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بقلم :
املقدم ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

االفتتاحـية

"عاصفة احلزم" وفزعة األخوة
عندما انقلبت جامعة الحويث عىل الرشعية الدس��تورية يف اليمن الش��قيق، ومتادت يف سفك الدماء 

وإشاعة الفوىض واالضطراب يف أنحاء القطر الشقيق، مل يكن أمام القيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، وعىل رأس��ها سيدي صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، سوى االنخراط بقوة يف عملية "عاصفة الحزم" ضد هذه 

الجامعة حفاظاً عىل أمن واس��تقرار اليمن الشقيق ودفاعاً عن مصالح شعبه وترسيخاً ألسس وركائز 

السياس��ة الخارجية اإلماراتي��ة التي تنطلق من ثوابت تنبع يف جوهرها م��ن مواثيق األمم املتحدة 

والقان��ون الدويل وأحكامه، ناهيك عن أن اليمن الش��قيق هو بالنس��بة إىل دول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة يف منزلة استثنائية ومكانة ال مزايدة عليها وال جدال فيها وال حولها.

"فزعة األخوة" التي وصف بها س��مو الش��يخ عبد الله بن زايد آل نهي��ان وزير الخارجية عملية 

"عاصف��ة الح��زم" مل تكن هي األوىل من نوعها يف س��جل دفاع دولة اإلم��ارات العربية املتحدة عن 

الش��عوب الخليجية والعربية الش��قيقة وحقها يف األمن واالس��تقرار، ويخط��ىء من يظن أن هذه 

املش��اركة متثل تحوالً نوعياً يف توجهات السياسة الخارجية اإلماراتية، وإال فإنه يتجاهل سجالً طويالً 

من املواقف القومية والخليجية واإلنس��انية الراسخة يف أذهان الش��عوب الخليجية والعربية كافة، 

ابتداًء من املوقف التاريخي للمغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حني تبنى،  

طيب الله ثراه، موقفاً بطولياً قومياً رائعاً يف مس��اندة الجيش��ني املرصي والسوري يف حرب السادس 

من أكتوبر عام 1973، ودولة االتحاد كانت وقتذاك ال تزال وليدة، وكان اتخاذ هذا املوقف البطويل 

مث��ل هذا القرار تعبري جيل ع��ن أصالة وتجذر "فزعة األخوة" واإلميان الراس��خ بحتمية الدفاع عن 

املقدسات لدى الوالد القائد املؤسس لدولة اإلمارات العربية املتحدة. فهي إذا مواقف ثابتة ومبادئ 

ال تتجزأ مىض عليها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة. ويحفل س��جل دولتنا الفتية وقيادتنا الرشيدة بسلسلة من املشاركات التي تفخر 

قواتنا املسلحة بها عىل املستويات السياسية والحضارية واإلنسانية واالغاثية، فباإلضافة إىل "عاصفة 

الحزم" فقد ش��اركت قواتنا مؤخراً ضمن قوة "درع الجزي��رة" يف الحفاظ عىل أمن مملكة البحرين 

الشقيقة، وها هي تشارك اآلن بفاعلية واقتدار وفخر لنا جميعاً ضمن التحالف الدويل الذي يتصدى 

لخطر تنظيم "داعش" يف األرايض السورية والعراقية.

إن دولة اإلمارات العربية املتحدة حني تقرر املشاركة يف عمليات عسكرية تحرص متاماً عىل العمل 

تحت غطاء الرشعية الدولية، وتدرك متاماً أن إقرار الحق والعدل هو السبيل لصون األمن واالستقرار 

اإلقليمي والدويل، ومن الصعب املزايدة أو التشكيك يف نوايا دولتنا حيال األشقاء يف اليمن، فالتاريخ 

يشهد لنا ويدعم مواقفنا ويؤكد حرصنا الشديد عىل مصالحهم وإدراكنا العميق لصالت القريب والدم 

التي تربط الش��عبني اإلمارايت واليمني، وقيادتنا الرشيد تستشعر حجم مسؤولياتها التاريخية حيال 

األش��قاء يف اليمن، والتوجهات رصيحة وواضحة بأن تحالف "عاصفة الحزم" يس��تهدف ردع جامعة 

الحويث دون أن ينال من مكتس��بات األش��قاء اليمنيني وبناهم التحتية. ومن ثم فال مجال للتشكيك 

ولو بنس��بة ضئيلة يف مواقف اإلمارات حيال اليمن الش��قيق، الذي يستحق حياة كرمية تليق بعراقة 

تاريخ��ه وحضارته التليدة، فال يص��ح لبلد ميتلك هذا العمق التاريخي أن تس��تقوي فئة منه بقوى 

توس��عية إقليمية بغية ف��رض أجندات هذه القوى تحت الضغط والقوة، ث��م ننتظر أن يقف بقية 

األشقاء عاجزين صامتني يف مشهد مل يكن التاريخ أو األجيال القادمة لتغفره لهم، أو تتسامح فيه.

إن "فزعة األخوة" هي واجب فرضته اعتبارات السياس��ة وصالت التاريخ وعالقات الدم والقرىب، 

فال مجال للضجيج العابر من الش��اطئ اآلخر لخليجنا العريب، وال منطق ألتباعهم يف اليمن الشقيق، 

فالحق والرشعية الدولية تفضح نواياهم وما يضمرونه من عداء وأحقاد ضد شعوبنا ودولنا•
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األخبار

أك��د صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ويل 

عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة أن دولة 

اإلمارات بقيادة صاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زايد آل 

نهي��ان رئيس الدولة، حفظه الله، س��تبقى دامئاً س��نداً لدعم 

األش��قاء، ولن ت��رد أو تتأخر ملد يد العون له��م، ومؤازرتهم 

ملواجهة التحديات واملخاط��ر املحدقة، وهي مواقف تنطلق 

من أوارص األخوة، ومن إرث مش��رك وغ��اٍل يجمعنا، وميثل 

رباطاً وثيقاً نحو مصري واحد، ومستقبل واعد.

وق��ال س��موه، إن مس��اعدة األش��قاء، وإغاث��ة امللهوف، 

واملس��اهمة يف حف��ظ أمن واس��تقرار الش��عوب، نهج ثابت 

وراس��خ يف سياسة دولة اإلمارات العربية املتحدة تجاه الدول 

الشقيقة.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ 

محم��د بن زايد آل نهيان، يف أبري��ل املايض، إىل قاعدة امللك 

فه��د الجوي��ة مبدينة الطائ��ف باململكة العربية الس��عودية 

الشقيقة، التقى خاللها قوة اإلمارات من ضباط وضباط صف 

وأفراد الرسب الخامس املشاركني يف التحالف العريب، وعملية 

إعادة األمل التي تقودها اململكة العربية السعودية.

تحيات رئيس الدولة
ونق��ل صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان 

تحيات صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الس��مو الشيخ محمد 

ب��ن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاكم ديب، رع��اه الله، للقوة اإلماراتية املش��اركة 

يف التحال��ف العريب، واعتزاز قيادة دولة اإلمارات وش��عبها 

بال��دور الذي قام به صقور اإلمارات وما صاحبه من نتائج 

إيجابي��ة ملصلحة أم��ن دول الخليج الع��ريب وعودة األمن 

واالس��تقرار لليمن وشعبها الشقيق، ووضع حد للتهديدات 

املوجهة للمنطقة ضمن التحالف العريب يف عاصفة الحزم.

أداء قتايل رفيع
وأشاد سموه باألداء القتايل الرفيع والكفاءة العملياتية العالية 

يف هذه املهمة الوطنية، التي س��تضاف إىل س��جل املحطات 

التاريخية ألدوار ومهام قواتنا املسلحة لنرصة األشقاء والدفاع 

عنهم وتعزيز أمن املنطقة.

وأضاف صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن 

دولة اإلم��ارات تضع قضايا أمن واس��تقرار املنطقة العربية يف 

صلب اهتامماتها، ولن تغض الطرف عن املتغريات والتطورات، 

يف املنطقة وانعكاساتها عىل األمن القومي العريب، وستقف إىل 

جانب األش��قاء لدفع املخاطر، والتص��دي ملختلف التهديدات، 

حممــد بن زايــــد: اإلمـــــــارات بقيــــــادة خليفـــــــة ستبقــــــــــــــــــى دائمــــًا سنـــــدًا لألشقــــــــاء
نقل حتيات رئيس الدولة ونائبه للقوة اإلماراتية يف السعودية

نائب رئيس األركان وعدد من القادة العسكريني خالل االستقبال
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وق��د بينت التجارب والتحديات أن تكاتف العرب هو الضامن 

األسايس للمنطقة درءاً للمخاطر وسداً ضد املطامع.

تضامن وتكاتف ملواجهة األطامع
وأكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان أن 

ال��دول العربية يف أم��ّس الحاجة يف ه��ذه املرحلة الدقيقة 

إىل التضام��ن والتكاتف والتآزر ملواجه��ة األطامع ومختلف 

التحدي��ات، وعلين��ا بناء إطار س��يايس وعس��كري وتنموي 

متق��دم من أجل عزة العرب ومكانته��م يف املنطقة والعامل، 

منوهاً س��موه ب��أن »طبيع��ة التحديات واملخاط��ر املاثلة، 

تستوجب اليقظة املس��تمرة والجاهزية، واالستعداد الدائم 

لحامية مكتس��باتنا التنموية وأس��لوب معيش��تنا وخططنا 

املس��تقبلية يف الخلي��ج العريب، ولردع كل م��ن يضمر الرش 

ملنطقتنا العربية«.

وأضاف صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

أنه يف ظ��ل التطورات الراهنة وما أفرزت��ه من واقع جديد، 

فإنه يتحت��م علينا أن نبادر باتخاذ الخط��وات الفاعلة التي 

متكننا من امتالك أسباب التفوق والردع الحاسم واالستمرار 

يف بن��اء وتطوير وتهيئة العنرص الب��رشي املؤهل الذي ميثل 

العمود الفقري يف هذا التوجه.

إعادة األمل لليمن
وأكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان أن 

دول��ة اإلمارات العربية املتحدة س��تواصل مع األش��قاء مد 

يد العون إلعادة األمل، وتحقيق تطلعات الش��عب اليمني 

الشقيق يف االستقرار والتنمية والبناء ليمن املستقبل، ليعود 

اليمن س��عيداً آمناً يعيش يف تطور وازدهار ومنو يس��تفيد 

م��ن موارده البرشية املعطلة، وينعم مبا حباه الله عز وجل 

من خريات عديدة وكثرية، منوهاً س��موه بأن التحرك إلنقاذ 

اليم��ن ال يقترص ع��ىل الجانب العس��كري أو األمني فقط، 

بل س��يمتد إىل الجوانب التنموية واالقتصادية واإلنس��انية 

واالجتامعية ألهميتها يف دعم الشعب اليمني حتى يتمكن 

م��ن التغلب عىل التحدي��ات كافة.. وقال س��موه: »خيارنا 

الوحيد هو االنتصار يف امتحان اليمن ملصلحة منبع العروبة 

واملنطقة«.

وأضاف صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

»إننا ومن خالل إعادة األم��ل، ننتقل إىل مرحلة جديدة يف 

التص��دي للتط��ورات واألحداث املؤس��فة يف اليمن بعد أن 

متكن��ا من تحيي��د الخطر الواضح الذي ميت��د خارج اليمن، 

وتعتم��د هذه املرحلة عىل اس��راتيجية متع��ددة األدوات 

تس��تند إىل البعد العس��كري، وتس��عى من خالل الجوانب 

السياس��ية واإلمنائية والتنموية لعودة الرشعية التي تحفظ 

لليمن كيانه، وعودته إىل املسار السيايس الذي تم االنقالب 

عليه، مبا يخلق إجامعاً ال يس��تثني أحداً، وينأى عن سيطرة 

العنف والس��الح، ونحن عىل قناعة ب��أن الغالبية العظمى 

من الشعب اليمني تشاركنا هذه األهداف وتسعى للتوصل 

إىل صيغة سياسية جامعة غطاؤها الرشعية لضامن االنتقال 

إىل حكم مدين حديث تس��تحقه اليمن ويس��تحقه شعبها 

وينعك��س إيجاب��اً عىل أمن واس��تقرار املنطق��ة، ويضمن 

اندماج اليمن يف محيطها الخليجي أمنياً وتنموياً«.

حزم امللك سلامن بوصلة للعمل الجامعي
وأش��اد سموه برؤية خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن 

عبدالعزيز آل س��عود ملك اململكة العربية السعودية الثاقبة 

للمتغ��ريات يف املنطقة، وقال س��موه: »نرى يف حزم وحس��م 

امللك سلامن بوصلة عملنا وجهدنا الجامعي واملشرك، لحامية 

املكتسبات، ورفع راية العزة والكرامة التي غدت خفاقة عالية 

يف التحدي الذي يواجه العرب يف اليمن«.

كام أشاد سموه بالدور الجامعي العريب الذي يقوده امللك 

سلامن بن عبدالعزيز، مؤكداً أن هذه الوقفة الشامخة سرسم 

املسار السيايس والتنموي يف املنطقة لعقود قادمة.

وكان سموه قد تفقد تشكيلة من طائرات التحالف العريب 

املش��اركة يف العمليات العس��كرية الرابض��ة يف مدرج املطار 

بعده��ا تم التقاط الصور الجامعية مع ق��وة اإلمارات وبقية 

قوات التحالف، عقب ذلك اس��تمع سموه، والحضور إليجاز 

حول سري ونتائج العمليات•

حممــد بن زايــــد: اإلمـــــــارات بقيــــــادة خليفـــــــة ستبقــــــــــــــــــى دائمــــًا سنـــــدًا لألشقــــــــاء

محمد بن زايد وحمدان بن محمد ومحمد بن سلامن مع مجموعة من قوة اإلمارات

سموه يصافح أحد ضباط قواتنا الجوية
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حممد بن زايد: زيارتي للواليـات املتحــدة حتقــــق مصالـــــــــــــــــح البلدين اقتصاديــًا وثقافـــيًا وعسكريـــًا

بحث صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الواليات املتحدة 

األمريكي��ة العالق��ات االس��راتيجية وأوج��ه التعاون 

ب��ني البلدي��ن والقضايا التي تهم الجانب��ني والتطورات 

اإلقليمية والدولية.

    جاء ذلك خالل اس��تقبال الرئيس األمرييك لصاحب 

الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد املرافق 

الش��هر املايض يف البيت األبيض بالعاصم��ة األمريكية 

واشنطن بحضور نائب الرئيس األمرييك جو بايدن.

التقى الرئيس االمريكي وعددًا من كبار األعضاء يف الكونغرس

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

أن الزي��ارة التي قام به��ا إىل الواليات املتحدة األمريكية 

متثل فرصة مهمة لتعميق التشاور وتبادل وجهات النظر 

مع الرئيس األمرييك باراك أوباما وكبار القادة األمريكيني 

ح��ول العديد من التطورات واملس��تجدات السياس��ية 

املتالحقة التي تشهدها منطقة الرشق األوسط.

وأضاف سموه أن الزيارة عززت التعاون مع الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة يف مختل��ف املج��االت وس��تحقق 

مصال��ح البلدين والش��عبني الصديق��ني يف العديد من 

القطاعات االقتصادية والتجارية والثقافية والعس��كرية 

واالسراتيجية.

ملفات إقليمية ودولية
وأشار صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

إىل أهمي��ة التصدي لكافة الجه��ات والتنظيامت التي 

تتخذ م��ن العنف واإلره��اب والقتل والدم��ار محوراً 

النتشارها.

وقال س��موه إن ع��ىل املجتمع الدويل مس��ؤوليات 

كبرية يف املساهمة واملساعدة يف إيجاد تسويات نهائية 

محمد بن زايد خالل اللقاء مع الرئيس األمرييك 

محمد بن زايد خالل لقائه أعضاء الكونجرس
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حممد بن زايد: زيارتي للواليـات املتحــدة حتقــــق مصالـــــــــــــــــح البلدين اقتصاديــًا وثقافـــيًا وعسكريـــًا
التقى الرئيس االمريكي وعددًا من كبار األعضاء يف الكونغرس

لألزم��ات يف الدول التي تعاين م��ن اإلرهاب مبا يصون 

مصالح ش��عوبها ويحقن دماءها ويوقف تفاقم اللجوء 

اإلنساين ومآسيه للماليني.

النووي اإليراين
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن 

أمل��ه أن يتوج الحوار بني مجموعة »1+5« والجمهورية 

اإلس��المية اإليرانية حول الربنامج النووي اإليراين، باتفاق 

نهايئ مل��زم للجانب اإلي��راين يأخذ يف االعتب��ار بواعث 

القلق االس��راتيجي املرشوعة لدى دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية ويضع أسس��اً وركائز راسخة لألمن 

واالستقرار يف منطقة الرشق األوسط ويجنبها املزيد من 

أسباب التوتر وعوامل الرصاع.

وأكد س��موه أن موقف دولة اإلمارات حيال مسألة 

االنتش��ار النووي واض��ح وثابت وينطل��ق من رضورة 

تص��دي املجتمع الدويل ومؤسس��اته ومنظامته املعنية 

لخطر انتشار التسلح النووي وعدم التهاون يف مواجهة 

ه��ذا الخط��ر الذي ميث��ل أحد أب��رز مه��ددات األمن 

واالستقرار اإلقليمي والدويل.

محاربة اإلرهاب
وقال س��موه إن دول��ة اإلمارات تعم��ل يف أكرث من 

اتجاه ملحارب��ة اإلرهاب، خاصة فيام يتعلق مبش��اركة 

دول��ة اإلم��ارات يف الرضب��ات الجوي��ة ض��د تنظي��م 

»داعش«، إذ شددت دولة اإلمارات عىل موقفها الخاص 

برضورة مواصلة املجتمع الدويل ودول التحالف التزامها 

التصدي الفاعل للتنظي��امت اإلرهابية والحيلولة دون 

انتشار خطرها حفاظاً عىل األمن واالستقرار العامليني.

روابط عسكرية وثيقة
والتقى صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة خالل زيارته لواش��نطن وزير الدفاع األمرييك 

اشتون كارتر.

جرى خالل اللقاء بح��ث عالقات الصداقة والتعاون 

بني دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة والواليات املتحدة 

األمريكية وس��بل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم املصالح 

االسراتيجية املشركة بني البلدين الصديقني.

 كام جرى خالل اللقاء الذي حرضه س��مو الش��يخ 

عبدالل��ه بن زاي��د آل نهي��ان وزي��ر الخارجية بحث 

القضاي��ا اإلقليمية والدولية خاص��ة يف منطقة الرشق 

األوس��ط وم��ا تش��هده من تط��ورات ومس��تجدات.      

واكد الجانبان عىل الروابط العسكرية واألمنية الوثيقة 

ب��ني الدولت��ني يف تعاونهام املس��تمر ض��د التحديات 

والتهدي��دات اإلرهابي��ة التي يواجهه��ا عدد من دول 

املنطق��ة، واس��تعراض اللقاء مجري��ات األحداث عىل 

الس��احة اليمنية واملوقف العريب والدويل تجاه حفظ 

األمن واالستقرار للشعب اليمني•

المباحثات شملت ..

- التشاور حول عدد من القضايا اإلقليمية 

والدولية الراهنة.

- بحث تعاون البلدين ملواجهة التحديات 

والتهديدات باملنطقة.

- بحث الجه��ود املبذول��ة للحفاظ عىل 

االستقرار إقليمياً وعاملياً.

- التط��رق إىل »االتفاق اإلطاري« بش��أن 

الربنامج النووي اإليراين. 

- رضورة أن يك��ون االتف��اق النهايئ مع 

إيران ملزماً لطهران.

- سبل تحقيق األمن واالستقرار يف اليمن 

وسوريا وليبيا. 

- أهمي��ة تطبيق ق��رارات مجلس األمن 

ومبادرة »التعاون« يف اليمن. 

»داع��ش«  ض��د  الجوي��ة  الرضب��ات   -

ومواصلة التصدي للتنظيامت اإلرهابية.
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حممد بن زايد وحممد بن نايف يبحثان تطورات الوضع يف اليمن 
بحث صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

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

يف الري��اض بإبري��ل املايض، مع صاحب الس��مو املليك 

األم��ري محمد ب��ن نايف بن عبدالعزي��ز ويل ويل العهد 

النائ��ب الثاين لرئيس مجل��س الوزراء وزي��ر الداخلية 

الس��عودي العالقات األخوية املتينة بني دولة اإلمارات 

العربية املتحدة واململكة العربية الس��عودية، وس��بل 

دعمها يف شتى املجاالت. 

كام جرى خ��الل اللقاء - ويف إطار الحرص املش��رك 

عىل التش��اور والتنس��يق عىل الصعد كافة - بحث آخر 

تطورات األوضاع عىل الس��احتني العربي��ة والدولية ال 

سيام تطورات الوضع يف اليمن. 

وأكد الجانبان، يف هذا الصدد، تصميم التحالف عىل 

تنفيذ أهدافه لعودة االستقرار واألمن لليمن، ومساندة 

قيادته وحكومته الرشعية، ووقف االنتهاكات التي تقوم 

محمد بن زايد يلتقي ويل ويل العهد السعودي يف الرياض

بها جامعة اتخذت من السالح لغة للعنف واإلرهاب يف 

االستيالء عىل املؤسسات الوطنية اليمنية، وتهديد األمن 

االس��راتيجي للمنطقة، وتحقيق أجندات وأهداف قوى 

إقليمية.

وكيل وزارة الدفاع يلتقي نائب وزير اخلارجية األمريكي 
اس��تقبل مع��ايل محمد أحمد الب��واردي الفاليس 

وكي��ل وزارة الدف��اع مبكتب��ه يف أبوظب��ي إبريل 

امل��ايض، أنت��وين بلينك��ن نائب وزي��ر الخارجية 

األمرييك، وليس��ا سلوتكن مس��اعدة وزير الدفاع 

األم��رييك والوف��د املرافق لهام. تم خ��الل اللقاء، 

الذي حرضه عدد من كبار ضباط الوزارة والقيادة 

العام��ة للق��وات املس��لحة، تب��ادل األحادي��ث 

ووجهات النظر يف عدد من األمور ذات االهتامم 

املشرك.

وكيل وزارة الدفاع خالل لقائه نائب وزير الخارجية األمرييك

البواردي ووزير الدفاع الصومايل يبحثان العالقات الثنائية
اس��تقبل معايل محمد أحمد الب��واردي الفاليس، 

وكي��ل وزارة الدف��اع، مبكتب��ه يف أبوظبي، وزير 

الدف��اع الصومايل الل��واء عبد القادر ش��يخ عيل 

ديني والوفد املرافق. 

تم خالل اللقاء اس��تعراض عدد من املوضوعات 

املتعلق��ة بتطوي��ر وتعزي��ز العالق��ات الثنائية بني 

البلدين، ومناقش��ة عدد من القضايا ذات االهتامم 

املشرك. 

حرض اللقاء، محش س��عيد سامل الهاميل مدير 

إدارة التعاون األمن��ي الدويل يف وزارة الخارجية، 

وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

وكيل وزارة الدفاع خالل لقائه وزير الدفاع الصومايل



11 |  مايو 2015 |  العدد 520  |

الفريق حمد ثاين يرتأس وفد الدولة يف االجتماع التشاوري
ترأس س��عادة الفريق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس أركان القوات 

املس��لحة يف أبريل املايض وفد الدولة يف االجتامع التشاوري السادس للجنة 

العس��كرية العليا ألصح��اب املعايل والس��عادة رؤس��اء أركان دول مجلس 

التع��اون لدول الخليج العربية الذي عقد يف دولة قطر الش��قيقة وبحضور 

أصحاب املعايل والسعادة رؤساء أركان دول املجلس. وناقشت اللجنة عددا 

من املوضوع��ات املتعلقة بالعمل الخليجي املش��رك ويف مقدمتها موضوع 

القوة العربية العس��كرية املش��ركة وما يتعلق مبش��اركة دول املجلس التي 

لديها االس��تعداد والظروف املناسبة للمس��اهمة يف القوة العربية املشركة 

املقرحة وما يتطلبه ذلك من تنظيامت واجراءات تنسيقية. 

الرميثي خالل ترأسه وفد الدولة

رئيس األركـان يرتأس وفد الدولة يف اجتماع رؤسـاء األركان العرب
 ت��رأس س��عادة الفري��ق الركن حم��د محمد ثاين 

الرميث��ي رئيس أركان القوات املس��لحة وف��د الدولة 

العس��كري املش��ارك يف أع��امل الجلس��ة االفتتاحي��ة 

لالجتامع االول لرؤس��اء اركان حرب القوات املس��لحة 

العربي��ة التي انطلقت يف 22 ابريل املايض مبقر االمانة 

العام��ة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور االمني 

العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العريب ومش��اركة 

رؤساء اركان القوات املسلحة العرب ومن ميثلهم وذلك 

ملناقش��ة اجراءات تش��كيل القوة العربية املشركة يف 

االجتامع.

وأكد الفري��ق محمود حجازي رئي��س أركان حرب 

القوات املس��لحة املرصي��ة رئيس االجت��امع أن القوة 

العربية املش��ركة ليست موجهة ضد أحد وإمنا تهدف 

إىل محارب��ة اإلرهاب وصيانة وحامي��ة األمن القومي 

العريب ما جعلها محل تقدير اقليمي ودويل .

 كام أكد عىل ان هذه القوة املقرحة ليست موجهة 

ض��د أي دولة وألمتثل محورا أو تحالفا أو تهديدا ألحد 

وإمنا تهدف إىل محاربة اإلرهاب وحامية األمن القومي 

العريب وهو ما جعلها محل تقدير من جانب األطراف 

اإلقليمية والدولية  .

رئيس األركان ومعايل محمد بن نخريه خالل االجتامع

وكيل وزارة الدفاع يلتقي نائب وزير اخلارجية األمريكي 

رئيــس األركـــان يلتقــي يف الريـــاض نظـــريه السعـــوديالبواردي ووزير الدفاع الصومايل يبحثان العالقات الثنائية
التق��ى س��عادة الفريق الركن حم��د محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة الفريق أول 

الرك��ن عبدالرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة 

األركان العامة للقوات املسلحة السعودية، وذلك 

مبكتب نظ��ريه يف الرياض.  وجرى خ��الل اللقاء 

الذي حرضه عدد من كبار ضباط القوات املسلحة 

م��ن الجانب��ني تب��ادل األحادي��ث واملوضوعات 

العسكرية ذات االهتامم املشرك. يأيت هذا اللقاء 

يف إطار التشاور والتنس��يق املستمر بني األشقاء 

يف دول مجل��س التعاون الخليج��ي يف املجاالت 

كافة، ال سيام يف  املجال العسكري، خاصة يف ظل 

الرميثي والبنيان خالل اللقاء يف الرياضالظروف التي تشهدها املنطقة.



رئيس األركان يبحث أوجه التعاون العسكري مع نظريه األسرتايل 
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رئيس االٔركان خالل استقباله نظريه االٔسرتايل

القوات املسلحة تطلع »الوطني« على مشاركتها يف »عاصفة احلزم«

قدم معايل الدكتور أن��ور محمد قرقاش وزير الدولة 

للش��ؤون الخارجية وزي��ر الدولة لش��ؤون املجلس 

الوطني االتحادي ووفد من القوات املسلحة اإلماراتية 

برأسة اللواء الركن عرضا عن آخر التطورات السياسية 

والعس��كرية يف اليم��ن ..يف الجلس��ة الثالث��ة عرشة 

للمجل��س الوطن��ي االتحادي الت��ي عقدها املجلس 

برئاسة معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس . 

ويأيت العرض انطالقا من الحرص عىل اطالع املجلس 

عىل التطورات الهامة يف اليمن باعتباره ممثل شعب 

دولة اإلمارات العربية املتح��دة حيث تناول العرض 

موقف الدولة ومشاركتها يف التحالف العريب "عاصفة 

الح��زم" بقي��ادة اململك��ة العربية الس��عودية الذي 

يهدف إىل الحفاظ عىل الرشعية الدستورية يف اليمن 

وصيانة املسار الس��يايس املعرتف به دوليا ومكوناته 

األساس��ية وعىل رأس��ها املب��ادرة الخليجي��ة وآلياتها 

التنفيذي��ة ومخرجات الحوار الوطني وما يتفق عليه 

الشعب اليمني. 

ومث��ن املجل��س مواقف دول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة املرشفة بتوجيهات من قيادتنا الحكيمة تجاه 

األش��قاء مؤكدا أن هذه بادرة كرمية تجس��د التعاون 

ب��ن مختل��ف املؤسس��ات يف الدول��ة وأن للق��وات 

املسلحة اإلماراتية صفحات مرشفة يف ظل ما يعيشه 

العامل من ج��راء الحروب والكوارث الطبيعية فكانت 

من السباقن يف مد يد العون وإغاثة املكروب يف كل 

اجمللس الوطني االحتادي يثمن مواقف دولة اإلمارات املشرفة جتاه األشقاء

املجلس الوطني االتحادي يثمن مواقف دولة اإلمارات املرشقة تجاه األشقاء

أقطار املعمورة فضال عن إسهاماتها يف عمليات حفظ 

السالم الدولية. 

وكان مع��ايل رئيس املجلس قد أع��رب يف كلمة له 

يف الجلس��ة ع��ن تأييد املجلس ودعم��ه ملوقف دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة ومش��اركتها يف تحالف " 

عاصفة الحزم " من أجل عودة االستقرار واألمن ونرصة 

الرشعية الدس��تورية ومؤسس��اتها يف اليمن الش��قيق 

وصيانة املسار السيايس املعرتف به مينيا وعربيا ودوليا 

ومكوناته األساس��ية وعىل رأس��ها املب��ادرة الخليجية 

وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار اليمني الوطني. 

وقال لقد جاءت مش��اركة دولة اإلمارات يف تحالف 

"عاصف��ة الح��زم" انطالق��ا م��ن دوره��ا التاريخي يف 

الوق��وف إىل جان��ب اليمن الش��قيق يف كل الظروف 

ومن إحس��اس قوي باملس��ؤولية تجاه املنطقة وأمنها 

واس��تقرارها بصفته��ا متثل جزءا م��ن منظومة العمل 

الخليجي املش��رتك وتعمل مع أشقائها جنبا إىل جنب 

لحامية أمن املنطقة واس��تقرارها ومكتسباتها ضد كل 

ما يش��كل خطرا عليها مضيفا أن دولة اإلمارات تأمل 

أن يخرج اليمن وش��عبه من هذه املحنة كام عهدناه 

وتعود كل األطراف اليمنية للعمل والتنمية واالستقرار.

اس��تقبل الفريق الركن حمد محم��د ثاين الرميثي 

رئي��س أركان الق��وات املس��لحة يف مكتب��ه بالقيادة 

العامة للقوات املسلحة يف أبريل املايض الفريق أول/ 

مارك بينس��كن رئيس قوات الدفاع األسرتايل،  والوفد 

املرافق له.

ج��رى خ��الل اللقاء ال��ذي حرضه عدد م��ن كبار 

ضباط الق��وات املس��لحة بحث أوج��ه التعاون بن 

الجانبن والس��بل الكفيلة بدعمه��ا وتعزيزها إضافة 

إىل مناقش��ة عدد من املوضوعات العس��كرية  ذات 

االهتامم املشرتك.



ختام التمرين العسكري اإلماراتي - املاليزي " منر الصحراء 2 "
اختتمت فعاليات التمرين العس��كري املشرك " منر الصحراء 2 

" ال��ذي أقيم عىل أرايض الدولة مبش��اركة وحدات من القوات 

الربية لدولة اإلمارات العربية املتحدة و الجيش املاليزي.

وش��هد البيان الختامي للتمرين العميد الركن صالح محمد 

صال��ح مجرن العامري قائد القوات الربي��ة والفريق ذو الكفل 

بن حاج قاس��م قائ��د الجيش امليداين املالي��زي وعدد من كبار 

الضباط من الجانبني.

وي��أيت مترين " من��ر الصح��راء 2 "،  ترجمة لح��رص قياديت 

البلدين عىل توسيع آفاق التعاون مبا يحقق الرؤية املشركة يف 

تبادل الخربات وترسيخ ركائز األمن واالستقرار ويدعم مختلف 

الجهود الدولية التي تنش��د الس��الم عىل املس��تويني اإلقليمي 

والدويل.

ونفذت القوات املش��اركة سلس��لة من التدريبات اشتملت 

عىل ع��دد من العمليات الت��ي متت بدق��ة متناهية وأظهرت 

القدرات القتالية للقوات وعكست مستوى التنسيق واالندماج 

بني القوات املش��اركة ومقدرتها عىل العمل يف مختلف ظروف 

بيئة العمليات املشركة.

وأوضح قائد القوات الربية أن مترين " منر الصحراء 2 " جاء 

امتدادا لسلسلة التامرين املشركة بني القوات الربية اإلماراتية 

والقوات املاليزية والذي يأيت ضم��ن الخطط التدريبية املعدة 

لتطوير ورفع مس��توى الكفاءة لدى القوات العسكرية مؤكدا 

النجاح الكبري الذي حققه التمرين. وأضاف قائد القوات الربية 

أن ما شوهد من تطبيقات تحايك الواقع يعكس ما وصلت إليه 

القوات املش��اركة يف التمرين من تدريب نوعي وتنس��يق عال 

واحرافي��ة وتعميق ملفهوم العمل املش��رك وتطبيق إلجراءات 

القيادة والسيطرة.
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قائد القوات الربية وقائد الجيش املاليزي يتفقدون املعرض املصاحب

خالل التمرين العسكري املشرتك » منر الصحراء 2 «

شهد سعادة اللواء الركن سعيد مبخوت العامري مدير 

التفتي��ش العام م��ارس املايض االحتفال ال��ذي أقامته 

مديري��ة التفتي��ش العام يف القوات املس��لحة لتخريج 

دورة التفتي��ش العام، وذلك بحض��ور عدد من ضباط 

القوات املسلحة.

وألقى نائب مدير التفتيش العام كلمة بهذه املناس��بة 

قال فيها: إن مديرية التفتيش العام ووفق اس��راتيجية 

التدريب والتأهيل وتأكيدا لدورها الرائد يف رفع كفاءة 

وحدات القوات املسلحة ومنتسبيها تقوم بعقد دورات 

متخصص��ة يف مج��االت التفتي��ش وفق أع��ىل املعايري 

العاملية بهدف تأهيل مفتشني متسلحني بأرقى املهارات 

واألساليب لتنفيذ التفتيشات العامة واملتخصصة.

وش��ارك يف الدورة ع��دد من الضب��اط وضباط الصف 

واملدني��ني م��ن الق��وات املس��لحة ووزارة الداخلي��ة 

والقيادة العامة لرشطة أبوظبي والهيئة العامة للشؤون 

اإلسالمية واألوقاف.

تخريج دورة التفتيش العام يف القوات املسلحة
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ش��هد س��مو الش��يخ حمدان ب��ن محمد 

بن راش��د آل مكت��وم ويل عهد ديب إبريل 

املايض تخريج الدفعة الخامس��ة عرشة يف 

كلية راشد بن س��عيد آل مكتوم البحرية 

يف أبوظبي.

وهنأ سموه الخريجني وأشاد بكفاءتهم 

بالعلوم  العس��كرية وإملامه��م  ومهارتهم 

العسكرية كافة التي تلقوها خالل الدورة 

والتدري��ب، مؤكداً س��موه أن وطننا بخري 

ما دام��ت لديه هذه الرثوة من الش��باب 

الذي��ن يثبت��ون يوماً بعد ي��وم أنهم أهل 

للمس��ؤولية وتحمل األمانة الوطنية بكل 

كف��اءة واقتداء ووالء له��ذا الوطن العزيز 

وقيادته الرش��يدة التي مل تبخل يوماً عىل 

أبنائه��ا وبناته��ا بجزيل العط��اء والرعاية 

واالهتامم يف جميع مواقع العمل الوطني 

ويف املدارس والجامعات وكل القطاعات.

حمــــدان بن حممــد: شبـــــــاب الوطــــن أهــــــــــــــــــل للمســــــؤوليــــــــة
شهـــــــد تخريـــــــج الدفعـــــــة 15 يف كليـــــة راشـــــــــــــــــد بن سعيـــد البحريـــــة

تغطية: الرائد/ جميل السعدي
تصوير حممد اخلضر
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حمــــدان بن حممــد: شبـــــــاب الوطــــن أهــــــــــــــــــل للمســــــؤوليــــــــة
شهـــــــد تخريـــــــج الدفعـــــــة 15 يف كليـــــة راشـــــــــــــــــد بن سعيـــد البحريـــــة

والء وتقدير
ورفع س��موه أسمى آيات الوالء والتقدير إىل صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة، حفظ��ه الله ، عىل 

دعم��ه الالمحدود وعطاءات��ه اإلنس��انية واملعنوية 

لقواتنا املس��لحة الباس��لة التي باتت تضاهي أعرق 

الجيوش تس��ليحاً وعلوماً وكف��اءة وإخالصاً للوطن 

وأهله.

ك��ام توجه س��موه بعظي��م ال��والء واالمتنان إىل 

صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم 

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

ديب، رع��اه الله ، عىل متابعته الدؤوبة لتطوير قواتنا 

املس��لحة وتحقيق التنمية املس��تدامة لشعبنا وذلك 

بدعم ومس��اندة من أخيه صاحب الس��مو الش��يخ 

محم��د بن زاي��د آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة الذي يص��ل الليل 

بالنهار عماًل ومتابعة ملس��رية قواتنا املس��لحة يف الرب 

والبح��ر والجو، م��ام يبعث الطأمنين��ة يف أن قواتنا 

املس��لحة تس��ري بخطى ثابتة نحو االرتق��اء الكامل 

بقدراته��ا التس��ليحية والقتالية واملعنوي��ة لحامية 

الوطن الغايل ومكتسباته الحضارية واإلنسانية.

وب��دأ االحتفال، الذي ح��رضه معايل محمد أحمد 

البواردي الف��اليس وكيل وزارة الدفاع والفريق الركن 

حم��د محمد ث��اين الرميث��ي رئي��س أركان القوات 

املس��لحة واللواء الركن بحري إبراهيم س��امل محمد 
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شبابنا يثبتون 
يومًا بعد يوم 

أنهم أهل 
للمسؤولية 

وحتمل األمانة 
الوطنية

امل��رشخ قائد القوات البحرية ، بالس��الم الوطني ثم 

آيات من الذكر الحكيم.

وتفقد س��موه بعد ذلك طاب��ور الخريجني ثم مر 

الطابور أمام املنصة الرئيس��ية عىل هيئة اس��تعراض 

عكس مهارة الخريجني وانضباطهم العسكري.

أبرشي إمارات خليفة
وق��ال العمي��د ركن بحري ط��ارق خلف��ان عبدالله 

الزعايب قائد كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية 

يف كلمت��ه خ��الل الحف��ل: »وطن��ي أب��رش.. أبرشي 

إم��ارات خليفة فهذا يوم يس��مو يف صفحات قواتنا 

املس��لحة.. صفحة تض��اف إلنجازاتها فه��ا هو جيل 

من حامة الوط��ن يلتحقون مبن س��بقهم من رجال 

الق��وات البحرية.. جيل يتوق لحمل أمانة الذود عن 

حياض الوطن ومياهه.. وإنه ليرشفنا سيدي رعايتكم 

حفل تخرج الدفعة الخامس��ة عرشة من املرش��حني 

البحريني لكلية راش��د بن سعيد آل مكتوم البحرية.. 

فهذه الرعاي��ة إيذانا بدفق دم��اء جديدة ترسي يف 

عروق وجس��د قواتنا املسلحة وس��يبقى يوماً خالداً 

للخريجني.. اليوم الذي تطلقون فيه س��موكم العنان 
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لعزامئهم نحو املس��تقبل بوعي وبصرية مس��تنريين 

برؤى القيادة الرشيدة«.

وأض��اف أن م��ا يزيد يوم��اً س��عدا أن يكون بني 

الخريجني زمالؤهم من مملكة البحرين ودولة قطر 

ودولة الكويت ودول��ة إريريا مباركني لهم نجاحهم 

ومتمنني لهم التوفيق يف بلدهم.

وق��ال إن دولة اإلمارات وط��ن أبحرت به قيادته 

بفلس��فة متف��ردة يف إدارة العق��ول والطاقات ويف 

ش��تى املج��االت ويف خض��م هذه املس��رية حملت 

القوات املسلحة عىل كاهلها الدور األبرز وبكل حب 

ووفاء محققة إنجازات البناء الفارقة يف متكني القوة 

البرشية وداعمة لخطط البناء والتطوير.

وأش��ار إىل أنه يف محفل العلم العسكري واألكادميي 

متيض كلية راش��د بن سعيد البحرية نحو ما رسم لها 

من أهداف وبكل عزمية تضيف يوماً بعد يوم إنجازاً 

يسجل باس��م الوطن وللوطن فالعمل بجودة عالية 

أصبح الخيار الحتمي ضمن منظومة قواتنا املسلحة 

لنظ��ل أمنوذجاً فريداً متمس��كاً بتقالي��د االنضباط 

العس��كري ومواكب��اً ملعطي��ات الع��رص املعرفي��ة 

والتقنية.. واليوم نجني مثار خطة القيادة الطموحة 

ملس��تقبل هذا الوطن، فالخريجون يغ��ادرون مهد 

رج��ال الق��وات البحري��ة مقبل��ني ع��ىل تحديات 

مستقبلهم متسلحني مبا أمتوه من متطلبات تخرجهم 

بنجاح مس��تمدين ب��كل إرصار إميانهم الراس��خ بأن 

االنتساب للقوات املسلحة فخر ال يدانيه فخر ورشف 

ال يوازيه رشف.. فالل��ه الله يف أمانة أنتم فيها العني 

الس��اهرة التي تحرس الوطن وتذود عنه. وبعد ذلك 

وزع س��مو ويل عه��د ديب الجوائز ع��ىل املتفوقني يف 

الدورة وأدى الخريجون قسم الوالء للدولة ورئيسها 

ث��م تس��ليم العلم من ال��دورة الخامس��ة عرشة إىل 

الدورة السادس��ة ع��رشة مصحوبا بالقس��م عىل أن 

يحافظوا عىل علم الدولة مرفوعاً عالياً•
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عاصفة الحزم

قيادة دول التحالف تعلن انتهاء عملية "عاصفة احلزم" يف اليـــــــــــمن وانطالق عملية "إعادة األمل"

أك��دت القيادة العس��كرية لقوة التحال��ف بقيادة اململكة 

العربي��ة الس��عودية أن العملية انطلقت اس��تجابة لطلب 

الرئي��س اليمن��ي عبد ربه منص��ور ه��ادي. وأكدت قوات 

التحال��ف أن عملية "عاصفة الح��زم" أنجزت أهدافها وفق 

الخط��ط املوضوع��ة يف وقت قي��ايس، وقد ش��ملت تحييد 

معظم القدرات العس��كرية التي اس��توىل عليها الحوثيون، 

إضافة إىل السيطرة عىل األجواء واملياه اإلقليمية ملنع وصول 

األس��لحة إىل املس��لحني الحوثيني واملحافظة عىل الس��لطة 

الرشعية وتأمينها وتهيئة البيئة املناسبة ملامرسة مهامها.

عس��ريي: عاصفة الحزم انتهت لكن التحالف ما يزال 
قامئا وسيتصدى ألي تحرك حويث 

وكان املتحدث العس��كري باس��م قوات تحالف "عاصفة 

الح��زم "  العميد أحمد العس��ريي أعلن عن انتهاء عملية 

"عاصفة الحزم" التي تقودها الس��عودية وذلك اس��تجابة 

لطل��ب الحكوم��ة اليمنية، مش��ريا إىل أن عملي��ة "إعادة 

األمل" بدأت منتصف ليل الثالثاء املوافق 2015/4/20.

وعرج العميد عس��ريي خالل اإليجاز الصحفي بقاعدة 

الري��اض الجوية، قائال إن انتهاء "عاصفة الحزم" والبدء يف 

عمليات "إعادة األمل" ما هو إال مزيج من العمل السيايس 

الدبلومايس والعمل العس��كري، مبينا أن الحديث ما يزال 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مبكرا بشأن إعادة تسليح أو إنشاء قوات مسلحة مينية.

وأفاد العميد أن قوات التحالف ستستمر يف استهداف 

تحركات املس��لحني الحوثيني إذا تطلب األمر ذلك، ملنعها 

من اإلرضار باملواطنني أو تغري الواقع عىل األرض، مبينا أن 

هذه العمليات سوف تستمر لحامية املوطنني املدنيني إذا 

ما حاولت هذه املليش��يات إعادة املامرسات التي كانت 

متارسها قبل بداية عملية "عاصفة الحزم".

وأوض��ح عس��ريي أن العمليات اس��تمرت ضد محاور 

الصواري��خ البالس��تية واإلم��داد والتموي��ن والتحركات 

ومخ��ازن الذخ��رية، إضاف��ة إىل الحظ��ر البح��ري ومنع 

العملي��ات الربية، مؤكدا حامية مدين��ة عدن من دخول 

املسلحني الحوثيني لها واالستيالء عليها.

هادي: القوى االنقالبية س��عت لجر اليمن إىل حرب 
أهلية وطائفية

ق��ال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه خرج من 

عدن يف ظل ظروف خطرية بعد استمرار انقالب الحوثيني.

وأك��د عبدرب��ه منصور ه��ادي يف كلمة مس��جلة من 

الرياض، أن القوى االنقالبية س��عت لجر اليمن إىل حرب 

أهلية وطائفية دامئة.

ورصح الرئي��س اليمن��ي أن ب��الده ح��رضت يف القمة 

استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

أهــــــداف عمليـــــــة 

• رسعة اس��تئناف العملية السياس��ية وفق 
قرار مجلس األمن واملبادرة الخليجية.

ومكافح��ة  املدني��ني  حامي��ة  اس��تمرار   •
اإلرهاب.

• تسهيل إجالء الرعايا األجانب.
• تكثيف جهود تقديم املساعدات اإلغاثية 
والطبية لليمنيني وإفس��اح املجال للجهود 

الدولية لتقديم املساعدات اإلنسانية. 
• التصدي للتحركات والعمليات العسكرية 
للحوثيني وحلفائهم، ومنعهم من استخدام 
األسلحة املنهوبة من املعسكرات واملهربة.

• إيجاد تعاون دويل ملنع وصول األس��لحة 
ج��واً وبحراً إىل الحوثي��ني. تكثيف عمليات 
املراقب��ة والتفتي��ش ملن��ع وصول أس��لحة 

للحوثيني وأنصار صالح.



19 |  مايو 2015 |  العدد 520  |

قيادة دول التحالف تعلن انتهاء عملية "عاصفة احلزم" يف اليـــــــــــمن وانطالق عملية "إعادة األمل"

قوات التحالف 
ستستمر يف 

استهداف حتركات 
املسلحني 

احلوثيني ملنعهم 
من اإلضرار 

باملواطنيني أو 
تغيري الواقع على 

األرض

العربي��ة رغم الظروف التي مير بها اليمن، مضيفا أنه تابع 

عن كثب كل التط��ورات امليدانية يف اليم��ن كامل الفرة 

التي تواجد فيها يف الرياض.

وأش��ار هادي أنه يقوم بكل مس��ؤولياته الوطنية دون 

تباطؤ من خ��الل التواصل مع األطراف كافة داخل اليمن 

وخارجه لتحقيق مصلحة الشعب اليمني.

وتابع ه��ادي قائال أن��ه مل يكن أمام الش��عب اليمني 

أي خيار س��وى مواجه��ة االنقالب والجامعات املس��لحة 

للمحافظة عىل وطنه، مش��ريا إىل أن الشعب اليمني قاوم 

االنقالبيني بكل رضاوة وأبهر العامل.

وأك��د الرئي��س اليمن��ي أن تعيني خالد بح��اح كنائب 

للرئيس إضافة نوعية ملؤسس��ة الرئاس��ة، مبينا أن العمل 

س��يكون دؤوبا من أجل تكوين جيش ميني بهوية وطنية، 

قائال إن اليمن سيخرج قريبا من األزمة.

وطال��ب هادي املجتم��ع الدويل واألطراف السياس��ية 

التعام��ل بإيجابية مع القرار األممي رقم 2216، مش��ددا 

ه��ادي أن ب��الده س��تكون باملرصاد لكل من يريد س��وءا 

باليمن.

مجل��س األمن يعتم��د مرشوع القرار العريب بش��أن 
اليمن تحت الفصل السابع

صوت لصالح القرار الذي صدر الثالثاء 14 أبريل/نيس��ان 

تح��ت البند الس��ابع 14 من أعضاء املجل��س ال�15 ، فيام 

امتنعت روسيا عن التصويت.

كام يوس��ع القرار الجديد قامئ��ة العقوبات الدولية 

الخاص��ة باليم��ن والتي فُرض��ت تنفيذا للق��رار 2140 

الصادر يف فرباير/ش��باط ع��ام 2014، إذ تم إدراج عبد 

املل��ك الحويث زعيم حركة "أنصار الله" وأحمد عيل عبد 

الله صالح نجل الرئيس الس��ابق ع��يل عبد الله صالح، 

عىل القامئة السوداء باعتبارهام متورطني يف أعامل تهدد 

الس��الم واألمن واالس��تقرار يف اليمن وتتمثل العقوبات 

يف تجميد أرصدهم وحرمانهم من السفر إىل للخارج.

وكان��ت لجنة العقوب��ات قد أدرجت ع��ىل القامئة يف 

نوفمرب/ترشين الثاين املايض كال من الرئيس الس��ابق عيل 

عب��د الله صالح واثنني من قادة الحوثيني هام عبد الخالق 

الحويث وعبد الله يحيى الحكيم.

حظر توريد السالح
• يطالب الق��رار جميع الدول األعض��اء يف األمم املتحدة 

باتخاذ اإلج��راءات الرضورية  للحيلولة دون توريدات أية 

أس��لحة مبارشة أو غري مبارشة لصالح عيل عبد الله صالح 

وعب��د الخالق الحويث وعبد الله يحيى الحكيم وعبد امللك 

الحويث وأحمد ع��يل عبدالله صالح، وجميع األطراف التي 

تعمل لصالحهم أوتأمت��ر بأمرهم يف اليمن، ويوضح القرار 

أن الحظر يش��مل جميع أنواع األس��لحة والعتاد وعربات 

النقل العس��كرية واألجهزة وقطع الغيار للمواد املذكورة، 

باإلضاف��ة إىل حظ��ر تقديم املس��اعدة الفني��ة وخدمات 

التدريب أو دعم مايل لألنش��طة العس��كرية التي يرشف 

عليها األشخاص املذكورين.

• يطالب القرار الدول املجاورة بتفتيش الشحنات املتجهة 

إىل اليمن يف حال ورود اش��تباه بوجود أسلحة فيها، ومينح 

تلك ال��دول الحق يف مصادرة أية مادة من املواد املذكورة 

أعاله يف حال العثور عليها داخل الشحنات.

البنود السياسية
• يؤك��د مجلس األمن يف قراره عىل متس��كه بوحدة اليمن 

وسيادته واستقالله ووحدة أراضيه

• يجدد دعمه ملجلس التعاون الخليجي فيام يخص دعمه 

لعملية االنتقال السياسية يف اليمن

• يدي��ن الخط��وات األحادية التي يق��دم عليها الحوثيون 

وع��دم تنفيذهم    متطلبات القرار رقم 2140، وس��حب 

قواتهم من مقرات مؤسس��ات الدول��ة، مبا يف ذلك صنعاء 

وتطبيع الوضع األمني يف العاصمة ومناطق البالد األخرى

• يعرب عن قلقه من الخطوات "التي تزعزع االس��تقرار" 

من قبل الرئيس الس��ابق عيل عب��د الله صالح، مبا يف ذلك 

دعمه للحوثيني

• يرح��ب بنية مجل��س التعاون الخليج��ي عقد مؤمتر يف 

الري��اض لدع��م العملية السياس��ية، وذل��ك تلبية لدعوة 

الرئي��س اليمن��ي،  ويدع��و كاف��ة األط��راف اليمنية إىل 

االستجابة لدعوة الرئيس لحضور املؤمتر املذكور

• يدعو كافة الدول إىل املساهمة يف العمليات التي تجريها 

ال��دول املعنية واملنظامت الدولية إلجالء املدنيني وطواقم 

العاملني يف ممثلياتها من اليمن

• يعرب عن استعداده التخاذ مزيد من الخطوات يف حال 

ع��دم تطبيق بنود القرارين 2216 و2201 )الصادر يف عام 

2015( بشأن اليمن•

استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
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الخدمة الوطنية

جميع االمتيازات الوظيفية للملتحقين بالخدمة الوطنية
أكدت الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية، حصول 

املوظ��ف امللتحق بالخدمة الوطنية ما يس��تحقه من راتب 

وع��اوات وترقيات وزيادات يف الراتب ك��ا لو كان يؤدي 

عمل��ه فع��اً، وأن تلتزم الجهة التي يعم��ل بها املوظف أو 

العام��ل باالحتفاظ بوظيفته أو عمله أو أي وظيفة أو عمل 

مس��او ل��ه إىل أن ينتهي املوظف أو العام��ل من أداء مدة 

الخدم��ة الوطنية، ويجوز ش��غل وظيفة املجن��د أو عمله 

بصفة مؤقتة خال هذه املدة.

وأش��ارت »الهيئ��ة«، يف تعمي��م أصدرته بالتنس��يق مع 

هيئة الخدم��ة الوطنية واالحتياطية، إىل الجهات الحكومية 

االتحادي��ة واملحلية كافة، إىل اعتبار مدة خدمة املوظف يف 

وظيفته أو عمله األصيل مس��تمرة، وتحس��ب مدة الخدمة 

الوطني��ة ضمن املدة املحددة ألغ��راض املكافأة أو املعاش 

التقاع��دي وغريها من الحق��وق واالمتيازات الناش��ئة عن 

الوظيفة أو العمل.

وذك��ر التعمي��م، أن العامل يف القط��اع الخاص يحصل 

طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية، عىل إجايل أجره الشهري 

الكامل ومبا يضمن عاواته وبدالته كافة وكأنه يؤدي عمله 

فعاً وبنسبة )50%( من قبل القوات املسلحة و)50%( من 

قب��ل جهة عمله، وتعترب مدة خدمت��ه يف وظيفته أو عمله 

األصيل مستمرة وتحسب مدة الخدمة الوطنية ضمن املدة 

املحددة ألغراض املكاف��أة أو املعاش التقاعدي وغريها من 

الحقوق واالمتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

وأف��اد التعميم، أن��ه يؤدى للمجند م��ن أصحاب املهن 

الحرة وأصح��اب املش��اريع الفردية مكافأة ش��هرية، الفتاً 

إىل أنه تطب��ق عىل املوظفني والعال أثن��اء تأدية الخدمة 

الوطني��ة أح��كام قوانني التقاع��د واملعاش��ات والتأمينات 

االجتاعي��ة الخاضع��ني له��ا يف جهات عمله��م يف حاالت 

اإلصابة أو الوفاة أو الفقد.

»الخدمة الوطنية« واالتحاد للطيران توقعان مذكرة تفاهم

وقع��ت القيادة العامة للقوات املس��لحة متمثلة بهيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية مذكرة تفاهم مع االتحاد 

للط��ريان ، بهدف إج��راء الفحوص��ات الطبية ملوظفي 

االتح��اد للطريان املطلوبني لتأدية الخدمة الوطنية وفقاً 

للمعاي��ري املتفق عليها من خ��ال املركز الطبي الخاص 

بالرشكة وتزويد الط��رف األول بنتائج تلك الفحوصات. 

وقٌ��ع املذكرة عن القوات املس��لحة الل��واء الركن طيار 

الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة 

الوطنية واالحتياطية، ومحم��د مبارك فاضل املزروعي، 

رئيس مجل��س إدارة االتح��اد للط��ريان، وتنص مذكرة 

التفاهم عىل عدد من البنود والتي جاء من ضمنها إجراء 

الفحوصات الطبية ملوظف��ي االتحاد للطريان املطلوبني 

لتأدي��ة الخدمة الوطنية وفقاً للمعايري املتفق عليها من 

خال املركز الطبي الخاص بالرشكة وتزويد الطرف األول 

بنتائج تلك الفحوصات. ومثن اللواء الركن طيار الش��يخ 

أحم��د بن طحن��ون آل نهيان املب��ادرات التي طرحتها 

رشك��ة االتحاد للطريان الت��ي تعكس حرص األخرية عىل 

املش��اركة بفاعلية وتسخريها لكافة إمكانياتها مبا يخدم 

م��رشوع الخدمة الوطني��ة والتعريف به مبا يتناس��ب 

واإلمكانات الكبرية التي تتمتع بها رشكة طريان االتحاد، 

موضحاً أن��ه بتوقيع مثل هذه املذكرة س��تؤكد العمل 

عىل تحقيق مس��توى وثيق من التعاون والتنس��يق بني 

الفحوصات الطبية للموظفني املطلوبني للخدمة باملركز الطبي للشركة

مختلف األطراف املعنية وخصوصاً يف مجال الفحوصات 

الطبية للموظفني التابعني له��ا املطلوبني ألداء الخدمة 

الوطنية والتي س��يتم إجراؤها يف املرك��ز الطبي التابع 

لرشكة االتحاد للطريان. •
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األرشيف الرئاسي

وقعت القيادة العامة للقوات املس��لحة متمثلة بهيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية واألرشيف الوطني إبريل 

املايض مذكرة تفاهم تهدف إىل التعاون يف مجال تعزيز 

املعرف��ة والثقافة الوطني��ة ملجندي الخدم��ة الوطنية 

وذلك مبقر األرشيف الوطني بأبوظبي.

ووقع االتفاقية عن القيادة العامة للقوات املس��لحة 

اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون آل نهيان، 

رئيس هيئة الخدم��ة الوطنية واالحتياطية، فيا وقعها 

من جانب األرشيف الدكتور عبد الله الريس مدير عام 

األرشيف الوطني.

وتأيت مذكرة التفاهم يف سياق رغبة الطرفني يف إنشاء 

رشاكة تفاهم تحقق االستفادة القصوى من اإلمكانيات 

املتاحة لدى األرش��يف الوطني لدعم مرشوع الخدمة 

الوطنية وتقديم املشورة إلنشاء أرشيف خاص مبرشوع 

الخدمة الوطنية وفقاً ألح��دث املعايري العاملية لتوثيق 

مس��رية املرشوع، واإلس��هام يف تعزيز املعرفة والثقافة 

الوطنية لدى مجن��دي الخدمة الوطنية بإتاحة الفرصة 

لاطاع عىل بعض الوثائ��ق التاريخية والوطنية الهامة 

التي ميتلكها األرشيف الوطني.

ويقوم األرشيف الوطني بتقديم الدعم الازم إلثراء 

املناهج مب��ا يتعلق بالهوي��ة الوطنية وتاري��خ الدولة، 

وإلقاء محارضات وورش تدريبية.

ومثن اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون آل 

نهيان اهتام األرش��يف الوطني بتوقيع هذه االتفاقية 

التي تصّب يف مصلحة الوطن وحاته، مش��رياً إىل ثقته 

بأن األرشيف الوطني سيس��ّخر إمكانياته لتفعيل بنود 

مذك��رة التفاه��م التي تص��ب يف خدمة أبن��اء الوطن 

وتوعيتهم بأهمية الخدمة الوطنية.

وأك��د حرص��ه التام عىل االس��تفادة م��ن كوادر 

األرش��يف الوطن��ي ومقتنيات��ه يف تعزي��ز الهوية 

الوطنية ودعم قيم الوالء واالنتاء للوطن والقيادة 

الرشيدة يف نفوس شباب الوطن، والسري عىل طريق 

زار الل��واء الركن طيار الش��يخ أحم��د بن طحنون 
آل نهي��ان مع مرافقيه قس��م األرش��يف الرئايس 
يف األرش��يف الوطني، والذي يحت��وي عىل الصور 
الفوتوغرافي��ة وأفالم الفيديو التي توثّق أنش��طة 
املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل 
نهي��ان طيب الله ثراه، وصاحب الس��مو الش��يخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
عىل املس��تويني املحيل والخارج��ي، ويحتفظ أيضاً 
باألف��الم الوثائقية القدمية، ويعم��ل عىل ترميمها، 
ومونتاجها، ورقمنتها، باالضافة إىل أكرث من خمسة 
وس��تني ألف ص��ورة فوتوغرافية، وأك��رث من ثالثة 

عرش ألف رشيط سيناميئ.

القـــوات المسلحـة توقع مذكرة تفاهم مع األرشيف الوطني
تعزيز املذكرة ثقافـة جمندي اخلدمة الوطنية

القادة املؤسسني الذين تحفل سريهم وقيمهم بحب 

الوطن والسهر عىل بنائه وصيانة مقدراته.

من جانب��ه أعرب الدكتور عب��د الله الريس عن 

س��عادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة 

للقوات املسلحة، معترباً هذه املذكرة فرصة جديدة 

لب��ذل املزيد من أجل خدم��ة الوطن وأبنائه، وهذا 

هو الهدف األسمى لألرشيف.

وأضاف: س��نعمل عىل بذل ما بوس��عنا من أجل 

تفعيل ه��ذه املذكرة وتحقيق أهدافها املنش��ودة، 

ونحن عىل يقني بأن التجارب التي خاضها األرشيف 

الوطن��ي يف ميادين التعلي��م مبختلف مراحله »عرب 

برامج��ه الوطنية ومواس��مه الثقافي��ة« دليل عىل 

ثقت��ه وقدرته عىل ترس��يخ قي��م الهوي��ة الوطنية 

وتعزيز الوالء وتدعيم االنتاء لدى الشباب ما يزيد 

شخصية كل واحد من أبناء الوطن متاسكاً واندفاعاً 

لفداء الوطن، ويزي��د يف تكاتف الجميع والتزامهم 

باملب��ادئ العلي��ا والقيم املثىل. وتاب��ع اللواء الركن 

طيار الش��يخ أحمد بن طحنون آل نهيان ومرافقوه 

يف قاعة الش��يخ محم��د بن زاي��د للواقع االفرتايض 

فيل��اً وثائقياً ثايث األبع��اد يرصد جوانب يف مايض 

اإلمارات وحارضها املرشق، ثم قاموا بجولة يف قاعة 

الش��يخ زايد بن س��لطان للتعرف ع��ىل مناذج من 

مقتنيات األرشيف الوطني.



تقارير

الطائرة املقاتلة النفاثة رافال.. حماربة الصحراء
سالح رئيسي لتحقيق التفوق اجلوي

حلقت طائرات رافال املقاتلة النفاثة التابعة لسللاح 

البحرية الفرنسللية يف سامء أفغانسللتان ألول مرة يف 

مطلللع عللام 2002، ومنذ ذلك التاريللخ وهي تبارش 

مهامها العسكرية ودورها املحوري يف الحرب الجارية 

يف كل مللن ليبيللا ومايل حيث أثبتت تلللك الطائرات 

متيزها الشديد يف أداء املهام املوكلة إليها.

وتتمتع هللذه الطائرة املقاتلة بقللدرة فائقة عىل 

حمللل األحللامل واألوزان الثقيلة، وتعتللر من النوع 

البعيللد املدى نظللراً ملحركيهللا التوربينيللني القويني 

اللذين مينحانها أداء ديناميكياً باهراً. وتتمتع الطائرة 

مبجموعللة من أحدث أنظمة االستشللعار أهلتها ألن 

تصبح أقللوى طائرة مقاتلة تللم تصميمها حتى اآلن، 

وهو ما أثبته أداؤها الفائق.

تتمتع هذه الطائرة 
املقاتلة بقدرة 

فائقة على حمل 
األوزان الثقيلة 

وتتميز بأداء 
ديناميكي باهر

وخللال الفرتة بللني عامي 2002 و2011 شللاركت 

طائرات رافال املقاتلة النفاثة التابعة لساحي البحرية 

والجللو الفرنسلليني يف تنفيذ عدة مهام عسللكرية يف 

مرسح العمليات يف أفغانستان، وجاءت تلك املشاركة 

سللواء انطاقاً من عىل منت حاملة الطائرات الفرنسية 

"شارل ديجول" أو من القواعد العسكرية األمامية يف 

طاجيكستان وأفغانستان.

 Standard F1 Rafales وقللد كانللت طائللرات

املقاتلة النفاثة التابعة لسللاح البحرية الفرنسية أول 

طائللرات تعمللل يف املنطقة عندمللا توجهت حاملة 

الطائللرات الفرنسللية "شللارل ديجللول" إىل املحيط 

الهنللدي يف عللام 2002، ولكن أسلللحتها الدقيقة مل 

تسللتخدم بكامل قوتها إال يف عام 2007 وبعد وصول 
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طائللرات Standard F2 Rafales التابعة لسللاحي 

البحرية والجو الفرنسلليني واملسلللحة بقنابل الليزر 

.GBU-12 laser-guided bombs املوجهة

وقللد جرى تثبيللت طائرات رافال التابعة لسللاح 

الجو الفرنيس يف العاصمة الطاجيكية دوشللنبه ألول 

مللرة، ولكللن أرساب طائللرات رافال التاليللة التابعة 

لسللاح الجو جرى نرشهللا يف قندهار بهدف تقليص 

زمللن العبللور )الرتانزيت( وخفض عمليللات التأخري 

يف التعامللل مع الحللدث. ومل تواجه طائللرات رافال 

الفرنسللية أي مشللكلة يف االندماج مع بقية األرساب 

العسللكرية املقاتلة بقيادة الواليات املتحدة، واعتمد 

 L16 datalink طياروها عىل استخدام وصلة البيانات

يف تبادل املعلومات مع بقية األسلحة األخرى.

وقللد جللرت مئللات العللروض التللي ترمللي إىل 

اسللتعراض القوة، وألقيت عللرشات القنابل املوجهة 

بالليزر GBU-12 laser guided bombs وأسلللحة 

Hammer الدقيقللة فوق قللوات طالبان. وقد أثبت 

املدفللع الرشللاش 30M791 قوتلله ونريانلله الكثيفة 

كمدفللع  أرض – جو أيضاً، وتم إطاق آالف الطلقات 

مللن عيللار 30 ملليمرت املعروفللة بدقتها الشللديدة 

واملميتة.

وقد لعبللت الطائرة رافللال دوراً حاسللامً يف ليبيا 

عندما قامت الطائرة املتعددة األدوار بل "هدم الباب" 

kicked the door down حتللى تتمكللن الطائرات 

املقاتلة النفاثة التابعة لقللوات الحلفاء من التحليق 

بكامل حريتها فللوق طرابلس وبقية املناطق الليبية. 

