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بقلم :
املقدم ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

االفتتاحـية

املرأة يف القوات املسلحة..عند 
حسن ظن القيادة والوطن

بات��ت املرأة يف دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة رق��امً مهامً ورئيس��ياً يف معادلة التنمي��ة والبناء 

والتحديث، فقد أولت قيادتنا الرش��يدة، وعىل رأسها س��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة، حفظه الله، املرأة اهتامماً كبرياً، انطالقاً من 

إميانها الراسخ بدور املرأة الحيوي يف عملية التنمية والبناء.

وإذا كانت النجاحات واإلنجازات التي حققتها املرأة اإلماراتية يف مختلف مواقع العمل الوطني، 

وخاصة يف القوات املس��لحة هي مث��ار التمكني التي أطلقها رئيس الدول��ة والتي تهدف إىل تعميق 

مش��اركة املواطنات يف الش��أن الوطني عىل املستويات كافة، فإنها أيضاً نتيجة للجهد املتميز والكبري 

الذي قادته س��مو الش��يخة فاطمة بنت مبارك )أم الع��رب( من أجل تفعيل دور امل��رأة اإلماراتية 

واالرتقاء بأوضاعها يف مختلف املجاالت، وخاصة يف املجال العسكري.

إن املكان��ة املتمي��زة التي وصلت إليها املرأة يف القوات املس��لحة، إمنا تعكس مب��ا ال يدع مجاالً 

للش��ك إميان القيادة الرش��يدة مبفهوم املواطنة والعمل عىل ترس��يخها، كام تأيت اس��تجابة لفلسفة 

التنمي��ة والتطور التي تتبناها الدولة، وتقوم عىل االس��تفادة من العنرص البرشي اإلمارايت وتوظيفه 

بش��كل أمثل، حيث قامت اس��راتيجية دولة اإلمارات العربية املتحدة التنموية عىل إدراك حقيقة 

أساسية هي أن أي تنمية حقيقية ومستمرة يجب أن تستثمر كل قوى املجتمع. وهذا ما أشار إليه 

سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة، حني أثنى عىل الدور املهم الذي تؤديه املرأة اإلماراتية يف س��بيل نهضة املجتمع، وتقدم 

الوطن، إىل جانب أخيها الرجل، من خالل تحملها املس��ؤولية الوطنية، وحضورها الفاعل يف مختلف 

قطاعات العمل. وقد حرص سموه خالل افتتاح القمة الحكومية يف مارس 2015 أن يذكر اثنتني من 

بن��ات اإلمارات ضم��ن املجندين الذين حياهم عىل إرصارهم عىل االلتح��اق بالخدمة الوطنية عىل 

الرغم من أنهم معفيات منها، يف إشارة منه إىل أن املرأة اإلماراتية مثل الرجل يف التضحية واإلخالص 

ومحبة الوطن.

ولقد بلورت القوات املس��لحة رؤية قيادتنا الرش��يدة واهتاممها باملرأة، وأتاحت الفرصة للمرأة 

اإلماراتية يك ترد جزءاً من الجميل للوطن وقيادته الرش��يدة من خالل انخراطها يف القوات املسلحة، 

ولعل خريجات الدفعات املتتالية من مدرسة خولة بنت األزور التي تأسست عام 1990 خري شاهد 

عىل ذلك، فضالً عن متيز آخر للمرأة العسكرية اإلماراتية تجىل يف إرسال مواطنات مجندات للدراسة 

يف أكادميية "ساندهريس��ت" العس��كرية امللكية، ليخضعن للدورة الدراس��ية نفسها التي يخضع لها 

زمالؤهن الذكور يف هذه الكلية العسكرية العريقة.

وق��د أكد اللواء الركن مهندس عي��ى املزروعي، نائب رئيس أركان القوات املس��لحة أن "املرأة 

اإلماراتي��ة قد القت الدعم واالهتامم من قبل قيادتنا الرش��يدة، التي آمنت بدورها ومنحتها الثقة، 

فكانت عند حسن ظن القيادة والوطن بها.... وأثبتت جدارتها عندما خاضت غامر العمل يف القوات 

املسلحة، ما جعلنا نفخر بوجودها يف قطاعات قواتنا املسلحة".

م��ن حقنا جميعاً أن نفخر مبا أنجزته املرأة اإلماراتية يف القوات املس��لحة، لتثبت أنها كانت عند 

حسن ظن القيادة الرشيدة بها. ومن حق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم العرب" أن نوجه لها 

التحية والتقدير اعرافاً بفضلها فيام وصلت إليه بنت اإلمارات، فسموها هي القلب النابض والقدوة 

األوىل بالنسبة للمرأة اإلماراتية بشكل عام واملرأة العسكرية بشكل خاص•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

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

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة
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رئيس أركان القوات املسلحة 
يلتقي نظريه املاليزي ويشهد افتتاح معرض " ليما 2015 "

التقى س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة يف السابع عرش من مارس 

املايض خالل الزيارة الرس��مية الت��ي قام بها إىل ماليزيا 

الفريق أول ت��ان رسي داتو رسي ذو الكفيل بن محمد 

زين رئيس القوات املسلحة املاليزية.

وبح��ث الجانبان خالل اللق��اء - الذي حرضه أعضاء 

الوف��د املرافق لرئي��س األركان وعدد م��ن كبار ضباط 

القوات املس��لحة املاليزية - عددا من املوضوعات ذات 

االهتامم املشرتك والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون 

وتنميتها إىل مس��تويات أفضل خاصة فيام يتعلق منها 

مبجال التنس��يق العس��كري والتعاون الدفاعي وتبادل 

الخ��رات، ك��ام تم بحث ع��دد م��ن املوضوعات ذات 

االهتامم املشرتك.

من جانبه ش��هد س��عادة الفريق الركن حمد محمد 

ثاين الرميثي فعاليات افتتاح معرض "ليام 2015" الدويل 

للمالحة البحرية والجوية والذي أقيم يف جزيرة لنكاوي 

املاليزية بدورته الثالثة عرشة والذي افتتحه يوم السابع 

عرش من مارس املايض معايل نجيب رزاق رئيس الوزراء 

املالي��زي وبحض��ور معايل هش��ام الدين حس��ن وزير 

الدف��اع املاليزي وعدد من كبار الش��خصيات من دول 

العامل .

وقام س��عادة رئيس أركان القوات املس��لحة بجولة 

يف أرجاء املعرض الذي اش��تمل ع��ى عدد من األنظمة 

الحديثة ذات املهام املتعددة العس��كرية منها واملدنية 

واطلع عى عدد من مناذج القوارب والس��فن الحربية 

وطائرات االستطالع والتصوير الجوي واستمع إىل رشح 

من القامئن عى أجنحة املعرض حول طبيعة منتجاتهم 

التي اش��تملت عى معدات عس��كرية متطورة ينتجها 

أك��ر املنتجن واملطوري��ن خاصة يف مج��االت املالحة 

البحرية والجوية .

وش��اهد س��عادة الفري��ق الركن حم��د محمد ثاين 

الرميثي الع��روض الجوي��ة الحية للطائ��رات الحربية 

واملدنية املش��اركة يف املعرض مبش��اركة فريق الفرسان 

لالس��تعراضات الجوية التابع للق��وات الجوية والدفاع 

الج��وي وذلك "للم��رة االوىل يف ماليزي��ا".. حيث قدم 

الفري��ق خاللها اس��تعراضات جوية خطف��ت األبصار 

وامت��ازت باالث��ارة والتش��ويق وهي ترف��ع علم دولة 

اإلمارات عاليا يف س��امء ماليزيا ..حيث ش��ارك الفريق 

بعدد س��بع طائرات م��ن النوع "اير م��ايك 339 إم يب 

"MB" اىل جانب العديد من العروض االكروباتية التي 

القت إعجاب الحضور والزوار.

مشاركة فريق الفرسان لالستعراضات الجوية يف معرض ماليزيا
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هيئة اخلدمة الوطنية توقع مذكرتي تفاهم مع صندوق الزواج وأدنوك

 ش��هدت القيادة العامة للقوات املس��لحة مبقر هيئة 

الخدم��ة الوطنية واإلحتياطية يف الس��ادس عرش من 

م��ارس امل��ايض توقيع مذك��ريت تفاهم مع مؤسس��ة 

صندوق الزواج ورشكة برتول أبوظبي الوطنية "أدنوك" 

بش��أن التع��اون يف مج��ال تقديم الدع��م والتثقيف 

االجتامعي ملجندي الخدمة الوطنية واالحتياطية.

وقع مذك��ريت التفاهم من جانب القي��ادة العامة 

للق��وات املس��لحة الل��واء الركن طيار الش��يخ أحمد 

بن طحن��ون آل نهيان رئيس هيئ��ة الخدمة الوطنية 

واإلحتياطي��ة وعن مؤسس��ة صندوق ال��زواج معايل 

الدكتورة ميثاء الش��اميس وزير دول��ة رئيس مجلس 

إدارة صن��دوق ال��زواج فيام وقعها م��ن جانب رشكة 

"أدنوك" معايل عبدالله نارص السويدي املدير العام.

وأش��اد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 

آل نهي��ان رئيس هيئة الخدم��ة الوطنية واإلحتياطية 

بالدور الذي س��تقدمه مؤسسة صندوق الزواج وذلك 

وف��ق البن��ود املدرجة يف مذك��رة التفاه��م املوقعة 

م��ع الصندوق والتي من ش��أنها املس��اهمة يف دعم 

وتثقي��ف مجندي الخدم��ة الوطنية يف املجال األرسي 

واالجتامعي .

وأك��د رئيس هيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية أن 

مس��اهمة "أدنوك" من خالل مذكرة التفاهم التي تم 

توقيعها ستساعد يف تسهيل إجراء الفحوصات الطبية 
للموظف��ن التابعن له��ا واملطلوب��ن لتأدية الواجب 

الوطن��ي باإلضاف��ة إىل مبادرتها بوض��ع برامج لدعم 

املتميزين من مجندي الخدمة الوطنية.

وأعربت معايل الدكتورة ميثاء الشاميس بعد توقيع 

املذكرة عن مدى س��عادتها مبا ستعكس��ه املذكرة من 

تعاون مشرتك بن هيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية 

ومؤسس��ة صن��دوق ال��زواج موضح��ة أن االتفاقية 

ستساهم يف تدعيم وتعزيز ثقافة الشباب فيام يتعلق 

بالقيم األرسية واملجتمعي��ة كام أنها ومبا تحتويه من 

برنامج ستعمل عى مد الشباب مبعلومات وخرات يف 

مجال بناء األرسة واملحافظة عليها.

من جانب��ه أوضح معايل عبدالله نارص الس��ويدي 

مدي��ر عام "أدنوك" أن الخدمة الوطنية واجب وطني 

وكل مواطن له الرشف يف االنضامم ألداء هذه الواجب 

املقدس واجب الدفاع عن الوطن واالستعداد لتحمل 

هذه املسؤولية .

وأضاف السويدي أن أبناء الوطن من الشباب سواء 

كانوا مدنين أو عسكرين برهنوا دامئا أنهم عى أهبة 

االستعداد يف الوقت الذي يحتاجهم الوطن للخدمة يف 

أي مجال الس��يام للدفاع عن مكتسباته وذلك انطالقا 

من والئهم املطلق لقيادتهم الرشيدة والتفافهم تحت 

راية الوط��ن وإميانهم العميق مببادئه وأهدافه والتي 

تدفعهم لل��ذود عنه وب��ذل ال��دم واالرواح فداء له 

وحامية لعزته وكرامته واستقالله•

اختتام التمرين البحري اخلليجي 
املشرتك »احتاد 17«

اختتمت يف مارس املايض فعاليات التمرين 

البحري املش��رتك »اتح��اد 17« الذي أقيم 

عى أرض الدولة بن دول مجلس التعاون 

الخليجي.

وي��أيت هذا التمرين الذي اس��تمر ملدة 

10 أي��ام ضمن إط��ار الرام��ج والخطط 

املرس��ومة الت��ي تهدف إىل تطوير س��بل 

التدري��ب والتأهيل وتبادل الخرات ورفع 

كفاءة جميع املش��اركن، حيث تم تطبيق 

عدد من التدريبات العس��كرية والبحرية 

املختلفة، من خالل التدريب عى تخطيط 

والتدريب  والتعبوية  البحري��ة  العمليات 

ع��ى الدف��اع ضد األه��داف الس��طحية 

والجوية إىل جانب التدريب عى عمليات 

اإلس��ناد املش��رتك ب��ن القوات املش��رتكة 

واالتصاالت الصوتية والبيانية باس��تخدام 

أحدث التقني��ات القتالية املتطورة لزيادة 

االرتقاء مبس��توى الكف��اءة القتالية وروح 

التعاون املشرتك يف قيادة وإدارة العمليات 

املشرتكة.



»الوحدات املساندة« تكرم الرعاة والشركاء يف مهرجان الرماية

األخبار
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كرمت الوحدات املس��اندة املؤسس��ات والرشكات الراعية 

ملهرجانها الثالث للرماية، الذي أقيم برعاية صاحب السمو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب 

القائد األعى للقوات املس��لحة، خ��الل الفرتة من الخامس 

إىل 12 من ش��هر فراير امل��ايض يف ميدان صبخة الحفار يف 

أبوظبي. ورح��ب اللواء الركن عبدالله مه��ر الكتبي قائد 

الوحدات املس��اندة يف بداي��ة الحفل، ال��ذي أقيم بنادي 

ضب��اط القوات املس��لحة وح��رضه عدد من كب��ار ضباط 

وق��ادة الوحدات املس��اندة، مبمثيل الوحدات العس��كرية 

وال��رشكات واملؤسس��ات الراعية واألفراد ووس��ائل اإلعالم 

عى مساهمتهم ودعمهم ملهرجان الوحدات املساندة، مام 

كان له أبلغ األثر يف ترس��يخ أحد أه��م الروابط والتواصل 

االجتامع��ي بن أفراد املجتمع، خاص��ة الجيل الصاعد من 

الش��باب، حي��ث إن هذا النجاح جاء مث��رة لتكاتف جهود 

الجميع وساهم يف تحقيق األهداف املطلوبة واملرجوة من 

املهرجان.

وق��ال إن توجيه��ات ودع��م ومتابعة راع��ي املهرجان 

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

املهرج��ان طيل��ة الف��رتة الس��ابقة ه��و رشف حظيت به 

قيادة الوحدات املس��اندة وجميع املؤسس��ات والرشكات 

املساهمة. وش��كر جميع الجهات ومثن جهودها املخلصة 

يف اإلس��هام مبس��رة هذا الوطن املعطاء تحت ظل القيادة 

الرشيدة لصاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة القائد األعى للقوات املسلحة "حفظه الله".

وي��أيت تنظيم املهرجان للعام الث��اين عى التوايل لتعزيز 

التواص��ل مع املجتمع انطالقاً من حرص القيادة الرش��يدة 

للحفاظ عى الهوية الوطنية لتحقيق مهارة الرماية.

عبدالله مهري الكتبي مع املكرمني

مستشفــــى زايد العسكــــري و جملـــس أبوظبــــي للتعليــــم 
يبحثــــان انتشــــار السمنة بني األطفـــال والسبـــل للحد منها

 بحث��ت يف العارش من مارس املايض مع��ايل الدكتورة أمل 

القبييس مدي��رة عام مجلس أبوظب��ي للتعليم مع العقيد 

الدكت��ور نارص النعيمي قائد مستش��فى زايد العس��كري 

والدكت��ور عبدالله الجنيبي استش��اري الغدد الصامء لدى 

األطفال باملستش��فى موضوع انتش��ار وعالج السمنة لدى 

األطفال بهدف االس��تفادة من خراتهم ودراساتهم الطيبة 

يف هذا املجال وتأكيدا عى الدور الفاعل للقوات املس��لحة 

ومستشفى زايد العسكري يف تقديم الرعاية الصحية.

وأك��دت القبييس خالل اللق��اء ان املجلس يحرص عى 

تعزي��ز التع��اون املش��رتك مع مختل��ف الجه��ات لتبادل 

الخرات واالس��تفادة م��ن التجارب املختلف��ة يف مجاالت 

متعددة الس��يام ما يتعلق بصحة أبنائن��ا الطلبة إذ يعمل 

املجلس ع��ى متابعة صحة الطلبة يف امل��دارس من خالل 

برام��ج الصحة املدرس��ية التي تع��د أداة فعال��ة لالرتقاء 

بصحة املجتمع وتقديم برام��ج التوعية الصحية والنصائح 

واالرشادات الطبية ألولياء األمور.

واس��تعرض الدكتور عبدالله الجنيبي موضوع الس��منة 

واألطف��ال ال��ذي أعد فيه دراس��ة ماجس��تر حيث تطرق 

الحصائيات محلية ودولية حول نس��ب السمنة ومعدالت 

الس��منة لدى األطفال والتي تصل إىل نحو 34 ىف املائة من 

أطفال إمارة أبوظبي ..مشرا إىل االسباب الرئيسة املتعلقة 

بانتشار الس��منة وتزايدها وسوء إدراك بعض أولياء األمور 

عن أوضاع السمنة وعدم استيعابهم لطبيعة هذه املشكلة 

الصحية الخطرة.

وتط��رق اىل الحل��ول املقرتح��ة ملكافح��ة الس��منة بن 

األطفال والسيام املدارس التي تعتر البيئة الحاضنة للطفل 

من املراحل األوىل من عمره وكيفية االستفادة من التعاون 

املش��رتك مع مجلس أبوظبي للتعليم لتوعية أولياء األمور 

واملجتمع وتوجيههم نحو السلوك الغذايئ السليم.

مستشفى زايد العسكري ومجلس أبوظبي للتعليم يبحثان انتشار السمنة بني االٔطفال والسبل للحد منها
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نبض 
الديــــرة

                .. والدبلوماسية العامة

ذكرتني بعض تعليقات ملتقى س��فراء اإلمارات التاس��ع وكذلك قمة رواد التواصل االجتامعي؛ الذي عقد 

أعاملهام خالل الش��هر املايض؛ بشيئني اثنيني أجدهام بدأ يأخذان مكانتهام الكبرية يف اهتاممات صناع القرار 

يف دول العامل، خاصة تلك التي تريد مامرسة نفوذ سيايس سواء يف إقليمها أو يف العامل.    

ال��يء األول، أن م��ا يعرف بالدبلوماس��ية العامة وهي تعامل ال��دول مع الرأي العام ب��دالً من اقتصار 

الدبلوماس��ية عىل السياسيني فقط، بدأت يس��تحوذ عىل اهتامم كبريلدى صناع السياسة يف العامل وأيضا لدى 

املؤسسات لتكون واحدة من أدوات التأثري وإقناع الرأي العام بصورة الدولة أو املؤسسة. بكلامت أخرى، أن 

الحفاظ عىل صورة الدولة مل يعد يقترص عىل الدبلومايس فقط بل أيضا عىل مواطني الدول ومؤسساتها. ورمبا 

أفضل مثال عىل ذلك هي تلك الوفود التي خرجت من مرص سواء من ممثيل الشعب أو الفنانيني أو املثقفني 

لرشح وجهة نظر بالدهم تجاه قضايا معنية يف فرتة ما بعد »حكم اإلخوان« كان واحدة من تلك األمثلة.

وين��درج ضمن الدبلوماس��ية العامة أيضا ابت��كار فكرة املتحدث الرس��مي كذلك املتحدث العس��كري. 

األمرالذي يعني هنا، أنه تعدى الجانب الس��يايس ليش��مل العسكري أيضا فوجدنا أن العسكريون واألمنيون 

باتوا ميارس��ون الدبلوماسية العامة من خالل املتحدث الرسمي ومن خالل وسائل التواصل االجتامعي أيضا. 

وق��د يكون األم��ر اليوم أكرث انتش��ارا يف الدول الغربية ولك��ن كانت هناك أيضا ترصيحات للعس��كريني يف 

اإلم��ارات ويف ال��دول العربي��ة يف مواقف عدة حول ال��دور الذي يقوم به العس��كريون يف الدولة، خاصة يف 

كوسوفا وأفغانستان.

اليء الثاين، هو أن أفضل وس��يلة ملامرسة هذه الدبلوماسية هي: وسائل التواصل االجتامعي )فيسبوك، 

تويرت أهمها( الذين يلعبان دورا رئيسيا يف اكتساب عقول الناس وقلوبهم. ويف هذه النقطة، ال بد من العودة 

إىل »منت��دى اإلعالم العس��كري« الذي انعقد قبل عاميني من قبل مجل��ة »درع الوطن«، وأذكر أن ما أكدته 

تل��ك الندوة حول أهمية هذه الوس��يلة يف »صناعة الصورة« لدى ال��رأي العام وأن األمر مل يعد يقترص فقط 

عىل السياس��يني وإمنا الجهات األخرى بدأت تأخذ بها. الفكرة هن��ا، أن الجميع بات يدرك مدى أهمية هذه 

الوس��يلة اإلعالمية التي بدأت تعمل عىل متكني الدول واملؤسسات من خالل رشح وجهات النظر الحكومات 

واملؤسسات، فالحرب اليوم هي القدرة عىل التفسري واإلقناع. وبالتايل فإنه يف عامل اليوم يكاد ال يوجد مسئول 

أو س��يايس ال يتعامل مع هذه الوس��ائل، بل إن الحكومات تش��جع السياس��يني عىل فتح حسابات يك توضح 

للن��اس مواقفها ورأيها، وهنا ينبغي علينا أن نس��جل ملجلة »درع الوطن« نقط��ني: النقطة األوىل، عقد تلك 

الندوة ومن قبل مؤسسة يفرتض منها التكتم نظرا لطبيعة عملها ومهامها، وهو ما يعترب نقلة نوعية يف طريقة 

التفكري »خارج الصندوق«. والنقطة الثانية، تدش��ني موقع الكرتوين للتفاعل مع الرأي العام وتزويدهم بكل 

التفاصيل الخاصة باملؤسسة العسكرية.

ما أريد قوله هنا، أنه إذا كانت الدبلوماس��ية س��ابقا مقترصة عىل السياس��يني فقط فإن »ش��عب وسائل 

التواصل االجتامعي« باعتبارها جمهورية افرتاضية، بات اليوم هو هدف الجميع مبا فيهم العس��كريني. وإذا 

كانت »الكلمة« هي السالح الذي يستخدمه الدبلومايس إلقناع الطرف اآلخر فإن العسكريون اليوم هم أيضا 

يقومون بدور يف الدبلوماس��ية العامة من إقناع الرأي العام بالرس��الة التي يحملونها. أعتقد أن إبن املؤسسة 

أك��رث إقناعا من أي إعالمي أو ش��خص آخ��ر. وبالتايل تبقى مجلة »درع الوطن«)الناف��ذة اإلعالمية( للقوات 

املسلحة هي األخرى متارس الدبلوماسية العامة!!.

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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األخبار

الخريجون جاهزون للدفاع عن تراب الوطن والذود عن حياضه

تخـــريــــــج الدفعـــــــة الثانيــــــــــــة مــــن منتــسـبـــــــي اخلدمــــــــــــــــــة الوطنيــــــــــة واالحــتيــــاطيـــــة

احتفلت القيادة العامة للقوات املسلحة يف الثاين عرش 

من مارس املايض بتخريج الدفعة الثانية من منتس��بي 

الخدمة الوطني��ة واالحتياطية بع��د انتهائهم من فرتة 

التدريب األس��ايس التي استمرت ثالثة أشهر يف كل من 

مراك��ز التدريب الخمس��ة عى مس��توى الدولة وهي 

مركز س��يح اللحمة يف العن ومركز تدريب العن ومركز 

تدريب ليوا يف املنطقة الغربية ومركز تدريب املنامة يف 

عجامن ومدرسة خولة بنت األزور يف أبوظبي .

وش��ملت الدفع��ة الثاني��ة م��ن الخدم��ة الوطنية 

املواطنن الذكور من مواليد 30 مايو 1984 إىل 30 مايو 

1989 فيام عدا العس��كرين العامل��ن يف وزارة الدفاع 

والقوات املسلحة.

وق��دم آالف الخريجن من الدفع��ة الثانية للخدمة 

قائد اإلمداد املشرتك خالل الحفل يف مدرسة خولة بنت األزور العسكريةالوطني��ة واالحتياطية خالل احتفاالت التخريج عروضا 
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تخـــريــــــج الدفعـــــــة الثانيــــــــــــة مــــن منتــسـبـــــــي اخلدمــــــــــــــــــة الوطنيــــــــــة واالحــتيــــاطيـــــة
عس��كرية أوضحت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن 

وال��ذود عن حياضه ب��روح وطنية عالي��ة, حيث قدم 

الخريجون استعراضات عس��كرية ملا تلقوه يف ميادين 

التدريب عكست مهارتهم ومستوى تأهيلهم يف املشاة 

العس��كرية وباقي التخصصات التي شملت العمليات 

القتالية واألمن الداخيل ورياضة الجوجيتسو، وأوضحت 

ما تحلوا به من روح ومعنوية عاليتن جس��دت مقدار 

م��ا يحملونه من والء وانتامء وحب لخدمة هذا الوطن 

والذود عنه والتضحية من أجله.

جهود كبرية
مثنت هيئة الخدمة الوطنية كل الجهود املبذولة من 

مختلف الجهات واملؤسس��ات التي أسهمت وتعاونت 

لتس��هيل عملية اس��تقطاب منتس��بي الدفع��ة الثانية 

للخدم��ة الوطني��ة، حيث تلت��زم الجه��ات الحكومية 

االتحادية واملحلية والقطاع الخاص بالسامح بااللتحاق 

بالخدمة الوطنية للمواطنن العاملن لديها ممن ينطبق 

عليهم رشوط االلتحاق وذلك وفقا للقانون.

وأكدت الهيئة أن م��دة الخدمة الوطنية للمجندين 

الذي��ن يت��م تعيينه��م أثناء م��دة خدمته��م الوطنية 

بال��وزارات والدوائر الحكومية والهيئات واملؤسس��ات 

العامة االتحادي��ة واملحلية والقطاع الخاص تعتر كأنها 

قضيت بخدمة هذه الجهات وتحس��ب هذه املدة من 

ضمن األقدمية واستحقاق الزيادات املقررة.

وأش��ارت الهيئة إىل أن��ه إذا تم تعي��ن املجند بعد 

انقض��اء الخدم��ة الوطني��ة ل��دى ال��وزارات والدوائر 

الحكومي��ة والهيئات واملؤسس��ات العام��ة االتحادية 

واملحلي��ة والقطاع الخاص تضم م��دة الخدمة الوطنية 

أعرب س��مو الش��يخ محمد بن س��عود بن صقر 

القاسمي ويل عهد رأس الخيمة عن سعادته البالغة 

لكونه أح��د خريج��ي الدفعة الثانية م��ن الخدمة 

الوطنية، مش��را اىل ان االنخراط يف س��لك الجندية 

واجب ورشف لكل من ينتمى اىل هذا الوطن الغايل.

واوضح س��موه أن الخدمة الوطنية وس��ام رشف 

عى صدور أبناء الدولة وواجب وطني مقدس تجاه 

الوطن الذي مل يدخر جهدا يف س��بيل عزة واستقرار 

شعبه.

وأكد س��مو ويل عهد رأس الخيمة  عى جاهزيته 

وأبن��اء الوطن ألي ط��ارئ لحامية الوط��ن وتقديم 

الوالء والطاعة لرئي��س الدولة، وأنهم الحصن املنيع 

للدول��ة التي هي بحاجة اىل س��واعد أبنائها تحميها 

وتحافظ عليها.

إىل خدمته الفعلية املح��ددة ألغراض املكافأة واملعاش 

التقاعدي وغرها من الحقوق واالمتيازات الناش��ئة عن 

الوظيف��ة والعمل، وتتحمل القوات املس��لحة تكاليف 

ضم الخدمة حس��ب القوانن واألنظمة املعمول بها يف 

القوات املسلحة.

وي��ؤدى للموظف من جهة عمل��ه طوال مدة أدائه 

للخدم��ة الوطنية أو مدة االس��تدعاء ما يس��تحقه من 

رات��ب وعالوات وبدالت وترقي��ات وزيادات يف الراتب 

وملحقات��ه كام ل��و كان يؤدي عمله فع��ال وتعتر مدة 

خدمته يف وظيفته أو عمله األصيل مس��تمرة وتحسب 

م��دة الخدمة الوطنية وم��دة االس��تدعاء ضمن املدة 

املحددة ألغراض املكافأة أو املعاش التقاعدي وغرهام 

من الحقوق واالمتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

ويؤدى للعامل يف القط��اع الخاص طوال مدة أدائه 

الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه إجاميل أجره الشهري 

محمد بن سعود

قائد اإلمداد املشرتك خالل الحفل يف مدرسة خولة بنت األزور العسكرية
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األخبار

 أن مدة الخدم��ة الوطنية للمجندين الذين 
يتم تعيينه��م أثناء مدة خدمته��م الوطنية 
والهيئات  الحكومي��ة  والدوائ��ر  بال��وزارات 
واملؤسس��ات العام��ة االتحادي��ة واملحلي��ة 
والقطاع الخاص تعت��ر كأنها قضيت بخدمة 
هذه الجهات وتحسب هذه املدة من ضمن 

األقدمية واستحقاق الزيادات املقررة.
وي��ؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة 
أدائه للخدم��ة الوطنية أو مدة االس��تدعاء 
ما يس��تحقه م��ن راتب وع��الوات وبدالت 
وترقيات وزي��ادات يف الراتب وملحقاته كام 

لو كان يؤدي عمله.

مدة اخلدمة حتسب 
ضمن األقدمية

الشامل ومبا يتضمن كل عالواته وبدالته وكأنه يؤدي 

عمله فعال وبنسبة 50 باملائة من قبل القوات املسلحة 

و50 باملائ��ة من قبل جهة عمل��ه وتعتر مدة خدمته 

يف وظيفت��ه أو عمله األصيل مس��تمرة وتحس��ب مدة 

الخدمة الوطنية ومدة االستدعاء ضمن املدة املحددة 

ألغ��راض املكاف��أة أو املعاش التقاع��دي وغرهام من 

الحقوق واالمتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

اإللتزام والجدية
أع��رب الل��واء الركن طيار الش��يخ أحم��د بن طحنون 

ب��ن محم��د آل نهيان رئي��س هيئة الخدم��ة الوطنية 

واإلحتياطي��ة عن عميق فخره وإعت��زازه بهذه األفواج 

م��ن أبناء الوطن ممن أنهوا مرحلة التدريب األس��ايس 

للخدم��ة الوطنية، مؤك��دا عى أهمية ه��ذه املرحلة 

ودورها الرئييس يف بناء وترس��يخ قيم الوالء واالنضباط 

واإللت��زام والجدي��ة يف نفوس��هم وتعزي��ز قدراته��م 

العسكرية.

وأضاف رئيس هيئة الخدم��ة الوطنية واإلحتياطية أن 

شباب الوطن كانوا عى قدر الثقة الغالية التي منحتهم 

إياها القيادة الرش��يدة وتحملوا املس��ؤولية ولبوا نداء 

الواجب كام أن الجميع قد الحظ إتقان ش��باب الوطن 

للمهام العس��كرية والتغ��رات الجذرية اإليجابية التي 

طرأت عليه��م وهذه أحد مثار الخدم��ة الوطنية التي 

تسعى القيادة الرشيدة إىل تحقيقها.

ورفع اللواء الركن الش��يخ أحمد بن طحنون بن محمد 

آل نهيان أس��مى آي��ات التهاين والتري��كات إىل مقام 

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

الدول��ة القائد األعى للقوات املس��لحة »حفظه الله« 

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

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

رعاه الله و صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعى للقوات 

املسلحة وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعى حكام 

اللواء الركن سامل هالل الكعبي خالل حفل مركز تدريب سيح اللحمة

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية خالل تسليم الجوائز يف مركز تدريب العني

 اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون
 خالل حفل مركز تدريب املنامة
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وليد خالد الحامديعبدالله عبدالعزيز الحمرييسلطان مايد القاسميابراهيم اسامعيل الحوسني

االمارات به��ذه املناس��بة الوطنية الغالي��ة عى قلوب 

الجميع .

ك��ام هن��أ األرسة اإلماراتية ومثن دوره��ا يف دعم أبنائها 

وتشجيعهم لاللتحاق بخدمة الوطن ..مؤكدا بأن الوطن 

أغى ما منلك وأن��ه يف أيد أمينة وحريصة عى مصالحه 

وأن الثقة كب��رة جدا بأبنائنا الرشف��اء املخلصن الذين 

تش��بعت قلوبهم ونفوسهم حبا ووالءا وإنتامء لكل ذرة 

من ترابه فه��م الرجال األقدر للدف��اع عنه والذود عن 

ح��امه يف أي وقت وتحت أي ظ��رف مؤكدا أن الخدمة 

الوطني��ة هي الطريق نحو مواطنن صالحن أكرث إنتاجا 

وإيجابية وأكرث قدرة ع��ى تحقيق رؤية الدولة بكفاءة 

واقتدار.

وأكد املجند ابراهيم اس��امعيل الحوس��ني عى حبه 

لوطن��ه ولقادته مام جعله ينخ��رط يف الخدمة الوطنية 

للدفاع عن الوطن ومكتسباته مشرا لالستفادة من هذه 

الدورات يف اخراجهم من الحياة املدنية اىل العسكرية.

وعر املجند س��لطان مايد القاسمي عن حبه لوطنه 

واالنت��امء إلي��ه مش��يدا بهذه ال��دورات الت��ي تصقل 

مهاراتهم واجس��امهم وارواحهم لخدمة وطنهم والذود 

عن ترابه ومكتسباته.

من جانبه أكد املجند عبدلله عبدالعزيز الحمري عى 

ان خدمة الوطن رشف وفخ��ر لكل مواطن يعيش عى 

هذه األرض وان هذه الدورات متنحنهم العزة والكرامة 

وتنمي فينا روح الوطنية الحقه والوالء للقيادة.

وأكد املجند وليد خالد الحامدي عى االنتامء للوطن 

واالتحاد الذي نعيش يف ظل��ه كام جدد الوالء لصاحب 

الس��مو رئيس الدولة وإلخوانه أصحاب الس��مو حكام 

االمارات الك��رام وعاهدهم عى بذل الغايل والنفيس .. 

وقال إن هذه الدورات منحتهم الثقه بالنفس واكتساب 

املهارات العسكرية•

شباب الوطن 
على قدر 

الثقة التي 
منحتهم اياها القيادة 

الرشيدة وحتملوا 
املسؤولية ولبوا نداء 

تغطي�ة الرائد / جميل خميس السعديالواجب

املصورون: 

عيل الجنيبي                أحمد البلويش

عيىس الزعايب               حسن اليافعي

أحمد الشاميس

رئيس جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل خالل حفل مركزتدريب/ ليوا
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يف ملحمة سطرتها "منتسبات القوات املسلحة" لسمو الشيخة فاطمة
"أم العـــرب" القلـــب النابــــض للمـــــرأة فـــــــــــــــــــي القوات املسلحة 

شهد االعالن عن منح  لقب 
" أم العرب "، لسمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك رئيسة 
االتحاد النسايئ العام الرئيسة 
األعىل ملؤسسة التنمية 
األرسية رئيسة املجلس األعىل 
لألمومة والطفولة شهر مارس 
املايض من قبل االتحاد العام 
للمنتجني العرب وحملة 
املرأة العربية، تفاعل كبري 
من  منتسبات القوات 
املسلحة، إذ أكدن أن سموها 
عالمة فارقة يف تاريخ  بنات 
زايد ونجاحاتهن، ومثنن دور 
سموها يف تعزيز مكانة املرأة 
يف املجتمع العريب ، وجهودها 
يف متكني املرأة من القيام 
بدورها كرشيك أسايس يف 
دعم التنمية الوطنية بالدولة.

إعداد
الرائد/ جميل خميس 
السعدي

تحقيق
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يف ملحمة سطرتها "منتسبات القوات املسلحة" لسمو الشيخة فاطمة
"أم العـــرب" القلـــب النابــــض للمـــــرأة فـــــــــــــــــــي القوات املسلحة 

الق��وات  يف  حظيت امل��رأة  وق��ت  يف  ذل��ك  ج��اء 

املسلح��ة بثق��ة و اهتم��ام خاص من س�مو » أم العرب«،

  لتثبت امل��رأة يف الق��وات املس��لحة أنه��ا أه��ل له��ذه 

الثق��ة واملكان��ة ع��ى م��دى أع��وام م��ن العم��ل الجاد 

األداء  يف  ب��ه  يس��تهان  ال  واملثابرة، وأصبحت رق��ا 

الوظيف��ي س��واء م��ن العس��كريات أو املدني��ات م��ن 

خ��ال م��ا وصلت له م��ن مناص��ب ورتب ومس��اهمتها 

واملتط���ورة  املظف��رة لإلنج�ازات املهم��ة  املس��رة  يف 

واالقتدار الت��ي  والكف��اءة  والجاهزي��ة  التح�دي��ث  يف 

اإلمارات ومش��اركتها  شهدتها القوات املس��لحة لدولة 

باقت��دار ومت��يز يف الدورات التدريبي��ة واإلدارة ومختل�ف 

صف����وف العم��ل العس��كري، ورعت الس��لم العاملي يف 

أماك��ن وبقاع الع��امل، و م��دت أيادي العون واملس��اعدة 

للشعوب املنكوبة لتجسد بذلك توقعات وطموحات سمو 

» أم الع��رب« يف تعمي��ق روح ال��والء واالعت��زاز واالنتاء 

للوطن واألمة .

مكانة سامية
إن لقب »أم العرب« الذي منح لسمو الشيخة فاطمة بنت 

مب��ارك، جاء بجدارة واس��تحقاق، حي��ث  عملت جاهدة 

عى ترس��يخ املكانة الس��امية للم��رأة يف املجتمع العريب، 

هذا ما عربت عنه  عدد من منتس��بات القوات املس��لحة، 

معربات عن عظيم امتناهن وفخرهن مبا حققته س��موها، 

من إنجازات عظيمة عى مختلف املستويات محلياً دولياً.

دور مرموق
قالت العقيد الركن عفراء س��عيد الفايس قائد مدرس��ة 

خولة بنت األزور العسكرية أن منح لقب » أم العرب« 

لسمو الش��يخة فاطمة بنت مبارك جاء تقديرا لسموها 

ودورها املرموق يف مس��رة التنمية االجتاعية الناجحة 

يف املجتمع واملنطقة ب��ل والعامل كله وتعبرا عن الوفاء 

الكبر واإلخ��اص األكرب الذي يحمله الجميع لس��مو » 

أم العرب«.

وأكدت الفايس أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك   

املس��لحة وهي  الق��وات  الرئييس للم��رأة يف  الداع��م 

القل��ب النابض والقدوة األوىل واألعى بالنس��بة للمرأة 

اإلماراتية بش��كل عام واملرأة العسكرية بشكل خاص ، 

وهي الداعم األول واملوجه والناصح واملرشد واملتابع يف 

املجال العسكري.

وقال��ت : »يكفين���ا فخراً ح��ن نقرأ مقولة س��مو 

الش��يخة فاطمة بنت مبارك وهي تق��ول: إن املرأة يف 

بادن��ا يج��ب أن تفتخ�ر بأن أصبح له��ا دور فاعل يف 

خدم���ة ه�ذا الوط�ن والنه���وض مبجتمع�نا، إن املرأة 

هي رشيك��ة الكف��اح يف املايض والحارض واملس��تقبل 

.. وه��ذه الكلات هي الداف�ع والداعم لنا يف مس��رة 

العط����اء لهذا الوطن املعطاء ومل��اذا ال نفخ��ر ونحن 

بنات ه�ذا الوطن لدينا »أم العرب«  س���مو الش��يخة 

فاطم����ة بن��ت مب�ارك، حفظه��ا الله، فه��ي الق�دوة 

واملثال.

أكدت س��مو الشيخة فاطمة بنت مبارك »أم 

العرب« أن اإلنجازات العظيمة التي حققتها 

امل��رأة اإلماراتية وطنيا وعاملي��ا متت بفضل 

القي��ادة الحكيمة لصاحب الس��مو الش��يخ 

خليف��ة ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة. 

وأك��دت س��موها أن أمهات الش��هداء هن 

النم��وذج الحقيقي لألم اإلماراتي��ة الوطنية 

كلمة ألمهات  املعط��اءة. ووجهت س��موها 

ش��هداء الدول��ة يف ه��ذه املناس��بة قال��ت 

فيه��ا » يف ذكرى يوم األم أقول ألم الش��هيد 

اصربي ألنك أن��ت القدوة واملثال فقد قمت 

بتقديم أع��ى درجات التضحية ألنك وهبت 

ابنك وفل��ذة كبدك من أج��ل الوطن ..وهنا 

أقول جميع أمهات الش��هداء اإلماراتين أننت 

الناذج الحقيقية لألم اإلماراتية وأننت القدوة 

واملثال لجميع األمهات...فقد وهبنت أوالدكم 

للوطن وربيتموهن عى حب الوطن والذود 

عنه ..فأننت اللوايت تس��تحقن الثناء والتكريم 

والتقدير واالمتن��ان وجزاكم الله خر الجزاء 

عى هذا الصرب والعط��اء الامحدود والتفاين 

يف خدمة اإلمارات والتضحية من أجلها «.
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تحقيق

الطموح واإلنجاز
الوكي��ل نجاة صبي��ح النوفيل ) مدقق حس��ابات ( قالت: 

»يرشفني أن أرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات اىل مقام 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مبناسبة يوم األم وحصولها 

عى لق��ب »أم العرب«، فقد أعط��ت فأخلصت وعملت 

ملصلح��ة أبنائها، فتميزت ابنة اإلم��ارات يف كافة املجاالت، 

فاملس��رة تؤكد أن الدور الذي متارس��ه املرأة اإلماراتية قد 

تج��اوز حدوده التقليدية، حيث غدت نرباس��اً يف الطموح 

واإلنجاز واإلبداع وما كان ذاك ليتحقق لوال الرعاية الكرمية 

من قبل سموها«.

اقتناص الفرص 
وأشارت الرائد طيار مريم املنصوري إىل أن الساحة العلمية 

والعملية يف القوات املسلحة لدولة اإلمارات تزخر بالعديد 

م��ن املواه��ب واإلبداع��ات، الت��ي غ��دت عام��ة فارقة 

يف محيطه��ا يش��ار إليه��ا بالبن��ان، مس��تفيدة مب��ا ميكن 

تس��ميته »اقتناص الفرص« الثمينة، الت��ي تتيحها القوات 

املس��لحة ملنتسبيها حتى يصلوا إىل مستوى الطموح الكبر 

لقيادتنا الرش��يدة. واليوم، ن��رى التحاق امل��رأة اإلماراتية 

باملؤسسة العس��كرية ومشاركتها باقتدار ومتيز يف مختلف 

صنوف العمل العس��كري لتؤكد للجمي��ع أن لديها القدرة 

ع��ى العطاء يف مختلف مجاالت العمل املتاحة بفضل من 

الله، وم��ن حكومتنا الرش��يدة والرعاي��ة الكرمية من »أم 

العرب« سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك .

 قضايا األم
املق��دم طبيب فاطم��ة أحم��د املنصور استش��اري طب 

أرسة عربت ع��ن فرحتها قائلة » إن الكل��ات لتعجز عن 

شكر او أداء حق الش��كر ألمنا »أم العرب« سمو الشيخة 

فاطمة بن��ت مبارك، والت��ي مل تأل الجه��د يف دعم املرأة 

املواطن��ة يف جميع مج��االت الحياة، وذلك لتعزيز وتقوية 

مكانتها، والهدف يف النهاية هو انشاء اساس قوي أو دعامة 

قوية لألرسة املواطنة، وبذلك تنش��أ مجتمع قوي ومتن يف 

جميع املجاالت، لقد اس��تحوذت قضايا األم واملرأة واألرسة 

والطفل كل اهتام س��موها، وكان لها ال��دور الريادي يف 

املجاالت التعليمية، ليس يف االمارات فحس��ب بل يف جيع 

انحاء العامل.

وأضافت أن م��ن املجاالت التي اهتمت فيها س��موها 

وقام��ت بدعمه ه��و مكانة امل��رأة يف القوات املس��لحة، 

حيث وصل��ت امل��رأة يف القوات املس��لحة ملراكز مختلفة 

يف املناصب االداري��ة ويف املجاالت الفنية واملهنية كالطب 

والهندس��ة، وايض��ا يف املج��االت العس��كرية البحتة، لقد 

ترشفت شخصيا بقيام س��موها بتخريجي مرتن، أول مرة 

م��ن جامعة االمارات م��ن كلية الطب والعل��وم الصحية، 

وامل��رة الثاني��ة ح��ن تخرجي م��ن ال��دورة العس��كرية 

التأسيس��ية، لتكون بحق أماً عظيمة تعلو مامحها الفرحة 

والفخر برؤي��ة بناته��ا وق��د حصلوا عى أع��ى الدرجات 

العلمية بفضل دعمها ودعم قيادتنا الرش��يدة، وأسأل الله 

الع��يل القدير أن يحفظ لنا أمن��ا »أم العرب«، وأن يبارك 

لن��ا فيها وأن يج��زل لها األجر ويجعلها ذخ��راً لبناتها التي 

تدعمهن باهتامها وحبها.

عز و فخر 
الرقي��ب أول عائش��ة محمد نصيب مم��رض قانوين قالت 

»إن املج��ال العس��كري مجال عز و فخ��ر و رشف قدمته 

لن��ا حكومتنا و دعم »أم العرب« س��مو الش��يخة فاطمه 

بن��ت مبارك »حفظها الله « و ه��ذا ما نراه متمثا يف متيز 

ابنة اإلمارات يف كافة املجاالت العس��كرية نراها مهندسه 

ومقاتل��ة وطبيبة و ممرضة و صيدالنية وغرها الكثر، لقد 

اكتس��بت ش��خصيا مهارات عديده مبج��ايل املهني  فإنني 

كممرضة عس��كرية قد ش��اركت مبهات عدي��ده داخليه 

وخارجيه  و تقديم املساعدات اإلنسانية و ذلك ملا يحتمه 

علين��ا الواجب الوطني واملهن��ي و كل ذلك بفضل الله عز 

وجل و تقدير س��موها و دعمها املستمر للمرأة االماراتية 

فيكفين��ا فخ��را مقولته��ا : » إن امل��رأة االماراتية يجب ان 

تفتخ��ر ب��أن أصبح له��ا دوراً فاعًا يف خدم��ة هذا الوطن 

الغ��ايل، إن املرأة هي رشيكة الكف��اح يف املايض و الحارض 

و املستقبل«.

 الرؤية الثاقبة
أما املهندس��ة بدور النقبي  قالت » نح��ن بنات اإلمارات 

نفتخر ونعتز »أم العرب« س��مو الوالدة الش��يخة فاطمة 

بن��ت مب��ارك »حفظه��ا الل��ه« وبدورها يف نهض��ة املرأة 

املحاسب نجاة النوفيلاملدربة صالحة موىسالطبيبة فاطمة املنصوراملمرضة عائشة نصيب

الرائد طيار مريم املنصوري العقيد الركن عفراء الفاليس
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يف الدول��ة وحرصه��ا عى متك��ن بنات اإلم��ارات بتحقيق 

أهدافهن و صولهن ألعى املستويات. 

وأضاف���ت أن��ه بفض��ل ه���ذه الثق��ة و التش��جيع م��ن 
»أم الع��رب« وس��عيها املتواص��ل يف متك��ن دور امل��رأة 
وذلك باالهتام الش��خيص من قبل س��موها و مش��اركتها 
وحضوره��ا الدائ��م يف كاف��ة املناس��بات خاص��ة القوات 
املس��لحة، إننا نجد ابنة اإلم�ارات تص��ل اىل أعى املراتب 
وامله��ن عى الصعي��د املحيل والعاملي، حي��ث تقدم املرأة 
دوراً مها يف القوات املس��لحة متحدي��ة جميع الصعاب. 
ومبناسبة يوم األم وحصول سموها عى لقب » أم العرب« 
أتق�دم إليها بأس��مى آيات التهاين والشكر والعرفان تقديرا 
لجهودها وحرصها عى رفع مس��توى ابنة اإلمارات يف كافة 

املجاالت. 

الدور الريادي
م��وزة محم��د الش��مري– ق��ايض باملحكمة العس��كرية 

العلي��ا - قال��ت إن الدور الري��ادي الذي تق�وم به س��مو 

الش��يخة فاطم���ة بنت مب��ارك رئيس��ة االتحاد النس���ايئ 

الع���ام الرئيس����ة األع��ى ملؤسس��ة التنمي����ة األرسي�ة 

رئيس���ة املجلس األع��ى لألمومة والطف��ول��ة  يف دعمه�ا 

املتواص��ل والامح���دود للم����رأة اإلماراتي�����ة يكمن يف 

إميانه����ا وثقتها ب��أن دور املرأة يأيت مكم���اً لدور الرجل 

باعتبارها رافداُ رئيس��ياً لجمي�ع املؤسس��ات يف الدولة مبا 

فيه�ا الق�وات املس��لحة ، حيث س��عت سموها الكريم إىل 

تحف�ي��ز املواطن�ة ، وتوف��ر جمي���ع اإلمكاني��ات وإزال�ة 

العقب���ات التي ق�د تواجهه�ا مبا يضمن وجودها ككيان له 

بصم�ة عى تراب الوطن، كا ح�رصت س��موها عى متت�ع 

املواطن���ة بكافة حقوقه��ا يف ظل تكافؤ الف��رص، واعتاء 

املناصب القي�ادي�ة بالدول�ة، و يأيت ذلك جلياً يف ما وصلت 

إلية امل��رأة يف الق���وات املس��لحة يف كافة املجاالت مثل: 

الطب، والتمري��ض، الطران ، الهندس��ة ، وامله�ن الطبي�ة 

املساندة، والش��ئون اإلدارية، والقض�اء العسكري ، لتت�وج 

بذلك مسرتها الحض�ارية يف حاية الوطن واملحافظ�ة عى 

ترابه .

جوانب القوة
الرائ��د صيديل أمل عيل الحريب قال��ت »عندما تذكر كلمة 

األم يف االمارات فإنها ال تقترص عى األم التي انجبتنا ولكن 

تتجه القلوب دامئا إىل »أم العرب« س��مو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك، حيث ش��مل دور س��موها يف متكن املرأة  كل 

جوان��ب الحي��اة وأحد ه��ذه الجوانب األه��م هو جانب 

القوات املس��لحة، إن ثق��ة »أم العرب« يف ه��ذا الجانب 

العس��كري مكنت ابن��ة اإلمارات يف اإلنخ��راط يف صفوف 

القوات املس��لحة جنبا إىل جنب مع اخوها الرجل ، لتصبح 

املرأة العسكرية احد جوانب القوة يف دولة اإلمارات.  

القلب النابض
وأش��ارت املدربة صالحه م��وىس معلم إىل أن ما حققته ام 

االمارات والعرب من انجازات خال السنوات املاضية يؤكد 

بوضوح ان املرأة يف االمارات اصبحت رقا مها واصبحت 

تتب��وا أع��ى املناصب يف جمي��ع املج��االت، وأضافت »أم 

الع��رب« هي القلب النابض للمرأة العس��كرية ملا لها من 

دور كب��ر يف دعم وتش��جيع املرأة، ومن هنا أهني س��مو 

الشيخة فاطمة بنت مبارك مبناسبة يوم األم وحصولها عى 

لقب »أم العرب « واقول لها »عساج سامله سنه بعد سنه«.

أمهات الشهداء
مثنت أمهات الش��هداء جهود سمو الش��يخة فاطمة بنت 

مبارك يف متكن املرأة وتعزيز مكانتها يف املجتمع، مؤكدين 

أن كلمة س��موها ووقوفها إىل جانب أرس الش��هداء ملسة 

إنسانية أكدت نبل وس��مو مشاعرها وجعلت الصرب رفيق 

لهن وبددت أحزانهن سعادة.

تقدمت رشيفه عيل أحمد والدة الش��هيد املالزم حسن 

عبدالله املري بالشكر »ألم العرب« قائلة "  بإسمي وباسم 

جميع أبنايئ وجميع أحف��ادي كباراً وصغاراً أتقدم بخالص 

ش��كري ل�»أم العرب«، األم الحنونة والقلب الكبر حفظها 

الله ورعاها واطال الله بعمرها، اشكرها من كل قلبي ولها 

كل الحب واالحرتام والتقدير من ارسة الش��هيد، وللشيوخ 

الك��رام كل االح��رتام والتقدي��ر، وعىس الل��ه ان يحفظهم 

ويبارك فيهم، أنهم عيال أبونا املغفور له بإذن الله الش��يخ 

زايد بن سلطان ال نهيان زايد الخر والعطاء طيب الله ثره 

وأسكنه اعى مراتب الجنة.

من جانبها قال��ت آمنه ابراهيم والدة الش��هيد املقدم 

طيار س��يف محم��د القبي��ي : " تعبراً ع��ن نفيس وعن 

أخوايت أمهات الش��هداء ، نثمن ل� »أم العرب«  كلمتها وأن 

خصتنا فيه��ا بالتقدير واالحرتام واالمتن��ان ،وأكد أن وطنناً 

كاإلمارات يس��تحق أن يبذل يف سبيله الغايل والنفيس ، وال 

منل��ك كأمهات أغى من أرواح أبنائنا الش��هداء ، فاإلمارات 

تس��تحق أن تبذل األرواح الغالية فداًء لرتابها املصون، وكيل 

فخ��ر واعتزاز  وش��كري ل��رب العاملن ال��ذي منحني هذه 

املكرمة وهذه املنزلة الرفيعة بأن أكون أم شهيد الوطن".

مري��م صالح الجعي��دي والدة الش��هيد املق��دم طيار 

عبدالعزي��ز عبيد س��عيد العبدويل وجهة كلمة إىل س��مو 

الش��يخة فاطمة بنت مبارك قائلة : " تحي��ة ملؤها املحبة 

والتقدير أكتب لك وأنا اس��رتجع ص��وت رصاخ ابني األول 

عند ال��والدة وخطوات��ه وكلاته األوىل الذي ع��اش عزيزا 

ومات عزيزا يف خدمه هذا الوطن املعطاء، لقد آملني فراق 

ولدي ولكني أفتخر بأن رزقه الله الشهادة التي طاملا متناها،  

وجميعنا عى اس��تعداد وتضحية بالغ��ايل والنفيس لخدمة 

هذا الوطن الغايل ، كل عام وانتي أماً لإلمارات وللعرب• 

املهندسة بدور النقبيالقايض موزة الشمري

أمهات الشهداء هن 
النموذج احلقيقي 

لألم اإلماراتية والقدوة 
واملثال جلميع 

األمهات
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تقاريرتقارير

»تكـامــــل« برنامـــــج لدعــــــم االبتكـــــــار يف اإلمــــــــارات
متاشيًا مع توجهات الدولة يف دعم االبتكار

برنامج »تكامل«هو برنامج وطني 

إمارايت تم تأسيسه من قبل لجنة 

أبوظبي لتطوير التكنولوجيا لدعم 

االبتكار يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة. ويوفر الربنامج الدعم 

للمخرتعني بدءاً من عملية توليد 

األفكار وانتهاءاً بالتطبيق العميل 

لها، لتصبح منتجات وخدمات 

مبتكرة ذات قيمة تجارية تعود 

بالفائدة عىل االقتصاد واملجتمع، 

كام يدعم الربنامج االبتكار يف 

الصناعات القامئة عىل املعرفة 

منها: املواد املتقدمة، التكنولوجيا 

النظيفة، اإللكرتونيات، الصحة 

والطب، تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، التطبيقات الصناعية، 

النفط والغاز وغريها من 

الصناعات. 

يف وقتن��ا الحايل يدعم الربنام��ج رشائح مختلفة من 

املبتكري��ن من األفراد ومؤسس��ات األبحاث والرشكات 

املوجودة يف الدولة التي تركز عىل إيجاد قيمة اقتصادية 

واجتامعية لالبتكار.

ويركّ��ز برنام��ج »تكام��ل«، وهو إح��دى املبادرات 

االس��راتيجية للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، عىل 

دعم االبتكار يف مختلف مراحله؛ بدءاً من نشأة األفكار 

وحاميته��ا، وانتهاءاً بتحويل ملكيته��ا الفكرية إىل قيم 

تجارية وبراءات اخ��راع دولية لألفراد، أو الرشكات، أو 

املؤسسات األكادميية يف دولة اإلمارات. 

أهداف الربنامج
تم إطالق برنامج تكام��ل يف عام 2011 تلبية لرغبة 

إم��ارة أبوظب��ي يف بناء  اقتصاد قوام��ه املعرفة بحلول 

عام 2030، وق��د أثبتت التج��ارب املتقدمة والناجحة 

يف الع��امل أن االبتكار هو حجر األس��اس لبن��اء اقتصاد 

قائ��م عىل املعرفة. ويهدف الربنامج إىل االس��تفادة من 

األف��كار واالبتكارات املحلي��ة وتحويله��ا إىل منتجات 

وأنشطة تجارية تساهم بدفع عجلة التطور االقتصادي 

واالجتامعي يف الدولة.

مراحل الربنامج االسرتاتيجية
املرحلة األوىل: امللكية الفكرية

ب��دأ الربنام��ج بالركيز عىل أهمي��ة امللكية الفكرية 

والتي تعترب العامل الرئي��ي لإلخراع، وكانت الخطوة 

األوىل يف توف��ر الدع��م القان��وين وامل��ادي للمخرعني 

لتس��جيل براءات اإلخ��راع عاملياً. كذل��ك يقوم برنامج 

تكام��ل بنرش وتعزي��ز وعي املخرع��ني بأهمية حامية 

امللكية الفكرية.

املرحلة الثانية: التسويق

يف 2013 بدأ الربنامج بدعم تسويق الرباءات، وهذه 

الخطوة الطبيعية للتطور نح��و إيجاد القيمة التجارية 

لالخ��راع، حيث يعم��ل الربنامج عىل تقي��م متطلبات 

األس��واق التجارية من االخراع��ات ويعمل عىل وصل 

هذه االخراعات مع الصناعات املهتمة.  

معايل محمد أحمد البواردي
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اقتصاد املعرفة
أكد معايل محمد أحمد البواردي رئيس لجنة أبوظبي 

لتطوي��ر التكنولوجيا أن تطوير االبتكار يش��كل عنواناً 

رئيس��يا يف اهتاممات القي��ادة الرش��يدة للدولة، ملا له 

من دور مرك��زي يف بناء االقتصاد القائ��م عىل املعرفة، 

وتحويل األفكار الجدي��دة واملبتكرة إىل قيمة اقتصادية 

وسبب لتحقيق االزدهار.

مؤك��داً ب��ان الدولة تواص��ل اليوم س��عيها إلحداث 

التحول االقتصادي والتطور االجتامعي املنشود للحارض 

واملس��تقبل، بإطالق وتفعيل املبادرات والربامج الرامية 

إىل متكني كوادرها البرشية، يف مس��رة تبدأ من اكتساب 

املعارف املعارصة لتصل إىل إنتاج معرفة جديدة تحمل 

يف طياتها القيمة والفائدة للجميع.

مش��راً أن ، برنامج »تكامل« لدعم االبتكار يش��كل 

إح��دى هذه املب��ادرات املتقدمة لدف��ع عجلة االبتكار 

واالخرتاع يف مجاالت العل��وم والتكنولوجيا. وبعد ثالثة 

أع��وام ع��ىل أطالقة م��ن قبل لجن��ة أبوظب��ي لتطوير 

التكنولوجيا، يوس��ع »تكام��ل« نطاق دعم��ه لالبتكار 

ويحقق نتائج ملموس��ة. مؤكداً قدرات أبوظبي والدولة 

عىل االبتكار واالخرتاع العلمي والتكنولوجي، وقد بدأت 

األفكار الجديدة التي تتولد يف أبوظبي والدولة بالتبلور 

والتح��ول إىل أنش��طة اقتصادية مجدية، تش��كل النواة 

لصناع��ة  جديدة واعدة وتس��تقطب املس��تثمرين من 

مختلف أنحاء العامل.

