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االفتتاحـية

خليفــة والبعـد اإلنسـاين
يُعد البعد اإلنســاين توجهاً أصـيالً للسـياسة الخارجية اإلماراتية يف ظل قيادة صاحب 
السمو الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، 
حفظه الله؛ فقد بّي ســموه، يف أكرث من مناســبة، أّن سـياسته الخارجية، فيام يتعلق 
بتقديم املســاعدات الخارجية، تواصل نهج املغفور له الوالد املؤسس الشـيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل الجانب اإلنساين بعداً أصـيالً يف السـياسة 
الخارجية اإلماراتية. كام يســتند الدور اإلنساين لسـياسة صاحب السمو رئيس الدولة 
الخارجية إىل إطاٍر فلسفي، يُلخص معامل النموذج اإلمارايت، الذي رسخه سموه، والذي 
يجمــع خليطاً مبتكراً من عناصـر إنســانية عاملية، يلخصها مبدأي التضامن اإلنســاين 
والتعددية الثقافية؛ ومقومات إســالمية موِجهة كون اإلســالم مكوناً رئيســياً جامعاً 

وحاضنة أساسـية للثقافة املجتمعية والسـياسـية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وقد أدرك صاحب الســمو الشـــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان أهمية الدبلوماســـية 
اإلنسانية كأحد مصادر القوة الناعمة للدولة؛ فاملساعدات الخارجية لديها القدرة عىل 
تشــكيل صورة الدولة النمطية يف عيون العامل، والتواصل مع الجريان واإلقليم الواسع 
من خالل إرســال رســائل إيجابية للصداقة والشـــراكة. فقد اختارت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الرتكيز عىل القوة الناعمة سبيالً للمساهمة يف التنمية وتطوير دورها 

وتعزيزه عىل املستوى العاملي عرب تأسـيس دور دويل »إنساين« للدولة. 
وتنطلق رؤية صاحب الســمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدور دولة اإلمارات 
العربية املتحدة اإلنســاين عىل الصعيد الخارجي من تصوٍر شــامل للعمل اإلنســاين، 
تتلخــص أبعاده يف أّن العمل اإلنســاين هو يف األســاس عمل أخالقــي، بعيداً عن أية 
مصالح أو أهداف سـياســـية، وأّن الدور اإلنســاين الخارجــي لدولة اإلمارات العربية 
املتحــدة ال ينفصل عن تحقيق األمن اإلنســاين العاملي، والســـيام أبعاده التي عرّفها 
تقرير التنمية البشـــرية الصادر عن »برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ« عام 1994 وهي: 
األمــن االقتصادي، األمن الغــذايئ، األمن الصحي، األمن البيئــي، واألمن االجتامعي. 
ولذلــك، تحرص دولة اإلمــارات العربية املتحدة عىل التحرك، وتقديم املســاعدة إىل 
املحتاجي إليها يف إطار مفهوم إنســاين عاملي مجرد، وأصبحت عنصـراً فاعالً يف جهود 
املواجهة الدولية للتحّديات اإلنســانية، وباتت حاضـرة بقوة يف مجاالت املســاعدات 

اإلنسانية ومساعدات اإلغاثة الطارئة والطويلة األمد يف مناطق العامل كافة.
كام يتســم الدور اإلنساين الخارجي للدولة بالشــمول والتنوع؛ حيث ال يقتصـر عىل 
تقديم املســاعدة أو املعونة، وإمنا يدمجها ضمن جهد تنموي طويل األجل يســاهم 
يف تنميــة املناطق التي توجه إليها. وأخرياً يرتبط البعد اإلنســاين يف سـياســة صاحب 
الســمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان الخارجية بنظامــه العقيدي، أو املعتقدات 
والقيم التي يؤمن بها، وتنشأ عليها، والتي يأيت يف مقدمتها الكرم. وقد اكتسب صاحب 
الســمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان هذه القيمة من خالل تنشـئته االجتامعية 
التي جمعت بي املبادئ الســامية لإلسالم التي تعيل من قيمة الكرم وترى فيه سلوكاً 
يجب أن يتحىل به كل مســلم، والقيم القبلية العربية األصـيلة التي يحتل فيها الكرم 

موقعاً مركزياً. 

رم�ضان كرمي
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ترأس س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة وفد الدولة للمشاركة يف 

املؤمتر السادس لرؤساء هيئات األركان لدول التحالف 

ض��د داعش واإلرهاب الذي اس��تضافته رئاس��ة هيئة 

أركان الق��وات املس��لحة القطرية مبش��اركة 29 دولة 

ممثلة برؤس��اء هيئ��ات األركان من الدول الش��قيقة 

والصديقة.

ويه��دف املؤمتر الذي اس��تمر يومني إىل مناقش��ة 

وتب��ادل اآلراء ب��ني ممثيل ال��دول املش��اركة وفقاً ملا 

تشهده املنطقة من أحداث وتطورات متسارعة بهدف 

الوصول إىل إجراءات تخدم األمن اإلقليمي والدويل.

