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The World 
is coming

17-21 November 2013
The dubai Airshow moves  
to dubai World central  #dXB13

 



بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

الـــــــوالء املطلـــق
تنعم دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ بداية تأسيس��ها باألمن واألمان واجتامع الكلمة وتراص 

الصفوف والرتابط املتني بني القيادة والش��عب، فال غرو وال عجب أن أصبحت ويف زمن قيايس يف 

مص��اف الدول األكرث تقدماً وازدهاراً، فنحن يف خري ونعمة حرم منها الكثريون غرينا وذلك بفضل 

وقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة التي ال تألو جهداً يف توفري مختلف أوجه الحياة الكرمية 

ألبناء الوطن، فالوطن ش��عور باملسؤولية ورغبة يف العطاء بدون انتظار، فالكل يثابر بالعمل من 

أجل رقيه وتقدمه وخدمته ودفع الرضر عنه، والحفاظ عىل مكتسباته.

باألمس القريب خرجت علينا فئة نكرة ضالة ناكرة للجميل تدعو للفس��اد يف األرض والعبث 

مبق��درات ه��ذا الوطن والخروج ع��ىل الثوابت مبنهج منح��رف وفكر ضال بقصد الفرقة وش��ق 

الصفوف ونرش األكاذيب وزعزعة األمن واالس��تقرار، ودس السم يف العسل وإشعال نريان الفتنة 

مستخدمني ش��عار اإلصالح، وهم أبعد ما يكونوا عنه وأقرب ما يكونوا للفساد مدفوعني مبصالح 

ش��خصية ومؤمترين بأوامر خارجية، له��ذا وجب علينا جميعاً تعريتهم وكش��فهم وبيان زيفهم 

محبة لوطننا وقيادتنا الوطنية، وعىل رأس��ها قائد املسرية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

قيل  زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله"، قال تعاىل: "واإذا 

لهم ال تف�شدوا يف االأر�ض قالوا اإمنا نحن م�شلحون، اإال اإنهم هم املف�شدون ولكن ال ي�شعرون".

مل يك��ن مس��تغرباً عىل أبناء زايد أن يلتف��وا حول قيادتهم وتتوحد كلمته��م ويضعوا أيديهم 

يف أي��دي بعض ال يش��غلهم يش عن حامية الوط��ن، تعبرياً عن التالحم واإللتف��اف حول قيادتنا 

الرشيدة يف وجه كل الحاقدين واملتآمرين عليه، والذين باعوا أنفسهم إلجندات خارجية، وقاموا 

بالتط��اول عىل اإلمارات ورموزها وقيادتها الوطنية وحاولوا وخططوا وفش��لوا يف ش��ق الصفوف 

وإثارة النعرات الضالة، إن أمن الوطن مسؤولية الجميع من مواطنني ومقيمني، ويجب أن نقف 

ض��د هذه الزمرة الفاس��دة التي تريد زعزعة أمنه، فأبناء اإلم��ارات وكعادتهم قلوبهم وعقولهم 

عىل وطنهم وقيادتهم، وهذا ليس مس��تغرب منه��م، فهم أرسة واحدة كل همهم املحافظة عىل 

الوطن ومقدراته وثرواته.

كل اإلجراءات التي اتخذتها أو س��تتخذها الدولة حيال ه��ؤالء النفر الحاقدين واملتورطني يف 

اإلس��اءة إىل هذا الوطن املتفرد بعطائه ومحاولتهم البائس��ة للنيل من أمنه واس��تقراره حظيت 

وستحظى بكل الدعم والتأييد الشعبي والرسمي، فكلنا ثقة بالطريقة التي ستتعاطى بها الدولة 

م��ع هؤالء املتآمرين س��واء بالنصح واإلرش��اد أو بالحكمة والروية أو العالج باليك أو بالش��دة 

والحزم أو بالتأديب والعقاب.

وعليه ندعو كل من تطاول عىل هذا الوطن الرمز وقيادته ورموزه وسعى إىل جره إىل الفنت أن 

يقدم اعتذاره للوطن وقيادته الرش��يدة ولكل املواطنني الرشفاء أبناء زايد الخري، ويطلب الصفح 

والغفران ليكس��ب احرتام نفس��ه أوالً واآلخرين ثانياً، ويجب علينا نحن كمواطنني ومقيمني عىل 

هذه األرض الطيبة أن نقف صفاً واحداً ويداً واحدة بجانب ويل أمرنا وقيادتنا الوطنية الرشيدة 

ملحاربة املفس��دين، ونقول وبصوت عال لكل ش��اذ مل يتواىن يف اس��تغالل كل قوته لإلساءة لهذا 

الوطن إن اإلمارات أضحت منارة عالية للتس��امح والعطاء، ومركز إشعاع حضاري بقيادة سيدي 

رئي��س الدولة مبا حققته م��ن إنجازات عمالقة ينعم فيها املواط��ن واملقيم برغد العيش وحفظ 

وصون الكرامة واملس��اواة يف الحقوق والواجبات، وأخرياً نؤك��د للجميع بأن والءنا املطلق لرتاب 

هذا الوطن ورئيس��ها س��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة "حفظه 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
06

>

62
>

54
<

10
<

املرشف العام
اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب املرشف العام
العميد/ حسن عبدالوهاب الحامدي

رئيس التحرير
الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني
موزة آل عيل   

مستشار التحرير
محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير
مريم الرميثي

جميلة الكعبي 

هيئة التحرير 
حنان الذهب الجنيبي

أمل سامل الحوسني
نازيل نارص البلويش

إبراهيم محمد املنصوري

اإلخراج والتصميم
سعاد النعيمي

آالء الزعايب
هدى العطاس
أحمد محمود

ترجمة
محمد سليامن 

التصحيح واملراجعة اللغوية
عوض عبدالرؤوف

عيىس الدرميك 

أرشيف الصور
فاطمة النقبي 

اإلعالنات والتوزيع
مالزم/1 خليل محمد الكعبي

شـــاكا برامــود

القوات املسلحة 
حتتضن أسر 

الشهداء

إسرتاتيجـيـة مركـز 
اجلاذبـيـة "ضـرب 

مـركـــز األثــر 
والتأثـيـــر"

حممد بن زايد يستقبل 
أولياء العهود وكبار قادة 

ضباط القوات املسلحة 
واملهنئني بعيد الفطر

حتصــني وحمايـة 
القـواعد العسكريـة
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غالف العدد

اإلعالنات

488

16

زايد..روح خالدة يف وجدان الوطن وضمري 
اإلنسانية..مازال اســمه محفوراً يف جميع 
زوايا هذا الوطن..وسيظل إنسان اإلمارات 

وفياً لسريته مستلهامً لحكمته.

• ترسل جميع املراسالت باسـم رئيس التحرير

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

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

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

40
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80
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"آسيا أوالً" ركائز اإلسرتاتيجية 
العسكريـة األمريكية اجلديدة

مدرسة املدفعية 
تواكـب العصر بكل 

جديد يف جمال التدريب

استخــدام التشبيــه 
واملشبـهات يف 

التـدريــب العسـكري

   VAB MK3 املركبة 

صورة الغالف: املركز الوطني للوثائق والبحوث



حممد بن زايد يستقبل أولياء العهود وكبار قادة ضباط القوات 
املسلحة واملهنئني بعيد الفطر

اس��تقبل الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة بقرص املرشف 

بأبوظبي، جموع املهنئني بعيد الفطر السعيد. 

فقد اس��تقبل س��موه أصحاب الس��مو أولياء العه��ود ونواب 

الحكام، وتبادل معهم التهاين بهذه املناسبة. 

وق��د عرب الجميع عن أطيب تهانيهم وخالص متنياتهم لس��موه 

بهذه املناسبة الجليلة، داعني املوىل عز وجل أن يعيدها عىل وطننا 

العزي��ز بتحقيق املزيد من التقدم والن��اء يف ظل قيادة صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. 

كا تقبل س��موه التهاين بهذه املناس��بة املبارك��ة من عدد من 

الش��يوخ واملعايل الوزراء وكبار املس��ؤولني يف الدوائر واملؤسسات 

الحكومي��ة وعدد من قادة القوات املس��لحة وكب��ار ضباط وزارة 

املجلس  ومسؤويل  الداخلية 

الوطن��ي  لألم��ن  األع��ىل 

واألجهزة األمني��ة يف الدولة 

وأعضاء الس��لك الدبلومايس 

الدول��ة  ل��دى  املعتمدي��ن 

الدولية  الهيئ��ات  وممث��ي 

وكبار رجاالت الدولة وأعيان 

البالد واملواطنني واملقيمني. 

وعرب املهنئون عن خالص 

وصادق مش��اعرهم النبيلة، 

داع��ني العي القدي��ر بهذه 

املناس��بة أن يحفظ صاحب 

بن  الش��يخ خليفة  الس��مو 

زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

ويوفقه ويس��دد خطاه لكل 

ما فيه خري ومصلحة وتقدم 

دولة اإلمارات وشعبها الويف•

محمد بن زايد يستقبل جموع املهنئني بعيد الفطر السعيد

محمد بن زايد وحمدان بن محمد

محمد بن زايد يتلقى التهاين من سعيد بن حمدان آل نهيانمحمد بن زايد يتلقى التهاين من حمد ثاين الرميثي
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األخبار



نـائب رئيــس األركــان وكــبار القــــادة يــزورون وحــــدات
 القـــوات املسلحـة للتهنـئة بالعــيد

قام عدد من كبار ضباط القوات املس��لحة 

صباح أول أيام عيد الفطر املبارك، بزيارات 

ملختل��ف وحدات القوات املس��لحة، نقلوا 

خالله��ا تحيات وته��اين القيادة الرش��يدة 

لضب��اط وضب��اط ص��ف وأف��راد القوات 

املسلحة، مبناسبة عيد الفطر السعيد.

فق��د ق��ام الل��واء الركن عيىس س��يف 

محمد املزروعي نائب رئيس أركان القوات 

املس��لحة بزيارة إىل قي��ادة حرس الحدود، 

حيث هنأهم بالعي��د املبارك، ونقل إليهم 

تهاين القيادة الرشيدة، راجني العي القدير 

أن يعي��ده ع��ىل الجميع بالخ��ري واليمن، 

ومتمنني لهم كل التوفيق يف أداء مهامهم. 

وقام اللواء الركن س��يف محمد مصبح 

املس��افري رئيس هيئة العمليات بالقوات 

املس��لحة، بزي��ارة ماثلة إىل قي��ادة لواء 

اإلم��ارات، وكان يف اس��تقباله لدى وصوله 

عدد من الضباط وضباط الصف واألفراد. 

وقام اللواء الركن إبراهيم العلوي نائب 

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بزيارة 

قي��ادة الق��وات البحرية. كا ق��ام اللواء 

الركن محمد سعيد الظاهري قائد اإلمداد 

املشرتك بزيارة قاعدة الظفرة الجوية، كا 

قام اللواء مطر سامل الظاهري رئيس هيئة 

اإلدارة والقوى البرشية بزيارة لواء الظفرة 

هنأهم خاللها بالعيد. 

وقام ع��دد من كب��ار ضب��اط القوات 

املسلحة بزيارات ماثلة ملختلف وحدات 

القوات املسلحة قدموا خاللها تهاين العيد 

إىل ضب��اط وضباط صف وأف��راد القوات 

املسلحة. 

وت��أيت هذه الزي��ارات لتب��ادل التهاين 

م��ع ضباط وضباط صف وأف��راد القوات 

املس��لحة مبناس����بة عيد الفط��ر املبارك، 

حي��ث درجت القي��ادة العام��ة للقوات 

املس��لحة عىل مث��ل ه��ذه الزي��ارات يف 

والوطنية  الديني��ة  املناس��بات  مختل��ف 

لالطمئنان عىل س��ري الع��م��ل، وتحقيقا 

ملزي��د م��ن التالق��ي ب��ني كب��ار الضباط 

واملرؤوس��ني، ملا لها من أثر يف رفع الروح 

املعن��وية ملنتسبي القوات املسلحة• 

اللواء الركن سيف املسافري             )تصوير: محمد الخرض(اللواء الركن عيىس املزروعي             )تصوير:زايد الشاميس(

اللواء الركن إبراهيم العلوي             )تصوير: عيىس الزعايب(اللواء الدكتور خليفة الرميثي           )تصوير: أحمد البلويش(

اللواء الركن فارس املزروعي             )تصوير: محمود الرشفا(اللواء الركن محمد الظاهري             )تصوير: سامل العامري(

العميد الركن أحمد النعيمي             )تصوير:حسني اليافعي(اللواء الركن سامل الغفيل                    )تصوير: حمد الزعايب(
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شهد سعادة اللواء الركن سامل هالل رسور الكعبي قائد 

كلية زايد الثاين العس��كرية بكلية زايد الثاين العسكرية 

مبدين��ة العني حفل تخريج دورة املرش��حني الجامعيني 

الصيفي��ة كا ش��هد الحفل ع��دد من ضب��اط القوات 

املسلحة.

ب��دأ االحتفال بوصول راعي الحف��ل ثم تليت آيات 

م��ن الذكر الحكي��م بعدها ألقى قائد مركز املرش��حني 

الجامعي��ني كلم��ة بهذه املناس��بة رحب فيه��ا براعي 

الحفل والضيوف ثم قال: لقد أكمل  الخريجون منهاج 

التدري��ب املقرر له��م بنجاح ليكون��وا ضباطاً يعملون 

يف صفوف قواتنا املس��لحة وذلك بع��د إكالهم جميع 

مراحل التدري��ب والتأهيل واجتيازه��م دورة الضباط 

املقررة عليهم بعد حصولهم عىل الشهادة الجامعية.

ويف خت��ام كلمته ش��كر الخريجني عىل ما بذلوه من 

جه��د الجتياز هذه الدورة بنج��اح ومتنى لهم التوفيق 

يف خدم��ة وطنن��ا املعطاء تحت ظل القيادة الرش��يدة 

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

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة.

ويف نهاية الحفل قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات 

عىل الخريجني والجوائز عىل املتفوقني.  

ويشهد تخريج دورة املرشحني اجلامعيني الصيفية

قائد كلية زايد يكرم أحد الخريجني

تصوير: زايد الشامسي

قائد كلية زايد يتفقد قوة اإلمارات بأفغانستان
قام اللواء الركن سامل هالل الكعبي 

قائد كلية زايد الثاين العس��كرية، 

الفط��ر  عي��د  أي��ام  أول  صب��اح 

الس��عيد، بزيارة لقوة اإلمارات يف 

أفغانستان، واملكلفة بتأمني إيصال 

املس��اعدات اإلنسانية إىل الشعب 

األفغاين، إضاف��ة إىل إعادة اإلعار 

ودع��م وتطوير األمن واالس��تقرار 

بجمهورية أفغانستان اإلسالمية. 

ونق��ل قائ��د كلي��ة زاي��د الث��اين 

لضباط وضباط صف  العس��كرية 

القيادة  تحي��ات  الق��وة،  وأف��راد 

العربية  اإلمارات  لدولة  الرش��يدة 

املتح��دة، وتثمينهم لل��دور الذي 

يقوم��ون ب��ه لخدم��ة الش��عب 

األفغ��اين ومس��اعدته يف عملي��ة 

إعادة اإلعار، راجني العي القدير 

أن يعي��ده ع��ىل الجمي��ع بالخري 

واليم��ن، ومتمنياً لهم كل التوفيق 

يف أداء مهامهم.  قائد كلية زايد الثاين العسكرية يتفقد قوة اإلمارات يف أفغانستان
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وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة واستشعاراً ملسؤوليتها تجاه أبنائها ومنتسبيها، تقوم القوات 

املسلحة برعاية أرس الشهداء، وتقديم كل ما يحتاجونـه من رعـايـة واهتامم وفاء لهؤالء الذين 

قدموا أرواحهم فداءاً لهذا الوطن الغايل، ويجسد هـذا النـهـج الذي تقوم به قواتنا املسلحة تجاه 

أبنائها من الشهداء وأرسهم؛ عـمـق الـتـالحـم وحرص القيادة الرشيدة رعاها الله بأبنائها، ويأيت 

ذلك االهتمـام الكبري بأرس الـشـهـداء من خالل ما تقوم به مديرية التوجيه املعنوي مع أرس 

الشـهـداء، بهدف التواصل وتقديم ومتابعة كافة احتياجات أرس الشهداء، ومع العقيد محمد 

عبدالرحمن الشحي من مديرية التوجيه املعنوي كان لنا هذا الحوار الذي يوضح الدور الذي 

تقوم به قواتنا املسلحة يف تكريم الشهداء ورعاية أرسهم.

حوار: جميلة الكعبي

القوات املسلحة حتتضن أسر الشهداء                                                                                                                         

ترعاهــم.. ومتـد يـد العــون لــهم



دور القوات 
املسلحة  يف 

تكرمي الشهداء 
وأسرهم ينبع 

من اسرتاتيجيتها 
ومن مبادئ 

القيادة احلكيمة 
وتعليماتها

القوات املسلحة 
ترعى أسر الشهداء 
وتضمن لهم رواتب 

جمزية ورعاية 
صحية متكاملة
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العقيد محمد عبد الرحمن الشحي

مــا هــو دور القوات املســلحة يف رعاية الشــهداء 

واالهتامم بهم ؟

 دعيني أقول بأن للشهيد مكانة كبرية دينياً واجتامعياً، 

ويكفي الش��هيد ما جاء يف كت��اب الله الكريم حني قال 

"والتحس��ن الذين قتلوا يف س��بيل الله أمواتاً بل أحياء 

عند ربهم يرزقون"،ومن الناحية االجتامعية فالش��هيد 

هو فخ��ر ملجتمعه، حيث ضحى بحياته من أجل تراب 

وطنه، وهو فخر ألرست��ه؛ ألن هذه األرسة قّدمت ذلك 

الدم العزيز والروح الغالية فداءاً للوطن  .

أما دور القوات املس��لحة فهو ينبع من إسرتاتيجيتها 

ومن مبادئها الس��امية، ومن تعليامت قيادتنا الحكيمة 

بأن يحظى ش��هداء قواتنا املس��لحة باملكان��ة الخاصة 

والتكريم الالئق، ومن هذا املنطلق فإن الرعاية والدعم 

الالمحدود واملس��تمر من سيدي صاحب السمو الشيخ 

خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة - حفظه الل��ه - والرعاية الدامئة من 

س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 

مكت��وم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب وس��يدي الفريق أول سمو الش��يخ محمد بن زايد 

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

املسلحة وحضورهام شخصياً ملجالس العزاء ومشاركتهم 

يف مراسم الدفن هو بحد ذاته تكريم للشهداء وأرسهم، 

والوقوف بجانبهم يف أصعب املواقف كام هو الحال يف 

كافة املناسبات .

ما حجم األولوية املعطاة ألرس الشهداء ؟

 تحظ��ى أرس الش��هداء باالهتامم  من القي��ادة العامة 

للقوات املس��لحة، وتق��دم لهم كافة التس��هيالت التي 

تعينه��م ع��ىل حياتهم اليومية س��واء كان��ت مادية أو 

معنوي��ة، فألبناء الش��هداء األولوية يف التعيني حس��ب 

املؤهالت واحتياجات القوات املسلحة، كام أن القوات 

املس��لحة ال تألو جهداً يف متابعتها ألمور أبناء الشهداء 

الطالب والتعرف عىل أوضاعهم الدراسية ومستوياتهم 

العلمية، كام أنها تس��عى ملساعدتهم فيام بعد التخرج 

يف الحص��ول عىل الوظائف املناس��بة وف��ق مؤهالتهم 

ورغباتهم، كام تقدم لكافة أرس الشهداء الرعاية الصحية 

ومقاع��د يف رحلت��ى الح��ج والعمرة س��نوياً والرواتب 

املجزية التي تكفل لهم الحياة الكرمية. 

ما هي االستحقاقات املقدمة للشهداء ؟

 كام سبق وأن ذكرت فإن منزلة الشهيد كبرية وعظيمة، 

وه��و يحظ��ى بالتكريم واملكان��ة املرموق��ة، فيحصل 

الشهيد بعد استشهاده عىل وسام التقدير من الطبقتني 

األوىل أو الثاني��ة حس��ب ظرف االستش��هاد، إن كانت 

أثن��اء العمليات الحقيقية أو أثناء التدريبات والتامرين 

العس��كرية، وهو يرقى إىل الرتبة الت��ي تيل رتبته التي 

استش��هد أثناءها، كام تحصل أرسة الشهيد عىل مكافأة 

ش��هرية عن وس��ام التقدير تضاف عىل راتبه الشهري 

املس��تحق ألرسته، كام تحصل األرسة ع��ىل منحة مالية 

غري مس��رتدة باإلضافة إىل منحها الدية الرشعية املقررة 

حسب األنظمة املعمول بها يف القوات املسلحة .

هل هنــاك لجنــة مختصة تعنــى بأرس الشــهداء 

واحتياجاتهــم يف شــعبة التوجيــه ومــا دور هذه 

اللجنة؟

 ليس لدينا لجنة، وإمنا يوجد لدينا ركن التواصل ضمن 

قس��م الخدمة االجتامعية يف مديرية التوجيه املعنوي، 

والذي يعترب التواصل مع أرس الشهداء  إحدى واجباته، 

ولقد تم تقسيم املناطق التي يوجد بها أرس الشهداء إىل 

عدة قطاعات، وذلك لتس��هيل عملية التواصل وتوزيع 

املسؤوليات والقيام بالزيارات امليدانية؛ وال أبالغ باألمر 

إذا قل��ت لك بأننا زرنا جميع ه��ذه األرس،وأننا نحتفظ 

بسجل متكامل يشمل األرامل واألبناء والوالدين وحتى 

أخوة الش��هداء، إننا هنا يف القوات املس��لحة نرى ذلك 

واجباً وطنياً تجاه تلك األرس، وهو أيضاً مبدأ عس��كري 

ثابت تج��اه من ضحى بحياته من أج��ل وطنه وقواته 

املس��لحة، وقد تم تخصيص هاتف��ني للتواصل مع أرس 

الشهداء ) 02/4076230 � 02/4078391 (. 

كيف يتم تذكر هؤالء الشهداء ؟

ه��ذه الفئة من أبناء الوطن قدم��وا أروع صور العطاء 

واإلخالص والوفاء، حي��ث رووا بدمائهم الطاهرة تراب 

الوطن العزي��ز، وهذه األرس هي من قّدم أعز ما لديها 

فداءاً لهذا الوطن وقيادته الرش��يدة، وستظل أسامؤهم 

محف��ورة يف ذاك��رة التاري��خ ل��ن متحى أب��داً، فهم يف 

لوحة ال��رشف رموز وطنية، ولقد تم إطالق أس��امئهم 



الشهيد ومن يف حكمه

الشهيد كل من يتوىف أثناء العمليات الحربية 
أو بســببها ويعترب يف حكم الشــهيد كل من 

يتوىف يف إحدى الحاالت التالية:
والســفن واآلليــات  الطائــرات  - حــوادث 
والغواصات والقوارب والعوامات الناتجة عن 

التدريبات والتامرين العسكرية.
- حوادث اإلســقاط الجــوي والغوص تحت 

املاء.
- أثناء أرسه إذا ما ثبتت براءته طبقاً للقواعد 

املقررة يف القوات املسلحة.
- أثناء التدريبات والتامرين العسكرية.

- بسبب حوادث التهريب أو التسلل.
أية حالــة أخرى يقــرر نائــب القائد األعىل 

اعتبار الوفاة فيها استشهاداً.

القوات املسلحة سباقة يف رعاية أبناء الشهداء والعناية بهم
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عىل العديد من القاعات الدراس��ية واألندية والصاالت 

التدريبي��ة يف كاف��ة الوحدات التي كان��وا ينتمون لها، 

باإلضاف��ة إىل وس��ام التقدي��ر ال��ذي تفتخ��ر به أرسة 

الش��هيد، وقبل ذلك وخري تكريم هو الرعاية املستمرة 

والتوجيهات السامية من القيادة الرشيدة للعناية بأرس 

ش��هداء القوات املس��لحة لتوفري الحي��اة الكرمية لهم، 

وهي تعليامت س��تظل وس��اماً وتاجاً عىل رؤوس كافة 

منتسبي القوات املسلحة .

أرس الشهداء وإشادة بدور القوات املسلحة
ويف لق��اءات مع بعض أقارب الش��هداء، عرب هؤالء عن 

خالص شكرهم وتقديرهم ملا تقوم بها القوات املسلحة 

من رعايتها لهم، مثمنني جهود القامئني وما يقومون به 

من دور يف التواصل معهم والتعرف عىل احتياجاتهم.

والد أحد الشهداء
مثن والد الشهيد عبدالله سيف النقبي جهود الحكومة 

الرش��يدة والقيادة العامة للقوات املسلحة وما تقوم به 

م��ن دور يف التواصل مع أرس الش��هداء، موّضحاً أن ما 

ح��دث البنه هو قض��اء وقدر، وقد آمن��ت به قلوبهم، 

مسلمني أمرنا لله يف مصابهم، محتسبني األجر من ربهم، 

وعن حج��م املعاناة التي تركها الش��هيد قال: لقد ترك 

لنا فراغاً كبرياً، فق��د كان يُعيني ويعيل إخوته الصغار، 

حيث أنني موظٌف محدود الدخل، وقد كان يس��اعدين 

يف كث��ري من األمور التي كنت اعتم��د عليه فيها، ولكن 

نحمد الله، وال نقول إال ما يريض الله، وقّدر الله وماشاء 

فعل، ويس��عدين أن أتوجه بالش��كر الجزيل لحكومتنا 

الرش��يدة ولقيادة القوات املس��لحة عىل دورهم الذي 

يقومون به، فهم ال يّدخرون جهداً يف مس��اعدتنا يف أي 

حاجة نريد قضاءها، وأس��أل الله أن يديم نعمة األمن 

واألمان عىل وطننا الغايل.



صورة جامعية ألرس الشهداء أثناء حفل تكريم شهداء الواجب

عائشة عبدالله والدة الشهيد سلطان السويدي
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والدة أحد الشهداء
ويف حديث مع الس��يدة عائش��ة عبدالله محمد والدة 

الشهيد س��لطان سامل الس��ويدي، دعت والدة الشهيد 

باملغف��رة والرحمة لفقيدها الغ��ايل، وتوجهت بالدعاء 

للحكومة الرشيدة وللشيوخ الكرام، وما يقومون به من 

جهود ألجل إسعادنا وتوفري الحياة الكرمية لنا، مثمنة يف 

الوقت ذاته دور القيادة العامة يف تواصلها الدائم معها 

وتذكرها لهم يف مختلف املناس��بات، وعربت عن عميق 

أمله��ا لفقدها ولدها الغايل ال��ذي متنت لو أنه كان حياً 

ومعاقاً أمام عينيها بدالً من ذهاب نفسها حرسات عىل 

فق��ده، ومتنت بأن لو كان لدي��ه ذرية تراهم وترعاهم 

من نسله، ولكنه قدر الله، والله املستعان.

أرملة أحد الشهداء
وأعربت الس��يدة فاطمة عيل النيادي، أرملة الش��هيد 

عيل راش��د هيل الظاهري، عن عميق شكرها للحكومة 

الرش��يدة والقي��ادة العامة للقوات املس��لحة، موضحة 

بأن القوات املس��لحة ورغم األعوام الطوال عىل رحيل 

فقيده��م ورب أرستهم؛ إال أن القوات املس��لحة التزال 

يف تواص��ل معهم، واهتامم به��م، ورعاية لهم، وقالت: 

بأننا نشعر بالفخر بأن من ذهب عنا كان فداءاً للوطن، 

وبأن كل مواطن ميلك احساس��اً وطنياً سيضحي بروحه 

فداءاً للوطن، وقد ضحى فقيدنا بروحه من أجل الوطن 

وأصبح شهيداً له، ويف سؤالنا عن حجم املعاناة املعنوية 

التي طال��ت األرسة بفقدها أحد أفراده��ا، قالت: لقد 

ت��رك رحيله فراغاً كبرياً يف نفوس��نا، فدامئاً ما يقع عبء 

األرسة ع��ىل فردي��ن وهام)األب واألم( والب��د أن تعاين 

األرسة بفقده��ا األب املعيل لها، ويف الحقيقة إن تربية 

األبناء وتدبري أمور الحياة تحتاج دوماً لوجود أب، ولكن 

القوات املس��لحة مل تقرص يف هذا الجانب، حيث لعبت 

دور األب يف الرعاية والس��ؤال واالهت��امم والدعوة يف 

املناس��بات التي تقيمها كل عام من أجل أرس الشهداء، 

ك��ام أنني أفتخر بحضوري مناس��بة كه��ذه، وهي تعد 

لفتة كرمية من القوات املس��لحة يف احتفائها بشهدائها 

وتكرميها ألرس الش��هداء، واختتم��ت حديثها قائلة: إننا 

معتزون بأن فقيدنا تويف ش��هيداً للوطن، وسعداء جداً 

بتواصل القوات املس��لحة معنا والتي نالت تقديراً كبرياً 

من قبل أبنائنا، وأصبح لها موضع خاص يف قلوبهم.

ابن أحد الشهداء
ورّصح س��عود ابن الش��هيد خميس محم��د الكعبي، 

بأن من قامئة الجهود املبذول��ة للقيادة العامة للقوات 

املس��لحة هو اهتاممها بنا، والتي أتوجه إىل مسؤوليها 

بكل الش��كر والتقدي��ر عىل ما يقومون ب��ه من عناية 

وس��ؤال عن جميع أطراف العائلة، وأكرب وس��ام لنا هو 

ذلك التكريم الذي تقدمه القوات املسلحة يف مناسبات 

الدول��ة املختلفة كاليوم الوطني وذكرى توحيد القوات 

املسلحة لتكريم الشهداء، وقال: إن كلمة شهيد بالنسبة 

لن��ا تعني الكث��ري، فهي فخر لنا عىل الرغ��م من فقدنا 

والدن��ا، ولكن كام يقال فإن الش��هيد يظل موجوداً بني 

أبنائ��ه، وق��ال: أن كل مواطن يتمنى أن يكون ش��هيداً 

ل��رتاب وطن��ه، وعىل رغم م��رور 9 أع��وام عىل رحيل 

والدهم الشهيد إال أن القوات املسلحة ال زالت تذكرهم 

وتواسيهم، وقد عرّب سعود عن حجم املعاناة التي تركها 

رحيل والده قائالً: أنها ماتزال كبرية بالنسبة له وألرسته، 

وب��أن عزائهم الوحيد يف هذه املعان��اة هو أن والدهم 



الشهيد
الشــهيد رشعاً: هو كل مسلم قتل يف املعركة، 
أو جــرح فيها فحمل منها ثــم مات قبل أن 
يقوم بأي عمل دنيوي كاألكل والرشب ونحو 

ذلك.
والشهداء أقسام:

- شــهيد الدنيا فقــط: هو مــن قاتل لغرض 
دنيوي.

- شهيد الدنيا واآلخرة: هو املقتول يف املعركة 
مخلصاً.

- شــهيد الدنيا فقط: هــو املقتول يف املعركة 
مرائياً، أو لغرض دنيوي.

- شــهيد اآلخرة فقط: هــو كل مقتول ظلامً 
ومن أثبــت له الشــارع الشــهادة، ومل تجر 
عليه أحكام الشــهيد الخاصة بــه، كالغريق، 
واملبطــون،  عليــه،  واملهــدوم  والحريــق، 

واملطعون، والنفساء، ومن وقصته دابته.

قريبة أحد الشهداء لدى تسلمها الوسام من ممثيل القوات املسلحة

حمدان بن زايد يكرم أحد أقارب الشهداء

شهداء الوطن قدموا 
أروع صور العطاء 

واإلخالص والوفاء 
حيث رووا بدمائهم 

الطاهرة تراب وطنهم 
العزيز
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كان ش��هيداً لهذا الوطن الغايل، وقال "بأن من خلّف مل 

مي��ت" وقال: دامئاً ما يحرص اإلب��ن عىل أن يقتفي أثر 

وال��ده ونهجه يف الحياة كونه قدوًة له، وبأن هناك من 

يتأثر سلباً حني يفقد أحد أقربائه يف جهة عمل معينة، 

للدرجة التي يكون فيها عازفاً عن العمل يف ذات املكان 

ال��ذي تويف فيه قريبه، ولكنني أجد أن والدي قد خدم 

الوطن، وبأن استش��هاده كان فداءاً لهذا الوطن وترابه، 

وبأن سريي عىل خطوه ونهجه هو إحياء لذكره وماقام 

به من دور يف خدمة الوطن.

شقيق أحد الشهداء

وأعرب جابر ش��قيق الش��هيد خلف��ان محمد خميس 

الني��ادي، أن الق��وات املس��لحة وبتوجيه��ات القيادة 

الرش��يدة مل تقرص يف دورها نحو الشهيد وأرسته، وأنها 

مل تن��ى الفقيد، بل عىل العك��س كان وال يزال تواصل 

القامئني يف القوات املسلحة مستمراً وغري منقطع، وعند 

س��ؤالنا إياه عن مدى األمل الذي خلفه رحيل فقيدهم، 

قال: إن حجم املعاناة واألمل هي واحدة بالنس��بة لكل 

أرسة فق��دت عزيزاً عليها س��واء باستش��هاده أو حتى 

بوفات��ه وف��اًة عادية، وب��أن حجم املعان��اة يقع باألثر 

البالغ عىل األرسة التي فقدت معيلها، ولكن لله الحمد 

فإن القوات املس��لحة مل تدخر جهداً يف مواس��اتها ألرس 

الش��هداء وتذكرهم، وختم حديثه قائالً: أتوجه بالشكر 

الجزيل لكل القامئني يف القوات املسلحة ملا يقومون به 

من دور وجهد مشكورين عليه يف خدمة أرس الشهداء.

خامتة
س��يظل الوطن يذكر أبناءه الذين استش��هدوا دفاعاً 

عنه وع��ن مدخراته وأبنائه،فكل قط��رة دم زكية متثل 

نبعاً للكرامة، وروحا مل تغب عنا وعن ذاكرتنا، س��يبقى 

ذكرهم ش��موعاً ت��يء لنا طريق التضحي��ة واملواطنة 

الحقة، فرحمهم الله جميعاً وأثابهم الجنان•



اإلعالم..مرآة..أم أداة حرب؟!
من املهم أن ال نعترب اإلعالم أداًة عاطفية يبث الدراما اإلخبارية واألفكار الرومانسية، 

اإلعــالم يف كثريٍ من أجزائه هو أداة مناقشــة لقضايا متس الواقــع واألحداث اليومية، 

وهــذه تتطلب التغطية املبارشة من دون أن نكون عاطفيــن يف إدارتها أو معالجتها، 

لهــذا اتخذت بعض القنوات منهجــاً موضوعياً يف التعامل مع الخــرب، حتى القتيل يف 

أرشف املعارك ال يســمونه شــهيداً، وهذا ال يعني االنتقاص مــن املعركة أو تضحيات 

رجاالتها وشجعانها غري أنها رؤية لتنقية اإلعالم من العاطفة، وتغليب املبارشة اللغوية 

واملنطقية والعقالنية يف التعامل مع أصعب األحداث وأرشسها، كلنا نعرف أن فلسطن 

أخذت جزءاً من جهدنا وأعامرنا وأموالنا، وأنها أخذت من رجاالت فلســطن األقوياء، 

أعامرهم وأرواحهم وأجســادهم، غــري أن التناول العاطفي للقضيــة هو الذي جعل 

حالتها اإلعالمية تخفت. 

اإلعــالم الخربي ال يعتمد عــىل العواطف الجياشــة، وال يعتمد عــىل الخروج عن 

ســياق الواقع والحدث ومناقشــته فعلياً بشكٍل عقالين ومنطقي، بل يحتاج إىل تحليٍل 

موضوعي يشــرك فيه املذيع واملراســل والضيف، العاطفــة تُحتمل من الضيف، ذلك 

أنه يعرب عن فكر ال عن مؤسســٍة أو عن أسلوب خربي، لهذا يحتمل منه ما ال يحتمل 

من غريه من املراســلن واملذيعن، لكن الكارثة أن يكون املذيع أو املراسل عاطفياً من 

دون الحاجة إىل تلك العاطفة، يرد أن ال يسيطر اإلنسان عىل عاطفته أثناء أداء مهنته 

اإلعالمية لكن يجب أن ال متتد العاطفة لتشل املهنية. 

اإلعالم القوي هو الذي يســتطيع أن يكّون "بانوراما" إخبارية حقيقية، بعيدًة عن 

الدرامــا األيديولوجية أو التغطية الجزئيــة، ألن اإلعالم مرآة وليس أداة حرب، اإلعالم 

صــورة وخرب ومنط تغطية، وليس خنجراً أو مدفعــاً للمواجهة، البعض يصف القنوات 

اإلخباريــة املوضوعية بأنهــا "الناعمة" أو "الهادئــة" أو "الباردة" أحيانــاً، لكن بكل 

األحــوال البعد عن التغطيــة األيديولوجية نجاح كبري، وهذا امتحان صعب عىل بعض 

القنوات التي تنتمي لطائفٍة أو تعظم زعيامً أو تؤدلج فكرة. 

القنوات اإلعالمية العربية تشــبه صندوق التفاح، حن تكون إحداها فاســدة فإنها 

تهدد أخواتها، والعبء عىل املســؤولن والحكومات أن توقف هذا الزحف املسترشي 

املريض لإلعالم الطائفي الضار الذي ال يزيد املجتمعات إال احتقاناً. 

الكثــري مــن العقل واملوضوعيــة ومبارشة اللغــة، والقليل من الهيــاج الجامهريي 

والتغطية األيديولوجية والفحش الشتامئي، هذا ما يتطلبه اإلعالم اآلن، فهل هذا مجد 

وقايس وصعب ومستحيل؟! • 

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء
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ليلة وفاء لزايد اخلري
حممد بن راشد: سنبقى أوفياء لسريته ومستلهمني حلكمته

تغطية : إبراهيم حممد املنصوري
             أمل سامل احلوسني
تصوير : هنيدي الصريدي
حمد الزعابي

عندما يهيئ القدر لبقعة يف األرض أسباب 

النهوض والتقدم يقيض لها قيادة رشيدة 

وواعية ومدركة لواجباتها تجاه ما اسرتعاها 

الله، ومن هذا النمط من القيادات التاريخية، 

وأحد أبرز األمثلة يف العرص الحديث قيادة 

املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان ملسرية التطور يف اإلمارات 

واملنطقة نحو مراقي التطور واإلزدهار ويف 

فرتة وجيزة من عمر الزمن.
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ففي ذكرى رحيله الثامنة أحيت مس��اجد الدولة ذكرى 

ليل��ة الوفاء للمغف��ور له ب��إذن الله الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان رحمه الله، مش��يدة مبناقبه ومآثره 

يف كل م��كان، وبصامت��ه الت��ي ال تنمحى من س��جل 

اإلنس��انية والوطن، وتطرق أمئة املس��اجد إىل ما قدمه 

قائد اإلنسانية الحكيم من خري وأفضال سعى بها لرفعة 

شعبه وأمته، وأعطى األولوية يف اهتاممه لبناء اإلنسان 

ورعاية الوطن وأبنائه وكل مقيم عىل أرض هذا الوطن 

الكريم.

وقد شهد الفعاليات س��مو الشيخ عبد الله بن زايد 

آل نهيان وزير الخارجية ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك 

آل نهي��ان وزير التعليم العايل والبحث العلمي بحضور 

عدد من الش��يوخ وال��وزراء وكبار القادة العس��كريني 

واملس��ؤولني يف الدول��ة، وأصح��اب الفضيل��ة العلامء 

ضيوف صاحب الس��مو رئيس الدولة، وحشد من كبار 

الش��خصيات يف الدولة واإلعالميني واملدعوين وجموع 

املصلني من الجمهور الغفري. 

وقال س��مو الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجي��ة عن ه��ذه الذكرى: "أنه يف مث��ل هذا اليوم، 

وقبل 8 س��نوات رحل الوالد، وكن��ت عنده، وقد كانت 

تلك أكرث اللحظات حزناً يف حيايت، ريب ارحمنا برحمتك"، 

وأضاف سموه: "كلام أتذكر ابتسامة الوالد أفرح".

وأكدت معايل الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة 

الخارجي��ة أن املغف��ور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان قائد وهب نفس��ه لخدمة وطنه 

والنه��وض مبقدرات��ه وتحقي��ق رقي ورفاهية ش��عبه، 

وقال��ت معاليها يف كلمته��ا بهذه املناس��بة: "متر علينا 

األع��وام واأليام وال نن��ى قائداً وهب نفس��ه لخدمة 

وطنه والنهوض مبقدراته وتحقيق رقي ورفاهية ش��عبه 

فكانت تلك األيام واللحظات الفارقة التي قلام تشهدها 

دولة يف العامل، ويقف أمامها مؤرخو الدول والحضارات 

وجهابذة الفكر التنموي مشدوهني ليعيدوا حساباتهم 

ليلة وفاء لزايد اخلري

متأمل��ني يف ظاهرة اس��تثنائية غري مألوف��ة يف أدبيات 

التاري��خ املعارص، وأضاف��ت معاليها أنه خ��الل أربعة 

عق��ود تابعنا نح��ن أبناء اإلم��ارات وأبن��اء زايد وتابع 

معن��ا العامل كله ومؤسس��اته التنموي��ة والدولية كيف 

نش��أت دولة من رحم الصحراء القاس��ية وحجزت لها 

مكانة مرموقة س��اطعة عىل س��احة االقتص��اد العاملي 

ب��كل تجلياته وتعقيداته وتحدياته فقد أىب "رحمه الله 

وطيب ثراه" إال أن تكون اإلمارات دولة ريادية تسابق 

دول الع��امل يف مج��ال التقدم االقتص��ادي والحضاري، 

فرشعت األبواب منذ نشأة اتحاد دولتنا املباركة لتعزيز 

خطى االنفتاح والرشاكة االقتصادية مع جل دول العامل  

ويف ش��تى أصقاع املعمورة يف نهج متفرد اس��تبقت به 

اإلمارات دوالً عديدة فقدمت التس��هيالت االستثامرية 

الهائلة. وأك�دت مع��ايل وزي����رة التجارة الخارجية أن 

- املغفور له بإذن الله تعاىل- الوالد الش��يخ زايد، أرىس 

ركائ��ز األمن واألمان يف رب��وع وطننا الغايل مام كان له 

عظيم األثر يف أن تتحول اإلمارات لبوتقة الس��تثامرات 

العامل ألنها مظلة آمنة بامتياز.

عالمة فارقة
ث��م التقينا مبعايل حميد محم��د القطامي وزير الرتبية 

والتعليم حدثنا عن  مناس��بة ليلة الوف��اء للمغفور له 

بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان قائالً: 

"يف ه��ذه املناس��بة نترضع للمويل عزوج��ل بأن يرحم 

يف هذه الذكرى قال صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راش��د آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاك��م ديب - رعاه الله-، عن هذه 

الذكرى قائالً: "متر علينا يف 19 رمضان ذكرى رحيل 

املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل 

نهيان مؤسس الدولة وباين نهضتها ومصدر اإللهام 

ألبنائه��ا" وأضاف: "إن حب الناس لزايد هو منحة 

من عن��د الله يعطيها ملن يح��ب من عباده وملن 

يسخر حياته ملنفعة الناس وخريهم"، وأكد سموه: 

"أن التاريخ ال ينى الرجال العظام ألنهم ساهموا 

يف صناعته، وإنس��ان اإلمارات س��يظل وفياً لزايد 

الخ��ري ألنه س��خر حيات��ه يف بناء هذا اإلنس��ان"، 

وختم س��موه: "سيظل اسم زايد محفوراً يف جميع 

زوايا هذا الوطن، وس��يظل عطاؤه لدولته وألمته 

منوذجاً نقياً عىل مر الزمن، وسنبقى أوفياء لسريته 

ومستلهمني لحكمته".

 سمو الشيخ عبدالله بن زايد ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك خالل حضورهم ليلة الوفاء

حممد بن راشد: التاريخ ال ينسى الرجال العظام



إنسان اإلمارات 
سيظل وفيًا لزايد 

اخلري ألنه سخر 
حياته يف بناء هذا 

اإلنسان

اسم زايد حمفور 
يف جميع زوايا هذا 
الوطن، وسيظل 

عطاؤه لدولته 
وألمته منوذجًا نقيًا 

على مر الزمن
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املغف����ور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان 

آل نهيان ويسكنه فسيح جناته، فالشيخ زايد أنار دربنا 

يف دولة االمارات وجمع ش��مل ه��ذا الوطن ونهض به 

ورف��ع رايته بني األوط��ان واألمم فهو عالم��ة فارقة يف 

تاريخ دولتنا وهو املؤسس وهو الباين فقد نرش التعليم 

ووف��ر الرعاية الصحي��ة واالجتامعية وع��زز الخدمات 

وأصبح��ت دولة اإلمارات منوذج��اً يف كل مكان وأصبح 

العامل ينظر باعتزاز له��ذه التجربة يف الوحدة والتنمية 

والحمد لله فالش��يخ زايد غرس لن��ا يف ه��ذا الوط��ن 

الكث��ري وغرس لنا ن��تاجاً أصب��ح الي��وم قائدنا صاحب 

السمو الشيخ خليف��ة بن زايد آل نهيان - حفظه الله- 

وأخوانه الحكام والفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن 

زاي��د آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة يس��ريون عىل نهجه وذلك من خالل 

م��ا غرس لنا والدنا الش��يخ زايد له��ذا الوطن من حب 

لآلخري��ن وحب للوطن وحب للعط��اء فنحن يف هذه 

الليلة نرتحم لزايد وندع��و املويل عزوجل ونرفع أيادينا 

بأن يغفر له ويرحمه ونحن يف هذه املناسبة نتذكر زايد 

ونتذكر نهضتنا ونتذكر أمتنا ونتذكر أيضاً  آمالنا".

صاحب األيادي البيضاء 
ق��ال معايل صقر غب��اش وزير العم��ل: "إن املغفور له 

بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان كان 

وال ي��زال يف قلوبنا وعقولنا حيث مل تغب ذكراه ومآثره 

عنا ألي لحظة".

وأك��د معاليه: "إن ش��موخ االتح��اد وبنيانه القوي 

يش��هد عىل ما كان يتمت��ع به رحمه الله من س��امت 

القائ��د واملعلم واألب الحاين صاح��ب األيادي البيضاء، 

وهي السامت والصفات التي ورثها عنه صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة حفظه 

الل��ه، قائد نهضة دولة اإلم��ارات العربية املتحدة التي 

أصبحت بفكر سموه منوذجاً عاملياً يحتذى به من حيث 

التق��دم واالزده��ار واألمن واألمان ال��ذي ينعم به كل 

مواطن ومقيم يف الدولة". وأضاف: "إن املغفور له بإذن 

الله تعاىل كان مدرس��ة من الحكمة والتواضع والعزمية 

التي ال تعرف الكلل وال امللل حيث أهدانا دولة االتحاد 

التي قامت عىل أسس وقواعد متينة عامدها حُب هذه 

األرض الطيبة وشعبها املعطاء".

و قال: "إن الذكرى الس��نوية لوفاة املغفور له باذن 

الله تعاىل تش��كل للجميع دافعاً قوياً ومتجدداً للعمل 

والج��د كًل يف موقع��ه للحفاظ عىل املكتس��بات التي 

تحققت وتعظيمها يف ظل قيادتنا الرشيدة".

قائداً إنسانياً حكيامً
ومن جانب آخر أكد س��عادة اللواء الركن عيى سيف 

محم��د املزروعي نائب رئيس أركان القوات املس��لحة 

قائ��اًل: "إن الذكرى الثامنة لوف��اة املغفور له بإذن الله 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان " طي��ب الله ثراه"، 

دول الخلي��ج العريب واألمة العربي��ة، ومن كلامته: "إن 

لق��اءات الخري الت��ي جمعت ق��ادة منطق��ة الجزيرة 

العربية والخليج هي من أجل العرب جميعاً وليس��ت 

من أجل الخليج فقط".

ورأى زاي��د الخري بثاق��ب فك��ره رضورة بناء قوات 

مسلحة عزيزة الجانب، ومن أقواله: " إننا دولة تسعى 

إىل الس��الم، وتحرتم حق الجوار، وترعى الصديق، ولكن 

حاجتن��ا إىل الجي��ش القوي القادر ال��ذي يحمي البالد 

تبقى قامئة ومس��تمرة، وإن العمل الذي نؤديه لوطننا 

يف هذه الدنيا هو خري ما نذهب به إىل الدار اآلخرة".

تغمد الله فقيد الوطن بواسع رحمته وأدخله فسيح 

جناته مع الصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

إن الوف��اء يحت��م علين��ا يف هذه الذك��رى أن نجدد 

الوالء لس��يدي صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

-حفظه الله- وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاكم ديب -رعاه الل��ه- وإىل اخوانهام أصحاب 

الس��مو أعضاء املجلس  األعىل لالتحاد حكام اإلمارات 

وإىل س��يدي الفريق أول سمو الش��يخ محمد بن زايد 

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

املس��لحة لس��عيهم الدائم إلس��عاد املواطنني واالرتقاء 

بخدماته��م، وتعزيز قيم التالحم بني الش��عب وقيادته 

الرشيدة.

باين نهضتنا 
وقال س��عادة اللواء مط�ر س��ال�م الظاه�ري رئيس 

هيئة اإلدارة والقوى البرشي�ة: "متر علينا يف هذه األيام 

ذك��رى عزيزة عىل نفوس��نا جميعاً، أال وه��ي الذكرى 

الثامن��ة لرحيل املغف��ور له بإذن الله الش��يخ زايد بن 

معايل حميد محمد القطاميمعايل الشيخة لبنى القاسمي

تجس��د معاين الوف��اء لزايد الخري مؤس��س وباين دولة 

االتحاد، الذي وهب جه��ده وفكره، وعمل بكل تفان 

لقي��ام دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة، ع��ن إميان 

برضورة الوحدة، وعن رغبة يف توطيد أركانها، وتعزيز 

تقدمها واس��تقرارها من أجل تحقي��ق آمال املواطنني 

والوفاء باملس��ؤوليات تجاه الوط��ن والتي ال تدرك إال 

باالتحاد".

وق��د صاغ بحكمت��ه وبعد نظره األس��س والثوابت 

التي جعلت م��ن اإلمارات واحة أمن وأمان، إنه زعيم 

خلد التاريخ ذكراه قائداً انس��انياً حكيامً س��عى لرفعة 

ش��عبه، ووضع يف قامئة أولوياته بناء اإلنسان ورعايته، 

وه��و القائ��ل: "إن املواطن هو ال��رثوة الحقيقية عىل 

هذه األرض وهو أع��ىل إمكانيات هذا البلد، والتنمية 

للق��درة املادي��ة دون أن تكون هناك ث��روة برشية أو 

كوادر وطنية مؤهلة قادرة عىل بناء الوطن".

ومل يكتفي مؤسس وباين دولة االتحاد التي أصبحت 

يف مصاف الدول املتقدمة بهذا إمنا س��عى باملثل لخري 



زايد قائد وهب 
نفسه خلدمة وطنه 
والنهوض مبقدراته 

وحتقيق رقي 
ورفاهية شعبه
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س��لطان آل نهيان مؤسس الدولة وباين نهضتها، والشك 

أن التاري��خ ال ين��ى الرج��ال العظامء، وس��يظل أبناء 

اإلم��ارات أوفياء لزايد الخ��ري الذي وهب فكره وجهده 

وعمله لبناء االنسان ورعايته وذلك عن إميان راسخ بأن 

أكرب اس��تثامر للامل هو اس��تثامره يف خل��ق أجيال من 

الكوادر الوطنية املؤهلة.

وأيقن املغفور له بإذن الله منذ البداية أن االنجازات 

مهام بلغ��ت وازدهرت البد لها من قوة تحرس��ها، وأن 

القرارات الرس��مية البد لها من س��لطة تس��ندها، وأن 

الس��يادة البد لها من قوة تدعمها وتحميها، وأن األمن 

أس��اس االس��تقرار، ومن كلامت��ه: "كان الب��د من بناء 

جيش عرصي قوي ذي كف��اءة عالية من حيث اإلعداد 

والتس��ليح ال ع��ن رغبة يف ع��دوان وإمن��ا للدفاع عن 

الوطن، وصون العرض، والذود عن حياض الوطن".

وأضاف س��عادة اللواء: "ويف حديث لسيدي صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة – حفظ��ه الله – قال 

سموه: "ال ش��ك أن التاريخ سيقف شاهداً عىل الجهود 

العظيمة التي بذلها الوالد الش��يخ زايد بن س��لطان آل 

نهي��ان - طيب الله ثراه - ، وتوجيهاته الس��امية ألبنائه 

القادة والضباط والجنود، والتي أوصلت قواتنا املسلحة 

إىل هذا املس��توى املتطور، وه��ذه املكانة املتميزة بني 

جيوش املنطقة التي مكنتها من املساهمة مع شقيقاتها 

ب��دول مجلس التع��اون يف صيان��ة األمن واالس��تقرار 

باملنطق��ة إىل جانب قيام قواتنا املس��لحة باملش��اركة 

بصورة فعالة وملموسة يف العمليات األمنية واإلنسانية 

التي تقوم بها ضمن قوات حفظ الس��الم التابعة لألمم 

املتحدة يف مناطق العامل املختلفة".

واليوم ونحن نس��تعيد هذه الذك��رى الثامنة لرحيل 

املغفور به بإذن الله الش��يخ زايد بن سلطان طيب الله 

ثراه يحتم علينا الوفاء لذكراه أن ندعو الله أن يتغمده 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظ سيدي 

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

الدول��ة القائد األع��ىل للقوات املس��لحة -حفظه الله- 

وس��يدي صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 

مكت��وم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب -رع��اه الل��ه- وإخوانه��ام أصحاب الس��مو أعضاء 

املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وسيدي الفريق 

أول س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ويل عهد 

اللواء الركن عيىس سيف محمد املزروعيمعايل صقر غباش

املشاركة يف ليلة الوفاء واجب عىل كل إمارايت

اللواء مطر سامل الظاهري



20

نحن والمجتمع

|  العدد 488    |  سبتمرب 2012  |

أبوظبي نائ��ب القائد األع��ىل للقوات املس��لحة، وأن 

يس��دد عىل طريق زاي��د الخري خطاهم حت��ى يكملوا 

املسرية التي وضع أساسها الراسخ وأشاد بنيايها الشامخ 

طيب الله ثراه.

صانع التاريخ
ويف ه��ذه الذك��رى لرحيل الوال��د القائ��د رحمه الله  

دع��ى الدكتور حمدان مس��لم املزروعي رئيس مجلس 

إدارة الهيئة العامة للش��ؤون اإلس��المية واألوقاف الله 

س��بحان���ه وتعاىل أن يتغمد الش��يخ زايد بن س��لطان 

ِبواسع رحم�����ته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل 

ما قدم لنا ولبالدنا والع��امل أجمع يف موازين حس��ناته، 

وأن يحف�ظ ص��احب الس��مو الش���يخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله-، وصاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيِس مجلِس الوزراِء حاكم ديب - رعاه الله، وإخوانهام 

أصحاب السمو حكام اإلمارات والفريق أول سمو الشيخ 

محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة حفظهم الله تعاىل ووفقهم لكل 

خ��ري، وقال: "إن ه��ذه الليلة ليلة وفَاء ملؤس��س دولتنا 

الحبيب��ة، ال��ذي صنع تاريخه��ا وبن��ى أمجادها وأعىل 

ذكره��ا، فرتى له يف كل ناحية م��ن نواحيها أثراً ويف كل 

ش��أن من ش��ؤونها عالمة، فهذه ليلة يتذكر فيها األبناء 

مايض اآلباء، ويس��تلهمون من سرية الشيخ زايد- طيب 

الل��ه ثراه- منهجاً يف البذل والعطاء لهذا الوطن املعطاء 

فيحافظون عىَل تراثه وأمجاده ويسهمون يف رقيه وأمنه 

وازدهاره".

هبة من الله
قال الدكت��ور محمد مط��ر الكعبي مدير ع��ام الهيئة 

العامة للش��ؤون اإلس��المية واألوقاف مبناسبة الذكرى 

الثامنة لرحيل القائد املؤس��س الش��يخ زايد رحمه الله 

قائالً :"إن زاي��د الخري هبة من الله أتم بها النعمة عىل 

ش��عب اإلمارات  وجزيرة العرب وبالد املسلمني عاهد 

رب��ه فصدق ما عاه��د عليه فرفعه ربه تب��ارك وتعاىل 

مكان��اً علياً وفت��ح الله عليه النعم فأغدق عىل ش��عبه 

وعىل عباد الله يف أصقاع العامل رشقاً وغرباً يبتغي األجر 

والث��واب ولس��ان حاله يقول ) يف كل كب��د رطبة أجر( 

فبلغ ن��داه القايص والداين وما رد س��ائالً وال صد وارداً 

فكي��ف باألهل والعش��رية التي كان له��ا األب الرحيم 

والقائد الرائد والراعي األمني.

إن كل ش��رب يف أرض اإلمارات يعرف زايد الخري بوده 

وحبه وإخالص��ه وعطفه، ففي كل خط��وة غرس خرياً 

وزرع أش��جاراً س��تظل ش��اهدة عىل عطائه املتواصل 

وتفانيه يف خدمة ش��عبه، من شموخ نخيلنا إىل منارات 

مساجدنا التي أصبحت منارات هداية وثقافة وحضارة، 

وأما زايد اإلنس��ان فس��لوا اليتامى واألرامل واملساكني 

وامل��رىض واملعوزي��ن، فلقد كان ح��ارضاً معهم بحنانه 

وعطف��ه ورعايته املادية واملعنوية، فه��و لهم الطبيب 

الذي ي��داوي نفوس��هم وقلوبهم قب��ل الطبيب الذي 

يداوي جراحهم وأس��قامهم، وأما زاي��د العلم والعلامء 

فس��لوا مراكز العل��م واملعاهد والجامع��ات والطالب 

واألس��اتذة يف ربوع اإلمارات لتعرفكم عن حضور زايد 

املعلم الكب��ري واملوجه األمني ال��ذي دفعهم إىل مراقي 

الع��ال وأرفع الدرج��ات يف جامعات الدنيا كلها، س��لوا 

علامء البلدان يف العامل اإلسالمي بطوله وعرضه يخربوكم 

عن زاي��د وهو يرعاهم باالس��تضافة الكرمية واالحتفاء 

العظيم ويفتح لهم أبواب البالد ووسائل اإلعالم لينرشوا 

حكمتهم ويشيعوا علومهم التي تهدي إىل الخري .

مناسبة غالية
قال فضيلة الش��يخ طالب محمد الش��حي مدير أدارة 

الوعظ بالهيئة االس��المية واألوقاف: "هي مناسبة غالية 

عىل قلوبنا جميعاً ونحن نستحرض قول املوىل عز وجل 

))والتنس��وا الفضل بينكم (( وكذلك قول الرسول صىل 

الله عليه وسلم حينام وجهنا إىل أن نشكر الناس حيث 

قال من ال يش��كر الله ال يش��كر الناس والذي اليعرف 

حق من أحسن إليه مل يعرف حق املويل عز وجل .

ول��و بحثنا عن أقوال الش��يخ زاي��د رحمه الله وعن 

أفعاله وأعامله لوجدنا يف كل طريق وكل سبيل ويف كل 

الدكتور محمد مطر الكعبي فضيلة الشيخ طالب محمد الشحيالدكتور حمدان محمد مسلم املزروعي

جانب من الفعاليات
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زايــــد يف قلــوبنا

الشيخ زايد والشيخ مبارك بن محمد والشيخ حمدان بن محمد رحمهم الله أثناء تأديتهم للصالة

زايد رحمه الله أثناء تأديته للصالة بني جموع املصلني

زايد رحمه الله ومعايل أحمد خليفة السويدي أثناء تأديتهم للصالة عىل جرس املقطع 

زايد والشعب دعاء ووفاء

زايد رحمه الله يطلع عىل مجسم جامع الشيخ زايد الكبري بجانبه الشيخ خليفة والشيخ سلطان   الشيخ زايد رحمه الله أثناء تأديته مناسك العمرة

املصدر: املركز الوطني للوثائق والبحوث
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واد بصمة من بصامت حيات��ه مملوءة بالخري والعطاء 

واللمسات التي تجعلنا حقاً سعيدين بهذه الحياة وهو 

رج��ل أصطفاه الله ع��ز وجل  ألن الرس��ول صىل الله 

عليه وس��لم قال حينام نادى الله عز وجل جربيل قال 

يا جربي��ل إين أحب فالن فحبه فيحب��ه جربيل ويحبه 

أهل الس��امء ثم يكتب له القب��ول يف هذه الدنيا رحم 

الله الش��يخ زايد بواس��ع رحمته وكتب ل��ه القبول يف 

ه��ذه الدنيا وما من ش��خص إال ويحب��ه يف هذه البالد 

وغ��ري هذه البالد، الكل يحبه ويدعو له بالرحمه وهذه 

الش��هادة تدل عىل محبة الل��ه عزوجل له وال يبقي لنا 

إال أن نعرف حقه بأن ندعو له، فقد قال الرس��ول صىل 

الله عليه وس��لم من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن 

مل تج��دوا فأدعو ل��ه ونحن ندعو له ونتذكر محاس��نه 

وفضائله.

من ثم التقينا بالش��اعر االمارايت شاعر املليون  راشد 

أحمد الرميثي والذي حرض للمشاركة بيوم الوفاء وقال 

بهذه املناسبة : "إن مش��اركتي بهذا اليوم تعد رشفاً يل 

أن أشارك يف ليلة الوفاء ملؤسس دولة اإلمارات املغفور 

له الش��يخ زايد رحمه الله، وهذه املشاركة واجب عىل 

كل إم��ارايت حت��ى أبناءنا الذين مل يعايش��وا فرتة حكم 

زايد يستشعرون بخري الشيخ زايد وحب الشعب لزايد، 

وه��ذه وفقة والء لزايد ، فمهام عملنا لن نس��تطيع أن 

نويف ولو بقليل من العطاء الذي منحه إيانا زايد وال لنا 

أن ندعو له ونطلب له املغفرة والرحمة وأن يكون مع 

األبرار الصالحني" .