انجازات استثنائية
من جانبه أكد س��عادة أحمد الكلييل مدير عام لجنة 

أبوظبي لتطوير التكنولوجيا أن  برنامج »تكامل« حقق 

إنجازات اس��تثنائية عىل مدى األعوام الثالثة املاضية يف 

مقدمتها الزيادة النوعية ألعداد طلبات تسجيل براءات 

االخ��رتاع، وإط��الع أنش��طة تهدف إىل تحوي��ل امللكية 

الفكرية إىل قيم اقتصادية.

ويف عامه الثالث، وس��ع »تكامل« نطاق دعمه ليمتد 

عىل نطاق وطني ويش��مل كافة أنحاء الدولة، وقد بدأ 

الربنام��ج فعلياً بتلق��ي الطلبات من مختل��ف إمارات 

الدول��ة، فارتفع ع��دد طلب��ات دعم تس��جيل براءات 

االخرتاع التي تلقاها إىل 66 طلباً: 33 منها يف عام 2013، 

باإلضافة إىل 39 طلباً تتم دراستها منذ بداية عام 2014.

مضيفاً أنه وبعد إطالق »تكامل« مش��اريع تجريبية 

خالل عام 2013 لدراسة سبل تحقيق القيمة االقتصادية 

البتكارات، بارش الربنامج اعتباراً من يناير 2014 أنشطة 

الدع��م الكامل للتطبيق التج��اري لألفكار واالخرتاعات. 

وش��ملت املرحل��ة التجريبية 40 اخرتاع��اً من أبوظبي، 

فحقق��ت نتائج واع��دة، وحازت عىل اهت��امم رشكات 

وطنية وأجنبية للحصول عىل تراخيص تس��ويق األفكار 

واالخرتاع��ات تجاري��اً. وبفض��ل دعم »تكام��ل« بدأت 

طاقات االبت��كار واالخرتاع هنا تتبلور إىل واقع ملموس. 

وس��وف يواص��ل برنامج »تكام��ل« دعمه ومس��اندته 

لألف��كار الجدي��دة واملبتك��رة الت��ي تنطلق م��ن دولة 

اإلمارات يف ش��تى مجاالت العلوم والتكنولوجيا لتكون 

جرساً نحو اقتصاد املستقبل القائم عىل املعرفة.

مؤمتر الدفاع لالبتكار والتكنولوجيا
الجدير بالذكر أن لجن��ة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا 

ووزارة الدف��اع بدولة اإلمارات العربية املتحدة نظموا يف 

فرباير املايض مؤمتر الدفاع لالبتكار والتكنولوجيا »دايتك 

2015« بع��د نجاحه يف جمع أكرث من 300 مش��ارك من 

املس��ؤولني والخ��رباء واملختصني يف قط��اع الدفاع تحت 

س��قف واحد. حيث تتصدر اللجنة م��ن خالل مبادراتها 

املختلف��ة جهود بناء قاعدة كف��اءات وطنية يف قطاعات 

العل��وم والتكنولوجيا ودعم االبتكار يف أبوظبي؛ وتحقيق 

أهداف القيادة الرش��يدة لجعل دول��ة اإلمارات من بني 

الدول األكرث ابتكارا يف العامل. 

حيث قدم املؤمتر تحت ش��عار »االبتكار وتكنولوجيا 

الدف��اع: م��ن الفك��رة إىل التطبي��ق«، فرصة اس��تثنائية 

لرصد معامل تط��ور التكنولوجيا واالبتكار يف قطاع الدفاع 

ح��ول العامل. وبحضور خ��رباء ومختصني بارزين من أهم 

املؤسس��ات البحثية والحكومية يف الع��امل، نجح »دايتك 

2015« يف م��د جس��ور التواصل وتفعيل ف��رص التعاون 

الدويل يف املجاالت الدفاعية والتكنولوجية. 

وعن هذا الدور، أكد س��عادة أحمد س��عيد الكلييل، 

مدير عام لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا: »جاء تنظيم 

مؤمت��ر الدف��اع لالبت��كار والتكنولوجي��ا »دايتك 2015« 

يف س��ياق جهودن��ا لتطوير قاعدة للعل��وم والتكنولوجيا 

واالبتكار ومتاشياً مع توجهات الحكومة يف دعم االبتكار.  

ومب��ا أن الصناع��ات العس��كرية تعت��رب م��ن الصناعات 

الداعم��ة لالبت��كار، كان من الرضوري أن نس��عى لخلق 

منص��ة متكن اإلط��راف ذات الصلة من مناقش��ة منافع 

االبتكار والتطورات يف املجاالت العسكرية يف الدولة. 

وأضاف الكلييل: »لقد نجحنا يف اس��تقطاب مجموعة 

متمي��زة من أب��رز الخ��رباء يف املجال الدفاع��ي، والذين 

استفادوا من املؤمتر كملتقى تفاعيل للحوار حول أحدث 

االبت��كارات التكنولوجي��ة وأفضل املامرس��ات املعتمدة 

لتعزي��ز التع��اون املش��رتك ب��ني املؤسس��ات الحكومية 

واألكادميية والصناعية يف قطاع الدفاع«•  

تطوير االبتكار يشكل 
عنوانًا رئيسيا يف 

اهتمامات القيادة 
الرشيدة للدولة

سعادة أحمد الكلييل
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اعتماد نظام ATIRCM من إنتاج شركة BAE Systems لبيعه دوليًا
النظــام يوفـــر اجلاهزيــة بتكاليـــف منخفضـــة

أعلن��ت رشك��ة BAE Systems مؤخ��راً عن اعتامد 

نظامه��ا للتداب��ر املض��ادة العاملة باألش��عة تحت 

 Advanced Threat Infrared الحم��راء املتط��ور

  Countermeasures: ATIRCM system

لتصدي��ره من قبل وزارة الدفاع األمريكية، وتس��هم 

ه��ذه املوافق��ة يف التمهي��د للمبيع��ات إىل الدول 

الحليفة ح��ول العامل، ومتنحها إمكانية الحصول عىل 

هذه التقنية التي تسهم يف إنقاذ األرواح.

قال بيل س��تيب، مدير حل��ول إدارة التهديدات 

يف رشك��ة BAE Systems: »إن��ه يف بيئ��ة وقتن��ا 

الحارض، ومع انتش��ار صواريخ أرض - جو، من شأن 

نظام مثبت بالتجربة للمحافظ��ة عىل بقاء الطائرة 

وس��المتها ملواجه��ة التهديدات املتقدم��ة أن يلبي 

االحتياج��ات العاجلة، ونحن نش��هد اهتامماً دولياً 

هائالً بهذا النظام الذي برهن بالتجربة عىل فاعليته 

وموثوقيت��ه العالي��ة منذ بدء اس��تخدامه يف ميدان 

املعركة يف عام 2009.

يس��تخدم نظ��ام ATIRCM النظ��ام املش��رك 

 Common Missile الصواري��خ  م��ن  للتحذي��ر 

Warning System: CMWS م��ن إنت��اج رشك��ة 

BAE Systems، الذي يكش��ف أي ص��اروخ قادم، 

وينقل املعلومات ع��ن موضع الصاروخ إىل الطائرة، 

ومن ثم يحدد نظام CMWS موقع الصاروخ القادم 

ويتتبعه، ويطلق حزمة أش��عة ليزرية عالية الطاقة 

لتعطيل الباحث باألشعة تحت الحمراء يف الصاروخ، 

بحيث يحج��ب النظام الذي يوجهه بش��كل فعال، 

ومينعه من االنقضاض عىل الطائرة.

لقد تبني أن نظام ATIRCM – الذي تم تطويره 

بالرشاكة مع الجي��ش األمرييك وتم نرشه حالياً عىل 

م��ن املروحيات العس��كرية املختلف��ة – أنه فعال 

يف حامي��ة الطائ��رات العمودية وطائ��رات الجناح 

الثابت عىل حد س��واء. وباعتبار أنه تم نرش النظام 

يف مروحي��ات الجيش األمرييك البالغة األهمية ألداء 

املهام يف العراق وأفغانس��تان من��ذ عام 2009، فإن 

تقاري��ر الجيش الحالية تش��ر إىل أن موثوقية نظام 

ATIRCM تف��وق احتياج��ات الجيش مبقدار عدة 

أضعاف. ويس��هم هذا األداء بدرجة كبرة يف خفض 

تكالي��ف امللكية اإلجاملية للنظ��ام يف الوقت الذي 

يضمن الجاهزية للمهام.

ت��م تطوي��ر نظ��ام ATIRCM نتيج��ة للرشاكة 

 BAE Systems األمري��يك ورشك��ة الجي��ش  ب��ني 

للتص��دي لتهدي��د األس��لحة التي تطل��ق من عىل 

الكتف واملعروفة بأنظمة الدف��اع الجوي املحمولة 

MANPADS، وهي صواريخ حرارية تشعر بطاقة 

األش��عة تحت الحمراء املتولدة عن الحرارة الصادرة 

ع��ن محرك الطائرة، وقد أثب��ت النظام فاعليته ضد 

هذا التهديد بأكرث من 85,000 ساعة قتالية مسجلة 

عىل منصات عديدة ويف بيئات مختلفة.

 CMWS األنظمة املشرتكة للتحذير من الصواريخ
ت��م وضع نظ��ام CMWS تح��ت الخدم��ة يف عام 

2006، ومنذ ذلك الوقت تم تس��ليم أكرث من 2000 

نظ��ام وتركيبها عىل أكرث من 30 منصة مختلفة. ومبا 

أنه مصمم لنوعيات عديدة ومختلفة من الطائرات، 

فإن النظام يتميز بوحدات قابلة لالس��تبدال املبارش 

والت��ي ميك��ن تركيبه��ا يف غضون ث��الث إىل خمس 

دقائق عىل خط الرحلة، من دون الحاجة إىل أدوات 

خاص��ة أو معدات اختبارية. ومن خالل امتالك أكرث 

م��ن مليونني س��اعة قتالية، والق��درة عىل تخصيص 

الخوارزميات لتت��الءم مع التهديدات الجديدة، فقد 

برهن نظام CMWS عىل مرونته يف التكيف وتنوعه 

يف مختلف املواقف•
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 CMWS يحدد نظام
موقع الصاروخ 
القادم ويتتبعه 

ويطلق حزمة أشعة 
ليزرية عالية الطاقة 

لتعطيل الباحث 
باألشعة حتت احلمراء 

يف الصاروخ
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النظام املتعدد أجهزة االستشعار يلبي متطلبات حماية احلدود والسواحل

Z:NightOwl تفوز بعقد لتوريد نظام Airbus Defence & Space

أعلنت وحدة أعامل إلكرونيات البرصيات يف رشكة 

Airbus Defence and Space عن قيامها بتزويد 

دولة رشق أوسطية مل يتم اإلفصاح عنها بعدد كبر 

من أنظمة التصوير Z:NightOwl M التي تجمع 

بني اإللكرونيات الضوئية واألش��عة تحت الحمراء، 

من أجل حامية حدودها وس��واحلها، وتزيد قيمة 

العقد عن 10 ماليني يورو.

وت��م تطوير نظ��ام املراقب��ة ألغ��راض املراقبة 

البعيدة املدى للغاية، حيث يجمع بني مجال رؤية 

كبراً جداً ملراقبة مس��احة واسعة واكتشافها، وبني 

مج��ال رؤية صغر للغاية من أجل متييز األهداف. 

ويحق��ق النظام أفضل املتطلب��ات للحامية التامة 

للح��دود الربية والبحري��ة، كام أنه مصم��م أيضاً 

م��ع األخذ يف االعتبار املناخ��ات األكرث دفئاً، وذلك 

لتحقي��ق رؤية مثىل يف املدي��ات البعيدة، حتى يف 

الظروف القاسية مثل االضطرابات الجوية وضعف 

الرؤية.

يتك��ون نظ��ام Z:NightOwl M م��ن وح��دة 

ATTICA M-ER للتصوي��ر الح��راري من الجيل 

الثالث، املزودة بكاش��فات عالي��ة الجودة بأقىص 

ميجابكس��ل وجهاز ليزري لقياس املس��افة مأمون 

عىل الع��ني، حيث يوفر هذا النظ��ام معدل تكبر 

ش��ديد من خالل التكبر والتصغر مبقدار × 200. 

وميكن أن يتم اختياري��اً تجهيز النظام بآلة تصوير 

تعمل باألش��عة تحت الحمراء القريبة أو األش��عة 

تحت الحم��راء القص��رة املوجات، وميك��ن أيضاً 

دمجها بسهولة يف األنظمة القامئة أو األنظمة التي 

تكون قيد اإلنشاء لحامية الحدود والسواحل.

منتجات عاملية عالية الجودة
تق��وم وح��دة أع��امل الإللكروني��ات الضوئية يف 

رشك��ة Airbus Defence and Space  بتصمي��م 

وتطوي��ر وتصنيع منتجات إلكرونية برصية دقيقة 

الهندس��ة، للتطبيقات العسكرية واملدنية واألمنية 

يف مواقعها بأملانيا يف أوبركوش��ني وفيتزلر، وكذلك 

يف آيري��ن بجن��وب أفريقي��ا، وبيل��و هوريزونتي، 

بالربازي��ل، وس��يدي بالعب��اس يف الجزائ��ر، وتضم 

نحو 800 موظف. تس��تخدم هذه املنتجات عاملياً 

من قبل القوات املس��لحة وعنارص األمن للمراقبة 

فض��اًل عن أغراض التحدي��د والتصنيف، ومن أجل 

القيام مبنتهى الدقة بالقياس والتقييم واالستهداف. 

ويت��م نرشها ع��ىل مختلف املنص��ات، مبا يف ذلك 

الغواص��ات واملدرعات والطائ��رات املأهولة وغر 

املأهول��ة واألق��امر الصناعية، ألجل امله��ام الربية 

والجوية والبحرية والفضائية.

 Airbus Defence and Space تعت��رب رشك��ة

 Airbus Group قس��امً من مجموع��ة إيرب��اص

التي تش��كلت بالجمع بني أنش��طة أعامل رشكات 

 Astrium وأس��ريوم   Cassidian كاس��يديان 

وإيرب��اص العس��كرية Airbus Military. ويعترب 

هذا القسم الجديد املرشوع األول يف مجال الدفاع 

والفضاء، وثاين أكرب مؤسس��ة فضائية عىل الصعيد 

العاملي، وهي من بني أرقى عرش مؤسسات دفاعية 

عاملية•

يحقق النظام أفضل 
املتطلبات للحماية 

التامة للحدود الربية 
والبحرية مع األخذ 
يف االعتبار املناخات 

األكرث دفئًا
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يسهم يف حتسني سرعة الهجوم ومدى دقته
Rafale املتطور يف املقاتلة ROVER إدخال نظام

لقد ثبت نجاح إدخ��ال الطائرة املقاتلة رافال من صنع 

رشك��ة Dassault إىل مرسح العمليات يف أفغانس��تان، 

م��ا جعل الرشك��ة الفرنس��ية الصانعة تق��وم بتجهيز 

الطائ��رة بنظام اس��تقبال الفيديو املعزز واملش��غل عن 

 Remotely Operated Video Enhanced بع��د 

Receiver: ROVER system املتق��دم تقنياً الذي يتم 

تش��غيله عن بعد، املصمم بحيث يتالءم مع إسرتاتيجية 

تكتيكي��ة جديدة يف املنطقة، وقد أس��هم تن��وع البنية 

الهندس��ية املفتوح��ة للطائرة الفرنس��ية يف جعل ذلك 

ممكناً. وقد س��مح جه��از ROVER بتنفيذ مهام دعم 

جوي عن قرب يف امليدان، وضمن اس��تخدامه التنسيق 

العمليايت املش��رتك الكام��ل بني طائرة راف��ال والقوات 

الربية الفرنس��ية واألجنبية، ما يسمح لطواقم الطائرات 

بالتميي��ز بصورة أفض��ل للقوات املعادي��ة عىل األرض 

مبسافات كافية ومن ارتفاعات عالية.

تتوافر لنظام الفيدي��و ROVER واملراقبني الجويني 

األماميني Forward Air Controllers FACs صور يف 

الوق��ت الحقيقي يتم الحص��ول عليها من خالل حاضن 

التهديف لطائرة راف��ال Rafale’s Damoclès، ونتيجة 

لذلك يستطيع الطيارون واملراقبون الجويون األماميون 

عىل األرض تبادل بيان��ات يف غاية األهمية بصورة آلية، 

وذلك ل��إرساع بالهجات. وباإلضاف��ة إىل ذلك فإنه يف 

 ROVER الوقت الذي يتم فيه تركي��ب معظم أنظمة

ع��ادة يف حواضن التهدي��ف، فإنها يت��م تركيبها داخل 

طائ��رات رافال، ما يس��مح بتنزيل الص��ور من أنظمة 

استش��عار أخرى كاإللكرتونيات يف القطاع األمامي، عىل 

س��بيل املثال إىل مراكز القيادة والس��يطرة. وقد أصبح 

نظام ROVER اليوم معي��اراً لألداء، ومل يعد مثة تصور 

جدي للتش��غيل باملراقبني الجويني األماميني والنفاثات 

الرسيعة بدون هذا النظام.

Talios حاضن التهديف متعدد الوظائف
يف س��بيل مزيد من الرضبات الدقيقة من طائرة رافال، 

ودعم جوي قريب، ودعم قدرات اس��تهداف ديناميكية 

قامت وزارة الدفاع الفرنس��ية ورشك��ة Thales بإطالق 

عملي��ة تطوي��ر Talios وه��و حاضن تهدي��ف متعدد 

الوظائ��ف من الجي��ل الجديد، س��يحل تدريجياً محل 

حاض��ن Damocles اعتب��اراً من ع��ام 2018 فا بعد. 

وسيتم تجهيز حاضن Talios بأنظمة استشعار تلفازية 

وحراري��ة عالية الوضوح عىل حد س��واء، ومبحدد مدى 

ليزري مأمون عىل الع��ني، ومحدد أهداف ليزري قوي، 

ومؤرش لي��زري، ونظام تتبع ليزري. وه��و باملقارنة مع 

الجيل الس��ابق Damocles س��يوفر مزيداً من القدرة 

عىل االكتش��اف والتحدي��د والتتبع وم��دى الرضبات، 

يف النه��ار ويف الليل، ضد األه��داف الثابتة أو املتحركة، 

م��ع تحديد موقع الهدف بدق��ة وجودة للصور ال مثيل 

لها. وس��وف يتمتع أيضاً بالق��درة عىل تعقب األهداف 

الجوية، وبذل��ك يعترب متماً لإلكرتون��ات البرصية يف 

القط��اع األمامي لطائرة رافال. وأخرياً، س��يتمتع حاضن 

Talios بالقدرة عىل تنفيذ عمليات استخبارات ومراقبة 

واستطالع غري تقليدية حتى ضد األهداف البالغة الصغر 

مبدى بعيد جداً.

لقد أس��هم مفهوم تقنية »التوصيل والتشغيل« لهذه 

املع��دات الجديدة الس��هلة اإلدماج يف تحس��ني مرونة 

التشغيل لطائرة رافال من صنع رشكة داسو، ما يضمن 

مالءمة هذه الطائرة املقاتلة للمستقبل املنظور• 

 Talios يتمتع حاضن
بالقدرة على تنفيذ 
عمليات استخبارات 

ومراقبة واستطالع 
غري تقليدية حتى 

ضد األهداف البالغة 
الصغر مبدى بعيد 

جدًا



تقدم طيف كامل من احللول إلدارة املعركة
Vario-Ray SWIR تطلق نظامها املطور Rheinmetall

ملجموع��ة  املش��هورة  املنتج��ات  أح��د  ترقي��ة  ت��م 

Vario- ومقرها يف دس��لدورف، وهو ،Rheinmetall

Ray، وأصب��ح اآلن باإلم��كان تجهي��زه اختيارياً مبؤرش 

تهديف متكامل يعمل باألشعة تحت الحمراء واملوجة 

القص��رية SWIR، وال ميكن رؤية ه��ذا املؤرش مبناظري 

 SWIR رؤي��ة ليلي��ة تقليدية، ولكن باس��تخدام نظام

يس��تطيع رجال الرشطة والجنود االس��تفادة من ميزة 

تقني��ة حديث��ة يف وق��ت أصبحت فيه تقني��ة تضخيم 

الض��وء املتبقي متاحة عىل نطاق واس��ع. ويضم نظام 

Vario-Ray بأجهزة التوجيه نفس��ها الت��ي تتميز بها 

نسخة السلس��لة الواسعة النطاق. وقد تم تطويره من 

حيث الحجم والكتلة، مام سمح بإنقاص وزنه املنخفض 

 SWIR مبقدار ع��رشة غرامات أخ��رى، ويتوافر مؤرش

املدمج كخيار تتم إضافته أيضاً.

وحدات ليزرية وحلول متكاملة
باإلضاف��ة إىل ذل��ك تق��وم الرشك��ة بالدخ��ول يف عامل 

 TAC-Ray جديد م��ن املنتجات من خ��الل إنتاجه��ا

1500، وهو وح��دة ليزرية متكامل��ة ذات ضوء أحمر 

ومؤرشات تهديف باألش��عة تح��ت الحمراء، عالوة عىل 

جهاز تحديد األهداف باألش��عة تح��ت الحمراء القابلة 

للركي��ز إىل جان��ب محدد امل��دى اللي��زري. وكل هذه 

األجزاء محفوظة ضمن غالف صغر خفيف 

ال��وزن. وميكن تثبيت الجه��از عىل أذرع 

صغرة باس��تخدام سكة Picatinny أو 

اس��تخدامه يف وضعي��ة الحمل باليد. 

وهناك م��ؤرش تهديف إضايف بنظام 

 TAC-Ray متواف��ر لنظام SWIR

1500 كجهاز اختياري. وميكن أيضاً 

تثبيت ضوء كشاف أبيض خارجي 

أو ضوء وميض عليه.

تس��هم وحدة الض���وء الليزري 

cFL Mk3 القابل��ة للفك والركيب 

الجدي��دة.  اإلمكاني��ات  م��ن  ع��دداً 

فهي باعتباره��ا معدات قياس��ية تتميز 

باحتوائه��ا ع��ىل ضوء أبيض كش��اف / ضوء 

وميض، وض��وء أحمر، وم��ؤرشات تهديف تعمل 

باألش��عة تح��ت الحم��راء، وجه��از تحدي��د األهداف 

باألش��عة تحت الحمراء. وميكن تركيب وحدات إضافية 

والتحكم بها من خالل وجهة تنس��يقية بينية. وتشتمل 

ه��ذه الوحدات ع��ىل محدد مدى لي��زري وآلة تصوير 

عالي��ة الوضوح. وبفضل معيارية ه��ذا الجهاز وقابليته 

للفك والركيب، ميكن تعديله ليلبي متطلبات تشغيلية 

محددة، وهذا يغني ع��ن الحاجة إىل رشاء وحمل عدة 

أجه��زة بقدرات ال تدعو الحاج��ة إليها، مام يخفف من 

األعب��اء املالية واللوجس��تية. أما مزاي��اه األخرى فتضم 

فاعلي��ة التكلفة االقتصادية، والق��درة عىل دمج أجهزة 

التوجيه يف أس��لحة أخ��رى وأنظمة القيادة والس��يطرة 

واالتصاالت والحواس��يب واالستخبارات وإدارة املعركة. 

كام أن تقنية ذخائر الرشكة غر الحساس��ة تضمن أيضاً 

عدم انفج��ار القذائ��ف أو الحش��وات الدافعة نتيجة 

الضغط امليكانييك، أو رضبة مبارشة، أو التعرض للنران.

إن أنشطة مجموعة Rheinmetall يف مجال الذخرة 

عيار 40 مم تعالج هذه املتطلبات. وقد متكنت الرشكة 

– م��ن خالل تدعي��م مطلبها ب��أن تكون »حالً ش��امالً 

متكامالً« ألنظمة األس��لحة من عي��ار 40 مم – من أن 

توس��ع محفظتها االس��تثامرية ألنواع الذخرة عيار 40 

مم بش��كل منهجي. وهي تغطي الطي��ف بكامله، من 

طلقات التحديد باأللوان غر القاتلة إىل أحدث القنابل 

الفراغي��ة. وقد قامت حديثاً القوات املس��لحة األملانية 

 DM131, a 40mm x بإنتاج الطلقات الفراغية عي��ار

.Rheinmetall 53 من صنع

تق��وم الرشكة بع��رض قنبل��ة الص��دم ذات التفجر 

الوم��يض – يف مجال املؤث��رات الخاص��ة – التي تتميز 

بالتقني��ة التنفيس من األس��فل لألعىل، وقد صمم نظام 

الصغرة  إلصدار الحجرة  فيه��ا 

مستويني من الصوت املرتفع: 180 ديسبل لالستخدامات 

العس��كرية و170 ديس��بل لعمليات تطبي��ق القانون. 

وميكن اس��تخدام نظام الجيل الجديد، املصمم لتحقيق 

أقىص مرونة، إما بش��حنة ومضية التفجر وتقليدية، أو 

بش��حنة خالية من البركلورات ومط��ورة حديثاً، عالوة 

عىل أن ش��حنة البركلورات ذات املؤثرات الخاصة تنتج 

كمية دخان أقل من سابقتها.

 Rheinmetall يضم أحد املخرع��ات األخرى لرشكة

لهب��اً يطل��ق باليد من ن��وع م��راس Mithras إلصدار 

إش��ارات وإنارة ميدان املعركة. ويتوافر مراس مبديات 

ت��راوح ب��ني 300 و 600 و 1000 مر، يف نس��خ عادية 

وأخ��رى باألش��عة تحت الحم��راء. وق��د دخلت ذخرة 

اإلش��ارة بالفع��ل يف الخدم��ة ل��دى القوات املس��لحة 

والفرنس��ية  واإليس��تونية  والدمناركي��ة،  الربيطاني��ة 

والليتوانية والعامنية والتايلندية•

Vario-Ray نظام 
تهديف متكامل 

يعمل باألشعة حتت 
احلمراء واملوجة 

القصرية وال ميكن 
رؤيته مبناظري رؤية 

ليلية تقليدية
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شركة Pilatus Turboprop Trainers تقدم حلوالً مصممة حسب احلاجة
توفر أنظمة طريان تدريبية متطورة وحديثة

هناك أكرث من جهة حول العامل تقوم بتش��غيل طائرات 

Pilatus التدريبية من أجل تدريب طياري املس��تقبل 

العس��كريني، وقد ت��م تصميم األنظم��ة بعناية لتوفري 

 PC-21 حل��ول تدريبية مث��ى. وقد تم إخ��راج طائرة

املتمم��ة للمئة من خط التجمي��ع األخري يف مقر رشكة 

Pilatus Aircraft Ltd، ويف طريقه��ا لالنض��ام إىل 

أس��طول القوات الجوية الس��عودية صادف أن كانت 

طائرة PC-21 طائرة التدريب املروحية التوربينية رقم 

1000 التي يتم إنتاجها يف الرشكة.

ت��م تطوير أحدث طائ��رة تدريب م��ن إنتاج رشكة 

Pilatus، وه��ي PC-21، م��ن نقط��ة الصف��ر وتتميز 

ب��أداء ال يضاه��ى، وأجهزة لقم��رة القي��ادة، ومرونة، 

وسهولة صيانة بالنس��بة إىل طائرة ذات محرك مروحي 

توربيني. ويتكون نظ��ام التدريب PC-21 من الطائرة، 

وتكنولوجي��ا محاكاة عالية املس��توى، وتدريب ش��امل 

يعتمد عىل الحاسوب، ووثائق تعليمية، ويوفر أحد أكرث 

نظم التدريب املتكاملة تقدماً يف السوق. وقد تحسنت 

جودة وكفاءة تدريب الطيارين بش��كل كبري من خالل 

اس��تخدام تكنولوجيا مواكبة ألحدث التطورات. وميكن 

اآلن اس��تكامل س��اعات التدري��ب املح��ددة مس��بقاً 

 .PC-21 لطائ��رات التدريب النفاثة عىل نظام التدريب

كذلك ترتجم تكاليف دورة الحياة املنخفضة نس��بياً إىل 

وفورات كبرية يف اإلنفاق عىل تدريب الطيارين.

PC- مثة ثالث قوات جوية تس��تخدم نظام التدريب

21؛ هي سويرسا، ومتتلك 8 أنظمة PC-21، وسنغافورة 

ولديه��ا 19 نظام PC-21. وكذلك وق��ع اختيار اململكة 

PC- العربية السعودية وقطر أيضاً عىل نظام التدريب

21، وق��د طلب��ت األوىل منهام يف ع��ام 2012 عدد 55 

طائ��رة والثانية 24 طائرة. وتم تس��ليم األوىل من هذه 

الطائ��رات بالفع��ل، ويقوم املدرب��ون – الذين خضعوا 

للتدري��ب عىل التحويل من ن��وع إىل نوع آخر يف رشكة 

Pilatus – بالتحضري ألوىل الدورات للطالب. ويف الوقت 

الذي يجري فيه العمل حالياً عىل إنتاج بقية الطائرات، 

فإن كال سالحي الطريان يتطلعان قدماً إىل تطوير برامج 

تدريب الطيارين لديهام.

طائرات التدريب األسايس واملتقدم
 Pilatus تق��وم رشك��ة ،PC-21 وباإلضاف��ة إىل نظ��ام

بإنت��اج طائ��رات أخرى للتدريب من الط��راز األول من 

 PC-7Mkll أجل التدريب األس��ايس واملتق��دم. فنظاما

وPC-9M الل��ذان ت��م تطويرهام مؤخ��راً يوفران أيضاً 

حل��والً متطورة وحديثة، عالوة عىل ميزة إضافية تتمثل 

يف كف��اءة التكاليف من الناحي��ة االقتصادية عىل نحو 

استثنايئ. وآخر عميل وقع اختياره عىل PC-7Mkll هو 

الق��وات الجوية الهندية. وهناك طلبية لرشاء 75 طائرة 

تم تقدميها يف عام 2012 وتم تسليم ثلثي الطلبية حتى 

اآلن، وس��جل األس��طول بالفعل أكرث من 12,000 ساعة 

طريان •

يتكون نظام التدريب 
PC-21 من الطائرة 
وتكنولوجيا حماكاة 

عالية املستوى 
وتدريب شامل يعتمد 

على احلاسوب 
ووثائق تعليمية
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توفر أنظمة طريان تدريبية متطورة وحديثة
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لقد أمتت ياه س��ات، الرشكة املزودة باالتصاالت 

الفضائي��ة املتع��ددة األغ��راض ومقره��ا بدولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة، اختب��ارات القبول 

بنجاح لنظام اتصاالت باألقامر الصناعية مواكب 

ألح��دث التطورات التقنية، ت��م تطويره لعميلها 

 Advanced Integrated Systems: رشك��ة 

AIS، م��زود الحلول األمنية الداخلية. ويش��تمل 

النظام الجديد عىل نظام هوايئ الصفوف املتغرية 

SATCOM املحم��ول ج��واً، والذي يس��تخدم 

إش��ارات Ka-band وطاق��م اتص��االت داخ��ي 

مضمون.

قدرات اتصال متفوقة
قال عبد الله البل��ويش، املدير التنفيذي يف رشكة 

AIS: »لق��د لبى نظام اله��وايئ املتغري الصفوف 

من ياه سات جميع متطلبات املراجعة واالختبار 

وف��اق توقعاتنا يف عدد من املجاالت الرئيس��ية. 

وتوفر الوحدات الجدي��دة حركة هوائية ممتازة 

تولد مقاومة أقل ع��ىل طائراتنا، يف الوقت الذي 

توفر فيه قدرات اتصال متفوقة.

وق��د منحت رشك��ة AIS املوافقة عىل النظام 

بع��د عملي��ة مراجع��ة بالغ��ة الدق��ة للقدرات 

واملوثوقي��ة. وتس��هم هذه املوافق��ة يف التمهيد 

لرشكة ياه س��ات ليك تقوم بتزويد AIS بأحدث 

جيل من أنظمة الهوائي��ات الجوية، بينام يجري 

العمل عىل شحن األجهزة إىل منشأة اختبار دمج 

األنظم��ة يف رشكة AIS. وس��وف يك��ون بإمكان 

الطائرات املجه��زة بهذه األجهزة االتصال مبعدل 

رسع��ة بيانات عالية لدعم التوصيل اآلمن للصور 

والص��وت والبيان��ات بواس��طة أح��دث تقنيات 

االتصاالت الفضائية ضمن مس��احة تغطية أقامر 

ياه سات الصناعية.

قال عي الهاش��مي، مدير عام ياه س��ريفيس: 

»إننا نسعى جاهدين يف ياه سات لتزويد عمالئنا 

بحل��ول اتصاالت فضائية ش��املة لتقديم أحدث 

التقنيات يف مجال االتصال. ويعد تنفيذ االختبار 

مع رشك��ة AIS مثاالً عىل التزامنا بتزويد عمالئنا 

بوس��ائل متطورة والتحس��ن املس��تمر للرسعة 

وحسن األداء يف تقديم خدماتنا «•

الطائرات اجملهزة 
بهذا النظام ميكنها 

االتصال مبعدل 
سرعة بيانات عالية 

لدعم التوصيل اآلمن 
للصور والصوت 

والبيانات
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Alenia Aermacchi من إنتـاج M-346 طائـرة التدريب
أكرث طائرات التدريب املقاتلة الرئيسية تطورًا

 Alenia من إنتاج رشكة M-346 تعترب الطائ��رة

Aermacchi اإليطالي��ة لصناعة الطائرات أكرث 

طائ��رات التدري��ب املقاتل��ة الرئيس��ية تطوراً، 

والت��ي تم إنتاجها، وهي تعت��رب طائرة التدريب 

الوحيدة املحس��وبة ع��ىل الجي��ل الجديد لهذا 

الن��وع من الطائ��رات، والقادرة ع��ىل أداء دور 

طياري التدريب الذين يقودون أحدث جيل من 

الطائرات الحربية وأعالها أداء. وتعترب مجموعة 

العق��ود الخارجي��ة الت��ي ج��رى توقيعها لرشاء 

الطائرة أكرب دليل عىل مدى جودتها وشعبيتها.

وتتميز الطائرة بأنظمتها املتطورة يف مجال التصميم 

الفني، وباعتامدها عىل أحدث املفاهيم التي تعتمد 

 design-to-cost "عىل "التصميم حس��ب التكلف��ة

 ،design-to-maintain "و"التصميم بغرض االمتالك

وهي املميزات التي ساهمت يف خفض قيمة الطائرة 

وتكاليفها التش��غيلية. عالوة عىل ذلك، فإن قلة عدد 

أنها تناسب كل مرحلة من مراحل التدريب املتقدم 

قب��ل أن يقوم الطيار املتدرب برحلته األوىل، ولذلك 

فهي قادرة عىل عمل س��اعات طران مثل أي طائرة 

أعىل سعراً عىل الخطوط األمامية.

وي��أيت اتس��اع مخطط ح��دود الط��ران للطائرة 

M-346 وارتف��اع مع��دل الرسع��ة مقاب��ل الوزن 

وقدرته��ا العالية عىل املناورة لتجعل الطائرة منصة 

قادرة عىل محاكاة ظروف جوية ش��بيهة بالظروف 

التي ميكن أن يتعرض لها الطيار املتدرب عند قيادة 

الطائ��رة الحربية التي س��يعمل عليه��ا، األمر الذي 

س��يضفي عىل عملي��ة التدريب مزيداً م��ن القوة 

والفعالية.

السيناريو التكتييك االفرتايض
كام تض��م الطائرة M-346 "جهاز محاكاة التدريب 

 Embedded Tactical Training "التكتييك املدمج

Simulation: ETTS القادر عىل محاكاة مجموعة 

كامل��ة م��ن أنظمة االستش��عار والتداب��ر الوقائية 

واألس��لحة، وطرح س��يناريو تكتييك افرايض يحايك 

الس��اعات الالزمة لصيانة الطائرة تساهم يف خفض 

تكاليف الطائرة إىل حد كبر.

وتض��م الطائرة M-346 حلوالً تصميمية مبتكرة، 

فهي مزودة بنظام تحكم السليك رباعي يتيح - بفضل 

التصميم االنس��يايب للطائ��رة- إمكانية التحكم فيها 

متاماً بزاوية هجوم تزيد عىل 30 درجة. هذه امليزة، 

باإلضاف��ة إىل اعتامد الطائرة ع��ىل محركني، ووجود 

عدد كبر م��ن األنظمة الكهربائي��ة والهيدروليكية 

واختي��ار أك��رث األجهزة واملع��دات تط��وراً، تجعل 

الطائ��رة M-346 أكرث طائ��رات التدريب التكتييك 

تطوراً عىل مستوى العامل.

والطائ��رة M-346 مجهزة بنظ��ام طران رقمي 

ج��رى تصميم��ه بالكامل وفق��اً ألنظم��ة الطران 

التي تس��تخدمها أح��دث الطائ��رات الحربية مثل 

 Eurofighter, Gripen, Rafale, F-16, F-18,

F-22 والطائرة F-35 التي تعترب طائرة املس��تقبل. 

كام تنفرد الطائرة M-346 مبيزة مهمة أخرى وهي 
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Alenia Aermacchi من إنتـاج M-346 طائـرة التدريب

 M-346 تضم الطائرة
حلوالً تصميمية 
مبتكرة ومزودة 

بنظام حتكم السلكي 
رباعي

الق��وات الجوي��ة والبحري��ة والربي��ة – الصديق��ة 

واملعادي��ة- وهي تش��تبك مع الطائ��رة أثناء املهام 

التدريبية.

والطائ��رة M-346 مزودة بنقاط صلبة تس��مح 

بتحميل األحامل الخارجية، كام أنها مزودة بشاش��ة 

عرض مثبتة ع��ىل خوذة الطي��ار، وإمكانية إصدار 

األوام��ر صوتياً، ع��الوة عىل وجود مس��بار إلعادة 

تزوي��د الطائرة بالوقود أثن��اء الطران، وبفضل أداء 

الطائرة الفائ��ق وإمكانية تجهيزها ب� "نظام الحرب 

 Electronic Warfare System اإللكروني��ة" 

 Tactical Data "و"وصلة املعلوم��ات التكتيكي��ة

 Multi-mode وال��رادار املتع��دد األوض��اع Link

Radar وأدوات امله��امت لتقليل فرص رصد الرادار 

للطائ��رة، نجح��ت الطائ��رة M-346 يف تحقي��ق 

مع��دالت عالية عىل صعي��د القدرة ع��ىل الطران 

لس��اعات طويل��ة والصم��ود يف الجو، ع��الوة عىل 

فعاليتها يف مسارح العمليات املعادية.

 Integrated "ويش��مل "نظام التدريب املتكامل

 M-346 ل��دى الطائ��رة Training System: ITS

التي أنتجته��ا رشك��ة Alenia Aermacchi "نظام 

 Ground Based Training األريض"  التدري��ب 

System: GBTS املس��تفيض ال��ذي ميك��ن الطيار 

املتدري��ب من التعلم وحفظ الكتيب الفني الخاص 

بالطائرة بالكامل وكل أهداف التدريب عىل األرض 

قبل تطبيق كل هذه املعلومات عملياً.

ويش��مل "نظام التدريب املتكامل" الذي أنتجته 

الرشكة األنظم��ة التالية: "نظام التدريب األكادميي" 

قاع��ات  داخ��ل   Academic Training System

 Synthetic "الدراسة، "أنظمة التدريب االصطناعي

Training Devices بدرجات متفاوتة من الصعوبة 

Simulation- التدري��ب القائ��م ع��ىل املح��اكاة(

Based Training جه��از التدري��ب ع��ىل الطران 

Flight Training Device وجه��از محاكاة املهام 

Full Mission Simulator(، نظ��ام دع��م امله��ام 

Mission Support System ال��ذي ميث��ل العمود 

الفق��ري بالنس��بة إىل الطائرة وتب��ادل املعلومات 

 Ground  "م��ع الطائرة و"نظام التدري��ب األريض

Based Training System: GBTS ونظ��ام إدارة 

 Training Management التدري��ب  معلوم��ات 

Information Syste، األم��ر الذي يس��مح بإدارة 

 Integrated Training نظ��ام التدريب املتكام��ل

.System

ويف ش��هر نوفمرب ع��ام 2009 وقع��ت املديرية 

 General Directorate for العامة ألسلحة الطران

 Aeronautical Armaments: ARMAEREO

عقداً لتسليم الدفعة األوىل التي تضم ست طائرات 

من طراز M-346 called T-346A إىل س��الح الجو 

اإليط��ايل مبا فيها أنظم��ة التدري��ب األريض، ويأيت 

العقد املش��ار إليه يف إطار اتفاق أوس��ع وأش��مل 

لتوري��د 15 طائرة م��ن ط��راز M-346 مع تقديم 

الدعم الفني الالزم لها.

ومنذ ذل��ك الحني، نجحت الطائ��رة M-346 يف 

الف��وز بأهم املناقصات العاملي��ة، بدليل أن إجاميل 

عدد الطائرات التي طلب العمالء رشاءها وصل إىل 

56 طائرة حتى اآلن.

العقد األول
 Alenia يف ش��هر س��بتمرب عام 2010 وقعت رشكة

 M-346 أول عق��د خارج��ي للطائرة Aermacchi

مع جمهورية س��نغافورة يف إط��ار برنامجها الخاص 

 Fighter Wings املقاتل��ة"  األجنح��ة  "دورة  ب��� 

Course: FWC programme الستبدال أسطولها 

 ،A-4 Skyhawk الس��ابق من طائ��رات التدري��ب

 ST Aerospace وقام كونسورتيوم مكون من رشكة

 Alenia ورشكت��ي  الرئي��ي(  املق��اول  )بصفته��ا 

Aermacchi وBoeingTraining Systems برسية 

العق��د لتوريد 12 طائرة من طراز M-346 وأنظمة 

 Ground Based Training األريض  التدري��ب 

Systems ويف ش��هر يونيو ع��ام 2011 انتهت رشكة 

Alenia Aermacchi ورشكة ST Aerospace من 

إعداد عقود الدعم اللوجس��تي ألس��طول طائرات 

M-346 الخاص بس��الح الجو السنغافوري، وقد تم 

تسليم كل الطائرات إىل السالح.

وقد تبع هذا العقد الخارجي عقد آخر يف ش��هر 

يوليو عام 2012 مع الحكومة اإلرسائيلية لتوريد 30 

طائرة من ط��راز M-346 لربنامج "طائرة التدريب 

 Advanced Trainer Aircraft: ATA "املتط��ورة

 A-4 الستبدال أسطولها من طائرات programme

Skyhawks املوج��ودة يف صف��وف الخدمة س��الح 

الجو اإلرسائييل حالياً. ويف ش��هر ديسمرب عام 2012 

انتهت رشكة Alenia Aermacchi أيضاً من العقد 

الخاص بتقديم الدعم اللوجس��تي. ومن املتوقع أن 

يتم تسليم أول طائرة من طراز M-346 يف منتصف 

عام 2014.

وقد ج��رى توقيع آخر عقد يف ش��هر فرباير عام 

2014 م��ع وزارة الدف��اع البولندي��ة لتوري��د مثاين 

طائرات م��ن ط��راز M-346 باإلضاف��ة إىل تقديم 

الدعم اللوجستي وإعداد برنامج لتدريب الطيارين 

واملهندسني، وتوريد نظام للتدريب األريض مع تأمني 

قاعات الدراس��ة واملواد التعليمية. وقد وقع اختيار 
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.M-346 سالح الجو األمرييك أيضاً عىل الطائرة

ويض��م برنام��ج الطائ��رة M-346 بقي��ة الرشكات 

األخرى التابعة ملجموعة Finmeccanica Group مبا 

فيه��ا Selex ES and Sirio Panel، وتواص��ل الطائرة 

جذب اهتامم العمالء الخارجيني والرشكاء املحتملني.

والي��وم، متثل الواليات املتحدة فرصة س��انحة كربى 

بالنس��بة إىل الطائ��رة M-346 وش��قيقتها T-100 ويف 

 Alenia ش��هر يناير عام 2013 وقع��ت كل من رشكتي

Aermacchi and General Dynamics خطاب نوايا 

للتنافس فيام بينهام كرشيكتني للفوز بالعقد األمرييك. 

وال ي��زال الربنامج يف مرحلة جم��ع املعلومات األولية 

RFI stages، ومن املقرر أن يتم ترسية العقد يف مطلع 

 General Dynamics عام 2018، حيث ستكون رشكة

C4 systems، وه��ي إحدى ال��رشكات التابعة لرشكة 

General Dynamics األم، كمقاول رئيي للمرشوع، 

فيام ستعمل رشكة Alenia Aermacchi كمقاول من 

الباطن.

 Integrated تتمي��ز أنظم��ة التدري��ب املتكامل��ة

 Alenia تنتجه��ا رشك��ة  الت��ي   Training Systems

Aermacchi باختصار الوقت من أجل تحسني القدرات 

 Downloading املهاري��ة وتنفيذ مفه��وم التحمي��ل

Concept مبا يستتبع ذلك من خفض التكاليف بصورة 

كب��رة لتدريب طي��اري "الطائرات النفاث��ة الرسيعة" 

Fast Jet الحربيني.

وتعترب الطائرات الش��ديدة التطور وخفض تكاليف 

التدري��ب وتزاي��د الحاج��ة إىل التوفيق ب��ني الفعالية 

والكفاءة من أهم العوامل األساسية املحركة يف ترسيع 

عملي��ة االنتقال من طائ��رات التدريب املس��تقلة إىل 

"نظام التدريب املتكامل".

الفرص وأنظمة التدريب
لضامن تحول الطيارين بسالس��ة من طائرات التدريب 

األساس��ية إىل الطائ��رات القتالية بأنظمته��ا املتطورة، 

 Alenia ومن أجل رفع مس��توى الكفاءة، فكرت رشكة

Aermacchi من��ذ البداية يف طرح حل عميل يش��مل 

اإلمكانيات واملناهج والس��المة والصيانة، أي كل يشء 

من شأنه أن يقدم حلوالً الحتياجات التدريب يف القرن 

الحادي والعرشين.

وتحتل طائ��رة التدريب املقاتلة الرئيس��ية املبتكرة 

M-346 موق��ع القلب من "نظ��ام التدريب املتكامل" 

Integrated Training System ال��ذي تنتج��ه رشكة 

Alenia Aermacchi  وتعترب الطائرة املشار إليها أكرث 

الطائرات تط��وراً املطروحة يف األس��واق حالياً، ويعترب 

"نظ��ام التدريب املتكامل" لدى الطائرة M-346 الحل 

املنش��ود ملواجهة تحدي��ات التدريب ع��ىل الطائرات 

املقاتلة.

تط��رح التقني��ات الناش��ئة الجديدة مث��ل محاكاة 

وتصميم الطران وتقنية املعلوم��ات والتعلم عن بُعد 

e-learning  وربط الش��بكات وتأس��يس املعلومات 

common data-basing...إل��خ، تط��رح كلها فرصاً 

أكيدة لدمج وس��ائل التدريب األخ��رى باإلضافة إىل 

طائرة التدريب، ومس��اعدة نظام التدريب يف زيادة 

فعالية عملي��ة التدريس، وتطوير املهارات العالية يف 

فرة زمنية مامثلة لفرة التدريب الحالية.

وتقوم فكرة "نظام التدريب املتكامل" لدى الطائرة 

M-346 عىل التقنيات املش��ار إليها أعاله وفلس��فة 

التدريب. وميكن لتقنية املعلومات الحديثة أن تلعب 

دوراً فعاالً يف ربط نظام التدريب باملنش��آت املحيطة 

مثل الدعم اللوجستي املتكامل ILS واملرافق وأنظمة 

إدارة التدري��ب، ع��الوة عىل ربط القواع��د الجوية 

بكافة املنش��آت العسكرية والصناعية املعنية بعملية 

إدارة تدريب الطيارين.

وباإلضاف��ة إىل طائ��رة التدري��ب M-346، يت��م 

وضع "نظ��ام التدريب املتكامل" من خالل سلس��لة 

من وس��ائل التدريب التي تس��مح للطالب املتدربني 

باكتس��اب املهارات برسعة وبتكالي��ف أقل ليصنعوا 

جيالً جديداً من طياري الطائرات املقاتلة.

ومن خالل التدرب عىل "نظام التدريب املتكامل" 

لدى الطائرة M-346 يتعلم الطيارون أنظمة الطائرة 

األساس��ية واإلج��راءات الخاص��ة بنظ��ام التدري��ب 

 Academic Training System: ATS األكادمي��ي 

 Computer من خالل التدريب باستخدام الكمبيوتر

Based Training: CBT وجه��از التدريب اإلجرايئ 

وع��ىل   Procedural Training Device: PTD

 Part Task جه��از املح��اكاة لدى طائ��رة التدري��ب

Trainer Simulator: PTT يقوم املتدربون بتطبيق 

اإلجراءات ويتعلمون أساسيات الطران وكيفية تنفيذ 

مهام التدريب املتقدمة واس��تخدام جه��از املحاكاة 

 Full Mission Simulator: FMS الخ��اص بامله��ام

الكتس��اب امله��ارة التكتيكية. ومن ممي��زات قيادة 

الطائ��رة M-346 أنها تجمع كل العنارص التي س��بق 

للمتدرب أن تعلمها من خالل جهاز املحاكاة.

ومن ب��ني الفوائ��د األخرى ل��� "نظ��ام التدريب 

املتكام��ل" لدى الطائرة M-346 وضع الربنامج "تبعاً 

للمهم��ة" Mission Oriented Approach، وه��و 

الربنامج الذي ميكن تعلمه باس��تخدام نظام تخطيط 

 Mission Planning and امله��ام وتلقني املعلومات

Debriefing System: MPDS و"محط��ة املراقب��ة 

 Real Time Monitoring Station: الفوري��ة" 

RTMS م��ن أجل تنفيذ عملية تخطيط املهام، وأداء 

 mission briefing/rehearsal عملية تلقني امله��ام

وتنفيذ املهام وتلقينها•
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دبلوماسية اإلمارات التنموية

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

تنخ��رط العديد من الدول يف إتباع طرق مختلفة لتحقيق أهداف سياس��تها الخارجي��ة، ولعل واحدة من هذه الطرق 

هي استخدام املساعدات االقتصادية لدول وأطراف دولية، وهو ما يصطلح عىل تسميته بالدبلوماسية التنموية. ففي 

هذا النوع من الدبلوماس��ية تس��تخدم الدول قدراتها املالية وكفاءتها اإلدارية والتخطيطية ملس��اعدة دول أخرى عىل 

تحقيق التنمية. وهذا ما تقوم به دولة اإلمارات العربية املتحدة يف سياساتها الخارجية هذه األيام والسيام تجاه مرص.

تتمت��ع دول��ة اإلمارات بقدرة وكف��اءة تخطيطية تعترب رائ��دة يف املنطقة العربية، أهلتها ألن تتب��وأ مركز الصدارة 

يف العدي��د من املؤرشات التنموية. ه��ذه الكفاءة جعلت اإلمارات محط أنظار وإعج��اب الكثريين الذين ينظرون يف 

النم��وذج اإلمارايت ع��ىل أنه هو أفضل منوذج عريب عىل اإلطالق. هذه الكفاءة ول��دت قوة ناعمة لإلمارات تحقق من 

خاللها الريادة وتتفوق عىل دول أخرى أكرب منها يف العديد من اإلمكانات. 

واليوم تس��تخدم اإلمارات هذه القوة بش��كل رائع يف س��بيل املس��اعدة يف انتش��ال مرص من مغبة العبث بأمنها 

واس��تقرارها بل ومكانتها اإلقليمية املعروفة بها. فالخربة اإلماراتية يف مجال املش��اريع التنموية ويف مجال بناء وإدارة 

مدن حديثة أصبحت هي املتواجدة وبقوة مع األخوة يف مرص للنهوض باملحروسة من دائرة الفشل التي يحاول أعداء 

م��رص الجدي��دة إلصاقها به��ا. إن الرصاع الدائر يف مرص الي��وم هو بني مرشوعني، األول تقوده اإلم��ارات بالتعاون مع 

الحكومة املرصية ومعها السعودية والكويت للنهوض مبرص وجعلها واحة استقرار ومصدر أمن ملحيطها العريب، والثاين 

هو مرشوع إضعاف ملرص وجرها يف مغبة الرصاعات والتوترات وجعلها مصدر تهديد ملحيطها العريب. 

إن النجاح الكبري والباهر للتجمع األخري املنعقد يف رشم الش��يخ تحت مس��مى مؤمتر مرص املس��تقبل كان إش��ارة 

واضحة عىل أن مرص تتجه نحو الس��ري يف مس��ار املرشوع األول. هذا املؤمتر كان مؤمتر اقتصادي إال أنه بأبعاد سياسية. 

فق��د حرضه ممثلون عن تس��عني دولة وخمس وعرشين منظم��ة دولية وإقليمية. فقد متك��ن املؤمتر من حصد 142 

مليار دوالر أمرييك لنجاح مرشوع مرص التنموي، وكانت دول الخليج العريب واملمثلة يف كل من اإلمارات والس��عودية 

والكوي��ت الرائ��دة يف دعم مثل هذا املرشوع. ولع��ل الدعم اإلمارايت مل يتوقف عند تقديم الس��يولة املادية املطلوبة 

بل تعداه لتقديم الخربة اإلماراتية يف الس��ري مبرص نحو مرشوعها التنموي. فمرشوع العاصمة الجديدة س��يكون معلم 

حضاري رائع بكل معنى الكلمة، وستكون الكفاءة والخربة  اإلماراتية يف مثل هذا املجال هي املحركة للمرشوع، كيف 

وال والخ��ربة اإلماراتي��ة قد أثبتت كفاءته��ا يف هذا املجال، حيث املدن الجديدة يف دولة اإلمارات تضاهي مبس��توياتها 

املقاييس العاملية. 

إن اإلمارات اليوم قوية يف العامل ليس ألنها متتلك القوة العس��كرية الالزمة لفرض ذاتها عىل الس��احة اإلقليمية، بل 

ألنه��ا متتل��ك الق��وة اللينة التي مكنتها من أن تتبوأ مرك��ز الصدارة ليس فقط يف نطاقها اإلقليمي بل أوس��ع من ذلك 

ليش��مل النطاق العاملي. هذه القوة املتمثلة يف الكفاءة اإلماراتية أصبحت تنافس بل وتتغلب عىل القوة التي متتلكها 

دول أخرى تحاول أن تأخذ مرص يف طريق مغاير. فهذه القوة يجب أن تكون هي األداة األساسية التي ميكن لإلمارات 

اس��تثامرها يف العالق��ات مع دول عربية عديدة تقع تحت نري الفش��ل التنموي. فاليمن والعراق وس��وريا وليبيا كلها 

دول تعاين من الفش��ل يف الكثري من الجوانب، ولرمبا أن الكفاءة والخربة اإلماراتية قادرة أن تس��اعد مثل هذه الدول 

يف الوقوف عىل الطريق الصحيح نحو تحقيق األمن واالس��تقرار فيها. ولعل التجربة مع مرص قد تكون حافزاً لآلخرين 

لألخذ به، فاإلشادة كل اإلشادة بدبلوماسية اإلمارات التنموية• 

حتليل إسرتاتيجي
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تتميز مركبة  eXV-1 مبزايا مطورة لتفادي االكتشاف من قبل العدو

MILSPRAY تكشف اللثام عن مركبة كهربائية رباعية الدفع خفيفة الوزن

تم إماطة اللثام ع��ن مركبة مدرعة جديدة خفيفة 

الوزن رباعي��ة الدفع، وهي فري��دة من نوعها من 

حي��ث ض��امن حامي��ة بالس��تية خاص��ة، وتفادي 

اكتش��اف العدو له��ا، ولعل األمر األه��م أنها متثل 

تكنولوجيا الدفع الكهربايئ من الجيل املستقبيل.

قامت رشك��ة MILSPRAY - وهي رشكة عالية 

التخص��ص وم��ن م��وردي وزارة الدف��اع، ولديه��ا 

مجموع��ة متنوعة من املنتج��ات لحامية املركبات 

 eXV-1 املدرعة والقوات املسلحة - بعرض املدرعة

للس��وق العاملية يف مؤمتر املركب��ات املدرعة الدويل 

IAV يف لندن يف الفرة 26-29 يناير 2015.

قال برايان فيزر املدير التنفيذي والرئيس لرشكة 

 eXV-1 إن كش��ف النق��اب ع��ن" :MILSPRAY

يقوي م��ن التزامنا بتزويد الجن��دي املحارب بأكرث 

املركبات ابتكاراً وتقنية وقدرة عىل التحمل والبقاء، 

حيث تضمن سهولة التنقل والتخفي والحامية".

وتعت��رب ه��ذه املركب��ة األوىل الت��ي صممته��ا 

MILSPRAY وصنعته��ا بكاملها يف مصانعها، وقد 

اس��تفادت من خربات الرشكة املتنوعة يف الس��وق. 

وتضم املدرعة eXV-1 خاصية الحامية البالستية يف 

هيئة درع مركب خفيف الوزن من مرتبة املس��توى 

 Underwriters 7 حس��ب تصنيف الهيئة العاملية

Laboratories: UL، مام مينحها التوازن املناس��ب 

للحامية والقدرة عىل البقاء بدون تأثر األداء.

مزايا وقدرات متطورة
تتميز املركبة مبزايا تحم��ل ومتانة مطورة، وحامية 

زائدة، وقدرات عىل تفادي اكتشاف العدو لها. وقد 

تم تصميم ش��كلها من الناحية التش��غيل العمليايت 

 CH-47و V-22لتت��الءم مع الطائرات طراز 130، و

وميكن إسقاطها من الجو.

ورد يف التقرير السنوي الرابع عن سوق املركبات 

املدرع��ة العاملي��ة ال��ذي تع��ده Defence IQ أن 

املركب��ات الخفيفة املحمية س��تكون م��ن بني أكرث 

املنصات التي يش��تد الطلب عليها من أجل القوات 

املسلحة عىل مدى السنوات العرش القادمة. وإللقاء 

الضوء ع��ىل هذه النقطة، أص��در الجيش األمرييك 

مؤخراً مطلباً جدي��داً يتعلق بثالث مركبات مدرعة 

خفيفة للمس��اعدة عىل تحويل��ه إىل قوة أقرب إىل 

قوات التدخل الرسيع وزيادة قدرات اإلنزال الجوي.

وق��د مت��ت مراجعة املركب��ات الث��الث – وهي 

و  ،Mobile Protected Firepower: MPF

 ،ultra-lightweight combat vehicle: ULCV

يف   –  light reconnaissance vehicle: LRVو

مؤمتر املناورات الس��نوي للجي��ش يف فورت بينينغ 

بوالية جورجيا. وُعلم أن مركبة ULCV )أي املركبة 

القتالية الخفيفة الوزن( حظيت باألولوية القصوى 

لدى الجي��ش األمرييك، وس��يكون باإلمكان حملها 

بواسطة ش��بكة حبال  لتعليقها من طائرة عمودية 

 C-130 ذات أجنح��ة، أو حملها داخ��ل طائرة مثل

أو C-17، وه��ذه اعتب��ارات مهمة ل��رشكات مثل 

MLSPRAY عند تصميم مركبة.

كام يوحي االس��م، تعترب س��هولة التنق��ل مطلباً 

 ،ULCV رئيس��ياً يف املركبة القتالية الخفيفة الوزن

وبالتايل فقد تم الركيز بش��دة عىل استخدام أخف 

مدرع��ة ممكنة. وهن��اك توج��ه اآلن حيث بدأت 

املؤسسات العسكرية اآلن تفضل سهولة التنقل عىل 

الحامي��ة؛ ألن طبيعة الح��رب تتحول إىل كونها أكرث 

اعتامداً عىل الرسعة. ومن املتوقع أن يش��تد الطلب 

نتيج��ة لذلك ع��ىل املركب��ات الخفيفة والرش��يقة 



31 |  أبريل 2015 |  العدد 519  |

والعالية القدرة ع��ىل املناورة وعىل إمكانية النقل، 

.eXV-1 من طراز MILSPRA مثل مدرعة

تتمي��ز مدرع��ة eXV-1 بامتالك قف��ل تفاضيل 

ثن��ايئ الدفع ورباعي الدفع ميك��ن االختيار بينهام، 

وإطارات عجالت ميكن الس��ر عليه��ا بدون هواء، 

 double-A arm ونظ��ام تعليق م��زدوج املح��اور

suspension ، م��ع توفر 160 ك.و. من مجموعة 

نقل الحركة، األم��ر الذي يعني أنها ميكن أن متتلك 

الطاق��ة للتغلب ع��ىل العقبات والرسع��ة الالزمة 

لالشتباك وفض االشتباك برسعة.

