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رئيس التحرير

االفتتاحـية

نجح معرض الدفاع الدويل آيدكس 2013 يف إثبات مكانته عىل خارطة املعارض العاملية، وأضحى عالمة بارزة 

إستضافته  الذي  املعرض  من  عرش  الحادية  الدورة  ساهمت  حيث  املتخصصة،  الدفاعية  املعارض  سامء  يف 

العاصمة أبوظبي يف ترسيخ مكانة أبوظبي يف صناعة وتنظيم املعارض الدولية بفضل ما تنعم به الدولة من 

موقع جغرايف متميز وبنية تحتية متكاملة، فقد بات هذا املعرض بفضل ما يحظى به من دعم المحدود من 

سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة -حفظه 

الله- ومتابعة حثيثة من سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة منصة عاملية لكربيات الرشكات العاملية املتخصصة يف مختلف املجاالت الدفاعية، كام 

أضحى هذا املعرض العاملي ملتقى لصناع القرار ورواد الصناعات الدفاعية وكبار القادة واملسؤولني والخرباء 

يتدارسون فيه ومن خالله أهم القضايا التي تؤثر عىل منو القطاعات الدفاعية، ومقراً لعقد الصفقات التجارية 

ونافذة للتعرف عىل أحدث التطورات واالبتكارات الجديدة والتكنولوجيا املتطورة يف مجال الدفاع والطائرات 

املروحية وأنظمة الدفاع البحري.

شاركت رشكاتنا الوطنية يف هذه الدورة من معرض آيدكس بأكرب جناح يضم 147 رشكة وطنية متخصصة 

لها لعرض منتجاتها، وهي أكرب مشاركة  أبوظبي مقراً  العاصمة  الفني تتخذ من  الدفاع والدعم واإلسناد  يف 

من الرشكات الوطنية يف تاريخ املعرض منذ 1993، وقد حظيت هذه الرشكات باهتامم غري مسبوق من كبار 

الشخصيات والزوار، إىل جانب نجاحهم يف إطالق أنظمة دفاعية وأمنية تنافسية تتفوق عىل نظرياتها التي 

تعرضها الرشكات األجنبية والعاملية املشاركة يف املعرض، األمر الذي مكنها من اإلستحواذ عىل أكرث من 70 % 

والدعم  الوطنية  الرشكات  آيدكس 2013 مام عكس مكانة  أبرمتها خالل دورة  التي  العقود والصفقات  من 

الالمحدود التي تحظى به من القيادة الرشيدة بالدولة. 

ومن أكرث ما متيز به آيدكس 2013 رؤية الكوادر املواطنة سواء الفنية أو اإلدارية وهي تسهم بشكل فعال 

يف رفع جودة الصناعة الوطنية واملنتج الوطني خاصة يف الصناعات الدقيقة والنوعية واملشاركة القوية يف دفع 

عجلة التصنيع واإلنتاج املحيل يف مختلف األسواق العاملية، وهذا ما أكده سيدي الفريق أول سمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان حني قال "إن رؤية أمثالكم من شباب الوطن يف هذه التخصصات النوعية والدقيقة 

تثلج الصدر وتعزز الثقة بكفاءة أبنائنا ملواجهة التحديات".

لقد جسدت الزيارات اليومية واملتتالية لسيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمعرض دون إنقطاع 

الدعم الكبري واملتابعة املستمرة للمعرض، كام كانت تعبرياً صادقاً عن اعتزاز القيادة ملا وصلت إليه رشكاتنا 

وكوادرنا الوطنية وجهودها املتميزة يف دفع مسرية االقتصاد الوطني وترسيع عجلة التصنيع، وما هي إال صورة 

من صور االرتياح لثامر رؤى القيادة الرشيدة يف اإلستثامر يف اإلنسان يف املايض والحارض واملستقبل.

مجلة "درع الوطن" لها قصة طويلة مع معرض آيدكس منذ دورته األوىل يف العام 1993حيث كانت وال 

تزال املجلة الوحيدة التي تحرص من خالل كادرها الوطني املتخصص عىل املشاركة يف املعرض بفعالية لتعكس 

بالقلم والصورة من خالل نرشاتها اليومية املتميزة والتي القت االستحسان من كل القراء مبختلف رشائحهم 

تناغم األداء وتناسق الجهود من قبل كافة الجهات املشاركة وعىل رأسها القوات املسلحة التي تقدم الدعم 

املستمر لهذا املعرض باعتباره أحد الروافد املهمة لالقتصاد الوطني، مام كان له بالغ األثر فيام حققه املعرض 

الخارطة  املتميز عىل  دورها  وتعزز  اإلمارات  دولة  مبكانة  تليق  غري مسبوقة  عاملية  ونجاحات  إنجازات  من 

العاملية.  

دافعهم حب  وأخرياً ال يسعنا إال أن نشكر كل الجنود املجهولني الذين كانوا يواصلون العمل ليالً ونهاراً 

اإلمارات والتفاين من أجلها ومبتغاهم رفع رايتها ومقصدهم التميز والتفرد يف التنظيم حيث كانوا يستقبلون 

الحشود املتدفقة من مختلف دول العامل ببشاشة وابتسامة ورحابة صدر، يتبارون ويتنافسون لتسهيل وتقديم 

كافة الخدمات ناقلني الصورة الحقيقية لشعب اإلمارات املحب•

آيدكس ودرع الوطـــــن 
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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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حممد بن راشد يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع اإلسباين
اس��تقبل صاحب السمو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم 

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

الله« يف قرص س��موه بزعبيل يف فرباير املايض، بحضور س��مو 

الش��يخ حمدان بن محمد بن راش��د آل مكتوم ويل عهد ديب، 

وس��مو الش��يخ مكتوم بن محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 

حاكم ديب، معايل بيدرو مورينيس إواليت وزير الدفاع اإلس��باين 

والوفد املرافق.

وجرى خالل اللقاء، تبادل الحديث حول عدد من املواضيع 

العسكرية والتعاون العسكري املشرتك بني البلدين.

حرض املقابلة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس 

هيئة ديب للط��ريان الرئيس األعىل ملجموع��ة طريان اإلمارات، 

ومع��ايل ريم إبراهيم الهاش��مي وزيرة دول��ة، ومعايل محمد 

إبراهيم الش��يباين مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم ديب، 

والفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، وخليفة س��عيد 

س��ليامن مدير عام دائرة الترشيفات والضيافة بديب، وخوسيه 

إيوخيني��و س��االريتش فريناندي��ث فالديرام��ا س��فري اململكة 

اإلسبانية لدى الدولة.
محمد بن راشد ووزير الدفاع االٕسباين خالل اللقاء

نهيان بن مبارك يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني
استقبل معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

التعليم العايل والبح��ث العلمي، بقرصه يف أبوظبي، 

وفد كلية الدفاع الوطني، برئاسة سعادة اللواء الركن 

طيار رشاد محمد سامل السعدي قائد الكلية.

وأكد معاليه خالل املقابلة أهمية الكلية يف مجال 

إعداد وتخريج القيادات العس��كرية التي تعمل من 

أجل الوطن والحفاظ عىل مقدراته وموارده البرشية 

واملادي��ة، إىل جان��ب الح��رص ع��ىل س��المته وأمنه 

واستقراره.

وق��ال إن اإلمارات وطناً وش��عباً تحظى باالهتامم 

الكبري من صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

"حفظه الله"، وإخوان��ه أعضاء املجلس األعىل حكام 

اإلمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املسلحة.

وأشار إىل أن إنشاء الكلية هو ترجمة لهذا االهتامم 

من القيادة الحكيمة التي تس��ترشف املس��تقبل مع 

الحكومة الرش��يدة وتعمل عىل الدوام من أجل عزة 

الوطن ورفاهية أبنائه وصون مكاسبه التي تتحقق يف 

مختلف املجاالت.

وكان معالي��ه ق��د اس��تمع يف بداي��ة املقابلة من 

س��عادة اللواء الركن طيار رشاد الس��عدي إىل إيجاز 

تضم��ن عرضاً ملهمة كلية الدف��اع الوطني ومنهاجها 

العام وأهدافها املتمثلة يف إع��داد وتأهيل القيادات 

العس��كرية واملدنية ورفع قدراته��ا لتحديد وتقييم 

تحدي��ات األمن الوطن��ي واإلقليمي وال��دويل وفهم 

أس��س ومتطلبات إدارة وتوظيف م��وارد الدولة من 

أج��ل حامية املصال��ح الوطنية. وت��أيت الزيارة ضمن 

خطة التعريف بالكلية التي أنشئت حديثاً، بناء عىل 

األوامر الص��ادرة من صاحب الس��مو رئيس الدولة، 

عىل أن تكون تابعة للقيادة العامة للقوات املس��لحة 

ومقرها مدينة أبوظبي.

نهيان بن مبارك خالل استقبال وفد كلية الدفاع الوطني
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حممد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع اإلسباين تعزيز التعاون يف 
جمال الشؤون الدفاعية والعسكرية

اس��تقبل الفريق أول سمو الش��يخ محم��د بن زاي���د 

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

املس��لحة يف قرص البحر، معايل بيدرو مورينيس أواليت 

وزير الدفاع اإلسباين الذي زار البالد يف فرباير املايض.

ورحب سمو ويل عهد أبوظبي بوزير الدفاع اإلسباين 

والوفد املرافق له، مشيداً سموه بتطور عالقات الصداقة 

القامئ��ة بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة وأس��بانيا 

وحرصهام عىل ترس��يخها وتنميتها يف مختلف املجاالت 

ومبا يلبي طموحات وتطلعات البلدين الصديقني.

وبحث س��موه خالل اللقاء مع وزير الدفاع اإلسباين 

القضاي��ا ذات االهت��امم املش��رتك وآف��اق التعاون بني 

البلدين الصديقني، وس��بل دعم وتعزيز هذه العالقات 

خاصة ما يتعلق منها بالش��ؤون الدفاعية والعسكرية، 

كام بحث اللقاء آخر التطورات واملستجدات يف املنطقة 

والعامل.

وأعرب وزير الدفاع اإلسباين عن سعادته بلقاء الفريق 

أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتطلع بالده 

إىل مزيد م��ن الرشاكات الثنائية الت��ي تلبي طموحات 

قياديت البلدين، منوها بالتطور الكبري الذي تشهده دولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف املجاالت كافة.

حرض اللقاء س��مو الش��يخ نهيان بن زاي��د آل نهيان 

رئيس مجلس أمناء مؤسس��ة زايد بن سلطان آل نهيان 

لألعامل الخريية واإلنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف 

ب��ن زايد آل نهي��ان نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 

الداخلية، وس��مو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس 

ديوان ويل عهد أبوظبي، ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك 

آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي وسعادة 

الفري��ق الركن حم��د محمد ثاين الرميث��ي رئيس أركان 

القوات املسلحة وعدد من الشيوخ واملسؤولني.

محمد بن زايد خالل استقباله وزير الدفاع اإلسباين بحضور رئيس االٔركان

النيابات واحملاكم العسكرية حتتفل مبرور عام على تفعيلها
احتفلت النيابات واملحاكم العس��كرية التابعة للقضاء 

العس��كري فرباير املايض مبناسبة مرور عام عىل تفعيلها 

بحضور س��عادة اللواء مطر س��امل عيل الظاهري رئيس 

هيئ��ة اإلدارة والق��وى البرشية وعدد م��ن كبار ضباط 

القوات املسلحة.

بدأ االحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعدها 

ألقى العقيد الركن حقوقي س��امل جمعة راشد الكعبي مدير 

القضاء العس��كري كلمة بهذه املناس��بة رح��ب فيها براعي 

الحف��ل والحضور، قائالً: "نحتفل اليوم مبرور عام عىل تفعيل 

النيابات واملحاكم العس��كرية وه��ي إحدى إنجازات القيادة 

العامة للقوات املس��لحة، وهي مناسبة عظيمة نتذكر جميعاً 

من خاللها عظم املسؤولية وثقل األمانة التي نحملها لحامية 

وطننا الغايل ولتحقيق العدالة".

وتقدم مدير القضاء العس��كري بجزيل الش��كر والعرفان 

إىل جمي��ع من س��اهم يف إنجاح م��رشوع النيابات واملحاكم 

العس��كرية، وأش��اد يف كلمته ب��دور جميع الوح��دات التي 

س��اهمت يف تفعيل امل��رشوع قائالً: "أتوجه بعظيم الش��كر 

واالمتن��ان لجمي��ع الوح��دات التي س��اعدت يف إنجاح هذا 

املرشوع، والش��كر موصول لجميع القادة واملدراء الس��ابقني 

واملستش��ارين عىل ما بذلوه من جهد يف وضع اللبنات األوىل 

للمرشوع"، كام تقدم مدير القضاء العس��كري بجزيل الشكر 

إىل منتسبي مديرية القضاء العسكري عىل ما بذلوه من تفاٍن 

وجهد يف سبيل رفع مستوى مديرية القضاء العسكري.

وتضمن��ت فعاليات االحتف��ال عرضاً لفيل��م وثائقي عن 

إنجازات مديرية القضاء العس��كري، بعده��ا تم عرض فيلم 

وثائقي س��لط الضوء عىل اإلنجازات الت��ي متت منذ تفعيل 

العمل يف النيابات واملحاكم العسكرية.

بعدها قام س��عادة اللواء مطر س��امل عيل الظاهري رئيس 

هيئ��ة اإلدارة والقوى البرشية بتكري��م وتوزيع الجوائز عىل 

املتميزي��ن والوحدات املس��اهمة يف تفعيل عم��ل النيابات 

واملحاكم العسكرية.

صورة جامعية ملنتسبي مديرية القضاء العسكري خالل االحتفال                                        تصوير: أحمد البلويش
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رئيس األركان يستقبل نظريه الرتكي
استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة مبكتبه يف القيادة العامة 

للقوات املس��لحة، الفري��ق أول نج��دت أوزال رئيس 

األركان العامة للقوات املسلحة الرتكية، والوفد املرافق 

له وذلك يف فرباير املايض.

وبحث رئيس األركان مع نظريه الرتيك، خالل املقابلة 

التي حرضها ع��دد من كبار ضباط القوات املس��لحة، 

أوج��ه التع��اون املش��رتك ب��ني البلدي��ن يف املجاالت 

العسكرية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

رئيس االٔركان يتسلم درعاً تذكارية من نظريه الرتيك                                                         تصوير: محمود الرشفا

سالح اخلدمات الطبية يحتفل مبرور  46 عامًا من اإلجنازات

بحض��ور س��عادة العميد الرك��ن طيار إس��حاق صالح 

البل��ويش قائد اإلمداد املش��رتك، والعميد الركن طبيب 

محمد س��بيل الظنحاين قائد س��الح الخدم��ات الطبية 

بالق��وات املس��لحة، احتفل س��الح الخدم��ات الطبية 

بيوم الوحدة يف الس��ادس والعرشين من فرباير املايض، 

وذل��ك تكرمياً للمتميزين يف قطاع الخدمات الصحية يف 

املنشآت العس��كرية، وإبرازاً لدور  الخدمات الطبية يف 

القوات املس��لحة، واملس��توى الرفيع الذي وصلت إليه 

املنشآت الطبية العسكرية بدولة اإلمارات.

 وقد بدأ الحفل باس��تعراض إنجازات الخدمات الطبية 

بالقوات املسلحة يف العقود األربعة املاضية، والتطورات 

واإلنج��ازات التي تحققت عىل الصعيد املحيل والدويل، 

وبعد ذلك تم اس��تعراض مش��اركات س��الح الخدمات 

الطبية يف املهام اإلنسانية داخل وخارج الدولة، واختتم 

الحف��ل بتكري��م أصح��اب األداء املتمي��ز يف مختلف 

وحدات سالح الخدمات الطبية، واملشاركني يف التفتيش 

املعل��ن الذي كان لهم ال��دور الكبري يف إنجاح التفتيش 

عىل مختلف وحدات س��الح الخدمات الطبية، وكذلك 

فئ��ة املتفوقني يف ال��دورات والدراس��ات العليا، حيث 

كان��ت هناك كوكبة ونخبة من األطب��اء والفنيني الذين 

حصلوا ع��ىل أعىل املؤه��الت العلمي��ة واألكادميية يف 

مجاالت تخصصاتهم بتقدير امتياز.

 كذل��ك تم تكري��م جميع املش��اركني يف املؤمتر الثالث 

ملجموع��ة العمل اإلقليمية العربية للطب العس��كري، 

وش��مل ذلك أعضاء اللجن��ة املنظمة ورؤس��اء اللجان 

واملحارضي��ن الذين كان له��م الدور الب��ارز يف إنجاح 

هذا املؤمتر العامل��ي، والذي إن دل عىل يشء فإمنا يدل 

عىل مدى اإلمكانيات والخربات الطبية العسكرية التي 

وصل��ت إليها قيادة س��الح الخدم��ات الطبية بالقوات 

املس��لحة، باإلضافة إىل ذلك فقد تم تكريم املش��اركني 

يف منافسات التدريب، والحاصلني عىل املراكز األوىل يف 

مختلف املس��ابقات، وقام سعادة قائد سالح الخدمات 

الطبي��ة بتقدي��م جوائز تقديرية خاص��ة ملجموعة من 

املتميزي��ن العامل��ني يف قيادة س��الح الخدمات الطبية 

نظراً لجهودهم املخلص��ة الدؤوبة، وبلغ عدد املكرمني 

280 مكرماً.

قائد اإلمداد املشرتك يكرم أحد املتميزين خالل االحتفال                                              تصوير: أحمد البلويش
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هزاع بن زايد يكرم الفائزين بجائزة أبوظبي للتميز الطبي 
شهد س��مو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار 

األم��ن الوطني نائب رئيس املجل��س التنفيذي إلمارة 

أبوظبي، حفل توزيع جائزة أبوظبي للتميز الطبي يف 

دورته��ا الثانية، وذلك يف فندق جم��ريا أبراج االتحاد 

يف أبوظب��ي يف فرباير امل��ايض، ودعا س��موه إىل بذل 

مزي��د من الجهد والعطاء من أجل االرتقاء مبس��توى 

الخدمات الطبية.

وكرم س��موه الفائزين بالجائ��زة يف دورتها الحالية 

ممن حقق��وا املعاي��ري املطلوبة، حي��ث تلقت إدارة 

الجائ��زة 107 طلبات ترش��يح من مختلف املنش��آت 

الصحي��ة العام��ة والخاص��ة واملؤسس��ات التعليمية 

وطلبات األف��راد يف إمارة أبوظب��ي. وانحرصت قامئة 

املرش��حني النهائية “القامئة القص��رية” لفئات الجائزة 

التسع يف 37 مرش��حاً، وتم اختيار فائزين اثنني منهم 

عن كل فئة.

وأعلن رؤساء اللجان التسع عن أسامء الفائزين عن 

كل فئ��ة، يف حني أعلن عن الفائ��ز بالجائزة العارشة، 

وهي جائ��زة املس��اهمني األوائل يف تطوي��ر الرعاية 

الصحي��ة لألفراد الذي��ن قدموا من خالل مس��ريتهم 

املهنية إس��هامات كبرية وملموس��ة ذات تأثري إيجايب 

عىل مجال الرعاي��ة الصحية بتزكية من أعضاء اللجنة 

العلمية واللجنة التنظيمية كافة أثناء الحفل.

ويف بداي��ة الحفل، ألقى محمد س��لطان بن غنوم 

الهام��يل رئيس مجل��س إدارة هيئ��ة الصحة أبوظبي 

كلمة رحب فيها بسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 

راع��ي الحفل، وأكد أن جائ��زة أبوظبي للتميز الطبي 

تهدف إىل تش��جيع التميز يف مج��ال الرعاية الصحية 

يف إم��ارة أبوظبي، ورفع املس��توى املع��ريف للعاملني 

في��ه، ودعم البحث العلمي، وتطوير األداء املؤس��ي 

بش��قيه العام والخاص، الذي من ش��أنه أن يرفع إىل 

أع��ىل املس��تويات جودة خدم��ات الرعاي��ة الصحية 

املقدم��ة للمواطن��ني واملقيم��ني يف اإلمارة تجس��يداً 

لتوجيهات صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، والفريق أول سمو 

الشي��خ محم��د بن زاي��د آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة رئيس املجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي، وهي تعكس دعم سموهام 

املس��تمر لخطط وبرامج الرعاية الصحية، عالوة عىل 

الرعاية واالهتامم من س��مو الشيخ هزاع بن زايد آل 

نهيان. 

ويف ختام الحفل، كرم س��مو راعي الحفل الفائزين 

بالجائ��زة، مب��اركاً لهم ه��ذا التميز، ودع��ا إىل بذل 

مزي��د من الجهد والعطاء من أجل االرتقاء مبس��توى 

الخدم��ات الطبية. بعدها التقط��ت الصور التذكارية 

التي جمعت سموه بالفائزين واملرشحني. 

حي��ث تم تكريم األطباء الذي��ن كانت لهم بصمة 

يف تطوي��ر القط��اع الطبي وقد ش��مل التكريم عدداً 

من أطباء مستش��فى زايد العس��كري وه��م الدكتور 

عبدالرحمن ن��واب البلويش استش��اري جراحة قلب 

وأوعية دموية ورئيس أقس��ام الجراحة يف مستشفى 

زايد العس��كري عن فئة األداء الجراحي املتميز، وعن 

فئة األداء الرسي��ري املتميز: الدكت��ور أرشف الزعايب 

استش��اري أم��راض باطني��ة ورئة يف مستش��فى زايد 

العس��كري، والدكتور أسامء عيل سلطان خليفة عنون 

النعيمي استش��اري أمراض تنفس��ية لألطفال ورئيس 

قسم األطفال يف مستشفى زايد العسكري.

ويف فئة العمل الطبي التطوعي تم تكريم الدكتور 

علياء صال��ح عيضة مبارك الربييك اختصايص عيون يف 

مستش��فى زايد العس��كري، وعن فئة الصحة العامة 

والتنمي��ة الصحي��ة املتمي��زة ك��رم الدكتور يوس��ف 

إس��امعيل الحوس��ني رئي��س قس��م الصح��ة العامة 

واألمراض املعدية يف مستشفى زايد العسكري.

وش��كلت الجائزة لجنة علمية مؤلفة من 49 عضواً 

تغط��ي مختلف فئ��ات الجائزة، ضم��ت يف عضويتها 

مجموعة متميزة من األطباء املتخصصني املشهود لهم 

بالكفاءة العالية، وشملت رشوط الرتشح للجائزة بنوداً 

عديدة من أبرزها قبول الرتشح الذايت من قبل املهنيني 

الصحيني والرتشح بواسطة املراكز الصحية واملؤسسات 

الطبية العاملة يف القطاع الحكومي والخاص يف إمارة 

أبوظب��ي، وأن يك��ون نصف عدد املرش��حني من كل 

منش��أة أو مؤسسة من مواطني دولة اإلمارات وقبول 

الرتش��يح من املنشآت واملؤسس��ات التي تتضمن كالً 

من الخدم��ات العالجية الخارجي��ة وخدمات املرىض 

املقيمني.

وبإم��كان املؤسس��ات الطبي��ة التعليمية ترش��يح 

أف��راد تنطبق عليهم الرشوط، ع��ىل أن يكون العمل 

اإلكليني��يك ي��وازي 60 باملائة من العم��ل الكيل، وال 

بد أن يكون املرش��ح مرخص��اً من قبل هيئة الصحة - 

أبوظبي يف فئات الجائزة كافة فيام عدا جائزة البحث 

العلمي أو العمل التطوعي. واستندت اللجنة العلمية 

للجائ��زة إىل مجموعة من املعايري الت��ي ركزت عليه 

جل عملها من أهمها أن يكون املرشح قدم إما خدمة 

ذات جودة عالية أو أدارها أو طور فيها، باإلضافة إىل 

أهمي��ة أن يكون قد قدم إس��هامات يف الحقل الطبي 

م��ن خالل التعلي��م والتدريب والبح��وث مع مراعاة 

اإلبداع واإلنجازات املحققة يف دولة اإلمارات.

ويكرم أرشف الزعايبهزاع بن زايد يكرم عبدالرحمن البلويش

ويكرم علياء الربييك
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اختتم��ت يف أبوظبي فرباير امل��ايض، فعاليات التمرين 

العس��كري املش��رتك حافة الري��ادة 2013 املخطط له 

مس��بقاً، ال��ذي أُقي��م ع��ىل أرايض الدولة ب��ني القيادة 

العامة للقوات املس��لحة بالتع��اون مع القيادة املركزية 

األمريكية، ومبشاركة 28 دولة من قوات الدول الشقيقة 

والصديقة، باإلضافة إىل الهيئات واملؤسس��ات االتحادية 

يف الدول��ة، بحضور س��عادة اللواء الركن س��يف مصبح 

املسافري رئيس هيئة العمليات بالقيادة العامة للقوات 

املسلحة، وكن هاندل مان الوكيل املساعد الرئيي لوزير 

الدفاع األمرييك للشؤون اإلسرتاتيجية الدولية، وعدد من 

كب��ار ضباط القوات املس��لحة ووزارة الداخلية وممثيل 

الوزارات والهيئات واملؤسسات املشاركة بالتمرين.

وع��رب مدير مترين "حافة الري��ادة 2013"، يف كلمته 

التي ألقاها يف ختام فعاليات التمرين عن عظيم تقديره 

للعن��ارص كافة التي اش��رتكت يف التمرين بكفاءة عالية 

أدت إىل نجاح��ه، وحقق��ت كل م��ا كان يه��دف إليه 

من ارتق��اء بالكف��اءة العملياتية، من حي��ث التقنيات 

واإلج��راءات املتبع��ة يف منع تهريب وت��داول وتخزين 

امل��واد الكيميائي��ة الداخل��ة يف تصنيع أس��لحة الدمار 

الشامل وتفعيل املبادرة األمنية الشاملة.

وقال: "ال شك يف أن هذا التمرين قد أسهم يف املزيد 

من التطوير والتفاهم واالنس��جام بني القوات املشاركة، 

وتعزي��ز العمل املش��رتك ب��ني دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة وال��دول الش��قيقة والصديقة. كام س��اهم يف 

تأمني املزيد من التنسيق فيام بني هذه القوات استيعاباً 

للمس��تجدات مبا يؤكد أننا جميعاً، وعىل الدوام، نواكب 

تكنولوجيا العرص يف مواجهة التحديات واملتغريات".

وأضاف مدير مترين حافة الريادة: "إن اإلعداد الجيد 

ملهام التدريب والتنس��يق املتكامل بني قواتنا املس��لحة 

والق��وات املش��اركة والهيئات واملؤسس��ات الحكومية، 

قد أس��فر عن مردود إيجايب انعكس عىل حس��ن األداء، 

وحقق األغراض املنش��ودة منه.. وال شك يف أن التنسيق 

الجي��د بني الجمي��ع يعترب أحد أرسار نج��اح مثل هذه 

التامرين".

وأك��د مدير مترين "حافة الريادة 2013" أن التمرين 

ق��د حقق بكفاءة عالية أهدافه الت��ي متثلت يف تطوير 

القدرات مع الدول الشقيقة والصديقة لكشف واعرتاض 

تهري��ب امل��واد املس��تخدمة يف تصنيع أس��لحة الدمار 

الش��امل.. كام حقق التدريب تبادل املعلومات بطريقة 

فعالة بني الهيئات واملؤسس��ات الحكومية واالس��تفادة 

من خربات الدول الش��قيقة والصديق��ة، وبناء الرشاكة 

الفعال��ة يف تطبيق القانون حول ال��واردات والصادرات 

وتفعيل املبادرة األمنية.

وج��اء "مترين حاف��ة الريادة 2013"، ال��ذي تخللته 

فعالي��ات بحرية وجوي��ة وبرية عدة، بهدف تحس��ني 

اإلج��راءات والق��درات الوطنية والتع��اون الدويل ملنع 

انتش��ار وتداول أس��لحة الدم��ار الش��امل واملواد ذات 

االس��تخدام امل��زدوج ولتب��ادل الخ��ربات ذات العالقة 

اختتام التمرين العسكري »حافة الريادة 2013«
مبشاركة قوات من 28 دولة شقيقة وصديقة

تصوير:حممود الشرفا
حسني اليافعي

التدريب املشرتك يسهم يف رفع مستوى الجاهزية القتالية واالٕدارية للقوات املسلحة
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مبكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

لق��د حقق مترين "حاف��ة الريادة"، غ��ري املرتبط مبا 

تشهده املنطقة من أحداث إقليمية ودولية، نقلة نوعية 

يف تعزيز مجال التعاون والتنس��يق العس��كري املشرتك 

مع الدول��ة الش��قيقة والصديقة، مس��اهامً يف ترجمة 

التطلعات يف رفع مس��توى الجاهزية القتالية واإلدارية 

للقوات املسلحة واستعدادها الدائم واملتواصل من أجل 

تنفيذ وتطبيق املهام والواجبات كافة املطلوبة منها.

الجدير بالذكر أن سلس��لة متارين "حاف��ة الريادة"، 

تعترب م��ن التامرين التي تنفذ باالش��رتاك م��ع القيادة 

املركزية األمريكية، حيث تس��هم بش��كل كبري يف زيادة 

قدرات الدول الصديقة والتنس��يق فيام بينها لكش��ف 

واعرتاض الس��فن املش��تبه بها للحد من تهريب أسلحة 

الدمار الشامل واملواد الداخلة يف تصنيعها.

يذكر أن قواتنا املس��لحة دأبت عىل تنفيذ مثل هذه 

التامرين املش��رتكة، بهدف صقل الق��درات واإلمكانات 

لدى منتسبيها، انطالقاً من حرص القيادة العامة للقوات 

املس��لحة الدائ��م عىل رف��ع مس��توى األداء والكفاءة، 

والعمل بروح الفريق الواحد، وفق إس��رتاتيجية واضحة 

املعامل بهدف االرتقاء باملستوى العام والجاهزية القتالية 

لقواتنا املسلحة.

كام تعد مثل هذه التامرين تعزيزاً للعمل املشتترتك 

بني دولتتة اإلمارات العربية املتحدة والدول الشتتقيقة 

والصديقتتة وتأمينتتاً ملزيتتد من التنستتيق فيتتام بينها 

واستتتيعاباً مستمراً للمستتتجدات مبا يؤكد عىل الدوام 

مواكبتتة دولة اإلمارات لتكنولوجيتتا العرص يف مواجهة 

املستجدات واملتغريات والتحديات.

تضمنت فعاليات 
التمرين التدريب على 
منع تهريب مكونات 

تصنيع أسلحة الدمار 
الشامل

ضباط من عدة دول يشاركون يف التدريب

ضباط يف غرفة العمليات خالل متابعة سري عمليات التمرين العسكري
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متيز كبري لقواتنا املسلحة يف متـــــــــــــــــرين »درع اجلزيرة 9« يف  الكويت   
رئيس األركان حضر مرحلة البيان العملي اخلتامي واملشروع البحري النهائي

شهد الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة مرحلة البيان العميل 

الختامي للقوة الربية  والجوية للتمرين العسكري "درع الجزيرة 9" والذي أقيم عىل أرض دولة 

الكويت الشقيقة بحضور سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة 

الكويت، ونفذته القوات الربية والقوات الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون 

مع قوات درع الجزيرة املشرتكة.

تغطية: النقيب جميل/  خميس السعدي
تصوير: هنيدي الصريدي
حسني اليافعي
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متيز كبري لقواتنا املسلحة يف متـــــــــــــــــرين »درع اجلزيرة 9« يف  الكويت   
رئيس األركان حضر مرحلة البيان العملي اخلتامي واملشروع البحري النهائي

حرض فعاليــات ختام التمريـــن معــايل الدكتـــور 

عبد اللطيــف الزياين األمني العــام ملجلس التعاون 

لدول الخليــج العربية، وعدد مــن أصحاب املعايل 

والســعادة رؤســاء أركان القوات املســلحة بدول 

مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة، والفريق 

أول الركن مشــعل محمد الزبن رئيس هيئة األركان 

املشرتكة للقوات املسلحة األردنية الشقيقة، واللواء 

الركــن مطلق بن ســامل األزميــع قائد قــوات درع 

الجزيــرة املشــرتكة وعدد من كبار ضبــاط القوات 

املســلحة يف دول الخليج العربية والدول الشــقيقة 

والصديقة. 

ونفذت عنارص القوات الربية والطائرات املقاتلة 

لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية 

الشقيقة عدداً من العمليات العسكرية والتي متت 

قائد قوة درع الجزيرة املشرتكة خالل زيارته قوة االٕماراتبدقة متناهية أبرزت تعاون كافة العنارص واألسلحة 

 رئيس األركان خالل استامعه إىل ايجاز عن سري التمرين
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املشــاركة لتحقيــق الهــدف الرئييس مــن التمرين، 

وعكســت ما وصلت إليه قوات دول مجلس التعاون 

من اســتعداد وقــدرات عالية وإمكانات عســكرية 

متطــورة، وقد حرض الفريــق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة املرشوع النهايئ 

البحري ضمن فعاليات مترين "درع الجزيرة 9" وذلك 

يف جزيرة فيلكا الكويتية حيث شــاركت فيه القوات 

البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال ســمو الشــيخ جابر مبارك الحمــد الصباح 

رئيــس مجلــس الــوزراء بدولة الكويــت يف ترصيح 

صحفــي عقــب حضــوره فعاليات املــرشوع النهايئ 

لتمريــن قوات "درع الجزيرة 9 " يف ميدان "االديرع" 

بدولة الكويت :"إن التنسيق بني قوات درع الجزيرة 

املشــرتكة وصل إىل مراحل متقدمة تبعث يف النفس 

الطأمنينــة وتشــعر املواطــن الخليجــي والقيادات 

السياسية الخليجية بالفخر والعزة". 

من جانبه قال اللواء الركن مطلق بن سامل األزميع 

قائــد قوات درع الجزيرة :"إن اإلبداع الخليجي الذي 

أظهــره أبناء الخليج يف نهاية مترين "درع الجزيرة 9" 

يعترب مثرة تعاون وأخوة ومحبة وجهد، وهو جزء من 

عــدة مراحل ويدل عىل تالحم األخــوة واملحبة فيام 

بينهم فضالً عن االحرتافية القتالية". 

وأضــاف:" إن "درع الجزيــرة" قوات خــر وبناء 

وســالم، تقودها قيادة حكيمة يشهد لها العامل ببعد 

نظرهــا وحبها للخر والســالم، وواهــم من يظن أن 

دول الخليــج لقمة ســائغة من الســهل ابتالعها ألن 

الحقيقة واضحة كالشــمس؛ بأن قوات درع الجزيرة 

مــن أقوى وأكرث جيوش العامل مهنية، وميتلك أفرادها 

قلوباً مؤمنة بقــدرة الله تعاىل، ومن خلفهم قيادات 

حكيمــة تقودهــا للعمل والخر، وخلفنا شــعوب ال 

خــوف عليها، ومن يتحدث بغر ذلك بعيد كل البعد 

من الواقع والحقيقة" مشراً إىل أن الجيوش الخليجية 

قوية ومتطورة جداً وال تهدد أحداً وال تستعرض قوة 

التمارين العسكرية 
تهدف إىل رفع 

القدرات القتالية 
والتنظيمية واإلدارية 

وتأهيل الكوادر 
الوطنية للتعامل 

مع التقنيات احلديثة

الزياين ورئيس األركان ورؤساء أركان دول مجلس التعاون يشهدون فعاليات التمرين النهايئ لقوات درع الجزيرة

القوات البحرية خالل التمرين
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وال تشــكل أي توتر يف املنطقة، بل عــىل العكس تعترب عامل 

االســتقرار يف املنطقــة والعامل تحت ظــل توجيهات أصحاب 

الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي. 

وذكــر أن متارين "درع الجزيــرة" ال تقام ألي حدث، كام ال 

تأثر ألي حدث عــىل الربامج التدريبية للدرع، وليســت ردة 

فعل حيــال أي حدث، حيث لدينا منهج نســر عليه وخطط 

لتطوير درع الجزيرة من القاعدة وصوالً إىل الهرم، وهي أمور 

متفق عليها، مبيناً أن مترين "درع الجزيرة" املقبل ســيكون يف 

اململكة العربية الســعودية ومتارين الدرع مربمجة حتى العام 

."2024

وكان متريــن "درع الجزيرة 9" قد أجــرى فعالياته يف دولة 

الكويت الشــقيقة يف الفرتة من 10 ولغاية 26 من شهر فرباير 

املايض مبشــاركة القوات املسلحة بدول مجلس التعاون لدول 

الخليــج العربية وقوات درع الجزيرة املشــرتكة بهدف تعزيز 

مفهــوم العمل املشــرتك وتوحيــد املفاهيم ورفــع الجاهزية 

القتالية للقوات املسلحة بدول املجلس. 

جديــر بالذكر أن قواتنا املســلحة تجري ســنوياً عدداً من 

املنــاورات والتامريــن العســكرية ملختلف أفرعهــا يف إطار 

خططهــا التي تهــدف إىل رفــع قدراتها القتاليــة والتنظيمية 

واإلداريــة وتأهيل الكــوادر الوطنية وإعدادهــا للتعامل مع 

التقنيات الحديثة واإلســرتاتيجية العســكرية املتقدمة والتي 

تؤكــد حرص قواتنا املســلحة عــىل أدائها مبــا يواكب العرص 

بكفــاءة قتالية عالية، ومبا يؤكد تصميمهــا عىل الوقوف بكل 

قوة وحزم أمام كافة التحديات يف إطار إسرتاتيجية تعي شكل 

وطبيعــة التحديات التي تواجه منطقة الخليج العريب كام تلم 

بالتطورات التي تشهدها تكنولوجيا املعلومات والثورة التقنية 

وتأثرها•

رئيس األركان الكويتي خالل زيارته قوة االٕماراترئيس األركان يصافح الضباط واألفراد من قواتنا املسلحة املشاركني يف التمرين

العمليات عكست اإلمكانات املتطورة لقوات درع الجزيرة
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آيدكس... 
قمة املعارض الدفاعية يف العامل
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آيدكس... 
قمة املعارض الدفاعية يف العامل

متكن معرض ومؤمتر الدفاع الدويل 

آيدكس 2013 يف دورته الحالية 

من تحقيق نجاحات كبرية بفضل 

الدعم الالمحدود من قيادتنا 

الرشيدة التي دامئا ما تسعى إىل 

تحقيق اإلستقرار واألمن عىل 

املستوى العاملي، فقد كان آيدكس 

فرصة سانحة لتبادل اللقاءات 

الدولية وتوفري البيئة املناسبة 

لتبادل الرؤى واألفكار البناءة 

حول العديد من القضايا العاملية، 

وكان بحق من املعامل املهمة يف 

تطوير الجوانب العلمية والثقافية 

واالقتصادية، وأحد عنارص سياسة 

تنويع مصادر الدخل، كام عكس 

مدى االستقرار واألمن اللذين 

تتمتع بهام دولة اإلمارات العربية 

املتحدة وأكد عىل املكانة املتقدمة 

للدولة عىل الخارطة العاملية 

للمعارض فهو بحق قمة املعارض 

الدفاعية يف العامل.

تغطية الرائد الركن/ 
يوسف جمعة احلداد
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نحن والمجتمع

أكد مع��ايل جان ايف ل��و دريان وزي��ر الدفاع 

الفرن��ي بأن مع��رض ومؤمت��ر الدف��اع الدويل 

آيدكس 2013 أصبح أكرب معرض للدفاع واألمن يف 

منطقتي الرشق األوس��ط وشامل أفريقيا، مشيداً 

بجهود منظمي مع��رض آيدكس ومنوها بأهمية 

مش��اركة بالده يف ه��ذا املعرض حيث ش��اركت 

بحوايل 70 رشكة فرنسية مبا فيها أجنحة مستقلة 

يف مع��رض آيدك��س ومعرض نافدك��س، ومنوها 

ب��أن الجي��ش الفرنيس املش��ارك ع��رض أحدث 

منتجات��ه يف مجال االتصاالت الفضائية واملعدات 

التكتيكية، واملتعلقة بجندي املس��تقبل، بجانب 

ع��رض املركب��ات القتالية الرئيس��ة والنظم التي 

وضعت للقوات املسلحة الفرنسية، وأشاد معاليه 

بعالقات التعاون بني دولة اإلمارات وفرنسا التي 

بدأت يف بداية الس��بعينات بفضل رؤية املغفور 

له الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله 

ثراه- مؤس��س اإلتحاد، مش��راً إىل أن فرنسا تعد 

رشيكاً قوياً لدولة اإلمارات، حيث تواصل دعمها 

للقوات املس��لحة يف مج��ال التدريب والتامرين 

والعمليات املش��ركة ونقل التكنولوجبا يف جميع 

املج��االت تقريباً، باإلضاف��ة إىل توفر كمية كبرة 

من املعدات العسكرية.

م��ن خالل هذا التقرير ترصد لكم مجل��ة »درع الوطن« انطباعات وآراء جملة من القادة 

واملسؤولني من عسكريني ومدنيني حول معرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس 2013 الذي 

أقيم عىل أرض العاصمة أبوظبي خالل الفرة من 17 إىل 21 فرباير 2013 .

أشاد وزير الدفاع التنزاين شامي فواي ناهودا شاد 

مبعرض آيدكس، ووصف��ه بأنه معرض جيد التنظيم 

ع��ىل نحو خ��اص وبأن��ه واحد من أرق��ى املعارض 

التجارية الدفاعية يف الع��امل باعتباره منظم تنظيامً 

دقيقاً. 

ك��ام أكد معاليه بأن آيدكس من املعارض الش��املة 

وبأنه من أفضل ثالث معارض يف العامل.

 

حضور كثيف للمشاركة يف معرض آيدكس
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وصف معايل فيليب دان وزير ش��ؤون معدات 

الدفاع والدعم والتكنولوجي��ا يف اململكة املتحدة 

معرض آيدكس 2013 بأنه من أهم معارض الدفاع 

يف العامل، ويحظى بأهمي��ة متعاظمة عىل الصعيد 

ال��دويل، مؤكداً ع��ىل األهمية املتزاي��دة للمعرض 

يف الروي��ج لصناعات الدف��اع الربيطانية والعاملية، 

مؤك��داً معاليه ب��أن بالده ترتب��ط بعالقات تعاون 

ورشاك��ة قوية مع دول مجل��س التعاون الخليجي 

يف مختلف املجاالت ال سيام العسكرية منها، وقال 

إن نهجنا واحد وه��و الصداقة والرشاكة ألن لدينا 

عالق��ات طويلة األمد مع العديد من  دول الخليج 

العريب. 

أكد مع��ايل جيام باول��و دي باولو وزي��ر الدفاع 

اإليط��ايل ح��رص باله ع��ىل تطوير عالق��ات التعاون 

م��ع دولة اإلم��ارات يف مختلف املجاالت السياس��ية 

واالقتصادية والدفاعية، وأش��ار إىل أن بالده ش��اركت 

بق��وة يف معرض آيدكس 2013 ال��ذي يعترب من أهم 

املع��ارض الدفاعية عىل مس��توى الع��امل، مؤكداً بأن 

جميع الرشكات الدفاعية اإليطالية الكربى لها أجنحة 

يف هذا املعرض العمالق مبا يف ذلك جناح مش��رك بني 

وزارة الدف��اع وإتحاد الصناع��ات اإليطالية لصناعات 

الطران والدف��اع واألمن، وقال بأن وفوداً عس��كرية 

إيطالية تضم ممثلني كبار ضباط الجيش تزور املعرض 

لعقد سلس��لة إجتامعات تسهم يف تعزيز الرشاكة بني 

اإلمارات وإيطاليا.

أك��د مع��ايل الفري��ق أول الرك��ن مهن��دس 

عبدالرحيم محمد حسني وزير الدفاع السوداين 

أن مع��رض آيدكس 2013 ميثل نافذة للس��ودان 

ولكث��ر م��ن دول املنطقة والع��امل لإلطالع عىل 

أحدث الصناع��ات الدفاعية والتقنيات املتطورة 

عاملي��اً، وأن دول��ة اإلمارات تق��دم بهذا خدمة 

للع��امل من خالل ه��ذا املعرض ال��ذي يعد من 

أكرب املع��ارض العاملية، وأش��اد معاليه بالتنظيم 

الدقيق واملرتب واملشاركة الكبرة من العارضني 

والزائري��ن، إذ أن معظ��م دول الع��امل تع��رض 

منتجاتها يف هذا املعرض الدويل. 

كاركال أحد أهم الرشكات الوطنية املشاركة يف املعرض 
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أكد معايل بيدرو مورينيس إواليت وزير الدفاع 

األس��باين حرص بالده عىل املش��اركة يف فعاليات 

معرض ومؤمت��ر الدفاع الدويل آيدكس 2013 من 

خالل املجموعات والرشكات الصناعية والدفاعية 

لتعزيز وجودها يف منطقة الخليج عامة والسوق 

اإلماراتية خاصة، مش��يداً بخط��ط دولة اإلمارات 

لبن��اء قاعدة قوية ومتطورة للصناعات الدفاعية، 

وقال إن ضخامة املش��اركة األس��بانية يف آيدكس 

2013 تعك��س م��دى تط��ور عالق��ات الصداقة 

القامئ��ة بني اإلم��ارات وإس��بانيا وحرصهام عىل 

ترسيخها وتنميتها يف مختلف املجاالت السياسية 

واالقتصادية والدفاعية، مشراً إىل أن بالده تشارك 

بوفد عس��كري ومدين ميثل مختل��ف الصناعات 

الدفاعية يف أس��بانيا، كام أشار معاليه بأن معرض 

آيدكس بات من أهم املعارض الدفاعية يف العامل 

للركيز عىل مجاالت الدفاع واألمن، ويس��تقطب 

كافة الدول واملجموعات الصناعية.

أك��د معايل بان��وس بانيجيو توبولوس وزي��ر الدفاع اليوناين حرص بالده ع��ىل تطوير عالقات 

التعاون مع دولة اإلمارات يف املجاالت الدفاعية واالقتصادية والسياسية، مؤكداً بأن ثالث مؤسسات 

يونانية كبرة ش��اركت يف هذا الحدث العاملي الكبر، باإلضافة إىل ست رشكات من القطاع الخاص 

عرضت منتجاتها الدفاعية يف آيدك��س ونافدكس، مؤكداً إدراك الحكومة اليونانية ألهمية آيدكس 

2013 ال��ذي يضم أحدث التقنيات واإلنج��ازات يف جميع القطاعات الدفاعية يف العامل، معرباً عن 

اعتق��اده أن وجود هذا العدد الكبر من الزوار والوفود العس��كرية واملس��ؤولني س��يعطي دفعة 

كبرة جداً للصناعة الدفاعية اليونانية، كام أش��اد معاليه بعالق��ات التعاون الدفاعي بني اإلمارات 

واليون��ان التي تقوم عىل املصلحة املش��ركة للحفاظ عىل األمن، ولديهام مصلحة إس��راتيجية يف 

تطوير تعاونهام العسكري القائم.

محمد بن زايد .. حضور دائم وفعال 

توازن إحدى أهم الرشكات الوطنية املشاركة يف املعرض



أكدت نتائج املعرض 
حرص الدول 

املشاركة على 
تطوير عالقات 

تعاونها مع 
اإلمارات يف كافة 

اجملاالت الدفاعية 
واإلقتصادية 

والسياسية

21 |  مارس 2013 |  العدد 494  |

قال مراد بيار وكي��ل وزارة الدفاع مدير وكالة 

الصناع��ات الدفاعية الرتكي��ة أن معرض آيدكس 

يوفر للصناعات العسكرية الركية املناخ املناسب 

ل��رشح قدراتن��ا الدفاعية، وإيجاد س��بل التعاون 

األمني والدفاعي املالمئة، مؤكداً بأن بالده تش��ارك 

ب� 60 رشكة صناعية من ال��رشكات التابعة إلتحاد 

الدفاع والطران ومركز التكنولوجيا، وكلها تعكس 

التط��ور اله��ام لصناعة الدفاع الركية، مش��راً إىل 

أن بالده قطعت ش��وطاً كبراً يف إقامة مرشوعات 

للتصنيع العس��كري بالتعاون مع مبادلة للتنمية 

وتوازن يف أبوظبي إلنت��اج معدات دفاعية تخدم 

الق��وات املس��لحة يف البلدين، مؤك��داً بأن بالده 

لديها الكثر لتقدمه لدولة اإلمارات ولجميع دول 

املنطق��ة، والعمل س��وياً لتطوير أنظم��ة القتال، 

ووضع كافة املصادر املتوفرة تحت ترصفهم. 

أكد الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاين رئيس أركان 

قوات السلطان املسلحة بسلطنة عامن أن معرض آيدكس 

2013 يف دورت��ه الحالية من أكرث ال��دورات متيزاً، كام أن 

ع��دد الرشكات العارضة تضاعف م��ا يعني نجاح املعرض 

عىل جميع املس��تويات، كام أش��ار إىل أن منطقة الخليج 

تس��عى الس��تقطاب اس��تثامرات ضخمة يف مجال الدفاع 

العس��كري، وأثنى عىل التنظيم املميز لهذه الدورة، مشراً 

إىل أن الرشكات العامنية املشاركة خالل هذه الدورة جلها 

م��ن القطاع الخاص، ك��ام  لفت س��عادته إىل أن منطقة 

الرشق األوسط أصبحت واجهة الس��تضافة أهم املعارض 

العاملي��ة، خصوصاً منطقة الخليج العريب التي متتاز باألمن 

واالستقرار عىل املس��تويني األمني والسيايس، وأنها واجهة 

خصبة لعقد الصفقات والرشكات عىل أعىل مستوى. 

أكد الجرنال أندريه بالمتان قائد القوات املس��لحة 

الس��ويرسية أهمية مع��رض ومؤمتر الدف��اع الدويل 

آيدكس 2013 لصناعة الدفاع الس��ويرسية وتواجدها 

يف منطقة الخليج من خالل هذا الحدث الهام، مؤكداً 

بأن آيدك��س يتيح الفرص��ة للصناعات الس��ويرسية 

الدفاعي��ة التواج��د يف بيئ��ة تنافس��ية عاملي��ة وهو 

أم��ر رضوري للحف��اظ ع��ىل قاعدة عالية املس��توى 

التكنولوجي يف س��ويرسا، وأش��اد بعالق��ات التعاون 

الدفاعي بني اإلمارات وس��ويرسا، مش��راً بأن القوات 

املس��لحة اإلماراتية تس��اهم يف تعزيز االس��تقرار يف 

منطقة ذات أهمية حيوية، وهي من العمالء املهمني 

يف مشريات املعدات الدفاعية السويرسية.

IGG أثناء توقيع إتفاقية مشرتكة
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أعرب الفريق صدق��ي صبحي رئيس أركان القوات 

املس��لحة املرصي��ة عن س��عادته بحض��ور معرض 

آيدك��س 2013 ال��ذي صار عرب عقدي��ن من الزمن 

عنواناً كبراً ملا حققت��ه اإلمارات من تقدم وازدهار 

يف كافة املجاالت وقدرتها عرب منظومة عمل دؤوب 

عىل تبوؤ مكانة متقدمة يف أجندة املعارض العاملية، 

مؤكداً أن املعرض بات منصة عاملية تحظى بالتقدير 

من كافة دول وهيئات ورشكات العامل، وأصبح فرصة 

ينتظرها الجميع للتعرف عىل أحدث ما وصلت إليه 

الصناع��ات العاملية يف عامل األم��ن والدفاع والعلوم 

االسراتيجية.

أكد س��عادة الفريق ناريش ش��اندرا ماروا 

رئيس أركان الدفاع املشرتكة الهندية أن معرض 

آيدكس ش��اهد عىل االنضباط واملعاير الراقية 

للمسؤولني عىل تنظيم املعرض، مشيداً بالدقة 

التي متيز بها ه��ذا اإلعداد الضخم للمعرض ال 

س��يام حفل االفتتاح الرائع، ك��ام أثنى معاليه 

كثراً عىل املوضوعات التي طرحت للمناقش��ة 

يف مؤمتر الدفاع الخليجي. 

أكد س��عادة الفريق جارمو لندبرغ نائب رئيس األركان 

لإلمداد والتسليح الفنلندي أنه قد شاهد عدداً من املعارض 

العاملية إال أن معرض آيدكس 2013 يعترب األميز واألش��مل 

حيث تش��ارك فيه جميع أفرع القوات املسلحة الثالث، كام 

أنه يعد أكرب املعارض العس��كرية من حيث عدد الرشكات 

العارضة وعدد الوفود الزائرة. 

أكد العمي��د مهندس بافل بوالنت مدير هيئة التس��ليح 

الوطنية بجمهورية التشيك أن معرض الدفاع الدويل آيدكس 

واملع��رض البحري نافدكس من أفضل املع��ارض الدفاعية يف 

العامل، وأنه قد انبهر باملعرض بش��دة عىل الرغم من أن تلك 

هي الزيارة األوىل للمعرض، مضيفاً بأن الس��لطات واألجهزة 

املرشفة عىل التنظيم عملت لكل يشء حسابه بدقة متناهية، 

ومل ت��رك ش��يئاً للصدف��ة عىل الرغ��م من الك��م الهائل من 

املش��اركني سواء من الوفود الرسمية أو الرشكات العارضة، إال 

أن جميع األمور سارت بانسيابية وسالسة متناهية. 

أك��د فالدمي��ري بومربوفيك مدير املش��اريع يف 

وزارة الصناع��ة والتجارة بجمهورية التش��يك أن 

مع��رض آيدك��س 2013 أصبح مح��ط أنظار دول 

أوروبا الرشقية، كام أنه س��وق جيد لعقد صفقات 

مهمة الفتاً إىل أن بالده تهتم بالصناعات العسكرية 

ألنها تعطي دفعة قوية لإلس��تثامر التشييك، مشراً 

إىل أن الرشكات التشيكية الناشطة يف مجال الدفاع 

العس��كري تعتمد ع��ىل التصدي��ر ملختلف دول 

العامل. 

الشيخ سلطان بن زايد أثناء زيارته جناح درع الوطن
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أكد الس��يد ماسيمو بوغنايل نائب رئيس مجموعة  

فيناميكاني��كا الصناعي��ة اإليطالي��ة أن املش��اركة يف 

معرض آيدكس حققت نتائ��ج إيجابية لكافة رشكات 

املجموعة، مؤكد بأن مجموعته شاركت بجناح ضخم 

يف ه��ذا املع��رض الذي يعد من أكرب مع��ارض الدفاع 

يف الع��امل، ك��ام أكد أن عالق��ات البلدي��ن الصديقني 

تتج��ه نحو الرشاكة الكاملة وخاصة يف مجال التصنيع 

الدفاعي للمس��اهمة يف تنمية العالق��ات االقتصادية 

واالس��تثامرية وتأم��ني ف��رص عمل جدي��دة لألجيال 

القادم��ة، وتنويع مصادر الدخل، مش��راً أن اإلمارات 

نجح��ت يف إرس��اء قاع��دة صناعية متنوع��ة لتوفر 

متطلباتها املستقبلية والتصدير لألسواق الخارجية. 

أكد السيد اينزكاس��وليني الرئيس التنفيذي لرشكة 

يوروفاي��رت تايفون ع��ىل أهمية املش��اركة يف معرض 

آيدك��س 2013، معت��رباً هذا التواج��د يف هذا الحدث 

العامل��ي أتاح  للرشكة إجراء مزي��د من االتصاالت مع 

العديد من الحلفاء، إضافة إىل إطالع القادة واملسؤولني 

من دول املنطقة والعامل عىل مختلف منتجات الرشكة. 

أكد األمري فيصل بن الحسني املساعد الخاص 

لرئيس هيئة األركان املش��رتكة باململكة األردنية 

رئيس مجلس إدارة معرض س��وفكس العسكري 

ال��دويل يف األردن، أهمية معرض ومؤمتر الدفاع 

ال��دويل آيدك��س 2013 الذي أقي��م يف العاصمة 

أبوظب��ي، كام أب��دى إعجابه مبس��توى التنظيم 

وجودة املعروض��ات التي يش��هدها املعرض يف 

دورت��ه الحالية، مؤكدا أن مع��رض آيدكس أحد 

أك��رب املع��ارض يف العامل ملعدات الق��وات الربية 

والبحرية والجوية.

جناح املؤسسة العامة للصناعات الحربية
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أكد الس��يد رياز س��الوجي الرئي��س التنفيذي 

ملجموعة دينيل لتكنولوجي��ا الفضاء والصناعات 

الدفاعية الجن��وب األفريقية أن مجموعته عززت 

وجوده��ا يف آيدكس 2013 بش��كل كب��ر يف إطار 

حملة مكثفة النتزاع حصة أكرب من سوق األسلحة 

يف الرشق األوسط، منوهاً بأن آيدكس هو الوسيلة 

األنس��ب للرشك��ة لتس��ويق منتجاته��ا وخدماتها 

لصانعي القرار الدفاعي يف املنطقة. 

أك��د س��عادة جمي��ل أحم��د خ��ان س��فري 

الجمهورية اإلس��المية الباكس��تانية يف اإلمارات 

أهمي��ة معرض آيدك��س 2013 كونه يوفر فرصة 

ممت��ازة لتطوي��ر العالقات الدولي��ة والصداقات 

بني البلدان حيث أصبح ملتقى للعارضني ووفود 

الدفاع، وكذلك مناسبة مهمة لإلطالع عىل صناعة 

الدفاع التجارية واملش��اريع املشركة، واألهم من 

هذا كله البحث ع��ن حلول معقولة ملنع الحرب 

من خالل خلق حالة من التوازن اإليجايب.

أكد مارك هامان قائد البحرية امللكية الربيطانية 

يف منطق��ة الخلي��ج أن آيدك��س 2013 يعد س��وقاً 

حيوية لعرض املنتجات العس��كرية كام أنه مناسبة 

لعقد رشاكات مهمة عىل مس��توى عاملي، مشراً إىل 

أن بريطانيا تعد رشيكاً رئيسياً لدول الخليج العريب. 

محمد بن زايد ووزير شؤون معدات الدفاع الربيطاين يف حوار مع إحدى الرشكات األجنبية



25 |  مارس 2013 |  العدد 494  |

درع الوطن يف قلب الحدث...
ش��اركت مجلة »درع الوطن« يف معرض آيدك��س باعتبارها رشيكاً 

اس��راتيجياً لتعكس بالقلم والصورة من خالل نرشاتها اليومية املتميزة 

والتي القت االستحس��ان من كل القراء مبختلف رشائحهم تناغم األداء 

وتناس��ق الجهود من قبل كافة الجهات املش��اركة وعىل رأسها القوات 

املس��لحة التي تقدم الدعم املستمر لهذا املعرض باعتباره أحد الروافد 

املهم��ة لالقتص��اد الوطني، مام كان له بالغ األث��ر فيام حققه املعرض 

من إنجازات ونجاحات عاملية غر مسبوقة تليق مبكانة دولة اإلمارات 

وتعزز دورها املتميز عىل الخارطة العاملية.

فق��د ش��اركت مجل��ة درع الوطن بجن��اح خ��اص كان مبثابة قبلة 

للزائرين، حيث ترشف باس��تقبال س��مو الش��يخ س��لطان بن زايد آل 

نهي��ان ممثل صاحب الس��مو رئيس الدولة، وع��دد كبر من أصحاب 

الس��مو الشيوخ وكبار املس��ؤولني والقادة من العس��كريني واملدنيني، 

ناهيك عن مجموعة كبرة من ممثيل الرشكات العاملية التي ش��اركت 

يف املعرض، وقد أبدى الجميع إعجابه بالدور الكبر الذي تلعبه املجلة 

يف آيدكس 2013 من خالل إصدارها لخمسة نرشات يومية تغطي فيها 

كل فعاليات وأنش��طة املعرض، كام اس��تقبل جناح املجلة مجموعات 

من طالب الكليات واملدارس العسكرية وفريق الفرسان لالستعراضات 

الجوي��ة والذين عربوا عن إعجابهم باملجلة، كام اس��تقبل الجناح عدد 

كب��ر من وزراء الدفاع ورؤس��اء األركان ورؤس��اء ال��رشكات الزائرين 

للمعرض وأج��رت معهم املجلة عدداً من اللقاءات حول مش��اركاتهم 

وما متيز به معرض آيدكس يف دورته الحالية.