وأضاف مصطفى محمد س��ويس: "الل��ه يرحم زايد 

الخ��ري وأنا حرضت إىل املس��جد خصيصاً  ليك أش��ارك 

يف ه��ذا الي��وم الذي ال يف��ي هذا الرجل الش��يخ زايد 

رحمه الله ويغفر له ويس��كنه فسيحه جناته، فقد كان 

وال��داً للجمي��ع للمواطن والوافد ول��كل األمة العربية 

واالس��المية، كلنا نحب زاي��د، والله يحمي هذه الدولة 

وحكامها الكرام الذين يسريون عىل الدرب الذي خطه 

ورسمه لهم زايد الخري".

 وتحدث عيل الوشاحي بقول: " زايد قائد لن ينساه 

شعبه مهام متر السنني وتتواىل، فذكراه خالدة يف قلوب 

الذي��ن أحبوه، ونح��ن نتذكره يف كل ص��الة ويف كل ما 

شيده زايد لنا، وليلة والوفاء هي رد الجميل لهذا القائد 

الذي علمنا الوفاء واليوم رد له ما علمنا".  

الوطن... أمانة زايد 
إّن الوط��ن أمانة زايد لدين��ا، ومل يرحل إال وقد اطأمن 

قلب��ه ب��أن أبناءه ل��ن يألوا ُجه��داً ولن يُفّوت��وا فرصة 

للحفاظ عىل مكتس��باته ومنجزاته وعلّو شأنه بني دول 

العامل، فبناٌء اكتمل بعد ش��تات، وكياٌن اشتّد بعد فُتات، 

وأرض اتح��دت بعد فُرقة، وش��عٌب تعاضد وتآلف بعد 

بُْعٍد وتخاصم، لواجٌب عىل أهله أن يُحافظوا عليه، فقد 

ج��رّب آباؤنا الفرقة وُغّصتها، فكيف لنا أن نس��مح بأن 

يبن��ي آباؤنا كل هذا، فلام يوكل إلينا ن��دُع ُعراُه تنحّل 

الواحدة إثر األخرى، وينفرط عقد وطٍن منا وأمثر وطاب 

مثره لطيب يد من زرع وطيب قلبه وطيب مبتغاه، كام 

قال املوىل س��بحانه: "َوالْبَلُد الطَّيُِّب يَْخ��ُرُج نَبَاتُُه ِبِإْذِن 

َربِِّه َوالَِّذي َخبَُث ال يَْخُرُج إاِل نَِكداً كَذلَِك نرَُصُِّف االيَاِت 

لَِقْوٍم يَْشُكُروَن".

كان زاي��د رحمه الله تعاىل م��ن طينة العظامء التي 

ال تزخرف الدنيا بالوعود الوردية، وال تس��تميل القلوب 

بالكلامت املعس��ولة كديدن الكثري م��ن علية القوم يف 

مش��ارق الكوكب ومغاربه، بل كان ينحت صخر الواقع 

الصلد مبعول العزم وصدق النيّة وسمّو الطموح، ويصنع 

الح��ارض الجميل بتتاب��ع العمل املُضني وس��عة البال 

ومخزون هائل من الصرب عىل ألواء الظروف وتهكامت 

املثبطني م��ن أعداء النجاح، فقد علم رحمه الله معنى 

 ُ اآلية الكرمية والتوجيه الرب��اين القائل: "إِنَّ اللَه ال يَُغريِّ

ُوا َما ِبأَنُْفِس��ِهْم" فبدأ بنفسه وتجشم  َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغريِّ

املصاعب وترك الراحة وحمل شعار البناء ودثاره ومترّد 

ع��ىل حياة الّدعة ليفتح أبواب حياة التميّز ونيل قصب 

الس��بق، فالكبار ال تُقيّد خطواتهم سفاس��ف الدنيا بل 

ميضون للقمم راس��مني الطريق ملن بعدهم ومتقّدمني 

الصفوف ليس��تيقن املذبذبون أّن القائد هو من يسبق 

الجميع ليتأىس به أتباعه ويوقد جذوة حامسهم للميض 

لتلك القّمة املنشودة!

زايد... األب واإلنسان
كان من املعروف عنه رحمه الله تعاىل دوام التش��جيع 

لآلخري��ن وحثه��م ع��ىل التنافس م��ع الناجحني وبث 

الحامس فيه��م بأنهم قادرون عىل ذلك، فالعظيم ليس 

من يش��عر اآلخرون بصغرهم مقارنة به وبتميّزه البنّي 

عليه��م، بل ه��و من يُش��عرهم بعظمته��م وتفرّدهم 

وقدرته��م عىل خلق الفوارق اإليجابي��ة يف مجتمعهم، 

كام أّن القائد الناج��ح ليس من يرى أنّه البطل األوحد 

وأنّه لواله ما اكتمل بنيان وال اس��تقام مسلك وال َصلَح 

عم��ل، بل هو الذي يتذكر إس��هامات أتباعه ومينّت لهم 

بذلك ويشكرهم عليه علناً حتى ال تخبو جذوة الحامس 

يف نفوسهم للعمل بصورة إيجابية ومنتجة دوماً.

زايد والناس... حب بحب
ومل يك��ن زاي��د ذاك القائد ال��ذي يُقّدس "الربس��تيج" 

ويأنف من النزول بني الناس، بل كان من املألوف رؤيته 

بينه��م، حتى يف أيامه األخرية كان مي��ّر مبنتزه مبزرة يف 

العني ويأمر بوجبات طعام مجانية لكل الزوار والسيّاح 

ويأمر باستكامل املرافق وتوسعة الطرق وأن يستوصوا 

بالع��اّمل خرياً، وق��د كان تواصله املب��ارش والدائم مع 

الناس وابتس��امته املعهودة وقبوله دع��وة من يدعوه 

ترصف��اً متعارفاً علي��ه، به اقرتب من الن��اس حتى صار 

أحّب إليهم م��ن أهليهم، وبه ت��أىّس اآلخرون واقتفى 

هديه البقية فتامس��كت بُنية الوطن وتقاربت األرواح 

وتوّحدت القلوب قبل أن تتّحد الحدود الجغرافية •

عيل الوشاحيمصطفى محمد سويسراشد أحمد الرميثي
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ويبقى.. ما بقي العمرص

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
maqala42@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

سككأروي لكككم يف مقايل هذا عن حكاية عشككق أبديككة، حكاية التزال تروى وتحككى لألجيال ولكل 

األعامر، إنها حكاية عشق شعٍب لقائده، قائده الذي مل يكن بالعادي أبداً، ومل يكن يوماً كباقي من 

حكموا شعوبهم، إنه يف مسمى شعبه ولغتهم الخاصة والتي اليزالون يتداولونها رغم مرور األعوام 

مبسمى )األب(!

فأي اآلباء هو؟؟وأي البرش كان لهم؟؟

لقد كان الوالد"زايد" رحمه الله برحمته الواسعة، قنديالً ييضء يف مسرية شعبه،وال أقول شمعة، 

فال رمبا أنطفأ نورها وخفت، ولكنه قنديل يتوّهج نوره ويزداد محيط توهجه وأثره من وقود حب 

الشعب له، فقد كان بيننا - رحمه الله – قدوًة ومقاماً، ونهجاً وإماماً.

لقد نسككج زايد بأفعاله قبل أقواله حباً ال ميكن لعككراه أن تّنفك ما دامت الحياة تّدب يف أرواح 

أبنائه من شككعبه، فالخيوط متينة التهرتي، فقد كان النسيج قوياً، حانياً، بانياً، حاضناً محّباً، مكتنفاً 

وحامياً، وال أقول أن زايد قد بنى جسككور املحبة بينه وبني شككعبه، فالبناء يف لغة الهندسككة عمل 

يحتاج لكثري من الوقت والجهد والعمل واإلنتظار، ولكني أحسككبه ومن وجهة نظري الخاصة، أنه 

مّد تلك الجسككور مبا حباه الله تعاىل من نفاذ حكمة وسككداد رأي، ووجاهة حديث ولفظ، ولباقة 

معان وخصال ما جعله يخرتق قلوب محبيه دومنا مقدمات أو سككابق متهيد، فلقد كان هذا الحب 

له واليزال أسككطورياً  مبعنى الكلمة وبكل ما يغلف هذه الكلمة من بهاء ورونق وبعٍد جاميل، فال 

عجب وبعد غيابه بدناً عن تراب أرضه وظهراين شعبه، أنه اليزال مخلداً بالحب والود بل بالعشق 

يف قلوبهم جميعاً دومنا اسككتثناء، فحكاية الحب األبوي األبدي هذه، حكاية أصبحت لشككعوب من 

العامل منوذجاً ومرضباً لألمثال، فالتاريخ ال ولن ينىس قائداً مثل زايد، ومعلامً مثل زايد ووالداً كزايد.

فاألرسة التي خلّفها بعد رحيله ، التزال تشد أزر بعضها البعض مبا زرعه يف أرضها من حب وألفة 

وصدق يف الحديث والعمل، ويكفي من توسككد ميناه وجاور ربه أن ينام وهو مطمنئ القلب قرير 

العني بأن صنع دولًة يشككهد لهككا التاريخ قبل أقالم أو أفالم أو عقول البرش، فالشككواهد عىل آثاره 

كثرية، وكيف ال؟؟؟! وكل شككرٍب ينطق بك"زايد"، ويخلد ذكراه، فهو اليزال بيننا يعيش، وقلوب أمته 

وشعبه مبحبته وعرفانه تجيش.

إن حب زايد سيبقى فينا مابقي العمر، وستظل قلوبنا وألسنتنا وعيوننا يف كل حني تذكره، وتذكر 

مناقبه وشامئله وفضائله، وأعامله وأقواله وحبه وحنانه األبوي العظيم .

وسيبقى ذاك الثغر الباسم ماثالً أمامنا، نتخرّيه يف ساعات األحزان واألتراح، نتذكره بصربه وجلده 

عىل املحن واملشككاق واملعاناة التي واجهها يف سككبيل إسعادنا وإنقاذنا من ضنك العيش، ويف سبيل 

وحدتنا ورفاهية عيشنا ورغده، سيظل زايد فينا مادام القلب ينبض حيا، ومادامت الروح يف الجسد 

تتفيأ.

داللة.. 

إن داللة مقايل أجدها ماثلة يف رسدي لكلامت تكاد ال تويف أو أكاد أجزم أنها ال تويف ذو الحق حقه، 

فالرياع اسككتحال أن يّعرب عن مكنوٍن سككيظل خافياً يف خاطري، فكٌل منا يحمل معناً ومرادافاً يتالئم  

وصياغته يف وجدانه، ما بني شككوٍق عارم، وحٍب جارف، وعاطفة جياشككة نحو من كان لنا وال يزال 

"األب املحكككككب" .

فقد عربّ الكثريون وال يزالون، وكتب الكاتبون واملؤلفون، وكالً عىل طريقته.

 ولكن سككيبقى يف الذاكرة والتاريخ رواية أبدية واحدة وهي " حب قائد لشككعبه" و " حب شعٍب 

لقائده" سرتويها األجيال وتتناقلها عرب األزمان .

وسيبقى الرابط األبوي بني زايد وشعبه لغًة ال ولن يفهمها إال من عرف زايد بن سلطان.

رحم ريب زايد، وأسكنه فسيح الجنان، يف َروحٍ وريحان، مع املصطفني األخيار.•



املؤمتر الثالث للطب العسكري 2012

تس��تضيف القوات املس��لحة يف دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة املؤمت��ر الثال��ث ملجموع��ة العم��ل العربية 

اإلقليمي��ة للطب العس��كري هذا الع��ام يف أبوظبي يف 

الفرتة من 9 إىل 13 ديس��مرب2012 تحت إرشاف سالح 

الخدم��ات الطبي��ة بهدف تب��ادل الخ��ربات واملعارف 

التدريبي��ة والتعليمي��ة والتقني��ة العلمية واإلنس��انية 

واإلداري��ة يف املجاالت املختلفة للطب العس��كري من 

خ��الل أوراق العمل والبحوث العلمي��ة وورش العمل 

والح��وارات ومجموع��ات النقاش وذل��ك لإلطالع عىل 

التقنيات امليدانية الحديثة يف املجاالت الطبية والصحية 

وآخر املستجدات يف مجال الطب العسكري.

محاور املؤمتر
يرتكز املؤمتر عىل أربعة محاور رئيس��ة تشمل: التدخل 

األس��ايس العس��كري، وتأثري األم��راض واإلصابات عىل 

الجنود واستعدادهم، وآخر املستجدات يف مجال الطب 

العسكري، واإلخالء الطبي يف الحرب.

حيث سيتم مناقش��ة كل محور بيشء من التفصيل 

وتقديم أوراق عمل واالس��تفادة من الخربات السابقة 

من خالل مخرجات املؤمترات الس��ابقة وتجارب الدول 

املشاركة.

إن  تنظي��م دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة متمثلة 

يف القي��ادة العامة للق��وات املس��لحة للمؤمتر الدويل 

ملجموعة العم��ل اإلقليمية العربية للطب العس��كري 

الذي سيتم خالله مناقش��ة عدداً من البحوث العلمية 

وعق��د ورش عم��ل يف مختل��ف االختصاص��ات، يعترب 

دليالً عىل املس��توى العلمي املتمي��ز الذي وصلت إليه 

الخدمات الطبية العس��كرية يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

وقد ش��اركت قيادة س��الح الخدمات الطبية مؤخراً 

ملتقى لتبادل اخلربات واإلطالع على اجلديد
يف فعاليات املؤمتر التاس��ع والثالث��ون ملجموعة العمل 

اإلقليمية للطب العسكري والذي عقد خالل الفرتة من 

20 إىل 25 نوفم��رب 2011 يف مدين��ة أبوج��ا بجمهورية 

نيجريي��ا االتحادية، بحضور 41 دولة من الدول األعضاء 

وحضور أكرث من 300 زائر عىل املس��توى العاملي، ومن 

فعالي��ات املؤمتر إنش��اء حلقات ورش العم��ل وإلقاء 

املح��ارضات العلمية م��ن قبل متحدث��ن من خدمات 

طبية عسكرية وجامعات من جميع أنحاء العامل.

وجاءت مش��اركة س��الح الخدمات الطبي��ة والوفد 

املش��ارك برئاس��ة العقيد رك��ن مطر س��عيد النعيمي، 

نائب قائد س��الح الخدمات الطبية باألهمية اإليجابية 

للخدمات الطبية بدولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك 

من خ��الل مواكبة التطورات العاملي��ة يف مجال الطب 

العسكري ومشاركة الخربات العاملية عىل هذا الصعيد. 

وم��ن خالل ه��ذا املؤمتر فقد تم باإلج��اع من الدول 

األعض��اء عىل ترش��يح دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

باس��تضافة املؤمت��ر الثالث ملجموعة العم��ل اإلقليمية 

العربي��ة للط��ب العس��كري 2012، وال��ذي س��يعود 

باألهمية اإلس��رتاتيجية واالقتصادية عىل دولة اإلمارات 

العربية املتحدة بش��كل ع��ام وعىل س��الح الخدمات 

الطبية بشكل خاص.

املجلس الدويل للطب العسكري
تأسس املجلس الدويل للطب العسكري يف عام 1921 

يف أعقاب الحرب العاملية األوىل، بهدف زيادة التعاون 

بن كل الخدمات الطبية العس��كرية، وهو معرتف به 

كمنظمة دولية مقرها بلجيكا، وهي تستمر يف توفري 

مس��احة للنقاش لكل الخدمات الطبية العسكرية يف 

العامل ملناقشة املواضيع ذات االهتام املشرتك بشكٍل 

حيادي حيث يعمل املجلس الدويل للطب العسكري 

باستقاللية برصف النظر عن الجنسيات أو الخلفيات. 

وتتمت��ع حالي��اً 104 دولة م��ن كل الق��ارات تتمتع 

للط��ب  ال��دويل  املجل��س  منظم��ة  يف  بالعضوي��ة 

العس��كري،  وفيا يخص اللغات فإن اللغة الرسمية 

للمجلس الدويل للطب العس��كري ه��ي اإلنجليزية 

والفرنس��ية غري أن��ه خالل األنش��طة اإلقليمية ميكن 

اس��تخدام لغات أخرى مع وج��ود ترجمة فورية إىل 

اإلنجليزية والفرنسية.

واملجلس الدويل للطب العس��كري معرتف به رسمياً 

من قبل منظمة الصحة العاملية كرشيك يف مجال الرعاية 

الصحية العسكرية العاملية، كا أن لدى املجلس الدويل 

للطب العس��كري عالق��ات مع برنامج األم��م املتحدة 

ملكافحة اإلي��دز واملنظمة العاملية للصح��ة الحيوانية، 

ول��ه اتصاالت م��ع )اللجنة الدولي��ة للصليب األحمر(، 

واملجلس الدويل لأللعاب الرياضية العسكرية، ومنظمة 

الضباط األطب��اء االحتياطين، كا يتعاون املجلس أيضاً 

مع نظام املراقبة واالس��تجابة لألوبئ��ة التي تظهر عىل 

الصعيد العاملي ومنظمة الصحة العاملية لتأسيس مركزاً 

متميزاً يف مجال علم األوبئة.

الجدي��ر بالذك��ر أن املجموع��ة اإلقليمي��ة العربية 

للطب العس��كري أُعتمدت رسمياً كإحدى املجموعات 

اإلقليمي��ة التابع��ة للمجلس الدويل للطب العس��كري 

وذل��ك من قب��ل الجمعية العمومي��ة للمجلس الدويل 

للط��ب العس��كري يف اجتاعها املنعق��د عىل هامش 

املؤمتر العاملي )الس��ابع والثالثون( للطب العس��كري 

الذي عقد يف تونس خالل الفرتة )25-20 مايو 2007م( 

املوافق )8-3 جادى األوىل 1428ه�( وبذلك أصبحت 

رابع مجموع��ة إقليمية يتم اعتاده��ا بعد املجموعة 

اإلقليمي��ة األمريكي��ة واملجموعة اإلقليمي��ة األفريقية  

واملجموعة اإلقليمية املغاربية.

إن الهدف العام للمجموعة اإلقليمية العربية للطب 

العسكري هو تبادل الخربات للتطوير املستمر ملستوى 

األداء واالهتامات اإلقليمية العلمية املشرتكة يف مجال 

الطب العس��كري يف جميع ال��دول العربية األعضاء يف 

املجموعة تحت مظلة املجلس الدويل للطب العسكري•

استضافة 
املؤمتر دليل 

على املستوى 
العلمي املتميز 

الذي وصلت 
إليه اخلدمات 

الطبية العسكرية 
اإلماراتية
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"درع الوطن" وصناعة النجاح
صناعة النجاح يف عمل ما، خاصة إذا كان إعالمياً، مهمة ليس��ت س��هلة كام يعتقد البعض، ومجلة "درع 

الوطن" اس��تطاعت أن تحقق - مؤخراً - نجاحاً عاملياً عندما ُصنِّفت من قبل الجمعية امللكية الربيطانية 

للطريان ضمن أفضل خمس مجالت عسكرية عاملية، واألوىل عربياً، بذلك أوصلت املجلة املتميزة البهجة 

والرسور إىل قلوب رشيحة كبرية من أبناء اإلمارات املحبني للنجاح، خاصة أولئك الذين عملوا فيها خالل 

مس��ريتها التي اس��تمرت ألربعة عق��ود إىل اآلن، ومجلة "درع الوطن" أوجدت لنفس��ها مكانة بعد أن 

أصبحت واحدة من املصادر األساس��ية للمعلومات للكثريين من داخل الدولة وخارجها، خاصة املنتمني 

إىل السلك العسكري، رغم أن القامئني عليها يعملون جاهدين لتكون مجلة لعامة املثقفني. 

الع��ربة يف هذا التصنيف املس��تحق - كون املجل��ة متميزة يف موضوعاتها ويف طريق��ة تناولها وحتى 

إخراجها وكذلك من خالل نجاح سياس��ة تسويق املجلة - ليست يف مشاعر الفرحة التي ال بد أن ترتسم 

عىل محيا القامئني عليها واملهتمني بها، برغم أهمية ذلك، بل العربة يف حجم املسؤولية امللقاة عىل كاهل 

الفري��ق القائم عليها، باعتبار أن املنتظر منهم تأكيد معن��ى الفوز والحفاظ عىل ما حققته املجلة، وأنا 

أعتقد أنهم عىل قدر املسؤولية بعد أن شهدت املجلة قفزات نوعية يف طريقة تغطية املوضوعات، وبعد 

إحداث بعض التغيريات املوضوعية والش��كلية، أقول ذلك ألنني أعت��رب نفيس من املهتمني بهذه املجلة 

واملتابعني لها منذ زمن، وبتفاصيلها.

فوز املجلة بأن تكون األوىل عربياً جدير بشد االنتباه لها؛ عىل اعتبار أن املجلة متخصصة يف الشؤون 

العس��كرية، يف حني أن املعاناة الرئيسية يف العامل العريب تكمن يف أن تجد تخصصاً إعالمياً حقيقياً، ليس 

فقط يف املجال العس��كري ب��ل يف كافة مناحي الحياة، العامل العريب يع��اين ندرة يف اإلعالمي االقتصادي 

واإلعالمي الذي يس��تطيع تغطية األحداث العسكرية بِحرَفية، وحتى املجالت املتخصصة تجدها نادرة، 

وهذا الفوز يعني أن هناك اعرتافاً عاملياً، ولو نسبياً، بأن هذه املجلة فيها يشء من التخصص العسكري 

الذي يُعتّد به، وهذه شهادة ميكن أن تسجل للقامئني عىل شؤون املجلة، خاصة وأن التصنيف قادم من 

جهة عاملية ال يجربها يشء عىل أال تكون حيادية يف اختيارها؛ وبالتايل فإن هذا الفوز أو التصنيف ميكن 

وضعه ضمن جزئية بسيطة يف الصورة اإلماراتية الجميلة يف العامل.

الساعون إىل النجاح يحتاجون إىل لحظة يرون فيها تقدير الناس لعملهم، ورمبا هذه اللحظة يحتاجها 

م��ن يعمل يف املجال اإلعالمي أكرث م��ن أي تخصص آخر، باعتبارها مهنة البحث عن املش��اق، وبالتايل 

فتقدي��ر الناس له رمبا يدغدغ ش��يئاً يف خاطره، كام أنه يف ظل وجود ك��م هائل من املجالت والصحف 

املش��تغلة بالتخصصات املختلفة يجعل هناك صعوبة يف صناعة النجاح يف هذا املجال؛ وبالتايل فإن هذا 

التقدي��ر يجعل فوز مجلة أمراً غري عادي، ويعطي بعداً يؤكد فيه أن املجلة ليس��ت فقط مجموعة من 

األوراق والصور، وأن هناك من يتابع عملك ويقدرك عليه.

أن تك��ون واحداً م��ن أفضل املجالت يف الع��امل أو األول عىل اإلقليم فهذه مس��ألة رمزية يف واقعها 

الحقيقي متزج بني الجهد والتعب الذي يقوم به فريق أي عمل – الس��ابق منه والالحق - وبني مش��اعر 

الحب لدولة اعتادت أن تكون من الدول الساعية الكتساب فن صناعة النجاح، وأن تكون دولة متميزة 

يف العديد من املجاالت لتكتمل الصورة اإلماراتية، التي اعتادت أن تبهر العامل من خالل تقديم األفضل 

إقليمياً ومنافسة التجارب العاملية.

ليس هناك أجمل من أن تحقق نجاحاً شخصياً - فريق عمل أو مؤسسة - ويقدرك العامل عليه، إال أن 

يكون الفائز بحجم وطن يستحق أن يبذل أبناؤه جهداً يف سبيل رفعته .. مثل اإلمارات•

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة

25 |  سبتمرب 2012 |  العدد 488  |



معرض ILA 2012 منصة مثالية للطريان العسكري

ميين املقييرر تنظيييم معييرض برليين للطييران الدويل 

 Internationale Luftfahrt-Ausstellung: ILA

يف أرض املعييارض الجديدة خييال الفرتة من 11 إىل 16 

سييبتمرب، حيث ميين املتوقع أن تشييارك أكرث من 1100 

رشكة عارضيية متثل حييوايل 40 دولة، والتي سييتأيت إىل 

مركييز املعارض مبطار برلن املجاور ملطار العاصمة برلن 

املخطط له مستقبًا.

وستشييارك يف معرض برلن ألول مرة رشكات عارضة 

من إسييتونيا واليونييان وأيرلندا ورصبيييا، باإلضافة إىل 

زيادة يف نسييبة املشيياركة من جانب الرشكات العارضة 

التي متثييل الهند واليابان، عاوة عييى الدول األوروبية 

املجيياورة. ومن املقرر أن تسييتضيف بولندا، التي تعترب 

رشيكة للمعرض لهذا العام، أكرب مسيياحة للعرض حتى 

اآلن، وسييتمثلها كربيييات الييرشكات العامليية يف مجال 

صناعة الطائرات.

وتشييمل قامئة الرشكات العاملية الرائدة املشاركة يف 

املعرض كا من:

 Airbus, Antonov, Arianespace, Astrium, 

 Beriev, Boeing, CADES, CAE, CASSIDIAN,

 Diamond, Diehl, EADS, Eurocopter, ESA,

 the Fraunhofer Institute, Irkut Corporation,

 Ivchenko, Liebherr Aerospace, Lufthansa

 Technik, MiG Russian Aircraft Corporation,

 MD Helicopters, MT-Aerospace, MTU,

 Northrop Grumman, OHB, Oboronprom

 (Russian Helicopters, United Engine

 Corporation), IABG, Pratt & Whitney,

 Premium Aerotec, Raytheon, Rheinmetall,

 RECARO, Rockwell Collins, Rolls-Royce,

 ROSKOSMOS, Sukhoi, RUAG, Sikorsky, SKF,

.TATA and Thales

طائرات متثل كل العصور
ومن املقرر أن تشييارك يف معرض برلن للطران طائرات 

ميين مختلييف األحجييام والطييرازات والعصور، سييواء 

بعروض سيياكنة عى األرض أو بعروض جوية. وستكون 

العروض الجوية التي تقدمها طائرة إيرباص العسكرية 

A-400M وإيرباص A-380 (أكرب طائرة ركاب يف العامل) 

 Eurocopter من إنتيياج رشكة X-3 والطائييرة الهجينة

من أبرز األحداث يف املعرض. وعى مدى ثاثة أيام، ويف 

سياق العروض الجوية املقدمة، ستقوم بولندا - رشيكة 

املعرض هييذا العام- بعرض الطائييرة MiG-29 التابعة 

Biało- لسيياح الجو البولنييدي والتي سيييقوم فريقها

جوييية،  اسييتعراضات  بتقديييم   Czerwone ISKRY

واسييتعراض النسييخة البولندية من الطائييرة املروحية 

Black Hawk أما بالنسييبة للعروض السيياكنة األخرى 

 MP-02 Czajka, EM-11 Orka, فسييتقدمها طائرات

.AT-3, PZL M 28 and C 295 Casa

يعكس التطورات يف عامل الطريان على مدى أكرث من 100 عام
إعداد: جي. سرات
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وسيييقوم فريقان إيطاليان - فريييق Pioneer الذي 

 Pioneer 300 يسييتخدم أربع طائرات نفاثة من طراز

وفريييق We-Fly Team- بتقديم اسييتعراضات جوية 

 PC تعكس مهييارة الفريقن. ومن املقرر عرض الطائرة

Aero’s Electra One Solar ألول مييرة لتعكس مدى 

التطور الييذي طرأ عى الطائرات التييي تعمل بالطاقة 

الشمسييية. وتتميز الطائرة، التي تعمل بألواح شمسية 

مثبتة عى الجناحن، بأنها عدمية الضوضاء تقريباً أثناء 

الطران.

أما بالنسييبة لطائرات الشحن القدمية التي ستم عرضها 

 DC-3 and DC-6 from Red يف املعييرض فتشييمل

 Bull, a Lisunov Li-2 and, a special highlight,

 a Lockheed L-1049 Super Constellation

from Breitling (وهييي واحدة من طائرتن وحيدتن 

يف العامل). وتشييمل االسييتعراضات الجوية العسييكرية 

Messerschmitt Me- طائييرات تاريخية ترتاوح بيين

 Lockheed P-38و  108, Me-109 and Me-262

عييى  عيياوة   ،Mustang and Hawker Sea Fury

 Eurofighter, McDonnell الطائرات الحديثة مثييل

Douglas F-18 (ميين فنلنييدا) وMiG-29 من بولندا 

رشيكة املعرض هذا العام.

 HeliCenter,وستقوم أقسييام النقل الجوي التجاري و

Aerospace والطييران العسييكري ومركييز املوردييين 

 International Suppliers Center ISC الدولييين 

 ILA خييال الفييرتة ميين 11 إىل 13 سييبتمرب، ومركز -

CareerCenter - خال الفرتة من 14 إىل 15 سييبتمرب 

بعييرض أحدث ما توصلييت إليه أسيياليب التكنولوجيا 

 UAS Plaza الحالية واملسييتقبلية. كام ستشارك رشكة

بعييرض أنظمة املركبييات اآللية (غيير املأهولة) ورشكة 

 Alternative Aviation Fuels and roger Airfield

ألحدث إنتاجها خدمة الطائرات.

ILA HeliCenter مركز
يعترب هييذا املركز مبثابة معرض تجاري أورويب وسييوقاً 

أوروبييية تشييمل كافيية املعامييات الخاصيية بالرشاء 

والتشييغيل والتدريب والتمويل وتعدل املهام الخاصة 

بأحدث الطائييرات املروحية. ويتميييز بتنوع املنتجات 

املعروضيية واملنتجييات األخرى التي تعييرض ألول مرة. 

وينصييب االهتييامم هذا العييام عى ثيياث مروحيات 

 EC145-T2, UH-72 Lakota and هييي  جديييدة 

التييي   Eurocopter’s X-3 hybrid demonstrator

تعرض ألول مرة.

ومتثييل الطائييرات املروحية التي يزيييد عددها عى 

12 طائييرة أحدث تقدم تكنولوجييي يخدم العديد من 

االسييتخدامات املختلفيية مثل البحييث واإلنقاذ ومهام 

قوات الرشطة والجيش. وستشييمل الطائرات املعروضة 

 CH53, وطائرات EC135 نسخة من الطائرة البولندية

a Tiger, a Bundeswehr NH90 ونسخة بولندية من 

الطائييرة Sikorsky Black Hawk ويضم قسييم عرض 

HeliCenter يف الصالة رقم 3 النواحي املدنية واإلدارة 

الخاصة باإلنقاذ الجوي والعمل الجوي وحامية الحدود 

واإلنقيياذ ومروحيييات املارينييز، عاوة عى السييامة 

الجوييية والتدريب واملحاكاة والتوافييق البيئي وتقليل 

اإلشعاعات. ويوفر املركز، الذي يضم أكرث من 30 رشكة 

عارضيية، فرصيية مثالييية للعماء للتعييرف عى أحدث 

املنتجات والتدريب والخدمات.

وقود الطائرات البديل
 ILA 2012 roger Airfield ميين املقييرر أن يكييون

املقيير الجديييد لييي General Aviation، حيث هناك 

اهتامم بالغ بالطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، 

 PC وبالطاقيية الشمسييية إن أمكيين. وتثبييت الطائرة

 ILA التييي تعييرض يف Aero's Electra One Solar

roger Airfield 2012 ألول مرة أنه قد تم إحراز تقدم 

كبيير يف هذا املجييال. وهذه الطائرة عبييارة عن طائرة 

تعمييل بالطاقة الكهربائية اعتامداً عى ألواج شمسييية 

مدمجيية مثبتة عييى األجنحة واعتييامداً عى بطاريات 

 PC مستقلة لتخزين الطاقة الشمسية. وتتميز الطائرة

Aero's Electra One Solar، التييي تعمل با ضوضاء 

أثناء التحليييق، بقدرتها عى القيييام برحلتها باالعتامد 

عى الطاقة الشمسية بنسبة 100 % ألول مرة.

يعتييرب الوقود البديل اليوم أهييم تطور دينامييك يف 

عامل الطييران، ومن املقرر أن يشييهد معييرض الطران 

الدويل األول 2012 مشيياركة "مبييادرة الطران للطاقة 

 Aviation Initiative for Renewable املتجييددة" 

حضور متوقع 
ألكرث من 1100 

شركة عارضة 
متثل أكرث من 40 

دولة

الطائرة التاريخية MD 311 من إنتاج رشكة داسو

A380 إيرباص
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األمريكي��ة- و"املب��ادرة  أملاني��ا  يف   Energy: Aireg

US/ األملاني��ة للوقود البديل الخاص بالطريان التجاري

 German Commercial Aviation Alternative

يف  س��تبحثان  اللت��ان   Fuels Initiative: CAAFI

جناحهام هذا املوض��وع ألول مرة. ويف الثاين عرش من 

سبتمرب سيتم انعقاد مؤمتر مواز تحت عنوان "مستقبل 

وقود الطائرات البديل"، وهو من األحداث املهمة التي 

سيشهدها معرض الطريان الدويل األول.

 Electra One Solar الطائ��رة  إىل  وباإلضاف����ة 

سيش��هد املع����رض ع��رض أحدث الن��امذج الخاصة 

بالط��ريان الع��ام والطائ��رات التاريخية الن��ادرة، مثل 

الطائ��رة Bücker Bestmann الت��ي يع��ود تاريخه��ا 

إىل حقب��ة األربعيني��ات والت��ي جرى تجديده��ا طبقاً 

للمواصفات الفنية األصلية. 

عندما يلتقي الفضاء باألرض
مثة جن��اح متخص��ص للفض��اء واملؤمترات/األحداث 

الفضائية وعامل الطائرات والفضاء يف نس��خة املعرض 

هذا العام ليك��ون مبثابة ملتقى للخرباء واملتخصصني 

وحدثاً فريداً بالنسبة للجمهور العادي غري املتخصص. 

ويت��م الرتكيز عىل جناح الفضاء ال��ذي تنظمه وزارة 

االقتص��اد والتكنولوجي��ا االتحادي��ة ووكال��ة الفضاء 

األوروبي��ة ومركز الفضاء األمل��اين والجمعية اللامنية 

لصناع��ة الطائرات. وال مثيل له��ذا الجناح يف أوروبا، 

نبذة تاريخية

 منذ نس��خته األوىل يف عام 1909 نجح معرض برلني يف 
كس��ب احرتام وتقدير العامل كأق��دم معرض جوي عىل 
مس��توى العامل. ويرشف عىل تنظي��م املعرض الجمعية 
 German Aerospace األملاني��ة لصناع��ة الطائ��رات
م��ع  بالتع��اون   Industries Association: BDLI
Messe Berlin وق��د تم تنظيم أول نس��خة من هذا 
املع��رض يف مدين��ة فرانكف��ورت / مني يف ع��ام 1909 
واس��تمر عىل مدى 100 يوماً كامل��ة. وبعد افتتاحه يف 
ع��ام 1909 ظلت برل��ني مقراً للمع��رض، ويف منتصف 
الخمس��ينات ش��هد املع��رض طف��رة نوعية واس��تمر 
تنظيم��ه يف مط��ار Schönefeld بالق��رب من هانوفر 
عىل مدى ثالث��ني عاماً. ومنذ ع��ام 1992 ظل املعرض 
Berlin/ يف Schönefeld يع��رض كل عامني يف مط��ار
Brandenburg ليع��رض كاف��ة املنتج��ات الخاص��ة 

بصناعة الطائرات.
أما يف هذا العام فسيجري تنظيم معرض برلني للطريان 
يف مرك��ز املعارض التابع ملطار برلني املجاور ملطار برلني 
الجديد مبارشة. وقد شاركت أكرث من 1152 رشكة متثل 
47 دول��ة يف معرض برلني للطريان عام 2010، حيث تم 
ع��رض حوايل 300 طائرة يف عروض س��اكنة أو متحركة، 
وحرضه أك��رث من 235 ألف زائر تجاري متخصص وغري 

متخصص.

ونجح يف الحصول عىل جوائز عاملية عديدة.

سوق حرصية
س��تكون هناك فرصة أمام ارشكات العارضة يف الصالة 

 International Suppliers Center رق��م 6 مبرك��ز

ISC لالستفادة من الرشكات العاملية الرائدة املشاركة 

يف املع��رض وم��ن حض��ور أك��ر م��ن 120000 زائر 

تجاري. وم��ن املتوق��ع أن تش������ارك أكر من 250 

رشك��ة عارض��ة متثل أكر م��ن 20 دول��ة يف املعرض، 

منها رشكات تش���ارك ألول مرة متثل النمس��ا والصني 

وإس��تونيا واليونان وماليزيا. ومن املقرر أن يخصص 

املعرض هذا العام يومني للمشرتين الخارجيني يومي 

12 و13 س��بتمرب بحي��ث يكون منص��ة للمعلومات 

وإبرام العقود.

ILA مهبط املروحيات يف معرض

2000N املقاتلة مرياج
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طائرات من 
خمتلف األحجام 
والعصور تسجل 
حضورها لتقدمي 

عروض ساكنة 
ومتحركة

الطريان واألمن والدفاع العسكري
 ،Bundeswehr م��ن املقرر أن يق��دم الجيش األمل��اين

بوصف��ه أكرب جهة عارض��ة يف معرض الط��ريان الدويل 

األول 2012، عرض��اً مبهراً إلمكانياته وأنظمة تس��ليحه 

املش��رتكة. فف��ي صالة الع��رض رقم 3 الت��ي تقع عىل 

مس��احة تقدر بأكر من 1000 مرتاً مربعاً سيقدم سالح 

الج��و األملاين ورشكات صناعة الطريان العس��كري دلياًل 

ع��ىل تعاونهام الناجح مع العمالء واملقاولني للتأكد من 

القدرة التشغيلية للطائرات العسكرية التابعة للسالح. 

وسيش��مل الجناح عرض س��ت طائ��رات مقاتلة وأربع 

طائرات م��ن الطائ��رات ذات األجنح��ة الثابتة وعرش 

طائ��رات مروحية وأربع��ة أنظمة طائ��رات آلية )غري 

مأهولة(. والس��تعراض قدرات طائراتها النفاثة الس��ت 

من طراز Tornado، س��تقوم Eurofighter وطائرتان 

 CH-53, a وطائ��رات F-4 Phantoms م��ن ط��راز

 C-160 Transall and an Airbus A310 MRTT

tanker بتقديم عروض جوية.

 Eurofighter وم��ن املقرر أيضاً أن تش��ارك الطائرة

NH90 and CH- وطائرت��ان مروحيت��ان م��ن ط��راز

53 بتقدي��م عروض منفردة. كام ستش��ارك يف املعرض 

الطائرة UH Tiger ومن أبرز األحداث التي سيشهدها 

املعرض ه��ذا العام مش��اركة طائرة النقل العس��كري 

الجديدة A400M التي س��يمكن للجمهور مشاهدتها 

عىل األرض. وستشارك يف املعرض رشكات متثل الواليات 

املتحدة وفرنس��ا واململك��ة املتح��دة وإيطاليا وحلف 

ش��امل األطليس )الناتو( التي شتعرض طائرات مختلفة 

 UH-72 Lakota, F-16 Fighting Falcon, مث��ل 

Mirage 2000 and E3A AWACS ك��ام ستش��ارك 

فنلندا يف املعرض، وس��تقدم اس��تعراضاً جوياً بالطائرة 

.F-18 Hornet

ويعترب الطريان العس��كري جزءاً أساس��ياً من صناعة 

الطائرات العاملية، ليس من ناحية التكنولوجيا والصناعة 

كصناعة فحس��ب، وإمنا من ناحية التنوع الشديد الذي 

تتس��م به املنتج��ات واملعروض��ات والخدم��ات التي 

يقدمه��ا املعرض، ومبا يضمن بقاء القوات املس��لحة يف 

حالة تش��غيل مستمرة ومبا ميكنها من أداء مهامها عىل 

مس��توى العامل. ويعت��رب معرض برلني للط��ريان معرضاً 

فري��داً من نوعه ب��ني بقية معارض الط��ريان األوروبية 

األخ��رى من حيث قدرته عىل ج��ذب ممثيل الرشكات 

والهيئات العس��كرية كرشكاء تحت س��قف واحد. كام 

يعت��رب املعرض منصة مثالية تتي��ح إمكانية إجراء حوار 

دويل بني رجال السياس��ة والصناع��ة والجيش. ويعتقد 

الخرباء أن معرض برلني للطريان 2012 يس��ري يف طريقه 

نحو تحقيق أرقام قياس��ية تفوق األرقام التي تحققت 

يف عام 2010.

UAS Plaza افتتاح
م��ن املق��رر أن تع��رض ال��رشكات العارضة يف س��احة 

UAS Plaza الجدي��دة مجموعة كب��رية ومختلفة من 

أنظم��ة الطائ��رات اآللية )غ��ري املأهول��ة( ألول مرة. 

 Cassidian, ستش��ارك رشكات صناعية معروفة مث��ل

 General Atomics and Northrop Grumman

بعرض منتجاتها س��واء داخل ساحة UAS Plaza أو يف 

أجنحتها الخاصة. وستشمل قامئة معروضاتها الطائرات 

ك��ام   Predator, EuroHawk and Barracuda

س��يعرض الجيش األملاين أنظمة الطائ��رات اآللية )غري 

املأهول��ة( ALADIN, KZO and LUNA يف س��احة 

العرض املخصصة له•

الطائرات  F-5E Tiger II Patrouille Suisse Swiss Air Force من إنتاج رشكة نورثروب جرومان

Private Aero L-29 Delfín الطائرة 
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النفاثة P – 8A Poseidon مالئمة للعمل يف البيئات العملياتية اخملتلفة
ش��اركت النفاث��ة P – 8A Poseidon Jet يف متارين 

الباس��فيك RIMPAC حي��ث حلق به��ا طياران من 

فريق االختبار والتقييم VX – 1 منطلقني من قاعدة 

مش��اة البحرية من هاواي خ��ال التامرين التي تقام 

هناك كل عامني.

واتضح من اس��تخدام الطائرة النفاثة P – 8A أنها 

أس��هل يف التداول من P – 3C Orion وتجيد العمل 

يف االرتفاع��ات املنخفضة خ��ال أداء مهام الدوريات 

البحرية حس��بام رَصح به الضابط املسؤول عن برامج 

الصيان��ة وتدريب الطيارين "كري��س آرتيس" والذي 

أش��اد بق��درة P – 8A ع��ى املناورة وتوف��ر أنظمة 

كابينته��ا اليقظة يف املواقف م��ع ماءمتها العمل يف 

البيئات العملياتية املختلفة.

ويعرف ع��ن الطائرة النفاثة P – 8A أنها مصممة 

اعتامداً عى هندس��ة طائرة الرحات التجارية 737 – 

ERX 800 الت��ي تصنعها رشك��ة Boeing  مع إجراء 

بع��ض التعديات عليها. وتعمل هذه الطائرة بس��عة 

 P – 3 C Orion حم��ل اس��لحة أكرث م��ن س��ابقتها

وبأنظم��ة مهاٍم أك��رث تطوراً وأنظم��ة اتصاالٍت ونظم 

بياناٍت أفضل مع االس��تفادة م��ن أنظمة رادار املهام 

املتع��ددة ملراقب��ة األس��طح البحرية وه��ي رادارات 

أجادت صنعها رشك��ة Raytheon. وجدير بالذكر أن 

التامرين RIMPAC ش��اركت فيها 22 دولة وأكرث من 

40 س��فينة وغَواصة وأكرث من 200 طائرة و 25.000 

مقاتل ومت��ت هذه التامرين يف 3 أغس��طس بعد أن 

كانت بدايتها يف 29 يونيو 2012.

تعم��ل القوات العس��كرية يف تنفي��ذ الكثر من 

العملي��ات يف البيئات املش��ركة مام ح��دا بوزارة 

الدف��اع األمريكي��ة لتبني ع��دة برام��ج تدريبية 

إلج��ادة صيانة املقات��ات وبينها F - 35 املعروفة 

بالضاربة املش��ركة JSF والتي ت��م تجهيز الفرق 

بجناح التدريب 372.

وأضيف الفريق التدريبي 82 لقاعدة ش��يبارد 

 F - الجوية يف تكس��اس لصيانة وتأهيل املقاتات

35 للعم��ل بكفاءة مع الق��وات الجوية والبحرية 

ورصح "ج��ون بارك" قائد الجن��اح 372 بقوله إن 

 F - 18و F - 35 الفرق جاه��زة لتأهيل املقاتات

Hornet وAV - 8B Harrier للتدريب عليها.

ويف هذه القاع��دة الجوية 10 مدربني يهتمون 

بتطبي��ق التدريب، مع إس��نادهم مبواقع الصيانة 

كام حصلوا عى التأهيل ملدة ثاث سنوات للعمل 

ع��ى الطائرات املقاتلة النفاث��ة F-35 والطائرات 

األخرى.

أما الفرق FTD فتعمل ملدٍة بني 45 إىل 90 يوماً 

مستفيدًة من تخصصها يف الصيانة الذي تطبقه يف 

قاعدة "ايجلن��ب" الجوية أيضاً لتأهيل املزيد من 

الفرق. يذكر بأن الفرق التابعة للجناح 372 التابع 

ملجموعة التدريب 982 تهتم بالطائرات والذخائر 

واالتصاالت اإللكرونية وتدريب الفرق.

تأهيل فرق صيانة املقاتلة 
JSF الضاربة املشرتكة

 P - 8A Poseidon النفاثة 

ط��َورت رشكة Boeing الجيل الق��ادم من نظام الخوذة 

 F - وت��م تركيب ه��ذا النظام يف الطائرة JHMCS II/h

Silent Eagle 15 كج��زء من برامج تطوير هذه املقاتلة 

متعددة األدوار. وميثل نظام هذه الخوذة وحدة التحكم 

املوضوع��ة ع��ى رأس الطي��ار لتتيح ل��ه تصويب نظم 

االستشعار ونظم األسلحة مع االستفادة من تقنية التتبع 

.VSI الجديدة وأنظمة العرض، وأنظمة الرؤية الليلية

والحظ الطيارون مس��تخدمو نظام الخوذة الجديدة 

أنه��ا متوازن��ة أكرث من س��ابقاتها وأصغ��ر وأخف وزناً 

منه��ا، وهو ما رَصح به "غريغ  ه��اردي" مدير الربامج 

JHMCS يف رشك��ة Boeing وال��ذي أش��اد بج��ودة 

التقنيات املس��تخدمة مع توفر هذا النظام املرونة مع 

دق��ة التتبع، ودامت فرة تطوير النظ��ام وتجربته أقل 

من ثاثة أشهر.

 Boeing تطور اجليل القادم من نظام 
JHMCS II/h اخلوذة

 JHMCS II/h الخوذة  
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 NH90 فرنسا تتسلم طائرتني عموديتني
EUROCOPTER من

 French اس��تلمت وزارة املش��ريات الدفاعية الفرنسية

 TTH – NH90 الطائ��رة العمودي��ة التعبوي��ة DGA

وه��ي الثانية من مجموع اثنتني اش��رتهام فرنس��ا، مع 

استام الطائرة السابقة NH90 – NATO وهي املعروفة 

 NATO Frigate Helicorter الفرقاط��ة  بالعمودي��ة 

NFH. ومعروف أن برامج العموديات التي تهتم فرنسا 

بتطبيقها هي األكرب أوروبياً حتى اآلن.

وتم التس��ليم يف احتفاٍل رس��مي أقي��م يف مقر رشكة 

EUROCOPTER م��ن )ماريغنان( يف فرنس��ا وحرضه 

 DGA فريق من وزارة املش��ريات الدفاعية الفرنس��ية

وكبر الضب��اط التنفيذيني للرشكة يف فرنس��ا وهو نائب 

رئيس األع��امل التجارية والخدمات مع ع��دٍد من كبار 

القادة يف القوات املسلحة الفرنسية.

 NH90 – TTH وبات منتظراً عمل الطائرة التعبوية

يف مرك��ز التدريب CFIA املوجود يف "كانت دي مورس" 

وه��ي الطائرة رقم 100 من فئتها مام تم اس��تامه حتى 

 NH90 اآلن، وهناك س��تة خطوط تجمي��ع للعموديات

يتم فيها التجميع النهايئ وهي موجودة يف: فرنسا، أملانيا، 

إيطاليا، فنلندة، أس��راليا وإس��بانيا وت��رشف عى هذه 

.NH Industries الخطوط رشكة

  NH90 العمودية 

 Raytheon تنتج 
 Standard الصاروخ

Missile-3

منح��ت وكال��ة الدف��اع الصاروخ��ي رشك��ة 

Raytheon عقداً بقيم��ة 925 مليون دوالراً 

 Standard Missile-3 الص��اروخ  لتطوي��ر 

Block IIA الذي يعترب مثر تعاون مشرك بني 

الواليات املتحدة واليابان، وقد رصح الدكتور 

 Raytheon تيلور دبليو لورانس رئيس رشكة

Missile Systems بأنه "مع تزايد التهديدات 

الجدي��دة تتزاي��د قدرتنا ع��ى مواجهة تلك 

التهدي��دات، وقد كان لنا عظي��م الرشف أن 

نتعاون مع حلفائن��ا اليابانيني من أجل إنتاج 

وتقديم ه��ذا الجيل الجديد م��ن الصواريخ 

الدفاعية للعامل".

ويعترب الصاروخ SM-3، الذي تس��تخدمه 

البحريت��ان األمريكي��ة والياباني��ة يف تدم��ر 

الصواريخ الباليس��تية القصرة إىل متوس��طة 

املدى، الساح الدفاعي الوحيد من نوعه بني 

عائل��ة الصواريخ، ومن املقرر تزويد الصاروخ 

SM-3 Block IIA مبح��رك صاروخي مقاس 

21 بوص��ة للمرحلتني الثاني��ة والثالثة، عاوة 

ع��ى رأس ح��ريب أكرث ق��وة يعم��ل بالطاقة 

الحركية.

ويعترب الصاروخ، الذي من املقرر نرشه عام 

2018 تبع��اً للخطة، النس��خة الثالثة املطورة 

من عائلة الصواريخ، ويس��تغل النجاح الذي 

حققته النسختان األوليان SM-3 Block I و

 SM-3 وق��د حقق برنامج ،SM-3 Block IB

21 مواجهة اعراضية ناجحة.

 Air ورصح وي��س كرمي��ر نائ��ب رئي��س

لخ��ط   and Missile Defense Systems

إنت��اج Raytheon Missile Systems ب��أن 

"املحركات الصاروخية األك��رب حجامً الخاصة 

بالصاروخ SM-3 IIA س��توفر الدفاع ملنطقة 

أكرب حج��امً وهي ميزة مهم��ة عندما يتعلق 

األم��ر بحامية الواليات املتح��دة وحلفائها يف 

حلف شامل األطليس )الناتو(".

 SM-3 Block IA وتس��تخدم الصواري��خ

 ،Kongo حالي��اً الس��فن اليابانية من ط��راز

وقد س��لمت رشكة Raytheon أكرث من 130 

نسخة من الصاروخ SM-3 لساحي البحرية 

يف الواليات املتحدة واليابان يف املوعد املحدد 

ويف حدود امليزانية املحددة.

القوات البحرية األمريكية تطلق الطائرة بدون 
 X – 47B طيار

أطلقت القوات البحرية األمريكية املقاتلة بدون 

طيار X – 47B املعروفة بصفة UCAS يف قاعدة 

"نه��ر باك��س" لتحلق ح��وايل 35 دقيق��ة وتصل 

ارتف��اع 7.500 قدم وبرسعة بلغ��ت 180 عقدة 

فوق خليج "شيس��ابيك" قب��ل الهبوط عى ضفة 

النهر.

وكان��ت ه��ذه العملي��ة مبثابة فح��ص لتاؤم 

الطائ��رة مع حام��ات الطائرات حس��بام أفاد به 

"مات فانك" رئيس فريق مهنديس الفحوص، حيث 

تحدث عن تأهيل الطائرة لتعمل العام القادم من 

عى حاملة الطائرات. ورَصح "جيم إنغرال" مدير 

الربامج UCAS بقوله إن رؤي��ة القوات البحرية 

التي خصصتها لعمل الطائرات بدون طيارين من 

حامات الطائ��رات يهتم باإلط��اق والهبوط من 

  الطائرة بدون طيار X - 47Bالحاملة قبل تنفيذ العمليات املطلوبة.
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اس��تلم مركز الدفاع الكي��اموي اإلش��عاعي البيولوجي 

الن��ووي يف وزارة الدفاع الربيطانية DCBRNC أحدث 

نظ��م التش��بيه التدريبي CBRN وه��ي األنظمة التي 

صنعته��ا رشكة Argon Electroics يف اململكة املتحدة، 

وش��ملت األنظم��ة التي تم تس��ليمها األجه��زة ونظم 

بيانات التشبيه.

ورَصح "فيل س��روديل" رئيس فريق أنظمة التشبيه 

الدفاعي��ة CBRN بقول��ه: إن الحص��ول ع��ى أحدث 

األنظمة يعني تنفيذ الخطوة األهم يف برنامج التدريب 

ومركز التدريب CBRN Training Center وذلك ألن 

هذه األنظمة توف��ر للمتدربني املعدات األحدث والتي 

تتيح فرص تشبيه سيناريوهاٍت عديدة.

وظل فريق نظم التشبيه الدفاعية CBRN يعمل مع 

رشكة Argon مام أكد أن العقد ينتظر اكتامله يف املوعد 

املحدد مع االلتزام بامليزانية املخصصة إلنتاج النظم.

 LCAD وتش��مل األنظم��ة ع��دة مع��دات مث��ل

 CAMSIM النظ��م واملش��بهات MCAD وأح��دث 

التدريبي��ة   SIM واملتط��ورة   MCAD واملش��بهات 

الواسعة، وهي التي تس��اعد املدربني عى إدارة برامج 

التش��بيه يف الوقت الحاسم. وتس��اند املشبهات برامج 

اإلس��ناد واإلمداد مع تقليل تكلفتها. وتحدث "ستيفن 

بايك" املدي��ر اإلداري يف رشك��ة Argon لإللكرونيات 

قائ��اً: إن الحاج��ة لوج��ود التدريب املؤثر والتش��بيه 

تزي��د كل ي��وم، وينت��ج ع��ن ذل��ك التوصل إلنش��اء 

املرك��ز DCBRNC ال��ذي يلعب دوراً هاماً يف إس��ناد 

القوات املس��لحة يف اململكة املتح��دة وحامية املدنيني 

والعسكريني عى حٍد سواء.

وق��د تأسس��ت رشك��ة Argon Electronics ع��ام 

1987 لتصب��ح رائدة عاملياً يف تطوير وصنع مش��بهات 

البحث عن امل��واد يف املجاالت العس��كرية والكياموية 

والبيولوجي��ة واإلش��عاعية والنووي��ة الدفاعي��ة والتي 

تع��رف اختصاراً باملصطلح CBRN. وتعمل املش��بهات 

التي تجهزها الرشكة مع تطبيقاتها العديدة يف مكافحة 

أعامل اإلره��اب ودرء الحوادث وحامية االتفاقيات مع 

تزايد الحاجة لهذه املشبهات يف مجاالت الطاقة النووية 

ومجاالت أسواق التعليم.

الرادار الذكي من إنتاج Cassidian يوفر أداًء أعلى يف جمال املراقبة

نجح��ت رشك��ة Cassidian، إحدى ال��رشكات األمنية 

والدفاعية التابعة لرشك��ة EADS األم، يف تطوير جهاز 

رادار للمراقبة األرضية املحمولة جواً عن طريق استخدام 

أحدث أس��اليب الرادار ذات الدق��ة العالية، وهو جهاز 

قادر عى مراقبة مس��احات شاسعة تضم أهدافاً ثابتة، 

ورصد وتعق��ب األهداف من عى مس��افات بعيدة يف 

الوقت نفسه، ويتيح استخدام التصميم الهنديس الخاص 

إمكاني��ة البحث عن املوجات والرددات، فضاً عن متيز 

الجه��از بقدرت��ه الرسيعة عى التكيف م��ع املتطلبات 

التشغيلية الجديدة من خال أجهزة وبرمجيات بسيطة. 

كام يتميز ال��رادار الذيك بإمكانية اس��تخدامه مع عدد 

كبر من الطائرات املأهولة وغر املأهولة.

وقد خضع التصميم التكنولوج��ي الجديد، باإلضافة 

إىل ط��رق العمل القوية املبتك��رة، للعديد من التجارب 

الناجح��ة الت��ي أجريت بالنياب��ة عن املكت��ب األملاين 

الفيدرايل للتكنولوجيا واملش��ريات العسكرية، وقد تم 

مؤخ��راً الحصول عى نتائج مبهرة يف مجال االس��تطاع 

 Goose Bay واملراقب��ة أثن��اء عملية اختبار الجه��از يف

الكندية يف شهر يونيو 2012.

وق��د رصح إمل��ار كومبان��ز رئي��س وح��دة أجه��زة 

االستش��عار والحرب اإللكرونية برشكة Cassidian بأن 

"الجه��از الذيك يوفر أداًء أعى يف مجال املراقبة ويف فرة 

زمنية أقل من أجهزة الرادار املحمولة األخرى املوجودة 

حالياً، كام ميكن تعديل��ه برسعة تبعاً ملتطلبات العماء 

وتبعاً لنوعي��ة الطائرات. فالجهاز يتمتع مبيزة ال تجارى 

من حي��ث نوعية املعلوم��ات الازمة لحامي��ة القوات 

والتعامل مع أي تهديدات محتملة".

وقد تم دمج إحدى نس��خ "ال��رادار الذيك" مع نظام 

م��زود بنظام تربيد مس��تقل، األمر ال��ذي يتيح إمكانية 

التكيف مع الطائرات املختلفة بصورة فورية.
ويع��ود األداء الع��ايل لل��رادار إىل اس��تخدام تقنية 

"األنظمة الفعالة املمس��وحة إلكروني��ا" AESA التي 

تعتمد عى اس��تخدام ع��دد كبر من أنظمة اإلرس��ال 

واالس��تقبال يف الهوايئ، وهي أنظمة مصنوعة من مواد 

خاص��ة قامت رشك��ة Cassidian بتطويرها وتصنيعها 

يف مصنعه��ا املع��روف باس��م "مصن��ع امليكروويف" 

 Cassidian رشك��ة  وتعت��رب   Microwave factory

إحدى الرشكات الرائدة يف اس��تخدام ه��ذه التقنية يف 

أوروب��ا، كام تقوم بإنتاج أنظمة اإلرس��ال واالس��تقبال 

املش��ابهة ألقامر الصناعي��ة TerraSar املكلفة مبراقبة 

الك��رة األرضية وألجه��زة الرادار الخاص��ة بالفرقاطات 

الجديدة F-125 التابعة للبحرية األملانية وجهاز الرادار 

SPEXER 2000 املكل��ف مبراقب��ة املناطق الحدودية، 

وغرها من األجهزة األخرى.

الرادار الذيك يتيح إمكانية التكيف مع الطائرات املختلفة بصورة فورية

CBRN وزارة الدفاع الربيطانية تتسلم أحدث نظم التشبيه التدريبي

CBRN أنظمة التشبية 



33 |  سبتمرب 2012 |  العدد 488  |

تس��لم حرس السواحل األمرييك النس��خة الرابعة عرش 

 HC-144A Ocean من طائ��رة الدوري��ات البحري��ة

Sentry من رشكة EADS North America باعتبارها 

املقاول الرئييس.

م��ن املقرر أن تنضم أحدث الطائرات إىل أس��طول 

Ocean Sentries ال��ذي ي��ؤدي ع��دداً م��ن امله��ام 

واألدوار املختلفة انطاقاً من املحطات الجوية التابعة 

لحرس السواحل يف Cape Cod بوالية ماساتشوستس 

و Mobile بوالي��ة أالبام��ا، عاوة ع��ى والية ميامي. 

 Ocean Sentry ويس��تغل حرس الس��واحل مميزات

مثل القدرة عى الطران املتواصل ملدة عرش س��اعات 

كامل��ة دون توق��ف وأنظم��ة االستش��عار املتقدمة 

املخصص��ة مله��ام البح��ث واإلنقاذ ووق��ف عمليات 

تهري��ب املخدرات والهجرة غر الرشعية ونقل األمتعة 

واألفراد وتنفي��ذ مهام املراقبة والتنصت واالس��تطاع 

وأعامل اإلغاثة يف حاالت الكوارث.

حصلت رشكة Saab الدفاعي��ة واألمنية عى أمر لرشاء 

أنظم��ة ملكافحة الن��ران وأنظمة ال��رادارات البحرية، 

وتصل قيمة أمر الرشاء إىل 450 مليون كرونة س��ويدية 

وتش��مل أنظم��ة أمني��ة ودفاعي��ة وأنظم��ة للدف��اع 

اإللكروين أيضاً.

وسيتم دمج نظام مكافحة النران وأنظمة الرادار مع 

نظام ثال��ث إلدارة املعارك القتالية، ومن املقرر أن تبدأ 

عملية التطوير والتس��ليم خال الف��رة من عام 2012 

حتى عام 2017.

تتس��م طبيعة الصناعات الدفاعية واألمنية برسية 

كاف��ة املعلوم��ات املتعلق��ة بهوية العم��اء ونوعية 

املنتج��ات يف بعض األحيان طبق��اً لاتفاقيات الثنائية 

ب��ني رشك��ة Saab وعمائه��ا، األمر ال��ذي يفرس عدم 

القدرة عى الكشف عن أي مزيد من املعلومات حول 

هذه الطلبية.

وتخ��دم رشكة Saab س��وقاً عاملية تط��رح منتجات 

وخدم��ات وحلوالً عاملي��ة، بدءاً من الدفاع العس��كري 

وانته��اًء باألم��ن املدين. ول��دى رشك��ة Saab عمليات 

وموظف��ني يف جميع ق��ارات العامل، وتعم��ل دامئاً عى 

تطوير وتطويع وتحس��ني التقني��ات الجديدة من أجل 

تلبية احتياجات عمائها.

حصل��ت رشك��ة Boeing عى عق��د القوات الجوي��ة األمريكية إلنت��اج وإطاق القمر 

الصناعي واسع املوجة Wideband Global SATCOM: WGS ويشمل العقد اإلنتاج 

وأنشطة قاعدة اإلطاق وعمليات املدار االبتدايئ مع تنفيذ برامج الفحوص والصيانة.

وتعم��ل رشك��ة Boeing متضامنًة مع الق��وات الجوية األمريكي��ة لتطوير الربامج 

وتقليل التكلفة لزيادة س��عة القمر الصناعي WGS ودعم مرونته العملياتية. وكانت 

الرشك��ة قد تعاقدت يف يونيو 2012 لتحديث النظام الرقمي WDC لتوفر 90 % من 

التحس��ينات يف هذا القمر الصناعي - وبا أدىن زي��ادة يف التكلفة ويتم تجهيز القمر 

واس��ع املوج��ة WGS – 4 وهو األول يف السلس��لة Block 11 وكان ق��د تم تجهيزه 

لإلطاق يف 19 يناير 2012 وتم تسليمه للقوات الجوية األمريكية يف 11 أبريل 2012، 

كام متت برمجة األقامر WGS – 6  لإلنطاق عام 2013.

