اتخمماذ القرارات السياسممية 

والعسممكرية وتوفممري األمممن والحاية من النشمماطات 

الهدامة الستخبارات العدو .

وتقوم األجهزة االستخبارية بتزويد الدولة باملعلومات 

والتحليممالت والتقييات االسممراتيجية التي تبنى عليها 

القرارات، وكثرياً ما تعود أهمية االسممتخبارات إىل حاجة 

الدولممة إىل بنمماء قاعدة بيانات ومعلومممات مبنية عىل 

معرفة متكاملة  بنوايا العدو التقليدي والعدو املحتمل، 

ومن هنا يجب أن تكون االستخبارات واحدة من أجهزة 

الدولممة وإداراتها، وأن تعمل مبوجب منظومة التخطيط 

االسممراتيجي للدولة، وتزود الحكومة باملعلومات التي 

تحتاجها من أجل صنع واتخاذ القرارات عىل املسممتوى 

الوطني يف املجاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية .

املعلومات وبناء الفكر االسراتيجي العسكري .

أضفى التطور التكنولوجي ساته الخاصة عىل مجمل 

الفكر االسممراتيجي، والعديد من املفاهيم العسممكرية 

كاألمممن الوطني، وصمموالً إىل الثورة الصناعيممة الثانية، 

ودخول القوى النووية يف مضار القدرة الشاملة للدولة، 

وتغيري مفهوم األمن الوطني الذي ارتبط بعنارص أخرى 

متعممددة، تُعد القوة العسممكرية واحدة منها، حيث أن 

اإلهتام بالحرب والحرب املضادة أي " حرب املعلومات 

" يبدأ من إعادة صياغة إسممراتيجية املعرفة العسكرية 

واالسممتخبارية ، فاإلسراتيجية اليوم ال تعتمد عىل القوة 

العسممكرية فحسممب؛ وإمنا عىل القدرة الشاملة للدولة 

ويف مقدمتهمما "العقل واملعلومة"، وعىل ضوء ذلك ميكن 

إعادة صياغة تعريف املفكر االسممراتيجي  اندريه بوفر 

عىل الوجه التايل  " اإلسراتيجية هي فن حوار اإلرادات 

التي تستخدم قدرة املعرفة ، ومعرفة القدرة للنجاح يف 

الرصاع والتعاون لتحقيق األهداف" .

وقد أخذ مصطلح إسراتجية حرب املعلومات منحى 

جديممداً يقتممي محاولة معرفممة كل يشء عممن العدو 

ومنعه يف الوقت نفسممه من الحصممول عىل املعلومات، 

وهذا يُعترب جزء أسممايس من اإلسممراتيجية العسممكرية 

ويُطلق علية املفكر االسممراتيجي " توفلر " تغيري توازن 

املعلومات واملعرفة لصالحك"، ويعترب التفوق اإلرسائييل 

الممذايت املتعلق بالجانب التكنولوجي واملعريف خري مثال 

عممىل ذلك باإلضافة إىل عالقة ارسائيل اإلسممراتيجية مع 

الواليممات املتحممدة ودول أوروبمما والممذي يعطى القوة 

الكبرية لصالح اإلسممراتيجية العسممكرية اإلرسائيلية ما 

يزيممد الفجوة بينهمما وبني العرب يف مجممال املعلوماتية 

والتقنية الحديثة .

مصطلح حرب 
املعلومات أخذ 

منحى جديدًا يقتضي 
حماولة معرفة 

كل شيء عن العدو 
ومنعه يف الوقت 

نفسه من احلصول 
على املعلومات

األلياف البرصية إحدى ثورة املعلومات
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حرب المعلومات

وظائف حاسمة يف أداء الجيش:
ينبغممي عممىل كل جيش أو مؤسسممة أن تضطلع بأربعة 

وظائف حاسمة وهي : أن ميتلك، يعالج، يوزع، يحافظ 

عىل املعلومات، وأن يضع سممداً منيعاً بينه وبني أعداءه، 

وحتممى بينممه وبني حلفائممه، ومنعهم مممن الوصول إىل 

املعلومة الصحيحة، وتاليا ملخصاً لهذا الوظائف :

- امتممالك وإنتمماج أو رشاء املعرفممة التممي يحتاجها 

الجيش ضمن إسممراتيجية واضحة  ترتكز عىل فهرسممة 

تلممك املعلومممات لتحديممد القطاعممات التممي تتطلب 

تعزيممزاً، حيث تقدمت التقنية العسممكرية خالل الثورة 

املعلوماتية وأنتجت موجة ابتكارات مدهشة يف القطاع 

املدين والعسكري ما يستدعي إعادة فحص األولويات 

وإعممادة صياغة العالقات بني العلممم والتقنيات املدنية 

العسكرية.

- ينبغي للجيمموش أن تخزن وتعالممج كميات هائلة 

مممن املعلومات كمما يف الممرشكات املدنيممة، ويتطلب 

ذلك اسممتثارات كثرية وضخمة يف املعلوماتية، وتتميز 

الجيوش املتقدمة بامتالكها أنظمة الحواسمميب من كل 

األحجام واألنواع املتقدمة يف مجال املعلومات العسكرية 

وكيفية توزيعهمما وكفاءتها ومرونتهمما، وكيفية ارتباطها 

بالرادارات والدفاعات الجوية وشبكات األقار الصناعية 

واالتصاالت، ويُعترب الربنامج املعلومايت املتطور الطريق 

إىل تغيري التوازنات العسكرية يف العامل والسياسات التي 

تُدير تطور املعلوماتية واستخدامها عموماً. 

- إن امتممالك املعلومات ومعالجتهمما تظل غري نافعة 

إذا وقعممت بأيدي غممري خبرية وماهممرة يف اللحظة غري 

املناسممبة، لذا ينبغي عىل القوات املسمملحة اسممتخدام 

وسممائل مختلفة لتوزيعها بحسب االحتياجات، وهذا ما 

يُطلق عليه بإسممراتيجية مبدأ الحاجممة للمعرفة ومبدأ 

الحاجممة للوصول، حيث أن هناك 3 أنواع من املفاجآت 

هي: املكانية، الزمانية  والنوعية وهي األهم واألخطر.

- الدفمماع عممن مصممادر املعرفممة واملعلومممات ضد 

الهجمموم املعادي، ذلك ألن سمميف املعرفممة ذو حدين 

ميكن اسممتخدامه للهجوم وتحطيم الخصم قبل خطوته 

األوىل، ولكنه ميكن أن يقطع اليد التي تشهره، وتوظف 

اإلسراتيجية العسكرية التي مقوماتها التقنيات العالية 

كافة األساليب املعلوماتية، كالهجات املعلوماتية لجمع 

معلومات حساسة ألغراض "عسممكرية أو اقتصادية، أو 

إلنقاص حاله الجهوزية العسممكرية للقوات املعادية، أو 

للحد من فاعلية العمليات االسممراتيجية العسكرية، أو 

تأخريهمما، وبالتايل فإنها تُؤثر عىل قدرات الدولة الخصم 

وتعريض مصالحها األمنية والقومية املهمة للخطر .

الحرب القادمة حرب املعلومات
تعترب أحد النتائج املهمممة لثورة املعلومات هو احتال 

الوقوع الوشمميك لحممرب املعلومات بصفتها سممالحاً أو 

هدفمماً رئيسممياً، حيث يعتقد معظممم الباحثني يف مجال 

املعلومممات وحتى العاملممني داخل القوات املسمملحة، 

أن حممرب املعلومات هممي الحرب القادمممة أي"حرب 

املسممتقبل" ولكممن هنمماك تجاذبات مصالممح ومخاوف 

ناتجة عن هذه الحرب ال تنفصل إحداها عن األخرى، 

وتشمل ما ييل :

- تتمثل املصالممح يف املزايا العسممكرية التي يحتمل 

تحقيقهمما من اسممتغالل املعلومممات واعتبارها سممالحاً 

موجهمماً ضد كافة أهممداف العدو من العقممول املفكرة 

لقيادات العدو وإىل قدراته التسممليحية، وتتم دراسممة 

املصالممح تحت عنوان الحممرب املعلوماتيممة الهجومية،  

هي أحد أكرث املصطلحات التي أثارت جدالً واسعاً 
من ناحية تحديد معناها، فغالباً ما يتم تفسييرها 
باسييتخدام األسييلحة العالية التقنييية يف الجيوش 
التقليدية، ولكن يف الحقيقة هي ليسييت محصورة 
بنطاق عسييكري وإمنا تشمل جميع املجاالت سواًء 
السياسييية، االقتصادية، أو حتييى الثقافية، وحرب 
هييي   )  information warfare(أو املعلومييات 
اسييتخدام نظم املعلومييات السييتغالل وتخريب 
وتدمر وتعطيل معلومات الخصم وعملياته املبنية 
عىل املعلومات ونظم معلوماته وشبكات الحاسب 
اآليل الخاصيية بييه، وكذلك حامية مييا لدي من كل 
ذلييك من هجوم الخصم؛ إلحراز السييبق، والتقدم 
عييىل نظمه العسييكرية واالقتصادية، ومن املمكن 
أن تحدث هذه الحرب عىل مسييتوى األشييخاص، 
الرشكات، أو عىل مسييتوى عاملي، وتنقسييم حرب 
املعلومات إىل سييبعة أقسييام هي :حييرب القيادة 
والسيطرة، الحرب االستخبارية، الحرب االلكرتونية، 
حرب العمليات النفسية، حرب قراصنة املعلومات، 
حييرب املعلومييات االقتصادية، حييرب املعلومات 
االفرتاضية، وهناك أسلحة متنوعة تُستخدم لتنفيذ 
هذه الحرب مثل: فروسييات الحاسييوب، الديدان 
 ،))Trojan horses أحصنة طييروادة ،)Worms(
األبييواب   ،)logic bombs( املنطقييية  القنابييل 
 ،chipping( (الرقائييق  ،)backdoors( الخلفييية
املاكينييات وامليكروبييات فائقة الصغيير، االختناق 
.EMP وقنابل ،HERF املروري اإللكرتوين، مدافع

صناعة الفضاء فتحت األبواب عىل عامل من املعلومات
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وهذا ما ظهر يف مبادرة "حرب النجوم " يف عهد الرئيس 

األمرييك األسبق ريغان يف مثانينات القرن املايض.

- تتمثممل املخمماوف يف مواطممن الضعممف املحتملة 

للبنممى التحتية املدنية والعسممكرية املعقدة، وتشمممل 

بنية االتصمماالت التحتية والبنية التجارية، وبنية اإلمداد 

والتمويممن اللوجسممتية، وبنية القيممادة   العدائية التي 

تسممتعمل املعلومات كسممالح فاعممل، وترتبط املخاوف 

بحممرب املعلومممات الدفاعيممة، حيث أحدثممت تقنية 

املعلومات واالتصاالت طفرة حقيقية يف مميزات الحرب 

الحديثممة من حيث اتسمماع مسممارح العمليات، ورسعة 

حركة القطعات، وكرثة الخسممائر والتداعيات النفسممية 

عىل املدنيني"الصدمة والرويع" .

املؤسسة العسكرية منبع املعلوماتية
خرجممت تقنيممات املعلومممات مممن قلممب املؤسسممة 

العسممكرية، وكان لها دور فاعل يف تطوير اإلسراتيجية 

العسكرية، فالحسممابات العلمية املعقدة إلنتاج القنبلة 

الذرية، كانت أحد الدوافع األساسية يف ظهور الكمبيوتر، 

وأصبح اسمماً مشركاً يف تطوير األسمملحة ونظم الدفاع 

اإلسممراتيجية والتكتيكيممة عىل حد سممواء، كا وصلت 

تقنيات املعلومات إىل عنممارص الذخرية ذاتها لتزيد من 

دقه تصويبها، وتزيد من فاعلية  قوة النريان لها، وظهور 

. Fire and Forget   "مفهوم  " ارمي وانىس

تعد أهممم التطبيقممات الحديثة لتقنيممة املعلومات 

يف الجانب العسممكري هممو توجيه إمكانياتها الواسممعة 

لزيادة فاعلية منظومات االستطالع والقيادة والسيطرة، 

وتحقيممق أعممىل درجات الممردع، وتحسممني املواصفات 

القتالية ملنظومات األسمملحة والذخرية ملختلف صنوف 

القوات، ما سمميحقق قفممزة متقدمة يف اإلسممراتيجية 

العسكرية ومفهوم اسممتخدام القوات املسلحة، كا أن 

توسمميع انتشممار تقنيات املعلومات سمماعد عىل تحضري 

وتنفيممذ حرب معلوماتية يكون سممالحها األسممايس هو 

الرصاع املعلومايت؛ فالحرب املعلوماتية هي شكل جديد 

للظاهرة االجتاعية والسياسممية يف العالقممات الدولية 

لدول تستخدم قوى ووسائط الرصاع  املعلومايت.

أصبح استخدام حلقات التطور التكنولوجي التي تعم 

العامل حالياً من األركان األساسية لبناء القرار االسراتيجي 

واالسممراتيجيات العسكرية العاملية حيث شملت عىل : 

تكنولوجيا الذرة، والفضاء، واأللياف الصناعية، والهندسة 

الوراثية، واإللكرونيات، وتكنولوجيا االتصال، والتسلح، 

وهممذا نتج عنه فرض تحديممات ومتغريات عىل البرشية 

وعىل الدول، ورمبا سيسمماعد عىل بناء وتقوية مقومات 

قوى السيطرة والهيمنة يف العامل.

دروس من الحروب الحديثة
أفادت الدروس املسممتنبطة مممن الحروب الحديثة التي 

حصلممت يف العقد األخممري للقرن املممايض وبداية القرن 

الحادي والعرشين استخدام أفضل تقنيات التكنولوجيا 

العسممكرية ووسممائطها التدمريية عىل درجة كبرية من 

الدقة والفاعلية، وسمممحت للدول املتقدمة  تكنولوجياً 

وعسممكرياً بتبني نظريات : الحرب عنممد بعد والحرب 

االلكرونية والحرب املعلوماتية والحرب الفضائية، وبناًء 

عممىل تلك التجممارب والنظريات تقوم الممدول املتقدمة 

باسممتثارها إلعادة صياغممة األهممداف واملصالح وبناء 

اإلسراتيجيات العسكرية.

تأسيساً عىل ما تقدم، ميكن القول أن ثورة املعلومات 

واالسممتخبارات أسهمت وبشممكل كبري يف إعادة هيكلة 

املؤسسممات العسممكرية وتحديثها وتطويرها، من خالل 

تقديممم أفضممل أنممواع التقنيممات وأجهممزة االتصاالت 

واملعلومات املسممتخدمة يف أجهزة الحاسمموب الحديثة، 

ومنظومممات السممالح والعتمماد والممرادارات والطائرات 

والسممفن الفضائية، والتي أصبحت أكممرث دقة وفاعلية 

ودورهمما األسممايس يف تكنولوجيمما االتصمماالت والفضاء، 

التي تعترب الجهاز العصبي للقوات املسمملحة ومنظومة 

القيممادة والسمميطرة للدولممة، ويبممدو أن تكنولوجيمما 

املعلومات وامتممالك املعرفة الحديثة أصبحت تشممكل 

مصدر خدمات متنوعة وأن اسممتخدامها من قبل الدول 

التي تصنعها قد ينطوي عىل مخاطر الهيمنة واالحتكار، 

فإمكانية التنوع واالختيار من بدائل متعددة من وجهة 

نظر بعض الممدول، قد يكون مربراً  لالحتكار من جانب 

املسمميطرين عىل هذه الوسممائل الجديدة، وإذا تصورنا 

الكلفممة الضخمة لتشممغيل هذه التكنولوجيمما والتي ال 

تتمكممن بعض دول العامل الثالث من امتالكها وبالنتيجة 

تصبح الممدول األكرث قوة  يف وضع يسمممح لها باحتكار 

هممذه التكنولوجيمما وتفعيلهمما يف قواتها املسمملحة ما 

تُكسممبها اإلمكانية والقدرة عىل فرض هيمنتها وقراراتها 

عىل الدول األخرى،  ويعترب ظهور التكنولوجيا من قلب 

املؤسسممة العسممكرية، أحد الدوافع األساسية يف ظهور 

الكمبيوتممرات والحواسمميب الضخمة والتممي أصبحت 

قاسمماً مشركاً يف تطوير األسمملحة وبناء االسراتيجيات 

العسكرية، وعىل كافة املستويات•

املصادر:

-  املوسوعة العسكرية.