جناح مجلة درع الوطن يف آيدكس2013

هيئة تحرير النرشة اليومية ملجلة درع الوطن
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آيدكس 2013 يحقق جناحًا فاق التوقعـــــــــــــــــــــــــات وحضور بارز للشركات الوطنية
توقيع 55 عقدًا دفاعيًا بقيمة إجمالية 14.1 مليار درهم

أس��دل الس��تار عىل مع��رض ومؤمتر الدفاع��ي الدويل 

"آيدك��س 2013" أضخ��م معرض يف تاريخ��ه عىل مدار 

عرشين عاماً، والذي عقد تحت رعاية صاحب الس��مو 

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

األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله"، كام شهد آيدكس 

انته��اء أعامل املعرض الدفاعي البحري "نافدكس" الثاين 

الذي تضاعف حجمه من��ذ إقامته بحضور أكرث من 80 

رشكة عارضة، وخالل املعرضني، قامت القوات املس��لحة 

يف دولة اإلمارات بتوقيع 55 عقداً دفاعياً بقيمة إجاملية 

بلغ��ت 14.1 مليار دره��م، وهو ما يع��زز التزام دولة 

اإلمارات بامتالك أحدث األنظمة الدفاعية السلمية.

وقد حقق��ت الدورة الحادية ع��رشة ملعرض ومؤمتر 

الدفاع الدويل "آيدكس 2013" التي عقدت يف الفرتة من 

IDEX / NAVDEX 2013

إعداد: جي. سرات

معارض ومؤتمرات
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آيدكس 2013 يحقق جناحًا فاق التوقعـــــــــــــــــــــــــات وحضور بارز للشركات الوطنية

17 حتى 21 فرباير امل��ايض يف أبوظبي نجاحاً بارزاً عىل 

مس��توى املعارض العاملية، حيث رسخ املكانة املتقدمة 

لدولة اإلمارات عىل الخريطة العاملية للمعارض.

وأصبح معرض آيدكس ملتقى دولياً يحظى باالهتامم 

من كافة دول العامل، ولعل أكرب دليل عىل ذلك ما شهده 

امللتقى من مش��اركة عدد كبري من الوفود الرسمية من 

وزراء دفاع وأركان وقادة عس��كريني من 82 دولة حول 

العامل ممن حرضوا العروض التي رافقت افتتاح صاحب 

الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة، رئي��س مجلس الوزراء حاك��م ديب "رعاه الله"، 

بحضور الفريق أول س��مو الش��يخ محم���د بن زاي���د 

آل نهيان، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، ويل عهد 

أبوظبي، لفعاليات الدورة الحادية عرشة للمعرض.

وساهمت الزيارات اليومية للفريق أول سمو الشيخ 

محم��د بن زاي��د آل نهيان لفعالي��ات املعرض وتفقده 

لع��دد من األجنح��ة الوطنية املش��اركة إىل جانب عدد 

م��ن األجنحة العربية واألجنبي��ة يف التأكيد عىل أهمية 

املعرض بالنس��بة لدولة اإلمارات، حيث أكد س��موه يف 

ترصيح له مبناسبة انطالق آيدكس 2013 أن املعرض يعد 

م��ن املعامل املهمة يف تطوير الجوانب العلمية والثقافية 

واالقتصادية، وأحد عنارص سياسة تنويع مصادر الدخل.

وأعرب س��موه عن ثقته بأن اللق��اءات الدولية عىل 

أرض اإلم��ارات توف��ر البيئ��ة املناس��بة لتب��ادل الرؤى 

واألف��كار البناءة حول العديد من القضايا العاملية وهي 

دعوة لتحقيق االس��تقرار والس��الم ومعالجة التحديات 

التي تواجه األمن الدويل.

واختت��م مع��رض آيدك��س 2013 يف دورت��ه األخرية 

فعالياته وس��ط نجاح فاق جمي��ع التوقعات من حيث 

استقطاب أكرب عدد من العارضني املتخصصني والزائرين 

ملختلف أجنحة املعرض، وش��هد املع��رض حضوراً الفتاً 

وممي��زاً من الزائرين الذي��ن حرصوا عىل زيارة مختلف 

األجنح��ة واإلطالع ع��ىل املعروض��ات املتنوع��ة، فيام 

اس��تمتع الزائ��رون بالع��روض الحية الت��ي أقيمت يف 

املنطقة املخصصة للعروض، وش��ملت ه��ذه العروض 

الحي��ة مكافح��ة الهج��امت اإلرهابي��ة وع��روض فرق 

املوسيقى واآلليات العسكرية.

زيادة العارضني
حققت ال��دورة الحادية عرشة ملع��رض ومؤمتر الدفاع 

الدويل آيدكس 2013 زيادة يف عدد العارضني عن الدورة 

السابقة حيث وصل عدد العارضني إىل 1112 رشكة من 

59 دولة، منها 69 عارضاً يشاركون ألول مرة يف آيدكس، 

إضاف��ة إىل ارتفاع عدد الزائري��ن للمعرض من مختلف 

دول العامل بش��كل الفت، حيث تج��اوز عددهم ال�80 

أل��ف زائر بزيادة 20 ألف زائر عن الدورة الس��ابقة يف 

عام 2011، األمر الذي يعكس مدى االهتامم الجامهريي 

ومن قبل املتخصصني يف مجال الدفاع العسكري، واحتل 

بذلك املعرض الحدث األبرز يف منطقة الرشق األوس��ط 

يف مجال الصناعات الدفاعية.

ويعك��س زي��ادة ع��دد العارضني م��ن دورة ألخرى 

أهمية ما يُش��ّكله "آيدكس" ملختلف الرشكات الصناعية 

باعتب��اره منصة مثالية لعرض منتج��ات الدفاع والعتاد 

العس��كري وامل��دين، ومب��ا يف��ي باحتياج��ات ويحقق 

ُمتطلب��ات مختلف الدول ملواجهة التحديات والحد من 

املخاطر والتهديدات.

معرض نافدكس
صاح��ب مع��رض آيدك��س مع��رض الس��فن البحرية 

"نافدك��س" ال��ذي ق��دم العارض��ون في��ه العديد من 

االبتكارات يف مجال الحامية من البحر لتأمني السواحل 

عالوة عىل آخ��ر التطورات التي ش��هدها قطاع الدفاع 

البحري من كربى الكيانات املصنعة للسفن والفرقاطات 

والغواصات الحربية. 

وقدم معرضا "آيدك��س" و"نافدكس" يف هذه الدورة 

رسخ جناح آيدكس 
2013 املكانة 

املتقدمة لدولة 
اإلمارات على 

اخلريطة العاملية 
للمعارض

أصحاب السمو الشيوخ يشهدون حفل افتتاح آيدكس 2013
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منطقة جديدة مخصصة لألنظمة غري املأهولة، ومنطقة 

لع��رض الطائ��رات املروحي��ة ش��هدتا إقباالً كب��رياً من 

الجمهور.

وش��ملت عمليات تطوي��ر معرض نافدك��س إجراء 

تحس��ينات واسعة مكنته من اس��تضافة 9 سفن حربية 

زائ��رة من عدة دول عاملية، وإقام��ة عروض مائية حية 

مبهرة للجمهور.

وضم مع��رض نافدكس أكرث م��ن 80 رشكة متثل 15 

دولة حول العامل، فضالً عن تس��ع سفن عسكرية زائرة 

من الواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا وفرنسا واململكة 

املتح��دة وباكس��تان باإلضاف��ة لس��فن إماراتية، حيث 

تنوعت الس��فن الزائرة من كاس��حات األلغام البحرية 

والسفن حاملة صواريخ إىل قطع بحرية متعددة املهام 

تس��تعرض جميعها أحدث التقني��ات املتطورة يف قطاع 

الدفاع البحري.

ويق��ام نافدكس بالتزامن م��ع معرض ومؤمتر الدفاع 

الدويل "آيدكس 2013" ليصبح منرباً هاماً لألمن البحري 

وصناع��ات األمن الس��احيل واملالحي، عل��امً بأن حجم 

املع��رض يف دورته الثاني��ة تضاعف مرت��ني مقارنة مع 

حجمه 2011 مبساحة إجاملية تصل إىل 600 مرت مربع.

العقود والصفقات
حقق آيدكس 2013 العديد م��ن النتائج االيجابية عىل 

العدي��د من املس��تويات االقتصادية والس��ياحية، ومن 

اإليجابيات الت��ي تحققت أيضاً من الناحية االقتصادية، 

الصفق��ات التي متت يف إطار فعالي��ات املعرض، حيث 

تج��اوزت القيمة اإلجاملي��ة للصفق��ات املربمة لصالح 

القوات املسلحة خالل أيام املؤمتر ال� 14.1 مليار درهم 

عرب 55 صفقة.

وبلغ��ت قيمة أك��رب عقد تم توقيع��ه خالل معرض 

"آيدك��س 2013" 1.9 ملي��ار درهم، وه��و العقد الذي 

تم توقيع��ه مع  AMMROC إلدارة وصيانة الطائرات 

وتقديم خدمات اإلصالح للقوات املسلحة، وقد وقعت 

الق��وات املس��لحة عقداً م��ع رشك��ة Oshkosh لرشاء 

معدات بقيمة 1.4 ملي��ار درهم، وتم أيضاً توقيع عقد 

بني القوات املس��لحة يف اإلمارات و"املجموعة الذهبية 

ل��رشاء   International Golden Group الدولي��ة" 

 Predator مركب��ات جوية آلية )غري مأهول��ة( من نوع

مع تقدي��م خدمات الدعم املتكاملة بقيمة 722 ماليني 

دره��م، كام وقعت القوات املس��لحة يف دولة اإلمارات 

أيض��اً عق��داً بقيم��ة 472.7 ماليني درهم م��ع الرشكة 

الروسية KBB لرشاء الذخرية.

كام قامت القوات املسلحة يف دولة اإلمارات بتوقيع 

عقد مع رشكة "ت��وازن"، وهي إحدى الرشكات املحلية، 

لرشاء صواريخ موجهة بالليزر من نوع Aljret باإلضافة 

إىل راجامت الصواريخ وتقديم خدمات الدعم املتكاملة 

يف إط��ار عق��د بقيمة 720 مليون دره��م، كام تم أيضاً 

توقيع عقد ب��ني Boz وCompany بقيمة 215 ماليني 

درهم لتنفيذ "املرشوع اللوجس��تي املش��رتك" باإلضافة 

إىل تقديم الخدمات االستش��ارية، كام جرى أيضاً توقيع 

عقد بقيمة 350 مليون درهم مع رشكة SAAB األملانية 

ورشك��ة IBM لتطوير أنظمة املعلومات الالزمة ملرشوع 

اللوجستي املشرتك.

ك��ام جرى توقي��ع عقد بقيم��ة 374.4 ماليني درهم 

م��ع رشكة أبوظبي لبناء الس��فن، وهي إحدى الرشكات 

املحلي��ة، لبناء س��فن يف اإلم��ارات بهدف إس��تخدامها 

يف تركي��ب أنظم��ة الصواري��خ RAAM . ك��ام وقعت 

اإلم��ارات أيضاً عق��داً بقيم��ة 345 ملي��ون درهم مع 

رشك��ة NOLDIG PONT، وه��ي إح��دى ال��رشكات 

املحلي��ة، لتقديم الخدمات االستش��ارية االس��رتاتيجية 

للقوات الربية يف اإلمارات، كام وقعت القوات املسلحة 

يف اإلم��ارات عقداً بقيمة 345 ملي��ون درهم مع رشكة 

Naval Advanced Solutions، وهي إحدى الرشكات 

املحلية، لتقديم الدعم الفني الالزم للقوات البحرية، كام 

ت��م أيضاً توقيع عقد بقيم��ة 67 مليون درهم مع رشكة 

"صقر الخلي��ج"، وهي إحدى ال��رشكات املحلية، لرشاء 

واس��ترياد بنادق قناصة ونظارات للرؤية ومستلزماتها، 

كام تم توقيع عق��د بقيمة 140 مليون درهم مع رشكة 

Fincantieri، وهي رشكة إيطالية، لتقديم الدعم الفني 

الالزم لسفن أبوظبي.

وتم توقي��ع عقد بقيمة 1.1 ملي��ار درهم مع رشكة 

"أدن��وك للتوزيع"، إحدى الرشكات التابعة لرشكة برتول 

أبوظبي الوطنية )أدنوك(، إلدارة املحطات وتش��غيلها، 

وتوري��د الوقود ملركبات وطائرات القوات املس��لحة يف 

اإلم��ارات، كام حصلت رشك��ة Hydra Trading، وهي 

نافدكس 2013 منرب هام لألمن البحري وصناعات األمن الساحيل

معارض ومؤتمرات
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رشكة محلية، عىل عقد بقيمة 390 مليون درهم لتقديم 

الدعم الفني الالزم للدبابات من نوع Leclerc وحامالت 

األفراد املدرعة BMP-3 ومركبات Hummer وشاحنات 

Tatra ومداف��ع املورتر )الهاون( عيار 109 ملم ومدافع 

 Provincial Aerospace كام نجحت رشكة  G6 املورتر

Limited PAL الكندي��ة يف الف��وز بعقد بقيمة 181.8 

ملي��ون درهم لتوري��د وتركيب أنظم��ة االتصاالت عرب 

األقامر الصناعية SATCOM عىل طائرات االس��تطالع 

التابعة للبحرية اإلماراتية.

وتم ترس��ية عق��د بقيمة 330.6 ملي��ون درهم عىل 

رشك��ة International Golden Group: IGG، وهي 

إح��دى ال��رشكات اإلماراتية، لتوريد معدات عس��كرية 

مختلفة، بينام س��تقوم "مجموع��ة البديع"، وهي رشكة 

محلية أيضاً، بتزويد القوات املسلحة يف اإلمارات بقطع 

غي��ار يف إطار عق��د بقيمة 34 ملي��ون درهم لحامالت 

 Lockheed Martin الصهاري��ج، وق��د ف��ازت رشك��ة

Overseas األمريكية بعقد بقيمة 134.4 مليون درهم 

لتزوي��د القوات املس��لحة مبعدات أرضي��ة، وتم توقيع 

 Caracal عق��د بقيم��ة 829 ملي��ون درهم مع رشك��ة

Light Ammunition اإلماراتي��ة لتوريد ذخرية محلية 

الصنع م��ن األنواع واألعرية املختلف��ة، وقد فازت رشكة 

Raytheon األمريكية بعقد بقيمة 432.7 مليون درهم 

 Bomb kits ���لتزوي��د القوات املس��لحة يف اإلمارات ب

.GBU12 and GBU58

كام تضم قامئة العقود املوقعة مع الرشكات املختلفة 

ما ييل:

 Airborne عقد بقيمة 27.7 مليون درهم مع رشكة -

Systems لتوري��د املظالت املوجه��ة باألقامر الصناعية 

وعق��د   ،Satellite Guided Parachutes: GPAD

بقيمة 209 ماليني درهم مع مجموعة رشكات "درويش 

ب��ن أحم��د وأوالده" DBA Group لتوري��د مركبات، 

وعق��د بقيمة 265 مليون درهم مع رشكة أبوظبي لبناء 

الس��فن ADSB إلدخ��ال التحديث الفن��ي عىل زوارق 

 IGG بينون��ه"، وعقد بقيم��ة 367.1 مليون درهم مع"

لتوريد الذخرية واملستلزمات العسكرية.

- س��تقوم رشك��ة Rockwell Collins UK بتوري��د 

نظام التصويب االس��رتاتيجي Firestorm بقيمة 146.9 

مليون درهم، وتم توقيع عقد بقيمة 45.9 مليون درهم 

مع رشك��ة Al Fahad Smart Systems لتوريد أجهزة 

ومعدات أمنية وتقدي��م خدمات الصيانة، وتوقيع عقد 

بقيم��ة 119.4 مليون درهم مع رشكة  ADASI لتوريد 

آالت تصوير MX-10 وأنظمة املناطيد الجوية وتطوير 

املركب��ات الجوية اآللية )غري املأهول��ة( وتقديم الدعم 

الفني الالزم لها.

- وقع��ت رشك��ة Al Ittihad Shipbuilding عقدا 

بقيم��ة 176.4 ملي��ون درهم لتقديم خدم��ات الدعم 

الفن��ي للقطع البحري��ة Al Falaj، وتوقيع عقد بقيمة 

 Beltech Company 59.6 ملي��ون درهم م��ع رشك��ة

لتوريد قطع الغيار الالزمة ملنظار Namut، وتوقيع عقد 

بقيم��ة 43.5 مليون درهم مع رشك��ة Milipol لتوريد 

األجه��زة واملعدات الدقيقة، وتوقي��ع عقد بقيمة 12.6 

مليون درهم مع رشكة Al Jisr Company لتوريد قطع 

الغيار الالزمة للمركبات.

- ت��م توقيع عقد بقيم��ة 37 مليون درهم مع رشكة 

Air Thales Systems لتقدي��م أعامل الصيانة الالزمة 

للصواريخ، وتوقيع عق��د بقيمة 43.5 مليون درهم مع 

رشك��ة Incon Infrastructure Contracting لتطوير 

ش��بكات تقني��ة املعلوم��ات، وتوقيع عق��د بقيمة 9.4 

مليون درهم مع رشكة PT Ser Rejeki Isman لتوريد 

الزي العسكري ومعدات وأجهزة عسكرية، وتوقيع عقد 

 C4 Advanced بقيمة 185 ملي��ون درهم مع رشك��ة

Solutions لتقدي��م خدم��ات التدري��ب، وتوقيع عقد 

 Thales Optronics بقيمة 43.5 مليون درهم مع رشكة

حققت الدورة 
احلادية عشرة 

ملعرض ومؤمتر 
الدفاع الدويل آيدكس 

2013 زيادة يف عدد 
العارضني

محمد بن زايد خالل إحدى جوالته يف آيدكس 2013
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لتوري��د أجهزة تصوير وتركيبها ع��ىل الصواريخ املضادة 

للدبابات.

- أعرب��ت القوات املس��لحة يف دول��ة اإلمارات عن 

رغبته��ا يف رشاء الذخ��رية الدقيق��ة املوجه��ة من رشكة 

Tawazun Dynamics، ورشاء 800 مركب��ة م��ن نوع 

"من��ر" من "رشكة منر"، وهي إح��دى الرشكات اإلماراتية 

التابعة لرشكة "توازن القابضة".

حضور بارز للرشكات الوطنية
متيز آيدك��س 2013 بتواجد ق��وي للمواطنني من أبناء 

اإلم��ارات يف اإلدارة والتنظي��م واألجنحة ما س��اهم يف 

تحقيق النج��اح الكبري يف إدارة ه��ذه الفعالية العاملية 

املستوى بشكل كامل وعىل أحسن وجه.

وش��اركت ال��رشكات الوطني��ة بالدول��ة يف "آيدكس 

2013" بأك��رب جناح ض��م نحو 147 رشك��ة، وهي أكرب 

مش��اركة من الرشكات الوطنية يف تاري��خ املعرض منذ 

.1993

وعرض��ت ال��رشكات الوطنية مجموعة واس��عة من 

أبرز الحلول الدفاعية التي تش��مل مركبات جوية وبرية 

وبحري��ة، ومسدس��ات وبنادق حديث��ة ومركبات "منر" 

متعددة األغراض واملصممة خصيصاً للمهامت التكتيكية 

يف البيئات القاسية، مثل الصحارى وحرب املدن الحديثة 

ومهامت االستطالع ومراقبة الحدود والدعم اللوجستي.

وحظيت أجنح��ة الرشكات اإلماراتي��ة باهتامم كبري 

من كبار الش��خصيات والزوار، إىل جانب نجاح رشكاتهم 

يف إط��الق أنظمة دفاعية وأمنية تنافس��ية تتفوق عىل 

نظرياته��ا الت��ي تعرضها ال��رشكات األجنبي��ة والعاملية 

املشاركة يف املعرض.

ونجحت الرشكات الوطنية بالفوز بالحصة األكرب من 

العقود والصفق��ات التي تم اإلعالن عنها خالل املعرض 

بع��د أن اس��تطاعت تقديم مس��تويات متط��ورة من 

التقني��ات والتكنولوجيا عاملية املس��توى، حيث أبرمت 

الق��وات املس��لحة عقودها م��ع ال��رشكات الوطنية يف 

كافة املجاالت بع��د أن تأكدت أنها رشكات متلك الخربة 

والكفاءة ومؤهلة متاما للوفاء بالرشوط واملقاييس التي 

تفرضها القوات املسلحة يف عقودها.

يش��ار إىل أن معرض آيدكس منذ انطالقه عام 1993 

وف��ر أرضية مكن��ت الرشكات الوطنية م��ن الدخول يف 

اتفاقيات رشاك��ة مع رشكات عاملية لنق��ل التكنولوجيا 

واملعرف��ة إىل الس��وق املحلية واملنتج املح��يل، وهو ما 

أهلها يف الدورة الحالية أن تستحوذ عىل أكرث من 70 % 

من العقود والصفقات التي تم إبرامها.

وقد ش��ارك تحت مظلة الجناح اإلمارايت العديد من 

ال��رشكات املحلية، ومنها مجموعة "مبادلة" وقد ضمت 

 Al Taif Technical Services, التالي��ة:  ال��رشكات 

 Bayanat for Mapping & Surveying Services

 )Bayanat(, Injazat Data Systems, Advanced

 Military Maintenance Repair and Overhaul

 Company )AMMROC(, Horizon Flight

 Academy, Al Yah Satellite Communications

 Company )Yahsat( and Abu Dhabi Ship

.Building

كام كان لرشكة ت��وازن حضور بارز ومميز من خالل 

عرضها ألح��دث ابتكاراتها، حيث نجح��ت رشكة توازن 

للصناع��ات الدقيق��ة يف تصنيع أحد أج��زاء ومكونات 

املقاتل��ة األوروبي��ة "يوروفاي��رت تايف��ون"، وهذه هي 

امل��رة األوىل التي يت��م فيها تصنيع أج��زاء من األملنيوم 

والتيتانيوم لربنامج إنتاج املقاتل��ة األوروبية "يوروفايرت 

تايفون"، التي يصفها الخرباء والعس��كريون بأنها مقاتلة 

القرن.

ك��ام أعلنت توازن خالل فعالي��ات معرض "آيدكس" 

أنه��ا ب��دأت بإنتاج أول صاروخ "ج��و- أرض" متطور يف 

دولة اإلمارات، بإمكانه حمل قنابل يصل وزنها إىل 500 

كلجم، وميكن استخدامها خالل النهار والليل يف ظروف 

مناخية متنوعة.

وص��اروخ الطارق ه��و باك��ورة إنتاج رشك��ة توازن 

داينامك��س التي تأسس��ت العام امل��ايض ومتلك توازن 

القابض��ة 51 % منه��ا، ورشكة دينيل الجن��وب أفريقية 

التي تعترب من أكرب منتجي الصواريخ املوجهة يف العامل.

ك��ام أعلن��ت رشك��ة كاراكال الدولية، رشك��ة تصنيع 

تم اإلعالن يف آيدكس  2013 عن منر أول مدرعة إماراتية سداسية الدفع

معارض ومؤتمرات
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األسلحة الخفيفة والتابعة لتوازن عن بندقيتها الهجومية 

عالية الدقة، تتناس��ب مع كل البيئ��ات القتالية، إضافة 

إىل أن الرشكة أزاحت الستار خالل مشاركتها يف آيدكس 

عن قس��م كراكال للناريات لتلبي��ة الطلب املتزايد عىل 

الناريات غري القاتلة ملؤسس��ات إنف��اذ القانون واألمن 

الوطني. 

كام أعلنت رشك��ة توازن القابضة ع��ن أول م�درعة 

إماراتي��ة جدي��دة سداس��ية الدفع تحم��ل اس����م منر 

6X6 التي تعد األوىل م��ن نوعها يف املنط�قة الخليجية 

والعربية.

وأعلنت رشكة أبوظبي الس��تثامرات األنظمة الذاتية 

"أدايس" ع��ن جهودها يف صناع��ة الطائرات بدون طيار 

وإنش��اء وحدة لتزوي��د أنظمة املناطي��د لتلبية الطلب 

املتزايد عىل هذا النوع من األنظمة من قبل القطاعات 

الحكومية والخاصة يف الدولة ويف منطقة جنوب آس��يا 

والرشق األوسط وش��امل إفريقيا. أعلنت رشكة الطيف 

للخدم��ات الفنية اململوكة ملبادل��ة للتنمية عن تقديم 

خدماتها يف مجال الصيانة واإلصالح الش��امل ملنظومات 

الدفاع الربية.

وعىل هامش آيدكس أعلنت رشكة اإلمارات لألبحاث 

والتكنولوجي��ا ع��ن تطويره��ا أنظمة تحك��م بأهداف 

متحركة لتدريب القوات املس��لحة وعربات روبوت يتم 

التحكم بها ع��ن بعد مهمتها اس��تطالع ورصد أهداف 

معادية وإرسال صور وأفالم عن هذه األهداف للقوات 

املس��لحة بواس��طة األقامر الصناعية ووسائل أخرى مبا 

يوفر الحامية ألفراد القوات املسلحة نظرا لضآلة العنرص 

الب��رشي الوطن��ي يف اإلم��ارات مام يجعل م��ن مهمة 

الحفاظ عىل حياة هؤالء األفراد أولوية قصوى.

أبرز لقطات املعرض
عرض��ت رشك��ة BAE Systems ، إح��دى أكرب رشكات 

املقاوالت الدفاعية يف العامل، أس��لحتها الفتاكة املتقدمة 

يف مع��رض آيدك��س 2013، مؤكدة أن ه��ذا النوع من 

األس��لحة ج��رى إخضاع��ه بنج��اح للتج��ارب الالزمة، 

 Advanced Precision Kill وقد تم إط��الق النظ��ام

Weapon System: APKWS أكرث من 100 مرة تقريباً 

يف العملي��ات القتالية التي ج��رت يف العام املايض، و"مل 

يخفق الصاروخ مرة واح��دة" كام تؤكد الرشكة. ورصح 

جو تيانو، مدير برنام��ج APKWS بالرشكة بأن "تقنية 

ه��ذا النظام تعترب أم��راً مفيداً من حيث س��د الفجوة 

ع��ن طريق طرح صاروخ موج��ه دقيق قادر عىل تدمري 

األهداف املدرعة الخفيفة".

 BAE Systems ومن أبرز الربامج األرضية لدى رشكة

املركب��ة القتالي��ة Bradley Fighting Vehicle الت��ي 

دش��نت ظهوره��ا ألول م��رة ع��ىل اإلطالق ع��ىل أرض 

اإلم��ارات، وقد جرى عرض املركب��ة التي أثبتت كفاءتها 

خالل معرض آيدكس 2013.

كام عرض��ت رشك��ة Cassidian، الرشك��ة املعروفة 

بطرحه��ا أح��دث التقني��ات يف مجال الدف��اع واألمن، 

منتجاته��ا وأنظمته��ا املبتك��رة والعالي��ة الجودة خالل 

مع��رض آيدكس 2013، وق��د طرحت الرشك��ة نظامها 

Virtual Rock Drill: VRD ع��ىل الجمهور ألول مرة 

يف منطقة الرشق األوس��ط، وهو عبارة عن منصة رملية 

تفاعلية ميكن اس��تخدامها ألغ��راض التدريب وتخطيط 

املهام، وتعترب منصة مميزة للغاية يف هذا املجال.

 Denel Aerospace and وق��د ع��ززت مجموع��ة

Defence Technology Group، الت��ي تعترب من أكرب 

رشكات التصني��ع الح��ريب يف جنوب أفريقي��ا، حضورها 

يف يف مع��رض آيدك��س 2013 يف إط��ار حملتها املكثفة 

الرامي��ة إىل اقتناص حصة أكرب من س��وق األس��لحة يف 

الرشق األوس��ط،  حيث عرضت رشكة Denel منتجاتها 

يف ع��دد من منصات الع��رض املختلف��ة داخل معرض 

آيدكس، ومن بينها جن��اح جنوب أفريقيا، وقد عرضت 

منصة رشكة Denel منوذج��اً مصغراً من الجيل الجديد 

من نظ��ام املركبة الجوية اآللية )غري املأهولة( املعروفة 

.Seeker 400 باسم

كام عرضت رشك��ة Eurocopter  يف معرض آيدكس 

2013 خربتها التي متتد إىل ثالثني عاماً والتي اكتس��بتها 

يف مجال الطائرات املروحية العس��كرية، وقد استفادت 

الرشك��ة من تنوع طائراته��ا ذات األجنحة الدوارة ومن 

قدرتها عىل التكيف مع ع��دد كبري من املهام املختلفة، 

ومتثل منتجات رشك��ة Eurocopter  أحدث ما أنتجته 

أس��اليب التكنولوجي��ا يف ه��ذا املج��ال، حي��ث تتنوع 

استخدامات منتجاتها التشغيلية بني املراقبة واالستطالع 

ومتييز األهداف وتتبعها، وبني الردع والحراسة والهجوم 

واإلنقاذ والبح��ث ونقل القوات، وق��د عرضت الرشكة 

منتجاتها وخرباتها العسكرية من خالل الجناح املخصص 

 NH90 �مع تقديم تج��ارب وهمية ل ،EADS لرشك��ة

 AS565 Panther and theو البحري��ة(  )النس��خة 

. EC145T2

وق��د حققت رشكة  GAASI، إح��دى أكرب الرشكات 

العاملي��ة الرائدة يف مجال إنت��اج الطائرات املوجهة عن 

 مؤمتر الدفاع اخلليجي

افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار 
األم��ن الوطني مؤمتر الدفاع الخليجي الذي انعقد 
يف ن��ادي ضباط القوات املس��لحة يف أبوظبي عىل 
هامش مع��رض آيدكس، وبحضور ع��دد كبري من 
الخرباء والقادة العس��كريني م��ن اإلمارات ودول 
املنطقة والعامل. وحرض املؤمتر س��تة وزراء للدفاع، 
و12 رئيس��اً لألركان، و15 قائداً عسكرياً، باإلضافة 
إىل املحلل��ني والخرباء وصناع القرار من كافة أنحاء 
العامل ملناقشة أحدث التوجهات الجديدة يف مجال 

الدفاع.

متيز آيدكس بعرض أحدث التقنيات الدفاعية الدقيقة



|  العدد 494  |  مارس 2013  |32

بُع��د وأجه��زة ال��رادار التكتيكية املخصص��ة للمراقبة 

والتجس��س وأنظمة املراقبة اإللكرتو – برصية، حققت 

وجوداً الفتاً يف مع��رض آيدكس 2013 من خالل عرضها 

منتج��ات ممي��زة مث��ل إجراء تج��ارب وهمي��ة كاملة 

لطائراته��ا الجدي��دة RPA, Predator XP  وقد رصح 

 Aircraft Systems فرانك دبليو. بيس، رئيس مجموعة

Group, GA-ASI، بقول��ه "لق��د ملس��نا اهتامماً كبرياً 

م��ن جانب دول��ة اإلم��ارات والدول األخ��رى بالطائرة 

Predator XP مب��ا تتمي��ز به من ق��درات رائعة مثل 

الق��درة عىل التحليق يف الجو لس��اعات طويلة وتغطية 

مس��احات جغرافي��ة واس��عة، ويعترب مع��رض آيدكس 

 Predator مكاناً مثالياً لطرح من��وذج كامل من إنتاجنا

XP ألول م��رة". وخالل معرض آيدك��س 2011 أعلنت 

رشك��ة GA-ASI إقام��ة عالق��ة عم��ل م��ع مجموعة 

International Golden Group: IGG الت��ي تعت��رب 

من أكرب الرشكات املوردة لألنظمة الدفاعية املتكاملة يف 

 Predator الرشق األوس��ط، وذلك بهدف طرح الطائرة

XP لتلبية متطلبات حكومة اإلمارات يف مجال املراقبة، 

وتتواصل املحادثات بني األطراف الثالثة يف هذا الش��أن. 

عالوة ع��ىل ذلك، تجري رشكة GA-ASI أيضاً مباحثات 

مع "مجل��س توازن االقتص��ادي" يف أبوظبي والرشكات 

املحلي��ة األخرى ح��ول إمكانية إقامة مرشوع مش��رتك 

 Predator XP لتقديم خدمات الصيانة والدعم للطائرة

يف اإلمارات عىل املدى الطويل.

وق��د عرضت رشك��ة General Dynamics قدراتها 

وإمكانياته��ا يف مج��ايل الدف��اع واألمن خ��الل معرض 

آيدكس، وش��ملت تلك اإلمكانيات عرض أحدث أنظمة 

التس��لح واملركبات واألنظمة القتالية التي تشمل مركبة 

القتال الرئي��ي M1 Abrams ومجموعة مختلفة من 

املنتجات والخدمات املتخصص��ة األخرى املتعلقة التي 

تلبي احتياجات السوق العاملية يف مجايل األمن والدفاع.

وقد وضع��ت مجموع��ة Finmeccanica، ثاين أكرب 

رشكة دفاعية وصناعية يف إيطاليا، اسرتاتيجية تقوم عىل 

تعزيز العالقات مع دولة اإلمارات عقب توقيع سلس��لة 

من االتفاقيات الثنائية يف مجال التكنولوجيا العسكرية 

 ،AgustaWestland والصناعي��ة، وقد أقام��ت رشك��ة

بالتع��اون مع رشك��ة Abu Dhabi Aviation، مرشوعاً 

 AgustaWestland Aviation مش��رتكاً يحم��ل اس��م

Services، وتفخ��ر ب��أن له��ا أك��رب أس��طول يف الرشق 

األوسط، وقد قامت رشكة Alenia Aermacchi بتزويد 

فريق االستعراض الجوي اإلمارايت املعروف ب� "الفرسان" 

.MB-339 aircraft بالطائرة

وقد عرضت مجموعة Streit Group، وهي عبارة عن 

رشك��ة كبرية تابعة للقطاع الخ��اص ومتخصصة يف تصفيح 

املركب��ات، بعرض 15 من مركباته��ا املدرعة خالل معرض 

آيدكس 2013، ومن بني تلك املركبات الخمسة عرش يوجد 

سبع منها جديد كلياً.

وقد أطلقت رشك��ة L-3 TRL أحدث مجموعاتها من 

ال� Jammers التي تتميز مبرونتها العالية وقدرتها الفائقة 

عىل تأم��ني الحامية، فضالً عن قوته��ا رغم صغر حجمها، 

وذلك يف مختلف مسارح العمليات.

أح��دث   Rockwell Collins وق��د عرض��ت رشك��ة 

ابتكاراتها ومنتجاتها يف آيدكس، ومنها:

- TacNetTM Tactical Radio: TTR: وه��و أصغر 

نهاية طرفي��ة وأخفها وزنان وأبعدها م��دى املوجودة يف 

األسواق حالياً، وتتميز بقدرتها عىل التوافق مع العمل مع 

املحطات واألنظمة املختلفة، وهي قادرة أيضاً عىل تحقيق 

التواصل Link 16 connectivity يف ميدان القتال.

تعت��رب   :Suitcase® CCT90 االتص��ال  نظ��ام   -

حقيب��ة The Suitcase CCT90 جزءاً م��ن عائل������ة 

modular, tri-band X, Ku, Ka الخاص��ة بالنهاي��ات 

 Mobile SATCOM Terminals الطرفي��ة املتحرك��ة

 Drive-Away,” “Suitcase” and “Fly-Away,”” مثل

configurations التي تلبي كافة االحتياجات العملياتية 

والبيانات، وتتميز تلك األنظمة بسهولة تركيبها وسهولة 

اس��تخدامها، فضالً عن رخص مثنها وإمكانية اس��تخدام 

أجزائها مثل الهوايئ وأجهزة اإلرسال-االستقبال واملوديم 

مع بقية األنظمة األخرى.

- النس��خة العربي��ة من نظ��ام االس��تقبال املحمول 

بالي��د لتحديد املواق��ع باس��تخدام األق��امر الصناعية 

MicroDAGR : يعت��رب هذا الجه��از أحدث جيل من 

أجهزة االس��تقبال لتحدي��د املواقع ع��ن طريق األقامر 

الصناعية املتاحة يف األسواق حالياً، ويعترب الجهاز عنرصاً 

 Defense Advanced GPS مكم��الً لجهاز االس��تقبال

 Rockwell ال��ذي أنتجت��ه رشك��ة Receiver: DAGR

آيدكس / نافدكس 2015

اس��تناداً إىل النجاح الس��احق الذي حققه معرض 
آيدكس 2013 تقدمت رشكات عارضة ش��اركت يف 
نسخة هذا العام بطلبات حجز أماكن لها يف نسخة 
2015 غط��ت أكرث من %50 من مس��احة العرض 
املق��ررة يف آيدك��س ونافدك��س 2015، ورغم أن 
الخطط الخاصة بآيدكس ونافدكس 2015 مازالت 
يف بدايته��ا إال أن م��ن املتوق��ع أن يضم نافدكس 
2015 مس��احة أكرب وقناة مائي��ة أكرث عمقاً، األمر 
الذي سيس��مح باستضافة س��فن بحرية زائرة أكرب 

حجامً يف موقع العرض.

استقطب آيدكس  2013 العديد من الزوار واملهتمني وأصحاب القرار

معارض ومؤتمرات
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Collins والذي أثبت نجاحه بدرجة كبرية، ويس��تخدم 

الجهاز أفضل التقنيات التجارية مع توفري أعىل درجات 

األم��ان طبقاً للمعاي��ري الدولية، فضالً ع��ن قدرته عىل 

العمل لس��اعات طويلة والعمل يف ظل أس��وأ الظروف 

املناخية الصعبة يف ساحة القتال.

- جهاز االس��تقبال MicroGRAM GPS: هو أصغر 

وأخف جهاز اس��تقبال متاح يف األس��واق حالي��اً وأقلها 

 SAASM,( استهالكاً للطاقة، فضالً عن أنه جهاز مأمون

L1/L2(  وميك��ن اس��تخدام هذا الجه��از مع عدد من 

األجه��زة اإللكرتونية املحمول��ة الخفيفة ال��وزن، ومع 

املركبات الجوية اآللية )غري املأهولة( الصغرية، وأنظمة 

االستشعار اآللية، واملركبات الربية اآللية )غري املأهولة(، 

أو إلحاقه بجهاز اإلرس��ال الخاص بفرد الالسليك لتقديم 

خدمات املالحة واالتصاالت يف جهاز واحد.

وقد قامت رشكة Selex ES بتس��ويق أحدث أنظمة 

استش��عارها وأحدث أنظمتها مث��ل أنظمة إدارة القتال 

البح��ري، وهي األنظمة التي ش��اهدنا من��اذج منها يف 

منطق��ة عرض "نافدكس" خالل مع��رض آيدكس 2013 

وهي مثبتة فوق ثالث وحدات بحرية وزورق "بينونه" 

والقط��ع البحري��ة من فئ��ة "الفل��ج" و"أبوظبي"، كام 

عرضت الرشكة أنظمة مه��ام املراقبة والتنصت الخاصة 

باملركب��ات املأهول��ة وغري املأهولة، ع��الوة عىل أحدث 

إنتاجه��ا من أجهزة الرادار املتطورة AESA التي أثبتت 

كفاءتها عىل مستوى العامل.

 Northrop Grumman رشك��ة  طرح��ت 

Corporation مجموعة كب��رية ومختلفة من األنظمة 

الدفاعي��ة واألمني��ة مث��ل أنظم��ة C4I املحصن��ة ضد 

عمليات التخريب اإللكرتوين )الس��رباين( وأجهزة الرادار 

الخاص��ة مبكافحة الحرائق وأنظم��ة املالحة البحرية يف 

مع��رض أيدكس. وقد ش��ملت املنتج��ات املعروضة يف 

معرض أيدكس أحدث إمكانيات اإلنذار املبكر املجوقل 

الخاصة بالطائ��رة E-2D Advanced Hawkeye التي 

تش��مل محطة عم��ل طاقم القي��ادة وجه��از محاكاة 

مقص��ورة القيادة، وكلها تثبت ق��درة الطائرة عىل تلبية 

املتطلب��ات العس��كرية واملدني��ة يف آن واحد، وتحتوي 

الطائ��رة E-2D Advanced Hawkeye ع��ىل جه��از 

رادار للمس��ح اإللكرتوين جرى تصميم��ه مؤخراً، عالوة 

عىل أنظمة االستش��عار وأجهزة الطريان وأجهزة اإلعداد 

والربمجيات وشاشات العرض لتوفري أفضل قيادة وتحكم 

AN/APY- وأكرثها تقدماً يف العامل، وميثل جهاز الرادار

9 العمود الفقري بالنسبة لهذه الطائرة، وهو يوفر قدراً 

أكرب من املرونة وقدرة أعىل عىل رصد األهداف وتعقبها 

فوق مختلف التضاريس الجغرافية.

وخ��الل معرض آيدك��س، رصح وي��س كالرك، مدير 

برشك��ة   Integrated Missile Defense إدارة 

Lockheed Martin بأن "العمالء الذين نتعامل معهم 

أعرب��وا عن حاجتهم إىل مواجه��ة التهديدات الجديدة 

والناش��ئة بقدر أكرب من الثقة ودرجة أعىل من الكفاءة، 

وهو ما تطلب طرح "أحدث جيل" من املنتجات، وميثل 

DIAMONDShield ه��ذا الحل، حيث يقوم بتحويل 

القي��ادة والتحك��م الخاصة بالعن��ارص الجوية وعنارص 

الدفاع الصاروخي إىل عالقة تعاون وتكامل بني مختلف 

األس��لحة، ويتمي��ز هذا النظام بس��هولة ن��رشه يف أي 

منطقة من العامل، عالوة عىل سهولة استخدامه من قبل 

الطياري��ن الحربيني، ونحن نعمل حالياً عىل إضافة عدد 

كب��ري من الربمجيات لهذا النظ��ام الجديد لزيادة قدرته 

عىل رصد األهداف، وتحقيق أكرب اس��تفادة ممكنة من 

أنظمة االستشعار بهدف زيادة قدرة الطيار الحريب عىل 

تخطي��ط املهمة، وزيادة احتامالت إصابة الهدف إصابة 

مميتة".

ويس��تثمر النظام الجديد النجاح الذي حققته رشكة 

Lockheed Martin يف مجال أنظمة القيادة والتحكم 

وأنظمة الدف��اع الصاروخ��ي املس��تخدمة يف الواليات 

املتحدة ويف دول العامل يف الوقت الحايل، حيث يس��اعد 

النظام القادة العسكريني يف تحديد أفضل وسيلة إلدارة 

مهام الدفاع الجوي مع تقييم التهديدات املحتملة.

وقد عرضت رشك��ة Nexter Systems خالل معرض 

آيدكس تقنيتها الجديدة املعروفة باسم TRAJAN التي 

تضم نظامني من أنظمتها املعروفة: املدفع املقطور عيار 

155ملم/39 واملدفعي��ة CAESAR عيار 155 ملم/52 

املحمولة عىل الش��احنات )اللذين تم اس��تخدامهام يف 

أفغانستان ولبنان(، ومن أهم املهام التي يؤديها النظام 

الدفاعي عن الحدود وتقديم الدعم النرياين لكافة أنواع 

الوح��دات امليكانيكية أو املدرعة وإط��الق قوة نريانية 

عالية فعالة ومؤثرة، ويس��خر النظام TRAJAN القوة 

النرياني��ة للمدف��ع CAESAR يف إنت��اج مدفع مقطور 

عىل درجة عالية من الكف��اءة ويصلح ألداء كافة املهام 

النريانية، بدءاً من نريان الدعم املبارش وانتهاء باملهام يف 

عمق األرايض املعادية•

شركة عارضة 
متثل 59 دولة

1112

14.1 مليار درهم
بلغت قيمة إجمايل صفقات 

القوات املسلحة يف آيدكس  
2013، وهي قيمة 55 عقدًا 

دفاعيًا

80.000
زائر بزيادة 20 ألف زائر عن 

الدورة السابقة يف عام 2011

850
إعالميًا وإعالمية من 
188 وسيلة إعالمية 

شاركوا يف تغطية 
أحداث معرضي آيدكس 

ونافدكس 2013
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Aer lndia 2013 تعرض طائراتها العمودية يف Eurocopter

Rheinmetall توفر 7 مركبــات مدرعــة للقــوات األملانيــة

 German Bundeswehr تعاق��دت الق��وات األملاني��ة

م��ع رشك��ة Rheinmetall لتوف��ر له��ا مركب��ات قتال 

 Fuchs/ Fox armoured Vehicles مدرعة م��ن الفئة

املصمم��ة خصيص��اً لكش��ف وتعريف قناب��ل جوانب 

الطريق واأللغام والتهديدات األخرى، ويطلق عىل هذه 

املركب��ات املدرعة الجديدة االس��م KAI وهي بتصميم 

أملاين، وتبلغ قيمة الطلب 37 مليون يورو، وتعمل هذه 

املركبات لتقوية "قدرات تنظيف الطرق" لتصلح للمرور 

عليها تنفيذاً ملهام املراقبة واالستطالع بعد تحييد أجهزة 

التفج��ريات والقناب��ل ونظم التفجري الع��ايل IEDs مع 

رضبها من مركبات القتال املدرعة، وتحدد موعد تسليم 

املركبات السبعة هي الفرتة بني عام 2013 وعام 2014.

وتس��تمر أنظمة التفج��ري العالي��ة IEDs يف لعبها 

دور التهدي��د الرئيس ضد األفراد واملعدات يف عمليات 

حفظ السالم وعمليات تعزيز األمن الحالية، مع اعتامد 

الق��وات األملاني��ة حالياً األف��راد الذين ت��م تزويدهم 

بأجهزة يدوية لحفظ س��المة الط��رق وخلوها من أي 

تهديد يؤثر عىل سري القوات وأرتالها بحيث تكون هذه 

الطرق خالية من قنابل جوانب الطرق وغريها. 

وتعت��ر عمليات كش��ف التهدي��دات أو ما تعرف 

الط��رق  التنظي��ف  وإج��راءات   EODs بالعملي��ات 

األف��راد  ينفذه��ا  والت��ي   Clearing procedures

بأجهزتهم عمليات خطرة.

ويضاف للحامية املمت��ازة لألطقم واملعدات، ظهور 

املركب��ات املدرع��ة Fuchs/ Fox KAI مبالمح عديدة 

م��ع أذرع عالية الدقة تصل لغاية 10 أمتار وهي ذات 

ق��درات رفع تحتمل األثقال، وتجعل هذه األذرع فرق 

عملي��ات التنظيف EODs قادرة عىل فحص وتعريف 

الذخائر والتفج��ريات IEDs التي مل تفجر بعد، وبكل 

دقة وأم��ان بدون أن تفقد مركبات القتال هذا األمان، 

ويضاف لكل ذلك أن منصات اإلنقاذ واإلخالء ميكن لها 

العمل إلخالء األفراد واملعدات من مناطق الخطورة.

وتعت��ر املركب��ة Fuchs/ Fox املس��تخدمة لتجهيز 

 6x6 من أحدث النامذج له��ذه املركبة KAI منص��ات

والتي متت تجربتها ونجح��ت متاماً، وهي متثل مكانة 

مميزة يف قامئة املخرتعات العاملة مع القوات األملانية، 

ولقد دخلت الخدمة امليدانية ألول مرة منذ 30 عاماً.

ورفعت رشكة Rheinmetall من درجة ومس��توى 

الحامية ورفع مستوى القدرات العملياتية، لتكون هذه 

املركب��ة عالية االعتامدية وذات محاور ثالثة مع مالمح 

الحامية والب��دن املقوى وحامية الكابينة الداخلية من 

الشظايا واأللغام األرضية وأنظمة التفجري IED بعنارص 

الحامي��ة، مع مراعاة حس��ن التنظيم لجل��وس األفراد 

مع راح��ة أقدامهم، وتم تجهيز حام��الت البنادق من 

القامش والش��بكات لتأمني املع��دات التي توضع عىل 

ج��دار املركبة م��ن الداخل، وهناك خي��ار هو املركبة 

 Active Defence – System: "ذات "نظ��ام الدف��اع

ADS والذي يعمل عىل تحديد الشظايا وقطع القنابل 

أو الصواري��خ، وتخطط القوات األملاني��ة لنرش املركبة 

املدرع��ة Fuchs/ Fox KAI يف أفغانس��تان يف الرب��ع 

األخري منذ عام 2014 حتى يف حاالت الس��يناريو التي 

توجد فيها تحركات املركبات، مع ردع التهديدات مثل 

" األرشاك" وقنابل جوانب الطريق.

متثل الطائرة العمودي��ة AS 565 MBe Panther أحد 

األعمدة الهامة يف هيكل عروض رشكة صنع العموديات 

Eurocopter التي تش��ارك يف ع��روض املعرض الجوي 

الهن��دي Aero India 2013 إذ تش��ارك وهي مكتملة 

التس��ليح ومعداته، وهذه الطائرة هي املقرتحة للقوات 

البحري��ة الهندية للعمل يف تنفيذ عدة مهام، مع عملها 

مع ق��وات خفر الس��واحل، ويتوق��ع رشاء العموديات 

الخفيفة املتوسطة معها.

ومع��روف ع��ن Panther أنها عضو عس��كري يف 

عائل��ة املجموع��ة املش��هورة باس��م Dauphin وقد 

عرض��ت قدراتها ع��ىل الجمهور واملختص��ني يف الهند 

كواح��دة من العموديات، ش��اهدها كبار املش��غلني 

املدنيني وهم رشكة Pawan Hans التي متلك أسطوالً 

.AS 365 N3 Dauphin من العموديات

ونفذت رشكة Eurocopter عدة استثامرات يف بنائها 

طي��ف صناعاتها والتي تضعه��ا يف موقف يتيح لها توفري 

املتطلبات الهندية الرئيس��ة لدعم ق��درات قوات الهند 

 Lutz Bertling "املسلحة، وهو ما رصح به "لوتز بريتلنغ

رئيس رشكة Eurocopter كبري الضباط التنفيذيني والذي 

أضاف بأن "املع��رض الجوي الهن��دي" ميثل فرصة عرض 

الرشك��ة منتجاتها وبينه��ا AS 550 C3 – Fennec والتي 

 Cheetah "كانت أفضل طائرة حلت محل املتقادمة "شيتا

و "شيتاك" Chetak يف األسطول الجوي الهندي.

وتعم��ل الطائرة AS 565 MBe يف تنفيذ مهام القتال 

وعدة منافع تالئ��م أعامل الطائرات التي تعمل من عىل 

س��طح حاملة الطائرات، م��ع مالءمتها امله��ام التي يتم 

تنفيذها خالل االنطالق من القواعد الش��اطئية، وتسهم 

الرشكة بإنتاجها من األس��لحة التي تناسب املهام البحرية 

 ASW واملهام الرية مبا فيها مهام الحرب ضد الغواصات

باس��تخدام "الطوربيدات" وحاويات املدفعية وأس��لحة 

الرضب يف العمق وبنادق القناصة.

 Panther ويف مجال "املهام البحرية" تعم��ل الطائرة

 Automatic Flight "بنظ��ام "التحكم يف الط��ريان اآليل

Control System: AFCS لتنفيذ مهام البحث واإلنقاذ، 

مع التطواف اآليل وضبط موقع الطائرة العمودية بالعصا، 

ويت��م عرض النم��وذج AS 350 B3e املحس��ن واملحرك 

الواحد من فئة AS 350 B3 وهي طائرة استثنائية ومدًى 

موس��ع ورسعة تطوافية عالية مع متيزه��ا بقوة التحمل 

وقدرة العمل يف الجو عايل الحرارة.

 Fuchs/ Fox KAI املركبة املدرعة الجديدة
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NG تطلق بنجاح طائرة بدون طيار RheinmetallRQ-4 Global Hawk توفر 7 مركبــات مدرعــة للقــوات األملانيــة

نجح��ت رشك��ة Northrop Grumman يف إطالق 

الطائرة بدون طيار RQ-4 GH ألول مرة بإس��تخدام 

أنظمة البيانات التي تعمل هندستها لغرض السيطرة 

والضب��ط، وهذا اإلط��الق وضع الرشك��ة عىل طريق 

إنتاج نظ��ام إدارة امله��ام MMCS واملنتظر تحديثه 

للعمل مع عدة طائرات بدون طيار UASs لتحس��ني 

تأثري املهام وتقليل متطلبات التدريب.

وكان��ت هذه التجربة قد متت بنجاح يف ديس��مر 

2012، ورصح Mike Leahy مدير برامج نظم إدارة 

امله��ام بأن النظ��ام CMMS املخص��ص إلدارة املهام 

الذي ينت��ج يف املركز املخصص لصناعت��ه، ميثل العباً 

رئيساً يف اللعبة، ويعني طريقة التفكري الجديدة حول 

نظم الطائرات بدون طيار، وهذا النظام يوفر تكلفة 

التشغيل والصيانة ويلبي متطلبات املهام.

وت��م من قبل نق��ل عنرص "اإلطالق واالس��تعادة" 

LRE يف قاعدة "إدواردز" الجوية يف كاليفورنيا لينجح 

 MMCS يف العمل مع مركز صناعة نظام إدارة املهام

املوضوع يف معمل تطوير أنظمة Global Hawk يف 

"سان دييغو".

وبخصوص عقد التحديث الفني للمحطة األرضية 

فقد خط��ا الرنامج خطوة لألمام ليمثل اس��تمرارية 

تطوي��ر األنظم��ة، والتي ميك��ن تش��غيلها مع عدة 

منصات بدون طيارين، وهو ما يعني توفري املرونة يف 

كل الرامج، ورصح Doug Valenzuela بأن التجربة 

ونجاح إطالق RQ – 4 ميثل توُجهات رشكة NG نحو 

إنتاج نظم التحكم يف املنصات بدون طيارين متعددة 

املهام، مع االس��تفادة من املكون��ات التي نجحت يف 

عدة برامج لتطويرها للمس��توى ال��ذي ميثل قاعدة 

تلبية املهام، مع انتظار توفري حلول ضبط املهام.

Embraer تختـــار Honey well لتوفــر إلكرتونيــات الطيــران   
 Honeywell الرازيلية رشك��ة Embraer اخت��ارت رشك��ة

لتوفري إلكرتوني��ات الطريان فئة Primus Epic 2 املتطورة 

للجي��ل الثاين م��ن النفاث��ات E – Jets املخط��ط دخولها 

الخدم��ة عام 2018، وميث��ل هذا القرار حج��م الزاوية يف 

 Embraer برنام��ج ينتظر بدؤه آخر الع��ام الحايل. وكانت

 Pratt & whitney ق��د اختارت يف الش��هر املايض رشك��ة

لتوفر املحركات.

وتعمل رشكة Honeywell كرشيٍك له مكانته لدى رشكة 

Embraer لعدة س��نوات مبا لها من ثق��ة فيها، ولها معها 

رشاكة دخلت بها هذه الرامج، حس��بام ذكره "باولو سيزار 

 Embraer س��يفا" رئيس وكبري الضباط التنفيذيني يف رشكة

لألع��امل التجاري��ة الجوي��ة، وال��ذي أض��اف بأن نش��أة 

إلكرتونيات الطريان Primus Epic ونظم عرض التضاريس 

توف��ر املرون��ة املطلوبة لتحقيق املزيد م��ن االبتكارات يف 

مجال الطريان، م��ع منح النظم فرصة النضج لتالئم العمل 

يف الطائ��رات النفاث��ة E – Jets، وينتظ��ر لإللكرتوني��ات 

 E بعمله��ا مع الطائرات النفاثة Primus Epic 2 الطريان

Jets – أن تنش��ئ الجيل الجديد املؤهل الذي يؤكد كفاءة 

العمل مع الطيارين، وتعمل نظم العرض 8x10 بوصات أن 

تستبدل بأنظمة عرض 13x10 بوصات خالل العمل لتوفري 

ع��روض مناط��ق التضاريس الواس��عة، مع قدرات رس��وٍم 

عالية الوضوح، أما الجيل الجديد من "نظم إدارة الطريان" 

 New Generation Flight Management – Systems:

NGFMS والت��ي هي اآلن يف مرحل��ة التطوير للعمل مع 

الطائرات النفاث��ة E – Jets، فينتظر لها أن توفر "تخطيط 

الط��ريان املعزز" Enhanced Flight Planning مع توفري 

"املالحة" ودعم قدرات الطائرة.

 Honeywell Primus وتعت��ر إلكرتوني��ات الط��ريان

Epic 2 – ابت��كاراً متميزاً وتم إثب��ات كفاءتها لتتمكن بها 

الطائرات النفاثة من التحليق بسالٍم وأمان مبا يف ذلك عائلة 

طائرات Embraer من النوع E–Jetع 190/170 الحالية.

وتوج��د يف عائلة الطائرات الحالية طائرات الجيل الثاين 

 Dual م��ام ينتظر تزويدها بنظم العرض العلوية E – Jets

 Embraer وتعت��ر  الثنائي��ة،   – UP Displays: HUD

برامج طائراتها النفاثة E – Jets مبثابة االلتزام يف االستمرار 

واالس��تثامرات يف خ��ط إنت��اج طائراتها النفاث��ة، وتهدف 

الرشكة لتوفري أفضل منتجاته��ا وللحصول عىل الريادة من 

خ��الل منتجاتها فئة 70 وفئ��ة 120 مقعد حيث توجد يف 

الخدمة عاملياً أكرث من 900 طائرة E – Jets نفاثة.

RQ-4 GH  نجاح إطالق 

E – Jets إلكرتونيات الطريان للجيل الثاين من النفاثات
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جنـــاح الباحـث الراداري BAE Seeker لـدى جتربتـه مـع الصواريـخ

نج��ح الباح��ث ال��راداري العامل بنظام األش��عة تحت 

الحم��راء، الذي تنتج��ه رشك��ة BAE Systems لرامج 

رشكة Lockheed Martin املسامة THAAD يف شغل 

هدٍف هو الصاروخ متوسط املدى الباليستي العامل 

يف ارتفاع يف التاريخ األمرييك.

 

والتي أضيف��ت لها 4 نظم من ه��ذه الباحث الراداري 

.BAE seeker

 ومتك��ن النظ��ام THAAD من إصاب��ة الصاروخ 

 C – 17 متوسط املدى والذي تم إطالقه من الطائرة

خ��الل تجربة عام 2012 والت��ي نفذتها وكالة الدفاع 

الصاروخ��ي مع رشكة LM املتعاق��د الفردي للرامج 

THAAD، وأتض��ح أنه نظام ناج��ح ويعتمد عليه، 

حس��بام رصح ب��ه Barry Yeadon مدي��ر الرام��ج 

THAAD يف رشكة BAE Systems  والذي أفاد بأن 

النج��اح تحقق مبعدل 10 إصاب��ات دقيقة لعدد 10 

أهداف طائرة يف الجو.

وأكمل��ت وكالة الدفاع الصاروخ��ي تجربة النظام 

الرماي��ة يف  مي��دان  تج��ارب يف   10 الباليس��تي يف 

Kwajalein Atoll/ Reagan يف املحيط الباس��فييك، 

حي��ث اتضح أن الباحث ال��راداري املخصص للرامج 

THAAD، يوف��ر للحكومة األمريكية ليتم إنتاجه يف 

الدفع��ة الثانية، وتصنع رشك��ة BAE Systems نظم 

الباحث يف "نواشا" مبصانع "نيوها مبشري".

وظلت الرشكة تنتج هذه األنظمة الباحثة الرادارية 

منذ بداية السبعينات وحققت بتجربتها اإلصابة من 

أول إطالق معرتضة الصاروخ الهدف عام 1984.

Gladius القـوات األملانيــة تنـشــر أنظـمـة

نش��طت أعامل نرش وتوزي��ع األنظم��ة Gladius بني 

الجنود األملان املش��اة، وهي أنظمة غاي��ًة يف الحداثة، 

وكان��ت رشك��ة Rheinmetall ومجموعتها قد حصلت 

عىل العقد لتوفري هذه األنظمة يف يناير2013 لتوفري 60 

نظاماً آخر. وكانت املش��رتيات قد بدأت منذ عام 2012 

بطلٍب أول حدد 30 نظاماً كافيًةً لتزويد 300 فرداً.