ويف التاسع عرش من مارس عام 2011، ويف اليوم األول 

النطاق العمليات العسللكرية، أقلللت مثاين طائرات 

مقاتلللة نفاثة من طراز "رافال" تابعة  لسللاح الجو 

الفرنيس من قاعدة "سان ديزييه" مدعومة بطائرات 

التزويد بالوقود جللواً  وطارت إىل ليبيا ثم عادت إىل 

قاعدتها ساملة.

وقد ضمللت املوجللة األوىل أربع طائللرات رافال 

مصممة لاشللتباك جو – جو، وكل واحدة مسلللحة 

بسللتة صواريخ مللن نللوع MICA EM/IR العاملة 

باألشللعة تحت الحمراء. أما املوجللة الثانية فتكونت 

طائللرات  وأربللع   Mirage 2000D طائللريت  مللن 

Mirage 2000-5F وطائريت رافال )مزدوتني بأسلحة 

Hammer الدقيقة(. ويف ذلك اليوم الحاسم، فرضت 

 Rafale omnirole طائرات رافال املتعللددة األدوار

fighters  منطقللة حظر الطريان، وأطلقت األسلللحة 

الدقيقللة ضللد املركبللات املدرعللة، وقامللت بجمع 

املعلومات من أجل تحديث قواعد البيانات املشرتكة 

واملعلومات املتعلقة بالتهديدات.

مهام القصف
وخال األيام القليلة التالية للعمليات الجوية التابعة 

لقوات التحالللف، نفذت طائرات رافال عدة طلعات 

جوية بهللدف تحقيق التفوق الجللوي ومن ثم منع 

الطائرات املقاتلة الليبية والطائرات املروحية املوالية 

من اإلقاع من قواعدها الجوية. وقد قام حلف شامل 

األطللليس )الناتو( بعمل تقييللم للتهديدات الجوية، 

وجاءت نتيجللة التقييم أنها تهديدات ضعيفة للغاية 

أو حتى ال تُذكر، ولكن كان من املمكن أن يجد طيارو 

الطائرات رافال أنفسهم متورطني يف عمليات اشتباك 

جوي ضد محاوالت يائسللة أخرية الستعادة السيطرة 

الجوية والتفوق الجوي. ورسعان ما انضم إىل طائرات 

رافللال Rafale B/C التابعة لسللاح الجللو الفرنيس 

طائللرات رافال Rafale M املقاتلة املحمولة عىل منت 

حامات الطائرات والتابعة لساح البحرية الفرنسية، 

وهي الطائرات التي كانت تحلق من عىل منت حاملة 

الطائرات الفرنسية "شارل ديجول".

ومبجللرد تحقيق التفوق الجللوي تغريت املهام إىل 

جمللع املعلومات واملراقبللة واالسللتطاع وااللتقاط 

التكتيللي وتنسلليق عمليات القصف. كللام تم أيضاً 

تنظيللم عمليللات هجومية مرسللومة ضللد أهداف 

رئيسللية بهدف تدمري البنية التحتية للقوات املوالية 

وتدمري شبكة القيادة والسيطرة.

وقللد ظلت مهللام االسللتطاع الجللوي وعمليات 

القصللف التللي نفذتهللا طائللرات رافللال محتفظة 

بقدرتها كاملة عىل تقديم الدعم واملسللاندة الجوية، 

ويف مناسللبات عديدة كان يتم إعللادة تكليف هذه 

الطائرات خللال مهامها بدراسللة وتحديد األهداف 

الجويللة التي يتم رصدها بالقرب مللن املناطق التي 

تعمل فيها.

Scalp cruise تستخدم املقاتلة رافال صواريخ كروز
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وكان يتللم دامئاً تنظيم مهام القصف واالسللتطاع 

التللي تنفذها طائرات رافللال دون الحاجة إىل وجود 

 dedicated escort أي حراسللة جويللة متخصصللة

)حيث كانللت طائرات رافال تنفذ ما ميكن أن يُطلق 

عليلله "الطلعللات الجويللة ذات الحراسللة الذاتية" 

 RBE2 الللرادار  جهللاز  أو   Self-Escort Sorties

أو الوصلللة Link 16 أو األجهللزة البرصيللة الخاصة 

أو   Front Sector Optronics األمامللي بالقطللاع 

 SPECTRA electronic أنظمة الحرب اإللكرتونية

warfare suite التي تسللاعد الطيارين يف االحتفاظ 

بقدر عال من الوعي امليداين طوال مدة تنفيذ املهمة.

ورغللم هذا، ظلللت الطائرة رافال مسللتعدة للرد 

وقصللف األهداف املعادية واالشللتباك مع الطائرات 

املقاتلللة املعادية يف كل وقت. وإذا تعرضت طائرات 

رافال لاعرتاض كان بإمكانها تدمري أي هدف مجوقل 

بصواريخهللا من نللوع MICA خال نفللس املهمة 

الواحللدة، األمللر الذي يثبللت قدرتهللا املذهلة عىل 

التحول بصورة فورية من مهمة االشللتباك الجوي مع 

هدف أريض إىل مهمة االشللتباك الجللوي مع هدف 

األخرى بهدف بناء صورة تكتيكية شللاملة وواضحة. 

 SPECTRA كام أتاحت أنظمة الحللرب اإللكرتونية

electronic warfare suite لألطقم الجوية الخاصة 

بطائرات رافللال اسللتهداف أنظمة الدفللاع الجوي، 

عاوة عىل االشللتباك مع عدة قاذفات ثابتة ومتحركة 

وتدمريها بواسطة األسلحة الدقيقة.

Scalp الهجوم باستخدام صواريخ كروز
تتمتع الطائرة املقاتلللة النفاثة رافال بأحدث أنظمة 

االستشعار واألسلللحة، األمر الذي مكنها من التاعب 

بالقوات الليبية املوالية، كام جري اسللتخدام أسلحة 

 Scalp cruise جديدة ألول مللرة مثل صواريخ كروز

missiles، ويف الثالللث والعرشيللن من مللارس عام 

 Mirage 2000D 2011 قامللت طائرتان من طللراز

من القاعدة الجويللة يف "نانيس"، وطائرتان من طراز 

Rafale Bs تابعتان لسللاح الجو الفرنيس من قاعدة 

 Rafale سللان ديزييه" الجوية، وطائرتللان من طراز"

Ms تابعتان لسللاح البحرية الفرنسللية من عىل منت 

حاملللة الطائرات "شللارل ديجللول"، بتنفيللذ مهمة 

الطائرة رافال 
مستعدة للرد 

وقصف األهداف 
املعادية واالشتباك 

مع الطائرات 
املقاتلة املعادية 

يف كل وقت

MICA بصواريخ من نوع Rafale omnirole تم تسليح املقاتلة

جوي، وهو ما يؤكد تفوقها كطائرة مقاتلة با منازع.

 L16 وعللن طريللق اسللتخدام وصلللة البيانللات

datalink يف إدارة املعركة والتسلسل وتحييد الرصاع، 

كانللت األطقم الجوية الخاصة بطائرات رافال تتبادل 

املعلومللات بصللورة شللبه فورية مع بقية األسلللحة 
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مشللرتكة بعيللدة املدى بأسلللحة مختلفللة ضد أحد 

املللدارج الجوية يف عمق األرايض الليبية. وقد حملت 

كل طائرة مللن طائريت رافللال Rafale Bs صاروخني 

مللن نللوع Scalp cruise missiles وأربعة صواريخ 

مللن نوع MICA وخزاين وقود سللعة ألفي لرت ميكن 

التخلللص منهللام يف أي وقت، فيام حملللت الطائرة 

 Scalp وحدها صاروخني من نوع Rafale M رافللال

cruise missiles أسللفل املحطة الوسطى املوجودة 

أعىل الصواريخ MICA وخزاين الوقود.

 Scalp cruise وقد جرى االسللتغناء عن صواريخ

missiles خللال غارتني جويتني جرتا يف وقت الحق، 

 Rafale Bs حيللث قامت طائرتللان من طراز رافللال

واثنتللان من طراز رافللال Rafale Ms بإطاق أربعة 

صواريخ عىل مدرج جوي آخر يف منطقة أعمق داخل 

الصحللراء الليبيللة. وقامت طائرتان من طللراز رافال 

تابعتان لسللاح الجو الفرنيس بتنفيذ مهمة مشللرتكة 

 Tornado بالتعللاون مللع أربع طائللرات من طللراز

تابعتان لسللاح الجللو امللي الريطاين وسللاح الجو 

 Storm اإليطايل ومسلللحتان بصواريخ كروز من نوع

Shadow، وقللد أطلقللت طائرات رافللال إجامالً 14 

صاروخللاً مللن نللوع Scalp cruise missile يف ليبيا 

بدقة تدمريية هائلة.

وقد أمضت قوات التحالللف أياماً عدة يف البحث 

عن القوات املعادية املراوغة، ولكن الطائرات املقاتلة 

 Pod النفاثللة رافال نجحت، بفضل أنظمتها املتقدمة

Reco NG، يف رصد مواقع أعداد هائلة من الوحدات 

املعاديللة. وتعتللر الطائرة رافال أول طائرة فرنسللية 

مقاتلة قللادرة عىل تنفيللذ مهام االسللتطاع وتبادل 

املعلومات حول ساحة املعركة بصورة شبه فورية.

وباإلضافللة إىل اختصار الفاصللل الزمني بني نظام 

 Pod Reco NG االستشللعار والرامللي، يللأيت نظللام

ليعزز عمليللة اختيار الهللدف والتعللرف عليه أثناء 

الطلعة الجوية، حيث ميكن لقائد الطائرة أو الجندي 

املسللؤول عن نظام التسلح تشللغيل رشيط الفيديو 

وإرجاعه وتحريره وتخزينه أثناء الطريان.

القوات املعادية
ويف شهر مارس عام 2011 بدأ ساح الجو الفرنيس يف 

 Solenzara إقامللة قاعدة عملياتية أمامية يف منطقة

بجزيرة كورسلليكا Corsica من أجللل اختصار زمن 

العبللور )الرتانزيللت(. وهكذا، كانت طائللرات رافال 

تقلللع من قاعللدة سللولنزارا بصورة روتينيللة حاملة 

ثاثللة خزانللات وقللود متحركة سللعة 2000 لرت من 

أجل تخفيف الضغط عن أسللطول طائرات التموين 

الجللوي )أثنللاء الطللريان( املتخمة باألعبللاء. وكانت 

أنظمة التسلح القياسية تضم أربعة صواريخ من نوع 

MICA أو مللن أربع إىل سللت قنابل موجهة بالليزر 

GBU-12 laser-guided bombs أو عللدد مامثللل 

من األسلحة الدقيقة.

وعندما حاولت القوات املعادية يف شهر يناير عام 

2013 التمدد جنوباً من أجل االستياء عىل العاصمة 

املالية باماكو تصدت لهللا الطائرات املروحية التابعة 

للقوات الخاصة الفرنسللية يف الحللال، ومنعت تقدم 

 Mirage الخللراء الفنيللني" وقللد أقلعت طائللرات"

2000D وطائللرات F1CR املقاتلللة مللن القاعللدة 

العملياتيللة األمامية التابعة لسللاح الجو الفرنيس يف 

العاصمة التشللادية نجامينا مللن أجل قصف املواقع 

املعاديللة، ولكن هذه الخطوة مل تكن كافية، ورسعان 

ما تللم اتخاذ قللرار بشللن هجوم ضد مسللتودعات 

الذخرية املعاديللة وقواعد إمداده يف املناطق القريبة 

من "جاو".

وقللد أقلعت أربع طائللرات من طللراز رافال من 

قاعدة "سللان ديزييه" الجوية متجهة جنوبا مدعومة 

بطائللرات التمويللن الجللوي )أثنللاء الطللريان(. وقد 

تسلحت تلك الطائرات بسللت قنابل موجهة بالليزر 

أو   GBU-12 laser-guided bombs نللوع  مللن 

سللتة صواريخ من نللوع AASM، وكانللت املحصلة 

اإلجاملية هي قصف أربعة أهداف رئيسللية قبل أن 

تتجه طائرات رافال رشقاً نحو العاصمة نجامينا حيث 

هبطت بسام بعد أن ظلت تحلق يف الجو ملدة تسع 

ساعات وخمسة وثاثني دقيقة كاملة.

واسللتغل سللاح الجو الفرنيس منشللآت ومرافق 

الدعللم املوجودة يف نجامينا، ورسعان ما شللكل رسباًً 

من طائرات رافال بلغ مثاين طائرات و100 فرداً منهم 

20 طياراً وفرد تشللغيل أنظمة التسلح. وظلت هذه 

املجموعة مكلفة بتنفيذ مهام القصف ومنع الطائرات 

املعاديللة من التحليق وتقديللم الدعم الجوي، عاوة 

عللىل أداء عمليات جمع املعلومللات واملراقبة وتتبع 

األهداف واالستطاع.

ونظراً ألن املسافة من نجامينا إىل منطقة العمليات 

تتجاوز ألفللي كيلومرت، تعتر الطائرة رافال السللاح 

القتللايل األمثللل بفض قدرتهللا الفائقة عللىل الطريان 

لسللاعات طويلة، كام تعتللر طائرة مثالية بالنسللبة 

إىل مسللارح العمليات التي يندر فيها وجود طائرات 

التزويد بالوقود جواً، وبالنسبة إىل املسافات الطويلة 

وعند الرغبة يف تغيري خطوط السري.

ويتللم عمل الطلعللات الجوية بدعللم مبارش من 

طائللرات التزويد بالوقللود جواً الفرنسللية املتمركزة 

يف العاصمللة التشللادية نجامينا أو يف سللاحل العاج، 

KC- ًأو بدعللم من طائللرات التزويد بالوقللود جوا

135R Stratotankers التابعة لساح الجو األمريي 

واملتمركللزة يف إسللبانيا، وهو ما يثبت قللدرة الطائرة 

رافللال عللىل العمل بصللورة متوافقللة ومتناغمة مع 

القوات األمريكية.

وعادة ما تستغرق املهمة بني خمس ومثاين ساعات، 

وعادة ما يتم إسللقاط األسلحة بصورة منتظمة فوق 

مجموعللة مختلفة مللن األهداف، ويتم هللذا أحياناً 

بهدف تقديم الدعم الجوي املبارش للقوات الصديقة 

املوجللودة عللىل األرض. كام أصبحللت الطائرة رافال 

أيضللاً طائرة رئيسللية يف مجال تأمني الصللور الجوية 

واملعلومات االسللتخباراتية املهمة لقوات التحالف يف 

.Pod Reco NG أفريقيا بفضل أنظمة

ويتميللز النظام املشللار إليه بقدرتلله الفائقة عىل 

تصويللر أصغللر األهللداف العابللرة حجللام من عىل 

مسللافات بعيللدة أثناء قيللام الطائللرة بتنفيذ مهام 

االسللتطاع قبل بدء عمليات القصف الجوي، وإعداد 

التقارير الخاصللة باألرضار يف سللاحة املعركة وعمل 

االسللتطاع الفيديللوي، وتعتمد الطائللرة رافال عىل 

أنظمة االستشعار الحادة والدقيقة لديها يف االضطاع 

مبهمة االسللتطاع الجوي يف أفريقيا بدال من الطائرة 

Mirage F1CR القدمية•

املصدر:

هرني- بيري جرولو، رشكة داسو.
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 Airbus Defence and Space تنتج نظام حتذير ملروحية Surion الكورية
يوفر النظام اجلديد حتذير موثوق من الصواريخ

 Airbus Defence and توحللدت جهللود رشكللة
Space مع رشكلللات Huneed Technologies و
Incheon من جمهورية كوريا للعمل عىل تزويد 
مروحيللة "سللوريون" الكورية الجديللدة بأنظمة 
تحذير متطورة ضد الصواريخ. كانت هذه الرشكات 
قد وقعت اتفاقية تعاون إلنتاج مكونات الكرتونية 
 MILDS أساسللية لنظام كشللف إطاق الصواريخ

.Airbus Defence and Space الخاص برشكة
 Airbus ومنللذ العللام 2007، ُمنحللت رشكللة
Defence and Space عللدة عقللود تصل قيمتها 
ملئات املاين من الدوالرات من ِقبَل "إدارة برنامج 
االستحواذ الدفاعي الكوري" DAPA و"الصناعات 
الفضائيللة الكورية" KAI لتطويللر وصناعة نظام 
 ،Surion التحذير الصاروخي للمروحية العسكرية
وذلك اعتامداً عىل نظام كشللف إطاق الصواريخ 
 Airbus Defence and املُجرّب والخللاص برشكة
Space ويتضمن جزء من عقد اإلنتاج هذا إنشللاء 
رشاكللة مع الصناعات املحلية، وهو األمر الذي تم 

تنفيذه عىل أرض الواقع.
بهللذا السللياق، يقللول "توماس مولللر"، رئيس 

 Airbus قسللم خط األعامل االلكرتونية يف رشكة
Defence and Space: "تتبع الرشكة إسرتاتيجية 
رشاكللة وعوملللة ملتزمللة. ونحن مقتنعللون أن 
التعاون الوثيق مع الصناعات املحلية يخلق قيمة 

إضافية لعمائنا".

جهاز استشعار عايل الدقة
إن نظام كشللف إطاق الصواريخ هو عبارة عن 
جهاز استشعار للصورة السالبة حيث يقوم بتقفي 
أثر البصمة اإلشعاعية فوق البنفسجية للصواريخ 
املُقرتبللة. مُتكن الصللورة عالية الدقة باالشللرتاك 
مع آلية العمل واالسللتجابة الرسيعللة من متييز 
التهديد بشكل موثوق وعزل اإلنذارات الخاطئة. 
يقوم عدد يرتاوح بني 6-4 أجهزة استشعار بتوفري 
التغطية املُثىل واالستجابة الرسيعة. ومبا أّن نظام 
كشف إطاق الصواريخ يعمل ضمن الطيف فوق 
البنفسللجي، فهو ال يتداخل مع حللدود تقنيات 

التحذير األخرى مثل األشعة تحت الحمراء.
ومع بيع أكرث من 8000 جهاز استشللعار، فإن 
نظام كشف إطاق الصواريخ يُعتر أداة التحذير 

الرئيسللية من اقللرتاب الصواريخ خللارج الواليات 
املتحدة. يخدم هذا النظام خارج الواليات املتحدة 
يف عللدد كبلللري من الطائللرات املروحية وطائرات 
 ،Tiger الجسللم العريلللض، مبلا فيللها مروحيات
وNH90، وCH-53، وCH-47، وMI-17، وطائرة 
النقل C-130. كام أّن النسللخة املقاتلة من نظام 
 F-16 كشللف إطاق الصواريخ تخدم يف املقاتات
يف القللوات الجويللة امللكية الدامنركيللة والقوات 

الجوية امللكية الرنويجية.

KUH/ Surion املروحية
لقللد جعلللت املروحيللة KUH/ Surion كوريا 
الجنوبيللة الدولللة الحاديللة عرشة عىل مسللتوى 
العامل يف مجال تطويللر الطائرات املروحية. ووفقاً 
للتقاريللر، فللإن إجللاميل اسللتثامرات "الصناعات 
برنامللج  و"إدارة   ،KAI الكوريللة"  الفضائيللة 
االسللتحواذ الدفاعللي" DAPA، ووزارة التجللارة 
والصناعة والطاقة الكورية، بلغت 1.2 بليون وون 
كوري )ما يُعادل 1.1 بليون دوالر أمريي(. ويضم 
الرنامللج "الصناعات الفضائيللة الكورية"، ورشكة 
Eurocopter، وهيئات أبحاث حكومية، وتشمل 
98 بائعللاً محلياً، و 49 رشيللكاً أجنبياً، و 28 كلية/ 
معهد أبحاث. وبشللكل عام، فإن ما نسللبته 62.5 
باملائللة من ميزانية مللرشوع KUH "متمركزة" يف 

كوريا.
ويف علللللام 2013، قامللت وكاللة املشللرتيات 
التابعللة لللل "إدارة برنامللج االسللتحواذ الدفاعي" 
بتخصيص مبلغ 800 مليون وون كوري يف مرشوع 
لتطوير مروحية نقل ملشللاة البحرية يف جمهورية 
كوريللا، وهللي سللتكون إحللدى نسللخ املروحية 
Surion. وقللد تللم جدولة "الصناعللات الفضائية 
الكورية" بحيللث تنتهي من مرشوع التطوير هذا 

عام 2015.
ستخدم هذه املروحيات عىل حاملة املروحيات 
ROKS Dokdo، كللام متتلللك البحريللة الكورية 
سللفن إبللرار LST ميكن ألسللطح املروحيات فيها 
أن تكللون قادرة عىل اسللتيعاب آالت بوزن مثانية 
أطنان. وتتطلع "إدارة برنامج االستحواذ الدفاعي" 
إىل أن تُسللاعد مروحيللات Surion يف مضاعفللة 
مقللدرات عمليللات اإلبللرار املسللتقل يف الجيش 
الكللوري وتوفري مجال أكللر باملقارنة مع نظرياتها 

•UH-1 Hueys املتوفرة حالياً وهي
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شركة L-3 WESCAM تطلق جهاز استشعار عايل الدقة لتحديد املواقع Airbus Defence and Space تنتج نظام حتذير ملروحية Surion الكورية
يدعم النظام MX™-10 التصوير الكهربائي الضوئي باألشعة حتت احلمراء

أطلقت رشكة L-3 WESCAM مؤخراً جهاز استشللعار لوين عايل الدقة لتحديد 

MX™- املواقع خاص بجهاز التصوير الكهربايئ الضويئ/ باألشللعة تحت الحمراء

EO/IR Imaging System 10. األمللر الذي مّكن الرشكة من أن تكون األوىل يف 

تقديم عروض لرج )أداة تصوير ُمتعددة العدسللات( كامل مسللتقر بقياس 10 

بوصات مع جهاز استشعار كامريا كهربائية ضوئية عريض وجهاز استشعار كامريا 

كهربائية ضوئية ضيق وجهاز استشللعار كامريا لتحديد مواقع نهارية. كام تلقت 

رشكة L-3 WESCAM أول طلبية لجهاز االستشعار MX™-10 مع محدد مواقع 

لللوين عايل الدقة من قسللم رشطة مقاطعة ستانيسللاوس، والتي تشللغل طائرة 

سيسللنا 206 ثابتة الجناح مللن مقرها يف مدينة ميديسللتو، كاليفورنيا، الواليات 

املتحدة األمريكية.

 MX™-10 جهاز استشعار عايل الدقة
رصح "بول جينيسللون"، نائب رئيس املبيعللات الحكومية وتطوير األعامل يف 

رشكللة L-3 WESCAM قائاً: "نحن ملتزمني بالتطوير املسللتمر ملنتجاتنا، كام 

أننا جد سللعداء بتقديم جهاز تحديد املواقع MX™-10 وهو األخري يف سلسلللة 

تحديثات خط املنتجات خال السللنة املاضية. إن إضافة جهاز االستشللعار عايل 

الدقة الجديد إىل مجموعة MX™-10 مُيكن العماء من الوصول إىل  تجسلليم ال 

نظللري له، إضافة إىل إمكانية من الطراز األول لكشللف األهداف، ومتييز وتحديد 

مجاالت من نظام الل 10 بوصات".

يعتر جهللاز تحديد املواقع MX™-10 مثالياً للطائللرات بدون طيار الصغرية، 

وملهللام تطبيق القانون املحمولة جللواً، والتي هي عرضللة للعمل مع متطلبات 

صغللرية الحجم والللوزن والقللوة SWaP. يعتر جهاز االستشللعار وكافة عروض 

االستشللعار األخرى ضمن نظللام MX™-10 متوافقة مع التقنيللات الحركية من 

رشكة L-3 WESCAM، وهي مجموعة إحاطة موقعية قوية وإمكانيات كشف 

لألهللداف. وتتضمن هللذه املجموعللة Kinetic ISR وهي حزمللة إدارة جهاز 

MX™-10 مميزات النظام

استشللعار مبني عىل الخريطللة، وKinetic MTI وهللي أداة تحديد األهداف 

املتحركللة، وKinetic Speed وهي أداة تحدد الرسعة التي تسللري بها نقطة ما 

عىل سطح األرض أو سطح املاء.

وتعتللر رشكللة L-3 WESCAM إحدى الرشكات الرائللدة يف العامل يف مجال 

تصميم وتصنيع أنظمة التصوير الثابتة ُمتعددة األطياف. كام تقدم الرشكة طيفاً 

واسللعاً من أنظمة االتصال واألنظمة االلكرتونية وتستخدم منتجاتها يف املنصات 

العسكرية والتجارية•

- ارتفللاع الرج أكللرث من 14 بوصللة وذلك لتوفللري رؤيللة أرضية 

أوضح/ عازل سلبي ُمدمج.

- تصوير متعدد املستشعرات.

- يدعم حالياً حتى عدد 6 أجهزة استشعار يف وقت واحد.

- إسقاطات تصوير عالية الدقة جداً من كامريا كهربائية ضوئية.

- متوفر حالياً بجهاز تحديد مواقع لوين حتى 5 ميغابيكسل.

- الللرج الوحيد الثابت قياس 10 بوصات املللزود بكامريات جهاز 

استشعار كهربائية ضوئية عريضة، وضيقة، ونهارية.

- العمللل مللع متطلبات الحللد األدىن من الحجم والللوزن والقوة 

.SWAP-C والتكلفة

- يقللدم مجللاالت تكبري ال نظري لهللا، ومتييز لألهللداف، والتعرف 

والتحديد وذلك ضمن كافة أنظمة الل 10 بوصة.

MX™- جهاز حتديد املواقع
10 مثايل للطائرات بدون طيار 

الصغرية وملهام تطبيق القانون 
احملمولة جوًا
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Saab تقدم منصة متطورة لإلنذار املبكر الدقيق للقوات املسلحة الهندية
اإلنذار يف الوقت املناسب ضد التهديدات الرادارية والليزرية واإلشعاعية

منحللت رشكللة Saab تعدياً يف عقللد لإلنتاج 
املتسلسل لنظام حامية ذاتية مدمج يف الحرب 
اإللكرتونيللة، وذلللك لرتكيبلله عللىل املروحيللة 
القللوات  لللدى   Dhruv املتقدمللة الخفيفللة 
املسلللحة الهندية. وقد بلغت القيمة اإلجاملية 
للطلبيللات 78 مليون دوالر أمريي )740 كرونا 

سويدية( تقريباً.
 Saab لللدى رشكة IDAS وتقللوم مجموعة
بحاميللة الطاقم من خللال تعزيز قدرة املنصة 
عىل البقاء يف بيئات متطورة ومتنوعة ومكثفة. 
كام يسللهم النظللام يف توفري إنللذار يف الوقت 
املناسللب ضد التهديدات الراداريللة والليزرية 
واإلشللعاعية، وينرش بصللورة آليللة اإلجراءات 

املضادة املناسبة.
قال مايللكل جوهانسللون، رئيللس األنظمة 
اإللكرتونيللة يف منطقللة األعللامل:  الدفاعيللة 
"يتواصللل نجاح IDAS، وإنه ملن دواعي فخرنا 
أن تستمر ثقة HAL والقوات املسلحة الهندية 
يف نظللام IDAS، حيث تعتر هللذه الطلبيات 
املتتابعللة داللللة واضحة عليهللا. إن ذلك يعد 
شهادة عىل فاعلية النظام IDAS ومصداقيته."
أمللا الرز-أولوف ليندجريللن، رئيس منطقة 
الهنللد يف أسللواق Saab، فقد قللال: "إننا بهذه 

وباإلضافللة إىل طلبيللات اإلنتللاج الللواردة، 
تلقللت رشكللة Saab طلبيات ملعللدات الدعم 
واالختبار األريض لنظام IDAS من أجل برنامج 

املروحيات الخفيفة املتقدمة.

قدرات متميزة
يتمتع النظام بتاريخ طويل وناجح، مع قدرات 
مثبتللة بالتجربة عىل منصللات جوية مختلفة، 
 Agusta-Westlandو  Saab 2000 مثللل 
Boeing CH- و Super Lynx 300و A109
 47 Chinook, Denel Rooivalk and
 Puma & و   Oryx, Eurocopter Cougar
Super Puma و NH Industries NH90 و 
Sukhoi Su-و C-130 and L100 Hercules

30MKM. وعمليات التسللليم جارية ملروحية 
.HAL الخفيفة املتقدمة لدى Dhruv

وتعتر Dhruv مروحية خفيفة متقدمة من 
نوعيللة 5.5 أقدام، قامت رشكللة HAL ببنائها 
ألجل الجيش والقوات الجوية والبحرية وحرس 
السللواحل والعمليات املدنيللة يف الهند، وهي 
  Turbomeca TM 333-2C تعمللل مبحركللني

•2B2 أو

تقوم جمموعة 
IDAS لدى شركة 

Saab بحماية الطاقم 
من خالل تعزيز قدرة 

املنصة على البقاء 
يف بيئات متطورة 

ومتنوعة ومكثفة

الطلبيللات املتتابعة نواصللل البناء عىل رشاكتنا 
الناجحللة جللداً مللع HAL، ونثبللت أن رشكة 
Saab رشيكاً محلياً للصناعللة الهندية، ومورداً 
للمنتجللات واألنظمة العاليللة التقنية للقوات 

املسلحة الهندية."
سوف يتم إنتاج نظام IDAS يف سينتوريون 
 .Saab Grintek Defence بجنللوب أفريقيللا
وسللوف تتم عمليات التسليم أثناء األعوام من 

2015 ولغاية 2018.
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اختيار شركة Orbital ATK األمريكية لبناء اجليل التايل من األقمار الصناعيةSaab تقدم منصة متطورة لإلنذار املبكر الدقيق للقوات املسلحة الهندية
تقدمي بيانات تنبؤات الطقس ورفع سوية علوم البيئة واحمليطات

تللم منح رشكة Orbital ATK، وهي واحدة 
مللن الرشكات الرائللدة عىل مسللتوى العامل يف 
مجال تقنيللات الفضاء الجللوي والدفاع، عقداً 
مللن "ناسللا" لتصميللم وإنتللاج ودمللج مركبة 
فضائيللة خاصة بثاثللة أنظمة أقللامر صناعية 
قطبية مشللرتكة، ليتم تشغيلها بواسطة "اإلدارة 
الوطنية للمحيطات والغللاف الجوي" لتقديم 
بيانات تنبؤات الطقس الحساسللة ورفع سوية 
العلوم البيئية وعلوم املحيطات. يتضمن العقد 
أمراً نهائياً خاصاً بالقمر الصناعي األول، ويُشار 
إليه بالرمز JPSS-2، بتكلفة 253 مليون دوالر 
أمريللي، مع خيللارات لبناء قمريللن صناعيني 
آخرين هام JPSS-3، و JPSS-4، بتكلفة تقدر 

بل 217 مليون دوالر.

مراقبة الطقس من الفضاء
سلليمثل القمللر الصناعي JPSS-2 اسللتمرارية 
تشللغيلية لعمليات مراقبة الطقس من الفضاء، 
ومتديد الرشاكة الناجحة بللني "اإلدارة الوطنية 
للمحيطللات والغللاف الجوي" و"ناسللا" التي 
دامللت 40 عامللاً لتصللل إىل العقديللن 2020 
و2030. ووفقللاً للعقد الجديد، سللتقوم رشكة 
مركبللة  وصناعللة  بتصميللم   Orbital ATK
فضائيللة خاصة بأنظمة أقللامر صناعية قطبية 
مشللرتكة، ومن ثم دمج معدات تقوم الحكومة 
بتوفريهللا، وتنفيللذ اختبارات تتعلق مبسللتوى 
القمر الصناعي، وتقديم الدعم الخاص بفحص 
القمللر الصناعي يف املللدار والعمليات الخاصة 
JPSS- مبهمته. سلليتم إطاق القمللر الصناعي

2 يف العللام 2020، بينام سلليتم إطاق كل من 
القمريللن JPSS-3 وJPSS-4 يف العامني 2024 
و2028 عىل التوايل، وذلك يف حال قررت "ناسا" 
تنفيذ تلك الخيارات. سيحظى كل قمر صناعي 
JPSS بحياة تصميمية تبلغ سللبعة أعوام عىل 

أقل تقدير منذ لحظة إطاقه إىل املدار.
يقللول السلليد "ديفيللد دبليو. تومبسللون"، 
الرئيللس واملديللر التنفيللذي: "تتللرشف رشكة 
Orbital ATK بأن يتم اختيارها من ِقبل "ناسا" 
إلنتاج الجيل التايل من األقامر الصناعية قطبية 
الللدوران الخاصة بالطقس. ستسللمح البيانات 
املهمة التي سللتوفرها هذه األقامر الصناعية لل 
"اإلدارة الوطنيللة للمحيطات والغاف الجوي" 
باالسللتمرار مبهمتها التي زادت عىل 50 عاماً يف 

حامية األرواح واملمتلكات من حوادث الطقس 
السيئ ولتحسني االزدهار االقتصادي من خال 

طيف عريض من الصناعات".

بناء األقامر الصناعية
سلليتم بناء األقللامر الصناعيللة JPSS يف منصة
LEOStar-3  الخاصللة بالرشكللة، وهي مركبة 
فضائية متوسللطة املسللتوى منخفضللة املدار 
تُسللتخدم بواسللطة األقامر الصناعيللة الخاصة 
بالفيزياء الفلكية ألشعة غاما من مختر "فريمي 
أند سويفت" التابع لل "ناسا" واألقامر الصناعية 
األرضيللة Landsat-8 وICESat-2 إضافللة إىل 
التصوير التجاري واملهام الدفاعية. سيتم تصميم 

وتصنيللع واختبار األقللامر الصناعية JPSS من 
 Orbital ِقبَل مجموعة أنظمة الفضاء يف رشكة
ATK يف منشأتها يف مدينة "جيلبريت"، أريزونا.
وتقوم الرشكة ببناء وتسللليم أنظمة دفاعية 
وفضائية وأنظمللة طريان لعماء حللول العامل، 
عىل شكل مقاول رئييس وُمورد تجاري. تتضمن 
منتجاتهللا الرئيسللية إطاق اآلليللات الفضائية 
وأنظمللة الدفللع ذات الصلة، وهللي ُمنتجات 
والكرتونيات  الفرعيللة  واألنظمللة  الصواريللخ، 
الدفللاع، واألسلللحة الدقيقللة، وأنظمة وذخرية 
واملكونللات  الصناعيللة  واألقللامر  التسللليح، 
والخدمللات الفضائيللة ذات الصلللة، والبُنللى 

الهيكلية الفضائية الجوية املُتقدمة•
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مت تركيب أنظمة 
اإلجراءات املضادة 

لألشعة حتت احلمراء 
من شركة "نورثروب 
غرومان" يف أكرث من 

1000 طائرة عسكرية 
حول العامل

يوفر النظام حماية متقدمة وعالية املوثوقية ضد التهديدات 
اختللار مؤخللراً سللاح الجللو امللللي الكنللدي رشكة 

ضللد  الحاميللة  لتوفللري   Northrop Grumman

الصواريخ التي تعمل باألشعة تحت الحمراء ألسطولها 

من طائرات CH-147F تشينوك.

يقوم الجيل األحدث مللن نظام اإلجراءات املضادة 

لألشللعة تحت الحمللراء التوجيهية الخاصللة بالرشكة 

DIRCM بحامية طائرة تشللينوك وطاقمها من خال 

التحديللد اآليل إلطاق الصاروخ، وتحديللد ما إذا كان 

يشللكل تهديداً، وتفعيل ليللزر عايل الكثافللة ملتابعة 

وإسقاط الصاروخ.

يقول "كارل سللميث"، نائب رئيس قسم اإلجراءات 

املضللادة الخاصللة باألشللعة تحت الحمللراء، يف رشكة 

"نورثللروب غرومللان": إن أنظمللة املضادة لألشللعة 

تحت الحمراء املقدمللة من رشكة "نورثروب غرومان" 

والتي جللرى اختبارها يف أصعب ظروف املعركة وهي 

تستخدم حول العامل، ال تزال تحمي املقاتلني منذ أكرث 

من 50 عاماً. سلليقدم هذا النظام لسللاح الجو امللي 

الكنللدي املقللدرة عىل توفللري الحاميللة املتقدمة ضد 

التهديدات املتعاظمة.

تقنية متطورة وموثوقة
لقللد جرى تركيللب أنظمة اإلجراءات املضادة لألشللعة 

ألسطول   DIRCM النظام  توفر   Northrop Grumman شركة 
طائرات تشينوك الكندية

"نورثروب غرومان" ورشكة Selex ES يف أكرث من 3250 

مللؤرش/ جهاز تعقللب وهي تعمل حاليللاً مبعدل إنتاج 

كامل لحامية هذه الطائرات، ودعم ما يزيد عىل مليون 

ساعة تشغيل.

تعتللر رشكة "نورثللروب غرومان" واحللدة من أهم 

رشكات األمن العاملية الرائدة عىل مسللتوى العامل والتي 

تقللدم أنظمللة خاقة، ومنتجللات وحلللول أنظمة غري 

مأهولة، والفضاء اإللكرتوين، ومفاهيم القيادة والسيطرة 

واملراقبللة  واالسللتخبارات  والحواسلليب  واالتصللاالت 

واالسللتطاع، واإلمداد والتحديث للعمللاء الحكوميني 

 Boeing والتجاريللني عللر العامل. وقللد قامت رشكللة

بتسليم طائرة التشللينوك CH-147F  الخامسة عرشة 

لسللاح الجو الكندي بتاريخ 30 يونيو 2014. وسلليتم 

تركيب نظام اإلجراءات املضادة لألشللعة تحت الحمراء 

التوجيهية يف كافة طائرات تشينوك الكندية.

رفعللت رشكة "نورثللروب غرومللان" يف تقاريرها أّن 

عائداتها للسنة املالية 2014 قد بلغت 23.9 مليار دوالر 

أمريللي، وذلك مقارنة بللل 24.6 بليون دوالر أمريي يف 

السللنة املالية 2013. وستسللاعد هذه الطلبية الحالية 

لنظام اإلجراءات املضادة للصواريخ والخاصة بطائرات 

تشللينوك الكندية رشكة "نورثللروب غرومان"  لتحقيق 

أهدافها املتمثلة يف رفع عائداتها للسنة الحالية•

تحت الحمراء من رشكة "نورثروب غرومان" أو تم جدولة 

تركيبهللا يف أكرث مللن 1000 طائرة عسللكرية حول العامل 

وذلللك لحامية 55 نوع مختلف مللن طائرات النقل ثابتة 

الجناح والطائللرات املروحية من هجامت الصواريخ التي 

تعمل باألشللعة تحت الحمراء. لقد تم دمج هذه التقنية 

املتطللورة واملوثوقة والتي جرى تطويرها بواسللطة رشكة 
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خبــرات عاليــة يف تقنيــات الدفـــاع واألمـــن والطيـــران

تتمتللع رشكة Patria بسللمعة موثوقة كرشكللة عاملية رائدة 

يف مجللال تقديللم الخدمللات الدفاعيللة واألمنيللة وخدمات 

دعم الطائرات طوال عمرها االفللرتايض وأنظمة التكنولوجيا. 

وتشللمل قامئة منتجات التصدير املهمللة التي تقدمها الرشكة 

 Patria AM armoured modular املركبة املدرعة القياسية

vehicle، ومدفع املورتر )الهاون( Patria Nemo اللذين وقع 

عليهام اختيار بعض الدول يف منطقة الرشق األوسط.

وتعتر رشكة Patria إحدى املجموعات الدولية املتخصصة 

يف مجللال الدفللاع واألمللن والطائللرات التي تللزود عماءها 

مبنتجات عالية املستوى وقادرة عىل املنافسة العاملية استناداً 

إىل خرتها الطويلللة وتعاونها الوثيق مللع رشكائها الجديرين 

 Patria بالثقة الذيللن ميكن االعتامد عليهم. وتسللتمد رشكة

قوتها من قوة ومتانة منتجاتها املتميزة التي تسللتويف املعايري 

القياسية التي وضعها حلف شامل األطليس )الناتو(.

املركبة املدرعة ومدفع املورتر
تعتللر املركبة املدرعللة القياسللية Patria AMV التي تحتل 

موقع الصدارة يف األسواق العاملية يف مجال املركبات املدولبة 

املدرعللة ذات الدفع الثامين، أهم منتج عللىل قامئة منتجات 

التصدير بالنسللبة إىل الرشكة. وقد تعاقدت سبع دول أجنبية، 

منهللا فنلندا وبولنللدا والسللويد، عىل رشاء املركبللة املدرعة 

القياسللية Patria AMV، وقد اسللتخدمت قوات اإليسللاف 

هذه املركبة يف عملياتها العسللكرية منذ عام 2007. ويخضع 

هللذا النوع مللن املركبللات املتخصصللة لعمليللات التطوير 

املسللتمرة، ويتم تزويدها بأحدث أساليب التكنولوجيا. ومن 

أهللم املميزات التي تتمتع بها األنظمللة لدى املركبة املدرعة 

القياسللية Patria AMV قدرتها العاليللة عىل نقل حموالت 

ثقيلةهم أ، وتأمني أعىل مستوى من الحامية لطاقم التشغيل 

وسهولة دمجها مع أنظمة التسلح الثقيلة.

كللام تنتج رشكللة Patria أيضللاً مدافع املورتللر )الهاون( 

 Patria املتطللورة، ويعتللر مدفللع الهللاون Patria Nemo

Nemo أحدث إنتاجها يف هذا املجال، وهو عبارة عن مدفع 

من عيار 120 ملليمرت ميكن التحكم فيه عن بُعد، وهو مدفع 

قادر عللىل توجيه النريان املبارشة وغللري املبارشة، عاوة عىل 

 Multiple القللدرة عىل توجيه عدة طلقات يف وقللت واحد

Rounds Simultaneous Impact: MRSI، باإلضافللة إىل 

 Patria Nemo نللريان القمع املبارشة. ويعتر مدفللع الهاون

مدفللع مدمجاً حديثاً، األمر الذي يسللهل عملية تثبيته فوق 

املركبللات املدرعة املختلفة، سللواء كانت سداسللية أو مثانية 

 Patria الدفللع، واملركبات املجنللزرة. ويتميز مدفللع الهاون

Nemo بخفللة وزنه، وهو ما يسللهل عمليللة تعديله بحيث 

يناسللب املركبات الخفيفللة الوزن  واملركبللات ذات الرسعة 

العالية، وميكن اسللتخدامه بطريقة فعالة يف تنظيم دوريات 

حاميللة املرافللئ واملوانئ والعمليللات التللي ينفذها حرس 

السواحل وعمليات إنزال قوات املشاة.

كام ميكللن تجهيز مدفع الهاون Patria Nemo بل "نظام 

 Control System - "التحكم يف النللريان – موقع القيللادة

Command Post: FCS-CP الللذي جرت تصميمه بحيث 

يكون قادراً عىل تقديم الدعم والتنسيق الازمني للنريان غري 

 ،Patria Nemo املبللارشة لعدة وحدات من مدافللع الهاون

األمللر الذي ميكللن تلك الوحللدات من العمللل كمجموعة 

واحدة.

 Patria جهاز املحاكاة Patria ويف عام 2014 طرحت رشكة

Nemo الخللاص بتدريب فللرد املدفع/القائد الذي يوفر بيئة 

تدريب واقعية افرتاضية لكل أنواع عمليات النريان التي ميكن 

.Patria Nemo تأديتها باستخدام مدفع الهاون

مكانة راسخة يف مجال الطائرات
تتمتع رشكة Patria مبكانة راسللخة يف عامل الطائرات، وتعتر 

مللن أبرز الرشكات العاملية الرائللدة يف مجال تقديم خدمات 

الدعللم الازمللة عىل مدار العمللر االفرتايض للطائللرة. وتركز 

العمليللات الحاليللة عىل تقديللم خدمات الدعللم للطائرات 

املقاتلة النفاثللة F-18 Hornet وطائللرات التدريب النفاثة 

Hawk وطائرات النقللل املروحية NH90 طوال مدة عمرها 

االفرتايض.

أما فيام يتعلق بتدريب الطيارين العسكريني فقد حققت 

رشكللة Patria نتائللج ممتللازة يف مجللال تدريللب الطيارين 

العسللكريني مبوجب عقد تم توقيعه مع ساح الجو الفنلندي 

)تنللص املرحلتللان األوىل والثانيللة عللىل تدريللب املجندين 

والطياريللن غللري املتخرجللني ومعلمي الطللريان(. كام تعمل 

رشكللة Patria أيضللاً يف القطاع املللدين املتخصص يف تدريب 

 Patria الطياريللن املحرتفني. وتعتر هيئة تدريللب الطيارين

 Flight هيئة بللارزة للتدريب عىل الطريان Pilot Training

Training Organization: FTO يف شامل أوروبا.

الخربة الفنية يف مجال دمج األنظمة
تعتللر األنظمة الدفاعية اليوم أنظمة ضخمة تتألف من عدة 

أنظمللة فرعيللة صغرى، وتعمللل الخرة الفنيللة العالية لدى 

رشكللة Patria يف مجللال دمللج األنظمة عىل التأكللد من أن 

 Patria النظللام كله يعمل بطريقة سللليمة. وتتخصص رشكة

يف مجللال إنتاج أنظمللة جمع املعلومللات واملراقبة والقيادة 

والسلليطرة، باإلضافة إىل دمجها وتقديللم الدعم الازم طوال 

العمللر االفرتايض لها. وقد تطللورت الخرة الفنية الكبرية التي 

تتمتع بها رشكة Patria عىل مدار عقود طويلة من أجل تلبية 

متطلبات األنظمة املتطورة يوماً بعد يوم لدى عمائها•

املركبة املدرعة Patria AMV التي تم عرضها الرشكة يف معرض آيدكس



|  العدد 520  |  مايو 2015  |32

تقاريرتقارير

FELIN توقع عقدًا لتطوير نظام اجلندي احلديث Sagem

 FELIN يعترب نظام
جمموعة متكاملة 

من املعدات الرقمية 
مصممة من 

أجل تعزيز قدرات 
املقاتلني

أعلنللت وكالة مشللرتيات الدفاع الفرنسللية، املديرية 

العامللة للتسلللح DGA، عن توقيع عقللد مع رشكة 

Sagem - Safran ألجللل تطويللر نظللام الجنللدي 

الحديللث FELIN V1.3 وإدمللاج عدة تحسللينات 

تشللغيلية يف النظللام، التي هي بالفعللل قيد الخدمة 

لدى الجيش الفرنيس.

وسللوف يتميز النظام FELIN V1.3 بشكل جديد 

يهللدف إىل تحسللني وظائفه فيللام يتعلللق باملراقبة 

والقتال، وسللوف تسهم عمليات تطوير الرمجيات يف 

توفللري خدمات جديدة للرمللاة املتخصصني ووحدات 

دعم الهاون، كام تسهم يف توفري بنية جديدة للحمل، 

إىل جانللب معدات واقية معيارية أخف وزناً، وبالتايل 

تحسني قدرة الجندي عىل التنقل.

سرتات قتالية متطورة
من املتوقللع أن تسهم النسخللة الجديدة يف خفللض 

الللوزن املحلللدد للنظام FELIN بنسلللللبة تصل إىل 

40 %، مع الحفاظ عىل الحامية الازمة ملهام الجيش. 

وسللوف يتم تجهيز قادة الفصائل والوحدات بسرتات 

قتاليللة مطورة من أجل اسللتخدام نظام إدارة معركة 

أثناء القتال الراجل. وسلليتم تسليم تحسينات النظام 

FELIN V1.3 كجزء من إصدارات اإلنتاج التي ستبدأ 

يف أوائل عام 2016.

وقللد تللم إضافللة تحسللينات FELIN باالعتامد 

عللىل خرة Sagem يف تنفيذ برامج الدفاع الرئيسللية، 

وتصميم نظم التنسيق التكتيكية، من أجل تطبيقات 

ترتاوح ما بني املشاة إىل الدعم الناري.

تعتللر رشكللة Sagem املقللاول الرئيلليس لرنامج 

FELIN، وهللي مللن خال هذا املللرشوع التطويري 

تؤكد بوضوح عىل رشاكتها الراسخة مع اإلدارة العامة 

للتسلح DGA والقوات املسلللحة، وذلك استناداً إىل 

قدرتها عىل دمج خدمات جديللدة تلبي االحتياجات 

التشللغيلية التللي تزداد تطلبللاً وصعوبللة، ومعالجة 

مفاهيم اشتباك املشاة الرسيعة التطور.

مجموعة متكاملة من املعدات الرقمية
يعتر نظللام FELIN مجموعة متكاملة من املعدات 

الرقميللة، مصممة من أجللل تعزيز قللدرات مقاتيل 

الحللرب الراجللللة مللن حيث دقللة الرمللي، والقتال 

النهاري / اللييل، واملعلومات االستخباراتية، والحامية 

الذاتية الفردية والجامعية. وسيتم تسليم ما مجموعه 

18,552 أنظمللة FELIN إىل الجيللش الفرنيس وفقاً 

لنظللام برنامللج الدفللاع 2019-2014. وقللد قامللت 

Sagem يف نهايللة عللام 2014، بالتجهيللز التام لل 17 

فوجللاً بأنظمللة FELIN. وقد تم بالفعللل نرش هذا 

النظام يف أفغانسللتان وأفريقيا. ويجري إدارة الرنامج 

تحت مسللؤولية وكالة مشللرتيات الدفاع الفرنسللية 

.DGA التابعة لإلدارة العامة للتسلح

 ،Safran وهللي إحللدى رشكات ،Sagem تعتللر

الرائللدة يف اإللكرتونيللات  العللامل  إحللدى رشكات 

الضوئيللة، وإلكرتونيللات الطللريان، واإللكرتونيات، 

والرمجيات املهمة للسامة، وذلك لألسواق املدنية 

والعسكرية. وهي الرشكة رقم 3 عىل مستوى العامل 

فيام يتعلللق بأنظمة املاحة التللي تعمل بالقصور 

الللذايت INS واملسللتخدمة يف التطبيقللات الجوية 

والرية والبحرية. كللام أنها إحدى الرشكات الرائدة 

يف العللامل يف أدوات توجيلله املروحيللات، والرشكة 

األوروبيللة الرائدة يف اإللكرتونيات الضوئية وأنظمة 

الطائرات بدون طيار التكتيكية•

يسهم التطوير يف حتسني وظائف املراقبة والقتال
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Finmeccanica تفوز بعقد بقيمة 790 مليون يورو

تم منح رشكة Finmeccanica مؤخراً عقداً جديداً 

بقيمللة 790 مليون يللورو تقريبللاً لتوفري خدمات 

 AgustaWestland الدعللم ألسللطول مروحيللات

AW101 Merlin. وقللد تللم اإلعان عللن العقد 

مللن قبللل فيليللب دان، وزيللر املعللدات والدعم 

والتكنولوجيا الدفاعية، أثناء زيارة رسللمية قام بها 

 AgustaWestland’s إىل مصنع يوفيل ملروحيللات

يف سومرست.

يعتللر عقد الخمس سللنوات، عللن الفرتة من 1 

أبريللل 2015 وحتللى 31 مللارس 2020، جزءاً من 

 Merlin برنامج دعم تشللغييل متكامل ملروحيات

ملللدة 25 عامللاً، تم التوقيع عليلله يف مارس 2006. 

ويتم تقديم الخدمات يف منشللأة يوفيل، حيث يتم 

تحديد فريق بشللكل مشرتك من الصناعة / برنامج 

الدعم التشللغييل املتكامل لللوزارة الدفاع يف مطار 

كولدروز التابع للقوات الجوية امللكية يف كورنوول. 

وسللوف تقوم رشكة AgustaWestland ورشكاؤها 

Finmeccanica- الصناعيللون، ومن بينهم رشكللة

Selex ES التي تقوم بتقديللم الدعم إللكرتونيات 

الطللريان، بتوفللري مجموعة دعم شللاملة ومتوافرة 

لللل 55 مروحية من طللراز AW101 موجودة حالياً 

يف الخدمللة يف اململكللة املتحللدة. وتقللوم رشكللة 

IOS  أيضاً بتقديم حلول نظام AgustaWestland

و  Apache AH Mk.1 مروحيللات  ألسللاطيل 

AW159 Wildcat وSea King التابعللة لللوزارة 

الدفاع الريطانية.

قدرات مرنة تلبي احتياجات القوات
والدعللم  املعللدات  وزيللر  دان،  فيليللب  قللال 

والتكنولوجيللا الدفاعيللة: "لقد اسللتفاد أسللطولنا 

ملروحيات Merlin من االسللتثامرات الضخمة من 

جانللب وزارة الدفاع مللن خال عمليللات الرتقية 

الكللرى خال السللنوات املاضية. وسللوف يضمن 

هذا العقد الجديد استمرارنا يف تأمني قدرات مرنة 

لتلبيللة احتياجات قواتنا املسلللحة، فضاً عن قيمة 

متميزة للامل بالنسبة إىل دافع الرضائب. أضف إىل 

ذلك أن العقد سيدعم توفري أكرث من 1,000 فرصة 

عمل التي سللتدعم املهارات الهندسية الحيوية يف 

قطاع الدفاع."

تعتر AW101 من أكرث املروحيات العسللكرية 

تقدمللاً يف صنفهللا، املتاحة للسللوق العاملية اليوم. 

وقد تللم بيع أكللرث مللن 200 مروحية عللر العامل 

حتللى اآلن. فقد تم اختيللار مروحية AW101 من 

قبل عدد من املؤسسللات العسللكرية الرائدة، مثل 

القوات العسللكرية  الريطانية وإيطاليا والدمنارك 

والرتغللال والرنويج وكنللدا واليابللان وكثري غريها، 

ويجللري اآلن تقييم لها من قبل عدة دول. وبفضل 

 AW101 التصميم األصيل املتعدد الوظائف لطائرة

فللإن بإمكانها تنفيذ مجمعة مللن املهام، مثل نقل 

األفراد والشللحنات، والبحث واإلنقاذ، والحرب ضد 

الغواصللات والسللفن، واملراقبة والدورية، وكسللح 

األلغللام، والعمليللات الخاصة. ويف سللائر األحوال 

تتميز AW101 بتحقيق أداء موثوق يلبي متطلبات 

السامة ونقل الحموالت والقدرات العملياتية.

تجمللع هذه املروحية بني مزايللا التقنيات األكرث 

تطللوراً، والسللامة يف تصميمهللا، وأنظمللة املهام، 

والتصنيللع املتفللوق الللذي يضمللن منصللة مثبتة 

بالتجربللة. وتضم أكر كبينللة يف نوعها، حيث يبلغ 

عرضها 2.49 م وارتفاعها 1.83 م، ويستطيع الركاب 

السري يف بيئة فسيحة، كام ميكن تزويدها مبجموعة 

من التجهيزات واملعدات، املصنوعة من أرقى املواد 

املتامشية مع معايري العماء الدقيقة•

تتميز املروحية 
AW101 بتحقيق أداء 

موثوق يلبي متطلبات 
السالمة ونقل 

احلموالت والقدرات 
العملياتية

AgustaWestland AW101 يوفر العقد خدمات الدعم ملروحيات



|  العدد 520  |  مايو 2015  |34

تقاريرتقارير

لضمان بيئة تدريبية مباشرة عالية املصداقية
 Closeو Finmeccanica - Selex ES أعلنللت كل مللن

 Immersive عللن قبللول نظام املحللاكاة Air Solutions

Close Air Support Simulator: iCASS system مللن 

قبل وحللدة التدريب واملراقبة الجوية املتقدمة املشللرتكة 

JFACTSU يف وزارة الدفللاع الريطانية، وقد متت ترسللية 

العقد لتزويد النظام يف نوفمر 2014.

ويعتر نظام iCASS نظام محاكاة وتدريب عىل املراقبة 

الجويللة املتقدمة، وقد تم تطويره لتوفري مراقبني متقدمني 

للحركللة الجوية، يتميزون مبصداقيللة عالية وبيئة تدريبية 

مبللارشة، مع قدرة عىل املراجعللة الكاملة بعد العمل. ويف 

صميم نظام iCASS توجد قوى شبه آلية / مولدة بواسطة 

الحاسللوب مع توليد للتهديدات بنظللام محاكاة افرتاضية 

 MetaVR ثاثية األبعاد وقوية، بواسللطة أنظمة املحاكاة

.Battlespaceو

تدريب مراقبي الطريان
قال العقيللد الطيار، مللارك كوريج، رئيللس أركان القيادة 

الجويللة ملقر تنظيم القوات الجوية والرية املشللرتكة: "إن 

األنظمة الرتكيبية تقدم قيمة ممتازة للدعم املايل للقدرات 

الجويللة الحيللة النادرة، مللن أجل إنجللاز تدريب مراقب 

الطريان املتقدم Forward Air Controller: FAC، سواء 

اآلن أو يف املسللتقبل، وبصورة خاصة يف املستقبل، وتعرف 

األنظمة الرتكيبية بأنها توفر تدريباً ملراقب الطريان املتقدم 

أفضللل من الطريان املبارش يف بعض السلليناريوهات، وهو 

يتميللز بدرجة من الفاعليللة تعادل العديللد من الحاالت 

األخرى. وسللوف تسللهم األنظمللة الرتكيبيللة الجديدة يف 

تكميل التدريب الحللايل يف وحدة تدريب مراقب الطريان 

املتقدم JFACTSU، واالستفادة من أحدث مظاهر التطور 

والتقدم  يف التكنولوجيا، ضامناً الستمرارية هذه الوحدة يف 

تقديم أرقى مستويات التدريب."

 Close Air أما مايك سللكواير، مدير األعامل، يف رشكة

Solutions، فقال: "إنه ملن دواعي فخرنا واعتزازنا أن قمنا 

بتسليم نظام iCASS إىل زمائنا السابقني يف وحدة تدريب 

مراقللب الطريان املتقدم JFACTSU . وهم يتمتعون اآلن 

بقدرات كنللا نحلم بأن تلبللي احتياجات مللدريب مراقبي 

".JTAC الطريان الهجومي املشرتكني

معايري محاكاة عالية األداء
 DIS/SISO يتقيللد مبعايري iCASS إن نظللام املحاكاة

standards، حيث يعتر التشللغيل العمليللايت املتبادل أو 

التفاعيل مطلباً رئيسياً يف املستقبل. وميكن أن يقوم النظام 

بالتشللغيل املشرتك مع أي نظام مبني عىل معايري املحاكاة 

التفاعليللة DIS، باسللتخدام بروتوكوالت املحللاكاة بنظام 

DIS، وهللو متاح أيضللاً لدعم التدريللب ملراقبي الطريان 

املتقدمني FAC/JTAC مبستويات عالية الجودة واألداء يف 

أي مكان يف العامل من خال عمليات بيع أنظمة املحاكاة أو 

تقديم الخدمات الشاملة واملتكاملة للمدارس.

تعتر رشكللة Finmeccanica – Selex ES مزوداً عاملياً 

بالتكنولوجيا، حيث تقللوم بتوريد أنظمة ومنتجات وحلول 

مبتكرة لاستجابة للطلب املتنامي عىل القدرات املطورة يف 

مجال األمن الوطني واملجاالت العسللكرية، فضاً عن مجال 

إدارة البنيللة التحتية املدنية املعقللدة. ومتتلك الرشكة قوى 

عاملة تصل إىل 17,000 فرد، حيث ترتكز العمليات الرئيسية 

يف إيطاليللا واململكة املتحدة، ولهللا بصمة صناعية وتجارية 

قوية يف الواليللات املتحدة األمريكية وأملانيا وتركيا ورومانيا 

والرازيل واململكة العربية السعودية والهند•

iCASS بريطانيا تختار نظام حماكاة الدعم اجلوي

يعترب iCASS  نظام 
حماكاة وتدريب على 

املراقبة اجلوية 
املتقدمة بنظام 

افرتاضي ثالثي 
األبعاد
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شركة Rockwell Collins توفر إلكرتونيات الطريان للخطوط اجلوية الصينية
تساهم يف تعزيز الوعي الظريف للطيارين

وقللع اختيار الخطللوط الجوية الصينيللة عىل أنظمة 

إلكرتونيللات الطريان من Rockwell  Collins، مبا يف 

 Head-up Guidance ذلك نظللام التوجيه الللرأيس

System: HGS™، واملسللتقبل املتعللدد الوضعيللات 

Multi-Mode Receiver: MMR، وذلللك من أجل 

 Next-Generation Boeing 20 طائللرة من طللراز

737 مللن الجيللل املسللتقبيل، ومن املقللرر أن تبدأ 

عمليات التسليم يف بداية العام القادم.

قال جيم ووكللر، نائب الرئيللس والعضو املنتدب 

لحلللول الخدمللات الدولية يف منطقة آسلليا املحيط 

الهللادي عن Rockwell  Collins: "سللوف يسللهم 

نظامللا HGS و MMR يف تحقيق قيمة رائعة لرشكة 

خطللوط رشق الصني، وذلك من خللال متكني إجراء 

العمليللات عندما تكون أحوال الطقس قاسللية أو ال 

يكون مثللة معدات ماحية دقيقة مناسللبة موجودة 

عىل األرض".

تعزيز الوعي الظريف
يعللرض النظام التوجيهللي الللرأيس HGS من إنتاج 

Rockwell  Collins معلومات حساسة عن الطريان 

يف حقل الرؤيللة املتقدم للطيارين، حيث يسللتطيع 

الطيللارون إبقاء تركيزهم عىل العللامل الخارجي، مام 

يعزز الوعللي الظريف العللام والسللامة. كذلك يزود 

HGS رشكة الطريان بوفللورات يف التكلفة من خال 

متكني الطائرات من اإلقاع يف حاالت الرؤية الضعيفة.

يتواجللد حاليللاً 14 مطاراً يف سللائر مناطق الصني 

معتمللدة للهبللوط املنخفض من قبللل إدارة الطريان 

املللدين يف الصني، وذلك للطائرات املجهزة بشاشللات 

عرض رأسية HUDs معتمدة، مثل النظام التوجيهي 

الللرأيس HGS مللن إنتللاج Rockwell Collins. إن 

"خريطللة طريللق تطبيق شاشللات العرض الرأسللية 

الصينيللة" والتي تللم إطاقها عللام 2012، تدعو إىل 

تجهيللز جميع أسللاطيل الخطوط الجويللة املتمتعة 

بالقدرة وهي تحت الخدمة بشاشات العرض الرأسية 

بحلول عام 2025.

 Rockwell Collins’ GLU-925 نظللام  إن 

MMR، وهو أول مستقبل نظام هبوط معتمد لنظام 

تحديد املواقع العاملي GPS، يسللهم يف متكني املاحة 

العالية املصداقية، مبا يف ذلك أساليب نظلللام الهبوط 

  RNP AR, Category III ILS وتحديللد املواقللللع

و Category I، كام يسللهم نظللام MMR يف الوعي 

باملواقللع باسللتخدام نظللام GPS وبالتوافر االنتقايئ 

SA-aware، مللام يضمللن أقىص درجة مللن التوافر 

.RNP-AR لعمليات نظام

ومللن إلكرتونيللات الطللريان األخرى التللي قامت 

النظللام  خطللوط طللريان رشق الصللني باختيارهللا 

 ،Rockwell Collins’ VHF-2100 Transceiver

ونظللام   ،HFS-900D Radio السلللي  وجهللاز 

 SAT-2200 Satellite الفضائيللة  االتصللاالت 

•Communications System

تساعد الكرتونيات 
الطريان من 

Rockwell Collins يف 
متكني إجراء العمليات 

عندما تكون أحوال 
الطقس قاسية



يف البداي��ة هل لنا أن نتحدث عن أوجه التعاون بني 

دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية فيجي يف 

إدارة مهام حفظ السالم الدولية؟

ب��كل تأكيد، لدين��ا بالفعل 100 جندي ناش��ط اآلن يف 

منطقة الرشق األوس��ط، ولدينا املوارد والقوى البرشية 

ألداء مه��ام حفظ الس��ام، ولكننا نفتق��ر إىل املعدات 

املناس��بة، فإذا أمك��ن أن تقوم دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة بتزويدنا وإيجاد رشاك��ة يف تجهيزنا مبا نحتاج 

إليه، يف الواقع س��يكون ذلك مفي��داً للدولة وللمنطقة 

ككل.

وكيف تبلور العالقة االسرتاتيجية بني دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وجمهورية فيجي؟

هناك مس��ارات عدة لتوثيق العاقات االسرتاتيجية بني 

البلدين الشقيقني، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بالفعل 

بني دولة اإلمارات العربية املتحدة والقوات العس��كرية 

الفيجي��ة، وأعتقد أن الرشاكة ستس��تمر نحو األفضل يف 

املستقبل، والسيام فيام يتعلق بالتعاون يف مجال الدفاع، 

ومجال عرض الرشاش��ات اآللية التي ميكنك التحكم بها 

من الداخل، وس��وف نحصل ع��ى زوارق دورية يف عام 

2016، إذ كان الط��راز القديم لدينا 20 مم حيث يطلق 

الرج��ال النار من ظهر املركب، ونحن نس��عى للحصول 

ع��ى زوارق دورية بطول 40 م؛ فهي يف رأيي س��تكون 

عوناً لن��ا. والعاقة بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

وجمهورية فيجي تتمتع بروابط متعمقة، وجذور قوية، 

ونلمس ذلك يف الزيارة األخرية لسمو الشيخ عبدالله بن 

زايد آل نهيان، وزير الخارجية، حيث التقى رئيس الوزراء 

لدين��ا وبحث معه س��بل تعزيز العاق��ات بني البلدين 

الش��قيقني، وجمهوري��ة فيجي متثل نقط��ة محورية يف 

املحيط الهادي، ونود أن نتوصل إىل مزيد من التنس��يق 

حيث ميكن أن تساعدنا دولة اإلمارات العربية املتحدة 

يف التدري��ب وتقدي��م التوجي��ه ويف مج��االت أخرى؛ 

فدول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة متقدم��ة، وبإمكانها 

تقدي��م النصح لنا فيام يتعلق بالقضايا والجرائم العابرة 

للح��دود، وجرائم اإلنرتنت التي باتت متثل مش��كلة يف 

جميع أنحاء العامل.