يت��م توفر القدرة م��ن محرك مب��ارش، ومحرك 

كهربايئ موص��ول ببطاري��ات ليثيوم-بوليمر عالية 

األداء، ميك��ن إع��ادة ش��حنها خارجياً م��ن مأخذ 

كهرب��اء 120 فولط )تيار متن��اوب(، أو 220 فولط 

)تي��ار متناوب( )30 أمبر(، أو يتم ش��حنها داخلياً 

بواس��طة مولدة مدمجة احتياطية عىل من املركبة. 

وفضالً عن أمن الطاقة والفوائد املتعلقة بالتكلفة، 

فإن املحرك الكهربايئ يقل��ل البصمة البيئية صوتياً 

وحراري��اً، مقارن��ة باملح��رك االحراق��ي الداخ��يل 

التقليدي.

الحامية من اإلصابة
 MILSPRA من بني القدرات الرئيسية التي طورتها

ملركبته��ا الجديدة ال��درع الخفيف ال��وزن، وهذا 

يعني أنها ال توفر للقوات حامية من حيث رسعتها 

وقدرتها عىل س��هولة التنقل فحسب، حيث تضمن 

بذل��ك عنرص "الحامية م��ن اإلصابة" املهم يف دورة 

الق��درة عىل البقاء، ب��ل أيضاً من حي��ث حاميتها 

البالستية إن لزم.

ال��درع مصنوع من مواد مركب��ة خفيفة الوزن، 

تس��مح مبزيد من الرسعة والتحم��ل، مع الحفاظ 

عىل البقاء والسالمة؛ حيث يسهم الدرع املصنع من 

املواد املركبة يف الحامية من التهديدات البالس��تية 

من األس��لحة الصغرة، كام أن املركبة مغلفة بنظام 

 MILSPRAY's تغلي��ف مضاد للتآكل م��ن نوعية

Tough Coat. وه��ذا يطي��ل يف ال��دورة الحياتية 

ملركب��ة وذلك بحاميتها من الخ��دوش والتآكل، مع 

توفر إمكانية التخفي والتمويه البرصي والحد من 

اإلشارات الحرارية تحت الحمراء.

قال جوزيف جرشوتس، مدير األعامل الهندسية 

 :MILSPRAY Military Technology يف رشك��ة

"لق��د عمل فريق البحث والتطوي��ر لدينا جنباً إىل 

جن��ب مع مخترب أبح��اث الجي��ش األمرييك، وقام 

بتطوير تقنيات دروع خفيفة الوزن جديدة وواقية 

من االنفجارات واألس��لحة البالستية، سيتم دمجها 

يف املركبة."

وأضاف جرش��وتس القول: "إن امل��واد الخفيفة 

الوزن تس��مح لنا بزيادة كفاءة املركبة وأدائها. وال 

تعم��ل مركبة eXV-1 عىل تلبية احتياجات الجيش 

األمرييك للدروع الخفيفة الوزن فحسب، بل متتلك 

ق��درة فريدة ومميزة أخرى هي نظام الطاقة الذي 

يزود املركبة بإمكانية توليد الطاقة بنفسها".

إن رشك��ةMILSPRAY  تدرك بح��رص أن أمن 

الطاقة يعترب حيوياً لتنفيذ مهامت أساس��ية برزت 

بش��كل واض��ح يف العمليات التي مت��ت يف العراق 

وأفغانس��تان، وتع��د الرشكة أحد قادة الس��وق يف 

مجال م��وارد وأنظم��ة الطاقة املتج��ددة للقوات 

املسلحة.

نظام طاقة هجني
 Scorpion بنظ��ام eXV-1 لق��د متي��زت مركب��ة

Energy Hunter، وهو نظام طاقة هجني يخفف 

من الطلب عىل الوقود يف حاالت البعد عن الشبكة 

ويف البيئات غر املألوفة.

يعترب نظام Scorpion Energy Hunter نظاماً 

لتخزين الطاقة واالس��تفادة منها محفوظ يف شكل 

محمي وس��هل االس��تخدام والن��رش، والهدف منه 

تنفيذ ثالثة أهداف أساسية:

- إنق��اذ األرواح م��ن خالل تقليل ع��دد املبعوثني 

املس��افرين لجلب الوقود عرب مس��ارات اإلمداد يف 

مناطق الحرب.

- الح��د من الطل��ب عىل أنواع الوق��ود األحفوري 

بتقليل استهالك الوقود وتكاليف الصيانة املرافقة.

- تأمني قدرة مفيدة للجندي املقاتل.

ق��ال جرش��وتس إن الرشكة ق��د صممت املنتج 

ونص��ب عينه��ا االحتياج��ات املس��تقبلية للقوات 

املس��لحة الدولي��ة؛ ذل��ك أن احتياج��ات الطاق��ة 

للقوات املس��لحة واملعدات يف تزايد مس��تمر، مام 

يعن��ي أن الصناعة بحاج��ة إىل الخروج بحلول أكرث 

ذكاء للمحافظة عىل إمدادات الطاقة وإعادة رسم 

أهدافها.

وباإلضافة إىل توفر القدرة عىل استخدام املركبة 

كمول��دة للكهرباء، ك��ام يقول جرش��وتس، "فإنها 

تعطي املس��تخدم مزي��داً من الق��درة الكهربائية 

يف املركب��ة، مام يجعله��ا تلبي احتياج��ات الطاقة 

املتزايدة باستمرار للقوات املسلحة من أجل القيادة 

والس��يطرة واالتصاالت والحواسيب واالستخبارات 

واملراقبة واالستطالع.

العملياتي��ة  التش��غيل  لبيئ��ات  دراس��تها  ويف 

واحتياجات القوات املسلحة عرب العقدين القادمني 

وم��ا بعدهام، س��وف تق��وم MILSPRA بإطالق 

أرسة من مركبات الخدم��ات الخفيفة الوزن لتلبية 

االحتياجات املستقبلية.

تعد مركبة eXV-1™ املركبة العسكرية األساسية 

الت��ي تضمن إمكانيات س��هولة التنق��ل والتخفي 

والحامية، وس��وف متّكن من يقوم بتش��غيلها من 

االقراب من املنطقة املس��تهدفة دون حامية أثناء 

حملها حمول��ة ثقيلة، وتأمني الحامية، والدفاع عن 

نفسها بنظام أسلحتها، وميكن نقلها جواً•

تتميز املركبة مبزايا 
حتمل ومتانة 

مطورة وحماية 
زائدة وميكن 

إسقاطها من اجلو
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"ســـوالر إمبلــــس 2" تنطلـــق مــن أبوظبــــي يف رحلتها التاريــــــــــــــخية حول العامل

أقلعت الطائرة العاملة بالطاقة الشمس��ية "س��والر 

إمبلس 2"، والتي تستضيفها "مصدر" مبادرة أبوظبي 

متعددة األوجه للطاقة املتجددة، يف 9 مارس املايض 

من العاصمة أبوظبي يف رحلتها التاريخية حول العامل 

دون استخدام قطرة وقود واحدة.

وانطلق��ت الرحل��ة م��ن مط��ار البط��ني الخاص 

بأبوظبي متجهة إىل مسقط يف محطتها األوىل لتتابع 

مس��ارها عرب بح��ر العرب لتص��ل يف وقت الحق إىل 

أحم��د أباد بالهن��د، حيث س��تتوقف الطائرة يف 12 

محطة ح��ول العامل قبل عودته��ا إىل أبوظبي بنهاية 

شهر يوليو املقبل.

وق��اد املؤس��س والرئي��س التنفي��ذي ل�"س��والر 

إمبلس،" أندريه بورش��برغ، الطائرة من أبوظبي إىل 

الدوران حول العامل دون استخدام قطرة وقود واحدة
مس��قط معلناً بدء إنطالق الرحل��ة، ويتابع القيادة 

رئيس مجلس اإلدارة برتراند بيكارد من مس��قط إىل 

أحمد آباد، حيث يتبادالن قيادة الطائرة التي تتس��ع 

مقصورتها لطي��ار واحد يف رحلة تبلغ مس��افتها 35 

ألف كيلومر وتتضم��ن 25 يوماً من الطران موزعة 

عىل مدى 5 أشهر.

وأك��د قائدا الطائ��رة اس��تعدادهام للتغلب عىل 

التحديات التي قد تش��كلها عوام��ل الطقس، إلمتام 

الرحلة حول العامل وتحقيق أهدافها بنجاح. 

واستغرق التحضر لرحلة الطران حول العامل  من 

قب��ل فريق العمل نحو 13 عاماً من العمل الدؤوب، 

حيث جاء املرشوع استكامالً لطائرة "سوالر إمبلس" 

ومنوذجها األول الذي حطم مثاين أرقام قياسية عاملية. 

اقتصاد املعرفة واالبتكار
قال معايل الدكتور س��لطان أحمد الجابر، وزير دولة 

ورئيس مجلس إدارة "مصدر": "حانت اليوم اللحظة 

الت��ي طاملا انتظرها فريق س��والر إمبل��س 2، فبعد 

س��نواٍت من العمل وعدة شهور من التحضرات هنا 

يف أبوظب��ي، انطلقت الطائ��رة يف رحلتها حول العامل 

لتسهم يف نرش رسالة االبتكار وتعزيز الوعي بأهمية 

الطاقة النظيفة وإمكانياتها الكبرة. وهذه هي القيم 

التي تعمل "مص��در" عىل نرشها وتعزيزها متاش��ياً 

م��ع الرؤية الحكيمة للقيادة يف دولة اإلمارات والتي 

تسعى لبناء اقتصاد قائٍم عىل املعرفة واالبتكار."

وقبي��ل انط��الق الرحلة صاف��ح مع��ايل الدكتور 

سلطان أحمد الجابر وزير دولة ورئيس مجلس إدارة 
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"مص��در" الطياري��ن بيكارد وبورش��برغ متمنياً لهم "ســـوالر إمبلــــس 2" تنطلـــق مــن أبوظبــــي يف رحلتها التاريــــــــــــــخية حول العامل

النج��اح والتوفيق يف رحلتهم الت��ي تتزامن مع "عام 

االبتكار يف اإلمارات" والعودة بسالمة إىل أبوظبي.

وس��يقوم فري��ق "س��والر إمبلس" بالتع��اون مع 

"مص��در" الرشي��ك املس��تضيف للم��رشوع بتنظيم 

فعالي��ات خاص��ة للم��دارس والجامع��ات يف كافة 

محط��ات التوقف ح��ول العامل  للتعري��ف بأهمية 

االبت��كار وتطور قطاع الطاقة املتجددة والتكنولوجيا 

النظيفة.

وتش��مل محط��ات توق��ف الرحلة، يف مس��قط 

وأحم��د آباد وفارانايس يف الهند ومانداالي يف ميامنار 

وتشونغتشينغ ونانجينغ يف الصني، وهاواي وفينيكس 

ونيوي��ورك ومحط��ة أخ��رى يف الوالي��ات املتح��دة 

األمريكية، باإلضافة ملحطتني يف جنوب أوروبا وشامل 

أفريقيا•

تسهم الطائرة 
يف نشر رسالة 

االبتكار وتعزيز 
الوعي بأهمية 

الطاقة النظيفة 
وإمكانياتها الكبرية

تعت��رب »س��والر إمبل��س 2« مخترباً طائ��راً ُصنعت 
باس��تخدام حلول تقنية قدمها فريق يضم 80 خبرياً 
و100 رشي��ك واستش��اري، وتم تصميمه��ا لتكون 
قادرة ع��ىل تحمل التحديات والتحليق يف الجو ليالً 
ونهاراً دون االعتامد عىل أية وقود تقليدي. ومتتلك 
»سوالر إمبلس 2« جناحني طويلني كجناحي طائرة 
»بوينغ 747« جهزا بأكرث من 17000 خلية شمسية، 
كام يعادل وزنها س��يارة عائلية وتس��تطيع التحليق 
بارتفع يص��ل إىل 8500 مرت برسعة تتفاوت بني 50 

إىل 100 كيلومرت/  بالساعة.
وتشكل رحلة »سوالر إمبلس 2« حول العامل تحديا 
لقدرة تحمل الطياري��ن، فهي متلك مقصورة قيادة 
بحجم 3.8 مرت مكعب تتس��ع لقائ��د واحد وخالية 
م��ن نظ��م التدفئة وتكيي��ف الضغط، وس��ترتاوح 
الح��رارة فيها أثناء الرحلة ب��ني 40- إىل 40+ درجة 
مئوية. وستكون رحلة الطائرة فوق املحيط الهادي 
ه��ي أكرب تحديات مراحل الرحلة،  حيث س��تحتاج 
من أجل استكاملها إىل التحليق 5 أيام بلياليها دون 

توقف.

مختبـــر طائــــر

الطائرة الشمسية 
تتوقف يف 12 
حمطة قبل 

عودتها إىل اإلمارات 
بنهاية يوليو
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أمتت رشكة بوين��ج مؤخراً أول رحلة لطائرات اإلنذار 

والتحك��م املبك��ر املحمول ج��واً )أواك��س( مجهزة 

بأنظمة سطح وإلكرونيات طران حديثة تحل محل 

األنظمة التناظرية من  سبعينات القرن املايض.

ق��ام املخت��ربون أثن��اء رحلة طران ملدة س��اعتني 

بتاريخ 31 ديس��مرب بتقييم خمس��ة شاش��ات عرض 

زجاجي��ة متعددة األلوان مع بيان��ات املحرك القابل 

للتعدي��ل وبيانات املالحة والرادار. كان أداء األنظمة 

أفضل مام كان متوقعاً، وس��وف يدخل هذا الربنامج 

اآلن مرحلة تأهيل واس��عة النط��اق باختبار الطران. 

س��وف يتم تحديث س��طح الطران يف م��ا مجموعه 

أرب��ع عرشة طائ��رة أواكس لحلف ش��امل االطلي، 

ومن املقرر تس��ليم أوىل الطائرات التي يتم تحديثها 

يف يناير من عام 2016.

قال جون هانس��ربغر، مدير برنامج بوينج طائرات 

أواك��س: »تس��هم ه��ذه التحس��ينات بتزويد حلف 

ش��امل االطلي بأس��طول طائرات أواكس من شأنه 

توفر الوق��ت والوقود، كام سيس��هم أيضاً يف خفض 

التكاليف التشغيلية من خالل السامح بتقليص حجم 

طاقم الطائرة«.

تحديث إلكرتونيات الطريان
تضمن أعامل التحديث االلت��زام باملتطلبات الحالية 

واملس��تقبلية ملراقبة الحركة الجوية واملالحة، وإتاحة 

نطاق أوس��ع للطائرات يف املجال الجوي حول العامل، 

كام تس��هم أيض��اً يف حل املش��كالت املتك��ررة التي 

تش��مل إلكرونيات الطران الت��ي مل يعد يتم إنتاجها 

باس��تخدام إلكرونيات الط��ران الرقمي��ة التجارية 

الجاه��زة. وتعتمد أنظمة أواكس ع��ىل طائرة بوينج 

.707

تعترب عملية ترقية طائ��رات أواكس األوىل لحلف 

ش��امل االطلي، وكذلك طائرات أولكس لدى س��الح 

الجو األمرييك، جزءاً من عقد لسالح الجو بقيمة 394 

مليون دوالر أمرييك متت ترسيته يف عام 2012. ومن 

املتوق��ع أن تت��م أول رحلة طران لطائ��رات أواكس 

األمريكية املحّدثة يف عام 2016.

سوف يتم تركيب التحديثات يف ثالث عرشة طائرة 

أواكس إضافية تابع��ة لحلف الناتو كجزء من عملية 

تعدي��ل بقيم��ة 257,000,000 دوالر أمرييك. وتبدأ 

تلك التعديالت يف عام 2016 وس��يتم االنتهاء منها يف 

عام 2018.

وق��ال برايان موران، رئيس العالق��ات بني االتحاد 

األورويب وحلف ش��امل األطلي إن »برنامج أواكس 

يعد منوذج��اً للتع��اون الدائم يف مج��ال الدفاع عرب 

األطلي، وتترشف رشكة بوينغ بتعزيز هذه القدرات 

الحاس��مة بالنس��بة إىل التحال��ف، يف تع��اون وثيق 

م��ع ال��رشكاء يف الصناعة من مختلف أنح��اء أوروبا 

والواليات املتحدة األمريكية«•

تضمن أعمال 
التحديث االلتزام 

باملتطلبات احلالية 
واملستقبلية 

ملراقبة احلركة 
اجلوية واملالحة

جمهزة بأنظمة سطح وإلكرتونيات طريان حديثة
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عيش الوطنية
يف عام 2010 ، وتحت عنوان » نريد أن نكون من أفضل الدول يف العامل »، أعلن صاحب السمو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب » رعاه 

الل��ه« عن إصدار وثيق��ة وطنية لدولة اإلمارات لعام 2021 ، وال��ذي يصادف فيه احتفال دولة 

االم��ارات العربية املتحدة بيوبيلها الذهبي، حي��ث ذكر يف العنرص الثاين من الوثيقة الذي حمل 

ش��عار » متح��دون يف املصري« ، ويف النقط��ة الثانية منه التي تدور يف أمن وس��امة الوطن ، ان 

حكومة االمارات ستستمر يف تأدية دورها يف حامية أمن وسامة الوطن، وتأمني مناعة االقتصاد 

واس��تقراره، والحفاظ عىل العدال��ة واإلنصاف، وتوفري نظام رف��اه اجتامعي متقدم ميكن جميع 

املواطنني من مواجهة صعوبات الحياة واملش��اركة االيجابية يف املجتمع، والتي تنطلق من الرؤية 

الت��ي تقول إن واج��ب الوطن حامية مواطنيه من جميع األخطار التي تهّدد س��امتهم، س��واء 

كان��ت داخلية أو خارجية، والحكومة عىل عّهدها يف حامية املجتمع من الجرمية واملحافظة عىل 

االستقرار االجتامعي.

تلك الحقيقة هي التي تس��توقفني اليوم ألذكرها امام تساؤل صادفته يف احدى قنوات التواصل 

االجتامعي ، حني تم طرح تساؤال يقول: ملاذا يعيش البعض هذه االيام أزمة يف الشعور الوطني؟؟ 

نعم،، ملاذا تفتقد بعض الش��عوب هذا الحس من الوطنية، و الذي خلق هوة كبرية بني الفرد و 

وطن��ه، ليبقى ش��عورنا الوطني لهذا البلد » االمارات »  ولله الحم��د، واجبا نحياه بحب وتفاين 

وعط��اء، فالوطن برغم انه كلمة صغرية يف الح��روف ، يبقى عظيام باملعاين عميقا يف الوالء ، بل 

ه��و الج��ذور املتأصلة بحب ، والتي ترن��وا مع االيام  اىل االفق ، لتمنحنا خ��ريا وفريا يف العطاء ، 

مزيجا من االمان واالنتامء.

وم��ن اج��ل هذه الوطنية، و تعميق هذا الش��عور لرد الجميل له��ذه االرض، حرصت من خال 

الدورة الربامجية الجديدة لإلذاعة ديب التي تبث عىل املوجة 93، والتي بدأت منذ اس��بوعني ان 

اخص��ص للوطنية موعد حمل عنوان » عيش الوطني��ة »، نعم،، عيش الوطنية تلك التي تأتيكم 

السادس��ة صباحا، حي��ث ينطلق رسبا من املوظفني م��ن يرشقون يف دروب ه��ذا الوطن فجرا، 

متجه��ني اىل وظائفه��م يف االمارات االخرى من الدولة،  كتبت له��م يف هذا املوعد الذي يأتيكم 

لس��اعة من الزمن، يف تنوع واضح بني االغنية واالش��عار والفواصل الوطنية، لتكون حافزا محركا 

لشعور االنتامء والرغبة يف التضحية والوفاء، كتبت أقول: 

نصحوا عىل حب الوطن ،، ليرشق بداخلنا كل صباح أما يتجدد

بادي طموح عانق السامء ،، و عزمية نعيشها كل يوم بجد وجد.

ام�ارايت  نع�م،، ش��عب يسع�د،، و قم�ة تُرف�ع يف س��امء املج�د.

عيش الوطنية ..

 

عونك يا 
وطـــــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 



اإلمــارات »منـوذج قـوي« ضمـن منظومــــــــــــة تطـوير األسلحـة العامليــة 
رئيــــس أركـــان القـــوات املسلحـــة املـالـــيزي يف حــــــــــــــــــوار حصري مـع »            «:

قال الفريق أول تان رسي داتو 

رسي ذو الكفيل بن محد زين 

رئيس أركان القوات املسلحة يف 

مملكة ماليزيا إن دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، باتت منوذجاً 

قوياً متنامياً يف منظومة تطوير 

األسلحة واملعدات الحربية 

العاملية، وهي اآلن تحايك أفضل 

دول العامل يف هذا املجال من 

خالل إنجازاتها املتالحقة التي 

تواكب أحدث االبتكارات 

الحربية يف األلفية الثالثة.

حوار املقدم ركن/ 
يوسف جمعه احلداد

رئيس التحرير

وأك��د يف ح��وار ح��ري ل�مجل��ة »درع الوط��ن«، أن 

»آيدكس 2015« يعد »وقفة جادة« مع آخر املستجدات 

العسكرية والدفاعية وتطوير األسلحة يف العامل، فالقوات 

املس��لحة اإلماراتية تدرك ما تريده يف املستقبل، ولديها 

خططه��ا االس��راتيجية، الت��ي ترى م��ن خاللها 

املتغ��رات العاملي��ة يف ه��ذا القطاع 

العريق. 

 وذكر أن العالقات اإلماراتية-

املاليزي��ة ممت��دة، يعمقها 

ب��ن  املش��رك  التع��اون 

مؤكداً  الش��قيقتن،  البلدين 

حرص ب��الده عىل تعزيز تلك 

مستقبلية  باتفاقيات  العالقات 

كال  تفي��د  امل��دى  طويل��ة 

البلدين. وهذا نص الحوار:

م��ا تعليقكم عىل تط��ور الصناع��ات الحربية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة حالياً، وكيف ترونها مستقبالً؟

يف الواقع، تش��هد دولة اإلمارات العربية املتحدة مسرة 

تطوير رسيعة متناغمة يف مجاالتها كافة، والسيام املجال 

العسكري؛ فقد شهدت الصناعات العسكرية 

بأنواعه��ا كافة تط��وراً مش��هوداً يف 

املرحلة الحالية، وهذا دليل عىل 

الخط��ط الطموحة املمنهجة 

لدول��ة اإلم��ارات العربي��ة 

املتحدة يف هذا املجال.

دولة  أن مستقبل  وأعتقد 

اإلمارات العربية املتحدة 

يح��ايك مس��تقبل أفضل 

املجال  العاملية يف  النظم 

وخاص��ة  العس��كري، 

بع��د أن أصبحت منصة 

تجم��ع دول الع��امل يف 
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محافل عس��كرية متعددة لعرض املعدات العس��كرية 

وأحدث املس��تجدات وأهمها يف صناعة األسلحة، لتعزز 

من خ��الل تلك املحاف��ل مكانتها العس��كرية بن دول 

الع��امل، وتثب��ت للجمي��ع أن لديه��ا إرادة وطنية تقهر 

املستحيل، وقيادة رشيدة تدرك املتغرات العاملية، وتركز 

عىل سبل مواكبة التطورات..

كيف ترون موقف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

يف مساعدة الدول املختلفة خالل األزمات والكوارث 

الطبيعية؟

لدول��ة اإلمارات العربية املتحدة مواقف متعددة، تؤكد 

إميانها العميق بالواجب تجاه دول العامل، ومس��اعداتها 

وصلت إىل العامل كله، رشقه وغربه. وهي مل تدخر جهداً 

يف مس��اندة ال��دول األخرى يف أزماته��ا وكوارثها من أي 

نوع، والس��يام القوات املس��لحة اإلماراتية التي أدركت 

واجباتها داخلياً وخارجياً، وهذا دليل عىل الرؤية الثاقبة 

للقي��ادة الرش��يدة للدولة، وما تح��رص عليه يف تعميق 

العالقات مع دول العامل أجمع.

والق��وات املس��لحة ليس��ت أداة للح��رب فق��ط، بل 

لديه��ا واجبات إنس��انية ينبغ��ي أن تدركه��ا وتتعامل 

معه��ا وكأنها تؤدي واجبه��ا يف حامية األوط��ان، مثل: 

تقدي��م املس��اعدات، وإغاث��ة الش��عوب األخرى وقت 

األزمات والكوارث الطبيعية مث��ل الفيضانات والزالزل. 

وقد رأينا دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف كثر من 

املش��اهد اإلنس��انية التي أس��همت فيها، بال ش��ك، يف 

إنق��اذ حياة كثر من الش��عوب، بفضل توفر الخدمات 

الطبية والعسكرية.

ه��ال حدثتمونا عن م��دى كفاءة القوات املس��لحة 

اإلماراتية يف هذا الجانب؟

ال ش��ّك يف أن كفاءة رجال القوات املس��لحة اإلماراتية 

عالي��ة للغاية، نجدهم يؤدون واجباتهم بإخالص وهمة 

وحب وإمي��ان مبا يفعلون، ه��ذا باإلضافة إىل التدريب 

الجيد ع��ىل القيام بتلك املهام، األم��ر الذي مّكن رجال 

القوات املس��لحة اإلماراتية من امت��الك مهارات فائقة 

الجودة يف تقديم املس��اعدات يف هذه األزمات والكوار

ث الطبيعية، يف مختلف دول العامل.

 كيف نستطيع دعم الرشاكة الدولية يف هذا االتجاه 

من وجهة نظركم؟

سؤال جيد.. ينبغي أن نكون قادرين عىل التآزر والتعاون 

املشرك بشكل مستمر داخل املنطقة، ونتفق عىل مبدأ 

تقديم يد العون للدول التي تحتاج إىل مساعدة، وذلك 

م��ن خالل منظوم��ة تعاونية قادرة ع��ىل إعانة وإغاثة 

اآلخري��ن. فنحن يف جنوب رشق آس��يا، وضعنا ترتيبات 

التش��غيل املوحدة للقوات املسلحة ملس��اعدة البلدان 

األخ��رى، وهذا أم��ر غاي��ة يف األهمية يضمن الس��الم 

ويحفظ األمان للجميع.

اإلمــارات »منـوذج قـوي« ضمـن منظومــــــــــــة تطـوير األسلحـة العامليــة 
رئيــــس أركـــان القـــوات املسلحـــة املـالـــيزي يف حــــــــــــــــــوار حصري مـع »            «:

القوات املسلحة 
ليست أداة للحرب 

فقط بل لديها واجبات 
اإلنسانية ينبغي أن 

تدركها وتتعامل 
معها وكأنها تؤدي 

واجبها يف حماية 
األوطان
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ج��رت العادة أن تش��ارك مملك��ة ماليزيا يف جميع 

دورات »آيدك��س«، فامذا تحمل لنا مش��اركتكم يف 

آيدكس 2015؟

 كام ذكرت، لقد اعتدنا املش��اركة يف »آيدكس« مبختلف 

دوراته، منذ معرض عام 2011، وإن كانت دورته يف العام 

2013 ق��د فاتتنا، فإننا نتابع عن كثب التطور املش��هود 

لتل��ك املنصة العاملية، وما تحتضن��ه من تقنية حديثة يف 

املجال العسكري وصناعاته وتطوراته.

ومن املؤكد أن مشاركتنا تحمل العديد من األهداف التي 

تتمثل يف االس��تفادة من االطالع عىل النظم العس��كرية 

واملع��دات الحربية املطورة عىل مس��توى الع��امل، التي 

يحتضنه��ا »آيدك��س«، كام تعودنا من��ه يف دوراته كافة، 

هذا باإلضافة إىل الصناعات الدفاعية من مختلف الدول 

األجنبي��ة، وكذلك املنتج��ات املحلية يف دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، وم��ا آلت إليه من تطوي��رات تواكب 

عر االبت��كارات، وتخاطب يف مضمونها عاملية التصنيع، 

والسيام يف مجايل األنظمة البحرية والربية، يف ظل الثورة 

التكنولوجي��ا التي أس��همت يف إحداث نقل��ة نوعية يف 

القطاعات العسكرية ومنتجاتها كافة.

حدثنا عن رأيكم يف ما تشهده الرشكات الوطنية من 

تطوير يف صناعاتها خالل »آيدكس 2015«؟

يف الحقيق��ة، لف��ت نظ��ري خ��الل ال��دورة الحالي��ة 

ملع��رض »آيدك��س« دم��ج رشكت��ي »ت��وزان ومبادلة« 

يف رشك��ة واحدة تحم��ل اس��م »اإلم��ارات للصناعات 

العس��كرية، إديك )EDIC(”، وأعتقد أنها خطوة مهمة 

نحو التقدم، والس��يام أن الرشكت��ن لديهام تاريخ عريق 

م��ن اإلنجازات يف مج��ال الصناعات العس��كرية كافة، 

ودمجهام يؤدي بال شك إىل ارتفاع سقف قدراتهام عىل 

اإلنتاجية بجودة فائقة، وتطور مش��هود يواكب التقدم 

العاملي يف الصناعات العسكرية والدفاعية.

وق��د اطلع��ُت، ع��ىل تاري��خ الرشكت��ن، وتعرفت عىل 

مس��ارات تطورهام املش��هود يف فرة زمنية قصرة جداً، 

األمر الذي يؤكد قدراتهام عىل مواكبة املتغرات العاملية 

يف صناعة األسلحة واملعدات الحربية. وأنا شخصياً أعترب 

دول��ة اإلمارات العربية املتحدة مثاالً قوياً يحتذى به يف 

تلك الصناعات بن دول العامل.

دعنا نتحدث عن العالقات اإلماراتية-املاليزية. كيف 

تبلورونها من وجهة نظركم؟

العالقات بن البلدين الشقيقتن متينة ومتعمقة، ومتيض 

يف مس��ارات متع��ددة، ليس عىل املس��توى العس��كري 

فحسب، بل عىل املستويات كافة، ويف مختلف املجاالت. 

والرواب��ط بن مملك��ة ماليزيا ودولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة يف منو مستمر، فدولة اإلمارات العربية املتحدة 

تع��د من أهم دول العامل بالنس��بة إلين��ا، وتعترب رشيكاً 

اسراتيجياً ململكة ماليزيا من الطراز األول.

والذي��ن يجهلون عم��ق الروابط والعالق��ات بيننا عليهم 

قراءة اإلحصاءات يف مختلف املجاالت، وحجم االتفاقيات 

وتب��ادل الخربات يف ش��تى القطاعات. وس��تظل عالقات 

األخّوة يف منو مستمر عىل مدار السنوات املقبلة، وسيشهد 

املس��تقبل القريب املزيد من التع��اون واالتفاقيات التي 

قال رئيس أركان القوات املس��لحة يف مملكة 
ماليزي��ا خالل حواره م��ع »درع الوطن« إن 
عالقات وثيقة ترب��ط دولة اإلمارات العربية 
املتح��دة مبملك��ة ماليزي��ا، وم��ن املتوق��ع 
تعمي��ق روابط التواص��ل ب��ن البلدين من 
خالل التعاون املش��رك، والس��يام مع رسعة 
يش��هدها  التي  تصاعد التهديدات األمني��ة 
جمي��ع دول العامل، ول��دى مملك��ة ماليزيا 
قامئة تسوق ملعدات عسكرية، وتعد مشاركاً 

منتظامً يف دورات معرض »آيدكس« كافة. 

تعميق الروابط

اإلمارات تعد من أهم 
دول العامل بالنسبة 

لنا وتعترب شريكًا 
اسرتاتيجيًا ملاليزيا 

من الطراز األول

الرميثي أثناء لقائة برئيس األركان املاليزي
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تؤكد عمق الرابط واألخوة بن الش��قيقتن دولة اإلمارات 

العربية املتحدة ومملكة ماليزيا.

وفق��اً لتطلعاتك��م، م��ا الجدي��د ال��ذي تحمله لنا 

العالقات اإلماراتية-املاليزية؟

هناك العديد من املجاالت التي يجمعنا فيها التعاون مع 

دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، أهمها التعاون 

يف مج��ال األمن الوطني، الذي يعد م��ن األمور املهمة 

لتبادل الخربات واملعلومات حول التهديدات املش��ركة 

التي ت��ؤرق البلدين مث��ل اإلرهاب، فض��اًل عن أهمية 

التدريب املش��رك ألفراد القوات املس��لحة للبلدين، يف 

املرحل��ة املقبلة، بل والقيام بتامرين مش��ركة يف مجال 

األمن البحري، حيث ميكننا إجراء مناورات مش��ركة بن 

البلدين، جميعها مس��ارات ومجاالت متعددة اشتملتها 

أجندة العالقات والروابط بن البلدين. 

منذ العام امل��ايض، طبقت دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة قانون الخدمة الوطنية، ما رأيكم يف ذلك؟

تعترب الخدم��ة الوطنية أمراً جيداً، وخاصة بالنس��بة إىل 

البلدان التي لديها عدد صغر من الس��كان؛ فهي تحقق 

أغراضاً كثرة. أحدها، أنه س��يكون لديك مدخول منتظم 

من املجندين الذين يلتحقون بالقوات العسكرية لخدمة 

الوط��ن. والغ��رض اآلخر، هو أنها تس��اعد عىل بناء روح 

الوطنية لدى الش��عب وعىل تعويد األفراد عىل مزيد من 

االنضب��اط، كام متنحهم القدرة عىل مامرس��ة مهام األمن 

الوطني حتى يتسنى لهم الحصول عىل فهم أفضل لألمن.

أنش��أت دولة امارات العربية املتح��دة حديثاً كلية 

الدف��اع الوطني، إىل أي مدى ميكن أن يس��اعد هذا 

األمر عىل تحقيق األمن واالس��تقرار الوطني، وهل 

مثة أي إمكانية تعاون بن بلدينا بشأن الكلية؟

ه��ذا أمر مهم ج��داً. ال بد أن يكون هن��اك دامئاً تبادل 

للط��الب عىل جميع املس��تويات، وليس عىل مس��توى 

الدفاع الوطني فحس��ب. لقد أتحنا الفرصة لدول أخرى 

للقدوم إىل كلية الدفاع العسكرية لدينا. وليس املقصود 

زي��ارة كلية الدفاع الوطني من قبل العس��كرين فقط، 

بل من قبل غرهم من كبار املسؤولن الحكومين أيضاً، 

حيث يأتون للدراسة هناك، وفهم األمن الوطني، فاألمن 

الوطني هو مس��ؤولية جميع الجهات الحكومية، وليس 

املؤسس��ة العس��كرية وحدها. ولذلك فإن وجود كلية 

الدفاع الوطني يتيح فرصة لكبار املس��ؤولن الحكومين 

من وزارات أخرى مثل وزارة الداخلية أو وزارة الزراعة، 

كام يتيح فرصة لفهم أفضل ومزيد من التعاون يف مجال 

األمن الوطني.

ما مدى أهمية اإلعالم العسكري يف القوات املسلحة 

يف رأيكم؟

تعترب جميع أشكال وسائل اإلعالم مهمة جداً. ولكّن مثة 

شيئاً واحداً مهامً، هو أنه ينبغي أن يعرف العسكريون 

كيفية إرشاك وس��ائل اإلعالم واالس��تفادة منها، باعتبار 

أن وس��ائل اإلعالم سالح ذو حدين، فقد يكون معك أو 

ضدك؛ ولذلك فإن من املهم بالنسبة إلينا تعليم ضباطنا 

كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم.

 واإلع��الم العس��كري مهم ج��داً من أج��ل الوصول إىل 

الناس وإطاْلعهم عىل رؤى القوات املس��لحة ومهامهم، 

والوص��ول أيض��اً إىل املواطن��ن وإىل الع��امل الخارجي، 

وإطاْلعهم عىل مساهامتكم يف السالم والتنمية العاملين. 

عندم��ا ألقي نظرة عىل مجل��ة »درع الوطن«، ينتابني 

ش��عور باإلعجاب، ذلك أن��ه إذا قرأها الش��خص، فإن 

بإمكان��ه أن ينقل املهارات واملعرفة إىل اآلخرين. وهذا 

ه��و األثر املضاعف لوس��ائل اإلعالم، والس��يام يف هذا 

التوقي��ت، حي��ث ي��دور كل يشء ع��ىل اإلنرنت، فإن 

ذلك يجعله��ا أكرث أهمية؛ حيث يك��ون بإمكان الناس 

البعيدين عن البالد معرفة ما يدور يف الوطن•

عندما ألقي نظرة 
على جملة »            «  

ينتابني شعور 
باإلعجاب ألنه إذا قرأها 

الشخص بإمكانه 
أن ينقل املهارات 

واملعرفة إىل 
اآلخرين

رئيس األركان املاليزي أثناء حواره مع رئيس تحرير مجلة درع الوطن

السرية الزاتية
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• يف ع��ام 1974، وبعد إمتام��ه تدريبه كطالب ضابط 

يف ساندهرس��ت، تم تقليده رتبة مالزم ثان يف الكتيبة 

الثاني���ة بالف�وج املليك املالي�زي، وتعيين�ه قائد فصيل 

يف 9 أغسطس من عام 1974. 

• يحمل درجة ماجس��تر العلوم م��ن جامعة الدفاع 

الوطني.

• خري��ج كلية أركان القوات املس��لحة املاليزية وكلية 

دفاع القوات املسلحة املاليزية. 

• ش��غل العديد من املناصب املختلفة أثناء مس��رته 

املهنية العسكرية.

• تم ترفيعه إىل رتبة عميد يف عام 2002. 

• يف 2008 ت��م تعيين��ه نائباً لقائ��د الجيش – بصفته 

قائ��داً متفرغاً، حيث ش��غل هذا املنص��ب إىل أن تم 

تعيينه قائداً للجيش. 

• يف 15 يوني��و 2011 تم تعيين��ه الرئيس الثامن عرش 

للقوات املسلحة املاليزية.
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حوار

»Northrop Grumman« تساهـم يف تعزيز التـدريـب والتعليـم يف اإلمـارات
ترعى مسابقة “حتدي االبتكار” بالشراكة مع كليات التقنية العليا

مللن أهدافنا األساسللية الرتكيز عللى أهمية 	 

تعزيللز التدريب عللى العلللوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات يف اإلمارات

يقوم مهندسللو نورثروب جرومللان بتدريب 	 

الطللاب اإلماراتيني عللى بناء طائللرات غري 

مأهولة

توافر قللدرات اإلنللذار املبكللر املتقدمة أمر 	 

حاسم لضامن السام والرخاء

واملراقبللة 	  االسللتخبارات  منصللات  توفللر 

واالستطاع قدرات اإلنذار املبكر

تسللاعد الطائرة E-2D يف تلبية االحتياجات 	 

اإلنسانية واإلغاثية يف الكوارث

تس��اهم رشكة نورثروب جرومان يف تدريب الطالب 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف تخصصات العلوم 

والتكنولوجيا والهندس��ة والرياضي��ات؛ فهي تعمل 

عىل تعزيز التدريب عىل ه��ذه التخصصات بطرق 

عديدة، تش��مل رعاية مس��ابقة »تح��دي االبتكار« 

الس��نوية التي س��جلت نجاحاً كبرياً. ويف لقاء له مع 

مجل��ة »درع الوطن« يناقش جريي س��رويل، مدير 

 Northrop قطاع قيادة االس��تحواذ الدويل يف رشكة

 Grumman Corporation Aerospace

Systems، أحدث املس��تجدات يف مجال تخصصات 

العلوم والتكنولوجيا والهندس��ة والرياضيات، فضالً 

عن تحدي��ث املعلومات حول وض��ع برنامج طائرة 

التاب��ع   E-2D Advanced Hawkeye program

لسالح البحرية األمرييك. وفيام ييل نص اللقاء:

شللاركت رشكة نورثروب جرومان يف معرض آيدكس، 

فام هللي أبرز مامللح مشللاركتكم يف املعرض هذا 

العام؟

كان أحد أهدافنا األساسية يف معرض آيدكس 2015 

يتمث��ل يف الرتكيز عىل أهمي��ة تعزيز التدريب عىل 

 STEM العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

Training يف أوس��اط الط��الب بدول��ة اإلم��ارات 

العربية املتحدة. لقد ركزن��ا عىل “تحدي االبتكار”، 

وهو عبارة عن مس��ابقة نقوم برعايتها، حيث يقوم 

مهندس��و نورثروب جرومان بتدريب طالب الكلية 

اإلماراتيني عىل بناء طائرات غري مأهولة.

مثة مجال آخر تركز عليه الرشكة، وهو محطة العمل 

 E-2D Advanced Hawkeye التكتي��يك لطائ��رة

program. وتعت��ر طائ��رة E-2D طائ��رة إن��ذار 

مبك��ر ومراقبة مجوقل��ة، توفر بع��ض أهم أنظمة 

االس��تخبارات واملراقب��ة واالس��تطالع ISR املتاحة، 

حيث بإمكان طائرة E-2D تتبع واكتشاف األهداف 

الصغرية فوق األرض والش��اطئ والبحر، مهام كانت 

األح��وال الجوية. ويعتر توافر قدرات اإلنذار املبكر 

املتقدمة أمراً حاسامً لضامن السالم والرخاء، والسيام 

عندما ميثل عدم االستقرار اإلقليمي تهديداً دامئاً.

وقعللت نورثروب جرومان مذكرة تفاهم مع كليات 

التقنية العليا أثناء معرض آيدكس، لتجديد التزامهام 

املتبادل بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيللات يف دولللة اإلمارات العربيللة املتحدة، 

فكيف ستنجزون ذلك؟

إن نورث��روب جروم��ان ملتزم��ة بدع��م التعليم يف 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة ويف أنحاء العامل، مع 

الرتكيز عىل طالب التعلي��م الثانوي والجامعي. ويف 

دولة اإلم��ارات نقوم بدعم تعليم هذه التخصصات 

من خ��الل مادة »تح��دي االبت��كار«، حيث تجمع 

ه��ذه املادة بني املدربني الهندس��يني لدى نورثروب 

جرومان وطلبة كليات التقنية العليا، للقيام بتصميم 

الطائرات غ��ري املأهولة وتصنيعها وقيادتها. ويختتم 

الرنامج مبس��ابقة تس��تمر أس��بوعاً، ويتم تنظيمها 

يف أبري��ل، حيث يلتق��ي جميع فرق الط��الب معاً 

للتنافس يف عروض تقديم ش��فوية وعروض طريان. 

ويحص��ل الفري��ق الفائز عىل رحل��ة مدفوعة كافة 

التكالي��ف إىل الوالي��ات املتح��دة، حي��ث يزورون 

منشآت نورثروب جرومان ومؤسساتها املتخصصة يف 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كام أن 

رشكة أبوظبي االستثامرية لألنظمة الذاتية »أدايس« 

ADASI تعتر راعي��اً أيضاً؛ إذ تقوم بتنظيم رحالت 

للفائز يف املرتبة الثانية.

نق��وم يف ه��ذا الع��ام باالحتفال مبس��ابقة “تحدي 

االبتكار” السنوية الخامسة، وهي أكر مسابقة حتى 

اآلن؛ فهناك خمس��ة عرش فريق��اً يف كليات التقنية 

العليا ميثلون خمس إمارات، ومن بينهم فريقان من 

كلية خليفة بن زايد الجوية. الطلبة أذكياء، وس��وف 

يقوم��ون بصنع أش��ياء مذهلة يف حياته��م املهنية 

املس��تقبلية. وتعتر املشاركة يف هذه املسابقة مثرية 

لالهت��امم، وهي بالنس��بة إىل العدي��د من الطالب 

املرة األوىل التي يتعاملون فيها مع الروبوتات، وهم 

يقومون بذلك إىل جانب نشاطهم املدريس املنتظم.

تعتر رشك��ة نورث��روب جرومان عضواً مش��اركاً يف 

التوقي��ع عىل مبادرة إنجازات امل��رأة من قبل غرفة 

التجارة األمريكية. فقد التزمنا - من خالل املش��اركة 

يف ه��ذه املبادرة – بدعم التعليم يف مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بدولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، وه��ذا هدف لدينا ش��عور قوي 

تجاهه، كام يتواجد هذا الش��عور ل��دى القيادة يف 

دولة اإلمارات، ونحن ملتزمون بتنويع القوى العاملة 

متشياً مع رؤية أبوظبي االقتصادية لعام 2030.

هل سلليكون الجمهور قادرين عى حضور مسابقة 

»تحدي االبتكار«؟

أج��ل؛ فالجمه��ور مدع��وون للحضور ومش��اهدة 

والعرشي��ن  الح��ادي  يف  الط��ريان  مس��ابقات 

والث��اين والعرشي��ن م��ن أبريل يف اس��تاد الش��يخ 

زاي��د للكريك��ت يف أبوظب��ي، كام أنه��م مدعوون 

حوار: 
شاكا بارمود
أحمد عبد اهلل البلوشي

هدفنا األساسي تدريب 
الطلبة اإلماراتيني 
على أهمية تعزيز 

التدريب على العلوم 
والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات
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التطورات التي »Northrop Grumman« تساهـم يف تعزيز التـدريـب والتعليـم يف اإلمـارات
حتققت يف تكنولوجيا 

الرادارات سمحت 
للمستخدمني 

العسكريني برؤية 
األهداف احملتملة من 

مسافات بعيدة جدًا

لحض��ور حفل توزيع الجوائ��ز يف الثالث والعرشين 

م��ن أبري��ل، حيث يق��ام يف كلي��ة الط��الب بديب. 

وميك��ن االطالع ع��ىل املزي��د م��ن املعلومات عىل 

www.northropgrumman.com/ موقعن��ا 

uaeinnovationchallenge، ونح��ن نود أن يحرض 

الجمه��ور ويطلعوا عن قرب عىل العمل الجاد الذي 

س��اهم به طالب كلي��ات التقنية العليا ومهندس��و 

نورث��روب جروم��ان عىل مدى الش��هور الخمس��ة 

املاضية لإلعداد ليوم املسابقة.

 ISR ملاذا تعترب االسللتخبارات واملراقبة واالستطاع

عى هذه الدرجة من األهمية؟

يف وقتنا الحارض، مل تع��د التهديدات ظاهرة للعيان 

كام كانت يف السابق؛ فاألحداث تجري برسعة أكر، 

دون أن يك��ون مثة وق��ت كاف لرد الفع��ل. وتوفر 

منصات االس��تخبارات واملراقبة واالستطالع قدرات 

اإلن��ذار املبكر، ل��يك تتمكن القوات املس��لحة من 

تحديد التهدي��دات يف وقت مبكر، والترصف حيالها 

بالش��كل املناسب. وهذا يكتس��ب أهمية مضاعفة 

عندما ميثل عدم االستقرار اإلقليمي عامالً يف ذلك. 

والخ��ر الرائ��ع ه��و أن التط��ورات الت��ي تحققت 

يف تكنولوجي��ا ال��رادارات س��محت للمس��تخدمني 

العس��كريني برؤية األهداف املحتملة من مسافات 

بعيدة جداً؛ فقد تحس��نت درجة وضوح الرادارات 

وج��ودة الص��ورة بدرجة كبرية، وعن��د الجمع بينها 

وبني أجهزة استش��عار أخرى عىل منت الطائرة فإنها 

ت��زود القادة العس��كريني مبس��توى م��ن الوعي مل 

يك��ن متوافراً من قبل. كام ميك��ن أن تلعب أنظمة 

االستخبارات واملراقبة واالس��تطالع أدواراً مضاعفة، 

مثل املس��اعدة عىل اإلغاثة يف الكوارث واملس��اعي 

اإلنسانية.

 E-2D هللل كان هنللاك أي اهتللامم دويل يف طائرة

Advanced Hawkeye؟

بالطبع. ففي هذا السياق تقوم كل من تايوان ومرص 

 ،E-2C وفرنس��ا واليابان حالياً بتش��غيل طائ��رات

وهي النس��خة الس��ابقة م��ن Hawkeye. وبالنظر 

إىل أن عدم االس��تقرار اإلقليمي ميثل تهديداً للسالم 

والس��يادة يف اليابان، فقد تطلب ذلك زيادة قدراتها 

يف مج��ال طائ��رات اإلن��ذار املبكر. وبعد منافس��ة 

ش��ديدة قاموا باختيار طائ��رات E-2D لتلبية هذا 

املطلب، وذلك اعتامداً عىل التكلفة واللوجس��تيات 

واألداء. وتعت��ر اليابان عميل اإلطالق الدويل لطائرة 

E-2D، وإنه ملن دواعي رسورنا أن نعمل مع س��الح 

البحري��ة األمريكي��ة ووزارة الدفاع اليابانية للس��ري 

قدماً يف االس��تحواذ. وقد أجازتنا البحرية األمريكية 

ليك نناق��ش ق��درات الطائرة E-2D م��ع اإلمارات 

العربية املتحدة والهند، وقد عر العديد من العمالء 

الدوليني اآلخرين عن اهتاممهم بالنظام.

تللم تصميم طائرة E-2D ليتم تشللغيلها من حاملة 

طائللرات، فهل هي مامئللة للبيئللات الربية بصورة 

أساسية؟

إن طائرة E-2 Hawkeye قيد االس��تعامل من قبل 

عدد من العمالء يفوق عدد من يس��تخدم أي نظام 

آخ��ر يف الوقت الح��ايل. وتحديداً مب��ا أنها مصممة 

للتش��غيل من بيئة صعبة عىل حاملة طائرات، فمن 

املمكن تش��غيلها من قواعد أرضية لسنوات عديدة، 

وهذا هو الح��ال مع قوات الدفاع ال��ذايت والعديد 

من مش��غيل طائرات Hawkeye الدوليني اآلخرين. 

فهي نظام مرن للغاية. ففي أثناء متارين هان كوانغ 

Han Kuang العس��كرية األخرية جعل��وا طائرتهم 

Hawkeye املعروفة باس��م E-2K تهبط وتقلع عىل 

رشي��ط قصري وضي��ق من الطريق الع��ام كجزء من 

مترين طوارئ.

بإمكان طائرة E-2D املساعدة يف تلبية االحتياجات 

اإلنس��انية واإلغاثي��ة يف الكوارث، فقد اس��تخدمت 

ه��ذه الطائ��رات للمس��اعدة يف جه��ود اإلغاثة يف 

أعقاب زلزال رشق اليابان العظيم، وكذلك يف إعصار 



42

حوار

|  العدد 519  |  أبريل 2015  |

عام 2013 الذي رضب الفلبني، كام ميكن اس��تخدام 

طائ��رات E-2D  يف مراقبة حرك��ة املالحة الجوية، 

بحيث لو أنه أدت كوارث طبيعية إىل اكتساح مراكز 

املراقبة ف��إن بإمكان هذه الطائ��رات تويل املراقبة 

وإدارة حرك��ة الطريان. وهذا يضمن وصول طائرات 

اإلغاثة اإلنس��انية إىل حيث تحتاج أن تذهب، دون 

أن تق��ع ح��وادث اصط��دام أو تعارض م��ع حركة 

املالحة الجوية يف تلك املنطقة.

 E-2D مللا هللو الوضللع الحللايل لربنامللج طائللرة

Advanced Hawkeye املتقدمة لسللاح البحرية 

األمرييك؟

إنه توقيت مهم بالنسبة إىل برنامج E-2D للبحرية 

األمريكي��ة؛ ففي الح��ادي عرش من م��ارس 2015 

قام��ت البحري��ة األمريكية رس��مياً بنرش أول رسب 

من طائرات E-2D مع مجموعة حامالت الطائرات 

 the Theodore روزفل��ت  تي��ودور  الهجومي��ة 

Roosevelt Carrier Strike Group. ويعني هذا 

 E-2D أنه��ا املرة األوىل التي س��تؤدي فيها طائرات

دور طائرات اإلنذار املبكر الرئيسية عىل منت حاملة 

طائرات منت��رشة. وقد قدم قائ��د حاملة الطائرات 

VAW-125 يف البحري��ة األمريكي��ة، والتي يتبع لها 

رسب طائرات E-2D، رشحاً وافياً لذلك، حيث قال: 

“افرتض��وا أنك��م تنظرون من خالل منظ��ار، فإنكم 

بطائ��رات E-2C تحصلون عىل رؤية بنس��بة 20 / 

20، أما بطائرات E-2D فتحصلون عىل نس��بة رؤية 

”.20/10

لق��د انت��رشت طائ��رات E-2D كجزء م��ن حاملة 

الطائرات Carrier Air Wing One التي س��تتجه 

نحو املناطق الواقعة ضمن مس��ؤولية األس��طولني 

الخامس والس��ادس، وقد كان��ت طائرات E-2D يف 

منطق��ة الخليج منذ ش��هور، حيث تقوم مبس��اندة 

عمليات القصف ضد املتطرفني يف العراق وسوريا.

وتق��وم رشكة نورث��روب جرومان بإج��راء اتصاالت 

 E-2D Advanced لتس��ليم 75 طائ��رة من ط��راز

Hawkeye إىل س��الح البحري��ة األمري��يك، ونح��ن 

ملتزم��ون باملواعيد املقررة، حيث س��يتم تس��ليم 

الطائرة الس��ابعة عرشة قريباً. وإن��ه مليزة أن نعقد 

رشاك��ة م��ع البحري��ة األمريكية يف تصني��ع أنظمة 

اإلنذار املبكر الجوية يف املستقبل.

إنكم رواد عامليللون يف مجال األنظمة غري املأهولة، 

 Global فام هي أحدث التطورات يف طائرات مثل

Hawk؟

مثة العديد م��ن األمور املثرية لالهتامم التي تحدث 

فيام يتعلق بطائراتنا ب��دون طيار ذات القدرة عىل 

البق��اء الطويل يف الجو والتحلي��ق عىل علو مرتفع 

 ،High Altitude Long Endurance: HALE

عىل الصعيدين الداخيل والدويل. فمنصاتنا من هذا 

النوع HALE يتم استخدامها من قبل وزارة الدفاع 

 Global Hawk األمريكية حول العامل. وقد سجلت

زيادة يف عدد س��اعات الطريان بنسبة قاربت 40 % 

م��ا بني عامي 2013 و2014، وحافظت عىل س��جل 

رائع يف الس��المة خالل الع��ام املايض. كام أن طائرة 

Triton، وه��ي الطائ��رة البحرية املقابل��ة لطائرة 

Global Hawk، قد أمت��ت رحالت الطريان املقررة 

وتركز اآلن عىل اختبار أنظمة االستشعار.

عىل الصعيد الدويل، أعلنت كل من جمهورية كوريا 

واليابان وأسرتاليا عن نيتها رشاء طائراتنا بدون طيار 

ذات القدرة عىل البق��اء الطويل يف الجو والتحليق 

عىل علو مرتفع HALE . ويف ديسمر املايض أرست 

جمهورية كوريا عىل نورثروب جرومان عقداً بقيمة 

657 ملي��ون دوالر ل��رشاء أربع طائ��رات من طراز 

Global Hawk. وق��د ب��دأ اإلنت��اج بالفعل، ومن 

املقرر أن يبدأ تسليم الطائرات يف عام 2018، وهذه 

إنجازات كبرية، ونحن نتطلع قدماً إىل االس��تمرار يف 

العم��ل عن كثب مع الحكوم��ة األمريكية ورشكائنا 

الحلفاء لتقديم أكرث القدرات املتاحة تطوراً يف جمع 

املعلومات االستخباراتية•

نتطلع إىل اإلستمرار 
يف العمل مع شركائنا 
وحلفائنا لتقدمي أكرث 

القدرات املتاحة تطورًا 
يف جمع املعلومات 

اإلستخباراتية



معركة تكريت وازمة الهوية 
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مطلع مارس املايض »ساعة الصفر« للهجوم العسكري من أجل استعادة 

مدينة تكريت بجيش قوامه ثالثون ألف جندي ومقاتل بحسب االعالم الرسمي العراقي، و يشكل التحرك العسكري 

العراقي خطوة لتقليص خارطة مايسببمى بدولة الخالفة االسببالمية اال انه قد يشببكل كارثة عىل املستقبل السيايس 

للعببراق ولهويببة العراق »العربية« ، وتحاول حكومة العبادي تصوير العملية العسببكرية عببىل أنها معركة وطنية 

تشببارك فيها عشائر سنية . يف الوقت الذي تحاول فيه إيران، »دبلوماسياً » تحجيم آثار ترصيحات مستشار الرئيس 

روحاين لشؤون األقليات عن العراق عىل يونيس التي قال فيها »إن إيران قد أصبحت اآلن امراطورية كا كانت عر 

التاريخ وعاصمتها حالياً بغداد يف اشارة اىل اعادة االمراطورية الفارسية الساسانية قبل االسالم التي احتلت العراق 

وجعلت املدائن عاصمة لها. 

تظهر التطورات وجود مخاوف حقيقية من تداعيات كارثية لعملية تحرير تكريت قد تؤدي اىل حرب تطهري طائفية 

عببىل املدى الطويببل ، مخاوف عر عنها رئيس اركان الجيببوش االمريكية الجرنال مارتن دميبيس من مسببألة تعامل 

القوات مع السببنة من سببكان املدينة، موضحا بأن القوات التي تزحف عىل تكريت تضم 20 ألف مقاتل شببيعي 

تدعمهم إيران، يحملون السببالح تحت مظلة الحشد الشعبي. وقال إن هؤالء تلقوا »تدريبا إيرانيا، وإنهم مزودون 

مبعدات إيرانية«. وقال وزير الدفاع األمرييك آشببتون كارتر “ إن أي نزاعات طائفية محتملة يف العراق قد تؤدي إىل 

إجهاض الحملة الدولية ضد داعش”. 

تشببري الحقائق عىل االرض اىل ان مدينة تكريت عاصمة محافظة صالح الدين واملناطق املحيطة هي معقل السببنة 

يف العراق الذين تم تهميشهم واقصائهم سياسيا واقتصاديا منذ بداية االحتالل االمرييك للعراق 2003 ، فالنظام الذي 

أقامه بول برمير بعد عام 2003 كان قامئاً عىل التعامل مع العراقيني كشببيعة وسببنة وكرد، وبذلك تعززت الطائفية 

وفجرت السياسببة االمريكية  أزمة الهويات يف العراق ، فكان الخيار أمام سنة العراق اما يكونوا سنة وبني أن يكونوا 

عرباً، ولكن سنة العراق اختاروا أن يكونوا سنة كردة فعل عىل الطائفية الشيعية ليتعزز االنتاء الطائفي يف مقابل 

االنتبباء القومي يف حني اختار الطرف الكردي متييز هويتببه القومية “الكردية” عىل هويته املذهبية . اليوم يحصد 

العراق نتائج هذه السياسية التي عززتها مارسات حكومة نوري املاليك الطائفية الفاقعه لتتشكل عر سنوات حكم 

املاليك “املظلومية السببنية” الناتجة من سببيطرة الشيعة عىل مقاليد الحكم متزامنا مع تغلغل النفوذ االيراين تفاقم 

االنقسببام الوطني وتعمق االنقسببام الطائفي لينتج من هذه املناطق مناطق تتقاطع فيها مصالح الكوادر القدمية 

من البعثيني مع املظلومية السببنية مؤدية لتمكني مقاتيل داعش من االستيالء بسهولة عىل مدينة املوصل وتكريت 

تباعا العام املايض.

يدرك العبادي خطورة الوضع املرتب عىل عملية تكريت عىل الجسد العراقي فايران حارضة يف العراق فقد تجاوزت 

الدعم العسببكري للميليشببيات الشببيعية العراقية كفيلق بدر وعصائب أهل الحق أو حزب الله العراقي باسلحة 

تحمل عالمة “صنع يف إيران”، اىل ارسال القادة العسكريني وعىل راسهم قائد فيلق القدس يف الحرس الثوري اإليراين 

اللواء قاسببم سلياين الذي يقود العملية العسكرية العراقية بكاملها مقيا مركز قيادته يف مدينة سامراء اما قوات 

الحشببد الشعبي فقد تشببكلت بعد الدعوة التي اطلقها آية الله العظمى السببيد عيل السيستاين باعالن » الجهاد 

الكفايئ« للشيعة للدفاع عن “الوطن والعتبات املقدسة”. ضد تنظيم داعش يف ابريل 2014. واشار تقرير صادر من 

مجلس حقوق اإلنسببان اىل وجود مزاعم بقيام الحشد الشعبي والجيش العراقي بارتكاب جرائم حرب ضد عراقيني 

يف املناطق السنرّية التي استولت عليها خاصة يف محافظة دياىل، ووثقتها منظات حقوق االنسان .