وتبلغ قيم��ة العقد الجديد إلضاف��ة هذه األنظمة 

مبلغ 84  مليون ي��ورو وتعمل عىل تجهيز 60 جامعة 

مش��اة بعدد جن��ود يصل 600 جندي، وب��ات منتظراً 

تنفيذ التس��ليم يف دفعتني تتكون كل واحدة منها من 

30 نظاماً أوالهام يتم تس��ليمها يف منتصف عام 2013 

الح��ايل، والثانية يف نهاية نفس الع��ام، وهذا يؤكد أن 

الحملتان التاليتان يف القوات األملانية سيتم تجهيزهام 

لالنفتاح يف أفغانس��تان مع اس��تالم الجن��ود معداتهم 

مقدماً.

وت��م التخطيط يف الق��وات األملانية م��ن قبل وبدأ 

بالفعل تس��ليم 30 نظام Gladius كانت مطلوبة منذ 

ع��ام 2012، ويتوجب عىل الق��وات األملانية التدريب 

عىل النظم  الجديدة قبل املغادرة ألفغانستان.

وط��ورت رشكة Rheinmetall األنظمة التي عرفت 

أوالً بأنها Idz 2 أو هي "جندي املس��تقبل" وس��ميت 

مؤخ��راً Gladius وهي األكرث تطوي��راً يف فئتها، وميثل 

نرشها خط��وًة متقدمة للقوات األملانية التي تس��عى 

لدعم ق��وة التأثري العمليايت يف قوات املش��اة بالذات، 

وتعم��ل هذه األنظمة عىل توفري ق��درة البقاء للجنود 

يف ساحات املعارك.

تتفوق األنظم��ة Gladius عىل نظرياتها من أنظمة 

املش��اة الس��ابقة التي كان��ت مس��تخدمة يف القوات 

األملاني��ة خاصة في��ام يخص العمل الش��بيك والقيادة 

والس��يطرة و التأث��ري القت��ايل، وبإلق��اء الض��وء عىل 

املتطلب��ات ومالمحها، نجد أن ه��ذه األنظمة جديدة 

متام��اً ومتط��ورة، وت��م تخصيص النظ��م Gladius يف 

األساس لتلبية عدة متطلباٍت معقدة يحتاجها املقاتلون 

الجدد، ولتعمل عىل تجهيز 10 جامعات مشاة للعمل 

شبكياً مع الحامية التامة.

وتعمل النظم Gladius مبا لها من املالمح والصفات 

خاصة م��ن حيث "وزنها" الذي ت��م تخفيفه وحجمها 

املصَغ��ر وتطويراته��ا الفنية التي مت��ت يف املكونات، 

تعمل عىل توف��ري الحامية بالتدري��ع، مع توفري فرص 

الرؤي��ة والطيف العامل بنظام األش��عة فوق الحمراء، 

وتهدف الرامج Gladius بش��كٍل إج��اميل عىل توفري 

الحامي��ة – العمل الش��بيك – الق��درات العملياتية – 

القيادة والسيطرة و الكفاءة العملياتية.

وس��عت "أنظم��ة االستش��عار واإلبص��ار اإللكرتوين" 

 Northrop الت��ي تصنعه��ا رشكة AN/ AAQ – 37

 DAS وه��ي من الفئة Grumman Corporation

 ،F35 Lightning II املطورة للعم��ل مع املقات��الت

وس��عت فرص كشف النريان العدائية واألرضية وذلك 

بنجاح كش��فها "الدباب��ات" التي تطل��ق ذخائر حية 

خالل عمليات التامرين العسكرية.

وكان��ت ه��ذه األنظمة ق��د انطلق��ت للعمل مع 

الطائ��رة املخصص��ة للفح��وص BAC 1 - 11 حي��ث 

كش��فت األنظم��ة DAS دباب��ًة تطل��ق الن��ريان من 

 AN/ AAQ مس��افة عملياتية، ومعروف ع��ن النظم

DAS 37 – أنها توف��ر "اليقظة" الدائرية 360 درجة 

للمقات��الت F – 35 التي تكش��ف وتتاب��ع الطائرات 

والصواريخ املعادي��ة يف كل االتجاهات لتوفري الصور 

ليل/ نهار وقدرات املالحة وأهداف أخرى مثل تحديد 

األهداف.

وتس��تمر النظم DAS يف إيض��اح قدرتها وإبرازها 

إمكانيات جمع وتحليل البيانات لعدد كبري من املهام، 

وأبرزت تج��ارب الطريان أن هذه النظم هي األحدث 

لتوفري اليقظة وقدراتها بتقنيات جديدة تثويرية. 

جنـاح نظـم االستشعـار  
AAQ – 37 يف كشــف 

تهديــدات النيـــران

BAE Seeker الباحث الراداري
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 GDELS وFalck توقعــان عقــدًا مــن القــوات الدمنـاركـيـة
 General Dynamics European Land وقعت رشكتا

 Falck Schmidt Defence Systemsو  Systems

عق��داً م��ع الق��وات الدمناركي��ة لتنفذ كفري��ق واحد، 

 Armored "برنامج إس��تبدال "ناقالت الجنود املدرعة

 Personnel Carriers Replacement: APC – R

الدمناركية.

وتعم��ل الرشكتان بناءاً ع��ىل إتفاقية ت��م توقيعها بني 

GD واملتعاقدة الدمناركية FSDS يف تنفيذ الرنامج لتوفري 

أفضل ناقالت الجنود املدرعة للقوات الدمناركية.

ولق��د دع��ت وزارة املش��رتيات الدفاعي��ة الدمناركية 

DALO رشك��ة GD األوروبية إلب��داء رأيها حول عطاءات 

نوعني من املركبات ناقلة الجن��ود املدرعة: ذات العجالت 

 GDELS واملجنزرة كخيارات للرنام��ج، وتم اختيار رشكة

لتجهز النموذجني وهام ASCOD وPIRANHA 5، ويتم 

بناًء عىل رشاكة الفريقني عمل الفريق املوحد الصناعي مع 

الجه��ات الصناعية الدمناركية لتجهيز منصة قوية للرشكتني 

لتوفري أحدث املركبات ناقل��ة الجنود املدرعة كحٍل يجعل 

الق��وات الدمناركية تدمج الق��درات الحالية مع الجديدة، 

ولقد س��بق لرشكة GD امتالك الخ��رات يف مجال تصميم 

وصنع مركب��ات القتال لحلف��اء عديدين بينه��م الواليات 

املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وأملانيا وأسبانيا وكندا، 

وفرت لهم املركبات مع نقل التقنيات، وهي خرة تفيد بها 

رشكة FSDS خالل مش��اركتها وعملها مع جهات دمناركية 

عدي��دة للحص��ول عىل عق��ود الحقة وتوف��ري العديد من 

الوظائف بذلك.

S – 92 تبــدأ تسلـيـم العمـوديـــات Sikorsky

 Sikorsky أعلنت رشكة صن��ع الطائرات العمودي��ة

 16 أول  تس��ليمها   Global Helicopters: SGH

طائرة عموديةS – 92  وينتظر تشغيلها مع مجموعة 

Avincis Group لتوف��ري ق��درات النق��ل لزبائنه��ا 

ليصلوا املناطق البحرية – مواقع حقول النفط والغاز 

– مع تنفيذ مهام البحث واإلنقاذ.

وكان طل��ب ه��ذه الطائ��رات ق��د وص��ل رشكة 

Sikorsky  يف فراير 2012، وميثل أكر صفقة يف قامئة 

الطائ��رات S – 92  العمودي��ة، ونتج اهتامم الزبائن 

ع��ن التصميم املتميز لهذه الطائ��رات العمودية مع 

متيزه��ا أيض��اً مبالمح األمن والس��المة وق��وة األداء، 

ويعرف عن رشكة SGH املذك��ورة أعاله بأنها الفرع 

التج��اري لرشكة Sikorsky واألخ��رية فرع من رشكة 

.United Technologies Corp

وب��ات منتظراً وصول أول طائ��رة S – 92 للرنويج 

قبل انفتاحها للعمل مع قطاع بحر الشامل يف اململكة 

املتحدة، ورصح املدير Bjorn Seljevold بأن الطائرة 

متت موافقة اململكة املتحدة عليها، وأعلن أن الرشكة 

تعت��ر أن طائرتها عالي��ة االعتامدية، مام يؤكد توجه 

العديد من الزبائن نحو طلبها.

ورصح Richard Santulli رئي��س مجل��س إدارة 

 Milestone Aviation الرام��ج بقول��ه إن رشكت��ه

Group الرائدة عاملياً يف تأج��ري الطائرات العمودية 

وإحدى زبائن Sikorsky الكب��ار، تقوم بتمويل أول 

4 طائرات م��ن الطائرات املطلوبة بعدد 16، وتتوقع 

رشك��ة Sikorsky تس��ليم الطائ��رة رق��م 200 م��ن 

مجموع��ة الطائرات S – 92  للزب��ون يف الربع الثاين 

من عام 2013.  

       

LM تطلق النظام Sky Line EnterpriseTM لضبــط احلركــة اجلويــة
أطلقت رشكة Lockheed Martin رس��مياً نظام ضبط 

 Sky Line EnterpriseTM الحرك��ة الجوي��ة الدولي��ة

للعمل كمنص��ة ترفع كفاءة هذه األع��امل عاملياً، وقد 

تم اإلعالن عن ذلك خ��الل اإليجاز اإلعالمي يف املعرض 

األس��رتايل الدويل AIA، ويعمل هذا النظام كحل لوزارة 

الخدمات الجوية األسرتالية لزيادة قدرات ضبط الحركة 

الجوية املدينة والعسكرية أيضاً.

وب��دأت الرشك��ة يف صنع ه��ذا النظام بع��د تراكم 

الخ��رة التي بلغ عمرها 50عام��اً يف هذا املجال لخدمة 

ضبط الحركة الجوية يف أس��رتاليا وغريها، حسبام رصح 

به "س��اندي صمويل" نائب رئيس رشكة LM يف قس��م 

الحل��ول، ويتميز ه��ذا النظ��ام بقلة التكلف��ة وينتظر 

تشغيل النظام لتوفري الحلول الجوية يف مجتمع الطريان 

األس��رتايل لتعزيز األمن والسالمة وتقليل تأخري الرحالت 

مع توفري الوقود وتقليل التهديدات البيئية.

نجاح��ه   Sky Line Enterprise النظ��ام  وأثب��ت 

بتجربت��ه مع الطريان املدين والطريان العس��كري، حيث 

وف��رت أجهزته ومكوناته ق��درات إدارة املهام بتقنياتها 

املتطورة، مع مساندة املعدات بواسطة نظام استخالص 

امله��ام مام رفع كف��اءة األداء وكف��اءة واقتصادية نظام 

الوق��ود، ويعمل النظام أيض��اً يف تنفيذ عمليات البحث 

يف املواق��ف املختلفة عىل مدى مم��ر الطريان مع منع 

التأخري وتغطية املنطقة بأسلوبه الراداري، ولهذا النظام 

معايري قياسية صممت بحيث تلبي االحتياجات للعديد 

من الزبائن وبأعىل املستويات.

  S – 92 تربم أكرب صفقة يف قامئة الطائرات Sikorsky 
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أبــوظبي ...طريــــق الريــادة

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

هك��ذا هي عادتها..أبوظبي..تل��ك العاصمة الباصم��ة بحضورها عىل خريطة التمي��ز والتفوق والرصانة 

والتق��دم، متيض دوماً بخطى مدروس��ة، ال تس��ارع الوقت من أجل اإلنجاز فقط، وإمن��ا تعمل بكل دقة 

متناهية، وتفاصيل دقيقة، لرتس��م يف نهاية املطاف اللوحة الراسخة جوهراً ومظهراً، فتميزها مل يكن يوماً 

إال عنوان��اً للرقي والتفرد يف منظومة البناء والتعمري، فهي يف كل املناحي تباهي بإنجازها الالمتش��ابه مع 

غريه من اإلنجازات.

 فع��ىل كل صعيد تتألق إم��ارة "الظبي"، ومع كل حدث تزداد بريقاً وإلتامعاً، ومع إرشاقات صباحاتها 

املتوهج��ة املتّوجة باإلنجاز، هي عىل موعد ووعد م��ع كل جديد، وبأن تطاله وتطالعه وتكتنفه بالعهدة 

والوصاي��ة، فه��ا هي ومن ع��ىل جدول أعاملها املدرج أنجزت وتنجز وس��تنجز كل ماه��و عاملي وما هو 

مبس��توى الطم��وح،  فهي ال ترىض بغ��ري الصدارة، والصدارة تعن��ي للعاصمة أن يت��م العمل عىل أكمل 

وج��ه وأبهى نس��ق، فهي تقود التمي��ز، فال مجال إذاً فيه للت��واين، وال مكان للتباط��ؤ، فاملركز األول هو 

م��ا جعلته قيادتنا الرش��يدة أولوية قصوى لكل ما تقوم به وس��تقوم، فمع��رض الدفاع الدويل "آيدكس" 

ح��دث دويل، اجتذب بنجاحاته املتكررة أصداء عاملية، فكان محط األنظار واألعناق املتطلعة للمش��اركة 

واملب��ادرة والعرض ضم��ن منصاته وعروضه وعارضي��ه، وهو بهذا االهتامم الذي نال��ه من قبل الجميع؛ 

ش��كّل وجهًة مهمة لدولة اإلمارات والقادمني إليها، ففتحت مث��ل هذه املعارض والفعاليات املقامة عىل 

أرضها أبواباً جديدة ملعنى الس��فر والس��ياحة والفندقة، وألجل أن تكون مقومات السياحة ذات جاهزية 

واستعداد أقامت الدولة يف مختلف إماراتها بنى تحتية متكاملة تسري جنباً إىل جنب مع ما اخطته الرؤى 

اإلس��رتاتيجية ل��كل إمارة عىل ح��دة، ومع ما تهدف إلي��ه دولة اإلمارات العربية املتح��دة من أن تكون 

وجهة س��ياحية تلتزم بأعىل املعايري الدولية يف كل ما يُعنى مبعنى السياحة واستضافة القادمني والزائرين 

واملتشوقني لرؤية "اإلمارات" عن كثب.

وأبوظبي، عاصمة اإلتحاد اختطت لها نهجاً متميزاً يف عنوان السياحة، فالجوائز املتتالية التي تحصدها 

من خالل مش��اركاتها الدؤوبة يف مختلف مجالس الس��فر والس��ياحة العاملية أثبتت وال تزال بأنها قادرة 

ع��ىل وضع بصمتها فيام تفتحه م��ن آفاق لزوارها، وما تجتذب به من فعالي��ات ووجهات راقية جعلتها 

املكان األقرب واألفضل إىل قلوبهم، فصارت أبوظبي واحدة من أكرث الوجهات تنوعاً يف العامل، فهي تجمع  

مرتادفات املدينة ما بني حيوية العواصم الحديثة، وس��كينة الصح��راء ونقائها، وجامل الواحات الخرضاء 

وهدوئها، وأمجاد القالع والحصون وبهائها، وعبق القرى القدمية الرابضة يف الضواحي والبقاع.

إن صناعة السياحة أصبحت مطلباً رضورياً لكل وجهة وبقعة تاريخية أو حضارة مدنية، فالتعرف عىل 

اآلخر واكتشاف عوامله، والدخول إىل ساحاته وسرب مواطنه وأغواره، يعد مغامرة للمتعة وفائدة للمعرفة 

يف آن، فالثقافة وجه السياحة الثاين، والجانب األكرث إرشاقاً يف إثراء الهدف الذي كانت من أجله السياحة؛ 

أال وهو تقارب الش��عوب ومعرفته��ا ببعضها البعض، لتصنع من خاللها الروابط املش��رتكة، وتوطد أركان 

العالقات والرشاكات فيام بينها.

داللة...

الس��ياحة تعني مس��احة، مساحة من األفق يف احتضان القادم، ومساحة من التفكري يف التفعيل والتطوير 

والتعمري والتغيري ألجل األفضل الذي تحكمه رضورات العرص ومتطلباته، فالجودة اليوم هي س��باٌق نحو 

األفضلية النوعية ال الكمية فحس��ب، والتزام الوقت يف الكش��ف عن الخطط املوضوعة وتنفيذها برباعة 

ومه��ارة وبتأٍن وإتقان هو إثبات للمصداقية والثقة، ومقياس��اً للق��درات وترجمة حقيقة ملعنى األعامل 

املتميزة.

وأبوظب��ي، عندما وضعت بصمتها اإلنس��انية قب��ل الحضارية إمنا متثلت ذاك الص��رب واإلتقان وصناعة 

الف��رق فيام ميكن أن يكون عليه تحقيق األمنيات والتطلعات مبا يتناس��ب واملس��تقبل القادم، وتكاتف 

الجهود والس��واعد من أجل النهوض والتقدم بالوطن ككل، ف�" عملية التنمية والبناء والتطوير ال تعتمد 

عىل من هم يف مواقع املسؤولية فقط بل تحتاج إىل تضافر كل الجهود لكل مواطن عىل أرض هذه الدولة 

" وهذه الكلامت متثل موروثنا الباقي نرباساً لنا من نهج الوالد الراحل طيب الله ثراه "زايد" يرحمه الله، 

كام أنها هي الدافع الحقيقي لتحّمل املس��ؤولية املش��رتكة من أجل الوطن ورفاهيته، والعمل عىل رفعته 

وريادته يف كل  مكان وميدان، ويف كل مجال وزمان•
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أدى تزاي��د التهدي��دات الجوية املتقدم��ة يف الرشق 

األوسط إىل رضورة االهتامم مجدداً بأنظمة الصواريخ 

أرض – جو يف املنطقة، وأدى بحث الدول عن صواريخ 

دفاعي��ة قادرة ع��ى صد التهديدات مث��ل الصواريخ 

الباليستية القصرية واملتوسطة املدى وصواريخ كروز، 

أدى به��ا إىل امتالك أنظمة صاروخية مثل "باتريوت" 

.THAAD والصواريخ الدفاعية املعروفة باسم

وتحت��اج معظم القوات املس��لحة التي تس��تخدم 

أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية املتحركة القادرة عى 

التصدي للتهديدات الخطرية وتأمني الحامية األرضية، 

تحتاج إىل دعم لوجس��تي عى ش��كل منصات أرضية 

متحركة مثل الشاحنات واملقطورات، ويف أحيان كثرية 

يتوقف نجاح املهمة عى تلك املركبات، وعى قدرتها 

ع��ى التحرك عرب الطرق واألرايض الوعرة وهي تحمل 

أنظمة الدف��اع الجوي الصاروخي��ة الجوية واألجهزة 

واملعدات الثقيلة.

وتعترب الشاحنة التكتيكية الثقيلة الخفيفة الحركة 

HEMTT أحدث منص��ة متحركة متقدمة من إنتاج 

رشك��ة Oshkosh Defense لنق��ل الصواريخ الجوية 

والدفاعي��ة املتقدم��ة، وق��د وق��ع اختي��ار عدد من 

جي��وش دول العامل، مثل الجي��ش األمرييك واإلمارات 

والس��عودية، ع��ى الش��احنة HEMTT الت��ي يتم 

إنتاجها بنس��خ ومودي��الت مختلفة لخدم��ة الدفاع 

الجوي وعدد من العمليات األخرى. وقد أنتجت رشكة 

Oshkosh Defense حتى اآلن أكرث من 30 ألف من 

هذه الشاحنة لحمل األفراد واإلمدادات واملعدات مبا 

يعادل أكرث من مليار ميل من املهامت فوق التضاريس 

الوعرة ووسط األحوال الجوية الصعبة.

ومتثل الشاحنة HEMTT أكرب رشيحة من أسطول 

الجيش األمرييك م��ن املركبات ذات الحمولة الثقيلة، 

وج��رى اس��تخدامها يف مهام لوجس��تية من��ذ مطلع 

مثانيني��ات القرن امل��ايض، ويركز أح��دث منوذج من 

الش��احنة، HEMTT A4، عى التحدي��ث والكفاءة 

املتواصل��ني، وق��د ش��هد ه��ذا النموذج تحس��ينات 

جوهري��ة كب��رية من حي��ث ق��وة الدف��ع والصيانة 

والحامي��ة، ويتميز هذا النموذج باحتوائه عى محرك 

أقوى ونظ��ام تعليق مح��دث، األمر ال��ذي يتيح لها 

إمكانية االحتفاظ بحمولتها وخفة حركتها رغم الوزن 

اإلضايف الذي تتحمله بسبب التصفيح.

 HEMTT..خيار أول
يتم إنتاج ش��احنة الدفاع الج��وي HEMTT A4 يف 

 M985A4 موديلني هام مركبة نقل الصواريخ املوجهة

وناقل��ة صواري��خ باتري��وت M983A4 ويس��تخدم 

كلتيهام الجيش األمرييك والقوات الربية يف السعودية 

واإلمارات.

ويتم استخدام الشاحنة HEMTT A4 GMT يف 

نقل وانتش��ال وتحميل الصواريخ املوجهة، والشاحنة 

م��زودة برافع��ة قادرة عى رف��ع أثقال يص��ل وزنها 

إىل 2455 كيلوجرام��اً، وإزال��ة العب��وات الصاروخية 

املس��تنفدة واس��تبدالها بالصواري��خ، كام تس��تخدم 

الش��احنة HEMTT GMT أيضاً نظ��ام كوابح مانع 

لالنغ��الق، ونظام تحكم للس��ري ف��وق األرض، ونظام 

تعلي��ق لنق��ل الصواري��خ املوجهة فوق كاف��ة أنواع 

التضاريس األرضية.

وتعترب الش��احنة HEMTT A4 Patriot الشاحنة 

الرئيس��ية بالنس��بة إىل النظام الصاروخي أرض – جو 

 Oshkosh وق��د قام��ت رشكة ،MIM-104 Patriot

Defense حتى اآلن بتس��ليم حوايل 900 شاحنة نوع 

HEMTT Patriot 900 للجي��ش األمرييك والجيوش 

األجنبية منذ أكرث من عرشين عاماً، وقد جرى تصميم 

املركبة بحي��ث ميكن أن تكون قادرة عى نرش النظام 

الصاروخي باتريوت يف األح��وال الجوية والتضاريس 

الطبوغرافية املختلفة.

وباعتب��ار الش��احنة HEMTT املنص��ة الرئيس��ة 

بالنس��بة إىل مهام الدف��اع الج��وي، كان البد من أن 

تكون الش��احنة جاه��زة يف كل األحوال، وتقدم رشكة 

Oshkosh Defense مجموعة من العروض، وأكدت 

وجوده��ا يف ال��رشق األوس��ط بافتتاح ف��روع لها يف 

اإلم��ارات والس��عودية، ع��الوة عى إقام��ة رشاكات 

إس��راتيجية مع عدد من الرشكات املحلية يف العديد 

م��ن األس��واق املختلفة، وتتمت��ع منتج��ات الرشكة 

بس��معة عاملية بفض��ل قدرتها عى تلبي��ة متطلبات 

الجيوش األجنبية املتزايدة•

منصات حتريك الصواريخ الفائقة األداء لدعم مهام الدفاع اجلوي

حتتاج معظم 
القوات املسلحة 
إىل دعم لوجستي 

على شكل منصات 
أرضية متحركة 
مثل الشاحنات 

واملقطورات

oshkoshdefense.com
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تتميز الشاحنة HEMTT M983A4 Patriot بخفة حركتها لنقل الصاروخ “باتريوت” بطريقة آمنة  
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 CASSIDIAN تعـرض النظــام VRD يف آيدكــس 2013
تستخـدم ألغـراض التدريــب وتخطيــط املهــام

عرض��ت رشك��ة CASSIDIAN نظام "طاول��ة الرمل" 

"آيدك��س  مع��رض  يف   Virtual Rock Drill: VRD

2013"، وتنح��ر فوائد هذا النظام يف عدة أمور أهمها 

"نجاح التدريب املحسن"، ويعترب ذلك الظهور األول له 

يف الرشق األوس��ط، وميثل النظ��ام VRD طاولة الرمل 

الت��ي ميكن اس��تخدامها ألغ��راض التدري��ب وتخطيط 

املهام، وألول م��رة يتم تطوير هذا املنتج ليصبح ابتكاراً 

تم فحص��ه لعدة عق��ود للعمل يف طاول��ة الرمل التي 

تجمع بني التدريب العس��كري املس��اند بالحاس��وب، 

ويتمك��ن املتدربون من اس��تعادة وس��ائل التدريب يف 

وقٍت تس��تخدم فيه "األلعاب" - عى سبيل املثال متنح 

األنظمة VRD املستخدمني ومعظمهم خرباء يف مامرسة 

األلعاب الحربية - يف بيئاٍت تدريبية معروفة.

وقلصت رشك��ة CASSIDIAN النظام VRD لحر 

الرضوريات فقط ليتكون من س��طح 2x 2 مراً، وشاشة 

تعمل باللمس لخدمة املتدرب��ني وأنظمة التحكم التي 

تخدمه��م، وصنعت الرشكة "املنصة" التي تذهب ألبعد 

م��ن إمكانيات التدريب ب��دون أن تفقد البس��اطة أو 

الرسع��ة، وهي منص��ة مصنوعة عى أس��اس التامرين 

األمريكية American Rock Drill والتي يعمل خاللها 

املتدربون عى تطبيق ما تعلموه من قبل.

ومبقارن��ة النظ��ام التدريبي VRD م��ع التضاريس 

وط��اوالت الرمل نجد أن مزايا النظ��ام VRD الجديدة 

تعني التدريبات األساسية التي حققت النجاح، ويضاف 

لذل��ك توفري خيارات التدري��ب العدائية، ويتم تحقيق 

النجاح من خالل الطرق املعرفية التي يشملها التدريب.

وي��ؤدي التدريب املحس��ن إىل اكتس��اب املزيد من 

املعرف��ة م��ن خ��الل متابع��ة العملي��ات التدريبية يف 

مختلف التضاريس مام يقود إىل استخدام تدريب عايل 

الكف��اءة، ويعمل اعتامد طاولة الرم��ل عى التدريبات 

التي تس��تخدم فيه��ا لنظم البيان��ات، إىل نتائج رسيعة 

وقليلة التكلفة توزع التدريب عايل املس��توى كمطلب 

لكل وحدة.

يف   VRD النظ��ام   CASSIDIAN رشك��ة  وتنت��ج 

منوذجني:

- من��وذج قوي البنية Robust يتم تركيبه ثابتاً يف الصف 

الدرايس .

- ومنوذج ميث��ل الحل املتحرك يعمل م��ع الوحدات يف 

امليدان، ويحتاج النظامان ملصدر طاقٍة واحد.

أنظمة البيانات
وراع��ت الرشكة يف أنظمة البيان��ات أهمية التدقيق يف 

صنع هذه األنظمة بحيث توفر للمستخدم التالؤم التام 

م��ع النظام VRD، ويحت��اج املس��تخدم لدقائق قليلة 

ليت��م التعارف ثم الركيز بالكامل عى التدريب يف قاعة 

الدراس��ة. أما خواص مساندة التدريب متكني االستفادة 

منها برسعة وبس��اطة حيث أنها خ��واص تتواجد فوراً، 

ويتم التالؤم يف الس��يناريوهات و"أعامل املمثلني" ليتم 
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تجهيز االحتامالت والتي تزيد عن اس��تخدام الوس��ائل 

املستخدمة يف طاولة الرمل.

وتش��مل الخي��ارات الجديدة – عى س��بيل املثال – 

اس��تخدام اللون ملتابعة الطرق التي تم سلوكها والسري 

عليه��ا، أما االختيار األمث��ل لحلول النم��وذج الذي تم 

تحضريه وتس��جيل وإعادة خواصه كخط��واٍت تدريبيٍة 

فردية.

اإلسناد والتطوير
متل��ك رشكة CASSIDIAN خربة تص��ل إىل 30 عاماً يف 

كل اعتبارات األنظمة من التطوير حتى اإلس��ناد خالل 

فرة خدمة األنظمة:

- توفر الرشكة م��دًى كبرياً يف إنتاجها أنواع األنظمة غري 

املأهول��ة UAS وبينها التعبوية واإلس��راتيجية املطَورة 

مع الرشكاء، وهذا يضمن نجاح كل األنواع: االستخبارات 

– املراقب��ة – واالس��تطالع ISR كمه��ام ميداني��ة أو يف 

العمليات املدنية.

- النظ��ام غري املأه��ول EURO HAWK UAS والذي 

 Northrop Grumman تم إنتاج��ه بتضامن رشكت��ي

وCASSIDIAN وهو نظام العم��ل يف االرتفاع العايل، 

ق��وى التحمل HALE ويتم تركيبه عى أحدث األنظمة 

SIGINT والتي توفر مراقبة املناطق البعيدة.

- النظ��ام املأمتت بالكامل HARFANG وهو من الفئة 

MALE UAS زن��ة طٍن واحد، ويت��م تركيبه عى نظاٍم 

ع��ايل كفاءة األداء يف املوج��ة العريضة للعمل الصناعي 

SATCOM Satellite Link، وهذا النظام ثبت نجاحه 

يف العمليات القتالية لتوفري صور االستخبارات والقدرات 

الليزرية.

- نظام تم تصميمه لتنفيذ االستطالع الرسيع وهو النظام 

BARRACUDA، ويعمل باالستشعار املتعدد معتمداً 

 CASSIDIAN ع��ى أحدث التقني��ات، وأتاح لرشك��ة

دخ��ول مجال األنظمة غري املأهول��ة UAS لتنافس فيه 

بقوة.

 ATLANTE النظام CASSIDIAN وصنعت رشك��ة -

ال��ذي صممته إلس��ناد قوات الرشط��ة ليمنحها قدراٍت 

عملياتية عديدة خالل دمج عدة صناعات.

 VTOL UAS ك��ام صنعت الرشكة النظام بدون طيار -

لتؤك��د جمع املعلومات وتصنيفه��ا كمعلوماٍت تعبوية 

 TANAN يف الوقت الحاس��م وبني هذه الفئ��ة النظام

300 ال��ذي يعمل يف جميع األحوال الجوية ويتالءم مع 

السفن متوسطة الحجم•

متلك شركة 
CASSIDIAN خربة 

تصل إىل 30 عامًا يف 
كل اعتبارات األنظمة 

من التطوير حتى 
اإلسناد



 Sprung توفــر بنيـــات هندسـيــة سريعــة االنفتـــاح
حلـول للمالجئ تلبــي االحتياجــات العاملـيـة

يق��ع مق��ر رشك��ة Sprung يف العاصم��ة البحرينية 

املنام��ة، وهي رشك��ة متخصصة يف بنيات األغش��ية 

 ،Stressed Membrane Structures املضغوط��ة 

 ،Sprung Group مجموع��ة  رشكات  وإح��دى 

وب��دأت أعاملها التجاري��ة عام 1887 لتش��تهر عى 

 Shelter "املس��توى العاملي بتوفريها "حلول املالجئ

Solutions آلالف التطبيق��ات املختلف��ة يف أكرث من 

تسعني دولة حول العامل.

ورشك��ة Sprung ه��ي أول م��ن أوج��د البنيات 

املضغوط��ة يف ش��كل "أغش��ية" Membranes متت 

هندس��تها لتلبية االحتياج��ات العاملي��ة يف املناطق 

املغلقة وبرسعة ويف اقتصادية عالية.

ويعتمد ابتكار الرشكة عى بناء الحلول الهندس��ية 

يف شكل أغشية مضغوطة بقوة، وتقاوم التآكل الذي 

يصي��ب مختلف امل��واد واملصنوع��ات، وتوفر رشكة  

Sprungع��دة خي��اراٍت عالي��ة األداء وذات طاقات 

عالية الكف��اءة، ويراوح عرض هذه األغش��ية بني 9 

أمتار 30 قدم و60 مراً 200 قدم وبأي طول.

وهن��اك بنيات األملنيوم غري القابلة للتآكل يف عدة 

من��اذج، وتوفر قدرات االس��تخدام ألوق��ات طويلة، 

ويوفر الغش��اء الذي متت هندسته جيداً، الحامية يف 

جميع األحوال الجوية وم��ن كل العنارص ملدد تصل 

حتى 20 عاماً.

الفوائد واالستخدامات
تشمل فوائد البنيات  Sprung Structures ما ييل:

- رسعة التسليم والبناء.

- دواخل كبرية ونظيفة.

- أجزاء توفر كفاءة الطاقة.

- تصاميم ميكن نقلها للعمل يف أي مكان.

-  متطلبات محدودة لدى استخدامها مع املؤسسات.

ويت��م صن��ع األغش��ية من م��واد عالي��ة الجودة 

والنوعية ومن منتجات عدي��دة، ثم يتم فحصها كل 

عى إنفراد باس��تخدام معايري صارم��ة، وتتميز هذه 

الصناع��ات بعمٍر اف��رايض طويل نس��بًة للخلطات 

املعدنية م��ن األملنيوم الق��وي أو البني��ات الفرعية 

األخرى، وتعمل رشكة Sprung عى هندسة األغشية 

لتلبية املتطلبات الخاصة مبعظم املباين واملس��تويات، 

وتوف��ر الرشكة الطلبات خالل 3 أس��ابيع بعد تقديم 

الزبون طلبه.

وتصمم رشكة Sprung األغش��ية بهندسة تؤهلها 

لتجميعها وفكها يف ش��كل أقسام ليسهل تحريكها يف 

مناطق أخرى، وتصل املكونات للمواقع املختلفة، مع 

رفع األقواس واألغشية الخارجية خالل أيام قليلة من 

العم��ل املتواصل، وينتج عن ذل��ك أن هذه األنظمة 

يتم تركيبه��ا للعمل يف أقىس األح��وال الجوية وأحر 

األشهر مع أقل قدر من التأخري.

وتش��مل اس��تخدامات بنيات األغش��ية الهندسية 

رسيعة االنفتاح ما ييل:

.Aircraft Hangers حظائر الطائرات -

.On – Site Warehousing مباين املواقع -

.Vehicle Maintenance صيانة املركبات -

.logistic Storage مخازن اإلمداد -

.Facilities املرافق -

.Food Services خدمات األطعمة -

 Control Pointوالس��يطرة القي��ادة  مالج��ئ   -

. Shelters

•Bulk Stores املخازن الكبرية -

يعتمد ابتكار 
الشركة على بناء 

احللول الهندسية 
يف شكل أغشية 

مضغوطة بقوة 
وتقاوم التآكل

تصمم الرشكة مباين هندسية رسيعة اإلنفتاح
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 Sprung توفــر بنيـــات هندسـيــة سريعــة االنفتـــاح
حلـول للمالجئ تلبــي االحتياجــات العاملـيـة

كيـــف تتـطــور؟!
ل��و تأملنا نواميس الك��ون، لوقفنا عىل حقيقة عظيمة هي أن التغيري هو ضامن اس��تمرارية الحياة. فمن تغري 

الفصول، إىل تعاقب الليل والنهار، وليس نهاية مبراحل الصعود يف حياة اإلنس��ان، من طفولته لش��بابه، مروراً 

بكهولته، ثم ش��يخوخته، وتح��ول الخط البياين للعمر من الصعود إىل الهبوط )ثم يُ��رُد إىل أرذل العمر(، حتى 

يقبض الله روحه، فيكون ذلك إيذاناً بنهاية عالقته بالحياة.

ومن ذلك وغريه، تبدو أهمية تغيري اإلنسان لنفسه، تغيرياً إيجابياً، يضيف له كل يوم عنرصاً جديداً من عنارص 

املعرفة، بتعلم العلوم، واكتساب العادات الحميدة، والتخلص من العادات السيئة، فام يسيطر عىل اإلنسان يف 

الحقيقة ليس سوى عاداته التي اكتسبها من تربيته وتراكمه ومعارفه واختياراته لنفسه.

واكتس��اب عادات إيجابية جديدة، والتخلص من العادات الس��لبية، كفيل بأن يغري امل��رء تغيرياً يجعله يُراكم 

س��لوكاً هو يف مجمله ما يصنع الس��عادة يف حياته، وحلول الس��عادة مؤذن بطبيعة الحال بتقليص مس��احات 

الحزن، والكآبة، وهي التي تشكل لحظات التعاسة، سواًء طالت أو قرصت.

غري أن بعض من يؤمن بأهمية التغيري يغفل أو يتغافل أن قوام التغيري ال يقوم عىل أحد كام يقوم عليه نفسه، 

ولذلك يقول الفيلس��وف األمرييك، جيم رون )2009-1930(: "ال تستطيع أن تستأجر شخصاً ليقوم بتمرينات 

الضغط عنك!".

والحق أن أحداً لن يعاقر نجاحاً، ولن يبلغ قمة من القمم، دون أن يغري نفس��ه! لكن هذا التغيري ليس س��هالً، 

وه��و ال يأيت بس��هولة، بل يتطلب جهداً مضاعفاً، وإرصاراً وإلحاحاً، ومتابع��ة للنتائج، وفوق ذلك كله، محاربة 

للمامنعة التي س��يبديها كالً منا للتغيري، فام يألفه اإلنس��ان، يتحول إىل عادة، والعادة كام يقولون مستحكمة، 

أي أنها حاكمة مس��يطرة عىل الس��لوك، وعند الرغبة يف تغيريها، ستواجهك املامنعة الداخلية القوية، وستنجح 

هذه املامنعة بطبيعة الحال، إن مل يكن مثة رغبة صادقة، وسعي حثيث من أجل التغيري، ميكن أن يتغلب عىل 

املامنعة.

قال أبو عبدالله غفر الله له: »من ظن أنه يس��تطيع أن يتغري بس��هولة، دون أن يبذل جهداً، من أجل التغيري، 

فليضع ظناً جديداً عىل رأس قامئة الظنون اآلمثة!«.

التغيري مس��ؤولية حقيقة، يجب أن تواجهها بنفس��ك، فال أحد يجب أن يتحمل مس��ؤوليتك عنك، وإذا كانت 

النتائج ال تعجبك، أو مل يكن واقعك مرضياً لك، فاعلم أن لكل شيئاً مدخالت، ولكل يشء مخرجات، واملدخالت 

هنا هي السلوك والعادات التي تشكل املُخرجات وهي واقعك الذي ال يرضيك.

غري مدخالتك بتغيري عاداتك وسلوكك باتجاه األفضل، وستتغري املخرجات بتغيري واقعك، وسرتى نتائج مختلفة، 

ال ميكن إال أن تكون أفضل•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء



وزير الدفاع السوداين: اإلمارات تساهم بشكـــــــــــــــــــل كبري يف تعزيز االستقرار يف املنطقة
نشارك يف آيدكس كعارضني ألول مرة بهدف دعم صناعاتنا الدفاعية

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

أكد معايل الفريق أول 

عبدالرحيم محمد حسني 

وزير الدفاع السوداين 

يف حديث خاص ملجلة 

"درع الوطن" أن معرض 

ومؤمتر الدفاع الدويل 

آيدكس 2013 أصبح 

من أكرب معارض الدفاع 

واألمن يف الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا، كام أوضح 

أن معرض آيدكس ميثل 

نافذة للسودان ولكثري من 

دول العامل لإلطالع عىل 

أحدث الصناعات الدفاعية 

والتقنيات األكرث تطوراً عىل 

املستوى العاملي. 

حوار:
الرائد الركن/ يوسف 
جمعة احلداد 
تصوير: عبدالرحمن بن 
عباد
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وزير الدفاع السوداين: اإلمارات تساهم بشكـــــــــــــــــــل كبري يف تعزيز االستقرار يف املنطقة
نشارك يف آيدكس كعارضني ألول مرة بهدف دعم صناعاتنا الدفاعية

وأش��ار معاليه بأن معرض آيدكس متيز عن غريه بحسن 

التنظيم واملش��اركة الواس��عة والدق��ة يف التنظيم وكرب 

الحجم، ناهي��ك عن تنافس الرشكات العارضة من أجل 

تقديم أفضل وأحدث الصناعات العس��كرية الدفاعية، 

وأكد معايل وزير الدفاع بأن السودان يشارك بوفد كبري 

من املس��ؤولني بهدف دعم وتعزيز وتسويق املنتجات 

السودانية من األسلحة الدفاعية. وفيام ييل نص الحوار:

ما هو الهدف الحقيقي من مش��اركة الس��ودان يف 

آيدكس 2013؟ 

الهدف األس��ايس للمشاركة يف هذا املعرض الدويل الهام 

وال��ذي تحتضن��ه أبوظبي يتمثل يف تقدي��م الصناعات 

الس��ودانية يف املجال الدفاعي، وإبراز قطاع الصناعات 

العس��كرية كونه��ا جزء أساس��ياً من تط��ور املنظومة 

االقتصادية الس��ودانية، فالس��ودان تخط��ى منذ فرتة 

حاجز االس��ترياد لبعض األس��لحة، وأصبح م��ن الدول 

املصنع��ة واملصدرة يف نفس الوقت، فالس��ودان انتظر 

هذا اليوم لفرتة طويلة ليأخذ موقعه يف معارض الدفاع 

يف أفريقا والع��امل العريب، وليقدم نفس��ه للعامل كدولة 

مصنعة ومنتجة ملعدات الدفاع.

وفيام يتعلق باملش��اركة يف آيدكس فكام هو معلوم 

فإننا ظللنا نش��ارك يف آيدكس منذ سنوات كزوار، وظل 

آيدكس ميثل نافذة للس��ودان ولكثري من دول املنطقة 

آيدكس ميثل نافذة 
للسودان ولكثري 
من دخل العامل 

لإلطالع على أحدث 
الصناعات الدفاعية

والع��امل لإلطالع ع��ى الصناعات الدفاعي��ة والتقنيات 

املتط��ورة عاملي��اً، ونعتق��د أن دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة تقدم خدمة للعامل بأجمعه بهذا املعرض الذي 

يعترب من أك��رب املعارض العاملي��ة، ويتميز بأنه معرض 

متطور يتابع أحدث معدات الدفاع يف العامل.

ونح��ن نش��رتك ألول م��رة كعارضني، حي��ث نقدم 

منتجات س��ودانية دفاعية تغطي مختل��ف املجاالت، 

وه��ذه تعترب بالنس��بة لن��ا نقلة نوعية كب��رية، ورشف 

عظيم أن نكون إحدى الدول العارضة للتصنيع الحريب، 

وأعتقد أن دولة اإلم��ارات بهذا املعرض الضخم أعطتنا 

نافذة لتطلع كل دول العامل عى صناعاتنا الدفاعية. 

لديك��م الكثري من املش��اركات يف املعارض الدولية، 

كيف تقيمون معرض آيدكس، وماذا مييزه عن غريه 

من املعارض؟

يعترب معرض آيدكس يف قمة هرم املعارض العس��كرية، 

كام أنه يتميز مبميزات كث��رية أولها الدعم الكبري الذي 

تولي��ه دولة اإلم��ارات العربية املتحدة له��ذا املعرض، 

وثانيها املش��اركة الكبرية والواس��عة لكربيات الرشكات 

العاملية يف مجال الصناعات الدفاعية العس��كرية، وثالثاً 

الحج��م الكبري يف أع��داد العارضني والزائري��ن، ورابعاً 

التنظيم الدقيق لكل جزئي��ات املعرض، وهذا نابع من 

الخربة املكتسبة ألبناء دولة اإلمارات يف إدارة مثل هذه 

الجناح السوداين يف آيدكس 2013
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املع��ارض الدولي��ة، فدولة اإلمارات اس��تطاعت بفضل 

عالقاته��ا واملمت��دة يف الع��امل أن تكون ق��دوة للدول 

املصنعة يف آيدكس.

واملش��اركة ليس��ت مش��اركة العارض��ني فحس��ب، 

ب��ل الزائري��ن، إذ أن معظم دول الع��امل تعترب معرض 

آيدكس قياس��اً بالعامل العريب هو املعرض الوحيد الذي 

يق��دم هذه الخدمة بهذا الحج��م، وأعتقد أن كل دول 

الع��امل أصبحت الي��وم حريصة عى املش��اركة يف هذا 

املع��رض العاملي، ابتداء من الصني إىل أمريكا إىل الدول 

األوروبية، واملعرض يعترب فرصة للعسكريني واملختصني 

يف مج��ال الدفاع لإلطالع عى أحدث التقنيات العاملية، 

ولذا فإن آيدكس فخر لنا جميعاً.

ما أهمية مشاركة السودان يف آيدكس، وهل الهدف 

هو تعزيز صناعتكم الدفاعية؟

هذه املش��اركة بالنسبة إلينا ذات أهمية خاصة، وذلك 

ألنها امل��رة األوىل الت��ي يطلع فيها س��وق الدفاع عى 

منتجات س��ودانية من األس��لحة الدفاعية، وقد رسرنا 

باإلقبال الكب��ري من قبل معظم الدول ع��ى صناعاتنا، 

وخاصة وأن هذا مركز ترويج للصناعات الدفاعية، علامً 

بأن معرض آيدكس يعترب من أكرب املراكز يف هذا املجال 

الحيوي، واإلمارات تقدم خدمة للجميع بصورة أش��مل 

وأعم، ومبش��اركة مقدرة وفاعلة، وقد تدفع إىل توطني 

الصناعة الدفاعية يف عاملنا العريب، علامً بأننا نش��ارك يف 

هذا املعرض بوفد كبري من املسؤولني السودانيني بهدف 

دعم وتعزيز وتسويق الصناعات الدفاعية السودانية.

إىل جان��ب الحديث ع��ن آيدك��س، أود أن أتطرق 

للتعاون بني اإلمارات والسودان، فهل أنت راٍض عن 

حج��م هذا التعاون، وهل هناك خطط مس��تقبلية 

لتطويره؟

التعاون بني دول��ة واإلمارات والجمهورية الس��ودانية 

قص��ة طويلة بدأت منذ فرتة طويل��ة جداً بفضل رؤية 

املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان 

"طيب الله ثراه"، كم���ا أن اإلمارات وكعادتها تس��اهم 

بش��كل كبري يف تعزيز األمن واالس��تق���رار يف املنطقة، 

ك��ام أن التع��اون بني ال��دول العربي���ة فيم���ا يتعلق 

بتوطني الصناع���ة يش��كل أهمية، وطموح��نا أكرب مام 

هيئة التصنيع احلربي السودانية

تش��مل مجاالت عم��ل هيئ��ة التصني��ع الحريب 
السوداين 8 مجاالت وهي:

إنتاج الذخائر، إنتاج األسلحة الخفيفة واملتوسطة 
والثقيلة، انتاج الدروع، دبابات القتال الرئيس��ة، 
امله��امت والتجهي��زات، الصناع��ات اإللكرتونية، 

صناعة الطريان، صناعة املركبات.
كام أن لها باعاً كب��رياً يف صناعة الطريان واألجهزة 
البحرية، وتقوم بوظائف وأدوار ومشاريع كبرية يف 
مجال تصميم الطائرات الخفيفة، وصيانة وتأهيل 
وترفي��ع الطائ��رات، وتدري��ب الطواق��م الجوية 
واألرضي��ة، كام تق��وم بتصميم وصيان��ة الزوارق 
والقوارب والسفن النهرية، وبناء وتأهيل وصيانة 
الس��فن والقط��ع البحرية والنهري��ة والتطبيقات 
البحرية والعس��كرية وأنظمة التدريب والتأهيل، 
وتصني��ع عرب��ات النق��ل الخفيف��ة واملتوس��طة 
والثقيلة والتطبيق��ات املختلفة، وتصنيع املعدات 

واملاكينات وتحديث خطوط اإلنتاج.

ومعاليه يتصفح مجلة درع الوطنوزير الدفاع السوداين قي لقاء مع مجلة درع الوطن

هو موجود اآلن، ونأمل أن نتوسع يف التعاون أكرث وأكرث.

برزت يف اآلونة األخرية الصناعات املحلية سواء عىل 

نط��اق مجل��س التعاون الخليجي أو عىل مس��توى 

دولة اإلمارات العربية املتح��دة، فكيف تقيم هذا 

النوع من الصناعات؟

حققت الصناعة الوطنية العربية بشكل عام واإلمارات 

عى وجه الخصوص تطوراً ومنواً كبرياً يف مجال الصناعات 

العس��كرية، وهي بذلك تحقق خطوة مهمة ورضورية، 

وهي خط��وة ال تكتمل إال بدخول ع��امل الصناعة، كام 

أن قضية األمن قضي��ة مهمة جداً فالذي ال ميتلك أمنه 

ال ميتلك ق��راره، ولذا فهذه الفكرة الت��ي تطرقت إليها 

هي فكرة مهمة، وفكرة دولة اإلمارات يف مجال صناعة 

املعارض مهمة، ويف غاية الرضورة.

أنش��أت دولة اإلمارات مؤخراً كلية الدفاع الوطني، 

برأي سعادتكم ما أهمية هذه الكليات فيام يتعلق 

باألمن العريب؟ 

بداية نبارك لدولة اإلمارات إنشاء كلية الدفاع الوطني، 

خاص��ة وأن هذه الكليات متت��از عن غريها بأنها تدرس 

اإلس��رتاتيجية، وعادة تخ��رج هذه الكلي��ات القيادات 

الوطني��ة يف مج��ال التخطي��ط والعمل املش��رتك عى 

املس��توى الوطني، ونأم��ل أن يكون بني كلي��ة الدفاع 

يف دول��ة اإلم��ارات وكلية الدفاع الوطني يف الس��ودان 

تواصل وروابط وعالقات لنميض نحو إسرتاتيجية عربية 

موحدة•
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة

حممد بن زايد يف آيدكس
متابعتي للتغطيات اإلعالمية ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل يف آيدكس أظهر، أن الفريق أول سمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، اعتاد زيارة 

املعرض بش��كل يومي والتواجد فيه، ويعني ذلك أنه زار املعرض خمس مرات وهي فرتة انعقاد 

املعرض، كام أظهرت هذه املتابعة أيضاً أن املعرض لقي استحسان الضيوف وإعجابهم وهذا يشء 

ي��كاد يكون طبيعياً ألي حدث ينظّم يف اإلمارات، وكان س��موه يق��ف مع العارضني القادمني إىل 

الدولة، ويناقشهم حول آخر التطورات التي توصلت إليها بالدهم يف تقنيات األسلحة؛ مبا ينطوي 

عليه ذلك من معنى يف صناعة الصورة الذهنية للدولة، ويف الوقت نفسه كان سمو الشيخ محمد 

بن زايد يرحب بالعارضني يف دولة اإلمارات، ومبش��اركتهم يف هذا املعرض الذي يُعترب أحد األفكار 

املهمة لسموه منذ أكرث من عرشين عاماً مضت، وقد وصل اليوم إىل العاملية، وبات منافساً للكثري 

من املعارض املتخصصة يف هذا املجال.

اتضح يل من هذه املتابعة كذلك، أن سموه كان يلتقي باملواطنني الشباب؛ عسكريني ومدنيني؛ 

م��ن أجل تحفيزهم وحثهم عىل اإلبداع وتش��جيعهم عىل العط��اء، ويتقصد بث الثقة يف نفوس 

"صانعي مس��تقبل اإلمارات" - كام أطلق عليهم س��موه - من خالل االستامع إىل ما قاموا به من 

أع��امل وأفكار، خاصة أن س��موه من القيادات التنفيذية املش��هود لها باإلمي��ان بأهمية العنرص 

املواطن يف خدمة بالده، وأنه األقدر عىل بناء مستقبل اإلمارات. ويعمل سموه دامئاً عىل استنفار 

الطاق��ة التي ميلكها كل منه��م، كام أنه من الذين يؤمنون بأهمي��ة "التدريب" بوصفه من أبرز 

أدوات تطوير املهارات الشخصية املطلوبة يف مواجهة تحديات املستقبل.

إن هذه الجولة املهمة لس��موه يف آيدكس متثل "رس��الة إدارية مهمة"، أعتقد أننا نحتاج إىل 

تعميمها عىل كل املس��ؤولني يف الدولة، وأدعوهم إىل أخذ بعض دروس��ها، فعىل الرغم من كرثة 

انش��غاالت س��موه ومهامه، فقد حرص عىل أن يكون موجوداً بش��كل يوم��ي، ومعه فريقه من 

املستش��ارين يجولون أرض املعارض ملتابعة سري العمل فيها واالطمئنان عىل التنظيم، ورمبا وجه 

يف اللحظة نفس��ها باتخاذ إجراءات إدارية بعيداً عن الروتني الذي قتل بال شك الكثري من األفكار 

واإلبداعات الشبابية، وال يخفى أن إحدى مشكالتنا هي البريوقراطية اإلدارية التي تقدس تأشرية 

املس��ؤول األول، ولكنها تعنى مبتابعة العمل ميدانياً، ما يؤدي إىل تأخر العمل يف املؤسس��ات أو 

عرقلتها، أو يف أحيان كثرية قتل الفكرة.

كان آيدك��س، قبل عرشين عاماً، فكرة، وعندما نجد 140 رشكة إماراتية ضمن العارضني اليوم، 

ف��إن ذلك ميثل بالتأكيد مفخرة لكل أبناء اإلمارات، ولكن ال بد أن نعرف أن متابعة س��موه كان 

له��ا الدور األهم يف ذلك، وعندما نجد فريق العمل م��ن اإلماراتيني يقومون بأكرب املجهودات يف 

املعرض، فإن ذلك يعود إىل اهتامم س��موه، وأذكر أن س��مو الشيخ محمد بن زايد قال يف إحدى 

مقابالته، وكانت مبناسبة فوز نادي العني بالبطولة اآلسيوية: إننا ندعم "الفكرة"، وآيدكس فكرة.

إن مشهد سمو الشيخ محمد بن زايد وهو يجوب املعرض ويقف بجانب الشباب اإلمارايت كان 

درس��اً بليغاً يف أهمية تحفيز الش��باب وتشجيعهم عىل العمل، وهو أسلوب إداري بالغ األهمية، 

واألكرث من ذلك أن إلتقاءه بالضيوف كان دليالً عىل إظهار اإلمارات وأن نجاحها يشمل التفاصيل 

أيضاً، وهو أمر غاية يف األهمية لصناعة الصورة التي ينبغي علينا كمواطنني الحفاظ عليها•

49 |  مارس 2013 |  العدد 494  |



االتفـاقيـــــة األمنيــــــة اخلليجيـــــة..متتــــــــــــــــني الروابــط وتعميـق األواصــر
ترجمة حقيقية لعمق العالقات ووحدة املصري بني شعوب "التعاون"

وقع وزراء داخلي��ة دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العاصم��ة  يف   ،2012 نوفم��ر  منتص��ف  العربي��ة يف 

الس��عودية الرياض، ومبش��اركة الفريق س��مو الشيخ 

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

وزي��ر الداخلية، االتفاقي��ة األمنية ب��ن دول املجلس؛ 

وج��رى التوقيع بحضور رئيس ال��دورة الحالية ملجلس 

وزراء الداخلي��ة بدول املجلس صاحب الس��مو املليك 

األمري محم��د بن نايف بن عبدالعزي��ز وزير الداخلية 

الس��عودي، ووزراء داخلي��ة دول املجل��س، والدكتور 

عبداللطي��ف الزي��اين األمن الع��ام ملجل��س التعاون، 

وذلك عىل هامش مش��اركتهم يف االجتامع ال�31 لوزراء 

الداخلية بدول املجلس.

وقال الفريق سمو الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان 

نائب رئي��س مجلس الوزراء وزي��ر الداخلية يف كلمته 

به��ذه املناس��بة "ح��ن أطلع ع��ىل األرق��ام والتقارير 

اإلحصائي��ة التي يعده��ا العامل��ون يف وزارة الداخلية 

اإلماراتي��ة ح��ول مختل��ف مج��االت التع��اون األمني 

والرشطي بن دول املجلس يس��اورين الشعور بالبهجة 

والرضا ملا وصلنا إليه من صالبة يف التعاون بن وزارات 

الداخلي��ة الخليجية تضمن لنا جميعاً االس��تمرار بقوة 

يف العمل املش��رك ملواجهة مختلف التحديات"، وقال 

س��موه: "إن هذا التفاؤل هو ما يجعلني أقول اليوم إن 

اجتامعنا الحادي والثالثن لي��س اجتامعاً دورياً يخرج 

بتوصيات دورية، بل هو ورش��ة عمل بن أشقاء عقدوا 

الع��زم عىل وضع سياس��ات أمنية موح��دة عر خطط 

وبرام��ج تواكب مس��تجدات الحياة فتس��هم يف تعزيز 

مسرية األمن واالس��تقرار ومعها مسرية النهضة والبناء، 

التي تطمح إليهام بالدنا عىل حد سواء".

وتعتر االتفاقية التي وقع عليها مؤخراً وزراء داخلية 

دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج العربي��ة تعديالً 

لالتفاقي��ة املوقع��ة يف هذا الش��أن، والت��ي أقرت عام 

1994، بهدف االستجابة ملتطلبات املرحلة الراهنة التي 

تهدف إىل توفري األمن والحامية ملكتسبات دول مجلس 

التع��اون وفقاً ملا أعلنه عبد اللطيف بن راش��د الزياين 

األمن العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأض��اف الزياين أن "توقيع االتفاقية األمنية بن دول 

املجلس ميثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم يف تعزيز 

جه��ود دول املجلس لتوس��يع آفاق التع��اون والرابط 

والتكام��ل بينها يف كافة املجاالت األمنية" س��يام وأنها 

تواجه مشاكل أمنية وأعامل عنف خصوصاً يف البحرين 

حيث قتل آسيويان مطلع نوفمر 2012 يف املنامة.

وأوضح أن "الوزراء أدانوا بشدة التفجريات اإلرهابية 

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

رغم أن اتفاقية التعاون األمني بني دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العريب قامئة منذ عام 1994، وشهدت أطر التعاون 

يف هذا املجال تطورات عديدة عىل مدى السنوات الفائتة، 

فإن توقيع أصحاب السمو واملعايل وزراء داخلية دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية عىل تعديالت االتفاقية يف 

منتصف نوفمرب 2012، يعد تطوراً مهامً ملسار هذا التعاون، 

كون هذه التعديالت حظيت مبوافقة جميع دول مجلس 

التعاون، فضالً عن عامل التوقيت الذي يضفي املزيد من 

األهمية واألبعاد عىل مجاالت التعاون األمني بني الدول الست، 

حيث تتزايد التحديات األمنية عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، 

وتتطلب إطاراً قوياً وفاعالً للتعاون مبا يكفل ضامن األمن 

واالستقرار لجميع شعوب "التعاون".

إعداد: التحــــــرير
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ترجمة حقيقية لعمق العالقات ووحدة املصري بني شعوب "التعاون"

الت��ي وقعت يف مملكة البحري��ن مؤخراً، وراح ضحيتها 

عدد من األبرياء م��ن املدنين ورجال األمن"، مجددين 

"تضامنهم م��ع مملكة البحرين وش��عبها الش��قيق يف 

كاف��ة اإلجراءات الت��ي تتخذها اململك��ة لحامية أمنها 

واستقرارها والحفاظ عىل مكتس��بات شعبها". وأضاف 

أن "الوزراء أكدوا عىل أهمية استمرار التعاون والتنسيق 

املش��رك بن األجهزة األمنية يف دول املجلس" كام أنهم 

"ناقش��وا مرشوع إنش��اء جهاز للرشطة الخليجية لدول 

املجلس".

ك��ام ناق��ش وزراء الداخلية لدول مجل��س التعاون 

مرشوع إنش��اء جهاز للرشطة الخليجية لدول املجلس، 

واس��تكامل دراس��ة هذا امل��رشوع الحي��وي من جميع 

جوانب��ه القانونية والفنية، باإلضافة إىل دراس��ة الرؤية 

املقدمة م��ن وزارة الداخلية مبملكة البحرين واملتعلقة 

بأح��داث "العن��ف واإلره��اب واملخاط��ر والتهديدات 

األمنية".

تاريخ التعاون األمني الخليجي
يش��ري موقع األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول 

الخلي��ج العربي��ة إىل أن��ه إدراكاً من أصح��اب الجاللة 

والس��مو ق��ادة دول املجل��س ب��أن النم��و واالزدهار 

االقتص��ادي ال��ذي تنعم ب��ه دول املجل��س ال ميكن أن 

يتحقق ويتطور إال يف ظل بيئة آمنة ومستقرة، وانطالقاً 

من املبدأ الراس��خ بأن أم��ن دول املجلس كل ال يتجزأ، 

صدرت التوجيهات الس��امية ألصحاب الس��مو واملعايل 

وزراء الداخلية بدول املجلس باالتصال والتنسيق لعقد 

لقاء لهم للتباحث وتدارس متطلبات وآليات التنس��يق 

والتعاون األمن��ي بن الدول األعض��اء، وبهدف التهيئة 

والتحض��ري لالجتامع، تش��كل فريق عمل م��ن الخراء 

األمني��ن يف وزارات الداخلي��ة، إلع��داد مرشوع جدول 

أع��امل لالجتامع األول ألصحاب الس��مو واملعايل وزراء 

الداخلية، تناول إرس��اء أس��س وقواعد تنسيق وتعاون 

أمني هادف بن الدول األعضاء يحقق األهداف السامية 

لقيام املجلس. وقد عقد االجتامع األول ألصحاب السمو 

واملعايل وزراء الداخلية بدول املجلس يف الرياض يومي 

29 ربي��ع األول و1 ج��امدى األوىل 1402ه��� املواف��ق 

23 و 24 فراي��ر 1982م، وكان ه��ذا االجت��امع بداي��ة 

انطالق��ة التنس��يق والتعاون األمني ب��ن دول املجلس، 

حيث تشكلت العديد من اللجان األمنية املتخصصة يف 

مختلف مجاالت التنسيق والتعاون األمني.