- تكنولوجيا االتصاالت الحديثة يف عرص املعلومات  

د.محمد فتحي / القاهرة 2005

- دراسات ومتابعات شخصية. 

حلقات التطور 
التكنولوجي 

أصبح أحد األركان 
األساسية لبناء 

القرار االسرتاتيجي 
السياسي والعسكري

التحكم باملعلومات يف امليدان أحد أهم االسرتاتيجيات
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حال النظام الدويل

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

تهتم نظريات العالقات الدولية بدراسة النظام الدويل، الذي يعتربه البعض مثل نظرية الواقعية الجديدة بأنه ذو 

تأثر مبارش يف صنع السياسيية الخارجية للدول، فالدول تتأثر مبا حولها السيام بشكل النظام الدويل وتوزيع القوة 

من خالله، وعليه فإنها تتحرك يف إطار هذا الشكل والتوزيع يف عالقتها مع العامل الخارجي.

وعند دراستنا للنظام الدويل فإن املالحظ بأن هذا النظام هو نظام متغر وليس نظام ثابت، وقد مر هذا النظام 

بثالث مراحل أساسييية منذ عىل األقييل بداية القرن العرشين. فقد كان يف مرحلتييه األوىل نظاماً متعدد األقطاب 

تتشييارك يف إدارته والسيييطرة عليه وعىل مجرياته عدة قوى كربى. وكانت السييمة األبرز يف هذا النظام أنه نظام 

تتنافس من خالله قوى اإلقليم األورويب بشييكل رئيس عىل تسييير مجرياته لصالحها. وكان الهدف من وراء ذلك 

التنافس هو الحصول عىل املوارد والسيطرة عليها يف مختلف بقاع األرض، لذلك ظهر االستعامر وظهر معه الفكر 

اإلمربيايل التوسعي للدول الكربى عىل حساب الدول األضعف واألصغر.

إال أن ذلك النظام مل يسييتمر، وتغر يف أعقاب الحرب العاملية الثانية، حيث تحول النظام الدويل من التعددية 

إىل الثنائية، ودخلت عىل السيياحة الدولية قوتان استطاعتا أن ترفع من قدراتهم العسكرية إىل مستويات تفوقت 

ميين خاللهييا عىل باقي الدول التي تراجعت بشييكل ذريع أمام صعود هيمنة كل ميين الواليات املتحدة واالتحاد 

السييوفييتي. وانتقل هييدف الرصاع من الرصاع عىل املوارد إىل الرصاع عىل الفكيير األيديولوجي بني الفكر الليربايل 

الرأساميل والفكر الشيوعي االشرتايك. وانقسم العامل إىل معسكرين إحداهام غريب بقيادة الواليات املتحدة واآلخر 

رشقي بقيادة اإلتحاد السييوفيتي؛ وكام دارت حروب من أجل السيييطرة عىل املوارد يف املرحلة األوىل من مراحل 

النظييام الييدويل دارة حروب تحت غطاء الحرب الباردة بني الدولتني العظميتني من أجل نرش كل منهام فكره عىل 

أكرب رقعة جغرافية ممكنة والعمل عىل كسب الحلفاء.

وهذا الشييكل للنظام الدويل مل يكتب له أيضاً البقاء، وانتهى مع سييقوط اإلتحاد السوفييتي يف 1991 ليتشكل 

لدينييا نظام دويل جديد سييمته األبرز هيمنة دولة واحدة عىل النظام الييدويل، أال وهي الواليات املتحدة، يف ظل 

غييياب القوى الدولية التي ميكن أن تسيياويه يف القوة والتأثر. فالنظام الييدويل الحايل هو نظام أحادي ولكن مع 

وجود قوى أقل قوة تحاول أن ترفع من قدراتها لتحقيق التوازن مع قوة الواليات املتحدة، ولكن من دون جدوى 

يف الوقييت الراهيين عىل أقل تقدير، حيث أن مثل هذه الدول تعمل عىل الوصييول إىل هذه املكانة ولو تدريجياً. 

الصني وروسيا والهند والربازيل تعمل جاهدة من أجل وضع العراقيل أمام هيمنة وسيطرة الواليات املتحدة عىل 

النظام الدويل وتحاول التأكيد عىل أن النظام الدويل الحايل هو نظام تعددي، إال أن تلك الجهود ما زالت ضعيفة 

ومل تستطع أن تغر من الواقع الحايل الذي يقول بأن النظام الحايل هو نظام أحادي تسيطر عليه قوه واحدة هي 

الواليات املتحدة األمريكية. سمة التنافس يف هذا الشكل من أشكال النظام الدويل هي التنافس من أجل املصالح، 

أي أن املصالح هي املحرك األسايس للتنافس القائم بني مثل تلك الدول. 

إال أن هذا النظام ليس من املتوقع له االسييتمرار عىل الشييكل الذي هو عليه، فاملستقبل سيحمل لنا مفاجآت 

قييد تأخذنا إىل شييكل جديد، قد تكييون الغلبة فيه للتعددية أو قد يصبح نظاماً ثنائياً بني قوتني تتزعامن شييؤون 

العامل، هذا ما سيييحمله لنا املسييتقبل، إال أن الوقت الراهن يقول أننا أمام نظام ال يتوقع لدولة واحدة أن تنافس 

قوة الواليات املتحدة العسييكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية املشرتكة، أي انه ميكن 

لدولة أن تنافس الواليات املتحدة اقتصادياً أو علمياً عىل سييبيل املثال لكن ليس يف القوة املشييرتكة، فهذه السمة 

هي التي تحفظ للواليات املتحدة مكانتها يف النظام الدويل لفرتة من الزمن •
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السيف والقلم..الكتابة العسكرية منذ القدم وحتى اآلن
تدعو للتنوير باحلرب اقتصاديًا واجتماعيًا واسرتاتيجيًا وتكتيكيًا

 The sword and the Pen يجمع كتاب السيف والقلم

عدداً من املقتطفات حول الكتابة العسكرية منذ أيام 

قدامى اإلغريق إىل هذا العرص، وهي رغم اختالفها إال 

أنها جميعاً تدعو للتنوير بكل ما يخص ويتعلق بالحرب، 

اقتصادياً واجتامعياً، وقبل هذا اسرتاتيجياً وتكتيكياً فيام 

يهم املتخصص يف املجال العسكري، بل والقارئ العادي 

الذي يتطلع للمعرفة.

تأليف: أدريان ليدل مارت
عرض ومراجعة: حممد املشرف خليفة

ومؤلفو، وكتاب هذه البحوث والدراسات يتفاوتون من 

ثيوسصصيديدس، ويوليوس قيصصر، كالوزفيتز إىل ديجول، 

كصصا تتفاوت املوضوعات من معارك غريت تاريخ العامل 

إىل مستصغر الرشر.

وقد اختار ليدل هصصارت مجموعة كبرية من الكتاب 

العسصصكريني من موريس دي ساكس إىل ماو تيس تونغ 

ومصصن ثم كتاباً مصصن أمثال إتش جي ويلصصز إىل لورانس 

العرب.

ويدفع هصصذا الكتاب بالقارئ إىل دراسصصة املزيد من 

املوضوعصصات التصصي تتصل مبا جصصاء فيه من دراسصصات. 

وقصصد كتصصب أدريصصان االبن عصصام 1968 يقصصول: "وافق 

والصصدي بازل ليدل هارت عىل كتابصصة "مقتطفات حول 

الحرب" وهي عبارة عصصن مختارات من كتاب ومؤلفني 

كبار حول موضوعات عسصصكرية سصصجلها املؤرخون عرب 

سصصنوات لتشصصمل خربات عدد من الصصدول من العصور 

القدمية إىل العر الحايل، وكان والدي يعمل  يف إعداد 

كتابه "تاريخ الحصصرب العاملية الثانية" الذي أكمله قبل 

وفاتصصه عصصام 1970، وبناء عىل طلب مصصن النارش قمت 

أنا بتويل مصصرشوع هذا الكتاب، وبدأت مبا خطه والدي 

من عناوين عريضة للكتاب مسصصتفيداً من مكتبته التي 

وهبها لجامعة لندن، ويف مراسصصالته لعصصدد من القادة 

العسكريني واملؤرخني طوال خمسني عاماً. حول نظرية 

وأعال الحرب".

والكتاب يتناول يف ستة أبواب أو فصول تاريخ العلم 

كتاب

• العنــــوان: السيف والقلم 

• سنة اإلصدار:  1978

• إصدار: أدريان ليدل هارت )لندن(

• الصفحـات:  281 صفحة

• بورسصصيبيوس ولد يف فلسطني وعمل مستشاراً لجرنال 

بيزنطصصي خصصالل معاركصصه يف أفريقيا وإيطاليصصا وفارس 

وكتب عن تاريصصخ هذه الحروب، وكتصصب عن التكتيك 

واإلسرتاتيجية.

• ليصصو الثالث: كتصصب عن الحياة العسصصكرية، ومقاومة 

حصار القسطنطينية.

• عصصالء الديصصن عطا مالصصك جونيني: كتصصب عن جيش 

املغول وتاريخهم العسكري. 

ثانياً: عرص النهضة واإلصالح
• ميكافييل: من أهم كتاب هذا العر أهم كتبه األمري 

The Prince الذي قدم فيه التوجيهات للقائد سصصيزار 

بورجيصصا ناصحاً إن األمري يجصصب أن ال يفكر يف يشء غري 

الحصصرب وفنونها وضوابطها، فهذه هي الحرفة الوحيدة 

التصصي تليق باألمري وإذ أن األمري كا عصصرف تاريخياً إذا 

انرف مللذاته ولالسصصرتخاء بصصدالً من العنايصصة بقواته 

رسعان ما يفقد ما ميتلك ويطرد من عرشصصه، وذلك ألن 

اليشء األسصصايس الذي يكسصصب املرء السصصلطة أو يفقد 

العسكري من العامل القديم إىل القرن العرشين.

أوالً: العامل القديم
يتنصصاول هصصذا الجصصزء 15 موضوعاً تناولصصت بيشء من 

التفصيل:

• كتاب القضاء.

• الحرب بني أثينا وإسبارطة.

• الحرب بني اليونانيني والفرس.

• أرسطو يكتب عن السياسة. والقوات العسكرية.

• صن تسو وكتابه فن الحرب وهو القائل: "تأرس العدو 

خري من أن تدمره".

• بوليبيصصوس: وكتابه التاريخ، وما كتب )نر هانيبال 

ضد الرومان 216 قبل امليالد(.

• يوليصصوس قيصصر: والغصصزو الثاين لربيطانيصصا من خالل 

مذكراته.

• فريجيل: الشاعر كاتب امللحمة الوطنية لروما.

• أوناسصصاندر: فيلسصصوف أفالطوين وخري كتبه "الجرنال" 

ونصائح يف خوض الحرب.

• كورنيليوس تاسيتوس: درس البالغة والفصاحة وكتب 

عن تاريخ حروب روما.

• فالفيصصوس آريانوس: كتصصب عن التاريصصخ والجغرافيا 

والفلسفة مع أطروحات عسكرية.

• فالفيصصوس فيجتيصصوس: كاتب عسصصكري كتب عن فن 

الحرب وترجمت كتبه لعدد من اللغات. 
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إياها إهاله لحرفته العسكرية، وعدم االلتزام بانضباط 

قواته ومواصلة تدريبهم، وعىل األمري أن ميارس الرياضة، 

والصيد، ويعود جسصصده عىل الشصصدائد، وتحمل الجوع 

والظأم، كا عليه أن يتعرف عىل وطنه، وأن يعمل عىل 

الدفاع عنه.

• أوليفركرومويصصل: تخرج مصصن جامعة كامربدج، وأصبح 

عضواً يف الربملان الربيطاين، وعند نشوب الحرب األهلية 

أصبح جندياً دون خربة سصصابقة، ولكن من خالل خوضه 

معصصارك ناجحة تحول فيا بعد إىل قائد، وهزمت قواته 

الهولنديني. واألسصصبان وأخافت الفرنسيني، وبعد الهزمية 

التصصي ألحقها كرومويل باالسصصكتلنديني عام 1648 بعث 

برسصصالة تاريخية إىل املتحدث باسصصم الربملصصان الربيطاين 

اعتربت من أعظم ما كتب يف وصف املعارك الحربية.

• ماركوس جورج سافيل: توىل رئاسة الوزراء، وقبل وفاته 

عام 1700 وخالل فرتة تقاعده كتب مقاالته السياسصصية، 

وبحوثصصه عن أهميصصة دور القوات البحريصصة الربيطانية 

بصفتها حياة وروح الحكومة، وحامية للدولة.

• دانييصصل ديفو: درس يف األكادمييصصة الربيطانية، وعمل 

جنديصصاً متطوعاً، وكتب عصصام 1698 بحثاً حول عدد من 

املشاريع اإلصالحية من أهمها ما اختص منها بالكليات 

العسصصكرية، وأهمية الجيش، كصصا كان كاتباً لعدد من 

الكتب واملنشورات، وكتب عن أسلوب األمري موريس يف 

القتال من خالل تجويع العدو، وتحميل جنده املشقات 

واهتاماته باملعسكرات، والخنادق.

ثالثا : عرص التنوير 
نقصصرأ يف "قانون الشصصعوب" يف العر الحصصايل الحروب 

تخوضها جيوش نظامية، وأفراد الشعب ال يلعبون دوراً 

فيهصصا ويعني بذلصصك املزارعني والفالحني وسصصكان املدن 

الذين ال يخافون بطش العدو أو سيفه ومن كتاب هذا 

العر:

• فريدريصصك العظيم: بدأ حياته بااللتحاق بجيش األمري 

إيوجصصني، وكون صداقصصة مع فولتري وغصصريه من مفكري 

عره، وكتب مذكراته وأفكاره مؤكداً أن الفكر هو الذي 

يفرق بني اإلنسان والحيوان، ومن أقواله "أن البغل وقد 

حمل أثقصصاالً خالل عرش حمالت عسصصكرية تحت إمرة 

األمصصري ولكنه ظل بغالً، وما ييسء لإلنسصصانية إن هناك 

رجاالً أصابهم الكرب وهم يعملون يف الجيش ومع هذا مل 

يحققوا نجاحاً أكرث ما حققه هذا البغل". 

رابعاً: الثورة
• هوراتيصصو نيلسصصون )مذكرات الطرف األغصصر(: التحق 

بالبحريصصة الربيطانيصصة وهو يف الثانية عصصرش من العمر، 

واكتسصصب سصصمعة يف البحر، ومتيز بالبطولة، وتويف وهو 

يف قمة انتصاره يف الطرف األغر عام 1758، وترك إنجلرتا 

وقد خلف 100 عصصام من التفوق البحري، وغاب كقائد 

أسطوري.

• نابليون بونابارت: ولد يف كورسيكا عام 1769 والتحق 

بالجيصصش الفرنيس عام 1785، وبعد حمالت عسصصكرية 

ناجحصصة توىل الحكصصم عام 1799 وقبل نفيه يف سصصينت 

هيلينا حيث تصصويف عام 1821 ترك إرثاً عسصصكرياً، ومن 

الثوابت، واملذكرات نقرأ له الكثري من الحكم يف الحرب 

والسصصلم، ومن أقواله: "الحصصرب يف الرب تقتل من الرجال 

أكرث ممن يقتلصصون يف عرض البحر فرجل البحرية يقاتل 

مرة يف حملة والجندي يقاتل يومياً، والجرنال يف البحرية 

والجرنال يف القوات الربية تختلف مؤهالتهم، فمؤهالت 

القائد يف القوات البحرية يكتسبها بالخربة، وقد استطاع 

األسكندر أن يقود وهو يف سن صغرية قتاالً برياً فالحرب 

يف الرب تحكمها العبقرية واإللهام، ولكنه مل يكن يستطيع 

أن يقود قوات بحرية ألن هذه القياده تتطلب خربة.

• انتوان دي جومني: كتب ملخصاً لفن الحرب من أجل 

القير أليكسصصاندر، وثم نرشه عصصام 1837، تقاعد من 

الخدمة يف الجيش عام 1848.

• كارل فصصون كالوزفيتصصز: وأعظم ما كتصصب عن الحرب، 

التحق بالجيصصش الربويس عصصام 1780، وعندما عني عام 

1818 قائداً للكلية الحربيصصة برتبة جرنال تفرع للكتابة 

ومن أهم ما كتب عن الحرب أو علم الحرب.

خامسا: القرن التاسع عرش 1869
• هلمصصوت فصصون مولتصصكا: ) تعليات للقصصادة اللذين 

يقودون تشكيالت كربى(.

