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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيــس التحــريـر
yas.adc@gmail.com

االفتتاحـية

لسنا إمارات.. نحن دولة اإلمارات
العلم رمز وحدتنا وتكاتفنا وتوحد قلوبنا، والعلم فخر وانتامء، والعلم 

وفاء ووالء، والعلم احرتام وإباء، وعز وشموخ وكربياء، والعلم وجود وكيان، 
والعلم رفعة ورشف، وعلو وسمو، والعلم مجد وسيادة، والعلم حب 

وإخالص، والعلم هو رمز دولتنا الحبيبة وأرضنا الغالية.

الشيخ  السمو  لقائد املسرية سيدي صاحب  اإلمارات عن حبهم  عرب شعب 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأكدوا عشقهم لرتاب الوطن 
وامتنانهم للقادة املؤسسني،وعىل رأسهم املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، كام أكدوا تالحمهم فيام بينهم، وحبهم لدولتهم وفخرهم 
بها وبإنجازاتها التي يشهد لها القايص والداين، وذلك من خالل املبادرة التي 
أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، وهي مبادرة "يوم العلم" والتي كان 
يقصد منها استذكار األيادي الطاهرة للقادة املؤسسني التي رفعت العلم أول 
مرة قبل 42 عاماً، واستحضار مختلف التضحيات التي أبقته مرفوعاً خفاقاً عالياً 
عىل مر أربعة عقود ماضية، وتذكر املنجزات واملكتسبات التي رسخت مكانته 

بني دول العامل وحجزت له مكاناً متقدماً بني األمم والشعوب.

لقد أكد سيدي  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يف كلمته 
إرادتنا  اتحاد  ميثل  الدولة  علم  "إن  قائالً:  اإلمارات  شعب  إىل  وجهها  التي 
وعزميتنا، واتحاد قدراتنا، ووحدة بيتنا ورؤيتنا ومستقبلنا، ويوحد قلوبنا عىل 

عشق تراب وطننا، ويوحد طاقاتنا وإمكاناتنا لصنع مستقبل بلدنا".

لقد تعلمنا من هذه املبادرة  كيف نحب قيادتنا دومنا مجاملة وال مواربة؛ 
هذه  خلقت  كام  الوطن،  ألبناء  وستظل،مفتوحة  دامئاً،  كانت  األبواب  ألن 

املبادرة فرصة مثينة لغرس معاين الوفاء يف نفوس النشء لدولتهم وقادتهم.

كم كانت جميلة تلك التغريدة التي غرد بها  الشيخ محمد بن راشد عىل 
صفحته مبوقع تويرت بقوله:"وّحدنا توقيت رفع العلم لنقول للجميع، بأننا لسنا 
احرتام  بأن علمنا هو رمز  أجيالنا  اإلمارات.. ولنغرس يف  إمارات.. نحن دولة 
دولتنا". وأضاف يف تغريدة أخرى:"العلم هو أمانة تسلمناها من املؤسسني.. 

وهو أمانة عند أخي الشيخ خليفة وعندي وعند كل مواطن ومواطنة". 

األمانة  وعىل  ماضون،  العهد  عىل  زايد  أبناء  نحن  سيدي  لك  نقول  وأخرياً 
عىل  نكون  أن  أنفسنا  ونعاهد  ونعاهدكم  حريصون،  دولتنا  وعىل  محافظون 
قدر طموحاتكم وعىل قدر مسؤولية تحمل هذه األمانة، وأن نجعل علم دولة 

اإلمارات عالياً خفاقاً يف كل املحافل داخل الدولة وخارجها إن شاء الله•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

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

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971

70
<

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام

اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العميد/ حسن عبدالوهاب الحامدي

رئيس التحرير

الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير

الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني

موزة حسن آل عيل   

مستشار التحرير

محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير

مريم محمد الرميثي
جميلة سامل الكعبي 

هيئة التحرير 

حنان الذهب الجنيبي
أمل سامل الحوسني

اإلخراج والتصميم

سعاد عبدالله النعيمي
آالء محمد الزعايب

هدى زين العطاس
أحمد محمود أحمد

التصحيح واملراجعة اللغوية

عيىس هاشم الدرميك 

أرشيف الصور

فاطمة عيل النقبي 

اإلعالنات والتوزيع

مالزم/1 خليل محمد الكعبي
شـــاكا برامــود

أحمد عبدالوهاب الحامدي

6
<

20
>

معرض دبي للطريان 
يضرب أرقامًا قياسية 

بتسجيله طلبيات بقيمة 
206.1 مليار دوالر

الهجــــوم عبــــر 
اإلنرتنــــت: جرميـــة 

أم عمـــل من أعمال 
احلرب؟

حممد بن زايد: 
معرض دبي للطريان 

حمطة مهمة 
للشركات العاملية
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• ترسل جميع املراسالت باسـم رئيس التحرير
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BOEING IFC
LOCKHEED MARTIN 33
TWAZUN 37
SOFEX 85

50
>

88
<

صناعة الطائرات 
يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة

82
>

66
<

قلعــــة اجلاهلـي 
التاريخيـة رمز 

للصمــود والقـوة

القواعد البحرية بني 
األهمية اإلسرتاتيجية 

واملصالح الدولية

MPA 900
Falcon الطائرة

يف لقــاء خاص مع مجلــة درع الوطن 
أكــد صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم أن االســتثامر يف 
التنمية البرشية هــو الضامنة األكيدة 
يف مســرتنا نحو غد أفضل، واإلنســان 

هو محرّك التنمية. 
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رئيس األركان يرتأس وفد الدولة يف اجتماع الدورة احلادية عشرة للجنة 
العسكرية العليا باملنامة

ترأس س��عادة الفري��ق الركن حم��د محمد ث��اين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة وفد الدولة يف اجتامع الدورة 

الحادي��ة عرشة للجنة العس��كرية العلي��ا ألصحاب املعايل 

رؤس��اء األركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

والذي عقد يف نوفمرب املايض يف املنامة مبملكة البحرين.

حيث ا تم استعراض سبل التعاون بني القوات املسلحة يف 

دول مجلس التعاون من رفع الجاهزية القتالية لقوات درع 

الجزيرة املشرتكة وزيادة التامرين والتطبيقات املشرتكة بني 

ق��وات دول املجلس والعمل عىل توحيد املفاهيم والجهود 

ضمن قيادة مش��رتكة وذلك يف إطار ما يجمع دول مجلس 

التعاون من اتفاقيات الدفاع العسكري املشرتك.

رٔوساء أركان دول مجلس التعاون خالل اجتامع اللجنة العسكرية العليا

تفقد عددا من األجنحة وتعرف على أبرز خطط التحديث والتطوير
حممد بن زايد: معرض دبي للطريان حمطة مهمه للشركات العاملية

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

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

بزي��ارة إىل مع��رض ديب ال��دويل للط��ران 2013 الذي 

انطلقت فعالياته خالل الفرتة من 17-21 نوفمرب املايض  

يف دورته الثالثة عرشة عىل ارض مطار آل مكتوم الدويل 

مبنطقة جبل عيل بديب. 

وتفقد سموه عددا من األجنحة املشاركة يف املعرض 

وال��ذي يضم منصات ع��رض لرشكات محلي��ة وعربية 

وعاملية متخصصة يف تكنولوجيا صناعة الطران والدفاع 

الجوي والتي بلغت أكرث من ألف رشكة عارضة.

والتقى س��موه خ��الل الجول��ة مبس��ؤويل الرشكات 

واألجنح��ة، وتعرف عىل أبرز خط��ط وبرامج التحديث 

والتطوير الت��ي تجريها ال��رشكات العاملية يف صناعات 

الطران وتقنياته لتعزيزها وتطويرها، واس��تمع س��موه 

من العارض��ني إىل أبرز هذه التقني��ات ومدى مالمئتها 

للمتطلبات املس��تقبلية . وشملت جولة سمو ويل عهد 

أبوظبي يف املع��رض زيارة عدد م��ن األجنحة األجنبية 

والتي ش��ملت الجن��اح الربيط��اين والفرن��ي واألملاين 

واألمرييك وتعرف من املس��ئولني القامئني عىل األجنحة 

عىل املعروضات التي تعرضها كربى الرشكات العاملية يف 

مجاالت الطران وتقنياته.كام اطلع سموه عىل مشاركة 

عدد من ال��رشكات الوطني��ة ذات الصناعات املتقدمة 

يف قطاعي الطران والدفاع، وتعرف س��موه من ممثيل 

ال��رشكات عىل ما اش��تملته أجنحتهم م��ن معروضات 

وصناع��ات متطورة مكنته��ا من ترس��يخ مكانتها عىل 

خارطة الصناعات العاملية املتقدمة .

وأش��اد الفريق أول سمو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهيان مبس��توى مش��اركة ال��رشكات العاملية يف املعرض 

ونوعية املعروضات، مش��را س��موه اىل أن معرض ديب 

للطران ميثل محطة مهمة وأساس��ية للرشكات العاملية 

املتخصصة بالطران مبا حققه من س��معة دولية وأصبح 

عالم��ة فارقة يف تجمع هذه ال��رشكات وعقد الصفقات 

وتبادل األفكار والتجارب.

محمد بن زايد خالل زيارته معرض ديب للطريان
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فيصل بن احلسني يستعرض عالقات التعاون مع رئيس األركان
استقبل سمو األمري فيصل بن الحسني يف مكتبه، يف أكتوبر 

املايض، يف القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية، سعادة 

الفري��ق الركن حم��د محمد ث��اين الرميثي رئي��س أركان 

القوات املسلحة والوفد املرافق له خالل زيارته إىل اململكة 

األردنية الهاشمية الشهر املايض.

وجرى خ��الل اللقاء � الذي ح��ره الفريق أول الركن 

مش��عل محمد الزبن رئيس هيئ��ة األركان األردنية وعدد 

من كب��ار الضباط � اس��تعراض عالقات التعاون والس��بل 

الكفيلة بدعمها وتطويرها الس��يام يف املجال العس��كري. 

م��ن جهته عرب س��عادة الفري��ق الركن حم��د محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة عن سعادته لزيارة 

اململكة األردنية وعىل ما ملس��ه من حفاوة بالغة وحس��ن 

ضياف��ة أحيط به��ام والوفد املرافق له، مش��يداً يف الوقت 

ذاته مبا تشهده اململكة من تقدم وتطور خاصة يف املجال 

العسكري.

من ناحية أخرى اس��تقبل رئيس هيئة األركان املشرتكة 

األردنية الفريق أول الركن مش��عل محمد الزبن يف مكتبه 

بالقيادة العامة سعادة الفريق الركن حمد الرميثي والوفد 

املرافق ل��ه. وبحث الزبن بحضور س��مو األمري فيصل بن 

الحس��ني مع الفريق الرميثي والوفد املرافق أوجه التعاون 

والتنس��يق بني الق��وات املس��لحة يف البلدين الش��قيقني 

وآليات تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بني الجانبني.

فيصل بن الحسني لدى استقباله رئيس االٔركان بحضور رئيس هيئة االٔركان االٔردنية

تفقد عددا من األجنحة وتعرف على أبرز خطط التحديث والتطوير
حممد بن زايد: معرض دبي للطريان حمطة مهمه للشركات العاملية

اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة  معايل ج��ان ايف لودريان 

وزير الدفاع الفرنيس والوفد املرافق له.

جرى خالل اللقاء إس��تعراض عالقات التعاون بني دولة 

اإلمارات العربية املتحدة والجمهورية الفرنس��ية وجوانب 

تفعيلها وتطويرها وبحث الش��ؤون ذات الصلة باملجاالت 

العسكرية والدفاعية.

ك��ام تم تب��ادل األحاديث حول أهمي��ة انعقاد معرض 

ديب للطريان باعتباره حدثا عس��كريا عامليا يستقطب كبار 

الرشكات املصنعةألنظمة الطياران ويزوره كبار املس��ئولني 

وصناع الق��رار من من دول املنطقة مل��ا يوفره من أرضية 

تع��رض أخر ماتوصلت اليه التكنولوجيا والدفاع بالش��كل 

الذي يلبي متطلبات وأحتياجات دول العامل . 

رئيس أركان القوات املسلحة  يستقبل وزير الدفاع الفرنسي

رئيس األركان يستقبل عددًا من كبار ضيوف معرض دبي للطريان
اس��تقبل الفريق الرك��ن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان الق��وات املس��لحة خالل فرتة مع��رض ديب للطريان 

مبكتب��ه عدداً من كبار الضيوف والش��خصيات،  فقد قابل 

كالً ع��ىل حده الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع 

الوطني رئي��س أركان الجيش الوطني الش��عبي الجزائري 

والجرنال محمد أحمد الش��يخ الغزواين قائد األركان العامة 

للجي��وش املوريتانية واللواء الركن طيار غانم بن ش��اهني 

الغانم رئيس أركان القوات املسلحة القطرية، وجرى خالل 

اللقاء اس��تعراض عالق��ات التعاون بني اإلم��ارات العربية 

املتح��دة والجمهورية الجزائري��ة و الجمهورية املوريتانية 

ودولة قطر وسبل تفعيلها وتطويرها.

الرميثي لدى إستقباله وزير الدفاع الفرنيس

رئيس األركان لدى استقباله عدد من القادة العسكريني
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رئيس أركان القوات املسلحة يتفقد معرض دبي للطريان

ق��ام الفري��ق الركن حم��د محمد ث��اين الرميثي بجولة 

تفقدي��ة  يف أجنحة معرض ديب  ال��دويل للطران 2013  

الذي يقام يف مطار آل مكتوم الدويل يف جبل عيل ويضم 

أكرث من ألف رشكة عارضة.

وتجول الرميثي  يف املعرض واستمع لرشح من العارضني 

يف االجنحة التي زارها عن املنتجات الدفاعية  الجديدة  

يف قطاع الطران والتي تقدمها الرشكات العارضة.

قائد القوات اجلوية يستقبل عددًا من كبار ضيوف معرض دبي للطريان
اس��تقبل الل��واء الرك��ن طي��ار محمد بن س��ويدان 

القمزي قائد القوات الجوي��ة والدفاع الجوي باملعرض 

خ��الل الش��هر امل��ايض كال عىل ح��دة الفري��ق آلدو 

س��كيلونبرغ قائد القوات الجوية السويرسية  والفريق 

أول جوي طاهر رفيق بت رئيس اركان القوات الجوية 

الباكستانية والفريق أول رودزنايل بن داو قائد القوات 

الجوية امللكية املاليزية والفريق أول اليكساندر فايس 

وكيل وزارة أدارة التخطيط والسياس��ات بوزارة الدفاع 

االملاني��ة. وتم خ��الل اللقاءات تب��ادل االحاديث حول 

فعاليات املعرض واس��تعراض عالقات التعاون املشرتك 

يف مج��ال صناعة الطران والتكنلوجي��ا املتقدمة والتي 

تش��هد تقدما ملحوظا من خ��الل معارض الطران التي 

استضافتها ديب يف السنوات املاضية.

رئيس هيئة االمداد  يستقبل  رئيس شؤون الشرق األوسط يف مديرية التطوير لدى 
اإلدارة العامة للتسليح الفرنسي 

استقبل س��عادة اللواء مهندس محمد حبيب س��لطان الجيالين رئيس 

هي��ة االمداد يف القوات املس��لحة يف مكتبه مبع��رض طران ديب 2013 

العمي��د مهندس ب��الن لوك كومربيس��ون مدير التطوير ل��دى اإلدارة 

العامة للتسليح الفرنسية والوفد املرافق له 

ج��ري خالل اللقاء ال��ذي حره عدد من ضباط القوات املس��لحة  

تب��ادل االحاديث واملوضوعات ذات االهتامم املش��رتك ب��ني الجانبني 

وس��بل تطويرها يف معرض ديب للطران وفعاليات املعرض يف نس��خته 

الحالية  

الرميثي لدى تفقده معرض ديب للطريان

القمزي لدى إستقباله رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية

الجيالين لدى إستقباله العميد بالن لوك
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توازن داينامكس تتلقى طلبية من القوات املسلحة بـ 1.8 مليار درهم إلنتاج نظام 
الطارق

أعلنت القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

ع��ن تقدميه��ا طلبية لرشكة ت��وازن داينامك��س إلنتاج 

أنظمة الط��ارق للتوجي��ه الدقيق للذخائ��ر التقليدية 

املحمول��ة جوا وذلك بقيم��ة إجاملية تبل��غ 1.8 مليار 

دره��م )) 500 ملي��ون دوالر امرييك (( . يذكر أن نظام 

الط��ارق والذي تقوم بتصنيعه رشك��ة توازن داينامكس 

إح��دى رشكات مجموع��ة توازن يتكون م��ن مجموعة 

م��ن األنظمة التي يتم ربطها بالقذائف الجوية . ويوفر 

الطارق ملستخدميه كفاءات تشغيلية عالية للعمل نهارا 

او ليال ويف مختلف الظروف الجوية وذلك باس��تخدامه 

 )) G P S(( بتقني��ات التوجيه بأنظمة تحدي��د املواقع

.  )I N S ( وأنظمة املالحة بالقصور الذايت

وتأيت هذه الطلبي��ة يف إطار توجهات القيادة العامة 

للقوات املس��لحة لدعم الكف��اءات التصنيعية الوطنية  

يف قطاع الصناعات الدفاعية واملس��اهمة يف توفري فرص 

عمل وتدريب مواطني الدولة واالس��تفادة من الخربات 

الكب��رية التي تتمت��ع بها ت��وازن يف مج��االت التصنيع 

والصناعات الدفاعية .

القوات املسلحة تعتزم شراء طائرتي 
C17A غلوبال ماسرت

تعتزم القيادة العامة للقوات املس��لحة لدولة االمارات العربية املتحدة توقيع 
 C 17A عقد مع رشكة بوينغ لرشاء طائريت غلوبال ماسرت

وت��أيت هذه الصفقة ضمن املس��اعي الحثيثة التي تقوم به��ا القيادة العامة 
للقوات املسلحة لدولة االمارات العربية املتحدة لزيادة القدرة والنوعية لسالح 

الجو اإلمارايت .

القوات املسلحة توقع اتفاقية مع 
توازن لتزويدها بصواريخ تالون

وقع��ت القي��ادة العامة للقوات املس��لحة لدول��ة االمارات العربي��ة املتحدة 
م��ع رشكة توازن عقدا تق��وم مبوجبه االخرية بتوريد وتزويد القوات املس��لحة 
بصواريخ تالون املوجه��ة بالليزر وقد تم تطوير صواريخ تالون مبوجب برنامج 
مشرتك للتطوير واإلنتاج بني القوات املسلحة اإلماراتية ورشكة ريثيون ميسايل 

سيستيمز .
ووفقا لبنود العقد س��تقوم توازن بالعمل ع��ى التكامل التقني لنظام صواريخ 
تالون عى منظومة القوات املس��لحة للصواريخ وكذلك عى آليات منر املدرعة 
واملصنوعة يف اإلمارات والتي تخدم مختلف وحدات القوات املسلحة باإلضافة 
إىل تنفي��ذ برنامج لتدريب أفراد القوات املس��لحة عى تل��ك األنظمة . جدير 
بالذكر أن أنظمة صواريخ تالون قد اجتازت بنجاح االختبارات امليدانية وتعكف 
ريثي��وم حاليا عى إجراء اختبارات الجدارة الجوية ألنظمة صواريخ تالون عى 

طائرات أباتيش العمودية 

 نظام الطارق
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استعراضات للقوات املسلحة يف القرية العاملــية احتفاالً باليوم الوطني
التواصل مع اجملتمع املدين وتسليط الضوء على مهام القوات املسلحة اإلنسانية

نظمت الوحدات املس��اندة التابعة للقوات املس��لحة، 

بالتع��اون مع مركز حم��دان بن محم��د إلحياء الرتاث 

وإدارة »ق/ 7« التابعة لقي��ادة رشطة أبوظبي والقرية 

العاملي��ة برنامجاً خاصاً لالحتف��ال باليوم الوطني ال� 42 

للدول��ة، والذي بدأت فعالياته م��ن 15 نوفمرب املايض، 

وتس��تمر يومياً حتى يوم 7 ديسمرب الحايل، من 4 عرصاً 

إىل 10 مساء يف الجناح العسكري املقابل للقرية الرتاثية 

التابعة للمركز يف القرية العاملية عند البوابة رقم )1(.

ويشمل الربنامج االحتفايل للجناح العسكري املقابل 

للقري��ة الرتاثي��ة مجموعة من لوحات الفن��ون الرتاثية 

والشعبية وفرق املوسيقى العسكرية يف القرية العاملية، 

فضالً عن معرض للصور عن مش��اركة القوات املسلحة 

يف عمليات حفظ الس��الم، ودورها اإلنساين يف عمليات  

اإلغاثة.

وق��ال محم��د عبدالوهاب بن دخان املنس��ق العام 

للجناح العس��كري م��ن الوحدات املس��اندة: »نهدف 

من خالل مش��اركتنا باحتفاالت الدول��ة باليوم الوطني 

التواص��ل مع املجتمع املدين من مواطنني ومقيمني، من 

خالل تسليط الضوء عىل بعض مهام القوات املسلحة يف 

العمليات اإلنسانية، وعمليات حفظ السالم يف مختلف 

الدول حول العامل«.

وقال إبراهيم عبدالرحيم مدي��ر إدارة الفعاليات يف 

مركز حمدان بن محمد إلحياء الرتاث:»نهدف من خالل 

هذه الع��روض إىل تعزيز اندماج املجتمع يف الدولة مع 

القوات املس��لحة، وترسيخ ثقافة االنتامء وتعزيز الهوية 

الوطني��ة ل��دى أبناء الجي��ل الجديد، وإرشاك الس��ياح 

القادمني من مختلف أنحاء العامل فرحة االحتفال باليوم 

الوطني للدولة«.

وأش��ار أحمد حس��ني بن عي��ى املدي��ر التنفيذي 

للعمليات يف القرية العاملية إىل استضافة القرية العاملية 

مجموعة مختارة من الع��روض، احتفاالً باليوم الوطني 

ال���42، بالتعاون م��ع القوات املس��اندة ومركز حمدان 

ب��ن محمد إلحياء الرتاث لتوفري أج��واء وفعاليات غنية 

ومتنوعة تحم��ل ثقافة وتراث دولة اإلم��ارات، وإبرازه 

بأجم��ل صورة من خ��الل فعاليات تضي��ف مزيداً من 

البهجة والرسور إىل فرحة الزوار من املواطنني واألجانب 

الحتفالهم باليوم الوطني.

وتق��دم هذه الع��روض تجرب��ة فريدة م��ن نوعها 

للزوار يف القرية العاملية، حيث س��يتمكن الجمهور من 

مشاهدة السيارات واملدرعات والطائرات وناقالت الجند 

والقوارب البحرية العس��كرية والس��يارات العس��كرية 

الخفيفة، ومعرض األس��لحة الخفيفة وأجهزة االتصاالت 

الالسلكية للوحدات املساندة وأخذ الصور التذكارية.

وتش��مل الع��روض فنوناً ش��عبية تراثي��ة للوحدات 

املس��اندة، حيث تقوم فرقة الفنون الش��عبية »الرزفة« 

التابعة للوحدات املس��اندة بتقديم عروضها الش��عبية 

يومياً أمام زوار القرية العاملية•

تهدف العروض 
إىل تعزيز اندماج 

اجملتمع يف الدولة 
مع القوات املسلحة 

وترسيخ ثقافة 
االنتماء وتعزيز الهوية 

الوطنية
آليات عسكرية تعرض يف القرية العاملية

طائرة عسكرية من ضمن املعروضات يف الجناح العسكري يف القرية العامليةسيارة عسكرية
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة التجسس واألخالق السياسية

أعتقد أن مس��ألة غضب بعض حلفاء الواليات املتحدة األمريكية الذين تعرضوا للتجسس عىل قادتهم 

األوروبيني وردود الفعل الرس��مية الت��ي قامت بها بعض الدول: مثل الربازي��ل، عندما هددت بإلغاء 

صفقة أس��لحة، ينبغي أال نأخذها عىل محمل الجد. وأظن أن هناك كثريين يف العامل، والس��يام  الدول 

التي تم التجسس عليها، يتفقون معي عىل اعتبار أن كل االحتامالت واردة يف السياسة.

يف بريطانيا أُخذ عىل رئيس وزرائها ديفيد كامريون بأن رد فعله مل يكن بحجم القضية، بل إن تربيره 

ملا قامت به الواليات املتحدة أثار غضباً من صحف اليمني التي رأت يف ردة فعل فرنس��ا مثاالً يحتذى. 

وقد أُرجعت املس��ألة ألس��باب لها عالقة بطبيعة الحزب الحاكم، ففي فرنس��ا حزب مييني، وكذلك يف 

الربازي��ل وأملانيا. لكن الصورة العامة التي ميكن اس��تخالصها ه��ي أن الربيطانيني مل يكرتثوا كثرياً مبا تم 

كش��فه إعالمياً؛ عىل اعتبار أن ذلك ميثل حادثة لالستهالك اإلعالمي، ُفتحت يف هذه اللحظة من الزمن 

وسوف تغلق ليعاد فتحها مرة أخرى يف املستقبل حتى لو بانت لنا بأنها جادة.

لوال اإلعالم الذي عودنا عىل فرض أش��يائه عىل الناس لكانت اهتامماتهم غري متعلقة بهذا املوضوع 

وبه��ذه الطريقة. فبحس��ب اعرتافات مدير االس��تخبارات الوطنية األمريكية؛ جيم��س كالبر؛ يف أثناء 

اس��تجوابه يف مجلس النواب، فإن التجسس عىل القادة هو الدرس األول الذي يتعلمه من ميتهن هذه 

املهن��ة، وأعتقد أن مثة منطقاً يف كالمه. ويضيف أن تحليل أقوال القادة ومطابقة أفعالهم مع أقوالهم 

أم��ر معتاد خاصة بني الحلف��اء. إذاً املوضوع ال يحتاج إىل كل هذا االحتجاج والضجيج. و يضيف كالبر 

أن معرفة نّيات القادة متثل أولوية لدى أجهزة املعلومات االس��تخباراتية، وبالتايل فإن "علم املطابقة" 

يدرس منذ زمن. 

أتفق مع الذين اعتربوا قضية التجس��س فيلامً سياسياً، وخاصة أنه لدينا بعض القصص التي تناولتها 

األفالم العربية. وأعتقد أن كلنا نتذكر فيلم "زوجة الوزير" الذي قام ببطولته املمثل الراحل أحمد زيك، 

ال��ذي كان يقوم ب��دور الوزير الذي يكتب تقارير عن زوجته لألجهزة ويزود جهاز االس��تخبارات بها. 

وعىل املس��توى الواقعي لدينا تجارب وقصص حقيقية كانت تنقل عن أن بعض أجهزة االس��تخبارات 

العربية كانت تجند أفراد العائلة بعضهم ضد بعض. وقصص أنظمة صدام حسني وبشار األسد ومعمر 

القذايف خري دليل. نحتاج فقط إىل أن نسقط أحياناً تجاربنا الشخصية عىل املؤسسات، باعتبار أن الذي 

يدير املؤسسة هم أشخاص، وبالتايل ميكن أن يفعلوا ما نعتقد أنه ال ميكن أن يحدث!.

ح��ني نق��رأ مثل هذا الخرب ندرك أننا مل نعد يف عرص "رسية املعلوم��ات"، واملتباهون بأنهم ميتلكون 

األرسار ه��م أكرب م��رب لها. مس��احة "التكتم" بدأت تضي��ق، وبالتايل فإن الخصوصي��ة الوطنية أو 

الش��خصية بدأت تُفقد أحيان��اً مبعرفتنا ورغبتنا، وأحياناً ألن الزمن تغ��ري. وإذا كان هناك من امتلكته 

الدهش��ة من ترصف االس��تخبارات األمريكية، فعليه أن يعرف أن السياسة ال تعرف األخالق، ليس مع 

الحلف��اء البعيدين فقط، ولكن حتى مع الحلفاء القريبني. كان ممكناً أن نتقبل التجس��س عىل حليف 

مثل تركيا أو اليابان، ولكن أن تكون أملانيا وفرنس��ا مس��تهدفة، فهنا االستغراب، والتجارب دامئاً تقول 

إن مفاجآت السياسة لن تنتهي.

باملقاييس السياسية؛ إن أردنا أن نتعاطف مع رد فعل الدول التي أحست بأنها صدمت من حليف 

اس��رتاتيجي فإنني أعتقد أننا س��نكون أقرب إىل ش��هداء الزور يف قضية "شبه عادلة" أو أنها عىل األقل 

معروفة تفاصيلها. وس��يكون ما نفعله أننا نحاول إرضاء أنفسنا بأن هناك أخالقاً يف السياسة، ولكننا ال 

نريد أن نعرتف بالواقع •



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

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

»رعاه الله«، اعتمد "يوم العلم" كمناسبة وطنية سنوية، 

اعتب��اراً من هذا العام يحتفل فيها املواطنون واملقيمون 

ع��ى أرض الدول��ة بالتزامن م��ع االحتف��ال بيوم تويل 

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

الدولة »حفظه الله« مقاليد الحكم، 

وتس��تمر فعاليات العل��م ضمن احتف��االت الدولة 

حكومة وش��عباً برفع علم الدولة يف كل مؤسسة ومنزل 

كتعبري عن االنتامء إىل اإلمارات وتقديراً لرمزية ومكانة 

العلم يف قلوب أبناء الدولة.

العلم أو الراية
تعني كلمة "علم" بفت��ح العني والالم "الراية"، وهي 

عبارة عن قطعة من القامش منقوش عليها رمز أو رموز 

للداللة عى قبيلة أو عش��رية أو دولة معينة، وقد بدأت 

فكرة العل��م منذ القدم حيث كانت البداية تس��تخدم 

أعمدة خشبية أو معدنية ملونة لتمييز األماكن ومواقع 

املجتمع��ات، وبعد ذلك أضيف له��ا قطع ملونة مربعة 

ومس��تطيلة م��ن املعدن، ثم اس��تبدلت ه��ذه القطع 

بالنس��يج، وعرف املسلمون الرايات الس��وداء والبيضاء 

والخ��راء التي كانت ترمز لهم عى مختلف عصورهم، 

حيث تش��كلت معظم أعالم الدول العربية واإلس��المية 

م��ن هذه األل��وان إضافة إىل اللون األحم��ر رمزاً لدماء 

الش��هداء، وتختلف األعالم بألوانها وأش��كالها من دولة 

ألخ��رى، فهي تحم��ل رم��وز ومع��ان ودالالت وطنية 

متنوعة واسعة النطاق ولكل دولة علم مييزها عن غريها 

من الدول.

وقد اس��تخدمت األعالم األوىل ملس��اعدة التنس��يق 

العس��كري يف ميادي��ن القتال أثناء املع��ارك والحروب، 

وتطورت األعالم من��ذ ذلك الوقت إىل أداة عامة بدائية 

لإلش��ارة وتحدي��د الهوية، ال س��يام يف بيئ��ات يصعب 

التواصل فيها، وتستخدم األعالم أيضاً للمراسلة، والدعاية، 

وللزين��ة، وتعرف دراس��ة األعالم "بالفيكس��يلولوجية" 

ميثل العلم قيمة معنوية كبرية، 

وهو يعترب رمزاً من رموز 

الوطنية والكرامة، كام أنه يعد 

تاريخاً وبعداً ثقافياً وتراثياً ألي 

قطر أو وطن. 

عاليـــًا وليبقى شامــخًا...مبـــــادرة وطــــــــن يف حب الوطن
علــم االحتــاد حكايــة يف تاريــخ النشــأة وامليــالد

إعداد:
جميلة الكعبي
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املأخوذة من الكلمة الالتينية "فيكس��يلوم"، وهو علم 

يُعنى بدراسة تاريخ ورمز واستخدام األعالم أو أي يشء 

يتعلق بالرايات واألعالم بش��كل عام، وقد أصبح ألعالم 

الدول بروتوكوالت متعارف عليها يتم العمل مبقتضاها 

يف كافة املحافل واملؤمترات والقمم واللقاءات الداخلية 

والخارجية.

قواعد رفع األعالم وتنكيسها 
نظرا ملكان��ة الَعلَ��م وقيمته، بوصفه رم��ز الكرامة 

الوطنية، فإنه يُصمم، عادة، من ألوان ترمز إىل أشياء 

تعتز بها الدولة، ولذلك يقال عن الخدمة العسكرية 

إنه��ا خدم��ة العلم، ك��ام أن القس��م بالوفاء تحت 

العلم، أو لف الش��خص بعلم ب��الده، أو رفع العلم 

ف��وق املناطق املحررة، أو رف��ع العلم عى البعثات 

الوطنية يف الخارج، وعى الس��فن والطائرات، إعالن 

ع��ن حامية الدول��ة لهذه املنش��آت، ويف ضوء ذلك 

تقررت آداب وقواعد لرفع األعالم، من حيث الزمان 

أو امل��كان الذي يُرفع فيه، وما تنكيس العلم إال رمز 

لحزن األمة كلها، لفقد إحدى الشخصيات الوطنية أو 

األجنبية،  كام أن حرق العلم وإهانته، هو تعبري عن 

التحدي لدولة العلم والضيق بسياستها، والقاعدة أن 

يُرفع العلم الوطني فوق املباين الحكومية والرسمية، 

وليس املنشآت الخاصة، فريفع العلم يف الخارج فوق 

دور البعثات الدبلوماسية، وفوق السفن والطائرات 

التابع��ة للدولة، كام يُرف��ع يف الطرق واملطارات عند 

الزيارات الرسمية لرؤوساء الدول، وكذلك فوق مباين 

املنظامت الدولية، أو أماكن انعقاد املؤمترات الدولية، 

يف العاصمة، وق��د رخصت اتفاقيت��ا فيينا للعالقات 

الدبلوماس��ية لع��ام 1961، والقنصلي��ة لعام 1963، 

برف��ع علم الدولة ف��وق مباين بعثتها الدبلوماس��ية 

والقنصلية، وس��كن رئيسها، ووس��ائل النقل الخاصة 

بها، أما رفع علم الدولة عى سيارة السفري أو القنصل 

العام، فيجب أن يكون للمناسب�ات الرسمية وحدها، 

ويُرفع العلم عى يس��ار مقدمة الس��يارة، كام يُرفع 

إذا كان الس��فري يقودها بنفس��ه لألغراض الرسمية، 

ولكن ال يجوز رفع العلم إذا مل يكن السفري بالسيارة، 
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ملكانت العلم يف 
قلوب أبناء الوطن



وق��د جرت العادة أن تُرف��ع أعالم الدول األعضاء، يف 

منظمة دولية ف��وق مباين هذه املنظمة، وىف قاعات 

اجتامعاتها، وأن يُنزل علم الدولة املوقوفة عضويتها، 

أو املطرودة، أو املنس��حبة، ع��ى أن يعاد رفعه عند 

عودته��ا، وتُرفع األع��الم األجنبية كذل��ك، فوق دور 

البعث��ات األجنبي��ة، كام تُرفع ف��وق مقار املنظامت 

الدولي��ة،  وفوق قصور الضياف��ة أو الفنادق، حيث 

إقامة رئيس الدول��ة األجنبية، ويكون العلم الوطني 

ع��ى ميني العل��م األجنبي، أي عى يس��ار الناظر إىل 

املبنى من الخارج، ويُرفع العلم األجنبي كذلك فوق 

السيارة الرسمية املخصصة لتنقالت الرئيس الضيف، 

ويكون العلم الوطني دامئاً عى ميني الجانب األمامي 

من الس��يارة، وعندما يقيم السفري حفالت يف فندق 

أو منش��أة، غ��ري دور بعثته، فله الح��ق يف رفع علم 

بالده فوق مكان الحف��ل، وال يجوز ألفراد الجاليات 

األجنبية رفع أعالم بالده��م، فوق أماكن تجمعاتهم 

أو منازله��م، وعندما تُرفع أع��الم أجنبية إىل جانب 

العل��م الوطني يف زيارة رئاس��ية، أو خ��الل اجتامع 

قم��ة، يراعى دامئاً أن تكون جميع األعالم من مقاس 

واحد، ويكون العلم الوطني دامئاً وسط أعالم الدول 

األخرى، حسب الرتتيب األبجدي لدولهم، فإذا كانت 

ثالثة أعالم وضع العلم الوطني يف الوس��ط، ويف حالة 

تع��دد أعالم ال��دول األخرى، يوضع العل��م الوطني 

برق��م 1، يليه عى اليمن العل��م األجنبي األول برقم 

2، حسب الرتتيب األبجدي للدول، ثم العلم األجنبي 

الث��اين برقم 3، ثم العلم رق��م 4 عى اليمني، ثم رقم 

5 ع��ى اليس��ار... وهك��ذا، وإذا رفع عل��م منظمة 

إقليمية، كجامعة الدول العربية، أو املؤمتر اإلسالمي، 

أو الوح��دة األفريقية، خالل مؤمت��ر يف إحدى الدول 

األعضاء، تََصدر علم املنظمة أعالم الدول األعضاء، وال 

يُرف��ع علم الدولة التي مل تح��ر االجتامع، ويتصدر 

علم األم��م املتحدة األع��الم األعض��اء، إذا اجتمعوا 

يف م��كان واحد، وإذا ُعقد مؤمت��ر تحت رعاية األمم 

املتحدة، فتقىض اللياقة أال ترفع األمم املتحدة أعالم 

دول ال تع��رتف بها الدول الداعي��ة، أو قُطعت معها 

العالقات الدبلوماسية، أو يف حالة حرب معها،  لكن 

يج��وز دع��وة ه��ذه ال��دول جميع��اً إىل االجتامع، 

مادامت األمم املتحدة هي التي تنظمه، وسبب ذلك 

أن االتفاق املوقع بني الدولة املضيفة واألمم املتحدة 

ينظم ه��ذه األم��ور جميع��اً، أما يف مق��ر املنظمة 

الدولي��ة، فيجوز لهذه املنظمة أن تدعو من تش��اء، 

مهام كان ش��كل العالقة بني ال��دول املدعوة، وذلك 

تطبيق��اً لحصانات وامتيازات األمم املتحدة، مبوجب 

اتفاقية املقر، واتفاقية الحصانات لعام 1947. 
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السواري ً



تقارير

تاريخ نشأة علم  دولة اإلمارات

ترج��ع قصة تصميم علم كام يقول مصممه الس��يد/ 

عبدالله محم��د املعينة إىل املصادف��ة البحتة وذلك 

عندما قرأ إعالناً عن طرح مسابقة لتصميم علم خاص 

بإتحاد دولة اإلمارات وذلك من قبل الديوان األمريي 

يف أبوظبي واملنشور يف صحيفة "اإلتحاد" التي تصدر 

يف أبوظبي وذلك قبل ش��هرين من إعالن إتحاد دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وقد تقدم للمس��ابقة نحو 

1030 تصمي��امً تم اختيار 6 منها كرتش��يح أويل فيام 

وق��ع اإلختيار نهائياً عى الش��كل الحايل للعلم، وقد 

استلهم مصمم العلم ألوانه من األبيات الشعرية التي 

كتبها الشاعر العريب صفي الدين الحيل التالية: 

بيض صنائعنا خر مرابعنا

سود وقائعنا حمر مواضينا   
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أول استخدام للعلم
كان الثاين من ديسمرب عام 1971 هو 

التاريخ الذي ش��هد اس��تخدام ورفع 

علم الدولة ألول م��رة، وكان أول من 

رف��ع العلم هو املغفور ل��ه بإذن الله 

تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رحمه الله يف "دار االتحاد" بإمارة ديب 

وذلك مبناس��بة إعالن قيام اتحاد دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة وبحضور 

إخوانه املؤسس��ن رحمهم الله تعاىل، 

وبعد اإلع��الن عن قيام اتح��اد دولة 

توجه  املتح��دة،  العربي��ة  اإلم��ارات 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان ويل العه��د رئي���س الوزراء 

- آن��ذاك-  إىل س��احة ق��ر املنه��ل 

العامر وأمر برفع العلم االتحادي عىل 

سارية القر، وقد قام اثنان من جنود 

الحرس األمريي برفع العلم مع سموه، 

ورفع س��مو ويل العهد ورئيس الوزراء 

يده بالتحية لعلم االتحاد الذي رفرف 

عىل الب��الد ألول م��رة، وكانت لحظة 

تاريخية يف عمر الوطن.
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شكل العلم وأبعاده
 لقد أوضح القانون االتحادي رقم )2( لسنة 1971م 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف مادته األوىل، ش��كل 

عل��م الدولة ومواصفاته الفنية، وب��ني بأن يكون العلم 

عى ش��كل مس��تطيل طوله ضعف عرضه ومقسم إىل 

أربعة أقسام مستطيلة وذلك عى النحو التايل:

- القس��م األول: لون��ه أحمر يش��كل ط��رف العلم 

القريب من السارية طوله بعرض العلم، وعرضه مساٍو 

لربع طول العلم.

- األقس��ام الثالثة األخرى: تش��كل باقي العلم وهي 

متس��اوية ومتوازية، حيث القسم العلوي لونه أخر، 

والقس��م األوس��ط لونه أبيض، والقس��م السفيل لونه 

أسود.

أنواع األعالم املستخدمة يف الدولة
- عل��م الدولة:  وهو العلم الرس��مي للدولة والذي 

سبق ذكره سلفاً.

- عل��م رئيس الدول��ة: وهو نفس عل��م الدولة مع 

وج��ود ش��عار الدول��ة، )ش��عار الصق��ر( يف منتصف 

املستطيل األبيض.

- علم اإلمارة: يوجد لبعض إمارات الدولة علم خاص 

به��ا، فعلم إم��ارة ديب مثالً يتكون م��ن اللونني األحمر 

واألبيض، ويرفع إىل جانب علم الدولة.

- أع��الم ال��وزارات واملؤسس��ات الحكومي��ة: هناك 

أعالم تخص الوزارات واملؤسسات الحكومية متيزها عن 

بعضها، عى س��بيل املثال أعالم كل من وزارات: الدفاع، 

والداخلية، والصحة، ويتم رفعها إىل جانب علم الدولة.

- أع��الم الكليات والوحدات العس��كرية: وهي أعالم 

خاصة بالكليات والوحدات العس��كرية، يتم رفعها عى 

مبانيها ويف الطوابري الرس��مية، كام تس��تخدم يف مراسم 

التخري��ج، حيث تق��وم الدفعة املتخرجة بتس��ليم علم 

الكلية للدفعة املتقدمة وتكون عى سارية ميكن حملها.

ولحمل سارية العلم هناك قواعد يجب اتباعها وهي 
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أن يحمل علم الدولة يف حالة وجود عرض عس��كري أو 

مش��اركة مجموعة ف��رق متثل الدول��ة يف بطولة دولية، 

ويج��وز حمل عل��م الدولة ع��ى س��ارية بحيث تكون 

موّجهة للس��امء، أو مائلة لألمام قلي��الً وبدون حواجز، 

عى أال يتم تخفيض الس��ارية بش��كل أفق��ي، ويف حالة 

وجود أكرث من علم يتم وضع علم دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف املقدمة، كام ويرفع علم الدولة كل صباح يف 

املدارس، وتؤدى له التحية وينشد له النشيد الوطني.

جهات يرفع عليها العلم:
يرف��ع علم الدولة ع��ى عّدة جهات رس��مية وذلك 

حسبام صدر يف القانون االتحادي رقم )2( لعام 1971م 

بشأن رفع علم الدولة عى املباين التالية:

1. الوزارات واملؤسسات الحكومية.

2. الوحدات العسكرية واملعسكرات التابعة لها.

3. املراكز الحدودية.

4. يرفع علم الدولة يف الخارج عى مباين الس��فارات 

والقنصليات وملحقاتها.

أنواع علم الدولة ومقاساتها
تختلف أنواع ومقاس��ات علم دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة عى حس��ب نوع كل علم كام جاء باملرس��وم 

الخاص به يف القانون االتحادي وذلك كام ييل:

عل��م املباين: وه��ي أع��الم توض��ع إما ف��وق املباين 

الحكومية ويكون مقاسها  3 1.5 مرت، عى سارية طولها 

م��ن 8 - 10 أمتار، أوتنصب أمامها ويكون مقاس��ها 21 

مرت، عى سارية طولها من -10 12 مرتاً.

عل��م الس��يارة: وهو علم يركب يف مقدمة الس��يارة 

عى ميني السائق ويكون مقاسه 35 25 سم، عى سارية 

طولها من 50 سم.

علم الطائرة: ويوضع عى ميني قائد الطائرة، ويركب 

عند هبوط الطائرة عى أرض املطار ويكون مقاس��ه60 

30 سم، عى سارية طولها من مرت واحد.

علم الس��فينة: يرفع العلم عى الج��زء الخلفي عى 

س��ارية مائلة للسفينة أثناء وجودها يف املياه اإلقليمية، 

وعندما تكون الس��فينة يف البحر، يجوز رفع العلم عى 

عمود يف وس��ط الس��فينة، ويكون مقاسه2 1 مرت، عى 

سارية طولها من 2.5 مرت.

عل��م القاعات: وهي أعالم يت��م وضعها داخل مبنى 

القاعات أثناء املؤمترات الدولية أو االجتامعات الدورية 

للمنظامت الدولية، ويكون مقاس��ه 2 1 مرت عى سارية 

طولها من 4 - 6 أمتار.

علم املكتب: ويوضع خلف املكتب إىل ناحية اليمني 

)اليمني وهو جالس إىل املكتب(، ويكون مقاسه 2 1 مرت 

مرفوعاً عى سارية طولها 2.5 مرت.

علم طاولة االجتامعات: وهي أعالم صغرية يف الحجم 

يتم وضعه��ا عى الطاول��ة أمام رئيس الوف��د، ويكون 

مقاسها 25 16 سم مرفوعاً عى سارية طولها 30 سم.

أع��الم الزينة واملراس��م والطوابري: وهي األعالم التي 

توضع عى أعمدة اإلن��ارة أو محاذاة الطريق، واألعالم 

الصغ��رية التي يتم حملها عند اس��تقبال ضيوف الدولة 

أو يف املناسبات الوطنية، وتكون مقاسات أعالم املراسم 

والطوابري 120 95 س��م مرفوعاً عى سارية طولها 2.20 

مرت، يف حني أن أعالم الزينة ليس لها مقاس��ات محددة 

ولكن ال بد من مراعاة األبعاد الخاصة بالعلم.

ويبقى العل��م رمز يجمع أبناء الوط��ن تحت رايته، 

يخفق يف قلوبهم قبل الس��واري، وترع��اه ذممهم قبل 

أقس��ام الوالء، فالعلم يعني الوطن، فه��و الرمز والرمز 

دوماً مايحاط بالعناي��ة واإلهتامم والتقديس حد الوالء 

والعبادة.
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معرض دبي للطريان يحقق  أرقامًا قياسية بقيمة صفقاته 
 206.1 مليار دوالر هو الرقم األعلى الذي مت تسجيله يف تاريخ املعرض

س��جل معرض ديب للطريان 2013 نجاحاً كاس��حاً، حيث 

اجتذب 60.692 زائراً تجارياً من أنحاء العامل، إىل جانب 

1.046 عارضاً من 60 دولة، و1.735 وسيلة إعالم دولية 

وإقليمية، وقد أثبت الحدث من جديد أنه املنصة التي 

تم فيه عقد صفقات حطمت كل األرقام السابقة حيث 

بلغ إجاميل قيمة الطلبيات 206.1 مليار دوالر، وهو أكرب 

رقم تم تسجيله يف تاريخ أي معرض طريان.

االفتتاح
افتتح صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائ��ب رئيس الدول��ة، رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب 

"رع��اه الله" معرض ديب للطريان الثالث عرش يف مطار آل 

مكتوم الدويل بديب وورلد سنرتال، وحرض افتتاح املعرض 

الذي اس��تمر خمسة أيام سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راش��د آل مكتوم، ويل عهد ديب، وسمو الشيخ مكتوم 

بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم ديب.

وقد تكرم الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عه��د أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، "حفظه الله" 

بزيارة املعرض، وقام بجولة يف عدد من أجنحة الرشكات 

املحلية والعربي��ة والدولية املتخصصة يف صناعة الطريان 

والدفاع الجوي.

فريق السهام الحمراء
وصف فريق السهام الحمراء للعروض الجوية البهلوانية، 

التاب��ع للقوات الجوي��ة الربيطانية، عروض��ه كل يوم يف 

معرض ديب للطريان بأنها رشف له، وأشاد باملوقع الجديد 

للمع��رض، ويعت��رب فريق الس��هام الحم��راء، من أفضل 

ف��رق العروض الجوي��ة يف العامل، وهو يعتربس��مة ورمزاً 

بريطانيني، وقد ش��اركوا غالباً يف مناس��بات عديدة عالية 

املستوى عىل الصعيدين الوطني والدويل، ويعترب توقفهم 

يف ديب ملدة خمسة أيام جزءاً من جولة الفريق يف الرشق 

األوسط ملدة خمسة أسابيع تشمل العني وأبوظبي وقطر 

وعامن والكويت، كام س��يقومون بزيارة األردن واململكة 

العربية السعودية.

ويقوم أعضاء فريق السهام الحمراء بالطريان بطائرات 

Hawk من صنع رشكة BAE Systems ، وعددهم تسعة 

طيارين اس��تعراضيني، وجميعهم من الخطوط األمامية، 

وق��د قام كل منهم س��ابقاً بقيادة طائ��رات أخرى نفاثة 

رسيعة يف القوات الجوية امللكية، مثل طائرات التورنيدو 

أو التايفون الحربية املتعددة األدوار.

سكاي فيو
ش��هد ع��ام 2013 انطالق ح��دث ب��ارز يف معرض ديب 

للطريان، هو "س��كاي فيو" املصمم للجمهور ليستمتعوا 

بع��روض الطريان يف ه��ذا املعرض، وال��ذي حقق نجاحاً 

باه��راً، حي��ث اجت��ذب آالف ال��زوار إىل منصته الكربى 

الواقعة بجوار املدرج مبارشة، وقد اس��تمتعت الجامهري 

الجالس��ة يف "س��كاي فيو" مبش��اهد مب��ارشة من عرض 

فريق الفرس��ان املشّوق، فريق العروض الجوية اإلمارايت، 

وفريق الس��هام الحمراء األس��طوري، والعروض املذهلة 

التي نفذه��ا بعض أفضل الطيارين العامليني الذين قادوا  

مجموعة م��ن الطائرات املث��رية لإلعجاب التي اش��تهر 

 F/A  معرض ديب للط��ريان بعرضها، والتي كان من بينها

 Eurofighter و ،Boeing 18 من إنتاج Super Hornet

Typhoon،  و Airbus’s A400M التي تعترب جديدة يف 

منطقة الخليج.  

معارض ومؤتمرات
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 عقود واتقاقيات

وقعت القوات املسلحة لدولة اإلمارات صفقات سخية 

يف مع��رض ديب للط��ران، حيث وقعت القي��ادة العامة 

للقوات املس��لحة وتوازن عقداً ينص عىل تأمني وتسليم 

ودم��ج صواريخ Talon املوجهة بأش��عة الليزر، ويعترب 

نظ��ام صواري��خ Talon م��روع تطوي��ر مش��رك بني 

 Raytheon Missile القوات املس��لحة بالدولة ورشكة

Systems، ومبوج��ب العقد تقوم ت��وازن بالدمج التام 

لنظ��ام Talon يف أنظمة الصواريخ الحالية لدى القوات 

املس��لحة وتقديم برنامج تدريبي عىل النظام ملنس��ويب 

القوات املسلحة.

وق��د قدمت القوات املس��لحة اإلماراتية أيضاً طلبية 

ألج��ل إنتاج كمي��ة غر مفص��ح عنها ألنظمة أس��لحة 

"الط��ارق" Al-Tareq املوجه��ة باللي��زر م��ن إنت��اج 

Tawazun Dynamics بقيمة إجاملية بلغت 1.8 مليار 

دوالر )500 مليون دوالر أمرييك(، ويعترب نظام الطارق 

– املصنوع من قبل Tawazun Dynamics والتي هي 

عضواً يف مجموعة توازن Tawazun Group، مجموعة 

من أنظمة أطقم القنابل املصنوعة حسب الطلب، ومن 

GPS/ خالل اس��تخدام ه��ذا النظام للتوجي��ة بأنظمة

INS ي��زود "الطارق" املس��تخدمني بق��درات عملياتية 

نهاري��ة / ليلية يف كافة أح��وال الطقس، وتعترب الطلبية 

جزءاً من توجه القيادة العامة للقوات املس��لحة لدعم 

قدرات التصنيع الدفاعية الوطنية، ولتوفر فرص لتطوير 

األع��امل واملهن للمواطنني اإلماراتيني، ولالس��تفادة من 

خربة Tawazun  الواسعة يف ميادين الصناعة والتصنيع.

إضاف��ة إىل ذلك أن اإلمارات العربي��ة املتحدة تنوي 

التوقيع عىل عقد مع رشكة Boeing  لراء طائرتني من 

طراز C-17 Global Master، وتأيت هذه الصفقة ضمن 

الجه��ود الحثيثة الت��ي تبذلها القي��ادة العامة للقوات 

املس��لحة لتعزيز الق��درات والج��ودة النوعية للقوات 

املسلحة اإلماراتية.  

 

صفقات 
ج��اء عدد م��ن الطلبيات االفتتاحية م��ن رشكة االتحاد 

 Boeing  للطران التي أعلن��ت عن صفقة ل� 56 طائرة

777 جدي��دة تق��در قيمتها مببل��غ 25.2 ملي��ار دوالر 

أمرييك حسب قامئة األسعار، مبا يف ذلك محركات جرنال 

إلكريك GE ذات الصلة، وبه��ذه الصفقة تصبح رشكة 

االتحاد للطران العميل الذي افتتح مش��ريات طائرات 

8X-777 املتوق��ع أن تدخل الخدمة حوايل نهاية العقد 

Boeing 787- 30 الحايل، وقد طلبت الركة 30 طائرة

Dreamliners 10، م��ام جع��ل االتحاد  للطران تصبح 

أكرب عميل للطران املدين الرائد.

وق��د أعادت رشكة طران اإلم��ارات الواقع مقرها يف 

ديب تسجيل رقم قيايس يف معرض ديب للطران بخرب رشاء 

طائ��رات  Boeing و Airbus بقيم��ة 99 مليار دوالر، 

حيث أوضح خ��رباء صناعة الط��ران أن هذه هي أكرب 

طلبية طائ��رات عىل اإلطالق يف تاري��خ الطران املدين، 

وكان العن��وان الرئي��ي لصفقة رشكة ط��ران اإلمارات 

ألج��ل 150 طائ��رة Boeing 777X ق��د أطل��ق افتتاح 

املعرض، ع��الوة عىل 50 حق رشاء، و50 طائرة  س��وبر 

جمبو من طراز Airbus A380، التي تقوم رشكة طران 

اإلمارات حالياً بتش��غيل أكرب أس��طول منها، أما صفقة 

ط��ران اإلمارات – التي وقعها س��مو الش��يخ أحمد بن 

س��عيد آل مكت��وم، رئي��س هيئة ديب للط��ران الرئيس 

األعىل ملجموعة طران اإلمارات، ورئيسا رشكتي البوينج 

واإليرباص  فقد ش��هدها سمو الش��يخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم، نائب رئيس الدولة، رئي��س مجلس الوزراء 

حاكم ديب. 

وق��د رفعت رشكة االتح��اد للطران حص��ص الراء 

بطلبي��ة بقيم��ة 26.9 مليارات دوالر ل��راء 87 طائرة 

إيرباص،ع��الوة ع��ىل رشاء الحق��وق ل��راء 30 طائرة 

 ،A350  أخرى، وتش��مل الصفق��ة – لراء 50 طائ��رة

و36 إيرباص Airbus A320/A321neo، وطائرة شحن 

واحدة من طراز  A330-220F – املحركات معها، ومن 

املقرر تسليم طائرات A320/A321neo اعتباراً من عام 

2018، بينام يبدأ تسليم طائرات A350 اعتباراً من عام 

شهد املعرض 
انطالق »سكاي فيو« 

املصمم للجمهور 
ليستمتعوا بعروض 

الطريان

رسب السهام الحمراء يؤدي أحد االستعراضات
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2018، بينام يبدأ تسليم طائرات A350 اعتباراً من عام 

2020 فام بعد، وس��يتم تزويد طائرات A350 املش��رتاة 

 ،Rolls-Royce Trent XWB حديثاً مبحركات من طراز

أما طائرة شحن اإليرباص Airbus A330-200  فسيتم 

تزويده��ا مبحركني  من طراز Trent 700، بينام س��يتم 

تزوي��د طائ��رات A321neo/320 مبح��ركات من طراز 

.CFM LEAP-1A

وق��د قدرت صفق��ة الطائ��رات التي اش��رتتها رشكة 

FlyDubai  للطريان االقتصادي بقيمة 11.4 مليار دوالر 

مث��ن 111 طائرة بوينغ من ط��راز Boeing 737 و738، 

ثم ختمت رشك��ة الخطوط الجوي��ة القطرية باتفاقات 

تاريخية، حيث وقعت عىل خطاب نية بقيمة 19 مليار 

.Boeing 777 دوالر لرشاء 54 طائرة بوينغ

وقد كش��فت رشك��ة تصني��ع املح��ركات الربيطانية 

رول��ز رويس ع��ن إقامتها رشاكة اس��رتاتيجية مع رشكة 

Mubadala Aerospace اململوك��ة لحكوم��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة لصيانة محركات  Trent XWB، وهي 

أول منش��أة صيانة وإصالح وتوضيب من هذا النوع يف 

منطقة الرشق األوسط، ومقرها يف إمارة أبوظبي، وتشري 

رشك��ة رولز روي��س إىل أن املنطقة س��يكون فيها أعىل 

تركيز ملحركات Trent عىل الصعيد العاملي يف السنوات 

الع��رش القادمة، وال س��يام بع��د طلبية رشك��ة االتحاد 

 Trent XWB للطريان بقيمة 5 مليارات لرشاء محركات

يف معرض ديب للطريان، وكجزء من االتفاق س��وف تقوم 

رشك��ة تصنيع املح��ركات برشاء قطع غي��ار بقيمة 500 

مليون دوالر أمرييك من مبادلة عىل مدى 10 سنوات.

وقد انضمت رشكة تش��غيل الطائرات النفاثة لرجال 

األع��امل األملانية DC Aviation إىل رشكة الفطيم التي 

تتمتع بنفوذ يف مجال األعامل يف املنطقة، يف تجهيز أول 

مرفق معد خصيصاً ومتكامل مع صالة وقاعدة عمليات 

ثابتة يف منطقة الطريان مبطار آل مكتوم الدويل يف "ديب 

ورلد سنرتال" .