ولقد حدد االجتامع األول منطلقات ومبادئ وأهداف 

التعاون األمني بن دول مجلس التعاون يف االتفاق عىل 
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توقيع إتفاقية أمنية ش��املة بن ال��دول األعضاء، وأكد 

البي��ان الصادر ع��ن االجتامع عىل وح��دة وترابط أمن 

دول مجلس التع��اون، ومبدأ األم��ن الجامعي، بالنص 

ع��ىل "أن أمن دول املجلس كل ال يتجزأ وأن أي اعتداء 

عىل أية دولة من الدول األعضاء هو اعتداء عىل الدول 

األخ��رى واعتبار مس��ؤولية مواجهة االعت��داء عىل أية 

دولة مس��ؤولية جامعية يقع عبؤها عىل جميع الدول 

األعضاء" وأض��اف "إن التدخل من قبل أية جهة كانت 

يف الش��ؤون الداخلية إلحدى الدول األعضاء هو تدخل 

يف الشؤون الداخلية لجميع دول املجلس".

وتواصلت اجتامعات أصحاب السمو واملعايل وزراء 

الداخلية بش���كل دوري )سنوي( تس��بقها اجتامعات 

اللج��ان األمني��ة املتخصص��ة، وتح���رّ لالجتامع��ات 

الس��نوية لوزراء الداخلية لجن��ة تحضريية مكونة من 

أصح��اب املع��ايل والس��عادة وكالء وزارات الداخلية، 

وقد تخل��ل مواعي��د اجتامع��ات وزراء الداخلية عقد 

اجتامعات اس��تثنائية ملواضيع أمني��ة يتطلب املوقف 

التنس��يق والتش��اور حولها، كام اتف��ق وزراء الداخلية 

عىل عقد لقاءات تش��اورية بدون جدول أعامل محدد 

وليوم واحد يف منتصف فرة عقد اجتامعاتهم الدورية 

الس��نوية، كام تم إقرار عقد إجتامع س��نوي ألصحاب 

املعايل والس��عادة وكالء وزارات الداخلية لبحث األمور 

الطارئة واملستجدة، يسبق عقد اللقاء التشاوري.

وتش��ري األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج 

العربي��ة يف موقعها اإللك��روين إىل أن االتفاقية األمنية 

لدول مجلس التعاون هي عبارة عن مواد قانونية تعالج 

قضايا التعاون األمن��ي بن دول املجل�س، وتصبح هذه 

اإلتفاقية س���ارية املفعول بعد ميض ش���هر من تاريخ 

مجلس التعاون الخليجي .. مسرية طويلة من التعاون والعمل املشرتك

إكت��امل تصديق ثلث��ي ال�دول املوقع���ة، وفق نصوص 

موادها، وقد وقع عليها أصحاب الس��مو واملعايل وزراء 

الداخلي��ة يف كل من دولة اإلم��ارات العربي�ة املتحدة، 

ومملك��ة البحري��ن، واململك��ة العربي��ة الس���عودية، 

وس���لطنة عامن، ودول�ة قط�ر، ومبوجب قرار أصحاب 

الس��مو واملع��ايل وزراء الداخلية يف اجتامعهم التاس��ع 

والعرشي��ن )الكوي��ت - نوفم��ر 2010 م( تم تحديث 

وتطوي��ر االتفاقية األمني��ة، ووافق عليه��ا، يف صيغتها 

لة، وبصورة مبدئية أصحاب السمو واملعايل وزراء  املعدرّ

الداخلية يف اجتامعهم التش��اوري الثالث عرش )الرياض 

- 2 مايو 2012(. وس��رفع االتفاقي��ة ألصحاب الجاللة 

والس��مو قادة دول املجلس ملباركتها، ثم سيتم التوقيع 

عليه��ا خالل االجتامع القادم ألصحاب الس��مو واملعايل 

وزراء الداخلية، وبتوقيع أصحاب السمو واملعايل وزراء 

داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عىل 

االتفاقي��ة املعدلة يف منتصف نوفمر 2012 تكون هذه 

االتفاقي��ة هي الخطوة األكرث تقدماً يف مس��رية التعاون 

األمن��ي بن دول مجلس التعاون بعد أن صادقت عليها 

دول��ة الكويت التي مل تكن ق��د صادقت عىل االتفاقية 

قبل التعديل األخري؛ األمر الذي يشري إىل دخول التعاون 

األمني بن دول مجلس التع��اون مرحلة متقدمة وأكرث 

اقراب��اً ومتاس��اً م��ع األه��داف املتوخاة من التنس��يق 

والتعاون بن األشقاء الست.

أبعاد التعاون األمني وأهميته
متثل االتفاقية األمنية املشركة بن دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية لبن��ة إضافية وركيزة جديدة من 

ركائز التعاون بن دول املجلس الس��ت، وتتوج مس��رية 

طويل��ة م��ن العم��ل املش��رك يف مختل��ف املجاالت، 

وتكتسب هذه االتفاقية تحديداً أهميتها من اعتبارات 

عدة ميكن إيجازها فيام ييل:

� يلعب التوقيت دوراً حيوياً يف إضفاء قدر اس��تثنايئ من 

األهمي��ة عىل هذه االتفاقية ك��ون دول مجلس التعاون 

بات��ت بحاج��ة متزايدة إىل "مأسس��ة" التع��اون األمني 

ملواجهة األخطار والتحديات األمنية املتزايدة س��واء عىل 

الصعي��د اإلقليمي أو العاملي، حيث ش��هدت الس��نوات 

األخرية تصاعداً ملحوظاً يف التهديدات اإلرهابية والجرمية 

املنظم��ة وتهريب املخدرات وعصاب��ات االتجار بالبرش، 

ناهيك ع��ن تهديدات أمنية أخرى ال تقل خطورة وتأثرياً 

مثل التنظيامت املؤدلجة عابرة الحدود التي تتناقل فكراً 

متجاوزاً للحدود الوطنية والسيادية للدول.

� هناك حاجة ماس��ة لتعميق أط��ر التعاون األمني بن 

جميع دول مجلس التعاون الخليجي ملواجهة األنشطة 

اإلجرامي��ة، وما يتطلبه ذلك من تعاون وتنس��يق أمني 

ومعلومايت بن مختلف األجهزة األمنية، حيث أصبحت 

دول املنطقة محطة اس��تهداف للعصابات والتنظيامت 

باعتب��ار ذل��ك فاتورة غ��ري مب��ارشة للنج��اح التنموي 

واالقتصادي الذي تش��هده املنطقة م��ا يجعلها بالتبعية 

ضمن بؤرة استهداف عصابات الجرمية.

� أصبح التنسيق األمني اإلسراتيجي بن مختلف الدول 

محوراً مهامً من مح��اور إدارة العالقات الدولية، تحت 

وطأة تزايد التهديدات وعوامل اخراق السيادة الوطنية 

سواء من خالل املهددات التقليدية أو األطر املستحدثة 

مث��ل التهديدات املعلوماتية والحروب اإللكرونية وغري 

ذلك.

� تس��هم االتفاقي��ات األمني��ة يف تعزيز ق��درات األمن 
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املطاردين يف حال اجتيازهم الحدود وغري ذلك.

- يف ظل ثورة املعلومات واالتصاالت واتفاقيات التجارة 

الح��رة بن الدول والتجمع��ات والكتل االقتصادية، وما 

يرتب��ط بها من ارتفاعات قياس��ية يف مع��دالت التبادل 

التج��اري واالعتامد املتبادل وغريها م��ن صور التعاون 

ال��دويل، ب��ات العامل عبارة ع��ن ش��بكة عنكبوتية من 

املصالح املش��ركة التي تتعدى كافة الح��دود الوطنية 

لل��دول Transnational م��ا يجعل التنس��يق األمني 

مس��ألة ملحة للحفاظ عىل األمن القوم��ي للدول من 

ناحي��ة، والحف��اظ ع��ىل ه��ذه املصالح اإلس��راتيجية 

الحيوية للدول والتكتالت اإلقليمية.

 � ال تتوق��ف أهمي��ة التع��اون األمن��ي واالتفاقات يف 

ه��ذا الش��أن عند حد مواجه��ة التحدي��ات واألخطار، 

بل أيضاً تش��مل اس��تثامر الف��رص التنموي��ة وتعظيم 

املكتس��بات املحققة لش��عوب دول مجل��س التعاون 

ل��دول الخليج العربي��ة، حيث متث��ل االتفاقية املعنية 

غطاء حيوياً للتنس��يق والتضامن الخليجي يف مجاالت 

عدة للتع��اون األمني، تتعلق بتس��هيل حياة املواطنن 

أشقاء عقدوا العزم 
على وضع سياسات 

أمنية لتعزيز مسرية 
األمن واالستقرار

من مث��ل التأش��ريات وعبور الح��دود ونق��ل البضائع 

والس��يارات وتنظيم حركة الدخ��ول والخروج والتجارة 

ب��ن دول املجلس ما يعمق أطر التعاون، ويرجم رغبة 

وطموحات شعوب الدول الست يف مزيد من االندماج 

والوحدة واملصالح املش��ركة وتقوية أوارص املحبة التي 

تجمع هذه الشعوب، والشك أن أي مستوى مستهدف 

من مستويات التقارب واالندماج السيايس بن الشعوب 

يتطلب ركيزة أساس��ية قوية من التعاون عىل مستوى 

االج��راءات الت��ي تصنف تقليدياً ضم��ن مهام األجهزة 

األمني��ة، وبالت��ايل فإن وج��ود اتفاقات أمني��ة منظمة 

للعالقات متثل قاعدة أساس��ية وبني��ة تحتية ترشيعية 

وتنظيمية وإجرائية ال غن��ى عنها لتعميق التعاون بن 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أهمية استثنائية ومنعطف حيوي
يكتس��ب التوقيع ع��ىل تعديالت االتفاقي��ة األمنية يف 

نوفم��ر 2012 بعداً بالغ األهمية، كون هذه التعديالت 

الت��ي أقرت عىل االتفاقية األوىل املوقعة عام 1994، قد 

نالت موافق��ة دولة الكويت بعد تحفظات دس��تورية 

حالت دون انضامم الكويت إىل اتفاقية التعاون األمني 

ب��ن دول مجلس التعاون لدول الخلي��ج العربية طيلة 

الس��نوات املاضية من��ذ توقيعها للم��رة األوىل، ورغم 

التخوف��ات التي أثريت يف بعض التقارير اإلعالمية حول 

تطبي��ق بنود االتفاقي��ة، وما ميكن أن يس��فر عنه من 

تحفظ��ات يف بعض دول مجلس التعاون، الس��يام فيام 

يتعل��ق بالتعاطي مع ش��بكات التواص��ل االجتامعي، 

فإن أولوية الحفاظ عىل االس��تقرار األمني واالجتامعي 

واألرسي يف دول املجل��س الس��ت ينبغ��ي أن تفوق ما 

عداها م��ن اعتبارات أخرى يج��ري تداولها من جانب 

بعض املحلل��ن واملراقبن، خصوص��اً أن تجارب التغيري 

الس��ائدة يف كثري من دول اإلقليم الرشق أوسطي تدعو 

إىل رضورة من��ح األم��ن واالس��تقرار يف دول مجل��س 

التعاون لدول الخليج العربية أولوية قصوى ليس فقط 

م��ن جانب حكوم��ات دول املجلس، ولك��ن أيضاً من 

جانب القوى العظمى وال��دول الكرى بحكم األهمية 

اإلس��راتيجية ملنطقة الخليج العريب يف حسابات األمن 

واالستقرار العاملين.

أبرز مصادر التهديد األمني يف دول مجلس 
التعاون

تتن��وع التهدي��دات الداخلية والخارجي��ة قريبة املدى 

وبعيدة املدى، واملحتملة بنس��ب ضعيف��ة واملحتملة 

بنسبة أكر، وميكن إيجازها يف التايل:

� امت��داد االضطرابات السياس��ية واألمنية الحاصلة يف 

املنطق��ة إىل دول مجلس التعاون، وما يرتبط بذلك من 

رضورات الحفاظ عىل االس��تقرار يف مواجهة التدخالت 

الخارجية املحتملة يف شؤون دول مجلس التعاون.

� خطر التم��دد اإلقليمي للجامعات والتيارات الدينية 

الوطني ل��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية 

يف مواجهة التطورات املتسارعة التي تشهدها مجاالت 

الجرمية املنظمة وقطاعات املعلوماتية وغري ذلك، ولعل 

هذه النقطة تحديداً تس��هم يف بن��اء القدرات الوطنية 

لجميع دول املجلس بإستفادة الدول الست من بعضها 

البع��ض، وتقدي��م املش��ورة والدعم الفن��ي والعلمي، 

خصوصاً أن بعض دول مجلس التعاون قطعت ش��وطاً 

هائالً يف مجاالت مواجهة الجرمية، ووضع آليات وقائية 

تش��به حوائط الصد املنيعة يف مواجهة األنش��طة غري 

القانونية جميعها، وبلورة آلي��ات إنذار مبكر متقدمة 

يف هذا اإلطار، ومن هذه الدول عىل س��بيل املثال دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، التي ش��هدت يف الس��نوات 

األخ��رية تط��ورات هائلة وقف��زة نوعية كب��رية يف أداء 

األجهزة األمنية عىل املستوين االتحادي واملحيل.

� ميثل التعاون األمني مدخالً حيوياً للتعاون يف مختلف 

مجاالت عمل ه��ذا القطاع اإلس��راتيجي، حيث يفتح 

ب��اب التعاون ب��ن األكادميي��ات واملعاه��د األمنية يف 

مختلف دول مجلس التعاون، كام يعزز آليات التعاون 

البحثي والعلمي ملناقش��ة التهديدات املش��ركة وسبل 

مواجهتها، ووضع إسراتيجيات خليجية وطنية مشركة 

للتعام��ل مع املتغريات األمنية كافة، وتقديم املش��ورة 

والدعم الفني لألجهزة األمنية يف مختلف دول املجلس 

مبا يصب بالنهاية يف سلة تعزيز األمن الجامعي املشرك 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

� توف��ر االتفاقات األمني��ة البدائل والحلول املس��بقة 

ألزم��ات حدودي��ة محتمل��ة أو قد تطرأ ع��ىل خلفية 

املامرس��ات األمني��ة الس��يادية للدول ع��ىل حدودها، 

مثل املطاردات واملالحقات األمنية وتعقب األش��خاص 

العمل عىل ربط غرف العمليات بني دول الخليج ملواجهة الطوارئ
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املتش��ددة، أو التي متتلك مرشوع��ات مناهضة لألمن 

واالس��تقرار يف دول مجل��س التع��اون ل��دول الخليج 

العربية، وس��عي بعض ه��ذه التنظي��امت إىل تصدير 

أفكاره��ا ومامرس��اتها وتوظيف الثقل الس��يايس الذي 

حصل��ت علي��ه يف بعض دول املنطقة م��ن أجل انتزاع 

مكاسب سياسية موازية يف بعض دول مجلس التعاون، 

أو ابتزاز السلطات سياسياً والضغط عليها.

�  تدخ��الت محتملة من ق��وى أجنبية لتحريض فئات 

أو مجموع��ات داخل بعض دول مجلس التعاون إلثارة 

االضطرابات الداخلية، والقيام بأعامل عنف من ش��أنها 

زعزعة اس��تقرار دول مجلس التعاون والتأثري س��لباً يف 

الثقة العاملية بأجوائها االقتصادية ومناخها االستثامري.

� تزايد احتامالت ان��دالع حرب إقليمية، وما ينتج عن 

ذلك من تأثريات سلبية عىل االقتصادات الوطنية لدول 

مجلس التعاون، وحركة السياحة واالستقرار الداخيل.

� تفاق��م خلل الرتكيبة الس��كانية يف بعض دول مجلس 

التع��اون وم��ا يف��رزه ذلك م��ن تأثريات س��لبية عىل 

املجتمع��ات، وما يتطلب��ه من آلي��ات ملواجهة تبعات 

ه��ذا الوضع، إذ يعد الخلل يف الركيبة الس��كانية أحد 

املش��كالت األساس��ية التي تع��اين منه��ا دول مجلس 

التعاون الخليجي، حي��ث يرتب عىل االعتامد املكثف 

ع��ىل العاملة الواف��دة من دول مختلفة ارتفاع نس��بة 

الوافدي��ن إىل عدد الس��كان، ومثل ه��ذا الخلل يولد 

أعب��اء وضغوطاً أمني��ة وثقافية وسياس��ية واقتصادية 

واجتامعي��ة، وع��ىل الرغم من أن العامل��ة الوافدة قد 

لعبت دوراً مهامً يف عملي��ة البناء والتنمية والتحديث 

يف دول املجلس، إال أنها أخذت مع مرور الزمن تش��كل 

عبئ��اً واضح��اً ع��ىل اقتصادي��ات دول الخلي��ج، وأدى 

االعتامد عليه��ا منذ منتصف س��بعينات القرن املايض 

حتى اآلن إىل خلق سلسلة من االختالالت متخض عنها 

عدد من اآلثار الس��لبية والخطرية يف مختلف املجاالت، 

الحكوم��ات يف دول مجلس التعاون لتغيري سياس��اتها 

تجاه كل ما يجري يف العراق واملنطقة، فقد اس��تهدفت 

املراكز التجارية والتجمعات السكنية والشعبية، وحتى 

املدارس األجنبي��ة لحقتها بعض العملي��ات التفجريية 

والتخريبي��ة إلثارة الذعر والخوف ب��ن املواطنن، فقد 

تعرضت عىل سبيل املثال عدة مدن يف اململكة العربية 

الس��عودية، لسلس��لة م��ن التفج��ريات الت��ي أصابت 

عدداً من التجمعات الس��كنية والصناعية التي يقطنها 

أجان��ب، وغريه��ا، وأدت ه��ذه العمليات إىل س��قوط 

عدد م��ن القتىل والجرح��ى، وامتدت ه��ذه الظاهرة 

إىل باق��ي دول الخليج حيث ش��هدت الكويت حوادث 

عن��ف وعمليات تفج��ري منذ ع��ام 2001 م، وتعرضت 

كذلك قطر إىل هجوم يف مارس 2005 بس��يارة مفخخة 

استهدفت مدرس��ة بريطانية يف الدوحة،  ومن الواضح 

أن الجامعات اإلرهابي��ة وضعت األمن الوطني هدفها 

االسراتيجي الذي تعمل عىل رضبه نظراً ملعرفتها بقيمة 

وحج��م التأثري الذي ميكن أن يحدثه ذلك، فقد تنوعت 

أه��داف العملي��ات اإلرهابي��ة من منش��آت وأهداف 

اقتصادية وتجارية كبرية، كمناطق إنتاج وتكرير النفط، 

ومصانع تنتج سلعاً إسراتيجية، وخراء عاملن يف مجال 

الصناعة، باعتبار أن رضب هذه األهداف يكون له آثار 

سلبية عىل اإلنتاج القومي يف هذه الدول، وآثار اإلرهاب 

الس��لبية ال تقترص عىل زعزعة األمن واالس��تقرار فقط، 

وإمن��ا تنعكس عىل جميع جوان��ب الحياة يف املجتمع، 

ألن األمن هو عامد وأس��اس كل جه��د تنموي، ورشط 

رضوري الس��تقرار املجتمع��ات وأعامرها، وت��رز آثار 

اإلره��اب عىل االقتصاد والتنمية يف الكثري من املجاالت 

من خالل ضياع األموال التي تخصص ملكافحة اإلرهاب، 

وإت��الف املنش��آت واملمتلكات، وزعزع��ة ثقة أصحاب 

رؤوس األم��وال واملس��تثمرين، وهروب االس��تثامرات 

املحلية واألجنبية، وال ش��ك أن اإلرهاب يش��كل تحدياً 

رئيس��اً لدول مجلس التعاون الخليج��ي، ألن اإلرهاب 

ال يقت��رص عىل دولة يعنيها، بل إن انعكاس��اته وتأثريه 

يط��ال جميع دول مجلس التع��اون، وخصوصاً يف حال 

اس��تهداف املنش��آت النفطي��ة، وهي الحلق��ة األخطر 

يف نظ��ام األمن الخليجي، كونها تش��كل ب��ؤرة املصالح 

االقتصادية لدول مجلس التعاون.

� تحديات مجتمعية تقليدية تهدد األمن املجتمعي يف 

دول مجلس التع��اون، مثل اإلدمان وتهريب املخدرات 

واالتجار بالبرش، وعصابات مامرس��ة الدجل والشعوذة، 

والنصب واالحتيال، وكذلك العنوس��ة والطالق والزواج 

من أجنبيات، وتزايد االعتامد عىل الخادمات وغري ذلك.

مفهوم األمن .. وتطور مراحله
يعد السعي نحو الحفاظ عىل األمن سلوكاً قدمياً أرتبط 

بوجود اإلنس��ان، وانتباهه إىل األخط��ار الوجودية عىل 

حياته، والتهديدات التي تواجه بقاءه من جوانب شتى، 

ما حفزه إىل البحث عن سبل ووسائل للدفاع عن أمنه، 

م��ا يتطلب تعاوناً أمنياً رفيع املس��توى بن جميع دول 

مجلس التعاون ملواجهة إفرازات هذا الواقع.

� التهدي��دات املتزايدة الت��ي تواجه الهوي��ة الثقافية 

لألجيال الناشئة يف دول مجلس التعاون.

� الهج��امت اإللكرتونية التي ميكن أن تتعرض لها البنى 

التحتية واملنش��آت النفطية واإلس��راتيجية يف مختلف 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

�  بيئ��ة االضط��راب اإلقليم��ي الناجم��ة ع��ن تنامي 

الطموحات النووية لبعض الق��وى اإلقليمية، وما ينتج 

عن ذلك من تفاعالت أمنية من ش��أنها التأثري س��لباً يف 

مناخ األمن واالستقرار بدول مجلس التعاون.

� غياب االستقرار األمني واالجتامعي عن دول إقليمية 

عدة مبا يؤثر س��لباً يف أجواء االس��تقرار الداخيل بدول 

مجلس التعاون، وما يتطلب تنسيقاً أمنياً رفيع املستوى 

بن دول املجلس ملواجهة تبعات مثل هذا الوضع.

� التأثريات املحتملة يف حال نش��وب أي أزمات داخلية 

من أي نوع يف أي من دول مجلس التعاون.

� تأثريات تفاقم األزمة املالية العاملية، وما يرتبط بذلك 

من تأثريات اجتامعية جراء تراجع البورصات وأس��واق 

املال وانتقال عدوى هذه األزمات لألسواق الخليجية.

� مواجهة التحالفات اإلقليمي��ة الجديدة خصوصاً بن 

دول ما يعرف بالربيع العريب وقوى إقليمية تقليدية.

� نشوب رصاعات محتملة يف الجنوب اآلسيوي مبا يؤثر 

يف بيئة االس��تقرار داخل أي م��ن دول مجلس التعاون 

يف ظ��ل وجود أعداد مليونية م��ن العاملة الوافدة من 

الدولتن تقيم يف دول مجلس التعاون.

� استمرار خطر تنظيم القاعدة اإلرهايب، وفروع التنظيم 

مثل "القاعدة يف ش��به الجزيرة العربية"، حيث يالحظ 

تزايد العمليات اإلرهابية يف بعض دول مجلس التعاون 

بع��د الحرب األمريكية عىل الع��راق يف العام 2003 م، 

وكان��ت بعض هذه العمليات ته��دف إىل الضغط عىل 

خلل الرتكيبة السكانية أحد املشكالت األساسية التي تعاين منها دول مجلس التعاون
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والحفاظ عليه بطرق وقائية وأخرى عالجية، وجميعها 

تستهدف الوصول إىل مستوى االحساس باألمان الذايت، 

وإبعاد ش��بح الخ��وف ودرء مص��ادر التهديد والخطر، 

أو ع��ىل األقل الس��يطرة عليها أو الحد منه��ا إىل أدىن 

املستويات املمكنة، وس��عى اإلنسان باستمرار لتحقيق 

االس��تقرار واألم��ن، وتحص��ن البيئة الت��ي يعيش فيها 

بالتعاون مع غريه ممن يش��ركون معه بصالت القرابة 

والجوار، س��واء داخل املجتمع املح��يل الواحد أو عىل 

مستويات أكرث اتساعاً.

وم��ع تطور الحي��اة، بات طبيعياً أن تتطور بش��كل 

مواز آليات ووس��ائل الحفاظ عىل األمن حيث انتقلت 

املهم��ة من الف��رد والجامعة إىل الدول��ة التي اتجهت 

إىل منح هذا البع��د أهمية متزايدة، وبات أحد مهامها 

الرئيس��ة ضمن ركائز العقد االجتامع��ي، وقد انعكس 

ذلك بطبيعة الحال عىل الصعي��د التعليمي والتثقيفي 

من خ��الل اهتامم املؤسس��ات والجامع��ات واملعاهد 

األكادميي��ة، بتدري��س الجوانب األمني��ة والبحث فيها، 

ولذا يؤكد الكثري من الباحثن أن مفهوم األمن بش��كله 

املع��ارص ارتبط بظه��ور الدولة الحديث��ة، والحكومات 

املركزية وما ارتبط بها من أمور س��يادية يف الشأن العام 

من مثل قرارات السياسة والحرب والحفاظ عىل األمن.

وهن��اك وجهات نظر وآراء عدة يف مناقش��ة ماهية 

ومفه��وم األمن القومي، ولكنها باختصار تنقس��م وفقاً 

للزاوية الت��ي ينظر بها إىل املتغ��ري األمني، الذي يبقى 

باألخ��ري موضع اتفاق ب��ن مختلف امل��دارس الفكرية 

والبحثية كونه أحد أهم االحتياجات واملطالب األساسية 

للمجتمع��ات البرشية كافة، وعىل هذا األس��اس هناك 

م��دارس فكرية تنظ��ر إىل األمن من منظور عس��كري 

بحت يركز عىل الجوانب واألطر العس��كرية للمفهوم، 

وهو مفه��وم أو زاوية ارتبطت بحقب��ة زمنية محددة 

طغى عليها التوجه العاملي لألحالف العسكرية، السيام 

إب��ان حقبة الح��رب العاملية الثانية حي��ث غلب عىل 

معظم دول العامل الس��عي نحو بناء تحالفات عسكرية 

تس��تهدف حامية تلك ال��دول، والحفاظ عىل مصالحها 

وأمنها القومي يف مواجهة متدد قوى عسكرية معادية، 

أو تتبنى فك��راً أيديولوجي��اً مغاي��راً، ويالحظ أن هذا 

املفهوم ارتبط باملتغريات املؤثرة يف األمن القومي للدول 

وقتها، مبعنى أن مصادر التهديد آنذاك تكاد تنحرص يف 

كونها مصادراً عسكرية من خالل تهديد األمن واملصالح 

ع��ن طريق الحروب واملامرس��ات االحتاللية لدول ضد 

أخرى، وم��ن ثم طغى هذا البعد العس��كري بش��كل 

فاق ماعداه، ومع اس��تبعاد أي مؤثرات أخرى يف األمن 

القومي للدول بش��كله املتكامل الذي هو باألخري نتاج 

تفاعالت شتى بن مؤثرات مختلفة تراوح بن الداخيل 

والخارج��ي ولكن معظم هذه املؤث��رات مل تكن فاعلة 

بالدرجة ذاته��ا التي اتضحت يف س��نوات تالية النتهاء 

حقبة الحرب العاملية الثانية.

وظه��رت خالل تلك الف��رة يف األدبيات السياس��ية 

واإلس��راتيجية تعريف��ات عدة لألمن لع��ل من أهمها 

تعريف موس��وعة العلوم االجتامعي��ة لألمن القومي، 

الذي يركز ع��ىل الناحية العس��كرية "وينظر إىل األمن 

م��ن منطلق قدرة األمة عىل حامية قيمها الداخلية من 

التهديدات الخارجية"، وتعرف دائرة املعارف الريطانية 

األمن القومي عىل أنه "حامية األمة من خطر السيطرة 

بواس��طة قوة أجنبي��ة"، ويرى الكات��ب األمرييك والر 

مل��ان أن الدول��ة تكون آمنة طاملا أنها ليس��ت يف خطر 

التضحية بالقيم األساس��ية إذا اضطرت إىل تجنب حرب 

م��ا، وأنها قادرة إذا تم تحديها ع��ىل صيانتها باالنتصار 

يف تلك الحرب.

األمن ... سامت ومناذج
ومع تط��ور املجتمع��ات وتبدل الرؤي��ة ملفهوم األمن 

وتزايد االنتق��ادات املوجهة إىل النظ��رة الواقعية التي 

غلب��ت البع��د العس��كري يف تعريف األم��ن، ظهرت 

تعريفات تأخ��ذ يف االعتبار مختلف األبعاد االجتامعية 

املؤث��رة أمنياً، وقد أب��رز كتاب روب��رت مكنامرا وزير 

 The Essence "الدفاع األمرييك األس��بق "جوهر األمن

Of Security الصادر ع��ام 1968، املفهوم االجتامعي 

لألمن، مركزاً عىل البعد التنموي كركيزة لتحقيق األمن، 

بل يربط بن التنمي��ة واألمن ويجعلهام وجهان لعملة 

واحدة، حيث يقول"األمن ليس هو املعدات العسكرية 

وأن كان يتضمنها، واألمن ليس هو النش��اط العسكري 

وأن كان ق��د يش��مله، إن األم��ن هو التنمي��ة، وبدون 

التنمي��ة ال ميكن أن يوجد األمن، والدول النامية التي ال 

تنمو يف الواقع، ال ميكن ببساطة أن تظل آمنة".

وتالحقت بعد ذلك التعريفات التي ربطت بن األمن 

والجوانب االجتامعية املختلفة ليأخذ هذا املفهوم بعداً 

متكامالً ص��ار معتمداً وجوهري��اً يف مختلف األدبيات 

البحثية، وقد ذهب أحد أبرز فقهاء العلوم السياس��ية 

العرب وه��و د.عيل الدين هالل إىل الق��ول بأن األمن 

القومي عب��ارة عن "تأمن كي��ان الدولة واملجتمع ضد 

األخطار التي تهددها داخلي��اً وتأمن مصالحها وتهيئة 

الظروف املناسبة اقتصادياً واجتامعياً لتحقيق األهداف 

والغايات التي تعر عن الرضا العام يف املجتمع".

ويالح��ظ أن ه��ذا املفه��وم األش��مل لألم��ن ارتبط 

بالطف��رات االقتصادي��ة والتكنولوجي��ة الت��ي حققتها 

املجتمعات، والش��ك أن مناقشة مفهوم األمن يف إطاره 

الخليجي رمبا يبدو منوذجاً مثالياً للتداخل يف الحسابات 

واالعتب��ارات التي يرتكز عليها أمن الدول واملجتمعات، 

حيث يرتبط األمن يف دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربي��ة عىل وجه التحديد بروزنامة معقدة ومتداخلة 

ومتش��ابكة م��ن التفاع��الت واالرتباطات العس��كرية 

والسكانية والجغرافية واالقتصادية والتكنولوجية.

احلفاظ على األمن 
سلوك قدمي ارتبط 

بوجود اإلنسان 
وإدراك لألخطار التي 

تهدد حياته

الخطة املشرتكة ملواجهة األزمات والطوارئ إحدى إتفاقيات املجلس
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ويتفق الخراء عىل أمن دول مجلس التعاون يتوقف 

عىل مقدرة هذه الدول عىل تحصن نفس��ها يف مواجهة 

مختلف مصادر الخطر والتهديد، وتنمية قدراتها بشكل 

جامع��ي يف كاف��ة املج��االت االقتصادي��ة واالجتامعية 

والسياسية والعسكرية، وهنا ميكن القول بأن االتفاقية 

األمنية املوقع��ة بن دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية تعتر اآللية التي تضمن تحقيق الهدف الخاص 

بتحقيق األمن الجامعي للمجتمعات الخليجية.

وم��ع تط��ور التكنولوجيا وتجس��يد ما ب��ات يعرف 

اصطالحاً بالقري��ة الكونية الصغرية، ظه��ر إىل الوجود 

تعري��ف الخبري األمري��يك توماس بارن��ت القائم عىل 

مرادفة األم��ن القومي للدول بالعومل��ة، معتراً أنه إذا 

أردنا معرفة س��امت منوذج األم��ن القومي الجديد فال 

ينبغي أن نذه��ب ليك نتناقش مع خراء الدفاع، ولكن 

لنذهب ونتناقش مع خراء التكنولوجيا واالتصال، وهو 

منوذج يبدو بالفعل متامهياً مع تحوالت العرص التقنية، 

ولكن��ه ميايز ب��ن ال��دول املنخرطة بق��وة يف موجات 

العومل��ة، وتدور ضمن تروس��ها وفلكه��ا، والدول التي  

تدور ضمن ما يعرفه بارنت بدول الهامش التي ال تزال 

متيض بعيداً عن تأثريات العوملة وموجاتها وتجلياتها يف 

شتى املجاالت.

وق��د طرح وزير الدفاع األمري��يك إبان حرب فيتنام 

روبرت ماكنامرا تعريف��اً متكامالً لألمن، وهو أن األمن 

ليس هو املعدات العس��كرية وأن كان يتضمنها وليس 

هو القوة العسكرية وأن كان يحتويها وليس هو النشاط 

العسكري وأن كان يشمله؛ فاملشكلة العسكرية ليست 

اال وجه ضيق ملشكلة األمن.

ركائز األمن القومي للدول
- البعد العسكري:

رغم تداخل عنارص رئيس��ة أخ��رى يف تكوين منظومة 

األمن القومي للدول، فإن البعد العسكري ال يزال يحتل 

موقع الصدارة ضمن أولويات الرتيب واالهتامم ضمن 

ركائ��ز األمن القومي لل��دول، فهو البع��د الذي يقيس 

مؤرشات الق��وة والضعف، ويف حال تعرضه ألي اهتزاز 

أو تأثري س��لبي واضح رمبا ي��ؤدي مبارشة إىل اضمحالل 

ال��دول وتراجع قوتها الش��املة، وتعرضها إىل تهديدات 

وأخطار وجودية قد تس��فر عن تقويض سيادة الدولة 

عىل مقدراته��ا وأراضيها، ومع ذل��ك يرتبط هذا البعد 

بباق��ي أبع��اد األمن القوم��ي ارتباطاً وثيق��اً، حيث أن 

ضع��ف أي من األبع��اد األخرى يؤثر س��لباً بالتبعية يف 

القوة العسكرية ويتسبب يف تدهورها، بينام قوة هذه 

األبعاد تزيد من القوة العسكرية للدولة.

- البعد السيايس:

متث��ل السياس��ات الداخلي��ة والخارجية لل��دول ركيزة 

مهمة من ركائز أمنها القومي، حيث تلعب السياس��ات 

الداخلية وما يرتبط بها من أمور هيكلية وتنظيمية من 

مثل النظام الس��يايس وش��كل نظام الحكم وغري ذلك، 

دوراً حيوي��اً يف األمن واالس��تقرار، كام أن السياس��ات 

الداخلية املتبعة تلعب دوراً محورياً يف متاس��ك الجبهة 

الداخلية، وتفتح قنوات التواصل والرضا املجتمعي بن 

الش��عب وقيادته، م��ا يصب بالتبعية مبارشة يف س��لة 

تعزي��ز األمن القوم��ي للدولة، أما السياس��ة الخارجية 

فهي متثل كيفية ترجمة مكونات القوة الشاملة للدولة 

مبختلف مرتكزاتها )القوة الناعمة والصلبة أو الخشنة( 

يف رسم وصياغة سياسات الدولة حيال العامل الخارجي، 

ومن ث��م تحديد مقدرة الدولة ع��ىل تحقيق مصالحها 

وأهدافها املبتغاة من التحركات الدبلوماسية والعالقات 

السياسية مع مختلف دول العامل.

- الركيزة االقتصادية:

يلع��ب االقتص��اد دوراً ال يق��ل أهمي��ة وال تأث��رياً عن 

العاملن السابقن يف تأمن االستقرار الداخيل ومواجهة 

مصادر التهديد القامئة واملحتملة لألمن القومي للدول، 

حيث ميثل تطوير الخطط والسياس��يات االقتصادية مبا 

يحقق القدر املستهدف من األمن االقتصادي واملعييش 

واالجتامع��ي للدول، ميث��ل أولوية قص��وى كون األمن 

والتنمية وجهان لعملة واحدة طبقاً ملا اس��تقرت عليه 

األدبيات السياسية يف فرة من الفرات التاريخية، وألن 

تحقيق هذا الهدف يضمن للدولة ما ترجوه من السيادة 

الوطنية، ويجنبها أي ضغوط خارجية وتدخالت أجنبية 

مب��ارشة أو غ��ري مب��ارشة يف إدارة ش��ؤونها، أو تحقيق 

مصالح اآلخرين مقابل الحصول عىل مس��اعدات ومنح 

وهبات مادية.

- العوامل الجيوسياسية:

تلعب الجغرافيا السياس��ية يف كثري م��ن األحيان الدور 

األبرز يف تحديد قوة ال��دول، أو عىل األقل تعزيز هذه 

القوة بعامل إضايف نوعي يس��هم يف متتينها وتدعيمها، 

حيث ميثل التكوين الجغرايف للدولة عامالً مهامً يس��هم 

يف رس��م سياس��ات الدفاع العس��كري، وبناء ش��بكات 

الطرق واملواصالت، ويح��دد مكانة الدولة عىل خارطة 

الط��رق واملواصالت العاملية، وبالت��ايل تحديد مواردها 

االقتصادية من التجارة العاملية، وعىل خارطة الس��ياحة 

والطريان، كام يس��هم يف تحديد مكانتها اإلس��راتيجية 

ضمن حسابات القوى العظمى، ويحدد تأثرياً يف معادلة 

القوة، وبالتايل فإن مختلف املظاهر الجيوبوليتيكية قد 

تح��دد مواطن القوة والضعف يف ال��دول، إذ أن هناك 

كثري من الدول تكتسب أهمية استثنائية يف الحسابات 

اإلس��راتيجية فقط لكونها تحتل موقعاً جغرافياً متميزاً 

عىل الخارطة، وبالتايل يصب��ح الرهان الحقيقي متوقفاً 

عىل مق��درة هذه الدول��ة عىل توظيف ه��ذه الورقة 

الحيوي��ة يك تصبح نقطة ق��وة نوعية ملكانتها، بدالً من 

أن تصب��ح نقطة ضعف وتتحول الدولة إىل موضع نزاع 

الحتاللها أو الس��يطرة ع��ىل مقدراتها لالس��تفادة من 

موقعها الجغرايف.

- العامل الدميوجرايف:

رغ��م تراجع أهمية عدد الس��كان يف حس��ابات القوة 

الشاملة للدول، فإن بإمكان الدول ذات العدد السكاين 

الكبري نسبياً تحويل هذا العدد إىل قيمة نوعية مضافة، 

وتعزيز هائ��ل للقوة املركزية للدول��ة يف حال نجحت 

يف وضع السياس��ات والخطط الكفيلة باالس��تفادة من 

الطاقات واملوارد البرشية الت��ي متتلكها لزيادة الدخل 

القوم��ي، وبالتايل متت��ن االقتصاد والجي��ش، وتحصن 

الدولة يف مواجهة أي مص��ادر تهديد محتملة، ويتصل 

بالعامل الدميوجرايف أيضاً اعتبارات عدة تحدد أهميته 

وحدود االستفادة منه، حيث ال يقترص األمر عىل التعداد 

اإلجاميل للسكان، ولكن يتوقف باألخري عىل عوامل من 

مثل معدل النمو السكاين، وتوزيع السكان عىل البقعة 

الجغرافية، وإمكانية االستفادة من هذا التوزيع، وتأثري 

ذل��ك يف قدرات الدولة للدفاع عن حدودها الجغرافية، 

واملع��دالت العمرية ومعدالت الوفاة والفئات العمرية 

للس��كان، حيث يختلف تقييم املع��دالت التي تطغى 

عليها رشيحة كبار الس��ن عن تلك املناظرة التي تطغى 

عليها رشيحة الشباب من صغار السن.

- القوة املعلوماتية:

ظهر يف الس��نوات األخرية من القرن الفائت مفهوم 

تكنولوجي��ا املعلوم��ات، والتي تعني الزي��ادة املطردة 

يف حج��م املعلومات إىل ح��د تضاعفها مام أدى بها إىل 

أن أصبح��ت ثروة قومي��ة، وأصبحت الس��يطرة عليها 

وتوظيفه��ا ملصلح��ة التنمي��ة قضية هامة تش��غل بال 

الخراء، خاصة وأن اإلنتاج مبختلف أنواعه أصبح يعتمد 

عىل املعلومات، وبالتايل تم تصنيفها كسلعة اقتصادية، 

لذلك ظهرت صناعة جديدة تسمى صناعة املعلومات، 

وقد أصبح��ت تكنولوجيا املعلومات أح��د ركائز القوة 

لل��دول، بل قد تصبح يف املس��تقبل الركيزة األهم لهذه 

القوة يف حال تحول الحروب الس��يرانية إىل واقع أكرث 

خطورة عىل األم��ن القومي للدول، وتلعب املعلوماتية 

دوراً حيوياً س��واء عىل صعيد الدخل القومي للدول، أو 

عىل مستوى تحديد مقدرة الدول عىل مواجهة األخطار 

املامثل��ة ع��ىل الصعيد ذات��ه، والتصدي له��ا بالكفاءة 

املرجوة، ك��ام أن القدرات املعلوماتية متكن الدولة من 

حامية أرسارها الدفاعية واإلس��راتيجية، بل والصناعية، 

متثل االتفاقية 
األمنية لبنة إضافة 
وركيزة جديدة من 
ركائز التعاون بني 

دول اجمللس 
العربي
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خصوص��اً يف ظل انتش��ار موجات التجس��س الصناعي 

الذي يس��تهدف تتبع أرسار التق��دم الصناعي والتقني 

يف ال��دول املتقدمة، كام أن التقدم يف قطاع املعلوماتية 

يوفر النط��اق للدول، ويفتح املج��ال أمامها للتقدم يف 

مج��االت أخرى منها مجال الصناعات العس��كرية، ويف 

ه��ذا اإلطار ي��رز النم��وذج اإلرسائييل الذي يس��تغل 

التق��دم يف صناعة املعلوماتية اإلرسائيلية لتحقيق تقدم 

مواز يف صناعات عس��كرية تتطلب تقدم��اً تقنياً هائالً 

مثل صناعة الطائرات من دون طيار، وبرامج الصواريخ 

الذكية، وغري ذلك من صناعات تعتمد بشكل كبري عىل 

برام��ج إلكرونية بالغ��ة التقدم، قالت ن��رشة "فورين 

ريبورت" الريطانية املتخصصة يف الش��ؤون العسكرية: 

أن أق��امر إرسائي��ل ميكنها بفض��ل أجهزة االس��تطالع 

واالستش��عار املتطورة والدقيقة التجسس عىل كل شر 

داخل الدول العربية ومنطقة الرشق األوسط.

مصادر األمن القومي
وق��د اختلف��ت مصادر تهدي��د األم��ن القومي يف ظل 

ع��رص املعلوم��ات، حيث أنه��ا مل تعد مقص��ورة عىل 

الجواس��يس الذي��ن يج��ري نرشه��م هنا وهن��اك، أو 

األجهزة واملؤسس��ات التي تتلقف املعلومات املنشورة 

وتخضعها للبحث والتحليل أو غريها من وسائل تهديد 

أم��ن املعلوم��ات العتيق��ة املتعارف عليه��ا، بل أصبح 

لها مظاهر رقمية إلكرونية غري مس��بوقة يف ش��مولها 

وعمقه��ا واختالفها واتس��اع نطاق تغطيته��ا وأرضارها 

وذكاء منفذيه��ا وتعقد آلياتها وتواصل هجامتها، فقبل 

ظه��ور األدوات الحديث��ة املعتم��دة ع��ىل تكنولوجيا 

املعلوم��ات وااللكروني��ات واالتص��االت كانت هناك 

الوسائل التقليدية لجمع املعلومات التي تعتمد بشكل 

كبري عىل العنارص البرشية من الجواسيس ومجموعات 

االس��تطالع من عنارص املخابرات الذين يعملون داخل 

صف��وف العدو من أجل نق��ل املعلومات الالزمة، ومع 

تط��ور تكنولوجي��ا املعلومات أصبح العم��الء يقومون 

ليس فقط بإرس��ال معلومات، ولك��ن مبهام أخرى منها 

مثالً وضع مستشعرات وأجهزة متقدمة جداً يف األماكن 

الحيوية واإلسراتيجية، كام تساهم يف تحديد األهداف 

والتصويب تجاهها بشكل أدق، كام أن هناك أيضاً تتبع 

املعلوم��ات العلنية املتاحة من قب��ل العدو، وهي أداة 

تقوم عىل عنارص برشية مدربة تس��تعن بالحاس��بات 

وتكنولوجي��ا املعلوم��ات يف رص��د م��ا تن��رشه هيئاته 

ومؤسساته املختلفة، ويشري بعض الخراء أن نسبة كبرية 

من املعلومات املخابراتية املستخدمة عسكرياً تأيت من 

مصادر علنية، ولعل من أبرز وسائل االستطالع الحديثة 

األقامر الصناعية والرادارات التي ميكنها التجسس عىل 

االتصاالت والتحركات املعادية، كام تشمل املستشعرات 

وأدوات التصوير الجوي والطائرات بدون طيار.

تزايدت العالقة ما ب��ن التكنولوجيا واألمن إلرتباط 

الدول بها يف عملي��ات االتصال واإلنتاج والخدمات، مبا 

يجعله��ا يف ذات الوقت تعتمد ع��ىل أنظمة معلومات 

قد تك��ون هدفاً س��هالً للهجامت اإلرهابي��ة، ويتزامن 

ه��ذا م��ع محاول��ة اإلرهابي��ن املس��تمرة يف الحفاظ 

ع��ىل تحديث أس��لحتهم وإس��راتيجياتهم، كام ظهرت 

الحروب الجديدة يف س��ياق دويل يغل��ب عليه الطابع 

التكنولوجي، وذلك بخالف الحروب القدمية بن الدول 

والتي كان هدفها تحقيق أكر درجة من ال�ر للخصم، 

واالستخدام املنظم للقوة يف مواجهة قوة أخرى، وهذه 

الح��روب تتم داخل ش��بكات متعدية الح��دود، والتي 

قد تش��مل دوالً وأطرافاً من غ��ري الدول، ويكون هناك 

عدم اعت��امد كامل عىل املعارك العس��كرية التقليدية، 

ب��ل تأخ��ذ ص��وراً للتنافس وال��رصاع ع��ىل املعطيات 

التكنولوجي��ة، وباختص��ار فقد أدت ث��ورة املعلومات 

إىل جعل تكنولوجيا املعلوم��ات مبثابة الجهاز العصبي 

لألجهزة األمني��ة واألجهزة املعنية باألمن القومي، األمر 

الذي أدى إىل تغري يف شكل ومنط التهديدات.

ويف ظ��ل انتش��ار ظاهرة اإلره��اب ومتددها وخطر 

التنظيامت املتش��ددة يصبح التنس��يق األمني بن دول 

مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية يف غاية اإللحاح 

واألهمي��ة، حيث تس��تخدم هذه التنظيامت ش��بكات 

املعلومات وأجه��زة الكمبيوتر واإلنرنت من أجل نرش 

أفكاره��ا، وتجني��د األنص��ار واألتب��اع، ومحاولة تغيري 

القناع��ات، وتش��كيل اتجاه��ات الجمه��ور ملصلحتها، 

خصوص��اً أن غالبية مرتادي املواقع االلكرونية من فئة 

الشباب واملراهقن صغار السن الذين يسهل استهواؤهم 

واستاملتهم ولو لفرات زمنية محدودة، وميثل اإلرهاب 

اإللك��روين أحد مظاهر توظي��ف التقنيات الحديثة يف 

مجاالت االتصاالت، واملعلوماتي��ة يف مجال نرش الفكر 

املتطور، وهي ظاهرة تعد أبرز التجليات الس��لبية التي 

يصعب تفاديه��ا للعوملة، حيث أصبح��ت التكنولوجيا 

من الوس��ائل الداعمة للعمل اإلرهايب، واملس��اهمة يف 

زيادة ديناميكيته، وس��هولة انتش��ار وتعاظم أثره، كام 

أن التأث��ري اإليجايب لتكنولوجي��ا املعلومات واالتصاالت 

من حيث تقصري املس��افة وتقليل الزمن أعطى الفرصة 

لإلرهابين لتحس��ن اتصالهم ببعضه��م البعض بهدف 

تدفق الدعم والتنسيق مع األتباع، والوصول إىل جمهور 

ضخ��م، وتجنيد أعضاء جدد، وقد طرحت وزارة الدفاع 

األمريكية تعريف��اً لإلرهاب اإللكروين مفاده "أنه عمل 

إجرامي يتم اإلعداد له باس��تخدام الحاس��بات ووسائل 

التامرين العسكرية املشرتكة أحد مظاهر التعاون األمني الخليجي
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االتصاالت، ينت��ج عنه عنف أو تدم��ري أو بث الخوف 

تجاه تلقي الخدمات مبا يس��بب االرتباك وعدم اليقن، 

وذلك بهدف التأثري عىل الحكومة أو السكان ليك متتثل 

ألجندة سياس��ية أو اجتامعية أو فكري��ة معينة"، وقد 

وفرت شبكة االنرنت ساحة بديلة ألتباع وأنصار تنظيم 

القاعدة لتبادل املعلوم��ات والروايات، وخوض الحرب 

النفس��ية ضد محاوالت ن��رش فكر االعتدال وكش��ف 

التط��رف، حيث نجح��ت القاعدة يف تطوي��ر قدراتها 

األمني��ة وأدواته��ا التقني��ة عىل االنرن��ت عر عرشات 

املواقع التابعة أو املتعاطف��ة مع التنظيامت املتطرفة، 

وس��اهمت تلك املواقع املنترشة عىل شبكة االنرنت يف 

بناء مخ��ازن من الذخائر واألس��لحة الفكرية والخرية 

واإلعالمي��ة للقاعدة، وقد بلورت تلك العمليات منوذجاً 

جدي��داً غ��ري تقليدياً لإلره��اب يرهق أق��وى األجهزة 

االس��تخباراتية التي اعتادت أن تتعامل مع عدو واضح 

املعامل، وتنظي��امت محددة وقيادات ورم��وز واقعية، 

وعىل النقيض ال يقوم النموذج الجديد عىل الجامعات 

املنظم��ة وال عىل القي��ادات الواقعية، ول��ذا يرز دور 

التنس��يق والتع��اون األمني يف مواجهة ه��ذا التحديد 

املتنامي الذي يتكاثر عنقودياً بش��كل يصعب عىل أي 

جهاز اس��تخبارات مالحقته بش��كل منفرد، ومن دون 

دعم معلومايت من ش��بكات التعاون اإلس��راتيجي عر 

األجهزة املناظرة الداعمة له.

مظاهر التعاون األمني الخليجي
� أق��رت اإلس��رتاتيجية األمنية الش��املة لدول مجلس 

التعاون يف االجتامع االس��تثنايئ الث��اين لوزراء الداخلية 

ال�ذي عقد يف مسقط بتاريخ 15 فراير 1987، وصادق 

عليها املجلس األعىل يف دورته الثامنة يف الرياض، وهي 

عب��ارة عن إطار عام للتعاون األمني بن الدول األعضاء 

مبفهومه الشامل، ولهذه اإلسراتيجية أهداف عامة، كام 

حددت وس��ائل تنفيذها، وتعزيزاً للتنسيق والتعاون يف 

املجال األمن��ي، ولتحديث اآلليات والتدابري املش��ركة 

التعاون يف جمال املرور
- القان��ون )النظ��ام( امل��روري املوحد ل��دول مجلس 

التعاون.
- أسبوع مرور مجلس التعاون.

- تسهيل انتقال وحركة مواطني دول املجلس يف الدول 
األعضاء.

- لوحات السيارات وتلف املركبات.
- رخص القيادة.

- رخص قيادة ذوي االحتياجات الخاصة.
- نقل ملكية املركبات ملواطني دول املجلس.

- املركبات ذات املقود األمين.
- اإلسرتاتيجية الخليجية للتوعية املرورية.

- اعتم���اد الالئح���ة الفني���ة الخليجي��ة رق��م 2007: 
.1798GSO

- اعتم���اد املواصف���ات القياس���ي��ة الخليجي�ة أرقام 
)ECE GSO 41 � 1( و)ECE GSO 42 � 2( - عن��د 
إصدار شهادة املنشأ أو التصدير للمقطورات واملعدات 

املصّنعة يف دول املجلس.
- عدم الس��امح برتخيص املركبات السكراب املستوردة 

بغرض الرتخيص.

أسبوع املرور الخليجي أحد مجاالت التعاون األمني بني دول مجلس التعاون

لألجه��زة األمني��ة بالدول األعض��اء، وملواكب��ة التطور 

املتنامي للجرمية مبختلف أنواعها، والتي أصبحت عابرة 

ه أصحاب الس��مو واملعايل وزراء  للح��دود الوطنية، وجرّ

الداخلي��ة يف لقائهم التش��اوري الثامن )الرياض - مايو 

2007( مبراجع��ة اإلس��راتيجية األمنية الش��املة لدول 

املجل��س بهدف تحديثها من قبل لجن��ة مختصة، وقد 

أقررّ أصحاب الس��مو واملعايل وزراء الداخلية يف لقائهم 

التش��اوري التاس��ع )الدوح��ة - ماي��و 2008( مرشوع 

تحديث وتطوير اإلس��راتيجية األمنية الشاملة، ورفعه 

إىل املجل��س األعىل العتامده، حيث قرر املجلس األعىل 

املوقر، يف دورته التاسعة والعرشين )مسقط - ديسمر 

2008( اعتامد وتحديث وتطوير اإلس��راتيجية األمنية 

الش��املة لدول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية، 

كام تم إقرار لجنة التخطيط اإلسراتيجي بحيث تجتمع 

سنوياً ملتابعة تنفيذ اإلسراتيجية األمنية الشاملة.

� التصدي لظاهرة اإلرهاب من خالل الجهود اإلقليمية 

والدولي��ة أق��رت دول مجل��س التعاون اإلس��راتيجية 

األمني��ة ملكافحة التطرف املصح��وب باإلرهاب يف عام 

2002 م، وأصدرت يف العام ذاته إعالن مس��قط بش��أن 

مكافح��ة اإلرهاب، ولقد توصلت دول املجلس يف العام 

2004 م إىل التوقي��ع عىل اتفاقية دول مجلس التعاون 

ملكافحة اإلرهاب، كام تم يف العام 2006 تش��كيل لجنة 

أمنية دامئة مختصة مبكافحة اإلرهاب تعقد اجتامعاتها 

األمني��ة  اللج��ان  كإح��دى  )س��نوي(  دوري  بش��كل 

املتخصص��ة، ويف مج��ال تعزيز التع��اون والجهود بن 

دول املجلس مع حاالت الن��زوح البرشي عند الحروب 

أو الك��وارث الطبيعي��ة فقد ت��م يف االجتامع الس��ابع 

والعرشي��ن ألصحاب الس��مو واملع��ايل وزراء الداخلية 

بدول املجلس )الدوحة - 2008( إقرار الخطة املشركة 

ملواجهة حاالت النزوح البرشي الطارئة.

� املوافق��ة ع��ىل مرشوع��ي "النظ��ام املوح��د للدف��اع 

املدين"، و"النظ��ام املوحد للتطوع واملتطوعني" كنظامني 

اسرتشاديني وذلك يف االجتامع الثاين عرش ألصحاب السمو 

واملعايل وزراء الداخلية )أبوظبي - نوفمر 1993 م(، حيث 

يعن��ي "النظام املوح��د للتطوع واملتطوع��ن" بالرشوط 

والواجب��ات والحقوق للمتطوعن بأجهزة الدفاع املدين 

عند حدوث الط��وارئ أو الكوارث، وتعزيزاً للتعاون يف 

هذا الجانب أقررّت خطة تنفيذ متارين وهمية مش��ركة 

ملواجهة ح��االت الطوارئ، وتم وضع بن��ود دامئة عىل 

جداول أع��امل اجتامع��ات املديرين العام��ن للدفاع 

املدين تُعنى بوضع دورات تدريبية مش��ركة، ولتوحيد 

رشوط السالمة واإلرشاف الوقايئ.

�  املوافق��ة عىل الترشيع النموذج��ي املوحد ملكافحة 

املخ��درات واملؤث��رات العقلي��ة يف ع��ام 1998 م، ليك 

تس��تفيد منه الدول عند تحدي��ث أنظمتها، ويتضمن 

الترشيع مواداً مش��ددة العقوب��ة عىل مهريب ومروجي 

املخدرات، ويف عام 2005 م تم اتخاذ قرار االستمرار يف 

العمل بالنظام ملدة خمسة أعوام قادمة.
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باإلضاف��ة إىل ذل��ك أقررّت خطة التدريب املش��ركة 

للعاملن يف مجال مكافحة املخدرات، كام أنهى الفريق 

املكلف بإعداد دراس��ة عن تداب��ري خفض الطلب عىل 

املخدرات واملؤثرات العقلية أعامله.

�  اعتامد النظام األس��ايس ملركز املعلوم��ات الجنائية 

ملكافح��ة املخ��درات ملجل��س التعاون ل��دول الخليج 

العربي��ة، من قبل املجل��س األعىل يف دورته التاس��عة 

والعرشين )مسقط - ديسمر 2008 م(، ومتت املصادقة 

عليه من قب��ل جميع الدول األعضاء ودخل حيز النفاذ 

بتاريخ 23 أبريل 2010 م.

� حامي��ة دول املجلس ومواطنيها من مخاطر الكوارث 

اإلشعاعية والنووية، تم التوصل إىل ما ييل:

* ت��م تحديد متطلبات الخطة االسرش��ادية املش��ركة 

لدول املجلس ملواجهة املخاطر اإلشعاعية والنووية.

* العمل ع��ىل ربط غرف العملي��ات الخاصة مبواجهة 

الطوارئ اإلشعاعية والنووية يف دول املجلس. 

* توحي��د أس��اليب التعامل م��ع الكوارث اإلش��عاعية 

والنووية قدر اإلمكان يف دول املجلس.

* التدريب لتأهيل الكوادر ملواجهة الكوارث اإلشعاعية 

والنووية.

* إنش��اء ونرش برامج وقائية لثقافة وطنية وخليجية يف 

مجال الوقاية من املخاطر اإلشعاعية والنووية.

* إنشاء لجان طوارئ وطنية يف دول املجلس للحوادث 

اإلشعاعية والنووية.

- يف مج��ال التحقيق�ات و املباحث الجنائي�ة، توصلت 

دول مجلس التعاون إىل ما ييل:

* إقرار الصيغة النهائية للقانون )النظام( االسرش��ادي 

املوحد ل��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية 

بشأن ذوي الخطورة اإلجرامية واملشبوهن واملترشدين.

* التدري��ب يف مجال املراقب��ة والبحث واملكافحة 

للجرائم االقتصادية ورضورة التنس��يق بن املعاهد 

املرصفي��ة ومؤسس��ات النقد بال��دول األعضاء مع 

وزارة الداخلية يف كل دولة.

* هناك دراس��ة إلنش��اء قاعدة معلوم��ات أمنية 

تحق��ق الربط اآليل ب��ن دول املجل��س يف مجال 

التحقيقات واملباحث الجنائية.

