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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

اإلمارات مركز عاملي لإلبداع
وأنها  ينتهي،  ال  طموحها  أن  يوم  كل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تثبت 
الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  أطلقها  التي  التمكني"  "مرحلة  إنجاز  يف  ماضية 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005.
اإلمارات  دولة  قدمت  عادتها،  عىل  وجرياً  املاضية،  القليلة  الفرتة  وخالل 
العربية املتحدة للعامل أجمع هدية بالغة األثر واألهمية والداللة، هذه الهدية 
من  أفكار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وواحدة من مبادراته التنموية 
الخالقة، وهي مبادرة "القمة الحكومية". ومن خاللها صّدر سموه لكل أقطار 
املستقبل،  وصناعة  والتفرد  والتميز  واإلبداع  واألمل  والتفاؤل  السعادة  العامل 
حيث أكد أننا "نريد اإلمارات عاصمة عاملية لإلبداع الحكومي، والقمة الحكومية 
القادمة سنخصصها الختبار الحدود التي ميكن أن يصلها خيالنا يف مجال الخدمة 

الحكومية".
فمن خالل هذه الهدية العاملية التي قدمها سموه، استطاعت دولة اإلمارات 
إطار  يف  والشعب،  القيادة  بني  التواصل  من  مزيداً  تحقق  أن  املتحدة  العربية 
تفاعيل راٍق نتج عنه العديد من املبادرات الخالقة التي سرتى النور يف القريب 

العاجل، والتي من شأنها تحقيق السعادة ألبناء هذا الوطن. 
ملستقبل  الرشيدة  القيادة  رؤية  واضح  بشكل  القمة  هذه  جسدت  لقد 
الحالية  املتعاملني  باحتياجات  رئييس  بشكل  ترتبط  التي  الحكومية  الخدمات 
واملستقبلية وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
والخدمات  التكنولوجيا  من  االستفادة  سبل  بشأن  الله؛  حفظه  الدولة  رئيس 
الذكية؛ وتعزيز الرشاكة بني الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الريادة يف تقديم 
الخدمات الحكومية، وصوالً إىل إسعاد شعب اإلمارات واملقيمني عىل أرضها، من 
خالل فريق العمل اإلمارايت مبختلف مستوياته وتخصصاته وإمكاناته،فهو فريق 
واحد له هدف واحد يسعى إىل صناعة األمل وإسعاد الناس. وهذا ما ذهب إليه 
صاحب بالسمو نائب رئيس الدولة عندما قال: "أنا سعيد أن دولتنا لديها فريق 
عمل واحد، هو األكرب واألفضل..طالبه رجال.. وموظفوه قادة.. وهدفنا يف دولة 

اإلمارات هو صناعة األمل وصناعة الحياة وصناعة املستقبل وإسعاد الناس". 
مل يبالغ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حني قال إنه ال ميكن تحقيق 
واحدة  بروح  تعمل  التي  العمل  فرق  دون  من  التطلعات  وتنفيذ  اإلنجازات 
ألهداف واحدة، فقد أكد سموه: "أنا قائد، ولكن ال أستطيع تحقيق كل هذه 
وهذا  واحدة،  ألهداف  واحدة  بروح  يعمل  واحد  عمل  فريق  دون  اإلنجازات 
الناس يف  الفريق أضع له رؤيتي وأحددها، وهو يعمل وينفذ وينجح إلسعاد 

دولتنا الحبيبة".
القمة الحكومية التي سُتعقد العام املقبل بدأ اإلعداد لها من اآلن، وفق رؤية 
أوسع وأكرب لتشكل حدثاً عاملياً متخصصاً يف تطوير الحلول اإلبداعية يف الخدمات 
الحكومية، وكيفية مواكبة التطورات العلمية املتسارعة بطريقة مذهلة لتطوير 

مناذج متقدمة من الخدمات الحكومية املستقبلية.
يف  أمل  وبارقة  ولكنه شعاع ضوء  تنموية  حاجة  فقط  ليس  وصناعته  األمل 
... ومن هنا تأيت أهمية أن توقد  منطقة ظلت طويال تعاين األزمات واملعاناة 

اإلمارات شمعة تنري الطريق للمنطقة بأكملها•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

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

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971

44
<

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام

اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العميد/ حسن عبدالوهاب الحامدي

رئيس التحرير

الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير

الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني

موزة حسن آل عيل   

مستشار التحرير

محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير

مريم محمد الرميثي
جميلة سامل الكعبي 

هيئة التحرير 

حنان الذهب الجنيبي
أمل سامل الحوسني

اإلخراج والتصميم

سعاد عبدالله النعيمي
آالء محمد الزعايب

هدى زين العطاس
أحمد محمود أحمد

أرشيف الصور

فاطمة عيل النقبي 

اإلعالنات والتوزيع

مالزم/1 خليل محمد الكعبي
شـــاكا برامــود

أحمد عبدالوهاب الحامدي

10
<

حممد بن راشد 
يفتتح فعاليات 

الدورة الثانية 
ملهرجان الوحدات 

املساندة للرماية

حممد بن زايد يتقدم 
املسرية الوطنية بإطالق 

مهرجان قصر احلصن

قانون اخلدمة 
الوطنية .... نحو بناء 

جيل املستقبل

 “ اجلندي احلديدي” يغري 
القواعد القتالية يف القرن 

الواحد والعشرين

14
>

62
>



5 |  مارس 2014 |  العدد 506  |

ملف العدد
قانون اخلدمة الوطنية:

إضافة نوعية تعزز االحتاد وتدعم روح الوالء

رئيس األركان املصري:
األمن القومي املصري 

مرتبط بأمن اإلمارات

حممد بن زايد:
نستمد من تاريخنا العريق 

قوتنا نحو املستقبل

]مجلة عسكرية واسرتاتيجية[  السنة 42  |  العدد 506  |  مارس 2014  |  ربيع الثاين  1435 هـ

غالف العدد

506

• ترسل جميع املراسالت باسـم رئيس التحرير

• هاتف: 4415999 )2( 971+      • فاكس: 4078191 )2( 971+      • صندوق الربيد: 3231 - أبوظبي

nation@nationshield.ae :الربيد االلكرتوين لإلعالنات • • فاكس اإلعالنات: 4078191 )2( 971+       

www.nationshield.ae :املوقع االلكرتوين •  alwattan@eim.ae :الربيد االلكرتوين للتحرير •

28
>

64
<

صدقي صبحي: األمن 
القومي املصري مرتبط 

بأمن اإلمارات

كلــا تقدمنــا وتطورنــا يف حياتنــا االقتصاديــة 
واالجتاعيــة فإننــا نتمســك أكر وأكــر مباضينا 
وتاريخنا العريق، ننظر إليه بإعجاب ونستمد منه 

قوتنا نحو املستقبل

القمة احلكومية 
والبحث عن 

السعادة

جدوى امتالك األسلحة البيولوجية 
الكيمارية يف احلروب القادمة

102
<

13 محمد خلفان الصوايف   

42 تريك الدخيل   

57 محمد الحادي   

د.محمد بن هويدن                 75

83 جميلة الكعبي   

95 د.جون راندال باالرد   

عائشة سلطان                105

اإلعالنات
NORTHROP GRUMMAN  IFC
MESOC  19
RAYTHEON  23
OSHKOSH  33
BOEING  39
ALENIA AERMACCHI  41
TAWAZUN                          ISLAND WRAP

كتاب العدد

تصميم الغالف: أحمد إلهامي



6

األخبار

|  العدد 506  |  مارس 2014  |

رئيــس األركــان يبحـث مع مفتـش القـوات املسلحـة 
املغربيــة تعزيــز عالقــات التعــاون

بح��ث الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املسلحة خالل اس��تقباله مبكتبه يف القيادة العامة 

للقوات املس��لحة مع الفريق أول عبد العزيز بناين املفتش 

العام للقوات املسلحة امللكية املغربية والوفد املرافق الذي 

يزور الدولة أوجه التعاون يف املجاالت العس��كرية والسبل 

الكفيلة بتعزيزها وتنميتها ومناقشة عدد من املوضوعات 

ذات االهتامم املشرتك.

ورح��ب رئي��س أركان القوات املس��لحة بزيارة املفتش 

العام للقوات املس��لحة امللكية املغربية، مشيداً بالعالقات 

الثنائية التي تربط البلدين الش��قيقني وما يشهده التعاون 

العسكري املشرتك بينهام من تطور وتنام. الرميثي خالل املباحثات مع الضيف املغريب

حممد بن زايد يستعرض مع رئيس األركان املصري العالقات 
األخوية وسبل تطويرها وتعزيزها 

استقبل الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة يف فرباي��ل امل��ايض يف املعم��ورة بأبوظبي 

الفري��ق صدقي صبحي س��يد رئي��س أركان القوات 

املسلحة املرصية .

ورح��ب س��مو ويل عه��د أبوظبي برئي��س أركان 

القوات املسلحة املرصية والوفد املرافق له واستعرض 

مع��ه العالقات األخوي��ة القامئة بني دول��ة اإلمارات 

وجمهورية مرص العربية والس��بل الكفيلة بتعزيزها 

وتطويره��ا مبا يحق��ق مصال��ح البلدين والش��عبني 

الشقيقني.

وبح��ث اللق��اء التع��اون ب��ني البلدي��ن يف كافة 

املج��االت وخاصة في��ام يتعلق بالش��ؤون الدفاعية 

وتبادل الخربات والزيارات والتنسيق املشرتك.

وأكد الجانبان عمق العالقات التي تجمع البلدين 

الشقيقني وحرصهام املشرتك عىل تقويتها وتنميتها يف 

كافة املجاالت مبا يعود بالخري والفائدة عىل الشعبني 

الش��قيقني وأهمية مواصلة جهود البناء والتنمية يف 

جمهورية مرص ملستقبل اكرث ازدهارا وتقدما .

كام جرى خ��الل اللق��اء تناول مجم��ل األحداث 

والتطورات عىل الساحتني اإلقليمية والدولية وتبادل 

وجهات النظر ح��ول عدد من القضايا ذات االهتامم 

املشرتك.

حرض اللقاء محم��د أحمد الب��واردي وكيل وزارة 

الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة واللواء الركن عيىس س��يف 

محمد املزروعي نائب رئيس أركان القوات املس��لحة 

وعدد من أعضاء الوفد املرصي .

محمد بن زايد وصدقي صبحي خالل اللقاء بحضور محمد البواردي وحمد الرميثي
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الرئيس الفرنسي مينح الرميثي 
وسام نوط الشرف برتبة - قائد -

من��ح فخامة ال�رئيس الفرنيس فرانس��وا هوالند س��عادة الفريق الرك��ن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة وسام نوط الرشف برتبة - قائد - تقديراً لخدماته يف 

تعزيز التعاون الدفاعي بني القوات املس��لحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والقوات 

املسلحة الفرنسية.

جرت مراس��م التقليد يف العاصمة الفرنس��ية باريس، حيث قام الفريق أول بحري إدوارد 

جييو رئيس أركان القوات املس��لحة الفرنس��ية وبحضور عدد من ضباط القوات املسلحة 

للبلدين بتقليد الوسام لرئيس األركان واملمنوح له من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية.

من ناحية أخرى التقى الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس األركان خالل زيارته 

للعاصمة الفرنسية باريس مبدير رشكة "تالس" وتعرف عىل أبرز خطط وبرامج التحديث 

الفريق حمد ثاين خالل تقلده وسام الرئيس الفرنيسوالتطوير التي تجريها الرشكة العاملية.

حممــد بـن زايــــد يستقبـــل املفتــش العــام للقــوات 
املسلحــة باملغـــرب

استقبل الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املسلحة يف فرباير املايض يف املعمورة بأبوظبي الجرنال 

عبد العزي��ز بناين املفت��ش العام للقوات املس��لحة 

امللكية املغربية الذي يزور البالد حاليا.

 ورحب س��مو ويل عه��د أبوظب��ي باملفتش العام 

للقوات املس��لحة امللكي��ة املغربية والوف��د املرافق 

له وبح��ث معه العالقات األخوي��ة القامئة بني دولة 

اإلمارات العربية املتحدة واململكة املغربية الشقيقة 

وسبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم املصالح املشرتكة 

للبلدين والش��عبني الش��قيقني وخاص��ة فيام يتعلق 

بالتعاون يف الش��ؤون الدفاعي��ة يف ظل ما يحظى به 

الجانبان من دعم واهتامم قياديت البلدين وحرصهام 

الدائم واملتواصل عىل تنمية العالقات اىل آفاق أوسع. 

وأك��د الجانبان عمق العالقات الت��ي تجمع البلدين 

الشقيقني وحرصهام املشرتك عىل تقويتها وتنميتها يف 

كافة املجاالت مبا يعود بالخري والفائدة عىل الشعبني 

الشقيقني.

 وتبادل الجانبان االحاديث حول مجمل التطورات 

يف املنطق��ة والقضاي��ا ذات االهت��امم املش��رتك بني 

البلدين . 

حرض اللق��اء معايل محمد احمد الب��واردي وكيل 

وزارة الدفاع وسعادة اللواء الركن عيىس سيف محمد 

املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة وسعادة 

محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي.

محمد بن زايد خالل استقبال الضيف املغريب
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قائد القوات البحرية يشهد حفل تدشني سفينة بينونة السادسة
ش��هد سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل املرشخ قائد 

القوات البحرية حفل تدش��ني سفينة بينونة السادسة من 

ط��راز كورفيت "الهييل" وهي الس��فينة األخرية يف مرشوع 

بينونة الذي تقوم عليه رشكة أبوظبي لبناء السفن .

كام ش��هد االحتفال س��عادة الفريق أول محمد آصف 

س��انديال رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية بحضور 

عدد من كبار ضباط القوات املس��لحة وكبار املس��ئولني يف 

الرشكة.

ب��دأت فعاليات الحفل بوصول راع��ي الحفل ثم تليت 

آي��ات م��ن الذك��ر الحكيم بعده��ا ألقى املهن��دس خالد 

املريخ��ي الرئيس التنفي��ذي للعملي��ات البحرية يف رشكة 

أبوظبي لبناء السفن كلمة بهذه املناسبة رحب فيها براعي 

الحفل والضيوف ..وقال إن برنامج بينونة يعترب واحدا من 

الربامج الفريدة واملميزة يف بناء الس��فن من طراز كورفيت 

الفئة السادس��ة والتي يتم بناؤه��ا لصالح القوات البحرية 

لدول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة من قب��ل أبوظبي لبناء 

السفن.

ويف خت��ام الحف��ل قام قائ��د القوات البحري��ة بتوقيع 

سند اس��تالم السفينة بينونة السادس��ة من رشكة أبوظبي 

لبناء الس��فن بعد ذلك توجه إىل الس��فينة يرافقه الفريق 

أول محمد آصف س��انديال رئي��س أركان القوات البحرية 

الباكس��تانية ورئي��س مجل��س إدارة رشكة أبوظب��ي لبناء 

الس��فن بجولة داخل الكورفيت ورفع علم الدولة عىل منت 

السفينة.

تخريج دورتني للمستجدات يف مدرسة خولة بنت األزور العسكرية

ش��هد سعادة اللواء الركن سامل هالل رسور الكعبي مساعد 

رئيس األركان لالحتياط االحتفال الذي أقامته مدرسة خولة 

بن��ت األزور العس��كرية ىف مقرها مبناس��بة تخريج دوريت 

املستجدات وذلك بحضور عدد من ضباط القوات املسلحة 

وأولياء أمور الخريجات.

وق��ام راعي الحف��ل ترافقه املقدم الركن عفراء س��عيد 

محمد الفاليس قائد مدرس��ة خولة بنت األزور العسكرية 

بالتفتي��ش ع��ىل طابورالخريج��ات تال ذلك م��رور طابور 

الخريجات أمام املنصة عىل هيئة استعراض عسكري عكس 

مهاراتهن التدريبية والبدنية.

وألق��ت قائد مدرس��ة خولة العس��كرية كلم��ة بهذه 

املناس��بة رحبت فيها براعي الحف��ل والضيوف وقالت إن 

ال��دورات املنعقدة يف مدرس��ة خوله تعت��رب مبثابة حلقة 

متكاملة يف هذه املدرس��ة التي تسعى الستقطاب وإعداد 

كوادر عسكرية ومدنية نس��ائية وطنية عىل قدر عال من 

التأهيل لخدمة القوات املسلحة ووطننا الغايل.. وتجسيدا 

لرؤي��ة قيادتن��ا الحكيم��ة يف التطور وإس��رتاتيجية دولتنا 

الحبيبة وذلك للرقي باملرأة اإلماراتية إىل أعىل املستويات.

ويف ختام االحتفال قام راعي الحفل بتوزيع الجوائز عىل 

املتفوقات.

قائد القوات البحرية اثناء حفل التدشني

مساعد رئيس األركان وعدد من الضباط يكرم إحدى املتفوقات

رئيس األركان يبحث مع نظريه املصري أوجه التعاون العسكري والدفاعي

أس��تقبل س��عادة الفريق الركن حم��د محمد ثاين الرميث��ي رئيس أركان 

القوات املس��لحة الفري��ق صدقي صبحي رئيس أركان القوات املس��لحة 

املرصي��ة مبكتبه بالقيادة العامة للقوات املس��لحة، ج��رى خالل اللقاء - 

ال��ذي حرضه ع��دد من ضباط القوات املس��لحة والوف��د املرافق لرئيس 

األركان امل��رصي - بحث أوج��ه التعاون بني البلدي��ن خاصة فيام يتعلق 

بالشؤون العسكرية والدفاعية وتنمية التعاون املشرتك بينهام عىل صعيد 

التنس��يق وتبادل الخربات ومبا يخدم املصلحة املش��رتكة إىل جانب بحث 

عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.
الرميثي خالل املباحثات مع الضيف الفرنيس
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اس��تقبلت معايل الش��يخة لبنى بنت خالد القاس��مي، 

وزي��رة التنمية والتعاون الدويل، وف��داً من كلية الدفاع 

الوطن��ي برئاس��ة اللواء الركن طيار رش��اد محمد س��امل 

السعدي، قائد الكلية، وذلك يف مقر الوزارة بأبوظبي.

وخالل اللقاء رحبت معايل الش��يخة لبنى القاس��مي، 

بالوف��د الزائر ال��ذي ضم قي��ادات الكلية وع��دداً من 

املنتس��بني بدورة الدفاع الوطن��ي بالكلية، حيث أكدت 

ح��رص وزارة التنمية والتعاون الدويل، عىل مد جس��ور 

التواصل مع كافة املؤسسات بالدولة مثمنة قرار القيادة 

الرش��يدة، حفظها الله، بإنشاء الكلية، التي متثل امتداداً 

لل��رصوح األكادميية والعلمية يف دولة اإلمارات، وترجمة 

واقعية الهتامم القيادة الرشيدة بتوفري كافة سبل العلم 

واملعرفة عىل أرض الدولة.

وقالت معايل وزي��رة التنمية والتعاون الدويل، إن هناك 

دورا مأم��وال للكلي��ة يف تحقي��ق املزيد م��ن االنجازات 

العلمي��ة واألكادميي��ة يف دول��ة اإلمارات وفق��اً ملعايري 

معارصة، وأن تساهم مخرجاتها وكوادرها يف دعم مسرية 

التنمي��ة يف ش��تى املجاالت، ك��ام متن��ت معاليها خالل 

مقابلتها لوفد كلية الدفاع الوطني، أن تحقق الكلية كل 

النجاح والتوفيق يف تحقيق أهدافها ورسالتها العلمية.

ب��دوره قدم رئي��س الوفد ملحة ملعايل الش��يخة لبنى 

القاس��مي، عن الكلية واألهداف التي أنشئت من أجلها 

واملتمثل��ة يف دراس��ة وتحلي��ل مفهوم األم��ن الوطني 

وأبعاده االس��رتاتيجية، من خالل تقييم تحدياته الحالية 

واملس��تقبلية، وإبراز أهمية امل��وارد الوطنية والدفاعية 

ودورها يف خدمة االس��رتاتيجية الوطني��ة وقضايا األمن 

الوطني، وتطوير الفكر االسرتاتيجي واألمني لدى القادة 

وتعزي��ز قدراتهم حول متطلبات صناعة القرار. وتطبيق 

أعىل معايري التعليم األكادميي من خالل استقطاب أفضل 

الكفاءات التعليمية واملتحدثني يف األمن ومجاالت الدفاع 

الوطني، وإطالق الرشاكات االس��رتاتيجية مع املؤسسات 

البحثية والعلمية املتميزة وغريها من األهداف.

ثم اس��تمع الوف��د الزائر لع��رض تقدمي��ي عن دور 

وزارة التنمية والتعاون الدويل، واملهام التي أنش��ئت من 

أجلها واالنجازات املحققة عىل صعيد قطاع املساعدات 

الخارجية بالدولة، والدور اإلنساين والتنموي الذي تقوم 

ب��ه اإلمارات يف املنطقة والع��امل، واملكانة املرموقة التي 

تتمتع بها يف ذلك الصدد.

لبـنـى القـاسـمـي: كلية الدفاع الوطني ترجمة الهتمام القيادة بتوفري العلم

الشيخة لبنى مع وفد كلية الدفاع الوطني

اللجنة التوجيهية العليا تطلع على منجزات مشروع اخلطة البحرية
عقدت اللجن��ة التوجيهية العليا مل��رشوع الخطة البحرية 

2030 - خطة عمل اإلطار الس��احيل والبح��ري إلمارة أبو 

ظبي - اجتامعه��ا الدوري مبقر مجلس أبو ظبي للتخطيط 

العم��راين يف فرباي��ر امل��ايض، وه��و الجهة املعني��ة بإدارة 

املرشوع والتنس��يق مع كافة األطراف ذات العالقة، حيث 

تم مناقشة واس��تعراض أبرز مستجدات املرشوع، وما هو 

مقرر إنجازه يف النصف األول من عام 2015.

تخطيطي��اً  نظام��اً  البحري��ة 2030  الخط��ة  تع��د  إذ 

متوازناً ب��ني القطاعات املختلف��ة )االقتصادي��ة، والبيئية، 

واالجتامعية، والثقافية(، مبا يضمن االس��تخدام املس��تدام 

لل��رثوات الطبيعي��ة، باإلضاف��ة إىل دعم وتوثي��ق التطور 

التاريخي للمناطق الساحلية والبحرية لإلمارة، واملحافظة 

ع��ىل موروثها الثق��ايف، وذلك عن طريق إع��داد مجموعة 

م��ن الدراس��ات الفنية املتخصص��ة يف القطاع��ات البيئية 

والتاريخية واملناخية واالقتصادية واالجتامعية والس��ياحية 

والرتفيهية، وتوفري احتياجاتها من منظور تخطيطي يحافظ 

عىل املوارد الطبيعية من أجل األجيال القادمة.

وحرض االجت��امع ممثل��ون من عدة جه��ات حكومية 

برئاس��ة العمي��د الركن الطيار عيل مصل��ح األحبايب، مدير 

مكت��ب س��مو نائب القائ��د األع��ىل للقوات املس��لحة - 

اللجن��ة التنفيذية لألمن البحري، ورشك��ة أدنوك، والقيادة 

العامة للقوات املس��لحة - جهاز حامية املنش��آت الحيوية 

والس��واحل، وهيئة البيئة - أبو ظبي، ودائرة النقل، وهيئة 

أبو ظبي للس��ياحة والثقافة، دائرة الشؤون البلدية ورشكة 

أبو ظبي للموانئ ومجلس أبو ظبي للتخطيط العمراين.

ويه��دف االجتامع إىل عرض آخر مس��تجدات املرشوع، 

حي��ث تقدم الخط��ة البحرية 2030 اإلرش��ادات واملعايري 

املتعلقة بعملية التطوير املس��تدام لالستثامرات واملشاريع 

الحكومية والخاصة ضمن املناطق البحرية والس��احلية يف 

إمارة أب��و ظبي، وذلك من خالل وض��ع منهجية متكاملة 

تضمن استعراض وتحليل الخطط املكانية.

اجتامع اللجنة التوجيهية العليا برئاسة العميد مصلح األحبايب
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افتتح صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 

مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء 

حاك��م ديب، رع��اه الل��ه- فعالي��ات ال��دورة الثانية 

ملهرج��ان الوحدات املس��اندة للرماي��ة الذي نظمته 

قيادة الوحدات املس��اندة للمدنيني يف ميدان الرماية 

مبنطقة س��بخة الحفار يف أبوظبي، والذي يقام تحت 

رعاية الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، ويأيت املهرجان، الذي استمر فعالياته خالل 

15 فرباير 2014، بحل��ة جديدة، لتعزيز التواصل مع 

املجتمع وانطالقاً من حرص القيادة الرشيدة للحفاظ 

عىل الهوية الوطنية.

وأكد س��مو نائب رئيس الدولة أن الجندية رشف 

وتضحي��ة وفداء وتصنع من الش��باب رجاالً أش��داء 

وتغرس يف نفوس��هم ح��ب الوطن وال��والء لقيادته 

واالنتامء الص��ادق لرتاب هذا الوط��ن العزيز، الذي 

يعط��ي أبن��اءه من دون من��ة ويجزل العط��اء لهذا 

الشعب يك يظل سعيداً مس��تقراً آمناً وعزيزاً يف داره 

عىل مساحة أرض دولته.

يذك��ر أن مهرج��ان الرماي��ة للوحدات املس��اندة 

مخص��ص للمدنيني م��ن مختلف األعامر م��ن أبناء 

الوط��ن، والذي وصل عدد املتدربني عىل الرماية نحو 

عرشة آالف مواطن مدين خالل فرتة املهرجان، 

و الجدير بالذكر أن هذا املهرجان يهدف إىل إعداد 

الش��باب وتأهيله��م لاللتحاق بالخدمة العس��كرية 

الوطني��ة بكل جهوزية واس��تعداد جس��دي ونفيس، 

تضم��ن العدي��د م��ن الفعالي��ات منها: مس��ابقات 

الرماي��ة، كالرماي��ة اإللكرتوني��ة ل��أوالد والبن��ات، 

واستعراض الخيالة من الوحدات املساندة، إىل جانب 

اس��تعراض للموس��يقى العس��كرية التابعة ملديرية 

التوجيه املعنوي يف القيادة العامة للقوات املس��لحة 

واس��تعراض فرقة فنون الوحدات املساندة، كام قدم 

فريق القوات املس��لحة للقفز الحر باملظالت عروض 

إسقاط للمظليني.

وقدم البطل العاملي الش��يخ أحم��د بن حرش آل 

مكتوم مهاراته يف الرماية للعام الثاين عيل التواليزيارة 

وإشادة

مشاركة وتكريم
ويف إط��ار رفع الكف��اءة وتعزيز الرتاب��ط الوثيق بني 

املؤسس��ة العس��كرية واملجتمع املحيل وانطالقاً من 

حرص القي��ادة الرش��يدة عىل الحفاظ ع��ىل الهوية 

الوطنية يف تحقيق مهارة الرماية وتعلم الدقة واالتزان 

يف الس��لوك النف��يس والجس��دي، قام الل��واء الركن 

حممـد بن راشــد: اجلنديـة شـرف وتضحيـة وفـداء... وتـــــــــــــــــــــــــصنع مــن الشـبــاب رجـــاالً أشـــــــداء
املهرجان فرصة لتعزيز التواصل مع اجملتمع واحلفاظ على الهوية الوطنية

وضعت اللجنة املنظمة للمهرجان رشوطاً للمش��اركة 
مبسابقة الرماية وهي:

• أن يك��ون املش��ارك م��ن مواطني دول��ة اإلمارات 
العربية املتحدة.

• أن يرتدي املشارك الزي الوطني.
• أن يحمل املش��ارك بطاقة الهوية الوطنية س��ارية 

املفعول.
• أن يجيد املشارك استخدام السالح والرماية.

• أن يكون املشارك الئقاً طبياً
• أن ال يقل عمر املشارك الرامي عن 18 سنة إىل 60 
سنة بالنسبة لرماية البندقية واملسدس وفرق إسقاط 
الصح��ون، فيام تك��ون رماية البندقية "الس��كتون" 

لألوالد والبنات من عمر 13 إىل 17 سنة.
• يس��مح بارت��داء ح��ذاء الرياض��ة لفرق إس��قاط 

الصحون.
• ال يس��مح بحمل أو اس��تخدام األس��لحة والذخرية 
الخاصة، حيث أن األس��لحة املستخدمة يف املسابقة 

موحدة من قيادة الوحدات املساندة.

شروط مسابقة الرماية
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حممـد بن راشــد: اجلنديـة شـرف وتضحيـة وفـداء... وتـــــــــــــــــــــــــصنع مــن الشـبــاب رجـــاالً أشـــــــداء
املهرجان فرصة لتعزيز التواصل مع اجملتمع واحلفاظ على الهوية الوطنية

عبدالله مهري الكتبي قائد الوحدات املس��اندة رئيس 

اللجن��ة املنظمة العليا ملهرجان الوحدات املس��اندة 

للرماي��ة بتكريم املش��اركني يف املهرج��ان من ذوي 

االحتياجات الخاصة من مؤسسة زايد العليا للرعاية 

اإلنس��انية، وكان املش��اركون ق��د ش��اركوا يف رماية 

البندقية وإس��قاط الصحون وأظهروا مهارة فائقة يف 

الرماية نالت ثناء الحارضين وإعجاب الجامهري التي 

حرضت للمش��اركة، وقد وجه الل��واء الركن عبدالله 

الكتب��ي كلم��ة إىل املجموع��ة املش��اركة من ذوي 

االحتياجات الخاصة أش��اد فيه��ا بقدراتهم املتميزة، 

مثمناً م��ا قدموه من مهارة يف الرماية مبختلف أنواع 

أس��لحة، كام أثنى عىل مؤسس��ة الشيخ زايد للرعاية 

اإلنس��انية عىل الحضور واملشاركة يف املهرجان، ودعا 

القامئني عىل املؤسس��ة إىل مزيد من املش��اركات يف 

اجلندية شرف 
وتضحية وفداء 

وتصنع من الشباب 
رجاالً أشداء وتغرس 

يف نفوسهم حب 
الوطن والوالء 

للقيادته
محمد بن راشد خالل جولته للمعرض املصاحب للمهرجان

حمدان بن زايد اثناء جولته يف املعرض

ويل عهد رأس الخيمة يتفقد جناح املتحف العسكري باملهرجان حمدان بن زايد يتفقد جناح القوات الربية يف املهرجان
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الفعاليات املقبلة والتواصل الدائم واملس��تمر، مؤكداً 

أن األبن��اء من ذوي االحتياج��ات الخاصة هم عنرص 

فعال ومؤثر يف هذا املجتمع ويعتربون لبنة أساس��ية 

وركيزة من ركائز املجتمع .

األجنحة املشاركة
تع��رف  الزائرون خالل زيارته��م ملهرجان الوحدات 

املساندة للرماية عىل الجهات املشاركة والتي كان من 

ضمنها جناح مركز املتحف والتاريخ العسكري الذي 

قدم رسداً تاريخياً عن نشأة قواتنا املسلحة وتطورها 

من سنة 1951 اىل 1976 وأبرز قادة القوات املسلحة 

الذي��ن تعاقبوا خالل تلك الف��رتة باإلضافة إىل عرض 

الس��يارات واآلليات واألسلحة التي كانت مستخدمة 

قدمياً، إىل جانب جناح رشك��ة "توازن" القابضة التي 

عرضت منتجاتها من البنادق واملسدس��ات والذخائر 

وس��يارات من��ر والتعري��ف برشكة "ت��ادس" إحدى 

رشكات ت��وازن لأنظم��ة الدفاعي��ة املتقدمة وجناح 

س��الح الخدمات الطبية الذي قدم عرضاً لإلسعافات 

األولية وبنك الدم وعربة املستشفى امليداين املجهزة 

بالكامل بأحدث املعدات الطبية.

واس��تمع ال��زوار م��ن مختلف الجه��ات ورشائح 

املجتم��ع لرشح ع��ن الخدمات التي يقدمها س��الح 

الخدم��ات الطبي��ة باإلضاف��ة إىل جن��اح مجلة درع 

الوطن الذي يش��ارك للمرة الثانية عىل التوايل ضمن 

فعاليات املهرجان من خالل جناح مميز حيث شكل 

جن��اح املجلة نقط��ة جذب لجمهور غف��ري من زوار 

املهرجان الذين جاءوا لإلطالع عىل أحدث إصدارات 

املجلة من كتب ودراسات ودوريات متنوعة.

ك��ام كان هن��اك حض��وراً مميزاً لبع��ض األجنحة 

املدني��ة املش��اركة وه��ي أدن��وك للتوزي��ع وزادكو 

ومعهد أبوظبي للتدريب املهني وقرقاش للس��يارات 

واملس��عود للس��يارات واألجنحة العسكرية ملختلف 

الوحدات• 

 رئيس األركان مع عدد من ضباط الوحدات املساندة

نهيان بن مبارك اثناء زيارته للمهرجان

كعادتها ش��اركت مجلة درع الوط��ن ضمن فعاليات 
ال��دورة الثانية ملهرجان الوحدات املس��اندة للرماية 
الذي نضمت��ه قيادة الوحدات املس��اندة، من خالل 
جناح متميز ش��كل نقطة ج��ذب لجمهور غفري من 
مواطن��ن ومقيم��ن  ج��اؤوا لالط��الع ع��ى أحدث 
إص��دارات املجل��ة م��ن كت��ب ودراس��ات وبحوث 

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

42 للدولة.  

درع الوطن في قلب الحدث

عبدالله مهري يتابع باهتامم مجلة درع الوطن
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة حكام اإلمارات.. وأدب احلوار

أعتقد أن املراقبن ال يحتاجون إىل جهد كبري يك يستطيعوا أن يروا منوذج تخاطب حكام  دولة اإلمارات 

مع ش��عبهم وكذلك مع اآلخرين؛ فس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي يف تعليقه 

ح��ول الخالف مع قطر بس��بب يوس��ف القرضاوي، كان مث��االً للرقي يف الخطاب اإلم��ارايت. ويكاد كل 

حكام اإلمارات يتفقون عى التفاصيل يف مس��ألة االهتامم بش��أن أسلوب الحوار مع املواطن والوقوف 

ع��ى احتياجاته. حوارات مجلة "درع الوطن" ميكن أن توض��ح ذلك؛ إذا فكر أحد أن يتعرف عى ذلك 

النموذج وتلك العالقة.

وتأخذ مس��ألة اهتامم حكام اإلمارات بفن التخاطب الس��يايس مع ش��عوبهم، أشكاالً مختلفة، ففي 

بعضها يتم الرتكيز عى املؤسس��ات املمثلة للمواطنن مبعالجة قضاياهم مثل املجلس الوطني االتحادي. 

كام تبدو يف أحيان أخرى بصورة تبدو للمراقبن"خيالية" مثل س��داد الديون الش��خصية أو املشاركة يف 

املناس��بات الخاص��ة للمواطنن. ويف أدب الح��وار اإلمارايت، يأخذ ذلك الخطاب الس��يايس "اللغة" التي 

تحمل مفردات راقية تبدو وكأنها تؤكد املقولة التاريخية "السلطة تكليف ال ترشيف". 

وكثرياً ما تلفت خطابات القيادة السياس��ية يف اإلم��ارات أنظار املراقبن يف الخارج ولو كانت موجهة 

للش��عب اإلمارايت. رمبا ألنها من "نوع" مختلف باتت "تحن" إليه الش��عوب األخرى حتى باتت هناك 

"ش��خصية إماراتية" معروفة باالهتامم باإلنس��ان عموماً وبش��عبها باألخص. وقد قرأت أكرث من مقال 

تعليقاً عى األس��لوب اإلمارايت، وكلها تؤكد ذلك، وأن ما يبذله حكام اإلمارات من مس��ألة تفاعلهم من 

املواط��ن والوقوف عى احتياجاته له مع��اٍن كثرية ال يفهمها الكل. وما الحظناه يف حوارات مجلة "درع 

الوطن" الخمس��ة مع أصحاب الس��مو حكام اإلمارات والذي كان آخره يف العدد الس��ابق مع صاحب 

السمو حاكم إمارة الفجرية؛ الشيخ حمد بن محمد الرشقي يؤكد وجود خصوصية يف التخاطب.

رمبا كان أس��لوب التخاطب أحد أس��باب انتش��ار الفوىض يف دول معينة باعتبار أن بعض الخطابات 

السياس��ية املوجهة إىل الش��عوب تأخذ شكالً اس��تفزازياً، فلقد رأينا ذلك يف خطابات محمد مريس ويف 

خطابات الوفد الس��وري يف جنيف. وبالتايل تكون الخطابات س��بباً يف زيادة "الش��حنة" النفس��ية لدى 

املواطنن. واملشكلة فيام نراه اليوم أن الخطاب السيايس يؤثر يف كل فئات املجتمع فتجد التجاوز يشرتك 

فيه الجميع: املواطن العادي واملثقف.

ويدرك حكام اإلمارات حجم تأثري "الخطاب الس��يايس" املس��تخدم يف نفوس املواطنن، وبالتايل فإن 

الحالة التي تعيش��ها اإلمارات من اس��تقرار وأمان؛ هي أحد األسباب ملثل هذا الخطاب عى أساس أن 

املقابل لتلك اللغة واضح يف النتائج حتى يف الدول األخرى، وهي التي تسببت يف حالة فوىض مجتمعية. 

ويدركون أن "الخطاب السيايس" ال ميكن اعتباره وسيلة لتوصيل املعلومة فقط، وإمنا هو - كذلك - أداة 

من أدوات بث الروح الوطنية ومتاسك املجتمع إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح. 

الف��رق يف لغ��ة التخاطب الس��يايس تعطي الحق يف أن تبق��ى اإلمارات حالة منوذجي��ة ومعجزة يف 

االس��تقرار والتنمية. فهذه اللغة أكدت أن اإلماراتين لديهم تناغم بن الش��عب مع حكامه والس��بب 

أس��لوب حكامها الذي يحرتم املواطن. وال ميكن ألحد أن يقول إن هناك متايزاً يف االهتامم باملواطنن يف 

إمارة دون أخرى أو من حاكم وآخر. وعى هذا األس��اس أعتقد أن الخطاب الس��يايس اإلمارايت يستحق 

التأمل فيه وإبرازه باعتباره أحد األسباب لتحقيق االستقرار املجتمعي. 

من خالل قراءة املضمون الحوارات الخمسة ملجلة "درع الوطن" تبدو أنها النموذج الذي يفضل أن 

يكون يف التخاطب بن الحكام وشعبهم، وإال فستكون هناك فجوة بن القمة واملجتمع•



أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة أن الحفاظ عىل تاريخ وإرث آبائنا وأجدادنا واالحتفاء به ينطلق من املبادئ 

األساسية التي يؤمن بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه 

الله يف التنمية الحضارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 
إعداد:التحرير

احلفـاظ علـى إرث اآلبـاء من مبـادئ خليفـــــــــــــــة يف التنمية
حممد بن زايد: نستمد من تاريخنا العريق قوتنا نحو املستقبل

مهرجان قصر احلصن
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احلفـاظ علـى إرث اآلبـاء من مبـادئ خليفـــــــــــــــة يف التنمية
حممد بن زايد: نستمد من تاريخنا العريق قوتنا نحو املستقبل

وقال س��موه: »إن��ه كلام تقدمن��ا وتطورن��ا يف حياتنا 

االقتصادية واالجتامعية فإننا نتمسك أكرث وأكرث مباضينا 

وتاريخنا العريق، ننظر إليه بإعجاب ونستمد منه قوتنا 

نحو املستقبل«.

وتابع س��موه أن أجدادنا أسس��وا ب��كل همة وصرب 

وعزمي��ة اللبنات األوىل للبناء الش��امخ الذي ننظر إليه 

ب��كل فخر واعتزاز، وقد عاهدناهم ونجدد عهدنا اليوم 

بإن هذه املسرية ستبقى ش��امخة بإذن الله وسيواصل 

أبناء اإلمارات تحقيق رؤية أجدادهم وس��يحملون راية 

وطنهم عالية لألجيال املقبلة. 

وتق��دم س��مو ويل عه��د أبوظبي املس��رية الوطنية 

االحتفالي��ة إيذان��ا بانط��اق مهرج��ان ق��ر الحصن 

مهرجان قصر احلصن

بأبوظب��ي يف دورت��ه الثاني��ة، والتي ش��ارك فيها عدد 

من أولياء العهود وأصحاب الس��مو الش��يوخ وجموع 

املواطن��ن من مختل��ف أنحاء اإلم��ارات، حيث تاحم 

املشاركون معاً قيادة وشعباً يف هذه املسرية االحتفالية 

الت��ي انطلقت من ق��ر املنهل باتج��اه قر الحصن 

احتفاء مب��اض عريق وإرث تاريخي ميتد ألكرث من 250 

عاماً. 

وأش��ار س��موه إىل إن مهرجان ق��ر الحصن ميثل 

مب��ادرة حيوية ومنوذجية للتعبري ع��ن مرحلة تاريخية 

مهم��ة وممت��دة إىل وقتن��ا الحارض تعك��س املنجزات 

واملكتس��بات التي تحققت عىل أرض اإلمارات وترس��م 

الخطوات املستقبلية لرحلة البناء والتنمية والتطوير.

وأضاف س��موه أن املس��رية الت��ي قطعناه��ا اليوم 

ضم��ن فعاليات مهرجان الق��ر هي تعبري صادق عام 
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نكنه ونحمل��ه لذلك اإلرث الوطني من االعتزاز والفخر 

والعرفان والتقدير بعطاء الرعيل األول.

وأشاد سموه مبستوى تنظيم املهرجان وما وصل إليه 

م��ن متيز ملحوظ يف دورت��ه الثانية ومش��اركة إيجابية 

وفاعلة للجهات واملؤسس��ات يف مهرج��ان الحصن وما 

عرضته من معروضات ومنتوجات ومش��غوالت يدوية 

وحرفي��ة متقنة تعكس مدى الرثاء والغنى الذي يتس��م 

به تراثنا األصيل.

وعن��د وصول س��مو ويل عهد أبوظبي وس��مو أولياء 

العهود والش��يوخ قرص الحصن قام سموه بجولة داخل 

القرص تعرف من القامئني عليه عىل املراحل التي أنجزت 

يف عمليات الرتميم الحديث للقرص واستمع لرشح واٍف 

ح��ول امل��واد املس��تخدمة يف الرتميم وطريق��ة الرتميم 

بحيث تحافظ عىل منط��ه األصيل وطرازه املتميز وأهم 

الخط��وات املتبقية حت��ى االنتهاء من صيان��ة وترميم 

املبن��ى القرص بالكامل والذي بني م��ن الحجر املرجاين 

واألحجار الشاطئية يف تلك املرحلة. 

وأك��د القامئون ع��ىل ترميم القرص ب��أن الرتميم يتم 

وفق أعىل املعايري واملواصفات الدولية املتبعة يف صيانة 

املواقع األثرية والرتاثية.

واس��تمع الجمي��ع إىل رشح ع��ن القلع��ة الداخلية 

القدمية التي بنيت يف عهد الشيخ شخبوط بن ذياب آل 

نهيان سنة 1797 نهاية القرن الثامن عرش، وهي القلعة 

التي أعيد ترميمها بتوجيهات من املغفور له الشيخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان طيب الله ثراه كام كانت عليه يف 

عهد زايد بن خليفة آل نهيان »زايد األول«.

كام استمع إىل رشح عن أعامل التنقيب داخل القرص. 

وتضمنت جولة سموه املجلس االستشاري وهو املجلس 

ال��ذي ش��هد االجتامع��ات ومباحثات ح��كام اإلمارات 

قبل قيام االتحاد حيث اتخذ بعد قيام االتحاد مجلس��ا 

النعقاد دورات املجلس االستشاري إلمارة أبوظبي.

بعدها، قام الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان بجولة يف الباح��ة الخارجية للقرص املخصصة 

إلقامة األهازيج الرتاثية والشعبية األصيلة والتي يشارك 

فيها عدد من فرق الفنون الش��عبية حيث شارك سموه 

وعدد من الش��يوخ واملواطن��ني يف أداء بعض اللوحات 

الرتاثية.

وقام س��موه بجولة شملت أرجاء املهرجان واملناطق 

املخصصة إلقامة األنش��طة والفعالي��ات وتفقد األماكن 

املخصصة إلقامة السوق الش��عبي التي تحايك دكاكينها 

األسواق الشعبية القدمية.

وش��هد سمو ويل عهد أبوظبي وس��مو أولياء العهود 

والشيوخ وكبار املسؤولني عرض »كفاليا يف قرص الحصن« 

وهو اس��تعراض مرسح��ي يجمع بني فنون الفروس��ية 

واألدائية من إخراج نورمان التوريل أحد مؤسيس سريك 

دوس��وليه ويعتمد االس��تعراض عىل التقنيات املبتكرة 

وامله��ارات البدنية واملؤثرات الصوتي��ة والضوئية إلبراز 

املكون��ات األصيلة لرتاث اإلم��ارات والبيئات التي يزخر 

به��ا واالحتفاء بالفروس��ية والصقارة والغ��وص والنخلة 

وأهمية قرص الحصن والتعريف بدوره املهم يف الثقافة 

املحلية.

واس��تلهم العرض القيم والصف��ات النبيلة التي يرمز 

إليه��ا الخيل مبا فيها االحرتام املتبادل والتعاطف والصرب 

والثق��ة وهو ما ينس��جم م��ع مكانة ق��رص الحصن يف 

الذاكرة الحية ملجتمع اإلمارات كأقدم مبنى تاريخي يف 

إم��ارة أبوظبي والذي يعد رمزاً لنش��أة العاصمة ومثاالً 

للش��موخ واألصالة والتقاليد. ويتضم��ن مهرجان قرص 

الحص��ن 2014 ال��ذي تنظمه هيئة أبوظبي للس��ياحة 

والثقافة بالتع��اون مع املركز الوطني للوثائق والبحوث 

كلما تقدمنا وتطورنا 
يف حياتنا االقتصادية 

واالجتماعية فإننا 
نتمسك أكرث وأكرث 

مباضينا وتاريخنا 
العريق

 زايد يف إحدى احتفاالت قرص الحصن بحضور مبارك بن محمد

 محمد بن زايد يتفقد أعامل الرتميم يف قرص الحصن
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يف الفرتة بني 20 فرباير الج��اري إىل مطلع مارس املقبل 

مجموعة متنوعة من األنشطة والفعاليات التي تعكس 

الرتاث العم��راين والحضاري واإلنس��اين لدولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة وتصور مايض وتاريخ الدولة من خالل 

مكونات البيئة املحلية والوقوف عىل تنوعها.

ويق��ام مهرجان الحصن للس��نة الثاني��ة عىل التوايل 

احتف��اء باملبن��ى التاريخ��ي »قرص الحص��ن« الذي تم 

تش��ييده قبل أكرث من 250 س��نة باعتباره رمزاً حضارياً 

عريقاً ش��هد تحوالت تاريخية مهم��ة وما مثله من بعد 

ثقايف واجتامعي مميز.

وأحيت هذه املس��رية الوطنية السنوية ذكرى الرحلة 

الطويل��ة التي كانت تخوضها قبائل بني ياس ابتداء من 

م��كان إقامتها يف واحة لي��وا يف املنطقة الغربية قاطعة 

الصحراء وصوال إىل جزيرة أبوظبي. 

وأنقسمت أنش��طة املهرجان يف الس��احة الخارجية 

إىل أربع��ة أركان هي البيئ��ة البحرية التي تتحدث عن 

صيد األسامك وتروي تاريخ اللؤلؤ وقصة صناعة السفن 

واألهازي��ج البحري��ة ورك��ن الصحراء ال��ذي يركز عىل 

التعريف بعادات وتقاليد أهل الصحراء وركن الواحات 

ال��ذي يع��رض بيئ��ة الواحات وحي��اة األج��داد الذين 

س��كنوها وإبراز عاداتهم وتقاليدهم التي تعترب امتداداً 

لبقية البيئات وتس��ليط الضوء عىل النخلة التي كان لها 

دور كب��ري يف حياتهم وركن جزي��رة أبوظبي الذي يقدم 

ملحة عامة عنها يف القرنني الثامن والتاسع عرش وسكانها 

وأهم األعامل التي قاموا بها يف هذه الجزيرة.

كام تضمنت فعاليات قرص الحصن 5 ندوات مفتوحة 

للجامه��ري تتط��رق مواضيعها إىل أهمي��ة قرص الحصن 

وقص��ة البن��اء وضيوف القرص ع��رب التاري��خ وأهميته 

الثقافي��ة واالجتامعي��ة يف الحارض واملس��تقبل ومراحل 

تطويره وارتباطه بتأسيس العاصمة أبوظبي•

املسرية التي 
قطعناها ضمن 

فعاليات مهرجان 
القصر هي تعبري صادق 

عما نكنه ونحمله 
لذلك اإلرث الوطني 

من االعتزاز والفخر 
والعرفان والتقدير 
بعطاء الرعيل األول

 محمد بن زايد يشارك يف لوحة تراثية

 محمد بن زايد خالل جولته يف القرص بحضور عامر النعيمي ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد

  مشاركة الوحدات املساندة يف االحتفال 
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ش��اركت الق��وات املس��لحة يف ال��دورة الثامن��ة ملعرض 

توظيف أبوظب��ي 2014 بجناح ش��امل لوحدات القوات 

املس��لحة للمرة األوىل، وذلك تنفي��ذاً لتوجيهات القيادة 

الرش��يدة، واطلعت القوات املس��لحة، خالل مشاركتها يف 

املعرض  جمهور املواطنني واملواطنات الباحثني عن عمل، 

عىل الفرص الوظيفية املتوافرة لديها، وآليات االلتحاق بها 

لتأهليهم، مبا يساهم يف تأدية دورهم الوطني واملجتمعي.

ويع��د االنخ��راط يف صف��وف املؤسس��ة العس��كرية 

رشفاً ينطوي عىل س��ات فريدة تنبع م��ن قيم اإلمارات 

اإلنس��انية، بحيث ب��ات االنضام إىل القوات املس��لحة 

مدخالً حيوياً ملستقبل أفضل لكل من يلتحق بها.

 وق��د ضم جناح القوات املس��لحة يف معرض توظيف 

أبوظبي الحايل 9 وح��دات، هي الربية والبحرية والجوية 

والدف��اع الج��وي، وح��رس الرئاس��ة، واإلمداد املش��رك، 

والطريان املشرك، والسالح الكيميايئ، ومدرسة خولة بنت 

األزور العسكرية، وقدم ممثلو الوحدات العسكرية للزوار 

رشح��اً وافياً حول الفرص املتاح��ة يف كل وحدة، وطبيعة 

العم��ل بها، والربام��ج التدريبية والدراس��ية التي يلتحق 

بها املنضم��ون إىل هذه الوحدات، ويوف��ر الجناح فرصة 

التدريب امليداين عىل إطالق النار عرب الرماية اإللكرونية، 

وكذلك قيادة الطائرات الحربية عرب نظام املشبهات.

 وتهدف املش��اركة إىل استقطاب أكرب عدد ممكن من 

املتقدم��ني للوظائف م��ن الذكور واإلن��اث ممن تنطبق 

عليه��م رشوط االلتحاق بالوظيفة، وق��د أعلنت القوات 

املسلحة خالل مشاركتها يف املعرض استعدادها الستقطاب 

وتوظيف أكرب عدد من الطالب خريجي املراحل اإلعدادية 

والثانوية للذكور واإلناث عىل حد س��واء، مش��رياً إىل أنه 

سيتم تأهيل امللتحقني داخل الدولة وخارجها.

ودعت خالل املعرض املواطن��ني الطالب لالنضام إىل 

برامج التدريب املتنوعة لديها، بحيث يتمكن املتقدمون 

من تعزيز قدراتهم النفسية ومهاراتهم البدنية، مع توافر 

النشاطات الواس��عة والرقيات الدورية، والتطور املستمر 

عىل املستويني العلمي والعميل.

وأشارت إىل أن العمل يف القوات املسلحة يوفر حوافز 

مجزي��ة ومجاالت واس��عة للرق��ي والرفي��ع، ومجاالت 

إضافية ملواصلة الدراس��ة يف الكليات واملعاهد العسكرية 

أو يف الجامع��ات الوطني��ة، فض��اًل ع��ن دورات منتظمة 

لتطوير املهارات العملية والعلمية.

 ولعب��ت القوات املس��لحة منذ تأس��يس اتحاد دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة يف ترس��يخ الهوي��ة الوطنية، 

وتعزيز الكي��ان االتحادي، فضالً عن دوره��ا يف بناء قوة 

ردع للذود عن مكتسبات الوطن وحاية مقدراته.

القوات املسلحة تطلع املواطنني على فرصها الوظيفية 
يف معرض توظيف أبوظبي 2014

االنخراط يف صفوف املؤسسة العسكرية شرف

العمل يف القوات 
املسلحة يوفر 

حوافز جمزية 
وجماالت واسعة 
للرتقي والرتفيع 

ومواصلة الدراسة يف 
الكليات واجلامعات 

العسكرية والوطنية
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ينعقد املع��رض الدويل للطريان والفض��اء الثامن عرش 

2014 يف الف��رة م��ن 25 حت��ى 30 م��ارس الح��ايل يف 

س��نتياجو يف تش��ييل، ويتمتع املعرض ال��دويل للطريان 

والفضاء الثام��ن عرش يف أمريكا الالتيني��ة بخربة تزيد 

ع��ى 35 عام��اً، ويعترب أهم منص��ة تجارية يف املنطقة 

تس��تأثر بحضور الوفود والزوار التجاريني من أصحاب 

القوة الرشائية العالية.

ويلقى املعرض الدويل للط��ريان والفضاء، الذي يتم 

تنظيمه كل عامني، دعم الحكومة التشيلية وسالح الجو 

التش��ييل، وتشارك فيه أكرب رشكات الطائرات والرشكات 

الدفاعية ورشكات الطريان والالعبني الرئيسيني اآلخرين 

العامل��ني يف صناع��ة الط��ريان العاملي��ة والصناع��ات 

الدفاعية.

ويعت��رب الهدف الرئي��ي للمعرض ال��دويل للطريان 

والفضاء طرح منصة تجارية قوية تجمع تحت مظلتها 

العرض والطلب، وتلبي املتطلب��ات التجارية للرشكات 

العارضة والزوار التجاريني والوفود املشاركة يف املعرض.

ويط��رح املعرض ال��دويل للطريان والفض��اء الثامن 

FIDAE 2014 املعرض الدويل للطريان والفضاء الثامن عشر
خربة متتد إىل أكرث من ثالثني عامًا يف عرض أحدث منتجات الطريان

ع��رش يف أمريكا الالتينية فرصاً ال تُحىص لتعزيز وتقوية 

العالق��ات التجاري��ة، واالط��الع عى أحدث أس��اليب 

التكنولوجي��ا وأح��دث األجهزة واملع��دات والخدمات 

ع��ن طري��ق التعاقد املبارش م��ع ال��رشكات والهيئات 

واملؤسسات املدنية والعسكرية، داخل تشييل وخارجها، 

ذات العالقة املبارشة باملجاالت الرئيس��ية الس��تة التي 

يهت��م به��ا املع��رض، وهي الط��ريان امل��دين والتجاري 

والدفاع وصيانة الطائ��رات وأجهزة وخدمات املطارات 

وتكنولوجيا الفضاء واألمن الداخيل.

يعترب املعرض الدويل للط��ريان والفضاء الثامن عرش 

يف أمريكا الالتينية مؤسسة تابعة لسالح الجو التشييل، 

ويت��م تنظيمه كل عامني، ويعترب أهم حدث لألنش��طة 

الدفاعية واألمنية والطريان يف أمريكا الالتينية.

وق��د أثبت املعرض الدويل للط��ريان والفضاء الثامن 

ع��رش يف أمري��كا الالتينية ع��رب الزمن أن��ه أهم منصة 

تجاري��ة يف املنطقة، وأصبح جزءاً من منظومة املعارض 

العاملي��ة املتخصص��ة. ويعت��رب املع��رض منص��ة ذات 

تأث��ري كبري ع��ى صناعة الق��رارات املهم��ة يف مجاالت 

التكنولوجيا واالستثامر يف أمريكا الالتينية، ولذلك أصبح 

منص��ة لعرض ألهم املنتجات، ومحط��ة مهمة لتجميع 

كب��ار املس��ؤولني التنفيذيني من أصح��اب القرار. ومن 

بني ال��زوار الذين سيش��اركون يف دورة املعرض الدويل 

للط��ريان والفضاء الثامن ع��رش يف أمريكا الالتينية لهذا 

الع��ام املتخصصون واملهتمون بهذا النوع من املنتجات 

والهيئات واملؤسسات والرشكات املحلية والدولية.

أحدث أساليب التكنولوجيا
يس��تند املعرض الدويل للطريان والفض��اء الثامن عرش 

يف أمري��كا الالتينية إىل خ��ربة متتد إىل ثالثني عاماً، وهو 

يعرض أحدث أساليب التكنولوجيا يف املجاالت التالية:

- الطريان املدين والتجاري.

- الدفاع.

- صيانة الطائرات.

- أجهزة وخدمات املطارات.

- تكنولوجيا الفضاء.

- األمن الداخيل.

وي��ؤدي هذا التنوع الكب��ري يف املنتجات والخدمات 

الس��ابق ذكره��ا إىل جع��ل املع��رض ال��دويل للطريان 

والفضاء الثامن عرش يف أمري��كا الالتينية منصة مثالية 

تلبي احتياجات واهتاممات املسؤولني واملتخصصني.

إعداد: جي سرات
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FIDAE 2014 املعرض الدويل للطريان والفضاء الثامن عشر

الجديد والفريد يف دورة 2014
دأب املع��رض ال��دويل للطريان والفض��اء الثامن عرش يف 

أمري��كا الالتيني��ة عى ابت��كار كل ما ه��و جديد يف كل 

دورات��ه، حيث يجري إعادة تس��مية األج��زاء التقليدية 

من املعرض. فام كان يُعرف س��ابقاً ب��� "األيام املخصصة 

للمتخصصني" و"األيام املخصصة للجمهور" أعيد تسميته 

ب��� "املعرض التجاري" )28-25 مارس( و"املعرض الجوي" 

)30-29 مارس( عى التوايل.

ب��دأ املعرض، بعد أن نجح يف تأم��ني صفقة كبرية من 

الربازيل، يف بناء "عنرب جديد" ش��اميل أرض املعرض تحت 

اس��م Hall E1، كام س��يضيف مسطحاً مبساحة 700 مر 

مربع حيث تجري األعامل اإلنشائية عى قدم وساق منذ 

أواخر ش��هر أكتوبر 2013. كام يجري أيضاً إضافة صالتني 

"إيه 1" و"يب 1" يف الناحية الغربية من أرض املعرض.

تحتل الصالة "يب 1" مساحة تصل إىل 400 مراً مربعاً، 

وس��يتم تخصيصها ل� "صالة الط��ريان التجاري" الجديدة 

التي "س��تضم مناطق عرض مخصصة ملواجهة التحديات 

وتلبية متطلبات سوق الطريان التجاري املزدهر يف أمريكا 

الالتينية" عى حد ق��ول الرشكة املنظمة للمعرض، رشكة 

.Kallman Worldwide

وق��د جرى تخطيط حركة الجمهور عى جناح الرسعة 

يف منتص��ف ش��هر نوفمرب ع��ام 2013، وضمت عمليات 

التنس��يق مندوبني عن س��الح الج��و والرشط��ة ووزارة 

النق��ل واملواصالت وهيئة الطريان املدين وهيئة املطارات 

والطرق املدفوعة وإدارة مطار "مرينو  بنيتيز".

حضور قوي يف املعارض الدولية
حقق املعرض الدويل للطريان والفضاء يف أمريكا الالتينية 

معدل منو تاريخ��ي )بلغ 20 % من حيث عدد الرشكات 

العارضة املش��اركة(، ومن املتوقع أن يش��هد عام 2014 

أك��ر من 650 رشكة عارضة يف Pudahuel ولتحقيق هذا 

الهدف، بدأت "الحملة الدولية لتس��ويق املعرض الدويل 

للطريان والفضاء يف أمريكا الالتينية" عملها يف عام 2012، 

وقام��ت بزيارة املعارض التجارية الدولية بحثاً عن عمالء 

ج��دد يف جميع أنح��اء الع��امل راغبني يف اس��تثامر عائد 

"دخولهم إىل أسواق أمريكا الالتينية".

وخالل الشهور الس��بعة املاضية من عام 2012 أثبت 

املع��رض ال��دويل للطريان والفض��اء يف أمري��كا الالتينية 

حضوره القوي يف املع��ارض الدولية العريقة مثل معرض 

"يوروساتوري" )بفرنسا يف شهر يونيو(، وفرانربا )باململكة 

املتحدة يف شهر يوليو(، ومعرض ILA Berlin )بأملانيا يف 

شهر سبتمرب(، ومعرض أفريقيا للطريان والدفاع )بجنوب 

أفريقيا يف شهر سبتمرب( ومعرض اليابان للطريان )يف شهر 

أكتوبر( ومعرض الصني الجوي )يف شهر نوفمرب( ومعرض 

I/ITSEC )بالواليات املتحدة يف ش��هر ديسمرب( ومعرض 

Exponaval )بتشييل يف شهر ديسمرب(.

ويف ع��ام 2013 ح��ر منظمو املع��رض أيضاً معرض 

 LAAD بإس��بانيا يف شهر فرباير( ومعرض( HOMSEC

)بالربازيل يف شهر إبريل( ومعرض IDEF )بركيا يف شهر 

مايو( ومعرض لوبورجيه )بفرنسا يف شهر يونيو( ومعرض 

 MAKS يف ش��هر يولي��و( ومعرض( F-Air Columbia

)بروسيا يف ش��هر س��بتمرب( ومعرض LARS )بتشييل يف 

شهر نوفمرب(.

ك��ام قامت إدارة املعرض ال��دويل للطريان والفضاء يف 

أمريكا الالتينية أيضاً بتس��ويق املعرض بني أوساط رجال 

األعامل املحليني عن طريق منحهم "فرصة ذهبية لعرض 

 عروض جوية مبهرة تنتظر زوار املعرض

حقق املعرض معدل منو تاريخي بلغ 20 % من حيث عدد الرشكات العارضة 

 املعرض يسلط الضوء عىل تكنولوجيا الفضاء 
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يطرح املعرض الدويل 
للطريان والفضاء 

الثامن عشر يف أمريكا 
الالتينية فرصًا ال 

تُحصى لتعزيز وتقوية 
العالقات التجارية 

واالطالع على أحدث 
أساليب التكنولوجيا

مشاريعهم، والتفاعل مع الرشكات األجنبية" حسبام رصح 

املس��ؤولون يف بيانهم الصحفي يف شهر نوفمرب. ولتحقيق 

ه��ذا الهدف، اجتم��ع مندوبون عن النقاب��ات التجارية 

التشيلية القوية وجمعية التسويق التابعة للغرفة الوطنية 

للتجارة والصناعة ووزارة الدفاع مع املسؤولني التنفيذيني 

باملع��رض ال��دويل للطريان والفض��اء يف أمري��كا الالتينية 

اعتباراً من شهر أكتوبر املايض.

كام قام مس��ؤولون عس��كريون ومديريون تنفيذيون 

للرشكات يف أسراليا الباحثون عن فرص تجارية استثامرية 

مبقابلة مس��ؤويل الخدمات اللوجس��تية باملعرض الدويل 

للطريان والفضاء يف أمريكا الالتينية وسالح الجو يف مدينة  

سنتياجو يف ش��هر إبريل املايض، كام قام 22 ملحق جوي 

أو عس��كري أجنبي بتشييل بزيارة أرض املعرض يف مطلع 

شهر ديسمرب املايض.

الطلبات املؤكدة واآلفاق والتطلعات
رغ��م أن املع��رض ال��دويل للط��ريان والفض��اء يف أمريكا 

الالتيني��ة مل ينرش قامئة الرشكات العارضة بعد إال أن عدد 

طلبات التس��جيل املؤكدة ب��دا واضحاً من خالل البيانات 

الصحفية للمعرض ومن خالل املصادر األخرى. وقد كانت 

"الجمعي��ة الربازيلي��ة لصناعة املواد الدفاعي��ة واألمنية" 

 Brazilian Association of Defence & Security

Material Industries: ABIMDE من أوائل الجمعيات 

الوطنية التي أكدت مش��اركتها بعدد يقرب من 50 رشكة 

ستعرض منتجاتها يف الجناح الجديد "إي 1".

 Kallman – وق��د أف��ادت ن��رشة الرشك��ة املنظم��ة

Worldwide – أن أك��ر من 50 رشكة ومؤسس��ة ورشكة 

تعم��ل عى تأجري مس��احة يف الجناح األمرييك. وتش��مل 

قامئة ال��رشكات العارضة املؤك��دة رشكات تصنيع هياكل 

 Bell, Boeing, Composite ومحركات الطائرات مث��ل

 Engineering, Daher-Socata, Enstrom, General

 Atomics, Lockheed Martin, Sikorsky, United

.Techologies: UTC and Viking Air

كام تض��م القامئة الرشكات العامل��ة يف مجال الذخرية 

واالس��تخبارات واملراقب��ة واالس��تطالع ISR، واإلمدادات 

اللوجستية والدعم الطبي واملهامت وتقنيات املعلومات/

االتصاالت وقطاعات التدريب. ومن املقرر أيضاً أن تقوم 

هيئتان حكوميتان أمريكيتان )هيئة التجارة بوالية أريزونا 

ورشاكة التنمي��ة االقتصادية بوالية فرجينيا( ورشكتان من 

أيض��اً   )Cavimar Aerospace and Treck( تش��ييل 

بتأجري مساحة داخل الجناح األمرييك.

وطبق��اً لالئح��ة الص��ادرة يف 19 ديس��مرب امل��ايض، 

ف��إن "مجموع��ة العم��ل الخاص��ة بالتع��اون الصناعي 

وتكنولوجيا الطريان التابعة للغرفة االقتصادية األس��رالية 

 Austrian Economic Chamber’s Industrial

 Cooperation & Aviation Technology Working

Group س��تقود وفداً مكوناً من سبع رشكات/مؤسسات 

لع��رض مجموعة من املنتجات والخدم��ات املختلفة من 

خ��الل املجاالت الس��تة الت��ي يتخصص فيه��ا يف املعرض 

الدويل للطريان والفضاء يف أمريكا الالتينية. ومن املعروف 

أيض��اً أن الحكومة األرجنتينية تعمل عى تس��ويق جناح 

عرض مبس��احة 120 مراً مربع��اً بني الرشكات املحلية عن 

طريق التس��ويق وتقدي��م الدعم التجاري واللوجس��تي 

وطرح أسعار تبعاً لحجم الرشكة العارضة.

تعمل النقابة اإلس��بانية ل��رشكات التكنولوجيا الجوية 

 TEDAE, the Spanish وتكنولوجيا الفض��اء والدف��اع

 Association of Air, Space and Defence

Technology Companies ع��ى إقام��ة جناح إس��باين 

موحد م��ن أجل "تكثيف متثيل الرشكات اإلس��بانية وترك 

بصمة واضحة" يف ظل الدعم املحدود للحكومة اإلس��بانية 

من أج��ل تأمني تواجد هذه الرشكات يف املعارض الدولية. 

 MCIA, the Uruguayan Air Industry ك��ام تبح��ث

Coordinating Table أيضاً عن الرشكات الراغبة يف إقامة 

جناح وطني برعاية "وكالة تس��ويق االستثامر والصادرات 

 Uruguay XXI, their government’s األروجواني��ة 

.Investment & Exports Promotion Agency

وطبقاً للمعلومات الواردة من املعرض الدويل للطريان 

والفض��اء يف أمري��كا الالتيني��ة، ف��إن الخط��وط الجوية 

 DGAC وهيئ��ة الط��ريان امل��دين التش��يلية LATAM

تخطط��ان إلقامة جناحه��ام يف صالة "الط��ريان التجاري" 

الجديدة، حيث تش��ارك رشكات أخ��رى عديدة، من بينها 

 Beechcraft, ERA, Maxam, Honeywell and

Suntech يف دورة املعرض لعام 2014.

ويف املجال العس��كري، من املتوقع أن تش��ارك القوات 

املس��لحة التش��يلية بعرض بعض من منتجاتها الجديدة 

املضاف��ة إىل أس��اطيلها مث��ل الطائ��رة C295 الخاص��ة 

بالدوري��ات البحرية وحرب الغواصات، واملركبات الجوية 

اآللية )غري املأهولة( Hermes UAVs، والطائرة الخفيفة 

 C-130 املس��تعملة  النق��ل  وطائ��رات   Cirrus SR22

Hercules التابعة لسالح الجو.

وبالنس��بة إىل القوات الربازيلية فإن مشاركتها مؤكدة، 

ولك��ن من املتوقع أن تش��ارك بعدد قلي��ل من الطائرات 

الحربي��ة املقاتل��ة بعد إحال��ة طائرات م��رياج 2000 إىل 

التقاعد. ولكن من املس��تبعد أن تشارك أسلحة الجو لدى 

ال��دول األوروبي��ة أو دول أمريكا الالتيني��ة األخرى التي 

سبق أن ش��اركت من قبل )مثل فرنسا واململكة املتحدة 

واألرجنتني وبريو وفنزويال( بس��بب القيود املفروضة عى 

امليزانية أو ألسباب دبلوماسية أو جيوبوليتيكية•

املصدر:

www.fidae.cl 

يعترب املعرض منصة مثالية لعرض أحدث املنتجات الدفاعية والطائرات

- 307 وفود رسمية محلية وأجنبية.

- 562 رشكات عارضة متثل 40 دولة.
- 41 مؤمتراً وندوة.

- 108 عروضاً للطائرات.
- 40 أل��ف زائ��ر تج��اري خ��ال األي��ام املخصصة 

للتجاريني.
 

إحصائيات 2012
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نظام باتريوت  العالمي
نظام دفاع جوي وصاروخي ذو كفاءة قتالية مؤكدة

إن التقنية التي أثبتت قدرتها والشراكات العالمية المتنامية ترسمان 
السجل الحافل با�نجازات لنظام الباتريوت. وحيث إن لنظام الباتريوت 

تحظى بالثقة لكفاءته في مجال الحماية الفائقة من 12 دولة وشريًكا 
حول العالم؛ فإنها أظهرت أنه ال يضاهيها أحد في ا¡داء القتالي 

واختبارات ا¡نظمة التي بلغت أكثر من 2500 اختبار. فنظام باتريوت 
يمكنه صد العديد من التهديدات المباشرة بما في ذلك الصواريخ 

الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز والطائرات المقاتلة والطائرات 
دون طيار وذلك حتى في أشد أحوال المواجهات ا�لكترونية المضادة. 

يقدم نظام باتريوت اليوم مجموعة موثوقة وقابلة 
للتكيف من أنظمة الدفاع منخفضة التكلفة  لمواجهة 

أشد التهديدات إلحاًحا في المستقبل.

حماية عالم اليوم
تعني الحاجة إلى نظام باتريوت العالمي.

Global Patriot :الكلمة الرئيسية | Raytheon.com

لالطالع على أسباب اختيار غالبية دول العالم ¡نظمة دفاع
باتريوت العالمي يرجى زيارة 

تواصل معنا
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صار متوقعاً لوزارة الدفاع الربيطانية االس��تمرار يف رشاء 

 Vario-Ray القطع الليزرية األحدث يف أنظمة الشعاع

الخفيف��ة للعمل مع قوات املش��اة. ويت��م تركيب هذه 

األنظمة عىل أسلحة املشاة الخفيفة ليتمكنوا من كشف 

وتعريف وتحديد األهداف ومواقعها.