وق��د أعلن��ت رشك��ة تصني��ع الط��ريان الربازيلي��ة 

Embraer عن طلبية رئيسية أثناء معرض ديب للطريان، 

مع نبذة عن سلسلتها الجديد E2 من جهة تشغيل غري 

محددة يف الرشق األوسط يف غضون أسابيع. ويعتقد أن 

سلسلة E2 املؤلفة من ثالث نسخ مختلفة، والتي تتميز 

بأجنحتها الجديدة، قيد الدراسة من قبل رشكة الخطوط 

الجوية القطرية من أجل عملياتها الداخلية املقرتحة يف 

اململكة العربية السعودية.

 Bombardier وقد س��جلت الصفقات ألجل طائ��رة

مس��تويات عالي��ة جدي��دة يف معرض الط��ريان بتوقيع 

الخط��وط الجوي��ة العراقية خطاب ني��ة لرشاء خمس 

طائ��رات من ط��راز CS300 بقيم��ة 387 مليون دوالر 

تقريباً، وسوف تزيد القيمة إىل 1.26 مليار دوالر أمرييك 

إن تحولت خيارات العدد 11 إىل طلبيات ثابتة.

 Nok Air كام تقدم��ت رشكة الط��ريان التايلندي��ة

بطلبية مؤكدة لطائرتني من طراز Q400 NextGen من 

رشك��ة Bombardier، باإلضافة إىل حقوق الرشاء ألربع 

طائرات أخرى، وتقدر قيمة الطلبية ب� 63 مليون دوالر 

أمرييك، وميكن زيادتها إىل 258 مليون دوالر أمرييك إن 

مارست Nok Air خياراتها وحقوق الرشاء.

كام أعلن��ت Bell Helicopter أنه م��ع نهاية العام 

س��وف تقوم بعملية تس��ليم أوىل عاملياً لطائرتها األوىل 

م��ن ط��راز Bell 412EPI إىل هيئ��ة أبوظب��ي للطريان 

املدين، حيث س��يتم اس��تخدامها لدعم حق��ول النفط 

البحرية، وقامت Alpha Star Support Services من 

اململكة العربية الس��عودية بتوقيع عق��د بقيمة 13.3 

مليون دوالر لتزويد زميلتها TLD الس��عودية مبعدات 

مساندة أرضية.

إضاءات
 A400M طائرة

 Airbus قامت رشكة إيرباص للصناعات العس��كرية

 A400M بعرض جيل جديد من طائرة النقل Military

ألول م��رة يف منطقة الخليج مبع��رض ديب للطريان، وقد 

قامت الرشكة للتو بتس��ليم أول منوذجني لهذه الطائرة 

غري العادية إىل القوات الجوية الفرنسية، وهي يف صدد 

تسليم الطائرة الثالثة إىل القوات الجوية الرتكية، وسوف 

تقوم الرشكة بتجهيز أس��اطيل النقل لبعض أكرب القوات 

الجوي��ة يف العامل يف القرن الح��ادي والعرشين، وقد تم 

طلب 174 طائرة من قبل مثاين دول )هي فرنسا وأملانيا 

وتركيا واململكة املتحدة وإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورج( 

الس��تبدال طائراتهم من طراز C-130 Hercules      و

C160 Transalls، وع��ىل الرغم من أن هذا هو العرض 

العلني األول للطائرة يف هذا الجزء من العامل، فقد زارت 

ع��دة قواعد للقوات الجوي��ة يف املنطقة، وذلك الختبار 

أدائه��ا يف درجات الحرارة العالية ج��داً من جهة، ومن 

جهة أخرى ألن رشكة إيرباص للصناعات العسكرية 

تعتق��د أن الطائ��رة مناس��بة للغاي��ة الحتياجات 

النق��ل لدول الخليج، وكام هو الحال بالنس��بة إىل 

الطائرات  جميع��اً، يتم تصنيع األج��زاء املختلفة 

لطائ��رة A400M يف جميع دول أوروبا ويتم بعد 

ذلك تس��ليمها إىل خط التجميع النهايئ حيث يتم 

إنجازها.

طائرة Rafale  القتالية املجربة

ورشكائه��ا    Dassault Aviationرشك��ة إن 

منشغلون يف تطوير أنواع جديدة محدثة من طائرة 

رافال Rafale، وس��وف تس��اعد هذه التحسينات 

عىل مزيد م��ن تعزيز القدرة عىل ق��درة الطائرة 

املتع��ددة األدوار عىل الفت��ك والبقاء واالتصال يف 

ميادين املعارك املس��تقبلية، ومن��ذ دخول طائرة 

Rafale  يف الخدمة استفادت كثرياً من مواصفات 

طائ��ريت F1 و F2 ث��م F3، ويتم مبعدل كل عامني 

إص��دار برامج جدي��دة. كام يتم إدخ��ال قدرات 

حديث��ة بش��كل منتظ��م، وكذلك اعت��امد أنظمة 

جديدة عندما وحسبام، تدعو الحاجة.

اختتم معرض 
دبي للطريان دورته 

الثالثة عشرة بوصفه 
أكرب حدث يف تاريخ 

املعرض خالل ستة 
وعشرين عامًا

معارض ومؤتمرات
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E-2 Hawkeye طائرة

تعت��رب طائ��رة E-2 Hawkeye قادرة عىل االس��تطالع 

ال��راداري اآليل بزاوية 360 درج��ة وبرسعات منخفضة 

ف��وق امل��اء وفوق س��طح األرض، وهي تعم��ل يف بيئة 

كثيف��ة األهداف عن��د أي ارتفاع، وتتمي��ز بالقدرة عىل 

تحديد األهداف البعيدة والعمل مع الطائرات والسفن 

الصديقة يف عملية البحث والكش��ف، وتصنيف أجهزة 

اإلرس��ال، كام تحمل طائ��رة E-2 Hawkeye نظاماً آلياً 

متكامالً، وتتمتع بالقدرة عىل الربط الواسع النطاق مام 

يجعلها عامالً مساعداً عىل الحرب القامئة عىل الشبكات، 

ويس��هم النظام املتعدد املهام يف طائرة  Hawkeye يف 

تحس��ني فاعلية القوات من خالل قدراتها يف الكش��ف 

املتق��دم ومعالج��ة املعلوم��ات، وبإم��كان رادر طائرة  

Hawkeyeونظام متييز العدو من الصديق أن يكش��ف 

األهداف مبج��االت تزيد عن 300 مي��ل بحري، كام أن 

نظ��ام قياس الدع��م اإللكرتوين فيها يكش��ف ويصنف 

األهداف عىل مس��افات أبعد من نطاق الرادار، وتعترب 

أنظمة االتصاالت ومعالجة البيانات والتوزيع قادرة عىل 

نقل الصورة التكتيكية إىل مراكز القيادة يف البحر أو الرب.

Textron رشكة

عرض��ت رشك��ة Textron عدداً كبرياً م��ن املنتجات 

 Textron املث��رية لالهت��امم يف هذا املع��رض، وتق��وم

Systems بتقدي��م حلول إبداعية إىل أوس��اط صناعات 

الدفاع واألمن الوطني والطريان الدولية، وقامت الرشكة 

أثن��اء معرض ديب للطريان بع��رض أحدث التطويرات يف 

املنتج��ات التابعة لنظمها املجرب��ة والخاصة بالطائرات 

ب��دون طيار، مبا يف ذلك طائ��رة Shadow® M2 ، عالوة 

ع��ىل زوارقه��ا البحرية املتط��ورة، واملركب��ات املدرعة 

الرباعي��ة الدف��ع، وحل��ول املعلوم��ات االس��تخباراتية 

واملراقبة واالستطالع، ونظم األسلحة الدقيقة التصويب، 

 Textron AirLand, وباإلضاف��ة إىل ذلك قامت رشك��ة

LLC – وه��ي رشك��ة تضام��ن ب��ني Textron Inc و 

طائرته��ا  بع��رض   –  AirLand Enterprises, LLC

الجدي��دة Scorpion، وه��ي طائ��رة نفاثة عس��كرية 

تكتيكية متعددة املهام وذات س��عر مقبول، وتستخدم 

تقنيات وعمليات متاحة تجارياً.

DynCorp International رشكة

تعت��رب DynCorp International رشك��ة مختصة 

بتقديم خدمات عاملية رائدة، حيث تقوم بتقديم حلول 

فريدة مفصلة حسب الحاجة لعامل دائم التغري،وبالتايل 

فهي تركز عىل األش��خاص وعىل عدد كبري من قدراتهم 

العاملية، وقد قامت DynCorp International بتنفيذ 

مجموعة واس��عة من املباحثات االس��رتاتيجية مع كبار 

الق��ادة يف صناع��ة الطريان يف مع��رض ديب الدويل، ويف 

ه��ذا العام أنش��أت DynCorp International رشكة  

جديدة تابعة لها وهي DynGlobal التي تم تأسيس��ها 

إليص��ال مجموعة الق��درات الكامل��ة واملتنوعة وخربة 

عرشات الس��نني لرشكة DynCorp International إىل 

العمالء الدوليني والتجاريني.

Lockheed Martin رشكة

لقد متي��زت رشك��ة Lockheed Martin بحضورها 

املتزاي��د يف ال��رشق األوس��ط من خالل ع��دة إيجازات 

إعالمي��ة يف معرض ديب للطريان، وقد أظهرت الفعاليات 

دورها كرشيك موثوق للدول يف الرشق األوسط، وتؤكد 

إلتزامه��ا بتلبية احتياجات العم��الء مع تزايد تعقيدات 

 Lockheed التحدي��ات األمنية العاملي��ة، وقد رك��زت

 Dragon ونظام C-130 يف املعرض عىل طائرة Martin

ISR، وF-16، وق��درات الطائرة MH–60، وقد أس��هم 

اإليض��اح حول الدفاع الصاروخي يف إعطاء فكرة مفيدة 

عن آخ��ر التطورات يف ه��ذا امليدان، وتش��مل خربات  

جميع القطاعات الثالثة، وهي: نظام الدفاع الصاروخي 

البالس��تي املتعدد املس��تويات الذي تم نرشه وتطويره 

من قب��ل وكالة الدف��اع الصاروخي بالوالي��ات املتحدة 

األمريكية، ويشمل:

• الدفاع املع��زز / التصاعدي: تقني��ة الرضب للقتل 

التي يت��م إطالقها ج��واً، والتي متّكن الطائ��رة املقاتلة 

 Patriot من حم��ل وإطالق صواريخ باتريوت املتقدمة

Advanced Capability-3 )PAC-3( Missiles

العرتاض الصواريخ البالستية وصواريخ كروز املعادية.

• الدفاع املتوسط: نظام الدفاع الصاروخي البالستي 

Aegis الذي تم اعتامده لالنتشار التكتييك.

• الدفاع النهايئ:  نظام الدفاع الصاروخي البالس��تي 

Aegis، ALHTK، نظ��ام دفاع املنطق��ة النهايئ العايل 

االرتفاع، وص��اروخ PAC-3، كمقاول رئيي وكمنظومة 

دفاعي��ة أرض- ج��و مض��ادة للطائ��رات والصواري��خ 

"MEADS" متعددة الجنسيات.

Boeing رشكة بوينغ

قال��ت رشكة Boeing األمريكي��ة املصنعة للطائرات 

إن طلبياته��ا والتزاماتها يف مع��رض ديب للطريان وصلت 

إج��امالً إىل مايقارب 101.5 ملي��ار دوالر، وهي تعادل 

 ،Airbus أكرث من ضعف منافس��تها األوروبية اإليرباص

وقال��ت بوين��غ إن طلبياته��ا والتزاماته��ا  )في��ام عدا 

الخيارات وحقوق الرشاء( وصلت إىل 342 طائرة بقيمة 

101.5 مليار دوالر، وقد تزايدت أرقامها بإطالق طائرتها 

التجارية ب� 259 طلبية والتزامها بالتسليم نحو كالً من: 

ط��ريان اإلم��ارات )150(، والخطوط الجوي��ة القطرية 

)50(، ورشكة االتحاد للطريان )25(، وطلبية معلنة سابقاً 

من اللوفتهانزا )34(.

Eurocopter رشكة

قام��ت رشك��ة Eurocopter مؤخ��راً بع��رض طائرة 

EC130 T2، وطائرة NH90، وأحدث جيل من طائرات 

ال��رشكات، مب��ا يف ذل��ك طائ��رة EC145 T2 الجديدة، 

والنس��خة التنفيذية من طائرة EC175 للمرة األوىل يف 

الرشق األوسط.

وق��د أثبت��ت طائرت��ا EC725 وNH90 م��ن صنع 

Eurocopter  كفاءته��ام يف أك��رث مس��ارح العملي��ات 

تعقيداً، وتم عرضهام يف ش��كل من��وذج مصغر إليضاح 

قدراته��ام للعمالء يف جمي��ع أنح��اء العامل،وقد طلبت 

17 جهة عس��كرية من 12 دولة 130 مروحية من أرسة 

EC725/EC225 لنرشها يف أفغانس��تان ومايل وأوروبا 

واألمريكيتني الالتينية والجنوبية، وكذلك آس��يا، وتعترب 

النس��خة البحرية من طائ��رة NH90 إحدى أكرث برامج 

املروحيات املتعددة الجنس��يات طموحاً يف هذه األيام، 

 NH90 وقد تم حتى اآلن تس��ليم أكرث من 160 طائرة

 ،NHIndustries إىل العمالء، وقد ت��م صنعها من قبل

. Eurocopter وهي مجموعة رشكات
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ATK رشكة

ركزت رشك��ة ATK عىل الطائرة املتعددة املهام 

MC-27J ، وه��ي مرشوع مش��رتك ب��نيATK  و 

Alenia Aermacchi املعدل��ة ع��ن طائرة النقل 

C-27J Spartan Airlifter، حي��ث متكن العمالء 

من تنفيذ مجموعة واس��عة من املهام، فاستخدام 

مكونات املنصات النقالة املدمجة بنظام الدحرجة 

/ الرورو Roll-On/Roll-Off )RORO(  يس��مح 

للعمالء بتغيري شكل التصميم برسعة وذلك حسب 

متطلبات املهمة، واملنصات النقالة مصممة للشحن 

والتفريغ بواسطة منصة التحميل الخلفية للطائرة، 

األمر الذي يس��مح مبرونة اس��تخدام الطائرة دون 

تبديل، وتشمل أنظمة املنصات النقالة التي تنتجها 

ATK أجهزة استش��عار مط��ورة، وطقم اتصاالت، 

ومنظومة أسلحة تستخدم مجموعة أسلحة دقيقة 

 ATK من صنع  GAU-23 عي��ار 30 مم من طراز

، باإلضاف��ة إىل نظام إدارة املهام / الس��يطرة عىل 

الن��ريان، وقد عرض��ت رشكة ATK أيض��اً طائرات 

خفيف��ة مقاتلة تدمج فيها نظ��م تحديد األهداف 

الكه��رو- برصي��ة، وأجهزة تعيني اله��دف بالليزر، 

ومعدات الحاميه الذاتية، وقدرات تس��لح تشمل 

صواريخ Hellfire املوجهة بأشعة الليزر، وصواريخ 

عيار 2.75 بوصة، و مدفع رش��اش M230LFعيار 

30 مم يت��م تلقيمه بحزام طلق��ات متصل، ويتم 

تركيبه يف جانب املروحية.

Diehl Defence رشكة

الصواري��خ  Diehl Defenseع��ىل  رك��زت    

املوجهة الرائ��دة عاملياً للطائرات املقاتلة الحديثة، 

مثل ص��اروخ IRIS-T املوجه جو- جو، كتس��ليح 

و   Eurofighter/Typhoon لطائ��رات  نظام��ي 

F-16، EF-18 و Gripen و Tornad، وقد قدمت 

رشكة Diehl Defence حلول أنظمة مرنة للغاية، 

يف مجال الدفاع الج��وي املتمركز يف األرض، وذلك 

بنظ��ام IRIS-T SLM )الذي يطلق من الس��طح 

مبدى متوس��ط(، وقد مثل نظ��ام Diehl التدريبي 

ع��ىل القت��ال الجوي املبك��ر، الذي يعت��رب مطابقاً 

ملعايري حلف ش��امل األطلي )النات��و( يف أوروبا، 

وكذل��ك نظ��ام التدريب ع��ىل املروحي��ات، تتمة 

ملنتجات الرشكة يف معرض ديب الدويل للطريان.

وق��د عرضت رشكة الدف��اع واألمن Saab طائرة 

 Saab 340 Maritime Securityاألم��ن البح��ري

املي��اه  تت��وىل حامي��ة  الت��ي   )Aircraft )MSA

اإلقليمية، وتتمت��ع الطائرة بالق��درة عىل املراقبة 

الفعالة ملس��احات شاس��عة، وهي تعت��رب مفتاحاً 

 Saab 340 وتعت��رب  البح��ري،  املج��ال  ملعرف��ة 

Maritime Security Aircraft )MSA( ق��ادرة 

عىل تلبي��ة أح��دث املتطلبات العاملي��ة يف مجال 

األمن والسالمة البحريني، وهي تتميز أيضاً بالقدرة 

عىل حامية املي��اه اإلقليمية من خالل قدرتها عىل 

االس��تجابة الرسيعة للتهديدات األمني��ة البحرية 

الناش��ئة، وتوفر الطائ��رة كثرياً م��ن املزايا، وتعترب 

مفضل��ة من حي��ث التكلف��ة مقارنة مبنافس��اتها، 

كام ميكن للطائرة أن تقوم برحالت طويلة تتس��م 

بالق��درة والتحم��ل من مطارات صغرية، ويس��هم 

نظ��ام إدارة املهام عىل منت الطائ��رة، مع وصالت 

البيان��ات، وأنظمة االستش��عار البرصي��ة، وأنظمة 

SATCOM، مبنح الطائرة القدرات الالزمة، وتعترب 

الكبينة ذات مواصفات راقية، وهي مجهزة ومؤثثة 

بحيث تعط��ي بيئة عمل مريح��ة، إن طائرة 340 

MSA متن��ح رشك��ة Saab مركزاً قوياً يف الس��وق، 

بتوفريها حل��والً عالية الكفاءة واقتصادية التكلفة، 

وقد قدمت Saab عروضها لعمالئها املحتملني من 

خالل تواجدها يف املعرض.

2015
وم��ن اآلن  وحتى تنظيم معرض ديب للطريان القادم، 

س��يبقى هناك انتظ��ار وتلهف لل��دورة التالية من هذا 

املعرض ملش��اهدة ف��رق العروض الجوي��ة، والطائرات 

العسكرية والتجارية وهي تحلق يف األجواء، واالستمتاع 

ببعض الرتفيه عىل األرض، سوف يتم تنظيم معرض ديب 

للطريان القادم عام 2015•

معارض ومؤتمرات
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عيد االحتاد ... يف زمن االضطراب!
يش��كّل عيد االتحاد لإلمارات العربية املتحدة يوماً اس��تثنائياً، وآية ذلك أن هذا اليوم يتذكر فيه 

املواطن اإلمارايت سنوياً ما الذي وصل إليه بلده! وباملقابل ما الذي وصل إليه العامل اآلخر.

تطور اإلمارات ليس تطوراً رقمياً ش��كلياً كام يحاول أن يصوره البعض، بل هو تطور نوعي ضمن 

معنى التطور العاملي، فهو املنافح عن الش��كل واملضمون معاً. والذي يتأمل التاريخ منذ 1971 وإىل 

اليوم، يعلم أن هذه الدولة كانت تخطط ضمن برنامج، وال تغامر ضمن ممكنات أو احتامالت. عاىن 

اآلباء املؤسسون لهذه البالد كثرياً من أجل التوحيد ورسم الرؤية االسرتاتيجية، وقد فعلوا.

من شاهد من الطائرة العمران اآلرس، والتخطيط األنيق إلمارات هذه الدولة بدءاً من أبوظبي، إىل 

آخر إمارٍة من إماراتها، سيعلم أن الفكرة كانت نظريًة، ومل تكن حلامً أو مجرد خطة.

تعيش اإلمارات يومياً نجاحاتها، وهي ال تحتاج إىل توضيح، بل يعرف من زارها جيداً أن اآليت منها 

أعظم مام هو موجود، وهذا يربهن عىل عنرص التنمية التي اتخذتها الدولة نرباساً لها.

لقد عاشت املنطقة منذ خمسني سنة، حال التناقض بني التنمية والحراك الثوري، وبينت األحداث 

من��ذ أواخر س��بتمرب 2010 وإىل الي��وم، أن التنمية خيار الش��عوب األوحد، إذ مل تل��د الثورات غري 

االستبداد، كام مل تلد االنقالبات يف الستينيات امليالدية من القرن املايض غري الدول الخشبية السطحية 

التي تزن املجتمعات بالبندقية والرصاص!

هذا العيد العظيم، نس��تعيده مع كل وطأة قدٍم تصل إىل اإلمارات س��ائحًة وزائرًة، ومس��تثمرة. 

لقد اس��توعبت هذه الدولة مئات اآلالف من السياح، الذين يريدون العيش بطأمنينٍة وأمن، يف ظل 

تضاؤل البلدان اآلمنة يف املنطقة.

امتازت اإلمارات بسياس��تها الحكيمة التي ال تُعيل النربة عىل حساب الحكمة، كام تفضل التفاوض 

املس��تديم عىل الخالف الوقتي، والرؤية الش��املة عىل الرؤية الجزئية، وهذا ما جعل منها مفصالً يف 

التسويات يف املنطقة.

هذه الدولة تخدم العامل يف س��وريا وفلس��طني والعراق ومرص، وس��واها، وتنظر إىل األزمات بعني 

املس��ؤول املبادر، هذه ه��ي قيمة هذا العيد... إنه ليس عيداً لإلماراتي��ني وحدهم، بل عيد خليجي 

وعريب أيضاً•

يف خاطري شيء

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae



افتتاح الدورة الثانية ملؤمتر قادة القوات البحرية لدول اخلليج
ضرورة تعزيز التعاون حلماية األمن البحري يف منطقة اخلليج العربي
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افتتح س��عادة اللواء ركن طيار رشاد السعدي قائد كلية 

الدفاع الوطني يف دولة اإلمارات يف الس��ادس من نوفمرب 

امل��ايض الدورة الثانية ل��� "مؤمتر قادة الق��وات البحرية 

لدول الخليج" يف نادي ضباط القوات املسلحة يف أبوظبي 

والذي عقد تحت رعاية القوات البحرية وتنظمه مؤسسة 

الرشق األدىن والخليج للتحليل العسكري "إينغام".

واس��تقطب املؤمتر حوايل 300 مشارك ووفوداً رسمية 

رفيعة املس��توى وضباطاً من القوات املس��لحة اإلماراتية 

باإلضاف��ة إىل كب��ار ضباط الق��وات البحري��ة اإلماراتية 

وفعاليات من القطاع الخاص واإلعالم.

استهل الجلسة االفتتاحية السيد رياض قهوجي املدير 

العام التنفيذي ملؤسس��ة إينغم��ا موجهاً الش��كر للوفود 

واملتحدثني والحضور عىل مشاركتهم.

وأشار إىل أنه يتم عقد هذا املؤمتر يف وقت تتزايد فيه 

التهدي��دات البحرية األمر الذي يس��توجب بناء مهارات 

وقدرات خاصة ملواجهة هذه التحديات. 

تطوير قوة بحرية خليجية مشرتكة
أكد سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل املرشخ قائد 

القوات البحري��ة، أن العمل الجامع��ي وتوحيد الجهود 

لتطوير قوة بحرية خليجية مش��ركة، يعد رضورياً لتوفري 

األمن اإلقليمي وازدهار املنطقة والش��عوب، مش��رياً إىل 

أهمية الدور الذي يقوم به مركز التنس��يق البحري لدول 

مجلس التع��اون الخليجي لتبادل املعلوم��ات يف تعزيز 

العمليات البحرية املشركة. 

وقال "إن أك��ر من 20 يف املائة من ص��ادرات النفط 

العاملي��ة متر عرب مضي��ق هرمز يف الخلي��ج العريب الذي 

ميتاز مبوقعه االس��راتيجي ومياهه الضحلة واحتوائه عىل 

مناط��ق بحرية محصورة تناس��ب البحري��ات اإلقليمية، 

حي��ث إن أي معوقات لتلك الصادرات س��وف يكون لها 

أثر مبارش عىل االقتصاد الدويل". 

وب��ني أن دولة اإلمارات العربية املتحدة اتخذت طرقاً 

بديل��ة للتقليل من األهمية االس��راتيجية ملضيق هرمز، 

وذلك عرب افتتاح خط حبش��ان - الفج��رية العام املايض، 

ال��ذي مك��ن الدولة من تصدي��ر جزٍء مهم م��ن إنتاجها 

البرويل بشكل مبارش عرب بحر عامن، باإلضافة إىل الجهود 

املبذولة لتطوير البن��ى التحتية لخطوط املواصالت التي 

س��اهمت يف تسهيل تنفيذ عمليات االس��ترياد والتصدير 

االسراتيجي عرب ميناء خورفكان. 

وأض��اف أنه من��ذ الح��رب العراقي��ة اإليرانية وحتى 

التهديدات األخرية املتمثلة بغلق مضيق هرمز وعمليات 

بث األلغ��ام البحرية للتأث��ري عىل املالح��ة الدولية كان 

الب��د من العم��ل عىل إيج��اد حلول بديل��ة لقمع هذه 

التهديدات، حيث تم إع��ادة فتح خط األنابيب العراقية 

القدمية يف اململك��ة العربية الس��عودية لتصدير الوقود 

الخام عرب البحر األحمر كخطوة. وتطرق إىل حرية املالحة 

البحري��ة يف الخليج العريب ومجال التهديد الذي توس��ع 

بدخول تهدي��دات مختلطة من التقليدية وغري املتامثلة، 

األمر الذي ميثل التحدي األكرب بالنسبة للقوات البحرية. 

وأض��اف أن قوات دولة اإلم��ارات تبق��ى دامئاً قوية 

وعىل أهبة االس��تعداد للتعامل مع أي تهديدات للدولة 

وللمنطقة بشكل عام، مشرياً إىل أن قوات دولة اإلمارات 

العس��كرية تش��ارك يف قوات حفظ السالم واإلنقاذ حول 

العامل.

تحديات أمنية
ومن جهته شدد س��عادة اللواء ركن طيار رشاد السعدي 

يف كلمته الرئيسية عىل أن تنظيم املؤمتر يف دورته الثانية 

مهم للبحرية اإلماراتية وبحريات املنطقة وللحلفاء حيث 

توجد هناك تحديات أمنية تواجهنا جميعاً إقليمياً ودولياً 

وعلينا مواجهته يف هذا املجال.

وقال نجتمع اليوم ملناقش��ة قضايا تهمنا وتحسن من 

قدراتن��ا الدفاعية فمن املهم أن يك��ون لدينا قوات أمن 

متقدمة.

وأضاف أنه ال يوجد دولة متقدمة بدون قوات بحرية 

قوية وهذا ما تصبو إليه قيادة اإلمارات العربية املتحدة.

كام أشار سعادة اللواء ركن طيار رشاد السعدي إىل أن 

بث األلغام البحرية يف مياه الخليج التي تتميز بضحالتها 

تش��كل تحدي��اً لألمن البح��ري باإلضاف��ة إىل الغواصات 

الصغرية وتهديدات أخرى أطلق عليها اسم غري متامثلة.

وشدد اللواء السعدي عىل رضورة توفري قدرة ملواجهة 

التهديدات البحري��ة والحصول عىل صورة وقتية لها كام 

قائد القوات البحرية متحدثاً يف املؤمترإبراهيم املرشخ ورشاد السعدي وخالد البوعينني وقادة القوات البحرية الخليجية خالل املٔومتر

معارض ومؤتمراتمعارض ومؤتمرات
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ح��ث ع��ىل رضورة العمل املش��رك ب��ني مختلف قوات 

الدفاع الجوي والبحري والربي.

الجلسة األوىل
ويف الجلس��ة األوىل التي ترأسها أنطوين وينز رئيس رشكة 

لوكهيد مارتن ملنطقة الرشق األوس��ط وإفريقيا أشار أن 

بناء الق��درات البحرية رضورية وخاّصة يف هذه املنطقة 

التي تواجه تهدي��دات القرصنة واإلره��اب مام يتطلب 

امتالك مهارات وقدرات خاصة ملواجهتها والتصدي لها. 

وتح��دث العقي��د يوس��ف املنيعي نائ��ب قائد مركز 

العملي��ات البحري��ة يف مملكة البحرين عن اس��تخدام 

املعدات التجاري��ة املتواجدة عىل أرفف املحال والحلول 

املركب��ة داخل الحاوي��ات أو الجاه��زة للركيب ملواجهة 

التهديدات تحت س��طح املاء. وق��ال ان مواجهة األلغام 

تحّس��نت مع توف��ري حلول تكنولوجي��ة متقدمة قدمتها 

الرشكات الدفاعية. 

واختتم الجلس��ة األوىل العميد البح��ري جاميس ت. 

لوبيلني نائ��ب قائد القي��ادة املركزية للق��وات البحرية 

األمريكية من خالل التطرق إىل املقتضيات اإلس��راتيجية 

لبناء القدرات عىل القيام بردود فعل عس��كرية ملواجهة 

التهديدات غري املتكافئة يف البحر. 

وش��ّدد عىل أهمية توفري جهود الرشاكة اإلسراتيجية 

ملواجه��ة التحدي��ات البحرية، مش��رياً إىل أن األس��طول 

الخام��س يف البحرين يعم��ل بالتعاون مع مجريات دول 

مجلس التعاون الخليج��ي للتصدي للتهديدات البحرية. 

اختتم قائالً إن القوات البحرية تبقى عىل أهبة االستعداد 

عرب التخطيط وتكثيف تدريباتها وزيادة تحسني معداتها.

الجلسة الثانية
ترأس الجلسة الثانية الس��يد رياض قهوجي املدير العام 

التنفي��ذي لرشكة إينغام والتي تناولت مس��ألة جهوزية 

القوات العسكرية ضد التهديدات غري املتكافئة. وتحدث 

فيه��ا الفريق البحري إيفانجيلوس أبوس��توالكيس رئيس 

أركان البحري��ة اليوناني��ة عن أدوار الق��وات البحرية يف 

البيئات البحرية األمنية الجديدة والقدرات املطلوبة. 

وق��ال إن العملي��ات البحري��ة أصبحت أك��ر فعالية 

وأهمي��ة خاص��ة يف مكافح��ة القرصنة مش��رياً إىل تطور 

عالق��ة التعاون بني القوات البحرية وقوات فرض القانون 

والق��وات املدني��ة ملواجهة التحدي��ات األمنية. من جهة 

أخرى تطرق اللواء الركن س��يد عريف الله حسيني، قائد 

س��الح خفر الس��واحل يف البحرية الباكستانية إىل مسألة 

املخاوف األمني��ة يف منطقة الخليج والتحديات البحرية. 

وأش��ار إىل االهتامم الدويل يف هذه املنطقة نظراً لكونها 

مصدراً للطاق��ة وأن ثالثة حروب اندلعت يف الس��نوات 

املاضية مل تش��كل خطراً عىل النفط. وش��ّدد عىل رضورة 

تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل لحامية األمن البحري يف 

منطقة الخليج العريب.

يف هذا الس��ياق تن��اول اللواء الرك��ن البحري أنطوان 

بوس��انت قائد منطقة املحيط الهندي البحري يف فرنسا، 

موضوع املصالح املتغرية وعواقبها بالنسبة للخليج والعامل 

البحري. وس��لّط الضوء عىل مكانة الخليج اإلس��راتيجية 

كحلقة وصل بني أوروبا وآس��يا وغريهام باملصادر، مشرياً 

إىل وجود ثاين أكرب مطار يف العامل واقع يف دولة اإلمارات. 

وقال ال أقلّ��ل من خطورة التهدي��د اإليراين للمنطقة 

باإلضافة إىل خطري القرصن��ة واإلرهاب وهي تهديدات 

غري تقليدية علينا التعامل معها خالل السنوات القادمة.

اختتم هذه الجلس��ة العميد البح��ري كايث بالونت 

قائ��د العنارص البحرية يف س��الح بحرية اململكة املتحدة 

ونائب قائ��د القوات البحرية املش��ركة املدمجة متكلامً 

ع��ن تحديات دم��ج العتاد اله��ام والتواف��ق يف القوات 

البحري��ة املختلف��ة. وقال إن معظم مع��دات البحريات 

الخليجية حديثة وتدار من قبل خرباء يف تلك البحريات.

وأش��ار إىل تط��ور أداء ق��وات التحال��ف م��ن حيث 

املعلوم��ات واإلس��تخبارات وتبادله��ا وتوف��ر الوحدات 

الجاه��زة للعمل والقوى البرشية املدربة والكافية عدداً. 

وطالب باملزي��د من املناورات والعمليات املش��ركة مع 

دول الخليج من أجل محاربة القرصنة واإلجرام. 

الجلسة الثالثة
أّما الجلس��ة الثالثة واألخرية التي ترأسها الدكتور ثيودور 

كراسيك، مدير األبحاث واالستشارات يف رشكة إينغم�����ا، 

تناولت قضية تطوير القدرات العسكرية ودمجها. استهل 

الفري��ق البحري اندرياس ك��راوس نائب قائ��د القوات 

البحرية األملانية، موضوع املجال البحري ومراقبته خالل 

حديثه أش��ار إىل رضورة إنش��اء عملية متكاملة تتضمن 

جم��ع املعلومات وتحليله��ا وتحديد األه��داف وتقييم 

األخطار حت��ى يتاح الوقت الكايف لل��رد الناجح والفعال 

وع��دم اقتص��ار العملية عىل املراقبة فحس��ب. وأكّد أن 

التعاون مع القوات البحرية أسهل بكثري من التعامل مع 

قوات إنف��اذ القانون التي لديها رؤي��ة مختلفة لتحقيق 

األمن. وأحد أصعب العوامل التي تواجه عملنا هي رسية 

املعلومات لذا يتوجب اتخاذ قرار بش��ان نوع املعلومات 

التي ميكن مش��اركتها من حيث م��ن يحتاجها، وما هي 

املعلوم��ات املتاح��ة والتي يج��ب عدم مش��اركتها مع 

اآلخرين.

ومن جهت��ه أش��اد الدكتور خال��د املزروع��ي املدير 

العام التنفيذي لرشكة أبو ظبي لبناء الس��فن بالصناعات 

البحرية اإلماراتية وقدراتها الحالية واملستقبلية. 

وأشار إىل األهمية الحيوية ملنطقة الخليج وأن معظم 

صادراته��ا تصل إىل العامل عرب البحر، مؤكداً عىل أن النمو 

االقتصاد يعني اعتامداً أكر عىل البحر لذلك هناك حاجة 

أن تك��ون البحرية جاه��زة. علينا أن نكون مس��تعدين 

كمزودي خدمات للبحريات املقيمة والزائرة وأن نش��ّكل 

اليد اليمنى لهم حيثام كانوا ويف كل وقت ش��اءوا. هدفنا 

األول تزوي��د قواتنا البحرية مبا تحتاجه من س��فن، لقد 

تطورنا ومنت الرشكة يف صناعة الس��فن وأصبحنا قادرين 

عىل توفري خدمات بحرية أخرى.

أم��ا العميد البحري ليفيو تش��يكوبيليل رئيس قس��م 

الهندس��ة والقي��ادة اللوجس��تية يف الق��وات البحري��ة 

اإليطالية فقد تن��اول أهمية تحقيق عمليات انس��يابية 

للصيانة واإلصالح والرميم الكامل وخدمات الدعم لتوفري 

الجهوزي��ة واملرونة للقوات العس��كرية. تط��رّق العميد 

تش��يكوبيليل إىل التحوالت االسراتيجية اللوجستية لدى 

البحري��ة اإليطالية من حيث الرؤي��ة والخطة التنفيذية 

واألهداف، مش��رياً إىل حاجة البحري��ة البتياع املزيد من 

السفن ملهامت خاصة.

أما املقدم البحري إيف��و جانينني قائد القوى البحرية 

للقوات املسلحة البلجيكية فاختتم الجلسة الثالثة مشدداً 

عىل أهمي��ة بناء ق��درات مدمجة متعددة الجنس��يات 

لإلجراءات املضادة لأللغام البحرية وتحدث عن الدروس 

التي ت��م تعلمها من أحدث املهام واملن��اورات التي قام 

بها أس��طول الخليج العريب. وشدد يف حديثه عىل الحاجة 

لتبادل قواعد املعلومات ومش��اركتها وتحسني االتصاالت 

من أجل نجاح العمل يف بيئة عملياتية معقدة جداً•

قوات اإلمارات على 
أهبة االستعداد 
للتعامل مع أي 
تهديدات للدولة 

وللمنطقة 

قائد كلية الدفاع الوطني يلقي كلمته
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الشرطة  إىل   Bell 429 طائرات  بتسليم  تقوم   Bell Helicopter
الوطنية الرتكية

 أعلن��ت رشك��ة Bell Helicopter، الت��ي تعترب إحدى 

رشكات Textron Inc.، أنها قامت بتس��ليم أول س��بع 

من أصل خمس ع��رة طائرة من طراز Bell 429، إىل 

الرط��ة الوطنية الرتكي��ة وفقاً للمواعي��د املحددة أو 

قبلها. وسوف يتم استخدام الطائرات ملجموعة واسعة 

م��ن مهام ف��رض القانون، مب��ا يف ذل��ك املراقبة ونقل 

األفراد، واملساندة الجوية للعمليات الربية.

رصح مراد بيار، وكيل وزارة الدفاع الرتكية للصناعات 

الدفاعي��ة، بقوله: "بأكرث التقني��ات املتاحة يف الصناعة 

تطوراً تس��هم طائرة Bell 429 يف متكني قوات الرطة 

لدينا من خدمة بلدنا وحاميته بشكل أكرث أماناً وكفاءة. 

ونود أن نش��كر فريق منش��أة Bell's Piney Flats إذ 

بذلوا أقىص إمكاناتهم للتأكد من تلقيهم أفضل مساندة 

وخدمة ممكنة يف كافة عمليات التسليم هذه".

وقد تم اس��تالم 15 طائ��رة Bell 429 تم طلبها من 

قبل الرطة الوطنية الرتكية يف ش��هري سبتمرب وأكتوبر 

2013، بينام من املتوقع أن تتم عمليات التسليم الباقية 

حسب أو قبل املواعيد املقررة خالل العام املقبل. وقد 

ب��دأت الرط��ة الوطنية تش��غيل الطائ��رات حاملا تم 

تسليمها، حيث قامت مبهام مراقبة ونقل كل يوم وليلة 

تقريب��اً. وكل طائرة مجهزة ب��آالت تصوير ذات أنظمة 

استشعار متعددة، وأحدث تقنية حزمة اتصاالت موجة 

قصرية، ونظام إدارة صور يف غاية التطور يسمح بتدفق 

املعلومات بني العمليات الجوية واألرضية.

رصح داين مالدون��ادو، نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي 

للمبيعات والتس��ويق بركة Bell Helicopter بقوله: 

"يعترب تعاوننا مع الرطة الوطنية الرتكية مثاالً رئيس��ياً 

ع��ى التزوي��د مبروحي��ة ذات تصميم قاب��ل للتعديل 

حس��ب االحتياجات، وذل��ك لتلبية احتياج��ات املهام 

الحيوي��ة لعمالئنا. فقد لبت طائرة Bell 429 متطلبات 

الرطة الوطنية الرتكية إىل منصة متعددة املهام، تتمتع 

بدرجة اس��تثنائية من الرسعة والق��وة واألداء، حتى يف 

االرتفاعات العليا".

تعت��رب طائرة Bell 429 من أكرث املروحيات الخفيفة 

تطوراً ع��ى اإلطالق؛ فه��ي تتصف برسعة اس��تثنائية 

وبقدرته��ا عى التحلي��ق والتحويم، ك��ام تتميز بنظام 

القائد األحادي أو املزدوج، مع دعم تام أثناء الخددمة. 

وهي مزودة بكبينة طي��ار زجاجية مدمجة متاماً، فيها 

شاش��تان أو ثالث شاش��ات متع��ددة الوظائف، وطيار 

آيل رقمي ثنايئ، ومس��جل بيان��ات إلكرتوين مدمج، مام 

يس��اعد عى زيادة الوعي املوقفي وهوامش السالمة. 

ومن مواصفات الس��المة األخرى صامم خانق مشرتك، 

ومح��ور ومروح��ة مقاومان ل��أرضار، ومقاعد مخففة 

للطاقة.

NGC تسلم أنظمة االستهداف املتطورة LITENING G4 إىل القوات اجلوية 
امللكية الدمناركية 

 Northrop Grumman Corporation قامت رشك��ة

 LITENING بتوري��د أنظم��ة االس��تهداف املتط��ورة

G4 إىل الق��وات الجوي��ة امللكية الدمناركي��ة من أجل 

طائراته��ا من ط��راز F-16 بعد اختبار ط��ريان وبرنامج 

 LITENING تقييم دقيقني. ومتنح حواضن االستهداف

G4 الطيارين قدرات قوية الكتش��اف وتحديد وتعقب 

األهداف ملس��افات بعي��دة من أجل إطالق األس��لحة 

الدقيق��ة التصوي��ب يف مهامت االس��تخبارات واملراقبة 

واالستطالع غري التقليدية.

وبتوريد ه��ذه األنظمة تصبح الدمن��ارك أول رشيك 

دويل يس��تلم LITENING G4 ال��ذي يعت��رب أحدث 

ش��كل من أش��كال تصميم نظام االس��تهداف املتطور 

.LITENING

جاء اس��تالم النظام بع��د برنامج تقيي��م باختبارات 

الطريان ملدة أسبوعني، وذلك من خالل 25 طلعة جوية 

أكدت ع��ى أداء الحواضن بناء ع��ى متطلبات صارمة 

للق��وات الجوي��ة امللكية الدمناركي��ة. ويف نهاية برنامج 

االختبارات أصدرت مؤسسة االس��تحواذ واللوجستيات 

 Danish Defence Acquisition الدفاعي��ة الدمناركية

Logistics Organization: DALO & ش��هادة استالم 

للدفع��ة األوىل املكون��ة من س��تة حواضن اس��تهداف 

LITENING G4، وقط��ع غي��ار، ومعدات مس��اندة، 

وتدريب وتفعيل املوقع، مع أنظمة إضافية ستتبع ذلك 

عى مدى الشهرين التاليني.

وق��د رصح جي��م موكارس��ي، نائب رئي��س وحدة 

أعامل أجهزة االستش��عار التكتيكية املحمولة جواً لدى 

Northrop Grumman، بقوله: "تعترب الدمنارك ثامن 

رشيك دويل يختار LITENING، واألوىل التي تس��تلم 

نظ��ام G4. وقد أقامت Northrop Grumman عالقة 

رشاكة ناجحة جداً مع مؤسسة االستحواذ واللوجستيات 

الدفاعي��ة الدمناركية DALO والق��وات الجوية امللكية 

الدمناركي��ة RDAF لتقدي��م التوليف��ة الصحيح��ة من 

التنس��يق ب��ني األداء والطي��ار ال��ذي احتاج��ت إلي��ه 

القوات الجوي��ة امللكية الدمناركية للوف��اء باحتياجاتها 

العملياتية".

 LITENING توفر حواضن االس��تهداف املتط��ورة

G4 أحدث التطورات يف تكنولوجيا أجهزة االستش��عار 

والتصوي��ر بالليزر ووصالت البيانات. وتش��مل تقنيات 

G4 مجس��ات 1Kx1K تعم��ل بالنظر لأمام باألش��عة 

تحت الحم��راء عالية الوضوح، وكذلك مجس��اً لتصوير 

موجة قصرية تعمل بأش��عة الليزر تح��ت الحمراء، مع 

تحسينات يف تتبع األهداف، وزوم مطور.

أنظم��ة  تس��تخدم  الت��ي  األخ��رى  ال��دول  م��ن 

LITENING الوالي��ات املتح��دة األمريكية وأس��رتاليا 

املقاتلة F-16     وفنلندا وإيطاليا وهولندا والربتغال وإسبانيا.
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طائرة  وجتديد  إلصالح  عقدًا  يوقع  »أمرك« 
»يوروكوبرت أيه اس 350«
أعل��ن املرك��ز العس��كري املتطور للصيان��ة واإلصالح 

والعم��رة "أمرك" عن توقيع عق��د بقيمة 11,5 مليون 

دره��م إم��ارايت الس��تكامل إص��الح وتجدي��د طائرة 

"يوروكوب��رت أي��ه اس 350" لصال��ح القي��ادة الجوية 

املشرتكة اإلماراتية. 

وجاء هذا اإلعالن من "أمرك"، وهو مروع مشرتك 

ب��ني رشكة املبادل��ة للتنمية. وهي - رشكة االس��تثامر 

والتطوي��ر االس��رتاتيجي - ومقره��ا أبوظبي وكل من 

رشكة "سيكورس��ي" لخدمات الطريان ورشكة "لوكهيد 

مارتن" عى هامش مع��رض ديب للطريان 2013 الذي 

عق��د ب��ني 17 و21 نوفم��رب امل��ايض يف "ديب وورل��د 

س��نرتال". ومبوجب االتفاق، س��ينفذ املركز العسكري 

املتطور للصيان��ة واإلصالح والعم��رة "أمرك" فحوص 

الس��نة الثانية عرة من برنامج الصيانة، وهي عملية 

إصالح حساس��ة تشمل فحص وإصالح أنظمة الطائرة 

امليكانيكي��ة وأنظم��ة الط��ريان اإللكرتوني��ة وهيكل 

الطائرة. كام يس��مح العقد أيضاً للمركز بتنفيذ أعامل 

الصيان��ة والتجديد داخ��ل اإلمارات م��ا يتيح ويوفر 

ق��درات مهمة عى املس��توى اإلقليمي مل تكن متاحة 

يف الس��ابق إال يف الخارج، ويع��زز االتفاق رؤية املركز 

العسكري املتطور للصيانة واإلصالح والعمرة "أمرك"، 

بتقديم أفض��ل خدمة صيانة عى مس��توى الصناعة، 

وتوفري الدع��م لطائرات القوات املس��لحة اإلماراتية، 

فضالً عن تطوير قوة عاملة عالية التدريب والتأهيل. 

ويف هذه املناس��بة، قال فهد غريب الشاميس الرئيس 

التنفي��ذي للمرك��ز، إن "العق��د ميكننا م��ن مواصلة 

تقديم الدعم مبستوى عاملي للقيادة الجوية املشرتكة 

اإلماراتية، وهو يدل عى مس��توى الثق��ة التي نبنيها 

مع أهم عمالئن��ا، حيث يعد إص��الح وتجديد طائرة 

)يوروكوب��رت أي��ه اس 350( جزءاً رئيس��ياً م��ن التزام 

القيادة الجوية املش��رتكة بالتطوير املستمر ألسطولها 

ويفخر املركز العس��كري املتط��ور للصيانة واإلصالح 

والعمرة )أمرك(، ومساهميه أن يكون لهم دور رئييس 

يف هذه االسرتاتيجية".

فازت ATK - وهي رشك��ة رائدة يف إنتاج الذخائر 

واألسلحة الدقيقة التصويب ومحركات الصواريخ - 

 DSU-33D/B بعقد إلنتاج نظام استش��عار القرب

الجوي��ة  الق��وات  ألج��ل   ،Proximity Sensor

األمريكية. ويستخدم نظام االستشعار ATK رسائل 

ال��رادار لتحديد االرتفاع الصحي��ح فوق هدف ما، 

وذلك من أجل تفجري الرأس الحريب بدقة وإحداث 

أقىص تأثري.

تقدر قيم��ة الدفعة األوىل من العق��د مببلغ 22.8 

مليون، عى أن تبدأ عمليات التس��ليم عام 2015. 

ويح��وي العق��د أيضاً عى رشوط تن��ص عى أربع 

مراحل للدفع��ات يبلغ مجموعها 84 مليون دوالر. 

وقد أص��در مرك��ز التعاق��د للجي��ش األمريي يف 

مقاطع��ة روك آيالن��د يف والية إلينوي أمر ترس��ية 

لركة ATK بوصفه املقاول الرئييس.

وقد رصح كاري رالس��تون، نائ��ب الرئيس واملدير 

 ،ATK العام يف قس��م املنتجات الصاروخية بركة

بقول��ه: "يعترب نظ��ام االستش��عار DSU-33 عامل 

مضاعف��ة لقوة الق��وات الجوي��ة األمريكية، حيث 

تساعد عى جعل أسلحة دولتنا أشد فاعلية. ونحن 

نتطلع قدماً إىل الراكة مع املتعاملني مع جيش��نا 

وقواتن��ا الجوي��ة لتس��ليم أرقى املنتج��ات جودة، 

وتزويد القوات املس��لحة األمريكي��ة بهذه القدرة 

األساسية".

وقال ماي��ك خان، رئيس مجموع��ة الدفاع التابعة 

DSU- يعتمد العمالء ع��ى نظام" :ATK لرك��ة

33 عى الدقة الش��ديدة التي يتص��ف بها نظامنا 

االستش��عاري. وهو يعترب مثاالً جي��داً عى الكيفية 

الت��ي توفر بها ATK دقة املنتجات املتقدمة تقنياً، 

واملوثوقية، والفاعلية الكلية".

وتعترب رشكة ATK املزود الوحيد مبجموعة أنظمة 

االستش��عار DSU-33، حي��ث تقوم بتس��ليم أكرث 

م��ن 154,000 جهاز استش��عار إىل القوات الجوية 

والبحري��ة األمريكية منذ بدء اإلنت��اج عام 1999. 

ويتم اس��تخدام نظ��ام DSU-33D/B يف الذخائر 

الجوية التي تستخدم رؤوساً حربية متشظية ذات 

أغ��راض عامة، مثل سلس��لة MK80، مب��ا يف ذلك 

أس��لحة التصوي��ب الدقيق JDAM امل��زودة مبثل 

هذه الرؤوس الحربية. 

ATK توفر نظـام 
 DSU-33D/B االستشعار

لسالح اجلو األمريكي

من  جمنزرة  مصفحة  عربات  تشرتي  إندونيسيا 
Rheinmetall بقيمة نحو 216 مليون جنيه اسرتليني  

تعاق��دت وزارة الدفاع اإلندونيس��ية م��ع مجموعة 

ع��ى   Rheinmetall Group of Düsseldorf

تزويدها بعربات مصفحة مجنزرة وإس��ناد لوجستي 

وذخ��رية تع��ادل قيمته��ا نح��و 216 ملي��ون جنيه 

اس��رتليني. ويدخل اآلن العقد، ال��ذي تم توقيعه يف 

ديسمرب 2012، حيز التنفيذ يف أعقاب التنفيذ الناجح 

لكافة اإلجراءات الشكلية القانونية.

 Leopard 2 main وإىل جان��ب ال��� 103 دباب��ة

battle tanks املج��ددة واملحدث��ة متام��اً، تتضم��ن 

الطلبي��ة 42 مركبة قتالية مطورة للمش��اة من طراز 

Marder 1A3، و11 مركب��ة مدرع��ة مختلفة لنقل 

السيارات ولأعامل الهندس��ية، باإلضافة إىل الوثائق 

املرافق��ة، ومع��دات التدريب، والدعم اللوجس��تي 

اإلض��ايف. وتش��مل الطلبية عالوة عى ذل��ك التوريد 

املبديئ للذخ��رية التدريبية والقتالي��ة، وبذلك تصبح 

إندونيس��يا الدول��ة الثامنة عرة يف اس��تخدام هذه 

.Leopard 2 MBT الدبابة

س��وف تتم عملية التسليم إىل الجيش اإلندونييس 

بش��كل تدريجي خالل الف��رتة 2016-2014. وتعترب 

إندونيسيا بسكانها - البالغ عددهم نحو 240 مليون 

نس��مة - من أك��رب دميقراطيات الع��امل. وهي تلعب 

دوراً مه��امً عى نح��و متزايد كقوى ك��ربى إقليمية 

ومصدر استقرار يف جنوب رشق آسيا. ويعكس القرار 

براء ه��ذه املركبات حاجة إندونيس��يا إىل تحديث 

قدرتها عى االس��تجابة للتهديدات املحتملة لسالمة 

أراضيها. أضف إىل ذلك أن إندونيسيا – لي تشارك يف 

عمليات حفظ السالم التابعة لأمم املتحدة – تحتاج 

إىل معدات تتناس��ب مع املقاييس العس��كرية لأمم 

املشاركة معها.

وتتمع رشكة Rheinmetall بأكرث من أربعني عاماً 

من الخربة يف تطوير وتصنيع دبابات القتال الرئيسية، 

ومركبات املشاة القتالية، وأنظمة الدعم القتايل ذات 

الصل��ة، وما تزال دباب��ة Leopard 2  تحدد املعايري 

لدباب��ات املعرك��ة الرئيس��ية MTB الحديثة، حيث 

يوجد أكرث من 3,600 منها يف الخدمة اآلن.

املصفح��ة  اإلنق��اذ  مركب��ة  تجتم��ع  وعندم��ا 

 Leopard 2 مع Rheinmetall’s Büffel/Buffalo 3

MBT، فإنهام يشكالن »نظام دبابة القتال الرئيسية« 

Main Battle Tank System. ويدل سجل املجموعة 

الواسع النطاق، بالنسبة إىل املركبات التي تعتمد عى 

تصميم Leopard واألس��لحة والذخرية، عى قدراتها 

التي ال تضاهى يف هندس��ة األنظمة والكفاءة العالية 

يف عامل القتال ومركبات املساندة القتالية.
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Global Hawks تفوز بعقد بقيمة 114 مليون دوالر لبناء طائرات NGC

أرس��ت الق��وات الجوي��ة األمريكي��ة ع��ى رشك��ة 

Northrop Grumman عق��د رشاء مقدم��اً بقيمة 

114 مليون دوالر، تحضرياً لصنع ثالث طائرات بدون 

 .RQ-4 Global Hawk طيار عالية االرتفاع من طراز

وتس��مح طائرة االس��تخبارات واملراقبة واالستطالع، 

املجربة يف القتال، لقادة العس��كريني باس��تالم صور 

عالية الوض��وح، ومس��ح مناطق جغرافية واس��عة، 

وتحديد األهداف عى األرض.

وين��ص هذه العقد عى رشاء مس��بق لثالثة بنود 

طويلة األمد مع ثالث طائرات lock 30، وتشمل ثالثة 

أجنحة أنظمة استش��عار مدمج��ة ومطورة، وحمولة 

 Airborne صافية اس��تخباراتية من ثالث إش��ارات

Signals Intelligence Payload: ASIP محمول��ة 

جواً، وطقمني إلصالح ASIP لرتكيبهام عى الطائرات 

املش��رتاة سابقاً، ومن املتوقع أن يتم استكامل العمل 

مبوجب هذه العقد عام 2015.

 Northrop رصح ج��ورج ج��ريا، نائ��ب رئي��س

Grumman لطائ��رات Global Hawk UAS بدون 

طيار، بقوله: "إن قدرة Global Hawk عى الطريان 

مل��دة تزيد عن 30 س��اعة عى ارتفاع��ات عالية، مع 

جمع أن��واع متعددة م��ن البيانات االس��تخباراتية، 

يجعلها ذات أهمية عظم��ى للقادة امليدانيني الذين 

يحتاجون إىل معلومات يف الوق��ت الحقيقي تقريباً. 

وتعترب هذه الرتسية مهمة عى نحو خاص؛ ألنها تؤكد 

م��ن جديد التزام القوات الجوية بهذا النظام املأمون 

واالقتصادي التكلفة، ال��ذي ظل يدعم مقاتلينا ألكرث 

من 15 عاماً يف الواليات املتحدة األمريكية وخارجها".

إذا جمعنا بني قدرة Global Hawk عى الطريان 

لف��رتات طويل��ة بارتفاعات تص��ل إىل 60,000 قدم، 

وم��دى األميال البحرية للطائرة البالغة 12,300، فإن 

ذل��ك يجعلها مالمئة متام��اً ألداء العدي��د من املهام 

املختلفة يف االستخبارات واملراقبة واالستطالع.

بإم��كان Global Hawk أن تحمل أنواعاً مختلفة 

من أنظمة االستش��عار التي تقوم مبهام االستخبارات 

واملراقبة واالس��تطالع، وتس��مح للقادة العس��كريني 

بجمع الصور واس��تخدام الرادار الكتشاف األهداف 

املتحركة أو الثابتة عى األرض، وتوفري اتصاالت جوية 

وق��درات تبادل املعلومات للوحدات العس��كرية يف 

البيئات القاسية.

لقد سجلت الطائرة بدون طيار أكرث من 100,000 

ساعة طريان، وتم اس��تخدامها فوق ميادين املعارك 

يف العراق وأفغانستان وليبيا. وقد ساعد النظام أيضاً 

جهود  االس��تخبارات واملراقبة واالستطالع يف أعقاب 

الزالزل املدمرة التي رضبت هاييتي واليابان.

وباإلضافة إىل ذلك، فقد اس��تخدمت وكالة ناس��ا 

Global Hawk يف األبح��اث العلمية والبيئية، حيث 

ط��ارت مؤخ��راً ف��وق إعصارين يف س��بتمرب 2013، 

كجزء من مروع أوس��ع نطاقاً لدراس��ة كيف تنشأ 

العواصف املدارية فوق املحيط األطليس.

 تعترب Northrop Grumman رشكة أمن عاملية 

رائ��دة، ت��زود بأنظمة ومنتجات وحل��ول مبتكرة يف 

 C4ISRاألنظم��ة غري املأهولة، والفضاء اإللكرتوين، و

)الس��يطرة واالتصاالت والحواس��يب واالستخبارات 

واملراقبة واالس��تطالع(، واللوجس��تيات، والتحديث، 

للعمالء الحكوميني والتجاريني يف كافة دول العامل.

ف��ازت Northrop Grumman عى عقد بقيمة 

114 مليون دوالر من القوات الجوية األمريكية لصنع 

 Block 30 ثالث��ة أنظمة غري مأهولة أخرى من طراز

Global Hawk وأنظم��ة االستش��عار التابع��ة لها. 

وتس��مح الطائرة العالية التحلي��ق والتي تقوم مبهام 

االستخبارات واملراقبة واالستطالع للقادة العسكريني 

باستالم صور عالية الوضوح، ومبسح مناطق جغرافية 

واسعة، وتحديد األهداف عى األرض.

 الطائرة بدون طيار جلوبال هوك    

طائرات »سوخوي T-50« للربازيل
عرضت روسيا عى الربازيل التطوير املشرتك لطائرات الجيل الخامس من 

املقاتالت س��وخوي »يت50-« من طراز »باك- إف إيه«، وذلك يف محاولة 

لتأمني صفقة لطائراتها املقاتلة من طراز »أس يو35- أس«، »فالنكر أي«.