* يجري العم��ل عىل متكن دول املجلس من اس��تخدام 

املنظوم��ة )I 24 � 7( املعم��ول به��ا يف املنظمة الدولية 

للرشطة الجنائية )اإلنربول(، فيام بن دول املجلس فقط.

* العمل عىل إيجاد، واشراط، أفضل املواصفات لحامية 

املركبات والتقليل من جرائم رسقتها، مبا يف ذلك تركيب 

)رشيحة( يتم من خاللها تحديد موقع املركبة.

* دراسة مرشوع االستامرة الخليجية املوحدة للمركبات.

* يج��ري العم��ل عىل إيج��اد قانون اسرش��ادي لدول 

املجس ملكافحة الجرائم اإللكرونية.

� يف مج��ال حرس الح��دود وخفر الس��واحل فقد أقّر 

أصحاب الس��مو واملعايل وزراء الداخلي��ة العديد من 

القرارات من أبرزها ما ييل:

* خط��ة التدريب التي أعدته��ا املديرية العامة لحرس 

الحدود يف اململكة العربية السعودية لتدريب منسويب 

حرس الحدود وخفر السواحل يف دول املجلس.

* من��اذج موحدة خاص��ة بتبادل املعلوم��ات بن غرف 

عمليات أجهزة حرس الحدود وخفر الس��واحل يف دول 

املجلس.

* القواع��د واإلج��راءات املوح��دة ملعالج��ة تجاوزات 

ق��وارب الصيد والنزهة العائ��دة ملواطني دول املجلس 

للمياه اإلقليمية بن الدول األعضاء والتي أعدتها األمانة 

العامة.

* الضواب��ط املوح��دة للتفتيش واملراقبة عىل الس��فن 

الخشبية بدول املجلس.

* االس��تعانة بخطة البح��ث واإلنقاذ البحري كأس��اس 

لإلجراءات التي تحقق التنس��يق والتع��اون بن الدول 

األعضاء لعمليات املساندة واملساعدة يف حاالت البحث 

واإلنقاذ البحري.

* أع��دت وزارة الداخلية بدولة الكويت دراس��ة حول 

ظاهرة التسلل وكيفية معالجتها.

* ت��م تطبيق متارين بحرية ثنائية مش��ركة بن كل من 

اململك��ة العربية الس��عودية ودول��ة الكويت، وكذلك 

ب��ن مملكة البحرين ودولة قط��ر، وبن دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وس��لطنة ع��امن، ويجري العمل حالياً 

عىل تطبيق متارين بحرية ثالثية مشركة، بعدها سيتم 

عمل مترين بحري مشرك لجميع دول مجلس التعاون.

�  تطوي��ر الرياضة الرشطية وصقل املواهب الرياضية، 

قرر أصحاب الس��مو واملعايل وزراء الداخلية استحداث 

لجن��ة أمني��ة تعنى بكل م��ا يتعلق بعم��ل االتحادات 

الرياضي��ة الرشطية ب��دول املجلس، تعق��د اجتامعاتها 

سنوياً.

رؤية مستقبلية
يشري اس��تقراء مستوى التعاون األمني بن دول مجلس 

التعاون ل��دول الخليج العربية خ��الل املرحلة األخرية، 

الس��يام بعد توقي��ع تعدي��الت االتفاقي��ة األمنية بن 

دول املجل��س إىل دخ��ول هذا التعاون إىل مس��تويات 

حقيقية أكرث عمقاً تتناس��ب وطموحات ش��عوب دول 

التعاون الس��ت يف بناء منظومة خليجية واحدة قادرة 

عىل تحقيق األمن واالس��تقرار لشعوبها، وترجمة آمال 

هذه الش��عوب يف التق��ارب واالنصهار، فض��الً عن أن 

تعاظم التحديات األمنية التي تواجه الدول الس��ت يف 

ه��ذه املرحل��ة التاريخية عىل وج��ه التحديد يضاعف 

املردود اإليج��ايب املتوقع من توقيع ه��ذه التعديالت، 

حيث تش��هد املنطقة تحديات غري مس��بوقة تاريخياً، 

وتتطلب استجابة مدروس��ة ورسيعة ودقيقة، ومبوازاة 

ذلك تتطلب أيضاً تنس��يقاً إقليمياً مشركاً حيث أثبتت 

التجرب��ة أن اإلمكان��ات والق��درات الذاتي��ة للدول��ة 

الواح��دة قد ال تس��عفها يف بعض األحي��ان يف مواجهة 

تح��د أمني ما، ليس لضعف يف اإلمكانات والقدرات بل 

لحاجة ملحة إىل جوان��ب داعمة قد ال تتوافر لدى أي 

دول��ة مبفردها مهام بلغت إمكانياته��ا مثل املعلومات 

املتكامل��ة من مص��ادر عدة حول تنظيم ما أو نش��اط 

إرهايب يتم التخطيط له، حيث يلعب التنس��يق وتبادل 

املعلوم��ات وتعاون األجهزة األمني��ة يف معظم األحيان 

الدور األبرز يف وضع تقيي��م دقيق للموقف والتعاطي 

معه مبا يتناسب مع خطورته وأهميته والنتائج املرتبة 

علي��ه، وم��ن األهمية مب��كان اإلش��ارة إىل أن االتفاقية 

األمنية ب��ن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

هي ترجمة حقيقية ملس��رية التعاون املشرك بن الدول 

الس��ت، حيث يعتر التع��اون األمني انعكاس��اً مبارش 

لعمق العالقات والثقة املتبادلة والحرص املش��رك عىل 

ضامن األم��ن واالس��تقرار والتفرغ للتنمي��ة مبا يحقق 

طموح��ات الش��عوب الخليجي��ة يف اس��تدامة الرف��اه 

االجتامعي لألجيال املقبلة•

املصادر:

� املوق��ع االلك��روين لألمان��ة العامة ل��دول مجلس 

التع��اون لدول الخليج العربية، www.gcc-sg.org، تم 

االطالع بتاريخ 24 يناير 2013.

� مق��ال "الفضاء اإللكروين وتهديدات جديدة لألمن 

القومي"، عادل عبد الصادق، مجلة السياس��ة الدولية، 

العدد 180 )القاهرة: ابريل 2010(.

� كتاب "أمن املعلومات واألمن القومي" أرشف عالم، 

الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 2007.

� جريدة "االتحاد"، أخبار وتقارير.

� موقع إيالف اإللكروين، تقارير إخبارية منشورة.

� شبكة BBC، تقارير منشورة.

� شبكة CNN، تقارير منشورة.

� صحيفة الحياة اللندنية، أخبار متفرقة.

� صحيفة الرشق األوس��ط اللندنية، تقارير إخبارية 

منشورة.

تكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت احلديثة 
ساعدت اإلرهابيني 

يف اتصالهم مع 
البعض والوصول إىل 

جمهور ضخم  
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وضعت العديد من الدول 

مجموعة من الربامج الرامية 

إىل إعادة تنظيم وتجهيز قواتها 

املسلحة، وتزويدها بأجيال 

جديدة من األسلحة لتحقيق 

املرونة، وخفة الحركة، والحشد 

النرياين، وإمكانية نقلها جواً، 

وقدرتها عىل الكشف ونقل 

املعلومات يف الزمن الحقيقي 

إىل كافة أنساق القتال، بحيث 

تغدو قادرة عىل مواجهة 

تحديات املعارك الحديثة.

إعداد: 
لواء د. علي حممد رجب

 تاريخي��اً، وبع��د إنتهاء الحرب العاملي��ة األوىل، عكف 

املفكرون العس��كريون يف كل أنحاء العامل عىل دراس��ة 

خربات هذه الحرب، واألس��لحة الرئيس��ية املستخدمة 

خالله��ا، لتحديد اتجاه��ات تطوير القوات املس��لحة، 

وطبيع��ة أي حرب مقبلة، ورسع��ان ما ظهرت نظريات 

وآراء جدي��دة منها نظري��ة "الجيش الصغ��ر القوي"، 

التي نادى بها كل م��ن الجرنال "فولر وليدل هارت" يف 

بريطانيا، "وسيكت" يف أملانيا، و"ديجول" يف فرنسا.

وقد ظهرت هذه النظرية نتيجة لتقييم دور املعدات 

واألس��لحة الجديدة املتط��ورة تكنولوجي��اً- يف حينها- 

وخاص��ة الدبابات، فف���ي عام 1922 ن���ادى الجن�رال 

"فولر" رئيس أركان قوات التاج الربيطاين يف كتابه "دور 
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الدبابات يف الحرب العظمى 1914 - 1918 " بأن نجاح 

الحلفاء يف الحرب العاملية األوىل يعود إىل الدبابة، وأنه 

يجب عىل الغرب أن يبني جيوش��اً مدرعة وميكانيكية، 

تتميز بصغر حجم القوات البرشية، ولكنها كبرة الحجم 

م��ن حيث التأثر النوع��ي للمدرعات، كام رأى فولر أن 

99 % من النجاح يف الحرب سيتوقف عىل السالح، بينام 

باقي العنارص األخرى من اس��تخدام وقيادة وش��جاعة 

وانضباط وإمداد باالحتياجات ال متثل س��وى 1 % فقط 

من النجاح، وأيد الجرنال "ديجول" أفكار "فولر"، بل إنه 

اعترب أن رس انهيار فرنسا يف بداية الحرب العاملية الثانية 

يرجع إىل س��وء تقديرها لنظرية الجيش الصغر القوي، 

والتي ترى أن الدباب��ة بإمكاناتها كقوة نران، وبقدرتها 

عىل إحداث الصدمة، س��وف تلعب الدور الحاس��م يف 

الح��رب الحديثة للقتال يف العم��ق، ولتحقيق االخرتاق 

الرسيع يف دفاعات الخصم.

وتلعب التقني��ة دوراً هاماً عند إعادة تصميم حجم 

وحدات القوات املسلحة، فعىل سبيل املثال، تستوجب 

املقذوف��ات دقيقة التوجيه إع��ادة تقويم حجم القوة 

ال��كايف، بافرتاض أن نظم هذه األس��لحة تحس��ن قدرة 

القوات املسلحة عىل قهر قوات أكرب منها، وتؤثر التقنية 

يف حس��م املعضلة املتعلقة برتكي��ز القوات أو توزيعها، 

حيث أن كثافة الق��وات تزيد يف فرص التعرض لإلصابة 

بواسطة املقذوفات دقيقة التوجيه. 

لقد أدت الثورة التقنية إىل ظهور منظومات التسليح 

املتكاملة، وتوفر مستش��عرات متنوع��ة، تضمن الدقة 

العالي��ة يف تحدي��د األه��داف والعمل ع��ىل تدمرها، 

بالتكام��ل ب��ن عمليات ح��رب املعلوم��ات ورضبات 

العم��ق، املركزة م��ن خارج املدى، ونتيج��ة لذلك، فقد 

أصبحت هناك أس��س جديدة يعتم��د عليها بناء جيش 

املس��تقبل، وتس��تخلص هذه األس��س م��ن البحث يف 

مقوم��ات هذا الجي��ش، وتحديد عن��ارصه ومفاهيمه، 

وتحدي��د الخصوم واألولويات، وم��ن القدرة عىل توفر 

ه��ذه العنارص واملقومات، وس��يكون مبق��دور القيادة 

العس��كرية أن تس��تغني ع��ن نرش أع��داد ضخمة من 

األس��لحة عىل خ��ط املواجهة م��ع الخصم. فاألس��لحة 

الدقيقة "الذكية"، والجن��ود املتفوقون تدريباً، والنران 

الغزيرة والكثيف��ة والدقيقة املنطلقة م��ن العمق، إىل 

أع��امق األراىض املعادي��ة، والق��وة البحري��ة املتفوقة، 

والذراع الجوية الضاربة الطويلة، والصواريخ، وأس��لحة 

الفضاء، كلها تؤكد الحاجة إىل أن يعمل جيش املستقبل 

بوحدات صغرة وعالية الحركة. 

فلسفة الوحدات الصغرية
 تتج��ه أغلب الجيوش الحديث��ة إىل تنفيذ املهام بعدد 

مح��دود من الق��وات، ومجابهة ق��وات متفوقة عددياً 

بش��كل ملموس، عالوة ع��ىل زيادة الكف��اءة وتقليص 

النفقات العس��كرية، ويركز هذا املفه��وم عىل تقليص 

دور الق��وات الربية لصالح الق��وات الجوية التي يكون 

له��ا دور رئي��ي ومحوري، حيث يراعي إمتالك س��الح 

ج��وي متط��ور تقنياً وله الق��درة ع��ىل تنفيذ رضبات 

وقائية واستباقية عىل النقاط الحساسة للعدو، وإفقاده 

عوامل تفوقه وقوته يف الساعات األوىل للمعركة، وذلك 

بإمتالك وس��ائل جوي��ة متمثلة يف طائ��رات وصواريخ 

هجومية له��ا مقدرة كبرة عىل اخ��رتاق الدفاع الجوي 

املعادي والوصول ألهدافها وإلحاق خس��ائر فادحة بها، 

عالوة عىل امتالك مجموعة واسعة ومتنوعة من أنظمة 

الحرب اإللكرتونية وأنظمة القيادة والس��يطرة، وذخائر 

متنوعة تناسب املهام املطلوبة.

أم��ا يف الح��رب الربي��ة، فرك��ز مفه��وم الوح��دات 

الصغ��رة عالي��ة الحركة ع��ىل القوات الخاصة بش��كل 

كبر، وإمدادها بأحدث أجه��زة العمليات الخاصة من 

مناظر ليلية، وأس��لحة فردية متط��ورة مضادة للدروع 

والطائرات، ع��الوة عىل قدرة توصيله��ا خلف خطوط 

الع��دو، كام تعتمد نظرية الهج��وم الجانبي واإللتفاف 

ح��ول الدفاعات ومناوش��ة الدفاعات بق��وات مدرعة 

قليلة، لجذب نرانها وتحديد مواقعها، ثم االش��رتاك مع 

الط��ران واملدفعية بتدمرها، ويس��مح الحجم الصغر 

للقوات الربية بتغطية فعالة من وسائل الدفاع الجوي. 

ويف املج��ال البح��ري، يل��زم امت��الك قط��ع بحرية 

صاروخي��ة رسيع��ة وصغ��رة الحجم يصعب كش��فها، 

وزي��ادة مدى النران الصاروخية مع التأخر يف كش��فها 

من طرف الع��دو ألبعد حد ممكن، وك��ذا نرش أنظمة 

دفاع س��احيل صاروخية كس��الح فعال للدفاع البحري 

والس��احيل دون أن ننىس الدور الهام لحاملة الطائرات 

الت��ي تكون عص��ب مجموعة الن��ران البحرية وتؤمن 

غط��اءاً جوي��اً لبقية القط��ع البحرية، وتجدر اإلش��ارة 

إىل أهمي��ة الدفاع الجوي يف الق��وات البحرية، وكذلك 

الغواصات وفرق الضفادع البرشية.

مرسح العمليات الجديد
إن إدارة العملي��ات العس��كرية الحديث��ة، وأس��اليب 

التحك��م به��ا تعتمد ع��ىل العن��ر الب��رشي أوالً، ثم 

إدارة العمليات العسكرية الحديثة وأساليب التحكم بها تعتمد عىل العنرص البرشي
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األنظم��ة والتقني��ات الحديث��ة ثانياً، ولع��ل من أهمها 

وس��ائل القيادة والس��يطرة، وربط مجري��ات وأحداث 

ميدان املعركة لحظياً ما بن القيادة والجندي يف امليدان 

لتحقيق الهدف النهايئ، وبأفضل النتائج املمكنة، ولذلك 

سيكون عىل جيش املستقبل االستعداد للعمل يف مرسح 

عمليات يتسع جغرافياً، بينام يقل عدد القوات واآلالت 

املس��تخدمة فيه، فعىل م��دى التاريخ، يالحظ أن حجم 

القوات املس��تخدمة يف منطقة املعارك تقل مع الوقت، 

وعىل سبيل املثال يف عام 1815 كانت الفرقة العسكرية 

التي تضم 15 – 20 ألف ش��خص، تحتل مس��احة تبلغ 

25 مي��اًل مربعاً، ومع حلول عام  2015، قد تحتاج نفس 

الفرقة مساحة ال تقل عن مائة ميل مربع، حيث تتحرك 

القوات برسع��ة عىل أرض املعرك��ة يف وحدات صغرة، 

ول��ن يكون هناك ما يعرف ب�"خ��ط مواجهة"، كام كان 

ىف املاىض.

ويضاف إىل ذلك أن الس��يناريوهات املحتملة للعمل 

العس��كري يف املس��تقبل، تأخذ بعن االعتب��ار أكرث من 

أي وقت م��ى، عامل املفاجأة والتص��دي ألوضاع غر 

مقررة، فليس هناك يف الواقع كام يف الس��ابق، من عدو 

محدد الهوية سلفاً، بعد أن انترشت الحروب الالمتامثلة 

Asymmetric  ع��ىل كل الس��احات ، حي��ث تتقاب��ل 

قوتان مختلفتان متاماً يف أسلحتهام وتكتيكاتهام ،  وتدور 

بينه��ام صدامات تتخذ الطابع النظامي من جانب وغر 

النظام��ي من جانب آخر ، وال تس��فر املعركة يف النهاية 

ع��ن انتصار واضح أو هزمية مروعة ،  وتس��تمر الحروب 

لفرتة طويلة ،  متخذه س��مة الراعات املمتدة ،  وسوف 

يزداد هذا االتجاه تعقي��داً ،  بحيث يدخل العامل مرحلة 

الح��روب املعقدة ،  التي متث��ل التطور الت��ايل للحروب 

الالمتامثلة . 

منظومة جديدة للتسليح
س��تصبح أنظمة التسليح، التي تس��تطيع إصابة العمق 

يف أراىض الع��دو، والت��ي تس��مح باس��تخدام التقنيات 

الحديثة من أجل تحقيق الس��يطرة عىل العمليات، من 

أه��م العوامل املؤثرة ىف العملي��ات الحربية، أما أنظمة 

املدفعية طويلة املدى ذات الذخائر "الذكية" والطائرات 

املوجهة ب��دون طي��ار، العاملة يف القتال واإلس��تطالع، 

والقوات امليكانيكية املحمولة جواً والقادرة عىل خوض 

قتال يف أماكن بعيدة، وكذلك القوات الخاصة، فس��وف 

متن��ح الجيش يف املس��تقبل قدرة حقيقي��ة عىل خوض 

املع��ارك العميقة، وس��وف يدع��م تالحم ن��ران هذه 

األس��لحة املجهود الحريب من أجل تحقيق تفوق نسبي 

يف القوات لاللتحام الن��راىن املبارش مع القوات املدرعة 

املعادية، مام س��يؤدى إىل تدمر الق��وات املعادية قبل 

وصولها للقوات الصديقة .

ويضاف إىل ذلك نظام مستشعرات تجميع ومعالجة 

 Real البيان��ات يف م��كان واح��د، يف الوق��ت الحقيقى

Time ليؤك��د عىل إمكانية إنتاج أس��لحة عالية الذكاء، 

بالغة الدق��ة، ويؤدى إىل زي��ادة فعالية دائ��رة العمل 

املتكامل��ة )املعلومات- القرار- الفع��ل(  لتتيح للقوات 

الصديق��ة رسعة األداء العايل عن الخصم، ومن ثم فرض 

اإلرادة علي��ه ملحافظتها عىل املبادأة والحس��م ىف إدارة 

أع��امل القتال، ألن��ه كلام زادت رسعة اس��تكامل هذه 

الدائرة ألي من القوات املتضادة، تم توفر الوقت الالزم 

للتأثر يف الجانب اآلخر والعكس صحيح.

إدارة املوارد البرشية
يعتمد بناء جيش املس��تقبل عىل اإلدارة الذكية للموارد 

البرشي��ة، الت��ي متثل ج��زء ال يتج��زأ م��ن املتطلبات 

العسكرية، فاالستثامرات املالية الهائلة والفرتات الزمنية 

الطويلة، التي تحتاجها عمليات رشاء املعدات الحديثة، 

تف��رض أن تحظى فعاليته��ا العملياتية بإهتامم العنر 

البرشى، واألهم من ذلك أن قضية املوارد البرشية تعترب 

ج��زءاً رئيس��اً يف عملية التخطي��ط اإلجاملية يف الجيش 

الحدي��ث، فالجي��ش الذى يتمكن م��ن تحقيق التوازن 

الصحيح بن التكنولوجيا واملوارد البرشية، س��يكون هو 

الجيش الفائز يف النهاية؛ ألن توفر اإلمكانيات والقدرات 

القصوى للمعدات العس��كرية يؤدى إىل جعلها مضاعفاً 

للق��وة Force Multiplier، ويف ح��ال تعادل مس��توى 

اإلمكاني��ات التكنولوجية، املتوف��رة للطرفن املتحاربن، 

فإن العامل املؤثر هنا يصبح هو العنر البرشي.

وتؤكد فكرة الجيش الذي يعمل بوحدات صغرة عىل 

أهمي��ة القيمة النوعية للقوات والقادة، التي تعترب أحد 

أس��س بناء هذا الجيش، فالن��ر ال يتحقق إال مبقاتلن 

أشداء، واألسلحة "الذكية" تتطلب أناساً أذكياء، يؤازرهم 

مذه��ب قتايل يضاعف قدراتهم، واألس��لحة املتطورة ال 

تش��كل إال جزءاً من مقومات نج��اح الجيش ىف ميدان 

القتال املس��تقبيل، ويتوقف الباق��ي عىل مدى التطوير 

الذي س��يتم إدخال��ه يف مجاالت إع��ادة تنظيم القوات 

املسلحة، وتطوير أساليب القيادة والسيطرة، والتدريب، 

واإلنذار املبكر، وطرق وأس��اليب القتال، باإلضافة أيضاً 

إىل تطوي��ر أس��اليب انتق��اء القادة والضب��اط ومناهج 

تدريبهم وتأهيلهم.

أسس جديدة للتدريب 
يعتم��د الجيش ال��ذي يعمل بوحدات صغ��رة وعالية 

الحركة عىل التدري��ب املتميز للمقاتلن، ويتطلب ذلك 

أن يتم تدريب العاملن عىل املعدات العسكرية تدريباً 

متواصالً، ملجاراة استخدام التقنيات املتطورة يف املعدات 

العس��كرية عىل فرتات مختلفة، وق��د أصبح من الالزم 

خلق الك��وادر القادرة عىل التعامل م��ع هذه األنظمة 

املعق��دة، وال يتأىت هذا إال عن طريق التدريب الواقعي 

واملستمر، والذى بدوره يستلزم نفقات وتكاليف نتيجة 

استهالك األس��لحة الجديدة يف أغراض التدريب، ونظراً 

له��ذا التعارض ب��ن رضورة التدري��ب الواقعي وارتفاع 

التكالي��ف، ظهرت االتجاه��ات الحديث��ة يف التدريب 

العسكرى، فتطورت الوس��ائل التكنولوجية املستخدمة 

لتدريب املستويات املختلفة، واتسمت بالواقعية.

وتنوع��ت أس��اليب التدريب باس��تخدام املحاكيات 

Simulators لتحقي��ق الواقعي��ة يف التدري��ب، وتوفر 

الثورة التقنية أدت 
إىل ظهور منظومات 

التسليح املتكاملة 
التي تضمن الدقة 

العالية يف حتديد 
األهداف والعمل 

على تدمريها
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اس��تهالك املعدات الحقيقية، وذلك بأساليب مختلفة، 

ث��م اس��تخدمت برامج الحاس��بات الختي��ار وتدريب 

وتقويم األفراد والقيادات، واس��تخدم أسلوب الدمج يف 

الحاس��بات بن املعلومات املتوفرة من مصادر مختلفة 

مع متثيل أس��لوب التدريب املتكام��ل، مبا فيه التقويم 

وتصحي��ح األخطاء، ث��م يصل التدريب إىل مس��تويات 

التدريب عىل العمليات الش��املة، باستخدام املباريات 

.War Games الحربية

توفري املعلومات
أحد أس��س بناء الجيش الذي يعم��ل بوحدات صغرة 

وعالية الحركة، هو اإلس��تفادة م��ن تقنيات املعلومات 

التي تزود املقاتل بقدرات هائلة، ويف هذا اإلطار تسعى 

الق��وات املس��لحة األمريكية إىل إيجاد نظ��ام متكامل 

يوّحد املعلومات بن أسلحة القوات كافة حيثام تكون، 

وبشكل لحظي، كام ترغب باإلنتقال إىل مرحلة االتصال 

عرب ش��بكة اإلنرتنت، بحيث تتيح لكل ف��رد يف امليدان 

الحصول ع��ىل أي معلومات يريدها مب��ارشة، وهكذا، 

ف��إن توفر الش��بكات املركزي��ة يؤمن للقي��ادة العامة 

اإلتص��ال بجميع أف��راد القوات املس��لحة، وتوجيههم 

وإصدار األوامر والتعلي��امت إليهم، عرب منّصات حمل 

املستش��عرات املختلفة، كاألق��امر الصناعية، وطائرات 

التجسس، والطائرات املوجهة بدون طيار.

 وكان الجيش األمرييك قد أنجز يف عام 2004 "شبكة 

ربط الحرب الربية"، وه��ي عبارة عن نظام يربط عدة 

    War Game املباريات احلربية

تُعّد املباريات الحربية من أساليب التحليل واالسرتشاد 
وطرق��ه األساس��ية للقائد وهيئة أركان��ه، إذ متكنه من 
تحليل الرصاع املحتمل، وتعرف البدائل واإلسرتاتيجيات 
الت��ي يتخ��ذ من خاللها ق��راره وفق حج��م اإلمكانات 
واملعلومات املتاحة لدى األط��راف املتصارعة، وبنهاية 
املباراة الحربي��ة وتقييم نتائجها، يك��ون هناك تحليل 
كام��ل للخط��ط التي ت��م تنفيذها، وعوام��ل نجاحها، 
وأسلوب التغلب عىل نقاط الضعف فيها، ومن ثم فإن 
املباراة الحربية محاكاة للواقع، ومتثيل للحقيقة بجميع 
أبعاده��ا بالنس��بة ألطراف الرصاع، م��ن خالل أحداث 
ومتغريات مؤثرة ومس��تمرة عىل طريف الرصاع يف إطار 

البعد الزمني.
الجدير بالذك��ر أن املباريات الحربية بدأت تطورها يف 
أملاني��ا خاصة بعد الحرب الربوس��ية الفرنس��ية، حيث 
ظهر اهتامم معظم دول العامل باالس��تفادة من تطبيق 
املباري��ات الحربية؛ إال أن أملانيا اس��تمرت يف املحافظة 
عىل تفوقها يف إعداد قواعد املباريات الحربية، وتطوير 
فنونها، ولقد اس��تخدم القادة األملان املباريات الحربية 
يف تطوير خططهم يف كل حروبهم يف مختلف املناطق، 
واتبع��وا طرقاً متعددة مختلفة، وانترش هذا األس��لوب 
بع��د ذل��ك يف العديد م��ن بل��دان العامل بع��د إجراء 
التعدي��الت الالزمة فيه مبا يتوافق مع أس��اليب قتالها، 

وطبيعة أرضها ونوع قواتها وحجمها.

ش��بكات فردية يف املي��دان مبراكز القيادة والس��يطرة 

ومصادر معلومات االستخبارات، وتأمل القوات املسلحة 

األمريكية تعميم مفهوم "حرب الشبكات املركزية" عىل 

كل أفرع القوات املسلحة، وتسعى الدول األوروبية من 

جهتها إىل اللحاق بالواليات املتحدة يف هذا املجال.

التطبيق العم��ي ملفهوم الوحدات الصغرية 
العالية الحركة

بالتأم��ل يف م��ا س��يكون عليه الع��امل يف ع��ام 2020، 

ف��إن قيادة األركان املش��رتكة األمريكي��ة تتصور وجود 

وحدات صغرة، تعمل عىل مس��افات متباعدة، وتؤدى 

مه��ام رسيعة مع بعض الدول األخ��رى واملنظامت غر 

العس��كرية، وبناء ع��ىل ذلك، ظه��ر أول تطبيق عميل 

حديث ملفه��وم الجيش الذي يعم��ل بوحدات صغرة 

عالي��ة الحرك��ة، عندما أع��دت وزارة الدف��اع برنامجاً 

لتحديث الجيش األمريىك يف إطار ما يس��مى "منظومة 

 ،)Future Combat System )FCS "القتال املستقبلية

من خالل استبدال املدرعات الثقيلة بأدوات قتالية آلية 

حديثة، واس��تبدال الوحدات واألس��لحة بطيئة الحركة 

والثقيل��ة بأخرى خفيف��ة ورسيعة االنتش��ار، وتتألف 

املنظوم��ة م��ن 18 نوعاً م��ن مختلف أن��واع اآلليات 

القتالي��ة املتقدمة، الت��ي يتم اإلتصال به��ا عرب األقامر 

الصناعية، ومنظومة اتصاالت فائقة التطور، كام تتوافر 

لها قدرات عىل الرؤية ش��ديدة الوضوح ألرض املعركة، 

إىل جانب تزويدها بأس��لحة جوي��ة وأرضية، تدار عن 

بع��د، وقد ب��دأ املرشوع ع��ام 2003 بتزوي��د وحدات 

الجيش بآلي��ات قتالية أكرث قدرة عىل الحركة الرسيعة، 

تتيح له عمليات انتشار أرسع ىف حالة وقوع أزمات. 

ويبغ��ي الجيش األمرييك امتالك الق��درة عىل إنفاذ 

ق��وة برية برسعة أكرب إىل أي نقطة عىل الكرة األرضية، 

وه��و بالتايل يريد مركبات قتال مدرعة، ذات قدرة عىل 

التحرك والفتك توازي عىل األقل قدرة مدرعاته الثقيلة 

الحالية، لكنه��ا خفيفة مبا يكفي لنقله��ا بطائرة النقل 

التكتيكي��ة الش��هرة C-130، ويف الوقت نفس��ه، يريد 

الجي��ش األمري��يك أن تكون أنظمة القتال املس��تقبلية 

متمتعة بقدرة عالية عىل البقاء، وألنها تتطلب تغيرات 

غائ��رة يف العقي��دة العس��كرية األمريكي��ة، فقد كان 

املطل��وب تصميامً مؤقتاً أو مرحلياً، لهذه األنظمة، وقد 

طرحت عائلة مركبات "سرتايكر" Stryker ، مع أشكالها 

املتنوع��ة واملتخصصة الختبار نظري��ات تكتيكية حيال 

ظروف عامل الواقع. 

ويراد بأنظمة القتال املستقبلية أن تكون قادرة عىل 

إنزال هزمية بتش��كيالت معادية ثقيلة، وهذا األمر يثر 

التس��اؤل عن كيف ميكن ملركبة خفيفة كهذه أن تتمتع 

بحامية مالمئ��ة يف ميدان القتال، وع��ىل األخص، كيف 

ميكنها أن تنجو من رضبات محتمة من أس��لحة املشاة 

املض��ادة للدبابات؟ ويكمن ج��زء مهم من اإلجابة عن 

مسألة القدرة عىل البقاء يف تعريف جديد وأوسع لفكرة 

الق��درة عىل البقاء، وهو تعريف يوس��ع كثراً الحامية 

التقليدية املرتبط��ة مبركبات القتال املدرعة، إن تحويل 

املعلومات إىل قيم رقمية سيتيح ملجموعة أنظمة القتال 

املس��تقبلية املشاركة يف حرب الشبكات املركزية، حيث 

إن دم��ج أنظم��ة  C4I )القيادة والس��يطرة واالتصال 

والحاس��ب واملعلومات( وتنظيمها يف شبكة، سيوفران 

إدراكاً موضعياً موسعاً للغاية، وسيوفران بالتايل القدرة 

عىل اإلشتباك مع عدو وتدمره، قبل أن تتسنى له فرصة 

ال��رد، وس��تغدو العمليات الربية والجوي��ة أكرث تكامالً 

م��ع غزارة يف تب��ادل منصات االستش��عار للمعلومات، 

ويف تعين إحداها األهداف لألخرى، وس��يعني اإلدراك 

امليداين التعاوين أنه حينام يعن جهاز استش��عار هدفاً، 

يستطيع الرامي استخدام نران مبارشة، أو غر مبارشة. 

 ويف ه��ذا اإلطار، س��تكون مركبات أنظم��ة القتال 

املس��تقبلية يف األغل��ب ق��ادرة عىل البق��اء، ليس ألن 

حاميته��ا س��تكون غر متأث��رة مبقذوفات الع��دو، إمنا 

ألن العدو س��يكون محروماً باطراد من إمكانية حش��د 

قواته ملواجهتها، وهذا املوقف سيعزز أكرث باالستخدام 

املتزام��ن للقوة الجوي��ة الخاصة بالحملة العس��كرية، 

حيث تتم من الجو إبادة أي محاولة حش��د من العدو 

فيها تهديد للقوات املنشورة.

أما ىف بريطانيا، فق��د بدأ مخططو الجيش الربيطاين 

يعي��دون تقويم هيكلة الجيش بش��كل جذري، وذلك 

يف س��ياق تبنيهم لنهج جديد يقوم ع��ىل مبادرة »بنية 

جيش املس��تقبل« التي تهدف إلعادة ت��وازن الجيش، 

بحي��ث يتمك��ن م��ن التعامل م��ع النم��وذج الجديد 

للعمليات الخارجي��ة، صغرة ومتوس��طة الحجم التي 

أصب��ح يواجهها، واله��دف من وراء ه��ذه املبادرة هو 

إرساء مزيد من التوازن بن العنارص الثقيلة واملتوسطة 

والخفيفة، ضمن األلوية القادرة عىل املناورة، حيث أن 

الطلب عىل القوات الخفيفة قد أصبح أكرب من الطلب 

عىل القوات الثقيلة منذ انتهاء الحرب الباردة•

املصادر:

www.defensenews.com  

www.mokatel.com   

War Games, Thomas B. Allen, 2005  

  Peter P. Perla,  Naval Institute Press, 2006. 

 The Art of War Gaming

كتاب: الثورة يف الشؤون اإلسرتاتيجية - دراسات 

عاملية - الطبعة األوىل - 2000

كتاب: الكمية والنوعية يف اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية، 

الجزء األول، وكالة املنار للصحافة والنرش املحدودة.

كتاب: الدفاع الوقايئ، إسرتاتيجية أمريكية جديدة 

لألمن، أشتون كارتر، وليام برى.
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أهميـة اليمـن للخلـيـج

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

تكم��ن أهمية اليمن لدول الخليج العريب يف موقعه الجغرايف املجاور ملنطقة الخليج، وبالتايل فإن ما يحدث 

يف ذلك البلد يُلقي بظالله عىل أمن دول الخليج العريب باإليجاب أو السلب، مبعنى أن مصلحة دول الخليج 

العريب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحال األوضاع يف اليمن، ولعل اليمن يواجه اليوم العديد من األخطار الجسيمة 

التي تهدد أمنه واس��تقراره والتي بالطبع سيكون لها تأثري بالغ عىل أمن واستقرار املنطقة الخليجية بأرسها، 

فأم��ن دول الخلي��ج العريب املنضوية تحت ل��واء مجلس التعاون الخليجي من أم��ن اليمن، وال ميكن لنا أن 

ننىس الخطر الش��يوعي الذي هدد منظومة القيم املحافظة يف دول الخليج العريب يف فرتة الس��تينات، والذي 

ج��اء لن��ا من اليمن الجنويب بدعم مبارش وغري مبارش من القوى الش��يوعية، فهذا أكرب دليل عىل ارتباط أمن 

الخليج باليمن.

يعي��ش اليم��ن اليوم يف ظل تهديدات ثالثة رئيس��ية لها صلة مبارشة بإمكانية إحداث إرباك يف الس��احة 

الخليجي��ة إذا مل يت��م مواجهته��ا ووضع حد لها، أول ه��ذه التهديدات تنظيم القاع��دة ووجوده يف اليمن. 

فاملع��روف أن القاعدة متواجدة يف معظم األرايض اليمنية، بل وتس��يطر عىل بعضها، وهدف القاعدة عدم 

اس��تقرار اليمن حتى تتمكن من أن تخلق موطئ قدم ثابت لها يف أراضيها كبديل عن أفغانس��تان التي قد 

تواجه القاعدة خطر ابتعاد طالبان عنها، وعن توفري الغطاء لوجودها هناك، الس��يام بعد مقتل أس��امة بن 

الدن، فالقيادة الجديدة الش��ابة لتنظيم القاعدة تحاول أن تخلق لها وجوداً يف اليمن مس��تثمرًة حالة عدم 

االس��تقرار األمني هناك، وجميعنا يعلم أن القاعدة تنظيم إرهايب يس��عى إىل خل��ق البلبلة يف دول الخليج 

العريب، ويرفع راية التحدي للنظام القائم يف تلك الدول، وعليه فإن ترك اليمن يسقط يف يد القاعدة سيجعل 

حال دول الخليج العريب كحال باكس��تان مع س��قوط أفغانس��تان يف يد القاعدة وطالبان، حيث حالة التوتر 

وعدم االستقرار واملواجهة مستمرة نتيجة لتوغل القاعدة وطالبان يف األرايض الباكستانية.

ثاين التهديدات يأيت من الوضع يف جنوب اليمن، وحالة االنغامس الجنويب يف فكرة االنفصال عن جمهورية 

اليمن، ما يؤثر عىل دول الخليج هو الدور اإليراين يف تأجيج فكرة االنفصال لدى بعض الفصائل يف الجنوب، 

والعالق��ة الوثيقة القامئة بني قيادات تلك الفصائل الجنوبية وطهران، التخوف الخليجي هو يف إعادة صياغة 

تجربة حزب الله اللبناين يف اليمن حيث الخارصة الخليجية، هذا األمر ال ميكن أن يكون مقبوالً لدول الخليج 

التي تعلم جلياً مدى خطورة مثل هذا الوضع عىل أمنها واس��تقرارها، وقد س��معنا عن وجود أفرع وخاليا 

وأنش��طة لحزب الله يف دول الخليج، وبالتايل وجود تجربة شبيهة يف دولة مجاورة لدول الخليج سيكون فيه 

تهديد مبارش لدول الخليج العريب.

وثالث التهديدات هو اللعب عىل الوتر الطائفي يف اليمن بني سنة وشيعة، وهو ما تسعى أطراف إقليمية 

إىل تأجيجه يف املنطقة، فالحوثيني وبدعم خارجي اس��تطاعوا أن يدخلوا يف مواجهة عس��كرية مع الحكومة 

املركزية يف اليمن، ومع إحدى الدول الخليجية وهي اململكة العربية الس��عودية، مثل هذا التأجيج الطائفي 

من شأنه أن يجر املنطقة إىل حروب هي يف غنى عنها. 

تل��ك التهديدات متثل خطراً ع��ىل دول الخليج، وهي ما تجعل اليمن والوضع فيه أمراً هاماً لدول الخليج 

العربي��ة، مام يحتم عىل ال��دول الخليجية وضع اليمن يف صلب إس��رتاتيجيتها األمنية، وعدم تركه وحيداً يف 

مواجهة تلك التهديدات•
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ناقلة الجنود املدرعة  

 Armored Personnel

Carrier - APC هي مركبة 

مدرعة مصممة لنقل الجنود 

إىل ساحة املعركة، وعادة ما 

تسلح باملدافع الرشاشة فقط، 

بينام تسلح بعض مركبات 

القتال بصواريخ موجهة 

مضادة للدروع أو مدافع 

الهاون، وعىل عكس مركبات 

القتال، فإن ناقالت الجنود 

غري مصممة لالشتباك املبارش 

بالنريان املعادية، إمنا وظيفتها 

األساسية حامية ونقل الجنود 

إىل ميدان املعركة، حيث 

يرتجلون لتنفيذ املهام، وتوفر 

الناقلة املدرعة الحامية 

لراكبيها من شظايا املتفجرات 

واألعرية النارية ومن الكامئن

إعداد: عميد )م( علي 
حلمي علواين

ناقل��ة الجن��د ه��ي مركبة متع��ددة األغ��راض، ال 

يقت��ر دورها عىل نقل الجنود ومس��اعدتهم عىل 

التموض��ع، بل تلعب أدواراً لوجس��تية، خصوصاً يف 

نقل املؤن إىل الخط��وط األمامية، وإخالء الجرحى، 

وميكن بقليل من الوق��ت تحويلها إىل مركز قيادة، 

وميك��ن تزويد أغلب النامذج، مبدافع ترتاوح أعريتها 

ب��ن  12.7 و105 مل��م، غري أن النم��وذج املعياري 

هو املزود برش��اش ثقيل ورش��اش أو رشاشن أخف 

عياراً، أو مبنظومة سالح تتألف من برج مدفع عيار 

25/ 30 مل��م مع رشاش��ن ثقيل��ن أو خفيفن، كام 

ميك��ن تحويله��ا إىل حاملة لراج��امت الصواريخ أو 

مداف��ع الهاون أو مدافع املي��دان الخفيفة، وهناك 

من��اذج تحمل أنظمة صاروخية مض��ادة للطائرات، 

أو لل��دروع، وتس��تخدمها بعض الجي��وش كمركبة 

استطالع متقدمة. 

وق��د لعبت املركب��ات املدرعة بوجه ع��ام، دوراً 

ب��ارزاً يف العدي��د من الح��روب والراع��ات منذ 

ظهوره��ا األول ع��ىل مرسح العملي��ات الحربية يف 

الحرب العاملية األوىل، وشهدت تطوراً متسارعاً حتى 

الحرب العاملية الثانية، إذ برع األملان يف استخدامها، 

وظهر آنذاك أهمية التفكري يف هذه اآللية وما متثله 

م��ن بدي��ل منطقي لس��الح الفرس��ان، ويف الوقت 

الحارض ت��م إدخال العديد م��ن التطويرات املهمة 

عىل هذه املركب��ات يف مجاالت الرسع��ة والتدريع 

والق��وة النارية، حي��ث تم تزويده��ا مبدافع ذات 

عيارات مختلفة، ومبدافع رشاشة، وأحياناً بصواريخ 

قصرية إىل متوسطة املدى، وقاذفات اللهب، وآليات 

رصد أهداف حديثة.

    Armored وتنقس��م ناقالت الجن��ود املدرع��ة

Personnel Carries - APC إىل ناق��الت مدولب��ة 

وناقالت مجنزرة، وبش��كل عام، فإنها تتميز بخفتها، 

ورسعة تحركها لخفة درعها، مقارنة مع باقي املركبات 

املدرعة، ك��ام أن بعضها له قدرة عىل اجتياز املوانع 

املائية بأعامق مختلفة، ولهذه املركبات أهمية فائقة 

يف املي��دان، فعىل س��بيل املثال، اس��تطاع نحو ألف 

جندي أمرييك اس��تخدام هذه املركبات يف االنتقال 

من البرة إىل بغداد )نحو 600 كلم( يف وقت قصري 

نس��بياً عرب الصحراء العراقية الغربية، بربدها وحرها 

ورمالها وغبارها، ومارست هذه الناقالت دوراً مهامً 

يف تقديم الدعم للقوات املدرعة األخرى.
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وتتضمن اتجاهات تحدي��ث ناقالت الجنود املدرعة 

زيادة الحامية من الكامئن املتطورة واأللغام والعبوات 

الناسفة، والقدرة عىل إنجاز كافة املهام بشكل فاعل يف 

البيئات املختلفة، وتحت مختلف الظروف الجوية، التي 

تش��كل تحدياً كبرياً، وكذلك املن��اورة بأمان يف املناطق 

املكتظة بالس��كان، وتعت��رب العبوات الناس��فة التهديد 

األك��رب الذي يواجه الق��وات النظامي��ة يف حرب املدن، 

وميثل تأمن الحامية له��ذه القوات املهمة األوىل ضمن 

أولويات الجيوش الحديثة.

أشهر برامج التطوير والتحديث
اعتم��دت معظ��م الجيوش حول الع��امل يف أوائل القرن 

الح��ادي والعرشين عىل املركبات املدرعة التي صممت 

وط��ورت خالل الح��رب الباردة، وش��هدت النزاعات يف 

الع��راق وأفغانس��تان كي��ف واجهت الق��وات املدرعة 

الثقيل��ة، األمريكي��ة والربيطاني��ة، تهديدات وخس��ائر 

مل تتوقعه��ا، وتعن ع��ىل هذه الجي��وش أن تبدأ برامج 

تحديث أس��طول مركباتها املدرعة كلياً، ويف هذا اإلطار، 

ترك��ز برام��ج تحديث مركب��ات نقل الجن��ود عىل رفع 

فعاليتها لزي��ادة حامية ركابها، وتعزيز قدراتها القتالية، 

ورف��ع مس��توى حركيتها ع��ىل جميع أن��واع الطرقات 

املعبدة والوعرة، مع دعم إمكاناتها القتالية يف مس��ارح 

العمليات املفتوحة، أو يف املناطق الحرضية املأهولة. 

وتعترب املركبة األمريكية  M113 من أش��هر مركبات 

نق��ل الجن��ود يف العامل، وقد ب��دأ مرشوعه��ا يف أواخر 

خمس��ينيات القرن املايض، وظهرت يف الستينيات، وتم 

تصديره��ا لعدد كبري م��ن الدول، وخاض��ت عدداً من 

الحروب، وهي تتضمن أك��ر من 80 ألف مركبة تعمل 

حول العامل مكونة من أكر من 40 طرازاً مختلفاً، وميكن 

له��ذه املركبة أن تنقل 12 جندياً باإلضافة إىل الس��ائق، 

وتتمت��ع بعدد كبري م��ن املميزات، فيمك��ن نقلها جواً، 

وتس��ري عىل األرايض الوع��رة ملس��افات طويلة برسعة، 

ومتتلك القدرة ع��ىل القيام بالعمليات الربمائية، وتجرى 

إعادة تأهيل الطراز M113A2 ملنحه قدرات تتالءم مع 

التهديدات املتنوعة، وذلك باس��تبدال املعدات القدمية 

بأخرى جديدة.

إن الربنامج الوحيد واألكر تعقيداً عىل اإلطالق بشأن 

منصة س��الح برية يف تاريخ الجيش األمرييك هو أنظمة 

 ،Future Combat Systems :FCS القتال املس��تقبلية

املكون��ة من عائل��ة مركبات مدرعة خفيف��ة، ومنصات 

استشعار مس��تقلة، وتبادل رسيع للمعلومات، مبا ميكن 

 Network من تحقيق مصطلح حرب الشبكات املركزية

للدالل��ة ع��ىل س��يطرة   ،Centric Warfare :NCW

اإلدراك الوضعي، وسيكون يف وسع هذه األنظمة تعين 

األه��داف املعادية وتدمريها قب��ل أن تتمكن من الرد، 

وتع��د املركبة "س��رتايكر" أحدث مركب��ات القتال التي 

انضمت للجي��ش األمرييك يف إط��ار برنامج FCS، وتم 

بناؤها عىل أس��اس تصمي��امت املركبة LAV III، والتي 

 Piranha تعد النسخة األمريكية من املركبة السويرسية

III، وذل��ك بغرض توف��ري عائلة من املركب��ات املدرعة 

الفعالة، واملناس��بة لعمليات االنتش��ار الرسيع، لتسليح 

الفرق القتالية الجديدة يف الجيش األمرييك. 

وقد طرحت عائلة مركبات "سرتايكر" املدولبة 8×8، 

م��ع أش��كالها املتنوع��ة واملتخصصة الختب��ار نظريات 

تكتيكي��ة حيال ظ��روف ع��امل الواقع، وتق��وم رشكات 

كندية بتطوير وإنت��اج مجموعات ألواح دروع تفاعلية 

Reactive له��ذه املركبات، وتتألف ه��ذه املجموعات 

من أل��واح تثبت عىل هيكل املركبة الخارجي، مام يتيح 

لها مقاوم��ة أفضل لإلصابات م��ن املقذوفات املختلفة 

املضادة للدروع، وكان برنامج املركبة "س��رتايكر" قد مر 

بالعديد من املش��اكل، منها أن التدريع األصيل مل ينجح 

يف اختب��ار مقاومة املقذوف��ات، ولذلك تم تزويدها من 

الخارج بدروع إضافية من ألواح الس��رياميك، ولكن هذا 

التدري��ع اإلضايف أدى بالتايل إىل زيادة وزن املركبة مبا ال 

تنقسم ناقالت 
اجلنود املدرعة 

إىل ناقالت مدولبة 
وجمنزرة وتتميز 
بخفتها وسرعة 

حتركها خلفة 
درعها

تركز برامج تحديث مركبات نقل الجنود Crows-920 عىل رفع فعاليتها لزيادة حامية ركابها
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مدخنة اإلنفجار الهيكلي

طورت رشكة أمريكية حالً معروفاً باسم "مدخنة االنفجار 
الهيكيل"  SBC- Structural Blast Chimney الذي 
ميكن تثبيته عىل املركبة، وهو يس��حب موجة الضغط 
عن��د تفج��ري القناب��ل املزروعة عىل جان��ب الطرقات 
بش��كل يقلل م��ن احتامل دف��ع املركب��ات يف الهواء، 
وهذه املدخنة خفيفة الوزن ومصممة لتزويد مركبات 
HMMWV MRAP مبستويات من الحامية املعززة، 
ومستويات أخف بكثري من حيث الوزن، وبالتايل فإنها 

تتمتع بحركية أكرب.

.C-130  يتامىش مع إمكانيات طائرة النقل التكتيكية

والنموذج الخاص بنقل الجنود من املركبة "سرتايكر" 

ي��زن ما يزيد قلي��اًل عن 19 طن��اً، ويس��تطيع حمل 9 

جنود، باإلضافة إىل الطاقم املكون من فردين، والتدريع 

يوفر حامي��ة للركاب من الطلقات حتى عيار 14.5ملم، 

وشظايا االنفجارات، وهذا النموذج مسلح مبدفع رشاش 

رسي��ع، طراز  Mk 2، عيار 40 ملم، وقاذف قنابل طراز 

Mk 19 ، عيار 40 ملم. 

وال ت��زال املركبات األمريكي��ة املدولبة ذات الحركية 

تخض��ع   HMMWV األغ��راض  املتع��ددة  العالي��ة 

للتحديث عمالً بربنامج التحديث املس��مى "اسرتاتيجية 

املركب��ات املدولبة التكتيكية"، والذي س��يتطور ويدعم 

أس��طول املركبات التكتيكية املدولب��ة حتى عام 2025، 

وأهداف هذه االسرتاتيجية هي دمج املركبات املقاومة 

 MRAP لأللغام واملحمية ضد الكامئن، واملعروفة باسم

يف هيكلية القوات، وضامن أن املركبات جاهزة لالنتشار 

مع الق��وات عىل الخطوط األمامية عند نرشها، ويكمن 

ه��دف التحدي��ث يف تزويد مركبات "همف��ي" بتدريع 

املجه��زة   M-ATV كاف لجعله��ا معادل��ة ملركب��ات

بالتدري��ع ذاته، وتتضمن التحس��ينات املقرتحة هياكل 

بشكل V ثنائية وتدريعات متقدمة وحلوالً أخرى.

 وطورت الصناعات الدفاعية األسرتالية ناقلة الجنود 

املدرع��ة Bushmaster 4x4، ومهمتها نقل الجنود "10 

جنود" واملعدات ملسافات طويلة، وتحمي هذه املركبة 

الجنود الذي��ن تقلهم من املقذوف���ات عيار 7.62 ملم 

و 5.56 مل��م، والقنابل اليدوية واأللغام املضادة لألفراد 

وللمركب��ات حتى األلغ��ام ذات الحش��وات االنفجارية 

زنة 9.5 كلج، وتسلح برش��اش ثقيل عيار 12.7 ملم، أو 

برش��اش أخف عيار 7.62 ملم، ووزنه��ا القتايل 15 طناً، 

 .C-130 وميكن نقلها بطائرات

وتوس��يعاً لق��درات املركب��ات القتالي��ة الربيطاني��ة 

CV90، ط��ورت رشك��ة BAE Systems ناقل��ة الجند 

املدرعة CV90 Armadillo املجهزة بجنازير مطاطية، 

منحتها الرسعة نفسها مثل املركبات املدولبة، مع حركية 

أفض��ل كثرياً ع��ىل األرض، ومقارنة م��ع جنازير الحديد 

التقليدي��ة، تخفض الجنازير املطاطي��ة من االهتزازات 

والوزن واالحتكاك بالطريق، وقد تم الرتكيز يف بناء هذه 

املركبة ع��ىل الحمل النافع والحامي��ة، وجهزت مبحطة 

س��الح يتم التحكم بها عن بع��د، وتتيح للطاقم املراقبة 

والعم��ل يف الليل والنه��ار، وهي تعتم��د يف تصميمها 

عىل االنتاج الحايل ملركبة املش��اة القتالية CV90، لكن 

بإزال��ة الربج الذي يس��توعب ش��خصن إليج��اد حجم 

داخيل وحم��ل نافع أفضل، ويبل��غ وزن الناقلة املركبة 

27 طناً، وهناك مركبات متاحة بوزن قائم يبلغ 35 طناً، 

ومبستويات أعىل من الحامية، وقد جهز أول منوذج من 

 ،LEDS - 150 املركبة املعنية بنظام دفاع الكرتوين بري

وهو نظام دفاع نش��ط فتاك، يستطيع كشف تهديدات 

مقبلة مختلفة وشلها. 

 Marauderو  Matador مركب��ات  تحدي��ث  وت��م 

املحمية م��ن األلغام من إنتاج جن��وب أفريقيا، وميكن 

وتتحم��ل  عن��راً،   14 تنق��ل  أن   Matador ملركب��ة 

انفج��ارات تع��ادل 21 كلج من املتفج��رات، يف حن أن 

املركب��ة Marauder ميكنها نقل 10 عن��ارص، ومقاومة 

انفج��ارات تصل إىل 14 كلج م��ن املتفجرات، ولكل من 

املركبتن بدن عىل شكل الحرف V لتحسن املقاومة ضد 

انفجارات األلغام. 

واش��رتت بريطاني��ا املركب��ة املدرعة الس��نغافورية 

ط��راز Bronco، املوضوع��ة يف الخدمة منذ عام 2001، 

لتق��وم بتحديثها تحت اس��م Warthog، بحيث تكون 

رسيع��ة الحركة، متع��ددة الوظائف، وله��ا القدرة عىل 

نقل األحامل الثقيلة، والصم��ود يف العمليات امليدانية، 

وللتأكد من قدرة أداء املركبة يف رشوط الحرارة املرتفعة 

والغبار الكثيف، متت تجربة املركبة التجريبية التي تزن 

19 طن��اً يف صحراء إحدى دول الخلي��ج العرىب، وتتميز 

هذه املركبة بقدرتها عىل املناورة بس��هولة عرب األرايض 

الوعرة أو العبور ف��وق الخنادق، والتعامل مع العوائق 

العمودية، وتس��لق التالل قوية اإلنحدار، وحتى البقاء 

ثابتة عىل  املنحدرات.

وتعت��رب املركب��ة Foxhound م��ن أفض��ل مركبات 

الدوري��ة تط��وراً م��ن حي��ث التقني��ة، وس��وف توفر 

مستويات حامية غري مس��بوقة ضد االنفجارات بالنظر 

لحجمه��ا ووزنها، وهي مصممة خصيصاً لحامية الجنود 

من التهديدات التي تواجههم، فعىل س��بيل املثال نجد 

أن قعر املركبة مصنوع عىل ش��كل حرف V ليساعدها 

عىل تحمل االنفجارات التي تنتج عن العبوات الناسفة، 

ويسمح صغر حجم هذه املركبة ورسعة حركتها للجنود 

أن يقوم��وا بتنفيذ مجموعة كبرية م��ن املهام يف بيئات 

محرم��ة عىل املركبات األكرب حج��امً أو األثقل وزناً، كام 

ميكن قيادة املركبة عىل ثالث عجالت فقط.

وتط��ور ال��رشكات األملانية من��اذج إضافي��ة للمركبة 

Dingo 2 الت��ي ه��ي قيد اإلنتاج والخدمة يف اس��رتاليا 

وأملانيا، باإلضافة إىل اقرتاح عدد من النامذج املتخصصة 

الحالية للمركبة ملهام مثل املراقبة األمامية، واالستطالع 

ال��راداري، ونق��ل نظم األس��لحة، والن��امذج الجديدة 

تتضمن زي��ادة إضافية للمجال الداخ��يل تتيح للمركبة 

القيام مبجموعة أكرب من املهام امليدانية، وهي تناس��ب 

كل أن��واع األرايض، وتحم��ل طاق��امً من س��بعة جنود، 

إضاف��ة إىل الس��ائق، وجميعهم يجلس��ون عىل مقاعد 

منفصلة لتوفري مس��توى عال من الراحة والحامية عند 

م��رور املركبة ف��وق أحد األلغ��ام، وال تتمتع مركبات  

Dingo 2 الحالي��ة بالحامي��ة التدريعي��ة يف قس��مها 

الخلفي، حيث حي��ز الحمولة، لكن التدريع يف النامذج 

الجديدة التي يتم تحديثها اآلن ميتد إىل مؤخرة املركبة، 

بعدما كان يقتر عىل القس��م األمامي واملتوسط فقط، 

وذلك يف س��بيل توس��يع الحيز الداخيل ملهام مثل نقل 

الجنود واإلخالء الطبي، مع رفع الس��قف واس��تحداث 

مدخل خلفي للطاقم يف بعض النامذج. 

وتنتم��ى املركب��ة األملاني��ة Gefas إىل طائف��ة م��ن 

املركب��ات املحمية، وتتمتع مبس��توى ع��ال من الحامية 

بالنسبة ملركبة من فئة وزنها الذي يزن يف منوذجها نحو 

تعترب املركبة M113 من أشهر مركبات نقل الجنود يف العامل
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 Modules 17.5 طن، وتتيح الوحدات الجاهزة التصميم

جمع العنارص بأمناط مختلفة لتش��كل مركبات متنوعة، 

وتتألف املركبة يف تصميمها األس��ايس من وحدة رئيسية 

جاهزة التصميم، ووحدة طاقة، ومحورين، مع وحدات 

أمامي��ة وخلفية تحمل األضواء، وتؤم��ن املركبة حامية 

من األلغ��ام املض��ادة للدبابات، وم��ن أدوات التفجري 

املرتجل��ة، ومن الرمانات املدفوعة صاروخياً، ومن نريان 

األس��لحة الخفيفة، ويحرف الهيكل املصمم عىل ش��كل 

ح��رف V وهي مجه��زة  بدرجة عالية م��ن الحامية يف 

جميع االتجاهات، وتتألف جوانب املركبة وأس��فلها من 

أسطح مائلة كبرية تحرف موجات االهتزاز الناجمة من 

انفج��ار األلغام ومن أدوات التفج��ري املرتجلة املزروعة 

ع��ىل جانبي الطريق، وتوفر أل��واح تدريع إضافية عىل 

هيكل الناقلة الحامية من القذائف التي تشكل انفجاراً. 

ومنح��ت وزارة الدف��اع الهولندي��ة إح��دى رشكات 

الدروع املتقدمة عقداً لتس��ليم ألواح تدريع من املواد 

املركبة للمركب��ات الهولندية املدولب��ة، حاملة الجنود، 

ط��راز Patria XA-188، وهذه األل��واح تحد كثرياً من 

ال��وزن الزائد عىل املركب��ة، وقد ت��م اختيارها للحامية 

اإلضافية للمركبات التي يستعملها الجيش الهولندي يف 

أفغانس��تان، ويرتكز الدرع عىل تقنية جديدة، مناس��بة 

متام��اً كتعزي��ز للحامية أم��ام ألواح التدري��ع األصلية، 

وصمم ال��درع ملقاوم��ة قذائ��ف طاقة الحرك��ة طبقاً 

للمستوى القيايس يف حلف شامل األطلىس "ناتو". 

وط��ورت رشك��ة هندي��ة املركب��ة MPVI املحمية 

م��ن األلغام ليك تف��ي باحتياجات ومتطلب��ات القوات 

املس��لحة والقوات ش��به العس��كرية الهندية، وسوف 

تستطيع هذه املركبة تقديم مستوى مرتفع من الحامية 

بكلف��ة معقولة، وهي تس��توعب 18 ش��خصاً، وتؤمن 

أعىل درجات الحامية للطاقم املوجود داخلها، ونس��بة 

الت��وازن بن قوة املح��رك ووزن املركبة وع��زم الدوران 

تجعلها مناس��بة لالستعامل عىل األرايض الهندية، وهذه 

املركبة ت��م تصميمها ليك تحم��ي أرواح القوات عندما 

يصادف��ون األلغام أو يتلقون الهجامت باملتفجرات عىل 

جوانب الطريق.