• إبراهام لينكولن: محامي، عضو يف الكونجرس األمرييك 

1859، ورئيسصصاً ألمريكا 1860، كتب )رسالة إىل الجرنال 

هووكر 1863( من تجربته يف الحرب.

• وليام هوارد رسصصل: ومصصن تجربته كمراسصصل صحفي 

بعث أول تقرير عن "حرب القرم" من الجبهة تلغرافياً، 

وأصبح فيا بعد رئيسصصاً لتحرير الصحيفة الرسمية عن 

الجيصصش والبحرية وسصصافر حصصول العامل، ومصصن كتاباته: 

"هجوم اللواء الخفيف ".

• تشصصارلز أوانت: ألتحق بالجيصصش الفرنيس عام 1844 

وخدم يف حرب  القرم، وكتب دراسة عن املعركة.

• ليو تولسصصتوي: الكاتب الرويس الذي درس يف الجامعة 

ثم التحق بالجيش ليكتب بعد ذلك عدداً من الدراسات  

عن الحرب وأهمها: "الحرب والسالم 1889".

• إيفصصان ستلنسصصال فوفينش: ولد يف بولنصصدا عام 1836 

وأشصصتهر بكتابصصه )مسصصتقبل الحصصرب 1898( وترجصصم 

لإلنجليزية يف سصصبع مجلدات تحت عنوان )هل الحرب 

مسصصتحيلة اآلن؟(، ومن أحدث كتبه )األسلحة والحرب 

الحديثصصة 1990( وتنبأ بأن حروب املسصصتقبل سصصتكون 

رهيبصصة وباهظصصة بحيث ال تقصصدر عصصىل تكاليفها دولة 

واحدة.

• رامورى أبتون: تخرج من ويسصصت بوينت، واكتشصصف 

نظاماً يتصل بتكتيك املشصصاة تم تطبيقه عام 1867 وقام 

برحصصالت طويلة وعاد ليكتب عن جيوش آسصصيا وأوروبا 

عام 1875 كا كتب عن التجنيد واالنضباط يف الجيش.

• ألفريد ثيرب ماهان: خدم يف البحرية األمريكية، وأصبح 

محارضاً يف تاريخ البحرية واإلسصصرتاتيجية بكلية الحرب 

البحريصصة، واسصصتعان بصصه الرئيس األمريصصيك روزفلت يف 

التخطيط لغزو كوبا، واكتسصصب شهرة ككاتب متخصص 

يف مجال اإلسرتاتيجية.

• فريدنانصصد فوخ: ولصصد يف عصصام 1851 والتحق بالجيش 

الفرنيس عام 1870، وأصبح محارضاً يف التاريخ العسكري 

1895، وعني قائداً للقوات الخاصة عىل الجبهة األملانية 

عن اقتناع بنظريته الدفاعية ومعرفته باألملانية كا توىل 

منصب قائد قوات الحلفاء بعد عام 1918 ومن أهم ما 

كتب كمحارض "مبادئ الحرب".

• جورج فرانسصصيس هندرسصصون: ولد عصصام 1852 وبعد 

أكسفورد التحق بكلية ساند هريست ثم التحق بالجيش 

عام 1878، وبعد الخدمصصة يف كل من الهند ومر، عاد 

ليدرس عام 1889 التكتيك العسصصكري يف ساند هريست، 

كا درس اإلدارة العسكرية والقانون ثم أصبح بروفسوراً 

يف الفنون العسصصكرية والتاريصصخ يف كلية القيادة، وكتب 

دروس من الحرب األهلية األمريكية.

سادساً: القرن العرشون 
شصصهد هذا القرن عصصدداً كبرياً من الكتاب العسصصكريني، 

وعىل سبيل املثال ال الحر:

• هالفورد ماكندر: واملحور الجغرايف يف التاريخ.

• جني كولني: التحول يف الحرب وميزة الهجوم يف الحرب.

• إيريخ لوديندورف: والدولة يف حالة حرب.

• هريبريت جورج وكتابه: الحرب يف الجو 1908.

• جيليودوت: وكتابه السيطرة يف الجو 1921.

• فالدميري أوليانوف: الحرب واالشرتاكية 1915.

• ستيفن كرين: وسام الشجاعة األحمر 1895.

• ونستون ترششصصل رئيس وزراء بريطانيا 1940-1945: 

كتاب "حرب النهر".

• جصصون فريدريلو: كتاب "مذكرات جندي غري تقليدي" 

.1919

• ليون تروتسيك: تاريخ الثورة الروسية.

• دوجصصالس مكارثر: "كتب ما اعتربه للدراسصصة من قبل 

ضباط الجيش األمرييك، ووثيقة دراسصصية تحت عنوان " 

تقرير من رئيس األركان" 1935.

• يت  إي لورانس: "أعمدة الحكمة السبعة".

• أدولف هتلر: كتاب كفاحي 1925.

• ألربت سبري: داخل الرايخ الثالث )الربملان األملاين(.

• تشارلس ديجول: كتاب "حد السيف " 1932.

• ماوتيس تونج : كتاب  "حرب العصابات" 1936.

• بصصازل ليدل هارت: كتاب "الحصصرب الحقيقية" 1917، 

ومن ثم كتاب "اإلسرتاتيجية" 1929•
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معركة وادي اخملازن 
986هـ / 1578م

املغرب والربتغال يف مواجهة ضارية

يزخر التاريخ اإلسالمي بالعديد من املعارك الفاصلة التي 

شكلت نتائجها منعطفات هامة أثرت وال تزال يف بناء 

الحارض الذي نعيشه ولوال تضحيات السابقني من زعامء 

عظامء مجاهدين تصدوا للحمالت املغرضة ضد بالد 

اإلسالم ملا انترش اإلسالم يف بقاع األرض يوماً، ومعركة 

وادي املخازن أو معركة امللوك الثالثة هي معركة قامت 

بني بالد املغرب األقىص والربتغال.

إعداد: حنان الذهب

من التاريخ



وح��كام املغ���رب هم م��ن األرشاف الس��عديون من 

آل البي��ت النبوي، فبعد دول��ة املرابطني قامت دولة 

املوحدي��ن ثم دول��ة بني مرين ثم دول��ة وطاس، ثم 

قامت دول��ة األرشاف الس��عديني، وكان من حكامهم 

محمد املتوكل عىل الله وكان فظاً مس��تبداً ظاملاً قتل 

اثن��ني من إخوته عند وصوله إىل الحكم وأمر بس��جن 

آخ��ر فكرهته الرعي��ة، فرأى عم��ه عبدامللك أنه أوىل 

باملل��ك من اب��ن أخيه، فأضمر املت��وكل الفتك بعميه 

عبداملل��ك وأحمد ففرا منه مس��تنجدين بالعثامنيني، 

الذي��ن كتب��وا إىل واليه��م ع��ىل الجزائ��ر ليبعث مع 

عبدامللك خمسة آالف من عسكر الرتك يدخلون معه 

أرض املغ��رب األق��ى ليعيدوا له الحكم الذي س��لبه 

منه املتوكل الظ��امل وعندها دخ��ل عبدامللك املغرب 

مع األتراك، وانت��ر يف معركة قرب مدينة فاس، وفر 

املت��وكل م��ن املعركة، ودخ��ل عبد امللك فاس س��نة 

983 ه� ووىل عليه��ا أخاه أحمد ثم ضم مراكش، ففر 

املتوكل إىل جبال الس��وس، فالحقته جيوش عمه حتى 

فر إىل س��بتة، ثم دخل طنجة مسترخاً مبلك الربتغال 

سبستيان، بعد أن رفض ملك أسبانيا معونته.

تطور األمر من نزاع عىل السلطة بني محمد املتوكل 

والس��لطان أبو مروان عبد امللك إىل حرب مع الربتغال 

بقي��ادة الدون سبس��تيان الذي كان يحك��م الربتغال، 

وأب��وه األم��ر يوحنا الربتغ��ايل وأمه ابن��ة اإلمرباطور 

ش��ارلكان وأخت فيليب الثاين ملك أس��بانيا، نش��أ يف 

كنف اليس��وعيني يف جو متعصب ضد اإلسالم فمألت 

مخيلته س��ر الفرس��ان الصليبيني، وفتنت��ه األحاديث 

حول ش��جاعة األبطال الربتغاليني ضد مسلمي الشامل 

األفريق��ي، وكان مغروراً معتداً بنفس��ه خصوصاً وأنه 

جل��س عىل الع��رش قب��ل أن يبلغ الخامس��ة عرشة، 

وحلم بامتالك الدنيا كلها وطمح الس��تخالص األماكن 

املسيحية املقدسة يف املرشق من أيدي املسلمني، ورأى 

أن يبدأ باملغرب لتكون منطلقاً للمرشق العريب.

بداية املعركة
ح��اول املل��ك سبس��تيان القي��ام بحمل��ة صليبية 

للس��يطرة عىل جميع ش��واطئ املغ��رب، ويك ال تعيد 

الدولة املغربية مبعاونة العثامنيني الكرّة عىل األندلس. 

انت��ر املغاربة، وفق��دت اإلمرباطوري��ة الربتغالية يف 

هذه املعركة س��يادتها وملكها وجيش��ها والعديد من 

رج��ال الدولة، ومل يبق من العائلة املالكة إال ش��خص 

واحد ثم عادت اإلمرباطورية الربتغالية بعد 93 س��نة 

من سيادة إسبانيا عليها.

وكان عىل الس��عديني قبل أن يخلص لهم الحكم أن 

يقودوا ح��ركات النضال يف ثالث��ة جبهات: األوىل هي 

جبهة النضال ضد االحتالل الربتغايل حيث أدى اسرتداد 

أغادير سنة 947 ه� عىل يد محمد ابن الرشف القائم 

إىل التفاف املغاربة حول الس��عديني وجالء الربتغاليني 

عن عدد م��ن الثغور املغربية، الجبه��ة الثانية كانت 

ضد دولة الوطاسيني حيث نجح السعديون يف القضاء 

عليهم واالس��تيالء ع��ىل عاصمتهم ع��ام 955 ه�، أما 

الجبهة الثالثة فهي ضد األتراك العثامنيني حيث انتهى 

الراع بهدنة ورضخ العثامنيون الستقالل املغرب عن 

حكمهم. 

تربع سبستيان عام 1557 م عىل عرش اإلمرباطورية 

الربتغالية التي ميتد نفوذها عىل سواحل إفريقيا وآسيا 

واألمريكيتني، فاتصل بخاله فيليب الثاين ملك إس��بانيا 

يدعوه للمشاركة يف حملة صليبية جديدة عىل الدولة 
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الربتغال املماطلة 

ليكسب الوقت 
للتحضري واالستعداد 

للمعركة
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السعدية يك ال تعيد الكرّة، مبعاونة العثامنيني، األندلس، 

أراد ملك الربتغال الشاب محو ما وصم به عرش الربتغال 

خالل ف��رتة حكم أبيه من الضعف، ك��ام أراد أن يعيل 

ش��أنه بني ملوك أوروبا بالقيام مبس��اعدة املتوكل، رمبا 

مقابل أن يتنازل له عن جميع شواطئ الدولة املغربية، 

فوعده خاله ملك أس��بانيا أن ميده باملراكب والعساكر 

وأمده بعرشين ألفاً من عسكر األسبان، وكان سبستيان 

ق��د عبأ معه اثني ع��رش ألفاً من الربتغال، كام أرس��ل 

إلي��ه اإليطاليون ثالثة آالف ومثلها من األملان وغرهم، 

وبع��ث إليه البابا بأربع��ة آالف أخرى، وبألف وخمس 

مائ��ة من الخيل، واثني عرش مدفعاً، وجمع سبس��تيان 

نحو ألف مركب ليحمل هذه الجموع إىل أرايض الدولة 

املغربية، وقد حذر ملك أسبانيا ابن أخته عاقبة التوغل 

داخل أرايض املغرب ولكنه مل يلتفت لذلك.

دهاء ودبلوماسية
أعد عبداملل��ك نفس��ه للمواجهة الحاس��مة، خصوصاً 

بع��د أن اتض��ح نجاح إصالحات��ه االقتصادي��ة اإلدارية 

والعس��كرية معيداً ش��عور املغاربة بالوح��دة واألمان 

والثقة، مس��تفيداً من الوعي الوطني الذي كانت تبثه 

الحركات الدينية يف نفوس املغاربة  تعدهم لالس��تامتة 

يف سبيل الله والوطن، وقامت الحركة الدينية الجزولية 

مبس��اندة عبد امللك الس��عدي بكل ما أوتيت من قوة، 

اس��تخدم عبد امللك دهاءه وحنكته السياسية لكشف 

ع��دوان ملك الربتغال الريح عىل بالده ومطامع امللك 

الشاب التوس��عية واالستعامرية، فبادر بتوجيه رسالتني 

إىل الدون سبستيان هذه مقاطع منهام: "إن ما تعتزمه 

من محاربتي يف قعر داري ظلم وتعد غر مقبولني، وأنا 

ال أضمر لك رشاً، ومل أقم بيشء ضدك ال تظنن أن الجنب 

ه��و الذي مييل ع��يل ما أقول فإن فعل��ت فإنك تعرض 

نفس��ك للهالك وإين مس��تعد للتفاهم معك رأساً لرأس 

يف املحل الذي تريده إين ألفعل كل هذا س��عياً يف عدم 

هالكك املحقق عندي، وأعلم أنك ش��اب ال تجربة لك، 

وأن لك يف حاشيتك نبالء يش��رون عليك بآراء فاشلة"، 

وقصد عبد امللك من هذه الرس��ائل أن مياطل ويكسب 

وقتاً للتحضر واالس��تعداد للمعركة، كانت تلك الرسائل 

تص��ب لصالح عبد امللك يف كل األحوال، فلو أرص امللك 

الربتغ��ايل عىل امليض قدماً انكش��ف موقف��ه العدواين 

وقوي موقف امللك السعدي يف امليدان الدويل، وعندما 

مل تجد محاوالت عبدامللك الس��عدي الدبلوماسية أيقن 

أنه ال بد من خوض غامر املعركة.

التجهيزات املغربية
كان عبد امللك الس��عدي يف عاصمة دولته مبراكش يويل 

االس��تعداد ملواجهة الخطر الصليب��ي الزاحف بكل ما 

ميلكه ش��عبه من طاقات دفاعية وعسكرية وما يتمتع 

هو نفس��ه من خ��ربات ومواهب يف القي��ادة والقتال، 

وجهز جيشه عىل النحو التايل: الجيش النظامي املدرب 

الذي س��هر الس��نتني املاضيتني من حكمه عىل تكوينه 

وإعداده عىل األس��اليب العس��كرية الرتكية، وزاد عدد 

محاربيه ع��ىل األربعني ألفاً، صار الجيش املغريب ميتلك 

أربعة وثالثني مدفعاً وآالف كثرة من الخيل وتجهيزات 

حربي��ة وافرة، وتدفقت س��يول املجاهدي��ن من أتباع 

الحركة الدينية الجزولية - والذين كانوا أغلبية الشعب 

املغريب - بقيادة ش��يخهم أبو املحاس��ن يوسف الفايس 

حتى أصبح جيش عبدامللك الس��عدي مئة ألف بينهم 

ثالثني ألف فارس.

كان��ت مدينة الق��ر الكبر هي املرك��ز الرئييس يف 

املغرب للحركة الجزولية وقد اخترت لقربها من الثغور 

املغربي��ة التي كان الربتغالي��ون يوالون احتاللها ولذلك 

اختارها عبدامللك الس��عدي مقراً للقيادة العليا لتسير 

العمليات الحربية، وطلب م��ن أخيه ونائبه عىل فاس 

األمر أحمد أن يسبقه إىل القر الكبر عىل رأس جيوش 

م��ن رماة أهل فاس، وتحرك هو نفس��ه مغادراً مراكش 

عىل رأس جيش��ه يف الطريق إىل الش��امل، وكان جيشه 

ي��زداد كرثة طوال الطري��ق مبا ينضم إلي��ه من جموع 

الوافدين م��ن املجاهدين املتطوع��ني، وكانت التقارير 

تصل إىل عبد امللك السعدي عن طريق جواسيسه.