سببيواجه العبادي بعد معركة تكريت اسببتحقاقات سياسية ملنحه ايران ولللميليشببيات الشيعية الدعم والرشعية 

ليدخل العراق يف دوامة جديدة وخطرة من انعدام القانون والفوىض الطائفية .

مــــدارات

بقلم :
عائشة املري

aisha.almarria@gmail.com                  
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املوقع الجغرايف لليمن... فرص وتحديات
هنبباك العديببد مببن االعتبببارات التي تببرز األهمية 

االسببراتيجية ملوقع اليمن بقوة عىل جميع املسببتويات 

السياسببية واالقتصادية واألمنية. وتنعكس هذه األهمية 

عىل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خالل 

النقاط اآلتية:

أ- املوقع االسرتاتيجي: يتمتع اليمن مبوقع اسراتيجي، 

فهو ميسببك بزمام البوابة الجنوبية للبحر األحمر، وهناك 

تداخل وثيق بني مضيقي هرمز وباب املندب، فهذا األخري 

ثل طريقاً للناقالت املحملة بنفط الخليج العريب املتجه  ميمُ

إىل دول أوروبببا. كببا يربط حزام أمببن الجزيرة العربية 

والخليج العريب، ابتداًء من قناة السببويس وانتهاء بشببط 

العببرب. ولهذا فببإن اليمن بلعب دوراً أساسببياً ومهاً يف 

درء املخاطر املحتملة لخطببوط نقل النفط الخليجي إىل 

األسببواق العاملية. كا ينطوي املوقع الجغرايف لليمن عىل 

أهمية كبرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

ويتيح لها منافذ حيوية، واالنفتاح عىل العديد من قارات 

العببامل. ويعد اليمن مبنزلة همببزة الوصل بينها وبني دول 

القببارة اإلفريقية، كا ميثل اليمن البوابة الجنوبية ملدخل 

البحببر األحمر، ويتحكببم يف املمر الذي يصلببه باملحيط 

الهنببدي، كا أن اليمن ومن خالل البحر األحمر واملحيط 

الهندي يتحكم بطرق املالحة البحرية املؤدية إىل آسيا.

ب- العمق االستترتاتيجي: ميثل اليمن عمقاً اسراتيجياً 

للجزيببرة العربيببة والخليببج العببريب، فهو ميثببل البوابة 

الجنوبية لببدول مجلس التعاون لببدول الخليج العربية، 

مببا يجعل منببه عامالً مهبباً ألمن دول مجلببس التعاون 

لببدول الخليج العربية واسببتقرارها جميعاً، بل إن اليمن 

تنطوي التطورات التي يشهدها اليمن منذ 

دخول الحوثيني العاصمة صنعاء يف سبتمرب 

املايض 2014 عىل تحديات اسرتاتيجية غري 

مسبوقة، ليس عىل وحدة اليمن واستقراره 

فقط، وإمنا عىل دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العريب أيضاً، ومنطقة الرشق 

األوسط بوجه عام، والسيام أن هذه 

التطورات ترتبط بالتفاعالت اإلقليمية 

واألزمات األخرى التي تشهدها دول 

املنطقة.

 وألن اليمن ميثل إحدى الدوائر املهمة 

ملعادلة األمن واالستقرار لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، فإن ما 

يشهده من تطورات وتحديات تطال يف 

تأثرياتها بالرضورة هذه الدول، األمر الذي 

يفرض عىل هذه الدول رضورة التحرك 

العاجل للتعامل مع تطورات املشهد 

اليمني.

إعداد: التحرير

األزمــــة اليمنيــــــة .... األبعـــــاد والتداعيــــــــــات االسرتاتيجيــة احملتمـلة
حتديات اسرتاتيجية غري مسبوقة
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اليمن يلعب دورًا 
مهمًا يف درء اخملاطر 

احملتملة خلطوط 
نقل النفط اخلليجي

بببات ظهرياً آمنبباً لكل مببن اململكة العربية السببعودية 

وسببلطنة عان أوالً، وبقية دول مجلس التعاون ثانياً من 

خببالل حايته لحدودهببا الرية الجنوبية بالنسبببة إىل 

السببعودية، والغربية بالنسبة إىل سلطنة عان. ما يعني 

بالتبعية أن أي فوىض أو تهديد اسراتيجي يف اليمن ميثل 

خطراً أمنياً وتهديداً اسببراتيجياً لألمن الوطني السعودي 

بشببكل خاص، ولألمببن الوطني يف مجمببل دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام.

جتتت- الهجرة غتتري الرشعية: ميثل اليمببن حاجزاً لدول 

األزمــــة اليمنيــــــة .... األبعـــــاد والتداعيــــــــــات االسرتاتيجيــة احملتمـلة
مجلس التعاون لببدول الخليج العربية مببن الهجرة غري 

الرشعية والتنظيات اإلرهابية كتنظيم »القاعدة«، وغريه 

من التنظيات اإلرهابيببة املتطرفة التي باتت تتمركز يف 

مناطق مختلفة من اليمن خالل السنوات القليلة املاضية. 

د- رشيك فعال يف املجتمع الدويل: أثبت اليمن خالل 

السببنوات املاضية أنه رشيك فعال مببع املجتمع الدويل 

يف مكافحة اإلرهاب ومكافحببة الجرائم املنظمة، خاصة 

فيا يتعلق بتهريب األسببلحة واملخببدرات، ألن املمرات 

واملضايببق املائية التي يرشف عليها، إذا مل تتمتع بالتأمني 

الكامببل، فإنها قد تتحول إىل مصدر لتهديد دول املنطقة 

بأرسها، وخاصة إذا ما تم استخدامها يف عمليات تهريب 

األسلحة واملخدرات، ورمبا هذا يفرس تفهم القوى الكرى 

واإلقليمية ملطالب اليمن األمنية التي يف األصل تصب يف 

حاية الحركة املالحية الدولية، وتحد من انتشار األسلحة 

يف تلك املنطقة. 

هت- األمن اإلقليمي والعاملي: ميثل اليمن رقاً مهاً يف 

معادلة األمن اإلقليمي والعاملي عىل حد سواء، ورمبا هذا 

يفرس التصارع أو التنافببس بني القوى الكرى واإلقليمية 

عىل تعزيببز نفوذها يف اليمن، فالواليات املتحدة والقوى 

الغربيببة بوجببه عام تعطببي أولويببة السببتقرار اليمن، 

العتبببارات عببدة، حتى ال تتأثببر حركة املالحببة الدولية 

مببن ناحيببة، وحتى ال يتحببول اليمن إىل بببؤرة للقاعدة 

والجاعات املتطرفة من ناحية ثانية، كا تسببعى إيران 

إىل تعزيببز نفوذهببا يف اليمببن، والوصببول إىل املضايق 

واملمببرات املائية، باعتبارها أوراقاً ميكن توظيفها للضغط 

واملساومة عىل دول املنطقة، كا ميكن أن يكون نفوذها 

يف اليمببن ورقة حيوية للضغط يف مفاوضاتها الجارية مع 

القوى الكرى حول الرنامج النووي اإليراين.

املشتتهد اليمنتتي.. التطتتورات السياستتية 
واألمنية

األوضبباع الراهنببة يف اليمببن تبعث عببىل القلق عىل 

املسببتويات كافة، ألنها تنطوي عببىل تحديات بالغة عىل 

أمن اليمن واسببتقراره، وهذا ما يتضح من قراءة املشهد 

الراهن، وذلك عىل النحو اآليت:

أ- احتدام الرصاع عىل الستتلطة بببني الرئيس الرشعي 

عبببد ربه منصور هادي، الذي ميارس سببلطاته من عدن 

منذ خروجببه إليها يف فراير املايض 2015، وبني الحوثيني 

الذين يسيطرون عىل العاصمة صنعاء، ويشكلون سلطة 

موازية بعد اإلعالن الدسببتوري الببذي أصدروه يف فراير 

2015، وحلوا من خالله الرملان اليمني، وأعلنوا تشببكيل 

مجلس رئايس مؤقت بديل. وهو اإلعالن الذي ميثل خطوة 

فاصلببة يف املرحلة التي اعترها كثببري من اليمنيني خالل 
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الشببهور املاضية انقالباً عىل السببلطة، ويضع اليمن أمام 

تحديات خطرية، خاصة أن العديد من القوى السياسببية، 

والقبائل اليمنية السنية ترفض الخضوع لسلطة الحوثيني، 

ما ينذر مبواجهات محتملة بني الحوثيني والقبائل السنية 

يف املحافظات الجنوبية.

وال شببك يف أن سيطرة الحوثيني عىل السلطة يف اليمن 

بقوة السببالح يعتررَ خروجاً عىل بنببود املبادرة الخليجية 

التببي طرحتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

يف نوفمببر 2011، عقببب انببدالع مظاهببرات الشببباب، 

وقد وقببع عليهببا الرئيس السببابق عيل عبداللببه صالح 

لنقببل السببلطة إىل نائبه آنذاك عبد ربببه منصور هادي. 

وقببد القت تلك املبببادرة ترحيباً دولياً واسببعاً يف حينها؛ 

فقد دعمتهببا الواليات املتحدة األمريكيببة، واصفة إياها 

بالخطببوة التاريخية؛ لذلك نجد أنببه عقب متكن الرئيس 

عبد ربه منصببور هادي من كرس حالة الحصار املفروضة 

عليببه ووصولببه إىل عدن جنببوب اليمن يف شببهر فراير 

2015، أبدى متسكه باملبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 

ومبخرجات الحببوار الوطني مرجعية وإطبباراً ألي توافق 

سيايس يخرج اليمن من األزمة الراهنة. 

يف املقابل، فببإن قراءة خطاب الحوثيببني خالل الفرة 

املاضيببة، وبعببد إعالنهم الدسببتوري تؤكد بجببالء أنهم 

ماضون يف خطابهم التصعيدي، وغري معنيني بحالة الرفض 

السياسببية واملجتمعيببة السببائدة بني القوى السياسببية 

اليمنية املختلفة إلعالنهم الدسببتوري، بل وأكرث من ذلك 

أنهببم بدؤوا يف توجيه االتهامات لهببذه القوى بأنها تنفذ 

أجنببدة خارجية، وهذا ما بدا واضحاً يف مفردات الخطاب 

الذي بثه زعيببم جاعة الحوثيني عبدامللك الحويث، خالل 

شهري فراير ومارس 2015، فقد اتهم خصومه السياسيني 

باإلرصار عببىل الفوىض وجر البالد إىل الفراغ واالنهيار، بل 

إن الحوثيببني قاموا باعتقال بعببض قيادات حزب التجمع 

اليمني لإلصالح، والتهديد بحل األحزاب السياسية األخرى 

ما مل تخضع إلرادتهم.

ب- فرصة لتنظيم القاعتتدة لتعزيز نفوذه وتواجده: 

متثببل األوضاع األمنيببة الراهنة يف اليمببن فرصة لتنظيم 

القاعدة لتعزيز نفوذه ووجوده، حيث يسببتغل التنظيم 

حالة الفببراغ األمنببي يف التمدد يف العديببد من املناطق 

اليمنيببة، خاصة أن التنظيببم لديه رؤيببة جيوبولوتيكية 

خاصة لليمببن، فموقع البببالد الجغرايف ومببا يتميز هذا 

املوقع من طبيعة جبلية حصينة تجعل منه قلعة طبيعية 

منيعة ميكببن أن تختبئ فيها عنارص التنظيات املتطرفة، 

كببا أن هذا املوقع ميثل أهمية اسببتثنائية بالنسبببة إىل 

جميببع دول مجلس التعبباون، بل الرشق األوسببط كله، 

فاليمببن ميتلك حببدوداً مفتوحة تزيد عببىل أربعة آالف 

كم، وسببواحل بحرية تزيد عببىل ثالثة آالف كم، وتتحكم 

بواحببدة مببن أهم البوابببات البحرية وهببو مضيق باب 

املندب، وهو أيضاً عامل انتشببار السالح نظراً إىل التقاليد 

القبلية، إضافببة إىل العامل الديني املرتبط باليمن، حيث 

متثل كلها بنظر تنظيم »القاعدة« عوامل أساسببية ليكون 

اليمببن منطلقاً وقاعدة للجهبباد واالنطالق إىل باقي دول 

الخليج يف الجزيرة العربية.

وقببد اسببتغل تنظيببم القاعببدة يف اليمببن الظروف 
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واألوضاع يف البالد خالل األشببهر املاضية يف تعزيز نفوذه 

مستفيداً من التطورات السياسية واألمنية، حيث أتاحت 

أزمة الحوثيني بعد سببيطرتهم عببىل العاصمة صنعاء يف 

سبتمر 2014 فرصة للقاعدة للعودة إىل واجهة األحداث 

ومارسببة أنشطته اإلرهابية يف ظل غياب الدولة اليمنية 

وقبضتهببا األمنية، بل إن التنظيم يحبباول الظهور مبظهر 

املدافببع عن أهل السببنة يف مواجهة الحوثيني الشببيعة، 

إذ أعلنببت »القاعدة« نقل املعركببة إىل العاصمة صنعاء 

ملواجهة الحوثيني. كا تشببري بعببض التقارير إىل أن كثرياً 

مببن املقاتلببني التابعني للتنظيببم قد وصلببوا إىل صنعاء 

للمشبباركة يف القتال من أجل الدفاع عن »أهل السنة«، 

ما جعل اليمن ساحة لتصفية الخالفات العقائدية. ويرى 

مراقبببون أن غيبباب الدولة اليمنية، خاصة بعد سببيطرة 

الحوثيببني عىل العاصمببة واملقرات الرئيسببية للحكومة 

اليمنية، وانشببغال الجيش الحكومي باألوضاع الداخلية، 

حيث استغل التنظيم هذه االضطرابات يف تعظيم نفوذه 

سيطرة احلوثيني على 
السلطة يعترب خروجًا 

على بنود املبادرة 
اخلليجية

مبظهر املدافع عن أهل السنة ضد الحوثيني الشيعة. ومن 

هنا فقببد أضحى التنظيم يقاتل عببىل جبهتني يف اليمن: 

جبهببة ضد الحوثيني، واألخرى ضد الجيش اليمني. وال يف 

شببك أن هذا الوضع الخطري يف اليمن سببيؤدي بالرضورة 

إىل تعميببق وتعقيد مشببكلة ومخاطر اإلرهبباب التي ال 

تنضب يف املنطقة منذ اندالع أحداث ما يسببمى »الربيع 

العريب«؛ وذلك بزيببادة أماكن التوتر والرصاع من ناحية، 

وجببذب الجهاديني مببن ناحية أخرى، األمببر الذي ينذر 

بتحول اليمن لبؤرة جاذبة للجهاديني، والسببيا أن تنظيم 

القاعدة قد أعلن رصاحة أنه يخوض الحرب ضد الشيعة 

للدفاع عن أهل السببنة يف اليمن، وأنه يدعو أهل السنة 

إىل حمببل السببالح، والوقببوف إىل جببواره يف حربه ضد 

الحوثيني مببن أجل الحفاظ عىل أهل السببنة وحقوقهم 

بحسب مزاعم التنظيم، الذي يستغل مارسات الحوثيني 

ونزعتهببم التسببلطية يف تحويل الببرصاع إىل رصاع ديني 

وعقائدي مدمر. ويرى مراقبون أن هذا الخطاب الطائفي 

من قبل القاعدة قد يستدعي الجهاديني من خارج اليمن 

للمشاركة يف القتال ضد الحوثيني، ما سيجعل اليمن بؤرة 

جاذبة للجهاديببني من خارجها، الذين سببيتدفقون عىل 

البببالد من أجل نرصة اإلسببالم، والدفاع عن أهل السببنة 

ضد الشببيعة، ما ينذر بتصاعد العنف الطائفي واملذهبي 

يف اليمببن خالل الفببرة املقبلة ويؤثببر بالتبعية يف األمن 

الوطنببي لدول مجلببس التعاون لدول الخليببج العربية، 

وينببذر بتحببول املنطقة بأكملها إىل مزيببد من التوترات 

الطائفيببة يف ظل وجببود بؤر رصاع طائفية بالشببال يف 

العراق وجنوبية يف اليمن.

ج- تنامتتي النزعتتات االنفصاليتتة يف اليمن:  تشببري 

تطورات املشببهد اليمنببي إىل أن معظم األطراف الفاعلة 

باليمببن، ويف مقدمتهببم جاعة الحوثيببني، قد تجاوزت 

املبادرة الخليجية التي كانت اإلطار األشببمل للخروج من 

مأزق اليمن السيايس بعد احتجاجات 2011، كا أنها قد 

تغاضت أيضاً عن االلتزام مبقررات املسار السيايس للحوار 

الوطنببي العام، واملتعلق بتطبيببق النظام الفيدرايل الذي 

يؤسس لقيام ستة أقاليم تتكون منها دولة اليمن؛ ما فتح 

الطرق واسببعاً ليس أمام غياب الدولة فقط، وإمنا بداية 

التأسببيس لواقع ميني جديد يقوم عىل االنقسببام الفعيل 

إىل أقاليم عدة.

وال ميكن فصببل تصاعد املطالببب االنفصالية للحراك 

الجنببويب يف اليمببن اآلونببة األخرية مبعزل عببن تطورات 

املشببهد الداخيل السببيايس واألمني، وخاصببة بعد نجاح 

الحوثيببني يف السببيطرة عىل العاصمة صنعاء يف سبببتمر 

2014، وقببد أثببريت يف اآلونببة األخرية إمكانية تشببكيل 

تحالببف فيببدرايل اتحادي جديد يضم األقاليم الخمسببة 

األخببرى، غري اإلقليم األخري وهو إقليم )آزال( الذي يضم 

العاصمة صنعاء واملحافظات التي تسببيطر عليها جاعة 

الحويث، وهي محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار. 

والالفت للنظر هنا أن هذه األقاليم الخمسة التي تسعى 

يف املناطببق التي يسببيطر عليهببا يف العديببد من املدن 

اليمنيببة، خاصة يف املحافظببات الجنوبية، مببا أوجد له 

قاعدة لالنطالق، وأماكن للتدريب والتجنيد. 

وقد أخذ الرصاع بني القاعدة والحوثيني بعداً عقائدياً، 

حيث استغلت القاعدة الوضع، من خالل محاولة الظهور 
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إىل إيجاد اتحاد فيدرايل جديد هي أقاليم سببنية، تشمل 

املحافظات الجنوبية التببي كانت تطالب باالنفصال عن 

الشببال بسبببب التهميش الشببايل للجنوب، فجاءتهم 

الفرصة حالياً عر تصاعد الرغبة باالنفصال من الشببال 

ذاته ولكن عىل أساس مذهبي، وليس عىل أساس جغرايف 

كا كان يف السابق.

 ويببرى مراقبببون أن نجاح هببذه األقاليببم يف إقامة 

تحالف فيببدرايل فيا بينها ميثل رضبة قاصمة للحوثيني، 

وخاصببة إذا مببا تم األخببذ يف االعتبار أن هببذه األقاليم 

تسببيطر عىل جميع املببوارد االقتصاديببة والبرشية، ويف 

مقدمتهببا النفطية والغازية والكهرببباء واملوارد البحرية 

واملوانئ البحرية والجويببة وغريها. وقد تعززت مطالب 

الحببراك الجنويب االنفصالية بعببد توجه الرئيس عبد ربه 

منصور هببادي إىل عدن، التي تحولت إىل عاصمة مؤقتة 

للجمهورية اليمنية. 

د- الجيش اليمني، وعالقته بأطراف الرصاع الداخيل: 

ال شببك يف أن الجيببش اليمني ميثل العامل الحاسببم يف 

تحديد مسببتقبل الببرصاع الحايل عىل السببلطة يف البالد، 

ويجمع كثري من املراقبني عىل أن من ميلك السيطرة عىل 

األفرع املختلفة للجيش، سيكون قادراً عىل حسم الرصاع 

ملصلحته. وإذا انتقلنا إىل تحليل عالقة الجيش باألطراف 

الرئيسببية للببرصاع، ممثلة يف الرئيس الرشعببي عبد ربه 

منصور هادي، والحوثيني، والرئيس اليمني السببابق عيل 

عبدالله صالح، ميكن اإلشارة إىل مالحظات رئيسية عدة، 

أهمها:

أوالً: يعبباين الجيش اليمني وجببود والءات متعددة، 

ويتببوزع عببىل بعببض مراكز قببوى عسببكرية وقبلية يف 

الشببال، أهمها يف الوقت الراهن الرئيس السببابق عيل 

عبدالله صالح ونجله أحمد، وجاعة الحويث التي متكنت 

أيديهم عىل الجيش اليمني، تكمن يف منظومة الصواريخ 

التببي باتوا يسببيطرون عليها وأبرزها صواريخ )سببكود( 

الروسية الصنع، حيث لن يجدوا صعوبة يف التعامل معها 

وتوجيهها بتعاون إيراين، يف حال قرروا ذلك.

 ثالثاً: ما زال للرئيس اليمني السابق عيل عبدالله صالح 

تأثري يف عدد من القوات النظامية التي قد تسببانده ونجله 

يف املرحلة املقبلة، والسببيا أن البببالد تبدو يف طريقها إىل 

رصاع عسببكري قد يطول أو هو مرشح بالفعل لالستمرار 

خالل املببدى املنظور، وليس هناك من قببوات أفضل من 

القببوات الخاصة )الحببرس الجمهوري( كورقة عسببكرية 

رابحببة بيد صالح، خاصة أن بناءها تببم عىل يد أخيه غري 

الشببقيق، ثم نجله أحمد، ومببن الصعب توقع قيام صالح 

بتسببليم هذه الورقببة كاملببة إىل الحوثيببني يف الظروف 

الراهنة.

رابعاً: شببكل خببروج وزيببر الدفاع اليمنببي، محمود 

الصبيحببي، من صنعاء إىل عببدن والتحاقه بركب الرئيس 

عبد ربه منصور هادي، يف الثامن من شببهر مارس 2015 

انتكاسببة كبببرية للحوثيببني، ونقطة تحول يف املؤسسببة 

العسببكرية اليمنية، نظببراً إىل ما عرف عنه من وقوفه يف 

وجه الحوثيني وإعالنه عدم السبباح بدخول امليليشيات 

الحوثيببة إىل تعز، كببا كان من أكرث القادة العسببكريني 

معارضة لبقائها يف صنعبباء. وعرف عن الصبيحي نزاهته 

وانضباطه العسكري وعالقاته املتميزة بجنوده وضباطه، 

وبالتببايل فببإن نجاحببه يف الوصول إىل منطقببة الصبيحة 

مسقط رأسببه أحدث إرباكاً يف صفوف الحوثيني، وأنعش 

الصف املعارض النقالبهم يف عدن. 

األوضتتاع الراهنتتة يف اليمتتن.. تداعيتتات 
اسرتاتيجية محتملة

احلوثيون يتخذون 
خطواط لبقاء طويل 
األمد من أجل البقاء 

يف السلطة

مؤخراً من اخراق مؤسسة الجيش واألمن ورشاء الوالءات 

وامتببالك نفوذ ال يقل عن نفببوذ صالح، فضالً عن وجود 

بعض القيادات العسببكرية التي أعلنت انحيازها مؤخراً 

للرئيس عبد ربه منصور هادي يف رصاعه مع الحوثيني.

ثانيتتاً: عىل الرغببم من سببيطرة الحوثيببني عىل جزء 

كبري مببن املحافظات اليمنية الشببالية، فإن األمر األكرث 

خطببورة والببذي يثبت، مبببا ال يببدع مجاالً للشببك، أن 

الحوثيني يتخذون خطوات لبقاء طويل األمد يف السببلطة 

ويسببتعدون لخوض رصاعات طويلة مببن أجل البقاء يف 

السلطة، بغض النظر عن الحوارات والنقاشات السياسية 

واملواقف الخليجية والعربية والدولية، هو وضع أيديهم 

عىل الرسببانة العسببكرية للدولة اليمنيببة منذ تحركهم 

باتجاه محافظة عمران، يف شهر يوليو 2014، حيث متكن 

الحوثيون من السيطرة عىل معظم األلوية العسكرية مبا 

فيها ألوية الحاية الرئاسية والصواريخ والدفاع الساحيل. 

ويؤكببد املراقبببون أن الحالة األخطر يف وضببع الحوثيني 
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ال شك أن املشهد اليمني الراهن، والذي يسيطر عليه 

التوتببر والببرصاع والتأزم، ال ميثل فقببط عامل قلق لدول 

مجلس التعاون لدول الخليببج العريب، وإمنا ميثل تهديداً 

ألمنهببا الوطني عىل أكرث من مسببتوى أيضبباً، وذلك عىل 

النحو اآليت:

أ- إثتتارة النعرات املذهبيتتة يف دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العريب: فال شك أن متدد إيران يف اليمن عر 

»الحوثيني«، ميكن أن يشكل خطراً عىل األمن واالستقرار 

اإلقليمببي، فروز الشببيعة بهذه القببوة يف اليمن يجعل 

دول مجلببس التعاون لببدول الخليج العربيببة يف مرمى 

أهببداف »الحركة الحوثية«، كا ميثل تصاعد سببيطرتهم 

دافعاً إلذكاء النعببرة الطائفية يف منطقة الخليج العربية، 

وخصوصاً يف ظل اشببتعال الوضببع يف العراق عىل قاعدة 

الطائفيببة أيضاً. فببإذا كان بروز الشببيعة يف العراق غريرّ 

مالمح املنطقة بشببكل عام، فسيكون بروز الشيعة بهذه 

القببوة يف اليمببن نقطببة فاصلة أخرى، وقببد تكون دول 

مجلس التعاون لدول الخليببج العربية يف مرمى أهداف 

الحركة الحوثية، خاصة يف ضوء الخطاب التصعيدي الذي 

يتبنبباه الحوثيون ضد دول املجلببس، والذي ينطوي عىل 

تهديببدات رصيحة، وهذا ما ميكببن قراءته من خطابات 

زعيم الحوثيني عبدامللك الحويث منذ اإلعالن الدسببتوري 

الذي عززوا من خالله سببيطرتهم عىل السلطة يف صنعاء 

يف فراير 2015، حيث زعم أن دول مجلس التعاون لدول 

الخليببج العربية تدعم ما سبباه الفببوىض والتخريب يف 

اليمن، وزعم الحويث كذلك أن بعض دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية تسعى إىل فرض »النموذج الليبي« 

يف اليمن،  خصوصاً بعد مغادرة هادي إىل عدن يف شببهر 

فراير 2015، وذلك من خالل نقل السببفارات الخليجية 

واألنشطة السياسية إىل عدن التي باتت متثل الرشعية يف 

األوضاع الراهنة يف 
اليمن متثل تهديدًا 
ألمن دول جملس 

التعاون

اليمن يف خطوة وجهت رضبة قوية لطموحات الحوثيني 

يف تكريببس الوضع االنقاليب يف البالد. كا هدد عبدامللك 

الحببويث يف خطاب آخر ألقاه يف شببهر فراير 2015 دول 

مجلس التعاون باسببتهداف مصالحهببا يف اليمن يف حال 

واصلببت رفضها لتطببورات األحداث السياسببية األخرية 

واإلعالن الدسببتوري، وقببال: »إذا تعببرض اقتصاد اليمن 

لخطببر فإن مصالح القوى املنزعجببة يف الداخل والخارج 

سببتترضر«. ويف شببهر مببارس 2015، عاد الحببويث وزعم 

أن دوالً خليجيببة تقببوم بتقديببم دعم مايل وعسببكري 

ملتشببددين إسببالميني يف مسبباع لتغيري املناخ السببيايس 

يف اليمن، رافضاً الكشببف عن أسبباء مببن قاموا بتجنيد 

متشببددين لتنظيم »القاعدة« ودعمهم مالياً وعسببكرياً 

من أجببل تهيئة املنبباخ لتنظيم القاعببدة يف املحافظات 

الجنوبيببة، حسببب زعمببه، األمر الذي يعكببس بوضوح 

الرؤيببة التي ينظر بها الحوثيون إىل دول مجلس التعاون 

لببدول الخليج العربية، علاً بأن هذه االتهامات ليسببت 

سببوى محاولة لتأليب الدوائببر الغريبة ضد دول مجلس 

التعاون عر اتهام هذه الدول بدعم تنظيم القاعدة عىل 

الرغم من موقببف دول مجلس التعاون، وخصوصاً دولة 

اإلمببارات العربية املتحدة واململكة العربية السببعودية، 

املعادي بقوة لإلرهاب وتنظياته كافة.

ويف شببهر مببارس 2015، قام الحوثيون بببأول مناورة 

عسببكرية يف محافظة صعدة، قرب الحدود السببعودية، 

واستخدموا فيها جميع األسببلحة التي استولوا عليها من 

مخببازن الجيش اليمني، يف خطوة تسببتهدف باألسبباس 

إيصال رسببالة إىل اململكببة العربية السببعودية مفادها، 

كا يرى بعض املراقبني، أن الحوثيني قادرون عىل تهديد 

أمن اململكة واسببتقرارها، وذلك رداً عىل الدعم السيايس 

الببذي قدمته الرياض للرئيس هببادي. وما يؤكد أن هذه 

املناورات موجهة للسببعودية أن الحوثيني مل يسبببق لهم 

التدريببب يف هذه املنطقة القريبة من منفذ حدودي مع 

نجران، ما قد يشببكل استفزازاً واضحاً للسعودية وجميع 

دول مجلببس التعاون لدول الخليج العربية التي تسبباند 

االستقرار والرشعية يف اليمن.

ب- تصاعتتد خطر القاعدة يف اليمن: ميكن أن يؤثر يف 

أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العريب واستقرارها، 

وخاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار أن تنظيم القاعدة وإن 

كان قيادته مسببتقرة يف اليمن إال أن داللة االسببم الذي 

اختاره لنفسببه »قاعدة الجهاد يف جزيرة العرب« تشببري 

إىل أن منطقة الخليج العريب تدخل يف دائرة اسببتهدافه، 

وأن خطورته ال تقترص عىل اليمن وحده. كا أن القاعدة 

تتبنى أيديولوجية متطرفة تستهدف إقامة إمارة إسالمية 

كبرية تضم منطقة شبببه الجزيببرة العربية، كا أنها تويل 

أهميببة خاصببة لببدول مجلس التعبباون لببدول الخليج 

العربية، العتبارات عدة بسبب موقعها الجغرايف، وحجم 

الرثوات واملببوارد الهائلة فيها، والتي قد تسبباعدها عىل 

تنفيذ مخططاتها العاملية، لهببذا فإن األوضاع الراهنة يف 
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اليمن، وما تتيحه من فرص لتنامي نفوذ تنظيم القاعدة، 

متثل تهديداً محتمالً ألمن دول مجلس التعاون.

جت- ميثتتل اليمن فرصة استترتاتيجية إليتتران: يف ظل 

سببيطرة الحوثيني عىل العاصمة صنعاء، حيث يتيح هذا 

األمببر لطهران موطئ قدم اسببراتيجي مهم ومبارش عىل 

مضيببق هرمز إىل بحر العرب، وكذلببك فإن موقع اليمن 

الجغرايف املميز عىل طريق املالحة الدولية من شأنه متكني 

إيببران من تعطيل جزء مهم من خطوط املالحة الدولية، 

وبالتببايل اإلرضار باملصالح الخليجية والغربية يف املنطقة. 

وهذا يفببرس التحرك اإليببراين لتقديببم مختلف مظاهر 

الدعم للحوثيني، سياسياً وعسببكرياً، بل إن األمر الالفت 

هو قيام إيران بتشبببيه استيالء الحوثيني عىل السلطة يف 

اليمن، بأنه امتداد لثورتها اإلسببالمية، حيث اعتر رئيس 

الدائرة العربية واإلفريقية يف الخارجية اإليرانية، حسببني 

أمري عبد اللهيان، يف ترصيحات يف شببهر فراير 2015، أن 

بالده تدعم وحدة الصف يف الشارع اليمني، قائالً إن »ما 

يحدث يف هذا البلد يبقى شببأناً داخلياً ويتعلق باليمنيني 

مببن كل األطراف«. ويف سببياٍق مترّصل، قببال قائد فيلق 

»القدس« يف الحرس الثوري، قاسببم سلياين، إن الدالئل 

عىل تصدير الثببورة اإليرانية إىل عدد من املناطق »باتت 

واضحة للعيان، حيث وصلت إىل كل من اليمن والبحرين 

وسورية والعراق وحتى شببال إفريقيا«، معتراً أن هذا 

األمر كان من أبرز إنجازات الثورة اإليرانية التي أطاحت 

حكم الشبباه نهاية سبببعينيات القرن املايض. كا اعرف 

عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اإليراين ناطق نوري 

بتدخببل بببالده يف 4 دول عربية بدعببوى تصدير الثورة 

اإليرانيببة إليهببا. وقال يف ترصيح صحفي يف شببهر فراير 

2015 »إن إيببران متكنببت من تصدير ثورتهببا إىل اليمن 

وسببوريا والعراق ولبنان«، وأضاف »نرى اليوم آثار ثورتنا 

يف تلببك الببدول وإن هذا تم بركة قائد الثورة )مؤسببس 

الجمهورية اإليرانية الراحل( اإلمام الخميني«.

 وال شببك يف أن هذه الترصيحببات واملواقف تعكس 

يف إحدى دالالتهببا املهمة طبيعة االسببراتيجية اإليرانية 

يف املنطقة، والتي تسببتخدم الورقة الطائفية واملذهبية، 

يف تعزيببز وجودها ومتددها يف الشببؤون الداخلية لدول 

املنطقة، حيث تببرى الحوثيني مبنزلة »حزب الله« جديد 

يف اليمببن، ميكنهببم من السببيطرة عىل اليمببن، وخاصة 

املضايببق واملمببرات املائيببة املهمببة التببي باتببت أحد 

األهداف االسببراتيجية التببي تطمح إيران يف السببيطرة 

عليها، باعتبارها أوراقاً مهمة يف إدارة رصاعاتها اإلقليمية 

والدولية.

د-استمرار األوضاع الراهنة يف اليمن، األزمة السياسية، 

واالنفالت األمني، تردي األوضتتاع االقتصادية: قد يفرز 

تحديببات عديدة لببدول مجلس التعاون لببدول الخليج 

العببريب خالل الفببرة املقبلة، حيث قد يهببدد مصالحها 

االقتصاديببة يف اليمببن، ومن هذه املصالببح، املرشوعات 

ر قيمتها بنحو  االسببتثارية الخليجية يف صنعاء، التي تمُقدَّ

%70 مببن حجم االسببتثارات األجنبيببة يف البالد، والتي 

تأثرت سلبياً يف ضوء األزمة الحالية؛ حيث توقف أكرث من 

100 مرشوع استثاري خليجي نتيجة االضطرابات األمنية 

والسياسية، بحسب ترصيحات مسؤولني مينيني، فضالً عن 

وجببود عدد من املسببتثمرين الخليجيني ال يقدرون عىل 

سببحب اسببتثاراتهم من اليمن، يف الوقت الذي تتعرض 
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فيببه مرشوعاتهم للنهب والرسقة؛ لغيبباب معايري األمان 

يف البببالد؛ األمر الذي يهدد مبزيد من التدهور االقتصادي 

لليمن، كا أن تردي األوضبباع االقتصادية وما يرتبط بها 

مببن ارتفاع معدالت الفقببر والبطالة؛ ميثل عبئاً آخر عىل 

دول مجلببس التعاون، يتمثببل يف التهديدات االجتاعية 

)الهجببرة غببري الرشعيببة( آلالف مببن الشببباب اليمنيني 

نتيجة لسببوء الوضببع االقتصادي واالجتاعيببة واألمنية 

يف البالد. ولعل تهديد زعيببم الحوثيني عبدامللك الحويث، 

دول مجلببس التعبباون باسببتهداف مصالحهببا يف اليمن 

إذا واصلببت رفضها تطورات األحداث السياسببية األخرية 

واإلعالن الدسببتوري يؤكد هذه املخاوف بجالء، حيث ال 

يستبعد بعض املراقبني قيام الحوثيني باستهداف املصالح 

الخليجيببة، خاصببة تلك املوجببودة يف صنعبباء من أجل 

الضغط عىل دول مجلس التعاون.

هتتت- تصاعد املختتاوف من تحّول خليتتج عدن وباب 

إىل ارتفاع تكاليف التأمني بالنسبببة إىل رشكات الشببحن، 

وهببو ما قد يدفع بعض الرشكات إىل تحويل سببفنها إىل 

طريببق رأس الرجبباء الصالح، وهو ما قد يؤثر سببلبياً يف 

إيببرادات قناة السببويس املرصية ويهببدد األمن القومي 

املرصي بشببكل أو بآخر. وأثارت سببيطرة جاعة الحويث 

عىل السببلطة يف اليمن، مخاوف بشببأن احتال سببقوط 

مضيق باب املندب تحت سببيطرة املسلحني، وهو الذي 

تمُشببحن منه يومياً نحو ثالثببة ماليني برميل من النفط يف 

اتجاه أوروبا والواليات املتحدة. وحسببب تقارير دولية، 

فإن ظاهرة القرصنة تكبرّد االقتصاد العاملي خسببائر بنحو 

18 مليار دوالر سنوياً، إذ تضطر رشكات الشحن إىل تغيري 

طرق التجببارة ودفع مبالغ أكر مقابل الوقود وأقسبباط 

التأمببني. لكن هناك من يرى أن عودة القرصنة إىل خليج 

عببدن وباب املندب تبدو أمراً صعببباً، ألن هناك اهتاماً 

إقليميبباً ودولياً بهذا الخطر املحتمل، كا توجد يف خليج 

عدن قوات أمريكية وفرنسببية وتركيببة وإيرانية يف إطار 

تحالف دويل ملحاربة القرصنة.

مسارات التحرك 
 يف ظل التهديدات التي تفرضها األوضاع الراهنة عىل 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العريب، أمنياً وسياسياً 

واقتصاديبباً، فإنها قامببت بالعديد مببن التحركات خالل 

الشببهرين املاضيني، للتعامل مع األزمة اليمنية، تتمثل يف 

املسارات التالية:

أوالً: املستتار الستتيايس: من خببالل تأكيببد الرشعية 

السياسببية والدسببتورية التببي ميثلها الرئيببس عبد ربه 

منصور هادي، حيث اتخذت دول املجلس يف هذا الشأن 

خطوات إيجابية عدة لدعم ومساندة الرشعية السياسية 

يف اليمببن يف مواجهة أسببلوب فرض القببوة الحويث، كان 

أبرزهببا إغببالق سببفاراتها يف العاصمة صنعبباء احتجاجاً 

عىل اإلعالن الدسببتوري الذي أصدره الحوثيون يف شببهر 

فرايببر 2015، ثم قامت بإعببادة فتح سببفاراتها انطالقاً 

من عببدن، حيث يقيم الرئيس الرشعببي لليمن عبد ربه 

منصور هادي. كا رحب مجلببس التعاون لدول الخليج 

العربيببة يف بيان صدر عنه يف شببهر فراير 2015 بخروج 

الرئيببس اليمني عبد ربه منصور هببادي من مقر إقامته 

الجريببة التي فرضها عليه الحوثيببون يف صنعاء ووصوله 

إىل عدن يف جنوب اليمن، سبباملاً معبباىف. واعتر املجلس 

يف بيانه أن خروج الرئيببس اليمني »خطوة مهمة لتأكيد 

الرشعيببة« مطالباً برفع اإلقامة الجرية عن رئيس الوزراء 

وغببريه من السياسببيني وإطببالق رساح املختطفني. ودعا 

البيببان أبناء الشببعب اليمني وجميع القوى السياسببية 

واالجتاعيببة إىل االلتفاف حول الرئيس هادي ودعمه يف 

مارسببة كافة مهامه الدسببتورية من أجل إخراج اليمن 

مببن الوضع الخطري الببذي أوصله إليببه الحوثيون. وأكد 

املجلس دعمه لدفع العملية السياسببية السببلمية وفقاً 

للمبادرة الخليجية وآليتهببا التنفيذية ومخرجات الحوار 

الوطني مطالباً مجلس األمن الدويل بتحمل مسببؤولياته 

املندب إىل وجهة للقراصنة البحرية: فقد أثار هجوم 

قراصنة عببىل ناقلة نفط كويتيببة يف خليج عدن، يف 

شهر فراير 2015 املخاوف من عودة ظاهرة القرصنة 

البحريببة يف هببذه املنطقببة الحيوية مببن العامل، يف 

ظل غيبباب الدولة اليمنية وسببيطرة جاعة الحويث 

املسببلحة عىل مناطق عدة يف البالد. ويرى محللون 

وخببراء أن عودة ظاهببرة القرصنة البحرية يف خليج 

عدن، تهدد خطوط املالحة العاملية، وسببالمة األمن 

البحري يف املنطقة، كا يعررّض نحو 16 ألف سببفينة 

تجارية تعر كل سببنة يف مضيق باب املندب، الواقع 

بني خليج عببدن والبحر األحمر، لتهديببد القراصنة، 

فضالً عن اسببتهداف نحببو 30% من النفببط الخام 

العاملي، الذي يستخدم هذا املسار البحري.

األمببر اآلخر الذي ميثل عامل قلق هو أنه يف حال 

عودة القرصنة البحرية يف خليج عدن، فإنها ستؤدي 
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تجبباه أمن واسببتقرار اليمببن بدعم الرشعيببة يف اليمن 

واعتبار كافة اإلجراءات والخطوات التي اتخذت من قبل 

الحوثيني »باطلة ال رشعية لها«. وضمن املسببار السيايس 

أيضاً، حثت دول مجلس التعبباون لدول الخليج العربية 

أطراف األزمببة اليمنية عىل رضورة العببودة إىل املبادرة 

الخليجية، التي تتضمن انتقاالً سلميرّاً للسلطة، من خالل 

تكوين حكومة وحدة وطنية، ووجود الرئيس هادي عىل 

رأس السببلطة يف اليمن، ومن ثم رفض الدعوات املتكررة 

بتشببكيل مجلس رئايس يقود البببالد يف املرحلة القادمة، 

التببي تم تضمينهببا يف اإلعالن الدسببتوري الذي أصدرته 

جاعببة الحوثيني يف املادة الثامنة منببه، التي تنص عىل 

تشببكيل مجلس رئايس يقببود البالد مكون من خمسببة 

أعضاء. وجببدد األمني العام للمجلس عبداللطيف الزياين 

قوله إن »الرشعية الدسببتورية هي لرئيببس الجمهورية 

عبببد ربه منصور هادي، ومثل هذا التوجه )السببعي إىل 

تشببكيل مجلس رئايس( يتعارض مع الدسببتور اليمني«. 

كببا أدان اجتبباع وزراء خارجيببة دول مجلس التعاون 

االسببتثنايئ، الذي عمُقد يف اململكة العربية السببعودية يف 

21 يناير 2015، مببا وصفه نصاً بب«االعتداء عىل الرشعية 

الدسببتورية، واسببتخدام الحوثيببني العنف ضببد الدولة 

ومؤسساتها وترهيب املواطنني«. 

وأكببد البيببان الصادر عببن املجلس الببوزاري ملجلس 

التعبباون لدول الخليج العربيببة يف الثاين عرش من مارس 

2015 التببزام دول املجلس بأمن اليمن واسببتقراره دعاً 

للرشعيببة املتمثلببة يف الرئيس عبد ربه منصببور هادي، 

واسببتكال العملية السياسببية وفق املبببادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذيببة ومخرجات الحببوار الوطني وقرارات 

مجلس األمن ذات الصلة، كا أعرب املجلس الوزاري عن 

اعتزازه مبوافقة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلان بن 

عبدالعزيز آل سببعود، وإخوانه أصحاب الجاللة والسمو 

قببادة دول املجلببس، حفظهم اللببه ورعاهم، عىل طلب 

الرئيس عبد ربه منصور هادي بعقد مؤمتر بشببأن اليمن 

تحببت مظلة األمانببة العامة ملجلس التعبباون بالرياض، 

وذلك وفقاً لألهداف التي حددها خطاب الرئيس اليمني 

إىل خببادم الحرمني الرشيفني وهببي »املحافظة عىل أمن 

واسببتقرار اليمببن ويف إطببار التمسببك بالرشعية ورفض 

االنقالب عليهببا، وعدم التعامل مع ما يسببمى »اإلعالن 

الدسببتوري« ورفض رشعنته، وإعادة األسلحة واملعدات 

العسببكرية إىل الدولة، وعودة الدولة إىل بسببط سلطتها 

عببىل األرايض اليمنيببة كافببة، والخروج باليمببن إىل بر 

األمببان مبا يكفل عودة األمور إىل نصابها، وأن تسببتأنف 

العملية السياسببية وفقبباً للمبببادرة الخليجيببة وآليتها 

التنفيذية ومخرجات الحببوار الوطني، وأال يصبح اليمن 

مقراً للمنظات اإلرهابيببة والتنظيات املتطرفة ومرتعاً 

لها«. ودعا املجلس الوزاري املكونات السياسببية اليمنية 

كافة إىل رسعة االستجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور 

هادي.

ثانياً: املستتار الدبلومايس: حيث تحركت دول مجلس 
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التع��اون لدول الخلي��ج العربية إلقن��اع املجتمع الدويل 

واألم��م املتح��دة برضورة اتخ��اذ إج��راءات صارمة ضد 

الحوثيني، وإجبارهم عىل التخيل عن اإلعالن الدس��توري 

الذي مكنهم من الس��يطرة عىل الس��لطة يف صنعاء، وقد 

ترجم��ت هذه الجهود يف القرار رق��م 2201 الصادر من 

مجلس األمن بش��أن األزمة اليمني��ة يف 16 فرباير 2015، 

والذي أك��د رضورة االلتزام باملب��ادرة الخليجية، وآليتها 

التنفيذية، واتفاق السلم والرشاكة، أساساً ألي مفاوضات 

سياس��ية، كام كان��ت املب��ادرة الخليجية ه��ي الحارض 

الق��وي واألس��ايس يف مفاوضات املبع��وث األممي جامل 

بنعم��ر مع القوى السياس��ية املختلفة يف اليمن. كام دعا 

قرار مجلس األمن املليش��يات املس��لحة التابعة لجامعة 

الحويث باالنس��حاب م��ن العاصمة صنع��اء وباقي املدن 

اليمني��ة. وأك��د القرار من جديد االلت��زام القوي بوحدة 

دول جملس التعاون 
تستهدف حل األزمة 

اليمنية وأحياء 
املبادرة اخلليجية 

التي توافقت عليها 
خمتلف القوى 

السياسية

اليمن وس��يادته واس��تقالله وس��المة أراضي��ه، والتزامه 

بالوق��وف إىل جانب الش��عب اليمني، ك��ام دعم القرار 

جهود مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية وأثنى عىل 

مش��اركتها يف مساعدة عملية االنتقال السيايس يف اليمن، 

مؤك��داً أن اإلج��راءات التي اتخذه��ا الحوثيون من حل 

للربملان واالس��تيالء عىل املؤسس��ات الحكومية يف اليمن 

صعدت بش��كل خطري من األوض��اع، معرباً عن انزعاجه 

م��ن أعامل العنف الت��ي يرتكبها الحوثي��ون وداعميهم، 

والتي قوضت عملية االنتقال السيايس يف اليمن، وشكلت 

خط��راً عىل أم��ن اليمن واس��تقراره وس��يادته ووحدته، 

مؤكداً أن العملية السياس��ية االنتقالية املتفق عليها من 

قب��ل األطراف املوقعة عىل مب��ادرة دول مجلس التعاون 

الخليج��ي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤمت��ر الحوار الوطني 

الشامل، واتفاق السلم والرشاكة الوطنية قد تم تقويضها. 

ونتيجة لجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

فقد دعت مجموعة سفراء الدول العرش وأملانيا واليابان 

وهولن��دا وتركي��ا، األط��راف الداخلية إىل دع��م وتنفيذ 

التزام��ات اليم��ن ضمن إط��ار مخرجات مؤمت��ر الحوار 

الوطن��ي، واتفاق الس��لم والرشاك��ة الوطني��ة، ومبادرة 

دول مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية، معتربة أن 

ه��ذه االتفاقي��ات متثل األس��اس الوحي��د املتوافق عليه 

لعملي��ة انتقالية تعود بالنفع عىل كل الش��عب اليمني. 

وأكدت هذه الدول الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية 

السياس��ية دعمها للمفاوضات القامئة الس��اعية للوصول 

إىل ح��ل قائم ع��ىل توافق س��يايس، والتي يت��م عقدها 

تحت إرشاف جه��ود املمثل الخاص لألمم املتحدة جامل 

بنعم��ر، بهدف التوص��ل إىل تحقيق توافق س��يايس عرب 

إرادة سياسية صادقة من جميع األطراف اليمنية. وحثت 

ال��دول العرش كل األط��راف اليمنية ع��ىل تأكيد التزامها 

تجاه توافق سيايس صادق يأخذ يف االعتبار إرادة الشعب 

اليمني بأكمله، من أجل إكامل املهام املتبقية يف العملية 

االنتقالي��ة بحس��ب ما عرب عن��ه مؤمتر الح��وار الوطني 

ومشاوراته، وبحس��ب ما متثله القوى السياسية. ودعت 

جمي��ع األط��راف إىل التفاع��ل اإليجايب واح��رام مبادئ 

األمم املتحدة الخاص��ة بحرية الحركة والتجمع والتعبري. 

وأكدت رضورة أن يتمتع الرئيس املستقيل هادي ورئيس 

الوزراء املستقيل خالد بحاح والوزراء املستقيلون بحرية 

التنقل داخل وخارج البلد، ويجب أال تستخدم القوة ضد 

تحركاتهم.

ك��ام أكد ج��امل بنعمر مبع��وث األمني الع��ام لألمم 

املتحدة لليمن يف العديد من الترصيحات خالل ش��هري 

فرباير ومارس 2015 أن املرجعي��ة الوحيدة للمفاوضات 

التي تجري بني القوى السياس��ية اليمنية للتوصل إىل حل 

لالزم��ة الحالية من��ذ اليوم األول النطالقه��ا هي املبادرة 

الخليجية ومخرجات مؤمتر الحوار الوطني واتفاق السلم 

والرشاك��ة باإلضافة إىل قرارات مجلس األمن الدويل ذات 

الصل��ة باليمن. كام وص��ف بنعمر ما يس��مى »اإلعالن 

الدس��توري« الذي أصدره الحوثيون بأن��ه إجراء أحادي 
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الجان��ب وهذا يعني أنه ال يدخل يف املرجعيات يف عملية 

سياس��ية قامئة عىل التوافق والرشاكة كام هو الش��أن يف 

اليمن. 

 ثالثاً: زيارة األمني العام ملجلس التعاون لدول الخليج 

العربي��ة عبداللطيف الزياين إىل ع��دن جنوب اليمن، يف 

نهاية ش��هر فرباير 2015: تعترب ه��ذه الزيارة أقوى تأييد 

خليجي للرئي��س اليمني عبد ربه منصور هادي، وتدعيم 

رشعيت��ه الدس��تورية يف مواجهة اس��تيالء الحوثيني عىل 

السلطة. خاصة أن هذه الزيارة جاءت بعد أيام قليلة من 

متك��ن الرئيس هادي من اإلفالت م��ن حصار فرضه عليه 

االنقالبيون الحوثيون يف صنعاء وعودته إىل عدن وسحبه 

لالستقالة التي كان تقدم بها إىل الربملان. 

وع��ىل الرغم من أن زيارة األمني العام ملجلس التعاون 

لدول الخليج العربية إىل عدن، مل تس��تغرق سوى ساعات 

مح��دودة، فإنها انطوت ع��ىل دالالت عميق��ة، أولها أن 

دول مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية باتت متتلك 

زمام املبادرة يف تفاع��الت األزمة اليمنية، وليس أدل عىل 

ذل��ك من قيام قوى إقليمية ودولية وهيئات أممية باتباع 

املواق��ف ذاته��ا يف دعم الرشعية الدس��تورية التي ميثلها 

الرئيس اليمني. ثانيها أن دول مجلس التعاون تس��تهدف 

باألس��اس حل األزمة اليمنية، وإحياء املب��ادرة الخليجية 

التي توافقت عليها مختلف القوى السياس��ية، باعتبارها 

تتضمن خارطة طريق ملستقبل اليمن، وهذا األمر كان يف 

صلب املباحثات التي عقده��ا الزياين مع الرئيس اليمني 

أمس يف عدن، ومب��ا يتيح العودة إىل العملية السياس��ية 

واملبادرة الخليجية والحوار الوطني. ثالثها أن هذه الزيارة 

وإن كان��ت تعكس الدعم الس��يايس القوى لدول مجلس 

التع��اون ل��دول الخليج العربية لليمن، وهو ما عكس��ته 

ترصيح��ات الزياين التي أكد فيه��ا متانة العالقة بني دول 

مجلس التعاون واليمن، وأن الدعم املايل والسيايس الذي 

تقدم��ه حكومات دول مجل��س التعاون لنظ��ام الرئيس 

ه��ادي لن يتوق��ف، لكنها تؤرش يف الوق��ت ذاته عىل أن 

دول املجلس س��تعاود تقديم املساعدات التنموية لليمن 

خ��الل الفرة املقبلة، وتحدي��داً للرئيس هادي الذي ميثل 

الس��لطة الرشعي��ة يف اليمن، م��ن أجل مس��اعدته عىل 

مواجهة التحديات االقتصادية العميقة التي تواجه الدولة 

اليمنية، وتنعكس س��لباً عىل قطاع��ات عريضة من أبناء 

الشعب اليمني.

خامت����ة
ع��ىل الرغم من أهمية التح��ركات األخرية التي قامت 

به��ا دول مجلس التع��اون لدول الخلي��ج العربية لتأكيد 

الرشعية السياس��ية والدستورية يف اليمن، وحث األطراف 

املختلف��ة ع��ىل االلت��زام باملب��ادرة الخليجي��ة باعتبارها 

املرجعية األساسية لحل األزمة، فإن هناك رضورة ملواصلة 

ه��ذه الجهود خ��الل الف��رة املقبلة من خ��الل خيارات 

وبدائل عدة مطروحة للنقاش، والعمل. 

أوالً: عىل تعبئة القوى اإلقليمية والدولية للدفاع عنها 

)االتح��اد األورويب- األمم املتحدة( باعتبارها طوق النجاة 

للحفاظ عىل وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وهذا يقتيض 

أيضاً التنس��يق مع الدول العربية الرئيس��ية، والتوجه إىل 

املنظامت الدولية لبحث سبل التعامل مع الحوثيني نتيجة 

لتعنتهم، وعدم اكراثهم بقرارات مجلس األمن. 

ثاني��اً: مواصل��ة دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج 

العربية سياسة الضغط ضد الحوثيني، وخاصة يف حال أرص 

الحوثيون عىل ما سّموه التمسك ب� »اإلعالن الدستوري«، 

وعرقلته��م للجهود الت��ي يبذلها املبع��وث الدويل جامل 

بنعم��ر من أج��ل التوصل إىل صياغة حل س��يايس لألزمة 

هن��اك، وتحفظهم عىل نقل الحوار إىل الرياض، بل وتبني 

الحوثيني خطاب��اً تهديدياً ضد دول املجلس كام س��بقت 

اإلشارة. 

ثالث��اً: إذا كانت إيران تتحرك رصاحة لدعم الحوثيني، 

وتس��اعدهم عىل السيطرة عىل مقدرات الدولة اليمنية، 

ف��إن تحرك دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية 

ملواجه��ة هذا الوضع رضورة حيوي��ة، ليس فقط إلعادة 

التوازن يف الداخل اليمني، وإمنا أيضاً للحيلولة دون متدد 

الحوثيني وبسط سيطرتهم عىل مقدرات الدولة اليمنية. 

رابع��اً: إمكانية محارصة الحوثيني اقتصادياً للضغط 

عليه��م، خاص��ًة يف ظ��ل وج��ود غط��اء دويل لفرض 

العقوبات االقتصادية عىل بعض الش��خصيات اليمنية 

يف ض��وء األزم��ة الحالي��ة؛ حيث ف��رض مجلس األمن 

عقوب��ات اقتصادية عىل الرئيس اليمني الس��ابق عيل 

عبدالله صالح وبعض قيادات الحوثيني؛ وذلك مبنعهم 

من السفر وتجميد أصولهم املالية. وال شك أن تضييق 

الخناق املايل عىل صنعاء، قد يش��كل عامل ضغط عىل 

الحوثيني، وإجبارهم عىل التنازل عن اإلعالن الدستوري 

وااللت��زام مجدداً باملبادرة الخليجية وبآليتها التنفيذية 

ومبخرجات الحوار الوطني التي ال شك تضمن الحفاظ 

عىل الدولة اليمنية موحدة ومستقرة.

وه��ذه البدائل ال تس��تهدف بالتأكيد التدخل يف الش��أن 

اليمني من جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

وإمنا تستهدف انتشال البالد من وضع الرصاع والتمزق ودفع 

الط��رف الحويث إىل التج��اوب مع مبادرات الحل الس��يايس 

حرصا عىل مصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره•
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تسيري الرحالت بني 
إيران واحلوثيني

تأيت تسيري الرحات بني الدول عى أنها جزء من العاقات الثنائية و بوصفها داعمة للنشاط  
املتبادل سواء االقتصادي أو السياحي أو غريه.

لكن الحالة املاثلة بني أيدينا تأخذ بُعد آخر لتنتقل من عاقات ثنائية بني بلدين إىل عاقة 
بني دولة تسللعى إىل مزيد من النفوذ يف املنطقة وبني فصيل يسللعى لتوظيف ذلك لتحقيق 
مآربلله يف الداخل اليمني. إنها الرحات الجوية املتبادلة بللني طهران وبني االنقاب الحويث يف 

اليمن.
ال يخفى عى أحد تلك األحداث الحبى التي تدور يف اليمن و ما تشهده الساحة اليمنية بعد 
االنقاب الحويث عى الرشعية واالسللتياء عى صنعاء، وبالتايل محاولة االلتفاف عى املبادرة 
الخليجية ومحاولة فرض سياسة األمر الواقع عن طريق فرض إقامة جربية عى الرئيس هادي 
وعدد من وزراءه. هذا األمر وعى الرغم من استهجان املجتمع الدويل للخطوات الحوثية إال 
أن النظام اإليراين كانت له نظرة مغايرة لذلك، فوصول الحوثيون واسللتيائهم عى السلللطة 
يأيت من منظور مسللاعد وزير الخارجية اإليراين للشؤون العربية حسني أمري عبداللهيان عى 
أنه زاد من قوة األمن يف املنطقة وتضييق الخناق عى التنظيامت اإلرهابية. هذا األمر ساهم 
بدوره سللعي النظام اإليراين إىل تعزيز موقف الحوثيني يف الداخل اليمني توجت بزيارة وفد 
من علامء الزيديني إىل إيران قبل قرابة الشهرين وكان يف استقبالهم مستشار املرشد للشؤون 
السياسللية والدوليللة عيل أكرب واليتي. ومللا أن بدأت الدول يف إغاق سللفاراتها يف العاصمة 
املحتلة صنعاء حتى جللاءت االنتقادات من الجانب اإليراين معتربة تلك الخطوات باملترسعة 

وذات أهداف سلبية.
مللام تقدم ميكن القول أن النظام اإليراين يرى يف خطوات الحوثيني االنقابية وسلليطرتهم 
عى املشللهد السلليايس يف اليمن أمر يصب يف مصلحته. ولذا فإن وصول الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي إىل عدن واعتبار أن جميع القرارات التي اتخذت منذ 21 سللبتمرب املايض 
باطلة وال رشعية لها، يعني با شللك فقدان الحوثيني للمكتسللبات التي تم تحقيقها وبالتايل 
التأثري عى الفصيل املقرب من النظام اإليراين يف اليمن. كام أن استئناف السفارات الخليجية 
نشاطها الدبلومايس من عدن هو تأكيد عى رشعية الرئيس اليمني غري أن هذا األمر يعد خطأ 

اسرتاتيجي كام يراه النظام اإليراين ويدفع باتجاه حرب داخلية.
ويف مقابللل ما يدعيه النظام اإليراين بأنه خطأ اسللرتاتيجي ياحللظ املتتبع محاولة النظام 
اإليللراين إضفللاء مزيد من الرشعية عى االنقللاب الحويث.  ويأيت اسللتئناف الرحات الجوية 
بللني إيران واليمن خطوة تصب يف هذا املجال. ولعل العبللارة األكرث دقة هنا لتوصيف واقع 
الحال هو بداية الرحات الجوية بني إيران والحوثيني. فالرئيس اليمني اعترب هذا األمر باطل 
وغري قانللوين بعد أن رفض الحوثيون قرار بتعيني رئيس الهيئللة العامة للطريان املدين وعينوا 
شللخصاً موالياً لهم. الطائرة اليمنية املتوجه إىل إيران كان عى متنها وفد من الحوثيني جاؤوا 
مللن خال توصيف النظام اإليللراين لهم باعتبارهم وفد من الحكومللة اليمنية لبحث تعزيز 

العاقات بني البلدين. 
ما هي الصورة التي تلوح يف األفق اليمني؟ يتسللاءل القارئ. نقول شواهد أسلوب النظام 
اإليللراين يف التعاطللي مع مثل هللذه الحاالت كثرية، ولذا سلليتجى بوضوح تسللارع الخطى 
اإليرانية يف الفرتة القادمة لتعزيز املوقف االنقايب للحوثيني وفرض ذلك االنقاب عى أنه أمر 
واقللع ال ميكن تجاوزه وكلام طالت املدة كلام زاد الدعم اإليراين لذلك االنقاب. ولعل طائع 
هذا األمر تجلت من خال توقيع اتفاقيات بني كل من إيران والحوثيني وزيارة ما أطلق عليه 

بوفد عسكري ميني – وهو يف واقع األمر وفد حويث- إىل إيران.