أكد معايل تيموذي لييس ناتوفا وزير الدفاع والهجرة واألمن الوطني 

يف جمهورية جزر فيجي أن دولة اإلمارات العربية املتحدة باتت 

درعاً واقياُ لحفظ السالم العاملي، وإقامة الرشعية الدولية، نظراً إىل 

دورها الجوهري يف دعم مسرية السالم وتعزيز االستقرار يف دول 

الجوار والبلدان الصديقة، وما تتمتع به من عالقات طيبة ذات 

جذور عميقة مع كل دول العامل. وقال يف حوار خاص ل�"درع الوطن" 

إن دولة فيجي قيادة وشعباً حريصة عىل إقامة عالقات وثيقة مع 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، وتخطط مستقبالً لعقد العديد 

من االتفاقيات يف املجاالت كافة، والسيام العسكرية؛ ملا تتمتع به 

اإلمارات من تطور عسكري يحايك العاملية، وموقفها اإلنساين املرشق 

يف مساندة جميع دول العامل يف حال طلب املساعدة، وفيام يأيت نص 

الحوار:

حوار املقدم ركن/ يوسف جمعه احلداد
رئيس التحرير

»            «وزير الدفاع يف جمهورية فيجي يف حوار خاص مع »            «:

اإلمارات باتت "درع واقي" حلفظ السالم وإقـــــــــــــــامة الشرعية الدولية 
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وزير الدفاع يف جمهورية فيجي يف حوار خاص مع »            «:

العالقة بني اإلمارات 
وفيجي تتمتع بروابط 

متعمقة وجذور قوية

دعنا نتعرف عىل الس��بب الرئييس لزيارتكم األخرية 

ملعرض الدفاع الدويل "آيدكس" 2015؟

أود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر حكومة دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة ع��ى الدع��وة لوفدنا، وأش��كر لكم 

عب��ارات الرتحاب الطيب��ة، وتركز أه��داف زيارتنا عى 

االط��اع للمتغريات الحديث��ة للتكنولوجيا، والتوجهات 

املستقبلية عاملياً يف املجال العس��كري ومساراته كافة، 

وسبل االس��تفادة من تلك التقنيات مبا يخدم األوطان، 

والس��يام أننا يف حاج��ة إىل مواكبة املس��ارات املتقدمة 

للتكنولوجيا عامليا، ونش��هد أن دول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة اس��تطاعت أن توظف الوق��ت والجهد واملال 

ملواكب��ة التط��ور التكنولوجي عاملي��اً، ونجحت يف فرتة 

وجي��زة أن متتطي ركب التطور، وتحايك العامل من خال 

إنجازاتها املبهرة، ليس يف املجال العسكري فقط، بل يف 

املجاالت كافة، فتحي��ة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

قيادة وش��عباً عى تل��ك الجهود التي تعكس سلس��لة 

إنجازات متوالية، يش��هدها العامل حالي��اً، وينتظر منها 

املزيد مستقباً.

وم��ا تعقيبك��م ع��ىل مع��ريض "آيدك��س" و"ديب 

للطريان".. وكيف ترون التميز فيهام؟

إن ما مييز هذه املعارض هنا هو صناعات الدفاع، فهي 

تقدم حلوالً مصممة حس��ب الحاجة تلبي االحتياجات 

أرشتم من خالل حديثك��م إىل تقدم دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة يف املجاالت كاف��ة، فكيف ترون 

صناعتها العسكرية الوطنية؟

يف الواق��ع، نتابع عن كثب الح��راك التنموي لإلمارات، 

والتق��دم التصنيع��ي له��ا يف املجاالت كافة، والس��يام 

الصناعة العسكرية، ونعتربها منوذجاً يحتذى به عاملياً، 

مل��ا حققته م��ن إنجازات يف ه��ذا الجان��ب، فمناطق 

املحيط الهادي ودول صغ��رية أخرى، تتطلع إىل تطوير 

صناعاته��ا الدفاعي��ة كام هي الح��ال يف دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة؛ ألن معظم الصناعات الرئيس��ية يف 

الوقت الحايل تركز عى منتجات كربى، كالطائرات مثاً، 

فينبغي أن تنظ��ر هذه الصناعات يف مناطق أخرى من 

العامل وترى ما تحتاج إليه بالفعل، وما ميكنها أن تقدم؛ 

مام يس��هم يف توس��عة نطاق الصناع��ة، وليس مثة من 

يفعل ذل��ك يف الوقت الحارض. ودولة اإلمارات العربية 

املتح��دة منوذج واقعي لذلك، وعى الجميع أن يحتذي 

بها كمثال مرشق تنطلق منه الدول الصغرى.  

ولك��ن، هل لن��ا أن نتعرف عىل دوركم العس��كري 

الذي نشهده يف عدد من الدول؟

س��ؤال جيد.. يركز دورنا العس��كري عى حفظ السام 

وتحقيق��ه بني ش��عوب املنطق��ة، فلدينا مه��ام لحفظ 

الس��ام ألج��ل جمهوري��ة فيج��ي؛ وتخ��دم قواتنا يف 

اإلمارات باتت "درع واقي" حلفظ السالم وإقـــــــــــــــامة الشرعية الدولية 

الراهن��ة، وتحايك التق��دم العاملي، فعى س��بيل املثال، 

ننظر إىل زورق دورية لحرس السواحل، ونود استخدامه 

من قبل قوات الرشطة لدينا؛ ألنه يساعدنا عى اعرتاض 

املهربني. فأنا من دولة بحرية، وقد استخدمت جمهورية 

فيج��ي كنقطة التقاء يس��تطيع الناس الذهاب منها إىل 

أس��رتاليا أو نيوزيلندا. ولذلك نس��عى إىل تجهيز قوات 

الرشط��ة لدينا باملعدات واملركبات والزوارق املناس��بة. 

فمهربو املخدرات ميلكون حالياً زوارق أرسع من زوارق 

الرشط��ة لدينا، وتبلغ رسعة زوارق حرس الس��واحل يف 

دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة نحو 60 عقدة، وهذه 

مناس��بة لنا، فإذا حصلنا عى أربعة أو خمس��ة زوارق 

منها يف جمهورية فيجي، فس��يكون بإمكاننا ردع تجار 

املخدرات.
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مرتفع��ات الج��والن ويف لبن��ان ويف صح��راء س��يناء، 

وتجهيزه��ا مبعدات عرصية وأجهزة استش��عار حديثة، 

تتامىش م��ع التكنولوجيا املعارصة، أصب��ح أمر غاية يف 

األهمية، ليك تستطيع القيام بدورها، وواجباتها املنوطة، 

والس��يام أن الق��وات املعادية لنا تتق��دم تكنولوجياً، يف 

وقت نس��عى فيه إىل أن نكون أمة مساملة، فينبغي أن 

نواكب هذا التقدم لحامية جنودنا يف امليدان، والتغلب 

عى تل��ك القوى املعادية، الت��ي أرست 45 من جنودنا 

يف الع��ام املايض، مام أكد حاجتنا إىل التجهيز املناس��ب 

لجنودنا للتصدي للعدو، وأهمية دراسة سبل تسليحهم 

بشكل يواكب التطورات ليتمكنوا من أداء واجباتهم يف 

عمليات حفظ السام.

بصفتكم متابعاً جيداً ملا آلت إليه دولتنا، كيف ترى 

دور دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املس��اعدات 

اإلنسانية للدول كافة؟

أود أن أهنئ دولة اإلمارات العربية املتحدة عى أداء 

ذلك الدور، وعى رعاية البائسني واملحرومني، وأعتقد أن 

دولة اإلم��ارات العربية املتحدة تيضء الطريق لكل من 

يس��تطيع تقديم الدعم يف مس��اعدة املحرومني، فهناك 

دول يف الع��امل اليوم متلك امل��ال، ولكنها ال متلك اإلرادة 

ملساعدة اآلخرين، إننا نؤمن مبساعدة اآلخرين؛ ألن الله 

ناظر إلينا ومن واجبنا أن نحظى برشف وبركة مساعدة 

املحرومني والبائسني.

يف الع��ام املايض، طبق��ت دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة قانون الخدمة الوطنية، ما رأيكم يف ذلك؟

يف الواق��ع هذه خط��وة غاي��ة يف األهمي��ة، فالخدمة 

الوطنية تجس��د املعنى الحقيقي للواجب، وتعزز روح 

املواطنة والوالء وحب الوطن.

 ونح��ن يف فيجي نبحث عن وس��ائل متعددة إلعارة 

جنودنا، فقد كنا يف الرشق األوس��ط، يف لبنان، منذ عام 

1978، وكنا يف صحراء س��يناء منذ عام 1982، وكنت أنا 

قائد قوة الطوارئ يف العراق، عندما كانت قواتنا هناك، 

ولدينا قواتنا الخاصة القادرة عى توفري السامة لقوات 

األم��م املتحدة يف الع��راق، وال نزال نق��وم بهذا الدور، 

ويبلغ مع��دل محو األمية يف فيجي نح��و %96، حيث 

يتلقى الجميع تعليمهم يف املدارس، ونس��عى لاستفادة 

من شعبنا يف مجاالت مثل األمن ومجاالت اختصاصاتنا. 

فق��د قام جنود فيجي بتويل الدور يف س��يناء الذي كان 

األمريكي��ون يقومون به يف الحفاظ ع��ى أمن العاملني 

هناك.

ما أهمية وسائل اإلعالم املقروءة، وال سيام بالنسبة 

إىل القوات املسلحة؟

يف الحقيقة وسائل اإلعام بصورها كافة، تلعب دوراً مهامً 

يف املجتمعات املختلفة، فالوعي لعامة الشعب بات أمراً 

غاي��ة يف األهمية إلدراك جمي��ع األمور التي تحدث من 

حوله، ولكن هذا مرشوط بأهمية الش��فافية والواقعية 

يف ط��رح املوضوع��ات، والس��يام العس��كرية منها ليك 

يتعرف الجميع عى الجه��ود املبذولة لحامية األوطان. 

وبالنسبة إىل املعلومات االستخباراتية فنحن بحاجة إىل 

أن يكون الش��عب كله مش��اركاً فيها، وعلينا أن نتبادل 

املعلومات - بدءاً من الوزراء، إىل العاملني يف الحكومة، 

إىل عامة الش��عب – من أجل حامي��ة الوطن. والعرف 

القديم يؤكد أن املسؤولني وحدهم يهتمون باملعلومات 

االستخباراتية، أما اآلن فالسبل ميسورة للجميع لتقديم 

املعلوم��ات إىل الحكوم��ة وتبادل املعلومات، فوس��ائل 

اإلعام تبلغ الرس��الة الصحيحة للشعوب ملعرفة دورهم 

تجاه األوطان•

 أك��د وزي��ر الدف��اع الفيج��ي ب��أن التاريخ 

العس��كري الفيجي يس��تحق االحرتام، إذ شارك 

جنودها البواس��ل يف مهام حفظ السام، يف دول 

ع��دة مبا يف ذل��ك يف منطق��ة الرشق األوس��ط.

فللق��وات العس��كرية الفيجية تج��ارب مضيئة، 

جميعه��ا تعك��س أدواره��م يف حف��ظ الس��ام 

والعمل عى تحقيقه بني ش��عوب الدول، وضحوا 

بأرواحه��م وأرسه��م م��ن أجل تحقيق الس��ام 

العادل واالستقرار ألشقائهم يف الدول كافة.

 مهام حفظ السالم
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حيثيات االتفاق النووي اإليراين
مع توقيع اتفاق اإلطار أو البيان املش��رك بني إيران و1+5 يس��تمر التس��اؤل فيام إذا كان هذا 
االتفاق قادر عىل أن يبعد الربنامج النووي اإليراين عن الغرض العسكري أم ال وكيف سينعكس 
هذا اإلطار ومن ثم االتفاق الحقاً يف نهاية يونيو إيجاباً أو سلباً سواء يف الداخل، اإليراين أو عىل 

املستوى اإلقليمي أو الدويل. 
وللوصول إىل مقاربة الربح والخس��ارة نس��تعرض فيام ييل بعض أهم البنود التي جاءت يف 

إطار االتفاق:
البنود الفنية

تخف��ض إيران أجهزة الطرد املركزي م��ن 19 الف إىل 6104 يخصب اليورانيوم منها 5060 عىل 
م��دار 10 أعوام. كام يت��م تقليص مخزون اليورانيوم من 10 آالف إىل 300 كيلو جرام منخفض 

التخصيب بنسبة 3,67 % ملدة 15 عام.
بنود العقوبات 

فع مع معالجة إيران للمخاوف بشأن برنامجها النووي.أما العقوبات  عقوبات مجلس األمن سررُ
فع بن��اء عىل التزام إي��ران بالخطوات  األمريكي��ة واألوروبي��ة املتعلقة بالربنامج النووي س��ررُ

الرضورية املتعلقة بالربنامج النووي وبناءاً عىل تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
املراقبة التفتيش

ن��ح للمراقب��ني الدوليني حق مراقبة مناج��م اليورانيوم ومواقع تصني��ع الكعكة الصفراء 25  يرُ
عاماً. وكذلك يحق للمراقبني املراقبة املتواصلة ألجهزة الطرد املركزي واملخازن ملدة 20 عام مع 

تجميد تصنيع أجهزة الطرد املركزي.
ووفق��اً ملا تقدم فإذا أخذنا البنود الفنية ن��رى أن جميع األطراف تبدي أهمية لهذا الجانب 

ولكن بدرجات متفاوتة. 
فه��ذه البنود بالنس��بة لدول املنطقة والع��امل فهو تحييد وتقييد كبري للق��درات اإليرانية يف 
الجانب النووي وهو ما يجعل املس��افة بني التحول من برنامج نووي س��لمي إىل عسكري أكرب 
بكث��ري ع��ن ما كانت عليه. ولكن تكمن أهمية األمر هنا أن البنود الفنية مل تلغي متاماً االنتقال 

إىل الشق العسكري وهو ما يحتاج معه إجراءات مستقبلية تضمن عدم انحراف الربنامج. 
فيام يتعلق ببنود العقوبات 

فإن كفة الربح تس��ري باتجاه الش��عب اإليراين مبارشة بعد س��نوات من العقوبات االقتصادية 
والردي االقتصادي الذي دفع بنسب البطالة والتضخم إىل مستويات كبرية يف بلد غني بالعديد 

من املوارد الطبيعية مثل إيران.
ك��ام أن النظ��ام اإليراين يقف أيضاً يف كفة الربح. ويتبقى الس��ؤال هنا هل س��يتم توظيف 
العائدات يف التنمية الداخلية يف إيران أم سيس��تمر النظام اإليراين يف دفع تلك األموال لوكالئه 

يف املنطقة مبا يدفع باتجاه مزيد من التأزيم يف املنطقة. 
بن��ود املراقبة والتفتيش. هذه البنود تعد عنرص رئيس ومخرجاتها تؤثر بطريقة مبارشة عىل 
باقي البنود األخرى وعىل األطراف املعنية. فالتفتيش يبقي الربنامج النووي اإليراين ضمن أطره 
الس��لمية وبالتايل اس��تمرار يف رفع العقوب��ات. غري أن خطورة هذا األمر تكمن يف أن مس��ألة 
املراقبة والتفتيش هي مسألة وقتية تستغرق عرشة أعوام وخالل هذه الفرة ستكون إيران عىل 

العتبة النووية وقد طورت من أبحاثها وتلقى علامءها املزيد من الخربة والتقنية.
هذا االتفاق مرُعطل ومؤخر النتقال إيران بربنامجها النووي من الس��لمي إىل العس��كري وال 
أدل عىل ذلك من االستش��هاد مبا قاله أكرث الش��خصيات حامس��ة ورغبة يف هذا االتفاق وهو 
الرئي��س األمرييك ب��اراك أوباما حني قال"إن التخصيب ليس مبعث القلق األس��ايس ألن إيران 
س��تكون محكومة بحد أقىص للتخصيب يبلغ 300 كيلوجراما عىل مدى عرش س��نوات - وهي 
كمية ليس��ت كافية لتحويلها إىل مخزون مادة تصلح لصنع س��الح نووي. مبعث الخوف األكرث 
أهمية سيكون تطويرهم يف العام 13 أو 14 أو 15 )عقب االتفاق( ألجهزة طرد مركزي تخصب 
اليورانيوم برسعة كبرية، ويف هذه املرحلة س��يتقلص وقت االخراق )النجاح يف صنع قنبلة( إىل 

الصفر تقريبا•

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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مستعدون لدعم احتياجات دولة اإلمارات التكتيكية من طائرات النقل

يف لق��اء م��ع مجل��ة "درع الوط��ن" تحدث س��تيف 

بيجوت، نائب الرئيس لشؤون تطوير األعامل الدولية 

يف رشك��ة C-130J Super Hercules، ع��ن تاري��خ 

طائرة C-130 يف الرشق األوس��ط، وأحدث نسخة من 

طائرة C-130j Super Hercules، كام س��لط الضوء 

ع��ى افتتاح منش��أة جديدة يف الع��ن نتيجة لرشاكة  

الجدي��دة  والعق��ود   ،Lockheed-AMMROC

املتوقعة، ونجاح املش��اركة يف معرض آيدكس 2015، 

وفيام ييل نص اللقاء:

حوار:
شاكا برامود

:C-130J Super Hercules نائب رئيس شركة

ما مدى مالءمة C-130 من حيث أداؤها يف البيئات 

الحارة والصحراوية كمنطقة الرشق األوسط؟

 C-130 إن م��رور فرتة طويلة عى تش��غيل طائرة

يف البيئات الرشق أوس��طية يربهن عى مالءمتها 

التامة للمهام يف املنطقة. وتضم أحدث نسخة من 

الطائ��رة C-130J Super Hercules محركات 

جدي��دة أكرث ق��وة، ومصممة خصيص��اً لتوفري 

ق��وة دفع أكرب يف أحوال الح��رارة املرتفعة. وقد 

ت��م تجهيز طائ��رة Super Hercules مبحركات 

shp Rolls-Royce AE2100D3 4,637 مقرونة 

مبروح��ة Dowty R391 ذات الريش التي تتمتع 

بالكفاءة الديناميكية الهوائية. ويس��هم الجمع بن 

وحدة تولي��د الطاقة واملروحة يف متكن طاقم مالحي 

الط��ريان  م��ن   Super Hercules طائ��رة 

مس��افات أط��ول وحم��ل املزي��د من 
السيد فرانك جون
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تلبي الطائرة 
C-130 جمموعة 

متنوعة من املهام 
اإلنسانية والعمليات 

األمنية احليوية

الش��حنات، عالوة عى الحد من حرق الوقود باملقارنة مع 

طائرات legacy C-130، كام أن املحركات أيضاً أقل تعرضاً 

 C-130J البتالع الصخ��ور أو األنقاض عند تش��غيل طائرة

ع��ى مدارج غري ممهدة أو ش��به ممه��دة مقارنة باملراوح 

التوربينية. وببس��اطة فقد تم صنع Super Hercules ليك 

تحق��ق أعى معايري األداء واإلنج��از يف البيئات الصحراوية 

الحارة املوجودة يف الرشق األوسط.

تعت��رب اململك��ة العربية الس��عودية أكرب جه��ة تقوم 

بتش��غيل طائ��رات C-130 خارج الوالي��ات املتحدة، 

بأسطول يضم نحو 50 طائرة منها، فام هي املالحظات 

التي تصلكم من هناك؟

تعترب طائرة C-130 العمود الفقري ألسطول طائرات النقل 

يف القوات الجوية امللكية السعودية، حيث يتم استخدامها 

مله��ام متع��ددة داخل اململك��ة وخارجها عى حد س��واء. 

وقد طلبت القوات الجوية امللكية الس��عودية طائريت نقل 

جديدتن من طراز KC-130J وس��يتم تس��ليمهام إليها يف 

بداي��ة ع��ام 2016، باإلضاف��ة إىل أن اململكة حصلت عى 

موافق��ة الكونجرس عى متابعة طلب 23 طائرة أخرى من 

طراز KC-130J. وسوف يضمن حصول اململكة عى هذه 

 Super Hercules وطائرات KC-130J الطائرات من طراز

مستقبالً أن تستمر اململكة العربية السعودية يف استخدام 

طائرات C-130 ألعوام قادمة.

تقوم قطر وعامن والكويت والعراق جميعاً بتش��غيل 

طائرات C-130؟ هل أنتم عىل وش��ك إضافة اإلمارات 

العربية املتح��دة إىل قامئة العمالء من مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية؟

كان��ت الكويت وعامن والعراق واإلمارات العربية املتحدة 

تقوم بتش��غيل طائ��رات legacy C-130 وL-100 بنجاح 

كبري عى م��دى أعوام عديدة، حيث مثلت هذه الطائرات 

م��ن ط��رازي C-130 وL-100 إمكان��ات وأص��والً وطنية 

وإقليمي��ة. وق��د أضافت الكوي��ت وعامن والع��راق اآلن 

طائرات C-130J Super Hercules إىل أس��اطيل طائرات 

النقل لديهم، وكذلك قطر التي مل تقم من قبل باس��تخدام 

وتشغيل طائرات Legacy. ونحن عى استعداد دوماً لدعم 

دولة اإلمارات واحتياجاته��ا التكتيكية من طائرات النقل، 

س��واء من خالل التش��غيل املس��تمر ألس��طولها من طراز 

Legacy أو عملية إعادة متويل طائرات جديدة.  

ما م��دى اس��تجابة دول ش��امل أفريقيا تج��اه طائرة 

C-130؟

 C-130 كام هو األم��ر يف منطقة الخليج، كان��ت طائرات

عامد النقل الجوي عرب دول شامل أفريقيا عى مدى عقود. 

وقد أس��همت قدرات C-130 التي تتميز باملتانة والتنوع 

يف جعله��ا األك��رث مالءمة للق��ارة، حيث تق��وم مبجموعة 

متنوع�����ة م��ن مه�����ام املس��اعدات اإلنس��انية البالغة 

األهمية إىل العمليات األمنية الحيوية. وقد أصبحت تونس 

 C-130J مؤخ��راً أول دول��ة أفريقية تحصل ع��ى طائرات

Super Hercules، وتق��وم بتش��غيل أس��طول مكون من 

طائرتن م��ن ط��راز Super Hercules. وتق���وم طائرات 

 Legacy ش��أنها يف ذل��ك ش�����أن طائ����رات – C-130J

C-130 املتقدم���ة عليها – بأداء ممتاز يف هذه البيئة. ويف 

اعتقادنا أن C-130J تسهم يف إضافة قوة وأداء معززين ال 

مثيل لهام إىل الدول األفريقية القامئة التي تقوم بتش��غيل 

طائرات C-130. وتعترب طائرات LM-100J – وهي البديل 

امل��دين لطائرات C-130J – خياراً مثالياً أيضاً بالنس��بة إىل 

الحكومات األفريقية وجهات التش��غيل التجارية. وكام هو 

ش��أن طائ��رات C-130J، فإن LM-100J ح��الً ال يضاهى 

للمه��ام املتخصص��ة الت��ي ال ميك��ن دعمه��ا إال بطائرات 

Hercules. ونح��ن نتطل��ع قدم��اً نحو العم��ل مع الدول 

األفريقية التي تسعى المتالك Super Hercules من أجل 

إعادة متويل أس��اطيل Legacy Hercules أو االستثامر يف 

حيازة Hercules للمرة األوىل.

تقومون حالياً بافتتاح منش��أة جديدة يف مدينة العني 

نتيجة لرشاكة Lockheed-AMMROC، فهل يس��هم 

هذا يف تعزيز فرصكم هنا ويف املنطقة عموماً؟

املرك��ز  بنج��اح  متام��اً   Lockheed Martin تلت��زم 

العس��كري املتطور للصيانة واإلص��الح والعمرة "أمروك" 

AMMROC، ونح��ن نعمل معاً يف دعم أس��طول دولة 

اإلم��ارات واألس��اطيل العدي��دة ع��رب منطقة "س��امينا" 

SAMENA التي تغطي آس��يا والرشق األوس��ط وشامل 

أفريقيا. وباعتبار أن AMMROC رائدة عاملياً يف خدمات 

الصيانة واإلصالح والعمرة، فإن قدرتها عى تقديم دعم ال 

نظري له للطريان س��تحظى مبزيد من التعزيز لها باملنشأة 

الجدي��دة التي هي قيد اإلنش��اء حالي��اً يف مدينة العن. 

وس��وف تكون منشأة "أمروك" يف العن مركزاً متميزاً من 

الطراز العاملي يف الصيانة واإلصالح والعمرة، وميزة لدولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة بصورة خاصة وملنطقة آس��يا 

والرشق الوس��ط وشامل أفريقيا )س��امينا( بصورة عامة. 

وتس��هم املنش��آت – إىل جانب فريق خرباء أمروك – يف 

ض��امن جعل مدينة العن مركزاً مه��امً للدول التي تقوم 

بتشغيل Hercules يف املنطقة وحول العامل.

هل تخطط هذه الرشاكة التضامنية للتوس��ع يف مجال 

التدري��ب الرئييس لطواقم الطائ��رات وصيانتها، حيث 

تعترب رشك��ة Lockheed مهتمة كام ينقل عنها بإقامة 

مرك��ز تدريب رئييس لطواقم مالح��ي الطريان يف قطر، 

وهو يش��به املركز ال��ذي تديره ألجل الق��وات الجوية 

امللكية يف بريطانيا؟

إننا نتطلع باستمرار إىل توسعة محفظة العروض للمركز 

العس��كري املتطور للصيانة واإلصالح والعمرة "أمروك" 

AMMROC، وس��وف ميثل التدريب العسكري سبيالً 

إضافياً آخ��ر لتقديم الدعم الش��امل إىل الجهات التي 

تقوم بتش��غيل طائرتن��ا C-130. وإن خربات أمروك يف 
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مجال املنصات، وموقعها الجغ��رايف يف املنطقة، ودعم 

ال��رشكاء لصانع املع��دات األصيل، يجعل منه��ا مزوداً 

مثالياً للتدري��ب لعمالئنا يف دولة اإلم��ارات خصوصاً، 

وملنطقة  "سامينا" SAMENA عموماً.

تق��دم رشك��ة Lockheed اآلن طائ��رات تجاري��ة 

خاص��ة من ط��راز LM-100J اعت��امداً عىل طائرة 

C-130J-30، فهل تحظى أيضاً باهتامم املش��رين 

يف املؤسسات العسكرية، وإن كان كذلك فلامذا؟

قامت رشكة Lockheed Martin بتس��ليم أكرث من 

 Legacy وه��ي نس��خة( L-100 113 113 طائ��رة

املطورة من طائرة C-130 التجارية( عى مدى أكرث 

من 30 عاماً إىل الحكومات التي تقوم بتشغيلها عرب 

الع��امل. وتعترب LM-100J منصة مث��ى للعديد من 

الحكوم��ات التي تبحث عن طائ��رة نقل ال تحتوي 

عى مكونات عس��كرية. وإن سعر حيازتها التنافيس 

وتعدد استعامالتها وشبكة الدعم العاملية لألسطول، 

كل ذلك يجعلها حي��ازة منطقية للعديد من جهات 

التش��غيل الحكومي��ة. وك��ام هو األمر بالنس��بة إىل 

طائرات C-130، فإن طائ��رة L-100 تتمتع بحضور 

ق��وي يف منطق��ة "س��امينا" SAMENA، وتعت��رب 

العم��ود الفق��ري للنقل الج��وي ل��دى العديد من 

جهات التش��غيل – الخاصة والعسكرية والحكومية 

 legacy يف املنطق��ة. وقد قال مش��غلو طائ��رات –

L-100  إن البديل الوحيد لطائرة  L-100 هو طائرة 

LM-100J. وإن م��ن دواع��ي س��ورنا أن نقدم هذا 

 LM-100J الحالين ومشغيل L-100 الخيار ملشغيل

املحتملن الج��دد، ومتثل LM-100J مي��زة إضافية 

مالمئة لطائرات Hercules يف السوق، وفصالً جديداً 

.C-130 ومثرياً يف عمليات طائرات

ما هو مدى اس��تجابتكم الكلية للمش��اركة يف معرض 

"آيدكس 2015"؟

مبا أن "آيدكس" ميثل أحد املعارض الدفاعية الرئيسية يف 

منطقة آس��يا والرشق األوسط وشامل أفريقيا "سامينا" 

خاص��ة ويف الع��امل عامة، فإن من األولويات بالنس��بة 

إىل Lockheed Martin أن تدع��م ه��ذا املعرض؛ إذ 

لدينا العديد من جهات تش��غيل الطائرات، ورشكاء يف 

الدعم، واملوردين يف املنطقة. ويعترب معرض "آيدكس" 

بيئ��ة ميكننا فيه��ا خوض مباحثات مهم��ة مع العمالء 

واملوردي��ن وال��رشكاء، حيث نتعرف ع��ى االتجاهات 

والتط��ورات يف الصناعة. ونحن نرى يف آيدكس مصدراً 

حيوياً للقيام باألعامل عرب جميع وحدات رشكتنا.

ما ه��ي منتج��ات Lockheed Martin التي تجتذب 

السوق يف الرشق األوسط؟

ل��دى Lockheed Martin العدي��د من العروض والحلول 

الت��ي تعترب مثى لس��وق الرشق األوس��ط التي ترتاوح من 

أنظمة الدفاع الصاروخية إىل املركبات الربية والبحرية. ويف 

جانب الطريان، فقد قام��ت طائراتنا من طرازي C-130 و

F-16 ب��األداء مبوثوقية ال مثي��ل لها لدى عمالئنا يف الرشق 

األوس��ط عى مدة س��نوات عديدة. كام نقدم أيضاً طائفة 

كاملة من حلول الدعم التي ترتاوح ما بن تدريب الطواقم 

والصيان��ة، إىل دعم قط��ع الغيار والدعم اللوجس��تي، إىل 

عمليات التحديث والرتقية.

هل يف رأيك تواجهون منافس��ة شديدة يف األسعار من 

جانب منافسيكم األوربيني؟

تتمي��ز طائرة C-130 بأس��عار تنافس��ية، ونحن عى ثقة 

م��ن أنها متث��ل قيم��ة ال تضاه��ى لجميع الجه��ات التي 

تقوم بتشغيلها. ويعترب االلتزام بس��هولة توافرها واقتنائها 

وقيامه��ا بالعمليات أمراً تعرف به طائ��رات C-130، وقد 

انعك��س ذل��ك من خالل تاريخن��ا الذي يبلغ س��تن عاماً. 

ونحن متوجه��ون نحو التصميم والبن��اء والتوريد والدعم 

لطائرة تتميز بس��هولة اقتنائها وتعدد اس��تخداماتها. وإن 

تعدد االستخدامات املنعدم النظري لطائرات C-130J يتيح 

الفرصة لعمالئن��ا يف أداء العديد من املهام بطائرة واحدة. 

 ،C-130 وهذا ما يدفعنا للقول إنكم عندما تشرتون طائرة

فإنك��م تحصل��ون عى قوات جوي��ة؛ إذ ليس مث��ة طائرة 

أخرى قي��د اإلنتاج اآلن أو تاريخ الط��ريان ميكنها أن تقوم 

مبا تس��تطيع طائرة C-130 Hercules فعله عندما يتعلق 

األمر بتعدد املهام واألدوار •

 Lockheed توفر
Martin العديد 

من احللول لسوق 
الشرق األوسط 

من أنظمة الدفاع 
الصاروخية إىل 

املركبات الربية 
والبحرية
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

حديث القائد يف ميدان القتال

لقد كانت زيارة صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة للمملكة العربية الس��عودية يف نهاية الشهر املايض ذات معنى ودالالت 

عميقة وكثرية، فلم ينتظر سموه صقور اإلمارات وجنودها حتى يعودوا من أرض املعركة يك يقدم 

لهم كلامت الش��كر والثن��اء، وإمنا فاجأهم بلقاء يف أرض املعركة يف مواقعهم العس��كرية وهم ال 

يزال��ون يرتدون مالبس القتال، يك يقول لهم: ش��كراً، ويقول له��م: إنكم رجال الوطن، وكُنُتم عىل 

مستوى املسؤولية، فلم تتأخروا عن تلبية نداء الواجب الوطني والعريب لذلك تستحقون التقدير.

وقد جاءت كلامت س��موه رس��ائل واضحة للجميع يف منطقة الخليج واملنطقة العربية والعامل، 

فقد دعا س��موه لليقظة املس��تمرة، والجاهزية، واالس��تعداد الدائم لحامية مكتسباتنا التنموية، 

وردع كل م��ن يضمر الرش ملنطقتنا العربية، فلم يعد خافياً ما تتعرض له املنطقة من مخاطر، لذا 

أصبحت الدول بحاجة إىل عمل جاد ومستمر، وهذا ما أكده سموه حني قال إن »العرب يف أمّس 

الحاجة إىل التضامن والتكاتف والتآزر ملواجهة األطامع ومختلف التحديات«.. 

لقد كانت عملية عاصفة الحزم خطوة مهمة يف تاريخ العرب الحديث، وكشفت عن أن العرب 

ميتلكون اإلرادة والقدرة عىل حامية أنفس��هم ومقدراتهم، وأنه��م ميتلكون الرؤية والقرار لتنفيذ 

ما يخططون له... لذا أصبح من املهم اليوم اس��تثامر نتائج هذه العملية لصالح الش��عب اليمني، 

ولصالح ش��عوب املنطقة ومس��تقبلها، ووضع حد للمطامع اإلقليمية والطامعني، وقص أظافر كل 

عابث مبش��اعر الشعوب وأحالمها ومس��تقبلها، لذا فإن الخيار الذي يراه سموه يف الوضع اليمني 

واحد ووحيد، وهو »االنتصار يف امتحان اليمن لصالح منبع العروبة واملنطقة«...

واإلمارات كانت وس��تبقى إىل جانب األش��قاء لدف��ع املخاطر والتصدي ملختل��ف التهديدات 

ومس��اعدتهم عىل العيش الكريم. وهذا ما يجعلنا يف اإلمارات نضع قضايا أمن واس��تقرار املنطقة 

العربي��ة يف صل��ب اهتاممنا وأولوياتنا، وه��ذا االهتامم ليس بالجديد، فه��و نابع من إميان قديم 

وراس��خ لدى قيادة اإلم��ارات بأن »األمن القومي العريب مرابط ال يتج��زأ وحاميته تتطلب إطاراً 

جامعياً، ورؤية مش��ركة«، وهذا ما أكده صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، خالل 

لقائه باألمس يف اململكة العربية السعودية بالقوة اإلماراتية املشاركة يف التحالف العريب.

لقد ب��دأت الحرب عىل الحوثي��ني االنقالبيني بعاصف��ة الحزم من أجل إع��ادة الرشعية لليمن 

»بالحزم« بعد أن سد الحويث كل أبواب ونوافذ وطرق »الحوار«..

والتحال��ف الع��ريب من أجل اليمن دخ��ل حربه لينترص، وقد حقق األه��داف من هذه الحرب 

ووضع الحويث عند حّده، ولكن هذا التحالف يدرك أن اكتامل االنتصار لن يكون إال بإعادة األمل 

للش��عب اليمني الش��قيق، وذلك من خالل عودة الرشعية التي »تضم��ن االنتقال إىل حكم مدين 

ينعك��س إيجاباً عىل أمن واس��تقرار املنطقة واندماج اليمن يف محيط��ه الخليجي أمنياً وتنموياً«، 

كام أكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، وكام أضاف »أن التحرك إلنقاذ اليمن ال 

يقترص عىل الجانب العسكري أو األمني، بل سيمتد إىل الجوانب التنموية واالقتصادية واإلنسانية 

واالجتامعي��ة«، هذه هي الرؤية الثاقبة للتحالف بقيادة خادم الحرمني الرشيفني.. أما وقفة امللك 

سلامن بن عبدالعزيز الشامخة فستكون لها تأثرياتها عىل املنطقة، والتي اخترصها صاحب السمو 

الش��يخ محمد بن زايد يف كلامت عندما قال إنها »سرس��م املس��ار السيايس والتنموي يف املنطقة 

لعقود قادمة«.

أعمــاق



عمليات التحديث
ت��درك دولة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة أن البيئة 

اإلقليمي��ة والدولي��ة املضطرب��ة تف��رض العدي��د من 

التحديات واملخاط��ر، ما يتطلب معها تحديث وتطوير 

قواتها املس��لحة ورف��ع كفاءته��ا القتالي��ة وجاهزيتها 

للتعامل مع مختلف هذه التحديات، وقد سارت عملية 

التحديث هذه يف اتجاهني: 

االتج��اه األول تزوي��د أفرع القوات املس��لحة الربية 

والبحري��ة والجوية كاف��ة بأحدث األس��لحة املتطورة. 

وقد حظيت القوات الجوي��ة والدفاع الجوي بالنصيب 

األك��رب من االهت��ام يف عمليات التحدي��ث والتطوير؛ 

حيث ش��هدت نقالت عمالقة مكنتها م��ن الوصول إىل 

أع��ىل درج��ات التأهيل والتس��ليح ع��رب الحصول عىل 

أحدث تقنيات العرص يف مجال قدرات التسليح الجوي 

والطائ��رات متع��ددة االس��تخدام والطائ��رات املقاتلة 

ومنظوم��ات الدفاع الج��وي املتط��ورة، فأصبحت قوة 

قادرة ع��ىل ردع أي تهديدات أو مخاطر تواجه الدولة، 

ويف الوقت نفس��ه املساهمة الفاعلة يف مواجهة مصادر 

التهديد التي تواجه دول املنطقة، كاملش��اركة يف عملية 

“عاصفة الحزم” ضد الحوثيني يف اليمن يف مارس 2015، 

تلعب القوات املسلحة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، دوراً حيوياً يف تحقيق 

أهداف سياسة اإلمارات الخارجية، 

وخاصة ذلك الهدف املتعلق باملساهمة 

يف حفظ األمن والسلم واالستقرار عىل 

الصعيدين اإلقليمي والدويل، كام أنها 

متثل طرفاً فاعالً يف مواجهة مصادر 

التهديد الرئيسية التي تواجه أمن دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

كاملشاركة يف عملية “عاصفة الحزم” 

يف مارس 2015، والتحالف الدويل 

ضد “داعش” يف عام 2014 تجسيداً 

ملواقف اإلمارات الثابتة تجاه أشقائها 

يف دول مجلس التعاون والعامل العريب 

واإلسالمي، وإعالء لقيم التضامن يف 

مواجهة التحديات التي تواجه األمن 

الخليجي والعريب. وقد كان ملشاركة 

القوات املسلحة يف مهام خارجية، 

خليجياً وعربياً ودولياً، دور يف تعزيز 

مكانة اإلمارات عاملياً، وبات ينظر إليها 

عىل أنها طرف فاعل يف تعزيز السالم 

واالستقرار العامليني. ويف هذا العدد 

تسلط “درع الوطن” الضوء عىل الدور 

الفاعل لقواتنا املسلحة يف الدفاع عن 

مكتسبات التنمية الوطنية، وبسط 

األمن واالستقرار، وترجمة مبادئ 

السياسة الخارجية اإلماراتية.

إعداد: التحرير

القــــوات املسلحــــة.. دور فاعـــل يف تعزيــــــــــــــــــــز دور اإلمــارات اقليميـا ودوليــا
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حترص قواتنا املسلحة 
على إجراء املناورات 

العسكرية بشكل 
متواصل بهدف رفع 

قدرات عناصرها القتالية

والتحالف الدويل ضد “داعش” يف عام 2014.

أم��ا االتج��اه الثاين فيتمث��ل يف العمل ع��ىل تأهيل 

الكوادر العسكرية الوطنية وصوالً بها إىل أعىل درجات 

الكف��اءة القتالية. وقد تعددت الخط��وات واملبادرات 

التي اتخذتها دولة اإلمارات بهدف رفع الكفاءة القتالية 

لقواتها املسلحة؛ فمن ناحية عمدت إىل إنشاء املعاهد 

وامل��دارس والكليات العس��كرية التي تق��وم بتدريب 

املنتسبني إليها، وتأهيلهم عس��كرياً وتزويدهم بجميع 

العل��وم والخربات الت��ي تؤهلهم ليك يكون��وا قادرين 

عىل اس��تيعاب ما يس��ند إليهم من مهام مستقبالً. كا 

القــــوات املسلحــــة.. دور فاعـــل يف تعزيــــــــــــــــــــز دور اإلمــارات اقليميـا ودوليــا

تحرص القوات املسلحة عىل إجراء املناورات والتارين 

والتدريبات العس��كرية بش��كل متواص��ل بهدف رفع 

قدرات عنارصه��ا القتالية والتنظيمية، وتأهيل الكوادر 

الوطني��ة، وإعداده��ا للتعامل مع التقني��ات الحديثة 

واالسرتاتيجيات العسكرية املتقدمة.

وع��ىل الرغم م��ن أن العقي��دة الرئيس��ية للقوات 

املسلحة هي عقيدة دفاعية باألساس تستهدف مواجهة 

أي أخطار تتهدد الدولة، وال ينظر إليها عىل أنها تهديد 

مبارش ألحد، فإنها تعترب من األدوات الرئيسية والفاعلة 

يف تنفيذ سياس��ة اإلم��ارات الخارجي��ة، وخاصة لجهة 

ترتجـم مبـادىء السياســة اخلارجيـة بشـأن اقرار السلم والتصـدي للـــــــــــــــــــــتطرف واالرهاب 
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املش��اركة يف العمليات العس��كرية خ��ارج الدولة، ومبا 

يخدم املصلحة العاملية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ويعزز من صورتها باعتبارها قوة أمن واس��تقرار وسالم 

ع��ىل الصعيدين اإلقليمي والعامل��ي. وقد عرب عن ذلك 

املغفور له، بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد بن سلطان آل 

نهي��ان، طيب الل��ه ثراه، عن ذلك بقول��ه: »لقد عمدنا 

لبن��اء جيش قوي ذي كفاءة قتالية عالية ال عن رغبة يف 

غزو أحد أو قتال، وإمن��ا ليحمي األرض ويصون العرض 

وي��ذود عن حي��اض الوطن الذي حق��ق ألبنائه العزة.. 

إننا دولة تس��عى إىل السالم وتحرتم حق الجوار وترعى 

الصديق، ولكن حاجتن��ا إىل الجيش القوي القادر تبقى 

قامئة ومستمرة.. ونحن نبني مثل هذا الجيش القوي ال 

رغبة يف غزو أو قتال وإمنا للدفاع عن أنفسنا«. ثم أعاد 

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

الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة، حفظه الله، يف 

كلمته مبناس��بة الذكرى ال�37 لتوحيد القوات املسلحة، 

تأكيد هذه العقيدة، بقوله »إمياننا راسخ بأن بناء القوة 

هو بن��اء للس��لم، وأن أفضل توظيف للق��وة يكون يف 

تحقيق األمن والعدالة واالس��تقرار السيايس واملجتمعي 

داخلياً، وم��د يد الع��ون والنجدة لألش��قاء واألصدقاء 

خارجي��اً. وم��ن ه��ذا املنطلق كان��ت مش��اركة قواتنا 

املس��لحة يف قوات حفظ السالم الدولية وحمالت إغاثة 

املناط��ق املنكوبة يف عدد من ال��دول، وإن التمكن من 

تكوي��ن قوة رادعة مجهزة بأح��دث املعدات واألنظمة 

العس��كرية وتقنياتها كان نتيجة إع��داد وتنفيذ برامج 

تحدي��ث دفاعية ش��املة أهل القوات املس��لحة لصون 

ت��راب الوطن ووحدة املجتمع«. وأش��ار س��موه إىل أن 

منظومة دولة اإلمارات الدفاعي��ة تتكامل مع منظومة 

مجلس التعاون لدول الخليج العريب، واملنطقة العربية، 

وتتوافق معها يف كل أهدافها. 

طبيعة مشاركة القوات املسلحة اإلمارتية وأهدافها

حرصت القوات املس��لحة لدولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة ع��ىل املش��اركة يف العدي��د م��ن العملي��ات 

العس��كرية الخارجية، التي تعكس مس��ؤولية اإلمارات 

يف محيطيه��ا اإلقليم��ي وال��دويل، وميكن تن��اول هذه 

املشاركات عىل النحو اآليت:

اإلمارات وعملية “عاصف��ة الحزم”.. تأكيد 
الدفاع عن األمن الخليجي

تش��ارك القوات املس��لحة لدولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة بفاعلية يف عملية “عاصفة الحزم” التي ينفذها 

تحالف دعم الرشعية يف اليمن، وهي عملية انطلقت يف 

السادس والعرشين من شهر مارس 2015، ضد الحوثيني 

املتمردة ع��ىل رشعية الرئيس عبد رب��ه هادي منصور. 

 وتعترب دولة اإلمارات  هي  الدولة  الثانية  يف هذه العملية 

من  حيث  قوة  املش��اركة  والتأثري  الس��يايس  والعسكري، 

فق��د دم��رت  املقات��الت  اإلماراتي��ة  يف  رضب��ات  جوية 

 ناجح��ة،  مواقع  عدة  للمتمردي��ن  ”الحوثيني”  يف  اليمن، 

 حيث  اس��تهدفت  منظومات  الدفاع  الج��وي  يف  صنعاء 

 وصع��دة  والحديدة  إضافة  إىل  منظومة  صواريخ “ أرض- 

 أرض” ،  ومراكز  للقيادة  والس��يطرة  ومستودعات  إمداد 

 ومركز  إمداد  فني  مبنطقة  مأرب، كا قامت باس��تهداف 

عدد من املواقع التي يس��يطر عليه��ا الحوثيون، حيث 

اس��تهدفت الرضب��ات الجوي��ة اإلماراتية مب��اين مطار 

صنعاء، وأهدافاً عدة ملواقع رادار الدفاع الجوي، ومركز 

الدف��اع الجوي، ومخازن إمداد الدفاع الجوي، وموقعني 

ملض��ادات الطائرات، ومخزناً للذخائ��ر وآخر للصواريخ 

البالستية. ويف مدينة تعز، شمل القصف مخزناً لألسلحة 

وموق��ع رادار. وما زالت اإلمارات ملتزمة باملش��اركة يف 

هذه العملية حتى تحقق أهدافها كاملة، وهذاما أكده 
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صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، خالل 

مباحثات��ه مع األمري محمد بن نايف بن عبدالعزيز ويل 

ويل العه��د النائب الثاين لرئيس مجل��س الوزراء وزير 

الداخلية الس��عودي يف ش��هر إبريل 2015، حيث أكدا 

تصميم تحال��ف “عاصفة الحزم”، ع��ىل تنفيذ أهدافه 

يف عودة االس��تقرار لليمن، ومساندة حكومته الرشعية، 

ووق��ف االنته��اكات التي تق��وم بها جاع��ة اتخذت 

من الس��الح لغة للعن��ف واإلرهاب يف االس��تيالء عىل 

املؤسسات الوطنية اليمنية، وتهديد األمن االسرتاتيجي 

للمنطقة وتحقيق أجندات وأهداف قوى إقليمية.

وتنطل��ق املش��اركة اإلماراتي��ة يف عملي��ة “عاصفة 

الحزم” من اعتبارات رئيسية عدة، تتمثل يف اآليت:

أ-الت��زام اإلمارات بأم��ن دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، فالتمدد الحويث وس��عيهم إىل اإلطاحة 

بالرئي��س الرشعي عبدرب��ه منصور ه��ادي، وتوجههم 

نحو الس��يطرة ع��ىل املحافظات الجنوبية كان يش��كل 

تهديداً رصيحاً ومبارشاً ألمن اململكة العربية السعودية 

تعترب اإلمارات الدولة 
الثانية من حيث قوة 

املشاركة والتأثري 
السياسي العسكري يف  

عاصفة احلزم 

رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب، رعاه الله، بقوله “إن 

دول��ة اإلمارات العربية املتحدة متثل جزءاً من منظومة 

العمل الخليجي املش��رتك، وتعمل مع أشقائها جنباً إىل 

جنب لحاية أمنها ومكتسباتها ضد كل ما يشكل خطراً 

عليها”. وأضاف سموه بشأن مشاركة اإلمارات يف عملية 

“عاصف��ة الحزم” يف اليمن: “أن اإلمارات وأش��قاءها يف 

دول مجلس التع��اون الخليجي والوط��ن العريب ككل 

ال يقبل��ون كل م��ا من ش��أنه أن يهدد ال��رتاب العريب 

ومكتس��بات ش��عوبه، ونأمل أن يخرج اليمن وش��عبه 

من ه��ذه املحنة كا عهدناه، وأن تع��ود كل األطراف 

للعمل والتنمية واالس��تقرار“. وه��ذه حقيقة مؤكدة، 

فاليمن لديه حدود مش��رتكة م��ع دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العريب، وتجاهل أحداث اليمن يعترب أحد 

مصادر الخطر املحدقة باملنطقة الخليجية؛ لذلك كانت 

عاصفة الحزم رضورة للحفاظ عىل األمن الخليجي.

ب- الحف��اظ عىل وح��دة اليمن واس��تقراره، إذ إن 

املعطي��ات ع��ىل األرض كان��ت تش��ري إىل أن املخطط 

وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لهذا 

فإن مش��اركة اإلمارات تجس��د تضامنها مع اململكة يف 

مواجهة هذا الخطر، وهذا ما عرب عنه صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
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الحويث الذي يس��تهدف عىل مق��درات الدولة اليمنية، 

كان س��يذيك املطالب االنفصالية، ومن ثم يدمر وحدة 

ال��رتاب اليمن��ي، ولهذا فقد ح��ذرت دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة م��راراً من خطورة التمدد الحويث عىل 

وحدة اليمن واس��تقراره، وش��اركت بفاعلية يف عملية 

عاصف��ة الحزم، بل ودع��ت الدول األخ��رى لالنضام 

إليها، وقد عرب عن ذلك بوضوح س��مو الشيخ عبد الله 

ب��ن زايد آل نهي��ان، وزير الخارجي��ة يف مؤمتر صحفي 

مع نظريه اليمني رياض ياس��ني بأبوظبي يف التاسع من 

إبريل 2015، حني دعا األش��قاء واألصدقاء إىل االنضام 

إىل تحال��ف “عاصف��ة الح��زم” الذي يدع��م الرشعية، 

ويس��تهدف بصورة كاملة أهدافاً عس��كرية، ويتفادى 

أهداف البنية التحتية والتجمعات املدنية.

ج- الحف��اظ عىل الرشعية السياس��ية والدس��تورية 

يف اليمن، التي ميثله��ا الرئيس الرشعي عبدربه منصور 

ه��ادي يف مواجهة انق��الب الحوثي��ني، املدعومني من 

الخ��ارج، وينفذون أجن��دة ال تخدم مصالح الش��عب 

اليمني، وقد كان س��مو الش��يخ عبد الل��ه بن زايد آل 

نهي��ان، رصيحاً يف التعب��ري عن هذه الرؤي��ة بقوله يف 

املؤمتر املشار إليه س��ابقاً: إن “التحالف العريب يهدف 

إىل الحفاظ عىل الرشعية الدس��تورية وصيانة املس��ار 

الس��يايس املعرتف به دولياً ومكوناته األساس��ية، وعىل 

رأس��ها املبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات 

الحوار وما يتفق عليه الشعب اليمني، إال أن املليشيات 

الحوثية وجاعة الرئيس املخل��وع عيل عبدالله صالح 

وقف��وا ضد ه��ذه املس��اعي، وأرصوا ع��ىل اللجوء إىل 

العنف وإغالق األبواب أمام الجهود السياس��ية كافة”. 

وق��ال س��موه إن “املس��ؤولية عىل مجل��س األمن يف 

والسياس��ية املتزعزع��ة”، وش��دد عىل “أهمية تيس��ري 

وصول املس��اعدات اإلنس��انية إىل الشعب اليمني عىل 

نحو آمن ومن دون عوائق لتجنب املزيد من التدهور”. 

وأض��اف س��موه: “يش��هد التاريخ بأن دول��ة اإلمارات 

وقف��ت عىل مر األزمان إىل جانب اليمن الش��قيق، ومل 

تتخلف يوماً عن دعم الش��عب اليمني يف كل الظروف 

من إحساسها الكبري باملسؤولية تجاه أشقائها واملنطقة 

وأمنها واس��تقرارها”. وهذه حقيقة مؤكدة، فاإلمارات 

كانت دامئاً يف طليعة داعمي الش��عب اليمني الشقيق، 

ك��ا لعب��ت دوراً يف تحقيق التوافق الس��يايس والذي 

عربت عنه املب��ادرة الخليجية أبلغ تعبري يف إطار جامع 

يعرب باليمن من أزمته السياس��ية وع��رب توافق يضمن 

املش��اركة لجميع املكونات وعرب ح��وار وطني وانتقال 

سيايس سلمي.

ه- وقف االخرتاق والتمدد الخارجي من جانب قوى 

إقليمية تحاول العبث بأمن الدول العربية واستقرارها، 

مس��تغلة األوضاع األمني��ة واالقتصادي��ة الصعبة التي 

تواجهه��ا يف النفاذ إليها، واليمن كانت إحدى الحلقات 

الخطرية يف هذا الش��أن، فالحوثي��ون تأكد، ومبا ال يدع 

مج��االً للش��ك، أنه��م يرتبط��ون بصلة وثيق��ة بإيران، 

ويتحركون بأوامر منها، ولهذا كانت مش��اركة اإلمارات 

يف عملية عاصف��ة الح��زم رضورة ملواجهة املخططات 

التي تس��تهدف اخرتاق اليمن، وإذكاء الرصاع الطائفي 

واملذهب��ي في��ه ب��ني الس��نة والش��يعة، وتحويله إىل 

منطقة نفوذ جديدة إلي��ران، خاصة وكا هو معروف 

أن الحوثي��ني يتبن��ون املذهب  االثني عرشي  بنس��خته 

 اإليراني��ة  التي  تعتم��د  نظرية  الويل  الفقي��ه  الخمينية 

 بعي��داً  عن  أصول  املذهب  الزي��دي  التقليدية  املحرتمة 

اإلمارات تقف مع 
الشعب اليمني يف 

معاناته جتاه األوضاع 
اإلنسانية واألمنية 

والسياسية املتزعزعة

هذه اللحظات الحرجة تحت��م دعم الرشعية والعملية 

السياس��ية التي تس��تهدف الحفاظ عىل اليمن، وتؤدي 

دول مجل��س التعاون دوره��ا الس��يايس بفاعلية، من 

خالل عملها عىل مرشوع قرار يغطي الجانب الس��يايس 

واإلنساين”.

د- تخفيف معاناة الشعب اليمني، ألنه منذ سيطرة 

الحوثيني عىل العاصمة اليمنية صنعاء يف سبتمرب2014، 

هن��اك تردٍّ واض��ح يف األوضاع االقتصادية واملعيش��ية، 

يدف��ع مثنها املاليني م��ن أبناء الش��عب اليمني، ولهذا 

فإن مش��اركة اإلمارات يف عملية عاصف��ة الحزم كانت 

تس��تهدف يف جان��ب منها إعادة األمن واالس��تقرار إىل 

الدولة اليمني��ة، والبدء يف إعادة البن��اء واإلعار، وقد 

أكد عىل هذا املعنى س��مو الش��يخ عبدالل��ه بن زايد 

آل نهيان، بقوله إن “دولة اإلمارات تقف مع الش��عب 

اليمن��ي يف معاناته تج��اه األوضاع اإلنس��انية واألمنية 
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 من  الجميع.

اإلم��ارات والتحالف الدويل ضد “داعش”.. 
وتأكيد االلتزام مبحاربة اإلرهاب

انضمت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل التحالف 

الدويل ضد “داعش” يف عام 2014، وشاركت بفاعلية يف 

العمليات العس��كرية املوجهة ضد عنارص هذا التنظيم 

يف سوريا مع مجموعة من الدول مبا فيها دول خليجية 

كالس��عودية والبحري��ن وقطر. واس��تهدفت الطائرات 

املقاتل��ة اإلماراتية واملتمركزة يف إحدى القواعد الجوية 

باململك��ة األردنية الهاش��مية مصايف النف��ط الخاضعة 

لسيطرة تنظيم “داعش” بهدف تجفيف منابع متويله. 

يذك��ر أن رسب الطائ��رات املقاتل��ة »إف 16« لدول��ة 

اإلم��ارات كان قد وصل إىل اململكة األردنية الهاش��مية 

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئي��س الدولة، حفظه الل��ه، وأوامر صاحب 

الس��مو الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهي��ان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

وقد حظي الدور الذي قام��ت به املقاتالت اإلمارتية 

يف اس��تهداف مواقع تنظيم “داعش” بتقدير واس��ع من 

جان��ب الخ��رباء العس��كريني واالس��رتاتيجيني، حتى إن 

صحيفة “الجارديان الربيطانية” خصصت مقاالً لها حول 

أهمية الدور الذي تلعبه دولة اإلمارات العربية املتحدة 

باملش��اركة م��ع باق��ي دول التحالف بقي��ادة الواليات 

املتحدة يف الحرب ضد تنظيم داعش. وأشادت الصحيفة 

باملقاتل��ني اإلماراتيني، وذكرت أن اإلم��ارات أكرث من أي 

دولة أخرى يف التحالف قد أرس��لت قواتها لشن الغارات 

عىل معاقل داعش. وذهب��ت الصحيفة إىل أنه وبالرغم 

حظي الدور الذي 
قامت به املقاتالت 

اإلمارتية يف استهداف 
مواقع تنظيم 

“داعش” بتقدير واسع 
من جانب اخلرباء 

العسكريني

من بطء نتائج غ��ارات التحالف، فإن وجود اإلمارات يف 

املواجه��ة يعطي أمالً متجدداً للعامل بأنه س��يتم القضاء 

عىل تنظيم داعش بالتعاون مع الدول املشاركة. وأشارت 

الصحيف��ة أيضاً إىل أن دور اإلمارات ه��و األكرث فاعلية، 

مل��ا تش��هده املنطقة من ح��روب واضطراب��ات طائفية 

وهجات انتحاري��ة وعمليات إرهابي��ة، يف حني تتمتع 

اإلمارات باألمن واالس��تقرار، وهي بني األكرث متاس��كاً يف 

املنطقة. ولفتت الصحيفة إىل االس��رتاتيجية التي تلعبها 

دولة اإلمارات واصفة إياها ب�”الذكية”، من حيث تعاونها 

مع الدول الشقيقة والصديقة كالواليات املتحدة، وأيضاً 

اإلمكان��ات الكبرية الت��ي تتوافر للمقاتل��ني اإلماراتيني، 

واستعدادها الدائم لتحديث أسلحتها وطائراتها القتالية. 

ونقل��ت الصحيف��ة عن أح��د الخرباء يف املعه��د الدويل 

للدراس��ات االس��رتاتيجية، قول��ه: إن “اإلم��ارات أثبتت 

وجوده��ا عىل خارطة الع��امل، وذلك من خ��الل تطوير 

قدراتها العسكرية والحربية”، وأضاف “هناك جهد كبري 

مبذول يف النظام األمني اإلمارايت ما جعل هذه الدولة يف 

املرات��ب األوىل عاملياً”. وأنهت الصحيفة مقالها باإلعراب 

عن م��دى أهمية موقف الدول العربية املس��لمة تجاه 

التط��رف واإلرهاب اللذي��ن يجتاحان املنطق��ة، منادية 

باملزيد من التعاون لش��ّل حركة التنظيات اإلرهابية يف 

العامل وأهمها تنظيم داعش. وعىل الرغم من أن مشاركة 

اإلم��ارات يف التحالف الدويل الذي تم تش��كيله ملحاربة 

داع��ش عام 2014 ت��أيت انطالقاً من مواقفها املس��ؤولة، 

وترجم��ة لسياس��تها الخارجية الداعمة لألمن والس��لم 

الدوليني، فإن مثة عوامل رئيس��ية وراء هذه املش��اركة، 

لعل أبرزها:

أ-أن تنظي��م داعش كان ميث��ل تهديداً، ليس للعراق 

فقط، وإمنا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

كلها أيضاً يف حال واصل متدده، ونجح يف السيطرة عىل 

العاصمة بغداد، ففي شهر يونيو من العام 2014 سيطر 

تنظي��م “داعش” عىل ثاين ك��ربى املحافظات العراقية، 

وهي محافظة املوصل، إضافة إىل س��يطرته عىل أماكن 

أخرى، وكان قاب قوسني أو أدىن من العاصمة العراقية، 

وما يعنيه ذلك من الس��يطرة ع��ىل بلد بأكمله تنطوي 

ع��ىل أهمية كب��رية لألم��ن القومي الع��ريب والخليجي 

خاص��ة، لهذا كانت مش��اركة اإلم��ارات يف الحملة ضد 

داع��ش لوقف مت��دد داعش وس��يطرته ع��ىل مناطق 

جديدة من الدولة العراقية. 

ب- أن مارس��ات داعش يف الع��راق كانت تنطوي 

عىل تهديد بالغ ألمن دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العريب، عىل أكرث من صعي��د، فمن ناحية تثري النعرات 
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الطائفي��ة واملذهبية يف بعض ال��دول، خاصة البحرين 

والس��عودية، وتلعب عىل هذا الجانب، ولهذا فإن أحد 

أهداف مش��اركة اإلمارات يف التحالف ضد داعش كان 

الحفاظ عىل مقتضيات األمن الوطني الخليجي.

ج- أن تنظي��م داع��ش كانت لديه أط��اع واضحة 

يف بع��ض دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية، 

وه��ذا ما أظهرت��ه الخرائط التي نرشها بعد س��يطرته 

ع��ىل محافظة املوصل العراقي��ة، والتي تضمنت أجزاء 

من دولة الكويت يس��عى إىل السيطرة عليها، ما دفع 

وزارة الخارجية الكويتية إىل التحذير آنذاك من مخاطر 

داعش عىل املنطقة بأكملها، ودعت إىل رضورة التحرك 

بش��كل جيد عىل مستوى التنس��يق األمني مبا يحصن 

الجبه��ة الداخلي��ة يف دول مجلس التع��اون الخليجي؛ 

ولهذا ميكن القول إن مش��اركة اإلمارات يف الحرب ضد 

داع��ش، كانت تس��تهدف الحفاظ عىل وح��دة الدول 

الخليجية وس��يادتها يف مواجهة أي��ة أطاع من جانب 

تنظيم “داعش”.

د- دع��م اإلمارات للجهود الدولي��ة الرامية ملكافحة 

اإلرهاب، م��ن منطلق إدراكها البالغ بأنها جزء ال يتجزأ 

م��ن املجتمع ال��دويل وال ميكن أن تنع��زل عن الجهود 

اإلقليمي��ة والدولي��ة ملكافح��ة هذه الظاه��رة، كا أن 

مش��اركة اإلمارات يف الحرب ضد داعش، تعزز مكانتها 

كرشي��ك محوري يف املنطقة يس��اهم بفاعلية يف حفظ 

األمن واالستقرار، كا أن املشاركة تعكس التزام القيادة 

اإلماراتية بالحرب ضد اإلرهاب.

ه- أن تنظي��م “داع��ش”، ومحاوالت��ه لن��رش الفكر 

املتط��رف بني الش��باب والن��شء يف ال��دول الخليجية 

والعربية واإلس��المية كان ميثل تهديداً للتعايش والسلم 

املجتمعي داخل هذه الدول، ومن ثم كان من الرضوري 

التحرك لوقف هذا الخطر، وقد عربت كلمة سمو الشيخ 

عبدالل��ه بن زايد آل نهيان وزي��ر الخارجية اإلمارايت يف 

الخطاب الذي أدىل به أمام الدورة ال�69 للجمعية العامة 

لألمم املتحدة يف ش��هر سبتمرب 2014 عن ذلك بوضوح، 

فقد أكد س��موه “أن اإلرهاب إىل جان��ب كونه انتهاكاً 

لحقوق اإلنس��ان فهو يهدد كيان الدول وقيمها، وميزق 

أنس��جتها االجتاعية، ويس��لب أمن ش��عوبها، ويدمر 

إنجازاته��ا التنموية وإرثها اإلنس��اين والحضاري”. وقال 

س��موه: إن ما تقوم به هذه التنظي��ات اإلرهابية من 

قتل عش��وايئ وإعدام جاعي واختطاف وترويع لآلمنني 

األبرياء من النس��اء واألطفال، ما هي إال أعال إجرامية 

بش��عة تدينها دول��ة اإلمارات العربية املتحدة بش��دة، 

وتستنكر األس��اليب الوحشية التي تنتهجها باسم الدين 

اإلس��المي وهو بريء منها، والتي تخالف نهج الوسطية 

يف الدين والتعايش الس��لمي بني الش��عوب كافة. ودعا 

س��موه - يف ظل األحداث الراهن��ة التي متر بها املنطقة 

- املجتمع ال��دويل والدول األعضاء إىل التعاون للتصدي 

لهذه الجاعات اإلرهابية واتخاذ تدابري شاملة ملحاربتها 

من خالل اسرتاتيجية واضحة وموحدة، وأال تقترص هذه 

الجهود عىل العراق وسوريا فحسب، بل يجب أن تشمل 

مواق��ع الجاعات اإلرهابي��ة أينا كان��ت، منوهاً بأن 

التدرج يف اتخ��اذ التدابري لن يعالج هذه التحديات، بل 

يتعني مضاعفة الجهود للتصدي لها بشكل فوري وفعال.

مش��اركة اإلمارات ضمن قوات درع الجزيرة إلعادة 

األمن واالستقرار إىل مملكة البحرين 

ش��اركت اإلم��ارات بفاعلية يف مهام حفظ الس��الم 

واألمن يف مملكة البحرين بعد اندالع حركة االحتجاج 

فيها يف م��ارس ع��ام 2011، انطالقاً م��ن مبدأ وحدة 
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املصري وترابط أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية عىل ضوء املس��ؤولية املش��رتكة لدول املجلس 

يف املحافظة عىل األمن واالس��تقرار التي هي مسؤولية 

جاعي��ة باعتبار أن أم��ن دول مجل��س التعاون كلٌّ 

ال يتج��زأ، وذل��ك وفقاً ملا ذكرته وكال��ة أنباء البحرين 

وقتذاك.

وقام صاح�ب السمو الش��يخ محم��د ب��ن راش��د 

آل مكتوم، نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب “رعاه الله”، يف نهاية ديس��مرب 2012 بزيارة 

إحدى وحدات قوات “درع الجزيرة” املشرتكة التابعة 

للقوات املس��لحة يف مملكة البحري��ن، يرافقه الفريق 

س��مو الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية، وس��مو الشيخ عبدالله 

ب��ن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وكان يف اس��تقبال 

صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم 

ومرافقي��ه لدى وصوله املوقع، القائد العام لقوة دفاع 

البحرين، املش��ري الركن الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل 

خليفة، ثم تحدث سموه إىل ضباط الوحدة العسكرية 

وأفرادها، مؤكداً سموه خالل كلمته التوجيهية إلخوانه 

أن “مملكة البحرين دولة ش��قيقة وعزيزة علينا، ملكاً 

وحكومة وش��عباً، فهم أهلنا وإخواننا. وفقكم الله ملا 

فيه خدمة وطنكم ودول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية وخدمة االس��تقرار والس��الم لدولنا وش��عوبنا 

وللمنطقة والعامل”. وجاءت مش��اركة اإلمارات ضمن 

تحرك عام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

بإرس��ال قوات “درع الجزيرة” إىل مملك��ة البحرين، 

وق��د حظي هذا التحرك بدعم عريب عرب عنه االجتاع 

الطارئ ملجلس “جامعة الدول العربية” عىل مس��توى 

املندوبني الدامئني الذي ُعقد يف القاهرة حول األحداث 

يف مملكة البحرين، حيث أكد مجلس الجامعة العربية 

أموراً عدة عىل درجة كبرية من األهمية، أهمها الرفض 

الت��ام ألي تدخل أجنبي يف الش��ؤون الداخلية ململكة 

م��ن 9/2/2003 وحتى15/5/2003 بقوة واجب، وذلك 

للدف��اع ع��ن أرايض دولة الكويت الش��قيقة مع قوات 

دول مجلس التع��اون الخليجي وذلك التزاماً بالقرارات 

الت��ي انبثقت عن اجتاع وزراء الدفاع والخارجية لدول 

املجلس الذي عقد يف ج��دة يف الثامن من فرباير 2002، 

واستجابة لطلب دولة الكويت، وكانت القوات املسلحة 

لدول��ة اإلم��ارات يف طليع��ة القوات الت��ي توجهت إىل 

الكويت الشقيقة، حيث شاركت القوات املسلحة ب�لواء 

مشاة آيل.