ي��أيت ذلك يف وقت تس��عى الربازي��ل إىل اس��تبدال طائراتها من طراز 

»داس��و مرياج 2000« التي ب��دأت يف التقادم. واس��تبعدت الربازيل إىل 

جانب املقاتلة األوروبية تايفون وطائرات لوكيد مارتن طراز »أف16-«، 

طائرات س��وخوي من ط��راز »أس يو35-«، فاتحة املج��ال أمام طائرات 

»س��اب جاس 39 غريبني إي« وطائرات »داسو رافال« و طائرات »بوينغ 

أف أيه18-إي/أف سوبر هورنت« لدخول مناقصة ال� 36 طائرة نفاثة.

T-50 املقاتلة سوخوي
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مليون   50.7 بقيمة  بعقد  تفوز   Rolls-Royce
دوالر لصيانة حمركات طائرة التدريب T-45 لسالح 

البحرية األمريكي

 MissionCare بتمديد عق��د Rolls-Royce فازت رشك��ة

بقيمة 50.7 مليون دوالر م��ن قبل وزارة الدفاع األمريكية 

 F405 Adour لتقديم الدعم املس��تمر ألج��ل مح��ركات

لطائرات التدريب من طراز T-45 للبحرية األمريكية.

وس��وف يس��تمر متديد العقد يف الدعم الناجح املتمثل 

يف MissionCare التي جعلت أس��طول التدريب للبحرية 

األمريكي��ة متوافراً عىل نحو مضمون عىل مدى الس��نوات 

العرش املاضية. وتس��تخدم Rolls-Royce دعمها االبتكاري 

Power By The Hour لتطبي��ق مب��ادئ MissionCare

التجاري��ة عىل املتطلب��ات املتميزة لصناع��ة الدفاع، األمر 

الذي نتج عنه تكاليف خدمة ميس��ورة ومتوقعة بالنس��بة 

إىل العمالء.

وقد رصح ب��ول كريج، رئي��س رولز روي��س للخدمات 

الدفاعية بقوله: "تس��هم Rolls-Royce MissionCare يف 

تحقيق معقولية السعر والتوافر من خالل الخدمة املبتكرة 

لعمالئن��ا. وقد ثبت  أن عق��د البحرية األمريكية من أنجح 

ال��رشاكات، ونحن نش��عر بالفخ��ر واالعت��زاز الكبري بدعم 

تدريب طيارين جدد ألجل البحرية وسالح مشاة البحرية".

وأض��اف كري��ج الق��ول: "ع��ىل الصعي��د العاملي جمع 

أس��طول محركات Adour أكرث من 8.6 ماليني ساعة طريان 

ناجحة يف امليدان، ويخدم العمالء العس��كريني حول العامل 

 Adour يف مواجه��ة مجموعة متنوعة من امله��ام. ويعترب

رائداً يف الصناعة من حيث أداء املحركات املعقولة الس��عر 

والقليلة املخاطر ألجل الطائرات العسكرية".

 T-45 Goshawk طائ��رات  إم��داد  إىل  وباإلضاف��ة 

وغريها من الطائرات العس��كرية بالقدرة، س��يزود بالقدرة 

أيض��اً مح��رك Adour طائ��رات Hawk AJTS التي تعترب 

منافس��اً لربنامج طائرة التدريب T-X لدى القوات الجوية 

األمريكي��ة. وتق��ي أحكام االتف��اق الذي نظمت��ه قيادة 

 Rolls-Royce األنظمة الجوية التابع��ة للبحرية بأن تقوم

بت��ويل مراقبة املخ��زون، ودع��م اللوجس��تيات املتكاملة، 

والعنارص الهندسية املطلوبة ملحرك F405 ونظام التشغيل 

التوربيني الغازي بالطائرات عىل حد س��واء. ويش��مل هذا 

الدعم الذي يرتاوح م��ن الصيانة أثناء الرحالت إىل الصيانة 

ذات املستويات املتوس��طة واملاهرة، وسوف يستمر العقد 

لغاية مارس 2014.

يتم مبوجب هذا العقد تقديم خدمات الدفع الش��املة 

إىل أكرث من 200 طائرة تعمل يف أربع محطات بحرية جوية، 

 Meridian, Mississippi و Kingsville, Texas :وه����ي

.Patuxent River, Marylandو Pensacola, Floridaو

أطلقت روسيا بنجاح صاروخ Proton-M يحمل 

قم��راً صناعياً عس��كرياً من قاع��دة بايكونور يف 

كازاخستان.

وقد متت عملية إطالق الصاروخ عند الساعة 

بتوقي��ت   23:46( موس��كو  بتوقي��ت   03:46

جرينيتش(، حام��الً قمراً صناعياً ل��وزارة الدفاع 

الروسية، وذلك حسب ما أفادت به وكالة الفضاء 

الروسية "روسكوزموس".

وقد اس��تأنفت روسيا إطالق صواريخ بروتون 

Proton يف سبتمرب بعد فرتة توقف للتحقيق يف 

سبب انفجار صاروخ عند إطالقه يف 2 يوليو.

يعت��رب ص��اروخ Proton-M أش��هر صواريخ 

روسيا لعمليات إطالق األقامر الصناعية التجارية.

عقود  على  توقع   CAE
بقيمة تزيد على 90 مليون 

دوالر كندي

روسيا تطلق صاروخ 
Proton مزود بقمر 

صناعي عسكري

أعلنت رشكة CAE أنها وقعت عقوداً ألجل 
ستة أنظمة محاكاة للطريان الكامل، وأجهزة 
تدري��ب عىل الط��ريان، وخدم��ات تحديث 
لنظام املحاكاة. وتش��مل العقود بيع أربعة 
 Lion Air أنظم��ة مح��اكاة إىل مجموع��ة
Group، ع��الوة عىل نظام��ني للمحاكاة إىل 

عمالء مل يتم اإلفصاح عنهم.
وتبل��غ قيمة العقود أكرث م��ن 90 مليون 
دوالر كندي حس��ب قوائم األسعار، وبذلك 
يصل العدد اإلجاميل ملبيعات أنظمة محاكاة 
الطريان الكامل حتى تاريخه للس��نة املالية 
2014 إىل 33. وتش��مل قامئة األس��عار قيمة 
بيان��ات خاص��ة بالطائ��رات وقط��ع غي��ار 
ومع��دات يتم عادة تأمينها بواس��طة رشكة 

CAE من خالل تصنيع أنظمة املحاكاة.

Rolls Royce تدعم اللوجستيات وخدمات الصيانة     
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لوكهيد مارتن واإلمارات العربية املتحدة - شراكة يف االبتكار من أجل 
السالم واالزدهار

إن الرشاك��ة بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ورشكة 

لوكهيد مارتن تس��تمر يف بناء قاعدٍة أق��وى وأكرث أماناً 

لجيل الش��باب يف البلد ليك يتمكن��وا من تحقيق رؤية 

البلد. إّن رحلتنا مع الش��عب اإلم��ارايت بدأت منذ عام 

1975 عندما وّجه الراحل س��مّو الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيّ��ان برشاء طائرات من الن��وع C-130 من رشكة 

لوكهي��د مارتن. منذ ذلك الوقت، ونحن مس��تمرون يف 

تزوي��د دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة بالحلول التي 

تتالئم والتحديات الفريدة التي تواجهها.

وقد قامت رشكة لوكهيد مارتن ببناء عالقة متينة مع 

اإلم��ارات قامئة عىل اإلبداع. وال ترغ��ب دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة بالحص��ول ع��ىل أفض��ل املنتجات 

والخدمات فحسب، بل تعمل عىل تجهيز كافة املتطلّبات 

واملشاركة يف تطوير تقنيات جديدة عرب نطاق واسع من 

األنظمة والتطبيقات. إحدى س��ات هذه العالقة هي 

طائ��رات إف 16 بلوك 60 اإلماراتي��ة. وكخطوة جريئة 

تجاه زيادة غري مس��بوقة يف الق��درات الدفاعية للبلد، 

تعّهد س��مّوه بتطوير تقنيات متقدمة لطائرات إف 16. 

وكانت النتيجة مجموعة بلوك 60 ديزرت فالكون، وهي 

نسخة معدلة من مقاتالت فالكون املعروفة التي تنتجها 

رشك��ة لوكهيد مارت��ن. وقامت دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة ف��وراً بوضع الديزرت فالكون قيد العمل لدعم 

عمليات قوات التحالف، ما أّدى إىل متيّزها بصورة أكرث 

كرشيك رائد من أجل نرش السالم واالستقرار.

وتوس��عت عالقاتنا لتش��مل رشاكات صناعية دولية، 

وأبرزها هو املركز العس��كري املتقدم للصيانة واإلصالح 

والعمرة والذي ميثّل املرشوع املش��رك مع رشكة مبادلة 

للتنمي��ة. وكجزء من رؤي��ة اإلم��ارات العربية املتحدة 

للعام 2030، تقوم رشك��ة لوكهيد مارتن بتجهيز قدرات 

دفاعية صاروخي��ة وطنية ودعم دور الدولة يف االتصال 

اإلس��راتيجي. إّن أنظمة املحاكاة التي ننتجها تُستخَدم 

من قبل املؤسس��ة العسكرية يف تطبيقات واسعة والتي 

تقوم بتهيئة القوات املسلحة لاللتزامات الدولية وخلق 

أدوات إلمكان��ات مس��تقبلية. وتق��وم دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة باالشراك مع رشكة لوكهيد مارتن لنظم 

املعلومات والحلول العاملي��ة بدمج تقنياتنا املعلوماتية 

الرائ��دة يف هيكلي��ة موّح��دة. وتس��تمر كٌل من دولة 

اإلمارات العربية املتحدة ورشكة لوكهيد مارتن مبناقشة 

مستقبل األنظمة الفضائية.

إّن كل من مس��اعينا ورشاكاتن��ا تتحقق بفضل التزام 

دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة الجريء بتوفري التعليم 

املبني عىل التقنية إىل جيلها الشاب من الرجال والنساء. 

وتس��اهم رشك��ة لوكهيد مارت��ن يف برام��ج التعليم من 

خالل العديد من املؤسس��ات الرائدة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. ونقوم برعاية مبادرات العلوم والتقنية 

والهندس��ة والرياضي��ات بالتعاون م��ع جامعة خليفة. 

ويقوم الطلبة اإلماراتيون من جامعة الحصن باملشاركة 

الفاعلة يف برنامج رشكة لوكهي��د مارتن لتطوير الريادة 

يف مجال الهندس��ة، واملخّصص لتوف��ري املعرفة الدولية 

لتحقيق الرؤية املحلية.

وحيث يعمل رجال ونس��اء دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة لتخطّي الرؤية العظيمة لصاحب السمو الراحل 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيّان، ف��إن رشكة لوكهيد 

مارتن ستستمر مبساهمتها يف رحلتهم كرشيك وصديق 

موثوق به.

ودامئاً ما نتذكّر روح الشيخ زايد من خالل قوله :

" مب��ا أّن الله تعاىل قد أس��بغ علين��ا فضله من خالل 

منحنا الرثوة، فإنه من واجبنا اس��تخدام هذه الرثوة من 

أج��ل فائدة ورخاء ش��عبنا كتعبريٍ مّنا ع��ن امتناننا لله 

تعاىل ."

وبين��ا تعرّب االحتفاالت عن هذا اليوم الوطني الثاين 

واألربعني، فإّن رجال ونساء رشكة لوكهيد مارتن يقدمون 

أحّر التهاين القلبية وأجمل األمنيات الس��تمرار الس��الم 

واالزدهار يف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة من خالل 

مضيّها قُُدماً يف تحقيق روح الوحدة•
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Oshkosh M-ATV املركبة العسكرية الصاحلة لكل التضاريس
 أحدث جيل من املركبات العسكرية اخلفيفة احلركة

أصبح��ت الحاجة متزاي��دة إىل مركبات عس��كرية حديثة 

لتنفي��ذ امله��ام يف س��احات العمليات الي��وم. ويجب عىل 

املركب��ات التكتيكي��ة املدولب��ة أن ت��وازن ب��ن مجموعة 

الخصائص املتط��ورة وامللحة التي تؤمن أعىل مس��تويات 

الحامي��ة املدرع��ة، وبن امت��اك ميزة الق��درة عىل حمل 

حم��والت كبرية وخفة الحركة الازم��ة لنقل القوات بأمان 

عرب البيئات والتضاريس الجغرافية املختلفة.

ويتم بناء معظم املركبات العسكرية اليوم بحيث تكون 

ق��ادرة ع��ىل تنفيذ %30 م��ن املهام ع��ىل األرايض الوعرة 

غري املمهدة، ولكن حتى ه��ذا النوع من املركبات يتعرض 

الختبارات عملية قاس��ية للغاي��ة. وقد أدى ابتكار منصات 

وتقني��ات املركبات إىل تغيري أش��ياء كث��رية. ويف ظل وجود 

 Independent Suspension نظ��ام التعلي��ق املس��تقل

System الذي تتمتع به املركبة Oshkosh TAK-4®، نجد 

 Oshkoshأن املركبة العس��كرية الصالحة لكل التضاريس

 )Defense MRAP All-Terrain Vehicle )M-ATV

تتميز بقدرتها عىل أداء %70 من املهام عىل الطرق الوعرة، 

وميكن تطبيق هذا النظام عىل املركبات التكتيكية الخفيفة 

واملتوسطة والثقيلة لتأمن خفة حركة غري مسبوقة.

سجل حافل باإلبداع
تحتف��ظ رشك��ة  Oshkosh بس��جل حافل ميت��د إىل أكرث 

م��ن نصف ق��رن يف مجال تقدي��م الدعم ال��ازم للقوات 

املس��لحة، وأنتج��ت أكرث من 100 ألف ش��احنة ومقطورة 

عس��كرية. وق��د ظل��ت التكنولوجيا القامئة ع��ىل االبتكار 

عامة فارقة بالنس��بة إىل الش��احنات التي تنتجها الرشكة. 

وقد نجح مهندس��و الرشكة وخرباؤها العسكريون يف "مركز 

التكنولوجيا العامل��ي" Global Technology Center يف 

تطوي��ر العديد من التقنيات والتصمي��امت الجديدة التي 

جرى تطبيقها عىل املركبات اليوم، والتي ستشكل املركبات 

يف الغ��د. وتش��مل تلك التقني��ات املتقدمة نظ��ام املركبة 

 unmanned ground vehicle األرضي��ة غ��ري املأهول��ة

system، وقط��ار كهريب هجن يعمل بالدي��زل والكهرباء، 

ونظام تحديد األعطال، والتصاميم املدرعة املتطورة، عاوة 

TAK-4 عىل نظام التعليق املستقل

وعند استخدام النظام املشار إليه مع املركبات العسكرية 

ألول مرة، منح النظام قوات املارينز )مشاة البحرية( خفة 

حركة غري مس��بوقة فوق األرايض والتضاريس الوعرة وغري 

املمهدة. ويتميز بديل املركبة التكتيكية املتوس��طة التابعة 

 U.S. Marine Corps Medium لساح املارينز األمرييك

بقدرته��ا   )Tactical Vehicle Replacement )MTVR

عىل السري بااستخدام العجات املستقلة حتى 40 سنتيمرتا. 

كام يعم��ل نظام التعليق TAK-4 suspension أيضا عىل 

تحس��ن نوعية الرحل��ة بدرجة كبرية، ومس��اعدة القوات 

عىل تجنب التعب واإلرهاق الناتجن عن الس��فر ملسافات 

طويلة عرب الطرقات الوعرة والش��اقة، وضامن وصولها إىل 

مواقعها وهي جاهزة ومستعدة ألداء مهامها.

من��ح خفة الحرك��ة للمركبة املقاوم��ة لأللغام 
MRAPواملحمية ضد الكامئن

يعترب برنامج املركبة املقاومة لأللغام واملحمية ضد الكامئن 

 Mine-Resistant Ambush Protected )MRAP(

vehicle program من أبرز األمثلة عىل القدرات الفريدة 

التي يتمتع بها نظام TAK-4، وتأثريه عىل درجة استعداد 

املركبة.

وقد ج��رى تطوير املركب��ات الكبرية الثقيل��ة املقاومة 

لأللغ��ام واملحمية ضد الكامئن ألول م��رة بهدف مواجهة 

التهديدات املتزاي��دة الناجمة عن القناب��ل املزروعة عىل 

جانب��ي الطرق. وم��ع دخول هذا النوع م��ن املركبات إىل 

س��احة القتال نجحت ال��دروع املصفحة ل��دى املركبة يف 

حامية األفراد ضد التفجريات باستخدام العبوات الناسفة. 

ولك��ن بع��د االنته��اء من حل مش��كلة، ظه��رت عىل 

الس��طح مش��كلة أخ��رى. ففي أحي��ان كث��رية، خاصة يف 

التضاريس األفغانية املتنوعة حيث تعترب ش��بكات الطرق 

يف حال��ة متدني��ة للغاي��ة، كان الجي��ل األول م��ن املركبة 

 Mine-Resistant املقاومة لأللغام واملحمية ضد الكامئن

 Ambush Protected )MRAP( vehicle program

أثق��ل من الازم، وكان يفتقر إىل خفة الحركة الازمة لنقل 

القوات واملع��دات بأمان غرب التضاري��س األرضية الوعرة. 

وبعد قرص استخدام املركبة املقاومة لأللغام واملحمية ضد 

الكامئن عىل الطرق الجيدة القليلة، أصبحت حركة القوات 

محدودة، ومن السهل التنبؤ بها.

 Oshkosh ولع��اج ه��ذه املش��كلة، ابتك��رت رشك��ة

Defense املركب��ة M-ATV، وه��ي عب��ارة ع��ن مركب��ة 

مصممة للعمل فوق كافة أن��واع التضاريس، وهي مزودة 

بنظ��ام التعلي��ق TAK-4، وس��بق للمركب��ة أن عملت يف 

أفغانس��تان لس��نوات طويل��ة حيث حقق��ت نجاحا كبريا 

بفضل نظام التعلي��ق TAK-4. وقد حققت املركبة درجة 

استعداد تجاوزت نسبة 92%.

وقد أتاحت أنظم��ة التعليق TAK-4 للمركبة املقاومة 

 Mine-Resistant الكامئ��ن  ض��د  واملحمي��ة  لأللغ��ام 

Ambush Protected )MRAP( vehicle خفة حركة غري 

مس��بوقة، دومنا حاجة لتنازالت عىل حس��اب قدرة املركبة 

عىل العمل لساعات طويلة أو صيانة أنظمتها املدرعة. 

ويف ظ��ل ه��ذه االس��رتاتيجية ج��رى تصني��ع املركب��ة 

 Oshkosh مبع��دل رسيع، حيث أنتج��ت رشكة M-ATV

Defense أك��رث م��ن 1000 مركب��ة يف ذروة الربنامج. وقد 

سلمت الرشكة حتى اآلن أكرث من 9500 مركبة.

وتتميز املركبة M-ATV بتصميمها السهل الذي يسمح 

برتكي��ب أحدث أنظم��ة التصفيح لتلبي��ة متطلبات املهام، 

ومواجهة األخطار املتزايدة يف ساحة العمليات. وجاء نظام 

التعلي��ق TAK-4 ليمنح املركب��ة M-ATV قدرا أكرب من 

املرونة، وأصبحت املركة قادرة عىل استيعاب قدر أكرب من 

التصفيح وأجه��زة الحامية، مع الحفاظ ع��ىل قدرتها عىل 

حمل أثقال تصل حمولتها إىل 1.814 كيلوجراما •

نظام التعليق املستقل الخاص ب� Oshkosh TAK-4 املثبت عىل نسخة من املركبة M-ATV حمولة 2.2 أطنان
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أن تكون إماراتي 

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

يقول الشاعر سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم 

أبا اخدم دولتي لني الجسد تفخر به أكفانه  ... إمارايت...وأنا أفخر باين بدار الفخر مولود 

يتمل��ك املرء الفخر حينام يس��عد باالنتامء ألم��ر يحبه، وقد يأخذه الزه��و والتفاخر إىل ح��دود التعايل والكربياء 

واالستعالء عىل الخلق، ولكن تبقى هناك حدود يف قيم األشياء ومطلقاتها، فاألمر عندما يتعلق بالوطنية أو اإلنتامء 

للوطن وللجذور ولتاريخ األرض فهنالك يقع الفرق.

 ويتض��ح ذاك البون كلام صغرنا بحجم الدائرة يف محيطها، لنس��لط ضوء االنت��امء والوالء عىل أرٍض باتت حلامً 

يراود الجميع سواء يف املقاٍم أو املعيشة، أو حتى الزيارة وعبور حدودها.

فدولة اإلمارات العربية املتحدة أضحت بفضل ماحباها الله به من نعم وأفضال وقيادة حكيمة عادلة رش��يدة، 

مقص��د ووجهة لكل رايئ  وس��امعٍ عنها إىل الدرجة الت��ي يتمنى البعض منهم يف أن يكون أحد أبنائها أو س��كانها 

القاطنني، أو حتى أحد رعاياها والعاملني عىل أرضها.

فاإلم��ارات اليوم هي أمنوذج للدولة العرصية الراقية املتحرضة، واملختزلة لتاريخها وعاداتها وتقاليدها مبا تأصل 

فيه��ا من قيم الش��هامة والكرامة، والنرصة وحب الخ��ري والغري والتعاون عىل الرب والتق��وى، ومراعاة حقوق الجار 

وروابط األخوة يف الدين واإلنسانية.

وإذ نتح��دث ع��ن اإلم��ارات، فإننا نتحدث ع��ن قيادة، فلو مل تكن هناك قيادة س��اعية ب��كل جهودها وعملها 

وإخالصها من أجل هذا الوطن ورفعة اس��مه وخري مواطنيه وس��عادتهم؛ ملا كان السم اإلمارات من وجود وحضور 

وصدى يرتدد يف مختلف املحافل والدول.

ولوال القيادة التي آلت عىل نفسها، وأخذت عىل عاتقها يف أن يكون املواطن هو الغاية والوسيلة يف قاموسها، ملا 

قامت وقدمت ومنحت مواطنيها تلك الحقوق التي يحلم بها البعض يف أوطانهم ويحسدهم البعض اآلخر عليها.

فهو الغاية لديها مبا تخطه له من برامج تنموية ش��املة، ومبا ترسمه له من خطط مستقبلية هادفة، فهو أساس 

البناء، فاليقوم األس��اس إال عىل قاعدة صلبة مرتس��خة الجذور عمقاً، ومتطلعة إىل املجد أفقاً، ومتمتعة بالحقوق 

دون متييز وتفريق.

وه��و الوس��يلة حينام تنتظر منه القي��ام بواجبه نحو وطنه ومجتمعه مبا س��يقدمه من إنت��اج وعطاء وفاعلية 

ودينامكية تحرك عجلة الوطن قدماً نحو األمام، وتجعله دوماً يف طليعة أداء الواجب واملهام واوىل املراكز واألرقام.

وحينام تشري التقارير العاملية إىل مستويات املعيشة والسعادة التي ينعم بها أفراد املجتمع هنا يف اإلمارات سواء 

املواطن��ون منه��م أو املقيمون، إمنا هو دليل دامغ عىل ما تبذله الدولة من دور فاعل ومن جهود دؤوبة، ومس��اعٍ 

حثيثة نحو التقدم والرقي للوطن واملواطن عىل هذه األرض الطيبة املباركة.

داللة...

أن تكون إمارايت، هي داللة فخر لكل مواطن يعيش عىل أرض اإلمارات، وهي وسام رشف عىل صدر كل من يحمل 

انتامؤه حباً "لإلمارات"، فال غرو إذاً، إذا ماكان كل جيل من أجيال الوطن يفتخر بنسبه إىل اإلمارات قبل نسبه إىل 

قبيلته أو عش��ريته التي تؤويه، أو حتى أن يكون أحد رعايا هذا الوطن ومصاٌن حقه فيه س��واء من جالياٍت عربية 

أو أجنبية.

والش��ك أيضاً بأن يكون حقاً لكل إمارايت أن يرفع رأس��ه زهواً ويقول " أن بكل فخر" إمارايت"، وبأين من أبناء " 

زايد وخليفة بن زايد" وأنا من رجال" محمد وأبا خالد" وأنا من نسل الكرام عىل امتداد سواحل الوطن من عاصمة 

الخري أبوظبي ومروراً بإمارتها السبع حتى حدود رأس الخيمة والفجرية.

حفظ الله دولة االتحاد وحفظ الله شيوخ االتحاد وحفظ الله أبناء اإلتحاد.. وأجيال الوطن متعاقبة األزمان•







حممد بن راشد: خليفة قدوة يف العطاء الالحمـــــــــــــــــــدود وأياديه البيضاء متتد لكل أنحاء البسيطة 
أكد أن الوصول إىل الرقم "واحد" يتطلب عزمية صادقة وجهدًا كبريًا
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حممد بن راشد: خليفة قدوة يف العطاء الالحمـــــــــــــــــــدود وأياديه البيضاء متتد لكل أنحاء البسيطة 
أكد أن الوصول إىل الرقم "واحد" يتطلب عزمية صادقة وجهدًا كبريًا

اإلسهامـات 
العظيمـة لزايد 
منحتـه مكانـة 

خاصـة يف قلـوب 
ماليني البشـر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه 

الله، أن االستثامر يف التنمية البرشية هو 

الضامنة األكيدة يف مسريتنا نحو غد أفضل، 

فاإلنسان هو محرّك التنمية، وفكره هو 

مدادها، وطموحه هو قبس الحضارة، 

يحفظها من التدهور وينأى بها عن 

االنحدار.

حوار:
الرائدالركن/ يوسف جمعة 
احلداد
رئيس حترير جملة درع الوطن
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وقال يف حواره مع مجل��ة "درع الوطن" إن الحفاظ عىل 

قمة النجاح أصعب من محاولة بلوغها، لذا فإن ما وصلنا 

إليه م��ن مكانة يحتم علينا اس��تمرار العمل عىل تطوير 

قدراتنا ورفع كفاءاتنا وتنويع مواردنا، ليس فقط للحفاظ 

ع��ىل النجاح��ات التي بلغنا فيه��ا مدى متقدم��اً، ولكن 

للدخ��ول إىل مرحلة تنموية جدي��دة، حيث حرصنا عىل 

مدار رحلتن��ا التنموية عىل البدء دامئ��اً من حيث انتهى 

اآلخرون،فتجربتن��ا راس��خة متينة بعراق��ة تراثنا وأصالة 

ثقافتن��ا لنصل إىل املس��تقبل قب��ل أن يأيت إلين��ا ُمحّمالً 

بظروف وأوضاع يفرضها علينا لتش��كل لن��ا واقع حياتنا 

ومفرداتها... فنحن األقدر عىل أن نرسم ألنفسنا مساراتنا 

يف الحياة.

وأكد س��موه أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو القدوة واملثال يف 

العطاء الالمحدود، فأياديه البيضاء التي ميتد عطاؤها إىل 

مختلف أنحاء البسيطة تذكرنا باإلسهامات العظيمة التي 

خلّدت ذكرى الوالد املغفور له، بإذن الله تعاىل، الش��يخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، ومنحته مكانة خاصة يف قلوب 

ماليني البرش حول العامل ملا قدمه من فيض بذل وعطاء.

وأش��ار سموه إىل أن اإلمارات أس��همت مبا يناهز 5.8 

مليار درهم من املساعدات خالل العام 2012، انتفع بها 

أناس يف 137 دولة ومنطقة جغرافية حول العامل.

ومثن س��موه عالياً إنجازات ابنة اإلمارات،مؤكداً امليض 

يف تحقي��ق مزيد من التمكني للمرأة مبنحها كل ما يعينها 

عىل االضطالع بدورها عىل الوجه األكمل يف املجتمع.

وفيام ييل نص الحوار:

تعيش دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املس��لحة، حفظه الله، منعطفاً 

مهامً عىل طريق التمكني الس��يايس وتعميق املامرسة 

الدميقراطية يف الدولة استكامالً ملرحلة التأسيس. مباذا 

تصفون س��موكم هذا التطور السيايس املهم يف حياة 

مستقبل الش��عب والدولة؟ وما الرسالة التي تودون 

سموكم توجيهها إىل املجلس الوطني االتحادي؟

متي��زت بالدن��ا بطموحها دامئ��اً نحو األفض��ل، وكان هذا 

الطم��وح من العوامل املؤثرة يف تأس��يس ه��ذه الدولة، 

حي��ث كان الس��عي إىل إيج��اد وطن مّوحد ق��وي قادر 

عىل مواجهة التحديات وتس��خري مفردات الزمان واملكان 

للوص��ول إىل أرق��ى مس��تويات الرفعة لش��عبنا... وجاء 

ه��ذا الطم��وح مدعوماً مبقوم��ات هيّ��أت لنجاحه، من 

أبرزه��ا الطبيعة الخاصة للمجتم��ع اإلمارايت الذي اعتمد 

منذحقبة مبكرة يف تاريخه مبدأ الش��ورى أساس��اً للحكم 

الرش��يد، فكانت مجالس الحكام اللّبنة األوىل يف منظومة 

املامرس��ة الدميقراطية التي بدأه��ا اإلماراتيون منذ عهد 

ليس بقريب. ومع تأس��يس االتحاد، جاء املجلس الوطني 

االتحادي ليضع اإلطار "الرسمي" لهذه املامرسة عرب هيكل 

منظَّم ذي أس��س وقواعد وقوانني ضابطة تؤسس ملساحة 

أكرب من املش��اركة املجتمعية، وه��و ما منيض يف تحقيقه، 

ولكن بأس��لوب متأن يضمن س��المة عملية التمكني التي 

بدأها أخي صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة، منذ عام 2006؛ فكان التطور املرحيل 

لهذه العملية، واضعني نصب أعيننا الصالح العام للدولة، 

ومتِبع��ني يف ذلك منهجاً رش��يداً كان خيارن��ا فيه واضحاً 

بعي��داً عن الهرول��ة نحو النامذج "املعلّب��ة" للدميقراطية 

التي قد يُخيل للبعض أنها صالحة لالستخدام يف كل زمان 

ومكان، مراعني يف ذلك الطبيع��ة الخاصة ملجتمعنا الذي 

نح��رص كل الحرص عىل ض��امن س��المته وتأكيد صالبة 

لُحمت��ه وتفعيل كل ما من ش��أنه تحقي��ق رخاء حارضه 

وازده��ار مس��تقبله. إنن��ا جميعاً يف هذا البل��د، حكومة 

وش��عباً، رشكاء نبح��ر يف س��فينة واح��دة، رشاعها الحب 

والوف��اء وزادها اإلخالص للوطن الذي نش��رك جميعاً يف 

إع��الء بنيانه وتوطيد أركانه مبنج��زات نراعي يف تحقيقها 

س��بل الدميومة والنجاح، وال نس��عى م��ن ورائها إال لنيل 

رضا الله س��بحانه وتعاىل، ومن بعده أهلنا وشعبنا،فنحن 

ال ندخر وس��عاً يف تحقي��ق طموحاته وال نتواىن يف تقديم 

كل ما من شأنه إقرار مستقبل حاشد مبزيد من اإلنجازات 

تضمن لوطننا سبل الرخاء والتقدم، مبشاركة شعبناووفق 

تطلعاته وطموحاته.

فاليوم تتواصل مس��ريتنا بقيادة أخي صاحب الس��مو 

الش��يخ خليف��ة بن زاي��د آل نهي��ان، مع إميان��ه الكامل 

بأهمية توس��يع دائرة املشاركة الشعبية وتعزيز املامرسة 

الدميقراطية بأسلوب يتس��ق مع طبيعة مجتمعنا ويفيد 

م��ن ثقافتنا الراس��خة وال يعم��د إىل استنس��اخ تجارب 

اآلخرين نظراً لتفرّد كل مجتمع مبا مييزه من صفات قد ال 

تكون قابلة للنسخ أو التكرار.

وم��ع دورة االنعق��اد الثالث��ة من الفص��ل الترشيعي 

الخامس عرش، أريد أن أش��د عىل أي��ادي أعضاء املجلس 

الوطني االتحادي، مطالباً إياهم بأن يكونوا دامئاً عىل قدر 

املسؤولية الكبرية التي يحملونها عىل عاتقهم، وأن يجعلوا 

من التواصل اإليجايب واملس��تمر م��ع الناس للتعرف عىل 

متطلباتهم واحتياجاتهم أولوية قصوى تعني املجلس عىل 

القيام بواجبه عىل الوجه األكمل تجاه بالدنا وش��عبنا،وأن 

نريد للحكومـة أن 
تتجـاوز توقعات 

الناس إىل مستويـات 
أداء أقوى

محمد بن راشد يرتأس إجتامع مجلس الوزراء
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يكون انتصارهم للحق، وأن يُعلوا دامئاً مصلحة الوطن،وأن 

يراعوا صالح املواطن وصوالً إىل تحقيق ما ننش��ده لبالدنا 

من مزيد العزة والرفعة واالزدهار.

تهدف االسرتاتيجية العامة للدولة إىل تحقيق التنمية 

املس��تدامة واملتوازنة وضامن توفري الرخاء للمواطنني 

وتعزيز مكانة الدول��ة إقليمياً وعاملياً،فكيف تنظرون 

س��موكم إىل مس��رية التنمية يف البالد؟ وما تطلعاتكم 

للمس��تقبل، خصوصاً ووطننا يخ��وض مرحلة جديدة 

من التنمية أساسها التمكني وتعزيز املنجزات؟

بحم��د الله وتوفيقه حققت بالدن��ا طفرات تنموية قوية 

خالل الس��نوات املاضية، ع��رب مجموعة م��ن اإلنجازات 

النوعي��ة الت��ي أكدت معه��ا مكانتها الريادية يف س��احة 

التنمية عىل مس��توى املنطق��ة العربية، ب��ل جاوزتها يف 

عديد مناملجاالت إىل الصعي��د العاملي، حيث نطالع يوماً 

تلو اآلخر تقارير دولية تضع بالدنا يف مراتب متقدمة عىل 

قوائم املؤرشات العاملية يف مختلف امليادين. وكمثال عىل 

ذل��ك، نالتدولتنا املرتبة األوىل عاملياً ضمن س��تة مؤرشات 

تضمنه��ا "تقرير التنافس��ية العاملي" الص��ادر مؤخراً عن 

"املنتدى االقتصادي العاملي" للعام 2014-2013.ومؤخراً، 

ووفق��اً لتقري��ر "البنك ال��دويل" حول مامرس��ة األعامل، 

تقدم��ت بالدنا من املركز الخامس إىل الرتيب الرابع عىل 

مس��توى العامل يف مجال تس��هيل التجارة ع��رب الحدود... 

وغريها الكثري من الش��هادات العاملية التي تضع دولتنا يف 

مكانة متقدمة عىل قامئة اإلنجاز اإلنساين.

الش��ك يف أن الحف��اظ ع��ىل قمة النج��اح أصعب من 

محاول��ة بلوغها، لذا فإن ما وصلن��ا إليه من مكانة تحتم 

علينا اس��تمرار العمل عىل تطوي��ر قدراتنا ورفع كفاءاتنا 

وتنويع مواردن��ا، ليس فقط للحفاظ ع��ىل النجاحاتالتي 

بلغنا فيها مدى متقدماً، ولكن للدخول إىل مرحلة تنموية 

جدي��دة نحاول من خاللها ترجمة رؤيتنا للمس��تقبل،وما 

يلب��ي تطلعات ش��عبنا وطموحاته ومينح��ه مكانة أرقى 

تطوراً ورفعة بني الشعوب واألمم األكرث تقدماً يف العامل.

لق��د حرصنا عىل مدار رحلتنا التنموية عىل البدء دامئاً 

من حيث انتهى اآلخرون.فتجربتنا راس��خة متينة بعراقة 

تراثنا وأصالة ثقافتنا، قوية فتية باختصار مسافات الوقت 

وامل��كان... لنصل إىل املس��تقبل قبل أن ي��أيت إلينا ُمحّمالً 

الِعلم عصب التنميـة 
والتعليـم أولويـة 

وطنيـة عليا

محمد بن راشد يتقفد أحد املدارس الحكومية بالدولة

محمد بن راشد يطلق نظام متابعة األداء الحكومي اإلتحادي األحدث عاملياً

محمد بن راشد يتفقد املناطق الشاملية الرشقية من الدولة
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بظ��روف وأوضاع يفرضها علينا لتش��كل لن��ا واقع حياتنا 

ومفرداتها، فنحن األقدر عىل أن نرسم ألنفسنا مساراتنا يف 

الحياة، وأن نحدد أهدافن��ا يف ضوء رؤية واضحة اختارت 

النديّ��ة واملنافس��ة وكف��اءة األداء عنواناً رئيس��اً لجهدها 

املوصول نحو إيجاد وترس��يخ مقومات الس��عادة والراحة 

واألمن والس��امة واالطمئنان لكل م��ن يعيش عىل أرض 

الدول��ة، وكذلك كل م��ن يفد إليها ضيف��اً زائراً.نحن نريد 

للجمي��ع أن يكون رشيكاً يف هذا الس��عي نحو غد مفعم 

بالتميّز،ودورن��ا إعداد البيئة التي تس��اهم يف إنجاح هذه 

املش��اركة عرب االهت��ام مبجاالت عدة، رمب��ا يكون أهمها 

التعلي��م الذي ننظر إلي��ه بوصفه حج��ر الزاوية يف بنيان 

الحضارة.

حقق��ت حكوم��ة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

راش��د آل مكت��وم، نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، رعاه الله،إنجازات ملموسة للوطن 

واملواط��ن ع��ى مس��تويات عديدة، فام ه��ي اآلفاق 

والتطلعات التي ميكن أن تحققها الحكومة مس��تقبالً 

من وجهة نظر سموكم؟ 

تسري الحكومة وفق برنامج عمل محدد نحو أهداف ترمي 

يف املقام األول إىل خدمة الناس وتذليل كل التحديات التي 

قد تعيق مس��ريتنا التنموية الطموحة ضمن إطار ش��امل 

يتجسديف االسرتاتيجية العامة للدولة.ونحن راضون بشكل 

عام عن أداء الحكومة وما حققته من إنجازات يف مختلف 

املجاالت، لكن ذلك ال ينفي وجود بعض املوضوعاتبعينها 

ع��ىل خريطة عمل الحكوم��ة التي تحت��اج إىل مزيد من 

العناي��ة واالهتام والتطوير،ونح��ن نرصد ذلك من خال 

قن��وات مختلف��ة يف مقدمتهاالتقارير الدوري��ة للوزارات 

والهيئات واملؤسس��ات التابعة للحكومة االتحادية،ونبادر 

إىل التوجي��ه مبا يل��زم حيالها. وأنا أبارش بصفة ش��خصية 

ومبعاونة إخ��واين يف مجلس الوزراء منظومة العمل ضمن 

ش��تى أجهزة الحكومة لتأكيد س��ريها وفق النهج املرسوم 

ونحو األهداف املحددة، وال نسمح بوجود معوقات تقف 

يف طريق تحقيق أهدافن��ا.. ونتوقع من الجميع التجاوب 

والتعاون الكاملني.

إنن��ا نريد الوص��ول ببادنا إىل الرقم "واح��د" عاملياً يف 

جميع املجاالت، وهو هدف يتطلب عزمية صادقة وجهداً 

كب��رياً، ونحن واثقونفي قدرة أبن��اء الوطن املخلصني عىل 

تحقيق��ه. وقد طلبت م��ن مجلس ال��وزراء تحديد قطاع 

بعينه نص��ل فيه برتتيب دولة اإلم��ارات إىل املرتبة األوىل 

عىل مس��توى العامل، وإن شاء الله س��يتحقق ذلك قريباً... 

لتتبعه قطاع��ات أخرى، حتى نصل يوماً إىل الرتتيب األول 

عاملياً يف جميع املجاالت. 

إننا نري��د للحكومة أال تكون فقط عن��د حد توقعات 

الناس، ولك��ن أن تتجاوزها إىل مس��تويات أداء أقوىوأكرث 

فعالية عرب تس��خري اإلمكانات واملوارد املتاحة، واستحداث 

النظ��م والربام��ج الرضوري��ة ملضاعفة مس��تويات اإلنتاج 

الحالي��ة وتقليص الف��رتات الزمنية للخدم��ات الحكومية 

وتوفريها بأس��لوب س��هل ومريح للناس يف مختلف ربوع 

الدول��ة وبالقدر نفس��ه من الكف��اءة والرسع��ة واملهنية 

العالية،ل��ذا كان إطاقنا ملبادرة"الحكوم��ة الذكية"،فنحن 

نريد لخدمات الحكوم��ة أن تكون يف متناول جميع أفراد 

املجتمع ويسهل الوصول إليها حتى عرب الهاتف املحمول، 

إمعاناً يف تيس��ري الخدمات وترسيع وقت الحصول عليها، 

وه��ذا ما نريده م��ن جميع ال��وزارات والدوائر واألجهزة 

الحكومي��ة... نريده��ا أن تتبن��ى االبتكار واإلب��داع نهجاً 

رصيحاً يف عملها، وأن تتنافس فيا بينها يف تقديم خدمات 

عالية الجودة؛ فائقة الرسعة؛ فّعالة النتائج.

حقق��ت اإلمارات مراك��ز عاملية متقدم��ة يف معدالت 

التنمية البرشية والشفافية واألداء الحكومي والنمو، كيف 

تتطلعون س��موكم إىل مس��تقبل التنمية البرشية يف هذه 

املرحلة واملس��تقبل ملواكب��ة متطلبات الع��ر والتعامل 

بأدواته؟ وكيف ميك��ن الحفاظ عىل هذه املكانة وتحقيق 

املزيد من املعدالت العاملية يف التنمية؟ 

ماضون يف متكيـن 
املـرأة ومنحهـا 

كل ما يعينهـا ألداء 
دورهـا األكمل

حفل تخريج مرشحني لضباط يف كلية خليفة الجوية بالعني

محمد بن راشد يف حديث مع مجلة درع الوطن
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- إن االس��تثامر يف التنمية البرشية هو الضامنة األكيدة 

يف مس��ريتنا نحو غد أفضل. فاإلنس��ان هو محرّك التنمية، 

وفك��ره هو مداده��ا، وطموحه ه��و قبس الحض��ارة ... 

يحفظها م��ن التدهور،وينأى بها ع��ن االنحدار.لقد أدرك 

جيل اآلباء املؤسس��ني هذه الحقيقة من��ذ وقت مبكر يف 

عم��ر االتحاد، ف��كان إيفاد الدارس��ني إىل الخارج ليعودوا 

إىل الوط��ن محملني باملعرفة للمس��اهمة يف عملية البناء، 

وه��ذا م��ا كان. ومل تتخل اإلمارات يوماً ع��ن تهيئة البيئة 

الزاخ��رة ب��كل املقوم��ات الرضورية لتخري��ج أجيال من 

الش��باب القادر ع��ىل أن يكون طرف��اً مؤث��راً يف معادلة 

التنمية مبا تتطلبه من اس��تعداد جيد باس��تيعاب أدوات 

العر ومعطياته، وإدراك واع لكيفية تسخري تلك األدوات 

لتطويع الواقع املحيط لصالح��ه ولخدمة أهله ومجتمعه 

ووطنه. وقد أخذ هذا االهتامم أشكاالً وقوالب عدة،ورمبا 

نجده ملموس��اً يف قطاعات حيوية مث��ل التعليم والصحة 

وبرامج التدريب وإعداد القادة وغريها من املجاالت التي 

نحرص عىل تش��جيعها ونضعها دامئاً يف مقدمة القطاعات 

املش��مولة بقدر خاص من العناية الرتباطها املبارش بقدرة 

املجتمع عىل رسم مالمح مستقبله. 

هل أنت��م راضون،يا صاحب الس��مو، ع��ن مخرجات 

التعلي��م العايل ومس��تواه يف الدولة؟ وم��ا هي نظرة 

سموكم إىل هذا القطاع املهم يف البالد؟ 

ومحركه��ا  التنمي��ة  عص��ب  ه��ام  واملعرف��ة  الِعل��م 

األس��ايس،والتعليم أولوية وطني��ة عليا.فمنذ عهد املغفور 

ل��ه بإذن الله تعاىل الوالد الش��يخ زاي��د، كان التعليم من 

أهم أولويات العم��ل الوطني، وهو يحظى اليوم باهتامم 

ورعاية ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة، ويُنظر إليه كأحد أهم القطاعات 

عىل أجن��دة الحكومة االتحادية. ونح��ن نعمل جاهدين 

عىل توفري جميعاملعطيات الالزمة لتطوير التعليم، س��واء 

من ناحية املوارد املادية أو املحفزات التش��جيعية، وكذلك 

برامج التأهي��ل والتدريب، عالوة ع��ىل التحديث التقني 

للوسائل التعليمية. وقد حرصنا عىل استقطاب أعرق وأكرب 

الجامعات واملعاهد العلمية والبحثية العاملية لتعمل جنباً 

إىل جنب مع جامعاتنا الوطنية؛ لخلق مناخ تنافيس يساعد 

عىل االرتقاء بالعملية التعليمية.

وإذا ما نظرنا إىل امليزانية االتحادية للعام املقبل، والتي 

اعتمدناها مؤخراً يف مجلس الوزراء، نجد أن قطاع التعليم 

قد تصّدر قامئة مشاريع التنمية االجتامعية، واملخصصات 

الت��ي تم إفرادها لربامج التعلي��م العام والعايل والجامعي 

وصل��ت إىل 9.8 مليار دره��م؛ أي حوايل %21 من إجاميل 

امليزانية. وهذا يعكس حجم االهتامم الذي توليه الحكومة 

لهذا القطاع. 

إننانريد للتعليم العايل أن يكون مواكباً لتطور وس��ائل 

الِعل��م والثقافة عاملي��اً، وأن يتبنى الحل��ول الحديثة التي 

تعني ع��ىل تحقيق أفضل مس��تويات التحصي��ل املعريف، 

ونري��د للربامج واملناهج العلمي��ة يف الجامعات أن تراعي 

االحتياج��ات الفعلية لس��وق العمل، وتلبي��ة املتطلبات 

املتنامية ضمن قطاعات متخصصة يتصاعد مؤرشها بزيادة 

مع��دالت التنمية وم��ا يصاحبها من مش��اريع ومبادرات 

كربى.وهناك مس��ؤولية كبرية عىل عاتق هيئات التدريس 

والخرباء املتخصصني تجاه تطوير املناهج وأيضاً أس��اليب 

التدري��س ملواكبة الع��ر والتقدم العامل��ي، وهناك أيضاً 

مس��ؤولية مامثلة عىل أبنائنا وبناتن��ا من ناحية التحصيل 

العلم��ي والس��عي الكتس��اباملعارف باختالف مس��اقاتها 

وتوسيع دائرة اطالعهم، وأن يحرصوا عىل تثقيف أنفسهم 

ليكونوا عىل وع��ي باملتغريات املحيطة به��م، ما يؤهلهم 

للتفاع��ل معها بإيجابي��ة وميكنهم من تحمل مس��ؤولية 

تطوير أنفس��هم ومجتمعهم ووطنهم. فنهضة الش��عوب 

ال تكتمل إال بالعلم،ورفعتها ال ترس��خ إال باملعرفة،ونريد 

لجامعاتن��ا أن تك��ون يف مص��اف أفضل املناب��ر العلمية 

العاملي��ة وأن تهتم مبجاالت البح��ث العلمي الذي هو يف 

واقع األمر قاطرة التطوير ومحرك التنمية. ونحن لن نتأخر 

يف توفري كل الدعم الالزم لتحقيق تلك األهداف. 

نال التقدم الذي ظلت تش��هده الخدمات الصحية يف 

الدولة عىل مر الس��نوات املاضية اعرتاف هيئات ذات 

ثقل عامل��ي، وكثرياً م��ا ُوصفت اإلم��ارات بأنها تقدم 

أرقى الخدمات الطبية ومبعاي��ري عاملية. فكيف ترون 

س��موكم مس��توى الخدمات الطبية؟ وماهي الرسالة 

التي تحبون توجيهها لكل القامئني عىل مسؤولية إدارة 

الخدمات الصحي��ة يف وزارة الصحة والهيئات الصحية 

يف مختلف إمارات الدولة؟ 

صحة اإلنس��ان هي أهم ما يش��غلنا،ونحن حريصون كل 

الح��رص عىل حصول مواطنين��ا وكل من يعيش عىل أرض 

اإلم��ارات عىل أفضل س��بل الرعاية الصحي��ة، وقد عملنا 

التكافل اإلنساين 
أمر يحّث عليه ديننا 
احلنيف وهو راسخ 

يف وجداننا وضمائرنا 
وجزء ال يتجزأ من 

ثقافتنا 
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ع��ىل إيجاد األطر الكفيلة بتحقي��ق هذا الهدف املهم.ويف 

امليزانية االتحادية للع��ام 2014 قمنا بتخصيص مبلغ 3.7 

ملي��ار درهم؛ أي ما يعادل نحو %8م��ن امليزانية، للقطاع 

الصحي. إننا نهدف إىل رفع تنافس��ية ه��ذا القطاع عاملياً، 

عرب تقدي��م بالدنا ألرق��ى الخدمات الصحي��ة للمواطنني 

واملقيمني وضامن سالمة املريض حتى اكتامل الشفاء بإذن 

الله. إن جهود الحكومة تتواصل يف عدة مسارات متوازية 

لالرتقاء بقط��اع الصحة، فهن��اك برامج تطوي��ر املهارات 

وكفاءات الك��وادر الطبي��ة، والربامج العالجي��ة، والنظام 

الصحي للوقاية من األمراض، عالوة عىل تطوير السياسات 

والترشيع��ات املتصل��ة بتنظيم القطاع وم��ا يتضمنه من 

أنشطة.

والش��ك أن القط��اع الخ��اص أيضاًي��ؤدي دوراً مهامً يف 

ه��ذا القطاع، ونحن حريصون عىل تأصي��ل مبدأ الرشاكة 

مع أفضل املؤسس��ات الطبية الخاصة القادرة عىل تقديم 

خدم��ات متخصصة عالي��ة الجودة ذات مس��توى عاملي 

متقدم.

هن��اك تطور نس��بي يف القطاع الصح��ي، إال أننا نريد 

مزي��داً من ه��ذا التطور س��واء عىل مس��توى التجهيزات 

الطبي��ة أو عىل صعي��د الخدمة التش��خيصية والعالجية، 

عرب تدابري مختلف��ة، مثل إعداد الك��وادر الطبية املؤهلة 

عالية الكفاءة؛ واالستفادة من خربات األطباء واملتخصصني 

الزائرين لنقل الخربة واملعرفة، مبا يعزز قدرتنا عىل إدخال 

مزيد م��ن أوجه التطوير عىل الخدم��ات الصحية املتاحة 

واس��تحداث املزيد منها عىل النحو ال��ذي يكفل للمريض 

إيجاد س��بل الش��فاء داخ��ل الوطن ويغنيه ع��ن الحاجة 

للتوجه للخارج لالستشفاء.

خط��ت دولة اإلمارات منذ بدايتها خطوات واثقة عىل 

طري��ق متكني امل��رأة باعتبارها متثل نص��ف املجتمع، 

وأثبتت ابنة اإلمارات أنها عىل قدر املسؤولية وحققت 

نتائج مرشفة يف كل امليادين،فكيف تقّيمون س��موكم 

تجربة املرأة اإلماراتية يف املشاركة السياسية من خالل 

املجلس الوطني؟ وما هي نظرتكم املس��تقبلية لتعزيز 

دورها ومتكينها يف كل املجاالت والقطاعات؟ 

- رمب��ا يك��ون م��ن اإلجحاف أن نح��ر إنج��ازات املرأة 

اإلماراتية يف مس��احة املامرس��ة السياس��ية فحسب، عىل 

الرغ��م مام أثبتته فيه��ا من قدرة عىل تحّمل املس��ؤولية 

واملش��اركة اإليجابي��ة جنب��اً إىل جنب م��ع الرجل؛فابنة 

اإلم��ارات متكن��ت - بج��دارة واس��تحقاق-من تقلّد أهم 

املناص��ب... فالحكومة الحالية فيها أرب��ع وزيرات، وهذا 

دليل واضح عىل ما اس��تطاعت املرأة أن تحققه من إنجاز 

م��ع ثقتنا الكاملة يف جدارتها وامتالكها كل ما يعينها ليس 

فقط عىل املشاركة، بل ريادة مجاالت بعينها.ونحن نثمن 

عالياًإنجازات ابنة اإلمارات،وال ندخر جهداً يف فتح املجال 

رحباً الستيعاب بل وتش��جيع املزيد منها.فثقتنا راسخةيف 

أن القدرة عىل العطاء ليست مرهونة بكون صاحبها رجالً 

أو ام��رأة، فكاله��ام رشي��ك يف املجتم��ع ويف صنع واقعه 

ومستقبله،والفيصل هو مدى الكفاءة والقدرة عىل العطاء.

ونحن مل ولن نبخل بالدعم الكامل للمرأة إلعانتها عىل 

قيامه��ا بدورها كأم مس��ؤولة عن تربي��ة األجيال القادمة 

الت��ي س��تتحمل مس��ؤولية إكامل مس��رية البن��اء، وأيضا 

لحضورهايف سوق العمل وضمن مختلف التخصصات التي 

أثبتت يف بعضها تفوق��اً ظاهراً عىل الرجل... فعندما توفر 

الحكومة خدماتها، فإنه��ا ال تفرّق بني رجل وامرأة، وهذا 

بشهادة املؤسسات الدولية. وأذكر هنا تقريراً صدر مؤخراً 

عن املنتدى االقتصادي العاملي أظهر تصّدر اإلمارات لدول 

منطقة الرشق األوس��ط وش��امل إفريقيا يف س��د الفجوة 

يف الخدم��ات التعليمية املقدم��ة للذكور واإلناث دون أي 

تفرقة بينهام. 

إنن��ا حريصون ع��ىل تعزيز وزيادة ه��ذا الدعم بتوفري 

مختلف الضامن��ات املمكنة،فقرار مجلس الوزراء بإلزامية 

متثيل العنر النس��ايئ يف مجال��س إدارات جميع الهيئات 

والرشكات الحكومي��ة بالدولة هوأح��د الرباهينعىل مدى 

قناعتن��ا بأهمية ما س��تتيحه مش��اركة املرأة م��ن توازن 

لق��رارات تل��ك املؤسس��ات وخططه��ا ومراع��اة لصالح 

العامالت املشاركاتللرجال يف ميادين العمل.

إن طموحن��ا لبناتنا وأخواتنا نابع م��ن قناعتنا بأهمية 

دور املرأة.. نريدها أن تكون أماً واعية تعمل عىل تنش��ئة 

جيل قوي قادر عىل تحمل املس��ؤولية.. نريدها أن تشارك 

بفكر اس��راتيجي مس��تنري نقهر به التحديات ونعظّم به 

الف��رص.. نحرص أن تكون دامئاً مواكبة للعر، وأن تتحىل 

بالعلم واملعرفة، وأن تقرنه��ام بالعزمية واإلرصار للوصول 

إىل م��ا تصب��و إليه وما نأمل��ه لها من طموحات لنفس��ها 

وأرستها ووطنها.. نريدها مجتهدة يف طلب العلم، حريصة 

عىل االستزادة من املعرفة.

مس��ؤوليتنا تجاه املرأة وحيال ش��عبنا مُتيل علينا توفري 

أفضلس��بل التعلي��م والتدري��ب والتأهيل،وكذل��ك أرقى 

مس��تويات الرعاية الصحية واالجتامعية،وإيجاد مختلف 

األطر الرس��مية واملجتمعية الكفيلة بتحقيق ذلك. ونحن 

ماضون يف تحقي��ق مزيد من التمك��ني للمرأة،مبنحها كل 

مايعينه��ا عىل االضط��الع بدورها عىل الوج��ه األكمل يف 

املجتمع.

ُفطر اإلماراتيون عىل فعل الخري الذي ميثل واحدة من 

اللبنات األساس��ية يف ثقافتهم األصيل��ة، حيث دأبت 

دول��ة اإلمارات والت��زال حكومة وش��عباً عىل تقديم 

املس��اعدات اإلنس��انية للمحتاج��ني يف مختلف أنحاء 

العامل، بل جعلتها إحدى الركائز األساس��ية لسياس��تها 

الخارجية،فكيف تنظرون سموكم إىل هذا املوضوع؟ 

إن التكافل اإلنس��اين أمر يحّث علي��ه ديننا الحنيف،وهو 

راس��خ يف وجداننا وضامئرن��ا وجزء ال يتجزأ م��ن ثقافتنا 

وعاداتنا وتقاليدنا العربية األصيلة. فنْجدُة اآلخر ومساعدة 

املحت��اج وعون الضعيف من أهم ش��يم الفروس��ية التي 

ُجبلن��ا عليها، وتعلمنا أنها واج��ب وفرض نبغي من وراءه 

رض��ا الخالق، ونس��عى من خالله لع��ون املخلوق. وأخي 

صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد هو القدوة واملثال 

يف العطاء الالمحدود، فأيادي��ه البيضاء التي ميتد عطاؤها 

إىل مختلف أنحاء البس��يطة تذكرنا باإلس��هامات العظيمة 

التي خلّدت ذكرى الوالد املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ 

زايد بن س��لطان آل نهيان، ومنحته مكانة خاصة يف قلوب 

ماليني البرش حول العامل ملا قدمه من فيض بذل وعطاء.

فعندما نرس��م بس��مة عىل وجه طفل فقري، أو نس��ّد 

رم��ق آخر جائع، أو نعني ثالثاً عىل الحصول عىل فرصته يف 

التعليم وبيئة صحية مالمئة، نش��عر أننا قمنا بأداء جانب 

م��ام أوصانا به ديننا الحنيف بإش��اعة الراحم والتعاطف 

بني الناس،لكونهام ميثالن ضامنااًلستمرار الحياة. 

فبحمد الله وبتوفيقه، أس��همت دولتن��ا مبا يناهز 5.8 

مليار درهم من املس��اعدات خالل العام 2012، انتفع بها 

أن��اس يف 137 دولة ومنطقة جغرافي��ة حول العامل، حيث 

محمد بن راشد أثناء زيارته ألحد املرىض
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جاءت بالدنا يف الرتيب الس��ادس ع��رش عاملياً بني الدول 

األك��رث عطاًء، وه��و إنجاز نحم��د الله عليه، ونس��أله أن 

يدي��م علينا توفيقه يك نس��تمر يف أداء هذا الواجب تجاه 

اآلخري��ن... نأخ��ذ بي��د الضعيف، ونع��ني كل ذي عرسة، 

ونخفف عن كاهل الناس ومنكنهم من التش��بث باألمل يف 

غد أفضل، ونحن يف هذا الجهد الخالص لوجه رب العاملني 

ال نرجو س��وى رضاه، ال نفاخر وال نتباهى، ولكننا نكشف 

عن إسهامنا اإلنساين لنكون قدوة لآلخرين، نشجعهم عىل 

البذل والعطاء لتزيد بذلك املنفعة ويعم الخري عىل الناس.