وقفات

بقلم :
د. سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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وتقوم فكييرة الجيش الذيك الصغيير عىل عنرصين 

اثنني: األول هو التزود بأحدث األسييلحة واملعدات 

التي يسييهل تحريكها. أم العنرص الثاين فهو تقليص 

أعداد أفراد القوات املسلحة.

لقييد أتاح عرص الثييورة املعلوماتييية والتطور الذي 

 ،”Smart« شييهدته االتصاالت إيجاد أسييلحة ذكية

مثل الطائييرات ميين دون طيار وطائييرات اإلنذار 

املبكيير، والصواريخ املضادة للصواريخ الباليسييتية، 

وأنظمة القيادة والسيطرة اآللية، واألقامر الصناعية، 

إضافيية إىل نظام تحديد املواقع “GPS”، والسييفن 

الحربية “ايجيس”، ونظم الحرب اإللكرتونية.

وباتييت الجيوش تلجييأ إىل تشييكيل الجيش الذيك 

الصغيير، حيييث يتييم إعداد قييوات صغييرة ذات 

استعداد رفيع املسييتوى ومتلك روحاً معنوية عالية 

يف تنفيذ الخطط الهجومية والدفاعية. 

وال شك يف أن التقدم التقني الذي يشهد منواً مطرداً 

يييكاد يكون يومياً يسييهم يف تطوييير فكرة الجيش 

الذيك الصغر عىل نحو مطييرد أيضاً. وهذا ينعكس 

بدوره يف الفكر العسكري عموماً.

ونشيير هنييا إىل املراحييل التي مييرت بهييا الثورة 

ال شك يف أن التسارع الكبري يف مجال 

تقنية األسلحة، كان العامل األسايس 

يف نشوء نظرية الجيش الصغري، 

فضالً عن رغبة الدول كلها يف تقليل 

االعتامد عىل العنرص البرشي لتجنب 

سقوط كثري من القتىل يف حالة 

الحروب، ويضاف إىل ذلك محاولة 

تخفيف األعباء املالية قدر اإلمكان.

ويُرجع الدارسون فكرة الجيش الذيك 

الصغري إىل الجرنال الربيطاين »فولر« 

يف كتابه »دور الدبابات يف الحرب 

العظمى 1914 ـ 1918م«، الذي 

أعاد فيه نجاح الحلفاء يف الحرب 

العاملية األوىل إىل الدبابة، داعياً إىل 

بناء الجيش الصغري برشياً املعتمد 

عىل املدرعات، مؤكداً أن التفوق عىل 

الخصم يف الحرب سيحسمه السالح 

بالدرجة األوىل. 

إعداد:
حممد عبدالغفار

تطوير املوارد البشرية واستخدام التقنية أهم أولوياته
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التكنولوجية العسكرية« عرب التاريخ:

املرحلة األوىل: كانت أسييلحة القتييال يف الحرب البدائية 

تنقسييم إىل قسييمني، هام: األول متثله أسييلحة الصدام 

املبارش والقتال القريب، مثل السيف والرمح. أما القسم 

الثاين فتمثله القذائف، التي ميكنها تدمر العدو من بعد، 

مثل السهم، والطلقة، والقنبلة شديدة االنفجار. ومثلت 

»القييوس« التي تطلق نحو عرشة سييهام إىل مدى يصل 

إىل أكرث من ثالمثئة مرت نقطة مفصلية يف هذه املرحلة. 

املرحلة الثانية: والتي كان ظهور البارود فيها عامالً مهامً 

يف تطور األسييلحة النارية، حيث شهدنا استخدام معظم 

الجيييوش لسييالح املدفعية القييادر عىل تدميير القوات 

املعادية يف العمق، والسيييام أن الثييورة الصناعية مّكنت 

الجيوش من إيجاد وسائل عدة لنقل املدفعية. وأسهمت 

الطائرات التي دخلت امليدان العسييكري يف زيادة رسعة 

تحرك القوات العسييكرية يف هذه املرحلة التي شييهدت 

أيضاً ظهور »القنبلة الطائرة« األملانية، التي تعمل مبحرك 

نفيياث بسيييط، وتطلق من عىل مسييافة 320 كم، فكان 

ذلك إيذاناً ببدء عرص الصواريخ الباليستية. 

املرحلــة الثالثة: ويف هذه املرحلة ظهر السييالح النووي، 

حيث استخدمت الواليات املتحدة األمريكية يف أغسطس 

1945م، أول قنبليية ذرية وألقتها عىل مدينة هروشيييام 

اليابانية. 

املرحلة الرابعة: وقد شييهدت هذه املرحليية تطوراً مهامً 

تجييىل يف ظهور الرتانزيسييتور، والتطييور املذهل يف عامل 

اإللكرتونيييات. وتال ذلك بدء سييباق الفضيياء حني أطلق 

االتحيياد السييوفيتي أول قمر صناعييي يف نوفمرب 1957، 

وسييارت عىل خطيياه الواليييات املتحييدة األمريكية التي 

أطلقييت أول أقامرها يف يناير 1958. وشيييئاً فشيييئاً زاد 

البلييدان ميين اسييتخدام األقييامر الصناعييية يف مجاالت 

االسييتخبارات، واملعلومييات، والتجسييس، واالتصيياالت، 

والتصوير. 

قواعد بناء الجيش الذيك الصغري 
مثة قواعد يستند إليها بناء الجيش الذيك الصغر، وتشمل 

املقومات، والعنارص، واملفاهيييم واألولويات، والخصوم. 

وال شك يف أن الجيش الذيك الصغر يساعد التخفيف من 

استخدام األسييلحة الذكية ملصلحة األسلحة الذكية، كام 

يساعد عىل تقليص أعداد األفراد من خالل االعتامد عىل 

عنارص مدربة بشكل جيد.

ويحتيياج الجيش الذيك الصغيير إىل قيادة نوعية، تعوض 

النقييص يف عدد األفراد وتحسيين التعامل مع األسييلحة 

الذكييية، وكذلييك التعامييل مييع اتسيياع رقعيية املعارك 

وتشييعبها، وحسن االسييتفادة من تكنولوجيا املعلومات 

والتقييدم التكنولوجي وتكنولوجيا الحييرب اإللكرتونية. 

كام يحتاج الجيش الذيك الصغر إىل التوسييع يف استخدام 

الروبوت يف األعامل العسييكرية، وامتالك ذخائر متطورة 

ذكية التي تشمل األسييلحة التقليدية، غر النووية، التي 

ميكيين توجيهها بدقة نحو أهدافها بعييد إطالقها، والتي 

تعتمد عييىل أجهزة كمبيوتر عالييية الدقة واألداء ونظم 

ذاكرة صغييرة الحجم، ويتم تطوييير برامجها من خالل 

تقنييية الذكاء االصطناعي. وال بييد لهذا الجيش أيضاً من 

يحتاج اجليش الذكي 
الصغري إىل قيادة 
نوعية وتعويض 
النقص يف األفراد 

وحتسني التعامل مع 
األسلحة
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اسييتخدام األسييلحة غر القاتلة يف بعض املهام الخاصة، 

وهي نظم أسييلحة مصممة خصيصا لتستخدم أساسا يف 

شييل قدرة األفراد عن الحركة، أو تعطيل أداء العتاد، مع 

تقليل الضحايا، من القتىل واملصابني بعاهات مسييتدمية، 

واألرضار غر املقصودة، ضد املمتلكات والبيئة يف أضيق 

الحييدود. ومن هذه األسييلحة ذخائر تحييدث إصابات 

محييدودة األثر، وتشييل حركة اإلنسييان دون أن تقتله، 

وبخاخات تؤثر يف عمل حواس البرش، وأسييلحة الصعق 

الكهربييايئ، واملييواد اللزجيية التي تعوق جيير املركبات، 

وأجهزة تصدر ذبذبات صوتية األذان، وغرها. 

وال بد للجيش الذيك الصغر من استخدام تقنية اإلخفاء؛ 

إذ يحتاج إىل إخفاء أسلحته يف ميادين القتال التي تحوي 

كثراً من أجهزة املراقبة واملستشعرات املختلفة؛ ألن قدرة 

أي طرف عىل إخفاء عامل مهم يف نجاح مهمته القتالية. 

وقد أثبتت شييباك التمويه الحديثة قدرتها الفاعلة عىل 

متويييه األهداف وإخفائها أمام معدات الرصد التي تبث 

األشعة تحت الحمراء أو الليزرية.

وينبغييي أن يويل الجيييش الذيك الصغيير اإلدارة الذكية 

للموارد البرشية، اهتامماً كبييراً، فقضية املوارد البرشية 

تعد عنرصاً مهامً لالستفادة من التكنولوجيا املتطورة.

 

الجيش الذيك الصغري يف الفكر العسكري األمرييك 

سييعت الواليات املتحدة األمريكية بعييد انتهاء الحرب 

البيياردة إىل تطوير أسييلحتها مبا يناسييب التطور التقني 

الييذي تسييارع مع نهاييية األلفييية الثانييية. وبالطبع مل 

تكن القوات العسييكرية األمريكييية لتفوت فرصة تأمني 

نصت العقيدة 
العسكرية الروسية 

عليى اإلهتمام 
بالتطوير النوعي 

للقوات الربية 
واإلهتمام بخطط 

التطوير يف استخدام 
القوات اخلاصة

املصالح الحيوية واالسييرتاتيجية للواليات املتحدة حارضاً 

ومستقبالً. 

وتشمل اسرتاتيجية الواليات املتحدة عنارص كثرة، منها: 

االسييتخدام األمثييل للقوة العسييكرية، وتحديد املصالح 

الحيوية، ووضع أسييس لطبيعيية التدخل األمرييك يف أي 

مييكان يف العامل، وتوفر الحامية األمنييية ألوروبا، ودعم 

التفييوق اإلرسائييل يف منطقة الرشق األوسييط، ومتابعة 

دورهييا يف إيجيياد التوازن يف منطقة الباسييفيك، وتنمية 

االسييتثامرات يف املجال الدفاعي والعسييكري مبا يضمن 

الييدور القيييادي العاملييي للواليات املتحييدة، ومواجهة 

انتشار التسلح النووي وأسلحة الدمار الشامل. 

وتحيياول الواليييات املتحييدة من خييالل الجيييش الذيك 

الصغر توفر قدرات جديدة فاعلة يف مجاالت: التوجيه، 

والتحكم، واالتصاالت، وأنظمة املعلومات، واالستخبارات، 

واالسييتطالع، وذلك من خييالل: إيجاد أجهييزة ومعدات 

رئيسييية للمراقبيية مثييل األقييامر الصناعييية والطائرات 

املوجهيية من دون طيار، وتحديث خطييط برامج القتال 

األولييية، وإعييادة هيكلة فرق القتييال الثقيليية، وتوفر 

الخطط الدفاعية ضد التهديدات الكياموية والبيولوجية.

الجيش الــذيك الصغري يف الفكر العســكري 
الرويس 

تحاول روسيا عدد أفراد القوات املسلحة بسبب األوضاع 

االقتصادية والسياسييية. ويعتمد بناء القوات املسييلحة 

الروسييية يقوم عييىل التكنولوجيييا املتقدمة، واألسييس 

العلمية واإلدارية، مبا يلبي التعامل مع املستجدات التي 

طييرأت يف نهاية األلفييية الثانية وبداييية األلفية الثالثة، 

وذلك من خالل تحديث أنظمة اإلدارة لتستوعب الرصاع 

العسكري وطرق إدارته. 

وقد خفضت روسيييا قواتها التقليدييية من ثالثة ماليني 

عقييب سييقوط االتحاد السييوفييتي إىل مليييون ومئتي 

ألييف جندي، وتخلييت تدريجياً عن الخدميية اإلجبارية 

واسييتعاضت عنها بالخدميية التطوعييية، ولكنها زادت 

ميزانيتهييا الدفاعية إىل 150 مليار دوالر، ووضعت خطة 

عاجليية لبنيياء 48 مقاتلة حديثة، و6 طائرات تجسييس، 

و60 مروحييية هجومييية، و14 سييفينة حديثيية، و300 

دبابة حديثة. كام طييّورت منظومة فينكس التي تنافس 
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منظوميية تريييوت األمريكييية، إىل جانييب تطوير قاذفة 

اسييرتاتيجية قادرة عىل حمل صواريخ كروز بعيدة املدى 

SS-X-27 تعمل بنظرية اإلخفاء.

ونصييت وثيقة العقيدة العسييكرية الروسييية عىل إيالء 

التطوييير النوعي للقييوات الربية اهتامماً كبييراً، وكذلك 

االهتامم بخطط التطوير والتوسييع يف اسييتخدام القوات 

الخاصيية، وزيادة كفاءتها وتحسييني قدراتها التسييليحية 

وطرق نقلها عييرب الجو والبحر والييرب؛ لتكون قادرة عىل 

التدخل الرسيع يف مناطق االشييتباكات املستقبلية داخل 

روسيا وخارجها.

الجيش الــذيك الصغري يف الفكر العســكري 
اإلرسائييل 

نظراً إىل الظروف االسييرتاتيجية والسييكانية واالقتصادية 

فإن فكييرة الجيييش الذيك الصغيير يف إرسائيييل تعكس 

تطورات عدة مر بها املذهب العسييكري اإلرسائييل، منذ 

عام 1948، وحتى اليوم.

ويعييود اهتامم إرسائيل بفكرة الجيييش الذيك الصغر يف 

إرسائيل إىل أسييباب عدة، منها العامل الدميوغرايف، حيث 

تشييكل الخسييائر البرشية عنرصاً حساسيياً لها، والتقدم 

التكنولوجييي املتسييارع يف مختلييف صنييوف األسييلحة 

التقليدية وغيير التقليدية، وامتالك إرسائيل قدرة علمية 

وتقنية كبرة متكنها من تصنيع أسييلحة متطورة مع أخذ 

دعم الواليات املتحدة لها يف االعتبار. 

وقد دخلت فكرة الجيش الذيك الصغر الخطاب العسكري 

واالسرتاتيجي اإلرسائييل يف مستوى رئاسة األركان العامة، 

وتم وضع خططها منذ عام 2000، ولكن الواقع يشر إىل 

أن الجيش اإلرسائييل ال يزال يحافظ عىل حجمه.

وإذا كانت ›‹فكرة‹‹ الجيييش الذيك والصغر قد أوجدت 

يف عهد أرييل شييارون، فقد تعييرث تنفيذ هذه الخطط يف 

عهد شييارون نفسه، بعد انتفاضة الشييعب الفلسطيني 

واالنسحاب من قطاع غزة، ما يعني أن إرسائيل مل تطبق 

خطة الجيش الييذيك الصغر التي تحقق معادلتَي تطوير 

األسييلحة وتقليص عدد األفراد، ورمبا ركزت بشييكل أكرب 

عىل تطوير األسلحة.

اإلرهاب والجيش الذيك الصغري 
مثة حديث يروج اآلن يف األوسيياط العسكرية عن امتالك 

بعض التنظيييامت اإلرهابية مثل »داعش« للجيش الذيك 

الصغر. ويرجع بعض الخرباء نشاط داعش إىل تحرّك غر 

عادي تقوم به قواته مع االسييتعانة بقوة نارية بسيييطة، 

لكنها فّعالة، فضالً عن اللجييوء إىل منظومة ُمحكمة من 

الحرب النفسييية من خالل أفعال شنيعة تقوم بها وتبث 

صييوراً وأفالميياً لها كام حييدث يف إعدام الطيييار األردين 

واألقباط املرصيييني. ويرى هؤالء الخييرباء تنظيم داعش 

نجح يف مفاجأة من يحاربهم من خالل هجومات مباغتة 

يقوم بهييا يف عمق مناطق صحراوييية، يقودها مقاتلون 

ذوو خييربة وضبّاط وجنود سييابقون من الجيش العراقي 

الذين أُبعدوا عن الجيش بعد سقوط صدام حسني. وهذا 

كلييه جعل بعييض املحللني يحذرون من االسييتهانة بهذا 

التنظيييم والنظر إليه عىل أنييه مجرد مجموعة من البدو 

الرحل، والسيييام مع توافر مصادر التمويل لهذا التنظيم 

الناجم عن سيييطرتها عىل عدد من حقول النفط الكبرة 

التي استولت عليها مؤخراً• 

ال بد للجيش الذكي 
الصغري من إخفاء 
اسلحته يف ميادين 
القتال التي حتتوي 

كثريًا من أجهزة 
املراقبة 
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آيدكــس .. واجتاهـــات جديــدة للتسـلح
اإلرهاب أحد أبرز التحديات والتهديدات

خالل دورتييه األخرة التي عقدت خالل الفييرتة )26-22 فرباير 

2015(، كشييف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل »آيدكس 2015« 

مؤرشات عدة تتعلق باتجاهات التسلح العاملية يف ضوء التغرات 

الحاصلة يف أمناط التهديدات األمنية والتحديات االسييرتاتيجية 

التييي تواجه معظم دول العامل خالل املرحلة التاريخية الراهنة. 

وميثل اإلرهيياب أحد أبرز التحديييات والتهديدات التي تلعب 

دوراً فاعالً يف توجيه دفة خطط التسييليح والتزويد العسييكري 

لدى مختلييف الجيوش، فاإلرهيياب يعد تجسيييداً للتهديدات 

غيير التقليدية وما يرتبط بها من رصاعييات ال متامثلة تتطلب 

أمناطاً محددة ومغايرة من العتاد التسييليحي، فضالً عام تفرضه 

من تحوالت يف خطط التدريب والتأهيل والعقائد العسييكرية 

وقواعد االشتباك وغر ذلك.

املؤرشات الجديدة
وعىل خلفية هذه التغرات، ميكن مالحظة التحوالت الجارية يف 

أمناط التسلُّح العاملية؛ حيث كشف فعاليات معرض »آيدكس« 

مؤرشات توّجه بوصلة الطلب عىل التسييلح نحو أنظمة املراقبة 

والتتبُّييع والتحكُّم عن بعد، وكذلك الطائرات املقاتلة من الجيل 

الرابييع، وطائرات البحييث واإلنقاذ التي تتوافيير فيها إمكانات 

اإلنقاذ الرسيع بتقنيييات متطوِّرة، وميكنها الوصول إىل أهدافها 

برزت يف الدورة األخرية من معرض »آيدكس« 
اجتاهات جديدة للتسلح، يتمثل أبرزها يف تركيز 
اجليوش على عقد صفقات أسلحة تستهدف 
التصدي للتهديدات غري التقليدية، ويف مقدمتها 
خطر التنظيمات اإلرهابية، حيث بات الرتكيز 
واضحًا على تزويد اجليوش مبقاتالت وعتاد 
أرضي يتميز باملقدرة على املناورة وسرعة 
التحرك والتعامل مع األهداف املتحركة، كما برز 
أيضًا الدور املتزايد للطائرات من دون طيار، التي 
باتت العبًا رئيسيًا وحموريًا ال غنى عنه يف مالحقة 
العناصر والتنظيمات اإلرهابية يف كثري من الدول.

إعداد: منى أبو اخلري
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برسعة فائقة، وتنفيذ مهييامت خاطفة، بل إن التهديدات 

اإلرهابييية قد أثرت كذلييك يف الربامج الزمنييية لصفقات 

التسييلح حيث طغى الرتكيز عىل تسلم الطلبيات يف أمدية 

زمنية قصرة.

ويف ضييوء طبيعة التهديدات غر التقليدية، التي ال تقترص 

بطبيعة الحال عىل التنظيامت اإلرهابية، بل تشييمل أيضاً 

عصابات تهريب املخدرات والبرش، والجرمية املنظمة وغر 

ذلك من تهديدات متنامية، فقد شييهد معرض »آيدكس« 

أيضيياً مييؤرشات طلييب متزايدة عييىل األسييلحة والعتاد 

العسييكري الذي يناسب هذا النمط من التهديدات، فعىل 

سبيل املثال هناك طلب متزايد عىل مروحيات »أباتيش أيه 

إتش64- د«، و«أيه إتش6- آي«، و«يس إتش47- شينوك«، 

دة املهييام )إف15-، إف/أيه- والطائييرات القتالييية املتعدِّ

18( والطائرات من دون طيار »سييكان إيجل/ إنتجريتور« 

الخاصيية بتقديييم املعلومييات االسييتخباراتية واملراقبيية 

واالسييتطالع البحري، وطائرة »يف22-« )تجمع بني القدرة 

عىل اإلقالع والهبوط العموديَّني، ورسعة التحليق العالية(.

ميين ناحييية أخرى ميكن رصييد تأثر هييذه التهديدات يف 

العتاد العسييكري التقليدي، الذي بات مطوروه يسييعون 

إىل تحديثييه مبا يناسييب هذه التغييرات، ومن ذلك توجه 

رشكة »يوروفايييرت« إىل تعزيز القييدرات القتالية ملقاتالت 

ة لنظييام املهام  »يوروفايييرت تايفييون« عييرب ترقيييات مهمَّ

والصيانيية يف املقاتلة، وتزويدهييا بالقدرة عىل إطالق أكرث 

ه عايل الدقة إىل أهداف متحركة  من صاروخ جو-أرض موجَّ

برسعات عالية، مييع تقليل األرضار الجانبيَّة غر املقصودة 

إىل أقييل املسييتويات، مبييا يسييتهدف املكانة التنافسييية 

التهديدات اإلرهابية 
أثرت على الربامج 
الزمنية لصفقات 

التسليح حيث طغى 
الرتكيز على تسليم 

الطلبيات يف فرتة 
زمنية قصرية

ة الوظائف  دة ومتغرِّ لي«يوروفايرت تايفون« كمقاتلة متعدِّ

ضمن املهمة الواحدة.

كام أظهرت اتجاهات التسييلح التي ميكن اسييترشافها من 

خالل معرض »آيدكس« بروز دور مقاتالت الجيل الرابع يف 

محاربة تنظيامت اإلرهاب، مبا متتلكه طائرات هذا الجيل 

ميين مقدرة عىل املنيياورة العملياتية واملقييدرة عىل رصد 

واكتشيياف األهداف املتحركة بدقة شديدة، والتعامل مع 

أكييرث من هدف يف آن واحد وغر ذلك. كام شييهد املعرض 

كذلييك تركيزاً من املسييؤولني واملتخصصييني والخرباء عىل 

الطائرات ميين دون طيار، يف ضوء نجيياح هذه الطائرات 

يف مالحقيية العنارص اإلرهابييية وتوجيه رضبات قوية ضد 

معاقل التنظيامت يف املناطق الوعرة والكثيفة السكان.

التهديدات غي التقليدية
ويبدو أن استشييعار االتجاهات الجديدة للتسلح ملواجهة 

التهديييدات غيير التقليدية قييد دفييع رشكات الصناعات 

الدفاعية إىل ابتكار أسييلحة جديدة لتلبية الطلب املتزايد 

من الدول عىل هذه النوعيات، فقد شهد معرض »آيدكس« 

بالفعل منتجييات تندرج ضمن هذا التوجييه منها مدافع 

هاون وطائرات من دون طيار. ومتتلك الطائرات من دون 
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طيار من السييامت ما يؤهلها لتحتييل املرتبة األوىل ضمن 

قامئة األسلحة املوجهة ضد تنظيامت اإلرهاب، فعىل سبيل 

املثال متتلك الطائرة »بريداتور« مقدرة عالية عىل االحتامل 

والتحليييق املتواصل، إذ ميكنها البقاء يف الجو أكرث من أربع 

وعرشين سيياعة حاملة كامرات موجهة إىل األرض وترسل 

صور فيديو مبارشة ملشييغليها. وكانت هييذه الطائرات يف 

أحسيين األحوال تكنولوجيا متخصصة، بييل تم تجاهلها يف 

البداييية إىل أن تحولت من مجرد عييني إلكرتونية تحلق يف 

السامء إىل سييالح جديد قادر عىل إطالق صواريخ موجهة 

بالليزر نحو أعداء بعيدين عىل مسييافة نصف العامل، ومن 

ثم تغييرت نظرة الجيش األمرييك وبييدأت فورة الطائرات 

من دون طيار.

ويجمع الخرباء عىل أن النجاحات التكنولوجية املحققة يف 

تقنيات صناعة الطائييرات من دون طيار قد أفرزت تقدماً 

موازياً أو مامثالً يف القييدرات القتالية للجيوش يف مكافحة 

اإلرهيياب، لدرجيية أن تأثر هييذه التكنولوجيييا يف املجال 

العسييكري يفوق ما أسفرت عنه األسلحة النووية منذ أكرث 

نصف قرن. 

الطائرة بدون طيار
وتنطلق فلسييفة عمل هذه الطائرات ببسيياطة من فكرة 

اسييتهداف من تريد أينام تريد ويف أي وقت تريد، ومتتلك 

مزايييا هائلة منها التكلفيية املادية التي ال تقييارن بتكلفة 

املقاتييالت التقليدية، إذ إن قيمة نحو ألف طائرة من دون 

طيار تعييادل مثن طائييرة F-15 Eagle، كام أن وقود 200 

رحليية بطائرة من دون طيار يسيياوي رحلة واحدة بطائرة 

»إف– 4« األمريكية للمسييافة واملهام ذاتها. أما من حيث 

تدريييب الطيارين، فييإن تكلفة تدريب الطيييار التقليدي 

فتقرتب من خمسيية ماليني دوالر، بينام ال تحتاج الطائرات 

ميين دون طيار إىل هذه التكلفة الباهظة، بل تتطلب ثالثة 

أشهر فقط ليصبح من يوجهها محرتفاً عليها. كام متكن هذه 

الطائرات مشغليها من البقاء فوق منطقة االستطالع طوال 

الوقت، أي بطاقة تشييغيل تفوق مراقبيية القمر الصناعي 

الذي مير عىل املنطقة نفسييها مرتني يف اليوم، إحداهام يف 

الليل. وبالتايل فإن القمر الصناعي يلتقط جزءاً من الحركة، 

كييام تقلص هذه الطائييرات العنرص البييرشي من طيارين 

ومساعدين وفنيي مالحة واتصاالت يتعرضون غالباً ملخاطر 

هائليية ترتفع وتييرة احتامالتها يف املناطييق ذات الطبيعة 

الخاصة يف الرصاعات، حيث يوجد احتامالت عالية لفقدان 

عنارص برشية مدربة خالل تنفيذ بعض املهام.

وميين املالحظ أن الطائييرات من دون طيييار قد أصبحت 

بالفعل حجر الزاوية يف االسييرتاتيجيات األمريكية ملواجهة 

التنظيييامت اإلرهابية، ولذا فقد قررت إدارة الرئيس أوباما 

للمييرة األوىل يف فرباييير املايض، السييامح بتصدير طائرات 

عسكرية مسلحة )مزودة بصواريخ( من دون طيار إىل دول 

حليفيية لتلبية طلب دول عدة يف منطقة الرشق األوسييط 

للتزود بهييذه الطائرات التي متثييل رأس الحربة األمريكية 

يف الحرب ضد اإلرهاب يف اليمن وأفغانسييتان وباكسييتان 

والصومال والعييراق وغرها. وكانييت بريطانيا هي الدول 

الوحيييدة التي حصلت عىل طائرات أمريكية مسييلحة من 

دون طيييار، فيام حصلت دول أخرى مثل فرنسييا وإيطاليا 

عىل طائرات عسييكرية أمريكية غر مسلحة من دون طيار 

تسييتخدم ألغراض االسييتطالع الجوي وجمييع املعلومات. 

ومثة جانب حيوي يف ذلك يتعلق برغبة الرشكات الدفاعية 

األمريكية االستحواذ عىل النصيب األكرب من السوق العاملية 

املتنامية للطائرات من دون طيار )يبلغ سييعر الطائرة من 

الطائرات بدون طيار 
أصبحت حجر الزاوية 

يف االسرتاتيجيات 
األمريكية ملواجهة 
التنظيمات اإلرهابية
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دون طيييار من تلك التي يسييتخدمها الجيش األمرييك من 

طييراز ريبر بني 10ي 15 مليييون دوالر وميكنها حمل قنابل 

زنة الواحدة 500 رطييل وصواريخ موجهة(، ويقدر الخرباء 

قيميية صفقاتها السيينوية الراهنة عاملياً بنحييو 6 مليارات 

دوالر. وتشييهد هذه السوق منافسة رشسيية بني الواليات 

املتحييدة األمريكية )رائدة صناعة الطائرات من دون طيار 

عامليا( وروسيا والصني وإرسائيل. وتعد هذه الطائرات هي 

األكرث منواً وتطوراً يف ما يتعلق باألسلحة املخصصة ملواجهة 

التنظيامت اإلرهابية من هجامت الحادي عرش من سبتمرب 

2001، حيييث ميثييل هذا التاريييخ البداييية الفعلية للدور 

العسييكري لهذه الطائرات، التييي مل يكن الجيش األمرييك 

ميتلك منها وقتذاك سوى حفنة قليلة، فيام يدير حالياً أكرث 

من سبعة آالف طائرة من دون طيار تستخدم يف العمليات 

العسكرية، بينها 200 طائرة مسلحة.

وتؤكد الشواهد أن الطائرات من دون طيار ال تستخدم يف 

مواجهة التنظيامت اإلرهابية يف الرشق األوسييط فقط، بل 

تلعييب دوراً حيوياً أيضاً يف القييارة اإلفريقية، حيث تنترش 

طائييرات ميين دون طيار بأحجييام صغييرة يف العديد من 

الدول منها الكامرون التي تسييتخدمها يف مراقبة تحركات 

عنارص جامعيية »بوكو حرام« املتطرفة، كييام تعتمد عليها 

القوات الفرنسييية يف منطقة جنييوب الصحراء وتحديداً يف 

النيجر، حيث القاعدة الفرنسييية التي ترابط فيها طائرتان 

أمريكيتا الصنع من دون طيار لالستطالع ومراقبة األوضاع 

يف تلك املنطقة. كام يستخدم الجيش األمرييك طائرات من 

دون طيييار يف بوركينافاسييو وإثيوبيا ضمن جهود مكافحة 

اإلرهاب يف رشق إفريقيا•



آيدكــــــس والقــــوة الذكيـــــة
» استثمـار ذكـي « يضيـف لإلمــارات من القـــوة الذكيــــة

وقد قيييل الكثر عن »آيدكس«، ومييا مُيثله لدولة 

اإلمييارات وللمنطقيية كلهييا، ومييا يعنيييه للدول 

والرشكات املشيياركة. بيييد أين أريد إلقيياء الضوء 

عن جانييٍب آخر مل ينل حظه ميين االهتامم، وهو 

مييا متثله هييذه الفعالية من إضافييٍة للقوة الذكية 

لدوليية اإلمارات. وتتضمن القوة الذكية، بحسييب 

جوزيف ناي، أحد أبرز أسيياتذة العالقات الدولية 

يف الوقييت الراهيين، خليطيياً أو ُمركبيياً من عنارص 

ومهييارات القوة الصلييدة ونظرتهييا الناعمة التي 

متتلكها الدولة. وتشيير القوة الناعميية إىل القدرة 

عييىل تحقيق األهداف املرجييوة، من خالل جذب 

اآلخرين واسييتاملتهم، وإقناعهم بوحدة األهداف. 

وميين ثييم، تعتمييد عييىل املقييدرات الثقافية أو 

جاذبية ثقافة الدولة، والقيم السياسييية، والسيييام 

عندما يتم تطبيقها بإخييالص يف الداخل والخارج، 

وكذلك املقدرات اإلعالمية والدبلوماسييية، وعدالة 

أو رشعية السياسييات الخارجييية املتبعة. كام يعد 

النمييوذج التنموي االقتصييادي، واالندماج الدويل، 

والصورة الدولييية من مصادر القييوة الناعمة. أما 

القوة الصلدة، فتعني القدرة عىل تحقيق األهداف 

املرجييوة، من خييالل القهيير واإلجبييار واملكافآت 

املادييية. ومن ثم، تعتمد عىل األدوات العسييكرية 

واالقتصادية. 

آيدكس: والقوة الناعمة
ويف الحقيقيية، تكتسييب القييوة الناعميية مزيييداً 

ميين األهمية يف عامل اليييوم؛ ويتصاعد دورها عىل 

حسيياب أدوات القوة الصلدة يف تنفيذ السياسات 

الخارجييية للدول. ولكييّن هذا ال يعنييي أّن القوة 

الناعمة بسبيلها إىل الحلول محل القوة الصلدة، أو 

أنها أفضل منهييا يف كل األحوال، بل تكملها. وهذا 

هو جوهيير أطروحة القوة الذكييية؛ فالدول األكرث 

عىل مدى أسبوع عمل كامل، يف 

الفرتة من 22 إىل 26 فرباير، شهدت 

أبوظبي الدورة الثانيـة عرشة ملعرض 

ومؤمتر الدفاع الدويل »آيدكس 

2015«، الذي يُعد أضخم معرض 

دفاعي ثاليث الخدمة )بري وبحري 

وجوي( يف العامل، وأبرز امللتقيات 

العاملية لصانعي القرار والنخب 

العسكرية وخرباء ورواد صناعة 

الدفاع. وقد شهدت هذه الدورة 

إضافة نوعية مميزة، متثلت يف 

إقامة معرض األنظمة غري املأهولة 

»يومكس« ألول مرة، وتنظيم ثالثة 

مؤمترات، وهي مؤمتر دفاع »آيدكس« 

ومؤمتر الدفاع البحري »نافدكس« 

ومؤمتر األنظمة غري املأهولة. وينتظم 

املعرض كل سنتني تحت الرعاية 

املبارشة لصاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي 

يُبدي اهتامماً خاصاً به منذ تدشني 

دورته األوىل عام 1993، ويحرص عىل 

انتظام فعالياته. 

د. أمين الدسوقي
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تأثراً وفعالية هي التي توظف نسييباً متفاوتة أو مركباً 

خاّلقاً من أدوات القييوة الصلدة والناعمة التي متتلكها. 

ويُحدد السييياق أو املوقف الذي تواجهه الدولة نسييبة 

عنارص القوة الصلدة إىل عنييارص القوة الناعمة يف هذا 

املركب. ومن ثم، فالقيادة الناجحة هي التي متتلك ذكاء 

أو فطنة السييياق Contextual Intelligence، ويكون 

لديهييا القدرة عىل تكييييف أدوات القييوة املختلفة يف 

مواقف متباينة.

بهييذا املعنى، ميكن القييول إّن معييرض “آيدكس” يعد 

مبنزلة “اسييتثامر ذيك”، يضيف إىل رصيد دولة اإلمارات 

ميين القوة الذكية، وإّن قيادة صاحب السييمو الشيييخ 

خليفة بن زايييد آل نهيان، رئيس الدولة تنتمي إىل منط 

القيييادة “الذكية”، باملفهوم الييذي رشحه جوزيف ناي، 

وهو ذلييك النوع من القادة الذي يحييوز عنارص القوة 

الناعمة والصلدة، وميتلك الفطنة يف توظيفها.

فميين ناحييية القييوة الناعميية، مثّل معييرض “آيدكس 

2015” حدثاً اسييتثنائياً بكل املعاير، ليس فقط لنتائجه 

االقتصادييية، وإمنييا أيضيياً النتظامييه يف منطقة الرشق 

األوسييط، التي تُعج بجميع عوامل ومظاهر االضطراب 

وعدم االسييتقرار، عىل املسييتويني الكيل والجزيئ. وينبع 

وصفه باالسييتثنائية كذلك من كونييه األضخم يف تاريخ 

هذه الفعالية منذ تدشييينها، سييواء ميين حيث الدول 

والييرشكات املشيياركة )1200 رشكة عارضيية تنتمي إىل 

56 دوليية، منها 18 رشكة تشييارك للمرة األوىل(، أو عدد 

الزائرييين األفييراد )اكرث من 80 ألف زائيير(، أو التغطية 

اإلعالمية )أكرث من 250 وسيييلة إعييالم من أكرث من 50 

دوليية حول العييامل، وما بييني 350 إىل 400 خييرب يومياً 

طيلة أسييبوع املعييرض(. وهذا كله يدلييل عىل أهمية 

دولة اإلمييارات ومكانتها بحيث يهرع هذا العدد الكبر 

إىل حضييور إحدى الفّعاليات التييي تنظمها، من ناحية، 

ويعزز مكانتها كوجهة عاملية رائدة لتنظيم واسييتضافة 

الفعاليات واملعارض الدولية.

آيدكس: صورة عاملية
عييالوة عىل ذلك، ميثييل “آيدكس” أفضييل فرصة لدولة 

اإلمييارات العربية املتحييدة لصنع صييورة عاملية لذاتها 

كمثال يحتذى يف مجيياالت التنمية االقتصادية والتقدم 

التكنولوجييي وتقديييم املسيياعدات اإلنسييانية ودعم 

الرشعييية الدولييية، والرتويييج لنموذجهييا االتحييادي-

السيييايس، واالقتصييادي التنمييوي، والثقييايف التعددي. 

ويتسييم النموذج االتحييادي اإلمييارايت بخصائص عدة، 

ميكن االسييتفادة منها يف تطبيق أو تفعيل الفيدرالية يف 

الدول العربية، أهمها املرونة؛ مبعنى إعطاء مساحة أكرب 

من الحرية للحكومييات املحلية التي تتمتع بصالحيات 

دسييتورية واسييعة، والتوازن فيام يتعلييق بالعالقة بني 

الشييأن االتحادي والشييأن املحيييل، وتحقيييق التنمية 

املتوازنيية يف جميييع مناطييق الدوليية، وإعييامل قواعد 

 ،Good Governance الحوكميية أو الحكييم الرشيييد

والرتكيز عىل متكني الدولة واملواطن اقتصادياً واجتامعياً. 

أمييا النموذج التنمييوي الذي تقدمه اإلمارات، فيتسييم 

بالتنويع واالزدهار االقتصادي، والتوجه نحو بناء اقتصاد 

معريف، ومسييتويات مرتفعة جداً ميين التنمية البرشية، 

والتنافسييية، واالنفتاح عىل التجييارب التنموية األخرى 

يف العييامل. كام تقدم اإلمارات منوذجيياً يف احرتام التنوع 

الثقايف واإلثني والحفاظ عليه واسييتثامره؛ حيث يعيش 

عييىل أرض الدولة أكرث من مئتي جنسييية، يف إطاٍر من 

التسامح اإلنساين، يحميه تطبيق القواعد القانونية بحزم 

وشفافية ومن دون تحيز عىل الجميع.

التعييددي  االنخييراط  مجييرد  فييإن  الحقيقيية،  ويف 

multilateral engagement يف عالقييات مييع الييدول 

والفاعلني الدوليني اآلخرين هو مظهر من مظاهر القوة 
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الناعمة. دون الحديث عن إّن تنظيم معرض “آيدكس” 

وغره يزيد من جاذبييية النموذج اإلمارايت، الذي أصبح 

موضييع إلهام لكثرٍ ميين الدول والشييعوب يف املنطقة 

وخارجها، تنشد االستفادة منه وتطبيقه. 

ومُيثييل “آيدكييس” نافذة معرفيية ال تُضاهى، من حيث 

كونييه يتيييح لييرشكات الدفيياع الوطنية االطييالع عىل 

أحييدث ما وصلت إليييه صناعة الدفيياع يف العامل. ومن 

ثم، يسيياهم يف نقييل التكنولوجيا وتوطينهييا يف الدولة. 

ويف هييذا الخصوص، أشييار اللواء الركيين الدكتور عبيد 

الكتبييي، رئيس اللجان العليييا املنظمة للمعرض، إىل أّن 

رس نجيياح الرشكات املحلييية يف التصنيع الجيد ملختلف 

أنواع املعدات واآلليات العسكرية، يعود الستفادتها من 

تجارة وخربة الرشكات العاملييية. واألهم من ذلك، يوفر 

“آيدكييس” منرباً “عوملياً” للقاء العقييول وتالقح األفكار 

والحوار املثمر بني خرباء وقادة صناعة الدفاع. وقد أدرك 

منظمو املعرض مدى أهمية هذه النقطة؛ فأعلنوا أنهم 

يسييتهدفون يف الييدورة املقبلة من املعرض اسييتقطاب 

عييدد أكرب من صناع القرار الرئيسيييني ميين الحكومات 

وقييادة القوات واملختصني يف صناعيية الدفاع إىل منصة 

واحدة ملناقشة وتقديم حلول لبناء الرشاكات، وتعظيم 

القدرات، والبحث والتطوير يف واحد من أهم قطاعات 

الصناعة االسرتاتيجية يف العامل.

آيدكس: والقوة الصلبة
ومن ناحية مييا يضيفه “آيدكس” لعنارص القوة الصلدة 

لدوليية اإلمييارات، فهو يتيييح لرشكات الدفيياع الوطنية 

فرصيية مثالية للرتويج ملنتجاتهييم، واالحتكاك بالخربات 

والتطييورات العاملية يف مجييال التصنيييع والتكنولوجيا 

العسييكرية. ويف هييذا الصييدد، أشييار الكتبييي إىل أّن 

الرشكات الوطنية تلقت العديد من االتصاالت، من دول 

عربييية وأجنبييية، يف أثناء انتظام الفعالييية، لبيع آليات 

ومنتجييات حربية. كام يتيح املعييرض للرشكات العاملية 

مجاالً للتعرف عىل إمكانات وقدرات الرشكات الوطنية؛ 

ما ميهد السييبيل إلقامة رشاكات التعيياون بني الطرفني. 

وقييد أصبح آيدكييس حافييزاً للتطور الكمييي والنوعي 

يف الصناعييات الدفاعية اإلماراتية، سييواء عىل مسييتوى 

املعدات أو الذخائر، أو منظومات وبرامج الدفاع عالية 

الكفاءة.

وكانعكاس للتطور النوعي للصناعات الدفاعية الوطنية، 

الذي يعود باألسيياس إىل الدعم الييذي تلقاه من جانب 

القيادة الرشيييدة، وعىل رأسييها صاحب السييمو الشيخ 

خليفيية بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، شيياركت دولة 

اإلمارات بأكرب جناح يف “آيدكس 2015”، مبساحة تقارب 

ثلث مساحة املعرض. وضم هذا الجناح معظم الرشكات 

اإلماراتييية املشيياركة يف الفعالييية، ويف مقدمتها توازن 

القابضة، ومبادليية للتنمية، وهيئيية تنظيم االتصاالت، 

وأبوظبي لبناء السفن، وطران أبوظبي، وأدكو لألنظمة، 

وبركان ميونيشيينز سيسييتمز وغرها. ويف هييذا اإلطار، 

ال بّد من اإلشييارة إىل الحدث األهم، ويتعلق مبشيياركة 

رشكيية اإلمارات للصناعات الدفاعية “إيدك” يف املعرض. 

و”إيدك” هي مرشوع مشييرتك بني “توازن” و”مبادلة” 

ومجموعيية اإلمييارات املتقدمة لالسييتثامرات تبلور يف 

ديسييمرب 2014؛ بهدف خلق واحد ميين أكرب التكتالت 

الواعييدة يف مجال الدفاع والطييران وخدمات الدعم يف 

املنطقة. 

وباإلضافيية إىل مييا يسيياهم بييه “آيدكس” ميين تطور 

نوعييي يف قطيياع الصناعييات الدفاعييية الوطنييية ذي 

األهمية االسييرتاتيجية، فإّن ما أبرمته القوات املسييلحة 

من صفقات سييالح تجاوزت قيمتهييا 18.3 مليار درهم 

)حييازت الييرشكات الوطنية نحو %60 منهييا( يزيد من 

قييدرة دولة اإلمارات العربية املتحييدة عىل الردع. وقد 

بلغت قيميية الصفقات التي عقدتها القوات املسييلحة 

مييع كربيات الرشكات العاملية خييالل دورات “آيدكس” 

املتتابعة أكرث من 31.5 مليار دوالر.

ويف هييذا الخصوص، ال بييد أن نسييتذكر رؤية صاحب 

السييمو الشيييخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

فيام يتعلق بالغرض من “بناء القوة”. فقد أكد سييموه 

أّن “دوليية اإلمارات العربية املتحدة ال تتسييلح ملبارشة 

العييدوان، وإمنييا تفعل ذلييك ألنها تؤمن بييأّن الضعف 

يُغييري بالعدوان. كام أّن القوة رشٌط لتدعيم السييالم”. 

كأّن القيادة الرشيييدة، انطالقاً ميين إدراكها للتهديدات 

العديييدة واملتنوعة لألمن الوطنييي واإلقليمي، عكفت 

منُذ اليييوم األول عىل بناء وتطوير القييدرات الدفاعية 

للبييالد؛ لتوفر قوة ردع، تجعل األعداء يفكرون أكرث من 

مرة قبل تهديد سالمتها اإلقليمية وتجربتها التنموية أو 

أمن مواطنيها واستقرار مؤسساتها•

املصادر:
جريدة االتحاد، 2015/2/27-21 

 Suzanne Nossel, ”Smart Power“, Foreign

 .Affairs, March/April 2004

 Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to

 Success in World Politics )New York: Public

 .)Affairs, 2004

 Joseph P. Nye, The Powers to Lead, 1st edition

 .))London: Oxford University Press, 2008

 Xin Li and Verner Worm, Building China’s

 Soft Power For a Peaceful Rise, Copenhagen

 Business School )CBS(, Asia Research Centre,

 .Discussion Papers, July 2007

66

دراسات وبحوث

|  العدد 519  | أبريل 2015  |

آيدكس 
ميثل أفضل 

فرصة 
لإلمارات 

لصنع صورة عاملية 
لذاتها كمثال يحتذى 
به يف جماالت التنمية 
والتقدم التكنولوجي



“تنفيذ اإلسرتاتيجية: موازنة السلطة”

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية يدرك القادة اإلســرتاتيجيون أن اإلسرتاتيجية صعبة؛ ذلك أن االستخدام الفعال للدبلوماسية، والقدرات 

العســكرية، والقوة االقتصادية، واملعلومات، عىل املستوى الوطني يتطلب تزامناً ماهر وتوازناً بارعاً. وعىل 
الرغــم من أن دولة اإلمارات العربية املتحدة محظوظــة مبا لديها من ثروات، يف الوقت الذي ال متلك فيه 
معظم الدول األخرى ســوى موارد قليلة وعدد قليل نســبياً من السكان يف عرص مهدد بالتضخم السكاين، 
فإن التوازن االســرتاتيجي ما يزال حاســامً من أجل تجاوز التحديات القادمة، وضامن النجاح الدائم لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف املستقبل كام كانت محظوظة يف املايض.
كان أحد االســتنتاجات الرئيســية التي توصل إليها كارل فون كالوزفيتز هو إدراكه أنه ينبغي مواجهة 
الرصاع دامئا من قبل »ثالوث رائع« يضم الحكومة والقوات املســلحة والشــعب، وينطبق األمر نفسه عىل 
اإلسرتاتيجية. ففي الرصاع واإلسرتاتيجية، يتعني عىل الحكومة وضع غاية لإلسرتاتيجية، بينام توفر املؤسسة 
العســكرية والهيئات االتحادية األخرى الســبل لتحقيق الغاية اإلســرتاتيجية، أما الشعب فيمثل الوسيلة. 
وتعد هذه الثالثة جميعاً أذرع ال غنى عنها لثالوث واحد ال غنى عنه ألن اختالل التوازن بني الثالثة ميكن 

أن يكون له آثار كارثية عىل املبادرات الوطنية.
ال بد من أن يتحقق التوازن داخلياً وخارجياً، وينطوي التوازن الداخيل عادًة عىل تعزيز املرونة الوطنية 
من خالل تنمية املوارد االقتصادية والتحســينات التكنولوجية العسكرية. ويسهم تعزيز القدرات الداخلية 
يف تحســني االســتجابة للتهديدات ويرفع من شــأن الدولة داخل النظام الدويل. وميكن أن تشــمل هذه 
التحســينات للتــوازن الداخيل الجهــود الرامية إىل زيــادة الناتج املحيل اإلجــاميل أو الحوافز لزيادة عدد 
الســكان )كحد أدىن، النســبة املئوية للســكان املعنيني باملجال األمني، وذلك من خالل الخدمة الوطنية، 
عىل ســبيل املثال(. فقد أكد صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد، أن »شعب اإلمارات وقيادته وجيشه 
يــد واحدة.. وقلــب واحد..وفريق واحد لبناء مســتقبل واعد لدولة اإلمارات«. ورصحت معايل الشــيخة 
لبنى بنت خالد القاســمي أيضاً بأن« قيادة وشــعب دولة اإلمارات يدركان الــدور التاريخي الذي تؤديه 
القوات املسلحة، والتحدي الهائل الذي تواجهه وسط عامل يعاين الرصاعات والتهديدات.« ومتثل االستجابة 
اإليجابيــة األخرية لنداء الخدمة الوطنية مــؤرشاً قوياً آخر عىل اللُّحمة بني شــعب دولة اإلمارات العربية 
املتحدة وقواتها املسلحة، مام يدل عىل التوازن الداخيل الذي تسعى إليه دولة اإلمارات العربية املتحدة.

أما التوازن الخارجي فينطوي عىل تعزيز التحالفات والعالقات اإلسرتاتيجية وتوسيعها من أجل مواجهة 
التهديــدات. ويشــمل التوازن الخارجــي ترتيبات التحالف؛ حيــث تتحد الدول معــاً يف مواجهة املخاطر 
املتوقعة، وضامن األمن من خالل املقاومة املشــرتكة للمعتدي الذي يشــكل خطــراً. وعند مواجهة تهديد 
أمني مشــرتك، من املفرتض أن تضع الدول خالفاتها الثانوية جانباً وأن تنضم إىل تحالف قائم عىل التوازن. 
ويشــتمل التوازن االســرتاتيجي أيضاً عىل تطوير هذه العالقات يف الوقت املناســب للسالم لردع العدوان 

ودعم االستقرار اإلقليمي، ويعترب مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثاالً جيداً لهذه الحكمة.
لقد شهدت الحرب األمريكية يف فيتنام الشعب )الوسيلة( ينقلب ضد الحكومة، مام أدى يف النهاية إىل 
انتصار الفيتناميني. وخالل الحرب العاملية الثانية كانت القوات املســلحة األملانية )السبل( تخضع  لهيمنة 
هتلر الشــديدة بهدف تحقيق نجاح اســرتاتيجي، ويف عام 1941 جرت القوات املسلحة اليابانية األمة إىل 
حــرب ضد أمريــكا مل يكن لديها أمل بالفوز فيهــا؛ ألنها كانت تفتقر إىل غاية حكوميــة عقالنية )الغاية( 
وحلفــاء إقليميني. ويحدد معظم املحللني أيضاً ثالثة عنارص أخــرى: العاطفة، والغموض، والتقلبات، التي 
تضيف املزيد من التعقيدات واملخاطر إىل كل جهد اسرتاتيجي يعزز قيمة املقاربات اإلسرتاتيجية املتوازنة. 
إذن فالحفاظ عىل التوازن ميثل إحدى الســامت الرئيســية للتنفيذ الناجح لإلسرتاتيجية. يف املايض، حققت 
دولــة اإلمارات العربية املتحدة توازناً ملحوظاً داخل املنطقة وفيام بني قدراتها الذاتية )كام تدل عىل ذلك 
الجهود اإلماراتية الحالية ضد التطرف بوضوح تام(، وســوف يكون هذا التوازن أكرث أهمية يف املســتقبل 

املعقد•
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استراتيجيات

القيـــادة فــي معنـــاها ومبنـــاها ... السمـــــــــــــــــات واخلصائــــــص واألدوار

تعد القيادة رضورة ألي مؤسسة أو منظمة، صغرت أم كربت، ألنها توحد الجهود وتوجهها نحو 

تحقيق األهداف. والقيادة متواجدة يف أي مجتمع، بدايئ أم حديث، ووجود قيادة من عدمه أو 

إمكانيات القائد وقدراته تحدث فرقاً جوهرياً يف حياة الجامعة اإلنسانية، إذ إن املشكالت التي 

تواجهها تفرض حلوالً متعددة ومعقدة، واالهتداء إىل أفضل الحلول وأنسبها، ثم إنجازها عىل أرض 

الواقع، وهذه مسؤولية القائد قبل غريه.

إعداد:
د. عمار علي حسن

أيام احلروب واألزمات يولد األبطال التاريخيون
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القيـــادة فــي معنـــاها ومبنـــاها ... السمـــــــــــــــــات واخلصائــــــص واألدوار

نظ��را إىل أهميته��ا فقد اهتمت علوم عدة بدراس��تها من 

زواي��ا أو منظورات مختلفة، مثل عل��م النفس وعلم علم 

االجت��امع، والس��يام يف ف��روع النف��س االجتامع��ي وعلم 

االجتامع السيايس وعلم اإلدارة وعلم األنرثوبولوجيا.

وال ميك��ن أن تكون هناك قي��ادة بال أتباع، يظهر القائد 

م��ن خاللهم مل��كات التأثري والنف��وذ والق��درة والزعامة 

والس��لطة، ويقومون هم بإبداء القبول والرىض عن القائد، 

واملوافق��ة عىل أقوال��ه وأفعاله، يف ظل درج��ة معينة من 

تفضيله عن غريه يف تبوؤ موقع القيادة والقيام مبتطلباتها.

القائد والقيادة
القائد هو ش��خص يحتل موقعاً بارزاً وميارس دوراً محورياً 

بالنس��بة إىل تابعي��ه، ول��ه ب��اع طويل من النف��وذ بينهم 

والس��يطرة عليهم. والقيادة هي مامرس��ة السلطة والتأثري 

يف نطاق عالق��ة اجتامعية معينة، وتكون لفرد يف الجامعة 

أو أكرث، يحوزون القدر األكرب يف تس��يري األنشطة والتحكم 

يف املعلومات واتخاذ القرارات. وحضور الجامعة أو األتباع 

حول القائد ح��دت بهارولد الس��ويل إىل أن يعرف القائد 

الس��يايس عىل أن "فرد يحول مش��كالته الذاتية إىل قضايا 

عامة" وهو ما توصل إليه إريك إريكس��ون حني صوره بأنه 

"ش��خص يجد حالً ملش��كالته الخاصة ع��رب تغيري األوضاع 

االجتامعية بشكل كبري".

والقي��ادة صعبة وليس��ت غريزة عامة ب��ني الناس، وال 

يتص��دى لها إال من يقدر عليها. فالقائد عليه مس��ؤوليات 

والتزامات حيال الجامعة التي س��يدته أو املؤسس��ة التي 

رفعت��ه، قد متكنه م��ن أن يعيش حياة طبيعي��ة كاألفراد 

العاديني، وأن يتحمل النقد الالذع ألقواله وأفعاله من دون 

ت��ربم، وأن يعترب هذا حقاً ألتباعه، إن كان قائداً دميقراطياً. 

ول��ذا يفضل البعض عدم التص��دي للعمل العام خوفاً من 

النق��د أو املس��اءلة أو ارتباك العيش والج��ور عىل الحياة 

الشخصية.

وقد تكون القيادة حاجة نفس��ية عند بعض الشعوب، 

أو لدى ش��عوب يف بعض الظ��روف، حيث يتامهى الناس 

يف ش��خص الزعي��م، يصدقونه ويتبعون خط��اه. ويختلف 

نوع التامهي أو سببه أو تربيره من مجتمع إىل آخر، ففي 

املجتمع��ات اإلقطاعي��ة ينظر إىل القائد باعتباره "الس��يد 

املط��اع" ويف املجتمعات الحديثة يرون��ه إما واحداً منهم، 

ينتم��ي إىل خلفيته��م االجتامعية ويؤمن بأش��واقهم إىل 

العيش الكريم ويحمل مطالبهم ويسهر من أجل تحقيقها، 

القائد الدميقراطي 
الذي يشرك من هم 

دونه يف صناعة القرارات 
السيما تلك التي تؤثر 

تأثريًا بالغًا على تواجد 
اجلماعة ومصلحتها
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وإما أنه شخص ذيك بارع يف فعل كل ما يجلب لهم منفعة.

أسباب ظهور القائد
وهناك أسباب ميكن أن تؤدي إىل ظهور القائد يف أي مكان 

وأي زمان، وهي:

 أوالً: توافر الس��امت النفسية عند شخص معني تجعله 

يتقدم ع��ىل ما عداه، وتجعل اآلخري��ن يتقبلون تقدمهم 

عليه��م، وتلف��ت انتباه م��ن يهتمون بالبح��ث عن قائد 

فيكتشفونها ويرعونها فتنمو مع األيام، وتصقلها الخربات، 

ويصري صاحبها قائدا بالفعل.

 ثاني��اً: توافر ظ��روف معينة تصنع القائ��د، ومع تغري 

الظروف وتب��دل األح��وال واختالف املجتمع��ات تتعدد 

القيادات، فلكل موقف قائده، ولكل ظرف رجله الكبري.

 ثالثاً: يدمج ب��ني االثنني، ويرى أن القيادة هي حصيلة 

تفاعل ب��ني أطراف ثالثة، الش��خص مبا لديه من س��امت 

فائق��ة، واملوق��ف الذي يس��اعد ش��خصاً ما ع��ىل الربوز، 

وخصائ��ص الجامعة البرشية واآللي��ات التي تعتمد عليها 

يف الوصول إىل األهداف التي تصبو إليها، وليس كل القادة 

لهم الس��امت والخصائص واألدوار ذاتها، بل يختلف األمر 

ليس وفق قدرات القائد فحس��ب، بل أيضاً السياق الذي 

يحكمه والتنظيم أو الجامعة التي يقودها.

أصناف القادة
 ومن هذه الزاوية ينقسم القادة إىل ثالثة أصناف:

 أوالً: القائ��د البريوقراطي، وهو ش��خص ميارس مهامه 

عرب تسلس��ل هرمي أو س��لطة "مكتبية" متدرجة ويكون 

نف��وذه عىل أتباعه مس��تمدا من القوان��ني واللوائح التي 

تحكم العالقة معهم، وتعطيه س��لطة العق��اب والثواب. 

لكن ه��ذا ال مينع م��ن أن يتمتع بعض الق��ادة اإلداريني 

بسامت ش��خصية، تجعل مكانتهم وهيبتهم غري مستمدة 

يف كل األحوال من النفوذ الرسمي املمنوح ابتداء ألصحاب 

املناصب العليا.

ثاني��اً: القائ��د الدميقراطي، الذي ي��رشك من هم دونه 

يف صناعة القرارات، والس��يام تلك التي تؤثر تأثرياً بالغاً يف 

وج��ود الجامعة ومصلحتها. وال يق��وم القائد بهذا مكرهاً، 

إمنا عند اقتناع بحق اآلخرين يف تحديد املس��ارات وتقرير 

املصائ��ر. ويف بعض األحيان تكون البيئ��ة املحيطة بالقائد 

تس��لطية، وتك��ون القوانني مفصل��ة لصالح��ه أو تعطيه 

صالحيات ش��به مطلقة أو مطلقة، لكنه يفضل تجنب كل 

هذا والعمل بروح الفريق، إمياناً منه بأن هذا هو األسلوب 

األفضل للوصول إىل القرار الرشيد.