وي��أيت هذا املؤمت��ر امت��داداً للمؤمترات الخمس��ة 

الس��ابقة الت��ي عق��دت يف كل من األردن وفرنس��ا و 

أملاني��ا والواليات املتحدة األمريكي��ة واململكة العربية 

السعودية.

رئيس األركان يشارك يف مؤمتر دول التحالف ضد داعش

الرميثي يحضر افتتاح فعاليات معرض لوبورجيه للطريان يف فرنسا
حرض س��عادة الفري��ق الرك��ن حمد محم��د ثاين 

الرميث��ي رئي��س أركان الق��وات املس��لحة افتتاح 

فعاليات معرض لوبورجي��ه للطريان يف الجمهورية 

الفرنس��ية الذي يعد واحداً من أهم وأكرب املعارض 

املتخصص��ة يف الصناع��ات الجوي��ة والفض��اء عىل 

مس��توى العامل، وقام س��عادة رئيس أركان القوات 

املسلحة والوفد املرافق له بجولة يف أروقة املعرض 

بحضور س��عادة معضد حارب مغري الخيييل س��فري 

الدولة لدى الجمهورية الفرنس��ية زار خاللها عددا 

من أجنحة الدول املش��اركة يف املعرض واطلع عىل 

أحدث م��ا تنتجه كربي��ات ال��ركات العاملية من 

مختل��ف املعدات واألجه��زة والصناع��ات الجوية 

والفضاء بشقيه العسكري واملدين.

وأعرب س��عادة الفريق الرك��ن حمد محمد ثاين 

الرميث��ي عن إعجابه باملس��توى املتط��ور الذي 

وصلت إليه الصناعات الجوية يف العامل، مؤكداً ان 

مع��رض لوبورجيه للطريان نجح يف إثبات مكانته 

عىل خريطة املعارض العاملية.

الرميثي والوفد املرافق ومعضد الخيييل خالل جولة يف معرض لوبورجيه بفرنسا

رئيس أركان القوات املسلحة يف صورة جامعية مع رؤساء هيئات األركان املشاركني يف املؤمتر
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مذكرة تفاهم بني » وزارة الدفاع« و»الرتبية« لدعم اخلدمة الوطنية

الدكت��ور  الل��واء  س��عادة  وق��ع 

خليف��ة الرميث��ي الوكيل املس��اعد 

االسرتاتيجية  والش��ؤون  للسياسات 

يف وزارة الدف��اع مع مروان الصوالح 

وكي��ل »الرتبي��ة« مذك��رة تفاه��م 

لدع��م م��روع الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطية.

قائد القوات البحرية يشهد تخريج عدد من الدورات التخصصية
ش��هد س��عادة اللواء الركن بحري إبراھیم سامل املرخ قائد 

القوات البحري��ة حفل تخريج عدد من الدورات التخصصیة 

للضباط وذلك يف معھد القوات البحرية، كام ش��ھد االحتفال 

عدد من ضباط القوات املس��لحة. بدأ االحتفال بتالوة عطرة 

م��ن آيات الذك��ر الحكیم، ألقى بعدھا قائ��د معھد القوات 

البحري��ة كلم��ة بھذه املناس��بة رح��ب فیھا براع��ي الحفل 

والحضور وقال: "إننا يف معھد القوات البحرية نثمن اھتامم 

القیادة الرش��یدة ونقدر ھذا التش��جیع لألخ��ذ بأيدينا نحو 

إطالل��ة جديدة تعكس التطور الذي تعیش��ه قواتنا البحرية 

ع��ىل األصعدة كافة". وأضاف: "أن االحتفال بتخريج دفعات 

من الضباط يف مختلف التخصصات يؤكد دور املعھد كمصدر 

إشعاع ومعرفة ودعم لقواتنا البحرية".

نائب قائد اإلمداد املشرتك يشهد تخريج عدد من الدورات التخصصية
ش��هد س��عادة العميد املهندس مبارك العري��اين، نائب قائد 

اإلمداد املش��رتك حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية 

مبعه��د اإلدارة واإلم��داد املش��رتك مبدينة زايد العس��كرية، 

بحضور عدد من ضباط القوات املسلحة .

وهن��أ قائد معهد اإلدارة واإلمداد املش��رتك يف كلمة بهذه 

املناس��بة، الخريج��ني عىل إنجازه��م واجتيازه��م للدورات 

بنجاح، ودعاهم إىل التسلح باإلميان والعلم واملعرفة، متمنياً 

لهم التوفيق والسداد يف ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املسلحة "حفظه الله".

قائد القوات البحرية يكرم أحد الخريجني

مبارك العرياين خالل تكريم أحد الخريجني

رئيس أركان القوات املسلحة يف صورة جامعية مع رؤساء هيئات األركان املشاركني يف املؤمتر

خالل توقيع االتفاقية
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نفذت القوات الربية لدولة اإلمارات والقوات املسلحة 

لجمهورية مرص العربية البيان العميل الختامي ضمن 

التمرين العس��كري املش��رتك »س��هام الحق 3« الذي 

أقيم عىل أرض الدولة.