ناقالت الجنود الربمائية
تصنع الس��ويد ناقلة الجنود الربمائي��ة  BV206، التي 

تتوف��ر فيها قدرات العمل يف جميع أن��واع التضاريس، 

والس��ري عىل األرايض الوعرة الصلبة والهش��ة باملناطق 

القطبية، وع��ىل املياه، لتنفذ مه��ام عديدة، كام ميكنها 

التعامل مع املوانع والعوائق، مثل الجليد الهش والرمال 

املتحرك��ة واملنجرف��ة واألرايض الصلبة، وميكنها تس��لق 

االرتفاعات والسباحة بدون تحضري مسبق، مع إمكانية 

قطر مقطورة يصل وزنها اإلجاميل 2500 كلج، وتستخدم 

املركب��ة BV206 جي��وش يف دول حل��ف النات��و وعدة 

جيوش أخرى ملالءمتها البيئ��ات املختلفة، منها الرنويج 

وأملانيا، والقوات األمريكية تس��تخدمها يف مناطق مثل 

"أالس��كا"، وتوجد هذه املركب��ة اآلن يف حوايل 35 دولة 

بالع��امل، والنموذج امل��درع BV206S تتوفر له بالتدرج 

الحامية من الش��ظايا ون��ريان األس��لحة الصغرية، وهو 

ميثل املركبة التي تس��تطيع أيضاً العمل يف جميع أنواع 

التضاري��س، واملصممة ملواجهة املتطلبات العس��كرية 

القاسية، وهو ما يتطلب توفر عامل خفة الحركة، تحت 

الحامية ضد األحوال الجوية، وباعتامدية عالية، وتكلفة 

قليلة. 

وتعترب املركب��ة املدرعة BVS  10 آخر مركبة مدرعة 

 ،BVS   206 لكافة التضاريس تنضم إىل حظرية مركبات

وه��ى أكرب حجامً، مع س��عة تحميلية محس��نة، وتبلغ 

حمولتها  5.3 أطنان، كام أن الهيكل الذي ش��هد تطويراً 

يف اآلون��ة األخرية، إضافة إىل التحس��ينات التي أجريت 

عىل وح��دات عجلة القيادة، والتي أضيفت إىل املحرك، 

ق��ادت يف مجملها إىل تعزيز رسعته��ا، وإىل جعلها أداة 

طيعة االنقياد، س��واء كان س��ريها يف طري��ق ممهد أو 

وع��ر، كام تضمن التصميم إمكاني��ة إجراء أية إضافات 

مرغ��وب فيها، كالتدريع، وإمكانية نصب مختلف أنواع 

األسلحة عليها، إضافة إىل إمكانية تغيري أوضاع الحمولة  

واملنصات املعنية بها.

واملركب��ة املدرع��ة الكندي��ة LAV-25 مثانية الدفع، 

وميكن اس��تخدامها لنقل الجنود يف العمليات الربمائية، 

ويس��تخدمها طاقم من ثالثة أش��خاص مع ستة ركاب، 

 Piranha I 8X8 املركب��ة  إىل  تصميمه��ا  ويس��تند 

السويرسية، مع العلم أن سالح مشاة البحرية "املارينز" 

األمرييك يس��تخدم أيض��اً هذه املركبة الت��ي تزن 13.4 

طن، ومسلحة مبدفع رشاش عيار 25 ملم، ورشاش عيار 

7.62 ملم، ورسعتها القصوى عىل الطرق 85 كلم/ ساعة، 

ويف املاء 12 كلم /س��اعة، وهي مزودة بنظام االتصاالت 

 ،AN/PVS-7B ومنظ��ار الرؤية الليلية ،SINCGARS

 ،M257 وق��اذف الرمان��ات ،ITSS ومنظ��ار التس��ديد

.GPS وجهاز املالحة الكونية

واملركبة الربمائية الروس��ية BTR-90 جاءت تطويراً 

للمركب��ة BTR-80A ، وهي أكرب حجامً ومجهزة مبحرك 

دي��زيل متعدد الوقود قوته 510 أحصنة، مع ناقل حركة 

أوتوماتي��يك، ووزنه��ا القت��ايل 20.9 ط��ن، وميكن نقلها 

بالطائ��رات، وهي أق��وى وأفضل تدريعاً من س��ابقتها، 

وركب عليها برج مركبة القتال BMP-2 املس��لح مبدفع 

عيار 30 ملم، وبرش��اش عي��ار 7.62 ملم، وجهزت أيضاً 

بنظ��ام صواريخ موجهة مضادة للدبابات مداها 4 كلم، 

ويف من��وذج آخ��ر ركب ع��ىل املركبة برج عرب��ة القتال 

للمشاة BMP-3 املس��لح مبدفع عيار 100 ملم، وبآخر 

عيار 30 ملم وبرش��اش عيار 7.62 ملم مع نظام للرمي، 

وطولها 7.64 م��رت، وعرضها 3.20 مرت، وارتفاعها 2.975 

م��رت، ورسعتها القصوى 100 كلم/ س��اعة، ومداها 800 

كلم، ويتألف طاقمها من 3 أش��خاص، وتتس��ع لسبعة 

جنود•

املصادر:

http://en.wikipedia.org  

 www.nytimes.com 

www.nytimes.com

www.globalsecurity.org  

www.diamondground.com  

www.diamondground.com

www.defense.gov 

http://matv.mg  

www.defensie.nl 

www.army-guide.com 

www.army-technology.com 

Patria املركبة حاملة الجنود
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ما هي اخللطة السرية 
لإلعالم الناجح ؟

البعض ممن يعملون أو يديرون بعض أجهزة اإلعالم يف بالدنا مل يدركوا بعد أو مل يتوصلوا بعد إىل الخلطة الرسية 

الت��ي تجعلهم يقدمون لنا إعالماً ناجحاً، تتوافر فيه مميزات النجاح الجامهريي واملهني معاً، فهم إما أن يقدموه 

لن��ا مبعاي��ري أو مبضامني مختلطة ليس بينها ما ميت مبضامني وثقافة اإلمارات، ما يدل عىل عدم الفهم وعدم توافر 

املهنية لدى هؤالء، وإما أن يقدموه تهريجاً أو خروجاً عىل نص التهذيب، أو تس��طيحاً بحجة أن جمهور اإلمارات 

ال يفضل��ون السياس��ة واإلعالم الجاد، أو أن اإلع��الم الجيد ال يجلب إعالنات وأمواالً، وه��ذه كذبة أخرى أو فهم 

خاطئ إلسرتاتيجيات اإلعالم، ولتوجهات الجمهور وإحتياجاته، ولتطبيقات الحرفية اإلعالمية كام يجب أن تكون، 

وكام يجب أن يستفاد منها!!

الجمهور يف اإلمارات حتى وإن مل يكن جمهوراً متناغامً يف ش��كله ومظهره عىل إعتبار الطيف السكاين والثقايف 

املوجود عىل أرض الدولة، إال أن هذا الجمهور اإلمارايت والعريب بش��كل عام جمهور يتألف من ش��باب باملجمل، 

ومثقفني وأناس عىل قدر من الوعي واملتابعة للحدث اليومي السيايس واإلقتصادي العام والعاملي، كام أنه جمهور 

يضم رشائح كبرية من األطفال والنس��اء وكبار الس��ن، ه��ؤالء جميعاً لهم إحتياجاته��م ومتطلباتهم وطموحاتهم 

وتوجهاتهم التي من املفرتض أن يفهمها ويدركها األشخاص الذين يشتغلون عىل صياغة وتوجيه الرسائل اإلعالمية 

للمجتمع، فإن مل تعرف جمهورك الذي تخاطبه بش��كل دقيق وسليم فلن تنجح يوماً يف صياغة الرسالة الصحيحة 

التي تريد أن تصل إليه، س��يظل هناك تش��ويش ما يف املسافة بني املرسل واملستقبل، يصيب الرسالة اإلعالمية يف 

مقت��ل!! ماذا يريد الجمهور؟ س��ؤال مبديئ ومهم له عالقة باحتياجات الناس املرشوع��ة من اإلعالم، وماذا يجب 

عليهم أن يعرفوا؟ سؤال آخر له عالقة بالوظيفة االجتامعية والسياسية للمؤسسة اإلعالمية، لكن ما يحدث اليوم، 

ويف ظل تيار الخصخصة والتوجه الربحي املادي، أن متت إزاحة هذين الس��ؤالني وإس��تبدالهام بس��ؤال أهم: كم 

س��يوفر هذا الربنامج من مداخيل مالية للمحطة؟ وما كمية اإلعالنات التي س��تتزاحم عليه؟ أما فيام إذا كان هذا 

الربنامج جديراً باملش��اهدة؟ أو هل يتناس��ب مع منظومة قيم املجتمع؟ هل يتصادم جذرياً مع هذه القيم؟ هل 

يحقق مردوداً اجتامعياً معيناً؟.. هذه أسئلة تعترب من مخلفات عرص كالسييك سابق، أو عرص ما قبل العوملة، كام 

يسمى اليوم!!مع ذلك فاإلعالمي املحرتف ميكنه بخلطة مهنية احرتافية أن يريض أذواق الجمهور، ويلبي إحتياجاته 

املرشوعة عرب مضامني ملتزمة بقيم وثقافة املجتمع، ونس��تطيع أن نصنع برامج جامهريية ناجحة، تش��هد إقباالً 

وقبوالً جامهريياً وإعالنياً الفتاً، بعيداً عن اإلسفاف والسطحية والرثثرة التافهة.

 األمر يحتاج إىل إعالميني محرتفني ابتداًء، منتمني للمهنة واملجتمع، عىل جانب من األخالقية اإلعالمية الحقيقية 

واإلب��داع املهني، فتقليد الربامج التي تذاع عىل القنوات األمريكية والفرنس��ية واإلنجليزية صار مفضوحاً وممالً، 

كام أن املذيع الذي يتقاىض عرشات األلوف شهرياً، مقابل صناعة اسمه وتلميع صورته، من دون أن يرتك أثراً عىل 

مسرية اإلعالم، يجب أن يتوقف.

 إن صناع��ة إعالم حقيقي هو الكفيل وحده بتخريج قامات إعالمي��ة حقيقية، وبالتعبري عن إحتياجات الناس 

ورضاهم !!•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com

71 |  مارس 2013 |  العدد 494  |



تطـور كبيـر يف تقنيـات الرؤيـة الليليـة
إنتـاج أجهـزة الرؤيـة الليليـة لألسواق العسكريـة واملدنيـة صناعـة متنامية

أدت أجهزة الرؤية الليلية من 

كافة األحجام واألشكال إىل ثورة 

يف مسارح القتال خالل السنوات 

األخرية، وأصبح تسليح قوات 

الجيشني الربيطاين واألمرييك يف 

أفغانستان بنظارات الرؤية الليلية 

ومناظري البنادق العاملة باألشعة 

تحت الحمراء أمراً روتينياً، 

وأصبحت أجهزة الرؤية الليلية 

أجهزة أساسية يف كافة مقصورات 

القيادة يف الطائرات الحربية 

وطائرات النقل، وتستطيع كافة 

الطائرات، بدءاً من املركبات 

الجوية غري املأهولة "اآللية" 

Predator UAVs وانتهاء 

بالطائرات الهجومية وطائرات 

االستطالع والتجسس، تحول 

الليل إىل نهار يف معظم مسارح 

العمليات املعادية، وال تستطيع 

أي قوة قتالية حديثة االستغناء 

عن هذه األجهزة.

إعداد: روبرت فوكس
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تطـور كبيـر يف تقنيـات الرؤيـة الليليـة
إنتـاج أجهـزة الرؤيـة الليليـة لألسواق العسكريـة واملدنيـة صناعـة متنامية

تعت��ر الظلم��ة من عن��ارص املفاج��أة، وهي إحدى 

العن��ارص الحاس��مة يف القت��ال والح��رب، فالكامئن 

والعمليات الهجومية املفاجئ��ة عادة ما يتم ترتيبها 

وتنفيذها ليالً، كام تعتر عمليات الزحف يف ساعات 

الظلمة عنارص أساس��ية يف عمليات املناورة منذ بدء 

تاريخ الحروب، وقد أدى استغالل الظلمة والرق يف 

عمليات الهج��وم عند الفجر والغس��ق، خاصة تلك 

الت��ي نفذتها "قبائل الزولو" يف القرن التاس��ع عرش، 

إىل تعليمنا واحداً من أش��هر التامري��ن القتالي�ة يف 

الجي���ش الريطاين، ولكن ق��وات العمليات ما زالت 

تتلقى أمراً ب� "االس��تعداد" للهج�وم يف أفض�ل ساع�ة 

وه�ي الفج�ر والغس�ق.

حرب الفوكالند
عادة ما كان األمر ب� "االس��تعداد" يصدر بصورة روتينية 

يف ح��رب الفوكالند عام 1982، وه��ي آخر حملة نفذتها 

الق��وات الريطاني��ة وحدها دفاع��اً عن جوه��رة التاج 

الريطاين – أرخبيل جزر الفوكالند جنويب املحيط الهادئ، 

 Goose Green وبعد تراشق دام بني الطرفني يف موقعة

التي دامت يوماً وليل��ة، قررت القيادة الريطانية خوض 

الح��رب يف األي��ام التالية لي��الً، ومن الغري��ب أن بعض 

الق��وات األرجنتينية كان��ت أفضل تجهيزاًَ م��ن القوات 

الريطانية من حيث النظارات وأنظمة الرؤية الليلية.

وقد ب��دأ توزيع أجه��زة الرؤية الليلية كمس��اعدات 

روتينية عىل الوحدات القتالية للجيش الريطاين، فخوض 

الح��رب بدونه��ا يعن��ي رضورة االعتامد ع��ىل الطلقات 

الكاشفة التي مل تكن تختلف كثرياً عن الطلقات التي تم 

إطالقها باملاليني أثناء الحرب��ني العامليتني األوىل والثانية، 

وق��د أطلقت قطع املدفعي��ة ومدافع اله��اون "املورتر" 

 Goose الطلقات الكاش��فة، دفعة وراء أخرى يف موقعة

Green ، ومل تك��ن طلق��ات املدفعي��ة تختلف كثرياً عن 

الدان��ات التقليدي��ة القدمي��ة التي تم اس��تخدامها عىل 

الجبهة الغربية، وكانت تصدر صوتاً مميزاً لدى س��قوطها 

فوق املظ��الت الصغرية، وكان عىل القوات املتحركة فوق 

األرايض املكش��وفة أن تتوق��ف ع��ن الحرك��ة متاماً، وأن 

تتحول إىل متاثيل برشية، حتى ال يرصدها أفراد القناصة.

أجهزة الرؤية الليلية يف الجيش األمرييك
اس��تخدم الجيش األمرييك مع حلول ع��ام 1982 أجهزة 

الرؤية الليلية كإجراء روتيني، وقد بدأ اس��تخدامها خالل 

الح��رب العاملية األوىل، خاصة من جانب الجيش األملاين، 

ومع نهاية الح��رب العاملية الثانية كانت القيادة األملانية 

ق��د زودت 50 دبابة من دبابات Panther مبناظري تعمل 

باألشعة تحت الحمراء مثبتة عىل أنظمة التحكم يف النريان 

ومناظري املدافع، وقد قامت رشكة AEG بتطوير مناظري 

مش��ابهة للرؤية الليلية تم توزيعها ع��ىل أفراد القناصة 

التابعني لسالح املشاة الذين يعترون ورثة أجهزة الرؤية 

الليلي��ة الحديث��ة، وتعتم��د النظارات الليلي��ة واألجهزة 

البرصية الليلية إما عىل التصوير باألش��عة تحت الحمراء 

أو التصوير الحراري، وتعمل األشعة تحت الحمراء كعني 

برشي��ة تلتقط جزئي��ات الضوء ثم تعمل ع��ىل تقويتها، 

أم��ا التصوير الحراري فيعمل عىل الح��رارة، حيث يقوم 

برصد حرارة املصدر ثم كش��فها، وه��ذا ما يحدث عادة 

يف التصوي��ر الفوتوغرايف للطبيعة، وأثبت نجاحاً كبرياً مع 

املخلوقات الليلي��ة واملخلوقات التي تعيش تحت األرض 

أو تختبئ أو تعيش يف أعشاش بعيداً عن ضوء النهار. 

وقد كان اس��تخدام النظ��ارات التي تعمل باألش��عة 

تح��ت الحم��راء واملثبتة عىل البنادق وأس��لحة املش��اة 

ش��ائعاً ومنترشاً يف حرب فيتنام، ولكنه��ا كانت نظارات 

ليلية بدائية ومكلفة وصعبة االستخدام، ولكن مع تطور 

التكنولوجي��ا انخفضت األس��عار، األمر ال��ذي أثار قضية 
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القيود املفروضة عىل النظارات الليلية، خاصة بالنسبة إىل 

أسلحة القناصة وأسلحة الصيد الطويلة املدى يف األسواق، 

ويف بع��ض الواليات األمريكية نجد هناك قيوداً ش��ديدة 

عىل اس��تخدام النظارات الليلية، ونجد أن بيعها محظور 

متام��اً عىل الجمهور يف بعض الدول األوروبية، وقد اعتمد 

الجي��ل األول من النظ��ارات الليلية املثبت��ة عىل البنادق 

والت��ي تم رصفها ألف��راد الجيش األمري��يك، مثل املنظار 

AN/PV-2 Starlight، ع��ىل الضوء الطبيعي دون تقنية 

األش��عة تحت الحمراء، ورسعان ما ظه��رت عائلة الجيل 

الث��اين من املناظري، وقد اس��تخدمت تل��ك املناظري تقنية 

الص��ورة الكاثودي��ة  S-25 photocathode القادرة عىل 

توفري صورة أفضل، والتي أتاحت للقناصة وأفراد املش��اة 

فرصة العمل خالل الليايل غري املقمرة، ويستخدم الجيش 

األمرييك حالياً الجيل الثالث وما بعد الثالث من املناظري، 

ورغم أن الجيل الرابع مل يظهر بعد إال أن اس��تخدام تلك 

املناظري ليس شائعاً يف الجيش األمرييك.

مصادر القلق
م��ن بني أكر مصادر القل��ق رضورة وجود مصدر للطاقة 

بالنس��بة إىل املناظري الحرارية واملناظري العاملة باألش��عة 

تح��ت الحمراء، ويواصل التقدم التكنولوجي مس��ريته يف 

خفض استهالك طاقة البطاريات، ولكن استخدام األجهزة 

البرصية الليلية يظل مرتبطاً بش��دة مبدة الطاقة، وتعتر 

الحاج��ة إىل حم��ل بطاري��ات إضافية مص��در قلق كبري 

بالنس��بة إىل قوات االقتحام الخفيف��ة، والقوات الخاصة 

عىل وجه الخصوص.

ويعت��ر تصنيف املناظ��ري الليلية مختلف��اً يف الواليات 

املتح��دة وأوروب��ا، فالوالي��ات املتحدة تب��دي قلقها إزاء 

تصدير أك��ر نظاراتها الليلي��ة تطوراً، ولذل��ك لجأت إىل 

 Figure Of  تطوير إجراء تصنيفي جديد أطلق عليه اسم

Merit- FOM، وهو اإلجراء الذي حددته وثيقة "جامعة 

الدفاع القومي" تحت عنوان "قوة الردع التابعة للناتو".

واعتب��اراً من عام 2001 طبقت الواليات املتحدة نظام 

FOM جدي��د لتحديد عملي��ة اإلفراج ع��ن التكنولوجيا 

الخاص��ة بالرؤية الليلية، ويعتر هذا النظام معيار لقياس 

أداء أنب��وب الصورة Image Tube Performance، وهو 

مش��تق من عدد الخطوط يف املليم��ر الواحد مرضوباً يف 

نسبة اإلشارة إىل الضوء، ويُعتر تصدير األنابيب األمريكية 

التي تزيد عىل  FOM 1400 محظوراً بحكم القانون، وإن 

كان ال مينع من مراجعة كل حالة عىل حده.

أجهزة الرؤية الليلية لقوات املشاة
من املفيد أن نق��ارن بني التجربتني األمريكية والريطانية 

فيام يتعلق بأجهزة الرؤية الليلية لقوات املش��اة، ويعتر 

الجه��از القيايس للمش��اة الريطانية الذي تم اس��تحداثه 

بعد حرب الفوكالند ع��ام 1987 هو SA80 الذي تصنعه 

Heckler and Koch وهذا الجهاز معروف لدى القوات 

الريطاني��ة باس��م L85 وهو مكمل لس��الح دعم الضوء 

L86، وهو عبارة عن رش��اش خفيف للمش��اة، وقد كان 

الجهاز مثار جدل، وتعرض النتقادات ش��ديدة يف املرحلة 

األوىل من جانب وسائل اإلعالم، ولكن أول اختبار حقيقي 

له جاء م��ع عمليتي "عاصفة الصح��راء" وعملية تحرير 

الكويت يف ربيع عام 1991، ثم يف عمليات حفظ السالم 

يف  البلقان.

وقد اعتر الكثريون البندقية س��الحاً غري كاف بالنسبة 

إىل أفراد املش��اة، عىل أس��اس أن البندقية ال تستطيع أن 

تصمد طويالً أمام االس��تخدام الصعب من جانب الجنود 

يف العمليات القتالية، خاصة يف ظل حرارة الصحراء حيث 

يعت��ر الغبار الناع��م والعواصف الرملية الش��ديدة من 

املشاكل املتكررة، عالوة عىل ذلك، كان للبندقية مشاكلها 

ومعارضوه��ا أيضاً بس��بب رطوبة وبرد فصل الش��تاء يف 

البلقان، وقد تم تطوير البندقية وتحسينها وأصبح يُطلق 

عليه��ا اليوم L85A2 التي من املق��رر أن تكون البندقية 

القياس��ية للجيش الريط��اين لعرش س��نوات أخرى عىل 

األق��ل، ويبدو الجنود أكر من س��عداء بالبندقية وأدائها 

يف أفغانس��تان اليوم، خاصة بعد إدخال تحس��ينات عىل 

قاذف القنابل.

ومن��ذ البداي��ة، أح��ب الجن��ود النظ��ارات الخاصة 

بالبندقية SA80، بغض النظر عن املش��اكل واالنتقادات 

األخرى حول تعطلها ومشاكل الرمال والتنظيف، املنظار 

 Sight Unit Small Arms, Trilux- الحايل هو منظ��ار

SUSAT الذي يكر الص��ورة مبعدل أربع مرات، وييضء 

مؤرش التصويب الذي يعمل مبصدر ضويئ تريليوين، وقد 

كان هذا هو الس��الح القيايس منذ عام 2005، وهو يضم 

تحس��ينات كبرية يف الظروف الصعبة وعند تدين الرؤية، 

وهو يعمل بصورة جيدة عند الغس��ق ويف حاالت الرق، 

وقد تم اس��تبدال SUSAT مبنظار CWS للرؤية الليلية 

السلبية وجهاز تصويب يعمل بالليزر.

حرب الفوكالند

تس��مى Falklands War باإلنجليزية، و باإلس��بانية 
ح��رب املالفين��اس  Guerra de las Malvinas، أو 
 La Guerra de las حرب جن��وب املحيط األطل��ي
Malvinas ، أو Guerra del Atlántico Sur ، وهي 
حرب عس��كرية مس��لحة قامت ي��وم 2 أبريل 1982 
بعد اجتياح األرجنتني عس��كرياً لجزر الفوكالند وجزر 
امللوي��ن قصد تحريره��ا واس��رجاعها، إال أن بريطانيا 
مل تتخ��ى عن هذه الجزر فدخلت بأس��طولها البحري 
والج��وي يف ح��رب مع األرجنتني، حي��ث كانت الغلبة 
ل��أوىل التي أنه��ت الح��رب لصالحها ي��وم 14 يونيو 
1982، وأعلنت بريطانيا نهاية الحرب رس��مياً يوم 20 

يونيو 1982.

أجهزة الرؤية الليلية مجرد أدوات مساعدة ال ميكن االعتامد عليها كمعدات إنقاذ يف العمليات القتالية

عائلة اجليل الثاين 
من املناظري تتيح 
للقناصة واملشاة 

إمكانية العمل 
يف الليايل غري 

املقمرة
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أفغانستان
لق��د تم اس��تبدال تلك املع��دات يف أفغانس��تان مبناظري 

الرؤي��ة الليلي��ة CW 4 x and Maxi-Kite 6 x، ك��ام 

تس��تخدم القوات الريطانية أيضاً نظارة حرارية جديدة 

ضمن نطاق برنامج FIST، وذلك عقب االستخدام الناجح 

ملنظار الس��الح الحراري +VIPIR-2 يف أفغانستان، وهذا 

يعني ح��دوث تطور كبري يف املش��اة الريطانية يف مجال 

تقني��ة الرؤي��ة الليلية منذ ح��رب الفوكالن��د قبل ثالثني 

عام��اً عندما كان��ت معظم التحس��ينات التي جرت عىل 

الرؤية الليلي��ة تعتمد عىل إضاءة مدافع الهاون "املورتر" 

واملدفعية، وهي أقرب إىل املس��تخدمة يف Somme عام 

1916 منها إىل املعدات املستخدمة اليوم.

غالباً م��ا تعتمد وحدات الق��وات الخاصة عىل أجهزة 

الرؤي��ة الليلية التي كانت من االبت��كارات العظيمة، ويف 

عام 2003 اس��تحدثت قيادة العمليات الخاصة األمريكية 

 ELCAN Specter DR 1-4x املنظ��ار امل��زدوج األدوار

للبن��ادق M4 التابعة للقوات الخاصة والتي تس��تخدمها 

وح��دات SEAL، ويتميز هذا املنظ��ار بدرجة عالية من 

املرونة والتكي��ف بحيث يلبي احتياج��ات الرمي البعيد 

املدى والقت��ال االلتحامي يف امل��دن واملناطق الحرضية، 

وميكن تحويله بسهولة إىل منظار للرؤية الليلية باستخدام 

منظار الرؤية الليلية املتحرك CNVD، وهو أمر جيد ألنه 

مل يعد يعني أن عىل الجندي املقاتل إزالة املنظار النهاري 

واستبداله مبنظار رؤية آخر مختلف، ومل يعد عىل الجندي 

إبدال العدس��ات وتخمني دقة السالح مبنظار جديد، فهو 

يستخدم نفس العدسات، ومن بني االستخدامات الرائعة 

ألجه��زة الرؤية الليلية اس��تخدامها يف الطائ��رة املروحية 

الهجومي��ة Apache AH-64D يف أفغانس��تان، ويعت��ر 

 Lockheed  نظام التحكم يف الن��ريان الذي أنتجته رشكة

Martin م��ن أك��ر األنظمة تقدماً والفري��دة من نوعها 

 Apache املتاحة اليوم، حيث يتيح النظام ألطقم الطائرة

إمكاني��ة العمل يف األح��وال الجوية الس��يئة وعند تدين 

الرؤية، وقد ضاعف النظام معدل األمن والسالمة بدرجة 

كبرية ورفع أداء تحديد "استحواذ" الهدف بنسبة 150 % 

بالنس��بة إىل األنظمة القدمية التي ظلت مستخدمة حتى 

 Arrowhead ع��ام 2006، ومن املقرر تحس��ني النظ��ام

بإضاف��ة تلفاز VNsight خفيف الوزن لتحس��ني قدرات 

االستشعار ليالً، وسيكون النظام قادراً عىل التقاط املصادر 

الخفيفة غري املستغلة بسهولة عن طريق استخدام أنظمة 

 Forward الرؤية األمامية العاملة باألشعة تحت الحمراء

.Looking Infra RED systems –FLIR

املجال التجاري املدين
ال يضاه��ي التط��ورات العس��كرية يف األجه��زة البرصية 

الليلية س��وى التط��ورات يف املجال التج��اري املدين، وقد 

تحق��ق بعض من أعظم التطورات يف مجال هذه األنظمة 

يف تصوي��ر الطبيعة مثل تتبع ع��ادات املخلوقات الليلية 

مث��ل الوطاويط، وق��د ظهر التصوير الفوتوغرايف باألش��عة 

تح��ت الحمراء يف الع��امل عىل نطاق واس��ع يف عام 1910، 

وذلك عىل يد "روبرت وود" الذي نرش سلسلة من الصور 

الفوتوغرافية باألش��عة تح��ت الحمراء الت��ي التقطها يف 

إيطاليا عام 1911، وباس��تخدام صفائ��ح معدة خصيصاً، 

وق��د نجح "وود" يف إظهار مجموع��ة مذهلة من األلوان 

املختلفة التي ألهبت خيال الفنانني وإلهامهم يف ستينيات 

القرن املايض، وقد تطورت األجهزة البرصية الليلية بدرجة 

مذهلة بفضل تطور التصوير الفوتوغرايف الرقمي.

وقد اس��تغل الجيش اس��تخدام "وود" لألش��عة تحت 

الحم��راء خالل الح��رب العاملية األوىل، خاص��ة املدفعية 

األمريكية التي اس��تخدمت التصوي��ر الفوتوغرايف الجوي 

باألش��عة تح��ت الحم��راء لتحدي��د األهداف م��ن وراء 

الس��حب، ويجري حالياً تسويق وبيع النظارات واملعدات 

الليلية داخل القطاع التجاري كله، وقد تم عرض نظارتني 

بريطانيتني للرؤية الليلية من نوع SA80 عىل أحد مواقع 

اإلنرن��ت بس��عر 2800 جنيه إس��رليني ل��كل واحدة يف 

العام املايض، ويش��هد العامل حالي��اً تطوراً كبرياً يف تقنيات 

الرؤي��ة الليلي��ة التي م��ن الصعب أن نعرف عنها ش��يئاً 

لس��نوات طويلة، أحدث مجاالت التقنية يتعلق بأنظمة 

االستشعار "الحساس��ات" عن بُعد، واملركبات الجوية غري 

املأهولة UAVs والطائرات اآللية القادرة عىل رصد وتتبع 

التحركات عر مسافات كبرية باستخدام التصوير الحراري.

وال يعتر اس��تخدام أجهزة الرؤي��ة الليلية يف التصوير 

التليفزيوين أمراً ش��ائعاً، وعادة ما يتم استخدام العدسات 

الليلي��ة املعتم��دة بدرجة  كبرية ع��ىل التصوير الحراري، 

وتحسني الضوء بصورة روتينية يف ساحات القتال املختلفة، 

بدءاً من أفغانستان وانتهاًء بسوريا، ومن أفضل االبتكارات 

وأكرها فعالية تلك االبتكارات املتعلقة باألنظمة القدمية 

الت��ي ميكن االعت��امد عليها بدرجة كبرية، ويعمل س��الح 

الجو األمرييك منذ فرة طويلة عىل تجربة جيل جديد من 

 Panoramic Night  نظارات الرؤية الليلي��ة البانورامية

Vision Goggles-PNVGs التي توفر مجال رؤية يصل 

إىل 95 درجة، والتي يس��تخدمها الطيارون حالياً، وطياروا 

Fairchild A-10 Thunderbolt 11 وه��ي عب��ارة عن 

 Combat Aerial Support طائ��رة دعم ج��وي قتالي��ة

 AC-130U من��ذ نصف ق��رن تقريباً، ومدف��ع  – CAS

.Spooky

الخالص��ة ه��ي أن أجهزة الرؤي��ة الليلية ل��ن تعرف 

الكلمة األخ��رية، فالعقيدة العس��كرية األمريكية الثابتة 

ه��ي أن أجه��زة الرؤية الليلية مجرد أدوات مس��اعدة ال 

ميكن االعتامد عليها كمعدات إنقاذ يف العمليات القتالية، 

فاللي��ل ما زال مرادفاً لالختب��اء واملفاجأة، وحركة طالبان 

م��ا تزال تناور بنجاح لي��الً يف ظل ظروف وأحوال مناخية 

صعبة عىل الرغم من وجود مجموعة مميزة من معدات 

الرؤية الليلية ISTAR ل��دى القوات األمريكية وحلفائها 

من قوات "اإليس��اف"، وما زال بوس��ع طالبان استخدام 

التضاريس الطبوغرافية التي تعرفها جيداً ليالً، ولكن تظل 

تكتي��كات Brer Rabbit كام وردت يف األس��طورة فعالة 

ضد مساعدات الرؤية الليلية•

تعتمد النظارات الليلية عى التصوير باألشعة تحت الحمراء

مت استبدال 
SUSAT مبنظار 

CWS للرؤية الليلية 
السلبية وجهاز 

تصويب يعمل بالليزر
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ALTAYدبابــة القتــال الرتكيــة
تلبي املتطلبــات العملياتيـة يف ساحـة القتـال

تصمم رشكة OTOKAR وتطور أول مناذج دبابات القتال الرئيسة MBTs من نوع 

ALTAY وتنتجها خالل مرشوع تكلفته تصل 500 مليون دوالر أمرييك، وينتظر خروج 

هذه الدبابات من خط اإلنتاج عام 2015

إعداد: يل يادف
ترجمة:
حممد سليمان موسى
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يعرف ع��ن رشكة OTOKAR أنها م��ن أكرب الرشكات 

الت��ي ميلكها القطاع الخاص ومتث��ل جزءاً هاماً يف قطاع 

صناع��ات الدفاع الرتكي��ة، مع كونه��ا املتعاقد الفردي 

إلنتاج دبابات القتال الرئيس��ة فئ��ة ALTAY الوطنية. 

وتعمل رشكة OTOKAR حرصياً يف تحمل املس��ؤولية 

كجزء من أع��امل وكيل وزارة الدفاع الرتكية SSM فيام 

يخص التصاميم والتطويرات وإنتاج النامذج األولية مع 

تنفيذ الفح��وص وتأهيل أوىل دبابات القتال الرئيس��ة 

الرتكي��ة ALTAY Tank م��ع مس��ؤولية الرشكة تجاه 

كل أنش��طة املرشوع. وأنتجت رشكة OTOKAR أول 

من��وذج من هذه الدباب��ة يف مصانعها وألول مرة يف 15 

نوفمرب عام 2012.

التصميم
ت��م االهت��امم بتصميم دباب��ة القتال الرئيس��ة الرتكية 

ALTAY بظه��ور الوع��ي وإدراك أهمي��ة إنجاز املهام 

وتلبية "املتطلب��ات العملياتية" الواردة يف عدة مطالب 

فني��ة وتعبوية واجهت القوات الرتكي��ة، وبناًء عىل كل 

ذل��ك تم تزويد ه��ذه الدبابة بأح��دث التقنيات التي 

تعمل م��ع الدبابات الحديثة، وتتمي��ز ALTAY بقوة 

النريان ومعدٍل عاٍل من احتامل إصابة الهدف مع خفة 

الحرك��ة العالية والق��درة عىل البق��اء، ويتوقع للدبابة 

ALTAY أن تصب��ح إح��دى أهم املع��دات يف الدفاع 

الرتيك.

حقوق امللكية
عملت رشك��ة OTOKAR عىل تطوير ه��ذه الدبابة، 

كمتعاق��د فردي، وموازيًة لخط متطلبات الجيش الرتيك 

وينتظ��ر لجمهورية تركيا امت��اك التصاميم مع حقوق 

امللكي��ة. وتش��مل البيان��ات الفنية له��ذه الدبابة كل 

املعلومات واملس��تندات ذا الصل��ة بالتصميم والتطوير 

والفح��ص والتصنيع وعىل أس��اس اإلنت��اج الكمي، مع 

امتاك تركيا كل الحقوق.

ويتك��ون طاقم دباب��ة القتال الرئيس��ية من أربعة 

أف��راد هم: قائد الدبابة – الس��ائق – رام��ي املدفعية 

وفرد التعمري والش��حن. وتم تزويد الدبابة مبحرك قوته 

1500 حصان عايل التقنية لبلوغ األداء املتميز بعملها يف 

املناطق الوعرة، مع التميز بقدرات نقل الحركة.

التسليح
ميثل املدفع 120 ملم عيار 55 "الساح الرئييس" للدبابة 

ALTAY ويناس��ب اس��تخدام عدة أنواع من الذخرية 

للعم��ل معه، وتم تصمي��م الجيل الجدي��د من "نظام 

التحكم يف النريان" للعمل مع الدبابة ALTAY للتحكم 

يف الس��اح األسايس والساح الثانوي، وهو النظام الذي 

يجع��ل الرام��ي قادراً ع��ىل اصطياد وتدم��ري األهداف 

املتحرك��ة مع احتامٍل كبري إلصابته��ا من الطلقة األوىل، 

ويضاف لكل ذلك أن ه��ذه الدبابة مزودة بتدريع من 

املواد املركبة لحامية الدبابة الطاقم من كل التهديدات، 

وهناك أيض��اً أنظمة فرعي��ة أضيفت لتؤه��ل الطاقم 

للعمل يف كل البيئات التي تعج بالتهديدات الكياموية 

.CBRN والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

وتم تصني��ف الدباب��ة ALTAY عىل أنه��ا متميزة 

وبارزة القدرات، لدى تقييم: البقاء، وقوة النريان، وخفة 

الحركة، والقي��ادة والس��يطرة، واالتصاالت، واإلس��ناد 

املتطور وكفاءة وحدات الطاقة.

وتائ��م ه��ذه الدبابة امله��ام املختلف��ة وتعمل يف 

كل ظ��روف التهدي��دات وكل البيئات، م��ع تلبية كل 

املتطلب��ات التي يطلبها املس��تخدم عىل كل مس��توى، 
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فتنف��ذ له املهام بكل املرون��ة التي تتيح للدبابة العمل 

بكفاءة يف كل البيئات وملا لها من مامح إضافية تتاءم 

مع املهام العديدة.

الطاقم
يض��م طاق��م الدباب��ة ALTAY أربع��ة ه��م: القائد، 

والس��ائق، ورامي املدفعي��ة، وفرد التعمري والش��حن، 

وت��م تزويد هذه الدبابة مبحرٍك قوي األداء قوته 1500 

حصان عايل التقنية، مع تزويدها مبدفع 120 ملم عيار 

55 يائم عدة أنواع من الذخرية ونظام الجيل من نظام 

التحكم يف النريان لضبط نريان الساح الرئييس والثانوي، 

وتستطيع ALTAY إصابة وتدمري األهداف املتحركة مع 

احت��امل اإلصابة من أول طلق��ة، كام تم تدريع الدبابة 

بدرع امل��واد املركبة لتوف��ري الحامية ض��د التهديدات 

املختلفة، وهناك أنظمة فرعية تجعل الطاقم قادراً عىل 

.CBRN تنفيذ املهام تحت ظروف التهديدات

تاريخ املرشوع
كلف��ت وكالة الدف��اع "املكتب املخت��ص يف الصناعات 

الدفاعي��ة" "التجمع الصناعي" املكون من ثاث رشكات 

ملراجع��ة وماءم��ة الدراس��ات ليت��م التوص��ل للقرار 

الخاص "بنموذج اإلنتاج" ملرشوع دبابة القتال الرئيسة 

ALTAY وكان ذلك عام 2005. ويف 27 أبريل 2005 تم 

التوصل إليجاز الدراس��ة النهائية وتم اتخاذ قرار إنتاج 

هذه الدبابة بع��د تصميمها وتطوي��ر التصميم داخل 

تركيا مع اإلسناد الفني والذي ميكن تحقيقه من الخارج 

متى لزم األمر، وكان "طلب املقرتح" قد تم تحضريه منذ 

8 فرباير عام 2005 عىل حس��ب النم��وذج الذي تقرر 

حس��ب الدراس��ات التي قدمتها ال��رشكات، مبا يف ذلك 

منوذج OTOKAR الذي اقرتحته الرشكة الصانعة.

ويف عام 2007 وحس��ب القرار ال��ذي تم اتخاذه خال 

اجت��امع اللجنة التنفيذية للصناع��ات الدفاعية، املجاز 

يف 30 م��ارس 2007 لصنع الدباب��ة الحديثة يف املصانع 

الوطنية الرتكية للوفاء مبتطلبات دبابة القتال الرئيس��ة 

ALTAY – MBT وباعتبار رشكة OTOKAR متعاقداً 

فردياً لتنفيذ املرشوع.

أم��ا 29 يوليو 2008 فكان وق��ت تطوير منوذج الدبابة 

وإج��راء الفح��وص، بع��د االنتهاء م��ن كل مفاوضات 

العقد والذي تم توقيعه مع رئيس الوزراء"رجب طيب 

أردوغ��ان". وكان الهدف األهم هو اس��تخدام األنظمة 

الفرعي��ة املحلي��ة الرتكي��ة ألق��ى حد له��ذا املرشوع 

ويف املج��االت الت��ي تق��ررت. ويض��اف لتكليف رشكة 

OTOKAR بالتصميم وصنع النامذج األولية، لألنظمة 

الفرعي��ة اإللكرتوني��ة مثل نظام الس��يطرة عىل النريان 

 MKE تم تحديد رشكة ،Tank C31 system والنظ��ام

وتكليفها بصنع الس��اح الرئي��يس وهو املدفع عيار 55 

 Hyundai 120 مل��م بتقني��ات تم نقلها م��ن رشكة –

Rotem من كوريا الجنوبية.

ويف يناي��ر 2009 وبع��د توقيع العق��ود مع جهات 

توف��ري األنظمة الفرعية، بدأ امل��رشوع ليبدأ: التصميم، 

والتطوير، والصناعة والفحوص مع تأهيل الدبابة وإنتاج 

من أين جاء االسم ALTAY؟

أطلق االسم ALTAY عىل دبابة القتال الرئيسة الرتكية 
 Fahrettin Altay مشتقاً من اس��م الفريق أول الرتيك
قائد قوات الفرسان V – Cavalry corps والذي حقق 
نجاحاً باهراً خالل حرب االستقالل الرتكية يف الفرتة بني 

عامي 1919 و1922.

النامذج ALTAY ومناذجها. وأتخذ القرار الخاص بفرتة 

"التصمي��م وإنتاج النامذج" لتكون 78.5 ش��هراً. ومتت 

مرحلة هذا الج��زء من الربنامج اإلجاميل لتتم يف "ثاث 

مراحل" تشمل: مفهوم التصميم، والتصميم التفصييل، 

وإنتاج النموذج األويل والتأهيل.

أم��ا ش��هر ماي��و 2011 فق��د ش��هد توص��ل رشكة 

OTOKAR للمرحلة النهائية م��ن "مفهوم التصميم" 

كمرحل��ة أوىل يف امل��رشوع اإلج��اميل، وذل��ك لتت��م 

االس��تفادة من قدرات الرشكة الهندسية ومن التصاميم 

الت��ي توصلت لها يف خ��ط املتطلبات. وعرضت الرشكة 

النم��وذج "املعياري" الكامل للدباب��ة ALTAY والذي 

ألقى الضوء عىل النتائج لهذه املرحلة والتي تم عرضها 

يف معرض الدفاع الدويل IDEF وذلك بحضور ومشاركة 

الرئيس الرتيك"عبدالله غول".

م��ارس 2012  الربام��ج ويف 29  اس��تمرار  وخ��ال 

استمرت أنشطة "تفصيل التصميم" مع مواصلة الرشكة 

االس��تثامر يف مصانع اإلنتاج لفحص الن��امذج يف مركز 

فح��ص الدبابات، وه��و املركز الذي دخ��ل الخدمة يف 

نفس التاري��خ 29 مارس 2012 وذلك مبش��اركة "غرفة 

الفح��وص" EMC Test Chamber وميادي��ن فح��ص 

الدباب��ات و"غرفة املن��اخ" Climatic Chamber مع 

مت تزويد هذه 
الدبابة بأحدث 

التقنيات التي تعمل 
مع الدبابات احلديثة

تتميز ALTAY بقوة النريان ومعدٍل عاٍل من احتامل إصابة الهدف مع خفة الحركة العالية

|  العدد 494  |  مارس 2013  |78

تقنيات



 ALTAY تتميز
بقوة النريان 

ومعدٍل عاٍل من 
احتمال إصابة 

الهدف مع خفة 
احلركة العالية 

والقدرة على البقاء

سالح رئييس هو املدفع 
120 ملم عيار 55

طاقم من أربعة أفراد

املواصفات الفنية:

Remote نظام سالح آيل التشغيل يدار عن بعد-

-تدريع مصنوع من املواد  املركبة

-نظام السيطرة عىل النريان، من جيل جديد

-برج مدفع كهربايئ التشغيل ونظام تعريف األهداف

-نظام إدارة الربج

C31 النظام-

.Dynamometer إسناد رشكة

التاب��ع لرشك��ة  الدباب��ات  ويعت��رب مرك��ز فح��ص 

 OTOKAR Tank Test Center وه��و OTOKAR

واح��داً من أكرب املراك��ز تطوراً وحداثًة عىل املس��توى 

العاملي، ويف أكتوبر 2012 تم تجهيز أول منوذجني أوليني 

م��ن ALTAY وتم عرضه��ا ألول مرة للجمه��ور وكان 

النم��وذج األويل املخصص للفحص قبلهام قد تم إنتاجه 

يف Sakarya وبدأت الفحوص بعد ذلك، ويف 15 نوفمرب 

2012 وبعد تجهيز النموذجني األوليني تم عرضهام ألول 

مرة ع��ىل الجمهور، بحضور ومش��اركة رئي��س الوزراء 

"رجب طيب أردوغان". وبعد فحص هذين النموذجني 

وتطويره��ام وبلوغ مرحلة التأكيد واإلجازة، تم التوصل 

للش��كل والبنية النهائية لدبابة القتال الرئيسية الرتكية 

ALTAY والت��ي أصبح صنعها مؤك��داً بختام والتوصل 

لتأهيلها من خال عدة فحوص وبات منتظراً تس��ليمها 

ملكتب وكيل وزارة الصناعات الدفاعية.

اإلنتاج الكمي الكيل
وبع��د تصميم "النم��وذج األويل" Prototype وإنتاجه 

يف مرحل��ة عملت فيه��ا رشك��ة OTOKAR كمتعاقد 

ف��ردي، لتبدأ أنش��طة اإلنت��اج الكمي والكيل حس��ب 

العقد الجديد. ويعرف ع��ن املركبات التعبوية املدرعة 

Armoured Tactical Vehicles الت��ي تصنعه��ا هذه 

الرشك��ة متميزة ويت��م تصديرها لح��وايل 20 دولة، مع 

استخدام أكرث من 25.000 منها حول العامل مع مختلف 

القوات املس��لحة مع توفري الرشك��ة العديد من قدرات 

اإلسناد الهنديس لها.

وتربز ه��ذه الدبابة ق��درات "تزاي��د الرسعة" لعدة 

مهام تنفذ يف املناط��ق الربية لكل القوات التي تطلبها. 

وتقف هذه الدبابة بش��موٍخ كب��ري أمام كل التهديدات 

لتنفذ املهام املناطة بها، مع تعزيزها قدرات كل القوات 

املسلحة شأنها ش��أن كل الدبابات الحديثة حول العامل. 

وبات منتظراً إنتاجها بكميات الكبرية بحلول عام 2015•

محرك الجيل 
الجديد بقوة 
1500 حصان

Coaxialمدفع ماكينة متحد املحور 

-نظام تعريف األهداف خالل املعركة

-نظام اإلنذار الليزري

-نظام اإلسناد الحيايت.

CBRN نظام الحامية الكياموية/ البيولوجية/ اإلشعاعية/ النووية-

-وحدة الطاقة املساعدة.

-مطافئ الحريق ونظام قمع اإلنفجارات

-ونظام اليقظة يف املواقف "يعمل يف حدود 360 درجة
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• العنوان: طريق الحرير النووي

• تأليف: كيم بيونج- كو

• إصدار: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

اإلسرتاتيجية

• سنة اإلصدار: 2012 الطبعة األوىل 

• عدد الصفحات: 344 

طريـــق احلـريــــر النـــووي
توطيــن صناعــة تكنولوجـيـا الطاقـة النوويـة يف كوريـا اجلنوبـيـة

تقف كوريا الجنوبية مثاالً 

ساطعاً لكيفية تضافر قوة 

التكنولوجيا وخيال القادة 

لتحقيق التنمية املستدامة 

باستخدام الطاقة النووية 

لتلبية االحتياجات املحلية 

للكهرباء، إذ توجد فيها 

حالياً 32 محطة طاقة نووية 

عاملة أو تحت التشييد، 

تقع يف سبعة مواقع نووية 

مختلفة؛ ثم دخول أسواق 

التصدير من خالل تصنيع 

مفاعل الطاقة املتقدم 

الذي ينتمي للجيل الثالث 

)APR1400(

كتاب

إن عملية توطني تكنولوجيا الطاقة النووية يف كوريا؛ 

بدءاً من التصميم، ومروراً بالتصنيع والبناء والتشغيل 

والصيان��ة وتصنيع الوقود، ووصوالً إىل تش��ييد بنية 

تحتية للرقابة عىل السالمة، يف فرتة قصرية نسبياً متثل 

نجاحاً جديراً باملالحظة، لق��د كانت كوريا الجنوبية 

محظوظ��ة إذ كان كبار قادتها السياس��يني يدعمون 

سياسات الطاقة النووية باستمرار من خالل إلتزامهم 

الش��خيص بإنتاج الطاقة النووية يف كوريا التي تفتقر 

إىل مصادر الطاقة.

الق��رن العرشي��ن، أطلق��ت  فف��ي س��بعينيات 

كوري��ا الجنوبي��ة حملتها الوطنية م��ن أجل تطوير 

اإلس��تخدامات السلمية للطاقة النووية، بالرتكيز عىل 

بناء محطات للطاقة النووية، ولكنها منذ الثامنينيات 

اتجهت إىل تنفيذ السياس��ة الوطني��ة لإلعتامد عىل 

الذات يف مجال تكنولوجيا محطات الوقود النووي. 

القوة البرشية الفنية
لق��د بدأت العملية كلها بتوطني كوادر معهد بحوث 

الطاق��ة الذرية الك��وري، والذي ه��و مبنزلة مخترب 

وطن��ي للبحوث النووية، ال��ذي يوفر القوة البرشية 

الفنية؛ ورشكة الكهرباء اململوكة للدولة )كيبكو( التي 

توف��ر اإلرشاف اإلداري والتمويل الالزم للبناء وكذلك 

لنق��ل التكنولوجيا، فقد اس��تطاعت هاتان الجهتان 

وضع م��رشوع فريد للتغلب ع��ىل النقص يف القوى 

العاملة املتمرس��ة، فضالً عن قي��ود الوقت وامليزانية 

الس��ائدة يف أي دول��ة نامي��ة، ومن خالل مش��اريع 

مة وفقاً للمعايري  املفاعالت النووية املتكررة، واملصمَّ

املوحدة، يف تس��عينيات القرن العرشين، اكتس��بت 

بني  هني واملدرِّ الكوادر الكورية املهارة الفنية من املوجِّ

األمريكيني، ثم انتقلت هذه الكوادر لتتعلم بنفس��ها 

األس��باب واملربرات وراء صناع��ة الجيل الجديد من 

تكنولوجي��ا مفاعالت املاء املضغ��وط املتقّدمة، التي 

تتمتع مبس��توى س��المة واقتصاديات أعىل، من أجل 

التنافس يف السوق العاملية.

رحلة نحو التطوير التجاري
لقد اس��تغرق تطوير وتوطني برنامج الطاقة النووية 

الكوري عرشي��ن عاماً؛ من الع��ام 1975 إىل 1995، 

لق��د كان عام 1975 هو العام الذي أنهت فيه كوريا 

رس��مياً برنامجها الخاص بدورة الوقود النووي الذي 

مل ي��دم طويالً؛ وهو أيضاً الع��ام األول الذي بدأ فيه 

معهد بح��وث الطاقة الذرية الكوري رحلته الطويلة 

نح��و تطوير تكنولوجيا املحط��ات النووية التجارية، 

بفضل قياداته الرائدة، وبفضل املهندس��ني الكوريني 

الذين تم استقطابهم من الخارج لينضموا إىل املعهد، 

وكان عام 1995 أيضاً عاماً تاريخياً، حني بدأ التشغيل 

التج��اري لوح��دات الطاقة النووي��ة الكورية األوىل 

م��ة وفقاً للمعاي��ري املوحدة، وه��ي وحدات  املصمَّ

يونغوان��غ 3وYGN( 4(، بالرتافق مع تحقيق هدف 

االعتامد عىل الذات يف املجال التقني، ما سمح بإعادة 

تحوي��ل جميع مش��اريع الطاقة النووي��ة من معهد 

بحوث الطاقة الذرية الكوري إىل القطاع الصناعي.

"سينغامن" ورؤيته الخاصة 
ومع ذلك، من الرضوري فهم خلفية الربنامج النووي 

ال��ذي بدأ منذ أواخر خمس��ينيات الق��رن العرشين 

تحت رعاي��ة الرئي��س األول "ِري س��ينغامن" الذي 

كان رجل دول��ة، ومناضالً دامئاً يف حركة االس��تقالل 

املناهض��ة لالحت��الل الياباين، ثم تح��ول إىل محارب 

رشس ضد الش��يوعية منذ إقام��ة الجمهورية األوىل 

يف عام 1948، وقد كانت للرئيس "س��ينغامن" رؤية 

خاصة بش��أن الطاقة النووية عندم��ا كانت البالد ما 

ت��زال يف طور التع��ايف من الح��رب الكورية املدمرة 

)1953-1950(، حيث أوجد البنية األساسية النووية 

داخ��ل الحكومة، وتم إصدار سلس��لة م��ن القوانني 

الخاصة بالطاقة الذرية، كام تم إنشاء مكتب الطاقة 

الذرية ال��ذي يتبع مبارشة للرئي��س، ومعهد بحوث 

الطاق��ة الذري��ة )الذي أصبح معهد بح��وث الطاقة 
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التكنولوجيا النووية يف كوريا اجلنوبية

كش��فت كوريا الجنوبية النقاب ع��ن خطة تهدف من 
خالله��ا أن تصب��ح أحد أكرب ث��الث دول مولدة للطاقة 
النووي��ة يف العامل، وذلك بتوس��يع حصتها يف الس��وق 
العاملي��ة من املفاع��الت النووية إىل عرشي��ن يف املائة 
بحلول ع��ام 2030، وأفادت وزارة اقتص��اد املعرفة يف 
بيان صحف��ي بأن خطة "التكنولوجي��ا النووية 2030" 
ته��دف إىل جع��ل البالد أح��د أكرب ث��الث دول منتجة 
للطاق��ة النووية إىل جانب الواليات املتحدة وفرنس��ا، 
ومبوجب الخطة الجديدة  سوف تطور كوريا الجنوبية 
محلي��اً تكنولوجيات رئيس��ة من بينها تعزيز الس��المة 
النووية، وتبني مفاع��الت نووية مبتكرة تتمتع بأفضل 
أداء وسالمة، وس��تنتهي عمليات التطوير عىل مراحل 
حت��ى ع��ام 2022، وأك��دت ال��وزارة أن تنفي��ذ هذه 
الخطة س��يدعم س��المة مفاعالتها النووي��ة لتصل إىل 
مائة أضعاف املس��توى الذي ت��ويص به الوكالة الدولية 
للطاق��ة الذرية، وتتوقع ال��وزارة أيضاً أن توجد الخطة 
ح��واىل مليون فرصة عمل، وتس��اعد الرشكات الصغرية 
واملتوس��طة الحجم عىل زيادة ايراداتها إىل 16 تريليون 

وون )13.9 مليار دوالر أمرييك(. 

الذرية الكوري الحقاً( يف عام 1959، مس��تلهامً فكرة 

الرئي��س األمري��ي أيزنهاور "الطاق��ة الذرية من أجل 

الس��الم"، إضاف��ة إىل ذلك ت��م إنش��اء مفاعل صغري 

للبح��وث، "تريغا مارك2-" )وه��و مفاعل للتدريب يف 

مج��ال بحوث النظائر( يف معهد بحوث الطاقة الذرية 

الكوري يف العام نفسه، لقد كانت تلك خطوة حكيمة 

من رجل الدولة العجوز، بالنظر إىل الوضع االقتصادي 

الكوري يف ذلك الوقت، حيث كان متوسط دخل الفرد 

أقل من مائ��ة دوالر أمريي، ويف عامي 1958 و1959 

تم إنش��اء أقسام للهندس��ة النووية يف أبرز الجامعات 

الوطنية املرموقة )جامعة "هانيانغ" وجامعة "سيول" 

الوطنية، عىل التوايل(، ما جذب إليهام أملع الطالب من 

خريجي املدارس الثانوية، كان العقدان األّوالن ميثالن 

فرتة نرث بذور العلوم النووية األساسية يف كوريا، بريادة 

مفاع��الت التدريب يف مجال بح��وث النظائر "تريغا" 

التي أُنش��ئت حديثاً يف معهد بح��وث الطاقة الذرية 

الكوري، ما وفّر املس��تلزمات األساسية يف حقل الطاقة 

النووية، أال وهو: تطوير املوارد البرشية. 

لقد ت��م اتخاذ الق��رار لبن��اء أول محط��ة للطاقة 

النووية يف البالد، وح��دة كوري 1، يف عام 1968، وقد 

أُوكل تنفيذ املرشوع للرشكة األمريكية وس��تنجهاوس 

املفت��اح  تس��ليم  صيغ��ة  وف��ق   )Westinghouse(

بالكامل، وبدأ تشغيله التجاري يف عام 1978، وعندما 

تم إلغاء برنام��ج الوقود النووي، وأحدث ذلك اإللغاء 

مزيداً من اإلرباك واإلحب��اط بني املوظفني، بدأ معهد 

بح��وث الطاق��ة الذرية الك��وري يدخل يف مش��اريع 

تجارية متصل��ة بالطاقة النووية، ثم جاء وقت العمل 

الجاد لتوطني تكنولوجيا الطاقة النووية األساس��ية يف 

مثانيني��ات القرن العرشين، غ��ري أن البنية التحتية يف 

كوري��ا الجنوبية كانت تنطوي عىل أس��باب الفش��ل؛ 

وهي عىل سبيل املثال ال الحرص: نقص القوة البرشية 

املتمرس��ة، وعدم توافر األموال، وع��دم توافر الوقت 

للتطوير من مرحلة الصفر. 

األدمغة والقوة اإلدارية الكورية
كان��ت قصة "املعجزة الكورية" عىل وش��ك التبلور 

عندما تضاف��رت القوة العقلية ملعه��د بحوث الطاقة 

الذري��ة الكوري م��ع الق��وة اإلدارية لرشك��ة الطاقة 

الكهربائي��ة الكورية )كيبكو( ألول مرة، لقد بدأت كل 

العملية بإنش��اء رشكة هندس��ية معامري��ة )أصبحت 

تع��رف الحقاً باس��م الرشكة الكورية لهندس��ة الطاقة 

"كوبيك"، وإجراء دراسة جدوى ملشاريع توطني الوقود 

الن��ووي يف أواخر س��بعينيات الق��رن العرشين، كان 

الهدف األّويل هو أنواع الوقود النووي التي تس��تخدم 

يف مفاعالت املاء املضغ��وط، ويف املفاعل الكندي من 

.)CANDO( "نوع "كاندو

واملحاولة األوىل التي قام بها العلامء واملهندس��ون 

الكوريون لتحقيق االعتامد ال��ذايت الكامل يف تقنيات 

الطاق��ة النووي��ة مل تأت دون ح��دث تاريخي آخر يف 

مثانينيات القرن العرشين، يف ثنايا االضطراب السيايس 

الذي ع��ّم البالد، فحينها س��ارعت الدول��ة إىل تنفيذ 

السياس��ة الوطنية لالعتامد عىل الذات يف مجال تقنية 

محطات الوقود النووي بإنش��اء وح��دات "يونغوانغ 

3و4". وأصبحت ه��ذه الوحدات النم��وذج املعياري 

ملا تالها من املفاعالت التي تم تش��ييدها وتش��غليها 

يف كوري��ا وفقاً للمعايري املوح��دة، وتم امليض قدماً يف 

إنش��اء أس��طول من محطات الطاقة النووية الكورية 

املصممة وفقاً للمعايري املوحدة، وكانت جهود تطوير 

الجي��ل الثالث من املفاعالت تس��ري بقوة نحو تصنيع 

مفاعل الطاق��ة املتق��دم )APR1400(، وهو املفاعل 

الذي اتفقت مع دولة اإلم��ارات العربية املتحدة عام 

2009 عىل تصديره إليها.