التحركات الربتغالية 
غ��ادر جيش الحملة الك��ربى العاصم��ة الربتغالية يف 24 

يوني��و 1578 م يحمل��ه عدد كبر من القوارب والس��فن 

قاصدة مرفأ "الكوس" عىل بعد مئتي كيلومرت من لشبونة، 

وأق��ام الجيش أربع��ة أيام واندس إليه بعض جواس��يس 

امللك الس��عدي، تحركت الس��فن نحو "قادس" ومنها تم 

عبور الحملة إىل مدينة "طنجة" حيث رس��ت الس��فن يف 

الي��وم الثامن من يولي��و وكان املت��وكل بانتظار وصولها، 

تابعت السفن إبحارها إىل ميناء أصيلة حيث كان املتوكل 

قبل خلعه قد مكن الربتغاليني من االستيالء عليها.

ن��زل الجيش إىل ال��رب املغريب وانت��رشت قطعانه يف 

اتج��اه القر الكبر حيث أقام معس��كراته يف الفحص، 

عىل مس��رة يوم واحد من القر، كل هذا والس��لطان 

الس��عدي عبدامللك ما يزال يف مراكش، اس��تبطأ الناس 

وصول��ه وعم بعضه��م الخوف من مداهم��ة الجيوش 

الزاحفة له��م وعزم بعضهم عىل مغادرته��ا إىل الجبال 

للتحص��ن، ولكن الش��يخ يوس��ف الف��ايس طاف عىل 

السكان وحضهم عىل الثبات والصرب.

تأخر امللك السعدي بس��بب مرض داهمه، وتخوف 

م��ن انقضاض جيش الحملة عىل املدن والقرى ش��اميل 

املغرب وخيش أن تتوغل جيوش سبس��تيان يف األرايض 

املغربية، فيكس��ب سكانها الذي س��يحاربون إىل جانبه 

باإلكراه، فكتب له املرة تلو املرة يستثر نخوته الفروسية 

معركة وادي املخازن
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ومتس��كهم بأخ��الق الفرس��ان، وكت��ب ل��ه: "ليس من 

الش��جاعة وال من روح الفروسية أن تنقض عىل سكان 

القرى واملدن التي يف طريقك وهم عزل دون أن تنتظر 

أن يقابل��ك أمثالك م��ن املحاربني، فإن كن��ت نرانياً 

صادق��اً فرتيث ريثام أقصدك"، اقتنع الدون سبس��تيان 

مبضمون الرس��الة رغم مخالفة حاشيته ومخالفة امللك 

املخلوع املت��وكل لرأيه، فلم يتح��رك من أصيلة وقىض 

فيها تسعة عرش يوماً.

أخراً وصل امللك السعدي بجيوشه إىل القر الكبر 

محموالً عىل محفة بسبب املرض الذي منعه من ركوب 

فرس��ه، وكان يكتم آالمه لكيال يؤثر عىل معنويات من 

حول��ه من الق��ادة، إىل أن حط يف الق��ر الكبر، ومن 

هناك كتب رسالة تش��هد بعبقريته ودهائه حيث قال 

له فيها: "إين رست س��ت عرشة مرحل��ة ملالقاتك، فهال 

تس��ر أنت مرحلة واحدة ملالقايت؟" وكان مشرو امللك 

الربتغ��ايل قد نصحوه بالبقاء يف أصيل��ة لتصل الجيوش 

الس��عدية إليه فيتلقاها منهوكة الق��وى، ولكن الدون 

سبستيان أرص عىل رأيه وسقط يف الرشك.

املكيدة يف اختيار امليدان
نج��ح عب��د امللك الس��عدي يف أن يس��تجر خصمه إىل 

الحرب يف امليدان الذي اختاره بنفس��ه، يف سهل مثلث 

منبس��ط م��ن األرض، تكرث فيه األنه��ار وتحيط به من 

ثالث جه��ات: وادي "لوكوس" الذي ينصب يف العرائش 

ميده من الضفة اليمنى وادي "ريسانة" ووادي املخازن، 

وال��وادي هنا معن��اه النهر، ووادي املخ��ازن ميده من 

الضفة الي��رى وادي "وارور" ففي هذا املثلث املحاط 

باملاء من كل جانب، يف ناحية من مدينة القر الكبر، 

ميك��ن حر الجيوش الغازية بحث ال تجد مكاناً للفرار 

إذا هزم��ت،  لو عربت املاء س��املة فس��تجد البحر من 

جهة العرائش وهي بيد املسلمني وال مدد للهاربني من 

قبلها وال س��فن لهم يف مرس��اها لو هرب��وا من ميدان 

القتال، وهو ما كان مستشارو امللك سبستيان يخشونه، 

ولك��ن امللك الربتغايل بغروره م��ا كان يفكر يف إمكانية 

وقوع الهزمية وكان يتشوق إىل الحرب يف ميدان فسيح 

يس��تطيع أن يصول فيه الف��ارس ويجول، ولذلك رحب 

باقرتاح امللك السعدي.

تحرك��ت طالئع الجيش الربتغايل إىل امليدان املرتقب 

للمعركة حيث أمر امللك سبستيان بعبور وادي املخازن 

عاب��رة قنطرة ال��وادي وهي الج��ر الوحيد عىل ذلك 

النهر، وعس��كرت قواته عىل ضفة ال��وادي اليرى، يف 

املثل��ث الذي تتألف زاويته الغربية من التقاء النهرين: 

وادي املخازن ووادي وارور، وكانت الجيوش الس��عدية 

قد وصلت أيضاً إىل هذا املثلث واتخذت مواقعها وراح 

الفريقان يستعدان لخوض املعركة صبيحة اليوم التايل.

وقائع املعركة الفاصلة
أم��ر عبد امللك الس��عدي أخاه األمر أحمد بالس��ر يف 

ذلك الهجوم عىل الطرف األير عن انكس��اره فقام من 

محفته واستل سيفه ش��اقاً طريقه للجناح األير، ورآه 

املحاربون املسلمون فاشتدت حامستهم وجرت معركة 

شديدة للغاية مالت لصالح املسلمني شيئاً فشيئاً.

عندما اطأمن عبدامللك لثبات مس��رة جيش��ه رجع 

ملحف��ة مرض��ه وه��و يف ذروة اإلنهاك ليلفظ أنفاس��ه 

األخ��رة وق��د وضع إصبعه ع��ىل فمه موصي��اً خادمه 

رض��وان بكتامن خرب موته لئال يت��رب الوهن لنفوس 

املس��لمني، فكان الخ��ادم يوايل الخ��روج والدخول من 

خيمة الس��لطان ليعطي األوامر باس��م امللك السعدي، 

اشتدت رضاوة املعركة واستشهد ألوف املجاهدين حتى 

أدرك النص��ارى عقم محاوالتهم لتدم��ر املقاومة، كان 

جناحا الهالل الذي تش��كل به جيش املسلمني يتقاربان 

ويتجمع��ان ويلتفان حول مقاتيل النصارى ويس��حقان 

ما بينهام س��حقاً، وتراجع الجيش النراين حتى عندما 

أرشف��وا عىل وادي املخازن مل يجدوا القنطرة التي عربوا 

عليها منذ يوم واحد، فألقى الكثرون بأنفسهم يف مياه 

النهر وعامت آالف الجثث عىل سطحه.

أما اللورد سبس��تيان فاملؤرخون يؤك��دون أنه قاتل 

بشجاعة منقطعة النظر قبل أن يسقط مرضجاً بدمائه، 

وأما املتوكل السعدي املخلوع فقد شوهد غريقاً  ونقل 

لخباء امللك الس��عدي الجديد السلطان أحمد املنصور، 

أخو عبد امللك، فأمر بسلخ الجثة وحشوها تبناً ليطاف 

به��ا يف أرج��اء اململك��ة املغربية، ومنذئذ أصبح اس��م 

املتوكل "املس��لوخ"، وبهذا انتهت معركة وادي املخازن 

مبوت ثالثة ملوك وبإبادة ش��به كامل��ة لجيش الحملة 

العدواني��ة، حيث قدر عدد قت��اله بثامنني ألفاً، وحصل 

املس��لمون ع��ىل غنائم ال تحى  مل يك��ن قط مثلها يف 

املغرب إذ مل يس��بق للنص��ارى أن داهموا املغرب مبثل 

ه��ذه التجهي��زات والعتاد، وت��م أرس أربعة عرش ألف 

أسر كسبت الدولة من افتدائهم أمواالً ال حر لها، أما 

جنح الليل عىل رأس كتيبة من الفرس��ان لنسف قنطرة 

وادي املخازن، ونجحت املهمة بدون أن يشعر معسكر 

النصارى مبا ج��رى، وبذلك تم حصار جيش الحملة إذا 

ما تقهقرت قوات��ه، ويف صبيحة اإلثنني 30 من جامدى 

الثاني��ة 986 ه�، 4 املوافق أغس��طس 1578 م اتخذت 

كل فئ��ة مواضعه��ا مقابل الفئة األخ��رى، فأما الجيش 

املغريب فقد اصطف عىل صورة هالل يف وسطه مرضب 

القائد العام عبد امللك السعدي، وكان عىل محفة مرضه 

وقد بلغ املرض منه مبلغه لكنه كان يتجلد ويتامس��ك 

ليقوي عزمية رجاله، وكان يص��در التوجيهات واألوامر 

رغم عجزه الجسدي، وعند رأيس الهالل اتخذت كتائب 

الفرس��ان مواقعها، ونصبت املدافع يف املقدمة وخلفها 

املشاة، وقد درب الرماة عىل النمط اإلنكشاري.

أما الجيش املسيحي فقد اصطفت قواته عىل شكل 

مرب��ع جعل يف مقدمت��ه جامعة األفاق��ني الربتغاليني، 

وه��م جامعة من أوباش الن��اس املغامرين املترشدين، 

واصطف املحاربون األملان يف اليمني، واألسبان والطليان 

يس��اراً، واتخذت الخيالة مواضعها يف الجناحني، وانضم 

إليهم أتباع امللك السعدي املتوكل وهم ما بني الثالمثئة 

والستمئة، أما الوس��ط فكان خاصاً بالرهبان والقسس 

إىل جان��ب عدد من النس��اء الل��وايت يأخذهم الجيش 

املسيحي يف حروبه كام جرت عادته.

وبعد أن أدى املغاربة صالة الفجر وابتهلوا إىل الله أن 

مينحهم النر، صدر أمر امللك السعدي لجيشه بإطالق 

النار ويف الوقت نفسه أطلق املسيحيون نران مدافعهم 

وب��دأت املعركة، وتقدمت جامع��ة األفاقني يف مقدمة 

الجيش املس��يحي بهجوم كاس��ح ع��ىل الجناح األير 

للمس��لمني، مام أصاب املس��لمني بارتب��اك وتزحزحوا 

عن مصافهم، وكان الش��يخ أو املحاسن الفايس يف ذلك 

الجناح فصمد ومن حوله، ولكن الرضبات توالت قوية 

عىل الجيش املس��لم، خيش امللك الس��عدي أن يس��فر 

لوحة متثل معركة وادي املخازن



الس��لطان أحمد املنص��ور الذهبي بن محمد الش��يخ 
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س��احة معركة وادي املخازن الظافرة ع��ام 1578 بعد 
وفاة الس��لطان عبد امللك يع  عهده ال ذي حوايل ست 
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من التاريخ

جثة امللك سبس��تيان فقد سلمها امللك السعدي أحمد 

املنصور للربتغاليني دون مقابل.

هالك امللوك الثالثة
سميت هذه املعركة مبعركة "امللوك الثالثة" حيث لقي 

فيها ثالثة ملوك حتفهم هم عبد امللك، وسبستيان ملك 

الربتغ��ال، واملتوكل، ولذا عرف��ت مبعركة امللوك الثالثة، 

وفق��دت الربتغال يف هذه الس��اعات ملكها وجيش��ها 

ورج��ال دولتها، ومل يبق من العائلة املالكة إال ش��خص 

واح��د، تدخلت القوات اإلس��بانية يف اليوم الثالث من 

املعركة بدعوى حامية القواعد الربتغالية األربع: س��بتة 

وطنجة وأصيال ومازكان من الهجومات الس��عدية، كام 

استغل فيليب الثاين ملك إسبانيا الفرصة وقام باحتالل 

اإلمرباطوري��ة الربتغالي��ة س��نة 1580 م وورث أحم��د 

املنصور العرش السعدي يف فاس.

أسباب النر
هناك أس��باب أدت للنر يف املعرك��ة منها قضاء عبد 

امللك الس��عدي عىل التم��زق والف��وىض واالضطراب، 

وجمعه ش��مل القبائ��ل تحت رايت��ه، وإعانة الحركات 

الديني��ة بتوعية الناس والدع��وة للجهاد، وبذلك أصبح 

املغ��رب يداً واحدة، كذلك تكوين الجيش )الس��عدي( 

والسهر عىل تنظيمه وتدريبه، وتزويده بأحسن السالح 

حيث أنشأ معامل للس��الح والذخرة يف فاس ومراكش 

وتارودانت، معتمداً يف إنتاجها عىل معادن البالد السيام 

النحاس وذل��ك ما يدل عىل محاول��ة لتحقيق االكتفاء 

ال��ذايت، يض��اف إىل ذلك جم��وع املجاهدي��ن الزاخرة 

وش��جاعة املغاربة املعروفة حتى اليوم، وكذلك تعزيز 

القوة العس��كرية التي تفوق س��الح الفرسان يف كرثته 

ورسعة حركت��ه، وأيضاً التخطيط الدقي��ق لكل مراحل 

املعركة وعملياتها، واستفادة امللك السعدي من خرباته 

الكثرة ودهائه وفهمه لنفس��ية امللك الربتغايل الشاب 

املته��ور، باإلضافة إىل ش��خصية املل��ك الربتغايل الدون 

سبس��تيان حيث كان ش��اباً صغ��ر الس��ن ذو ذهنية 

متهي��داً لغزو الخليج العريب، ولكن بعد مرور س��نتني عىل 

انه��زام الربتغ��ال يف معركة وادي املخ��ازن، أي عام 1580 

م، بدأ وج��ود الربتغال يتقلص يف مس��تعمراته يف املحيط 

الهندي بعد أن تلق��ت قطعه البحرية رضبات قاضية من 

طرف األس��طولني اإلنجلي��زي والهولن��دي، وكانت صالته 

بلش��بونة قد انقطع��ت فتوقف ما كان يتلق��اه منها من 

عدة وعدد؛ كام تضعضعت قواعده بالقارة اإلفريقية التي 

كانت جيوش��ه تنح��در إليها من الخليج ع��ن طريق بحر 

القلزم )البحر األحمر( وشعر املغرب بخطورة احتواء فلول 

الربتغاليني لحدود املغرب الجنوبية، وأهمها مايل، فاحتلها 

حامية لها وقطعاً لدابر الربتغال وبذلك انقطع عن فيالقها 

يف الخليج ما كانت تتزود به من مستعمراتها اإلفريقية. 

وت��م بعد هذه الف��رتة إجالء الربتغالي��ني عن منطقة 

البحري��ن الت��ي احتلوها قرناً كامالً إىل )ع��ام 1032 ه�/ 

1622 م(، أي بع��د معركة وادي املخ��ازن بأربع وأربعني 

سنة، كام طرد الربتغاليون عن مجموع مستعمراتهم عىل 

الشط العريب عام 1059 ه� / 1649 م، وبذلك تحرر العامل 

العريب من هيمنة الربتغ��ال الذين لطخوا تاريخ العروبة 

واإلسالم طوال أربعة قرون•

املصدر:

- ويكبيديا

متعصبة، حاملة غر واقعية، مفتونة بأخالق الفروس��ية 

وتقاليدها، كام أن حظ��ه من الخيال كبر ومن العقل 

فقر، مل يخض أي تجارب.

نتائج املعركة
كان��ت معرك��ة وادي املخازن من املعارك الحاس��مة يف 

تاريخ العروبة واإلس��الم، وقد حفظ��ت انتصاراتهم فيها 

عروبة الش��امل األفريقي وإس��المه، ولوال أنهم سحقوا 

مطامع الربتغاليني النحر اإلس��الم ع��ن املغرب العريب 

وس��قط تحت االحت��الل املس��يحي، وله��ذا فاملؤرخني 

املغاربة يش��بهون نر املسلمني يف وادي املخازن بنر 

املسلمني يف بدر الكربى.