أم��ا تفصيل وإط��ار العقد الذي تص��ل قيمته 33 

مليون يورو )نحو 28 مليون جنيه إس��رليني( فتشمل 

توفري ع��رات اآلالف من هذه األجه��زة، وينتظر أن 

يتم وعىل امل��دى القريب توف��ري 7000 وحدة وذلك 

كدفعة أوىل.

 Laser Light Module ويش��كل النموذج الثالث

Mark3 اللي��زري واملطلوب لق��وات صاحبة الجاللة 

امللك��ة إليزابيث يش��كل تفاصي��ل الربام��ج الهادفة 

لتحديث القوات املشاة الربيطانية مع وجود التنافس 

الخاص بتأم��ن وتوفري هذا العق��د والذي يضم عدة 

متنافسن.

وميكن لنظام الش��عاع اللي��زري الخفيف والذي ال 

يزيد وزن��ه عن 244 غرام أن يضاف مرفقاً لألس��لحة 

 Mil الصغ��رية من كل األنواع بواس��طة نظ��ام الربط

std 1913 rail للعم��ل بواس��طة التحك��م ع��ن بعد 

باس��تخدام كابل الزناد. ويربز النظام مالمح ودور ملبة 

اإلضاءة الخفيفة ونظام املؤرش الليزري األحمر ونظام 

املؤرش الليزري باألشعة تحت الحمراء ونظام اإلضاءة 

الكهربايئ الليزري س��هل الضبط، ويتم اختيار مصدر 

الضوء مع إمكانية ضبط النظام باملعايرة.

ويتم استخدام النظم LLM Vario Ray ومكوناتها 

التكميلي��ة للعم��ل مع النظ��م التي ت��م فحصها من 

LLM-01 يف القوات العس��كرية الربيطانية وتصنعها 

 Vario-Ray وتش��كل األنظمة ،Rheinmetall رشكة

.Gladius جزءاً من نظم جندي املستقبل األملانية

Vario-Ray اململكة املتحدة تطلب أنظمة الشعاع الليزري اخلفيفة

Raytheon حتصل على عقد من سلطنة عمان لتجهيز نظم الدفاع اجلوي

وقعت س��لطنة عامن عقداً قيمته 1.28 بليون دوالر 

م��ع رشك��ة Raytheon، ويش��مل صفق��ة املبيعات 

 NASAMS الخاص��ة بنظم األس��لحة س��طح - ج��و

املتط��ورة. وتبل��غ قيمة ه��ذا العقد املبل��غ املذكور 

مبا يش��مل تجهيز وتس��ليم معدات اإلس��ناد األريض 

وبرامج التدريب واملس��اعدة الفني��ة، ويعترب النظام 

NASAMS نظام��اً موثوقاً به ويحم��ي املوجودات 

الحيوية لستة أمم بينها الواليات املتحدة حيث يوفر 

الحامية ملنطقة العاصمة القومية.

ورصح دان كراويل رئيس رشكة Raytheon  لألنظمة 

الدفاعي��ة املتقدمة IDS بأن اختيار الس��لطنة لهذه 

النظم املتطورة يؤيد األداء العظيم والتالؤم العمليايت 

م��ع النظم األمنية مع التزام رشكة Raytheon بتوفري 

القدرات الدفاعية االستثنائية للسلطنة.

وبات منتظ��راً توفري رشك��ة Raytheon مع رشكة 

KONGSBERG النظم لس��لطنة ع��امن مع تنفيذ 

أع��امل العقد يف رشك��ة Raytheon لتجهيز القدرات 

 Andover لعامن� وتتم األعامل يف مركز NASAMS

وKONGSBERG يف الرنويج.

وتض��م أنظمة رشك��ة Raytheon للدف��اع الجوي 

والنظ��م الصاروخي��ة نظ��م الدفاع الج��وي والنظم 

الصاروخية واألنظمة "ه��وك" للدفاع الجوي، إضافة 

إىل الق��درات العملياتية NASAMS التي يتم نرها 

يف الرنويج وهولندا واس��بانيا وفنلندا ودولة أخرى مل 

يتم ذكرها.
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Thales توقع عقودًا دفاعية كربى مع إندونيسيا

وقعت رشكة الصناعات الدفاعية يف اململكة املتحدة عقوداً 

دفاعي��ة يصل إجامليها فوق 100 مليون جنيه إس��رليني 

م��ع وزارة الدف��اع اإلندونيس��ية وذلك لتنفي��ذ الربامج 

ForceSHIELD. ولق��د قام��ت رشك��ة Thales مؤخراً 

بتطوير نظام الدفاع الجوي املتقدم. ويضاف لتوفري الركة 

الصواريخ قصرية امل��دى StarStreak للدفاع الجوي، كام 

جهزت النظم الراداري��ة CONTROLMaster200 مع 

تجهيزها أنظمة تنس��يق أعامل األسلحة وأنظمة التسليح 

املتحركة RAPIDRanger وأنظمة اإلطالق خفيفة الوزن 

متعددة اإلط��الق LML وجهزت لذلك أنظمة االتصاالت 

ذات الصلة مع أنظمة التدريب ونظم اإلسناد والدعم.

ورصح Victor Chavez كب��ري الضب��اط التنفيذين يف 

رشكة Thales UK قائالً إن رشكة الصناعات الدفاعية هي 

الرك��ة  األوروبية الوحيدة التي تنف��ذ العقود الدفاعية 

مع تطبيق املعرفة العميقة وتس��تخدم مدى واس��عاً من 

التقنيات املتطورة، بغرض توفري حلول الدفاع الجوي بنظم 

رادارية غاية يف الحداثة مثل نظام ForceSHIELD وهو 

درع الدفاع الواقي، وميثل هذا النظام الحل األمثل للدفاع 

اإلندونييس والذي يوفر حالً حديثاًً يش��مل أحدث أجيال 

استش��عار اآلثار الناجمة عن هج��امت العدو وبتقنيات 

غاية يف الدقة. وأعرب كبري الضباط التنفيذين عن امتنان 

الرك��ة لرئيس وزراء إندونيس��يا ملس��اندته الش��خصية 

للمش��اريع ومس��اندة الحكومة اإلندونيس��ية التي متثل 

الف��رق الواضح يف تعامل الصناعة الدفاعية الحديثة التي 

تنتجها الركة ملصلحة العمالء.

وحتى يتم تنفيذ هذه الربامج عىل أرض الواقع، أصبح 

من املنتظر زيادة رشكة Thales مجاالت التعاون الصناعي 

مع إندونيس��يا م��ام دعا لتوقيع الرك��ة اتفاقاً مع رشكة 

PT LEN اإلندونيس��ية للصناع��ات. وينتظر للمجموعة 

االستمرار يف تطوير الراكة مع الصناعة اإلندونيسية بعد 

أن تم توقيع اتفاق اس��تمرار ه��ذه املجموعة يف تطوير 

الراكة مع صناعات إندونيس��يا يف الربامج مس��تقبالً يف 

املجالن العسكري واملدين.

ت��م مؤخراً منح رشك��ة صناعة نظ��م املعلومات 
التابعة ملجموع��ة General Dynamics عقداً 
من ش��قني قيمته 226.7 مليون دوالر بواس��طة 
قي��ادة النظم االس��راتيجية يف الق��وات البحرية 
تنفي��ذ  يف  الرشك��ة  لتس��تمر   SSP األمريكي��ة 
برام��ج وجهود تحديث وصيان��ة وإصالح وتوفري 
التدريب��ات وتوفري املعدات لغواص��ات اململكة 
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية الباليستية 
SSBN، واألساطيل SSGN. ويساعد هذا العمل 
يف مجابهة تكلفة صيانة وتجهيز الغواصات خالل 

فرة عملها مع تعزيز القدرات العملياتية.
ومتث��ل العق��ود األخ��رية ب��ني الرشك��ة وقي��ادة 
البحري��ة برهاناً قوياً إلرث الرشك��ة الذي دام يف 
مجال تس��ليم الحلول الحاسمة للقوات البحرية 

Mike األمريكية، حسبام رصح به
 General رشك��ة  يف  الرئي��س  نائ��ب   Eagan
Dynamics للنظم الحاسمة املدير العام لربامج 
األنظمة املعلوماتية املتطورة. وأضاف أن تكثيف 
الرشك��ة وتركيزها الخ��ربات مع االس��تفادة من 
املوارد الحالية، ومع الهندس��ة املفتوحة تس��اعد 
مجتمع��ة يف تقليل املخاطر الت��ي تجابه القوات 
البحري��ة يف تجهي��ز ورشاء واس��تالم العب��وات 
 SSBN املس��تقبلية مع زيادة التشابه بني النظم
والنظ��م SSGN - النظ��م الباليس��تية وأنظمة 
األساطيل - ونظم األس��لحة SSBN-R، وأنظمة 

التحكم يف تشغيلها.
ولقد ظل العمل مستمراً منذ عام 2008 يف تنفيذ 
عقود الصيانة واإلصالح والتي يتم تنفيذ أعاملها 
يف بيستفيلد، حيث ميتلك مكتب القوات البحرية 
مصانع��اً   General Dynamics ورشك��ة   SSP
لتنفي��ذ أعامل اإلص��الح والصيان��ة وتعمل هذه 
املصانع إلكرونياً. وتعمل هذه املصانع الحديثة 
يف إص��الح النظ��م واملع��دات االلكرونية وهي 
أنظمة اس��راتيجية وحاس��مة، ما يتي��ح للقوات 
البحري��ة فرص اعتب��ار وتوف��ري التكلفة بتقليص 
امل��ال والوقت املس��تغرق يف عملي��ات اإلصالح 

والصيانة لتعود النظم لألسطول بكفاءة أفضل.

الواليات املتحدة األمريكية 
 General متنح شركة

Dynamics عقدًا قيمته 
227 مليون دوالر

الصني تعتزم بناء 4 
حامالت طائرات

قال وانج من، املس��ؤول يف الحزب الش��يوعي الصيني: 

إن ب��الده س��تبدأ قريباً بناء ث��اين حاملة طائ��رات لها، 

وأنها تس��عى إلنشاء أس��طول يتكون من أربع حامالت 

للطائرات.

وأض��اف من: إن ترس��انة "داليان" الت��ي أعادت بناء 

حامل��ة الطائرات من طراز "كيزيتس��وف" التي أدخلت 

الخدم��ة يف جيش التحرير الش��عبي الصيني عام 2012، 

قادرة عىل بناء حاملة طائرات ثانية خالل 6 سنوات.

مدافع هاوتزر للجزائر
أعلنت مصادر مطلعة أن الجزائر تجري تحديثات عىل 

مخزونها من املدفعية، وذلك عرب رشاء مدافع "هاوتزر"، 

ذاتية االرتداد. وأشارت إىل أن هذه املجموعة من املدافع 

تأيت بعد أن تس��لمت الجزائر 18 مدفع هاوتزر من طراز 

"نورين��و155- مليم��ر- دبليو إيه 021" م��ن املعتقد أنها 

قدمت م��ن الصن. وكانت التصميامت الس��ابقة ملخزون 

الجزائر من املدافع حكراً عىل االتحاد الس��وفييتي، إال أن 

الصن اس��تطاعت اخراق أسواق عربية عرب بيعها املدافع 

"يب إل زد 45".
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تخط��ط كوريا الجنوبي��ة للوصول للش��كل النهايئ 
لرشاء 40 طائ��رة نفاثة مقاتلة فئة F-35 تش��ريها 
 Lockheed من رشكة الصناع��ة الجوية العمالق��ة
Martin خ��الل نهاي��ة العام الحايل حس��بام ذكرته 

وكالة املشريات الدفاعية.
ورصح مدير املش��ريات الدفاعية يف وكالة سيؤول 
الدفاعية بذلك حينام تح��دث حول الربامج مضيفاً 
بأن اإلدارة تسعى بدفع الربامج للتنفيذ خالل الربع 
الثال��ث، وبع��د إج��راء الفحوص وتنفي��ذ كل بنود 
املناقش��ات وهو م��ا قاله جونغ يك وانغ س��و مدير 
برامج إدارة املشريات الدفاعية يف إيجازه املرشوع.

وظل��ت الق��وات الجوية الكوري��ة الجنوبية تتطلع 
 Boeing لتطوير أس��طولها املتقادم م��ن املقاتالت
F-4، ومقاتالته��ا F-5 ع��ى ض��وء التهديد الكوري 

الشاميل املتزايد.
ومل يقم جونغ بتس��مية املقات��الت F-35 رغم أنها 
املقات��الت النفاثة الوحيدة يف الع��رض، والتي تلبي 
املتطلب��ات والتي طرحته��ا كوري��ا الجنوبية وفيام 
حدده رؤس��اء أركانها الشهر املايض حول املقاتالت 

الخفية.
وكان لغياب القدرات الخفية أثر واضح يف القرارات 
الت��ي توصل��ت للصفقة وقيمته��ا 7.7 بليون دوالر 
وتخص رشاء 60 مقاتلة فئة Boeing F15 وأجازها 
الربملان، وتم حت��ى اآلن ضبط العقد رغم أن جونغ 
ح��دد بدقة ذلك، مع ذك��ر التفاصيل وتكلفة تخص 

40 مقاتلة F35 تنتظر تصديق الربملان.

كوريا تصل للشكل النهائي 
لربامج شراء املقاتالت 

F-35 النفاثة

شركة تركية حتصل على عقد حتديث املركبات 
يف الشرق األوسط

وقعت رشكة صناع��ات النظم الدفاعي��ة الربية الركية 

FNSS Savunma Sistemleri عقداً جديداً مع إحدى 

 M113 دول تحالف الرق األوس��ط لتحديث املركبات

وبقيمة تصل مبلغ 360 مليون دوالر.

ويص��ل إجاميل العقود التي وقعتها رشكة FNSS مع 

هذه الدولة س��تة عقود ويكون نات��ج هذه األعامل يف 

الربام��ج M113 مبثاب��ة التوجه يف تنفي��ذ الربامج حول 

العامل بأداء متميز واعتامدية عالية.

وتعت��رب املركب��ات M113 وعائلته��ا املدرع��ة األكرث 

اس��تخداماً ح��ول العامل، مع اعتب��ار أن الربامج الخاصة 

بتحس��ن هذه القدرات ميثل واحداً من أس��س اإلنتاج 

التي توفرها FNSS مع تحديد الهدف بتوفري مناذج أكرث 

تطوراً مث��ل M113A1 وM113A2 وM113A4 والتي 

توف��ر املركبة مع أمان أكرث وحامية جيدة وأداء عمليايت 

يضمن الصيانة واإلمداد الالزمن.

ولقد ظل��ت رشك��ة FNSS تعمل يف مصانعه��ا لتوفري 

القدرات العس��كرية منذ ع��ام 2004 مع توظيف العاملة 

الركية واملحلية لتحديث وإنتاج املركبات الحديثة.

A350 XWB للربامج النموذجي Airbus يف صفقة مع ATK
توصلت رشكة ATK للش��كل النه��ايئ لالتفاق مع رشكة 

Airbus لصن��ع وتوف��ري نظ��م تفصي��ل وتش��ديد أطر 

النم��وذج 1000 م��ن الطائ��رة A350XWB، ويضيف 

توس��يع ه��ذه الربامج الكث��ري ألع��امل تواصلت خالل 

الربام��ج A350XWB، ك��ام أن االتفاق ح��ول الخطوة 

التالي��ة يف رشك��ة ATK ميثل العالق��ات ذات القيمة يف 

 Aerolia SAS ورشكائه��ا، وهم رشك��ة Airbus رشك��ة

.Premium Aerotec GmbH ورشكة

ورصح جوي دي ليرس نائب رئيس رشكة ATK مدير 

الربامج بقوله إن هذا ميثل خطوة مهمة أخرى يف خارطة 

الربام��ج والعالقة بن الركة وAirbus يف تنفيذ الربامج 

A350XWB، مضيفاً أن الركة ذهلت باإلمكانات التي 

يوفرها النم��وذج 1000. وقال إن الفريق مهتم ويرغب 

يف االستمرار يف الربامج كام قال إن عمل رشكة ATK مع 

 ATK يعني من��و العالقة والتعاون لتظل رشكة Airbus

متثل مكون��اً مهامً يف العمل التج��اري والصناعي لتوفري 

الحلول الهندسية املثىل.

وكانت رشكة ATK قد وف��رت أكرث من 10000 جزء 

منذ دخولها وهذا يعني تزويد أكرث من 15 برنامج لتلبية 

متطلبات الزبائن

ويت��م تنفيذ الربام��ج A350XWB يف مرك��ز التميز 

الخ��اص بركة ATK، وهو املرك��ز ACCE املوجود يف 

 ATK كلري فيلد، كام أن العقد يتيح توسيع أعامل رشكة

لتوظيف احرافين أكرث.

 ASFM يف توفري أجزاء عديدة ATK وتعمل رشكة

مع تجهيزها باألدوات وتطويرها إلنتاج معدالت أكرث 

ومكونات أكرث من خالل الربامج وبجودة عالية.
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Agusta Westland حتصل على عقود بقيمة 
910 ماليني يورو من اململكة املتحدة

حصل��ت رشك��ة Agusta Westland إح��دى رشكات 

مجموع��ة Finmeccanica ع��ىل عقدي��ن م��ن وزارة 

الدفاع يف اململكة املتحدة بقيمة إجاملية تصل إىل 910 

مالين يورو.

 AW101 ويشمل العقد األول تحويل العموديات

تنفي��ذ  يف  للعم��ل  طائ��رة   25 وعدده��ا   Merlin

 MLSP العمليات البحرية، وذلك خالل تنفيذ الربامج

.Sea King Mk4 لتؤدي املهام بدالً عن العموديات

 Agusta Westland أما العقد الثاين فتقوم رشكة

بتوف��ري اإلس��ناد م��ن خالله م��ع خدم��ات الصيانة 

لألس��طول Apache AH MK.1 الخاص بوزارة دفاع 

اململكة املتحدة، والذي تدي��ر برامجه الركة وملدة 

خمسة أعوام.

وتهدف مس��اهمة رشك��ة Agusta Westland يف 

الربام��ج لتوفري وتعزيز القدرات للق��وات الربيطانية 

م��ع تقوي��ة وتعزيز الراك��ة بن اململك��ة املتحدة 

.Finmeccanica ومجموعة رشكات

رشك��ة  ري��ادة  أن  يؤك��دان  العق��دان  وه��ذان 

Finmeccanica تؤك��د التنافس الناجح يف الس��وق 

الدولية مع خدمة الزبائن بإخالص وتقديم املنتجات 

املثىل والخدمات خالل برامج ناجحة.

DCNS تسلم الفرقاطات متعددة املهام فئة 
Mohammed VI للمغرب

س��لمت رشكة DCNS الفرنسية الرائدة يف صناعات 

الدف��اع البح��ري الفرقاط��ات متع��ددة امله��ام فئة 

Mohammed VI للق��وات البحرية املغربية، حيث 

أقيم احتفال التس��ليم يف Brest بحضور معايل األمري 

موالي رشيد شقيق ملك املغرب وجن الفيزيل دريان 

وزير الدفاع الفرنيس وباتريك بويس��ري رئيس مجلس 

إدارة وكبري الضباط التنفيذين يف رشكة DCNS. وقد 

تحدث املسؤولون حول هذه الفرقاطات بقولهم إنها 

أول مركبات الركة التي يحصل عليها زبون دويل.

وت��م تس��ليم املركب��ات يف املوعد املح��دد متاماً 

وحقق��ت األداء املطلوب. وكانت ه��ذه الفرقاطات 

مبثابة أول مجموعة م��ن 12 قطعة كانت يف اإلنتاج 

ملصلحة القوات املغربية.

ويعود الفضل يف اهتامم الع��امل بهذه الفرقاطات 

لعدائيته��ا وقدرتها ع��ىل املناورة وتلبي��ة املتطلبات 

العملياتي��ة للفئ��ة FREMM واملصمم��ة يف رشكة 

DCNS مبواصف��ات الزب��ون، وقد أك��دت التجارب 

الت��ي أجريت عام 2013 أن هذه الفرقاطات حققت 

أهداف بلوغ األداء املتميز.

توقعات تشري لشراء العراق 
Hellfire لصواريخ

أخطرت وكال��ة التعاون الدفاعي األمني الكونغرس 
األمرييك ح��ول مبيعات دفاعية صارت مرتقبة يتم 
AGM- تنفيذه��ا مع الع��راق وتخ��ص الصواريخ
له��ا  املصاحب��ة  واملع��دات   ،114K/R Hellfire
مع توفري قط��ع الغيار وبرامج التدريب واإلس��ناد 

والدعم وبحوايل تكلفة تصل 82 مليون دوالر.
وكان��ت الحكوم��ة العراقية قد طلب��ت رشاء 500 
م��ع   Hellfire ط��راز   AGM114K/R نظ��ام 
األكامم املصاحبة ونظ��م الركيب وبرامج التدريب 
والحاوي��ات ونظ��م النقل والرحيل وقط��ع الغيار 
واإلص��الح والصيانة ومع��دات اإلس��ناد ومعدات 
التدري��ب واملطبوعات واملس��تندات، كل هذا مع 
الخدمات والشؤون الفنية والهندسية التي تهتم بها 
الحكومة األمريكية مع العنارص ذات الصلة وبرامج 
اإلس��ناد والدعم، وتبلغ التكلف��ة التي تم تقديرها 

مبلغ 82 مليون دوالر.
وتس��هم املبيع��ات املقرحة يف املش��اركة يف تنفيذ 
السياس��ة الخارجية ودعم األم��ن القومي األمرييك 
بواسطة دعم وتعزيز أمن واسراتيجية أحد الرشكاء. 
وتساند املبيعات املقرحة هذه أيضاً حكومة العراق 
م��ع خدمة االهتاممات املش��ركة لش��عبي العراق 

والواليات املتحدة األمريكية.
وب��ات من املنتظ��ر اس��تخدام الع��راق الصواريخ 
Hellfire لتحس��ني الق��درات الدفاعي��ة العراقية 
وقدرة مس��اندة القوات العراقي��ة للعمليات الربية 
الجارية. كام يتوقع للعراق استخدام هذه القدرات 
يف عملي��ات الحمالت القادم��ة، وال يتوقع للعراق 
مجابهة أي صعوبات خالل استيعاب هذه األنظمة 

واألسلحة يف قواتها.
وال يخفى عى الخرباء أن هذه املبيعات املرتقبة ال 
تغري التوازن العسكري األسايس يف املنطقة، وينتظر 
أن يك��ون املتعاقد الرئيس يف ه��ذه الصفقات هو 
رشك��ة Lockheed Martin يف بيتيس��ريا بوالي��ة 

مرييالند.
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أكد الفريق صدقي صبحي 

رئيس أركان القوات 

املسلحة املرصية أن 

دولة اإلمارات العربية 

املتحدة دولة 

شقيقة، وموقفها القوي 

والداعم بال حدود ملرص  

خالل املرحلة املصريية الحالية، 

سياسياً واقتصادياً، هو موقف 

تاريخي لن ينساه املرصيون، 

وهم جميعاً ممتنون للدعم 

اإلمارايت السيايس والدبلومايس 

واالقتصادي لثورة 30 يونيو.

حوار: الرائد ركن/ يوسف 
جمعة احلداد

رئيس حترير جملة درع 
الوطن

وأش��ار الفريق صبح��ي خالل حوار مع مجل��ة درع الوطن 
الذي أج��راه رئيس تحريره��ا الرائد الركن يوس��ف جمعة 
الحداد إىل أن األم��ن القومي املرصي يرتبط بأمن اإلمارات، 
مؤك��دا أن العالق��ات املميزة التي تجم��ع البلدين حكومة 
وشعباً بش��كل متميز يف كل املجاالت، وضع أسسها ورسخها 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 
مبا له من مكانة يف قلوب الش��عب املرصي، ويدعمها بقوة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،رئيس الدولة 

حفظه الله ، ومن بينها مجال التعاون العسكري. 
وأك��د الفريق صبحي أن القوات املس��لحة املرصية حققت 

بالتع��اون مع جهاز الرشطة املدني��ة نجاحات كبرية جداً يف 
محاربة اإلرهاب يف س��يناء باستخدام كل الوسائل والطرق 
واآلليات الحديثة، وهي قادرة عىل استكامل استئصال هذه 

الخاليا اإلرهابية لصالح استعادة األمن واالستقرار للبالد.
ك��ام أش��ار ب��أن م��رص منفتح��ة يف عالقاته��ا العس��كرية 
مع كل الق��وى الكربى، وتعمل عىل تنويع مصادر تس��ليح 
القوات املس��لحة من مختلف املدارس العس��كرية الرشقية 

منها والغربية.
وأض��اف الفريق صبح��ي بأن اس��تجابة القوات املس��لحة 
املرصية ملطالب الش��عب كان أمراً حتمي��اً تفرضه املصلحة 

الوطنية وحامية البالد، وتظل القوات املسلحة سنداً للشعب 
واملواطن��ن يف حامي��ة األمن القومي امل��رصي ومجابهة كل 

التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية.
وأشار إىل أن القوات املسلحة املرصية مستمرة يف دعم جهاز 
الرشطة املدنية ومس��اندته حتى يتم استئصال بؤر اإلرهاب 
من مرص وعودة حالة األمن واالس��تقرار للبالد واس��تكامل 
مؤسس��ات الدولة، واس��تعادة كفاءة جهاز الرشطة لقدراته 

وإمكاناته.
ويف ما ييل نص الحوار :
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ما أب��رز املوضوعات والقضايا املثارة خالل زيارتكم 

الراهن�ة ومحادثاتك��م م�ع املسؤولني يف الق���وات 

املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؟

يرتب��ط األم��ن القوم��ي امل��رصي بأم��ن منطق��ة الخليج 
الع��ريب ودول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة، ل��ذا برزت 
أهمية مناقش��ة س��بل دعم العالق��ات الثنائي��ة يف مجال 
التعاون العس��كري وتطويرها خالل الزي��ارة الحالية لدولة 
اإلمارات العربي��ة املتحدة يف العديد م��ن املجاالت، ومنها 
عىل س��بيل املثال التأهيل املتبادل للعسكرين والتدريبات 
العس��كرية وتبادل الخربات وغريها م��ن متطلبات تحقيق 

األمن القومي لبلدينا.

متتلك القوات املس��لحة املرصية تجرب��ة ثرية وخربات 

واسعة يف مجال الخدمة املدنية، فام أبرز الدروس التي 

ميكن استنباطها من تجربتكم يف هذا املجال؟

تقوم القوات املسلحة بتقديم خدماتها للقطاع املدين لتنفيذ 
التنمية الش��املة بالبالد من فائض طاقاتها، وذلك باستغالل 
إمكاني��ات أجهزته��ا املختلفة، والس��يام جه��از مرشوعات 
الخدم��ة الوطني��ة وجه��از الخدم��ات العام��ة يف الهيئ��ة 
الهندس��ية للقوات املسلحة، مثل: توفري الس��لع التموينية 
ملن��ع االحتكار وثبات األس��عار، وإنش��اء محط��ات خدمة 
ومتوين السيارات، وإنشاء مجمعات تجارية خدمية باملدن 
الس��كنية الجديدة، باإلضافة إىل إنش��اء املدارس ومساكن 
الشباب والس��احات واملالعب الرياضية. كام تقوم القوات 
املس��لحة بإنش��اء مجمعات إنتاج الخبز ببعض محافظات 
الجمهورية،  وتقديم الخدمة الطبية ألفراد القوات املسلحة 
وعائالتهم واملدنين باملستش��فيات العس��كرية والعيادات 
الخارجية، وتطوير الطرق وتوسعتها. وكل ذلك يأيت يف إطار 

السعي الحقيقي لتخفيف العبء عن املواطنن.

ن��درك حج��م التحديات االس��راتيجية الت��ي تواجهها 

الق��وات املس��لحة املرصي��ة يف اآلون��ة الراهن��ة، فهل 

ميكنن��ا التع��رف ع��ى مس��توى التقدم ال��ذي حققته 

عمليات مكافحة اإلرهاب يف ش��به جزيرة سيناء؟ وهل 

هذه  اإلرهابية نهائياً من  تتوقعون اس��تئصال العنارص 

املنطقة الحيوية؟

حقق��ت الق��وات املس��لحة بالتعاون م��ع جه��از الرشطة 
املدني��ة نجاحات كبرية جداً يف محاربة اإلرهاب يف س��يناء 
باستخدام كل الوس��ائل والطرق واآللي��ات الحديثة، وهي 
قادرة عىل استكامل استئصال هذه الخاليا اإلرهابية لصالح 
استعادة األمن واالستقرار للبالد ودفع عوامل تحفيز االستثامر 
وتحقيق التنمية وضامن أمن املواطنن. وتوقعاتنا، طبقاً ملا 
تم إنجازه، تش��ري إىل قدرتنا عىل استعادة األمن واالستقرار 

كامالً يف هذه املنطقة الحيوية.

هل هن��اك أي توجه ل��دى القوات املس��لحة املرصية 

لتنويع مصادر التس��لح خالل الفرة املقبلة عرب التعاون 

مع دول مثل روسيا والصني؟

مص��ادر  جانب تنوي��ع  وإىل  الدول��ة.  س��يادة  واح��رام 
التس��ليح، نركز عىل ما لدينا وما منلكه من أسلحة ومعدات 

وإطالة أعامرها وتطويرها.

هل ستش��هد الق��وات املسلح�ة املرصية تغيريات 

عى مس��ت��وى التدريب أو طبيع��ة عالقاتها التي 

ظلت مستقرة األسس عموماً لفرة طويلة؟

التدري��ب هو املهمة الرئيس��ية للقوات املس��لحة وقت 
السلم، ولدينا خطط التدريب السنوية املنسقة بن جميع 
األف��رع واألجهزة يف الق��وات املس��لحة، وذلك للحفاظ 
عىل الكفاءة القتالية واالس��تعداد القتايل العايل والدائم 
لقواتنا املس��لحة، كام تتم صياغة التدريب وتنفيذه بناًء 
ع��ىل املهام املس��تقبلية للقوات املس��لحة واملبنية عىل 
تقيي��م حج��م التحدي��ات والتهديدات، وذل��ك لضامن 
تحقيق األمن والس��المة للوطن واملواطنن ودفع عوامل 

االستقرار لتحقيق التنمية.

لع�بت الق���وات املسلح���ة املرصية دوراً مهم�اً يف 
للمطالب الشعب املرصي يف الثالثني من  االستجابة 

م��رص منفتح��ة يف عالقاته��ا العس��كرية مع كل الق��وى 
الكربى، وتعم��ل ع��ىل تنوي��ع مص��ادر تس��ليح الق��وات 
املس��لحة من مختلف امل��دارس العس��كرية الرشقية منها 
والغربية. ك��ام أن عالق��ات التع��اون مع أي دولة ليس��ت 
بديالً ع��ن أي دولة أخ��رى يف إطار الحف��اظ عىل املصالح 
املتبادل��ة ب��ن الطرفن وع��دم التدخل يف الش��أن الداخيل 

محمد بن زايد يف لقاء مع املشري عبد الفتاح السييس

اخلدمة الوطنية 
واجب وطني على 

كل مواطن، ملا 
لها من دور فعال 

وإيجابي يف صقل 
مهارات الشباب يف 

اجملاالت اخملتلفة
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يوني��و 2013،  فكي�ف سيك��ون الدور املستقب��يل 
للقوات املسلحة املرصية من وجهة نظركم؟

إن دور الق��وات املس��لحة ومهامها محددة طبقاً للدس��تور، 
وعندما اس��تجابت ملطالب الش��عب كان أمراً حتمياً تفرضه 
املصلح��ة الوطني��ة وحامي��ة البالد. وتظل القوات املس��لحة 
س��نداً للش��عب واملواطنن يف حامية األم��ن القومي املرصي 
ومجابهة كل التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية، كام 
ستعمل القوات املسلحة املرصية باستمرار عىل تقديم الدعم 
واملس��اندة لألجهزة املدنية يف مختل��ف املرشوعات لتحقيق 
التنمي��ة وتخفيف العبء عن املواط��ن املرصي، وهذا الدور 

ال يؤثر يف مهامها األصلية طبقاً للدستور كام أسلفت سابقاً.

م�ا رؤيتك���م للتحدي���ات الت��ي تواجه�ه�ا مص��ر 

خ�الل الفت�رة املقبل�ة، والسيم�ا م�ن الناحية العسكرية؟ 

وما تصوراتكم للتغلب عليها؟

تتمث��ل أب��رز التحدي��ات يف الحف��اظ ع��ىل الكف��اءة 

القتالية واالس��تعداد القتايل من خالل اس��تمرار خطط 

التدري��ب والتأهي��ل وعدم تأثره��ا بامله��ام اإلضافية 

التي تقوم بها القوات املس��لحة خ��الل الفرة الحالية، 

والس��واحل  الح��دود  أعامل تأم��ن  إىل  باإلضاف��ة 

االس��راتيجية  عىل مختلف االتجاه��ات  املرصي��ة 

كالش��اميل الرشقي، والغريب، والجنويب ومكافحة أعامل 

التس��لل والتهري��ب م��ن جانب العن��ارص اإلرهابي��ة 

والهج��رة غري الرشعي��ة وتهريب األس��لحة واملخدرات 

وغريها. وكذل��ك من التحديات التي تواجهنا يف املرحلة 

الراهنة ضامن عوامل تحقيق األمن القومي املرصي من 

خالل درء كل التحديات والتهديدات.

هل ترون أن الق��وات املسلح��ة املرصي�ة ستطل�ع 

الفرة القادمة،  ب�دور ف�ي مكافح�ة اإلره�اب خ�الل 

أم سُيرك األمر لألجهزة الرشطية للقضاء عليه كام 

حدث من قبل؟

القوات املس��لحة املرصية مس��تمرة يف دعم جهاز الرشطة 

املدنية ومس��اندته حتى يتم اس��تئصال ب��ؤر اإلرهاب من 
م��رص وع��ودة حالة األم��ن واالس��تقرار للبالد واس��تكامل 
مؤسسات الدولة، واس��تعادة كفاءة جهاز الرشطة لقدراته 
وإمكاناته، ففي هذه الحالة س��ترك القوات املسلحة األمر 
لجه��از الرشط��ة للقي��ام ب��دوره باعتباره املعنّي مبواجهة 
اإلرهاب بص��وره وأش��كاله كافة، وتعود القوات املس��لحة 

ملامرسة مهامها ودورها املعهود.

كيف تنظرون إىل التطور الحاصل يف مس��توى العالقات 

الثنائية ب��ني دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية 

مرص العربية؟ وهل متيض عالقات التعاون العس��كري 

يف مس��اٍر مواٍز للتعاون يف بقي��ة مج��االت العالقات؟ 

وما خطُط التعاون القامئة يف الوقت الراهن؟

ش��قيقة، وموقفها  املتحدة دول��ة  دولة اإلمارات العربي��ة 
الق��وي والداع��م ب��ال ح��دود مل��رص يف ث��ورة 30 يوني��و 
واقتصادياً، هو  وخالل املرحلة املصريية الحالي��ة، سياس��ياً 
موقف تاريخي لن ينساه املرصيون، مثلام كان موقف دولة 
اإلمارات خالل حرب أكتوبر 1973 موقفاً تاريخياً مس��تقراً 

??????????

مصر منفتحة يف 
عالقاتها العسكرية 

مع كل القوى 
الكربى، وتعمل على 
تنويع مصادر تسليح 

القوات املسلحة من 
خمتلف املدارس 

العسكرية

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان مع السادات خالل إحدى الزيارات التاريخية ملرص

الجابر النمو االقتصادي يف أي دولة يرتبط باالستقرار االٔمني والسيايس

الفريق حمد ثاين خالل املباحثات مع الفريق صدقي صبحي
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يف وج��دان املرصي��ن. واملرصيون جميعاً ممتن��ون للدعم 
اإلمارايت السيايس والدبلومايس واالقتصادي لثورة 30 يونيو، 
األمر الذي أس��هم يف إنجاح الثورة املرصية وتثبيت أركانها 

وقدرتها عىل محاربة اإلرهاب.
البلدي��ن  املميزة والتي تجم��ع  العالق��ات  ه��ذه  إن 
حكوم��ة وشعباً بش��كل متمي��ز يف كل املجاالت، وض��ع 
أسس��ها ورس��خها املغف��ور له الش��يخ زايد بن س��لطان 
آل نهي��ان، مبا له م��ن مكانة يف قلوب الش��عب املرصي، 
ويدعمها بقوة صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان،رئيس الدولة حفظه الله ، ومن بينها مجال التعاون 
العس��كري. ونحن نعمل س��ويا يف الوقت الراهن لدعم 
وتطوي��ر مج��االت التعاون، وطموحاتنا هي امليض قدما 
لبناء خطط مستقبلية لدفع مجاالت التعاون، ومبا يحقق 

أهدافنا ومصالحنا املشركة.

دولة اإلمارات العربي��ة  أن  س��يادتكم  تدرك��ون 

املتحدة قررت تطبيق نظام الخدمة الوطنية للمواطنني 

يف القوات املس��لحة، فام هي أبرز مزايا هذا النظام من 

وجهة نظركم وتجربتكم يف القوات املسلحة املرصية؟

الخدم��ة الوطنية واجب وطني عىل كل مواطن، ملا لها من 
دور فع��ال وإيجايب يف صقل مهارات الش��باب يف املجاالت 
املختلفة وتعودهم عىل النظام وتحمل املسؤوليات الجسام 
يف الدف��اع عن الوطن واس��تقالله وس��المة أراضيه. كام أن 
الخدمة الوطنية ترثي شخصية الشباب عند العمل بالقطاع 

املدين بعد انتهاء الخدمة الوطنية.
ش��هد قطاع الصناعات الدفاعية يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة يف الس��نوات األخرية تقدماً كبرياً، فام هي رؤيتكم 
ملا تحقق حتى اآلن؟ وما تصوركم ملس��تقبل هذا القطاع يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة وغريها من الدول العربية؟
حق��ق قط��اع الصناع��ات الدفاعي��ة يف اإلم��ارات طف��رة 
وتقدماً كبريين خالل الف��رة األخرية، مبا يدفع نحو تحقيق 
التكامل يف الصناع��ات الدفاعية ونقل التكنولوجيا لتحقيق 
متطلب��ات التطوي��ر بالق��وات املس��لحة ب��كال البلدين يف 

مختلف املجاالت. ونرى أن هذا القطاع واعد ويبرش بآمال 
وطموحات كبرية.

ه��ل يزعجكم أو يقلقكم موقف بع��ض الدول الكبرية 

وغريها مام يجري يف مرص؟

م��رص دولة محورية باملنطقة، وما يحدث بها تتابعه الدول 
الك��ربى باهتامم، لك��ن مواقف بعض تل��ك القوى أغفلت 
اإلرادة الش��عبية التي تُعترب مصدر كل السلطات يف إزاحة 
حكم ف��ايش ديني. والش��ك يف أن تلك القوى ترى املوقف 
الحقيقي ملا يجري داخل البالد ورفض الش��عب املرصي ملا 
يجري من أعامل عنف وإرهاب.وبهذه املناسبة أود أن أشري 
إىل النتائج املبهرة وااللتفاف الشعبي إلقرار الدستور،  وهي 
كلها شواهد ومؤرشات حقيقية نأمل أن يقرأها العامل جيداً 
ويضعه��ا يف اعتب��اره عن��د تقييم األوض��اع يف مرص لتكون 

منطقية وتعرب عن الواقع الحقيقي.

ق��رار  الس��ييس  الفت��اح  عب��د  املش��ري  ه��ل حس��م 

املؤسس��ة  دور  وم��ا  الرئاس��ة؟  ترش��حه النتخابات 

العسكرية يف دعم قرار الرشيح؟

ق��رار ترشيح سيادة املش��ري عب��د الفت��اح الس��ييس ق��رار 
شخيص، سيحس��مه سيادته وفقاً ملا يراه لصالح شعب مرص 
والوطن، كام أعلنت وسائل اإلعالم أن املشري السييس طرح 
املوضوع عىل املجلس األعىل للقوات املس��لحة يف إطار من 
االنضب��اط الذي تتمتع به املؤسس��ة العس��كرية، وقد ترك 

املجلس األعىل للقوات املسلحة لسيادته حرية االختيار.
كيف تنظرون إىل تطور نظريات الحرب الحديثة؟ وما دور 

املؤسسات العسكرية يف عرص حروب الجيل الرابع؟
تدرك القيادة السياسية والعسكرية املرصية أدوات وآليات 
الحرب غ��ري التقليدية كح��روب الجيل الراب��ع والخامس، 
ك��ام تتخذ من اإلج��راءات ما يدرأ ويح��ول دون تنفيذ أي 
مخططات تس��تهدف النيل من مرص واستقرارها، مدعومن 
يف ذل��ك ب��اإلرادة الش��عبية وإحاطته��ا للقوات املس��لحة 
بكل حب وتقدير. كام تقوم املؤسس��ة العسكرية املرصية 

باإلعداد والتخطيط لتحصن أفرادها ضد أي اخراق وكذلك 
ض��د حرب املعلوم��ات والعمليات النفس��ية والش��ائعات 
املضادة، مع اتباع أساليب تدريب تحقق من خاللها القدرة 
ع��ىل مجابهة كل التحدي��ات والتهديدات، وخاص��ة حرب 
امل��دن، مع إعطاء عناية خاصة لتأمن األهداف واملنش��آت 
الحيوية بالدولة، والوحدات واملنش��آت العسكرية واألمنية 
ضد محاوالت استهدافها أو النيل منها لشل قدرة الدولة يف 
الس��يطرة عىل مجريات األمور، ونحن لسنا غافلن عن دور 
اإلعالم يف توجيه الرأي العام لدعم ومساندة اإلرادة الوطنية 

يف مواجهة ذلك.

ش��هدت الس��نوات األخرية بروزاً قوياً للتهديدات غري 

التقليدي��ة والحروب الالمتامثلة، ما جعل تدريب الفرد 

املقاتل ع��ى مواجهة مث��ل هذه التهدي��دات وخوض 

ح��روب املدن وغري ذل��ك رضورة عملياتية، فام أولوية 

مثل هذه التدريبات من وجهة نظركم؟

املهمة التي قامت بها القوات املسلحة خالل السنوات الثالث 
اإلرادة  عاتقها مبوجبها تحري��ر  ع��ىل  وأخ��ذت  املاضي��ة 
الشعبية وتحقيق عوامل األمن واالستقرار للبالد هي مهمة 
استثنائية، وس��نواصل تقديم ه��ذه املهمة لح��ن االنتهاء 
من االنتخابات الربملانية والرئاسية واكتامل كل مؤسس��ات 
الدولة واس��تعادة جه��از الرشط��ة إلمكانات��ه وقدراته يف 
مواجهة كل التهديدات واملخاط��ر الداخلي��ة. وك��ام قلت، 
فإنه بع��د االنتهاء من تلك االس��تحقاقات س��ترك القوات 
املس��لحة األمر للجهات األمنية للقي��ام بدورها املعهود يف 

هذا الشأن.
كام س��يتم تبني خط��ط تدريب القوات لتحقي��ق قدرتها 
ع��ىل مجابهة مختلف املتغ��ريات ودرء مختلف التهديدات 
م��ن خالل التدريب يف ظروف وتوقيت��ات وأراض مختلفة 
ومتباينة، واضع��ة يف اعتباره��ا الظ��روف واملن��اخ املحيط 
وطبيعة التهديدات وش��كلها، مع االستمرار يف تطوير األداء 
بناًء عىل الدروس والخربات املكتس��بة خالل جميع املراحل 

للوصول إىل االحرافية التي تنشدها عند تنفيذ أي مهام•

الفريق صدقي صبحي يف حوار مع مجلة درع الوطن

قرار ترشيح سيادة 
املشري عبد الفتاح 

السيسي قرار 
شخصي سيحسمه 

سيادته وفقًا ملا يراه 
لصالح شعب مصر
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تلبي حاجة اجليوش إىل مركبات خفيفة على قدر عال من خفة احلركة

منتجات Oshkosh Corporation تعتمد مفهوم التكيف مع ساحة القتال

مع تغري طبيعة الحروب بدأت جيوش الرشق األوس��ط 

وجي��وش العامل تبحث عن مركب��ات خفيفة قادرة عىل 

تلبية املتطلبات التشغيلية.

وق��د أصبحت التهديدات غ��ري املتوقعة، التي ميكن 

أن تط��رأ يف أي م��كان ويف أي وق��ت، ه��ي القاعدة ال 

االس��تثناء، األم��ر الذي أج��ر املركب��ات التكتيكية عىل 

التمس��ك مبواصفات التصميم التي ال تتمتع بها س��وى 

املركب��ات القتالي��ة املحمي��ة. ويف الوقت نفس��ه، من 

املف��رض أن تؤمن املركبات الخفيفة قدراً أكر من خفة 

الحركة فوق الطرق الصعب��ة غري املمهدة حتى تتمكن 

الق��وات من عبور األرايض الوع��رة، واتخاذ طرق بديلة 

عندما يستدعي األمر ذلك.

وقد أثبتت املركبات التقليدية الخفيفة غري املدرعة، 

التي م��ر عىل إنتاج معظمها عدة عقود، أنها غري كافية 

لتلبية متطلبات العمليات العس��كرية الحديثة بسبب 

افتقاره��ا إىل الحامية وتواضع قدراته��ا األدائية الالزمة 

ملواجه��ة األخطار املعه��ودة يف عامل الي��وم. وقد أثرت 

الجه��ود املبذولة لتحديث أس��اطيل املركب��ات القدمية 

وتجهيزها بحلول مثل إضافة املزيد من ألواح التصفيح، 

أثرت س��لباً ع��ىل أداء املركب��ات وخف��ة حركتها فوق 

الطرقات الوعرة غري املمهدة، مع تراجع اعتامديتها.

وقد طورت رشكة Oshkosh Defense مركبة القتال 

 Light التكتيكي��ة الخفيف��ة الصالحة ل��كل التضاريس

 Combat Tactical All-Terrain Vehicle: L-ATV

بهدف سد هذه الفجوة، وعرض مستويات غري مسبوقة 

من خف��ة الحركة املحمية للمركب��ة الخفيفة. وقد وقع 

االختيار عىل مركبة القتال التكتيكية الخفيفة من إنتاج 

رشك��ة Oshkosh Defense الصالح��ة لكل التضاريس 

لخدمة املرحلة الراهنة من "الرنامج األمرييك املش��رك 

 U.S. Joint Light "الخفيف��ة التكتيكي��ة  للمركب��ات 

تح��ل  يك   Tactical Vehicle: JLTV program

محل جزء من أس��طول املركبات العس��كرية األمريكية 

HMMWV املتقادمة.

 Mobility  طرح مفهوم جديد لخفة الحركة
Redefined

تعتمد رشكة Oshkosh Corporation عىل أس��اليب 

التكنولوجيا الحديثة يف إنتاج مركبات قادرة عىل الس��ري 

ع��ىل الطرق الوعرة غري املمه��دة يف عام 1917، وتفخر 

الرشك��ة الي��وم مبحافظتها ع��ىل أقىص ق��در من خفة 

الحركة بالنس��بة للمركبات العس��كرية وغري العسكرية 

بجمي��ع فئاتها وأوزانه��ا. وخالل العق��د املايض، أصبح 

نظام التعليق املس��تقل TAK-4® ال��ذي تنتجه الرشكة 

النظام القيايس املهم بالنس��بة إىل املركب��ات التكتيكية 

 Heavy, Medium الخفيفة املدولبة الثقيلة واملتوسطة

الت��ي   And Light Tactical Wheeled Vehicles

من املف��رض أن تكون قادرة ع��ىل العمل فوق الطرق 

الوعرة غري املمهدة. وقد تم تركيب النظام TAK-4® يف 

أك��ر من 20 ألف مركبة عس��كرية مثل مركبات القتال 

 Light التكتيكي��ة الخفيف��ة الصالحة ل��كل التضاريس

 Combat Tactical All-Terrain Vehicle: L-ATV

الت��ي تنتجها رشكة Oshkosh والت��ي قامت بتوريدها 

إىل الوالي��ات املتحدة ودولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

واململكة العربية السعودية.

وقد استثمرت رشكة Oshkosh Defense نجاح نظام 

التعليق TAK-4 يف إعادة تعريف خفة الحركة بالنسبة 

إىل املركب��ات الخفيف��ة أيضاً. ويس��مح نظ��ام التعليق 

 TAK-4i™ intelligent independent املستقل الذيك

 Oshkosh ال��ذي تنتج��ه رشكة suspension system

ب� 50 س��نتيمراً من سري العجالت املستقلة فوق مركبة 

القت��ال التكتيكي��ة الخفيفة الصالحة ل��كل التضاريس 

وعبور األماكن الصعبة، م��ع تأمني رحلة مريحة لركاب 

TAK- املركبة. كام يسمح نظام التعليق املستقل الذيك

4i™ intelligent أيض��اً ملركبة القتال التكتيكية الخفيفة 

الصالحة ل��كل التضاريس بتحويل الق��وة إىل العجالت 

املالمس��ة ل��أرض من أج��ل تحقيق الس��يطرة الكاملة 

والقدرة عىل املناورة فوق الطرق الوعرة.

وتستخدم مركبة القتال التكتيكية الخفيفة الصالحة 

 Duramax مح��ركاً من نوع L-ATV ل��كل التضاريس

املع��روف بأدائ��ه الفائ��ق من أج��ل توف��ري الطاقة مبا 

يتناس��ب مع وزن املركبة وحمولته��ا، األمر الذي ميكن 

مش��غيل املركبة من الس��ري بطريقة أفضل فوق املوانع 

الطبيعية مثل الرمال الصحراوية العميقة واملنحدرات.

 Designed for للتط��ور  قاب��ل  تصمي��م 
Growth

وعالوة ع��ىل نظام التعلي��ق املتطور ال��ذي ينتمي إىل 

أحدث جيل، تستخدم مركبة القتال التكتيكية الخفيفة 

الصالح��ة لكل التضاريس L-ATV نظام��اً قوياً متعدد 

املح��اور لحامية طاق��م التش��غيل وركاب املركبة ضد 

 Improvised Explosive العبوات الناس��فة البدائي��ة

Devices: IED ومص��ادر الخطورة األخرى. ويس��مح 

الغطاء املدرع للمركبة بقب��ول عدة ألواح متعددة من 

مواد التصفيح القابل��ة للفك والركيب، وميكن تعزيزها 

بغرض تأمني قدر أكر من الحامية والوزن وخفة الحركة.

وقد قامت رشك��ة Oshkosh أيضاً بتطوير النظام 

ProPulse®، وه��و عبارة عن نظ��ام اختياري هجني 

يعم��ل بالديزل أو الكهرب��اء، وتم تركيب��ه وتجربته 

عىل مركبة القتال التكتيكي��ة الخفيفة الصالحة لكل 

التضاريس L-ATV، األمر الذي يوفر للجيوش خياراً 

جاهزاً ميكن استخدامه فوراً لزيادة كفاءة املركبة عن 

طريق تحس��ني نظام اس��تهالك الوقود )طاقة تقدر 

بأكر من 70 كيلو وات( وخفض التكاليف التشغيلية 

املتعلقة بالعمر االفرايض للمركبة•

توفر املركبة L-ATV مستويات غري مسبوقة من خفة الحركة فوق الطرق الوعرة غري املمهدة
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غارات الطائرات اآللية )غري املأهولة( ضد اجلماعات املعادية غري املتكافئة

دينــاميكيــات احلــروب غيــر املتكـافـئــة

تص��درت الطائرات اآللي��ة )غري املأهولة( العس��كرية 

عناوين ومانش��يتات األخبار، وجرت اس��تطالعات رأي 

عديدة لقياس الرأي العام بش��أن الغارات الجوية التي 

تنفذها تلك الطائرات فيام عرف اصطالحاً بأنها "حرب 

غري متكافئة". ويف عام 2001 مل تكن هناك س��وى غارة 

جوية واحدة بالطائرات اآللية فوق أفغانس��تان، وهي 

أول عملي��ة أمريكية معروفة. ويف عام 2012 تم تنفيذ 

447 غ��ارة جوي��ة بالطائرات اآللية فوق أفغانس��تان، 

وتنفيذ عدد أكر من ذلك يف دول مثل باكستان واليمن 

والصومال.

ويس��تخدم الجيش األمرييك حالي��اً الطائرات اآللية 

)غري املأهولة( من أجل التصدي للمتمردين والجامعات 

اإلرهابي��ة يف جميع أنح��اء العامل، وه��و الهدف الذي 

تُجمع علي��ه الدول األخ��رى التي ابتليت به��ذا الداء 

العضال أيضاً. وتقوم الطائرات اآللية بتصفية املتمردين 

دون تعري��ص حياة املدنيني للخطر، األمر الذي يجعلها 

الس��الح املفضل اليوم بالنس��بة إىل الجيوش القوية يف 

حروبها غري املتكافئة.

ويف الرشق األوس��ط، حيث تعتر غ��ارات الطائرات 

اآللية أمراً ش��ائع الحدوث بص��ورة منتظمة، ال تحظى 

تلك الطائرات بش��عبية كب��رية يف املنطقة. ففي اليمن، 

أدت تل��ك الغ��ارات إىل النيل من صالحي��ة الحكومة 

الت��ي تعرضت التهام��ات بأنها ألعوب��ة يف يد الواليات 

املتح��دة، وأدت إىل تراش��ق االتهام��ات داخ��ل أركان 

املؤسس��ة الرئاسية. أما يف باكس��تان، فقد أصبح توقف 

غ��ارات الطائرات اآللي��ة أحد الوع��ود االنتخابية ألي 

رئيس يرغب يف إعادة ترش��يح نفسه لوالية أخرى. ويف 

ظل هذه التطورات، لجأت الواليات املتحدة إىل خفض 

معدل غ��ارات الطائرات اآللية يف بع��ض املناطق، ومل 

يتج��اوز عدد الغ��ارات 34 غارة يف ع��ام 2012، مقابل 

117 غارة يف عام 2010.

ورغم أن غارات الطائ��رات اآللية هي التي حددت 

الح��رب غري املتكافئ��ة إال أن برنامج الطائ��رات اآللية 

األمري��يك كان له النصيب األكر يف تحديد طبيعة هذه 

الحرب. واقترص اس��تخدام تلك الطائرات عىل املجال 

الجوي املفتوح ضد األعداء املس��لحني بأسلحة بدائية. 

 Reaperو Predator ونتيج��ة لذلك، ال تعتر طائرات

طائ��رات ش��بح stealth أو رسيع��ة. ويف مواجه��ة 

الدفاع��ات الحديثة املض��ادة للطائ��رات أو الطائرات 

املقاتلة النفاث��ة ميكن اعتبار الطائ��رات اآللية الحالية 

طائ��رات آلي��ة باملعني الح��ريف للمصطل��ح، أي هدفاً 

للتدريبات بالذخرية الحية.

ولك��ن من املتوقع تطوير الطائ��رات اآللية يف نهاية 

املطاف بحيث تكون صالحة لالستخدام يف الحروب غري 

املتكافئة )يف املجال الجوي املفتوح(، ويف االستخدامات 

املحلية )مث��ل عمليات تطبيق القانون واس��تخدامات 

رجال األعامل والرشكات وأصحاب الهوايات(.

Fighter Drones  الطائرات اآللية املقاتلة
وق��د بدأ عدد كبري من ال��دول األخرى أيضاً يف رشاء أو 

تطوير أو نرش الطائرات اآللية العسكرية، واستخدامها 

خ��ارج نط��اق الحروب غ��ري املتكافئة به��دف تطوير 

"الطائرات اآللية املقاتلة". وتقوم بريطانيا حالياً بدعم 

برنام��ج Taranis التاب��ع لرشك��ة BAE، في��ام تعتمد 

فرنس��ا ع��ىل رشك��ة Dassault nEUROn يف تنفي��ذ 

مش��اريع الطائ��رات القاذفة الش��بح البعي��دة املدى. 

وتعكف الصني عىل تطوير ع��دد من املركبات الجوية 

اآللي��ة )غري املأهول��ة( املتطورة UAVs مث��ل الطائرة 

اآللي��ة املقاتل��ة ج��و – ج��و Dark Sword، ومنوذج 

متطور أكر رسعة قادر ع��ىل تضليل أجهزة الرادار من 

الطائرة GlobalHawk، أما أملانيا وإس��بانيا فقد قامتا 

معاً بتطوي��ر الطائ��رة EADS Barracuda املتعددة 

األغراض منذ عام 2006 عىل األقل. ويف الوقت نفس��ه، 

باتت الوالي��ات املتحدة كأقرب ما تك��ون من تحقيق 

التفوق الجوي من خالل نس��خة الطائرة X-47b التي 

أنتجته��ا رشك��ة Northrop Grumman الت��ي جرت 

تطويره��ا تحت إرشاف س��الح البحرية األمريكية دون 

 Phantom Ray س��الح الجو األمرييك. وتعتر الطائرة

الت��ي أنتجتها رشكة بوينج محاول��ة أكر غموضاً، وهي 

عبارة عن منوذج من الطائرات اآللية الش��بح املتعددة 

األغراض املصممة لتنفي��ذ العمليات القتالية التقليدية 

غ��ري املتكافئة. ورغم ه��ذا، مل تحصل رشكة بوينج عىل 

أي عق��ود إلنتاج هذا النموذج، ويعتر س��الح البحرية 

األمريكي��ة الجهة الوحي��دة التي أب��دت اهتامماً بهذا 

النم��وذج. ورغم أنه ب��ات واضح��اً أن رشكات صناعة 

الطائرات األمريكية قادرة عىل بناء طائرات آلية مقاتلة 

متقدمة إال أن سالح الجو مل يُبد اهتامماً يُذكر بتشجيع 

مثل هذه التصاميم.

يستخدم اجليش 
األمريكي حاليًا 

الطائرات اآللية )غري 
املأهولة( من أجل 
التصدي للمتمردين 

واجلماعات اإلرهابية 
يف جميع أنحاء العامل

F-4 الطائرة بدون طيار

إعداد: يل يادف
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الطائرات اآللية الخاصة املصممة للحروب 
غري املتكافئة 

يف الواليات املتحدة يعتر سالح البحرية الجهة الوحيدة 

التي تبدي اهتامماً بالطائرات اآللية املصممة للحروب 

غ��ري املتكافئ��ة Symmetric conflict drones، بينام 

تعم��ل دول أخرى عىل تش��جيع مثل هذه املش��اريع. 

األمر املؤكد أن تفس��ري هذا التوجه أمر صعب ومعقد، 

ولكن من املمكن تحديد بعض العوامل التي تقف وراء 

هذا التوجه:

- أوالً: يتمتع س��الح الجو األمرييك بثقافة الطائرات 

املقاتل��ة Fighter Jock Culture الت��ي اكتس��بها من 

نجاحاته التاريخية كمؤسسة عسكرية وكقيادة ُمستمد 

أغلبها من الطياري��ن الحربيني عىل مدار عقود طويلة. 

ولكن سالح الجو التابع للجيش الشعبي الصيني يفتقر 

إىل مثل ه��ذه الثقافة، حيث تنح��رص خرته يف مهامه 

أثناء الح��رب الكورية حي��ث كان االتحاد الس��وفيتي 

السابق مسؤوالً عن معظم القوة الجوية.

- ثاني��اً: يحاول أك��ر متعهدين لصناع��ة الطائرات 

األمريكي��ة - رشكتا بوينج ولوكهيد مارت��ن- بيع أجيال 

جدي��دة م��ن الطائ��رات املقاتلة األرسع م��ن الصوت 

الت��ي تؤمن التف��وق الج��وي، ولذلك فم��ن املحتمل 

أنهام س��يحاوالن تجنب خلق منافسني جدد أو تجاهل 

االحتياجات الراهنة لس��الح الج��و األمرييك، وال تواجه 

رشكة BAE Systems الريطانية مثل هذه الصعوبة. 

- وأخ��رياً، ورمبا كان ذل��ك هو العام��ل األهم، فإن 

أع��داء الوالي��ات املتحدة يف الوقت الح��ايل ينحرصون 

يف املتمردي��ن واإلرهابيني ومن ش��ابههم يف الحرب غري 

املتكافئ��ة. وتفتق��ر كل من بريطاني��ا والصني إىل هذا 

الطل��ب املبارش، وتتمتع��ان بالحرية نس��بياً يف توجيه 

التكنولوجيا الخاصة بإنتاج الطائرات اآللية العس��كرية 

إىل مجاالت أخرى.

وقد ش��هدت اآلونة األخرية اهتامماً كبرياً بالطائرات 

اآللي��ة ألغ��راض االس��تخدام املحيل، س��واء من جانب 

الرشكات أو ق��وات الرشطة املكلف��ة بتطبيق القانون. 

وتوجد بالفعل طرازات أصغر حجامً متاحة يف األسواق 

االس��تهالكية. ورغ��م ع��دم تحدي��د النتائ��ج الثقافية 

والح��روب الت��ي تثريها الطائرات اآللي��ة حتى اآلن إال 

أن التكالي��ف القليلة وس��هولة الحصول عىل الطائرات 

اآللية يؤرشان إىل أن الرشكات وقوات الرشطة لن يعودا 

الجهتني الوحيدتني اللتني تس��تخدمان الطائرات اآللية، 

وذلك عىل نحو قريب. وم��ن املرجح أن تصبح اللوائح 

والقوانني والقيود املفروضة عىل الطائرات اآللية إحدى 

القضايا الخالفية الكرى املثارة يف املستقبل القريب.

تعتر الغ��ارات الجوية باس��تخدام الطائرات اآللية 

ضد اإلرهابيني يف ع��دد كبري من الدول أمراً غري محبذ، 

وحتى يف الوالي��ات املتحدة نج��د أن القلق تجاه هذا 

الن��وع م��ن الغ��ارات يتزايد يوم��اً بعد ي��وم. ومبا أن 

الواليات املتحدة دولة دميقراطية فمن املتوقع أن يؤثر 

هذا القل��ق املتزايد عىل السياس��ات العامة للدولة يف 

نهاية األمر. وس��نلقي نظرة عىل املعلومات املس��تمدة 

من اس��تطالعات الرأي املتاحة لتحديد وضع وتوجهات 

الرأي العام األمرييك تجاه الغارات التي تتم باس��تخدام 

الطائ��رات اآللية األمريكية، مع إلقاء نظرة عىل ش��كل 

الحرب غري املتكافئة يف املستقبل.

استطالعات الرأي متعددة الجنسيات
يف ربي��ع عام 2012 أجرى "مرشوع التوجهات العاملية" 

 Pew Research’s Global التابع ملرك��ز "بيو" للبحوث

Attitudes Project ع��دة اس��تطالعات لل��رأي يف 20 

دول��ة التي وقع عليها االختيار لقياس الرأي العام تجاه 

الغارات التي تشنها الطائرات اآللية األمريكية.

أظهرت النتائج أن اس��تخدام الطائ��رات اآللية ضد 

العنارص املش��تبه يف تورطها مع الجامعات والتنظيامت 

اإلرهابي��ة )رغم تقبل معظم األمريكيني )62 %( الذين 

ش��ملهم االس��تطالع لهذا األمر( يطرح نفس��ه كقضية 

خالفي��ة يف دول أخرى، ومل يحقق اس��تخدام الطائرات 

اآللي��ة يف الغرض املش��ار إليه أي نوع م��ن األغلبية يف 

الدول األخرى.

مالت معظم الدول ذات األغلبية املسلمة إىل اتخاذ 

ردود أفع��ال س��لبية للغاية تجاه  اس��تخدام الطائرات 

اآللية يف تنفيذ الغارات الجوية، مثل تركيا )حيث بلغت 

نسبة الرافضني 81 %( ومرص )89 %( واألردن )85 %( 

ولبن��ان )69 %(. األمر الالفت للنظ��ر هو أن "مرشوع 

التوجهات العاملية" التابع ملركز "بيو" للبحوث مل يحاول 

إج��راء اس��تطالعات لل��رأي يف الدول التي تس��تهدفها 

الطائ��رات اآللية مثل أفغانس��تان وباكس��تان واليمن 

والصوم��ال رغ��م أن الخطاب الس��يايس يف تلك الدول 

عارض بشدة الغارات الجوية باستخدام الطائرات اآللية 

كام سبق وأرشنا من قبل.
تعت��ر بريطانيا، حيث انقس��مت آراء ال��رأي العام 

الريطاين بالتس��اوي، وحيث توجد أعىل نسبة موافقة 

)بعيداً عن الواليات املتحدة( عىل اس��تخدام الطائرات 

اآللية يف الغارات الجوي��ة، تعتر دولة حليفة للواليات 

املتحدة. ك��ام أن الهن��د، التي تعتر الدول��ة الوحيدة 

األخرى حيث تجاوز عدد املوافقني عدد املعارضني فيام 

يتعلق باس��تخدام الطائرات اآللية يف الغارات الجوية، 

لديه��ا مش��كالتها الخاصة م��ع الجامع��ات اإلرهابية 

واملتمردة يف إقليم كش��مري. ورغم هذا، ورغم ترحيب 

الهن��د نس��بياً )32 %( بالغارات الجوية باس��تخدام 

الطائ��رات اآللي��ة إال أن نص��ف عدد الهن��ود تقريباً 

)47 %( أعربوا عن ش��كوكهم أو رفضهم اإلجابة عىل 

هذا الس��ؤال.  وهكذا، فإن اإلجامع العام يف الهند عىل 

اس��تخدام الطائرات اآللية يف الغ��ارات الجوية ال ميثل 

دعامً قوياً لهذه الغارات.

والخالص��ة هي أن الغ��ارات الجوية الت��ي تنفذها 

الطائ��رات اآللي��ة األمريكية تلقى ترحيب��اً يف الداخل، 

ولكنه��ا تثري قدراً كبرياً من الج��دل يف بريطانيا والهند، 

وتحظى مبعارضة بقية الدول السبعة عرش التي شملها 

االستطالع. وتبني النتائج املستخلصة من الدول العربية 

ذات األغلبية املس��لمة عىل وج��ه الخصوص أن هناك 

معارضة ش��ديد لهذه املامرسات، وهي معارضة تراوح 

بني 89 % يف لبنان و85 % يف مرص•

املصدر:

- توم ماكويل، ديناميكيات الحرب غري   

املتكافئة.

آثار غارة جوية لطائرة بدون طيار عىل قرية أفغانية
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طائرات القوات البحرية األمريكية بدون طيار تتفوق بتجاوز 100000 ساعة طريان

طائرات Northrop Grumman الغري مأهولة لتنفيذ مهام املراقبة البحرية

 Northrop Grumman Corporation بن��ت رشك��ة

طائراته��ا ب��دون طي��ار ليتم اس��تخدامها لتنفي��ذ مهام 

املراقب��ة البحرية بواس��طة القوات البحري��ة األمريكية، 

ولق��د تجاوزت هذه الطائرات حتى اآلن 10000 س��اعة 

طريان عملي��ايت خالل إس��نادها مهام جم��ع معلومات 

االستخبارات يف منطقة الرشق األوسط.

وتقوم طائرات املراقب��ة BAMS-D بتغطية املناطق 

البحرية الواس��عة ومبعدل 15 مهمة كل ش��هر، وهو ما 

يتيح الفرص لقادة األس��طول األمرييك للتعرف عىل تتبع 

األه��داف املهم��ة الكامن��ة يف مختل��ف املناطق وذلك 

من خالل اس��تخدام نظم االستش��عار واملراقبة العديدة 

املوجودة يف هذه الطائرات.

ولقد حققت الطائرات BAMS-D نجاحات منقطعة 

النظري خ��الل توف��ري الص��ور االس��راتيجية ملجموعات 

حام��الت الطائرات ومجموعات القت��ال الرمائية، وذلك 

أثناء تحركات الطائ��رات يف مناطق التغطية، حيث تكر 

وتزداد الحاجة لليقظ��ة العالية، وهو ما أفاد به النقيب 

 Triton Program جيمس هوك مدير الرامج املس��امة

وهي الرامج التي تنفذها قيادة األنظمة البحرية الجوية 

Naval Air Systems، والت��ي ب��دأت عمليات االنفتاح 

لس��تة أش��هر خالل ع��ام 2009 لتوفري ق��درات املراقبة 

البحري��ة. ومنذ ذلك الوقت ظلت األنظمة تعمل يف أداء 

أدوارها لتوفري األمن والسالمة لأسطول البحري األمرييك.

األنظمة جلوبال هوك
متث��ل األنظمة "جلوبال ه��وك" غري املأهول��ة - بدون 

 Global Hawk باس��م  تع��رف  والت��ي  طياري��ن- 

Unmanned Air Systems أنظمة تم صنعها اعتامداً 

عىل تجهيزات قدرات املراقبة وجمع املعلومات، ثم تم 

تعديلها لتالئ��م العمل يف البيئات البحرية. وتس��تطيع 

األنظم��ة BAMS-D العم��ل يف تنفي��ذ امله��ام بعمل 

متواصل أحياناً ملدة 24 س��اعة وذل��ك عىل االرتفاعات 

العالية.

وتعمل القوات البحرية األمريكية خالل اس��تخدامها 

األنظمة BAMS-D عىل فهم وتطبيق أفضل اس��تخدام 

لق��درات املراقب��ة MQ-4C Triton UAS وتتم حالياً 

عمليات تطوير هذه القدرات بعملها بأنظمة استشعار 

جديدة ينتظر لها تحقيق املزيد من كفاءة تنفيذ املهام 

يف البيئات البحرية.

ورصح ماي��ك م��ايك مدير الرام��ج Triton يف رشكة 

Northrop Grumman قائ��الً: إن الرشك��ة صمم��ت 

الرامج Triton لحمل أنظمة االستش��عار التي تستطيع 

تغطية مراقبة املحيطات الواس��عة واملناطق الساحلية 

خالل العمل يف مج��ال رؤية 360 درجة. ويضاف لهذه 

الق��درات إمكانية عم��ل األنظمة بق��درات ال تعوقها 

الثل��وج Ice/de-ice capabilities، مع إضفاء تعديالت 

أخرى تعمل بها األنظمة يف العديد من األحوال والبيئات 

الجوية، لتوفري صور املراقبة لقادة األسطول.

ويحت��وي برنامج الق��وات البحري��ة األمريكية عىل 

طلب��ات لتنفي��ذ 68 نظ��ام Triton UAS يت��م بناؤها 

يف رشك��ة Northrop Grumman املتعاق��د الف��ردي 

للرامج مع تجهيز طائرايت فحص يتم تجهيزهام لتطوير 

القدرات Triton حتى عام 2016•

حققت الطائرات 
BAMS-D جناحات 

منقطعة النظري 
من خالل توفري 

الصور االسرتاتيجية 
جملموعات حامالت 

الطائرات وجمموعات 
القتال الربمائية

BAMS-D طائرة املراقبة
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هل من وصفة سحرية لإلبداع؟
 الرحلة داخل العقول املبدعة متنحك بُعداً آخر. فاإلبداع ال يأيت بالحظ، قد تساعد بعض الفرص، 

لكن الحظ ال ميكنه أن يصنع مس��اراً أو مجاالً أو فرعاً إبداعياً بتاتاً. من املهم قراءة الس��ري الذاتية 

للمبدع��ني وهي متوفرة، فيها ش��حٌذ للهمم، وإط��الق لعناِن التجربة ووق��ود التحدي واإلرصار. 

مذكرات عباقرة يف السياس��ة واألدب، والش��عر، والعلم، والفكر، والرواي��ة متنحك البهجة وتعيد 

لعروقك دماء الحياة. لو تأملنا كتاب:"لصوص النار"، لرأينا القصص العجيبة لإلرصار والتحدي من 

أدب��اء وكُتاب أبدعوا يف فنهم. هذا الكتاب عبارة عن حواراٍت مع مجموعة من الُكتاب واملبدعني 

من أنحاء العامل قامت بها جامنة حداد، التي تتقن سبع لغاٍت، واستطاعت أن تجري مع كل مبدع 

حواره بلغته فجاء الكتاب نفيساً يف موضوعه ومضمونه. 