أما الثالث فهو القائد املتس��لط، ال��ذي ميتلك وميارس 

س��لطة مطلق��ة ع��ىل أتباع��ه، ف��ال يش��اورهم أو يرجع 

إليه��م يف أمر أو ق��رار، وهم ال ميلك��ون حياله إال الطاعة 

التام��ة، وبعضهم قد يعتربها واجباً ال ف��كاك منه. وأمثلة 

ه��ذه القيادة ميكن أن نجدها يف نظم الحكم املس��تبدة، 

والجي��وش، وبعض ال��رشكات، وعصابات املافي��ا وغريها، 

واألرس املمت��دة، والتنظي��امت االجتامعي��ة األولي��ة التي 

تعتم��د عىل عالقات القرابة. بل إننا ق��د نجد أمثلة لهذه 

القيادة يف نظم دميقراطية، يخرج فيها القائد عىل القانون 

أو يهمل القواعد التي تهندس عالقته ببقية الس��لطات أو 

بأعضاء الجهاز اإلداري للدولة أو مساعديه، ويترصف وفق 

ما يراه هو. لكن القائد وقتها يكون محل نقد واس��تهجان 

وقد تكلفه هذه املغامرة استمراره يف موقعه. 

ويقس��م ماكس في��رب القي��ادات إىل ث��الث: كاريزمية 

وتقليدي��ة وقانونية ����� عقالني��ة، واألوىل يزداد فيها دور 

الفرد، وينظر فيها إىل الزعيم باعتباره املحارب أو املخلص 

أو البط��ل القومي أو الث��وري، وتظهر يف أوقات التحوالت 

االجتامعية الفارقة الت��ي يتم خاللها تحدي الوضع القائم 

وط��رح بدائ��ل مختلف��ة جذرياً عن��ه. ويوص��ف القائد 

الكاريزم��ي بأنه "املله��م" و"الش��خصية الجذابة اآلرسة" 

و"الشخص املهاب" الذي تتدافع الجامهري نحو إجالله. 

وهناك خصائ��ص لهذا النمط من القي��ادة، وفق فيرب، 

أولها أنها نتاج إدراك األتباع لش��خص معني عىل أنه ساحر 

ومله��م، قد وهبه الله قدرة خارقة، أو صفات اس��تثنائية، 

ول��ذا يجب الخضوع له، واالمتثال ألوامره والس��ري خلفه، 

والثقة يف ترصفاته يف األفراح واألتراح. وهذه حالة عاطفية 

بني األتباع والقائد، يصع��ب االعتامد عىل العقل واملنطق 

املحض يف تفسريها.

 وع��ىل النقيض من هذا الن��وع من القيادة فإن االثنني 

اآلخري��ن، حس��ب تقس��م في��رب، يعتمدان ع��ىل الرابطة 

االجتامعية والقانونية للقائد، وليس عىل قدراته الذاتية.

أنواع صناع القرار
هناك دراس��ات حددت نوعني من صن��اع القرار: املهاجم 

العنيف والعميل الذرائعي. ويوجد من قسمهم إىل محافظ 

وإصالحي وثوري. وأغلب الدراس��ات التي اهتمت بتناول 

موضوع "القيادة" توزع عىل أربعة منظورات رصدها بشري 

الخ��را يف كتابه املهم "النمط النبوي الخليفي: يف القيادة 

السياسية العربية والدميقراطية".

 أوله��ا: املنظ��ور النفيس، ال��ذي اعتمد ع��ىل تجارب 

معملي��ة، ونظر إىل القيادة بوصفها "وظيفة اجتامعية" أو 

"تخصص" يؤدي��ه فرد داخل الجامعة. وم��ع إميان الكثري 

م��ن علامء النف��س بأهمية املوقف يف تحدي��د "القيادة" 

رأوا أن يس��تبدل اصطالح "قائد" ب����� "الشخص املحوري" 

يف الجامع��ة، ال��ذي ال يتكئ نجاحه ع��ىل ملكاته الخاصة 

وقدرات��ه الذاتي��ة من قبيل اتس��اق الش��خصية والنضج 

الوج��داين والذكاء وصفاء التحلي��ل والعمل بتمكن تحت 

الضغ��ط والهيب��ة يف نفوس م��ن حوله، إمنا ع��ىل تحفيزه 

إلمكانات املحيطني به وتوحيدها يف اتجاه الهدف. 

والثاين هو املنظ��ور االجتامعي، الذي ينظر إىل القيادة 

باعتبارها مامرس��ة النفوذ عىل الجامعة اإلنسانية، صغرت 

عن��د ح��دود املؤسس��ة أو املنظمة أو ك��ربت لتصري األمة 

بأرسه��ا، وذلك بغية القي��ام بثالث وظائ��ف هي: تعيني 

أه��داف الجامعة، وتأس��يس الهياكل الالزم��ة لتحقيقها، 

والحفاظ عىل ه��ذه الهياكل وتعزيزه��ا وتجديدها حتى 
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تس��تمر قادرة عىل تلبي��ة األهداف. ووفق ه��ذا املنظور 

تكون القيادة عملية "مكتسبة" أكرث منها عملية "موروثة" 

ولهذا ميكن تعلمها والتدريب عليها يف مختلف املجاالت.

والثال��ث فه��و املنظ��ور الس��يايس، وينظ��ر إىل القائد 

باعتب��اره الرجل الكب��ري الذي يجلس عىل رأس الس��لطة 

التنفيذي��ة، ويس��تخدم ما لديه من صالحي��ات يف إطالق 

طاق��ات الجامعة، والنف��خ يف أوصال أفراده��ا، من أجل 

التقدم والرق��ي، أو الدفاع عن الوطن، واالنتصار ملصلحته 

العلي��ا. وهناك اقرتابات ومداخل عدة اتبعها أصحاب هذا 

املنظور منها: مدخل الرجل العظيم يف صناعة التاريخ سواء 

حركته الق��درة أو دفعه الهدف أو م��ن ميتلك طموحات 

ذاتية فائقة ويكون يف كل األحوال شخصاً ملهامً ملن حوله 

يحوطه الحب وتجلله املهابة، ومدخل املسار الدميقراطي 

ال��ذي يرى أن القي��ادات موزعة داخ��ل الجامعة وتتدرج 

م��ن األصغر حت��ى تنتهي إىل القائ��د األول الذي يقف يف 

قمة هرم النظام السيايس التعددي وتكون عالقته باألتباع 

وهم األغلبية العظمى من الش��عب غري مبارشة، ومدخل 

الصف��وة، الذي يؤمن بأن الحك��م يف النهاية يؤول إىل قلة 

متامسكة متحكمة حتى يف املجتمعات الدميقراطية. 

والراب��ع املنظور التنظيمي، نش��أ وترع��رع يف أحضان 

علم اإلدارة وانفتح عىل علوم أخرى مس��تفيداً من عطائها 

املتج��دد، وهو ينش��غل مبهارات القيادة وس��بل تعزيزها 

يف مختل��ف التنظيامت أيا كان مج��ال عملها واهتاممها. 

وس��لك هذا املنظور يف بدايته مس��لكاً بريوقراطياً، فجعل 

من القائد الناجح هو الذي يراقب التطبيق الدقيق للوائح 

والقوانني، ويلتزم بها يف قراراته، ثم استفاد من علم النفس 

وعلم االجتامع م��ن زاوية اهتامم القائ��د الناجح بالروح 

املعنوية ملرؤوسيه، والخروج من الدائرة املغلقة للعالقات 

غري الرس��مية بينهم. وتأثر هذا املنظ��ور باقرتابات القرار 

واالتصال والنظم، حيث يكون القائد الناجح هو من ميتلك 

مهارة اتخاذ القرار الرش��يد يف سياق معقد ومركب، أو من 

يتمكن من التنس��يق البارع بني مختل��ف الوحدات التي 

أنواع القادة

يقس��م باس Bass  الق��ادة إىل ثالثة أيضا: 
املعتمدون عىل ذواته��م وتحركهم دوافع 
قوي��ة م��ن الثق��ة بالنف��س أو الرغبة يف 
االستئثار وقد ال يرشكون أتباعهم يف القرار،  
والرباجامتي��ون الذي��ن يذهب��ون مبارشة 
إىل تحقي��ق أهدافه��م متخفف��ني من أي 
حموالت تعرقله��م، والتفاعليون وهم من 
يسعون إىل حل املش��كالت التي تواجههم 
من خالل التشاور مع األتباع. وقد تجتمع 
هذه األقسام الثالثة يف القائد الدميقراطي.

تش��كل املنظومة، أو بني االتص��االت مهام كانت متضاربة 

أو متناقضة.

القيادة" و"الرئاسة"
ال بد يف ه��ذا املقام أن منيز بني "القيادة" و"الرئاس��ة" 

فالق��ادة قد ال يكون��وا يف كل األحوال رؤس��اء، أي لديهم 

موقع رس��مي وس��لطة تحددها قوانني وترشيعات. ومن 

املمك��ن أن نجد ش��خصاً يف مجتمع معني خ��ارج الهياكل 

الرسمية لكن دوره يف صناعة واتخاذ القرار كبري، أو له من 

الصيت والهيبة ما يجعل متخذ القرار يراعي موقفه ورأيه 

حتى ولو مل يرجع إليه مبارشة.

وقد يحدد الس��ياق أو تتحكم الظروف يف إنتاج القائد 

ال��ذي يناس��بها. ففي أي��ام الحروب واألزمات السياس��ية 

الح��ادة والطاحن��ة يول��د األبط��ال التاريخي��ون يف حياة 

الش��عوب. ويف األيام التي تعاين فيها املجتمعات انقس��اماً 

داخلي��اً وفتنة أو وقوفاً عىل حاف��ة االحرتاب األهيل يولد 

الوس��طاء واملفاوضون، الذين يطرحون الحلول الوس��ط، 

ويقربون بني الفرق��اء املتصارعني، ويجذبونهم إىل منطقة 

للتالقي، متنع انفجار الوضع، وتعيد االستقرار.

أساليب اختيار القادة السياسيني
تتفاوت أساليب اختيار القادة السياسيني، فهناك من يصل 

إىل القيادة ألس��باب وراثية مثل ما يجري يف النظم امللكية 

واملش��يخات أو املجتمعات القبلية، وهن��اك من يحوزها 

ألس��باب دينية، كحال الداالي الما يف الصني، لكن األغلبية 

تصل إليها عرب طريق سيايس طويل، يحتاج إىل جهد وعرق 

وتفكري، كأن يرتقى الشخص داخل حزب سيايس أو تنظيم 

اجتامعي، ويخوض منافسات رشسة من أجل هذا الرتقي، 

حتى يصل إىل قمة الهرم. وينطبق األمر نفسه عىل الحياة 

العس��كرية، حيث يب��دأ الضابط رحلته م��ن رتبة صغرى 

ويرتق��ى تباعاً ويظفر يف النهاية بالقيادة، بعد أن يكون قد 

تغلب عىل كثريين يف طريقه، بترصفات مختلفة. 

وقد تحدثت النظريات االش��رتاكية ع��ن مبدأ "القيادة 

الجامعية" الذي متثل يف حق كل عضو يف املناقشات الحرة 

داخ��ل الحزب حول مختل��ف القضايا وحق��ه يف انتخاب 

الهيئات والرتش��ح لها ثم مراقبتها ومحاس��بتها، ورأت أنها 

رشط ال غنى عنه لنش��اط الحزب الث��وري وتربية كوادره 

وتطوي��ر فعالياته، عرب خلق ال��روح الجامعية التي تتحد 

فيه��ا مواهب كث��رية يف موهبة واح��دة، وآراء متعددة يف 

رأي واحد، وذلك يف ظ��ل اإلميان بروح التنظيم وانضباطه 

الحديدي، والشعور باملسؤولية حياله. 

وال يعن��ي هذا أن تلك النظريات تجب القيادة الفردية 

متاماً أو تنكرها، بل تتحدث عن ش��خصيات لديها قدرات 

خاص��ة تؤثر يف س��ري األحداث، وتصل برسع��ة إىل تحديد 

أقرص الط��رق إىل تحقيق األهداف، وتدرك أكرث من غريها 

م��ا ه��و مطلوب يف س��بيل التط��ور االجتامع��ي، وقياس 

اتجاه��ات الجامهري الغفرية. ك��ام أن القيادة الجامعية ال 

تعفي من مس��ؤولية لكل عضو من أعضاء التنظيم، مهام 

علت مكانته، عن املهام املوكلة إليه كفرد.

ويف مج��ال العالق��ات الدولية تب��دو "القي��ادة" ذات 

حدود مش��رتكة مع "الهيمنة" ألنها تص��ف الفاعل الدويل 

الذي يتمتع بزعامة بحكم األمر الواقع الذي يتأس��س عىل 

امتالكه لرشوط القي��ادة، أو ركائز القوة الصلبة والناعمة. 

كام تس��تخدم القي��ادة يف تحليل دور الزع��امء يف توجيه 

السياسات الخارجية للدول أو أنشطة املنظامت الدولية.

وقد أظهرت دراسات عدة أن "النسق العقيدي للقائد" 

ل��ه دوره يف صناعة قرار الدول حيال الخارج، ومن ثم فإن 

تحليل س��امته النفس��ية وتجاربه الذاتي��ة والعنارص التي 

ش��كلت تكوينه هو مسألة غاية يف األهمية يك نعرف ملاذا 

يترصف هكذا. وتزيد قيمة هذا املدخل يف الدول املستبدة 

والش��مولية التي تفتقد إىل مؤسس��ات راسخة تشارك يف 

صناع��ة السياس��ة الخارجية أو تضعها، مب��ا يعطي القادة 

مساحة أكرب لالنفراد بهذه العملية أو جلها• 
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استراتيجيات

خصوصية الجوجيتسو
 رياضة الجوجيتسو هي تطوير لبعض املهارات 

القتالية التي كان يس��تعملها محاربو الس��اموراي 

اليابانيون يف اشتباكاتهم املتالحمة يف أثناء الحروب.

هناك نوع��ان من الجوجيتس��و: أولهام الياباين 

)الجوجيتس��و التقلي��دي(، الذي ي��ؤدى بطريقة 

)الكات��ا(، حيث يقوم الخصامن بأداء حركات دومنا 

التح��ام فع��ي يحتوي عىل أي نوع م��ن املقاومة. 

أما النوع الثاين فهو رياضة الجوجيتس��و الربازيلية 

والتي تس��تمد تقنياتها من الجوجيتس��و اليابانية 

والجودو واملصارعة الرومانية، فهي مهارات النزال 

الحقيقي��ة. واملدافع فيها يك��ون إيجابياً من خالل 

االلتحام واالشتباك واملقاومة الفعلية. 

ال تعتم��د الجوجيتس��و الربازيلية عىل الركل أو 

اللك��م، وكذلك كيفية التخلص من األس��لحة خالل 

وضعية الوقوف. 

وتؤدى الجوجيتس��و الربازيلي��ة من خالل عدد 

م��ن امله��ارات البس��يطة واملركب��ة، م��ن بينها يلُّ 

املفاص��ل للس��يطرة ع��ىل الخصم وطرح��ه أرضاً 

وش��ل حركته بالحركات املؤملة وحركات التكس��ر 

والخنق والتطوي��ق والخداع، مع الهجوم املعاكس 

واستهداف نقاط الضعف يف الخصم.

تتميز رياضة الجوجيتس��و عن الفنون القتالية 

األخرى يف أنها تعتمد عىل استخدام إمكانات الفرد 

من مكونات اللياقة البدنية يف املقام األول، إضافة 

إىل املهارات الحركية الخاصة بتلك الرياضة، وإنهاك 

الخصم والس��يطرة عليه بأق��ل مجهود ممكن، مع 

توفر الطاقة ملواجهات أخرى محتملة، واالستفادة 

القصوى من الطاقة الكامنة يف النفس.

نشأتها 
 ب��دأت الفك��رة عندما تعل��م كارلوس جرييس 

)carlos gracie( الج��ودو، وكان كارل��وس ف��رداً 

م��ن عائلة جريس)Gracie(، فقد فكر يف أن يقوم 

بعمل لعبة تشبه الجودو، ولكن بإضافة التعديالت 

عليه��ا وتعدي��ل امله��ارات الخاصة به��ا، وبدأ هو 

الجوجيتسو أو Jujitsu هي كلمة 

يابانية يقسم معناها إىل قسمني: الجو 

أو Ju والتي تحمل معاين عدة، كاللطيف 

أو اللني أو املرن أو الطيع أو الرضوخ. 

والقسم الثاين جيتسو أو jitsu وتعني 

الفن أو التقنية. واستعملت من أجل 

القتال القريب مع عدو مدّرع ال ينفع 

معه األسلحة أو الرضب باليد العارية، 

حيث تعتمد عىل الخنق والقفل والرمي، 

وهو ما يجعل درع املحارب الخصم عبئاً 

عليه، ال عنرصاً مساعداً. وقد تم تطوير 

هذه الرياضة عرب سنوات طويلة من 

املامرسة.

رياضة الجوجيتسو عبارة عن فن قتايل 

يعتمد عىل االشتباك، والسيام االشتباك 

األريض بهدف الحصول عىل موقع 

مناسب أمام الخصم، يتم من خالله 

إجبار الخصم عىل االستسالم تهديداً 

بكرس أحد املفاصل أو الخنق.

          
إعداد:
 د.  عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن  
د.   أحمـــــــــد أمــــــــني حمـمــــــــــد

الطريقـة الوحـيـدة لهزمية من ميارس اجلــــــــوجيتـسو هي تعلم رياضة اجلوجيتسو
مــاذا تعــرف عــن رياضـــــة اجلوجـيتـســــو ؟
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وعائلته بعمل املهارات والتعديل عليها، حتى تم تطويرها 

وأصبحت ما نعرفه اآلن ب�”الجوجيتسو”.

عن هوليو جرييس 
كان )هوليو جرييس( االبن األصغر آنذاك لعائلة جرييس، 

ولكنه كان شديد الذكاء ورسيع التعلم، تعلم الجوجيتسو، 

وبدأ يف تعليمها لألفراد وعمره ال يتجاوز ال�16 عاماً، وبدأت 

تزيد شهرته، فجاء بطل الجودو وامللقب ب�«كيمورا« وقال 

له: »س��وف أتح��داك يف مباراة، وإذا صم��دت أكرث من 3 

دقائق فأنت الفائز؛ ونظراً إىل حجم هوليو جرييس الصغر، 

وضخامة كيمورا وخربته الكبرة بالجودو، مل يتوقع أحد ان 

يصم��د )هوليو( أكرث من 3 دقائ��ق وعندما بدأت املباراة، 

ذه��ل الجميع، وخابت توقعاتهم، فبع��د مرور 15 دقيقة 

من اللعبة مل يس��تطع )كيم��ورا( أن ينترص كام كان يزعم، 

بل اس��تمرت الحال هكذا حتى مرور 30 دقيقة!! نعم 30 

دقيقة. وعندها انترص كيمورا بحركة كانت جديدة يف ذلك 

الوقت، ومتت تس��مية الحركة »كيمورا« عىل اسم من قام 

بها. آنذاك مل يحزن جرييس فهذه الخسارة ما هي إال تحفيز 

للتطور، فزاد تدريباته وركز أكرث يف مهارات الجوجيتس��و، 

وبعد أعوام عدة بدأ يتحدى خصوماً ذوي أجس��ام ضخمة 

جداً ويفوز عليهم، وهكذا بدأ بنرش رياضة الجوجيتس��و، 

وانترص عىل العديد من األبطال يف ذلك الوقت، ومل يستطع 

أحد أن يهزمه، وهكذا بدأت اللعبة يف االنتشار.

فوائد رياضة الجوجيتسو
•  تحس��ن امله��ارات القتالية للمت��درب وقدراته الذهنية 

والبدنية. 

•  تحس��ن رسع��ة رد الفع��ل، وزي��ادة التواف��ق العضي 

العصبي. 

•  رف��ع معدالت اإلع��داد البدين الخ��اص واملحافظة عىل 

القوام واللياقة البدنية. 

•  زيادة تناغم العضالت واملرونة، باإلضافة إىل أنها تساعد 

عىل زيادة الرتكيز وانعكاسها إيجابياً عىل شخصية املامرس. 

•  املس��اعدة عىل تنش��يط الدورة الدموية، وتحسن عمل 

عضلة القلب، واملس��اعدة عىل حرق الدهون، وزيادة قوة 

عضالت الجسم، والسيام الذراعن والبطن والظهر. 

•  إعداد نخبة من املميزين لتكوين فرق بالقوات املسلحة 

م��ن الكليات واملعاه��د واملدارس والوحدات العس��كرية 

لرياض��ة  والعاملي��ة  املحلي��ة  املس��ابقات  يف  للمنافس��ة 

للجوجيتسو. 

•  إع��داد دفعة م��ن املدربن )املواطن��ن( الحاصلن عىل 

الحزام األسود للتدريب يف املستقبل. 

•  تنمي��ة وتطوي��ر بع��ض الخصائص والق��درات العقلية 

املعقدة كالقدرة عىل التوقع، والقدرة عىل الرتكيز، والقدرة 

عىل فصل النفس عن التشويش الناجم عن البيئة املحيطة. 

•  تنمية الكثر من الس��امت، مث��ل: املبادرة، والقدرة عىل 

التحدي، واإلرصار، والقدرة عىل اس��تعادة الروح الهجومية 

بعد تلقي هجمة من الخصم. 

نظام الحصول عىل األحزمة 
يتضم��ن كل ح��زام أربعة مس��تويات، ويش��تمل كل 

مس��توى عىل 48 حصة تدريبية، يتم يف نهاية كل مستوى 

عقد امتحان للمتدرب، ويتم منحه شارة عىل الحزام تظهر 

املس��توى ال��ذي انتقل إلي��ه )ينطبق هذا ع��ىل األحزمة: 

الطريقـة الوحـيـدة لهزمية من ميارس اجلــــــــوجيتـسو هي تعلم رياضة اجلوجيتسو
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األبيض/ األزرق/ البنفسجي/ البني(. 

 كيف تنتهي املباراة يف رياضة الجوجيتسو؟
إخضاع الخصم وجعله يستسلم. • 

انتهاء وقت املباراة، ومثة العب حاصل عىل عدد • 

أكرب من النقاط. 

وتلع��ب الجوجيتس��و الربازيلي��ة عىل بس��اط كملعب 

الج��ودو محدد اللون، ويكون مطلوباً فيها اإلرساع مبس��ك 

الخص��م وتطويق��ه. وإذا ما كانت املس��افة بن الخصمن 

بعيدة تٌعطى الفرصة لالشتباك والتالحم والخطف والرمي 

أرضاً مع إمكانية التثبيت أرضا والتغلب عىل الخصم.

وتلعب الجوجيتسو من قبل الجنسن، كٌل عىل حدة، يف 

بطولة واحدة مشرتكة أو بطوالت منفصلة بحسب األوزان 

واملستويات.

ويحك��م املب��اراة حك��م واحد يف امللع��ب بخالف آخر 

يجلس عىل الطاولة للتسجيل.

تقس��م اللعبة إىل مس��تويات يعطى لها أل��وان أحزمة 

للتمييز، فتبدأ من األبيض وتتدرج لتصل إىل البني فاألسود.

ويتم إجراء لقاء للمس��تويات الدنيا كالحزام األبيض يف 

مباريات مدتها أربع دقائق لفرتة واحدة من دون اسرتاحة. 

أما يف املس��تويات املتقدمة كالحزام البني واألسود فتكون 

مدة املباراة خمس دقائق لفرتة واحدة دومنا راحة.

وتلعب الجوجيتس��و الربازيلية بش��كل مقيد يف أوزان 

متدرج��ة حتى الوزن املفتوح، ويتم الفوز باملباراة بالنقاط 

أو االنسحاب أو بوقف النزال متى حصل أحد الالعبن عىل 

النقاط الكاملة.

ملاذا نتعلم الجوجيتسو؟
لفهم رياض��ة الجوجيتس��و يجب علين��ا أوالً أن نفهم 

الف��رق بن فنون التصارع وفنون القت��ال. أما فن التصارع 

)ويشمل الجوجيتسو والجودو( فإنه يعتمد عىل استخدام 

قبضات مش��ابهة ملا يح��دث يف املصارعة للس��يطرة عىل 

الخصم، بينام تتميز فنون القتال مثل الكاراتيه أو املالكمة 

باستخدام اللكم والركل لشل حركة الخصم. 

ويفضل استخدام فنون القتال عندما يكون هناك فرصة 

ملهاجم��ة الخصم قبل أن يقرتب منك، بينام صممت فنون 

التص��ارع للتعامل م��ع الخصم عن ق��رب، وعندما يكون 

لصيق��اً بك. لذا؛ وحتى يف حال��ة مهاجمتك من الخلف او 

تم املس��ك بك بقوة أو طبقت عليك قبضة الطوق )قبضة 

يطوق فيها املصارع رأس خصمة بذراع واحدة( فس��يكون 

لديك العديد من الخيارات الفعالة للتعامل مع خصمك. 

لقد أحدث��ت رياضة الجوجيتس��و نقلة كب��رة يف عامل 

الرياض��ة القتالي��ة؛ إذ إنها أظهرت أنه حت��ى عندما يكون 

املص��ارع ملقى ع��ىل ظه��ره والخصم جال��س فوقه، فإن 

املامرس املاهر لرياضة الجوجيتسو يظل يف وضعية مالمئة 

ج��داً ملواجهة ه��ذا الخص��م؛ ألن القدرة ع��ىل رد الفعل 

الفوري وعىل أي هجوم تتعرض له هي التي تحدث الفرق 

وتحدد املنترص يف نهاية األمر. لذا؛ فإن رياضة الجوجيتسو 

مصممة للدفاع عن النفس وتركز عىل عنرص املفاجأة.

حج��م الفرد والقوة املطلوب��ة للتغلب عىل 
املنافس

إن الرضب��ة الخاطفة الت��ي متارس يف رياض��ة املالكمة 

ليس��ت دامئاً هي األسلوب األمثل لدفاع عن النفس. لنأخذ 

مثالً ش��خصاً صغ��ر الحجم يحاول توجيه لكمة لش��خص 

ضخم يزن 100 كيلوجرام فإن مثل هذا الترصف ال يفيد يف 

يشء، بل يؤدي فقط إىل تفاقم املوقف.

نح��ن يف رياض��ة الجوجيتس��و نس��تخدم العديد من 

األساليب التي تس��بب األمل لدى الخصم كقبضة الذراع أو 

أي قبضة أخرى تؤدي إىل استس��الم الخصم والسيطرة عىل 

املوقف. ومتارس رياضة الجوجيتس��و م��ن قبل أفراد ذوي 

أجس��ام صغرة إىل حد ما من أج��ل هزمية الخصوم الذين 

يتميزون بأجس��ام ضخمة، م��ا يجعل هذا األس��لوب هو 

األس��لوب األمثل للدفاع عن النفس؛ إذ إن األمر ال يتطلب 

إال قدراً قليالً من الق��وة واملهارة يف تنفيذ القبضة الخانقة 

أو قبضة املعصم )مسكة يلوي بها املصارع معصم الخصم 

تعتمد 
رياضة 

اجلوجيتسو 
على اللياقة 

البدنية واملهارات 
احلركية وإنهاك 

اخلصم والسيطرة 
عليه
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ع��ىل نحو يفقده القدرة عىل الدف��اع( أو إغالق الذراعن، 

األم��ر الذي يدفع الخصم الس��تجدائك للرف��ق به بعد أن 

تكون قد سيطرت علية بشكل كامل.

التدريب
إن من س��لبيات بعض فنون القتال أنه ويف أثناء مراحل 

معين��ة من التدري��ب ينبغي علي��ك أن تخفف الرضبات، 

بحيث تكون رضبات ش��كلية؛ ألن الهدف من فنون القتال 

هو إصابة الخصم جراء ال��رضب واللكامت التي توجه له، 

وال ميكن��ك الذهاب أبعد من ذل��ك يف أثناء التدريب، وإال 

خاطرت بإصابة م��ن يتدرب معك، ونتيجة لذلك ال ميكنك 

الب��دء بأداء الحركات وامله��ارات الفعلي��ة إال أثناء القتال 

الحقيقي. ورياضة الجوجيتس��و ال يلج��أ فيها بالرضب إال 

قليالً، ويكون االعتامد يف األس��اس ع��ىل القبضات الخانقة 

وإغالق الذراعن والقبضات األخرى التي تؤدي إىل استسالم 

الخصم. فمن املمكن مامرسة الجوجيتسو يف أثناء التدريب 

باألس��لوب نفس��ه الذي ميارس فيه أثناء القتال الحقيقي؛ 

فمثالً إذا كان الش��خص الذي تواجهه صديقاً لك ثار وفقد 

أعصاب��ه، فيمكنك يف هذه الحالة الس��يطرة عليه من دون 

إصابت��ه أو إيذائ��ه. أما إذا كان املهاجم مجرماً أو ش��خصاً 

تعم��د اإلرضار بك أو مبن تحب ففي ه��ذه الحالة ميكنك 

استخدام مستوى آخر يكون أكرث مالءمة ملثل هذا املوقف.

وتركز رياضة الجوجيتس��و يف األس��اس عىل الس��يطرة 

ع��ىل الفرد ال عىل رضبة، ومتارس بش��كل خ��اص من قبل 

األف��راد الذين تكون مهمتهم الس��يطرة ع��ىل األفراد من 

دون إيذائهم. وهذه بعض األسباب التي جعلت من نظام 

الدف��اع عن النفس )الجوجيس��و( النظ��ام األمثل لكل من 

يرغب يف تعلم أسلوب الدفاع عن النفس. 

الخالصة

إن الطريق��ه الوحي��دة لهزمية من ميارس الجوجيتس��و 

هي تعلم رياضة الجوجيتسو. وال ميكن للذين يستعرضون 

تاريخ الرياضة أن يغفلوا تاريخ الرشق األقىص ورشق آس��يا 

يف رياضات الدفاع عن النفس، فقد عرف هذا الرشق الكثر 

م��ن هذه الرياضات، ومنها عىل س��بيل الذك��ر ال الحرص: 

الكاراتيه، والتايكواندو، والكونغ فو، والجودو، والس��ومو، 

واملواي تاي، والجوجيتسو.

وتن��درج هذه الرياضات وغرها تحت معنى وتقس��يم 

واح��د، وهو النزال وكان��ت ذات هدف واحد، وهو القتال 

دفاعاً عن النفس ضد أي معتد وبتطور الحياة واس��تتباب 

املدنية واألمن، وتطورت معها املهارات لتشكل رياضات لها 

اتحادات وقوانن تنظمها، ولكن اس��تمر الهدف األول لها، 

وه��و الدفاع عن النفس، وتنمي��ة اللياقة البدنية والخاصة 

ملامرستها؛ فهي رياضة متكاملة ومن أقدم األلعاب القتالية، 

وتعتمد بش��كل أسايس عىل اس��تغالل قوة الخصم بالذكاء 

امليداين، والرتكيز عىل فهم ومعرفة مكامن القوة والضعف 

في��ه، وال تعتمد اللعبة عىل القوة العضلية بالدرجة األوىل، 

بل عىل ال��ذكاء والخفة ورسعة الحرك��ة والبديهة، فيمكن 

لالع��ب الخفيف ال��وزن والرسيع الفوز ع��ىل العب ثقيل 

الوزن وقوي ولكنه بطيء الحركة• 

تـركز 
اجلوجيتسو 

على  السيطـرة 
ضربه  على  ال  الفــرد 
األفراد  من  ومتارس 
اللذين تكون مهمتهم 
األفراد  علي  السيطرة 

من دون إيذائهم
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استراتيجيات
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يقوم بأدائها أفراد من الجنود، وقد اس��تخدمت 

قدمي��اً يف مصاحب��ة الجنود حت��ى أرض املعارك، 

والتنبي��ه الخ��اص للجنود يف أثناء س��ر املعركة، 

إلثارة القوة والحامسة ورفع الروح املعنوية لدى 

الجنود، وكانت هذه الف��رق قارصة عىل الطبول 

من دون غرها خاصة عند العرب والقدماء.

وق��د ح��دث تط��ور بع��د ذل��ك يف مج��ال 

اس��تخدامها، كام تط��ور نظام تكوينه��ا فكانت 

تس��تخدم يف تدريب الجنود عىل السر يف طوابر 

منظم��ة، ويف الع��روض العس��كرية، والرياضية، 

واالستقباالت الرس��مية للملوك والرؤساء، وذلك 

بع��زف املارش��ات العس��كرية، كام تق��وم بدور 

اجتامعي مهم يف العطالت واملناسبات املختلفة. 

واآلالت املستخدمة فيها هي آالت النفخ الخشبية 

والنفخ النحاسية وآالت اإليقاع والطبول بأنواعها.

ويعت��ر املارش من أهم املعزوفات يف التأليف 

املوس��يقي العس��كري اآليل، ويعتمد أساساً عىل 

اإليق��اع املنتظم ثنائي��اً أو رباعياً وأحيان��اً ثنائياً 

مركباً، نش��ط يف رسعته يش��يع جواً من الحامسة 

والقوة.

النشيد الوطني لدول الخليج العريب
يعد النش��يد الوطني أحد أه��م الرموز الوطنية 

للدولة، ويقوم بدور كبر يف شحذ الروح املعنوية 

ألفراد الش��عب وجمعهم عىل أه��داف واحدة، 

والنش��يد الوطني وإن كان ظهوره مرتبطاً بنشأة 

ال��دول والقوميات، إال أن ج��ذوره تعود لتاريخ 

قديم جداً، حيث القصائد واألغاين الحامسية التي 

كان ينشدها الناس يف أثناء حروبهم.

والنش��يد الوطني يعر عن أيديولوجية الدولة 

وتوجهها فإن لغته تتميز غالباً باملبارشة والوضوح 

والبع��د عن املج��از والتصوير، وه��ذا واضح يف 

النش��يد الس��عودي املمتلئ بالرموز اإلس��المية، 

وهذا ما يجعل بعض الدول تغر أناش��يدها عند 

تغر رؤيتها واختياراتها، وتغير األناشيد الوطنية 

يظهر فقط يف الدول النامية، بينام تحافظ الدول 

املتقدمة عىل أناشيدها، فعىل الرغم من أن 40% 

تقريباً من الفرنس��يني يرون أن نشيدهم الوطني 

يحوي كلامت غر مستحبة فإن %7 تقريباً فقط 

يؤيدون تغير كلامته.

 النشيد الوطني لدولة اإلمارات
تم وضع السالم الوطني اإلمارايت سنة 1971، من 

قب��ل امللحن املرصي "س��عد عبدالوهاب"، حيث 

كان يعمل مستش��اراً لألغني��ة الوطنية اإلماراتية 

ملدة عرشين عاماً تقريباً الوطني لدولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة. أما النش��يد الوطني فلم يبرص 

النور إال س��نة 1986 حني كتب الش��اعر "عارف 

الشيخ عبدالله الحس��ن" كلامت النشيد "عييش 

ب��الدي.. عاش اتحاد إماراتنا.. عش��ت لش��عٍب.. 

تستخدم ألحان املوسيقى العسكرية 

كجزء أسايس من برنامج الفرق 

املوسيقي، حيث تستخدم يف الحياة 

العسكرية التي تتصف بالقوة والحامسة 

بعيداً عن التطريب، وتهدف إىل بث 

روح الشجاعة وطرد امللل من نفوس 

الجنود.

استخدام النشيد الوطني يف املوسيقى العسكرية

إعداد العقيد/ جمال عبداجمليد جوهر
احلرس الوطني دولة الكويت

76

دراسات وبحوث

|  العدد 519  |  أبريل 2015  |



لبث روح احلماس يف نفوس اجلنود

دينه اإلسالم.. هديه القرآن.. حصنتك باسم الله يا وطن".

النشيد الوطني لدولة الكويت
النش��يد الوطني الكويتي وضع كلامته الش��اعر "أحمد 

العدواين"، تلحني "إبراهيم الصولة" وتوزيع "أحمد عيل"، 

بدأ استخدام النشيد يف 25 فراير من عام 1978 واستمر 

م��ن ذلك الوقت حتى اآلن، وكانت فكرة عمل النش��يد 

الوطن��ي نابعة م��ن مجلس الوزراء والذي كان يرتأس��ه 

الش��يخ "جابر األحمد الصباح"، عندم��ا كان ولياً للعهد 

ورئيس��اً ملجلس الوزراء، وتم تش��كيل لجنة من مجلس 

الوزراء، وعمل مس��ابقة مفتوحه لتقديم كلامت وألحان 

النش��يد الوطني ليحل محل الس��الم األمري والذي كان 

مستخدماً منذ استقالل الكويت عام 1961، وقد انتهت 

أعامل اللجنة إىل اختيار هذا النش��يد يك يكون النش��يد 

الوطن��ي للكويت وتم تحديد يوم العيد الوطني يف تلك 

الس��نة؛ يك يكون اليوم األول الس��تخدام النش��يد، وعىل 

الرغ��م من أن اختيار النش��يد تم بعهد الش��يخ "صباح 

الس��امل الصباح" إال أنه مل يستخدم بعهده بسبب وفاته 

بتاريخ 31 ديس��مر 1977. إال أنه وك��ام كان مقرراً بدأ 

اس��تخدام النش��يد بيوم االحتفال بالعي��د الوطني وكان 

وقتها قد تم االنتهاء من فرتة الحداد عىل األمر األس��بق 

الشيخ "صباح السامل الصباح".ٍ

 النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية
النش��يد الوطني الس��عودي مل يكن هناك نشيد وطني 

متعارف عليه يف اململكة سابقاً، ولكنه ولد عىل يد األمر 

"منصور بن عبدالعزيز" وزير الدفاع السعودي آنذاك يف 

عام 1947 عندم��ا كلف به امللحن املرصي "عبدالرحمن 

الخطيب" وهو قائد فرقه موسيقية استخدمت خصيصاً 

لوضع السالم املليك للسعودية لعزفه يف زيارة امللك "عبد 

العزيز" منتصف األربعينات، وهو أول سالم مليك قامت 

بتأليفه فرقه موس��يقية عس��كرية من دون كلامت، تم 

ترديده مع الس��الم ليعزف يف املناسبات الرسمية حسب 

الروتوك��والت املتع��ارف عليه��ا دولياً، غ��ر أن مصادر 

تاريخية أخرى تش��ر إىل أن الش��اعر السعودي "محمد 

طلعت" قام بتأليف النشيد عام 1958 يف زيارة تاريخية 

للملك "س��عود" إىل مدينة الطائف ليظل النش��يد يردد 

حتى منتص��ف الثامنينات، ولكن بدون أن يصبح إلزامياً 

يف املدارس الحكومية.

أما النش��يد الوطني الس��عودي الحايل "سارعي" هو 

من كلامت "إبراهيم خفاجي" وقد اتخذ نش��يداً رسمياً 

للمملك��ة العربية الس��عودية ع��ام 1984، وضع اللحن 

امللحن املرصي "عبدالرحمن الخطيب" عام 1947 ثم قام 

"طارق عبد الحكيم" بتوزيع النش��يد باآلالت النحاسية 

العسكرية ووضع كلامت النشيد القديم"محمد طلعت" 

واتخذ رسمياً عام 1950، ثم غر كلامته امللك "فهد" عام 

1984 إىل النشيد الحايل وباللحن نفسه.

 النشيد الوطني ململكة البحرين
كان "بحريننا" نش��يداً وطنياً تم تبنيه يف عام 1971 بعد 

الحصول عىل االس��تقالل، النش��يد األصيل كتبه "محمد 

صدي��ق عي��اش"، ويف ع��ام 2002م بعد وص��ول الحكم 

للش��يخ "حمد بن عيىس آل خليفة" وضع نفس��ه ملكاً 

للبحرين، وتم تغير النشيد الوطني إىل السالم املليك مع 

االحتفاظ بنفس اللحن.

النشيد الوطني لسلطنة عامن
النش��يد الوطن��ي العامين كتبه الش��اعر املغ��ريب، "عيل 

الصقيل"، ملحن النش��يد مل يستدل بسبب عدم التوثيق، 

وق��د اختلف��ت اآلراء بني بع��ض امللحن��ني "محمد عبد 

الوهاب – محم��د يونس القايض"، حي��ث يعتر اللحن 

مقتبس��اً قدمياً من لحن بريطاين، واختر كنش��يد رسمي 

لس��لطنة عامن عام 1970 عندما توىل السلطان الحكم، 

وبع��د ذلك ت��م تعديل��ه يف 1995، وت��م تغير طفيف 

يف النص الش��عري للنش��يد يف ع��ام 1996 يف أثناء تويل 

السلطان قابوس بن سعيد الحكم.

النشيد الوطني لدولة قطر
ت��م اعتامد النش��يد الوطني لدولة قط��ر مع بزوغ عهد 

جدي��د لتويل الش��يخ "حمد بن خليف��ة آل ثاين" مقاليد 

الحكم يف البالد أمراً لدولة قطر، وعزف النش��يد الوطني 

الحايل ألول مرة يوم الس��بت املوافق 7 ديس��مر 1996، 

وذل��ك يف أثناء اس��تقبال ق��ادة دول املجل��س التعاون 

مبناس��بة انعقاد الدورة الس��ابعة ع��رشة لقمة مجلس 

التعاون بالدوحة، كتب كلامته الشاعر "مبارك بن سيف 

آل ث��اين" وق��ام بتلحين��ه امللحن "عبدالعزي��ز بن نارص 

العبيدان الفخرو"•

املارش من أهم 
املعزوفات يف التأليف 

املوسيقى اآليل 
ويعتمد على اإليقاع 

املنتظم
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يف يناير عام 2011 تعرضت وكالة البحث والتطوير 

الدفاعي الكندية لهجوم إلكرتوين ضخم باستخدام 

فريوس "ماي��دوم" )Mydoom( لرسقة تصميامت 

عسكرية حساسة.

ويف ع��ام 2012 اس��تطاعت عملية "ش��معون" 

محو البيانات املخزنة يف عرشات اآلالف من أجهزة 

الكمبيوتر من رشكة "أرامكو" السعودية باستخدام 

.) flame( "فريوس "فليم

عرص جديد
برغ��م أن هجامت األم��ن املعلوم��ايت اإللكرتونية 

ليس��ت أمراً جديداً فإن الخرباء يتوقعون أن تزداد 

الهج��امت خط��ورة وتدمرياً وكثافة خ��ال العقود 

القليل��ة القادمة م��ع دخول العامل ع��ر "إنرتنت 

األش��ياء" internet of things((، والذي س��يصبح 

فيه أكرث م��ن 50 مليار جهاز متصلة ببعضها بعضاً 

عن طريق اإلنرتنت.

 والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه ه��و: هل توجد 

وس��يلة ميك��ن م��ن خاله��ا توقع ح��دوث هذه 

الهجامت ومنعها قبل حدوثها، بدالً من الرتكيز عىل 

معالجة أثاره��ا بعد وقوعها؟ وهذا هو بالضبط ما 

يس��عى إليه أكرب تجمع ألجهزة استخبارات غربية 

وعلامء وأكادمييني يف علوم الحاس��ب اآليل ورجال 

األمن املعلومات أكرب حتدي يف القرن احلادي والعشرين
كمبيوتر عمالق يحذر من الهجمات االلكرتونية قبل وقوعها

مل تعد الحرب وحدها تحقق أهداف السياسية بوسائل أخرى كام قال "أبو الحروب 

الحديثة" الجرنال األملاين كالوس فيتز.

 وأدركت الدول أن الحرب املعلوماتية ميكن أن تحقق أكرث مام تستطيع الحرب 

التقليدية أن تحققه، ليس فقط لشل قدرات العدو وإرباكه، وإمنا للتجسس 

الصناعي ورسقة حقوق امللكية الفكرية أيضاً. 

وقد عرف العامل جانباً من مشاهد الحرب املعلوماتية اإللكرتونية يف عام 

2010 عندما متكن فريوس "ستاكسنيت" ))Stvxnet من تعطيل عدد كبري من 

وحدات الطرد املركزي يف املفاعل النووي اإليراين وإجبارها 

عىل تدمري نفسها بصورة ذاتية.

إعداد:
جورج فهيم
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األمن املعلومات أكرب حتدي يف القرن احلادي والعشرين

صناعة لتطوير جهاز كمبيوتر عماق ميكنه التنبؤ بوقوع 

هذا النوع من الهجامت قبل أسابيع وأشهر من وقوعها.

وتعتم��د فكرة املرشوع عىل تحليل املعلومات العامة 

املتاحة عرب املصادر املتنوعة وأنشطة شبكات املنظامت 

املش��بوهة، لتحديد األمناط التي تشري إىل احتامل وقوع 

عملية قرصنة معلوماتية وشيكة.

ويش��ري روبر راهمر مدير برنام��ج وكالة املرشوعات 

الدفاعية الهندس��ية إىل أن الهج��امت التي تعرضت لها 

رشكة "س��وين بكترشز" ورشك��ة "أنزي��م" للتأمني مؤخراً 

تثب��ت أن الوس��ائل التقليدية يف الكش��ف عن احتامل 

وقوع هج��امت قرصنة إلكرتونية مل تع��د كافية إلتاحة 

الفرص��ة أم��ام تنش��يط الوس��ائل الدفاعي��ة ملواجه��ة 

التهديدات املحتملة.

وي��ري روبر أن الحكومات الغربية اس��تثمرت مئات 

امللي��ارات م��ن ال��دوالرات يف تحليل تأث��ريات وأعراض 

حدوث هجامت القرصنة اإللكرتونية، ولكنها مل تستثمر 

بالقدر الكايف يف تطوير برامج لتحليل وضع ومنع وقوع 

هذه الهجامت.

حجب الخدمة
وبحس��ب املطلعني عل املرشوع فإن الربنامج س��يكون 

قادراً عىل تحليل الحالة الس��يكولوجية للمهاجم عندما 

يحاول التسلل إىل النظام لزرع شفرات خبيثة، والتنبؤ مبا 

إذا كان القرصان يحاول إغراق الشبكة بتدفق معلومايت 

زائف يصيب أنش��طة الشبكة بالشلل ويؤدي إىل حجب 

الخدمة.

ويقول الخرباء إن تطويع الربمجيات وأجهزة الكمبيوتر 

املتط��ورة أثبتت فاعليه كبرية يف التنبؤ بانتش��ار فريوس 

"اإليب��وال")Ebola( وغريه من األم��راض القاتلة، وكذلك 

التنب��ؤ باالضطرابات السياس��ية يف العدي��د من مناطق 

العامل، إال أن أذهان الباحثني مل تتجه نحو استخدام هذا 

التكنيك يف التنبؤ بوقوع الهجامت اإللكرتونية. 

ويق��ول ديفيد بريك قائد فري��ق تعليم اآلالت برشكة 

أبح��اث علوم الحاس��ب اآليل "إن الربنامج يدرس ماهي 

أهم األص��ول التي يجب حاميتها لدى جهة ما، وما هي 

التطورات العاملية الحالية، ويرسم سيناريوهات محتملة 

للهجوم واحتامل وقوع كل منها.

الكمبيوتر العماق

يؤك��د بريك أن التحريات التقليدية التي تقوم بها أجهزة 

الرشطة لجمع األدلة والقرائن تش��به كثرياً اآللية نفسها 

التي يس��تخدمها الكومبيوتر العماق والربنامج امللحق 

به.

ويضي��ف ب��ريك أن وقوع هج��وم إلك��رتوين متطور 

عىل نطاق واس��ع ال يحدث فجأة ع��ادة، بل يحتاج إىل 

تحض��ريات وترتيب��ات طويلة تب��دأ بتكوي��ن املصادر، 

واس��تطاع اله��دف، وتحدي��د نقاط الضع��ف، وتوزيع 

األدوار والتنس��يق ب��ني املهاجمني، واالتفاق عىل س��اعة 

السفر. 

ويف كل خطوة يف هذه الخطوات يرتك الجناة بصامت 

إلكرتونية عدي��دة تدل عليهم، وآثاراً معلوماتية ترش��د 

إليهم، وه��ذه اآلثار والبصامت ميك��ن تحليلها وتحديد 

نواياهم وإفشال خططهم قبل أن يبدأ يف تنفيذها.

ويش��ري بريك إىل أن الربنامج الجدي��د رمبا ينتج بعض 

املعلوم��ات الخاطئ��ة، وهنا يج��ب أن يتدخ��ل العقل 

الب��رشي إلكامل م��ا أنجزه الكمبيوت��ر العماق وإضفاء 

ملسة من التحليل البرشي عىل التحليل اإللكرتوين. 

وبالطبع فإن الهدف من استخدام الكمبيوتر العماق 

ليس اس��تبدال املحلل��ني البرشيني وإمنا مس��اعدتهم يف 

العثور ع��ىل البيانات واملعلومات وس��ط كم هائل من 

البيانات املتاحة من ع��رشات املئات من املصادر، وهي 

عملية تشبه العثور عىل إبرة يف كومة قش. وبعبارة أدق 

ف��إن دور الكومبيوت��ر العماق هو خف��ض حجم كومة 

القش التي يبحث فيها املحللون.

وال يقتر دور الكمبيوتر العماق عىل تحديد الضحية 

املحتملة، وإمنا طريقة الهجوم وتوقيته ودوافع املهاجم، 

وحتى يتمك��ن الكمبيوتر العماق من تحديد ذلك فإنه 

يعتمد عىل مص��ادر املعلومات املفتوحة، وبصفة خاصة 

وس��ائل التواص��ل االجتامعي مثل "فيس��بوك" و"توتري" 

و"أنس��تجرام" والرواف��د اإلخباري��ة واملدون��ات وغرف 

الدردش��ة ومحركات البحث والربي��د اإللكرتوين واملواقع 

املتخصصة يف بيع وتطوير الربمجيات الخبيثة. 

ويق��وم الكمبيوتر العم��اق اس��تناداً إىل املعلومات 

املتوافرة بتحديد الدوافع والنوايا واس��تخدامها يف إعداد 

معادالت رياضية لوغاريتمية الحتامالت الهجوم وتوقيته 

والطريقة التي يحتمل أن ينفذ بها واألهداف التي ميكن 

أن يطالها.

ويستند الكمبيوتر العماق إىل دراسة أساليب الخداع 

اإللك��رتوين التي يتبعه��ا القراصنة عن��د الهجوم، وهذه 

األمن��اط ميكن أن تس��اعد يف دقة التنب��ؤ وإعداد خطط 

خداع إلكرتوين مضادة.

وحت��ى ميكن تحليل طوفان البيان��ات فإن الكمبيوتر 

العماق بحاجة إىل قدرات حاس��وبية خاصة من حيث 

الرسعة والطاقة االس��تيعابية ملعالج��ة البيانات، بحيث 

ميكن��ه جم��ع البيان��ات مبع��دالت أرسع واالتصال بني 

نق��اط التجميع برسعة الربق، وهذا املس��توى من األداء 

الحاس��ويب أعىل بكثري مام هو موج��ود عيل ارض الواقع 

حالياً.

ويف��رض ه��ذا التحدي ع��ىل ال��رشكات املصنعة أن 

تتعاون فيام بينها من أجل ابت��كار الكومبيوتر العماق 

الق��در عل تحليل ك��م هائل من البيان��ات واملعلومات 

ال��واردة م��ن مئات اآلالف م��ن املص��ادر نقلها برسعة 

الربق بني نق��اط االتصال املختلف��ة وتحليلها، والخروج 

باستنتاجات رشيدة.

وق��د نجحت بالفعل رشكة "آي يب إم")IBM( بالفعل 

يف إنتاج نسخة من هذا الكومبيوتر العماق بحجم غرفة 

كبرية، ويضم عرشة خوادم من النوع الهائل، ورغم ذلك 

فأن الق��درات التي يتمتع بها الجه��از ما زالت اقل من 

املس��توى ال��ذي يحتاجه املحلل��ون لتحقيق هدف منع 

الهجامت اإللكرتونية املعلوماتية•
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مركبة حديثة متعددة األغراض

HAMMERHEAD النظام اجلوي اآليل غري املأهول

من املنتظر أن يكون سالح الجو اإليطايل أول عميل للنظام 
 P.1HH HammerHead )الجوي اآليل )غري املأهول
Unmanned Aerial System UAS، وهو عبارة عن 
مركبة حديثة للغاية ومتعددة األغراض، وقامت بتصميمه 
.Piaggio Aerospace رشكة

إعداد: يل يادف

وقد جرى اإلعالن عن هذه الصفقة خالل املؤمتر واملعرض الدفاعي الدويل 

)آيدكللس 2015( يف أبوظبللي، وذلك بحضور قائد سللالح الطريان اإليطايل، 

الفريق باسكوال بريزيوسللا. وستقوم رشكة Piaggio Aerospace بتسليم 

ثالث أنظمة جوية آلية غري مأهولة - سللت مركبات جوية وثالث محطات 

للمراقبللة األرضية- مجهللزة بالكامللل بأنظمة جمع املعلومللات واملراقبة 

واالستطالع لسالح الجو اإليطايل يف مطلع عام 2016.

 ،Piaggio Aerospace وقللد رصح كارل لوجيل، املدير التنفيذي لرشكة

بأن »الرشكة تشللعر بسعادة حقيقية بفضل هذا القرار الذي يؤكد العالقة 

القوية التي تجمعنا بسالح الجو اإليطايل، ويثبت جدارة النظام الجوي اآليل 

غري املأهول P.1HH HammerHead كأفضل نظام متقدم يدخل أسللواق 

الطريان العاملية. ونحن نشللعر باالمتنان للدعللم املتواصل الذي نتلقاه من 

رشكائنللا Finmeccanica-Selex ES ووزارة الدفاع اإليطالية ومسللاهمينا 

وفريق العمل الرائع الذي تحظى به الصناعات اإليطالية املتقدمة«.

 P.1HH وقللد جللرى تصميللم النظللام الجللوي اآليل غللري املأهللول

HammerHead بحيللث يشللمل مجموعللة مللن القللدرات التشللغيلية 

تقنيات
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)العملياتية( التي ميكن تفصيلها تبعاً الحتياجات كل عميل، 

األمر الذي ميكن النظللام من أداء مجموعة كبرية من مهام 

جمع املعلومات واملراقبة واالستطالع.

أحدث نظام
تعترب املركبللة P.1HH HammerHead التي تنتجها رشكة 

Piaggio Aerospace نظامللاً جويللاً آليللاً )غللري مأهول( 

متطللوراً للغاية، وهو مصمم ألداء مجموعة كبرية من مهام 

جمع املعلومللات واملراقبة واالسللتطالع، ويجمع بني األداء 

وامليزات العملياتية )التشللغيلية( ليضعلله عىل رأس قامئة 

األنظمة الجوية اآللية )غري املأهولة( املتقدمة للغاية.

 P.1HH ويجمللع النظللام الجللوي اآليل غللري املأهللول

HammerHead مزيجاً فريداً من السامت املتعلقة باملدى 

والرسعة التشللغيلية الكبرية ورسعة الصعللود والتحليق يف 

الجللو، عالوة عىل ميزة األحامل الثقيلللة، وكلها ميزات من 

شللأنها أن متنح املسللتخدم النهايئ نظاماً دفاعياً قوياً ولكن 

ليس عىل حسللاب املرونة وخفة الحركة، وهو نظام يتفوق 

 MALE )عىل بقيللة األنظمة الجوية اآللية )غللري املأهولة

Systems، وهللو ما جعل النظام الجللوي اآليل غري املأهول 

P.1HH HammerHead أقللوى نظللام جللوي آيل )غللري 

مأهول( Super MALE UAS عىل مستوى العامل.

 P.1HH وتعتللرب املركبللة الجوية اآلليللة غري املأهولللة

HammerHead مناسللبة ألداء مجموعللة كبرية من مهام 

جمللع املعلومللات واملراقبة واالسللتطالع، واملهللام األمنية 

والدفاعيللة، وتقوم بتحديللد املرونة الشللديدة التي يجب 

أن يتحللىل بها دور املهمة، وتعتللرب نظاماً جديداً من حيث 

 CONcept of OPerationS مفهوم العمليات الدفاعيللة

.)CONOPS( for Defense

وتسللتمد املركبة الجويللة اآللية تصميمها مللن الطائرة 

التجاريللة الناجحللة P.180 Avanti II التللي تنتجها رشكة 

Piaggio Aerospace، وهللي أرسع طائللرة ذات محركني 

توربينيني عىل مستوى العامل، وتتميز بسجل حافل للخدمة 

يزيد عىل 20 عاما وأكرث من 800 ألف ساعة طريان.

ويهللدف تصميم املركبللة الجوية اآلليللة إىل بناء منصة 

فريللدة من حيث القللدرة عىل جمع املعلومللات واملراقبة 

واالستطالع، عالوة عىل القدرة  عىل الصعود  والتحليق عىل 

ارتفللاع 45 ألف قدم، والتحليق بصورة هادئة برسعة قليلة 

تصللل إىل KTAS 135 ومواصلللة الطريان حتى 16 سللاعة 

متواصلللة، واالنطالق نحو الهدف برسعة كبرية للغاية تصل 

.up to 395 KTAS إىل

منصات املركبات الجوية اآللية )غري املأهولة(
تتمتع املركبة الجوية اآللية )غري املأهولة( بتصميم انسيايب 

 P.180 شللبيه إىل حد كبري بتصميم الطائرة التجارية املميزة

.Avanti II

وتتمتللع املركبة بقللوة كبرية بفضللل احتوائها عىل ثالثة 

أسللطح فريللدة للرفللع وجناحيهللا اللذين يؤمنللان رسعة 

 P.1HH كبللرية، وقد جرى تعديلها بحيث تناسللب تصميم

عللن طريق زيادة حجللم الجناح قليالً بحيللث يكون قادراً 

عللىل حمل طائللرة أكرب حجللامً، وبناء مفصللل رسيع قابل 

لالنفصللال ومتصل باألجزاء الخارجية للجناح حتى يسللهل 

نللرش النظام الجوي اآليل )غللري املأهول( برسعة يف املناطق 

 P.1HH )النائية. وتعترب املركبة الجوية اآللية )غري املأهولة

HammerHead UAV املركبة الجوية األرسع عىل مستوى 

 Mach العامل بفضل تصميمها الذي يشللبه تصميم الطائرة

.0.70 aircraft

وتسللتخدم مجموعة الطاقة لللدى املركبة الجوية اآللية 

 P.1HH HammerHead UAV platform )غري املأهولة(

 Canada PT6A-66B طللراز مللن  توربينيللني  محركللني 

 Pratt & Whitney مللن إنتاج رشكللة turbine engines

اللذيللن يسللتخدمان مراوح ذات خمسللة أنصللال لتقليل 
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البيانات الفنية للنظام 
اجلوي اآليل غري املأهول 

 HAMMERHEAD

األبعاد
العرض: 15,600 مرتاً )51,18 قدماً(
الطول: 14,408 مرتاً )47,27 قدماً(
االرتفاع: 3,980 مرتاً )13,05 قدماً(

الوزن
أقىص وزن عند اإلقالع: 6,146 كيلوجراماً )13,550 رطالً(

الضوضللاء. ويتم التحكللم يف مجموعة الطاقللة عن طريق 

»وحللديت الوصالت الطرفية للمحرك« اللتني تتلقيان األوامر 

مللن FCC لدفللع التوربني واملروحللة باإلضافللة إىل إدارة 

معلومللات املحللرك واملروحللة، وهناك خللزان علوي كبري 

متصل بجسللم املركبة يتكللئ عىل عارضة قويللة، ومهمته 

حفللظ كميات كافية من الوقود لتمكني املركبة من الطريان 

لساعات كبرية وملسافات بعيدة.

وهنللاك نظام الوقللود الذيك ومهمتلله التحكم يف حركة 

مركللز جاذبية الطائرة وتقليلها من أجللل تحقيق أكرب قدر 

مللن املرونة يف ظل أحامل متفاوتللة ومتباينة. ويقوم نظام 

توليللد وتوزيع الكهرباء الثاليث بتأمللني الطاقة الالزمة لكل 

وظائف املركبة، مع وجود احتياطي تشغييل كاف.