والح��ق أن انتصار املغاربة من حيث نتائجه يش��به 

نر املس��لمني األوائل عىل املرشك��ني يف معركة بدر ألن 

معرك��ة وادي املخ��ازن أوقفت الحمل��ة الصليبية التي 

أرادت اكتس��اح الع��امل اإلس��المي، فعم الفرح أوس��اط 

العامل اإلس��المي كله، وأرسل امللك السعدي الجديد كتباً 

للملوك يزف إليهم هذا الخرب، وتلقى األتراك العثامنيون 

الخ��رب بالرىض واالبتهاج، وكانت مكاس��ب املغرب كبرة 

فقد أعاد للش��عب املغريب ثقت��ه وقدرته عىل تدمر كل 

الحمالت، واستقبل املغرب تحت حكم املنصور السعدي 

فرتة من النهضة وعم الرخاء بانتش��ار التجارة والصناعة 

وبرزت حركة عمرانية تش��هد مآثره��ا الباقية إىل اليوم 

برقي الفن املغريب يف ظل السعديني.

وأدرك األت��راك العثامني��ون أن املغاربة حريصون 

عىل اس��تقاللهم الس��يايس فلم يحاول��وا بعد معركة 

وادي املخازن مد س��يطرتهم للمغ��رب، لذلك ظلت 

األصالة العربية يف جمي��ع املجاالت حية يف املغرب،  

احتفظ��ت اللغة العربية بكل مقوم��ات صفائها ومل 

تشبها العجمة والركاكة.

وبانه��زام الربتغاليني يف وادي املخ��ازن بدأت كتائبهم 

تنه��ار يف الخليج العريب إذ من��ذ )القرن العارش الهجري /

الس��ادس عرش امليالدي( حاول الربتغاليون االستعامريون 

س��د البحر األحمر يف وجه الس��فن العربية عىل مداخله 

جرس قنطرة وادي املخازن املهدم من طرف الجيش املغريب ملنع زحف الجيش الربتغايل



حاجز الثقة وأفق جناح 
االتفاق بني 1+5 وإيران

ال تزال اإلش��كالية القدمية املتجددة بني كل من أمريكا وإيران تطل برأس��ها بني فرتة وأخرى والتي تأخذ بدورها بُعداً 

آخر لدى النظام اإليراين، بحيث تصل إىل حد التخوف من الخداع األمرييك والتنصل من الوعود. 

هذا األمر يظهر بوضوح من خالل العديد من تريحات املس��ئولني اإليرانيني والسيام املرشد الذي ال يكاد يفوت 

فرصة يف تريحاته إال ويش��ري إىل عدم ثقته بالواليات املتحدة ويأيت تريحه الش��هري حني أش��ار إىل ما آل له مصري 

الرئيس الليبي السابق معمر القذايف بعد أن تخىل عن برنامجه النووي. 

ال يعني هذا األمر أنه مل تلوح يف األفق تفاهامت بني الجانبني يف عدد من الجوانب، فالتعاون األمرييك اإليراين يف 

أفغانس��تان والعراق تعطي دالالت عىل مقدرة الش��خصية اإليرانية عىل التغايض عن تلك املخيلة يف الوضع الذي من 

شأنه أن يحقق مكاسب ومصالح لها مبا يحفظ النظام.

ويأيت االتفاق الذي أبرم بني كل من إيران و1+5 فيام يتعلق بربنامج إيران النووي، ليعيد تلك املخيلة وما تختزنه 

إىل الواجه��ة م��ن جديد. فاملرش��د ومن ورائه الرئيس روحاين أك��دا عىل دعمهام للفريق املف��اوض بالرغم من عدم 

تفاؤلهام بتلك االنتخابات.

تستمر املخيلة اإليرانية املتشككة واملتخوفة من الخداع األمرييك حتى بعد توقيع االتفاق بني إيران و 1+5، ويأيت 

ف��رض عقوب��ات أمريكية جديدة عىل عدد من الرشكات واألفراد ليؤك��د ما كانت تذهب له هذه املخيلة، األمر الذي 

دفع بالنظام اإليراين إىل سحب الفريق املفاوض أثناء أول لقاء يجمعه مع 1+5 وممثيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

بعد ذلك االتفاق.

تع��ود م��ن جديد تلك التريحات الت��ي تؤكد عىل الخداع األمرييك وعدم الثقة لتص��ب جام غضبها عىل الخداع 

األمرييك. سفري ومندوب إيران الدائم لدى منظمة األمم املتحدة محمد خزاعي، أكد أن هذه الخطوة تعزز الشكوك 

ح��ول صدق النوايا األمريكية. عالء الدين بروجردي رئيس لجنة السياس��ة الخارجية يف الربملان اإليراين يرى أن أمريكا 

من خالل انتهاكها اتفاق جنيف، برهنت بأنها بلد غري جدير بالثقة.

إذن جمي��ع امل��ؤرشات تصب يف أن املخيلة اإليرانية كانت محقة يف هذا الش��أن وأن االنس��حاب من هذا االتفاق 

سيكون الخيار الوحيد للنظام اإليراين.

ولك��ن تأيت التريح��ات الالحقة لتغاير هذا الخيار، وتخفف من وطأة العقوبات الجديدة التي ُفرضت عىل إيران 

سعياً إىل تجنب انهيار هذا االتفاق. 

وزير الخارجية اإليراين محمد جواد ظريف، اعترب أن املفاوضات خرجت عن مس��ارها، ولكنها مل متت. وأش��ار إىل 

أن إيران ستس��تمر يف املفاوضات وس��رتد عىل القرار األمرييك األخري بالطريقة والوقت املناس��بني. رئيس الربملان عيل 

الريجاين يرى أنه يتوجب الترف بذكاء وفطنة لتحقيق مطالب الشعب يف املحافظة عىل التكنولوجيا النووية ورفع 

العقوبات نهائياً.

هي العقوبات إذن وتأثريها الكبري عىل االقتصاد اإليراين التي تدفع بدورها إىل غض الطرف مؤقتاً عن ذلك الخداع 

وأثره عىل املخيلة اإليرانية. 

عودة الفريق اإليراين إىل املفاوضات تؤكد رغبة النظام اإليراين يف االستمرار يف هذا االتفاق الذي ال شك ستواجهه 

العديد من العقبات، التي س��تكون محط ترحيب ألولئك املتش��ددين من الطرفني والذين يسعون كام يرى هاشمي 

رفسنجاين إىل القضاء عىل ذلك االتفاق. 

العقبات س��تكون حارضة ورغبة حكومة روحاين يف تجاوزها س��تواجه بانتقادات الذعة من املناهضني لالتفاق من 

داخل إيران، ويبقى دعم املرش��د ومن وراءه ويالت العقوبات االقتصادي��ة، دافعاً ألن تتكيف تلك املخيلة مع ذلك 

الخداع لعلها تصل إىل مرادها•

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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رفع الدعوى أمام احملاكم اإلماراتية
احملاكم يف الدولة تنقسم إىل احتادية وحملية

تتب��ع دول��ة اإلمارات نظ��ام القانون امل��دين يف تنظيم 

التعام��ات بن األف��راد بعضهم البعض، وب��ن األفراد 

واملؤسس��ات، إذ تتضم��ن القوانن االتحادي��ة القواعد 

واإلجراءات التي ترجع إليها املحاكم املحلية واالتحادية، 

عند النظر يف الدعاوى املقامة أمامها.

وينبغي عىل طريف النزاع، سواء كان مدعياً أو مدعى 

علي��ه، معرفة اإلجراءات العام��ة للتقايض أمام محاكم 

الدولة، سواًء قام باملرافعة بنفسه أو من خال محاميه. 

وتنقس��م املحاكم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

إىل محاك��م اتحادية ومحاك��م محلية، مام يوجب عىل 

صاحب القضي��ة، قبل التقدم بدع��وى قضائية أياً كان 

نوعها، التأكد م��ن أن املحكمة املراد الرتافع أمامها من 

أنه��ا هي صاحب��ة االختصاص للنظ��ر يف الدعوى وفقاً 

ألحكام القانون.

تقديم شكوى إىل لجنة املصالحة

الخط��وة األوىل إلقام��ة دع��وى قضائية أم��ام القضاء 

اإلم��ارايت، أي��اً كان ن��وع الدعوى مدني��ة أو عاملية أو 

تتعل��ق باألحوال الش��خصية، هي تقديم ش��كوى إىل 

لجن��ة التوفيق واملصالح��ة أو قس��م التوجيه األرسي، 

وال��ذي يح��اول بدوره التوص��ل إىل تس��وية ودية بن 

أطراف الخصوم��ة، وإذا تعذر الوصول إىل اتفاق ودي، 

ميكن للمدعي التقدم بطلب للحصول عىل رسالة عدم 

املامنعة من لجنة التوفيق واملصالحة.

صحيفة الدعوى

إذا أخف��ق الطرف��ان يف ح��ل املنازع��ة بص��ورة ودية، 

يق��وم املدعي أو م��ن يوكله، بتقدي��م صحيفة دعوى 

واملس��تندات الداعمة لادعاء، شاملة الصور عن إثبات 

الش��خصية للمدعي أو م��ن يوكله )التوكي��ل يف حالة 

تعين وكيل(، إىل قلم القيد )كاتب املحكمة( باملحكمة 

املختصة، ويجب أن تش��مل صحيف��ة الدعوى، بيانات 

املدع��ي وم��ن يوكله وبيان��ات املدعى علي��ه، مبا فيها 

االسم واللقب واملهنة واملوطن ومكان العمل وموضوع 

الدع��وى وتاريخ تقديم صحيف��ة الدعوى، و صوراً عن 

صحيف��ة الدع��وى بعدد املدع��ى عليه��م، وإذا كانت 

الدعوى تتعلق بفس��خ عقد أو إبطاله أو إثباته، يجب 

إرفاق نسخة من العقد، أما يف حالة تنفيذ حكم أجنبي، 

فيج��ب إرفاق أصل الحكم مصدقاً من وزارة الخارجية، 

ويف جمي��ع الح��االت، يج��ب إرفاق ترجم��ة معتمدة 

للمس��تندات الصادرة بلغات أخرى غ��ر العربية، كام 

يج��ب أن تك��ون الدعوى موقعة م��ن املدعي يف حال 

توكي��ل محام. وبع��د تقديم الوثائق، يق��وم املدعي أو 

من يوكله بدفع رس��وم املحكمة حس��ب نوع القضية، 

ليت��م بعد ذل��ك فتح مل��ف للقضية مع رق��م القضية 

وتاريخ انعقاد الجلس��ة، ويقوم القلم )كاتب املحكمة( 

ع��ن طريق املأم��ور القضايئ بإعان املدع��ى عليه )أي 

بإشعاره(، خال 10 أيام من تاريخ تقديم الصحيفة.

األحوال الخاصة برفع أنواع مختلفة من الدعاوى أمام 

القضاء اإلمارايت

ميكن تقس��يم الدعاوى، بناًء عىل موضوعها، إىل دعاوى 

عاملية ودعاوى أحوال شخصية ودعاوى مدنية ودعاوى 

جنائي��ة، ويتوجب عىل من يرفع الدعوى، معرفة النوع 

ال��ذي تندرج تحته دعواه، وذلك لتحديد املحكمة التي 

متلك االختصاص لسامع الدعوى وفقاً ألحكام القانون.

الدعاوى العاملي��ة: هي الدعاوى التي يقيمها عامل 

القط��اع الخاص أو أصحاب العمل ضد بعضهم البعض، 

ويحكمها القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 بشأن 

عاقات العمل، وتنش��أ املنازع��ات العاملية عادة حول 

قضاي��ا تتعلق باملس��تحقات املالية املتعلق��ة باألجور، 

وبدل اإلج��ازة ومكافأة نهاية الخدم��ة والتعويض عن 

الفص��ل التعس��في وإنهاء عاق��ة العم��ل، وما يرتتب 

عليها من املطالبات، كطلب تذاكر الس��فر ومستحقات 

املوظ��ف والتعويض ع��ن الوفاة أو العج��ز الناتج عن 

إصاب��ات العمل واألمراض املهنية، باإلضافة إىل تعويض 

صاحب العمل عن األرضار التي قد يتسبب بها العامل 

أثناء أدائه للعمل.

دعاوى األحوال الشخصية: هي الدعاوى التي تتعلق 

بالزوج��ن منذ بداية الزواج، وتش��مل جمي��ع القضايا 

العائلي��ة التي لها عاقة مب��ارشة أو غر مبارشة بقضايا 

ال��زواج والطاق والوالية والوصاي��ة والحضانة والرؤية 

والنفقة والحجر والقوامة وإثبات الرشد وإثبات النسب 

والرتكات وغرها.

وتنطبق القوانن املدنية اإلماراتية عىل غر املسلمن 

املقيمن يف الدولة، إال إذا طلبوا تطبيق قوانن بلدانهم 

برشط عدم مخالفة النظام العام يف الدولة.

الدع��اوى املدنية: هي الدع��اوى املتعلقة بالحقوق 

املالي��ة لألف��راد واألش��خاص االعتبارين، مث��ل الدوائر 

الحكومية والرشكات واملؤسسات، والدعاوى املدنية إما 

أن تك��ون متعلقة بصحة العقود أو تنفيذها أو إبطالها 

أو فس��خها، أو ملكية العق��ارات أو انتقال امللكية من 

خ��ال البيع أو الهبة أو املراث أو الش��فعة أو الحيازة، 

وكذل��ك املنازع��ات املتعلقة مبلكية املنق��ول أو انتقال 

ملكيته واملنازعات الخاصة بامللكية الفكرية ومنازعات 

الرهن والحيازة وغرها.

الدع��اوى الجنائية: ع��ىل عكس الدع��اوى املدنية، 

تختص النيابة العامة دون غرها برفع الدعوى الجنائية 

ومبارشتها، فيام عدا الحاالت املنصوص عليها يف القانون.

املصدر: دائرة القضاء أبوظبي
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شؤون قانونية



  تعريفات قانونية
ميدالية اليوبيل الفضي لقيام دولة 

اإلمارات العربية املتحدة

أوصافه: 

- الوجه األمامي : قرص مس��تدير من الفضة ، صمم عىل 

شكل زهرة عدد أوراقها )25( ورقة يحمل وجهها األم�امي 

شعار دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

- الوجه الخلفي : نقش يف وسطه الرقم)25(.

رشيط امليدالية:

 عبارة عن اللون الفيض عىل الجانبن وألوان علم اإلمارات 

العربية املتحدة يف الوس��ط وهي اللون األحمر، األس��ود، 

األبيض، واألخرض.

شارة امليدالية:

م��ن نفس ق��امش الرشي��ط، طوله��ا )37 م��م( وعرضها 

)10مم(.

الطبقة:

  تتك��ون ميدالي��ة اليوبي��ل الفيض لقيام دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة من طبقة واحدة.

أسباب املنح:

 متن��ح لكل عس��كري عام��ل يف القوات املس��لحة بلغت 

مدة خدمته العس��كرية املتصل��ة خمس وعرشين عام يف 

اليوم الثاين من ش��هر ديس��مرب عام 199، وذلك بدءاً من 

التحاقه بالقوات املس��لحة، أو بقوة ساحل ُعامن، أو بقوة 

دف��اع االتحاد، أو بأي قوة دف��اع إحدى اإلمارات األعضاء 

يف االتحاد والتي ش��ملها تش��كيل القوات املس��لحة عند 

توحيدها.

أوسمة وميداليات

مدة احلماية والرتخيص باستخدام املصنفات ج/2
نكم��ل يف ه��ذا الع��دد الفص��ل الرابع م��ن القانون 

االتح��ادي رق��م ) 7( لس��نة 2002 م يف ش��أن حقوق 

املؤلف والحقوق املجاورة، ويف هذا الفصل نس��تعرض 

مدة الحامية والرتخيص باس��تخدام املصنفات وأهم ما 

جاء فيها من مواد.

املادة   21

يجوز لكل ش��خص أن يطلب من الوزارة منحه ترخيصاً 

إجبارياً بالنس��خ أو الرتجمة أو به��ام معاً ألي مصنف 

محم��ي طبقاً ألح��كام هذا القان��ون، وذلك بعد ميض 

ثاث سنوات من تاريخ نرش املصنف يف حالة الرتخيص 

بالرتجمة ويكون إصدار الرتخيص بقرار مس��بب يحدد 

فيه النطاق الزماين واملكاين الس��تغاله واملقابل العادل 

املس��تحق للمؤلف ع��ىل أن يقترص اله��دف دامئاً من 

إص��دار هذا الرتخيص عىل الوف��اء باحتياجات التعليم 

بكل أنواعه ومستوياته أو باحتياجات املكتبات العامة 

أو دور الحف��ظ وذل��ك كل��ه طبقاً ملا تح��دده الائحة 

التنفيذي��ة لهذا القانون من أح��وال وضوابط ورشوط 

إلصدار الرتخيص، وعىل النحو الذي يضمن عدم إلحاق 

الرضر غر املربر باملصالح املرشوعة للمؤلف أو خلفه أو 

املس��اس باالستغال العادي للمصنف، ويصدر بتحديد 

الرسوم املطبقة يف هذا الشأن قرار من مجلس الوزراء.