كنت��م س��موكم أول من أك��د يف وقت مبك��ر جداً أن 

دولة اإلمارات س��وف تكون يف ص��دارة دول العامل يف 

كل املج��االت، وكان حديثكم وقتها هو حديث من ال 

ينتابه أدىن شك يف حدوث ذلك، حينام كانت الصعاب 

تبدو كبرية، فمن أين كنتم س��موكم تس��تمدون هذه 

الثقة املبكرة؟ 

 

"عىل قدر أهل العزم ت��أيت العزائم"... هكذا قالها املتنبّي، 

وهكذا هي يف بالدنا. إن ش��يمة أهل اإلمارات أنهم إذا ما 

عاهدوا صدق��وا فيام عاهدوا عليه،وإذا م��ا عقدوا العزم 

ع��ىل تحقي��ق أمرأنجزوه بتوفي��ق من الله��أوالً، ولصالبة 

عزمهم وصدق عزميتهمثانياً.إن ثقتي يف أهيل وش��عبي ال 

حدود لها... ننطلق معاً عىل درب التطوير، حافزنا جميعاً 

حب متأصل يف القلوب لهذا الوطن وإخالص كامل لرفعته 

وعزته كرامته، وهي أهداف س��امية ال تتحقق إال بالتميز 

ع��ن اآلخرين،والميك��ن الوصول إليها بالرك��ون إىل الراحة 

والس��كينة، بل البد م��ن التحيل بالطاق��ة اإليجابية، وأن 

يجعل اإلنس��ان تحدي الذات عادة، ليس��تيقظ كل صباح 

يشغله هاجس واحد: ما هو اإلنجاز الذي سأحققه اليوم؟ 

والتحديات التي جابهت ش��عب اإلم��ارات وتعاظمت يف 

فرة تأس��يس االتحاد توارت وانقش��عت أمام ضياء األمل، 

واندح��رت وتضاءلت أمام صالبة اإلماراتيني وعزمهم الذي 

ال يل��ني وال ينال منه يشء، ل��ذا كانت ثقتي يف قدرتنا عىل 

تحقيق م��ا أطالب به وأتوقعه من انجازات،والس��يام أننا 

وفّرنا مقوم��ات تحقيقها. فقبل وجود الجامعات يف ربوع 

بالدنا، ابتعثنا مئات الطالب للدراسة يف الخارج للنهل من 

منابع العلم، واليوم نفخر ونعتز بجامعاتنا الوطنية ونسعد 

بوجود أفضل الجامعات العاملية عىل أرضنا، تؤسس لجيل 

قادر ع��ىل مزيد من الب��ذل والعطاء،يحمل األدوات التي 

متكن��ه من التعامل بكفاءة مع محيط��ه اإلقليمي ونطاقه 

العاملي األوسع. 

لدينا م��ن فرق العم��ل املتميزة ما يُ��ريض تطلعنا إىل 

مزيد م��ن اإلنجاز، ونعتمد أرقى معاي��ري العمل يف العامل 

وضمن مختلف التخصصات.استثمرنا يف بنية أساسية تُعّد 

من بني األفض��ل يف العامل،ولدينا من املط��ارات واملوانئام 

يعزز مكانتنا كنقطة وصل حيوية لحركة التجارة والس��فر 

العاملية..تتمتع بالدنا باحرام دويل واس��ع لتمس��كنا بنهج 

مت��وازن ومحايد م��ع الجميع وعالقات تق��وم عىل مبدأ 

التع��اون اإليجايب واالحرام املتب��ادل، وكذلك احرام كافة 

املواثيق واملعاهدات الدولية. كل ذلك وأكرث عوامل ترسخ 

ثقتن��ا يف قدرتنا ع��ىل تحقيق التميز والوص��ول إىل الرقم 

"واحد" عاملياً.

ينظ��ر ش��باب دول��ة اإلم��ارات إىل س��يدي صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم باعتباره 

ملهامً وق��دوة، ويرتقبون كل كلمة تصدر عن س��موه 

ليحفظوها ويتناقلوها فيام بينهم ويحولوها إىل عمل 

وإنجاز، فام هي الكلمة التي تحبون سموكم توجيهها 

للشباب؟ 

 أقول لهم أنتم ذخر الوطن وعامد مس��تقبله، بسواعدكم 

س��ريتفع البناء. اش��حذوا الهمم واعقدوا الع��زم واصدقوا 

الني��ة واعمل��وا عىل تطوي��ر ذاتك��م يك تكون��وا نافعني 

ألنفس��كم ومؤثري��ن إيجابياً يف مجتمعكم، ومس��اهمني 

يف رفعة وطنك��م وتقدمه وازدهاره. تحلّ��وا دامئاً بالطاقة 

اإليجابية،ومتّس��كوا بها يف مختلف املواقف،فهي سبيلكم 

للرفعة والنجاح. اش��غلوا أنفس��كم بكل ما هو نافع لكم 

وألهلك��م وملجتمعك��م، وانبذوا كل ما من ش��أنه إحباط 

عزميتكم أو إهدار وقتكم هباًء، فالوقت هو أمثن س��لعة 

يجب عىل اإلنس��ان حسن اس��تغاللها، فعقارب الساعة ال 

تنتظ��ر أحداً، وال تتأخر يف طي الزم��ن. أقبلوا عىل الِعلم، 

وانهل��وا م��ن مناب��ع املعرفة، خ��ذوا بناصيته��ا وامتلكوا 

��عوا مدارككم بالقراءة واإلط��الع، وبادروا إىل  زمامها، وسِّ

اكتش��اف الجديد، وليكن الِعل��م ِمدادكم يف رحلة التميز.

أنصت��وا للكبار وخذوا عنهم خرباته��م وتجاربهم، وأبدعوا 

أف��كاراً جدي��دة وتب��اروا يف االبت��كار. امض��وا يف الحياة 

واضع��ني النجاح هدفاً واضحاً نصب أعينكم، واس��عوا إىل 

كس��ب وامتالك مقومات تحقيقه. ال متلّ��وا طرق األبواب 

يف س��عيكم للتميز،واجعلوا م��ن اإلرصار والعزمية والرغبة 

الدامئة يف التفوق شيامً أصيلة لكم يف رحلتكم مع الحياة•

رئيس الدولة يتلقى النسخة األوىل من كتاب ومضات من فكر 

االحتفال بيوم العلم
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قائد القوات اجلوية املصرية يثمن دور اإلمارات 
اسم اإلمارات حمفور يف قلب كل مصري بفضل جماالت التعاون املتعددًة

مثَّن الفريـق يونـس السيـد 

املرصي قائـد القوات الجوية 

املرصيـة، الدور الكبيـر 

الـذي قامت به دولة 

اإلمارات العربيـة املتحدة، 

تجـاه مصـر شعباً وقيادة 

عىل مر التاريـخ، وخاصـة 

يف مساندتها والوقوف معها 

يف محنتهـا خـالل الفتـرة 

األخيـرة، وأشـاد بالعالقـات 

األخويـة املتينـة التي تربـط 

البلدين والشعبني الشقيقني.

 
حوار:

الرائدالركن/ يوسف 
جمعة احلداد

رئيس حترير جملة درع 
الوطن

وعب���ر قائ�د الق��وات الجوي�ة املرصي�ة عن محبة الش��عب 

املص�ري عام��ة وأفراد الق���وات املس��لح�ة املرصية خاص�ة 

لدول���ة اإلمارات العربية املتحدة قي�ادة وش��عباً، وامتنانه ملا 

تقدم��ه لجمهورية مرص العربية. وق��ال إن هذا ما دفعه إىل 

ت���رك كل التزامات�ه حرصاً عل�ى املش��ارك�ة يف مع�رض دب�ي 

للطريان2013، والذي لفت إىل أنه يكتس���ب أهمي�ة كبي�رة، 

من حيث زخ�م الرشكات املش��ارك�ة في�ه وتس��ليطه�ا الضوء 

عىل أحدث التط�ورات يف عال�م الطائ�رات وصناعته�ا، وفيم�ا 

ييل نص الحوار:

 ما الهدف من زيارتكم لدولة اإلمارات العربية املتحدة؟

زيارت���ي لدول�ة اإلم��ارات العربي�ة املتحدة كانت اس��تجابة 

لدع�وة كرمي���ة تلقيتها للحض�ور واملش��ارك�ة يف معرض ديب 

للط��ريان 2013. وق��د حرص���ت عل�ى تلبي�ة ه��ذه الدع�وة 

الكرمي�ة نتي�جة حب�ي وتقدي�ري الش��ديدي�ن لإلمارات قيادة 

وش��عب�اً، وح�ب كل ف�رد من أفراد القوات املسلح�ة املرصية 

والش��ع�ب املص�ري لدولة إلمارات العربي��ة املتح�دة، نظ�راً 

إىل الدور الكبي�ر واملميز الذي قام�ت ب�ه تجاه مرص ش��عب�اً 

وقي�ادة ع��ىل م�ر التاريخ، وخاص�ة يف مس��اندتها والوق�وف 

معها يف محنته�ا خالل الفرتة األخي�رة، األمر ال�ذي دفعني إىل 

ترك كل التزامات�ي حرص�اً من�ي عىل املش��ارك�ة ف�ي مع�رض 

دب���ي للطريان 2013، ال�ذي يكتس���ب أهمي���ة كبرية، م�ن 

حي���ث زخ�م الرشك�ات املش��ارك�ة في�ه وتس��ليطه�ا الض�وء 

عىل أح���دث التط��ورات ف�ي ع��امل الطائ���رات وصناعته�ا، 

كم���ا أن هذا املع�رض يش��ك�ل إضاف�ة جدي���دة لك�ل قادة 

الق�وات الجوي�ة يف العال�م من حيث املوضوع�ات املطروحة 

والحديث���ة ف�ي عامل الطائرات الت��ي تحتوي عىل الكثي�ر من 

التفاصي���ل الدقيقة واملعق�دة، والس��يام أن الس��الح الج�وي 

املص���ري الذي يتميز بتنوع تس��ليح�ه وبالت��ايل تعامل�ه مع 

رشكات طي���ران كثي�رة، يس��عى إىل االطالع عىل مس��تويات 
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قائد القوات اجلوية املصرية يثمن دور اإلمارات 
اسم اإلمارات حمفور يف قلب كل مصري بفضل جماالت التعاون املتعددًة

التس��لي�ح واملنتوج�ات التي تقدمه�ا الرشكات العارضة عىل 

مستوى العامل، من خ�الل أجنحته�ا ف�ي املع�رض.

ك��ام تتميز دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة باإلحرتافية يف 

تنظيم املعارض عىل مست�وى راق، والت�ي تشك�ل رسالة لكل 

زوار املع���رض، بأن��ه كلام كان التنظي�م جي��داً ح�رص الزوار 

والعارضون عىل املش��ارك�ة فيه، إضافة إىل الع�دد الكبري من 

الوفود املشاركة يف املع�رض،كام تش��تهر اإلم�ارات بتنظيمها 

للمع��ارض األم�ر الذي تحرص معه الكث��ري من رشكات العامل 

ع��ىل اس��تغالل الفرص�ة للمش��ارك�ة فيه وع��رض منتجاته�ا 

املختلفة، إضاف�ة إىل حسن االستقبال والضيافة والك�رم الذي 

تشته�ر فيه اإلم�ارات قيادة وشعب�اً.

تُعــدُّ اإلمارات العباً أساســياً يف مجال املعــارض الدولية، 

كيــف تقيمون هذه املعارض؟ وما الذي متيزها عن غريها 

من املعارض العاملية؟ 

امل�عارض التي تنظمها دولة اإلم��ارات العربية املتح�دة هي 

محط أنظ��ار مختلف دول الع��امل، باعتباره�ا منصات عاملية 

تحظ��ى بالتقدي��ر واالهتامم م��ن جميع ال��دول والرشكات 

العاملية، وفرص��ة حقيقي�ة ينتظره�ا الجمي��ع للتعرف عل�ى 

أح��دث ما وصلت إلي��ه الصناع�ات العاملي��ة يف عامل الطريان 

والتكنولوجي���ا املتقدم��ة، ك��ام ميي��ز هذه املع���ارض الت�ي 

تنظمه���ا دول��ة اإلم��ارات العربية عن غريها م��ن املع�ارض 

االحرتافي���ة يف التنظيم والتجهيز واالنض�باط وتطبيق املعايري 

الراقي�ة، وهو خري دليل عىل نج�اح اإلم�ارات يف بن�اء س��معة 

عاملية ممي��زة، بدلي�ل تنافس كربيات ال��رشكات العاملي�ة يف 

املشارك�ة يف ه�ذه املعارض، كم�ا مييز املعارض التي تنظمه�ا 

دولة اإلمارات العربية املتحدة الكم الكبري من املشاركي�ن من 

الرشك�ات العاملي�ة والت�ي تحرض بفضل ما تقدمه لهم يف بيئة 

تنافسية عاملية، فضالً عن ح�سن االستق�بال واالستضاف�ة التي 

تتميز بها دولة اإلمارات العربية املتح�دة.

العالقة بني دولة اإلمارات وجمهورية مرص قطعت شوطاً 

طويالً يف التقدم، كيف تســهم املؤسســات العسكرية يف 

بلدينا يف استثامر هذا التطور يف العالقات لتعزيز تحقيق 

املصالح املشرتكة؟ 

العالق���ات التاريخي���ة الت��ي ترب���ط ب��ن دول��ة اإلمارات 

وجمهورية مرص العربية يف املج�االت املختلف�ة هي عالق�ات 

متي�ن��ة وقوي�ة، وخاص�ة يف مج�ال التس��لي�ح. واس��م دول�ة 

اإلم���ارات العربية املتحدة محف�ور ف���ي قل�ب ك�ل مواطن 

مرصي بفضل مج��االت التع�اون املتع���ددة والتقدي�ر الذي 

يحمل���ه ك�ل ف�رد مص�ري تج�اهها. وأنا خالل زيات�ي ملعرض 

ديب للطريان ترشفت بلق�اء الفريق أول س��مو الشيخ محم�د 

ب��ن زاي�د آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ���ب القائ�د األعىل 

للق�وات املس��لحة، وال�ذي أك��د ض�رورة توثي���ق العالقات 

العس��كرية بن البلدي���ن عىل أعل�ى املس��توي�ات وتعمي�ق 

التعاون العس��ك�ري الثنائ�ي، األم���ر الذي يعطي قوة كبي�رة 

للدولتي�ن، كم�ا أن تب�ادل الخ���ربات والتع�اون يف املج�االت 

العس��كري�ة يش��ك�ل مطلب�اً مهامً للدولتي�ن عىل ح�د سواء، 

وخاص�ة يف الفت�رة الراهن�ة واملقبل�ة.

ما تطلعاتكم يف املرحلة القادمة يف مجال الطريان والدفاع 

الجوي؟

الحل��م كبي�ر، ونحن ك��دول عربية نحت��اج إىل ق�وة عربي�ة، 

والتحالف���ات هي هدف كل دول�ة، فنح���ن نأمل أن تك�ون 

ه�ن��اك تحالف�ات عربي���ة قوي�ة، ونأم�ل م���ن خ�الل هذه 

التحالف�ات مع ع�دد من ال�دول العربي�ة أن يكون هناك قوة 

عرب�ية ف���ي مج�ال الطي�ران والقوات املس��لح�ة م�ن أج�ل 

حامي�ة السالم والحف�اظ عل�يه يف جميع بق�اع العامل.

حدثنا عــن مرتكــزات الصفقــات الخاصة ببيــع ورشاء 

الطائرات بالقوات الجوية املرصية؟

يف الف���رتة الحالي���ة، هن���اك ك��مٌّ كبري من الع���روض، لكن 

رئيس الدولة أثناء استقباله الرئيس املرصي املؤقت 

محمد بن زايد وعبدالفتاح السييس

47 |  ديسمرب 2013 |  العدد 503  |



الفريق/ يونس السيد املصري

الحالة االجتامعية:
االسم : يونس السيد املرصي

تاريخ وجهة امليالد: 15/12/1959 )سوهاج(
تاريخ االلتحاق بالكلية الجوية: 1/8/1977

تاريخ التخرج من الكلية الجوية: 16/12/1979
الحالة االجتامعية: متزوج وله )ولد وبنت(

املناصب التي توالها:
قائد رسب جوي 

قائد لواء جوي
نائب رئيس شعبة العمليات الجوية

رئيس أركان منطقة جوية
قائد منطقة جوية

رئيس شعبة العمليات الجوية
رئيس أركان القوات الجوية

قائد القوات الجوية
التأهيل العسكري:

فرقة قدرات تدمريية باململكة املتحدة
ماجستري العلوم العسكرية )أركان حرب عام(

زمالة كلية الحرب العليا )أكادميية نارص العسكرية(
األوسمة واألنواط وامليداليات:

نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة
نوط الواجب العسكري الطبقة الثانية

نوط الخدمة املمتازة
السفريات والبعثات:

م��درس بأكادميية الح��رب العلي��ا بجمهورية اليمن 
خالل الفرتة 1/11/2004 إىل 31/10/2005

مل نأخ���ذ حتى اآلن الق���رار، ويت�م اآلن الدراس��ة من خالل 

هيئ�ة تسليح القوات املسلح�ة مع األف�رع الرئيسي�ة، كام تم 

تشكيل لج�ان عل�ى مس��ت�وى عال لدراسة األسلح�ة بعناي�ة 

واملمي�زات والعي�وب ، وتحديد نق�اط الق�وة والضع�ف لك�ل 

منها ليك يتم اتخاذ القرار الصحي�ح واملناس�ب.

لإلمارات دور محوري يف تقديم املس��اعدات اإلنس��انية 

عىل املستوى العاملي، ما تقييمكم لهذا الدور؟

لدول���ة اإلم���ارات العربية املتح��دة دور الكبري وملموس يف 

تقدي�م الخدم�ات اإلنسانية عىل مستوى العال�م، وخاصة ف�ي 

املناطق التي تش��ه�د كوارث طبيعي���ة إضاف�ة إىل الح�روب، 

كام أن الجه�ود اإلماراتي���ة الرائدة ف�ي هذا املج�ال تحظ�ى 

بتقدي�ر كل دول العال�م وإعجابها، نظ�راً إىل مكان�ة اإلنس�ان 

العالية وقيمت�ه العلي��ا الت�ي ال تقدر بثم�ن، وأمتن�ى من كل 

ال���دول أن تح�ذو ح�ذو دولة اإلم���ارات العربية املتحدة يف 

املج���ال اإلنس��ان�ي، فهي من خ�الل هذا الجه�د اإلنس��ان�ي 

تدعو إىل السالم واملحبة، وتتمنى أن يعام جميع دول العامل.

أنش��أت دولة اإلم��ارات مؤخ��راً كلية الدف��اع الوطني، 

برأيكم ما أهمية هذه الكلية يف خدمة األمن واالستقرار 

الوطن��ي؟ وما ال��ذي ميكن أن تقدمه ه��ذه النوعية من 

الكليات لطموحات القيادة يف أي بلد؟

بداية نهنئ القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

مبناس��بة إنش��اء كلية الدفاع الوطني، ونح��ن لدينا يف مرص 

تاريخ م��رف يف التأهيل والتدري��ب والتعليم، وخاصة من 

خالل أكادميية نارص العس��كرية التي تقدم الفكر العس��كري 

املتط��ور، وأعتقد أن كلية الدفاع الوطني هي وس��يلة مهمة 

للنمو والرقي العلمي العسكري، باعتبار أن هذه النوعية من 

الكليات تؤدي دوراً مه��امً يف تعزيز مفهوم األمن الوطني يف 

املجتمع بشكل كبري، ويسعدنا يف القوات املسلحة املرصية أن 

نتعاون مع دولة اإلم��ارات العربية املتحدة من خالل الخربة 

واملعلمني أو أي مطالب أخرى.

يف رأيك��م، ما مدى أهمية اإلعالم الس��كري بالنس��بة إىل 

القوات املسلحة يف مختلف دول العامل؟ 

اإلع�الم العس��ك�ري مه�م للغاي�ة باعتب�اره من أهم وس��ائل 

االتص���ال والتواص�ل داخ���ل الق�وات املس��لح�ة وخارجه�ا، 

فاإلع�الم العس��كري مبختل�ف أش��كال�ه يؤدي دوراً كبي�راً يف 

حي���اة العس��كريي�ن أياً كان���ت مواقعه�م ومس��ؤولياته�م، 

كم�ا أن اإلع�الم العس��كري مبختل�ف أشكال�ه املتط�ورة يع�د 

أق�وى أدوات االتص�ال العس��كري�ة الت�ي تساعد العسك�ري 

مبختل�ف مستوياته عىل معايشة العص�ر والتفاع�ل مع�ه، كام 

أن اإلع�الم العسك�ري يس��ه�م يف تزوي�د الجمهور العسكري 

واملدن�ي بجمي�ع الحقائق واألخب�ار الصحيح�ة ح�ول القوات 

املس��لح�ة، كام يهدف اإلع�الم العس��ك�ري إىل التص�دي ألي 

إع�الم مض�اد•

الرميثي لدى استقباله الفريق يونس املرصي

الفريق يونس املرصي متحدثاً لرئيس تحرير مجلة درع الوطن
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انتشار أسلحة الدمار الشامل – 
حتد اسرتاتيجي مستهان به

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

ndcdean@gmail.com 

توقعات 
إسرتاتيجية

يركز كثري من الناس عىل التحدي التقليدي املتمثل يف انتش��ار تنمية القدرات النووية، وال س��يام يف إيران. 

لك��ن ع��دداً من التحديات املامثلة واملعادلة لها يف الفتك تبق��ى دون أن تنال االهتامم الالزم بها. ويفرتض 

بالجميع أن يكون عىل وعي بتهديدات انتش��ار أس��لحة الدمار الش��امل التي تنبع من أسلحة غري نووية، 

وبصورة خاصة األسلحة الكياموية والبيولوجية.

متثل الحالة الس��ورية الراهنة مثاالً يوضح هذا. فعىل الرغم من تركيز معظم الدول عىل تطوير قدرات 

التس��لح النووي اإليراين، فإن اس��تخدام غاز األعصاب، السارين، يف سوريا يف شهر أغسطس عام 2013، هو 

ال��ذي أحدث صدمة يف العامل بأرسه. ومثل هذه الهجامت ليس��ت جديدة، فق��د وقع أول هجوم كياموي 

إقليم��ي يف العرص الحديث يف اليمن يف عام 1963. ويف عام 1967 حدث أكرب هجوم باألس��لحة الكياموية 

يف الح��رب األهلية اليمنية يف قرية قطاف. ويف وقت الحق م��ن ذلك العام تم قصف قريتي جهار وقدافة 

بالغاز أيضاً. وتختلف تقديرات الخس��ائر يف األرواح، غري أنها تدل عىل أن األس��لحة الكياموية أوقعت ما 

يقارب 1,500 ضحية أثناء الرصاع.

وأثناء الحرب العراقية سقط نحو 120,000 جندي ضحايا الهجامت باملواد الكياموية وغاز األعصاب، وال 

يشمل ذلك الرقم املدنيني الذين أصيبوا بالتلوث يف املناطق القريبة. وما يزال نحو 80,000 ممن بقوا عىل 

قيد الحياة بعد تلك الهجامت يعالجون يف املستش��فيات يف أحوال مأساوية. وبعد نهاية الحرب عام 1988 

بوق��ت قصري، هاجمت القوات العراقية قرية حلبجة، فتعرضت البلدة بكاملها لألس��لحة الكياموية، األمر 

الذي أدى إىل وفاة نحو 5000 من س��كانها. وتبقى حلبج��ة أكرب هجوم كياموي موجه ضد منطقة مأهولة 

بالسكان يف التاريخ.

كان أول هج��وم إرهايب بغ��ازات كياموية قد حدث عام 1994، عندما أطلقت طائفة أوم ش��ريكو غاز 

الس��ارين يف اليابان. ويف العام التايل أطلقوا غاز الس��ارين يف أنفاق القط��ارات يف طوكيو، وقتلوا بذلك 12 

شخصاً وأصابوا أكرث من 5,000 شخص. ويف بداية عام 2007 تحدثت تقارير عن عدة هجامت إرهابية بغاز 

الكلور نسبت إىل القاعدة يف العراق، حيث أصابت تلك الهجامت أكرث من 350 شخصاً. 

يقيض قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 بأن تطبق الدول األعضاء إجراءات ضد انتشار هذه األسلحة، 

وهو يرمي أيضاً إىل منع انتش��ار أسلحة الدمار الش��امل إىل الجهات األخرى من غري الدول. فهناك رشكات 

تبيع مواداً - ال تعترب من الناحية التقنية أس��لحة دمار ش��امل - إىل الصيني��ني الذين يبيعونها بدورهم إىل 

الكوريني الشامليني الذين يبيعونها بدورهم أيضاً إىل دول أخرى، بعضها يف منطقتنا. ويتم العديد من هذه 

الصفقات التجارية من دون أن تلفت االنتباه، مام يعني أن دوالً مثل سنغافورة واإلمارات العربية املتحدة 

قد ينتهي بها األمر كمواقع محتملة لعمليات االنتقال هذه.

ينبغي الس��يطرة عىل انتشار أسلحة الدمار الشامل الكياموية والبيولوجية. ولألسف – كام كتبت كارول 

وجمشيد تشوكيس – "فقد تم إبرام ستة اتفاقات، ومعاهدتني، وبروتوكول، ونظام، وعملية تنسيق، وقانون، 

ومبادرة، وعرش معاهدات إقليمية أو مناطقية، منذ عام 1925 للسيطرة عىل أدوات القتل الجامعي هذه. 

ومع ذلك فإن معظم االتفاقات ال تتطلب س��وى املوافقة الس��لبية وتغلب عليها اعتبارات النفوذ الرسي، 

والس��عي وراء املنافع، وانتش��ار األيديولوجيات. ونتيج��ة لذلك تزداد مخاطر وصول األس��لحة الكياموية 

والبيولوجية إىل الجهات من غري الدول."

وليك مننع ازدياد توافر هذه األسلحة بصورة أفضل، يتعني عىل الدول أن: تعمل عىل سد الثغرات، ومتكني 

عملية تبادل املعلومات، والقضاء عىل الربامج املوجودة س��ابقاً بش��كل مأمون، ومعالجة عواقب استخدام 

أس��لحة الدمار الشامل، مع الرتكيز بش��دة عىل إيران وكوريا الشاملية وباكستان. كام ينبغي أن تركز الدول 

أيضاً عىل الصلة بني أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب، وأن تبقى من األولويات القصوى يف املستقبل املنظور 

قضي��ة حيازة اإلرهابيني قدرات كياموية أو بيولوجية. ومثل هذه الجهود تتطلب تعاوناً دولياً، ومعلومات 

استخباراتية جيدة، ودعامً شعبياً، واسرتاتيجيات مركزة، لكنها تبقى يف مصلحة جميع الدول•
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باتت صناعة الطائرات واح��دة من أكرث الصناعات منواً 

يف العامل، وتزايد الطلب عليها بصورة الفتة يف الس��نوات 

القليل��ة املاضي��ة، حت��ى أن رشك��ة إيرب��اص لصناع��ة 

الطائرات يف أوروبا أصدرت تقريراً مهامً يف هذا الش��أن 

عن األع��وام العرشين القادم��ة )2032-2013( بعنوان 

»رحالت املستقبل«، توقعت فيه منو الطلب عىل النقل 

الج��وي، وتأثري ذلك يف الطلب ع��ىل الطائرات الجديدة 

يف مختل��ف مناطق العامل، كام توقع��ت أيضاً أن العامل 

سينفق نحو 4.5 تريليون دوالر تقريباً عىل رشاء طائرات 

جديدة، وأن يستمر الطلب عىل النقل الجوي يف الزيادة 

مبع��دل %4.7 يف املتوس��ط يف املس��تقبل، وخاصة بني 

الدول املتقدمة والدول الناشئة، وتوقعت أيضاً أن تكون 

أكرب معدالت النمو املتوقع��ة خالل العقدين اآلتيني يف 

منطقة الرشق األوس��ط، وذلك مبع��دل %7.1، متفوقة 

عىل جميع مناطق العامل.

يرتب��ط منو الطل��ب عىل صناعة الطائ��رات يف العامل 

مبجموعة من العوامل، منه��ا تزايد الرثوة يف دول كثرية 

تس��عى إىل توظيفها يف صناعات نوعية تحقق لها عائداً 

تنموي��اً طويل األجل، وكذلك بحرك��ة النمو والتطور يف 

الكثري من االقتصادات الصاعدة والناشئة، والتي تسعى 

إىل تعظيم مكانتها ونفوذها ع��ىل خريطة االقتصادات 

العاملي��ة، ويف مقدمته��ا دول الخليج والرشق األوس��ط 

التي علقت آمالها عىل صناعة الطائرات بوصفها املنقذ 

املحتمل الذي س��ييل فرتة ما بعد ازدهار الطاقة، فعىل 

سبيل املثال، تقوم كل من الس��عودية والبحرين وقطر 

باتخاذ خطوات لتش��جيع رشكات صناعة الطائرات عىل 

إقامة مشاريع للصيانة، فيام أصبحت دولة اإلمارات من 

الالعب��ني الكبار يف هذه الصناعة التي ش��هدت طفرات 

نوعية، س��واء ع��ىل مس��توى التصنيع أو تواف��ر البنية 

التحتية املتقدمة التي تخدم االستثامر يف هذه الصناعة 

مستقبالً.

ومتث��ل صناع��ة الطائ��رات يف اإلمارات راف��داً مهامً 

لدعم قطاع��ات االقتص��اد الوطني املختلف��ة، وخاصة 

قطاع الس��ياحة وثيق الصلة به��ذه الصناعة املهمة. بل 

إن حكوم��ة أبوظبي ق��د أدركت مبك��راً أهمية صناعة 

الطائرات بوصفها واحدة من الخطوط األساسية لرؤيتها 

االقتصادي��ة 2030، إذ تعي إم��ارة أبوظبي جيداً أنها ال 

تس��تطيع أن تعتم��د عىل إنتاج النف��ط والغاز كمصدر 

لرثوته��ا الوطنية إىل ما ال نهاية. لذل��ك فقد بادرت إىل 

تطبي��ق خطة دقيقة لالس��تثامر والتطوير يف الصناعات 

االس��رتاتيجية التي ستوفر وظائف لعدد متزايد من قوة 

العمل اإلماراتية املتعلمة.

واقع صناعة الطائرات يف اإلمارات
تخط��ط دولة اإلم��ارات ألن تكون من ال��دول القليلة 

تحظى صناعة الطائرات يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة بدعم كامل 

من جانب القيادة الرشيدة، وعىل 

رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه 

الله، باعتبار هذه الصناعة تسهم يف 

تنويع مصادر الدخل، كام تتواكب 

مع توجه الدولة نحو اقتصاد املعرفة 

الذي يعتمد عىل أحدث وسائل 

التكنولوجيا العالية، ومبا يرتبط به 

من تأهيل وتطوير الكوادر البرشية 

املواطنة والوصول بها إىل مستوى 

العاملية، ليكونوا جزءاً فاعالً يف هذا 

القطاع الحيوي.

إعداد: التحرير

طريان اإلمارات تواصل توسع شبكة محطاتها
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يف الع��امل الت��ي تنافس يف مث��ل هذه الصناع��ة الثقيلة 

واملتقدمة تكنولوجياً يف املس��تقبل القريب، ومبا يواكب 

ما تشهده من منو وتطور يف املجاالت املختلفة، خصوصاً 

أن مش��رتياتها الكبرية من الطائرات تؤهلها للدخول يف 

رشاك��ة مع كربيات ال��رشكات العاملي��ة املصنعة، إذ إن 

تب��ادل املصالح يدفع هذه الرشكات إىل إقامة مثل هذه 

الرشاكة، التي تعود بالنفع عىل الطرفني. وحسب تقارير 

املنظم��ة العاملية للط��ريان املدين، فإن دول��ة اإلمارات 

أصبح��ت القاط��رة التي تق��ود منو صناع��ة الطريان يف 

املنطق��ة، وباتت من بني أهم عرشة العبني رئيس��ني يف 

الصناعة عاملياً، وأكرب مشرت للطائرات الحديثة والعمالقة، 

وعىل رأسها طائرات إيرباص إيه )380( وبوينج )787(.

وق��د حقق��ت دولة اإلم��ارات يف الس��نوات القليلة 

املاضية طفرة كبرية يف صناعة الطائرات بش��قيها املدين 

والعس��كري، وذلك بتطوير صناع��ة مكونات الطائرات 

املدنية املستخدمة يف صناعة الطائرات الحديثة املنتجة 

يف رشكت��ي »إيرباص« األوروبية و«بوين��ج« األمريكية، 

وكذلك اإلنجاز الكبري الذي حققته رشكة »أدكو سيستم« 

بإنت��اج أول طائرة إماراتية من دون طيار، وباإلضافة إىل 

هذه الرشكة تعمل يف هذا املجال رشكة »سرتاتا« بالعني 

ورشكة ديب لصناعة الطريان.

سرتاتا وتصنيع هياكل الطائرات
أنش��أت رشكة »مبادلة لصناعة الطريان« رشكة »سرتاتا« 

لصناعة هي��اكل الطائرات يف مدينة العني، والتي تتطلع 

للفوز بحصة كبرية من س��وق تصني��ع هياكل الطائرات 

يف العامل واملنافس��ة مع الالعبني العامليني الكبار يف هذا 

املجال مثل الصني والهن��د والربازيل وغريها من الدول. 

وتأسست رشكة »سرتاتا« للتصنيع، وهي رشكة مساهمة 

خاصة لتصنيع املواد املركب��ة لهياكل الطائرات يف العام 

صناعة الطائرات يف 
اإلمارات رافدًا مهمًا 

لدعم قطاعات 
االقتصاد الوطني 

اخملتلفة
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2009، وبدأت اإلنتاج الفعيل عام 2010، وأبرمت عقود 

رشاكششة مع عدد من الششركات العاملية الكربى يف مجال 

تصنيششع معششدات الطائششرات األصلية، مششن بينها بوينج 

وإيرباص وألينيا، فضالً عن أنها املورد األسششايس لركتي 

»إف إيه يس يس« و«سابكا« لصناعة الطريان.

وتُعششد رشكة »سششراتا« اآلن مورِّداً لربامششج »إيرباص 

إيششه 340/330« و«إيرباص إيششه 380«، كام تعمل عىل 

توريد أجزاء لطائرة »إيرباص إيه XWB 350«، وكذلك 

لربنامجي »بوينششج يب 777 و787«، فضالً عن أنها تقوم 

بالتوريد لركششة »ألينيا« يف إطار برنامج الطائرات »إيه 

يت آر«. ويُتوقع أن تقوم سراتا بتزويد الطائرات الحديثة 

مبا فيها »دريم اليششر« بقطع الغيار، ومكونات األجنحة 

يف العام القششادم 2014، حيث يتم إنتاج هذه املكونات 

وفششق آخر مبتكششرات التقنيات الحديثششة واملصنعة من 

املواد املركبة. وال شششك أن نجاح سششراتا يف التعاقد مع 

هذه الركات العمالقة سيعزز من موقفها لتصبح أحد 

املوردين الرئيسششيني لهياكل الطائششرات يف العامل، خاصة 

أنها تسششعى ألن تكون املورد املفضششل لعمالقي صناعة 

الطائششرات بالعششامل »بوينج« و«إيربششاص« بحلول العام 

2020، من خالل تصميم وتطوير وتصنيع عنارص وأجزاء 

رئيسششية من الهياكل مثل األجنحة وذيل الطائرة وأجزاء 

أخرى رئيسية.

رشكة أبوظبي لتقنيات الطائرات
تعد رشكة أبوظبي لتقنيات الطائرات، واململوكة بالكامل 

من قبششل مبادلة، املششزود الرائد للحلششول الفنية لقطاع 

الطريان يف منطقة الرق األوسط، حيث تقدم مجموعة 

شششاملة من خدمششات صيانششة وإصالح وعمششرة هياكل 

الطائرات ومحركاتهششا ومكوناتها. ومتتاز الركة مبوقعها 

االسراتيجي يف وسششط منطقة الرق األوسط، وقدراتها 

الخدميششة العاليششة، فضالً عششن رسعة وجششودة الخدمة، 

وتقششدم الركة خدمات إصالح وعمرة هياكل الطائرات 

)الثقيلة، والخطششوط، والقاعدة(، ومحركاتها ومكوناتها، 

وخدمات الدعم الفني التي تشمل الهندسة والتخطيط 

وخدمات املواد. وقد حصلت الركة عىل جائزة »أفضل 

مششزود لخدمات صيانة وإصالح وعمرة هياكل الطائرات 

يف الششرق األوسششط وإفريقيششا« ضمن جوائز هندسششة 

وتكنولوجيششا وصيانة الطائششرات 2011، التي أقيمت يف 

لندن، عاصمة اململكة املتحدة. ويف إطار اسششتثامرها يف 

املسششتقبل، دشششنت أبوظبي لتقنيات الطائرات حظرية 

جديششدة بثالثة مسششارات لطائرات A380، مام سششيتيح 

للركة مضاعفة حجم أعاملها يف مجال الصيانة الثقيلة. 

ويسششاعد تصميم الحظرية الجديدة عششىل تعزيز مرونة 

العمششل عىل مجموعة واسششعة من الطائرات. وتسششعى 

الركة للبناء عىل مكانتها الرائدة بني رشكات الخدمات 

الفنية املستقلة يف منطقة الرق األوسط.

رشكة »أدكوم سيستم« والطائرات من دون 
طيار

»أدكوم سيستم«، هي مجموعة من الركات اإلماراتية 

– العربية التجارية الكبرية املشششاركة يف أنشطة تجارية 

متنوعة تشششمل، من بني أنشطة أخرى، تصنيع طائرات 

بدون طيششار، واألهداف الجوية، وأنظمششة رادار مراقبة 

الحركششة الجوية، ونظم االتصاالت املتطورة. وتأسسششت 

أدكششوم لألنظمة قبل 20 عاماً، ومنذ ذلك الحني منت إىل 

مجموعة تشششمل أكرث من 20 رشكة رائششدة يف املنطقة. 

وتقع املكاتب الرئيسششية ألدكوم لألنظمششة يف العاصمة 

أبوظبي مبنطقة املصفح داخل مدينة أبوظبي الصناعية. 

وتُدار املجموعة من قبل فريق متعدد الجنسششيات من 

ذوي الخششربة يف اإلدارة يقششودون أكرث من 600 موظف، 

كام أن لديها فروعاً يف شتى أنحاء العامل. ونجحت رشكة 

»أدكوم سيستم« يف إنتاج طائرة متطورة من دون طيار 

»يونايتد 40«، والتي تسششتطيع التحليق ملدة 100 ساعة 

وتحمششل 10 صواريخ جو- أرض، ما حدا بعر دول، من 

بينها دول متقدمة يف صناعة الطريان، كالواليات املتحدة 

وروسششيا إىل طلب رشاء هششذه الطائششرة، وال تقل قيمة 

الصفقة الواحدة عن مليار درهم )272 مليون دوالر(.

هششذا، وقد شششهد معششرض ومؤمتششر الدفششاع الدويل 

اإلمارات ستستثمر 
على مدى السنوات 

العشر املقبلة 
نصف تريليون درهم 

)135 مليار دوالر( 
يف البنية التحتية 

للطريان

بيد كوادر إماراتية أول طائرة خاصة من صناعة طريان اإلمارات
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»آيدكس 2013« يف اإلمارات طفرة فيام يتعلق بالصناعة 

العس��كرية اإلماراتية التي متيزت بالقدرة عىل املنافسة 

العاملي��ة وتجاوزه��ا أحياناً، فتل��ك الطائ��رة اإلماراتية 

املعروف��ة »إترو إكس« تُعترب من أفضل الطائرات بدون 

طيار م��ن حيث املواصفات املتطورة التي تتميز بها، إذ 

ر ب�� 120 كيلوجراماً،  ميكن للطائرة أن تحمل حمولة تُقدَّ

وهو ما يعادل 3 أضع��اف الوزن الذي ميكن ألي طائرة 

مامثل��ة لها يف العامل حمله. وأه��م ما مييز هذه الطائرة 

هو املس��احة املضاعفة للحمولة بسبب وضع املحرك يف 

أعىل الطائرة، وهو ما أفس��ح للطائرة أن تحمل الزيادة 

يف ال��وزن، م��ام يتيح للمس��تخدمني اختيارات أوس��ع 

لالستفادة وتشغيلها بشكل أكرب. 

خطط طموح��ة لتصني��ع أول طائرة ركاب 
وتجميع أول طائرة تجارية

تخط��ط رشكة »مبادل��ة للتنمية«، لتصني��ع أول طائرة 

ركاب يف اإلمارات يف غضون 10 سنوات، وذلك بالتعاون 

مع جهات عاملية، وستس��تفيد م��ن الرشاكات املتعددة 

الت��ي نجحت يف إقامتها مع العديد من الدول املتقدمة 

يف مج��ال صناع��ة الطائ��رات يف تحقيق ه��ذا الهدف 

املس��تقبيل. كام أعلنت رشكة »مبادلة لصناعة الطريان« 

أنها س��تكون قادرة عام 2018، ع��ىل تجميع أول طائرة 

تجاري��ة بالكام��ل يف اإلم��ارات، وذل��ك ملواكبة الطلب 

العامل��ي املتزايد عىل ه��ذه الصناعة، خاصة أن س��وق 

الطائرات التجارية تتسم مبردودية مالية ضخمة. وتقّدر 

الطلبات عىل ه��ذا النوع من الطائ��رات بنحو 33 ألفاً 

و500 طائرة تجارية حتى عام 2030، وستحظى منطقة 

ر بنحو 2500 طائرة  الرشق األوس��ط منها بطلبيات تُقدَّ

مؤكدة يف الفرتة ما بني 2011 و2030.

االستثامر املستقبيل يف صناعة الطائرات 
حس��ب الترصيحات الرس��مية ملعايل املهندس سلطان 

املنص��وري، وزير االقتصاد ورئي��س مجلس إدارة الهيئة 

العام��ة للطريان امل��دين، فإن دولة اإلمارات ستس��تثمر 

عىل مدى السنوات العرش املقبلة نصف تريليون درهم 

)135 ملي��ار دوالر( يف البنية التحتي��ة للطريان، هذا يف 

الوقت الذي يبلغ فيه إجاميل اس��تثامرات مجمع العني 

لصناع��ة الطائ��رات 10 ملي��ارات دوالر )36.7 ملي��ار 

رت اس��تثامرات املرحلة األوىل من املجمع،  درهم(. وقُدِّ

الخ��اص بتصنيع هياكل الطائ��رات، مبلياري دوالر )7.3 

مليارات درهم( ستنتهي عام 2015 لتبدأ بعدها املرحلة 

الثانية التي تس��تهدف اس��تقطاب ال��رشكات الصغرية 

واملتوس��طة يف صناع��ة الطريان، به��دف جعل أبوظبي 

مركزاً عاملياً لصناعة الطريان يف العامل.

 ويعمل يف الس��وق اإلماراتي��ة خمس رشكات طريان 

هي: ط��ريان اإلم��ارات، واالتح��اد للط��ريان، والعربية 

للط��ريان، وفالي ديب، ورشكة ط��ريان رأس الخيمة، فضالً 

عن رشكات طريان متخصصة يف الش��حن، متتلك طلبيات 

تزيد عىل 350 طائرة معظمها عريضة البدن. وبحس��ب 

معلوم��ات الهيئ��ة العام��ة للطريان املدين، ف��إن هناك 

طلبيات طائرات جديدة للناق��الت اإلماراتية حتى عام 

2018 ملواكب��ة حركة النم��و يف املالحة الجوية، يف وقت 

تتوقع فيه الهيئة أن تراوح نس��بة النمو يف اس��تثامرات 

الط��ريان، خصوصاً يف تطوير املط��ارات ورشاء الطائرات 

بني 6 و%8 سنوياً، فيام ترتفع نسبة االستثامرات الكلية 

للقط��اع إىل %10 س��نوياً، يف الوقت ال��ذي تجاوز فيه 

حجم االس��تثامر الكيل عىل مس��توى الدولة، وبحسب 

املرشوعات املعلنة، حاجز 250 مليار درهم.

وتس��تثمر الهيئ��ة العام��ة للطريان امل��دين يف البنية 

التحتية للطريان من خالل تطوير أنظمة املالحة الجوية 

وإدارة الحركة الجوية لتضمن س��المة وكفاءة عمليات 

التش��غيل، إضافة إىل التحسينات املس��تمرة الرامية إىل 

تحقيق اس��تفادة مثىل للمجال الجوي، ك��ام أن الهيئة 

ع��ىل اتص��ال وثيق مع الجه��ات العس��كرية يف الدولة 

 ،)FUA( لتطوير مفهوم االستخدام املرن للمجال الجوي

كام تعتم��د اس��رتاتيجيتها عىل الجه��ود املتكاتفة عىل 

املستوىني املحيل واإلقليمي، والعمل جنباً إىل جنب مع 

رشكائها االس��رتاتيجيني لتوفري أفضل النتائج ملستخدمي 

صناعة الطريان أحد 
اخملرجات الرئيسية 
لتوجه دولة اإلمارات 

العربية املتحدة 
نحو اقتصاد 

املعرفة

آيدكس يربز تطور صناعة الطائرات يف اإلماراتفالي ديب تفوز بجائزة أفضل ناقله إقتصادية
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املجال الجوي.

هذا وتق��وم الهيئة العامة للط��ريان املدين باإلرشاف 

األمن��ي وتقديم خدمات املالح��ة الجوية وتطبيق أعىل 

املعايري األمنية، مام يش��جع املس��افرين عىل استخدام 

مط��ارات الدولة. وم��ن الناحية الفني��ة والتقنية تقوم 

الهيئة باإلرشاف عىل مط��ارات الدولة من خالل إصدار 

الترشيع��ات واللوائ��ح الت��ي تتعل��ق مبعايري الس��المة 

التي تش��مل املشاريع والخدمات املس��تقبلية ملطارات 

الدولة، من خالل العمل والتعاون املش��رتك مع رشكائها 

االس��رتاتيجيني يف تطبيق أعىل معايري الس��المة، وقامت 

الهيئة بتش��كيل لجان مختلفة تش��مل جميع مطارات 

الدولة، وم��ن أبرزها لجن��ة عمليات املط��ارات الفنية 

التي ترشف عليها الهيئة ويتم من خاللها مناقش��ة أبرز 

املش��اريع والخطط املس��تقبلية للمطارات والتحديات 

املتوقع��ة والحل��ول املمكنة ملعالجته��ا يف إطار تحقيق 

أفضل س��بل الس��المة والتواف��ق مع املعاي��ري الوطنية 

والدولية.

صناعة الطائرات يف اإلمارات وسياسة تنويع 
الدخل

بات��ت صناع��ة الطائ��رات يف اإلم��ارات واح��دة م��ن 

الصناعات املهمة يف سياس��ة تنوي��ع الدخل، خاصة أن 

اإلمارات متتلك العدي��د من املقومات املهمة التي تتيح 

لها النمو بش��كل مس��تدام، ومبا يجعل منها رافداً قوياً 

لدعم االقتصاد اإلمارايت خالل الس��نوات القليلة املقبلة، 

لك��ون هذه الصناعات ذات طاب��ع تصديري، فباإلضافة 

إىل القطاعات املرتبطة بالنق��ل والخدمات، كالخدمات 

املالية والسياحة، والتي تطورت بصورة ملحوظة وتسهم 

بنس��ب مهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل، ستعزز صناعة 

الطائرات سياس��ة التن��وع يف مصادر الدخ��ل البديلة، 

وتتوقع املنظمة العاملية للنق��ل الجوي »آياتا« أن تبلغ 

مساهمة قطاع الطريان يف الناتج املحيل اإلجاميل للدولة 

نح��و %10. ووفقاً لإلحص��اءات، قدمت صناعة الطريان 

والصناع��ات املعنية يف ديب أكرث م��ن 250 ألف وظيفة 

س��نوياً، حيث يصل دخل الط��ريان إىل 22 مليار دوالر، 

وهو ما يعادل %30 من الناتج املحيل اإلجاميل بديب.

وتس��عى وحدة »مبادلة« لصناعة الطريان إىل تعزيز 

مكانة أبوظبي كمركز عامل��ي لهذه الصناعة، وأن تكون 

حجر األس��اس يف اس��رتاتيجية تنويع االقتص��اد اإلمارايت 

م��ن خالل اس��تثامرات ذات رأس م��ال كبري عىل املدى 

البعيد، ك��ام تعلن الرشكة عىل موقعه��ا اإللكرتوين ويف 

بياناتها الرس��مية، وينطل��ق نهجها املتكام��ل يف قطاع 

الط��ريان من عمليات التصنيع الش��املة وحتى خدمات 

الصيان��ة واإلصالح والتجديد. كام تتبنى إمارة ديب خطة 

كربى لتنمية صناعة الطائ��رات، تتمثل يف مرشوع »ديب 

ورل��د س��نرتال« الذي ال يتك��ون من مط��ار آل مكتوم 

الدويل الجديد فحس��ب، بل يتكون من مركز للخدمات 

اللوجس��تية ومناط��ق تجاري��ة وس��كنية وغريه��ا من 

املش��اريع الداعمة، التي س��تمثل إضافة قوية القتصاد 

ديب.

عالوة عىل ما س��بق، متثل صناع��ة الطائرات أهمية 

كبرية لباق��ي قطاعات االقتصاد الوطن��ي، خاصة قطاع 

الس��ياحة الذي أصب��ح أحد القطاع��ات املهمة يف دعم 

AMRMROC

املركز العس��كري املتط��ور للصيانة واإلص��الح والعمرة 
)أم��رك( هو م��زود رائ��د لخدمات الصيان��ة واإلصالح 
والعمرة ملناطق جنوب آس��يا والرشق األوسط، وشامل 
إفريقي��ا، بدعم من م��وارد مصنعي املع��دات األصلية 
لرشكت��ي سيكورس��ي ولوكهي��د مارتن. ونج��ح املركز 
العسكري املتقدم للصيانة واإلصالح والعمرة، بالتعاون 
مع مبادل��ة لصناعة الطريان، يف تكريس معايري جديدة 
لخدمات الصيانة واإلصالح والعمرة املتكاملة. ويضمن 
املركز لعمالئه الحصول عىل الخدمات الفنية وخدمات 
محركات ومكونات وهياكل الطائرات. وباالستفادة من 
أفضل الق��درات يف القطاع، يواصل املركز تقديم حلول 
متكاملة ومتميزة، مع إنجاز الخدمة يف املوعد املحدد، 
واعت��امد أرقى معايري الجودة والس��المة. ويقوم املركز 
بتطوير مركز رفيع املس��توى يف مدينة العني. وسيقدم 
هذا املركز حلول صيانة مبتك��رة، وموثوقية عالية عىل 
أس��اس األداء، وإدارة لجميع مراحل دورة حياة املنتج، 

مع أسعار تنافسية، كل ذلك من موقع مركزي واحد.

محمد بن زايد خالل إحدى جوالته يف معرض آيدكس

 محمد بن زايد واثق بقدرة شباب الوطن عىل صناعة املستقبل
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االقتصاد الوطني، حيث تشري التقديرات إىل أن مطارات 

الدولة املختلفة تس��تقطب ما يفوق 70 مليون مسافر 

سنوياً )آخر إحصاءات لعام 2011 تشري إىل أن مطار ديب 

الدويل سجل 51 مليون مس��افر، وسجل مطار أبوظبي 

الدويل 4.12 مليون مس��افر، بينام سجل مطار الشارقة 

الدويل 6.6 مليون مس��افر(. هذا وتتطلع دولة اإلمارات 

إىل اس��تقطاب نحو 15 مليون سائح بحلول عام 2020، 

بفعل امتالكها بنية تحتية منوذجية لقطاع الطريان املدين 

وأرسع املطارات ورشكات الطريان منواً عاملياً.  

ونظ��راً ألن العالق��ات االقتصادي��ة لدول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة تنمو مع العديد من دول العامل بصورة 

الفت��ة، فق��د كان من ال��روري أن تتع��دد الوجهات 

الجديدة التي تس��تهدفها اإلم��ارات عرب رشكات طريانها 

الوطني��ة خالل الفرتة املقبلة، وله��ذا فقد أعلنت هيئة 

الط��ريان املدين ع��ن وجهات جديدة عدي��دة للرشكات 

اإلماراتي��ة، يف زميباب��وي ولوس��اكا يف زامبي��ا وبوينس 

أيريس يف األرجنتني، وريو دي جانريو يف الربازيل وس��ان 

بطرسربج يف روسيا وداالس وسياتل يف الواليات املتحدة 

ودبلن يف إيرلندا، وهوتش��يمني يف فيتنام، وبرش��لونة يف 

إسبانيا، وشنغهاي يف الصني ونريويب يف كينيا والجوس يف 

نيجرييا، وكامتاندو يف نيبال وبانكوك يف تايلند، وهذا كله 

إمنا يش��ري بوضوح إىل توسع الرشكات اإلماراتية العاملة 

يف مجال الطريان املدين لتش��مل ق��ارات العامل الخمس، 

وخصوص��اً األمريكت��ني وإفريقيا، األمر الذي أس��هم يف 

تحوي��ل دول��ة اإلمارات، لي��س إىل مركز عامل��ي للنقل 

فحسب، وإمنا إىل منطقة جذب سياحي يسهل الوصول 

إليه��ا من كل أنحاء العامل، وه��ذه ميزة مهمة ال تتوافر 

يف العدي��د من مناطق الجذب الس��ياحي يف العامل، ويف 

الرشق األوسط تحديداً.

صناعة الطائرات ودعم سياسة التوطني
متثل صناعة الطائرات يف اإلمارات أهمية كربى لسياسة 

التوط��ني، فمن��ذ رشوع اإلم��ارات يف ه��ذه الصناع��ة 

حرص��ت عىل أن يك��ون القامئون عليها م��ن املواطنني، 

وله��ذا عملت ع��ىل إعداد الك��وادر املواطن��ة القادرة 

عىل االنخراط يف هذه الصناعة، س��واء من خالل إنشاء 

املؤسسات التعليمية املختلفة املعنية بصناعة الطائرات 

يف الدول��ة، أو من خالل االهتامم بال��دورات التدريبية 

عرب التوس��ع يف سياسة االبتعاث للخارج، ما يعني إتاحة 

الفرصة أم��ام املواطنني ليس الكتس��اب هذه التقنيات 

فحسب، وإمنا تطويرها واملساهمة يف توطني تكنولوجيا 

صناعة الطائ��رات املتقدمة يف الدولة. يف هذا الس��ياق 

قامت رشكة »س��رتاتا« بتدري��ب وتوظيف ما يزيد عىل 

170 مواطن��اً، أغلبهم من اإلناث. وتوفر الرشكة برنامجاً 

تدريبي��اً مكثفاً ملدة 22 ش��هراً عىل ث��الث مراحل، متتد 

األوىل 4 أش��هر، وتتضم��ن اس��تكامل دورات الط��ريان 

التأسيسية يف جامعة اإلمارات، فيام متتد املرحلة الثانية 

6 أشهر، وتتضمن اس��تكامل دورات تدريبية يف جامعة 

اإلم��ارات يف تصنيع هياكل الطائ��رات من املواد املركبة 

الت��ي قدمتها رشكة »لوكهيد مارتن«. أما املرحلة الثالثة، 

فتتضم��ن التدريب العميل يف املصن��ع، ومن ثم يتحول 

املتدرب إىل موظف دائم يف رشكة »سرتاتا«. ويعمل لدى 

»سرتاتا« 533 موظفاً، منهم نحو 170 مواطناً ومواطنة، 

ميثل��ون نحو %32 م��ن العدد اإلج��اميل للموظفني يف 

الرشك��ة. وتهدف الرشكة إىل رفع نس��بة التوطني لتصل 

إىل %50 يف الع��ام 2015، علامً ب��أن 120 من املواطنني 

يعمل��ون حالي��اً يف عملي��ات اإلنتاج )قس��م التصنيع(. 

وكان��ت الرشكة قد رفعت نس��بة التوط��ني خالل العام 

األول لتشغيل عملياتها من %1 إىل 30%.

يف  املعرف��ة  واقتص��اد  الطائ��رات  صناع��ة 
اإلمارات

تُعت��رب صناعة الطريان أحد املخرجات الرئيس��ية لتوجه 

دولة اإلم��ارات العربية املتحدة نح��و اقتصاد املعرفة، 

ال��ذي يتم من خالله توظيف املعرف��ة والتكنولوجيا يف 

تقدي��م ُمنتجات أو خدم��ات متميزة ومبتك��رة، مُيكن 

تس��ويقها وتحقيق االنتع��اش االقتصادي م��ن خاللها. 

فاملعرفة يف هذا العرص أصبحت مبثابة املحرك األس��ايس 

لإلنت��اج والنمو االقتصادي يف الع��امل، حيث تم توظيف 

التقني��ة يف إنتاج وتوزيع وتس��ويق الس��لع والخدمات 

وتحويله��ا إىل اقتصاد معريف، إما بتحويل املعلومات إىل 

سلع وخدمات، وإما بتطوير السلع التقليدية عن طريق 

اس��تخدام التقنية واالس��تفادة منها يف تج��اوز الحدود 

الجغرافية وعمليات التسويق واإلنتاج للسلع بأنواعها.

االقتص��اد املع��ريف ال يقترص تحققه ع��ىل توافر أحد 

عوامله كالبنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال 

والتقنيات الحديثة فحس��ب، بل هو منظومة متكاملة 

م��ن العنارص الواج��ب توافره��ا، ومن أهمه��ا املوارد 

البرشي��ة املؤهلة ذات املهارات التقني��ة العالية، والتي 

يعتم��د بناؤها عىل ن��رش ثقافة اإلب��داع واالبتكار، من 

خالل نظام تعليمي متني وفعال ذي مخرجات منسجمة 

م��ع متطلب��ات النمو يف الدول��ة. وتُعدُّ كلي��ة اإلمارات 

للطريان واحدة من الرصوح الجامعية الجاذبة للمهتمني 

بصناعة الطريان مبختلف التخصصات التي تؤهل الطلبة 

طالب إماراتيون يتعرفون عىل صناعة الطائرات يف الدولة

التوطني ومشاركة اإلماراتيات يف تصنيع الطائرات
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للعم��ل عىل منت الطائرات يف الجو أو عىل األرض ضمن 

تخصص هندسة الطائرات وصيانتها وغريها من وظائف 

تخصصية يف مجال الطريان. كام تحظى الكلية بالس��بق 

والريادة يف تقديم برامج أكادميية عدة يف قطاع الطريان 

أهلته��ا لالنفراد خليجياً، مام جع��ل دوالً مجاورة، منها 

البحرين وُعامن، تبتعث طلبتها للحصول عىل تعليم ذي 

معايري عاملية.