العريللض   P.180 aircraft الطائللرة  جسللم  ويتمتللع 

باالنسلليابية الالزمللة للتعامللل مع مجموعللة مختلفة من 

األوزان واألحللامل، ويوجد لدى الطائرة مجموعة كبرية من 

أجهزة LRU وأنظمة االستشعار وأجهزة االتصال املوجودة 

داخل جسم الطائرة.

VCMS نظام التحكم وإدارة الطائرة
تتمتع الطائرة P.1HH HammerHead بنظام تكنولوجي 

 Vehicle Control & فريد للتحكللم يف الطائرة وإدارتهللا

Management System: VCMS الللذي يقللوم بللإدارة 

الطائللرة وأجهزة مهامها بالتعاون مللع »نظام إدارة املهام« 

.MMS املتقدم

ويقوم نظللام التحكللم وإدارة الطائللرة VCMS، الذي 

يجرى التحكم فيه عن طريق »محطة املراقبة األرضية« من 

خالل نظام وصلة البيانات املجوقل بإدارة أسللطح التحكم 

االنسلليابية للمركبللة وإدارة األجهللزة املجوقلللة من خالل 

نظللام الكمبيوتر الثاليث الخاص مبراقبللة الطريان، ووحدات 

الوصالت املتعللددة التي جرى تطويرهللا من أجل تحقيق 

مستوى السالمة واالعتامدية.

ويتللم تامني البيانات الخاصة باملوقع واالتجاه والبيانات 

 Triple الجوية عن طريق أنظمة االستشعار الذايت الثالثية

Redundant Inertial Sensors: INS ومسبار املعلومات 

الجوية Air Data Probes: ADS املثبتة عىل نظام التحكم 

.VCMS وإدارة الطائرة

 Advanced ومتثللل محطة املراقبللة األرضية املتقدمللة

Ground Control Station: GCS مركز القيادة والتحكم 

 P.1HH )بالنسللبة إىل النظام الجللوي اآليل )غري املأهللول

HammerHead، وتوجد محطة املراقبة األرضية املتقدمة 

GCS داخللل حيز مسللتقل يضم طاقم الطائللرة واألجهزة 

واملعللدات والكونصللوالت الالزمللة إلدارة ثللالث مركبات 

جوية آلية غري مأهولة )اثنتان تشللغيليتان وواحدة للنقل( 

بأحاملها املختلفة.

ويقللوم طاقم الطائرة بتجهيز الوظائللف الالزمة لتنفيذ 

املهللام التكتيكيللة اآللية )غللري املأهولة(، ومهللام املراقبة 

البعيللدة اآللية )غري املأهولة( اللتني يتم التحكم فيهام عن 

طريق نظام التحكم وإدارة الطائرة VCMS ونظام املراقبة 

املجوقل مع وجللود وصلة برشية/آلية متقدمة تضم نظاماً 

لعرض املعلومات واملراقبة.

وتعتللرب محطة املراقبة األرضيللة املتقدمة GCS مزودة 

 Multiple بنهايللات طرفية متعللددة للبيانللات األرضيللة

التللي تقللوم عنللد   Ground Data Terminals: GDT

 Air Data توصيلهللا بالنهايللات الطرفية للبيانللات الجوية

Terminals: ADT املوجودة عللىل الطائرة- بتأمني وصلة 

»خللط الرؤيللة« Line Of Sight: LOS و»خللط مللا وراء 

الرؤيللة« Beyond Line Of Sight: BLOS Link ملراقبة 

الطائرة واألحامل.

 P.1HH للمركبللة  املهللام  إدارة  نظللام  ويسللتمد 

HammerHead تصميملله مللن النظللام املبتكللر الللذي 



يجمع النظام 
 P.1HH اآليل

HammerHead مزيجًا 
فريدًا من السمات 
املتعلقة باملدى 

والسرعة التشغيلية 
الكبرية وسرعة الصعود 

والتحليق يف اجلو
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الطاقة
Canada PT6A-66B محركان توربينيان من طراز

 ISA  مستوى سطح البحر
مروحتان من طراز Hartzell ذواتا خمسة أنصال قليلتا الضوضاء

املساحة
الجناح: 18,00 مرتاً مربعاً )193,75 قدماً مربعاً(

الذيل األفقي: 3,834 مرتاً مربعاً )41,27 قدماً مربعاً(
الذيل الرأيس: 4,731 مرتاً مربعاً )50,92 قدماً مربعاً(

الجناح األمامي )املكشوف(: 1,300 مرتاً مربعاً )13,99 قدماً مربعاً(

 Selex التللي تنتجها رشكة SkyISTAR تسللتخدمه الطائرة

ES، والللذي يعترب نظامللاً مثالياً للغاية بالنسللبة إىل مهام 

الدوريات وجمع املعلومات واملراقبة واالسللتطالع ويتميز 

النظام بقدرته عىل التعامل مللع التهديدات املختلفة بدءاً 

بالعمليللات اإلرهابية وانتهاء بأعامل التسلللل والهجرة غري 

الرشعية وحاميللة املناطق االقتصادية واملنشللآت واملواقع 

واملرافللق الحساسللة. وتقللوم أنظمللة االستشللعار وإدارة 

املعلومات لدى الطائرة SkyISTAR بتأمني عملية التحكم 

بصللورة فعالة للغاية ومراقبة مسللاحات كبرية من املناطق 

وتنفيللذ عمليات االسللتطالع وتنفيذ املهللام البيئية ومهام 

مراقبة الكوارث.

الرحلة األوىل
أعلنت رشكة Piaggio Aerospace خالل املؤمتر واملعرض 

الدفاعللي الدويل )آيدكس 2015( يف أبوظبي إطالق الرحلة 

األوىل لنموذج الطائللرة Prototype 001 الذي ميثل إنجازاً 

ضخامً بالنسللبة لتطويللر برنامج النظام الجللوي اآليل غري 

املأهللول P.1HH HammerHead، وقد جرى االنتهاء من 

الرحلة األوىل يف شللهر ديسللمرب املايض بقاعدة سالح الجو 

Trapani Birgi اإليطايل يف

وقد جاء هذا اإلنجاز يف أعقاب االنتهاء من برنامج تجربة 

 ،P.1HH HammerHead النظام الجوي اآليل غري املأهول

وميثل نقطة انطالق نحو تطويللر وترخيص الطائرة بصورة 

 Piaggio Aerospace كاملة. وسلليمكن هذا اإلنجاز رشكة

مللن طرح واحدة مللن أكرث األنظمة اآلليللة )غري املأهولة( 

املتوسللطة االرتفاع والقادرة عىل التحليق يف الجو لساعات 

طويلة الطائرة يف األسواق قريباً.

 Piaggio وقد رصح كارلو لوجيل، املدير التنفيذي لرشكة

 Prototype 001 بللأن »نجاح منوذج الطائرة ،Aerospace

يف تنفيللذ رحلته األوىل ميثل خطوة رائعة بالنسللبة لربنامج 

 P.1HH HammerHead النظام الجوي اآليل غري املأهول

وبالنسللبة لرشكتنا ككل. كام أن هذه الخطوة من شأنها أن 

تقربنا مللن تحقيق رؤيتنا التي تتلخللص يف دمج القدرات 

الخاصة بالطائرات التجارية مع الصناعات األمنية والدفاعية 

واملراقبة العاملية«.

وأضاف أن »الرشكة تشللعر بالفخر لهذه النتائج املبهرة 

 Piaggio Aerospace التي حققتها الفرق التابعللة لرشكة

يف مثللل هذا الوقت القصللري، وبالتعاون الوثيق مع رشكائنا 

Finmeccanica – Selex ES، وبفضللل الدعللم الكبري من 

جانب سللالح الجو اإليطللايل ووزارة الدفاع اإليطالية ككل. 

ولدينا اآلن من األسللباب ما يدعونا إىل االعتقاد بأن برنامج 

 P.1HH HammerHead النظام الجوي اآليل غري املأهول

سلليصبح أول برنامج حديث لتطوير النظللام الجوي اآليل 

غللري املأهللول P.1HH HammerHead، الللذي يعتللرب 

نظامللاً مثالياً ألداء مجموعة كبرية من مهام املراقبة واألمن 

باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا«.

وقللد رصح طيار املللرشوع، رسجيو بالوين، قائللالً »أننا 

سللعداء للغاية بالنتائج التي حققتها الرحلة األوىل للطائرة 

التي جرى التحكم فيها عن بُعد ودون حدوث أي مشللاكل 

تًذكر. وقد نجحنا أيضاً يف جمع معلومات مهمة سللتمكننا 

مستقبالً من امليض يف تنفيذ خطة طريق طموحة«.

ويعتللرب النمللوذج Prototype 001 منوذجللاً للشللكل 

االنسيايب النهايئ للطائرة الذي يشمل جناحاً رئيسياً جديداً 

ممتداً وأنظمة تحكم مجوقلة. وخالل الرحلة األوىل املشار 

إليها نجللح النمللوذج Prototype 001 يف القيللام برحلة 

ناجحة فوق البحر األبيض املتوسللط وتحقيق مدى طويل 

ورسعة كبرية وارتفاع عال أيضللاً. وقد كان الهدف الرئييس 

للمهمللة هو التأكللد من آلية عمللل الوظائف األساسللية 

الرضورية للمركبة الجوية واملحطة األرضية.

وبعللد تطوير الطائللرة عىل غرار الطائللرات التي تصل 

رسعتهللا إىل 0.70 ماخ، تعتللرب الطائرة الجويللة اآللية غري 

املأهولللة P.1HH HammerHead أرسع طائللرة تحلق 

عللىل ارتفاعات متوسللطة وقللادرة عىل الطريان لسللاعات 

 Fastest Medium Altitude Long Endurance طويلة

MALE يتللم تطويرها حتى اآلن. وتسللتمد الطائرة اآللية 

 Piaggio Aero التي تنتجهللا رشكة UAV )غللري املأهولة(

 Canada طاقتها من خللالل محركني توربينيني مللن طراز

 Pratt & من إنتاج رشكة PT6A-66B turbine engines

Whitney اللذين يسللتخدمان مراوح ذات خمسة أنصال 

لتقليل الضوضاء •
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وقعت رشكة Orbital ATK، وهي إحدى الرشكات 

العاملي��ة الرائ��دة يف مج��ال التقني��ات الفضائي��ة 

والدفاعي��ة، عقداً مع الجي��ش األمرييك إلنتاج عدد 

 Precision إض��ايف من حقيب��ة التوجي��ه الدقي��ق

Guidance Kit: PGK الخاصة باملدفعية عيار 155 

ملليمرت. ومبجرد تس��ليم الحقيبة للجيش األمرييك 

ستقوم الحقيبة بتحويل قذائف املدفعية التقليدية 

عيار 155 ملليمرت إىل س��اح ش��به دقيق قادر عىل 

تقليل مس��احة تبعرث املدفعي��ة االعتيادية من أكرث 

من 200 مرتاً إىل أقل من 30 مرتاً فقط، وهو التحول 

الذي س��يتيح إمكانية اس��تخدام املدفعية بفعالية 

أكرث ودقة أكرب يف ساحات القتال الحديثة.

وين��ص العقد الذي تصل قيمت��ه إىل 120 دوالر 

أمرييك عىل إنتاج واختبار وتسليم فيوزات التوجيه 

Guidance Fuzes إىل الجي��ش األمري��يك وع��دد 

مح��دد من جيوش الدول الحليف��ة. ومن املقرر أن 

يبدأ التس��ليم يف مطل��ع ع��ام 2016 دون حدوث 

 Low توق��ف يف اإلنتاج عن مرحل��ة اإلنتاج املبديئ

Rate Initial Production الت��ي بدأت يف ش��هر 

يناير 2015.

ورصح دان أولس��ون، نائ��ب الرئيس ومدير عام 

ش��عبة أنظمة التسلح برشكة Orbital ATK، وهي 

 Defense Systems الش��عبة التابع��ة ملجموع��ة

 PGK بأن "ط��رح حقيبة التوجيه الدقيق ،Group

الس��تخدامها م��ع قذائ��ف املدفعي��ة الحالية مينح 

الجن��دي تفوقاً أكيداً يف س��احة القت��ال عن طريق 

تقليل مس��احة تبع��رث املدفعي��ة االعتيادية، وبعد 

إثبات تلك التقنية كفاءته��ا وفعاليتها فإن الخطوة 

التالي��ة هي زي��ادة التطبيق��ات الخاص��ة بحقيبة 

التوجيه الدقيق PGK مس��تقباً سواء بالنسبة إىل 

أنظمة األس��لحة النريانية الجدي��دة املبارشة أو غري 

املبارشة".

وحقيبة التوجيه الدقي��ق PGK عبارة عن فيوز 

للتوجيه يوضع داخل علبة فيوزات قذائف املدفعية 

ذات االنفجار الش��ديد عيار 155 ملليمرت، ما يؤدي 

إىل تصحيح مس��ار القذيفة يف الجو من أجل تقليل 

مس��احة تبعرث املدفعية االعتيادي��ة، وتقوم حقيبة 

التوجيه الدقيق PGK بأداء كل الوظائف القياسية 

الخاص��ة بالفيوزات، عاوة عىل منع طلقة املدفعية 

م��ن االنفج��ار إذا مل تق��رتب من اله��دف املقصود 

بدرجة كافية.

Orbital ATK واجليش األمريكي يوقعان صفقة بقيمة 120 مليون دوالر

ضد  الالزمة  احلماية  تؤمن   Airbus Defence and Space شركة 
العبواتالبدائية الناسفة

من املق��رر أن تقوم رشك��ة Airbus Defence and Space بتجهيز مركبات 

القوات املس��لحة األملانية بنظام إلكرتوين لتوفري الحامية الازمة ضد العبوات 

 BAAINBw وقد قامت هيئة املش��رتيات األملانية .IEDs الناس��فة البدائية

 Airbus Defence and برتس��ية عقد بعدة مايني من اليوروهات عىل رشكة

Space من أجل توريد 36 جهاز تشويش من نوع VPJ-R6، ومن املقرر دمج 

هذه األجهزة مع املركبات املحمية الخاصة بالقوات املسلحة األملانية.

 Vehicle Protection وتستخدم أجهزة التشويش الخاصة بحامية املركبات

 ultra-fast SMART Responsive تقنية التشويش الفائقة الرسعة Jammer

 Airbus Defence and Space التي طورتها رشكة Jamming Technology

به��دف تعزيز الحامية مقارن��ة باألجهزة التقليدية. ويقوم جهاز التش��ويش 

برصد وتحديد اإلش��ارات الاس��لكية التي تس��تهدف تفجري العب��وة البدائية 

الناس��فة. وبعد االنتهاء من عملي��ة الرصد والتصنيف يقوم الجهاز بإرس��ال 

إشارات التشويش بصورة شبه فورية، وهي إشارات تتطابق مع موجة الرتدد 

املعادي��ة، ومن ثم وقف عملي��ة التوصيل بني املفج��ر والقنبلة. وهذا يعني 

عملياً إجهاض عملية التفجري من األساس.

وبفضل وجود جهاز استقبال رقمي جديد وتقنيات تجهيز اإلشارات يحقق 

الجه��از وقت االس��تجابة بأقل من مليل/ثانية. وميكن رص��د حتى 750 ألف 

إشارة خطرة عىل موجهات الرتدد العادية، ومن ثم التشويش عليها كل ثانية. 

ويتم تركيز قوة التش��ويش عىل الرتدد النوعي إلشارة التفجري بدالً من توزيع 

هذه الق��وة عىل مدى ترددي كبري ك��ام تفعل أجهزة التش��ويش التقليدية. 

وميزة هذه الطريقة أنها تس��تخدم طاقة أقل، مع زيادة مفعول التش��ويش 

يف نف��س الوق��ت، األمر الذي يخفف األثر عن االتصاالت الاس��لكية للقوات 

الصديقة، ومن ثم تحقيق القيادة والس��يطرة بشكل فعال. وقد برزت أهمية 

أجهزة التشويش أثناء العمليات الحربية يف ساحات القتال املختلفة يف اآلونة 

األخرية مثل العراق وأفغانس��تان، بعد أن اتضح أن العبوات البدائية الناسفة 

مس��ؤولة عن س��قوط عدد كبري م��ن الضحايا يف صفوف الق��وات األمريكية 

والحليفة والصديقة.
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كش��فت رشك��ة Rockwell Collins النق��اب عن 

 ARINC خدمة التتب��ع الجوي املتع��دد الوصات

MultiLink SM flight tracking service، وه��و 

عب��ارة عن نظام يؤمن حًا ش��امًا وقلي��ل التكلفة 

للتتب��ع الجوي العاملي بالنس��بة ل��رشكات الطريان 

العاملية.

 ARINC الوص��ات املتع��دد  النظ��ام  ويق��وم 

MultiLink بتجمي��ع مص��ادر املعلومات املتعددة 

به��دف إع��داد تقري��ر موثوق ب��ه ع��ن موقع أي 

 ،ADS-C :طائ��رة يف العامل، وتش��مل تلك املص��ادر

ومعلومات األداء الخاصة بوصلة املعلومات العالية 

ال��رتدد HFDL، وADS-B، وشاش��ة ع��رض موقع 

الطائرات األمريكية ASDI، ومعلومات حول موقع 

EUROCONTROL، وتقاري��ر ح��ول وضع نظام 

.ACARS التواصل مع الطائرة وإعداد التقارير

ع��اوة عىل ذلك، ج��رى تطوير النظ��ام املتعدد 

الوصات ARINC MultiLink بحيث يكون قادراً 

ع��ىل دمج مص��ادر املعلومات املس��تقبلية الخاصة 

بالغري التي ميكن أن تشمل معلومات املوقع.

وتس��تخدم رشكة Rockwell Collins لوغاريتامً 

معيناً م��ن أجل دمج مص��ادر املعلوم��ات وإعداد 

تقاري��ر أكرث دقة ومصداقية. عاوة عىل ذلك، يعني 

اس��تخدام املصادر املتعددة إمكاني��ة إعداد تقارير 

حول موقع الطائرة عىل فرتات متباعدة. ومن ش��أن 

ه��ذه الخدمة أن تبلغ رشكات الطريان مبوعد توقف 

ARINC MultiLink تطرح التتبع اجلوي املتعدد الوصالت Rockwell Collins 
طائرة ما بصورة غري متوقعة وتحديد موقعها واإلباغ 

عنه أو موعد انحراف طائرة ما عن مسارها املحدد.

وق��ال جيف ستاندرس��يك، نائ��ب رئيس مجلس 

 Rockwell اإلدارة لخدمات إدارة املعلومات برشكة

Collins، إنه "يف ظل بيئة الطريان العاملية الحالية مل 

يعد مصدراً واحداً كافياً لتتبع الطائرات عىل مستوى 

العامل. فعن طريق دمج مصادر املعلومات املتعددة 

التي يتلقاه��ا عدد كبري م��ن رشكات الطريان ميكننا 

أن نخت��ار أوتوماتيكي��اً املزيج الصحي��ح من تغذية 

املعلومات حتى ميكن لرشكات الطريان تحديد موقع 

الطائ��رة يف أي م��كان م��ن العامل وبأق��ل التكاليف 

إمكاناً".

وم��ن الجدي��ر بالذك��ر أن نظ��ام التتب��ع الجوي 

 ARINC MultiLink SM flight املتعدد الوصات

tracking service سيُطرح يف األسواق قريباً.

عمليات  متابعة  يعزز   Finmeccanica-Selex ES شركة  رادار  جهاز 
مراقبة احلركة اجلوية

ف��ازت رشك��ة Finmeccanica-Selex ES بعقد تبلغ 

قيمته ع��دة مايني م��ن اليوروهات لتعزي��ز متابعة 

 Air Traffic Control: عمليات مراقبة الحركة الجوية

ATC surveillance يف مطار »تشانجي« بسنغافورة. 

 Finmeccanica-Selex وينص العقد عىل قيام رشكة

ES بتصميم وتسليم وتدشني وتقديم خدمات ما بعد 

البيع لجهاز الرادار الجدي��د الخاص مبراقبة الطائرات 

عند اقرتابها من املط��ار، وهو الجهاز الذي من املقرر 

أن يدخل مرحلة التش��غيل الكامل بحلول عام 2017. 

أما بالنس��بة لجهاز الرادار الحايل الخاص مبراقبة حركة 

الطائ��رات عند اقرتابها من املطار فس��يتم اس��تبداله 

مبوج��ب بنود العق��د. ومن الجدي��ر بالذكر أن رشكة 

Finmeccanica-Selex ES كان��ت هي أيضاً الرشكة 

التي قامت بصميم وتسليم جهاز الرادار الحايل.

وق��د قامت هيئ��ة الط��ريان املدين الس��نغافورية 

Finmeccanica- برتس��ية العقد عىل رشك��ة CAAS

Selex ES بع��د ط��رح امل��رشوع يف مناقصة مفتوحة 

ش��هدت منافس��ة حادة بني ع��دة رشكات منافس��ة. 

وتتمت��ع رشك��ة Finmeccanica-Selex ES بخ��ربة 

عاملية كبرية يف مجال تكنولوجي��ا الرادارات، باإلضافة 

إىل س��جلها الطويل الحافل من حيث الجودة وحسن 

األداء، األمر الذي يؤهل الرشكة متاماً للوفاء بالتزاماتها، 

وتنفيذ املرشوع عىل أكم��ل وجه وهو املرشوع الذي 

ينطوي عىل صعوبات تكنولوجية ومواصفات حديثة، 

باإلضافة إىل جدول التنفيذ املضغوط.

وتعت��رب رشك��ة Finmeccanica-Selex ES إحدى 

ال��رشكات العاملي��ة الك��ربى الرائدة يف مج��ال توريد 

الحل��ول املتطورة الخاص��ة ب� »أنظم��ة إدارة الحركة 

 Air Traffic Management ATM الجوي��ة« 

systems عىل نطاق واسع. 
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أثبتت رشكت��ا Boeing وSaab أن من املمكن تعدي��ل القنبلة ذات القطر الصغري 

الت��ي تنتجها رشك��ة بوين��ج Boeing’s Small Diameter Bomb I، والتي جرى 

تطويره��ا أساس��اً إلطاقها من عىل م��ن الطائرات، بحيث ميكن إطاقها بواس��طة 

أنظمة املدفعية األرضية.

وق��د قامت الرشكتان املذكورتان مؤخراً بتجربة القنبلة ذات القطر الصغري التي 

 Ground Launched Small Diameter Bomb: يتم إطاقها م��ن ع��ىل األرض

 Small بعد أن اس��تخدمتا التقنيات الخاصة بالقنبلة ذات القطر الصغري GLSDB

Diameter Bomb I واملح��رك الصاروخ��ي M26 rocket motor من أجل إنتاج 

"نظام صاروخ اإلطاق املتعدد" Multiple Launch Rocket System وقد أظهرت 

التجارب قدرة القنبل��ة عىل تحمل عملية إطاق املدفعية الصاروخية دون أن يأيت 

ذلك عىل حساب كفاءة األداء.

 Boeing Weapons ورصح��ت بيث كلوب��ا، نائب رئيس مجل��س إدارة رشك��ة

and Missile Systems، ب��أن "القنبل��ة ذات القطر الصغ��ري التي يتم إطاقها من 

ع��ىل األرض Ground Launched Small Diameter Bomb: GLSDB تجم��ع 

اتفاقية بني Boeing وSaab إلنتاج القنابل الصغرية التي يتم إطالقها من على األرض
ب��ني نظامني عىل درجة عالية من الكفاءة والجدارة القتالية إلنتاج س��اح هجومي 

فع��ال لخدمة القوات الربية. وتس��خر رشكت��ا Boeing وSaab خربتهام الطويلة يف 

إنتاج أنظمة التسلح الدقيقة، وهام قادرتان عىل إنتاج هذه األنظمة برسعة وبأقل 

التكاليف إمكاناً لخدمة األسواق املحلية والعاملية عىل حد سواء".

 GLSDB وتس��مح القنبلة ذات القطر الصغري التي يتم إطاقها من عىل األرض

ألنظمة املدفعية بالوصول إىل أهدافها من عىل مس��افات أبعد وأطول بكثري، ومن 

ثم االشتباك مع األهداف التي من الصعب الوصول إليها، مع احتفاظ القنبلة ذات 

القط��ر الصغ��ري Small Diameter Bomb بقدرتها عىل املن��اورة الجوية وإصابة 

هدفها بدقة.

ومبوج��ب اتفاقي��ة التعاون املش��رتك ب��ني رشكت��ي Boeing وSaab التي جرى 

توقيعها يف العام املايض س��تقوم الرشكتان بطرح القنبل��ة ذات القطر الصغري التي 

يت��م إطاقها من ع��ىل األرض GLSDB لخدمة مس��تخدمي املدفعية الصاروخية 

الحاليني واملس��تقبليني. وقد قامت رشكة Nammo بتوريد املحرك الصاروخي الذي 

تم استخدامه أثناء عملية االختبار.

 Airbus Defence & Space تزود وزارة الدفاع الربيطانية ببث األقمار الصناعية
 Airbus Defence and Space وقع اختيار وزارة الدفاع الربيطانية عىل رشكة

إلتاحة ب��ث األقامر الصناعية به��دف عمل التتبع الج��وي واألريض للمنصات 

األرضي��ة والطائرات املروحي��ة يف جميع أنحاء العامل. وين��ص العقد عىل قيام 

 Iridium Short بتأم��ني معلوم��ات Airbus Defence and Space رشك��ة

Burst Data ووقائ��ع معلوم��ات Iridium Rudics Data Minutes لخدمة 

»نظام تتبع الطائرات« Asset Tracking System: ATS ونظام تتبع الطائرات 

 Ground ATS: ونظام التتبع األريض Helicopter ATS: HeATS املروحي��ة

GrATS التي أقامتها وزارة الدفاع الربيطانية.

ويعمل »نظام تتبع املنص��ات« Asset Tracking System: ATS الربيطاين 

ع��ىل تحقيق الوعي امليداين ل��� »قيادة العمليات« عن طري��ق تحديد مواقع 

املنصات األرضية والجوية التي يتم تتبعها بصورة شبه فورية. ويجب أن تكون 

 Asset Tracking System: »األهمية اإلس��رتاتيجية ل� »نظام تتبع الطائ��رات

ATS عىل قدر عال من املصداقية واالعتامدية عىل مس��توى مكوناته وأجزائه 

 Airbus املختلف��ة، مب��ا يف ذل��ك بث األق��امر الصناعية الذي س��تقوم رشك��ة

Defence and Space بتأمين��ه من أجل إرس��ال معلومات تحديد املواقع عن 

طريق األقامر الصناعية GPS data الواردة من الطائرات امليدانية املختلفة.

 UK ورصح ب��ول ميلينجت��ون، مدي��ر إدارة االتص��االت الحكومي��ة برشكة

Airbus Defence and Space، بأن »هذه الخدمة من ش��أنها أن تعمل عىل 

تطوير تعاوننا الوثيق مع وزارة الدفاع الربيطانية ملا هو أبعد من شبكة األقامر 

الصناعي��ة Skynet، ومن الجدير بالذكر أن تتب��ع الطائرات الحيوية ومراقبتها 

عن بُعد مجال يزداد منواً واتس��اعاً يوماً بعد يوم، ونحن س��عداء أننا استطعنا 

 Asset Tracking System: »تقدي��م الدعم الازم ل� »نظ��ام تتبع الطائ��رات

.»ATS

وتعت��رب رشكة Airbus Defence and Space رشك��ة عاملية رائدة يف مجال 

تقديم خدمات األقامر الصناعية، وهي ترشف إرشافاً كاماً عىل أس��طول كامل 

من األقامر الصناعية العس��كرية والهواتف، كام تق��دم أيضا خدمات متكاملة 

 Military & Commercial »ل� »أنظمة تتبع الطائرات العس��كرية والتجارية

Fixed VSAT وخدمات الهواتف والشبكات.
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كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

البد من صنعاء وإن طال السفر

ماذا يحدث يف اليمن؟ كنا نسأل هذا السؤال منذ اإلطاحة بحكم الرئيس السابق عيل عبدالله صالح.. 

واملؤسييف أننا كنا جميعاً أيضاً نعرف الجواب.. كل الرسييميني والشييعبيني واإلعالميييني واملحللني كانوا 

يعرفييون متاميياً ماذا يحدث يف اليمن.. لكنها العادة العربية السيييئة التي تالزمنا يف كل املواقف، نعرف 

وال نتحرك.. ندرك الخطر لكننا ندور حوله من دون اقتحامه.. أو يف أحسيين الظروف نتحرك بعد فوات 

األوان.

املؤامرة كانت واضحة للعيان والتواطؤ كان بادياً لكن لألسييف اللدغ من الجحر نفسييه يتكرر مئات 

املرات بال َحراك... حدث هذا ويحدث يف العراق ولبنان وسوريا واليوم يف اليمن.. نفوذ اآلخر يف املنطقة 

العربية يتمدد ويتعاظم ورمبا مبباركة دولية! 

وما حدث من استيالء الحوثيني عىل السلطة ال ميكن أن نصفه إال بأنه انقالب مسلح واضح املعامل من 

جامعة الحوثيني اإلرهابية ضد السلطة الرشعية للرئيس عبدربه منصور هادي.

انقييالب الحوثيني عىل السييلطة كان هدفهم منييذ بداية حربهم مع الدوليية ودخولهم صنعاء... لقد 

كانت »السييلطة الكاملة« هي هدف الحوثيني منذ البداية، وإن زعموا أنهم يحاربون الفساد وغري ذلك 

من الشعارات التي تحمل مضامني مكشوفة للجميع... كان الحوثيون يطبقون منذ البداية قول الشاعر 

»البد من صنعاء وإن طال السفر«.. فالبد من االستيالء عىل السلطة يف العاصمة بال سلم وال رشاكة.أما 

الرد العريب والدويل فلم نسمعه بعد، وإن جاء فسيكون متأخراً، بعد أن يكون الحوثيون قد فرضوا أمراً 

واقعاً عىل األرض تريده قوة إقليمية محددة هي إيران التي أصبحت تواصل عبثها باملنطقة تحت سمع 

وبرص املجتمع الدويل، يف سبيل تحقيق مصالحها.

عبدامللييك الحويث يف خطابه قال بوضييوح إن طموحه بال حدود.. فبعد أن يتمكن من مفاصل الدولة 

سيتخىل عن كل حلفائه الداخليني من مدنيني وعسكريني.. وسيكون اليمن مفتوحاً عىل كل االحتامالت.. 

لكيين الرتكيبة اليمنية املعقييدة قبلياً ومذهبياً وجغرافييياً أيضاً قد ال تجعل الحوثيني يهنأون بالسييلطة 

طويالً.. لكن بال شييك سيييكون كل ذلك عىل حسيياب اليمن كدولة.. والشييعب اليمني هو من سيدفع 

الثمن.

لقد طال األمر يف اليمن وأصبح البد من حل.. ولكننا إذا أردنا الحل أو بحثنا عنه فسيينصل إىل نقطة 

واحدة، وهي أن الحل كاملشييكلة -ليسييت مينية-.. فام دامت املشييكلة خارجية فإن الحل سيييكون يف 

الخارج أيضاً!

أعمــاق
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يقدم الدكتور جامل سند 

السويدي يف كتاب »       « 

خالصة دراساته واهتامماته 

بالجامعات اإلسالمية التي بدأها 

يف التسعينيات من القرن املايض 

متابعاً ومحلالً، وذلك من خالل 

دراسة علمية محكمة، تتمحور 

أطروحتها الرئيسية عىل فكرة 

الرساب السيايس، الناجم عن 

قه الجامعات  الوهم الذي تسوِّ

الدينية السياسية يف عدد من 

الدول العربية واإلسالمية، من 

خالل استغالل الدين الحنيف 

ملصالح سياسية أو شخصية.
ويسعى الكتاب إىل ترشيح الجامعات اإلسالمية متناوالً 

إياه��ا من جوانب فكرية وسياس��ية وعقائدية وثقافية 

واجتامعي��ة، ويوضح الفروق الفكري��ة والتنظيمية بني 

هذه الجامعات، متتبعاً إياها تاريخياً منذ نش��أتها حتى 

صعوده��ا الالف��ت للنظ��ر يف العقد الثاين م��ن األلفية 

الثالثة.

 ويح��رص املؤلف عىل إظه��ار أن الجامع��ات الدينية 

السياسية ليس��ت الوجه اآلخر لإلسالم الحنيف، مؤكداً 

أن االستس��الم ملزاعم هذه الجامعات إساءة إىل الدين، 

مشرياً إىل استغالل هذه الجامعات للدين سياسياً.

ويعق��د الكت��اب مقارنة بني مرحلة التخل��ف يف القارة 

األوروبي��ة يف الق��رون الوس��طى م��ن ناحي��ة، وأفكار 

الجامع��ات الدينية السياس��ية ومامرس��اتها يف العاملني 

الع��ريب واإلس��المي يف العص�ر الحديث، متس��ائالً: هل 

يخوض العاملان العريب واإلسالمي معركة سبق لألوروبيني 

خوضها منذ نحو خمسة قرون مضت؟.

ويتمي��ز الكتاب بش��مولية املعالج��ة والتوثيق العلمي 

الدقيق لألح��داث واملواقف األيديولوجية والسياس��ية 

لهذه الجامعات. 

ويعكس التمهيد الذي جاء يف مس��تهل الكتاب إحساس 

املؤل��ف بخطورة الصمت عن ه��ذه الجامعات يف حني 

أن التص��دي له��ا واجب ع��ىل كل ف��رد يف مجتمعاتنا. 

ويق��رع الكتاب أجراس التنبيه حتى يس��تفيق الجميع 

من غفوتهم ويتصدوا لهذه الجامعات.

ويق��دم املؤلف يف مقدمة كتابه ترشيحاً للبنية الفكرية 

والحركية للفكر املتطرف وتأثرياته بشكل عام، مشخصاً 

حالة الفصام هذه بني الدين والواقع محدداً أس��بابها يف 

أفكار الجامعات الدينية السياسية ومامرساتها.

يتح��دث املؤل��ف يف الفص��ل األول املعنون »اإلس��الم 

السيايس بني الواقع والخرافة«، عن األسس التي تنطلق 

منها جامعات اإلس��الم الس��يايس بأش��كالها، مثل سعي 

هذه الجامعات إىل اس��تغالل الدي��ن لتحقيق أهداف 

سياس��ية ومناف��ع ش��خصية، حي��ث تحاول باس��تمرار 

اإلمساك مبقاليد السلطة والحكم. ويقدم املؤلف تعريفاً 

دقيقاً لظاهرة اإلسالم السيايس مبيناً خصائصها، ومحلالً 

أس��باب انتش��ار الجامعات الدينية السياس��ية وعوامل 

بقائه��ا، وما تقوم به من خلط بني الدين والسياس��ة يف 

الدول العربية واإلس��المية. ويوضح املؤلف أمناط الفكر 

اإلسالمي السياس�ي، والسياسات التي تنتهجها جامعاته 

وفصائله املختلفة. ويُنهي الفصل بتبيان أهم السلبيات 

واملش��كالت الت��ي نتجت عن وصول جامعات اإلس��الم 

السيايس إىل الحكم يف بعض الدول العربية.

مستقبل الجامعات الدينية السياسية

وي��رى املؤل��ف يف هذا الفصل أن مس��تقبل الجامعات 

الدينية السياس��ية يظ��ل رهن التعاطي مع مش��كلتني 

رئيسيتني: األوىل هي وجود املنظامت الجهادية، بسامتها 

املتنوعة من إرهابية، ومتشددة، ورافضة لكل مساومة. 

والثانية هي أن أي تغيري محتمل يف املسار قراراً من هذا 

التي��ار بالتخيل عن أفكاره ومحددات��ه املرجعية، وهذا 

أمر مشكوك فيه يف ظل املعطيات الراهنة.

الدين والسياسة: عالقة تاريخية

ويس��تعرض املؤلف يف الفصل الثاين »الدين والسياسة: 

مختل��ف  تج��ارب  دائ��م«  ورصاع  تاريخي��ة  عالق��ة 

املجتمعات اإلنس��انية، موضحاً س��امت تجربة الفصل 

بني الدين والسياسة يف العامل الغريب، والسياق السيايس 

واالقتصادية واالجتامع��ي والفكري الذي قاد يف النهاية 

إىل إنه��اء س��يطرة الكنيس��ة ع��ىل الدولة، ك��ام يحدد 

أس��باب الخلط بني الدين والسياسة يف العالَمني العريب 

هذا الكتاب

واإلسالمي، ورؤية اإلسالم السياس�ي لإلبقاء عىل هذا 

الخلط، وما ت��ؤدي إليه من تأجيج للخالف والرصاع 

الس��يايس والديني واملجتمعي. ويط��رح املؤلف يف 

نهاية ه��ذا الفصل بديالً معاص���راً ميكن من خالله 

فصل الدي��ن عن السياس��ة، م��ن دون التخيل عن 

الدين ودوره يف املجتمع.

جامعة اإلخوان املسلمني

أم��ا الفصل الثالث فيتحدث فيه املؤلف عن جامعة 

اإلخوان املس��لمني، مبيناً مراحل تأس��يس الجامعة 

وتطوره��ا، وأفكارها املحورية، وأهدافها والوس��ائل 

التي تتبعها من أجل تحقي��ق تلك األهداف، محلالً 

فكره��ا الس��يايس، وتصوراته��ا حول نظ��ام الحكم، 

والعم��ل الحزيب، والش��ورى والدميقراطي��ة، وأبعاد 

مش��اركتها يف الحياة السياسية يف العديد من الدول، 

ونشاطها يف املجالس النيابية والتش�ريعية، وأهداف 

هذا النش��اط ودوافع��ه. ويصف املؤل��ف تحركات 

اإلخوان املس��لمني عقب االضطرابات التي شهدتها 

بعض الدول العربية يف الس��نوات األخرية، بأنها متثل 

أوج االنتهازية السياسية التي تقودها املصلحة بعيداً 

عن الثواب��ت واملبادئ، حيث اس��تخدمت الجامعة 

أس��وأ أس��اليب الخداع والتلون واضعة نصب عينها 
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هدفاً واحداً، هو الوصول إىل الس��لطة، بغض النظر عن 

الوسيلة التي تتيح لها ذلك.

السلفيون

أما الفصل الرابع فقد ج��اء بعنوان »الجامعات الدينية 

السياسية: السلفيون«، ويوضح فيه املؤلف أسس الفكر 

الس��لفي والتيارات واملدارس الس��لفية املختلفة، حيث 

تتفق هذه امل��دارس والتيارات يف بع��ض األمور، لكنها 

تختلف يف أمور جذرية تفرق بينها يف املنهج واألسلوب 

واألهداف. ويعرض الفصل الس��ري الذاتي��ة ألمئة الفكر 

السلفي، وتجارب هذا التيار يف السياسة منذ عام 2011 

حتى اآلن يف دول عربية عدة، كام يش��ري إىل االنتقادات 

التي توجه إىل الفكر السلفي.

الرسوريني

ويخصص املؤل��ف الفصل الخامس م��ن كتابه لجامعة 

»الروري��ني«، وقد ظه��ر الفكر ال��روري وانترش يف 

العقدين األخريين من القرن العش���رين، عىل يد محمد 

بن س�رور زين العابدين الذي انشق عن جامعة اإلخوان 

املسلمني، وحاول املواءمة بني ما هو حريك، مقتدياً بفكر 

س��يد قطب اإلخواين، وما هو عقدي، معتمداً عىل فكر 

اإلمام أحمد بن تيمية. ويخلص هذا الفصل إىل أن التيار 

الس���روري مل يُق��دم جديداً من الناحي��ة الفكرية، وأن 

نجاحه يف االنتش��ار كان مؤقتا ومحدوداً، وأنه مل يحقق 

الكثري من اإلنجازات عىل أرض الواقع.

التنظيامت الجهادية

ويبحث الفصل السادس من الكتاب الذي يحمل عنوان 

»الجامعات الدينية السياس��ية: التنظيامت الجهادية«، 

نش��أة الفكر الجهادي وتطوره، من خالل تأصيل فكري 

لتياراته وجامعاته، وأس��لوب فهمه��ا القارص واملنحرف 

للنص��وص الرشعي��ة. ويخص��ص ه��ذا الفصل قس��امً 

للتعريف بتنظيم القاعدة، ونش��اته وتط��وره وأفكاره، 

يتلوه اس��تعراض مامث��ل لتنظيم »الدولة اإلس��المية« 

)داعش(، من حيث نش��أته ومنطلقاته الفكرية، وأوجه 

التشابه واالختالف فكرياً وتنظيمياً بني داعش والقاعدة، 

وأس��باب الخالف��ات وموقعها يف الفكر الح��ريك. ويرى 

املؤلف أن التيار الس�روري مل يقدم جديداً عىل املستوى 

الفكري، فضالً عن أن مؤسس��ه محمد بن رسور مل يكن 

لدي��ه أثر فكري وفقه��ي متني ميكن االعت��امد عليه يف 

إقامة تيار جديد متاميز عن غريه.

اتجاهات الرأي العام حول الجامعات الدينية السياسية

وتوصل الفصل السابع، وعنوانه »اتجاهات الرأي العام 

ح��ول الجامع��ات الدينية السياس��ية: دراس��ة ميدانية 

لعيِّنة من الس��كان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة«، 

إىل نتائج مهمة من اس��تطالع آلراء الجمهور واتجاهاته 

ومواقفه بش��أن جامعات اإلسالم السيايس. وأفاد معظم 

أف��راد العينة، بأنه��م يرون أنه يج��ب أال يكون لرجال 

الدين نفوذ عىل قرارات الحكومات، وأيدوا فصل الدين 

عن السياس��ة. واتضح من االستطالع أنه ال توجد معرفة 

كبرية بجامعات اإلس��الم الس��يايس بصفة عامة، وكانت 

جامعة اإلخوان املس��لمني هي أكرث الجامعات املعروفة 

لدى أف��راد العين��ة، يتلوه��ا الس��لفيون، والتنظيامت 

الجهادية وعىل رأس��ها »القاعدة« و«داعش«. كام ترى 

غالبية العينة أن تجربة هذه الجامعات يف بعض البلدان 

العربي��ة يف الحكم كانت فاش��لة، وأن هذه الجامعات 

لي��س لها مس��تقبل يف الحك��م أو الحياة السياس��ية يف 

البلدان العربية واإلس��المية. ويش��ري املؤلف يف تعليقه 

عىل نتائج هذه الدراس��ة إىل أنه��ا توضح أن الجامعات 

الدينية السياسية مل تستوعب أولويات مجتمعاتها، كام 

مل تفطن إىل مغزى التدين الفطري الذي تتسم به هذه 

املجتمعات.

الخامتة

ويتناول املؤلف يف خامتة كتابه عوامل اإلخفاق املستمر 

للجامع��ات الديني��ة السياس��ية يف التفاع��ل الك��فء 

واالس��تجابة إىل متطلبات الحداثة والتقدم ملجتمعاتها. 

فالعم��ل األول ه��و العزلة الفكرية الت��ي فرضتها هذه 

الجامع��ات عىل نفس��ها، وانغالقها عىل ال��ذات، وعدم 

س��امحها بدخول األف��كار الجديدة وع��دم التفاعل مع 

تجارب الحداثة والتقدم العلمي يف املجتمعات األخرى. 

ويؤك��د املؤلف أن التن��وع والتفاعل م��ع اآلخرين أمر 

حتم��ي ال مفر منه، وأنه ال بد م��ن االنفتاح عىل اآلخر 

واالختالط معه.

أم��ا العام��ل الثاين فه��و عدم وج��ود حل��ول حقيقية 

واقعية لدى الجامعات الدينية السياس��ية للمش��كالت 

الت��ي تواجه مجتمعاتها. فيام يتمث��ل العامل الثالث يف 

محاولة الجامعات الدينية السياس��ية تجاوز واقع تطور 

النظام السياس���ي والدويل الحدي��ث، املُتََمثِّل يف وجود 

الوطن، أو الدولة-األمة Nation-State. فضالً عن سعي 

الجامعات الدينية السياس��ية إىل توظيف الدين سياسياً 

ومحاولة فرض الصبغة الدينية قس���راً عىل املجتمعات 

العربية واإلس��المية لتحقيق مصالحها السياسية الضيقة 

يف الوص��ول إىل الحكم والس��لطة، من خ��الل توظيف 

تفس��ريهم ملب��دأ “الحاكمية” والتلويح ب��ه يف وجه أي 

نظام حاكم ال يلتزم - وفقاً لوجهة نظرهم - بش�رع الله. 

ويتس��اءل املؤل��ف يف نهاية كتابه: هل م��ن املنتظر أن 

تك��ون هذه الخربة مؤش���راً إىل نهاية ه��ذه الجامعات 

وأفولها وعدم تكرار تجاربها الفاشلة مرَّة أخرى؟ ويحاول 

املؤلف أن يقدم إجابة عن تس��اؤله مفادها أن ذلك لن 

يحصل إال بوج��ود البديل األفضل تنموي��اً الذي يخرج 

ال��دول املتعرثة من مش��كالتها االقتصادية واالجتامعية 

والثقافي��ة املرتاكمة عرب عقود طويلة من الزمن. ويؤكد 

أن ذلك مرهون بأن تدرك الش��عوب العربية واإلسالمية 

أنه ليس��ت هناك حلول سحرية غري واقعية للمشكالت 

الت��ي تواجهها، وأن عليها االنفتاح عىل اآلخرين والتعلم 

من تجاربهم لالسرتشاد بأسس النجاح وتفادي السلبيات 

من هذه التجارب•

تسعى جماعات 
اإلسالم السياسي 
إىل استغالل الدين 

لتحقيق أهداف 
سياسية ومنافع 

شخصية 
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Tu-95 »طائرة الدب العسكرية الروسيـــــــــــــــــــــة »توبوليف
أكرث الطائرات ضوضاء يف العامل مازالت حتلق منذ ستني عامًا
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Tu-95 »طائرة الدب العسكرية الروسيـــــــــــــــــــــة »توبوليف
أكرث الطائرات ضوضاء يف العامل مازالت حتلق منذ ستني عامًا

حلقت الطائرة الروسية »توبوليف« Tu-95، ألول مرة يف 

خمسينيات القرن العرشين، واستخدمت ألغراض عديدة، 

من بينها التجسس، لتجسد آنذاك القوة العسكرية 

السوفييتية. وتعرف الطائرة كذلك باالسم الرمزي »الدب« 

الذي يؤكد عىل ضخامتها وقوتها.

إعداد: مرمي الرميثي

91 |  أبريل 2015 |  العدد 519  |



|  العدد 519  |  أبريل 2015  |92

من التاريخ

وق��د دارت مح��ركات الطائ��رة للم��رة األوىل يف العروض 

العسكرية السوفييتية يف خمسينيات القرن املايض. لكن ال 

تزال هذه القاذفة العمالقة، ذات املحركات القوية، تتصدر 

عناوين األخبار بعد قرابة 60 عاماً من تحليقها.

»التوبولي��ف« Tu-95 هي طائرة ضخم��ة من تصميم 

مكتب توبوليف يف االتح��اد الس��وفييتي. دخلت الخدمة 

الجوي��ة  يف الق��وات  تخ��دم  زال��ت  عام 1956 وم��ا  يف 

الروس��ية حتى اآلن ويتوق��ع أن تظ��ل يف الخدم��ة حتى 

عام 2040. وهي ذات اس��تعامالت متع��ددة؛ فهي قاذفة 

إسرتاتيجية للصواريخ، وطائرة للدوريات البحرية، باإلضافة 

إىل أنها أكرث طائرات التجسس إثارة للصخب يف العامل.

مؤخراُ، ظه��رت طائرة »الدب« ع��ى صفحات ومواقع 

وكاالت األنباء العاملية، بعد أن رافقت مقاتالت من س��الح 

الج��و املليك الربيط��اين اثنتني من تلك الطائرات الروس��ية 

قبال��ة الس��واحل الربيطاني��ة. كانت الدوري��ات الروتينية 

القدمية من صميم مهام طائرات »الدب« الروسية يف ذروة 

الح��رب الباردة، وهو إجراء روتيني أعادته روس��يا الحالية 

مؤخ��راً إىل س��ابق عهده. وقد عرض الفيدي��و الذي انترش 

يف وس��ائل اإلعالم مش��هداً نادراً ملراوح محركات الطائرات 

الروس��ية »توبوليف« Tu-95، وتب��دو وكأنها تدور برسعة 

منخفضة جداً، إال أن ذلك يف الواقع وهم برصي، فشفرات 

امل��راوح تدور يف الواقع برسعة هائلة تكرس حاجز الصوت 

)وه��ذا هو الس��بب يف أن الدببة م��ن بني أكرث 

الطائ��رات ضوضاء يف العامل(، مام يجعلها تبدو 

وكأنها متوقفة تقريباً.

تحل��ق طائ��رات Tu-95 بأربع��ة 

مح��ركات، وهي م��ن القاذفات 

بعيدة املدى مصممة لحمل 

ك��روز  صواري��خ 

ذات الق��درة النووي��ة، وتعد جزء من قوة ال��ردع النووية 

الروسية.

التطوير والتصميم
يعود س��بب بقاء هذه الطائرة يف الخدمة، جزئياً، إىل رؤية 

الش��خص ال��ذي ابتكرها، فق��د كان »أندري��ه توبوليف« 

م��ن ق��ادة ورواد مصممي الطائرات الضخم��ة يف االتحاد 

السوفييتي، وكان مهندسا مبدعاً.

يف ع��ام 1952، طُل��ب م��ن رشك��ة »توبولي��ف« ومن 

منافستها الروس��ية أيضا رشكة »مياسيسخيف« أن تصمام 

قاذفة قنابل بحمولة 11 طناً لتطري مسافة 8 آالف كيلومرت، 

م��ا يكفيها لتصل إىل قلب الواليات املتحدة األمريكية دون 

أن تحت��اج للتزود بالوقود، ومبا يكفي لتهديد كل األهداف 

الحيوي��ة يف الوالي��ات املتحدة. وكان م��ن ضمن األهداف 

أيضاً أن تس��تطيع الطائرة إلقاء 12 طناً من حمولتها فوق 

الهدف.

كان��ت مش��كلة توبوليف األساس��ية ه��ي املحركات، 

حي��ث كان محرك االح��رتاق الداخيل للطائ��رة »ت��و- 4« 

لي��س قوي��اً مب��ا يكف��ي للقي��ام بامله��ام املطلوب��ة، كام 

كانت املح��ركات النفاثة تس��تهلك الكث��ري م��ن الوق��ود، 

ومل تك��ن تحقق املدى املطل��وب. وق��د وفرت املحركات 

التوربينية ق��درة أك��رث من مح��ركات االح��رتاق الداخيل 

ومدى أفضل من املحركات النفاثة، ورسعة قصوى بني هذا 

وذاك، لذلك أتخذ القرار باستخدام املحركات التوربينية يف 

الطائ��رة. وقد مزجت تصاميم »توبوليف« ما بني التقنيات 

املوثوقة واملجربة مع مواصفات تصميامت اس��تمدت من 

الجيل األول للمحركات النفاثة.

نفاثة  قاذفة  بناء  أما تصاميم«مياسيس��خيف« اختارت 

بأربع محركات وهي الطائرة »إم- 4« النفاثة، حيث قررت 

أن تحذو حذو بوينج والتي اس��تخدمت محركات نفاثة يف 

القاذفة »يب52- سرتاتوفورتريس«.

تم اختيار تصميم توبوليف، ووافقت الحكومة السوفييتية 

رسمياً عى تطوير الطائرة يف 11 يوليو 1951، وزودت الطائرة 

مبحرك محرك توربيني من طراز »كوزينتسوف إن.كيه - 12«. 

عى النقيض من التصميم املتقدم للمحرك، كان جسم الطائرة 

نفسه تقليدياً، وزاوية ارتداد الجناحني للخلف °35، وعجالت 

هبوط ثالثية تدخل يف جس��م الطائرة. وق��د حلقت الطائرة 

Tu-95 ألول م��رة يف 11 نوفمرب 1952، وب��دأ إنتاج الطائرة 

يف يناير 1956.

لف��رتة طويل��ة، ظل��ت الطائ��رة Tu-95 معروف��ة ل��دى 

قوات الواليات املتحدة والناتو باس��م »تو- 20«. كانت هذه 

هي التس��مية األوىل التي أطلقها سالح الجو السوفييتي عى 

الطائ��رة، ولك��ن مع الب��دء يف تزويد الوحدات الس��وفييتية 

املختلفة بالطائرة كانت قد بدأت تعرف باس��م Tu-95 وهو 

االسم املستخدم داخل رشكة توبوليف، والحقاً تم إلغاء اسم 

»تو- 20« داخل االتحاد السوفييتي.

وم��ن أهم أس��باب ط��ول عم��ر الطائرة ه��و موامئتها 

مه��ام  ع��دة  لت��امرس  للتعدي��ل  وقابليته��ا  للظ��روف 

مختلف��ة. صممت الطائ��رة Tu-95 أساس��اً لتلقي القنابل 

النووي��ة، ولك��ن عدلت بعد ذلك لتؤدي ع��دة مهام، مثل 

إطالق صواري��خ كروز، املهام البحري��ة »التوبوليف يت يو- 

142«، وحتى عدلت لتكون طائرة ركاب مدنية »التوبوليف 

تو- 114«، كام طورت نسخة أواكس »تو- 126« من طائرة 

توبوليف »تو- 114«.

تصميم ذيك وأدوار متعددة
تتص��ف الطائرة Tu-95 بضخامة حجمه��ا، إذ يبلغ طولها 

151 قدم��اً )46 مرتاً( من مقدمتها 

Tu-95 املهندس أندريه توبوليفطائرة التوبوليف



على الرغم من 
أنها من حقبة 

احلرب الباردة 
مازالت هذه 

الطائرات الدببة 
حتتمل الكثري 

من التحسينات 
وعمليات التطوير
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إىل ذيلها، أما ط��ول جناحيها فيبلغ 164 قدماً )50 مرتاً(. 

وتزن تل��ك الطائرة، وهي فارغة 90 طن��اً، وتحركها أربع 

م��راوح توربيني��ة ضخمة، وه��ي من أن��واع التوربينات 

الغازية، حيث تس��تخدم طاقة املراوح ب��دالً من اندفاع 

الغازات إىل الخلف.

وهن��اك مثاني��ة أطقم من امل��راوح لطائ��رة »الدب«، 

وتكفي الطاق��ة املتولدة بأكملها إلعط��اء الطائرة رسعة 

قص��وى تصل إىل أكرث م��ن 800 كم/الس��اعة، أي تقريباً 

نفس رسعة الطائرات الحديثة.

وبخ��الف معظم الطائرات ذات امل��راوح، فإن أجنحة 

الطائ��رة Tu-95 صممت لتميل بحدة نحو الخلف ب� 35 

درج��ة، متاماً مث��ل أجنحة املقاتالت النفاث��ة األوىل. وقد 

س��اعد ذلك يف تقليل س��حب الطائرة والوصول إىل تلك 

الرسعات العالية.

تق��وم محركات »توبوليف« بتش��غيل مجموعتني من 

ريش املراوح بطول 18 قدماً، وتدور كل مجموعة بعكس 

األخرى، وهي ذات رسعة دوران عالية لدرجة أن نهاياتها 

املس��تدقة تقطع حاجز الصوت باستمرار عندما تزداد أو 

تقل رسعتها يف كل دورة، مام يولد صخبا مدوياً.

تعترب الطائرة Tu-95 أكرث الطائرات صخباً يف الخدمة 

حالي��اً، حتى إن الغواص��ات األمريكية تزع��م أن أجهزة 

السونار فيها تس��تطيع التقاط صوت هذه الطائرة وهي 

تحلق فوقها عى مس��افات عالية، وهي ال تزال يف أعامق 

البحار.

وذكر طيارو املقات��الت الغربية، التي رافقت طائرات 

»ال��دب« تلك وهي تطري يف املج��ال الجوي الدويل، أنهم 

كانوا يس��معون صوت مراوحها أكرث من سامعهم لصوت 

محركات طائراتهم النفاثة.

كان الدور األس��ايس لطائرة »ال��دب« هو إلقاء قنابل 

نووية ذات سقوط حر )دون توجيه( عى مواقع يف أرايض 

العدو. إال أن هذا الدور مل يعد يش��كل أي ميزة بس��بب 

م��ا وصلت إليه تقنية الصواريخ الحديثة. إال أن التصميم 

الذيك لتلك الطائرة الروسية أتاح املجال لتطويرها مرة تلو 

أندري��ه توبوليف م��ن أش��هر املهندس��ن يف تصمي��م 
الطائ��رات يف االتح��اد الس��وفييتي يحم��ل رتبة فريق 
أول وبط��ل العمل االش��رايك. ويعود إلي��ه وإىل مكتبه 
التصميم��ي الفض��ل يف تصميم وصنع طائ��رات الركاب 
والطائ��رات الحربية التي ال تزال تعمل يف روس��يا لحد 

اآلن.
التحق عام 1908 بالكلية الفنية يف موسكو والتي تخرج 
منها ع��ام 1918 وأدرج يف قامئة املتفوقن يف الدراس��ة. 
وش��ارك يف تصميم طائرة رشاعية قام بالتحليق فيها عام 
1910، وخالل الدراسة يف الكلية قام بتصميم أول أنبوب 

أيرودينامي يف روسيا.
ويع��د توبوليف إىل جانب جوكوفس��ي أحد مؤس��ي 
املعه��د االيرودينام��ي املرك��زي. ويف ع��ام 1937 ت��م 
اعتقاله بتهمة التجس��س، واعتقلت مع��ه إدارة املعهد 
االيرودينام��ي املرك��زي كله��ا وم��دراء معظ��م مصانع 
الطائرات يف االتحاد السوفييتي، وتم إعدام الكثري منهم. 
واشتغل توبوليف يف مكتب رسي للتصميم وهو سجن.

يف 22 أكتوب��ر عام 1922 تم تأس��يس مكتب توبوليف 
التصميمي الش��هري. ومنذ عام 1973 توىل رئاسة مكتب 
توبوليف التصميمي ألك��ي توبوليف وهو ابن أندري 

توبوليف.
بل��غ مجم��وع الطائ��رات املصنوع��ة حس��ب تصاميم 
املكت��ب 18 ألف طائ��رة. ويتنقل كثري من املس��افرين 
بالجو يف روس��يا ورابطة الدول املس��تقلة )دول االتحاد 
السوفييتي الس��ابق( يف الوقت الحارض بواسطة طائرات 

توبوليف.

األخرى، كلام تطلب منها دورها الجديد.

لق��د تخطى دور طائرات »ال��دب« يف املراقبة البحرية 

دور س��فن حلف شامل األطلنطي »الناتو« فوق محيطات 

وبحار العامل خالل سنوات الحرب الباردة. حتى إن بعضها 

كان يتمركز يف كوبا، كام كانت تحلق عى طول الس��واحل 

األمريكي��ة م��ن قواعدها الرئيس��ية يف الدائ��رة القطبية 

الشاملية.

وق��د طورت وحدات القاذفات يف س��الح الجو الرويس 

طائراتها من طراز Tu-95 لتكون قادرة عى حمل صواريخ 

ك��روز بعيدة املدى. إن قدرة طائ��رات »الدب« عى نقل 

حم��والت ثقيلة كهذه يجعله��ا مالمئة متام��اً للقيام بهذا 

الدور.

قدرات نووية ومنظومة إنذار مبكر
أصبحت النس��خة املعدل��ة كثرياً من طائ��رة الدب، وهي 

طائ��رة »ت��و- 126«، أول منظومة محمولة ج��واً لإلنذار 

املبكر ل��دى االتحاد الس��وفييتي. وهي عب��ارة عن رادار 

عمالق طائ��ر ميكنه أن ين��ذر املنظوم��ات الدفاعية عند 

اقرتاب طائرات العدو.

باإلضافة إىل ذلك، طورت نس��خة م��ن طائرة »الدب« 

لتالئم الطريان املدين، وال زالت تحمل لق��ب أرسع طائرة 

مدني��ة يف العامل مب��راوح توربيني��ة تبل���غ رسعته��ا 870 

كم/الساعة، وقد حملت هذا اللقب منذ عام 1960.

كانت الطائرة التي ألقت أقوى املتفجرات التي ابتكرها 

اإلنسان ما هي إال نسخة مطورة من طراز طائرة »الدب«، 

وهي طائ��رة تعرف باس��م »قنبلة القي��رص« النووية، التي 

جربها السوفييت يف عام 1961.