حقق��ت رشك��ة Northrop Grumman نجاحاً 

جديراً متمثاً يف تكملة ونضج املرحلة األخرة من 

الجيل الجديد من التوربينات NGJ لتبدأ مرحلة 

فحوص النموذج النهايئ.

وحصلت الرشكة عى عقد ب� 20 مليون دوالراً 

لتجهي��ز عنارص الجيل الجدي��د من هذه الحلول 

وبل��وغ التصميم النه��ايئ، وقد نجح��ت الرشكة 

بالفعل يف تحقيق األهداف التي تم تخطيطها يف 

العقد TM الذي حصل��ت عليه الرشكة يف يوليو 

عام 2010.

وتتمي��ز رشك��ة NGC بخ��ربٍة طويلة حصلت 

عليه��ا خال س��نوات عدي��دة كرائ��دة يف نظم 

الهجوم اإللكروين املحمولة جواً AEA ومجاالت 

تطبي��ق مفاهيم ه��ذه النظم حي��ث زودت بها 

.EA – 18G النظام

وتعم��ل رشك��ة NGC جنب��اً إىل جن��ب مع 

رشك��ة ومعام��ل Calspan يف موق��ع ش��االت 

"نياج��ارا" حيث يوج��د مركز البح��وث الجوية 

 G – 111 فئ��ة Gulfstream إلنتاج الحاوي��ات

Airborne Test Best م��ع فحصه��ا يف األنفاق 

الهوائية هناك وهي الحاويات التي سبق تجربتها 

عى املقاتات F - 15 وF - 16 وF - 22 ونجحت 

يف تحقيق األهداف واملتطلبات.

 Northrop Grumman 
تطلق جيل جديد من 

NGJ التوربينات

 Saab حتصل على طلبية لشراء أنظمة مكافحة النريان وأنظمة الرادارات

WGS حتصل على عقد لتجهيز القمر الصناعي واسع املوجة Boeing 

 HC-144A تسلم الطائرة EADS 
حلرس السواحل األمريكي

ومنذ أن دخلت الطائرة HC-144A صفوف الخدمة 

يف ع��ام 2008 حققت الطائرة ش��هرة عالية من حيث 

تنفي��ذ املهام الصعبة مث��ل التعامل م��ع بقعة الزيت 

Deepwater Horizon وزلزال هايتي عام 2010.

وتق��وم رشك��ة EADS North America بإنت��اج 

الطائرة HC-144A ذات املح��رك التوربيني واملجهزة 

ب��رادار البحث وآالت التصوير اإللكرو- برصية واآلالت 

العاملة باألش��عة تحت الحم��راء ونظام متييز األهداف 

آلياً AIS املس��ؤول ع��ن جمع املعلوم��ات من القطع 

البحرية، ع��اوة عى نظام االتصاالت. ويس��مح الجزء 

الخلفي من الطائرة املخصص لألمتعة بس��هولة تحميل 

وتفري��غ الطائ��رة، وأثن��اء عملية النق��ل الجوي ونقل 

األمتع��ة وعمليات اإلخاء الطبي ميكن االس��تغناء عن 

ه��ذا النظ��ام وإعادة هندس��ة مقصورة ال��ركاب بكل 

س��هولة، كام ميكن فتح املقصورة الخلفية للطائرة أثناء 

الطران من أجل إلقاء معدات البحث واإلنقاذ.

HC- 144A Ocean Sentry طائرة الدوريات البحرية 



املنطاد هو أكرب 
مركبة يف العامل 

قادرة على التحليق 
لساعات طويلة 

ووزنها أخف من 
الهواء
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تقارير

الرحلة األوىل ملنطاد جمع املعلومات املتعددة
استغرقت عملية تصميم وبناء واستخدام املنطاد 24 شهرًا فقط

 Northrop Grumman Corporation أعلنت رشكتا

انتهائهمما  عممن   Hybrid Air Vehicles Limitedو

بنجمماح مممن الرحلممة األوىل ملنطمماد جمممع املعلومات 

 Long Endurance املتعددة ذي االستخدامات الشاقة

Multi-Intelligence Vehicle: LEMV التابع للجيش 

األمرييك. وقد حلق املنطاد، الذي يعترب األول من نوعه 

عىل مستوى العامل، يف الجو فوق املحطة الجوية التابعة 

للبحريممة األمريكيممة يف Lakehurst ملممدة تزيممد عىل 

التسعني دقيقة.

ففممي "عنرب الطائرات رقممم 1" الذي يزيد عمره عىل 

املائممة عام يأيت هممذا اإلنجاز الكبري ليعلممن بدء برنامج 

 Northrop االختبممارات الجوية، وليثبت نجاح رشكممة

Grumman ورشكائها الصناعييني يف تطوير أكرب مركبة 

يف العممامل قادرة عممىل التحليق لسمماعات طويلة ووزنها 

أخف من الهواء وميكن قيادتها بواسطة العنرص البرشي. 

 Northrop وقد رصح آالن متزجر نائب رئيس رشكة

Grumman Aerospace Systems ومديممر برنامممج 

منطمماد جمع املعلومممات املتعددة ذي االسممتخدامات 

الشاقة بأن "فريق العمل التابع للجيش األمرييك ورشكة 

نورثروب جرومان قد أدى عمالً مميزاً عىل مدار املراحل 

املختلفممة للربنامج الذي ميثل تحدياً فنياً بكل املقاييس، 

وهو ما يثبت روح العمل الجاعي لتحقيق هذا اإلنجاز 

األول من نوعه".  وأضاف أن "هذا املنطاد سيضع معايري 

جديدة للمركبات القادرة عىل التحليق يف الجو لساعات 

طويلممة واملخصصممة لجمممع املعلومات االسممتخباراتية 

والتنصت واالستطالع ISR فوق أرض امليدان".

وقد اسممتغرق تصميم وبناء واستخدام منطاد جمع 

املعلومممات ذي الخدمة الشمماقة مممدة ال تزيد عىل 24 

شممهراً، وهو ما يعترب إنجازاً باهراً بالنسممبة ملركبة بهذا 

الحجم وهذا التعقيد.

قدرات غري مسبوقة
ومن املقرر أن مينح منطاد جمع املعلومات االستخباراتية 

ذي الخدمممة الشمماقة الجيممش األمريمميك قممدرات غري 

مسممبوقة يف مجممال جمممع املعلومممات االسممتخباراتية 

والتنصت واالستطالع يف شممكل "مراقبة متواصلة" فوق 

القمموات الربية، عىل مدار سمماعات طويلممة ترتاوح بني 

يوم وعدة أسممابيع. ويسممتمد منطاد جمممع املعلومات 

االستخباراتية ذي الخدمة الشمماقة قدرته عىل التحليق 

يف الجو ملدة طويلة من تصميمه الرائع الذي تم وضعه 

عىل غرار تصميم الطائرة HAV304 التي أنتجتها رشكة 

Hybrid Air Vehicles Limited والتصميممم الهنديس 

املفتوح الذي وضعته رشكة نوثروب جرومان. الذي مينح 

املركبة قدراً كبممرياً من املرونة من حيث الحمولة، فضالً 

املنطاد LEMV لجمع املعلومات حامالً شعار القوات االٔمريكية

عممن وجود فرصة لزيادة نطمماق املهمة من حيث الكم 

أو الكيف.

وتعتممرب رشكة نورثممروب جرومممان، بوصفها املقاول 

الرئيممي، مسممؤولة عن تطويممر ودمج النظممام ككل، 

وتطويممر وتنفيممذ تصميم النظام املفتمموح والربمجيات 

الخاصممة بالتحكممم يف رحممالت املركبممات اآلليممة )غري 

املأهولة( والعمليات الجوية واألرضية الخاصة بأنظمة 

املهمممة وتقديممم خدمممات الصيانممة والدعممم امليداين 

للعمليات الفنية عىل مستوى العامل.

فريق التصنيع
ويشمل فريق التصنيع الخاص برشكة نورثروب جرومان 

رشكممة Hybrid Air Vehicles Limited الربيطانيممة 

 Warwick املسؤولة عن تصميم املركبة الجوية، ورشكة

Mills لتصنيممع األلياف ورشكممة ILC Dover لتصنيع 

 AAI Corporation ولحام الهيكل الخارجممي، ورشكة

للتحكممم يف املركبة الجوية عممن طريق "محطة املراقبة 

األرضية العامليممة" التابعة لها، ورشكممة SAIC لألعال 

الفيديويممة، عالوة عىل فريق مممن رشكات التكنولوجيا 

العاملية التممي متثل أكرث من 18 واليممة أمريكية وثالث 

دول عىل األقل.

التطويممر  عمليممة  يف  األمريمميك  الجيممش  وميثممل 

التكنولوجي قيادة الدفاع الفضايئ والصاروخي/القيادة 

االسممرتاتيجية للقوات التابيعة للجيش األمرييك. ويعترب 

مكتممب نائب رئيس أركان الجيش لشممؤون املعلومات 

االسممتخباراتية مسممؤوالً عممن تشممغيل منطمماد جمع 

املعلومات االستخباراتية ذي الخدمة الشاقة•
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العراق قادر بسواعد أبنائه على إعادة بناء نفسه

إىل أي مدى ميكن أن يساهم التعاون العسكري بني 

الع��راق ودول مجلس التعاون الخليجي عىل إعادة 

االستقرار يف العراق؟

م��ن املؤك��د أن ع��ودة الع��راق إىل اس��تئناف عالقاته 

الطبيعي��ة م��ع دول الخلي��ج العربية س��تكون عامالً 

مس��اعداً للغاية يف عملية إعادة االس��تقرار يف العراق، 

هذا التعاون س��تكون له آثار إيجابية من كل النواحي، 

فنحن بل��د خليجي مثل بقية الدول الخليجية العربية، 

ولدينا إمكانيات متنوعة ومتعددة، ويف تصوري أنه إذا 

تبادلنا التعاون بصورة تكاملية أش��مل فس��يكون األمر 

مفيداً للطرفني.

سبق وأن ذكرت أن الجيش العراقي لن يكون جاهزاً 

بالكامل للس��يطرة عىل األمن قبل عام 2020، هل 

ميكن أن توضح هذه النقطة بيشء من التفصيل؟

الجي��ش العراقي تق��دم خطوات إىل األم��ام يف هذا 

املي��دان، ولدينا خطة من عام 2008 حتى عام 2012 

لدع��م قدرات الجيش العراقي، ومن املعروف أن كل 

جي��وش العامل لديها نواق��ص، ولكننا تقدمنا خطوات 

ممتازة، وبعد خروج الواليات املتحدة أمريكية تصور 

البعض رجوع "القاعدة"، ولكن الجيش العراقي تقدم 

لألمام دون تأخري، ويواصل خطوات اإلعداد.

وتعت���ر مش��كل�ة الحدود بالنس��بة لنا مش��كلة 

أساس��ية للمحافظة عىل األمن الداخيل، لدينا قوات 

اآلن، ولك��ن بالتأكيد هناك هجوم عىل أهداف رخوة 

س��هلة ضد املدنيني واألبرياء. وهناك خطط مرحلية 

مع��دة و مدروس��ة بصورة دقيقة وجي��دة، لتدريب 

وتأهي��ل الكوادراملواطن��ة ك��اً وكيف��اً ويف جمي��ع 

املجاالت للقي��ام بالواجبات واملهام املنوطة بهم عىل 

الوجه األكمل.

سعادة الفريق..دعوت إىل عالقات متينة مع إيران، 

فامذا كنت تعني بهذا؟

لدينا عالقات مع كل الجريان، فلدينا ست دول بجانبنا، 

ونريد أن نقيم توازناً وتعاوناً مع كل الجريان، نحن دولة 

دميقراطية مؤمنة باحرتام الشأن الداخيل، وال نتدخل يف 

ش��ؤون اآلخرين، وال نقبل أن يتدخل أحد يف ش��ؤوننا، 

ولكن نبقى عىل مس��افة واحدة م��ع كل دول الجريان 

وأبعد من ذلك، فالتعاون يِولد استقراراً ورخاًء يصب يف 

مصلحة جميع األطراف.

التع��اون  مجل��س  دول  تس��تطيع  مج��ال  أي  يف 

أجرت مجلة "درع الوطن" 

حواراً شامالً وحرصياً مع معايل 

الفريق أول بابكر بدرخان 

الزيباري رئيس أركان القوات 

املسلحة العراقية، تناول فيه 

عالقات التعاون العسكري بني 

اإلمارات والعراق، والتحديات 

التي تواجه العراق بعد 

رحيل القوات األمريكية، 

ومثن معاليه دعم اإلمارات 

ومساعداتها الالمحدودة 

للعراق حتى يقف عىل قدميه، 

وفيام ييل نص اللقاء:

حوار:
الرائد جاسم شاهني
تصوير:
 عبدالرحمن بن عباد

الخليج��ي، واإلمارات تحديداً، زي��ادة التعاون فيام 

يختص املجال العسكري؟

ب��دأ تعاوننا مع دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة منذ 

بداي��ة ع��ام 2004 فاإلم��ارات فتحت لن��ا أبوابها أيام 

تحرير العراق، والتعاون فيا بيننا كان من خالل تبادل 

الخرات بزي��ارة الوفود من الوح��دات الرية والجوية 

والبحري��ة، كا قامت اإلمارات بعقد عدد من الدورات 

يف مجال التدريب العس��كري ملختلف وحدات القوات 

املس��لحة  العراقية، باالضافة إىل تعاوننا مع دولة قطر 

واململكة االردنية الهاشمية.

م��ا ي��زال الع��راق يواجه ع��دداً من قضاي��ا األمن 

الداخيل، فامذا تستطيع دول الخليج العربية تقدميه 

يف هذا املجال؟

نحن نواجه قضي��ة اإلرهاب، وهي قضية عاملية تحمل 

الخ��راب والقتل، وحتى نقيض عىل هذا الخطر البد من 

التعاون، ويجب أن نشخص السبب فيا يختص بقضايا 

األمن الداخيل وهي مهمة  ليس��ت س��هلة بكل تأكيد 

ما يتطلب التعاون مع دول الخليج العربية الش��قيقة 

يف هذا املجال.

لدينا يف العراق مصالح��ة وطنية وعفو عام، وهناك 

أناس كثريون عادوا إىل الع��راق بعد الهجرة، وما زالت 

األبواب مفتوحة أم��ام كل من رحل من العراق لغياب 

األمن يف السابق للعودة إىل وطنهم.
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العراق قادر بسواعد أبنائه على إعادة بناء نفسه

عودة العراق إىل 
استئناف عالقاته 

الطبيعية مع دول 
اخلليج ستكون 
عامالً مساعدًا 

للغاية يف عملية 
إعادة االستقرار إىل 

العراق

ما هي التهديدات األساس��ية الت��ي تواجه العراق 

داخلي��اً وخارجي��اً يف الوق��ت الح��ايل، وكي��ف ميكن 

معالجتها؟

أهم التهديدات التي تواجهنا هي مس��ألة الحدود مع 

الدول املجاورة وخاصة سوريا، فنحن جريان مع سوريا، 

وعندم��ا يكون الوضع مضطرباً وغري مس��تقر هناك بال 

شك س��يؤثر عىل العراق، فالشظايا تطال الكل يف حال 

حدوث تصادم ال قدر الله، كلنا جريان ومسلمون، أبرز 

التحديات هو اإلرهاب ك��ا أرشت، فهو خطر يواجهنا 

جميعاً، والبد من املشاركة والتعاون للتغلب عليه.

م��ا هي املناط��ق التي اس��تطاع العراق الس��يطرة 

عىل املش��اكل األمني��ة فيها عقب مغ��ادرة القوات 

األمريكية؟

كل العراق، وكل الط��رق التي تؤدي إىل كل محافظات 

الع��راق، ما عدا بعض الخالي��ا املختفية التي تحاول أن 

تصل إىل هدف رخو أو س��هل لرضب املدنيني، اإلرهاب 

كان يه��دد الع��راق ولكن ش��باب الع��راق تصدوا لهم 

مبساعدة إخوانهم.

فقد العراق عدداً  كبرياً من العلامء وغريهم، فكيف 

ستعوضون ذلك؟

تل��ك خس��ارة كبرية، فالعن��ارص اإلرهابي��ة وكل من ال 

يري��د الخري للعراق، كان يس��تهدف العل��اء واألطباء 

واملهندس��ني الذي��ن استش��هدوا، ولكن ل��دى العراق 

ك��م كبري م��ن املثقف��ني يف  جميع  التخصص��ات ولله 

الحمد،  ويستطيع العراق مبن بقي من علائه وبعودة 

املهاجرين منهم كذلك  تعويض ما فاته بإذن الله. 

ه��ل تعتربون حرب املعلومات ميث��ل تحدياً إضافياً 

للقوات املسلحة العراقية؟

تعتر ح��رب املعلومات س��الحاً ذو حدين يعتمد عىل 

كيفية اس��تخدامها، ومتثل حرب املعلومات اليوم واقعاً 

حياً وملموس��اً، فالطرق التي يت��م بها جمع املعلومات 

وتقييمه��ا وتحليله��ا وكيفية تس��خريها يحق��ق الغاية 

املرج��وة منها وبال ش��ك أن هذه العملي��ة متثل تحدياً 

كب��رياً يف عاملنا اليوم وقد زاده��ا التقدم التقني تعقيداً 

ما جعل جميع جيوش اللعامل توليها إهتاما بالغاً.

كي��ف تنظرون إىل التطور الذي ط��رأ عىل التعاون 

العس��كري بني دولة اإلمارات والعراق يف السنوات 

األخ��رية؟ وهل هناك خطط لتعزيز هذا التعاون يف 

املرحلة القادمة؟

أس��تطيع أن أق��ول إن عالقات الع��راق العربية بدأت 

مع اإلمارات التي كانت - بعد س��قوط النظام العراقي 

السابق - من أوائل الدول التي تعاونت معنا، فاإلمارات 

مل تبخ��ل علين��ا ب��يء؛ فزودتن��ا بال��زوارق الدورية، 

وقدمت الدورات التدريبية لضباطنا وجنودنا يف أحدث 

املعاهد والكليات العس��كرية لديها، وقدمت يد العون 

والتعاون يف مجال التش��غيل والصيانة وإدارة املعدات، 

فنحن نتطلع إىل هذا التطور.

كي��ف ميكن للعراق أن يلع��ب دوراً يف إزالة التوتر 

القائم بني إيران ودول الخليج؟

ال نري��د أن يكون هناك توتراً ب��ني إيران ودول الخليج 

العربي��ة، فالحكومة العراقية تحاول باس��تمرار تهدئة 

الوضع، فالتوتر لي��س يف مصلحة إيران أو دول الخليج 

العربي��ة، فأي توتر أو خالف يؤثر عىل املنطقة بالكامل 

اقتصادياً وسياسياً، فالعامل كله بحاجة إىل هذه املنطقة، 

فع��ىل ال��كل أن يحاول��وا التهدئة، ويف ح��ال حدوث 

م��ا يعكر صفو العالق��ة بني األش��قاء واألصدقاء يجب 

معالجته��ا وبالحوار األخ��وي البناء وع��دم ترك مجال 

لقوى قد تصطاد يف املياه العكرة، وهنا يأيت دور اإلعالم 

اإليجايب يف املساهمة يف معالجة هذه األمور.

كلمة أخرية تودون قولها؟

نرج��و من كل الدول الش��قيقة والصديق��ة للعراق أن 

تعمل جنباً اىل جنب إلجتث��اث بؤر اإلرهاب من العامل 

أجم��ع وأن تتع��اون مع بعصه��ا البعض لتس��ود بينها 

أوارص الصداقة والوئام، فال كراهية وال عداء وأن يكون 

اإلنس��ان يف خدمة أخيه اإلنس��ان، تلك هي أمنيايت إن 

شاء الله•

رئيس األركان العراقي يف لقاءه مع مجلة درع الوطن
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يف أوائل يناير املايض، كشف الرئيس األمرييك باراك أوباما عن وثيقة اإلسرتاتيجية الجديدة للجيش 

األمرييك، التي تدعو إىل وجود عسكري أمرييك أكرب يف آسيا، وتقرتح تقليصاً لحجم القوات يف أوروبا، 

فام هي أبعاد هذه اإلسرتاتيجية، وما هي أهدافها ونتائجها؟ وهل متثل هذه اإلسرتاتيجية تحوالً نوعياً يف 

أولويات االهتامم األمريكية التقليدية حيال الحلفاء األطلسيني يف أوروبا؟.

إعداد: التحرير

تدعو اإلسرتاتيجية إىل إعادة التوازن جتاه آسيا واحمليط الهادي 

ملف العدد
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 هذه وغريها تس��اؤالت يعكف الباحث��ون والخرباء 

ع��ى البحث ع��ن ردود وإجابات له��ا، ويف هذا امللف 

تح��اول »درع الوطن« اإلس��هام يف تس��ليط الضوء عى 

مالمح اإلسرتاتيجية الجديدة وتحليل أبعادها واملواقف 

املختلفة حيالها.

تربز وثيقة اإلس��رتاتيجية الجدي��دة اهتامماً أمريكياً 

بالحف��اظ عى االس��تقرار يف الرشق األوس��ط، وتش��ري 

اإلس��رتاتيجية الجدي��دة أيضاً إىل أن الوالي��ات املتحدة 

س��تواصل العمل لوقف الربامج النووية لكل من إيران 

وكوريا الش��املية، حيث جاء يف الوثيقة أن »السياس��ة 

األمريكية ستشدد عى أمن الخليج العريب بالتعاون مع 

دول مجلس التعاون الخليجي حيثام يكون مناسباً ملنع 

إيران من تطوير قدراتها النووية العس��كرية والتصدي 

لسياس��اتها املزعزعة لالس��تقرار«، وتدعو اإلس��رتاتيجية 

أيضاً الجيش األمري��ي إىل »إعادة التوازن تجاه منطقة 

آس��يا واملحيط الهادي« مع استمراره يف التصدي النشط 

لخط��ر التط��رف واإلرهاب، وكت��ب الرئي��س أوباما يف 

مقدمة اإلس��رتاتيجية الجديدة للبنتاج��ون قائالً »أمتنا 

يف لحظة تحول«، وتدعو اإلس��رتاتيجية كذلك إىل زيادة 

االس��تثامر يف القدرات االلكرتونية عرب االنرتنت، وتش��ري 

إىل أن الرتس��انة النووية ألمريكا ميك��ن أن تتقلص دون 

أن تع��رض األمن القومي األمري��ي للخطر، ويأيت تحول 

الرتكي��ز إىل منطقة آس��يا واملحيط الهادي وس��ط قلق 

متزاي��د يف البنتاجون من األهداف اإلس��رتاتيجية للصني 

الت��ي تبدأ يف ن��رش جيل جدي��د من األس��لحة، حيث 

تب��دي الوثيقة القلق من أس��لحة جديدة تعمل الصني 

وإي��ران ع��ى تطويره��ا وس��تجعل م��ن الصعب عى 

القوات البحرية والجوية األمريكية اس��تخدام القوة يف 

الخ��ارج، وكان الرئيس أوباما قد ط��رح مبادرة مراجعة 

اإلسرتاتيجية الصيف املايض بعد أن طلب من البنتاجون 

ب��دء التخطي��ط لتخفيضات كب��رية يف ميزاني��ة الدفاع 

األمريكية بعد عقد من النمو، وتس��تهدف اإلسرتاتيجية 

التعرف عى األولويات اإلس��رتاتيجية األمريكية وتوجيه 

اإلنفاق الدفاعي مع بدء تقليص حجم الجيش.    

 واتف��ق الرئيس أوباما مع الكونجرس يف أغس��طس 

2011 ع��ى تقليص اإلنفاق املتوق��ع عى األمن القومي 
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بأكرث من 450 مليار دوالر يف الس��نوات العرش القادمة، 

واتفق��ا أيضاً ع��ى تخفيضات تلقائي��ة يف اإلنفاق ميكن 

أن تخف��ض رشيحة أخرى قدره��ا 600 مليار دوالر من 

ميزاني��ة البنتاجون ما مل يواف��ق الكونجرس عى بديل 

آخ��ر، ومل تتضم��ن وثيقة اإلس��رتاتيجية حج��م القوات 

التي س��يجري تقليصها ومل تعالج قضايا محددة متعلقة 

بامليزانية.  

ولكن مس��ؤولني يف اإلدارة األمريكية تحدثوا عن أنه 

س��يجري خفض أع��داد أفراد الجيش والبحرية بنس��بة 

ترتاوح بني عرشة باملائة و15 باملائة يف الس��نوات العرش 

القادمة، ويف هذا اإلطار قال وزير الدفاع األمريي ليون 

بانيت��ا أن الجيش األمريي س��يكون »أصغر وأرش��ق«، 

وتربز اإلس��رتاتيجية »املصالح الثابتة« للواليات املتحدة 

يف أوروبا وأهمية حلف ش��امل األطليس، لكنها تقول أن 

توزي��ع القوات يف أوروبا يج��ب أن »يتطور« مع تطور 

الع��ر، وق��ال مس��ؤولون يف اإلدارة األمريكية أنه من 

املحتم��ل أن تج��ري الواليات املتح��دة تخفيضات أكرب 

لع��دد القوات الربي��ة يف أوروبا مبقدار ل��واء قتايل آخر 

وهي وحدة يرتاوح عدد أفرادها بني ثالثة آالف وأربعة 

آالف طبقاً لتكوينها.

املوقف تجاه الصني
 قال محللون أن بكني يجب أال تخىش السياسة الدفاعية 

األمريكي��ة الجديدة التي فرست عى أنها إس��رتاتيجية 

أمنية »متطورة« يف آس��يا إلحداث توازن مع قوة الصني 

الصاعدة، وتنطوي هذه اإلسرتاتيجية الدفاعية الجديدة 

عى رشاكات عس��كرية يف شتى أنحاء آسيا، كام تتضمن 

توس��عاً للوجود العسكري األمريي كإشارة واضحة عى 

االلت��زام األمريي باملنطقة وإن كانت س��تقلص الحجم 

اإلجاميل للقوات األمريكية مبا يتفق مع سياس��ة خفض 

اإلنفاق الدفاعي التي كش��فت عنها واشنطن يف أواخر 

العام املايض، وتش��عر بكني بالقلق من الوضع الدفاعي 

الجديد الذي اتخذته واش��نطن بعد أن انس��حبت من 

العراق، وتستعد لالنس��حاب من أفغانستان، وترى أنها 

محاولة لتطويقها وتقييد نفوذها املتنامي.

من جانبها قالت أسرتاليا وهي حليف عسكري وثيق 

للوالي��ات املتحدة الت��ي بدأت بالفع��ل برنامجاً دفاعياً 

يتكلف 65 مليار دوالر أس��رتايل أن عملية إعادة التوازن 

التي تقوم بها القوات األمريكية يف آسيا يجب أن ال تهدد 

الص��ني أو تهدد العالقات التجارية بني أس��رتاليا والصني 

وحجمه��ا اإلجاميل 113 مليار دوالر أس��رتايل، وقال كيم 

بيزيل سفري أسرتاليا لدى واشنطن وهو وزير دفاع سابق 

»املوق��ف األمري��ي مركب للغاية وبطريقة نش��جعها، 

أنها ليس��ت إس��رتاتيجية احتواء«، وقالت واشنطن إنها 

س��تعمل مع الصني لضامن األمن والرخاء االقتصادي يف 

املنطقة، لكنها ستستمر يف التطرق إىل قضايا أمنية منها 

بحر الصني الجنويب الذي متر منه س��نوياً تجارة حجمها 

خمس��ة تريليونات دوالر، ومن املع��روف أن النزاعات 

حول ملكي��ة املناطق الغني��ة بالنفط والج��زر يف بحر 

الصني الجنويب تش��كل أكرب التهديدات األمنية يف آس��يا، 

وتتنازع السيادة عليه بشكل كيل أو جزيئ كل من الصني 

وتايوان والفلبني وماليزيا وفيتنام وبروناي، وس��تحتفظ 

الواليات املتحدة مبوجب اإلسرتاتيجية الجديدة بقواعد 

كبرية يف شامل آسيا يف اليابان وكوريا الجنوبية.

وخالل زيارة ألسرتاليا يف نوفمرب املايض أعلن الرئيس 

أوباما ع��ن نرش قوات من مش��اة البحري��ة األمريكية 

وس��فن البحرية والطائرات يف شامل أسرتاليا اعتباراً من 

عام 2012، وترتكز نقطة الخالف الرئيس��ة بني واشنطن 

وبك��ني يف بحر الص��ني الجنويب، كام أن تاي��وان وفيتنام 

وماليزيا وس��نغافورة وبروناي والفلبني دول لها مطالب 

س��يادية يف تل��ك املنطقة، وتضغط واش��نطن من أجل 

تس��وية دبلوماس��ية للخالفات القامئة، لكنها أوضحت 

دون أي شك أنها ترغب يف اإلبقاء عى حرية املالحة يف 

ذلك الجزء الحيوي من املنطقة، ومن شأن رفع مستوى 

الحضور البحري العس��كري األمريي يف منطقة املحيط 

اله��ادي الس��امح لواش��نطن بزيادة حج��م التدريبات 

واملناورات التي تجريها هناك يف الس��نوات املقبلة، كام 

أن واش��نطن تخطط ألن ترفع القطع البحرية األمريكية 

من وترية زياراتها للموانئ يف منطقة جغرافية أوسع من 

املحيط الهادي، تش��مل املحيط الهندي، وكانت القوات 

املسلحة األمريكية ش��اركت خالل العام املايض يف 172 

عملية تدريب ومناورات حربية ضمت 24 بلداً.

تخطط الواليات املتحدة إىل توجيه اإلنفاق الدفاعي وتقليص حجم الجيش
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مستقبل التفوق العسكري األمرييك
تنص اإلس��رتاتيجية الجديدة عى إع��الء مكانة الواليات 

املتحدة يف أوروبا واإلبقاء عى ترس��انة نووية »أصغر«، 

وقد وعد الرئي��س األمريي باراك أوباما باملحافظة عى 

»التفوق العس��كري« للواليات املتح��دة يف العامل رغم 

االس��تقطاعات الالزم��ة يف ميزانية الدف��اع، مع إعطاء 

األولوية آلس��يا وإنهاء العملي��ات الربية الطويلة، وهذه 

الخط��ة التي تعك��س التقش��ف الذي ينتظ��ر ميزانية 

البنتاغون، تعطي األفضلية  للس��الحني الجوي والبحري 

يف مواجه��ة التحدي��ات الت��ي تطرحه��ا إي��ران والقوة 

املتصاع��دة للصني، م��ع التخيل عن عملي��ات مكافحة 

التم��رد الطويلة واملكلفة التي طبعت س��نوات ما بعد 

2001 ك��ام يف العراق وأفغانس��تان، و»اختب��ار ميزانية 

الدفاع« هذا الذي يتحدث عنه املس��ؤولون األمريكيون 

منذ أش��هر، متليه أساس��اً الصعوبات املالية التي متر بها 

الوالي��ات املتحدة التي تريد توفري 487 مليار دوالر من 

ميزانية البنتاغون خالل عرش سنوات وفقاً لوزير الدفاع 

ليون بانيتا. 

وق��ال أوباما أن الواليات املتحدة »س��تعزز وجودها 

يف منطقة آس��يا-املحيط الهادي واستقطاعات امليزانية 

لن تكون عى حس��اب هذه املنطق��ة الحيوية«، ووعد 

الرئي��س بأن تواص��ل الوالي��ات املتحدة الت��زام الحذر 

و»اليقظ��ة« يف الرشق  األوس��ط واالس��تمرار يف تطوير 

تحالفات ورشاكات إس��رتاتيجية مثل الرشاكة مع حلف 

ش��امل  األطليس التي »أظه��رت يف العديد من الحاالت 

وأخ��رياً يف ليبيا أنها عنر مخف��ف للقوة«، وقال أوباما 

محذراً »نعم جيش��نا سيصبح أقل عدداً لكن عى العامل 

كل��ه أن يعل��م أن  الوالي��ات املتح��دة س��تحافظ عى 

تفوقها العسكري مع قوات مسلحة ماهرة، مرنة، وعى 

استعداد للرد يف جميع الظروف والتهديدات«.

 وق��ال وزير الدفاع األمريي ليون بانيتا »يف الحقيقة 

س��تبقى ميزاني��ة الدفاع أكرب مام كان��ت عليه يف نهاية 

إدارة الرئي��س الس��ابق جورج بوش )مطل��ع 2009(«، 

وستتجاوز دامئاً مبلغ امليزانيات العسكرية للدول العرش 

األكرث إنفاقاً عى الدفاع بعد الواليات املتحدة. 

وس��يتم خفض عدد الق��وات الربية م��ن 565 ألف 

حالياً إىل 520 ألف جندي عامل بعد 2014، ورمبا حتى 

يخفض العدد إىل 500 ألف، وفقاً ملراقبني، يف حني سيتم 

خفض عدد مش��اة البحرية البالغ 202 ألف حالياً بنحو 

15 إىل 20 ألف��اً، ورغم أن وزير الدف��اع وعد بأن تبقى 

للواليات املتح��دة »القدرة عى مواجه��ة وهزمية أكرث 

م��ن خصم يف وقت واحد«، فإن اإلس��رتاتيجية الجديدة 

تضع حداً للعقيدة العسكرية األمريكية التي تقيض بأن 

يتمكن الجي��ش األمريي من االنتصار يف نزاعني كبريين 

يف وقت واحد حيث مل تعد تنص س��وى عى منع خصم 

ثان من »تحقيق أهدافه«، وتش��ري إىل احتفاظ الواليات 

املتحدة بقوة تستطيع كسب حرب مع امتالكها القدرة 

عى ردع أهداف خصم يف حرب أخرى.

التحدي الصيني
يف��رز النمو االقتص��ادي الهائل للص��ني تحديات قوية 

للقي��ادة األمريكي��ة ع��ى مس��توى العامل، وه��و أحد 

املحددات املهمة يف إعادة رس��م خريط��ة القوة ونقل 

كف��ة الرتجيحات من الغ��رب إىل الرشق، كام أن قدرات 

الص��ني العس��كرية املتزايدة ترف��ع وت��رية التوتر لدى 

جريانها اإلقليميني يف منطقة جنوب رشق آس��يا، كام أن 

البحري��ة الصينية باتت ال تك��ف عن التجول يف مناطق 

طامل��ا هيمنت عليها البوارج واملدمرات األمريكية، ومع 

اق��رتاب الصني من احت��الل املرك��ز األول كأكرب اقتصاد 

عامل��ي يتعني عليها أن تح��دد خياراتها: هل ترتجم تلك 

الق��وة االقتصادية إىل قوة عس��كرية أو نفوذ س��يايس 

دويل؟ ويف املقاب��ل كان تراجع االقتصاد األمريي يفرض 

أيضاً خيارات عى أمريكا: هل تس��تجيب للواقع وتقوم 

مبزيد من الرتاجع واالنس��حاب الدوليني، أم تعيد ترتيب 

أوراقها وإعادة استغالل نقاط قوتها؟.

من جانب��ه توقع صن��دوق النقد ال��دويل أن تصبح 

الص��ني قادرة عى تجاوز الواليات املتحدة كصاحبة أكرب 

اقتصاد عاملي قريباً، ويرى ريتش��ارد ب��وش مدير مركز 

الدراس��ات السياس��ية ملنطقة ش��امل رشق آسيا وكبري 

باحثي السياسة الخارجية مبؤسسة بروكينجز أن الخالف 

ال يتعلق بإمكاني��ة أن تصبح الصني أو ال تصبح صاحبة 

املركز األول، وإمنا توقيت ح��دوث ذلك يتعلق بالجدل 

املثار حالياً حول كيفية قياس االقتصاد الصيني وتواضع 

نصي��ب الفرد م��ن الناتج املحيل اإلج��اميل، ولكن فيام 

يتعلق بالنات��ج املحيل اإلجاميل فم��ن املؤكد أن الصني 

س��تصبح »رق��م 1« خالل العقد الح��ايل أو العقد التايل 

عى أقىص تقدير.

ومن املؤكد أن احتالل الصني املركز االقتصادي األول 

يف العامل يعترب إنجازاً كبرياً، ويكفي أن الصني كانت دولة 

فق��رية للغاية عندم��ا وصل الحزب الش��يوعي الصيني 

إىل الس��لطة عام 1949، وبعد م��رور ثالثني عاماً كانت 

م��ا تزال دولة فقرية تعصف بها االضطرابات السياس��ية 

املتوالي��ة، ولك��ن جاء تخيل ق��ادة الصني ع��ن مركزية 

التخطي��ط م��ن أجل بن��اء اقتصاد قائم ع��ى التصدير 

ليعزز تدفق االس��تثامرات الخارجية واملشاريع املحلية، 

واس��تمر هؤالء القادة عى هذا املنوال، وإن مل مينعهم 

من التكيف تبعاً للظروف، وكانت النتيجة هي تحس��ن 

مس��توى املعيش��ة ملئات املاليني، وتغيري وج��ه الدولة 

متاماً، هذه املحطة، كام يرى باحثون، مهمة من الناحية 

النفس��ية قدر ما ه��ي مهمة من الناحي��ة االقتصادية، 

فالصيني��ون يفخ��رون بحضارتهم، وي��رون أن بالدهم 

ظل��ت ضحية لل��دول الغربية واليابان ألك��رث من قرن، 

وأن اس��تعادة الصني مجدها القدي��م ووضعها كواحدة 

من ال��دول الكربى س��يعيدان تلك املعادل��ة املغلوطة 

إىل وضعه��ا الصحي��ح، خاصة إذا تم ذلك عى حس��اب 

الوالي��ات املتحدة التي ترتب��ط معها بكني بعالقات أقل 

ما توصف به أنها »صعبة« طوال الس��تني عاماً املاضية، 

اجليش األمريكي يف 
املستقبل سيكون 

"أصغر وأرشق" 
ميكن نشره بسرعة 
وسيستخدم أحدث 

أنواع التكنولوجيا

مل تشارك الواليات 
املتحدة مبفردها 
يف أي من النزاعات 
العسكرية الكبرية 
منذ بدايات القرن 

العشرين وحتى اآلن

الصني قادرة على 
جتــاوز الواليــــــات 
املتحدة كصاحبة 

أكرب اقتصاد عاملي 
قريبًا
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ولكن املناقشات حول تحول الصني إىل صاحبة أكرب ناتج 

محيل إجاميل يف العامل ع��ادة ما تأيت مصحوبة مبخاوف 

م��ن أن يؤدي الصع��ود الرسيع لنجم جديد يف س��امء 

االقتص��اد إىل اإلخالل بتوازن النظ��ام العاملي، بل ورمبا 

إىل حاف��ة الحرب، حي��ث من املعت��اد أن ترتجم الدول 

الكربى اقتصادها القوي إىل قوة عسكرية ونفوذ سيايس 

كبريين، التاريخ يطرح عدة س��يناريوهات مختلفة، فإىل 

أي السيناريوهات تتجه الصني؟

يرى الباحث ريتش��ارد بوش مدير مركز الدراس��ات 

السياسية ملنطقة شامل رشق آسيا وكبري باحثي السياسة 

الخارجية مبؤسس��ة بروكينجز أن عامل اليوم يختلف عن 

عامل 1913، حيث:

أوالً: ال يعن��ي وجود اقتصاد ق��وي أن ترتجم الدولة 

هذه القوة إىل نفوذ سيايس عاملي بالرضورة.

ثانياً: إن االقتصاد القوي ال يفرز بالرضورة جيشاً قوياً.

ثالث��اً: إن احت��الل املرك��ز األول اقتصادي��اً ال يعني 

بالرضورة حتمية نشوب حرب كونية.

رابعاً: إن نشوب الحروب ال يعود بالرضورة إىل رغبة 

قوة صاعدة يف مامرسة نفوذها.

وأض��اف أن كل ه��ذه خيارات يتع��ني أن تفكر فيها 

الصني وهي تخطو أوىل خطواتها كقوة اقتصادية عاملية، 

فأيه��ا تختار؟ الخي��ار ال يقف عند ح��د صاحبة املركز 

األول فقط، فالوالي��ات املتحدة ميكن أن تعترب احتاللها 

املركز الثاين مقدمة لرتاجع أكرب وانسحاباً أكرب من قيادة 

الس��احة الدولية، وميكنها أيضاً إعادة بناء دعائم قوتها 

االقتصادية الت��ي أغفلتها طويالً مثل التمويل الحكومي 

والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.

جذور اإلسرتاتيجية األمريكية الجديدة 
متتعت الواليات املتحدة بفرتة من الس��يادة العسكرية 

شبه املطلقة منذ انهيار اإلتحاد السوفيتي، إال أن هجامت 

11 س��بتمرب 2001 واإلخفاقات يف ح��رب العراق، فضالً 

عن الصع��ود الرسيع للنفوذ الصيني، جعلت من إعادة 

النظر يف ركائز اإلسرتاتيجية العس��كرية األمريكية شيئاً 

رضوري��اً ال ميكن تجنبه، من هنا كانت مصادقة الرئيس 

األمريي الس��ابق جورج ب��وش عى وثيق��ة »مراجعة 

املوقف العاملي ل��وزارة الدفاع«، وذلك نتيجة تغري بيئة 

عمل القوات املسلحة األمريكية يف بداية القرن الحادي 

والعرشين، وعملية املراجعة تلك هي عملية مس��تمرة 

تس��اهم فيها بدرجات مختلفة وطبقاً لطبيعة كل جزء 

فيه��ا وزارة الخارجي��ة، الكونغرس وأجه��زة املخابرات 

وال��وكاالت األمريكي��ة األخ��رى، وكذلك بع��ض الدول 

الت��ي توجد عى أراضيها ق��وات أمريكية. وتتمحور كل 

خالصات الدراسات اإلسرتاتيجية الحديثة يف عامل ما بعد 

11 سبتمرب 2001 عى أهداف إسرتاتيجية جديدة، وبدالً 

 Pax من الرتكيز التاريخي عى ما سمي بالسالم األمريي

Americana، وهو السالم الذي يتوفر بتفوق عسكري 

أمري��ي ال يضاهي��ه أي قوة عس��كرية أخ��رى، حدث 

تغري يف التوجه اإلس��رتاتيجي األسايس، وأصبح التخطيط 

االس��رتاتيجي يرك��ز عى التح��ول العس��كري األمريي

Military Transformation مبا يس��مح بالحفاظ عى 

هام��ش مقبول من التفوق العس��كري، إضافة إىل دعم 

عالقات التحالف اإلس��رتاتيجية مع أع��داد متزايدة من 

الدول. 

ومن��ذ تأس��يس وزارة الدفاع األمريكي��ة عام 1947، 

كان كل التفكري اإلس��رتاتيجي األمري��ي يتعلق بكيفية 

االس��تعداد لح��رب ضد ق��وى كربى، لك��ن أحداث 11 

س��بتمرب قلبت كل التوقعات بش��أن حروب املستقبل، 

وم��ن هنا س��اهم تنظي��م القاعدة يف تأكي��د قناعة أن 

الوالي��ات املتحدة ل��ن تتورط يف ح��روب تقليدية ضد 

دول يف املس��تقبل املنظور، وهناك ثالثة أسباب عجلت 

برضورة مراجعة اإلسرتاتيجية األمريكية:

أوال: ظهور تهديدات جدي��دة ال ميكن توقعها وتقلص 

التهديدات التقليدية

تغ��ريت التهدي��دات الت��ي تواج��ه الوالي��ات املتحدة، 

وأصبحت تهديدات من النوع الذي ال ميكن توقعه كام 

كان يف عه��د الحرب الباردة التي مثلت حجر األس��اس 

للعقيدة اإلس��رتاتيجية األمريكية ملا يقرب من 60 عاماً. 

وصاح��ب تغري التهديدات تغري بيئ��ة العالقات الدولية 

حي��ث صارت وح��دات أخرى غري الدول متث��ل تهديداً 

لألمن العاملي واألم��ن األمريي يف نفس الوقت، تنظيم 

مثل القاعدة س��اهم بدرجة كبرية يف هذا التغري بعدما 

تنترش القوات العسكرية األمريكية يف 135دولة يف مختلف قارات العامل
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ق��ام بهجامت 11 س��بتمرب 2001 يف الوالي��ات املتحدة، 

إضاف��ة لتبنيه القيام بهجامت عدي��دة يف دول أوروبية 

وآسيوية وأفريقية، وميثل عدم توقع مصادر التهديدات 

وإمكاني��ة تبلوره��ا يف هج��وم ينظمه ع��دد قليل من 

األش��خاص تطلب إعادة النظر يف العقيدة العس��كرية 

األمريكي��ة لتح��دد كي��ف له��ا أن تتعامل م��ع أخطار 

ال ميكن التنب��ؤ بها، وباإلضاف��ة إىل األخطار التي ميكن 

التنبؤ بها، هناك مخاطر يتوقعها الخرباء اإلس��رتاتيجيون 

األمريكي��ون، والت��ي تتمث��ل يف تهدي��دات تصدر من 

الصني أو كوريا الش��املية، أو حدوث حرب جديدة بني 

العدوين النوويني الهند وباكستان، أو التوترات املتكررة 

يف منطق��ة الخلي��ج العرب���ي أو منطق��ة البلقان، هذا 

باإلضافة إىل تطور عدد من املخاطر تتمثل يف:

- تحديات أوروبي��ة وصينية وهندي��ة ملواجهة هيمنة 

الواليات املتحدة عى الفضاء.

- تزاي��د التورط يف ح��روب املدن، ومع��ارك يف مناطق 

سكانية آهلة يف حروب املستقبل.

- تطور حرب املعلومات لكس��ب مزايا إسرتاتيجية عن 

طريق اس��تعاملها يف معارك القتال أو استعاملها لجمع 

أرسار اقتصادية مهمة.

ثانياً: عامل التكنولوجيا

س��محت التط��ورات التكنولوجي��ة للوالي��ات املتحدة 

بالقيام مبهام تجس��س وتنصت ع��ى أعدائها من داخل 

الوالي��ات املتح��دة، أو من الفضاء املت��اح خارج حدود 

الدول، كذل��ك س��محت التكنولوجيا بس��هولة ورسعة 

نقل الق��وات األمريكية إىل أي مكان يف العامل، وبإمكان 

طائرات مقاتل��ة أمريكية تنطلق من حامالت الطائرات 

املنترشة حول الع��امل أن تدمر أهدافاً كبرية يف أي بقعة 

ع��ى األرض، لكن يف الوقت نفس��ه مل تك��ن التطورات 

التكنولوجي��ة حك��راً عى الوالي��ات املتح��دة، فالدول 

جميعه��ا تتس��ابق لتحصل عى أح��دث التكنولوجيات 

العس��كرية، وتق��وم ه��ذه ال��دول بتطوير ترس��اناتها 

العسكرية يف الوقت نفس��ه، وكذلك تسعى الجامعات 

اإلرهابية املختلفة للحصول عى تكنولوجيات وأس��لحة 

متطورة خاصة مع توفر بعضها )أسلحة كيميائية بتكلفة 

قليلة(، وتط��ورت العقيدة العس��كرية األمريكية لرتكز 

ليس عى عدد القوات، وأعداد الدبابات والطائرات، بل 

عى اإلمكانيات واملقدرة املتاحة لهذه القوات.

ثالثاً: رضورة مراجعة انتش��ار الق��وات األمريكية حول 

العامل

تهدف عملي��ة إعادة تقييم اإلس��رتاتيجية العس��كرية 

األمريكي��ة إىل ما يحق��ق معه توزيع أفض��ل للقدرات 

العس��كرية األمريكي��ة للمرة األوىل من��ذ نهاية الحرب 

العاملية الثانية 1945، وتتضمن مبادئ هذه اإلسرتاتيجية 

الجديدة ما يعكس تغري وجهة االهتاممات اإلسرتاتيجية 

األمريكي��ة يف الق��رن الجدي��د، باإلضاف��ة إىل تغ��ري يف 

س��لوكيات الواليات املتحدة العس��كرية تجاه حلفائها 

وأعدائها، ومتركزت إسرتاتيجية توزيع القوات األمريكية 

حول العامل عى افرتاض مواجهة وردع عدو شيوعي ذو 

س��الح نووي وله حلفاء حول العامل، ومع اختفاء الخطر 

الش��يوعي منذ ما يق��رب من 15 عام��اً مل يتغري توزيع 

القوات األمريكية حول العامل بدرجة كبرية. 

وللوالي��ات املتحدة قوات عس��كرية يف 135 دولة يف 

مختلف ق��ارات العامل، وتنترش القوات األمريكية يف كل 

الع��امل، وبجانب الع��راق يوجد نح��و 400 ألف جندي 

أمري��ي خارج حدود أمريكا، يف الياب��ان وكوريا وأملانيا 

وبريطانيا وإيطاليا وغريها.

ويتفق خرباء اإلسرتاتيجية العسكرية عى عدم وجود 

حاجة لوجود قوات أمريكية يف كل أركان العامل، وميكن 

اس��تبدال ذلك بتوف��ري قدرات نقل رسيع��ة للقوات يف 

أوق��ات األزمات املفاجئة، بناءاً عى العاملني الس��ابقني 

)تهديدات جديدة والتكنولوجيا( ظهرت رضورة للعامل 

الثالث املتمثل يف رضورة إعادة توزيع القوات األمريكية 

ح��ول الع��امل، ومل يعد من الرضوري مث��الً االحتفاظ مبا 

يقرب من 70 ألف جندي يف أملانيا.

تاريخياً مل تش��ارك الواليات املتح��دة مبفردها يف أي 

من النزاع��ات العس��كرية الكبرية منذ بداي��ات القرن 

العرشين وحتى اآلن، فالح��رب العاملية األويل والثانية، 

والح��رب الكورية والح��رب الباردة، وح��روب الخليج 

وص��والً للحرب ع��ى اإلرهاب، ولعب حلف��اء الواليات 

املتح��دة أدواراً مهمة يف هذه الحروب، حديثاً وبعد 11 

سبتمرب قامت الواليات املتحدة بعقد تحالفات تكتيكية 

عس��كرية واس��تخباراتية مع دول مل يكن يتخيل صانع 

القرار األمريي عقد تحالف معها قبل 11 سبتمرب، دول 

شيوعية سابقة ودول تحكمها نظم ديكتاتورية تخالف 

مبادئها كل ما تقوم وتنادي به الواليات املتحدة، ويخدم 

حلف��اء الواليات املتح��دة أهدافها اإلس��رتاتيجية بصور 

مختلفة تتمثل يف:

- االستعانة بقوات مسلحة من هذه الدول عند الحاجة.

- توفري رشعية دولية للواليات املتحدة عند الحاجة لها.

- الحص��ول عى تس��هيالت عس��كرية يف أقاليم الدول 

الحلفاء.

- مشاركة املعلومات االستخباراتية املفيدة للطرفني.

- املشاركة يف التكلفة املالية للنزاعات العسكرية.

- منع قيام تحالف بني هذه الدول ومنافس��ني للواليات 

املتحدة يف املستقبل )الصني- الهند(.

رد الفعل الصيني
نقل اإلع��الم الصيني ع��ن ضابط رفيع املس��توى قوله 

إن بك��ني ستش��دد يقظتها، ولكنها لن ت��رد عى  القرار 

منذ اختفاء اخلطر 
الشيوعي مل يتغري 

توزيع القوات 
األمريكية حول 

العامل بدرجة كبرية

تتمتع الواليات املتحدة بالسيادة العسكرية شبه املطلقة منذ انهيار  االتحاد السوفييتي
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الذي أعلنه الجانب األمريي بش��أن نقل معظم القطع 

البحري��ة إىل منطقة حوض املحي��ط الهادي بحلول عام 

2020، وكان ه��ذا التريح ال��ذي أدىل به الجرنال رين 

هايك��وان، أول رد فعل علني صين��ي عى ما قاله وزير 

الدفاع األمريي ليون بانيتا بش��أن إعادة نرش األساطيل 

األمريكي��ة البحرية بحي��ث تتمرك��ز 60 باملائة منها يف 

منطق��ة املحي��ط الهادي بحل��ول نهاية العق��د الحايل، 

وق��ال الجرنال رين »أوالً، ينبغي أال ننظر إىل هذا القرار 

األمريي بوصفه كارثة )بالنس��بة للصني(، فأنا اعتقد أن 

هذا التغيري ميثل تعب��ري الواليات املتحدة عن مصالحها 

القومي��ة وهو ردها عى املش��اكل املالي��ة التي متر بها، 

إضافة إىل كون��ه رداً عى التطورات األمنية عى النطاق 

ال��دويل«. وأك��د الجرنال ري��ن، نائب مدي��ر األكادميية 

الصينية للعلوم العس��كرية، وهي هيئة تس��هم يف رسم 

اس��رتاتيجيات القوات املس��لحة الصيني��ة، أن بكني لن 

تهمل السياس��ات األمريكية الجدي��دة أو تتهاون معها، 

حيث قال »الجزء الثاين من ردي يتلخص يف إننا ال ينبغي 

أن نتعامل مع هذا التطور بال مباالة، بل يجب علينا أن 

نفهم إننا نواج��ه تطورات ذات تعقيد بالغ وخطري وأن 

علين��ا رفع درجة يقظتنا للمخاطر وأن نس��تعد للتأقلم 

مع شتى الظروف املعقدة والخطرية«.

عى الصعيد الس��يايس، رصح املتحدث باس��م وزارة 

الخارجية الصينية لي��و وي مني، إن الصني تأمل يف قيام 

الواليات املتح��دة بدور إيجايب وبناء يف منطقة آس��يا- 

الباس��فيك، وقال لي��و أن الصني أعربت بش��كل متكرر 

عن احرتامها لوج��ود ومصالح الواليات املتحدة مبنطقة 

آسيا- الباسفيك وأنها تأمل يف أن تحرتم الواليات املتحدة 

أيض��اً مصالح الصني هناك، وأضاف ليو إن الصني ال تزال 

تعتقد أن السعي إىل تحقيق السالم واالستقرار والتنمية 

هو االتجاه العام واألمل املشرتك للمنطقة، مشرياً إىل أن 

شؤون آسيا- الباس��فيك يجب التعامل معها عن طريق 

املشاورات بني دول املنطقة.

يبدو أن ما تتحفظ بكني عى اإلعالن عنه رسمياً ورد 

يف ردود فع��ل إعالمي��ة، حيث ذك��رت افتتاحية نرشتها 

صحيفة جلوبال تاميز الصينية أن املس��ؤولني ووس��ائل 

اإلع��الم األمريكي��ة دأب��ت يف الس��نوات األخ��رية عى 

اس��تغالل قضية بحر الجنوب بحج��ة »حرية املالحة«، 

وقال��ت الصحيفة الصيني��ة أنه من غ��ري املمكن إبقاء 

الواليات املتحدة خ��ارج قضية بحر الجنوب متاماً، لكن 

هناك رضورة متزايدة لرس��م ح��دود التدخل األمريي 

يف ه��ذا الش��أن. وبوجود ه��ذه الحدود س��تتمكن كل 

األط��راف من الحفاظ عى أمن املالحة يف بحر الجنوب، 

احمليط الهادي 
سيكون اجلزء األكرث 

حيوية وأهمية 
بالنسبة للمصالح 
األمريكية لعقود 

عدة مقبلة

تسعى الواليات املتحدة إىل رفع مستوى حضورها البحري العسكري يف املحيط الهادي
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وهكذا فقط ميكن دفع التس��وية الس��لمية لقضية بحر 

الجن��وب، واالتجاه تدريجياً نح��و بنية أمنية جديدة يف 

آسيا. وتابعت الصحيفة: أن أمريكا لديها مصالح يف بحر 

الصني الجنويب، لكنها ليست دولة متشاطئة له، وأن قيام 

أمريكا بتأسيس عالقات تحالف عسكري مع بعض دول 

املنطقة، أو تقديم دعم عسكري ألي طرف، أو إمضاء أي 

نوع من اتفاقيات الحامية هي أمور ال تهم الصني، لكن 

يف املقاب��ل فإن نزاعات الح��دود البحرية يف بحر الصني 

الجنويب، هي قضايا مطروحة بني الصني والدول املعنية، 

وليس��ت لها عالقة بأمريكا، والصني لن تسمح للواليات 

املتح��دة بأن تحرش أنفها يف هذه القضية، واس��تطردت 

الصحيف��ة الصينية فيام يبدو أنه موقف رس��مي قائلة 

إن معالجة قضي��ة بحر الصني الجنويب ال تحتاج لقايض، 

والصني ليست الطرف املتسلط وال تسعى لهذه املكانة، 

يف ذات الوق��ت تؤم��ن الصني بأن قضي��ة بحر الجنوب 

ميكن أن تحل عرب التفاوض بني الدول املعنية، وأن هذه 

هي السبيل الوحيدة لضامن االستقرار والسالم يف آسيا.

وبعد ذل��ك جاء رد الفع��ل الصيني األك��رث وضوحاً 

من خالل صحيفة الش��عب اليومي��ة املعربة عن الحزب 

الش��يوعي الحاكم حي��ث ذكرت أن الوالي��ات املتحدة 

بص��دد تحوي��ل آس��يا إىل م��رسح لع��رض عضالتها أو 

باألح��رى لتقديم عرض ل� »كامل األجس��ام«، وال ش��ك 

أن »إعادة التوازن« املبني أساس��اً ع��ى زيادة التواجد 

العس��كري، س��يكرس التوازن القديم يف املنطقة، ورأت 

الصحيفة أن واشنطن بحاجة إىل رفع مكانة آسيا داخل 

إس��رتاتيجيتها التجاري��ة، لزيادة صادراته��ا إىل منطقة 

آسيا وتوفري الوظائف وتقاس��م منافع النمو االقتصادي 

اآلس��يوي، لكن إذا عملت عى زي��ادة التوتر واالحتقان 

يف آس��يا، فإن ه��ذا من الواضح أنه ل��ن يخدم املخطط 

األمري��ي ل�»مضاعف��ة الص��ادرات«، ورأت أن محاولة 

الواليات املتح��دة الهيمنة عرب القبضة العس��كرية، قد 

تقوض السالم واالس��تقرار الذي نعمت بهام آسيا طوال 

30 عاماً املاضية، والثقة واملصالح املتبادلة التي تأسست 

بني مختلف الدول اآلس��يوية، وبذلك سيجلب إىل آسيا 

»زيادة التوتر«، وحذرت »الشعب« )الصحيفة الرئيسية 

التي تصدرها القوات املس��لحة الصينية( من أن خطط 

الواليات املتحدة لتعزيز وجود قواتها البحرية يف منطقة 

آسيا-الباسفيك تهدد بتوسيع الخالفات بني البلدين.

ما الذي ستعيد أمريكا تعديله يف آسيا؟
ألق��ى وزير الدف��اع األمريي بانيتا ي��وم 2 يونيو خالل 

ال��دورة 11 من حوار ش��انغرياله كلمة بعنوان »أمريكا 

وإعادة التوازن يف آس��يا واملحيط الهادي«، تحدث فيها 

أساس��اً ع��ن الدور األمريي يف آس��يا واملحي��ط الهادي 

وكيفية دفع اإلس��رتاتيجية العس��كرية الجديدة »إعادة 

التوازن«، وم��ا لفت االنتباه هو نرش 60 % من القوات 

البحري��ة األمريكية يف منطقة آس��يا واملحي��ط الهادي، 

وتجدر اإلش��ارة إىل أن اإلسرتاتيجية العسكرية الجديدة 

الت��ي أعلنتها الواليات املتحدة يف يناير من العام الحايل، 

تهدف إىل نقل الثقل اإلسرتاتيجي إىل آسيا، غري أن هذه 

العبارة أثارت جدالً واس��عاً يف داخ��ل الصني وخارجها، 

حيث نظر إىل كلمة »نقل« عى كونها تحمل لبساً كبرياً، 

األم��ر الذي دفع األمريكي��ني إىل تغيريها بعبارة »إعادة 

التوازن«، واملعنى من ذل��ك هو أن الواليات املتحدة مل 

تغادر منطقة آس��يا واملحيط اله��ادي مطلقاً، وإمنا هي 

بص��دد إجراء تعديل ع��ى اهتامماته��ا الخارجية، بعد 

نهاية حريب العراق وأفغانس��تان، ويف هذا اإلطار تطرح 

تس��اؤالت حول ما الذي تعتزم واش��نطن إعادة موازنته 

يف آسيا:

أوالً، التوازن بني اإلس��رتاتيجية األوروبية واآلس��يوية، 

حي��ث أصبحت الواليات املتحدة ترى بأن أوروبا مل تعد 

مركز ثقلها اإلس��رتاتيجي، وأن آس��يا قد حل��ت مكانها، 

وق��د رصح بانيتا بأن أمريكا س��تواصل تعزيز تواجدها 

العس��كري يف منطقة آس��يا واملحيط الهادي خالل 5 أو 

10 سنوات القادمة.

ثانياً، التوازن اإلس��رتاتيجي العسكري، سرتكز أمريكا 

أكرث عى الق��وات البحرية والجوية، وبحلول عام 2020 

س��تكون البحرية األمريكي��ة قد غريت بنية انتش��ارها 

العس��كري الحايل »االنفت��اح 5-5« يف املحيطني الهادي 

والهندي، وس��تنرش أكرث من 60 % من س��فنها الحربية 

يف املحي��ط الهادي مب��ا يف ذلك؛ توزيع الس��فن العابرة 

للمحيط��ات والس��فن املدم��رة والغواصات والس��فن 

املقاتل��ة الس��احلية يف املحي��ط الهادي، وس��تزيد عدد 

حام��الت الطائرات إىل 6 حامالت، وأضاف بانيتا أنه إىل 

جانب زيادة الكمية، س��تقوم الوالي��ات املتحدة بنرش 

الغواص��ات والس��فن الحربي��ة األكرث تط��وراً، وأحدث 

املع��دات اإللكرتوني��ة وأنظم��ة االتص��ال، لرفع جودة 

التواجد العسكري يف املحيط الهادي.