الكتاب بكل ما تضمنه من جمل ذكية، وش��ذراٍت هائلة، ووميض من الرؤية للوجود واإلنس��ان، 

واإلب��داع والف��ن، والروحانية والعلم، كل ذل��ك اختلط يف خالصة تلك التجرب��ة. لنقرأ عن حياة 

بورخي��س أو ألبري كامو، أو املبدع��ة الفريدة إيلينيك، أو س��اراماغو أو هوبزباوم الذي ترجمت 

مذكرات��ه مؤخ��راً بعنوان:"عرص مثري"، وقبل ذلك كتاب نيتش��ه "هذا هو اإلنس��ان"، الذي جعله 

مس��اراً لحياته ويومياته وذكرياته من أجل صعود القم��ة يف املجال الذي يبدع فيه. اإلبداع بكل 

يشء ال يأيت من دون الغرق يف هذا املجال واالهتامم التام به حتى يعطيك جزءاً منه. أسعد باللقاء 

بالش��باب دامئ��اً وأحب أن أس��تمع إىل إيجابيتهم، يقول بعضهم مبارشًة أري��د أن أصبح ُمذيعاً...

كاتباً...صحافياً. هذا طموح رائع ومرشوع، لكن الرحلة ليس��ت س��هلة، هناك إرث كبري يجب أن 

يؤس��س له، واإلرث يبدأ باالهتامم باملجال الذي تريد حتى تستطيع أن تكون بارزاً فيه. من يريد 

أن يكون فناناً هوليودياً ونجامً، عليه أن يكون كومبارس أوالً، البدء من الصفر مهم حتى يستوعب 

اإلنس��ان هوايته واملجال الذي قرر أن يتخصص فيه ويخوض غامره. حني طبع الفيلسوف األملاين 

نيتش��ه كتابه:"هكذا تكلم زرادش��ت"، مل يبع حتى عرش نسخ، لكنه أرص عىل االستمرار يف طباعة 

األج��زاء األربعة، حتى صار الكتاب من ضمن أهم الكتب الت��ي طُبعت عىل مر التاريخ، ولو أنه 

يئس وس��لّم بالفش��ل وأحرق كتبه كام فعل غريه، ملا وصل إىل تلك القم��ة التي تبوأها يف مجال 

الشعر، والفلسفة، واللغة، واألدب. 

تحتاج إىل صمت منلة وجهد جيش وغرام أبدي مبجالك، حتى تصل إىل بعض طموحك. وأنت قادر 

عىل ذلك، أقولها لكل شاٍب أو شابة •

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء
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Boeing كالهـمـا ميثـل عمليــات التسلـيــم األوىل مـن شركــة

Boeing تقـوم بتسليـم Globemaster III إىل الكويـت وPeace Eagle إىل تركيــا

قامت رشكة Boeing بتس��ليم أول طائ��رة نقل من طراز 

C-17 Globemaster III إىل الكوي��ت، وس��وف تس��هم 

هذه الطائرة يف توس��عة قدرات الق��وات الجوية الكويتية 

يف العملي��ات العس��كرية واملدني��ة، مبا فيها املس��اعدات 

اإلنسانية واإلغاثة يف الكوارث.

ويف ه��ذه املناس��بة ق��ال العقي��د ركن طي��ار عبدالله 

الف��ودري، نائب قائ��د القوات الجوي��ة يف دولة الكويت: 

"تلب��ي طائ��رة C-17 متطلب��ات النق��ل الج��وي الخاصة 

بالقوات الجوية الكويتية. وس��تمكننا هذه الناقلة الجوية 

من املش��اركة بفعالي��ة أكر يف العملي��ات الخاصة بنا من 

خالل نقل حموالت كبرية عر مس��افات طويلة، والتحليق 

ع��ىل ارتفاع��ات عالي��ة يف املناخ��ات الحارة مث��ل أجواء 

الكوي��ت، فضالً عن الهبوط ع��ىل املدرجات القصرية وغري 

املمهدة".

وتتمي��ز طائ��رة C-17 الكويتية بتصميمه��ا الخارجي 

وطالئه��ا املميز الذي يختلف عن ط��الء الطائرات املامثلة 

األخرى التي تم تس��ليمها إىل العمالء ح��ول العامل والبالغ 

عددها 259 طائرة.

وح��ول ذلك، قال العقيد ركن طي��ار عبدالله الفودري: 

"عندما تصل طائرة C-17 لتقديم املس��اعدات اإلنس��انية 

أو تنفي��ذ عمليات اإلغاث��ة يف حاالت الكوارث يف أي مكان 

يف العامل، سيعلم الناس املحتاجون يف الحال أن املساعدات 

قادمة من دولة الكويت".

من جانبه، قال نان بوشارد نائب الرئيس، مدير برنامج 

C-17 يف بوين��ج: "يس��عدنا أن نرح��ب بالكوي��ت ضمن 

األس��طول العاملي لطائرة C-17، سوف تعزز هذه الطائرة 

قدرات النقل الج��وي للقوات الجوية الكويتية، إىل جانب 

توطي��د العالق��ة بني بوين��ج والكويت. ونح��ن من جهتنا 

س��نواصل تقدي��م الدعم لهذه الطائرة إىل م��ا بعد عملية 

التسليم ولفرة طويلة".

وس��تقوم بوينج بتقديم الدعم إىل أس��طول C-17 من 

 C-17 خالل برنامج "بوينج لالس��تدامة املتكاملة لطائرات

Globemaster III"، وه��و عب��ارة ع��ن برنامج خدمات 

لوجيستية قائم عىل األداء.

والجدي��ر بالذكر أن بوينج قامت بتس��ليم 260 طائرة 

C-17 مبا يف ذلك 223 طائرة لس��الح الج��و األمرييك، وما 

مجموعه 37 طائرة للكويت وأس��راليا وكندا والهند وقطر 

واإلم��ارات واململك��ة املتحدة واألعضاء ال��� 12 يف مبادرة 

ق��درة النق��ل الجوي االس��راتيجي التابعة لحلف ش��امل 

األطليس باإلضافة إىل دول منظمة الرشاكة من أجل السالم.

Peace Eagle تضي��ف إىل تركي��ا ق��درات 
استطالع متطورة

تقوم رشكة Boeing مبساعدة  تركيا عىل تحسني قدرات 

الدفاع الذايت لديها من خالل عملية التس��ليم الحديثة 

العه��د ألوىل طائ��رات نظام اإلن��ذار املبك��ر والتحكم 

.Peace Eagle ًاملحمول جوا

لقد أصبحت القوات املسلحة الركية اآلن متلك قدرات 

اس��تطالع محمولة جواً وإدارة معركة متطورة، وتس��تطيع 

يف الوقت نفس��ه تتبع األهداف املحمول��ة جواً والبحرية، 

وذل��ك من خالل أوىل أربع طائرات AEW&C اس��تلمتها 

.Boeing من

 Boeing ل��دى رشكة Peace Eagle ق��ال مدير برنامج

م��ارك إليس: "يعت��ر برنام��ج Peace Eagle مثاالً عىل 

التع��اون العظيم بني الحكومة الركي��ة ورفاقنا يف فريق 

 Turkish Aerospace الصناع��ة الركية، مب��ا يف ذل��ك

Industries، وHAVELSAN، ورشك��ة الطريان الركية، 

وMiKES. أضف إىل ذلك أنه باإلمكان اس��تخدام الطائرة 

ع��ىل الفور؛ نظ��راً الكتامل التدريب األويل ملش��غيل نظام 

املهام، وطواقم الصيانة، والطيارين.

وقد قامت Boeing بتسليم الطائرة إىل القاعدة التابعة 

لسالح الجو الريك يف قونية، وهي قاعدة التشغيل الرئيسية 

 Boeing عىل طائرة AEW&C لأس��طول. وتعتمد طائرة

700-737، وه��ي من أش��هر الطائرات النفاث��ة التجارية 

وأكرها موثوقية يف العامل.

س��وف يتم تس��ليم طائرتني أخري��ن AEW&C خالل 

هذا العام، والرابعة يف عام 2015. وباإلضافة إىل الطائرات، 

فإن برنامج Peace Eagle يتضمن أقس��اماً للدعم األريض  

لتدريب طواقم املهامت، ودعم املهام، وصيانة النظام.

وبذل��ك تنض��م تركيا إىل أس��راليا وكوري��ا الجنوبية يف 

تش��غيل منصات نظ��ام اإلنذار املبك��ر والتحكم املحمول 

جواً•

 C-17 تتميز طائرة
الكويتية بتصميمها 

اخلارجي وطالئها 
املميز الذي يختلف 

عن طالء الطائرات 
املماثلة األخرى 

التي مت تسليمها إىل 
العمالء حول العامل

طائرة C-17 الكويتية
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مت بيع 90 % من املساحات اخملصصة قبل موعد املعرض بثالثة عشر شهرًا

معــرض آيدكـــس 2015 يلقــى إقبــاالً واســع النطـــاق

أعل��ن معرض الدف��اع الدويل "آيدك��س" وهو رشكة 

تابع��ة ملجموعة رشك��ة أبوظبي الوطني��ة للمعارض 

"أدني��ك"، عن أنه ق��د تم بالفعل حج��ز 90 % من 

مس��احة املعرض املتوافرة من قب��ل العارضني لدورة 

2015 من معرض آيدكس.

وق��د رصح األس��تاذ صال��ح املرزوق��ي، الرئي��س 

التنفيذي ملعرض آيدكس بقوله: "إن املعرض يش��هد 

إقباالً كبرياً م��ن املصنعني ورشكات األنظمة الدفاعية 

الراغبة يف املش��اركة يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل 

"آيدكس 2015"، مشرياً إىل أنه تم تسجيل رقم قيايس 

لعدد طلبات حجز املساحات املخصصة للتأجري، هو 

األضخ��م يف تاريخ املعرض من��ذ انطالقته األوىل قبل 

حوايل 20 عاماً".

وأض��اف املرزوق��ي: "إن هذا اإلقب��ال الكبري عىل 

املشاركة يف املعرض، إمنا يعكس املكانة التي يتمتع بها 

معرض ومؤمتر الدفاع الدويل "آيدكس" لدى مصنعي 

أحدث االبتكارات وأرقى التقنيات يف مجال األنظمة 

الدفاعي��ة، فإضافة إىل تفاعله م��ع أصحاب املصلحة 

والتزام��ه العمي��ق بتحقيق التمي��ز، فإننا يف آيدكس 

عكفنا عىل تطوير وترسيخ مكانة املعرض، ونجحنا يف 

مواكبة متطلبات هذا القطاع عىل املستويني اإلقليمي 

والدويل، ونحن كمنظمني نؤمن بأن "آيدكس 2015"، 

س��يكون األفضل واألضخم يف مسرية املعرض، وهو ما 

تشري إليه بقوة الحجوزات التي متت فعلياً عىل قرابة 

90 % من املس��احة املخصصة للتأجري يف وقٍت مبكٍر 

جداً عىل انطالقة املعرض يف فراير 2015".

جدي��ر بالذكر أن آيدكس 2013 ش��هد مش��اركة 

1112 عارض��اً من 59 دولة، وحض��ور 80 ألف زائر، 

وإقام��ة معرض الدف��اع البحري "نافدكس" بش��كل 

مواز، حيث تضاعفت مس��احة العرض، وارتفع معها 

أيضاً عدد العارضني إىل أكر من 80 رشكة عارضة.

ويقام معرض آيدكس تحت رعاية صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه 

الله"، وبدعم من صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم، نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاك��م ديب "رعاه الله"، والفريق أول س��مو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان، ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، ويتم تنظيمه من قبل رشكة أبوظبي 

الوطني��ة للمع��ارض "أدنيك"، بالتع��اون مع القيادة 

العامة للقوات املس��لحة، وبرعاية "توازن" القابضة، 

الرشيك االسراتيجي آليدكس، خالل الفرة من 22 إىل 

26 فراير 2015•                                             

اإلقبال الكبري 
على املشاركة يف 
املعرض يعكس 

املكانة التي يتمتع 
بها "آيدكس" لدى 

مصنعي أحدث 
االبتكارات وأرقى 

التقنيات يف جمال 
األنظمة الدفاعية

معرض آيدكس يسجل أرقاماً قياسية يف حجز مساحات العرض

صالح املرزوقي الرئيس التنفيذي ملعرض آيدكس
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عرضت أنظمة لتلبية متطلبات مهام القوات املسلحةمت بيع 90 % من املساحات اخملصصة قبل موعد املعرض بثالثة عشر شهرًا

Defexpo India 2014 تشارك يف املعرض الدفاعي الدويل الهندي Sagem

إح��دى رشكات مجموع��ة   -  Sagem عرض��ت رشك��ة

 Defexpo يف املعرض الدفاعي الدويل الهندي - Safran

India 2014، وال��ذي انعقد يف نيودلهي يف فراير املايض 

ع��دداً كب��رياً من األنظم��ة واملعدات التي ت��م تصميمها 

لتلبي��ة متطلبات مهام القوات املس��لحة والتي تش��مل 

االس��تخبارات، ومهام الرضب عالية الدقة ملديات بعيدة، 

واملراقبة، وحامية الحدود، واملهام القتالية املكثفة، ومهام 

حرب العصابات.

وتعمل رشك��ة Sagem بق��وة وإرصار لتطوير الحلول 

املبتك��رة والتي توف��ر قدرات أداء العمليات العس��كرية 

بنج��اح. وتتمثل منتج��ات الرشكة وخدماته��ا يف تغطية 

خمسة قطاعات من الخرة والتي تحوي املالحة، واملراقبة، 

والتوجيه، وشغل األهداف وحامية القوات.

نظام تحديث الجندي
وتنت��ج رشك��ة Sagem النظام Felin ال��ذي يحتوي عىل 

املعدات املتطورة التي تفيد جنود قوات الجيش الفرنيس، 

وتم حتى اآلن تجهيز وتس��ليم األنظم��ة لعدد 14 فوجاً 

يف الق��وات الفرنس��ية. وتعم��ل الرشكة حالي��اً واعتامداً 

ع��ىل خراتها يف تطوير الحل��ول الجديدة ملصلحة الجنود 

املش��اة والتي تضم األنظمة املبتكرة والحلول الالس��لكية 

للعم��ل مع أنظمة االتص��االت وتقنيات القي��ادة. ومتثل 

 IP مكونات أح��دث أجيال أنظمة الراديو C41 األنظمة

Manet وأنظمة القيادة والسيطرة C2 كام تعمل مصانع 

الرشكة عىل تطوير األنظمة األخرى وهندس��تها مبا يالئم 

 ،Binoculars إنج��از املهام وبني هذه األنظمة: النظارات

وأنظم��ة الرؤية، والتصويب، وأنظمة القيادة والس��يطرة 

)C2(...الخ.

Most سارية املراقبة الربية
 Most س��ارية املراقبة الري��ة Sagem صنع��ت رشك��ة

وهي الس��ارية التي توفر الرؤية الش��املة خالل الحامية 

والتدري��ع، مام يوف��ر املعلومات بكل األمان والس��المة 

للقوات الرية. وتعتمد هذه السارية عىل نظام االستشعار 

عايل الكفاءة وعىل نظارات الرؤية العاملة باألشعة تحت 

الحمراء والراكبة عىل رأس الس��ارية التلسكوبية، وتعرف 

هذه النظارات باس��م JIM LR وهي بعيدة املدى وتضم 

 Thermal ع��دة خواص مث��ل نظ��ام التصوير الح��راري

Imager، ونظام تحديد املواقع GPS، ونظام إيجاد املدى 

Range Finder، ونظام الباحث Seeker، وتتيح كل هذه 

األنظمة فرص كش��ف األهداف وتحديد مواقعها يف مدى 

 Most ع��دة كيلومرات. وتتميز س��ارية املراقب��ة الرية

بق��درة إنتاج الصور ليل - نهار م��ع توفري عروض الرؤية 

الشاملة وكشف التهديدات واألهداف آلياً.

 Patroller TM Tactical النظام التعب��وي
Drone

ويلق��ي هذا النظام الض��وء عىل خرة الرشك��ة يف مجال 

صنع األنظمة الجوية التعبوية، حيث ظل يعمل لتس��عة 

أعوام يف أفغانس��تان باسم النظام Sperwer. وميكن لهذا 

النظ��ام أن يحلق يف الجو مع احتامل��ه تنفيذ املهام ملدة 

20 س��اعة، اعت��امداً عىل قوة بدن��ه وحمولته التي تصل 

250 كلج. ويش��مل هذا النظام Patroller حاوية برصية 

تنتج الصور عالية الوضوح مع احتوائه عىل نظام استقبال 

لتتبع األهداف البحرية واحتوائه عدة أنظمة لالستشعار 

وأنظم��ة اتصاالت، مع عمل النظام م��ع املحطة األرضية 

والت��ي تفي��د يف أعامل الش��بكات العس��كرية والبنيات 

املدنية.

Sigma 30 N نظام املالحة الليزري
 Sigma 30 laser gyro وهذا النظام جديد يعرف باس��م

navigation system، ت��م تصميم��ه خصيص��اً لتطبيق 

أعامل املدفعية والتي تتطل��ب الدقة العالية، وهو نظام 

مصم��م بقوة ملالمئة مهامه الت��ي ينفذها. ويتميز النظام 

Sigma 30 بأداء عايل الجودة ناتج عن تطوير عمل الليزر 

رقمياً، كام يلعب دوراً رئيس��اً يف دقة النريان التي تنتجها 

املدافع الفرنس��ية من ن��وع Caesar Guns التي أثبتت 

نجاحها. وتعمل األنظمة Sigma 30 مع املدفعية الهندية 

والعديد من مدفعيات قوات حلف الناتو.

Epsilon 20 نظام املالحة الربية
وتس��تمر رشكة Sagem يف توس��يع عائالته��ا من أنظمة 

القص��ور ال��ذايت Inertial Systems م��ع إضافة أنظمة 

املالح��ة الجديدة يف ش��كل نظامني ميتازان بق��وة األداء 

والتصميم الهنديس القوي وقل��ة التكلفة وهام النظامان 

Epsilon 20 وSigma 20M وكالهام يستفيد من قدرات 

القصور الذايت وتقنياتها األحدث وهي التقنيات املعروفة 

Hemispherical Resonator Gyro: HRG. وتغط��ي 

أنظمة املالحة Epsilon متطلبات مركبات اإلمداد وتوفري 

املعلوم��ات مع العم��ل مع األنظم��ة Satcom مع عمل 

األنظم��ة Sigma 20M عىل تغطي��ة املتطلبات البحرية. 

وتالئم كل األنظمة املس��تويات العسكرية وتكملة مهام 

األنظمة الليزرية مثل نظام Sigma 40 الرائد يف األسواق.

Hammer النظام الصاروخي الليزري
أنتجت رشك��ة Sagem النظام الصاروخ��ي الليزري جو- 

أرض Aasm Hammer SUB-54 Laser Missile الذي 

يرز مالمح العم��ل بالباحث اللي��زري باإلضافة لخاصية 

القص��ور ال��ذايت والتوجيه بنظام تحدي��د املواقع العاملي 

GPS، ويعم��ل هذا النظام مل��دى 60 كلم وميكن إطالق 

نريانه من محور ارتكاز ثابت، والعمل ليل- نهار يف جميع 

األحوال الجوية.

 AASM SBU-54 وميكن للنظ��ام الصاروخي الليزري

شغل األهداف الرية املتحركة واألهداف البحرية. وميكن 

للرشكة توف��ري األنظمة AASM بطرازات تعمل بالقصور 

الذايت ونظ��ام تحديد املواقع GPS. ومتت إجازة األنظمة 

الليزري��ة AASM SBU-54 مع املقات��الت رافال والتي 

انفتحت بنجاح للعمل يف أفغانستان وليبيا ومايل.

وظل��ت رشك��ة Sagem توفر أنظمة الرؤي��ة وأنظمة 

املالحة للعديد م��ن الرامج الدفاعية يف الهند مبا يف ذلك 

املركبات املدرعة، ونظم املدفعية، وس��فن قتال السطح، 

والغواصات، والطائرات العمودية، والطائرات املقاتلة•

Hammer النظام الصاروخي الليزري
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الشركتان توصلتا لبنية عقد الربنامج اخلاص بالطائرة 787

شركتا Alenia Aermacchi وBoeing يف ترابط عملي جديد

 Boeing ورشكة Alenia Aermacchi توصلت رشك��ة

لوضع تفاصي��ل االتفاقية التي تق��وي عالقتهام ببعض 

لتوف��ري التوازن التجاري والصناعي لتحس��ني أداء رشكة 

Alenia Aermacchi الصناعي والتجاري.

 Alenia رشك��ة  م��ع   Boeing رشك��ة  ووضع��ت 

إح��دى رشكات مجموع��ة  الت��ي ه��ي   Aermacchi

Finmeccania بنية التعاقد الجديد الذي يحدد قاعدة 

وإط��ار األعامل الصناعي��ة والتجارية ب��أداء أكر متيزاً، 

 Alenia والذي يؤدي لتحس��ني األداء العملي��ايت لرشكة

Aermacchi يف س��وق الصناعة الدولي��ة، خالل تنفيذ 

الرام��ج Program 787، وذل��ك اعت��امداً عىل قاعدة 

النجاح يف األس��واق التي حققتها هذه الرامج. وأكدت 

 Alenia وصول طلبات لرس��ل رشك��ة Boeing رشك��ة

Aermacchi شحنات إضافية من منتجات هذه الرامج 

للسوق خالل فرة التعاقد.

وتعمل االتفاقية الجديدة عىل تقوية وتعزيز عالقات 

الرشكتني ببعض مب��ا يوفر الت��وازن الصناعي والتجاري 

 Alenia Aermacchi الالزم��ني من خالل إنتاج رشك��ة

مع تحسني أدائها.

وتق��وم رشك��ة Alenia Aermacchi ب��كل النجاح 

بتوفري األداء املطلوب إلسناد الرامج 787 لبلوغ املعدل 

العارش من اإلنتاج بإصدارها األقس��ام 44 و46 من بدن 

طائرة رشك��ة Boeing وهي 787، ويف الرامج التي يتم 

تنفيذها يف مصان��ع وورش )غروتاغيل( ومصانع أنظمة 

 Alenia االت��زان األفق��ي يف )فوجي��ا(، يذكر أن رشك��ة

Aermacchi عملت حتى اآلن عىل توفري حوايل 2000 

وحدة للرامج.

Boeing 787 الخطوات الرئيسية للربامج
- يوني��و 2003: أعلن��ت Boeing ع��ن نواياها إلطالق 

طائرة جديدة أطلقت عليها اس��م 7E7 ثم بدء من عام 

2005 إطالق الطائرة )دريم اليرن(.

برام��ج   Boeing رشك��ة  أطلق��ت   :2004 أبري��ل   -

Dreamliner 787 معلنة عن طلب 50 طائرة منها يتم 

.ANA تسليمها للخطوط الجوية اليابانية

- س��بتمر 2005: وقع��ت رشك��ة Boeing م��ع رشكة 

Alenia Aermacchi الرشاك��ة لتنفي��ذ الرامج )دريم 

اليرن(.

- فراي��ر 2005: كان توقيع اتفاقي��ة الرامج قد تم بني 

 Alenia واملعروفة اليوم باس��م Alenia Composite

Aermacchi وعدة مؤسسات ورشكات محلية لتحقيق 

وجود املصانع يف مونتيايس- غرروتاغيل.

- أبري��ل 2005: بدء األعامل التي تحقق وجود املصانع 

املذكورة.

- أبريل 2006: بدء أنشطة اإلنتاج يف املصانع.

مصان��ع  بافتت��اح  رس��مياً  االحتف��ال   :2007 ماي��و   -

.Monteiasi- Grottaglie

- مارس 2007: أول تس��ليم ألجزاء بدن الطائرة )دريم 

اليرن(.

 Dreamliner م��ارس 2007: أول هب��وط للطائ��رة -

787 يف Grottaglie وكان��ت الطائ��رة منوذج الش��حن 

ق��د أنتجت يف رشكة Boeing وق��د تم تخصيصها لنقل 

األجنحة واألب��دان الخاصة بالطائ��رة 787 لتصل لخط 

التجميع النهايئ يف الواليات املتحدة األمريكية.

أفق��ي  ت��وازن  نظ��ام  أول  تس��ليم   :2007 أبري��ل   -

Horizontal Stablizer للطائ��رة 787 وتم يف املصانع 

يف )فوغيا(.

- يولي��و 2007: تخري��ج الطائرة الناتجة يف س��ياتل يف 

الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة وهي أول طائ��رة 787 

أنتجتها Boeing خالل الرامج.

- م��ارس 2008: ت��م بنج��اح تنفي��ذ االختب��ارات يف 

)بوميغليانو( )دي-آركو( لتحديد الحمولة األخرية لنظام 

التوازن للطائرة )دريم اليرن(.

- يولي��و 2008: نتائج إيجابية لفح��ص املكابح للطائرة 

)دريم اليرن 787( تحديد لنظام التوازن.

- ديسمر 2009: الطريان التجريبي للطائرة )دريم اليرن 

.)787

- أغس��طس 2011: اإلجازة FAA واإلجازة EASA وقد 

حصلت عليه��ام هذه الطائرة يف هذا التاريخ يف الوقت 

نفسه.

- سبتمر 2011: تم تسليم أول طائرة )دريم اليرن 787( 

.ANA للزبون األول الياباين

- م��ارس 2012: ت��م إنت��اج ج��زء ب��دن 787 والخاص 

بالنم��وذج األك��ر ط��والً م��ن الطائرة، وه��و املنتج يف 

مونتيايس فروتاغيل.

- ماي��و 2012: أول هبوط للطائرة )دريم اليرن 787( يف 

إيطاليا بواسطة وإرشاف مصانع )مونتيايس فروتاغيل(.

 Alenia Aermacchi أكتوب��ر 2012: حققت رشك��ة -

بل��وغ املرحلة الحاس��مة اس��تالم 100 ج��زء من أبدان 

الطائ��رة )دريم اليرن 787( من رشكة Boeing لتس��تمر 

الرامج.

- فراي��ر: 2013: مغادرة أول أجزاء بدن الطائرة األطول 

)787-9( املعتمدة أساساً عىل النموذج )787-8(، رشكة 

يف  شارلس��تون  إىل  مس��افرة   )Alenia Aermacchi(

الواليات املتحدة األمريكية •

www.aleniaaermacchi.it

So Many Skies, Still To Fly. 

01M-346_28.5X22_ARABO 2014.indd   1 17/02/14   14.52

تعمل االتفاقية 
اجلديدة على تقوية 

وتعزيز عالقات 
الشركتني ببعض مبا 
يوفر التوازن الصناعي 

والتجاري

طائرة بوينج 787



الشركتان توصلتا لبنية عقد الربنامج اخلاص بالطائرة 787

شركتا Alenia Aermacchi وBoeing يف ترابط عملي جديد

www.aleniaaermacchi.it

So Many Skies, Still To Fly. 
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يُجمع الخرباء واملتخصصون 

عىل أن الرتحيب الشعبي 

الذي قوبل به قانون الخدمة 

الوطنية يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، ميثل تأكيداً 

د  جديداً لحالة االندماج والتوحُّ

السيايس الفريد بني الشعب 

والقيادة، حيث يعكس هذا 

الرتحيب، الذي ترددت أصداؤه 

عرب الصحف واملجالت ووسائل 

التواصل اإللكرتوين وساحات 

اإلعالم االجتامعي كافة، رغبة 

شعبية هائلة يف التعبري عن حب 

الوطن واالنتامء إليه والوالء 

للقيادة الرشيدة، والحرص عىل 

ترجمة ذلك كله إىل أفعال تعرب 

عن رشاكة وطنية استثنائية، 

وتجسد تفاعالً عميقاً وسباقاً 

نبيالً من أجل رفعة هذا الوطن 

والذود عن مكتسباته التنموية 

والحضارية.

إعداد: التحرير

إضافة نوعية تعزز البناء االحتادي وتدعـــــــــــــــــم روح الوالء واالنتماء
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ويف هذا العدد تس��لط مجلة "درع الوطن" الضوء عىل 

موض��وع الخدمة الوطنية باعتب��اره يدعم روح والوالء 

واالنتامء ويعمل عىل بناء جيل املستقبل.

مرشوع قانون الخدمة الوطنية
وافق مجلس الوزراء، الشهر املايض، عىل إصدار مرشوع 

القانون االتحادي بشأن الخدمة الوطنية واالحتياطية، يف 

إطار إدراك القيادة الرش��يدة ألهمية مشاركة املواطنني 

يف واج��ب الدف��اع عن الوطن وحاج��ة رشائح املجتمع 

لهذا القانون، وذلك متهيداً لعرضه عىل "املجلس الوطني 

االتحادي" ملناقشته. ومثّن صاحب السمو الشيخ محمد 

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

الوزراء حاكم ديب، خالل ترؤس س��موه جلس��ة مجلس 

ال��وزراء األوىل لع��ام 2014، توجيهات صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان، رئيس الدولة، القائد 

األعىل للق��وات املس��لحة، حفظه الله، الت��ي تؤكد أن 

حامي��ة الدول��ة واملحافظة عىل اس��تقاللها وس��يادتها 

واملش��اركة يف التنمية الش��املة واجب مقدس عىل كل 

مواطن، مبا يحفظ مكتس��بات الوطن وسالمة ترابه وما 

حقق��ه منذ قيام اتح��اد دولتنا الحبيب��ة إىل يومنا هذا. 

وقال صاحب الس��مو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب إن »الخدمة الوطنية ترسخ قيم الوالء 

واالنتامء لدى رشيحة الش��باب كام ت��زرع روح النظام 

واالنضباط والتضحية فيهم مبا ميكنهم من خدمة الوطن 

ع��ىل أفضل وجه«. وأضاف س��موه معلق��اً عىل القرار: 

»أقول ألبنايئ الشباب، مسؤوليتكم كبرية يف الحفاظ عىل 

ما حققناه، أنتم حامة الحارض واملستقبل وقادته، ونحن 

ندعمكم ونقف خلفكم«.

ومبوجب أحكام هذا القانون تُفرض الخدمة الوطنية 

ع��ىل كل مواط��ن من الذك��ور ويكون التح��اق اإلناث 

به��ذه الخدمة اختيارياً، ويش��رط أن يكون املنتس��ب 

للخدم��ة ممن أنهى مرحلة الثانوي��ة العامة أو أتم 18 

عام��اً، عىل أال يتج��اوز 30 عاماً، وتكون م��دة الخدمة 

س��نتني للحاصلني عىل مؤهل أقل م��ن الثانوية العامة 

وتس��عة أش��هر للحاصلني عىل ش��هادة الثانوية العامة 

فأعىل. وتشمل الخدمة الوطنية فرات تدريبية ومتارين 

عس��كرية وأمنية للمجن��د يف إحدى وح��دات القوات 

املس��لحة، ويجب عىل كل مواطن ممن أتم 18 عاماً أو 

أنهى الثانوية العامة ومل يتجاوز عمره 30 عاماً يف تاريخ 

العم��ل بهذا القان��ون، أن يتق��دم إىل الجهات املختصة 

لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً ألحكام القانون.

وتن��ص أح��كام القان��ون ع��ىل الس��امح للمواطنني 

العامل��ني يف الجه��ات الحكومي��ة االتحادي��ة واملحلية 

والقط��اع الخاص، ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة، 

بااللتح��اق بالخدم��ة الوطني��ة، وتُعترب م��دة الخدمة 

للمجندي��ن الذين يتم تعيينهم يف أثن��اء مدة خدمتهم 

الوطنية بالجهات الحكومية االتحادية واملحلية والقطاع 

الخ��اص، كأنها قُضيت بخدمة هذه الجهات، وتُحس��ب 

ه��ذه املدة من ضم��ن األقدمية واس��تحقاق الزيادات 

املق��ررة، وتضم مدة الخدم��ة الوطنية إىل مدة الخدمة 

الفعلية املح��ددة ألغراض املكاف��أة واملعاش التقاعدي 

وغريها من الحقوق الوظيفية.

ترحيب شعبي ورسمي
وقد قوب��ل القانون من��ذ اإلعالن عن��ه مبوجة ترحيب 

ش��عبية ورسمية واس��عة النطاق، حيث عربت مختلف 

األوس��اط الش��عبية والرس��مية ع��ن دعمه��ا للقانون، 

وتنافس الجمي��ع يف التعبري عن إيجابي��ات هذا القرار 

التاريخي ملصلحة الوطن، ما دفع املراقبني إىل القول إن 

قانون الخدمة الوطنية قد وفر نافذة اس��تثنائية للتعبري 
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عن طاقات هائلة تس��عى إىل خدم��ة وطنها بكل والء 

وانتامء وحب وتقدير للوطن وقيادته الرشيدة. ويف هذا 

اإلطارأشادت القيادات األكادميية والربوية والعسكرية 

واألمنية يف الدولة بتوجيهات القيادة الرش��يدة بش��أن 

قان��ون الخدم��ة الوطني��ة واالحتياطي��ة، وأكدت هذه 

القي��ادات أهمية القانون الذي س��يمثل بعد إقراره من 

املجلس الوطني االتحادي، نقلة نوعية يف مسرية العمل 

الوطني بالدول��ة، ويعزز من دور الش��باب يف الحفاظ 

عىل املكتس��بات الحضاري��ة التي تحقق��ت عىل أرض 

الوط��ن، بفضل الله تعاىل وقيادتنا الرش��يدة، متمثلة يف 

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

الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد 

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

الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وإخوانهام أصحاب السمو 

الش��يوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، 

والفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان، 

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

وأكدت هذه القيادات أن القانون يضع ش��باب الوطن 

أم��ام مس��ؤوليات وطنية عظيمة من ش��أنها أن تغرس 

فيهم املقدرة عىل تحمل املسؤولية واملشاركة يف مسرية 

التطور والبناء بش��كل أكرث فاعلي��ة، باعتبار أن الخدمة 

الوطنية هي رشف ووسام فخر عىل صدور الجميع.

أبعاد ومصالح اسرتاتيجية عميقة
ومن خالل حرص اآلراء الصادرة عن األوساط املجتمعية 

كافة، ميكن اإلشارة إىل أن قانون الخدمة الوطنية يحقق 

أهدافاً عدة للوطن ومستقبله وأبنائه من أبرزها:

1. رفد املؤسس��ة العس��كرية الوطنية بدماء جديدة 

وتوس��يع قاع��دة العنرصالبرشي من خ��الل بناء قاعدة 

م��ن االحتياطي البرشي املؤهل الق��ادر عىل تلبية نداء 

القيادة والوطن للدفاع عن الوطن أو تنفيذ أي واجبات 

وتكليفات وطنية تصدرها القيادة الرشيدة وعىل رأسها 

صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه 

الله.

2. دعم األمن واالستقرار الوطني عرب تعزيز مساهمة 

املؤسسة العس��كرية يف خطط التنمية من خالل دورها 

يف بناء العنرص البرشي املواطن لالس��تفادة من قدراتها 

الهائل��ة عىل ه��ذا الصعي��د، وم��ا متتلكه مؤسس��اتها 

األكادميي��ة والعلمية والتدريبي��ة وكوادرها من خربات 

تراكمي��ة وتنظيمية تدعم قي��م العمل واإلنتاج والنظام 

وال��والء واالنضباط وغري ذلك من س��امت تُع��دُّ ركيزة 

وجوه��راً ملنظومات العمل يف املؤسس��ات العس��كرية 

واألمنية الوطنية التي لعب��ت، وال تزال، دوراً يفتخر به 

الجميع يف رفد مؤسسات الدولة كافة بالخربات القيادية 

التي تضطل��ع مبهامها يف إدارة العديد من املؤسس��ات 

والهيئ��ات الناجح��ة ع��ىل مس��توى الدولة، وتش��ارك 

بفاعلية وكفاءة تنافسية نظرياتها يف دول العامل املتقدم. 

ولذا فإن الش��واهد والتجارب عىل ه��ذا الصعيد تبرش 

ب��أن مردود قانون الخدمة الوطنية س��يكون إيجابياً مبا 

يفوق التصورات والتوقعات، حيث تؤكد الدراس��ات أن 

هذا القانون س��يُحدث تحوالت نوعي��ة جذرية يف أداء 

العن��ارص الش��ابة املواطنة مبختلف مؤسس��ات الدولة 

ووزاراتها وهيئاتها خالل الس��نوات القليلة املقبلة، من 

خالل إح��داث تحوالت فارقة يف ش��خصيات الش��باب 

بع��د مرورهم بخربات متنوعة م��ن زمالئهم وقياداتهم 

وبيئ��ة العم��ل املنضبط��ة واملتميزة يف صف��وف قواتنا 

املس��لحة، وتزويدهم مبهارات ومعارف وتجارب علمية 

وإنس��انية وإداري��ة وقيادي��ة تنمي مداركه��م وتغرس 

فيهم قيم املشاركة واملس��ؤولية واتخاذ القرار والقيادة 

واإلدارة والنظ��ام والجدية وااللتزام وحس��ن التخطيط 

وإدارة الوق��ت، وغ��ري ذلك من عن��ارص منظومة القيم 

والس��لوكيات اإليجابية التي متثل ل��ب العمل يف قواتنا 

املسلحة.

3. ال يختل��ف الخ��رباء ع��ىل أن الق��وات املس��لحة 

مب��ا متتلكه من مؤسس��ات وخط��ط تدريبي��ة وعلمية 

وأكادمييات متطورة تعد مصانع الرجال وقاطرة حقيقية 

قادرة عىل قيادة مس��رية التنمية والدف��اع عنها وتوفري 

ماتحتاجه من خربات برشية وإدارية وتخطيطية بحكم 

أن املؤسس��ة العس��كرية قامئة باألس��اس عىل مقومات 

وركائز وعوامل تؤهلها للع��ب هذه األدوار وأداء هذه 

امله��ام الوطنية، مب��ا يتوافر لها من إمكان��ات وطاقات 

وطنية تفيض حباً ووالء وانتامء لهذه األرض.

4. تغرس الخدمة الوطنية يف األجيال الشابة املواطنة 

قي��م الحقوق والواجبات وتس��اعدهم عىل ترجمة قيم 

ال��والء واالنتامء إىل عمل حقيقي وإس��هام نوعي يصب 

يف مصلحة الوطن، بحيث يجد هؤالء الشباب مايعتزون 

به ومايشعرهم بالفخر واالنتامء ويعزز ثقتهم بأنفسهم 

ويدعم ارتباطه��م بوطنهم وقيادته الرش��يدة، لكونهم 

باتوا عنارص فاعلني يف مسرية التطور والتحديث والتقدم 

والبناء التي يش��هدونها، وال يكتفون مبجرد مراقبتها، بل 

قانون اخلدمة 
الوطنية قد وفر نافذة 
استثنائية للتعبري عن 
طاقات هائلة تسعى 

إىل خدمة وطنها 
بكل والء وانتماء 

وحب وتقدير للوطن 
وقيادته الرشيدة
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يسهمون فيها وينخرطون يف دوراتها اإلنتاجية مبا يدعم 

أوارص االنتامء والوالء وقيم الحب والعطاء للوطن. ومن 

نافل��ة القول يف هذا اإلطار، أن تعزيز قيم الثقة بالنفس 

ومايحمل��ه ذلك من تقدير إيجايب من جانب الش��خص 

لذاته يُس��هم يف تف��ادي أمراض وس��لوكيات مجتمعية 

خطرة مث��ل اإلدمان والعنف والجرمي��ة وغري ذلك من 

أوبئ��ة اجتامعية تلتصق متاماً بالفراغ والرغبة يف تحقيق 

ال��ذات وإثباتها والحصول ع��ىل تقدير من املحيطني يف 

املجتمع بدوائره الصغرية والكبرية عىل حد سواء.

5. تلع��ب الخدم��ة الوطني��ة دوراً حيوي��اً يف بن��اء 

الش��خصية يف مرحل��ة مهمة من حياة الش��باب، حيث 

تشتمل الخطط والربامج التدريبية والتأهيلية واملعرفية 

الت��ي يش��اركون فيها خ��الل ف��رات أداء الخدمة عىل 

مايعزز ش��خصية الش��باب ويس��هم يف نضجها وصقلها 

بقي��م إيجابي��ة يحتاجها مس��تقبلهم، وتدعم مقدرتهم 

عىل تكوين األرس الناجحة،ما يصب بالنهاية يف مصلحة 

متاس��ك املجتم��ع واس��تقراره والتخلص م��ن الظواهر 

السلبية التي تسود بني بعض الرشائح العمرية، فضالً عن 

تجنيب الش��باب الوقوع واالنزالق إىل فخاخ مامرسات 

وس��لوكيات بالغة التأثري يف مجتمعه��م وصحتهم مثل 

اإلدمان والفراغ السلبي وما يفرزه من سلوكيات مدمرة 

يف بعض األحيان.

6. مل تع��د مهام الق��وات املس��لحة الحديثة تقترص 

عىل التدريب عىل السالح واملهام القتالية، بل إن تطور 

مهامه��ا يف الع��رص الحديث قد جعل منها مؤسس��ات 

تربوي��ة وتعليمي��ة متكامل��ة، إذ إن القوات املس��لحة 

بات��ت عنرصاً فاع��اًل يف عملي��ة التنمية الش��املة، كام 

تسهم بدور بارز يف عمليات مدنية حضارية مثل حفظ 

الس��الم واإلغاثة وتقديم املس��اعدات اإلنس��انية وغري 

ذلك من مهام، متتلك قواتنا املس��لحة رصيداً هائالً فيها. 

وبالتايل فإن االنخراط يف القوات املسلحة يسهم يف نقل 

الخربات واملع��ارف والتجارب الراكمي��ة التي أصبحت 

رصيداًإيجابياً ومخزوناًإنس��انياً ليس هناك ش��ك يف أنه 

س��يقدم الدعم القوي لبقية قطاعات العمل يف الدولة، 

بحك��م تباي��ن واختالف مه��ام وتخصص��ات العمل يف 

املؤسسات الحكومية والخاصة، وهي جميعها مؤسسات 

يُتوقع لها أن تستفيد من تجارب وخربات كوادر القوات 

املسلحة امليدانية التي يبدو من الرضوري نقلها وتوسيع 

دائرة االستفادة منها يف مختلف رشائح املجتمع.

7. تتوافر لدى املؤسس��ات العس��كرية بش��كل عام 

مجموع��ة م��ن القواعد الت��ي ترتكز عليه��ا يف عملها، 

وه��ي قواعد تحتاجها رشيحة الش��باب بش��كل خاص، 

حيث تس��اعدهم عىل التخلص م��ن األنانية وتعودهم 

عىل العمل ضم��ن فريق وامتالك روح العمل الجامعي 

والتمس��ك به��ا، مب��ا يعنيه ذل��ك من تحقي��ق للنجاح 

يف العم��ل والتامس��ك املجتمعي القائ��م عىل جامعية 

األفراد، وإحساس��هم بروح املشاركة. وهذه القيم باتت 

غاي��ة يف األهمية يف الع��رص الحديث،بس��بب االندثار 

النس��بي لقيم التعاون والتكافل املجتمعي��ة التقليدية 

تحت وطأة االندفاع الهائل للتق��دم التكنولوجي الذي 

أفرز عادات وس��امت جديدة باتت متي��ز أداء األجيال 

الجديدة، التي أصبحت أقرب إىل العيش يف مجتمعاتها 

الخاص��ة االفراضي��ة وانعزل��ت رشائح كث��رية منها عن 

عاملها الحقيقي، واكتفت بالتفاعل مع العامل عرب قنوات 

إلكرونية مثل وس��ائل التواص��ل االجتامعي والهواتف 

الذكي��ة وغري ذل��ك من أدوات باتت متث��ل مظهراً لعامل 

جديد وجي��ل جديد. ومن ثم فإن بناء نوع من التوازن 

املجتمع��ي يف مواجهة هذه التحوالت التكنولوجية بات 

رضورة حيوي��ة للمجتمع��ات والدول كاف��ة، خصوصاً 

يف ظ��ل الصعوبات الت��ي تواجه أي محاول��ة للحد من 

مستويات التفاعل والتالقي بني الشباب وهذه الوسائل 

 تغرس القوات 
املسلحة يف أفرادها 

مشاعر الفخر الوطني 
واالعتزاز بالذات 

والوطن والقيادة 
و تسهم يف تناقل 

هذه القيم االيجابية 
وغرسها لدى األجيال 

اجلديدة
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الجدي��دة الجاذبة املتط��ورة، التي يبدو م��ن الصعوبة 

مب��كان توقع ماستس��فر عنه موج��ات تطورها يف الغد 

القريب.

8. ال ش��ك أن االنخ��راط يف صفوف قواتنا املس��لحة 

يس��هم يف تحقي��ق أه��داف اجتامعية بالغ��ة األهمية 

ملستقبل الوطن، فالقوات املسلحة تصهر عنارصها كافة 

ضمن راية واحدة ولواء واحد وعلم واحد وانتامء واحد، 

وبالتايل تُسهم بدور هائل يف تذويب الوالءات املناطقية 

والجغرافي��ة ملصلحة ال��والء للوطن والدول��ة، ومن ثم 

فهي مصنع حقيق��ي لالتحاد، حيث تجد أن املواطن يف 

املؤسس��ة العس��كرية واألمنية ميتلك إمياناً كبرياً وقناعة 

تفوق قناعة نظرائه ب��رضورة الوحدة والتوحد والدفاع 

عن الوطن، وهي قيم مكتسبة يف معظمها نتيجة لبيئة 

عم��ل قامئة عىل االندماجية واالتحاد واملس��اواة وصهر 

الهويات املناطقي��ة والجغرافية وتذوي��ب الفروق بني 

األفراد.

9. تغرس القوات املس��لحة يف أفرادها مشاعر الفخر 

الوطن��ي واالعت��زاز بال��ذات والوطن والقي��ادة، ومن 

ث��م فإن الخدمة الوطنية تُس��هم يف تناق��ل هذه القيم 

اإليجابية وغرس��ها لدى األجي��ال الجديدة، وبالتايل فإن 

الخدم��ة الوطنية تصبح رضورة حيوية ومطلباً أساس��ياً 

يف مواجه��ة موجات أو طوفان العوملة الذي يس��هم يف 

تذوي��ب الهويات والخصوصي��ات الوطنية واملجتمعية، 

ويعمل ع��ىل "منذجة" العامل وتنميط��ه رشقاً وغرباً من 

خ��الل نرش منوذج ثقايف واحد. وبطبيعة الحال فإن هذا 

التوج��ه ال يقترص عىل مجتم��ع دون آخر، بل ميثل أحد 

األع��راض الس��لبية الناجمة عن االنخ��راط يف االقتصاد 

العاملي واالس��تفادة مام يوفره من فرص تنموية هائلة، 

ولكنه��ا تحت��اج إىل تخطيط وقايئ لتجنب أي س��لبيات 

أو إف��رازات غ��ري مرغوبة يجلبها االنخ��راط يف موجات 

العوملة، ومبا يحفظ للمجتمع��ات خصوصيتها وهويتها 

ويحفظ لألف��راد انتامءهم ألرضه��م وأوطانهم ويجعل 

املجتمعات منيعة وحصين��ة ضد بث أي أفكار مغرضة 

أو س��اعية إىل النيل من األمن واالس��تقرار الذي تحظى 

به هذه املجتمعات والدول، مايحصن بالتبعية الشباب 

يف مواجه��ة مصادر الخطر التي تتهددهم وتس��تهدف 

هويته��م أو صحته��م أو تشوش��أفكارهم وتوجهاته��م 

مبربرات واهية وش��عارات زائفة. ويتفق الخرباء عىل أن 

الخدمة الوطنية تُسهم يف التصدي لظواهر وقيم سلبية 

مثل االتكالية والالمباالة والكس��ل واألنانية والترصفات 

الالمس��ؤولة وغري النظامي��ة وعدم االهت��امم بالصالح 

العام، وحامية الش��باب من االنزالق إىل كل ما من شأنه 

اإلرضار بأنفس��هم، مثل مرافقة أصدقاء السوء وما ينتج 

ع���ن ذلك من أخط��ار كتعاطي املخدرات، واكتس��اب 

الق��وة البدنية وتعميق روح الرابط االجتامعي واألخوة 

والتالح��م والتآلف بني أبناء الوطن الواحد، ويش��عرهم 

بعدم وجود فوارق اجتامعية بينهم، وبأنهم متس��اوون 

يف الحقوق والواجبات تجاه الوطن.

10. ال يختل��ف الخرباء واملتخصصون عىل أن تطبيق 

الخدمة الوطنية يدعم قواتنا املسلحة بذخرية برشية من 

قوات االحتياط، ويرسخ من دور دولة اإلمارات العربية 

املتحدة كقوة اس��تقرار وأم��ن يف منطقة الخليج العريب 

والرشق األوسط حيث كانت كذلك منذ إنشائها وستظل 

ع��ىل ال��دوام، وهو م��ا تلخصه بجالء كل��امت صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، 

ب��أن "دولة اإلمارات العربية املتحدة ال تتس��لح ملبارشة 

العدوان، وإمنا تفعل ذلك ألنها تؤمن بأن الضعف يغري 

بالعدوان كام أن القوة رشط لتدعيم السالم".

11. تس��هم الخدم��ة الوطنية يف بن��اء الوعي الذايت 

وتعمل عىل تثقيف الش��باب بالقضايا االسراتيجية التي 

ته��م وطنهم، حيث تتضمن خط��ط التدريب والتأهيل 

العسكري نقاش��ات ومحارضات علمية تستهدف تنوير 

الش��باب وتزويده باملعارف الالزم��ة لإلحاطة بالقضايا 

واألولوي��ات ذات الصلة باألمن القومي للدولة، ومن ثم 

تحصني هذا الش��باب فكرياً وذهني��اً ضد أي محاوالت 

لبث األفكار الضالة واملضللة واس��تغالله عرب ش��عارات 

أيديولوجية أو دينية للتورط يف أعامل من ش��أنها النيل 

من الوطن واستقراره وما تحقق عىل صعيد التنمية. فال 

شك أن الوعي بالقضايا واملوضوعات ذات الصلة باألمن 

الوطني يف أبعاده السياس��ية والعس��كرية واالقتصادية 

والثقافي��ة والتكنولوجي��ة واإلعالمية قد يك��ون بعيداً 

عن اهتاممات الش��باب، س��واء بحك��م اختالف طبيعة 

الدراس��ة ونوعيتها أو بحكم تباي��ن االهتاممات الذاتية 

مع ماينط��وي عليه ذلك من احت��امالت عدم امليل إىل 

الق��راءة وتثقيف الذات، مبا يجعل التعرف عىل القضايا 

املختلف��ة من منظور وطني مس��ألة ق��د ال تتحقق عرب 

الطرق والقنوات التقليدية السائدة يف املجتمع، ما يوفر 

بيئة عمل قد تستغلها أي جامعات أو عنارص أو أطراف 

خارجية للنيل من اس��تقرار الوطن، أو حتى دفع بعض 

الش��باب إىل اإلرضار بأنفسهم وأرسهم عرب االندفاع إىل 

املشاركة يف أعامل مرفوضة دينياً ووطنياً وأخالقياً بزعم 

الدف��اع عن العقيدة أو األوطان أو الحقوق أو غري ذلك 

من ش��عارات زائفة تنس��جها عنارص مدمرة الس��تغالل 

الش��باب وتوجيه طاقاتهم بشكل س��لبي ملصلحة هذه 

العن��ارص وأهدافه��ا والجه��ات واألط��راف التي تقف 

وراءها. وبالتايل ف��إن الخدمة الوطنية من هذه الزاوية 

تحديداً تُعترب إحدى أدوات التنشئة السياسية والوطنية 

شروط الخدمة الوطنية

◆ الخدم��ة الوطني��ة تُفرض ع��ىل كل مواطن من 
الذك��ور. ويك��ون التح��اق اإلن��اث به��ذه الخدمة 

اختيارياً.

◆ يشرط يف املنتسب إنهاء مرحلة الثانوية العامة 
أو إمت��ام ال� 18 م��ن عمره، عىل أال يتج��اوز عمره 

30 عاماً.

◆الخدمة الوطنية تش��مل فرات تدريبية ومتارين 
عس��كرية وأمنية للمجند يف إحدى وحدات القوات 

املسلحة.

◆دع��وة كل مواطن أتم  18عام��اً ومل يتجاوز 30 
عام��اً إىل تحديد موقفه من التجني��د طبقاً ألحكام 

القانون.

◆مدة الخدمة س��نتان للحاصل��ني عىل مؤهل أقل 
م��ن الثانوي��ة العام��ة، و9 أش��هر للحاصل��ني عىل 

الثانوية العامة فأعىل.
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الس��ليمة التي تصقل مهارات الش��باب وتنرش الثقافة 

والربي��ة الوطنية بش��كل عم��ي قائم عىل املامرس��ة 

الواقعية والس��لوكية ال عىل الشعارات وترديدها، فضالً 

ع��ن معالجة اآلث��ار االجتامعية الس��لبية التي تولدت 

نتيجة الطف��رة النفطية ومنط الحياة ال��ذي ترتفع فيه 

نس��بة الرفاه االجتامعي واملعي��ي، والذي يفرز بدوره 

تبع��ات س��لوكية واجتامعية ميك��ن تجاوزها من خالل 

تطبيقات قانون الخدمة الوطنية.

12. ميتلك الشباب يف املراحل العمرية التي تستهدفها 

الخدمة الوطني��ة طاقات هائلة ق��د يصعب احتواؤها 

أو توظيفه��ا بالش��كل األمثل عرب الوظائ��ف واملناصب 

الحكومي��ة، بحي��ث يتك��ون ماميكن تس��ميته بالطاقة 

املجتمعية الفائضة التي تُهَدر وال يستفيد منها املجتمع 

وال يس��تطيع عرب القنوات التقليدية توجيهها بالش��كل 

املس��تهدف، إذ إن القنوات الت��ي ميكنها امتصاص هذه 

الطاق��ات تتمثل يف الخدمة الوطنية أو العمل التطوعي 

أو أن تُه��َدر في��ام ال طائ��ل م��ن ورائه من س��لوكيات 

ومامرس��ات ش��بابية قد متتد آثارها السلبية إىل مراحل 

عمري��ة تالية، بل قد متتد لتصل إىل املجتمع ذاته. ومن 

ثم فإن الخدمة الوطنية متثل هنا منفذاً رضورياً ومطلوباً 

بإلحاح لتوجيه طاقات الشباب ومتكينهم بشكل حقيقي 

يف مجتمعه��م، خصوص��اً أن قان��ون الخدم��ة الوطنية 

كان حريص��اً عىل ع��دم اإلرضار به��ذه الرشيحة، ونص 

عىل اعتبار م��دة الخدمة الوطني��ة للمواطنني املعينني 

بالجهات الحكومية االتحادية واملحلية والقطاع الخاص 

كأنه��ا قُضيت بخدمة ه��ذه الجهات، وتُحس��ب هذه 

املدة من ضمن األقدمية واس��تحقاق الزيادات املقررة، 

وكذلك تَُضم مدة الخدم��ة الوطنية إىل خدمته الفعلية 

املحددة ألغراض املكافأة واملعاش التقاعدي وغريها من 

الحق��وق الوظيفة، مايعني أن امل��رشع قد راعى توفري 

األمن الوظيفي واالس��تقرار األرسي لجميع املنخرطني يف 

أداء خدمة الوطن، وهي سمة إيجابية نبيلة للترشيعات 

كافة التي تسن يف هذا الوطن املعطاء.

13. بش��كل عام،متث��ل الخدم��ة الوطني��ة  تجرب��ة 

وطنية إنس��انية ثرية من حيث تطوي��ر الذات وتقوية 

اإلرادة، وتعزي��ز روح املواطنة والوالء واالنتامء وتعزيز 

الهوية الثقافية الوطنية، وبناء الش��خصية القادرة عىل 

حامي��ة األوط��ان، وإدراك مفهوم املواطن��ة الحقيقية، 

باعتب��ار أن ثقاف��ة الدفاع عن األوطان ال تعني كس��ب 

امله��ارات القتالية فقط، بل هي مفه��وم متكامل قائم 

عىل اس��تيعاب قيم املواطن��ة وإدراك منظومة الحقوق 

والواجب��ات املجتمعية؛حتى ميك��ن الحديث عن عنرص 

ب��رشي فاع��ل يف محيط��ه وبيئت��ه أيضاً. فاملؤسس��ات 

العس��كرية توصف دوم��اً بأنها مصان��ع الرجال حيث 

تحظى بإمكاناته��ا وقدراتها وكوادره��ا البرشية مبكانة 

ب��ارزة، ليس عىل صعيد التدريب والتأهيل العس��كري 

فقط، بل من حيث مقدرتها عىل تكريس مفاهيم الوالء 

واالنتامء إىل الوطن أيضاً، وتعزيز قيم إنس��انية إيجابية 

ل��دى عنارصها مثل ق��وة الش��خصية والجلَد واالعتامد 

ع��ىل ال��ذات وتحمل املس��ؤولية والش��جاعة وتعميق 

التالحم بني أبناء الوطن، ولذا فإن االنخراط يف الس��لك 

العس��كري،ولو لفرة مؤقتة، يُعدُّ مدخالً حيوياً ملستقبل 

أفضل ل��كل من يلتحق به؛ إذ مل تع��د خطط التدريب 

مرادفة للتأهيل العس��كري وإجادة التعاطي مع أحدث 

املعدات فقط، بل تعني ضامن التطور الثقايف والفكري 

واملهني كذلك.

14. يعد م��ؤرش الكفاءة التنظيميةمن أهم مؤرشات 

تقيي��م القوة العس��كرية للدول، ويقي��س هذا املؤرش 

مدى وجود نظام للخدمة العس��كرية الوطنية اإللزامية 

والتعبئة العام��ة لقوات الجيش واالحتي��اط يف الدول، 

ويق��وم كذل��ك ع��ىل قياس م��دى توافر نظ��ام محكم 

للس��يطرة والقيادة العس��كرية فضالً ع��ن قياس مدى 

االنضب��اط التكتييك للقوات املس��لحة، وقي��اس الروح 

املعنوية لدى أفرادها، ومدى استيعاب الخطط وامتالك 

املهارات والقدرات الالزمة لتنفيذها، وتقيس أيضاً زمن 

وكيفية التحول إىل أقىص مستويات الجاهزية العملياتية 

والقتالية، وتنفيذ املهم القتالية بكفاءة وفاعلية. وبالتايل 

فإن قانون الخدمة الوطنية من شأنه أن يسهم يف تعزيز 

الكفاءة التنظيمية والقتالية والدفاعية لقواتنا املس��لحة 

س��واء ع��ىل مس��توى التخطي��ط أو األداء أو الفاعلية 

العملياتية والقتالية، حيث ميثل قانون الخدمة الوطنية 

دعامً نوعياً لقدرات قواتنا املسلحة عىل هذا الصعيد عرب 

امتالكها نظاماً للتعبئة العامة لقوات االحتياط.

15. مل تع��د الخدمة الوطنية أو خدمة العلم مفهوماً 

حرصياً ع��ىل بعض الدول، بل متثل خططاً اس��راتيجية 

وطني��ة تأخ��ذ بها الكثري م��ن دول الع��امل، وتعد هذه 

الخطط حجر األساس يف رفد الجيوش مبا تحتاج إليه من 

عنارص برشية قادرة عىل ترجمة فلسفة هذه املؤسسات 

الوطنية إىل واقع عمي يصب يف املصالح االس��راتيجية 

للدول واألوطان كافة، فهي ال تعني معسكرات للتدريب 

فقط، بل هي يف األس��اس تنشئة اجتامعية ثقافية قادرة 

عىل بناء الشخصية، وتعزيز ركائزها ومتتينها، وهو نظام 

يُطبَّق يف معظ��م دول العامل بش��كل أو بآخر،فحتى يف 

الدول املعروفة بتوجهاتها الس��لمية التامة هناك نظام 

تعبئ��ة وتجنيد ق��ادر عىل تعبئة قوة عس��كرية معتربة 

وق��ادرة عىل الدفاع عن مصالحها وحدودها وس��يادتها 

الوطنية يف وقت وجيز.

16. تلع��ب الخدمة الوطني��ة دوراً ب��ارزاً وفاعالً يف 

تجاوز الش��عور باالنتامءات الطائفي��ة والقبلية،ويحل 

االنت��امء للوط��ن كأولوية مطلق��ة، وهو انت��امء تبدو 

الدول جميعها بحاجة ماس��ة إىل تكريس��ه يف مواجهة 

الدعوات لهويات وانت��امءات عابرة للوطنية ومتجاوزة 

للحدود والس��يادة الوطنية، مثل الدعوات التي تطلقها 

تلعب اخلدمة 
الوطنية دورا بارزا 

وفاعال يف جتاوز 
الشعور باالنتماءات 
الطائفية والقبلية 

ويحل االنتماء للوطن 
كأولوية مطلقة
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وتروج له��ا جامعات دينية وغري ذل��ك، وبحيث يصبح 

االنت��امء للوط��ن هو االنتامء األول ال��ذي ال تعلو عليه 

أي انتامءات أخرى فرعية، س��واء كانت تلك االنتامءات 

محلية موروثة، أو خارجية دخيلة.

17. ينطوي نظ��ام الخدمة الوطنية ع��ىل إيجابيات 

كث��رية يصع��ب حرصها، ب��ل ال نبالغ إذا قلن��ا إن هذا 

النظ��ام رمبا يكون حالً للكثري من أوجه املعاناة الناجمة 

عن الس��لوكيات الس��لبية لرشيحة من الش��باب يف أي 

دولة،كام أنه يسهم يف تحويل أصحاب هذه السلوكيات 

إىل طاق��ات إنتاجية تحتاج إليها الدول يف التنمية، علامً 

بأن االلتحاق بخدمة األوطان رمبا ال يكون مطلقاً خصامً 

من مسرية التأهيل املهني أو العلمي، وال سبباً يف التأخر 

عن التحاق الفرد بركب العلم والعمل، وإمنا ميثل إضافة 

نوعية إىل هذه املس��رية وتعزيزاً لقدرات الفرد الذاتية، 

س��واء لجهة كس��ب مه��ارات نوعية أو لجه��ة تحمل 

املسؤولية بحيث يكون رقامً فاعالً يف مجتمعات يفرض 

أنه��ا بحاجة إىل طاقات أبنائه��ا كافة؛ حيث يخطئ من 

يظ��ن أن نظام الخدمة الوطني��ة ال ينطوي عىل مردود 

ذي قيم��ة نوعية لخط��ط التنمية الش��املة يف الدول، 

فهذه الخدمة ليس��ت وسيلة للتدريب العسكري فقط، 

فهناك نس��بة ال بأس بها من الش��باب تحتاج إىل تأهيل 

وتدريب مهني احرايف متقدم يك تلتحق بس��وق العمل 

املحلية بقواعدها التنافس��ية الت��ي تزداد صعوبة مبرور 

الس��نوات. وهذا التدريب يتم وفق خطط مدروسة يف 

قواتنا املس��لحة خالل فرة الخدمة الوطنية، فالحديث 

ع��ن تأهيل الف��رد املقات��ل مل يعد محص��وراً يف نطاق 

التدريب القتايل يف ظل املهام التي باتت ضمن أولويات 

الجيوش الحديثة مثل حفظ الس��الم واإلغاثة اإلنسانية، 

كام ذكرنا وما يتخلل هذه املهام من تنفيذ لخطط تقنية 

مثل اإلس��هام يف تنفيذ البنى التحتية وشق الطرق وبناء 

املخيامت واإلغاثة الطبية واإلنسانية وغري ذلك من مهام 

ومهارات رضورية تقتيض رضورة إكساب الفرد مهارات 

االتص��ال والتواص��ل الب��رشي والتفاعل م��ع اآلخرين. 

ومبعن��ى آخر،فإن قانون الخدم��ة الوطنية هو مرشوع 

وطني أوسع وأشمل من مجرد تأطريه اصطالحاً باعتباره 

تكوين��اً لقوات احتي��اط، فاملرشوع أهداف��ه اقتصادية 

واجتامعية وليس��ت عس��كرية فقط، حي��ث ميكن أن 

يصب��ح نظ��ام الخدمة وفق��اً لخطط مدروس��ة مبن�زلة 

مرحلة انتقالية بني نظام التعليم وس��وق العمل، بحيث 

ميكن تج��اوز املعضلة الخاصة بع��دم توافق مخرجات 

نظام التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهي معضلة 

تتطلب متويالً هائالً للتدريب وإعادة التأهيل فيام ميكن 

معالجتها وتحقيقها ضمن روزنامة أهداف اس��راتيجية 

مجمعة يف قانون الخدمة الوطنية.

الخدمة الوطنية اإللزامية تاريخياً
ُعرفت الخدمة الوطني��ة أو خدمة العلم منذ القرن 27 

قب��ل امليالد يف م��رص القدمية، فكان الفالح��ون األحرار 

يُج��ربون عىل االنخ��راط يف "الفرق الرديفة" ملس��اعدة 

الجيش النظامي، املح��دود العدد واملؤلف من الحرس 

املليك واملفارز العسكرية التابعة لحكام املقاطعات.

 واس��تُخدمت الخدم��ة الوطنية اإللزامية بأش��كال 

وتطبيقات مختلفة طيلة عصور التاريخ، ولكنها شهدت 

أول تطبي��ق نظام��ي ش��امل يف أعقاب ح��روب الثورة 

الفرنس��ية، ثم أضفى عليه��ا إمرباطور فرنس��ا نابليون 

بونابرت طابعاً مؤسس��ياً منذ عام 1815. وانترش النظام 

يف أوروبا خ��الل تلك الفرة وماتاله��ا وواجهته عقبات 

ع��دة، كان أبرزها عدم مقدرة الجيوش عىل اس��تيعاب 

جميع العنارص املؤهلة ألداء الخدمة الوطنية. 

وقد ُعرف التجنيد اإلجباري يف أوروبا ألكرث من 2000 

عام، فقد ُدعمت اليونان القدمية وروما الجيوش العاملة 

باملجندي��ن من الرج��ال يف زمن الح��رب. ويف العصور 

الوس��طى، وضعت كثري من املدن األوروبية فرقاً ُمدربة 

من أجل حامية هذه املدن. وقد بدأ أول تدريب عسكري 

عىل نطاق واس��ع يف س��ويرسا يف القرن الس��ادس عرش 

امليالدي. وَجند ملك السويد جوس��ت افوس أدولفوس 

الرجال يف القرن السابع عرش امليالدي، وتوسعت كل من 

فرنسا وروسيا واملجر النمساوية يف الخدمة الوطنية مع 

اندالع الحرب العاملية األوىل. ويف الحرب العاملية الثانية، 

اس��تخدمت كل الدول املتحاربة نظام الخدمة الوطنية 

اإللزامي��ة بصورة واس��عة. وقد اعتمدت أس��راليا عىل 

املتطوعني يف الحرب العاملية األوىل، ثم أدخلت الخدمة 

الوطني��ة اإللزامية يف الح��رب العاملي��ة الثانية. ويعود 

تاريخ الخدم��ة الوطنية اإللزامي��ة يف الواليات املتحدة 

األمريكي��ة إىل بدء الثورة األمريكية، وكان يتم س��حب 

رجال امليليش��يا )جند الط��وارئ( مبعرفة كل والية عىل 
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حدة من أجل محاربة الربيطانيني. واس��تخدم الجانبان 

يف الح��رب األهلي��ة األمريكية ه��ذه الخدم��ة يف أثناء 

الحروب الرئيس��ية يف القرن العرشي��ن. وأصبح النظام 

االنتق��ايئ إللحاق األف��راد بالخدمة العس��كرية أمراً غري 

ش��ائع يف الستينيات والس��بعينيات من القرن العرشين 

يف أثناء حرب فيتنام الطويلة. وأُلغيت الخدمة اإللزامية 

يف عام 1973. ويف ع��ام 1981، ُوضعت قامئة احتياطية 

ميكن االستعانة بها، إذا ما قررت الحكومة أن تعيد نظام 

الخدمة اإللزامية يف أوقات الحرب. 

تجربة االتحاد األورويب
هن��اك س��ت دول أعض��اء يف االتح��اد األورويب تطبق 

الخدم��ة الوطنية اإللزامية، ويرى خرباء أن املهّمة األوىل 

واألساس��ية لجيوش كث��رية مل تعد تقترص ع��ىل الدفاع 

ع��ن الراب الوطني، بل بات الركي��ز أكرث عىل البعثات 

الدولي��ة كجزء من منظومة األمم املتحدة، أو من حلف 

ش��امل األطليس، أو كجزء م��ن املنظومة األمنية لالتحاد 

األورويب أيضاً، أو يف إطار مهامت ثانوية كالنجدة خالل 

حصول كوارث، أو القيام مبهام أمنية لحامية املؤسسات 

العامة الحيوية ومقار الس��فارات وغريها. ومن الالفت 

للنظر أن س��ويرسا، وهي من ب��ني عدد قليل من الدول 

األوروبي��ة املحايدة، تفتخر بتمّس��كها بنظ��ام الخدمة 

الوطنية اإللزامية، وبالدور التقليدي للقوات املس��لّحة. 

ووفق��اً للنظ��ام الس��ويرسي، يصبح املواطن��ون الذكور 

القادرون والبالغون19 عاماً ُمطالبني بااللتحاق بالخدمة 

العس��كرية اإللزامي��ة. أما الخدمة الوطنية العس��كرية 

للنس��اء فهي اختيارية وطوعية؛ وق��د رفض نحو ثالثة 

أرباع الس��ويرسيني يف اس��تطالع للرأي ج��رى يف الفرة 

األخ��رية اقراح��اً إللغاء الخدم��ة الوطني��ة اإللزامية يف 

الجيش، وذل��ك للمرة الثالثة خالل ربع قرن. فقدذكرت 

تقارير أن اس��تطالعاً للرأي بش��أن اقراح إللغاء الخدمة 

الوطنية اإللزامية يف الجيش السويرسي تم رفضه بنسبة 

%73، يف مقاب��ل %27 من املصوت��ني الذين وافقوا عىل 

االقراح. وسبق أن طُرح املقرح ذاته عام 1989 من قبل 

مجموعة تسمى "من أجل سويرسا بدون جيش"، ولكنه 

مل يح��ظ مبوافقة أكرث من ثلث األص��وات، وكانت هذه 

النسبة كافية إلحداث ضجة عىل الرغم من رفض املقرح. 

ويف عام 2001، أع��ادت املجموعة طرح املقرح مجدداً 

يف استفتاء ش��عبي، ومل يحظ آنذاك سوى مبوافقة 22% 

فقط من الناخبني. ومع أن س��ويرسا املحايدة مل تتعرض 

لهجوم منذ قرون، ف��إن بها أحد أكرب الجيوش يف العامل، 

حي��ث يُطلب من معظم الرجال الذين تراوح أعامرهم 

ب��ني 18 و34 س��نة اقتط��اع وقت من عمله��م لحضور 

تدريب عس��كري ملدة 18 إىل 21 أس��بوعاً، كام يُطلب 

منهم الحفاظ عىل زيهم العس��كري وبعض األسلحة يف 

املنازل لتكون جاهزة يف حال التعبئة الرسيعة.

ويُنظ��ر إىل التجني��د اإللزام��ي ع��ىل أن��ه تكلي��ف 

وترشي��ف، فهو يجس��د مبدأ املس��اواة يف ال��ذود عن 

الوطن، ويزيل الفوارق االجتامعية واإلقليمية واللغوية 

بني أفراد املجتمع، وينمي لديهم الحس القومي ويصقل 

شخصيتهم ويبلور إرادتهم ويوفر لبعضهم مهناً جديدة 

وفق ما ينالهم م��ن التخصص الفني. والتجنيد اإللزامي 

فرض عىل املواطنني جميعهم بغض النظر عن منش��ئهم 

أو وضعهم االجتامعي أو ثروتهم أو انتامئهم.