املعجزة الكورية
لقد س��يطرت مدرس��تان فكريتان عىل برنامج الطاقة 

النووي��ة الكوري خالل نصف الق��رن املايض، أحدهام 

تتمث��ل يف العق��ول البحثية التي ص��ارت مؤقتاً القوة 

الدافع��ة لتكنولوجيا الطاقة النووي��ة التجارية، وهي 

تنتمي إىل معهد بحوث الطاقة الذرية الكوري، وتتمثل 

األخرى يف عق��ول اإلدارة الصناعية الت��ي تحّولت إىل 

لني ومورّدين منافس��ني يف حقل الطاقة النووية،  مشغِّ

وهي تنتمي إىل رشكة "كيبكو"، كان لهاتني املؤسستني 

نصيبها من الرصاعات الداخلية املستمرة حول توطني 

ل املخاطر.  التكنولوجيا مقابل تحمُّ

ومع ذلك، البد من االعرتاف بفضل املؤسس��تني يف 

توفري األدمغة والقوة اإلدارية يف األوقات املناسبة، وقد 

بدأت الصناع��ة النووية الكورية مبعمل بحوث صغري، 

ال تتعدى قدرته بضعة كيلووات، مستورد من الواليات 

املتحدة قبل خمسني عاماً، واليوم تتمتع البالد بصناعة 

نووية مزدهرة من الطراز العاملي، وما يبدو "معجزة" 

صناعي��ة ميكن فهمه عىل نحو أفضل مبعرفة كل اآلالم 

وحاالت الن��زاع الداخ��ي التي كان��ت تحدث خلف 

الكواليس مع كل قرار مفصي. 

إن النهضة النووية قادمة بوضوح يف آس��يا، يف دول 

طريق الحرير القديم، وهذه السوق الجديدة كبرية مبا 

يكفي لجمي��ع املورّدين النوويني الكبار العاملني اليوم 

يف هذا املجال، إن الرتابط بني القادمني الجدد للساحة 

النووي��ة والدول املورِّدة س��يكون يف حاجة إىل املزيد 

م��ن التعزيز الذي يتخطى الحدود التجارية، من أجل 

ضامن س��المة وأمن جميع محط��ات الطاقة النووية 

العاملة يف املنطقة عىل نحو مطلق، فعلينا أالّ ننىس أن 

وق��وع حادثة واحدة يف أي مكان يعني وقوعها يف كل 

مكان، والحاجة إىل التعاون الدويل اليوم أش��ّد إلحاحاً 

م��ن أي وقت م��ى، إن املعنى الحقيق��ي ل�»طريق 

الحرير النووي« هو تحقيق الس��الم واالزدهار بتوفري 

طاقة نووية آمنة واقتصادية يف السنوات املقبلة•
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قائد أكادميية ساندهريست: جتمعنــــــــــــــــا باإلمـــارات عالقـــات قوية ومتينة
األكادمييات العسكرية الربيطانية يقوم جزء كبري من تدريبها على العمليات

تعترب أكادميية "ساندهريست" العسكرية امللكية مبقاطعة "ساري" مقر تدريب كافة الضباط التابعني 

للجيش الربيطاين الذين يتم تدريبهم عىل تويل مسؤولية القيادة، ويعترب أكرث من 80 % من طالبها 

املتدربني من خريجي الجامعات، كام أن بعضهم حاصلون عىل تقدير "امتياز"، أما بعضهم اآلخر 

فينخرط يف سلك الجندية وقد وقع االختيار عليهم يك ينخرطوا يف برنامج تدريب الضباط، وهناك 

بعض الطالب القادمني من الخارج، والذين تم ترشيحهم من جانب جيوشهم للتدرب يف أشهر 

أكادميية للعلوم العسكرية يف العامل. 

حوار: الرائد جاسم شاهني
تصويـــر: أحمد البلوشي
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قائد أكادميية ساندهريست: جتمعنــــــــــــــــا باإلمـــارات عالقـــات قوية ومتينة
األكادمييات العسكرية الربيطانية يقوم جزء كبري من تدريبها على العمليات

وق��د أجرت مجلة "درع الوط��ن" مقابلة مع اللواء يت. يب. 

إيفانز القائد العام ألكادميية "ساندهريس��ت" العس��كرية 

امللكية تحدث فيها بإس��هاب عن أكادميية "ساندهريست"، 

وع��ن التع��اون ما ب��ن أكادميية ساندهريس��ت والكليات 

العسكرية بدولة اإلمارات، وفيام ييل نص املقابلة:

ما الدور الذي تلعبه أكادميية ساندهريست العسكرية 

امللكية؟

تحتفل أكادميية "ساندهريس��ت" العس��كرية امللكية هذا 

الع��ام مب��رور 201 عام عىل تأسيس��ها، وهو م��ا يعني أن 

األكادميي��ة قامت بدورها يف تدريب الطالب العس��كرين 

مل��دة تزيد عىل مائتي ع��ام، ونحن نغرس يف نفوس هؤالء 

الطالب فن القيادة وأس��اليبها، ونعّدهم يك يكونوا ضباطاً 

قادة بغض النظر عن الضغوط التي ميكن أن يتعرضوا لها.

ما هي أبرز سامت التدريب يف أكادميية "ساندهريست" 

العسكرية امللكية؟

تق��وم األكادميي��ة بتقييم دوراته��ا الدراس��ية والتدريبية 

باستمرار للتأكد من أنها دورات حديثة وتلبي االحتياجات 

املطلوب��ة، مبعن��ى ه��ل يحص��ل الطال��ب ع��ىل الجرعة 

التدريبية الالزمة والكافية بحيث يكون مؤهالً للتعامل مع 

العمليات يف املس��تقبل؟ وليك نضم��ن حدوث ذلك، نقوم 

دامئاً مبراجعة مضمون ومحتوى املناهج الدراس��ية بصورة 

منتظم��ة للتأكد م��ن تطبيق أحدث األس��اليب التكتيكية 

وأس��اليب التش��غيل، كام يتم تعريف الطال��ب املتدرب 

بأح��دث األجهزة واملعدات العس��كرية حت��ى يكون عىل 

دراية تامة بها وباألساليب العملياتية.

ما الذي مييز األكادمييات العسكرية امللكية الربيطانية 

عموماً؟

إن ما مييزها هو أن جزءاً كبرياً من التدريب فيها يقوم عىل 

العمليات، ولذلك نقوم مبراجعة العمليات خالل العرشين 

عاماً األخرية، كام أننا مهتمون بصورة خاصة بإدخال أحدث 

أس��اليب التكنولوجي��ا الحديث��ة، ولدينا هن��ا يف أكادميية 

 Command ساندهريست" العسكرية امللكية ما نسميه"

Control Trainer للتأكد من اس��تخدام أحدث أساليب 

التكنولوجيا للمس��اعدة يف تعليم الطالب املتدربن تحت 

ظروف الضغط الش��ديد داخل الص��ف الدرايس، حتى إذا 

تخرج��وا أصبحوا قادرين عىل تطبيق الدراس��ات النظرية 

التي تعلموها داخل الصف، األمر الذي يس��اهم دون شك 

يف إعداده��م للتعامل مع العمليات املس��تقبلية التي قد 

ينخرطوا فيها مبجرد انتهائهم من التدريب يف األكادميية.

ه��ل يوج��د أي ن��وع م��ن التع��اون ب��ني أكادميي��ة 

"ساندهريس��ت" العسكرية امللكية وكلية "زايد الثاين" 

العسكرية؟

تجمعنا بكلي��ة زايد الثاين العس��كرية عالقة تعاون طيبة 

للغاي��ة، فهناك زيارات متبادلة ب��ن األكادميية وكلية زايد 

الثاين العس��كرية، ويوجد ستة طالب متدربن يف أكادميية 

"ساندهريس��ت" العس��كرية امللكي��ة كل ع��ام، يتلق��ون 

التدريب من خالل املناهج واملقررات الدراس��ية الخاصة 

باألكادميي��ة، حتى يلمس��وا ع��ن قريب نوعي��ة التدريب 

ال��ذي يتلقونه م��ع الجيش الربيطاين، ويف الوقت نفس��ه، 

يقوم طالبنا املتدربون بزيارة كلية زايد العسكرية لفرتات 

قصرية للتعرف عىل الربامج التدريبية التي يتلقاها الطالب 

املتدربون يف اإلمارات.

ما هي أهم نصيحة ت��ودون توجيهها لطالب اإلمارات 

الذين يلتحقون بالدراس��ة يف أكادميية "ساندهريست" 

العسكرية امللكية؟

يف البداي��ة، أعتق��د أن أه��م نصيحة ه��ي أن يدركوا 

التباي��ن الثقايف، ويجب أن يكونوا ع��ىل دراية تامة باللغة 

اإلنجليزية، وأن يكونوا الئقن جسامنياً وذهنياً حيث يبدأ 

التدريب يف أي كلية عس��كرية منذ اليوم األول، وتتواصل 

الحصص التدريبية بإيقاع منتظم معن، ومبجرد إلتحاقهم 

بأكادميية "ساندهريست" العسكرية امللكية آمل أن يجدوا 

برامجنا التدريس��ية والتدريبية جي��دة ومحفزة لقدراتهم 

الذهنية والفكرية، حيث أنه��م يخضعون لدورة تدريبية 

مدتها 44 أس��بوعاً يتلقون خاللها تدريباً عسكرياً وأكادميياً 

للتأكد من أنهم يدركون معنى القيادة.

احتفل��ت أكادميية ساندهريس��ت العس��كرية امللكية 

مبرور 200 عام عىل تأسيسها، فام هي، يف رأيكم، أبرز 

التحوالت التي طرأت عىل األكادميية عرب تلك السنني؟

إن أبرز التحوالت التي طرأت عىل األكادميية هو إدخالنا 

التكنولوجيا الحديثة يف مناهجنا ومقرراتنا الدراسية، حيث 

تستخدم املقررات الدراسية أحدث أساليب التكنولوجيا يف 

تدريس التكتيكات والعمليات العسكرية، ونحن نستخدم 

التكنولوجيا من أجل فهم البيئة العملياتية، كام أننا تعلمنا 

طوال تلك الس��نوات معنى التنس��يق والتعاون مع الدول 

األخ��رى، لذلك أعتق��د أن من األهمية مب��كان؛ أن يكون 

قائد األكادميية خالل لقاءه مع مجلة درع الوطن
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لدينا طالب من دول مختلفة مثل اإلمارات، حيث يتدرب 

الطالب معنا، ومن ث��م يدرك طالبنا معنى التباين الثقايف 

واختالف الشخصيات، ومعنى التدريب جنباً إىل جنب مع 

الدول األخرى.

م��ا ه��ي أب��رز الش��خصيات العربية الت��ي التحقت 

بالدراسة يف أكادميية ساندهريست العسكرية امللكية؟

منذ عام 1969 تقريباً أعتقد أنه كان لدين��ا 240 طالباً من 

اإلم��ارات الذين تلقوا تعليمه��م وتدريبه���م يف أكادميية 

"ساندهريس��ت" العس��كرية امللكية، ويف رأيي أنها عالقة 

تعاون طويلة مع األكادميي��ة، ولكننا نعلم أيضاً أن هناك 

بعض الش��خصيات والط��الب اإلماراتي��ن املهمن الذين 

درس��وا بأكادميية "ساندهريست" العس��كرية امللكية مثل 

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

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وأنجال 

صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئي��س الدولة، رئي��س مجلس الوزراء، حاك��م ديب وهم: 

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  وسمو 

الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ 

منصور بن محمد بن راش��د آل مكت��وم، إىل جانب عدد 

كبري من أنج��ال أصحاب الس��مو الش��يوخ والس��فراء يف 

دول��ة اإلمارات، ونحن حريص���ون عىل الحفاظ عىل تلك 

العالق�����ة وتطويرها مع اإلمارات، لق��د كان هناك عدد 

من الشخص���يات املهمة من بن ال� 240 طالباً إماراتي���اً 

الذي��ن درس��وا يف أكادميية "ساندهريس��ت" العس��كرية 

امللكية.

هل ما زلتم عىل تواصل مع كبار الش��خصيات الذين 

تخرجوا من أكادميية "ساندهريست"؟

أجل، فام زلن���ا عىل عالقة بهم، ويف نوفمرب 2012 وخالل 

احتفاالتن��ا مب��رور 200 عام ع��ىل تأس��يس األكادميي���ة، 

كان لدينا عدد كب���ري من الش��يوخ واألم��راء الضي���وف 

من منطقة الرشق األوس��ط الذين حرضوا مأدبة العش��اء 

التي أقامتها األكادميية، وقد حرض س��مو الش��يخ حمدان 

بن راش��د آل مكتوم ويل عه��د ديب، وعدد كب��ري من كبار 

القادة واملسؤولون من مختلف دول العامل، لقد كان حدثاً 

رائعاً بكل املقاييس.

 »مبنى زايد« يف ساند هريست

افتت�ح سم�و الشي�خ حم�دان بن محم�د بن راشد 

آل مكت��وم ويل عهد ديب يف نوفم��رب 2012 »مبنى 

زاي��د« بأكادميية »س��اند هريس��ت« العس��كرية 

الربيطانية العريقة، والذي تم إنش��اؤه مبكرمة من 

دولة اإلمارات بلغت 150 مليون جنيه إس��رليني 

س  »حوايل 880 مليون درهم«، تخليداً لذكرى مؤسِّ

االتح��اد املغفور له ب��إذن الله تعاىل الش��يخ زايد 

ب��ن س��لطان آل نهيان طي��ب الله ث��راه، وتقديراً 

لألكادميية التي كانت من أوائل املؤسسات العلمية 

العاملية التي ابتعث��ت إليها دولة اإلمارات أبناءها 

يف مطلع عقد السبعينيات من القرن املايض.

يُعترب مبن��ى زايد م��ن أهم اإلضافات اإلنش��ائية 

يف األكادميي��ة الت��ي تخ��رج فيه��ا أكرث م��ن 210 

مرش��حني من دولة اإلم��ارات، منذ ب��دء البعثات 

الدراس��ية الخارجي��ة وه��و العدد األك��رب مقارنة 

بأعداد الخريجني من الجنس��يات األخرى املنتسبة 

لألكادميية من خارج بريطانيا.

وقد ُروعي يف تصميمه إب��راز الروح اإلماراتية من 

خ��الل عدة مالمح أبرزها س��بعة أعم��دة تتصدر 

املدخ��ل الرئي��ي للمبنى، ويحمل كل منها اس��م 

إحدى اإلمارات السبع، كام زينت املداخل األربعة 

للمبنى بألوان علم اإلمارات يف بادرة تقدير وإعزاز 

لدولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها املِعطاء.

وتفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد أقسام املبنى 

الذي ُخصص لسكن الدارسني واملكون من جناحني 

رئيس��يني يش��مل كل منهام 100 غرفة، إضافة إىل 

جناح مجاور له��ام يضم عدداً من املرافق اإلدارية 

واملكتبي��ة، كام قام س��موه بزيارة إح��دى قاعات 

املحارضات باألكادميية.

اإلمارات أول دولة 
يف الشرق األوسط 
تبعث مبواطنات 

جمندات للدراسة 
يف أكادميية 

"ساندهريست" 

محمد بن زايد أحد أبرز الشخصيات التي تخرجت من كلية ساندهريست عام 1979 
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كيف تقيمون كلية زايد العس��كرية من حيث املناهج 

واملقررات الدراس��ية والتس��هيالت املقدم��ة للطالب 

املتدربني؟

تختلف كلية زايد العس��كرية عن أكادميية "ساندهريست" 

م��ن حيث املدة الدراس��ية، حيث متتد الدراس��ة يف كلية 

زاي��د العس��كرية إىل ثالث س��نوات تنتهي مبن��ح الخريج 

درج��ة البكالوريوس يف العلوم العس��كرية، والفرق الكبري 

ب��ن األكادمييتن هو أن كل الطالب الدارس��ن يف أكادميية 

"ساندهريس��ت" أو معظمهم حاصلون عىل شهادات عليا، 

ولذلك ال تزيد الدراسة باألكادميية عن عام يحصل الخريج 

يف نهايته��ا عىل درجة البكالوريوس يف العلوم العس��كرية 

واألكادميية.

وتتمي��ز كلية زاي��د العس��كرية مبناهجه��ا ومقرراتها 

الدراس��ية املرك��زة الت��ي تجم��ع ب��ن العل��وم النظرية 

والعس��كرية، ومتنح طالبها فرصة كاملة لتعليم األس��اليب 

والتكتي��كات العس��كرية واإلج��راءات، وتلق��ي التدريب 

والعل��وم أيضاً، كام أعتقد أن الكلية تس��تضيف عدداً من 

طالب دول رشق أوسطية أخرى للدراسة بها.

وخ��الل الزيارة التي قمت بها لدولة اإلمارات س��نحت 

يل الفرص��ة للتعرف ع��ىل طالب الكلية، وملس��ت بنفيس 

ذكاءهم العايل، ومواكبتهم للعرص الحديث الذي نعيش��ه، 

وأنه��م يتلقون دورات تضم كاف��ة العنارص الالزمة إلعداد 

وتخريج ضباط شبان عىل قدر عال من املهنية واالحرتافية 

قبل الدفع بهم إىل الحياة العملية.

ه��ل لكم أن تحدثونا عن قاعة الش��يخ زاي��د الكائنة 

بأكادميية "ساندهريست" ؟

تعترب قاعة الشيخ زايد يف أكادميية ساندهريست العسكرية 

امللكية منحة س��خية للغاية من دولة اإلمارات، وقد قمنا 

ببن��اء ملح��ق جديد إلقامة الطالب يتس��ع ل��� 119 طالباً 

وضابطاً أطلقنا عليه اسم Company Hall، ويضم خمس 

قاعات دراس��ية، وقاعة اجتامعات، وه��ي تعترب من أهم 

اإلضافات اإلنسانية يف األكادميية. 

ما هو رأيك��م يف أكادميية الدفاع الوطني التي أقيمت 

هنا يف اإلمارات؟

مل يتس��نى يل رشف اإلطالع عىل أكادميي��ة الدفاع الوطني 

يف اإلمارات، ولكني أعتقد أنه��ا فكرة ممتازة، حيث تضم 

األكادميية مزيجاً من الطالب العس��كرين واملدنين الذين 

يجدون أمامهم الفرصة س��انحة ملعرفة ما يدور بذهن كل 

طرف منه��ام، وكيف يفكر، وهذا أمر مش��ابه ملا لدينا يف 

بريطانيا، وأعتقد أنه أمر جيد أن يكون هن���اك ملت���قى 

تلتقي عنده العق���ول واألفك��ار حتى يتس��نى للخ���رباء 

فهم واس��تيعاب ومناقش��ة القضايا واملشكالت املعارصة، 

وكيفية التعامل معها يف املس��تقبل، فمن الرضوري إقامة 

نوع من العالقة بن العسكرين واملدنين.

هناك بع��ض املواطنات اإلماراتيات الاليئ يدرس��ن يف 

أكادميية "ساندهريست"، كيف تقيمون أداءهن؟

تعت��رب اإلم��ارات أول دول��ة يف ال��رشق األوس��ط تبعث 

مبواطنات مجندات للدراس��ة يف أكادميية "ساندهريس��ت" 

العس��كرية امللكي��ة، ونحن س��عداء به��ذه التجربة ألنها 

تس��اعدنا يف وض��ع املعايري، وتثبت لآلخري��ن أننا قادرون 

ع��ىل تدريب الطالبات اإلناث جنباً إىل  جنب مع زمالئهن 

من الطالب الذكور، فهن يخضعن لنفس الدورة الدراس��ية 

التي يخضع لها زمالؤهن الذكور، وإن كانت معايري اللياقة 

والتوقيت��ات الزمنية مختلفة بينهام، وقد أثبتت املواطنات 

اإلماراتيات أنفس��هن بالفعل، ورغ��م أن الدورة التدريبية 

متثل تحدي��اً لهن من الناحيتن الجس��امنية والذهنية، إال 

أنهن نجحن يف التغلب عىل تلك املصاعب ومتضية الدورة 

بنجاح بشكل عام، وقد كانت الطالبات اإلماراتيات منوذجاً 

يحتذى بالنس��بة إىل بقية العنارص النس��ائية األخرى التي 

تدرس يف األكادميية.

ما ه��و تعليقك��م عىل التع��اون الثنايئ املش��رك بني 

اإلم��ارات وبريطاني��ا يف مجال التدريب والدراس��ات 

األكادميية؟

من الرضوري بالنس��بة إلين��ا مواصلة التدري��ب جنباً إىل 

جن��ب مع ال��دول األخ��رى، وتجمعنا باإلم��ارات عالقات 

قوي��ة ومتينة للغاي��ة، وهي عالقات البد أن تس��تمر ألن 

بريطانيا لن تخوض الحروب وحدها، فكلنا سنكون رشكاء 

يف العمليات العس��كرية املتعددة الجنس��يات مس��تقبالً، 

ولذلك إذا أدرك طالبنا الربيطاني��ون أهمية تلقي الجرعة 

التدريبي��ة جنب��اً إىل جن��ب م��ع زمالئهم م��ن الثقافات 

والخلفي��ات املختلفة فإن هذا س��يفيدهم يف املس��تقبل، 

واألمر نفس��ه ينطبق عىل الط��الب اإلماراتين أيضاً عندما 

نخوض العمليات العس��كرية معاً يف املستقبل، األمر الذي 

سيزيدنا قوة.

هل تخطط أكادميية ساندهريس��ت العسكرية امللكية 

ألي مبادرة اسراتيجية جديدة حالياً؟

اإلس��رتاتيجية الجديدة، حس��بام أراها، هي أن نعمل عىل 

رفع مستوى الدورات التدريبية، وتغيري املناهج واملقررات 

الدراس��ية مب��ا يحقق هذا اله��دف، ويأيت هذا يف س��ياق 

التطور دون إحداث خلل يف عملية التحول، حيث بدأنا يف 

إضافة عنارص جديدة نعتربها مفيدة بالنسبة إىل الدورات 

التدريبية، ونحن حريص��ون عىل التطوير، وعىل أن نكون 

مواكبن للعرص، ونعتقد أن هذا أمر حاصل عىل مس��توى 

العامل حتى يتسنى لنا إعداد طالبنا  بطريقة جيدة قبل أن 

يصبحوا ضباطاً.

حمدان بن محمد خالل افتتاح مبنى زايد يف أكادميية ساندهريست بحضور قائد األكادميية

أبرز  التحوالت 
التي طرأت على 

األكادميية هو 
إدخالنا التكنولوجيا 
احلديثة يف مناهجنا 

ومقرراتنا
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م��ا ه��ي خططك��م املس��تقبلية لتطوي��ر املنظوم��ة 

التعليمية باألكادميية؟

يف حقيق��ة األمر نحن نحاول أن نكون مس��تعدين ملرحلة 

ما بعد انس��حاب القوات الربيطانية من أفغانس��تان، قد 

يكون صحيحاً أن التنبؤ بهذا أمر صعب، ولكننا ندرك متاماً 

أن العامل مل يعد بيئة آمنة، وأن علينا أن نكون مس��تعدين 

للمهمة القادمة كام نسميها، وأن نتأكد من أننا عىل دراية 

تامة بالبيئ��ة العملياتية املعارصة، لذل��ك وجب علينا أن 

نتأكد من سعة أفق طالبنا املتدربن مبا يكفي حتى يكونوا 

جاهزين ألي مهمة طارئة يف أي منطقة من مناطق العامل.

وم��ا أود أن أؤكد عليه ه��و أن علينا أن نتثبت من أن 

مقرراتن��ا ومناهجنا الدراس��ية ودوراتنا التدريبية تس��اير 

العرص، وأن تواصل أكادميية "ساندهريس��ت" العس��كرية 

امللكي��ة اس��تقبال الط��الب املتدرب��ن من جمي��ع أنحاء 

الع��امل، لتلقي التدريب يف األكادميية ضامن��اً للتنوع، وأن 

معظ��م طالبنا يدركون معنى أن يكون��وا جنوداً يف موقع 

القيادة واملسؤولية، سواء يف ميادين القتال أو يف الثكنات 

العس��كرية، واألهم من ذلك كله معنى تحمل املسؤولية 

خالل العمليات القتالية.

هل لديكم أي تعليق تودون إضافته فيام يتعلق مبجلة 

"درع الوطن"؟

أعتق��د أنه م��ن األهمية مب��كان أن يكون ل��دى القوات 

املس��لحة يف دولة  اإلم��ارات مطبوعة مهم��ة مثل مجلة 

"درع الوط��ن" إلطالع القراء عىل أحدث املس��تجدات يف 

املجاالت الدفاعية والعسكرية، واملساهمة يف نرش الثقافة 

العسكرية بن أوساط القراء غري املتخصصن •

ساندهريست

 هي اسم مخترص إلحدى أشهر وأعرق األكادمييات 
العسكرية يف العامل، احتفلت يف شهر نوفمرب 2012 
مب��رور 200 عام عىل تأسيس��ها ع��ام 1812، وقد 
ارتبطت األكادميي��ة العس��كرية بعالقات تدريب 
وثيقة مع الدول العربية عىل مدى 76 عاماً، وتعترب 
األكادميي��ة مركز تدريب أس��ايس لضب��اط الجيش 
الربيط��اين، يب��دأ برنامجها التدريب��ي اعتامداً عىل 
مقرر درايس يس��تمر 44 أسبوعاً، أي أقل من سنة، 
يتع��ني عىل الطالب إكامله بنج��اح رشطاً للحصول 
ع��ىل رتبة ضاب��ط، ومن ث��م التعي��ني يف القوات 
املس��لحة لبالده، ثم يقيض بعد ذلك فرة دراس��ة 
متخصصة يف السالح الذي س��يعمل فيه، وينقسم 
املق��رر ال��درايس قبل التخص��ص إىل أربعة فصول 
دراسية األول: تدريب أسايس ملدة خمسة أسابيع، 
والث��اين: أويل، والثال��ث: متوس��ط، والرابع: نهايئ، 
ومدة كل منها 14 أس��بوعاً، وتبلغ  تكلفة الدراسة 
فيه��ا 105.000 )جنيه اس��رليني( أي م��ا يعادل 
220.000 )دوالر(، ويت��م قب��ول الطالب الضباط 
فيه��ا من غ��ري الربيطاني��ني اعتامداً عىل ترش��يح 
املؤسسات العسكرية يف دولهم، وضمن هؤالء يأيت 

الطالب الضباط العرب للدراسة ضمن أسوارها.

مبني أكادميية ساندهريست

حمدان بن محمد يف جولة داخل األكادميية بحضور قائد القوات الجوية والدفاع الجوي

 طالبنا يدركون 
معنى أن 

يكونوا جنودًا يف 
موقع القيادة 

واملسؤولية 
سواء يف 

ميادين القتال 
أو يف الثكنات 

العسكرية
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مواقف على بالط صاحبة اجلاللة
ه��ي مواق��ف أوىل يف بداية العمل الصحفي، ومامرس��ة املهن��ة بعيداً عن أروق��ة الجامعة ومقاعدها 

الخشبية، ووصايا معلمني مل يرهقهم يوماً عمل ميداين، أو تحقيق استقصايئ، مكتفني بالتنظري من بعيد، 

ومهتم��ني باألطر األكادميية دون التمرغ يف بالطه��ا، وتجربة غبارها وأحبارها وما متليه عليهم األمور يف 

الحياة من مواقف، ما أهون الصحافة يف الجامعة، وأقساها يف الحياة!

سنة أوىل صحافة تم تعييني رئيساً للجنة اإلعالمية يف إحدى البطوالت الرياضية العاملية، ويومها كان 

عيّل االجتهاد يف كل يشء، فليس هناك من دفاتر أو مدونات تس��ري عليها، كام فعل الس��ابقون األولون، 

وال توصيات واضحة محلية عن كيف يراد لألمور أن تسري، كانت أرضاً بوراً وعليك الحرث والزرع، ولوال 

أنها بطولة عاملية واس��تفدنا من خربات املنظمة الرياضية العاملية وبعض االتحادات النش��يطة، لكانت 

األمور تجري عىل أعنتها، واجتهادات ال تش��كر عليها دامئاً، فنجاحها منس��وب لغريك، وفش��لها ملتصقاً 

ب��ك، ال أق��ول لكم اليوم أنني كنت هادئاً، ولدي رؤية واضحة، ولدي ثقة كبرية يف النفس، وأمتلك خربة 

األي��ام، ال.. كانت أياماً طويلة وعصيبة، وكل يشء كنت أعتقد أنه مهم، وله األولوية، ويجب أن يحظى 

بالحامس��ة ذاتها، ولوال وجود رئيس أعىل للجنة العليا املنظمة عىل مس��توى ع��ال من التجربة والخربة 

والفه��م والتفهم، لكانت مهمتي فش��لت يف أيامها األوىل، وقد س��اعدين يف األم��ر أنه كان يعرفني حق 

املعرف��ة، وقد عمل مع والدي س��وية أيام جيش ال�"يت.أو. أس" ويف قوة دف��اع أبوظبي، فكان يوجهني 

كأب، وحرصت أن أجعله راضياً عن كل خطوة أقوم بها، وساعدتني معرفتي بكثري من الجهات اإلعالمية 

أن أوفر عليه الوقت والجهد، ويحظى بتغطية إعالمية شاملة للبطولة، وبحكم رئاستي للجنة اإلعالمية 

كنت أذهب معه يف زياراته للمسؤولني املختلفني يف الجهات الحكومية للمساعدة واملساهمة يف إنجاح 

البطول��ة حتى وصلنا ألحد املس��ؤولني، وكان مهامً ومؤثراً ويحس��ب له ألف حس��اب، رضب لنا موعداً 

فأخلف، واألسباب كثرية وميكن أن نقدر بعضها، ونعرف تعلل أكرثها، ثم موعداً فتأخر لساعة أو يزيد، 

ث��م دخلنا عليه، أنا ورئي��س اللجنة العليا املنظمة، وكتابنا يف مييننا ليك تس��اهم دائرته يف الحدث، ألن 

اإلم��ارات تحتضنه، فأخذ منا الكتاب، ونحن وقوف، ثم أتج��ه لنافذته املطلة عىل املنظر الخالب، وبدأ 

بفك ظرف الكتاب، وقراءة رسيعة لفحوى املوضوع، ثم جلس عىل كرس��يه واستدار للنافذة، معطياً لنا 

ظه��ره، وأخذ يقرأ الكتاب، ونح��ن مازلنا واقفني، وأخذ يقرأ الكتاب بعناي��ة، وبدأت أنا أغيل، وتصاعد 

زع��اف يف الرقبة ظلت تس��خن، وال تجعلن��ي مرتاح البال، وكنت أرسق نظرة م��ن طرف العني لرئيي، 

وأدرك مدى أهميته، وعمله الطويل، وتفانيه الوطني الذي مل يقدره املسؤول املدين، وال يعرفه، وال يقدر 

رتبت��ه العالية، كدت أنفعل بحكم الش��باب ونقص التجربة عىل هذا الت��رصف الذي مل نعتده يف البالد، 

وعند أهلها، وأظهر متلمالً لكنه نهرين بعينه، وأشار بيده إىل أسفل، وكانت تعني لزوم الهدوء، وبعد ربع  

ساعة من الوقوف لف املسؤول املدين كرسيه والتفت نحونا مرحباً، وباسطاً ذراعيه، وسمع كالماً جميالً 

ومرتب��اً م��ن رئيي، جعله يبدو منصتاً بطريقة مختلفة عن بداية اللق��اء، ورآه بعني قادرة عىل التمييز 

اآلن، وعقب��ت أنا بكلامت موجزة كنت قد حرضتها بيني وبني نفي قبل يوم من اللقاء، حظيت بهزات 

رأس من رئيي، ودون أي تعليق من املس��ؤول املدين، كانت مقابلة مل تتعد عرش دقائق، إذا ما أنقصنا 

قراءة املس��ؤول املتأنية للكتاب لربع س��اعة، وتلك الطقوس يف اللقاء التي مل تعجبني وأثارت حفيظتي، 

وكدت أن أترصف برعونة الش��باب، لوال حنكة وصرب رئيي الذي علمني أش��ياء جميلة يف بداية الحياة 

العملية، أولها وآخرها الثقة بالنفس، وامتالك املعلومة، ومنطق الرسد، كانت عرش دقائق، لكنها خالصة 

تجربة جميلة يف الحياة!•

بقلم: ناصر الظاهري
كاتب إماراتي

nasser.aldhaheri@gmail.com 

علـى
مرمـــى 

قلــم
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 مل يكن للحيوانات أي مصلحة تدفعها للمشاركة ىف تلك الحروب القاسية، واملعارك الطاحنة  

التى خاضها البرش عىل مر حقب التاريخ، فمشاركتها مل تكن عن رغبة منها يف دفاع عن 

وطن، أو رغبة ىف توسع وسيطرة، أو جهاداً ىف سبيل نرش دين، أو دفاعاً عنه، أو لغري ذلك 

من األسباب، إمنا سخر الله هذه األنعام للبرش، لتؤدي هذه املهام بجانب مهام أخرى، و 

قد أدت أدواراً  بارزة  يف الحروب، ومع تطور معدات القتال ووسائل النقل تراجع دورها 

و تضاءل لتحل اآللة محلها ىف كثري من املواضع، إال أنها ال زالت باقية بصورة أو وبأخرى يف 

صفوف القوات املسلحة يف كثري من الدول.

إعداد: 
لواء ركن ) م ( سعود أحمد حسون
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ميك��ن لنا أن نطلق عىل  تلك الحيوانات التي ش��اركت 

يف الجه��ود الحربي��ة  تس��مية "الحيوان��ات الحربية "، 

وه��ي تل��ك املخلوق��ات غري اآلدمي��ة التي تس��تخدم 

يف الح��رب كحيوان��ات عامل��ة للمس��اعدة يف القتال، 

كأس��لحة أو كمقاتل��ة أو للنق��ل أو للج��ر أو ألداء أي 

مهام أخ��رى يتم تدريبها عليها للقي��ام بها، و الحديث 

عن مش��اركة الحيوانات يف املجه��ودات الحربية يحوي 

الكث��ري من التفاصيل من حيث أنواعها، ومهامها وتطور 

استخداماتها،  و لكننا سنوجز ذلك  فيام يىل من فقرات.

م��ن تلك الحيوانات م��ا هو أليف مس��تأنس،  مثل 

الخي��ل والبغ��ال والحم��ري والجامل والث��ريان والكالب 

والخنازي��ر والقط��ط  والحامم والدج��اج، ومنها ما هو 

غ��ري أليف، ولكنه قاب��ل للتأليف والتدري��ب عىل أداء 

بعض األعامل مثل األفيال والقرود والفرئان والخفافيش 

والنحل، بجانب  بعض الحيوانات البحرية مثل الدالفني 

وأسود البحر وأسامك القرش.

كان للمهام التي قامت بها الحيوانات الحربية أهمية 

ك��رى للجيوش املقاتل��ة، وهي مهام عدي��دة ومتنوعة 

ومتفاوتة يف أهميتها،  منها ما يعجز اإلنسان عن القيام 

به ، ب��ل هنالك ما تعج��ز  اآلالت واملخرتعات الحديثة 

رغم ضخامتها وقوتها عن القيام به ،  فقد اس��تخدمت 

الحيوانات لنقل الجيوش بركوب املقاتلني عىل ظهورها، 

وجر وس��حب  املركبات  للوصول إىل ساحات املعارك أو 

للقتال م��ن عىل ظهورها،  وحمل مع��دات ومتطلبات 

القت��ال  إىل س��احات املع��ارك من دول��ة إىل دولة، بل 

ومن قارة إىل أخ��رى،  وعر األراىض الوعرة، والتحركات 

يف املناط��ق الجبلية وأعامل ج��ر املركبات القتالية وغري 

القتالي��ة عىل إختالف أنواعها واملدافع الثقيلة الضخمة، 

ك��ام تم اس��تخدام الحيوانات نفس��ها ملقاتلة الخصوم، 

وكحامل��ة للقناب��ل ) قناب��ل حي��ة(، كام اس��تخدمت 

الحيوانات كذلك عىل نطاق واس��ع كوس��ائل إتصاالت 

لحمل الرس��ائل عر س��احات القتال وملناط��ق بعيدة، 

وقد تم استخدام الحيوانات ىف أعامل التجسس وجلب 

املعلوم��ات، ويف عملي��ات قص األثر، وكش��ف األلغام 

األرضي��ة والبحري��ة، كل ذل��ك إىل جانب مه��ام أخرى 

كانت تفرضها طبيعة املعركة، ورغم التقدم التكنولوجي 
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يف مع��دات وأنظم��ة القت��ال إال أن مراك��ز األبحاث ال 

زال��ت تجري أبحاثها لتنفيذ مرشوعات لإلس��تفادة من 

الحيوانات يف الرصاعات العسكرية الحالية واملستقبلية.

ومبتابع��ة دور الحيوان��ات ومش��اركتها يف الجه��ود 

العس��كرية ع��ر مراح��ل التاريخ العس��كري، نجد أن 

تلك املش��اركة قد بدأت مبكرة من��ذ العصور القدمية،  

مروراً بالعصور الوس��طى التي لعب��ت فيها أدوراً أكر، 

ثم العص��ور الحديثة، حيث ب��دأت اآلالت الحديثة يف 

الظه��ور، مام قلل من االعتامد عليها؛ إال أنها ظلت من 

قب��ل وخالل الحربني العامليت��ني وما تالهام من حروب 

تقوم ببع��ض األدوار الهامة ، كام كان لها تأثريها الكبري 

ع��ىل نتائج املعارك،  وال زال لها وجود يف عاملنا الحارض 

جنباً إىل جنب مع الوسائل التكنولوجية الحديثة.

ىف العصور القدمية
 مل يثب��ت تاريخياً بصورة دقيقة ، متى بدأت اس��تعانة 

اإلنس��ان  بالحي��وان يف نزاعات��ه العس��كرية؟  إال أن 

الحفريات والوثائق التاريخية قد أثبتت تلك املش��اركة 
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منذ فجر التاريخ، وأثبت��ت أن الحصان كان هو األقدم 

واألكرث إس��تخداماً منذ البداية وعىل مر العصور، حامالً 

املقاتل��ني أو ج��اراً  ملركب��ات القت��ال  ذات العجلت��ني 

)CHARIOTS( عن��د قدم��اء املرصي��ني والروم��ان 

واإلغريق، وتش��ري املصادر إىل أن أول إس��تخدام عميل 

للخيل ىف حمل الرجال املسلحني يعود إىل عام 772 قبل 

امليالد عىل يد اآلشوريني، فمنذ ذلك التاريخ بدأ الفرسان 

املس��لحون بالرماح واألقواس يف القت��ال من عىل ظهر 

الفرس، مام جعل الجيش اآلشورى أفضل قوة ضاربة يف 

ذلك العهد، و قد حملت الخيل جيوش اإلسكندر األكر 

ع��ىل امتداد العامل القديم، كام اس��تخدمته كل جيوش 

العامل القديم .

لقد اش��تهرت أس��امء لخيول تلك الحقب التاريخية 

القدمي��ة مث��ل " بوكفال��س " حصان اإلس��كندر األكر، 

وحصان يولي��وس قيرص األس��طورى ، وبالطبع حصان 

طروادة الخشبي الذي لعب دوراً كبرياً يف فتح  طروادة 

بعد حصار طال أمده  . 

ورغم أن األفيال تعتر حيوانات غري أليفة؛ إال أنها قد 

تم تأليفها وترويضها للركوب عليها وتدريبها عىل القتال 

والرك��وب عليها أثناء القتال، أو لنق��ل األحامل الثقيلة 

منذ أمد بعيد، إذ استخدمت الجيوش اآلسيوية يف الهند 

والصني  والوس وبورما الفيل اآلسيوى يف معاركها، وكان 

ظهورها يف ساحة املعركة يسبب هلعاً شديداً يف صفوف 

املقاتل��ني من األعداء، وقد س��جل التاريخ اس��تخدام " 

السنسكريتيني" لألفيال عام 1100  ق.م، كام استخدمها 

القائ��د  القرطاجي "هانيبال" يف حملته عىل روما يف ما 

يس��مى ب� " الحرب البونية الثانية "  بعد أن تحرك بها 

من قرطاجة يف ش��امل أفريقيا عابراً مضيق جبل طارق 

واألراىض األس��بانية وجب��ال األلب الوع��رة وصوالً إىل 

إيطاليا و كان لوجودها بجانب إستخدامه للخيالة األثر 

الكبري يف انتصاراته عىل الجيوش الرومانية، لقد شكلت 

األفيال خالل تلك الحقبة القدمية جزءاً هاماً من جيوش 

املاملك الهندية و البورمية و الفارسية والنوميدية .

وقد كان خ��ري مثال ملش��اركة الحيوانات يف حروب 

تلك الحقب��ة القدمية، تلك املعارك التي خاضتها جيوش 

اإلس��كندر األكر يف إقليم البنج��اب الهندي حيث كان 

الخصم الرئييس لإلسكندر األكر هو امللك "بورس" الذي 

وقف مدافعاً بجيشه عىل نهر"جيلوم" يف وادي األندس، 

والذي داف��ع بجيش هندي قوام��ه 30000 مقاتل من 

املش��اة، و4000 من الخيال��ة، و300 مركبة قتال تجرها 

الخيول،فكان��ت املفاجأة الكرى لجيش اإلس��كندر هي 

إس��تخدام الجيش الهن��دى ل� 200 فيل مح��ارب، وقد 

ظهرت بصورة واضحة فعالية إس��تخدام األفيال نس��بة 

ألن مقات��يل جيش اإلس��كندر وخيوله مل تش��هدها من 

قبل ومل تتدرب عىل قتالها، مام س��بب هلعاً و اضطراباً 

يف صفوف جيش اإلس��كندر، مام اضطره لتغيري خططه 

والتوجه بقواته ليالً ملس��افة 27 كلم، لعبور النهر حيث 

كان أك��رث اس��تعداداً لخوض معركة فاصل��ة خرج منها 

منترصاً .

من أش��هر أفيال أواخر تلك الحقبة يف األلفية األوىل 

للميالد، ذلك الفيل الذي إستخدمه ملك اليمن " ابرهة 

األرشم"ع��ام 571 م ) ع��ام الفيل ( لغ��زو مكة املكرمة 

وتدم��ري الكعب��ة،  ذل��ك الجيش الذي ت��م تدمريه من 

الجو بواس��طة حيوان آخر هو الطري األبابيل التي رمت 

أصحاب الفيل  بحجارة من س��جيل فجعلتهم كعصف 

مأكول .

أوردت بع��ض املص��ادر التاريخية إس��تخدام قدماء 

اإلغريق للكالب ألغراض حربية ، كام استخدمها الفرس 

والسومريون والس��الف وقدماء الريطانيون، وقد ثبت 

اس��تخدامها يف معارك عام 600 ق.م حيث أوكلت إليها 

مهام كان أهمها أعامل الدوريات والحراس��ة ومهاجمة 

أفراد العدو، وال بد من أنها استخدمت يف مراحل سابقة 

من التاريخ .

ك��ام ت��م اس��تخدام الح��امم الزاج��ل يف اإلتصاالت 

العس��كرية منذ أقدم العصور، وه��و نوع الحامم الذى 

يتميز برسعته و قدرته عىل الطريان املبارش بدون توقف 

و ملس��افات طويل��ة، ولدي��ه غريزة التع��رف عىل بيته 

وعودت��ه إليه حتى إذا اطل��ق من أماكن بعيدة، فعرف 

اإلنسان هذه الخصائص عنه، فأقبل عىل تربيته وتدريبه 

وتحسني خصائصه عن طريق التهجني بقصد استخدامه 

كوسيلة للتسلية أو لإلتصاالت منذ أقدم األزمنة، و لقد 

ب��دأ تدجني الحامم يف عهد األرسة الفرعونية الخامس��ة 

2494 � 2345 ق.م.

 ىف العصور الوسطى
م��ع التطور يف التس��ليح  وظه��ور الحموالت األثقل 

واخ��رتاع الرسج وال��ركاب، صارت الخيال��ة الراكبة من 

أرقى الوحدات املحارب��ة يف أوروبا لقرون عديدة، فقد 

تم تدريب حصان الفارس عىل الركل والعض واستخدام 

املزيج املك��ون من املحارب الراكب حامالً الس��يف أو 

الرمح والقوس والس��هام، مع الحص��ان الجيد واملدرب 

جيداً عىل الحركة يف ساحة املعركة للحصول عىل املزيد  األفيال تم ترويضها للركوب عليها وتدريبها عىل القتال

الدوريات والحراسة ومهاجمة أفراد العدو أهم ما اسند إىل الكالب يف الحروب



أسس املسلمون نظام 
اتصال بريدى يعتمد 
على احلمام الزاجل 

وكانت الرسائل توضع 
يف كبسوالت خاصة تثبت 
على أرجل احلمامة أو 

على ظهرها 

الثريان من الحيوانات التي استخدمت يف الحروب العسكرية

91 |  مارس 2013 |  العدد 494  |

م��ن الحركية وقوة الصدمة، نتج عن ذلك وجود نوعني 

من الخيالة الثقيلة والخفيفة وفقاً لتس��ليح الفرس��ان، 

وملهام قتالية متنوعة لإلستطالع والهجوم . 

لق��د كانت جيوش أهل البادية م��ن أقوى الجيوش 

املحارب��ة يف التاري��خ اآلس��يوي و لي��س أدل عىل ذلك 

من الجي��وش العربية التي خاضت مع��ارك الفتوحات 

اإلسالمية ومعارك التتار واملغول التى إكتسحت العديد 

من املاملك من دولة الخالفة اإلسالمية.

إعترب الع��رب أن الحصان عنرص الغن��ى عنه إلحراز 

النرص،  فقد كان لديهم الفرس العريب األصيل مبا يتمتع 

به من قوة و خفة حركة وجامل ، وعرفوا حدوة الفرس 

والرسج الع��ايل والركاب واس��تخدموا اللجام واملهامز، 

وعندما جاء اإلس��الم حث الرسول صىل الله عليه وسلم 

ع��ىل العناية بالخيول  وأثنى عليها كام ورد يف الحديث  

الصحيح املتفق عليه ) الخيل  معقود يف نواصيها الخري 

إىل يوم القيامة (. 

وق��د جعل اإلس��الم للف��ارس نصيب م��ن الغنيمة 

ضع��ف حصة املقات��ل الراجل، ف��كان للخيالة العربية 

اإلس��المية دورها الكبري والهام يف الفتوحات اإلس��المية 

خاص��ة، فلق��د بدأت بفرس��ني فقط ش��اركا يف موقعة 

ب��در الكربى ،  وتطورت برسعة لتش��كل معظم عددية 

الجيوش اإلس��المية، كيف ال ، وه��ي العاديات ضبحاً، 

املغ��ريات صبحاً،  وقد اس��توفت نصيبها م��ن التنظيم 

و التدري��ب الجيد ع��ىل املناورة يف أعامل االس��تطالع 

والعمل عىل املجنبات و املؤخرة أثناء الس��ري و مباغتة 

العدو بالهجامت الرسيعة،  ثم اس��تثامر النرص وأعامل 

املط��اردة،  وق��د ش��هدت معركت��ي الريم��وك 636م 

والقادس��ية 637 م، االس��تخدام األمثل لقوات الخيالة، 

أثبتت الحفريات أن الحصان هو األقدم واألكرث استخداماً يف الحروبالخفاش أداة للتجسس يف الحروب

استخدم الحامم الزاجل يف اإلتصاالت العسكرية منذ أقدم العصور



مشروع " القطة المستمعة "

ه��و أح��د مرشوع��ات وكال��ة االس��تخبارات املركزية 

األمريكية  CIA للتجسس عىل " الكرملني " والسفارات 

الس��وفيتية عام 1960، وذلك باس��تخدام قطط معدلة 

جراحي��اً للقي��ام بتلك امله��ام، رغم التكلف��ة الباهظة 

للم��رشوع والتى بلغت 10 ماليني دوالر إال أنه مل يأت 

بنتائ��ج عملية، وت��م إلغاؤه ع��ام 1967م ، وقد ظلت 

الوثائق املتعلقة باملرشوع رسية حتى عام 2001 م.
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استخدام األسطول األمرييك الدالفني لتطهري األلغام

لنقل الرسائل إبان الثورة الفرنسية  .

اس��تعانت جيوش ذلك العرص بالنح��ل، وخاصة يف 

عملي��ات الحص��ار، وذلك بإلق��اء أعداد كب��رية منه يف 

صف��وف املهاجمني، مام يتس��بب يف إرب��اك هجومهم  

وجعلهم هدفاً سهالً للمدافعني .

يف العصور الحديثة
مع ظهور األس��لحة الحديثة ذات املديات البعيدة، 

وظه��ور اآلالت امليكانيكية التي تدفع املركبات و ترفع 

األثقال، تراجع اس��تخدام الحيوان��ات والخيول خاصة؛ 

إال أنه ق��د ظل يالزمها رشف تس��مية الوحدات اآللية 

بإس��مها ، حيث س��ميت وحدات الدبابات واملدرعات  

بس��الح الفرس��ان، ومع ذلك ال زالت الخي��ول والبغال 

تس��تخدم بكرثة يف العديد من الجيوش الحديثة للنقل 

ع��ر املناطق الوع��رة، فنجد أن يف امل��ايض القريب يف 

الح��رب العاملية الثانية، اس��تخدم كل م��ن اليابانيون 

والحلفاء األفيال يف مناطق العمليات يف آس��يا ،  خاصة 

يف حملة " بورم��ا " حيث أنها كانت تؤدي أعامل آالت 

الرفع والجر الثقيلة، بدالً عن املاكينات يف األماكن التي 

ال ميكن وصول هذه املاكينات إليها .

خ��الل تل��ك الحقب��ة، تواص��ل اس��تخدام الجامل 

بصورة أكرث تنظيامً حيث تم تش��كيل وحدات  "خيالة 

الجامل" وكان أكرث اس��تخدامها من قبل الجيش وحرس 

الح��دود الهندي للقيام بالدوريات الصحراوية يف إقليم 

"راجستان"  .

اس��تخدم الجي��ش األمري��ى البغ��ال لنق��ل املؤن 

واملع��دات أو للرك��وب عليها عراملناط��ق الوعرة، كان 

لدى بغ��ال النقل التى تتمتع بدرج��ة عالية من الصر 

والحذر وقوة التحمل ، القدرة عىل نقل األحامل الثقيلة 

عر األرايض التي عجزت س��يارات الجيب والخيول عن 

يف ما يس��مى ب� " خيالة الجامل " وكانت هي الوس��يلة 

األفضل من الخيول يف التنقل عر الصحارى الرملية، كام 

أنها ال تحتاج إىل الكثري من املاء أثناء تنقلها.

خالل تلك الف��رتة، ويف مناطق عديدة من العامل، تم 

استخدام الثريان بكرثة كحيوانات حمل خاصة يف النقل 

الثقيل، أو لحمل معدات قتال، أو لجر املدافع الضخمة 

الثقيلة عر املناطق الوعرة.

فف��ى وقت الحق من القرون الوس��طى، اس��تخدم 

القائد املغوىل " اتيال الهوىن" كالب "املولورس " الضخمة 

للمساعدة يف القتال .

وإس��تخدم الغزاة األس��بان خالل عملي��ات غزوهم 

ألمري��كا الالتيني��ة أنواع��اً من ال��كالب الضخمة لقتال 

املحارب��ني الكاريبي��ني و املكس��يكيني والبريوفيني،  كام 

وال��كالب  الضخم��ة  ال��كالب  بريطاني��ا  إس��تخدمت 

الدمناركية مستفيدة من ضخامة أجسامها إلخافة الخيل 

لتلقي براكبيها من فرس��ان األعداء وإفقادهم قدراتهم 

القتالية،  مام يسهل  التغلب عليهم .

ويف أوروب��ا اس��تخدم "فريدري��ك األك��ر" الكالب 

كوس��يلة لنقل الرسائل خالل حرب السنوات السبع مع 

روسيا 1756�1763 م ، كام استخدمها نابليون بونابرت 

خالل حمالته واس��تخدمتها فرنسا حتى العام 1770 يف 

أعامل حراسة منشآتها البحرية .

وخالل الحرب األهلية األمريكية تم استخدام الكالب 

ألداء مه��ام مختلف��ة للحامي��ة و الحراس��ة و توصيل 

الرسائل .

وم��ع اس��تمرار اس��تخدام األفي��ال من قب��ل بعض 

الجي��وش خالل تلك الفرتة ) القرون الوس��طى( أوردت 

بعض املصادر اس��تخدام الخنازي��ر املحاربة يف مواجهة 

األفيال التي تخىش الرصخات الصادرة من تلك الخنازير، 

وتجعله��ا تجف��ل وته��رب مكتس��حة كاف��ة املقاتلني 

املوجودين عىل طريقها من األعداء والقوات الصديقة، 

كام ورد حول مقاومة األفيال اس��تخداماً  قليال لحيوان 

الخرتيت بواسطة الرتغاليني يف حروبهم يف آسيا ، إال أن 

ضعف إبصارها وصعوبة ترويضها جعلتها غري عملية . 

واس��تخدمت قوات الجي��ش الصين��ى اإلمراطوري 

بقي��ادة "زهاو ي��و" يف إحدى املعارك الت��ي دارت بينه 

ومتمردي والية  " يان زو "، القرود كأجهزة إحراق حية 

بكسوتها بالقش و طمسها يف الزيت وإشعال النار فيها، 

وإطالقها يف مخيامت معس��كر األعداء، وخلق جو من  

الف��وىض واالضطراب  مام يس��اعد  قواته  عىل الهجوم 

عىل تلك املعسكرات . 

أم��ا الحامم الزاج��ل، فقد تواصل اس��تخدامه خالل 

القرون الوس��طى، فقد أسس املسلمون يف عام 1150م 

نظام اتصال بريدى يعتمد عىل الحامم الزاجل ، وكانت 

الرس��ائل آن��ذاك توض��ع يف كبس��والت خاص��ة يجري 

تثبيته��ا عىل أرجل الحاممة أوعىل ظهرها، و قد أس��س 

جينكيزخ��ان نظاماً مش��ابهاً عندما اتس��عت فتوحاته،  

كذل��ك تم اس��تخدام الحامم الزاجل عىل نطاق واس��ع 

كان يتم ربط املتفجرات عىل ظهر الكالب 
وإرسالها ألسفل دبابات العدو

مام أدى إىل أعظم انتصارات الجيوش اإلسالمية .

والحرب��ني  االس��تعامري  امل��د  ح��روب  وش��هدت 

األمريكيتني الكبريتني، حرب االستقالل األمريكية  1775 

� 1781م، والح��رب األهلية األمريكية 1861 � 1865 م،  

اس��تخداماً كثيفاً للحيوانات املحارب��ة وخاصة الخيول 

الت��ي لعبت أدواراً كبرية، وق��د ملعت خالل تلك الفرتة 

أسامء لخيول كان يس��تخدمها كبار قادة الجيوش مثل 

حص��ان نابليون بوناب��رت " مارينج��و " وحصان دوق 

وليننجت��ون" كوبنهاج��ن" وحصان القائ��د األمرييك يف 

الحرب األهلية األمريكية الجرنال روبرت يل "ترافلر".    

ىف تلك الحقبة تم استخدام الجامل لركوب املقاتلني 

عليها، بجانب حمل املعدات الثقيلة عر املناطق الجافة 
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الجوية و املعسكرات املعادية .

ظهر كذلك، اس��تخدام للطيور خالل الحرب األهلية 

األس��بانية  36 � 1939م، حي��ث إس��تخدم الطي��ارون 

األسبان الديوك الرومية إللقاء الحموالت القابلة للكرس 

من الطائرات بربطها عىل طائر الديك الرومى وإطالقه 

من الطائ��رة ليهبط معتم��داً عىل جناحي��ه، وتوصيل 

الحمولة س��املة إىل  الق��وات املدافعة عىل األرض فيام 

يش��به اس��تخدام املظالت،  ويقوم الجن��ود املدافعون 

بإك��امل مهمة هذه الطيور، وذل��ك  بأكلها بعد إكامل 

مهمتها .

خ��الل الح��رب العاملية الثاني��ة تم إج��راء تجارب 

م��ن قبل الجيش األمريى إلس��تخدام الح��امم لتوجيه 

الصواريخ يف ما يسمى ب� " مرشوع حاممة "  والذي يتم 

مبوجب��ه وضع الحاممة داخ��ل مقدمة الصاروخ بحيث 

ميكنها املش��اهدة من خالل ناف��ذة، ويتم تدريبها عىل 

نقر الجهاز مييناً أو يساراً حسب وضعية الهدف .

م��ع بداية حقب��ة الح��رب الباردة أجري��ت أبحاث 

إلس��تخدام العديد م��ن الحيوانات البحري��ة لألغراض 

العس��كرية، فقد اس��تخدم " برنامج األسطول األمريى 

للحيوان��ات البحري��ة " الدالفني وأس��ود البحر ألعامل 

الحراس��ة تحت س��طح املاء، وتطهري األلغام، والبحث 

عن املعدات املفقودة الس��تعادتها، وقد نرشت صحيفة 

االندبندنت  مقاالً عن تطوي��ر وزارة الدفاع األمريكية 

"البنتاجون" لجراحة يف املخ تتحول عن طريقها أسامك 

القرش إىل جواس��يس حربية، ومصدراً للمعلومات من 

البحار .

الحيوانات و الروح املعنوية
ع��ىل م��ر التاري��خ العس��كرى، كان و الزال لوجود 

بع��ض الحيوانات وصورها و أس��امءها أث��ر كبري عىل 

الس��ري عرها، وقد إس��تخدمت البغال  خ��الل الحرب 

العاملية الثانية  يف حمالت شامل  ورشق افريقيا و بورما 

وإيطاليا، كام كانت وس��يلة النقل الوحيدة املتوفرة يف 

العديد من املناطق األخرى يف العامل التي كانت مرسحاً 

لعمليات عس��كرية  مثل  املناط��ق الجبلية الوعرة يف 

شامل العراق .

خ��الل معارك الح��رب العاملي��ة الثاني��ة يف االتحاد 

الس��وفيتى يف مواجه��ة الق��وات األملاني��ة، اس��تخدم 

الس��وفيت ال��كالب كأس��لحة، حي��ث كان يت��م ربط 

املتفجرات عىل ظهورها وإرس��الها إىل أس��فل الدبابات 

املعادية حي��ث يتم تفجري حموالته��ا لتدمري الدبابات 

األملاني��ة،  كام تم خالل الحرب��ني العامليتني وما تالهام 

من حروب اس��تخدام الكالب للكشف عن األلغام، كام 

تم تدريبها لكش��ف األرشاك واألسالك الخداعية وغريها 

م��ن املتفج��رات املخفية، ك��ام أوكلت إليه��ا عمليات 

الحراس��ة وكشف مواقع الصيادين من القوات املعادية 

وق��وات ودوريات العدو املتخفية، كام تم اس��تخدامها 

لتوصي��ل الرس��ائل حيثام كان ذلك ممكن��اً،  ويف تطور 

إيج��اىب لحاميتها صنعت لها دروعاً واقية من الرصاص،  

كام صممت له��ا أقنعة واقية من األس��لحة الكياموية 

والجرثومية .

ىف مج��ال اس��تخدام الح��امم الزاجل، قب��ل وخالل 

الح��رب العاملية األوىل، تم اس��تخدام كام��ريات مثبتة 

ع��ىل الحامم لتصوير املناطق املعادية، واعتر ذلك أحد 

مصادر املعلومات لإلس��تخبارات، رغم اس��تخدام هذه 

الوس��يلة يف جمع املعلومات خ��الل معركتى " فريدين 

"و"الس��وم" إال أنها أثبتت ع��دم نجاحها و مل مينع ذلك 

من تكرار املحاولة خالل الح��رب العاملية الثانية،  وقد 

شهدت تلك الفرتة تدريباً ناجحاً للحامم الزاجل بزيادة 

قدرت��ه عىل التعرف ع��ىل بعض املواقع مث��ل القواعد 

مثلت الحيوانات شعارات للدول عىل أعىل مستوياتها

الروح املعنوية للوحدات العس��كرية املقاتلة، فال زالت 

خيال��ة الجيش الريطاىن تقدم أبه��ى عروضها وأقواها،  

وتش��ارك الخيل يف معظم جي��وش العامل يف االحتفاالت 

والعروض العس��كرية كوحدات خيالة رمزية، أو حاملة 

لقادة وحدات العرض العس��كرى، كام أن هنالك بعض 

الوح��دات درج��ت عىل اصطح��اب بع��ض الحيوانات 

كال��كالب والقطط معها،  تف��اؤالً بها و باعتبارها جالبة 

للحظ الحسن .