يف الوقت ذاته، أبرمت رشكة مبادلة لصناعة الطريان 

اتفاقات تعاون مع رشكات طريان عاملية املستوى لرفدها 

بالخربات الالزمة لتأس��يس قاعدة متكاملة للتكنولوجيا 

والتصنيع تعتم��د تقنية عالية، وتق��دم يف الوقت ذاته 

مرافق عالية املستوى وذات حضور عاملي واسع. إضافة 

إىل ذلك، تقوم األكادميي��ة املتكاملة لتدريب الطيارين، 

املدعومة بربامج متميزة يف التعليم، والتدريب، والبحث 

والتطوي��ر، مبس��اعدة الرشكة ع��ىل تطوي��ر رأس املال 

الب��رشي وقاعدة املواه��ب الوطنية الت��ي تحتاج إليها 

لضامن استفادة مواطني دولة اإلمارات من فرص العمل 

املتميزة التي توفرها يف قطاع التكنولوجيا العالية. وتُعدُّ 

األكادميي��ة الدولية للط��ريان »أفق« مؤسس��ة مملوكة 

بالكامل ل�«مبادلة«، وه��ي أكادميية لتدريب الطيارين 

عىل الطائرات التجارية والعسكرية وتقع يف مطار العني 

ال��دويل، وتعد »أفق« األكادميية األوىل يف منطقة الرشق 

األوس��ط التي تحصل عىل ش��هادة »متطلبات الطريان 

املش��رك« املرموقة، ك��ام تُعترب أول أكادميي��ة إماراتية 

لتدري��ب الطيارين عىل قيادة املروحي��ات يف املنطقة، 

ويت��م التدري��س للطياري��ن وتدريبهم وف��ق املعايري 

املعتمدة لدى هيئة الطريان األوروبية املشركة.

ومع النمو الكب��ري املتوقع يف صناعة الطريان، تواصل 

أكادميية أفق توسيع خرباتها التدريبية ومحفظة عمالئها. 

ويف إطار س��عيها إىل أن تصبح املؤسسة الرائدة لتدريب 

 طائرة بدون طيار

 العربية للطريان
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الطياري��ن يف جنوب آس��يا والرشق األوس��ط وش��امل 

إفريقيا، توس��ع األكادميية نش��اطها نحو أسواق جنوب 

آس��يا، لتوفري خربتها التدريبية لقاعدة أكرب من العمالء. 

كام تط��ور رشكة »س��رتاتا« برامج للتدري��ب والتطوير 

ملوظفيها بش��كل مس��تمر، لضامن جودة اإلنتاج، فقد 

قامت بإرسال مجموعة من الفنيني للحصول عىل برامج 

تدريب مكثفة يف مدينة »نانت« الفرنسية، فيام عادت 

م��ن املدينة ذاتها املجموعة الثانية من الفنيني املبتعثني 

لاللتحاق بالعمل يف مصنع »سرتاتا« وتطبيق ما تعلموه 

من خربات.

قاعدة صناعات عسكرية إماراتية
وقد كش��فت القوات املس��لحة اإلماراتي��ة يف منتصف 

فرباير 2011، عن خطة اسرتاتيجية لبناء قاعدة صناعات 

عسكرية يف مختلف املجاالت يف الدولة، مؤكدة أن إبرام 

الصفقات مس��تمر حتى اللحظات األخرية من فعاليات 

معرض »آيدكس«، ومعرض الدفاع البحري »نافدكس«، 

اللذين ُعقدا يف ذلك العام.

وكشفت القوات املسلحة عن خطة اسرتاتيجية لبناء 

قاعدة صناعات عسكرية يف مختلف املجاالت يف الدولة، 

وتحفي��ز املصّنع��ني اإلماراتيني عرب إب��رام صفقات عدة 

معهم لتأس��يس تلك القاعدة. ويف هذا اإلطار قال اللواء 

عبيد الكتبي، رئيس اللجنة العليا ملعرض ومؤمتر الدفاع 

الدويل »آيدكس«، واملتحدث الرس��مي باس��م املعرض: 

»إننا نشجع الرشكات الوطنية التي متتلك جودة تضاهي 

مثيالته��ا األجنبية«، موضحاً أن اإلم��ارات متتلك أفضل 

موقع عىل الخريطة العاملية لتجربة األس��لحة الخاضعة 

للتجارب، وأن تلك التجارب واالختبارات تدعم الخربات 

التصنيعي��ة للمواطنني يف املجال العس��كري. وأفاد بأن 

»القوات املسلحة متتلك لجاناً فنية متخصصة للتفاوض 

مع ال��رشكات املحلي��ة والعاملية«، وذك��ر أن »القوات 

املس��لحة اإلماراتية تحرص عىل االستفادة من التقنيات 

الحديث��ة، لتوفري أكرب قدر م��ن الحامية اإللكرتونية لها، 

مثل غريها من دول العامل«، مبيناً أن اإلمارات »ستصبح 

يف املس��تقبل القري��ب موقعاً مه��امً لتوري��د األنظمة 

العس��كرية يف منطقة ال��رشق األوس��ط، بفضل جودة 

منتجها، وتنافسية أسعاره، وما تقدمه الرشكات الوطنية 

من خدمات ما بعد البيع«.

خامتة
متثل صناعة الطائرات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

داعامً رئيس��ياً للتنمية، ليس فقط ملردودها االقتصادي، 

ولكن لكونها بوابة لتوطني التكنولوجيا املتقدمة يف أحد 

أبرز القطاع��ات الصناعية، وهو صناع��ة الطريان، التي 

متث��ل عصب صناعات حيوية أخ��رى عديدة، فضالً عن 

كونها تعكس التطور التنموي الحاصل يف الدولة، كام أن 

هذه الصناعة باتت متثل أمالً جديداً للتصنيع العسكري 

وتح��وُّل دولة اإلم��ارات العربية املتحدة مس��تقبالً إىل 

قاعدة للصناعات الدفاعية، سواء لتزويد قواتنا املسلحة 

باحتياجاته��ا يف هذا املجال أو دع��م االقتصاد الوطني 

براف��د جديد يس��هم يف توس��يع قاعدة تنوي��ع مصادر 

الدخل القومي•

املصادر:

www.mod.gov.ae :املوقع االلكرتوين- 

� موسوعة املعرفة.

� جينيس ديفنس ويكيل، تقارير منشورة.

� د. محمد العسومي، "اإلمارات وصناعة الطريان"، 

صحيفة االتحاد، أبوظبي، 25 يوليو 2013.

� راشد النعيمي، "سرتاتا" تحلق باإلمارات يف سامء 

صناعة الطريان، صحيفة الخليج، الشارقة، 20 يوليو 

.2013

� حلم اإلمارات يف دخول صناعة الطريان يتحقق، 

صحيفة البيان، ديب، 18 مايو 2012.

� عبري عبدالحليم، تصنيع أول طائرة ركاب إماراتية 

خالل 10 سنوات، صحيفة اإلمارات اليوم، 29 مارس 

.2012

� أبوظبي تعتزم تجميع أول طائرة تجارية بالكامل 

عام 2018، صحيفة البيان، ديب، 24 يوليو 2012.

� إترو إكس..طائرة إماراتية بدون طيار تجاوزت 

نظرياتها يف العامل، موقع إيالف اإللكرتوين، 18 فرباير 

www.elaph.com :2013، عىل الرابط التايل

� اإلمارات بني أهم 10 العبني عامليني يف صناعة 

الطريان، موقع معلومات مبارش، 23 ديسمرب 2012، 

www.mubasher.info :عىل الرابط التايل

� عمر الحالوي، 62 مواطناً ومواطنة ينضمون إىل 

"سرتاتا" لتصنيع هياكل الطائرات يف العني، صحيفة 

االتحاد، أبوظبي، 29 يناير 2012.

� اإلمارات تنافس دول العامل يف تصنيع الطائرات 

التجارية، موقع ميدل إيست أون الين اإللكرتوين، 24 

http://middle-east- :يوليو 2012، عىل الرابط التايل

online.com

� صناعة الطريان..حلم إمارايت يقرتب، سكاي نيوز 

عربية، أبوظبي، 5 يونيو 2012، عىل الرابط التايل: 

www.skynewsarabia.com

� محمد إبراهيم السقا، مستقبل صناعة الطريان 

يف العامل، صحيفة االقتصادية، 27 سبتمرب 2012، عىل 

 www.aleqt.com :الرابط التايل

� سلطان املنصوري وزير االقتصاد ورئيس هيئة 

الطريان املدين: 500 مليار لتطوير صناعة الطريان 

الوطني يف 10 سنوات، صحيفة الخليج، الشارقة، 21 

فرباير 2012.

� محمد بن زايد يضع حجر األساس ملصنع "سرتاتا" 

لهياكل الطائرات بالعني، صحيفة االتحاد، أبوظبي، 15 

نوفمرب 2009.

رأس الخيمة لطريان
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تُشكل البحار واملحيطات %70 من مساحة الكرة األرضية، وقد 

سهلْت الحركة يف البحار عملية االتصال مع العامل كله، فالوضع 

واملكانة الخاصة التي كانت تحىض بها بريطانيا يف القرنني السابع 

عرش والتاسع عرش، جاءت من قوتها البحرية وانتشار قواعدها 

العسكرية البحرية والتي بفضلها أصبحت بريطانيا دولة عظمى، 

فقد استطاعت التدخل يف حروب كثرية واستطاعت أيضاً 

تطوير تجارتها وثرواتها، وكذلك استطاعت الدفاع عن مصالحها 

االسرتاتيجية وعالقاتها الدولية مع العامل كله.

إعداد:
د. صالح معايطة

القواعد البحرية بني األهمية اإلسرتاتيجــــــــــــــــية واملصالح الدولية 
ستبقى القواعد البحرية أحد العناصر األساسية للقدرات العسكرية ألي دولة

إن األهمي��ة اإلس��راتيجية للقواعد البحري��ة تكوْن يف 

األرض التي تٌبن��ى عليها هذه القواعد فيجب أن يكون 

هناك توازن بني القوة البحرية وبني القاعدة الربية، وال 

ميكن أن يكون هناك قوة بحرية بدون هذه االعتبارات، 

وهذا الذي س��اعد الحلفاء يف عام 1930 من الس��يطرة 

ع��ى البح��ار ومتكنوا من إن��زال الق��وات يف إفريقيا و 

إن��زال النورمندي، وكذلك إح��كام الحصار عى اليابان، 

فكلام كان��ت القاعدة البحرية قريب��ة من األرض التي 

تُبن��ى عليها فهذا جيد، ألن القاعدة البحرية بحاجة إىل 

حامية عس��كرية من ناحية الرب؛ ولك��ن الدولة القارية 

ليس��ت بحاجة بنفس الدرجة للبحر وهذا ما يجب أن 

يأخذه املخطط االسراتيجي بعني االعتبار، ونستطيع أن 

نتعلم من التاريخ العسكري كثرياً من األمثلة عن أهمية 

القواع��د البحري��ة، وأن العالق��ة بني الق��وات البحرية 

والق��وات الربية كأس��اس يف املص��ري التاريخي والعمل 

املش��رك، فهام مرابطتان ولكل منه��ا مميزاتها، فالقوة 

البحرية رمبا عامل أس��ايس يف االنتصار، ولكنها ليس��ت 

العام��ل الوحيد، وكذلك األمر بالنس��بة للق��وة الربية، 

فالكثافة يف املدافع والس��فن والغواصات مًكنْت أوروبا 
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القواعد البحرية بني األهمية اإلسرتاتيجــــــــــــــــية واملصالح الدولية 
ستبقى القواعد البحرية أحد العناصر األساسية للقدرات العسكرية ألي دولة

تنظر الواليات 
املتحدة إىل القواعد 
البحرية االسرتاتيجية 

على أساس 
أنها إحدى أحد 

القوى املستقلة 
املنفصلة التي تؤثر 

يف السياسة اخلارجية

مْن أن تُبحر إىل كل أنحاء العامل .

األهمية اإلسرتاتيجية للقواعد البحرية
عندمتتا نتحدث عتتن األهميتتة اإلستتراتيجية للقواعد 

البحريتتة علينا أن نتوقف عند ميزة بريطانيا الجغرافية 

كجزيرة والتي بفضلها استتتطاعت ارستتال قوات بحرية 

إىل كل اتجتتاه، متتا جعل املفكر االستتراتيجي "ماهان 

" أن  يرى أن الحرب عىل املستتتوى االستتراتيجي لدى 

الربيطانيتتن  لهتتا مكان رئيتتي، ويتترى يف " الخطوط 

الداخلية " عنرص أفضلية يف الحرب ويرى "ماهان" أيضاً 

أن حضتتور بريطانيا كدولة عظمى يف ذلك الوقت يعترب 

مثال يُحتذى .

قدرات وإمكانيات القواعد البحرية
منذ الحرب العاملية األوىل بدأت مالمح ثورة تكنولوجيا 

جديدة يف القوات البحرية، والسالح النووي والصواريخ 

واملعتتدات املتطورة ووستتائل االستتتخبارات الحديثة، 

فهتتذه  التطتتورات مل تُغري فقتتط من طبيعتتة القوات 

البحريتتة ولكنها غريْت أيضاً املهتتام املُلقاة عىل القوات 

البحرية، فالقتتوات البحرية يف التتدول العظمى تلعب 

دوراً هامتتاً يف الحرب التقليدية وغتتري التقليدية ، ففي 

املتتايض كانت املهمة الرئيستتية للقواعتتد البحرية هي 

محاربتتة القوات البحرية للتتدول املعادية، ولكن اليوم 

القتتوات البحرية تُستتتخدم أيضاً لتدمتتري أهداف برية 

يف الجانتتب األختتر وليس فقط عىل الشتتواطئ، وميكن 

استتتخدام الصواريتتخ والطائرات التي تحملها الستتفن 

الحربية حيث تستتتطيع هذه السفن أن ترضب أهدافاً 

يف الرب باستتتخدام الستتالح التقليدي والنووي، فالهدف 

األستتايس من القواعد البحرية هو بجانب استغاللها يف 

البحر، يتم أيضاً استخدامها لتحقيق أهداف يف الرب أيضاً 

، ففي املايض كان أسطول العدو هو الهدف األسايس أما 

اليوم فإن أسطول العدو عبارة عن عائق يجب التغلب 

عليتته للتمكن من تنفيذ املهام األختترى لتدمر أهداف 

بريتتة للعدو، كا أن القوات البحرية يف الدول العظمى 

يجب أن تكون قتتادرة عىل القتتتال التقليدي والنووي 

بدرجتتة واحدة  كلا تطلب منهم أن يحاربوا  يف أجزاء 

بعيدة متتن العامل ويكونوا بحاجة إىل مستتاعدة جوية، 

وهنا تظهر أهمية حاملتتة الطائرات كمركز بحري أيضاً 

طائرة بدون طيار تابعة للبحرية
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حي��ث أثبتت حرب الفوكالند عام 1982 أهمية جديدة 

لق��وات املهاجم البحرية والتي مركزها حاملة الطائرات 

يف العمليات البعيدة .

يقول االس��راتيجي األملاين  كارل هوس��هوفر) 1869 

– 1946 ( أن الق��وات العس��كرية ألي دولة ترتكز عى 

الجيش، األس��طول، الط��ريان، أّما عن الجي��ش فال يزال 

املشاة هم الذين يقررون مصري القتال ألنهم هم الذين 

يس��تولون عى املجال األريض، أما عن األسطول البحري 

فيقول أن الس��يادة البحرية رضوري��ة لنجاح العمليات 

اإلسراتيجية الواس��عة، وهناك فرق بني الحدود القارية 

والح��دود البحري��ة للدولة  فاألوىل تح��د من منوها أما 

الثانية فإنه��ا تفتح أمامها الطري��ق إىل مختلف البحار 

والس��واحل، أما ع��ن الطريان فهو ق��وة مكملة للجيش 

واألس��طول، ويُضي��ف هذا االس��راتيجي أن م��ن رأيه 

أن القواع��د البحري��ة الصغ��رى بدأت تفق��د أهميتها 

اإلس��راتيجية وحل��ت محلها القواع��د البحرية الكربى، 

فجبل طارق ليس��ت له أهمية كالتي السبانيا، وليست 

لسنغافورة أهمية كل جنوب رشق آسيا، وأن سنغافورة 

القلعة البحرية املنيعة ميكن أن يتم غزوها بكل سهولة 

ع��ن طري��ق الرب، وهذا م��ا حدث فعالً عندما اس��توىل 

اليابانيون عى هذا املين��اء عندما هاجموه من الخلف 

أي م��ن ناحية الرب، ونفس اليشء بالنس��بة ملنطقة قناة 

الس��ويس، فهي ال قيمة لها من الناحية العس��كرية إذا 

مل تكن هذه املنطقة خاضعة لنفوذ الدولة التي تتحكم 

يف القن��اة، وقياس��اً عى هذه النظري��ة أصبحت هونج 

كون��ج ال قيمة لها لربيطانيا حتى قبل االعتداء عى بريل 

هاربر، ويضيف االس��راتيجي أن الدولة الصغرية والتي 

متتلك قواع��د بحرية تصلح للهج��وم وال تصلح للدفاع 

ومثال ذلك هولندا التي استسلمت ألملانيا خالل الحرب 

العاملية الثانية يف مدة 4 أيام بعكس روس��يا التي متتلك 

عمق وقواعد اسراتيجية بحرية  متعددة.

العوامل الت��ي تُحدد أهمية القواعد والقوة 
البحرية 

ج��اءت نظرية ماه��ان الذي عاش للف��رة من 1840 – 

1914 لتقول للعامل أن الس��يادة قبل آالف السنني كانت 

للق��وات الربية "املش��اة" والت��ي متتد عى مس��احات 

شاسعة مثل اإلمرباطورية الرومانية والصينية والروسية، 

لت��أيت بعدها نظريته التي تؤكد عى أن القوات البحرية 

هي التي ستس��ود العامل حيث ح��دد 6 عوامل تؤثر يف 

اختب��ار القواعد االس��راتيجية البحري��ة وحجم القوات 

البحرية وهي :

• املوقع الجغ��رايف: فهل الدولة تط��ل عى أكرث من 

بحر؟ ه��ل يوجد اتصال س��هل بني ه��ذه البحار؟ هل 

للدولة حدود برية عرضة للخطر؟ هل تس��تطيع الدولة 

أن تتحكم يف طرق تجارية هامة ؟ هل الدولة تس��تطيع 

أن تتأقلم يف قواعد بحرية إس��راتيجية وميكن أن تهدد 

النطاق اإلقليمي ؟

• ش��كل الساحل: من املعروف أن الساحل عبارة عن 

حد بح��ري للدولة، وكلام كان متعرجاً تكرث به الخلجان 

واملرايس واملرافئ، فإن هذا يساعد عى االتصال مع دول 

الع��امل، فاملوانئ واملرافئ تُعترب مص��در  للقوة  والرثوة 

وقت الس��لم، لكنه��ا تعترب مصدر ضع��ف وخطر عى 

الدول��ة وقت الح��رب خاصة إذا مل تكن ه��ذه املوانئ 

محمي��ة، فهناك ش��واطئ هابط��ة وش��واطئ مرتفعة، 

وشواطئ عميقة .

• مدى امتداد طول خط الساحل وسهولة أو صعوبة 

الدفاع عنه: مثال ارسائيل، فهي لها ساحل بحري طويل، 

وُعمق بري محدود جداً وله��ذا نجد أن ارسائيل تتبنى 

الحرب الرسيعة وتحاول نقل املعركة إىل أرض العدو وال 

تتحمل حرب طويلة املدى.

• ممي��زات الظهري الق��اري وحجم الس��كان: حيث 

أن ه��ذا يؤث��ر عى قدرته��ا عى بناء الس��فن وقيادتها 

وصيانته��ا، فالظه��ري القاري قد يكون جاذب��اً أو طارداً، 

وعى الرغم من أن الظهري ينبغي أن يكون قابالً للسكن 

ليقدم املوطئ األريض. 

• الصفات القومية لش��عب الدول��ة البحرية ومدى 

التالحم الوطني بني مكونات املجتمع .

• ش��خصية الحكوم��ة وسياس��اتها: والتي س��تحدد 

تبعاً إلمكاني��ة تكاتف الظ��روف الطبيعية والخصائص 

االجتامعي��ة للقوة البحرية، يف النهاية القدرة عى إدامة 

متطلبات القواعد البحرية .

وق��د أك��د "ماهان " ب��أن الدول��ة ذات الس��واحل 

االس��راتيجية الهامة ينبغي عليها أن تعمل لتصبح قوة 

بحرية عظمى، ويستدعي هذا امتالك القواعد البحرية 

االس��راتيجية فيام وراء البح��ار، حيث يدور الرصاع بني 

الق��وى املختلفة بخصوص امتالك ه��ذه القواعد، مثال 

ذلك الرصاع بني فرنس��ا واسبانيا وانجلرا، وقد كان عدد 

الدول البحرية يف عهد ماهان  قليالً، ولكن تزايد عددها 

بع��د ذلك مام أدى إىل احتدام الرصاع عى امتالك هذه 

القواعد وبالتايل قلت فرص االس��تقرار السيايس، وظلت 

القوى البحرية حتى نهاية الحرب العاملية الثانية تتحكم 

يف هذه القواعد، وركزت البحرية الربيطانية عى هونج 

كونج، وس��نغافورة، وعدن والس��ويس، وقربص، ومالطا 

وجبل طارق، وكلها كان��ت عى طريق مالحي هام هو 

طريق قناة الس��ويس، وقد كانت أزمة الس��ويس سنة 

1956 يف ح��د ذاته��ا رصاعاً من جانب انجلرا وفرنس��ا 

إلستعادة سيطرتها عى القناة، وأدى التنافس بني القوى 

البحري��ة عى امتالك القواعد اإلس��راتيجية إىل حدوث 

صدام بينها من جهة، وبني الس��كان الوطنيني من جهة 

أخرى، وانتهى األمر بانسحاب القوات البحرية األجنبية 

من بعض املناطق، فمثالً مل تعد فرنسا تسيطر عى دكار 

وبن��زرت، وفقدت ايطاليا رودس وطرابلس، وانس��حب 

االنجليز من عدن والسويس.

البحري��ة  القواع��د  إىل  الدول��ة  حاج��ة 
اإلسرتاتيجية .

س��يحتدم الن��زاع وال��رصاع يف املس��تقبل ع��ى البحار 

واملحيطات بس��بب موض��وع املياه اإلقليمي��ة وقضايا 

الطاق��ة وانتش��ار عملي��ات القرصنة، ومحاول��ة الدول 

توس��يع نطاقه��ا ومجاله��ا البحري واس��تغالل الرثوات 

البحرية، وسيُستخدم سالح الجو بكل أنواعه املختلفة يف 

الدفاع عن البحار واملحيطات، وبالتايل س��تبقى القواعد 
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ألي دول��ة؛ ألن الت��وازن بني القوى البحري��ة مبنياً عى 

أس��اس املقارنة بني حمولة األس��اطيل وحج��م القواعد 

البحري��ة، فمثالً بعض الدول كمرص واندونيس��يا المتلك 

قوات بحري��ة ذات أهمية، وهي ع��ى الرغم من ذلك 

تقوم بدور حيوي واسراتيجي حيث أن املوقع الجغرايف 

لهذه الدول ووجودها عى طرق املواصالت االسراتيجية 

البحري��ة الك��ربى يجعلها قادرة عى ش��ل حركة الدول 

العظمى  مام يتطلب بناء قواعد بحرية قوية.

وتنظر الواليات املتحدة إىل القواعد والقوات البحرية 

االسراتيجية عى أساس أنها إحدى أحد القوى املستقلة 

املنفصل��ة التي تؤثر يف السياس��ة الخارجية، أما االتحاد 

الس��وفيتي " س��ابقا " فينظُُر إىل القواعد االس��راتيجية 

والقوة البحرية عى أس��اس أنها مكمل��ة لقواته الربية 

والجوي��ة، وتعمل الدول الغربي��ة عى تدعيم قواعدها 

البحري��ة يف املحيط��ني اله��ادي والهن��دي ل��ي تواجه 

طموح��ات الص��ني، باملقابل فإن بن��اء القواعد البحرية 

أصبح مكلفاً ويحتاج إىل أم��وال ضخمة لن تقدر عليها 

معظ��م الدول املعنية؛ لهذا س��يزداد الخالف بني الدول 

يف املس��تقبل حول البحار واملحيطات، بس��بب الرثوات 

الهائلة يف هذه البحار واملحيطات كالنفط والغاز واملياه، 

وتبعاً لذلك س��تحتاج الدول إىل نفقات عسكرية هائلة 

يف س��بيل تدعيم الق��وات البحرية لحامي��ة حقوقها يف 

البحار واملحيطات .

األهمية اإلسرتاتيجية ملنطقة البحر املتوسط 
واألحمر والخليج العريب 

تتلخص الس��امت لهذه املنطقة يف أنها سامت جغرافية 

اس��راتيجية تتحك��م فيه��ا خصائ��ص كل م��ن املوقع 

واملوض��ع، أما املوق��ع فإنه يُعرب ع��ن العالقات املكانية 

بني أجزاء ه��ذه املنطقة وبينها، وب��ني املناطق األخرى 

املحيط��ة بها، وأَما املوضع  فإنه يُعرب عن األرض واملوارد 

التي تتفاعل مع الس��كان الذين يعتمدون يف معيشتهم 

عليه��ا، وبعب��ارة أخ��رى ف��إن املوض��ع يُش��كل البيئة 

الجغرافية بخصائصه��ا وحجمها ومواردها بذاتها، وعند 

الحديث عن ه��ذه املنطقة املحيطة بهذه البحار وعند 

التفكري ببناء وتأس��يس قواعد بحربة إس��راتجية عليها 

فعلينا طرح األسئلة التالية :

• ما هو ال��دور الذي يلعبه املوق��ع الجغرايف للبحر 

املتوس��ط والبحر األحم��ر والخليج الع��ريب يف األهمية 

اإلسراتيجية ؟

• إىل أي حد مُيكن أن تُساهم هذه القواعد واملمرات 

املائية بني هذه البحار يف حامية الدول املطلة عى هذه 

البحار وإعطاءها مزايا مهمة ؟

• م��ا هي الدوافع وراء اهت��امم الدول ببناء القواعد 

البحرية االس��راتيجية عى مداخل املم��رات واملضايق 

املائية يف منطقة هذه البحار املهمة ؟

• ما هي املؤثرات االيجابية والسلبية ألهمية املنطقة 

اإلسراتيجية عى حجم قوة القواعد العسكرية يف هذه 

البحار واملمرات املائية ؟

 ومن هنا يربز الس��ؤال ما هي اإلس��راتيجية املثالية 

التي يجب أن يتبناها العرب لالستفادة من مزايا األرايض 

والبحار املحيطة بهم عند التخطيط  كون منطقة البحر 

األبيض املتوس��ط والبح��ر األحمر والخلي��ج العريب قد 

أصبحت بكل مميزاتها وخصائصها الجيوبولتيكية أخطر 

مناطق الرصاع اإلقليمي والدويل والتحكم االس��راتيجي 

بس��بب  أن 65 % م��ن احتياط النفط والغ��از العاملي 

متواج��د يف هذه املنطقة، ومن هنا تأيت أهمية القواعد 

البحرية اإلسراتيجية لدول العامل وكل حسب مصالحها، 

كام أن هذه املنطقة تُعترب معرباَ للتجارة العاملية ومجاالً 

لتدفق وحشد الجيوش واملعدات العسكرية .

فالبحر األبيض املتوس��ط يرتبط بالبحر األس��ود من 

خالل مضيق الدردنيل والبس��فور، وكام يرتبط باملحيط 

األطل��ي من خالل مضيق جبل طارق، وبالبحر األحمر 

م��ن خالل قن��اة الس��ويس، وترُشف عى ش��واطئه 16 

دول��ة، وأما البحر األحمر فهو يتوس��ط منطقة يف غاية 

األهمية يف العامل العريب والرشق األوس��ط، وقد زاد من 

هذه األهمية  كل من: مضيق باب املندب الذي يتحكم 

يف املالح��ة من الجن��وب وقناة الس��ويس التي تتحكم 

يف املالحة من الش��امل، وهو حلق��ة الوصل بني أوروبا 

وآس��يا ، وتشرك حوله 8  دول عربية وافريقية عى هذا 

البحر وهي :" مرص، السودان، أثيوبيا، جيبويت، الصومال  

اليمن السعودية، واألردن"، باإلضافة إىل إرسائيل، ولهذا 

فإن البحر األحمر يُش��كل أهمية كربى بالنس��بة لألمن 

الدويل واإلقليم��ي للوطن العريب، أما بالنس��بة للخليج 

العريب  ف��ال تقل  أهميته عن البحر املتوس��ط  والبحر 

األحمر، حيث يطُل عى س��واحل الخليج 7 دول عربية 

باإلضاف��ة إىل إيران، كام أن مضيق هرمز الذي يُش��كل 

املنف��ذ البحري الوحي��د ملعظم ال��دول العربية املطلة 

علية ومير فيه حوايل %97 من صادرات النفط من دول 

مجلس التعاون، وم��ن هنا تأيت أهمية القواعد البحرية 

اإلس��راتيجية عى الخليج العريب وبتنسيق مشرك فيام 

بني دول مجلس التع��اون، للتقليل من احتاملية اغالق 

مضيق هرمز والتفكري بالخيارات والبدائل االس��راتيجية 

لدول مجلس التعاون مجتمعة وليس بشكل فردي.

األهداف اإلسرتاتيجية للقواعد البحرية 

النظريات الجيوبوليتيكية

الجيوبوليتكي��ة  امل��دارس  نظري��ات  تعت��رب 
Geopolitics م��ن النظريات التى تهتم بدراس��ة 
تأث��ري البيئة الطبيعي��ة والعوام��ل الجغرافية عىل 
والتط��ورات  واملؤث��رات  والظواه��ر  الخصائ��ص 
السياس��ية للش��عوب والدول ، وم��ن الطبيعي أن 
يكون تفاعل العامل الجغرايف مع العامل السيايس 
يف حياة املجتمعات البرشية موضع دراسة العلامء 
واملفكرين ، ولك��ن الجيوبوليتيك كفرع من فروع 
املعرف��ة تعترب عل��امً حديثاً متفرعاً ع��ن الجغرافيا 
وعام��الً هام��اً م��ن عوامل دراس��ة االس��رتاتيجية 
السياس��ية ، االس��رتاتيجية األمنية ، واإلسرتاتيجية 
العس��كرية منذ فرتات تاريخية س��ابقة فقد أشار 
امل��ؤرخ اإلغريقي ه��ريودوت ) 484 ق . م – 425 
ق .م ( يف مؤلفات��ه التاريخية ) إن سياس��ة الدولة 
تعتمد ع��ىل جغرافيته��ا( وقد حاول الفيلس��وف 
واملفكر الس��يايس الفرنيس مونتس��كيو )1689م-
 Esprit des 1755 م ( يف كت��اب روح القوان��ني
lois يف ع��ام 1748 وأيض��ا يف كتاب��ه اآلخر الدفاع 
 De’fense de l’esprit des lois عن روح القوانني
عام 1750 - أن يبني األسباب الكامنة - وراء وجود 
قوان��ني معينة يف بل��د معني وصلة ه��ذه القوانني 
باملن��اخ والبيئة وقد رب��ط مونتس��كيو الجغرافيا 
باالقتصاد عن طريق العوامل الطبيعية مثل البحار 
واملحيطات فهذه العوامل تؤثر يف النهج الس��يايس 

للدول.

مناورة عسكرية لفحص جاهزية القوات البحرية

63 |  ديسمرب 2013 |  العدد 503  |



إن األمن الوطني واإلقليمي والدويل ال نستطيع فصلهام 

ع��ن بعض، فضع��ف بعض دول املنطقة ق��د يؤثر عى 

األم��ن اإلقليمي والدويل، ومن هنا فإن القواعد البحرية 

لل��دول بغض النظ��ر عى الحجم واملس��توى قد تحقق 

األهداف اإلسراتيجية التالية :

• إيجاد التوازنات االسراتيجية يف مجال رصاع القوى 

عى وجه التحديد، وتصاعد التهديدات من أجل التحكم 

والس��يطرة عى أهم طرق املالحة الدولية س��واء ضمن 

منطقتها العربية أو االقليم .

• لض��امن تأم��ني ط��رق مواصالته��ا البحري��ة م��ع 

مس��تعمراتها يف الرشق، قامت بريطانيا يف القرن السابع 

ع��رش والثامن عرش باحت��الل معظم املواق��ع البحرية 

املهمة يف البحر املتوس��ط فاس��تولت عى مضيق جبل 

طارق، جزيرة مالطة، جزيرة قربص، مضيق عدن، وهذه 

هي الفائدة االس��راتيجية من القواعد البحرية املنترشة 

يف العامل، كام األهمية االسراتيجية للبحراملتوسط زادت 

بعد فتح قناة الس��ويس، مام فتح املجال إلنش��اء املزيد 

م��ن القواعد البحري��ة متعددة األغراض لتُش��كل هذه 

القواعد محور السالم والحرب.

األهمية اإلس��رتاتيجية للقواع��د البحرية يف 
البحر األحمر بالنسبة للدول العربية

يع��رب وميُر م��ن البحر األحمر حالياً 45 % من أس��طول 

الناقالت املحملة بنفط الخليج العريب، كام تتزايد أهميته 

أيضاً بالنس��بة لكل من أثيوبيا واليمن حيث تقع جميع 

س��واحلهام عليه مام يجعل اتصالهام البحري الخارجي 

مرهوناً إىل حد كبري باس��تقرار آمنه، كام ميكن تقس��يم 

الدول املطلة عى البحر األحمر إىل ثالث مجموعات من 

حيث إمكانياتها يف التأثري عى املالحة  البحرية :

املجموع��ة األوىل: وهي أكرث تأثرياً عى مداخل البحر 

األحم��ر وميكن أن يكون لها قواعد بحرية إس��راتيجية 

وه��ي ثالث دول ) م��رص يف الش��امل لتحكمها يف قناة 

السويس مدخل البحر األحمر الشاميل، واليمن وجيبويت 

لتحكمها يف املدخل الجن��ويب للبحراألحمر، وهذا الذي 

ش��ًجع الوالي��ات املتحدة عى إنش��اء وتأس��يس قيادة 

عس��كرية للقارة األفريقية "Africom" لتكون قيادتها 

يف كينيا، حيث يوجد عدة قواعد بحرية ألمريكا يف تلك 

املنطقة بالتعاون مع إرسائيل .

املجموعة الثانية: وهي ث��الث دول تتوافر لها بعض 

السيطرة اإلس��راتيجية عى املالحة يف البحر األحمر من 

مدخله الجنويب عن طريق مجموعة من الجزر املنترشة 

أمام س��واحلها مثل الصومال وإثيوبيا واألجزاء الشاملية 

من اليمن .

املجموعة الثالثة : وهي أربع دول سواحلها عى هذا 

البحر وتتأثر سياس��ياً واقتصادياً وعسكرياً مبا يجري فيه 

وهي كل من الس��عودية، األردن والسودان باإلضافة إىل 

إرسائيل .

من هذا التوزيع له��ذه الدول وأهمية البحر األحمر 

ت��ربز الحاجة إىل وج��ود قواعد بحرية وتنس��يق عريب 

مش��رك للحد من التواجد اإلرسائي��ي يف منطقة البحر 

األحم��ر، الذي يحتل ركناً هاماً يف اإلس��راتيجية العاملية 

بالنسبة لكل من الواليات املتحدة وروسيا، ليس فقط يف 

كونه أحد خطوط املالحة الرئيسية يف العامل ، ولكن أيضاً 

كونه خط نقل بحري للقوات العس��كرية بني مس��ارح 

العملي��ات يف أوروبا مع مس��ارح العمليات يف كل من 

الخليج العريب وجنوب رشق آس��يا، لذلك حاولت القوى 

العظم��ى تأمني مداخل للبحر األحم��ر لتأمني مصالحها 

وتهدي��د مصالح ال��دول األخرى، وهذه ه��ي األهمية 

اإلسراتيجية للقواعد البحرية.

الخدمات  الت��ي تقدمها القواع��د البحرية 
للواليات املتحدة يف منطقة البحر األحمر

تعت��رْب أمريكا منطقة الرشق األوس��ط من أكرث املناطق 

أهمي��ة لتوس��طها قلب الع��امل، ولس��يطرتها عى ُعقد 

املواص��الت الربي��ة والجوية والبحري��ة، والحتوائها عى 

مخزون هائل من النف��ط والغاز باإلضافة إىل قربها من 

روس��يا، ولهذا اس��تطاعت الواليات املتحدة أن تحصل 

عى تس��هيالت بحرية يف الصومال، أثيوبيا، باإلضافة إىل 

اعتامد البحرية األمريكية يف املحيط الهندي عى قاعدة 

" دييغوجارسيا " التي تقع جنوب البحر املتوسط وميكن 

تحقيق األهداف اإلس��راتيجية يف البحر األحمر بالصور 

التالية:

• حامية املصالح النفطية يف منطقة الخليج التي تنتج 

حوايل %50 من اإلنتاج العاملي من النفط والغاز .

• اتخاذها منطقة انط��الق إىل إفريقيا ذات األهمية 

االقتصادية لدول أوروبا الغربية، لوجود الخام واملعادن 

كالذه��ب واملنغني��ز واملاس، وإدام��ة  االتصال البحري 

والجوي بني غرب أوروبا ورشق إفريقيا.

• مس��اعدة ارسائيل يف التغلغل والتواجد يف املناطق 

االس��راتيجية عى سواحل بعض الدول اإلفريقية املهمة 

واملؤث��رة وبعض الدول التي تعاين من عدم االس��تقرار، 

وكذل��ك للحد من النف��وذ الرويس والصين��ي يف املجال 

االقتصادي والتجاري وحرم��ان هذه الدول من التواجد 

البحري يف هذه املنطقة

األهداف اإلرسائيلية من القواعد البحرية يف 
منطقة البحر األحمر

اس��تطاعت إرسائي��ل من خ��الل عالقاته��ا االقتصادية 

والعسكرية مع أثيوبيا وجنوب السودان أن تُسيطر عى 

بعض الجزر يف الجزء الجنويب من البحر األحمر لتأسيس 

عدة  قواعد بحرية عى املس��توى االسراتيجي لتحقيق 

األهداف التالية :

• إيجاد عمق اس��راتيجي يف البح��ر األحمر يتيح لها 

رصد أي نش��اط عس��كري عريب يف املنطق��ة، ومنع أي 

حص��ار عريب يف مضيق باب املندب للس��فن االرسائيلية 

أي ايج��اد البدائل والخيارات من خ��الل تعدد القواعد 

البحرية .

• تأمني االتصال ما بني املحيط الهندي والبحراألبيض 

املتوس��ط عن طريق البحر األحم��ر والطريق الربي من 

اي��الت إىل حيفا، والتهديد الدائ��م للمواصالت البحرية 

العربية عرب البحر األحمر.

• دعم إثيوبيا يف سيطرتها عى األرض اإلريرية إلعاقة 

أي جهد عريب مشرك يف البحر األحمر.

املضايق واملمرات املائية اإلس��رتاتيجية التي 
تتحك��م يف مداخل البحر املتوس��ط والبحر 

األحمر
تزداد أهمية هذه املضايق الرتباطها مع مواقع وممرات 

اس��راتيجية ومركزية بالنس��بة للعامل من جهة، ولكونها 

مداخ��ل لبحار ومحيطات ذات أهمية جيواس��راتيجية 

من جهة ثانية، لتُش��كل قواعد بحرية مهمة وتالياً أهم 

هذه املضايق :

مضي��ق جبل ط��ارق : يبلغ ط��ول الس��احل العريب 

امل��رشف عى ه��ذا املضيق ح��وايل 60 كم والس��احل 

االس��باين حوايل 30 كم، وأن ُمعظ��م حاجات أوروبا من 

النفط العريب القادم من الخليج العريب وش��اميل إفريقيا 

متر عرب هذا املضيق .

 البحر األحمر:  وتقع عليه ثالث مضايق اس��راتيجية 

وهي:

• مضي��ق باب املندب: الذي يربط  بني البحر األحمر 

وخليج عدن واملحيط الهندي .

• مضاي��ق ت��ريان: والتي تنحرص بني س��واحل س��ينا 

وجزي��رة تريان، وال يزيد عرضها عى 5 كم ويبلغ عمقها 

100 مر .

• مضي��ق جوب��ال: ويقع يف مدخل خليج الس��ويس 

ويتحكم يف مدخله وينحرص بني س��احل سينا والساحل 

املرصي .

مضيق هرمز: ويشكل املمر املايئ الذي يربط الخليج 

العريب بخليج عامن، ويبلغ طوله من نقطة خط الوسط 

139ك��م، ويبلغ عرض��ه باتجاه الش��امل 55 كم، بينام 

عرضه يف اتجاه الجنوب حوايل 41 كم .

قن��اة الس��ويس: وهي املم��ر املايئ ال��ذي يصل بني 

البحرين األبيض واألحمر وبالتايل بني املحيطني األطلي 

والهن��دي، ويبلغ طول القناة  137 ك��م  ويصل عرضها 

إىل 135 كم •

املراجع

- املوسوعة العسكرية ، املؤسسة العربية للنرش

- قوة الدولة ودراسات إسراتيجية  د. عمر   

الفاروق .

Politics and power d. warren kid -

- دراسات وابحاث  ومطالعات شخصية .
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جماعة األمن والتكامل اخلليجي

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

 Security Community أحد أهم املفاهيم يف حقل العالقات الدولية هو مفهوم جامعة األمن أو مجتمع األمن

وهو املفهوم الذي يرتكز عليه كُتاب ومنظروا الفكر اإلس��رتاتيجي الس��يام حول األمن اإلقليمي يف دراس��ة حالة 

التكام��ل اإلقليمي يف إقليم معني. فدرجة التكامل تعتمد بش��كل كبري لدى أصح��اب هذا الفكر عىل مدى وجود 

مامرسة واضحة لألمن الجامعي بحيث يصبح اإلقليم جامعة أو مجتمع أمن واحد.

جامعة األمن تعني أن الدول التي تقع يف إقليم معني تشعر باألمان يف عالقتها مع بعضها البعض، بحيث تضمن 

الدول الصغرية والضعيفة يف اإلقليم س��المتها وأمنها واس��تقرارها من الدول الكربى أو األقوى يف اإلقليم. فاإلقليم 

يصب��ح خ��ايل من التهديدات البيني��ة بني دوله لبعضها البعض. وهذا رشط أس��ايس م��ن رشوط تحقيق التكامل 

اإلقليمي؛ فال ميكن ألي تكامل إقليمي أن ينجح يف حالة إنعدام الثقة بني األطراف يف أمنها وعالقتها السلمية مع 

بعضها البعض.

ولعل أوروبا تعطي املثل األبرز يف تكاملها اإلقليمي من خالل إتحادها األورويب الذي إس��تطاع أن ينقل أوروبا 

من منطقة تتناحر فيام بينها ويغزو قويها صغريها إىل منطقة تنعم بأعىل درجات األمن واإلستقرار يف عالقة دولها 

ببعضها البعض. لقد إس��تطاعت أوروبا أن تحقق ذلك من خالل وصولها إىل املس��توى الذي أصبحت فيه املنطقة 

جامعة أمن واحدة. لذلك يس��عى الجميع يف أوروبا وحولها الس��عي لإلنضامم لهذا االتحاد، الذي أصبح من أهم 

األدوات لضامن أمن الدول وإستقرارها.

ه��ذه الحال��ة تختلف عن التكام��ل اإلقليمي يف مناطق إقليمي��ة أخرى، فام زالت النزاعات اإلقليمية الس��يام 

الحدودية منها تتسبب بشكل واضح يف ضعف حالة التكامل هناك. ومن ضمن هذه املناطق هي منطقة الخليج 

العريب التي إستطاعت أن تحقق درجات عالية من التكامل فيام بينها إال أنها ما زالت دون الطموح نحو تحقيق 

تكامل أمني مشرتك. فالدول الخليجية مازالت لديها من املشاكل الحدودية التي تعيق ضامن أمن خليجي مشرتك، 

وإسرتاتيجيات دول الخليج األمنية مازالت تعتمد عىل املنظور الفردي لكل دولة وتستند إىل الرتتيبات الثنائية مع 

الدول الكربى، ومازال عدم الثقة قائم بني األطراف ويف نوايا بعضها البعض.

 لذلك فإن الس��عي الخليجي نحو تحقيق هدف االتحاد الخليجي الذي تس��عى له الدول الخليجية مع دعوة 

املل��ك عبدالل��ه بن عبدالعزيز لإلنتقال م��ن التعاون إىل االتحاد تتطلب أوالً قبل كل يش تحقيق الش��عور باألمن 

واإلستقرار يف عالقة األطراف الخليجية مع بعضها البعض. وهذا ال ميكن أن يتحقق إال من قبل تنازل الدول األكرب 

للدول األصغر يف النظام اإلقليمي، وتقديم ضامنات بأن أمنها وإستقرارها مصون ومحمي من نزعة الدول الكربى 

للهيمنة عىل الدول الصغرى.

إن الوصول إىل جامعة األمن هو الهدف الذي يجب أن تسعى دول الخليج العريب إىل تحقيقه حتى تتمكن من 

تحقيق هدف االتحاد فيام بينها. العملية بالطبع ليس��ت س��هلة ولكنها ال ميكن أن تكون مستحيلة، فهي الخطوة 

األساسية نحو الدفع نحو التكامل الخليجي القوي، وغري ذلك سيبقي التكامل الخليجي عىل ما هو عليه، وعندها 

ال ميكن أن نتحدث عن تكامل خليجي حقيقي •
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حتديــث القاذفــات الصاروخيـــة متعددة الفوهـــــــــــــــات...بني زيادة املدى والتأثري التدمريي
أبحاث نحو زيادة القوة الدافعة للمحرك باستخدام نوعيات مطورة من الوقود الصاروخي

وقد ترك��زت الجهود يف الس��نوات األخرية نحو تطوير 

أنظم��ة من ه��ذه القاذفات تجمع بني الكف��اءة العالية، 

وسهولة التش��غيل، والتكامل مع املدفعيات املتواجدة يف 

مجاالت التنظي��م، واالتصاالت، وإدارة الن��ريان، والقيادة 

والسيطرة، وستتمتع الراجامت الحديثة باستقاللية كبرية، 

مع التأقل��م مع طبيعة األرض، تح��ت مختلف الظروف، 

وس��يفتح ذلك الطريق أمام ظه��ور أنظمة ذات خصائص 

مميزة، وتستخدم عددا أقل من الذخائر لتدمري أهدافها. 

مكونات نظام القاذفات الصاروخية
يعترب نظام قاذفة الصواري��خ متعددة الفوهات الحديث 

نظام��ا معقدا، عايل التقنية، يتضمن توازنا ما بني مكوناته 

الرئيسية، ليصبح فعاال يف املعارك. وهذه املكونات األربعة 

هي: نظام القيادة والس��يطرة واالتصاالت، ونظام التقاط 

األهداف، ونظام الذخائر، ونظام اإلسناد الفني والصيانة. 

وتعمل يف مس��اندة نظام القيادة والس��يطرة واالتصاالت 

بنية تحتية فعالة للمعلومات االستخبارية، عرب عالقة غري 

مبارشة، مام يضيف آللية هذا النظام العنرص االستخباري. 

وميكن أن ترد املعلومات االس��تخبارية من مستش��عرات 

تستخدم معظم جيوش العامل، باإلضافة إىل املدافع التقليدية 

والهاوتزرات والهاونات، أنظمة القاذفات الصاروخية متعددة 

 ،)Multiple Launch Rocket Systems )MLRS( الفوهات

التي تعتمد عىل إطالق العديد من الصواريخ غري املوجهة، 

والطويلة املدى نسبياً، كأسلحة للرمي املساحي، بهدف تدمري 

عنارص املشاة واملركبات املدرعة، داخل منطقة نريان محددة.

إعداد:
د. شريف علي حممد
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حتديــث القاذفــات الصاروخيـــة متعددة الفوهـــــــــــــــات...بني زيادة املدى والتأثري التدمريي
أبحاث نحو زيادة القوة الدافعة للمحرك باستخدام نوعيات مطورة من الوقود الصاروخي

محمولة جوا، أو متمركزة عىل األرض، وميكن تعزيز ودعم 

مثل هذه املهام، اىل درجة كبرية، بواسطة نظم االستشعار 

املحمولة جوا، عىل الطائرات املأهولة وغري املأهولة.

األنظمة األمريكية
طورت رشك��ة Lockheed- Martin األمريكية أول نظام 

راجامت MLRS إلطالق الصواري��خ املتعددة بدقة، وإىل 

مس��افة بعيدة، ويستعمله الجيش األمرييك وجيوش برية 

عديدة، م��ن بينها جيوش دول حل��ف NATO، وهنالك 

ع��دة تحس��ينات يجري العم��ل يف إدخالها ع��ىل النظام، 

وتتضمن ال��رؤوس املدمرة املضادة للدروع، التي توجه يف 

Brilliant Anti-(  املرحلة النهائية، مثل استخدام ذخائر

Tank BAT(، حيث سيتم حمل العديد من هذه الذخائر 

داخ��ل كل مقذوف للنظ��ام املتعدد الفوه��ات التكتييك 

 Army Tactical Missile System ATACMS للجي��ش

املصمم لرضب الق��وات املعادية يف العمق، وللتغلب عىل 

تفوق العدو يف القوات الربية، وملهاجمة املواقع واملطارات 

 ،MLRS والحش��ود املعادية، والذى يعترب تطوي��راً لنظام

ونظراً لرسعة تشغيل النظام ودقة تصويبه، فهو يعترب من 

أفضل األس��لحة التي تس��تعمل ضد األه��داف املتحركة، 

ويصع��ب تحدي��د موقع��ه بواس��طة رادارات املدفعي��ة 

املعادي��ة، الت��ي تق��وم بتحديد مص��ادر ن��ريان املدفعية 

والهاون��ات، وتحمل رأس املق��ذوف قنابل مزدوجة التأثري 

)مضادة لألفراد والدبابات(، وتشتمل الرأس الواحدة عىل 

1990 قنبلة.

 ATACMS وقد تم تطوير نظام القاذف��ة الصاروخية

إىل الطراز  ATACMS Block 1A، حيث تطلق القذيفة 

فتصل بواس��طة صاروخ الدفع إىل ارتفاعات عالية، وتكون 

رسعته��ا كبرية عن��د االصطدام باله��دف، لتخرتق عمقاً يف 

األرض قب��ل االنفجار، وعمليات تطوي��ر أنظمة القاذفات 

الصاروخي��ة ال تتم جميعه��ا يف الوالي��ات املتحدة، وكثري 

من التحس��ينات التي أدخلت ع��ىل نظام ATACMS تم 

توجيهها إىل أنظمة MLRS، وتش��مل هذه التحس��ينات 

تغيري ال��رؤوس الحربية، وتعزيز املدى، وتصحيح املس��ار 

 CORECT أثناء الطريان، وتطور رشكات أوروبية الذخرية

 GPS ًالتي تس��تعمل إش��ارات نظام تحديد املوقع عامليا

للتوجيه لتصحيح مس��ار الطريان، وقد أثبتت التجارب أنه 

ميك��ن إجراء تصحيح املس��ار عىل بعد 20 ك��م من مركز 

ستتمتع الراجمات 
احلديثة باستقاللية 

كبرية مع التأقلم 
مع طبيعة األرض 

حتت خمتلف 
الظروف وسيفتح 
ذلك الطريق أمام 

ظهور أنظمة ذات 
خصائص مميزة
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االط��الق إلتاح��ة إصابة دقيق��ة ضمن نطاق مس��احة ال 

تتعدى 30 مرت× 30 مرت. 

وأح��دث عضو يف طائف��ة نظم القاذف��ات الصاروخية 

 High Mobility متعددة الفوهات األمريكية هو النظام

ال��ذى ميك��ن   Artillery Rocket System HIMARS

تحميل��ه ىف طائرة نق��ل طراز C-130، ويس��تطيع اطالق 

نريانه والخروج م��ن املنطقة برسعة عالية قبل أن تتمكن 

قوات العدو من اكتشاف موقعه، وجاء تطوير هذا النظام 

كخط��وة نحو تحويل الجي��ش األمريىك إىل ق��وة خفيفة 

الحركة. 

وت��م تطوير ن��وع جديد م��ن القذائ��ف الصاروخية 

املوجهة، يصل مداها إىل 70 كلم، وأضيفت كلمة »موجهة« 

Guided إىل تسمية الراجامت لتصبح GMLRS، ويحمل 

املقذوف نظام تحديد املوقع GPS يف مقدمته، األمر الذي 

يزيد من دقة اإلصابة، واألمر الالفت يف هذا النظام يكمن 

يف أجه��زة إدارة النريان، التي تخترص يف كمبيوتر، يس��مح 

للطاقم، أو حتى لعنرص واحد فقط، بالقيام بعملية تلقيم 

الراجمة واطالق املقذوفات، حيث يرسل معلومات دقيقة 

ع��ن الهدف املح��دد إىل جهاز الكمبيوت��ر التابع للراجمة 

الصاروخية، وهذا بدوره يعمل عىل امتام عملية التس��ديد 

واط��الق القذائ��ف، وفق��اً لربنامج محدد س��لفاً، ومخزن 

داخ��ل الكمبيوتر، ويحقق النظ��ام درجة عالية من الدقة 

عىل املس��افات البعيدة، مام يوفر قدرة رضب دقيق ملدى 

أبع��د من 60 كلم، ويعزز فعالية ن��ريان املدفعية يف دعم 

العمليات القتالية. 

Guided Multiple (ولقد اجت��از مقذوف الص��اروخ

Launch Rocket System-Plus )GMLRS+( املوج��ه، 

املعزز املدى، تجرب��ة االطالق بنجاح حتى مدى 120 كم، 

محققاً تحس��ناً يف املدى بفارق 50 كم عن مدى الصاروخ 

املوجه الحايل لقاذف��ة GMLRS، مع منحه قدرة جديدة 

ل��رأس حربي��ة تتمتع مبؤث��رات قابل��ة للتحدي��ث، تتيح 

له��ا خي��ارات متباينة ومتع��ددة، ميكن اعت��امد أي منها 

قبيل عملي��ة اإلطالق، ويف التجارب، ت��م إطالق الصاروخ 

وه��و مجهز بباحث يعمل بأش��عة الليزر ش��به النش��طة 

Semiactive، فحلق مس��افة 40 كم، ثم اكتشف الهدف 

املحدد له بواسطة الليزر. 

األنظمة الروسية
كان االتحاد الس��وفيتي الس��ابق أول من أدخل القاذفات 

الصاروخية متعددة الفوهات عىل نطاق واسع يف ترسانته 

 « Uragan « الحربية، وأظهرت راجامت أطلق عليها اسم

فعالية كبرية خالل الحرب العاملية الثانية، ويف عام 1963، 

أدخل االتحاد الس��وفيتي راجمة الصواريخ طراز »جراد« 

إىل قوات��ه املس��لحة، وتع��ددت القذائ��ف لتنويع طرق 

وظروف اس��تخدامها خالل العملي��ات القتالية، فكان أن 

أنتجت قذائف تس��تعمل لزرع األلغام املضادة لألشخاص 

ولألفراد، وقذائف دخان، وأخرى قادرة عىل عمل التداخل 

الرادي��وي، باإلضاف��ة إىل ابتكار الحش��وات الدافعة، التي 

تضاعف مدى القصف، ليصل إىل حدود 35 كلم. 

أم��ا نظام Smerch عي��ار 300 م��م، فيمكنه حمل ما 

يص��ل إىل 12 أنبوب إطالق عىل مركب��ة ذات قدرة عالية 

ع��ىل الحركة، ويبلغ املدى األقىص للنظ��ام 70 كلم أو 90 

كل��م، وفقاً لنوع املق��ذوف أو الرأس الحريب املس��تخدم، 

وهن��اك العديد من الحموالت للنظ��ام، كثري منها يتضمن 

ش��كالً ما من أش��كال القذائف الصغرية، ومنها رأس حريب 

حارق/ شديد التفجري، ويتم تجهيز هذه املقذوفات لحمل 

 ،Bazalt رؤوس ثانوية »ذكية«، مضادة للدبابات من طراز

ويحمل كل مقذوف خمسة رؤوس حربية من هذا الطراز، 

وتنطلق هذه الرؤوس فوق منطقة األهداف، لتفتح مظلة 

صغرية لتخفيض رسعة هبوطها، ثم ينش��ط باحثها الثانوى 

لتحدي��د أماكن األه��داف، وبعد ذلك تطلق رأس��اً حربياً 

مخرتقاً يزن 1 كجم، برسعة 2000 مرت/ الثانية نحو الهدف. 

والنظ��ام BM-21D يطل��ق 40 قذيفة م��ن القذائف 

الصاروخي��ة عي��ار 122 ملم، ملس��افة تصل م��ن 25-20 

كلم، ويس��تخدم مع جهاز رادار للمس��ح واملراقبة، طراز 

»زوب��ارك- IL 219 Zoopark   »1، ويصل مدى النموذج 

BM952 عيار 300 ملم اىل 70-80 كلم، ويعتمد ذلك عىل 

الرأس املدمر.

األنظمة الصينية
للصني نشاط واسع يف تصميم وإنتاج القاذفات الصاروخية 

Type-  متع��ددة الفوهات، حيث قامت بانتاج القاذفات

74 عي��ار 284 مم، والتي تس��تخدم يف رص حقول األلغام 

 Type-63 و Type-70 مبساحة 400 مرتا مربعا، والنظامني

عيار 130 مم، والنظ��ام Type-81 عيار 157 مم املجرور، 

ه��ذا فضالً عن إنتاج النظام عيار 122 مم، املامثل للنظام 

.BM 21 الرويس

 ،Type-83 ،والقاذف الرباعي للمقذوف عيار  273 مم

يعترب أول إنتاج صيني للمدفعية الصاروخية الثقيلة، رغم 

أنها أنتجت من قبل نظ��ام Type-74عيار 284 مم، ومن 

املرج��ح أن نجاح هذا النظام سيش��جع الصني عىل تطوير 

مقذوفات ذات رؤوس حاملة، خاصة وأن لها خربة سابقة 

يف ه��ذا املجال، وبالتايل، س��يمكن للمقذوف حمل أعداد 

كب��رية من الذخائر املصغرة، ولكن مثل هذا النظام يحتاج 

إىل تطوي��ر أنظم��ة الكمبيوتر الس��تخراج بيانات االطالق 

برسعة وبدقة، مع ربطها بأنظمة إدارة نريان متطورة.