مش��اركة اإلمارات يف مهام حفظ السالم يف 
الدول العربية الشقيقة

أ-ق��وات ال��ردع العربية بلبنان: ش��اركت قوة من 

اإلمارات ضم��ن قوات الردع العربي��ة يف الجمهورية 

اللبناني��ة مبوجب قرار مؤمتر القمة العريب االس��تثنايئ 

ال��ذي عقد يف القاه��رة، وتكونت الق��وة من خمس 

دفعات بدأت من تاريخ 10/11/1976م وحتى نهاية 

مهم��ة القوة عام 1979م، وش��كلت القوة املش��اركة 

يف هذه العملية، من رسيتي مش��اة ورسية مدرعات 

ورسية إس��ناد وفصيلة هندس��ة ميدان وفصيلة دفاع 

ج��وي وفصيل��ة إش��ارة ووح��دات اإلس��ناد اإلداري 

ومستشفى ميداين.

فحين��ا كانت لبنان عىل وش��ك الدخ��ول يف حرب 

أهلية عام 1975، اعترب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

أن ه��ذه الحرب تفرق بني الع��رب، ويف يونيو من عام 

1976، قال إن “ه��ذا القتال ضد مصالح األمة العربية، 

ودعا الجامع��ة العربية إىل إيجاد حل لهذه األزمة، كا 

دع��ا جميع األط��راف املتصارعة إىل وق��ف إراقة الدم 

العريب، وقال بأن جهودهم يجب أن تنصب عىل تحرير 

األرايض العربية التي احتلته��ا إرسائيل. ويف عام 1976 

ش��اركت اإلمارات بوحدة من قواتها ضمن قوات الردع 

العربي��ة لدرء مخاطر تفجر ح��رب أهلية، ويف محاولة 

البحرين، ك��ا أكد مجلس الجامعة رشعية دخول 

قوات “درع الجزيرة” إىل مملكة البحرين انطالقاً 

من االتفاقيات األمنية والدفاعية املوقعة بني دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

وال ش��ك يف أن مشاركة اإلمارات يف مهام إعادة 

حفظ األمن واالستقرار إىل مملكة البحرين، يعكس 

إدراكه��ا لخطورة املس��ار الذي كانت تس��ري فيه 

األمور عىل الس��احة البحرينية وتداعياته السلبية 

املؤثرة يف سالمة النسيج االجتاعي للمملكة.

 مشاركة اإلمارات يف عملية تحرير الكويت 
ع��ام 1991، وعملي��ة الصم��ود بالكويت 

2003
ش��اركت دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة ضمن 

قوات درع الجزي��رة يف عملي�ة تحري�ر الكويت مع 

دول مجل���س التع�اون الخليج�ي عام 1991 ضم�ن 

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

بعهودها والتزاماته�ا املؤيدة لقضايا الحق والعدالة 

بعد املحاوالت الس��لمية التي قام به���ا املغفور له 

الشي�خ زاي�د بن سلطان آل نهي�ان، طي�ب الله ث�راه، 

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

وتكونت مشاركة اإلمارات من ثالث مراحل، هي:

- املرحل��ة األوىل: مرحلة عملي��ة درع الصحراء 

بتاري��خ  وانته��ت   2/8/1990 بتاري��خ  وب��دأت 

.23/2/1991

- املرحلة الثانية: مرحلة عاصفة الصحراء وبدأت 

بتاريخ 24/2/1991 وانتهت بتاريخ 27/2/1991.

- املرحل��ة الثالثة: مرحلة )وداعاً أيتها الصحراء( 

من 3/3/1991م إىل شهر يونيو 1992م.

 ك��ا ش��اركت اإلم��ارات يف الدفاع ع��ن دولة 

الكويت وش��عبها ضمن قوات درع الجزيرة، ضمن 

ما يس��مى “عملية الصمود بالكويت” خالل الفرتة 
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لحفظ الس��الم يف لبنان. وكانت هذه أول مرة تش��ارك 

فيها وحدات من دولة اإلمارات العربية املتحدة يف نرش 

قوات عس��كرية خارج حدود البالد. وع��ادت القوات 

املس��لحة اإلماراتية إىل لبن��ان عام 2001 لتخوض غار 

تحد جدي��د متثل يف تطه��ري األرض يف الجنوب اللبناين 

من األلغام وتخفيف معاناة السكان، حيث سعت دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة إىل املس��اهمة يف تخفيف 

املعاناة عن الشعب اللبناين من آثار األلغام التي زرعها 

اإلرسائيلي��ون يف جن��وب لبنان باملس��اهمة يف مرشوع 

التضام��ن اإلمارايت لن��زع األلغام، حي��ث وقعت دولة 

اإلمارات والجمهورية اللبنانية يف 25 أكتوبر عام 2001 

يف بريوت عىل االتفاقية الخاصة بتنفيذ املرشوع بتكلفة 

قدرها 50 مليون دوالر أمرييك، وقد تم إنجاز املرشوع 

بنجاح نتيجة التعاون املشرتك بني البلدين.

ب -عملية إع��ادة األمل يف الصومال: ترجمة اللتزام 

اإلم��ارات مبد يد العون إلعادة بناء ما دمرته الرصاعات 

ومن أج��ل وحدة ش��عب الصومال واس��تقراره، تقرر 

إرسال كتيبة من قواتنا املسلحة إىل الصومال للمشاركة 

يف “عملية إعادة األمل” ضمن نطاق األمم املتحدة بناء 

عىل قرار مجل��س األمن الدويل رق��م )814( بتاريخ 4 

مايو 1993 تحت اسم عملية األمم املتحدة بالص�ومال 

)UNOSOM(. فحينا انهارت الدولة يف الصومال عام 

1992 ودخلت البالد يف دوام��ة الحرب األهلية، دعت 

دولة اإلمارات العربية املتحدة القادة العرب إىل تحرك 

فوري وفاعل إلنقاذ الصومال ومس��اعدته عىل الخروج 

م��ن محنته، وقال املغفور له، بإذن الله تعاىل، الش��يخ 

زاي��د بن س��لطان آل نهي��ان “إنه ال يج��وز لنا كأخوة 

وأش��قاء أن نظل متفرجني عىل ما نراه يف الصومال من 

تدمري وسفك للدماء”. وعندما قرر مجلس األمن الدويل 

إرس��ال قوات إىل الصومال يف مجهود إغاثة تحت اسم 

عملية إعادة األمل، وافق الش��يخ زايد ألسباب إنسانية 

عىل مش��اركة دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف هذا 

الجهد بقوة عسكرية صغرية. ويف السادس من ديسمرب 

1992 أم��ر الش��يخ زاي��د بإرس��ال كتيبة م��ن القوات 

املس��لحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة لالنضام إىل 

القوة الدولي��ة متعددة الجنس��يات، ووصلت الكتيبة 

اإلماراتي��ة إىل الصومال يف يناي��ر عام 1993. ويف إبريل 

من العام نفس��ه أرس��لت اإلمارات الدفعة الثانية من 

قواته��ا املس��لحة للمش��اركة يف تعزيز الق��وة األوىل. 

وظل��ت هذه الق��وات يف الصومال ملدة ع��ام، وعندما 

قررت الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة واألطراف األخرى 

االنس��حاب من الصومال، قامت دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة بالخط��وة نفس��ها وأعلن��ت يف إبريل 1994 

أنها قررت اس��تدعاء قواتها م��ن الصومال بعد أن أدت 

واجباتها عىل أكمل وجه.

مش��اركة اإلمارات يف قوات حفظ السالم يف 
أفغانستان “إيساف”
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شاركت القوات املسلحة اإلماراتية ضمن قوات حفظ 

السالم يف أفغانستان “إيساف”، منذ بداية العام 2003، 

وبلغ عدد أفراد القوات املس��لحة اإلماراتية املشاركة يف 

قوة إيساف أكرث من 1200 عنرص. ولعبت هذه القوات 

دوراً حيوياً يف تأمني وإيصال املس��اعدات اإلنسانية إىل 

الش��عب األفغاين، فضالً عن قيامها بدور مواٍز يف خطط 

إعادة اإلعار والحفاظ عىل األمن واالستقرار هناك.

وم��ن خ��الل عمله��ا يف أفغانس��تان س��عت دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة إىل توس��يع نطاق الحاية 

الت��ي توفرها ملواطنيها يف مج��ال األمن القومي يف هذا 

البلد إىل املواطنني األفغان عند الحاجة وتسهم القوات 

املس��لحة اإلماراتية بش��كل مبارش يف نشاطات التنمية 

الثقافية للمجتمع وذلك مبش��اركة املنظات اإلنسانية 

البارزة كالهالل األحمر. ومتثل املهارات اللغوية والوعي 

الثقايف الذي تتميز به القوات املسلحة اإلماراتية ميزتني 

مهمت��ني يف تنفيذ مب��ادرات التنمي��ة الفعالة ملجتمع 

 القوات املسلحة 
اإلماراتية متثل عنصر 

استقرار إقليمي فاعل 
ودرعًا قويًا يحمي 
مكتسبات التنمية 

الوطنية

مس��لم كاملجتم��ع األفغاين. وقد أوضح س��مو الش��يخ 

عبدالل��ه بن زاي��د آل نهيان وزي��ر الخارجية أمام قمة 

لش��بونة التي تض��م قادة دول حل��ف الناتو يف نوفمرب 

2010 طبيع��ة الدور الذي قامت به القوات املس��لحة 

اإلماراتي��ة ضمن “إيس��اف”، مؤك��داً أن الهدف األول 

هو مس��اعدة أفغانس��تان عىل ارتقاء س��لم االستقرار 

واألم��ن واالزدهار االقتصادي، مش��دداً عىل أن التنمية 

املستدامة هي صام األمان والضانة األساسية لخروج 

القوات األجنبية التي تضطلع بالدفاع عن أفغانس��تان. 

وأضاف س��موه، “نح��ن يف اإلمارات العربي��ة املتحدة 

ملتزمون آلخر الش��وط يف أفغانستان بيد أننا ما برحنا 

نس��تهدف غاية واحدة محددة وهي انتقال الس��لطة 

بأكملها لأليدي األفغانية وقوات أمنها”. وأضاف سموه 

قائالً: “إننا نرى أن األم��ن يبدأ بالجبهة الداخلية، ومن 

ث��م تنداح دوائره خ��ارج الحدود، ونعن��ي تحديداً أن 

األمن واالستقرار يف أفغانستان هو كالنواة التي ينطلق 

منها أمن املنطقة واستقرارها، واإلمارات جزء من هذه 

املنطق��ة؛ لذا ف��إن أمن أفغانس��تان يكم��ن يف صميم 

املصالح اإلماراتية... وهكذا فإن مس��اهمتنا يف الجهود 

الدولية املعنية بأفغانستان تكتسب أهمية خاصة مبا يف 

ذلك مش��اركتنا الفعالة يف “إيساف”.. وهمنا األول هو 

مساعدة أفغانس��تان عىل ارتقاء سلم االستقرار واألمن 

واالزدهار االقتصادي”.

مش��اركة اإلمارات يف قوات حفظ السالم يف 
كوسوفا

  عندما تفجر الرصاع بني البوس��نيني والرصب وقفت 

دولة اإلمارات العربية املتحدة بصورة واضحة إىل جانب 

البوس��نة، وأعربت للعامل عن قلقه��ا العميق ملا يجري 

للمس��لمني يف البوس��نة. ويف يناير 1994 أعرب املغفور 

له، بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

عن قلقه العميق ملا ساها “مجازر برشية مل يسبق لها 

مثيل يف البوسنة”، قائالً إن الجهود التي بذلت إليقافها 

مل تحقق أي نتيجة، وإن بقية دول العامل ال تفعل ش��يئاً 

وتقف متفرجة. وقال، رحمه الله، إنه ليس من املعقول 

أال تس��اعد هذه ال��دول الطرف املظل��وم وتحميه، بل 

تحظر عليه الحصول عىل السالح للدفاع عن نفسه. ويف 

نهاي��ة عام 1996 قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بإرس��ال بعض املعدات والعتاد العسكري إىل املسلمني 

يف البوس��نة، ووف��رت التدري��ب عىل ه��ذه املعدات 

العس��كرية ع��ىل أرضها لجن��ود من القوات املس��لحة 

البوس��نية بهدف مس��اعدتهم عىل الدفاع عن أنفسهم 

ضد رصب البوسنة. وقالت حكومة اإلمارات إنها قدمت 

هذه املساعدات؛ ألن الطرف الرصيب يتفوق بقدر كبري 

يف األس��لحة الثقيلة، كا أس��همت اإلمارات يف العديد 

من املرشوعات اإلنس��انية بهدف املساعدة عىل إعادة 

اإلعار يف البوس��نة، وأعطت األولوية ملساعدة الطالب 

وفتح املدارس وإعادة بناء املساجد.
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ويف أول مب��ادرة له��ا يف أوروب��ا ع��ام 1999 أقامت 

القوات املسلحة اإلماراتية معسكراً إليواء آالف الالجئني 

الكوسوفيني الذين رشدتهم الحروب يف مخيم “كوكس” 

بألبانيا، كا شاركت يف عمليات حفظ السالم يف كوسوفا، 

ويف عام 1999 كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة هي 

أول دول��ة غري عضو يف حلف األطليس تعرب عن تأييدها 

لقص��ف األه��داف الرصبية بواس��طة الق��وات الجوية 

التابعة لحلف الناتو، باإلضافة لذلك فإن دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة ه��ي الدولة املس��لمة الوحيدة التي 

قامت بإرس��ال قوات لتنضم إىل القوات الدولية لحفظ 

الس��الم يف كوس��وفا ضمن قوات ال���)KFOR( مبوافقة 

قيادة حلف شال األطليس. 

وكان��ت املش��اركة اإلماراتي��ة تتكون م��ن مرحلتني 

س��بقتها مراحل تحضريية خمس مراح��ل: “التخطيط، 

والتنس��يق، واالس��تطالع، وإع��داد الخط��ط، وتجميع 

الوس��ائل والقوات”، والجدير بالذكر أن منطقة كوسوفا 

قس��مت إىل خمس مناطق أمنية ه��ي: منطقة القوات 

األمريكي��ة التي ضمنه��ا قوة صقر اإلم��ارات، ومنطقة 

القوات الربيطانية، ومنطقة الق��وات األملانية، ومنطقة 

القوات الفرنسية التي تقع ضمنها قوة مجموعة املعركة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

دالالت مشاركة القوات املسلحة اإلماراتية يف الخارج 

تنطوي مشاركة القوات املس��لحة اإلماراتية يف مهام 

خارجي��ة متعددة ع��ىل العديد من ال��دالالت واملعاين 

املهمة، لعل أبرزها يف هذا الشأن:

 1-االلت��زام بثواب��ت العقيدة العس��كرية اإلماراتية 

وأسس��ها القامئ��ة ع��ىل صون الح��ق واح��رتام القانون 

والرشعي��ة الدولية وااللتزام الثاب��ت باملبادئ والقوانني، 

وانطالقاً من أن عمليات حفظ السالم تعد باألساس من 

أبرز أدوات حفظ األمن والسلم الدوليني، ولهذا تحرص 

اإلم��ارات عىل املش��اركة يف أي جه��ود إقليمية ودولية 

تستهدف تحقيق األمن واالس��تقرار يف املنطقة والعامل، 

كا هي الحال يف مش��اركتها يف عملي��ة عاصفة الحزم، 

والتحالف الدويل ضد “داعش”.

2- أن مش��اركة القوات املس��لحة اإلماراتية يف مهام 

خارجية، س��واء يف العمليات العس��كرية يف املنطقة، أو 

ضمن مهام قوات حفظ الس��الم، تعكس مسؤوليتها يف 

محيطيها اإلقليمي والدويل، وأنها عامل رئييس يف إرساء 

األمن واالس��تقرار اإلقليمي والدويل، وقد أشار إىل ذلك 

بوض��وح املغفور ل��ه، بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان رحمه الله بقوله “ارتكزت سياس��تنا 

ومواقفن��ا عىل مبادئ الحق والعدل والس��الم منطلقني 

من إمياننا بأن السالم هو حاجة ملحة للبرشية جمعاء”. 

وهو ما عرب عنه أيضاً صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهي��ان، رئيس الدولة، حفظ��ه الله، بقوله “إن 

سياس��تنا الخارجي��ة ترتكز ع��ىل قواعد ثابت��ة ومبادئ 

وأسس واضحة، أساسها الوقوف إىل جانب الحق والعدل 

واملش��اركة يف تحقيق األمن والسلم الدوليني”. وهذا ما 

أكده أيضاً صاحب الس��مو الش��يخ محم��د بن زايد آل 

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

املس��لحة، بقوله “إن رس��الة اإلمارات الدامئة إىل العامل 

تنطل��ق من دورها يف املس��اهمة الفاعل��ة مع املجتمع 

ال��دويل يف كل ما من ش��أنه تحقيق األمن واالس��تقرار 

والتنمي��ة، ومبا يعزز قيم الس��الم والتعايش والعدالة يف 

مناطق العامل املختلفة”.

وترجمة لهذه القناع��ات فإن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ال تألو جهداً يف العمل عىل حفظ األمن والسلم 

الدولي��ني، فال ش��ك أن كث��رياً من الرصاع��ات اإلقليمية 

والدولية الت��ي ظهرت خالل العقدي��ن املاضيني كانت 

متثل تهديداً واضحاً لألمن واالستقرار اإلقليمي والدويل، 

ك��ا حدث يف أزم��ات الصومال والبوس��نة والهرس��ك، 

ومن ثم ارتأت اإلمارات رضورة املس��اهمة يف حل هذه 

األزمات، وجاء قرارها باملش��اركة يف قوات حفظ السالم 

يف العديد من مناطق األزمات والرصاعات.

 3- الت��زام اإلم��ارات بسياس��ات األم��ن الجاع��ي 

الخليجي، ومش��اركتها الفاعلة يف التصدي ألية تحديات 

أو تهديدات تواج��ه أي من دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، ولهذا جاءت مش��اركتها الفاعلة ضمن 

قوات درع الجزيرة يف مهام إعادة األمن ململكة البحرين، 

عام 2011، ويف عملي�ة تحري�ر الكويت عام 1991، ويف 

عملي��ة صمود الكويت ع��ام 2003. حيث تعد منطقة 

الخليج العريب الدائرة الحيوية األوىل للسياسة الخارجية 

اإلماراتية، ولذلك تسعى هذه السياسة إىل الحفاظ عىل 

امن واس��تقرار املنطقة، وتعزيز مفهوم األمن الجاعي 

داخل مجل��س التعاون لدول الخليج العربية إضافة إىل 

تعميق العمل الخليجي املشرتك يف املجاالت كافة.   

 4- الت��زام اإلمارات بالحفاظ ع��ىل مقتضيات األمن 

القومي العريب، ودعم االستقرار يف الدول العربية: حيث 

ال تألو دولة اإلمارات جهداً يف دعم كافة الجهود الرامية 

إىل تحقيق األمن وترس��يخ الس��الم واالستقرار يف الدول 

العربي��ة، وترتجم ذل��ك يف مواقف ومب��ادرات واضحة 

من مختلف األزم��ات التي تش��هدها املنطقة العربية، 

ألنها تنظر إىل اس��تقرار الدول العربية جميعها باعتباره 

ضانة لتحقيق األمن واالستقرار اإلقليمي، ولهذا جاءت 

مشاركة القوات املسلحة يف العديد من املهام الخارجية 

يف دول عربي��ة وخليجي��ة )اليم��ن، مملك��ة البحرين، 

العراق، الكوي��ت، الصومال، لبنان، ليبي��ا(، التزاماً منها 

بالحفاظ عىل مقتضي��ات األمن القومي العريب، وإدراكاً 

منها ب��أن تعزيز األم��ن واالس��تقرار يف أي دولة عربية 

يصب يف صالح تعزيز األمن القومي العريب املشرتك.

وختاماً، فإن القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة باتت متثل عنرص استقرار إقليمي فاعل، وباتت 

درعاً قوياً يحمي مكتس��بات التنمي��ة الوطنية، ليس يف 

دولة اإلمارات العربية املتح��دة فقط، بل يف بقية دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية أيضاً، حيث تؤمن 

القيادة الرش��يدة، وعىل رأس��ها صاحب الس��مو الشيخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة حفظه الله بأهمية وجود قوة حامية 

للمكتس��بات الوطني��ة، وهي قوة تص��ون وتحمي وال 

تعتدي، وتؤمن بالقيم الحضارية واإلنس��انية، وتضع يف 

صدارة أولوياتها حفظ السالم واإلسهام يف املهام اإلغاثية 

اإلنس��انية، وتس��خري خرباتها وموارده��ا كافة من أجل 

تحقيق أهدافها عىل هذا الصعيد. وقد جاءت مش��اركة 

القوات الجوي��ة اإلماراتية يف الحرب ضد إرهاب تنظيم 

داع��ش، ويف الدفاع عن الرشعية الدس��تورية يف اليمن 

وحاية الش��عب اليمني يف مواجهة اعتداءات بش��عة 

يتع��رض لها عىل يد الحوثيني، لتثبت ارتفاع مس��تويات 

العملياتي��ة والقتالي��ة لقواتن��ا وطيارين��ا  الجاهزي��ة 

املواطنني، مبا يعزز مس��تويات ال��والء واالنتاء ويعمق 

ثقتنا الهائلة يف رشادة القرار الوطني•

54

ملف العدد

|  العدد 520  |  مايو 2015  |



؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رفع العقوبات على إيران أم تعليقها؟ 

ت��م التوصل يف الث��اين من إبريل يف مدينة ل��وزان إىل اتفاق أويل حول الربنامج النووي اإلي��راين. بني إيران ودول 

مجموعة )1+5(، يشكّل إطاراً لالتفاق النهايئ الذي من املنتظر أن يتم توقيعه يف شهر يونيو القادم، ما مل تحصل 

أي مستجدات تعرقله. وينص االتفاق يف خطوطه الرئيسية عىل أن تخفض إيران مخزونها من اليورانيوم املخصب 

الذي ميكن اس��تخدامه يف صنع س��الح نووي، وأن تقلص بأكرث من الثلثني عدد أجهزة الطرد املركزي التي ميكن أن 

تس��تخدم إلنت��اج املزيد. يف املقابل، ترفع تدريجياً عقوبات األمم املتح��دة واإلجراءات املنفصلة التي فرضت من 

قبل الواليات املتحدة واالتحاد األورويب، بينام تؤكد الوكالة الدولية للطاقة النووية العاملية التزام إيران باالتفاق. 

يس��لط هذا املقال الضوء عىل محورية مس��ألة العقوبات املفروضة عىل إيران يف االتفاق النووي، فإيران من 

جانبه��ا ترص عىل رفع العقوب��ات املفروضة كافة بعد التوقيع عىل الصيغة النهائية لالتفاقية مبارشة، يف حني يريد 

الجانب األمرييك التوقيع عىل االتفاقية، وبعدها دراس��ة مسألة إلغاء العقوبات، حيث قال الرئيس اإليراين حسن 

روح��اين يف 15 إبري��ل 2015 إن بالده لن تقبل اتفاقاً نووياً ش��امالً مع القوى العاملية، م��ا مل تُرفع كل العقوبات 

املفروضة عليها "يف اليوم األول". وبني الرؤية األمريكية والرؤية اإليرانية تكمن الشياطني كلها يف التفاصيل.

لقد فرضت سياسية "العقوبات الذكية" عىل إيران، وهي عقوبات تختلف عن العقوبات االقتصادية التقليدية، 

حي��ث إنها عقوبات تس��تهدف رضب مصالح النظام الس��يايس وال تصدم بالش��عب يف املرحل��ة األوىل، وتهدف 

إىل الحيلولة دون اس��تثامر النظ��ام للعقوبات االقتصادية يف رشعنة بقائه ومرشوعه الن��ووي، وتحتاج العقوبات 

الذكية لوقت ليظهر تأثريها بخلخلة النظام الس��يايس داخلياً، ويحتاج تفعليها تنس��يقاً دولياً عىل الصعيد التقني 

والس��يايس. وقد فرضت عىل النظام اإليراين حزمة من العقوبات الدولية واملنفردة، وهي أوالً، عقوبات مفروضة 

م��ن قبل مجلس األمن، حيث أصدر مجلس األمن س��تة قرارات ملزم��ة تفرض عقوبات عىل إيران، ما بني األعوام 

2006 و2010، متدرجاً يف فرض تلك العقوبات، واستهدفت هذه العقوبات األممية قطاعات الصناعة العسكرية 

التقليدية والنووية، واالقتصاد والتجارة واملصارف، والشخصيات والكيانات اإليرانية املرتبطة بامللف النووي. ثانياً، 

عقوب��ات أحادية فرضت من قب��ل الواليات املتحدة األمريكية مبا فيها العقوب��ات املالية وكل القطاعات املتصلة 

بها، مبا يف ذلك النفط والغاز والبرتوكيامويات وصناعة السيارات. إضافة إىل عقوبات متصلة بالنشاطات النووية، 

وعقوبات تستهدف األشخاص الحقيقيني واالعتباريني القانونيني والكيانات واملؤسسات العامة والخاصة وصناعات 

النق��ل واملالحة الجوية ورشكات ناقالت النف��ط. ثالثاً، العقوبات األوروبية، حيث ف��رض االتحاد األورويب ودوله 

عقوب��ات ع��ىل إيران منذ عام 2010 متدرجاً يف فرض تلك العقوبات، وش��ملت العقوب��ات األوروبية حظراً عىل 

صادرات النفط اإليرانية والتعامالت املرصفية اإليرانية. لقد اس��تطاعت سياسة العقوبات الدولية أن تنتج ضغطاً 

عىل النظام اإليراين دفعت النظام للبحث عن مخارج عىل طاوالت التفاوض.

 يرى الجانب اإليراين أنه بعد التوقيع عىل االتفاق الشامل خالل املهلة التي متتد حتى نهاية يونيو القادم، سيتم 

إحالته فوراً إىل مجلس األمن للمصادقة عليه عرب إصدار قرار بش��أنه مبوجب الفصل الس��ابع، وس��يتم نقض كل 

العقوبات الصادرة عن مجلس األمن، وس��يتم إلغاء كل العقوبات األوروبية واألمريكية، وبذلك تكون العقوبات 

قد رفعت قانونياً. يف املقابل تطرح الواليات املتحدة "تخفيف" العقوبات عىل إيران إذا تم التأكد من أنّها ملتزمة 

بتعهداتها وفقاً لتأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن ثم سيتم "تعليق" العقوبات األمريكية واألوروبية. 

إضافة إىل منح الكونغرس األمرييك س��لطة املراجعة والتصويت عىل أي اتفاق نووي مع إيران، مام يش��كل قيداً 

وتعقيداً إضافياً لالتفاق النووي مع إيران. 

وعوٌد عىل بدء، فاالتفاق األويل ال يعني تس��وية املشاكل بشكل نهايئ، إمنا يحدد املعايري األساسية؛ ألنه ال يزال 

يتع��ني توضيح التفاصيل التقنية لهذا امللف البالغ التعقيد للتوصل إىل اتفاق نهايئ ضمن صفقة تس��وية إقليمية 

شاملة رسمت فيها إيران دورها ومساحات نفوذها. وللحديث النووي بقية•

مــــدارات

بقلم :
عائشة املري

aisha.almarria@gmail.com                  
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متثل املركبة املدولبة املدرعة "باندور" عائلة املركبات املدولبة املدرعة التي تعمل كمنصة عامة للعديد من 

أنظمة التسلح واملعدات. وتتميز املركبة بعدة مميزات أهمها خفة الحركة الشديدة، وإنتاجها بتصميمني 

يسمحان بالدفع السدايس والثامين مع تشابه املميزات اللوجستية، باإلضافة إىل قوة التسلح واملعدات 

والقدرة عىل العمل لساعات طويلة بشكل متواصل، وتأمني قدر كبري من الحامية ألفراد الطاقم والجنود، 

عالوة عىل سهولة تشغيلها وطول عمرها االفرتايض وسهولة صيانتها.

إعداد: يل يادف

تتميز بخفة احلركة وقوة التسلح وبساطة التصميمتتميز بخفة احلركة وقوة التسلح وبساطة التصميم
Pandur "عائلة املركبات املدولبة املدرعة "باندور
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وأبراج الس��تخدام املدافع الرشاش��ة الخفيفة والثقيلة، 

 USMC ونقطة التسلح AV-30 مثل املدفع الرش��اش

Upgunned Weapon Station، باإلضافة إىل املركبات 

القتالية املدرع��ة، ومركبات املراقبة واالس��تطالع، مثل 

 MultiGun نظ��ام الربج املتع��دد املداف��ع الرشاش��ة

Turreted System م��ن عيار 25 ملليمرت و30 ملليمرت 

و 35 ملليمرت.

وهناك أيض��اً مركب��ات الدعم القتايل التي تش��مل 

املدافع من عيار 90 ملليمرت املضادة للدبابات ومدافع 

الهاون )املورتر(، ومركبات دعم الخدمات، مثل سيارات 

اإلسعاف واملهندس��ن واإلمدادات اللوجستية والقيادة 

والسيطرة.

أم��ا فيام يتعلق ب��دور املركبة عىل صعي��د املراقبة 

واالس��تطالع وتقديم الدع��م النرياين فنج��د أن املركبة 

 Cockerill 90mm مجه��زة مبدفع رش��اش من ط��راز

LCTS turret م��ن عي��ار 90 ملليم��رت، مع مدفع من 

طراز Mark 8، ومدفع رش��اش مح��وري Coaxial من 

عي��ار 7,62 ملليم��رت، ومدفع رش��اش من عي��ار 7,62 

ملليم��رت مثب��ت عىل قب��ة املركبة، وتم تثبي��ت أربعة 

قاذفات لقنابل دخان عىل كل جانب من جانبي الربج.

ويتمي��ز نظ��ام التحكم يف الس��الح املثبت عىل برج 

املركبة بأنه إلك��رتو - ميكانييك مع وجود تحكم رقمي 

وي��دوي احتياطي، وترتاوح زاوية علو ماس��ورة املدفع 

الرش��اش بن ناق��ص 9 درج��ات وزائ��د 20 درجة مع 

إمكانية التحرك يف كل االتجاه��ات بزاوية 370 درجة. 

أم��ا بالنس��بة إىل محطة الجندي املس��ؤول عن املدفع 

الرش��اش فهي مجهزة بعدس��ة تصوير نهاري وحراري 

م��زدوج م��زودة مبرآة رأس��ية مثبت��ة ومنظ��ار ليزري 

متكام��ل لتحديد امل��دى، ويوجد ل��دى القائد منظار 

نهاري بانورامي مزود بخط التسديد باستخدام بوصلة 

Pandur "تتنوع طرازات عائلة املركبات املدولبة املدرعة "باندور
املركبة "باندور" 

حسب املهام 
ومنها: حامالت 
األفراد املدرعة 

واملركبات القتالية 
املدرعة ومركبات 

املراقبة واالستطالع

ويصل طول املركبة املدولبة املدرعة "باندور" السداسية 

الدف��ع إىل 6,20 أمت��ار وعرضها إىل 2,50 م��رتاً، ووزنها 

اإلج��اميل إىل 15 طناً. وتصل الرسع��ة القصوى للمركبة 

إىل  100 كلم يف الساعة عىل الطرق املمهدة. كام تتميز 

املركب��ة املدولبة املدرع��ة "باندور" السداس��ية الدفع 

بس��هولة إدارة زوايا امليل حت��ى 60 % واجتياز املعابر 

الضحلة حتى عمق 1,2 مرتاً. ويأيت محرك املركبة، الذي 

تبلغ قوته 210 كيل��و وات، وناقل الحركة األوتوماتييك 

)اآليل( ونظ��ام تعلي��ق الدوالي��ب املس��تقل املتط��ور 

ونظ��ام مراقبة ضغ��ط العجالت و"نظ��ام اإلدارة اآليل" 

 Automatic Drivetrain Management: ADM

ليمن��ح املركبة املدولب��ة املدرعة "باندور" السداس��ية 

الدفع ق��دراً كبرياً من خفة الحرك��ة حتى فوق الطرق 

واألرايض الوع��رة. ع��الوة ع��ىل ذلك، تؤم��ن الحامية 

الباليستية العالية التي تتميز بها املركبة مستوى متقدماً 

من السالمة بالنسبة لطاقم التشغيل أثناء تنفيذ املهمة. 

وميكن تش��غيل املركبة وكاف��ة أنظمتها األخرى يف ظل 

أشد األحوال الجوية قساوة وسوءاً.

 Steyr-Daimler-Puch رشك��ة  قام��ت  وق��د 

النمس��اوية بتطوي��ر عائل��ة املركبة املدولب��ة املدرعة 

"بان��دور" السداس��ية الدفع، وقام��ت بتصنيعها رشكة 

إح��دى  وه��ي   ،AV Technology International

ال��رشكات التابع��ة لرشك��ة General Dynamics، يف 

مدين��ة Chesterfield بوالي��ة ميش��يجان األمريكية. 

 General ويف ش��هر نوفمرب ع��ام 2003 حلت رشك��ة

Dynamics محل رشكة Steyr-Daimler-Puch التي 

 General Dynamics أصبحت اليوم جزءاً م��ن رشكة

European Land Combat Systems: ELCS ورشكة 

 General Dynamics, السويرسية ورشكة MOWAG

Santa Barbara Sistemas: GDSBS اإلسبانية.

وق��د انضمت املركبة املدولب��ة املدرعة "باندور" إىل 

الخدم��ة يف صفوف الجيش النمس��اوي منذ عام 1996 

)مبع��دل 68 مركب��ة(، كام تتواجد يف صف��وف الخدمة 

ل��دى الح��رس الوطن��ي الكويت��ي حالياً )مبع��دل 70 

مركب��ة( والجيش البلجييك )مبعدل 60 مركبة( والجيش 

الس��لوفيني )مبع��دل 36 مركب��ة(. وق��د أرىس الجيش 

األمرييك عقداً للحصول عىل أكرث من 50 مركبة مدرعة 

مدولبة من طراز "باندور" يك تش��كل أساس��اً ل� "نظام 

 Armoured Ground "خفة الحرك��ة األرضية املدرعة

.Mobility System

ويف ش��هر مايو عام 2003، طلب الجيش السلوفيني 

رشاء 36 مركب��ة أخ��رى من ط��راز "بان��دور". وقد قام 

بتصني��ع املركبة رشك��ة Sistemska Tehnika مبوجب 

ترصي��ح ممنوح لها بذلك. ويف ش��هر ماي��و عام 2004 

 Pandur APC اشرتت الجابون مركبة واحدة من طراز

متهيداً لرشاء 20 مركبة مستقبالً.

الطرازات املختلفة
تستخدم كافة طرازات املركبة املدولبة املدرعة "باندور" 

نف��س الشاس��يه الذي ال يت��م تعديل��ه إال يف طراز أو 

طرازين أساس��ين. فالنموذج "أ" يستخدم سقفاً مركزياً 

ممت��داً، في��ام يقوم تصمي��م النم��وذج "ب" عىل بناء 

سقف مسطح، أما بالنسبة إىل بقية التعديالت املختلفة 

األخرى فتشمل: حامالت األفراد املدرعة املزودة بقباب 

تعمل املركبة فوق الطرق واألرايض الوعرة ويف أشد األحوال الجوية قساوة
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جريوس��كوبية، وتوجد شاش��ة )مونيتور( لعرض القناة 

الحرارية للفرد املسؤول عن املدفع الرشاش.

أما بالنس��بة إىل حاملة األفراد املدرعة فهي مسلحة 

مبدف��ع رش��اش ثقي��ل عي��ار 11,7 ملليمرت م��ن طراز 

M2HB ومدفع رش��اش م��ن عي��ار 7,62 ملليمرت من 

طراز MG3 ألداء املهام العامة. أما بالنس��بة إىل املدفع 

الرئي��ي فهو مثب��ت فوق حلقة محمي��ة تدور يف كل 

املركبة "باندور 2"
قام��ت رشك��ة Steyr-Daimler Puch بتطوير املركبة 

"باندور 2" التي بدأت تجاربها األوىل يف ش��هر س��بتمرب 

عام 2001. ويوجد طرازان من املركبة "باندور 2" واحد 

للدفع الس��دايس وآخر للدفع الثامين. وتس��تمد املركبة 

 Cummins طاقته��ا املحركة من محرك ق��وي من نوع

ISC 350 تبل��غ قوته 355 حص��ان، وهو محرك يعمل 

املواصفات الفنية
املركبة "باندور" السداسية الدفع

الطول: 6,20 أمتار
العرض: 2,50 مرتاً

الوزن اإلجاميل: 15 طناً
الرسعة القصوى: 100 كلم يف الساعة

املحرك: محرك بقوة 210 كيلو وات
وميكن تشغيل املركبة وكافة أنظمتها يف أشد 

األحوال الجوية قساوة وسوءاً.

االتجاهات بزاوية 360 درجة. ولدى سائق املركبة ثالثة 

مناظ��ري إبس��كوبية Episcopic Sights، ك��ام أن قبة 

املالحظة الخاصة بالقائد تحتوي خمسة مناظري برصية 

Episcopes، وهناك ستة قاذفات لقنابل الدخان مثبتة 

ع��ىل كل جانب من جانبي الربج. أما بالنس��بة للمركبة 

ذات الشاس��يه الطويل فهي تتس��ع للس��ائق والقائد 

وعرشة جنود مسلحن تسليحاً كامالً.
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محرك الديزل
تس��تمد املركبة املدولبة املدرعة "ب��ادور" طاقتها الحركية 

م��ن خالل مح��رك ديزل من ن��وع Steyr WD 612 تبلغ 

قوت��ه 195 وات )265 حصان(، ويوج��د لدى نظام النقل 

األوتوماتييك ال��ذي ميكن التحكم في��ه هيدروليكياً جهاز 

لتحوي��ل الع��زم Torque converter ودبري��اج مغل��ق 

Lockup clutch ويق��وم نظ��ام الكمبيوتر ل��دى املركبة 

مبهمة التحكم اإللكرتوين يف األنظمة مثل صاممات الرتوس 

والدبرياج ونظام تش��خيص األعط��ال والصيانة واإلصالح 

مع وجود أجهزة إنذار وتحذير برصية وس��معية، ويوجد 

لدى املركبة محوران للقيادة يتيحان للسائق إمكانية عمل 

املن��اورة الالزمة يف حال تعطل املحور األول. كام يوجد بها 

أيضاً جه��از لنفخ العجل مينح املركبة تحركاً مثالياً سلس��اً 

ف��وق كافة أنواع الطرق بفضل ق��درة الجهاز عىل تعديل 

ضغط اله��واء داخل العجلة بصورة مس��تمرة ومتواصلة. 

وتصل السعة القصوى للمركبة إىل 110 كيلومرت يف الساعة، 

ويصل مدى املسافة التي ميكن أن تقطعها املركبة إىل 650 

كيلومرتاً.

وق��د تم تثبيت مجموعة الطاق��ة داخل الجزء األمامي 

األمين من املركبة، وتثبيت املحطة الخاصة بالس��ائق عىل 

الجانب األمي��ن األمامي. وميكن فك مجموعة الطاقة لدى 

املركب��ة املدولبة املدرعة "بادور 2" ذات الدفع الس��دايس 

وذات الدفع الثامين، واس��تبدالها يف امليدان يف غضون 30 

دقيقة فقط.

وتعترب املركبة املدولبة املدرعة "بادور 2" مجهزة مبحرك 

دي��زل من ن��وع Cummins ISC 350 بقوة 285 حصان 

)أي بزي��ادة %25 يف مع��دل القوة إذا م��ا قورن باملحرك 

Steyr 260 الذي تبلغ قوت��ه 285 حصاناً الذي تم تركيبه 

يف املركب��ة "بادور 1". كام أن املحرك مجهز بنظام إلكرتوين 

للتحك��م يف املحرك ك��ام يوجد محرك بق��وة 400 حصاناً 

كبديل إض��ايف تبعاً لرغب��ة العميل. ويقوم س��خان املياه 

بتسخن املحرك قبل االنطالق خالل األيام الباردة، وتدفئة 

مقصورة الطاقم.

وقد أثبتت املركبة املدولب��ة املدرعة "بادور 2" قدرتها 

ع��ىل تحقي��ق رسع��ة قص��وى تص��ل إىل 100 كيلومرت يف 

الس��اعة، وخفة حركتها الفائقة يف ظروف األحوال الجوية 

من ناقص 35 درجة مئوية حتى أكرث من 50 درجة مئوية. 

وتستطيع املركبة املدولبة املدرعة "بادور 2" اجتياز املعابر 

الضحلة حتى عمق 1,2 مرتاً. كام أن املركبة املدرعة "بادور 

2" الربمائية بالكامل مزودة ببخاخات مياه تعمل بطريقة 

ميكانيكي��ة، وهن��اك دوارة الري��ح التي تعم��ل بطريقة 

هيدروليكية وهي مثبتة عىل الجزء األمامي من الشاسيه. 

ويقوم س��ائق املركبة بتشغيل مفاتيح التحكم إلبراز دوارة 

الريح من خالل مقعده أمام عجلة القيادة. وتحقق املركبة 

رسعة تصل إىل 10 كيلومرتات يف الس��اعة أثناء س��ريها يف 

املي��اه. وميك��ن نقل املركب��ة املدولبة املدرع��ة "بادور 2" 

مف��رودة أو مطوي��ة roll on/roll off mode عن طريق 

•Lockheed Martin Hercules C-130 طائرة النقل

تتميز املركبات 
املدولبة املدرعة 

"باندور 2" مبساحة 
داخلية أكرب

بالديزل، وتعتم��د املركبة عىل قاع��دة دوالبية ممتدة 

وشاس��يه معدل، ويعترب النم��وذج األول الثامين الدفع 

 Infantry Fighting Vehicle: مركب��ة مش��اة قتالي��ة

IFV مس��لحة مبدفع رش��اش م��ن عي��ار 30 ملليمرت. 

وتش��مل بقية املعدات القياس��ية األخرى نظاماً مركزياً 

لنفخ العجل ونظاماً أوتوماتيكياً إلدارة املركبة.

ويعت��رب النموذج األس��ايس من املركب��ة "باندور 2" 

 Infantry حاملة أفراد مدرعة للمش��اة سداسية الدفع

6x6 Armoured Personnel Carrier جرى تعديلها 

بحيث تكون قادرة عىل حمل س��ائق وفرد مسؤول عن 

املدفع الرش��اش وقائد وس��تة جنود مجهزي��ن تجهيزاً 

كام��الً. أما بالنس��بة للط��رازات األخرى داخ��ل عائلة 

املركب��ة املدولبة املدرعة "بادور 2" فهي مركبات الدفع 

الس��دايس والدفع الثامين، وتشمل مركبة قائد الفصيلة 

ومركب��ة قائ��د الرسية أو الكتيب��ة، واملركب��ة الربمائية 

املدرعة تدريع��اً كامالً، وحامل الس��الح املوجه املضاد 

للدبابات، ومركبة املراقبة األمامية وس��يارة اإلس��عاف 

امليداين ومركبة تدريب السائقن.

وميكن تس��ليح املركبة املدولبة املدرع��ة "بادور 2" 

ذات الدفع الس��دايس بأس��لحة قد يصل عيارها إىل 90 

ملليمرت. أما بالنسبة إىل املركبة املدولبة املدرعة "بادور 

2" ذات الدفع الثامين فهي مزودة مبحطة مدفع رشاش 

منخفض من عيار 105 ملليمرت تتس��ع لشخصن، وهي 

 General Dynamics Land محطة من إنتاج رشك��ة

.Systems

أما بالنس��بة إىل األس��لحة األخرى التي يصل عيارها 

إىل 105 ملليم��رت فيمكن تركيبها بحيث تلبي متطلبات 

التش��غيل. وتش��مل قامئة األس��لحة االختيارية محطة 

تس��ليح تتس��ع لش��خصن مزودة بخاصية التتبع اآليل، 

ونظام التحكم يف النريان ليالً ونهاراً، ومدفع مثبت عيار 

30 ملليمرت من نوع Mauser، ومدفع رش��اش محوري 

 7.62mm عيار 7,62 ملليمرت مخص��ص للمهام العامة

مث��ل   co-axial general purpose machine gun

املدف��ع املثبت فوق مركبة املش��اة القتالية Ulan التي 

يستخدمها الجيش النمساوي.

وتتمت��ع املركبة املدولبة املدرعة "باندور 2" بقاعدة 

مدولبة أكرث طوالً وهيكل معدل إذا ما قورنت باملركبة 

املدولب��ة املدرعة "ب��ادور 1". وتؤم��ن املركبة الحامية 

الكافية لطاقمها ضد الطبقات املدرعة الخارقة من عيار 

7,62 ملليم��رت. وتأيت أل��واح التصفيح اإلضافية لتضيف 

مزيداً من الحامية ضد القذائ��ف املدرعة الخارقة من 

عيار 14,5 ملليمرت من عىل مسافة 100 مرتاً. كام ميكن 

إضافة بطانات ضد الش��ظايا وحامي��ة مدرعة إضافية 

ض��د األلغام األرضية كخيار إض��ايف تبعاً لرغبة العميل. 

وتتمت��ع املركب��ة بأرضي��ة متوس��طة، ك��ام أن املقاعد 

املوجودة عىل كال جانبي مقصورة الركاب معلقة بجدار 

املركبة وسقفها بدالً من تثبيتها فوق األرضية فقط.

وتس��تطيع املركبة املدولب��ة املدرعة "بادور 2" ذات 

الدفع الس��دايس حمل طاقم مكون من 12 فرداً، بينام 

تس��تطيع املركب��ة املدولب��ة املدرعة "ب��ادور 2" ذات 

الدف��ع الثامين حمل 14 فرداً. ك��ام أن مقصورة الركاب 

مجهزة بتدوير الهواء وبنظام الحامية NBC والكش��ف 

عن الحرائق وإطفائها. وتس��تطيع القوات الصعود إىل 

املركب��ة والنزول منها برسعة عن طريق بابن موجودان 

يف مؤخرة املركبة. وميكن توصيل س��لم يعمل بالكهرباء 

يف مؤخرة املركبة.

النسخة الربمائية
يص��ل ال��وزن القت��ايل للنس��خة الربمائية م��ن املركبة 

املدولبة املدرعة "بادور"، التي ال تحتاج إىل وقت خاص 

إلعداده��ا، إىل 13,5 طناً، ومتتاز مباس��ورة عادم طويلة، 

وتأيت البخاخ��ات املائية املوجودة يف الجزء الخلفي من 

الهيكل ليمنح املركبة رسعة قصوى للسري يف املاء برسعة 

11 كيلومرت يف الساعة، وتستطيع املركبة الدوران بزاوية 

180 درجة.

وتتوف��ر الحامي��ة املدرعة ضد أنظمة التس��ليح من 

عي��ار 12,7 ملليمرت عن طريق الق��وس األمامي املائل 

بزاوي��ة 30 درج��ة frontal 30° arc وض��د كافة أنواع 

الطلق��ات م��ن عي��ار 7,62 ملليم��رت. وميك��ن تركيب 

بطانة ضد الش��ظايا وبس��اط للحامية ضد األلغام من 

أجل تخفي��ف تأثري اآلثار الثانوي��ة املرتتبة عىل حامية 

املدرع��ات واأللغ��ام. أما بالنس��بة إىل صندوق الرتوس 

وأوص��ال القي��ادة Steering linkages فه��ي محمية 

بحكم وجودها داخل الهيكل املصفح.

وتم وضع تصميم املركب��ة املدولبة املدرعة "بادور" 

بحيث تكون املركب قادرة عىل تخفيف التأثري الحراري 

عن طريق نظام عادم معزول حرارياً، واستخدام الطالء 

القادر عىل امتصاص األش��عة تحت الحمراء، وقد جرى 

اس��تخدام الكمبيوتر يف تحس��ن عملية تصميم أسطح 

املركبة من أج��ل تقليل أثر جهاز ال��رادار عىل املركبة. 

ك��ام تم تقليل الضوضاء املنبعثة من املحرك عن طريق 

تركيب أنظمة كامتة للعوادم.
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عىل الرغم من مرور أكرث من ثالثة عقود عىل تأسيس النظام اإلقليمي الخليجي، الذي أُنشئ باألساس العتباراٍت أمنية بحتة، ال يزال امللف األمني 

مهيمناً عىل سياساته، وال تزال منطقة الخليج مضطربة من الناحية األمنية؛ لوجود مهددات عديدة ومرتابطة لألمن اإلقليمي واألمن الوطني 

يف املنطقة. فال تزال مصادر التهديد التي كانت تواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ إنشائه يف العام 1981، مثل الخلل يف الرتكيبة 

السكانية والدور اإليراين وعدم التوازن العسكري، كام هي. ثم إّن مهددات جديدة ألمن الخليج ظهرت يف السنوات األخرية، مثل االنتشار النووي 

والقرصنة البحرية واإلرهاب الدويل والطائفية السياسية والربيع العريب والتهديد الشبيك. 

إعداد:د. أمين الدسوقي

يزي��د من تعقيد امللف األمني يف منطقة الخليج أنّه مّدول؛ 

بسبب األهمية االقتصادية والجيوسرتاتيجية للمنطقة، وأنّها 

مل تخت��ر عملية تح��ول األمن التي ش��هدتها مناطق أخرى 

م��ن الع��امل، مثل أوروب��ا الرشقية وأمري��كا الالتينية خالل 

تس��عينيات القرن املنرصم. ومثة متغ��رات جديدة يخترها 

النظ��ام اإلقليم��ي الخليجي، تُعطي زخ��اً للملف األمني، 

أهمها تنام��ي الدور اإلقليمي، بل والدويل، ملجلس التعاون 

لدول الخلي��ج العربي��ة ولبعض أعضائه، وتش��كل ائتالف 

خليجي-عريب، يضم معظم دول املجلس ومرص والس��ودان 

واألردن واملغ��رب، يف إط����ار عمليت�����ي "عاصفة الحزم" 

)26 مارس- 21أبريل 2015( و"إعادة األمل" لدعم الرشعية 

يف اليم��ن، والح��ؤول دون س��يطرة الحوثيني ع��ى البالد. 

وخالل الس��نوات األخرة، خاصة يف أعقاب "الربيع العريب"، 

بلغت بعض التحدي��ات األمنية ذروتها، مع حدوث تدهور 

يف االنقس��امات الطائفية، وتفيش "الطائفية السياس��ية" يف 

إقليم الرشق األوس��ط كل��ه، وتفاقم التهدي��د اإليدولوجي 

والعسكري الناجم عن التطرف مع صعود تنظيم "داعش"، 

والتهدي��د املتواصل لتنظيم "القاعدة" وتنظيات راديكالية 

أخرى تعمل عى الساحتني الدولية واإلقليمية.

منظور جديد ألمن الخليج
وم��ن هن��ا، تنبع أهمية ورش��ة العمل الت��ي نظمها مركز 

اإلمارات للسياسات، أحد مراكز التفكر البازغة يف أبوظبي 

عى مدى يومني )6-7 أبريل(، وحملت عنواناً جذاباً: "األمن 

غر اآلم��ن يف الخليج: تهدي��دات جديدة واس��رتاتيجيات 

قدمية". وقد ش��ارك يف هذه الفعالية نخبة من املس��ؤولني 

والخ��راء وصانع��ي السياس��ات والباحث��ني واألكادمييني؛ 

من أجل تقدي��ر التهديدات األمني��ة الحقيقية واملفرتضة، 

التقليدي��ة وغر التقليدية التي تواجه دول الخليج، وتبادل 

الرؤى حول السيناريوهات املحتملة للتعامل معها، وتقويم 

االسرتاتيجيات والخيارات املتاحة ملواجهتها.

وق��د تبنى مركز اإلمارات للسياس��ات منظ��وراً جديداً، 

وجريئ��اً يف بعض أبعاده، ألمن الخليج، يتس��م بالش��مول 

والتكامل، ويس��تند إىل فكرة "االعتاد املتبادل"، ويتجارس 

بطرح حلوٍل غر "مألوفة" ملشكلة األمن يف املنطقة. فأوالً، 

تم بحث التهديدات التي تواجه أمن دول مجلس التعاون 

ضمن س��ياقاتها الجيوسياسية الواسعة التي تشمل منطقة 

الخلي��ج وغره��ا. وثانياً، ت��م النظر إىل ه��ذه التهديدات 

م��ن منظور متكامل؛ يش��مل التهدي��دات التقليدية وغر 

التقليدي��ة، وتكاميل؛ ينطلق من اقرتاباٍت واقعية وليرالية، 

ب��ل وتركيبي��ة Constructivist أحياناً. وثالثاً، اس��تهدف 

"املرك��ز" اس��تقراء رؤى أصح��اب املصال��ح الرئيس��يني يف 

قضاي��ا "أمن الخلي��ج" لتبيان االعتاد املتب��ادل بني ما هو 

إقليم��ي وما هو عاملي. ورابعاً، عن��د بحث كيفية التعامل 

مع التهديدات، تم تداول أف��كار "جريئة" علناً، مثل خيار 

االنخ��راط مع الوالي��ات املتحدة و"النات��و"، وبديل املظلة 

النووية األمريكية/الغربية أو الروسية و الصينية.

تهديدات تقليدية
بدأت الورش��ة مبناقش��ة قضية التهديدات التقليدية ألمن 

الخلي��ج؛ وأهمها اختالل التوازن العس��كري، واالنقس��ام 

الطائف��ي، والتط��رف والتهديد األيديولوج��ي، واإلرهاب. 

فتناولت يف أول محاورها املوازين العس��كرية يف املنطقة، 

عى املس��تويني الوطني والجاعي. وقد دلل املش��اركون 

أّن الت��وازن العس��كري يف منطق��ة الخلي��ج مختل لصالح 

إيران، ويتعاظم اختالله من الناحية الواقعية؛ نظراً لغياب 

التكام��ل والتبادلي��ة بني القوات املس��لحة ل��دول مجلس 

التع��اون. وتتمثل أبع��اد االختالل أساس��اً يف حجم القوة 
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أمن الفضاء اإللكرتوين 
واألمن السيرباين 

قضية حيوية للحفاظ 
على األمن السياسي 

واإلجتماعي لدول 
جملس التعاون

ومنفتح ألمن الخليج. 

ع��الوة عى ذلك، ف��إّن أهم ما ميز ورش��ة العمل تلك 

ه��و الرتكيز عى اقرتاح السياس��ات والبدائل لوضعها أمام 

صانعي القرارات يف املنطقة، والنأي بنفس��ها عن الخوض 

يف لجاج املايض عى س��بيل االس��تعراض غر املرر أو جلد 

ال��ذات، ومن ثم التوجه نحو اس��ترشاف املس��تقبل. ويف 

هذا الصدد، طرح املش��اركون عدة سيناريوهات ملستقبل 

املنطق��ة، بعضها متش��ائم )التفكك واالنهي��ار أو الرصاع 

املمتد(، وبعضها متفائل )التكيف(. 

ويشر س��يناريو التفكك واالنهيار إىل تفكيك الوحدات 

السياس��ية للدول العربية بحدودها الراهنة، التي رسمتها 

اتفاقية س��ايكس بيكو بعد الحرب العاملية الثانية، واملرور 

بف��رتة مخاض فوضوي��ة حتى يتم إقرار خريطة سياس��ية 

جديدة للمنطقة تستند عى االنتاءات اإلثنية والطائفية. 

أم��ا الرصاع املمتد، فجوهره أن يؤدي التنافس عى النفوذ 

واملوارد بني دول الرشق األوسط إىل "حرب إقليمية باردة" 

جراء تأييد هذه الدول لجاعات مس��لحة متصارعة دون 

تقدي��ر لعواقب ازدي��اد قوته��ا، ومن ثم يتزاي��د الرصاع 

الطائفي يف املنطقة بني معس��كرين، أولها س��ني بقيادة 

الس��عودية، والثاين ش��يعي بقيادة إيران. ك��ا قد يؤدي 

نجاح التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة يف تشتيت 

تنظيم داعش وإضعاف��ه إىل إعالن حرب باردة جديدة يف 

منطقة الخليج، تتنافس داخلها مع الصني وروسيا، وتتوزع 

أدوار دول املنطقة يف تأييد هذا الطرف الدويل أو ذاك. أما 

س��يناريو التكيف، فيعني قدرة الدول العربية عى احتواء 

التحدي��ات والتهدي��دات الراهنة، والحف��اظ عى تكاملها 

الوطن��ي واإلقليمي وهويتها العربية، من خالل توفر دور 

أك��ر للتنظيات العربي��ة الفرعية، وعى رأس��ها مجلس 

التع��اون لدول الخليج العربية، وتنام��ي تحالف أو تكتل 

س��يايس يشمل بعض دول الخليج ومرص واألردن والجزائر 

ورمب��ا دوالً أخ��رى، تج��د ىف مصلحتها وق��ف التداعيات 

االنقسامية والتفكيكية ملا يحدث يف العامل العريب، والحؤول 

دون وص��ول تأثراته��ا إىل مجتمعاتها. وهذا املش��هد من 

شأنه أْن يقي املنطقة العربية خطر االنقسام والتفكك•

البرشية وبعض أبعاد التس��لح ال��ري مثل قطع املدفعية، 

والقدرات العس��كرية البحرية، ونظم التسلح االسرتاتيجي، 

وإمكانات الحرب الالمتاثلة. 

ثم تطرق املش��اركون يف الورش��ة إىل مناقشة االنقسام 

الطائفي، من حيث أس��بابه والعوامل الداخلية والخارجية 

التي تغذيه، واسرتاتيجيات أهم الفاعلني وأصحاب املصلحة 

يف االنقس��ام، وآثاره. وعرجوا إىل بح��ث التطرف والتهديد 

اإليدولوج��ي يف املنطقة، والس��يا العالقة بني االنقس��ام 

الطائف��ي والتطرف اإليديولوج��ي، وكيف ميكن وضع حد 

فاص��ل بينه��ا. ويف محوٍر آخ��ر عن "اإلره��اب.. الدوافع 

والفاعل��ني واألس��اليب"، تم فح��ص العالقة ب��ني التطرف 

واإلره��اب، وتاريخ اإلره��اب يف املنطقة، وأه��م الفاعلني 

املنخرط��ني يف الظاه��رة اإلرهابية ودوافعهم وأس��اليبهم، 

وآليات مكافحة اإلرهاب وانتشار الراديكالية يف اإلقليم. 

ونظراً إلدارك املش��اركني أّن "الربيع العريب" س��اهم يف 

اخت��الل توازنات الق��وى، وتغير طبيع��ة التهديدات التي 

تواجه املنطقة، عكفواْ عى تداول األس��باب والعوامل التي 

أدت إىل ان��دالع االنتفاض��ات الش��عبية يف الع��امل العريب، 

وتقييم اس��رتاتيجيات التعامل معه��ا، وركزواْ بصفٍة خاصة 

عى االنعكاسات األمنية للربيع العريب عى منطقة الخليج 

يف األجلني القصر والطويل. 

تهديدات غري تقليدية
وخصصت الورش��ة فعالي��ات اليوم الثاين ملناقش��ة قضية 

التهدي��دات غ��ر التقليدية ألم��ن الخلي��ج، ويف مقدمتها 

التهديد النووي، الذي يُعد أحد املخاوف األمنية الرئيس��ة 

غ��ر التقليدية ل��دول الخلي��ج العربية. وم��ع أّن مصدر 

هذا التهديد ناش��ئاً عن امتالك إرسائيل وباكس��تان والهند 

وفاعلني آخرين للتكنولوجيا واألسلحة النووية، غر أنّه، كا 

استدرج املش��اركون، طفا عى الس��طح من جديد بسبب 

احت��ال امتالك إيران لألس��لحة النووي��ة. ويف ضوء التوتُّر 

الس��يايس والطائفي بني إيران ودول مجلس التعاون، فإّن 

الحاجة أصبحت أكرث إلحاحاً إىل تطمينات وضانات. ومن 

ثم، دلف املش��اركون إىل بحث الخيارات املتاحة أمام دول 

الخليج العربي��ة ملواجهة التهديد النووي. ولعل أحد هذه 

الخيارات، من حيث املب��دأ، يتمثل يف املظلة النووية التي 

توفرها الواليات املتحدة وحلف شايل األطلنطي )الناتو(. 

وم��ا يجعل هذا الخي��ار ذي جدوى عملي��ة أّن التعاون 

العس��كري واالقتصادي القائم منذ س��نوات بني واشنطن 

و"النات��و"، من جه��ة، ودول "مجلس التع��اون"، من جهة 

ثانية، يجعل من مصلحة الطرف األول ضان أمن املنطقة 

ض��د التهديدات النووية. ك��ا ازدادت أهمية هذا الخيار 

عى ما أس��فرت عنه مفاوضات الدول الس��ت الكرى مع 

إيران من توقيع توقيع اتف��اق إطاري حول امللف النووي 

اإليراين )أبريل 2015(، مع خشية دول املجلس أْن تنطوي 

تس��وية هذا امللف عى متكني إيران من تحقيق التقدم يف 

مج��ال التكنولوجيا النووية املدنية، تس��تغلها فيا بعد يف 

خدمة طموحاتها العسكرية.

ومل يغفل املشاركون كذلك التداول بشأن إمكانية تطوير 

قدرات ردع محلية – إقليمية، تعمل بأكر قدر ممكن عى 

تجنب خطر نش��وب رصاع "جديد" يف منطقة الخليج التي 

ش��هدت خمس حروب دولية منذ نش��أة النظام اإلقليمي 

الخليجي يف أوائل الثانينيات من القرن املنرصم. ويف هذا 

الخصوص، متت مناقشة القوة العسكرية العربية املشرتكة، 

وهي الفك��رة التي أقرته��ا القمة العربية برشم الش��ي��خ 

)28-29 م��ارس 2015(، "ملواجهة التحديات وصيانة األمن 

القوم��ي العريب"، ع��ى أْن يكون االنضام إليه��ا اختيارياً. 

وطرح أحد املش��اركني يف الورشة فكرة جذابة،  تتعلق بأْن 

تُعتم��د "درع الجزيرة" نواة له��ذه القوة، عر فرز قيادات 

ووحدات نخبوية من القوات املس��لحة للدول التي تختار 

املش��اركة، مع بقائه��ا يف بلدانها، واالنخ��راط يف تدريباٍت 

دورية مش��رتكة. وم��ن ثم، ال تكون "الق��وة العربية" عبئاً 

عى قاعدة امللك خالد بحفر الباطن، وال تش��كل وحدات 

الدول املشاركة فراغاً فيها. كا اقرتح أْن تقوم دول الخليج 

بتمويل هذه القوة.

وبع��د أْن تعرضت بعض دول مجلس التعاون لهجات 

ش��بكية وجرائ��م وقرصن��ة الكرتونية، أصبح أم��ن الفضاء 

االلكرتوين أو األمن الس��يراين قضي��ًة حيوية للحفاظ عى 

استقرارها السيايس واالجتاعي، وحاية تجاربها التنموية 

ومنجزاتها االقتصادية. ومن ثم .

خامتة
وع��ى الرغم من الخلط بني التهدي��دات التقليدية وغر 

التقليدي��ة ألم��ن الخليج، ال��ذي ظهر يف ورق��ة العمل 

الخاص��ة بالورش��ة، وبدا يف مداخالت املش��اركني، يُحمد 

ملركز اإلمارات للسياس��ات تبنيه منظور شامل ومتكامل 
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جناح باهر وأرقام قياسية يف عدد املشاركني والزوار

 HOMSEC شهد املعرض الدويل لتقنيات األمن القومي

حضور ممثلو 25 دولة ومشاركة 165 رشكة عارضة وأكرث 

مببن 13 ألف خبببر ومتخصص، ويعتببر املعرض أفضل 

منصة تجارية بالنسبة إىل أمريكا الالتينية وشامل أفريقيا.

وقببد انعقدت الببدورة الخامسببة للمعببرض الدويل 

لتقنيات األمن القومي HOMSEC يف العاصمة اإلسبانية 

مدريببد يف شببهر مارس املببايض، ونجح نجاحبباً باهراً يف 

تحطيم كل األرقام القياسية، حيث زاد عدد الزوار بنسبة 

50 % مقارنببة بالنسبببة الرابعة، كببام زاد عدد الرشكات 

العارضة املشاركة بنسبة 30 % ليصل العدد اإلجاميل إىل 

165 رشكة، باإلضافة إىل مشاركة الوفود الرسمية الرفيعة 

املستوى من معظم دول العامل.

وقببد قام بافتتبباح الدورة الخامسببة للمعرض الدويل 

لتقنيببات األمببن القومببي HOMSEC وزيببر الداخلية 

اإلسببباين، »خورخي فرنانديز دياز« الذي وصف املعرض 

بأنببه "حدث رضوري"، مضيفاً أن أجنحة املعرض عرضت 

أحدث مببا أنتجته الصناعببات الدفاعيببة"، وأن املعرض 

كشببف عن "إمكانيات الرشكات اإلسبانية وأثبت قدرتها 

عىل املنافسة عىل مستوى العامل".

ومن أبببرز الرشكات العاملية التي شبباركت يف الدورة 

 Airbus, Everis, GMV, General :الخامسة للمعرض

 Dynamics, Raytheon, Iveco, Expal, Navantia,

 Nammo, Thales, MBDA, ITP, Atos, BT, Oto

 ،Melara, Fiocchi, HP, Oracle, Symantec, Verint

وغرها من الرشكات العامليببة البارزة، باإلضافة إىل أفرع 

القوات املسببلحة اإلسبببانية املختلفة واألجهببزة األمنية 

وأجهزة الطوارئ.

حققت أحدث دورة من املعرض 

الدويل لتقنيات األمن القومي 

HOMSEC يف إسبانيا نجاحاً 

ساحقاً حطم األرقام القياسية 

من حيث املنتجات املعروضة 

والحضور من املسؤولني والضيوف 

والزوار. 