التجنيللد اإللزامللي يف الدولتني اإلسللالمية 
والبيزنطية

ملا جاء اإلس��الم غدا الجهاد فريضة عىل كل مسلم قادر 

ع��ىل حمل الس��الح، إال م��ن كان له ع��ذر، مام أضفى 

طابع االلتزام املقدس عىل واجب الخدمة العس��كرية. 

ومع أّن القبائل العربية التي انضوت تحت راية اإلسالم 

كانت محدودة القوى البرشية نسبياً، فقد كانت كفاية 

املجاهدي��ن املتَّقدين إمياناً واملدرب��ني منذ الصغر عىل 

فنون القتال خري عوض.

وكت��ب الخليفة عمر بن الخط��اب إىل القائد املثنى 

بن حارثة الش��يباين قائ��الً: »ال تدعوا يف ربيعة وال مرض 

وال حلفائه��م أح��داً من أه��ل النجدات وال فارس��اً إال 

اجتلبتم��وه، فإن جاء طائع��اً وإال حرشمتوه«. ومن هنا 

بدأ التجنيد اإللزامي لدى املس��لمني يتخذ شكالً منظاّمً 

ويس��تند إىل س��جالت موثّقة، وصار الجهاد باملال شكالً 

من أش��كال الجهاد للقادرين عىل الدفع، والذين تحول 

ظروفه��م دون االلتحاق بالجيش، لك��ن وضع التجنيد 

اإللزامي موضع التطبي��ق مل يتحقق عىل أكمل وجه إال 

يف عهد الخلفاء األمويني، حني بدأ الناس يتقاعسون عن 

الجهاد.

ويف الدولة البيزنطية وأوروبا إبان العصور الوس��طى، 

كاننظام الفروس��ية يضفي نوعاً من االلتزام العس��كري. 

وكان أبناء الفالحني ملزمني بالخدمة العسكرية يف قوات 

الس��يد اإلقطاعي. ويُعدُّ ميكيافلي )1527-1469( من 

أوائل الذين فكروا بالتجني��د اإللزامي مبفهومه الجديد 

لرفد الجيوش بقوى برشية كبرية غري ُمْكلِفة.

وجدي��ر بالذك��ر أن ش��مولية التجني��د اإللزامي قد 

راوحت بني مستوى التجنيد العام املتميز باستدعاء كل 

من هو الئق صحياً إىل الخدمة العسكرية، حتى مستوى 

التجني��د االنتقايئ،ولو يف ظل حرب ش��املة. وكان نظام 

التجني��د اإللزامي قد قام يف فرنس��ا ع��ىل مبدأ التجنيد 

االنتقايئ بطريقة القرعة. وعمل امللك لويس الرابع عرش 
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)1715-1661( ع��ىل تعدي��ل قانون التجني��د اإللزامي 

لصالح البحرية، فألزم كل بحار متمرس تس��جيل اسمه 

لدى أقرب قاعدة بحرية من محل إقامته.

التجنيد اإللزامي يف الدول العربية
بعد أن تح��ررت الدول العربية من االس��تعامر الغريب، 

وجدت نفس��ها أم��ام تهديدات مختلف��ة، أصعبها قيام 

الكي��ان الصهيوين يف قل��ب الوطن الع��ريب. وإزاء هذه 

التهدي��دات رشع��ت ال��دول العربي��ة يف س��ن قوانني 

للتجنيد اإللزامي بحسب تواتر استقاللها واستكامل بناء 

كياناته��ا. فمنها من فرض التجنيد اإللزامي مدة س��نتني 

ونصف كس��وريا، مع تخفيضها س��تة أش��هر للمكلفني 

الذين يتبع��ون دورات التدريب الجامعي العس��كري، 

ومنها من فرضه ملدة س��نة ونصف أو س��نتني بحس��ب 

االختصاص كالعراق، أما اليمن والس��ودان فُفرض فيهام 

ملدة ثالث س��نوات، والكويت وموريتانيا ملدة س��نتني، 

واملغرب والجزائر ملدة س��نة ونصف، ولبنان ملدة سنة. 

ومن الدول العربية من فرض التجنيد اإللزامي االنتقايئ 

كمرص ملدة ثالث س��نوات، وليبيا ملدة س��نة أو س��نتني 

بحس��ب االختصاص، وتونس ملدة س��نة. وأحجمت كل 

من األردن ودول الخليج عدا الكويت عن فرض التجنيد 

اإللزامي.

وبعد انته��اء الخدمة اإللزامية يف هذه الدول، يجري 

تدوين أس��امء املكلّفني يف س��جالت االحتياط، ويدعون 

دورياً التباع دورات تدريبية قصرية األمد حتى سن -40

50 سنة وفق قوانني الدولة املعنية.

التجنيد اإللزامي يف دول العامل
يخضع املجند إلزامياً يف فرنسا للتدريب الفعي مدة من 

الزمن، يرّسح بعدها، ليبقى عىل سجالت االحتياط مدة 

ثالث س��نوات، عىل أن يتّبع دورات تدريبية يف مواعيد 

محددة يُعفى بعده��ا من التدريب الدوري، وال يُدعى 

إىل الخدمة إال يف حالة التعبئة العامة.

لج��أت اململك��ة املتحدة يف ع��ام 1939 أول مرة إىل 

تجني��د الرج��ال الذين ت��راوح أعامرهم ب��ني 18 و45 

س��نة، وأخضع��ت كل من بلغ العرشي��ن من عمره من 

الرجاللتدريب إلزامي ملدة س��تة أش��هر، ثم وّسعت يف 

أواخر العام 1941 نطاق التجنيد ليشمل النساء أيضاً.

وبعد الحرب العاملية الثانية أصدرت اململكة املتحدة 

عدداً من القوانني الناظمة للخدمة العس��كرية )-1947

1955(، نّصت عىل تس��جيل كل م��ن بلغ الثامنة عرشة 

من عمره وإلزامه بالخدمة الفعلية مدة سنتني.

أّم��ا يف الوالي��ات املتح��دة، فقد ظل نظ��ام التطّوع 

معموالً به إىل ما قبل الحرب العاملية األوىل، عىل امتداد 

125 عام��اً، إال مرحل الحرب األهلي��ة )-1861 1865(، 

الت��ي عمدت خالله��ا اإلدارت��ان الش��املية والجنوبية 

إىل تجنيد الش��باب بني س��ن 18 و45 س��نة من العمر 

بالرهيب والرغيب. غري أّن الحاجة الحقيقية إىل القوى 

البرشي��ة برزت إبان الحربني العامليت��ني األوىل والثانية، 

ف��كان التجنيد اإللزام��ي عاماً، حيث أص��درت اإلدارة 

األمريكي��ة قبيل دخولها الحرب العاملي��ة الثانية قانون 

1940، الذي ينصُّ عىل التجنيد اإللزامي انتقائياً بطريقة 

القرعة، وذل��ك للمرّة األوىل يف تاري��خ البالد. ثم ألغت 

اإلدارة األمريكي��ة ع��ام 1973 الخدم��ة اإللزامية بكل 

صورها.

ويف أملاني��ا، كان��ت بروس��يا ق��د طورت ب��ني عامي 

1807و1813 نظام تجنيد إلزامي��اً ناجحاً ملدة 3 أعوام، 

ص��ار يف حين��ه مث��االً يحت��ذى يف أوربا كله��ا، وهدفه 

توفري احتي��اط كبري قوي من املجندي��ن املرسحني بعد 

إمتام تدريبهم بأعداد غري كبرية. وتجدر اإلش��ارة إىل أن 

أملاني��ا اعتمدت نظام التجنيد اإللزامي العام يف الحربني 

العامليتني األوىل والثانية.

ويف روسيا القيرصية، كان عىل املجندين إلزامياً طبقاً 

لقان��ون 1860 أن يقضوا 15 عاماً من عمرهم يف خدمة 

ل هذا القان��ون يف العقد األخري من القرن  متصلة، وُعدِّ

التاس��ع عرش، فأصبح املكلفون الذي��ن يبلغون الحادية 

والعرشي��ن من عمره��م، يُدعون إىل الخدم��ة الفعلية 

لون عند  يف الجي��ش ملدة خمس��ة أعوام فقط، ويُس��جَّ

ترسيحهم يف سجالت االحتياط ملدة 18 عاماً. ويف العهد 

الس��وفييتي فُرضت الخدمة العسكرية عىل كل من بلغ 

الثامنة عرشة من عمره ملدة ثالث س��نوات، وبعد انتهاء 

ن اس��مه يف س��جالت االحتياط، ويُستدعى  الخدمة يُدوَّ

وفق نظام التعبئة عىل مدى خمس��ة عرش عاماً وبتواتر 

متناقص.

ويف تركيا كانت الدولة العثامنية تطبق مبدأ التجنيد 

باملفاضلة ثم بالقرعة، ويف الحرب العاملية األوىل طبقت 

الدول��ة العثامنية نظام التجنيد اإللزامي العام يف جميع 

واليات الدولة. واس��تمرت الجمهوري��ة الركية يف فرض 

التجنيد اإللزامي العام، مع وقوفها عىل الحياد يف الحرب 

العاملية الثانية.

أّم��ا إرسائيل فيعتم��د التجنيد اإللزام��ي العام الذي 

يش��مل الفتي��ات أيضاً، س��عياً لزيادة الطاق��ة البرشية 

املتاحة.وللتجني��د اإللزامي أثر بارز يف تثقيف الش��بان 

اليهود من جميع األجناس، وخاصة تعليم اللغة العربية، 

أصبحت اجليوش أحد 
أذرع التنمية والبناء 

والعمران وتنفيذ 
السياسات اخلارجية 

على املستوى 
االنساين ومن الدور 

الذي تلعبه قواتنا 
املسلحة يف جتسيد 
دبلوماسية العطاء 

و"األيادي البيضاء" 
االماراتية يف مناطق 

شتى من العامل
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ودمجهم يف املجتم��ع. وتُفرض الخدم��ة اإللزامية مّدة 

معينة وفقاً للفئة والجنس، فهي أربع س��نوات للضباط، 

وثالث س��نوات لصف الضباط واألفراد، وس��نة وتسعة 

أش��هر للفتيات. وتُ��دّون أس��امء املكلفني بع��د انتهاء 

الخدم��ة اإللزامية يف س��جالت االحتي��اط، ويخضعون 

ل��دورات قصرية األمد للذكور حتى س��ن 42 أو54 عاماً 

لبعض االختصاصيني، وللفتيات حتى س��ن 24 س��نة )أو 

الزواج(.

حصيلة التجنيد اإللزامي
يتوق��ف عدد املجندين مبوج��ب الخدمة اإللزامية عىل 

طاقة البيئة الس��كانية املتاحة، وق��درة الدولة وقواتها 

املس��لحة عىل االستيعاب. وتكون النسبة يف قرعة السن 

الواحدة نحو %7-3 من تعداد السكان عادة.

ر حصيل��ة املكلفني املؤهلني للتجني��د اإللزامي  تُق��دَّ

سنوياً لكل عرشة ماليني نسمة بنحو نصف مليون شاب. 

وميكن االس��تفادة من هذه الطاق��ة البرشية بكاملها يف 

زم��ن الح��رب، أو االقتصار عىل جزء منها يتناس��ب مع 

الحاجة إليها، س��واء يف زمن السلم أو الحرب للمحافظة 

عىل القدرة القتالية للقوات املس��لحة. وميكن أن يكون 

عدم ق��درة الدولة عىل اس��تيعاب مثل ه��ذه األعداد 

وتدريبها يف وقت واحد، أو الحرص عىل استمرار العمل 

يف املرافق العامة واالقتصادية، من أسباب خفض النسبة 

إىل %1 فقط.

اإلعفاء من التجنيد اإللزامي
ميكن إعفاء بعض املكلفني من الخدمة اإللزامية ألسباب 

يحددها القانون ومنها:

•الوضع العائي، كأن يكون املكلّف وحيداً لوالديه أو 

ألحدهام. أو أن يكونا قد تجاوزا س��ن التقاعد وال يوجد 

من يعيلهام.

•الوض��ع الصحي، كأن يكون املكلّف غري الئق صحياً 

للخدمة العسكرية بسبب عاهة أو قرص نظر أو اختالل 

عق��ي أو غري ذلك. وقد ال يكون الوض��ع الصحي كافياً 

إلعف��اء املكلّف من الخدمة اإللزامي��ة، فيخضع عندئذ 

للخدمة اإللزامية غري املسلحة.

• الوض��ع االجتامعي، كأن يك��ون املكلّف من رجال 

الدي��ن أو من أفراد بعض الطوائ��ف الدينية التي تحرم 

القتل أو غري ذلك.

• الوضع الوظيف��ي، كأن يكون املكلف من أصحاب 

الكفايات املهمة والتخصص النادر.

• دف��ع البدل النقدي يف حال النص عليه قانوناً، وقد 

حافظ��ت أكرث الدول الغربية عىل نظ��ام البدل النقدي 

إبان القرن التاس��ع عرش ومطل��ع القرن العرشين، لكن 

الرضورة ألجأتها إب��ان الحربني العامليتني األوىل والثانية 

إىل إلغ��اء نظام الب��دل النقدي من قوان��ني التجنيد أو 

تجميده إىل ما بعد الحرب.

تأجيل الخدمة العسكرية اإللزامية
تن��ص أنظم��ة التجنيد املختلف��ة عىل إمكاني��ة تأجيل 

الخدمة اإللزامية ألسباب يحددها القانون، منها: أسباب 

صحيّة، إذ تس��مح بع��ض األنظمة بتأجي��ل تجنيد غري 

الالئقني صحياً ملدة س��نة أو أكرث، عىل أن يعاد النظر يف 

وضعهم بعد انتهاء تلك املدة. كام ميكن تأجيل الخدمة 

اإللزامية ألسباب دراسيّة.

دول مجلس التعاون
أوالً: التجربة القطرية.

ع��ىل الصعي��د الخليجي، كان��ت دولة قط��ر قد أقرت 

يف منتص��ف نوفم��رب 2013 »م��رشوع قان��ون الخدمة 

الوطني��ة«، والذي يهدف إىل »تحقي��ق مصلحة الدفاع 

عن الوط��ن، واالس��تعداد الدائم للمحافظ��ة عىل أمن 

واستقرار البالد، واالعتامد عىل قوة نظامية يتم تعزيزها 

بقوة احتياط عند اللزوم«، بحسب وزير الدولة لشؤون 

مجل��س الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، 

الذي أضاف أيضاً أن »م��رشوع قانون الخدمة الوطنية 

)س��ينفذ( مبوجب أح��كام القانون. ويكل��ف بالخدمة 

العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عرشة من عمره 

ومل يتجاوز الخامسة والثالثني، وتكون مدة الخدمة ثالثة 

أش��هر لكل من تخ��رج من إحدى الكلي��ات أو املعاهد 

املعتمدة يف الدولة والتي ال تقل مدة الدراس��ة فيها عن 

س��نتني أو ما يعادلها«. وس��يكلف ل� »مدة أربعة أشهر 

كل م��ن مل يلتح��ق باملدارس أو الجامع��ات أو املعاهد 

العليا أو املتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ومل يكمل 

الدراسة، وكل من انتظم يف الدراسة الثانوية ومل يكملها 

بعد إمتام��ه الحادية والعرشي��ن، وكل طالب فُصل من 

الدراس��ة يف الكليات أو املعاهد العليا أو املتوس��طة أو 

ما يعادلها أو مل يتخرج فيها بعد بلوغه الس��ن املقررة«. 

و»تش��تمل الخدمة ع��ىل فرة تدريب عس��كري وفرة 

خدمة يف إحدى وحدات القوات املسلحة، ويجوز بقرار 

من الوزي��ر توزيع بعض املجندين عىل الجهات األخرى 

الخاضع��ة لقان��ون الخدم��ة العس��كرية«. ومن خالل 

اس��تقراء بنود مرشوع القانون اإلمارايت ومقارنته بنظريه 

القط��ري، يرى خرباء أن قانون الخدم��ة الوطنية بدولة 

اإلمارات العربي��ة املتحدة قد جاء أكرث عمقاً وش��موالً 

ودقة، حيث تُعت��رب الفرة الزمنية للخدم��ة يف القانون 

وضامن��ات تطبيقه��ا ضامن��ة ملردود أفض��ل من حيث 

تحقي��ق األهداف االس��راتيجية املرجوة م��ن وراء هذا 

القانون يف أبعاده وأهدافه التي تتجاوز مسألة التدريب 

العس��كري كام سبق رشحه يف النقاط السابقة. ومبوازاة 

التجنيد اإللزامي 
تكليف وتشريف 

فهو يجسد مبدأ 
املساواة يف الذود 
عن الوطن ويزيل 

الفوارق االجتماعية 
واإلقليمية واللغوية 

بني أفراد اجملتمع
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ماسبق، هناك مرشوع مامثل يف دولة الكويت الشقيقة، 

ويبدو أنه ال يزال يُناقش داخل مجلس األمة.

ثانياً: التجربة السعودية.

قبل س��نوات ذكرت تقارير صحفية أن مجلس الشورى 

الس��عودي قام بدراس��ة مقرح يه��دف إىل إقرار هذه 

وقال��ت  الس��عودية،  العربي��ة  اململك��ة  يف  الخدم��ة 

صحيفة "الرشق األوس��ط" وقت��ذاك يف تقرير إخباري: 

"تدرس الهيئة العامة ملجلس الشورى يف الوقت الراهن 

مقرح مرشوع نظام »خدمة العلم« بناء عىل املادة 23 

من نظ��ام املجلس".وبعدها مل تُن��رش أي أخبار تتعلق 

بهذا املقرح فيام بعد ذلك. وكان الكاتب حامد الساملي 

قد تناول يف مقال نرشته صحيفة "الجزيرة" الس��عودية 

رضورة ف��رض نظ��ام الخدم��ة الوطنية عىل الش��باب 

الس��عودي لحاميته��م، عىل ح��د قوله، م��ن الظواهر 

الس��يئة التي تنترش يف أوس��اط الشباب. واعترب الساملي 

يف مقال��ه أن هذا النظ��ام هو "الح��ل" للقضاء عىل ما 

وصفه ب�"التش��وهات يف املجتمع الشبايب"، مثل ظاهرة 

"التفحي��ط" والالمب��االة باملمتلكات العام��ة والخاصة، 

مؤكداً أن الهدف من االقراح إنتاج جيل ش��اب منضبط 

س��لوكياً وأخالقياً، ومنتج مهنياً، إضافة إىل خلق جاهزية 

عسكرية لخدمة البالد.

الخالصة 
رغم النقاشات البحثية املس��تمرة حول اختالف طبيعة 

الحروب، وانتش��ار مايوصف ب�"ح��روب الجيل الرابع" 

وتزايد االعتامد عىل الح��روب الالمتامثلة واملجموعات 

القتالية الصغرية يف مقاب��ل تراجع دور وفرص الجيوش 

الكبرية والحروب الحاشدة ودور العنرص البرشي بشكل 

ع��ام يف الرصاع��ات العس��كرية التقليدية التي تش��هد 

تراجعاً ملحوظاً، فإن التجارب كافة تثبت أن هناك أدواراً 

حديثة للجيوش ال تقل أهمية من الناحية االسراتيجية 

عن أدوارها التقليدية التي س��ادت تاريخياً، فمن الخطأ 

اعتبار الخدمة الوطنية العس��كرية اس��تدعاًء ليء من 

املايض، فال تزال الجيوش هي التجس��يد الحقيقي ألمن 

ال��دول واألوطان، وال تزال قوتها واحرافيتها ومس��توى 

تأهيله��ا وتجهيزه��ا وتدريبها أحد أبرز عن��ارص القوة 

الش��املة للدول يف العامل أجمع. ب��ل أصبحت الجيوش 

أحد أذرع التنمية والبناء والعمران وتنفيذ السياس��ات 

الخارجية عىل املس��توى اإلنساين وغري ذلك، وليس أدل 

ع��ىل ذلك م��ن الدور ال��ذي تلعبه قواتنا املس��لحة يف 

تجسيد دبلوماسية العطاء و"األيادي البيضاء" اإلماراتية 

يف مناطق ش��تى م��ن العامل، ما يُس��هم بق��وة يف دعم 

وتحس��ني الصورة الذهني��ة الناصع��ة للدولة.ومن هنا 

تنب��ع أهمية قانون الخدمة الوطني��ة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، فهو قانون يتحاىش س��لبيات التطبيق 

من خالل دراسة تجارب دول العامل كافة، كام يستهدف 

االس��تفادة من مزايا التطبيق يف هذه الدول، وذلك عىل 

قاعدة تس��ود مختلف القوانني والترشيعات التي تُسنُّ 

يف الدولة، وهي قاعدة كرس��ها القائد املؤس��س املغفور 

ل��ه بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، 

وسار عىل دربه مقتدياً بها صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهي تلك 

املقول��ة التاريخي��ة والقاعدة القامئة عىل أن "اإلنس��ان 

أغ��ىل ثروة ميتلكه��ا الوطن"، فكل القوان��ني والقرارات 

والترشيعات واملبادرات تعرب عن هذه القناعة وترجمها 

وتجعل من اإلنسان محور نهضتنا وتقدمنا الحقيقي يف 

املجاالت كافة•

املصادر واملراجع 

 محمد آل الشيخ، التجنيد االجباري ليس تدريبا عىل 

السالح فقط، صحيفة الجزيرة السعودية، عىل الرابط:

http://www.al-jazirah.com/2014/20140105/

lp4.htm

سعود كابي، التجنيد االجباري كاسراتيجية وطنية، 

الوطن أون الين، عىل الرابط:

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail. 

aspx?ArticleId=18135

مصطفى شفيق عالم، التجنيد االلزامي باالمارات 

والكفاءة التنظيمية للجيوش الخليجية، جريدة املرصي 

اليوم، 20 يناير 2014، عىل الرابط:

http://www.almasryalyoum.com/News/ 

Details/378062

ويكيبديا، التجنيد االجباري، عىل الرابط:

http://ar.wikipedia.org/wiki 

صحيفة الحياة اللندنية، قطر تقر التجنيد االجباري 

للشباب للمرة االوىل، عىل الرابط:

http://alhayat.com/home/ 

Print/571851?PrintPictures=0

سلطان بن نحند ، التجنيد االلزامي واجب وطني، 

صحيفة الوطن القطرية، عىل الرابط:

http://www.al-watan.com/viewnews. 

aspx?n=98B85493-2068-45EC-B566-0687A3

52D9B5&d=20140108&writer=1

http://www.annaharkw.com/annahar/ 

Article.aspx?id=379565&date=17032013

أخبار الساعة تؤكد أهمية التجنيد االلزامي يف 

تعزيز روح املواطنة، 2 فرباير 2011، عىل الرابط:

http://www.alittihad.ae/details. 

php?id=11758&y=2011

جارس الجارس، التجنيد االجباري، صحيفة الرشق 

القطرية، 18 ابريل 2012، عىل الرابط:

http://www.alsharq.net. 

sa/2012/04/18/226468

صحيفة االتحاد، تقارير وتغطيات صحفية منشورة، 

20 يناير 2014، عىل الرابط:

http://www.alittihad.ae/details.

php?id=5784&y=2014&article=full

روابط الكرونية متفرقة انظر:

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/ 

e6174590-a53e-4110-857f-7ca00146452a

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.

html?cid=34729004

http://www.aljazeera.net/news/pages/ 

e3aa9c59-db47-484f-8ec5-832ab6fb7be2

http://arabic.euronews.com/2013/01/21/ 

neutral-austria-votes-to-keep-military-

./service
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شهد االختبارات لطائرات خدمية من دون طيار
حممد بن راشد: نريد الوصول للناس قبل أن يصلوا إلينا

ش��هد صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه 

الله، االختبارات التجريبية الستخدام الطائرات العمودية 

بدون طيار "الدرون��ز" يف تقديم مجموعة من الخدمات 

الحكومي��ة الت��ي تخط��ط حكوم��ة اإلم��ارات إلطالقها 

مس��تقبال مثل إيص��ال الوثائ��ق الحكومي��ة للمتعاملني 

ومراقبة الطرق ومتابعة مش��اريع البنية التحتية وتنفيذ 

املس��وحات الجغرافية وغريها م��ن الخدمات التي تنوي 

الحكومة استخدامها فيها.

وأبدى صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 

مكتوم إعجابه بنتائج االختبارات املبدئية التي استغرقت 

3 أش��هر عىل أيدي مجموعة من املهندس��ني اإلماراتيني 

بالتع��اون املب��ارش مع اللجن��ة العليا مل��روع الحكومة 

الذكية.. وطلب س��موه التوس��ع يف تطبيق��ات الطائرات 

بدون طيار لتش��مل مجموعة أكرب من الخدمات وتغطي 

مساحات جغرافية أكرب من دولة اإلمارات.

خدمات متقدمة
وقال س��موه خ��الل التجارب، التي رافقه فيها س��مو 

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

ديب، "نري��د الوصول للناس قب��ل أن يصلوا إلينا وتقريب 

املس��افات واختص��ار األوق��ات وزيادة فاعلية وس��هولة 

الخدمات".

وتش��مل تقنية الطائرات العمودي��ة بدون طيار التي 

ت��م تطويره��ا واختبارها خ��الل الفرتة الس��ابقة أنظمة 

خاص��ة باملتابعة اللحظية واملرئية ملس��ار الطائرة ونظام 

محمد بن راشد يشهد االختبارات التجريبية الستخدام الطائرات العمودية بدون طيار

تصوير لحظي عايل الوضوح ملتابعة املش��اريع الحكومية 

إضافة ألنظمة تتعلق بالتأكد من هوية العميل بالبصمة 

الش��خصية قب��ل تس��لمه أي وثائق حكومي��ة خاصة به 

باإلضاف��ة الرتباط الطائرة بتقني��ة خرائط غوغل لتحديد 

ومس��ح املنطق��ة التي متر فوقه��ا أو املن��ازل التي تريد 

الوصول إليها.

الجدير بالذكر أن املراحل التجريبية األولية الستخدام 

تقنية الطائرات بدون طيار يف الخدمات الحكومية تبر 

بنتائج طيبة، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 

طالبن��ا باالنتقال ملراح��ل نهائية من التج��ارب يف أقرب 

فرصة، وتوس��يع نط��اق هذه التجارب لتش��مل خدمات 

جديدة ونطاقات جغرافية أيضا جديدة.

ثورة تكنولوجية
أن تقنية الطائرات بدون طيار تشكل ثورة تكنولوجية 

حديث��ة مهم��ة وله��ا تطبيقات كث��رية، وحكوم��ة دولة 

اإلمارات هي الحكومة األوىل عامليا التي تبدأ بتطبيقاتها 

يف املج��ال امل��دين لتقدي��م خدم��ات حكومي��ة مبارشة 

للجمهور وتوجيهات القيادة الرش��يدة هي بتطوير هذه 

التقنية بالتعاون مع الكوادر الهندسية الوطنية والركاء 

االس��رتاتيجيني لتنضم هذه الخدم��ة ملجموعة كبرية من 

االبت��كارات الحكومي��ة التي تتف��رد بها دول��ة اإلمارات 

وت��ريس منوذجاً جدي��داً يف تقديم الخدم��ات الحكومية 

للمجتمعات•

حكومة اإلمارات 
هي احلكومة األوىل 

عامليًا التي تطبق 
تقنية الطائرة بدون 

طيار يف اجملال 
املدين لتقدمي 

اخلدمات احلكومية 
للجمهور
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

البحث عن »وظيفة« إىل متى؟!
أك��ر املش��اهد تأثرياً يف معارض التوظي��ف التي تنظم طوال العام يف مختلف اإلم��ارات، ويف كل دول الخليج هو 

مش��هد دخول مئات ورمبا آالف الشباب إىل تلك املعارض، حاملني شهاداتهم وأوراقهم الرسمية وصورهم الشخصية. 

عرشات النسخ من كل تلك األوراق يوزعونها عىل كل الجهات املشاركة يف املعرض عىل أمل الحصول عىل وظيفة.

أثن��اء تج��ويل باألمس يف معرض التوظيف، رأيت ش��باباً من أرض األحالم والفرص الكب��رية يبحثون عن »وظيفة« 

مجرد وظيفة يعملون فيها، يف حني أن املش��هد املفرتض أن يكون هو أن كل أولئك الش��باب عندما يذهبون إىل تلك 

املع��ارض يف��رتض أن يبحثوا عن فرص أفضل للعم��ل، فيفرتض أنهم جميعاً حاصلون عىل وظائف ويعملون بش��كل 

طبيعي، وسبب زيارتهم لهذه املعارض هو تعديل أوضاعهم واقتناص فرص أفضل للعمل، فال يفرتض أن تكون هذه 

املعارض لتوظيف املواطنني بقدر ما تكون معارض لتحسني فرص العمل ألبناء البلد، ومن ثم عرض الفرص الجديدة 

ملن جاء من خارج البلد... فهذا ما يقوله املنطق يف اإلمارات ويف دول الخليج التي تستقطب أكر من 16 مليون فرد 

من مختلف دول العامل، يعملون يف جميع الوظائف ويف كل مس��توياتها، ويش��كلون ثلث تعداد س��كان دول مجلس 

التعاون الخليجي البالغ 45 مليون نسمة... فاملنطق يقول إنه ليس صحيحاً أن تأيت بعاملة من الخارج وأبناء الوطن 

ال يزالون يبحثون عن العمل، ويبحثون عن فرصة مناس��بة. أما الواقع، فيقول لو تم تعيني كل خريج مواطن س��تبقى 

هناك فرص عمل وشواغر لغريهم... فأين الخلل؟! 

ورغ��م أعداد العاطل��ني أو كام تحب أن تطلق عليهم التقارير الرس��مية »الباحثني عن العمل« ليس��ت كبرية يف 

اإلمارات ويف دول خليجية أخرى، إال أن أعداد املتخرجني س��واء من الجامعات أو املدارس خالل الس��نوات املقبلة، 

تش��ري إىل أن هناك تحدياً كبرياً س��تواجهه هذه الدول يف توفري فرص عمل لكل أولئك الشباب الذين يحملون أحالماً 

وطموحات كبرية ال ميكن تأجيلها كثرياً... وحسب دراسة للبنك الدويل نرشت العام املايض، فإن الدول العربية ستكون 

بحاجة إىل 100 مليون وظيفة يف عام 2025، وذلك ليس للقضاء عىل البطالة وإمنا للمحافظة عىل مستويات البطالة 

الحالية! والس��ؤال هو كيف س��يتم التعامل مع هذه األرقام الكبرية يف منطقة تعاين من أوضاع سياس��ية واقتصادية 

متغرية.

ومام يجعل مس��ألة توفري الوظائف أصعب يف الوقت الراهن، هو ما تش��هده املنطقة من تغيريات سياس��ية وما 

يس��مى ب� »الربيع الع��ريب«، فالتغيريات رفعت معدالت البطالة إىل 15 مليون ش��خص! ومن الواضح أن الحكومات 

الجديدة يف دول »الربيع العريب« تبدو أضعف بكثري من أن متتلك رؤية ملعالجة مثل هذه القضية بل هي عاجزة يف 

التعامل معها، وبالتايل فإن بقاءها يعني قلقاً أكرب يف تلك الدول والدول املجاورة لها. وحس��ب تقرير للبنك الدويل، 

ف��إن نس��ب البطالة يف العامل العريب تراوحت ما بني 25 و 30 يف املئة، خالل ع��ام 2011، حيث إن هذه األرقام هي 

األعىل عىل اإلطالق عىل مس��توى العامل... أما اس��تمرار األوضاع السياس��ية عىل حالها يف العامل العريب فيعني إضافة 

خمسة ماليني عاطل جديد إىل القامئة السابقة ليصل عددهم إىل 20 مليون عاطل عريب!

يف دولة اإلمارات التي تعترب من الدول التي ال تعاين من مشكلة بطالة كبرية بني مواطنيها تم مؤخراً إطالق مباردة 

»أبرش«، التي تبدو بدايتها مبرشة حيث إنها تس��عى ليس فقط لتوظيف املواطنني، وإمنا إليجاد فرص مناس��بة لهم 

يف سوق العمل ويف القطاع الخاص. ونحن بحاجة يف العامل العريب إىل أن نغري من أسلوب تفكرينا من »خلق وظائف 

للش��باب« إىل »خلق فرص عمل«، وال نقصد العمل هنا العمل الحكومي الرس��مي، وإمنا األعامل الحرة واإلبداعية. 

فاملجتمعات الصحية ال تقوم فقط عىل الوظائف، وإمنا عىل األعامل، وهذا يتطلب عمالً ودعامً كبريين من الحكومة 

ويتطلب تغيري القوانني التي ال تواكب املرحلة ومتطلباتها وتحدياتها... وبذلك قد يحالف الحظ الدول التي ستس��ري 

يف هذا االتجاه وتكون ضمن الدول التي ال تعاين كثرياً يف عام 2025 من بطالة حقيقية.

أعماق
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Bushmaster املركبـــة احملمـيــة اخلفيـفــة احلــركــــة
قادرة على العمل بصورة مستقلة فوق الطرقات الوعرة

تتميز املركبة Bushmaster التي أنتجتها رشكة Thales بخفة حركتها العالية، وهي مركبة محمية 

مضادة للمقذوفات الباليستية واأللغام والعبوات الناسفة البدائية، ونجحت يف تأمني وإنقاذ حياة 

الكثريين يف مسارح العمليات واملواقف املختلفة مثل العمليات الهجومية والكامئن والرشاك 

الخداعية مثل العبوات الناسفة البدائية وعمليات الهجوم بقذائف الـ "آر يب جيه"، وعادة ما يتم 

إنتاج طرازات مختلفة من هذه املركبة تبعاً لنوعية التهديدات والتضاريس.

إعداد: يل يادف
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تس��تطيع املركبة Bushmaster حمل 10 أفراد )مبن 

فيهم الس��ائق( والعمل بصورة مس��تقلة يف املناطق 

النائي��ة. وجاء عم��ل املركبة لدى القوات األس��رتالية 

يف العراق وأفغانس��تان، ولدى الق��وات الهولندية يف 

أفغانس��تان ليؤكد نجاحها يف إثبات نفس��ها كمركبة 

قوية ميكن االعتامد عليها.

وتض��م املركب��ة Bushmaster عائل��ة قوي��ة من 

العرب��ات املدرع��ة التي تؤمن مس��تويات عالية من 

حرية الحركة املحمية لخوض املعارك وتقديم الدعم 

العس��كري للقوات يف عدة مهام مختلفة مثل تحرك 

القوات والقيادة والتحكم والدعم الهنديس وخدمات 

اإلسعاف الطبي.

 Bushmaster ويتميز التصمي��م الداخيل للمركبة

بالتصمي��م املفت��وح ال��ذي ميكن تطويعه بس��هولة 

لتلبي��ة متطلبات املهام املتعددة حتى داخل امليدان. 

أما بالنس��بة إىل الجس��م الخارج��ي للمركبة فقد تم 

تصميمه بحيث ميكن إعادة تعديله وسهولة إصالحه 

مع إمكانية استخدامه نفس قطع الغيار املستخدمة 

يف الطرازات األخرى.

شاهد عىل األداء
 Bushmaster يعترب تس��ليم أكرث م��ن 800 مركب��ة

لقوات الدفاع األس��رتالية والقوات املسلحة الهولندية 

دليالً قوياً عىل ما تتمتع به املركبة من كفاءة تشغيلية 

وق��درة عالية ع��ىل األداء، فضالً عن قل��ة التكاليف، 

وتؤمن املركبة قدراً كب��رياً من الحامية وخفة الحركة 

وق��وة األداء وإمكانية االعتامد عليه��ا، باإلضافة إىل 

املرونة والخدمة الشاقة.

التصميم والحامية
تؤم��ن املركب��ة Bushmaster مس��توى فري��داً من 

الحامي��ة والخدم��ة الش��اقة بفض��ل خف��ة حركتها 

وهيكله��ا املدرع ومتتعه��ا مبعايري الحامية الس��لبية 

واإليجابي��ة، وهو ما يؤمن له��ا الحامية ضد العبوات 

الناس��فة واأللغام املضادة للدبابات واأللغام املضادة 

لألف��راد ومدافع الهاون )املورتر( والعبوات الناس��فة 

البدائي��ة، فضالً عن احت��واء املركبة ع��ىل مجموعة 

الحامية الباليس��تية، كام يتميز هيكل املركبة بقدرته 

عىل تفادي االنفجارات.

 Bushmaster باإلضاف��ة إىل ذلك تحتوي املركب��ة

ع��ىل آالت قط��ع األس��الك وهي مثبتة عىل س��قف 

املركب��ة ع��ىل كال جانبيها م��ن أجل حامي��ة األفراد 

املكش��وفني ف��وق خ��ط الس��قف. أما بالنس��بة إىل 

خ��زان الوقود والخ��زان الهيدرولييك فيوجدان خارج 

املقص��ورة املخصصة لألفراد، وذلك م��ن أجل تقليل 

احتامالت نشوب أي حريق.

وهن��اك خزان ملي��اه الرب مثبت تح��ت أرضية 

املقص��ورة املخصصة لألفراد، األمر الذي يس��اهم يف 

تأمني س��المة طاقم التش��غيل يف حالة تعرض املركبة 

النفجار بس��بب لغم أريض. كام توفر املقاعد املزودة 

بالدروع حامية إضافية ضد إصابات العمود الفقري.

وتؤمن املركبة Bushmaster مس��تويات الحامية 

التالية:

- الحامية الباليستية للركاب وأماكن حفظ مصادر 

الطاقة الخاصة باملحرك ضد اإلصابات املتعددة التي 

تسببها القذائف الباليستية وشظايا القنابل.

- توفري قدر كبري من الحامية ضد انفجار األلغام يف 

أي مكان أسفل املركبة، مبا يف ذلك العجالت.

- توف��ري الحامية ض��د املقذوف��ات واالنفجارات 

الجانبية بسبب العبوات البدائية الناسفة.

.NBC توفري مكان لرتكيب نظام -

- توفري مكان لرتكيب وتشغيل األسلحة.

- تعترب إمكانية التحدي��ث امليداين وإعادة تجهيز 

املركبة من رشوط التصميم األساس��ية ملجموعة نظام 

الحامية.

- وميك��ن إضاف��ة املزيد م��ن الدروع إىل جس��م 

املركبة.

قابلية الدعم
تق��دم رشك��ة Thales مجموع��ة مختلف��ة من دعم 

الربام��ج التي يتم إعدادها لتلبي��ة متطلبات العميل 

بكل دقة، وهي تشمل إدارة عقود الدعم اللوجستي، 

وإدارة الرتتيبات الخاصة بالدعم اللوجستي، وتقديم 

وثائق املستخدم والوثائق الفنية  لألسطول ككل.

ويف ساحة العمليات يتم تقديم الدعم اللوجستي 

العمليايت عن طريق شبكة عاملية كبرية من الخدمات 

ومن��دويب الخدم��ات امليدانية. وهذا يش��مل تقديم 

قط��ع الغيار الخاصة بالصيانة وتقديم الدعم امليداين 

مثل تقديم املش��ورة الفنية عىل مدار اليوم وتقديم 

تضم املركبة 
Bushmaster عائلة 

قوية من العربات 
املدرعة التي تؤمن 

مستويات عالية 
من حرية احلركة 
احملمية خلوض 

املعارك
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تؤمن املركبة مستوى فريداً من الحامية والخدمة الشاقة بفضل خفة حركتها وهيكلها املدرع



الدعم الهنديس.

وتتمي��ز املركب��ة Bushmaster بخاصي��ة فريدة 

تتمث��ل يف نظام التعليق املس��تقل املكون من أربعة 

أس��الك الذي ميكن��ه التح��رك برسعة ف��وق الطرق 

ملس��افات طويل��ة، فضالً عن قدرته ع��ىل املناورة يف 

الرسع��ات العالي��ة فوق كافة أن��واع الطرق. كام أنه 

يتمي��ز بقوته العالي��ة مقارنة بوزن��ه، ورسعته فوق 

الطرق الرسيع��ة التي تتجاوز 100 كيلومرت/س��اعة، 

وميزة الدف��ع الرباعي، والهي��كل املرتفع عن األرض 

العج��الت  ومق��اس   ،High Ground Clearance

املزودة بنظام مركزي لنفخ العجل بكبسة زر واحدة، 

وزوايا خفة الحركة عىل الطريق.

املرونة
 Bushmaster يتميز الحجم الداخيل الواسع للمركبة

بتصميم مفتوح ميكن تعديله وتطويعه بكل س��هولة 

لتلبي��ة متطلبات املهام املتعددة حتى داخل امليدان. 

طلبات شراء

 Bushmaster اشــرت جامايكا مؤخــراً 12 مركبــة
من الطراز الحامل لألفــراد املجهز بنظام االتصاالت 
SOTAS M2 الــذي أنتجتــه رشكــة Thales، ومن 
املقرر بدء تســليم املركبات خالل العام القادم. كام 
يشــمل العقد أيضاً تقديم الدعــم الفني للمركبات 
 Bushmaster ملدة خمس ســنوات. وتعترب املركبة
مركبــة مثاليــة تالئــم عمليــات األمــن الداخــي 
والعمليات اإلنسانية، كام أن نص العقد عىل تقديم 
الدعــم الفني يعكس ثقــة العميل يف قــدرة رشكة 
Thales عىل تسليم وصيانة مركباتها عىل مدار عدة 

سنوات.

أما بالنس��بة إىل الجس��م الخارجي للمركبة فقد تم 

تصميمه بحيث ميكن إعادة تعديله وسهولة إصالحه 

مع إمكانية استخدامه نفس قطع الغيار املستخدمة 

يف الطرازات األخرى.

كام أن جس��م املركبة املدرع الفريد، باإلضافة إىل 

املكونات الفنية األخرى يؤديان إىل زيادة االعتامدية 

ع��ىل املركبة وضامن جهوزيتها، األمر الذي يؤدي إىل 

خفض التكاليف التش��غيلية وتكاليف صيانة املركبة 

طوال عمرها االفرتايض.

الطرازات املختلفة
يف ع��ام 2008 أطلقت رشك��ة Thales مركبة الدعم 

القت��ايل املدرعة Bushmaster، وه��ي الطراز الذي 

ميكن��ه حمل أثق��ال تص��ل إىل 4000 كيلوجرام عىل 

الجزء الخلفي من املركبة التي تصل رسعتها إىل 100 

كيلومرت يف الس��اعة، ويصل أق��ى مدى لها إىل 800 

كيلومرت.
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تقنيات

املواصفات الفنية:
الطول اإلجاميل: 7.180 ملليمر

العرض: 2.480 ملليمر
االرتفاع الكي: 2.100 ملليمر

العوارض: 2.100 ملليمر
قاعدة العجالت: 3.900 ملليمر

طاقم التشغيل: حتى 10 أفراد )مبن فيهم السائق(
الدفع: دفع رباعي

الرسعة: 100 كيلومر يف الساعة
أقىص مدى عىل الطريق )بحمولة كاملة(: 800 كيلومر
املحرك: محرك Caterpillar 7.2L توربيني مكون من 

ست أسطوانات يعمل بالديزل
قوة املحرك: 300 حصان بـ 2400 لفة يف الدقيقة

العزم:  Nm@ 1166 مبعدل 1.440
نقل الحركة: ست رسعات أمامية، ورسعة واحدة خلفية

املزايا االختيارية:
Run flat inserts حشوات إلتاحة سري املركبة والعجالت فارغة من الهواء

NBC / CBR 
خزان مياه سعة 211 جالون

ونش هيدرولييك بقوة 10 أطنان
محطة تسليح عن بُعد



ويف ع��ام 2009 ت��م إضاف��ة ط��راز آخ��ر لتلبية 

متطلبات أنظمة املركب��ات العملياتية التابعة لوزارة 

الدفاع الربيطانية.

وتتوافر عائلة مركب��ات Bushmaster يف طرازات 

مختلف��ة ألداء أدوار متع��ددة مث��ل نق��ل الق��وات 

واإلس��عاف الطبي والنريان املب��ارشة ومدافع الهاون 

)املورتر( والهندسة والقيادة الستخدامها يف العمليات 

القتالية والدعم القتايل. وتتميز كل الطرازات بإمكانية 

استخدام نفس قطع الغيار الفنية بدرجة كبرية، األمر 

الذي يخفف عبء التدريب والدعم اللوجستي.

ومن هذه الطرازات:

- مركب��ة اإلس��عاف الطب��ي Bushmaster، وهي 

عب��ارة عن مركبة محمية لنقل املرىض وتقديم الدعم 

الطبي.

- مركب��ة Bushmaster مزدوج��ة القم��رة والتي 

تشمل مساحة للشحن يف الجزء الخلفي من الشاسيه.

 - مركبة Bushmaster لجمع املعلومات واملراقبة 

.ISTAR ورصد األهداف واالستطالع

- املركب��ة Bushmaster لرصد العبوات الناس��فة 

البدائية IED والتخلص منها، وعادة ما تأيت مبقصورة 

واحدة، وتوجد مساحة للشحن يف الجزء الخلفي من 

الشاسيه.

- املركب��ة Bushmaster Fire King، وهي مركبة 
مخصصة ملكافحة الحرائق، وتعت��رب املركبة الوحيدة 

ع��ىل مس��توى الع��امل التي تؤم��ن الحامي��ة لطاقم 

التشغيل يف حالة محارصة الحريق للمركب، باإلضافة 

إىل توف��ري حامي��ة وخفة حركة ال مثي��ل لهام مقارنة 

ببقية مركبات مكافحة الحرائق األخرى. 

نقاط التسلح
تحت��وي املركب��ة Bushmaster ع��ىل ث��الت نقاط 

للتس��لح، منها محطة التس��لح عن بُعد. وتس��تطيع 

حلقة املدفع الرئيسية RWS استيعاب مدافع رشاشة 

عيار 12.7 ملليمرت أو مدافع عيار 40 ملليمرت.

التسليح
تعت��رب املركب��ة Bushmaster القياس��ية مجه��زة 

مبحطة تس��لح عن بُعد مزودة مبدفع رش��اش عيار 

5.56 ملليمرت أو عيار 12.7 ملليمرت. كام ميكن أيضاً 

تركيب مدف��ع خفيف، وتزويد النوافذ الباليس��تية 

املحمية مبزاغ��ل )فتحات( اختياري��ة إلطالق النار. 

ك��ام ميك��ن تس��ليح املركب��ة Bushmaster بنظام 

الستيعاب مدفع رشاش عيار 5.56 ملليمرت أو مدفع 

رشاش عيار 7.62 ملليمرت. وميكن استبدال الخزانات 

بذخرية وأسلحة إضافية  أو خزانات الوقود أو املياه 

به��دف إطالة املدى التش��غييل للمركبة، كام ميكن 

إعادة تعديل وضع مقاعد طاقم التشغيل الستيعاب 

متطلبات التشغيل.

قوة الدفع
تس��تمد املركب��ة Bushmaster طاقته��ا من محرك 

Caterpillar توربيني مكون من س��ت أس��طوانات 

يولد قوة 300 حصان ب� 2400 لفة يف الدقيقة. ويوفر 

املحرك طاقة 16 كيلو وات، وتبلغ رسعته 100 كيلومرت 

يف الس��اعة كحد أقى، ويتصل املحرك بنظام تعليق 

يؤمن ست رسعات أمامية ورسعة واحدة خلفية.

Bushmaster مقصورة املركبة
يصل ارتفاع مقصورة املركبة إىل 1415 ملليمرت، وهي 

مزودة بثامنية مقاعد يواجه بعضها بعضاً، مع وجود 

أربع نقاط ألحزمة املقاعد. وتوجد مس��احة لتخزين 

األسلحة الش��خصية وتخزين أجهزة ومعدات املهمة 

وجهاز إنرتكوم الس��ليك ونظام تكييف )سبليت( لكل 

مقعد.

وس��قف مقصورة املركبة مزود بثالث فتحات مع 

مقابض لإلغالق من أجل تأمني الحامية ضد الكامئن، 

باإلضافة إىل توفري وسيلة بديلة للهروب. وميكن نقل 

 C-130 Hercules املركبة بواسطة الطائرة العسكرية

بهدف رسعة إرسالها إىل مناطق العمليات األمامية•

يتميز التصميم 
الداخلي للمركبة 

بالتصميم املفتوح 
الذي ميكن تطويعه 

بسهولة لتلبية 
متطلبات املهام 

املتعددة

جسم املركبة املدرع 
الفريد باإلضافة إىل 

املكونات الفنية 
األخرى يؤديان إىل 

زيادة االعتمادية على 
املركبة وضمان 

جهوزيتها
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ميكن نقل املركبة بواسطة الطائرة العسكرية C-130 Hercules بهدف رسعة إرسالها إىل مناطق العمليات األمامية



يدخل اخلدمة يف اجليش االمريكـــــــــــــــــي خالل  4 سنوات
 " اجلندي احلديدي" يغري القواعد القتالية يف القرن الواحد والعشرين

»خالل اربع سنوات فقط من اآلن، 

وبالتحديد يف يونيو 2018 سيتجول 

الجنود األمريكيون يف ساحات القتال 

كام لو كانوا يرتيضون يف حديقة 

غناء، وسيخرجون السنتهم لوابل 

الرصاصات والطلقات التي يرميهم 

بها العدو، وسيكون مبقدورهم 

رفع دبابة تعرتض طريقهم، كام لو 

كانوا يزيحون ذبابة عن وجههم، 

وسيشعرون بالسنة اللهيب عىل 

وجوههم كام لو كانت رذاذ مطر 

خفيف يداعب جبينهم«,ورغم 

ان هذا املشهد بات مألوفا يف 

افالم الخيال العلمي التي انتجتها 

قلعة صناعة السينام االمريكية 

يف هوليوود عن الجندي الخارق 

والجندي الحديدي واملقاتل 

العمالق، إال انها املرة االويل عىل 

اإلطالق التي ستتحول فيها هذه 

املشاهد إىل واقع معاش يف القريب 

العاجل، بفضل مرشوع البدلة 

الحديدية التكتيكية الهجومية لجنود 

العمليات الخاصة،والتي تعرف باسم 

 TACTICAL Assault Light(

.)Operator Suit

إعداد: التحرير

 وه��و مرشوع ضخم تقوده قيادة أبحاث العمليات الخاصة 

بالق��وات األمريكي��ة، وتش��ارك فيه أكرث م��ن 56 رشكة من 

كربى ال��رشكات العاملة مج��ال التكنولوجي��ا، واكرث من 16 

وكال��ة حكومية، و13 من كربى الجامعات و11 مختربا وطنيا 

لألبحاث.

طوفان القتىل
يق��ول االدم��رال البح��ري ويلي��ام ماكرافني رئي��س قيادة 

العمليات الخاصة يف القوات  يف الجيش االمرييك أن مرشوع 

الجندي الحديدي سيغر الكثر من القواعد القتالية يف القرن 

الواحد والعرشين، وس��يمكن الق��وات االمريكية من القيام 

بعملي��ات مل يكن من املمكن التفك��ر فيها يف املايض، فضال 

عن تقليص اعداد القتىل والجرحى بصورة درامية.

وبحس��ب االدم��رال ويليام ف��ان ثالثة من��اذج اولية من 

الجندي الحديدي س��يجري اختبارها خالل االش��هر القليلة 

القادم��ة، وس��تخضع بعدها لف��رة تقييم، ع��ىل ان تنضم 

للخدمة يف الجيش االمرييك يف يونيو 2018 عىل اكرث تقدير.

ويق��ول االدم��رال ويليام ان مرشوع الجن��دي الحديدي 

بدأ يزحف عىل س��احات القتال قبل 7 س��نوات عندما قتل 

واصي��ب عددا من جنود العمليات الخاصة االمريكيني خالل 

اقتحامهم ملنزل يتحصن فيه مجموعة من املتمردين، ووجد 

األدمرال ويليام نفس��ه يواجه صيحات متعالية من الغضب 

من جانب رفق��اء الجنود املقتولني واملصابني، والذين وجهوا 

لالدمرال س��ؤال مل يستطيع االجابة عليه، وهو ملاذا بعد كل 

هذه الس��نوات الطويلة من الخربات القتالية ال توجد لدينا 

طريقة افضل لحامية جنودنا ؟، ورغم ان االدمرال مل يستطع 

وقتها تقديم اجابة واضحة عىل الس��ؤال إال ان الس��ؤال ظل 

يطارد تفكره.

 خيال علمي
وفق��ا للمعلوم��ات األولي��ة املتاح��ة عن م��رشوع الجندي 

الحديدي فان البدلة املقرحة س��تصنع من س��بائك معدنية 

ش��ديدة الصالب��ة خفيفة ال��وزن، وهي م��زودة بكومبيوتر 

داخيل يرصد مؤرشات الحرارة واالوكس��جني ورضبات القلب 

والتع��رق وغرها م��ن املؤرشات الصحي��ة الخاصة بالجندي 

الذي يرتدي البدلة.

ويف الحقيقة فان الجندي الحديدي س��يتمتع مبواصفات 

خارقة للقدرات البرشية، وعىل س��بيل املثال ستزود اليدين 

والساقني بروافع هيدروليكية متكنه من رفع االحامل الثقيلة 

وحم��ل اوزان ال ميكن للجندي الع��ادي ان يحملها، كام ان 

البدلة مزودة مبعدات رؤي��ة ليلية توفر للجندي رؤية ليلية 

واستشعار عن بعد لكافة االجسام املتحركة أمامه عىل مسافة 

تقنيات
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يدخل اخلدمة يف اجليش االمريكـــــــــــــــــي خالل  4 سنوات
 " اجلندي احلديدي" يغري القواعد القتالية يف القرن الواحد والعشرين

5 كيلومر، توفر له إملام تفصييل مبعطيات الساحات القتالية 

م��ن حوله من خالل  سلس��لة من الحساس��ات االلكرونية 

وشبكة متطورة لالتصاالت تربطه مع غرف العمليات، فضال 

عن زيادة قدرته عىل تحمل االصابات والتعب  واالرهاق.

ويف الواق��ع ف��ان م��رشوع الجن��دي الحدي��دي امتداد 

لألبح��اث الرائدة التي قام بها العلامء يف مخترب ابحاث علوم 

الكومبيوت��ر والذكاء االصطناعي مبعهد »ماساتشوش��يتس« 

للتكنولوجي��ا، والذي ابتكر بدلة من مواد س��ائلة تتحول يف 

جزء م��ن الثانية إىل مادة ش��ديدة الصالب��ة عندما تتعرض 

ملجال كهرومغناطييس او تيار كهربايئ .

ك��ام يعمل أيضا معه��د “ماساتشوش��يتس” عىل تطوير 

انس��ان آيل من املكعبات التي تستطيع اعادة تشكيل نفسها 

يف اي ش��كل يطلب منها  بص��ورة ذاتية، ويعمل االنس��ان 

اآليل الجديد الذي يطلق عليه اس��م )Mblocks(، بواس��طة 

جه��از كومبيوتر داخيل يتلقى التعليامت بصورة ال س��لكية 

يف س��احات القتال، وميكنه تحويل نفسه إىل كوبري او سلم 

او حائط صد.

ك��ام يس��تند م��رشوع الجن��دي الحديدي إىل سلس��لة 

التج��ارب الت��ي قام��ت به��ا رشك��ة بوس��طن دينامكس« 

املتخصصة يف انتاج الروبوتات املخصصة لألغراض العسكرية 

واألمنية، والتي ابتكرت جنود آليني ميكنهم العمل يف البيئات 

الوعرة والس��ر عىل قدم واحدة، بل ونجحت ايضا يف انتاج 

روبوت يعمل مبحرك احراق داخيل يطلق عليه اسم »القط 

املف��رس«)Wildcat(، ميكن��ه العدو كالحص��ان برسعة 26 

كيلومر ملطارة االعداء وقتلهم.

جنود سوبر
يقول العقيد كارل بورجيز املستشار العلمي ملجلس االبحاث 

والتطوير العس��كري بالجي��ش االمرييك أن بدل��ة الجندي 

الحديدي مكونة من طبقات متعددة من املواد الحساس��ة 

وم��زودة بكام��رات حراري��ة فائق��ة الدقة، بغ��رض تزويد 

املقاتلني مبهارات قتالية ال تتوافر للجندي العادي .

ويوض��ح الكولوني��ل بورجي��ز ان الس��بب يف مش��اركة 

ع��دد كبر من ال��رشكات والوكاالت الحكومي��ة واملختربات 

والجامع��ات  يف املرشوع، يرجع إىل ان��ه ليس مبقدور جهة 

واح��دة من بينها القيام مبفردها بتطويره، ألنه يجمع ما بني 

انظم��ة متعددة بعضه��ا يتعلق بقياس امل��ؤرشات الحيوية 

لصحة الجندي الذي يرت��دي البدلة، وبعضها يتعلق بقياس 

االداء التس��ليحي، والبعض الثالث يقيس املؤرشات الخاصة 

مبرسح العمليات والبيئة املحيطة.

ولكن ورغم الضجة اإلعالمية التي تحيط مبرشوع الجندي 

الحدي��دي، إال انه قد يكون من الس��ابق ألونه الحكم عىل 

اإلضافة الحقيقية التي  سيضيفها الجندي الحديدي للجيش 

االمرييك، وبصفة عامة والقوات الخاصة بصفة خاصة .

فالبدل��ة املقرحة س��تكون كب��رة الحجم ثقيل��ة الوزن 

مهام قيل عن ذكاء الس��بائك التي تصنع منها، وليس هناك 

مؤرشات دقيقة حول املدة القصوى التي يس��تطيع الجندي 

ارتدائه��ا بدون تأثرات س��لبية عىل صحته، كام ال توجد اية 

معلومات ايضا ح��ول نوعية وقوة القذائف والطلقات التي 

ميكن للبدلة الحديدية ان توفر حامية ضدها .

ويف ظل حالة التقش��ف الش��ديدة التي مت��ر بها ميزانية 

االنف��اق العس��كري االمري��يك، فان تكلف��ة انت��اج البدلة 

الحديدية س��تكون عنرصا حاس��امً يف كتابة شهادة وفاتها او 

كتابة ش��هادة ميالدها، وحتى ولو كتب لهذه البدلة ان تري 

النور فان اس��تخدامها عىل االقل يف املدي القصر س��يكون 

مقصورا عىل القوات الخاصة، ولن تدخل للخدمة يف صفوف 

الجيش االمرييك بأعداد كبرة إال بعد س��نوات كثرة، خاصة 

وان الكث��ر من املهام االس��تثنائية التي يبرش بها من يقفون 

خلف املرشوع ميكن للطائرات ب��دون طيار القيام بها دون 

عناء يذكر•

مشروع اجلندي احلديدي 
امتداد لألبحاث الرائدة 
التي قام بها العلماء 
يف خمترب ابحاث علوم 

الكومبيوتر والذكاء
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"القمة احلكومية"... والبحث عن السعادة

كان املسؤول العسكري السوفييتي "دينلوف" يريد أن 

يخلق أس��طورة ترفع الروح املعنوية للجنود السوفييت، 

فانتقى قناصاً مغموراً يدعى "زايتسيف"،وجعل منه بطالً 

قومياً. وبالفعل تطورت قدرات القنص لدى "زايتسيف"، 

وأصب��ح رقاً مه��اً يف املعركة، ويف رفع ال��روح املعنوية 

لجنود الجيش األحمر.

كان "دينل��وف" صديق��اً وفياً ل��� "زايتس��يف"، وكان 

ملهم��ه، وبابه إىل املجد، وتحقيق الن��ر، بعدما أخرجه 

م��ن الظلات إىل النور، وقىض عىل ت��ردده واهتزاز ثقته 

يف نفس��ه، حتى إنه مات ليمكنه م��ن القضاء عىل عدوه 

القناص األملاين، الذي أرسله هتلر خصيصاً لتصفيته وإنهاء 

أسطورته.

ما يهمنا يف هذا الفيلم ليس س��وى مشهد واحد مؤثر 

للغاية مل يلتفت إليه كث��رون. لقد أحب "دينلوف" فتاة 

يهودية جميلة، لكن تلك الفتاة أحبت "زايتس��يف"، ويف 

هذا املش��هد بالذات كان "دينلوف" يعاتب "زايتسيف"، 

مح��اوالً أن يرشح ل��ه أن "مجتمع املس��اواة" الذي أراد 

الحزب الشيوعي السوفييتي خلقه ليس سوى خيال، وأن 

املس��اواة مل تجلب الس��عادة، ألنها ميكن أن تس��اوي بني 

املواطنني يف التعليم، والصحة، والسكن، والعمل، والراتب، 

واملواصالت العامة، لكنها ال تستطيع أن متنحهم املساواة 

يف الحب، ومن ثم يف السعادة.

س��يأيت بع��د ذل��ك مل��ك بوت��ان الس��ابق "جيجمه 

س��ينجي"، وسيكرس نفس��ه ملحاولة إسعاد شعبه الصغر 

البالغ عدده نحو 700 ألف نسمة، والذي يعيش يف جبال 

الهماليا ب��ني الهند والصني، عرب آليات تحقيق املس��اواة، 

وصوالً إىل إدراك "السعادة الوطنية اإلجالية".

ال يبدو أن امللك نج��ح يف ذلك، وقد تخىل عن الحكم 

يف 2006 لنجل��ه، وبعدها جاء رئي��س الحكومة ليؤكد أن 

مثة مبالغة يف االعتاد عىل مؤرش "ناتج السعادة الوطنية 

اإلجالي��ة"، الذي اقرتح��ه امللك الس��ابق، خصوصاً بعد 

تفاق��م معدالت البطالة ون��زوح املواطنني من الريف إىل 

املدينة.

يف الثالثيني��ات واألربعينيات من القرن املايض، ظهرت 

موجة من األفالم الس��ينائية املري��ة التي تراوح حول 

موضوع واحد تقريباً؛ هو موضوع عالقة الرثاء بالسعادة.

لعل��ك تذكر أس��اء األفالم من نوع "ل��و كنت غني"، 

و"املليون��ر"، و"س��فر جهن��م"، و"الفانوس الس��حري"، 

وغره��ا. هي أفالم ظريفة ومس��لية حقاً؛ لكن لس��نوات 

الفيلم اسمه "العدو عىل األبواب"، أو Enemy at the Gates، وقد أُنتج يف 

العام2001، ليحيك قصة عىل هامش معركة ستالينجراد الشهرية، التي انكرس 

فيها الغزو األملاين لالتحاد السوفييتي، يف الحرب العاملية الثانية.

إعداد:
ياسر عبد العزيز
كاتب مصري
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طويلة سابقة مل أكن أستطيع أن أمنع نفيس من انتقادها 

ولوم القامئني ع��ىل إنتاجها، بل واتهامه��م بلعب "أدوار 

تخديري��ة" لجمه��ور هذا الزم��ان، الذي كان مس��حوقاً 

بالفقر، يف ظل مجتمع طبقي إقطاعي، اس��تأثرت الطبقة 

األرس��تقراطية في��ه مبجم��ل ال��رثوة الوطني��ة، وتركت 

الطبقات األدىن تعاين الجوع والعري والحفاء.

تنته��ي تلك األفالم عادة بنهاي��ة واحدة تقريباً، يقتنع 

فيه��ا الرثي ب��أن ثراءه مل يحق��ق له الس��عادة، بل قاده 

وعائلته إىل التعاس��ة والهالك يف بع��ض األحيان، ويتأكد 

معها الفقر بأن الفقر "مصدر للسعادة" وأن وضعه املايل 

جعله يف مكانة أفضل من ذلك الذي ينعم بالرثاء.

لقد قامت ث��ورة يوليو الحقاً، وج��اء الرئيس املري 

الراحل ج��ال عبد النارص لينقلب عىل مجتمع "النصف 

يف املائة"، الذي ميتلك الرثوة واألرض الزراعية، ويحاول أن 

يصحح األوضاع من وجهة نظره، فيحدد امللكية الخاصة، 

قب��ل أن يؤممها، ثم يوزع ما ت��م مصادرته وتأميمه عىل 

املعدمني.

أراد عبد النارص أن يحقق السعادة من خالل املساواة؛ 

لذلك فقد بنى بيوتاً مشابهة، وأقام تعلياً مجانياً متاثالً، 

ومنع اس��تراد البضائع االس��تهالكية املتنوع��ة، وأنتجت 

املصان��ع التي أقامها س��لعاً معمرة اس��تأثرت بالس��وق 

وتحكمت بعادات ال��رشاء لعقود... وأخ��راً، فقد حاول 

توظيف الجميع لدى الحكومة/ الدولة، برواتب متقاربة.

مل تجر استطالعات رأي موثوقة يف ذلك الزمان لتخترب 

مدى قدرة "سياسات تعزيز املساواة" عىل جلب السعادة 

للمواطن��ني، لكننا بتنا نع��رف اآلن، عىل األقل، أن موجة 

من السياسات االنفتاحية، التي عززت الرغبات الرسيعة 

يف الرثاء والتنافس االجتاعي واملباهاة بحجم االستهالك، 

رضبت التوجه نحو "املس��اواة" و"تقلي��ل الفوارق" بعد 

رحيل جال عبد النارص بسنوات قليلة.

أطل��ق الرئي��س الراحل الس��ادات سياس��ة "االنفتاح 

االقتصادي"، التي ستُعرف الحقاً ب� "االنفتاح االستهاليك"، 

والتي س��تحقق من��واً دفرتي��اً ومظاهر تحدي��ث زائفة، 

اس��تناداً إىل في��ض من املس��اعدات األجنبي��ة، وتراجع 

اإلنفاق العسكري، وتدفق تحويالت ضخمة من العاملني 

بالخارج، لكنها مل تجلب االستقرار وال الرثاء، وال السعادة 

بالطبع.

س��تظهر أف��الم الحق��اً يف س��بعينيات الق��رن امل��ايض 

ومثانينياته توثق تلك املرحل��ة، وتصف كيف انطوى النمو 

والس��عي إىل الرثاء والنزعات االس��تهالكية عىل عوار وخلل 

قيم��ي واجتاعي هائل. لعل��ك تذكر أفالماً مث��ل "انتبهوا 

أيها الس��ادة"، و"أهل القمة"، وغرها؛ وه��ي أفالم أرادت 

أن تق��ول إن آليات الرثاء الرسيع أنتجت مجتمعاً مش��وهاً، 

وقلب��ت األوضاع الطبقي��ة، وجعلت امل��ال عنواناً للصعود 

االجتاعي... وأخراً فقد أضاعت القيم، ومل تجلب السعادة.

لقد اهتم باحثون عديدون مبفهوم الس��عادة، وسعى 

بعضهم ملحاولة قياسه مقارنة بالنمو والرثاء.

كان االقتصادي الشهر روبرت إيسترلني قد نرش ورقة 

بعنوان "هل يحسن النمو االقتصادي مصر البرش؟ بعض 

األدل��ة التجريبية"، يف الع��ام 1974،وبع��د أن قارن بني 

تريد احلكومة 
اإلماراتية للناس أن 

يشاهدوا بأعينهم 
ال أن يسمعوا عنها 
وعن جناحاتها إنها 

حكومة إجنازات

 محمد بن راشد يفتتح أعامل القمة الحكومية

منصور بن زايد يتحدث يف القمة
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نصيب الفرد من الدخل ومس��تويات السعادة املعلنة يف 

عدد من البلدان، توصل إىل استنتاج مذهل وهو: رمبا ال.

لق��د وجد إيس��رتلني أنه عن��د مس��توى أعىل بقليل 

م��ن الدخ��ل املنخف��ض )يكف��ي إلش��باع االحتياجات 

األساس��ية(، فإنه ال توج��د عالقة بني الس��عادة والناتج 

الوطن��ي اإلجايل ل��كل ش��خص، أي بعبارة أخرى فإن 

الناتج الوطن��ي اإلجايل هو مقي��اس خاطئ للرضا عن 

الحياة.

وم��ا يدعم هذا الطرح أن نس��ب االنتحار تتزايد يف 

بل��دان تعرف أكرث مع��دالت التنمي��ة االقتصادية وأكرب 

معدالت الدخ��ل الفردي، كا تش��يع أمناط االضطراب 

النفيس بني الطبقات األكرث ثراء يف بعض املجتمعات.

وبحس��ب بيانات منظمة الصحة العاملية، فإن فنلندا 

وأملانيا وس��ويرسا والدمن��ارك تتفوق عىل موريش��يوس 

وزميباب��وي والفيليب��ني وأذربيج��ان يف ارتفاع مع��دالت 

االنتحار.

ليس��ت تلك عودة إىل س��ينا األربعيني��ات املرية 

بالطب��ع، لكنه��ا محاولة للتذكر بأن الس��عادة ليس��ت 

مرتبط��ة مبس��توى اقتص��ادي معني، وال مع��دل منو، وال 

تزدهر كذلك يف مجتمع يتس��اوى في��ه الجميع، وتنعدم 

املنافسة، ومعها الرغبة يف التميز.

هن��ا أيضاً س��تعود الس��ينا العاملي��ة لتذكرن��ا بأن 

املجتمعات التي حكمتها النظم الش��يوعية الس��ابقة يف 

االتحاد السوفييتي ورشق أوروبا مل تكن تشعر بالسعادة، 

وبعيداً عن السينا، س��يخربنا تدفق األملان الرشقيني عرب 

سور برلني عقب انهياره بذلك أيضاً.

لقد س��عى علاء وباحثون إىل تطوير مؤرشات لقياس 

السعادة، معتمدين عىل تركيبة من بعض العنارص؛ مثل: 

الكفاية، والصحة، والرتفيه، واملنافس��ة، وس��هولة الحياة، 

وجودتها.

يف الف��رتة م��ن 10 إىل 12 فرباي��ر 2014، كان��ت ديب 

تش��هد الدورة الثانية ل� "القم��ة الحكومية"، وهي القمة 

التي كانت تناقش موضوعات عديدة خاصة بالسياسات 

العام��ة وأداء الحكومات، فا عالقة تلك القمة مبس��ألة 

تحقيق السعادة؟

يبدو أن "الس��عادة" كانت كلمة الرس وراء تلك القمة 

املرموق��ة؛ إذ متحورت عناوين الجلس��ات ح��ول اإلبداع 

واالبتكار والقيادة يف مجاالت الصحة والتعليم والخدمات 

الحكومية وتنظيم املدن، وصوالً إىل "إسعاد املتعاملني مع 

الخدمات الحكومية".

وّج��ه القامئون ع��ىل القمة دع��وة إىل عدد من كبار 

الكتاب والصحفي��ني واملفكرين لحضور لقاء مع صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاك��م ديب، عىل هامش 

القم��ة، حيث عرب أحد املش��اركني عن ش��كره لس��موه 

لدعوت��ه الكرمية للحارضين؛ فقال س��موه برسعة: نحن 

من يش��كركم. نريدكم أن تروا بأعينكم. ليس من س��مع 

كمن رأى.

خ��الل اللقاء، س��أل صحفي كويتي ش��اب: "ما الذي 

تنص��ح به ح��كام دول الخلي��ج ليس��تطيعوا أن يحققوا 

إنجازات مثل التي تحققت يف ديب؟".

أجاب صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد بقوله: 

"حكام الخليج إخوة أعزاء. ولسنا يف موضع تقديم النصح 

لهم. رمبا أنا من يحتاج إىل نصائحهم". فعاد السائل ملحاً 

بسؤال جديد: "وماذا عن الش��باب... الجيل الجديد من 

سيف بن زايد: اإلمارات حظيت بقادة إستثنائيني طوال تاريخها

إسعاد الناس هو 
التوجيه االسرتاتيجي 

للحكومة اإلماراتية 
وهو الواقع الفعلي 

الذي تريد تلك 
احلكومة خلقه 

وتعزيزه وتكريسه
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الق��ادة الخليجيني... مب��اذا تنصحهم؟". ف��كان الجواب: 

"نحن نفعل ما نفعل فقط إلسعاد الناس. عليكم بالعمل 

إلسعاد الناس".