ثالث��اً، »اإلع��ادة« متث��ل توازناً لنمط االنتش��ار، عى 

عك��س القواعد الكربى الدامئة التي تم تأسيس��ها خالل 

الحرب الباردة، يأيت تعزيز التواجد العس��كري األمريي 

يف منطقة آسيا واملحيط الهادي هذه املرة للتنسيق مع 

الحلف��اء والرشكاء، عرب قبول مهام وقتية واملش��اركة يف 

مناورات وتدريبات وتحركات عسكرية مشرتكة، وضامن 

استعامل موانئ التزويد واملطارات وغريها من املنشآت 

يف ال��دول املتعاون��ة، وهذا النمط من االنتش��ار يتميز 

مبنافعه االقتصادية، وقلة النفقات وضعف التكلفة، إىل 

جان��ب ضعف حدة املعارضة السياس��ية داخل البلدان 

املتعاونة. 

دور الهند يف اإلسرتاتيجية الجديدة
تعددت يف األش��هر األخرية زيارات املسؤولني األمريكيني 

إىل نيودله��ي، حي��ث متح��ورت محادثات املس��ؤولني 

األمريكيني حول نقل واشنطن أولوية إسرتاتيجيتها نحو 

آس��يا حيث ترى واش��نطن يف نيودلهي رشي��كاً محورياً 

محتم��الً، وقد تع��ززت العالقات األمنية م��ع الهند يف 

الس��نوات األخ��رية لكن م��ا زال يتعني عى املس��ؤولني 

األمريكي��ني تحدي��د دور الهند يف إطار إس��رتاتيجيتهم 

الجدي��دة يف املنطق��ة كام يرى محلل��ون، وكانت الهند 

البلد الوحيد املذكور باالس��م كرشي��ك حيوي يف خطة 

اإلس��رتاتيجية األمريكي��ة الجديدة، ويقول مس��ؤولون 

أمريكي��ون أن البلدين يتش��اركان التقاليد الدميقراطية 

واملخ��اوف ح��ول موق��ع الص��ني وتهديد املتش��ددين 

اإلسالميني يف جنوب آسيا، وقال مسؤول دفاعي أمريي 

كب��ري »اس��رتاتيجياً نرى الهن��د كرشيك م��ع الكثري من 

املصالح املش��رتكة«، لكن البلدين خاب أملهام بس��بب 

عدم إح��راز تق��دم يف املب��ادالت التجاري��ة ويف قطاع 

األسلحة خصوصاً.

وي��رى مراقب��ون أن التع��اون البح��ري الهندي مع 

دول رشق آس��يا هو جزء داعم لإلس��رتاتيجية األمريكية 

الجديدة، حيث شارك أسطول بحري هندي يف تدريبات 

مش��رتكة مع قوات الدف��اع ال��ذايت البحري��ة اليابانية 

مؤخراً، وأعلن أن هذه التدريبات س��تكون األوىل بينهام 

بهدف التدريب من أجل تحسني املهارات اإلسرتاتيجية، 

وق��ال القائد الهن��دي األدمريال أجي��ت كومار إن هذه 

األسطول  األمريكي

%60
يف أوائ��ل يونيو 2012 ، ق��ال وزير الدفاع األمرييك 
ليون بانيتا إن البنتاغون قرر نقل معظم أس��طوله 
العس��كري البحري إىل منطقة آسيا/املحيط الهادي 
خالل الس��نوات املقبل��ة حتى ع��ام 2020 لينتهي 
األمر إىل وجود 60 % من القطع البحرية األمريكية 
هناك، وأوضح بانيتا أن نقل األس��اطيل البحرية إىل 
املحيط الهادي يأيت يف س��ياق تطبيق اإلس��رتاتيجية 
األمريكي��ة الجديدة التي تهدف إىل رفع مس��توى 
الحضور العسكري األمرييك يف منطقة آسيا/املحيط 

الهادي.
ويض��م األس��طول البحري يف املحي��ط الهادي نحو 
285 س��فينة حربية، موزعة بالتس��اوي تقريباً عىل 
ساحيل املحيط الهادي، لكن من املتوقع أن يتقلص 
العدد مع إخراج بعض القطع من الخدمة وإحالتها 
إىل التقاعد، حيث من غري املتوقع إبدالها بجديدة، 
ويضم األسطول البحري األمرييك الحايل 11 حاملة 
طائرات تعمل س��تة منها يف املحي��ط الهادي، لكن 
العدد سيتقلص الحقاً إىل عرش حامالت، خمس منها 
يف املنطقة، وتحديداً يف موانئ س��ان دييغو، ووالية 
واشنطن، واليابان، وبذلك ستضع 60 % من سفنها 
الحربية هناك ارتفاعاً من 50 % اآلن مع االحتفاظ 
بس��ت حامالت طائرات يف املنطقة، وس��عى بانيتا 
مراراً إىل تبديد فكرة أن التحول يف الرتكيز األمرييك 
بعد أكرث من عقد من الحرب يف أفغانستان والعراق 

هدفه احتواء ظهور الصني كقوة عاملية.



التدريبات ستكون مناسبة جيدة لقوات البلدين للعمل 

معاً ولتحسني مهارات اإلدارة املتبادلة.

وقد دع��ا وزير الدف��اع األمريي لي��ون بانيتا الهند 

إىل تعزي��ز العالقات الثنائي��ة يف مجال الدفاع معترباً أن 

نيودلهي تش��كل »محوراً« يف اإلس��رتاتيجية العسكرية 

األمريكية الجديدة، وأكد بانيتا أن الروابط العس��كرية 

تحسنت بش��كل واضح خالل العقد األخري لكن ينبغي 

ب��ذل مزيد من الجهود لي تحتف��ظ القوتان ب�»طرق« 

االقتص��اد العامل��ي يف املحي��ط الهندي وغ��رب املحيط 

الهادي، وقال بانيتا يف خطاب ألقاه يف معهد الدراس��ات 

واألبح��اث الدفاعي��ة يف نيودله��ي »ل��ي تضمن هذه 

العالقة فعالً األمن له��ذه املنطقة والعامل، علينا تعميق 

تعاونن��ا يف مج��ال الدف��اع«، مضيفاً »لذل��ك جئت إىل 

الهن��د«، وتاب��ع »إن دولتينا بدأتا بش��كل ال رجعة فيه 

فص��اًل جدي��داً يف تاريخنا« بعد تخط��ي الريبة املنبثقة 

عن ف��رتة الحرب الباردة، لكنه رأى أن العالقات الثنائية 

»ميك��ن ب��ل يتوجب أن تك��ون أكرث إس��رتاتيجية وأكرث 

براجامتية«، وأوضح أن اإلسرتاتيجية األمريكية، الجديدة 

ته��دف إىل »توس��يع رشاكاتنا العس��كرية وحضورنا يف 

القوس الذي ميتد من غرب املحيط الهادي ورشق آس��يا 

إىل منطق��ة املحيط الهن��دي وجنوب آس��يا«، وأكد أن 

»التعاون يف مج��ال الدفاع مع الهند يش��كل محوراً يف 

هذه اإلسرتاتيجية«.    ودعا بانيتا أيضاً إىل بذل مزيد من 

الجهود يف األبحاث وزيادة التامرين العسكرية، كام دعا 

البلدين إىل التفكري يف املش��اكل القانونية التي تطرحها 

الحرب املعلوماتية والتسلح الفضايئ.

ويرى خرباء أن مهندسو العسكرية الهندية يعكفون 

عى إعادة صياغة الجيش تأهباً لتهديد مزدوج من الصني 

وباكس��تان. فرغم أن رئيس ال��وزراء الهندي مامنوهان 

س��ينغ قد أكد يف وقت س��ابق أنه ال يتوقع هجوماً من 

قبل الصني إال أن العس��كرية الهندي��ة تأخذ احتياطاتها 

وال ترتك ش��يئاً للصدفة، فثاين أك��رب جيوش العامل، الذي 

احتفل بعيده الرابع والستني يف يناير املايض، عى وشك 

تنفيذ تحول رئييس يف هيكله التنظيمي واس��رتاتيجياته 

الحربي��ة بغية مواجهة تهديد مزدوج قد يأيت من الصني 

وحليفته��ا باكس��تان، ورغم أن الجي��ش الهندي قد بدأ 

التحقق م��ن صحة نظري��ات التحول يف اإلس��رتاتيجية 

العسكرية منذ عام 2010، إال أن املناورات التي أجريت 

خالل ش��هري نوفمرب وديس��مرب من العام املايض تحت 

اس��م  Sudarshan Shakti، مل تكت��ف بتطوير املفهوم 

فحس��ب، ب��ل أضافت أبع��اداً جديدة ع��دة لنظريات 

خوض الحروب يف الهند، فللمرة األوىل، يستخدم الجيش 

الهندي بنج��اح األقامر الصناعية والطائرات بدون طيار 

لتقديم صور ومعلومات حية مبارشة من ميدان الحرب 

إىل ق��ادة املعركة، باإلضافة إىل ذل��ك، تم اختبار روابط 

بث مبارش بني أجهزة االستش��عار ومعدات إطالق النار، 

وهو م��ا ميكن القادة من اتخاذ قرارات بش��كل فوري، 

حت��ى يف الوقت الذي يجري في��ه تبادل املعلومات بني 

املنصات واألفراد.

ولك��ن إذا كان املقص��ود م��ن املن��اورات املذكورة 

التحق��ق من س��المة ومصداقية اإلس��رتاتيجية الحربية 

الهندية الجديدة ضد باكس��تان، فقد اتخذت سلس��لة 

من التغيريات يف القيادتني الش��املية والرشقية للجيش 

الهن��دي يف هدوء ع��ى مدى الس��نوات األربع املاضية 

أصبحت الهند مؤخراً أكرب دولة مستوردة لألسلحة يف العامل
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به��دف إعادة تنظيم جهوزية الهن��د ضد الصني، إذ تم 

تجهي��ز فرقتان جديدت��ان وأضحت عى اس��تعداد تام 

لالنتش��ار عى خط املواجهة م��ع الصني، وهو ما أضاف 

مزيداً م��ن القوة لقيادة املنطقة الرشقية وأتاح للجيش 

إع��ادة تنظيم فيل��ق احتياطي إىل تش��كيل كامل ضد 

الصني.

قراءة يف احتامالت التحالف الهندي � األمرييك
رمبا تأمل الواليات املتحدة يف إنش��اء تحالف عس��كري 

واس��رتاتيجي وثيق مع الهند، لكن م��ن غري املتوقع أن 

تتحّم��س الهند له��ذا املقرتح، ومن املمك��ن أن تواصل 

واشنطن ضغطها عى نيودلهي للقبول بدور محوري يف 

تحالف اس��رتاتيجي تقوده الواليات املتحدة، لكن الهند 

س��تكون حليفاً مرتدداً، يف أحسن األحوال، ألنها ال تريد 

أن تغضب الصني، لذا رمبا ش��عر وزير الدفاع األمريي، 

ليون بانيتا، بخيبة أمل لعدم تحقيقه أي اخرتق كبري يف 

محادثات��ه مع وزير الدفاع الهندي، أيه يك أنتوين، خالل 

ش��هر يونيو املايض لكنه مل يعل��ن عن ذلك رصاحة، ويف 

ه��ذا اإلطار أش��ار نيتني غوخيل يف مق��ال نرشته مجلة 

»ذا دبلوم��ات« )12 يونيو( أن وزي��ر الدفاع األمريي، 

خ��الل جولته اآلس��يوية التي ب��دأت بحوار ش��انغريال 

الس��نوي يف س��نغافورة، كان يأمل يف مشاركة املؤسسة 

العس��كرية الهندية يف إعداد إسرتاتيجية توازن إقليمي 

يرى الكثريون أنها تستهدف الصني عى نحو مبارش. 

ما هو موقف الهند من ذلك؟ يقول الكاتب إن وزير 

الدف��اع الهندي، أنتوين، رد عى مق��رتح نظريه األمريي 

ب��أن الهن��د ال ترغب يف أن يُنظَر إليه��ا باعتبارها حليفاً 

رشيكاً للواليات املتحدة.

لق��د ظل��ت نيودله��ي منفتح��ة تج��اه املزيد من 

التعاون الثنايئ مع واشنطن وتجري عدداً من املناورات 

العس��كرية املشرتكة معها، لكن الهند ما زالت متحفظة 

عى إقامة أي تحالف عس��كري أو حتى رشاكة رس��مية 

مع الواليات املتح��دة، ملاذا تتحفظ الهند؟ يرى الكاتب 

أن ذل��ك يعود جزئي��اً إىل عدم رغبة الهن��د يف إغضاب 

الصني، منافس��تها الرئيسية يف آسيا، واألهم من ذلك أن 

الربملانيني والسياس��يني يف الهن��د لديهم تحفظات حول 

الواليات املتحدة نفسها، حيث يرون أن واشنطن وقفت 

إىل جانب باكس��تان يف رصاعها م��ع الهند خالل نصف 

الق��رن املايض، لذلك حرص وزير الدفاع الهندي، أنتوين، 

عى عدم التقرب العلني إىل واش��نطن، بل كثرياً ما أمر 

مس��ؤويل وزارته بالتقليل من شأن املناورات العسكرية 

املشرتكة مع الواليات املتحدة.

ورغم أن الهند قد وافقت عى رفع مستوى التدريب 

للقوات املس��لحة األفغانية، فقد رفضت تقديم أي دعم 

علني لسياس��ات الوالي��ات املتحدة بش��أن بحر الصني 

الجن��ويب واملحيط الهندي، ورغ��م أن الهند تدرك جرأة 

الصني وس��عيها لتمديد نفوذه��ا يف كل من بحر الصني 

الجنويب واملحيط الهندي، فإنها تفضل العمل مع الدول 

الصغ��رية يف املنطقة، مثل فيتنام والفلبني وإندونيس��يا، 

وكذلك مع الصني، لحل التوت��رات اإلقليمية، وقد طرح 

وزير الدف��اع الهندي هذه القضايا نفس��ها خالل حوار 

ش��انغريال ودع��ا إىل رضورة بناء اإلج��امع بني األطراف 

املعني��ة وتجنُّ��ب النزاع��ات وأعرب عن أمل��ه يف حل 

القضايا التي برزت حول بحر الصني الجنويب عن طريق 

الحوار والتفاوض.

لقد كان حديث وزير الدفاع الهندي الريح محبطاً 

لوزير الدفاع األمريي، بانيتا، ولجهود الواليات املتحدة 

الرامية إىل إقامة تحالف مناهض للصني، رغم ذلك، ظل 

بانيتا متفائالً ومل يُظهر خيبة أمله. 

لق��د أصبحت الهن��د مؤخ��راً أكرب دولة مس��توردة 

لألسلحة يف العامل، وهي اآلن بصدد رشاء أسلحة أمريكية 

بأكرث من مثانية مليارات دوالر خالل العامني املقبلني، كام 

أنها تس��عى المتالك تكنولوجيا متقدمة ومعدات ذات 

اس��تخدام مزدوج، وإذا متت هذه الصفقات، فسيكون 

ذلك مبثابة تحول كبري يف موقف الواليات املتحدة الذي 

اتخذته يف أواخر تسعينيات القرن املايض عندما فرضت 

عقوبات عى العديد من املؤسسات والرشكات الهندية 

عقب االختبارات النووية التي أجرتها الهند.

يف ظ��ل البيئ��ة الجيوسياس��ية املتغرية واالنس��حاب 

األمريي الوش��يك من أفغانس��تان، تنظر واش��نطن إىل 

الهند باعتبارها رشيكاً حيوياً يف ضامن االستقرار واألمن 

يف آس��يا، مبا يف ذلك األمن السايربي وأمن الفضاء الذي 

يعترب مجاالً رئيسياً إلمكانية التعاون الثنايئ.

إن الهند تخىش أن تجد نفسها يف موقف حرج عندما 

تنس��حب قوات الناتو م��ن أفغانس��تان، ألن أولوياتها 

األمني��ة تتطل��ب تلّقي تطمين��ات موثوقة حول خطط 

استتباب األمن يف أفغانس��تان وضامن عدم تحّولها مرة 

أخ��رى إىل دولة طالبانية تابعة لباكس��تان، أما الواليات 

املتحدة فإنها تريد من الهند أن تخّفض وارداتها النفطية 

من إيران، لكن هي��الري كلينتون أعلنت أن الهند، عى 

عكس الصني وس��نغافورة، قد قامت مب��ا يكفي يف هذا 

الصدد لتنال إعفاء م��ن العقوبات األمريكية املفروضة 

عى إيران. 

لق��د خرج الحوار االس��رتاتيجي ب��ني البلدين بنتائج 

ملموس��ة يف مج��ال االقتصاد، فقد اتف��ق الطرفان عى 

العمل م��ن أجل عق��د اتفاقية اس��تثامر ثنائية بهدف 

اس��تغالل إمكانات التع��اون الهائل��ة، ويف الواقع، نجد 

أن القطاع الوحيد الذي تش��هد في��ه العالقات الثنائية 

ازدهاراً هو قطاع الدفاع، فقد أصبحت الهند أكرب الدول 

املس��توردة لألس��لحة يف العامل، وال ش��ك أن املصدرين 

األمريكيني يستفيدون من ذلك، حيث بلغت صادراتهم 

للهن��د أكرث من مثاني��ة مليارات دوالر خالل الس��نوات 

األخرية. 

عموم��اً، إن العالق��ات األمريكية م��ع الهند أضعف 

بكث��ري من عالقاتها مع الصني، ك��ام أن التبادل التجاري 

الهن��دي مع الص��ني )74 ملي��ار دوالر يف ع��ام 2011( 

أكرب م��ن التبادل التج��اري مع الوالي��ات املتحدة )58 

ملي��ار دوالر(، ويأمل األمريكي��ون يف تغيري هذا امليزان 

لصالح بالدهم، الس��يام أن التجربة مع الدول اآلسيوية 

األخ��رى تفيد بعدم رضورة زعزع��ة الثقة األمريكية يف 

ق��وة رشاكتها مع الهن��د عى املدى الطوي��ل، حتى إذا 

اس��تمرت العالقات االقتصادية الصينية مع الهند أقوى 

من العالقات األمريكية.

احتواء الصني
احت��واء الق��وة الصينية يعني الس��يطرة األمريكية عى 

غ��رب املحيط الهادي، يف هذا الص��دد، قال نائب وزير 

الخارجية الس��ابق وليام برينز: »املحيط الهادي س��وف 

يكون الج��زء األكرث حيوية وأهمية من العامل بالنس��بة 

للمصال��ح األمريكية لعقود ع��دة مقبلة« وأضاف: »إنه 

يحت��وي عى أك��رث من نصف س��كان الع��امل، والعديد 

م��ن االقتصاديات األك��رث أهمية، والحلفاء الرئيس��يني، 

والقوى الناش��ئة«، ولي تظل الوالي��ات املتحدة  قوية 

ومزدهرة، يرى برين��ز أنه يجب أن تركز طاقاتها يف هذا 

املج��ال والتأكد من أن الصني ال متد وتوس��ع س��لطتها 

ونفوذها عى حس��اب املصالح األمريكية، وال ش��ك أن 

تنفيذ هذه الرؤية الجيوسياس��ية الك��ربى ينطوي عى 

تأثريات واضحة يف تطوير السياسة العسكرية، وينعكس 

49 |  سبتمرب 2012 |  العدد 488  |

كيف يبدو العامل مستقبالً

2025
  كي��ف يكون ش��كل الع��امل بعد عق��د أو عقدين من 
الزمان؟ مجلة »فورين بولييس« )عدد س��بتمرب/أكتوبر 
املاضيني( اس��تطلعت آراء الباحث��ني واملحللني وانتهت 
إىل مجموعة من التوقع��ات منها تحول بحر الصني إىل 
منطقة رصاع، حيث توقع روبرت كابالن، كبري الباحثني 
يف »مرك��ز األمن األمرييك الجدي��د«، أن يقفز االهتامم 
مبنطقة رشق آس��يا -أو باألح��رى منطقة غرب املحيط 
الهادي- إىل الصدارة بسبب الرصاع عىل الهيمنة. وليس 
من ال��روري أن يكون الرصاع قتالي��اً عىل األرض، بل 
يح��دث بطريقة هادئة للغاي��ة وراء األفق ويف الفضاء 
وباستخدام الوسائل السياسية واالقتصادية كافة، ولكن 
الحرب لن تكون حرباً حتمي��ة بالرورة، وإذا نجحت 
الص��ني والواليات املتح��دة يف إدارة املواجه��ة املقبلة 
بذكاء فإن آسيا –والعامل- سيصبحان أكرث أمناً واستقراراً، 
كام تعتقد آن ماري س��لوتر، أس��تاذة العلوم السياسية 
والشؤون الدولية يف »جامعة برنستون«، أن العامل يتجه 
إىل مزيد من التداخل والتشابك، ومع حلول عام 2025 
ستكون عضوية »مجلس األمن الدويل« قد توسعت من 
15 عضواً حالياً إىل 30-25 عضواً، ومن ثم دخول وجوه 
جديدة مثل الهند والربازي��ل واليابان وجنوب إفريقيا  

أو نيجرييا وإندونيسيا أو تركيا. 



بوضوح يف االس��رتاتيجية األمريكية الجديدة، حيث قال 

الرئيس أوباما عند إعالنها: »س��نقوم بتعزيز وجودنا يف 

آس��يا و)منطقة( املحيط الهادي، والقيود املفروضة عى 

امليزانية لن تكون عى حس��اب هذه املنطقة الحيوية« 

وم��ن جهته، قال وزير الدفاع لي��ون بانيتا: »إن القوات 

األمريكية سوف تزيد ثقلها املؤسيس، وتركز عى الوجود 

املعزز، وإظهار القوة، والردع يف منطقة آس��يا واملحيط 

اله��ادي«، ورغم أن الوثيقة السياس��ة مل تحدد مكونات 

عسكرية محددة، فقد كان واضحاً منذ البداية أنه سيتم 

الرتكيز عى القوات البحرية - خاصة حامالت الطائرات 

املقاتلة - وكذل��ك الطائرات املتطورة والصواريخ، حيث 

يالح��ظ اع��رتاض الرئيس أوباما عى خط��ط القيام بأي 

تقليص يف أس��طول حامالت الطائرات، كام أن الواليات 

املتحدة س��وف تس��تثمر أيضاً بش��كل كبري يف األسلحة 

الت��ي تهدف إىل هزمية قدرات األع��داء املحتملني التي 

تعرف باس��م A2/AD - الطائرات والصواريخ والسفن 

-املصممة للتف��وق عى القوات القتالي��ة األمريكية يف 

املناط��ق املتنازع عليها، نظراً ألن��ه من املتوقع أن تقوم 

الصني بتعزي��ز قدرتها عى اس��تهداف القوات البحرية 

األمريكية العاملة يف بحر الصني الجنويب ومناطق أخرى 

يف محيطها، س��يتم تزويد الق��وات األمريكية بدفاعات 

 ،A2/AD �أكرث ق��وة ضد هذه القدرات الت��ي تعرف ب

ويستنتج من خطط البنتاجون الجديدة أنها سوف تركز 

عى رشق وجنوب بح��ر الصني، وقبالة املي��اه اإليرانية 

وكوريا الشاملية، يف هذه املناطق، قد يستخدم الخصوم 

املحتملني »مثل الصني« وس��ائل الحرب غري املتناظرة – 

مثل الغواص��ات والصواريخ املضادة للس��فن، والحرب 

االلكرتونية، لهزمية أو ش��ل القوات األمريكية، ومن ثم، 

سوف تستثمر القوات األمريكية يف األسلحة التي تضمن 

قدرتها عى العمل يف مثل هذه الس��احات، وهذا يعني 

أن الواليات املتحدة سوف تضع أولوية قصوى للسيطرة 

عى املحيط البحري آلس��يا، رغم معارضة الصني وغريها 

من القوى الصاعدة.

رؤى إسرتاتيجية صينية
يقول يوان بينغ مدير مركز الدراسات األمريكية باملعهد 

الصيني للعالقات الدولي��ة املعارصة أن الرئيس الصيني 

ه��و جني تاو قام بزيارة للوالي��ات املتحدة األمريكية يف 

يناي��ر عام 2011، واتفق خاللها مع الرئيس باراك أوباما 

عى إنش��اء رشاكة قامئة عى االحرتام املتبادل واملنفعة 

املتبادل��ة، ما حدد اتجاه العالقات الصينية – األمريكية، 

وخ��الل زيارة نائ��ب الرئي��س الصيني يش ج��ني بينغ 

للواليات املتحدة يف فرباير عام 2012، تم تطبيق التوافق 

الذي توصل له رئيس��ا البلدين بشأن إقامة رشاكة قامئة 

ع��ى االحرتام املتب��ادل واملنفعة املتبادل��ة، وقريباً بعد 

ذلك، أشارت هيالري كلينتون يف معهد الواليات املتحدة 

للس��الم واألكادميي��ة البحرية للوالي��ات املتحدة إىل أن 

الصني اليوم ليست االتحاد السوفييتي السابق، وليست 

الواليات املتحدة عى مش��ارف ح��رب باردة مع الصني، 

وأن املنافسة والتعاون حقق أفض����ل توازن يف العالقات 

الصينية � األمريكية، وهذا األمر مل يسبق له مثيل، وقال 

الرئي��س أوباما م��راراً وتكراراً، بأن ازده��ار الصني جيد 

للواليات املتحدة مثلام ازده��ار الواليات املتحدة مفيد 

للصني، وقد أدرك رؤس��اء الص��ني والواليات املتحدة أن 

بناء عالق��ات صينية � أمريكية جدي��دة يف هذا العر 

الخي��ار الوحيد لطي صفحة ال��راع بني الدول الكربى، 

وهذا موج��ز ألربعني عاماً من تاري��خ تطبيع العالقات 

بني الصني والواليات املتحدة، وهي نتيجة هامة لتحليل 

بارد لتهدئة الوضع املحيل والدويل، أن الواليات املتحدة 

مل ترغب يف إعطاء الفلبني »الدعم العلني« خالل الحوار 

األمري��ي � الفلبيني األخ��ري، لكنها اخت��ارت »الحياد« 

نس��بياً، وهذا يوضح رغبة الوالي��ات املتحدة يف وقوف 

عى حياد ب��ني الصني وحلفائها، والعمل مع الصني جنباً 

إىل جن��ب لبناء عالقات جديدة ب��ني البلدين، وقال جيا 

ش��يو دونغ، زميل البحث البارز مبعهد الصني للدراسات 

الدولية، إن التعايش بني االعتامدية املتبادلة واملنافس��ة 

أصبح س��مة بارزة للروابط الصيني��ة - األمريكية، وأنه 

م��ن غري املمكن معالج��ة قامئة طويلة م��ن التحديات 

العاملية دون التعاون بني البلدين، وقال جيا أن التفاعل 

بني الصني والواليات املتح��دة له أثر عظيم عى الوضع 

الدويل، ولذا فإنه من الرضوري بالنس��بة للجانبني بحث 

إقامة منط جي��د من الروابط بضوء مصالحهام الوطنية، 

وتطور الوضع العاملي، وأكد أن الرغبة بالحوار والتعاون 

التي حققتها آلية الحوار االس��رتاتيجي واالقتصادي تعد 

عام��اًل جوهرياً لبناء منط جديد من العالقات بني الصني 

والواليات املتحدة.

بعد زيارة نائب الرئيس األمريي جو بايدن إىل الصني 

خالل العام امل��ايض، كتب مق��االً يف صحيفة »نيويورك 

تامي��ز« بعنوان »نهوض الصني ال يعن��ي انهيار أمريكا«، 

رأى في��ه بايدن  بأن نجاح الصني س��وف يجعل أمريكا 

أكرث ازدهاراً، ويف نفس الس��ياق، ق��ال يش جني بينغ يف 

16 يناي��ر املايض أثناء زيارة الرئيس الس��ابق نيكس��ون 

إىل الص��ني الت��ي تزامنت م��ع الذكرى األربع��ني لبيان 

شنغهاي املشرتك )بني الصني وأمريكا(، إن دفع العالقات 

الصينية األمريكية ملواصلة النمو الصحي واملستقر، هي 

مس��ؤولية الجانبني، وه��ي ما ينتظ��ره املجتمع الدويل 

أيضاً، مش��رياً إىل رضورة أن يلتزم الجانبان بروح حريصة 

عى بناء عالقات التعاون والرشاكة الصينية األمريكية.

أولوية آسيا مقابل أهمية أوروبا والرشق األوسط
يرى خرباء أن إسرتاتيجية »آسيا أوالً« تعني وضع الرشق 

األوسط وأوربا، اللتني كانتا صدارتني تقليديتني لالهتامم 

األمري��ي الدويل يف مرتبة تالية آلس��يا أو أقل من ذلك، 

فعى مس��توى الرشق األوسط، شكلت إرسائيل، موجهاً 

رئيس��ياً لالس��رتاتيجيات األمريكية الخارجي��ة املتعاقبة 

منذ س��بعينيات القرن امل��ايض، وكانت إرسائيل يف قلب 

نائب الرئيس 
األمريكي: نهوض 

الصني ال يعني 
انهيار أمريكا، وجناح 

الصني سيجعل 
أمريكا أكرث ازدهارًا 

إسرتاتيجية "آسيا 
أوالً" تعني وضع 

الشرق األوسط 
وأوربا يف مرتبة تالية 

آلسيا بعد ما كانتا 
يف صدارة االهتمام 

األمريكي الدويل

الواليات املتحدة: 
من دولة 

"أطلنطية" إىل 
دولة "باسيفيكة" 

وفق إسرتاتيجيتها 
اجلديدة
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االهت��امم األمريي الخارجي، ويرى خ��رباء ومحللني أن 

تراجع الدور األمريي يف الرشق األوس��ط خصوصا بعد 

حرب الع��راق،  واإلفراط يف تقديم الدعم إلرسائيل أدى 

إىل تصاعد نفوذ اإلسالميني يف الرشق األوسط، ووصولهم 

لس��دة الحكم يف العديد من الدول الت��ي طالها الربيع 

العريب، تحت طائل��ة التحول الدميقراطي وباعتبار ذلك 

عارض من ع��وارض مع��اداة أمري��كا وإرسائيل، وأتت 

خطوة س��حب الق��وات األمريكية من الع��راق، لترتجم 

عملياً تراجع الدور األمريي يف الرشق األوسط. 

وقد دأبت الواليات املتحدة عى تكنية نفسها بالدولة 

»األطلنطي��ة«، لكن بع��ض املراقب��ني األوروبيني يرون 

أن اإلس��رتاتيجية األمريكية الجدي��دة تعني أن الواليات 

املتح��دة باتت »دولة باس��يفيكية« نس��بة إىل املحيط 

اله��ادي، وهذا يعن��ي الكثري لألوربي��ني، الذين احتموا 

لعقود تحت املظلة األطلس��ية بقي��ادة أمريكية، والتي 

هجرتهم نحو املحيط الهادي وساحله الغريب بالتحديد، 

ه��ذا يعني من وجهة نظر عس��كرية، أن أهمية حلف 

ش��امل األطليس )الناتو( س��ترتاجع هي األخرى، حيث 

ميك��ن اعتبار ع��ام 2014، وهو التاريخ الذي س��تنتهي 

ب��ه مهمة الناتو يف أفغانس��تان، مبنزل��ة تحول مهمة يف 

مستقبل حلف األطليس.

هل تغريت اإلسرتاتيجية األمريكية حيال الصني؟
مل يحدد الرئيس اوباما يف إعالنه التحول نحو آسيا، فيام 

إذا كانت الصني سوف تصنف عى أنها عدو أم حليف؟، 

فقد يتس��اءل البعض كيف ميكن أن تكون الصني حليفاً 

للواليات املتحدة؟ .. واإلجابة تقودنا إىل مقاربة تاريخية، 

تعود بنا إىل 100 عام مض��ت، ويومها دعمت الواليات 

املتحدة الثورة الصينية الوطنية بقيادة يات سني، حيث 

اعتربت واش��نطن الصني حينها حليفا مس��تقبلياً � ولعل 

م��ن مثار هذا التصنيف، نيل الصني مقعداً دامئاً يف األمم 

املتح��دة، برغم أنها كانت يومها بلداً ضعيفاً ومقس��امً، 

بخالف ذلك وبتأث��ري عقلية واصطفافات الحرب الباردة 

اعت��ربت الوالي��ات املتح��دة الصني ع��دواً يف الفرتة بني 

الحرب الكورية 1950 وزيارة نيكسون للصني يف 1972.

لكن زيارة نيكس��ون للصني، أمثرت تعديل الوضع إىل 

ح��د ما، حيث تصارع منذ ذل��ك الحني، اتجاهي رأي يف 

واش��نطن تجاه الصني، بني من يعتربها حليفاً مستقبلياً 

وآخر يعتربها عدواً مستقبلياً، وبتأثري املؤسسة الصناعية 

العس��كرية األمريكية التي تدعمه��ا وتؤثر بها بريطانيا 

وإرسائي��ل، حرص��ت اإلدارات األمريكية الس��ابقة عى 

ترك ب��اب اإلجابة غامضاً، حول ما إذا كانت الصني عدو 

أم حلي��ف، لكن االتجاه العام البادي لنا، أن واش��نطن 

متيل أكرث العتبار الصني حليفاً مس��تقبلياً، إذ يرتسم هذا 

االتج��اه منذ أن رفعت واش��نطن العقوبات االقتصادية 

الت��ي فرضتها عى الصني إثر أحداث االنتفاضة الطالبية 

يف تيانجم��ني، بالرتاف��ق م��ع صعود نج��م الصني كقوة 

اقتصادية عاملية.

وترجم هذا االتج��اه عملياً، اإلعالن األمريي الصيني 

ال��ذي اعتمد خالل والية الرئيس الس��ابق جورج بوش، 

والذي اعترب الصني »رشيكاً وقوة عاملية مسؤولة« تعمل 

جنباً إىل جنب مع الواليات املتحدة يف القضايا العاملية.  

لذا ف��إن كان القصد من إس��رتاتيجية أوباما »آس��يا 

أوالً« اس��تعداء الصني، فإن هذا يعد تح��والً يف االتجاه 

ال��ذي حافظت عليه اس��رتاتيجيات اإلدارات الس��ابقة 

تجاه الصني، لكن اتجاه املحللني الس��ائد، يزعم أن حالة 

التش��وش والغم��وض يف التصنيف األمري��ي للصني، مل 

يدخ��ل عليه تغيري ما، تحت إدارة أوباما، إذ ظلت حالة 

»الال وضوح« قامئة يف هذا الصدد، وساهمت نتائج حريب 

العراق وأفغانس��تان  يف أضعاف حج��ة وقدرة جامعة 

الضغط يف دفع تصنيف الص��ني عى أنها »عدو« قدماً، 

وه��ذا ما قدم فرص��اً لجامعات ضغط أخرى، والس��يام 

التيار املايل والتجاري، اللذان يحققان أرباحا مالية كربى، 

م��ن جراء عملهام يف الس��احة الصينية، وهام ال يرغبان 

يف أن يخرسا البيئ��ة التجارية والصناعية الصينية، إذا ما 

انصقلت الرؤية األمريكية للصني بش��كل نهايئ عى أنها 

»عدو«، لذا بات املستفيدين من الصني كعدو أقل بكثري 

من املس��تفيدين منها كحليف ورشيك، األمر الذي أفقد 

مساع االتجاه األول قوة املعني يف املحاجة.

ويف ض��وء هذا االتجاه املس��تجد املتنامي يف أمريكا، 

يب��دو أن تيار الصناعة العس��كرية، بدا هو اآلخر يؤمن 

بضعف قدرته يف اتجاه اس��تعداء الصني، وهو ما مثلته 

سياسة الدفاع األمريكية معنية كثرياً بحلف شامل األطليس
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اإلس��رتاتيجية األمريكية الجديدة، والت��ي ابتعدت عن 

تس��مية الصني أو غريها كعدو، وتنازلت عن مفهوم شن 

حرب��ني يف آن واح��د، وبدأت تركز عى القوة الرش��يقة 

والذكية يف املواجهات العسكرية.

ويبدو أن تبني إدارة أوباما إلس��رتاتيجية »آسيا أوالً« 

جاء يف وق��ت متزامن م��ع إعالن التوص��ل إىل اتفاقية 

تجارة حرة مع كوري��ا الجنوبية، ومع نضوج امليض نحو 

اتفاقي��ة التجارة الح��رة العابرة للمحي��ط الهادي، التي 

طرحته��ا إدارة اوباما مع رشكاء غ��رب املحيط الهادي، 

وهن��ا ال ميكن اعتبار أن هذا التزام��ن »مجرد صدفة«، 

بل جاء هذا اإلعالن األمريي لخدمة أهداف عدة يف آن 

واحد، فأوالً لتطمني حلفاء ش��امل رشق آسيا بالتحديد، 

من مخ��اوف أن يرتكوا ب��ال غطاء أمريي أم��ام النفوذ 

الصني املتنامي برشق آس��يا، وثاني��اً يك تقتنع دول رشق 

آسيا الديناميكية التجارية عى املشاركة يف تحمل أعباء 

الوج��ود األمري��ي الجديد، من خالل إب��داء املرونة يف 

إعادة هيكل��ة اقتصادياتها، مبوجب ما تفرضه اتفاقيات 

التج��ارة الحرة م��ع أمريكا، لجعله��ا مواكبة  ملنهجيات 

التجارة األمريكية، وهذا ما س��يوفر للرشكات األمريكية 

ف��رص أعامل وأرباح، لطامل��ا افتقدتها أمام رخص كلف 

األعامل والدعم الحكوم��ي املضطرد للصناعات يف دول 

رشق آسيا.

هل يتأثر حلف األطليس بإسرتاتيجية »آسيا أوالً«؟
يرى دانيال كيوهان يف دراسة صادرة عن مؤسسة فرايد 

إن الرتكيز املتنامي يف سياسة الواليات املتحدة الدفاعية 

يف القارة اآلس��يوية ال يش��كل أي خطر عى مس��تقبل 

حلف ش��امل األطل��يس، ويعتقد الباحث أن��ه رغم أن 

الواليات املتحدة األمريكية ليست مستعدة للتدخل يف 

الش��ؤون األوروبية إال أنها يف الوقت ذاته ليست مبعزل 

عن مس��ألة األم��ن األورويب، وتقول الدراس��ة إن حلف 

شامل األطليس يشكل أهمية جيوسياسية مهمة بالنسبة 

للواليات املتحدة، إال أن هذا التحالف يواجه مس��تقبالً 

مرب��كاً بس��بب القص��ور األورويب، إن سياس��ة الدفاع 

بالنس��بة لدول أوروبا ال تش��كل بعداً سياسياً مهامً ألن 

معظم الناخبني ال يعنيهم كثرياً سوى وضعهم االقتصادي 

وقضايا البيئة ومشكلة الهجرة، ويعود هذا التوجه لدى 

الناخب األورويب ألنه ال يعتقد بوجود خطر مبارش يهدد 

أمنه الوطني، وهذه هي املشكلة يف سياستهم الدفاعية 

إىل جانب ش��عورهم باالستنزاف يف الحمالت العسكرية 

يف أفغانس��تان والعراق، وهناك سبب آخر هو أن وزراء 

الدف��اع األوروبي��ون يواجهون صعوبة كب��رية يف إجابة 

س��ؤال : ما ه��و دور القوات املس��لحة يف عاملنا املتغري 

برسع��ة فائقة ؟ يف حني أن الدول اآلس��يوية قد قاربت 

اللح��اق بالرك��ب، إال إن حلف ش��امل األطليس ال يزال 

ينفق عى سياس��ة الدفاع أكرث من أي طرف آخر ناهيك 

عن الواليات املتحدة، إن الس��ؤال املهم يف املوضوع هو 

ليس كم ينفق من األموال عى سياس��ة الدفاع بل يجب 

أن يك��ون الس��ؤال كيف يجب أن تنف��ق هذه األموال، 

بعبارة أوضح فإن املش��كلة الحقيقية التي تواجه حلف 

ش��امل األطليس هو أن الحكومات األوروبية غري متفقة 

حول كيف ومتى يجب استعامل القوة العسكرية، فمن 

املمكن تقس��يم الدول ال� 26 األعضاء يف حلف ش��امل 

األطل��يس إىل ث��الث مجموعات : النش��طاء واملدافعون 

واملنتفعون، حسب الدراسة.

تتابع الدراس��ة مش��رية أن النش��طاء عى اس��تعداد 

الس��تخدام القوة يف الخارج، أما املدافعني فاستعدادهم 

أقل بس��بب خطتهم التقش��فية وتركيزه��م للدفاع عن 

الوط��ن، يف حني أن املنتفعني ينفق��ون القليل ويعملون 

األقل وعملية حلف ش��امل األطل��يس يف ليبيا خري مثال 

عى هذه املس��ألة، فق��ط 6 دول أوروبية –  من أوروبا 

الغربي��ة – ن��رشت طائراته��ا املقاتلة لتقص��ف أهدافاً 

أرضية، وبشكل مغاير للسياسة الدفاعية األمريكية فإن 

سياس��ة أوروبا الدفاعية يف معظمها محصورة يف الرتكيز 

ع��ى املحي��ط األورويب، وبريح العبارة ف��إن الواليات 

املتحدة قوة آس��يوية يف حني أن أوروبا ليس��ت كذلك، 

حس��ب الدراس��ة، وتشري الدراس��ة أنه يف حقبة الحرب 

الباردة قامت كل من فرنسا وبريطانيا بعملية عسكرية 

يف قن��اة الس��ويس لكنها مل تنضم للوالي��ات املتحدة يف 

حربها مع فيتنام، بالتأكيد سيسطر املؤرخون للمستقبل 

أن أفغانستان هي الحالة االستثنائية التي انفصلت عن 

الواقع الذي كان س��ائداً ما قبل نش��وب الحرب العاملية 

الثاني��ة، فكل الدول األوروبية التي ش��اركت يف الحرب 

يف أفغانس��تان ش��اركت بس��بب عالقاتها الحميمة مع 

الواليات املتحدة وليس ألن أفغانس��تان تش��كل تهديداً 

ألمنها اإلقليمي، وتخلص الدراس��ة يف نهاية هذه الورقة 

األوىل إىل القول  بأن تجربة أفغانس��تان من املمكن أن 

تتك��رر إذا ما ق��ررت أوروبا أن تتب��ع الواليات املتحدة 

لتخ��وض حروباً ال تش��كل أي تهديد ألمنه��ا اإلقليمي، 

وتتابع الدراس��ة مش��رية أنه م��ن املؤك��د أن الواليات 

املتح��دة لن تتخ��ى عن أوروبا رغ��م أن البنتاغون قرر 

عدم التدخل يف ليبيا، كام حصل يف جورجيا فمن املرجح 

أن واشنطن تفضل أن ترتك األزمات يف البلقان والقوقاز 

وش��امل أفريقيا لألوروبيني، فالواليات املتحدة لديها ما 

يف اإلسرتاتيجية األمريكية الجديدة ألغى أوباما مبدأ خوض حربني يف آن واحد
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يش��غلها يف الرشق األوسط الكبري وآسيا، وبعبارة أوضح 

ف��إن الصفقة عرب األطل��يس تحتوي عى ثالث��ة أدوار : 

حلف ش��امل األطليس عليه االس��تمرار يف تأمني الدفاع 

عن الحدود األوروبية يف سياس��ته األمنية يف حني يتوىل 

االتحاد األورويب قيادة العمليات العس��كرية الخارجية 

يف الج��وار األورويب حيث ال توج��د أي مصالح للواليات 

املتحدة هناك يف حني قد يعمل حلف ش��امل األطليس 

خارج الحدود األوروبية عندم��ا تريد الواليات املتحدة 

أن تكون طرفاً يف املعادلة. 

والخالص��ة أن هذه الدراس��ة ترى أن الع��امل يتغري ، 

والواليات املتحدة تكيف نفسها مع هذا التغيري ، لذلك 

يتع��ني عى أوروبا أن ال تس��اورها املخ��اوف من تركيز 

الواليات املتحدة عى القضايا األمنية يف القارة اآلسيوية، 

أوروبا س��تضطر للتعامل مع بعض األزم��ات لوحدها، 

ولك��ن ع��ى أوروبا التفك��ري أيضاً مبصالحه��ا الجامعية 

واس��تعدادها الس��تخدام القوة يف بعض األحيان وإذا مل 

تق��م أوروبا بدورها األمني ع��رب األطليس فمن املحتمل 

أن تواجه مستقبالً مضطرباً، وتخلص الدراسة بالقول أن 

األمن األورويب س��يبقى مه��امً  للواليات املتحدة ناهيك 

عن قربها من الرشق األوس��ط، لذلك فإن سياسة الدفاع 

للوالي��ات املتحدة معنية كثرياً بحلف ش��امل األطليس،  

فعى أوروبا أن ال تقلق من عدم رغبة الواليات املتحدة 

للتورط يف الش��أن األورويب، ب��ل عليها اآلن أن تركز أكرث 

عى عالقاتها مع العامل.

اإلسرتاتيجية األمريكية وأمن الخليج العريب
يبدي خرباء اسرتاتيجيون شكوكاً حول قدرة وزارة الدفاع 

األمريكية عى تنفيذ اس��رتاتيجيتها العس��كرية القامئة 

عى ردع إي��ران والرتكيز عى  منطقتي آس��يا واملحيط 

اله��ادي يف آن واحد، وذلك بس��بب قلة اإلمكانيات مع 

تع��دد امله��ام واس��تمرارها، ففي حني يس��ابق الجرنال 

جيم��س ماتيس قائد القي��ادة املركزية األمريكية الزمن 

لبناء حش��ود عس��كرية حول الخليج العريب لردع إيران 

وتحسباً ألي عمل عس��كري إيراين ولقصف أي أهداف 

داخل إيران يف حال تطل��ب األمر ذلك، ويف هذا اإلطار 

اش��ارت تقارير منش��ورة يف مجلة »فورين بولييس« إىل 

أن املخططني العس��كريني داخ��ل البنتاجون ال يبخلون 

عى ماتيس بالتعزيزات التي يريدها، ولكن منح الجرنال 

تلك التعزيزات ال يعني أنها بال مقابل، حيث تأيت ومعها 

مخاطره��ا أيضاً، واليوم وقد وافق البنتاجون عى زيادة 

تعزيزاته لدع��م القوتني الجوي��ة والبحرية بهدف ردع 

إيران يقفز سؤال: هل يستطيع املخططون العسكريون 

مواصلة تلك التعزيزات لتس��وية مش��كلة ال أحد يدري 

مت��ى تنتهي، بين��ام تحتاج منطقة املحي��ط الهادي إىل 

تعزي��زات إضافية لدعم القوت��ني الجوية والبحرية؟ إذا 

كان��ت اإلجابة بالنفي ف��إن عى البنتاج��ون أن يطرح 

بدائ��ل لتلبية متطلب��ات ماتي��س دون اإلخالل بحاجة 

منطقة آسيا املتزايدة إىل السفن والطائرات، وإذا استمر 

منحن��ى التوتر يف الخليج الع��ريب يف الصعود فرمبا جاء 

ذلك عى حس��اب الخطط األمريكية يف منطقة املحيط 

اله��ادي، ويرى خرباء أن الحش��د العس��كري يف منطقة 

الخليج الع��ريب أخذ بُعداً جديداً يف أواخر إبريل املايض 

عندما كش��ف س��الح الجو األمريي النقاب عن وصول 

ع��دد مل يتم تحديده م��ن طائرات F-22 الش��بح، ويف 

23 يونيو وصلت أربع س��فن تابع��ة للبحرية األمريكية 

لكسح األلغام، وهو ما يضاعف عدد هذه السفن هناك، 

يف خط��وة أخرى ترمي بال ش��ك إىل ردع صن��اع القرار 

العس��كري يف طهران ع��ن أي مج��رد التفكري يف إغالق 

مضيق هرمز.

ق��د يكون صحيحاً أن الجرنال ماتيس يتخذ الرتتيبات 

الالزم��ة تحس��باً ألي ط��ارئ، لكن الح��رب تظل مجرد 

اف��رتاض، وهو م��ا يجعل م��ن إيران مش��كلة مفتوحة 

يتع��ني ع��ى ماتيس وخلفائ��ه داخل القي��ادة املركزية 

إدارته��ا والتعام��ل معها لفرتة زمنية غ��ري محددة وغري 

معلوم��ة، ويف هذه الحالة فإن تكريس مامرس��ات نرش 

األس��لحة وقت الحرب –ك��ام فعل وزي��ر الدفاع ليون 

بانيت��ا عندما واف��ق عى طلب ماتي��س للمبادرة بنرش 

مجموعة الطائرات القاذف��ة املحمولة عى  منت حاملة 

الطائ��رات األمريكية USS John C. Sternnis- بهدف 

إدارة مشكلة معلقة دليل مؤكد عى أن إمكانيات سالح 

البحرية أقل من أن تتحمل املس��ؤوليات التي ينتظرها 

املخططون األمريكيون من هذا السالح.

ويرى الخرباء أن عى البنتاجون إيجاد السبل املناسبة 

إلرشاك أس��لحة الجو واملارينز )مشاة البحرية( والجيش 

يف تحمل مس��ؤولية ردع إيران، وأن عليه أيضاً أن يعيد 

النظر يف اس��رتاتيجيته العسكرية –املثقلة باملهام والتي 

من الصعب االستمرار يف تنفيذها- تجاه الرشق األوسط 

واملحيط الهادي.

أزمة سوريا ..واسرتاتيجية آسيا أوالً
تس��اءل مراقبون مراراً عن الس��بب الذي مينع الرئيس 

أوباما من التدخل عس��كرياً يف س��ورية عى الرغم من 

أنه أعلن العام املايض أن منع عمليات القتل الجامعي - 

من النوع الذي مارسه الرئيس السوري بشار األسد ضد 

ش��عبه - يعد من أهم مصالح األم��ن القومي األمريي، 

وع��ى الرغم من حرصه عى التدخ��ل يف ليبيا لإلطاحة 

بالق��ذايف من الس��لطة، ومام الش��ك في��ه أن اإلطاحة 

باألس��د وقطع أوارص الصلة بني س��ورية وإيران ووضع 

ح��د لدورهام املدمر يف لبنان يعد أكرث أهمية بالنس��بة 

ملصالح األم��ن القومي األمريي م��ن حملة إنهاء حكم 

القذايف يف ليبيا، ويرى املحللون األمريكيون أن الس��بب 

يف موق��ف إدارة أوبام��ا تج��اه س��وريا ه��و انتخابات 

الرئاسة األمريكية التي ستجري يف نوفمرب القادم، فبعد 

س��حب القوات من العراق والسعي إىل خفض الوجود 

العسكري يف أفغانستان يف أرسع وقت ممكن، ال يرغب 

الرئي��س األمريي يف الت��ورط يف رصاع جديد يف منطقة 

الرشق األوسط، ولكن هذه هي نصف الحقيقة كام يرى 

محلل��ون آخرون، بل يعتربونه النصف األقل أهمية، أما 

النصف اآلخر األكرث أهمية وراء موقف إدارة أوباما تجاه 

سوريا فيتمثل يف التوجهات االسرتاتيجية الجديدة، حيث 

ق��د قام أوباما يف أعقاب ليبيا ومن��ذ بداية العام الحايل 

بإعادة تنظيم رؤيته اإلسرتاتيجية، إذ أعلن عن سياسات 

تخطيط جديدة للبنتاغون وتخفيضات كبرية يف إنفاقات 

وزارة الدف��اع، وأس��فر ذلك عن تبن��ي توجه جعل من 

الصعب، التفكري يف التدخ��ل يف رصاع عى غرار الراع 

السوري، وتشتمل حامية املصالح اإلسرتاتيجية الكبرية يف 

سورية أيضاً عى العديد من املخاطر العسكرية الهائلة، 

حيث أن الجيش الس��وري عى الرغ��م من تداعيه يعد 

أشد قوة من ميليش��يات القذايف؛ ومن ثم فإن اإلطاحة 

بنظام األس��د تعد الجزء اليسري من العملية، فام يأيت يف 

أعقاب ذلك سيكون أكرث صعوبة، ويشري املحللون إىل أن 

مستقبل سورية كُتب مجازاً يف »اإلسرتاتيجية األمريكية 

الجدي��دة« التي أصدره��ا الرئيس أوبام��ا يف يناير عام 

2012، والتي جعلت اإلس��رتاتيجية األمريكية يف الرشق 

األوس��ط تقتر عى حملة متواصلة ملكافحة اإلرهاب 

ودور من الدع��م الدفاعي يهدف »للدخول يف رشاكات 

م��ع الدول داخل وح��ول املنطقة«، ك��ام ألغى الرئيس 

أوباما مبدأ خوض حربني يف آن واحد، والذي كان السمة 

املميزة للسياسة العسكرية للواليات املتحدة منذ ما قبل 

الحرب العاملية الثانية، وتستعد وزارة الدفاع األمريكية 

إىل تغيري موضع متركزها يف منطقة الرشق األوس��ط من 

األرض إىل البحر، حيث يُقال إنها تنقل الوجود األمريي 

يف املنطقة صوب املحيط الهادي، وعى ضوء ذلك، يرى 

ه��ؤالء املحللني أن  نهج اإلدارة األمريكية إزاء س��ورية 

كان أول ترجمة لالسرتاتيجية االمريكية الجديدة يف آسيا 

واستمرار لسياسة انسحابها من املشاركة عى األرض يف 

دول الرشق األوسط•

املصادر:

� شبكة يس إن إن األمريكية )تقارير اخبارية(

� شبكة يب يب يس الربيطانية ) تقارير اخبارية(

� مجلة فورين بولييس 

� مؤسسة بروكينجز لالبحاث

� مجلة جينس ديفينس ويكيل

� مجلة ذا دبلومات

� مجلة آسيا تاميز

� صحيفة الشعب الصينية

� مجلة االيكونوميست 

� صحيفة سرتيت تاميز السنغافورية

� موقع »منتدى رشق آسيا«

� موقع يورب ورلد

� مجلة ذا ناشيونال انرتيست
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كل شخص وكل جيش 

وكل دولة لهم مصادر 

قوة يعتمدوا عليها، 

فحني تنظر إىل املنافس 

أو العدو عليك البحث 

تحت السطح عن مصادر 

القوة، كمركز الجاذبية 

الذي يتمحور حوله كل 

يشء، هذا املركز قد يكون 

ثروة العدو وقدراته أو 

شعبيته أو موقعه البارز، أو 

قيادته السياسية أو قيادته 

العسكرية أو اسرتاتيجيته 

الناجحة. 

فرضب الع��دو يف هذه األماكن س��يصيبه بأمل كبري، لذا 

علي��ك البحث عن أك��ر النقاط واملواق��ع التي يفتخر 

ويتباه��ى بها الع��دو ويحاول حاميته��ا، ألنه هذا هو 

امل��كان الذي ينبغي أن نفكر برضبه، ألن كل كائن حي 

له مركز جاذبية، وكل منطقة ومدينة وش��عب وجيش 

له��م أيضاً مراكز جاذبية متفاوت��ة يف األثر والتأثري. من 

الطبيع��ي يف الح��رب الرتكيز عىل الناحي��ة املادية من 

ال��راع، مثل األجس��ام واأله��داف الصلب��ة، املعدات 

والتجهيزات والقيادات الرئيس��ية، وحتى االس��رتاتيجي 

الخب��ري واملحن��ك س��ينظر أوالً إىل جيش الع��دو، قوة 

نريانه تحركات��ه االحتياط الرئي��ي )التوزيع واالنفتاح 

واالنتش��ار(، ألن الحرب مسألة عاطفية حساسة يهيمن 

عليها الخطر الجسدي، وبالتايل يتطلب من  املرء جهداً 

كبرياً لالرتقاء فوق هذا املستوى وطرح أسئلة مختلفة: 

ما الذي من شأنه تحريك جيش العدو؟ ما الذي مينحه 

الزخ��م واالس��تمرارية؟ من الذي يقود ويس��يطر عىل 

تحركاته؟ وما هو املصدر الرئيي لقوته؟.

يف ه��ذا املق��ال التحلييل س��أحاول تس��ليط الضوء 

ع��ىل محط��ات معينة يف ح��روب ومع��ارك "هانيبال" 

ال��ذي ع��ر نهر أي��رو يف بداي��ة معاركه يف ع��ام 210 

قبل امليالد، حيث اس��تطاع هانيب��ال تحقيق انتصارات 

كب��رية يف البداية وخصوصاً يف معركة "كانا" الش��هرية ، 

لكن الجرنال الروماين "بوبليوس تس��بيو" الذي استطاع 

تطبيق اس��رتاتيجية رضب مراكز الثقل ومراكز الجاذبية 

املختلفة للقائد القرطاجي "هانيبال" حيث دمر معظم 

مراكز اإلمداد والتزويد لجيوش هانيبال، واستطاع هذا 

القائد الروماين الجريء الس��يطرة ع��ىل قواعد اإلمداد 

وإح��داث ثورة ب��ن القبائ��ل التي غزاه��ا هانيبال يف 

البداية، حيث طبق القائد الروماين اس��رتاتيجية التقرب 

غري املبارش أو ما يسمى اليوم باسرتاتيجية )فصل الرأس 

عن األطراف(، وس��وف أحاول االستشهاد ببعض األمثلة 

من التاريخ العس��كري القديم والحديث لالستفادة من 

مفاهيم ومبادئ هذه االسرتاتيجية.

إن ما مييز الجرنال العس��كري املتوسط القدرات عن 

ذاك الجرنال املتفوق القدرات، ال يتمثل يف اسرتاتيجياته 

أو مناوراته بل يف رؤيت��ه، حيث ينظر كل واحد منهام 

إىل املش��كلة أو القضية أوالتحدي م��ن زوايا مختلفة، 

وحن يتحرر من س��طوة التقاليد ف��إن الجرنال/ القائد 

املتفوق يتوصل إىل وضع االس��رتاتيجية الس��ليمة التي 

تحقق أهداف الحملة العسكرية.

إعداد:
 د. صالح اليف املعايطة
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ما هي القوة املخادعة؟
إذا تخيلن��ا العدو كمالكم فإننا مني��ل إىل رضبه ولكمه، 

ومع ذلك فإن��ه يعتمد عىل رجليه أكر من لكامته، وما 

أن تضع��ف رج��اله حتى يفقد الت��وازن وال يعود قادراً 

ع��ىل تجنب رضبات الخصم، ويصبح عرضة إىل رضبات 

متتالي��ة منهك��ة حتى تضع��ف لكامته ويه��زم، فحن 

تنظ��ر إىل أعداءك عليك أن ال تركز وتنش��غل باللكامت 

والرضب��ات، فالرتكيز عىل الرضبات واللكامت س��واء يف 

الحي��اة العادية أو يف الحرب ه��و قمة الضعف وضيق 

األف��ق، ألن القوة تعتمد عىل التوازن والدعم، لذا عليك 

البحث عن أعمدة إسناد العدو، وتذكر أنه العنر الذي 

يبقيه واقفاً ميكن أن يكون أيضاً سبب سقوطه، أي عليك 

البحث عن أعمدة االنهيار للعدو، فكل إنس��ان وشخص 

هو كالجيش يس��تمد قوته من ثالث��ة أو أربعة مصادر 

هي: املال، امل��وارد )االقتصاد ك��ام يف الواليات املتحدة 

فالذراع االقتصادي القوي هو داعم للذراع العس��كري(، 

الشعبية، املناورات البارعة والخاطفة.

من هنا فعليك كقائد اس��رتاتيجي ذيك أن تقيض عىل 

أحد هذه العنارص وس��يضطر الع��دو إىل االعتامد عىل 

عن��ر آخر، وقم أيضاً بالقضاء ع��ىل هذا العنر وهنا 

يضيع العدو ويصبح مرتبكاً، فعند إضعاف رجيل املالكم 

س��يبدأ بالرتنح، وحن يحدث هذا ك��ن عديم الرحمة، 

ف��ال قوة ميكنه��ا الوقوف ب��ال أرجل، فحن تس��قط أو 

تذهب األرياش من الس��هم عىل الرغم من بقاء الحربة 

والقضيب يصعب عىل السهم أن يخرتق بعمق.

معظم الناس لديهم مش��كلة رؤي��ة الحرب عىل أنها 

نش��اط منفصل ال صل��ة له مبجاالت أخ��رى من الحياة 

البرشية، لكن الحرب يف الواقع هي ش��كل من أش��كال 

القوة وقد أس��امها املفكر األملاين كارل كالوفيتز"الحرب 

ه��ي السياس��ة وبطريقة أخ��رى"، وكل أش��كال القوة 

تتشارك البنى األساسية نفسها.

أكر ماهو مريئ يف القوة هو مظهرها الخارجي، وهو 

الذي يراه ويحس��ه أولئك الشاهدون عليها، فكل جيش 

له تس��ليحه وحجمه وانضباطيته ومناوراته العدوانية، 

أم��ا األف��راد فلديهم عدة ط��رق للتعبري ع��ن موقعهم 

وتأثريه��م، فم��ن طبيعة القوة أن تق��ّدم واجهة خطرة 

ومخيفة لنفس��ها، لكن هذا الع��رض الخارجي يتضمن 

غالباً مبالغات أو حت��ى خداعاً ما دامت القوة ال تجرؤ 

عىل إظهار نقاط الضعف فيها، ووراء العرض مثة الدعم 

الذي تستند اليه القوة "مركز الجاذبية" الخاص بها.

إن مهاجم��ة مركز الجاذبية هذا به��دف تحييده أو 

تدمريه هو االس��رتاتيجية املطلق��ة يف الحرب، إذ بغياب 

هذا املركز تنهار البني��ة كلها، فقد ميلك العدو جرناالت 

أفذاذاً وجيوش��اً قوي��ة، مثلام كان الحال م��ع هانيبال 

وجيش��ه يف إيطاليا، لكن ب��دون مركز جاذبية فإن هذه 

الجي��وش ال تس��تطيع التحرك وتفقد قوتها وتناس��قها، 

فرضب مرك��ز الجاذبية ي��ؤدي إىل نتائج س��يكولوجية 

مدم��رة ويفقد العدو توازنه ويب��ث الذعر يف قلبه، إذا 

كان الجرناالت التقليديون ينظ��رون إىل الناحية املادية 

يف جيش العدو، ويرك��زون عىل نقاط ضعفه ويحاولون 

اس��تغاللها، فإن االس��رتاتيجيون الكبار ينظرون إىل أبعد 

م��ن ذلك بإتجاه نظام الدع��م، ألن مركز الجاذبية لدى 

العدو ه��و املكان األكر هشاش��ة، ورضب��ه هناك هو 

الطريقة الفضىل إلنهاء الراع بصورة رسيعة ونهائية.