إعداد: جي سرات

ورصح وزيببر الداخلية اإلسببباين قائببالً "الطفرة التي 

نجحنببا يف تحقيقها عىل مسببتوى كافببة أجنحة املعرض 

هببذا العببام تحفزنا عببىل مضاعفة الجهببود حتى تكون 

الدورة القادمببة للمعرض أكرث إنتاجية وفائدة بالنسبببة 

إىل الرشكات العارضة والزوار والوفود الرسببمية التي متثل 

دول العببامل. وقد بدأنا منذ هذه اللحظة بالفعل يف اتخاذ 

الرتتيبببات الالزمة لتنظيببم الدورة القادمببة من املعرض 

الدويل لتقنيات األمن القومي HOMSEC 2017، السيام 

وأن لدينببا عببدداً كبراً من الحجوزات التببي تقدمت بها 

الرشكات املحلية والدولية للمشاركة يف الدورة القادمة".

وقد شببهد املعرض الدويل لتقنيات األمن القومي 21 

ندوة ومؤمتراً ومحارضة فنية حول القضايا الساخنة التي 

يشببهدها القطاعان األمني والدفاعي، وهي الفعاليات 

التببي شببارك فيها كبار املسببؤولن العاملببن يف هذين 

القطاعببن الحيويببن، وقببد ركز املعرض عببىل التعاون 

الببدويل يف مجببال مكافحببة الجرمية املنظمببة واألمن 

اإللكرتوين )السراين(.

كام شهد املعرض أيضاً عرشة مؤمترات مهمة تناولت 

التحديببات الراهنة واملسببتقبلية التببي تعرتض طريق 

األمببن القومي مثل الجرميببة املنظمة واألمن اإللكرتوين 

)السببراين( وأهمية الوقود بالنسبة للدفاع واملعلومات 

الشبباملة وأهمية الذخرة الجديببدة يف إدارة الحروب 

وزير الداخلية األسباين خالل افتتاح املعرض

أرقام قياسية من املشاركني والزوار
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الثامنيببة الدفع والطائرات اآللية بببدون طيار للقوات 

اإلسبببانية. وفيام يتعلببق باملركبات املدرعببة الثامنية 

الدفببع، رصح الفريق أول مانفريببدو مونفوريت، مدير 

الشببعبة الهندسببية بقيادة الدعم اللوجسببتي التابعة 

للجيش اإلسببباين، بأن مببن املفرتض أن تكببون املركبة 

املدرعة املشببار إليها جاهزة بحلببول عام 2018، األمر 

الببذي يعني ضمنيبباً أن الحكومة اإلسبببانية سببتتخذ 

قرارات مهمة بشببأنها هذا العببام. وقد تقدمت رشكة 

General Dynamics-Santa Barbara وكونسورتيوم 

OtoMelara-IVECO بعببروض إلنتاج هذه املركبة. 

ومن املقرر رشاء 300 وحدة من هذه املركبة التي من 

املتوقع أن يتجبباوز عمرها االفرتايض 30 عاماً. أما فيام 

يتعلق بالطائرات اآللية بدون طيار فإن هدف القوات 

املسلحة اإلسبانية هو تزويد سالح الجو اإلسباين بطائرة 

آلية بعيدة املدى.

املركبات القتالية
 General Dynamics-Santa Barbara تقدمت رشكببة

إلنتاج  بعببروض   OtoMelara-IVECO وكونسببورتيوم

 Freccia هذه املركبة القتالية الجديدة التي ستحمل اسم

وPiranha 5 عىل التوايل. ويصل وزن املركبة األوىل، التي 

اسببتخدمتها القوات اإليطالية يف أفغانسببتان بالفعل، إىل 

26 طناً. أما بالنسبة إىل املركبة القتالية Piranha 5 فتصل 

رسعتها إىل 100 كيلو مرت يف السبباعة، وتتميز بقدرتها عىل 

نقببل حمولة يصل وزنهببا إىل 15 طناً، كببام تتمتع بأعىل 

مستويات الحامية ضد األلغام األرضية والعبوات البدائية 

الناسفة املسببتخدمة يف اخرتاق املركبات املدرعة. وتتمتع 

املركبببة القتالية مبحرك قوي يؤمببن للمركبة خفة الحركة 

والقببدرة عىل املناورة فوق الطببرق الوعرة وغر املمهدة. 

كام تتميز املركبة أيضاً باحتوائها عىل نظام تعليق هيدرو-

 hydro-pneumatic suspension system هببوايئ 

يساهم يف زيادة خفة الحركة.

جه��از البحث ع��ن املفقودين م��ن إنتاج 
Centum

عرضت رشكة Centum اإلسبببانية نظاماً يتيح إمكانية 

تحديببد موقببع األشببخاص املفقودين داخببل املناطق 

الوعببرة مثل متسببلقي الجبال املفقوديببن يف املناطق 

الجبليببة أو العمليببات العسببكرية. ويسببتخدم جهاز 

البحث عببن املفقوديببن Lifeseeker الهاتف املتحرك 

شهد املعرض 
21 ندوة ومؤمترًا 

وحماضرة فنية 
حول القضايا 
الساخنة التي 

يشهدها القطاعان 
األمني والدفاعي

واستخدام الطائرات اآللية بدون طيار واملركبة املدرعة 

الجديدة ذات الدفع الثامين.

ومن بن الوفود الرسمية الدولية الب 25 التي شاركت 

يف املعببرض كان هناك ممثلون أيضاً عن مناطق الرشق 

األوسط وأمريكا الالتينية وشامل أفريقيا.

مركب��ات مدرع��ة وطائ��رات ب��دون طيار 
للقوات اإلسبانية

القومببي  األمببن  لتقنيببات  الببدويل  املعببرض  شببهد 

HOMSEC تركيزاً خاصاً عىل أهم األولويات بالنسبببة 

إىل القوات املسببلحة اإلسبانية، وهي املركبات املدرعة 

عرض أحدث التقنيات الدفاعية

63 |  مايو 2015 |  العدد 520  |



كمرشد مالحي Beacon وجهاز تحديد املواقع األرضية 

Geolocator الذي يعمل عىل اختصار الوقت وخفض 

تكاليف األجهزة واملعدات الخاصببة بالبحث واإلنقاذ. 

كام يتيح الجهاز إمكانية االتصال أو إرسال رسائل نصية 

SMSs من هاتف الشببخص املفقببود حتى يف املناطق 

التي ال تشملها تغطية الهاتف املتحرك.

Expal الطائرة بدون طيار من إنتاج
عرضببت رشكببة Expal الطائرة اآللية بببدون طيار 

املعروفة باسم The Shepherd-Mil التي استأثرت 

باهتببامم وزيببر الدفبباع اإلندونيببي، رياميببزارد 

رياكببودو. كام عرضت الرشكة مدفع الهاون )املوتر( 

EIMOS من عياري 60 ملليمرت و81 ملليمرت املثبت 

فببوق املركبببة VAMTAC ذات الدفببع الرباعببي 

التي تسبباهم يف زيادة رسعة النران ودقتها، والتي 

ميكن تشببغيلها عن بُعد باستخدام جهاز الكمبيوتر 

املحمول )الب توب(.

Faba جهاز القيادة املأمونة من إنتاج
 System Exploration and Land جهبباز  يتيببح 

 Faba Systems الببذي أنتجته رشكة Survey: SERT

Navantia القيببادة املأمونة يف مناطق الرصاع بالرغم 

من قلة الضوء. وهناك جهاز استشببعار يعمل باألشعة 

تحت الحمببراء مدمج مع نظام املالحة املزود بتحديد 

املواقببع الجغرافية GPS عالوة عىل ذلك، مينح الجهاز 

سببائق املركبة املعلومببات الالزمة املتعلقببة بالطريق 

وحالة املركبة والنقاط األمنية.

K-150 املركبة الجوية غري املأهولة
عرضت رشكة IFEMA Madrid املركبة الجوية اآللية 

غببر املأهولببة K150 التي جرى تصنيعها يف إسبببانيا. 

واملركبببة مصممة لتنفيببذ األعامل املدنيببة واألمنية، 

ويصل طولها إىل 3.08 أمتببار، وارتفاعها إىل 1.13 مرتاً 

وعرضهببا 6.26 أمتار، وتتميز بتقدمها التقني، واملركبة 

مصنوعة من األلياف الكربونية.

املياه الجافة
إن امليبباه املسببتخدمة يف إطفاء النببران يف بيئات 

معينة ميكن أن تكون مصدراً للخطورة حيث ميكن 

أن تتسبببب يف حدوث ماس كهببريب. وتعتر مادة 

Novec سببائالً قببادراً عىل عزل الكهرببباء، ولذلك 

تعتر مادة مثالية إلطفاء النببران يف األماكن املليئة 

باألسالك الكهربائية.

عملي��ات  لتنفي��ذ  آيل  إنس��ان   NODY 
التجسس

هببو عبارة عببن جهاز يصببل حجمه إىل حجببم علبة 

الكريت قادر عىل تسببجيل كافببة األصوات املحيطة. 

كل مببا يجب عمله هو ضبببط SIM car ثم االتصال 

من الهاتف، ليبدأ الجهاز بعدها يف تسجيل أي صوت، 

ومن بعدها يتم تحميل الرشيط.

Hitfist املدفع الرشاش
 OTO Melara Iberian عرضت الرشكببة اإلسبببانية

املدفببع الرشبباش Hitfist لخدمة املركبببات املدرعة 

مباسورة يصل قطرها إىل 25 أو 30 ملليمرت. كام عرضت 

الرشكة نظام التسلح Hitrole الذي ميكن التحكم فيه 

عببن بُعد، والببذي ميكن تركيبه عببىل املركبات الرية، 

باإلضافة إىل قاذف آيل للقنابل ومدفع رشاش من عيار 

7.62 ملليمرت أو عيار 12.70 ملليمرت.

األقامر الصناعية والطائرات من رشكة إيرباص
عرضببت الرشكببة األوروبيببة املتعببددة الجنسببيات 

 Paz إيرباص" نسخة جديدة من القمرين الصناعين"

and Ingenio اللذيببن تببم تصنيعهام بناء عىل طلب 

الحكومببة اإلسبببانية. ومببن املتوقع أن يتخببذ القمر 

الصناعي Paz  مداره هذا العام، وسترشف عىل إدارته 

وزارة الدفاع اإلسبببانية. ويتميز القمر الصناعي املشار 

إليه بقدرته عىل بث 300 صورة يومياً وبنسبة وضوح 

تصل إىل مرت كامل يف الظروف الجوية السببيئة، وميكن 

للقوات اإلسبببانية اسببتخدامها يف الخارج. أما بالنسبة 

إىل القمر الصناعي Ingenio فسيتم إطالقه يف الفضاء 

يف عام 2017، وسيقوم بإرسال صور لخدمة التطبيقات 

واألغببراض املختلفببة مثل األمببن والقرصنببة وإدارة 

األزمببات. وباإلضافببة إىل هذين القمريببن ميكن أيضاً 

رؤيببة مناذج من املركبة الجويببة اآللية )غر املأهولة(  

UAV Atlante التي تعتر أكرث املركبات الجوية تطوراً 

يف إسبببانيا، كام ميكن أن نشببهد أيضاً انطالق الطائرة 

 bestselling Airbus العسكرية األكرث مبيعاً يف العامل

.military aircraft, the C295

األمن اإللك��روين واألنظم��ة البرصية من 
Thales رشكة

طرحببت رشكببة Thales برامج جديدة حببول كيفية 

مواجهببة واحد من أخطببر التحديببات الدولية خالل 

السببنوات األخببرة، أال وهببو التهديببدات السببرانية 

)اإللكرتونيببة(. مببن بن هذه الرامببج Teopad وهو 

عبارة عن برمجيات أمنية لخدمة التطبيقات واألغراض 

املتخصصة يف مجال الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية 

)التابلببت(، وهي تتيببح إمكانية الدخببول عىل هذه 

األجهزة بطريقة مشببفرة ومأمونة كام عرضت الرشكة 
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جهاز محبباكاة للمركبة املدرعة الثامنية الدفع وخوذة 

الرأس املبتكببرة الخاصببة بطياري الطائببرة املروحية 

.Tiger الهجومية

Group Everis مجموعة
ضببم جنبباح Group Everis رشكات أمنيببة ودفاعية 

مثببل Simumak التي عرضت واحداً من أفضل أجهزة 

املحبباكاة يف العامل الخاصة بقيادة الشبباحنات. وتتمتع 

الرشكة اإلسبببانية SRC بأفضل املنتجات وأكرثها مبيعاً 

عىل مستوى العامل يف مجال املركبات الجوية اآللية غر 

املأهولة UAVs أو جهاز Herta، وهو عبارة عن جهاز 

لتمييز املالمح والوجوه.

MKU خوذات الرأس وسرات
يتم تصنيع خوذات الرأس التي يسببتخدمها العسكرين 

بهببدف تقليل الطاقببة الناتجة عن ارتطببام الرصاصة، 

وتكمن املشببكلة يف التشببوهات التي تصيب الجسببم 

الخارجي للمعدة والتي ميكن أن تؤثر يف رأس الشخص. 

وقببد نجح رشكة MKU، وهببي رشكة هندية، يف تقليل 

هذا التأثر الذي يعرف بب "الصدمة" Trauma بنسبببة 

تصببل إىل 40 %، وذلك بفضل "تقنيببة التقليل من أثر 

 RHT -Reduced Helmet Trauma الصدمببات" 

Technology عالوة عىل ذلك، نجحت الرشكة املذكورة 

يف ابتكار الجيل السادس من السرتات التي تعتر أخف 

وزناً من السرتات الحالية بنسبة 40 %.

MBDA من إنتاج رشكة Mistral صواريخ
طرح الكونسببورتيوم األورويب MBDA نسخة جديدة 

من الصبباروخ Mistral ATAM املضاد للطائرات. وقد 

تم عرض هببذا النوع من الصواريببخ، الذي يصل مداه 

إىل 6.5 كيلومببرتات وتتسببلح بببه الطائببرات املروحية 

HAD Tiger حالياً بالفعل، باإلضافة إىل تشكيلة كبرة 

ومتنوعة من الصواريخ األخرى.

DE ITP من إنتاج رشكة Google Glass 
قامببت رشكببة الطببران ITP بالتعبباون مببع جامعببة 

Salamanca بتطويببر نظببام Siceman املبتكببر الذي 

يساعد األطقم الفنية العاملة عىل الطائرة F-18 يف أداء 

عمليات الصيانة الدورية للطائرة مثل تغير العجالت أو 

الكوابح عن طريق استخدام نظارات افرتاضية حقيقية 

Virtual Reality Goggles شبيهة بب "عدسة جوجل"، 

حيببث يسببتطيع امليكانييك مببن خببالل املتابعة عىل 

الشاشببة رؤية الخطوات والتحذيببرات واملخاطر،،،إلخ، 

املصاحبة للمنطقة التي يعمل فيها.

جهاز الحركة Patroller Segway ألفراد الرشطة
إن جهبباز الحركة SE-3 Segway Patroller عبارة عن 

دراجة كهربائيببة ثالثية العجالت تصل رسعتها إىل 25 
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كلم يف السبباعة. ويكمن الغرض من اسببتخدامها يف 

القيببام بأعامل املراقبة العامببة والخاصة يف املناطق 

التببي يحظر فيها اسببتخدام السببيارات أو املركبات 

أو األماكن الصعبة، وحيث يؤدي السببر ملسببافات 

طويلة إىل إطالة الوقت الالزم لالسببتجابة والتعامل 

مع الواقعة. فالرشطة املحليببة يف العاصمة مدريد، 

عىل سبيل املثال، تستخدم هذه الدراجة بالفعل يف 

شوارع املدينة.

Nordic Nammo رشكة
عرضببت رشكببة Nordic Nammo مجموعة كبرة 

مببن أغلفببة الطلقببات املعدنية، وبنببادق االقتحام 

الكالسيكية من عيار 5.56 ملليمرت واملدافع الرشاشة 

مببن عيببار 7.62 ملليمببرت والبندقيببة Barret من 

عيببار 12.7 ملليمرت، التي تعتر أهم األسببلحة التي 

يسببتخدمها الجيببش اإلسببباين، باإلضافببة إىل أنواع 

الذخرة األخرى.

Simescar جهاز املحاكاة
املحبباكاة  عببرض خببراء رشكببة Simumak جهبباز 

Simescar الببذي يصل حجم شاشببته إىل 32 بوصة، 

والذي اسببتطاع الزوار من خالله التعرف عىل أحدث 

األسبباليب املسببتخدمة يف عامل القيادة كببام لو كانوا 

يستخدمون سيارة حقيقية.

 Inflatable tent الخيم��ة القابلة للنف��خ
LVH

قببام مصنعببو األجهزة واملعببدات واألنظمببة الخاصة 

مبكافحة التلوث الناتج عن الهجوم النووي والبيولوجي 

والكيبباموي NBC بعببرض خيمتهببم القابلببة للنفخ 

Inflatable tent LVH التي تتميز بسهولة تجميعها. 

وتعتر هذه الخيمة مضببادة للمياه والرطوبة، وميكن 

اسببتخدامها كمحطة أو نقطة إسببعاف أو استخدامها 

يف الحمببالت الخاصة باملستشببفيات وإيببواء املرىض 

واملصابن يف حاالت الكوارث.

 The Oculus Rift 
ميكببن اسببتغالل القواطببع املتحركة الخاصببة برشكة 

Zaragoza يف إقامة املطابخ واملستشفيات والحاويات 

التببي تصلببح ألداء كل األغببراض. وتسببتخدم الرشكة 

أسببلوب Oculus Rift االفببرتايض يف عببرض الطببرق 

واألسبباليب املختلفة املسببتخدمة يف إقامة املخيامت 

العسكرية.

GMV تقنية
عرضت رشكببة مدريد املتعببددة الجنسببيات أحدث 

ابتكاراتها يف مجال أنظمة القيادة والسيطرة املصممة 

لخدمة القوات املسببلحة، والتي تسببتخدمها القوات 

اإلسبببانية حاليبباً بالفعببل. عالوة عىل ذلببك، عرضت 

الرشكة أحدث منتجاتها يف عامل أجهزة الطران ومراقبة 

الحببدود ومراقبببة نقاط ومنافببذ الدخببول واملراقبة 

الدائرية املتكاملة. ويسببتخدم الحببرس املدين ووزارة 

الدفاع يف أسبانيا هذه املنتجات بالفعل حالياً.

حائط الصد لحامية االتصاالت واملعلومات
أثبتت رشكتا Athena and Gecomse مدى سببهولة 

االسببتيالء عىل اتصبباالت املعلومات جببواً من أجهزة 

الهاتببف املتحرك واألجهببزة اللوحيببة )التابلت( التي 

تصدر عنها إشببعاعات إلكرتومغناطيسية. مثة حاالت 

تُعببرف بب "حائط الصببد" Block Off مهمتها منع أي 

شببخص من الوصول إىل املعلومات/البيانات إذا ظلت 

تلك املعلومببات يف الداخل، نظببراً ألنها مصنوعة من 

ألياف موصلة مصنوعة من النيكل األصيل•

حملات من املعرض
• عدد الزوار: 13 ألف زائر متخصص ميثلون 74 دولة.

• الرشكات العارضة: 165 رشكة متثل 16 دولة.

• ال��دول املش��اركة يف املع��رض: 16 دولة، ه��ي أملانيا 

وإس��بانيا وفنلن��دا وفرنس��ا وهولندا والهن��د وأيرلندا 

وإرسائي��ل وإيطالي��ا والرنوي��ج وباكس��تان والربتغال 

واململكة املتحدة وجنوب أفريقيا والس��ويد والواليات 

املتحدة.

• الوف��ود الرفيعة املس��توى: 25 وفداً عس��كرياً وأمنياً 

ميثلون 20 دولة.

• ع��دد الوفود: 22 وفداً ميثل��ون دول أنجوال والجزائر 

الجنوبي��ة  وكوري��ا  وتش��ييل  والربازي��ل  واألرجنت��ني 

واإلك��وادور ومرص وإندونيس��يا وهن��دوراس واليابان 

واألردن وموريتاني��ا واملكس��يك وع��امن وباكس��تان 

وباراجواي وبريو والربتغال وتايلند وتونس وأوروغواري.

• موعد املعرض القادم: 11-9 مارس 2017.

• أكرث م��ن 13 ألف زائر متخص��ص ميثل��ون 74 دولة، 

و 165 رشكة عارضة و25 وفداً أجنبياً رفيع املستوى.
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باكستان واملوقف من عاصفة احلزم  

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

إن أكرث ما يثري الدهش��ة هو املوقف الباكس��تاين من عملية »عاصفة الحزم« ضد املتمردين عىل الرشعية يف اليمن، 

فرئيس الوزراء الباكس��تاين نواز رشيف الذي ميتلك قيادة املؤسس��ة العسكرية وفقاً للدستور الباكستاين قرر الركون 

للربملان الباكس��تاين للنظر يف طلب اململكة العربية الس��عودية من بالده بتقديم الدعم العسكري للعملية. ومن ثم 

ي��أيت قرار الربمل��ان صادماً للخليجيني برفضه ذلك الطلب وتأكيده عىل حياد باكس��تان ح��ول املوضوع. موقف مثري 

لدهشة الخليجيني وذلك لالعتبارات التالية:

أوالً: لطبيعة العالقة القوية التي تجمع دول الخليج العريب بباكس��تان منذ نش��أة هذه الدول سياس��ياً. فالعالقة 

كان��ت دامئ��اً توصف بأنها تحالفية، حي��ث أن التعاون بينه��ام كان عميق يف كافة املجاالت والس��يام األمنية منها. 

فالتع��اون العس��كري كان دامئاً متواجد بني الطرفني عرب قيام باكس��تان مبهام تدريب للقوات العس��كرية يف الدول 

الخليجية، وأفرادها قد شاركوا يف عمليات عسكرية مشركة مع دول الخليج. فيام كانت دول الخليج العريب هي أبرز 

املانحني والداعمني للمؤسس��ة العسكرية الباكس��تانية بالدعم املادي والوقوف مع باكستان يف أزماتها السيام عندما 

ُفرض عليها عقوبات من جراء قيامها بإجراء تجارب نووية عسكرية. كان دامئاً املال والنفط الخليجي حارضاً وداعامً 

لالقتصاد الباكس��تاين الذي كان س��يعاين مراراً من االنهيار لوال مثل هذا الدعم الخليجي. ولعلنا نذكر أن ما يزيد عن 

10 مليار دوالر أمرييك تخُرج سنوياً من دول الخليج العريب يف شكل تحويالت مالية ملواطنني باكستانيني لباكستان، 

متثل ما نس��بته أكرث من 61 % من التحويالت املالية التي تس��تقبلها باكستان س��نوياً. رغم ذلك كله إال أننا نجد أن 

باكس��تان تتخذ موقفاً غريباً يصفه الباكستانيون بالحياد، األمر الذي من شأنه أن يثري صدمة الشارع الخليجي الذي 

ظل دامئاً متفائالً بالعالقة اإلسراتيجية مع باكستان.

ثاني��اً: لطبيع��ة العملية الحالية واملتمثل��ة يف »عاصفة الحزم« ضد جامعة الحوثيني الذي��ن ال ميثلون تهديداً عىل 

باكس��تان ومصالحها وال يش��كلون خطراً ع��ىل عالقاتها القامئة مع دول العامل. فليس هناك م��ا ميكن أن يُعترب عامالً 

حاس��امً يف هذه العملية يجعل الربملان الباكس��تاين يتخذ قرار الحياد وبإجامع أعضاءه. فالحياد دامئاً ما يتخذ عندما 

تك��ون ال��دول التي تتخذ موقف الحياد عىل عالقة مش��ركة وقوية م��ع طريف النزاع، وهنا ال متثل عالقة باكس��تان 

بالحوثي��ني ذات العالقة التي متثلها العالقة مع دول الخليج العريب والس��يام الس��عودية. وحتى لو س��لمنا بأن عني 

باكس��تان عىل إيران فإن إيران ليس��ت من املفرض أن تكون حليفاً لباكس��تان بقوة تحالفها مع دول الخليج العريب 

التي من املفرض أن تحالفهم قد تأس��س منذ فرة طويلة من الزمن، حيث أن الدعم الكبري الذي يأيت لباكس��تان هو 

من الخليج وليس من إيران التي تتس��بب يف إثارة الخالفات داخل باكس��تان. كام أن الرصاع ليس مبارش بني الخليج 

وإيران وإمنا الخليج والحوثيني، الذين ميكن لباكستان أن تعتربهام فئة تهدد أمن واستقرار املنطقة فوجب مواجهتها 

لفرض األمن واالستقرار، وليس عىل أنها حرب عىل إيران، فالخوف الباكستاين مردود عليه. 

ثالثاً: كان التوقع الخليجي أن تقف باكس��تان مع دول الخليج ولو بأقل الخيارات واملتمثلة مثالً يف تقديم الدعم 

اللوجيستي للحملة من دون الذهاب للربملان وذلك عن طريق رئيس الوزراء املعني بالقرار العسكري يف بالده، وكان 

ميكن أن يخرج الربملان - إذا كان هناك لزاماً من الربملان أن يبت يف املوضوع - مبوقف سيايس داعم »لعاصفة الحزم 

«تأكيداً عىل قيمة التحالف القائم بني الطرفني مع إعطاء رئيس الوزراء خيار تقدير املوقف مبدى خطورة الوضع عىل 

املصلحة الباكستانية وثوابت التحالف القائم مع دول الخليج. لكن ذلك مل يحدث األمر الذي أثار دهشة الخليجيني.

لألس��ف باكس��تان مبوقفها هذا أرضت بثقة الخليجيني يف تحالفهم القائم معها، وهذا اإلرضار سيحتاج للكثري من 

باكس��تان القيام به لتعديله، فاإلحساس الخليجي يشوبه التساؤل التايل: إذا كانت باكستان عاجزة عن دعم الخليج 

يف حربها ضد جامعة مسلحة فكيف ميكن لها أن تقف معه يف مواجهتها مع دول؟!

حتليل إسرتاتيجي
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حكومات ومنظمات دولية وشركات وشخصيات عامة ضمن قائمة العمالء

اجليوش املرتزقة.. تدشن عصر "سلعنة " احلروب 
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اس��تخدام الجيوش املرتزقة يف الحروب له تاريخ طويل 

رمب��ا يس��بق ظه��ور الجي��وش النظامية ذاته��ا ، وكان 

املل��وك واألمراء واألثرياء يس��تأجرون الجيوش املرتزقة 

لحاميته��م والدفاع عن مصالحه��م وتأديب خصومهم، 

ولكن الجيوش املرتزقة اضطرت إىل النزول تحت األرض 

بع��د التوقيع ع��ى معاهدة س��ام "ويس��تفاليا" التي 

أنهت ح��رب الثاثني عاماً يف أوروب��ا، وفتحت الطريق 

أمام ظهور الدولة الحديث��ة، التي فرضت احتكاراً عى 

استخدام القوة العسكرية يف القرن السابع عرش.

 انتشار هائل
 ،)PMCs(ويقول  ماكفي أن الرشكات العسكرية الخاصة

أو مبعن��ي أدق الجيوش املرتزقة ع��ادت للظهور بقوة 

بع��د انتهاء الح��رب الباردة، وانت��رشت خال الخمس 

والع��رشون عاماً املاضية بص��ورة هائلة يف أكرث من 70 

دولة حول العامل.

وع��ى س��بيل املث��ال تضف��ي الوالي��ات املتح��دة 

األمريكية رشعية عى عمل الجيوش املرتزقة واستعانت 

برشك��ة "باك ووت��ر" بها بقوة يف الح��رب عى العراق 

وأفغانس��تان، ولعب رشكة "س��يتكو" دوراً هاماً يف نقل 

األسلحة إىل عصابات "الكونرتا" عندما أوقف الكونجرس 

األمرييك املساعدات.

ولكن الواليات املتحدة ليس��ت هي الدولة الوحيدة 

التي تس��تعني بخدم��ات الجي��وش املرتزقة، فروس��يا 

تس��تعني أيضاً بقوات مرتزقة من الشيش��ان يف الحرب 

يف أوكراني��ا، كام أن املجر اس��تعانت برشكة " كيوبيك" 

لتأهيل قواتها لانضامم إىل حلف الناتو.

ويف عام 1995 استعانت  رصبيا وكرواتيا برشك������ة 

" ميات��ري ريثورثي��ز انكوربورش��ن" لبن��اء جيش��هام 

الوطن��ي، واس��تعان رئيس س��راليون فانتني سرتاس��و 

برشكة "جاردخ" الربيطانية ملساعدة قواته عى التغلب 

عى االنقابيني.

وأخ��راً ولي��س آخ��راً اس��تعانت نيجري��ا برشك��ة 

"اكزيكتيف اوتكومز" من جنوب أفريقيا لقتال جامعة 

"بوك��و ح��رام" اإلرهابية، وأغري النج��اح الذي حققته 

نيجريا الصومال بالبحث يف إمكانية االس��تعانة مبرتزقة 

مامثلني لقتال جامعة شباب املجاهدين.

ويف الواق��ع ف��إن ال��دول والحكومات ليس��ت هي 

العمي��ل الوحيد الذي يطلب خدمات الجيوش املرتزقة 

وإمنا تش��مل القامئة أيضاً العدي��د من رشكات التعدين 

والتنقي��ب عن البرتول التي تلج��أ إىل الجيوش الخاصة 

للتصدي لهجامت املتمردين يف املناطق التي تعمل بها، 

وتتعاق��د رشكات املاحة الدولية م��ع الجيوش املرتزقة 

لحامية قوافل السفن من القراصنة.

والكث��ر من املنظامت غ��ر الحكومي��ة التي تقدم 

مساعدات إنسانية يف مناطق الرصاع حول العامل تستعني 

بجيوش املرتزقة لتوفر الحامية ألفرادها وحامية مخازن 

املساعدات من عمليات النهب والسلب.

اس��تخدام الجيوش املرتزقة يف الحروب له تاريخ طويل 

رمب��ا يس��بق ظه��ور الجي��وش النظامية ذاته��ا ، وكان 

املل��وك واألمراء واألثرياء يس��تأجرون الجيوش املرتزقة 

لحاميته��م والدفاع عن مصالحه��م وتأديب خصومهم، 

ولكن الجيوش املرتزقة اضطرت إىل النزول تحت األرض 

بع��د التوقيع ع�

أنهت ح��رب 

أمام ظهور الدولة الحديث��ة، التي فرضت احتكارا

استخدام القوة العسكرية يف القرن السابع عرش.

ويقول  ماكفي أن الرشكات العسكرية الخاصة)

أو مبعن��ي أدق الجيوش املرتزقة ع��ادت للظهور بقوة 

بع��د انتهاء الح��رب الباردة، و

و

دولة حول العامل.

األمريكية رشعية ع

برشك��ة 

وأفغانس��تان، ولعب رشكة "س��يتكو" دورا

األسلحة إىل عصابات "الكونرتا" عندما أوقف الكونجرس 

األمرييك املساعدات.

التي تس��تعني بخدم��ات الجي��وش املرتزقة، فروس��يا 

تس��تعني 

يف أوكراني��ا، كام أن املجر اس��تعانت برشكة " كيوبيك" 

لتأهيل قو

 "

الوطن��ي، واس��تعان رئيس 

برشكة "جاردخ" الربيطانية ملساعدة قواته ع

ع

"اكزيكتيف اوتكومز" من جنوب أفريقيا لقتال جامعة 

"بوك��و ح��رام" اإلرهابية، وأغري النج��اح الذي حققته 

نيج

مامثلني لقتال جامعة شباب املجاهدين.

العمي��ل الوحيد الذي يطلب خدمات الجيوش املرتزقة 

وإمنا تش��مل القامئة 

والتنقي��ب عن البرتول التي تلج��أ إىل الجيوش الخاصة 

للتصدي لهجامت املتمردين يف املناطق التي تعمل بها، 

وتتعاق��د رشكات 

لحامية قوافل السفن من القراصنة.

مساعدات إنسانية يف مناطق الرصاع حول العامل تستعني 

بجيوش املرتزقة لتوف

املساعدات من عمليات النهب والسلب.

 أعادت الجيوش املرتزقة التي انترشت خالل الخمس اجليوش املرتزقة.. تدشن عصر "سلعنة " احلروب 

والعرشون عاما املاضية رسم خريطة الحروب وحولتها إىل 

سلعة تباع وتشرتى يف السوق املفتوح، وغريت الطريقة التي 

تدار بها العالقات الدولية بصورة جذرية، وفرضت تحدياً 

صعباً أمام الجيوش النظامية، وفقاً لدراسة بعنوان" املرتزقة 

الحديثة" أجراها الربوفيسور جون ماكفي من جامعة الدفاع 

الوطني والباحث يف املجلس األطلنطي.

إعداد:
جورج فهيم
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بل أن بعض الش��خصيات العام��ة انضمت إىل قامئة 

العماء مؤخراً وعى سبيل املثال سعت املمثلة والناشطة 

السياس��ية األمريكية ميا فارو إىل االس��تعانة بخدمات 

رشكة ب��اك ووتر من آجل قتال قبائ��ل "الجنجويد" يف 

إقليم دارفور بالس��ودان ووقف اإلب��ادة الجامعية، ألن 

-عى ح��د وصفه��ا- ال الكثر من الحكومات الغربية 

عملي��ات  السام تتق��ن  حفظ 

مثل باك ووتر.

ماكفي ويرى 

وقت أن��ه ل��ن مي��ر 

قب��ل  أن تنض��م طوي��ل 

منظامت األمم املتحدة إىل قامئة عماء الجيوش املرتزقة 

لاس��تفادة من الخدم��ات املتنوعة الت��ي تقدمها هذه 

الرشكات، والتغلب عى تراخي الدول يف إرس��ال قواتها 

إىل مناطق الرصاع املشتعلة.

 البقاء لألصلح
الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو ملاذا ع��ادت الجيوش 

املرتزق��ة إىل الظهور من جدي��د وزاد عددها وتنوعت 

خدماته��ا واتس��عت قامئ��ة عمائها، وأصب��ح املجتمع 

الدويل أكرث قبوال لدورها ؟

الربوفيسور  ويري 

ماكف��ي أن هن��اك 

م��ن  مجموع��ة 

وراء  العوام��ل 

صعود ظاهرة الجيوش املرتزق��ة يف مقدمتها التغيرات 

الجيوسياس��ية التي مير بها الع��امل والتي أفرزت العديد 

من الدول الفاشلة أو الهشة التي ال تستطيع حكوماتها 

بسط سيطرتها عى كامل ترابها الوطني مام فتح الباب 

أمام الجي��وش املرتزقة لقي��ام مبا تعجز عن��ه الجيوش 

النظامية املرتهلة.

 ك��ام أن التطور التكنولوجي الهائ��ل وبصفة خاصة 

يف مجال الصناعات العس��كرية سمح للجيوش املرتزقة 

أن تق��وم بأدوار أكرب كثراً م��ن حجمها الحقيقي، وعى 

س��بيل املثال تستطيع الجيوش املرتزقة اآلن رشاء كل ما 

يلزمها من العتاد من الس��وق املفتوح للساح بدءاً من 

الطي��ارات بدون طيار ومروراً بأنظم��ة التمركز الكوين، 

وانتهاء بأنظمة الرؤية الليلية، مس��تفيدة من االنتش��ار 

التكنولوج��ي الهائل واالنخفاضات املتوالية يف األس��عار 

وتناف��س مصنعي األس��لحة عى تقديم أك��رب قدر من 

التسهيات.

والسياس��ية  التكنولوجي��ة  التغي��رات  أن  ورغ��م 

واالجتامعي��ة تلع��ب دوراً كب��راً يف انتش��ار الجيوش 

املرتزق��ة، إال أن نقط��ة الج��ذب الرئيس��ية للجيوش 

املرتزقة تتمثل يف قدرته��ا عى العمل يف املناطق التي 

ال تس��تطيع أو ال ترغب الحكومات يف التورط فيها 

العتب��ارات تتعل��ق بحقوق اإلنس��ان وس��معة 

الجيوش الوطنية.

ويعفي هذا السياسيني وصناع القرار 

من الح��رج والضغوط الت��ي تاحقهم 

عندم��ا يفضح أمر االنتهاكات وتس��يل 

دم��اء املقاتلني النظامي��ني، وبعبارة 

املرتزقة  الجي��وش  أدق فأن 

كلف��ة  س��قف  تخف��ض 

استراتيجيات



 تستطيع اجليوش 
املرتزقة شراء كل ما 

يلزمها من العتاد بدءا 
من الطيارات بدون 

طيار ومرورا بأنظمة 
التمركز الكوين وانتهاء 
بأنظمة الرؤية الليلية

الحرب للسياس��يني وتجعل ق��رار الذهاب إىل الحرب 

أقل خطورة.

كام أن السياسيني يف الكثر من الدول وبصفة خاصة 

يف الدول النامية مثل املكسيك وتركيا ونيجريا يدركون 

أن الجيوش النظامية مسيس��ة من القمة إىل القاعدة 

وبالتايل ال ميكن االعت��امد عليها لحامية أنظمتهم ضد 

انقاب��ات القرص، وق��د يكون من الحكمة االس��تعانة 

بالجي��وش املرتزقة التي تدين فقط بالوالء للش��يكات 

الت��ي تقبضه��ا، عى األقل بص��ورة موازي��ة للجيوش 

النظامية إذا جاءت الرياح مبا ال تشتهى السفن.

وحت��ى م��ن منظ��ور العس��كريني أنفس��هم فان 

االس��تعانة بالجيوش املرتزقة يف عرص خفض امليزانيات 

العسكرية قد يكون له ما يربره عى األقل من الناحية 

االقتصادي��ة، فخف��ض امليزاني��ات يعنى م��ن الناحية 

العملية أن��ه أكرث جدوى للجي��وش النظامية أن تقوم 

بتعهيد قامئة طويلة من األنش��طة لهذه الرشكات بدءاً 

من التدريب وم��روراً بالخدمات اللوجس��تية وانتهاء 

بعملي��ات الحراس��ة وجم��ع االس��تخبارات، ويف هذه 

الحالة ميكن أن تنخفض التكلفة إىل عرش التكلفة التي 

تحتاجها الجيوش النظامي��ة للقيام بنفس املهام، ليس 

فقط ألنها أقل كفاءة من الرشكات العسكرية الخاصة، 

ولك��ن أيضاً ألن معدل اس��تخدام األصول العس��كرية 

ل��دي الجيوش الخاصة أعى عرشات املرات من معدل 

اس��تخدام األصول العس��كرية لدي الجيوش النظامية، 

وبالتايل فإن العائد  عى االستثامر فيها له ما يربره من 

منظور الجدوى االقتصادية.

 سوق مفتوح
وي��رى الربوفيس��ور ماكف��ي أنه لن مي��ر وقت طويل 

قبل أن نري س��اح جو قطاع خ��اص أو لواء مدرعات 

استثامري، أو أسطول فرقاطات مملوك ألمراء حرب.

ويف الحقيقية فإن التصور الذي يطرحه الربوفيسور 

ماكفي له ما يؤكده عى أرض الواقع فالجيوش املرتزقة 

تعم��ل حاليا يف أك��رث من 70 دول��ة يف مختلف أنحاء 

العامل، وبعض رشكات الجيوش الخاصة تحقق معدالت 

منو ضعف معدالت النمو التي تحققها أكرب 500 رشكة 

يف مؤرش داو جونز للرشكات الصناعية، كام أن  إنش��اء 

الجيوش الخاصة هو مجال االس��تثامر الوحيد املفتوح 

أمام الق��ادة العس��كريني واملقاتلني الس��ابقني الذين 

خرجوا من الخدمة.

وتش��ر اإلحص��اءات إىل أن حجم س��وق رشكات 

الجيوش الخاص��ة يف عام 1990 بلغ 56 مليار دوالر، 

ويف عام 2010 أي خال عرش سنوات فقط ارتفع إىل 

200 ملي��ار دوالر، أي أنه تضاع��ف 4 مرات تقريباً، 

وم��ن املتوق��ع أن يصل بحلول ع��ام 2020 إىل 500 

مليار دوالر.

وه��ذا النم��و الهائل يطرح س��ؤاالً حرجاً يصعب 

اإلجابة عليه وهو هل تق��رتب الجيوش املرتزقة من 

نقطة االنفات والخروج عن نطاق السيطرة؟ 

واإلجابة ببس��اطة هي أن الخربة التاريخية تثبت 

أن الجيوش املرتزقة تبقى تحت الس��يطرة طاملا كان  

س��وق الحروب والرصاع��ات مزده��ر والطلب عى 

خدماته��ا مرتفع، ولكن عندم��ا يزحف عليها الركود 

وتجف منابع دخوله��ا فأنها تتحول إىل برميل بارود 

يهدد باالنفجار يف أي لحظة، ويف العصور الوس��طى 

كانت الجيوش املرتزقة تتحول إىل سلب ونهب القرى 

املجاورة وفرض إتاوات عليها عندما ترتاجع الحروب 

بني املامل��ك والدويات، بل أنه��ا كانت يف كثر من 

األحيان س��بباً يف تخريب اتفاقية السام التي كانت 

تعق��د بني هذه املامل��ك والدويات، وه��ذا يقودنا 

إىل س��ؤال ثاين أكرث حرجاً، وه��و هل ميكن للجيوش 

املرتزق��ة التي تقدم خدماتها للدول أن تجر الجيوش 

النظامية لهذه ال��دول لحروب مل تكن تنوى خوضها 

ومل تكن مستعدة لها؟

واإلجابة ببس��اطة نع��م ألن منط��ق الفعل ورد 

الفعل يف الرصاعات ال يس��ر وفقاً للمخططات عى 

الورق والنقاشات داخل الغرف املغلقة، وعند نقطة 

معينة من الرصاع تتاش الحدود الفارقة بني الجيوش 

املرتزقة والجي��وش النظامية وبني الدول التي تتبعها 

هذه الجيوش•
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تطلعــــــات نحو تعــــاون عربــــي عسكـــــري موحــــــــــد

قراءة يف بناء إسرتاتيجية دفاع خليجي مشتــــــــــــــــــــــرك ضمن سياق األمن القومي العربي

ويف ظ��ل الظ��روف الت��ي تعيش��ها املنطق��ة العربي��ة من 

اضطراب��ات يف موازين القوى، برزت عاصف��ة الحزم كنقلة 

نوعية وإسرتاتيجية كبرة غرت الكثر من املعطيات بقيادة 

خليجي��ة ديناميكية جدي��دة يف النظام الع��ريب، مام جعل 

الدفاع الخليجي املش��رتك منوذجاً ناجحاً ميكن القياس عليه 

لبناء قوة عربية مشرتكة.

قبل الحديث عن بناء إسرتاتيجية دفاع مشرتك لدول الخليج 

العربي��ة ال بد من الوقوف عى عن��ارص القوة الوطنية التي 

متتلكه��ا دول مجلس التعاون »قدرات وفرص« وكيف ميكن 

توظيفها لخدمة األه��داف واملصالح الوطنية لدول املجلس 

ع��ى الصعي��د اإلقليم��ي وال��دويل لتحقيق مفه��وم توازن 

املصال��ح وتوازن القوى يف منطقة الخليج العريب، وتالياً أهم 

عنارص القوة الوطنية:

عنارص القوة الوطنية لدول الخليج العريب
• متتل��ك دول مجلس التعاون ق��درات وإمكانيات أو ما 

يس��مى )عنارص الق��وة الوطنية( تُؤهلها أنُ تش��كل اتحاداً 

قوياً لتحقيق تطلعات وطموحات شعوب دول الخلي�������ج 

الع��ريب. ومُيكن البناء عليه��ا لصياغة إس��رتاتيجي�����ة أمن 

وطني دفاعي مش��رتك لدول مجلس التعاون واملش��ارك���ة 

بشكل فاعل ومؤثر يف مجه����ود األمن القومي العريب الذي 

اعتمدت القمة العربية يف 29 مارس املايض برشم الشيخ 

قراراً بإنشاء قوة عربية مشرتكة، ودعت رؤساء أركان وقادة 

الجيوش العربية لالجتامع، لبحث آليات إنشائها بهدف 

خدمة القضايا العربية املشرتكة. 

إعداد:
د. صالح اليف املعايطة
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قراءة يف بناء إسرتاتيجية دفاع خليجي مشتــــــــــــــــــــــرك ضمن سياق األمن القومي العربي

مير يف مرحلة التحول والتكيف.

• متتلك دول مجلس التعاون موقعاً إس��رتاتيجياً وتعيش 

حالة أمن واستقرار مميزة مُتكنها من طرح مبادرات سياسية 

واقتصادي��ة وحل��ول توافقي��ة وق��درة عى ح��ل النزاعات 

اإلقليمية واملش��اركة يف عملي��ات اإلغاثة واالع��امر والبناء 

وبالتحديد دولة اإلمارات العربية املتحدة، والس��بب هو أن 

دول مجلس التعاون أصبحت تُشكل مراكز ثقل إسرتاتيجية 

»سياس��ية واقتصادية وعس��كرية«، وخصوص��اً بعد تنفيذ 

واملش��اركة يف عاصفة الحزم التي تقوده��ا اململكة العربية 

الس��عودية«. إضاف��ة إىل اإلنج��از الس��يايس والتاريخي يف 

مجل��س األمن عندما متكنت دول مجلس التعاون من مترير 

مرشوع القرار يف مجلس األمن الخاص باليمن، عندما صوت 

م��ع القرار 14 دول��ة من أصل 15 دولة  مع امتناع روس��يا 

وه��ذا يعن��ي أن دول مجلس التعاون متتلك الدبلوماس��ية 

الفاعل��ة واملؤثرة يف املحافل الدولية وهذه هي أهم عنارص 

القوة الوطنية.

• دول مجل��س التع��اون قادرة عى الخ��روج من الحيز 

الجغ��رايف املحيل إىل ما هو أبعد إقليمي��اً ودولياً من خال 

البيئة االستثامرية اآلمنة، وقدرتها عى استيعاب واستخدام 

تكنولوجيا املعرفة. إضافة إىل قدرتها عى املشاركة يف الجهد 

العس��كري العريب واإلقليمي والدويل والقدرة عى التكيف 

والردع املرن واملتدرج.

• تبلغ مس��احة دول مجلس التع��اون 2,1 مليون كم 2 

أي ما يعادل 15 % من مساحة الوطن العريب، باإلضافة إىل 

موارد طبيعة هائلة، وش��بكات مواصات حديثة ومتطورة، 

وقواعد بيان��ات ضخمة، ومراكز دراس��ات وأبحاث حديثة 

ومتطورة. وهذا يُس��اعدها عى االنتشار واالنفتاح الرسيع 

من خال مس��ارح العمليات البحري��ة والربية والجوية من 

خال القدرة ع��ى الحركة اإلس��رتاتيجية للقوات يف جميع 

هذه املس��ارح م��ن خال امت��اك التكنولوجي��ا واملعدات 

الحديثة والجاهزية العالية.

• يبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون 28 مليون نسمة 

)بدون املقيم��ني(، وحوايل 48 مليون نس��مة مع املقيمني. 

وهناك متاس��ك وتجان��س اجتامعي وديني وثق��ايف مميز، 

حيث أصبحت دول مجلس التعاون أكرث س��عادة وإسعاداً 

ملواطنيه��ا وحتى للعامل��ني عى أراضيها. ك��ام يبلغ الناتج 

القومي اإلج��اميل لدول مجلس التع��اون 900 مليار دوالر 

سنوياً ويبلغ معدل دخل الفرد حوايل 23 ألف دوالر سنوياً، 

وبهذا يتحقق الرفاه واألمن الوظيفي واالجتامعي، وهام من 

أهم مرتكزات املطلب الوطني.

• يبلغ الناتج النفطي ل��دول مجلس التعاون 17 مليون 

برميل يف اليوم منها 10 مايني برميل يومياً هو إنتاج اململكة 

العربية السعودية لوحدها. ويصل االحتياطي النفطي لدول 

الخليج العريب إىل 500 مليار برميل أي ما نسبته 41 % من 

االحتياط العاملي للنف��ط. إضافة إىل هناك تنوع يف مصادر 

االقتصاد الوطني يف بعض دول مجلس التعاون، وعى وجه 

الخصوص يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

أهمية إسرتاتيجية
باملقابل قُد يُطرح س��ؤال ملاذا منطقة الخليج العريب مهمة 

للع��امل؟ وما ه��و دور منطق��ة الخليج الع��ريب يف توازنات 

املصال��ح وتوازن القوى يف هذا الوق��ت؟ بعد دخول بعض 

الدول غر العربية لتكون كاعب رئييس مثل »إيران وتركيا 

وروس��يا« من أجل خلط األوراق واالس��تفادة من تداعيات 

ثورات الربي��ع العريب والحروب املذهبي��ة والطائفية التي 

تعيشها املنطقة؟ وملاذا دارت يف املنطقة 3  حروب طاحنة؟ 

الج��واب ببس��اطة يكمن يف أن منطق��ة الخليج العريب من 
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دول جملس التعاون 
متتلك الدبلوماسية 

الفاعلة واملؤثرة 
يف احملافل الدولية 

وهذه هي أهم عناصر 
القوة الوطنية

أهم املناطق اإلسرتاتيجية يف العامل حيث تحتوي عى 65 % 

من االحتياط العامل��ي للنفط، و31 % من االحتياط العاملي 

للغ��از، كام أن منطقة الخليج الع��ريب مهمة وحيوية للدول 

األوروبي��ة الصناعي��ة، ومهمة أيضاً للياب��ان والصني، كام أن 

منطقة الخليج العربية قريب��ة من البحار واملمرات الدولية 

اإلس��رتاتيجية التي تربط آسيا وأوروبا، كام أن إيران ال زالت 

تُش��كل ق��وة اقتصادية إقليمي��ة رغم الحص��ار والعقوبات 

االقتصادي��ة. ولكن إي��ران قد تعود من جدي��د بعد توقيع 

االتفاق النووي األخر ورفع العقوبات والحجز عن أرصدتها 

املالية يف العامل، من خ��ال مواردها الطبيعية الهائلة، وقوة 

عس��كرية إقليمي��ة مؤثرة بعد احتال الع��راق والتدخل يف 

سوريا ولبنان واليمن، واختال ميزان القوى يف املنطقة. 

مرتكزات األمن الوطني لدول الخليج العربية
عندما نتحدث عن األمن القومي االسرتاتيجي الخليجي فإننا 

نضع االستقرار والتنمية املستدامة يف جميع مناحي الحياة 

يف املرتب��ة األوىل، وعدم الرتكيز فقط ع��ى الجانب املادي 

م��ن األمن دون التطرق لألمن الفك��ري والروحي واملعنوي 

والثقايف والصحي والتعليمي واالجتامعي واالقتصادي...الخ، 

وتالياً أهم مرتكزات أمن دول الخليج العربية:

• وحدة املصر ومفهوم األمن املتكامل ملنطقة متامسكة 

ومحصن��ة ضد أي ق��وة خارجية أو داخلي��ة وفق األدوات 

الصلبة والناعم��ة بصورة مبارشة أو غر مبارشة، مام ميكنها 

م��ن القضاء عى ج��ذور التطرف والعن��ف واإلرهاب بكل 

أدواته وأش��كاله. وحيث تفرض األحداث الجارية والحروب 

واالقتت��ال الطائفي يف بعض دول الجوار، مام يتطلب إعادة 

قراءة األوضاع السياس��ية يف منطقة الخليج العريب ومعرفة 

األخطار التي س��وف تواجهها، بل إعادة التأكيد بأن منطقة 

الخليج يج��ب أن تتلمس طريقها وتُقيم تحدياتها معتمدة 

عى فكر مثقفيه��ا ومفكريها ومن جميع النخب الخليجية 

واملس��تويات القيادية فُهْم أدرى وأعرف وأقرب من غرهم 

ملجتمعاتهم وتطورها وسبل الوقاية من املخاطر.

• العمل مع الدول العربية اإلس��امية عى تحرير الدين 

اإلس��امي من اختطافه عى يد إس��ام تقلي��دي يفتقد إىل 

ديناميكية اإلصاح املعريف، وإسام سيناميئ جذب ويجذب 

املش��اهدين من كل بقاع املعمورة، وحقيقة أن الرصاع عى  

تسخر الدين للكسب السيايس أصبح رصاعا أممياً.

• دول الخلي��ج الع��ريب أدرك��ت مبك��را أن التهديدات 

السياسية والعس��كرية اإلقليمية سواء كانت من قبل دول 

الجوار أو من تأثرات املتغرات يف منطقة الرشق األوس��ط 

ككْل، يت��ْم تضخيمه��ا ألغراض ومصالح وأجن��دة متعددة، 

أولها إطالة أمد التحالف مع الدول العظمى. وثانيها قضية 

سباق التس��لح يف منطقة الرشق األوس��ط. وثالثها تشتيت 

الجهد عن القضاي��ا الكربى املصري��ة واملحورية واملركزية 

كقضية فلس��طني مثاً، ولكن هذه السياس��ة تغرت بتغر 

مصالح الدول الكربى وبتغر تحالفاتها.

• من التحديات املحورية التي تواجه الخليج العريب تأيت 

من خال التعامل مع س��يناريو أن املحي��ط الهندي أصبح 

نقطة الرتكيز الرئييس يف س��ياق اس��رتاتيجي مهم ومؤثر يف 

مستقبل التجارة العاملية وكذلك مضيق هرمز الذي مير منه 

حوايل 15 ملي��ون برميل نفط يومي��ا ومضيق باب املندب 

ال��ذي مير من��ه 4 مايني برميل نفط يومي��اً وهذه املمرات 

س��يكون له دور فاعل يف الجغرافيا الجدي��دة للنزاعات يف 

مجال الطاقة.

• كي��ف تب��دو ديناميكية وهي��كل إس��رتاتيجية األمن 

الوطن��ي للخليج الع��ريب يف ظل النمو الس��كاين والتغر يف 

الدميغرافية وتحول بعض املجتمع��ات الخليجية إىل مراكز 

ش��ديدة الجاذبية لهجرات إنس��انية متنوع��ة، فبعض دول 

املنطقة من أكرث الدول اس��تقباالً للعاملة يف العامل، وال نزال 

نس��مع عن بطالة يف دول تستورد العاملة األجنبية بدالً من 

تطوير منظومة إحال وإب��دال وتبادل للموارد البرشية يف 

إطار خليجي/ عريب متكامل.

• التهديد النووي والعسكري والتوسع القومي واملذهبي 

الذي مُتثله إيران ومحاولة فرض نفوذها بالوكالة يف املنطقة 

وإنشاء القواعد العسكرية واملذهبية وسيطرتها عى بعض 

املوانئ والصناعات الحيوية ومحاولتها الحصول عى موطئ 

قدم يف اليمن إىل جانب إىل تحويل بعض العواصم العربية 

مثل دمش��ق وب��روت وبغ��داد وغرها كمكات��ب فرعية 

لطهران.

• عى الجان��ب اآلخر وهو الجان��ب التنموي فإن دول 

الخلي��ج الع��ريب معرضة لفقدان ثلث تريلي��ون دوالر هذا 

العام بس��بب أس��عار النفط، وهذا قد يؤثر عى مخزونات 

الصناديق السيادية وتعزيز القدرات العسكرية واالقتصادية 

يف هذه الدول، مام ينعكس س��لباً عى اس��رتاتيجيات األمن 

اإلقليمي واألمن القومي العريب، مام يتطلب التفكر مبصادر 

التنوع االقتصادي واالس��تثامر يف الطاقة البديلة، واعتقد أن 

دولة اإلمارات العربية هي رائدة يف هذا املجال، إضافة إىل 

توجهها إىل الفضاء المتاك مزيد من األقامر الصناعية الذي 

س��يزيد من قدراتها يف مجال معلومات الفضاء واالستفادة 

من هذه املعلومات كعنرص من عنارص القوة الوطنية.

عوامل الضغط عىل األمن الوطني وإسرتاتيجية 
الدفاع الخليجي

يف ظ��ل متغرات البيئة اإلس��رتاتيجية الس��ائدة واملتغرات 
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املتس��ارعة يف التوازنات واالس��تقطابات، واختال يف ميزان 

الق��وى ومي��زان املصالح، وخصوص��اً بعد توقي��ع االتفاق 

الن��ووي اإلي��راين  واحتاملي��ة رف��ع العقوبات ع��ن إيران  

والح��رب الدائرة يف اليمن، فإن هن��اك عوامل ضغط كثرة 

ومتعددة عى إس��رتاتيجية األمن الوطن��ي يف دول الخليج 

العربية ومنها:

• متغ��رات وتداعيات ث��ورات الربيع الع��ريب وتقاطع 

املصال��ح واأله��داف وغياب أنظم��ة االعت��دال واملامنعة، 

وتحدي��ات الطائفي��ة وااليدولوجي��ات املختلف��ة والعنف 

والتطرف يف بعض دول اإلقليم، والنزاع يف اليمن.

• تداعيات امللف النووي اإليراين ودور مجموعة )5+1(. 

وتداعيات امللف الس��وري،  والتحوالت املتسارعة يف اليمن 

وليبي��ا. باإلضافة إىل وجود تنظيم داعش والقاعدة يف بعض 

دول الجوار الجغرايف لدول مجلس التعاون الخليج العريب.

• بع��ض دول الجوار الجغرايف ل��دول الخليج تعاين من 

عجز مايل ومديونية عالية ومن شح املوارد أيضاّ، وظهور ما 

يسمى بالدول املتهالكة واملثقلة بالديون والفساد، والرتاجع 

االقتصادي وهذا يُش��ًكل عوامل ضغط ع��ى دول مجلس 

التعاون الخليج العربية يف مجال التخطيط إلسرتاتيجية أمن 

وطني يف سياق األمن القومي العريب. 

• تداعي��ات املل��ف العراق��ي، حيث االقتت��ال ودخول 

تنظيامت مختلفة االيدولوجيات واألفكار واالس��رتاتيجيات 

التي تدعو إىل تقس��يم العراق، وتداعيات وتطورات امللف 

الن��ووي اإلي��راين وامللف الس��وري وامللف اليمن��ي، وبؤر 

الرصاع هنا وهناك.

• معظ��م الصناعات الثقيلة واملتوس��طة يف دول مجلس 

التعاون ترتك��ز وتعتمد عى الغ��از والنفط وعى توظيف 

الخربات األجنبية بنس��ب متفاوتة بني هذه الدول.  كام أن 

معظم صادرات النفط لدول مجلس التعاون متُر من مضيق 

هرمز حيث مير منه 18 مليون برميل نفط يومياً يف ناقات 

نفط عماقة.

األمن القومي العريب بيين الواقع والقدرة عىل 
التحول والتكيف االسرتاتيجي

تع��رض النظام الع��ريب واإلقليم��ي للكثر م��ن التحديات 

والنكسات خال السنوات املاضية، وبقي الطرف العريب هو 

الحلقة األضعف يف توازن القوى اإلقليمي، حيث اس��تمرت 

سياس��ات ومواقف الجان��ب العريب دفاعي��ة وردات فعل 

فقط، تفتقر لإلجامع والتامسك واالهم واألكرث خطورة أنها 

تفتقر ل��ردع القوى اإلقليمية غر العربي��ة )إرسائيل وتركيا 

وإي��ران( املتحكمني يف مفاصل اللعب��ة اإلقليمية  مام منع 

بلورة وتشكيل مرشوع عريب متامسك وقوي يردع ويتصدى 

ملشاريع وأطامع القوى اإلقليمية غر العربية.

دول الج��وار الجغرايف غ��ر العربية ال ميكنها أن تتنافس 

ض��د بعضها وال ميكن أن تتحارب مبارشة ولكنها تس��تخدم 

الدول العربية ساحات قتال ملخططاتها الجيوسياسية، وأكرب 

دليل هو تراجع املوقف الرتيك يف دعم عاصفة الحزم وزيارة 

اردوغ��ان األخرة لطهران ألكرب دليل ع��ى أن املصالح قبل 

وفوق املبادئ حيث كان الهدف من الزيارة هو زيادة حجم 

التبادل التجاري بني أنقرة وطهران ليصل إىل 30 مليار دوالر 

ه��ذا العام، وكذلك روس��يا عندما وافقت ع��ى بيع إيران 

صواريخ اس 300.

فكيف نُعزز أمنن��ا القومي العريب ونحن محاطني بدول 

جوار غر عربية تهدد أمننا الس��يايس وأمننا املايئ والغذايئ، 

ودول أخ��رى تًصدر الفكر املتطرف وتًش��جع عى التصدع 

واالنش��قاق بني املذاهب اإلس��امية؟ وكي��ف نُعزز األمن 

القومي العريب بأبعاده السياس��ية واالقتصادية والعسكرية 

يف ظل القرار االس��رتاتيجي العريب الجمعي؟ ولعل قمة رشم 

الشيخ وعاصفة الحزم هي بداية التحول إن شاء لله.

عاصفة الحزم نقلة نوعية وإسرتاتيجية
لقد ش��كلت عاصفة الحزم نقلة نوعية وإس��رتاتيجية كبرة 

خلط��ت األوراق وغرت كثر من املعطيات وأعطت الطرف 

العريب بقيادة خليجي��ة ديناميكية جديدة يف النظام العريب 

يج��ب أن تؤخذ عى محم��ل الجْد، وقد أخ��ذ العرب زمام 

املبادرة ألول مرة منذ قرن، حيث نجد أن هناك تغراً واضحاً 

يف مع��امل املش��هد بالرشق األوس��ط حيث حول��ت عاصفة 

الح��زم دول مجلس التع��اون الخليجي بعد قي��ادة النظام 

العريب خال الس��نوات املاضية من خال املبادرات الناجحة 

إىل رافعة ترفع قدراتها الصلبة العس��كرية وتؤس��س لنظام 

رشق أوس��ط / ع��ريب جديد ال يبقى فيه مثل��ث الدول غر 

العربية »إي��ران، تركيا، إرسائيل« هو من يتحكم باملش��هد، 

وكان الط��رف العريب هو من يتن��ازل ويُعتدى عى حقوقه 

ومصالح��ه. واليوم وبكل فخر فإن عاصفة الحزم أس��قطت 

هذه النظري��ة واالعتامد عى جهات أخ��رى، حيث أخذت 

دول الخليج بنفس��ها زمام املبادرة للتحرك العس��كري جواً 

وب��راً وبحراً م��ن خال ق��وة قتالية اعتمدت ع��ى املقاتل 

الخليجي بش��كل أسايس، باإلضافة إىل الجهد العريب املساند، 

واليوم سيكون هناك نواة لتحول مثلث القوى اإلقليمية إىل 

مس��تطيل ورمب��ا إىل مربع إقليمي تك��ون أضاعه متداخلة 

وأكرث ندية وشجاعة وتوازناً. وهذا يُعزز األمن واالستقرار يف 

املنطقة، ونظرية توازن القوى يف العاقات الدولية تُؤكد عى 

أن النظ��ام اإلقليمي والدويل ال��ذي تتوفر فيه عنارص توازن 

القوى يكون أكرث استقرار وثباتاً وأقل فوضوية.

عاصفة احلزم نقلة 
نوعية وإسرتاتيجية 

وتؤسس لنظام 
شرق أوسط  عربي 

جديد بقيادة خليجية 
ديناميكية
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اليوم تقود الس��عودية ودول مجل��س التعاون ألول مرة 

تحال��ف عاصفة الح��زم التي انطلق��ت يف 19 مارس 2015 

وغرْت حتى اآلن الكثر من املعطيات والتوازنات عى األرض 

ويف املحافل الدولية ومجلس األمن الدويل، وقد جاءت هذه 

العملية لردع مليشيات الحوثيني والرئيس السابق صالح بعد 

انقابهم ع��ى الرشعية ومحاولتهم الس��يطرة عى مفاصل 

الدول��ة اليمنية وخوض حرب إقص��اء كُيل لبعض املكونات 

السياس��ية واالجتامعية يف اليم��ن. وقد تكون عاصفة الحزم 

أفضل إجراء يف هذه الظروف االس��تثنائية من أجل الوصول 

إىل حل س��يايس يف اليمن مُيكن البن��اء عليها يف كل القضايا 

العربية الضاغطة واملشرتكة.

كيين البناء عىل  الدفاع العريب املشييرتك..هل يمُ
درع الجزيرة كنموذج وملاذا؟

م��ن خ��ال املتابع��ة والتحلي��ل والتقييم نج��د أن تجربة 

دول مجلس التعاون يف الدفاع املش��رتك ه��ي األكرث نجاحاً 

واس��تقراراً ووضوحاً حت��ى يومنا هذا ع��ى الصعيد العريب 

لعدد من العوامل منها:

• النس��يج الجغرايف والس��يايس الواحد للدول الخليجية 

حيث تُش��غل كتلة من األرض مُتثل وحدة متكاملة يس��هل 

التعامل معها برسعة بس��بب توفر الط��رق والبنية التحتية 

ومسارح العمليات املتجانسة، وهذا يُساعد عى رسعة حركة 

القطعات وحش��د املعدات، ضمن وس��ائل نقل إسرتاتيجي 

وبأوقات قياسية ومبستوى عايل من الجاهزية واالحرتافية.

• القيادات السياسية الحاكمة يف هذه الدول متجانسة يف 

طبيعتها وتركيبتها البنيوية وقريبة من تطلعات وطموحات 

ومش��اكل ش��عوبها، وتتعامل م��ع قضايا املواط��ن بحكمة 

وعقاني��ة »الحكم الرش��يد«، كذل��ك فإن ه��ذه القيادات 

الحاكمة واضحة يف توجهاتها الداخلية والخارجية، وال يوجد 

هناك أي��ة تناقضات وال أية تصدع��ات يف الجبهة الداخلية 

وهذا ال ميكن أن يُش��كل عائقاً يف عمل قوات درع الجزيرة 

وكذلك عمل دول مجلس التعاون.

• تكام��ل الق��درات االقتصادي��ة الكبرة والت��ي متتلكها 

وتديرها دول مجلس التعاون القادرة عى  تحديث قدراتها 

العس��كرية والتزود بأحدث ما وصلت ترس��انات األس��لحة 

العاملي��ة، وبذلك تتكامل العدة والعتاد من القوات مبا يرفع 

درجة الجاهزية القتالية  للتدخل يف الظروف االستثنائية.

• وج��ود تجانس يف العادات واملوروث الثقايف لش��عوب 

دول الخليج العريب تُس��اعد عى تأس��يس نظرية مش��رتكة 

لألمن الوطني لدول مجلس التعاون، والذي ظهرت مؤرشاته 

يف الح��رب العراقي��ة اإليراني��ة  يف أواخر تس��عينات القرن 

املايض، حيث تش��كلت عى ضوء ذل��ك قوات درع الجزيرة 

التي أثبتت قدرتها وجاهزيتها يف دعم ومعالجة قضايا األمن 

الداخيل يف دول املجلس.