والنظ��ام الصيني M-1B عي��ار 350 ملم، يحقق مدى 

يص��ل إىل 80 كل��م، ويوفر إس��ناداً نريانياً عىل املس��افات 

الطويل��ة، وميتلك جيش التحرير الش��عبي الصيني النظام 

WM-80 ، عي��ار 273 ملم، املحم��ول عىل قاعدة مجهزة 

 ،CPMIEC-WS-1B نظ��ام  الص��ني  وتق��دم  بعج��ل، 

باس��تخدام هيكل غري مدرع لعرب��ة 6X6 كمركبة إطالق 

تح��وي مجموعة قواذف إلطالق 4 قذائف عيار 320 ملم، 

يصل مداه��ا إىل 80 كلم، ويبل��غ وزن الرأس املدمر 150 

كجم، ويحمل مواداً شديدة التفجري.

وعرض��ت الصني مؤخراً النظ��ام املوجه SY-400، الذي 

يبلغ مداه األقىص 200 كلم، ويس��تخدم مقذوفات تعمل 

بالوق��ود الصاروخ��ي الصلب، وتطلق عمودي��اً، وتطري يف 

منحنى انس��يايب، ومدة نرش هذا النظام وانسحابه قصرية، 

ورسعة االطالق خاطف��ة، والنظام SY-400  ميكنه تحقيق 

الهجوم عىل أه��داف متعددة يف اتجاه��ات مختلفة من 

مركبة اطالق واحدة. 

كان االحتاد 
السوفيتي السابق 

أول من أدخل 
القاذفات الصاروخية 

متعددة الفوهات 
على نطاق واسع يف 

ترسانته احلربية
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أنظمة أخرى
قامت يوغوسالفيا الس��ابقة ببناء نظام قواذف الصواريخ 

متعددة الفوه��ات، عيار 128 ملم، مب��دى يبلغ 20 كلم، 

والنظ��ام ORKAN، عي��ار 262 ملم، وال��ذي يبلغ مداه 

 IMI 50 كل��م، والقاذف��ات الصاروخية اإلرسائيلي��ة طراز

160mm تستخدم إمكانيات تصحيحات املسار باستخدام 

أنظمة GPS لتحقيق م��دى حتى 45 كم، ويتوفر العديد 

من أنظم��ة القاذف��ات الصاروخي��ة الثقيل��ة، مثل نظام 

ASTROS الربازي��ي، ال��ذي يض��م أربعة أع��رية ترتاوح 

SS- م��ن 127 م��م اىل 300 مم، أم��ا أكربها فه��و النظام

80 عي��ار 300 مم، ال��ذي يبلغ وزن إطالق��ه  595 كجم، 

ومداه 90 كم، وهنا أيضاً ميكن اس��تخدام مختلف أشكال 

الحموالت القاتل��ة، وميكن اطالق هذه األعرية جميعاً من 

نف��س القاذف املجهز ع��ىل هيكل 6X6، م��ع تويل نظام 

إدارة الن��ريان Fieldguard معالجة الفروقات البالس��تية 

والتوجيهية الرضورية.

وتنتج الهند النظ��ام الصاروخي متعدد الفوهات طراز 

SS-45، عي��ار 225 ملم، الذي يحق��ق مدى يصل إىل من 

40-45 كل��م، ويس��تخدم يف الجيش الهن��دي، وهو بديل 

لنظ��ام FROG الروىس، ومتتل��ك كوريا الجنوبي��ة طرازاً 

 Honest John  مط��وراً من الصاروخ األمرييك التصمي��م

40 كلم، مع احتامل قيامها بالبحث والتطوير لطراز أطول 

مدى ملواجهة املدفعي��ات، واملدفعيات الصاروخية بعيدة 

املدى املستخدمة يف كوريا الشاملية. 

أما كوريا الشاملية، فباإلضافة إىل قيامها بتصنيع اآلالف 

م��ن الطراز BM-21، الذي يصل م��داه إىل 40 كلم، فإنها 

تصنع القواذف الصاروخية متع��ددة الفوهات عيار 240 

ملم، والت��ي غالباً ما تصدر إىل بعض األس��واق الخارجية، 

وتس��تخدم الياب��ان صواريخ مصنعة محلي��اً طراز 68 من 

العي��ار 337 مل��م، تطلق من قضيبي إط��الق، وتزن 573 

كجم. 

اتجاهات التطوير والتحديث
ترتك��ز اتجاهات تطوي��ر وتحدي��ث قاذف��ات الصواريخ 

متع��ددة الفوهات يف زيادة املدى والتأثري التدمريي، ومن 

املعروف أن زيادة املدى تكون عىل حس��اب الدقة، نتيجة 

انح��راف املقذوف عن��د املديات الطويل��ة، ولهذا، تجرى 

األبحاث ىف مج��االت الديناميكا الهوائية وتقنيات االطالق 

لتصحيح مس��ار املق��ذوف، وكذلك، تج��رى األبحاث نحو 

زيادة القوة الدافعة للمحرك، باس��تخدام نوعيات حديثة 

ومطورة من الوقود الصاروخي، تؤدي اىل إنتاج قوة دافعة 

تص��ل باملقذوف إىل مدى أبعد، ك��ام أن التطوير يف املواد 

والخامات ملكونات املقذوف يؤدى إىل تخفيف وزنه، دون 

املس��اس باملواصفات الفنية األساس��ية من ناحية الصالبة 

وتحمل الحرارة.

ويعتم��د التحديث يف مجال زي��ادة التأثري املدمر عىل 

تعدد أنواع الرؤوس الحربية، املستخدمة ىف املقذوف، من 

رؤوس مدمرة مضادة لألفراد، أو للمنش��آت واملعدات، أو 

للدروع، أو للطائ��رات، ويجري تطوير رأس مدمرة لحمل 

األلغام، حيث ميكن االس��تفادة باملقذوفات الكبرية نسبياً 

لحمل العديد من األلغام املضادة لألفراد واملدرعات، التي 

ميكن بعرثتها عىل مساحة واسعة يف خطوط اقرتاب العدو 

املنتظرة، مام يؤدي إىل تقلي��ل إمكانيات املناورة، وتأخري 

تقدم القوات املعادية. 

ويج��ري العمل عىل اس��تحداث القذيف��ة الصاروخية 

ذاتي��ة الدف��ع والتوجي��ه، املخصصة للتأثري ع��ىل الدروع 

حت��ى مس��افة 33 كلم، والتطوي��ر البارز له��ذه القذيفة 

يتم بالتعاون بني الصناعات الدفاعية الروس��ية والرشكات 

الفرنسية، ويكمن يف احتواء الرأس املتفجر املنفصل خالل 

طريان القذيفة عىل حش��وتني دافعت��ني إضافيتني، وجهاز 

توقي��ت إلكرتوين ومح��رك لزيادة دف��ع القذيفة ويجري 

تطوير رؤوس متش��ظية، تحمل ذخائر ثانوية، ومتفجرات 

عالية الطاق��ة، وذلك للتعامل مع األف��راد واألهداف غري 

املدرعة، خارج املخاىبء والتحصينات.

وتتجه ال��دول املنتج��ة ألنظم��ة قاذف��ات الصواريخ 

متع��ددة الفوه��ات إىل تطوير األعرية الكب��رية ملا تحققه 

من تأثري فعال، وبالتايل، ترجيح مواقعها يف س��وق السالح 

العامل��ي، ولكن، مع زيادة العيار، هن��اك املوازنة بني وزن 

الص��اروخ وع��دد القواذف الت��ي ميكن للمركب��ة حملها، 

وس��تكون مركبات االطالق الحديثة مجهزة بأنظمة مالحة 

متط��ورة، تس��تخدم املعطيات املس��تحدثة ع��ن الهدف 

باس��تمرار، بواس��طة أجهزة كمبيوتر خاص��ة، ملراقبة دقة 

اط��الق النريان، وكان��ت نتيجة االنتش��ار الواس��ع لنظام 

املالح��ة بواس��طة األق��امر الصناعي��ة GPS أن أصبح يف 

اإلمكان حس��اب تغيريات املسار أثناء الطريان أوتوماتيكيا، 

واس��تخدامها للتغلب ع��ىل التأثريات التي تح��دث أثناء 

طريان القذيفة الصاروخية• 

املصادر:

www.fas.org 

http://articles.janes.com  

www.defense-update.com 

www.lockheedmartin.com

http://missilethreat.com

www.lockheedmartin.com 

http://defense-studies.blogspot.com
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كيف منيز بني ما إذا كان 

الهجوم عرب اإلنرتنت يعترب 

جرمية وهجوم أو يعد 

عمالً من أعامل اإلرهاب أو  

الجاسوسية أو الحرب؟ تنبع 

أهمية هذا السؤال من أن 

تعريف ما هو عمل حريب أو 

ليس كذلك يحمل أهمية كربى 

يف الواليات املتحدة.

بقلم: املقدم 
دافيد م. كيلي
من سالح اجلو األمريكي

الهجــــوم عبــــر اإلنرتنــــت: جرميـــــة أم عمـــــــــــــــــــــــل من أعمال احلرب؟
تتعدد التعريفات بني أمن الفضاء اإللكرتوين وجرائم احلاسوب
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عىل الرغم من أن الس��لطة التنفيذي��ة تضم صالحيات 

»القائ��د األعىل« ومتنح الرئي��س صالحيات الحرب، فإن 

جوان��ب عديدة من أمن الفضاء اإللكرتوين )الدفاع ضد 

الهج��ات عرب اإلنرتن��ت( تقع خارج نط��اق التعاريف 

التقليدي��ة للحرب. وإن صالحي��ات الحرب عىل األرجح 

ال تس��مح باملراقبة اليومية للش��بكات يف الدولة حيث 

يقع معظمها يف أيدي رشكات وهيئات أخرى يف القطاع 

الخاص، وبالت��ايل فإن الرئيس وحكومت��ه الفدرالية إذا 

أرادا الدفاع عن األمة من الهجات عرب اإلنرتنت فيجب 

أن تكون هناك حدود موضحة ملا يقع وما ال يقع ضمن 

صالحياته كقائد أعىل. 

قب��ل بحثن��ا للقان��ون الوطن��ي أو ال��دويل املتعلق 

بالهج��ات ع��رب اإلنرتنت تدع��و الحاج��ة إىل تعريف 

للمصطلح��ات. فقد أصدر الكونج��رس األمرييك قوانني 

تضمن��ت تعريفات لألنش��طة التي تعت��رب »جرائم عرب 

اإلنرتن��ت« ضمن ح��دود الواليات املتح��دة األمريكية، 

وهي تش��مل مجاالت مث��ل االحتيال م��ن خالل جهاز 

الحاس��وب وإساءة اس��تخدامه، ورسقة هوية التعريف 

الش��خيص، واالحتيال عرب الهاتف أو الربيد، واالستغالل 

الجن��ي لألطفال، والترصفات غ��ر القانونية التي ترض 

بالتج��ارة، واالحتي��ال يف وثائ��ق التعريف الش��خصية، 

ومواصف��ات التوثي��ق، واملعلومات واالحتي��ال املتعلق 

بوسائل الوصول. ومل تتضمن القوانني األمريكية تعريفاً 

للح��رب عرب اإلنرتن��ت أو الهجوم ع��رب اإلنرتنت اللذان 

يس��تخدمان مبعنى واحد أو لوصف جرائم الحاس��وب 

اآليل املختلفة التي تشمل الجاسوسية. وميكن الحصول 

عىل تعري��ف جيد للهجوم عرب اإلنرتنت يف املناقش��ات 

لقان��ون حاية البن��ى التحتية الحساس��ة CIPA لعام 

2001: »جميع الهجات املتعمدة عىل حاس��ب آيل أو 

شبكة حاسب آيل تش��مل األعال التي تهدف لتعطيل 

أو تدم��ر أو الحرمان م��ن املعلومات«. وهذا التعريف 

يخربن��ا عن ماهية الهج��وم دون أن يخربنا عن حيثياته 

أو تصنيف��ه، مبعنى كيف نفرق بني هجوم عرب اإلنرتنت 

ال��ذي يعترب جرمية ويعت��رب عمالً إرهابي��اً أو عمالً من 

أعال الحرب. فالعوامل الرئيس��ية هي دوافع املهاجم 

وهويته، و – إىل حد أقل – تأثر الهجوم أو نتيجته؛ فإذا 

كان دافع املهاجم الكس��ب املايل أو تخريب املمتلكات 

أو الجاسوس��ية فإنه يكون بذلك ق��د اقرتف جرمية، أما 

إذا كان��ت النتيجة املقصودة »إح��داث الوفاة أو رضر 

جسدي جسيم للمدنيني أو غر املقاتلني بهدف تخويف 

الس��كان أو إجبار حكومة أو منظمة دولية  عىل فعل، 

أو االمتن��اع عن فع��ل، أي عمل« فيكون ه��ذا العمل 

عم��اًل إرهابياً، وإذا كان الدافع إش��عال - أو املس��اعدة 

عىل إش��عال – »رصاع عدايئ مسلح بني الدول أو األمم« 

فيكون ذلك عمالً من أعال الحرب. 

أما دراس��ة الق��وات الجوية ملرشوع راند بواس��طة 

مارتن ليبييك فتعرف الهج��وم عرب اإلنرتنت »قيام دولة 

بالتعطيل أو اإلفساد املتعمد لنظام مهم من أنظمة دولة 

أخرى«. وهذا التعريف يحرص الهجات عرب اإلنرتنت يف 

نطاق الدول القومية ويس��تثني حتى أعال التجس��س 

من قبل هذه الدول، وبالتايل فهو تعريف ضيق. ونحن 

هنا سنس��تخدم تعري��ف قانون حاي��ة البنية التحتية 

الحساس��ة CIPA مع إضافة بضع كلات عليه تش��مل 

أعال التجس��س والجرمية: »جميع الهجات املتعمدة 

عىل حاس��ب آيل أو ش��بكة حاس��ب آيل والتي تنطوي 

عىل أعال ته��دف للتعطيل أو التخري��ب أو الحرمان 

أو استخدام املعلومات بشكل مخالف للقانون.« وهذا 

التعريف األعم سيس��توعب التعقيد الذي ينطوي عليه 

الس��ؤال األس��ايس: كيف متيّز بني ما إذا كان هجوم عرب 

اإلنرتنت عمالً من أعال الحرب أم ال؟.

خصائص مجال الفضاء اإللكرتوين
س��وف نرك��ز هنا ع��ىل العوامل يف ع��امل اإلنرتنت التي 

تجعل تحديد الس��بب املبارش أصعب منه يف املجاالت 

األخ��رى. أوالً، إن الحص��ول ع��ىل الوع��ي املوقفي، أي 

معرفة الظروف املحيطة، يف ع��امل اإلنرتنت هو أصعب 

منه يف مج��االت أخرى. ثانياً، مث��ة مراقبة وثيقة متارس 

ع��ىل نوايا م��ن ميلكون أس��لحة الفض��اء اإللكرتوين يف 

مجاالت أخ��رى. ثالثاً، لدينا فكرة جي��دة عن عيوبنا يف 

دفاعاتنا يف املجاالت األخرى ونس��عى لتعويضها بأنواع 

مختلف��ة م��ن األدوات والوس��ائل تش��مل التحالفات 

والتقني��ات املعدل��ة والتكتي��ك واإلج��راءات، أو وضع 

خط��ط تفرس املخاطر املتزاي��دة، بينا ال نعرف ما هي 

أو أي��ن هي نقاط الضعف واالنكش��اف لدينا يف مجال 

اإلنرتنت. رابعاً، تحديد املس��ؤولني ع��ن الهجوم. وأخراً 

مث��ة نقطة ب��ارزة تعلق بالفرق ب��ني املجالني، حيث قد 

تقوم أية دول��ة مبهاجمة دولة أخرى يف الفضاء أو الجو 

أو الرب أو البحر إن كانت تلك الدولة مس��تعدة لتحمل 

تكاليف تطوير قوتها واستخدامها، أما يف مجال اإلنرتنت 

فاألمر مختلف، نظراً النخفاض التكلفة وسهولة الهجوم 

عرب اإلنرتنت.

الدفاع عن الفضاء اإللكرتوين األمرييك
تعود مس��ؤولية الدف��اع عن الجزء غر العس��كري من 

الفضاء اإللكرتوين األمرييك بصورة أساس��ية إىل الجهات 

املدني��ة والهيئات الخاصة، ومتل��ك وزارة األمن الوطني 

زمام القي��ادة ولكن تس��اندها وزارة الع��دل ووكاالت 

االس��تخبارات وغرها يف ذلك. وتعترب الرشكات مسؤولة 

عن أمنها الخاص بها، غر أنها يتم تش��جيعها للتنس��يق 

والتعاون مع الحكومة. ومن الجدير باملالحظة أن الجهة 

الوحيدة التي ميكنها القي��ام باألعال الهجومية )القوة 

املس��لحة( هي الحكومة. ولي��س املواطنون من األهايل 

وال��رشكات الخاصة وغرها مخولة بش��ن هجات عرب 

اإلنرتنت لوحدهم، حتى إن كان ذلك بهدف االنتقام.

من يقرر أعامل الحرب
إن اإلعالن ع��ن حدوث عمل من أع��ال الحرب ليس 

هو نفس��ه اإلعالن عن أن جرمية قد وقعت. ففي حال 

وق��وع جرمية خطرة يف الوالي��ات املتحدة يقوم ضباط 

الرشطة بجمع األدلة التي يت��م بعد ذلك تقييمها غالباً 

م��ن قبل رجال املباحث والخ��رباء الفنيني، ومن ثم يتم 

تحديد املش��تبه فيه��م ومالحقتهم واعتقاله��م، ويتم 

تس��ليم نتائج التحقيق إىل وكي��ل النيابة الذي ميكن أن 

يوجه ته��اً يف املحكمة بعد املراجع��ة، ويقرر القايض 

م��ا إذا كانت هن��اك أدلة كافية تكف��ل إجراء محاكمة، 

وم��ن ثم يتم إج��راء املحاكمة من خ��الل تقديم األدلة 

أمام القايض وهيئ��ة محكمني من املواطنني تقرر ما إذا 

كان��ت الذنب ثابت��اً مبا ال يدع مجاالً للش��ك. نعود إىل 

سؤالنا الحاسم بش��أن كيفية تحديد ما إذا كان الهجوم 

ع��رب اإلنرتنت عمالً من أعال الحرب أم ال؟ ال تقوم أية 

محكم��ة دولية بتحديد ذلك، وس��تكون تكاليف اتخاذ 

قرار خاطئ باهظة.

الهجــــوم عبــــر اإلنرتنــــت: جرميـــــة أم عمـــــــــــــــــــــــل من أعمال احلرب؟
تتعدد التعريفات بني أمن الفضاء اإللكرتوين وجرائم احلاسوب

احلرب عرب اإلنرتنت أو 
الهجوم عرب اإلنرتنت 
يستخدمان مبعنى 

واحد أو لوصف 
جرائم احلاسوب 

اآليل اخملتلفة التي 
تشمل اجلاسوسية
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القانون الدويل
من الرضوري أن نفهم أن ميثاق األمم املتحدة ال يحظر 

اس��تخدام القوة، لكنه يحظر اس��تخدام القوة العدائية، 

هن��اك أربع مواد تلقي الضوء عىل هذه القضية؛ األوىل، 

هي امل��ادة )1( التي تعدد أغراض األمم املتحدة، والتي 

عىل الرغ��م من أنها ال تذكر الحرب أو حتى اس��تعال 

الق��وة بني ال��دول فإنها تعد ذات صلة، حيث أنش��أت 

ال��دول األعض��اء األمم املتح��دة للحفاظ عىل الس��الم 

ال��دويل، ومن ثم فإن هذه املادة تجعل تجنب، أو حل، 

انتهاكات السالم الهدف األول لألمم املتحدة. وإذا فرسنا 

الهجات عرب اإلنرتنت بأنها انتهاك للس��الم فإنها تخضع 

لقانون األمم املتحدة وميثاقها.

امل��ادة التالية يف امليثاق الالفتة للنظر هي املادة )2( 

التي تنص ع��ىل أن »ينأى جميع األعضاء بأنفس��هم يف 

عالقاته��م الدولية عن التهديد أو اس��تخدام القوة ضد 

س��المة األرايض أو االس��تقالل الس��يايس ألي دولة ...«، 

وم��ن الجدي��ر باملالحظة أن هذه امل��ادة ال تحوي عىل 

أي��ة آلية للتخلص من املعت��دي، وال تخول بأي دفاع أو 

انتقام أو أي استجابة أخرى الستخدام القوة ضد دولتك، 

ب��ل تقترص عىل حظر القوة ضد دولة أخرى. فهل يعترب 

الهج��وم عرب اإلنرتن��ت اس��تخداماً للقوة؟ ف��إذا كانت 

الهجات عرب اإلنرتنت تعترب يف الواقع اس��تخداماً للقوة 

فإن��ه يحظر عىل الوالي��ات املتحدة االنخ��راط يف ذلك 

النش��اط مبوجب هذه املادة. ولإلجابة عن السؤال علينا 

أوالً فهم ما يعنيه ميثاق األمم املتحدة ب� »القوة«. فهل 

هي أي نوع من القوة كالقوة الدبلوماسية واالقتصادية 

والعسكرية أم هي القوة العسكرية )املسلحة( فحسب؟ 

اس��تنتج Michael N. Schmitt، أستاذ القانون الدويل 

يف تحلي��ل له لوثائق األمم املتحدة، بأن مصطلح »قوة« 

مبوجب القانون الدويل الحايل يعني »القوة املس��لحة« 

وليس القوة الدبلوماس��ية أو املعلوماتية أو االقتصادية. 

ويواف��ق باحث��ون قانونيون آخرون عىل هذا التفس��ر، 

حيث يس��تخدم أحده��م »القوة العدواني��ة« بدالً من 

»القوة املس��لحة« مع استنتاج ش��ميت نفسه. وبالتايل 

فإننا نعدل س��ؤالنا إىل: هل يعت��رب الهجوم عرب اإلنرتنت 

اس��تخداماً للقوة املس��لحة؟ إن املادة )41( من امليثاق 

توض��ح أن األعال التي ميكن لل��دول األعضاء اتخاذها 

ض��د دولة معتدي��ة والتي ال تنطوي عىل قوة مس��لحة 

تش��مل »القطع الت��ام أو الجزيئ للعالق��ات االقتصادية 

ووسائل املواصالت املتمثلة يف السكك الحديدية والبحر 

والجو والربيد والتلغراف والراديو وبقية وسائل االتصال، 

وقطع العالقات الدبلوماسية«، وهذا يدل عىل أن بعض 

أش��كال الهجات عرب اإلنرتن��ت ال تندرج ضمن وصف 

القوة املسلحة. 

أم��ا امل��ادة )51( فتق��ول: »ال يشء يف امليثاق الحايل 

ي��رض بالحق األص��ي يف الدفاع عن النف��س الفردي أو 

الجاعي إن وقع هجوم مسلح ضد دولة عضو يف األمم 

املتحدة...« وهذه املادة متنح الدول األعضاء حق الدفاع 

عن النفس باس��تخدام كافة الوس��ائل الرضورية، ومنها 

القوة املس��لحة«. وهذا يثر موضوع تعريف الهجات 

عرب اإلنرتنت بأنها قوة مسلحة؛ ألن ذلك سيتيح إمكانية 

الرد بالقوة املس��لحة. فليس مثة من قيد يف املادة )51( 

م��ن حيث ن��وع الهجات الت��ي يتم القيام به��ا دفاعاً 

ع��ن النفس، ولكن ينبغي أخ��ذ العناية الالزمة من قبل 

دولة ما أو مجل��س األمن الدويل يف تصنيف هجوم عرب 

اإلنرتن��ت عىل أنه يعت��رب قوة مس��لحة؛ إذ قد يتصاعد 

الوض��ع إىل مس��توى أزمة دولية وق��د يتحول إىل رصاع 

مسلح.

تحليل شميت
تم تحديث تحليل ش��ميت 1999 يف عام 2010 وتضمن 

س��بعة عوامل ميكن أن ترش��د دولة من الدول لتحديد 

م��ا إذا كان هج��وم عرب اإلنرتنت ينطب��ق عليه تعريف 

اس��تخدام القوة، وهذه العوامل هي: الشدة، والفورية، 

واملبارشة، والقدرة عىل الغزو، وقابلية القياس، والرشعية 

االفرتاضية، واملسؤولية.

التوصيات
بناء عىل املناقش��ة والتحليل الس��ابقني يرى املؤلف أنه 

يتعني عىل الواليات املتح��دة األمريكية األخذ بالعوامل 

الس��بعة يف تحليل ش��ميت؛ حيث ميكن تنظيم تحليل 

ش��ميت يف مصفوفة تضم ما أمكن من املعاير لتحسني 

رسعة ودقة القرارات املتخذة بناء عىل العوامل السبعة، 

كا ينبغي تضم��ني التحليل يف عدد من الوثائق ليصبح 

اإلط��ار املرجعي لكافة الجه��ات الحكومية عند تقديم 

توصي��ات. وأخراً يج��ب تعريف جميع ق��ادة األجهزة 

العس��كرية واملدنية )املكلفني بتقديم املشورة للرئيس 

حول األعال الحربية عرب اإلنرتنت( بتحليل شميت.

عالجت هذه الدراس��ة الحاجة إىل تحديد ما إذا كان 

الهجوم ع��رب اإلنرتنت يعترب جرمي��ة أم عمالً من أعال 

الحرب، وعرفت مصطلحات الحرب عرب اإلنرتنت لتأييد 

فكرة أن جميع الهجات تعد س��بباً مبارشاً من أس��باب 

الح��رب، ولكنه��ا تضم مجموعة واس��عة م��ن األعال 

واإلج��راءات مث��ل اإلره��اب والتجس��س وجرائم مثل 

االحتيال. إن الغالبية العظمى من الهجات عرب اإلنرتنت 

الت��ي تقع ض��د – داخل وخ��ارج - الوالي��ات املتحدة 

األمريكية هي أعال إجرامية أو تجسس. ولكن بالنسبة 

إىل تلك الحوادث القليلة، سواء يف الوقت الحارض أو يف 

املستقبل، التي تتصف بخصائص القوة املسلحة، فتدعو 

الحاجة إىل تزويد الرئيس بصفته قائداً عاماً بالتوصيات 

ومسارات العمل بحيث تتصف بالثبات والحزم، ويسهم 

تحليل شميت يف بيان الطريقة لفعل ذلك• 

احلرب عرب اإلنرتنت 
تضم جمموعة 

واسعة من األعمال 
واإلجراءات مثل 

اإلرهاب والتجسس 
وجرائم مثل 

االحتيال

التخريب والجاسوسية من أعامل الحرب اإللكرتونية
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االحتاد .. تلك اللحظة احلاسمة
صباح الوعد أيها الوطن.. يف عيدك أهدي لعينيك حلامً، وألفراحك فرحاً، ولرجالك العظام والء، ولشعبك 

تحية.

تقول املعلومات املسطرة يف الكتب واملعاجم السياسية ويف كتب التاريخ والرتبية الوطنية التي يدرسها 

أبناؤنا يف املدارس، إنه يف يوم الثاين من ديس��مرب لع��ام ١٩٧١، وقفت مجموعة من الرجال الرائعني، كانوا 

س��بعة تحلقوا حول س��ارية علم ورفعوه عالياً وابتهجوا وصفق الجميع وانترش الخرب يف كل الدنيا. يومها 

ُول��دت دولة صغرية عىل خريطة الوطن العريب اس��مها دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، دولة ورثت تركة 

كبرية من التحديات وس��تواجه تركة أكرب من اإلش��كاليات، تحديات اإلمكانيات والبناء والتنمية والتعليم 

واستغالل عاميل الرثوة واإلنسان لبناء حضارة مختلفة خالل زمن قيايس، وقد كان.

الرجال رفعوا العلم عىل حمولة من األحالم الصادقة والنوايا املخلصة، كان زايد رأس الحلم ومهندس��ه 

وبانيه، وكان راش��د اليد والقوة والس��ند، وكان الباقون خري معني لهام. وأبحرت الس��فينة من ذاك املكان، 

وانطلقت برغبة جامعية خالصتها أن هذا الحلم يجب أن يس��ري إىل منتهاه، وعلينا أن نقفز أحياناً لنسابق 

الزمن. 

الذين تفاءلوا باملرشوع الوحدوي الجديد كانوا عىل حق، والذين مل يتفاءلوا ومل يفرحوا كانوا يقيس��ون 

اتحاد اإلمارات بقياس��ات االتحادات العربية التي س��بقت وتأسست وفشلت ثم سقطت، لكن القياس مل 

يكن دقيقاً وال عادالً وال منطقياً؛ فالصحراء تِعد باملفاجآت دوماً، وأهل الصحراء أولو عزمية وبأس ش��ديد، 

وقد ساروا بحلمهم بعزمية وبأس حقيقيني.

بعد س��نوات طويلة كش��فت األيام حجم الصدق وحجم اإلخالص، وأن أولئك اآلباء املؤسس��ني لدولة 

االتح��اد مل يكونوا مغامري��ن وال أصحاب مرشوع خارس ال محل له من اإلعراب يف جملة األوطان، وأثبتت 

األي��ام أن أولئك اآلباء كان��وا كباراً عىل الدوام يف نفوس��هم، وحلمهم، وعمله��م ونواياهم وعالقاتهم مع 

بعضه��م ومع ش��عبهم، و"إن الله ال يضيع عمل عامل منكم م��ن ذكر أو أنثى". وها هو الحلم اليوم صار 

حقيق��ة تتطل��ع إليها األبصار وترنو بأمل الحصول عىل فرصة زي��ارة أو إقامة أو حياة أو عمل، صار الحلم 

حقيقة أجمل من الحقيقة نفسها.

اليوم، وقد رحل اآلباء الكبار املؤسس��ون التحادنا، ندعو لهم بالرحمة واملغفرة، ونتذكر صنيعهم ومننت 

لل��ه ثم لهم، فليس من الس��هل أن يهديك أحد هدية تالزمك العمر، فكي��ف مبن يصنع لك حلام ووطناً؟ 

اليوم دولة االتحاد كيان متكامل، نضج واكتمل مبؤسس��اته وأبنائه ومنجزاته وعالقاته الطيبة بفضل عمل 

دؤوب مل يتوق��ف آن��اء الليل وأطراف النهار، عىل رأس��ه قي��ادة حكيمة واعية، تس��تلهم النهج من جيل 

املؤسس��ني، وتواجه التحديات بروح العرص ومنطق املصلحة، مصلحة االتحاد وشعبه ومنجزه الكبري، اليوم 

اإلماراتيون أكرث تالحامً، وأعمق تجذراً يف قلب االتحاد وأكرث تعليامً وتنمية وسعادة وحباً لقيادتنا وتاريخنا 

واتحادنا، اليوم تعود بنا الذكرى لتلك اللحظة التاريخية الحاسمة والفاصلة التي ُرفع فيها علم دولة االتحاد 

بسواعد أولئك العظام يف الثاين من ديسمرب منذ اثنني وأربعني عاماً لتجعلنا أكرث إمياناً وإرصاراً عىل التمسك 

والحفاظ عىل الوطن كله لريتفع عالياً يف كل لحظة•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com



إمــــداد القــــوات يف العمليــــات املشرتكـــــة
حجر أساس يف احلروب احلديثة وعامل حاسم للنصر

تعمل القوات املسلحة 

الحديثة عىل التجهز 

بكافة الوسائط املمكنة 

ملواجهة كل االحتامالت، 

وعىل توفري حد مقبول من 

سيناريوهات البدائل، إذا 

تعرض السيناريو األسايس 

لتبدل هام ومفاجئ. وإذا 

كانت نظم التسليح، وآليات 

اإلمداد املواكبة لها، تشكل 

حجر الزاوية يف الحرب 

الحديثة، فإنها قد ال تؤدي 

دامئاً املهام املطلوبة منها، إال 

إذا تعززت بوسائط مكملة 

لنرش اإلمدادات، والتزود 

بالخدمات الرضورية يف 

الوقت املناسب، والتأقلم 

املستمر مع األوضاع 

املناخية، وتبدالت الطقس، 

ودرجات الحرارة.

إعداد:
عميد )م( علي حلمي 
علواين
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إمــــداد القــــوات يف العمليــــات املشرتكـــــة
حجر أساس يف احلروب احلديثة وعامل حاسم للنصر

ويعترب اإلمداد حجر أستتاس العمليات املشتتركة يف الحرب 

الحديثة، ويشتتكل عامالً حاستتاً للنتتر، ويتمثل دوره يف 

تكامل أنشطة النقل والتموين والتخزين والصيانة، والتعاقد، 

وجعلهتتا عمالً واحداً يضمن عتتدم حصول أي خلل يف هذه 

املجتتاالت، وميهد الطريق إلنجاز مهمة ُمحددة. لذلك، تبذل 

جهتتود كبرية لجعله أكتتر فعالية، بالتزامن متتع التطويرات 

والربامتتج الجديدة لتحديث الجيوش، حيث أكدت الحروب 

الحديثتتة وجتتود القليل من الخطوط األماميتتة الثابتة، ما 

دفتتع الجيوش إىل تأمني خطوط إمداد متر مبناطق قد تصبح 

مستتارح قتال، إضافة إىل جعل مركبات الدعم اللوجستتتي 

مدرعتتة ومتتزودة بقتتدرات دفتتاع ذاتية يف حتتال تعرضت 

للهجات، وليتستتنى لهتتا اجتيتتاز األرايض الصعبة وتخطي 

القوات املعادية بعد أن أصبحت سلستتلة اإلمداد حساستتة 

جدا للهجوم املعادي. 

وقتتد اعتمد هتتذا املبدأ ختتالل العمليات املشتتركة يف 

البوستتنة وكوسوفو، وستتلّطت الهجات عىل خطوط إمداد 

الجيتتش األمريتتي أثناء الحرب عتتىل العراق وأفغانستتتان 

الضوء عتتىل الحاجة إىل وحدات إمداد تتلقتتى تدريباً مثل 

وحتتدات القتال، حيث تتعرض وحدات اإلمداد إىل عدد من 

املخاطتتر، وهذا يقتتتي أن تتمتع هذه الوحتتدات بأجهزة 

مراقبة وتستتليح وتدريب للدفاع التتذايت، كا يلزم تزويدها 

بعموديات للنقل املتوستتط والثقيل، لتوفري الدعم يف مرسح 

العمليتتات للوحدات التي تقوم باملناورة يف عمق العدو، يف 

أراٍض وعرة.

كانتتت الحروب الحديثة التي حدثتتت يف النصف األخري 

من القرن العرشين، كحرب تحرير الكويت وحرب البلقان، 

ثتتم الحرب ضد طالبان يف أفغانستتتان، وانتهاًء بالحرب ضد 

العراق، مبثابة الفرصتتة الحقيقية للجيوش الحديثة لتطبيق 

املبتتادئ واملفاهيتتم الجديتتدة الخاصة بإمتتداد القوات يف 

العمليات املشتتركة عىل مستتتويات مختلفة، حسب حالة 

املعدات واألستتلحة واملواد، واعتمدت عىل عمليات اإلخالء 

متتن األمام للخلف. ونظراً ألن الحرب الحديثة أصبحت أكر 

دمتتاراً وفتتتكاً بحيث قد ال يستتمح الوقت الستتتعادة حالة 

الجاهزية إال بتوفري إمداد رسيع وقواعد متقدمة، فإن األمر 

يتطلتتب تحديد حجم القتتوات واملعتتدات القامئة بالراع 

املسلح، وتحديد حجم املنشآت والوحدات والعنارص الفنية 

ذات الختتربة لتقديم اإلمداد يف متترسح العمليات وأقرب ما 

ميكن للقوات يف األمام، والتنبؤ بالخسائر املتوقعة ومعدالت 

االستتتهالك للخامتتات وقطع الغيتتار، واإلمكانتتات املتيرسة 

لتحديد املطالب.

املبادئ العامة لإلمداد يف العمليات املشرتكة
لقد متت صياغة مبادئ اإلمداد يف العمليات املشركة بشكل 

يتناستتب مع مبادئ الحرب، لينعكس ذلك بأثر إيجايب عىل 

قتتدرات القوات، وتتمثل هذه املبتتادئ يف التنبؤ، والتكامل، 

واإلستتناد الصحيح بالكميات املناستتبة يف املتتكان والوقت 

املناستتبني، والقدرة عىل تكييف إجراءات وتعليات اإلمداد 

للتوافتتق مع متغريات الوضتتع الراهن واملهام، واستتتخدام 

متتوارد قليلة وبتكلفة أقل، يف حتتدود مقبولة من املخاطرة، 

والحفاظ عىل الدعم التمويني لكل املستتتفيدين يف مرسح 

العمليات.

إن العمليات املشركة يف الحرب الحديثة قد تشمل نطاق 

الدولتتة بأكملها وعىل مستتافات بعيدة متتن مراكز اإلمداد، 

وقد تشرك يف الحرب دول متعددة الجنسيات، ولذلك تأثري 

كبري عتتىل أنظمة اإلمداد والتموين ووظائفه املختلفة وعىل 

أستتلوب قيادة اإلمداد وتدفقها ونظام عملها. واإلمداد يتأثر 

بالتطورات يف شتتكل الحرب ومستتارحها ويف منط التستتليح 

وتنظيم القوات. وقيادة العمليات املشتتركة تضع لنفستتها 

سياستتة إمداد تتاىش مع ظروف مرسح العمليات والعدو 

الذي تواجهه، وبالتايل، تنشتتأ قواعد ومستويات عىل امتداد 

متترسح العمليتتات ويف العمتتق، ولكن التحتتدي الحقيقي 

يف الوقتتت الراهن هتتو انتقال القوات لتحارب يف مستتارح 

عمليتتات بعيتتدة عن قواعدها، متتا ميثل عبئتتاً ثقيالً عىل 

اإلمدادات، وهذا يتطلب استتتخدام قوات يستتهل إمدادها 

ومساندتها، براً وبحراً وجوا،ً وأن تكون لها قوة ضاربة إلنهاء 

املعركة يف أقر وقت ممكن.

إن قر خطتتوط اإلمداد يُعطتتي متيزاً قويتتاً للعمليات 

العستتكرية، وإذا ما تم تقديم اإلمداد بكفاءة عالية انعكس 

ذلتتك إيجاباً عىل جاهزية الوحدات، وروح الجنود املعنوية، 

وتقوم كل وحتتدة باالحتفاظ بكميات كافيتتة من التموين 

ولعدد ُمحدد من األيام، لتستتتطيع القيتتام مبهامها القتالية 

حتى وصول إسناد من مستوى أعىل، ويجب عىل كل وحدة 

االعتاد عىل وستتائل نقلهتتا العضوية، وعنتتد الحاجة، يتم 

طلب اإلسناد من املستوى األعىل. واإلمداد الفعال هو الذي 

يتم يف الوقت واملكان املناسبني، وبالكميات املناسبة، وبأقل 

تكلفة.

ووحتتدات اإلمداد تقدم اإلستتناد يف امليتتدان، ويجب أن 

تكون مرنة بالشتتكل الذي يستتاعدها عتتىل التحرك خلف 

القوات، وتنطلق منها عنارص رسيعة الحركة لتقديم اإلسناد 

املبتتارش داخل محتتاور التقدم، مع االستتتفادة القصوى من 

األنظمة اآللية يف تسهيل إجراءات اإلمداد والتموين، وربط 

الوحدات واملستتتودعات التموينية بعضها ببعض، ومراقبة 

املخزون، وتسهيل عمليات الطلب والرف.

ويستتتمر اإلمداد إىل القوات عن طريق إنشاء احتياطات 

محددة يف الوحدات والتشكيالت. وبالنظر إىل رسعة جريان 

العمليتتات املشتتركة فتتإن االحتياطات توضع عتتىل آليات، 

وتعتتترب هذه االحتياطات أستتاس إمداد القوات بالوستتائط 

املادية يف املعركة، ويجري استعواض االحتياط املستهلك من 

مستودعات مستوى اإلمداد األعىل. 

ونظراً ألن الحرب الحديثة متتد مستتافات بعيدة وتحتاج 

النتشار رسيع واستقاللية أكرب، وقد تكون هناك صعوبات يف 

االتصاالت وتبتتادل املعلومات، لذا، فإن هذا الوضع يتطلب 

مركزية التخطيتتط والمركزية التنفيذ، والهدف من ذلك هو 

التخفيتتف - إىل أقىص حد ممكن - من نتائج العزل املؤقت 

من املبادئ العامة 
لإلمداد يف العمليات 

املشرتكة: التنبؤ 
والتكامل واإلسناد 
الصحيح بالكميات 

املناسبة يف املكان 
والوقت املناسبني

اإلمداد يتأثر بالتطورات يف شكل الحرب ومسارحها ويف منط التسليح وتنظيم القوات
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للمؤخرة، أو انعزال القواعد الخلفية لإلمدادات عن القواعد 

الرئيسية يف الوطن.

لقتتد كانت الحتتروب التي حدثت يف العقتتد األخري من 

القتترن العرشين مبثابة الفرصتتة الحقيقية للجيوش لتطبيق 

مفاهيتتم اإلمتتداد الجديدة عىل أرض الواقتتع، حيث عدت 

عملية اإلمداد والتموين يف حرب تحرير الكويت أكرب عملية 

إمتتداد عىل متتر التاريخ، والتي تطلبت نقتتل مئات األلوف 

من الجنود وماليني األطنان من األسلحة واملعدات واآلليات 

عرب آالف الكيلومرات، ومنها استتتنتجت الدروس والخربات 

التي أعلنت والدة مذاهب حديثة يف علم اإلمداد والتموين.

تأمني متطلبات العمليات
يعتمد التنفيذ الفعال للعمليات املشركة يف الحرب الحديثة 

أكتتر من أي وقتتت مىض عتتىل اإلدارة الناجحتتة لعمليات 

اإلمتتداد، حيتتث تحتتتاج الوحتتدات العستتكرية إىل التزود 

املستتتمر بالذخرية والطعام والوقود، وغريها من الحاجيات 

الرضوريتتة إلبقائها جاهزة للقتال، خاصتتة إذا كانت تعمل 

بعيداً عن قواعدهتتا الوطنية. ويف حال عدم تأمني الكميات 

املطلوبة من املاء والطعتتام والذخرية والوقود وقطع الغيار 

واإلمتتدادات األساستتية للقتتوات تتعطتتل حركتهتتا، وتفقد 

حرية املناورة، ما يجعلها فريستتة سهلة للقوات املعادية. 

وقتتد أظهرت العمليات العستتكرية الحديثتتة أن املعادالت 

الحستتابية الرياضية، أو مجموعة الجداول، ال ميكن أن تؤكد 

بالتحديد ما هي اإلمدادات أو الخدمات املطلوبة للجيوش، 

ومتى وأين يحتاجونها، أو ما هي أفضل وسيلة لتزويدهم بها. 

ويفرس مستتؤولو اإلمداد أحكامهم استناداً إىل املعرفة املهنية 

للطبيعة متعددة األوجه لإلمدادات نفستتها، وكيفية تفاعلها 

مع االسراتيجيات والتكتيكات واالستخبارات وتدريب األفراد. 

دور نظم املعلومات
يتسارع التوجه نحو إدارة عمليات اإلمداد بواسطة الكمبيوتر 

للتعتترف عتتىل محتوى املستتتودعات واملختتازن. وإذا كانت 

الحاويتتات القياستتية تعتتترب مبثابة ثتتورة يف مفهتتوم الدعم 

اللوجستتتي، فقد جلبتتت معها أيضا بعض املشتتكالت؛ فهي 

عندما تحمل عىل الستتفن والطائتترات تتعرض عند نقلها إىل 

حيث استتتخدامها إىل خطأ يف مناولتها بحيث تصبح بطاقات 

تعريفها أحياناً يف غري املتتكان املطلوب، وهذا يعني تكديس 

مئتتات من الحاويتتات عىل رصيف امليناء أو يف مستتتودعات 

التخزين من دون معرفتتة محتوياتها، ما قد ينتج عنه عدم 

وصتتول موارد حيويتتة يف الوقت املحدد إىل متتن يحتاجونها، 

 Bar Codes وقد ستتاهمت تقنية خطوط الرميتتز التجارية

- إىل حد ما - يف التغلب عىل هذه املشتتكلة بالساح لألفراد 

اللوجستتتيني بقراءتهتتا ومعرفة مضمتتون الحاويات، وبذلك، 

تصبح اإلدارة اللوجستتتية قادرة عىل املراقبة اآلنية لتحركات 

املوارد الحيوية، وتحويل وجهة املوارد والحاويات تبعاً لتطور 

األوضاع التكتيكيتتة، وهذه التقنية عتتىل ارتباط وثيق بنظم 

االنرنت املتعلقة مبيدان القتال، ويتوىل نظام املراقبة املتعلق 

بالذخرية والوقود وغريها من املوارد الرئيسية، إصدار طلبات 

إعادة التموين إىل القيادة اللوجستتتية، ما يقلل استتتخدام 

التدوين عىل الورق.

لقتتد فرضتتت العمليتتات العستتكرية املشتتركة تنظياً 

وتخطيطتتاً لوجيستتتياً دقيقتتاً، للمستتاهمة يف خفتتض عدد 

مجموعات العمل اللوجيستتتي واملركبتتات واإلمدادات التي 

ينبغي نرشها يف متترسح العمليات األمامي، خاصة من خطر 

تعرضهتتا للهجوم، وتم وصلها بشتتكل رقمتتي بانرنت ميدان 

املعركة، وستتاهمت هذه التقنية الجديدة بتنظيم وتخطيط 

الدعم اللوجيستتتي بشتتكل محكم، وربط شتى بنود اإلمداد 

يف املختتازن ومستتتودعات التموين وخزانتتات الوقود وقطع 

الغيتتار ببطاقات الكرونية، ثم تلقتتم املعلومات فيا بعد يف 

قاعتتدة بيانتتات الكرونية متكن القادة العستتكريني من أخذ 

صورة واضحة ورسيعة عن كل مراكز إمداداتها عىل مستتترح 

العمليات.

وتتفتتق القيادات العستتكرية عىل وجهتتة النظر الخاصة 

بتطبيتتق التقنيات الرقمية وأهميتها ألعال الصيانة واإلمداد 

والتموين. واستتتخدامات هذه التقنيات تشمل حالتي السلم 

والحرب، وهذا يتطلب التنسيق ملواجهة التحوالت التي تطرأ، 

متتا يزيد الحاجة للتطوير واستتتخدام األحدث دامئاً، وبينا 

يكون القتال دائتتراً، تقوم الوحدات اإلداريتتة املعاونة برصد 

استتتخدام الذختترية، بحيث تتمكن من إعتتادة التزود بها، يف 

الوقت املناستتب، وبالكمية الالزمة، وبالتايل، تحد من العمل 

اللوجيستي، الذي يكون الزماً لدعم العمليات القتالية.

نقل اإلمدادات
من أقوال ونستتتون ترششتتل: »النر هو الزهتترة الجميلة، 

تتعرض وحدات 
اإلمداد إىل عدد 

من اخملاطر مما 
يقتضي أن تتمتع 

هذه الوحدات 
بأجهزة مراقبة 
وتسليح وتدريب 

للدفاع الذاتي

وحدات اإلمداد تقدم اإلسناد يف امليدان ويجب أن تكون مرنة قطاع النقل الذراع القوي لنظام اإلمداد والتموين
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زاهيتتة األلتتوان، والنقل هو الغصتتن الذي بدونتته ال تتفتح 

هتتذه الزهتترة«. ويعتتترب قطاع النقتتل الذراع القتتوي لنظام 

اإلمتتداد والتموين، ويتتتم التخطيط والتنفيذ إلستتناد النقل 

يف املستتتويات )اإلستتراتيجية، العملياتيتتة، التكتيكية(، وكل 

مستتتوى له خصائصه وآلية تنفيذه، ويجب عىل كل مستوى 

دعم املستتتوى اآلخر. ويتم اختيار نتتوع النقل بناًء عىل عدة 

اعتبارات، منها، عىل ستتبيل املثال، الوسيلة املناسبة للمهمة، 

واألقل كُلفة، واألقل استتتهالكاً للوقود. وأنواع النقل هي الجو 

والبحر وستتكك الحديد والرب، وبواستتطة األنابيب )تستخدم 

لنقل املاء والوقود واملواد الستتائلة، بشتتكل عتتام(، وتختلف 

وسائل النقل باختالف املهمة والبيئة.

إن النقتتل البحري يف الحرب الحديثتتة يتطلب إعداد بنية 

أساستتية من املوانئ عىل امتداد شتتواطئ الدولة، وأن يتوفر 

لهتتا الحاية الكاملة من الرب والجو متتع توفري مناطق بديلة، 

وكذلك توفري العدد املناستتب من السفن والطرادات ووسائل 

الحايتتة عىل امتتتداد خطوط اإلمتتداد البحتتري، مع توفري 

الوسائل الرسيعة للشتتحن والتفريغ، ويجب أن تكون هناك 

صلة وثيقة بني الجانبني، العسكري واملدين، يف عمليات النقل 

البحري.

ويعتتترب النقل الجوي من أهم وستتائل النقتتل يف الحرب 

الحديثتتة؛ ملتتا ميتاز به من الرسعة يف توصيتتل كل اإلمدادات 

يف الوقتتت واملكان املناستتبني، ولكتتن هذه الوستتيلة يقابلها 

صعوبتتات من حيث متتدارج الهبوط، ولذلتتك، تعمل الدول 

الكتتربى عىل تطوير طائراتها للهبتتوط عىل مدارج قصرية مع 

تحميلها بكميات ضخمة من العتاد. والنقل الجوي له أهمية 

خاصتتة إلمداد القتتوات املنفصلة واملحتتارصة، ويف حالة عدم 

توفر خطوط إمداد أرضية كافية، وذلك باإلستتقاط باملظالت 

واإلستتقاط الحر، كتتا أن العموديات لهتتا دور كبري يف إنزال 

املعتتدات ونقل الجرحى. ولالستتتفادة الكاملتتة من العنر 

الجتتوي يف نقتتل الوحدات فقد تتتم تصنيع طائتترات خاصة 

بإمكانها الهبوط عتتىل املدرجات الرابية ويف األرايض املوحلة 

أيضاً؛ إلنزال املقاتلني واملعدات يف املواقع املُحددة.

ويتمثل النقل الربي يف توفري خطوط إمداد ومتوين قصرية 

ومستتتورة ومحمية عىل مستتتوى الدولة ومرسح العمليات، 

تصلتتح ملرور كافتتة أنواع املركبتتات والشتتاحنات، مع وضع 

طرق بديلة تستخدم يف حاالت الطوارئ، وإدخال التعديالت 

املناستتبة عىل وستتائل النقل الربية، خاصة بالنسبة للمعدات 

ذات األحجام الكبرية، مع توفري أنظمة تفريغ وشحن متطورة. 

وتتجه الجيوش اآلن لتوفري شتتاحنات متتزودة برافعات ذاتية 

للتغلب عىل مشتتكلة عدم توفر وسائط التحميل والتفريغ يف 

املواقتتع األمامية، كا يتم نقل الحاويات مبارشة من الستتفن 

والطائرات والشتتاحنات ملناطق التكديتتس، ما يوفر الوقت 

يف عمليات الشتتحن والتفريغ والنقل. ويوجد اآلن عدد هائل 

متتن املركبتتات املتخصصة، كشتتاحنات الوقتتود، وغريها من 

املركبتتات األخرى، التي ميكن استتتخدامها يف نقل اإلمدادات، 

كا اعتمدت وسائل اإلمداد عىل تحديد اتجاهاتها يف مسارح 

العمليتتات باستتتخدام األقتتار الصناعية لستتهولة الوصول 

للموقع دون االصطدام مبواقع العدو.

لقتتد فرضت صعوبات التنقل، ال ستتيا يف املناطق كثيفة 

األعشاب والصحاري، عىل مركبات اإلمداد التكيف الكامل مع 

كل التضاريس. فالرمل والوحتتل والبحريات املالحة والصخور 

والنباتات تؤذي، بشكل كبري، األجزاء امليكانيكية يف املركبات. 

والشتتاحنات الصغرية التكتيكية، املستتتقاة غالباً من السوق 

املدنية، واملحولة ببستتاطة لالستتتخدام العسكري، تعترب أداة 

رضورية لكل الجيوش الحديثة، فهي سهلة النقل جواً، وتتيح 

االنتشتتار الرسيع. والناذج سداستتية الدفع 6×6 هي غالباً 

نستتخة متفرعة عن املركبات الرباعية الدفع، وتوفر إمكانية 

حمولة نافعتتة 4 إىل 8 أطنان. وينبغي أن تكون الشتتاحنات 

مالمئة للنقل الجوي، ولها قمتترة مريحة ليتمكن طاقمها من 

التنقل إىل مسافات بعيدة دون تعب. وتعرض بعض الرشكات 

تركيب قمرات حستتب الطلب، مزودة بالحاية البالستتتية، 

وتتيح للمركبة السري عىل الخطوط غري اآلمنة•

املصادر:

www.tsjonline.com

www.c4isrjournal.com

www.defense-update.com

www.fas.org

www.nato.int

http://kkmaq.gov.sa

www.arabdefencejournal.com

www.sdarabia.com

www.faqs.org

 www.kansaspress.ku.edu

دور المقاولين المدنيين

من سامت اإلمداد يف العمليات املشرتكة يف الحرب 
الحديثة، االتصال واملش��اركة الفعالة بني القطاعني، 
العس��كري واملدين، حيث دفعت التكاليف العالية 
ملع��دات اإلم��داد إىل التوجه الس��تخدام املقاولني 
املدنيني. فكثري من املهامت اللوجستية، مثل إنشاء 
املس��تودعات ومخازن الوقود وتش��غيلها وإصالح 
املس��تودعات وصيانة املركبات، تق��وم بها رشكات 

مدنية، حتى عىل مقربة من الخطوط األمامية.
وأثن��اء مه��ام حف��ظ الس��الم وتقدي��م الخدمات 
اإلنس��انية، يج��د املقاول��ون املدني��ون أنفس��هم 
مدعوي��ن مل��لء العدي��د م��ن املهام الش��اغرة يف 
القطاع��ات العملياتي��ة، وه��ذه تش��مل إنش��اء 
املخي��امت وغريه��ا م��ن املرافق، ونق��ل املعدات 
واللوازم بالس��فن والش��احنات والطائرات، وتأمني 
وس��ائل االتصال ومصادر الطاقة. وبعض الرشكات 
يتم التعاق��د معها لتأمني قدرات أو مس��توى من 
الخدمات، أو معدات رضورية جاهزة الستخدامها 

عند الحاجة. 

النقل الجوي من أهم وسائل النقل يف الحرب الحديثة
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اإلعالم العسكري حلقة مهمة من حلقات املنظومات الدفاعية والعسكرية

يشكل اإلعالم العسكري أو 

الدفاعي يف معظم الدول حلقة 

مهمة من حلقات املنظومات 

الدفاعية والعسكرية من حيث 

إنه يعنى بالجانب غري املادي، 

أو الجانب املعنوي فيها. وهو 

الجانب املعني بتعزيز الروح 

املعنوية وبالقيم املساندة لألداء 

الفعال لألفراد املنخرطني يف 

تلك املنظومات. كام يلعب هذا 

اإلعالم دوراً مهام يف تعزيز روح 

الوالء لدى األفراد العاملني يف 

تلك املنظومات لدولتهم أوالً 

وملؤسستهم التابعة إلحدى 

املنظومات الدفاعية والعسكرية 

ثانياً.

إعداد: أ. د. حصــة لـوتـاه
أستاذ االتصال اجلماهريي
بجـامعـــة اإلمـــــارات

ومن ه��ذا املنطلق ت��ويل تلك املنظوم��ات أهمية كبرية 

للجان��ب اإلعالم��ي أو املعنوي فيها، س��واء م��ن الناحية 

املادي��ة أو من الناحي��ة الفكرية. لذلك ن��رى الكثري من 

الدول لديها وس��ائل إعالم خاصة، كالصحف واملطبوعات 

عىل س��بيل املثال، مرتبطة مبنظوماتها الدفاعية وموجهة 

بش��كل خ��اص إىل أفراده��ا، يف حني تُدخ��ل دول أخرى 

رس��ائلها اإلعالمية املعنية بتلك الشؤون بشكل مبارش أو 

غري مبارش ضمن منظوماتها ومؤسساتها اإلعالمية العامة، 

وبخاصة السينام والتلفزيون. 

ولقد أدى التطور يف وسائل االتصال الحديثة وانخراط 

أعداد كبرية جداً من الناس، وبخاصة الشباب، يف التعاطي 

معها إىل تراجع دور مؤسس��ات اإلعالم التقليدية بش��كل 

كبري، إما بس��بب رسعة الحصول عىل املعلومات واألخبار 

عن طريق وس��ائل االتص��ال الحديث��ة، أو نظراً الختالف 

التعاط��ي، حيث ظهر مفهوم التعاط��ي التفاعيل يف تلك 

الوس��ائل. كام أدى ذلك التوس��ع يف اس��تخدام ش��بكات 

املعلوم��ات والتواص��ل االجتامعي إىل ظه��ور الكثري من 

الدراس��ات واألبحاث التي تتس��اءل عن مستقبل اإلعالم 

التقلي��دي يف ظل تل��ك التطورات الكبرية، كام تتس��اءل 

دراس��ات أخرى ع��ن نوعية بع��ض الرس��ائل اإلعالمي��ة 

املضمن���ة يف تل�ك الوس��ائ��ل ومدى إمكاني��ة تأثريه���ا 

يف املحيط����ات املجتمعي��ة بش��ك���ل ع���ام، ويف فئات 

الشباب بشكل خاص.

ولقد كان للتحوالت التي حدثت يف بعض املجتمعات 

العربية، التي تسمى ب�»دول الربيع العريب«، دور مهم يف 

طرح مثل هذه التساؤالت عن تأثري تلك الشبكات وحول 

الدور الذي تلعبه، أو قد تلعبه وسائل االتصال الحديثة يف 

إحداث التحوالت يف املجتمعات العربية وحجمه ومداه. 

ش��بكات التواص��ل االجتامعي��ة: محيط غري 
متناٍه

من��ذ أن فتح��ت »البنتاج��ون« للعامة ش��بكة اإلنرتنت 

التي كان اس��تخدامها س��ابقاً مقترصاً فق��ط عىل األفراد 

املتخصصني لديه��ا، تزايدت- وبش��كل كبري-أعداد البرش 

Maritime Safety and  Security

CAESAR 
Combat proven self-propelled wheeled gun 

National Security..Concept, dimensions & fundamentals
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املستخدمني لتلك الشبكة ، وذلك من أجل الحصول عىل 

املعلومات، وأيضاً للتواصل ع��ن طريق الربيد اإللكرتوين 

في��ام بينهم؛ م��ا جعل تلك الش��بكة واحدة من أوس��ع 

الش��بكات استخداماً يف العامل، وهو ما سمي بعد ذلك ب� 

»ثورة املعلومات«. 