املادة   22

مع ع��دم اإلخال بحق��وق املؤلف األدبي��ة املنصوص 

عليها يف هذا القانون ليس للمؤلف بعد نرش مصنفه

أن مينع الغر من القيام بأي عمل من األعامل التالية :

1- عمل نس��خة وحيدة من املصنف وذلك إلس��تعامل 

الناسخ الشخيص املحض غر الربحي أو املهني ويستثنى 

من ذلك مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية إال إذا 

الرضر املستقبيل:
أج��از املرشع التعويض عن ال��رضر إذا كان وقوعه 

مؤكداً من جهة، وكان لديه من جهة أخرى الوسائل 

الازمة لتقدير قيمته الحقيقية مقدماً. ومثل الرضر 

املس��تقبيل إذا أجري��ت للمت��رضر جس��دياً عملية 

جراحي��ة أوىل، ومن ثم قرر األطباء أن عملية أخرى 

يجب أن تج��رى له بعد مرور ف��رتة زمنية محددة 

وكان املت��رضر موظف��اً يتق��اىض راتباً ش��هرياً وقد 

أقعدت��ه إصابته الجس��دية عن العمل ملدة أش��هر 

متت��د مس��تقباً، أو مثاً يك��ون الرضر املس��تقبيل 

متمث��اً بالنفقات التي س��يتكبدها موظف أصيبت 

س��يارته بأرضار تس��توجب وقتاً إلصاحها وقد حرم 

إعداد: جميلة الكعبي

وضع��ت يف مكان ع��ام، ) ومبوافقة صاح��ب الحق أو 

خلفه، كام تستثنى مصنفات العامرة ، إال طبقاً ملا ورد 

يف البن��د 7من هذه املادة وتس��تثنى برامج الحاس��ب 

وتطبيقاته��ا وقواع��د البيان��ات إال طبقاً مل��ا هو مبن 

بالبند2 من هذه املادة (.

2- عم��ل نس��خة وحي��دة م��ن برنامج الحاس��ب أو 

تطبيقاته أو قواعد البيانات مبعرفة حائزه الرشعي وله 

وحده لاقتباس منه، عىل أن يتم ذلك يف حدود الغرض 

املرخ��ص به أو بغ��رض الحفظ، أو اإلح��ال عند فقد 

النسخة األصلية أو تلفها، أو عدم صاحيتها لإلستخدام 

وب��رشط إتاف النس��خة اإلحتياطية أواملقتبس��ة وإن 

كانت محملة أو مخزنة يف جهاز الحاس��ب مبجرد زوال 

سند حيازته للنسخة األصلية .

3-  النس��خ من مصنفات محمية وذلك لإلستعامل يف 

إجراءات قضائية، أو ما يف حكمها يف حدود ما تقتضيه 

هذه اإلجراءات مع ذكر املصدر واسم املؤلف .

 4- تصوي��ر نس��خة وحيدة من املصن��ف مبعرفة دار 

للوثائ��ق أو املحفوظات أو مكتب��ات اإلطاع أو مراكز 

التوثيق والتي ال تس��تهدف أي منها الربح س��واء أكان 

بص��ورة مبارشة أم غ��ر مبارشة وذلك كل��ه يف إحدى 

الحالتن اآلتيتن :

أ – أن يك��ون النس��خ بهدف املحافظة عىل النس��خة 

األصلي��ة أو لتحل هذه النس��خة محل نس��خة فقدت 

أو تلفت أو أصبحت غر صالحة لإلس��تخدام واستحال 

الحصول عىل بديل لها برشوط معقولة .

ب -  أن يكون الغرض من النس��خ تلبية طلب شخص 

طبيعي إلس��تخدامها يف دراس��ة أو بح��ث عىل أن يتم 

ذل��ك ملرة واحدة أو عىل فرتات متفاوتة وذلك كله إذا 

تعذر الحصول عىل ترخيص بالنس��خ طبقاً ألحكام هذا 

القانون. 

يتبع يف العدد القادم

من استعاملها مام سيضطره إلستئجار سيارة ملتابعة  

نشاطه املهني.

إذا وبإختص��ار أن ال��رضر املس��تقبيل ه��و رضر 

محقق الوقوع وكان مستقبلياً.

الرضر اإلحتاميل:
إن الرضر اإلحتاميل ه��و رضر غر مؤكد الحصول، فقد 

يك��ون وقوع��ه موقوفاً عىل حصول بع��ض ظروف غر 

مؤكدة الوقوع.

إذاً إن ما مييز الرضر املس��تقبيل عن الرضر اإلحتاميل 

ه��و أن األول مؤك��د الوق��وع ولدى القايض الوس��ائل 

الازمة لتقديره، أما الثاين فهو غر مؤكد الوقوع.
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قصور نشاط الغدة النخامية عواقبه وخيمة
جميع الهرمونات النخامية أساسية للنمو اجلسماين والنضج اجلنسي

يحدث قصور نشاط الغدة النخامية أو "قصور النشاط 

النخام��ي" عندما ال يتمكن الف��ص  األمامي من الغدة 

النخامي��ة من إنتاج القدر الكايف م��ن هرمون أو أكرث 

م��ن الهرمونات الس��تة التي ينتجها، وذل��ك نظراً ألن 

جمي��ع ه��ذه الهرمون��ات النخامي��ة تكون أساس��ية 

للنمو الجس��اين والنضج الجنيس وكثري من الوظائف 

الحيوية، فإن قصور النش��اط النخامي ميكن أن تكون 

له عواقب وخيمة أو حتى مميتة، ففي األطفال ميكن 

أن يوق��ف النمو ومينع النضج الجنيس، أما يف البالغني 

ميكن أن يس��بب قصور النش��اط الدرق��ي وانخفاض 

مس��تويات الس��تريويدات الكظرية مث��ل الكورتيزول 

واأللدوس��تريون، والفش��ل الوظيف��ي الجنيس وعدم 

القدرة عىل إنجاب األطفال.

األعراض
تعك��س األع��راض املرضي��ة توليفة من ح��االت نقص 

للهرمون��ات الدرقية والكظرية والجنس��ية، وتش��مل 

تل��ك األعراض اإلعياء والضعف وال��دوار وعدم القدرة 

عىل تحمل الربد وغي��اب دورات الحيض عند "اإلناث" 

 وفقدان الرغبة الجنسية.

األسباب
ميك��ن أن يك��ون قص��ور النش��اط موج��وداً عند 

الوالدة، ولكنه غالباً ما يكون ناتجاً عن ورم بالغدة 

النخامية أو يحدث عند ع��اج هذا الورم "جراحياً 

أو باإلشعاع"، أو التهاب بالغدة النخامية، أو إصابة 

ميكن بإجراء 
اختبارات الدم 
والبول تأكيد 

تشخيص قصور 
النشاط النخامي

بالرأس "تس��بب نزيفاً أو تلفاً بالغدة"، أو الحرمان 

من األكسجني عند الوالدة. 

التشخيص
ميك��ن بإجراء اختب��ارات الدم والبول تأكيد تش��خيص 

قصور النش��اط النخامي، وللكشف عا إذا كان سبب 

هذه الحالة هو ورم بالغ��دة النخامية يتم غالباًً إجراء 

فحص باألش��عة املقطعية بالحاس��ب اآليل أو التصوير 

بالرنني املغناطييس للغدة النخامية.

العالج
يش��مل العاج الذي يستمر طوال الحياة إعطاء أدوية 

فمية أو حقن لتعويض  الهرمونات التي ال يتم إنتاجها.
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أخبــار طبيـة

هن��اكتأثريميكنتجنب��هفورظه��ورأس��نانالرضيع،فهى
تحتاجعناي��ةإضافيةحتىالتكونهذهاألس��ناِنالجديدة
تجاويفتس��ويس،وهناكطريق��ةواح��دةعام��ةميكنأن
تتس��ببىفتكوينه��ذهالتجاويف،وه��ىنتيجةلإلهامل
يفتنظيفأس��ناِنالطفلواس��تمرارالتغذيةع��ىاللنب،أو
العصائ��ر،خاصةقبلوقتالن��وِمأوالقيلولة،حيثاليِجب
أَنتَس��تعملاألمزجاجةالرضاعةكمهدئللطفل،وإذاكانت
األمتَعطيالرضي��عالزجاجةيفوقتالنوِمأوالقيلولةيجب
أنتتأكدمناحتوائهاعىنسبةبسيطةمناملاء،فاليِجبأَن

تَعطيالرضيعمهدئمغموسيفالعسِلأوالسكر.

إعداد: حنان الذهب

تطويررشائطيدويةتخفف

الغثيانعندمرىضالرسطان

ماتأثريزجاجةالرضاعةعىأسناناألطفال؟

ت��ميفمركزجيمسويلم��وتللرسط��انواملركزالطبي
بجامعةروشيسرت،تطويررشائطيدويةتوضععىالرسغ
تس��اعديفتخفيفالش��عوربالغثي��انوالرغبةيفالتقيؤ
عندمرىضالرسطاناملتسببعنالعالجالكياموي،وقال
الباحثونإنهذهالرشائطأكرثفعاليةيفتخفيفالغثيان
الناتجعنعالجاتالرسط��انعنداملرىضالذينيؤمنون
بعملها،مقارنةمعمنمليس��تخدموهاأومناليؤمنون

بنجاحها.
وقامهؤالءيفدراس��تهمالتينرشتهامجلة"األملوإدارة
األعراض"،مبقارنةاستجابة700شخصمصاببالرسطان،
كان85%منهممنالنس��اءاملصاب��اتبرسطانالثدي،
أمااآلخرينفمناملصابنيبالليمفوماأومرضهودجكن،
اس��تخدموارشيطنيضاغطنيأورشيطنيمنش��طنيأومل
يس��تخدمواأيمنها،حيثثبتأنهذهالرشائطتخفف
غثي��انالحرك��ةوالبحروغثي��انالحمل،فيعم��لالنوع
الضاغ��طع��ىتوفريضغ��طثابتومس��تمرعىنقطة
معين��ةداخلالرس��غ،بيناميعطيالنوعاملنش��طنبضاً

كهربائياًخفيفاًعىنفسالنقطة.
والحظالباحثونأناملرىضالذيناستخدموااألرشطةيف
يومالعالجالكيامويوبعدهبأربعةأيامش��هدواتحس��ناً
يفالش��عوربالغثيانالذيقلبش��كلعامبحوايل15%
مقارنةمعمنمليستخدموها،وكانتفعالةأكرثعندمن
آمنوابعملهاونجاحها،حيثقللديهمالغثي�انبنس��بة
25%يفيومالعالجوبنس��بة13%بعدهبينامملتكن

فعالةأبداًعندمنشككوايفنجاحها.

استخدام اجلينات ملعاجلة آثار البدانة
قد يصبح باس��تطاعة األطباء قريباً اس��تخدام العاج 

الجين��ي ملعالجة البدانة من خال توظيف مورّث جيني 

يس��اعد عىل حرق الطاقة الزائدة يف الجس��م، ويساعد 

أيض��اً يف التحكم بكمية الس��كر عن��د البالغني املصابني 

ب��داء الس��كري الذي يعترب أح��د أكرث األمراض انتش��اراً 

بني املس��نني، وقد متكن الخ��رباء يف كلية الطب بجامعة 

واشنطن األمريكية من تغذية فرئان معدلة وراثياً تغذية 

مفرط��ة دون أن تحصل زي��ادة يف وزنها، ما يؤكد عىل 

دور ذلك الجني يف تبديد الطاقة الزائدة، حيث يس��يطر 

عىل مركب كياوي يف الجس��م يس��مى "بروتني –1 غري 

املنفصل" الذي يوجد يف غش��اء تراكيب الخايا املسؤولة 

عن الطاق��ة الت��ي تع��رف باملايتوكندري��ا، وأوضح 

الباحثون يف دراس��ة نرشتها مجلة "الطب الطبيعي" 

أن عضي��ات املايتوكوندري��ا هي مح��ركات الخايا، 

وتعم��ل ع��ىل تحويل الطاق��ة املتولدة م��ن الغذاء 

والكاربوهي��درات والس��كر إىل طاق��ة كيميائية يتم 

استخدامها يف نشاطات الجسم املختلفة . 

وقال هؤالء إن الجس��م يعمل عىل موازنة الطاقة 

الت��ي يحص��ل عليها فإذا م��ا وصلته طاق��ة مفرطة، 

فليس بإمكانه أن يس��تهلكها كلها، لذلك فإن الطاقة 

الزائ��دة تتح��ول إىل ش��حوم، وبالت��ايل كل��ا تناول 

الشخص املزيد من الغذاء الغني بالسعرات الحرارية 

أصبح من الصعب عىل الجس��م أن يحتفظ بالتوازن 

املطلوب، ومن هذا املنطلق تأيت أهمية الج��ني الذي 

يتحك����م ب��� "بروتني – 1 غري املنفص��ل"، فهو يقوم 

بتحوي��ل الطاقة املفرطة إىل ح��رارة عادية، بدالً من 

الطاقة الكيميائية التي قد تتحول إىل سمنة وشحوم 

فيا بعد، عندما يكون نش��طاً، وقد توصل الباحثون 

إىل طريقة لتنش��يط " بروتني –1 غ��ري املنفصل " يف 

الش��حوم السمراء املوجودة يف أجس��ام الفرئان التي 

بقي وزنها طبيعياً، بالرغ��م من تناولها نفس الكمية 

من الغذاء الت��ي تناولتها بقية الف��رئان، ويف الفرئان 

الت��ي أعطيت غ��ذاء غنياً بالس��عرات الحرارية ومع 

ذلك حافظت عىل وزنها الطبيعي.

إصابات احلساسية والزكام قد تؤدي إىل التهاب 
اجليوب التنفسية

أظهر مس��ح طبي أن الكثري من األشخاص الذين يصابون 

بالته��اب الجي��وب األنفية والتنفس��ية، ينتظرون فرتات 

طويلة قبل طلب العاج، وبينت نتائج هذا املسح الذي 

اعتم��د عىل جمع معلومات من أكرث من ألف ش��خص، 

أن 42  % م��ن املرىض أصيبوا بحال��ة واحدة عىل األقل 

من التهابات الجيوب يف العام املايض، وهي نس��بة تزيد 

ع��ىل العام ال��ذي يس��بقه بنحو 9 %، وق��ال معظمهم 

إنهم ينتظرون س��تة أيام عىل األقل ع��ىل إصابتهم قبل 

مراجعة الطبيب، وتعترب هذه املدة طويلة نسبياً لطلب 

العاج، س��واء اللتهاب الجيوب أو ال��زكام ونزالت الربد 

أو حتى الحساس��ية، وأوضح األطب��اء أن باإلمكان متييز 

التهاب الجي��وب ع��ن الحساس��ية أو ال��زكام من خال 

األعراض التي تش��مل إفرازات كثرية ملخاط أصفر مخرض 

سميك و لزج، أو مخاط يسبب رائحة مزعجة، والشعور 

بضغط وأمل ش��ديد يف منطقة الوجه و الجبهة، الس��عال 

وحم��ى واحتقان أنفي يس��تمر ألكرث م��ن 10-14 يوماً، 

بين��ا تتمث��ل أعراض الحساس��ية يف العطاس وس��يان 

األنف، م��ع إف��رازات مخاطية بيض��اء أو عدمية اللون، 

وحك��ة يف العيون مع انهار الدموع وإحس��اس بالحرق 

يف العيون واألنف، وحذر العلاء من إصابات الحساسية 

وال��زكام التي ترتك دون ع��اج قد تتطور إىل التهاب حاد 

يف الجيوب التنفسية، وتصنف األكادميية األمريكية لعلوم 

األن��ف واألذن والحنجرة وجراحة الرقبة التهاب الجيوب 

باعتب��اره واحد من أك��رث األمراض الش��ائعة يف الواليات 

املتحدة، حيث يؤثر يف حوايل 37 مليون ش��خص ويسبب 

أكرث من11.5  مليون زيارة طبية سنوياً.
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كتاب ح��وى علامً كثرياً، نس��ج فيه مؤلفه - ش��مس 

الدي��ن  محمد بن أحم��د الذهبي املت��وىف 748ه�-  

نس��يجاً فريداً، فجمع لنا فيه مؤلفه الكبائر املحرمات  

مح��ذراً منها، ومبيناً خطره��ا وإمثها ووجوب االبتعاد 

عنها. بدأ كتابه ببيان حكم الكبرية وخطورتها وشارحاً 

له��ذه الكبائر مفصالً لها وموضح��اً ألحكامها مع ذكر 

اآلي��ات القرآني��ة واألحاديث النبوية  ال��واردة يف كل 

كبرية من الكبائر .