• م��ن خال هذه املقارب��ات والتحليات االضاءات التي 

ذكرته��ا أعاه ميكن مناقش��ة فكرة القوة العربية املش��رتكة 

التي جاءت كواحدة من أهم قرارات القمة العربية األخرة 

يف مرص، ومناقش��ة قيمة وأهمية إسرتاتيجية الدفاع العريب 

املش��رتك وتطويرها لتعزيز ثق��ة املواطن الع��ريب بقدرات 

وإرادة القيادات  يف الوطن العريب.

• ختاماً ميكن القول أن متدد اإلرهاب والتطرف يف معظم 

الدول العربي��ة يجعل من العمل الع��ريب الجامعي »أمنياً، 

عسكرياً، وسياسياً« أمراً مرغوباً وملحاً ورمبا محتوماً يف كثر 

من الحاالت للحفاظ عى األم��ن القومي العريب. ولكن من 

املهم إلنج��از هذه األهداف يجب تهيئة الظروف والعنارص 

الكفيل��ة بإنجاح ه��ذه التطلعات لبن��اء تحالف عريب قوي 

»ناتو عريب« كام أسمته مجلة »فورن بولييس« األمريكية يف 

عددها الشهر املايض•

املصادر:

- واقع األمن القومي العريب، د. أحمد فؤاد   

املغازي، مركز اسبار للدراسات والبحوث.

- مركز اإلمارات للدراسات والبحوث   

اإلسرتاتيجية، حضور ومشاركة يف ندوات ومحارضات 

مختلفة.

- دراسات ومطالعات شخصية للكاتب.  
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نبض 
الديــــرة

اإلعالم يف احلرب..
أهييم أداة يكيين أن نتذكرها يف أوقات حروب اليوم هي: اإلعالم بأشييكاله كافة، وخاصة وسييائل التواصل 

االجتامعي؛ ألنها الوسيلة التي تلعب دوراً يف صياغة وتشكيل الوعي العام، وقد تتسبب يف ترجيح كفة طرف 

عىل اآلخر مع أنه قد يكون الطرف األكرث كفاءة قتالية أحياناً. لذا، فإن االستعداد اإلعالمي، لدى الكثري من 

املراقبن ال يقل أهمية عن االسييتعداد العسييكري. يف الواقع، قد متر علينا عقود وسيينوات ال نتذكر أهمية 

"القوة اإلعالمية" وما يكن أن تفعله يف ترجيح كفة طرف ولكن فجأة تقوم حرب ونجد أن وجود أفراد عىل 

درجة عالية من املهنية واالحرتافية اإلعالمية أمر مهم، مع أن الكثري من املشاهد وضحت لنا اهتامم الدول 

الكربى باإلعالم برغم الرتسانة العسكرية التي يتلكونها.

هناك فرق بن االستعداد اإلعالمي ملواجهة العدو وأساليبه خالل الحرب وبن العمل عىل فرض القيود عىل 

حرييية نقل إعالم العدو ما يدور يف املعركة. فاألول، يعني صناعة إعالمين قادرين عىل الدفاع عن األوطان 

إعالمياً يف وجه الذين يعملون عىل تشويهها، علامً أن هناك إعالمين محرتفن مرتزقة يتم استئجارهم أيضاً، 

كام هي الحال يف الجيوش العسكرية. وعادة ما يتم تزويدهم مبعلومات عن الدولة املستهدفة، وبالتايل فهم 

يقومييون بعملهم بطريقيية مهنية واحرتافية كاملة. ومن ثم فإن فكرة تدريب اإلعالمين ملواجهة ذلك باتت 

أمراً ال مفر عنه. والنقطة املهمة هنا أيضاً، أن االستعداد اإلعالمي، ال يعني تعبئة وتجميع كل من له اهتامم 

بوسييائل اإلعالم أو أنه يريد أن يوجد يف وسييائل اإلعالم فقط، ألن هذا اآلخر قد يتسبب يف خسارة املعركة، 

لييذا نجد أن املحللن اإلرسائيلين الذين يخرجون عىل القنوات اإلعالمييية عىل درجة عالية من الكفاءة. أما 

فييرض القيييود، فهي مرحلة، أظنها، مل تعد موجودة يف الفضاء اإلعالمي، بل إن قدرات الدول عىل فعل ذلك 

مل تعد مجدية.

لألسييف الشييديد، فإن إيران من الدول التي أدركت القوة اإلعالمية مبكراً يف حربها مع العرب، وعملت 

عىل انتشار العديد من القنوات الفضائية التي تخدم أجندتها السياسية، بل األخطر من ذلك أنها استطاعت 

أن تتمييدد يف اإلعالم العريب وأثرت بأفكارها يف العديييد من اإلعالمين العرب وصار البعض يتحدث بصوتها 

ويدافع عنها، واحد من تلك األصوات العربية التي تخدم األجندة اإليرانية حسيين نرص الله، وهناك العديد 

ميين الكتاب العييرب يفعلون ذلك. الفكرة هنا، أننييا نحتاج ألن نركز عىل إيجيياد إعالمين وطنين يعملون 

كالجنود يف ساحة، ويتلقون تدريباً إعالمياً ال يقل أهمية عن التدريب العسكري، هذا إذا اقتنعنا بأن اإلعالم 

ال يقل أهمية عن الدبابة أو الصاروخ واإلعالمي ال يقل عن الجندي املقاتل أهمية.

أختييم بنقطتن: النقطة األوىل، أن الحرب اإلعالمية ال تعني النزول إىل مسييتويات متدنية من الشييتائم 

والسييباب، ولكيين املقصود هنا، العمل عىل فضح أكاذيييب العدو بالحقائق واملعلومييات، ولو تتبعنا األمر 

لوجدنييا أن هنيياك بعض املواقع اإلعالمية بدأت بذلك بالفعل، كام هييي الحال يف موقع "العربية نت" عىل 

سبيل املثال. النقطة الثانية، أن وجود إعالمين محرتفن تابعن للدول الكربى يف وسائل اإلعالم العاملية، ليس 

مصادفيية ولكنه مقصود ومدبر، فشييخصية مثل توماس فريدمان الذي يكتييب يف صحيفة "نيويورك تايز" 

وتنقل مقالته العديد من الصحف العربية والعاملية ليس شخصية تكتب اعتباطاً. إنها الحرب الجديدة، إنها 

"القوة الناعمة" التي تكون أحياناً أكرث فتكاً من القوة الخشنة• 

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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استراتيجيات

لكشف العناصر غري املستقرة ذهنيًا ونفسيًا وعاطفيًا يف احلياة العسكرية

علم النفس العسكري: املفهوم واألهداف

يتألف املجتمع العسكري من مجموعة من أفراد تحكمهم عالقات تنظيمية معينة، ولهم 

أهداف وغايات عامة يعملون عىل تحقيقها. وضمن هذا املجتمع يتوزع األفراد أدوارهم بحسب 

مؤهالتهم وقدراتهم. 

وملا كان علم النفس يهتم بتفسري السلوك اإلنساين وضبطه والتنبؤ به، من أجل تفسري الوظائف 

النفسية املتعددة لدى األفراد والكشف عن االضطرابات التي تطرأ عليها، فإنه كان من الالزم استثامر 

مبادئ علم النفس يف املجال العسكري.

إعداد: 
حممد عبدالغفار

مبادئ علم النفس يف املجال العسكري.

إعداد: 
حممد عبدالغفار
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يهتم عل��م النفس العس��كري بصورة خاص��ة بتطبيق علم النفس العسكري: املفهوم واألهداف

أس��س علم النف��س ومبادئه يف القوات املس��لحة؛ من 

أج��ل زيادة كف��اءة أفراد القوات املس��لحة من ضباط 

وجنود، وتوجيههم بحس��ب قدراتهم واس��تعداداتهم 

التي يتمتعون بها، األمر الذي يساعد عىل وضع الرجل 

املناسب يف املكان املناسب.

يتألف املجتمع العس��كري م��ن مجموعة من أفراد 

تحكمهم عالقات تنظيمية معينة، ولهم أهداف وغايات 

عامة يعمل��ون عىل تحقيقه��ا. وضمن ه��ذا املجتمع 

يتوزع األفراد أدوارهم بحسب مؤهالتهم وقدراتهم. 

وملا كان علم النفس يهتم بتفس��ر السلوك اإلنساين 

وضبطه والتنبؤ به، من أجل تفس��ر الوظائف النفسية 

املتعددة لدى األفراد والكش��ف عن االضطرابات التي 

تطرأ عليه��ا، فإنه كان من الالزم اس��تثامر مبادئ علم 

النفس يف املجال العسكري.

ويهتم علم النفس العسكري بصورة خاصة بتطبيق 

أس��س علم النف��س ومبادئه يف القوات املس��لحة؛ من 

أج��ل زيادة كف��اءة أفراد القوات املس��لحة من ضباط 

وجنود، وتوجيههم بحس��ب قدراتهم واس��تعداداتهم 

التي يتمتعون بها، األمر الذي يساعد عىل وضع الرجل 

املناسب يف املكان املناسب.

ويشمل علم النفس العسكري مجموعة واسعة من 

األنش��طة يف مجال البحوث النفسية والتقييم والعالج. 

وق��د يكون علامء النفس العس��كري من العس��كريني 

أو املدني��ني. وميك��ن أن يش��مل مج��ال عل��م النفس 

العس��كري كل جزء من العقل البرشي املتعلق بالحرب 

والجيش، ولكن الباحثني يركزون عىل نفس��ية املنظمة 

العسكرية، والحياة العسكرية، وعلم النفس يف القتال. 

ويشمل علم النفس العس��كري تخصصات فرعية مثل 

الجوانب االجتامعية والتجريبية والصناعية والتنظيمية، 

والهندسة والعوامل البرشية، وعلم النفس الرسيري.

لقد أس��همت الح��روب يف تقدم عدد م��ن العلوم، 

وعلم النف��س ليس اس��تثناء من ه��ذه القاعدة. فقد 

رأى األمريكي��ون بعد الحرب العاملية األوىل، أن الجيش 

األمري��ي يف حاج��ة إىل إعداد نفيس خ��اص، ومن هنا 

عكفت جمعية علم النفس األمريكية APA، عىل وضع 

عدد من االختبارات النفسية لتطبيقها عىل الجنود، من 

أجل الوصول إىل آليات للتحفيز، وطرق لرفع معنويات 

الجيش يف املواقف الصعبة. 

إن علم النفس العس��كري، ببساطة، هو تطبيق علم 

النفس يف س��ياق عسكري. وقد كان دخول علم النفس 

يف ه��ذا امليدان س��بباً يف تقدم عل��م النفس من جهة، 

ومعالجة كثر من املش��كالت الت��ي تعرتض الجنود من 

جهة أخرى. 

وق��د أظهرت الح��روب التي ج��رت يف نهاية القرن 

العرشين ومطلع القرن الحادي والعرشين أن الجيوش 

التي أدخلت علم النفس يف حس��اباتها، واستفادت منه 

يف التدري��ب وكيفي��ة صنع الق��رار ، واملرونة ، واختيار 

القيادة قد نجحت أكرث من غرها واس��تطاعت حس��م 

املعارك ملصلحتها.  

أهداف علم النفس العسكري 
• تهيئ��ة الك��وادر املتخصصة يف مختل��ف امليادين 

العسكرية لسد الحاجة النفسية فيها.

القيام بأبحاث ودراس��ات نفس��ية تخ��ص امليادين 

العسكرية.

• نرش الثقافة واملعرفة النفس��ية التي تخص امليدان 

العسكري يف صفوف الطلبة.

العس��كري  النف��س  عل��م  مفاهي��م  اس��تيعاب   •

والتطورات الجارية يف امليدان.

• تطبيق املوضوعات النظرية لعلم النفس يف امليدان 

العسكري.

• اس��تخدام وس��ائل عل��م النف��س )االختب��ارات، 

واملقاييس، وطرق التجريب( استخداماً خالقاً يف امليدان 

العسكري.

• اس��تيعاب العالقات اإلنس��انية وفهمها، ودراس��ة 

الشخصية العسكرية والقيادة والحرب النفسية.

• التع��رف عىل األس��س النفس��ية يف رعاية معوقي 

الحرب وتأهيلهم، وتأهيل أرسى الحرب.

• التعرف عىل األمراض النفسية الناتجة عن الحروب.

• االس��تفادة من علم الباراس��يكولوجي يف امليادين 

العسكرية.
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علم نفس التنظيم العسكري
يش��ارك علامء النفس العس��كري يف اختب��ار املجندين 

وتوزيعه��م، كام يس��هم يف إيج��اد طرق أك��رث فعالية 

لتدريبه��م من خالل مجموعة فرعي��ة من االختبارات 

تقيس إمكاناتهم وتحدد املجاالت التي ميكن أن يعطوا 

فيها عىل نحو أكرث فعالية.

ويق��وم خرباء عل��م النفس العس��كري يف كش��ف 

العنارص غر املستقرة عاطفياً وذهنياً ونفسياً يف الحياة 

العسكرية، كام أنهم قد يستبعدون بعض األفراد الذين 

يتبنينّ عدم جاهزيتهم لاللتحاق بالخدمة العسكرية.

علم نفس الحياة العسكرية
تتسبب الحياة العسكرية يف إيجاد ضغوط نفسية عدة 

عىل األفراد، والسيام يف ظل التعرض إلمكانية اإلصابة أو 

املوت يف القتال، وغالباً ما تحتاج الخدمة العسكرية إىل 

ساعات طويلة من العمل، والغياب الطويل عن املنزل، 

والتنق��ل املتكرر من منطقة إىل أخ��رى، ومن دولة إىل 

أخرى أحياناً.

وقد أجرى بعض علامء النفس العس��كري دراسات 

عن مص��ادر الخالف الزوجي بني عائالت العس��كريني، 

والحظوا أن الحياة العسكرية قد تزعزع استقرار األرس، 

ب��ل قد تؤدي إىل انهيار بع��ض األرس أحياناً. وقد حاول 

هؤالء الخرباء وضع حلول تؤدي إىل التخفيف من هذه 

املشكلة.

والحظ خرباء علم النفس العسكري وجود عدد من 

املامرس��ات غر الصحية لدى بعض أفراد الجيوش مثل 

اإلدمان عىل الكحول واملخدرات، والتي تصل أحياناً إىل 

حد املخاطرة بالحياة، وحاولوا وضع برامج نفسية تقلل 

من مثل تلك املامرسات.

علم النفس يف ميادين القتال
معظم الجنود ال ميرون بتجربة القتال؛ لكن مثة نس��بة 

منه��م تخضع لهذه التجربة، وهنا يجدر بعلامء النفس 

العس��كري أن يس��اعدوا هذه الفئة م��ن الجنود عىل 

الترصف بشكل فعال يف القتال، وعىل مواجهة الضغوط 

النفس��ية والعاطفية متس��لحني بقدر م��ن املعلومات 

واملهارات التي تخفف منها.

وم��ن األم��ور املنوطة بعل��م النفس العس��كري يف 

القتال: 

1 - دمج البرش مع أنظمة أس��لحة تتطور عىل نحو 

متزايد. 

2 -  مس��اعدة الجنود عىل القي��ام بتحليل منطقي 

خالل جزء من الثانية التخاذ القرار السليم.

 3 - املس��اعدة ع��ىل مواجه��ة الظ��روف البيئي��ة 

واملناخية القاس��ية، مبا يف ذلك التعامل مبس��ؤولية مع 

حاالت نقص املؤونة والعتاد.

4 - تزي��د الجن��ود بالطاق��ة اإليجابي��ة ملنع حاالت 

االنهيار نتيجة الخوف والعنف ومشاهد املوت.

5 - التعامل مع الجنود يف مرحلة ما بعد الصدمة.

االستخبارات وعلم النفس
أس��هم عل��م النف��س العس��كري يف تطوي��ر العم��ل 

االس��تخبارايت يف الجيش، وذلك من خالل االعتامد عىل 

مناهج علم النفس وتطبيقاته.

ففي أعقاب الحرب العاملية الثانية، بدأ االلتفات إىل 

علم النفس وتأثره املبارش قبل املعارك ويف أثنائها وبعد 

انتهائها، والس��يام مع التحديات التقني��ة واالجتامعية 

والحضاري��ة املعق��دة الت��ي باتت تفرض نفس��ها عىل 

الجيوش واملعارك التي تديرها.

وبدأت وحدات االس��تخبارات يف الجيوش تتطلع إىل 

تعزيز إمكاناتها الذاتية املعرفية، وفهم إمكانات العدو 

النفس��ية والتعبوية. وظهر ما يس��مى "االس��تخبارات 

النفسية" التي تتمثل يف كل ما ميكن أن نعرفه أو نفهمه 

عن العدو ونش��اطات أف��راده يف الجوان��ب املعنوية، 

ويف معرف��ة الدوافع واالنفعاالت والس��امت األخالقية 

ومظاهر الس��لوك اليومي والقيم التي تحكم العالقات 

ب��ني أفارد العدو، فضالً عن اإلمل��ام بالوضع االقتصادي 

والخلفي��ات الفكرية والسياس��ية والوضع العس��كري 

له، حيث ميكن اس��تغالل ذلك يف التأثر النفيس س��لبياً 

وإيجابياً.

صحيح أن عملية جمع املعلومات األولية ال تتطلب 

معرفة كبرة باملفاهيم النظرية للعلوم اإلنسانية، ولكن 

تصنيف ه��ذه وتبويبه��ا وتحليلها يتطل��ب خرباء من 

مختلف االختصاصات، والش��ك يف أن خرباء علم النفس 

هم طرف أسايس يف هذه العملية.

وتق��وم وح��دات االس��تخبارات بجم��ع املعلومات 

النفس��ية األساس��ية واملتعلقة بالجان��ب املعنوي وما 

يرافقها من انفعاالت واتجاهات وقيم وأمناط س��لوكية 

يف أثناء الحرب، وكذلك املعلومات الخاصة باملعتقدات 

والبنية الشخصية والقيم املركزية يف أثناء السلم، وهذا 

كله يج��ري وضعه بني أيدي خرباء علم النفس لتحديد 

مواطن القوة والضعف يف الخصم. 
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علم النفس واالستخبارات
وفيام ي��أيت أبرز الجوانب التي تهت��م بها وحدات علم 

النفس يف االستخبارات:

• أرسى الح��رب والهارب��ون والالجئون: حيث ميكن 

التع��رف إىل املعلوم��ات الخاص��ة بال��روح املعنوي��ة 

لقطعاتهم، وكذلك التعرف إىل بعض الجوانب اإلنسانية 

واالجتامعي��ة مث��ل التعلي��م وبني��ة األرسة وطبق��ات 

املجتمع، وم��دى ارتباط أفارده بالعقيدة العس��كرية، 

وذلك من خالل تطبيق املقاييس النفسية.

•  الوثائ��ق املس��توىل عليه��ا: حيث ميك��ن توظيفها 

كمستندات للتأثر يف قوات العدو وقطعاته العسكرية 

من خالل مامرسة "الحرب النفسية" عليها.

•  التقاري��ر الواردة: من الجبهات األمامية عن العدو 

وتعامل أفراده مع املنشورات والرسائل اإلذاعية.

•  العنارص االس��تخبارية التي تعمل يف عمق العدو، 

والت��ي توفر معلوم��ات مهمة عن الجوانب النفس��ية 

والصحية والتنظيمية للعدو.

•   ق��وى املعارضة: حيث ميكن التواصل مع املناوئني 

لنظ��ام العدو للحصول عىل معلوم��ات تتعلق مبواطن 

ضعفه.

• املنش��ورات املعادية: حيث ميكن من خاللها فهم 

الحالة النفسية للعدو، ومن ثم إعداد الخطط املضادة 

التي تناسب حالة العدو.

•  الجامع��ات ومراكز البحوث: حي��ث تقوم بإجراء 

دراس��ات نفس��ية ذات بع��د أكادميي عن املش��كالت 

النفسية واالجتامعية.

•  املعلوم��ات: التي تتوافر عرب التجس��س الالس��لي 

واإللكرتوين: والس��يام يف ضوء التقدم املذهل يف الثورة 

اإللكرتونية واملعلوماتية وتطور وسائل االتصال.

• وسائل التواصل االجتامعي: حيث ميكن من خاللها 

متابع��ة حالة الع��دو، وردود أفعال جن��وده وقياداته 

وأفراد مجتمعه، كام ميكن مامرسة الحرب النفسية من 

خاللها.

خامتة
يع��د علم النفس العس��كري من املج��االت التطبيقية 

للمناه��ج العلمي��ة النفس��ية املعتم��دة، وب��ات من 

الواضح أن هناك أهمية كبرة لعلم النفس العس��كري 

يف منظوم��ة الجي��وش الحديثة. والش��ك يف أن التأهيل 

امل��دروس للجنود، وال��ذي يعتمد ع��ىل مجموعة من 

العل��وم اإلنس��انية واالجتامعي��ة، ويف مقدمته��ا علم 

النفس، يش��كل مدخالً مهامً وملحاً لفهم س��لوك أفراد 

القوات املسلحة ودراس��ته، األمر الذي ينعكس إيجابياً 

يف أداء القوات املسلحة يف حالتي السلم والحرب•

املصادر:

- علم النفس العسكري، تأليف عامد   

عبدالرحيم الزغلول، دار الرشوق للنرش والتوزيع، 

 .2008

- علم النفس يف امليادين العسكرية   

والحربية: معامله ومناذج من دراساته، زكريا أحمد 

الرشييني ورشاد صالح الدمنهوري، دار خوارزم 

العلمية للنرش، جدة، السعودية.

- علم النفس العسكري، كامل علوان   

الزبيدي، وزارة التعليم العايل، العراق، 1989.

https://www.psychologytoday. -  

com

http://mod.•http://www.moqatel. -  

com/openshare/Behoth/Askria6/HarbNafsia/

sec08.doc_cvt.htm

http://www.apa.org/about/ -  

division/div19.aspx

يف أعقاب احلرب 
العاملية الثانية بدأ 

االهتمام بعلم النفس 
وتأثريه املباشر قبل 

املعارك ويف أثنائها 
وبعد انتهائها
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حرب العصابات ... تعريفها 
وأشكالهـا وخمططاتها

مع ظهور »داعش« عىل الساحة عاد البعض للحديث عن أمناط حرب 

العصابات، مع بعض االختالف وفق الحال. ويعود مصطلح »حرب العصابات« 

إىل مطلع القرن التاسع عرش، حني كان اإلسبان يهاجمون خطوط التموين 

واإلمداد الطويلة للجيش الفرنيس يف حرب شبه جزيرة إيربيا )1808 ــ 1814(، 

الذي كان يرد بقسوة عىل السكان املدنيني. ومعنى الكلمة باللغة اإلسبانية 

»الحرب الصغرية«، وتنطبق عىل الحرب املحدودة وغري النظامية التي تستعمل 

مجموعات مقاتلة فيها ما يتوافر لها من إمكانيات اجتامعية وجغرافية ضد 

قوة عسكرية تتفوق عليها بشكل واضح. 

إعداد:
 د. عمار علي حسن
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وظل هذا املس��لك اإلس��باين هو النموذج األصيل 

لح��رب العصاب��ات Guerrilla warfare الذي القى 

نجاحاً يف إنهاء العدو، والسيام يف الريف، حيث األرض 

الصعبة واألهايل املتالحم��ون. وأضفى كثرون طابعاً 

حامل��اً، وإن كان هذا ال يعني أنها أخفقت يف تحقيق 

مكاسب عملية.

ونش��طت هذه الطريقة يف القت��ال خالل الحرب 

العاملي��ة الثانية، حيث كانت روس��يا والبلقان مرتعاً 

له��ا، بل إن الش��يوعية نجحت يف آس��يا عىل أكتاف 

الفالحني املتمردين، الذي متكنوا من إنهاك الس��لطة 

عرب الكر والفر، بعد أن جندهم الزعامء اليس��اريون 

الذين وج��دوا م��ن الصعوبة مبكان إس��قاط النظم 

الحاكم��ة من خالل املواجهة املبارشة يف داخل املدن، 

برغم أن رج��ال حرب العصابات قاموا بأعامل عنيفة 

بثت الرعب يف نفوس الجميع، لكنها مل تلق تأييداً من 

الناس، بل نفوراً وصداً واش��مئزازاً، عىل عكس الريف 

حيث أيدها أهله وانخرطوا فيها بيرس. 

ومثل هذا األس��لوب جاء ب��� »ماو تيس تونج« إىل 

الس��لطة يف الص��ني، ومك��ن الفيتنامي��ني من هزمية 

األمريكان برغم الفارق التقن��ي الهائل بني الجانبني، 

واتب��ع في��دل كاس��رتو ورفاق��ه ه��ذه الطريقة ضد 

الس��لطة الباطش��ة حتى دان لهم حكم كوبا، وأدت 

إىل اضطراب��ات يف كث��ر من الدول الفق��رة بأمريكا 

الالتينية. 

وقد اتبع حزب الله هذا األس��لوب يف الحرب التي 

وقعت بينه وبني إرسائيل يف صيف عام 2006، حيث 

كان مقاتل��وه يراقب��ون عدوه��م جيدا ع��رب األنفاق 

واملخاب��ئ، في��ام ال يتس��نى ل��ه رؤيته��م أو تحديد 

أماكنه��م، ومارس الحزب أس��لوب ح��رب العصابات 

بنج��اح باهر، واس��تخدم أرض املعركة بش��كل جيد، 

فحارص قوات االحت��الل اإلرسائييل يف أكرث من موقع، 

وأوقع يف صفوفها خسائر جسيمة. 

ويعد كت��اب تيش جيفارا عن حرب العصابات هو 

أهم ما كتب يف هذا الش��أن، حيث وضع فيه خالصة 

تجربت��ه املريرة واملث��رة. وعول جيف��ارا عىل حرب 

العصاب��ات يف إمكانية كس��ب الحروب ضد الجيوش 

النظامي��ة، ألنه��ا تس��تمد قوته��ا من قوة الش��عب 

العظيم، ولذا يجب أال نقلل من شأن رجال العصابات 

ملجرد كونهم تنقصهم األسلحة.

ويراه��ا جيفارا »الوس��يلة الوحي��دة للجهة التي 

تدعمه��ا أغلبية الجامهر الت��ي تعاين نقصاً يف العتاد 

ال��ذي يؤهلها ملقاومة التس��لط. وأنه��ا حالة ال متنح 

الوص��ول إىل الفوز الكامل، وهي واحدة من الحاالت 

االبتدائي��ة للح��رب، والتي س��تنمو باس��تمرار حتى 

يكتس��ب جيش العصابات بنموه املضطرد خصائص 

الجي��ش النظام��ي، عند ذل��ك يكون جاه��زاً ليوجه 

رضبات قاصمة للعدو ويحقق الغلبة«.

وصايا جيفارا

1 ـ اتــرك عــدوك يبحث عنك، وضعــه دوماً تحت 
نظرك.

2 ـ ال تقف أمام عدوك، بل ارضبه من الخلف.
3 ـ اتبــع طريقة الكــر والفر، فمــن واجب مقاتل 
العصابات أن يــرب ويهرب، ويرتصد، ويختفي يف 
كمني ليرب مرة ثانية ويهرب، ويســتمر هكذا من 

دون أن يرتك أي مجال للعدو للراحة. 
4 ـ ال تــرب عدوك إال إذا كنت متأكداً من إصابته 

يف مقتل. 
5 ـ االلتفــاف حــول القوة املهاجمــة، ورضبها من 

األطراف. 
6 ـ مهاجمة املواقع الخلفية للعدو، واســتغالل كل 

نقاط ضعفه.
7 ـ اعتامد مبدأ الحركة الدامئة، وعدم إخالء امليدان 
ما يحول دون تحول االخرتاق إىل احتالل، مع إنشاء 

مناطق اشتباك بدالً من األرض املحتلة.
8 ـ االنتقال من أسلوب السد الواقف والرب عىل 
األذنــاب إىل الوعاء الحاضن ثم املدمــر، انتقاالً إىل 
إقامة كامئن بســيطة أو مركبــة ومتعددة، وبعدها 
استدراج العدو إىل مناطق القتال، فالغارات املركبة 

واألفخاخ البسيطة، ذات القوة التدمريية الهائلة. 
9 ـ االعتــامد عىل قدرات الفــرد املقاتل، بعد غرس 

الروح الفدائية واالستشهادية فيه. 
10 ـ االعتامد عىل عنرص املفاجأة.

 11 ـ العمل يف أماكن قل سكانها وصعبت مسالكها. 
12 ـ كــن ثعلبــاً، فاعتمــد عىل الرسيــة واملفاجأة 

واملباغتة والحيلة.
13 ـ احمــل منزلك فوق ظهرك، واخرت من األشــياء 
مــا هو أخــف وزناً وأكــر فائدة واكتــف بأي نوع 
من الطعام، فإن مل تجد ما يســد رمقك، فصم يوماً 
أو يومــني أو حتى ثالثة، مــن دون أن يؤثر هذا يف 

معنوياتك، أو كفاءتك القتالية.
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5 � عدم السامح لجنود العدو بالخلود إىل الراحة، 

بحيث يش��عر أن��ه محارص يف كل لحظ��ة من جميع 

الجهات. 

6 � يف املناطق الوعرة جغرافياً، والس��هلة عسكرياً، 

يج��ب أن يتواصل الهجوم عىل الع��دو ليل نهار، أما 

يف األماكن املنبس��طة، فيجب أن يكون الهجوم تحت 

جنح الظالم.

7 � االس��تعانة بجامع��ات متعاطف��ة م��ع رجال 

العصابات، أو ثبت قدرتها عىل املشاركة يف مهام أقل 

خط��ورة من عمليات القت��ال، للقيام بتخريب منظم 

يرمي أساساً إىل ش��ل حركة جيش العدو، ويثر حالة 

 وأول صفــة لرجــل العصابات أنــه »مقاتل«، ومن 
ثم فإن عليه أن يتصف بســامت جســدية وعقلية 
وســلوكية تؤهله للقيام بهذه الصفة. ويبدو أفضل 
عمــر للمقاتل هو املرتاوح بني 25 و35 ســنة، ففي 
مثــل هذا العمــر تتبلور حياة األشــخاص وتتجدد، 
ويتخــذ النــاس القــرارات الحاســمة يف حياتهــم، 

وينحازون إىل ما يعتقدون أنه األفضل لهم.

صفة رجل العصابة

ويوج��د نوعان م��ن حرب العصاب��ات: األول، هو 

الكفاح املتمم ملهمة جيوش نظامية كبرة، كام كانت 

الح��ال بالنس��بة إىل املقاتلني األوكراني��ني يف االتحاد 

الس��وفيتي. والث��اين، ه��و العصاب��ات الت��ي تحارب 

السلطة، سواء كانت اس��تعامرية أم وطنية مستبدة، 

بعد أن تتخذ لنفس��ها مكاناً لالنطالق، مثل ما حدث 

بالص��ني ح��ني انطلق ماو ت��يس تونج م��ن الجنوب، 

ويف فيتنام حني رس��خ هويش من��ه أقدام جامعته بني 

مزارعي األرز، الذين كانوا قد ضاقوا ذرعاً باالستعامر 

الفرنيس. 

ويض��ع جيف��ارا رشوط��اً ع��دة ملقات��ل »ح��رب 

العصابات«، منها: أن يترصف عىل أنه مصلح اجتامعي 

حمل س��الحه ملبياً غضب الش��عوب ضد املتسلطني 

والغ��زاة، وأن يدرك أن��ه يف حاجة طيل��ة الوقت إىل 

مس��اندة س��كان املنطقة التي يقاتل فيها، وهذا أحد 

الرشوط األساسية، ومن هنا يفضل أن يكون من أهايل 

هذه املنطقة، له فيها أصدقاء وعزوة، وعليه أن يكون 

ملامً باملنطقة، من حيث املداخل واملخارج، واملخابئ 

املتوفرة، مبا ميكنه من التحرك الرسيع. 

ويجب أن يحاف��ظ مقاتل العصاب��ات عىل حياته 

يف أي معركة، برغم أنه عىل اس��تعداد دائم للتضحية 

بنفسه، ويجب أال يخوض أي معركة أو قتال من دون 

التأك��د من الن��رص، وأن يؤمن بأن الش��عب ال بد أن 

ينت��رص يف النهاية، وأن كل من ال يؤمن بهذه الحقيقة 

من املستحيل أن يصبح من مقاتيل العصابات، وعليه 

أن ميد يد املس��اعدة إىل الناس طامل��ا أنهم ال يقفون 

ضده، أو يتآمرون مع األعداء عليه.

تكتيكات حرب العصابات
وهن��اك تكتيكات قتالية يويص بها جيفارا رجل حرب 

العصابات، قاص��داً بها تحديد األه��داف الثانوية يف 

ضوء الظ��روف الحربية الكلية والوس��ائل الش��املة 

املوصلة ملثل هذه األهداف، وهذا يتطلب تفصيالً:

1 � معرف��ة كل يشء عن العدو، عدده وتس��ليحه 

وطريقت��ه يف القت��ال، وطبيع��ة قيادت��ه، وأهداف��ه، 

واملصادر التي يعتمد عليها لبلوغ تلك األهداف.

2 � الرتكيز دوماً عىل اغتنام ذخرة من جيش العدو، 

لسد النقص املزمن يف الذخرة لدى رجال العصابات.

3 � يطلق رجال العصابات النار بحس��اب، حتى ال 

تنفذ الذخرة رسيعاً، وذلك إىل الدرجة التي يستطيع 

فيه��ا أي مراقب مليدان املعرك��ة التفرقة بني الجيش 

النظامي ورجال العصابات، فاألول يطلق النار بكثافة. 

3 � التح��يل مبرون��ة ش��ديدة يف أس��اليب القتال 

وأهداف��ه، حس��ب تط��ورات املعركة، واالس��تعداد 

ملواجه��ة أي ظ��روف مل تك��ن معروف��ة أو منظورة، 

واس��تنباط تكتيكات قتال متجددة حس��ب ما يطرأ، 

ومفاج��أة الع��دو به��ا، والقدرة ع��ىل تحويل جميع 

الوقائع التي تظهر فجأة إىل صالح رجال العصابات.

4 � تقس��يم املعركة عىل مراح��ل، أولها هي عدم 

متكني العدو م��ن القيام بهجوم كاس��ح، ثم إضعافه 

رويداً روي��داً، فإن تم إنهاكه تقوم العصابات بهجوم 

مض��اد، وتتوغ��ل يف أرايض الع��دو، لتهاج��م مصادر 

متوينه وطرق مواصالته، ونقاط مراقبته، وتسعى قدر 

املستطاع إىل تأخر مراكز عملياته، والوصول إليه من 

جميع األطراف، حسب ظروف وقوة هذه العصابات، 

حت��ى يتم الوصول إىل »الرضبة الش��املة«، التي يتم 

خاللها االقرتاب من املناطق واملواقع التي يدافع عنها 

العدو بقسوة وقوة، بعد أن تتحول الحرب إىل حرب 

مواقع، ويتصاع��د معها التحول إىل مس��توى العمل 

الجامهري العام وعىل مستوى الدولة بأرسها، الذي 

ميهد لنرص ساحق. 

ويب��دأ هجوم العصابات باملفاجأة وإلقاء الروع يف 

نفس العدو، وبشكل ال يسمح له بأن يلتقط أنفاسه، 

أو تكون لديه القدرة عىل املقاومة، ثم يتبع ذلك فرتة 

هدوء خادع، يظن معها م��ع تبقى من جيش العدو 

أن رجال العصابات ق��د رحلوا، فيخلدون إىل الراحة، 

وميارسون روتينهم اليومي يف معسكراتهم، وعىل حني 

غرة يجدون أنفس��هم أمام هجوم جديد مباغت من 

العصابات، بينام تركز القوة الرئيسية للعصابات عىل 

قطع الطريق عىل اإلمدادات والتعزيزات. 
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من السخط العام بني املواطنني ضد النظام الحاكم. 

8 � الحذر من أي توسيع غر مدروس لجبهة القتال، 

واالحتفاظ بتحصينات معينة للعمليات، والعمل دوما 

عىل تقويتها ط��وال مدة الح��رب، واالهتامم بجميع 

التداب��ر الدفاعية كالخنادق واملتاريس وزرع األلغام، 

وقطع طرق املواصالت.

9 � العم��ل ب��دأب ووعي كامل ع��ىل تجنيد ثوار 

ومقاتلني جدد.

10 � حني يتضخم عدد املقاتلني املنضمني إىل رجال 

العصاب��ات فيجب تقس��يمهم إىل فرق، مبا يش��به ما 

تقوم به خاليا النحل أحياناً، حني ترسل مبلكة جديدة 

إىل منطقة جديدة ومعها قس��م م��ن الخلية، عىل أن 

تبقى الخلية الرئيسية تحت أجدر قائد عصابات، ويف 

أقل األماك��ن خطورة. وتتكرر ه��ذه العملية مع كل 

خلية جديدة يتضخم عددها. 

11 � تكوي��ن عصاب��ات صغ��رة منفصل��ة تهاجم 

الخطوط الخلفية للعدو، وتعمل باألس��اليب نفس��ها 

التي قامت بها الجامعات األصلية.

12 � رسع��ة الحركة وخفتها، مب��ا يجعل العصابات 

ق��ادرة عىل تغي��ر مواقعها، واالنس��حاب من مرسح 

القتال، إذا كان هذا رضورياً، األمر الذي يجعلها قادرة 

ع��ىل تغير طبيعة القت��ال، وتجنب أي نوع من أنواع 

التطويق، الذي يعد الوس��يلة الوحي��دة لدى القوات 

النظامية إلرغام العصابات عىل الدخول يف قتال رشس 

يف وقت ال تكون فيه مستعدة لذلك.

13 � يف حال قتل أحد أفراد العصابة يجب اسرتداد 

ما يحمله من أس��لحة وعتاد. ويجب أال يعتاد العدو 

وقتاً معيناً تقوم في��ه العصابات بتنفيذ هجومها، وال 

أماك��ن محددة تس��تهدفها، بل من ال��رضوري تنويع 

س��اعات الهج��وم واألماك��ن التي يتم فيه��ا، حتى ال 

يتمكن العدو من تنظيم دفاعه، أو صنع كامئن لرجال 

العصاب��ات، كام أن التغير يف زمان الهجامت وأماكنها 

يصيب العدو بارتباك، ويؤثر كثراً يف معنوياته. 

14 � يج��ب عدم اصطح��اب أي أرسى، إن مل تكن 

هن��اك تحصين��ات قوي��ة، ولذا ي��رتك كل من تخلف 

م��ن جنود العدو يف أرض املعرك��ة، كام يجب العناية 

بالجرحى.

15 � تنقسم املناطق بالنسبة ملقاتل العصابات إىل 

ثالثة أقس��ام: مناطق مرنة، ومناط��ق خاصة ال يقدر 

العدو عىل الوصول إليها، ومناطق يسهل فيها تضليل 

الع��دو. والب��د أن تتخر العصابات األرايض املناس��بة 

التي تقاتل عليها، فإن كانت املنطقة صعبة املس��الك، 

ال يق��در الجيش النظامي عىل التوغل فيها يجب عىل 

العصاب��ات أن تتقدم إىل أماكن ميكن للجيش بلوغها، 

حت��ى تس��تدرجه إىل االش��تباك. أم��ا يف األرايض غر 

املناس��بة، وهي األرايض املفتوحة املنبس��طة، فيجب 

أن تنف��ذ العصابات عملياتها خ��الل الليل ويف رسعة 

خاطفة، وتتحرك بعدها إىل مخابئ آمنة. 

16 � االنتباه إىل عدم الوقوع يف فخ اإلرهاب الذي 

يستهدف بس��طاء الناس واألبرياء، ألن هذا من شأنه 

أن يفقد رجال العصابات تعاطف الجامهر، واللجوء 

إليه فقط ح��ال وجود رضورة للتخلص من أحد قادة 

أو رم��وز الع��دو ممن يتصف��ون بالبطش والقس��وة 

والفساد. ويف الوقت نفسه ميكن تخويف كبار املالك 

والوجهاء الذين يساندون النظام. 

17 � استخدام سالح »التخريب« ألنه شديد التأثر، 

لكن يجب عدم استخدامه لوقف حركة اإلنتاج، وترك 

بع��ض أفراد الش��عب ب��ال عمل. وهن��اك نوعان من 

التخري��ب: األول ضد خطوط القت��ال، والثاين موجه 

ضد أهداف معينة، مثل املواصالت من جسور وسكك 

حديدية واالتص��االت وبعض الصناعات الحيوية التي 

تقع تحت س��يطرة الحاك��م مبارشة، وم��وارد املياه، 

وأعم��دة الكهرب��اء، وكل »كاملي��ات« تل��زم الحياة 

العرصية.

18 � تفادي سالح الجو باالختباء يف األماكن الوعرة 

واألحراش، والسر ليالً يف األماكن املكشوفة.

19 � يج��ب احرتام وتقدير عادات وتقاليد س��كان 

املنطق��ة التي ينش��ب فيها القتال، وتقت��رص املعاملة 

الصارم��ة معهم عىل وقت املعرك��ة، لكن بعد انتهائها 

يجب أال تس��تمر ه��ذه املعامل��ة الجافة س��وى مع 

العن��ارص الوضيع��ة التي تلجأ إىل الفس��اد والوش��اية 

والقتل. أما بالنس��بة إىل جنود العدو النظاميني الذين 

يذهب��ون إىل املعركة تنفي��ذاً لألوامر، ويعتقدون أنهم 

يقوم��ون بواجبهم، فالبد من التعامل معهم بش��فقة 

ورحمة قدر اإلمكان.

20 � من الرضوري تكوين »جامعات مساعدة« حني 

يتمكن رجال العصاب��ات من محارصة املدن والدخول 
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إىل بع��ض أطرافه��ا. وتخضع ه��ذه الجامعات لقادة 

العصاب��ات املقيم��ني يف أماكن قريب��ة، ويجب عليها 

أال تقوم بعمليات مس��تقلة، وأن تلتزم دوما بتكييف 

نشاطها مع الخطة الشاملة للعصابات، وتكون مهمتها 

األوىل ه��ي التخريب. ونظراً ألن ه��ذه الجامعات ال 

تس��تطيع االبتعاد عن أماكن عملياتها بس��هولة فإنها 

مطالب��ة بأمري��ن مهمني: قي��اس املس��افة بني موقع 

العملي��ات ونقطة االنس��حاب، واالختفاء عن األنظار 

طيل��ة النهار. وتس��تعمل ه��ذه الجامعات أس��لحة 

خفيف��ة من غر الن��وع الذي تس��تخدمه العصابات، 

ألنها ال تحتاج للس��الح إال للدف��اع عن النفس. وحني 

تتقدم الث��ورة أو تصل العصابات إىل املعارك الفاصلة 

ضد النظام ف��إن تلك الجامعات ميكنها املش��اركة يف 

حصار املدن ويف القتال شأنها شأن مقاتيل العصابات. 

21 � ميك��ن للنس��اء القيام بدور غاي��ة يف األهمية 

بالنس��بة لحرب العصاب��ات، فوجود امل��رأة جنباً إىل 

جن��ب الرجل يجعله أكرث قدرة عىل تحمل املصاعب، 

وبوسعها أيضاً أن تشارك يف القتال حتى يف ظل أقىس 

الظ��روف، أو تق��وم بأعامل الطه��ي وتجهيز الطعام 

للمقاتلني، أو تطبيب الجرحى والعناية بهم، أو حياكة 

املالب��س الت��ي يرتدونها. وميكن للنس��اء القيام بدور 

االتص��ال بني املحاربني واملوالني له��م، الذين يعملون 

يف مناطق أخرى داخل أرايض العدو، فتحمل النس��اء 

املوث��وق بهن الرس��ائل والنقود والذخ��رة، وأي يشء 

خف وزنه وغلت قيمته.

22 � م��ن ال��رضوري توافر فرق ماه��رة للتموين، 

تق��وم عن املقاتلني بأداء هذه املهمة، يك يتفرغوا هم 

لحمل الس��الح. ويف بداية تك��ون العصابات املقاتلة، 

ميكنه��ا أن تعتمد عىل س��كان املنطق��ة يف تزويدها 

باحتياجاته��ا التموينية، لكن مع منو حجمها وتقدمها 

يف املعارك عليها أن تش��كل جامعات خاصة باإلمداد. 

ومن املهم إنش��اء نقاط ومخابئ ع��ىل طول جبهات 

املواجهة إلخفاء املواد التموينية، خاصة خالل النهار. 

23 � الب��د أن يكون لرجال العصابات تنظيم مدين، 

ينت��رش بني األهايل املؤيدين لهم، ويقوم مبهام عديدة 

منها جم��ع التربعات للمقاتل��ني، وتوفر املؤن. وحني 

يتمك��ن رج��ال العصابات من الس��يطرة عىل منطقة 

بكاملها يقوم هذا التنظيم عىل تكوين مجالس عدلية، 

تحك��م بني الناس، وتدير مختلف ش��ؤونهم الحياتية. 

كام يقوم هذا التنظيم بإنش��اء جه��از إعالمي ينطق 

باس��م املقاتلني، وينرش أفكارهم، ويحمس الناس عىل 

االنضامم إليهم، ويفند ذرائع عدوهم.

24 � ميكن للعصابات حني تتمكن من االستيالء عىل 

منطقة واس��عة، وتدين لها بالوالء، أن تقيم صناعات 

حربي��ة، حتى ولو لتحقيق االكتفاء الذايت من املالبس 

العس��كرية، خاصة األحذية، الت��ي يحتاجها املقاتلون 

بش��دة وهم يس��رون يف املناطق الجبلية واألحراش 

واملس��تنقعات. وميكن للصناعات أن تتطور إىل إنتاج 

األس��لحة، مثل األلغ��ام والعبوات الناس��فة وغرها، 

وكذل��ك األغذية املحفوظ��ة التي يحمله��ا املقاتلون 

معهم، أو تقترص، الس��يام يف املراحل األوىل، عىل ورش 

إلصالح السالح املعطوب والتالف.

25 � م��ن األهمية مب��كان أن يُكوِّن الث��وار جهازاً 

اس��تخبارياً، يجمع معلومات دقيقة عن العدو، ويتنبأ 

مب��ا ينوي القي��ام به، وميك��ن ألفراد ه��ذا الجهاز أن 

يندس��وا بني جنود األعداء ويطلقوا الش��ائعات التي 

ثبط هممه��م، وتنال من عزميته��م، وتضللهم. والبد 

للفرد ال��ذي يتم تجنيده يف صفوف ه��ذا الجهاز أن 

يكون من املوثوق بهم. وينمو عدد أفراد الجهاز تبعا 

لنمو عدد رجال حرب العصابات•

ميكن للنساء القيام 
بدور االتصال بني 

احملاربني واملوالني 
لهم الذين يعملون 

يف مناطق أخرى 
داخل أراضي العدو
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السلم واألمن يف عامل متغّير
ارتبــط مفهوم الســلم واألمــن الدوليني خالل فرتة الحــرب الباردة؛ بتلــك الحالة التي تغيــب فيها الرصاعات 

واملواجهات العسكرية، مبا يعنيه ذلك من تركيز عىل خطر وحيد يحكمه الهاجس العسكري.
 غري أنه مع سقوط االتحاد السوفييتي وانهيار جدار برلني، التفت العامل إىل مخاطر أخرى، ال تقل يف أهميتها 
عن النزاعات العســكرية؛ مام جعل مدلول الســلم واألمن الدوليني يبدو يف هــذه املرحلة من تطور العالقات 

الدولية أكر توّسعاً وشموالً.
أرخــت الكثري من املخاطــر بظاللها القامتة عىل املجتمع الدويل؛ الذي مل يســتطع القضاء بعد عىل مجموعة 
مــن األوبئة واألمراض املعدية والفتاكة، كام هو الشــأن بالنســبة إىل داء فقدان املناعة املكتســبة، حيث أدى 
تشابك املصالح بني الدول وتطور وسائل االتصال واملواصالت؛ إىل انتقال رسيع وواسع لعدوى عدد من األمراض 

الخطرية عرب الحدود.
كان لحادث" ترشنوبيل" النووي يف أوكرانيا ســنة 1986 األثر الكبري يف لفت األنظار إىل مشــكل تلوث البيئة؛ 
فهــذا الحادث الخطري الذي تجاوزت تداعياته دول االتحاد الســوفيتي ســابقاً إىل باقــي دول أوروبا؛ أكّد مبا ال 
مجال للشك فيه؛ أن انتشار التلوث ال يراعي الحدود السياسية والجغرافية، وهو ما أسهم يف نقل االهتامم بهذا 

املشكل من املختربات العلمية إىل أروقة السياسة الدولية. 
وهكــذا صار من الصعب تحقيق الســلم واألمن الدوليني من دون اســتحضار األمن البيولوجي الذي يفرض 
بلورة جهود حقيقية لتنظيم إدارة املوارد الطبيعية وعقلنة استغاللها؛ والتي غالباً ما يشكل التنافس حولها عامالً 

مغذياً للعديد من الرصاعات عىل امتداد مناطق مختلفة من العامل.
كــام أن تنامي اإلرهاب؛ من حيث خطورته وأشــكاله وأطرافه والعوامل التي تغذيه؛ فرض إشــكاالت أمنية 
واجتامعية وسياســية دولية معّقدة. فبعدما كانت العمليات اإلرهابية تتم وفق أساليب تقليدية تخلف ضحايا 
وخســائر محدودة يف الفئات واملنشــآت؛ أصبحت متارس بطــرق بالغة الدقة والتطور؛ مســتفيدة يف ذلك من 
التكنولوجيا الحديثة؛ وأضحت تخلف خســائر جســيمة؛ تكاد تعادل خســائر الحروب النظاميــة، مبا يؤكّد أن 

األخطار العسكرية مل يعد مصدرها الدول فقط. 
وال تخفى التحديات التي أصبحت تطرحها الرصاعات والنزاعات العسكرية الداخلية عىل املحيط الدويل؛ عىل 

مستوى تنامي اللجوء والهجرة الرسية والنزاعات اإلقليمية.
فرض تشابك املصالح وتزايد االعتامد املتبادل بني الدول وضيق هامش التمييز بني ما هو وطني ودويل؛ تعزيز 

الجهود الرامية ملواجهة مخاطر وتحديات آخذة يف التطور.
إن ميثاق األمم املتحدة اعتمد ســبالً وقائية لحفظ الســلم واألمن الدوليني، يف عالقة ذلك بدعم التنســيق 
والتعــاون الدوليــني يف مختلف املجــاالت، والتنصيص عىل مجموعة من املبادئ التي توفر يف شــموليتها مناخاً 
يدعم تحقيق التعاون والســلم بني الدول، حيث أكد حظر اســتخدام القوة أو مجرّد التهديد باستعاملها؛ وحّث 
الدول عىل تســوية منازعاتها بسبل ودية؛ وتنفيذ التزاماتها بحسن نية؛ ثم حظر كل أشكال التدخل يف الشؤون 

الداخلية للدول.
إضافة إىل بلورة آليات عالجية؛ يف عالقة ذلك باســتخدام الســبل الزجرية من ضغوطات سياسية واقتصادية 

وعسكرية ملواجهة أي عدوان أو تهديد أو خرق للسلم واألمن الدوليني.
لكن االرتباكات التي ترافق أداء األمم املتحدة يف هذا الشأن؛ عالوة عىل تخلّف القانون الدويل وعدم مواكبته 
للمتغريات الدولية الراهنة؛ وهيمنة املقاربات االنفرادية للدول يف تعاطيها مع املشكالت القامئة يف هذا الصدد؛ 

كلها عوامل حّدت من مواجهة هذه املخاطر العابرة للحدود.
شــكلت األزمات عىل امتــداد التاريخ البرشي؛ محطة للتفكــري وإبداع الحلول، وميكــن لتزايد الوعي بهذه 
املخاطر؛ أن يشــكل دافعاً للرتكيز عىل املشــرتك ولتذليل الخالفات ونبذ الرصاعــات الدولية؛ ومحفزاً عىل طلب 
الســالم والتعاون خدمة لألجيال القادمة؛ وبخاصة أن مواجهة هذه اإلشــكاالت اآلخذة االنتشار؛ تتطلب قدراً 

كبرياً من التنسيق والتعاون الدوليني•

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية يف 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش

drisslagrini@yahoo.fr
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دور حيوي للقوات الربية يف احلروب الالمتماثلة
تطوير القوات الربية يظل رهانًا مستمرًا وجمديًا ملواجهة التهديدات والتحديات

سادت يف السنوات األخرية نظريات ورؤى تتحدث عن تراجع دور القوات الربية يف 

ظل اختالف منط التهديدات االسرتاتيجية للدول وبروز خطر الحروب الالمتامثلة 

يف القرن الحادي والعرشين، ومبوازاة ذلك تزخر الكتابات والدوريات العسكرية 

املتخصصة بالحديث عن تحوالت نوعية يف الحروب والرصاعات العسكرية، ومن 

بينها تزايد االعتامد عىل الطائرات من دون طيار يف مواجهة التهديدات الجديدة 

املتنامية، ممثلة يف التنظيامت والجامعات املتطرفة التي تندرج ضمن تصنيف 

الفاعلني الجدد يف النظام العاملي الجديد.

إعداد:
منى أبو اخلري
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دور حيوي للقوات الربية يف احلروب الالمتماثلة
وتراجع الح��روب التقليدية عىل خلفي��ة مؤرشات تحلل 

ال��دول الوطني��ة التقليدية الذي اس��تقر م��ن معاهدة 

وس��تفاليا ع��ام 1648 كإح��دى ركائز األمن واالس��تقرار 

يف النظ��ام ال��دويل، ولكن الرصاعات العس��كرية الجارية 

تكشف محورية دور القوات الربية يف الحروب الالمتامثلة 

رشيط��ة إحداث تغير نوعي يف خطط التدريب والتأهيل 

والتس��ليح، مب��ا يتناس��ب مع طبيع��ة املع��ارك يف هذه 

الحروب. ولعل الحدي��ث املتزايد عن الطائرات من دون 

طي��ار يف حروب املس��تقبل، ينبع من تنامي مس��تويات 

االعتامدي��ة عليها م��ن جانب الجي��ش األمريي يف دول 

مثل أفغانس��تان واليمن وباكستان، باإلضافة إىل أهميتها 

النابع��ة م��ن أدواره��ا التقليدية يف االس��تطالع واملراقبة 

وجمع املعلومات. وكان التطور األبرز عىل صعيد الحديث 

عن دور الطائرات اآللية يف الرصاعات العسكرية قد ظهر 

عقب بيان صادر منذ سنوات عن الجيش اإلرسائييل اعترب 

فيه أن الطائرات م��ن دون طيار، التي ميتلكها حزب الله 

اللبن��اين متث��ل تهديداً خط��راً إلرسائي��ل، وأن تزويد تلك 

الطائ��رات بأس��لحة يجعل منها قوة جوي��ة فاعلة بأمثان 

قليل��ة تفوق املقات��الت الحديثة باهظ��ة التكاليف. كام 

انتق��ل تأثر الطائ��رات من دون طي��ار إىل مجال تحقيق 

»انتصارات إعالمي��ة ودعائية«، من خ��الل مقدرتها عىل 

اخرتاق الحدود الجغرافية للدول وإثبات فشلها يف حامية 

أجوائها، ما يخلق آثار نفس��ية سلبية وينال من معنويات 

الجيوش والش��عوب عىل حد س��واء. كام أك��د خرباء أن 

تزويد الطائرات من دون طي��ار مبتفجرات يجعلها قادرة 

عىل تنفيذ هجامت انتحاري��ة وخطط هجومية للجيوش 

والتنظيامت والجامعات، كام تس��تطيع ه��ذه الطائرات 

دعم املقدرة القتالية من خالل توفر معلومات دقيقة عن 

األهداف، ومن ثم تحس��ني القدرات العملياتية لألنظمة 

الصاروخية عىل تحديد األهداف وإصابتها بدقة ش��ديدة. 

وقد برزت اإلش��كالية األكرث خطورة بالنس��بة إىل الجيش 

اإلرسائي��يل يف مواجهة الطائرات من دون طيار من خالل 

ضعف مق��درة ش��بكة »القبة الصاروخية« عىل كش��ف 

الطائ��رات من دون طيار ومن ثم إس��قاطها، برغم نجاح 

هذه الش��بكة يف اعرتاض معظم الصواري��خ التي تطلقها 

التنظيامت والجامعات املعادية.

وعىل صعيد الجيش األمريي، فإن التقارير تتحدث عن 

اعتامد متزايد عىل القوت��ني الجوية والبحرية يف مواجهة 

تهديدات الدول والتنظيامت املعادية، وذلك ضمن خطط 

التعاط��ي مع خف��ض امليزانية الدفاعي��ة األمريي خالل 

الس��نوات القادمة، حي��ث بات االعتامد عىل اس��تخدام 

قوات أقل حجامً وأخ��ف حركة مع االعتامد عىل الحلفاء 

يف س��د االحتياجات البرشية. وه��ذا النهج تطبقه اإلدارة 

األمريكية بالفعل يف الرصاعات العس��كرية األخرة، حيث 

لجأت إىل اس��تحداث اس��رتاتيجية »القيادة من الخلف« 

يف األزمة الليبية، بينام تش��ر ترصيحات الرئيس األمريي 

ب��اراك أوباما األخ��رة إىل عزم بالده االعت��امد عىل قوات 

الدول الحليف��ة يف التصدي لألزم��ات اإلقليمية يف اليمن 

والعراق وس��وريا، وهي االس��رتاتيجية ذاتها التي تطبقها 

الواليات املتحدة يف منطقة رشق آس��يا، حيث أكد القادة 

العسكريون األمريكيون عزمهم استخدام القوات الجوية 

والبحرية معاً يف أي رصاع عس��كري ضد كوريا الشاملية، 

واالعت��امد عىل الجيش الكوري الجنويب بالدرجة األوىل يف 

تنفي��ذ أي عمليات برية، ما يعك��س وجود توجه أمريي 

ع��ام مييل إىل خفض عدد القوات الربية، واالعتامد بصورة 

أكرب عىل الدول الحليفة يف العنارص البرشية مستقبالً، مع 

الرتكيز عىل الوس��ائل غر العسكرية والتعاون مع الحلفاء 

يف التعامل مع عدم االستقرار وتقليل االعتامد عىل القوات 

الربي��ة األمريكي��ة يف العملي��ات التي ته��دف إىل إعادة 

االس��تقرار. كام تقوم االس��رتاتيجية األمريكية عىل وقف 

أي خط��ط لزيادة حج��م القوات األمريكي��ة والعمليات 

العسكرية الطويلة وتطوير أساليب مبتكرة قليلة التكلفة 

مبا يضمن تحقيق أهداف االسرتاتيجية األمريكية.

 القدرات العملياتية لألنظمة 

وجود توجه أمريكي 
عام مييل إىل خفض 

عدد القوات الربية 
واالعتماد بصورة أكرب 

على الدول احلليفة 
يف العناصر البشرية 

مستقبالً
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أن القوات الربية 
األمريكية هي مبنزلة 

»بوليصة تأمني« التي 
توفر درجة عالية من 
املرونة للرد على أي 

تهديد

جوية متكاملة، حيث أصبح الطيارون الحربيون يحصلون 

عىل معلومات فورية يف س��احات القتال وكش��ف منطقة 

العمليات م��ن االتجاهات كافة، وبالتايل مضاعفة قدرات 

الطائ��رات املقاتل��ة الت��ي كان��ت غالباً ما تعم��ل كجزر 

منعزلة يف أتون الرصاع��ات. وفضالً عن ذلك فقد أتاحت 

الطائرات من دون طيار للسياس��يني خوض حروب رشسة 

وفاعل��ة من دون اإلعالن عن ذل��ك، وتحمل ما لذلك من 

تكلفة وأعباء سياس��ية، مثلام يحدث يف مناطق عدة من 

الع��امل، حيث تخوض الطائ��رات األمريكية من دون طيار 

مواجه��ات ضد تنظيامت إرهابية م��ن دون إعالن حرب 

يف هذه املناطق، بل أصبح بإمكان البنتاجون وال�»يس آي 

إيه« توجيه رضبات عس��كرية أو تنفي��ذ عمليات اغتيال 

م��ن دون أن تضع��ا قدماً واحدة ع��ىل األرض، ومن دون 

التعرض ألي ردود أفعال س��لبية غاضبة من جانب الرأي 

العام األمريي والعاملي بس��بب عودة الجنود األمريكيني 

داخل نعوش مغلقة، ومثة مي��زة مهمة أخرى لهذا النوع 

م��ن الطائرات ه��ي الرسية والتحرك الف��وري، وهام من 

أه��م عنارص نجاح أي هجوم عس��كري فعال، األمر الذي 

يضاع��ف القوة الهجومية األمريكي��ة بصورة أكيدة. ومن 

هن��ا يرى خ��رباء أن الرصاع��ات األمريكية يف املس��تقبل 

ستهيمن عليها الطائرات من دون طيار وقوات العمليات 

الخاصة البحرية )مارينز(، وهذا الس��يناريو ال يتصونّر أي 

دور يذكر للقوات الربية خ��ارج إطار القدرات املحدودة 

التي تتميز بها العمليات الخاصة. 

في��ام ي��رى فريق آخ��ر من الخ��رباء أن ه��ذا التصور 

يس��تبعد النزاعات والحروب املحتملة مستقبالً، ويعتقد 

ه��ؤالء أن القوات الربية األمريكية ه��ي مبنزلة »بوليصة 

تأم��ني« للوالي��ات املتح��دة األمريكية، فه��ي متثل القوة 

املتعددة األغراض التي توفر درجة عالية من املرونة للرد 

عىل أي تهديد، وأنه��ا تظل هي األكرث قدرة عىل التكيف 

واألكرث مرونة ضمن الرتسانة العسكرية األمريكية. 

وبني هذا وذاك يعتقد متخصصون أن إشكالية القوات 

األمريكية الجديدة يف مكافحة التمرد، وهي اسرتاتيجيات 

تس��تند بش��كل كبر إىل الخربة التي اكتس��بتها الواليات 

املتحدة يف حريب فيتنام وأفغانستان.

والشك يف أن الحديث عن تراجع دور القوات الربية يف 

الفرتة املاضية يرتبط باألساس باعتبارات عدة، منها: ارتفاع 

فات��ورة الخس��ائر البرشية يف صفوف الق��وات األمريكية 

العامل��ة يف أفغانس��تان والع��راق وغره��ام، واألزم��ات 

املالي��ة التي دفع��ت املخططني إىل البح��ث عن تقنيات 

عسكرية ألداء املهام القتالية ذاتها بتكلفة أقل ودقة أكرب، 

فالطائ��رات من دون طيار قد أحدثت ثورة بالنس��بة إىل 

وكال��ة املخابرات املركزية األمريكي��ة التي تحولت بفضل 

م��ا توفره هذه الطائرات م��ن معلومات من مجرد وكالة 

مدنية لجمع املعلومات االستخباراتية إىل وحدة عسكرية 

وي��رى منتقدو ه��ذه االس��رتاتيجية التي تس��تهدف 

تنفي��ذ أقل عدد م��ن العمليات بأقل ع��دد من القوات، 

أنها مش��حونة باألخطار ألنها تفرتض أن الواليات املتحدة 

ل��ن تواجه حرب��اً طويلة تتطلب عدداً أك��رب من القوات 

الربي��ة، وأن��ه يف حالة نش��وب حروب طويلة س��تتقدم 

ال��دول الحليف��ة للمش��اركة بقواته��ا الربية، م��ا يعني 

املجازف��ة بتحمل مخاطرة أكرب يف األزمات، واس��تبعاد أي 

س��يناريوهات تس��تدعي وجود قوات برية أمريكية عىل 

األرض لفرتات طويلة.

تنامي حروب الجيل الرابع
واملؤكد أن هذه االسرتاتيجيات العسكرية نابعة باألساس 

من تنامي حروب الجيل الرابع، وتراجع الحروب التقليدية 

ب��ني الدول ملصلح��ة بروز خطر التنظي��امت والجامعات 

اإلرهابية، التي تهدد مصالح الدول وس��يادتها يف مناطق 

ش��تى من العامل، حيث يتزاي��د تدريجياً اقتناع املخططني 

االسرتاتيجيني بأن حقبة التدخالت العسكرية املوسعة قد 

انتهت، وأن الدخول يف عمليات عسكرية واسعة النطاق 

بات أم��راً غر مرجح. ويف ظل بروز تهديدات عس��كرية 

كام يف اليمن والعراق وس��وريا وغره��ا، طورت الواليات 

املتحدة األمريكية اسرتاتيجية مزدوجة قامئة عىل تدخالت 

عس��كرية واس��عة النطاق بالفعل، ولكنها ال تعتمد عىل 

القي��ادة األمريكي��ة األمامية كام كان يح��دث تقليدياً يف 

املايض، بل عىل دعم لوجستي ومعلومايت ورمبا قيادة من 

الخلف، أو دعم جوي يف ترجمة واضحة لالس��رتاتيجيات 
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الربي��ة األمريكية تحدي��داً أنها غر قادرة ع��ىل بناء رؤية 

متامس��كة حول مستقبلها، وهذا األمر ليس بجديد عليها، 

حيث ُعرِفت القوات الربية األمريكية منذ فرتة طويلة بأنها 

غر واضحة اس��رتاتيجياً وعاجزة ع��ن التعبر بفعالية عن 

دورها داخل املؤسس��ة العسكرية منذ سقوط جدار برلني 

مع أنها ظلت، وال تزال، القوة األقرب ألن تُستدعى لخوض 

الحروب األمريكية يف املس��تقبل. ويرى هؤالء أن القوات 

الربي��ة األمريكي��ة تعاين ما ميكن وصف��ه ب�«أزمة الهوية« 

تحت ضغ��ط التقنيات العس��كرية املتقدمة، عىل خالف 

الق��وات الجوية والبحرية التي ربطت مس��تقبلها مبفهوم 

واضح جداً يُعرف باسم »املعركة الجوية-البحرية« أدخله 

البنتاجون يف عام 2009.

املعارك الجوية-البحرية
 واملع��ارك الجوية-البحرية من الناحي��ة العملياتية توفر 

وسيلة للتنس��يق بني القوتني لضامن حامية األمن القومي 

للوالي��ات املتحدة األمريكية وحلفائها. ويف حني أن مفهوم 

»املعركة الجوية-البحري��ة« يقوم عىل تصوُّر حدوث نزاع 

م��ع الصني، فإن القوات الربية تنظر إىل العامل بطريقة أكرث 

عقالنية وبكثر من الحكمة من وجهة نظر خرباء أمريكيني، 

ويس��تند هؤالء يف ذلك إىل أن من الصعب تصور حدوث 

صدام عس��كري يف منطقة آسيا واملحيط الهادي من دون 

أن تتدخل فيه الصني مبارشة، وإذا حدث ذلك فستتوقف 

التجارة الدولية، ما يعني أن التخطيط لعمل عس��كري يف 

الص��ني يعني بالتبعية التخطيط النهي��ار االقتصاد العاملي 

وم��ن ثم فهو صع��ب الحدوث وال ميكن بل��ورة تصورات 

منطقية بشأنه.