ولقد شكل تزايد أعداد املس��تخدمني الكبري لشبكات 

اإلنرتنت عىل وجه العموم، وشبكات التواصل االجتامعي 

عىل وجه الخصوص، ميداناً مهامً من ميادين البحث، كام 

احتل مس��احة واس��عة يف مجال االهتاممات املجتمعية؛ 

وذلك مل��ا حملته تلك املؤرشات من دالئل كش��فت عن 

تح��والت يف طبيعة الرس��الة اإلعالمية وطبيع��ة متلقيها 

كذلك. ومام اهتمت به الدراسات االجتامعية يف مجاالت 

ه��ذه الظواهر ليس فقط معرفة حجم التعامل مع هذه 

املواق��ع، بل اهتمت كذلك مبحاول��ة االقرتاب من معرفة 

م��دى تأثريه��ا يف الحياة العامة بش��كل ع��ام، ويف حياة 

الشباب الذين يشكلون الرشيحة األكرب من املستخدمني، 

بشكل خاص.

ويف ح��ني نظ��ر البعض إىل ال��دور املتعاظم لوس��ائل 

التواصل االجتامعي ووجود ش��بكات املعلومات عىل أنه 

يوف��ر بيئات تفاعل وتأثري إيجابي��ة يف حياة املجتمعات، 

م��ن حيث إنه يوفر مخزوناً كب��رياً من املعلومات واملواد 

ذات الفائ��دة للباحثني والدارس��ني وطالب��ي العلم، فإن 

البعض اآلخر رفع أس��ئلته من أج��ل التعرف عىل حجم 

التغيري الذي تحدثه هذه الوس��ائل يف حياة املجتمعات، 

والسيام مجتمع الشباب، حيث إن الكثري من تلك املواقع 

تضمنت مواد أس��اءت للبنى املجتمعي��ة وللقيم، مثلام 

أس��همت يف نرش وتعزيز الفنت والعصبي��ات والتحيزات 

واالستقطابات املسيئة لألهداف اإلنسانية النبيلة. 

وال ش��ك يف أن تح��والت م��ا س��مي ب���»دول الربيع 

العريب«، وإدعاء البعض أن تلك الوسائل كان لها دور كبري 

فيام ح��دث، قد دفع الكثري م��ن الباحثني ومن املهتمني 

بالشأن العام إىل النظر يف معرفة نوعية وطبيعة التأثريات 

املفرتضة والصحيحة ملثل هذه الوسائل. ولقد ظهر الكثري 

م��ن املق��والت التي أعطت تلك الوس��ائل ال��دور األول 

واألكرب يف إحداث تلك التغريات، يف حني عزا البعض اآلخر 

تلك التحوالت إىل األسباب املجتمعية الحقيقية التي أدت 

إىل تلك التغريات، واملتمثلة يف: الفس��اد العام، أو الفقر، 

أو ضعف املش��اركة السياس��ية، وتبعية بع��ض األنظمة 

واهرتائها، و كذلك عدم إغفال التحوالت »الجيوسياسية« 

يف املنطقة العربية. 

اإلعالم العسكري واإلعالم العام
ال ينفصل مفهوم الرس��الة اإلعالمية يف املجال العسكري 

ع��ن مفهوم الرس��الة اإلعالمية لإلعالم الع��ام، من حيث 

إنه، م��ن الناحية العملية يفرتض وجود هدف ومرس��ل 

ومس��تقبل. ورمب��ا انعكس ما طرأ يف اآلون��ة األخرية من 

تغ��ريات عىل س��احة اإلع��الم ومفاهيمه، ع��ىل مجاالت 

اإلعالم العس��كري؛ إذ دفع تزايد املس��تخدمني لشبكات 

التواص��ل االجتامعي مثل فيس��بوك وتوي��رت وغريها من 

الش��بكات إىل طرح الكثري من التساؤالت حول مستقبل 

اإلعالم التقليدي، كام يس��مى اليوم، يف ظل بُعد الكثريين 

عن محيطه، والتوجه إىل ما يس��مى ب�»اإلعالم الجديد«، 

حيث تش��ري دراس��ة صادرة عن كلية ديب الحكومية إىل 

أن عدد املس��تخدمني لش��بكات التواص��ل االجتامعي يف 

البل��دان العربية يصل إىل 53 مليون ش��خص، فيام يصل 

عدد املس��تخدمني لإلنرتنت يف تلك البل��دان إىل ما يزيد 

عىل 125 مليون مستخدم )الحياة، 22 مايو 2013(.

وهذه أعداد ال يستهان بها، خاصة يف أوساط املهتمني 

والدارس��ني للظواه��ر االجتامعي��ة وتحليله��ا، من أجل 

الوص��ول إىل مقاربات تفرس أس��باب انتش��ار مثل هذه 

الوس��ائل ومعرفة مدى ونوعية تأثريها، خاصة يف محيط 

الناشئة والشباب )حيث متثل هذه الفئات األعداد األكرب 

من املستخدمني(.

وق��د برزت الكثري من الدراس��ات الت��ي تنظر يف هذا 

االنتشار الواس��ع لهذه الشبكات ومحاولة دراسة تأثريها 

يف محي��ط األط��ر املجتمعية، مب��ا متثله م��ن منظومات 

عالئقي��ة وقيمية وس��لوكية. كام برزت كذلك دراس��ات 

تنظر يف مدى تأثري هذا االنتش��ار يف مجاالت أخرى، مثل 

االقتص��اد واألمن والبيئة وغريها، حي��ث اهتم عدد كبري 

من الباحثني بدراس��ة هذه النوعية من الوسائل ملحاولة 

البحث يف مدى وحج��م تأثريها يف البلدان العربية، نظراً 

لطبيع��ة املواد املوج��ودة فيها ونوعيته��ا، التي متتد من 

وس��ائل الرتويج التجاري إىل خلق بيئة عالقات إنس��انية 

افرتاضية، وإىل طرح القضايا السياس��ية واألمنية، بل متتد 

كذلك إىل ن��رش امل��واد اإلباحي�����ة وغريه���ا من املواد 

التي تروج ألمناط س��لوكي���ة رمب��ا ال تكون مقبول���ة يف 

املجتمع��ات العربية، أو غريها ممن متثل القيم األخالقية 

أدى التطور يف وسائل 
االتصال احلديثة 

وانخراط أعداد كبرية 
جدًا من الناس يف 

التعاطي معها إىل 
تراجع دور مؤسسات 

اإلعالم التقليدية 
بشكل كبري
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والدينية ركائ���ز مهم��ة فيه���ا. 

 ومن الدراسات الحديثة يف هذا املجال كتاب »وسائل 

التواصل االجتامعي ودورها يف التحوالت املستقبلية: من 

القبيلة إىل الفيس��بوك« للدكتور جامل س��ند الس��ويدي 

)2013( يط��رح فيه ما طرحه الكثريون يف محاولة معرفة 

م��دى تأثري ه��ذا االنتش��ار الواس��ع لش��بكات التواصل 

االجتامع��ي ع��ىل البن��ى املجتمعي��ة، مبا يف ذل��ك البنى 

االقتصادية والسياسية واألمنية واالجتامعية وغريها. وقد 

برزت يف هذا الكتاب قضية إدراك أن لهذه الوسائل تأثرياً 

واس��عاً يف مجمل هذه األطر والبن��ى املجتمعية، وهو ما 

يعن��ي أهمي��ة أن ننظر إليها بكثري م��ن العمق ومحاولة 

الفهم، إن كنا نسعى للحد من أو تقليص تشكيلها ألمناط 

من الحياة يف مجتمعاتنا رمبا ال تتفق أو تتناىف مع رؤانا يف 

الحياة ومرجعياتنا الحضارية العربية واإلسالمية. 

م��ن جانب آخر، نظ��ر الكثري من الباحث��ني يف ميدان 

الدراس��ات واألبحاث اإلعالمية إىل هذا االنتش��ار الواسع 

لوس��ائل التواصل االجتامعي من زاوي��ة، أو زوايا أخرى، 

وه��ي تلك الزوايا التي تنظر يف مدى تأثري هذا االنتش��ار 

عىل اس��تخدامات ما يسمى بوس��ائل االتصال أو اإلعالم 

التقلي��دي. وكان الدافع وراء عمل مثل هذه الدراس��ات 

هو محاولة تفسري اس��تخدام األعداد الهائلة من الشباب 

خاصة لوس��ائل التواصل الحديثة وعزوفهم عن استخدام 

الوس��ائل التقليدية. كام كان الدافع وراء هذه الدراسات 

هو تلك الوقائع الفعلية التي استندت إليها مثل وجهات 

النظر ه��ذه، ومنها - تحدي��داً - تراجع ق��راءة الصحف 

الورقي��ة وعزوف بعضها عن الظهور بعد س��نوات طويلة 

من تواجدها يف الس��احات املجتمعية. وقد كان الس��بب 

األس��اس وراء ه��ذا االختف��اء له��ذه الصح��ف هو تلك 

الخس��ائر املادية التي ترتبت عن تراج��ع قرائها وبالتايل 

تراجع معلنيها؛ ما دفعها إىل أن يتحول بعضها إىل صحف 

إلكرتونية، في��ام اختفت أخريات من الس��احة اإلعالمية 

كلياً برغم التاريخ الطويل والحضور الفاعل لها يف األزمنة 

املاضية. 

ومن األس��ئلة التي تطرح نفس��ها بإلح��اح دامئاً: هل 

جاذبية وسائل التواصل االجتامعي الحديثة مرتبطة فقط 

بنوعيتها، أم أن انتش��ارها الكب��ري يف املجتمعات العربية 

تحدي��داً دعمته ح��االت م��ن القصور يف نوعي��ة وبطء 

الخدمات التي تقدمها وس��ائل اإلع��الم التقليدية؟ وهل 

هن��اك من حلول تنجح - يف حال تبنيها - يف اس��تعادة أو 

املحافظة عىل جمهور متابع لهذه الوسائل؟. 

والس��ؤال الثالث هو: هل تع��اين املجتمعات العربية، 

وحت��ى غري العربي��ة أيضاً، من مش��كالت تدف��ع الجيل 

الش��اب، وحتى غري الشاب أحياناً، إىل التعامل مع وسائل 

التواصل الحديثة أكرث من تعامله مع الوسائل التقليدية؟ 

ال شك أن هناك الكثري من اإلجابات ملثل هذه األسئلة، 

بعضها يف الش��ق األول متعلق مبحتوى وأسلوب التعامل 

اإلعالم��ي، حيث إن وس��ائلنا اإلعالمي��ة التقليدية عانت 

الكثري من أوجه القصور يف الش��كل واملضمون. ويف الشق 

الثاين يتعلق األمر - يف وجهة نظري - مبا يتعرض له عاملنا 

من متغريات كثرية وخطرية أضعفت الكثري من منظوماته 

التقليدي��ة وركائ��زه، وأس��همت يف تعزيز قي��م جديدة 

خلق��ت الكثري من الفجوات، ورمب��ا أدت أيضاً إىل الكثري 

م��ن املخاطر يف تركيبته؛ وهو ما يس��تدعي بالتايل العمل 

الحقيق��ي من قبل الجهات املجتمعي��ة املختلفة ملعالجة 

ه��ذه األمور، نظراً لحجم ما تحمله من تأثريات كثري منها 

يتسم بالسلبية عىل مجتمعاتنا.

وكل ما طرح له - بطبيع��ة الحال - تداعياته املختلفة 

عىل بنية العمل العس��كري، كام أن له تأثرياً عىل وس��ائل 

اإلعالم الخاصة املس��تخدمة يف نطاقه. فالبنية العسكرية 

ج��زء ال يتجزأ من بنية املجتمع، تحكمها الضوابط والقيم 

نفسها، ويشكل أفرادها جزءاً ملتحامً بالرتكيبة املجتمعية، 

م��ن حيث كونهم أعض��اء فيها، مؤثري��ن ومتأثرين. كام 

أن اإلع��الم العس��كري، وإن كان واقعاً ضمن ما يس��مى 

ب�»اإلع��الم التخص��ي«، إال أن��ه يخض��ع أيض��اً لل��رؤى 

والتصورات وأس��اليب الطرح املوج��ودة يف فضاء اإلعالم 

العام يف بلده.

ومن ه��ذا املنطل��ق ننظر هن��ا إىل تأث��ري منظومات 

تواصل اإلعالم الحديث ومدى ونوعية تأثريها عىل اإلعالم 

العس��كري تحديداً، للبحث يف ماهية املقومات التي متنح 

مثل هذا اإلعالم قدرت��ه عىل البقاء والتواصل، يف محيطه 

خاصة ويف املحيط الخارجي بش��كل عام. وما زلنا نعتقد 

- كمتخصص��ني - أن الج��والت النهائية له��ذا الرصاع بني 

التقلي��دي والجديد مل تحس��م بعد، وأن هن��اك إمكانية 

كب��رية لإلعالم التقلي��دي للصمود، والنج��اح أيضاً يف هذا 

الرصاع برشط أن يعيد تأس��يس نفس��ه ع��ىل رؤى تتفق 

واملستجدات والتحديات التي تواجهه. 

وم��ن املهم تحديد األمور أو وضعها يف أطرها الفعلية، 

مبعن��ى أن نتح��اىش أيّاً م��ن التقلي��ل أو التضخيم، فهذا 

سيساعدنا عىل تحديد أي أمر ووضعه يف حجمه الصحيح. 

فعىل س��بيل املثال، علينا أال نتعامل م��ع اإلعالم الجديد 

بنف��س منظ��ور التعامل م��ع اإلعالم التقلي��دي يف مداه 

ومستوى تأثريه، نظراً الختالف بعض منظوماته ومستوى 

تأث��ريه، حيث إن��ه أوالً وأخرياً مل ينل املكانة نفس��ها التي 

احتله��ا اإلعالم التقلي��دي، من حي��ث املصداقية ونوعية 

وحجم التأثري. 

ويف املقاب��ل ال بد لنا من طرح الس��ؤال التايل: هل من 

ال��روري أن يأخذ اإلعالم التقليدي بنفس أدوات اإلعالم 

الجديد من أجل االنتشار، والتي من أهمها تعزيز التواصل 

مع جمهوره والبعد عن مفهوم »املتلقي السلبي«، حيث 

تفرتض متغريات املجتمع��ات الحديثة مزيداً من التفاعل 

ومن تعزيز مبدأ الحوار واحرتامه؟ 

خامتة
م��ن الروري يف هذه املرحل��ة أن نؤمن بأن هناك أموراً 

كثرية قد اس��تجدت عىل الس��احة اإلعالمي��ة، وأصبحت 

تفرتض منا تغرياً يف الرس��ائل ويف أساليب طرحها. فالفضاء 

اإلعالم��ي اليوم قد أصب��ح مفتوحاً بش��كل كبري وتراجع 

مفه��وم الرقاب��ة يف مقاب��ل ادع��اء حري��ة الحصول عىل 

املعلومات؛ ومن ثم أصبح مفهوم التحكم يف ما يس��تقبله 

الناس من معلومات ومن برامج غري قابل للتطبيق بدرجة 

كبرية. 

ومن ناحية ثانية، استخدمت وسائل االتصال الحديثة 

ش��عارات كثرية جذبت كثرياً من الب��رش إليها؛ ومن هذه 

الش��عارات: غياب الرقابة، وانتشار حرية التعبري، وانتهاء 

مفه��وم املتلقي الس��لبي. وبالت��ايل، علين��ا أن نعي تأثري 

مث��ل هذه الخطابات، وأن نكون قادرين عىل اس��تيعابها 

والتعامل معها. 

والنقط��ة األخ��رية، علينا أن نفهم بدرج��ة كبرية علوم 

اإلعالم وكيفية توظيفها، ألن التمكن من اإلحاطة واإلدراك 

له��ذا العلم هو ما أدى بالدول التي تحتل الريادة فيه إىل 

أن تكتسب تلك املكانة. ونحن ال نزال يف كثري من بلداننا 

العربية نعترب أن الهواية والرغبة يف دخول هذا املجال هو 

الدافع األول يف التعامل معها، ومن ثم نهمل التعمق فيه، 

كام أهملنا مواثيق رشفه•
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غياب الرقابة وحرية التعبري شعارات تستخدمها وسائل التواصل االجتامعي



بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

قوة األوطان يف تالحم شعوبها وقوة 
الدول يف تالحم قيادتها بالشعب
يف دول��ة اإلمارات يرى اإلنس��ان قصصاً وطنيًة رائعًة، وه��ي قصص متميزة يف حب الوطن 

واالرتباط باألرض واحرتام القيادة.

عندما قرر اآلباء املؤسسون إقامة هذه الدولة أرادوها قوية متينة تصمد أمام تحديات 

الزمان واملكان، وعندما انطلق املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان مؤسس دولة 

اإلمارات إىل جمع ش��مل اإلمارات الصغرية عىل ساحل الخليج العريب كان يدرك أن مهمته 

صعبة، فليس من الس��هل أن تجعل تس��ع إمارات تتفق عىل هدف واحد إال بعد حوارات 

ونقاش��ات وتوضيحات ويف كث��ري من األحي��ان إىل تقديم تن��ازالت.. وكل أصناف النقاش 

والحوار دار قبل قيام االتحاد، فبقي من بقي يف دولة االتحاد، وانسحب من مل يكن مستعداً 

أو مقتنعاً بالكيان الجديد، وتم إعالن دولة اإلمارات التي تتكون من سبع إمارات يف الثاين 

من ديسمرب من عام 1971.

الي��وم وبعد م��رور 42 عاماً عىل رفع علم الدولة املتحدة ألول مرة من املهم أن نتمعن 

يف تجربتنا االتحادية التي وّصانا عليها الش��يخ زايد، رحمه الله، وش��ّدد عىل أنها أمانة بني 

أيدين��ا، وكان حريص��اً عىل ذلك ألنه أدرك بفطرته وبصريته أن تأس��يس االتحاد كان صعباً 

ج��داً، لكن املحافظة عليه هي األصعب، فالوصول إىل القمة قد يكون صعباً، لكن األصعب 

هو املحافظة عىل البقاء يف القمة.

أبناء اإلمارات الذين نهلوا من حب االتحاد واختلطت أرواحهم بروح االتحاد مل ينس��وا 

يوماً هذه الحقيقة، لذا أصبح االتحاد هاجس��نا جميعاً، هّمنا جميعاً حاميته والحفاظ عىل 

مكتس��باته، ونس��عى إىل تقوية أركانه بكل ما منلك من قوة، كل ذلك يف ظل قيادة أحّبتنا 

فأحببناها، وأعطت الكثري للوطن فصار واجباً عىل كل مواطن أن يعطي وال يبخل، و بقيادة 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب 

الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب، وإخوانهام حكام اإلمارات، تس��ري سفينة االتحاد يف طريق الخري والنامء بتالحم قيادة 

الدولة مع شعبها وإميان الطرفني بأن االتحاد هو مصرينا. 

إن التفاف أبناء اإلمارات حول رئيس الدولة ووالءهم له ولهذه األرض يجعل الوطن أكرث 

ق��وة وأكرث قدرة عىل مواجهة التحديات التي تواجهها الدولة والتي ترتبص باملنطقة ككل، 

وإن وع��ي أبناء اإلم��ارات بكل تلك التحديات أمر يف غاية األهمي��ة، إذ يجعل مواجهتهم 

لها أرسع وأكرث رصامًة، وهذا ما تحتاج إليه أي دولة حتى تحافظ عىل استقرارها ومنائها. 

أبناء اإلمارات وبناتها يس��تلهمون العطاء والبذل من قيادتها، فالفريق أول سمو الشيخ 

محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة بعطاءاته 

وبذل��ه لدول��ة االتحاد وأبناء الدولة صار ملهامً لكل ش��باب اإلمارات، ب��ل وحتى لكبارها 

وصغارها، وهو من��وذج يحتذى به للقائد القوي، والرحيم، واملتواضع، والقريب من أبنائه، 

والذي يعمل قبل أن يطالب اآلخرين بالعمل.

إن هذا الوطن بجميع مكوناته يس��تطيع بعمل وإخ��الص قيادته وأبنائه أن يكون قوياً 

وأن يحافظ عىل مكانته ويطور من نفسه، وبذلك نكون قد نفذنا وصية املغفور له الشيخ 

زاي��د بأن نحافظ عىل االتحاد، وإذا نجحنا يف الحفاظ عىل االتحاد فإننا نكون أوفياء لزايد، 

رحمه الله•

أعماق
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مثالية لتلبية مهام الدوريات البحرية
900 MPA
Falcon الطائرة

متثل عائلة الطائرة Falcon قصة نجاح تعود إىل خمسني عاماً، حيث تم تسليم أكرث من 2250 طائرة 

ألكرث من 80 دولة عىل مستوى العامل، نفذت أكرث من 16 مليون ساعة طريان. وعالوة عىل الخصائص 

املتميزة التي تتمتع بها الطائرة فيام يتعلق بإحساس طاقم القيادة بالراحة بصورة استثنائية، نجد أن 

اسم Falcon مرادف للثقة والكفاءة، وهو ما جعل الطائرة تثبت أقدامها يف عامل الطريان يف زمن قيايس 

مقارنة مبنافساتها األخرى من نفس الفئة.

إعداد: يل يادف

تقنيات
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وال يقتللر اسللتخدام الطائرة Falcon عللى نقل الركاب 

واملسللافرين فحسللب، فعندما يتم تجهيز الطائرة بأنظمة 

معينللة، يتغري أداء الطائرة وقوتهللا ومرونتها لتصبح قادرة 

عللى أداء مجموعة مختلفللة من املهام العسللكرية وغري 

العسللكرية املتعددة. كام أن الجسم العريض الذي تتميز 

به الطائرة Falcon يسللمح بإعدادها يف عدة أشكال ألداء 

املهللام املتعللددة األدوار. وميكن لكل طائرة أن تسللتقبل 

أجهللزة وأنظمللة مصممة خصيصاً ألداء مهللام معينة مثل 

املراقبللة البحرية واالسللتطالع البحللري والتصوير الجوي 

والتدريب عى اسللتخدام األسلللحة والحللرب اإللكرتونية 

وتتبللع األهللداف واإلخالء الطبللي الجللوي. ويعترب تعدد 

األدوار التللي ميكللن أن تنفذها الطائللرة Falcon من أهم 

عنارص اإلقبال عى الطائرة.

وتستخدم املؤسسات العسكرية أو الخدمات الحكومية 

نسللبة 10 % من طائرات Falcon التي تفخر بأن أسطولها 

يزيد عى 200 طائرة متعددة األدوار ألداء املهام املختلفة. 

وقللد منحللت تلللك الطائرات ملشللغليها أعى مسللتويات 

الكفاءة والثقة والقدرة عى الصيانة، سللواء للمهام املدنية 

أو العسللكرية، وهي ميللزة أخرى تضللاف إىل قامئة املزايا 

.Falcon العديدة التي تتمتع بها الطائرة

وملواكبة املتطلبات واالحتياجات املتغرية، سواء بالنسبة 

إىل العمليللات املائيللة أو املراقبة السللاحلية أو الحدودية، 

.Falcon 2000 and Falcon 900 جرى تصميم النسختني

وقد اسللتفادت هللذه العائلللة الجديدة مللن طائرات 

Falcon املتعللددة األدوار من الخربة التي اكتسللبتها رشكة 

Dassault Aviation مللن الربامج البحرية السللابقة مثل 

 Atlantique 2 MPA, Falcon 20 / 200 and Falcon

50M ومن االستطالع البحري وطائرات الدوريات البحرية 

MRA and MPA، وهي الخربة التي عربت عن نفسللها يف 

شكل أداء راق وقوة تحمل والقدرة عى التحليق ملساعات 

أبعد وأطول.

FALCON 900 MPA الطائرة
يقوم مفهوم الطائرة FALCON 900 MPA عى الدروس 

املستفادة مبارشة من:

-  عائلللة طائللرات الدوريللات البحريللة البعيدة املدى 

Atlantic التي تم تسللليمها لخمسة أسلحة بحرية وقوات 

جوية مختلفة عى مستوى العامل.

-  عائلللة Falcon مللن الطائللرات املعدلللة املخصصة 

للمراقبة البحرية، والتي يستخدمها سالح البحرية الفرنسية 

وحرس السواحل يف عدة دول أجنبية مختلفة.

 Long وتطرح طائرة الدوريللات البحرية البعيدة املدى

Range Maritime Patrol Aircraft مفهومللاً فريداً من 

حيث األداء العايل وقلللة التكاليف وعدم املخاطرة. وتعترب 

الطائرة Falcon 900 MPA، املشتقة من الطائرة التجارية 

النفاثة Falcon 900 business jet، طائرة مثالية بالنسللبة 

إىل مهام الدوريللات البحرية. كام تتمتللع الطائرة بالثبات 

والقللوة واألمان. ومنللذ بداية املرشوع تللم تطوير أحدث 

أنظمللة املهام وأنظمة االستشللعار بحيث تسللمح بإدخال 

أي عمليللات تطوير مسللتقبلية عليها، وذلللك بهدف تلبية 

االحتياجللات الجديللدة التي ميكللن أن تطرأ أثنللاء العمر 

االفللرتايض للطائللرة. وتلللك ميللزة إضافية يف ظللل التطور 

التكنولوجي الهائللل، وحاجة الجيللوش إىل تطوير قدراتها 

وإمكانياتها أوالً بأول تبعاً لالحتياجات الجديدة.

اإلمكانيات
تعترب الطائللرة Falcon 900 MPA طائرة أرضية ذات أداء 

عال، وقدرة فائقة عى أداء عدة مهام مختلفة. ويضم نظام 

املهمة أحدث أنظمة االستشللعار وأجهزة الطريان املصممة 

لتنفيذ املهللام بكفاءة وأداء كافة املهللام املخصصة لطائرة 

الدوريات البحرية.

Airframe جسم الطائرة
يعتللرب جسللم الطائللرة Falcon 900 MPA مشللتقاً مللن 

الطائللرة Falcon 900 DX، وقد جرى تعديله لتنفيذ عدد 

كبللري من مهللام الدوريللات البحرية. ومن أبللرز خصائص 

الطائللرة جهاز الللرادار املثبت أسللفل الجسللم الخارجي، 

واألشللعة Retractable FLIR والنوافللذ الكبللرية املعللدة 

 Sonobuoys / Markers للمراقبللة، واألجهللزة الصوتيللة

 Life raft drop door وباب إلقاء طوق النجاة launcher

أثنللاء عمليات البحث واإلنقاذ، ومحطات التخزين أسللفل 

الجناحني...إلخ.

نظام الدفع
تسللتخدم الطائللرة Falcon 900 MPA ثالثللة محللركات 

Honeywell TFE 731-60 بقللوة دفع تعادل 5000 رطالً. 

ويخضللع كل محرك ملراقبللة »كمبيوتر املحللرك اإللكرتوين 

 Digital Electronic Engine Computer: الرقمللي« 

DEEC الللذي يتيللح أقىص درجللات األداء بأقل كمية من 

الوقللود أثناء كل جزء مللن أجزاء الرحلللة، وهو ما يضمن 

تنفيللذ الرحلللة بأعى مسللتويات األمن والسللالمة وبأقل 

التكاليف املمكنة.

EASy مقصورة القيادة الزجاجية
تعترب مقصللورة القيادة مصممة السللتيعاب طيارين اثنني، 

وتعترب مقصللورة القيادة الزجاجية بالكامللل EASy، التي 

صممتها رشكة Dassault Aviation، أحدث مقصورة قيادة 

يف العامل، وهي تؤمن قدراً فائقاً من الحامية واألمان وكفاءة 

طاقم التشغيل أثناء كافة مراحل الرحلة املختلفة.

نظام املهمة
 Falcon 900 MPA يضم نظام املهمللة الخاص بالطائللرة

أحللدث التقنيات سللواء مللن حيث أنظمة االستشللعار أو 

األنظمللة الثانويللة. ويتيح النظللام إمكانية تنفيللذ املهام 

املختلفللة بأعى قدر مللن الكفاءة واملهنيللة التي ميكن أن 

تنفذها طائرة متعددة األدوار ويعمل عى تشللغيلها طاقم 

محللدود العدد، ويعود الفضللل يف ذلك إىل أنظمة التحليل 

والوظائف اآللية األخرى.

ويتكللون نظام املهمة من جهاز رادار يعمل بزاوية 360 

درجة، وهو مثبت أسفل بطن الطائرة داخل قبة عبارة عن 

أشللعة تحت الحمراء Retractable FLIR موجودة أسفل 

الجزء األمامي من جسم الطائرة. وهناك أيضا نظام »قياس 

 Electronic Support Measurement: »الدعم اإللكرتوين

ESM suite، وهللو عبللارة عن نظام سللمعي ثانوي مزود 

 Acoustic ومجهز سللمعي Sonobuoys Launcher بللل

Processor وجهللاز تحليل Analyzer. وهناك من واحدة 

إىل أربع محطات عمل متعددة الوظائف مزودة بشاشللات 
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عللرض ملونة، ونظللام اتصاالت متكامللل Analyzer يضم 

SATCOM ووصلللة بيانللات Data Link ونظللام تأمللني 

.Self Protection System الحامية الذاتية

التصميم الداخيل
تم تصميللم التخطيط األصللي للطائرة بحيث يسللتوعب 

طاقامً مؤلفاً من سللبعة أشللخاص عبارة عن طيارين اثنني 

 Observers / Operators ومالحظني/مشللغلني   ،Pilots

 TACtical Coordinator: TACCO ومنسللق تكتيللي

ومسللاعد منسللق Deputy TACCO ومشللغل أجهللزة 

.Acoustic Operator سمعية

الكفاءة
تأيت الكفاءة التشغيلية مبارشة من األداء وجهوزية الطائرة، 

 Falcon 900 MPA وفيللام يتعلق باألداء، تتفوق الطائللرة

عى منافسللاتها من نفس الفئة. كام تتميز الطائرة بقدرتها 

عى التحليق عى ارتفاعات ورسعات عالية للغاية تسللمح 

لهللا بحرية املناورة اعتامداً عى الرسعللة. عالوة عى ذلك، 

تعترب الطائرة Falcon 900 MPA قادرة عى تحقيق معدل 

أعللى مللن التسللارع Acceleration Rate واملدى األطول 

longer Range والقللدرة األكللرب عللى التحليق لسللاعات 

طويلة longer Endurance والتحليق عى ارتفاعات أعى 

.Higher Cruise Altitude

ويأيت نظام املهمللة، الذي يعترب األحدث من نوعه حتى 

اآلن، وأنظمة االستشللعار، ليساهام يف تحقيق األداء الفائق 

للطائللرة، األمللر الذي يتيللح للطائرة تنفيللذ دورياتها عى 

ارتفاعات متوسللطة أو عالية، وهو ما يتيح زيادة مسللاحة 

املناطللق املغطاة بدرجة كبللرية يف املهمة الواحدة ويف زمن 

أقر.

وميكن مقارنة الطائرة Falcon 900 MPA بالفئة األعى 

من طائللرات الدوريللات البحرية الكبرية، وتقللف الطائرة 

Falcon 900 MPA عى شاسلليه الطائللرة املدنية النفاثة، 

وهو ما يجعل الطائرة مؤهلة لتنفيذ رحالت طويلة، وتعترب 

هذه ميزة مهمة تسللاهم يف زيادة كفاءة طاقم التشللغيل 

وفعاليته.

وقد أثبتت عائلة الطائللرة Falcon 900 قدرتها العالية 

عى كسللب الثقة فيها، فضللالً عن قلة تكاليللف صيانتها. 

ولهللذا، ميكن نرش الطائللرة Falcon 900 MPA برسعة يف 

 Forward Operating Bases القواعد العملياتية األمامية

حيث ميكن تشللغيلها دون الحاجللة إىل أجهزة دعم أرضية 

Ground Support Equipment: GSE أو طاقللم أريض 

.Specific Ground Crew معني

وبفضللل قلة اسللتهالكها للوقللود بدرجة كبللرية لوجود 

 Falcon 900 MPA ثالث مراوح توربينيللة، أثبتت الطائرة

قدرة فائقة عى األداء التشغيي والعمليايت. وميكن تشغيل 

الطائللرة Falcon 900 MPA من عى ممرات جوية قصرية 

برسعة تحليللق كبرية تصل إىل 0.85 ماخ، كللام أن الطائرة 

 hours 3( قادرة عى التحليق ملدى أطول ولساعات أطول

class @ 1,200 NM from its base(، ولديهللا محركللني 

قويني.

األمن والسالمة
يعترب األمن والسللالمة مللن أهم املقومللات التي يجب أن 

 Falcon 900 MPA تتمتع بها أي طائرة، وتستخدم الطائرة

ثالثللة محركات تجعلها قادرة عى عبللور املحيط األطليس. 

وقد أثبتت الطائرة Falcon 900 MPA قدرتها العالية عى 

األداء وتحقيق األمن والسللالمة لدرجة قللدرة الطائرة عى 

الطريان باستخدام محركني اثنني بدالً من املحركات الثالثة. 

ويف حالة حدوث ظرف طارئ بسللبب تجمعات الطيور 

أو توقللف أحللد املحركات عللن العمل، تسللتطيع الطائرة 

Falcon 900 MPA االستفادة من وجود محركاتها الثالثة، 

ومللن ثم اسللتكامل مهمتها الحساسللة لحللني انقضاء هذا 

الظرف الطارئ.

كللام تتيح خاصللة وجود ثالثللة محركات لللدى الطائرة 

Falcon 900 MPA إمكانية عودة الطائرة إىل قاعدتها األم 

أو الوصللول إىل أقرب مركز خدمة بدالً من البقاء جالسللة 

دون حللراك يف أحد املدارج الجوية، وذلك الختصار الفاصل 

الزمني الالزم لحل املشكلة.

 Falcon وعللى صعيللد املسللتقبل، تخطللط الطائللرة

لالسللتفادة من خرباتها الطويلة وتطويللر تلك الخربات عن 

طريق اسللتخدام أحللدث أسللاليب التكنولوجيللا، وإقامة 

رشاكات اسللرتاتيجية مهمة مع املؤسسات والهيئات الكربى 

بهللدف دعم قدرات الرشكة مبا يسللاهم يف تطوير الطائرة، 

سللواء من حيث الكم أو الكيف، وتعزيز قدرتها التنافسية 

يف األسللواق العامليللة. وال تدخللر الرشكللة وسللعاً يف ضخ 

االستثامرات املالية والبرشية الالزمة لتطوير إنتاجها، وذلك 

عن طريق وضع خطط واسرتاتيجيات طموحة طويلة األجل 

إلحداث نقلة نوعية يف هذا النوع من الطائرات التي أثبتت 

قدرتهللا الفائقة عى أداء عللدة أدوار حيوية مختلفة. وقد 

أصبحللت ميزة األدوار املتعددة ميزة رضورية وأساسللية يف 

عامل الطريان بعللد أن دخلت التكنولوجيا وتداخلت األدوار 

واألنظمة التي ميكن أن تؤدي أكرث من مهمة واحدة. وتعترب 

ميزة األدوار املتعددة يف املنتج الواحد من أهم النقاط التي 

سللرتكز عليها الرشكة يف املسللتقبل، ذلك بهدف بناء طائرة 

شللاملة مؤهلة ألداء أكللرب عدد ممكن مللن األدوار وبأقل 

التكاليللف إمكانللاً، وهو هدف ال يغيب عللن بال املهتمني 

بهذه الصناعة الحيوية•

اجلسم العريض الذي 
تتميز به الطائرة 
Falcon يسمح 

بإعدادها يف عدة 
أشكال ألداء املهام 

املتعددة األدوار

املهام العسكرية وعمليات أخرى

-  مراقبة عمليات االقرتاب من الساحل.
-  تقديم الدعم الالزم لألسطول البحري.

- خوض الحروب املضادة للغواصات.
-  خوض الحروب املضادة للسفن .

-  رصد ومراقبة واس��تطالع األه��داف/ رصد األهداف 
وراء األفق.

- جمع املعلومات االستخباراتية.
- مراقبة املنطقة االقتصادية الحرصية. 

- مراقبة ممرات االتصاالت البحرية
-  البحث واإلنقاذ.

-  املساعدة يف مهام حرجامرك.
-  حامية البيئة.
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»زايـــــد.. رجــل بنــى أمـــة«..توثيــق لسيــــرة مؤســــــــــــــــــــــــــس االحتــــــاد وبــــاين الدولــــــة
فاز بجائزة أفضل كتاب مرتجم عن اإلمارات

صدر عن املركز الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون 

الرئاسة كتاب »زايد..رجل بنى أمة«، ويروي الكتاب الذي 

فاز بجائزة أفضل كتاب مرتجم عن اإلمارات يف معرض 

الشارقة الدويل للكتاب يف دورته الثانية والثالثني، جوانب 

تفصيلية من حياة الشيخ زايد بن سلطان "طّيب الله 

ثراه"، تدعمها العديد من الصور األرشيفية الفريدة التي 

تعزز مضمون الكتاب.

والكت��اب حافل بأكرث التحليالت تفصيالً لحياة الش��يخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، والذي أثرته الذاكرة الجمعية 

للذين عارصوا رحلته الطويلة وشاركوا فيها، وتم تعزيز 

محتواه مبواد مرجعية أساس��ية من كاف��ة أرجاء العامل 

حتى غدا الكتاب يف مثامنائة صفحة يرسم قصة شخصية 

فري��دة وآرسة تدعمه��ا العديد من الصور األرش��يفية 

الفريدة التي تعزز مضمون الكتاب الجديد.

وقّدم للكتاب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس 

مجل��س إدارة املركز الوطني للوثائ��ق والبحوث، وذكر 

س��موه يف تقدمي��ه للكتاب: »تقاس عظم��ة الرجال مبا 

قدموا ألمتهم ولإلنس��انية م��ن جالئل األعامل وفضائل 

اآلثار، وما تركوا من إنجازات تزدهر بها البالد، ويس��عد 

يف ظله��ا العباد، يف أجواء من األمن واألمان، والطأمنينة 

والسالم. لقد كان الراحل العظيم الوالد الشيخ زايد بن 

س��لطان آل نهي��ان طيّب الله ثراه أح��د أعظم القادة؛ 

فقد أسس وطناً، وعّمر بلداً عىل أسس راسخة من قيم 

اإلمي��ان، وقواعد صلب��ة من املبادئ اإلنس��انية النبيلة، 

واألع��راف والعادات اإلس��المية العربي��ة بالتعاون مع 

إخوانه حكام اإلمارات، ومبباركة وتأييد من ش��عبها. إن 

كتاب »زايد.. رجل بنى أمة« يكشف عن جوانب كثرية 

من سرية الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه 

الله" ويربز باألحداث والوقائع جوهره النفيس«.

ويُع��ّد كتاب »زاي��د.. رجل بنى أمة« مب��ا وثقه من 

كتاب

• العنــــوان: زايد.. رجل بنى أمة 

• سنة اإلصدار:  2013

• إصدار: املركز الوطني للوثائق والبحوث

• الصفحـات:  800 صفحة

تطوي��ر إمارة أبوظبي وازدهارها خالل فرتة حكمه قبل 

قيام دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، حيث ُعرف عنه 

متابعته الحثيثة لكل صغرية وكبرية يف اإلمارة، وحامسه 

الدائم لتحس��ني معيش��ة املواطنني وتطوي��ر مختلف 

جوانب حياتهم، حيث كانت توجيهاته املتواصلة داعامً 

رئيسياً يف عملية التنمية التي كانت تعم أرجاء البالد، إذ 

كان يؤمن بقدرة شعب اإلمارات العظيمة عىل مواجهة 

تحديات الحياة، واالنتقال م��ن الفقر والجوع وانعدام 

األمل إىل الرخاء والسعادة واسترشاف املستقبل.

كام يعرض الكتاب لدبلوماس��ية اإلمارات التي وضع 

الشيخ زايد معاملها األساسية، والذي تبنى سياسة الحياد 

يف كثري من املشكالت الدولية، من دون تجاهل للحقوق 

العربية واإلس��المية ويف مقدمتها القضية الفلسطينية، 

الت��ي كانت يف طليع��ة اهتاممات الدول��ة يف املحافل 

الدولي��ة، وص��والً إىل جهوده الب��ارزة يف توحيد الصف 

الخليج��ي والعريب يف مواجه��ة التحدي��ات الخارجية. 

ففي أشّد املحن برز الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رئيس دول��ة اإلمارات زعيامً وداعية س��الم ميتد نفوذه 

جالئل األعامل وفضائل اآلثار امتداداً ملا حفلت به حياة 

الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" من 

مجري��ات وأحداث وثّقها كت��اب »زايد من التحدي إىل 

االتحاد« الذي يتضم��ن عرضاً تاريخياً لحياة وإنجازات 

الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، وأول 

رئيس لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة عىل مدار ربع 

ق��رن متت��د م��ن 1946 إىل 1971، وقد أص��دره املركز 

الوطني للوثائق والبحوث يف عام 2007.

بناء األمة
يس��لّط الكتاب يف فصوله الثالثة واألربعني الضوء عىل 

مختلف مراحل الحياة االستثنائية للمغفور له بإذن الله 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعىل إنجازاته الكربى، 

انطالقاً من والدته يف عام 1918 مروراً بجهوده يف نشوء 

دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف الثاين من ديس��مرب 

1971، ودوره الري��ادي يف تحقي��ق منج��زات االتحاد 

وبناء أمة مزده��رة تضاهي أكرث ال��دول تقدماً. حيث 

اس��تثمر عوائد أبوظبي النفطية ليبدأ مرحلة مشهودة 

من النهضة املباركة، ولرفع املعاناة التي عاش��ها شعب 

اإلم��ارات يف املايض، ومل يكن ذلك إال لصدقه وإخالصه 

ألبناء وطن��ه، فأصبحت اإلمارات من أك��رث دول العامل 

نهوضاً وتقدماً.

ويق��ف الكتاب ع��ىل املحط��ات التاريخي��ة األبرز 

يف حياة الش��يخ زايد، ومنها حرص��ه "رحمه الله" عىل 
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»زايـــــد.. رجــل بنــى أمـــة«..توثيــق لسيــــرة مؤســــــــــــــــــــــــــس االحتــــــاد وبــــاين الدولــــــة
فاز بجائزة أفضل كتاب مرتجم عن اإلمارات

أفضل كتاب مرتجم عن اإلمارات

فاز الكتاب بجائزة »أفضل كتاب مرتجم عن اإلمارات« 
خالل حفل توزيع جوائز معرض الشارقة الدويل للكتاب. 
وسلًم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســمي، عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، الجائزة 
إىل ســعادة الدكتور عبدالله الريــس، مدير عام املركز 
الوطني للوثائق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة، تقديراً 

من إدارة املعرض ألهمية الكتاب.

السيايس إىل أرجاء األرض كافة، لذا ظل عىل مدار ثالثة 

وثالثني عاماً من الرئاسة يؤدي أدواراً سياسية وإنسانية 

ع��ىل الصعي��د العامل��ي، فيتوس��ط إليق��اف الحروب، 

ويضغ��ط بحكمت��ه املعه��ودة ع��ىل املجتم��ع الدويل 

للترصّف يف منعطفات حاسمة من تاريخنا. 

وتوثق الفصول التالية من الكتاب إلنجازات الش��يخ 

زايد، رحمه الله، يف مجال تقديم الدعم اإلنساين وإرسال 

املعون��ات للمحتاج��ني واملنكوبني يف الدول الش��قيقة 

والصديق��ة، حي��ث تح��ّول بفطرته إىل رجل إحس��ان 

عىل الصعي��د العاملي؛ فكان عطاؤه ع��ىل ضوء تعاليم 

الدين اإلسالمي بعيداً عن التباهي والتفاخر؛ وأصبحت 

اإلمارات مساهامً رئيسياً يف العمل اإلنساين واإلغايث عىل 

مستوى العامل، إىل جانب اهتاممه بالقطاعات الحيوية 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وخاصة الزراعة التي 

حولت اإلمارات من صحراء إىل جنة وارفة، كام أصبحت 

الدولة تتبوأ مكانة متميزة عىل مختلف الُصعد.

فصول الكتاب
يب��دأ الكت��اب بالفص��ل األول وعنوانه: »خط��وة زايد 

األوىل« وفي��ه يس��لط الض��وء عىل ح��ال أبوظبي قبل 

وصول الش��يخ زايد إىل الحك��م والعوامل التي جعلت 

األنظار تتوجه إليه ليكون رئيساً لهذه اإلمارة.

ويستعرض الفصل الثاين الذي جاء بعنوان »أبوظبي: 

اس��م وتاريخ« تاري��خ أبوظب��ي ومنزلتها ل��دى أهلها 

ومكانته��ا لدى الج��وار. وجاء الفص��ل الثالث بعنوان: 

»ي��روى ع��ن الزايدين« وامل��راد بهام الش��يخ زايد بن 

خليفة )زايد الكبري( والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

ودوره��ام يف ق��وة أبوظبي وازدهارها أثن��اء حكمهام. 

ويتن��اول الفصل الراب��ع »الس��نوات األوىل« من حكم 

زايد بن س��لطان آل نهيان إىل أن توجت الجهود بقيام 

االتحاد يف 1971. ويف الفصل الخامس »رائد بناء األمة« 

يربز حب الشيخ زايد للحياة والعمل، وما يتمتع به من 

إرادة وتصميم يف سبيل تحسني معيشة املواطنني.

مهمة كربى
ويف الفص��ل الس��ادس »مائة ي��وم« يتض��ح أن مهمة 

الشيخ زايد مل تستهدف مجرد التغيري، ولكنه كان يعلم 

أن��ه انتدب نفس��ه ملهمة كربى، فهو ج��اء ليبني دولة، 

وكانت أبوظبي وديب س��باقتني يف مج��ال التنمية التي 

تعّم كل أرجاء البالد. يف الفصل السابع سكنت »أشباح 

م��ن املايض« واملراد بها الفقر املدق��ع، والجوع القاتل، 

وانع��دام األمل، وهذه اآلفات الثالث كانت املآيس التي 

مل تغادر ذاكرة الرجل، وبقيت تقض مضجعه وكان عىل 

يقني آن��ذاك من أن اإلمارات قادرة عىل تحس��ني هذه 

الحال، وقد حصل ذلك بفضل حكمته.

 وجاء الفصل الثامن بعن��وان »بعد مثانية وعرشين 

يوماً« لريصد زيارات الش��يخ زاي��د إىل قطر والبحرين، 

والجزائر، ومش��اركة اإلمارات مبؤمتر ع��دم االنحياز يف 

س��بتمرب 1973، وموقف الش��يخ زايد من حرب أكتوبر 

1973، ما أدى إىل بروز الشيخ زايد كقائد عريب. والفصل 

التاس��ع »حركة ال تهدأ« تط��رق إىل واقع التعليم الذي 

كان م��ن األولويات، وركز الفصل العارش »زايد وامللك« 

يف الصداقة املتينة التي ترسخت بني الشيخ زايد وامللك 

الحسن الثاين عاهل اململكة املغربية السابق.

نجاحات كبرية
وتتواىل فصول الكتاب راصدة وموثقة لس��رية ومس��رية 

ب��اين االتحاد، حي��ث حمل الفصل الخام��س والثالثون 

عن��وان »يد مباركة تنرش الخرضة«، ويش��ري إىل اهتامم 

الش��يخ زاي��د بالبيئ��ة والزراعة، ويف الفصل الس��ادس 

والثالث��ني »أولويات« تأكيد عىل أن أمن منطقة الخليج 

كان عىل رأس األولويات يف السياسة الخارجية لإلمارات، 

وهذا ما جعل اإلمارات تعزز قوتها وقدرتها العسكرية 

بالتقني��ات الحديثة، وكان من األولويات فّض النزاعات 

والعمل الخ��ريي. ويف الفصل الس��ابع والثالثني »نجاح 

داخ��ي وحاج��ة طبي��ة« متابعة الهتامم الش��يخ زايد 

بالقضية الفلس��طينية، وبعنوان »صي��ف طويل حار« 

جاء الفصل الثامن والثالثون ليصور حال الشيخ زايد يف 

العني، ويف فلج املعال أو يف غريها يلتقي مع أبناء وطنه، 

وعنوان الفصل التاس��ع والثالثني »الدفاع عن القدس« 

يكشف فحواه، ويرصد الفصل األربعون »ألفية صعبة« 

م��ا جرى مع مطلع األلفية الجدي��دة من قضايا عربية 

وعاملي��ة بعضها يدعو للتف��اؤل، وكيف كان انش��غال 

الرئيس عىل الوترية نفسها•

يعرض الكتاب 
لدبلوماسية 

اإلمارات التي وضع 
الشيخ زايد معاملها 

األساسية والذي 
تبنى سياسة 

احلياد يف كثري من 
املشكالت الدولية

مصدر الصورة: املركز الوطني للوثائق والبحوث
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تعد قلعة الجاهيل إحدى أكرب القالع يف العني وأفضل منوذج لفن العامرة العسكرية املحلية، تتمتع 

القلعة من الناحية التاريخية بأهمية كبرية الرتباطها بتاريخ أرسة آل نهيان، حيث تقع يف مدينة 

العني رابع أكرب مدن اإلمارات، يعود تاريخ القلعة إىل ثالثة آالف سنة ق.م وتعترب مركز الرتاث 

الثقايف للبالد، وهي أول مكان حكمه املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 

الله ثراه الرئيس األول لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

إعداد: حنان الذهب
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شيدت ألسباب 
سياسية وللم شمل 

القبائل ولتكون مقرًا 
للشيخ زايد األول 

أثناء إقامته يف فصل 
الصيف بالعني
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مركز عسكري هام
تقع قلع��ة الجاه��ي يف القس��م الجن��ويب الرشقي من 

ع  مدينة العني بالقرب من متحف قرص العني حيث شرُ

يف بنائه��ا يف العام 1891 تحت حكم الش��يخ زايد األول 

وانتهى بناؤها يف العام 1898، وإىل جانب اس��تخدامها 

لألغراض الس��كنية، ش��كلت القلع��ة موقع��اً منوذجياً 

لألعامل العس��كرية لكونها تقع عىل مقربة من مصادر 

املياه وتحيط بها األرايض الخصبة للزراعة، كام ش��كلت 

القلعة مكاناً مناسباً لالستخدام كأموى يف فصل الصيف 

م��ن قب��ل أرسة آل نهي��ان بعيداً عن املن��اخ الرطب يف 

س��احل أبوظب��ي، وأيضاً كأموى لس��كان واحة العني يف 

زمن االضطرابات السياسية، ويف بداية خمسينات القرن 

املايض اتخذت القوات الربيطانية قلعة الجاهي قاعدة 

لجنود س��احل عرُامن وقامت بتوس��يع املرافق وإضافة 

اإلنش��اءات إىل جان��ب إقامة مستش��فى صغري ووضع 

س��ياج كبري حول القلعة األصلية، كام اس��تخدم الجيش 

اإلمارايت الحقاً تلك املرافق كمركز إلحدى فرقه.

قلعة الجاهي مربعة الش��كل طول ضلعها حوايل 35 

م��راً، أقي��م يف زواياها األربع أبراج ثالث��ة منها دائرية، 

وب��رج واح��د مس��تطيل يف الزواية الش��املية الغربية، 

ومدخل القلعة يتوسط جدارها الجنويب، ويتألف الجزء 

األسايس من قلعة الجاهي من مبنيني مع ساحة مربعة 

الش��كل تبلغ مس��احتها نحو 1300 مر مربع وجدران 

يبلغ ارتفاعه��ا 6.5 مر وبرج دائ��ري منفصل يقع عىل 

بعد 50 م��ر إىل الش��امل الغريب من القلع��ة ويتكون 

م��ن أربع طبقات متحدة املرك��ز، ويتميز تصميم الربج 

املنفصل بكونه يشبه طريقة بناء أحد األبراج من العرص 

الربونزي والذي اكترُِش��ف يف منطقة هيي، بينام تشمل 

الزاوية الش��املية الرشقي��ة بناء من طابقني اس��ترُخِدم 

الستقبال ضيوف الشيخ، وقد ورُِضع عىل املدخل الرئييس 

صة ملؤس��س  للس��احة يف الجدار الجنويب قصيدة مخصَّ

القلعة الش��يخ زايد األول، القلعة تتكون من دور واحد 

يض��م مثان غرف أضيفت لها يف الس��نوات األخرية ثالث 

غرف أخرى من الجهة الغربية أما املدخل الرئيس لهذه 

القلعة فيقع يف جدارها الجنويب.

رمزاً للقوة والسيطرة 
تعد قلعة الجاهي رمزاً للقوة والس��يطرة فقد ش��يدت 

ألس��باب سياسية من أجل مل ش��مل القبائل القاطنة يف 

مدينة العني ولتكون مقراً للش��يخ زايد بن خليفة )زايد 

األول( أثن��اء إقامته يف فصل الصيف بالعني حيث اعتاد 

حكام أبوظب��ي القدوم واإلقامة يف الع��ني ملا تتمتع به 

م��ن جو لطيف يف فصل الصي��ف مقارنة بأبوظبي، ويف 

عام 1897 شهدت املنطقة هدوءاً سياسياً لذلك انرصف 

الشيخ زايد إىل تنفيذ خطط األعامر ومن ثم استطاع يف 
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هذا العام االنتهاء من بناء قلعة الجاهي، ويف عام 1909 

تويف الش��يخ زايد بن خليفة بن ش��خبوط بن عيىس بن 

نهي��ان بن فالح زعيم بني ياس وقائد آل بوفالح وحاكم 

إمارة أبوظبي وحل محله يف الحكم ابنه طحنون، وبعد 

وفاة الشيخ زايد عاش بعض أفراد العائلة يف القلعة.

ويف ع��ام 1948 قدم اإلنجليز ملنطق��ة العني وأقاموا 

يف القلع��ة التي كانت قبل قدومهم مهجورة ورمبا يعود 

الس��بب يف ذلك إىل جفاف قناة امل��اء وبدأوا يف ترتيبها 

وتنظيمه��ا وضبط دعائم أحد األس��قف الذي كان يبدو 

عىل وش��ك الس��قوط مام ي��دل ع��ىل أن القلعة كانت 

تحتاج إىل ترميم بعد هجرها، ويصف مهندسون القلعة 

يف ذلك الوق��ت بأنها كانت عبارة عن فناءين واس��عني 

ضمن جدران عالية وأبراج مصنوعة من الطني املجفف 

الصل��ب، وكانت الغ��رف فارغة وغري مؤثث��ة وأرضيتها 

م��ن الرمل وأما النوافذ فكان��ت مفتوحة ليس لها درف 

خش��بية وال زجاج إال أن قدوم اإلنجليز أعاد الحياة مرة 

أخرى للقلعة، حيث أعادوا تنظيمها وفرش أرضية غرفها 

بالبس��ط كام أضافوا مبن��ى كمطبخ لهم، ويف مبنى أخر 

يف الحص��ن ثبتوا جهاز االتص��ال ووضعوا أعمدته خارج 

الحصن. 

ولس��احة القلعة الواس��عة بوابة ضخم��ة يف الضلع 

الجن��ويب تبلغ مس��احتها ثالثة أضعاف مس��احة مبنى 

القلع��ة اس��تخدمت »للخي��ول والج��امل« وللتدريب، 

وكمقر إلقامة بعض الجنود نصب��ت فيها الخيام، حيث 

أن ثالث أرباع املس��احة الواس��عة محاطة بسور تعلوه 

شفات مثلث��ة وبه فتحات لرمي البنادق ارتفاعه حوايل 

5 أمتار.

قيمة تاريخية وعالمة معامرية
ظلت القلعة س��كناً خاص��اً ألرسة آل نهي��ان حتى بعد 

وف��اة الش��يخ زايد األول ع��ام 1909، غ��ري أن األهمية 

التي حظيت بها القلع��ة تراجعت مع مرور الزمن بعد 

بن��اء الحصون الجدي��دة يف مواقع اس��راتيجية أخرى، 

ويف وق��ت الحق تم تس��ليم القلع��ة إىل مديرية العني 

لآلثار واملتاحف، التي أج��رت عليها أعامل ترميم خالل 

منتصف مثانينات القرن امل��ايض، من أجل الحفاظ عىل 

خصائصها وسامتها املعامرية، وإعادة القلعة إىل حالتها 

األصلي��ة، ويف س��بيل املحافظة عىل األهمي��ة التاريخية 

لها، ومن ثم خضع��ت القلعة ملرحلة أخرى من الرميم 

الشامل بني ع��ام 2007 � 2008، من قبل هيئة أبوظبي 

للثقاف��ة والراث، وأصبحت تحتوي عىل مركز معلومات 

للزائرين، م��ع وجود محل تج��اري ومقهى، إىل جانب 

الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله عند دخوله قلعة الجاهيل

منظر لقلعة الجاهيل من فوق

 برئ قديم أحد اآلثار املوجودة يف قلعة الجاهيل

تصوير قديم لقلعة الجاهيل



ولد الشيخ زايد بن خليفة عام 1837 ومل يعش يف كنف 
والده الش��يخ خليفة الذي حكم م��ن 1833 إىل 1845 
وع��رف عن��ه حبه لألدب والش��عر، وقد تول��ت والدة 
الشيخ زايد تربيته وهي من عائلة "بو الهول" من أثرياء 
أبوظبي، وهي من قبيلة الس��ودان، وهو فرع من بني 
ياس، وقد انترشوا عىل ساحل اإلمارات واشتهروا بصيد 
اللؤلؤ والتجارة فيه وصيد األس��امك، كام تكفل برتبيته 
أخواله إىل أن أكمل س��ن الع��ارشة، وأخذه خاله صالح 
بو الهول مع أخيه ذياب إىل الش��يخ مكتوم بن بطي يف 
ديب ع��ام 1847 لتلقي الرعاية والرتبية املعروفة بالقوة 
والفروس��ية وعدم الخوف، ويف ظل هذه الظروف نشأ 
زاي��د األول عىل هذه املبادئ وتويف الش��يخ مكتوم بن 
بطي عام 1852 وتوىل تربية زايد وأخيه الش��يخ سعيد 

بن بطي إىل أن حكم زايد أبوظبي عام 1855.
وكان زايد األول مولعاً بحب الخيل، وكان فارساً وأصبح 
مقداماً ويحب الرماية وركوب الخيل، وقد أهداه الشيخ 
حمد بن عيىس آل خليف��ة األول حاكم البحرين، خيالً 
اسمها )الش��وميان( وأيضاً أهداه رشيف مكة خيالً من 
خيول��ه صورها الرحالة األملاين ب��وك هارت، ونرشها يف 
كتابه عام 1904 وميلك الشيخ زايد األول سيفاً مشهوراً 
يطلق علي��ه )الغامم��ة(، وتزوج خمس م��رات ورزق 
بثامني��ة أوالد وهم س��عيد وهزاع وحمدان وس��لطان 
وخليفة وطحنون وصقر ومحمد، ورزق ببنت اس��مها 
ش��ام، ومن ضمن زوجاته الش��يخة حصة بنت مكتوم 
آل مكتوم، وهي جدة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، ويف 
عهده اهتم زايد األول بالتعليم ويف أواخر حكمه افتتح 
املحس��ن خلف العتيبة أول مدرسة يف أبوظبي، واهتم 
أيض��اً بالقضاء وعني س��لطان بن مج��رن الكندي املري 
وأخ��اه أحمد بن مجرن الكندي املري قاضياً للمحكمة، 
واهتم بتجارة اللؤلؤ وخصص جزيرة دملا سوقاً لتجارتها 

وتويف عام 1909.
كتب عىل مدخل القلعة بيتان من الشعر:

فتح باب الخري يف باب العال
حل فيه السعد بالعليا املنيفة

وتهاين العز قالت أرخو 
دار جد شاد زايد بن خليفة

زايد األول في سطور

ظلت القلعة سكنًا 
خاصـــًا ألســــرة

 آل نهيان حتى بعد 
وفاة الشيخ زايد 
األول عام 1909
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مرافق خاصة باألحداث الثقافية التي تجري، ومساحات 

أوس��ع للعرض ومامرسة النش��اطات الثقافية والراثية، 

إىل جانب تخصيص معرض دائم للمستكشف والرحالة 

اإلنجليزي الشهري ويلفريد ثيسيجر، الذي أقام يف العني 

واس��تضافه املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان رحمه الله عدة مرات خالل أربعينيات القرن 

امل��ايض، وحظي بصداقته املتين��ة، وأصبحت صالة »بن 

لندن وحرية الصحراء« بالجاهي، معرضاً دامئاً مخصصاً 

لويلفريد ثيسيجر الذي عرب صحراء الربع الخايل مرتني يف 

أربعينيات القرن املايض. وكان ويلفريد ثيس��يجر يعرف 

مدينة العني جيداً، حيث كان يس��تمتع باالستكش��اف 

والصيد بالقرب من منطقة جبل حفيت، ويكشف هذا 

املعرض عشقه للصحراء وتقديره للبدو الذين قدموا له 

كثرياً من العون خالل رحالته االستكشافية. 