املفت��اح يكم��ن يف تحليل قوة العدو، ليك تكش��ف 

مراك��ز الجاذبي��ة الخاصة ب��ه، ومن املهم ج��داً خالل 

البحث ع��ن هذه املراكز أال يخدع��ك املظهر الخارجي 

املخي��ف، فتخلط ب��ن املظهر وما  متنح��ه قوة الحركة، 

س��تضطر عىل األرجح إىل اتخاذ خط��وات عدة، واحدة 

بعد األخرى ليك تكشف مصدر الطاقة األسايس عر قرش 

الطبقات الخارجي��ة تباعاً، وهذا يذكرنا بالقائد الروماين 

"تس��يبيو" الذي رأى أوالً أن هانيبال يعتمد عىل إسبانيا 

وأن إس��بانيا تعتمد عىل قرطاج  وأن قرطاج تعتمد عىل 

االزده��ار املادي املحدود، فق��ام القائد الروماين برضب 

اقتصاد قرطاج مام أدى إىل انهيار هانيبال.

ليك تتمكن من التعرف عىل مركز الجاذبية ملجموعة 

م��ا أو دولة م��ا عليك أن تفه��م البيئ��ة والثقافة التي 

يعيش��ها الناس، فإذا كان أعداؤك افراداً فعليك أن تفهم 

نفسيتهم، وما الذي يحركهم وما هي أولوياتهم وما هي 

بنية تفكريهم؟.

س��أعطي مثاالً حياً وحقيقياً من الح��رب الفيتنامية 

األمريكية التي حصلت للف��رتة من 1970-1965 حيث 

تعرف الجرنال الفيتنام��ي "فونغويان جياب" عىل مركز 

طبق القائد الروماين 
"بوبليوس تسبيو" 
اسرتاتيجية  "فصل 

الرأس عن األطراف" يف 
حروبه

مهاجمة مركز 
اجلاذبية بهدف تدمريه 

هو االسرتاتيجية 
املطلقة يف احلرب

املوارد اإلقتصادية داعم قوي للقدرات العسكرية
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الجاذبي��ة يف الجيش األمرييك وق��رر أن مركز الجاذبية 

الحقيقي هو يف النظام الدميقراطي األمرييك وهو الدعم 

الس��يايس من قبل املواطنن للقوات املسلحة األمريكية، 

ف��إذا ما منح ه��ذا الدعم من النوع ال��ذي كان متوافراً 

للقوات املسلحة األمريكية خالل الحرب العاملية الثانية، 

يصبح بوسع الجيش خوض حرب بأقىص فعالية ممكنة، 

أما من دون هذا الدعم فإن الجهد العس��كري محكوم 

عليه بالفشل ألن الجرنال الفيتنامي "جياب" متكن خالل 

هج��وم "تيت" يف ع��ام 1968 من التقلي��ل من الدعم 

الش��عبي األمري��يك للحرب، ألنه كان ق��د درس الثقافة 

األمريكي��ة وحلله��ا وفهمه��ا، مام أتاح ل��ه الرتكيز عىل 

الهدف املناسب أال وهو مركز الجاذبية ذو األثر والتأثري.

كل��ام كان العدو أكر متركزاً كانت الرضبة أكر تدمرياً 

لقائده أو لجس��مه القيادي وهذا ما ظهر واضحاً عندما 

اجتاح نابليون روسيا يف عام 1822 حيث افرتض نابليون 

أن��ه باحتالل العاصمة موس��كو س��يجر ال��روس عىل 

االستسالم، لكن مركز الجاذبية الحقيقي كان عند الروس 

)األمة األوثوقراطية( هو القير الذي كان مصمامً عىل 

متابعة الحرب، لذا مل تؤدي خسارة العاصمة موسكو إال 

إىل شحذ الهمم وتصميم القير والروس عىل القتال.

أم��ا العدو األق��ل مركزية فلديه ع��دة نقاط جاذبية 

منفصلة، واملفتاح هن��ا هو أن تخل بنظام هذه النقاط 

عر قطع االتصاالت فيام بينها، وهذا ما فعلته الواليات 

املتحدة عندما احتلت العراق عام 2003 عندما اخرتقت 

الحرس الجمهوري العراقي وفصلت الرأس عن األطراف، 

وه��ذا أيضاً ما فعل��ه الجرنال "دوغالس م��اك آرثر" يف 

حملته املمي��زة يف املحيط الهادي خالل الحرب العاملية 

الثانية: حيث ترك بعض الجزر واس��توىل عىل األساسية 

بينها جاعالً اليابانين ينترشون عىل مس��احات واس��عة 

جداً مام جعل االتصال بينهم ضعيفاً ومس��تحيالً، لذلك 

م��ن املهم تدمري خط��وط االتصال لدى ع��دوك، فحن 

ينعدم التواصل بن األجزاء والكل  تعم الفوىض وتنعدم 

السيطرة ويسهل االنشقاق والتمرد.

قد يكون مركز جاذبية عدوك شيئاً مجرداً مثل صفة 

أو مفهوم أو موهبة يعتمد عليها مثل: س��معته، قدرته 

عىل الخداع، قدرته عىل عمل أمور وأفعال غري متوقعة، 

لكن نقاط قوة كهذه تصبح بالغة الهشاش��ة إذا جعلتها 

غري جاذبة أو غري قابلة لالس��تعامل من خالل تش��تيت 

جه��د العدو وجره إىل مناطق غري مدرب للقتال فيها أو 

استعامل أساليب قتال جديدة، وليك تتمكن من التعرف 

والعثور عىل مرك��ز جاذبية عدوك، عليك أن تتحرر من 

تفكريك التقليدي، أو افرتاض أن مركز قوة الطرف اآلخر 

يشبه مركز قوتك.

غالباً ما نخفي مواردنا وقدراتنا ويعتقد اآلخرون أنه 

مركز جاذبيتنا وهذا ليس إال واجهة، لكن أحياناً يتمكن 

العدو من الكش��ف عن مركز الط��رف اآلخر من خالل 

ما يس��عى األخري بكل جهده لحاميته وهذا ما حصل يف 

الحروب الكونية واإلقليمية، وخصوصاً عندما يتم الرتكيز 

عىل حامية التجمعات الصناعي��ة أو املفاعالت النووية 

كام هو الحال يف إيران وإرسائيل.

إن ما يقود مجموعة ما، هو مركز القيادة والسيطرة 

ال��ذي يعت��ر الدماغ املح��رك الذي يتلق��ى املعلومات 

ويتخذ القرارات املهمة، فإن إعاقة هذا الدماغ ستسبب 

اإلرباك والتشويش والضياع للعدو، حيث كان السكندر 

الكبري يدرس عدوه جيداً ويحدد قدر املس��تطاع مراكز 

القيادة وصنع القرار ثم يقوم بعد ذلك مبهاجمة بعضها 

وع��زل البعض اآلخر محوالً تواصل الدماغ مع الجس��م 

إىل أمرمس��تحيل وهذا ما تقوم به بعض الدول الحديثة 

من خالل منظومات التشويش والرصد واالستطالع أو ما 

يسمى بالحرب االلكرتونية.

يف الخت��ام أقول أنه ويف تقاطع مع اآلخرين عليك أن 

تدرب نفسك عىل الرتكيز عىل قوتهم ومصدر سلطتهم، 

وأي يشء مينحه��م الدع��م األق��ىص، ألن ه��ذه املعرفة 

واملعلومات متنحك وس��تؤمن لك خيارات اس��رتاتيجية 

ع��دة وكثرية وإتجاهات وزواي��ا متعددة للمهاجمة من 

خاللها، بحيث تقلص بشكل رسي متاماً أو نوعاً ما حجم 

هذه الق��وة بدالً من رضبها مبارشة، وال ميكنك أن تبث 

الرع��ب والذعر يف قلوب أعدائك أك��ر مام تفعل حن 

تجردهم من مصادر قوتهم .

مثال وص��ورة الجدار: أعدائك يقف��ون خلف جدار 

يحميه��م من الغرباء والدخالء، ال ت��رضب الجدار بكل 

عزمك أو تح��ارصه، بل هد وزع��زع أعمدته ودعاماته 

الت��ي تجعله يقف ومتنحه الصالبة، إحفر تحت الجدار، 

وقّوض أساساته حتى ينهار لوحده.

لقد قال االس��رتاتيجي كارل ف��ون كالفيتز الذي عاش 

م��ن 1780 إىل 1831: "أملب��دأ األول هو رضورة البحث 

والتح��ري عن العن��ر املطلق الذي مين��ح العدو قوته 

للوص��ول إىل مص��ادره الحرية، ويك��ون مثالياً لو تم 

العث��ور عىل مصدره الواح��د، فينبغي أن يكون الهجوم 

عىل هذه املصادر مكثفاً ضمن حركات رسيعة وخاطفة، 

عر الس��عي املس��تمر إىل معرفة مرك��ز الجاذبية، بأن  

يتج��رأ عليه لريبح كل يشء، عندها يس��تطيع املرء فعالً 

أن يهزم عدوه"•

املصادر:

املوسوعة العسكرية

يف الحرب - ليدل هارت 

دراسات وأبحاث ومطالعات شخصية.

هانيبال "حنبعل"

حنبع��ل بن أميلكار برقا الش��هري بهانيب��ال أو حنبعل، 
هو قائد عس��كري قرطاجي من عائل��ة بونيقية عريقة 
يُنس��ب إليه اخرتاع العديد م��ن التكتيكات الحربية يف 
املع��ارك، وهو واحداً من أعظم الج��راالت يف العصور 
القدمية، جنباً إىل جنب مع اإلس��كندر األكرب ويوليوس 
قيرص وسكيبيو اإلفريقي وبريوس األيبريي، والكثري من 
ق��ادة العرص الحدي��ث أمثال نابلي��ون بونابرت ودوق 
ولينجت��ون، ول��د مبدينة قرط��اج يف ع��ام 247 ق.م.، 
ورافق وهو يف التاس��عة من عمره وال��ده أميلكار برقا 
إىل إس��بانيا، ويف ع��ام 221 ق.م. اخت��اره الجنود قائداً 
بعد اغتي��ال صدربعل الع��ادل زوج أخته، فتمكن من 
بس��ط نفوذ قرطاج عىل كامل شبه الجزيرة األيبريية مبا 
يف ذلك س��اغونتو إحدى املعس��كرات الرومانية، عاش 
فرتة من التوتر يف البحر املتوس��ط، عندما حاولت روما 
فرض س��طوتها عىل القوى العظم��ى يف املنطقة، كانت 
أكرب إنجازاته خالل الحرب البونيقية الثانية عندما سار 
بجي��ش يضم فيلة حربية، من أيبرييا عرب جبال الربانس 
وجبال األلب إىل ش��ال إيطاليا، حقق ثالثة انتصارات 
مثرية يف معارك تريبيا وبحرية تراسانيا وكاناي، وخالل 
15 عاماً احتل حنبعل معظم إيطاليا، قام بسّن العديد 
من اإلصالحات السياس��ية واملالية، ف��رض عليه النفي 
لع��دم رض��ا الطبقة األرس��تقراطية بتل��ك اإلصالحات 
فوش��ت به لروم��ا، خالل منفاه ع��اش يف اإلمرباطورية 
الس��لوقية، حي��ث ق��ام ب��دور املستش��ار العس��كري 
ألنطيوخ��س الثالث يف حرب��ه ضد روم��ا، بعد هزمية 
أنطيوخس اضطر إىل قب��ول رشوط روما، وفر هانيبال 
مرة أخرى إىل مملكة أرمينيا، واس��تقر يف بيثينيا، حيث 
س��اعدهم لتحقيق ف��وزاً بحرياً بارزاً عىل أس��طول من 
بريجامس، بعد ذلك تع��رض للخيانة وكان من املفرتض 
أن يسلم إىل الرومان، إال أنه آثر تناول السم الذي قيل 
انه احتفظ به يف خاتم لبسه لوقت طويل عىل أن ميوت 
أس��رياً يف يد األعداء، كان "قائداً اس��رتاتيجياً موهوباً"، 
وتناولت العدي��د من األفالم والربام��ج الوثائقية قصة 
حياته، تنس��ب إليه املقولة الش��هرية: "سوف نجد حالً، 

أو سنصنع واحداً".

متثال حجري لحنبعل
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القـــــدرة على ضــــرب األهــــداف الربيــــــــــــــة من البحر
تزويد سفن السطح والغواصات بأسلحة بعيدة املدى ودقيقة التوجيه

متثل القدرة عىل رضب األهداف 

الربية من البحر تغرياً مثرياً يف 

القدرات العملياتية يف الحرب 

الحديثة، حيث أن سفن السطح 

والغواصات ميكن أن تشرتك مع 

حامالت الطائرات لتكوين قوة 

ضاربة لهذه األهداف، وهذا يعني 

أن كل قاذف إطالق - سواء كان 

محموالً عىل سفينة أو غواصة 

أو عىل طائرة- ميكنه أن يحدث 

تأثريات كبرية ودقيقة، خاصة 

بعد التطويرات املستقبلية عىل 

األسلحة بعيدة املدى، دقيقة 

التوجيه، وهذه القدرات الجديدة 

ستعظم من دور سالح البحرية يف 

تنفيذ الرضبات الدقيقة من البحر، 

مام ميكنها من رضب األهداف 

الربية التي ال تستطيع األسلحة 

األخرى رضبها.

إعداد:
 د.شريف على حممد
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دراسات وبحوث



القـــــدرة على ضــــرب األهــــداف الربيــــــــــــــة من البحر
تزويد سفن السطح والغواصات بأسلحة بعيدة املدى ودقيقة التوجيه

لقد كانت حامالت الطائرات تقوم مبهام القوة البحرية 

يف تنفي��ذ الرضبات من البحر، ولك��ن خربات الحروب 

الحديثة أكدت أن كالً من سفن السطح والغواصات لها 

دور متزايد يف هذا املجال بعد تزويدها بأسلحة بعيدة 

 ،Tomahawk املدى ودقيق��ة التوجيه، مثل صواري��خ

وهذه األس��لحة يصعب اعرتاضه��ا، ولها تأثري قوي عىل 

األه��داف الثابت��ة فوق س��طح األرض، مث��ل القواعد 

الجوي��ة واملواىنء واملس��تودعات، وهذا يس��تدعي أن 

تكون الس��فن يف مأمن من أسلحة العدو املضادة، مثل 

األلغام البحري��ة، والطائرات قصرية املدى، واملقذوفات 

والزوارق الصغرية وأسلحة الدفاع الساحيل والغواصات، 

وكلها أس��لحة متوفرة لدى العديد م��ن الدول، وميكن 

استخدامها يف الحرب غري املتامثلة.

وتساعد األس��لحة بعيدة املدى ودقيقة التوجيه عىل 

أن تقوم البحرية بتنفي��ذ الرضبات ضد األهداف الربية 

م��ن خالل منصات متعددة، حي��ث ميكن تحميل هذه 

األسلحة عىل قواذف اإلطالق الرأسية عىل سفن السطح 

والغواص��ات وتحقي��ق أقىص اس��تفادة م��ن تكتيكات 

استخدام األسلحة التي تطلق من بعد دون االعتامد عىل 

الطائرات، وهذه األسلحة ما زالت تخضع ألعامل تطوير 

وتحديث واعدة بخالف الطائرات املقاتلة، وذلك لزيادة 

قدراتها وتقليل تكلفتها، وزيادة قدرات هذه األس��لحة 

تزي��د بالتايل من امليزات النس��بية الس��تخدام املنصات 

البحرية يف توجيه الرضبات ضد األهداف الربية.

دور حامالت الطائرات
تاريخي��اً وحتى اليوم تعترب حام��الت الطائرات مركز 

القدرة البحرية لتوجي��ه الرضبات الدقيقة من البحر 

م��ن خ��الل الطائ��رات الت��ي تحمله��ا، وال ينتظر يف 

املس��تقبل القريب أن يتغري حجم القوة الجوية التي 

تحملها هذه الحام��الت، بالرغم من التحديثات التي 

متت عىل تصميامتها بع��د انتهاء فرتة الحرب الباردة، 

م��ع العلم بأن متوس��ط عمر الحامل��ة 50 عاماً، وأن 

الحاملة لها س��عة اس��تيعاب محدودة من الطائرات 

التي تحملها عىل س��طحها، وميكن تعظيم االستفادة 

من هذا الس��طح بزيادة امكانيات الطائرات نفس��ها 

وجعلها مقاتالت ضاربة متع��ددة املهام لتقوم مبهام 

إضافي��ة، مثل حامي��ة الحام��الت نفس��ها، ومرافقة 

الطائرات الضاربة األخرى، وهذه الطائرات تحتاج إىل 

التزود بالوق��ود يف الجو عند مهاجمة األهداف الربية 

البعي��دة، إضافة إىل زيادة مع��دل الطلعات، والتزود 

باملقذوفات دقيقة التوجيه، بعيدة املدى.

ويف مثانينيات القرن العرشي��ن، برزت لدى البحرية 

األمريكية الحاجة إىل صاروخ هجوم أريض، ميكن اطالقه 

من الطائرة F/A-18 Hornet املحمولة بحراً عىل حاملة 

الطائرات، وبدالً من تصميم صاروخ جديد، استخدمت 

البحرية األمريكية كل مكونات الصاروخ املضاد للسفن 

Harpoon، ما عدا نظ��ام التوجيه والباحث، وأضافت 

مس��تقبل نظام GPS ونظام التوجي��ه الضويئ ووصلة 

البيانات املس��تخدمة مع الص��اروخ Maverick ، ونتج 

 Stand-Off Land عن ذلك ص��اروخ الهج��وم األريض

Attack Missile SLAM  ط��راز AGM-84E  ال��ذي 

يوجه بالقصور ال��ذايت مع نظام GPS، ويوجه يف نهاية 

املس��ار باألش��عة تحت الحمراء، ومزود بالرأس الحريب 

املس��تخدمة يف الصاروخ "توماه��وك" لتحقيق اخرتاق 

أكرب، وقد اس��تخدم ه��ذا الصاروخ بنج��اح يف عاصفة 

الصحراء وحرب البلقان.

SLAM- وقد تم تحديث الصاروخ "سالم" إىل الطراز

ER (Expanded Response) Block 1F ملضاعف��ة 

مداه ليكون أكرث من 150 ميل، ولزيادة قدرته االخرتاقية 

باس��تخدام م��ادة التيتانيوم، وتم تحدي��ث الربمجيات 

ليتمك��ن الطيار من إعادة تحدي��د نقطة التصويب يف 

املرحل��ة النهائية ملس��ار الصاروخ "يف الخمس��ة أميال 

األخرية"، وسيتم تحديث كل صواريخ "سالم" املوجودة 

   .SLAM-ER  لدى البحرية األمريكية إىل الطراز

دور الغواصات وسفن السطح
يتميز اس��تخدام الغواصات كمنصات إطالق الصواريخ 

بعي��دة املدى، دقيقة التوجيه، ض��د األهداف الربية يف 

أن الغواص��ة بطبيعته��ا منصة خفية يس��هل حاميتها، 

وه��ذا يحق��ق التخفي م��ع توجيه الرضب��ات القاتلة، 

ولقد أنتجت ثورة املعلوم��ات جيالً جديداً من األقامر 

الصناعية الق��ادرة عىل تحقيق اتص��االت بالغواصات، 

وه��و ما كان مفقوداً خالل حقبة الحرب الباردة، حيث 

كان يصع��ب االتصال بني الغواصات واملنصات البحرية 

األخ��رى، ولك��ن اآلن ميكن بس��هولة رب��ط الغواصات 

بش��بكات القيادة والس��يطرة واالتصاالت والحواس��ب 

واالستخبارات والكشف واالستطالع. 

وم��ن ناحي��ة أخرى، ف��إن تحويل الغواص��ات التي 

تحمل أس��لحة نووية مث��ل الصواري��خ "ترايدنت" إىل 

غواص��ات تحمل أس��لحة تقليدي��ة، وفق��اً التفاقيات 

خف��ض األس��لحة النووي��ة بني موس��كو وواش��نطن، 

س��وف يتيح حيزاً أك��رب يف الغواصة لحم��ل املزيد من 

الصواري��خ بعيدة امل��دى، دقيقة التوجي��ه، مع زيادة 

ق��درات االتص��ال والربط م��ع ش��بكة C4ISR لزيادة 

دق��ة التصويب، وإدارة الن��ريان، وتقويم نتائج الرضب، 

ويالح��ظ أن أنابيب إطالق صواريخ "ترايدنت" النووية 

أكرب كثرياً من قواذف اإلطالق الرأس��ية املس��تخدمة يف 

س��فن الس��طح والغواصات، والقواذف الرأسية ميكنها 

استيعاب أسلحة مختلفة ال يزيد قطرها عن 21 بوصة، 

مبا يف ذلك صواريخ "توماهوك"، وبذلك فإن اس��تخدام 

الغواصات التي تم تحويلها لتحمل أس��لحة تقليدية له 

تأث��ري كبري عىل قدرات رضب األهداف الربية من البحر 

من منصات خفية مؤمنة، وخاصة مواقع الدفاع الجوي 

والدفاعات الساحلية.

وتاريخي��اً، وباملقارنة بالغواصات الهجومية الصغرية، 

فإن س��فن الس��طح بها عدد أكرب من ق��واذف اإلطالق 

العمودية، وبالتايل لها قدرات أكرب عىل ش��ن الرضبات 

ضد األهداف الربية بعدد أكرب من األسلحة، بالرغم من 

أن س��طح السفينة يجب أن يس��توعب أنظمة تسليح 

وتجهيزات أخرى.

ويس��تخدم الصاروخ "توماه��وك" يف جميع األجواء 

م��ن الس��فن والغواص��ات ملهاجمة األه��داف الربية، 

وبعد اإلطالق يتم دفع الصاروخ بواس��طة محرك يعمل 

تعترب حامالت 
الطائرات مركز 
القدرة البحرية 

لتوجيه الضربات 
الدقيقة من البحر 
من خالل الطائرات 

التي حتملها
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بالوق��ود الج��اف، وعندما تب��دأ مرحلة التط��واف يتم 

الدفع بواس��طة املحرك املروح��ي التوربيني، ويصعب 

كش��ف الصاروخ بالرادار نظراً لصغ��ر بصمته الرادارية، 

وطريانه عىل ارتفاع منخفض، وكذلك فإنه يصعب كشفه 

باملستش��عرات الحرارية ألن املحرك املروحي التوربيني 

تنبعث منه كمية حرارة بسيطة. 

وقد اس��تخدم الصاروخ "توماهوك" ملهاجمة العديد 

م��ن األه��داف الربية الثابت��ة، ومنها مواق��ع بطاريات 

الدف��اع الج��وي ومراكز االتص��االت، ونس��خة الهجوم 

األريض للصاروخ تستخدم التوجيه الراداري الذي يتواءم 

 Terrain Contour Matching مع الكنتورات األرضية

TERCOM:، حي��ث يحتف��ظ الص��اروخ يف ذاكرت��ه 

بخريط��ة مرجعية ملقارن��ة محتوياتها م��ع املحتويات 

املوجودة يف الطبيعة، وذلك لتحديد موقع الصاروخ، ويف 

مرحل��ة اإلطباق عىل الهدف يت��م مقارنة صورة الهدف 

مع الصورة املخزنة يف الذاكرة.

والص��اروخ "توماهوك" بعيد امل��دى، دقيق التوجيه، 

ويس��تخدم مس��تقبل نظام GPS، واس��تخدم تصميمه 

 Tomahawk Land Attack Missiles :TLAM األول

ض��د األهداف الربي��ة الثابتة غري املحصنة، وتس��تخدم 

الغواصات وس��فن الس��طح حالياً للهجوم الربي الطراز 

Block II ، أم��ا امليزة الرئيس��ية يف هذا الطراز فهي أنه 

يحت��وي عىل مس��تقبل لنظام  GPS م��ام يقلل بدرجة 

كبرية وقت تخطيط املهمة، وهناك خياران للتحديث ملا 

بعد الط��راز  Block III ، وكالهام يتواءم مع القواذف 

املوجودة عىل س��فن الس��طح والغواصات، ويستخدم 

وصل��ة نق��ل بيانات تعم��ل مع األق��امر الصناعية عىل 

الحيز الرتددي UHF مام يس��هل عملي��ة تقويم نتائج 

الرضب، والخيار األول هو تطوير الطراز Block IV، أما 

الخيار الثاين فهو استخدام صاروخ "توماهوك" التكتييك، 

الرخيص الثمن.

الصواريخ البالستية 
ش��هدت عاصفة الصحراء أول اس��تخدام قتايل للسالح 

بعي��د امل��دى، ودقي��ق التوجي��ه، ممث��اًل يف الصاروخ 

 Army Tactical توماه��وك" والص��اروخ البالس��تي"

Missile System :ATACMS، وق��د مثل��ت ه��ذه 

الصواري��خ مع الطائرات الخفية ثالثة وس��ائل الخرتاق 

الدفاعات الجوية املتقدمة بأسلحة دقيقة التوجيه دون 

الحاجة املس��بقة إلخامد الدفاع��ات الجوية واألرضية، 

وس��تعتمد زيادة هذه القدرات عىل التقدم يف مجاالت 

شبكات املستش��عرات وزيادة دقة األس��لحة ملهاجمة 

األهداف الربية التي يتم كش��فها بهذه املستش��عرات، 

وزي��ادة االعتامد ع��ىل نظ��ام GPS يف التوجيه، وهذه 

الدقة حالياً يف حدود 20 مرت يف ظل وجود أعامل إعاقة 

إلكرتوني��ة، وم��ن املنتظر أن تزي��د إىل 3-2 مرت، وعىل 

سبيل املثال فإن مضاعفة دقة الصاروخ البالستي تؤدي 

إىل خف��ض وزن الحمولة لتدمري هدف ثابت إىل الثمن، 

فمثالً تحقق الرأس الحريب زنة 250 كلج ولها درجة دقة 

3-2 مرت ما تحققه رأس زنة 2000 كلج.

وباس��تخدام تقنيات مثانينيات القرن املايض، أمكن 

للص��اروخ البالس��تي ATACMS يف عاصفة الصحراء 

حم��ل رأس حريب زنة 1200 رطل إىل مس��افة أكرب من 

100 كلم، وبإجراء تعديالت بس��يطة س��يمكن تحميل 

الص��اروخ عىل القواذف الرأس��ية يف س��فن الس��طح 

والغواصات، وبزيادة الدقة إىل 3-2 مرت س��يكون هناك 

جيل جديد من الصواريخ الباليس��تية األرخص واألبعد 

م��دى، والتي ميك��ن تحميلها بأعداد أك��رب عىل نفس 

القواذف، مام يعطي الس��فن الت��ي تحمل 100 قاذف 

رأيس إلطالق نحو 300 من هذه املقذوفات، وس��يكون 

بامكان الغواصات املزودة بعدد أكرب من هذه القواذف 

إطالق 1000-500 مقذوف. 

وباملقارن��ة، فإن صاروخ��اً من ط��راز "توماهوك" 

ميكن��ه أن يحقق م��دى أطول من صاروخ باليس��تي 

ل��ه نفس ال��وزن والحج��م، ولكن م��ن ناحية أخرى 

ف��إن رسعة "توماه��وك" أق��ل من رسع��ة الصاروخ 

الباليستي، وكال الصاروخني س��يزودان بنظام املالحة 

امل��زدوج GPS/INS ، ونظ��راً لرسع��ت��ه البطيئ���ة 

ف��إن "توماهوك" يكون أكرث تعرضاً لإلعاقة عىل نظام 

GPS ألنه يس��تغرق وقتاً أطول يف التعرض لوس��ائل 

اإلعاق��ة يف منطقة اله��دف، وهذا يس��تدعي وجود 

مستش��عر يعمل يف املرحلة النهائية للطريان، وبالتايل 

إعادة تخطيط املهمة، واس��تخدام وصلة بيانات تتيح 

مت حتديث 
 SLAM الصاروخ

SLAM- إىل الطراز
 1F ER Block

ملضاعفة مداه

الصاروخ توماهوك خالل إنطالقه من املدمرة األمريكية ونستون ترششل
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تدخل العنرص البرشي يف عملية التوجيه، أو استخدام 

تقنيات التعرف عىل األهداف.

وهن��اك خياران أمام البحري��ة األمريكية بخصوص 

تطوير صواريخ باليس��تية تكتيكي��ة لرضب األهداف 

الربي��ة م��ن البحر، الخي��ار األول ه��و تطوير صاروخ 

يس��مى  بح��ري  ط��راز  إىل   ATACMS الجي��ش 

NTACMS، وتنت��ج منه عدة ط��رازات ترتاوح مداها 

ب��ني 300-100 مي��ل، وتحمل ال��رأس الحربية ذخائر 

فرعية لتس��تخدم ض��د األهداف الناعم��ة، أو ذخائر 

للدباب��ات،  املض��ادة   Brilliant Anti-Tank :BAT

أو رأس��اً اخرتاقية الخرتاق األهداف الصلبة واملحصنة 

املدفون��ة، وس��يصمم نظام NTACMS م��ن البداية 

ليتوافق مع قواذف اإلطالق الرأس��ية يف سفن السطح 

والغواص��ات، أم��ا الخيار الث��اين فه��و تحديث طراز 

قدي��م من صاروخ بح��ري مضاد للطائ��رات وتحويله 

إىل ص��اروخ هجوم بري مب��دى 150 مي��ل، والعنرص 

الرئي��ي يف التحديث هو املستش��عر ونظام التوجيه 

مع االحتف��اظ بنفس الرأس الحريب ش��ديد اإلنفجار، 

وسيكون مثن هذا الصاروخ حوايل نصف مثن الصاروخ 

NTACMS، وس��يتواءم مع ق��واذف اإلطالق الحالية 

عىل س��فن السطح، ويجرى دراس��ة امكانية مواءمته 

لالستخدام مع القواذف املوجودة يف الغواصات. 

تقويم نتائج الرضب
ومن ناحية أخرى، فإن ما يعترب عيباً يف الصاروخ الجوال 

ميكن أن يتحول إىل ميزة، حيث ميكن تقويم نتائج إصابة 

الص��اروخ للهدف ملعرف��ة إذا كان من الرضوري إطالق 

صواريخ أخ��رى أم أن اإلصابة كانت مدمرة للهدف وال 

داعي إلطالق صواريخ أخرى، وقد ظهرت أهمية عملية 

تقوي��م نتائج الرضب هذه يف عملي��ة عاصفة الصحراء، 

حيث أدى عدم وجود ه��ذه االمكانية إىل جعل القادة 

يطلق��ون صواريخ كثرية لزي��ادة احتامل إصابة الهدف، 

ومع وجود أس��لوب للتقويم الفوري سوف يلجأ القادة 

واملخطط��ون إىل اتباع أس��لوب "ارضب- أنظر- ارضب"  

، وبالتايل ميكنهم توجيه الرضب��ات التالية إىل األهداف 

التي مل يتأكد تدمريها.

GPS نظام

ع��ادة ما تس��تعمل لفظة ج��ي يب أس لإلش��ارة إىل 
النظام املوضوع من قبل الواليات املتحدة األمريكية 
 Navigational �وهي اختصار ل  NAVSTAR-GPS
 Satellite Timing and Ranging - Global
Positioning System  وه��و نظ��ام تحديد املواقع 
العاملي التابع لوزارة الدف��اع األمريكية والذي تقوم 
عليه معظ��م التطبيقات املدنية املعروفة، وهو ليس 
الوحيد م��ن نوعه عاملياً فهناك ع��دة أنظمة مامثلة 
مث��ل النظ��ام ال��رويس Glonass أو األنظم��ة قيد 
التطوي��ر والبح��ث مث��ل غاليلي��و يف أوروبا وبعض 

األنظمة املشابهة يف الصني والهند واليابان.
أنش��ئ النظام أساس��اً أثناء الحرب الب��اردة ألغراض 
عس��كرية بحتة وذلك لتوفري نظ��ام مالحي للجيش 
األمرييك وحلفائه ملساعدة الطائرات والقطع البحرية 
للوصول ألهدافها يف مختل��ف األحوال الجوية، وقد 
كانت األجهزة األوىل أضخم مام ميكن لجندي املشاة 
حمله بالس��هولة الالزمة وفيام بعد تم تطويع النظام 

لالستخدام يف األسلحة املوجهة.

عاصفة الصحراء هي أول استخدام قتايل للسالح بعيد املدى ودقيق التوجيه

وم��ن ممي��زات الطائ��رات الضاربة ع��ن املنصات 

األخرى التي تطلق األس��لحة بعيدة امل��دى أن الطائرة 

غالب��اً ما تع��ود إىل قاعدته��ا ومعه��ا معلومات ميكن 

اس��تخدامها يف عملية تقويم اإلصاب��ة، وإذا تم تركيب 

مستش��عر عىل الص��اروخ الجوال ميكنه إرس��ال نفس 

املعلوم��ات التي ترس��لها الطائرة، فس��وف يؤدي ذلك 

 GPS إىل إرس��ال صورة للهدف وموقعه محدداً بنظام

قبل اإلصابة مبارشة، ولكن تركيب هذا املستش��عر عىل 

الصواريخ الباليس��تية يعترب يف غاي��ة الصعوبة، ويزيد 

كث��رياً يف التكلف��ة، ولكن ميك��ن للصاروخ الباليس��تي 

بسهولة اإلفادة عن موقعه بنظام GPS قبل اصطدامه 

بالهدف مبارشة مام يس��اعد يف تقوي��م نتيجة الرضب، 

خاصة بالنسبة لألهداف الثابتة.

ميكن لألسلحة بعيدة املدى ودقيقة التوجيه أن تقلل 

بدرجة كبرية من كمية املقذوف��ات التى ميكن اطالقها 

من البحر لتحقيق التأثري املطلوب عىل األهداف الربية، 

وتحتاج البحرية اىل املزيد من املرونة ىف زيادة قدراتها 

ىف هذا املجال، ويتطلب ذل��ك أعامل تطوير وتحديث 

تشمل املنصات واألسلحة وتحديد األهداف الربية التى 

يكون رضبها مؤثراً بهذه األسلحة•

املصادر:

http://web.mit.edu 

http://tailhookdaily.typepad.com

http://iainballantyne.info

www.historynet.com

www.bu.edu

www.dtic.mil

www.ndia.org
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تعترب مهمة تحصني القواعد 

العسكرية وحاميتها إحدى املهام 

الرئيسية للقوات املسلحة، سواء 

يف وقت السلم أو يف وقت الحرب، 

وأدى ذلك إىل ظهور تقنيات 

جديدة لحامية املحيط األمني 

لهذه القواعد من خالل أنظمة 

أكرث قدرة واعتامدية، ويجب عىل 

أي نظام فعال لحامية القواعد 

العسكرية كشف التهديدات 

والتعرف إليها، ومن ثم إبطال 

مفعولها وتدمريها باالشتباك معها، 

ويف حال اإلخفاق يف تحقيق هذه 

املهمة يكون عىل النظام منع 

األرضار عن القوات.

إعداد:
 عميد م. علي حلمي علواين

 ولحامي��ة البني��ة التحتية ضمن محي��ط القاعدة 

املدافع عن��ه، ولتنفيذ تلك املهام، يتم الرتكيز عىل 

مجموعة من املستش��عرات ع��ىل املحيط األمني 

مث��ل ال��رادار، وجهاز كش��ف اله��زات األرضية، 

واملراقبة التلفزيونية، وأنظمة التسجيل الفيديوي، 

ويكون األداء أفضل عندما يبلغ مدى كشف هذه 

املستش��عرات مس��افة أبعد من محيط القاعدة، 

وحني تكش��ف التهديدات بدقة وتحددها وتنذر 

املسؤولني عن الحامية.

تحصني القواعد العسكرية
اس��تخدم الب��رش الحص��ون يف العص��ور القدمية، 

وخ��الل العص��ور الوس��طى كان��ت القلعة هي 

النوع األكرث ش��يوعاً من الحص��ون، وعندما كانت 

األس��لحة بدائية كان��ت التحصين��ات والحصون 

بدائي��ة أيضاً، ثم تطورت التحصينات باس��تخدام 

طبقات من الرتاب والخشب والحجارة، ثم ظهرت 

امل��دن املحاط��ة بالحوائ��ط يف الرشق األوس��ط، 

وكانت املدن الفينيقي��ة محاطة بحوائط للحامية 

م��ن غارات األع��داء، وتطورت الحص��ون عىل يد 

الرومان الذين أقاموا حوائط حول نهري الدانوب 

والراين، ويف رشق آس��يا بنى سور الصني العظيم، 

وط��ور الرومان تحص��ني معس��كراتهم فتحولت 

عملي��ات تحصني املدن إىل تحصني للمعس��كرات 

والقواعد العس��كرية، وبتط��ور املدفعية يف القرن 

الخامس عرش تطورت التحصينات لتتحمل ذخائر 

املدفعية، ومع تط��ور فن الحرب تطورت تقنيات 

تجهي��زات التحصينات، وتطورت أب��راج املراقبة، 

وظهرت األبراج متعددة الطوابق.

وتحصني القواعد العسكرية عبارة عن تجهيزات 

تق��ام لحامية القوات والبنية التحتية واملوجودات 

داخله��ا ضد الهجامت املعادية، وهناك تحصينات 

مستدمية يتم بناؤها يف أوقات السلم، وتحصينات 

ميداني��ة تتمث��ل يف عوائ��ق يت��م إقامته��ا حول 

القاعدة يف وقت الحرب، وقد تتضمن التحصينات 

امليدانية تقوية النقاط والخطوط الدفاعية ومراكز 

املراقب��ة واملناطق التي ق��د تحتلها قوات املؤخرة 

يف وق��ت الح��رب، ويتم ذل��ك من خ��الل إقامة 

الخنادق وممرات التحرك بينها، والحفر الدفاعية، 

واملالجئ، والعوائق، والحواجز، واألسالك الشائكة، 
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ويتم كل ذلك بواسطة القوات املوجودة داخل القاعدة 

باس��تخدام األرض واألش��جار واملواد األخرى املتيرسة، 

مث��ل املواد املعدنية واألس��منت املس��لح، وغريها من 

مستلزمات اإلنشاءات.

أما التحصينات املس��تدمية فتتضم��ن تقوية الطوق 

الخارجي، وذلك لحامية العسكريني واملنشآت واملعدات 

والتجهي��زات وغريها من التدم��ري وقت الحرب، وهذه 

التحصينات ترتاوح بني البس��يطة واملتوسطة والثقيلة، 

وتس��تخدم فيها مواد اإلنشاءات املختلفة، وإقامة هذه 

التحصينات من مهام س��الح املهندس��ني العس��كريني 

الذين يقيمونها وفقاً ملعايري قياسية، باستخدام املعدات 

املميكن��ة، ويس��تخدمون كذلك تجهي��زات ميكن فكها 

وتركيبها بسهولة.

وملواجه��ة التهدي��د الناجم ع��ن االنتحاريني الذين 

يحاولون اقتحام بوابة أو حوائط القاعدة العس��كرية، 

بواس��طة ش��احنات معبأة باملتفجرات، طورت حواجز 

مادية، ق��ادرة ع��ىل مجابهة ه��ذا التهدي��د، وتتألف 

من سلس��لة من األلواح الفوالذية الجاه��زة املموجة، 

وبوضعه��ا جنباً إىل جنب ميك��ن تكوين حاجز فوالذي 

مصمم بذات هيكلية الحائط الفوالذي الجاهز.

املستشعرات الربية 
تنوعت وس��ائل مراقب��ة الط��وق الخارج��ي للقواعد 

العس��كرية، ومنها أجه��زة الرصد الص��ويت واالهتزازي 

واملغناطي��ي وأجهزة رادارية، وأخرى تعمل باألش��عة 

تحت الحم��راء، ويف مجال تأمني قدرة حامية  ش��املة 

للقواعد العس��كرية، يقدم عدد من الرشكات الرئيسية 

مجموعة من األنظمة التي تتضمن مستشعرات لنقاط 

التفتي��ش، وللحامية م��ن املتس��للني وللمراقبة قصرية 

ومتوس��طة املدى، ونرش املستش��عرات ملراقبة الطوق 

الخارجي يكون فعاالً فقط عند دمج معطياتها يف صورة 

سهلة املش��اهدة، أو مرفقة بالتحليل املؤمتت، إذ يتوىل 

جهاز كمبيوتر مراقبة املستشعرات، ويكون مع الوقت 

ص��ورة ع��ن األداء "الطبيعي" باس��تخدام الحس��ابات 

االس��تخبارية، ولدى تغيري هذا األداء مثالً عند كش��ف 

ش��خص يتجول قريباًَ من القاعدة، ينبه النظام املشغل 

الب��رشي لهذا التغيري، مام يتي��ح الفرصة التخاذ اإلجراء 

الالزم عند الرضورة.

وتؤمن املستش��عرات املختلفة مهام��اً مختلفة من 

خالل ق��درات تكميلية، وعىل س��بيل املث��ال تم دمج 

مستش��عرات التصوير الحراري باألشعة تحت الحمراء 

يف أنظم��ة املراقب��ة والتهديف الرئيس��ية، ويف حني أن 

 Thermo Vision Sentry مستش��عر الرؤية الحراري

يستخدم ألمن محيط القواعد الجوية من خالل دمجه 

يف نظ��ام األم��ن املؤمتت التكت�ييك التابع لس��الح الجو 

األمرييك، تس��تخ�دم قوات مش��اة البحري��ة (املارينز) 

نفس املستشعر كجزء من برنامج نظام املراقبة البرصي 

الربي الخاص بها.

وميكن أن تكون التكنولوجيا الرادارية وس��يلة فعالة 

يف توف��ري املراقب��ة للمناطق الواس��عة ح��ول القواعد 

العس��كرية، فال��رادارات الربي��ة ق��ادرة ع��ىل تغطية 

قطاعات شاس��عة م��ن األرايض، يف ح��ال أتاحت ذلك 

التضاري��س األرضية، ومن الرادارات املس��تخدمة لهذا 

الغ��رض رادار املراقبة األرضية PPS-5، املطور من قبل 

تقنيات جديدة 
حلماية احمليط 
األمني للقواعد 
العسكرية من 

خالل أنظمة أكرث 
قدرة واعتمادية

 األسالك الشائكة إحدى وسائل تحصني القواعد العسكرية

Iron Dome القبة احلديدية

هو نظام دفاع جوي متحرك طور من قبل رشكة رافائيل 
ألنظم��ة الدفاع املتقدم��ة، والهدف من��ه هو اعرتاض 
الصواري��خ قصرية امل��دى والقذائف املدفعي��ة، اختري 
هذا النظام يف ش��هر فرباير من عام 2007 كحل دفاعي 
إلبعاد خطر الصواري��خ قصرية املدى، ومنذ ذلك الحني 
بدأ تطور النظام الذي بلغت كلفته 210 مليون دوالر.

يتخصص ه��ذا النظام لص��د الصواريخ قص��رية املدى 
والقذائ��ف املدفعية م��ن عيار 155 مل��م والتي يصل 
مداه��ا 70 كلم، ويعمل يف مختلف الظروف وتش��مل 
املنظومة جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 

.TAMIR 20 صاروخ اعرتايض تحت مسمى
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الجيش األمرييك، والذي يركب أما عىل مركبة، أو يثبت 

عىل س��ارية، أو عىل حامل خاص، ويعمل عىل النطاق 

ال��رتددي Ku-band لكش��ف املركبات حتى مس��افة 

30 كلم، واألش��خاص حتى مس��افة 10 كل��م، والرادار 

 ADMIR الرقم��ي املصغر املتقدم لكش��ف التحركات

يبلغ مداه 200 مرت فق�ط يف كش���ف األش��خاص، وهو 

مصم���م لتوفري إمكانية الكش��ف املح��يل يف املناطق 

العالي��ة املجازفة، حيث هناك احتي��اج إىل مراقبة أكرث 

استمرارية، وتوفر سلسلة رادارات Blighter مجموعة 

من الهوائيات حسب االحتياج، وتكشف األشخاص عىل 

مدى أكرث من 8 كلم.

ونظ��ام Cerberus األمري��يك املحمول، يس��تخدم 

ملراقب��ة ش��املة بتكلف��ة منخفض��ة لحامي��ة املناطق 

واملس��احات املحيط��ة بالقواعد العس��كرية، ويتضمن 

راداراً م��ع مراقبة برصية يف النه��ار أو الليل، للمراقبة 

م��ن بعيد، وميكن نرشه يف أقل م��ن 15 دقيقة، ويعترب 

أح��د أرسع الوس��ائل املتقدمة لتوفري أمن املس��احات 

املحيطة بالقواعد العسكرية يف أماكن محفوفة مبجازفة 

عالي��ة، ليمن��ح إنذاراً بدق��ة عالية عن هج��وم إرهايب 

وش��يك، ويح��دد الرادار مواقع األش��خاص، ويكش��ف 

حركتهم عىل بعد 2.5 كلم، واملركبات عىل بعد خمس��ة 

كيلومرتات، يف حني ميكن��ه املراقبة املتواصلة من نقطة 

تحكم بجهاز حاسب شخيص حتى مسافة 3 كيلومرتات 

من مستش��عرات النظام، ويعرض النظ��ام أيضاً مواقع 

األش��خاص واملركبات الصديقة برسع��ة، مام يتيح متييز 

الصديق م��ن العدو، والنظام ميكن قطره بس��هولة، أو 

نقله بالش��احنة، وميكن دمجه أيضاً يف سلس��لة واسعة 

من املركبات. 

ويستخدم الرادار STS-12000 البعيد املدى يف إطار 

برنامج أنظمة األمن االلكرتونية، التابع ملش��اة البحرية 

األمريكية، ويستخدم الرادار األورويب BUR بعيد املدى 

تكنولوجيا املس��ح االلكرتوين النش��ط، لحامية القواعد 

 Hawk العس��كرية يف أملاني��ا، وميك��ن ل��رادار املراقبة

كش��ف شخص راجل عىل مس��افة ترتاوح بني 10 أمتار 

و60 كلم، واآلليات عىل مس��افة تصل إىل 30 كلم، مع 

 ARSS دق��ة يف املدى تبل��غ 10 أمتار، ويوفر ال��رادار

قدرة رصد مس��تمرة يف كل أح���وال الط�قس، والرادار 

  MSTARاملحمول فردياً للمراقبة واكتس��اب األهداف

مس��تخدم عىل املركبة HMMWV، وقد تم تصميمه 

للقيام بكش��ف وتحديد املوقع وتصنيف األشخاص، أو 

املركبات املتحركة، أو العمودي��ات املحلقة عىل ارتفاع 

منخفض حت��ى 42 ميالً، ويس��تخدم لدعم أمن قواعد 

سالح الجو األمرييك. 

وتع��رض بعض الرشكات مركبات م��زودة إىل جانب 

املستشعرات البرصية بنظام رادار مثبت عىل آلية رفع 

مس��تقلة أو صارية، أو يتم التحكم به من خالل جهاز 

تحكم، ويف هذه الحالة تزداد فعالية كشف الدخالء. 

ويتي��ح دمج أنظم��ة التحكم والرؤي��ة التي توفرها 

مجموعة املستش��عرات املنترشة تعزي��ز التعرف عىل 

الهدف بصورة أرسع، ك��ام أن هذا الدمج مينع الوقوع 

ضحي��ة النريان الصديقة واإلصابات يف صفوف املدنيني، 

وينبغ��ي أن تؤمن أنظمة القيادة واملعلومات مجموعة 

من القرارات تساعد العنارص البرشية يف مهمة املراقبة، 

وتتضم��ن اإلن��ذارات والتحذير من األخط��ار، وعرضاً 

 املركبة Guardium UGV لحامية أمن محيط القواعد

 استخدام العوائق الرتابية لحامية الجنود
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مش��رتكاً للوض��ع املي��داين، وبيانات التعّق��ب، والصور 

الفيديوية املعالجة، والخرائط الثنائية والثالثية األبعاد، 

والتقارير االستخبارية، وعروض عىل الشاشة عن الوضع 

الطارئ.

وق��د أنتجت رشكة كندية ال��ربج MX-10GS الذي 

يتضم��ن أحدث ق��درات التصوي��ر املتقدم��ة، وقدرة 

تحليلي��ة عالية، ويتيح الرؤية عىل 360 درجة لألهداف 

بعيدة املدى، وميكن تزويد الربج بس��تة مستش��عرات 

تصوير ومستشعرات ليزرية، ومتنح تكنولوجيا التقريب 

الرسيع يف النظام منظراً واس��ع املدى وقدرة تحديدية 

عىل معرفة التهديدات غري املتناس��قة، ويزن النظام 37 

رطالً، وهو أخف منتج ُعرض يف فئته.

مركبات للمراقبة 
تس��تخدم املركبات يف مهام التحك��م واملراقبة لحامية 

القواعد العسكرية، وتستخدم لهذا الغرض آلية رفع أو 

سارية مغناطيس��ية، مع حاوية تضم عدة مستشعرات 

تش��مل كام��ريا مربدة تعمل باألش��عة تح��ت الحمراء، 

وكام��ريا تلفزيوني��ة ملون��ة، وجه��از لي��زري لتحديد 

املس��افات، ونظام GPS أو بوصلة مغناطيسية رقمية، 

ونظ��ام تحكم وع��رض للمعطيات يتضم��ن برمجيات 

مع��ززة بخرائ��ط رقمي��ة، باإلضافة إىل أجه��زة تحكم 

ونظام تسجيل فيديوي، وميكن إجراء التغيريات وجعل 

املع��دات تتالءم ومتطلبات الزبون، ال س��يام بالنس��بة 

لحاوية املستشعرات املتعددة داخل العربة ذاتها. 

وتعترب املستشعرات الربية غري املأهولة عتاداً يعمل 

آلياً لتوفري أمن محيط القواعد العسكرية، وخاصة تلك 

املمتدة عىل مسافات طويلة، وتؤمن تلك املستشعرات 

بيانات مراقبة أساسية عىل مدار الساعة، وذلك برتشيح 

وفص��ل اإلنذارات الكاذبة كتح��رك الحيوانات، ويجري 

اآلن اس��تخدام مركب��ات بري��ة غ��ري مأهول��ة، مجهزة 

مبستش��عرات للقيام بهذه املهم��ة، ومن هذه املركبات 

.Guardium UGV املركبة

وباإلضافة إىل املركبات الربي��ة غري املأهولة الحاملة 

للمستش��عرات، يتم نرش مركبات مس��لحة أيضاً، مثل 

 Foster وهو من��وذج من املركب��ة SWORDS نظ��ام

Miller 3B UHV املجه��زة مبجموع��ة من األس��لحة 

الخفيف��ة حت��ى بندقية القن��اص، ويس��تخدم النظام 

األمرييك REMBASS II يف حامية القواعد العسكرية، 

ويس��تطيع هذا النظام البقاء قيد العمل لفرتة طويلة، 

ويس��تعمل مستش��عرات الرصد االهتزازي/الس��معي 

الحم��راء  تح��ت  باألش��عة  العامل��ة  واملستش��عرات 

واملغناطيسية لكش��ف األش��خاص واملركبات املجنزرة 

واملدولب��ة حت��ى مس��افة 350 م��رتاً بالنس��بة لبعض 

املركبات، لكن املسافة أقرص بكثري ضد األفراد الراجلني. 

وتس��تخدم املركب��ات الجوي��ة غري املأهول��ة لتوفري 

املراقب��ة املس��تمرة ح��ول القواعد العس��كرية، فنظام 

املراقبة املحمول جواً FPASS ، الذي تستخدمه القوات 

األمريكي��ة والربيطانية، يس��تند إىل الطائرة بدون طيار  

Desert Hawkالت��ي تحلق برسع��ة تصل إىل 80 كلم/ 

س��اعة، وعىل ارتفاع -100 150 مرتاً، ملدة ساعة تقريباً، 

وذلك حول مس��ار طريان مخطط مس��بقاً، ويس��تخدم 

س��الح مش��اة البحرية األمريكية الطائرة ب��دون طيار 

Dragon Eye لهذا الغرض. 

التعامل مع النريان املعادية
يتوق��ع بصورة منتظمة أن تتخط��ى مقذوفات معادية 

مج��ال محي��ط القاعدة العس��كرية، ولل��رد عىل ذلك 

تستخدم أنظمة "فالنكس" الربية الربيطانية واألمريكية 

املس��امة Centurion لتسقط املقذوفات املقرتبة بعد 

أن يعالجها نظام كشف قذائف املدفعية املعادية، وقد 

اخت��ارت إرسائيل لهذه الغاية نظ��ام "القبة الحديدية" 

Iron Dome الفعال حتى مسافة 70 كلم.

 وتؤم��ن األنظم��ة املض��ادة للقناصني، مث��ل نظام 

 PD cue ونظام PILARw ونظ��ام  Boomerang III

الق��درة عىل كش��ف رصاص��ات القناصني س��معياً، أما 

النريان غري املبارشة، مثل القذائف الصاروخية وقذائف 

الهاون، فإنه يتوجب كش��فها بواس��طة نظ��ام لتحديد 

مراك��ز إطالقه��ا، مث��ل النظ��ام TPQ 36/37 ، ال��ذي 

يستخدمه الجيش األمرييك. 

وهناك أيضاً خيارات غري قاتلة Nonlethal أو األقل 

فتكاً، مثل النظام Active Denial System الذي طور 

لصالح س��الح الجو األمرييك، والذي يس��تخدم ش��عاعاً 

موجياً مليمرتياً بذبذبة 95 ميجاهرتز لتس��خني البرشة 

بش��كل مؤمل يجع��ل من الصعب البق��اء يف مدى عمل 

النظ��ام، وه��ذا النظام مصمم لدفع األف��راد بعيداً عن 

 Raytheon محيط القاعدة العس��كرية، وطورت رشكة

أيضاً نظام Silent Guardian املش��ابه، ويف سياق آخر 

 ،Taser الذخ��رية General Dynamics تقدم رشك��ة

املض��ادة لألفراد واملصممة لش��ل حرك��ة الدخالء عند 

إصابته��م، وق��د صممت تل��ك النظم لتعطي��ل حركة 

الشخص دون قتله.

 أم��ا نظام إيق��اف اآلليات غ��ري القات��ل، الخفيف 

ال��وزن X-Net من QinetiQ، فال يدمر أيضاً املركبات، 

ويستخدمه الجيش األمرييك، وهو يعمل أوالً من خالل 

متزي��ق املركبة الهدف قبل أن تلتف عليها ش��بكة، مام 

يجع��ل املركب��ة تتوقف بش��كل رسي��ع، وتصبح تحت 

السيطرة، وميكن للنظام أن ينرش بغضون 15 ثانية، كام 

ميكن لنموذج أكرب منه إيقاف ش��احنات تزن حتى 20 

طناً •

املصادر:

www.as-e.com 

www.nationaldefensemagazine.org
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com تحصني القواعد عبارة عن تجهيزات تقام لحامية القوات
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مسؤولية احلماية

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

تتميز الدول ككيانات سياس��ية يف النظام الدويل مبيزة الس��يادة، والس��يادة تعني السلطة العليا املطلقة التي تخول 

الدول القيام مبا تراه مناس��باً لحامية مصالحها الس��يام يف شؤونها الداخلية، وعىل الدول احرتام سيادة الدول األخرى 

من خالل عدم التدخل يف ش��ؤونها الداخلية، ويف ما تراه كل دولة مناس��باً لها، لذلك جاءت املواثيق الدولية مبا فيها 

ميثاق األمم املتحدة لتؤكد عىل رضورة احرتام الدول لسيادة بعضها البعض عىل أراضيها وشعبها، إال أن السيادة ما 

عادت كام كانت يف السابق مطلقة، مبعنى أصبح للسيادة اليوم بعض املحددات أو عىل الدول بعض االلتزامات التي 

يجب أن تقوم بها حتى ال تتعرض النتهاك لسيادتها من الخارج، ولعل أهم املبادرات الدولية التي تم طرحها لتنظيم 

عملية السيادة هي مبدأ ما يعرف ب� "مسؤولية الحامية" والذي تم تبنيه من قبل األمم املتحدة يف 2005، وبالتايل 

أصبحت السيادة مسؤولية عىل الدول االلتزام بها، وليست حقاً مطلقاً تتميز به الدول كيفام شاءت، فترصفات الدول 

الداخلية والخارجية مل تعد محصنة مببدأ السيادة بل أصبحت محسوبة مبعايري معينة.

يقوم مبدأ "مس��ؤولية الحامية" عىل ثالثة مرتكزات أساس��ية هي: أوالً، أن عىل الدول مس��ؤولية حامية ش��عبها 

م��ن اإلبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنس��انية والتصفي��ة العرقية؛ ثانياً، عىل املجتمع الدويل تش��جيع الدول 

ومس��اعدتها يف تحقيق تلك املس��ؤولية؛ وثالثاً، يف حال فشل دولة ما يف االلتزام بحامية شعبها من تلك الجرائم فإن 

عىل املجتمع الدويل التحرك بشكل جامعي باستخدام كافة السبل من أجل حامية الشعب، مبا يف ذلك طبعاً استخدام 

القوة العسكرية.

هذا املبدأ جاء لينظم عملية التعامل مع التهديدات التي تتعرض لها اإلنسانية من قبل حكومات بعض الدول يف 

ظل وجود بعض املعوقات القانونية الدولية التي تعيق بروز تحرك دويل فاعل لردع تلك التهديدات مثل حق النقض 

ال��ذي تتمتع به الدول الخم��س الدامئة العضوية يف مجلس األمن، فمع مبدأ "مس��ؤولية الحامية" أصبح للمجتمع 

الدويل القدرة عىل التحرك خارج إطار مثل تلك املعوقات لحامية الش��عوب من الجرائم الكربى ضدهم، فام حدث 

عىل سبيل املثال يف عام 1999 من تحرك للناتو ضد القوات الرصبية يف خارج نطاق األمم املتحدة بعد أن استخدمت 

كالً من روس��يا والصني حق النقض ضد التدخل يعترب تطبيقاً ملبدأ "مسؤولية الحامية" والتي متكنت من خالله تلك 

القوات من منع جرائم كربى كانت س��تحدث ضد املدنيني من املس��لمني، وذات األمر ميكن أن يقال عن التدخل يف 

ليبي��ا العام املايض عندم��ا قامت طائرات الناتو وبغطاء قانوين من األمم املتحدة بتوجيه رضبات عس��كرية لقوات 

العقي��د معمر القذايف بداع��ي حامية املدنيني الليبيني من جرائم قوات العقيد يف حال نجاح تقدمها ودخولها مدينة 

بنغازي، األمر الذي أدى إىل القضاء عىل نظام القذايف يف ليبيا.

ولع��ل الداف��ع وراء مثل هذا املبدأ هو حامي��ة البرش من طغيان بعض الحكومات، الس��يام بعد اإلخفاق الكبري 

الذي حدث يف الصومال عام 1993، ورواندا عام 1994، والبوس��نة والهرس��ك عام 1995، حيث املوقف الدويل كان 

ضعيف��اً للغاي��ة ومل يتحرك لوقف املجازر التي كانت ترتكب بحق البرش يف مثل تل��ك الدول، األمر الذي جعل تلك 

النامذج وصمة عار عىل جبني اإلنسانية، "مسئولية الحامية" له بالطبع مؤيدوه ولكن له أيضاً معارضوه الذين يرون 

أن س��يادة الدول يجب أن تُحرتم باعتبارها مبدأ أساس��ياً نجح يف تنظيم العالقات بني الدول منذ العام 1948، لكن 

معارضتهم تنبثق أساساً من خوفهم عىل مصالحهم باعتبارها دول تتامدى يف دعمها لدول ترتكب مثل تلك الجرائم 

يف حق ش��عوبها، وأن أيديهم ملطخة هي أيضاً بالدماء، إال أن الواضح أن هذا املبدأ اس��تطاع أن يكس��ب مكانة يف 

املجتمع الدويل ويصبح أحد أهم الوس��ائل التي يس��تخدمها املجتمع الدويل لتجاوز ضوابط النظام الدويل املعيقة 

لحامية البرش من بطش األنظمة السياسية، وهو ما قد نراه يحدث يف سوريا ضد بطش قوات بشار األسد •
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املحاكاة / التشبيه هي أسلوب تدريبي يقوم فيه املدرب بتهيئة بيئة تدريبية للمتدربني 

تشبه البيئة الحقيقية ملوضوع التدريب، ومن أشهر األمثلة التدريبية املعتمدة عىل 

أسلوب املحاكاة هو أجهزة املحاكاة التي تستخدم لتدريب واختيار الطيارين من خالل 

بيئة تدريبية تشبه متاماً الطائرات التي سيقودونها يف الحقيقة.

إعداد: 
أحمد إبراهيم طلبة

استخــدام التشبيــه واملشبـــــــــــــــــــــــــهات يف التـدريــب العسـكـــري
ازدادت أهميته بتطور األسلحة واملعدات
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استخــدام التشبيــه واملشبـــــــــــــــــــــــــهات يف التـدريــب العسـكـــري
ازدادت أهميته بتطور األسلحة واملعدات

ميكننا تعريف املش��به بأنه "من��وذج يعتمد عىل تقنية 

الحاس��ب اآليل وبرمجي��ات ومواقف تص��ور األحداث 

والتوقيتات بصورة أقرب للواقع مع تسلس��ل لألحداث 

واملواقف الحقيقية املحتملة، وذلك من خالل مجموعة 

املعلومات املغذى بها الجهاز، ويتم تسلس��ل اإلجراءات 

واألس��اليب املصاحبة للمواقف املختلفة ملا هو مطلوب 

من تدريب محدد"، ولكل ذلك يعترب التشبيه واملشبهات 

من أهم الوسائل املستخدمة يف عملية التدريب.

تعريفات
توج��د العدي��د م��ن النص��وص والتعريفات للتش��بيه 

واملش��بهات والتي تختلف معانيها بحكم مجال وأنواع 

النش��اط التدريبي املس��تخدمة فيه، وللمس��اعدة عىل 

فهم بعض م��ن هذه التعاريف وتحديد العالقة املميزة 

واملس��تقلة بني التشبيه واملشبهات فإن التعاريف أدناه 

قد تساعد عىل ذلك.

التقلي��د   / التش��بيه   / املح��اكاة  تع��رف  حي��ث 

Simulation "بأنه��ا وس��يلة لتقديم وبص��ورة مؤثرة، 

نف��س الظروف الحقيقية آللية عمل نظام ما أو موقف 

ما باس��تخدام وس��ائل التش��بيه واملحاكاة يف التدريب 

الت��ي تقدم مناذجاً تش��به البيئة أو املع��دات الحقيقية 

لتمكني املتدربني من اإلملام باملعرفة ومامرس��ة املهارات 

والسلوكيات املطلوبة".

أما املش��به Simulator فهو "معدة تحايك أو تش��به 

الترصف الفعال املس��تمر للنظام املستخدم يف التدريب 

حيث يقدم للمتدرب تصوراً خداعياً يف محاولة الحصول 

منه عىل االس��تجابة املطلوبة وك��ام هو متوقع الحقاً يف 

الحالة الطبيعية أو الحقيقية، ويؤدي اس��تخدام أسلوب 

التش��بيه واملش��بهات إىل تطوير مس��توى االس��تيعاب 

ومهارات املامرسة واملعرفة والسلوك".