وع��ىل العك��س من ذل��ك، فإن الق��وات الربي��ة تهتم 

مبجاالت التناف��س األكرث احتاملية والتي ميكن تقس��يمها 

إىل تهدي��دات اس��رتاتيجية متثلها املناطق غ��ر الخاضعة 

لحكومات، والتهديدات الناجمة عن الدول املنهارة. ويرى 

خرباء أن الش��واهد الراهنة عىل املرسح العاملي تش��ر إىل 

أن األزمات أكرث احتاملية أو ترجيحاً من نشوب حرب مع 

الصني يف بحر الصني الجنويب باتت تنبع من إمكانية اندالع 

حروب بالوكالة بني فصائل متنافس��ة عىل الس��يطرة عىل 

ال��دول الضعيفة الغنية باملوارد، وبات من الس��هل تخيل 

أو اف��رتاض حدوث مثل هذه الح��رب يف مناطق عدة من 

العامل مس��تقبالً، وخصوصاً يف ظ��ل بروز هذه النوعية من 

الرصاع��ات بالفعل يف العراق وس��وريا واليمن وغرها من 

دول ومناطق، وهي باألس��اس حروب بالوكالة تشنها دول 

أو قوى إقليمية لتحقيق أهدافها االس��رتاتيجية. وهنا يربز 

دور الق��وات الربي��ة للتعاطي مع هذه الرصاعات، س��واء 

من خالل العمليات الخاصة، أو العمليات الربية الواس��عة 

للسيطرة عىل التمرد أو التنظيامت اإلرهابية يف حال عدم 

نج��اح العمليات الخاصة أو التدخالت الربية املحدودة أو 

املرشطية يف تحقيق األهداف املنشودة.

والش��ك أن التنظيامت املتطرفة، مثل تنظيمي القاعدة 

وداعش وغرهام ستواصل استخدام املناطق الرمادية غر 

الخاضعة لس��يطرة الدول كقواعد للتدريب وبسط النفوذ 

ورمب��ا االنطالق للس��يطرة ع��ىل دول أو مناطق جغرافية 

أخ��رى كام حدث بالنس��بة إىل تنظيم داع��ش يف العراق، 

حني اتخذ منه��ا منصة انطالق نحو الس��يطرة عىل أراض 

يف سوريا.

وعىل الرغ��م من الفعالي��ة الهائلة للرضب��ات الجوية 

يف تدم��ر البن��ى التحتي��ة واملعس��كرات وبقي��ة قدرات 

التنظيامت والجامعات اإلرهابية وشل قدرتها عىل التحرك 

الجامعي املنظم، فإن القضاء عىل هذه التنظيامت ال يزال 

يتطلب تدخ��الت برية كام أثبتت تج��ارب عدة جرت يف 

أفغانس��تان والعراق، وآخرها يف اليمن يف مواجهة جامعة 

الح��ويث املتم��ردة عىل رشعي��ة الرئيس اليمن��ي عبد ربه 

منصور ه��ادي، والتي تعرضت لرضب��ات جوية متواصلة 

م��ن مقاتالت بالغة التقدم والتطور لدول التحالف، ولكن 

مقات��يل هذه الجامعة ال يزالون يقاتلون يف ش��وارع مدن 

ومحافظات مينية عدة وميارس��ون البطش ضد املدنيني ما 

دفع الخرباء للمطالبة برضورة التدخل الربي.

 ويف ح��ني أن القوات الخاصة والطائرات من دون طيار 

لة ملحاربة مث��ل هذه الجامعات  ستس��تمر كأدوات مفضنّ

اإلرهابية واملتطرفة، فليس من الصعب تصوُّر حالة طارئة 

تتطلب ق��وة أكرب ومكتفية ذاتياً من الناحية اللوجس��تية 

وقادرة عىل البقاء يف ميدان املعركة لفرتة طويلة من الزمن 

ما يعني وجود رضورة ملحة ومتزايدة للقوات الربية رغم 

الجدل حول تغر منط التهديدات والحروب. وفيام يتعلق 

بالدول املنهارة، يرى الخرباء أنها متثل حاالت ملحة تتطلب 

قوات برية لتأمني الس��كان والقضاء ع��ىل املالذات اآلمنة 

التي يستخدمها املتطرفون، وهي تهديدات تتطلب رداً من 

قوات برية لتحقيق أقىص مدى من الفاعلية العملياتية.

تطوير قدرات وتجهيزات القوات الربية
ويف ضوء ما سبق فإن االستثامر يف تطوير قدرات وتجهيزات 

القوات الربية ضمن الجيوش الحديثة يظل رهانا مس��تمرا 

ومجديا ملواجهة التهدي��دات والتحديات األمنية املتنامية 

وتحقيق مس��تويات أفضل من األمن واالس��تقرار للدول، 

ومع ذلك ف��إن القدرات العملياتية للقوات الربية وحدود 

دورها املس��تقبيل يظل ره��ن مس��تويات تحديثها � من 

حيث العتاد والتدري��ب والتأهيل البرشي لألفراد، فالكثر 

من الجي��وش كثيفة العدد ذات الحجم البرشي الضخم ال 

متتلك املقدرة عىل املناورة العملياتية ومل تس��تطع تطوير 

نظري��ات قتالي��ة للتعامل م��ع التهدي��دات الالمتامثلة، 

والتدري��ب عىل تكتيكات خوض حروب املدن، ومل تزل يف 

معظمها متثل قوة ثقيل��ة الحركة صعبة التنقل، مبا يجعل 

من الصعب عليها التص��دي ألي هجوم خاطف يتم غالبا 

باس��تخدام قوة غر تقليدية قليلة العدد خفيفة التسليح، 

مبا يف ذلك حروب االستنزاف منخفضة املستوى التي تركز 

عليها التنظيامت وامليلش��يات، كام أنه��ا بحاجة إىل نظم 

إطالق صاروخية متطورة وقادرة عىل اس��تهداف أهداف 

متحركة ال ساكنة، كام أنه يف ظل التطور املعلومايت، ينبغي 

إحداث تطوير مواٍز يف أنظمة القيادة والس��يطرة للقوات 

الربية خصوصا فيام يتعلق باالتصاالت اآلمنة، واالنكشاف 

أمام الرسعة الخاطفة وعنرص املفاجأة يف االش��تباكات غر 

التقليدية ومن ثم يصبح من املحتم عىل الجيوش الحديثة 

امت��الك عنارص الفاعلية الجدي��دة للرصاعات الالمتامثلة، 

ويف مقدمتها وجود قوة انتشار رسيع برية عالية التدريب 

والتأهي��ل خفيف��ة الحركة وق��ادرة عىل التنق��ل الرسيع 

واالشتباك الفاعل•
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قام��ت مجموعة "أيرباص" مؤخراً بتس��ليم الجيش 

 UH-72A Lakota األمرييك أول مروحية من طراز

وه��ي ُمصممة وفق��اً ألحدث مهمة م��ن مهامت 

مروحيات "الكوتا"، حيث دخلت الخدمة كمروحية 

تدريبية ألول مرة.

ستنضم هذه الطائرة إىل سبع مروحيات "الكوتا" 

موجودة مس��بقاً يف ح��وزة الجي��ش كان قد جرى 

تعديلها لتأخذ الش��كل التدريبي وجرى تس��ليمها 

اس��تعداداً للدخ��ول الرس��مي ملروحي��ات "الكوتا" 

للمنهاج التدريبي يف بداية العام 2016.

وقد ت��ّم يف العام 2006 اختيار املروحية "الكوتا" 

ضمن منافس��ة بني أقرانها لتنفيذ طيف واس��ع من 

األدوار الخاصة بالجي��ش والحرس الوطني، مبا فيها 

البحث واإلنق��اذ، واإلخالء الطب��ي، وأمن الحدود، 

والقيادة والس��يطرة، ونق��ل الش��خصيات الهامة، 

متّت مراسم التس��ليم ألول طائريتّ مرياج I/TI 2000 لسالح الجو الهندي يف 

"مرك��ز اختبار الطريان الخاص برشك��ة Dassault Aviation يف Istres وذلك 

تحت رعاية الس��يد "أرون كاي سينغ"، س��فري الهند يف فرنسا. وقد استضاف 

 Dassault Aviation هذه املراسم السيد "إيريك ترابري"، رئيس مجلس إدارة

واملدير التنفيذي لها، والسيد "بيري إيريك بوميليت" نائب الرئيس التنفيذي، 

يف رشكة Thales املتخصصة يف أنظمة املهام الدفاعية.

وقد تم توقيع عقد تحديث أسطول املرياج 2000 الهندي يف يوليو 2011، 

أّما الرحلة األوىل ألول طائرة مرياج 2000 جرى تحديثها فقد اكتملت بنجاح 

بواس��طة Dassault Aviation يف 5 أكتوب��ر 2013، وذلك عقب مرحلة من 

 Thales التطوير استمرت لسنتني، كانت مخصصة للمعدات التي قامت رشكة

بتوفريها ومن ضمنها الرادار، ومجموعة الحرب االلكرتونية وكومبيوتر املهام. 

 Dassault Aviation وقد أوضح السيد "إيريك ترابري"، رئيس مجلس إدارة

واملدير التنفيذي لها قائالً: "تُعترب الهند أول عميل خارجي لنا، كام أّن الرشاكة 

التاريخية التي رعيناها مع سالح الجو الهندي متتد ملدة 60 عاماً. لقد اختارت 

الهند طائرة "رافال" بعد عملية اختيار شاملة يف إطار منافسة "الطائرة القتالية 

متوس��طة املدة ومتعددة املهام" واملفاوضات ال تزال جارية. ستُسهم كالً من 

رشكتّي Hindustan Aeronautics وIndian industries يف سياس��ة "صنع 

يف الهن��د" من خالل تطوير وتصنيع الطائرة محلياً. س��تلبي الطائرة "رافال" 

املتطلبات العملياتية لس��الح الج��و الهندي واملتطلبات الصناعية لسياس��ة 

Airbus Group 
 تسلم الطائرة

 UH-72A Lakota 
للجيش األمريكي

تسليم أول طائرتّي مرياج I/TI 2000 للهند

االقتصاد الهندي".

يعترب تسليم أول طائريت مرياج 2000 ُمحدثتني للهند عالمة فارقة جديدة 

يف سجل حافل من التعاون بني الصناعتني الفرنسية والهندية.

واالس��تخدامات العام��ة والتدري��ب. أم��ا وحدات 

 UH-72As الحرس الوطني، التي تستخدم املروحية

املزودة مبجموعة معدات مهامت األمن واإلس��ناد، 

فقد أوكل إليها مهام إسناد الجامرك وحامية الحدود 

ع��ى طول الح��دود األمريكية املكس��يكية. كام أّن 

املروحية "الكوتا" تضطلع بدور تدريبّي أيضاً.

ك��ام طلب الجي��ش املليك التايلن��دي مروحيات 

العس��كري  املبيع��ات  برنام��ج  ع��رب   UH-72A

األجنب��ي للحكوم��ة األمريكي��ة. وقد ت��ّم جدولة 

إرس��ال مروحي��ات "الكوتا" ه��ذه إىل تايلند ِضمن 

  UH-72Aاألش��هر القليلة القادمة. وتعترب مروحية

الحديث��ة، ذات املُحرك��ني منص��ة قوية ومس��تقرة 

ورش��يقة، وهي مزودة بقم��رة زجاجية متوامئة مع 

مناظري الرؤية الليلية.
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الط��ريان  أنظم��ة   China Eastern اخت��ارت رشك��ة

 ،Rockwell Collins االلكرتوين املتقدم��ة من رشك��ة

مبا فيها نظ��ام التوجيه التحذيري HGS™، واملُس��تقِبل 

متع��دد األمناط MMR لعرشين م��ن الجيل التايل من 

طائرات بوينج 737.

ويع��رض نظ��ام التوجي��ه التحذي��ري م��ن رشك��ة 

Rockwell Collins معلوم��ات هام��ة عن الرحلة يف 

مجال الرؤي��ة األمامي للطيار، وهو األم��ر الذي ينفي 

حاج��ة الطياري��ن لالنتق��ال إىل املع��دات املنخفضة. 

وكنتيج��ة لذلك، ميك��ن للطيارين االس��تمرار يف تركيز 

انتباههم عى العامل الخارجي، وتحسني اإلدراك املوقعي 

والس��المة. كام يوفر نظام التوجيه التحذيري لخطوط 

الطريان خفضاً يف التكاليف كنتيجة للتقليل من عمليات 

االنحراف من خالل متكني إجراء عمليات إقالع وهبوط 

أكرث يف ظروف الرؤية املنخفضة.

يوجد حالياً ما يزيد عى 14 مطار يف عموم الصني تم 

املوافقة عليها إلجراء الح��دود الدنيا للهبوط املنخفض 

م��ن ِقبَ��ل إدارة الط��ريان الصيني��ة CAAC بالنس��بة 

 HUDs للطائرات املزودة بشاش��ات التحذير املُعتمدة

 Rockwell مث��ل نظام التوجي��ه التحذيري من رشك��ة

Collins. إّن "تطبي��ق خارطة الطريق الصينية الخاصة 

بشاش��ات التحذي��ر املعتمدة" والتي ج��رى إطالقها يف 

العام 2012، تدعو أن يتم تزويد كافة أساطيل خطوط 

الطريان القادرة واملوجودة يف الخدمة بشاشات العرض 

املعتمدة حتى عام 2025.

مُيكن املُستقِبل متعدد األمناط GLU-925  من رشكة 

Rockwell Collins، وهو أول ُمس��تقبل نظام هبوط 

ُمعتم��د يعمل وفقاً لنظام تحدي��د املواقع العاملي، من 

الوصول إىل مالحة عالية الس��المة، تش��مل ما يُعرف ب� 

 ،RNP AR "أداء املالحة املطلوب/ التفويض املطلوب"

تلقت رشكة Harris Corporation طلبية بقيمة 

25 مليون دوالر من إح��دى دول الناتو من أجل 

أجهزة الالس��ليك التعبوي��ة Falcon III املحمولة 

يدوياً وبواسطة فرد واحد. ستوفر أجهزة الالسليك 

للقوات املُس��لحة لتل��ك الدولة حل��ول اتصاالت 

تعبوية عريضة النطاق آمنة وُمثبتة ميدانياً.

وس��تحصل تل��ك الدولة عى أجهزة الالس��ليك 

Falcon III AN/PRC-117G املحمولة بواسطة 

Falcon III AN/ فرد واح��د وأجهزة الالس��ليك

PRC-152A املحمولة يدوياً. ولقد تّم تزويد كاِل 

جهازّي الالسليك بالش��كل املوجي عريض النطاق 

الخاص بالش��بكات التالؤمية لرشك��ة "هاريس"، 

وهو ما س��يُمكن القوات املُس��لحة من استخدام 

تطبيق��ات إدارة املعركة املُتقدم��ة مثل املُحادثة 

املُشرتكة، والبيانات املرئية املُتدفقة عرب اإلنرتنت، 

وجمع املعلومات االستخباراتية.

وبهذا السياق، يقول "بريندن أوكنيل"، رئيس 

قس��م االتصاالت التعبوية، يف هاريس التصاالت 

الرتدد الالسليك "تستمر ُمنتجات وأنظمة فالكون 

3 م��ن رشكة هاري��س واملُثبتة ميداني��اً يف تلبية 

االحتياج��ات املتنامية لبيان��ات النطاق العريض 

والش��بكات التعبوي��ة يف بل��دان م��ن ُمختلف 

أنحاء العامل. وتربط أجهزتنا الالس��لكية وبشكل 

س��هل للغاية قوات الناتو والقوات املتحالفة من 

خالل جعل التب��ادل الصويت، وتب��ادل البيانات، 

واإلنذارات  املوقعية اآلمنة، أكرث س��هولة، حتى 

أثناء الحركة".

من  املتقدمـــة  االلكـــرتوين  الطيـــــران  أنظمـــة  تختــــار  الصيــن 
Rockwell Collins شركة

شركة Harris توفر أجهزة اتصاالت تعبوية السلكية عريضة النطاق 

الفئ��ة 3 نظام جهاز الهب��وط ILS والفئة 1 طُرق نظام 

تحدي��د املواقع العامل��ي. كام مُيكن املُس��تقِبل متعدد 

األمناط من تحدي��د املوقع اعتامداً ع��ى نظام تحديد 

املواق��ع العامل��ي إضاف��ة إىل إدراك اإلتاح��ة االنتقائية 

SA-aware، وهو األمر ال��ذي يضمن اإلتاحة الُعظمى 

لعمليات "أداء املالحة املطلوب/ التفويض املطلوب".

كام تش��مل الكرتونيات الط��ريان األخرى التي جرى 

اختياره��ا من ِقب��ل China Eastern جهاز اإلرس��ال 

  HFS-900D وجهاز الالسليك  VHF-2100 واالستقبال

  SAT-2200 ونظام االتصاالت عرب األق��امر االصطناعية

.Rockwell Collins وكلها من رشكة
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DynCorp حتصل على عقد بـ 56 مليون دوالر للصيانة اجلوية يف  أفغانستان

س��لمت رشكة نورثروب جرومان إىل رشكة بوينج مجموعة 

مع��دات تابعة ألول طائرة هجومية إلكرتونية من طراز 12 

EA-18G Growler ت��م طلبه��ا من قبل الق��وات الجوية 

امللكية األسرتالية.

وتش��مل املعدات القسم األوس��ط / األمامي من جسم 

الطائ��رة Growler، والذيل��ني، وجميع األنظم��ة الثانوية 

 Growler التابع��ة. وهي مجموعة املعدات ال� 115 لطائرة

من إنتاج رشكة Northrop Grumman، واألوىل التي يتم 

إنتاجها  لعميل دويل.

ق��ال املدير العام لتخطيط الق��درات يف القوات الجوية 

امللكية األسرتالية، العميد الطيار مايكل كيترش: "إنه لرشف 

لن��ا االحتفاء به��ذا اإلنجاز املهم م��ع البحري��ة األمريكية 

 Growler ورشكائن��ا يف الصناع��ة. وأنا عى ثقة ب��أن طائرة

تزود قواتنا الجوية بأكرث منصات الهجوم الجوي اإللكرتونية 

تنوعاً من حيث االستخدامات والفاعلية يف العامل".

قامت رشكة Northrop Grumman بتس��ليم املعدات 

ملئ��ة طائ��رة Australian F/A-18 Hornet، مب��ا يف ذلك 

 Growler وطائ��رة ،F/A-18 Super Hornets 24 طائ��رة

املشتقة منها.

ق��ال جون مورن��ان، مدي��ر برنام��ج F/A-18، يف رشكة 

Northrop Grumman Aerospace Systems: "إن إنتاج 

معدات Growler الدولي��ة األوىل متثل إنجازاً مهامً آخر يف 

تاري��خ Northrop Grumman باعتباره��ا منتج��اً كب��رياً 

ألنظمة الطريان املتقدمة ذات الجودة التي ال تضاهى."

وقد أنتجت رشكة Northrop Grumman وأدمجت 

مع��دات Growler التابع��ة للق��وات الجوي��ة امللكي��ة 

األس��رتالية يف خط تجميع F/A-18 يف El Segundo التي 

تس��تخدمها إلنتاج املعدات واألنظمة ل��كل من طائرات 

F/A-18 وEA-18G. ك��ام تخطط الرشكة لالس��تمرار يف 

إنتاج املعدات واألنظمة عى الخط لغاية ش��هر أغسطس 

2017 عى أقل تقدير.

وق��ال دان جيلي��ان، نائ��ب الرئيس يف بوين��ج لربامج 

Boeing F/A-18 وEA-18G: "يس��هم هذا اإلنجاز الكبري 

يف تقريبن��ا خطوة أخرى نحو جعل أس��رتاليا أول دولة إىل 

جان��ب الواليات املتح��دة متتلك ق��درات هجومية جوية 

إلكرتونية."

تعترب طائ��رة EA-18G Growler مش��تقة من طائرة 

F/A-18F Super Hornet ذات املقعدين واملجربة قتالياً 

لدى س��الح البحرية، وتتمثل مهمتها األساسية يف اكتشاف 

رادارات الدفاع الج��و املعادية وأنظمة االتصال التابعة لها 

وتعطيلها.

وفضالً ع��ن إنتاج معدات وأنظمة طائرة Growler فإن 

رشك��ة Northrop Grumman تقوم بإنتاج ودمج أنظمة 

الح��رب اإللكرتونية األساس��ية يف الطائ��رة، وتوفري خدمات 

الصيانة والدعم املناسبة للربامج.

شركة Northrop Grumman تقوم بتسليم معدات إىل شركة بوينج

منح��ت قي��ادة إدارة دورة الحي��اة يف س��الح الج��و 

والصواريخ األمرييك رشكة "داين كورب إنرتناشيونال" 

تعديل عى عقد لالستمرار يف تقديم خدمات الصيانة 

الجوي��ة من خ��الل مدي��ر إدامة م��رح الطريان – 

 ،TASM-O للمناطق خارج الواليات املتحدة القارية

ومدي��ر إدامة مرح الط��ريان - ملناطق جنوب غرب 

آس��يا TASM-S وذلك مبوجب عق��د صيانة الطريان 

.AFM العسكري

يقول "جاميس مايلز"، نائب الرئيس األعى يف رشكة 

"داين كورب إنرتناشيونال": "متتلك الرشكة عقوداً من 

الخربة يف تقدي��م صيانة مرح الطريان العس��كري. 

ويش��كل التزامنا بدعم ه��ذا العمي��ل باإلضافة إىل 

املجتم��ع الدويل يف كل منطقة نعمل بها مصدر فخر 

لكل أعضاء فريق العمل لدينا".

ومبوج��ب هذا العق��د، تقوم رشك��ة "داين كورب 

إنرتناشيونال" بتوفري املرح الجوي العسكري وإدامة 

مس��توى خدم��ات الصيانة مب��ا فيها إع��ادة الرتتيب 

والتنسيق وفقاً للوائح والتوجيهات التقنية املعتمدة، 

وصياغة تعديالت أوامر العمل MWOs، ودعم إقامة 

 .CAB فعاليات الطريان، ودعم ألوية الطريان املقاتلة

تتضمن أماكن العمل يف منطقة مرح الطريان خارج 

الوالي��ات املتحدة القارية "كام��ب همفريز يف كوريا 

الجنوبية، ومطار إيلش��يم العسكري يف أملانيا، ومطار 

الندس��تول يف أملانيا،  ومطار زايزبادن العس��كري يف 

أملاين، ومطار هوهنفيلز العس��كري يف أملانيا وقاعدة 

سوتو كانو الجوية يف الهندوراس، واملعسكر الشاميل/ 

الجنويب يف س��يناء يف مرص، ومعس��كر بوندستيل يف 

كوسوفو. س��تتم خدمات اإلس��ناد يف منطقة جنوب 

غرب آس��يا يف عدة مواقع عى ط��ول امتداد جنوب 

غرب آسيا.
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شركة Textron Systems توفر اختبار أنظمة 
F35 احلرب االلكرتونية يف الطائرة

أعلن��ت Textron Systems Electronic Systems وهي 

قس��م األعامل يف Textron Inc أن الطراز 527™ من محايك 

اإلشارات الالسلكية الخاص بها قد تم اختياره الختبار أنظمة 

 .F35 الح��رب االلكرتونية ملرحلة ما قبل الطريان يف الطائرة

ومبوجب عقد مدته ثالث س��نوات مع رشكة لوكهيد مارتن، 

مع عدد إرس��اليات غ��ري محدد وكمية م��واد غري محددة، 

ستقوم الرشكة بتوفري مش��بهات السلكية متقدمة محمولة 

باليد الختبار الحرب االلكرتونية ملرحلة ما قبل الطريان عى 

كافة الطرازات املختلفة م��ن الطائرة F-35، وهي األجهزة 

التي يتوقع أن يتم استخدامها من قبل الحكومة األمريكية 

والعمالء الدوليني عى حد سواء.

لق��د تم تصمي��م الط��راز 527 الختبار مرحل��ة ما قبل 

الط��ريان يف نهاية امل��درج والتجوال، وذل��ك لتحديد حالة 

األنظمة املنصوبة ملس��تقِبل رادار التحذير الخاص بالحرب 

االلكرتوني��ة. يتم التحقق من الجاهزي��ة العملياتية ومتييز 

التهديد عرب الهوائيات، وخطوط البث، والِقباب الالسلكية، 

وشاشات العرض يف قمرة القيادة، وأدوات الضبط والتحكم. 

 Textron تس��مح برامج من��اذج التهديد املتقدمة م��ن

Systems بالعدي��د من محاكيات التهدي��د مبا فيها املوجة 

البس��يطة، واملتوسطة، والبواعث الفردية النبضية، وبواعث 

الرتدد الالسليك املضاعف التي تُحايك عدة تهديدات يف وقت 

واحد. وحاملا يتم تطوير األنظمة ضمن النظام، ميكن لألفراد 

التدرج بينها بكل سهولة عى خط الطريان باستخدام مفتاح 

صغري للتحقق من عمل الطائرة.

وطبقاً ل� "س��تيف مينش"، نائ��ب الرئيس األعى واملدير 

الع��ام، "تعترب الطائ��رة F-35 واح��دة من أك��رث الطائرات 

التعبوي��ة تقدماً يف العامل، وهي مصمم��ة لتقديم مقدرات 

قوية جديدة للمقاتل. يوفر الطراز 527 خاصتنا، واملجموعة 

الكب��رية من أدوات اختب��ار مرحلة ما قب��ل الطريان لطاقم 

الطائرة الثقة التي يحتاجونها يف أنظمة املهامت الحساس��ة، 

وذلك حتى قبل مغادرتهم لألرض".

 General Dynamics
حتصل على عقد 

بقيمة 23 مليون دوالر 
Buffalo لتطوير اآللية

قام��ت قي��ادة إدارة دورة الحي��اة يف قيادة هندس��ة 

وتس��ليح الدباب��ات يف الجي��ش األمري��يك مبنح رشكة 

"ج��رال داينمك��س« لألنظم��ة األرضية عق��داً بقيمة 

22.7 مليون دوالر لتحدي��ث وتعديل كافة املتطلبات 

 Buffalo A2 والبيانات اللوجس��تية وذلك لدعم اآللية

.M1272

وتعترب اآللي��ة Buffalo A2 ش��احنة مدرعة ثقيلة 

مصممة خصيصاً لحامية ركابها من األلغام واملتفجرات 

بدائي��ة الصنع. ويُنظ��ر إىل اآللي��ة Buffalo عى أنها 

رائدة عى مس��توى العامل بالنسبة آلليات الحامية من 

األلغام وتنظيف الطريق من املتفجرات بدائية الصنع، 

م��ن خالل م��ا يق��ارب 238 آلي��ة Buffalo A2 جرى 

تسليمها للوحدات األمريكية عرب العامل.

س��يبدأ العمل من خالل طاقم العمل املوجود حالياً 

يف مقر الرشكة يف "ستريلينغ هايتس"، ميشيغان، حيث 

يتوقع أن يكون تاريخ االنتهاء يف مارس 2018.

V-280 تعرض منوذج للطائرة املروحية Bell Helicopter شركة
قام��ت رشك��ة Bell Helicopter وهي إحدى 

رشكات Textron بعرض منوذج محايك بالحجم 

الطبيعي للجي��ل التايل م��ن طائرتها املروحية 

Bell V-280 Valor وذلك يف قمة حلول مهام 

الطريان العسكري 2015 والتي اختتمت مؤخراً 

يف "ناشفيل، تينيسيس".

 V-280 وقد ظهر النم��وذج املحايك للطائرة

الهجوم��ي  الش��كلني  ب��كال  املع��رض  خ��الل 

واملنفع��ي، م��ع تقديم عرض عم��ي للحضور 

لعدي��د اإلمكانيات الس��تعامل ه��ذه الطائرة 

باإلضافة إىل مقدراتها لتنفيذ عدة مهامت.

لق��د تّم جدولة الرحل��ة األوىل للجيل التايل 

من ه��ذه الطائرة املروحي��ة يف النصف الثاين 

 V-280 م��ن الع��ام 2017. وس��توفر طائ��رة

رسع��ة ومدى وحمولة ال نظري لها، باإلضافة إىل 

الرشاقة غري املسبوقة أثناء تنفيذ مهامها. 

س��توفر هذه الطائ��رة القيم��ة الفضى يف 

تكالي��ف العملي��ات والصيان��ة، ك��ام أنه قد 

جرى تصميمها لتوفر اإلدامة واملالءة وس��هولة 

التصنيع.



حدثنا عن  بداياتك مع االخرتاعات؟  

بدايتي كانت مع الخيال منذ الصغر كنت أتخيل ابتكار 

االش��ياء وكيفية اخرتاعها وكنت أحب أن استكشف كل 

يش  وأقوم بعملية تركيب األجهزة.

هل لنا أن نتعرف عىل االخرتاعات الخاصة بك؟

لدي اخرتاعني مسجلني االخرتاع االول  الكربيت والذي يعد 

من أهم املواد الخام التي س��تقوم دولة االمارات العربية 

املتحدة بتصديرها، وثاين  اخرتاع جهاز إنتاج املياه العذبة 

من رطوبة الجو الذي يتمثل يف تصميم جهاز جديد لجمع 

املاء من رطوبة الجو بأدىن مستوى من الحاجة إىل تدخل 

اإلنسان، وإىل الحد األدىن من الصيانة.

حدثنا عن جهاز إنتاج املياه العذبة من رطوبة الجو؟

يتعل��ق ه��ذا االخ��رتاع بتقنية جم��ع امل��اء وإنتاجه 

وبص��ورة أك��ر تحديداً، فه��و جهاز لجم��ع املاء من 

الرطوبة الجوية بدون حاجة إىل طاقة س��وى أش��عة 

الش��مس، يتمثل أحد األغراض األساسية لهذا االخرتاع 

يف توف��ر جهاز لجمع املاء من الرطوبة الجوية، يتميز 

بالكف��اءة العالي��ة، وس��هولة االس��تخدام، وانخفاض 

التكلف��ة، وم��ع هذا ال يحت��اج إىل اس��تهالك للطاقة 

سوى أشعة الشمس، ويحتوي الجهاز عىل مادة ماصة 

لل��اء، وج��دار واق نَف��وذ، ووعاء لل��اء، ومن جهة 

أخرى، يضمن االخ��رتاع أن تكون املادة املاصة للمياه 

من نوع مع��ني من اللدائ��ن )البوليمر( املس��تجيبة 

للح��رارة م��ع درجة ح��رارة للفصل ب��ني املراحل، مبا 

 poly )N-isopropylacrylamide( يف ذل��ك م��واد

PNIPAM( poly)vinylphosphonate(( ، وبه��ذه 

الطريقة، فعندما تكون درجة الحرارة تحت مس��توى 

ح��رارة فص��ل املراحل، يك��ون البوليمر املس��تجيب 

للحرارة يف حالة انتفاخ بالرطوبة، بحيث تشكل رابطاً 

هيدروجيني��اً م��ع جزيئات املاء، ل��ي متتص املاء من 

الج��و. أضف إىل ذلك أنه عندما تك��ون درجة حرارة 

مبتكر من اإلمارات
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أستاذ الهندسة 
الكيميائية يؤكد 

قدرة األبتكار على 
احلد من نضوب 

املياه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سعيد اخلزرجي مهنـــدس ابتكــر جهاز إلنتاج املــــــــــــــاء من رطوبـــة اجلو
يطمـــح أن يصــــل باخرتاعــــه إىل العامليـــــة

معايل املهندس حسني إبراهيم الحادي وزير الرتبية والتعليم

الخيال كان بداية لنجاحه 

وتحقيق كل ما أراد الوصول 

إلية، وبإرادة وإرصار ومثابرة 

نجح يف اخرتاع إنتاجاً 

للمياه العذبة من 

رطوبة الجو، يطمح 

أن يصل اخرتاعه إىل 

العاملية هو املواطن 

الدكتور املهندس سعيد 

محمد الحسن الخزرجي 

التقت معه مجلة »درع 

الوطن« وكان معه هذا اللقاء:

حوار: راية املزروعي
تصوير: حممد اخلضر
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سعيد اخلزرجي مهنـــدس ابتكــر جهاز إلنتاج املــــــــــــــاء من رطوبـــة اجلو
يطمـــح أن يصــــل باخرتاعــــه إىل العامليـــــة

البوليمر املس��تجيب للحرارة أعىل من درجة حرارة 

فص��ل املراحل فإن��ه )أي البوليمر( يك��ون يف حالة 

جفاف وانكاش، بحيث يش��كل رابطاً هيدروجينياً 

مع جزيئ��ات البوليمر األخرى املس��تجيبة للحرارة، 

وذل��ك من أجل طرد املاء إىل وع��اء املاء. وال يحتاج 

الجهاز إىل أية طاقة إضافية غر أشعة الشمس. 

ما هي الصعوبات التي واجهتك يف إكامل مشوارك 

االخرتاعي ؟

بفضل من الله و بسبب الدعم املادي واللوجستي من 

برنامج تكامل مل تكن هناك صعوبات، ولكن واجهتني 

بعض التحديات الفنية أثناء االخرتاع تم التغلب عليها. 

هل هناك صناعات خليجية مثيلة؟

ال توج��د هناك صناعات مثيلة س��واء عىل املس��توى 

الخليجي أو العاملي مشابهة لهذا الجهاز، لو كان هناك 

جهاز مش��ابه لس��اعدنا عىل تخطي بع��ض العقبات 

الفنية.

يف ماذا يخدم اخرتاعك الجهات العسكرية واملدنية؟

هذا الجهاز يخدم جميع الجهات س��واء عس��كرية أو 

مدنية، ألن الجهاز يعمل عىل تخزين املياه من الرطوبة 

املتوفرة يف الهواء بشكل دائم وبنسب مختلفة، ومتتاز 

هذه املياه املستخلصة باحتوائها عىل نسبة ملوحة أقل 

عن مياه البحر، حي��ث تتمثل بؤرة الرتكيز لالخرتاع يف 

تعزيز كفاءة جمع املاء مبادة مناسبة محددة، واإلسهام 

أيض��اً يف التقلي��ل من اس��تهالك الطاق��ة، ويف خفض 

التكلف��ة كذلك. وم��ن املمكن صنع الجهاز بأش��كال 

ومقاييس وتصاميم وأبعاد مختلفة.

من الذي ساعدك يف إكامل مشوارك االخرتاعي ؟

يف بداي��ة مش��واري تلقي��ت الدع��م املادي م��ن املعهد 

البرتويل إلنتاج االخرتاع، وقد س��اعدين الطالب وأس��اتذة 

املعهد، ومن ثم حصلت عىل الدعم اللوجس��تي واملادي 

ايضاً من "برنامج تكامل" التاب��ع للجنة أبوظبي التطوير 

التكنولوجي.

اجلهاز يخدم جميع 
اجلهات العسكرية 

منها واملدنية ألنه 
يعمل على تخزين 

املياه من الرطوبة 
املتوفرة يف الهواء

نهيان بن مبارك والبواردي خالل استامعهم لرشح الخزرجي عن اخرتاعه يف مؤمتر الدفاع لالبتكار والتكنولوجيا 2015
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مبتكر من اإلمارات

هللل حصللل االخرتاع الللذي قمللت به عللىل براءة 

االخرتاع؟

أس��عى حالياً إىل الحصول عىل ب��راءة اخرتاع عاملياً، بعد 

أن حصل��ت عىل ب��راءة االخرتاع من الوالي��ات املتحدة 

األمريكية من خالل برنامج تكامل التابع للجنة أبوظبي 

لتطوير التكنولوجيا.

ما هو هدفك املستقبيل اتجاه هذا االخرتاع؟

أن يتح��ول هذا الجه��از من فكرة إىل منتج تس��ويقي، 

وأطمح أن يصل إىل العاملية .

ما هللو الدعم الذي يوفره برنامج تكامل للمخرتعني 

بدءاً مللن عملية توليد األفللكار وانتهللاء بالتطبيق 

العميل؟

برنام��ج تكامل أىت يف وقت ممتاز جداً، حيث س��اعدين 

يف إعداد دراسة جدوى لالخرتاع، تتعلق بأهمية وكيفية 

تحويل االخرتاع إىل منتج تس��ويقي، من خالل تعاقدي 

مع مؤسسة بريطانية تابعة لجامعة أكسفورد، وحددت 

يل أماكن تس��ويق االخرتاع الخاص يب، واملجاالت األخرى 

املختلف��ة التي ميك��ن أن يطبق فيه��ا، وكانت يل مبثابة 

الجرس الذي أوصلني إىل الكثر من األش��خاص املهتمني 

يف هذا املجال.

بحكم أنك مخرتع كيف تدعم املخرتعني الجدد؟

أقول لكن ش��اب أو شابة إذا وجدت الفكرة فال تبخل 

عىل نفس��ك وع��ىل املجتمع من تحقيقه��ا عىل أرض 

الواق��ع، واالخرتاعات ليس��ت مجرد فكرة وال أش��ياء 

فني��ة االخرتاع، حيث البد للش��خص أن يؤمن بفكرته 

فإذا آمن بفكرته أس��تطاع أن يوصلها لغره، ولكن البد 

م��ن وجود العزمية واإلرصار فهذين الصفتني أول ميزة 

متكنك من النجاح•

برنامج تكامل كان 
مبثابة اجلسر الذي 

أوصلني إىل الكثري 
من األشخاص 

املهتمني يف هذا 
اجملال 

املهندس سعيد خالل عمله يف املخترب

خالل اللقاء مع مجلة درع الوطن
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 تسعـــة أقالم
ليس بجديد عىل مجلة درع الوطن، أن تجمع مقاالت كُتابها يف إصدار سنوي، يضم أعملهم 

خالل عام واحد.

نعللم قد أكون جديدة عللىل هذا النوع من اإلصدار الذي يرشفني أن أكون يف عدده الثالث، 

ويف لونلله املزهللر للحياة، إصدارها هو بني يللدي، أتصفحه مييناً ويسللاراً بصفحاته التي بلغت 

233 صفحة، وبأقالم الكتاب التسللعة، من تنوعت عناوينهم بني الوطن والقيادة واإلسرتاتيجية 

والسياسة، ذلك التنوع الذي جعلني اتوقف يف كل مرة مع لون مختلف وصورة وكاتب وعنوان، 

وحصيلة مميزة جعلتني اسللرتجع مواقف وذكريللات وكلامت بني زمان ومكان، بل مالمح أثنى 

عرش شللهراً اسللتطعنا بها جميعاً أن نسجل الحدث بني سللطور، حتى أبدعنا جميعا يف صياغة 

مقاالت وطنية بحثت عن االحتواء بني دفتي هذه املجلة العسكرية التاريخية “درع الوطن “.

الكاتب الدكتور محمد بن هويدن قدم 12 مقاالً ، فكانت عناوينها القوية افتتاحية لإلصدار، 

أعت قراءتها من جديد، واسللتوقفتني منها عناوين قوية يف محتواها، وهي “األمن العسكري” 

ومقللال “عدو عدوي صديقي”، إضافللة للمقال األخري الذي حمل تسللاؤالً يقول “ ملاذا تدعم 

اإلمارات الحرب ضد داعش؟”.

اما الكاتب الثاين فكانت الكاتبة األستاذة عائشة سلطان، من حملت تحت عنوانيها مواضيع 

واقعية نعيشها بني االعالم والسياسة واملرأة، استوقفني معها مقال هام بالنسبة يل والذي حمل 

عنللوان “ما الخلطة الرسية لإلعالم الناجح؟”  نعم حقيقة مقللال مميز يعكس واقع االعالم مبا 

فيها مسلسللالت عربية وخليجية ، لعبت دوراً كبرياً يف نرش عدد من املفاهيم خاطئة عن صورة 

املرأة.

تللريك الدخيللل إعالمي غني عن التعريف، عنوانه تلون بللاألزرق وكأنه يحلق يف الفضاء بني 

البحللر والسللامء، لفتني مقاله الذي حمللل عنوان “ حب األوطان كامل اإلنسللان “، الله.. وما 

أجمله من عنوان  ومحتوى امتزج بني الكلمة والتعبري والشعر.

امللا الكاتللب محمد الصوايف، فقد قدم  مجموعة من املقاالت، منها مقال “ بشللارة إماراتية 

“ ، نعم نحن أسللعد شللعب، واعتدنا من قياداتنا أن نسللتبرش خرياً، فكان املحتوى عن بشللارة 

ألبناء املواطنات الذي صدر بحقهم قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة” حفظه الله “ مبنحهم جنسية اإلمارات.

الكاتللب املميز محمد الحامدي كان للله مقاالً هاما حمل عنوان “ قانللون الخدمة الوطنية 

وعيال زايد “ ، وهو من املقاالت الرضورية والهامة لتعزيز مبدا الخدمة الوطنية.

ثم بعد ذلك اسللتوقفني مقللاال للكاتب  الدكتور جون راندال بللاالرد، والذي متيز يف كتابته  

العسكرية املتخصصة والتي ينرشها تحت عنوان “  توقعات االسرتاتيجية “.

الدكتللور سلللطان محمد النعيمللي متيزت مقاالتلله باالنعكاس من أرض الواقللع، فقد كتب 

مجموعة من املقاالت ومنها تلك التي اسللتوقفتني يف املضمللون، والتي تحمل عنوان “اللُحمة 

الداخلية يف مواجهة الخطر الخارجي” و عنوان “االتحاد والوطن يف فكر زايد” .

ثم يأيت يف الرتتيب زاوية مقااليت التي حملت اللون الوردي، وشللكراً عىل اختيار هذا اللون، 

فهللو ما مينحنا التفاؤل لنزهر دامئاً مبا هللو أفضل، بني عناوين مقااليت، فخورة حني كتبت مقاال 

حمل عنوان “رشف الجندية”.

الكاتب االخري، هو االستاذ الذي منحني الفرصة يف الكتابة يف هذه املجلة العسكرية الوطنية 

القديرة، هو املقدم الركن يوسللف الحداد، رئيس تحرير مجلة درع الوطن، والذي اختار اللون 

األخرض امليلء بالحياة أن يكون الخامتة، ليؤكد لنا من جديد، أنه كعادته إطامن عىل ما بني تلك 

الصفحللات، فكان االنجاز إصدار مميز يجمع عنوان واحد “حللب الوطن” ، وهو أحد عناوين 

مقاالت الحداد.

عونك يا 
وطـــــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 



اسرتاتيجيات االستدامة..متى يكون التوجه 
األخضر جمزيًا؟ 

اإلستدامة يف أجندة السياسة الوطنية والدولية
خ��ال س��بعينيات ومثانينيات الق��رن العرشين، 
بدأ اهتامم وس��ائل اإلعام والسياسيني واألعامل 
التجارية بالقضايا البيئية، وأخذت تربز ما أطلق 
وهي  البيئوي��ة Environmentalism؛  عليه��ا 
نزعة/حركة أخاقية واجتامعية-سياس��ية منارصة 
للحفاظ عىل البيئة واس��تعادتها وتحس��ينها، من 
خال السعي إلعادة تقييم عاقة البرش بالطبيعة، 
وتغيري األنش��طة اإلنس��انية الضارة بالبيئة. وبدأ 
مؤمت��ر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية، الذي 
عق��د يف ريو دي جان��ريو يف الربازيل عام 1992، 
يف تغيري كلٍّ من األجندة السياسية ومكانة بعض 
الرشكات الكربى، وأخذت القضايا البيئية تحظى 
مبعاملة أك��ر جدية ونس��قية. وأدخل عدد كبري 
من الرشكات أدوات ومعايري ومبادرات من أجل 
اإلدارة البيئي��ة االس��تباقية، وكثرياً م��ا كان ذلك 
يتم مبس��اعدة من املنظامت غري الحكومية. ويف 
الجبه��ة األكادميية هيمنت ع��ىل العقد مناظرة 
ساخنة حول ما إذا كان التوجه األخرض مجزياً من 
الناحية املادية، واليشء الذي ال يثري الدهشة أن 
هذه املناظرة مل تنتِه بفوز أي طرف. ومع اقرتاب 
نهاية الق��رن العرشين، كانت األدل��ة التجريبية 
عىل الحامية البيئية واس��تعادة البيئة ش��حيحة، 
يف الوق��ت الذي أرهق��ت فيه املناظ��رة الدائرة 
حول االستثامرات البيئية الدوائَر األكادميية، مام 

أفقدها قوة الدفع.  

يف الس��نوات األوىل من األلفية الجديدة تحول الرتكيز من 

القضايا البيئية إىل القضايا االجتامعية. وشدد عدد متزايد 

م��ن الكت��ب، واألوراق األكادميية عىل البع��د االجتامعي 

ملس��ؤولية األعامل التجاري��ة، وأيد الحاج��ة إىل املواطنة 

الرش��يدة لل��ركات وأكد ع��ىل مزاياه��ا. وأدت فضائح 

ال��ركات يف الواليات املتحدة األمريكي��ة وأوربا إىل إثارة 

املزيد من حساس��ية الرأي العام، وعززت فرض املزيد من 

األخالق والحوكمة يف مجال األعامل التجارية. 

ولك��ن، ظ��ل الدلي��ل التجريبي ع��ىل أن املس��ؤولية 

االجتامعي��ة للركات تع��ود بالفائدة ش��حيحاً، مام دفع 

البعض إىل البدء يف التش��كك يف الخطاب السائد. وساهم 

التصدي��ق عىل بروتوكول كيوتو يف نهاية 2004 يف إحداث 

تغري إض��ايف يف املناخ الس��يايس. أما التط��ور األبرز فكان 

تصاع��د االضطرابات املناخية بتأثري من االحتباس الحراري 

العامل��ي؛ مثل إعص��ار كاترين��ا يف نيوأورلين��ز يف 2005. 

وكانت الحملة الشخصية لنائب الرئيس األمرييك السابق، 

آل ج��ور، والتي تم تصويرها يف الفيل��م الوثائقي حقيقة 

مزعج��ة، وجائزة نوبل التي ُمنحت له يف أواخر 2006، قد 

أضفتا املروعية عىل التغري املناخي، كأكرث القضايا إلحاحاً 

بالنس��بة إىل الجنس البري يف األلفية الجديدة. وبحلول 

ذلك الوقت كان موق��ف إدارة الرئيس جورج دبليو بوش 

املناهض��ة التفاقية كيوتو يف الوالي��ات املتحدة األمريكية 

ق��د أصابه الوه��ن، ووضع��ت املطالُب العام��ة برضورة 

اتخ��اذ خطوات عملي��ة القضايا البيئي��ة يف مركز األجندة 

السياس��ية التي تم توحيدها وقتئذ يف مصطلح االستدامة 

sustainability. وع��اد الرتكي��ز م��رة أخ��رى إىل حاجة 

املجتمعات امللحة إىل خفض آثار النش��اط اإلنس��اين عىل 

البيئة الطبيعية، وهو األمر الذي طُرح أصالً يف س��بعينيات 

القرن العرين. 

لقد انقسم مجتمع األعامل التجارية ومجتمع الباحثني 

واألكادميي��ني بني َمن ي��رى أن التوجه األخرض ليس مجزياً 

م��ن الناحية املادية أبداً، وأولئك الذي��ن يرون أن التوجه 

األخرض مجٍز دامئاً. ولكن من سوء الطالع أن سيناريوهات 

الف��وز يف الحالتني أضيق مام ينش��ده الكثريون. فمن بني 

املجموعة الضخمة من األع��امل التجارية التي قامت بها 

الركات س��وف تكون قلة منها فقط مربحة، وتولِّد امليزة 

أو تخلق فضاءات جديدة يف السوق. 

س��وف يكون لل��ركات دامئاً مجال لتحس��ني إنتاجية 

امل��وارد، ولخف��ض أثرها البيئ��ي الكيل. وبالفع��ل، تبنت 

ال��ركات عىل نحو متزايد أطياف��اً عريضة من املتطلبات 

األساسية االجتامعية والبيئية يف اسرتاتيجياتها ومامرساتها. 

ولك��ن بينام م��ن املتوقع من معظم ال��ركات أن تصبح 

أفضل مواطنية، فسوف يكون القليل منها فقط قادراً عىل 

تحويل االس��تثامرات البيئية إىل مصادر للميزة التنافسية. 

ومثل أي��ة قضية أخرى يف مجال األع��امل التجارية، نجد 

أن اإلدارة البيئية مروطة بالقدرات الداخلية، والس��ياق 

الذي تعمل داخله الركات. ولكن،  ما هي اس��رتاتيجيات 

االس��تدامة الت��ي تف��ي إىل خلق املي��زة التنافس��ية أو 

الفضاءات السوقية الجديدة؟ 

بالنس��بة إىل أغلبية مش��اريع األعامل، نجد أن السوق 

مزدحمة باملنافس��ني. ومهام كانت جهود الركات فريدة، 

ف��إن معظمها مع ذلك تجد نفس��ها يف أس��واق تحكمها 

املنافس��ة الرس��ة. مثل هذه الركات ينبغ��ي عليها أن 

هذا الكتاب

اسم الكتاب:

اسم الكاتب:

تفع��ل أي يشء تس��تطيعه ل��يك تصبح مواطن��ة صالحة 

بينام تظل تنافس��ية. وهذا يعني أنه س��وف ينبغي عليها 

أن ترفع اس��تخدام املوارد إىل الحد األمثل، وتس��تثمر يف 

املج��االت التي تحظى بأفضل فرص جن��ي العوائد، حتى 

تتحق��ق االس��تثامرات البيئي��ة اإلضافي��ة والطموحة يف 

املستقبل القريب. وميكن لها أن تسبغ األولوية عىل هذه 

االستثامرات. 

وحتى تحقق الركات النجاح يف التنافس��ية يف مجال 

األع��امل املراعية لالعتبارات البيئية، يطرح الكتاب خمس 

اسرتاتيجيات ميكن اتباعها وهي :

االسرتاتيجية األوىل
هي الكفاءة البيئية؛ فالركات التي تركز عىل اسرتاتيجيات 

الكف��اءة البيئي��ة ستس��تفيد م��ن التكالي��ف العملياتية 

املنخفض��ة والدخل اإلض��ايف من خالل – مث��الً - تحويل 

املش��تقات والنفايات إىل أعامل جديدة، إضافة إىل توليد 

شهادات الكربون. والسرتاتيجيات الكفاءة البيئية إمكانية 

أعظ��م يف توليد امليزة التنافس��ية يف ال��ركات التي تورِّد 

لألسواق الصناعية، والتي تواجه تكاليف معالجة مرتفعة 

املستوى نس��بياً وتوليد النفايات و/أو املشتقات. وبسبب 

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث دار النرش:
االسرتاتيجية

2012 سنة اإلصدار:

اسرتاتيجيات االستدامة..
متى يكون التوجه األخرض 

مجزي�اً؟

ريناتو جيه أورساتو
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اسرتاتيجيات االستدامة..متى يكون التوجه 
األخضر جمزيًا؟ 

اإلستدامة يف أجندة السياسة الوطنية والدولية

أن املنظ��امت العميلة غري مس��تعدة لتحم��ل التكاليف 

املقرتنة بالحامية البيئية، فإنه كثرياً جداً ما تستهدف هذه 

االس��رتاتيجية اإلبقاء ع��ىل التكالي��ف العملياتية متدنية 

بأكرب قدر ممك��ن، بينام تركز عىل مصادر الكفاءة البيئية 

الكامن��ة داخ��ل املنظمة وحولها. وتدخ��ل يف هذه الفئة 

الكثري من األعامل الزراعية وصناعة الغذاء واملروبات. 

متثل اسرتاتيجيات الكفاءة البيئية فرصة خاصة بالنسبة 

إىل الصناع��ات الكثيفة الطاقة، ع��رب العديد من الحوافز 

للركات ليك تولد شهادات الكربون. 

االسرتاتيجية الثانية
ه��ي القي��ادة الريادية، وتق��وم هذه االس��رتاتيجية عىل 

الس��معة املعززة، وهي أصل غري م��ادي يف املقام األول. 

وتحاول الركات تحسني سمعتها من خالل املشاركة فيام 

يسمى األندية الخرضاء أو االنضامم إىل املبادرات البيئية، 

والتي تع��د أدوات للتواصل مع أصحاب املصلحة وإلدارة 

السمعة. 

االسرتاتيجية الثالثة 
ه��ي إش��هار العالم��ة التجاري��ة البيئي��ة، وتق��وم هذه 

االسرتاتيجية عىل االستفادة من عالوات السعر للمنتجات 

والخدم��ات التي تحمل العالم��ة التجارية البيئية. وحتى 

تحصل الركات عىل عالوات الس��عر ينبغ��ي أن تعتمد 

عىل اس��تعداد املس��تهلكني لدفع مثن للتميز البيئي. ويف 

حالة األسواق الصناعية )أعامل إىل أعامل( ترُتجم الفوائد 

عادة إىل توفري يف التكلفة ناجم عن األداء األفضل للمنتج 

)كمدخل يف عمليات صناعية أخرى(، وخفض تكلفة إدارة 

املخاط��ر.   ويف العادة يوازن العمالء بني الس��عر اإلضايف 

والتوفري الذي يحصلون عليه طوال دورة حياة املنتج عند 

مقارنته باملنتجات األقل كفاءة وأقل صداقة مع البيئة. 

االسرتاتيجية الرابعة
تتمث��ل يف الري��ادة يف التكلفة البيئي��ة، والتي تقوم عىل 

التكلف��ة املنخفض��ة، وه��ي املتطل��ب األس��ايس واألكرث 

أهمية القتصاد الس��وق. وإىل جانب التكاليف املنخفضة، 

فإن ال��ركات الرائدة يف التكلفة البيئية مس��تعدة أيضاً 

ملتطلب��ات متزاي��دة اإللحاح خاصة باملنتج��ات الصديقة 

للبيئة إما من املرِّعني، أو من املستهلكني، أو من كليهام. 

وحت��ى يتم خفض األثر البيئي الجوهري للمنتجات يف 

الوقت الذي يتم فيه اإلبقاء عىل التكلفة منخفضة، ينبغي 

عىل الركات أن تستثري اإلبداع باالستثامر يف إعادة تطوير 

املنتج��ات، والتصميم البيئ��ي، فضالً عن ابت��داع طرائق 

جديدة للمتاجرة بهام. وعىل س��بيل املثال، رمبا يس��اعد 

التصمي��م البيئ��ي صن��اع التعبئة يف خفض األث��ر البيئي 

ملنتجاتهم، والتغلب عىل املتطلبات التنظيمية، يف الوقت 

نفسه الذي يساهمون فيه يف خفض التكاليف. عالوة عىل 

ذل��ك، بتغيري طبيعة املواد الخام أو منتجات برمتها )صنع 

البوليمرات من النبات��ات بدالً من البرتوكيامويات، مثالً(، 

اسرتاتيجيات 
االستدامة تساعد 
يف توضيح الفرص 
واملعوقات التي 

ينطوي عليها حتضري 
األعمال

فإن  بع��ض الركات ميكنها املحافظ��ة عىل حضورها يف 

األس��واق التقليدية، أو الوصول إىل أس��واق رسيعة النمو 

وتراعي البيئة مثل سوق أنواع الوقود الحيوي. 

وك��ام توحي بع��ض األمثلة التجريبية، ميك��ن أيضاً أن 

يسفر تغيري طبيعة التعامل بني املنتجني واملستهلكني عن 

كل م��ن تكاليف أدىن للمنتجات وآث��ار بيئية أقل. وحاملا 

تنتقل ال��ركات إىل بيع الوظائف الت��ي من املفرتض أن 

تحققها املنتجات، بدالً من املنتجات نفس��ها، فرمبا تلتقي 

مصال��ح املزوِّدين واملش��رتين؛ فب��دالً من بي��ع الحرارة، 

فرمب��ا يبيع املزودون الراحة الحراري��ة؛ والحركة بدالً من 

الس��يارات؛ واملالبس النظيفة بدالً من آالت الغس��ل. ويف 

ه��ذه الحاالت، يخدم خفض االس��تهالك مصالح الطرفني 

معاً. 

االسرتاتيجية الخامسة 
هي ابتكار القيمة املس��تدامة، وهذه االسرتاتيجية مدت 

مفهوم ابت��كار القيمة إىل مج��االت إدارة القضايا البيئية 

واالجتامعية يف األعامل. لقد وضع ابتكار القيمة املستدامة 

األس��اس لخلق فضاءات س��وقية جديدة باالصطفاف مع 

مطالب املسؤولية البيئية واالجتامعية للركات. 

إن نقطة االنطالق لخلق ابتكار القيمة املستدامة هي 

تحديد الخدمة النهائية التي من املفرتض أن يوفرها منتج. 

ويف مجال اس��تخدام املركبات الش��خصية لحركة األفراد، 

مثالً - أصبح من الجيّل أن امللكية الخاصة للسيارات متثل 

احتامالً واحداً فقط من بني احتامالت كثرية. وتبنيِّ األمثلة 

التجريبي��ة أنه عند املقارنة مع ملكية الس��يارة الخاصة، 

فم��ن املمكن الوفاء مبطال��ب قيادة الس��يارات الفردية 

بطريقة أكرث فاعلية، وتكاليف أدىن، وآثار بيئية أقل، فضالً 

عن الربحية يف املدى القصري والطويل. 

تركز حلول الحركة املس��تدامة، الت��ي تقوم بتطويرها 

يف الوقت الراهن صناعة الس��يارات، عىل املركبات األكرث 

اخرضاراً. والس��يارات األصغ��ر، وأنواع الوق��ود األنظف، 

واملح��ركات البديلة ه��ي الحلول الرئيس��ية التي تتبعها 

الصناع��ة لخفض انبعاث��ات ثاين أكس��يد الكربون؛ وهو 

املطل��ب البيئي األك��رث إلحاحاً من الصناع��ة اليوم. وعىل 

الرغ��م م��ن أن مثل ه��ذه التطورات ينبغ��ي بالفعل أن 

تك��ون محفظة للحلول، فإنه��ا ال متس معظم وجوه عدم 

الفاعلية املتضمنة يف كل من املركبة واس��تخدامها. وبينام 

نج��د أن تخضري صناعة الس��يارات يشء جوهري لخفض 

انبعاثات ثاين أكس��يد الكربون، فإن وج��وه عدم فاعلية 

النظ��م متثل فضاءات س��وقية كامنة غري مس��تغلة وفق 

منطق ابتكار القيمة املس��تدامة. ويف عاقبة األمر، إذا كان 

من املفرتض أن تربز الصناعات املستدامة، فيجب أن ترفع 

وج��وه الفاعلية إىل الحد األمثل. وميكن أن يتم ذلك ليس 

بطريقة مربحة فق��ط، ولكن أيضاً بطريقة تخفض وجوه 

عدم املساواة االجتامعية واآلثار البيئية.  

إج��امالً، يعتم��د ن��ر اس��رتاتيجيات ابت��كار القيمة 

املس��تدامة عىل الفتوح��ات التكنولوجية بق��در أقل من 

إب��داع اإلدارة.  وعىل الرغم من أن اإلب��داع التكنولوجي 

يساعد دامئاً، فرمبا تكون االسرتاتيجية الجريئة القامئة غالباً 

عىل الجرأة اإلداري��ة والكفاءة كافية لخلق ابتكار القيمة 

املستدامة. 

إن ترجمة االس��تدامة إىل اس��رتاتيجيات ومامرس��ات 

أعامل تظ��ل تحدياً بالنس��بة إىل معظم ال��ركات. وقد 

ج��اء يف تقري��ر برونتالند أن أكرث تعريف مقبول بش��كل 

عام للتنمية املستدامة هو »التنمية التي تفي باحتياجات 

الح��ارض دون أن تق��وض قدرة األجيال املس��تقبلية عىل 

الوفاء باحتياجاتها الخاصة«. ويرجع القبول الواس��ع لهذا 

املفهوم إىل الفرضي��ة الجوهرية الكامنة فيه، القامئة عىل 

الف��وز يف الحالتني؛ وهي أن الوف��اء باالحتياجات الراهنة 

الف��وز الي��وم ميك��ن تحقيقه م��ن دون تقوي��ض الوفاء 

باالحتياجات املستقبلية الفوز غداً. وترجمة هذا املفهوم 

إىل مصطلحات األعامل ميك��ن أن يفي بنا إىل التعريف 

الت��ايل من بني تعريفات أخرى لألعامل املس��تدامة: قدرة 

الركات ع��ىل الوفاء باالحتياج��ات االقتصادية ألصحاب 

املصلحة األرباح الخاصةدون تقويض الطبيعة واحتياجات 

األجيال الراهنة واملستقبلية الفوائد العامة. بعبارة أخرى، 

مبوج��ب املعاي��ري االقتصادي��ة الراهنة نج��د أن األعامل 

املس��تدامة أعامل مربح��ة بالرضورة. ومن هن��ا، ينبغي 

التأكيد عىل أن تكون ربحية األعامل هي االهتامم الرئييس 

للمديرين حتى عند تعاملهم مع قضايا اجتامعية وبيئية.

إن فرص صناعة االخرضار موجودة، غري أنها مشتتة إىل 

حد كبري، ويربكها الس��ياق ال��ذي تعمل داخله الركات، 

وتقيدها الكفاءات التي متلكها. ويف سياق القواعد القامئة، 

هن��اك الكثري الذي تس��تطيع ال��ركات أن تفعله لخلق 

املجتمعات املس��تدامة، ولكننا نحت��اج أوالً إىل أن نتوافر 

عىل فهم أفضل للروط التي تدعم - أو تعوق - الركات 

فيام يتعلق بالحصول عىل عائد من االس��تثامرات البيئية. 

وإذا فعلن��ا ذلك، فس��وف نكون قادري��ن يف النهاية عىل 

تحديد العنارص الرئيسية التي تجعل املشاريع الرأساملية 

مستدامة حقيقية•
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من التاريخ

بعد مرور 70 عاماً عىل معركة "آيوجيام" 

أحد أكرث معارك الحرب العاملية الثانية فتكاً، 

عاد املحاربون القدامى وأقارب القتىل إىل 

جزيرة "آيو جيام" اليابانية والتي تبعد عن 

العاصمة طوكيو مبسافة 120 كلم، إلحياء 

ذكرى 27 ألف شخص قتلوا يف املعركة، 

وأرسلت حكومتا اليابان والواليات املتحدة 

األمريكية – اللتــان كانتا أعداء خالل 

الحرب – وفود رسمية للمشاركة يف هذه 

الفعالية يف جزيرة "آيو جيام" 

إعداد: أمل سامل احلوسني

102

معركة "آيو جيما"1945
بحٍر من الرمـاد واجلـمــر احملتــرق
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وقد غزت القوات األمريكية جزيرة آيوجيام يف فرباير 

1945، واس��تمر القتال الرشس لنحو شهر يف الوقت 

الذي شاركت فيه القوات األمريكية ب�70 ألف جندي 

واليابانية ب� 21 ألف جندي، وقتل نحو س��بعة اآلف 

جندي أمري��ي و20 ألف ياباين خ��ال املعركة، ويف 

عام 1968 أعادت الواليات املتحدة الجزيرة للسيادة 

اليابانية، ومل يتم إس��تعادة رف��ات نحو 12 ألف من 

أصل 20 ألف ياباين قتلوا يف الحرب. 

 Iwo jima معركة آيوجيام
ت��م قذف جزيرة آيوجيام من البح��ر خال 74 يوماً 

بشكل متواصل حتى تلقى األسطول البحري األمريي 

والرم��اة البحري��ون أم��راً باحتال آيوجي��ام يف يوم 

19\2\1945 أي ي��وم إنزال الجي��وش األمريكية إىل 

الشاطئ والتي قصفت بعنف حتى تحولت الجزيرة 

الصغرية إىل بحٍر من الرماد والجمر املحرتق.

فقام��ت الطائ��رات األمريكية بقص��ف الجزيرة 

ومس��اندة ق��وارب اإلن��زال، ودم��رت أيض��اً مدافع 

الش��واطئ، حتى اس��تطاعت القوارب إن��زال الرماة 

البحريني يف ذلك اليوم.

اإلنزال عىل الشواطئ 
هن��ا واجهت فرق التدم��ري األمريكية ظروفاً أصعب 

بكثري من ظروف النورماندي، فكانت الجزر محاطًة 

بأحي��اٍد مرجانيٍة كبرية تب��ني أن تخطيها صعٌب متاماً 

كالبواب��ات البلجيكي��ة عىل الش��واطئ الفرنس��ية، 

وقامت فرق التدمري عىل نحٍو منوذجي باستكش��اف 

الشواطئ الواقعة تحت السيطرة اليابانية قبل إنزال 

الرماة البحريني.

وق��د أدرك الياباني��ون قيمة آيوجي��ام ألنها تقع 

جن��وب اليابان، لذلك احتفظ��وا فيها بجيش مدرب 

عدت��ه 23 ألف رجل بقيادة الج��رال "كوريبايايش"، 

تعترب "آيوجيما" 
أقسى معركة 
اشرتكت فيها 

القوات البحرية 
األمريكيــة عبـــر
 168 عامًا من 

تاريخـــــها
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وق��د متركز ه��ذا الجيش وراء ق��اع فائقة التحصني 

وخن��ادق ومم��رات منيع��ة تح��ت األرض، وخبأت 

املداف��ع بداخ��ل أنفاق  بباطن األرض تصمد ألش��د 

القنابل وأقواها بحيث أنه��ا ال تتأثر إال حني تصيبها 

إصابة مبارشة.

وقد كان عىل الرم��اة األمريكيني أن يواجهوا عدة 

تحديات مثل قمة "سوربيايش"، وهي بركان منطفئ 

ارتفاعه 200 مرت، باإلضافة إىل مواجهة سلسلة وعرة 

من املنحدرات والكهوف املحصنة.

وقد تفاج��أ األمريكيون من ق��درة اليابانيني عىل 

القت��ال، واس��تمر األمريكي��ون يف مواجه��ة مقاومة 

رشسة، ويف النهاية متكن مشاة البحرية األمريكية من 

عبور الشواطئ بعد قصٍف مركز.