إن تحليل ما صدر عن صاحب الس��مو الشيخ محمد 

بن راشد خالل لقاء س��موه بالصحفيني والكتاب سيكون 

مهاً يف ذلك الصدد:

أوالً: تري��د الحكوم��ة اإلماراتية للناس أن يش��اهدوا 

بأعينهم ال أن يس��معوا عنها وعن نجاحاتها. إنها حكومة 

إنج��ازات؛ ولذل��ك، فهي ال تكتفي بآلي��ات صنع الصورة 

الذهنية، مها كانت المعة وبراقة، ولكنها تريد للجميع 

أن يشاهدوا بأنفسهم، ألن "من رأى ليس كمن سمع".

ثانياً: تش��ر اإلجابة: "رمبا أنا من يحتاج إىل نصائحهم" 

إىل درج��ة عالي��ة من التواض��ع والرغب��ة يف التعلم من 

اآلخري��ن، واالبتع��اد عن املباه��اة والتفاخ��ر والكربياء 

الزاعقة.

ثالثاً: يع��رب اإلرصار ع��ىل فك��رة "إس��عاد الناس" عن 

اس��رتاتيجية ثابتة، وتوجه مبديئ ل��دى القيادة اإلماراتية، 

وبي��ان واض��ح للمهمة يختره��ا يف محاول��ة "تحقيق 

السعادة للمواطنني واملقيمني والزائرين".

س��يكون "اإلنج��از"، و"التواض��ع"، و"التفاين إلس��عاد 

الناس" عنوان نجاح الحكومة اإلماراتية، وس��بب سعادة 

املواطنني.

سيتخطى ذلك تحقيق املساواة بالطبع، ألنه سينطوي 

ع��ىل تعزي��ز آلي��ات التناف��س ملا في��ه الن��اء والخر، 

وس��يتخطى أيضاً اعتبارات النمو االقتصادي املطرد، ألننا 

علمنا جميع��اً أن النمو وحدة ال يصنع الس��عادة، مها 

راكم الرثوة أو ضاعفها، وسيتجاوز هذا مفهوم الرضا، ألن 

الرضا ميكن أن يحدث دون أن تتحقق السعادة.

مل يك��ن مس��تغرباً إذاً أن تتمح��ور تل��ك القمة حول 

مفهوم الس��عادة، وكيف ميكن أن تجلب اإلدارة الرشيدة 

السعادة لسكان املدن والقرى واملتعاملني مع الخدمات 

الحكومية، وفق ما أشار إليه عنوان إحدى الجلسات.

ومل يكن مس��تغرباً أيضاً أن تك��ون املدينة التي تنظم 

تلك القمة هي ديب، التي باتت بحق مدينة للسعادة.

تحقق دولة اإلمارات العربية املتحدة النمو االقتصادي 

املعق��ول واملطرد، لكنها ليس��ت أكرث من يحقق النمو يف 

العامل، وليست بعيدة عن األزمات الخانقة أحياناً.

وتع��رف اإلم��ارات مس��تويات الدخ��ول املتفاوت��ة 

والقياس��ية، لكنها ال تع��رف الفقر، وتح��رص عىل إبقاء 

سكانها جميعاً فوق حد الكفاية.

تقي��م دولة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة الخدمات، 

وتتوخ��ى النظ��ام، وتحرس الس��الم، وتن��زع إىل العدل، 

وتتف��ادى الراعات، وتجع��ل الرتفيه جزءاً أساس��ياً من 

الحي��اة، وال تنتهك البيئة أو تخاصمه��ا، وتحاول دامئاً أن 

تضفي ملسات املرح عىل كل بقعة وأي نشاط.

س��يكون الناس يف دولة اإلمارات سعداء، ألن القامئني 

عىل األمر قرروا أن يكون إس��عاد الناس هدفهم، وألنهم 

ميلكون القدرة لتحقيق ذلك.

مدن الفوىض واالس��تبداد والظلم لن تجلب السعادة 

بالطب��ع، وال مدن الخم��ول والظالم أو الركض والتنافس 

اآليل قادرة عىل إدراكها.

س��تكون دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة قادرة عىل 

إلهام اآلخرين، مبعادلة بس��يطة؛ ليس فيها ساء متشحة 

بسواد دخان املصانع، وال ش��وارع مكتظة ببرش واجمني 

يعان��ون الفق��ر أو يخافون��ه، أو ببرش منهك��ني يخافون 

احتالل املراكز املتأخرة يف السباق الذي ال ينتهي أبداً.

وس��تكون اإلمارات قادرة عىل إلهام اآلخرين، مبعادلة 

تق��ول إن الرثاء لي��س عنوان الس��عادة، لكنها ال تأيت مع 

العوز والحاج��ة، وأن الرتفيه أهم من الرفاه، وأن اإلبداع 

ال يتعلق بالقدرة عىل تحقي��ق النمو واكتناز املال، لكنه 

يتعلق بكيفية اس��تثار املال إلس��عاد الناس وخدمتهم.

ولعله من املفيد هنا أن نتذكر قول صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ليس مبقدور أية 

دول��ة منفردة مها بلغ ش��أنها، ومها بلغ��ت مواردها 

أن تواج��ه بنجاح تحدي��ات العر الحدي��ث، وإفرازاته 

املتسارعة يف مجال تقنية املعلومات، إال باستنارة لالنفتاح 

االقتصادي والبناء االجتاعي واالزدهار العلمي والثقايف.

"إس��عاد الناس" ه��و التوجيه االس��رتاتيجي للحكومة 

اإلماراتية، وهو الواق��ع الفعيل الذي تريد تلك الحكومة 

خلقه وتعزيزه وتكريسه؛ وهو مفهوم سيكون أعمق من 

مجرد تحقيق املساواة، عىل الرغم من أنه يستلزم تحقيق 

الكفاية، وسيكون أوس��ع من تحقيق النمو والرثاء، برغم 

أنه ير عىل اإلنجاز، وس��يكون أش��مل من مجرد حصد 

الرضا، ألنه يس��تهدف تحقيق البهجة ع��رب ترقية جودة 

الحياة.

لق��د تصدرت اإلمارات قامئة ال��دول العربية يف مؤرش 

"الس��عادة والرضا بني الش��عوب"، بحس��ب املسح الثاين 

الذي أجرت��ه األم��م املتحدة، كا احتلت املرك��ز ال� 14 

عاملياً.

لك��ن اإلرصار ال��ذي أب��داه القامئ��ون ع��ىل "القم��ة 

الحكومي��ة"، والطاق��ة اإليجابي��ة التي يش��يعها حديث 

صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن راش��د، والتوجيه 

االس��رتاتيجي لتلك الحكومة بالعمل عىل "إسعاد الناس"، 

س��يحمل دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل املركز األول 

عاملياً يف غضون سنوات قليلة•

محمد بن راشد يدشن موقع »اهتامم« عىل هامش انعقاد القمة الحكومية 

مريم الرومي خالل جلسة تطوير الخدمات اإلجتامعية
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القوة الناعمة لروسيا الفرص والتحديات
روسيا تؤكد ضرورة إتقان ممارسة القوة الناعمة دفاعًا عن املصالح الروسية

من��ذ ابتكر جوزي��ف صموئيل ن��اي مصطل��ح "القوة 

الناعمة" عام 1990، وإص��دار كتابه املفصل عن املوضوع 

نفس��ه عام 2004، تحت عن��وان "القوة الناعمة: وس��ائل 

النج��اح يف السياس��ة العاملية" لقي ه��ذا املصطلح ذيوعاً 

وانتشاراً واس��عني، إذ أصبح مجاالً للبحث يف طبيعة القوة 

الناعمة، وجدواها، والتغريات التي تطرأ عليها. وبدأت كل 

دولة من دول العامل جهوداً خاصة الكتشاف مصادر "القوة 

الناعم��ة" لديها، واالس��تثامر فيها، وتعزي��ز جوانب القوة 

والتميز لديها، وسد الثغرات ونقاط الضعف.

وجوزيف ناي هو أحد علامء السياس��ة املش��هورين يف 

الع��امل، وقد جم��ع بني خربة أكادميية رفيع��ة وتويل مواقع 

ومناص��ب سياس��ية مهم��ة، إذ كان أس��تاذاً يف كلية جون 

كنيدي لإلدارة الحكومي��ة يف جامعة هارفارد، وعميداً لها، 

كام كان مس��اعداً لوزير الدفاع األمرييك للش��ؤون األمنية، 

ورئيساً ملجلس االس��تخبارات الوطنية. وكانت "القوة" من 

ب��ني اهتامماته البحثية الرئيس��ية، كام يظه��ر من عناوين 

كتبه ومؤلفاته، ومنها: "مس��تقبل الق��وة"، و"قوة القيادة" 

و"وثبة نح��و القيادة: الطبيعة املتغ��رية للقوة األمريكية"، 

إضافة إىل كتابه األشهر عن "القوة الناعمة".

مفهوم القوة الناعمة
ميه��د جوزيف ن��اي لفكرته عن الق��وة الناعمة، وهي 

نقيض القوة القاس��ية أو الصلبة الت��ي تتمثل يف القدرات 

العس��كرية، باإلش��ارة إىل املعنى املعجمي للق��وة عموماً، 

وه��و: "القدرة عىل فع��ل يشء. وبصورة أك��ر دقة، تعترب 

القوة هي قدرتك عىل التأثري يف س��لوك اآلخرين مبا يرتتب 

عليه أن تأيت ترصفاتهم متالمئة مع األهداف التي تريدها". 

منذ ابتكر جوزيف صموئيل ناي مصطلح "القوة الناعمة" عام 1990، وإصدار كتابه املفصل عن 

املوضوع نفسه عام 2004، تحت عنوان "القوة الناعمة: وسائل النجاح يف السياسة العاملية" لقي هذا 

املصطلح ذيوعاً وانتشاراً واسعني، إذ أصبح مجاالً للبحث يف طبيعة القوة الناعمة، وجدواها، والتغريات 

التي تطرأ عليها. وبدأت كل دولة من دول العامل جهوداً خاصة الكتشاف مصادر "القوة الناعمة" 

لديها، واالستثامر فيها، وتعزيز جوانب القوة والتميز لديها، وسد الثغرات ونقاط الضعف.

إعداد:
التحرير
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ويقول ناي إن هناك طرقاً ش��تى للتأثري يف سلوك اآلخرين، 

منه��ا التهدي��د، أو التلويح مبكافأة، أو م��ن خالل جذبهم 

لعمل ما تريد.

وش��دد جوزيف ناي عىل أن الق��وة تعتمد عىل البيئة 

التي تتش��كل خاللها العالق��ات، وأن امتالك مصادر القوة 

ال يعني بالرضورة حصول من ميتلكها عىل املخرجات التي 

تريدها، مش��رياً إىل أن الوالي��ات املتحدة كانت متتلك قوة 

ال تقارن مطلقا بقوة فيتنام، ومع ذلك فقد خرست حربها 

يف فيتن��ام. كام أن هذه القوة أيضاً مل متنع تعرض الواليات 

املتحدة لهجامت الحادي عرش من سبتمرب.

ويع��رف جوزي��ف ن��اي "الق��وة الناعمة"بأنها"جعل 

اآلخري��ن يقوم��ون بالترصفات التي تريدها الس��تخدامك 

التأث��ري واإلقن��اع وليس اإلجبار يف التعام��ل معهم". وهي 

"القدرة عىل جذب اآلخرين لتفضيالتك وخياراتك، فالقوة 

الناعم��ة قوة جذب.وهذه القوة ميكن قياس��ها من خالل 

سؤال الناس يف استطالعات الرأي.

وهناك ثالثة مصادر رئيس��ية للقوة الناعمة، كام يقول 

ن��اي: الثقاف��ة، والقيم السياس��ية، والسياس��ة الخارجية. 

فالثقافة هي مجموعة القيم واملامرسات التي متنح املعنى 

ملجتمع ما. وعادة يتم التفريق بني الثقافة عالية املستوى 

التي تش��مل الف��ن واألدب والعلم ويتس��م به��ا النخبة 

يف مجتم��ع ما، والثقاف��ة العامة التي تركز عىل التس��لية 

الجامهريي��ة. وعندما تحوز دولة ثقافة لها انتش��ار عاملي 

وتقوم بسياس��ات تجد قبوالً ويش��اركها يف تنفيذها دول 

أخرى فإن هذا الوضع أحد مظاهر القوة الناعمة. 

والسياسات الحكومية التي تتبعها دولة ما يف الخارج أو 

الداخل مصدر آخر من مصادر القوة الناعمة. والسياس��ة 

الخارجية بصفة خاصة تؤثر يف القوة الناعمة. فقد اعترُبت 

السياسات التي تبناها الرئيس األمرييك جيمي كارتر بشأن 

حقوق اإلنس��ان حالة منوذجية لتشكيل هذه القوة لصالح 

الواليات املتحدة. ويف املقابل تس��ببت الحرب عىل العراق 

ع��ام 2003، يف فق��دان الوالي��ات املتحدة لش��عبيتها كام 

جنحت روسيا حتت 
قيادة بوتني يف 

اخلروج من صورة 
اإلمرباطورية 

املتصدعة إىل صورة 
قوة عاملية تلعب 

دورًا كبريًا ومؤثرًا يف 
الشؤون االسرتاتيجية 

العاملية

أوضحت استطالعات الرأي يف كثري من دول العامل.

إدراك رويس عاٍل ألهمية "القوة الناعمة"
تزاي��د إدراك روس��يا ألهمي��ة "الق��وة الناعمة" خالل 

العقد املايض بش��كل ملحوظ. وقد نجحت روس��يا تحت 

قيادة فالدمي��ري بوتني يف الخروج من ص��ورة اإلمرباطورية 

املتصدع��ة الت��ي خرست معرك��ة األيديولوجي��ا، واملثقلة 

بالفوىض والفس��اد والتخبط، إىل ص��ورة قوة عاملية تلعب 

دوراً كبرياً ومؤثراً يف الش��ؤون االسرتاتيجية العاملية. وقد ال 

يكون الدور الرويس بالكثافة والطموح واالنتشار الذي كان 

عليه خالل الحقبة الس��وفييتية املعتمدة عىل أيديولوجيا 

صارمة وقوة عس��كرية هائلة، فقد صار اآلن أكر تواضعاً 

ومحدودية، غري أنه دور قوي ومؤثر ويتوقف عليه حسم 

كثري من القضايا والتوترات واملواجهات والنزاعات العاملية.

وق��د ركز بوتني مؤخ��راً عىل رضورة اس��تخدام "القوة 

الناعمة" الروس��ية، حيث قال يف اجت��امع ملمثيل "الوكالة 

الفيدرالي��ة لش��ؤون رابط��ة ال��دول املس��تقلة والتعاون 

اإلنس��اين ال��دويل" مبوس��كو،يف مطلع س��بتمرب 2012، إن 

"العامل يجب أن يحصل عىل معلومات دقيقة عن روس��يا 

الحديثة، ويتعرف عىل التقاليد الروسية الروحية والفكرية 

ودوره��ا الكبري يف تطوير الحضارة". وق��ال بوتني إن أهم 

أولويات الحكومة الروس��يةاآلن تكم��ن يف تعزيز موقف 

روس��ياالعاملي ومصالحه��ا الوطني��ة من خالل الوس��ائل 

اإلنس��انية، مع احت��الل البعد اإلنس��اين يف الوقت الحايل 

موقع��اً متقدم��اً يف السياس��ة الدولية. ويج��ب أن تتوىل 

"الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول املستقلة والتعاون 

اإلنساين الدويل"، مهمة ترويج الصورة اإليجابية لروسيا.

ويف منتص��ف فرباي��ر 2013، عاد بوتني م��رة أخرى إىل 

املوضوع نفسه، حيث شدد عىل أهمية عمل الدبلوماسيني 

الروس بشكالس��تباقي، وإتقان منه��ج "القوة الناعمة"من 

أج��ل الدفاع عن املصال��ح الوطنية الروس��ية. ودعا بوتني 

وزارة الخارجية إىل تفعيل التعاطي مع السياسةالخارجية 

من خالل رئاسة روسيا لعدد من املحافل الدولية املهمة يف 

مرحلة قادمة، وهي: مجموعة الدول العرشين، ومجموعة 

الدول الثامين،ومجموعة دول "بريكس" )الربازيل وروس��يا 

والهند والصني وجنوب أفريقيا( وكذلك منظمة ش��نغهاي 

للتعاون.  وأش��ار الرئيس الرويس إىل أن "اس��تخدام القوة 

الناعمة س��يحظي بأهمية خاصة، من خالل تعزيز مواقع 

اللغة الروسية يف العامل وتفعياللصورة اإليجابية لروسيا يف 

الخارج، إىل جانب القدرة علىاالندماج الفعال يف النش��اط 

اإلعالمي العاملي". 

ويف منوذج إلدراك أهمية القوة الناعمة، يف شأن يختص 

بسياس��ة روس��يا عربياً، خاطب قس��طنطني كوساتشيف، 

رئيس "الوكالة الفيدرالية لش��ؤون رابطة الدول املس��تقلة 

والتع��اون اإلنس��اين الدويل"،مجلس الن��واب الرويس قائالً 

إنه كثرياً ما يجري تش��ويه متعمد للدور الرويس يف األزمة 

السورية، أو تفسريه بصورة خاطئة، وأنه يجب صياغة رأي 

موضوعي باستخدام "القوة الناعمة".

جوزيف صموئيل ناي

اجتامع مجلس رٔوساء رابطة الدول املستقلة
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االقتصاد مصدر ل�"القوة الناعمة" الروس��ية 
يف دول الكومنولث

تلعب روس��يا بورقة االقتصاد بشكل رئييس يف ترسيخها 

لقوتها الناعمة تج��اه دول الكومنولث الرويس، كام توضح 

الباحث��ة "فيونا هيل" يف تقري��ر نرُش عام 2006. فمنذ عام 

2000، أصبح "اإلسهام األكرب لروسيا يف أمن واستقرار الدول 

الواقع��ة إىل جنوبه��ا يعتمد ع��ىل "الق��وة الناعمة"، مثل 

تصدير الغاز الطبيعي ألوكرانيا ودول منطقة القوقاز وآسيا 

الوس��طى، وامتص��اص املاليني من العامل��ة الفائضة بهذه 

الدول إىل مختلف املدن الروسية، وتوفري األسواق لسلعها، 

ونقل األموال إليها يف ش��كل ح��واالت، وليس عرب الجيش 

األحمر أو التواجد العسكري واملواثيق األمنية".

وتن��وه الباحث��ة إىل إدراك جي��د م��ن جان��ب فالدميري 

بوت��ني النتهاء عرص ف��رض الحلول من الخ��ارج، إذ "حذر 

من الس��عي لفرض قيادة روس��ية مطلقة عىل "كومنولث 

الدول املستقلة"، معرتفًا بأنه مل يَُعد مبقدور موسكو احتكار 

السيطرة عىل شئون املنطقة".

وترصد الباحثة تحوالً مهامً يف السياس��ة الروس��ية، نجم 

ع��ن امتالكها مل��وارد الطاقة التي ش��هدت ارتفاعاً كبرياً يف 

األس��عار وزيادة كبرية يف إنتاج روسيا منها، وأنه عىل الرغم 

من امت��الك "القوة الصلبة"، مبا يف ذل��ك القدرات النووية 

والتقليدي��ة الضخم��ة، فإن روس��يا مل تخص��ص مداخيلها 

الكبرية لتعزيز إنفاقها العسكري، إذ "يقف اإلنفاق الدفاعي 

الرويس حاليًّا )2006( عند مس��توى مشابه لنظريه لدى كل 

من الهند واليابان وفرنس��ا وبريطانيا.  كذلك تخلت روسيا 

تدريجياً منذ عام 2000 عن التوجه الس��وفيتي القائم عىل 

اإلبق��اء عىل نرش قوتها العس��كرية؛ لض��امن الحفاظ عىل 

مكانتها الجيوسياس��ية. وبدالً من ذلك، تحركت موسكو يف 

اتجاه حشد واستغالل مواردها االقتصادية؛ لتشجيع جريانها 

عىل التعاون مع سياس��اتها اإلقليمية بدرجة أكرب.. وملتَُعد 

دول املنطقة تتوقع غزًوا روسيًّا، بل عادت جاذبية النموذج 

الرويس، خاصة مع استغالل روسيا ثقافتها الشعبية واللغة 

الروس��ية، باعتبارها اللغ��ة اإلقليمية للتج��ارة والتوظيف 

والتعليم داخل دول االتحاد السوفيتي السابق".

تحذيرات لروسيا حول "القوة الناعمة"
عىل الرغم من النجاح الذي حققته روسيا، فإن جوزيف 

ن��اي، مبتكر املصطلح، يرى أن روس��يا تخطئ يف الفهم إذا 

تصورت أن الحكومة هي األداة الرئيس��ية الكتساب القوة 

الناعمة. ففي عامل الي��وم، ال توجد ندرة يف املعلومات، بل 

يف االهت��امم؛ واالهتامم يعتمد ع��ىل املصداقية. والدعاية 

الحكومي��ة ن��ادراً ما تك��ون ذات مصداقي��ة، وأن معظم 

"الق��وة الناعمة" األمريكية ناب��ع من املجتمع املدين – من 

الجامع��ات واملنظ��امت إىل هوليوود والثقافة الش��عبية - 

وليس من الحكومة.

ويح��ذر ناي يف مق��ال نرشت��ه دورية "فوري��ن أفريز" 

األمريكي��ة روس��يا من أن القم��ع الداخ��يل للمخالفني يف 

الرأي أو اس��تخدام القوة والعنف يف الخارج يُفقد الجهود 

املبذول��ة لتفعيل "القوة الناعمة" آثاره��ا. ولذا فإن تأكيد 

الرئيس فالدميري بوتني لدبلوماس��ييه عىل أهمية استخدام 

"القوة الناعمة" لنرش اللغة الروس��ية يغدو بال قيمة عاملياً 

مع لجوء روس��يا إىل اس��تخدام القوة الصلبة يف نزاعها مع 

جورجيا.

كذلك ف��إن تعويل الرئيس بوتني عىل أوملبياد س��وتيش 

لتعزي��ز القوة الروس��ية الناعمة، لن يك��ون له جدوى إذا 

اس��تمر قمع املعارضني، وأن ما يكسبه من األوملبياد سوف 

يخ��رسه برسعة. ويؤكد ناي أنه ليك تنجح روس��يا  يف بناء 

القوة الناعمة، يتعني أن تكون أفعالها وسياس��اتها مطابقة 

ألقوالها، وأن مت��ارس النقد الذايت وتطل��ق العنان لطاقات 

املجتم��ع املدين وقدراته. ويتوق��ع ناي أن هذا  لن يحدث 

قريباً.

وع��ىل أي حال فإن "القوة الناعمة" لروس��يا تبقى أقل 

مبا ال يقارن بنظريته��ا يف الواليات املتحدة، التي متتلك من 

أدواتها الكثري. ومع ذلك فإن إخفاقات السياس��ة األمريكية 

وبروز ني��ات الهيمنة لديه��ا، ولجوئها من��ذ أوائل األلفية 

الثاني��ة إىل اس��تخدام العنف والق��وة الصلبة والوس��ائل 

العس��كرية يص��ب بدرجة من الدرجات يف صالح روس��يا، 

إذ تكتس��ب صورة الطرف األكر احرتاماً لآلليات الس��لمية 

واإلج��امع ال��دويل، واألقل لج��وءاً إىل قدراته العس��كرية 

لتحقيق مصالحه.

"القوة الناعمة الروسية: مكاسب يف العامل العريب

يب��دو نجاح القوة الناعمة الروس��ية واضح��اً إىل حد كبري 

خ��الل الف��رتة األخ��رية يف الع��امل الع��ريب، إذ كان موقفها 

م��ن االضطرابات التي ش��هدتها الدول العربية أكر رش��داً 

ومبدئية وثبات��اً من مواقف الوالي��ات املتحدة األمريكية. 

فق��د كان لتقلب املواق��ف األمريكية وتغليب واش��نطن 

مصال��ح وحس��ابات خاصة به��ا دون النظ��ر إىل املصالح 

العربية واس��تقرار املنطقة وأمنها، أثٌر يف خس��ارتها معركة 

"القوة الناعمة" لدى الشعوب ولدى الحكومات هذه املرة.

بدت أحد مظاهر النجاح الرويس يف التحول امللموس من 

جانب مرص، عىل س��بيل املثال، إىل إعادة تنشيط العالقات 

السياس��ية والعس��كرية مع روس��يا، بعد اكتفاء دام فرتة 

طويلة بالعالقات الوثيق��ة واملتميزة مع الواليات املتحدة. 

ويعود هذا التحول إىل سلس��لة من املواقف الخاطئة التي 

اتخذتها واشنطن بالتحالف مع جامعة "اإلخوان املسلمني" 

وتبن��ي مواقفها، عىل الرغم من الرفض الش��عبي الواس��ع 

لها، وفش��لها الس��يايس واالقتصادي، وما أظهرته الجامعة 

م��ن نزوع إىل متزي��ق أوارص الدول وتصدي��ر االضطرابات 

واملش��كالت إىل الدول العربية جميعها، ومحاولة تش��كيل 

خاليا وجامعات ذات والءات عاب��رة للحدود، واللجوء إىل 

مامرس��ات إرهابية واضحة نجم عنها سقوط مئات القتىل 

إىل جانب الخس��ائر االقتصادية الهائلة، كام هي حال مرص 

عىل سبيل املثال.

إخفاقات السياسة 
األمريكية وبروز 

نيات الهيمنة لديها 
وجلوئها إىل استخدام 
العنف والقوة الصلبة 
والوسائل العسكرية 

يصب يف صالح روسيا

املساعدات االٕنسانية الروسية يف قرغيزستان
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كان املوق��ف ال��رويس أك��ر تجانس��اً وفه��امً لطبيعة 

ه��ذه الحركة التي تتس��رت برداء الدي��ن، ولخطورتها عىل 

األم��ن واالس��تقرار يف املنطقة، يف الوق��ت الذي تجاهلت 

فيه الواليات املتحدة ما يس��عى إليه اإلخوان املس��لمون 

وحلفاؤهم من اإلرضار بأمن دول حليفة لواش��نطن، وهو 

الس��لوك الذي ميكن تفسريه برغبة واش��نطن يف إضعاف 

ال��دول العربية وإنهاكها إىل الحد ال��ذي ال يجعلها قادرة 

عىل امت��الك قرارها، بعد أن تعاظ��م دور دول الخليج يف 

الش��ؤون العاملية، ونفوذها الس��يايس واالقتصادي الواسع 

ال��ذي تأكد خ��الل األزمة املالية العاملي��ة األخرية، بعد أن 

أصبحت رقامً ال ميكن تجاوزه لحلها وإنقاذ العامل منها.

كذلك ب��دا املوق��ف الرويس أك��ر احرتام��اً لتحالفاته 

وتعهداته يف وقوفه الحازم إىل جانب النظام الس��وري، يف 

مقاب��ل مس��ارعة الواليات املتحدة إىل إب��رام اتفاقات مع 

إيران دون أن تراعي االعتبارات االسرتاتيجية لدول الخليج 

العربية، يف سلوك إضايف يدعم فكرة رغبة الواليات املتحدة 

يف إضعاف هذه الدول. وع��ىل الرغم من أن دول الخليج 

العربي��ة كانت ع��ىل الدوام تدع��و إىل التهدئ��ة، وتعمل 

عىل تقليص أي احت��امالت للمواجهة بني إيران والواليات 

املتح��دة، فإن تحوالً كالذي ج��رى كان يتعني إلمتامه أخذ 

رأي األط��راف الرئيس��ية يف معادلة أم��ن الخليج، وتفهم 

دواعي قلقها الناجم عن ميول إيرانية واضحة إىل الهيمنة 

والتلوي��ح بالق��وة وزرع كيان��ات داخل ال��دول العربية 

والخليجية تهدد وحدتها واستقرارها، وإذكاء االضطرابات 

يف مملكة البحرين.

ورمبا يبدو أحد مظاهر تفوق "القوة الناعمة" الروسية 

يف املنطق��ة العربية، يف النجاح الكبري الذي تصادفه القناة 

الروسية الناطقة بالعربية "روسيا اليوم"، وتفوقها الواضح 

عىل قناة "الحرة" الناطقة باسم الخارجية األمريكية، والتي 

ال تحظى باملصداقي��ة أو التأثري لدى الجمهور العريب، كام 

يوضح الكاتب الس��عودي منص��ور النقيدان قائالً: "تتقدم 

قوة روسيا الناعمة التي تعمل طوال أيام األسبوع وساعاته 

من خالل قنواتها املتعددة، ومن خالل قناة »روسيا اليوم« 

الناطق��ة بالعربي��ة. ويطل الروس ليعلّق��وا عىل األحداث 

 -  تقرير بعنوان "ما ال تفهمه بكني وموسكو عن 

القوة الناعمة"، منشور يف نرشة "أخبار الساعة" الصادرة 

عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية 

بتاريخ 29 إبريل 2013.

- تقرير بعنوان: "موسكو تكتشف خبايا القوة 

الناعمة"، كتبته فيونا هيل، عىل موقع Onislam، بتاريخ 

2 ديسمرب 2006، عىل الرابط التايل:

-www.onislam.net/arabic/newsanalysis/

analysis-opinions/europe-north-america-

australia/85571-2006-12-02%2000-00-00.html -

-  جوزيف ناي، كتاب "القوة الناعمة"، ترجمة محمد 

توفيق البجريمي، مكتبة العبيكان، الرياض، 2007 -          

صحيفة "الوحدة" السورية.

- تقرير بعنوان: " بوتني يؤكد رضورة إتقان مامرسة 

منهج القوة الناعمة دفاعاً عن املصالح الروسية"، منشور 

http:// :بتاريخ 12 فرباير 2013، عىل الرابط التايل

thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileNa

         -  me=2935408420130212012716

 - مقال بعنوان "روسيا اليوم"، كتبه منصور النقيدان، 

عىل موقع صحيفة "االتحاد اإلماراتية"، بتاريخ 26 

http://www.alittihad.ae/  :أغسطس عىل الرابط التايل

          - wajhatdetails.php?id=74340

- موقع "صوت روسيا"، مقال بعنوان: "التعاون 

الرويس: القوة الناعمة الروسية"، منشور بتاريخ 3 

http://arabic.ruvr.  :سبتمرب 2012 عىل الرابط التايل

         -  ru/2012_09_03/87107673

 Joseph S. Nye. What China:ًانظر أيضا  -

 and Russia Don't Get About Soft Power:

 Beijing and Moscow are trying their hands at

 attraction, and failing

miserablyhttp://www.foreignpolicy.com/ –

articles/2013/04/29/what_china_and_russia_

don_t_get_about_soft_power

الرئيس الرويس فالدميري بوتني مع وزير الدفاع املرصي املشري عبد الفتاح السييس

القوات-املسلحة-الروسية

واألخبار بلغة عربية ال تش��وبها ش��ائبة جنب��اً إىل جنب مع 

زمالء وضيوف رشق أوس��طيني. وينكبون بال كلل عىل انتقاد 

أف��كار ودوافع »اإلخ��وان« والجامعات الس��لفية، ويلومون 

الواليات املتحدة عىل صعود »اإلخوان املسلمني«.

قد ال يكون "الحوار االسرتاتيجي الرويس- الخليجي" الذي 

عق��دت آخر دوراته يف الكويت يف فرباي��ر املايض، قد حقق 

الكثري، بس��بب التباين يف وجهات النظر حول بعض القضايا، 

ولكن يبدو أنه يتطور، والسيام أن لغة روسيا تبدو أقرب إىل 

تأكي��د الرغبة يف التعاون، ولكنه تعاون مل يرق إىل املس��توى 

املطلوب برأي بعض الدبلوماس��يني الروس الذين عزوا ذلك 

إىل الدور ال��ذي تلعبه الواليات املتح��دة وحلفاؤها يف هذا 

املج��ال، ولكنهم م��ع ذلك كله، يرون أّن العالقات تس��ري يف 

االتجاه الصحيح ولكن بوترية بطيئة جداً•

املصادر:

       - بنجامني جولد سميث ويوزاكو هوريويش، يف 

البحث عن القوة الناعمة: هل للرأي العام الخارجي دور 

يف السياسة األمريكية، سلسلة دراسات عاملية )العدد 

118( سنة 2014، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

االسرتاتيجية.
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قراءة يف اسرتاتيجية  النظام الدويل  وأهم املــــــــــــــــالمح الالعبة  يف صياغته
خماطر متزايدة بسبب الفوضى والتمزق داخل بعض الدول نتيجة للضعف السيــــــــــــــــــــــــــاسي والعوامل العرقية والطائفية

حفل القرن العرشين بعدد من 

التغريات الهائلة املدوية، ففي 

نصفه األول اندلعت حربان 

عامليتان، وانفجرت ثورتان كبريتان 

يف روسيا والصني، وانهارت خمس 

امرباطوريات هي:االمرباطورية 

العثامنية واألملانية وااليطالية  

واليابانية والنمساوية - املجرية 

والخالصة أنه طرأ تغيري جوهري 

عىل طبيعة النظام الدويل اتسم دامئاّ 

بتعدد القطبية وتوازن القوى.

إعداد:
د.صالح معايطة

حيث مل يُسمح لدولة مبفردها أن تُحقق تفوقاً أو سيطرة 

ال يستطيع تحالف الدول األخرى التصدي لها بدرجة من 

الق��وة والجربوت، ونجح هذا النظ��ام آنذاك يف الحيلولة 

دون ظهور ق��وة مهيمنة واحدة، لكنه ُمني بالفش��ل يف 

نهاية املطاف ما أدى إىل نش��وب الحرب العاملية األوىل 

 تنامي القوة العسكرية الصينية

 الهيمنة األمريكية بني القوة الخشنة والقوة الناعمة

عامل اليوم بني تعدد القطبية وتوازن القوى
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قراءة يف اسرتاتيجية  النظام الدويل  وأهم املــــــــــــــــالمح الالعبة  يف صياغته
خماطر متزايدة بسبب الفوضى والتمزق داخل بعض الدول نتيجة للضعف السيــــــــــــــــــــــــــاسي والعوامل العرقية والطائفية

التي أعقبتها فرتة م��ن الفوىض، واندلعت بعدها الحرب 

العاملي��ة الثاني��ة وحروب ورصاع��ات عرقي��ة وطائفية، 

وحروب موارد الزالت مستمرة حتى اآلن.

بع��د ذل��ك أصبح��ت الوالي��ات املتحدة ه��ي القوة 

العظم��ى الوحيدة، ولك��ن البد من التوقف عند س��بع 

مالم��ح ذات أهمي��ة كربى، لعبت وتلع��ب دوراّ كبراّ يف 

صياغة املشهد الدويل السابق والحايل وهي:

أوالً: حققت بعض الدول اآلسيوية منواّ اقتصادياّ هائالّ 

مثل الصني والهند وأندونيس��يا، فإذا استمرت االتجاهات 

الحالي��ة عىل ما ه��ي عليه وهو أمر غر مؤكد فس��وف 

يحدث تحوالً يف القوة االقتصادية النس��بية، قد تصاحبه 

انعكاسات مهمة يف الجغرافيا السياسية والعسكرية.

ثاني��اً: هناك أجزاء مهمة يف بع��ض مناطق العامل مثل 

أمري��كا الالتينية وأوروب��ا الرشقية والوس��طى، والرشق 

األوس��ط تق��وم بتجرب��ة اقتصادي��ات الس��وق والحكم 

الدميقراطي ومن املحتمل أن ينجح بعضها يف ذلك.

ثالثاً: كثر م��ن مناطق العامل تفتق��ر إىل الدميقراطية 

وتغل��ب عليها الراع��ات العرقي��ة والطائفية وحروب 

امل��وارد، ومن ثم فه��ي معرضة لخطر ان��دالع "الحروب 

األقليمي��ة الك��ربى " ومحاوالت فرض الهيمنة، وانتش��ار 

أس��لحة الدمار الش��امل ووس��ائل إطالقها الت��ي تزداد 

إمكاناتها يوماّ بعد يوم .

رابع��اً: هناك أيض��اً مخاطر متزايدة بس��بب الفوىض 

والتمزق داخ��ل بعض الدول، نتيجة للضعف الس��يايس 

والعوامل العرقية والطائفية، وقد تؤدي مثل هذه العوامل 

إىل ح��دوث املجاعات، ومحاوالت اإلب��ادة الجاعية، مبا 

يعقبها من آثار إنسانية وأحيانا جيوبوليتيكية .

خامساً: مع التس��ارع الحايل يف التغرات التقنية التي 

تحم��ل يف طياته��ا آثاراً هائل��ة عىل الق��وى االقتصادية 

والعسكرية يف العامل، سوف يتعني عىل كل دولة أن تتبنى 

الخي��ارات الصحيح��ة حتى تتفوق عىل ال��دول األخرى، 

وع��ىل الصعي��د العس��كري ل��ن تقتر الخي��ارات عىل 

األس��لحة الجدي��دة يف مجاالت مثل تقني��ات املعلومات 

وتقنيات اإلفالت من الرادار، والتوجيه الدقيق .

سادس��اً: تزداد حدة التنافس االقتصادي واالحتكاكات 

التجارية ب��ني الواليات املتحدة وحلفائها من أيام الحرب 

الباردة، وهو ما قد يؤدي إىل تعقيد العالقات املستقبلية.

س��ابعاً: هن��اك بالطب��ع دول غر راضية ع��ن النظام 

العاملي الح��ايل مثل ايران وكوريا والصني وروس��يا، ومن 

االحتاالت املؤكدة عىل املدى البعيد وخالل ال�20 س��نة 

القادمة أن تس��عى الصني أو روس��يا لتحقيق التوازن مع 

الواليات املتحدة وحلفائها، ورمبا يحدث ائتالف بني عدد 

م��ن هذه ال��دول إلحداث ذلك  التوازن، وس��وف يؤدي 

التفاع��ل بني هذه العوامل إىل تحديد الش��كل الجغرايف 

الس��يايس للعامل للعق��ود القادمة من ه��ذا القرن، وقد 

تقود الجغرافيا السياس��ة أو العك��س بعد ظهور مفهوم 

الجغرافيا السياسية والسياسة الجغرافية.

العامل وتعدد القطبية وتوازن القوى   

إن انتش��ار حالة عدم االس��تقرار والراعات املذهبية 

والحروب املح��دودة والتقاء وتقاطع املصالح يف أوروبا 

ورشق آس��يا ومنطقة الرشق األوس��ط، سوف تنعكس 

آثارها عىل االقتصاد األمرييك، حتى لو تجنبت الواليات 

املتح��دة األمريكية الت��ورط يف الح��روب  والراعات 

الك��ربى، وهو أمر مس��تبعد، ومن البديه��ي أن تؤدي 

االضطرابات يف منطقة الرشق األوس��ط ومناطق إنتاج 

النفط إىل تقليل اإلمدادات النفطية وارتفاع أس��عارها 

ومن ثم إىل انخفاض مستوى معيشة املواطن األمرييك 

ومن جهة أخرى فإن االضطرابات يف آسيا وأوروبا سوف 

ُتج��رب الوالي��ات املتحدة ع��ىل إعادة ترتي��ب أوضاعها 

االقتصادي��ة ،ألن من ش��أن هذه االضطراب��ات تقليص 

الفرص التجارية ذات األهمية الكربى لالزدهار العاملي، 

مبا فيه بالطبع ازدهار الواليات املتحدة.

وبذل��ك ميكنن��ا الق��ول أن الع��امل بحاج��ة إىل تعدد 

القطبي��ة، ولك��ن هذا الخي��ار يعتمد ع��ىل إقامة توازن 

للق��وى يحول دون ظهور قوى مهيمنة جديدة، وإذا كان 

هذا النهج يتس��م ببع��ض املالمح االيجابي��ة . فهو أيضاّ 

محفوف باملخاطر واستناداً للحقائق الراهنة، فإن القوى 

الكربى التي يُحتمل أن تشرتك يف نظام تعدد القطبية هي 

:اليابان والصني وروس��يا وأملانيا )أو االتحاد األورويب( إىل 

جانب الواليات املتح��دة بالطبع، وقد تتغر هذه القامئة 

يف املس��تقبل، إذا ظهرت دول كربى جدي��دة مثل الهند 

واندونيس��يا أو الربازي��ل، أو إذا ضعفت إح��دى الدول 

الكربى الحالية  مثل روسيا أو تفككت، بحيث ال يُتاح لها 

كا كان أن تتبوأ منزلة الدولة الكربى.

ق��د يكون الع��امل متجهاً نح��و تع��دد القطبية، فمع 

انتش��ار الرثوة والتقنية أصبح هن��اك بالفعل دول كربى 

عدة من الناحية االقتصادية، ومب��رور الوقت فإن الدول 

التي تتمت��ع حالياّ بالقوة االقتصادية ق��د تُقرر الحصول 

عىل القوة السياس��ية والعس��كرية مبا يتناسب مع قوتها 

االقتصادي��ة، وما يزي��د من إمكانية ه��ذا االحتال أن 

الوالي��ات املتحدة يف فرتة ما بعد الحرب الباردة، باتت ال 

تنظر إىل التهديدات مبنظار هذه القوى الكربى املحتملة 

مث��ل أملانيا واليابان )إن مل نقل روس��يا والصني والربازيل 

واندونيس��يا وغره��ا(، وبالتايل لن تكون عىل اس��تعداد 

لتحمل املخاطر يف سبيل حاية تلك القوى وهذا ما قاله 

هرني كيسنجر عام 1994  يف كتابه "العامل إىل أين ...؟" .

وإذا انتهج��ت الوالي��ات املتحدة هذا الخي��ار، فإنها 

إم��ا أن تُبطئ خطواته أو تُعجل ب��ه، ويف حالة اختيارها 

للتعجي��ل بالعودة إىل نظام تعدد القطبية وتوازن القوى 

فيمكنه��ا تحقيق ذلك عن طريق إضع��اف حلف الناتو، 

كثري من مناطق 
العامل تفتقر إىل 

الدميقراطية وتغلب 
عليها الصراعات 

العرقية والطائفية 
وحروب املوارد

هرني كسنجر
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ثم اس��تبداله يف نهاية املطاف )بتسليمه فعلياً إىل  اتحاد 

أوروبا الغربية وهو الذراع العسكري لإتحاد األورويب(،أو 

عن طريق تش��جيع ال��دول الكربى كالً ع��ىل حده عىل 

حاي��ة أمنها بنفس��ها، ولدف��ع العامل يف ه��ذا االتجاه، 

س��وف تنهي الوالي��ات املتحدة وجوده��ا يف أوروبا، ويف 

نف��س الوقت الذي يكون فيه األوروبيون قد اس��تكملوا 

قدراته��م الذاتية، بحيث يتحقق ت��وازن للقوى يف القارة 

األوروبية، وتستطيع الواليات املتحدة اإلرساع بوترة مثل 

ه��ذا التطور إذا أعلن��ت - مثالً- عن عزمها االنس��حاب 

من أوروبا خالل مهلة محددة، تس��مح للبناء العسكري 

األورويب باملوازنة مع روسيا.

وليك ينجح مثل هذا النظام لتوازن القوى فنحن أمام 

خيارين : إًما أن  تزيد أملانيا من قوتها العس��كرية زيادة 

كب��رة، وإم��ا أن يتعمق االتح��اد األورويب بحيث يقرتب 

م��ن وضع الدولة العظمى، م��ع مالحظة أن من مصلحة 

الواليات املتحدة الحيلولة دون هيمنة دولة واحدة عىل 

أوروبا )مع اعتبار روسيا جزءاً من القارة األوروبية(.

فإذا ما قرر األملان زيادة قوتهم العس��كرية، فسيكون 

ع��ىل الواليات املتح��دة أن تُش��كل تحالف��ات مع دول 

أوروبي��ة لتتمك��ن من مواجه��ة الهيمن��ة األملانية، وقد 

تضط��ر الوالي��ات املتح��دة إىل االحتفاظ بق��وات كافية 

ع��ىل أراضيها، أو رمبا يف بريطاني��ا، وباملقابل لن تتدخل 

الواليات املتحدة عس��كرياً يف أرايض االتحاد الس��وفيتي 

السابق بل ستتعامل مع هذه املناطق باعتبارها خاضعة 

للنفوذ الرويس، ونظ��راً ألن دول أوروبا الغربية خصوصاً 

التي لها مصالح يف أوروبا الرشقية والوس��طى، ش��أنها يف 

ذلك شأن روسيا فسوف يتعني عليها إرساء بعض القواعد 

لتنظيم التفاعالت والعالقات فيا بينها.

ويف آس��يا "حيث تس��عى كل من الصني واليابان لبناء 

قدراتها " ميكن للواليات املتحدة أن تُؤدي دور املوازن، 

وذل��ك يف حالة اختالل التوازن بش��كل خطر بني اليابان 

والصني، وهنا تس��تطيع الواليات املتح��دة إعادة التوازن 

بواس��طة قواتها املرابطة يف أراضيه��ا، أو يف بعض الدول 

الصغرة يف املنطقة، وكا يف حالة أوروبا، س��وف تسعى 

الواليات املتحدة من خالل تغير التحالفات إىل الحيلولة 

دون ظهور هيمنة اقليمية وميكنها بهذا الصدد أن تتعاون 

مع دول أخرى لحاية مصالحها املشرتكة، وأن تكون عىل 

استعداد لحاية املصالح األمريكية يف املنطقة .

مزايا وإشكاالت نظام توازن القوى
يُق��دم نظام توازن الق��وى - بغض النظر ع��ن حتميته- 

بعض املزايا للواليات املتح��دة أولها: أنه يُخفض االنفاق 

الدفاعي، كا يُقلل من الحاجة اىل نرش القوات األمريكية 

يف املناطق الساخنة من العامل، ما دامت الواليات املتحدة 

سترتك معالجة املش��كالت لتضطلع بها الدول الكربى يف 

مناطقه��ا، ويف هذه الحالة س��وف تركز الواليات املتحدة 

تخطيطها الدفاعي عىل من��ع أي قوة تهيمن عىل العامل، 

بحي��ث يصبح الرتكيز األس��ايس للمؤسس��ة العس��كرية 

األمريكي��ة هو املواجهة ب��ني الدول الكربى، وباس��تثناء 

األمريكيتني ل��ن تتدخل الواليات املتح��دة يف الراعات 

اإلقليمية الصغرى .

أما امليزة الثانية لتوازن الق��وى فإن الواليات املتحدة 

األمريكية س��تتمتع بدرجة أكرب م��ن الحرية يف االهتام 

مبصالحه��ا االقتصادية، حتى لو الحق��ت رضراً بعالقاتها 

السياس��ية مع حلفائها القدام��ى إال يف الحاالت املحددة 

الت��ي تحتاج فيها إىل التحالف م��ع إحدى الدول الكربى 

لص��د تهديد أك��رب، لكن توازن القوى ينط��وي أيضاّ عىل 

اشكاالت خطرة ومنها:

أوالً: مثة تس��اؤل حقيق��ي حول م��ا إذا كانت الدول 

الكربى ستترف كا يجب يف ظل املنطق املرتبط بإطار 

ت��وازن القوى، فمثالّ هل تس��تجيب دول أوروبا الغربية 

بشكل مناس��ب إزاء عودة الروس؟ أم أنها ستترف كا 

فعلت الدميقراطيات الغربية يف ثالثينيات القرن املايض.

ثاني��ا: يعني هذا النظام ضمن��اً أن الدول الدميقراطية 

الك��ربى لن تس��تمر يف النظر إىل بعضها ك��دول حليفة، 

ب��ل قد تصب��ح الراعات السياس��ية والعس��كرية بينها 

أم��راً مرشوعاً، ومن ثم يش��تد اندفاعه��ا وراء مصالحها 

االقتصادية، مبا يؤدي اىل إضعاف املؤسس��ات االقتصادية 

العاملية، ومن شأن مثل هذا التطور أن يزيد من احتاالت 

حدوث الكس��اد واالضطراب��ات االقتصادية الكربى والتي 

قد تقود إىل اضطرابات عسكرية مركبة ومعقدة.

يف الختام قد يكون هذا النظام، من تلقاء نفسه عرضة 

للفش��ل ألن "ت��وازن القوى" يتطلب م��ن الدول الكربى 

املحافظة عليه، واالمتناع عن كل ما يتس��بب يف اش��عال 

فتيل اسرتاتيجية الحرب، ويتعني عىل الدول الكربى أيضاً 

أن تعطي مؤرشات تثبت عمق التزامها بالثوابت واملبادئ، 

مثل حقوق اإلنس��ان وعدم التدخل بش��ؤون الغر دون 

اتخاذ خطوات باتجاه الحرب يستحيل الرتاجع عنها، ويف 

ظل هذه الظروف فإن أي خطأ يف حسابات ميزان القوى 

ميكن أن يؤدي إىل حروب ال تس��تطيع الواليات املتحدة 

البقاء خارجها، ويف هذا الصدد ينبغي أن نتذكر االخفاق 

ال��ذي ُمني به نظام ت��وازن القوى يف املايض، والذي أفرز 

الح��رب العاملية األوىل وغرها م��ن الحروب والراعات 

الكربى الت��ي تلتها، وليس من املنتظ��ر أن يعمل بصورة 

أفضل من املس��تقبل، مع مالحظة أن الحروب بني الدول 

الكربى يف عر القوة النووية وعس��كرة الفضاء الخارجي 

سوف تكون أكرث هوالً ودماراً•

   

املصادر  

-التقييم اإلسرتاتيجي، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث االسرتاتيجية.

-Kissinger Henry diplomacy   new York 

Simon and  Schuster  1994.

اجلغرافيا السياسية

ه��ي عالقة تأث��ري وتأثر بني الجغرافيا والسياس��ة بصفة 
عام��ة، ففي مرص مثالً كان قرار إنش��اء قناة الس��ويس 
قراراً سياس��ياً ترتب عليه تغري يف املكان وهو الجغرافيا، 
والجغرافيا السياس��ية هي العلم ال��ذي يبحث يف تأثري 
الجغرافي��ا ع��ىل السياس��ة أي الطريقة الت��ي تؤثر بها 
املساحة، والتضاريس واملناخ عىل أحوال الدول والناس، 
فبس��بب الجغرافي��ا كانت أثين��ا إمرباطوري��ة بحرية، 
وبس��ببها أيض��ا كانت إس��ربطة أق��رب يف طبيعتها إىل 
القوة الربية، وبس��بب الجغرافي��ا أيضا، متتعت الجزيرة 
الربيطانية يف القرن الثامن عرش بحرية املالحة يف البحار، 
يف حني كانت بروسيا - وبسبب الجغرافيا أيضاً- محاطة 

باألعداء من جميع الجهات.

اجتامع حلف الناتو
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حال الدميقراطية يف العامل العربي

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

ميكن القول بأن هناك موجه جديدة تحدث للدميقراطية يف العامل مركزها املنطقة العربية السيام مع ما سمي ب� "الربيع 

العريب"؛ فكل من تونس وليبيا ومرص إس��تطاعت أن تقيض عىل الحكم اإلس��تبدادي القائم فيها والتحول نحو إدخال 

 The Economist Intelligence Unit و Freedom House املامرسة الدميقراطية. وحسب مؤرشات كل من مؤسسة

التي تقيس الدميقراطية يف العامل فإن هذه الدول شهدت تطوراً واضحاً، حيث أنها متكنت من دخول خانة الدول الشبه 

حرة والتي تتمتع بدرجة متقدمة من املامرسة  الدميقراطية حسب وصف Freedom House بعد أن كانت دول غري 

حرة، وأنها أصبحت من األنظمة الهجينة دميقراطياً )Hybrid Democracy( أي أن تجمع بني مبادئ الدميقراطية وبني 

بعض املامرس��ات الغري دميقراطية حس��ب وصف The Economist Intelligence Unit بعد أن كانت تصنف ضمن 

خانة الدول اإلس��تبدادية.  إال أن غياب الثقافة الدميقراطية ودخول التيارات اإلقصائية الس��يام الدينية منها عىل خط 

املامرسة الدميقراطية الجديدة جعل عملية التحول الدميقراطي ليست بالعملية اليسرية يف مثل تلك الدول. وهذا األمر 

متوق��ع أن يحدث ومن املفرتض أن يكون كذلك، فالتحول الدميقراط��ي ال يتوقع أن يأيت بثامره ملجرد إجراء إنتخابات 

وإن كان��ت ح��رة ونزيهة. وهذا ما حدث يف مرص حيث أن العملية الدميقراطية التي أتت بأول رئيس مدين يف مرص يف 

عام 2012 تم اإلطاحة بها بثورة شعبية جديدة مدعومة من قبل املؤسسة العسكرية يف يوليو 2013. 

وعليه ميكن الحديث عن أن إشكالية الدميقراطية يف العامل العريب يف الوقت الراهن تتمثل يف التايل:

غياب الثقافة السياسية الدميقراطية التي ميكن أن تعرتف بانتصار الرأي الغالب، فالكل يعتقد أنه مساهم   •

يف إنجاح اإلطاحة بالنظام اإلستبدادي وبالتايل البد أن يكون مشاركاً يف الحكم وإال سيحمل السالح أو سيخرج للشارع. 

فالدول العربية مل تحكم يف أية فرتة من فرتات تاريخها السيايس بحكم ميارس مبادئ الدميقراطية الغربية التي تحاول 

الثورات الحالية توجيه البالد نحوها، فالخربة التي ميكن أن تجس��د الثقافة السياس��ية الدميقراطية الغربية مفقودة يف 

املنطقة العربية. 

• غياب الوعي الس��يايس بأهمية العمل املش��رتك إلنجاح املرحلة األوىل من مراحل األنتقال للدميقراطية وذلك من 

خالل سعي الطرف املنترص لفرض أجندته عىل األطراف األخرى ورفض التعامل معهم إال وفقاً لرشوطه. 

• التدخ��الت الخارجية لضامن عدم نجاح العملية الدميقراطية، حيث ش��اهدنا ذلك يف العراق مع التدخل اإليراين، 

وكذلك يف لبنان مع التدخل السوري، ونشاهده اليوم يحدث يف سوريا ومرص وليبيا واليمن. 

• اإلعتقاد الس��ائد بأن الدميقراطية هي الحل السحري للمشاكل السياسية واإلقتصادية واإلجتامعية التي يعاين منها 

األفراد وهي مشكلة كبرية وفيها إجحاف بحق الدميقراطية التي ال ميكن أن تقدم حلول سحرية بني يوم وليلة.

• غياب املجتمع املدين املتطور يف الدول العربية، والذي من املفرتض أن يلعب دوراً أساسياً يف تحقيق التوازن داخل 

مجتمعات الدول املتحولة للدميقراطية.

كل هذه العنارص تجس��د إش��كاليات لحال الدميقراطية يف العامل العريب يف الوقت الحايل، والتي يجب أن تُضع أمام 

األعني يف دراسة حال الدميقراطية يف العامل العريب •
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رياضة اجلوجيتسو بني القوة والذكاء والتكتيكية

تتمت��ع هذه الرياضة بش��عبية متنامي��ة يف اإلمارات 

حيث أصبحت الرياضة األرسع منواً وانتشاراً يف الدولة 

ملا تس��هم ب��ه من بن��اء صحي وجبل م��ن الرياضني 

القادرين عىل املنافسة يف املحافل الدولية.

وتس��عى القوات املسلحة إىل توفري كافة أنواع الدعم 

لرياضة الجوجيتس��و إمياناً منها بأهمية هذه اللعبة 

يف تعزيز مكانة وإس��م الدول��ة عىل خريطة الرياضة 

املحلي��ة والعاملي��ة، م��ع التأكي��د عىل تعزي��ز روح 

املنافس��ة الرشيفة بني جيل الش��باب. هذا وتعكس 

هذه الرياضة نش��اطاً ايجابيا لدى الش��باب ينعكس 

بدوره عىل تطورهم الجس��دي والذهني وأن الدعم 

الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة يعكس ما 

توليه من اهتامم إلنسان اإلمارات وصنع مستقبله.

من هن��ا كان الب��د وأن تتعرض مجل��ة درع الوطن 

ملفه��وم هذه الرياضة وتاريخها علامً بأن الكلمة هي 

يف األصل يابانية وينقس��م معناها إىل قس��مني األول 

هو الجو. "مالك" والت��ي تحمل عدة معان كالطيف 

أو امل��رن أو الطب��ع أو الرض��وخ، والقس��م الثاين هو 

جيتسو Jitsu مبعنى الفن أو التقنية، ويرجع تاريخها 

إىل املدع��و كارل��وس جريس الذي ب��دأ يقوم بلعبته 

تش��به لعبة الجودو، غري أنه بإضافة التعديالت عليها 

وبخاصة الح��ركات الخاصة بها اس��تطاع تحس��ينها 

لتعرف األن بإس��م "الجوجيتسو، وبدأ هوليو جريس 

اإلبن األصغ��ر لعائلة جريس تعل��م اللعبة الجديدة 

وراح بعلمه��ا للش��باب كان عمره مل يتج��اوز ال� 16 

عام��اً، وازدادت ش��هرته ك��ام ازدادت ش��هرة اللعبة 

الجدي��دة، وبزيادة تدريباته بدأ يتحدى خصوصاً من 

ذوي أجس��ام ضخمة ويتغلب عليه��م وهكذا بدأت 

اللعبة باالنتشار..

من جهة أخرى يقال أن أول من مارس هذه اللعبة 

هم محاربو السامورايئ اليابانيون الذين استخدموها 

كوس��يلة للقتال القريب مع عدو مدرع ال تنفع معه 

ال األس��لحة وال الرضب باليد ولكن بهذا األسلوب من 

القتال يصبح درع املحارب الخصم عبئاً عليه بدالً من 

أن يكون عنرصاً مس��اعداً، وت��م تطوير هذه الرياضة 

عرب سنوات طويلة من املامرسة.

تشكل رياضة الجوجيتسو لشباب 

اإلمارات طريقة جديدة للحفاظ 

عىل الصحة الجسدية والذهنية 

مبا تتطلبه من قدرات عقلية كبرية 

وانضباط واحرتاماً كبرياً من خالل ما 

تغرسه من قيم يف نفوس الشباب كام 

أنها ترتك أثراً عميقاً يف املجتمع من 

خالل تشجيع املزيد من الشباب عىل 

مامرستها واختبار فعالياتها بشكل 

عميل.

إعداد:
حممد املشرف خليفة

الجوجيستو اليابانية والربازيلية
الجوجيس��تو الياباني��ة هي رياضة تب��دأ من وضع 

الوقوف استعداداً للقتال، وتضم ضمن فنونها عمليات 

إلقاء الخصم أرضاً، والتثبت والخنق، وهي أصل ألعاب 

متعددة الحق��ة ظهرت هذه اللعبة يف الربازيل عىل يد 

الياباين ميتس��و مايدا الذي نق��ل إحدى ألعاب الجودو 

الت��ي كانت تعتم��د القت��ال األريض إل الربازيل وذلك 

عام 1914 ومنها مررها إىل أحد أبناء صديق له اس��مه 

"كارلوس غارسيا"، فام كان من هذا إال أن طورها بدوره 

ونرشه��ا يف الربازي��ل، وبات لها العديد من األس��اليب 

منه��ا وضعية الوق��وف، وأصبحت مب��رور الوقت جزءاً 

ال يتج��زأ من رياض��ة األلعاب القتالي��ة املختلطة التي 

يطل��ق عليها Mixed Marcial Arts، وأصبحت تعرف 

اقتص��اراً ب� MMA ورسعان ما عرف الش��باب الربازييل 

لعبة الجوجيستو.

وباش��تهار اللعبة اكتسبت مس��ميات ذات درجات 

متع��ددة تبدأ بدرجة األبيض للبالغني من الش��باب ثم 

تتدرج إىل األزرق ثم البنفس��جي فالبني واألسود لتنهي 
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رياضة اجلوجيتسو بني القوة والذكاء والتكتيكية
الفعاليــــــــــــات مـــــــن 13-15 إبريـــــــل يف أبوظبــــــي

ألع��ىل الدرجات وهي األحم��ر، وتعترب درجات األبيض 

واألصفر والربتقايل واألخرض لصغار السن من 16 سنة.

فن استخدام الجسم
يطلق عىل هذه اللعبة فن استخدام الجسم للتغلب 

عىل الخصم، ولهذه اللعبة العديد من القوانني املنظمة 

لها التي تتضم��ن نوعية اللباس، وقياس منطقة القتال، 

والتحية واإلقصاء، ونهاية املباراة حيث يس��مى اللباس 

الكيمون��و ومس��احة الحلبة فيها 64 م��راً مربعاً  كحد 

أدىن و100 مر مربع كحد أقىص، وتقس��م إىل قس��مني 

داخيل يتكون من 18 قطعة من أرضية ذات لون أخرض 

أو منطق��ة خارجية م��ن 14 قطعة بلون أخر، ويف حال 

تخطي ثلثي جس��م املتنافس��ني أو كالهام حدود هذه 

الحلبة يوقف الحكم املب��اراة ويعيد الالعبني إىل نقطة 

البداية.

ه��ذه الرياض��ة ال تعادل فيها، وتحس��م املباراة من 

خ��الل التقدي��م أو التثبي��ت أو اإلقص��اء واإلغ��امء أو 

النق��اط، وذلك يتم حني يستس��لم الخص��م، أو يغمى 

علي��ه ويفقد وعيه ويعترب قد خرس املباراة، يف حني يتم 

اإلقصاء ملخالفات غري قانوني��ة خالل املباراة كالترصف 

الال أخالقي وعدم احرام الحكم  أو عض الخصم أو شد 

الشعر ووضع األصبع يف عني املنافس..

هذا وتعترب رياضة الجو جيستو من أجمل الرياضات 

فهي تحتاج إىل القوة والذكاء والتكتيك وميكن تشبيهها 

بلعبة الشطرنج، وليس من الرضوري أن يفوز األقوى أو 

األضخم جس��امً بل إن االنتصار غالباً ما يكون ملصلحة 

األعىل تكتيكاً واألكرث ذكاءاً.

أندية للجوجيتسو باإلمارات
وجه الفريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زايد آل 

نهيان بانشاء أندية ومراكز تدريب جديدة لهذه اللعبة 

الرياضية يف مختلف إمارات الدولة الستيعاب القاعدة 

العريضة من الالعبني، كام وجه س��موه برعاية الالعبني 

املميزي��ن يف هذه اللعبة، ودعا ملس��اهمة مؤسس��ات 

القطاع��ني الحكوم��ي والخاص له��ذه اللعبة من خالل 

دعمها ملواصلة شباب اإلمارات طريقهم نحو البطوالت، 

وتبنى مسريتهم الرياضية، وتوفري كل سبل التفوق لهم 

ليمثلوا بلدهم خري متثيل.

وتش��مل توجيهات س��مو ويل عه��د أبوظبي رعاية 

املميزي��ن يف اللعب��ة يف املدارس والجامع��ات ملواصلة 

مسريتهم الدراسية والعلمية بتفوق مبا يواكب تفوقهم 

يف الجان��ب الري��ايض، وتأيت ه��ذه التوجيه��ات مبثابة 

حلقة جديدة يف سلس��لة دعم س��موه الدائم للرياضة 

والرياضي��ني بصفة عام��ة والجوجيتس��و بصفة خاصة 

وملا حققته من تطور مش��هود ع��ىل مختلف األصعدة 

إقليمياً وعاملياً، وكان الفريق أول س��مو الش��يخ محمد 

بن زايد آل نهيان قد وجه اتحاد اللعبة خالل اس��تقباله 

سموه ألبطال الجوجيتسو باملدارس أصحاب امليداليات 

الذهبي��ة يف كأس الع��امل إىل وض��ع برنام��ج متكام��ل 

يستوعب طاقات املواهب ويرتقي مبستوياتهم ويحافظ 

عىل جاهزيتهم مبا يضمن لهم االرتقاء بإمكانياتهم•

محمد بن زايد يف صورة تذكارية مع الطلبة الدارسني يف جامعة توكاي اليابانية

توجيهات بوضع 
برنامج متكامل 
يستوعب طاقات 
املواهب ويرتقى 

بامكانياتهم 
ليمثلوا وطنهم 

خري متثيل

فن إستخدام الجسم
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جدوى امتالك األسلحة البيولوجية والكيــــــــــــــماوية يف احلـروب القادمـة
احلروب املستقبليـــة ستتحــــول إىل عمليـــــات أصغــــــر حجمـــــــــًا تشتمـــــــــــــــــــــــــــــل على اإلرهـــــــــاب وأعمـــــــــال التمـــــــــرد

بقدر ما تحظى به 

أسلحة الدمار الشامل 

من اهتامم، إال أنه 

حتى عىل الرغم من 

أن األسلحة النووية 

رمبا يتم تحجيمها 

نسبياً، إال أن دوالً قد 

تتجه لصناعة األسلحة 

الكيميائية والبيولوجية، 

والتي ال تكلفها كثرياً، 

كام أنه يسهل إخفاؤها، 

وخطورة هذه األسلحة 

تتزايد بسبب صعوبة 

منعها، وبالتاىل، تصبح 

عملية التفتيش الدويل 

عليها مسألة صعبة.

فكرى حممد على
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جدوى امتالك األسلحة البيولوجية والكيــــــــــــــماوية يف احلـروب القادمـة
احلروب املستقبليـــة ستتحــــول إىل عمليـــــات أصغــــــر حجمـــــــــًا تشتمـــــــــــــــــــــــــــــل على اإلرهـــــــــاب وأعمـــــــــال التمـــــــــرد

إذا نظرنييا إىل أن هييذه األسييلحة الخطييرة ميكن أن 

تستخدم ىف أغراض إرهابية، فهنا يصبح دور التفتيش 

الييدوىل هاماً ورضورياً للغاية، ولييذا، يجب أن يكون 

الهييدف ميين االتفاقيييات الدولييية املتنوعيية لحظر 

انتشييار األسلحة أن تشمل أيضا األسييلحة الكيميائية 

والبيولوجية.

وتتصف األسلحة البيولوجية والكياموية بأثرها 

املدميير لألهداف العسييكرية واملدنييية، عىل حد 

سواء. وبصفة عامة، فإن هذه األسلحة ليست هي 

األسييلحة التي يقع عليها االختيار يف أرض املعركة، 

خاصيية أثنيياء العمليات العسييكرية، التي تقتيض 

التحرك الرسيع للجيوش لتحتل أرايض للعدو، وقد 

تحسيينت كثراً نظم إطالق هذه األسلحة، والقدرة 

عىل تزويد الرؤوس الحربييية للصواريخ بالعنارص 

البيولوجييية والكياموييية، وتعزيز آليييات القيادة 

والسيطرة.

ويشييدد الخرباء عىل ما يخلفه استخدام أسلحة 

الدمار الشييامل من أثر يف زعزعة االسييتقرار، وأن 

الحصييول عييىل األسييلحة النووييية والبيولوجييية 

والكياموية سيفيض إىل خلل يف التقديرات، وخاصة 

عندما يخطىء طرف يف تفسر نوايا الطرف اآلخر، 

ومجرد امتالك هذه األسييلحة قد يؤدي إىل تصاعد 

النزاعييات، وبالتايل، إىل انييدالع مزيد من الحروب 

يف نهاية األمر.

طبيعة األسلحة البيولوجية
تختلف األسييلحة البيولوجية عن األسييلحة الكياموية 

والنووييية، فهييي عبييارة عيين كائنات حية تسييبب 

األمراض، ويتم إطالقها بواسييطة األسييلحة، وال توجد 

وسائل مضمونة للكشييف عن هذه الكائنات الحية، 

كام أن قدراً كبراً من الشييك يحيط بالحصيلة النهائية 

الستخدامها كأسييلحة، وتصنيع األسييلحة البيولوجية 

املتقدمة أسييهل ميين تصنيع األسييلحة الكياموية أو 

النووييية، وتنقسييم العنارص البيولوجية إىل سييميات 

Toxins((، أو كائنييات ممرضيية Pathogens )وهي 

كائنييات حية تسييبب األمييراض، وتشييمل البكتريا 

والفروسييات(، والبكتريا عبارة عن كائنات مجهرية 

مكونة ميين خلية واحدة، وتسييبب أمراضيياً كثرة ) 

79 |  مارس 2014 |  العدد 506  |



حوايل 40 مرضاً(، منها الكولرا، والسييل الرئوي، والطاعون 

الدبييي Bubonic Plague )الذي يعييرف أيضا بالطاعون

Black Death (، والجمييرة الخبيثة Anthrax ، والزهري، 

 Q( "والسيالن، والسييعال الدييك، والدفتريا، وحمى "كيو

.)fever

 أما الفروسييات، التي تسييبب زهاء 20 مرضاً، فهي 

أصييالً مجموعات أو كتل من الجينات، تغطيها طبقات 

ميين الربوتني، وهييي أصغر الكائنييات الحية عىل وجه 

األرض، وهذه الكائنات الدقيقة ميكنها االختفاء والظهور 

من جديد بأشييكال مختلفة مع مرور الزمن، ورغم أن 

البكتريا تتكاثر يف ظروف طبيعية، فإن الفروسييات ال 

تتكاثر إال إذا اعتمدت يف غذائها عىل مضيف مناسييب، 

وإن دخلييت الفروسييات يف البيئيية املضيفة يغدو من 

الصعب القضاء عليها، ومن أشد أنواع الفروسات فتكا 

اإليبييوال، وفييروس نقص املناعة املكتسييبة " اإليدز " ، 

والتهاب الدماغ ، والتهاب الدماغ الياباين.

وميكن منع انتشار البكتريا والفروسات عن طريق 

التلقيييح، وغالباً ما يقيض الجهاز املناعي للجسييم عىل 

األمييراض البكترييية والفروسييية الدخيلة مبسيياعدة 

اللقاحات وأنواع الييدواء األخرى، ويعتمد هذا بصورة 

جوهرييية عىل اكتشيياف املييرض قبييل أن يتمكن من 

الجسم، وهذه مهمة صعبة.

 ومن املسييتحيل عملياً التعرف عىل الوسييائل التي 

ستستخدمها دولة ما أثناء سيير العمليات العسكرية، 

ألن برامج التسييلح البيولوجي املستمرة تبقى عادة يف 

طييي الكتامن، كام أنه من املسييتحيل معرفة العنارص 

البيولوجييية، التي ستسييتخدمها دولة مييا حتى تقوم 

بذلك بالفعل، وهذا ما يجعل يف األسييلحة البيولوجية 

قدرة كامنة عىل إحداث حجم هائل من الدمار.

طبيعة األسلحة الكياموية
األسييلحة الكياموييية عبييارة عن االسييتخدام العسييكري 

للمواد السييامة، وهى، كاألسلحة البيولوجية، يصعب متاماً 

اكتشييافها بعد أن يتم نرثها وانتشييارها، وتسييتخدم ضد 

األهداف املدنية والعسكرية معاً، ويف الوقت الذي تعتمد 

فيه معظم املتفجرات التقليدييية يف انفجارها عىل موجة 

مدمييرة من الهواء املضغييوط والحرارة، تعتمد األسييلحة 

الكياموية عييىل تفاعل مادتني أو أكرث، ويجب أوالً تحويل 

املواد الكياموية إىل سييوائل أو قطرات صغرة، وأخراً، إىل 

دخان قبل قذفها، وتأخذ معظم األسييلحة الكياموية هذا 

الشييكل األخر، ولهذا، فإنها تنترش بسييهولة، وميكن رشها 

فوق مناطق واسعة عن طريق الطائرات، أو القذائف، أو 

الصواريخ، وتنقسم األسلحة الكياموية إىل فئتني:

-  مييواد كياموية مميتة، كغاز األعصيياب، والعنارص التي 

تسبب القروح والبثور، والعنارص التي تسبب االختناق.

- األسييلحة الكياموية التي تسييبب العجز، أو غر املميتة، 

كالغاز املسيل للدموع.