أهمية املحاكاة / التشبيه
لقد أصبح التدريب التش��بيهي أمراً أساسياً ورضورياً يف 

العملية التدريبية بشكل عام، ولقد ازدادت أهميته بعد 

دخول التعقيدات التقنية إىل املعدات واألس��لحة وبعد 

أن تطورت الوس��ائل االلكرتونية، فال يعتمد اس��تخدام 

املعدات واألس��لحة ع��ىل النواحي البدني��ة فقط وإمنا 

أصبح االعتامد عىل االس��تخدام مش��رتكاً ب��ني القدرات 

البدني��ة والعقلية، فق��د ازدادت رسعة الطائرة أضعاف 

عدي��دة، ولقد تضاعفت قدرتها عىل املناورة ومش��اغلة 

األهداف، كام تضاعفت يف املقابل قدرات أنظمة الدفاع 

الج��وي لالش��تباك بالطائرات، مام وض��ع الطيار وأفراد 

الدف��اع الجوي أمام تحد جديد ه��و الرسعة الفائقة يف 

اإلجراءات وكذلك الرسع��ة يف رد الفعل وتفادي الفعل 

املضاد، ومن هنا ب��رزت الحاجة إىل تكرار الفعل مرات 

عديدة للوصول إىل درجة اإلتقان.

فل��و تصورنا أن طاقم منظومة دفاع جوي ما، يحتاج 

إىل تكرار رماي��ة الصاروخ عرش مرات فقط للوصول إىل 

درج��ة االحرتاف الالزمة للتعامل م��ع األهداف الجوية 

بكفاءة، ألمكننا تقدير ع��دد الصواريخ الالزمة لتدريب 

أطق��م وحدة الدفاع الجوي وبالتايل كم نحتاج لتدريب 

كوادر الدفاع الجوي إضافة إىل أنه ال ميكن إيجاد ظروف 

جوية متباينة وظ��روف تعبوية متغرية لتدريب األطقم 

القتالية، ولكن وبوجود أنظمة التش��بيه أمكن التدريب 

يف جميع الظروف الجوية وخلق ظروف جوية وتعبوية 

مختلفة، لتدريب الطيار ومشغيل أجهزة الرادار وأنظمة 

الدف��اع الجوي يف مختلف الظ��روف الجوية والتعبوية 

ويف جميع احتامالت التهديد املتوقعة.

األهداف التدريبية
بالرغم من أن  املحاكاة / التشبيه تساعد بصورة رئيسية 

عىل تحقي��ق "هدف إكس��اب امله��ارات" يف التدريب 

عىل واقع مش��ابه لواقع العمل الحقيقي إال أنها تخدم 

الهدفني اآلخرين من األهداف الرئيسية للتدريب حيث 

أنه��ا تخدم "اله��دف املعريف" ملا يقدمه هذا األس��لوب 

للمت��درب م��ن معارف ع��ن بيئ��ة العم��ل الحقيقية 

ومتطلباته��ا كام أنها تخدم "اله��دف الوجداين" الخاص 

مبعالج��ة مواق��ف وتوجه��ات املتدرب تج��اه موضوع 

التدري��ب والتي من أمثلتها التخوف من مواجهة البيئة 

الحقيق��ة أو االندفاع الزائد للعمل لدى بعض املتدربني 

دون تقدير التحديات املتوقعة وخطورتها وهو ما ميكن 

أن يكشفه لهم التدريب باملحاكاة من ناحية أخرى .

توفر املشبهات بيئة حقيقية للتدريب 
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أهمية ومزايا  املحاكاة / التشبيه
يعترب التش��بيه /املح��اكاة أحد أهم أس��اليب التدريب 

التي يعتمد عليها لرتش��يد التكاليف، ليس فقط ترشيد 

التكالي��ف املالية ب��ل وتكلفة الوق��ت وتكاليف الجهد 

البرشي أيضاً. كام أن أس��لوب التدريب باملحاكاة يعتمد 

علي��ه لتحقيق مس��توى متقدم من الج��ودة مع بداية 

دخول املتدرب إىل بيئة العمليات الفعلية دون االعتامد 

عىل مبدأ رفع مس��توى جودة األداء عن طريق الصواب 

والخط��أ، وال يفوتنا التأكيد ع��ىل أن هناك مجاالت قد 

يصعب أو يستحيل فيها العمل والتجربة الحقيقية وإمنا 

البد من االعتامد عىل التدريب باملحاكاة.

متطلبات املحاكاة 
رضورة تهيئة بيئة العمل لتحايك وتش��ابه بقدر اإلمكان 

بيئ��ة العمل الفعلية املس��تهدفة للتدري��ب من أجلها، 

وتجهيز املع��دات الالزمة للتدريب باملحاكاة واملتوافقة 

مع املعدات التي ستستخدم بالواقع العميل وهنا تجدر 

اإلشارة إىل أنه من الخطأ أن يتم تجهيز معدات مختلفة 

متاماً عام سيتم توفريه بالواقع الحقيقي.

دور املشبهات يف املعركة الحديثة
تلع��ب املش��بهات دوراً هام��اً يف تحقي��ق متطلب��ات 

التدريب العسكري ومنها:

- تحقي��ق التدري��ب الجي��د: تحقق املش��بهات تدريباً 

متفوق��اً يالمس الواق��ع من حيث القدرة عىل تش��بيه 

التهديد يف ظروف القت��ال، وذلك للوصول إىل التلقائية 

يف العمل الالزم إلنجاز املهمة

- ض��امن االس��تمرارية: نظ��راً ألن إمكاني��ة التدري��ب 

املتواص��ل واملس��تمر ليالً ونه��اراً ويف مختلف الظروف 

الجوي��ة أصبح متاح��اً مام ل��ه فائدة كب��رية تتمثل يف 

املحافظة عىل مستوى الكفاءة القتالية ودعمها واالرتقاء 

بها إىل مستوى أفضل.

- مواكبة تحقيق مس��تويات الكفاءة القتالية املعارصة: 

خاصة يف مج��ال الرسعة يف تجهيز املعدات واألس��لحة 

والدخول يف العمل إذ يتم بذلك تعويض الخربة العملية 

أو القتالية التي تتمتع بها الجيوش املحرتفة.

- متابعة التطور التقني: لقد أصبح التطور شبه اليومي 

عىل املعدات ومنظومات األسلحة أمراً معتاداً وطبيعياً، 

ولقد جعل املش��بهات أمر التأقلم م��ع هذه اإلضافات 

والتعديالت أمراً ممكن��اً للتعرف عىل الخصائص الفنية 

والقتالي��ة الجدي��دة وتطبيق التدري��ب عليها لتحقيق 

الكفاءة املطلوبة.

- استخدام أسلوب املنافسة: تعترب املنافسة أفضل حافز 

لتحقيق اإلج��ادة واإلتقان ألنها تح��رك الدافع النفيس 

للتفوق وهو ما يؤدي إىل رفع الكفاءة يف التدريب فقد 

التشبيه واملشبهات 
من أهم الوسائل 

املستخدمة يف 
عملية التدريب 

العسكري

تتجلى األهمية 
القصوى للمشبهات 

يف حاجة القوات 
املسلحة إىل إعطاء 
املقاتلني التدريبات 

األساسية واملتقدمة

تلعب املشبهات دوراً هاماً يف تحقيق متطلبات التدريب العسكري
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تش��يع أنظمة املح��اكاة Simulator يف الطريان 
املدين والحريب حيث يتمرن الطيارون الجدد عىل 
أجهزة مح��اكاة تكون صورة طب��ق األصل ملا قد 
يجري عىل الطبيعة، األم��ر الذي ميكن الطيارين 
م��ن التحكم يف األحوال الحرج��ة مثل العواصف 
أو عط��ل أحد املحركات، حي��ث تجعلهم وكأنهم 
يق��ودون طائرة حقيقية مع فرق بس��يط هو أنه 
أثناء املحاكاة مس��موح لهم بالخطأ اليشء الذي 

قد يكون مميتاً إذا حدث يف الواقع.
هناك مح��اكاة أيضاً يف التقنية وهندس��ة األمان 
حيث يك��ون الهدف فحص بعض س��يناريوهات 
العم��ل يف الع��امل الحقيقي واختب��ار أمن بعض 
العملي��ات أو حت��ى م��دى جدواه��ا العلمي��ة 
واالقتصادية. وقد ابتك��رت فكرة أنظمة املحاكاة 
يف "ناسا" من أجل تدريب رواد الفضاء عىل قيادة 
مركبة الفضاء، أو مركبة الهبوط عىل القمر، وكان 
املهندس��ون املختصون يف هيوسنت يرتبون للرواد 
برام��ج معينة متثل مش��اكل أو أعطال قد تواجه 
رواد الفض��اء عىل الطبيعة، م��ن أجل تعويدهم 
ع��ىل الت��رف الرسي��ع واس��تعادة تحكمهم يف 

املركبة.

Simulator 

أصب��ح الطيار يف حال��ة تنافس دائم م��ع أطقم أنظمة 

الدفاع الجوي والعكس صحيح.

- تقليل خس��ائر التدريب: يحقق اس��تخدام املش��بهات 

تخفيف اإلصابات وتقليل الخسائر يف املتدربني واملعدات.

- اس��تخدام الحواس والعقل يف التدريب: وهي أحدث 

وس��ائل التدريب حيث ألغي أس��لوب التلقني والحفظ 

والتقليد واس��تبدل بأفضل املقايي��س للتقدم من خالل 

اس��تخدام أك��رب قدر م��ن الحواس بواس��طة الوس��ائل 

الس��معية والبرصية، وقد حققت املش��بهات استغالل 

الحواس يف استيعاب املواقف التي يواجهها املتدربني.

خطوات التدريب باملحاكاة
تحلي��ل األداء لتحدي��د االحتياج��ات التدريبية واألفراد 

املستهدف تدريبهم وأهداف الخطة التدريبية، وتحليل 

األعامل الحقيقة التي سيتم التدريب عليها ألول مرة أو 

التدريب عليها لرفع مستوى األداء بها، وتحديد العنارص 

األساسية لبيئة العمل املمكن توفريها مبواقع التدريب، 

وتهيئة البيئة التدريبية املشابهة للبيئة الفعلية، وتقييم 

األداء التدريبي السابق والالحق ملزاولة املتدرب للعمل 

الحقيقي.

أهمية املشبهات للتدريب القتايل
التوفري الكبري يف الكلفة املادية وتحقيق ترش��يد لإلنفاق 

العسكري يف مجال التدريب القتايل بعدم استهالك األسلحة 

والذخائر واملعدات الحقيقية، كام تحقق املشبهات التهيئة 

املناس��بة للمتدرب الكتساب املزيد من الخربة التي تجعله 

أكرث استعداداً للمزيد من التعليم والتدريب.

تنويع الخربات مام يفس��ح املجال للمتدرب للمزيد 

من املشاهدة واالس��تامع واملامرس��ة والتأمل والتفكري 

وإرشاك جمي��ع حواس��ه لرتس��يخ وتعمي��ق التعلي��م 

والتدريب، كام متكن من تحايش االستخدامات اللفظية 

املب��ارشة من املعلم والتي ق��د يكون لها أكرث من معنى 

أو تفسري أحياناً إذ تساعد املشبهات عىل زيادة التطابق 

والتقارب بني املعاين واملقصود.

تعمل املشبهات عىل تكوين وبناء املفاهيم السليمة 

املطل��وب اس��تخدامها مام ي��ؤدي إىل زيادة املش��اركة 

االيجابية واكتس��اب الخربة وتنمي��ة القدرة عىل التأمل 

والتحلي��ل ودق��ة املالحظ��ة والتفكري العلم��ي يف حل 

املش��كالت ومواجهة االختالف��ات الفردية بني املتدربني 

ليتوافق التعليم والتدريب مع قدرات الفرد واستعداده 

الذهني.

املس��اهمة يف ترتيب وتنظيم واستمرار األفكار وذلك 

بفضل التسلس��ل املنطقي عند عرض موضوع التدريب 

وهو ما يس��اعد عىل فه��م املادة وتعدي��ل الترصفات، 

واكتس��اب علم ومهارات وفنون الحرب والقتال وتوفري 

الحل ملش��كالت عدي��دة تحتاج يف الواقع إىل دراس��ات 

ومتحيص جيد للمعلومات. كام أن حل  املش��كالت من 

ّك��ن القوات من تحقي��ق العديد من  خالل التش��بيه ميمُ

األهداف بالتأهيل العاجل ودون ضياع للوقت يف الكثري 

من التحضريات والتحركات والبحث عن املناطق املالمئة 

للتدريب مع وفرة يف السيناريوهات واملواقف التدريبية 

املختلف��ة إضافة إىل إمكانية ط��رح الحلول والترصفات 

والنتائج بشكل مريئ ومسموع وتنفيذ العديد من املهام 

يف وقت واحد.

األف��كار  تطبي��ق  يف  هام��اً  التش��بيه دوراً  يلع��ب 

وباس��تخدام التقني��ات الجدي��دة ميكن توف��ري الكثري 

من الجه��د والوقت واملصاريف وتحقي��ق األهداف أو 

التوقيت��ات من خالل بلورة مواقف واضحة أو متداخلة 

موفرة بذلك الكثري من الوقت املس��تنزف من القادة يف 

عمليات تقدير املوقف وتخطيط العمليات.

تح��دد أنظم��ة التدري��ب الحديثة برام��ج متكاملة 

لتدريب عدة مراحل كامل��ة وتوفري املعلومات وتجهيز 

الس��يناريوهات وتحدي��د كيفية الدخ��ول يف التطبيق 

العلم��ي وإيجاد الرغب��ة للتعلم والتدريب الش��تاملها 

ع��ىل جوانب اإلثارة والتش��ويق، حيث ميي��ل املتدرب 

إىل اس��تعامل فكره يف املعارك وتؤمن وس��ائل التدريب 

اإللكرتونية هذه الرغبة  واالستجابة بدفعه إىل التفكري.

توف��ري تدريب فع��ال جداً للمتدربني حس��ب مهمة 

التش��كيل أو الفرد، ورسع��ة التكيف مع أي مهام أخرى 

أو افرتاض��ات أو مواق��ف، م��ع إمكانية اس��تخدام أي 

حجم م��ن القوات يف التدريب مع إمكانية متثيل قوات 

العدو وإىل درجة كبرية من الواقعية واستخدامها لخلق 

مواقف قتالي��ة ال ميكن تطبيقها ع��ىل أرض الواقع مع 

قلة الرتتيبات الالزمة لإلعداد والتجهيز مقارنة بالتامرين 

األخرى مع تكيف األنظمة حس��ب متطلبات  وأهداف 

التدريب املطلوب تحقيقها.

بالنس��بة للقادة والضباط وهيئات الركن فإن أنظمة 

التش��بيه تضعه��م يف محيط مش��ابه لظ��روف املعركة 

الحديث��ة، وتط��ور من مهاراته��م القيادية والس��يطرة 

واالتص��االت ورسع��ة االس��تجابة للمواق��ف الطارئ��ة، 

ومناقشة ونقد التامرين، واكتش��اف العيوب واألخطاء 

وتنفيذ األوامر املس��تدمية، كام ميكن اكتشاف املشاكل 

التعبوية أو العيوب يف األسلحة واملعدات.

وتربز أهمية املش��بهات يف تنفيذ العملية التدريبية  

م��ن خالل إمكاني��ة إرشاك أكرب عدد م��ن املتدربني يف 

وقت واحد يف التدريب دون التقيد بحاالت الطقس أو 

الحركة إىل خارج املعسكرات لتنفيذ التدريب، وإمكانية 

التدري��ب عىل الرماية الحية من مس��توى الفرد وحتى 

مس��توى التش��كيل، والتدريب املش��رتك لجميع القادة 

واألسلحة يف وقت واحد يف ظروف قريبة من الواقعية.

ومن مزايا التدريب باملشبهات قلة التكلفة املادية مع 

إمكانية تكرار التمرين واختبار الخطط بإدخال التعديالت 

أو املعاض��ل عليها، وتطبيق التدريب لكافة املس��تويات 

والقي��ادات يف أي وق��ت دون التأثر بالظ��روف الجوية، 

والق��درة عىل توظي��ف أنواع مختلفة م��ن القوات وبأي 

حجم أو نش��اط، وإمكانية العمل داخل أرايض العدو من 

خالل التش��بيه بتوضيع القوات يف أرايض العدو املفتوحة 

أو املناط��ق البحري��ة واملجاالت الجوية، واملس��اهمة يف 

إكساب املتدربني الخربات املخطط لها، والعمل عىل تنمية 

قدرة املتعل��م واملتدرب عىل التذك��ر العلمي عن طريق 

تدريبه عىل حل املش��كالت، والعمل ع��ىل تنمية القدرة 

ع��ىل العمل الجامعي، والعمل ع��ىل مواجهة االختالفات 

الفردية وتنمية روح االبتكار، واكتساب املتدربني العادات 

واالتجاهات والسلوكيات املطلوبة، وسهولة مواجهة وحل 

املشكالت الناجمة عن الزيادة الكبرية يف أعداد املتدربني، 

وتطبي��ق التدريب لكافة املس��تويات والقي��ادات يف أي 

وق��ت، والقدرة عىل توظيف أن��واع مختلفة من القوات 

وبأي حجم أو ألي نشاط.

ومن النتائج املادية واملعنوية للتدريب باملش��بهات: 

تحقيق الكفاءة القتالية الالزمة يف القادة وضباط الركن 

والضب��اط والجن��ود، وبق��اء القوات املس��لحة يف أعىل 

درجات االستعداد والجاهزية القتالية، وتقليل الخسائر 

يف األرواح واملع��دات خ��الل املع��ارك الحقيقية وغرس 

الثق��ة يف النفس والس��الح والقادة وارتف��اع املعنويات 

واإلرادة وروح الح��امس واإلق��دام والش��جاعة والروح 

الهجومية و زيادة التأهي��ل التقني والتخصيص لألطقم 

األس��لحة واآللي��ات واألجهزة األخرى م��ام ميكنهم من 

القيام بوظائفهم ومهامهم بص��ورة يكمل فيها بعضهم 

البع��ض مع تقليل التكلفة املادية يف اس��تخدام القوات 

للمعدات وترش��يد اإلنفاق العسكري يف مجال التدريب 

القتايل وعدم استهالك املعدات.

أم��ا التأثري اإليج��ايب لتنظيم املش��بهات يف التدريب 
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فهو تأكيد التدريب بالط��رق العلمية وإتقان التدريب 

وضامن اس��تمراريته وبناء قاع��دة معلومات متكن من 

مالحقة ومواكبة مس��توى الكفاءة العسكرية املعارصة، 

والقدرة عىل متابعة تطور األسلحة واملعدات وأساليب 

التدري��ب العلم��ي عليه��ا وتحقيق درج��ة عالية من 

احتياطات األمان واالقتصاد باملعدات الحقيقية والوقت 

وتأكيد مس��توى عال من االستيعاب باستخدام الحواس 

والتفكري يف املواقف، وتحقيق مستوى عال من الكفاءة 

يف الق��ادة وهيئات الركن يف تخطي��ط وتحضري وتنفيذ 

العمليات والقدرة عىل القيادة والسيطرة واتخاذ القرار 

يف أصع��ب املواق��ف والق��درة عىل تطوي��ر العمليات 

الليلية وتحسني مستوى اللغات األجنبية، واتخاذ  القرار 

والتمييز، واستخدام أشعة الليزر واألشعة تحت الحمراء 

ورفع مهارة الفرد والجامعة والطاقم والوحدات والقادة 

يف بيئ��ة تدري��ب واقعية تعزي��ز الق��درات القتالية يف 

عن��ارص القوات الربية لتنفيذ عملياتها القتالية واملناورة 

بالحركة والنريان والقتال بالدبابات والناقالت املدرعة.

نظم التدريب والتشبيه
تس��تعمل القوات املس��لحة يف معظم دول العامل نظم 

تدريب وتش��بيه حديث��ة عىل نطاق واس��ع كجزء من 

الجهود املتواصلة لتعزيز كفاءاتها القتالية، ومعلوم منذ 

زمن بعيد إن الذين ميلكون املعدات العسكرية املتقدمة 

تكنولوجياً لن يكون مبقدورهم االس��تفادة القصوى من 

استثامراتهم ما مل يتمكن العسكريون من استعاملها إىل 

أق��ى حد ممك��ن، وميتد هذا حالي��اً إىل أبعد من رشاء 

أنظم��ة التش��بيه املصمم��ة لتعليم األطقم ع��ىل كيفية 

تش��غيل كل قطعة مبفردها، لتش��مل تدري��ب العاملني 

عىل كيفية تشغيل الطائرات واألسلحة واملركبات والنظم 

األخ��رى يف ح��االت عملياتي��ة فعلية، ونظ��م التدريب 

العملي��ايت هذه متاح��ة حالياً بتكلفة منخفضة نس��بياً، 

وميكن استعاملها يف بيئات عملياتية حقيقية، وليس فقط 

يف غرف الدراسة يف معسكرات السلم.

التدريب مستقبالً
أخذت نظم التدريب والتشبيه تنترش حالياً حول العامل 

عىل نطاق واس��ع، وينظر إىل ه��ذه املعدات حالياً عىل 

أنها قطع مهام أساسية، ألن القوات املسلحة لن تتمكن 

من دونها من أن يكون لديها املهارات والخربة الرضورية 

للمشاركة كخرباء عىل قدم املساواة يف عمليات متعددة 

الجنسيات، وإن بلداناً قليلة ال تستطيع أن تستغني عن 

هذه التكنولوجيا.

استخدام املشبهات يف التدريب
أدى التعقي��د املتزاي��د يف جمي��ع األس��لحة واملعدات 

العسكرية، وما ترتب عليه من ارتفاع أسعارها، وزيادة 

تكالي��ف تش��غيلها إىل الحاجة الش��ديدة الس��تخدام 

املش��بهات، بغ��رض التغل��ب عىل مش��كلة اس��تخدام 

مس��احات كبرية من األرض كميادين للتدريب بالذخرية 

الحية، وحدث تقدم كبري يف تقنيات املش��بهات، فأصبح 

الطيار يس��تطيع قيادة طائرته بصورة ش��به تامة، دون 

أن يس��تقلها، وأن يتعلم الجندي كيفي��ة قيادة الدبابة 

أو مركبة القت��ال دون أن يركبها، أم��ا الضابط البحري، 

فيستطيع قيادة سفينته، دون اإلبحار عىل متنها، وكذلك 

تصميم بعض املشبهات لتقويم عنارص القيادة واألركان، 

حيث متكن هذه املش��بهات من دراس��ة مراحل القتال 

بالتفصي��ل، وتتضمن اختب��ارات يف العمليات املعقدة، 

مث��ل فتح الثغ��رات يف حقول األلغ��ام، أو عبور املواقع 

املائية، وتتجىل األهمية القصوى للمش��بهات يف حاجة 

القوات املسلحة إىل إعطاء املقاتلني التدريبات األساسية 

واملتقدمة، قبل مغادرة مكان التدريب، وعندما يكونون 

جاهزي��ن للتدريب باملع��دات، عىل مه��ام العمليات، 

فإن سلس��لة أخرى من املش��بهات، وعنارص متثيل جو 

املعركة، تش��رتك يف ذلك، وهي ال تحقق الواقعية فقط 

يف التدريب، ولكنها أيضاً تسجل درجة الكفاءة القتالية 

يف استخدام السالح.

تغط��ي املش��بهات مختل��ف املجاالت مث��ل: قيادة 

الطائ��رات، والس��فن، واملركبات، والدباب��ات، وتدريب 

أطقمه��ا عىل العم��ل الجامعي، واإلجراءات املش��رتكة، 

واستخدام األسلحة املختلفة، مثل املدافع، واملقذوفات 

املوجه��ة، والصواريخ، والتحك��م يف نريانها. باإلضافة إىل 

التدريب القتايل، والقتال الج��وي، والهجوم جو- أرض، 

وتدريب األفراد عىل األس��لحة الصغرية، وتدريب أطقم 

القي��ادة والس��يطرة واالتص��االت، وتقليد ج��و املعركة 

الحقيق��ي، مثل إنت��اج الصوت والدخ��ان واالنفجارات 

وطلقات اإلش��ارة، ونريان األس��لحة، واأللغ��ام، وتوليد 

الصور املتحركة، وصيانة املعدات واألس��لحة واملركبات، 

والحرب اإللكرتونية.

ويف مج��ال تدري��ب الطياري��ن، يحظى اس��تخدام 

املش��بهات باهتامم متزايد، دف��ع منتجي هذه األنظمة 

إىل العم��ل عىل تطويره��ا واإلبداع يف ابت��كار األنظمة 

املرئية والسمعية املكملة للتشبيه، ولقد كانت األسلحة 

الجوية رائدة يف التدريب باستخدام املشبهات، بعد أن 

ثبت بصفة قاطعة ما للتش��بيه م��ن مزايا عديدة متيزه 

ع��ن التدري��ب التقليدي بواس��طة الطائ��رات، وتعترب 

مشبهات الطريان من مس��اعدات التدريب الهامة التي 

ال غن��ى عنها للطي��ار، نظراً الزدياد درج��ة الواقعية يف 

هذه األجهزة، ولقدرة مشبهات الطائرات الحديثة عيل 

تشبيه بيئة الطريان، لكافة أنواع الطائرات، كام أنها تقلد 

بش��كل واقعي، عم��ل الرادار، واإلج��راءات اإللكرتونية 

املضادة، ونظام إدارة النريان، وترجع أهمية اس��تخدام 

املش��بهات يف التدريب عىل قيادة الطائرات إىل خفض 

عدد مصايب الحوادث م��ن الطيارين وغريهم، واألرضار 

املادية، وتوحيد أسس التدريب، وتقليص الوقت الضائع 

من س��وء األح��وال الجوية. ونظ��راً ألن املش��به ميكن 

اس��تعامله عىل مدار الساعة، فقد تبني أن مشبه طريان 

واحد ي��وازي بفعاليته 81 طائرة تدريب، وتتيح أدوات 

التشبيه كذلك ليونة أكرب بالنسبة للمتدربني، بحيث أن 

امل��درب بات قادراً عىل تدري��ب الطيارين عىل الطريان 

اللييل، ويف ظل الرياح واألعاصري•

املصادر:

- أساليب التدريب  املحاكاة، د.أسامة   

أحمد.

- نظم تدريب وتشبيه معقولة التكاليف   

للقوات املسلحة يف الخليج، تيم ريبيل.

- االستخدام السيايس للقوة والتدريب   

العسكري مركز الدراسات السياسية بجريدة األهرام.

مشبهات الطريان من مساعدات التدريب الهامة التي ال غنى عنها للطيار
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بقلم:
 د.موزه العبار
كاتبة إماراتية
moza@bmig.aw

حول الدور السياسي للعسكريني
ألقت تداعيات مجريات األحداث املتس��ارعة يف املنطقة العربية عدداً من األس��ئلة التي مل تجد إجابة 

واح��دة متف��ق عليها، رغم أن معظم اآلراء تجمع أن للقوات املس��لحة مهام عديدة، س��واء يف أوقات 

السلم أو الحرب، لعل من أهمها حامية الوطن والحفاظ عىل مكتسبات الجامعة وأمن املجتمع من أي 

محاوالت لالعتداء عىل الحدود الجغرافية للدولة وقد يتطلب ذلك التحرك العس��كري الرسيع إلبطال 

أي محاول��ة عدوان خارجي، وتعترب حامية الوطن من املهددات الخارجية واجباً وطنياً وديناً مس��تحقاً 

تراق يف س��بيله الدماء وتهون من أجله األرواح. والقارئ الجيد للتاريخ القديم أو الحديث يجده مليئاً 

بتجارب بطولية خاضتها الجيوش لرد عدوان املعتدين، ومازالت العديد من الكتب التاريخية تروي عن 

الدور املتعاظم للقوات املسلحة يف حامية األوطان، وهكذا مل يكن للقوات املسلحة مثة شأن من قريب 

أو بعيد بالسياسة، إال أن بعض الظروف املوضوعية لبعض الدول حتمت عىل الجيش التحرك العسكري 

لتغيري النظام الس��يايس، وقد لعبت كام يرى خرباء الدراس��ات اإلسرتاتيجية مجموعة من العوامل دوراً 

يف دخول الجيش مضطراً إىل مضامر السياسة لعل من أهمها ما ييل:

تف��ي ظاهرة االنقالبات العس��كرية يف معظم دول أمريكا الالتينية وال��دول األفريقية )مرص ثورة 

يولي��و عام 1952(، )انق��الب الفريق عبود الس��ودان 1958( وهناك )انقالب عبد الكريم قاس��م ضد 

النظام املليك يف العراق(، وتويل جبهة التحرير الوطنية السلطة يف الجزائر بزعامة أحمد بن بال، وتوجد 

مامثالت لعدد مهول من االنقالبات العسكرية التي شهدتها القارة األفريقية والتي تدخل فيها الجيش 

لإلمس��اك بزمام السلطة السياس��ية للدولة، لفرتة قد تطول أو تقرص، ويعترب آخر انقالب شهدته القارة 

األفريقية عندما اس��توىل الجيش يف مايل عىل الس��لطة السياس��ية يف مايو املايض، وقوبل برفض شديد 

م��ن املجتمع ال��دويل واالتحاد األفريقي الذي يرف��ض من حيث املبدأ االعرتاف بأي انقالب عس��كري 

يطي��ح بحكومة منتخبة ونظام دميقراطي قائم، )رفض انقالب موريتانيا( هذا يعني أن انحياز املجتمع 

الدويل للحكم الدميقراطي واإلصالح السيايس والتداول السلمي للسلطة صار توجهاً عاملياً تدعمه األمم 

املتحدة واالتحاد األورويب وتسنده بالدعم اللوجستي منظامت املجتمع املدين.

نستخلص مام تقدم أن التطورات االقتصادية والسياسية واالجتامعية والفكرية التي انتظمت العامل 

منذ مطلع األلفية أخذت ترفض رفضا باتا تدخل الجيش يف أي عمل أو نش��اط س��يايس، والتوصية بأن 

تبقى القوات املسلحة الحامي والحارس األمني للوطن وللدولة ضد أي استهداف خارجي ميكن أن يهدد 

املصالح العليا والس��يادة الوطنية للدولة وللمجتمع ويالحظ أن بعض املتغريات االقتصادية والسياسية 

قد تحتم تدخل القوات املس��لحة إذا ما طلب االستثنائية )حالة مرص ثورة 25 يناير( وجرت العادة أن 

تعود القوات املسلحة إىل ثكناتها بانتهاء املهمة.

والقوات املسلحة يتم تدريبها منذ املراحل األوىل أن مهمتها حامية الوطن والدفاع عن أراضيه وأن 

الجيش ال شأن له بالعمل السيايس، ولهذا تحظر كل الدول عىل العسكريني االنضامم لعضوية األحزاب 

السياسية يف البالد التي توجد بها أحزاب سياسية وتفرض قواعد الضوابط العسكرية عىل ضباط وجنود 

القوات املس��لحة عدم الزج بأنفسهم يف الشأن السيايس وأن عليه أن يكرس جهوده داخل نطاق عمله 

وأن الشأن السيايس يخص السلطة والشعب وليس من مهام الجيش أن يتحول إىل جامعة ضغط لتغيري 

نظام الحكم.

وتس��ري كل الدول األوروبية عىل هذا األسلوب لذلك مل تش��هد الدول األوروبية يف التاريخ املعارص 

انقالبات عس��كرية عىل اإلطالق، ويعزى ذلك إىل س��ببني األول زيادة الوعي واستدامة الدميقراطية يف 

الدول األوروبية ومن ثم ال يعرف عن الجيوش يف دول أوروبا الغربية أي تدخل يف العمل السيايس ألن 

دور الجيش كام يفهمه املواطن يف أوروبا حامية األمن الوطني والذود عن حدود الدولة • 

رؤى 
وقضايا
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توفر احلماية الباليستية 
ضـد األلغام والتفجريات

VAB MK3 املركبة



توفر املركبة VAB MK3 الحامية 

الباليستية من املستوى الرابع لقوات 

حلف الناتو كام توفر الحامية ضد األلغام 

والتفجريات IEDs. ولقد تم تصميم هذه 

 Thales املركبة وصنعها باشرتاك رشكة

 Renault ورشكة صنع املركبات الدفاعية

Trucks Defence: RTD وقد تم بلوغ 

هذا التصميم قبل 30 عاماً يف شكل 

العائلة VAB وظهر الحقاً التصميم 

الحديث MK3 وبشكل أكرث اتساعاً 

لحمل الطاقم واألفراد، ويبلغ عرض 

املركبة 2.55 مرتاً وهي مركبة تالئم بيئات 

وعمليات املدن والعمليات االسرتاتيجية.

إعداد: 
يل يادف
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 Gvw وتعمل ه��ذه املركبة الت��ي له��ا وزن الجاذبية

الذي يص��ل 20 طناً عىل توفري ق��درة التحمل املالمئة 

للمهام وحمل األس��لحة مع األف��راد، ولقد تم تصميم 

املركبة MK3  بحيث تحقق مس��توًى عالياً من القدرة 

ع��ىل البقاء رغم التهديدات العدي��دة وذلك بحاميتها 

الطاقم مع توفريها الحامية الباليس��تية مبستوى الناتو 

الرابع Stanag 4569 والحامية ضد األلغام والتفجريات 

 .MRAP حتى املستوى IEDs

 Ranault Trucks Defence وتوصلت رشك��ة رينو

 VAB لعدة مناذٍج بفضل االس��تفادة من املنصة األصل

 armoured "وه��ي "ناقل��ة الجن��ود املدرع��ة MK3

 APC التي تعرف اختصاراً بإسم Personnel- carrier

مع االس��تعانة أيضاً باألصل لصنع "مركبة قتال املشاة" 

Armoured combat – vehicle م��ع صن��ع منوذجٍ  

لإلس��عاف واإلخالء الطبي وصنع مركبة االس��تخبارات 

واالس��تطالع واملراقبة وتعيني األه��داف وهي املركبة 

ISTAR. وت��م أيضاً التوصل لصنع مركبة مركز القيادة 

وإدارة نريان املورتر 120 ملم.

وتم تطوير هندسة املركبة إلكرتونياً حيث طورت رشكة 

Renault صانعة املركبات الدفاعية الكبرية هذه املركبات 

مع تعزيز كفاءتها القتالية ومعايرة كافة املركبات.

  VAB MK3 مواصفات محرك
ويعزز املركب��ة VAB MK3 محرك رشكة Renault فئة 

320 أو 340 حص��ان واألخري ميث��ل الخيار الثاين، كام تم 

دعم املركبة بنظام فصل الحركة املستقل لتعمل به دعامً 

للدف��ع الرباع��ي All Wheel Drive 6x6 والعمل مع 

"نظام صندوق الرتوس" Gearbox ونظام نفخ اإلطارات 

املرك��زي CTIS لتحقق قدرة العم��ل يف كل التضاريس 

وب��كل خفٍة يف الحرك��ة، وتصل رسعة ه��ذه املركبة إىل 

105 كلم/ الساعة، مع قدرتها عىل العمل يف "املاء والرب" 

amphibious، وميك��ن حمل املركبة جواً داخل الطائرة 

C - 130 ولكن ليس كل النامذج.

وتوصلت الرشكة إلنتاج املركبة VAB MK3 كنموذج 

يحل محل الجيل الس��ابق متعدد األدوار مثل الفرنسية 

VAB واألمريكي��ة M113 أو الروس��ية BTR، وتوف��ر 

 - MRAP املركبة حاميًة عالية الدرجة - حتى املس��توى

الطول الكلي: 5.9 متر
املواصفات الفنية

العرض: 2.5 متر

اإلرتفاع: 2.2 متر

الوزن:20 طن

احملرك:
السرعة: يدفع املركبة لبلوغ 

سرعة 105 كلم/ الساعة
القوة الناجتة: 320/340  حصان
نقل احلركة آلياً: بدفع 6 تروس 

أمامية وترس خلفي

الحامية:
STANAG حامية باليستية

 ،2D, 3A الثالث STANAG األلغ��ام: مس��توى
وحامية إيجابية وحامية سلبية

التدريع:
أبراج TRT – 25 وأخرى متوسطة

Arinc نظام التدخل
كامريا الربج املدرع، رؤية ليلية، نظام إنذار ليزري 

راداري وتدابري مضادة إلكرتونية

الطاقم: 3  من أفراد الطاقم + 7 أفراد مشاة

المواصفات الفنية
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مت تصميم 
املركبة بحيث 

حتقق مستوًى 
عاليًا من القدرة 
على البقاء رغم 

التهديدات العديدة

متثل املركبة 
 VAB MK3

اجليل اجلديد من 
املركبات املدرعة 

ناقلة اجلنود

مع العمل يف الطرق الربية بش��كل أفضل من غريها من 

املركب��ات املدرعة األخرى كام تنفذ ع��دة مهام، وتعترب 

VAB MK3 أفض��ل من حيث االعت��امد عليها لتفوق 

األنواع املدرعة x 8 8 الحالية حيث تتفوق عليها بنسبة 

أدائها املهام لتصل 80 % من تلك القدرات.

أم��ا النموذج VAB MK3 وهو النموذج األول الذي 

 BAE تم عرض��ه يف معرض "بوروس��اتوري" مع منوذج

Systems املس��مى TRT - 25 الذي يدار آلياً عن بعد 

لتش��غيل الربج. وتعمل األبراج من الفئة املتوسطة مع 

TRT - 25 التي تعمل بواس��طة ف��رٍد واحد أو آلياً عن 

بعد لتش��غيل برجها، وميكن للنوع VAB MK3 حمل 

طاقم من 3 أفراد مع 7 أفراد مشاة مام يصنفها كمركبة 

تصلح لعمليات قتال املشاة.

مميزات
متث��ل املركبة VAB MK3 الجي��ل الجديد من املركبات 

املدرع��ة ناقلة الجنود والذي يس��تفيد من عدة قدراٍت 

تم التوصل إليها مؤخراً.

 Crew – Station "وتم تصنيف كل "محط��ة طاقم

لتالئ��م نوع املهم��ة التي تخصص لها م��ع عروٍض يتم 

توفريها يف الوقت الحاسم مع إنتاج الصور عالية الوضوح 

من الربج حيث توجد فوقه كامريا مخصصة لذلك، وهذا 

يتيح للطاقم املكون من 3 أفراد -  قائد الجامعة املشاة 

والرامي والس��ائق -  أن يقتسموا اس��تخدام االستفادة 

م��ن الصور يف البيئة التعبوية، وأضيف للربج أيضاً نظام 

كش��ف نريان العدو مام يتيح للطاق��م إجراء رد الفعل 

الالزم ومجابهة التهديدات بكل كفاءة ورسعة.

ولهذه املركبة نظم اتص��االت خارجية وداخلية متثل 

أهمية بالنس��بة للمس��تخدم، ويعمل نظام الراديو مع 

نظم املركبة اإللكرتونية لتأكد الصوت والبيانات وربطها 

معاً والعمل مع جو فضاء املعركة الرقمي يف تناسٍق تام 

مع ربط املركبة مع املركبات األخرى.

 VAB ويعمل نظ��ام االتصاالت الداخ��ي يف املركبة

MK3 لتوف��ري م��دًى يعمل في��ه مع الق��وات الراجلة 

خالل قيامها باملهام مام يتيح للمشاة البقاء عىل اتصاٍل 

بالراديو ومن مس��افة تصل 1000 مرتٍ من املركبة، وهذا 

يتوقف عىل اختيار الزبون.

وهناك املالمح ذات الصلة "باملالحة" ومعامل الطريق 

ومعلوم��ات تضاريس منطقة العملي��ات، ويعمل هذا 

النظام م��ع نظام تحديد املوقع العامل��ي GPS  ونظام 

املالح��ة االبتدايئ مام يؤك��د دقة األعامل، أم��ا بيانات 

اإلس��ناد والخاصة مبوق��ف الوق��ود يف املركبة وموقف 

الذخ��رية فتص��ل ألعىل مس��تويات القي��ادة ليتم دعم 

مركبات القتال باإلمدادات.

دعم قدرات املعركة
وت��م اعتبار تلك الخدمات يف إطار الهندس��ة املفتوحة 

الت��ي طورتها رشك��ة Renault Trucks Defence عىل 

أس��اس الهندس��ة اإللكرتونية، وقد نفذت هذا الجانب 

رشكة Volvo التي أوكلت لها مهام الهندسة اإللكرتونية 

للمركبة لتكملها Renault، أما الحلول COTS فقد تم 

التوصل إليها بعد عدة تجارب وفحوص دقيقة.

ووف��رت رشكة  Thales الحل��ول V Sys –net لدعم 

وتقوية قدرة املركبة VAB MK3 عىل ش��غل األهداف 

بدقة، ونتج عن ذلك قدرة املركبة عىل تنس��يق أعاملها 

– خ��الل املهام – مع املركبات األخ��رى التي تعمل مع 

املركبات بدون طيار UAVs واملدفعيات. وتعترب الحلول 

V Sys – net الت��ي توصلت إليها رشكة Thales خالصة 

لتجاربه��ا وخرباتها يف مجاالت تنس��يق أعامل املدفعية 

وأعامل مركبات االستطالع وبرامج مركبات القتال•

تعمل املركبة يف الطرق الربية بشكل أفضل من غريها



احلـــرب يف عصـــر املـخاطــــر
اخملاطر هي اللغة الشائعة للحياة احلديثة

إن »قواعد« الحرب اليوم تختلف عن تلك 

املعهودة خالل الحرب الباردة، أما ملاذا؟ 

وكيف؟ فهذا هو موضوع كتاب » الحرب يف 

عرص املخاطر« ملؤلفه كريستوفر كوكر.

 إن نظرة تحليلية لـ)حرب الخليج الثالثة؛ 

الحادي عرش من سبتمرب؛ حرب أفغانستان( 

توضح أن عرص املخاطر الذي نعيشه اليوم 

يهتم بـ«إدارة املخاطر« يف كل يشء، فالقضايا 

السياسية الجوهرية يف كل مجتمعاتنا هي 

تقليص أو تربير للمخاطر التي يُطلب إدارتها، 

لقد أضحت املخاطر هي اللغة الشائعة 

للحياة الحديثة، فأصبحت لغة األعامل، 

والسياسة، والسياسات العامة، ومن ثم 

ينبغي أال نندهش من أن تصبح لغة الحرب 

كذلك.

مفاهيم حديثة لألمن
 risk colonization إن منطق مفهوم استيطان املخاطر

قد غيرّ بش��كل أس��ايس املفاهيم التقليدي��ة لألمن منذ 

هج��ات الحادي عرش من س��بتمرب، وق��اد إىل مفهوم 

الح��رب "الطويل��ة" أو "الحرب الت��ي ال تنتهي"؛ وهي 

سياس��ة غي إسرتاتيجية تحركها تكتيكات إدارة املخاطر، 

سياس��ة تغرق الغ��رب يف عملية ال نهاي��ة لها من إدارة 

املخاط��ر، بحيث غ��دا مجتمعاً يف حال��ة دفاعية دامئة، 

فاملخاطر تدفع إىل تطور املؤسس��ات املصممة ملعالجة 

تل��ك املخاطر، والعلم بتلك املخاطر يخلق بدوره مزيداً 

من املخاطر الت��ي تتعني معالجتها، وإدارتها، وتنظيمها، 

والس��يطرة عليها، ويف حالة الح��رب، فإن هذا قد أعىل 

من ش��أن العقيدة "االستباقية" التي تعود بجذورها إىل 

املبدأ االحرتازي.

بدايات عرص املخاطر
إن ع��ر املخاطر مل يأت فجأة ب��ني ليلة وضحاها، لقد 

بدأت مقدماته يف العر الذي سبقه، والسيا يف اإلدراك 

املتنام��ي بأن العامل أخذ يصبح معقداً بطريقة كبية إىل 

درجة أن كل يشء له عواقب، وكثي منها مل يستطع أحد 

توقعه، وهذا هو الس��بب الذي يقود الكاتب إىل القول 

بأننا نقوم اآلن باس��تجواب أنفس��نا أك��ر من أي وقت 

مىض، وبأنه أصبحنا ننتقد ذاتنا بش��كل ال ميكن تغييه، 

وبالتايل نتجنب املخاطر بش��كل متناٍم، وال ش��ك يف أن 

االنتقاد الذايت حالة أساس��ية للحداثة، فالتساؤل العقيل 

املس��تمر عن الواقع هو س��مة الع��ر الحديث، وقد 

انعكس��ت مخاوف البعض حول التداعي��ات األخالقية 

للحداثة يف كثي من األش��كال، عىل الش��كوك يف ش��أن 

الحقيقة الت��ي تكمن وراء الحداثة ذاته��ا، ويف الفجوة 

التي تق��ع بني معرفتنا بالعامل والع��امل ذاته؛ ونظراً ألننا 

كتاب

• العنوان:       الحرب يف عرص املخاطر

• تأليف:        كريستوفر كوكر

• إصدار:             مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية

• عدد الصفحات:    293 صفحة

• تاريخ النرش:      2011

• الطبعة:             الطبعة األوىل
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ال نعرف بالفعل س��وى قليل عن آلية عمل العامل الذي 

نعيش فيه، فإن أي محاولة لتحويله عىل أس��اس معرفة 

ما هو واقعي وما ليس واقعياً، ميكن أن تقود إىل كارثة. 

معادلة املشكالت والحلول
ويوضح الكاتب، أن عر املخاطر قد أنتج منهجاً لتحليل 

األم��ن أكر وضوحاً ورصاحة وطويل املدى، ويرتكز عىل 

املخاطر، ولكن هذا املنهج لألس��ف مل يزد من الش��عور 

باألمان، فحني تثي الهجرة واملرض، ش��أنها شأن التغي 

املناخي وغيه من القضايا، كثياً من املش��كالت األمنية 

الصعب��ة، فليس مثة حل��ول أمنية ملموس��ة لها؛ وكلا 

كانت الحلول أصعب كانت املشكالت أسوأ، وحتى أسوأ 

الس��يناريوهات التي يف األغل��ب يتم الترف يف ضوئها 

تعتمد ع��ىل عدد كبي من املتغيات املعقدة، حتى إنها 

تجعلنا غي متأكدين ما ينبغي فعله يف املراحل التالية.

ك��ا أن هناك ح��دوداً للقدرة التنبؤي��ة ألي طريقة 

تحليلي��ة؛ فالراع واألزمة يغ��ذي بعضها بعضاً، وهذا 

أم��ر معروف، الجديد يف األمر هو أن من غي املرجح أن 

يقول لنا أي تحديد للمخاطر ما الذي ميكن فعله؛ فنحن 

أنفس��نا )أو هكذا بدأنا نشك( قد نشكل أكرب تهديد إذا 

نحن أخطأنا يف الحس��ابات، أو تدخلنا بشكل مبكر أكر 

من الالزم، أو اكتش��فنا الحقاً أن��ه مل يكن علينا التدخل 

عىل اإلطالق.

العالقة بني الجرمية والحرب
إن مواكب��ة التقان��ة لألح��داث خلق��ت تغ��ياً كبياً يف 

العقي��دة األمنية، فبدالً من نظم األس��لحة الثابتة التي 

تنرشها فرق الجيش، تس��تثمر املؤسسة العسكرية اآلن 

يف ال��دروع اإللكرتونية وأجهزة التش��ويش، والطائرات 

من دون طيار التي تطلق ألغراض االس��تطالع ووحدات 

تفكيك املتفج��رات الروبوتية التي يُتحكَّم بها عن بُعد، 

والطائ��رات من دون طيار التي تس��تخدم للمس��اعدة 

ع��ىل تعقب األع��داء وحتى املركب��ات الفردية، و"نظم 

الحاية الدامئة للمناطق من االخرتاق PADs التي يتم 

فيها اس��تخدام أجهزة االستشعار الروبوتية لتوفي األمن 

للوح��دات الصغ��ية، إن العالقة ب��ني الجرمية والحرب 

تخل��ق منطق��ة رمادي��ة؛ حيث يس��تلزم األم��ر ترابط 

الجهتني، وتبادل املعلومات، وتنفيذ عمليات مش��رتكة؛ 

واألمثلة عىل ذل��ك كثية يف الحل��ول األمنية املتبناة يف 

العراق وأفغانس��تان، ومع ذلك، يج��ب علينا أن نتذكر 

دامئاً أن أهداف الجيش والرشطة مختلفة متاما. 

ما تعنيه الكفاءة الثقافية
من هنا تك��ون املعلوم��ات هي رشيان الحي��اة إلدارة 

املخاطر، فهي تتيح استخداماً أكر فاعلية للقوة النيانية، 

مع الوعد بأقل خسائر جانبية، ومن األهداف الرئيسية 

له��ذا كله تكوي��ن فهم دقيق مل��ا يحدث م��ن حولنا، 

فع��ىل التكتييك والقائد واملخط��ط فهم األرضية والبيئة 

الشعبية التي يعملون فيها، فإذا هم مل يفهموا الوسطني 

الجغرايف واالجتاع��ي اللذين يحيطانه��ا فكيف لهم 

أن يقرروا املزيج املناس��ب من القوة والطريقة الفضىل 

لنرش الق��وات؟ ولقد أصبحت "الكف��اءة الثقافية" اآلن 

كلمة ش��ائعة االس��تخدام يف العس��كرية األمريكية، إن 

التغيي هو اس��تجابة ملتطلبات العصور، وبش��كل أكر 

واقعية، أعد األمريكي��ون مرشوعاً جديداً مع البنتاغون 

تح��ت اس��م "التضاريس اإلنس��انية لبح��ث العمليات 
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Terrain، ب��دأ يف العراق بتحليل 88 عش��ية وعش��ية 

فرعي��ة يف منطق��ة محددة، وم��ذ ذل��ك الوقت، متت 

توس��عته ليش��مل خمس فرق تقدم استشارات ثقافية 

لأللوية املقاتلة العرشين خالل ُمدد االنتشار الدوري يف 

العراق التي متتد تسعة أشهر.

أنواع املخاطر
مثة نوعان من املخاطر:

- مخاطر ناتجة عن االحتالية والتأثي املرجح لحدث ما 

مبجرد حدوث ما هو محتَمل فعلياً.

- ومخاط��ر ناتجة عن مقامرة رضورية ملكس��ب عاجل 

وتكون املخاطر محورية للحياة، وما مل نكن مس��تعدين 

لإلقدام عىل املخاطر فسوف نواجه مشكالت حقيقية.

ومن هن��ا تواجه الجيوش تحدي��ات كربى يك تصبح 

أك��ر تنافس��ية يف اإلقدام ع��ىل املخاطر، ول��يك تتمتع 

بالتنافس��ية، يج��ب عليه��ا أن تترف بش��كل أرسع، 

والرسعة يف األغلب تك��ون ذات خطر، ذلك أن للرسعة 

ح��دوداً متوقعة وتنت��ج عوائد ضئيل��ة، ألنها تحرم من 

االتصال والخربة املبارشة بالعدو، ولكن الرسعة رضورية 

يف عملية معالجة املعلومات التي تتسارع طوال الوقت، 

فالحروب يف الواقع تتباطأ وتصبح أطول. 

ما تتطلبه إدارة املخاطر
 إن التدخل س��وف ينتج دامئاً مخاطر، وإدارة املخاطر، 

ولي��س تقليل املخاطر، هي ما ينبغي أن يش��غل أفضل 

العق��ول السياس��ية، ويعتم��د النج��اح يف النهاية عىل 

التقوي��م الجيوس��يايس الذي يت��م تطوي��ره، وإذا كان 

النر ال يخلو من املخاط��ر، وكانت إدارة املخاطر هي 

الهدف الرئييس، فليس��ت هناك قدس��ية إذاً ألي هدف 

اسرتاتيجي، مثل عملية التحويل إىل الدميقراطية، أو بناء 

الدولة. 

ويف ع��ر املخاطر، نج��د أن الحياة معق��دة للغاية 

بحي��ث تتعذر إع��ادة تنظيمه��ا،  فاأله��داف تختلف 

ع��ا كانت عليه قبل 50 عام��اً، فنحن اآلن نهتم مبجال 

"إدارة" انع��دام األم��ن، أو "متك��ني درجة أك��رب أو أقل 

من االس��تقرار"، أو العمل عىل ض��ان "تقديم خدمة" 

أفض��ل، وقد أصبحنا منلك مثل ه��ذه املفردات الخاصة 

بسبب تعدد املقاصد، ومع تطور التاريخ ستأيت مفردات 

جديدة، لكن أياً من تلك املفردات أو املقاصد ليس أكر 

"تفوقاً" من غيه، فإدارتنا لألمن ليست بالرضورة أفضل 

من بناء الدولة أو بناء األمة سابقاً. 

املخاطر وتحدياتها
إن تجنب املخاطر، بحس��ب البعض، بات مشكلة ذات 

خطر، ويف الس��عي للقضاء عىل املخاطر، تتبنى األجهزة 

الحكومي��ة والس��لطات الحكومي��ة املحلي��ة والهيئات 

العام��ة تدابي أضخم من املطل��وب للتعامل مع الرضر 

املحتمل الذي تش��كله املخاطر ذاتها، لكن هل س��نظل 

نحي��ا الحي��اة ليس عىل أنه��ا مرشوع ولك��ن عىل أنها 

ورط��ة نعارصها حارضاً مس��تمراً ال حركًة باتجاه هدف 

تاريخ��ي؟ ه��ل سنس��تمر يف االنخراط يف سلس��لة من 

التوازنات األقل أو األكر ذكاًء بني ما يعد يف األغلب قياً 

غي قابل��ة للقياس ونتائج ال س��بيل ملعرفتها؟ لقد أنتج 

عر املخاطر سلبياته الخاصة، فبعض الناس يتحرسون 

عىل أننا نفتقر إىل الطموح، س��واء ألنفسنا أو لآلخرين، 

وآخرون مستاؤون من نظرتنا القصية املدى للمستقبل، 

فيا يش��عر كثيون بالهلع من حالة الشك العميق التي 

يبدو أنه يُغذيها. 

إنن��ا ننتظر املس��تقبل ونحن نعرف أن أم��وراً كثية 

س��تتغي، وأنه عندما يحدث ذلك فسوف تُحَكم الحرب 

مبجموعة جديدة من القواعد، و"قواعد ثقافية" مختلفة 

جداً، ما نري��د تأكيده أن التاريخ يتح��رك عىل ما يبدو 

يف ش��كل دورات، وعرنا هو عر معدرّ بنيوياً للحرب 

املحدودة؛ أو إدارة املخاطر يف هذه الحالة •

خطوات عملية إدارة اخملاطر

التحضــر:  يتضمن التخطيط للعملية ورســم خريطة 
نطاق العمل واألساس الذي سيعتمد يف تقييم املخاطر. 
تحديــد املخاطر: التعرف عىل املخاطــر ذات األهمية، 

ويتم ذلك عن طريق:
- التحديد املعتمد عىل األهداف: إن املنظامت والفرق 
العاملــة عىل مــرشوع ما جميعها لديهــا أهداف، فأي 
حــدث يعرض تحقيــق هذه األهداف إىل خطر ســواء 

جزئياً أو كلياً يعترب خطورة.
- التحديــد املعتمــد عىل الســيناريو: يف عملية تحليل 
الســيناريو يتم خلق ســيناريوهات مختلفة قد تكون 
طرقاً بديلــة لتحقيق هدف مــا أو تحليل للتفاعل بني 
القــوى يف ســوق أو معركة، لــذا فإن أي حــدث يولد 
سيناريو مختلف عن الذي تم تصوره وغر مرغوب به، 

يعرف عىل أنه خطورة.
- التحديــد املعتمــد عــىل التصنيف: وهــو عبارة عن 

تفصيل جميع املصادر املحتملة للمخاطر.
- مراجعة املخاطر الشــائعة: يف العديد من املؤسسات 

هناك قوائم باملخاطر املحتملة.
التقييــم: بعد التعرف عــىل املخاطر املحتملة يجب أن 
تجــرى عملية تقييــم لها من حيث شــدتها يف إحداث 

الخسائر واحتاملية حدوثها.
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يف إطار اهتاممها برصد التطور 

الهائل الذي شهدته رصوحنا 

التعليمية لتواكب عرص التقنية 

والتطور التكنولوجي الحديث 

حرصت قواتنا املسلحة عىل 

توفري كافة اإلمكانيات املتاحة 

إلعداد شباب الوطن وتأهيلهم 

وفق أحدث مستويات 

التعليم والتدريب وحتى 

يتمكنوا من استيعاب أحدث 

األسلحة واملعدات والتعامل 

معها بسهولة ويرس تنفيذاً 

لتوجيهات القيادة الرشيدة يف 

هذا املجال.
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وقد التقت مجلة درع الوطن سعادة العقيد ركن سعيد 

حمد الكتبي قائد مدرسة املدفعية وأجرت معه الحوار 

التايل للتعرف عىل ال��دور الهام الذي تقوم به يف إعداد 

الضب��اط وضباط الصف واألف��راد وتدريبهم، وفيام ييل 

نص اللقاء:

هللا حدثتنا عن بدايات مدرسللة سللاح املدفعية 

ومتى تأسست؟

بعد تأس��يس سالح املدفعية بتاريخ 6/ 8/ 1970 جاءت 

فكرة تأس��يس مدرس��ة املدفعية كجناح تدريب بكتيبة 

حمدان بن زايد األول سنة 1972 بتوجيهات من القيادة 

العليا ثم تطورت حسب املراحل التالية:

- املرحلة األول��ى: تش��كي��ل جن�اح تدري�ب املدفعي��ة 

بكتيب�ة حمدان بن زاي�د األول بتاري�خ 20/ 4/ 1972.

- املرحل��ة الثانية: تطوي����ر ه��ذا الجن����اح وأطل��ق 

علي��ه اس��م مدرس��ة تدريب املدفعية وتم فصلها عن  

كتيبة حمدان بن زايد األول بتاريخ 3/ 12/ 1973.

- املرحل��ة الثالث���ة: تش��كي��ل املدرس��ة ف�ي تاري���خ 

.1976 /2 /1

- املرحل�ة الرابع�ة: افتتاح معس��ك�ر مدرس�ة املدفعية 

الح��ايل رس��مياً يف 26/ 12/ 2001 تحت رعاية س��يدي 

صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكت���وم 

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

"رعاه الله".

ما هي الرشوط التي يجب توفرها لقبول الطاب؟

تختل��ف رشوط القب��ول لل��دورات م��ن دورة ألخرى 

وحس��ب مستوى الدورة، فهناك رشوط للقبول لدورات 

الضب��اط ودورات ضباط الص��ف ودورات األفراد، ومن 

بعض هذه الرشوط املستوى الثقايف للمنسب حيث من 

الرشوط العامة للدورات أن يكون املنس��ب حاصالً عىل 

الثانوية العامة، وأن يجتاز فحص اللياقة البدنية واللياقة 

الطبية.

ما هو املنهللاج الدرايس املتبع باملدرسللة وكم مدة 

الدراسة؟

يختلف املنه��اج طبقاً ملس��مى الدورة، فهن��اك منهاج 

للدورات التأسيس��ية، ومنهاج للدورات املتقدمة س��واء 

مدرسة املدفعية 
من أوائل مدارس 
القوات الربية التي 

استخدم فيها 
نظام التدريب 

املنهجي )سات(
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للضب��اط أو ضباط الصف واألف��راد، وتعترب دورة أركان 

املدفعي��ة من أطول ال��دورات من ناحي��ة املدة حيث 

تستغرق مدة 26 أسبوعاً.

ما هي أهداف مدرسة ساح املدفعية؟

تتمثل أه��م أهداف هذه املدرس��ة يف تدريب وتأهيل 

الضب��اط للقيام مبختلف الوظ��ائف من مس��توى قائد 

قس��م حتى مس��توى قائد كتيبة مدفعية، باإلضافة إىل 

تدريب وتأهيل الضباط للعمل بوظائف الركن يف سالح 

املدفعي��ة وتدريب وتأهيل الضب����اط للعمل كمدربني 

ف�ي مدرسة ووحدات املدفعية وكذلك تدريب وتأهيل 

ضباط الص��ف وإعدادهم للعم����ل باملهن والوظائف 

املختلفة بوح��دات املدفعية، وتدري��ب وإعداد ضباط 

الص��ف م��ن مخت���ل��ف امله��ن للعم��ل كمدربني يف 

املدرس���ة والوحدات، وتقوم املدرسة بإعداد وتحديث 

مراج��ع التدريب بالتنس��يق مع الجه��ات املعنية، مع 

املش��اركة يف إجراء التج��ارب عىل األس��لحة واملعدات 

املخطط اس��تحداثها يف س��الح املدفعية وإعداد مناهج 

للتدري��ب عليها بعد إق��رار اس��تخدامها وتقوم كذلك 

باملش��اركة يف توحيد الكراس��ات عىل مس��توى مجلس 

التع��اون الخليج��ي )األمان��ة العامة ملجل��س التعاون 

الخليجي(.

مللا هي الشللهادة التي يحصل  عليهللا الطالب عند 

التخرج؟

حس�����ب نوع الدورة املنس���ب لها الطالب، فهن���اك 

دورات إلزامي��ة وتخصصي���ة ودورات ألغراض التأهيل 

أو اإلنعاش.

جاء إنشللاء املدرسللة تلبية لحاجة القللوات الربية 

لكوادر فنيللة مؤهلة تأهياً عاليللاً، ما مدى النجاح 

الذي تحقق يف هذا املجال حتى اآلن؟

تقوم مدرس��ة املدفعي��ة بتدريب الك��وادر من ضباط 

وضباط صف وأفراد طبقاً للمهنة التي س��يتم تصنيفهم 

عليها بعد تخرجهم من ال��دورة املقررة لهم حيث يتم 

توزيعهم عىل وحدات املدفعية عن طريق قيادة سالح 

املدفعية وحسب حاجة الوحدات.

ال شللك أن املدرسللة معنية وبصورة أكرب من غريها 

بتطللور مناهجهللا ملواكبة التطللور العاملي، فام هو 

منظوركم لهذا األمر وهل حققت املناهج املعتمدة 

لديكم هذا الطموح؟

تعترب مدرس��ة املدفعية من أوائل مدارس القوات الربية 

العقيد ركن سعيد حمد الكتبي قائد مدرسة املدفعية يف حوار مع مجلة درع الوطن

مكتبة املدرسة 
جمهزة بنظام 

البحث االلكرتوين 
للكتب واملراجع

مكتبة مدرسة املدفعية

|  العدد 488  |  سبتمرب 2012  |82

أكاديميات



التي استخدم فيها نظام التدريب املنهجي ) سات( وتم 

الحصول ع��ىل وثيقة إجازة التدريب م��ن قبل القيادة 

العام��ة للقوات املس��لحة للدورات لدين��ا وتم حصول 

مدرس��ة املدفعية عىل شهادة تقدير من القيادة العامة 

للقوات املسلحة.