وبع��د أكرث من 24 س��اعة مضت ع��ىل عمليات 

اإلن��زال اس��تطاعت الفرقة الخامس��ة أن تعزل قمة 

"سوربيايش" وأن تقسم آيوجيام إىل قسمني باتجاهها 

نحو الشاطئ الغريب، أما الفرقة الرابعة فقد انطلقت 

صورة رفع العلم 
األمريكي على 

أحد تالل جزيرة 
"آيوجيما" 

املرتفعة صنعت 
نصرًا وجمدًا 

عسكريًا 

مل تكــن الصورة التــي التقطها املصور الصحفي بوكالة أسوشــيتد برس األمريكية 
"جــوي روزينثال" صورة عادية من وجهة نظر األمريكيني، فقد جمعت خمســة 
مــن الجنود األمريكيــني وهم  "رينن جاجنــون" و"مايكل ســرانك" و"هارلون 
بلوك" و"إيا هايز" و"فرانكلني سوســي" بينام انضــم لهم زميلهم "جون براديل" 
ليســاعدهم يف جمع الصخور الالزمة لتثبيت العلم األمرييك، بعدما صعدوا عىل 
أحــد تالل جزيرة "آيوجيــام" املرتفعة، وكانوا يحاولون تثبيــت العلم، وتدعيمه 
بالصخــور عىل رمال الجزيرة، لإلعالن عن انتصارهم عــىل القوات اليابانية، التي 

كانت تتجمع يف خنادق حفرتها القوات اليابانية يف الجزيرة.
ولتتصــدر الصورة صفحات الصحف األمريكية، وتصنع مجداً عســكرياً ونرصاً 
رمبا مل تحققه املعارك العســكرية للقوات األمريكية التي ظنت يف بادئ األمر أن 

املعركة سهلة إال أن القوات اليابانية واجهتها برشاسة.

وكانــت عملية رفع العلم بالنســبة لجنــود املارينز مجرد إجراء رســمي حني 
قاموا بها، ولكن بالنســبة للمواطنني األمريكيــني كانت صورة هؤالء الرجال وهم 
يعملون سوياً لرفع العلم مثاالً حياً للبطولة والشجاعة وأمالً بانتهاء الحرب قريباً، 
واســتطاعت هــذه الصورة أن متنح أمالً لــكل أم يف أن ابنها املشــارك يف الحرب 

سيعود حياً.
والســتثامر هذا التعاطف الجامهريي، قامت اإلدارة األمريكية وقتها بســحب 
من بقي عىل قيد الحياة من مجموعة رفع العلم يف ميدان املعركة وإعادتهم إىل

 الواليات املتحدة ليســتمروا يف خدمة وطنهم، عن طريق التواجد بني الحشــود 
املعجبة بشــجاعتهم والتي جاءت خصيصاً لتلتقي وجهــاً لوجه باألبطال وللتربع 
باألمــوال املطلوبة لتمويل املجهود الحريب، رغم شــعورهم بأنهم فقدوا جزءاً من 

أرواحهم أثناء الحرب، وأن هذا الجزء املفقود لن يعود أبداً.

نحو الداخل فاس��تولت عىل مطار قرية "موتومايا"، 

وبعد قتال اس��تمر ثاثة أيام أصبح ثلث الجزيرة يف 

حوزة األمريكيني.

وبعد قضاء أربعة أيام عىل الجزيرة، توجهت فرقة 

صغرية من مش��اة البحرية األمريكي��ة إىل قمة جبل 

"س��وربيايش" وغرس��وا العلم األمريي، ولكن ذلك مل 

يعلن نهاية املعركة.

املعارك الدموية داخل الجزيرة
هب��ط األمريكيون عىل ش��واطئ آيوجيام حيث كان 

وس��ط الجزيرة ملغامً ب� 23 أل��ف جندي ياباين وقد 

جعل اليابانيون معرك��ة آيوجيام من أرشس وأعنف 

املعارك، وأمر القائد الياباين "كوريبايايش" جنوده بأن 

ال ميوت الواحد منهم حتى يقتل 10 من األعداء .

وعندم��ا تجدد القتال داخل جزيرة آيوجيام واجه 

األمريكيون معركًة وحش��ية ومقاومًة يابانيًة عنيدة 

وصل��ت حد الجنون وفق��د األمريكيون خالها ثلث 
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قواتهم تقريباً، فف��ي 24\2\1945 أنزل رجال الفرقة 

الثالث��ة التي احتفظ به��ا كقوة احتياطي��ة، لتاحق 

الزح��ف نحو الش��امل ومل تج��د الق��وات البحرية 

والجوية فرصة سانحة لتقديم مساعدات كبرية، وكان 

التقدم بطيئاً جداً.

وقد بنى اليابانيون س��وراً من الصخر واإلس��منت 

مكون من خمس طبق��ات من األنفاق، بعضها حفر 

عىل عمق ثاثني قدم، وقد تعذر اخرتاق هذه األسوار 

حتى باستخدام القصف الدقيق واملركز.

وقد كان يجب ع��ىل األمريكيني إلخراج اليابانيني 

من كل موقع محصن أن يستعملوا كل األسلحة التي 

بحوزته��م مثل "الدبابات، الب��ازوكا، قاذفات اللهب، 

قنابل تفجري، قنابل يدوية، رشاش��ات، بنادق "، وكان 

التق��دم مرتاً وراء م��رت من ملجأ إىل ملج��أ، واليشء 

الرهيب حقاً أنه قد كان يف وسع اليابانيني أن يعودوا 

خل��ف الق��وات األمريكية عرب أنف��اق تحت األرض 

ويطلق��وا النار عليهم من ماجئ كان يظنون أنها قد 

طهرت منهم.

مل يستس��لم أي جندي ياب��اين أو يحاول أن يهرب 

م��ن الجزيرة، وتحول��ت جزيرة آيوجي��ام إىل مقربة 

كربى بس��بب رفض اليابانيني االستسام، وقد سميت 

املعركة ب� "مجزرة الشياطني" . 

اس��تغرق احتال بقية الجزيرة نحو شهر، تحولت 

إحدى املناطق يف الجزيرة الكثيفة بالسكان إىل مقربة 

ضخم��ة، لقد قات��ل اليابانيون بق��وة وصمود حتى 

النهاية، حينام أرغموا عىل الرتاجع إىل القسم الشاميل 

الغريب إليوجيام ثم أبيدوا يف منطقة كيتانو.

لق��د كانت معركة آيوجيام األك��رث إنهاكاً ودموية 

م��ن مع��ارك "ت��اراوا" و"بليلي��و" لقد فق��د الرماة 

البحري��ون ثلثهم 26 مبا يق��ارب 26 ألف جندي بني 

قتيل وجريح .

يضاف إىل ذل��ك أن الطيارين اليابانني اإلنتحاريني  

فادح��ة بحامل��ة  أنزل��وا أرضاراً  Kamikaze  ق��د 

الطائ��رات "س��اراتوغا"، وأغرق��وا حامل��ة الطائرات 

املواكبة "بسمرك يس" وأحدثوا أرضاراً خفيفة يف عدد 

كبري من السفن الحربية.

ولق��د أعل��ن قائ��د البعث��ة البحري��ة أن معركة 

"آيوجيام" كانت أقىس معركة اش��رتكت فيها القوات 

البحرية األمريكية عرب 168 عاماً من تاريخها .

العثور عىل رفات 51 جندياً يابانياً 
تعهد رئيس الحكومة اليابانية »ش��ينزو آيب« لسكان 

جزي��رة آيوجيام، التي ش��هدت معرك��ة "آيو جيام" 

بإعادة رفات القتىل اليابانيني إىل بادهم.

وذكرت تقارير إعامية أن فريقاً مكلف من جانب 

الحكوم��ة اليابانية عرث عىل رف��ات ما يبدو أنهم 51 

جندي��اً يابانياً يف جزيرة آيوجيام، مدفونة يف موقعني 

بالجزيرة التي تعرف رسمياً بجزيرة "إيوتو"، يف مواقع 

مامثلة لتلك املش��ار إليها يف وثائق أمريكية بوصفها 

مواقع مقابر جامعية، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو 

اليابانية لألنباء نقاً عن مصادر حكومية مل تحددها.

وق��ام الفريق الياباين بالحف��ر يف املوقعني اللذين 

وصفته��ام وثيقة أمريكية، وكان ق��د تم العثور عىل 

نحو 8700 جثة خال أعامل حفر س��ابقة، لقي نحو 

22 أل��ف جندي ياباين حتفه��م يف جزيرة "أيوتو" يف 

األيام األخرية من الحرب العاملية الثانية.

يذك��ر أنه ت��م تعيني فري��ق البحث م��ن جانب 

إدارة رئيس الوزراء "ناوتو كان" النتش��ال رفات قتىل 

الحرب•

املصادر:

-Battle of Iwo Jima-wikipedia

 -www.BBc.co.uk

-WWW.ANNAHARKW.COM

-WWW.MEXAL.COM

 -  املرصي اليوم، العدد 1022، 2007

 -  وكالة األنباء السعودية 2010

بعد قصف مركز متكن األمريكيون من عبور الشواطئ اليابانية

تحولت جزيرة »آيوجيام« إىل مقربة ضخمة



ال��ر الوظيفي ه��و كل م��ا يتص��ل باملعلوم��ات واإلجراءات 

والقرارات التي يطلع عليها املوظف من خالل مامرسة الوظيفة 

العامة، أي بحكم وظيفته، وكتامن الر يف األصل واجب أخالقي 

متليه قواع��د األخالق العامة وتقتضيه مب��ادئ الرشف واألمانة، 

وافشاءه فعل ممقوت ال تقره قواعد السلوك القويم.

املقصود بالرس الوظيفي 

الر لغة هو ما يكتمه اإلنسان يف نفسه، وكل خرب يقترص العلم 

ب��ه ع��ى مجموعة من األش��خاص، أما الر الوظيف��ي فهو كل 

ما يتص��ل باملعلومات واإلجراءات والق��رارات التي يطلع عليها 

املوظف من خالل مامرسة الوظيفة العامة، أي بحكم وظيفته.

أنواع الرس الوظيفي 

تقس��م األرسار التي يطلع عليها املوظف بحكم طبيعته إىل صور 

عدة، نوضحها فيام ييل: 

األرسار الحكومي��ة: وهي تلك املتصلة بوظيفة الدولة ، كاألرسار 

العس��كرية واألمني��ة واألرسار املتصلة بعالق��ات الدولة بالدول 

األخ��رى. وهذه األرسار يجب أن تبق��ى طي الكتامن حرصاً عى 

سالمة الدولة. 

األرسار اإلدارية: وهي أرسار الجهات اإلدارية التي ال متس سالمة 

الدولة، إال أن إفش��اءها من ش��أنه اإلرضار بالنظام العام وحسن 

سري املرافق العامة وانتظام العمل داخلها، مثل أرسار التحقيقات 

الت��ي يقرر القانون أو النظام كتامنها، وأرسار الجانب االقتصادي 

واملايل للدولة.

أرسار األف��راد: وهي األرسار التي تعد حقاً ش��خصياً ألحد األفراد 

أو مجموعة منهم والتي متس ش��ؤونهم الش��خصية أو العائلية، 

أو تل��ك التي تتعلق بالعمل، مثل ح��ق املريض يف إخفاء حالته 

الصحي��ة، مام يلت��زم الطبيب بكتامنه، حق ال��زوج يف أن تبقى 

االرسار العائلية التي يطلع عليها القايض أو املوظف يف املحكمة 

طي الكتامن وقد تتعلق هذه األرسار باملوظفني ذاتهم كالظروف 

الش��خصية التي يعلم به��ا الرئيس أو املس��ؤول اإلداري وبعض 

الزمالء.

عنارص جرمية إفشاء األرسار

تق��وم جرمي��ة إفش��اء األرسار، كغريها من الجرائ��م، عى ركنني 

أساس��يني، هام: الركن امل��ادي والركن املعن��وي. ويتكون الركن 

امل��ادي يف هذه الجرمية م��ن عنرصين جوهريني، هام: إفش��اء 

ال��ر، ومرتكب جرمية إفش��اء ال��ر. مام يقتيض أوالً دراس��ة 

املقصود بالر، ثم تحديد فعل اإلفش��اء، ثم ارتكابه من شخص 

ملزم قانوناً بكتامنه، ثم القصد الجرمي يف هذه الجرمية.

عقوبات 

نصت املادة 379 من قانون العقوبات االتحادي عى أنه يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن 20 ألف 

درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني من كان بحكم مهنته أو حرفته 

أو وضعه أو فنه مستودع رس فأفشاه يف غري األحوال املرصح بها 

قانوناً أو استعمله ملنفعته الخاصة أو ملنفعة شخص آخر، وذلك 

ما مل يأذن صاحب الشأن يف الر بإفشائه أو استعامله.

وبذلك تكون هذه الجرمية جنحة يف فقرتها األوىل، ونظراً إىل 

أن القانون يحدد الجنح التي يعاقب عى الرشوع فيها، إال أنه مل 

يرد بالقانون نص يعاقب عى الرشوع يف هذه الجرمية، فهي إما 

أن تقع تامة أو ال تقع، ويف حالة وقوعها يستحق الجاين العقوبة 

املنصوص عليها يف نص املادة املذكورة آنفاً.

ويف الظروف املش��ددة لهذه الجرمية نص املرشع اإلمارايت يف 

الفقرة الثاني��ة من املادة 379/2 »تكون العقوبة الس��جن مدة 

ال تزيد عى خمس س��نني إذا كان الج��اين موظفاً عاماً أو مكلفاً 

بخدمة عامة واس��تودع الر أثناء أو بس��بب أو مبناس��بة تأدية 

وظيفته أو خدمته«.

ويف هذه الفقرة تكون الجرمية بصورتها املشددة جناية، ومن 

ث��م يتصور فيها الرشوع ويس��تحق الجاين نص��ف الحد األقىص 

املق��رر للجرمية، أو الحبس، وذل��ك تطبيقاً للامدة 35 من قانون 

العقوبات يف فقرتها الثالثة.

وإذا كانت القاعدة العامة العقاب يف إفشاء األرسار يف أحوال 

قليل��ة ورد بعضها يف القان��ون وجوباً أو ج��وازاً، وبعضها اآلخر 

مرجع��ه إىل رضا املجني علي��ه، وقد أكد ذلك ن��ص املادة 379 

بقولها: »فأفش��اه يف غري األحوال املرصح بها قانوناً«، وذلك ما مل 

يأذن صاحب الشأن يف الر بإفشائه أو استعامله.

أم��ا اإلفش��اء الجوازي ال��ذي أجاز املرشع فيه إفش��اء الر 

وال��ذي نصت علي��ه املادتان 41 و42 من القان��ون االتحادي يف 

ش��أن تنظيم مهن��ة املحاماة وقضت يف امل��ادة الثانية »ال يجوز 

للمحامي أن يفىش رساً اؤمتن عليه أو عرفه عن طريق مهنته، ما 

مل يكن اإلفشاء من شأنه منع ارتكاب جرمية".

و أخ��رياً هو رضا صاحب الر بإفش��ائه، وهن��ا أيضاً تنتفي 

املس��ؤولية الجنائية إال إذا كان صاحب الر مكرهاً أو غري مميز 

أو مصاباً بعاهة يف العقل فال عربة برضائه•

أســـــرار العمـــل والواجــــب األخــالقـــي

أرسار األف��راد:

أو مجموعة منهم والتي متس ش��ؤونهم الش��خصية أو العائلية، 

أو تل��ك التي تتعلق بالعمل، مثل ح��ق املريض يف إخفاء حالته 

الصحي��ة، مام يلت��زم الطبيب بكتامنه، حق ال��زوج يف أن تبقى 
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شؤون قانونية



استشارة قانونية
ميدالية حترير دولة الكويت 

أوصافها:

الوجه األمامي: قرص مس��تدير مط��يل بالذهب تربز 

عليه خريطة ش��به الجزيرة العربية تحيط بها أش��عة 

الش��مس من جمي��ع الجوانب ونقش ش��عار القوات 

املسلحة من األسفل إىل الجهة اليرى.

الوجه الخلفي:  كتبت عليه عبارة"  تحرير الكويت 12 

شعبان 1411ه� 26 فرباير 1991".

رشيط امليدالية:

م���ن القم���اش الحريري، عرض���ه 37 مم، مقس���م 

أفقي�اً كاآليت: 

 -  الوسط: باللون األحمر عرضه 6 مم.

 -  عى جانبي اللون األوسط من الداخل للخارج : لون 

أبيض بعرض 4 مم ث��م أخرض بعرض 6 مم ثم أصفر 

بعرض 4 مم ثم أسود بعرض 6 مم. 

شارة امليدالية:

من نفس قامش الرشيط ، طولها 37 مم  وعرضها   

10 مم.

الطبقة :

تتكون ميدالية تحرير الكويت من طبقة واحدة.

أسباب املنح:

متنح لكل الضباط واألفراد الذين شاركوا يف تحرير دولة 

الكويت، ويحدد الوزير ضوابط منح هذه امليدالية.

أوسمة وميداليات

آمال حمطمة على صخرة اخلطأ الطبي

 ه��و ترصيح كت��ايب يصدر من النياب��ة العامة، 

ويكون محدداً من حيث األشخاص املراد القبض 

عليهم والوقائع املسندة إليهم، واإلذن له طابع 

ش��خيص بحت فهو ينرصف إىل الشخص باسمه 

وال ميت��د لغريه مم��ن يلزم حيال��ه صدور إذن 

للسري يف إجراءات الدعوى ضده، ومن ثم يتعني 

ان يحدد فيه اس��م الشخص والجرمية املنسوبة 

إليه، وهو عمل من طبيعة إدارية بالنسبة ملن 

يص��در منه، وه��و ترصف قانوين إج��رايئ فيام 

يتعلق بتأثريه يف الخصومة الجنائية.

ولقد نصت املادة "33" م��ن قانون اإلجراءات 

الجزائي��ة االتحادي ع��ى الفئ��ات التي يكون 

لها صف��ة "مأموري��ة الضبط القض��ايئ" كالً يف 

دائرة اختصاصه ممن يحق لهم مامرس��ة حق 

التفتيش بعد اإلذن بالتفتيش. 

إعداد: أمل احلوسني

والتي ترقد يف العناية الفائقة، إذ يقول بس��بب خطأ طبي 

أقرتفه دكتور غري كف��ؤ، جعل ابنتي الصغرية والوحيدة بني 

أخوته��ا األوالد ترقد عى الرير األبيض بال حراك واألجهزة  

واألس��الك تخرج من جسدها الصغري كانت لحظات فاصلة 

حين��ام أمر الدكتور بإعطاءها إبرة فجرة الوضع بتحس��س 

ابنتي وهبوط الضغط وبانخفاض يف نس��بة األوكسجني يف 

الدم مام أحدث تلف يف دماغها ودخولها يف غيبوبة وقىض 

عى مستقبلها واغتال حلامً وردياً كانت تنتظره.

وبص��وت تغالبه الدموع واالنكس��ار أخذ ي��ردد أبنتي 

طفلتي صغرييت فرحتي كنت انتظر اليوم الذي أراها وهي 

تكرب أمامي كباقي األطف��ال تركض تضحك تذهب إىل هنا 

وهناك متلئ البيت بهج��ة ورسور بصوتها، لقد فقدت كل 

مظاهر الحياة مل تعد تستطيع مامرسة الحياة سوى أنفاسها 

التي تخرج منها ببطأ، ودقات قلبها التي تعاين بصمت. 

ع��ربة: يجب ع��ى كل من ي��زاول املهن��ة الطبية تأدية 

واجب��ات عمله مبا تقتضيه من الدقة األمانة ووفقاً لألصول 

العلمية والفنية املتعارف عليها، ومبا يحقق العناية الالزمة 

للمريض، فالب��د من إجراء الفحوص��ات والتحاليل الالزمة 

للتعرف عى أسباب آالم املريض، فالخطأ الطبي مثنه حياة 

إنس��ان تتحطم آمال��ه وأحالمه عى صخ��رة الخطأ الطبي 

تبقى بصامته مرسومة عى أجسادهم مدى الحياة.

          قصة من احملكمة          قصة من احملكمة

أمت��الت عين��ه بالدموع عندم��ا نظر من خل��ف الزجاج 

عى طفلته الصغرية س��ارة، فأخذ يروي لنا مأس��اة طفلته 

الصغ��رية الت��ي س��تكمل عامها الراب��ع يف ش��هر القادم، 

ما ه����و إذن النياب�����ة؟ ومن هم األش��خاص الذين يح�����ق لهم مامرسة ح�����ق التفتي����ش بعد 
الحص�����ول ع���ىل إذن النياب�����ة؟
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الفحوصات املبكرة للكشف عن السرطان..وقاية وعالج 
تبني منط حياة صحي يقلل من احتمال اإلصابة به

يعد خ��وف املريض من الذه��اب إىل الطبيب من 
أسباب تراجع نسبة الش��فاء، فضالً عن قلة الوعي 
تج��اه املرض يف وس��ائل اإلع��الم، وأخ��راً العامل 
النف��ي للمريض الذي يلعب دوراً مهامً يف التعايف 
م��ن املرض، وهو األمر ال��ذي ال يهتم به عدد كبر 
م��ن املرىض يف الدول العربية حي��ث تنتابهم حالة 
م��ن اليأس وع��دم األمل بالش��فاء عند اكتش��اف 

إصابتهم باملرض.

نصيحة من األمراض الت��ي  مجموع��ة  الرسطان ه��و 

تتميز خالياها بالعدائية، وهو النمو واالنقسام من غري 

حدود، ومتتلك هذه الخاليا املنقسمة القدرة عىل غزو 

أنس��جة مجاورة وتدمريه��ا، أو االنتق��ال إىل أنس��جة 

بعيدة. وهذه القدرات هي صفات الورم الخبيث عىل 

عكس الورم الحمي��د، والذي يتميز بنمو محدد وعدم 

القدرة عىل الغزو ولي��س لُه القدرة عىل االنتقال، كام 

ميكن تطور ال��ورم الحميد إىل رسطان خبيث يف بعض 

األحيان.

العمري��ة  املراح��ل  كل  الرسط��ان  ويصي��ب 

عند اإلنس��ان حتى األجنة، ولكن تزيد مخاطر اإلصابة 

به كلام تقدم اإلنسان يف العمر.

وتتمثل عوامل الخطر الرئيس��ية لإلصابة بالرسطان 

بالت��ايل: التدخ��ن، وال��وزن الزائد والس��منة، والنمط 

الغ��ذايئ الغ��ري صحي، والخم��ول والكس��ل، وتعاطي 

الكح��ول، وف��ريوس الته��اب الكب��د B والفريوس��ات 

الحليمية البرشية، وتلوث الهواء.

حياة صحية
إن تش��جيع الناس عىل اختيار وتبني منط حياة صحي، 

من ش��أنه أن يقلل م��ن عوامل خط��ر اإلصابة مبرض 

الرسطان، حيث باإلم��كان القضاء عىل ثلث أكرث أنواع 

الرسطانات ش��يوعاً من خالل إتب��اع منط حياة صحي 

ومامرسة النشاط البدين املنتظم.

الكشف املبكر
أن توف��ر برامج الكش��ف املبكر ع��ن الرسطان من 

ش��أنها أن تقلل من أعداد اإلصابة والوفيات باملرض يف 

الع��امل أجمع. حيث يأم��ل أن يتم تحقيق 

توف��ري ه��ذه الربامج للجمي��ع دون 

اس��تثناء بحلول ع��ام 2025. إال أن 

التحدي الكبري يكمن بعدم معرفة 

األع��راض األولي��ة لإلصاب��ة ببعض 

أن��واع الرسطانات، بالت��ايل تنبع هنا 

أهمي��ة الوع��ي واإلدراك ح��ول املرض 

عالج��ه، يف حن مواجهة صعوبة الكش��ف عن رسطان 

الرئ��ة وحتى عالج��ه مبكراً، حي��ث أن أعراض رسطان 

الرئ��ة ال تظهر يف مراحلها األولي��ة يف معظم الحاالت، 

وغالباً ما تظهر أعراض��ه عندما يكون املرض قد وصل 

إىل مرحلة متقدمة بالفعل.

كام تساعد حمالت التوعية الكبرية يف مجال رسطان 

الثدي من زي��ادة املعرفة حول املرض وأعراضه، إال أن 

قل��ة االهت��امم والتوعية برسطان الرئ��ة جعل اإلدراك 

حول املرض وطبيعته قليل.

ويعت��رب رسط��ان الرئ��ة املس��بب األول للوفي��ات 

بالرسطان يف العامل أجمع، والعامل العريب أيضاً، ويسلط 

ه��ذا األمر الضوء عىل مس��ألة التدخن وانتش��ارها يف 

العامل العريب بشكل رهيب، كونها املسبب 

يف 90 % م��ن اإلصابات برسطان الرئة. 

م��ن هنا تنب��ع أهمي��ة العمل عىل 

الحد من انتشار التبغ ووضع قوانن 

وضواب��ط صارم��ة من ش��انها أن 

تخفف من آفة التدخن•

وأعراضه ومالحظة أي تغريات تطرأ عىل جسد الشخص 

من خالل املالحظة الشخصية أو مراجعة األطباء.

الرسطان يف تزايد
يصل ع��دد الوفيات س��نوياً ما يقارب ال��� 8.2 مليون 

ش��خص جراء اإلصابة يف الرسطان ح��ول العامل، ليعترب 

من أكرب مس��بب��ات الوفاة، ومن املتوقع أن يصل عدد 

وفيات الرسط��ان يف الع��امل بحلول ع��ام 2030 إىل ما 

يقارب ال� 13.1 مليون وفاة. وأش��ارت منظمة الصحة 

العاملي��ة إىل أن 70 % م��ن مجمل الوفي��ات الناجمة 

عن الرسطان، حدثت يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخ��ل. ويعترب رسطان الرئة واملعدة والكبد والقولون 

والثدي من أكرث الرسطانات املسببة للوفاة. 

أن انتشار عوامل الخطر املذكورة سابقاً، بأي منطقة 

يس��اعد عىل تفاقم مش��كلة الرسطان فيه��ا، وارتفاع 

أع��داد اإلصابات والوفيات، وه��ذا ما يحدث يف الدول 

العربية. حيث ن��رى أن إحصائيات عام 2008 و2012 

الخاصة بالعامل العريب تعرض ارتفاعاً يف أعداد اإلصابات 

والوفيات، عل��امً أن رسطان الرئة الس��بب الرئييس يف 

هذه الوفيات،  يف حن أن نسبة اإلصابات األكرب كانت 

لصالح رسطان الثدي.

وقد يكون ه��ذا مؤرشاً ودليالً عىل قدرة اكتش��اف 

رسطان الث��دي يف مراحل مبكرة وبالت��ايل القدرة عىل 
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أحدث العالجات

ابتك��ر باحثون بريطانيون تقنية جدي��دة إلزالة الخاليا الرسطانية 
م��ن القولون، وهي جراحة ثقب املفت��اح. ويتم يف هذه الجراحة 
إحداث ثقب صغر يف رصة البطن الس��تخالص األورام الخبيثة من 

خالله.
وتعني التقنية املبتكرة لجراحة الرسطان، التي طبقت يف مستشفى 
س��انت ماري بلندن، عدم ترك أي خدوش مرئية يف الجس��م، وأملاً 
أقل، وفرصة أقل يف اإلصابة بااللتهاب والعدوى الجرثومية، عالوة 
عىل أن هذه الجراحة ال تس��تغرق أكرث من ساعة ونصف الساعة، 

يخرج بعدها املريض من املستشفى وال يحتاج لعالج كياموي.
وميك��ن إجراء ه��ذه الجراحة يف حال تم تش��خيص املرض مبكراً، 
بحي��ث تك��ون األورام يف بدايتها وصغرة الحج��م، مام يزيد من 

فرص الشفاء من املرض الخبيث.
يش��ار إىل أن الجراح��ة التقليدي��ة إلزالة الخالي��ا الرسطانية من 
القولون تش��مل إحداث 4 ش��قوق يف البط��ن، وظهور 4 خدوش 

يف موضع العملية، ويضطر املريض للمبيت يف املستشفى أليام.

حقق الباحثون إنجازاً كبراً يف عالج الرسطان، باستخدام لقاح 
جدي��د ميكن أن يغر من قواعد اللعبة يف مكافحة هذا املرض 

القاتل.
فق��د ابتك��ر الباحث��ون يف مركز "س��لون كيرتن��غ" لألمراض 
الرسطاني��ة بنيوي��ورك يف الوالي��ات املتحدة، وس��يلة ميكن 
بوساطتها تعليم جهاز املناعة يف داخل أجسام املرىض التعرف 
إىل الخالي��ا الرسطانية وتدمرها. ويف الوس��يلة الجديدة يتم 
اس��تخالص خاليا "يت" املناعية الت��ي تكافح األمراض، ثم يتم 
إكس��ابها القدرة عىل التع��رف إىل عالمة خاصة عىل س��طح 

الخاليا الرسطانية، وتدعى بروتني "دبليو يت 1".
يذكر أن التجارب أجريت عىل مرىض مصابني برسطان الدم يف 
حالة متقدمة، وكانوا عىل وشك الوفاة من جراء املرض القاتل، 
وبعد حقنهم بالخاليا املناعية تحسنت صحتهم، ومرت عليهم 

حتى اآلن ثالث سنوات، وهم يف طور النقاهة اآلن.
ويأمل الباحثون اس��تخدام لقاحهم املبتكر لعالج أنواع أخرى 
م��ن الرسطان، مبا فيه��ا رسطان الثدي، األمعاء والربوس��تاتا، 

والتي يوجد عىل سطح خالياها بروتني "دبليو يت 1".

تقنية جديدة تعالج رسطان القولون

إعداد: مرمي الرميثي

لقاح واعد يعالج الرسطان

أخبـــار طبيــــة

قطرة تتيح الرؤية الليلية
ابتك��ر الباحثون يف مؤسس��ة »الجامهري وعل��وم املواطنن« بكاليفورنيا يف الوالي��ات املتحدة قطرة 

ع��ن تتيح الرؤي��ة الليلية الحادة للعن البرشي��ة بصورة مؤقتة. يأيت ذلك بع��د أن الحظ الباحثون 

األمريكيون أن مادة الكلورين Ce6 ميكنها أن تعزز الرؤية يف البيئات املظلمة.

وهذه املادة موجودة يف بعض أس��امك البحار 

العميقة عىل شكل جزيئات، وهي تشكل 

األس��اس يف بعض عالجات الرسطان، 

ووصف��ت يف الس��ابق حقناً ميكن 

أخذها عرب الوريد لعالج العىش 

اللييل. كام أن تأثري هذه املادة 

ويستطيع  تقريباً،  فورياً  يكون 

املرىض التمييز بن األشكال.

الكهرباء لتعزيز قدرات الدماغ

يخت��رب العلامء يف جامعة أكس��فورد الربيطانية اس��تخدام 

الكهرباء لتعزيز قدرة الدماغ، إذ ميكن تحفيز التيار املبارش 

عرب الجمجمة عن طريق إرس��ال تيارات كهربائية ضعيفة، 

من خالل فروة ال��رأس، لتحفيز الخاليا العصبية يف الدماغ، 

وتوض��ع أقط��اب كهربائية عىل أجزاء مختلف��ة من الرأس 

لتحسن مستويات الرتكيز.

ووصف كبري العلامء بقس��م علم النف��س التجريبي يف 

جامعة أكس��فورد، روي كوهن كادو، الذي يقود املرشوع، 

النتائ��ج التي توص��ل إليه��ا ب�»الواعدة«. وق��ال كادو إن 

األبح��اث أظهرت حت��ى اآلن أن تحفيز التي��ار املبارش عرب 

الجمجمة خال من املخاطر.
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ما من مش��كلة إال ولها حّل، وم��ا من داء إال وله دواء، 

فلنتعرف عىل بعض األس��اليب التي نعالج بها مشكلتنا 

مع الديون.

فمن طرق العالج، والوقاية أيضاً:
ره الله  • الرضا مبا قس��م الله تعاىل لنا، ولنعلم أن ما قدَّ

لنا هو خري، وال مينع هذا من الس��عي لتحسني األحوال، 

ولكن بالتدريج بعد التفكري واالستخارة واملشاورة.

•  لننظر إىل من هو دوننا يف الحال، فإنَّ ذلك أحرى أال 

نزدري نعمة الله علينا.

•  إذا أردت أن تس��تدين لحاجة ماس��ة فاستحرض نية 

الس��داد، فإمنا األعامل بالنيات، وأعلم أن الله سيعينك 

عىل سداد دينك متى ما علم منك النية الجازمة عىل ردِّ 

الحقوق إىل أصحابها.

ي��ن بَديٍْن آخر، فقدمياً قي��ل: إنَّ الدم ال  •  ال تس��دَّ الدَّ

يغسل بالدم. 

• بيع ما ميكن االس��تغناء عنه وتدفع قيمته يف س��داد 

الدين.

•  االنتظام يف السداد الشهري مهام كانت الظروف، وإذا 

شعرت أنك لن تستطيع االنتظام فاجعله استقطاعاً من 

قبل البنك يخصم فور نزول الراتب يف حسابك.

•  إذا كان ل��ك دي��ون عن��د الن��اس فاس��ع يف طلبه��ا 

وتجميعها، ثم ادفعها يف سداد ما عليك من الديون.

•  ال تكفل أحداً إال إذا وثقت به متام الثقة بعد ش��دة 

معرفة وطول معارشة، واطالع عىل وضعه املايل.

•  تقليص املرصوفات الش��هرية وتنظيمها واالكتفاء مبا 

هو رضوري .

•  دع��اء الله تعاىل أن يعافيك من الدين، وأن ال يجعل 

للناس عليك تفضل أو منَّة.

هذه ملحات رسيعة تسلِّط الضوء عىل جزء من املشكلة، 

وتبني أشهر أسباب الوقوع فيها وبعض أساليب عالجها 

والخالص منها.

الإتكيت الإ�سالمي...

لق��د حمل الله املس��لم مس��ؤولية ك��رى يف ترصفاته 

وأفعاله حيث ما كان، ومن تلكم املسؤوليات العظيمة 

التي يتحملها املسلم هي وظيفته وعمله، ألنها يف املقام 

األول أمانة فينبغي عليه أن يستش��عر تلك األمانة وهو 

ي��ؤدي عمله، ولهذا ق��ال النبي صىل الله عليه وس��لم 

معظامً تلك األمانة يف العمل والوظيفة وذلك حني جاءه 

الصحايب الجليل أبو ذر الغفاري طالباً العمل يف وظيفة، 

، قَاَل: قُلُْت: يَا رَُس��وَل اللِه، أاََل تَْستَْعِملُِني؟  فَعْن أيَِب َذرٍّ

، إِنََّك  قَاَل: فَ��رَضََب ِبيَِدِه َعىَل َمْنِكِبي، ثُمَّ قَاَل: "يَا أَبَا َذرٍّ

َضِعيٌف، َوإِنََّها أََمانَُة، َوإِنََّها يَْوَم الِْقيَاَمِة ِخزٌْي َونََداَمٌة، إاِلَّ 

َها، َوأَدَّى الَِّذي َعلَيِْه ِفيَها" رواه مسلم. َمْن أََخَذَها ِبَحقِّ

ومن أهم آدابها وجوب اإلخالص فيها وإتقانها وعدم 

اإلخالل بواجب من واجباتها، فَعْن َعائَِش��َة - ريض الله 

عنه��ا - قَالَْت: قَاَل رَُس��وُل اللِه صىل الله عليه وس��لم: 

"إِنَّ الل��َه يُِحبُّ إَِذا َعِمَل أََحُدكُْم َعَم��اَل أَْن يُتِْقَنُه "رواه 

البيهقي والطراين وأبويعىل بسند صحيح.

ويجب عىل املوظف أن يتحىل بالنزاهة وسالمة اليد 

عن املال الحرام ويبتعد عن كل ش��بهة تجرح وظيفته 

وتقلل من ش��أنها وله��ذا فقد ُمِن��َع املوظف من أخذ 

الهداي��ا من الناس بس��بب وظيفته وحكم رس��ول الله 

صىل الله عليه وسلم بتحريم ذلك وأنها غلول أي رسقة 

آداب الوظيفة

مشكلة الديون ج/2

محرم��ة وخيانة لألمانة . فقد ثبت َعِن النَِّبيِّ  َصىلَّ اللَُّه 

َعلَيِْه َوَسلََّم أنه قَاَل: "َمِن اْستَْعَملَْناُه َعىَل َعَمٍل فََرزَقَْناُه 

ِرزْقًا فاََم أََخَذ بَْعَد َذلَِك فَُهَو ُغلُوٌل" رواه أبوداود بس��ند 

صحيح.

ويح��رم عىل املوظف أخذ الرش��اوى لتغيري الحقوق 

ومنعها حس��ب األهواء، فَع��ْن أيَِب ُهَريْرََة قَ��اَل: "لََعَن 

" رواه  رَُس��وُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم الرَّاِشَ َواملُرْتَِشَ

أحمد وأصحاب السنن.

وم��ن آداب الوظيف��ة طالق��ة الوجه والبشاش��ة 

وحس��ن التعامل مع الناس ألن املوظف يؤدي خدمة 

عام��ة للمجتمع فينبغي عليه أن يكون صورة مرشقة 

، قَ��اَل: قَاَل يِلَ النَِّبيُّ َصىلَّ  له��ذا املجتمع، فَعْن أيَِب َذرٍّ

اللُه َعلَيِْه َوَس��لََّم: "اَل تَْحِقرَنَّ ِمَن الَْمْعُروِف َشيْئًا، َولَْو 

أَْن تَلَْقى أََخاَك ِبَوْجٍه طَلٍْق" رواه مسلم.
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النافذة الدينية

إن املس��تقرئ للتاري��خ اإلنس��اين يج��د أن 
البن��اء  الش��ائعات متثّ��ل مص��در قل��ٍق يف 
االجتامعي، واالنتامء الحضاري لكل الشعوب، 
ومل��ا جاء اإلس��الم اتخذ املوق��ف الحازم من 
الش��ائعات وأصحابها لاِم لنرشه��ا  بني أفراد 
املجتمع من آثار سلبية، عىل متاسك املجتمع 
املس��لم، وتالحم أبنائه، وسالمة لُْحمته، وهل 
الشائعات إال نسف لتلك القيم؟ ومعول هدم 

لهذه املُثُل؟!
أما آن ل��زوار مواقع التواص��ل االجتامعي 
وغريه��م من مروجي الش��ائعات أن يتذكروا 
حديث البخاري الذي اش��تمل عىل مش��اهد 
ت��كاد تتفطر القل��وب من هولها ق��ال فيها 
عليه الس��الم:"فَِإَذا رَُجٌل َجالِ��ٌس، َورَُجٌل قَائٌِم 
ِبيَِدِه كَلُّوٌب ِمْن َحِدي��ٍد  يُْدِخُل َذلَِك الَْكلُّوَب 
يف ِش��ْدِقِه، َحتَّى يَبْلَُغ قََفاُه، ثُمَّ يَْفَعُل ِبِشْدِقِه 
اآلَخ��ِر ِمثَْل َذلَِك، َويَلْتَِئُم ِش��ْدقُُه َهَذا، فَيَُعوُد 
فَيَْصَن��ُع ِمثْلَُه. قُلُْت:َما َه��َذا، فأجابه امللكان: 
ُث  اٌب يَُحدِّ ا الَِّذى َرأَيْتَُه يَُش��قُّ ِش��ْدقُُه فََكذَّ أَمَّ
ِبالِْكْذبَ��ِة، فَتُْحَمُل َعْن��ُه َحتَّى تَبْلُ��َغ اآلفَاَق، 

فَيُْصَنُع ِبِه إىَِل يَْوِم الِْقيَاَمِة ."
َا اِْس��تََحقَّ التَّْعِذيب لاَِم  قال ابن حجر: َوإمِنَّ
يَْنَش��أ َعْن تِلْ��َك الِْكْذبَة ِمْن الَْمَفاِس��د، فكم 
تجّن��وا عىل أبرياء؟ وأش��علوا ن��ار الفتنة بني 

األصفياء؟ وكم نالوا من علامء وعظامء؟ 
فم��روج الش��ائعات مجرم يف ح��ق دينه 
وأمت��ه، قال تعاىل: "ي��ا أَيَُّها الَِّذي��َن آََمُنوا إِن 
َجاءكُْم فَاِس��ُق ِبَنبَ��ٍإ فَتَبَيَُّن��واْ أَن تُِصيبُواْ قَْوما 
ِبَجَهالَ��ٍة فَتُْصِبُحواْ َع��ىَل َما فََعلْتُ��ْم نَ�اِدِمنَي" 

سورة الحجرات:6.
إنها ألغام معنوية، وقنابل نفس��ية، تفعل 
يف غرضه��ا م��ا ال يفعله الع��دّو مبخابراته، ال 
س��يام يف أوقات األزمات، وتكم��ن خطورتها 
أنها س��الح جنوده مغّفلون أغرار، س��حرتهم 
الشائعات بريقها الخادع، فأصبحوا يرددونها 
دون أن يدرك��وا أنه��م أدوات يُس��تخدمون 

ملصالح أعدائهم، وهم ال يشعرون.
وإن��ه ليُخ��ى ملن أدم��ن النظ��ر فيها أن 
يخ��ر دينه ودنياه وآخرته، وأن يلتبس عليه 
الحق بالباطل، فينح��رف عن جادة الصواب 

والعياذ بالله.

معاول الهدم والتخريب

وقفة وعظية

مشكلة
ولها حل
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 م��ن وصله رصيد للمكامل��ات عىل هاتفه 
بالخطأ فامذا يفعل ؟

عل��م من أعالم اإلس��الم ونابغة من نواب��غ الدهر ذلكم هو 

أبو الحس��ن عالء الدين عيل بن أيب الحزم الَقرش الدمشقي 

امللقب بابن النفي��س ويعرف أحياناً بالَق��رَش بفتح القاف 

والراء، هو عامل موس��وعي وطبيب عريب مسلم، له إسهامات 

كثرية يف الطب، ويعد مكتش��ف ال��دورة الدموية الصغرى، 

وأح��د رواد عل��م وظائف األعضاء يف اإلنس��ان، حيث وضع 

نظري��ات يعتمد عليه��ا العلامء إىل اآلن. عني رئيس��اً ألطباء 

مرص ويعتره كثريون أعظم فيزيولوجيّي العصور الوس��طى، 

ظل الغرب يعتم��دون عىل نظريته حول ال��دورة الدموية، 

حتى اكتشف ويليام هاريف الدورة الدموية الكرى.

ولد بدمش��ق يف ع��ام 607ه� عىل وجه التقريب، ونش��أ 

وتعلم بها يف مجالس علامئها ومدارسها قيل إن لقبه الَقرش 

نس��بة إىل القرش، حيث ذكر ابن أيب أصيبعة أنها قرية قرب 

دمش��ق ، تعلم يف البيامرستان النوري بدمشق، كام كان ابن 

النفيس معارصاً ملؤرخ الطب الشهري ابن أيب أصيبعة، صاحب 

"عيون األنباء يف طبقات األطباء"، ودرس معه الطب عىل ابن 

الدخ��وار، وقد درس ابن النفيس أيضاً الفقه الش��افعي، كام 

كتب العديد من األعامل يف الفلس��فة، وكان مهتامً بالتفسري 

العق��الين للوحي. وخالفاً لبعض معارصيه والس��لف، اعتمد 

ابن النفيس عىل العقل يف تفس��ري نصوص القرآن والحديث، 

كام درس اللغة واملنطق واألدب.

 عند انتقال ابن النفيس للقاهرة عمل يف املستشفى 

الن��ارصي، وبعد ذلك يف مستش��فى املنص��وري الذي 

أنشأه الس��لطان قالوون، حيث أصبح "رئيساً لألطباء". 

ك��ام أصبح طبيباً خاصاً للس��لطان "الظاهر بيرس" بني 

عامي 1260 و 1277.

كان الب��ن النفيس مجل��س يف داره يحرضه أمراء القاهرة 

من وصله رصيد بالخطأ فعليه إرجاعه لصاحبه، ومن مل 

يفعل وهو يعلم صاحبه، فقد تجارس عىل الله باملعصية، 

وانتف��ع مبا مل يبح له، قال تعاىل:  "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل 

تَأْكُلُوا أَْمَوالَُكْم بَيَْنُكْم ِبالْبَاِطِل" سورة النساء : 29.

ي�ستفتـــونك...

ووجهاؤه��ا وأطباؤها، كام كان اب��ن النفيس أعزب فأغدق 

عىل بن��اء داره يف القاهرة، أما عن وصف��ه، فقد كان نحيفاً 

طويل القامة أس��يل الخدين، ومل تقترص ش��هرته عىل الطب 

فقط، بل كان يعد من كبار علامء عرصه يف اللغة والفلس��فة 

والفقه والحديث.

يف عام 1242، نرش ابن النفيس أكرث أعامله ش��هرة، وهو 

كتاب "رشح ترشيح قانون ابن س��ينا"، الذي تضمن العديد 

من االكتش��افات الترشيحية الجديدة، وأهمها نظريته حول 

ال��دورة الدموي��ة الصغرى وح��ول الرشي��ان التاجي، وقد 

اعتر هذا الكتاب أحد أفض��ل الكتب العلمية التي رشحت 

بالتفصي��ل مواضي��ع علم الترشي��ح وعلم األم��راض وعلم 

وظائ��ف األعضاء، كام صّوب فيه العدي��د من نظريات ابن 

س��ينا. بعد ذلك بوقت قصري، بدأ العمل عىل كتابه "الشامل 

يف الصناع��ة الطبية"، الذي نرش منه 43 مجلد يف عام 1244، 

وعىل مدى العقود التالية، كتب 300 مجلد لكنه مل يستطيع 

االبت��الء يف الدين معناه االختبار واالمتحان فيه مبا 

يتعرض له العبد يف ه��ذه الحياة من الفنت بالخري 

وال��رش لصده عن دينه؛ فمن س��نن الله أن يبتيل 

عب��اده ليتبني املؤمن الصادق من املنافق الكاذب، 

كام قال الله تعاىل: "امل، أََحِس��َب النَّاُس أَن يُْتَكُوا 

أَن يَُقولُ��وا آَمنَّا َوُهْم اَل يُْفتَُن��وَن ، َولََقْد فَتَنَّا الَِّذيَن 

ِمن قَبْلِِهْم فَلَيَْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذي��َن َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ 

الَْكاِذِبنَي" س��ورة العنكب��وت:1-3، ومام يعني عىل 

الثبات عىل دين الله اإلكثار من الطاعات، والبعد 

ع��ن املعايص، والدع��اء مبا كان يدعو به الرس��ول 

صىل الله عليه وسلم" يا مقلب القلوب ثبت قلبي 

عىل دينك"، "اللهم إين أسألك الثبات يف األمر ".

مكتشف الدورة الدموية الصغرى

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

•  موسوعة الشامل يف الصناعة الطبية.

•  رشح ترشيح القانون.

•  رشح فصول أبقراط.

•  املهذب يف الكحل.

•  املختار يف األغذية.

• رشح ترشيح جالنيوس.

• "بغية الطالبني وحجة املتطببني" و"بغية الفطن من علم 

البدن".

• "الرماد" و"رشح كتاب األوبئة ألبقراط" .

• "رشح مسائل حنني بن اسحاق" و"رشح مفردات القانون".

• "تفسري العلل وأسباب األمراض".

• "رشح الهداية يف الطب".

اأهم موؤلفاته يف الطب

نرش سوى 80 مجلداً فقط قبل وفاته وبعد وفاته حّل كتابه 

هذا محل "قانون" ابن سينا موسوعة طبية شاملة يف العصور 

الوسطى، مام جعل املؤرخني يصفونه بأنه "ابن سينا الثاين".

اتصف��ت آراء اب��ن النفيس يف الطب بالج��رأة، فقد فّند 

العدي��د من نظريات ابن س��ينا وجالين��وس وصّوبها، يعتر 

اكتش��افه للدورة الدموية الصغرى أحد أهم إنجازاته، حيث 

ق��ال: إن الدم ينق��ى يف الرئتني م��ن أجل اس��تمرار الحياة 

وإكساب الجس��م القدرة عىل العمل، حيث يخرج الدم من 

البط��ني األمين إىل الرئتني، حيث ميتزج بالهواء، ثم إىل البطني 

األير، وكان الرأي الس��ائد يف ذلك الوقت، أن الدم يتولد يف 

الكبد ومنه ينتق��ل إىل البطني األمين بالقلب، ثم يري بعد 

ذلك يف العروق إىل مختلف أعضاء الجسم.

البعض إذا ذهب إىل املس��جد ذهب ركضاً ما هو االبتالء يف الدين؟
ليتسنى له إدارك الجامعة، فام حكم ذلك ؟
يُكره الركض واإلرساع الش��ديد إىل الصالة ملنافاة ذلك 

الس��كينة والوق��ار، فق��د ثبت عن النب��ي صىل الله 

عليه وس��لم أنه قال:  "إذا أقيمت الصالة فال تأتوها 

تسعون، وأتوها متشون وعليكم السكينة، فام أدركتم 

فصل��وا، وما فاتكم فأمتوا" متف��ق عليه، فينبغي ملن 

أىت املس��جد أن يأيت بخشوع وس��كينة، وأن يبّكر يف 

الحضور لينال فضيلته ولئال يضطر لالستعجال .

ما حكم ابتالع الدم النازف من اللثة ؟
ال��دم نجس عند جمهور أهل العلم، قال تعاىل: " قُْل اَل 

أَِج��ُد يِف َما أُوِحَي إيَِلَّ ُمَحرًَّما َعىَل طَاِع��ٍم يَطَْعُمُه إاِلَّ أَْن 

يَُكوَن َميْتًَة أَْو َدًما َمْس��ُفوًحا أَْو لَْحَم ِخنِزيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس" 

س��ورة األنعام : 145، فإذا وج��دت يف فمك دماً وجب 

علي��ك أن متّج��ه وال يجوز لك ابتالعه، أما ما س��بق إىل 

الحل��ق من غري قصد أو دخل الجوف يف حال النوم  فال 

إثم فيه .
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من الذاكرة

حني أراد الله بهذا البلد خرياً هيا س��بل الزعامة أمام الش��يخ زايد بن س��لطان يقول الدكتور 

صالح العقاد:

"كان الش��يخ زايد بن س��لطان قد عرف مبيله إىل التطور من��ذ أن كان حاكامً لبعض مناطق 

الحدود فاغمض العني عن تنقل بعض األشخاص الذين يعاونون يف التطور"

ومييض الكاتب:

"ش��هدت أبوظبي يف الس��نوات األوىل من حكم الش��يخ زايد طفرة مل يحدث مثلها يف بلدان 

الخلي��ج األخ��رى نظراً ألنه بدأ م��ن الصفر، لينطلق دفع��ة واحدة نحو التوس��ع يف الخدمات 

والتعمري".

ويؤكد الكاتب: وزايد الس��يايس "جعل يتوس��ع يف برامج الخدمات واإلنش��اءات، ال بالنسبة 

إلمارته فقط، بل مد هذه الخدمات إىل جريانه وقدم املعونات لدول عربية أخرى".

وحني تحقق االتحاد الذي اجتمع اصحاب الس��مو أعض��اء املجلس األعىل يف أبوظبي لدعم 

كيان��ه وتحقيق أهدافه وتعزيز تقدمه واس��تقراره كان الفارق بني األم��س واليوم كبعد ما بني 

السامء واألرض.

وكان طبيعياً أن يكون عىل رأس من يصنعون تاريخنا العريب زايد بن سلطان. باألمس كانت 

بريطاني��ا تدعى "الدولة البهية" وكانت اتفاقياتها املانعة هي الدس��تور الذي ينص عىل ما مينع 

اإلمارات من االتصال بغري هذه الدولة. وكان الحاكم يعد: "إين ال أدخل مع أحد من الدول سوى 

الدولة البهية االنجليزية، أبدأ ال أسلم وال أبيع من مامليك ألحد إال للدولة البهية االنجليزية".

باألمس كان عاملنا العريب كله واالس��المي يخضع للدولة البهي��ة خضوع تابع ملتبوع. واليوم 

عالقة دولة اإلمارات باململكة املتحدة عالقة الند للند اليوم يقف عاملنا العريب كله يهدد إحدى 

الدولتني األعظم بسياس��ة "املنع واملنح" اليوم يعود تاريخ أمجادنا فيعود العامل وال حديث  له 

إال عن العرب وقوة العرب وبرتول العرب.

اإعداد: راية املزروعي

مايــــــو 1975

املجلس األعىل لالتحاد يجتمع يف أبوظبي

العدد 46 - مايو 1975 االفتتاحــيةاالفتتاحــية

الش��يخ  س��مو 

خليف��ة ب��ن زايد 

ويل العهد والقائد 

العام لقوات دفاع 

أبوظب��ي، يفتت��ح 

أول معرض أسباين 

يف الخليج العريب.

اململك��ة  وقع��ت 

السعودية،  العربية 

اإلم��ارات  ودول��ة 

املتح��دة،  العربي��ة 

اتفاقي��ة ثقافية بني 

البلدين، وقد وقعها 

عن السعودية وزير 

املعارف حس��ن بن 

الش��يخ،  عبدالل��ه 

اإلم��ارات  وع��ن 

عم��ران  عبدالل��ه 

الرتبية  وزي��ر  تريم 

والتعليم.

اس��تقبل س��مو الش��يخ س��لطان ب��ن زاي��د نائب 

القائد العام لقوات دفاع أبوظبي س��عادة الس��فري 

الباكس��تاين، وسعادة السفري التونيس، وقد جرى بني 

س��موه وبينهم أحاديث ودية والتي تناولت العالقة 

الطيبة بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة وتونس 

والباكستان.

أخبار فرباير 1975

إال عن العرب وقوة العرب وبرتول العرب.

اتفاقية ثقافية بني السعودية واإلماراتلقاءات سمو نائب القائد العامسمو الشيخ خليفة يفتتح املعرض األسباين
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خليفة يرعى احتفال خريجي كلية زايد الثاين العسكرية 2004

مترينات القوات املسلحة بالذخرية الحيه 2000تخريج الدفعة االٔوىل من ضباط كلية زايد بن سلطان الثاين العسكرية1 عام 1973

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة 
وشــاهدة عــىل الزمن ومســرية 

الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن

زايد يشهد االحتفال بتخريج دورة املرشحني 
الطيارين الحادية عرش ديسمرب 1989

113 |  مايو 2015 |  العدد 520  |



إعداد:راية المزروعي

  2014 -05-06

شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة مساء 

الي��وم االحتفال الذي أقامته القوات املس��لحة مبناس��بة 

الذكرى ال� 38 لتوحيدها وذلك يف نادي ضباط القوات املسلحة.

 2014-05-21 

أبرم��ت القيادة العام��ة للقوات املس��لحة مذكرة 

تفاهم م��ع مستش��فى الجامعة بالش��ارقة تقيض 

بتقديم العالج والخدم��ات الصحية ألفراد القوات 

املسلحة وعوائلهم الذين يتم تحويلهم للعالج يف مستشفى الجامعة بالشارقة 

من قبل اللجنة الطبية العسكرية

1.  يحت��وي جه��از انتاج املاء م��ن رطوبة الجو عيل مادة ماصة للمياه من ن��وع معني من اللدائن ما 

هذا املادة؟

2. متى شاركت االمارات يف مهام حفظ السالم واألمن يف مملكة البحرين؟

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 )518( هي: 
 - الس�ؤال األول: أنواع رياضة الجوجيتسو الياباين )التقليدي( والجوجيتسو الربازييل.

 - الس�ؤال الثاين: اطلق االتحاد السوفييتي أول قمر صناعي يف نوفمرب 1957.

 الفائزان:
1. اسامعيل عبدالله عيل املعال. 

2. هيثم بن عبد اللطيف بن قاسم عني الناس.

مسابقة العدد )520(

ومضــات...

لغة الجس��د مهارة اجتامعية مهمة جدا فهي تعطيك الق��درة عىل قراءة املتحدثني من 

حولك وبيان بعض جوانب من ش��خصياتهم، بعضنا يتمكن من قراءتها بش��كل طبيعي 

وبعضنا يصعب عليه هذا، لكن من حس��ن الحظ أنه م��ع االنتباه قليال ميكن قراءة لغة 

الجس��د ، ومع املامرس��ة فإنها تصبح س��هلة ، انتبه كيف يقرتب منك أحدهم جس��ديا، 

إن قرب األش��خاص منك يعنى دفء العالقة وأنه��م يفكرون مثلك، جرب أن تقرتب من 

الش��خص فإذا ابتعد عنك فه��و ال يريد التفاعل معك وإذا زاد اقرتاب��ه منك فإنه مرتاح 

للحديث معك، ومن الجدير بالذكر أن مساحة االقرتاب بني األشخاص تختلف من مكان 

آلخر، ومن ثقافة ألخرى ، الرؤوس التي متيل بشكل مفرط ميكن أن تكون عالمة تعاطف 

، وإذا كان الش��خص يبتس��م مع اإلمال��ة فهذا يعنى أنه ميزح ، حين��ام تنخفض الرؤوس 

تعن��ى أن الش��خص يخف��ى يشء أو رمبا هي تعرب ع��ن الخجل ، وتجدر اإلش��ارة إىل أن 

بع��ض الثقافات ترى يف ذلك عالمة عىل االحرتام، ال��رؤوس الجاهزة الناظرة لألمام تعنى 

أن صاحبها يتحداك، و األش��خاص الذين ينظرون إىل الجانب��ني كثريا تعنى أنه عصبي أو 

كاذب  أو مش��تت، إذا كان ش��خص ما ينظر إىل أس��فل كثريا، تعنى أنه خجول أو مرتدد، 

مييل الناس أيضا أن تنظر إىل أس��فل عندما يس��تاءون من يشء، أو محاولة إلخفاء يشء 

عاطفي��ا، وبعض الثقاف��ات تعتقد أن البحث يف العيون هو م��ن عالمة عدم االحرتام أو 

ان��ه مقصور عىل األصدق��اء والعائلة، وهذا يفرس لنا قيام بع��ض الناس بتجنب االتصال 

عرب العينني، إذا كان ش��خص ما يحايك لغة الجس��م وهذة عالمة حقيقية أنهم يحاولون 

إقام��ة عالقة معك، ىف هذا الوقت  حاول تغيري موقف جس��مك هنا وهناك، إذا وجدت 

أنهم يغريون لغة جس��دهم تباعا لك فإنها عالمة عىل رغبتهم يف التواصل معك، إذا كان 

الش��خص يرتدي نظارات، ويدفعها نحو انفه مرات ع��دة مع عبوس طفيف فهذا يعنى 

انه يختلف معك ، لذا تأكد من أنهم يدفعون النظرات لغرض وليس فقط ردة فعل نحو 

كالمك ، عبوس الحاجبني أو رفع إحداهام دليل عىل عدم إعجابهم بكالمك.

كيف تقرأ لغة اجلسد؟

حدث يف  مثل هذا الشهـر

 2014-05-14

ق��ام صاحب الس��مو الش��يخ حمد بن محم��د الرشقي 

عضو املجلس األعىل حاكم الفج��رية صباح اليوم بزيارة 

جناح القوات املسلحة املشارك يف معرض الفجرية الثامن 

للتوظيف 2014 .

حممد بن راشــد آل مكتوم

"لن نعيش مئات السنني، ولكن 
ميكن أن نبدع شيئا يستمر مئات 

السنني"

|  العدد 520  |  مايو 2015  |114

استراحة العدد



مع��رض األضواء »أبع��اد مضيئة: مختارات م��ن مقتنيات غوغنهاي��م أبوظبي«، الذي يق��ام يف منارة 

الس��عديات عىل جزيرة الس��عديات، ويعد أول معرض من نوعه ملتح��ف غوغنهايم أبوظبي. ويضم 

املعرض، أعامل 19 فناناً عاملياً من س��تينات القرن املايض إىل يومنا، تركز جميعها عىل ثيمة »الضوء«، 

وتتناول أقس��ام املعرض الخمس��ة الضوء بصوره املتع��ددة وهي: الض��وء اإلدرايكّ، والضوء املنعكس، 

والضوء املطيل، والضوء املحرك، والضوء الس��اموي، ويستخدمون وس��ائط مختلفة إلنتاج أعامل فنية 

ترحل بالناظر إىل آفاق ال حدود لها.

أكد الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن 

املرأة اإلماراتية تنطلق الي��وم بكفاءة وجدارة إىل جانب 

الرج��ل يف مس��رية البن��اء تحقيقا الس��رتاتيجية الحكومة 

والرؤي��ة الطموحة ملس��تقبل الوطن، تع��د تجربة دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة يف مج��ال متكني املرأة منوذجا 

لكثري من دول املنطقة والعامل ليس فقط ملا حققته املرأة 

اإلماراتية من إنجازات نوعية يف املجاالت كافة وإمنا أيضا 

ألن هناك تطورا مستمرا يف الدور الذي تقوم به املرأة يف 

املجتمع اإلمارايت يؤهلها لتصدر املس��ؤولية يف كل مواقع 

العمل الوطني، إن اإلنجازات التي تحققت للمرأة خالل 

العق��ود األربعة املاضية منذ قيام اتحاد اإلمارات العربية 

املتح��دة جاءت بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة " حفظه 

الله " وأخيه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 

مكت��وم نائب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم 

ديب " رعاه الله " وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

@ iAlsa3di    

الصف اخلليجي متوحد وقادتنا يقفون صفًا واحدًا مع 
حماة اخلليج جنودنا البواسل املرابطني

أدي��ب  الصغ��ر  اإلم��ارايت  املخ��رع 

البل��ويش، رف��ض وال��داه إجهاض��ه 

بناء ع��ى نصيحة األطباء، واس��تعدا 

الستقبال طفل مشوه ألسباب صحية، 

وكان��ت املفاجأة أنه س��ليم متاماً، بل 

ونابغ��ة أذهل الع��امل بابتكاراته التي 

نالت اهتامماً واس��عاً داخل اإلمارات 

وخارجها، ما جعل شبكة »يس إن إن« 

اإلخباري��ة األمريكية، تخت��اره بني 8 

أطفال نوابغ يف مجال االخراعات واملساهامت الطبية عى مستوى العامل.

أدي��ب، الذي حصل مؤخراً عى ميدالية »أوائل اإلمارات« ضمن ش��خصيات 

وطنية لها إس��هامات بارزة يف مس��رة النهضة، يعترب أول طفل مينح شهادة 

متكنه من التسجيل يف »أكادميية ناسا الفضائية« يف سن ال� 12، ويرأس حالياً 

لجنة صغار املبدعني العرب.

وأعرب العامل الصغر، الذي انضم مؤخراً إىل مجموعة من املهندسني مبؤسسة 

اإلمارات للعلوم والتقنية املتقدمة »إياست« لتطوير القمر الصناعي »خليفة 

س��ات«، املتوقع إطالق��ه إىل الفضاء عام 2017، عن اعت��زازه بانتامئه لدولة 

اإلمارات التي تقدر املبدعني، وتوفر لهم البيئة املناسبة لإلبداع.

وقال البلويش، س��فر جائزة الش��يخة فاطم��ة بنت مبارك للش��باب العريب 

الدولية: إن قاموس��ه ال يعرف كلمة مس��تحيل، مؤكداً أنه وصل إىل ما وصل 

إلي��ه بفضل دعم الدولة وجهود والديه اللذان وف��را له بيئة مثالية لإلبداع، 

ح��ني تعلقت همته بصناع��ة اخراعات علمي��ة تلبي احتياج��ات املجتمع، 

مش��را إىل أنهام أحاطاه بالحب الكايف وحقق��ا له كل طلباته رغم محدودية 

دخلهام، رغم صغر س��نه  حيث يدرس حالياً يف مدرس��ة جيمس ويلينجتون 

انرناش��يونال بديب، فإنه ميتلك قدرة كبرة ع��ى تحقيق التوازن بني عمله يف 

التجارب العلمية ومش��اركاته يف املؤمترات والفعاليات، وبني دراس��ته، حيث 

يرتب أولوياته.

وع��ن مؤرشات نب��وغ أديب، يقول والده س��ليامن إن رس نجاح ولده يرجع 

إىل دع��م األرسة وتوفر مناخ مالئم ل��ه لإلبداع، موضحا »أدركت أنا ووالدته 

اختالفه عن اآلخرين من��ذ الصغر، حيث كانت لنا معه تجارب تبرش بنبوغه 

العلمي، منها، أن والدته اتصلت يب مرة وأنا يف عميل لتخربين بأن أديب وكان 

عمره ثالث س��نوات آنذاك، قام بطالء حائط يف البيت مبختلف األلوان، بعد 

أن أنهين��ا العمل به بوق��ت قصر، وطلبت مني أال أعاقب��ه، وحاولنا معرفة 

الس��بب، فنطق بعض الكلامت التي فهمناها بصعوبة، وتبني أنه كان يرغب 

يف معرفة حركة الهواء الدائرية«.

ويتاب��ع: »كان أديب يف بداياته األوىل يف املدرس��ة يختلف عن بقية زمالئه، 

واتصل��ت معلمته يوما تش��تيك ترصفاته وكرثة أس��ئلته، بحيث كان يهيم يف 

الصف، وال ينتبه للرشح، ويطرح عديدا من األسئلة، ويرفض النتائج الحتمية 

للمعادالت الرياضية والعلمية البسيطة ويغر فيها من خالل البحث، وحينام 

كان عمره 6 سنوات توج بحثه »فقاعات الصابون وتأثرها بالحرارة والربودة« 

كأفضل ابتكار عى مستوى مدرسته، وبعدها عى مستوى الدولة«.

أديب البلوشي..النابغ الصغري
القيــادة حتتضــن اإلبـــداع

وجوه من اإلمارات

املس��لحة ،وأشار إىل أن الدولة ركزت منذ قيامها يف الثاين 

من ديسمرب 1971 عىل النهوض باملرأة ومتكينها لتضطلع 

بدوره��ا الطبيعي كمش��ارك فاع��ل يف عملي��ة التنمية 

املس��تدامة ، وق��ال إننا ننظر للم��رأة كمكون رئيس من 

مكون��ات املجتمع اإلمارايت وهي رشيك��ة للرجل يف كل 

مواق��ع العمل،  وما وصلت إليه املرأة اإلماراتية يف اآلونة 

األخرية مل يكن تطورا مفاجئا بل هو تتويج ملسرية طويلة 

رس��م خطوطها القائد املؤس��س الوالد املغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان الذي حرص عىل تشجيع املرأة 

ومتكينها من مامرسة حقوقها جنبا إىل جنب مع الرجل".

متكيــــن املــــرأة

أدي��ب  ر 

البل��ويش، رف��ض وال��داه إجهاض��ه 

ى نصيحة األطباء، واس��تعدا 

الستقبال طفل مشوه ألسباب صحية، 

، بل 

ونابغ��ة أذهل الع��امل بابتكاراته التي 

 داخل اإلمارات 

وخارجها، ما جعل شبكة »يس إن إن« 

اإلخباري��ة األمريكية، تخت��اره بني 8

معرض أضواء االبعاد املضيئة 

املرأة االماراتية حتقق إجنازات كبرية يف زمن قياسي 
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