ك��ام راود الس��وفييت العديد من األف��كار لبناء طائرات 

»دب« مبح��ركات نووية أيضاً، فقد ج��رى تزويد أحد هذه 

الطُ��ُرز املطورة، مث��ل طائرة »تو- 95 إل إي��ه إل«، مبفاعل 

نووي صغري، واخترب ذلك النموذج للطريان.

وق��د حلق��ت الطائرة أك��رث من 40 مرة، م��ع أن معظم 

مرات التحليق تلك متت بدون تشغيل املفاعل. كان املصدر 

الرئييس للقلق يدور حول ما إذا كانت الطائرة س��تقدر عى 

اإلق��الع بحمولتها الزائدة، التي متثلت يف مس��تلزمات وقاية 

الطاقم من تأثري وخطر اإلشعاعات النووية.

وقد انتهت أبحاث ودراس��ات بناء قاذفة تعمل بالطاقة 

النووي��ة إىل تعلي��ق الفك��رة يف س��تينيات الق��رن املايض، 

وحفظت ملفاتها يف األرش��يف. لكن تحليق مثل هذا النوع 

م��ن الطائرات يف الجو أثبت أن الفك��رة واردة وممكنة من 

الناحية التقنية.

ومن بني أكرث من 500 طائرة صنعت من طائرات »الدب« 

الروس��ية منذ خمس��ينيات القرن املايض، يُعتقد أن 55 منها 

عى األق��ل ال تزال يف الخدمة الفعلي��ة ضمن القوة الجوية 

الروسية، وال تزال أكرث الطرازات التي جرى تطويرها للمهام 

البحرية تحلق ضمن القوة البحرية الروسية والهندية.

وعى الرغ��م من أنها من حقبة الح��رب الباردة، وبرغم 

ميض س��نوات عديدة عى تصنيعها، مازالت هذه الطائرات 

الدبب��ة تحتمل الكثري من التحس��ينات وعملي��ات التطوير 

والتجديد، مام يجعلها مفخرة ملهندس��ها ال��رويس »أندريه 

توبوليف« وفخر الصناعات العسكرية الروسية •

املصادر:

- املوسوعة الحرة: ويكبيديا  
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طبقت وزارة االقتصاد العقد املوحد الخاص باإللكرتونيات الذي 

يتضم��ن ثالثة عقود رئيس��ة، هي: عقود البي��ع وعقود الصيانة 

وعقود قطع الغيار. وتكم��ن أهمية عقود اإللكرتونيات يف عدم 

وجود عقود موحدة س��ابقة تخ��ص اإللكرتونيات تضمن حقوق 

املستهلك، وتطبيق العقد املوحد، الذي يتضمن أبرز بنوده إلغاء 

عبارة "املباع ال يرد وال يستبدل"، وتقديم بديل احتياطي للمنتج 

املعيب الذي يستغرق تصليحه فرتة تزيد عىل 15 يوماً.

العقد املوحد لإلكرتونيات
أهم بنود عقود اإللكرتونيات الثالثة، إذ يش��رتط أولها، وهو عقد 

البي��ع، أن تكتب عقود البيع باللغ��ة العربية إىل جانب أي لغة 

أخرى، وأن تلغى عبارة "املباع ال يرد وال يس��تبدل" من كل أنواع 

العق��ود، وأن تتوافر لدى املس��تهلك كل املعلومات واملواصفات 

املفصلة عن الجهاز الذي يش��رتيه، فضالً عن أن يعرف املستهلك 

معرف��ة تامة بخدمات ما بعد البيع الخاصة باألجهزة اإللكرتونية 

عند عملية ال��راء، إضافة إىل معرفته ب��روط الضامن وفرتته 

وجمي��ع القوانني املتعلقة به، وتجهيز املش��رتي بفاتورة مؤرخة 

وموقعة م��ن البائع، وإزال��ة جميع الروط غ��ر املتوافقة مع 

القوانني املعمول بها يف الدولة.

أم��ا ثاين العقود، وهو عقد قطع الغيار، فيتطلب أن تكون 

مواصف��ات البضائع مكتوب��ة باللغة العربي��ة إىل جانب أي 

لغة أخرى، وأن يتضمن اس��م مزود الخدم��ة وعنوانه وعدد 

الوحدات املباعة وسعرها بالعملة املحلية، وتوفر قطع الغيار 

ملدة خمس س��نوات للس��لع املعمرة، وثالث س��نوات للسلع 

االستهالكية حداً أدىن، بينام تتضمن عقود الخدمة، اسم مزود 

خدم��ة الصيانة وعنوانه ومواصف��ات الخدمة املقدمة وعدد 

الوح��دات املباعة، فض��الً عن توفر ج��دول الصيانة الدوري 

للمتعامل باللغتني العربي��ة واإلنجليزية، وإزالة كل الروط 

واألحكام غر املتوافقة مع القوانني املعمول بها يف الدولة، وأن 

يتم توضيح كل رشوط الضامنات، سواء كان باستبدال السلعة 

أو باسرتداد مثنها أو صيانتها.

قواعد البيع
وتضمن العقد املوحد قواعد لبيع املنتجات بضامن، تتمثل يف أن 

يتم إعالم املستهلك بروط الضامن بوضوح قبل إعداد الفاتورة، 

وإصدار بطاقة ضامن للمس��تهلك تشمل كل التفاصيل ورشوط 

الضامن، كام يتعني أن تتضمن فاتورة البائع وصفاً موجزاً للمنتج 

والعالم��ة التجارية ورقم املوديل، وإن أمكن الرقم املتسلس��ل، 

وأن يكون عنوان البائع مختوماً عىل بطاقة الضامن أو الفاتورة.

وتضمن العقد املوحد إرش��ادات قواعد البيع، التي تنص عىل 

أنه يتعني أن يعيد املس��تهلك املنت��ج املعيب خالل فرتة الضامن 

بن��اء عىل تاري��خ الفاتورة، وأن يقدم املس��تهلك أص��ول بطاقة 

الضامن والفاتورة، عىل أال تكون تالفة أو مشوهة أو تم التالعب 

به��ا، وإذا مل يق��م بذل��ك، فإن البائ��ع يصبح غر مل��زم بتقديم 

خدمات الضامن للمنتج، كام نصت عىل أنه يتعني أن ينفذ البائع 

التصليح الالزم للمنتج املعيب ويسلمه للمستهلك خالل 15 يوماً 

من تاريخ تس��لّمه، ويف حال كان ذلك غر ممكن، فإنه يتوجب 

عليه تقديم بديل احتياطي إىل أن يجد حالً للمش��كلة، ويف حال 

إذا مل يكن البائع قادراً عىل التصليح، فإنه يتعني عليه اس��تبدال 

املنتج بآخ��ر جديد، ويف حال عدم توافر املوديل نفس��ه، يتعني 

عىل البائع اس��تبدال املوديل بآخر مش��ابه أو يحمل املواصفات 

نفس��ها، من دون أن يكون للس��عر الذي دفعه املشرتي تأثر يف 

عملية االستبدال.

البيع دون ضامن
وأكدت ال��وزارة أن��ه إذا كان بيع املنتج��ات من دون 

ضامن، فالبد من إعالم املس��تهلك بوضوح قبل الراء، 

وأن يك��ون إعالم��ه بلغت��ني، ع��ىل أن تك��ون العربية 

إحداهام، ك��ام يتعني أن تختم الفواتر بختم "من دون 

ضامن" بوض��وح باللغ��ة العربية ولغة أخ��رى، كذلك 

اش��رتطت الوزارة أنه إذا مل يعمل املنت��ج وفقاً للغرض 

املحدد له يتعني اس��تبداله أو إرجاع قيمة الفاتورة إىل 

املش��رتي، رشيطة أن يعيد املشرتي املنتج للتاجر خالل 

يومني.

مرشوعية الرد بضامن العيب
توجد أدلة تؤك��د مروعية الرد بضامن العيب ومن أحد االدلة 

الرعية قوله تعاىل: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَأْكُلُوا أَْمَوالَُكْم بَيَْنُكْم 

ِبالْبَاِطِل إاِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجارًَة َعْن تَرَاٍض ِمْنُكْم َوال تَْقتُلُوا أَنُْفَس��ُكْم 

إِنَّ اللََّه كَاَن ِبُكْم رَِحيامً{ سورة النساء:29.

ويقص��د أن��ه إذا وج��د يف املبيع عي��ب مينع املش��رتي من 

االس��تفادة من املبيع، فكأن املش��رتي قد دفع مثن��اً دون مقابل 

للبائع الذي أخذ الثمن، وكان يفرتض فيه أن يسلم املشرتي مبيعاً 

كامالً س��ليامً غر معيب؛ فكأنه أكل مال املشرتي دون وجه حق 

)دون مقاب��ل( وهذا يعد من باب أكل مال الغر بالباطل املنهي 

عنه رشعاً، وهنا تختل املعاوضة التي هي أساس الرتايض يف عقود 

املعاوضات؛ ألن الرتايض وقع عىل بيع يشء س��ليم، وعليه فإن رد 

البائع للمشرتي ما يقابل العيب من شأنه أن يعيد التوازن لهذه 

املعاوضة، وعدم رده ش��يئاً للمش��رتي يعد من قبيل أخذ أموال 

الناس بالباطل•

العقد املوحد لإللكرتونيات ... جتارة عن تراٍض
إلغاء عبارة املباع ال يرد وال يستبدل من كل أنواع العقود
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استشارة قانونية: 
ميدالية التعاون اخلليجي 

 الطبقة الثانية
أوصافها:

قرص  األمام��ي:  الوج��ه 

مس��تدير قط��ره 25 مم 

يتوس��طه ش��عار الدولة 

وعن ميينه  ويساره علم 

الدولة، ومن أسفله اسم 

الدول��ة، ويحيط بالقرص 

خمسة بروزات وبني كل 

اثنني منه��ا ثالثة بروزات 

أخرى بحجم أصغر.

الوجه الخلفي: عليه رسم 

لش��به الجزي��رة العربية 

أس��فله س��ت حلق��ات 

متصل��ة ترم��ز للتعاون، 

وتعلوه عبارة "قوة،  شجاعة،  تعاون،  إخالص".

رشيط امليدالية:

م��ن القامش الحري��ري ، عرض�ه 37 مم، مقس������م 

أفقي����اً كاآليت:

 -  الوسط: باللون األخرض عرضه 19 مم.

 -  ع��ىل جانبي اللون األوس��ط من الداخ��ل للخارج : 

ل��ون أحمر ثم ل��ون أبيض ثم لون أس��ود، عرض كل 

منها 3 مم. 

شارة امليدالية:

من نفس قامش الريط ، طولها 37 مم وعرضها 

10 مم.

الطبقة :

متنح لألفراد وملن يعادله��م من املوظفني املدنيني من 

الفضة.

أسباب املنح:

متنح هذه امليدالية للضب��اط واألفراد واملدنيني الذين 

يك��ون لجهوده��م املمي��زة يف التخطي��ط أو التنظيم 

أو أداء التدريب املش��رتك األثر امللم��وس يف الوصول 

بالقوات املشرتكة إىل مستوى عال من التدريب.

تقليد امليدالية:

يق��وم بتقليد ه��ذه امليدالية وكيل ال��وزارة أو رئيس 

األركان أو من يفوضانه.

أوسمة وميداليات

اتصال من رقم جمهول

املس��ؤولية تقع ع��ىل صاحب العم��ل طاملا مل 

يوفر إجراءات الس��المة عىل موقع العمل، وقد 

ح��ددت امل��واد 142 و153 من قان��ون تنظيم 

عالق��ات العم��ل طريقة الترصف ح��ال وقوع 

إصاب��ات العمل، وألزمت صاح��ب العمل بأن 

يدفع نفقات عالج العامل إىل حني ش��فائه، كام 

ضم��ت امل��ادة 145 من القان��ون ذاته يف حال 

عج��ز العامل ع��ن العمل أن يدف��ع له معونة 

تع��ادل أجره كامالً طوال م��دة العالج أو ملدة 

س��تة أش��هر أيهمها أقرص، فإذا استغرق العالج 

أكرث من ستة أشهر خفضت املعونة إىل النصف 

ملدة س��تة أش��هر أخ��رى، أو حتى يتم ش��فاء 

العامل أو يثبت عجزه أو يتوىف أيهام أقرص.

كام قررت املادة 150 من القانون ذاته أنه "إذا 

إعداد: أمل احلوسني

يف ذل��ك فقرر إنقاذها من هذا الخطر املحتم. وقال لها أنه 

يعيش يف مكان قريب من منطقتها ولكنه سيحرض للمدينة 

التي تسكن فيها ملساعدتها.

مل مي��ر ش��هر عىل الحادث��ة حتى وصلتها رس��الة أخرى 

تطل��ب منه��ا مالقات��ه لتحصينها م��ن أي مك��روه، ولكن 

علي��اء كانت أذىك من ذلك فتوجه��ت للرطة التي قامت 

باستدراج املشعوذ والقبض عليه.

والصدمة التي مل يتوقعها أحد، حني أعرتف املشعوذ من 

خالل التحقيقات أنه مجرد أداه اس��تخدمها طليق املجني 

عليها ليمكنه بالش��عوذة من الس��يطرة عىل أموالها ونهب 

ممتلكاتها.

ع��رة: أصبحت الجرمية أكرث تطوراً يف وقتنا الحارض، فال 

تتوق��ع الطرق التقليدية، وأحذر مام تخش��اه وترتاب منه 

باللج��وء للجه��ات املعني��ة، كالرطة أو الجه��ات األمنية 

بالدول��ة، فلو أن املجني عليه��ا ضعفت وانقادت خلف ما 

يزعم به املشعوذ، لكانت ضحيًة ملشكالت كبرة.

          قصة من احملكمة

بع��د أن أنهت علياء مهامه��ا املكتبية، وأثناء االس��رتاحة 

املكتبية دق هاتفها املتحرك وإذا تتفاجأ برقم املتصل من 

خارج الدولة، وإذ بش��خص مجه��ول يتحدث إليها بلهجة 

عربية يخرها بأنه يعرفها ولديه معلومات ش��خصية عنها 

ورسده��ا لها، ولكنها م��ن الخوف اقفل��ت الخط وانهت 

الحديث، ولكنه عاود االتصال ومل تجبه فبعث لها برسالة 

تحت��وي عىل صورتها ليؤكد له��ا معرفته بها، وأخرها بأنه 

يود أن يلتقي بها مبكان ما داخل الدولة، وأنه خبر يف أمور 

السحر والشعوذة، وأن أحداً من أقاربها قام باالستعانة به 

إليذائها، ولكن األرواح التي يتعامل معها أبدت مساعدته 

أنا أعمل يف النجارة، إذ تعرضت أصابعي للبرت نتيجة استخدامي آلة تفتقد لعنارص السالمة، وأصبحت 
غري قادر عىل مامرس��ة عميل كالس��ابق، فطلبت من مس��ؤويل تعوييض عن الرضر، فأبلغوين بأنه خطأ 

شخيص، وأنهم غري مسؤولني عنه. فهل يحق يل مطالبتهم بالتعويض املادي؟

أدت إصابة العامل إىل عجز العامل جزئياً فإنه يستحق 

التعويض".
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Alzheimers الزهامير
ضمور خلاليا املخ وفقدان تدريجي للذاكرة

الزَهاميَر داء يصيب املخ ويتطور ليفقد اإلنسان ذاكرته وقدرته 

ع��ى الرتكيز والتعلم، وقد يتطور ليحدث تغيريات يف ش��خصية 

املريض فيصبح أكرث عصبية أو قد يصاب بالهلوس��ة أو بحاالت 

م��ن الجن��ون املؤقت. وال يوج��د حتى اآلن ع��اج لهذا املرض 

الخط��ري إال أن األبحاث يف هذا املجال تتقدم من عام آلخر. كام 

أثبتت األبح��اث أن العناية باملريض والوقوف بجانبه تؤدي إىل 

أفضل النتائج مع األدوية املتاحة. والداء مسمى عى اسم العامل 

األملاين Aloysius Alzheimer الذي اكتشفه عام 1906.

يس��مى مرض الزهامير أيضاً "العته / الخرف الكهيل"، وهو 

الس��بب األكرث ش��يوعا للخرف، حيث يؤذي امله��ارات العقلية 

واالجتامعي��ة مام ي��ؤدي إىل إعاق��ة األداء اليوم��ي يف الحياة 

العادية. مرض الزهامير عبارة عن ضمور يف خايا املخ السليمة 

ي��ؤدي إىل تراجع مس��تمر يف الذاكرة ويف الق��درات العقلية / 

الذهنية.

والزهامير ليس مرحلة طبيعية من مراحل الشيخوخة، لكن 

احتامل اإلصابة ب��ه يتزايد مع تقدم العمر. عى الرغم من أنه 

م��رض عضال ال ش��فاء منه، إال أن هنالك عاجات قد تحس��ن 

جودة حياة من يعانون منه. فاملرىض املصابون مبرض الزهامير، 

وكذل��ك األش��خاص الذين يتول��ون رعايتهم، بحاج��ة إىل دعم 

العائلة واألصدقاء من أجل تحقيق النجاح يف مقاومة الزهامير.

أعراضه
يف املرحل��ة األوىل من الزهامي��ر يظهر فقداناً طفيف��اً للذاكرة 

وح��االت من االرتباك والتش��وش، مام ي��ؤدي يف نهاية املطاف 

إىل رضر مس��تديم ال ميكن إصاحه يف قدرات املريض العقلية، 

كام يق��ي عى قدرته عى التذكر، عى التفكري املنطقي وعى 

التعلم والتخيل.

كل شخص يجد صعوبة يف تذكر بعض األشياء. من الطبيعي 

أن تنىس أين وضعت مفاتيح س��يارتك، أو أسامء أشخاص نادراً 

ما تلتقي بهم. ولكن مشاكل الذاكرة لدى مرىض الزهامير تشتد 

وتتفاقم.

املصابون مبرض الزهامير يواجهون املشاكل التالية:

- يكررون نفس الجمل والكلامت.

- ينسون محادثات أو مواعيد.

- يضعون أش��ياء يف غ��ري مكانها الصحيح، ب��ل ويف أماكن غري 

منطقية إطاقاً.

- ينس��ون أس��امء أبناء عائاتهم وأس��امء أغراض يستعملونها 

يومياً.

- صعوبة يف معرفة وتحديد األرقام والتعامل بها.

- صعوبة يف العثور عى الكلمة الصحيحة أو املناسبة.

- القدرة عى إيجاد الكلمة الصحيحة، أو حتى متابعة محادثة 

ما، تصب��ح يف بعض األحيان مهمة جدية، بل تحدياً، بالنس��بة 

ملرىض الزهامير. ويف النهاي��ة تضعف أيضاً قدرتهم عى القراءة 

والكتابة.

- مشاكل يف القدرة عى تحديد املكان.

- فق��دان اإلحس��اس بالوق��ت، حت��ى أن م��رىض الزهامير قد 

"يضيعون" يف منطقة معروفة ومألوفة.

- فقدان القدرة عى الحكم واتخاذ املوقف.

- صعوبة يف تنفيذ مهامت وأعامل معتادة ومعروفة.

وتظهر لدى مرىض الزهامير تغريات يف الشخصية مثل: املزاج 

املتقل��ب، وانعدام الثقة باآلخرين، والعن��اد املتزايد، واالنطواء 

االجتامعي، واالكتئاب، والخوف، والعدوانية.

أسباب وعوامل خطر الزهامير
يعتق��د العلامء أن مرض الزهامير ناج��م عن مزيج من عوامل 

وراثية وعوامل أخ��رى تتعلق بنمط الحي��اة والبيئة املحيطة. 

ومن الصعب جداً فهم مس��ببات وعوامل الزهامير، لكن تأثريه 

ع��ى خايا الدم��اغ واضحة، إذ انه يصي��ب خايا املخ ويقي 

عليها.

الس��ن: مرض الزهامير يظهر عادة فوق س��ن ال� 65 عاماً، لكن 

ميك��ن أن يظهر، يف حاالت نادرة جداً، حتى قبل س��ن 40 عاماً. 

نس��بة انتشار املرض بني األش��خاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 

65 - 74 عاماً هي أقل من 5 %. أما بني الذين يف س��ن 85 عاماً 

وما فوق كبار السن، فإن نسبة انتشار الزهامير تبلغ نحو 50 %.

العوام��ل الوراثي��ة: إذا كان يف العائل��ة م��رىض بالزهامير، فإن 

احت��امل إصابة أبناء العائلة من الدرجة األوىل )األبناء/ البنات، 

األشقاء/ الشقيقات( باملرض هو أعى بقليل.

الجنس: النساء أكرث عرضة، من الرجال، لإلصابة مبرض الزهامير. 

وأحد األسباب لذلك هو أن النساء يعشن سنوات أكرث.

عيوب إدراكية بس��يطة: األش��خاص الذين يعانون من عيوب 

إدراكية بس��يطة لديهم مشاكل ذاكرة أكرث خطورة من املقبول 

واملعتاد يف سنهم، ولكن ليست خطرية مبا يكفي لتعريفها بأنها 

الخرف. كثري م��ن الناس من ذوي هذه العيوب يصابون مبرض 

الزهامير يف مرحلة ما.

منط الحي��اة: العوامل التي تزيد خطر اإلصاب��ة بأمراض القلب 

تزي��د أيضاً مخاطر اإلصابة مرض الزهامير. من بينها: ضغط الدم 

املرتف��ع، وفرط الكولس��رتول يف الدم، والس��كري غري املتوازن. 

واملواظبة ع��ى اللياقة البدنية العالية ليس��ت املهمة الوحيدة، 

حي��ث ينبغي تدريب الدماغ أيضاً. فبعض األبحاث والدراس��ات 

تؤكد عى أن الحفاظ عى النشاط العقيل طوال الحياة، وخصوصاً 

يف سن متقدمة، يقلل من خطر اإلصابة مبرض الزهامير.

العالج
حت��ى اآلن أطباء األعص��اب يصفون يف بعض األحي��ان أدوية 

للح��د من األعراض التي غالباً ما تصاحب مرض الزهامير، مبا يف 

ذل��ك عدم القدرة عى النوم، التخبط، القلق، األرق واالكتئاب. 

لك��ن نوع��ني فقط م��ن األدوي��ة ثبت��ت فائدته��ام يف إبطاء 

التده��ور العقيل الناج��م عن مرض الزهامي��ر وهام: ميامنتني 

.Namenda وناميندا ،Memantine

الوقاية من الزهامير
ميك��ن تقلي��ل خطر اإلصابة مب��رض الزهامير، مثل��ام نقلل من 

خط��ر اإلصابة بأمراض القلب. العدي��د من العوامل التي تزيد 

خطر اإلصابة بأمراض القلب قد تزيد من خطر العته. العوامل 

األساس��ية هي: ضغط ال��دم املرتفع ومعدالت الكوليس��رتول 

والس��كر يف الدم. كام أن املواظبة عى النشاط البدين والعقيل 

واالجتامعي من شانها أن تقلل مخاطر اإلصابة مبرض الزهامير•
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أحدث العالجات

ابتك��ر الباحثون عالجاً رائ��داً آلالم الركبة الناجمة عن 
هشاشة العظام، عبارة عن مزيج من الخاليا الجذعية 
بعضها مأخوذ م��ن الوركني. والعالج الجديد ال يكتفي 
بإيقاف األرضار الناجمة عن هشاشة العظام يف الركبة، 
لكنه ميكن أن يغني يف نهاية املطاف عن إجراء جراحة 
الستبدال املفاصل، يف حال حدوث التهاب فيها نتيجة 

لذلك.
والس��بب األويل لهشاش��ة العظام غالب��اً ما ينجم عن 
إصاب��ة بس��يطة يف الركبة، لكن الغضاريف ال تش��فى 
بص��ورة جي��دة، فتتعرض لاله��راء، ما يتي��ح للعظام 
االن��زالق بعضها فوق البعض اآلخر، وتتحرك فتس��وء 
الحالة، وتتعرض العظام للكرس بسهولة، بعد أن تصبح 

هشة وتفقد املرونة التي كانت توفرها الغضاريف.

ط��ور الباحثون يف جامعة »كنغز كوليج« بلندن اختبار دم 
ميكنه تش��خيص السكري من النوع الثاين قبل سنوات من 
اإلصابة به. ويتوقعون اس��تخدام هذا االختبار عىل نطاق 

واسع، يف غضون السنوات الخمس املقبلة.
ويعتم��د اختبار ال��دم الجديد عىل فحص أك��ر املركبات 
الكياموي��ة ش��يوعا يف ال��دم، وه��ي تل��ك املحتوية عىل 
جزيئ��ات دهنية. وهذا االختبار أك��ر نجاعة من االختبار 

الحايل، الذي يشخص السكري بعد اإلصابة به.
وميكن لهذا اإلنذار املبكر أن يساعد عىل الوقاية من بعض 
األعراض الصحية للس��كري املنهكة للجسم والقاتلة، مثل 
الجلطات الدماغية، النوبات القلبية، فقدان البرص، أمراض 

الكىل وإصابة األعصاب والدورة الدموية بأرضار بالغة.

الخاليا الجذعية لعالج هشاشة العظام

إعداد: مرمي الرميثي

إنذار مبكر لرصد السكري

أخبـــار طبيــــة

الفلفل احلار يحرق الشحم والسرطان
اعتق��د الباحث��ون منذ وقت طوي��ل أن هناك فوائد جمة للفلف��ل األحمر، تتمثل يف 

خف��ض الوزن ومكافحة األمراض، وقد أظهر بحث جديد اآلن أن الفلفل 

الحار ميكن أن يس��اعد عى خفض ال��وزن ومنع البدانة، من 

خ��ال ترسيع عملية األي��ض الغ��ذايئ املتمثلة بتفتيت 

الطعام يف األمعاء.

وقد اكتش��فت الدراس��ة الجديدة التي أجراها 

أن  األمريكي��ة  وايومن��غ  جامع��ة  يف  باحث��ون 

مرك��ب كابسايس��ني، وه��و املكون ال��ذي مينح 

الفلف��ل حرقته، ميكن أن يس��اعد الجس��م عى 

ح��رق الدهون، ويت��م ذلك من خال تنش��يط 

املس��تقبات يف الجس��م التي تطلق عملية حرق 

الطاقة. وتوجد هذه املستقبات يف الخايا الدهنية 

البيضاء والداكنة. من ناحية أخرى، اكتش��ف الباحثون 

فائدة أخرى للفلفل الحار، وهي مكافحة رسطان األمعاء.

العـــوامــل اجلينيــــــة تشكـــــــــل العامــــــــل 
األساســــــــي يف اإلصابــــة بالتوحـــــــد

توصلت دراس��ة أجراها مجلس البحوث الطبية يف بريطانيا 

شملت 516 توأماً إىل أن مرض التوحد يحدث نتيجة عوامل 

وراثية بنس��بة ت��رتاوح بني 74 إىل 98 %. وق��ال فريق من 

الباحث��ني لدى كلية لن��دن امللكية إن 181 م��ن املراهقني 

الذين خضعوا للدراس��ة يعانون من التوحد، كام أن املعدل 

يزداد بدرجة كبرية بني التوائم املامثلة الذين يش��رتكون يف 

نفس الحمض النووي "دي إن إيه".

وق��ال الباحث��ون لدوري��ة "جام��ا" للط��ب النفيس إن 

ع��رات، إن مل يكن مئات الجينات، تلعب دوراً يف اإلصابة 

باملرض، وهم ال يستبعدون العوامل البيئية كلياً.

ويصعب عادة تشخيص مرض التوحد، فهو مجموعة من 

الظروف الصحية وليس اضطراباً واحداً، وتتباين شدته من 

شخص آلخر عى نطاق واس��ع. وقالت الباحثة فرانشيسكا 

ه��اب إن جميع األدلة، وإن كانت غري كاملة، تش��ري إىل أن 

الجين��ات تلعب دوراً يف اإلصابة مبرض التوحد أكرب مام كان 

يعتقد يف السابق.

وأضافت "تش��ري النتائج التي توصلنا إليها إىل صغر دور 

العوامل البيئية، التي ترجع أهميتها العتقاد بعض اآلباء بأن 

هناك أش��ياء مثل ارتفاع نس��بة التلوث قد تسبب اإلصابة 

بالتوحد."

وأضافت "يعتقد البع��ض يف وجود مكون بيئي كبري 

نظراً لش��يوع مرض التوحد يف الس��نوات األخرية، لكن 

ذلك حدث برسعة كب��رية لدرجة مل يتمكن علم الوراثة 

من التحقق منه كمس��بب للم��رض." وقالت "اإلجامع 

الرئييس الس��ائد حالياً يتمثل يف ربط تش��خيص املرض 

بزيادة الوعي بظروفه."
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الدي��ون ه��ي إحدى أك��ر املش��اكل التي نع��اين منها يف 

املجتمع، كم أس��هرت من عيون، وكرست من نفوس حتى 

جعلتها ذليلة ب��ن الناس، الديون التي تراكمت عىل أفراد 

املجتمع يف حن غفلة عن آثارها السيئة، ومازالوا يحاولون 

الخالص منه��ا فال يعرف��ون املخرج، كل��ا حصلت منهم 

محاولة للخروج من مأزقها ازدادت الديون وتضاعفت.

فمن أهم األسباب التي أدت لظهور املشكلة، ثم نعرج 

الحقاً لذكر أهم الحلول لها.

 أهم تلك األسباب:

• عدم رضا اإلنسان مبا قسم الله له من الرزق، فالغني 

يزداد طمعه، وصاح��ب الدخل القليل يريد أن يحيا حياة 

��ِق الكثريين للمظاهر الزائفة والتشبع مبا مل  األغنياء، تعشُّ

يعط اإلنسان.

• االس��تعجال يف تحقيق األماين، من مس��كن أو زوجة 

أو غريها، فيندفع لتحقيق ما متناه من غري دراس��ة لوضعه 

املايل وال رويَّة يف اتخاذ القرارات.

• الوق��وع يف أرس الع��ادات، يف الن��كاح أو األعي��اد أو 

االلتزام��ات القبلي��ة، فال يفكر يف مخالفته��ا واليجرؤ عىل 

تغيريها.

• الحلم بالرثاء الفاحش الرسيع، فبدل أن يبدأ مبرشوع 

تجاري صغ��ري يريد مركز تجارياً كبرياً، وبدل أن يس��تثمر 

مبلغاً قليالً ميسوراً يريد االستثار مبئات األلوف أو املالين.

• االنس��ياق وراء عروض اإلقراض التي تطرحها البنوك 

املحلية أو العاملية.

• الكفاالت الغرامية.

• االغرتار باملشاريع الوهمية.

• سيطرة بعض العبارات الشيطانية التي يتلقفها الناس 

ويعمل��ون بها من غري التفكري يف آثارها الس��يئة وال وزنها 

مبيزان الرشع، ومن تلك العب��ارات قول قائلهم: "أنفق ما 

يف  الجيب، يأتيك مايف الغيب" وقولهم يف ترير إنفاقهم يف 

غري مصلحة: "أنت متلك املال وليس املال ميلكك".

تلك هي أكرث األس��باب ش��يوعاً، وهي الت��ي أدت إىل 

تفاق��م مش��كلة الدي��ون يف املجتم��ع، وأدت بكث��ري من 

الن��اس إىل الغ��رق يف الديون، وتبعت ذل��ك االضطرابات 

النفسية، واإلصابة باألمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم 

وغريها،فهل من بصري يحذر؟وهل من ذي قلب يتَّعظ؟

 يتبع ج/2.

الإتكيت الإ�سالمي...

حثّ��ت الرشيع��ة اإلس��المية الغراء ع��ىل الضيافة 

وأكدت ع��ىل أهميته��ا، وحرصت عليه��ا يف كثري 

من األح��كام وتجىّل ذلك يف بي��ان فضلها وآدابها، 

فقد ربط النبي صىل الله عليه وس��لم بن اإلميان 

وإكرام الضيف فقال: "َوَمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباللَِّه َوالْيَْوِم 

اآلِخِر فَلْيُْكرِْم َضيَْفُه" رواه البخاري، وكان صىل الله 

عليه وس��لم أكرم الناس وأجود الناس وهي صفة 

متأصل��ة فيه صىل الله عليه وس��لم من قبل أن يكرمه 

الله بالنبوة، وكان الكرم عنوان الصحابة ريض الله عنهم 

فكانوا أكرم الناس وأجودهم بعد رس��ول الله صىل الله 

عليه وسلم.

ومن آداب الضيافة :

• اس��تقبال الضيف، فقد بعَث رسوُل اللِه  صىل الله 

عليه وسلم  إىل سعٍد، وكاَن قريباً منه، فجاَء عىل حاٍر، 

فلا َدنا من املس��جِد قاَل رس��وُل اللِه - صىل الله عليه 

وس��لم  لألنصار: "قوموا إىل س��يِّدكُم"، فجاَء فَجلََس إىل 

رسوِل اللِه صىل الله عليه وسلم" رواه البخاري.

• والرتحي��ب به ومخاطبته بال��كالم الجميل واللفظ 

الرقيق مبا يشعره باالرتياح .

الرسور مبقدمه والفرح مبشاهدته ولقياه.

• ب��ذل الضيافة الحس��نة املالمئة لح��ال الضيف بال 

تكلف ومبالغة وبدون تقصري وإخالل .

• تج��اذب األحادي��ث الطيبة وحس��ن البديهة حن 

وجود الضيف يك ال يشعر بأي تثاقل من وجوده.

• يفضل عدم املبادرة بس��ؤاله عن حاجته وس��بب 

قدومه يك ال يحرجه ذلك.

• توديع��ه عن��ده إرادت��ه املغ��ادرة ومرافقته عند 

الخروج من الدار والسري معه إىل أن ينرصف، فإنه سّنة.

كونوا أكرم الناس

مشكلة الديون ج/1
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النافذة الدينية

لق��د حرم الل��ه الك��ذب وحذر من��ه، ومن 
أعظم��ه، قول الزور أو ش��هادة الزور ولذلك 
قرن الله تعاىل بينه وبن عبادة األصنام فقال: 
"فَاْجتَِنبُوا الرِّْجَس ِم��َن األَْوثَاِن َواْجتَِنبُوا قَْوَل 
ال��زُّوِر" وجعل من صف��ات املؤمنن االبتعاد 
ع��ن قول ال��زور فقال:"َوالَِّذيَن اَل يَْش��َهُدوَن 

الزُّوَر َوإَِذا َمرُّوا ِباللَّْغِو َمرُّوا كِرَاًما".
وقد ب��ادر النبي ص��ىل الله عليه وس��لم 
أصحاب��ه بالكالم عليه قبل أن يس��ألوه فقال 
"أال أنبئك��م بأك��ر الكبائر" وعندم��ا أراد أن 
يذك��ر قول ال��زور جلس بع��د أن كان متكئاً 
وهذا دليل آخر ع��ىل خطورته ثم أخذ عليه 
السالم يكرر أال وقول الزور أال وشهادة الزور 
حتى ق��ال الصحاب��ة ريض الله عنه��م "ليته 

سكت" والحديث متفق عليه.
إن ش��هادة ال��زور تطمس الع��دل وتعن 
الظ��امل ع��ىل ظلم��ه، وتعط��ي الح��ق لغري 
مس��تحقه، وتعصف باملجتمع وتزعزع أمنه 

واستقراره.
ويظ��ن كثري م��ن الناس أن ش��هادة الزور 
مقت��رصة ع��ىل الت��ي يف املحاكم وه��ذا إمنا 
هو نوع من أنواع الزور الش��اهد واملش��هود 
له مجرمان فيه غاية اإلجرام والش��اهد أشد 

إجراماً ألنه يبيع دينه بدنيا غريه.
وم��ن أنواع ال��زور تلك التوقيع��ات التي 
يُوقعها بعض املسئوؤلن بأن فالناً تم انتدابه 
ملدة ك��ذا أو أن��ه مصاب مبرض ك��ذا أو أنه 
مداوم عنده��م يف اإلدارة واألمر ليس كذلك 
فه��ذا زور وتزوير من الطرف��ن وأكل للال 

بالباطل.
ومن الزور تلك التقارير املزورة التي يرفعها 
بع��ض املدراء واملرشفن يف أمور يعلمون أنها 
غري صحيح��ة كالتقارير الت��ي تعطى لبعض 
األش��خاص للحصول عىل إجازة من العمل أو 
التقارير التي يرفعها بعض األطباء مبرض من 
لي��س مبريض أصالً أو إعط��اء الطالب تقريراً 
مينع��ه من الذه��اب إىل املدرس��ة أو دخول 

االمتحان أو غري ذلك من الزور والبهتان.

قول الزور

وقفة وعظية

مشكلة
ولها حل
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 إذا س��أل مس��لم ع��ن مس��ألة رشعي��ة 
وتضاربت علي��ه إجابات العل��امء، فامذا 

يفعل ؟

أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي املتويف بعد سنة 400 

ه� املعروف يف العامل الغريب باسم Albucasis، هو طبيب 

عريب مس��لم عاش يف األندلس. يعد أعظم الجراحن الذين 

ظهروا يف العامل اإلس��المي، ووصفه الكثريون بأبو الجراحة 

الحديثة، أعظم مس��اهاته يف الطب هو كتاب "الترصيف 

ملن عجز عن التأليف"، الذي يعد موسوعة طبية من ثالثن 

مجلداً كان ملس��اهاته الطبية س��واء يف التقنيات الطبية 

املستخدمة أو األجهزة التي صنعها تأثريها الكبري يف الرشق 

والغ��رب، حتى أن بعض اخرتاعاته ال تزال مس��تخدمة إىل 

اليوم.

 ويعد الزه��راوي أول طبيب يصف الحمل املنتبذ، كا 

أنه أول من اكتشف الطبيعة الوراثية ملرض الناعور.

ول��د الزه��راوي يف مدين��ة الزهراء وترج��ع أصوله إىل 

األنصار وع��اش الزه��راوي يف قرطبة، حي��ث درس وعلّم 

ومارس الطب والجراحة، ومل يتم اإلش��ارة الس��م الزهراوي 

إال م��ن خالل كتابات ابن حزم الذي عّده من ضمن أعظم 

أطباء األندلس.

أعاله

تخص��ص الزه��راوي يف ع��الج األمراض بال��ي، كا اخرتع 

العدي��د م��ن أدوات الجراحة كالتي يفح��ص بها اإلحليل 

الداخيل، والذي يدخل أو يخرج األجسام الغريبة من وإىل 

الحلق والتي تفحص األذن وغريها، وأول من عالج الثؤلول 

باس��تخدام أنبوب حدي��دي ومادة كاوي��ة، وهو أول من 

اس��تخدم خطافات مزدوجة يف الجراحة، وأول من توصل 

إىل طريق��ة ناجحة لوقف النزيف برب��ط الرشاين الكبرية 

قبل باري بس��تائة ع��ام، وقد وصف الزه��راوي الحقنة 

العادية والحقنة الرشجية ومالعق خاصة لخفض اللس��ان 

إذا نزلت باملس��لم نازلة واحتاج أن يعرف حكم الله 

فيها فعليه أن يقصد أعلم من يعرفهم من أهل العلم 

الثقات فيس��أله عن حكم الل��ه يف نازلته، فإن أخره 

فعلي��ه أن يعمل بفت��واه، قال تعاىل :"فَاْس��أَلُوا أَْهَل 

كْ��ِر إِْن كُْنتُْم ال تَْعلَُموَن" س��ورة األنبياء:43 ، وقد  الذِّ

نص العلاء ع��ىل أن مذهب العامي مذهب مفتيه، 

مبعنى أنه يلتزم مبا أفتاه به العامل الذي سأله، وبذلك 

تتوح��د علي��ه جهة الفتوى ويس��لم م��ن االختالف 

والتضارب، وال ينبغي للمسلم إذا استفتى عاملاً واثًقا 

بقوله، أن يستفتي غريه، ألن هذا يؤدي إىل التشويش 

عىل نفسه والتالعب بدين الله وتتبع الرخص .

ي�ستفتـــونك...

وفح��ص الفم، ومقصلة اللوزت��ن، والجفت وكالليب خلع 

األسنان، ومناشري العظام واملشارط عىل اختالف أنواعها.

وهو أول من وصف عملية القسطرة، وصاحب فكرتها 

واملبتك��ر ألدواتها، وه��و الذي أجرى عملي��ات صعبة يف 

ش��ق القصبة الهوائي��ة، وابتكر الزهراوي أيض��اً آلة دقيقة 

ا ملعالجة انس��داد فتحة الب��ول الخارجية عند األطفال  جدًّ

حديثي الوالدة، كا نجح يف إزالة الدم من تجويف الصدر، 

ومن الجروح الغائرة كلها بش��كل عام. وهو أول من صنع 

خيطانً��ا لخياطة الج��راح، واس��تخدمها يف جراحة األمعاء 

خاصة، وصنعها من أمعاء القطط، وأول من مارس التخييط 

الداخيل بإبرتن وبخي��ط واحد ُمثبَّت فيها، وهو أول من 

استعمل الفحم يف ترويق رشاب العسل البسيط، وأول من 

استعمل قوالب خاصة لصنع األقراص الدوائية

ا يف علم طب األس��نان  وللزهراوي إضاف��ات مهمة جدًّ

، وكتب يف تش��وهات الفم وسقف الحلق،  وجراحة الفكَّْنِ

الُجشاء هو : خروج الهواء بصوت من املعدة عن طريق 

��أَ  الف��م عند حصول الش��بع، َعْن ابِْن ُعَمَر، قَاَل:" تََجشَّ

رَُجٌل ِعْنَد النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَس��لََّم، فََقاَل: كُفَّ َعنَّا 

نْيَا أَطَْولُُهْم ُجوًعا يَْوَم  ُجَشاَءَك، فَِإنَّ أَكْرَثَُهْم ِشبًَعا يِف الدُّ

الِقيَاَمِة" صحيح الرتمذي.

فنهى الرسول صىل الله علية وسلم عن الجشاء بحرضة 

الن��اس، ألن ذلك يؤذيهم، وهو خالف األدب، ومل يأمره 

بذكر خ��اص، ف��دل أن الحمد ليس من الس��ن��ة بعد 

التجشؤ، وكذلك الشأن يف التثاؤب فقد جاء فيه حديث 

الرس��ول صىل الله عليه وسلم : "التثاؤب من الشيطان، 

فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما اس��تطاع " فالس��نة هو 

كظمه ومل ترد اإلستعاذة .

 أبو القاسم الزهراوي أبو اجلراحة احلديثة

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

• ق��ال عنه اب��ن أيب أصيبعة: "كان طبيبً��ا فاضالً خبريًا 

باألدوي��ة املف��ردة واملركبة، جي��د العالج، ول��ه تصانيف 

مش��هورة يف صناعة الطب، وأفضلها كتابه الكبري املعروف 

بالزه��راوي، ولخلف بن عباس الزهراوي من الكتب كتاب 

الترصي��ف ملن عج��ز عن التألي��ف، وهو أك��ر تصانيفه 

وأشهرها، وهو كتاب تام يف معناه".

• وقال غوس��تاف لوبون بأنه: "أش��هر جراحي العرب، 

ووصف عملية س��حق الحص��اة يف املثانة عىل الخصوص، 

." ت من اخرتاعات العرص الحارض عىل غريِ حقٍّ فُعدَّ

• استش��هد الج��راح الفرنيس جاك ديلش��امب بكتابه 

الترصي��ف. وقد كرمته إس��بانيا بإطالق اس��مه عىل أحد 

شوارع قرطبة القريبة من جامع قرطبة.

قالوا يف الزهراوي

ا به، رشح فيه كيفية  وق��د أفرد لهذا االختصاص فصالً خاصًّ

قلع األس��نان بلطف، وأس��باب كس��ور الفك أثن��اء القلع، 

وطرق اس��تخراج جذور األرضاس، وطرق تنظيف األسنان، 

وع��الج كس��ور الفك��ن، واألرضاس النابتة يف غ��ري مكانها، 

وبرع يف تقويم األس��نان. ويف التوليد والجراحة النس��ائية،  

وقد اس��تخدم آالت الستئصال أورام األنف وهي كالسنارة، 

وآالت الستخراج حصاة املثانة بالشق والتفتيت عن طريق 

املهب��ل، وأول م��ن بحث يف الته��اب املفاصل والس��ل يف 

فقرات الظهر، قبل برسيفال بوت بسبعائة عام وأشار إىل 

استخدام النساء يف التمريض، وهو أول من استعمل القطن 

إليق��اف النزيف. كا صنع الزهراوي أول أش��كال الالصق 

الطبي الذي ال زال يستخدم يف املستشفيات إىل اآلن.

هل يرشع حمد الله بعد الجشاء، واالستعاذة 
بعد التثاؤب ؟

 ه��ل يلزم معرفة معن��ى أذكار الصباح 
واملساء حتى ينتفع بها قائلها ؟

ال ري��ب أن األفضل للذاك��ر والداعي أن يفهم معنى 

ما يدعو ب��ه، فذلك أبلغ يف حضور القلب، لكن ذلك 

ليس رشط��اً يف الدعاء، أو الذكر، يق��ول الحافظ ابن 

حجر: " وال يشرتط اس��تحضاره ملعناه، ولكن يشرتط 

أال يقص��د به غري معناه، وإن انض��اف للنطق الذكر 

بالقلب، فهو أكمل"

ف��إذا دعا املس��لم باألدعي��ة املأثورة الت��ي ال يفقه 

معناه��ا، حصل بها الغرض املطلوب -إن ش��اء الله-

واألكمل أن يعرف معنى ما يدعو به.
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من الذاكرة

متخضت قرارات مؤمتر قمة األوبك مبا من شأنه:

"أن يضم��ن حقوق دول األوبك، ويضمن حقوق العامل الثالث، ويجوز القول أنه يضمن حقوق 

العامل بأرسه"

زايد بن سلطان

يف هذه العبارة املوجزة البليغة لخص صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان كل ما ثار حوله 

الجدل يف مؤمتر قمة الدول املصدرة للبرتول وكل ما صدر عن املؤمتر التاريخي الهام من قرارات:

- حقوق الدول املصدرة للبرتول.

- حقوق دول العامل الثالث.

- حقوق الدول املتقدمة املستهلكة للبرتول ومن ثم شمل املؤمتر وشملت قراراته حقوق العامل 

بأرسه.

استأنس زايد حني تحدث بحقوق اإلنسان كام جاء يف ميثاق هيئة األمم.

حقوق الدول املصدرة للبرتول:

إن املبادْى األساس��ية مليثاق منظمة األمم املتحدة ينص عىل "الحق الطبيعي للش��عوب عىل 

ثرواتها".

مبعنى أن تكون لهذه الدول املالكة للرثوة "برتوالً كانت أم غريه من املواد األولية" – الحق يف 

سيادتها عليها والحق يف استثامر هذه الرثوة املوجودة مبا يعود بالنفع عىل شعوبها؟

غري أن ما نصت عليه املنظمة إمياناً بحقوق اإلنس��ان مل يتحقق. ذلك أن اإلس��تعامر عىل حد 

قول الرئيس الجزائري هو رأي بومدين قد.

"حرم البلدان النامية من اإلستفادة من مثرة ثرواتها، وعمل يف نفس الوقت عىل ابقائها مبعزل 

عن القدم العلمي والتقني".

عىل أمل أن تظل هذه الدول عىل الدوام "نامية" مستغلة. "بفتح الغني".

من هنا جاءت مناقش��ات أعضاء مؤمتر قمة األوبك حول اس��تعادة حق مس��لوب وضامن 

سيادة الدول املصدرة للبرتول عىل ثرواتها الطبيعية.

ولضامن هذه الحقوق التي تحدث عنها صاحب الس��مو الش��يخ زايد بن س��لطان 

صاحب الس��مو الش��يخ زايد بن سلطان 

رئيس الدولة غ��ادر العاصمة أبوظبي إىل 

قرص الخوانيج يف زيارة لإلمارات الشاملية 

اس��تغرقت س��تة أي��ام، زار فيها س��موه 

إمارات الش��ارقة وعج��امن وأم القيوين 

ورأس الخيمة.

اإعداد: راية املزروعي

�أبريــــل 1975

ق��ام س��عادة العقيد س��يف ب��ن أحم��د نائب 

رئيس هيئ��ة أركان قوات دف��اع أبوظبي بزيارة 

إىل جمهورية مرص العربية وأطلع س��يادته عىل 

األس��س واألنظمة املتبعة يف قوات مرص وأش��اد 

سيادته باملستوى العايل ايل وصلت إليه.

ففي لواء خالد بن الوليد.. أقامت قواتنا املس��لحة احتفاالً كبرياً 

شهده الس��يد املقدم محمد س��عيد البادي نائب قائد القوات 

الربية، والس��يد املقدم س��يف بن مب��ارك قائد ل��واء خالد بن 

الوليد، وفضيلة الدكتور أحمد خليل مسؤول الشؤون الدينية يف 

القي��ادة العامة، والرائد صغري محمد مندوباً عن القيادة العامة 

وعدد من كبار ضباط القيادة.

عبارات زايد املوجزة البليغة املعربة تلخص يف كلامت

العدد 45 - أبريل 1975

أخبار أبريل 1975

االفتتاحــية

صدرت قرارات األوبك ملصلحة الدول األعضاء وملصلحة شعوب العامل الثالث بأجمعها ثم 

ملصلحة دول العامل بارسه.
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 خليفة يف حفل تخريج دورة تدريب أكتوبر 1972

محمد بن راشد يفتتح معرض الطريان2005

 محمد بن راشد يحرض مترين باملنامة 1977محمد بن زايد يشهد مترينا للقوات املسلحة بالذخرية الحية 2000

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة 
وشــاهدة عــى الزمن ومســرية 

الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن
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إعداد:راية المزروعي

  2014 -04-18

إلتقى س��عادة الفري��ق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة باململكة املغربية الشقيقة 

الفري��ق أول عب��د العزيز بن��اين املفتش الع��ام للقوات 

املسلحة امللكية املغربية وذلك خالل الزيارة الرسمية التي قام بها سعادته للمغرب.

 2014-04-29 

اختتم مؤمتر الرشق األوسط للدفاع الصاروخي والجوي 

أع��ال دورته الرابع��ة اليوم والذي أقي��م تحت رعاية 

وزارة الدف��اع وبدعم خاص من القوات الجوية والدفاع 

الجوي وذلك بنادي ضباط القوات املسلحة يف ابوظبي.

الوقت كالنهر اجلاري، ال تستطيع 
أن تضع رجلك على املاء نفسه 

مرتني يف نهر جار.
          حممد بن راشــد آل مكتوم

1.  ما هي أنواع رياضة الجوجيتسو؟

2. متى أطلق االتحاد السوفيتي أول قمر صناعي؟

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: 250 رشكة وطنية وعاملية من 34 دولة.
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مسابقة العدد )519(

ومضــات...

لألس��ف نحن ال نعرف كيف نعم��ل يف فريق واحد، وال نق��در روح العمل الجاعي يف 

بالدن��ا، بينا تج��د البلدان املتقدمة أك��رث حرصا منا عىل العمل الجاع��ي و اكرث رفضا 

للعم��ل الفردي و تجد ال��رشكات تفضل املوظف الذي يس��تطيع أن يعمل داخل فريق 

ع��ن املوظف الذي يفضل العم��ل الفردي حتي لو كان األخري صاح��ب مهارة خاصة، و 

مع نجاح الرشكات العاملية التي تدعم فكرة العمل الجاعي و أثبتت التجارب أن نتائج 

العم��ل الجاعي أفضل بكثري م��ن العمل الفردي،  أصبح  االتجاه العاملي لألعال يرجح 

فكرة فريق العمل،  حتي يف مجال الرياضة تجد الفريق صاحب األداء الجاعي يف أغلب 

األحيان يتفوق عىل فريق أخر يلعب أفراده بش��كل فردي، فريق العمل : باختصار هم 

مجموعة من األفراد تعمل معا لتحقيق هدف مش��رتك، و طبعا كلا زاد االنس��جام بني 

أعضاء الفريق و كلا زاد التفاهم كلا استطاعوا تحقيق أهدافهم بشكل جيد و بطريقة 

رسيع��ة، م��ن أهم العوامل التي يجب أن تكون بني أف��راد الفريق الواحد، البد أن تنجز 

عمل��ك و ان تثق يف أن زميل��ك يف العمل قد قام بدورة هو ايضا، و هذه الثقة لن تكون 

موج��ودة ب��ني يوم و ليلة بل هيه نتيجة الكثري من العمل و التواصل بني أفراد الفريق و 

الفش��ل مرة و النجاح مرة، إن كنت فردا يف فريق فعليك أن تلتزم مبا هو مطلوب منك 

و عليك أن ال تنظر إيل حجم املس��ألة املراد منك العمل عليها و مقارنتها مبا هو مطلوب 

من زمالئك، إذا حدث و فش��ل الفريق ألي س��بب من األس��باب يف تحقيق أهدافه إياك 

أن تخاف من املسألة و أن تبدأ بإلقاء اللوم عىل غريك من أعضاء الفريق كلكم يف فريق 

واحد وفش��ل الفريق يعني ان  التقصري من الكل من اكرب واحد فينا حتي أصغر ش��خص 

يف الفري��ق، نجاح الفري��ق من نجاح األفراد الذين يعملون فيه ليس نجاحك الش��خيص 

وحدك إياك أن تس��تصغر أي دور من أدوار زمالئك يف الفريق و أن تركز عىل نجاحاتك 

انت وحدك آلنك   لو عملت وحدك لن تحقق هذا النجاح أبدا.

هل بإمكانك ان تكون عضو يف فريق؟

حدث يف  مثل هذا الشهـر

 2014-04-24

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

اليوم يف أبوظبي معايل جان ايف لو دريان وزير الدفاع.
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يضم "متحف املستقبل" مختربات لالبتكار يف الصحة والتعليم واملدن الذكية والطاقة والنقل، ومتحًفا 

دامئًا الخرتاعات املس��تقبل. وسيتم بناء املتحف، الذي يش��به حلقة بيضاوية، عىل شارع الشيخ زايد 

الرئيس يف ديب، قرب برج خليفة االعىل يف العامل. وس��يكلف بناء املتحف 136 مليون دوالر، ويفرتض 

أن يفتح أبوابه يف العام 2017، أن متحف املس��تقبل س��يقدم دورات بحثية متقدمة وسيكون مركزا 

للتنبؤ باتجاهات املس��تقبل يف عاملنا وسنس��تقطب من خالله أفضل العقول لتطوير مستقبلنا، وقال 

سموه: "متحف املستقبل هو خطوة ستتبعها خطوات .. وهو بداية ستتبعها إنجازات بإذن الله". 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن 

دول��ة اإلمارات تقف بقوة وراء متكني املرأة تقديراً لقيمة 

مش��اركتها كعنرص  مهم من عنارص دعم وتعزيز مس��رية 

التنمية الش��املة الت��ي متيض فيها دولتن��ا بخطى واثقة، 

بقيادة صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئي��س الدولة حفظه الله، الذي ال يدخر جهداً يف س��بيل 

تس��خري كافة اإلمكانات الرضورية لفتح املجال رحباً أمام 

جميع أبناء الوطن للمش��اركة بإيجابية وفعالية يف تعزيز 

املس��رية املباركة التي بدأها املغفور له ب��إذن الله تعاىل 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان وأس��س مع انطالقتها 

لنه��ج التمكني الذي أمثر مناذج مرشفة إلس��هامات املرأة 

يف مختلف دروب العمل وميادينه، وقال س��موه إن دولة 

اإلم��ارات تويل امل��رأة اهتاماً كبرياً  كونها مس��ؤولة عن 

تشكيل اللبنة الرئيس��ة يف بناء املجتمع وهي األرسة، لذا 

تض��ع الحكومة متطلباتها ضمن مقدمة أولوياتها لتمكني 

امل��رأة من القيام بدورها عىل الوج��ه األكمل مع املوازنة 

@   Dralnoaimi  د.علي النعيمي

رعت نهضة املرأة اإلماراتية فكانت » أم اإلمارات « ودعمت وساندت 
املرأة العربية يف جميع امليادين وخمتلف اجملاالت » أم العرب «

أول مس��عفة إماراتية، عملت كممرضة يف القوات املسلحة، حيث 

تخرجت من مدرس��ة التمريض يف القوات املسلحة، وأنهت شهادة 

الدبلوم العايل، عملت يف مستش��فى زايد واملستش��فى العسكري، 

تعلمت كيف تقف يف وجه املوت، خربت الحياة من خالل س��يارة 

اإلس��عاف، أتقنت مهنتها وأعطتها من وقته��ا الكثري، وعلمت من 

حوله��ا احرتام وتقدير ما تقوم به، فكان أوالدها وأهلها خري س��ند 

ودافعا لها لش��ق طري��ق النجاح، إنها جميلة الزع��ايب امللقبة ’’بأم 

اإلسعاف”، وهو لقب حصلت عليه بعد مشاركتها يف إطفاء حريق 

يف ديب، دام 17 ساعة متواصلة، وقبل ذلك أسهمت يف إنقاذ العديد 

من األرواح، وقصة كفاحها تيضء محطات يف مسرية تأسيس الدولة 

عقب االتحاد، كانت أمني��ة والدي أن تكون ابنته الكربى ممرضة، 

ولك��ن مل تتوافر ل��دي الرغبة يف ذلك، فوجدت نفيس ال ش��عورياً 

متجه��ة لهذا املجال ملبية ش��عور والدي، ومن ثم أحسس��ت بأن 

هناك رغبة جامحة يف داخيل تشدين لسيارة اإلسعاف والعمل بها، 

ونظ��راً لظروف وف��اة زوجي رحمه الله، ترك��ت العمل يف القوات 

املسلحة والتحقت بالرشطة، وكان رضورياً أن أكون بقرب أوالدي، 

وبعدها ب��دأت العمل من خالل س��يارة اإلس��عاف وهنا وجدت 

نفيس أعش��ق عميل ومستعدة للتضحية من أجله، وبدأت تتحقق 

أحالم��ي بإنقاذ أرواح الناس، أمدين ه��ذا العمل بالثقة يف النفس، 

حيث عملت كفنية طب طارئ”، أهم موقف مؤثر يف حيايت، “هي 

املحطة التي وقفت أمامها مذهولة ،زيارة صاحب الس��مو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء 

حاك��م ديب إىل بيتي املتواضع ليتوجني بلقب “أم اإلس��عاف”، ما 

ي��ؤرش عى أن حكومتنا تس��لط الضوء ع��ى كل مجتهد وأنها غري 

غافل��ة عن جهودنا ول��ذا فتحت باب التميز ع��ى مرصاعيه وباب 

العل��م ألخذ ما يكفي لرفع ش��أن هذا البل��د”، وكانت دامئاً والديت 

تحثن��ي عى املثاب��رة، وتقول بكلامتها البس��يطة “ أنت أم وأخت 

وبنت رج��ال، وقبلك كانت الصحابيات ميته��ن هذه املهنة، وهي 

أجمل حيل ممكن أن تتزين به املرأة ألنه باب رحمة وعطاء”.

أم اإلسعــاف
منوذج للتضحية والرحمة والعطاء

وجوه من اإلمارات
بني التزاماتها األرسية ومش��اركتها ضمن ش��تى مساقات 

العم��ل يف جميع املجاالت يك تبدع وتطور وتس��اهم يف 

انج��از طموحاتن��ا التنموية التي ال تكتمل إال مبش��اركة 

إيجابية من العنرص النسايئ نحو مستقبل حافل مبزيد من 

النجاح والتميز، وأثنى سموه عىل االنجازات املتحققة يف 

مجال دعم املرأة يف دولة اإلم��ارات، وأعرب عن تقديره 

لكاف��ة الجهات املتعاونة يف توف��ري املناخ املالئم يك تبدع 

املرأة وتطور من قدراتها مبا يعكس وعي اجتاعي متنام 

بقيمة إسهام الكادر النسايئ يف قطاعات العمل املختلفة، 

مؤكداً س��موه حرص الدولة عىل وضع تجربتها الرائدة يف 

مجال دعم ومتكني املرأة يف متناول جميع الدول الشقيقة 

والصديق��ة الراغب��ة يف التعرف عىل الدروس املس��تفادة 

منها، لتوسيع دائرة املنفعة والوصول باملشاركة النسائية 

إىل مستويات أعىل وأعمق تأثريا مبا لذلك من انعكاسات 

إيجابية عىل دعم جهود التنمية يف املنطقة

متكيــــن املــــرأة
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