وقد شييهدت الحييرب العاملية األوىل ظهييور بوادر 

األسييلحة الكياموييية عندما أجرى العييامل األملاين فريتز 

هيرب تجارب رسية عىل غازات الكلور، واسييرعت هذه 

التجارب اهتييامم القوات املسييلحة األملانية، فأدخلت 

العنارص الكياموية يف حرب الخنادق، وترتب عىل ذلك 

إصابيية اآلالف من جنييود الحلفاء بالعجييز، واعتمدت 

فاعلييية غاز الكلور يف تلك املرحلة املبكرة اعتامداً كبراً 

عىل اتجاه الرياح، وكان األملان ببساطة يطلقون العنرص 

الكياموي من علب صغييرة يف اتجاه جنود العدو، غر 

أن هييذه الطريقة كانت أحيانا تعطي نتائج عكسييية، 

نتيجيية للتغر املفاجئ يف اتجاه الرياح، األمر الذي أدى 

إىل تأثيير الجنود األملان بهييذه العنارص الكياموية أيضاً، 

ويف فييرة الحقة، أتقيين العلامء األملان طرقيياً أكرث دقة 

إلطالق الغازات الكياموية، مستخدمني يف ذلك قذائف 

وقنابييل املدافع، وكانت هذه الغييازات أكرث فاعلية يف 

حرب الخنادق، ويف حروب االستنزاف، عنها يف عمليات 

الحرب الخاطفة التي كانت تجري فيها تحركات الجنود 

واملعييدات باسييتمرار، وبقييدر عال ميين الرسعة، وتم 

االسييتعاضة يف نهاية املطاف عن غازات الكلور بعنرص 

أكرث قوة يف إحداث البثور، وهو غاز الخردل ، الذي تبلغ 

فاعليته مثانية عرش ضعفاً، مقارنة بغاز الكلور، وقد قتل 

أكييرث من 100 ألف من جنود الحلفاء، وأصيب أكرث من 

مليييون منهم، من جراء تعرضهم لغاز الخردل يف أواخر 

الحرب العاملية األوىل.

 وفيام بعد، طور العلامء األملان غازاً جديداً أكرث قوة، 

عرف باسييم "زيكلون ب" ، ثم أتبعوه بعنرص يستخدم 

كغيياز لألعصاب، يعرف باسييم "تابون"، ومل يسييتخدم 

األملان األسلحة الكياموية يف الحرب العاملية الثانية، إال 

أنهم اسييتخدموا عنارص كياموية يف التخلص من سجناء 

معسكرات االعتقال، مبا فيها غاز التابون. 

وتوجد آالف املواد السييامة ىف العامل اليوم، وقد تم 

التعرف عييىل بعضها، بينام بقى البعض اآلخر مجهوالً، 

وال يصلييح للحييروب الكياموية إال نسييبة ضئيلة من 

هذه املواد، وهى تشييمل مواد متفجرة، مثل سيييانيد 

الهيدروجني، والسييارين ، وسومان، وتابون، أما األنواع 

 ،"V الفتاكة واألكرث دواماً، فتشمل ما يسمى "السلسلة

.VXو VSو VMوVGو VE مثل

االختالف عن األسلحة النووية
تختلييف أدوات الحرب من حيث االسييتخدام والتطبيق، 

فاألسييلحة النووية هي األسييلحة االسييراتيجية مبفهومها 

املطلييق، نظراً إىل أثرها يف إحداث تغير جذري يف سييلوك 

الدول، فهي أسييلحة شييديدة الفتك، وقييد تبينت آثارها 

املدمييرة، ليييس فقط يف التفجييرات النووييية يف مدينتي 

هروشيام وناجازايك، ولكن يف العديد من التجارب النووية 

أيضاً، غر أن األسييلحة النووية نادرة أو عدمية االستخدام 

من الناحية العسييكرية، وال تكمن أهميتها يف استخدامها 

الفعييي، بل يف التهديد باسييتخدامها، ولذلييك، فهي تعد 

أدوات سياسية، وليست أدوات عسكرية للحرب. 

ويرى بعييض الخرباء أن انتشييار األسييلحة النووية 

قييد يكون أنجع السييبل ملنييع الحروب يف املسييتقبل، 

وأن التدميير املؤكد املتبادل سيسييهم يف بقاء الرؤوس 

الحربية النووية يف قواعدها، وأن الحروب املسييتقبلية 

سييتتحول إىل عمليييات أصغيير حجامً، تشييتمل عىل 

اإلرهيياب، وأعامل التمرد العرقييية والدينية والقومية، 

بدالً من الحمالت العسكرية التقليدية من النوع الذي 

شهدته الحرب العاملية الثانية.

من املستحيل 
معرفة العناصر 
البيولوجية التي 

ستستخدمها 
أي دولة وهذا ما 

يجعل يف األسلحة 
البيولوجية قدرة 

كامنة على إحداث 
حجم هائل من 

الدمار
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ورمبا يكون من الخطأ تحويل مناذج األسلحة النووية 

املوجييودة، واملبييادئ التييي تحكم اسييتخدامها، والتي 

تطييورت منذ الحييرب العاملية الثانييية، لجعلها تنطبق 

عىل األسلحة البيولوجية والكياموية، فاألسلحة النووية 

أشييد فتكاً وتدمراً من األسلحة البيولوجية والكياموية، 

وخالفيياً لألسييلحة النووية، فييإن األسييلحة البيولوجية 

والكياموييية هي أسييلحة مسييببة للخسييائر البرشية 

الجامعية، حيث تهلك األرواح البرشية، وال تدمر البنية 

التحتييية، كاملباين والجسييور والطرق والسييدود، وتظل 

بعض عنارص األسييلحة البيولوجية والكياموية عالقة يف 

البيئة، وال يعرف إال القليل عن أثرها عىل املدى الطويل 

يف السكان الذين يتعرضون لها.

إن الغرض من األسييلحة النووية هييو تقويض  مركز 

العدو، وسييلب إرادته قبل اندالع الحرب، وهى أسلحة 

سياسييية، مطلقيية التأثيير، أمييا األسييلحة البيولوجية 

والكياموية فهييي، يف املقام األول، تكتيكية يف طبيعتها، 

وصممييت بهييدف التأثيير يف النتيجة النهائييية ملعركة 

ميين املعييارك، وبعبارة موجزة، إنها أسييلحة تسييتخدم 

لإلكراه واإلخضاع ، كام أنه من اليسيير تجهيز األسييلحة 

البيولوجييية والكياموية السييتخدامها يف ميدان القتال، 

مقارنة باألسلحة النووية، ولهذا السبب، فهناك قدر أكرب 

من اإلغراء السييتخدام األسييلحة البيولوجية والكياموية 

يف الحرب، ولكن، ميكن تعزيز االسييتفادة من األسييلحة 

البيولوجييية والكياموية بإضافة األسييلحة النووية إليها، 

وقد يفرسهذا سييعي بعض الدول للتسلح نووياً، إضافة 

إىل برامجهييم النشييطة واملتواصلة يف مجال األسييلحة 

البيولوجية والكياموية.

تأثريات العنارص البيولوجية والكياموية
تييراوح تأثرات العنارص البيولوجييية والكياموية بني آثار 

عاجلة وأخرى آجلة، فإذا اسييتخدمت أسييلحة بيولوجية، 

فقييد متيض عدة أشييهر قبييل أن تبدأ األعييراض املرضية 

يف الظهييور، وكذلييك، قد ال يتم اكتشيياف نييوع العنرص 

البيولوجييي املسييتخدم إال بعييد إصابة األهييايل والرثوة 

الحيوانييية والزراعة بآثيياره، وال يتطلب األمر سييوى نرث 

كمية قليلة من عنرص بيولوجي لترتب عىل ذلك إصابات 

هائليية، خاصة إذا كانييت الرياح مواتييية، وميكن إطالق 

العنييارص البيولوجية والكياموية خفييية عىل ضحايا من 

األفراد املدنيني أو العسييكريني، دون أن يشييعروا بذلك، 

بطريقة تجعل من املسييتحيل عملياً إثبات التعرض لهذه 

العنارص، أو معرفة مصدرها األصي.

وتتمثل فائدة األسييلحة البيولوجية والكياموية يف 

زميين الحرب يف تعزيز قدرة دولة من الدول عىل قتل، 

أو شل حركة أعداد ضخمة من الجنود، ببث الذعر يف 

قلوبهم، أو بتحويل العمليييات الحربية التقليدية إىل 

عمليات أكرث إرهاقاً، وأقل فاعلية، وقد يكون لألمراض 

املعدية تأثرات مضاعفة، تفوق آثار استخدام طلقات 

الرصيياص التقليدية، وعىل أقل تقدير، فإن اسييتخدام 

األسييلحة البيولوجية والكياموية ميكن أن يخلف آثاراً 

نفسية عميقة يف املدنيني والعسكريني، عىل حد سواء، 

فهذه األسييلحة صممت أصالً إلضعاف الروح املعنوية 

للعييدو، وإفقاده الثقة بالنفس، والتسييبب يف إرباكه، 

وخاصيية يف الحروب طويليية األجل، وبذلييك، يصبح 

الهدف من استخدام هذه األسلحة هو غرس الخوف، 

واإلحسيياس باليييأس، والعجييز، وهييى ميين العوامل 

النفسية املهمة والخطرة، التي تؤثر يف اإلنسان.

ومن أشييكال الخطييورة التي تتمثييل يف التعامل مع 

العنارص البيولوجية والكياموية، أن هذه العنارص تسبب 

الهالك عىل نطاق واسع، وهذا يعني أنها ليست للهواة، 

إن 300 كيلوجرام من غاز األعصاب "السييارين" بكثافة 

70 مليجرامييا يف املر املكعب، ميكن أن تغطي مسيياحة 

تبلييغ 0.22 من الكيلومر املربع، وتسييبب مقتل ما بني 

60 إىل 200 شييخص، وكذلك، يكفي 30 كيلوجراما فقط 

من جراثيم الجمرة الخبيثة، بكثافة 0.1 مليجرام يف املر 

املكعب لتغطية مسيياحة 10 كيلومرات مربعة، وتؤدي 

إىل موت عدد يراوح بني 30 ألف و 100 ألف شخص.

دور الصواريخ البالستية ىف انتشار األسلحة 
البيولوجية والكياموية

إن انتشييار الصواريخ البالسييتية له صلة وثيقة باألسييلحة 

البيولوجية والكياموية، حيييث متتاز الصواريخ كونها نظم 

إطييالق ذات فاعلية تفييوق فاعلية الطائييرات واملدفعية، 

ويرجع السبب يف ذلك إىل أن الصواريخ الحديثة تستخدم 

أجهزة متطييورة ودقيقيية التوجيه، تزيد ميين دقة إصابة 

الهييدف املحدد بكفاءة كبرة، يف أية ظروف للطقس، ومن 

مييدى بعيد، وكذلك، ميكن توجيه الصواريخ أثناء تحليقها، 

ومن الصعب اعراضها، ومن ناحية أخرى، فإن بعض أنواع 

الطائرات املوجودة يحمل يف األغلب صواريخ غر موجهة، 

وميكن اعراض هذا النوع من الطائرات، كام يعوق الطقس 

الرديء أداءها، أما قذائف املدفعية، فهي محدودة املدى، 

ويف الوقت الراهن، متثل الصواريخ البالستية وسيلة جيدة 

إلطالق العنارص البيولوجية والكياموية.

الصواريخ البالستيةجنود يرتدون كاممات للوقاية من األسلحة الكيميائية
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جدوى االمتالك
تعززت  الثورة يف الشييؤون العسييكرية بظهييور تطورات 

جديدة يف تقنيات صنع األسييلحة، ويف املبادئ التي تحكم 

اسييتخدام هذه األسلحة، مام سيسييهم بال ريب يف تعاظم 

الحافز إىل امتالك األسييلحة البيولوجية والكياموية، خاصة 

وأن بعييض الدول تعيياىن ميين التخلف يف مجييال التقدم 

التقنييي، مقارنيية بقوى كييربى، وقد تلجأ هييذه الدول إىل 

امتالك األسلحة البيولوجية والكياموية لتعويض سوء حظها 

النسييبي يف املجيياالت التقنية، ومع تزايد تكلفة األسييلحة 

التقليدييية، واالحتفاظ بجيوش تقليدية عاملة، ذات أعداد 

ضخميية، فإن النزعة نحو االنتقال إىل األسييلحة البيولوجية 

والكياموييية الدفاعييية، التييي تتصييف بالتكلفيية القليلة، 

واالنتشار السهل، سوف تنمو. 

مام ال شييك فيه أن األسييلحة البيولوجية والكياموية 

لها أثرها يف سييلوك الدول الضعيفة، أو املتساوية القوة، 

وليييس هناك دليييل عىل أن العراق اسييتخدم أسييلحة 

بيولوجييية وكياموية ضد قوات التحالف يف حرب تحرير 

الكويت، حيييث آثر العراق أال يدفييع الواليات املتحدة 

األمريكية إىل اللجوء إىل اتخاذ خطوات عقابية انتقامية، 

وقييرص عملياته العسييكرية عييىل األسييلحة التقليدية، 

وهييذا دليل عييىل أن الدول الضعيفة سييتواجه صعوبة 

يف اسييتخدام مثل هذه األسييلحة ضد دول تفوقها قوة، 

وتتمتع بقدرة غر محدودة عىل الرد واالنتقام، وقد أكد 

بعض الخرباء أن احتامل قيام الواليات املتحدة األمريكية 

بعمليييات انتقامية كان العامل الرئييس يف عدول العراق 

عن استخدام عنارص كياموية أثناء حرب تحرير الكويت، 

ولكن هناك عوامل أخرى كان لها أثرها كذلك.

مواجهة االنتشار
ميثل منع انتشييار أسلحة الدمار الشامل املثىل للتقليل من 

املتاجرة غيير املرشوعة باألسييلحة البيولوجية والكياموية، 

ورسقتهييا، وتصنيعها، ويشييمل ذلييك التقليل ميين انتقال 

أجهزة الحواسييب عالييية القييدرة، وغرها ميين املعدات 

مزدوجة االسييتخدام والتى تسييتخدم ىف كل من األغراض 

العسييكرية واملدنييية، وتقتيييض مراقبيية التسييلح إجراء 

مفاوضات دبلوماسييية صعبة ومعقدة، ويعود السييبب يف 

هذا بصورة رئيسييية إىل مشكالت التنفيذ واإلثبات، وحتى 

عندمييا توقييع الدول عييىل اتفاقيييات دولية ملنع انتشييار 

األسييلحة البيولوجية والكياموية واستخدامها، فإنها غالبا ال 

تلتييزم بهذه االتفاقيات، نتيجة ملشييكالت األمن اإلقليمية، 

والعتبارات قومية أخرى. 

وعييالوة عىل ذلك، تؤكييد بعض الييدول أنها تعامل 

انتقائياً، بينام يطلق العنان لدول أخرى للسيير قدما يف 

هذا املجال، وكثراً ما تشيير الييدول الضعيفة إىل هذه 

املعاير املزدوجة الواضحيية، إضافة إىل القضايا املهمة، 

التي تتعلق بالسيادة القومية، ووحدة األرايض، كحجج 

ضد أنظمة مراقبة التسلح.

وتأخذ مواجهة انتشييار أسلحة الدمار الشامل شكل 

الردع عن طريق الحرمان، ويتمثل الردع ىف قدرة طرف 

عىل اقناع طرف آخر بعييدم االقدام عىل اتخاذ خطوة، 

يرى الطييرف األول أنها تيير مبصالحييه القومية، إنها 

قدرة قوة مضادة، تم وضعها أصال ليك تحرم مستخدماً 

محتمالً لألسييلحة البيولوجية والكياموية من جني أية 

فوائد قد ترتب عىل استخدام هذه األسلحة. 

 وتشييتمل عنارص مواجهة انتشييار أسييلحة الدمار 

الشييامل عييىل الدفيياع بشييكليه، اإليجايب والسييلبي، 

أمييا الدفاع اإليجايب، فيشييتمل عىل قييدرات هجومية 

متقدميية، كصواريييخ "توماهوك" ، وقنابييل قادرة عىل 

اخراق عمق األهداف الصلبة، باإلضافة إىل استخبارات 

متطورة، تتمتع بالدقة واملوثوقية، ويشييمل هذا النوع 

من الدفاع رضبات وقائية ضد مواقع يشتبه يف إنتاجها 

ألسييلحة نووييية وبيولوجية وكياموية، وكذلك وسييائل 

إطالقها، أما الدفاع السييلبي، فهو مجهود قومي إلعداد 

القوات املسلحة واملدنيني للصمود يف مواجهة هجامت 

باألسلحة البيولوجية والكياموية، ويشمل هذا حمالت 

تلقيييح مكثفة ضد أمييراض محتمليية، وتوزيع األقنعة 

الواقية، ونرش أنظمة الدفاع الصاروخي.

والجدييير بالذكر أن معظم دول العامل نأت بنفسييها 

عن تطوييير األسييلحة البيولوجييية والكياموية، حيث 

تعارض هذه الدول اسييتخدام هذه األسلحة العتبارات 

إنسييانية وأخالقية، ومن ثم ال ترى فيها قيمة عسكرية 

إيجابييية مالزمة لهييا، إال قليالً، ولهذا السييبب وحده، 

فإن التفكر التقليدي لهذه الدول بشييأن أي اسييتخدام 

محتمييل لهذه األسييلحة ليين يتغر، عييىل األرجح، ألن 

املعرفة باآلثار املرتبة عىل اسييتخدامها يف ازدياد، وبدالً 

من ذلك، تفضييل الدول االلتزام بالنظييام العاملي ملنع 

انتشييار أسييلحة الدمار الشييامل، وتعزيزه، العتبارات 

أخالقية ومالية•

املراجع

www.fas.org/biosecurity/resource/agents.htm 

www.howstuffworks.com/biochem-war.htm 

www.britannica.com/EBchecked/topic/938340/ 

biological-weapon

en.wikipedia.org/wiki/Chemical_warfare 

www.opcw.org/chemical-weapons-convention  
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فني مختربات

احلرب اخلاطفة

أي ح��رب ال��ربق، وهي مفهوم عس��كري يس��تخدم يف 
العملي��ات الهجومي��ة، وتعتمد الح��رب الخاطفة عىل 
اس��تخدام عنرص املفاجأة والهجوم برسع��ة ملنع العدو 
من الصم��ود دفاعًيا،وقد طورت عدة دول املبادئ التي 
قام عليه��ا مفهوم الحرب الخاطف��ة خالل العرشينيات 
والثالثيني��ات من القرن املايض، لك��ن الجيش األملاين ) 
HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wi

ki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%85%
"فريماخ��ت"   D8%A7%D8%AE%D8%AA" \o
الفريماخت( كان هو من طبق هذا املفهوم واس��تخدمه 
عىل نطاق واسع خالل الحرب العاملية الثانية، وتتضمن 
الحرب الخاطفة ش��ن قذف مدفع��ي مكثف يهدف إىل 
إلحاق أكرب قدر من الخسائر بقوات العدو، باإلضافة إىل 
التأث��ري عىل معنويات الجنود املدافعني، ثم يعقب ذلك 
هجوم بالوحدات الجوية من قاذفات ومقاتالت لتدمري 
النق��اط الدفاعي��ة للعدو، بعد ذلك ي��أيت دور وحدات 
املدرعات التي تتبعها وحدات مش��اة ميكانيكية مجهزة 

بآليات مدرعة ومدفعية مضادة للطائرات.



83 |  مارس 2014 |  العدد 506  |

فاطمة بنت مبارك...مرآة 
املرأة اإلماراتية

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

ه��ي ش��خصيٌة غنيٌة عن التعريف، فمكانته��ا الكبرية حارضٌة يف كل الحنايا والقلوب، وش��أنها العايل 

س��اطع بني املآقي والعيون، وكيف ال وهي أم الجميع من أقىص البالد إىل أقصاها، فهي "أم اإلمارات"، 

وه��ي " فخر اإلم��ارات"، وهي " صانعة املرأة يف اإلمارات"، وهي كل مايتعلق باملرأة والفتاة عىل أرض 

اإلمارات.

فمن��ذ بداياتها -حفظها الله- وهي تس��عى دوماً ألن تنال امل��رأة يف بالدها كل حظوة ورفعة ومكانة 

ودور حيوي أو قيادي يف اإلمارات، فهي تعلم ما للمرأة من دور يف حياة األمم والش��عوب، وهي تدرك 

تل��ك الطاقة الكامن��ة التي متتلكها املرأة، والقدرة الفائقة لديها عىل ت��ويل األمور، ويف أن تكون ضليعة 

فيام يسند إليها من مهام وواجبات وأدوار، ونتيجة لبعد نظرها -حفظها الله ورعاها-  استطاعت املرأة 

وبفض��ل الله وبدعم س��موها أن تحقق ماتطم��ح إليه من دور وواجب يف بن��اء مجتمعها وخدمته مبا 

يتناسب وطبيعتها.

والحديث عن س��موها يطول، فهي لبنة البناء والتأس��يس للمرأة يف اإلم��ارات، وهي املرآة الصادقة 

والس��اطعة ملا وصلت إلي��ه املرأة اإلماراتية اليوم، فاملش��وار مل يكن بالهني، ومل يك��ن الطريق محفوفاً 

بالزهور والعطور، فعىل العكس، كان القبول من املجتمع الذكوري والبدوي أمراً صعباً، وكانت الصعوبة 

تتمثل يف النظرة العامة والسائدة نحو املرأة يف املجتمع القديم، عىل الرغم من تلك األدوار التي كانت 

تقوم بها املرأة أثناء غياب الرجل يف رحلة العيش والبحث عىل أساليب الحياة، وكان التوجه إىل املدنية 

وم��ا تحمل��ه هذه املدنية من تبعات، ميثل توجس��اً وخيف��ًة يف نفوس املحيطني بامل��رأة آنذاك، ولكن؛ 

وبخطواتها الحكيمة وسياس��تها الرشيدة، وبدعم ومعونة من كان سنداً لها وللمرأة يف اإلمارات املغفور 

له بإذن الله تعاىل األب الحاين والقائد الرائد الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان رحمه الله وطّيب ثراه، 

تحق��ق للم��رأة اليوم ما كانت تحتاج ألن تناله عصور ودهور، ففاطم��ة بنت مبارك كانت بوابة العبور 

لكل فتاة إماراتية نحو العمل ومشاركة الرجل يف خدمة الوطن.

ومل تكتف��ي بعملها الرائ��د حفظها الله أرجاء الوطن، بل امتدت رؤيته��ا يف أن يكون الطموح خارج 

ح��دوده، وأن يصل الصوت وصداه ملا حققته فتاة اإلمارات ألبع��د من حدود املكان، فكان لها بالفعل 

ما أرادت، فكل فعالية ومشاركة وحضور للمرأة يف اإلمارات ما كانت إال متهيداً وترسيخاً للدور الحيوي 

الذي لعبته وستلعبه يف مختلف املحافل وامليادين سواء اإلجتامعية  واإلقتصادية، والتعليمية، والثقافية 

ووصوالً إىل السياسية منها. 

داللة..

إن القلب الكبري الذي متتلكه "أم اإلمارات" والذي اتس��ع ويتس��ع للجمي��ع، ومن منطلق اهتاممها 

حفظها الله باملرأة واألرسة والطفل، كان لهذه الفئات نصيب األس��د وجل االهتامم يف مس��ريتها العامرة 

رعاها الله، إىل جانب أعاملها الخريية التي اليغفلها غافل، والينساها عاقل، فام تحقق من مكاسب هامة 

للم��رأة عىل مختلف الصعد لهو الدليل الدامغ عىل الجهود الذي بذلتها س��موها والتزال من أجل هذا 

الهدف ومن أجل هذا املستوى من الطموح وتحقيق األمنيات لفتاة اإلمارات.

حفظ الله لنا أمنا الغالية " أم اإلمارات"، صانعة املرأة اإلماراتية ومرآتها، والتي ال تزال تسطر بأحرف 

من نور مسرية الخري والعمل النسايئ يف الدولة، وأن يبقى عطاءها الالمحدود، ومساهامتها العظيمة يف 

صنع مفاخر الدولة وأمجادها، رصحاً ش��امخاً، وداللًة واضحة، ملا قدمته وتقدمه - حفظها الله - للمرأة 

اإلماراتية، وبكل ما يليق بنساء اإلمارات من تقدم ونجاح وانجازات• 



أسلحة الومضات الليزرية خصائص مميزة
قدرة عالية على التفجري دون صخب 

أعلنت مجلة "ميكانيكا" الشعبية العلمية 

األمريكية ىف أحد أعدادها الصادره ىف 

الخامس من شهر سبتمرب عام 2001م، أن 

تجربه تم إجراؤها يف باطن األرض عىل 

طاقة الليزر العالية  ALPHA األمر الذى 

يبرش بتطوير سالح مستقبيل تتوافر فيه 

كافة املعلومات عن كيفية توجيه أشعة 

الليزر ضد أهداف سابحة يف الفضاء، 

وهذه التجربة وما ميكن أن تؤدي إليه 

إمنا تعد أمراً هاماً للغاية يف إنجاح برنامج 

تنظيم الدفاع الصاروخي الباليستي الذي 

تطلق عليه تسمية MDOB، ويقرتح 

هذا الربنامج وجود نظام دفاع صاروخي 

تجريبي عىل إطالق أشعة الليزر املرتفعة 

الطاقة تجاه صاروخ بعيد، وذلك قبيل 

مروره يف مرحلة تعزيز قوة انطالقته 

عالية الحساسية، أي عندما يكون يف أبطأ 

مراحل انطالقه، فهذه اللحظة هي أنسب 

املواقيت متاماً ملهاجمته وتفجريه ليسقط 

أشالء، خاصة وأن أشعة الليزر تسري برسعة 

الضوء أي أنها تقطع 186 ألف ميل /

الثانيه ومبا يعادل 300 الف كيلو مرت/

ثانية.

إعداد:
رضا إبراهيم حممود
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أسلحة الومضات الليزرية خصائص مميزة
قدرة عالية على التفجري دون صخب 

انتشر استعمال هذا 
الضوء يف اجملاالت 
الصناعية ومل يعد 

حمصورًا داخل 
اخملتربات العلمية

أجيال جديدة من البنادق القتالية الضوئية

جندي يحمل سالحاً متطوراً

تؤكد العديد م��ن املصادر أن أوىل دراس��ات البحث يف 

أش��عة الليزر يف يوغس��افيا وهي قد ب��دأت منذ نهاية 

الخمس��ينات من القرن املايض، إىل أن تطورت دراس��اته 

ع��ام 1960م يف الوالي��ات املتح��دة وتحدي��داً يف والية 

"كاليفورنيا" بواسطة بعض العلامء الذين قاموا ببحوثهم 

ح��ول ذلك األم��ر الجديد واله��ام، وذلك عندم��ا ابتكر 

أحده��م قضيباً بلورياً من حج��ارة الياقوت الثمينة، ثم 

وضع أمام وه��ج الضوء العادي فانبعث��ت منه نبضات 

ضوئية أطلقوا عليها الحقاً اسم ضوء "الليزر".

وانترش استعامل هذا الضوء يف املجاالت الصناعية، ومل 

يعد محصوراً داخل املختربات العلمية فقط، بل اتس��ع 

اس��تخدام أشعة الليزر يف املخازن الكربى ويف املنازل ويف 

الصناعة والفن والطب ويف السلم والحرب كذلك، وتتولد 

أش��عة الليزر نتيجة للبث بواس��طة الحث، وهذا هو ما 

مييزها عن املصادر الضوئية التقليدية األخرى التي تكون 

فيه��ا العملية األساس��ية، هي عملية الب��ث التلقايئ غري 

املتاحم أو غري املركز.

واألم��ر املؤك��د هو أن اس��تخدام اللي��زر يف عمليات 

االستطاع ميكن أن يساعد عىل كشف األهداف املموهة 

بدقة كبرية، كام أن التطور املحتمل يف مجاالت الكيمياء 

الحيوية، جعل من اس��تخدام أشعة الليزر يف هذا املجال 

يوف��ر مج��االً خصباً لتوظيف��ه وتطوي��ر خصائصه، فقد 

أظه��رت الدراس��ات الحديثة أنه من املمكن الس��يطرة 

عىل بعض التفاعات الكيميائية داخل الخايا الحيوانية 

بواس��طة األشعة تحت الحمراء التى تعمل كعامل مؤثر، 

أو كعامل مس��اعد يغري من اتج��اه التفاعل، وهذا يعني 

أنه من املمكن اس��تخدام ش��عاع اللي��زر كناقل لألوامر 

الخاص��ة بدفع عملية التطور داخل املنظومات الحية يف 

اتجاه غري طبيعي، كام أصبحت أيضاً تطبيقات استخدام 

اللي��زر يف مجال االتصاالت منترشة عىل نطاق واس��ع يف 

جيوش الدول املتقدمة صناعياً.

ويف أول جه��از ق��ام العل��امء باس��تخدامه، وضعت 

بداخل��ه أنبوب كش��ف لولبية بداخلها قضي��ب الليزر، 

وهو وضع عىل طول املحور املركزي لزيادة تركيز الضوء 

املنطل��ق، كام وضع القضيب عىل طول خط بؤري واحد 

للعاكس، يف حني يوضع مصباح التوهج عىل طول الخط 
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البؤري اآلخر، تاه أن عمل نفر من العلامء عىل استعامل 

مستوى مناسب لزوم الفجوة الرنانة لليزر، حيث تتكون 

تل��ك الفج��وة من زوج من األس��طح العاكس��ة التي تم 

وضعها بالتوازي - الكل يواجه اآلخر .

والنظام الوحيد الذى ل��ه خرج كبري، هو النظام الذي 

تنتق��ل في��ه املوجات ناحي��ة األمام وإىل ال��وراء وتكون 

عمودي��ة عىل الس��طح املعاكس، إضاف��ة إىل أن موجته 

متي��ل بزاوية عىل املحور س��وف ترتك الجه��از بعد عدة 

انعكاس��ات قليلة، أو رمبا ي��دوم االصطدام بإحدى املرايا 

حيث يتم الحصول عىل الخرج من خال تلك الفجوة .

وتوالت الدراسات واألبحاث ومرت السنوات حتى جاء 

عام 1985م، الذي متكنت فيه إحدى الرشكات األمريكية 

يف صناع��ة أقوى وأضخم جهاز ليزر عىل مس��توى العامل، 

وال��ذي بإمكانه إنتاج طاقة تبلغ مائة مليار كيلووات ويف 

خال جزء من مليار جزء/ ثانيه، وقد أعلن العلامء وقت 

تجربته أن تش��غيل ذلك الجهاز يحت��اج طاقه تعادل ما 

يس��تهلكه نحو مليون مصباح كهرب��اىئ بقوة كل مصباح 

منها ستني وات خال ثانية واحدة.

الليزر يحرق القذيفة ويبيدها 
عند استخدام أش��عة الليزر املركزة عىل الرؤوس النووية 

لتلك القذائ��ف، يتم تحويل الذرات الغازية املتأينة التي 

تحي��ط بتلك الرؤوس عند وجودها داخل الغاف الجوي 

إىل ك��رة نارية هائلة تحرق القذيف��ة وتبيدها مع الرأس 

الن��ووي، هذا من حي��ث مقاومة األس��لحة النووية، أما 

إس��هام أشعة الليزر يف مجال األسلحة النووية ذاتها فيعد 

أهم ما أمكن تحقيقه يف شأن التطبيقات العملية يف هذا 

املجال .

 حي��ث أنه أمكن عام 1969م إج��راء تجربة االندماج 

الن��ووي بني ذرات الهيدروجني الثقيل باس��تخدام الليزر 

كوس��يلة إش��عال بدالً من قنبلة اليورانيوم )235( وذلك 

نظراً للحرارة العالية التي أمكن توليدها بواسطته، والتي 

بلغت مئ��ات املايني من الدرج��ات املئوية، ففى حينها 

أمكن االهت��امم بأجهزة اللي��زر الكياموي��ة التي يتاءم 

حجمه��ا متاماً مع االس��تخدامات العس��كرية، والتي يتم 

توليد الطاقة فيها انطاقاً من كتلة من الذرات والجزيئات 

املنشطة مسبقاً بواسطة التفاعات الكيميائيه .

ذلك ألن هذا النوع من الليزر قادر عىل إش��عال قنبلة 

هيدروجينية دون الحاجة إىل اليورانيوم )235(، وبالتايل 

ميكن االس��تغناء عن املعامل الضخمة التي تنتجه، وهذا 

س��وف ي��ؤدي إىل أن كثرياً م��ن األقطار وحت��ى األقطار 

النامية منها، سوف تكون قادرة عىل امتاك أجهزة فصل 

المركزية غازية لفصل النظائر مع بعض الفنيني املختصني 

وعدد مناس��ب من أجهزة اللي��زر الكيميائي��ة، وبالتايل 

إمكاني��ة صنع قناب��ل نووية خاصة بها ، وهذا با ش��ك 

سيؤدي إىل انتشار األسلحة النوويه عىل نطاق واسع مام 

هو عليه اآلن، مع إحداث انقاب يف التوازن الذى يعتمد 

عىل الردع النووي.

عوضاً عن املتفجرات التقليدية
ك��ام أن أحدث اس��تخدام ألش��عة الليزر ه��و أنه جرى 

اس��تخدامها كس��اح للتدمري وذلك عوضاً عن استخدام 

املتفج��رات التقليدية، ذلك ألن أش��عة الليزر قادرة عىل 

تحري��ر طاقة عالية تتمكن م��ن تبخري الكربون يف درجة 

حرارة تبلغ مثانية أالف درجة مئوية، علامً بأن اس��تخدام 

الليزر يف االتصاالت العس��كرية س��وف يؤدي إىل تغطية 

االحتياج القائم ب��رورة وجود اتصاالت بعيدة ورسيعة 

وآمنة، ومع بدء اس��تخدام وتطور الطائرات غري املأهوله 

)املسرية آلياً( أدى ذلك بالطبع إىل تغري املفاهيم املتصلة 

باستخدام الطائرات غري املأهولة يف الحروب املستقبلية.

إىل أن أتم ابت��كار العلامء للبندقي��ة الليزرية لتزويد 

جندي املشاة بها، علامً بأن هذه البندقية يبلغ وزنها اثني 

عرش كيلو جرام، إال أنها قادرة عىل إطاق قذائف الضوء 

أو ومض��ات ضوئية عىل األهداف الحربية املطلوبة دون 

إحداث ص��وت، وبهذه الومضات الضوئية ميكن من بعد 

إش��عال املابس واألخش��اب، بل وتفجري املواد املتفجرة، 

وكذلك فإنها قادرة ع��ىل إصابة الجنود املعادين بالعمى 

املؤقت، وذل��ك يف حالة ما إذا وجهت إليهم مبارشة تلك 

القذائف من مسافات بعيدة .

ولكن��ه يف حالة م��ا إذا تم اس��تخدامها يف الرمي عىل 

األهداف من مس��افات قريبة، فإن حرارة الضوء املسلط 

الذي تطلقه تلك الومضات الليزرية ستكون مبثابة إشعاع 

ممي��ت ملن يتعرض لها، ومها كان��ت درجة الوقاية التي 

يحتم��ي خلفها، ذل��ك ألن تلك الحرارة له��ا القدرة عىل 

اخرتاق أي جس��م مهام بلغ سمكه، س��واًء كانت أجسام 

معدني��ة أو دون ذل��ك، كام أن��ه قد بات ذلك الس��اح 

الجديد أس��هل وس��ائل القت��ل أو اإلب��ادة دون إحداث 

صخب أو إزعاج يذكر بعكس األسلحة التقليدية األخرى.

ك��ام توجد هن��اك أنواع عدي��دة من اللي��زر، فيوجد 

)اللي��زر النبيض( وذلك بجانب )ليزر املوجة املس��تمرة(، 

علامً بأن ليزر املوجة املس��تمرة م��ن أهم خصائصه، هو 

تقوم شركة "ليتون" 
حاليًا بتطوير جهاز 

الليزر اخلفيف 
لتخصيص األهداف 

وتقدير املسافة 
لصالح قوات اجليش 

ومشاة البحرية 
األمريكية

صواريخ أرض-أرض املتطورة
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مدى قدرته عىل زيادة ح��رارة األهداف برسعات كبرية، 

يف ح��ني أن الليزر النبيض ال ميلك تلك القدرة، وذلك عىل 

الرغم م��ن الطاقة املرتفعه التي تنجم عن الليزر النبيض 

التي تس��قط عىل األهداف، مبا يتيح ترسيع تبخر سطح 

اله��دف، لينتهي األمر بحدوث انفج��ار يف الهواء املحيط 

مبارشة بسطح األهداف املهاجمة.

يصعب اعرتاضه أو إعاقته
والجدي��ر بالذكر أن الليزر باس��تطاعته نق��ل املعلومات 

الصوتي��ة والبرصي��ة عىل غ��رار طريق��ة النق��ل للتيار 

الكهرباىئ وبنف��س الكفاءة ، كام أن له القدرة عىل إذابة 

األجس��ام التي ال تتأثر بالنريان، م��ع صعوبة اعرتاضه أو 

حت��ى إعاقته عند خروجه من مكمنه، نتيجة لعمله عىل 

حي��ز تردد محدد، وعدم رؤيته أيضاً بالعني املجردة، فقد 

باتت اس��تعامالته يف املجاالت العس��كرية بطرائق شتى 

فهو اشبه بالساح الخفي .

فناح��ظ مدى ج��دوى اخرتاق��ه لألس��طح والنوافذ 

الضوئي��ة املصنوعة من اللدائن الباس��تيكية، كام تعتمد 

قدرته التدمريية عىل طول موجة الش��عاع وشدة طاقته 

وزمن تعريض اله��دف لليزر ومكان التع��رض، وأما عن 

قم��رة القياده التي يقب��ع بها الطيار، فإن ش��عاع الليزر 

العايل ميكنه احراق ما فيها من أقمشة أو جلود، وتعطيل 

املعدات االليكرتونية وإضعاف الهياكل املعدات.

املدفع الليزري يرضب خالل ثواين
 ولق��د أخرج��ت املعام��ل املتخصص��ة أخرياً م��ا عرف 

ب��� "املدف��ع الليزري" ، وه��و مدفع جدي��د يوضع عىل 

ناق��ات الجند املدرعة ، كام تع��د أهم مزايا ذلك املدفع 

املس��مى باملدفع املدفع اللي��زري الجوال، هو أن حزمة 

أش��عة الليزر ميكن أن ترب هدفها خال ثوان فقط ال 

أكرث، أى أقل بكثري من الوقت الذى يستغرقه الصاروخ أو 

القذيف��ة التقليدية يف رحلة إحداهام أو كاهام للوصول 

إىل الهدف نفس��ه، ألن التط��ور املحتمل يف مجال تقدير 

املس��افة وكشف األهداف قد س��اعد الليزر عىل اختصار 

الزم��ن املطلوب لتقدير املدى ، كام أنه أس��هم يف تجاوز 

مشكلة الخطأ املسموح به أو املحتمل وقوعه.

 وبخ��اف كل ذلك ميكن توجيه القنابل مثل ال� "بيف 

واى 2 – 3 " م��ن خ��ال اس��تخدام اللي��زر، وذل��ك عرب 

"ذبذبات مشفرة" تنعكس عىل الهدف مبارش، كام ميكن 

أيض��اً توجيه الليزر من الطائرة املهاجمة إىل طائرة أخرى 

معادية يف األجواء وعىل مس��افات تزيد يف بعض األحيان 

عن عرشة أميال، وتنعكس أشعة الليزر التي تم توجيهها 

عىل الهدف فيظهر عىل شكل مخروطي مقلوب، وتسقط 

الطائرة املهاجمة القنبل��ة يف املخروط التي تتعرف عليه 

بتوجيه نفسها نحو الهدف وذلك باستخدام األجنحة. 

وم��ا أن يت��م تصويب أجه��زة الليزر ع��ىل الهدف يك 

تحاف��ظ عىل وضعها، حتى يف حال��ة ما إذا تحرك الهدف 

أو املصدر الباعث لليزر من موقعه، ولكن القنبلة تحتاج 

لتحديد الهدف أن يظل مض��اًء ليزرياً يف جميع األوقات 

حت��ى تقرتب من��ه وإال فقد تض��ل هدفه��ا، وخري مثال 

عىل ذل��ك أن تعرقل عمليات هط��ول األمطار والضباب 

والدخان الكثيف رؤية املخروط املنعكس أو تتس��بب يف 

حجبه نس��بياً، مام يؤدي إىل أن تصب��ح القنبلة عمياء ال 

تقدر عىل رؤية هدفها .

مضاعفة املساحة املكتشفة
 ك��ام أن اس��تخدام اللي��زر أدى إىل مضاعفة املس��احة 

املكتش��فة مبا يقارب عرشة أضع��اف، فضًا عن أن رسعة 

الكش��ف تزداد هي األخرى بالنسبة نفسها، ويرجع ذلك 

إىل أن حزمة ش��عاع الرادار الذي يستخدم الليزر باألشعة 

تحت الحمراء تستطيع أن تقوم بقياسات أكرث من عرشة 

آالف مرة من حزمة شعاع رادار عادي، وهي حساسة إىل 

درجة تتمكن معها من قياس رسعة بطيئة للغاية كرسعة 

حركة الحلزون عىل سبيل املثال  

ويتم حالياً الرتكيز بش��كل خاص عىل استخدام الليزر 

عىل نطاق واس��ع يف أعامل كشف األجس��ام واألهداف 

املموه��ة يف االس��تطاع الج��وي ع��ن طريق اس��تخدام 

كامريات تصوير ليزرية ونظ��م الرصد املبارشة، وقد تبني 

أن تصمي��م هذه األجه��زة عىل رسعة ما لتوس��يع حقل 

النظ��ر إلش��عاعات اللي��زر بزوايا كبرية، له��و أمر يحقق 

الحصول عىل نطاق الرصد نفسه بواسطة التصوير الجوي 

مع استخدام زوايا تصوير جوي كبرية.

ولق��د اكتش��ف بعض الخ��رباء الروس ظاه��رة أطلق 

عليه��ا التأثري الضويئ الهيدرولييك، التي تتولد نتيجة عنها 

ضغط هائل داخل الس��وائل "املياه" التي تتعرض ألشعة 

اللي��زر، مام يعني أنه قد يتمكن س��اح يصمم عىل هذا 

األس��اس من سحق الغواصات أو هياكل السفن بسهوله، 

ليستخدم بديًا للقذائف املتفجرة. 

ونتيجة قدرة أشعة الليزر عىل صهر املعادن عىل بعد 

مئات الكيلومرتات، فقد أصبحت أشعة الليزر مؤثرة جداً 

ولها ق��درات خاصة يف مجال اع��رتاض القذائف النووية 

العاب��رة للقارات، ذلك أن رسع��ة هذه املقذوفات تجعل 

منها هدفاً بطيئاً ويف متناول اليد بالنس��بة ألش��عة الليزر 

التي تبلغ رسعتها رسعة الضوء .

 متييز العدو عن الصديق 
 هذا ويتم اس��تخدام الليزر منخفض الطاقة مع األجهزة 

املركبة عىل األس��لحة الصغرية التي يحملها أفراد املشاة، 

وعن��د توجيهه��ا لله��دف ميك��ن معرفة موقع��ه حيث 

ميكن لألفراد الذين يس��تخدمون نظ��ارات الرؤية الليلية 

الحساسة لرتدد الليزر املستخدم أن يشاهدوا بقعة الليزر 

حتى يف الظ��ام الحالك، وتقوم رشك��ة "ليتون" الصانعة 

 AN – PEQ – 1 ألنظمة الليزر بإنتاج النس��خة ط��راز

A  من جهاز متييز األهداف من خال أشعة الليزر وذلك 

لصالح قوات العمليات الخاصة األمريكية.

 ويحتوي هذا الجهاز عىل برصيات لها قوة تكبري عرش 

مرات ومنظار تس��ديد لييل لش��عاع ليزر، علامً بأن ذلك 

التمييز يوفر للعامل أن يرى بقعة الليزر عىل هدفه عىل 

مس��افة تزيد عن ثاثني كيلو م��رت ليًا، وهو ما يزيد من 

احتامل التحديد الناجح لألهداف، وتسوق رشكة "ليتون" 

هذا الجهاز تحت اس��م الجه��از األريض لتعيني األهداف 

بالليزر. 

ك��ام تقوم رشكة "ليت��ون" حالياً بتطوي��ر جهاز الليزر 

الخفي��ف لتخصيص األه��داف وتقدير املس��افة لصالح 

قوات الجيش ومش��اة البحرية األمريكيتني وذلك تنفيذاً 

لعقد قيمته تسعة مايني دوالر أمرييك، وملدة زمنية تبلغ 

نحو ثاثني ش��هراً ، متهيداً إلنتاج ما يقرب من ألف جهاز، 

وهو ما ظهر إنتاجها الفعيل عام 2000م .  

إنجاز دمج النظام الليزري العايل الطاقة HEL TD خطوة متقدمة للجيش االٔمرييك
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ويحتوي هذا الجهاز ع��ىل وحدة لتخصيص األهداف 

باللي��زر، ووحدة تقدير مس��افة بالليزر غري الضار للعني، 

ووح��دة لقي��اس الزواي��ا يف االتجاهني األفق��ي والرأيس، 

 G P �ووحدة اس��تقبال للنظام العاملي لتحديد املوقع ال

S، وأيضاً وحدة تصوير باألش��عة تحت الحمراء الحرارية 

وبرصيات، ووحدات رقمية لتبادل البيانات، ويتم تحميل 

جميع تل��ك الوحدات يف عبوتني يبلغ وزنهام س��وياً أقل 

من  خمسة عرش كيلوجرام، وسيتم استخدام جهاز الليزر 

الخفيف لتعيني األهداف وتقدير املسافة أيضاً مع قوات 

املش��اة امليكانيكية، ليحل محل أجه��زة تعيني األهداف 

باللي��زر املحملة عىل عربات التي تس��تخدم مع كا من 

الجيش ومشاة البحرية األمريكية "املارينز".

منظومة ليزرية لإلنذار والتعقب 
وتطور رشك��ة "لوكهي��د" األمريكية نظام��اً فضائياً للجيل 

الثاين من منظومة األقامر الصناعية لإلنذار والتعقب، التي 

تعتمد عىل أش��عة الليزر تحت مس��مى  SPIRS، وسوف 

تق��وم املنظوم��ة باإلن��ذار عن��د بداية اكتش��اف هجوم 

صاروخي باليستي عىل أرايض الواليات املتحدة األمريكية 

أو أحد حلفائها التابعني لحلف ش��امل األطلنطي املعروف 

ب��� "الناتو" أو عىل قواتها املنت��رشة ىف العديد من األرايض 

األوروبي��ة، ويق��وم ذلك النظ��ام باإلن��ذار والتحذير من 

الصواريخ يف نفس وقت إطاقها، ثم ميرر معلومات اإلنذار 

إىل نظ��ام إدارة املع��ارك والدفاع ضد الصواريخ، وس��وف 

يحل نظ��ام  SPIRSالفضايئ لإلنذار مح��ل برنامج األقامر 

الصناعية للدعم الدفاعي، وس��وف يب��دأ الربنامج بإطاق 

خمسة أقامر متزامنة يف املرحلة األوىل لنرش ذلك النظام.

إعاقته بستائر الدخان 
إن فك��رة إعاقة اش��عة الليزر تقوم يف أساس��ها عىل منع 

وصول ش��عاع الليزر املعادي إىل الهدف، وذلك باستخدام 

العدي��د من األس��اليب الفنية التي تحول دون اس��تمرار 

تقدم الش��عاع وانعكاس��ه من الهدف، وهي تشبه بقدر 

كب��ري اإلعاق��ة اإللكرتوني��ة الس��لبية التي تس��تخدم مع 

الرادارات، وم��ن أبس��ط األس��اليب التي تس��تخدم ملنع 

وصول ش��عاع الليزر إىل الهدف اس��تخدام ستائر الدخان 

املختلفة، وهو أسلوب سهل ورسيع االستخدام يقوم عىل 

إط��اق خراطيش من الدخ��ان من اآلل��ة ذاتها املصوب 

نحوه��ا الش��عاع اللي��زري يف اتجاه مصدر أش��عة الليزر 

املعادية، فيعمل الدخان عىل امتصاص أكرب كمية من تلك 

األشعة وبالقدر الذي مينع وصول الشعاع ناحية هدفه .

 ويراع��ى أهمي��ة التأكد م��ن فاعلية هذه الس��واتر 

املختلفة يف امتصاص األش��عة ، ويف الحي��ز املحدد الذي 

تعمل خاله أجهزة الليزر، وتجدر اإلش��ارة هنا إىل قدرة 

أشعة ليزر ثاين أكسيد الكربون عىل اخرتاق ستائر الدخان 

والضباب، األمر الذي يس��تدعي ع��دم إمكانية االعتامد 

عىل الدخان املس��تخدم ملواجهة هذا الن��وع من الليزر، 

مع رضورة اس��تخدام أنواع أخ��رى مختلفة من الدخان، 

ذات قدرة امتصاص أكرب خال هذا الحيز من الرتددات.

 وهناك أس��لوب يشتت أشعة الليزر الذي يعتمد عىل 

استخدام س��تائر من األيروس��والت التي تطلق يف الجو، 

وهي عبارة عن جس��يامت دقيقة ذات أحجام تتناس��ب 

مع الطول املوجي ألشعة الليزر التي تعمل عىل مقاومته، 

فتس��بب تشتت أشعة الليزر الساقطة عليها قبل وصولها 

ألهدافه��ا، باإلضافة إىل ما تس��ببه من امتصاص جزء من 

األشعة الساقطة .

 ه��ذا ومتت��از فك��رة اس��تخدام األيروس��والت كذلك 

بسهولة االستخدام من خراطيش أو دانات ، مثل الدخان 

متاماً، كام ق��د تنرث من مس��تودعات يف الطائرات، وهي 

متتاز كذلك بطول فرتة عملها، إذ تبقى يف الجو بطبيعتها 

لف��رتات زمنية قد تط��ول إىل 80 ثانية، هذا وتقوم عدة 

رشكات بتطوير نظم تشويش ليزرية عالية الشدة، إلعاقة 

الجيل الجديد من الصواريخ الذي يعمل عىل املوجة التي 

طولها أربعة إىل خمسة ميكرون.

 وه��ي موجة طويلة نس��بياً وتتطل��ب عملية حامية 

الطائ��رات من خطر الصواري��خ الحديثة التي تعمل عىل 

ه��ذه املوجة ع��دداً من نظم التش��ويش الليزرية، فعىل 

س��بيل املثال تحتاج طائرة النقل األمريكية الش��هرية من 

ط��راز يس – 130 إىل وحدتني م��ن ذلك النظام لحاميتها، 

ك��ام أن حامية الطائرة املقاتلة من طراز إف – 15 يكون 

أكرث صعوبة نظراً لصغر حجمها•

 

املصادر 

- موسوعة مقاتل من الصحراء

- مجلة الدفاع والطريان اليمنية / العدد )33)- شهر 

مايو 2006م 

- مجلة القوات الجوية اإلماراتية / العدد ) 40 ( – شهر 

أغسطس 1992م 

- جريدة الرياض / العدد )15096 ) - الثالث والعرشين 

من أكتوبر 2009م 

- مجلة العريب العلمية / العدد )5( – مايو 2012م 

 - http://en.wikipedia.org  

 - http://en.wikipedia.org 

 - www.spacewar.com 

أنظمة ليزرية متطورة
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التقنية الرقمية يف أنظمة االتصاالت العسكرية
جلوء متزايد ومتطور للتقنيات الرقمية من أجل السيطرة على املعارك

واكبت عمليات االتصال النشاط العسكرى 

منذ القدم كمفهوم يتطور باستمرار، ويزداد 

تعقيداً وتفاعالً، حسب تعقيد الوضع القتايل 

نفسه، ومدى التقدم التقني، كام أن هذا 

املفهوم يتميز بالتعددية والتنوع من جهة، 

واالنخراط يف سلسلة من النظم وفق قواعد 

ثابتة إىل حد ما، من جهة ثانية.

إعداد:
علي حممد رجب

لذلك، تبدو س��احة املعرك��ة الرقمية، امت��داداً طبيعياً 

ومنطقياً آللية االتصال الالس��ليك، إضاف��ة إىل االعتامد 

عىل تقنيات متجددة، كاالستناد إىل األلياف البرصية، أو 

عىل املقومات التي أدخلتها االنرتنت واألقامر الصناعية 

املتط��ورة، وتش��كل التقني��ة الرقمية النقل��ة النوعية 

املطلوب��ة يف س��احة املعرك��ة، املتميزة بوض��ع تكتييك 

معقد ومتغري، والتعامل بصورة منهجية وفعالة مع هذا 

الوض��ع يفرتض التحكم بتدف��ق املعلومات من مصادر 

متعددة، متهي��داً لتبويبه��ا ومعالجتها، ولع��ل التقنية 

الرقمية، التي اس��تفادت بصورة مبارشة من اإلنجازات 

املدني��ة، واألبواب الت��ي فتحتها االنرتن��ت، تعمل عىل 

تس��خري اإلمكانيات املتوفرة لتوزيع املعطيات يف سياق 

حرب املعلوماتية، مام يفرس صفة التامثل بني الشبكات 

العسكرية املستندة إىل هذه التقنية والشبكات املعدة 

لالستخدام املدىن، والقاسم املشرتك الرئييس بني الحالتني 

هو االعتامد عىل النمط الالسليك لبث املعلومات. 

إن أه��م مالمح أجيال أجهزة االتصاالت العس��كرية 

الحديث��ة هو زيادة نس��بة اس��تخدام املكون��ات التى 

تتعامل مع اإلش��ارات الرقمية عىل حس��اب املكونات 

التامثلية املستخدمة ىف بناء هذه األجهزة، ومن املتوقع 

الوص��ول إىل بناء الجه��از الرقمى الكامل، وأن يس��فر 

هذا التط��ور يف تكنولوجيا تصميم األجهزة الالس��لكية 

ع��ن طفرة كب��رية يف االتص��االت التكتيكي��ة، ميكن أن 

تق��ارن بالطفرة الت��ي حدثت يف مج��االت املعلومات 

والحاس��بات، والت��ي واكب��ت االنتقال من الحاس��بات 

التامثلية إىل الحاسبات الرقمية.

وأس��همت التقنيات اإللكرتونية الحديثة، وأس��اليب 

تصميم الدوائر اإللكرتونية بواس��طة الحاسب اآليل، يف 

إح��داث طفرة يف إنتاج قنوات اتص��ال عريضة النطاق 

ال��رتددي، مبا س��مح باس��تخدامات هي م��ن األعمدة 

األساس��ية لثورة االتصاالت، حيث أمكن إرسال كم كبري 

من املعلومات الرقمية، وبرسعة كبرية.

وتاريخياً، وضع��ت نظرية االتص��االت الرقمية عام 

1948عندم��ا توصل العل��امء إىل إمكاني��ة التعبري عن 

اإلش��ارات التامثلية )وهى اإلشارات املستمرة يف الزمن 

والقيمة( بإش��ارات محددة )رقمية(، وإمكان اسرتجاع 

املعلوم��ات منه��ا، إال أن األج��زاء الرقمي��ة ىف أجه��زة 

Analog/ االتصاالت اقترصت فقط عىل عنارص التحويل

Digital Converter )A/D( والعكس D/A، أما باقي 

عنارص االتصاالت، فقد ظلت متاثلية كام هي. 

ومبدى تأكد االتجاه نحو تكثيف استخدام الكمبيوتر 

وأمن��اط املعالج��ة االلكرتونية فائقة الرسع��ة، للتحكم 

وتوجيه نظم األس��لحة واملستش��عرات، انطرحت عىل 

بس��اط البح��ث تدريجي��اً التقنيات الرقمي��ة لتوصيل 

املعلوم��ات والربط املحكم بني أجهزة االتصال، ومبا أن 

الساحات الرقمية متثل يف العمل العسكري الربي مجاالً 

مفتوحاً الس��تغالل الق��درات أكرث من الس��يناريوهات 

البحري��ة أو الجوي��ة، فقد تبني عىل ض��وء التجارب أن 

نطاق ال��رتدد العايل جداً VHF، ميث��ل نافذة االخرتاق 

األساس��ية ومحور املح��اوالت األكرث تقدم��اً، وال يلغي 

ذلك أجه��زة االتصاالت الصوتية، ولي��س هناك من أي 

تضارب بني متطلبات نقل البيانات عن س��احة املعركة 

والتمتع بإرس��ال صويت واضح ممت��از، ولعل يف ذلك ما 

يفرس أن العديد من النظم التي قطعت ش��وطاً بعيداً 

يف االختبارات، وس��تدخل قريباً مجال الخدمة الفعلية، 

تجمع يف نس��ق تكنولوجي مدم��ج بث األصوات ونقل 

البيانات.

وميدان البث الرقمي فحواه االس��تناد إىل املعطيات 

الرقمي��ة بدالً م��ن املعطي��ات الصوتية، لتوف��ري أمان 

عمليايت مكثف خالل مامرس��ة اإلرس��ال ولكن، بخالف 

الب��ث الصويت التقليدي، يفرتض الت��زود بجهاز إلدخال 

املعلومات عىل ش��كل آل��ة كاتبة بلوح��ة مفاتيح، مع 

شاش��ة ع��رض، وذاكرة كمبيوت��ر للتخزي��ن، ويف هذه 
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التقنية الرقمية يف أنظمة االتصاالت العسكرية
جلوء متزايد ومتطور للتقنيات الرقمية من أجل السيطرة على املعارك

جهاز اإلتصاالت مع أحد الجنود يف امليدان

الحالة، وعىل الرغم من اعتامد نسق االرسال الالسليك، 

يتغري متاماً منط البث ليأخذ ش��كل إعادة ترحيل رقمية 

للمعلوم��ات املتوافرة، كام أن فرتة االرس��ال يف املقابل 

تختلف حسب طول الرسائل. ولتوفري املزيد من األمان 

يت��م التحقق بواس��طة املقارن��ة بني آلية الب��ث وآلية 

االستقبال وفق ترتيبات تكون معدة سلفا.

وم��ن الدالئ��ل املبارشة التي أش��ارت إليه��ا الربامج 

الحديثة ىف نطاق االستخدام العسكرى، اللجوء املتزايد 

واملتط��ور للتقني��ات الرقمية من أجل الس��يطرة عىل 

املع��ارك، ومعالجة أقىص ما ميكن من املعلومات. ولقد 

كان عقد التس��عينات من الق��رن العرشين هو املدخل 

الفعيل العتامد هذا النمط من االتصال يف اطار يتس��ع 

مجاله باس��تمرار، ويش��مل أيضا القط��اع املدين. ولعل 

الث��ورة املعلوماتي��ة الش��املة والجذرية ع��رب الهاتف 

الخلوي وشبكات االنرتنت واألقامر الصناعية، توسع من 

حقل االس��تخدام ومداه، اىل جانب املساهمة يف بلورة 

مفاهيم وتقنيات جديدة.

مميزات االتصاالت الرقمية
يؤدى اس��تخدام املكونات الرقمية إىل زيادة إمكانيات 

االتصاالت الالس��لكية، باإلضافة إىل تصغري حجم أجهزة 

االتصاالت املحمولة، وتقليل وزنها، وتبس��يط تشغيلها، 

ولك��ن، من ناحي��ة أخرى، فإن ذلك ي��ؤدى إىل ازدحام 

الحي��ز الرتددي الذي تعمل فيه األجهزة، مام زاد بالتايل 

من تداخل اإلش��ارات، وسبب مش��كلة مامثلة ملشكلة 

االعاقة املعادية، ولحل هذه املشكلة، تستخدم أساليب 

اإلدارة املتكيفة للرتددات، حيث يقوم جهاز االتصاالت 

آلياً بفحص الطيف الرتددي ملعرفة ما إذا كانت نس��بة 

اإلش��ارة إىل الش��ورشة عند ال��رتددات املختلفة كافية 

لتحقيق اتصال ناجح، وذك بإرس��ال إش��ارة اختبار من 

قسم اإلرس��ال إىل قسم االس��تقبال ىف الجهاز، وإعادة 

إرس��ال هذه اإلش��ارة فعلياً، وبذلك ميكن حرص قنوات 

االتصال الجيدة.

وتتميز االتصاالت الرقمية باإلمكانيات اآلتية:

- إمكاني��ة التكويد الرقمي وما يوف��ره ذلك من درجة 

رسية عالية باملقارنة بالتكوي��د التناظري، باإلضافة إىل 

أنه يسهل عملية تصحيح األخطاء.

- قدرة أفضل عىل متييز األصوات.

- س��هولة مقاوم��ة اإلعاقة، كام هو الح��ال يف األنظمة 

 Spread الت��ي تعتمد ع��ىل تكنولوجيا الطي��ف املمتد

.Spectrum

- إمكانية اسرتجاع اإلشارات بصورة أفضل.

- س��هولة تداول اإلشارات باس��تخدام أساليب التخزين 

وتدف��ق املعلومات مع العديد من الش��بكات وتبديل 

.Packet Switching الحزم

االتصاالت الرقمية عرب األقامر الصناعية
يف محاول��ة اإلنس��ان للتغلب عىل املس��افة وعىل تأثري 
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املوقع، تفتق ذهنه، عن فكرة استخدام األقامر الصناعية 

يف املدارات التي يرتفع بعضها عن س��طح الكرة األرضية 

مبس��افة 36.000 ك��م، للرب��ط ب��ني ش��بكات االتصال 

املختلف��ة، وتبادل اإلش��ارات التليفوني��ة، والتلفزيونية، 

والرس��ائل الرقمية، م��ن خاللها، متخطي��اً بذلك جميع 

العوائق، أيا كان ارتفاعها أو اتساعها، واألقامر الصناعية 

التي تس��تخدم الرتددات املرتفع��ة للغاية EHF، ذات 

تكلف��ة مرتفع��ة، وقدرة أفض��ل عىل حرك��ة املحطات 

األرضي��ة، ودرجة عالية ملقاوم��ة التدخالت اإللكرتونية، 

ولها قدرة عالية عىل اس��تيعاب الرسائل ذات املعدالت 

العالية لتدفق البيانات الرقمية؛ وهذه األقامر الزالت يف 

مرحلة النمو وينتظر، مع التقدم التكنولوجي، أن تحقق 

مزايا وإنجازات غري مسبوقة.  

والربنام��ج األمري��ى املس��مى "املعلوم��ات الرقمية 

 Joint Expeditionary Digital "االستكشافية املشرتكة

Information Program )JEDI( خاص بهيئة الفضاء 

والدفاع ضد الصواريخ يف الجيش األمريى، ويعتمد عىل 

جه��از كمبيوتر يدوي، يتصل بقم��ر صناعي لالتصاالت 

املدني��ة، والوزن الكيل لهذا الجهاز ح��وايل كيلوجرامني 

فق��ط، كام ميكن رب��ط النظام بجه��از للمالحة ونظارة 

لتحدي��د امل��دى بالليزر. وميكن للجن��دي تحديد مكان 

املواقع املعادية بدقة باس��تخدام نظ��ارة تحديد املدى 

وجهاز املالحة، وإرس��ال احداثي��ات املوقع لقيادته، وال 

يس��تغرق ذلك أكرث من دقيقتني، وع��ىل العكس، ميكن 

أن ميد مرك��ز القيادة الجنود باحداثي��ات مواقع العدو 

القريبة منهم.

االتصاالت الرقمية يف حيز الرتدد العايل

إن أنس��اق االتص��ال بش��كل ع��ام، التقليدي��ة منها 

والرقمي��ة، تح��اول دامئاً تخط��ي املعوق��ات الطبيعية 

والتضاري��س األرضي��ة املرتفع��ة والحواج��ز املحصورة 

يف إطار جغ��رايف وعمليايت ضيق، وليس��ت مصادفة أن 

يك��ون نطاق الرتدد العاىل جداً هو األوس��ع اس��تخداماً 

يف حقل تكرث فيه اآلليات عىل أنواعها، وأحياناً لتحس��ني 

رشوط البث، ميكن إقامة محطات ترحيل، تعمل بنمط 

تتابعي لتوس��يع املدى، وإن كان��ت فعالية هذا اإلجراء 

غري مضمونة دامئاً يف ظ��روف قتالية يغلب عليها طابع 

التكثيف والتداخل.

وال ميث��ل طيف ال��رتدد العايل ج��داً الجانب الوحيد 

يف ادخ��ال وتعزيز التقني��ات الرقمي��ة، إال أنه الجانب 

املس��يطر، الذي أثبت صالحية واسعة ومجربة يف إطار 

التقنيات التقليدية، مع تغطية ممتازة لكافة مس��ارات 

اإلرس��ال الت��ي تعربها املوج��ات الصوتي��ة، ويف تصور 

مكمل، بهدف نرش نظم اتصال عىل أوسع نطاق ممكن 

مع تأم��ني الحركية املطلوبة، ميك��ن اللجوء إىل خطوط 

االتص��االت األرضية، ويف أي حال، ليس هناك من نطاق 

اتصايل ال يخلو من الش��وائب، حتى يف مجال املعالجات 

الرقمية األك��رث تقدماً حتى اآلن، وحي��ث أن املعوقات 

عىل مس��توى الس��طح والتضاريس واالرتفاعات البيئية 

توه��ن من الطيف الرتددي للرتدد الع��ايل والعايل جداً، 

ف��إن الطيف ما فوق العايل UHF يعاين من آثار مامثلة 

يف األحوال الجوية الس��يئة، أو يف محيط تس��يطر عليه 

الرطوبة املرتفعة. 

وبالرغ��م من عي��وب االتصاالت بال��رتددات العالية، 

فإنها مازالت أكرث مرونة، وأقلها تكلفة لتحقيق اتصاالت 

قصرية ومتوس��طة وبعيدة املدى، ومعظم أنواع األجهزة 

الالس��لكية التي تعم��ل يف هذا الحيز م��ن الرتددات ال 

تق��اوم االعاقة، وق��د تم إحراز تقدم ملموس لتحس��ني 

االتص��االت بال��رتددات العالي��ة م��ن خالل اس��تخدام 

االشارات الرقمية والقفز الرتددي، باإلضافة إىل استخدام 

وحدات تعديل، والتحكم بواس��طة املشغالت الدقيقة، 

وشملت مجاالت التطوير عمليات تحليل االتصال بصفة 

مستمرة، وذلك بإرسال اختبار وقياس جودة االتصال، ثم 

تحويل االتصال آلي��اً إىل القناة األفضل عند ضعف قناة 

االتصال املستخدمة. 

ويتأل��ف نظ��ام Panther-5، الذي يس��هل من نقل 

البيان��ات الرقمي��ة املختلف��ة إىل داخل نظم األس��لحة 

واملستش��عرات، من سلسلة من أجهزة الراديو املحمولة 

فردياً واملس��تخدمة يدوياً، الخاص��ة باآلليات والقواعد، 

ألغ��راض الب��ث الثابت والب��ث القاف��ز وتعديل أمناط 

التشغيل، وتس��مح قدراته الذاتية املدمجة بإضافة آلية 

للمعلوم��ات الواردة م��ن أجهزة تحدي��د املوقع عامليا 

GPS ضمن عملي��ات البث املزدوج، البي��اين والصويت، 

وداخل س��لم البيانات وتحديد أهميات تبويبها، يعطي 

النظام األولوية للبيانات ذات الطابع املركزي يف الحرب 

االلكرتوني��ة وتعليامت اطالق صواري��خ الدفاع الجوي 

املضادة للطائرات، إال أن نجاح نسق التشغيل يف النظام 

املذكور يتوقف يف املستقبل عىل مواجهة مشكلة نقص 

الرتددات يف حال تضخمت إىل حد كبري وسائل الدفق يف 

املعلومات البيانية والصوتية املدمجة.

وق��د تكون نظم االتص��االت املتط��ورة العاملة عىل 

النمط الرقمي، والتي تش��كل حلقات السلس��لة ضمن 

ش��بكة RITA الفرنس��ية لالتصاالت التكتيكية، مفتاحاً 

آخر يف التوص��ل إىل تحقيق برامج رقمية مدمجة عالية 

التقنية لتأمني االتصال الصويت وايصال البيانات وتبويبها 

يف الوق��ت املناس��ب، وبالرسعة املطلوب��ة، وإىل جانب 

ذل��ك، تتوفر اآلن نظم اتصاالت تكتيكية فعالة مضبوبة 

الحجم لالستخدام الفردي.

يؤدى استخدام 
املكونات الرقمية 
إىل زيادة إمكانيات 

االتصاالت الالسلكية إىل 
تصغري حجم أجهزة 
االتصاالت احملمولة 

وتقليل وزنها 
وتبسيط تشغيلها

نظام إتصاالت متحرك
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االتصاالت الرقمية ىف حيز الرتددات فائقة االرتفاع  

 Super High تس��تخدم ال��رتددات فائقة االرتف��اع

Frequencies: S H F ) م��ن 3 إيل 30 جيجاهرت��ز( 

بصف��ة أساس��ية لتحقيق االتصاالت الت��ي تحتاج لنقل 

معدالت عالية من البيان��ات الرقمية، ومن خالل توفر 

خط الرؤية املبارش، وهذا الحيز يُستخدم يف االتصاالت 

متعددة القنوات، أو االنعكاس من طبقات الجو العليا، 

أو باستخدام األقامر الصناعية؛ وترتاوح مسافة االتصال 

من 60 كم باس��تخدام املوج��ات األرضية وخط الرؤية 

املبارش، إيل مس��افة غري محدودة، عند استخدام األقامر 

الصناعية بأس��لوب املوجات املبارشة، أما عند استخدام 

االنعكاس م��ن طبقات الج��و العليا، فترتاوح مس��افة 

االتص��ال من 160 كم إىل 480 ك��م، طبقاً لعدد قنوات 

االتصال املس��تخدمة، فكلام زاد ع��دد قنوات االتصال 

الصويت، كلام انخفضت مس��افة االتصال، ويسمح حيز 

الرتددات فائق��ة االرتفاع، بتبادل إش��ارات ذات نطاق 

عريض، ميكنها اس��تيعاب معدالت بيانات رقمية عالية، 

كام ميكنها نقل إشارات رقمية وتناظرية مختلطة.

االتصاالت الرقمية يف حيز الرتددات الضوئية  

الحل الحقيقي ملشكلة االتصال ونقل معدالت عالية 

جداً من البيانات، يتمثل يف استخدام الرتددات الضوئية، 

ومل يصبح ذلك ممكنا إال بعد اكتش��اف خواص األلياف 

الضوئية وهذه األلياف تتكون يف أبسط صورة من قلب 

من م��ادة زجاجية، وجراب من م��ادة أخرى، ويرتاوح 

قطر الليفة الضوئية املعت��ادة من 1000 ميكرومرت إيل 

1500 ميكروم��رت. فلس��نوات عدي��دة، كان معلوماً أن 

اس��تخدام املوجات الضوئية يصلح لالستخدامات التي 

تحتاج إيل حيز إمرار عريض جداً، وهو املطلب املناسب 

لنقل معدالت عالية من البيانات الرقمية.

وت��ردد املوجات الضوئي��ة يقع بني حي��ز الرتددات 

1310هرت��ز و 1610 هرت��ز ) ملحوظ��ة: 1310 تعنى 

13 صف��ر أم��ام الرقم واحد(. واملش��كلة األساس��ية يف 

هذا الحي��ز، هي أن هذه املوجات تعاين من مش��اكل 

عديدة خالل انتشارها يف الجو املحيط، تجعلها ال تصلح 

لالتصال إال عرب مسافات ال تزيد عن أمتار قليلة، وبعد 

اكتشاف األدلة املوجية املصنوعة من األلياف الضوئية، 

تبني إمكانياتها الضخمة يف نقل املوجات الضوئية.