وك��م من كتيبة اطلق عليها كتيبة األس��ود، أو رسية 

النم��ور أو الفه��ود،  ك��ام تحم��ل الوح��دات املقاتلة 

أعالماً وشعارات تتش��كل من صور الحيوانات والطيور 

والح��رشات رمزاً للقوة والرشاس��ة،   يرتديه��ا أفرادها 

كعالمات لهذه الوحدات عىل زيهم الرسمى، وقلام نجد 

م��ن الدول من اليحم��ل ضباط  قواتها املس��لحة  عىل 

أغطية رؤوس��هم أو عىل أكتافهم  صورة لنرس أو أس��د  

أو غريها من الحيوانات التي متثل ش��عارات للدول عىل 

أعىل مستوياتها .

املصادر :

- املوسوعة العسكرية � املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش .

- موسوعة ويكيبيديا الحرة .

- املوسوعة العاملية العسكرية الدفاعية  

 International Military And Defense(

 )Encyclopedia

- كتاب رياض الصالحني من كالم سيد املرسلني، 

اإلمام أيب زكريا النووي، دار القلم للطباعة و النرش 

والتوزيع .

- كتاب الرسول القائد، محمود شيت خطاب، دار 

الفكر � بريوت � لبنان .



جرميــة تزيـيــف النـقــود
لهــا آثــــار سلبيـــة علـــى األفـــراد واجملتمعــــات

إعداد: يوسف جمعة احلداد

تعتثثر جرمية تزييف النقثثود من أكثثر الجرائم خطراً 

عثثى املجتمع رغثثم اعتقاد الكثريين ببسثثاطتها، إذ أن 

نتائجها املبارشة ال تعدو أن تكون الحصول عى منفعة 

مقابل العملة املثثزورة الخالية من أي قوة رشائية، غري 

أن إمعثثان النظر يف هذا الفعل يكشثثف خطورته ذات 

األبعاد االقتصادية واالجتامعية، ملا قد يسثثببه ذلك من 

نرش نوع من الهلع االقتصادي وخلخلة يف نظام الرصف 

وانعدام الثقة يف حقيقة العمالت املتداولة.

وتعد جرمية تزييف النقثثود وتزوير األوراق املالية، 

من جرائم اإلفساد والفساد يف األرض، جرمية لها آثارها 

السثثلبية عى األفراد واملجتمعات، وتتعدد هذه اآلثار 

السثثلبية لهذه الجرمية بني آثثثار اقتصادية، واجتامعية 

ر االقتصاد، وتغرس الحقد والتباغض بني  وسياسية؛ فتدمِّ

األفراد وتشثثجع عى الجرمية، ومن هنا كان األخذ عى 

يد هؤالء املجرمني أمراً رضورياً.

ويشثثكل تزييف النقود وتزويرها جرمية ذات طابع 

دويل ألن وسثثائل التزوير الحديثة جعلت هذه الجرائم 

تنترش بصورة كبرية وتشثثكل بالتايل خطراً عى االقتصاد 

الوطنثثي خاصثثة وأن عمليات التزويثثر للنقود قد تتم 

يف دولثثة ويجرى نقلها أو التعامل بهثثا يف دولة أخرى، 

وبذلك يكون من مصلحة املجتمع الدويل مكافحة هذه 

الظاهثثرة التي ميكن أن تؤثر سثثلباً عثثى رفاهية وعى 

عالقات الدول فيام بينها.

االتفاقية الدولية لقمع التزييف
وقثثد رشعت يف هذا النطثثاق االتفاقيثثة الدولية لقمع 

تزييف النقود التثثي وقعت يف جنيف عام 1929، وقد 

نصت املادة الثالثة عى أن تعاقب جميع أفعال الغش 

يف صنع وتزوير النقد أياً كانت الوسثثيلة املسثثتخدمة، 

أو وضثثع النقثثد املزيف قيد التثثداول، أو إدخال النقد 

املزيف إىل البالد بغية وضعه قيد التداول أو اسثثتالمه 

أو الحصثثول عليه مثثع العلم بأنه مزيثثف، أو محاولة 

القيثثام بهذه األفعال أو املشثثاركة املقصثثودة فيها، أو 

أفعال الغش يف صناعة األدوات أو سثثائر األشياء املعدة 

بطبيعتهثثا لصناعثثة النقد املزيف، ومثثن أجل مكافحة 

فعالة لهذه الجرائم فقد ورد يف االتفاقية أنه يجب عدم 

التفرقة بني نقد وطني ونقد أجنبي.

القانثثون الفرنيس كان يعتر جرائثثم تزييف العملة 

اعتثثداء عى امللكية الخاصة، لكنه مثثا لبث أن اعترها 

تنثثال من الثقة العامة ألنها متتد إىل أفراد ال حرص لهم، 

تزييــف النقـــود 
وتزويرها جرمية ذات 
طابــع دويل وتشكـل 
خطـرًا على االقتصاد 

الوطنــي للـــدول

وإىل أن تعثثم كافة أفثثراد املجتمع، ومن أجل ذلك كان 

مثثن حق الدولة وحدها إصثثدار العمالت املتعلقة بها، 

ويرى بعض الفقهاء إدخثثال التزييف يف عداد الجرائم 

السياسية، ويقرون بالعودة إىل ضابط الجرمية للتفريق 

فيام بني هثثذه الجرائم، وهذا الضابط يحكمه مذهبان 

هام:

- املذهب الشثثخيص: الذي يأخذ باالعتبار الباعث عى 

ارتثثكاب الجرمية، فثثإذا ما كان سياسثثياً كانت الجرمية 

سياسثثية، وبذلك إذا كان باعث املجثثرم عى التزييف 

سياسثثياً، اعترت هذه الجرمية سياسثثية، كام حصل يف 

الحثثرب العامليثثة الثانية حينام نرش األملان يف أسثثواق 

البالد املعاديثثة لهم الجنيهات اإلسثثرلينية والدوالرات 

األمريكية املزيفة بهدف تحطيم اقتصاديات وسياسات 

هذه الدول.

- املذهب املوضوعي: وهو مثثا يأخذ بطبيعة املصلحة 

املعتدى عليها، فالجرمية السياسية تنال النظام السيايس 

للدولة يف الداخل والخارج، وهي تعتر بطبيعتها جرمية 

سياسية بحتة، ويخرج من نطاقها جرائم التزييف.
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                   تعريفات قانونية
وسام اجملد العسكري - الطبقة 

الثانية
أوصافه:

صمم الوسثثام من الفضة، 

قطره 40 ملم، وهو عبارة 

عن رأس صقر فيض تتالقى 

مركثثزه رؤوس سثثبعة  يف 

باملينثثا  مطليثثة  مثلثثثات 

األحمثثر، محاطة  باللثثون 

بإطثثار فيض ،وبثثني هذه 

الثثرؤوس سثثبعة أشثثكال 

وتحت  فضيثثة،  زخرفيثثة 

رأس الصقر عبارة  )وسثثام 

املجثثد العسثثكري( عثثى 

أرضية فضية.

ومن الخلف شعار القوات 

تعلثثوه عبثثارة  املسثثلحة 

)دولثثة اإلمثثارات العربية 

األسثثفل  ومن  املتحثثدة(، 

عبارة )القيادة العامة للقوات املسلحة( بالخط الديواين. 

شــريط الوســام:
 مثثن القامش الحريري، عرضثثه 34 ملم، وبطول 45 ملم، 

مقسم أفقياً كاآليت:

-  الوسط باللون األزرق بعرض 14ملم.

- عثثى جانبثثي اللون األزرق مثثن الداخل للخثثارج لون 

أصفثثر بعرض 5 ملم، ثم لون أحمر بعرض 5 ملم، ويرتبط 

الرشيط مع الوسثثام مبشثثبك فيض عى شكل غصني غار 

معكوسني.

شــارة الوســام:
 من نفس قامش الرشيط وبنفس ألوانه، مستطيلة الشكل 

طولها 34 ملم وعرضها 12ملم، ومثبت عى اللون األزرق 

من األعى رأس صقر فيض.

تقليد الوسام:

يقوم القائد األعى أو من يفوضه بتقليد هذا الوسام.

أسباب املنح: 

للمتوىف أثناء أو بسثثبب العمليات العسكرية الحربية، أو 

العمليات العسثثكرية غري الحربية، من خالل االشراك يف 

قوة الواجب أو املشاركة ضمن القوات الدولية.

قيمة املكافأة:
مينح هذا الوسثثام مقروناً مبكافأة شثثهرية قدرها خمسة 

عرش ألف درهم.

أوسمة وميداليات

قانون جترمي غسل املوال

نختتم يف هذا العدد سلسثثلة القوانثثني التي بدأناها 

يف األعداد املاضية فيام يتعلق بجرمية غسثثل األموال، 

والتي سثثن لها دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة 

مثثادة قانونيثثة رصيحة وهي املادة رقثثم 4 / 2002، 

وتالياً نسثثتعرض من هذه املادة الفصل الثاين والذي 

توّضح مواده القانونيثثة التزامات الجهات الحكومية 

واختصاصاتها فيام يتعلق بجرمية غسل األموال.

املادة 10

تختص اللجنة مبا ييل: 

- اقراح األنظمة واإلجراءات الخاصة مبواجهة غسثثل 

األموال يف الدولة. 

- تسثثهيل تبثثادل املعلومات والتنسثثيق بني الجهات 

املمثلة فيها. 

- متثيل الدولة يف املحافثثل الدولية املتعلقة مبواجهة 

غسل األموال.

- اقراح الالئحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة. 

- أيثثثثة أمثثثثثور أخثثرى تحثثثثثال إليثثها مثثن قبثثل 

الجهثات املختصثثثة بالدولثثثة.

وتحديد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس إدارة 

املرصف املركزي، كام تحدد الالئحة التنظيمية مواعيد 

وطريقة عمل اللجنة.

املادة 11

عى الجهات املعنية بالرخيص والرقابة عى املنشآت 

املالية واملنشآت املالية األخرى والتجارية واالقتصادية 

أن تضع اآلليات املناسثثبة للتأكد من التزام املنشثثآت 

املشار إليها باألنظمة واللوائح الخاصة مبواجهة غسل 

األمثثوال يف الدولة مبثثا يف ذلك رفثثع تقارير الحاالت 

املشثثبوهة فور حدوثهثثا إىل الوحدة املشثثار إليها يف 

املادة )7( من هذا القانون. 

املادة 12

عى جميع الجهات أن تعامل املعلومات التي تحصل 

عليهثثا واملتعلقثثة بالجرائم املنصثثوص عليها يف هذا 

القانون بالرسية وال تكشثثف رسيتها إال بالقدر الذي 

يكون رضورياً الستخدامها يف التحقيقات أو الدعاوي 

أو القضايا املتعلقة مبخالفة أحكام هذا القانون.

إعداد: جميلة الكعبي

اإلجارة العينية أو الحكر:
هي حثثق عيني عقاري، وهي نوع مثثن اإليجار الطويل 
املدة »بني خمس عرشة وتسثثع وتسثثعني سنة« يرد عى 

العقارات فقط، وتكون األجرة املقابلة عادة زهيدة.
حق اإلنتفاع:

هو حسثثب ما عرفته املادة 32 من قانثثون امللكية بأنه 
حق عيني يخول صاحبه حق اسثثتعامل يشء يخص الغري 

والتمتع به، ويسقط هذا الحق حتامً مبوت صاحبه.
اإلستبدال:

هو إقدام شخص عى إيفاء دين الدائن، فيحل محل هذا 
األخري يف مطالبته للمدين بأن يوفيه ما أوفاه للدائن، فإذا 
حصلت هثثذه العملية يعتر الدين موفاً ملصلحة الدائن، 
فيحل الدائن املويف محل الدائن املوىف دينه، تجاه املدين، 

وحق له مطالبته بإيفاء دينه لديه.
بدء البينة الخطية:

إن وجود بدء بينة خطية يسمح باستامع الشهود وقبول 
القرائن إلثبات كل األعامل يف القضايا التي تتجاوز قيمتها 
مبلغاً من املال حدده القانون، كام يسمح حتى بإثبات ما 
يتناقض مع مضمثثون األوراق الخطية، ولهذا يجب توفر 

ثالث رشوط:
- وجود كتابة »رسالة، مخطوطة....« صادرة عن الشخص 

املدعى ضده.
- عدم الحضور شخصياً أمام املحكمة.

- التمنع عن اإلجابة التي ميكن للقايض أن يعترها مبثابة 

بدء بينة خطية، وميكن اسثثتعامل هذه الوسائل يف حال 
إثبات البنوة الرشعية والبنوة الطبيعية.

بند جزايئ يف الوصية:
رشط يدخلثثه املثثويص يف الوصيثثة يفثثرض مبوجبه 

عقوبات ضد الورثة أو املتقاسثثمني الذين يسمحون 

بالطعن يف الوصية أو القسثثمة، وذلثثك بغية تأمني 

تنفيذ الوصية التام وفقاً إلرادة املويص.

البطالن املطلق:
يف البطالن املطلثثق يكون العقد توافرت فيه أركانه، 

ولكن عيباً أساسثثياً أفسد أحدها فجرده من مفعوله 

القانوين، أي أنه يقع مختالً لعدم توافر ما يشثثرطه 

القانثثون يف هثثذا الركن مثثن رشوطه مثثثالً أن يرد 

املوجثثب عى موضثثوع موجود، ولكنه غثثري مباح، 

فاملوضوع موجود لكنه غري مباح فيقع العقد باطالً.

الدعوى البوليانية:
تفثثرض هذه الدعثثوى أن هنالك دائناً شثثعر بعجز 

مدينه عن اإليفاء أو بتفاقم هذا العجز نتيجة إلقدام 

هثثذا األخري عى إبرام عقد مع شثثخص ثالث تهريباً 

ملاله، فبثثادر إىل إقامة هذه الدعوى إلعادة املال إىل 

مثثا كان عليه قبثثل إجراء العقد املطعثثون فيه، عر 

إعالن عدم رسيان هذا العقد بوجهه وبقدر دينه.
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البطء يف عالج السكري يزيد احتمال برت جزء من قدم املصاب
عمليات برت القدم تزداد احتماليتها عشرين مرة لدى مرضى السكري

إشراف: نازيل ناصر البلوشي

حذرت إحدى املؤسسات الخريية الطبية الربيطانية من 

أن بطء العالج الذي يتلقاه اآلالف من مرىض الس��كري 

قد ينتهي الضطرارهم إىل عملية برت للقدم.

الس��كري  مل��رىض  الربيطاني��ة  الجمعي��ة  وقال��ت 

"Diabetes UK" إن��ه ميك��ن تجنب ما يصل إىل 80 يف 

املئ��ة من عمليات برت الق��دم إذا ما لقي املريض رعاية 

أفضل.

ويعاين مرىض الس��كري من بطء الع��الج، حيث أن 

العديد م��ن املناطق ال توجد به��ا خدمات صحية من 

ش��أنها أن تتعام��ل برسعة مع الق��رح واإلصابات التي 

تصيب القدم.

وم��ن املتوقع بحلول ع��ام 2015 أن ترتفع معدالت 

عملي��ات البرت الت��ي تتعلق مبرض الس��كري لتصل إىل 

سبعة آالف حالة كل عام.

وإذا ما كانت اإلصابة بأي من نوعي مرض السكري، 

1 أو 2، ق��د حدث��ت لف��رتة طويلة، وخاص��ة مع عدم 

اإلعتن��اء بها، فمن املمكن أن يح��دث ذلك مضاعفات 

مثل إنخفاض مس��توى تدفق الدم إىل األوعية الدموية 

بالق��دم، أو إلحاق رضر باألعصاب مام قد يتس��بب يف 

إنخفاض مستوى الشعور بالقدم.

ل��ذا فإن ذل��ك قد يزيد م��ن مخاطر إصاب��ة القدم 

بتقرح��ات والتهابات ق��د تؤدي يف النهاي��ة إىل تدخل 

جراحي لبرت جزء منها.

ويش��ري تقرير صادر بالتعاون مع جمعية املختصني 

بع��الج القدم والقس��م املختص مبرض الس��كري التابع 

لهيئة الخدمات الصحية الوطنية الربيطانية، يش��ري إىل 

أن عمليات برت القدم تزداد احتامليتها عرشين مرة لدى 

مرىض السكري أكرث من غريهم.

وينص��ح التقري��ر أيض��اً أن تضم كل املستش��فيات 

إىل طاقمه��ا الطبي فريقاً متع��دد التخصصات للعناية 

بالقدم، حي��ث تظهر األرقام الحالية أن 40 يف املئة من 

املستشفيات ال تضم بني أطبائها مثل هذا الفريق.

ويؤك��د التقرير ع��ى حاجة املستش��فيات جميعها 

ألن تكفل عن طريق املختص��ني يف فرقها الطبية خالل 

أربع وعرشين ساعة تقييامً صحياً الزماً ملن يعانون من 

مشاكل تطرأ عى أقدامهم.

ويرجع الس��بب يف ذل��ك إىل أن التقرحات ميكن أن 

تشهد تدهوراً رسيعاً، حيث أن عدداً قليالً من الساعات 

من ش��أنه أن يحدث فرقا وتأثرياً يف الحفاظ عى القدم 

أو فقدانها.

كام أن مرىض الس��كري ممن يواجهون مخاطر كبرية 

ومشكالت يف أقدامهم بحاجة ألن يكونوا عى معرفة مبا 

ميكنهم القيام به إذا ما تدهورت هذه املشكلة، حيث 

قال�ت بارب�را يون��غ، املدي��رة التنفي�ذي�ة لجم�عي��ة 

"Diabetes UK"، إن��ه ليس م��ن املقبول أن يكون 

هناك كل أسبوع مصابون مبرض السكري ممن يعانون 

م��ن مش��كالت يف أقدامه��م يف حاج��ة ألن يخضع��وا 

لعملي��ات برت يف القدم أو يف أصابع القدم، وذلك ألنهم 

من املتوقع بحلول 
عام 2015 أن ترتفع 

معدالت عمليات البرت 
التي تتعلق مبرض 

السكري
مل يتلقوا رعاية رسيعة وفعالة.

وقالت"إن تلك ليس��ت باملش��كلة التي يس��تعيص 

علين��ا حلها، ف��إذا ما ضم كل مستش��فى فريقاً متعدد 

التخصص��ات يختص بالرعاية بالقدم وكان الوصول إليه 

خالل أربع وعرشين س��اعة أمراً سهالً، فسيحدث ذلك 

فرقاً كبرياً يف معدالت عمليات برت القدم."

وأضاف��ت أن اإلجراءات الوقائي��ة مل تكن كافية من 

ذي قب��ل، إىل الدرج��ة التي مل يكن حت��ى يطلب فيها 

م��ن املرىض أن يقوموا بخل��ع أحذيتهم أثناء خضوعهم 

للفحص السنوي عى أقدامهم.

وعلق��ت قائل��ة: "ال يحت��اج ذل��ك إىل مزي��د م��ن 

املرصوفات‘ ب��ل إن وضع مثل تل��ك األنظمة ميكن أن 

يس��اعد عى التقلي��ل من املبالغ املالي��ة الباهظة التي 

ترصف يف عمليات برت القدم".

م��ن جانبه، أع��رب ماثي��و فيتزباتري��ك، املتحدث 

الرس��مي باس��م كلية طب األقدام، عن ترحيب الكلية 

بتلك التوصيات بشدة.
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أخبــار طبيـة

القرحة اآلكلة عبارة عن قرحة يف النسيج الطري داخل 
الفم: عىل اللسان، رشاع الحنك، باطن الشفتني أو باطن 
الوجنتني تالحظ مبدئياً وجود إحساس بالحرق، وبقعة 

بيضاء دائرية محاطة بحافة أو هالة حمراء.
أسباب قرحة الفم

 رغم األبح��اث الكثرية يف ه��ذا املجال، ال يزال س��بب 
تقرحات الفم غامضاً، تش��ري اآلراء الحالية إىل أن التوتر 
وإصابة النس��يج قد يس��ببان طفرة يف الق��روح اآلكلة 
الش��ائعة، ويعتقد بعض الباحث��ني أن أنواعاً معينة من 
النقص الغذايئ أو الحساسية تجاه بعض أنواع األطعمة 
قد تزيد املش��كلة تعقيداً، باإلضاف��ة إىل ذلك، تم ربط 
بعض االضطراب��ات املعوية والنقص يف املناعة بالقروح 
اآلكلة، وكذلك عوامل مثل س��ولفات لوريل الصوديوم، 

وهو مكّون موجود يف بعض ماركات معجون األسنان.

ح��ذر باحث��ون نرويجيون م��ن أن تناول كمي��ات كبرية من 
القهوة يزيد من آالم الرأس خالفاً ملا يظن البعض.

فقد ذكر موقع األخبار الصحية اليومية أن باحثني نرويجيني - 
من جامعة العلوم والتكنولوجيا يف أوسلو- طلبوا من خمسني 
ألفاً و483 ش��خصاً أثناء الفرتة بني 1995 و1997 اإلجابة عن 
أسئلة تتعلق بعادات تناولهم القهوة، واملرات التي يشعرون 

فيها بالصداع.
وبحس��ب الدراس��ة - التي ن��رت يف مجلة األوج��اع التي 
يس��ببها الص��داع- فإن الذين يس��تهلكون كمي��ة كبرية من 
املروبات الخفيفة التي تحت��وي عىل الكافيني يومياً )500 
مليغرام( يزداد خطر إصابتهم بالشقيقة أو الصداع النصفي 
بنس��بة 18 % مقارنة بنظرائهم الذين يتناولون مروبات ال 

تحتوي عىل هذه املادة.
كام وجدت الدراس��ة أن تناول كمي��ة منخفضة من الكافيني 
تؤدي إىل اإلصابة بالص��داع املزمن، أي اإلصابة بالصداع ملا ال 
يقل عن 14 يوماً يف الشهر، األمر الذي يتطلب من األشخاص 
الذي��ن يعانون الص��داع النصفي االلتف��ات إىل القهوة كأحد 

األسباب الرئيسية ملعاناتهم.

)قرحة الفم( النساء عرضة لإلصابة بها أكرث من الرجال

تن��اول كم�يات كب��رية من القه���وة يزي����د 
م���ن آالم ال���رأس

املعدة بيت الداء .. واحلمية راأ�س الدواء

خماطــر أمراض القلب تنخفـض عند 
النباتييــن بنسبـــة 32 باملئــــة

أكد باحثون أن التوقف عن تناول اللحوم واألسامك لفائدة 

نظ��ام غذايئ نبايت له تأثري كبري عى صحة القلب، وأظهرت 

دراسة فحصت 44 ألفاً و500 حالة يف إنجلرتا واسكتلندا أن 

النباتيني تنخفض لديهم مع��دالت الوفيات أو الحاجة إىل 

العالج يف املستشفى من األمراض القلبية بنسبة 32 باملئة.

كام أن إختالف مستويات الكوليسرتول وضغط الدم 

ووزن الجس��م تقف وراء ارتفاع املس��تويات الصحية. 

ون��رشت نتائ��ج ه��ذه الدراس��ة يف املجل��ة األمريكية 

للتغذي��ة الرسيرية، إذ أش��ارت أن أم��راض القلب هي 

الداء األكرث انتش��ارا يف الدول الغربية، وتتسبب يف وفاة 

94 ألف ش��خص سنويا يف إنجلرتا وحدها، وهذا املعدل 

ه��و األعى من أي دولة أخرى، إضاف��ة إىل 2.6 مليون 

شخصاً يحيون وهم يعانون من هذه الحالة.

وتتس��بب الرواس��ب الدهنية داخ��ل الرشايني املغذية 

لعضل��ة القلب يف وق��ف اإلمدادات الدموي��ة التي تصل 

إليها، وميكن أن يس��بب ه��ذا الذبحة أو األزم��ة القلبية 

خاص��ة إذا حدث انس��داد ت��ام لألوعية الدموي��ة، وقام 

العلامء من جامعة أوكس��فورد بتحليل البيانات املأخوذة 

من 15 ألفاً و100 حالة من النباتيني، مقابل 29 ألفا و400 

حالة من الذين يتناولون اللحوم واألسامك.

وتبني خالل الدراس��ة التي اس��تغرقت 11 عاما أن 169 

ش��خصاً من الذين خضعوا للدراس��ة توفوا بسبب أمراض 

قلبية، يف حني خضع 1066 ش��خصا للعالج يف املستشفى، 

وكان أغل��ب املعرضني لإلصابة من الذين يتناولون اللحوم 

واألسامك أكرث من النباتيني.

وقالت الدكتورة فرانشسكا كرو :"الرسالة الرئيسية 

هن��ا هي أن الحمية عامل أس��ايس يف الصحة القلبية، 

وأنا ال أنصح أي شخص بااللتزام بالنظام الغذايئ النبايت، 

فاألنظمة الغذائية مختلفة متاماً، فرمبا يكون النباتيون 

أقل تناوالً للدهون املش��بعة، وبالتايل فهم أقل عرضة 

ألمراض القلب"، وأظهرت النتائج أن النباتيني هم أقل 

ارتفاع��اً يف ضغط الدم، وأقل يف املس��تويات الخطرة 

للكوليس��رتول، وأق��ل عرضة للوصول إىل مس��تويات 

الوزن الزائد.

وقالت تري��ي باركر م��ن املؤسس��ة الربيطانية 

للقلب: "هذا البحث يذكرن��ا بأهمية االعتامد عى نظام 

غ��ذايئ متنوع ومتوازن س��واء كان يحت��وي اللحوم أم ال، 

ولكن تذكر أن اختيار النظام النبايت للتغذية، ليس الطريق 

األق��رص لصحة القل��ب، فال يزال هناك مث��ن لألغذية التي 

تتناس��ب مع النظام الغذايئ النبايت وه��و ارتفاع الدهون 

املشبعة واألمالح به".

وأضافت :"وإذا كنت تفكر يف إس��تبدال النظام الغذايئ 

الخ��اص بك بنظام غذايئ نبايت فيجب أن تخطط لوجباتك 

بحرص حتى تس��تطيع الحصول عى الفيتامينات واملعادن 

املفقودة مث��ل الحديد يف وجباتك، خاصة وأن هذه املواد 

تحصل عليها بشكل طبيعي من اللحوم".
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معركــة القادسـيـة 
كانـــت نصــرًا مبينــًا مشــرقًا

 بدأت فتوح اإلسللام يف العراق عىل يد خالد بن الوليد 

يف عهللد أيب بكر الصديللق ريض الله عنه، وأدركت دولة 

الفللرس الخطر الداهم الذي جاءها من حيث ال تتوقع، 

فأخذت بجمع شللتات أمرها، وجمعت الجموع ملعركة 

فاصلة تنهي بها التحدي الجديد لسلطانها وهيبتها، ويف 

املقابللل كان الفاروق عمللر ريض الله عنه يهيء ملعركة 

حاسللمة يسللدد بها رضبة قاضية لدولة املجوس فعزم 

عىل أن يسللر بنفسلله عىل رأس الجيوش لقتال الفرس، 

فأشللار عليه عبد الرحمن بن عوف بعدم الخروج، وأن 

يرسللل قائداً من أصحاب النبي لهللذه املهمة الخطرة،  

ومللا زال عمر الفاروق متفكراً يف ذلك حتى أشللار عليه 

عبد الرحمن بن عوف بسللعد ابن أيب وقاص، فأرسللله 

إىل العللراق وأمده عمر بأمداٍد أخللر حتى اجتمع معه 

يوم القادسللية ثاثللون ألفاً، وقيل سللتة وثاثون، وقال 

عمللر: َواللَِّه ألرِْمَيَّ ُملُللوَك الَْعَجِم ِبُلُللوِك الَْعرَِب، وكان 

من وصية عمر لسللعد قوله )َوال يَُهولَنََّك كَْثَُة َعَدِدِهْم 

َوُعَدِدِهللْم، فَِإنَُّهْم قَْوٌم َخَدَعٌة مكرة، وإن أنتم صربتم 

وا َعلَيِْهْم،  وأحسللنتم َونََويْتُُم األَمانََة رََجللْوُت أَْن تُْنَصُ

ثُللمَّ لَْم يَْجتَِمللْع لَُهْم َشللْملُُهْم أَبَللًدا إاِل أَْن يَْجتَِمُعوا، 

َولَيَْسللْت َمَعُهللْم قُلُوبُُهْم ( وكان من كتابه إىل سللعد 

يوجهلله إىل كيفيللة التعامل مع الفرس )فَللِإَذا لَِقيَت 

َعللُدوََّك َوَمَنَحَك اللَُّه أَْدبَارَُهْم، فَِإنَُّه قَْد أُلِْقَي يِف َرْوِعي 

أَنَُّكْم َستَْهزُِمونَُهْم فََا تَُشكَّنَّ يِف َذلَِك، فَِإَذا َهزَْمتَُهْم فَا 

تَْنللِزْع َعْنُهْم َحتَّى تَْقتَِحَم َعلَيِْهُم الَْمَدائَِن فَِإنَُّه َخرَابَُها 

ًة َولَُه  إِْن َشللاَء اللَُّه. َوَجَعللَل ُعَمُر يَْدُعو لَِسللْعٍد َخاصَّ

ًة(. َولِلُْمْسلِِمَي َعامَّ

وأمللا  جيش الفرس فللكان عددهم قريب من مائتي 

ألف بقيادة رسللتم، قال ابن كثر )كَاَن رُْسللتُُم يِف ِمائَِة 

يَن أَلًْفا، يَتْبَُعَها َثَانُوَن أَلًْفا، وَكَاَن َمَعُه ثَاثٌَة  أَلٍْف َوِعْشِ

َوثَاثُوَن ِفياً ِمْنَها ِفيٌل أَبْيَُض كَاَن لَِسابُوَر، فَُهَو أَْعظَُمَها 

َوأَقَْدُمَها(.

قبيل املعركة: أرسل سللعد وفداً إىل كرسى ليفاوضه  

ويعرض عليه اإلسللام، فام كان من كرسى إال أن سللخر 

منهم واسللتهزأ بهم ومل يستمع ليشء من كامهم، وأذن 

لهم وأجلسللهم بي يديلله، وكان متكرباً قليل األدب، ثم 

جعل يسألهم عن مابسهم هذه ما اسمها؟ عن األردية، 

ياط، ثم كلام قالوا له شيئاً من ذلك تفاءل  والنِّعال، والسِّ

فرّد اللَّه فأله عىل رأسه(.

أحداث املعركة: عبأ سللعد جيشلله  أحسن التعبئة، 

وأهاب باألبطال الثبللات يف أرض النزال والتهيؤ للقتال، 

وثبت سعد وجيشلله ثبات الجبال وقاتلوا أعظم القتال 

حتللى حجز بينهللم الليل، قللال ابن كثر فصىل سللعد 

بالنللاس الظهر ثم خطب النللاس فوعظهم وحثهم وتا 

كِْر أَنَّ  بُوِر ِمللْن بَْعِد الذِّ قوللله تعاىل )َولََقْد كَتَبْنا يِف الزَّ

الُِحوَن( األنبيللاء،105 وقرأ  األرَْض يَرِثُهللا ِعبللاِدَي الصَّ

القراء آيات الجهاد وسوره، ثم كرب سعد أربعاً ثم حملوا 

بعد الرابعللة فاقتتلوا حتى كان الليللل فتحاجزوا، وقد 

قتل  مللن الفريقي بش كث، ثم أصبحللوا إىل مواقفهم 

فاقتتلللوا يومهم ذلللك وعامة ليلتهم، ثللم أصبحوا كام 

أمسللوا عىل مواقفهم، فاقتتلوا حتى أمسللوا، ثم اقتتلوا 

يف اليوم الثالث كذلك وأمسللت هذه الليلة تسمى ليلة 

الهرير، فلام أصبح اليوم الرابع اقتتلوا قتاالً شللديداً وقد 

قاسللوا من الفيلة بالنسللبة إىل الخيول العربية بسبب 

نفرتها منهللا أمراً بليغاً، وقد أبللاد الصحابة الفيلة ومن 

عليهللا، وقلعوا عيونها، وأبىل جامعة من الشللجعان يف 

هللذه األيللام مثللل طليحة األسللدي، وعمللرو بن معد 

يكرب، والقعقاع بن عمرو، وجرير بن عبد الله البجيل، 

ورضار بللن الخطَّاب، وخالد بن عرفطة، فلام كان وقت 

الزَّوال من هذا اليوم ويسللمى يوم القادسية، وكان يوم 

اإلثني من املحرم سللنة أربع عشة، هبَّت ريح شديدة 

فرفعت خيللام الفرس عن أماكنها وألقت رسير رسللتم 

الذي هو منصوٌب له، فبادر فركب بغلته وهرب فأدركه 

املسلللمون فقتلوه وقتلللوا الجالينوس مقللدم الطائع 

القادسللية، وانهزمت الفرس عن بكللرة أبيهم، ولحقهم 

املسلللمون يف أقفائهللم فقتل من الفللرس أربعون ألفاً، 

وقتل من املسلللمي ألفان وخمسامئٍة وساق املسلمون 

خلف املنهزمي حتى دخلوا وراءهم مدينة امللك وهي 

املدائن التي فيها اإليوان الكرسوي.

نتيجة املعركة:كانت نللصاً مبيناً مشقاً وأعز الله به 

دينه وأعىل راية اإلسللام وأذل دولللة املجوس ففتحت 

العللراق، وفتحت باد فارس حتللى بلغ إىل حدود الهند 

والصي. 

فتــاوي 

س.  ما حكم التعبد بالفتاوى 
الشاذة الغريبة؟ 

ج.مللام ال خاف فيه بللي الفقهللاء أن الواجب عىل 

املسلللم أن يحتللاط لدينه، وأن يبعد نفسلله عن أي 

شللبهة يف دينلله ألنه ال تعبَّد بالشللك، ومام يدل عىل 

ذلك قول رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، : »الَْحاُل 

، َوبَيَْنُهاَم ُمْشللتَِبَهاٌت ال يَْعلَُمَها كَِثٌر  ٌ ، َوالَْحرَاُم بَيِّ ٌ بَلليِّ

بَُهاِت اْسترَْبَأَ لِِديِنِه َوِعرِْضِه،  ِمَن النَّاِس، فََمِن اتََّقى الشُّ

للبَُهاِت َوقََع يِف الَْحرَاِم، كَالرَّاِعي يَْرَعى  َوَمْن َوقََع يِف الشُّ

َحْوَل الِْحَمى، يُوِشللُك أَْن يَرْتََع ِفيِه، أاََل َوإِنَّ لُِكلِّ َملٍِك 

ِحَمى، أاَل َوإِنَّ ِحَمى اللَِّه َمَحارُِمُه( أحمد وابن ماجه.

قال اإلمام النووي : "إن األشللياء ثاثة أقسام حال 

بللّي واضح ال يخفي حله، كالخبللز والفواكه والزيت، 

وأمللا الحللرام البي كالخمللر والخنزير وامليتللة، وأما 

املشللتبهات فمعناه أنها ليسللت بواضحللة الحل وال 

الحرمة، فلهذا ال يعرفهللا كثر من الناس وال يعلمون 

حكمها. وأما العلامء فيعرفون حكمها، بنص أو قياس 

أو إستصحاب أو غر ذلك".

ولهللذا فللا يجوز للمسلللم إتبللاع الفتللاوي غر 

الصحيحة التي قد تصدر من بعض العلامء، إما غفلة 

أو جهللاً أو خطأ، وينبغي للمسلللم إتبللاع الفتاوى 

املوثوقة ال سيام يف وقتنا الحايل الذي أصبح فيه تناقل 

املعلومات برسعة هائلة خاصة عرب االنرتنت ووسائل 

اإلتصال الحديثة.

س. ما حكم من يبحث عن الرخص 
ولو كانت خمالفة جلمهور الفقهاء؟

ج. كللام أسلللفنا يف اإلجابللة األوىل أن ذلللك مخالف 

لهدي األتقياء، فاملسلللم الحريص عىل دينه ال يبحث 

عن األقوال الغريبة غللر املعتمدة، بل األوىل باإلتباع 

الفتوى األقوى دليًا واألنصع بياناً واألوضح مأخذاً.

س. ما حكم اإلختالف بني الفقهاء 
األربعة يف املسائل التعبدية؟

ج. هذا من باب إختاف التنوع وال حرج بالتعبد بأي 

مذهللب من املذاهب األربعة املتبوعة وهي مذهب 

اإلمللام مالك وأيب حنيفة والشللافعي وأحمد رحمهم 

الله جميعاً.

                                                          

خط سري الفتوحات اإلسالمية
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النافذة الدينية



 

ارِقَُة فَاقْطَُعوا أَيِْديَُهاَم َجزَاًء ِبَا كََسبَا نََكااًل ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم(  سورة املائدة  اِرُق َوالسَّ قال تعاىل )َوالسَّ
اآلية 38.

هللذه اآلية الكرمية فيها تحريم الرسقة وبيان العقوبة الدنيوية للسللارق سللواء كان رجًا أو امرأًة، وأن تلك 
العقوبللة الرادعللة هي بقطع اليد، والقصد بذلك حفظ أموال النللاس يك يأمن الناس عىل أموالهم وردع أهل 

الفساد عن غيهم .
الرسقة لغة: بفتح أوله وكرس ثانيه مصدر رسق: أخذ مال الغر خفية.. 

والرسقللة رشعاً: أخذ ما هو مملللوك للغر ُخفية، والرسقة املوجبة للقطع هي أخللذ املكلف نصاباً خالياً من 
امللك وشبهته من حرٍز خفيًة.

قال البغوي يف تفسره َواْختَلَُفوا يِف الَْقْدِر الَِّذي يُْقطَُع ِفيِه: 
- فََذَهللَب أَكَْثُُهللْم إىَِل أَنَّللُه ال يُْقطَُع يِف أَقَلِّ ِمْن ُربُعِ ِديَناٍر، فَللِإْن رَسََق ُربَُع ِديَناٍر أَْو َمتَاًعللا ِقيَمتُُه ُربُُع ِديَناٍر 
يُْقطَللْع، َوُهَو قَْوُل أيَِب بَْكٍر َوُعَمَر َوُعثاَْمَن َوَعيِلٍّ ريَِضَ اللَُّه تََعاىَل َعْنُهْم، َوِبِه قَاَل ُعَمُر بُْن َعبِْد الَْعِزيِز َواألَْوزَاِعيُّ 

. اِفِعيُّ َوالشَّ
َمْت ِبثََاثَِة َدَراِهَم ِمْن َصِْف اثَْنْي َعَشَ ِدرَْهاًم ِبِديَناٍر، َوَهَذا  ٍة قُوِّ - َوُرِوَي َعْن ُعثاَْمَن أَنَُّه قَطََع َسللارِقًا يِف أُتْرُجَّ

قَْوُل َمالٍِك رَِحَمُه اللَُّه تََعاىَل أَنَُّه يُْقطَُع يِف ثَاثَِة َدَراِهَم.
- َوَذَهَب قَْوٌم إىَِل أَنَُّه ال تُْقطَُع يِف أَقَلِّ ِمْن ِديَناٍر أَْو َعَشَِة َدَراِهَم، يُْرَوى َذلَِك َعِن ابِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ اللَُّه تََعاىَل 

َعْنُه، َوإِلَيِْه َذَهَب ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ وأبو حنيفة.

 مصطلحـــات فقهيــــة
اإلستجامر:

 لغللة مأخللوذ مللن الِجللامر: الحجللارة الصغللار، 

واإلستجامر: اإلستنجاء بالحجارة  

رشعاً : استعامل الجامر »الحجارة« يف إزالة النجاسة 

عن املخرجي القبل والدبر يف اإلستنجاء.

 الحرز: 
لغة بكرس الحاء، املللكان الحصي. يقال: هذا حرز، 

وحريللز، واحللرتزت من كللذا، وتحرزت منلله، أي: 

توقيته.

رشعللاً : مللا يحفظ فيه املللال عادة، وهللو يختلف 

بإختاف اليشء املحرز.

الحيض:
 لغة : مصدر حاض يحيض، السيان.

رشعللاً : دم ينفضه رحم امرأة بالغللة ال داء بها وال 

حبل ومل تبلغ سن اليأس.

االسللتحاضة : سيان الدم من فرج املرأة يف غر أيام 

الحيللض والنفاس واملللرأة املسللتحاضة: املرأة التي 

اسللتمر بها الدم بعد أيامها، يقال إستحيضت املرأة 

فهي مستحاضة.

اإلبراد:
 لغة : بكرس الهمزة من أبرد، دخل يف الرَبد أو الرُبد. 

رشعللاً إبللراد الصاة: تأخرهللا قليًا، ويكللون ذلك يف 

أوقللات الحر، ومنه: أبرد الظهللر: إذا أخر صاته حتى 

يتمكن من امليش يف الظل.

الُقنوت:
 لغة : بالضم، الطاعة.

رشعللاً : دعاء بعد تكبللر يف قيللام يف الصاة، وهو 

يشع يف الفجر والوتر والنوازل .

ودعللاء القنوت: "اللَُّهللمَّ اْهِدِن ِفيَمللْن َهَديَْت، 

َوَعاِفِني ِفيَمْن َعافَيَْت، َوتََولَِّني ِفيَمْن تََولَّيَْت، َوبَارِْك 

يِلَ ِفيللاَم أَْعطَيَْت، َوِقِني رَشَّ َمللا قََضيَْت، إِنََّك تَْقِض 

َواَل يُْقَض َعلَيْللَك، إِنَُّه اَل يَِذلُّ َمللْن َوالَيَْت، تَبَاَركَْت 

َربََّنا َوتََعالَيَْت"

يَّللاَك نَْعبُُد، َولََك نَُصيلِّ  وله صيغة أخرى "اللُهمَّ إِ

َونَْسللُجُد َوإِلَيْللَك نَْسللَعى َونَْحِفُد، نَرُْجللو رَْحَمتََك، 

َونَْخَش َعَذابََك، إِنَّ َعَذابََك ِبالَْكاِفِريَن ُملِْحٌق، اللُهمَّ 

إِنَّا نَْسللتَِعيُنَك َونَْسللتَْغِفرَُك، َونُثِْني َعلَيَْك الَْخْرَ، َوأل 

نَْكُفرَُك، َونُْؤِمُن ِبَك، َونَْخَضُع لََك، َونَْخلََع َمْن يَْكُفرَُك 

" ويجوز الدعاء بأي منهام.

آيــة وتفـسـيــر

إن مللن جامل هذا الديللن وعظمته أن جعل لكل يشء 

آداباً بها تكتمل السللعادة، وتبتهج النفوس، ومن هذه 

اآلداب آداب الطعللام، فقد صح عن النبي الكريم صىل 

الله عليه وسلللم جملة من اآلداب فيام يتعلق بالطعام 

والشاب نلخصها فيام ييل:

• التسمية قبل بدء األكل والشب، فعن ُعَمَر بِْن أيَِب 

َسلََمَة، قَاَل: قَاَل يِل النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوأَنَا آكُُل: 

" رواه ابن ماجه. "َسمِّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ

• األكل باليمللي  قَللاَل رَُسللوُل اللَِّه َصىلَّ اللللُه َعلَيِْه 

َوَسلللََّم: "يَا ُغاَُم، َسمِّ اللََّه، وَكُْل ِبيَِميِنَك، وَكُْل ِمامَّ يَلِيَك" 

رواه البخاري ومسلم.

• أن يللأكل مام يليلله وال ميد يده إىل 

طعام أمام غره من جلسائه يف حال كان 

الطعام نوعاً واحداً، وأمللا إذا كان أنواعاً 

مختلفللة فا بأس أن يتنللاول ما يريده ، 

لقوله صىل الله عليه وسلللم يف الحديث 

أعاه "وَكُْل ِمامَّ يَلِيَك".

• الجلوس أثناء تناول الطعام والشاب، 

فقد ثبت عن النبي صىل الله عليه وسلم 

أنه كان يجلس عنللد أكله ورشبه، ونهى 

عللن الشب قامئاً، ومحلللُّ النهي يف حال 

االختيار والسللعة، وأمللا يف حال الرضورة 

والحاجة فا بأس من الشب قامئاً.

• أن يحمللد الللله تعاىل بعد  أكللله ورشبه فهذا من 

أسباب الربكة والرحمة للمسلم ، َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك قَاَل: 

قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: "إِنَّ اللَه لََرَْض َعِن 

بََة  ْ الَْعبِْد أَْن يَأْكَُل األكْلَللَة فَيَْحَمَدُه َعلَيَْها أَْو يَْشََب الشَّ

فَيَْحَمَدُه َعلَيَْها" رواه مسلم وأحمد.

• عدم ذم الطعللام ، بل يأكل من الطعام إذا أعجبه 

ويرتكه إذا مل يعجبه َعْن أيَِب ُهَريْرََة، قَاَل: "َما َعاَب رَُسوُل 

، كَاَن إَِذا اْشللتََهى  اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلللََّم طََعاًما قَطُّ

َشيْئًا أَكَلَُه، َوإِْن كَرَِهُه تَرَكَُه" رواه البخاري ومسلم .

آداب الطعـام
آداب إسـالميـة 

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني
د. إبراهيم الجنابي
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مـــارس 1973 من الذاكرة

18 صوتاً وميكروفون واحد

كان االجتمماع األول يف روما..وعقد االجتمماع الثاين يف باريس...ويف 

طوكيممو كان ثالث االجتاعات، ثم اختريت دولممة اإلمارات العربية 

املتحدة لتكون رابع دولة يف العامل وأول دولة يف البالد العربية يعقد 

فيها اجتاع خرباء اإلذاعة العامليني.

االجتاع يعقد كل ثالث سممنوات، ويضم خممرباء اإلذاعات التعليمية 

يف أنحمماء العممامل، إىل جانب اجتمماع آخر، كلها تممدور حول اإلذاعة 

والتلفزيون، فلقد شهدت مدينة العني أكرب تجمع إعالمي يف املنطقة 

خالل األيام القليلة املاضية.

لقممد أرادت وزارة اإلعالم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أن يعقد 

هممذا املؤمتر عى أرضها عممى الرغم أنها أحدث دولممة انضمت إىل 

جامعممة الدول العربية لممي تؤكد أن اتجاهاتهمما الوحدوية عميقة 

الجممذور، وتعود إىل ما قبل وصولها إىل الصيغة الدولية، وإىل ما قبل 

مشاركتها يف نشاط الجامعة العربية عى املستوى الرسمي.

وكان أهم املقررات التممي اتخذتها الجمعية العامة التحاد اإلذاعات 

العربية هممي تعديل اتفاقية إتحاد اإلذاعممات بحيث يتمتع اإلتحاد 

باملزايمما والحصانات التي تتمتع بها جامعة الممدول العربية، توصية 

اللجنممة الدامئة للربامج باختيممار األدب املحيل كموضوع تدور حوله 

حلقممات اللقاء العممريب، املوافقة عى توصيممات املؤمتر العريب األول 

التصمماالت الفضاء، املوافقة عى توصيات اللجنة الهندسممية والفنية 

الفرعيممة للربط التلفزيوين بالشممبكات األرضية واألقممار الصناعية، 

وتنظيم سلسمملة من الدورات التدريبية والحلقات الدراسية يف عدد 

من الدول العربية واألجنبية.

تحممت رعاية السمممو الشمميخ خليفة بن زايممد ويل العهد 

ورئيس مجلس الوزراء أقيمت حفلة سمماهرة عى مرسح 

تلفزيممون أبوظبممي، والذي حرضه سممموه حيممث كان يف 

اسممتقباله وزير اإلعممالم ووزراء وسممفراء الدولة، وقدمت 

الفرقة الشعبية للتلفزيون السوري مرسحية "عقد اللولو" 

بطولة دريد لحام ونهاد قلعي، كا قدم املطرب السمموري 

صبمماح فخري عدداً من أغانيه، وقد نقل تلفزيون أبوظبي 

هذا الحفل الساهر وعى الهواء مبارشة.

تخريج دفعة جديدة من مدرسة الرشطة بأبوظبي
احتفلت مدرسممة الرشطممة يف أبوظبي بتخريج دفعممة جديدة، أقيم 

االحتفال يف الباحة الرئيسية ملدرسة الرشطة تحت رعاية سمو الشيخ 

مبممارك بن محمد آل نهيممان وزير الداخلية، وبحضور السمميد مدير 

الكلية وعدد من أصحاب املعايل الوزراء ورجال السمملك الدبلومايس 

العريب واألجنبي.

وقد قدم الطلبة املتخرجون اسممتعراضاً عسممكرياً ثم أقسموا اليمني 

أمام معايل وزير الداخلية كا قدموا بعض االستعراضات الرياضية.

اإعداد: حنــان الذهــب

أول س��فري لليابان يف دولة اإلمارات الشيخ خليفة يرعى حفل التلفزيون
العربية املتحدة

تقبل سمو الشمميخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رئيممس الدولممة صبمماح الخميمممممس املوافق 

اعتمماد  أوراق  الرئاسممة  بقممر   1973/8/2

سممعادة السفري الياباين لدى الدولة وقد جرى 

لسعادة السفري حفل استقبال رسمي، حرضه 

عدد من الشخصيات الهامة يف الدولة.

 صورة الغالف
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ذاكـــرة العدســـةمـــارس 1973

 ديسمرب 1976 زايد وحكام اإلمارات يشهدون العرض العسكري

2010 محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدورة 35 من مرشحي كلية زايد الثاين العسكرية 1997 خليفة يفتتح نادي ضباط القوات املسلحة

  فرباير 1978 القوات املسلحة تجري أول مناورة بالذخرية الحية يف سويحان 2010 محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة االٔربعني لكلية خليفة الجوية
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من كانت نيته أن يسعد اآلخرين .. وسعى لذلك .. سخر 
الله له من يسعى .. يف إسعاده !!

قمة األدب أن يستحي اإلنسان من نفسه 

أفالطون 
درر 427 ق.م - 347 ق.م

مصطلحات عسكرية 

1.كم بلغت القيمة اإلجاملية للصفقات التي ابرمتها القوات املسلحة يف معرض 

آيدكس 2013؟

2. من أي أكادميية عسكرية تخرج الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة؟

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 )493( هي: 
 - السـؤال األول: تأسست رشكة أبوظبي لبناء السفن يف عام 1996م 

 - السـؤال الثاين: "رشمور" أول سفينة أمريكية تزور ميناء خليفة.

 الفائزان:
1. حليمة عىل سامل إبراهيم.

2. آمنة سليامن خميس.

مسابقة العدد )494(

إعداد: أمل احلوسني

إشراقـــات

: Amnesty العفو العام
يشــر إىل قرار بالتخيل عن املقاضاة أو العقوبة بالنســبة لبعض أنواع املســيئني 

-السياســيني عادة-، وهو مامثــل للصفح ولكن دون أن يقــرتن مبعنى الغفران 

الــذي يرتبط بذلك عادة، ميكن للعفو أن يكــون عاماً أو مخصصاً، تاماً أو جزئياً، 

ويســتخدم هذا املصطلح عىل نطاق واســع فيام يتصل بأرسى الحرب وســجناء 

الضمر.

أتكيت وجبات العمل 

اتيكيت... 

بات من الشائع اليوم والرضوري 

أحيانــاً يف عامل األعــامل أن يتم 

توجيــه الدعــوات إىل الزبائــن 

وســيدات  ورجــال  والعمــالء 

األعــامل إىل وجبــة إفطــار أو 

غداء أو عشــاء ملناقشــة وإبرام 

الجليــد  لكــر  أو  الصفقــات، 

وإضفــاء نوع مــن الحميمية عــىل العالقــات التجارية والشــخصية، ومن 

املعروف أن لكل دعوة عمل غرضاً خاصاً بها وفرتة زمنية محددة. 

وجبة الفطور : فوجبة الفطور مثالً مناســبة لألعــامل العاجلة، ولنقاش أمر 

مهــم حدث يف يوم قريب، أو قد تحصل بســبب عدم إمكانية اإللتقاء عىل 

وجبة غداء لضيق الوقت خصوصاً إذا كان العميل غر مقيم يف البلد، واملدة 

املثالية لتناول مثل هذه الوجبة يجب أال تتعدى ساعة من الوقت. 

وجبــة الغداء: أما وجبة الغداء وهي أفضل الوجبات عىل اإلطالق وأنســبها 

للرتحيب بالضيف والعميل فيمكن أن متتد لنحو ســاعتني، ويتم نقاش أمور 

العمل فيها بعد تقديم أطباق املقبالت.

وجبة العشــاء: تأيت وجبة العشاء يف املرتبة األخرة من حيث االختيار، وهي 

تتــم بناًء عىل رغبة العميل بذلك، أو إذا كان العميل قادماً من مكان بعيد، 

وال تبدأ مناقشة األعامل إال بعد تناول املرشوبات، ومن ميزات وجبة عشاء 

العمل أنها توطد العالقات بني العمالء وتضفي خصوصية عىل عميل بعينه.

الدعوة إىل جلســة شــاي : وعادة تحصل هذه الدعوة يف فرتة بعد الظهر أو 

يف بداية املســاء، ويقدم فيها الشاي مع وجبة خفيفة، وهي تدخل يف إطار 

عالقات عملية إجتامعية ناجحة.

دفع فاتورة الحســاب: ال يخضع إتيكيت دفع فاتورة الحســاب ملبدأ ثابت 

ســواء كنت أنت الذي وجهــت الدعوة للعميل أو العميــل هو الذي وجه 

الدعوة إليك، بل تعود إىل من املســتفيد أكرث من هذا اللقاء، أما إذا مل تكن 

هناك فائدة واضحة فالشــخص الــذي يوجه الدعوة هو الذي يقوم بالدفع، 

والطريقــة املثىل واألكــرث لياقة تكون بتجنب الطلب مــن النادل أن يحرض 

الفاتــورة إىل املائدة، وأن يتم الدفع بشــكل هــادئ ودون إثارة بلبلة حول 

املوضوع، خصوصاً إذا كانت املضيفة ســيدة والضيف رجالً، ويف حال مل يتم 

دفع الحســاب بهذه الطريقة عليها أن تربر للرجــل الضيف أو للمجموعة 

املدعوة بأن الرشكة هي التي تقوم بتغطية املصاريف.
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خالد بن الوليد بن املغرة املخزومي القريش، صحايب وقائد عســكري مســلم، لّقبه الرسول صىل 

الله عليه وسلم بسيف الله املسلول، إشتهر بحسن تخطيطه العسكري وبراعته يف قيادة جيوش 

املسلمني يف حروب الردة وفتح العراق والشام، يف عهد خليفتي الرسول أيب بكر وعمر يف غضون 

عدة ســنوات مــن عام 632 حتى عام 636، يعد أحد قادة الجيــوش القالئل يف التاريخ الذين مل 

يهزموا يف معركة طوال حياتهم، فهو مل يهزم يف أكرث من مائة معركة أمام قوات متفوقة عددياً من 

اإلمرباطورية الرومية البيزنطية واإلمرباطورية الساسانية الفارسية وحلفائهم، باإلضافة إىل العديد 

من القبائل العربية األخرى، اشتهر خالد بانتصاراته الحاسمة يف معارك الياممة وأُلّيس والفراض، 

وتكتيكاته التي إســتخدمها يف معركتي الولجــة والرموك، ويف عهد الخليفة عمر بن الخطاب تم 

عزله، ومن ثم إنتقل إىل حمص حيث عاش ألقل من أربع سنوات حتى وفاته ودفنه بها.

  خالد بن الوليد )642-584(

تاريخ وحدث

• كان الرجال والنســاء يف مرص الفرعونية يحلقون شــعورهم ويرتدون الشــعر 

املســتعار، أما الكهنــة فكان عليهم أن يزيلوا كل شــعر أجســامهم مبا يف ذلك 

حواجبهم ورموشهم.

• يعتقد أن إســتخدام "فان جوخ" املفرط للون األصفر يف لوحات Starry Night، وعباد الشــمس كان 

نتيجــة للعقاقر التي كان يتعاطاها لعالج الهوس والرصع، والعقاقر التي كان يتعاطاها "الديجتالس" 

مستخرجة من عشب قفاز الثعلب، وتستخدم منذ قرون لعالج التوتر العصبي، والهوس، والتشنجات، 

وأمراض القلب. 

• أول جراحة تجميل لألذن أجريت عام 600 ق.م عىل يد الجراح الهندي "ســورشوتا" إســتخدم فيها 

قطعة لحم من خد مريض لرقع بها شحمة أذنه املفقودة.

• كان املرصيون القدماء يعتقدون أن العطس أثناء النظر إىل الشمس فأل الخر.

• ســميت تفاحة آدم بهذا اإلســم، ألن البعض كانوا يعتقدون أن جزءاً من الفاكهة املحرمة التي أكلها 

آدم بزوره.

هل تعلم 

• 1100 ق.م تم تأســيس مدينة "قادش" بجنوب أســبانيا عىل يد 

الفينقيني.

• 332 ق.م قــام "اإلســكندر املقدوين" بفتح مــرص وتحريرها من 

اإلحتالل الفاريس، وقام بتأســيس مدينة اإلســكندرية عىل شاطئ 

البحر ااملتوسط.

• 758 ق.م تــم بناء بغــداد عىل ضفاف دجلة والفرات واســتمر 

بناؤها نحو 8 أعوام لتكون عاصمة للدولة العباسية.

• 1215م إســتطاع املغول بقيادة "جنكيز خان" إخرتاق ســور الصــني العظيم واحتالل مناطق 

واسعة من شامل الصني.

• 1227م إستطاع األملان هزمية الدامناركيني وضم "هولشتاين" إىل اإلمرباطورية األملانية.

• 1236م ســقطت مدينة قرطبة باألندلس بيد ملك أســبانيا "فرنانــدو الثالث" بعد أن بقيت 

لقرون داراً للحكم العريب ومقر ترتكز فيه حضارة األندلس وفنونها وآدابها.

• 1856م منح "سعيد باشا" وايل مرص إمتياز حفر قناة السويس إىل املهندس الفرنيس "فرديناند 

دي لسيبس".

• 1968م فجرت فرنسا قنبلة هيدروجينية يف املحيط الهادي ضمن سلسلة تجاربها يف هذا املجال.

• 1986م إنفجر املفاعل النووي السوفيتي "ترش نوبيل".

 قـادة مـن التـاريــخ   

 همس القصيد

يا أغلى وطن في قلوبنا ياإلمـارات 
                              يا عز حرس مجدك وجند الرئاسة

عهد علينا نصونك بكل األوقـات
                              واحنا حرس مجدك وجند الرئاسة

خذ من رجال العز عهد وضمانات 
                              وإخالص وعـزوم وقتـال وشراسـة

وابشر بعـزك يا وطنـا....وهيهـات
                             نرخص غال ترابك ونرضى مساسه

في شف بو سلطـان راعي املروات
                              القايـد اللي صـان داره وناســـه

نرفـع علمنـا فـوق كـل اجملـــرات
                             وسالحنـا حب الزعيم وحماسـه

نوقف في وجه املوت وقت امللمات 
                             ما نهاب من فتكه وال نهاب باسه 

وأحنـا فـدا أخوانه باألرواح والذات
                             قــادة سمـو اإلحتـاد وأسـاســـه

قدوتنـا بو خالـد بطـولة وطوالت 
                             نتنــور بفكـره..ونلبـس لباســه

متـوحـديـن بعسرنــا واملسـرات 
                             ما يهـزنا صـرف الزمن وانتكاسه

كـل مننـا جاهـز خلـوض املهمات 
                              للحرب جند وللسياسة سياسة

نعـتـز بـرجـال وبـعتـاد قـــوات 
                              ونـرد كيـد اللـي طويـل مراسـه

نحـرس وطنـا وأهلنـا والقيــادات 
                             وقلوبنـا متنـاوبــه في احلـراسـة

غالـي علينـا تـراب أرض اإلمـارات 
                             والكـل منـا قبـل يوطـاه باســه

              

                                   كلمات الشاعر:        
                                       علي اخلوار 

أغلى وطن

وطن تتدفق فيه اأنهار اخلري يف كل مكان فتغ�سل اأدران احلرمان.
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