ذكر الذهبي يف كتابه س��تاً وسبعني كبرية من كبائر 

الذن��وب أوله��ا اإلرشاك بالله وآخرها التجس��س عىل 

املسلمني .

والفائ��دة الكربى من هذا الكتاب هو التحذير من 

الوقوع يف املعايص والسيئات، ألن الغفلة قد تستحكم 

عىل النف��وس فتقعد ع��ن مطالب األمور وتنش��غل 

بالسفاس��ف والرتهات التي ال يع��وَُّل عليها ال يف أمر 

دنيا وال يف أمر آخرة ،ولهذا بعث الله س��بحانه الرسل 

مبرشين ومنذرين فبلغوا رساالت ربهم وحذروا البرش 

وأنذروه��م من مغبة الذن��وب واآلث��ام وأن العاقبة 

الس��يئة فقط تنتظر من أرسف عىل نفس��ه وإن الله 

ميهله وال يهمله حتى إذا أخذه مل يفلته .

فق��وم نوح أهلك��وا وأغرقوا مبعصي��ة الرشك بالله 

والت��ي هي أكرب الكبائر وأعظمه��ا وأخطرها والتي ال 

يغفرها الله ملن مات مرصاً عليها قال تعاىل "إِنَّ اللَّهاَ الاَ 

ْن  ماَ اُء واَ ْن ياَشاَ ا ُدوناَ ذاَلِكاَ لِماَ ياَْغِفُر ماَ ياَْغِفُر أاَْن يرُْشاَكاَ ِبِه واَ

اَى إمِْثًا عاَِظياًم" سورة النساء 48. ِد افرْتاَ يرُْشِْك ِباللَِّه فاَقاَ

وق��د أهلك الله قوم ل��وط بفعلهم للفاحش��ة ما 

س��بقهم بها من أح��د من العاملني وهي م��ن الكبائر 

املاحق��ات نعوذ بالله منها، ق��ال تعاىل عن قوم لوط 

ِريناَ ( س��ورة  طاَُر الُْمْنذاَ ��اءاَ ماَ طاَرًا فاَساَ لاَيِْهْم ماَ أاَْمطاَرْناَا عاَ )واَ

الشعراء 173.

وأهلك الله قوم شعيب بتطفيفهم املكيال وامليزان 

وهو من كبائر اآلثام قال تعاىل عن قوم شعيب "واَلاَامَّ 

ٍة ِمنَّا  ُه ِبراَْحماَ عاَ ُنوا ماَ الَِّذيناَ آماَ يْبًا واَ يْناَا ُش��عاَ اءاَ أاَْمرُناَا ناَجَّ جاَ

��ُة فاَأاَْصباَُحوا يِف ِدياَارِِهْم  يْحاَ ِت الَِّذيناَ ظاَلاَُموا الصَّ ��ذاَ أاَخاَ واَ

امِثنِياَ "  سورة هود. جاَ

واملتأم��ل يف حياة البرشية جمعاء يرى أثر املعايص 

والذن��وب يف حياته��ا أفراداً وجامع��ات، فام من أمة 

أعلنت بالفواحش واملعايص إال أهلكهم الله.

وإن من رحمته س��بحانه أنه ميهل عباده مرة بعد 

مرة فال يعاجلهم بالعذاب، ألن رحمته سبقت غضبه 

ا تاَراَكاَ  ��بُوا ماَ لاَ��ْو يُؤاَاِخُذ اللَُّه النَّاساَ مِباَا كاَساَ قال تعاىل "واَ

ى  ��مًّ ٍل ُمساَ رُُهْم إىِلاَ أاَجاَ لاَِكْن يُؤاَخِّ ا ِمْن داَابٍَّة واَ عاَىلاَ ظاَْهرِهاَ

لُُهْم فاَِإنَّ اللَّهاَ كاَاناَ ِبِعباَاِدِه باَِصريًا " س��ورة  اءاَ أاَجاَ فاَ��ِإذاَا جاَ

فاطر 45. 

وألجل  ه��ذا األمر املهم غاي��ة األهمية، يلزم عىل 

كل مس��لم أن يقرأ هذا الكتاب ليحذر مام حرَّمه الله 

تع��اىل، ألن الذن��وب مهلكة للعباد وال س��بيل للنجاة 

منه��ا إال بالخوف من الله تعاىل والس��عي إىل اآلخرة 

بصدق ني��ة وحضور قلب وإعراض عن زخارف الدنيا 

الفانية ومفاتنها والس��عي لآلخ��رة بجد وإخالص قال 

ُهواَ ُمْؤِمٌن  ْعياَهاَا واَ ى لاَهاَا ساَ عاَ ْن أاَراَاداَ اآْلِخراَةاَ واَساَ ماَ تعاىل "واَ

ْشُكوًرا " سورة: اإلخالص 19. ْعيُُهْم ماَ فاَأُولاَِئكاَ كاَاناَ ساَ

فهنئي��اً لعبد رزق اإلخ��الص والتقوى فجعل الدنيا 

طريقاً لآلخرة فعربها ساملاً غامناً ، وقد سلم من مفاتنها 

وغنم العمل الصالح فيها الذي يورثه الفردوس األعىل 

مع النبيني والصديقني والش��هداء والصالحني وحسن 

أولئك رفيقاً .

ورحم الله القائل:

إن لله عب���اداً ف�ُ��طَّ�نا      طلَّقوا الدنيا وخاف�وا الِفتاَناَا

نظ��روا فيه�ا فلام علموا      أنه��ا لي�س�ت ل�حيٍّ وط�نا

ج��علوها لج��ة واتخذوا     صال�ح األعم�ال في�ها سفنا

وإن النجاة للعبد يف الدنيا واآلخرة إمنا تكون بالبعد 

ع��ن الذن��وب واجتنابها س��واء كانت م��ن الكبائر أو 

الصغائر ولهذا قيل:

خلِّ الذنوب صغريه����ا          وكبي����ره�ا ذاك التق��ى 

واصنع كامٍش فوق أرِض       الشوك يح��ذر م��ا ي�رى 

ال ت��حق��رن صغ�ي����رة       إن الجب�ال م�ن الحص�ى

س. حكم ملس القرآن الكرمي ملن عليه 
حدث أكرب أو أصغر؟

ج.من أراد مس املصحف من املسلمني فعليه أن يتطهر 

من الحدث األصغر واألكرب.

كتــابــًااستكشف

الكبائـــــــــــــر

فتـــــــــــاوى 

س.قراءة القرآن للجنب سواء غيبًا أو نظراً؟
ج.ذه��ب العلامء ع��ىل أنه: ال يجوز للمس��لم أن يقرأ 

القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب.

س.حمل أو لمس الهاتف المتحرك الذي 
يحتوي على القرآن لمن كان جنبًا؟

ج.ال ح��رج يف حم��ل أو مل��س الهاتف املتح��رك الذي 

يحتوي عىل القرآن ملن كان عليه جنابة ونحوها.

س.قراءة القرآن بدون وضوء؟
ج.يج��وز للمس��لم أن يق��رأ القرآن م��ن غري مس 

املصح��ف وهو مح��دث الحدث األصغ��ر من غري 

خالف بني العلامء.

س.حكم مد األرجل إلى المصحف؟
ج.يجب احرتام املصحف الرشي��ف ويحرم كل ما فيه 

إهان��ة ل��ه، كدخول الخ��الء به ووضع��ه يف مكان غري 

طاهر، وتوسده ومد الرجل إليه.

س.رجل في بيت الخالء وسمع القرآن؟
ج.ال حرج يف اس��تامع الرجل الذي يف الخالء القرآن 

من القارئ.

س.هل يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو 
مضطجع؟

ج.يج��وز للمس��لم أن يق��رأ الق��رآن قاع��داً وقامئ��اً 

ومضطجع��اً، ألنه ال دليل عىل تخصي��ص هيئة معينة 

لتالوة القرآن.

س.ما حكم استماع القرآن أثناء مزاولة 
العمل؟

ج.يجوز لإلنسان أن يستمع للقرآن وهو يزاول عمله.

س.من قرأ وسط السورة هل يسمي أو 
يتعوذ؟

ج.من قرأ القرآن الكريم من وس��ط السورة، فإنه يبدأ 

باالستعاذة من الشيطان، ثم يقرأ وال يسمي.

س.هل تجويد القرآن الزم عند القراءة؟
ج.ينبغي للمس��لم أن يتلقى كت��اب الله جل وعال 

)القرآن( ع��ن عامل بالقراءة الصحيحة حتى يتأىت له 

معرفتها.

)القرآن( ع��ن عامل بالقراءة الصحيحة حتى يتأىت له 
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ودعن��ا عاماً هجري��اً قبل أيام  وها نح��ن نودع عاماً 

ميالدي��اً  وانتزعن��ا أوراقاً من تقوي��م الزمن  وكالهام 

رحل، ورحل معه آخرون، رحل رجل كان يبني املجد، 

وآخ��ر يبحث يف هوى النف��س، وثالث ينتظر وظيفته 

أو تخرج��ه، وراب��ع، وخام��س رحلوا وه��م غارقون 

يف األمني��ات، ورحل  من س��طّر كلمته وكتب اس��مه 

بحروف من ذهب، وأش��هد التاري��خ أنه مر يف ذاكرة 

األيام وهذه آثاره، واسأل األيام كم حفظت لهم األرض 

من آثار؟ وكم حفظت لهم املجالس من أقوال؟ 

دق���ات قل��ب امل��رء قائ��لة ل�ه

           أن الحي����اة دقائ���ق وث���وان

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرهأ

          فالذك����ر لإلنس��ان عم���ر ثان

 ورحل فيه آخرون دون أن يعرفهم أحد، ولدوا صغاراً، 

وعاشوا صغاراً، ورحلوا وهم صغار.

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم 

         وعاش قوم وهم يف الناس أموات

وقد أخرب صىل الله عليه وسلم أن اإلنسان حني يرحل 

من الدني��ا ينتقل مع��ه إىل قربه ثالثة مال��ه، وولده، 

وعمله فريجع املال والولد، ويبقى العمل.

وعم���ل امل����رء رفيق���ه غ�دا 

           قبل الطريق اطلب رفيقاً جيدا

إن هذا العام ال��ذي وىل مدبراً قد ذهب ظرفه وبقي 

مظروفه مبا أودع فيه الناس من األعامل، وس��ريى كل 

عام��ل عمله "يوم تجد كل نفس م��ا عملت من خري 

محرضاً  وما عملت من س��وء تود ل��و أن بينها وبينه 

أمداً بعيداً " سورة آل عمران 30.

فاعمل لنفسك قبل املوت مجتهداً 

              فإمنا الربح والخرسان يف العم�ل

فالعاقل من اتعظ بأمس��ه، واجتهد يف يومه، واستعد 

لغده، فيا من قد بقي من عمره القليل، وال يدري متى 

يكون الرحيل، قال صىل الله عليه وس��لم: "كل الناس 

يغدو، فبائٌع نفسه فمعتقها أو موبقها" رواه مسلم.

باَ��ا ال ياَُقوُموناَ إاِل كاَاماَ  ق��ال الله تعاىل "الَِّذي��ناَ ياَأْكُلُوناَ الرِّ

سِّ ذاَلِ��كاَ ِبأاَنَُّهْم قاَالُوا  ��يْطاَاُن ِمناَ الْماَ بَّطُُه الشَّ ياَُق��وُم الَِّذي ياَتاَخاَ

ُه  اءاَ ْن جاَ باَا فاَماَ رَّماَ الرِّ لَّ اللَّ��ُه الْباَيْعاَ واَحاَ أاَحاَ باَا واَ اَ��ا الْباَيُْع ِمثُْل الرِّ إمِنَّ

اداَ  ْن عاَ ماَ أاَْمرُُه إىِلاَ اللَِّه واَ لاَفاَ واَ ا ساَ بِِّه فاَانْتاَهاَى فاَلاَُه ماَ ْوِعظاٌَة ِمْن راَ ماَ

الُِدوناَ " سورة البقرة 275. اُب النَّاِر ُهْم ِفيهاَا خاَ فاَأُولاَِئكاَ أاَْصحاَ

تعريف الربا: هو كل زيادة مرشوطة مقدماً عىل رأس املال 

مقابل األجل وحده.

أنواع الربا: 
ربا النس��يئة: هو كل م��ا زاد عن رأس امل��ال مقابل تأخري 

الس��داد، وهو الذي كان معروف عند العرب يف الجاهلية، 

حي��ث أنهم كانوا يدفعون املال عىل أن يأخذوه كل ش��هر، 

ف��إذا حل األجل طُولب املدين برأس املال كامال، فإن تعذر 

األداُء زادوا يف الحق واألجل.

رب��ا الفضل: هو املفاضلة يف الجن��س الواحد، مثل أن يباع 

م��ن الحنطة طن��اً بطنني، أو درهم بدرهم��ني أو رطالً من 

العسل برطلني.

ولذلك وق��ع االتفاق ع��ىل تحريم القس��مني، أما أدلة 

ُنوا الاَ  تحريم  ربا النس��يئة قال الله تعاىل "ياَ��ا أاَيُّهاَا الَِّذيناَ آماَ

لَُّكْم تُْفلُِحوناَ "  اتَُّقوا اللَّهاَ لاَعاَ ًة  واَ فاَ اعاَ ضاَ افًا مُّ باَ��ا أاَْضعاَ تاَأْكُلُوا الرِّ

سورة آل عمران 130 .

وأم��ا أدلة تحريم رب��ا الفضل قول الرس��ول- صىل الله 

الرُْبُّ ِبالرُْبِّ  ِة واَ ُة ِبالِْفضَّ الِْفضَّ ِب واَ هاَ ُب ِبالذَّ هاَ عليه وس��لم- "الذَّ

الِْملُْح ِبالِْملِْح ِمثاْلً مِبِثٍْل  التَّْمُر ِبالتَّْمِر واَ ��ِعريِ واَ ��ِعرُي ِبالشَّ الشَّ واَ

ِذِه األاَْصناَاُف فاَِبيُعوا  ْت هاَ اٍء ياًَدا ِبياٍَد فاَِإذاَا اْختاَلاَفاَ ��واَ اًء ِبساَ ��واَ ساَ

كاَيْفاَ ِشئْتُْم إِذاَا كاَاناَ ياًَدا ِبياٍَد " رواه مسلم.

الحكمة من تحريم الربا: 
أنه س��بب يف أخذ أموال الن��اس بغري عوض, والرشع يحرم 

أخ��ذ املال بغ��ري حق، إذ أنه يف��ي إىل قطع املعروف بني 

الناس ويش��يع العداوات والبغض��اء، وتكديس املال يف يد 

طبقة من أصح��اب رؤوس األموال مام ي��ؤدي إىل تعطيل 

مصالح الناس وحقوقهم.

عقوبة أكل الربا:
- اللع��ن والط��رد من رحمة، لذلك قال رس��ول - صىل الله 

لاَيِْه  ىلَّ اللَُّه عاَ ناَ راَُسوُل اللَِّه صاَ اِبٍر قاَالاَ لاَعاَ عليه وس��لم- "عاَْن جاَ

اٌء"  واَ قاَالاَ ُهْم ساَ يِْه واَ اِهداَ ُمْؤكِلاَُه واَكاَاتِباَُه واَشاَ باَا واَ ��لَّماَ آكِلاَ الرِّ واَساَ

رواه مسلم.

باَا  ُق اللَُّه الرِّ ْحاَ - املح��ق يف الدنيا واآلخرة، ق��ال الله تعاىل " مياَ

اٍر أاَثِيٍم " سورة البقرة  اللَُّه الاَ  يُِحبُّ  كُلَّ  كُفَّ قاَاِت واَ داَ يُْرِب الصَّ واَ

276، ق��ال ابن عباس -ريض الله عنهام- معنى املحق أن الله 

تعاىل ال يقبل منه صدقة وال جهاد وال حج وال صلة رحم.

- الغال��ب يف الذي يتعام��ل بالربا وإن كرث ماله فإنه 

يتعام��ل باملقامرات وأنواع املعامالت الخطرة وتؤول 

عاقبته إىل فقر ودمار.