وتتمي��ز قن��وات األلي��اف الضوئية، بس��عة نطاقها 

ال��رتددي، الذي يتجاوز مبئات امل��رات النطاق الرتددي 

للكاب��الت املحورية وق��د حدث يف الس��نوات األخرية 

تقدم كبري يف تصنيع كابالت األلياف الضوئية، وأصبحت 

نس��بة الفقد يف قوة اإلشارة قليلة جدا، مام يساعد عىل 

اس��تخدامها يف االتصاالت عرب املحيطات، وباإلضافة إيل 

قدرة هذه القنوات عىل استيعاب حركة اتصاالت كبرية 

من املكامل��ات الهاتفية، إيل الربامج التلفزيونية وغريها، 

فإن التداخل بني اإلش��ارات فيها أقل بكثري من مثيله يف 

الكابالت املحورية، واإلشارة املرسلة خالل هذه القنوات 

تكون يف صورة شعاع ضويئ مصدره صامم ضويئ مشع، 

خفيف الوزن ذو قدرة عالية للخدمات العسكرية

أو ش��عاع ليزر، تتغري ش��دته طبقا للرسالة املراد نقلها، 

ويف جه��از االس��تقبال يتم الكش��ف عن ش��دة الضوء 

بواس��طة صامم ضويئ ثنايئ كاشف ومن املتوقع أن يتم 

إحالل ش��بكات األلياف الضوئية محل جميع الشبكات 

السلكية النحاسية. 

وإضاف��ة إيل حيز اإلمرار العريض ج��داً الذي توفره 

األلياف الضوئي��ة، فإن االتصاالت عربه��ا توفر العديد 

من املمي��زات، من أهمه��ا، الحجم وال��وزن واملرونة، 

فاأللياف الضوئية ذات قطر صغري جداً، وميكن تجميع 

ع��دد ضخم جداً من تلك األلياف يف كابل ال يزيد قطره 

عىل قطر الكاب��ل املحوري التقليدي، ك��ام أن األلياف 

الضوئية محصنة متاماً ضد املجاالت الكهرومغناطيسية 

الخارجي��ة، وبذلك ال تعاين م��ن أي تداخالت خارجية، 

وذلك باإلضافة إىل ميزة األمن والرسية، ألنه من العسري 

ج��داً التصنت عىل اإلش��ارات املنترشة خ��الل األلياف 

الضوئية. 

والعي��ب الرئييس لأللياف الضوئي��ة هو الصعوبات 

املرتبط��ة بتنفيذ الدوائر التي تس��تخدمها، حيث يلزم 

اس��تخدام مكونات ذات مواصفات خاصة، تتحمل نقل 

معدالت البيانات العالية، ورسع��ة أداء هذه املكونات 

ه��ي املحدد األول والوحيد ال��ذي يحكم خواص دوائر 

األلياف الضوئية، وصعوب��ة ربط املكونات مع األلياف 

الضوئية، والتكلفة املرتفعة للمكونات املناس��بة، تحدد 

اس��تخدام األلي��اف الضوئية لالتص��االت، التي تتطلب 

تبادل معدالت عالية جداً م��ن البيانات، يصعب نقلها 

بأي وسائل أرخص أو أسهل. 

أحدث أجهزة االتصاالت الرقمية
املطلوب هو التأقلم مع معطي��ات تكثيف املعلومات 

ووضعها البياين الرقمي يف أنساق حسنة التبويب وسهلة 

القراءة وبالغة التامسك، ولهذا، تنتج رشكات متخصصة 

أجه��زة الرادي��و الرقمي��ة متع��ددة املوج��ات، لتلبي 

احتياج��ات االتص��االت املتداخلة يف عملي��ات القوات 

من مختلف األس��لحة والتش��كيالت، ويف ه��ذا اإلطار، 

تم اس��تحداث عائلة FALCON II ألنظمة االتصاالت 

املدمج��ة، التي تس��تطيع تأمني تواص��ل القوات الربية 

م��ع القوات الجوي��ة والبحرية، عىل حد س��واء. وأهم 

 RF-5800M األجهزة الالس��لكية الجديدة ه��و الجهاز

93 |  مارس 2014 |  العدد 506  |

مكونات الليف البصري

األلي��اف الضوئية تتكون من اس��طوانتني متحديت املركز 
تس��مى األوىل بالقلب Core محاطة باس��طوانة أخرى 
 Buffer ثم الغطاء الواقي Cladding تس��مى الغالف

)jacket( والغالف الخارجي للكابل Coating
القلب)Core(: وهو عبارة عن زجاج رفيع )أس��طواين( 

ينتقل فيه الضوء ويصنع من السليكا.
الحاج��ب )Cladding(: وه��و م��ادة تحي��ط بالل��ب 
الزجاجي )أس��طوانة أخرى محيطة( وتعمل عىل حفظ 
الض��وء يف مرك��ز اللي��ف الب��ري وه��ي مصنوعة من 
السليكا، وذلك ليك يكون معامل انكسار القلب أكرب من 
معامل انكس��ار الغالف، وهو الرشط املطلوب لحصول 
عملي��ة االنع��كاس الداخ��يل ال��كيل، الذي هو أس��اس 
توجيه الض��وء يف األلياف الضوئي��ة، إذ ينعكس الضوء 
كلي��اً وبتكرار االنعكاس ينترش الضوء داخل قلب الليف 

الضويئ ويصل إىل النهاية األخرى لليف.
الغطاء الواق��ي )Buffer Coating(: غالف بالس��تييك 
يحمي الليف البري م��ن الرطوبة ويحميه من الرضر 

والكرس.
مئ��ات أو رمبا اآلالف من هذه األلياف الضوئية تصطف 
معاً يف حزمة لتكون الحب��ل الضويئ الذي يحمى بغطاء 

خارجي يسمى جاكيت.



الذي يعمل ضمن ترددات ما بني 30 و 512 ميجاهرتز، 

ويستطيع تشفري املكاملات، وميكن حمله عىل الظهر، أو 

تركيبه عىل منت املركب��ات املتنوعة، ويتميز هذا الجهاز 

بقدرته عىل التقاط وارس��ال املعلومات ضمن ش��بكات 

يصل عددها إىل 25 ش��بكة مربمجة، ويف الوقت نفسه، 

يسمح بالدخول عىل شبكات اإلنرتنت، وإجراء املكاملات 

الهاتفية، أما الجهاز RF-6010 من عائلة "فالكون" الذي 

يرك��ب عىل املركبات، فهو يوفر اتصاالت برية واس��عة، 

ويدخل عىل شبكات يف مناطق شاسعة، وله القدرة عىل 

تأمني برامج القيادة والس��يطرة واالتصاالت والكمبيوتر 

واالس��تخبارات C4I، وبالت��ايل، ميكن العس��كريني من 

تحديد مواق��ع العدو وتحركات قوات��ه ومراكز قياداته 

ومناطق متوينه وإخالئه الطبي.

ولع��ل برنام��ج االتص��االت الربيطاين ال��ذي أطلقته 

وزارة الدف��اع الربيطانية ودوائ��ر األبحاث التابعة لها يف 

مطلع تس��عينيات القرن املاىض، يش��كل مثاالً بارزاً عن 

التحوالت النوعية اآلخذة باالتس��اع وفق ايقاع متسارع، 

وهذا الربنامج، الذي يستفيد من خربة 30 عاماً يف النقل 

املح��دود للبيانات الرقمية من خالل النظم الالس��لكية 

العس��كرية، ط��رح هدف��اً اس��رتاتيجياً يف تغطية كامل 

ش��بكة االتصاالت املستقبلية يف بريطانيا، بحيث تتفوق 

تدريجياً ق��درات البيانات عىل ق��درات نقل األصوات، 

ويبدو أن ش��بكة النظام الربيطاين، حني نرشها العمليايت 

الكامل، س��توفر اتصاالت رقمية ممت��ازة ضمن النطاق 

الرتددي العاىل جدا VHF ملس��افات تزيد عىل 175 كم، 

وبش��كل متواصل، مهام كانت العوائ��ق الربية القامئة، 

لكن، حيث أن هذا املدى يتجاوز بكثري املدى املصطلح 

علي��ه ملحطات ارس��ال نطاق الرتدد العايل جداً، س��يتم 

االعتامد عىل محطات ترحيل متوس��طة إلعادة االرسال 

وتقويته بالدرجة املطلوبة، قبل تلقيه من مواقع تجمع 

وانتش��ار القوات املسلحة، ويف هذا الس��ياق العام من 

التط��ور نرشت إحدى ال��رشكات نظ��ام الراديو الرقمي 

املحس��ن الذي يعترب العنرص األس��ايس يف الشبكة، ومن 

مميزاته القدرة عىل الب��ث املتزامن للمعطيات البيانية 

والصوتية من خالل التش��فري الرقمي، مام يس��مح أيضاً 

بنقل الصور الفيديوية والربيد االلكرتوين .

وتنت��ج رشك��ة أملاني��ة مجموع��ة كبرية م��ن أجهزة 

االتص��االت الراديوي��ة التكتيكية، الصالحة الس��تعامل 

القوات املس��لحة ب��راً وبح��راً وجواً، ويف ه��ذا املجال، 

أنت��ج الراديو التكتييك املتطور M3TR متعدد املوجات 

ليلع��ب أدواراً فعال��ة يف تأمني االتص��االت كافة خالل 

العملي��ات الحربية يف اللحظة املطلوبة، وبرسية كاملة، 

وه��و مصم��م لريكب ع��ىل مختل��ف أن��واع املركبات، 

والش��احنات وناق��الت الجن��د والدبابات، وهو س��هل 

االدم��اج يف مختل��ف الظ��روف، كونه ي��زن  3.3 كجم، 

وبالتايل، يعترب من األجهزة الالسلكية املطلوبة الستعامل 

العس��كريني، ويتم تحديث برمجيات��ه من خالل وصلة 

عىل لوحة التحكم، وميكن إدماجه يف ش��بكات معتمدة 

وفق بروتوكول، ويس��مح بإرس��ال البيانات والفيديو يف 

 HF الوقت الحقيق��ي تقريبا، ويغطي الرتددات العالية

والعالية جداً VHF وفوق العالية UHF، ويقدم النظام 

إرساالً متزامناً ومتواصالً بالصوت والبيانات.

ازدادت االتص��االت أهمي��ة يف حياتن��ا اليومي��ة، ويف 

س��يناريوهات القتال الحديثة، ومرت أنظمتها بتطورات 

عدي��دة، من التامثلية إىل الرقمي��ة لتوفر اتصاالت آمنة، 

وح��دث منو رسي��ع يف صناع��ة وتكنولوجي��ا االتصاالت 

الرقمي��ة نتج عنها تقديم خدمات اتصال متقدمة وعالية 

الج��ودة يف ش��بكات هذه االتص��االت، تتمي��ز بالرسعة 

يف نق��ل املعلوم��ات، وتقليل م��دة تحقي��ق االتصال يف 

الش��بكات، وانخفاض عدد مصادر الخط��ورة، وإمكانية 

متييز اإلش��ارات الصديقة من املعادية، ولعل أهم مالمح 

تطور أجهزة االتصاالت الالسلكية العسكرية الحديثة هو 

االتجاه نح��و االتصاالت الرقمية، وم��ن املتوقع الوصول 

إىل تصميم الجهاز الرقمي الكامل، الذي ينتظر أن يس��فر 

عن طفرة كبرية يف االتصاالت الالس��لكية، ميكن أن تقارن 

بالطف��رة التي حدثت يف مجال تقني��ة املعلومات عندما 

تحولت من الحاسبات التامثلية إىل الرقمية•

املراجع

-www.railce.com/cw/casc/racal/panther_v.pd

 -  www.rohde-schwarz.com/en/.../m3tr- 

productstartpage_63493-10287.ht

 - http://rf.harris.com/capabilities/tactical-  

radios-networking
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"التدريب والتعليم العسكري – بناء القدرات 
من أجل التحديث وحتسبا للظروف"

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

ndcdean@gmail.com 

توقعات 
إسرتاتيجية يؤدي التدريب والتعليم العس��كري إىل تحس��ني قدرات األفراد العس��كريني تبعا لألدوار واملسؤوليات املسندة إليهم. 

ونظرا لدرجة االستعداد العالية التي يحتاجها الجيش، يجب عىل كل فرد أن يجيد استخدام مهاراته الفنية )عند استخدام 

األس��لحة واملع��دات( ومهارات اتخاذ القرار )عند تنفيذ العمليات يف س��احة القتال(، وأن يك��ون الئقا بدنيا وذهنيا ألداء 

واجبات��ه. ويؤدي التدريب إىل رفع مس��توى الكفاءة الفني��ة واللياقة البدنية، ثم يأيت التعليم ليع��زز عملية اتخاذ القرار 

واللياقة الذهنية. ويؤمن التعليم والتدريب العس��كري رفع مس��توى األفراد باستمرار، وتحقيق أفضل مستوى للدفاع عن 

الدولة.

ومتي��ل معظم الجيوش إىل تطويع عمليتي التدريب والتعليم تبعا ملهام األفراد. فالتدريب األس��ايس يؤمن املعلومات 

األساس��ية ويهييء األفراد املستجدين الستخدام األساليب الالزمة التي تجعلهم عنارص فعالة للخدمة يف صفوف الجيش. 

وبعد انتهاء التدريب األس��ايس، يخضع معظم العسكريني لدورات تدريبية متقدمة تركز بصورة أكرب عىل مهام تخصصية 

مح��ددة بعينه��ا. أما يف التدريب املتقدم، فيتعلم الفرد تكنولوجيا عس��كرية أكرث تطورا، ويتعلم كيفية اس��تخدام أجهزة 

ومعدات متخصصة. وعادة ما تتطور الحروب باستمرار، ما يفرض رضورة استمرار عملية التدريب للتأكد من قدرة األفراد 

ومهاراتهم الفنية عىل مواكبة هذا التطور.

وعادة ما يشمل التدريب العسكري نوعني رئيسيني من التدريب: التدريب العادي عىل كافة األشياء مثل تعلم كيفية 

استخدام برمجيات االتصاالت الحديثة، والتدريب عىل املهارات الفنية لعدد معني من األفراد مثل تعلم كيفية تنفيذ أعامل 

 F-16 E/F أما بالنسبة لكيفية استخدام الطائرات املروحية "أباتيش" والطائرة مرياج 2000 والطائرة C-17 الصيانة للطائرة

وأنظمة الصواريخ THAAD يف س��احة العمليات، فيتطلب األمر مستويات متطورة للغاية من التدريب الشخيص للتأكد 

من حصول األفراد عىل أعىل مستوى من التدريب.

أم��ا بالنس��بة للتعليم فاألمر مختل��ف متاما، حيث يتطلب التعلي��م تطوير مجموعة العقائد والتكتيكات واألس��اليب 

واإلجراءات tactics, techniques and procedures )TTP( التي تس��مح باس��تخدام الوحدات القتالية بقوة وفعالية. 

ورغ��م هذا، وخالل مرحلة متقدمة من الحياة املهنية، يجب أن يش��مل التعليم العس��كري أيض��ا تعليام أكرث تركيزا عىل 

التفكري وإعامل العقل من أجل تطوير القدرات الذهنية ورسعة البديهة والقدرة عىل التعامل مع املواقف غري املعلومة أو 

الغامضة التي تصبح فيها األمور مس��ألة حياة أو موت، وإخضاع املتعلم ملواقف صعبة تتطلب منه اتخاذ قرارات صعبة. 

ويس��اهم التعليم املتقدم يف مس��اعدة األفراد القدامى عىل التعامل مع الغموض الذي يكتنف الحرب الحديثة، وش��حذ 

قدراته��م الخاصة باتخاذ القرار، وهي العملية الالزمة لقيادة العملي��ات الحديثة بكفاءة وفعالية. ميزة أخرى لهذا النوع 

م��ن التعليم هي إمكانية تطوير عالقات بني كبار الضباط الذينب يتعلم��ون كيف يثقون يف بعضهم البعض، والعمل جنبا 

إىل جن��ب بصورة فعالة داخل قوات التحالف، وذلك بفضل املعلومات التي تبادلوها داخل املدارس العس��كرية املتقدمة 

يف جميع أنحاء العامل.

ونظرا ألهمية مهارات التفكري االس��رتاتيجية املتطورة، تبن��ت بعض الدول، مثل دولة اإلمارات العربية املتحدة، أنظمة 

مس��تقلة للتعليم العس��كري، بداية من األكادمييات العس��كرية التي متنح صغار الضباط درجات جامعية يف العديد من 

التخصص��ات املختلفة. أما بالنس��بة إىل الضباط األقدم واألع��ىل رتبة، فأمامهم فرصة تعليمية أخ��رى يف تخصصاتهم، ثم 

االلتح��اق بكليات أركان حرب، ثم الكيات الحربي��ة أو كليات الدفاع، حيث ميكن لكبار الضباط تطوير مهاراتهم الذهنية 

الالزمة للتعامل مع تهديدات األمن القومي األشد خطورة. وإىل جانب الواليات املتحدة وبريطانيا العظمى والصني، تعترب 

دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة من بني الدول القليلة التي أخذت زمام املب��ادرة لوضع برامج "كلية الدفاع الوطني" من 

أجل تعليم املسؤولني الحكوميني كيفية مواجهة التحديات الدولية، وتعلم االسرتاتيجيات التي تكرس الرخاء والرفاهية.

وقد تجد ضابطا برتبة "عميد"، وجنديا برتبة "رقيب" ضمن نفس التشكيل القتايل يدرسان جنبا إىل جنب كيفية تطوير 

مهاراتهام الذهنية يف الوقت نفس��ه، ولكن األول قد تكون لديه فكرة عامة حول املهارات الفنية التي يحتاجها الثاين من 

أج��ل تنفيذ مه��ام محددة بعينها. وقد تجد أن "الرقيب" قد ال يحتاج مطلقا إىل تعلم كيفية التعامل مع األزمات الدولية 

الصعبة التي تس��تلزم من "العميد" اتخاذ قرارات بش��أنها، ولكن كليهام يستفيدان من نظام التعليم والتدريب العسكري 

الحديث. ومن ش��أن برامج التعليم والتدريب العس��كري أن تضيف الكثري إىل قاعدة املعلومات املتاحة لدى الدولة التي 

تطبق التجنيد اإلجباري ألن مثل هذه الربامج تصلح ألن تكون منوذجا ملجموعة مختلفة من الربامج التعليمية والتدريبية 

املتخصص��ة األخرى يف مجتمع دولة اإلمارات العربية املتح��دة القائم عىل املعرفة. وبرف النظر، فإن التعليم والتدريب 

العسكري سيظالن دامئا عاملني اسرتاتيجيني حاسمني بالنسبة إىل الدولة•
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 يتط��رق مدخل الكتاب بش��كل مخترص ومعمق، إىل مبدأ 

التدخل اإلنس��اين يف النظام العامل��ي الجديد، وإىل تأثريات 

النظ��ام العاملي الجديد التي ينب��ع بعضها من بنية النظام 

ذات��ه، وبعضه��ا اآلخر يأيت نتيجة س��لوك الق��وى الفاعلة 

فيه، وتش��تمل عىل:تأثري س��يايس، وتأث��ري اقتصادي، وتأثري 

اجتامعي، وتأثري عسكري، وتأثري إعالمي. 

 ويع��د مدخل الكتاب، مبنزلة بنية معرفية أساس��ية الزمة 

لفصوله الس��بعة التي تتناول نشأة النظام العاملي الجديد 

وواقعه ومس��تقبله بأبعاده املختلفة. ويف نهاية األمر، فإن 

الكت��اب يبلور رؤية واضحة لهيكل القوة يف النظام العاملي 

الجدي��د، موضحاً ما يحمله ذلك النظام من تغريات وفرص 

وتحديات متباينة، ال مفر من التفاعل معها لالستفادة مام 

تحمله من فرص، وتفادي ما تحمله من محاذير.

النظام العاملي الجديد:املفاهيم والسامت
ويقدم ه��ذا الفصل إط��اراً نظرياً ملفهوم النظ��ام العاملي 

الجدي��د بأبعاده املختلف��ة، من خالل املفاهي��م املرتبطة 

بهذا النظ��ام، واألدبيات التي تناولت ظهور النظام العاملي 

حت��ى الوق��ت الراهن، وم��ا تثريه من جدل ح��ول طبيعة 

ه��ذا النظام وتوزيع هيكل القوة فيه، م��ا بني اتجاه ينكر 

قي��ام نظام عاملي جديد، وي��رى أن العامل مير اليوم مبرحلة 

انتقالية، تتسم بالس��يولة والفوىض الدولية، وما بني اتجاه 

آخر يذهب إىل أن إرهاص��ات النظام العاملي الجديد؛ رمبا 

تعود إىل س��تينيات القرن املايض، ثم جاءت أحداث نهاية 

آفــــاق العصـــــــر األمريكــــــــي:
السيــــــادة والنفــــــوذ يف القـــــــرن احلــــــــادي والعشــــــــرين

• العنــــوان: آفاق العرص األمرييك 

• املؤلف: حامل سند السويدي

• سنة اإلصدار:  2014

• الصفحـات:  858

يناقش هذا الكتاب واقع النظام 

العاملي الجديد ومستقبله من 

زوايا بحثية متعددة، سياسية 

وفلسفية واقتصادية وعسكرية 

وتقنية، ويؤطر لهذا النظام من 

وجهة نظر قامئة عىل البيانات 

واإلحصاءات الدقيقة. 

الثامنينيات وبداية التس��عينيات من القرن العرشين؛ مثل 

س��قوط حائط برلني وتفكك االتحاد الس��وفيتي الس��ابق؛ 

لتعلن وجود ه��ذا النظام العاملي الجديد. كام يتناول هذا 

الفص��ل التع��رف إىل دور األبعاد السياس��ية والعس��كرية 

واالقتصادي��ة والثقافية والتعليمية والتقنية وموارد الطاقة، 

وم��ا متثله من أهمي��ة يف تحديد ترتيب الق��وى يف النظام 

العاملي الجديد، وكيف نجحت الواليات املتحدة األمريكية، 

يف توظيف هذه األدوات مجتمعة يف تش��كيل النظام الذي 

تري��ده، وقيادته؛ وفق رؤية اس��راتيجية كونية تهدف إىل 

الحف��اظ عىل التفوق األمرييك يف مواجه��ة القوى الكربى. 

ويق��دم هذا الفصل تقييامً موضوعي��اً لألطر املختلفة التي 

تستخدم يف تحليل مفهوم النظام العاملي الجديد. 

العوامل املؤثرة يف بنية النظام العاملي الجديد

يعرض هذا الفص��ل العوامل املؤثرة يف بنية النظام العاملي 

الجي��د، وه��ي التي تؤثر بش��كل مبارش أو غ��ري مبارش يف 

هيكليت��ه وأمناط التفاعل الدائ��رة داخل هذا النظام؛ ومن 

ه��ذه العوام��ل: العالق��ة بني الحض��ارات، وموق��ع القوة 

يف العالق��ات الدولي��ة، والعوام��ل االقتصادي��ة، والتفوق 

العس��كري، والتطور التقني، والتق��دم املعريف، والتحديات 

واملتغريات الجديدة، وس��لوك القوى الكربى داخل النظام 

العاملي. 

ويؤك��د ه��ذا الفصل، أن النظ��ام العامل��ي الجديد مل يعد 

يعتمد عىل عامل واحد أو أكرث من العوامل املتعارف عليها 

والت��ي تؤثر تقليدياً يف بنيته وترتيب القوى؛ ومن مثتحديد 

األدوار والفاعلني الرئيس��يني والثانويني داخل هذا النظام، 

ولكّن تش��كل هيكلية هذا النظام بات يتم وفق مزيج من 

عوامل القوة، التي ال تتداخل بش��كل متس��اٍو يف املعادلة 

البنيوية للناتج النهايئ للتفاعالت البنيوية؛ إذ إن بعض هذه 

العوام��ل بات ميثل مركز ثقل يف تفاع��الت النظام العاملي 

الجديد؛ من مث��ل: العوامل االقتصادي��ة، والتطور املعريف 

والتقن��ي، وهام عامالن حيويان لعب��ا دوراً بارزاً يف تحديد 

البنية الهرمية الحالية لهذا النظام. 

النظام العاملي:منعطفات تاريخية فارقة
يبني هذا الفصل الربط بني مفهوم الدولة ونش��اتها وظهور 

مفهوم الس��يادة بش��كل تقليدي م��ن ناحي��ة، واملراحل 

التاريخية للنظام العامل��ي من جانب آخر؛ حيث أن هناك 

حاج��ة إىل فهم النظ��ام العاملي وآلي��ات عمله من منظور 

تاريخي بش��كل أعمق؛ ليك ال يبدو مفهوم النظام العاملي 

وكأنه اصطالح علمي معزول عن الواقع يف مختلف مراحل 

التاري��خ القدي��م منه والحدي��ث، وبتعبري آخ��ر، فإن هذا 

الفصل يس��تهدف بناء صورة تشخيصية متكاملة، تسهم يف 

فه��م التحوالت التاريخية وص��والً إىل إدراك طبيعة الواقع 

العاملي املعارص.

ويركز هذا الفصل، عىل بع��ض املنعطفات التاريخية التي 

متثل عالمات فارقة، يف فهم فلس��فة عم��ل النظام العاملي 

الجديد، وتوجه��ات القوة العظمى الوحيدة املهيمنة عليه 

يف من��ذ بدايات العقد األخ��ري يف القرن العرشين، ويف هذا 

اإلطار، تم الركيز عىل مناقش��ة مستفيضة لظاهرة العوملة 

بأبعاده��ا وتأثرياته��ا باعتبارها متثل الس��مة األبرز للنظام 

العاملي الجديد.

ويش��ري هذا الفصل إىل أن اللحظة التاريخية التي أعقبت 

انهيار نظام الرئيس العراقي األسبق صدام حسني التكريتي، 

قد أظهرت ش��عوراً أمريكياً مفرطاً بالق��وة كدولة عظمى 

ال مثي��ل له��ا يف العامل بحس��ب أي معيار، س��واء بامتالك 

أحدث أنواع األس��لحة وخوض الرصاعات يف القرن الحادي 

والعرشي��ن، أو بقرص م��دة التنظي��م والتحض��ري لعملية 

عس��كرية بهذه الضخامة عىل مس��افة هائلة من األرايض 

األمريكية، أو باملعلوم��ات التقنية األمريكية، أو بالقدرات 
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اإلعالمية والدعائية؛ معترباً أن هذا الشعور الفائض بالقوة 

األمريكي��ة، مل يكن وليد اللحظ��ة التاريخية التي تلت غزو 

الع��راق، بل طفا عىل الس��طح قبل ذلك بس��نوات؛ حيث 

أس��همت ردود الفع��ل والتعاطف العاملي الواس��ع الذي 

حظيت به الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة عقب اعتداءات 

11 س��بتمرب يف توقفها عن النظر إىل نفسها باعتبارها القوة 

العظمى الوحيدة يف العامل، وس��عت إىل إرساء دور كوكبي 

لنفس��ها يعك��س تفوقها، وما ت��ردد وقتذاك ح��ول والدة 

إمرباطورية جديدة، وغري ذلك.

االقتصاد والتجارة والطاقة
ويركز ه��ذا الفصل عىل قياس تأثري األح��داث االقتصادية 

الرئيسية تاريخيايًف تحديد صعود القوى الرئيسية وأفولها، 

عىل مس��توى العامل، وهي أحداث أدت إىل تبعات وأفرزت 

نتائج غريت مس��ارات عدة يف تش��كيل النظ��ام العاملي يف 

مراحله التاريخية املختلفة؛ فعىل س��بيل املثال، تصاعدت 

قوة دول ومجموعات دولية ونفوذها عىل خلفية أحداث؛ 

مثل: الكس��اد الكبري الذي بدأ بعد انهيار األسهم يف بورصة 

"وول س��ريت" يف نيويورك بالوالي��ات املتحدة األمريكية، 

مبا أس��همت تبعاته يف وقوع الحرب العاملي��ة الثانية التي 

انتهت بوضع خطة "مارش��ال" إىل إع��ادة تعمري أوروبا؛ما 

شكل أساس��اً مهامًلزيادة النفوذ العاملي للواليات املتحدة 

األمريكية وقت السلم. 

كذلك، تأثرت موازين الق��وى العاملية، بأحداث اقتصادية؛ 

مثل: التوص��ل إىل اتفاقية بريتونوودز إلع��ادة بناء النظام 

العامل��ي ما بعد الح��رب العاملية الثاني��ة، وهي التي نجم 

عنها إنشاء مؤسسات دولية اقتصادية، مارست من خاللها 

دول عظم��ى نفوذه��ا، من خالل تدخ��ل كل من صندوق 

النقد والبنك الدوليني يف عمليات اإلصالح االقتصادي الكيل 

بالدول النامية عىل وجه الخصوص.

اتجاهات الجمهور حول النظام العاملي الجديد
يتميز هذا الفصل بكونه يقدم نتائج دراس��ة مسحية آلراء 

الجمه��ور، واتجاهاته يف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 

ح��ول النظ��ام العامل��ي الجديد؛حيث ت��م الركيز يف هذه 

الدراسة عىل متغريات الجنسية، والعمر، والنوع، واملستوى 

التعليم��ي؛ كمتغ��ريات لتفس��ري التباي��ن يف آراء الجمهور 

ومواقفه تجاه النظام العاملي الجديد. 

النظــام العاملــي الجديد والتغــرات البنيوية 
املتوقعة وتأثراتها

ويناقش ه��ذا الفص��ل توقع��ات التغريات االس��راتيجية 

الهيكلية يف النظام العاملي الجديد خالل العقود الخمس��ة 

املقبل��ة؛ حيث يش��ري املؤل��ف إىل أن القطبي��ة األحادية-

األمريكية س��تظل الحاكمة للنظام العامل��ي الجديد طوال 

ه��ذه العقود. مؤك��داً أنه عىل الرغم م��ن إمكانية صعود 

بعض الالعبني الدوليني؛ مثل: الصني وروسيا واليابان والهند 

والربازيل؛ ملنافسة الواليات املتحدة األمريكيةاسراتيجياً يف 

ستحافظ القوة 
العسكرية األمريكية 

على تفوقها العاملي 
وقد يزداد انتشار 
التسلح النووي يف 

العامل

دوره��ا القي��ادي العاملي، ف��إن ذلك لن يؤث��ر يف الهيمنة 

األمريكي��ة ع��ىل إدارة ش��ؤون النظ��ام العامل��ي الجديد 

وتوجيهه، مبا يتوافق مع رؤاها وأهدافها االسراتيجية.

وه��ذه األحادية القطبية له��ا تأثريها يف العامل من أكرث من 

ناحية؛ فعىل املس��توى الس��يايس سوف ينقس��م العامل إىل 

قس��مني:األول، س��يكون حليفاً أو تابع��اً للواليات املتحدة 

األمريكية؛ وم��ن ثم يحصل عىل دعمها، والثاين، س��يكون 

معادي��اً لها؛ ومن ثم يظل معرضاً لعقوباتها، كام س��يعمل 

القط��ب املهيمن عىل النظ��ام العامل��ي الجديد عىل دعم 

قي��م الدميقراطي��ة والحرية وحق��وق اإلنس��ان يف العامل، 

وهذا من دون ش��ك س��وف يؤثر يف منظمة األمم املتحدة 

ودورها ومنظامته��ا املختلفة. وعىل املس��توى االقتصادي 

س��وف يش��هد العامل تعزيزاً للتكتالت االقتصادية، وتنامياً 

للدور السيايس لصناديق الرثوة السيادية، كام سيزداد تأثري 

الواليات املتحدة األمريكية يف املؤسس��ات املالية العاملية، 

كام س��تعمل واش��نطن خالل العقد املقبل عىل الحد من 

اعتامدها عىل النفط م��ن املناطق التي تزداد فيها مخاطر 

عدم االس��تقرار. وعىل املس��توى العسكري ستحافظ القوة 

العسكرية األمريكية عىل تفوقها العاملي وقد يزداد انتشار 

التس��لح النووي يف الع��امل، كام ميكن أن تتس��ع "الحروب 

بالوكالة" تأثراً بسعي واشنطن إىل تحقيق التوازن بني تثبيت 

هيمنتها العس��كرية ومنع اس��تنزاف قدراتها العس��كرية. 

وعىل املس��توى الثق��ايف واإلعالمي، يرج��ح أن يزداد البعد 

األيديولوج��ي يف العالقات الدولية، كام س��تعمل الواليات 

املتحدة األمريكية عىل تغريب الثقافات املختلفة لرس��يخ 

مفهوم التبعية الثقافي��ة؛ كأحد األبعاد املهمة يف العالقات 

الدولية. وعىل املس��توى التقني، س��وف يتس��ارع انتشار 

التقنيات الجديدة بوت��رية كبرية، ويتوقع أن تظل الواليات 

املتح��دة األمريكية محافظة عىل تفوقه��ا التقني وتحقيق 

أعىل نس��بة من االبت��كارات. وعىل املس��توى االجتامعي، 

س��وف تزداد املخاطر املحيطة باالس��تقرار العاملي؛ بسبب 

االنفجار السكاين والهجرة والبطالة وغريها.

  أم��ا بالنس��بة إىل اآلثار االس��راتيجية للتغ��ريات البنيوية 

املتوقعة للنظ��ام العاملي الجديد، فإنه��ا متتد إىل مجاالت 

مختلفة؛ حيث ستش��هد األمم املتحدة، كث��رياً من الراجع 

لحس��اب القط��ب املهيمن، وس��تظل القوى األساس��ية يف 

االتح��اد األورويب ت��دور يف الفل��ك األمرييك، وس��تتعرض 

معظ��م دول أمري��كا الالتينية لضغوط م��ن أجل اإلصالح 

الس��يايس، وستعمل روس��يا عىل لعب دور مؤثر يف النظام 

العاملي الجديد؛ما سيدعو الواليات املتحدة إىل العمل عىل 

احتوائها، ومن املتوقع أن تصبح الصني قطباً اقتصادياً عاملياً 

من دون قدرة عىل لعب دور سيايس دويل، وستظل اليابان 

حليفاً للواليات املتحدة األمريكية، وستعمل واشنطن عىل 

إرشاك الهند تدريجياً يف مناقشة مستقبل االستقرار يف آسيا، 

ويف الرشق األوسط، ستعمل الواليات املتحدة عىل االعتامد 

عىل بعض القوى؛ مثل: إرسائيل وتركيا والس��عودية ودولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة وقط��ر؛ للتعامل مع قضايا:أمن 

إرسائي��ل، واإلس��الم الس��يايس، والتنمية السياس��ية، وأمن 

الطاقة، وأخرياً س��تصبح إفريقيا مرسح��اً للتنافس الدويل، 

وخاصة بني الواليات املتحدة األمريكية والصني.

النظام العاملي الجديد:رؤية مستقبلية
يؤك��د هذا الفصل أن النظام العاملي الجديد يتس��م بعدد 

من املالمح التي س��تكون من أهم محددات ترتيب القوى 

يف حقبة هذا النظام التي يتوقع أن تس��تمر نحو خمس��ة 

عقود مقبلة كام يش��ري الكتاب، وهو الرتيب الذي يتمثل 

يف احتالل الواليات املتحدة األمريكية للمرتبة األوىل، يليها 

يف املرتبة الثانية كل من الصني واالتحاد األورويب وروس��يا، 

ثم يف املرتبة الثالثة كل من الهند واليابان والربازيل، وأخرياً 

باقي دول العامل. وميكن تلخيص هذه املالمح فيام يأيت: 

• نظ��ام عامل��ي ميي��ل إىل القطبي��ة األحادي��ة، تحقق فيه 

الواليات املتحدة األمريكية السبق. 

• نظام عاملي تتزايد فيه درجة االعتامد عىل التقنية والنظم 

غري التقليدية لإلنتاج والتواصل؛ وذلك عىل حساب الراجع 

واالضمحالل للنظم التقليدية. 

• نظ��ام عاملي تتزايد فيه الضغوط عىل النظام الرأس��اميل؛ 

من أجل تطويره ومتكينه من االستمرارية والبقاء. 

• نظام عاملي يراجع فيه اس��تخدام الرصاعات العس��كرية 

التقليدية، وتتزايد فيه درجة االعتامد عىل التطور املتسارع 

يف التقنية ووس��ائل االتصال والتواصل، يف انتهاج أس��اليب 

غري تقليدية للرصاع تكون أقل كلفة عىل املستويني البرشي 

واملادي، وأقل إثارة للجدل•

الخامتـة
تؤك��د خامتة الكتاب، أن أحد األهداف الرئيس��ية من وراء 

هذا الجهد البحثي يتمثل يف السعي إىل فهم أعمق آلليات 

عمل النظ��ام العاملي الجدي��د؛ وصوالًإىل توضي��ح الرؤية 

االس��راتيجية أمام ال��دول العربية والخليجي��ة، معترباً أن 

هناك حراكاً واس��عاً يش��هده هذا النظ��ام مل يزل غائباً عن 

أروقة صنع القرار يف الكثري من هذه الدول• 
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يف بادرة هي األوىل من نوعها 

عىل مستوى املنطقة، قرر شاب 

إمارايت طموح عاشق للتكنولوجيا 

الحديثة والتقنيات الذكية، 

الدخول يف منافسة غري متكافئة 

مع الرشكة األمريكية العمالقة 

جوجل، من خالل إنتاجه أول 

محرك بحث إلكرتوين متخصص، 

موجه بشكل مبارش للجهات 

الحكومية والرسمية يف الدولة، 

وليكون دليل املستخدم اإللكرتوين 

الجديد لهذه الرشكات وعناوينها 

وكل ما يرتبط ويتعلق بها من 

معلومات. 

إعداد:
إبراهيم ثاين املنصوري

متميزون

ق��ام محمد ن��ارص البل��ويش صاحب الفكرة ومؤس��س 

املرشوع، بدافع ش��غفه بأحدث التقنيات التكنولوجية 

الذكية الحديث��ة، بإطالق أول تطبيق إمارايت يف املنطقة 

ليك��ون حلقة الوصل م��ا بني املس��تخدمني األفراد من 

مواطن��ني ومقيم��ني ع��ى أرض الدول��ة، وغريهم من 

املس��تخدمني ح��ول العامل، وب��ني الجه��ات الحكومية 

يف دول��ة اإلمارات، التي تس��ابق الزم��ن اليوم للدخول 

ضمن مبادرة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدول��ة، رئيس مجلس الوزراء، 

حاكم ديب، الخاصة بإطالق الحكومة الذكية يف الدولة. 

حيث أكد لنا صاحب الفكرة، أن الهدف من مرشوعه 

ه��ذا، املتمحور حول تطبي��ق »mywi.me« اإللكرتوين 

ال��ذيك، والذي عمل عى تخطي الكث��ري من الصعوبات 

إلش��هاره وإظهاره للعلن، هو األخذ بيد الجهات املعنية 

يف الدول��ة والتي ب��دأت بطرح تطبيقاته��ا اإللكرتونية، 

والت��ي تن��وي ط��رح ه��ذه التطبيق��ات خ��الل الفرتة 

القادم��ة، يف محاولة جادة للرتوي��ج لتطبيقاتها الذكية 

هذه، ونرشها إىل أكرب فئة من املس��تخدمني، وتعريفهم 

بالخدم��ات واإلمكانيات التي توفره��ا لهم. وذلك من 

خ��الل معايري موحدة عالية الدقة واألداء، مرتبطة برقم 

 Web« هوية إلكرتوين خاص بكل رشكة يطلق عليه اسم

ID«، يسهل عملية الوصول للجهات الحكومية واملعنية 

يف الدولة، ويس��هل عى املستخدمني الحصول عى كافة 

البيانات واملعلومات املتعلقة بها، بدايًة من حس��اباتها 

الخاصة عى املواقع االجتامعي��ة، مروراً بأرقام هواتفها 

وبريدها اإللكرتوين، وانتهاًء برسعة الذهاب إىل موقعها 

اإللك��رتوين أو تحميل تطبيقاتها الذكية... وغري ذلك من 

معلوم��ات مهمة تخص الجه��ة الحكومية وتهم األفراد 

يف الدول��ة، مبا يف ذلك عن��وان الجهة وط��رق الوصول 

واالتصال بها. 

جهات مهتمة 
ع��ى الرغم م��ن أن الفكرة م��ا زالت يف طور اإلش��هار 

واالنتش��ار، وع��ى الرغم م��ن أن عدد املس��جلني من 

األف��راد فاق توقع��ات القامئني عى الفك��رة والتطبيق، 

مازال الكثري من الجهات الحكومية يف الدولة، التي أخذ 

محمد البلويش عى عاتقه الرتويج لفكرته أمامها، يفكر 

يف الدخول يف فكرة املرشوع، رغم أن التسجيل يف املوقع 

لن يكلف هذه الجهات شيئاً، ولن يأتيها بأي رضر يذكر، 

وذل��ك ألن صاحب امل��رشوع اعتمد عى أرقى وأش��د 

معايري األمان والرسية وحامية الخصوصية للمس��جلني 

يف التطبي��ق، بل إن الفوائد املرج��وة من هذا التطبيق 

وخصوص��اً يف املس��تقبل القري��ب، س��تكون بالجملة، 

وس��يكون هذا التطبي��ق مبثابة أداة الن��رش اإللكرتونية 
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اإلميان بالفكرة 
أك��د صاحب املرشوع أنه واج��ه الكثري من الصعوبات 

واملش��اكل مبجرد تكوين الفكرة لديه يف سبتمرب 2012، 

ويرى البلويش أن املنافس��ة بينه وبني رشكة جوجل، قد 

تجعل الجميع ينظر إىل فكرت��ه عى أنها مجردة فكرة 

م��ن بني ماليني األف��كار املتناثرة ح��ول العامل يف مجال 

التقني��ات والتكنولوجيا الحديثة، حيث يرى أن األفكار 

الخالق��ة تكون دوم��اً أقوى وأكرب م��ن حجم أي رشكة 

عمالقة، ويرضب مثالً بالراحل س��تيف جوبز، الذي 

أس��س رشكة أبل يف ع��ام 1976، وذلك عى 

أس��اس واضح وهو أن تكون رشكته هي 

وكان  األوىل،  التكنولوجي��ة  الرشك��ة 

هدفه منافسة أكرب رشكة تكنولوجية 

يف تل��ك الفرتة وهي رشكة آي يب أم، التي تأسس��ت يف 

الع��ام 1911. ويتابع أنه ورغم االنتقادات التي واجهها 

جوبز، واإلحباطات التي صدم بها، إال أن أفكاره الخالقة 

التي س��بقت ع��ره، والت��ي أراد بها تغ��ري الكثري من 

املفاهيم، والتي وصف��ت يف تلك الفرتة بالجنون وعدم 

الواقعية، ه��ي التي أوصلت رشكة أب��ل إىل ما وصلت 

إليه اليوم من ش��هرة وانتش��ار، يصعب الوصول إليهام 

بدون مثل هذه األفكار واالعتقادات، وهو الواقع الذي 

جعل ماليني املستخدمني حول العامل يعرفون رشكة أبل، 

وجعل املالي��ني غريهم ال يعلمون إطالقاً من هي رشكة 

آي يب أم. 

براءة اخرتاع 
به��ذه األفكار التي حملها محم��د نارص البلويش، وآمن 

به��ا، متكن وبدع��م وموافقة برنامج تكام��ل »ابتكار«، 

التابع للجن��ة أبوظبي لتطوير تكنولوجي��ا املعلومات، 

من تقدي��م ملف فكرته الخاص به��ذا املرشوع، وذلك 

لضامن حامية بع��ض األفكار الت��ي ابتكرها يف موقعه 

اإللكرتوين، وتس��جيلها كملكية فكرية وبراءة اخرتاع يف 

الوالي��ات املتحدة األمريكية، لض��امن حقه بها، ولضامن 

ع��دم تقليدها أو تنفيذها بش��كل مختلف من رشكات 

أو جه��ات أخ��رى. ويأمل البل��ويش بأن تلق��ى فكرته 

ومرشوعه املمي��ز إعجاب الرشكات الك��ربى يف الدولة 

لدعمها واألخذ بيدها لالس��تمرار واالنتقال إىل املرحلة 

الثانية من تطبيقها ولنرشها بشكل موسع، عى مستوى 

الدولة والعامل•

الجديدة لهذه الجهات لنرش تطبيقاتها الذكية وتوصيلها 

إىل أك��رب رشيحة من املس��تخدمني. وع��ى الرغم من 

ذلك متكن صاحب املرشوع، م��ن إقناع بعض الجهات 

الحكومي��ة يف الدول��ة للتس��جيل يف فكرت��ه، وأكدت 

ه��ذه الجه��ات اهتاممه��ا الكبري يف الفك��رة، وحرصها 

عى االنضامم إليها والتس��جيل بها. ومن أبرز الجهات 

الحكومية املهتمة بفكرة البل��ويش وتطبيقه اإللكرتوين 

الجديد، وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطريان املدين، 

وهيئة األوراق املالية والس��لع، وغرفة أبوظبي، 

ومدينة مصدر، وهيئ��ة الصحة، ودائرة 

املالية، وأدنوك للتوزيع، باإلضافة إىل 

جريدة االتحاد. 

األفكار اخلالقة 
تكون دومًا أقوى 

وأكرب من حجم أي 
شركة عمالقة

بالتعاون والتنسيق مع صحيفة االتحاد
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عرب بالد األلب وهزم اجليش الروماين يف عقر دارهم
 حنبعل: أعظــم اجلنــراالت يف العصـــــــــــــــــــــور القدمية وقائد اسرتاتيجي موهوب

من أعظم القادة العسكريني 

اكتسح شامل أفريقيا وإسبانيا 

وفرنسا وسويرسا وإيطاليا، 

وحارص روما 15 عاماً وكادت 

تسقط لوال أن قامت عليه ثورة 

يف قرطاج يف القرن األول قبل 

امليالد، هو من عائلة بونيقية 

عريقة يُنسب إليه اخرتاع 

العديد من التكتيكات الحربية 

يف املعارك والتي وضعها من 

مئات السنني قبل امليالد حيث 

ما زالت بعضها تستخدم حتى 

اليوم بل إنها كانت حاسمة ىف 

حروب كثرية يف العرص الحديث. 

إعداد: 
حنان الذهب
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عرب بالد األلب وهزم اجليش الروماين يف عقر دارهم
 حنبعل: أعظــم اجلنــراالت يف العصـــــــــــــــــــــور القدمية وقائد اسرتاتيجي موهوب

قاد جيش قرطاجة لعبور جب��ال األلب، وابتكر تكتيكاً 

عس��كرياً مكنه م��ن هزمية جي��ش روم��ا يف تطويقه 

ومهاجمته من الخلف وهو التكتيك الذي إذا متكن أي 

جي��ش يف العامل حتى اآلن من تنفيذه فهو يلحق كارثة 

عسكرية بخصمه بال شك، وتعترب املعلومات األولية عن 

ش��خصيته هي كتابات الرومان الذي��ن كانوا يحرتمونه 

ويخشونه، وبل يكرهونه كعدو لدود يف الوقت نفسه.

هو حنبع��ل بن أميلكار برقا الش��هري بهانيبال أو حني 

بعل كان أب��وه حملقار برقا وتعني "حملقار الصاعقة" 

قائداً للقرطاجيني يف الحرب البونيقية األوىل، ولد يف عام 

247 ق.م مبدين��ة قرطاج )إحدى ضواحي مدينة تونس 

حالي��اً(، وراف��ق والده إىل هس��بانيا وكان ال يزال طفالً 

عندما ش��ارك أباه وصدربعل الع��ادل وامللك النوميدي 

نارافاس زوجّي ش��قيقتيه يف الحرب ض��د املرتزقة ويف 

الغ��زو القرطاجي أليبريي��ا، وقد اختاره الجن��ود قائداً 

بعد اغتي��ال صدربعل العادل زوج أخت��ه يف عام 221 

ق.م، فتمكن من بس��ط نفوذ قرطاج عىل كامل ش��به 

الجزيرة األيبريية مبا يف ذلك ساغونتو إحدى املعسكرات 

الرومانية، لذا فقد رأت روما ذلك خرقاً للمعاهدة التي 

عقدت إثر الحرب البونيقية األوىل، وطالبت بتس��ليمها 

حنبع��ل، وقد كان رف��ض هذا الطلب س��بباً يف اندالع 

الحرب البونيقي��ة الثانية بني عام��ي 218 ق.م. و201 

ق.م.

نشأته
عاش حنبعل خالل فرتة من التوتر يف البحر املتوس��ط، 

عندما حاولت روما فرض سطوتها عىل القوى العظمى 

يف املنطقة مثل قرطاجنة ومملكة مقدونيا الهلس��تينية 

ورسقوسة واإلمرباطورية السلوقية، كانت أكرب إنجازاته 

خالل الحرب البونيقية الثانية، عندما سار بجيش يضم 

فيلة حربية، من أيبرييا عرب جبال الربانس وجبال األلب 

إىل شامل إيطاليا، التي حقق فيها ثالثة انتصارات مثرية 

يف مع��ارك تريبيا وبحرية تراس��امنيا وكاناي، وخالل 15 

عام احتل حنبعل معظم إيطاليا مع ذلك اضطر إىل أن 

يع��ود ملواجهة الغزو الروماين لش��امل أفريقيا، وهناك 

هزمه سكيبيو اإلفريقي يف معركة طاحنة.

بعد هزمية قرطاج يف الحرب البونيقية األوىل، تفّرغ 

أميل��كار لرعاية أرست��ه وتنمية ث��روات االمرباطورية، 

مدعوماً من قادس، بدأ أميلكار يف إخضاع قبائل ش��به 

الجزي��رة األيبريية، كانت قرط��اج يف ذلك الوقت دولة 

فقرية لدرجة أنها مل تتمكن من نقل قواتها عرب البحر إىل 

شبه الجزيرة األيبريية؛ بدالً من ذلك قاد أميلكار جيشه 

نحو أعمدة هرقل ونقلها عرب مضيق جبل طارق، توّسل 

حنبعل إىل والده للذه��اب معه، وعندئ���ذ طلب منه 

والده أن يقس��م بأنه لن يكون صديق��اً لروما، طامل���ا 

كان عىل قيد الحياة، وأثناء غزو هسبانيا، لقي وال���ده 

مرصعه يف املعرك��ة، وخلفه زوج ش��قيق���ة صدربعل 

الع��ادل يف قيادته����ا للجي��ش، وخ��دم مع��ه حنبعل 

كضابط تحت قيادته.

عم��ل صدربعل عىل توطيد املصال��ح القرطاجية يف 

أيبرييا، فوقّع عىل معاهدة مع روما تنص عىل أال تتوسع 

قرطاجنة ش��امل نهر أب��رة، طاملا لن تتوس��ع روما إىل 

الجنوب منه، كام سعى أيضاً إىل تعزيز قوة القرطاجيني 

من خ��الل تقوية عالقاتهم الدبلوماس��ية م��ع القبائل 

املحلي��ة، وكجزء من تل��ك التحالفات رت��ب صدربعل 

الزواج بني حنبعل وأمرية أيبريية اسمها "إمييليس".

بع��د اغتيال صدربع��ل العادل يف ع��ام 221 ق.م.، 

اخت��ار الجي��ش القرطاجي حنبع��ل قائداً ل��ه، وأقرت 

حكومة قرطاج ذلك. وبعد توليه القيادة، أمىض حنبعل 

عامني يف تعزيز مواقعه واس��تكامل احتالل هسبانيا يف 

املنطقة إىل الجنوب من نهر أبرة.

خش��يت روما من تنام��ي قوة حنبع��ل يف أيبرييا، التي 

تحالف مع مدينة س��اغونتو التي تقع عىل مسافة كبرية إىل 

الجن��وب من نهر أبرة، وادع��ت أن املدينة تحت حاميتها، 

اعترب حنبع��ل ذلك خرقاً للمعاهدة الت��ي وقعها صدربعل 

العادل مع الرومان، وقرر حصار املدينة التي س��قطت بعد 

مثانية أش��هر، مام اعتربته روما انته��اكاً واضحاً للمعاهدة، 

وطالب��ت القصاص م��ن قرطاجنة، ونظراً لش��عبية حنبعل 

الجارفة مل تس��تنكر الحكوم��ة القرطاجي��ة قراراته، عندما 

أعل��ن الحرب يف نهاية العام، وعندئ��ذ قرر نقل الحرب إىل 

قلب إيطاليا بحملة رسيعة عرب هسبانيا وجنوب بالد الغال. 

يق��ول امل��ؤرخ الروماين تيتوس ليفيوس: " س��وف أروي 

األب حملقار والد حنبعلحنبعل وجنوده خالل عبورهم جبال األلب
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الح��رب التي علق��ت بالذاكرة أكرث م��ن كل الحروب، إنها 

الح��رب التي خاضه��ا القرطاجي��ون بقي��ادة حنبعل ضد 

الش��عب الروم��اين، ذلك أن��ه مل يحصل ق��ط أن تصارعت 

مدن أو ش��عوب أكرث قوة وعتاداً ومل يحصل أن توفر لروما 

وقرط��اج قدراً أكرب من الق��وة والعظمة، أضف إىل ذلك أن 

كال م��ن الدولتني مل تكن تجه��ل ما كان يقدر عليه خصمها 

من الناحية العسكرية ذلك أن كلتيهام أعادتا الكرة بعد أن 

قيمتا بعضهام خالل الحرب البونية األوىل".

غزو روما وعبور جبال األلب
قرر حنبعل يف س��نة 654 ق.م التقدم بجيش��ه بعد أن ترك 

ش��قيقه صدربعل عىل رأس والية قرطاجنة بهس��بانيا التي 

كانت تابعة المرباطورية قرطاج، وقد قرر حنبعل اإلرساع يف 

بدء حملته الربية، بعد أن وصلته أنباء من جواسيس��ه بأن 

الرومان يس��تعدون لتطبيق خطة بنقل الحرب إىل أفريقيا 

يف عقر دار قرطاج.

كان حنبعل يقول لقادة أركان جيش��ه: "يف حالة وصولنا 

لنه��ر البو قبل فوات األوان، نس��تطيع أن منس��ك بتالبيب 

جي��وش الغ��زو الرومانية داخل إيطاليا نفس��ها، فال تصبح 

مدينة قرط��اج ميداناً للحرب، وحينئذ تقع تكاليف الحرب 

وألول م��رة عىل الروم��ان وعىل بالدهم فيكت��وون بآالمها، 

ويحرقون بنارها، فالرسعة ثم الرسعة".

معركة تسينو
وخاض حنبعل أول معركة وهي معركة تس��ينو التي دارت 

عىل ش��واطئ نهر تسينو، حس��مها حنبعل لصالحه بخطة 

رسيعة لعب فيها الفرس��ان البونيقيون دوراً حاسامً عندما 

طوق��وا من الخلف كتائب الرومان الثقيلة بحيث مل تصمد 

برماحهم الطويلة أمام حراب القرطاجيني القصرية والخفيفة 

والنافذة، وما هي إال لحظات حتى س��قط القنصل ببليوس 

قائد الجيش تحت س��نابك خيل هؤالء الفرسان املردة، عاد 

هذا القنصل لروما جريحاً وهو يردد لخاصته كيف وقع من 

صهوة جواده وسط فرسان غرباء مل ير مثلهم يف حياته من 

قبل يف رسعة الكر والفر، ويقصد الفرسان.

معركة تريبيا
ووجهت روما جيش��اً ثانياً ضخ��امً بقيادة قنصل جديد هو 

تيبرييوس س��امربونيوس ملس��ح هزمية معركة تسينو، وأعد 

حنبعل له فخاً عىل ضف��اف نهر تريبيا حيث دارت معركة 

تريبيا حس��مها حنبع��ل باختيار مكان املعركة وهو س��هل 

غم��ره الفيضان فأوحلت تربته ومل يره خصمه، اختاره وهو 

يردد قول أبيه حملقار برقة: "دع األرض تقاتل عنك".

أم��ر حنبعل خمس��امئة من خرية الفرس��ان النوميديني 

وأصدر توجيهاته لقائدهم فقال له: "توجهوا يف بداية الليل 

إىل معس��كر العدو، اقرتبوا م��ن خنادقهم راكضني، وعندما 

يتص��دى لكم فرس��انه، التحموا معهم يف معرك��ة، ثم ولوا 

هارب��ني ممثلني اندحاراً، فس��يتبعكم الع��دو، وجهوه عند 

ذلك السهل الضحل حيث الكمني"، ووقع القائد الروماين يف 

الفخ، وانطلقت املعركة فأعطي القنصل األمر ببدء املعركة 

بتعقب النوميديني املراوغني، وُهزم الرومان رش هزمية.

وأهم ما أس��فرت عنه هذه املعركة تحالف حنبعل مع 

شعب غال سيسالبني وانضم له يف الشهرين التاليني 14000 

من مقاتليهم األشداء، فاستقبلهم وهو يردد قولته املشهورة: 

"إذا أح��رزت نرصاً انضم اليك الجمي��ع حتي خصومك، أما 

إذا حاق��ت بك الهزمي��ة تخىل عنك حتى محب��وك"، وبعد 

انقضاء ش��هري الش��تاء قرر التوجه جنوباً نحو روما، ووقع 

يف مس��تنقعات، وانترشت الحمى بني جيش��ه وفقد نتيجة 

إلصابته بها إحدى عينيه.

موقعة ترازاميني
يف اليوم الحادي والعرشين من شهر يونيو 217 ق.م. تقدم 

جيش روم��اين ضخم تعداده أربعون ألف��اً بقيادة جايوس 

فالمينيوس نيبوس نحو بحرية ترازاميني تحت رقابة الفرسان 

البونيقيني، كان يلفه ضباب كثيف، وكان حنبعل قد رصده 

بواسطة جواسيسه من بعيد، وترصد للمكان الذي سيخرج 

منه وهو يس��يطر عىل املرتفعات الت��ي ترشف عىل مكان 

مروره، وفج��أة ومن خالل الضباب هاجم القرطاجيون من 

مواقع مثالية، فكانت الصاعق��ة املفاجئة تحل عىل رؤوس 

الرومان.

وأرسل حنبعل بسائر فرقه لتهاجم يف وقت واحد، وكان 

يراق��ب م��ن موقع عال ف��وق الطرف األق��ى من طريق 

البحرية، وس��د فرس��ان ماهربعل النوميدي��ون، مصحوبني 

مبش��اة األفارق��ة، مدخل ش��اطئ البحرية الهاليل الش��كل، 

وهكذا وق��ع القنصل يف نف��س املصيدة ال��ذي كان ينوي 

ايقاع حنبعل فيها، وأطبقت كامش��ة الجيش القرطاجي من 

كل ناحي��ة، بحيث مل تجد كتائب الروم��ان مجاالً للمناورة 

وال حتى للهروب، وما كادت تحل الس��اعة العارشة صباحاً 

حتى كانت موقع��ة بحرية ترازاميني قد انتهت، وصار بذلك 

س��تة آالف من الجنود األشداء أرسى حنبعل، وهكذا متكن 

الجيش القرطاج��ي الذي أنهكته الحمى قب��ل أيام، بجياد 

هزيلة من إبادة جيش قوي خارج للتو من معسكراته ينعم 

بالصحة والعافية، متكن من هزمه وأرس خمس��ة عرش ألفا 

من خرية جنوده، وأطلق رساح األرسى من الشعوب األخرى 

وه��و يق��ول لهم: "ما جئت ألش��ن الحرب عىل الش��عوب 

املستْعَم�رة، بل وال حتى عىل اإليطاليني، وإمنا جئت ألساعد 

الجميع ضد حكام روما الظاملني".

تجمعت جامهري روما بس��احة الفوروم، بعد أن وصلت 

أنباء كوارث الهزائم، وبقيت أبواب مجلس الش��يوخ مغلقة 

أم��ام الجامه��ري، وبعد ط��ول الحاح خرج إليه��م القنصل 

بومبوني��وس ماث��و مبف��رده واعتىل درج مدخ��ل املجلس، 

وألق��ى عليهم خطاباً يتكون من اثنت��ى عرشة كلمة: "لقد 

قه��ر العدو جيوش روما يف موقع��ة عظيمة مات فيها أحد 

القنصلني".

موقعة كاناي العظمى
واستمرت القوات الرومانية يف تكتيك العرقلة، لكن حنبعل 

متكن اجليش 
القرطاجي الذي 

أنهكته احلمى بجياد 
هزيلة من إبادة 

جيش قوي وأسر 
خمسة عشر ألفًا من 

خرية جنوده

حنبعل ممتطياً الفيل خالل احتفاله بعبور جبال األلب
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مبجرد أن تأكد أن جنوده أخذوا ما ينبغي أخذه من الراحة، 

واستوعبوا تدريبات عالية، قرر املرور إىل االستدراج، وخلق 

س��ائر الظروف عىل مدى أشهر ملوقعة كاناي العظمي التي 

بدأت يف فجر اليوم الثالث من ش��هر أغس��طس سنة 216 

ق.م. قام حنبعل مبناورات عىل مدى أش��هر جعلت العدو 

يحرك قوات جبارة إىل كاناي.

كان ماركوس روفوس صغري الس��ن، وقام حنبعل مبناورة 

فهم منها الضابط الروماين أنه صار يخاف املواجهة ويهرب، 

وهك��ذا انطلت عليه من��اورة حنبعل الذي أظه��ر تقهقراً 

منهزماً زيادة يف اتقان حبكة االس��تدراج الكبري الذي يعده 

لخصم��ه املغ��رور، كان حنبعل يقود جيش��اً م��ن أربعني 

الف��اً، بينام كان جي��ش عدوه يتجاوز املائ��ة ألف، نصفهم 

م��ن املجندين حديثاً، واعترب أن��ه أقوى جيش عىل اإلطالق 

جمعته روما يف تاريخها، وزيادة يف الخديعة قام الفرس��ان 

النوميديون يف خفة األشباح بغارة صدتها القوات الرومانية 

بنجاح، وتقهقر الفرسان مظهرين انهزامهم، فقرر عند ذاك 

القنص��الن فارو وأميليوس مطاردة الع��دو املنهزم، وتقهقر 

القائد ماهربعل عرب نهر أوفيدوس هارباً وجيش��ا القنصلني 

بتعقبانه، وضيق عليهام الخناق ش��يئاً فش��يئاً فوق س��هل 

كاناي املكشوف، وذلك يف اليوم الثالث من شهر أغسطس.

عندما التقى الجيشان أعطي حنبعل إشارة البدء، ووجد 

الروماني��ون أنفس��هم يقاتلون يف ظروف مزدوجة الس��وء، 

كان��وا منكفئ��ني بعضهم عىل بع��ض، محصوري��ن الكتف 

إىل الكت��ف، بين��ام كان أعداؤهم يحوم��ون حولهم بكامل 

حريته��م، كانوا منهيك القوى، يواجهون عدواً متجدد القوة 

شديد البأس، كان حنبعل يستعمل من بعيد إشارات معينة 

بدخان منطلق من حزم أعش��اب خاصة تطلق دخاناً عالياً، 

وكل عدد من هذه املش��اعل الدخانية يعني أمراً معيناً، ومل 

تكد تحل الظه��رية حتى اختفى الفرس��ان، فلم يبق فارس 

واحد ب��ني مرتفعات كناي واملقر الصخ��ري املرتفع لقيادة 

حنبع��ل، وبقيت يف هذا االمتداد كتائب مش��اة الرومانيني 

مك��دس بعضها عىل بع��ض، يف كتلة برشي��ة هائلة صامء، 

وانطلق الفرس��ان النوميديون الخفاف كالربق وعىل رأسهم 

قائدهم مهر بعل فس��دوا ثغرة ف��رار العدو املنهزم الهارب 

إىل النه��ر، وكانت األرض يف س��ائر االتجاهات ضد الرومان، 

ومتعن حنبعل يف هذا املوج البرشي، وردد يف نش��وة وصية 

وال��ده حملق��ار برقا: "دع األرض تقاتل عن��ك"، وترك قادة 

وحداته ينفذون حرفي��اً خطته، وأبيد هذا الجيش الضخم، 

وعندم��ا طلب منه رجاله أن يس��رتيح أجابهم: ينبغي عىل 

الطهاة أن يعدوا وجبة ش��هية، ويس��خروا لها كل فنونهم، 

وتقدم مصحوبة بالخمر إىل الجنود من س��ائر الرتب، فقد 

آن للجيش أن يسرتيح.

وهنا صاح العجوز ماهربعل يف غضب: "حنبعل اس��مع 

يل جيداً، يف خمس��ة أيام يس��تطيع الجيش أن يتناول هذه 

الوجبة يف روما نفس��ها، سيس��بقك فرس��اين كال��ربق إليها، 

فيكتش��ف الروماني��ون بحلول��ك بينهم من خ��الل هؤالء 

الفرس��ان املردة قب��ل أن يعلموا بخروج��ك إليهم"، وتطلع 

حنبعل ملياً يف وجه مس��اعده العجوز، ثم أجابه: "هذا مام 

يس��هل قوله، ويبهج القلب س��امعه، يا عمن��ا البطل، لكن 

امع��ان التفكري يف األم��ر وتقليبه عىل ع��دة وجوه، يحتاج 

إىل وق��ت طويل"، وهنا مل يتاملك ماهربعل نفس��ه فصاح 

فيه يف غض��ب، وقال له قولته الخالدة: "حنبعل لقد حبتك 

اآللهة بنعم كثرية، فأنت تعرف كيف تحرز النرص، ولكنك ال 

تعرف كيف تستخدمه وتستغله"، واستمع حنبعل ملساعده 

العجوز رفي��ق وصديق والده، ومعلمه س��ائر أنواع القتال 

والفروسية والرياضة، متعن ملياً فيه ثم أمر بإطعام الرجال، 

وعند انتهاء جولته التفتيشية عاد إىل مقر قيادته لينام نوماً 

عميقاً بني حراسه.

ويعق��ب مؤرخو س��رية حنبعل فيجمعون ع��ىل أنه لو 

عمل ب��رأي القائد الف��ارس ماهربعل لتمك��ن من احتالل 

روم��ا وتغيري مجرى التاريخ، بدون حس��م رسي��ع � مثلام 

يراه ماهربعل � ال أمل يف أن يكس��ب القرطاجيون الحرب 

يف النهاي��ة، ألنه��م يقاتل��ون ع��دواً يف ب��الده، ميلك تحت 

يده الش��عب والغ��ذاء واملال، بينام هو بعي��د عن قرطاج، 

قطعت عنه االمدادات من هسبانيا التي متكن سكيبيو من 

الس��يطرة عليها، وعرب البحر املتوس��ط الذي تس��يطر عليه 

األس��اطيل الرومانية س��يطرة مطلقة، وال أمل يف أن ترسل 

قرط��اج نجدات عربه لحنبعل، يذك��ر أنه بعد هذه املعركة 

أرسل حنبعل إىل قرطاج بثالثة مكاييل من الخواتم الذهبية 

التي انتزعها من جثث خمس��ة آالف فارس روماين كغنيمة 

حرب ولتكون رمزاً النتصاره.

كان حنبع��ل مدركاً لك��ون الرومان يكون��ون يف أفضل 

حاالتهم عندما يحاربون عىل أرض أعدائهم، ولهذا الس��بب 

ق��ام بهذه الخطوة الجريئة بنقل الح��رب إىل بالد الرومان، 

من هذا املنطلق كانت رحلته إىل إيطاليا، اس��تطاع حنبعل 

اس��تخدام كل املوارد والتكتي��كات الحربية لتحقيق النرص، 

دون أن يرتك جانباً واح��داً للصدفة، وامتاز حنبعل بقدرته 

ع��ىل جمع املعلومات عن الرومان قب��ل املعارك مام مكنه 

من وضع خططه العسكرية املُحكمة، كام كان حنبعل قادراً 

عىل فرض زمان وم��كان املعركة اللذان ميكنانه من تحقيق 

النرص عىل عدوه، وظل لس��تة عرش عاماً يف إيطاليا، قبل أن 

تستدعيه حكومة قرطاج لحامية املدينة من حملة الرومان 

اإلفريقية، وكانت معركة "زام��ة" التي ُهزم فيها حنبعل يف 

النهاية من سكيبيو اإلفريقي.

عودته إىل قرطاج
انتهت هذه امللحمة البطولي��ة ملحمة الدفاع عن قرطاج، 

وإذا كانت هذه الحرب أسفرت عن وفاة مدينة، فقد أكدت 

أن اإلنس��ان أقوى من القهر، وأن إرادته ال تردع بس��هولة، 

ولق��د تأثر لهذه املأس��اة حتى بعض املؤرخ��ني األوروبيني، 

يقول وارمنغتون: ألقى سكيبيو أميليانوس نظرة عىل املدينة 

التي ازدهرت أكرث من س��بعامئة س��نة منذ انشائها، والتي 

حكمت مناطق كثرية، جزراً وبحاراً، وكانت ثرية يف الس��الح 

واألساطيل والفيلة واملال، مثل االمرباطوريات العظمى، بل 

والتي فاقتها يف اإلقدام والشجاعة الفائقة، فبالرغم من أنها 

جردت من كافة أسلحتها وسفنها، فقد صمدت أمام حصار 

ش��ديد، ومجاعة دامت ثالث س��نوات، ووصلت إىل نهايتها 

بالتدمري الكيل.

وي��روي امل��ؤرخ اليون��اين بوليبيوس الذي راف��ق القائد 

الروم��اين يف عملية التدمري، فيقول: "أن س��كيبيو أمليانوس 

بيك تأثراً مبا آل له عدوه، فاستعرض أمامه الحقيقة املتمثلة 

يف أن األفراد واألمم واالمرباطوريات نهايتها محتومة، وكذلك 

نصي��ب مدينة ط��روادة العظيمة، ونهاي��ة االمرباطوريات 

األش��ورية، وامليدية، والفارسية، والتدمري األخري المرباطورية 

مقدوني��ة الكب��رية، متع��ن يف ه��ذا كله ث��م ردد بقصد أو 

ب��دون قصد، كل��امت هكتور يف الياذة هومريوس: "س��يأيت 

سكيبيو اإلفريقي

بابليوس كورنيليوس سكيبيو اإلفريقي أو سكيبيو الكبري 

أوأفريكان��وس الكبري ه��و قنصل وقائ��د روماين خالل 

الحرب البونيقية الثانية، اشتهر بانتصاره عىل حنبعل يف 

معركة زاما التي حسمت الحرب البونيقية الثانية، ومن 

هنا اكتس��ب لقبه "اإلفريق��ي"، ويعترب واحد من خرية 

القادة العس��كريني يف التاريخ،  كانت أبرز معاركه التي 

أظهرت قدراته التكتيكية معركة إليبا، ينتمي س��كيبيو 

لعائل��ة من النبالء الرومان فهو االب��ن األكرب لبابليوس 

س��كيبيو وعمه جنايوس س��كيبيو القنصالن والقائدان 

الب��ارزان خالل الح��رب البونيقية الثانية، ب��دأ حياته 

العس��كرية يف س��ن الس��ابعة عرش، ليش��رتك يف النزاع 

الثانية،   البونيقية  الروماين ضد القرطاجيني يف الح��رب 

نجا س��كيبيو الش��اب من املع��ارك الكارثي��ة للرومان، 

ووفقاً لبوليبي��وس فق��د أنقذ حياة وال��ده عندما كان 

عمره 18 عاماً، عندما غامر باقتحام القوات القرطاجية 

الت��ي كانت تط��وق الروم��ان يف معركة تيس��ينيوس، 

وعىل الرغم من هذه الهزائ��م عىل يد القرطاجيني، إال 

أن س��كيبيو مل يهزم مرة أخرى بع��د ذلك منذ أن توىل 

القيادة يف س��ن ال�  25 ، اعرتض البعض عندما ترش��ح 

ملجلس الش��يوخ يف 213 ق.م ألنه مل يبلغ بعد الس��ن 

القانوني��ة )الس��ن القانونية لعضوية مجلس الش��يوخ 

30 عام��اً(، إال أنه تم اس��تثنائه من ه��ذا الرشط نظراً 

لش��جاعته ووطنيته، حيث انتخب باإلجامع، ويف 211 

ق.م توىل قيادة القوات يف هسبانيا غرب نهر أبرة، قتل 

عام 216 ق.م يف كاناي.
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اليوم الذي تس��قط فيه ط��روادة املقدس��ة، وكذلك امللك 

بريام وجميع رجاله املس��لحني معه"، وعندما س��أل املؤرخ 

بوليبيوس، س��كيبيو، ماذا تقصد به��ذا؟، التفت اليه القائد 

الروم��اين وقال بتأثر: هذه لحظ��ة عظيمة يا بوليبيوس، إن 

الخ��وف يتملكن��ي من أن نفس املصري س��يكون لوطني يف 

يوم من األيام".