املدفع والدبابة والطائللرة والصاروخ..كيف تهيئون 

منسللبيكم ملعركللة الحللرب املشللركة والحللروب 

املتامثلة؟

إن تطور وس��ائل القيادة والسيطرة الحديثة جعلت من 

املدفعي��ة ووح��دات املناورة مرتبط��ة مبنظومة واحدة 

متكنه��ا م��ن التعامل م��ع بعضها البع��ض، ويتم تهيئة 

املنس��بني من خالل ال��دورات املتبادلة م��ا بني مدارس 

القوات املسلحة باإلضافة لتوفري املشبهات لخدمة هذا 

الغرض.

مللا مدى اسللتفادة مدرسللة املدفعية مللن التطور 

املتسللارع يف الوسللائل التقنية، وما مدى اسللتفادة 

الطاب من هذه الوسللائل يف اسللتيعاب مناهجهم 

الحديثة؟

ال ت��زال مدرس��ة املدفعي��ة تواك��ب التط��ور الفني يف 

الوس��ائل الت��ي م��ن ش��أنها رف��ع الكف��اءة التدريبية 

ملنتس��بي ال��دورات وقد تم دمج هذه الوس��ائل ضمن 

منه��اج التدريب الحديث، وعىل س��بيل املثال القاعات 

الدراسية تم تجهيزها بأحدث الوسائل الحديثة كأجهزة 

العرض والحاسوب اآليل، واملكتبة مجهزة بنظام البحث 

االلك��روين للكت��ب واملراجع للتس��هيل ع��ىل مرتاديها 

م��ن الطلبة، وتوفر املدرس��ة أيضاً املش��بهات الحديثة 

للتدريب.

أصبحت املشللبهات من وسللائل التدريب الحديثة 

فكيف يتم استخدامها يف مجال املدفعية بالذات؟

ال ش��ك بأن املشبه���ات من وسائل التدريب الحديث��ة 

التي تعتمد عليها مدرسة املدفعية، وقد تم استخدامها 

لتوف��ري الجه��د وع��دم اس��تهالك املع���دات حيث أن 

املشبهات املوجودة توفر بيئة تعليمية تطبيقية تح��ايك 

الواقع، حيث تتوفر لدى املدرس��ة مش��بهات خاص���ة 

بالس��واقة ومش��به���ات خاص��ة بالتدريب عىل كيفية 

إدارة املعرك��ة وكذلك التدري��ب التفاع��يل.

كم عدد الطاب يف الدفعة األخرية؟

تختل��ف ال��دورات م��ن دورة ألخ��رى فهن��اك دورات 

الضباط ودورات ضباط الص��ف ودورات األفراد، فعىل 

سبيل املثال تم تخريج عدد )32( دورة تأسيسية ضباط 

مدفعي��ة، وحالي��اً الدورة املنعقدة يف ه��ذه الفرة هي 

الدورة رقم 33. وعدد دورات الضباط التي تم تخريجها 

أكرث من 120 دورة، وعدد الدورات للرتب األخرى التي 

تم تخريجها أكرث من 236 دورة.

ما مللدى التعاون مع مدارس مشللابهة أخرى وهل 

هناك مجال لتبادل الخربات يف هذا املجال؟

هناك تع��اون وثيق ما ب��ني م��دارس املدفعية يف دول 

افتتاح محمد بن راشد ملدرسة املدفعية بحضور محمد بن زايد عام 2001

متحف مدرسة املدفعية
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مجل��س التع��اون الخليج��ي ويتم التنس��يق من خالل 

األمان��ة العامة ملجل��س التعاون الخليج��ي، وقد تم يف 

الس��نوات الس��ابقة توحيد املراجع والكراسات الخاصة 

باملدفعية وتوحيد مفاهيم املدفعية مع تنسيب الضباط 

للدورات الخارجية للدول الش��قيقة والصديقة، وكذلك 

تنسيبهم ملدارس القوات املسلحة.

بتكوين مدرسة ساح املدفعية يف 1973/12/3 جرت 

العادة عىل إيفاد عدد مللن الضباط وضباط الصف 

إىل دول شقيقة هل ال يزال هذا اإلجراء متبعاً، وهل 

ألتحق إليكم طاب من الدول الشقيقة والصديقة؟

ال ي��زال ذلك متبع��اً وقد قمنا بتوس��يع نطاق االبتعاث 

ليش��مل عدة مجاالت أخ��رى كتعلم اللغ��ات األجنبية 

والتامرين املش��ركة، نع��م يلتحق بنا ط��الب من دول 

شقيقة وصديقة.

إىل أي حد تغريت تخصصات مدرسللة املدفعية مام 

عرف من قبل، مثل تدريب االختصاصيني، املساحة، 

مشغيل املدافع، أو الهاون، التعليم والثقافة وقيادة 

املركبات امليكانيكية؟

ملواكب��ة التط��ور تم دم��ج عدة مه��ن والتي تش��مل 

)املس��احني/ االختصاصيني/ اإلشارة( مبهنة واحدة تحت 

مسمى )اختصايص مدفعي(.

كان هناك قسم للتاميذ لتعليمهم منذ الصغر، هل 

هذا ما زال قامئاً؟

كان هن��اك قس��م )مح��و أمي��ة( لتعلي�����م الط��الب 

غ��ري حاصلني ع��ىل مؤه��ل درايس، أما حالي��اً فتق���وم 

مدرس��ة املدفعية باإلرشاف ع��ىل تدريب طلبة املدارس 

الحكومي�����ة للمراحل الثالث للص��ف العارش والحادي 

عرش والثاين عرش، ويش��مل التدريب األس��لحة ومهارة 

امليدان واملشاة العسكرية ومحارضات تثقيفية وغريها.

ما هي أهم محتويات متحف مدرسة املدفعية؟

يوج��د مبدرس��ة املدفعي��ة متحف يحت��وي عىل جميع 

املع��دات واألس��لحة والذخائر التي تم اس��تخدامها يف 

بداية تأس��يس س��الح املدفعية حيث يتم اس��تخدامها 

حالياً كمس��اعدات تدريب لتدريب الطلبة عىل املراحل 

التي مر بها تطور س��الح املدفعية ومقارنتها باألس��لحة 

املوج��ودة بالخدمة حالياً، وكذل��ك تدريب الطلبة عىل 

نظريات تصنيع األسلحة قدمياً وحديثاً.

يف نهاية لقائنا نشللكركم عىل املعلومات القيمة هل 

من كلمة تودون إضافتها ملجلة درع الوطن؟

نش��كر مجلة درع الوط��ن عىل هذا اللق��اء ونتأمل أن 

تتمكن مدرس��ة املدفعي��ة من مواكبة الع��ر بكل ما 

ه��و جديد، وأن تخ��رج ضباطاً قادرين ع��ىل العمل يف 

العمليات املش��ركة لخدمة الوطن تح��ت ظل القيادة 

الرشيدة لس��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

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

"حفظه الله"  وس��يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راش��د آل مكت��وم نائب رئيس الدول�����ة رئيس مجلس 

الوزراء حاك��م ديب "رعاه الله" وس��يدي الفري���ق أول 

س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، وأتوجه بالش��كر 

للقي��ادة العام��ة للقوات املس��لحة لدعم��ها ملدرس��ة 

املدفعي��ة ورعايته��ا املس��تمرة لدف��ع عجل��ة التطوير 

والتحديث •

هناك تعاون وثيق 
ما بني مدارس 

املدفعية يف دول 
جملس التعاون 

اخلليجي

منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خال تفقده ملتحف مدرسة املدفعية

املشبهلللات من وسائل التدريب الحديثللة
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بقلم: ناصر الظاهري
كاتب إماراتي

nasser.aldhaheri@gmail.com 

علـى
مرمـــى 

قلــم

جدلية اإلنسان واملكان واحلنني
مثة حنني فياض عند اإلنسللان تجاه أشلليائه القدمية، غري أنه ال يدرك أهميتهللا وقيمتها إال حني تنقيض 

السللنون، وتتبدل األشللياء من حوله، ويتغري الناس وتختلف طبائعهم، حينها يسللتوحش من جديده، 

ويتحفز من البرش الطارئني، فا يكون ماذ غري ظل سللدرة كانت تجاور بيت الطني أو هواء نخل كانت 

تحوط عريش الصيف يف واحات العني، وال تكون كل الطرق أنيسة مثل تلك الطرق التي كان يعربها رمبا 

حافياً، ورمبا مرسعاً من رمضاء رملها، وليس مثة أصدقاء حقيقيني مبثل أصدقاء طفولة وملعب ومدرسة 

ابتدائيللة، وال جللريان مثل جريان األمللس، أولئك الذين يؤثرون اللقمة فتسللبق إىل فمك دونهم، أولئك 

الحارضون إن غبت أو غيبتك األسللفار واألعامل، ليس مثة جارة مبثل الجارة العجوز التي تخاف عليك 

كإبنها وأكرث، وال جار ميكنك أن تتحمل نهره وحمرة عينه كأبيك البديل وأكرث.

فجللأة يأيت يشء رمبا بسلليط ويلزمك التوقف والتأمل والتفكر، ويغيب عللامل اليوم الجديد والرسيع 

واملكتظ بأناس ال تعرف جلهم، وتهرب إىل زاوية تشللعر بدفئها وحميميتها، تخبؤك عن شللوارع اليوم 

وأبنية األسللمنت الصامللت وتلك الرمادية التي تطبللع بعض أخاق الناس لتعرب بللك نحو عامل طفويل 

بريء وطفويل، نحو أناس ال تنتظر منك إال البسللمة والضحكة، واليرجون إال "املرحبانية" التي تسللبقك 

نحوهم، هذا هو الشعور القايس الذي يحرض إذا ما حرض رمضان، وبدأت لياليه املعطرة بالبخور واللبان 

واألدعية، وهو الشعور ذاته حينام ينقيض ويهل هال العيد، فا تفرح بجديد ثيابه، وال بزهو أوقاته.

ملللا حضور رمضان املايض، والعيللد املايض، مازاال حديث الذاكرة، يف حني مللرت رمضانات وأعياد يف 

الوقللت الحارض ال تعلق يف الذهن بأي حضور يسللتوجب التوقف، رمبللا أن الزمن تغري، والناس تبدلوا، 

وإيقللاع الحيللاة ما عللاد بتلك البسللاطة والرحابة، ورمبا ألن املللادة اليوم جلبت للنللاس كل ضجيجها، 

واختلفللت بذلللك مقاييس التواصل، ومعايري التعارف، متاماً مثل بيللوت األمس تظل حارضة بكل جال 

الحضللور، ماكثة يف الرأس بكل تفاصيلها الصغرية، ماثلة كشللواهد ال تغيللب عن الذاكرة، يف حني بيوت 

اليللوم، والتي نغري أثاثها بللني كل حني وحني، ورمبا نغريها من مكان إىل مكان، ال تفرض أي حضور يليق 

مبقام املنزل األول.

أحيانللاً أرجع ذلللك لذاكرة الطفولة الطرية، حيللث مل تتلوث بعد، طاهرة كصلصللال من ماء وطني، 

وأحياناً أقول هي الدهشللة األوىل يف معرفة األشللياء األوىل، تلك الدهشة التي تظل تغادر مخيلة الناس 

كلام كربوا، وكلام خربوا الحياة، لكن مرات أرجعها لزمن البسللاطة الذي شللكلنا حتى اذا ما كربنا ابتعدنا 

عنه نحو حياتنا الجديدة املعقدة، لذا تسللتدعينا أشللياء بسلليطة يف ظل دوامات الحياة ويف مناسبات 

مهمة لتقول لنا: توقفوا قلياً! فرمبا سللحبتكم الحياة ومل تعطوا للنفس شلليئاً تفرح به، وشيئا تحن له، 

وشلليئاً رمبا يعود لها بعضاً من سللكينتها وطأمنينتها، فيكون ذاك الهروب إىل املايض كاسللراحة للنفس 

الجامحة كعربات النار.

فعللل املقارنة الازم حينام تتذكر أيامللاً جميلة، وهادئة، وتعطي للروح بعضاً من سللعادتها، يف ظل 

طغيان حارض مثقل بأعبائه وتعب أيامه، ورمبا مسللتقبل يشللعرنا برهبة ظلمة ال نعرف كنهها أو طريق 

غري قادرين عىل تلمس وقع خطاها األوىل، فيكون اإلنحياز للاميض ألننا تخطيناه، وخضنا أيامه بحلوها 

وُمرها، فلم نعد نتوجس منه رشاً بقدر ما نسعد إذا ما اجررنا ذكرياته، وطفنا نتذكر خياالته.

جدليللة اإلنسللان واملكان والحنني مدهشللة، وأسللتوقفت الفاسللفة، مثلام أسللتوقفهم الزمن بكل 

خصوصياته، ونسللبية األمور فيه، فام مير بك اليوم وقد ال يعني لك شيئاً، كفيل الزمن أن يعطيه أهمية 

وحضللوراً ومعنى، بحيللث يصبح مغلفاً بحنني وشللوق، ومختبئاً يف ثنايا الذاكللرة أو بني ضلوع القفص 

الصدري، وأقل األمور بسللاطة قادرة أن تسحبك نحوه أو تحرضه لك، فا تقوى إال عىل اإلستسام لتلك 

الغواية الجميلة! •
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يف ذاكرة األيام، رجال تركوا 

بصامتهم حيث عملوا وأنجزوا، 

فبذلوا جهدهم من أجل 

الوطن، وكانوا منوذجاً يحتذى 

به، عارصوا تأسيس القوات 

املسلحة وبداية قيام االتحاد 

وتأسيس الدولة، وعملوا عىل 

تنفيذ توجيهات املغفور له 

بإذن الله الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، فوضعوا والء 

الوطن راية نصب أعينهم، ومل 

يألو جهداً يف خدمة بالدهم 

من خالل العمل يف قواتنا 

املسلحة حتى أصبحت من 

أحدث الجيوش بني نظرياتها من 

الجيوش املتقدمة.

حوار: إبراهيم املنصوري
تصويـــر: حممد اخلضر 

هالل زيد الشحي..يروي تدرجه يف الرتــــــــــــــــــــب واملناصب العسكرية
رفعي لعلم الدولة يف حرب حترير الكويت حلظات التنسى 
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هالل زيد الشحي..يروي تدرجه يف الرتــــــــــــــــــــب واملناصب العسكرية
رفعي لعلم الدولة يف حرب حترير الكويت حلظات التنسى 

عودنا حكامنا 
بأنهم يقفون 
ويدعمون أبناء 

الوطن يف كل 
املواقع يف السلم 

أو احلرب

تدرج بالرتب العس��كرية، وشغل عدداً من املناصب 

اإلدارية والقيادية يف القوات املس��لحة، وشارك يف حرب 

تحرير الكويت كقائد للكتيبة اإلماراتية ضمن قوة درع 

الجزيرة تحت مظلة حلف شامل االطليس، قلده املغفور 

ل��ه بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

رحمه الله وس��ام اإلمارات من الطبقة الثانية، كام تقلد 

عدداً من األوسمة خالل فرتة عمله يف القوات املسلحة، 

وقد حرص��ت مجلة درع الوطن  وضمن اللقاءات التي 

تجريه��ا تحت عنوان ذكريات قائد عىل إجراء حوار مع 

اللواء الركن متقاعد هالل زيد س��عيد الشحي ليحدثنا 

عن ذكرياته العسكرية.

مب��ا أن س��عادتكم أحد أق��دم العس��كريني الذين 

التحقوا بالقوات املس��لحة لدول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة ،هل ميكن أن تحدثنا عن بداياتكم ؟ وكيف 

أتت فكرة إلتحاقكم بالقوات املسلحة ؟

جاءت فكرة انضاممي للقوات املس��لحة يف سن مبكرة، 

حيث كنت أدرس مبدرسة الصديق برأس الخيمة، وكان 

عمري حينها 16عاماً، وكان��ت قوة دفاع أبوظبي تدعو 

أبناء الوطن لاللتحاق بها والعمل يف القوة كعس��كريني، 

ويف ذلك الوقت كان املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ 

زايد بن س��لطان آل نهي��ان رحمه الله حاكامً إلمارة أبو 

ظبي، وكان��ت إمارة أبو ظبي قد بدأت بالظهور ش��يئاً 

فش��يئاً،   وقررت حينها أن ألتحق بالقوة و ذلك يف عام 

1970، والتحق��ت فع��اًل بالقوة كجندي أغرار مبدرس��ة 

تدري��ب األغرار مبدينة العني، وبع��د تخرجي من مركز 

تدري��ب األغ��رار، التحقت بكتيبة ص��الح  الدين وهي 

كتيب��ة مدرعات كانت تتبع لقوة دف��اع أبوظبي، وكان 

عملنا يكمن يف حل النزاعات القبلية واألحداث الداخلية 

يف ذلك الوقت، وكنت يف ذات الوقت أكمل تعليمي يف 

املس��اء، حيث كان هديف هو أن أعمل وأكمل تعليمي، 

ولك��ن ظروف العمل حالت دون إك��امل تعليمي، مام 

اضطرين إىل ترك العمل بقوة دفاع أبوظبي والعودة إىل 

إمارة رأس الخيمة، والعمل يف إذاعتها وإكامل الدراسة، 

ومل أس��تمر طويالً يف عم��ي باإلذاعة، وقررت أن التحق 

بكلية زايد العسكرية، وتخرجت منها سنة 1976 برتبة 

مالزم، وبعد التخرج التحقت باملنطقة الش��املية برأس 

الخيمة.

ما هي أهم املراحل الرئيس��ية التي مررت بها أثناء 

عملك يف القوات املسلحة؟ 

يف بداي��ة التحاقي بالعمل باملنطقة الش��املية ترفعت 

إىل رتب��ة مالزم يف 23/3/1978، ويف ذلك الوقت ظهرت 

عىل الس��احة أحداث لبنان، وأم��ر املغفور له بإذن الله 

تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان بإرس��ال قوة 

إىل لبنان ضمن قوات الردع العربية ملس��اندة الش��عب 

اللبن��اين، وطلب مني تش��كيل فصيلة للمش��اركة بقوة 

الردع هناك، وال أخفيك فقد كنت شاباً متحمساً وأحب 

املغام��رة، ففرحت كثرياً بهذه املهمة،  وقد تم اختياري 

كقائد للفصيلة املشاركة بقوة الردع يف لبنان ملدة أشهر، 

ثم عدنا من أداء الواجب إىل املنطقة الشاملية التي تم 

إعادة تسميتها إىل " لواء بدر"، وكنت قائد الكتيبة األوىل 

يف هذا اللواء برتبة نقيب، وبقيت يف الكتيبة حتى رتبة 

رائ��د، وطلب مني بعد ذلك أن أذهب إىل حفر الباطن، 

وأس��تلم الكتيبة الثانية للمشاركة بتمرين درع الجزيرة 

ع��ىل األرايض الكويتية، وقد حصلت الكتيبة عىل املركز 

األول يف ذل��ك التمرين، ولقد ش��عرنا بالفخر واالعتزاز 

ب��أن تحصل كتيب��ة من دولة اإلمارات ع��ىل هذا املركز 

يف متري��ن يجمع بني عدد م��ن الكتائب يف دول الخليج 

العريب، وبعد حفر الباطن عدت إىل لواء بدر يف الكتيبة 

الثاني��ة، ومت��ت ترقيتي إىل رتبة مق��دم،  إىل أن جاءت 

أنب��اء اجتياح النظام العراقي لدولة الكويت الش��قيقة، 

وطلب منا أن نتوجه إىل دولة الكويت كقائد للكتيبة يف 

الشحي متحدثاً عن ذكرياته ملجلة درع الوطن
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القوة املتمركزة يف الس��عودية، وشاركنا يف حرب تحرير 

الكوي��ت مع األش��قاء يف دول مجلس التع��اون وقوات 

التحال��ف، حيث أس��ند إلين��ا مهمة اقتح��ام الكويت، 

واس��تغرق الهجوم أياماً حت��ى وصلنا إىل دولة الكويت، 

وعندما ش��اهد األهايل الجن��ود والدبابات وعليها أعالم 

دول مجلس التعاون فرحوا كثرياً، واحتفلنا معهم بالنرص 

ورفع علم دولة الكويت، وتوجهت بعد ذلك إىل سفارة 

دولة اإلمارات يف الكويت، وكان يل رشف رفع علم دولة 

اإلمارات عىل السفارة حيث كانت لحظة مؤثرة التنيس، 

وبعدها تلقيت اتصاالً هاتفياً من س��مو الش��يخ خليفة 

بن زاي��د آل نهيان حفظ��ه الله يهنئن��ا بالنرص، وينقل 

لن��ا تحيات املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان رحم��ه الله،  مام كان ل��ه كبري األثر 

يف نفوس��نا كون ه��ذه التهنئة من رئي��س الدولة، وكام 

عودن��ا حكامنا بأنهم يقف��ون ويدعمون أبناء الوطن يف 

كل املواقع يف الحرب أو الس��لم، وبعد تلك املشاركة يف 

حرب تحرير الكويت عدت إىل ل��واء بدر كقائد كتيبة، 

ثم انتقلت إىل مديرية التفتيش ثم إىل مديرية التوجيه 

املعنوي، وبعدها عملت يف مديرية التسليح، ثم انتقلت 

إىل مديري��ة املس��تودعات يف القوات الربية، وش��غلت 

منصب نائب املدير، وبعدها عملت كملحق عسكري يف 

اململكة األردنية الهاشمية ملدة سنتني ، بعدها عدت إىل 

مديرية املس��تودعات بنفس املنصب ثم انتقلت مديراً 

ملديرية اإلمداد يف الق��وات الربية، ثم عينت نائباً لقائد 

الق��وات الربية برتبة ل��واء، إىل أن أحلت للتقاعد، وهذا 

باختصار مراحل عمي كعسكري يف القوات املسلحة.

ما هي الصعوبات التي واجهتكم يف املايض ؟

  يف امل��ايض كان��ت الحي��اة صعب��ة، وكذل��ك الحي��اة 

العس��كرية، وذلك لعدم وج��ود التكنولوجيا التي ننعم 

بها حالياً، ففي السابق كان العسكري يعتمد عىل عقله 

وقوت��ه ويتحىل بالصرب ويتحم��ل صعوبة العيش، حيث 

كان الس��كن عب��ارة عن خي��ام ال تتوفر فيه��ا الكهرباء 

وغريها من سبل العيش التي نجدها اآلن يف املعسكرات 

الحديثة من أندية وس��كنات وميادين تدريب، وكذلك 

بالنسبة لألس��لحة، فاالختالف بني املايض والحارض كبري،  

ونحمد الله عىل ه��ذه النعمة التي حبانا بها الله، وكل 

ذلك بفض��ل السياس��ة الحكيمة التي رس��مها املغفور 

ل��ه بإذن الله تعايل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

رحمه الله، ومن بعده صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات 

املسلحة حفظه الله الذي يسري عىل خطى والده بإكامل 

املسرية االتحادية والوحدوية التي ننعم بها نحن شعب 

اإلمارات.

تزامنت فرتة عملكم مع بدايات قيام االتحاد، كيف 

كان��ت تلك الفرتة يف عهد املغفور له بإذن الله تعاىل 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان ؟وماهي أجمل 

ذكرياتك مع الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة والفريق أول 

س��مو الش��يخ محم��د بن زايد آل نهيان ويل عه��د 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ؟

يف عه��د املغف��ور له بإذن الل��ه تعاىل الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان رحم��ه الله ويف بداية قي��ام االتحاد 

تغريت الحياة مبجملها، فالفكر الذي طرحه الشيخ زايد 

يف بداي��ة حكمه هو أنه أراد لدول��ة اإلمارات بأن تصل 

إىل مصاف الدول املتقدمة التي سبقتنا، وذلك من خالل  

الفك��ر الوحدوي ال��ذى طرحه وزرع��ه يف كل مواطن 

إم��ارايت، وأن نعم��ل ونتكات��ف ليك نبن��ي ونعمر هذا 

الوطن، كام أنه زرع فينا حب الوطن وحب هذه األرض 

التي نعيش عليها، وكام أنه رحمه الله قد حول الصحراء 

التي كان��ت إىل واحات خرضاء، وأصبحت اإلمارات بعد 

الل��ه ومن ثم جهود املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ 

زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله من الدول املتقدمة 

يف مجال العمران والتنظي��م والزراعة والصناعة يف فرتة 

قياسية، فالشيخ زايد امتدت فضائله لكل الدول العربية 

واإلس��المية، كام وقف إىل جانبه رجل االقتصاد املغفور 

له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم ديب 

آنذاك ، والذي أنشأ املواينء  واملراكز التجارية وجعل من 

ديب وجهة ومركزاً تجارياً عاملياً، ويسري عىل أثرهم اليوم 

عندما متثل بلدك 
يف اخلارج يجب أن 
تكون خري لهاوأن 

تعكس انطباع 
الناس عنك وعن 

بلدك

 الشحي خالل توديعه القوات

 أثناء عمله كملحق عسكري يف اململكة األردنية الهاشمية
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الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة حفظه 

الله،  والش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله  والذي 

س��ار عىل نه��ج والده يف بناء ديب، وكذل��ك الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة والذي عرفته عن 

ق��رب، فهذا الرجل ال ين��ام  فام يقوم به من عمل تجاه 

اإلمارات واملواطن اإلمارايت عمل  اليقدر بثمن.

ويف الحقيقة لقد كان مجلس الشيخ زايد رحمه الله، 

بالنس��بة يل فرصة وث��روة يتعلم اإلنس��ان منها الكثري، 

ويس��تفيد من الحكم والعرب التي يطرحها الحديث مع 

سموه رحمه الله، فمنه تتعلم ما التتعلمه من املدارس 

أو الكليات أو املعاهد، لقد كان دامئاً يقول لنا )ال تنىس 

أو تنكر حق من قدم لك خدمة؛ ألنك سوف تحتاج إليه 

يوم��اً ما فل��ن تجده يقف إىل جانب��ك يف ذاك الوقت(، 

وكذلك هو الحال بالنسبة ملجلس صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان والش��يخ محم��د بن زايد آل 

نهيان، فعندم��ا تجلس معهم يف تل��ك املجالس الغنية 

بالعل��م والثقافة البد لك أن تس��تفيد من كل ما يطرح 

وتتم مناقشته.

ماذا عن تجربتكم كملحق عسكري ؟

عندم��ا متث��ل بل��دك يف الخ��ارج يج��ب أن تكون خري 

مث��ال لبل��دك، وأن تعك��س انطباع الن��اس عنك وعن 

بل��دك، وتخدم أبناء بلدك من مواطن��ي دولة اإلمارات 

والعس��كريني الذين يتواجدون أو يدرس��ون يف الخارج، 

وتساعدهم يف تسيري أمورهم، وتسعى إىل حل العوائق 

الت��ي ق��د تعرتضهم، وب��أن تكون خري ممث��ل  للقوات 

املسلحة يف الخارج، فهذا املنصب يعد تكليفاً لك وليس 

ترشيفاً، فاإلنس��ان عندما يس��افر إىل الخارج يجب أن 

يكون خ��ري مثال لبل��ده، ويعكس بترصفات��ه االنطباع 

الطي��ب عنه يف نفوس الناس، وكونك دبلوماس��ياً فإنك  

تلتقي بالكثري من الجنس��يات والدبلوماسيني يف الخارج 

س��واء أكانوا م��ن الدول الصديقة أو الش��قيقة ويف كل 

الحاالت فإن جلوسك معهم بال شك سيزيد من ثقافتك 

وخربتك ومعرفتك، فامللحق العسكري وظيفة بها الكثري 

من الفوائد التي تسهم يف إضافة خربة جديدة يف مجال 

السياسة الخارجية . 

الق��وات املس��لحة طبق��ت العديد م��ن املبادرات 

االجتامعي��ة والت��ي م��ن ش��أنها زي��ادة التواص��ل 

االجتامعي مابني القوات املس��لحة واملجتمع ومنها 

فك��رة الع��رس الجامع��ي وغريه��ا من املب��ادرات 

االجتامعية ؟ما هو رأيكم يف ذلك ؟

مثل هذه املب��ادرات خطوة ايجابية ملنتس��بي القوات 

املسلحة وللمتقاعدين وأبنائهم، واملبادرات التي قامت 

بها القوات املس��لحة كثرية، ودامئ��اً ماتصب يف مصلحة 

منتس��بيها، ومثل ه��ذه املبادرات يج��ب تعميمها وأن 

يكون لها صندوق موجود يف القوات املس��لحة، ويكون 

لها مبالغ تساهم يف تش��جيع منتسبي القوات املسلحة  

ومن  هم عىل رأس عملهم أو املتقاعدين منهم.

ماش��عوركم بتقلد وس��ام اإلمارات العس��كري من 

الطبقة الثاني��ة من يد املغفور له ب��إذن الله تعاىل 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله؟

لقد كان شعوراً ال يوصف أبداَ، فبمجرد أنك تعلم بأنك 

س��وف تتسلم الوسام من يد املغفور له بإذن الله تعاىل 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ومصافحته، 

هو بحد ذاته وسام فخر واعتزاز يبقى وسيبقى محفوراً 

يف قلوبن��ا وصدورن��ا بأن مؤس��س دولتنا الش��يخ زايد 

يسلمنا وسام اإلمارات وهذا التكريم سيبقي يف الذاكرة 

إىل آخر العمر .  

ما رأيكم يف جمعية املتقاعدين العس��كريني ؟ وهل 

أدت دوره��ا املطل��وب منها ؟وماه��ي مقرتحاتكم 

لتطويرها ؟

جمعي��ة املتقاعدي��ن العس��كريني هي فك��رة ممتازة 

وتحت��اج إىل تفعي��ل أكرث مثل الجمعي��ات التعاونية يف 

كل اإلمارات، يجب أن ترشف عليه جمعية املتقاعدين، 

ويس��تفيد منها املتقاعدون وغري املتقاعدين يف القوات 

املسلحة، وكذلك يجب أن يكون هناك ناٍد تابع للقوات 

املس��لحة يف مختلف اإلمارات وصاالت لألفراح يستفيد 

منها منتس��بو الق��وات املس��لحة وتخفف م��ن أعباء 

املعيشة بالدعم الذي تقدمه القوات املسلحة . 

كلمة تحب��ون توجيهها ألبنائك��م العاملني بالقوات 

املس��لحة واملتقاعدين ولكل من يطمح يف االلتحاق 

بالقوات املسلحة ؟

الخدم��ة  بالقوات املس��لحة رشف لكل ش��خص يفكر 

باالنض��امم للعم��ل  يف الق��وات املس��لحة، كذلك عىل 

منتسبي القوات املس��لحة اإلخالص يف العمل، والتفاين 

ألنهم أس��اس أمن الدولة وميثلون األمن واألمان للوطن 

واملواطن، كام أنن��ي ادعو املتقاعدين إىل تقديم الدعم 

وإعط��اء كل م��ا ميلكون من خربة يف القوات املس��لحة 

ويسخرونها يف خدمة بلدهم وإخوانهم منتسبي القوات 

املسلحة ويف الختام أش��كر مجلة درع الوطن عىل هذا 

اللقاء •

امللحق العسكري

ه��و املمثل لدولة ح��رة ذات س��يادة، لدى دولة 

أخرى صديقة، وتكون بينهام عالقات دبلوماس��ية 

كامل��ة، واح��رتام متب��ادل، وتع��اون يف املجاالت 

املختلف��ة مبا فيه��ا التعاون العس��كري، ومصطلح 

"املحل��ق العس��كري" ليس ه��و الس��ائد يف هذا 

املج��ال، ففي بعض الدول يس��تبدل ب��ه "امللحق 

 Defense Attache "الحريب" أو "ملحق الدف��اع

تبعاً الس��م الوزارة املنوط بها املهام العسكرية يف 

دولة امللحق.

وامللحق العس��كري هو ممثل وزير الدفاع لدولته 

يف الدول��ة املعتمد لديها، وهو املس��ؤول الرئييس 

ال��ذي ينفذ امله��ام العس��كرية املكل��ف بها من 

دولته، لتحقيق التعاون مع الدولة  املعتمد لديها، 

وهو ممث��ل العس��كرية يف دولته أم��ام البعثات 

الدبلوماس��ية األخ��رى يف الدولة الت��ي يعمل بها، 

وه��و عضو رئي��يس يف س��فارته وتخض��ع مهامه 

التفاقيات سياس��ية وعس��كرية يحكمه��ا القانون 

الدويل وتنص عليها اتفاقية فيينا لحقوق وواجبات 

البعثات الدبلوماسية، والحصانات التي يتمتع بها 

الدبلوماسيون، واملوقعة يف 18 إبريل 1961.

صورة جامعية للمكرمني بوسام اإلمارات العسكري الذين شاركوا يف تحرير الكويت
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الغواصة....سالح حديث ذو جذور تاريخية
استخدمت على نطاق واسع أثناء احلرب العاملية الثانية

أول ما يتبادر إىل الذهن عندما يرد ذكر "الغواصة" هو أنها سالح حديث مل تعرفه أو تتعامل 

معه الجيوش إال يف العصور الحديثة، كام يتبادر إىل الذهن أيضاً أنها سالح ثانوي، ال يرقى يف 

تأثريه إىل مستوى األسلحة األخرى، وال يتساوى مع تلك الجواري املنشآت يف البحر كاألعالم، 

ومنها حامالت الطائرات العمالقة وغريها مام ميخر عباب البحر.

إعداد:
 لواء ركن )م( سعود أحمد حسون
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ولك��ن، عندم��ا نقرتب منه��ا أكرث نج��د أن العكس هو 

الصحيح، ففكرة الغوص والقتال من تحت س��طح املاء 

كانت فكرة راس��خة يف أذهان البرش منذ القدم، أما أثر 

الغواص��ة عىل س��ر الحروب فقد ظهر م��ن خالل تلك 

اآلالف من الس��فن وماليني األطنان التي ذهبت إىل قاع 

البح��ر بع��د أن أغرقتها الغواصات يف مع��ارك الحروب 

األخرة وخاصة معارك الحرب العاملية الثانية.

التاريخ املبكر للغواصات 
الغواص��ات هي  تلك الزوارق التي تعمل تحت س��طح 

 Submarine املاء بصورة مس��تقلة، ويطلق عليها اسم

التي تعني: سفينة تغوص تحت سطح املاء.

وملفهوم الزوارق التي تعمل تحت سطح املاء جذور 

عميقة يف العصور القدمية، فبجانب وجود بعض الصور 

الت��ي تظهر رجاالً يس��تخدمون عصي��اً مجوفة للتنفس 

تحت سطح املاء للصيد قرب معابد طيبة القدمية، نجد 

أن أول استخدام عسكري للغواصني كان إلزالة العوائق 

خالل حصار »س��راكيوز« )حوايل 413 ق.م( كام ورد يف 

تاري��خ الحروب الفينيقية، وقد تم اس��تخدام الغواصني 

بعد ذلك يف حصار »صور« يف 332 ق.م من قبل جيوش 

اإلس��كندر األكرب، وطبقاً ملا ورد يف بعض األس��اطر التي 

راجت يف اإلسكندرية يف القرن الثاين عرش امليالدي، فإن 

قوات اإلس��كندر األكرب استخدمت بعض أدوات الغوص 

يف مهام االستطالع من داخل أداة تشبه الجرس.

بعد عدة محاوالت جرت يف القرون الوس��طى صمم 

اإلنجلي��زي »ويليام بورن« الطراز األول للغواصة يف عام 

1578، رغ��م أن أف��كاره مل تخرج إىل حي��ز الوجود، ومل 

ترتج��م إىل حقيقة واقع��ة، إال أن أول غواصة تم بناؤها 

يف الق��رون الوس��طى كان��ت يف العام 1605 بواس��طة 

»ماجني��س بيجل��وس« إال أنها غاصت، عن��د تجربتها، 

ودفنت داخل الطني.

ورغ��م أن جه��ود املخرتعني اتجهت، بع��د ذلك، إىل 

إيجاد غواصات الس��تطالع ما تحت سطح املاء، إال أنهم 

مل يغ��ب عن أذهانهم اس��تخدامها ألغراض عس��كرية، 

خاص��ة عندما وضع املفكر الربيطاين، البيش��وب »جون 

ويلكن��س« يف ع��ام 1648 مزايا إس��رتاتيجية تبني مدى 

الفوائد التي ميكن جنيها من استخدام الغواصة، وأغلبها 

فوائد عسكرية، وتتلخص تلك املزايا يف اآليت:

- الخصوصي��ة، مبعن��ى أنها توفر لكل ش��خص الذهاب 

إىل أي ش��اطئ يف العامل متخفياً دون أن يكتش��ف أحد 

وجوده.

- السالمة من األخطار املتوقعة خالل التحرك بحراً مثل 

حركات املد والجزر والعواصف.

- القي��ام بأعامل قتالي��ة إذ انه من املمكن أن يكون لها 

فوائ��د عظيمة يف مواجهة أس��طول العدو والذي ميكن 

مهاجمته من أسفل املاء وتدمره.

- ميكنها اخرتاق أي حصار بحري واملس��اعدة يف إيصال 

أي مواد إغاثة أو أسلحة للمحارصين .

- ميك��ن أن يك��ون لها فوائد جمة يف إج��راء تجارب أو 

استكشافات تحت املاء.

كان ن��رش هذه الفوائد، أو املزايا التي ميكن الحصول 

عليه��ا من الغواصة، دافعاً قوي��اً للمخرتعني واملصممني 

وأرباب الصناعة للمزي��د م��ن السي���ر قدماً يف اخرتاع 

و تحسني تصميم الغواصة.

خ��الل الفرتة من عام 1690 إىل 1692 متكن الفيزيايئ 

الفرنيس »ديني��س بابني« من تصمي��م وبناء غواصتني، 

وق��د أعط��ى وصفاً مفص��الً لها يف كتاب ص��در له عام 

ميك��ن الق��ول بأنه تم بن��اء أول غواص��ة بنجاح 
بواسطة الدمناريك »كورونيلوس جاكوبورن« الذي 
كان يعمل يف خدمة امللك »جيمس األول« والتي 
رمبا كانت مبنية عىل أفكار »بورن«، وكانت تدفع 
بواس��طة املجاديف، وقد جرت أول اختبارات لها 

يف نهر »التاميز« بني عامي 1620 – 1624.

أول غواصة

1620
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Turtle أول غواصة تم تصميمها وبنأوها الٔغراض عسكرية



استخدمت قوات 
اإلسكندر األكرب بعض 

أدوات الغوص يف 
مهام االستطالع 

من داخل أداة تشبه 
اجلرس

1695، كان التصمي��م األول عب��ارة عن صندوق معدين 

مكع��ب، قوي وثقيل ومزود مبضخة ه��واء ذات كفاءة 

عالية، يوضع البدن عىل املاء ثم توضع الحموالت داخل 

الصن��دوق، ويت��م إغالق فتحة البدن، ث��م تدار مضخة 

اله��واء لرفع مس��توى الضغط الداخ��ي، وعندما يؤرش 

جهاز الضغط )البارومي��رت( إىل وصول الضغط الداخي 

إىل املستوى املطلوب، يتم فتح منفذ من األسفل إلدخال 

كمية املياه املطلوبة مبا ميكن من السيطرة عىل مستوى 

الغطس، مل تتم تجربة هذه اآللة بسبب حادث أدى إىل 

تدمرها قبل تجربتها، أما التصميم الثاين الذي تم بناؤه 

عام 1692 فقد تغر ش��كل الب��دن ليكون بيضاوياً، بدالً 

م��ن مكعباً،ص وقد متت تجربة هذا النموذج بنجاح يف 

نهر »الن«.

خالل القرن السابع عرش استخدم القوزاق االوكرانيون 

مركباً نهرياً يس��مى »ش��يكا«، يعمل تحت املاء ألغراض 

االستطالع ومهام التسلل، وهو يشبه إىل حد كبر جرس 

الغطس املستخدم حالياً لألغراض السياحية والذي سبق 

واس��تخدمه األس��كندر األكرب، يتم دفعه بواسطة السر 

ع��ىل األرجل يف ق��اع النه��ر، وتوضع األوزان املناس��بة 

إلبقائه غاطساً، كام تستخدم أنابيب إضافية للتنفس.

حت��ى العام 1727 ت��م التقدم باخرتاع��ات مختلفة 

بلغت 14 اخرتاعاً يف مجال الغواصات يف انجلرتا وحدها، 

إال أن أفضله��ا كان ما تم تصميمه بواس��طة »جيوفاين 

بوريلي« الذي اس��تخدم القرب )جمع قربة( من جلد 

املاع��ز، يؤدي ملؤها باملاء إىل الغوص كام يؤدي إفراغها 

إىل الطف��و، وكان��ت هذه، ع��ىل ما يب��دو، أول محاولة 

للوصول إىل خزان املوازنة املستخدم حالياً.

أوائل الغواصات الحربية
كان��ت أول غواص��ة ت��م تصميمه��ا وبناؤه��ا ألغراض 

عس��كرية هي الغواصة TURTLE وتعني الس��لحفاة، 

كان ذل��ك يف أمريكا يف العام 1776 بواس��طة األمرييك 

»ديفيد بوش��نيل« وق��د تم تصميمها بش��كل بيضاوي 

وتحمل رجالً واحداً، وكانت أول غواصة لها القدرة عىل 

التحرك والعمل تحت س��طح املاء باس��تقاللية، واألوىل 

الت��ي اس��تخدمت فيها طريق��ة الدفع اللولب��ي )إدارة 

املروحة باليد بدالً عن استخدام املجاديف(، تم تكليف 

»ترتيل« مبهمة خالل حرب االس��تقالل األمريكية حيث 

قامت مبحاولة إغراق سفينة القيادة الربيطانية »ايجل« 

يف مين��اء »نيوي��ورك« يف 7 س��بتمرب 1776 ومل تنج��ح 

املحاولة وال يوجد يف س��جل الس��فينة املذكورة ما يشر 

إىل حدوث هذا الهجوم.

يف ع��ام 1800 تم يف فرنس��ا بناء أول غواصة من فئة 

»نيوتيل��وس« تعم��ل بنوعني من الدف��ع، بالرشاع عىل 

س��طح املاء ويدوياً داخل امل��اء، وقد تلت تلك التجربة 

فرتة رك��ود يف إجراء التجارب عىل الغواصات يف كل من 

انجلرتا و فرنسا.

ق��ام ال��رويس »كارل ش��يلدر« يف ع��ام 1834 ببن��اء 

واختب��ار أول غواصة معدنية يف »س��انت بيرتس��برج« 

وهي مسلحة بس��تة صواريخ، كام قام عريف املدفعية 

الباف��اري »فيلهلم باور« بتصمي��م غواصة وتجربتها يف 

ميناء »كيل« عام 1851، غرقت تلك الغواصة وتم رفعها 

ع��ام 1887، وهي معروض��ة حالياً يف متح��ف التاريخ 

العسكري يف »دريسدن«.

خ��الل الح��رب األهلي��ة األمريكي��ة -1861 1865 

اس��تخدمت الق��وات االتحادي��ة الغواص��ة الفرنس��ية 

التصميم  Alligator)التمس��اح( التي تم فيها استخدام 

اله��واء املضغوط، وألول م��رة نظام تنقي��ة الهواء، كام 

كان به��ا حجرة معزولة لتمك��ني الغواصني من الخروج 

والدخ��ول إىل الغواصة ل��زرع األلغ��ام الكهربائية عىل 

السفن املعادية.

عىل الصعيد األورويب، ش��هد النصف الثاين من القرن 

التاس��ع عرش تطوراً كبراً يف تصميم وصناعة الغواصات، 

حيث ت��م تصميم وبناء الغواصة الفرنس��ية »بلونجر« 

التي ت��م إنزالها يف البحر ع��ام 1863، وتتميز بأنها أول 

غواصة يف التاريخ ال تعتمد عىل الطاقة البرشية لدفعها 

بل تعتمد عىل محرك ترددي باستخدام الهواء املضغوط، 

وتبعته��ا يف نفس مصدر الطاقة الغواصة »اس��تينيو 2« 

باس��تخدام محرك احرتاق داخي )مثل محرك الس��يارة 

العادية(.

يف انجل��رتا، حص��ل الق��س »ج��ورج جاري��ت« يف 

»مانشس��رت« ع��ام 1878 ع��ىل ترصيح بإنش��اء مصنع 

لصناع��ة وتطوير الغواصات، حيث ت��م إنتاج عدد من 

الغواص��ات الت��ي تعمل مبح��رك بخاري، وق��د تم نوع 

من التعاون بني »جورج جاريت« و«س��ويد ثورس��تون 

نوردفيل��د« إلنت��اج سلس��لة م��ن الغواص��ات باس��م 

»نوردفيلد«، وقد تم تطويرها حتى العام 1887 لتعمل 

مبحركني وأنب��ويب طوربيد، وكان��ت أول غواصة إلطالق 

الطوربيد من تحت املاء، يجدر بنا هنا أن نش��ر إىل أن 

زوارق الطوربي��د كانت تبحر عىل س��طح املاء وتضطر 

إىل االقرتاب إىل مس��افة قريبة م��ن هدفها لتتمكن من 

إصابت��ه مام يعرضه��ا إىل خطر اإلصابة قب��ل أن تطلق 

الطوربي��د، مام دع��ا إىل إيج��اد زورق طوربيد يتحرك 

تحت س��طح املاء، اليشء الذي تحقق من خالل تطوير 

صناعة الغواصات يف القرن التاسع عرش.

كان��ت خالصة جه��ود التطوير خالل تل��ك الحقبة، 

الغواصة التي صممها املهندس البحار األس��باين »اسحق 

باريل« عام 1888، كانت مزودة بأنظمة تهوية متطورة 

وتسر برسعة، هي األرسع حتى ذلك الوقت، 10 عقدة 

يف الساعة تحت املاء، ولديها نظام توجيه تحت املاء، إال 

أنه��ا والعتبارات متويلية مل تجد فرصة للتطوير العرتاض 

بعض الجهات الحكومية عىل مرشوعات تطويرها، وقد 

واكب تطوير تلك الغواصة غواصة أخرى يف فرنس��ا هي 

الغواصة »جينوت«  التي تسر بدفع كهربايئ تحت  املاء 

وتعترب غواص��ة حربية مبعنى الكلمة حيث قامت بأكرث 

من ألفي عملية غطس ناجحة.

يف عام 1897 قام املخرتع األيرلندي »فيليب هوالند« 

بتطوير سلسلة من الغواصات من  طراز »هوالند«، كان 

أولها فئة »هوالن��د 6« وقد كانت من أوائل الغواصات 

املعتم��دة يف البحري��ة األمريكي��ة، وزودت العديد من 

الدول املتقدمة أس��اطيلها بغواصات من رشكة »هوالند 

لزوارق الطوربي��د / رشكة ال��زوارق الكهربائية« والتي 

تغر اسمها ليكون »جرنال دايناميكس« التي تقوم ببناء 

أفضل الغواصات إىل يومنا هذا.

ش��هدت صناع��ة وتط��ور تكنولوجي��ا الغواصات يف 

أواخر القرن التاسع عرش طفرة كبرة، فقد تم استخدام 

ماكين��ات الديزل لقوة الدفع عىل س��طح املاء، والدفع 

داخل املاء كهربائياً بواسطة بطاريات يتم شحنها مبحرك 

الديزل، ك��ام أجريت تحس��ينات عىل أنظم��ة التوازن 

والبرس��كوب وأدوات املالحة، كام ش��هدت تلك الفرتة 

اقتن��اء العديد من ال��دول لغواصات ضمن أس��اطيلها 

البحرية، وبانتشار استخدام الغواصات بدأت يف الظهور 

تكتي��كات وأس��اليب اس��تخدامها وتطوير واس��تخدام 

93 |  سبتمرب 2012 |  العدد 488  |

مخرتع ومصمم الغواصات فيليب هوالند



األسلحة الخاصة بها.

خالل الحرب الروسية – اليابانية 1905-1904 اشرتت 

الياب��ان 5 غواصات  من فئ��ة »هوالند 7«، كام حصلت 

بعض الرشكات اليابانية عىل حق إنتاج غواصتني أخريني 

م��ن نفس الطراز، وقد تم فع��اًل إنتاجهام بنجاح، إال أن 

هذه الغواصات مل تش��ارك يف الحرب التي كانت نهايتها 

قبل إعداد الغواصات للقتال، من الجانب اآلخر، فضلت 

روس��يا استخدام غواصات من أملانيا حيث قامت برشاء 

7 غواصات تم اس��تخدامها يف الحرب مع اليابان إنطالقاً 

من ميناء »فالديفوس��توك« عام 1905 وهي نفس طراز 

الغواصات التي استخدمتها البحرية األملانية الحقاً.

الغواصات يف الحرب العاملية األوىل
ظه��ر يف الح��رب العاملي��ة األوىل 1914 – 1918 األث��ر 

الواض��ح الس��تخدام الغواص��ات، حيث قام��ت أملانيا 

باستخدامها ملهاجمة قوافل سفن الحلفاء التجارية، وقد 

اعتمدت قدرة الغواصات ع��ىل العمل عىل التكتيكات 

الجدي��دة وعىل  إعداده��ا وتقنيتها الت��ي تعتمد عىل 

الطاقة املولدة من الديزل والكهرباء.

كان ل��دى أملانيا عند بداية الح��رب 48 غواصة، وقد 

اتبعت أملانيا يف بداية الحرب القواعد الدولية للس��فن 

التي تق��ع يف األرس، و ذلك بإخالئها من بحارتها وركابها 

قب��ل إغراقها، إال أن ذلك مل ي��دم طويالً، خاصة بعد أن 

تم تحويل بعض السفن التجارية الربيطانية إىل طرادات 

مقاتلة، وقد تم بن��اء 360 غواصة أملانية خالل الحرب، 

فق��دت منها 178 يف املعارك، وتم أرس البقية عند نهاية 

الح��رب، أما اإلمرباطوري��ة العثامنية، حليف��ة أملانيا يف 

الحرب فقد كان لدى أس��طولها 7 غواصات اثنتان منها 

فقط صالحتان للعمل.

عىل جانب الحلفاء، استخدمت دول الحلفاء الرئيسة 

بريطانيا وفرنس��ا وروس��يا آخ��ر ما توصل��ت إليه من 

تقنيات يف مج��ال صناعة الغواصات، كان لدى بريطانيا 

عن��د بداي��ة الحرب 77 غواص��ة منها 15 ج��ار بناؤها، 

وأهم فئ��ات الغواص��ات الربيطانية كان��ت هي الفئة 

E-Class، ولك��ن تم تصميم العديد م��ن الفئات منها 

الفئة K-Class، التي اش��تهرت بس��وء طالعها، والفئة 

M-Class الت��ي تحمل عىل متنه��ا مدفعاً كبراً، كام تم 

تصميم الفئ��ة R-Class خصيصاً ملهاجم��ة الغواصات 

املعادي��ة، وقد عملت الغواص��ات الربيطانية طيلة فرتة 

الحرب يف بحر البلطيق وبحر الشامل واملحيط األطليس 

بجانب نشاطها يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود، 

وفق��دت بريطانيا خالل الحرب ما يزيد عىل 50 غواصة 

ألسباب مختلفة.

أما فرنس��ا فقد دخلت الحرب ب� 62 غواصة من 14 

فئة مختلفة، عمل أس��طول غواصاته��ا يف البحر األبيض 

املتوس��ط بصورة رئيس��ة وفقد منه��ا 12 غواصة خالل 

الحرب.

كام ش��اركت روس��يا يف الحرب العاملية األوىل ب� 58 

غواص��ة منها 24 م��ن فئة BARS، وفقدت روس��يا 24 

غواصة خالل الحرب.

م��ن أهم أحداث الحرب العاملي��ة األوىل التي لعبت 

فيها الغواصة دوراً كبراً، ما حدث يف الساعة الثانية من 

صباح ي��وم 7 مايو 1915 حيث أغرق��ت غواصة أملانية 

الباخ��رة املدنية الكبرة »لويزانا« املتوجهة من نيويورك 

إىل ليفرب��ول يف انجل��رتا وعىل متنها ألف��ي راكب غرق 

منه��م 1200 معظمهم من األمريكيني مام أحدث ضجة 

كربى يف الواليات املتحدة األمريكية، كانت أهم أسباب 

دخ��ول أمريكا الح��رب إىل جانب الحلف��اء يف 2 ابريل 

1917، وما ترتب عىل ذلك من مسار الحرب و نتائجها.

تطور الغواصات بني الحربني
بع��د أن أدت الغواصات دوراً هام��اً يف الحرب العاملية 

األوىل، اجته��دت الدول  الصناعية  الك��ربى بعد نهاية 

الحرب يف تطوير وبناء غواصات ذات قدرات أكرب، ونتج 

عن ذلك تطوير العديد من أنواع الغواصات كان أبرزها 

الغواصة حاملة الطائرات، وهي عبارة عن غواصة تحوي 

غرفة مغلق��ة ضد ترسب املاء وبداخله��ا طائرة بحرية 

صغ��رة أو أكرث، يتم إخراج الطائرة بعد صعود الغواصة 

إىل س��طح املاء لتقوم بطلعات استكش��افية، مام يجعل 

من الغواصة والطائرة وحدة اس��تطالع متقدمة لكشف 

تحركات األس��اطيل املعادي��ة، كان لهذا ال��دور أهمية 

كربى، خاصة وأن ذلك س��بق اكتشاف الرادار، من أمثلة 

تل��ك الغواص��ات، الغواصة الربيطانية M2 والفرنس��ية 

»سركوف« وأعداد كبرة منها يف األسطول الياباين.

مل يكن دور الغواصات حامل��ة الطائرات قارصاً عىل 

االستطالع فقط بل تم تصميم بعضها للعمل، إىل جانب 

ذلك كطرادات مقاتلة تق��وم بأعامل قتالية يف مواجهة 

سفن السطح والغواصات املعادية.

ورغم الحظر املفروض ع��ىل أملانيا مبقتىض معاهدة 

»فرس��اي« إال أنها ب��دأت يف تصميم وبن��اء الغواصات 

رساً خ��الل عقد الثالثينيات، وملا ص��ارت أعاملها معلنة 

ت��م إبرام اتفاقي��ة أملانية - بريطانية ع��ام 1936 تكون 

مبقتضاها قوة البلدين من الغواصات متساوية.

الغواصات يف الحرب العاملية الثانية
برز خ��الل الحرب العاملية الثانية التأثر الفعي واملدمر 

لوجود الغواص��ات كأدوات قتال له��ا خطورتها الكبرة 

وأثرها عىل مسار ونتيجة الحرب، كانت كافة الساحات 

البحري��ة لتلك الح��رب مرسحاً لعبت في��ه الغواصات 

دوراً رئيسياً وفعاالً، خاصة يف ما سمي مبعركة األطليس، 

ومع��ارك املحي��ط الهادي ورشق آس��يا بجان��ب البحر 

األبيض املتوسط والبحار األخرى املحيطة بأوروبا.

بعد هزمية أملانيا يف الحرب العاملية األوىل، مل يسعفها 

الوق��ت املت��اح بني الحربني ملج��اراة بريطاني��ا والدول 

األخرى يف مجال بناء س��فن السطح، مام اضطرها، ومع 

بداية الحرب العاملية الثانية، إليقاف إنتاج سفن السطح 

والرشوع ف��وراً وبرسعة يف بناء أس��طول غواصات، مام 

يحقق له��ا التغلب عىل قوة الحلف��اء البحرية وخاصة 

األسطول املليك الربيطاين املتفوق عدة وعتاداً. 

 كان ل��دى أملانيا عند بداية الحرب 65 غواصة فقط، 

منه��ا 21 منت��رشة يف البح��ار، ولكنها متكن��ت وبرسعة 

من بناء أكرب أس��طول غواصات يف وق��ت قصر، بنهاية 

ع��ام 1940 )الع��ام األول للح��رب( كان لديه��ا أك��رث 

م��ن أل��ف غواصة، وقد اس��تطاعت من خ��الل تطوير 

إمكان��ات الغواصات وخاصة يف مجال وس��ائل االتصال 

واملستش��عرات من ابتداع تكتي��كات جديدة يف القتال 

البح��ري  تعتمد عىل تجميع أعداد كبرة من الغواصات 

يف ما يس��مى ب� »مجموعات الذئاب« ملهاجمة القوافل 

التجاري��ة والحربي��ة املعادية، وكانت ه��ذه العمليات 

تتم يف الغال��ب ليالً، تكبد الحلفاء خس��ائر كبرة جراء 

تل��ك الهجامت حيث تم إغراق آالف الس��فن التجارية 

والحربي��ة يف النصف األول من الح��رب، إال أن الحلفاء 

أرسع��وا، كذل��ك، يف معالجة املوقف بإنت��اج املزيد من 

الغواص��ات وزي��ادة وتطوير ق��درات قوة الحراس��ات 

للقوافل البحرية باستخدام الطائرات والتقنية املتقدمة 

يف مجاالت الرادار والسونار ووسائل االتصال، مام مكنهم 

من تحقيق نوع من التوازن يف معارك الغواصات.

يف الجان��ب اآلخر، نجد أن الحلفاء قد خاضوا معارك 

الغواصات خالل الحرب العاملية الثانية بقدرات وأساليب 

تباينت واختلفت بتطور مراحل الحرب وبتنوع أساليب 

قت��ال قوات املحور، وتدرجت م��ن اتخاذهم إلجراءات 

دفاعي��ة لحامية قوافله��م وطرق إمداداته��م يف بداية 

الحرب، ثم  تطوير وس��ائل دفاعهم وتحول موقفهم إىل 

كشف ومهاجمة الغواصات املعادية.

دخلت بريطانيا الحرب وكان لديها 70 غواصة عاملة، 

زادت م��ن معدالت إنتاجه��ا، بعد اختي��ار فئتني ليتم 

 S-Class إنتاجهام مبعدل أرسع وبكمية أكرب، هام الفئة

للعمل يف البحار، والفئة T-Class للعمل يف املحيطات، 

وبجانبه��ام الفئة U-Class لحامية الش��واطئ، وقد تم 

بناء كل من هذه الفئات خالل الحرب بكميات كبرة.

أما فرنس��ا، فربغم تطور صناع��ة الغواصات لديها إال 

أن االحتالل األملاين الذي تم يف مرحلة مبكرة من الحرب 

قد حد من اس��تخدامها لغواصاتها، كان لدى فرنس��ا يف 

للحد من تأثري 
الغواصات مت 

ابتداع ما يعرف بـ 
"احلرب املضادة 

للغواصات"
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بداية الحرب 112 غواصة عاملة، تعمل يف بحر الشامل 

وشواطئ الرنويج، بعد هزمية فرنسا كان عىل تلك السفن 

العودة إىل فرنس��ا إال أنها صودرت من قبل الربيطانيني. 

تجدر اإلش��ارة هنا إىل أن احتالل األملان لفرنسا مكنهم 

من حرية استخدام املوانئ وقواعد الغواصات الفرنسية 

املطل��ة عىل املحيط األطليس مام كان ل��ه أثره االيجايب 

الكبر عىل موقف األملان يف معركة األطليس، يف حني كان  

لدى األسطول الس��وفيتي عند بداية الحرب ما مجمله 

144 غواصة عاملة وتحت اإلنشاء.

أم��ا البحرية األمريكية فق��د خاضت الحرب مبجمل 

314 غواص��ة، كانت البداية ب��� 111غواصة عام 1941 

وق��د ت��م إدخ��ال 203 غواص��ة أخرى خ��الل الحرب، 

اس��تخدم األس��طول األمري��يك الغواص��ات يف مهاجمة 

السفن التجارية اليابانية.

بص��ورة عامة، كان اس��تخدام الغواص��ات يف الحرب 

العاملي��ة الثاني��ة عب��ارة ع��ن تطبيق مثايل ملا يس��مى 

بح��رب الغواصات، والتي تعني، يف مجملها، اس��تخدام 

الغواصات ضمن إطار اإلس��رتاتيجية العسكرية البحرية 

ل��كل من ال��دول املتحارب��ة، كان الغرض األس��ايس من 

اس��تخدام الغواص��ات ه��و تدم��ر الس��فن الحربي��ة 

والتجاري��ة املعادي��ة به��دف تدمر االقتص��اد بتعطيل 

عملي��ات اإلم��داد والتموي��ن وقطع خط��وط اإلمداد 

البحرية وفرض السيطرة عىل البحار، كذلك القيام مبهام 

قتالية من ش��أنها إضعاف قوات العدو مبهاجمة قطعه 

البحرية املبحرة أو الراسية يف املوانئ والقواعد البحرية، 

بجان��ب تدمر البن��ى التحتية لتلك القواع��د البحرية، 

أما ال��دور الدفاعي للغواصات ف��كان يتمثل يف حامية 

الق��وات البحرية الصديقة واملش��اركة يف حامية املوانئ 

وقواف��ل اإلم��داد، بجانب مه��امت ثانوية مث��ل إنزال 

الجواسيس أو مجموعات التخريب والضفادع البرشية، 

ونقل األسلحة واملؤن وعمليات استطالع الشواطئ وقد 

تم استخدام غواصات صغرة إلنجاز بعض تلك األعامل 

سميت بالغواصات القزمة.

يف املقاب��ل، وللح��د من تأثر الغواص��ات، تم ابتداع 

Anti- »ما يع��رف ب� »الح��رب املض��ادة للغواص��ات

Submarine Warfare وهي العمليات التي تهدف إىل 

كشف الغواصات وتدمرها، أو إعاقة عملها ومنعها من 

تنفيذ مهامها باس��تخدام الوس��ائل املتاحة وذلك ضمن 

إطار خطط إسرتاتيجية عسكرية عامة.

غواصات ما بعد الحرب العاملية الثانية
شهد عقد الخمس��ينات من القرن املايض تطوراً مذهالً 

يف تصميم وصناعة الغواصات. كان ذلك يف إطار تنافس 

القوتني العظمي��ني الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد 

السوفيتي يف فرتة الحرب الباردة.

كان أب��رز التطورات التي حدث��ت خالل تلك الفرتة، 

اس��تخدام الطاق��ة النووي��ة لتحل محل طاق��ة الديزل 

والطاقة الكهربائية يف  قوة الدفع ويف تش��غيل الغواصة 

وكافة أنظمتها.