حكم الربا يف اإلسالم

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

بني عامني

وقفــــة وعظيـــه

عن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن الخطاب ريض اله عنه قال: سمعت رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول: 
"إمنا األعامل بالنيات، وإمنا لكلِّ امرٍئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل الله ورسوله فهجرته إىل الله ورسوله.

ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه" رواه البخاري ومسلم.
ه��ذا الحديث من األحاديث العظيمة التي تدور عليها أحكام اإلس��ام، وهو املقي��اس الصحيح والدقيق لوزن 

األعامل من حيث القبول وعدمه، ومن حيث كرثة الثواب وِقلَّته.
ف��إن كان��ت النية خالصة لوجه الله تعاىل كان العمل مقبوالً، وإن كان غ��ري ذلك فالعمل مردود؛ ألن الله تعاىل 

اليقبل إال الخالص من العمل.
وم��ن فوائ��د النية أنها متيِّز العب��ادة عن العادة، فمثاً: من اغتس��ل للجنابة فهي عبادة، ومن اغتس��ل للتربد 

والنظافة فهي عادة.
والنية محلها يف القلب، فا يحتاج اإلنس��ان إىل التلفظ بها بلس��انه، وغالب من يخالف ذلك يقع يف الوس��واس، 

ملخالفته لهدي النبي عليه الصاة والسام.
ومن فوائد الحديث أنه يجب الحذر من الرياء والس��معة، ويجب عىل املسلم العاقل الصادق أن يجاهد نفسه 

إلصاح نيته، فقد كان هذا دأب السلف الصالح، ألن الشيطان ال يرتك املسلم وشأنه أبداً. 
وهنا فائدة ذكرها بعض العلامء: وهي أن العمل إذا كان لغري الله فهو عىل أقسام:

األول: أن يكون رياًء محضاً، أي ال يقصد به إال مراءاة املخلوقني لتحصيل غرض دنيوي.
الثاين: أن يكون العمل لله ثم يدخل فيه الرياء، فإن كان الرياء خالط النية، فالعمل باطٌل، وأما إن كانت النية 
لله ثم دخل عليها الرياء، ودفعها املس��لم حس��ب اس��تطاعته فا ترضه بإذن الله، وأما إن استمر يف الرياء، فإن 

العمل يبطل، وقد يُجازى عىل أصل نيته وقد ال يُجازى.

حكــــم آيـــــــة

فوائد احلديث
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من الذاكرة

العدد 30 - يناير 1974
االفتتاحية

اليوم يقف التاريخ اجالالً ليسجل حدثاً مؤكداً أصالة القائد
لتسجيل  أجالالً  الزمن  عمر  يف  للحظات  يتوقف  ظل  البرشية  تاريخ 
الحياة ألمة  البعيد أن يغري مجرى  أو  القريب  حدث ميكن يف املدى 
نظرية  وفق  الدولة  فكرة  نشأت  أن  منذ  يحدث  هذا  ظل  بأكملها، 
العقد االجتامعي عىل األرجح والتي قال بها فيام بعد جان جاك روسو، 
وهذه اللحظات التي يتوقف عندها التاريخ اجالالً وتقديساً ألحداث 
بقعة  عىل  الحدث  يقع  أن  األزل  عرف  يف  تتطلب  الحدوث  نادرة 
بذاتها ويف وقت بعينه وبإلهام قائد عظيم يتميز عن غريه من زعامء 
عرصه بصفات من بينها »ال إقليمية التفكري وبعد النظر«، وقد اتفق 
املؤرخون وهم يتتبعون زعامء الدول وقادة الجيوش عرب التاريخ عىل 
أن القادة العظام من السياسيني والعسكريني عىل حد سواء يتميزون 
الصائبة،  القرارات  إصدار  عىل  القدرة  بينها،  من  خصال  مبجموعة 

والشجاعة والجرأة يف تنفيذ هذه القرارات.
ويف عام 1918 ولد قائد من هذا الطراز الفريد ومن الساللة املبارشة 
للشيخ عيىس بن نهيان املؤسس األول لحكم آل نهيان، ويف 6 أغسطس 
عام 1966 تسلم هذا القائد حاكم إمارة أبوظبي وأعلن يف تلك اللحظة 
يف إرصار القائد الذي ميلك القدرة عىل إصدار القرارات الصائبة، »أنه 
إذا كان الله جل وعىل قد من علينا بالرثوة فإن أول ما يلتزم به لرضا 
الخري  ولسوق  البالد  إلصالح  الرثوة  هذه  نوجه  أن  هو  وشكره،  الله 
نصب  السمو  صاحب  وضعه  الذي  األسمى  الهدف  وكان  لشعبها«، 
عينيه منذ توليه الحكم: »توحيد اإلمارات كلها يف دولة واحدة« وجاء 
لنجدد  »أننا  قال:  حني  صادقة  كلامت  يف  أخرى  مرة  الصائب  قراره 
قيام  الدائب عىل  بالعمل  أنفسنا  الله عىل  أمام  اخذناه  الذي  العهد 
االتحاد الشامل بني اإلمارات العربية«، وكان زايد القائد إذ قال فعل 
واتبع القول بالعمل، وقامت دولة اإلمارات العربية املتحدة وانتخب 

سمو الشيخ زايد رئيساً يف ديسمرب عام 1971.

تضامناً مع حالة الحرب التي تعيشها األمة العربية ومتشياً 

مع سياسة الرتكيز عىل معركة املصري مر العيد الثاين لقيام 

دولة اإلمارات العربية املتحدة بال احتفاالت.. إال باحتفال 

واح��د بانجاز ضخم س��وف ي��رتك أث��اره يف تنمية حركة 

العمران واالقتصاد، وقد تفضل صاحب الس��مو الش��يخ 

زايد بن س��لطان آل نهيان يف يوم 3 ديسمرب بوضع حجر 

األساس  ملصنع األسمنت مبدينة العني.

خليفة يحرض تخريج الدفعة 32 بكلية زايد 
تحت رعاية سمو الش��يخ خليفة بن زايد ويل العهد 

ونائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء، ورئيس دف��اع أبوظبي 

احتفلت كلي��ة التدريب يف العني بتخري��ج الدفعة 32 

م��ن الجنود األغ��رار، وقد قدم الخريجون أمام س��موه 

عرضاً عس��كرياً رائعاً، عك��س اللياقة البدني��ة العالية، 

واالس��تيعاب الجي��د للتدريب، كام قام س��موه بتوزيع 

الجوائز عىل املتسابقني.

اإعداد: حنــان الذهــب

زايد يضع حجر األس��اس ملصنع اإلسمنت 
يف العني

خليفة يزور ميناء زايد 
قام سمو الشيخ خليفة بن زايد ويل العهد ونائب رئيس مجلس 

ال��وزراء ورئيس ق��وة دفاع أبوظبي يف الش��هر امل��ايض، بزيارة 

للمدمرة الباكستانية "تيبو سلطان" السفينة الحربية الباكستانية 

"داكا" أثناء زيارتهام مليناء زايد، وقد رافق سموه يف هذه الزيارة 

العقيد الش��يخ فيصل القاس��مي، ه��ذا وقد قام قائ��د املدمرة 

والس��فينة الحربية بزيارة مامثله لسمو الش��يخ خليفة، حيث 

تبادلوا الهدايا التذكارية.

 صورة الغالف

ينــايــر 1974
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 العرض العسكري مبناسبة العيد الوطني األول ديسمرب 1972

إبريل 1983 زايد يرعى حفل تخريج دفعة من الطيارين من مدرسة الطريان التابعة للقوات الجوية

 محمد بن زايد يفتتح قاعدة ليوا الجوية عام 2011

 خليفة يف حفل تخريج كلية زايد عام 2001

 محمد بن راشد يفتتح معرض ترايدكس عام 2000

ذاكــــــرة العدســــــة
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احلياة ُخلقت بسيطة، والبد 
أن نعيشها كما ُخلقت.

حممد بن راشــد آل مكتوم

1. متى تم تأسيس جمعية القوات املسلحة التعاونية؟

2. متى استعاد السعديني منطقة »أغادير« من االحتالل الربتغايل؟

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 )503( هي: 
 - السـؤال األول: السيد عبدالله محمد املعينة هو الذي قام بتصميم علم

 دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 - السـؤال الثاين: يعمل يف السوق اإلماراتية خمس رشكات طريان هي طريان

 اإلمارات واالتحاد، والعربية، وفالي ديب، وطريان رأس الخيمة.

 الفائزان:
1. محمد حسن أحمد عبدالله.
2. خالد أحمد محمد إبراهيم.

مسابقة العدد )504(

إعداد: أمل احلوسني

...
ات

ض
وم

1-1-2013 بعث صاحب الســمو الشــيـخ خليفة بن زايـد 

آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله-، برقيات تهنئة مبناسبة 

حلول العام امليالدي الجديد، إىل أصحاب الجاللة والفخامة 

والسمو، ملوك ورؤساء الدول األجنبية الصديقة.

حـــــــدث يف شهـــــــر

1-1-2013 أمر صاحب الســمـو الشــيــخ محمــد بن راشد 

آل مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 

ديب "رعاه الله" بإطالق اســم "الشــيخ محمــد بن زايد" عىل 

شارع اإلمارات.

6-1-2013 نفــذ مركــز إدارة النفايــات يف أبوظبي، املرحلة 

األوىل من خطة التوســع يف مرشوع فصــل النفايات بتوزيع 

الحاويات ، عىل 4 آالف و100 منزل يف منطقة الختم والوثبة 

الرشقية وبني ياس والشامخة والشهامة وشعبية الضباط وشعبية النادي. 

2-1-2013 رئيس الدولة يصدر قراراً برفع الحد األدىن لرواتب املتقاعدين من 

القوات املسلحة والحكومة االتحادية.

8-1-2013 تابعــت وزارة الخارجية أحوال طلبة اإلمارات يف 

والية األسرتالية بعد اندالع الحرائق فيها. 

9-1-2013 اســتضافت القــوات املســلحة "مؤمتــر الحرب 

اإللكرتونية الثالث" مبشاركة ممثيل دول مجلس التعاون. 

10-1-2013 وجه رئيس الدولة بتقديم مســاعدات إنســانية 

عاجلــة إىل الفلســطينيني املترضريــن من الفيضانــات التي 

جرفت منازلهم وممتلكاتهم.

11-1-2013 وفــرت "الهويــة" 12 قناة اتصــال للتواصل مع 

جمهــور املتعاملــني عــن طريق املوقــع اإللكــرتوين للهيئة 

والرسائل النصية و"فيسبوك" و"تويرت" و"يوتيوب".

13-1-2013  أعلنــت دائرة القضاء يف أبوظبي عن بــدء الخطوات التنفيذية 

إلنشــاء فرع مكتــب إنجاز يف مطــار أبوظبي لتقديم خدمة تســوية أوضاع 

املمنوعني من الســفر  فرع قضايئ يف مطار أبوظبي لتسوية أوضاع املمنوعني 

و لتمكينهم من متابعة سفرهم.

15-1-2013 منح صاحب الســمــو الشيــخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة  "حفظه الله"  فخامة فرانسوا هوالند 

" وســام زايد " الذي يعد من أعىل األوسمة التي تقدم عادة 

لرؤســاء وزعامء الدول فيام قدم فخامة الرئيس الفرنيس لصاحب السمو رئيس 

الدولة " وســام الرشف الفرنيس " الذي يعترب من أعىل األوسمة يف بالده والذي 

يقدم عادة لرؤساء الدول.

29-1-2013 تخريج الدورة الـ 37 من املرشــحني الضبــاط يف كلية زايد الثاين 

العسكرية مبدينة العني.

25-1-2013 رئيس الدولة يأمر بتسوية قروض ستة آالف و830  مواطناً بإجاميل 

مديونيات تصل ملياري درهم.
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يعــد حصن املقطع شــاهد عــىل حقبة من التاريــخ الرتايث التي جمعــت بني املايض 

والحارض واملســتقبل، وهــي رمز تاريخي بــارز يف ذاكرة اإلمــارات وأهلها، وهو من 

أهــم الحصون يف دولة اإلمارات، حيث تم إنشــاؤه يف العام 1793م، وقد تم بناؤه يف 

هذه املنطقة الســتخدامه كجهاز للمراقبة لرصــد أي غارات للصوص واألعداء يف تلك 

األوقات، وإبالغ ســكان اإلمارة من أجل االســتعداد ملواجهــة أي أخطار قد تهددهم، 

خاصــة وأن عمليات املد والجزر لعبت دوراً رئيســياً يف فصل جزيرة أبوظبي عن الرب 

الرئييس لإلمارة، مام كان يؤدي إىل وجود مســافة كبرية بني املاء واليابســة، وكان البد 

من وجود نقطة إنذار أو مراقبة تنبه الســكان إىل وجود خطر يرتبص بهم من ناحية 

الرب، لذا أُنشــئ هذا الحصن ليؤدي هذه املهمة، ونظراً لقيمة الحصن الرتاثية العالية 

يف إمارة أبوظبي فقد خضع لعمليات ترميم مهمة يف السنوات املاضية، والحصن ميكن 

مشاهدته عند االقرتاب من جرس املقطع يف االتجاه القادم إىل أبوظبي.

حصن املقطع شاهد على الزمان 

تغريــــــدات

عطر املكان 

همس القوايف

أِعدْ أيام الفرَْح في زماني
وتعدَّني ألفراحها بيُض األياْم

َمَلكتها ملْك اليمني بضماني
وسوَّيَتها لشعبي مدى العمر ِخدَّاْم

َّامه َهوته األماني ومنْ ميلْك أي
ولِه رَْفِرَفت في ساَحة اجملد األعالْم
رور وعطاني وِعطيت وقتي لم السَّ

َّيت لُه صاحي إذا النَّاُس نيَّاْم وَت
وِمن ِحكَمة التَّجريب َصبري ِكساني

ثوِب ِحَسبته درع منْ نَسج األعواْم
ِمنْ فكر زايد سلسبيلُه رواني
ي لألوهاْم وتدبير راشد ما أَوخِّ

وِمنْ خليفه مورد الفهم جاني
جنيْت من رايه تدابير األحكاْم
واحللم لي زايد لَِفَسره هداني
حلِمه بدولة ثابتة ودوم ِقدَّاْم

ما تَنِغلْب ما تَنِخدع ما تِعاني
م اخلير واملَعروف في َسَبعة أنعاْم

دولِة َشعبها في َسالم وأماِن
عرَب لنا تاريُخ والدَّين اإلسالْم

إنعيش في الدَّنيا ف جنان ومغاني
ونفتح على العالم شبابيك األحالْم

ما ننطوي َع أنفوسنا مثل جاني
إيخاف نور الصبح ويعيش ف إعتاْم

ة لقمة ألعلى مكاني ِمنْ قمَّ
صعودنا من هام نِصَعد إلى هاْم

كان التََّحدي واخلصوم بعياني
دوَل لها قَوَّة بنقٍض وإبراْم
لو هو مباٍل ينشرى أو يهان

كان إغلبونا بس باحلق ينراْم
وصار إكسبو عشرين وقت الرِّهان

نا مب حْظ جانا باألَوهاْم من َحقِّ
هو للَعرَْب نصرْ وحياة وَمعاني

وهوه اعتراف لَشعبنا احلر ووساْم
إلى خليفه به نزّف التهاني

ولشعبنا الوافي وحكوَمة وحكَّاْم

شعر صاحب السمو الشيخ
 حممد بن راشد آل مكتوم

التهـــــــــــــاين 

البيت متوحد و�سا�س البيت من زايد ... والـــدار يف خري مادام خليفة قايدها

ينطق بها حممد ويخلد ذكره بو خالد ... اهلل يديـــم العز ويبعد �ســر حا�سدها

@DrAhmedAlnajjar      د.أحمدعبدالعزيزالنجار
دفاعــك عن وطنك واجــب، ووالؤك لويل األمر عبادة، وســعيك 

إلستقراره ُمتطلب .. باملخترص اخدم دارك تعز مقدارك.

  @uaeyah      شيخة املسكري
يتوقف التاريخ لسريته احرتاماً.. وتنحني عقارب الساعة ملواقفه 

ابتهاجاً.. زايد -رحمه الله- رجل بحجم الكون..

    @OsAmiri    أسامه األمريي
عىل بالدي أقرا آيات الفلــق     واحّصن دياري من عيون الحسود

 الله خلقها ويف مزاياها فرق    الدولة اليل زينـــها مالـه حـدود
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