معركة زاما
ملا وطئت قدما حنبعل أرض بالده بعد أن غاب عنها س��تة 

وثالثني عاماً بادر إىل حش��د جيش جديد وس��ار عىل رأسه 

ملالقاة سكبيو عند زاما Zama عىل بعد خمسني ميالً جنويب 

قرطاجن��ة، وتقابل القائدان يف بداي��ة املعركة مقابلة ودية، 

فل��ام وجدا أن ال س��بيل إىل االتفاق بينه��ام أصدرا أمرهام 

ببدء القتال.

وه�ُ��زم حنبعل للم��رة األوىل يف حيات��ه، فقد تضعضع 

القرطاجني��ون، وكان معظمه��م من الجن��د املرتزقة، أمام 

مشاة الرومان وفرسان مسينسا Massinissa ملك نوميديا 

املجازف��ني األبطال، وقاتل حنبعل وهو يف س��ن الخامس��ة 

واألربع��ني كام كان يقات��ل وهو يف نرضة الش��باب، فهجم 

عىل سكبيو بنفسه وجرحه، ثم ثنى مبسينسا، وأعاد تنظيم 

قواه بعد أن اختل نظامها أكرث من مرة، وقادها يف هجامت 

مضادة ش��ديدة عىل األعداء، فل��ام مل يبق له أمل يف النرص 

أفلت من األرس وسار عىل ظهر جواده إىل قرطاجنة، وأعلن 

أنه مل يخرس املوقعة فحس��ب ب��ل خرس الحرب كلها معها، 

وأشار عىل مجلس الشيوخ بأن يطلب الصلح، وعامل سكبيو 

القرطاجني��ني معامل��ة الكرام فرىض أن تحتف��ظ قرطاجنة 

بأمالكها يف إفريقية ولكنه طلب إليها أن تسلم لروما جميع 

س��فنها الحربية عدا ع��رش من ذات الثالث��ة الصفوف من 

املجدفني، وأال تش��تبك يف حرب خ��ارج إفريقية أو داخلها 

إال بعد موافقة روما، وأن تؤدي إليها غرامة حربية س��نوية 

مقدارها 200 تالنت مدى خمس��ني عاماً، وأعلن حنبعل أن 

هذه الرشوط عادلة وأشار عىل مجلس الشيوخ بقبولها.

حنبعل وسكيبيو اإلفريقي
امت��از حنبعل ع��ن س��كيبيو اإلفريقي بش��خصيته املاكرة 

وتفوقه االس��رتاتيجي، واملرونة أثناء املعارك، وسجله الخايل 

من الهزائم أم��ام الرومان لفرتة طويل��ة، أيضاً كان حنبعل 

ميي��ل إىل التأكد م��ن أن قواته مجهزة تجهي��زاً جيداً وكان 

يعتن��ي بهم وه��و ما مل يكن ق��ط من أولويات س��كيبيو، 

إىل جان��ب رحلته إىل إيطاليا عرب جب��ال األلب والتي تعترب 

مغامرة عسكرية كربى، فطوال س��تة عرش عاماً يف إيطاليا، 

ق��اد حنبعل قوات��ه محققاً ثالث انتص��ارات كربى، جعلت 

روما يف حالة من الفوىض والخوف، كام كانت معارك تريبيا 

وبحرية تراسامنيا وكاناي دليالً آخر عىل كون حنبعل أفضل 

قائد أثناء الحروب البونيقية. 

هيئة أركان جيشه
كان��ت هيئة أركان جيش��ه تتكون من: هان��و بن هاملقار، 

وه��ريت، وس��ينهالوس املرصي كب��ري األطب��اء، واإلغريقيني 

سوس��يلوس، ووس��لينوس، وب��وح الهندي منج��م الحملة، 

واالس��ربطي سوس��يليوس الذي عل��م حنا بع��ل اليونانية، 

س��الح  قائ��د  األمازيغي الربب��ري  و مهربعل "مارب��ال" 

الفرسان النوميديني املس��ن، الذي تقلد ه��ذه القيادة منذ 

عه��د والد حنا بع��ل هملقار برقه، ويكّن ل��ه حنبعل حباً 

فائقاً.

تكتيك وحنكة عسكرية
متيز حنبعل بتفكري اسرتاتيجي وحنكة عسكرية حيث عمد 

إىل استخدام الكثري من األفكار والخطط والحيل يف الحروب 

واملع��ارك، فعندما حاول حنبعل قطع جبال األلب عمد إىل 

تدفئة أجس��اد رجاله أمام النار ثم دهنها بالزيت يك تبقى 

دافئ��ة، وكان قد قطع جبال األل��ب راكباً عىل فيل وبجانبه 

حصان وعندما س��أله أحد مرافقيه "مل��اذا معك" أجاب إن 

الفيل قوي ولكنه بطيء أما الحصان فيتس��م بالرسعة وهو 

أنس��ب لحال الكر والفر يف وقت املعارك، وكان أثناء عبوره 

لجب��ال األلب إذا اعرتضت س��ريه صخرة كبرية تس��د أمامه 

الطريق عمد إىل تسخينها بالنار ثم صب الخمر فوقها حتى 

تتصدع وتتفتت، ومن حيله الش��هرية أن��ه يف إحدى الليايل 

أراد الجيش الروماين تطويق القرطاجيني ليالً وأخذهم عىل 

حني غرة ولكن حنبعل تفطن للرشك الذي كان يقع تحضريه 

فأمسك بقطيع من األغنام وربط يف قرونها املشاعل امللتهبة 

ث��م أطلقها فل��ام رأى الرومان املش��اعل ظن��وا أن الجيش 

القرطاج��ي يتحرك ليالً فذهبوا وراءه��م بينام كان حنبعل 

وجيشه يعربون الطريق بسالم، وقد كان أحياناً يتموه بشعر 

مس��تعار ويذهب الستقصاء أخبار العدو بنفسه وكان ميلك 

شبكة كبرية من الجواسيس.

نفيه ووفاته
بع��د الحرب أصبح حنبعل حاك��امً لقرطاجنة، وعندئذ قام 

بس��ّن العديد من اإلصالح��ات السياس��ية واملالية ليتمكن 

من دفع تعويض��ات الحرب املفروضة عىل قرطاجنة لروما، 

كانت هذه اإلصالحات ال تحظى برضا الطبقة األرستقراطية 

القرطاجي فوشت به لروما ففرض عليه النفي، خالل منفاه 

عاش يف اإلمرباطورية الس��لوقية، حيث قام بدور املستشار 

العسكري ألنطيوخس الثالث يف حربه ضد روما، بعد هزمية 

أنطيوخ��س إضطر إىل قبول رشوط روم��ا، وفر حنبعل مرة 

أخرى إىل مملكة أرمينيا، واستقر يف بيثينيا، حيث ساعدهم 

لتحقي��ق فوزاً بحرياً بارزاً عىل أس��طول من بريجامس، بعد 

ذلك تعرض للخيانة وكان من املفرتض أن يسلم إىل الرومان، 

إال أنه آثر تناول الس��م الذي قيل ان��ه احتفظ به يف خاتم 

لبسه لوقت طويل عىل أن ميوت أسرياً يف يد األعداء، يعزى 

إليه املقولة الشهرية: "سوف نجد حالً، أو سنصنع واحداً"•

املصادر:

- موسوعة ويكيبيديا.  

- موقع املعرفة اإللكرتوين.  

امتاز حنبعل عن 
سكيبيو اإلفريقي 

بشخصيته املاكرة 
وتفوقه االسرتاتيجي 

واملرونة أثناء 
املعارك وسجله 

اخلايل من الهزائم 
أمام الرومان

حنبعل يف معركة زاما
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للمرأة... ال ضدها
30 % من األرس يف اإلمارات تعاين من مش��كالت اجتامعية مختلفة كام تقول بعض الدراس��ات التي نطالع 

نتائجه��ا عرب الصحف بش��كل مخترص، بينام اإلعالم املحيل مل يحاول بش��كل جدي تقدي��م رؤية إعالمية 

مس��تنرية تواجه هذه املش��كالت أو تعالجها مبا يتفق مع حرص الحكومة ومطالبات املهتمني والدارس��ني 

املنادي��ن ب��دور أكرث عمقاً ومش��اركة لإلعالم يف الواق��ع الحيايت للناس، بحيث يس��تطيع أن يقف يف وجه 

اإلش��كاليات واملؤثرات الت��ي تعمل عىل تفكيك العالقات األرسية، فإعالمنا يهتم بش��كليات وقضايا تبدو 

س��طحية كثرياً واس��تهالكية أكرث مام يجب عىل حساب قضايا األرسة والشباب واملراهقني مثالً، مع قناعاتنا 

أن للتلفزي��ون دوراً ترفيهي��اً كبرياً لكن هذا ال مينع من التذكري بدوره التوعوي الذي يكاد يتالىش بش��كل 

واضح يف بعض إعالمنا لألسف. 

إن مش��اكل األرسة العربية بشكل عام واألرسة اإلماراتية خاصة كثرية ومتفرعة ضمن مسارات ومجاالت 

مختلفة، وهي نفس املشاكل يف كل البيئات العربية، ورمبا تكون املرأة والطفل هام أكرث وأول ضحايا هذه 

املش��اكل، وهنا فإن اإلعالم ال يقف يف مواجهة هذه املش��اكل لكنه يكرسها ويرسخها ويفاقم منها بكمية 

ونوعية األعامل الدرامية واملسلسالت التي يعرضها طوال العام والتي ترض أكرث مام تنفع. 

أكرث من 70 % من مراهقي إحدى الدول الخليجية مثالً بحس��ب إحدى الدراس��ات متحدرون من أرس 

تعاين من ش��جارات دامئة وعنف مستمر بني أفرادها، يف الوقت الذي يشكل العنف ما نسبته 100 % من 

خريط��ة األعامل الدرامية، ويف الوقت الذي ال تحاول فيه هذه األعامل أن تتبنى مواقف مناهضة للعنف 

أو للجرمية بل العكس نجدها تعمل عىل نرش وتروج العنف دون أن تتساءل عن تأثريات ذلك عىل رشائح 

األرسة املختلفة.

لقد أس��همت املسلس��الت العربية والخليجية التي تحفل مش��اهدها بالكثري من مناظر تعنيف املرأة 

ورضبها وقهرها وظلمها بنرش هذه السلوكيات، ألن عرضها بهذه الكثافة وعىل مدى أيام طويلة وسنوات 

متتالية قاد إىل قناعة مفادها أن واقعاً حقيقياً يحتفي بهذا العنف ويكرسه وال يجد غضاضة فيه، فإذا كان 

العنف موجوداً فلامذا ال تنربي أقالم الصحافة بالنقد والتوجيه لهذا العنف غري املقنن. 

مل تسهم املسلسالت يف نرش العنف ضد املرأة، لكنها أسهمت يف تشويه صورة املرأة بتحويلها إىل منوذج 

مجس��د للهوان وتقبل الظلم، وبالتايل تحويلها إىل ش��خص يجوز قهره وتعنيفه وعليه أن يتقبل ذلك ألجل 

الحفاظ عىل كينونة األرسة والتضحية من أجل العائلة، وغفران س��لوكيات الرجل الواقع تحت ضغط توفري 

لقمة العيش لألرسة وضغوطات املجتمع املختلفة.

إن املرأة العربية التي حاول البعض أن يطلق باسمها محطات فضائية تتبنى تصحيح الصورة واملفاهيم 

املغلوطة بش��أن صورتها، تحول��ت يف ختام األمر إىل مجرد متثال جميل ورمز مرادف لإلغراء واالس��تهالك 

وفراغ العقل، فتحولت يف هذه الفضائيات إىل مجرد برامج طهي ومكياج وتجميل وأزياء ال أكرث. 

املرأة إنس��ان كامل األهلية، وهي يف الوطن ويف الدس��تور والقانون مواطن كامل املواطنة، له ما للرجل 

وعلي��ه م��ا عليه من واجبات املواطنة وحقوقها، ومن هذا املنطلق يجب أن نبدأ خطوات التصحيح وليس 

م��ن أي مكان آخر! فال مش��كالت محصورة يف املرأة فقط، وال حقوق مس��لوبة م��ن املرأة فقط، يف عاملنا 

العريب املشكلة مشكلة إنسان عريب، رجل كان أو امرأة فكالهام يواجهان التحديات الكربى: الجهل، الفقر، 

األمراض، استالب الحقوق السياسية واالجتامعية وبذات الدرجة•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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احلدث املتشرد
حاالت التشرد حتتاج إىل معاجلة تشريعية

يقص��د بالترشد ارتكاب الحدث س��لوك ال يعد جرمية، 

ولك��ن يتواجد يف ظروف تنب��ئ أو تنذر بخطر يتهدده  

هو ذاته يف حياته، أو مس��تقبله، أو يكون هذا الحدث 

مص��در خطورة عىل غريه لذلك يتدخل املرشع ملحاولة 

انتش��اله من ه��ذه الظروف، من خ��ال بعض التدابري 

العاجية، واإلصاحية التي تهدف إىل مواجهة الخطورة 

اإلجرامية للحدث، والحدث املرشد هو من أتم السابعة، 

والثامن��ة عرش م��ن العم��ر، دون أن يتجاوزها، بيد أن 

الحدث املترشد يختلف عن الجانح يف أن األول يرتكب 

أفعال تنذر عن خطورة إجرامية، أو تدل عىل االستعداد 

لإلج��رام وحينذاك ال توقع عليه عقوب��ة، وإمنا التدابري 

املنص��وص عليها يف املادة 15 من قانون األحداث، بينام 

الحدث الجانح يرتكب جرمية معاقب عليها قانوناً.

ما هية الترشد
ح��دد املرشع اإلمارايت يف املادة 13 من قانون األحداث 

رقم لس��نة 1976 حاالت ترشد األحداث بقولها "يعترب 

الحدث مرشدا يف الحاالت التالية:

• إذا وجد متس��وال، ويعد من أعامل التس��ول عرض 

س��لعة تافهة أو مامرس��ة أعامل ال تصل��ح موردا جديا 

للعيش.

• إذا قام بأعامل تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد 

األخ��اق أو القامر أو املخدرات أو نحوها أو يخدم من 

يقومون بهذه األعامل.

• إذا مل يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة 

يف الطرق��ات أو يف أماك��ن أخرى غري مع��دة بطبيعتها 

لإلقامة أو املبيت فيها.

• إذا خال��ط املرشدين أو املش��تبه فيه��م أو الذين 

اشتهر عنهم سوء السرية.

• إذا كان يسء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه 

أو وصية أو س��لطة أمه يف حالة وف��اة أبيه أو غيابه أو 

عدم أهليته أو سلب واليته".

وياحظ عىل حاالت الترشد سالفة الذكر أن املرشع 

مل يس��تخدم معياراً مح��دداً، وواضحاً يف تحديد حاالت 

الترشد، فاملرشع اعترب مامرس��ة الحدث عمل ال يصلح 

م��ورداً جيداً للعيش من قبيل حاالت الترشد، ومل يحدد 

م��ا هي املظاهر التي تنبئ عن وجود خطورة إجرامية، 

وبذل��ك يكون املرشع قد أس��تخدم معي��ار غري واضح 

ودقيق فا ميكن اعتبار عدم وجود مورد للتعايش دلياً 

عىل أن الحدث مرشداً، فالحدث ليس هو املتس��بب يف 

مث��ل هذه الظروف، فطاملا أن العمل مرشوع فا يجوز 

ترتيب املس��ؤولية عىل الحدث، وال سيام وإن األخري إذا 

حصل عىل عمل فليس منوط به يف ظل مشاكل البطالة 

أن يخت��ار نوعية ذلك العمل الذي يرغبه، فضًا عن أنه 

كيف ميكن تقيي��م ذلك العمل م��ن حيث مرشوعيته 

وطبيعت��ه، وأخ��رياً فالح��دث الذي يعم��ل أفضل من 

الحدث العاطل، ألن األخري أكرث تعرضاً لانحراف.

رشوط الحكم بالتدابري عىل الحدث املترشد
تن��ص املادة 14 م��ن القانون رقم )9( لس��نة 1976 يف 

ش��أن األحداث الجانحني املرشدي��ن عىل أنه "إذا ضبط 

الحدث يف إحدى الح��االت األربع األوىل من املادة 13 

من قانون األحداث، أن��ذرت الرشطة متويل أمره كتابة 

مبراقبة حسن سرية يف املستقبل، ويجوز التظلم من هذا 

اإلن��ذار إىل النيابة العامة املختصة خال عرشة أيام من 

تس��لمه، ويكون قرار النيابة يف ه��ذا التظلم نهائيا....." 

ويتض��ح من ذل��ك النص إن امل��رشع اس��تلزم العتبار 

الحدث مرشداً، توافر رشطني أساسيني هام:

الششرشط األول: أن يتك��رر من الح��دث التواجد يف 

إح��دى الحاالت األربع األوىل م��ن املادة 13 من قانون 

األحداث.

يش��رط للحك��م عىل الح��دث امل��رشد بالتدابري أن 

يتواج��د يف إح��دى الحاالت األرب��ع األوىل، ويتفرد من 

ذال��ك أن إذا ضب��ط الحدث يف إح��دى الحاالت األربع 

للمرة األوىل، أنذرت الرشط��ة متويل أمره كتابة مبراقبة 

حس��ن سرية يف املستقبل، وال يجوز عندئذ الحكم عليه 

بإح��دى التدابري املبينة قانوناً، وإمنا يلزم تكرار الحاالت 

املش��ار إليها حتى يتسنى للقايض اعتبار الحدث مرشدا 

وم��ن ثم الحكم علي��ه بإحدى التدابري املق��ررة قانوناً، 

وعلة الش��ارع من ذل��ك أن وجود الح��دث يف حاالت 

الترشد للمرة الثانية بعد إنذار الرشطة لويل أمره، يقطع 

بتواف��ر حالة الخطورة اإلجرامي��ة لديه ويل عىل توافر 

إحدى حاالت الترشد.

الرشط الثاين: إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة 

أبي��ه أو وليه أو وصيه أو من س��لطة أمه يف حالة وفاة 

ابيه أو غيابة أو عدم أهليته أو سلب واليته.

إذا ارتكب الحدث س��لوك املروق ممن له الس��لطة 

عليه أعترب املرشع ذلك الس��لوك كافياً العتباره مرشداً، 

وذل��ك ب��رف النظر عن تك��رار ذلك الس��لوك، وبناء 

عىل ذل��ك يكون املرشع قد فرق ب��ني ارتكاب الحدث 

أحدى الحاالت األوىل من املادة 13 من قانون األحداث 

فاستلزم للحكم بالتدابري التكرار بينام إذا ارتكب الحالة 

الخامس��ة يكون للمحكمة الحكم عليه بإحدى التدابري 

املبينة يف القانون•

إعداد/ يوسف جمعه احلداد

املشرع اعترب 
ممارسة احلدث 

عمل ال يصلح موردًا 
جيدًا للعيش من 

قبيل حاالت التشرد
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  تعريفات قانونية

ميداليــــــة اجلرحـــــــى - الطبقة األوىل

أوصافها: 

 نجم��ة س��باعية الش��كل 

باللون األحمر، قطرها)48(

لها  وبس��مك)3(مم،  م��م 

الذهب��ي،  بالل��ون  إط��ار 

وتنتهي عند رؤوسها بدوائر 

صغ��رية بالل��ون الذهب��ي 

)بأش��كال  بينه��ا فواص��ل 

زخرفية( عىل ش��كل زهرة، 

مرتبط��ة من الداخل بإطار 

مذه��ب، وبداخل��ه نجمة 

ذهبي��ة تحي��ط بها س��بع 

نجوم مذهبة.

من الخلف ش��عار القوات املس��لحة تعل��وه عبارة )دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة(، ومن األس��فل عبارة )القيادة 

العامة للقوات املسلحة( بالخط الديواين.

رشيط امليدالية:

مصن��وع من خلي��ط النايل��ون والقطن بع��رض)34( مم 

وبط���ول)40( مم، مقس��م ع��ىل ثاثة ألوان، يف الوس��ط 

الل��ون األحمر بعرض )14(مم، وعىل اليمني اللون األخرض 

بعرض)10(مم وعىل اليسار اللون األسود بعرض)10( مم، 

وينتهي من األسفل عىل شكل مثلث. 

شارة امليدالية:

 من نفس قامش الرشيط ونفس ألوانه، مستطيلة الشكل  

بطول)34( مم وعرض)12( مم.

أسباب املنح:

متن��ح للمص��اب بعجز دائ��م يقعده عن مامرس��ة حياته 

بش��كل طبيعي نتيجة مش��اركته يف العمليات الحربية أياً 

كان نوعه��ا أو أثناء مطاردة املتس��للني واملهربني أو أثناء 

التامري��ن أو التدريبات التي يش��ارك فيه��ا أو أثناء تأدية 

الواجب املكلف به أو أثناء إنقاذه األرواح أو الطائرات أو 

املعدات أو اآلليات أو األجهزة.

قيمة املكافأة:

متنح مقرونة مبكافأة وقدرها) 10.000( عرشة آالف درهم 

شهرياً.

تقليد امليدالية:

يقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذه امليدالية.

أوسمة وميداليات

أحكام خاصة ببعض املصنفات ج/1
يف ه��ذا البن��د يتحدث الفص��ل الخامس م��ن القانون 

االتحادي رقم ) 7( لسنة 2002 م يف شأن حقوق املؤلف 

والحقوق املجاورة عن األحكام الخاصة لبعض املصنفات 

وذلك حسبام وضعه من مواد خاصة بهذا الشأن ومنها: 

املادة   25
إذا اشرك عدة أشخاص يف تأليف مصنف بحيث ال ميكن 

فصل نصي��ب أي منهم عن اآلخر أعت��رب جميع الرشكاء 

مؤلفني للمصنف بالتساوي فيام بينهم ، ما مل يتفق كتابة 

عىل غري ذلك، وإذا كان اش��راك كل من املؤلفني يندرج 

تحت نوع مختلف م��ن الفن داخل ذات املصنف، كان 

لكل منهم الحق يف اس��تغال الجزء الذي ساهم به عىل 

حدة، برشط أال يرض ذلك باس��تغال املصنف بالنس��بة 

للباقني ما مل يتفق كتابة عىل غري ذلك .

املادة   26
يكون للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي وجه بابتكار 

املصنف الجامعي أن يبارش وحده حقوق املؤلف األدبية 

واملالية عليه ما مل يكن هنالك اتفاق بخاف ذلك .

املادة   27
 1-يعت��رب مؤلفاً رشيكاً يف املصنف الس��معي البري أو 

السمعي أو البري :

مؤلف الس��يناريو ، ومن يقوم بتحوي��ر مصنفاً أدبياً 

موجود بشكل يجعله مامئاً لألسلوب السمعي البري، 

و مؤل��ف الحوار، وواضع املوس��يقى إذا ق��ام بوضعها 

خصيص��اً للمصن��ف، واملخرج إذا بارش رقاب��ة فعلية يف 

عرض التعاقد:
إن ع��رض التعاقد ه��و تعبري منفرد ع��ن اإلرادة، 

يصدر عن ش��خص أراد به التعاقد، فوجهه إىل شخص 

آخر عارضاً عليه إب��رام العقد برشوط واضحة ال تثري 

االلتباس ل��دى من وردته، ويج��ب أن يكون العرض 

متضمن��اً جميع ال��رشوط والعانر األساس��ية إلبرام 

العق��د عند إلتق��اء القبول معه، ويع��رّب عن نية باتة 

يف العقد عىل موضوعهن كذلك األمر يجب ان يكون 

الع��رض جدياً أي أن ال يكون وارداً يف معرض اللهو أو 

التسلية أو التعجيز.

له��ذا يكون العارض قد أوضح يف الوقت ذاته نيته 

يف اعتبار نفسه مرتبطاً مبا عرضه متعهداً بالتعاقد إذا 

لقى العرض قبوالً من الذي وّجه إليه، فقبول العرض 

ورشوطه يجعل العقد قامئاً.

الدعوة إىل التفاوض:
تقت��ر الدع��وة إىل التفاوض أو الوع��د بالتفاوض عىل 

اتصاالت متهيدية بني من دعا وبني من توّجه إليه لتبادل 

األراء بهدف التعاقد، دون أن تنطوي الدعوة عىل تحديد 

عنارص العقد ومقوماته، فتكون مس��ألة التعاقد يف هذه 

املرحل��ة غري واضح��ة ال��رشوط  واألطر، وه��ذا مامييز  

الدعوة إىل التفاوض عن عرض التعاقد.

لذلك إذا اقرن العرض بتحفظات ال تجعله حاس��امً أو مل 

يتضمن كافة رشوط العقد وعنارصه األساس��ية، يستحيل 

عندئ��ذ إىل مجرد دعوة إىل التف��اوض ألن هذه الدعوة 

تحتمل أن ال تكون النية عىل التعاقد نهائية.

وهكذا فإن أعلن ش��خص عن رغبت��ه يف بيع عقاره دون 

تحديد الثمن يكون قد دعا إىل التفاوض عىل بيع العقار.

إعداد: جميلة الكعبي

إنجاز املصنف .

 2- ملؤلف الش��طر األديب أو الشطر املوسيقي الحق 

يف نرش ما يخصه بطريقة أخرى غريالطريقة املنشور بها 

املصنف املشرك ما مل يتفق كتابة عىل غري ذلك .

 3- إذا امتنع أحد الرشكاء يف تأليف مصنف س��معي 

بري أو س��معي أو بري ع��ن إمتام الجزء الخاص به، 

ف��ا يرتب عىل ذلك من��ع باقي الرشكاء من اس��تغال 

الجزء ال��ذي أنجزه، وذلك مع عدم اإلخال مبا للممتنع 

من حقوق مرتبة عىل اشراكه يف التأليف .

 4- يك��ون املنت��ج ط��ول م��دة اس��تغال املصنف 

الس��معي البري أو الس��معي أو البري املتفق عليه 

نائباً ع��ن مؤلفي هذا املصنف، وعن خلفهم يف االتفاق 

عىل اس��تغاله دون اإلخال بحقوق مؤلفي املصنفات 

األدبية أواملوس��يقية املقتبسة أو املحورة كل ذلك ما مل 

يتفق كتابة عىل غري ذلك .

املادة  28
يعترب مؤلف املصنف الذي  يحمل اسامً مستعاراً مفوضاً 

للنارش ل��ه يف مبارشة الحقوق املنص��وص عليها يف هذا 

القانون .

املادة   29
ال يج��وز الحجز عىل املباين أوإتافها أو تغيري معاملها أو 

مصادرتها بقصد املحافظة عىل حقوق املؤلف املعامري 

الذي تكون تصميامته أو رسومه أو مخططاته الهندسية 

قد اس��تعملت بوجه غري م��رشوع، عىل أن ال يخل ذلك 

بحقه يف التعويض العادل .
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تقنية الهاتف الذكي لتشخيص مرض العيون
يستخدم نظام ماساتشوستس آي فون 4 أو آي فون 5 مع التطبيق الذكي

اخ��رع فريق من الوالي��ات املتحدة نظ��ام الهاتف 

الذيك اللتقاط صور ذات جودة عالية لشبكية العني، 

الذي يس��تخدم نظام ماساتشوس��تس آي فون 4 أو 

آي ف��ون 5 م��ع التطبيق الذيك، حي��ث أكد باحثون 

من ماستشوس��تس للع��ني واألذن بجامعة هارفارد، 

يف مجل��ة الطب وجراحة العي��ون: "إن التقاط صور 

لش��بكية العني مكلف ج��داً وجزء أس��ايس لفحص 

العني، لكن استبداله بالهاتف الذيك أرخص وأسهل".

ميزات تقنية الهاتف الذيك
ومن مي��زات تقنية الهاتف ال��ذيك أن يقوم بفحص 

العني ملعرفة ضغط العني مع عدسة 20D، كام يعمل 

هذا النظام مبثابة منظار غري مبارش للعني الذي يكون 

صورة رقمية للش��بكية، باإلضافة أنه يقوم بتسجيل 

فيديو عايل الوضوح لشبكية العني، مع متكني الفريق 

من استخراج صور ثابتة عالية الجودة من اللقطات، 

إىل جان��ب الحصول ع��ى صور ممتازة مع عدس��ة 

20D يف العيادة، ويحصل عى أفضل الصور يف غرفة 

العمليات مع عدس��ة كوبه، ويقول الدكتور "ش��يزو 

موكاي" اختصايص ش��بكية العني يف ماساتشوس��تس 

العني واألذن وأس��تاذ مشارك يف طب العيون يف كلية 

الطب بجامعة هارفارد: "توف��ر تقنية الهاتف الذيك 

أس��هل الطرق وأعى جودة إلنتاج املزيد من الصور 

باستمرار لشبكية عني املريض".

بديالً جيداً لسكان املناطق النائية
ووفق��اً مل��ا ورد يف موق��ع "intomobile" املعن��ي 

باألخبار التقنية طُور هذا التطبيق ملس��اعدة سكان 

البلدان النامية والعامل الثالث وسكان املناطق النائية 

البعيدة عن املستش��فيات والعي��ادات، وبالتايل غري 

ق��ادرة ع��ى إجراء اختب��ارات فحص أم��راض العني 

املكلف��ة، فجاء ه��ذا التطبيق ليكون بديالً مناس��باً 

لهم، ومن خ��الل تحميل التطبيق عى الهاتف الذيك 

يستطيع الشخص التعرف عى الحالة الصحية للعني، 

من خالل رص��د ومراقبة حالة ع��ني املريض وحفظ 

وتس��جيل البيانات املتعلقة بها داخل التطبيق، وعرب 

رس��الة بريد إلكروين تُرسل إىل األطباء مبستشفى أو 

مركز طبي باملنطقة.

مه��ام تطبيق فح��ص أم��راض العني من 
الهاتف الذيك

ويتمت��ع التطبيق الذي طُور من قبل باحثون باملركز 

ال��دويل لصحة العي��ون "ICEH" التابع لكلية لندن 

التقاط صور لشبكية 
العني مكلف جدًا 

وجزء أساسي 
لفحص العني لكن 

استبداله بالهاتف 
الذكي  أرخص 

وأسهل

توفر تقنية الهاتف 
الذكي أسهل الطرق 

وأعلى جودة إلنتاج 
املزيد من الصور 
باستمرار لشبكية 

عني املريض

للصح��ة العامة، بقدرته عى القيام بعدة مهام منها 

فحص مج��ال الرؤية )فحص الحقل البرصي(، قياس 

زاوية الرؤية واختبار رؤية األلوان، اختبار حساسية 

العني لألل��وان، تصوير ش��بكية الع��ني واعتالالتها، 

تشخيص مرض إعتام عدسة العني أو املعروفة باسم 

"الس��اد" أو "املياه البيضاء"، تش��خيص مرض املياه 

الزرق��اء أو "الغلوكوم��ا"، وتس��جيل بيانات املريض 

الصحية والجغرافية.
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أخبــار طبيـة

دواء  م��ن  األمريكي��ة  وال��دواء  الغ��ذاء  إدارة  ح��ذرت 
باس��م  املع��روف  الحي��وي  املض��اد  "أزيرثوميس��ني" 
Zithromax أو Zmax، كون��ه يس��بب اضطراب��ات يف 
نظم القلب والذي قد يؤدي إىل مخاطر قد تؤدي للوفاة، 
وتجدر اإلش��ارة إىل أن ه��ذا الدواء يوص��ف عىل نطاق 
واس��ع لعالج االلتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية، 
والتنف��س وم��رض االنس��داد الرئ��وي املزم��ن، والتهاب 
الجي��وب األنفية البكتريي الحاد والبلعوم والتهابات عنق 
الرح��م، إضافة إىل بع��ض االلتهابات الجلدي��ة، وينصح 
الخ��راء بعدم تناول هذا الدواء ملن يعاين من اضطرابات 
يف القلب أو يف مس��تويات الكالس��يوم والبوتاسيوم، كيال 
يتعرض��ون ملخاطر الوفاة جراء تناول هذا الدواء، وتنصح 
إدارة الغ��ذاء وال��دواء األطب��اء برضورة وص��ف األدوية 

البديلة ملرضاهم من أجل املحافظة عىل سالمتهم.

تقنية الهاتف الذكي لتشخيص مرض العيون
يستخدم نظام ماساتشوستس آي فون 4 أو آي فون 5 مع التطبيق الذكي

إعداد: حنان الذهب

دواء لفطر األظافر يقيض عىل فريوس االيدز

زيرثوماكس .. ميكن أن يسبب اضطراباً خطراً 
للقلب

توصلت دراس��ة طبي��ة جديدة نرشته��ا )هيلث دي 
نيوز( إىل أن الدواء الذي يستخدم لعالج فطر األظافر 
يس��تطيع القضاء عىل فريوس نق��ص املناعة البرشية 
"اإليدز"، حيث اكتشفت البحوث املخترية آلية عمل 
ال��دواء املض��اد للفطريات "س��يكلوبريوكس"، الذي 
متكن من القضاء ع��ىل الخاليا املصابة بفريوس نقص 
املناعة البرشية، عن طريق منع خاليا "امليتوكوندريا" 
الت��ي تقوي الخالي��ا املصابة بفريوس نق��ص املناعة، 
وقال باحثو الدراس��ة:" مل يرج��ع الفريوس عندما تم 

إيقاف تناول األدوية املضادة للفطريات".

الشاي مع احلليب يزيد الوزن
أثب��ت بح��ث جديد أن تن��اول الش��اي دون إضافة 

الحليب إليه يساعد عى إنقاص الوزن، وأظهر العلامء 

أن الش��اي يحتوي عى مستويات عالية من املركبات 

الت��ي تكاف��ح امتصاص الده��ون، وقالت الدراس��ة 

اليابانية الت��ي نرشت يف صحيف��ة "Nutrition" أن 

مركبات الثيفالفينات والثريوبيجينات توقف كميات 

الده��ون م��ن الراكم عندم��ا تم إعطاؤه��ا للفرئان 

الت��ي تتعرض لنظام حمية غذائي��ة للدهون العالية 

املراكم��ة عنده��ا، ولك��ن الربوتين��ات املوجودة يف 

حلي��ب البقر تقلل من هذه القدرة القتالية للدهون 

يف حالة إضافة الحليب إىل كوب الشاي.

وهذه النتائج تش��كل أخباراً غري سارة للربيطانيني 

حيث يضيف 98 % منهم الحليب إىل أكواب الشاي 

عند تناولها، حيث يرشب��ون 165 مليون فنجاناً من 

الش��اي يومياً، وهو ما ميكن أن يفرس انتفاخ وازدياد 

منطق��ة الخ��رص عن��د الربيطانيني، ع��ى الرغم من 

كميات الشاي الكبرية التي يتم تناولها يف بريطانيا.

جدير بالذكر أن للش��اي فوائ��د عديدة تتمثل يف 

مض��ادات لألكس��دة ومركبات لها الق��درة عى درء 

مجموعة من األمراض مثل أمراض القلب والرسطان، 

إال أن هذه الفوائد تنخفض بإضافة الحليب إىل كوب 

الشاي.

الرياضة يف الصغر حتفظ العظام قوية يف الكرب
يعتق��د العل��امء أن األطف��ال الذي��ن يواظب��ون عى 

مامرس��ة نشاطات بدنية كثرية قبل سنتني من بلوغهم 

وه��ي الفرة التي يص��ل فيها التمع��دن العظمي إىل 

أقىص زي��ادة له سيكتس��بون عظاماً قوي��ة وصحية، 

فقد تس��هم هذه الدراسة يف تغيري الطريقة التعليمية 

املس��تخدمة يف امل��دارس إلضافة النش��اطات البدنية 

كجزء أس��ايس من املنهاج الدرايس، فاإلنس��ان يخرس 

حوايل ربع كثافته العظمية عند تقدمه يف الس��ن، مام 

يضع��ف العظام خصوصاًَ إذا مل يك��ن بناؤها صحيحاً 

وقوياً منذ الطفولة، ومن خالل متابعة 383 طفالً قام 

نصفهم مبامرس��ة رياضة قاسية ملدة 10 دقائق لثالث 

مرات أس��بوعياً وق��ام النصف الباقي ب��أداء مترينات 

اإلحامء ومتارين شد بس��يطة يف نفس الوقت، وجدوا 

عند قي��اس كثافته��م العظمية بعد س��نة واحدة أن 

األطفال الرياضيني اكتسبوا عظاماً سليمة وقوية عندما 

كربوا حيث زادت الكثافة العظمية عند البنات اللوايت 

مارسن الجري والقفز بنسبة 2% مقارنة مع من قاموا 

بتامرين الشد البس��يطة وزادت هذه النسبة إىل %5 

بعد مرور سنتني.
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ة، صنفه مؤلفه أيب حامد محمد  هو كتاب ذو منافع جمَّ

بــن محمد الغــزايل الطويس -املتوىف 505هـــ - لتدراك 

أحوال األمة، حني رأى اشــتغال الناس بالدنيا وأعراضهم 

عن طريــق اآلخــرة، فاختلفــت أحوالهم عــن طريق 

األولني وحادوا يف كثريٍ من شــؤونهم عن الدين، فاتبعوا 

الشهوات، واشتغلوا بخذ وهات، فأصبحت معامل الدين 

مطموســة ومناهج الصدق مدروسة، واختلفت األنظار 

واألفكار عن نهج باريها وسارت يف مهاوي الردى تيها .

ولهذا فهو يقول يف مقدمة كتابه "إحياء علوم الدين": 

"فأما علم طريق اآلخرة وما درج عليه الســلف الصالح 

مام ســامه الله ســبحانه يف كتابه فقهــاً وحكمة وعلامً 

وضياء ونوراً وهداية ورشــداً فقد أصبح من بني الخلق 

مطوياً وصار نســياً منســياً؛ وملا كان هذا ثلامً يف الدين 

ملامً وخطباً مدلهامً رأيت االشتغال بتحرير هذا الكتاب 

مهــامً إحياء لعلــوم الدين وكشــفاً عــن مناهج األمئة 

املتقدمني وإيضاحاً ملباهي العلــوم النافعة عند التبيني 

والسلف الصالحني".

وقد جعل اإلمام الغزايل كتابه عىل أربعة أرباع: 

فقال : "وقد أسســته عــىل أربعة أربــاع وهي ربع 

العبادات وربع العادات وربع املهلكات وربع املنجيات".

ولعل القارئ يعلم باملكانة املرموقة التي كان يتبؤها 

اإلمــام الغزايل يف العلم فقــد كان إمام أهل زمانه وكان 

أعجوبــة يف الحفظ والفهم والــذكاء، وقد خصص الربع 

األول من كتابــه للكالم عن العبادات فقــد بيَّنه بقوله 

"ويشــتمل ربع العبادات عىل عرشة كتب كتاب العلم 

وكتاب قواعد العقائد وكتاب أرسار الطهارة وكتاب أرسار 

الصالة وكتــاب أرسار الزكاة وكتاب أرسار الصيام وكتاب 

أرسار الحــج وكتاب آداب تالوة القــرآن وكتاب األذكار 

والدعوات وكتاب ترتيب األوراد يف األوقات".

وأمــا الربع الثــاين فقد تكلم فيه عــن العادات وقد 

أوضــح ذلك بقوله "وأمــا ربع العادات فيشــتمل عىل 

عرشة كتــب كتــاب آداب األكل وكتــاب آداب النكاح 

وكتاب أحكام الكســب وكتاب الحــالل والحرام وكتاب 

آداب الصحبــة واملعارشة مــع أصناف الخلــق وكتاب 

العزلــة وكتــاب آداب الســفر وكتاب الســامع والوجد 

وكتاب األمر باملعــروف والنهي عن املنكر وكتاب آداب 

املعيشة وأخالق النبوة".

وأما الربع الثالث فقد تكلم فيه عن  املهلكات وهي 

األبواب التي تســبب الهالك لإلنســان فقــال "وأما ربع 

املهلكات فيشتمل عىل عرشة كتب كتاب رشح عجائب 

القلــب وكتاب رياضــة النفس وكتاب آفات الشــهوتني 

شهوة البطن وشهوة الفرج وكتاب آفات اللسان وكتاب 

آفات الغضب والحقد والحسد وكتاب ذم الدنيا وكتاب 

ذم املــال والبخــل وكتاب ذم الجاه والريــاء وكتاب ذم 

الكرب والعجب وكتاب ذم الغرور".

وأما الربع الرابــع فقد تكلم فيه عن املنجيات وهي 

األسباب التي تنجي صاحبها إن سلك طريقها فقال وأما 

ربع املنجيات فيشــتمل عىل عرشة كتــب كتاب التوبة 

وكتاب الصرب والشــكر وكتاب الخــوف والرجاء وكتاب 

الفقر والزهــد وكتاب التوحيد والتــوكل وكتاب املحبة 

والشوق واألنس والرضا وكتاب النية والصدق واإلخالص 

وكتاب املراقبة واملحاســبة وكتاب التفكــر وكتاب ذكر 

املوت(.

 ثم رشح املعنى املقصود بهذه األبواب فقال "أما ربع 

العبادات فأذكر فيه خفايا آدابها ودقائق ســننها وأرسار 

معانيهــا ما يضطــر العامل العامل إليه بــل ال يكون من 

علــامء اآلخرة من ال يطلع عليه وأكــر ذلك مام أهمل 

يف فــن الفقهيات وأمــا ربع العادات فأذكــر فيه أرسار 

املعامــالت الجارية بني الخلق وأغوارها ودقائق ســننها 

وخفايــا الــورع يف مجاريها وهي مام ال يســتغني عنها 

متدين

وأما ربع املهلكات فأذكــر فيه كل خلق مذموم ورد 

القرآن بإماطته وتزكيــة النفس عنه وتطهري القلب منه 

وأذكر من كل واحد من تلك األخالق حده وحقيقته ثم 

أذكر سببه الذي منه يتولد ثم اآلفات التي عليها ترتتب 

ثم العالمات التي بها تتعرف ثم طرق املعالجة التي بها 

منها يتخلص كل ذلك مقروناً بشــواهد اآليات واألخبار 

واآلثــار، وأما ربع املنجيات فأذكر فيه كل خلق محمود 

وخصلــة مرغوب فيها من خصــال املقربني والصديقني 

التــي بها يتقــرب العبد من رب العاملــني وأذكر يف كل 

خصلة حدها وحقيقتها وسببها الذي به تجتلب ومثرتها 

التي منها تســتفاد وعالمتها التــي بها تتعرف وفضيلتها 

التــي ألجلها فيها يرغــب مع ما ورد فيها من شــواهد 

الرشع والعقل".

فام أحرى هذا الكتاب بأن يستفاد من منابعه وينهل 

من مــوارده ملن أحســن اغتنامه وأجــاد الوقوف عىل 

أبوابه.

س. ما حكم التجارة يف األسهم ؟
ج. األسهم هي من عروض التجارة وعليه فال حرج من 

التجارة فيها برشط أن يكون نشــاط الرشكات املصدرة 

لهذه األســهم نشــاطاً مباحاً وليس فيه شــبه تحريم. 

ألن مــن يتعامل مــن الرشكات بالحــرام فإنه ال يجوز 

املتاجرة بأســهمها وال يجوز متلك هذه األســهم ابتداءاً 

.لقوله صىل الله عليه وســلم "قَاتََل اللَُّه الْيَُهوَد ُحرَِّمْت 

ُحوُم فَبَاُعوَها َوأَكَلُوا أمَْثَانََها َوإِنَّ اللََّه إذا حرَّم  َعلَيِْهُم الشُّ

شــيئاً حرَّم مثنــه" أخرجه أبو داود والشــافعي وأحمد 

والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. .

إحياء علوم الدين

فتـــــــــــاوى 

س. إذا كانت هناك شركة تجارية تتعامل 
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية فهل يجوز 

المساهمة فيها وأخذ أرباحها والتجارة 
بأسهمها  ؟ س.حمل أو لمس الهاتف المتحرك الذي 

ج.نعم إذا تحقق أن هذه الرشكة يف جميع أحكامها يحتوي على القرآن لمن كان جنبًا؟

ومعامالتها تتبع أحكام الرشيعة اإلســالمية فال شك 

بأنــه يجوز املســاهمة فيهــا ويجوز أخــذ أرباحها 

ويجــوز املتاجرة بأســهمها. لقوله صــىل الله عليه 

وســلم "أطيب الكســب عمل الرجل بيده وكل بيع 

مربور" روا ه أحمد والطرباين والحاكم بسند صحيح، 

فكل بيع وكل تجارة وفق الرشع فهو حالل وال حرج 

فيه.

ج. الطالق املعلق هو أن يعلق الرجل طالق زوجته 

بفعل أو قول أو يشء معني. وحكم هذا الطالق أنه 

يكــون موقوفاً عىل تحقق وقــوع األمر الذي علقه 

به فمتى ما حصــل اليشء املعلق وقع الطالق. كأن 

يقول الرجل لزوجته : إذا ذهبت لبيت فالنة فأنت 

طالــق. أو إذا فعلــت كذا فأنت طالــق. ويف هذه 

الحال يقع الطالق بوقوع الرشط. 

س. ما حكم الطالق المعلق ؟

س. هل صحيح أن الطالق أمر بغيض في 
الشرع؟

ج. نعــم الطالق إمنا رشع للرضورة فقط وهي يف حال 

عدم متكن الزوجني من االســتمرار يف الحياة الزوجية 

بصــورة صحيحة موافقة لحكــم الرشع، فحينها ميكن 

للرجل تطليــق زوجته. وليس الطالق أمراً بالتشــهي 

واالختيار بدون وجود أســباب رضورية، ألن الرشيعة 

قد أمرت بالحفــاظ عىل األرسة ورعايتها، لكونها عامد 

تكوين املجتمع.
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خلق  الله الحياة الدنيا، وجعل فيها عرباً وذكرى لقوم 

يعقلون، وهذه الــدار الفانية ممزوجة بالنعيم واألمل، 

فام فيها من النعيم يذكــر بنعيم الجنة، وما فيها من 

األمل يذكر بعذاب النار، فقد ثبت عن النبي صىل الله 

عليه وســلم أنه قال: "اشــتكت النار إىل ربها فقالت: 

رب أكل بعــي بعضا، فجعل لها نفســني: نفســاً يف 

الشــتاء ونفساً يف الصيف. فشدة ما تجدونه من الربد 

من زمهريرها وشــدة ما تجدونه يف الصيف من الحر 

من سمومها". متفق عليه. 

فقد جعل ســبحانه شــدة الربد عذابــاً ألهل النار، 

قال تعــاىل: "ال يَُذوقُوَن ِفيَها بَرْداً َوال رَشَاباً  إاِلّ َحِميامً 

اقا".   َوَغسَّ

قال ابــن عباس: الغســاُق: الزمهرير البــارد الذي 

يحرق من شدة برده. 

وروى البيهقي يف سننه: إذا كان يوم حار ألقى الله 

ســمعه وبرصه إىل أهل السامء وأهل األرض فإذا قال 

العبد: ال إله إال الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرين 

من حر نار جهنم قال الله لجهنم: إن عبداً من عبادي 

اســتجار يب منك وإين أشهدك أين أجرته وإذا كان يوم 

شديد الربد ألقى الله ســمعه وبرصه إىل أهل السامء 

وأهل األرض فإذا قال العبد: ال إله إال الله ما أشد برد 

هذا اليــوم اللهم أجرين من زمهريــر جهنم: قال الله 

لجهنم: إن عبداً من عبادي قد اســتجار يب منك ومن 

زمهريرك أشهدك أين قد أجرته. 

فهذا الــربد يذكرنــا بزمهرير جهنــم، ويدفعنا إىل 

مزيــد من الشــكر، مبا توافر علينا مــن رياٍش ولباس، 

ومن رسابيل ومســاكن، ومــن دفٍء ومنافــع، ال إىل 

التشكِّ والضجر، وال إىل سوء الظن بالله، وال إىل سب 

مخلوقاته من ريح وثلج وبرد، التي هي طوع مشيئته، 

ومسخراٌت بأمره..

اَلِة الُْوْسطَى َوقُوُموا لِلَِّه قَانِِتنَي"  لََواِت َوالصَّ "َحاِفظُوا َعىَل الصَّ

سورة البقرة االية :238. 

هذه آيــة عظيمة آمــرة للمؤمنني بوجــوب املحافظة عىل 

الصلوات عموماً وصالة العرص خصوصاً وتأمر بالخشــوع يف 

الصالة وإقبال القلب عىل الله فيها. 

ِء َوالُْمَواظَبَُة ، َوَذلَِك  ْ الُْمَحافَظَُة : ِهــَي الُْمَداَوَمُة َعىَل الــيشَّ

ـاَمِدي َعىَل ِفْعلَِهــا، َوااِلْحرِتَاُس ِمْن تَْضِييِعَهــا، أَْو تَْضِييعِ  ِبالتَـّ

بَْعِضَها . 

ِء يِف نَْفِســِه ُمرَاَعاُة أَْجزَائِــِه َوِصَفاتِِه، َوِمْنُه قول  ْ َوِحْفُظ اليشَّ

ُعَمَر : َمــْن َحِفظََها َوَحافََظ َعلَيَْها َحِفــَظ ِديَنُه ، فَيَِجُب أَوَّاًل 

يُن  ِحْفظَُها ثُمَّ الُْمَحافَظَُة َعلَيَْها، ِبَذلَِك يَِتمُّ الدِّ

اَلِة الُْوْســطَى  لََواِت " ثم ذكر اِلصَّ   إن اللــه تعــاىل ذكر " الصَّ

كْــِر تَْنِبيًها َعــىَل رَشَِفَها يِف ِجْنِســَها  يَصَهــا ِبالذِّ لقصــد تَخصَّ

َوِمْقَدارَِها . 

سميت ُوْسطَى : أَنََّها ُوْسطَى ِمْن الَْوَسِط، َوُهَو الَْعْدُل َوالِْخيَاُر 

َوالَْفْضُل، و أَنََّها َوَسٌط يِف الَْعَدِد، أِلَنََّها َخْمُس َصلََواٍت تَْكتَِنُفَها 

اثَْنتَاِن ِمْن كُلِّ ِجَهٍة  وأَنََّها َوَسٌط ِمْن الَْوقِْت . 

فقيــل أَنََّها الظُّْهُر ، وقيــل أَنََّها الَْعرْصُ وهــو الراجح، وقيل  

بْح،  وقيل  أَنََّها  الَْمْغرُِب، وقيل أَنََّها الِْعَشــاء، وقيل أَنََّهــا الصُّ

الُْجُمَع، وقيل أَنََّها َغرْيُ ُمَعيََّنٍة . 

لََواِت كَاَم َخبَّأَ  وحكمــة عدم التعيني : إِنَّ اللََّه َخبَّأََهــا يِف الصَّ

ــاَعَة يِف يَــْوِم الُْجُمَعِة، َوَخبَّأَ  لَيْلََة الَْقْدِر يِف رََمَضاَن، َوَخبَّأَ السَّ

لََواِت، َويَُقوُموا  ــيِّئَاِت، لِيَُحاِفَظ الَْخلُْق َعىَل الصَّ الَْكبَائَِر يِف السَّ

كَْر يِف يَــْوِم الُْجُمَعِة كُلِِّه،  َجِميــَع َشــْهِر رََمَضاَن، َويَلْزَُمــوا الذِّ

يِّئَاِت.  َويَْجتَِنبُوا َجِميَع الَْكبَائِِر َوالسَّ

فأمــر الله تعاىل باملحافظة عىل الصالة التي هي الركن الثاين 

من أركان اإلســالم وأمر بالخشــوع والخضــوع عند الصالة 

وذلــك بحضور القلب واإلقبال عىل الله تعاىل فقال "َوقُوُموا 

ـِه قَانِِتنَي" فهنيئاً ملن صالها وحافظ عليها وأداها خاشــعاً  لِلَـّ

لربه منيباً إليه خاضعاً بني يديه بقلبه وجوارحه.

حكم آية 

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

تنفس النار

ٌ َوإِنَّ  عِن النُّْعَمِن بِْن بَِش��رٍ َرِضَ اللَُّه َعْنُهَم َقاَل: َس��ِمْعُت َرُس��وَل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَس��لََّم يَُقوُل: "إِنَّ الَْحَلَل بَينِّ
ُبَهاِت اْسَتْبَأَ لِِديِنِه َوِعرِْضِه، َوَمْن َوَقَع  ، َوبَْيَنُهَم أُُموٌر ُمْشَتِبَهاٌت، َل يَْعلَُمُهنَّ كَِثرٌ ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ ٌ الَْحَراَم بَينِّ
��ُبَهاِت َوَقَع ِف الَْحَراِم، كَالرَّاِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمى يُوِش��ُك أَْن يَرْتََع ِفيِه، أََل َوإِنَّ لِكُلنِّ َملٍِك ِحَمى، أََل َوإِنَّ ِحَمى  ِف الشُّ
اللَِّه َمَحارُِمُه، أََل َوإِنَّ ِف الَْجَسِد ُمْضَغًة إَِذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد كُلُُّه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد الَْجَسُد كُلُُّه، أََل َوِهَي الَْقلُْب" 

َرَواُه الُْبَخاِريُّ َوُمْسلٌِم.
ٌ َل اْش��ِتَباَه ِفيِه، َوكََذلَِك الَْحَراُم الَْمْحُض، َولَِكْن بَْيَ اْلَْمَريِْن أُُموٌر تَْش��َتِبُه َعَل كَِثرٍ ِمَن النَّاِس،  أَنَّ الَْحَلَل الَْمْحَض بَينِّ
ا الرَّاِسُخوَن ِف الِْعلِْم، َفَل يَْشَتِبُه َعلَْيِهْم َذلَِك، َويَْعلَُموَن ِمْن أَينِّ الِْقْسَمْيِ ِهَي.  َهْل ِهَي ِمَن الَْحَلِل أَْم ِمَن الَْحَراِم؟ َوأَمَّ
بَِة الطَّينَِّبِة، َولَِباِس َما  ��ا الَْح��َلُل الَْمْحُض: َفِمْثُل أَكِْل الطَّينَِّباِت ِمَن ال��زُُّروعِ، َوالثنَِّمِر َوبَِهيَمِة اْلَنَْع��اِم، َوُشِْب اْلَْشِ َفأَمَّ

ْعِر، َوكَالننِّكَاحِ َوَغْرِه.   وِف أَِو الشَّ يَْحَتاُج إِلَْيِه ِمَن الُْقطِْن َوالْكَتَّاِن، أَِو الصُّ
ِم، َولَْحِم الِْخْنِزيِر، َوُشِْب الَْخْمِر، َونِكَاحِ الَْمَح��ارِِم، َولَِباِس الَْحِريِر لِلرنَِّجاِل،   َوالَْح��َراُم الَْمْحُض: ِمْث��ُل أَكِْل الَْمْيَتِة، َوالدَّ
بَا َوالَْمْيِسِ َوَثَِن َماَل يَِحلُّ بَْيُعُه، َوأَْخِذ اْلَْمَواِل الَْمْغُصوبَِة ِبَسَِقٍة أَْو َغْصٍب أَْو تَْدلِيٍس  َوِمْثُل اْلَكَْس��اِب الُْمَحرََّمِة كَالرنِّ

أَْو نَْحِو َذلَِك. 
، َوُشِْب  بنِّ ا ِم��َن اْلَْعَياِن كَالَْخْيِل َوالِْبَغاِل َوالَْحِمِر، َوالضَّ ا الُْمْش��َتِبُه: َفِمْثُل بَْعِض َما اْخُتلَِف ِف َحلنِِّه أَْو تَْحِرميِِه، إِمَّ َوأَمَّ

َباعِ َونَْحِوَها.  َما اْخُتلَِف ِف تَْحِرميِِه ِمَن اْلَنِْبَذِة الَِّتي يُْسِكُر كَِثرَُها، َولُْبِس َما اْخُتلَِف ِف إِبَاَحِة لُْبِسِه ِمْن ُجلُوِد السنِّ
ِق َونَْحِو ذلك، َوَحاِصُل اْلَْمِر أَنَّ اللََّه تََعاَل أَنَْزَل َعَل نَِبينِِّه  ا ِمَن الَْمكَاِس��ِب الُْمْخَتلَِف ِفيَها كََمَس��ائِِل الِْعيَنِة َوالتََّورُّ َوإِمَّ

ِة َما يَْحَتاُج إِلَْيِه ِمْن َحَلٍل َوَحَراٍم. َ ِفيِه لِْلُمَّ الِْكَتاَب، َوبَيَّ
فيجب عل املسلم اجتناب الحرام واجتناب املشبوهات من الشياء ف املأكل وامللبس وغرها.

ويجب عل كل مسلم أن يتحرى الحلل ويطلبه وليعلم أن الله جاعل له ف الحلل غنية عن الحرام .

تأمالت قرآنية

فوأيد احلديث
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من الذاكرة

العدد 32 - مارس 1974
االفتتاحية

دولة إسالمية وقائد مسلم يعمر بيوت الله
"أمل تروا أن الله س��خر لكم ما يف السموات وما يف األرض وأسبغ 

عليكم نعمه ظاهرة وباطنة" / صدق الله العظيم

نزل��ت هذه الكلامت البينات من ل��دن عزيز حكيم قبل 14 

قرن��اً من الزمان وني��ف، ظللنا نحن خالله��ا ال نفطن إىل قوتنا 

وجه��ل قدرتن��ا التي حبانا الل��ه بها وظلت خرياتن��ا نهباً لغرينا، 

يس��وموننا س��وء العذاب ويشغلونا بأنفس��نا عن أنفسنا، كانت 

يومئذ عىل قلوب أقفالها.

والي��وم ونحن نلتقي يف أرض األطه��ار ويجمعنا مؤمتر يحمل 

اسم اإلسالم نبدأ باستكش��اف قوتنا وقدرتنا واكتشاف إمكاناتنا 

ومقدرتن��ا ونق��رأ آيات الخال��ق ألول مرة ولي��س يف آذاننا وقر، 

اليوم تتحرر األمة اإلسالمية من أيدي أبنائها بعد أن كانت أكف 

اآلخرين ه��ي التي ترصف أمورها، اليوم نع��رف أين نحن وإىل 

أين املسري.

اليوم اش��ركت دولة اإلمارات العربية املتحدة وش��اركت يف 

مؤمتر القمة اإلس��المي بالهور ممثلة يف ش��خص قائدها الشيخ 

زاي��د بن س��لطان آل نهيان زعيامً ألمة مس��لمة وقائداً مس��لامً 

معطاًء س��باقاً للخري، يعمر بيوت الله، عرفه املسلمون ال يف بالد 

املس��لمني فحسب بل ويف بالد الفرنجة يف أوروبا وأمريكا أياديه 

امتدت للخري يف مختلف بالد العامل.

التقى الش��يخ خليفة بن زايد ويل العهد والقائد العام لقوات 

دفاع أبوظبي بجانب من ضباطه وجنوده وقد تفضل س��موه 

بالتوجيه واإلرشاد ليك تكون قواتنا يف مصاف الجيوش الحديثة 

وعهد ومودة، فقد التقى س��موه مبطار الش��ارقة العس��كري 

وكان يف اس��تقباله عدد من كبار الضباط والقادة العسكريني 

وتوجه فور وصوله إىل مقر املدرس��ة حيث قام بجولة تفقدية 

للمدرسة ووجه عدداً من املالحظات والتوجيهات.

دورات للرشطة العسكرية بالكتائب 
ق��ام قائد الرشطة العس��كرية بافتتاح الدورة األوىل 

للرشطة العس��كرية بالكتائب، وقام بإلقاء محارضة 

تضمنت عدة نقاط منها مفهوم الرشطة العسكرية 

وواجباتها وهي حراس��ة املعسكرات وتنظيم السري 

داخ��ل املعس��كرات وحفظ األم��ن واملحافظة عىل 

الضبط والربط العس��كري، وتنظي��م دخول الزوار 

داخل املعس��كر والتفتيش عىل السيارات الداخلية 

والخارجي��ة والتأك��د م��ن قياف��ة العس��كري قبل 

خروجه، ك��ام أوضح أهمية الرشطة العس��كرية يف 

العمليات الحربية.

اإعداد: حنــان الذهــب

خليفة يشمل برعايته حفل تخريج دورة قادة 
الفئات األوىل

الش��يخ محمد بن راشد يرعى حفل تخريج 
دفعة جديدة من أغرار قوة دفاع االتحاد

قدم خريجون عرضاً رائع��اً أما معاليه بينام كانت فرقة الجيش 

املوسيقية تتقدم طوابري االس��تعراض، كام قام معاليه بعد ذلك 

بتوزي��ع الجوائز عىل الجنود األوائل، وبعد ذلك أدى الخريجون 

ميني الوالء واإلخالص للوطن وقواته املس��لحة ولدولة اإلمارات، 

ث��م أطلق بعد ذلك الخريجون ثالث طلقات تحية ملعاليه بهذه 

املناس��بة، ثم قام معاليه بتوزيع ميداليات تذكارية عىل جميع 

الضب��اط واألف��راد الذين أمض��وا يف الخدمة العس��كرية من 8 

س��نوات إىل 16 سنة، كام شاهد معاليه عرضاً لدبابات سكوربني 

والغريت.  

 صورة الغالف

مار�س 1974
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 زايد يفتتح املجلس االستشاري االتحادي 1972

 أكتوبر 1977 خليفة يرعى احتفال القوات املسلحة بيوم الدروع

مار�س 1974

 محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة االٔربعني لكلية خليفة الجوية 2010

 القوات املسلحة تشارك يف إغاثة منكويب الفياضانات يف باكستان 2010 متارين درع الجزيرة 1983

ذاكـــرة العد�ســـة
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نظم وقتك وأعرف أولوياتك 
واستمتع بحياتك واترك أثرًا 

يدل عليك.

حممد بن راشــد آل مكتوم

1. يف أي عهد وتاريخ بنيت القلعة الداخلية القدمية لقرص الحصن؟

2. ما هي درجات األلوان الخاصة بفئة صغار السن يف رياضة الجوجيتسو؟

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 )505( هي: 
 - السـؤال األول: سامل السامان.

 - السـؤال الثاين: عبداللطيف الزياين .

 الفائزان:
1. والء سعد محمد

2. عائشة عبدالرحمن مال

مسابقة العدد )506(

...
ات

ض
وم

وفاء من القيادة ألبناء الوطن املساهمني
 يف دعم بنيان االحتاد

يف إطار حرص صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
الله، عىل الوفاء ألبناء الوطن الذين أس��هموا وش��اركوا يف دع��م بنيان االتحاد وبذلوا 
التضحيات من أجل ايصال رسالة اإلمارات اىل العامل يف نرش السالم واألمن واالستقرار 
والتنمية، وجه الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة بإطالق اس��م الفقيد س��يف غب��اش عىل احد 

الشوارع يف أبوظبي .
وي��أيت هذا التوجي��ه تقديًرا وتكرمياً لألع��ال والتضحيات التي قدمه��ا الفقيد خالل 

مسرية عمله يف خدمة الوطن وإخالصه يف تأدية واجبه الوطني وتخليداً لذكراه .
وقد ش��هد سمو الش��يخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ويل عهد أبوظبي 
االحتفالية الخاصة بإزاحة الستار عن اللوحة التي تحمل اسم الفقيد سيف غباش عىل 
أحد شوارع أبوظبي بالقرب من مسجد الشيخ زايد الكبري باتجاه مدينة زايد الرياضية 

وأطلق عليه اسم )شارع سيف غباش( .
وأشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بهذه التوجيهات الكرمية التي تعرب بصدق 
عن وفاء القيادة الحكيمة وتقدير ش��عب اإلمارات ألبناء الوطن املخلصني الذين افنوا 
حياته��م وكرس��وا جهودهم وقدموا أرواحه��م من أجل رفعة الوط��ن الغايل وخدمة 

قضاياه ومصالحه .
وأزاح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان اللوحة التذكارية عن شارع »سيف غباش« 
بحضور أبناء الفقيد، عدنان سيف غباش، وعمر سيف غباش سفري الدولة لدى روسيا، 

وسعيد سيف غباش، وعدد من أحفاد الفقيد.

ولد يف 21 أكتوبر 1932 يف  إمارة رأس الخيمة. 
يف 1949 سافر سيف غباش إىل البحرين طلباً للعلم واملعرفة 
ليغادر بعدها إىل العراق بعد تخرجه من الثانوية العامة سنة 
1953  ،  ولتبدأ رحلته الجامعية يف دراسة الهندسة يف جامعة 

بغداد. ويف سنة 1959 سافر سيف غباش إىل النمسا .
ويف 1963 انتق��ل إىل فرنس��ا وتعلم اللغة الفرنس��ية ودرس 

األدب والفلسفة.
ويف س��نة 1969 وبعد نحو 20 عاماً من الغربة والرتحال عاد س��يف غباش إىل مس��قط 
رأس��ه يف رأس الخيمة ورزق تباعاً بأبنائه الثالثة عدنان وعمر وس��عيد وكان أول عمل 

يسند اليه هي وظيفة رئيس قسم الهندسة يف بلدية رأس الخيمة.
رافق س��يف غباش بني عامي 1969 و1970 املغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي 
إىل بع��ض العواص��م العربية واألجنبية وش��ارك ضمن وفد رأس الخيم��ة يف محادثات 

االتحاد التي سبقت انسحاب بريطانيا من املنطقة.
تم تعيينه بعد قيام االتحاد يف 2 ديسمرب 1971 يف منصب وكيل وزارة الخارجية.

يف 25 ديس��مرب 1973 عني الفقيد أول وزير دولة للش��ؤون الخارجية ليصبح املتحدث 
الرسمي باسم دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ويف الساعة الحادية عرشة من صباح يوم الثالثاء 25 أكتوبر عام 1977 أثناء مرافقته عبد 
الحليم خدام وزير الخارجية السوري آنذاك إىل مطار أبوظبي لوداعه وعند دخولها إىل 
الصالة الكربى ملطار أبوظبي انطلقت رصاصات غادرة كانت تهدف إلغتيال خدام لكنها 

أصابت الوزير غباش يف كتفه وبطنه حيث نقل إىل املستشفى وتويف متأثراً بجروحه.

السرية الذاتية..
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تغريــــــدات

    @Khawla_AlTayer                         بنت الدار  
قرص_الحصن_قصة_وطن قصة وحدة وعرى وثيقة..وأصوات 

تنادي باسمة وهتافات تهلل بحبه.. وطن حمته السواعد 

املتالحمة وتاريخ سجل أجمل ما فيه.

كشف مجلس إدارة »مبادرة 1971« - املبادرة الوطنية التي أمر بإطالقها سمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب رئيس املجلس التنفيذي بالتزامن 

مــع »يوم العلم« بهدف ترســيخ املعرفــة الوطنية بدولة اإلمــارات يف املجتمع - عن 

تنظيم مســابقة املعلومــات الجامهريية كأوىل فعاليات املبادرة وآليات املشــاركة يف 

املســابقة، ومالمح برنامجها الذي يشــتمل عىل العديد من الفعاليات املتنوعة خالل 

العــام وتنطلق يف الثالث من شــهر مارس املقبل عرب حملة تشــمل الصحف املحلية 

ووسائل التواصل االجتامعي.

وســتقدم املبادرة مســابقة املعلومات الجامهريية والتي من خاللها ســيتم طرح 

1971 ســؤاالً عىل مدى ثالثة أعوام، بواقع 657 ســؤاالً يف كل ســنة يتم طرحها تباعاً 

يف غضون الثالثة أشــهر الوسطى من كل عام حيث سيتسنى للمشارك اختيار اإلجابة 

التي يراها صائبة من بني ثالث إجابات مختلفة، أي أنها تتخذ من أســئلة االختيار من 

متعدد نهجا. 

وباإلضافة إىل اإلسهام يف توثيق تاريخ الدولة يف جميع املجاالت والنواحي السياسية 

واالقتصاديــة واالجتامعيــة وغريها، فإن املبادرة ستســتهدف الرتكيــز عىل اإلنجازات 

واملكتســبات التي حققتها الدولة يف ظل االتحاد بكافة الوســائل املتاحة، وستســعى 

أيضاً إىل تثقيف أفراد املجتمع بتاريخ تأسيس اتحاد الدولة من خالل توفري املعلومات 

الصحيحــة، واملوثوقة، ليس فقط من خالل األطر النظريــة، بل عملياً أيضاً من خالل 

تعزيز املشاركة املجتمعية يف البحث عن املعلومات املتعلقة بتاريخ الدولة.

داللة الرقم 1971
جاءت فكرة شــعار املبادرة من فكر ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل 

مكتوم، ويل عهد ديب، رئيس املجلس التنفيذي ولفت ســموه اىل داللة أخرى خافية يف 

األرقام، تضاف إىل إشــارتها لتاريخ تأســيس دولة االتحاد، وهي أن التوازي بني األرقام 

يف »1971«، وعــدد كلــامت »دولة اإلمارات العربية املتحــدة«، وميثل الرقم األخري 1 

دولة االتحاد والرقم 7 اإلمارات الســبع والرقم 9 بداية االتحاد بتسع دول فيام يعرف 

باالتحاد التساعي وأخريا الرقم 1 وهو ميثل الوحدة العربية الشاملة. كام ميثل الشعار 

ما حصل يف عام 1971 وتحديداً يف 2 ديسمرب ورفع علم اإلمارات وإعالن االتحاد.

مسابقة معلومات أوىل فعاليات مبادرة 1971 

همس القوايف

		 	 احلصن	حصن	موحديــن	الدولـه	
أركانـــه		تذرّي	وظلـــه	ضافي 	 	
		 	 مجد	الشيوخ	أهل	الوفا	والطوله

أهل	البنـــادق	والسيوف	رْهافي 	 	
	 تذبّحوا	عنده	وعاشـــوا	حولـــه		

منصى	الركاب	اللي	وراها	قافي 	 	
	 	 مافيهم	اللـــي	مايطّبق	قولـــه	
أهل	الفعــول	اللي	نباها	كافي 	 	
		 	 والشعـب	كان	احلرب	دق	طبولــه

في	دارنا	ماعـاش	غير	سنـــافي 	 	
	 اللـي	يعادينــــا	نغـــّيب	زولــه		

واللي	يصادقــنا	سنعنــا	وافي 	 	
	 مانقبل	العيله	وهي	مقيوله	

امـدوّر	العيـــالت	مالـــه	رافي 	 	
	 ياولد	زايــد	كــل	صعــب	انّولـه	

نورد	ونشـــرب	من	قراٍح	صافي 	 	
	 وركاب	رديـــان	العــرب	معقولـه	

وندقهــا	بالرمــح	دٍق	شافـــي 	 	

كلمات:
عبداهلل سعيد بن نوره الراشدي

احلصــــــن

وطني لو �سغلت باخللد عنه.... نازعتني اإليه يف اخللد نف�سي

 @HH Sheikh Mohammed              محمد بن راشد 

 نريــد االمارات عاصمة عاملية لإلبداع الحكومي والقمة الحكومية

 القادمة سنخصصها الختبار الحدود التي ميكن ان يصلها خيالنا يف

مجال الخدمة الحكومية

    @Aakeeda                       عبد الله عقيدة عيل 
قرص_الحصن_قصة_وطن وقصة شعب أحب ارضه وأحب 

قيادته ووقف معها ووقفت معه أنها قصة بلد زايـد وعيال 

زايـــــد. 

      @Munalkendi                              ُمنى الِكندي
»حــالة اليش نــدرة وجوده « هذا املثل هو ذاتــه الذي دعانا له 

قادتنا مؤخرا يف القمة الحكومية بأن نكون استثنائيون .
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