يف ع��ام 1955  تم ألول مرة إبح��ار الغواصة النووية 

األمريكية  NAUTILUS وقد تبعتها يف ذلك املجال كل 

من بريطانيا وفرنسا واالتحاد السوفييتي، اقرتن استخدام 

الطاق��ة النووي��ة،  كمص��در رئييس للطاق��ة للغواصة، 

بإمكانية تزويد الغواصة باألوكسجني املستخلص من ماء 

البحر، مام أتاح للغواصة البقاء لفرتات طويلة، رمبا متتد 

لعدة أشهر، تحت املاء، حيث ال تواجهها أي مشكلة غر 

مش��كلة إمداد الطاقم بالطعام والحفاظ عىل معنويات 

الطاقم خالل فرتات بقائه لفرتات طويلة يف مكان ضيق 

تحت سطح املاء.

تزامن تطوي��ر الغواصات التقليدي��ة جنباً إىل جنب 

م��ع الغواصات النووية خاصة يف تطوير األجهزة الكامتة 

لص��وت محرك الديزل وزي��ادة معدالت رسعة ومديات 

عم��ل الغواصة، رغ��م بطء الغواص��ات التقليدية وقلة 

حمولته��ا من األس��لحة إال أنه��ا كانت أق��ل تكلفة يف 

إنتاجها.

واكب التط��ور الكبر والرسيع لق��درات الغواصات 

ابت��داع التكتيكات الخاصة باس��تخدامها داخل مناطق 

الرصاع��ات وخاص��ة يف املناط��ق الس��احلية يف مجايل 

العملي��ات الهجومية والدفاعية، م��ام  ميكنها من أداء 

مهامه��ا يف جمع املعلوم��ات والدفاع الس��احي ودعم 

األع��امل القتالية ألس��طول الس��طح وإم��داد القوات 

البحرية التي تعمل بإس��نادها باملعلومات الجو - مائية 

والعمل كعقدة اتصاالت ألغراض القيادة والسيطرة بني 

وحدات التشكيل البحري•

املصادر:

املوسوعة العسكرية، املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش.

 History of موسوعة ويكيبيديا الحرة

.Submarines

أعداد من مجلة الفكر العسكري أبريل 1980، 

وديسمرب 2007.

معركة األطلسي

هي أطول حملة عس��كرية مستمرة خالل الحرب 
العاملية الثانية ش��نتها أملانيا ع��ىل بريطانيا لقطع 
اإلم��دادات عنه��ا، كان هتل��ر مصم��امً عىل قطع 
الرشي��ان الحيوي الذي يتمث��ل يف األطليس، دارت 
املع��ارك فوق مي��اه املحي��ط األطل��يس ومل يكن 
لربيطانيا االس��تمرار يف الحرب إذا ما توقفت عنها 

اإلمدادات العسكرية القادمة إليها من أمريكا.
 وكان��ت املعرك��ة سلس��لة م��ن الغارات ش��نتها 
الغواص��ات األملانية عىل القواف��ل التابعة للحلفاء 
يف عرض البحر وكانت فيها عمليات واس��عة لزرع 

األلغام و هجامت جوية فوق املحيط األطليس.
وبحل��ول نهاية ع��ام 1942 و مع وصول خس��ائر 
املالح��ة التجاري��ة ألعىل معدالته��ا فقد تحطمت 
أك��ر من مئة غواصٍة أملانية مع أطقمها وس��حبت 
الغواص��ات األملانية، كان ذلك انتصاراً آخر للحلفاء 
كانتصار س��تالينغراد ومي��داوي، بعد ذلك اتخذت 
الغواص��ات األملاني��ة مواقع دفاعية عند ش��واطئ 

فرنسا.
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 نكم��ل يف هذا الجزء أحكام أخرى تتعلق باألرسة ، وما 

وضعته الترشيعات يف باب حامية النفس البرشية، ففي 

الباب الس��ابع من الفصل األول م��ن القانون اإلتحادي 

)3 /1987(  يش��ر القان��ون إىل عقوبات خاصة تتعلق 

باملساس بحياة اإلنسان وسالمته ومنها:

املادة 338

يعاقب بالس��جن مدة ال تزيد عىل خمس س��نوات من 

اعتدى عىل س��المة جس��م غ��ره بأية وس��يلة وأفىض 

االعت��داء إىل عاه��ة مس��تدمية دون أن يقصد إحداثها 

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات .

املادة 339

يعاق��ب بالحب��س و بالغرامة من اعتدى عىل س��المة 

جس��م غره بأية وس��يلة وأفىض االعتداء إىل مرضه أو أحكــــــــام األســــــــرة يف اإلمــــــــارات ج/3

عجزه عن أعامله الش��خصية، م��دة تزيد عىل عرشين 

يوماً، وتك��ون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل س��نة 

والغرام��ة التي ال تجاوز عرشة آالف درهم، إذا مل تصل 

نتيجة االعتداء إىل درجة الجس��امة املذكورة يف الفقرة 

السابقة، وإذا نشأ عن االعتداء عىل حبىل إجهاضاً ، عد 

ذلك ظرفاً مشدداً .

املادة 340

يعاقب بالس��جن مدة ال تزيد عىل خمس س��نوات من 

أجهض ام��رأة حبىل عند إعطائها أدوية أو باس��تعامل 

وسائل مؤدية إىل ذلك، وتكون العقوبة السجن مدة ال 

تزيد عىل سبع سنوات إذا وقعت الجرمية بغر رضائها . 

املادة 341

إذا وق��ع االعت��داء املنص��وص عليه يف املواد الس��ابقة 

)336 ،337 ،338 ،339( والفق��رة الثاني��ة م��ن امل��ادة 

السابقة باستعامل س��الح أو عصا أو أية آلة أخرى من 

احلضانــــة..عناية ورعاية
حفظًا للنفس و حتقيقًا للمصلحة االجتماعية

إعداد: جميلة الكعبي

إعداد: يوسف جمعة احلداد

الحضانة يف اللغ��ة معناها ضم اليشء إىل الحضن، وهو 

الص��در والعضدان وم��ا بينهام، يق��ال: حضنُت الصبي 

حضناً، ويقال: حض��ن الطائر بيضه أو أفراخه إذا ضمها 

تحت جناحيه.

ويف االصط��الح أورد الفقهاء تعريفات عدة للحضانة 

ت��دور كلها حول مفه��وم واحد هو: القي��ام عىل تربية 

الطفل ورعاية ش��ؤونه وتدبر طعامه وملبس��ه ونومه 

وتنظيفه، ممن له حق تربيته رشعاً.

وقد اختلفت آراء الفقه��اء يف تكييف الحضانة، هل 

هي حق خالص لله تعاىل، أم هي حق للحاضنة أم حق 

للصغر، والصحي��ح الذي عليه املحقق��ون أن الحضانة 

تش��مل األمور الثالثة معاً، فهي حق لل��ه تعاىل باعتبار 

رضورة حف��ظ األنف��س وصيانته��ا تحقيق��اً للمصلحة 

االجتامعي��ة، وهي حق للحاضن��ة ألن األم أحق بإرضاع 

ولدها وأكرث ش��فقة وحناناً عليه، وهي حق للمحضون 

أنه يهلك برتكها ويضيع.

ترتيب املستحقني للحضانة
األم مقدمة عىل غرها يف حضانة الصغر ألنها أكرث شفقة 

وحنان��اً عليه م��ن غرها، وأكرثهن ص��راً عىل احتامله، 

والرعاية له، والس��هر من أجله، ف��إن مل يكن للصغر أم 

أو مل تتوف��ر فيها الرشوط انتقل��ت الحضانة إىل غرها، 

وقد رت��ب الفقهاء الح��ق يف الحضانة فقدموا النس��اء 

عىل الرجال، ألنهن أقدر ع��ىل القيام بحاجيات الصغر 

منه��م، فإذا وجد من قريب��ات الطفل من تصلح للقيام 

به��ذا الحق ثبت لها هذا الحق دون أقاربه من الرجال، 

وقدموا قرابة األم عىل قرابة األب يف ترتيب الحاضنات، 

ف��إذا مل يوجد من النس��اء من تصلح للقي��ام بالحضانة 

انتقل هذا الحق إىل عصبة الصغر من الرجال حس��ب 

ترتيبهم يف التعصيب، فإن مل يوجد من يس��تحقها انتقل 

حق الحضانة إىل الرجال املحارم من غر العصبات، فإن 

مل يوجد فمن يعينه القايض.

رشوط استحقاق الحضانة
يشرتط يف الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة ال يضيع 

الولد عندها النشغالها عنه، قادرة عىل تربيته وصيانته، 

وأن ال تك��ون مرت��دة وال متزوجة بغ��ر محرم للصغر، 

وأال تقي��م بالصغر يف بيت من يبغضه ويكرهه ولو كان 

قريباً له، ألن الحضانة رشعت ملصلحة الصغر وصيانته، 

وإقامة الحاضنة مع املبغض له يعرضه لألذى والضياع.

مدة الحضانة 
ف��رق املرشع بن غر األم وب��ن األم يف الحاضنات، كام 

فرق يف حضانة غر األم بن الصغر والصغرة.
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تعريفات قانونية

املحامي حايف القدمني
تعب��ر يس��تخدم لوصف الناش��طني الحقوقيني يف 
جمهوري��ة الص��ني الش��عبية الذين تلق��وا تعليامً 
ذاتياً يف مجال القانون ومل ينخرطوا يف دراس��ة هذا 
املجال نظامياً، هم يف أغلب األحيان فالحني علموا 
أنفس��هم ما يكفي من القانون وعملوا عىل تعليم 
أقرانهم الفالحني حقوقهم، ومن أشهر املحامني من 

هذا الفصيل الناشط الصيني تشن قوانغ تشنغ.

وضع اليد
ه��و امللكي��ة التي تنتق��ل إىل الش��خص بالتقادم 
والواقعة بالتحديد عىل العقار حيث أن وضع اليد 
ال يك��ون إالّ عىل العقار، فهو ال يتم عىل األش��ياء 
املنقول��ة، وهي وس��يلة قانونية يحص��ل مبوجبها 
ش��خص أو دولة عىل حق قانوين ال ميلكه ش��خص 
آخر، وقد ت��م االعرتاف بالتملك بوض��ع اليد أوالً 
يف القان��ون املدين لروما القدمية، وأصبح فيام بعد 
جزًءا من القانون اإلنجليزي العام، وللحصول عىل 
ح��ق قانوين المت��الك يشء بوضع الي��د، يجب أن 
يتملك ش��خص أو دولة هذا اليشء بنية االحتفاظ 
به، ويف بعض األماك��ن ميكن أن يصبح من يقبض 

عىل حيوان متوحش ويحتفظ به مالكاً له. 

محامي الشيطان
يشر هذا املصطلح إىل مفهوم »املجادل الشكيل« 
فيام عرف قدمياً يف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
وهو مفهوم يش��ر إىل محاٍم عينته الكنيس��ة ليك 
يج��ادل ضد القوان��ني التي يضعه��ا املرشعون أو 
أعض��اء املجلس الكن��ي، ودوره أن يقوم بعرض 
رأي تشكييك بحثاُ عن أخطاء ظاهرية أو اصطياداً 
للثغ��رات يف القوان��ني والغرض األس��ايس منه أن 
يتم س��بك ال��دور ع��ىل »املغفلني« م��ن العامة 
الذين س��وف تطبق عليهم تلك القوانني، والذين 
قد يخ��رج منهم »فهامة« بالصدف��ة، يجادل ضد 

القانون.

سبق اإلرصار والرتصد
مفهوم س��بق اإلرصار ه��و ظرف يتطل��ب عنرصاً 
نفس��ياً، وس��بق اإلرصار يف العقوبة: هو ظرف ذو 
طبيعة ش��خصية ال ميتد إىل الرشكاء، ومفهوم سبق 
الرتصد هو ظرف يتطلب عنرصاً مكانياً. أثر س��بق 
الرتصد يف العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة موضوعية 

وميتد إىل الرشكاء.
الرتص��د أن ترتصد باملجني عليه حتى تتم الجرمية، 
وجرمية »القتل العمد« مع س��بق اإلرصار والرتصد 
عرف��ت ألول م��رة ع��ام 1963 يف محاكم��ة مارك 
ريتشاردس��ون، الذي أدين بقتل زوجته س��يندي 
كلي��ف. ريتشاردس��ون خطط لقت��ل زوجته ملدة 
ثالث س��نوات اعتباراً من الوقت الذي تزوجا فيه، 
وقد أدين بالقتل العمد وحكم عليه بالسجن مدى 

الحياة.

واحد أو أكرث ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص 

عىل األق��ل توافق��وا عىل التع��دي واإلي��ذاء ، تكون 

العقوب��ة الحبس والغرامة ل��كل منهم وذلك مع عدم 

اإلخالل بالعقوبة األش��د التي يستحقها من ساهم يف 

االعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون، وإذا 

ارتكبت الجرائم املنصوص عليها يف املواد السابقة أثناء 

الح��رب عىل الجرحى ولو من األع��داء عد ذلك ظرفاً 

مشدداً. 

املادة 342

يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحداهام من تس��بب 

بخطئه يف موت شخص، وتكون العقوبة بالحبس مدة 

ال تقل عن س��نة والغرامة إذا وقع��ت الجرمية نتيجة 

إخالل الجاين مبا تفرض��ه عليه أصول وظيفته، أو كان 

تح��ت تأثر س��كر أو تخدير عند وق��وع الحادث، أو 

امتنع حينئذ عن مس��اعدة املجني عليه أو عن طلب 

املس��اعدة له مع اس��تطاعته ذلك، وتك��ون العقوبة 

الحب��س مدة ال تقل عن س��نتن وال تزيد عىل خمس 

سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكرث من ثالثة 

أشخاص . 

املادة 343

يعاق��ب بالحبس م��دة ال تزيد عىل س��نة وبالغرامة 

الت��ي ال تجاوز عرشة آالف دره��م أو بإحداهام ، من 

تسبب بخطئه يف املساس بسالمة جسم غره ، وتكون 

العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل س��نتن والغرامة أو 

بإحداهام إذا نش��أ عن الجرمية عاهة مستدمية أو إذا 

وقع��ت الجرمية نتيجة إخالل الج��اين مبا تفرضه عليه 

أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاين تحت 

تأثر س��كر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن 

مس��اعدة املجني عليه أو عن طلب املس��اعدة له مع 

اس��تطاعته ذلك، وتك��ون العقوبة الحب��س والغرامة 

إذا نش��أ عن الجرمية املساس بس��المة أكرث من ثالثة 

أشخاص • 

- حضانة غر األم: ي��رى عدد من الفقهاء أنه تنتهي 

حضانة غر األم من النس��اء إذا أتم التاسعة، ألنه يحتاج 

إىل خدمة النس��اء منذ الوالدة حتى بلوغ هذا الس��ن، 

فإذا بلغ هذا الحد اس��تغنى عن خدمة النساء، واحتاج 

إىل التأديب والتعليم والتخلق بأخالق الرجال وآدابهم، 

واألب أقدر عىل ذلك من األم وغرها من النساء، أما إذا 

كان املحض��ون أنثى بقيت يف ي��د الحاضنة إىل أن تبلغ 

سن املراهقة.

- حضانة األم: أخذ القانون برأي املالكية يف استمرار 

الحضانة للذكر واألنثى البلوغ إذا حبس��ت األم نفس��ها 

عىل تربي��ة وحضانة أوالده، وموقف القانون بالنس��بة 

لألنث��ى مقب��ول، ألن األنث��ى تحتاج إىل تعل��م عادات 

النساء وش��ؤون البيت، واألم أقدر عىل ذلك رشيطة أن 

تك��ون األم مأمونة عليها وقادرة ع��ىل حفظها وصونها، 

أما بالنس��بة للصبي فإنه يس��تغني عن خدمة النس��اء 

ويس��تطيع أن يقوم بش��ؤونه الخاصة وحده من مأكل 

وملب��س وتنظيف جس��مه إذا بلغ التاس��عة كام اختار 

القانون بالنسبة لغر األم.

أجرة الحضانة
الحاضن��ة إذا كان��ت أم الصغر، وكان��ت الزوجية قامئة 

بينه��ا وبن زوجها، أو كانت معت��دة من طالق رجعي، 

فإنه��ا ال تس��تحق أج��رة الحضانة، ألنها تس��تحق عىل 

زوجها نفقة الزوجية أو نفقة العدة فال تس��تحق عليه 

نفقة أخرى يف مقابل القيام بالحضانة، ألن ما تس��تحقه 

من النفقة كاف للقيام بالحضانة.

أما بعد انقض��اء العدة ويف الط��الق البائن فإن األم 

تس��تحق األجرة عىل الحضانة، وكذلك الحال إذا كانت 

الحاضنة غر األم، ألن الحضانة عمل، ومن حبس نفسه 

للقيام بعمل استحق األجر مقابل هذا العمل ما مل يكن 

مترعاً •
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5 ماليني طفل أنابيب يف العامل خالل السنوات املاضية
أطفال األنابيب وثيقة تأمني تدفع البعض لتأجيل اإلجناب

إعداد: حنان الذهب

التكاثر هو من طبيعة البرش، وبالرغم من ذلك يش��عر 

البعض بالحرج يف االع��راف بأهميته يف حال وجود أي 

مش��كالت يف اإلنجاب، لذا فإن الطب الحديث مل يتواىن 

يف طرح الحلول التي تس��اعد عىل تجنب هذه املشكلة 

عن طري��ق تقنية أطف��ال األنابيب الت��ي قفزت قفزة 

كب��رة خالل الس��نوات املاضية، فقد لج��أ الطب لهذه 

التقنية واكتشف العالج عام 1978 حينام تعذر التلقيح 

الطبيع��ي للبويضة داخل رحم س��يدة بس��بب ضعف 

النطاف ومش��اكل يف الرحم فول��دت أول طفلة أنابيب 

يف العامل وكان اس��مها لويس براون، وتتم هذه الطريقة 

باتخاذ عدة خط��وات هامة يقوم الطبيب بعدها بزرع 

الجنني يف رحم األم بعد 5 أيام من تخصيبها حيث ينمو 

حتى الوالدة.

تطور العملية عام 2010
يف خري��ف عام 2010 حص��ل العامل الربيط��اين روبرت 

إدواردز ال��ذي ق��ام بتخصيب أول بويض��ة خارج رحم 

األم عىل جائزة نوبل يف الطب، كام قامت مجموعة من 

العلامء يف جامعة ستانفورد  بكاليفورنيا بتحسني طريقة 

التخصيب وزرع البويض��ة املخصبة يف رحم املرأة، فقد 

كان��ت الطريقة حتى اآلن تتطلب انتظار األطباء 5 أيام 

بعد تخصيب عدة بويضات يف البوتقة، واختيار أصلحها 

من بينهم وزرعها يف رحم األم، عىل أس��اس أن البويضة 

املخصبة التي تنمو يف البوتقة وتتحمل النمو خارج رحم 

األم تلك امل��دة هي األصلح لنمو الجنني، ولكن االنتظار 

5 أي��ام يف البوتقة له مخاطره أيضاً إذ أن منو البويضة يف 

البوتقة غر طبيعي، مام قد يتسبب يف تشوه ما للطفل 

فيام بعد.

والطريق��ة الجدي��دة تتضم��ن مراقب��ة البويض��ات 

املخصب��ة بالفيلم وتتبعه��ا، وبعد إج��راء االختبار عىل 

نح��و 240 حالة توصلوا إىل ثالثة ش��واهد تبني أي تلك 

البويضات هي األصلح ، األوىل هي مالحظة أيهام تقوم 

باالنقس��ام األول قبل األخريات، والشاهدتان األخريتان 

ه��ي تعيني الزمن بني انقس��امات تالية، حيث كلام يتم 

االنقس��ام رسيعاً كلام كانت البويض��ة املخصبة أصلح، 

وتب��ني تلك الطريقة بنس��بة نجاح تبل��غ 93 % أي من 

تل��ك البويض��ات املخصبة ميكن أن تعي��ش ملدة 5 أيام 

يف البوتقة.

بذل��ك ميك��ن للطبي��ب معرف��ة البويض��ة املخصبة 

الصالح��ة للزراع��ة يف رحم األم خ��الل يومني إثنني بعد 

التخصي��ب، وم��ن املتوق��ع أن يرتف��ع مع��دل نج��اح 

التخصي��ب يف األنبوب الذي يبل��غ حالياً نحو 30 % مع 

تطبيق الطريقة الجديدة.

5 ماليني طفل أنابيب يف العامل
أكدت الدراس��ة املقدمة يف مؤمت��ر الجمعية األوروبية 

لإلنجاب وعلم األجنة أن عدد األطفال الذين ولدوا حتى 

اآلن باستخدام وسائل التلقيح الصناعي حول العامل بلغ 

خمس��ة ماليني طفل، وأكد املش��اركون يف املؤمتر -ومن 

بينهم مجموعة من خرباء الخصوبة - أن هذا الرقم يعد 

عالمة فارقة بالنسبة لعالج الخصوبة.

عرضت اللجنة الدولية ملراقبة التكنولوجيا املساعدة 

عىل اإلنجاب ICMART - خالل مؤمتر عقدته- أحدث 

بياناته��ا عن األطف��ال الذين يولدون آلب��اء يعانون من 

مشكالت يف الخصوبة، وتشر األرقام الرسمية حتى عام 

2008، إىل أن الرقم الرس��مي لكل األطفال الذين ولدوا 

باستخدام تقنية التلقيح الصناعي هو خمسة ماليني.

وقال ديفيد آدامسون رئيس اللجنة الدولية أن هذه 

التكنولوجي��ا أثبتت نجاحاً كب��راً يف عالج عقم األزواج، 

إذ أسهمت يف إنجاب ماليني األطفال، وتأسيس عائالت، 

وتقلي��ل املعاناة من العقم إىل جانب مضاعفة معدالت 

الحم��ل، وأضاف أن هناك نحو ملي��ون ونصف املليون 

دورة م��ن التلقيح الصناع��ي، وأن التقنيات املش��ابهة 

التي تجرى كل عام ينتج عنها 350 ألف طفل، بحس��ب 

.ICMART إحصاءات

نجاح التقنية ال يعني ضامن اإلنجاب
وأوضح ستوارت الفري استشاري أمراض النساء ومدير 

مستشفى هامر س��ميث للتلقيح الصناعي، أن التلقيح 

الصناعي أصبح اآلن ش��يئاً عادياً يف الطب، ومل يعد لدى 

األزواج ما يخجلون منه عند الحديث عنه، كام حذر بأن 

النج��اح الكبر لتقنيات املس��اعدة يف اإلنجاب ال ينبغي 

أن يجع��ل الناس يؤجلوا التفك��ر يف اإلنجاب وينتظروا 

حت��ى يرزقوا باألطفال، ويعتمدوا عىل التلقيح الصناعي 

كوثيقة تأمني فهو ليس كذلك، وقال إن الحقائق لألسف 

تؤكد أن معدالت نجاح التلقي��ح الصناعي تنخفض مع 

تقدم النساء يف العمر.

أما آالن بايس، كبر املحارضين يف علم أمراض الذكورة 

بجامع��ة ش��يفلد، فيقول: أتصور أنه أم��ر دال أن نصل 

إىل رقم خمس��ة مالي��ني، فقد أصب��ح التلقيح الصناعي 

شيئاً مقبوالً اجتامعياً، عام كان عليه يف السنوات العرش 

أو العرشين املاضية، وش��دد ع��ىل أن األزواج يجب أن 

يفهم��وا جيداً أن التلقيح الصناع��ي ليس حالً مضموناً، 

وأن��ه إذا كان بإم��كان الزوجني الحمل بش��كل طبيعي 

فيجب أن ينتهزا الفرصة، إذ إن التلقيح الصناعي وسيلة 

ينبغي إتاحتها ملن يحتاج إليها •

أثبتت هذه 
التكنولوجيا جناحًا 
كبريًا يف عالج عقم 

األزواج

|  العدد 488  | سبتمرب 2012  |98

الطب العسكري



أحدث العالجات

قال أطب��اء من الس��ويد إن فت��اة يف العارشة من 

عمره��ا كانت تع��اين من مش��كلة يف أحد األوعية 

الدموي��ة حصلت ع��ىل وعاء دم��وي جديد متت 

زراعت��ه من خ��الل خالي��ا جذعية مأخ��وذة من 

جس��دها، وكانت الفتاة تعاين م��ن تدفق ضعيف 

للدم بني األمعاء والكبد، ووفقاً للدراسة التي نرشت 

مبجلة النس��يت العلمية، فقد أُخذ وريد من جس��د 

رجل ميت ونزع��ت منه الخاليا الخاصة به ثم ُغمس 

يف خالي��ا جذعية تخ��ص الفتاة، وق��ال الجراحون أن 

هناك تحسن "مذهل" يف أداء هذا الوريد، وتعد هذه 

الجراحة هي األحدث يف سلس��لة من عمليات زراعة 

األعضاء أو هندس��تها لتطابق أنس��جة املريض، ففي 

العام املايض، متكن العل��امء من زراعة قصبة هوائية 

ثم تغليفها بخاليا جذعية ألحد املرىض.

نج��ح فريق من الجراح��ني يف إنقاذ حياة جنني بعد 

إزال��ة ورم من فمه وهو ال ي��زال يف رحم أمه، فيام 

وصف بأول "جراحة من نوعها" يف العامل، واكتش��ف 

األطباء الورم أثناء إجراء أشعة ملتابعة الحمل بعد أن 

لوحظ انبعاث فقاعات من فم الجنني .

وأوضح األطباء يف مستش��فى جاكسون ميموريال يف 

والية فلوريدا األمريكية أن الورم الذي تم اكتش��افه نادر 

للغاية ومل تصادفهم خالل العرشين سنة املاضية إال حالة 

واحدة مصابة بهذا الورم.

وخالل العملية خدر األطب��اء األم موضعياً ثم أدخلوا 

إبرة رفيعة مرت عرب الغشاء املحيط بالجنني ثم باستخدام 

أشعة الليزر استأصلوا الورم من فم الجنني.

أظهرت دراس��ة أمريكية أن من ب��ني أكرث الناس تعرضاً 

الحتامل اإلصابة بالسكري من ال ميارسون كثراً النشاط 

البدين، أما من يتمكنون من السر كثراً عىل مدى اليوم 

فيكونون أقل عرضة لإلصابة بهذا املرض.

وقالت أماندا فريتس التي قادت فريق إعداد الدراسة 

والباحثة يف جامعة واش��نطن بسياتل إن دراسات سابقة 

كان��ت قد أظهرت أن امليش أك��رث مرتبط براجع احتامل 

اإلصابة بالسكري .

وحتى يفهم الناس بشكل أفضل املزايا املحتملة للميش 

طلبت فريتس وزمالؤها من أكرث من 1800 شخص ارتداء 

جهاز لعد الخطوات ملدة أسبوع لحساب عدد الخطوات 

التي يقطعونها يومياً. 

واعت��ربت نحو رب��ع املجموعة ذات نش��اط منخفض 

للغاي��ة إذ كانوا يخطون أق��ل من 3500 خطوة يومياً، يف 

ح��ني أن نصفهم كان��وا يقطعون أقل م��ن 7800 خطوة 

يومياً، ويستلزم قطع 1.6 كيلومر السر نحو ألفي خطوة، 

وتش��ر توصيات إىل أنه يجب أن يخطو اإلنس��ان عرشة 

آالف خطوة يومياً كحد أدىن.

ويف بداي��ة الدراس��ة مل يكن أي من املش��ركني مصاباً 

بالس��كري، لكن بعد خمس س��نوات من املتابعة أصيب 

243 ش��خصاً باملرض، وأصيب نحو 17 % من األش��خاص 

يف املجموع��ة ذات أدىن نش��اط ب��دين مقارنة مع 12 % 

من األشخاص الذين قطعوا أكرث من 3500 خطوة يومياً.

وبعد األخ��ذ يف االعتبار أع��امر الناس وم��ا إذا كانوا 

مدخنني وغره��ا من العوامل الت��ي تزيد من احتامالت 

اإلصابة بالس��كري، حدد فريق فريتس أن الناس أصحاب 

أك��رب مع��دل من امليش كان��وا أقل عرضة بنس��بة 29 % 

لإلصابة بالسكري من الفئة ذات أدىن معدل من امليش.

وال تثبت هذه النتائج أن امليش مبعدالت أكرث مسؤول 

عن تراجع احتامل اإلصابة بالسكري، لكن فريتس قدمت 

تفس��رات محتمل��ة لكيفية مس��اهمة امل��يش يف تراجع 

احتامل اإلصابة بهذا املرض.

وقالت "زيادة النش��اط البدين رمب��ا متنع زيادة الوزن 

وتع��زز فق��ده وهو عام��ل رئييس يحدد م��دى احتامل 

اإلصابة بالسكري" •

كشفت دراس��ة طبية أن عدد الوفيات الناتجة عن قلة 

مامرس��ة التامرين الرياضية توازي عدد الوفيات نتيجة 

للتدخني حول العامل، وذكرت الدراسة التي نرشتها مجلة 

النس��يت الطبية الربيطانية أن ثلث عدد س��كان العامل 

البالغني ال ميارسون أنشطة بدنية بالقدر الكايف وهو ما 

يؤدي إىل وفاة 5.3 مليون شخص سنوياً.

وق��ال الباحث��ون أن مش��كلة الخم��ول وصلت إىل 

مس��توى غاية يف السوء ويجب التعامل معها باعتبارها 

وباء، وأضافوا أن معالجة هذه املشكلة يتطلب التفكر 

يف طرق جديدة للعالج من بينها تحذير األش��خاص من 

مخاطر الكس��ل والخم��ول بدالً من تذكره��م بفوائد 

التامرين الرياضية.

وتنصح الدراس��ة الش��خص البالغ مبامرسة 150 دقيقة 

أسبوعياً من النش��اط البدين مثل امليش وركوب الدراجات 

أو أية أنشطة أخرى•

 اخلمول يرفع معدل الوفيات حول العامل

إرشاف: حنان الذهب

املشي يقلل احتمال اإلصابة بالسكري
زراعة وريد من الخاليا الجذعية 

إستئصال ورم من فم جنني يف رحم أمه
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إعداد: د. ابراهيم اجلنابي

كل الن��اس يبحثون عن الس��عادة، وكل منهم يتوهمها 

يف يشء فيطارده بكل جهده باحثاً عن السعادة فيه ثم 

م��ا يلبث أن يتبدد وهمه وتنجيل له الحقيقة، وإن كل 

يشء يف هذه الحياة له أساس يبتني عليه وال بد له من 

أصل راس��خ يثبت عليه، وإن أصل السعادة  إمنا تكمن 

يف اس��تقامة اإلنس��ان عىل طاعة الله، والتزام ما أمر به 

ظاهراً وباطناً، ذلك أن من استقام عىل أوامر الله تعاىل 

ال يح��زن وال ييأس وال يش��قى والعكس بالعكس متاماً، 

ولق��د نطق الكت��اب العظيم بهذه الحقيق��ة القاطعة 

والبرشى الس��اطعة يف قوله: "إِنَّ الَِّذي��َن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه 

ثُمَّ اْستََقاُموا تَتََنزَُّل َعلَيِْهُم الَْمَلئَِكُة أاَلَّ تََخافُوا َواَل تَْحزَنُوا 

وا ِبالَْجنَِّة الَِّتي كُْنتُْم تُوَعُدوَن" فصلت )30(. َوأَبرِْشُ

والوصية باالس��تقامة كافية للمس��لم ع��ن كثري من 

ال��كلم والتطوي��ل بل يج��زئُ قليلها ع��ن الكثري فهذا 

رسول الله صىل الله عليه وسلم يويص طالب النصيحة 

الوجيزة بها؛ فعن ُسْفيَاَن بِْن َعبِْد اللَِّه الثََّقِفىِّ قَاَل قُلُْت 

يَا رَُس��وَل اللَِّه قُْل ِل يِف اإلِْس��لَِم قَْوالً ال أَْسأَُل َعْنُه أََحداً 

َغرْيََك قَاَل أَبُ��و ُمَعاِويََة بَْعَدَك، قَاَل: "قُْل آَمْنُت ِباللَِّه ثُمَّ 

اْستَِقْم" الرتمذي وأحمد وابن ماجه.

وال بد لتحقق االستقامة من رشوط : 

أوالً: استقامة القلب عىل توحيد الله تعاىل واإلخلص 

ل��ه، وفيه يقول الباري جل جلله: "يَْوَم اَل يَْنَفُع َماٌل َواَل 

بَُن��وَن )88( إاِلَّ َمْن أََت اللََّه ِبَقلٍْب َس��لِيٍم )89(" س��ورة 

الشعراء.

االستقامة أصل السعادة...

 أعظم عالمتها احملافظة على الصلوات اخلمس

س & ج
ما حكم شراء سيارة بعقد املرابحة 

من املصارف اإلسالمية؟

ال شك أن عقد املرابحة من العقود الجائزة يف الرشيعة 

اإلسلمية، ورشاء الس��يارات بهذه الصيغة ال حرج فيها 

إن ش��اء الله تعاىل، السيام وأن هذه املصارف اإلسلمية 

لديها هيئات رقابة رشعية تقوم باإلرشاف عىل معاملت 

هذه املصارف واملس��ؤولية ملق��اة عىل عاتقهم يف مثل 

هذه املعاملت.

من األدعي��ة التي تعني عىل الطاع��ة، الدعاء املأثور 

ع��ن النبي ص��ىل الله عليه وس��لم "الله��م ألهمني 

رش��دي وأعذين من رش نفيس"، ومن األدعية النافعة 

ب��إذن الله "الله��م حبب إل اإلمي��ان وزينه يف قلبي 

وكره إل الكفر والفس��وق والعصي��ان واجعلني من 

الراش��دين"، ومنها "اللهم إين أس��ألك الهدى والتقى 

والعفاف والغنى"، ومنها "اللهم اهدين ويرس الهدى 

ل واجعلني هادياً مهدياً".

أثر االستقامة
وإن اإلنس��ان املس��تقيم عىل طاعة الله ل��ه أثر إيجايب 

فعال يف مجتمع��ه ابتداًء من أرسته ثم أرحامه وجريانه 

وزملئ��ه يف العمل وأصدقائه وس��ائر الن��اس،  والحال 

منعكس متاماً يف الشخص املعوج عن الرصاط املستقيم 

فهو وبال عىل نفسه وأرسته وكل من يتعامل معه؛ ذلك 

أنه ال يرعى حرمة ألحد وال يوقر أحد؛ بل هو مس��تهرت 

يف كل أحواله.

وإن أعظ��م علم��ة عىل االس��تقامة ه��ي املحافظة 

عىل الصل��وات الخمس املفروضة؛ ألنه��ا تزيك صاحبها 

وتقّوم س��لوكه وأخلقه وتحثه عىل فعل الخريات وترك 

املنك��رات؛ كيف ال! وهي صلة ب��ني العبد وربه؛ وهذه 

العلق��ة الطردي��ة جاءت يف نص اآلي��ة الكرمية يف قوله 

َلَة إِنَّ  تعاىل: "اتُْل َما أُوِح��َي إِلَيَْك ِمَن الِْكتَاِب َوأَِقِم الصَّ

َلَة تَْنَهى َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمْنَكِر َولَِذكُْر اللَِّه أَكَْبُ َواللَُّه  الصَّ

يَْعلَ��ُم َما تَْصَنُعوَن" س��ورة العنكبوت )45(، فيا لها من 

برشى ألهل الصلة بأنهم أهل االستقامة.

وق��د أم��ر الله تع��اىل نبيه ص��ىل الله عليه وس��لم 

باالستقامة يف قوله: "فَاْستَِقْم كَاَم أُِمرَْت َوَمْن تَاَب َمَعَك 

َواَل تَطَْغْوا إِنَُّه ِبَا تَْعَملُوَن بَِصرٌي" هود )112(.

َا إِلَُهُكْم إِلٌَه َواِحٌد  كام أمر أهل اإلميان بها يف قوله: "أمَنَّ

فَاْستَِقيُموا إِلَيِْه َواْستَْغِفُروُه" فصلت )6(.

ومن أس��باب االستقامة الدعاء إىل الله واالبتهال إليه 

بصدق وإخلص فمن صدق الله صدقه وآتاه من الخري 

سؤله ووفقه لطريق االستقامة وثبته عىل الهداية حتى 

يلقاه •

ثانياً: اس��تقامة الجوارح عىل طاع��ة الله والخضوع 

ألوامره.

ثالث��اً: البعد عن كل منك��ر ومعصية قولية كانت أو 

فعلية.

رابع��اً: اختيار الصحبة الصالحة التي تكون س��بباً يف 

االستقامة.

خامس��اً: حفظ اللس��ان وخصصناه بالذك��ر للتأكيد 

ع��ىل أثره البالغ يف اس��تقامة بقية الجوارح فقد جاء يف 

الحديث َعْن أَِب َس��ِعيٍد الُْخْدِري ع��ن النبي صىل الله 

عليه وس��لم، قَاَل: "إَِذا أَْصبََح ابُْن آَدَم فَِإنَّ األَْعَضاَء كُلََّها 

َا نَْحُن ِبَك فَِإِن  ُر اللَِّس��اَن فَتَُقوُل اتَِّق اللََّه ِفيَن��ا فَِإمنَّ تَُكفِّ

اْستََقْمَت اْستََقْمَنا َوإِِن اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجَنا" الرتمذي.

استقامة القلب على توحيد 
اهلل تعاىل واإلخالص له من 

شروط االستقامة

هل هناك دعاء حمدد يعني على 
الثبات على الطاعة؟

ما هي األسباب التي تعينني على 
االستقامة ؟

إن أعظ��م األس��باب املؤدية للس��تقامة ه��ي تقوى 

الله س��بحانه واإلخلص له والخوف م��ن عقوبته يف 

الدنيا واآلخرة، ومن هذه األس��باب الحرص عىل أداء 

الطاعات؛ ألن الطاعة تؤدي إىل طاعة وهي س��بب يف 

االستقامة، ومنها صحبة الصالحني فالصاحب ساحب، 

فالصاحب الصالح يأخ��ذك معه إىل الصلح والعكس 

بالعك��س متاماً، ومنها الدعاء والطل��ب من الله، فإن 

الله تعاىل ينظر إىل القلب املخلص فينجيه مام يخاف 

ويؤمنه مام يحذر.
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معاذ بن جبل األنصاري فاحت اليمن 
شهد له الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعلو رتبته يف العلم يوم القيامة

محبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

لقد حظي معاذ مبحبة النبي صىل الله عليه وس��لم 
ة، فصح َعْن ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل َقاَل:  أََخَذ  وله فضائل جمَّ
ِبَيِدي َرُس��وُل اللَِّه صىل الله عليه وسلم َفَقاَل: "إِنىِّ 
ألُِحبُّ��َك يَا ُمَعاذ" َفُقلُْت: َوأَنَا أُِحبَُّك يَا َرُس��وَل اللَِّه، 
َفَقاَل َرُس��وُل اللَِّه صىل الله عليه وس��لم: "َفالَ تََدْع 
أَْن تَُقوَل ِف كُلىِّ َصالٍَة َربىِّ أَِعنىِّي َعىَل ِذكْرَِك َوُش��كْرَِك 

َوُحْسِن ِعَباَدتَِك" رواه النسايئ  وأبوداود وأحمد.

س��ابق العلامء وسيد الصلحاء، ومن بزَّ أقرانه من سادة 

األولي��اء، آمن ف��كان إميانه جبلً راس��خاً وجاهد فكان 

جهاده طوداً ش��امخاً، وحكم ف��كان من أعدل الحكام، 

وطل��ب العلم حتى صار أعلم األم��ة بالحلل والحرام، 

كان من أوائل املس��ارعني إىل اإلس��لم من أهل املدينة 

وكان من خيار األنصار علامً وعملً وإخلصاً؛ فقد أسلم 

وهو ابن مثاين عرشة س��نة، وش��هد بدراً واملشاهد كلها 

مع الرسول صىل الله عليه وسلم.

 أرس��له النبي صىل الله عليه وسلم إىل اليمن داعياً 

وهادياً وقاضياً فأس��لمت عىل يدي��ه قبائلها وأقبل إىل 

الدين أهله��ا وفتحها الله عىل يديه فتحاً مبيناً فصارت 

أساساً لإلس��لم متيناً، ومكث فيها معلامً وقاضياً فحكم 

بالع��دل وأظهر اإلنص��اف فأحب أهل اليمن اإلس��لم 

وتعلقوا ب��ه أعظم التعلق حتى قال فيهم رس��ول الله 

صىل الله عليه وسلم: "أَتَاكُْم أَْهُل الْيََمِن ُهْم أََرقُّ أَفِْئَدًة 

َوأَلنَْيُ قُلُوباً اإِلميَاُن مَيَاٍن َوالِْحْكَمُة مَيَانِيٌَة" متفق عليه.

ومتيض األيام رسيعة عىل معاذ ريض الله عنه ويقبض 

رس��ول الله إىل الرفي��ق األعىل ومع��اذ باليمن فيصيبه 

الحزن الش��ديد؛ لكونه مل يَر رسول الله قبل وفاته؛ ذلك 

أنه ملا بعثه رس��ول الله إىل اليمن خرج معه رسول الله 

يوصيه ومعاذ راكب ورس��ول الل��ه مييش تحت راحلته، 

فل��ام فرغ قال: يا معاذ، إنك عىس أال تلقاين بعد عامي 

هذا، ولعلك متر بسجدي هذا وقبي، فبىك معاذ خشعاً 

لفراق رس��ول الله، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو املدينة 

فقال: إن أوىل الناس يب املتقون من كانوا وحيث كانوا.

 وتنطلق الفتوحات اإلس��لمية رشق��اً وغرباً ومييض 

أسلمت على يديه 
قبائل اليمن وأقبل 

إىل الدين أهلها 
وفتحها اهلل على 

يديه

الكفالة:

ض��م ذمة الكفيل إىل ذمة األصي��ل يف املطالبة بالحق، 

وهي عىل أنواع:

- كفالة بالنفس: ككفالة شخص بالعودة إىل السجن.

- كفالة باملال: كالكفالة بأداء مثن السلعة التي اشرتاها 

ديناً.

- الكفالة بالتس��ليم: كالكفالة بتس��ليم العني املؤجرة 

ح��ني انتهاء مدة اإلجارة، والكفالة بتس��ليم الولد حني 

انتهاء مدة الحضانة.

- الكفال��ة املنجزة: وهي الكفال��ة التي مل تعلق بزمان 

معني، وال تكون مضافة إىل املستقبل.

- الكفالة املعلقة: وهي الكفالة التي علقت عىل زمن، 

أو علقت عىل ترصف معني.

معاذ إىل الشام مجاهداً ويكون له فيها نعم األثر كيف 

ال وهو العامل الفقيه التقي الورع.

رتبة العلم
ون��ال مع��اذ رتبة العل��م العليا حتى يش��هد له بذلك 

ِتي  املصطفى ص��ىل الله عليه وس��لم قائلً: "أَْعلَ��ُم أُمَّ

ِبالَْحَلِل َوالَْحرَاِم ُمَعاذ بُْن َجبٍَل" رواه أحمد.

وش��هد له صىل الله عليه وسلم بعلو رتبته يف العلم 

ي��وم القيامة بقوله: "معاذ بن جب��ل أمام العلامء يوم 

القيامة برتوة" رواه الطباين وأبو نعيم وابن سعد، وأما 

زه��ده وورعه فكان يف الغاية القصوى والدرجة العليا، 

ويف يوم أخذ عمُر بن الخطاب أربعامئة دينار فجعلها 

يف رصة وأعطاها لغلمه  فقال: اذهب بها إىل معاذ بن 

جبل وتَلَهَّ يف البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع، فذهب 

بها إلي��ه، قال: يقول لك أم��ري املؤمنني اجعل هذه يف 

بع��ض حاجتك، فقال: وصله الله ي��ا جارية اذهبي إىل 

بيت فلن بكذا، اذهب��ي إىل بيت فلن بكذا، فاطلعت 

امرأته فقالت: ونحن والله مساكني فأعطنا، ومل يبق يف 

الخرقة إال ديناران فدفع بهام إليها.

عامل عامل وقائد صالح
كان مع��اذ ريض الل��ه عنه مثاالً للع��امل العامل وللقائد 

الصال��ح وللق��ايض العادل وكانت ل��ه مهابة وجللة يف 

ص��دور أصحاب النبي صىل الله عليه وس��لم حتى كان 

عمر ريض الله عنه يرجع إىل قوله ويعتد بفقهه.

بق��ي معاذ عىل العهد الذي عاهد رس��ول الله عليه 

وفياً صادقاً مخلصاً حتى وافته املنية ش��هيداً سعيداً يف 

الش��ام عام 18 للهجرة يف طاعون عم��واس وكان مبلغ 

عمره مثان وثلثون سنة فريض الله عنه وأرضاه•

 مصطلحـــات فقهيــــة

الرقية:

الرقي��ة ه��ي التوجه إىل الل��ه تعاىل بأذكار مح��ددة طلباً 

لإلعانة وش��فاء املرض وإزالة البأس، وأفضل الرقى س��ورة 

الحمد وآي��ة الكريس وخواتم البقرة واإلخلص واملعوذتني، 

وكذا األدعية الواردة عن النبي صىل الله عليه وسلم.

الدعاء:

الدع��اء لغة هو الطلب والدعاء رشعاً: هو الطلب من الله 

تعاىل بتذلل وخضوع وخش��وع ما يريد املؤمن من خريي 

الدنيا واآلخرة، والدعاء من أعظ��م العبادات التي يتقرب 

بها العبد من ربه، وهو أعظم س��لح بيد العبد املؤمن فل 

يخيب من دعى ربه أبداً.

االستسقاء:

االستسقاء هو طلب السقيا من الله تعاىل إذا تأخر املطر، 

ويصح ذلك بالدعاء كام فعله النبي صىل الله عليه وس��لم 

ويصح بصلة ركعتني ثم يدعو بعدها بطلب السقيا.

صالة التهجد:

ما يصىل م��ن نافلة الليل بعد االس��تيقاظ من النوم. قال 

��ْد ِبِه نَاِفلًَة لََك َع��ىَس أَْن يَبَْعثََك  تع��اىل )َوِمَن اللَّيِْل فَتََهجَّ

َربَُّك َمَقاماً َمْحُموداً( اإلرساء )79(، وتكون أول الليل وآخره 

والصلة يف آخر الليل أفضل لكونه وقت اإلجابة، قَاَل عليه 

الص��لة والس��لم: )َمْن َخ��اَف أَْن الَ يَُقوَم ِمْن آِخ��ِر اللَّيِْل 

فَلْيُوتِ��ْر أَوَّلَُه َوَمْن طَِمَع أَْن يَُقوَم آِخ��رَُه فَلْيُوتِْر آِخَر اللَّيِْل 

فَِإنَّ َصلََة آِخِر اللَّيِْل َمْشُهوَدٌة َوَذلَِك أَفَْضُل( رواه مسلم .

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

101 |  سبتمرب 2012 |  العدد 488  |



سبتمبــر 1972 من الذاكرة

العدد 14 / االفتتاحية
م��ا زال العريب هو الع��ريب مل يتغري ومل يتب��دل، دماؤه هي 

نفس الدماء التي شقت طريق الحياة يف عروق أجداده منذ 

فجر التاريخ.

إن الشعب العريب من املحيط إىل الخليج رفض السيطرة 

ورف��ض االس��تعامر وجاب��ه آالت الحرب الحديثة ووس��ائل 

الدمار بقوة إميانه وصالبة عقيدته، ودفع من أرواح شهدائه 

املالي��ن، ال ليشء إال طلباً للحرية ورفض��اً للعبودية، ويثبت 

التاري��خ مبا ال يدع مجاالً للش��ك أن العرب يف كل معاركهم 

مل يعتمدوا عىل عون من أحد، ومل يش��قوا طريقهم بأسلحة 

صنعها غريهم، لقد نرشوا لواء النور والحرية يف وقت كانت 

في��ه الدول األخرى تعيش يف الظ��الم، ومل يكن العامل يعرف 

شيئاً عن أمريكا بعد، ومل تكن روسيا كام هي اليوم. 

كان الع��رب وحده��م ه��م أصح��اب مش��اعل اإلميان، 

أس��لحتهم إرادة حرة وعزم وتصمي��م، ورصيدهم فيض من 

دماء الحرية السخية تجري يف عروقهم. 

هذه هي أسلحة العريب منذ فجر التاريخ، وعمد انتصاره، 

وهذه هي مقوماته وس��بب أصالته، وه��ي ال بد أن تعود، 

ال ب��د أن تصب��ح يف دماء كل عريب م��ن الخليج إىل املحيط، 

وتصبح هدفه وغايت��ه، فحن تعود لكل عريب مقومات عزه 

ومجده، حن يصبح اإلميان هو األساس والعقيدة هي األصل، 

حينئذ سيختفي الشك والتشاؤم وسيجد كل عريب عىل تراب 

هذه األمة املجيدة أنه يرفض التبعية ويرفض االستسالم.

حرض صاحب السمو الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان 

حاك��م أبوظ��ب��ي ورئي��س دول��ة اإلم��ارات العربي��ة 

املتح��دة جلس��ة مجل���س ال��وزراء التي عق��دت يوم 

األثن��ن 28-8-1972.

وقد رصح مصدر مطلع أن صاحب الس��مو الشيخ زايد 

قد أكد عىل رضورة توفري الخدمات الصحية والتعليمية 

والعمرانية يف كل أنحاء البالد، كام تفضل سموه بتزويد 

أصحاب الس��مو واملعايل الوزراء بتوجيهاته السامية يف 

شتى املجاالت.

مصفاة البرتول الجديدة فوق أم النار 
قرر صاحب الس��مو الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رئي��س الدول��ة إقامة مصف��اة الب��رول الجديدة فوق 

الهضبة العلوية من جزيرة أم النار.

وقد بارش سموه تحديد املساحة التي سوف تقام عليها 

املصفاة والتي تبلغ 240 ألف من األمتار املربعة تحسباً 

ملواجهة أي توسع يف املستقبل.

وكان س��موه قد زار موقع إقام��ة املصفاة يف جزيرة أم 

النار يرافقه عدد من الشيوخ وجمع من كبار املهندسن 

واملستشارين والخرباء. 

الشيخ خليفة خالل زيارته لفرنسا

اإعداد: حنــان الذهــب

مجلس الوزراء اإلتحادي يتخذ قرارات هامة

رحلة خليفة إىل فرنسا
تنطل��ق قوافل الخري إىل كل اآلفاق لتضيف إىل تراثنا الحض��اري جديداً كل يوم، وتعمل عىل أن تأخذ دولتنا الفتية 

دورها الطبيعي يف املجتمع الدويل، بتبادل الرأي وبحث ما يهم بالدنا والبلدان الصديقة من أمور وإيجاد حل عادل 

للمشكالت املحلية والعاملية. 

وإىل أف��ق جديد من هذه اآلفاق كانت رحلة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان ويل العهد ورئيس 

ال��وزراء ووزير الدفاع إىل فرنس��ا حيث ع���قد س��موه والوف��د املراف��ق له العديد من املباحثات مع املس��يو بيري 

ميس��ميز رئيس وزراء فرنسا واملسيو ميش��يل دوبريه وزير الدفاع الفرنيس عىل رأس وفدين من الوزراء وجرناالت 

الجيش تناولت املسائ���ل التي تهم البلدين، وك���ذلك املوقف يف الرشق األوسط بصف��ة خاص���ة واملوقف الدويل 

بصفة عامة.

 كام زار س��موه العديد من املواقع العسكرية ومصانع األس��لحة والذخرية ومصانع الطائرات والرادار وغريها فضالً 

عن األماكن األثرية والسياحية يف فرنسا.

رئيس الدولة يقابل سفريي اليمن وكوريا
قابل صاحب الس��مو الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رئي��س دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة مبكتبه بقرص 

املنهل العام��ر يف الثامن والعرشين من الش��هر املايض 

سعادة القايض عبدالله الحجري سفري جمهورية اليمن، 

كام قابل سموه سعادة س��ونج كيوكيم سفري جمهورية 

كوري��ا الدميقراطية حيث تبادل س��موه مع الس��فريين 

األحاديث الودية وناقش املس��ائل الت��ي تهم العالقات 

الودي��ة بن دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة وكل من 

اليمن وكوريا الدميقراطية.
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ذاكـــرة العدســـةسبتمبــر 1972

 ديسمرب 1989 زايد يشهد االحتفال بتخريج دورة املرشحني الطيارين الحادية عرش

 1992 افتتاح كلية القيادة واألركان

 2005 القوات املسلحة تتوجه إىل باكستان ملساعدة ضحايا الزلزال  2008 القوات املسلحة تواصل إرسال مساعدات إغاثية ملنكويب اليمن

  2002 محمد بن زايد يشهد االحتفال باليوبيل الفيض لواء زايد األول
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• يزداد وزن اإلنسان إذا مىش يف اتجاه الغرب، ويقل وزنه إذا مىش يف اتجاه 

الرشق، وذلك ألنه يف الحالة األوىل يكون يف عكس اتجاه حركة دوران األرض 

حول نفس��ها "فاألرض تدور حول نفس��ها من الغرب إىل الرشق"، ويف الحالة 

الثانية يكون يف نفس اتجاه دوران األرض حول نفسها.

• أول م��ن ابتكر ورق اللعب "الكوتش��ينة" زوجة مهراجا هندي، لتلهي بها 

زوجها من نتف شعر لحيته.

• املحاك��م يف مرص القدمي��ة كانت تعقد يف الظالم م��ن أجل ضامن العدل، 

وذلك يك ال يرى القايض املتهم وال رافع الدعوى وال الشهود.

• الفي��ل رغم ضخامته يتميز بالحنان، فه��و ال يقبل أن يدوس أي حيوان صغري 

يك��ون يف طريقه، وإمنا يحمله 

بخرطوم��ه يف رف��ق وحن��ان، 

ويضعه عىل جان��ب الطريق، 

ثم يواصل سريه.

• هل تعلم أن أول من استعمل 

خات��م الخطب��ة، ه��م الرومان 

وكان يف البداية من الحديد.

• أول صحيفة عربية هي  الوقائع املرصية، التي أنش��أها محمد عيل باش��ا 

عام 1828.

في احلرب .. تتكلم املدافع ويخرس القانون

أنيس منصور 
كاتب مصري
2011  - 1924

درر 

  هـــــــل تعلـم ...

1. من هو القائد الذي رفع علم الدولة عىل السفارة يف حرب تحرير الكويت؟

2. مينح الشهيد بعد استشهاده وسام التقدير، من أي الطبقات يصنف هذا الوسام؟

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 )487( هي: 
 السؤال األول: كان اإلصدار األول ملجلة درع الوطن يف شهر أغسطس عام 1971.

  السؤال الثاين: انطلقت مدرسة املشاة من معسكر القاسمية. 

 الفائزان:
1. مصطفى محمد سليامن. 

2. بروين عبداللَّه إبراهيم.

مسابقة العدد )488(

إعداد: أمل احلوسني

س . من هو الشخص الذي ينحني أمامه امللك؟
ج . الحالق.

س . ما الشئ الذي يحملك إىل حيث تريد وهو واقف؟   
ج  . الطريق.

س . ماذا تجد يف منتصف البحر؟  
ج . حرف الباء.

س . متى مييش املسامر عىل رأسه؟  
ج . عندما يكون مثبتاً بحذاء.

س . ما الذي يشبه متاماً نصف القمر؟ 
ج . نصفه الثاين.

س . كيف تحصل عىل 63 من 4 سبعات؟    
ج . 7 ×7+7+7.

س. يرفع قبعته عندما يسري ويضعها عندما يقف؟  
ج . قلم الحرب.

س . ال تأكل لكنها ترشب، تسري وال تتعب؟   
ج . السيارة.

س . ما هي األحرف التي تقرأ يف اتجاهني؟    
ج . واو، ميم، نون.

سؤال وجواب

: Anarchy الفوضى

معناها الحريف هو "غياب الحكومة" لكنها كثرياً ما تس��تعمل كمرادف لعدم 

النظام والتش��وش واالرتباك، وباملعنى الرس��مي فإنها تش��ري إىل عدم وجود 

سلطة مركزية. 

: Alliance التحالف
اتفاق رس��مي بني فاعلني اثنني أو أكرث – عادة بني الدول للتعاون بعضهم مع 

بعض بشأن قضايا أمنية مشرتكة مدركة.

مصطلحات عسكرية

|  العدد 488  | سبتمرب 2012  |104

استراحة العدد



ســكــمــكــم مدينة من عبق األصالة:

حروب ومعارك 

من الرتاث

هن��اك يف رك��ن م��ن أركان 

إلم��ارة  الذهب��ي  الس��احل 

الفجرية، ترقد "سكمكم" التي 

صيغت من نقاء الطبيعة ويف 

حضن الجبال الشاهقة. 

املؤرخ��ون  يص��ل  مل 

تحدي��د  إىل  الي��وم  حت��ى 

اس��م حقيق��ي ألصل اس��م 

"س��كمكم"، لكن بعض الكبار يتناقلون أن أصل االسم جاء من صيحة أطلقها أحد جنود 

االس��تعامر فيام مىض، عندما ضاعت فرقة عس��كرية وس��ط الجبال، وظلت تس��ري عىل 

غري هدى، حتى وصلوا إىل جبلها الش��اهق "جبل القلع��ة"، وعندما صعد إىل أعاله صاح 

الجن��دي : )come see(، وكررها أكرث من مرة، فصارت تعرف باس��م "س��كمكم" عندما 

لفظها العرب الذين سكنوا هذه املنطقة منذ مئات السنني.

 وأش��هر ما ميكن أن نراه باقياً يف "س��كمكم" حتى اليوم قلعة "الجبل"، وهذه القلعة 

التي بناها حمد بن عبد الله الرشقي ليواجه بها الغارات والحروب واملعارك التي شهدتها 

املنطقة، كان رشق "سكمكم" خور أطلق عليه أسم خور ثالثوه، وكان شهرياً آنذاك، وتبدو 

آثاره موجودة حتى اآلن بعد أن طمس��ت الرياح والسيول والوديان معامله، وكانت أرض 

"س��كمكم" فيام مىض أرضاً زراعية خصبة يزرع أهلها النخيل كأس��اس للزراعة، كام كانوا 

يزرعون امل��وز واملانجو و الفن��دال "البطاطا الحلوة"، والفجل وال��ذرة والدخن والبصل 

والقصب و "الجوافة"  والنبق واللوز، كل يف موس��مه، مستخدمني اليازرة الستخراج املاء 

م��ن باطن األرض من "الطوي"  لري الزراعة، وكذلك عن طريق األفالج، ولكن اليوم تغري 

الحال ومل يبق من هذه الزراعات إال النخيل حيث جفت املياه العذبة وتحولت إىل مياه 

مالحة معظم السنة نظراً لقلة األمطار.

بعد ديسمرب عام 1971، وتغري وجه الحياة عىل أرض اإلمارات، امتدت خريات االتحاد 

إىل كل منطقة يف الدولة، حيث بني يف أول االتحاد 40 مس��كناً ش��عبياً، وصلت اليوم إىل 

أكرث من 300 مس��كن شعبي، إضافة إىل العديد من الفلل السكنية التي بناها املواطنون 

لتواكب الزيادة الس��كانية ألهايل املنطقة، كام بنيت عدة مس��اجد يف "سكمكم" بعد أن 

كان هناك مسجد واحد بالقرية، ودخل التعليم كل بيت، كام دخلت االتصاالت السلكية 

والالس��لكية القرية، وتم تعبيد الطريق الذي يربط "سكمكم" بالفجرية عرب شبكة حديثة 

تتخلل جبالها الش��اهقة التي من أهمها جبل ردة العوينة، الجبل األحمر، وجبل حس��ن 

وجبل العيم، ومن وديانها وادي انخال ووادي العيم وفلج العوينة. 

 همس القصيد

ألوذ منَك بصربي أيها الق�����دُر                                                         
                                 واملؤمنون إذا َح�ل القض��ا صربوا

يدي تلوح يوم البني يف َوَه����ِن

                                 والدمُع خلَف ِقن�اع الص�رب مسترتُ
فزايٌد كان قلَب الحّب يف وطني

                                 والحب من بع�ده للقلب مفت�قر
كانت تجاربُ���ه الغرّاء مدرس��ًة 

                                العلُم فيها كنور الشم�س منتش�ُر
يُصغي إىل قارئ القرآن يحفظه

                                 ومُيِعن الفكَر فيم�ا دلِّت الس��وُر
وهب خليفتَه التوفي�َق إن ل��ه

                                قلباً كبرياً بح�ّب الشع�ب معت��مر
عىل طريق أبيه اخت��ار رحلتَ�ه 

                                 ويف دروب املعايل يُقتف�ى األث���ر
جميع من عاهدوا باألمس والده

                                 عىل الفداء إذا ما ل���ّوح الخ��طر
أتوا إليه وعهُد الحّب يسبقه�ْم 

                                 فه��ْم لنرصت��ه أرواَحه���م نذروا
ويف مقّدمة الفرس�ان ك��ان أخا

                                 شهم�ا كرمي�ا ويف الشدات مخترُب
هذا محّمُد ع���وُن األخ ناص�رُه

                                 أوىف الرجال ل��ه، كُّف�ٌؤ و ُمقت�دُر
يا رٌب هْب لجموع الشعب تعزيًة

                                وامنحهم الصرب حتى يرحل الكدُر
واجعل نعيمك ُسكنى زايد فله

                                أسمى سجّل بفع�ل الخري ُمزدِخُر

                              كلمات الشاعر الدكتور :
                              مانع سعيد العتيبة 

رثــــــاء زايـــــــد          

معركة مجدو: وقعت عام 1479 ق . م بني 

"تحتمس الثالث" وقبائل الشام، وقد انترص 

"تحتمس" انتصاراً كبرياً عىل قبائل الشام.

معركة قادش : وقعت عام 1258 ق . م بني 

الفراعنة والحيثيني، وقد انترص الفراعنة.

معركــة قرقر : وقعت ع��ام 853 ق . م بني 

"س��لمنارص الثاين"وملوك الش��ام، وقد انترص 

"سلمنارص الثاين" عىل ملوك الشام وحلفائهم.

معركة كركميش : وقعت عام 612 ق . م 

ب��ني البابلي��ني واآلش��وريني، وق��د انت��رص 

البابليون.

معركة املاراثون : وقعت عام 490 ق . م 

بني األثينيني والفرس، وقد انترص األثينيون.

معركة ترموبيل : وقعت عام 480 ق . م 

بني الفرس واليونان، وقد انترص الفرس.
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