تع��د قلعة الجاهي عالمة معامري��ة وتراثية مميزة، 

خاصة بع��د انتهاء عملي��ات الرمي��م والتجديد حيث 

أع��ادت الهيئة افتتاح القلعة للزوار يف ديس��مرب 2008 

مبناس��بة اليوم الوطن��ي لدولة اإلمارات، م��ا حولها إىل 

متح��ف دائ��م ومعرض يس��تقطب الزوار والس��ائحني 

ملدين��ة الع��ني، وكان متحف ش��يكاغو األثيني للعامرة 

والتصمي��م واملركز األورويب لفن��ون التصاميم املعامرية 

والدراس��ات الحرضية قد اختار قلع��ة الجاهي لجائزة 

الع��امرة الدولي��ة، ضمن أفض��ل اإلنج��ازات املعامرية 

الحديثة لعام 2010.

الرؤية السياحية للقلعة
تعت��رب قلعة الجاه��ي من ضم��ن األماكن الس��ياحية 

التي متي��زت فيها مدينة العني وملج��أ لكثري من الزوار 

األجان��ب والعرب، وم��ن املعامل الراثي��ة الجميلة التي 

تفخر املدينة لوجودها عىل مر السنني، حيث يوجد بها 

الكث��ري من التفاصيل التي توضح للزائر ثقافة سياس��ية 

عالية ملواجه��ة أي خطر، وذلك من خالل ما يراه الزائر 

لهذا الرصح الرائع من »مزاغل« وفتحات لرماة البنادق 

وفتح��ات للمداف��ع والبن��ادق، والزخارف الهندس��ية 

املختلف��ة ومزاريب م��ن جذوع النخ��ل لترسيب مياه 

األمطار حتى ال تتجمع عىل أسقف القاعات.

إن الرؤي��ة الس��ياحية املس��تقبلية أن تصب��ح قلعة 

الجاه��ي الوجهة الثقافي��ة الجدي��دة يف مدينة العني 

بحيث تتضم��ن مركزاً لل��زوار م��زوداً مبكتبة ومجلس 

يقدم املعلومات عن كل م��ا ميكن زيارته والقيام به يف 

مدين��ة العني، وتخصيص برنامج عرض س��معي � برصي 

يف برج القلعة األثري حيث س��يتم عرض »قصة العني« 

التي ستكشف عن تراث املدينة وثقافتها بأسلوب مميز 

وجذاب، إذ س��يمر ال��زوار عىل مجموع��ة من الغرف 

الكتش��اف قصة مختلفة يف كل غرفة، واس��تثامر قلعة 

الجاهي كمرك��ز معارض يف قلب مدين��ة العني، حيث 

تنطوي عملية إعادة تأهيل قلعة الجاهي عىل إنش��اء 

مساحتني للعرض صالة عرض فنية داخلية متتد إىل فناء 

القلع��ة، ما يجعلها مناس��بة للمع��ارض املؤقتة، وميكن 

لهذا املكان أن يستقبل نحو عرشين معرضاً عاملياً•

املصادر:

- بوابة حكومة أبوظبي  

Wikimapia-   

-مقاالت وتقارير منشورة من جريدة   

اإلتحاد.

القلعة من زاوية عالية



عناصر اخلطأ الطبي
خمالفة الطبيب للقواعد واألصول الفنية ملهنة الطب

إعداد: يوسف جمعة احلداد

من املس��لم به أن القواع��د واألصول الفني��ة يف مهنة 

الطب هي مجموعة القواعد األساس��ية املتعارف عليها 

طبي��ا، بحيث أنها مل تعد مح��ا للمجادلة والنقاش بني 

األطب��اء. وم��ن املع��روف أن العلوم الطبي��ة يف تطور 

مس��تمر، بحيث أن ما يعد اليوم تطوراً حديثاً قد يعترب 

بع��د مرور فرتة بس��يطة تخلف��ا بل رمب��ا يعترب خطأ. 

والجدير بالذكر أنه من ال��روري أن تتوافر مجموعة 

من الرشوط يف كل أسلوب أو نظرية طبية حديثة، كأن 

يتم اإلعان عن أس��اليب الع��اج أو نوعها من الجهات 

العلمي��ة الطبية املعرتف بها، وذلك بعد أن تجرب تلك 

األساليب الطبية الحديثة عىل الحيوانات، وأن مير وقت 

مناسب للتحقق من جودة وكفاءة هذه األساليب، وأن 

تس��جل تلك النظريات واألساليب الطبية قبل البدء يف 

استعامله للمرىض.

األصول الطبية
ومام ال ش��ك فيه أن ح��داً أدىن م��ن القواعد واألصول 

الطبية يجب األخذ به يف ش��تى مجاالت العمل الطبي، 

وأي تن��ازل عن ه��ذا الحد ينش��أ عنه إلح��اق الرر 

الجس��يم باملريض، ويف حال كانت حالة املريض ال تقع 

يف حدود العلم واملعرفة الطبية، فا مانع من أن يختار 

الطبي��ب الطرق واألس��اليب العاجية التي من ش��أنها 

تحقيق ع��اج املريض م��ع التقيد بالثواب��ت واألصول 

العلمية املتفق عليها طبياً.

وم��ن املعروف أن هناك بعض الحاالت االس��تثنائية 

الت��ي تجرب الطبيب عىل التخيل ع��ن القواعد واألصول 

الفني��ة يف مهنة الطب، ي��رشط أن يكون مجمل جهده 

خالصاً لحقيق الع��اج للمريض، كام يجب أن نأخذ يف 

االعتبار ظروف املكان والزمان الذي يبارش فيه الطبيب 

عمله، كالطبيب الذي يدعي بش��كل اضطراري وهو يف 

الطائرة إىل التدخل إلنقاذ مريض من املوت.

أما الظروف الداخلية فتتعلق بالطبيب املعالج، كأن 

يفاج��أ طبيب بحالة مس��تعصية علي��ه ومل يكن هناك 

أخصايئ وكانت حياة املريض يف خطر ، فيمكنه يف هذه 

الحالة الخروج عن القواعد الطبية إلنقاذ حياة املريض 

من الهاك.

يف مث��ل ه��ذه الح��االت االس��تثنائية، والتي يضطر 

الطبي��ب من خالها إىل عدم التقيد باألس��س والقواعد 

واألصول الطبية املتعارف عليها، والتي  ال يختلف عليه 

أحد م��ن أصحاب االختصاص يف مهن��ة الطب، فيجب 

أال تقع املس��ؤولية عىل الطبي��ب وذلك إعامالً للقواعد 

العامة، والتي متنع من املس��ؤولية الجنائية إذا توافرت 

حال��ة ال��رورة، فقد نصت امل��ادة )61( م��ن قانون 

العقوب��ات املرصي عىل أن��ه "ال عقاب عىل من ارتكب 

جرمية ألجأته إىل ارتكابها رضورة وقاية نفس��ية أو غريه 

من خطر جس��يم عىل النفس عىل وشك الوقوع به أو 

بغريه ومل يكن إلرادته دخل يف حلوله وال يف قدرته منعه 

بطريقة أخرى"، وكذلك وفقا ملا تقتيض به القاعدة بأن 

الرورات تبيح املحظورات.

الحيطة والحذر
املص��در العام لواجب��ات الحيطة واالنتب��اه هو الخربة 

اإلنس��انية العامة التي درج عليها أهل املعرفة بالعلوم 

الطبية. ويعني ع��دم التقيد بواجبات الحيطة واالنتباه 

مخالفة الطبيب للس��لوك الواج��ب االتباع من طبيب 

يق��ظ وجد يف الظروف نفس��ها الت��ي أىت فيها الطبيب 

ترصفه. وع��ىل ذلك يكون الطبيب مس��ؤوال جنائيا إذا 

أظهر عمله عدم التقيد بواجبات الحيطة واالنتباه.

ويف ه��ذا اإلطار أصدر محكمة النقض الفرنس��ية يف 

1936 حكام ق��ررت فيه أن الطبيب يف عقد العاج مع 

كون��ه ال يلتزم بش��فاء املريض إال أنه يلت��زم بأن يبذل 

للمري��ض عناية كافي��ة وجهودا صادق��ة يقظة متفقة 

مع أصول املهنة الطبية، عدا الظروف االس��تثنائية وأن 

اإلخال غ��ري املتعمد به��ذا االلتزام التعاق��دي جزاؤه 

مسؤولية عقدية•
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شؤون قانونية



  تعريفات قانونية
ميدالية ذكرى قيام احتاد دولة 

اإلمارات العربية املتحدة

أوصافها: 

• الوج��ه األمام���ي : قرص مس��تدير م��ن الربونز ، قطره 

)23مم( يتوسطه شعار الدولة وعىل ميينه ويساره غصني 

غار، ويحيط بالقرص خمس��ة عرش ش��كاً هندس��ياً بارزاً 

ترمز إىل املناسبة.

• الوجه الخلفي : عليه رس��م لس��بعة أياد متامسكة ترمز 

إىل وحدة وتكاتف اإلمارات السبع، ويتوسط الرسم الرقم 

.)15(

رشيط امليدالية :

 من القم���اش الح�ريري،عرض�ه)37مم( ، مقس���م أفقياً 

كاآليت :

• الوسط : لون أسود بعرض )3مم(.

• عىل جانبي اللون األسود من الداخل للخارج ، لون أحمر 

بع��رض )10مم( ، يليه لون أبيض بع��رض )3مم( ثم لون 

أخر بعرض )3مم(.

شارة امليدالية :

 من نفس قامش الرشيط بطول )37مم( وعرض )10مم(.

الطبقة:

تتكون ميدالية قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة 

من طبقة واحدة.

أسباب املنح: 

متنح لجميع العسكريني الذين كانوا موجودين يف الخدمة 

يف اليوم الثاين من ديس��مرب عام 1987  يف كل من القوات 

املسلحة ووزارة الداخلية وأجهزتهام املختلفة.

أوسمة وميداليات

مدة احلماية والرتخيص باستخدام 
املصنفات ج/1

نكم��ل يف هذا العدد الفصل الرابع من القانون االتحادي رقم 

) 7( لسنة 2002 م يف شأن حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، 

ويف هذا الفصل نس��تعرض مدة الحامية والرتخيص باستخدام 

املصنفات وأهم ماجاء فيها من مواد. 

املادة   20
• تحم��ي الحقوق املالي��ة للمؤلف املنص��وص عليها يف هذا 

القان��ون م��دة حياته وخمس��ني س��نة تبدأ من أول الس��نة 

امليادية التالية لسنة وفاته .

• تحم��ي الحق��وق املالية ملؤلف��ي املصنفات املش��رتاة مدة 

حياتهم جميعاً وخمس��ني س��نة تبدأ من أول السنة امليادية 

التالية لسنة وفاة آخر من بقي حياً منهم .

• تحم��ي الحق��وق املالية ملؤلف��ي املصنف��ات الجامعية – 

باس��تثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي  –  مدة خمس��ني 

س��نة تبدأ من أول الس��نة امليادية التالية للسنة التي تنرش 

فيه��ا ألول م��رة، وذلك إذا كان املؤلف ش��خصاً اعتبارياً ، أما 

إذا كان املؤل��ف له��ا ش��خصاً طبيعياً فيكون حس��اب املدة 

حس��ب القاع��دة املنصوص عليها يف البندي��ن 1و2 من هذه 

املادة وتنقيض الحقوق املالية عىل املصنفات التي تنرش ألول 

مرة بعد وفاة مؤلفها مبيض خمس��ني سنة تبدأ من أول السنة 

امليادية التالية للسنة التي يتم نرشها فيها ألول مرة.

• تحم��ي الحقوق املالي��ة عىل املصنفات الت��ي تنرش بدون 

اس��م مؤلفها أو باس��م مستعار ملدة خمسني س��نة تبدأ من 

أول الس��نة امليادية التالية للس��نة التي يت��م فيها ألول مرة 

نرشه��ا ف��إذا كان مؤلفها معروفاً ومحدداً أو كش��ف مؤلفها 

الرشكات املدنية:
تكون الرشكة مدنية، إذا مل تأخذ شكل إحدى الرشكات التجارية 

أي مغفلة، محدودة املس��ؤولية، توصية باألس��هم، وكانت تقوم 

بأعامل مدنية، أي أن موضوعها مدين.

الرشكات التجارية:
تعترب الرشكة تجارية إذا كان موضوعها تجارياً حس��ب تعريف 

املادة السادس��ة من قانون التجارة اللبناين أو إذا اتخذت شكل 

الرشكة التجارية أي الرشكات التجارية من حيث الشكل.

الرشكة : 
هي عقد متبادل مبقتضاه يش��رتك ش��خصان أو عدة أشخاص يف 

يشء بقصد أن يقتس��موا ما ينتج عنه من رب��ح، والرشكات إما 

أن تك��ون رشكات مدنية تعنى باألعامل املدنية بش��كل رئييس 

كاالس��تغال الزراعي وإصاح األرايض، أو تكون رشكات تجارية 

إعداد: جميلة الكعبي

عن شخصيته فتحسب مدة الحامية طبقاً للقاعدة املنصوص 

عليها يف البند )1 من هذه املادة (.

• تنقيض الحق��وق املالية ملؤلفي مصنف��ات الفن التطبيقي 

بانقضاء خمس وعرشين س��نة تبدأ من أول الس��نة امليادية 

التالية لسنة نرشها ألول مرة .

• يف األحوال التي تحس��ب فيها م��دة الحامية من تاريخ 

النرش ألول مرة، يتخذ تاريخ أول نرش

أساس��اً لحساب املدة، بغض النظر عن إعادة النرش إال إذا 

أدخ��ل املؤلف عىل مصنفه عند اإلع��ادة تعديات جوهرية 

بحيث ميكن اعتباره مصنفاً جديداً ،فإذا كان املصنف يتكون 

من ع��دة أجزاء أو مجل��دات نرشت منفصل��ة وعىل فرتات 

فيعت��ربكل جزء أو مجلد مصنفاً مس��تقاً عند حس��اب مدة 

الحامية. 

 7.  تحمي الحقوق املالية لفناين األداء ملدة خمسني سنة 

تحسب من أول السنة امليادية التالية للسنة

التي تم فيها األداء فإذا كان األداء مثبتاً يف تس��جيل صويت 

فتحسب املدة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت .

8.   تحمي الحقوق املالية ملنتجي التسجيات وذلك ملدة 

خمس��ني سنة ميادية تحسب من أول السنة امليادية التالية 

للسنة التي تم فيها نرش التسجيل، أو للسنة التي تثبت فيها 

التسجيل إذا مل يكن قد نرش .

9.   تحم��ي الحقوق لهيئ��ات البث اإلذاعي ملدة عرشين 

س��نة تحسب من أول الس��نة امليادية التالية للسنة التي تم 

فيها أول بث لهذه الربامج .

أي تق��وم باألعامل التجارية، والجدي��ر بالذكر أن املرشع أضفى 

ع��ىل بعض الرشكات صفة الرشكات التجارية إذا اتخذت ش��كاً 

معيناً كالرشكة املساهمة والرشكة املحدودة املسؤولية والتوصية 

باألسهم.

الجمعية:
الجمعية هي عبارة عن جامعة ذات تنظيم مستمر ملدة معينة 

أو غ��ري معينة، تتألف من أش��خاص  طبيعي��ني ال يقل عددهم 

عن عرشة أو من أش��خاص إعتباريني وذلك ليس بهدف الحصول 

ع��ىل ربح، وإذا قامت الجمعية بأع��امل تدر عليها مبالغ مالية، 

فتوظف هذه املبالغ يف س��بيل تحقيق أهداف الجمعية، وليس 

يف سبيل الربح الفردي.

إذاً، إن م��ا ميي��ز الجمعية عن الرشكة ه��و أن الرشكة عبارة 

عن مجموعة أشخاص تتجمع بقصد جني األرباح وإن مل تحقق 

ربحاً، بينام الجمعية تتألف بغرض غري الحصول عىل ربح فردي.

يتبع يف العدد القادم
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هشاشة العظام طرق الوقاية والعالج
النساء أكرث عرضة له

هو مرض روماتيزمي س��ببه انخفاض يف كثافة العظام 

أو رقاقتها بالهيكل العظمي، وهي حالة تصيب نصف 

الس��يدات وثلث الرجال فوق س��ن الس��بعني، تكون 

مصحوبة بآالم ش��ديدة، وتجعلهم معرضني للكس��ور، 

وللتعرف عىل أس��باب هذا املرض يتطلب معرفة دور 

التمثي��ل الغذايئ بالجس��م وكيفية تنظيم الكالس��يوم 

والهورمون��ات والفيتامين��ات ب��ه، وتكوي��ن الهي��كل 

العظمي ال��ذي يحمي الجس��م واملخزن للكالس��يوم 

الذي ل��ه وظيفة حيوية يف نش��اط الخالي��ا ووظائف 

القلب واالتصال بني األعص��اب، وهذا يتطلب وجوده 

بنس��بة كافية بالدم له��ذا الغرض الوظيف��ي، فلو قل 

عن معدله به يس��تعوضه ال��دم من املخزون بالعظام. 

وكل��ا تق��دم بنا العمر كل��ا قلت كتلت��ه يف العظام، 

ألن الهيكل العظمي، يفق��د كتلته مبعدل 0,3 % لدي 

الرجل و0,5 % لدي املرأة س��نويا. وهذا الفقدان يقع 

يف منتصف س��ن العرشينات ويزداد املعدل فوق سن 

األربعني. وال س��يا بعد انقط��اع الطمث. حيث يزداد 

مع��دل الفقدان ليصبح 3-2 % س��نويا لتصبح العظام 

هشة رقراقة ما يعرضها للكرس بسهولة

أنواع هشاشة العظام

هنالك نوعان لهشاشة العظام، الهشاشة األولية وميكن 

أن يحدث للجنسني يف كل األعار لكن غالباً يحدث عند 

النساء بعد سن توقف الحيض ويحدث يف سن متأخرة 

عند الرجال، والهشاش��ة الثانوية تنش��أ عن األدوية أو 

ظروف طبية أخرى أو أمراض أخرى وعىل س��بيل املثال 

وهن العظم الناش��ئ ع��ن أخ��ذ "الغلوكوكورتئيدات" 

نقص القندية الداء البطني.

عوامل اإلصابة بهشاشة العظام

ويعد مرض هشاشة العظام أكرث أمراض العظام انتشارا 

ىف الع��امل وتكم��ن خطورت��ه ىف أن��ه ليس ل��ه أعراض 

واضح��ة، وهناك عوامل قد تزيد م��ن احتال اإلصابة 

به منها كعدم كفاية الكالس��يوم والفس��فور وفيتامني 

"د" يف الوجبات اليومية، التدخني واملرشوبات املحتوية 

عىل الكافيني ورشب الكحول، وعدم مارس��ة الرياضة 

واالفتق��ار إىل النش��اط البدين، إىل جان��ب تناول أدوية 

معين��ة مثل الس��رويدات ومضادات التش��نج وكذلك 

ازدياد نش��اط الغدة الدرقية، وتلعب العوامل الوراثية 

دوراً آخ��ر كإصابة أحد أفراد العائلة والدخول املبكر ىف 

سن اليأس أو استئصال املبيضني. 

طرق تشخيص هشاشة العظام

هن��اك العدي��د من الطرق الحديثة لتش��خيص هشاش��ة 

جهاز الدكسا من 
الطرق احلديثة 

لتشخيص 
هشاشة العظام 

وأكرثها دقة

العظام منها ما يتم عن طريق اس��تخدام األش��عة السينية 

مث��ل جهاز ال�دكس��ا DXA وهو أكرث األجهزة اس��تخداماً 

وأكرثها دق��ة ويعترب فحصاً مأموناً وخالي��اً من األمل متاماً، 

كا توجد أجهزة أخرى تس��تخدم املوجات فوق الصوتية 

Ultrasound باإلضاف��ة إىل الفحوص��ات املختربي��ة التى 

ميكن أيضاً استخدامها ىف التشخيص.

الوقاية والعالج 

  قد تس��اهم بعض النصائح يف تحسني الوقاية من فقدان 

الكتلة العظمية، فاملواظبة عىل مارسة النشاط الجسدي، 

وإضافة منتجات الصويا إىل قامئة الغذاء اليومية، واالمتناع 

ع��ن التدخ��ني، واالمتناع عن تناول املرشوب��ات الكحولية 

بإف��راط، والتقلي��ل من اس��تهالك الكافاي��ني، كلها عوامل 

تس��اعد عىل الوقاية من مرض هشاشة العظام، إىل جانب 

تناول اإلس��روجينات الصناعية أو العالج بدواء بروجستني 

لعالج تخلخل العظم لدى الس��يدات والسيا بعد انقطاع 

الطمث، وتناول كالس��يوم ومواد تغذي��ة، وإعطاء أدوية 

كالكس��يتونني وأدوية غري هورمونية، وقد اتفقت منظمة 

الغ��ذاء والدواء ع��ىل دواء Boniva لعالج تخلخل العظم 

حيث تؤخذ منه حبة كل ش��هر بالفم، وس��يباع يف أوروبا 

باس��م Bonviva )إحي��اء العظام( بزيادة مع��ادن الكتلة 

العظمي��ة، ولكن هناك أعراض س��لبية له��ذا الدواء وهو 

أنه قد يس��بب آالم يف البطن وسوء الهضم وارتفاع ضغط 

الدم والغثيان واإلس��هال، ومش��اكل يف الجه��از الهضمي 

كاإلتهابات، ما قد يؤدي للقرحة باملريء واملعدة، وطبعاً 

يتناول املريض معه الكالسيوم وفيتامني "د"، والحبة سهلة 

البل��ع وتؤخذ م��ع قليل من املاء عند االس��تيقاظ صباحاً، 

ويتجنب تن��اول الطعام والرشاب أو تن��اول أدوية أخرى 

ملدة 60 دقيقة•
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أخبــار طبيـة

نصحت الهيئة املنظم��ة لألدوية ومنتج��ات الرعاية الصحية 
يف بريطاني��ا بوقف تناولهم مس��كن "ديكلوفيناك" وهو أحد 
أكرث العقارات الطبية املضادة لاللتهابات انتش��اراً يف بريطانيا 
مل��ا له خطورة عىل م��رىض القلب فهو يزيد بش��كل كبري من 
مخاط��ر حدوث أزمة قلبية أو س��كتة دماغية لبعض املرىض، 
ك��ا يلجأ املاليني الس��تخدامه يف تخفيف بعض اآلالم مبا فيها 
الص��داع وآالم الظهر والتهاب املفاصل، لذا نصحت الهيئة ملن 
يعانون من مش��اكل خطرية يف القلب بع��دم اللجوء إىل هذا 
املسكن، وجاء ذلك عقب مراجعة أوروبية ملخاطر تناول مادة 
"ديكلوفيناك"، كا ينص��ح املدخنون ومن يعانون من ارتفاع 
يف ضغط الدم وارتفاع يف معدالت الكوليسرتول والسكر بعدم 
تناول هذا العقار إال بعد استشارة طبيب مارس أو صيدالين.
وأشارت الهيئة إىل أن عقار "ديكلوفيناك" مسكن آمن وفعال، 
وذل��ك مبع��زل عن تلك املجموع��ة من األم��راض التي جرت 
اإلشارة إليها، ويذكر أن العام املايض كتب األطباء يف بريطانيا 
حوايل س��تة ماليني وصفة طبية الس��تخدام املسكن كا ميكن 

رشاءه من الصيدليات دون وصفة طبية.

إعداد: حنان الذهب

أشعة الشمس تقي من األكزميا

مسكن "ديكلوفيناك" يهدد مرىض القلب

أعلن باحثون من مستش��فى األطف��ال املليك مبلبورن أن 
املراهق��ني الذين يقضون املزيد من الوقت تحت أش��عة 
الش��مس 4 س��اعات يومياً، تقل لديه��م مخاطر اإلصابة 
باألكزميا وحمى القش، ولقد ربطت الدراس��ة األس��رتالية 
ب��ني التعرض الع��ايل للش��مس أثناء العط��الت الصيفية، 
واالنخف��اض الكبري ملس��تويات اإلصاب��ة باألكزميا وحمى 
القش أو الكأل، دون أن تتمكن من تفس��ري الس��بب، عىل 
الرغ��م من االعتق��اد بأن األم��ر يرتبط بآلي��ة أخرى غري 
الحص��ول عىل الكمية الكافية من الفيتامني "د" الذي يتم 
اكتسابه عن طريق الشمس، ويرجح الباحثون أن التعرض 
ألش��عة الش��مس يعزز الدفاعات ضد البكرتيا عن طريق 
تحفيز الببتيدات املضادة للميكروبات، فتستفيد من ذلك 
أمراض كاألكزميا حيث يلعب االستعار الجرثومي للجلد 

دوراً مهاً.

استخدام خيوط العنكبوت يف األجهزة الطبية
ق��ام علاء يف الواليات املتحدة بتغليف خيوط عنكبوت 

بألياف كربونية دقيقة جداً "نانو"، فتوصلوا إىل أس��الك 

قوية جداً قادرة عىل نقل التيار الكهربايئ، وهذه األسالك 

الجديدة أمنت بثالث م��رات من خيوط العنكبوت الذي 

يعد أصالً من أصلب املواد املوجودة يف الطبيعة. 

وقد اس��تخدمت هذه األسالك عىل سبيل التجربة يف 

جهاز لقياس دقات القلب ومكبس يف وس��عه حمل 

35 مليجرام��اً يحركه التي��ار الكهربايئ. ونرشت هذه 

األبح��اث يف مجلة »نيترش كوميونيكش��ن«، وأرشف 

عليه��ا إدن س��تيفن م��ن مختربات »ناش��ونال هاي 

ماجنيتيك فيلد البورتري« يف فلوريدا. 

دراسة: مياه البحر العميقة تقي من سرطان 
وتقرحات املعدة
كش��فت دراس��ة يابانية أن مي��اه البحر 

العميقة تقيض عىل عرس الهضم وتقلص 

من خطر اإلصابة برسطان وقرحة املعدة، 

ونقلت صحيفة دييل ميل الربيطانية عن 

الباحث��ني يف مدرس��ة كوت��ي للطب يف 

اليابان قوله��م أن مياه البح��ر العميقة 

تس��اعد يف قتل بكترييا امللوي��ة البوابية 

التي تغزو املعدة وتتس��بب بالتقرحات 

وتقل��ص من عدد البكترييا بنس��بة 6 % 

مقاب��ل 2 % عند الذي��ن يتناولون املياه 

شفة عادية. 

وأشار العلاء إىل أنه ما زال غري واضح 

س��بب تس��مم املياه بالبكتريي��ا امللوية 

البوابية لكن يظن بأن ماؤها يحتوي عىل 

مس��تويات عالية من معادن الكالسيوم 

والبوتاسيوم واملاغنيسيوم التي تؤثر عىل 

الجدار الخارجي للبكترييا.
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سالح املؤمن املعنوي اإلميان باهلل والتوكل عليه 

برغم م��ن عدم حضور النبي – صىل الله عليه وس��لم- 

لهذه الغزوة إال أنه رآها رأي العني، حيث أظهرت للعرب 

ب��أن املس��لمني ميلكون س��احاً معنوي��اً ال متتلكه أقوى 

جيوش العامل، وهو ساح اإلميان بالله والتوكل عليه وأن 

الن��ر من عند الله، وقد وقعت ه��ذه الغزوة يف قرية 

مؤت��ة أقىص جنوب األردن من جه��ة الغرب يف جامدى 

األوىل سنة 8 للهجرة ، املوافق 629م.

س��بب الغزوة: هو مقت��ل الحارث بن عمري رس��ول 

الرس��ول - صىل الله عليه وسلم- إىل ملِك برى عىل يد 

رشحبيل بن عمرو الغس��اين وإيل البلق��اء الواقعة تحت 

الحامية الرومانية.

وصية الرسول: قبل تحرك الجيش أوصاهم بأن يأتوا 

مقت��ل الحارث بن عمري، وأن يدع��وا من كان هناك إىل 

اإلس��ام فإن أجابوا س��لموا وإال اس��تعانوا بالله عليهم 

وقاتلوهم، وقال : "اغزوا بسم الله يف سبيل الله من كفر 

بالله، وال تغ��دروا، وال تغريوا، وال تقتلوا وليداً وال أمرآة،  

وال كبرياً فاني��اً، وال منعزالً يف صومعته، وال تقطعوا نخًا 

وال شجرة  وال تهدموا بناء".

قب��ل املعركة: هنا تظهر معجزة لرس��ول – صىل الله 

عليه وس��لم- فقد توقع مقتل القادة الثاثة قبل خروج 

الجي��ش م��ن املدينة, ونع��ى مرعهم وهم يف س��احة 

املعرك��ة, فقد زوى الل��ه له األرض فأصب��ح يرى وقائع 

املعرك��ة وهو يف املدين��ة والجيش يقاتل عىل مش��ارف 

الشام.

فأّم��ر عىل هذا الجيش زيد بن حارثة، وقال : إن قتل 

زي��د فجعفر وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة، فعقد 

لهم لواءاً أبيضاً ودفعه إىل زيد بن حارثة.

خرج الجيش ثم نزل أرض معان من أطراف الش��ام، 

حينئذ نقلت إليهم االخبار بأن هرقل عظيم الروم حشد 

مائة ألف مقاتل وانضم إليه مائة ألف مقاتل من حلفائه 

العرب، فعقد املس��لمون مجلساً عسكرياً، يتشاورون يف 

مص��ري معركة غري متوقعة بهذا الحش��د، ثم قالوا نكتب 

إىل رس��ول الله صىل الله عليه وسلم نخربه بعدد عدونا  

فإم��ا أن ميدن��ا برجاٍل وإم��ا أن يأمرنا بأم��ره منيض له، 

ولك��ن القائد الثال��ث عبد الله بن رواحه أش��ار عليهم 

مبواجه��ة العدو وقال كلمته املش��هورة "يا قوم والله إن 

التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون: الشهادة، وما نقاتل 

الن��اس بعدد وال قوة وال كرثة، ما نقاتلهم إال بهذا الدين 

الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإمنا هي إحدى الحس��نني 

إما الظهور أو الشهادة"، ثم أجمع الجيش عىل القتال.

ب��دء املعركة: تقابل الجيش��ان يف مؤتة، ب��دأ القتال 

الش��ديد ال��ذي أذهل الع��امل، جيش قوام��ه ثاثة أالف 

مقاتل للمس��لمني أمام جيش جرار تع��داده مائتي أالف 

جن��دي وكانت رضبات ال��روم مركزة عىل ق��ادة الجيش 

اإلس��امي متوهم��ني بأن ه��ذا الهج��وم يزعزعهم،ولكن 

هيهات هيهات. 

 فأخذ اللواء زيد بن حارثة حتى قتل ريض الله عنه، ثم 

أخذ اللواء جعفر بن أيب طالب وظل يقاتل حتى قتل ريض 

الله عنه، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحه فانطلق يقاتل 

حت��ى قتل ريض الله عنه، ثم اتفق الجيش اإلس��امي عىل 

إمرة خالد بن الوليد فأخذ اللواء.

عبقري��ة خالد بن الوليد العس��كرية: بع��د تويل خالد 

ب��ن الوليد القيادة ش��عر بصعوبة القت��ال أمام قوتني غري 

متكافئت��ني يف الع��دد والعدة وكقائد عس��كري فذ أصبح 

يفك��ر بكيفية جلب نتائج املعرك��ة لصالحه، فطبق خطة 

انسحاب الذي مل يشهد التاريخ لها مثياً يف تطبيقها، حيث 

أمر جنوده بالصمود طول النهار يف أول يوم من القتال ويف 

الي��وم الثاين جعل مقدمته مؤخ��رة وميمنته ميرسة وعىل 

العك��س وأمر خيالته أن تفد س��احة املعرك��ة مع طلوع 

الشمس عىل مجموعات مثرية للغبار ليك يوهم العدو بأن 

املس��لمني قد جاءهم مدد من املدينة، فرعبوا فبدأ يتأخر 

بالجيش اإلسامي قلياً قلياً مع حفظ نظام صفوفه، فلم 

يتبعهم الرومان ظناً بأن املس��لمني يخدعونهم ويجرونهم 

ملكيدة يف الصحراء، فرجع بالجيش إىل املدينة مظفراً بنر 

معنوي أهله للماحم والفتوحات الكربى.

نتائج املعركة    

- بروز معجزة النبي -صىل الله عليه وسلم-  عندما رآهم 

وهو يف املدينة وهم يف ثنايا املعركة.

- إذعان العرب لقوة املسلمني ودخول العرب يف اإلسام.

- تطبيق مبدأ الشورى بني القادة وعدم التفرد بالرأي 

والتفاف الجنود حول قادتهم.

- ظهور قوة ضاربة للمسلمني ال يستهان بها عند 

أعدئهم. 

- اإلميان بأن النر من عند الله وليس بالعدد والعدة•

فتــاوي 
س. ما حكم املاء إذا سقطت فيه 

جناسة ومل تغريه؟

ج. إذا كان امل��اء كثرياً ووقعت فيه نجاس��ة ومل تغري 

لون��ه أو طعم��ه أو رائحته فاملاء يبق��ى عىل طهارته 

بإجامع العلامء.  

لك��ن إذا كان املاء قليل ووقعت فيه نجاس��ة ومل 

تغ��ري صفه من صفاته فإنه يبقى عىل طهارته يف عدم 

وجود غريه, ويكره اس��تعامله يف حال توفر ماء غريه. 

لقول رَُس��وُل اللَِّه َص��ىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَس��لََّم: »إِنَّ الاَْمَء 

ِْمِذّي َوأَبُو  ٌء« ، َرَواُه أَْحم��د َوالترِّ ُس��ُه َشْ طَُهوٌر اَل يَُنجرِّ

َداُود َوالنََّساِئّ. 

س. ما حكم املاء املستعمل من 
حيث طهارته؟

ج. املقصود باملاء املس��تعمل هو املاء املتس��اقط من  

األعض��اء يف الوضوء أو االغتس��ال، وحكم��ه : كاملاء 

املطل��ق طاهر يف نفس��ه مطهر لغ��ريه بدليل ) فعل 

النب��ي – صىل الله عليه وس��لم- كادوا يقتتلون عىل 

وضوئه ( رواه البخاري.

وه��ذ الحكم يف حال عدم تغري املاء باالس��تعامل، 

وأم��ا إذا تغري فا يجوز اس��تعامله يف طه��ارة بدنية، 

وأك��رث العل��امء ذهب ع��ىل أن املاء املس��تعمل غري 

املتغ��ري طاهر غري مطهر أي أن��ه ال يجوز الوضوء به 

وال االغتسال به .

س. ما حكم الوضوء و اإلغتسال مباء 
زمزم؟

ج. دل��ت األحاديث الصحيحة ع��ىل أن ماء زمزم ماء 

رشيف ومبارك كام قال النبي -صىل الله عليه وسلم- 

يف م��اء زمزم ) إنه��ا مباركة إنها طع��ام طعم ( رواه 

مسلم ويف رواية عند أيب داود " وشفاء سقيم" والسنة 

الرشب منه ويجوز الوضوء منه واالس��تنجاء, وكذلك 

الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إىل ذلك .

غزوة مؤتة

إعداد: مساعد سعود الحارثي 

|  العدد 503  |   ديسمرب 2013  |96

النافذة الدينية



قال الله تعاىل )َوتََعاَونُوا َعَل الْرِبِّ َوالتَّْقَوى َوَل تََعاَونُوا َعَل اْلِثِْم َوالُْعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعَقاِب( 
"املائدة :2".

لقد أمر الله تعاىل عباده بالتعاون عىل فعل الخريات وهو الرب، وترك املنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التنارص 
عىل الباطل والتعاون عىل املآثم واملحارم، قال الش��يخ عبدالرحمن الس��عدي رحمه الله : " اإلعانة هي : اإلتيان 
ب��كل خصلة من خصال الخري املأمور بفعلها، واالمتناع ع��ن كل خصلة من خصال الرش املأمور بتكها، فإن العبد 
مأمور بفعلها بنفس��ه، ومبعاونة غريه عليها من إخوانه املس��لمني، بكل قول يبعث عليها، وبكل فعل كذلك" قال 
صىل الله عليه وس��لم: " مثل املؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجس��د، إذا اشتىك منه عضو تداعى 

له سائر الجسد بالسهر والحمى ". رواه مسلم.
وال يحل للمس��لم أن يعني عىل الظلم لقوله صىل الله عليه وس��لم: " من أعان عىل خصومة بظلم، أو يعني عىل 

ظلم، مل يزل يف سخط الله حتى ينزع ". رواه ابن ماجة بسند صحيح.
ومجاالت التعاون عىل الرب والتقوى كثرية منها: 

التعاون يف مجال الدعوة إىل الخري ونرة الدين.
- التعاون عىل إقامة العبادات.

- التعاون يف مجال طلب العلم.
- التعاون يف مجال القيام بحقوق املسلمني.

- تعاون أصحاب املسئوليات فيام بينهم.
- التعاون يف توحيد الكلمة وإتحاد الصف كام هو متمثل يف إتحاد دولتنا املباركة.

 مصطلحـــات فقهيــــة

التورُق: 

لغ��ة:  من ت��ورق، أكل ال��ورق أي الفضة املرضوبة 

عىل الغري..

اصطاحاً: أن يش��تي الرجل السلعة بثمن مؤجل، 

ث��م يبيعها إىل آخ��ر بثمن أق��ل مام اش��تاها به، 

وس��ميت مبس��ألة التورق ألن املقصود منها الورق 

"النقد" ال البيع. 

العينة:
لغة :بكرس العني وفتح النون من عني، وعني الش��ئ 

ذاته.

اصطاحاً: بيع الش��ئ نس��يئة بثمن ثم رشاؤه ممن 

باعه إياه نقداً بثمن أقل. وهي حرام.

الدية:
لغة : مص��در َوَدى القاتل املقت��ول إذا أعطى وليه 

امل��ال الذي هو ب��دل النفس ثم قي��ل لذلك املال: 

الدية تس��مية باملصدر جمعها  ديات، وأصلها ودية 

فحصل فيها تبديل.

اصطاح��اً: املال الواجب يف إت��اف نفوس االدميني 

ومقدارها مائ��ة من اإلبل تعطى ألولي��اء املقتول، 

وذلك يف القتل الخطأ.

الدية املغلظة:
هي الدية الواجبة يف القتل ش��به العمد ويف العمد 

إذا عف��ى أهل املقت��ول ورضوا بالدي��ة: والواجب 

فيها أس��نان أعىل من أسنان دية الخطأ لقوله صىل 

الله عليه وس��لم : "من قتل متعمداً دفع إىل أولياء 

املقتول فإن ش��اءوا قتلوا وإن ش��اءوا أخذوا الدية 

وهي ثاثون حقة وثاث��ون جذعة وأربعون خلفة 

وما صولحوا عليه فهو لهم« رواه أحمد وغريه بسند 

صحي��ح . والحقة م��ن اإلبل م��ا كان عمرها ثاث 

س��نني والجذعة ما كان عمرها أربع سنني والخلفة 

الحوامل أوالدها يف بطونها.

آيــة وتفـسـيــر

لقد عم اإلس��ام يف كثري م��ن ربوع العامل 

اإلس��امي من خال معاملة املسلمني ملن 

يخالفهم يف العقي��دة، وتركوا أثراً بالغاً يف 

نفوس��هم م��ام أداء به��م إىل دخول هذا 

الدي��ن العظي��م،  فالتُج��ار كانوا س��فراء 

للمس��لمني، فبأخاقهم وحس��ن تعاملهم 

م��ع أهل ه��ذه األمص��ار عكس��وا صورة 

مرشقة عن اإلس��ام، فكسبوا قلوبهم قبل 

عقولهم مام س��هل دخوله��م يف دين الله 

أفواجا.

وللتج��ارة آداب يجب مرعاتها قال الله 

– س��بحانه وتعاىل : "يَا أَيَُّه��ا الَِّذيَن آَمُنوا 

أَْوفُوا ِبالُْعُقوِد " املائدة :1،  فالوفاء يف اآلية 

الكرمية يك��ون مطلق يف جميع العقود ، وس��واء 

كان بني مس��لم وغري مس��لم يج��ب الوفاء به إذا 

مل يخالف أصل من أصول الرشيعة اإلس��امية قال 

رس��ول  - صىل الله عليه وس��لم- "املسلمون عىل 

رشوطهم إال رشطاً حرم حاالً، أو أحل حراماً"رواه 

التمذي .

وم��ن آداب التجارة إلت��زام الصدق واألمانة يف 

البي��ع وال��رشاء وال يروج الس��لع بالحلف أو أكل 

أموال الناس بغري وجه حق.

ومن أدابها كذلك التس��امح والتساهل يف البيع 

آداب التجـــارة 

آداب إســـالمـيــة..
إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

والرشاء وعدم التحايل أو التشديد عىل الناس، قال 

رسول  صىل الله عليه وسلم " رحم الله رجًا سمحاً 

إذا باع وإذا اشتى  وإذا اقتىض " رواه البخاري.

والح��ذر الحذر من بخس الناس  أش��ياءهم  أو 

نجش الس��لعة، والنجش هو أن تزيد مثن الس��لعة 

وال تريد رشاءها بل تريد تربيح التاجر عىل حساب 

الزبون فق���د ق���ال رسول "صىل الله عليه وسلم" 

) ال تتحاسدوا، والتتناجشوا، وال تتباغضوا، وال يبيع 

بعضك��م عىل بيع بعض، وكونوا عب��اد الله إخوانا، 

املسلم أخو املسلم ..الخ( رواه مسلم.  
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ديسمبر 1973 من الذاكرة

عدد 29 ديسمرب 1973

االفتتاحية
تحدث الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة اإلمارات العربية يف الجلسة االفتتاحية 

للدورة للمجلس الوطني اإلتحادي املنعقد يف صباح 22 نوفمري 1973 يف أبوظبي، 

ع��ن األمة العربية والظروف الصعبة التي متر بها وقال بأن مواجهة العدو مل تكن 

كارثة بل خرياً أراده الله باألمة العربية إذ كشفت الحرب لنا عن أنفسنا – وقدمياً 

قيل: لوال اشتعال النار فيام جاورت، ما كان يعرف طيب عرف العود. وقال الشيخ 

زايد: "حظينا بالنرص الكبري" املتمثل يف وحدة العامل العريب، وكان قوله الحق، فقد 

وقفن��ا وقفة رجل واحد نصد العدو الغ��ادر املجحف، وصمدنا صمود أمة عربية 

واحدة تستعيد أمجادها وتعود بالعامل العريب أليام صالح الدين.

ويبقى أمامنا اآلن بل ويصبح من أول واجباتنا املقدس��ة، كام عرب الش��يخ زايد 

بح��ق، أن نجلب لهذا الن��رص كل ما يغذي هذه الوحدة وكل م��ا يبنيها وينميها 

ويزيدها قوة، وتطرق الش��يخ زايد بهذه املناس��بة إىل مؤمت��ر القمة العريب وندد 

بأعداء الوحدة والذين يف قلوبهم مرض الذين يحاولون تفس��ري رفض بعض الدول 

االشرتاك يف املؤمتر عىل أنه شقان وخروج عىل اإلجامع وأكد الشيخ زايد أن العرب 

قد أجمعوا يف يوم الجد، وس��يظل هذا دأبهم يف مقبل األيام، والحارض منهم ميثل 

الغائب ويعرب عن أهداف ش��عوب أمتنا العربية، وكان قوله الحق فالعريب للعريب 

يف يومنا هذا كالبنيان يشد بعضه بعضاً.

نعم، حظين��ا بالنرص الكبري املتمثل يف دحر الع��دو وكان العدو الغادر يحاول 

استغالل أراضينا واستعباد أمتنا بقوة النار والحديد.

نعم حظينا بالنرص الكبري املتمثل أيضاً يف اكتساب تأييد معظم العامل لقضيتنا.. 

فقد كش��ف النرص الكبري من "عدو مجحف ال يقدر اإلنسانية وال يقدر ما يتطلع 

إليه اإلنسان" وسقط القناع من وجه العدو وبان املسخ للعامل أجمع بكل بشاعته.

كان��ت دولة اإلمارات يف مقدمة الدول العربية التي وافقت 

ع��ىل عقد مؤمتر القمة بالجزائر، ومل ينطلق وفدها برئاس��ة 

سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إىل الجزائر مبارشة، بل 

قىض يومان يف دمش��ق، وآخر يف القاهرة حيث زار جبهات 

القتال وش��هد الدمار الذي ألحقه الع��دو هنا وهناك بعيداً 

عن ميدان القتال،  ويؤكد اهتاممه الكبري باملعركة ونتائجها 

وامتدادها،  وأن الدولة  قد ألقت بكل ثقلها يف املعركة، ألن 

زايد يؤمن بأن الدم العريب أغىل عنده من النفط.

اإعداد: حنــان الذهــب

خليفة يفتت��ح الدورة الجدي��دة للمجلس زايد ومؤمتر القمة
االستشاري الوطني

افتتح سمو الش��يخ خليفة بن زايد الدورة الجديدة للمجلس 

االستش��اري الوطني وق��د انتخب األعضاء يف الجلس��ة األوىل 

سعادة الشيخ سلطان بن رسور الظاهري رئيساً والسيد أحمد 

املس��عود نائباً للرئيس، وجاء املجلس الوطني االتحادي تعبرياً 

حقيقياً للمش��اعر الوطني��ة لتعطي من خالل��ه كل معطيات 

األم��ل والتفاؤل لدعم الدولة وإلرشاك املواطنني يف مس��ؤولية 

املسرية الجديدة يف حياتهم.

 صورة الغالف

م��دارس الثقافة تربية عس��كرية مس��لحة 
بالعلم

أج��رت مجل��ة »درع الوطن« تحقيق��ا حول م��دارس الثقافة 

العس��كرية تأكيداً لرغبة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان 

يف االهتامم بالفرد العس��كري وتزوي��ده بالعلم والثقافة وذلك 

بإنش��اء قسم خاص للثقافة مهمته نرش الوعي بني الجنود ممن 

فاته��م قطار العلم، حيث نس��قت وزارة الدف��اع جهودها مع 

جه��ود وزارة الرتبية يف مرشوعها الرامي إىل محو األمية يف كافة 

أنحاء البالد، ففتحت وزارة الدفاع دورات للدراسات الليلية .
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ذاكـــرة العدســـةديسمبر 1973

 خليفة يفتتح كلية القيادة واألركان 1992

 قواتنا املسلحة تشارك ضمن قوات الردع العربية بلبنان 1976 

 محمد بن راشد يشهد االحتفال بتخريج الدفعة ال�20 من كلية القيادة واألركان 2011

 محمد بن زايد يرعى حفل تخريج الكلية البحرية 2006
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اجلميع يعمل بروح الفريق 
الواحد والكل يشرتك يف صنع 

دولة اإلمارات.

حممد بن راشــد آل مكتوم

1. من هو الشخص الذي قام بتصميم علم دولة اإلمارات العربية املتحدة؟

2. ما هي رشكات الطريان املحلية التي تعمل يف السوق اإلماراتية؟

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 )502( هي: 
 - السـؤال األول: أطلق عىل التمرين املشرتك بني القوات املسلحة اإلماراتية والربيطانية اسم 

"خنجر البحر 2013".

 - السـؤال الثاين: بلغ عدد خريجي الدفعة األوىل من حملة شهادة 

بكالوريوس العلوم العسكرية واإلدارة املتخصصة )270( خريجاً.

 الفائزان:
1. محمد أحمد خليفة الكبييس.

2. إميان محمد حسني نرص.

مسابقة العدد )503(

حيوانات وحروب

الخفافيش: اقرتح طبيب أســنان أمرييك فكرة عىل القوات األمريكية إرسال خفافيش 

محملة بقنابل محرقة يتم إرسالها عىل املباين ومراكز الجيوش اليابانية بحيث تنفجر 

تلــك القنابــل فور توقف الخفافيش عــىل األبنية، ولكنها مل تســتطيع حمل القنابل 

وسقط عىل اصحاب الفكرة .

الجامل: اســتخدمت الجامل يف الحــروب باملناطق الصحراويــة لتحملها الحّر فهي 

األفضل يف مجالها من الخيول، حيث كانت هي األنجح ولكن يعيبها حركتها البطيئة 

مام جعل استخدامها محدود .

النحل: اســتخدم اإلغريــق النحل لفك حصــار الرومان لهم والعكــس لفك حصون 

الرومــان حيــث كان يتم رمي خاليــا النحل إىل داخل تلك الحصــون ليتكفل النحل 

ببقيــة املعركــة كذلك ملنع حصار الرومان فكان يؤدي ما يقــوم به املنجنيق بل رمبا 

أشد رضراً .  

الحامم الزاجل: اســتخدمت قوات التحالــف يف الحرب العاملية األوىل الحامم الزاجل 

لتوصيل الرسائل فيام بينهم، وقد استخدمت يف ذلك الوقت أكرث من 10000 حاممة 

وقــد حازت إحــدى الحاممات والتي تدعى Croix de Guerre عىل وســام الحرب 

من قبل القوات الفرنسية وذلك لكفاءتها طوال فرتة الحرب، كذلك اعتمد املسلمون 

أثناء الفتوحات خاصة يف العهد األموي عىل الحامم الزاجل لرسعته ودقته يف تحديد 

اإلتجاهات .

الفيلة: تستطيع الفيلة حمل عدد كبري من القوات خاصة رماة األسهم الذين يصعب 

الوصــول إليهم فوق تلك الفيلة وكانت خطة ذكية لفتح زاوية رؤية أقوى فوق ذلك 

الحيوان الكبري، كام استخدمت لسحق بعض قوات املشاة . 

البغــال: تتميز البغال بقوة التحمل وعبور األماكن الوعرة ، لذلك تم اســتخدامها يف 

الحروب الرومانية لنقل املؤن العسكرية واألسلحة إىل القوات بشكل رائع، وقد ركب 

نابليون بونابرت بنفسه بغالً أثناء عبورة جبال األلب.

الكالب: الكالب حيوانات قوية وجريئة ورسيعة كام متتلك حاســة شــم تستطيع من 

خاللها متييز أي يشء، لذلك تم اســتخدامها يف الحروب خاصة من قبل األســبان أثناء 

غزو أمريكا الجنوبية، كام تعترب من أفضل الحراس حالياً يف كل الدول . 

الخيــول: تتميز الخيول بحركتها الرسيعة وصالبتها يف املعارك، كانت لها آثار بارزة يف 

الفتوحات اإلســالمية وتم اســتخدام الخيول يف الحروب املغولية وكذلك يف الحروب 

األهلية بأوراسيا، وكان الرومان يستخدم الخيول بل وكان لكل فارس حصانني يتفاخر 

بوضع صورهام عىل الدرع الذي يرتديه .

أســد البحر والدالفني: اســتخدم االمريكان دالفني البحر وأسودها لكشف األساطيل 

البحرية وللتجســس عليها وذلك عن طريق تركيب الكامريات بها ويعرف من خاللها 

كشــف هوية الجاســوس كذلك تم االســتغناء عن الغواصات التجسسية، كام تقوم 

الدالفني تقوم بحركات مسح لكشف األلغام البحرية وغواصني الدولة العدو.

إعداد: أمل احلوسني

درر الكالم 

|  العدد 503  | ديسمرب 2013  |100

استراحة العدد



اســمه األصيل خرض بــن يعقوب لقبه الســلطان 

سليم األول بخري الدين باشا وعرف لدى األوروبيني 

ببارباروســا أي ذو اللحيــة الحمراء، ولد يف 1470 

بجزيرة لسبوس -  وتويف عام 1546 يف إسطنبول. 

 هو أحد أكرب قادة األســاطيل العثامنية وأحد 

رموز الكفــاح البحري، توىل منصــب حاكم إيالة 

الجزائر ثم عينه الســلطان سليامن القانوين كقائد 

عام لجميع األساطيل البحرية للخالفة العثامنية.

رشع خري الدين يف تنظيم غاراته عىل ســواحل 

وسفن إسبانيا والبندقية وفرنسا والباباوية وجنوة 

باإلضافــة إىل تعرضه للســفن التجارية والحربية 

التابعــة لكافة الــدول األوروبية التــي ال تربطها 

معاهدة ســالم مع الدولة العثامنية أو غريها من 

الدول اإلسالمية، فحاز من ذلك عىل غنائم هائلة، 

وأثار الرعب يف سائر بلدان البحر املتوسط، ومتكن 

من نقل آالف األندلســيني لسواحل شامل إفريقيا 

مابني 1504 و 1510.

اشــرتك مع أخيه يف اســتعادة مدينــة بجاية، 

وحاميــة مدينتي الجزائــر وجيجل واســتقر هو 

وأخوه يف قاعدته الجديــدة يف جيجل ثم الجزائر 

يف سنة 1514،  واتخذا الجزائر داراً ومركزاً للقوات 

العثامنية.

تــويف خري الديــن عن عمر 65 عامــاً يف قرصه 

املطل عىل مضيق البوسفور باآلستانة وخلفه ابنه 

حســن آغا يف حكــم الجزائر، ومــا زال قربه ماثالً 

للعيان يف إسطنبول.

خري الدين عبدالرحمن  
بربروس

1546 - 1470 

تغريــــــدات

مصطلحات عسكرية:

قادة من التاريخ   

 همس القصيد

يــدْ عْب السعَّ إفرحي يادولْة الشَّ

ْ َّاْم الَفرَْح واالنتصــــــار عادْت أي   

بوظبي ودبيْ هْم حبْل الَوريـــــدْ

ْ وطايرْ األفراْح باألفراْح طــــــار   

وِكْل يوٍم خيرها بالدي يزيــــــــدْ

ْ عادهْ رفرفْت في كــــلِّ دار والسَّ   

دايدْ والوعيـــــدْ فنا الشِّ ماتَضعِّ

ْ عندنا صبرْ وعزامينا كبـــــــار   

اقتصادْ بالدنا مثْل احلديـــــــــدْ

ْ َطيَّرْ األزمهْ وسوَّاها غبــــــــار   

َّارْ نبغي نستفيــــدْ ونحنْ مْب جت

ْ نحنْ أهْل اجملدْ وشموْس النَّهـار   

دِّهْ نزيــــــدْ نبذْل الغالي وَع الشِّ

ْ لُو يصيرْ اللِّي بَعدْ ما كاْن صـار   

وكْل يوْم بالدنا في ثوْب عيــــــدْ

ْ البسهْ ف يوْم الَفرْح تاْج الفخار   

في حَمَى شيٍخ بهْ يطيْب الِقصيدْ

ْ ريِّْس الدولهْ لنا نورْ ومنـــــــار   

ديـدْ َّايْ السِّ هُو خليفهْ صاحْب الر

ْ يفتدونهْ جنودْ َشعبهْ بالَعمــار   

جيشنا الباسْل فلهْ باٍس شديــدْ

ْ ومنْ يعادينا فيبِْشرْ باخِلســــار   

دْ ضامنْ النَّصر األكيــدْ لهْ محمَّ

ْ ونعْم بهْ حامي إذا بتشْب نـــار   

عرْس دولتنا بدايهْ من جديــــــدْ

ْ ْت األفراْح في ليْل ونهــــار وعمَّ   

عْب السعيــدْ إفرحي يادولْة الشَّ

ْ عادْت أياْم الفرَْح واالنتصــــــار   

حممد بن راشد آل مكتوم

عادت الفرحة

وطن عا�ش احتاد اإماراته يف ظل قيادته الكرميه 

  DrAlneyadi@  د. حامد النيادي
حــب الوطن يف الدين واجب له نقيد .. نغليــه ونحبه ونفدي بكل غايل وان 

كان بــاالوالد.. عام الرخا واألمن مافيه ترشيد .. من عهد زايد إيل يومنا ونحن 

سعاد.

RashedAlghufli@  راشد بن غليطة الغفيل
كل شخص منا حرض زايد عىل باله  .. غرّت عيون الوطن واشتاقت دموعه 

يا ليت زايد يشوف بعينه عياله .. أفراحهم كيف واالعالم مرفوعه. 

aishasaifsec@  عائشة سيف الخاجة
"يــوم العلم "وجود العلم يعني وجود الوطن، ريب احفظ وطنا، وأجعل علمنا 

دوماً عالياً خفاقاً فهو رمز وحدتنا وفخر دولتنا .

fatimacourts@  فاطمة خليفة املناعي
تخلّص من همومك بوضعها يف جيبك املثقوب.
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