وشهد التمرين س��عادة العميد الركن صالح محمد 

صال��ح مجرن العام��ري قائد الق��وات الربية، بحضور 

الل��واء أركان حرب توحيد توفيق عبد الس��ميع قائد 

املنطق��ة املركزي��ة العس��كرية يف القوات املس��لحة 

املرصية.

ويأيت مترين »سهام الحق 3« يف إطار التعاون املثمر 

والبناء بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية 

م��رص العربي��ة، وتأكي��داً ع��ىل العالق��ات التاريخية 

واالس��رتاتيجية بني البلدين يف املجاالت كافة، الس��يام 

يف املجاالت العس��كرية، وتعزيز التعاون الثنايئ، ورفع 

الروابط العس��كرية الثنائية، ورفع الجاهزية القتالية 

للقوات املس��لحة، وتطوير الق��درات، وإثراء الخربات 

العسكرية لتحقيق التكامل املنشود للقوات املشاركة 

يف التمرين. وأش��اد سعادة العميد الركن صالح محمد 

صالح مجرن العامري باملس��توى العايل واالحرتايف التي 

ظهرت علي��ه القطاعات والتش��كيالت كافة مبختلف 

صنوفها املشاركة يف التمرين، مؤكداً أن دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة وجمهورية م��رص العربية يقدمان 

منوذج��اً يحت��ذى به، وف��ق رشاكة حقيقي��ة، واحرتام 

متبادل، ومثال يف تعزيز مس��رية التعاون العس��كري، 

لتطوي��ر وتحدي��ث منظومة العمل العريب املش��رتك، 

وتفعيل آلياتها، وتأكيد التضامن العريب، وترجمة هذا 

الهدف إىل عمل مشرتك ملموس عىل أرض الواقع.

من جانبه قال اللواء أركان حرب توحيد توفيق عبد 

الس��ميع: »إن التمرين يأيت ليؤكد التقارب والتحالف، 

وتعميق أوارص الصداقة بني الدولتني، واكتساب مزيد 

م��ن الخ��ربة امليدانية والق��درة القتالية ب��ني القوات 

املسلحة، ويعكس مستوى رفيعاً من التنسيق والتكامل 

يف األداء واألدوار املختلف��ة للتش��كيالت العس��كرية 

املشاركة، والتي أظهرت مهارة عالية املستوى للقوات 

املنفذة للتمرين.

الجدي��ر بالذك��ر أن مترين »س��هام الح��ق« يأيت 

ضمن خطة التامرين املشرتكة واملربمجة بني البلدين 

الش��قيقني، والتي تهدف إىل إث��راء الخربات مبختلف 

الوح��دات املش��اركة، وصقلها وتطويرها الس��تيعاب 

متطلبات العمل العسكري املشرتك، ملا له من أهمية 

ودور فاعل يف رفع مس��توى الكفاءة العسكرية، عن 

طريق تبادل الخربات واملهارات العسكرية يف مختلف 

العمليات القتالية، ومواصلة زيادة عمليات التنسيق 

املشرتك، وتحقيق التكامل املنشود، مع رفع املستوى 

العمليايت ملختل��ف القوات املش��اركة، والوصول بها 

إىل أع��ىل درج��ات الجاهزية، لتنفي��ذ املهام كافة يف 

مختلف الظروف.

اختتام »سهام احلق 3« بني قواتنا املسلحة ونظريتها املصرية

العميد الركن صالح مجرن العامري واللواء أركان حرب توحيد عبدالسميع وعدد من كبار الضباط خالل التمرين

خالل التمرين
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اختتام »سهام احلق 3« بني قواتنا املسلحة ونظريتها املصرية

العميد الركن صالح مجرن العامري واللواء أركان حرب توحيد عبدالسميع وعدد من كبار الضباط خالل التمرين

افتتاح مبنى امللحقية العسكرية لإلمارات يف الكويتخالل التمرين
افتتح سعادة رحمة حسني الزعايب سفري الدولة 

ل��دى دولة الكوي��ت مبنى مكت��ب امللحقية 

العسكرية يف الكويت.

ح��ر االفتت��اح س��عادة الدكت��ور طارق 

أحمد الهيدان مساعد وزير الخارجية لشؤون 

املنظامت الدولية والفريق الركن محمد خالد 

الخر رئيس األركان العامة للجيش الكويتي، 

بجانب عدد من الس��فراء الخليجيني والعرب 

ل��دى  املعتمدي��ن  العس��كريني  وامللحقي��ني 

الكويت إضافة إىل امللحق العس��كري للدولة 

س��عادة العقي��د الركن أحمد س��يف الكعبي 

وأعضاء امللحقية العسكرية.

وأش��اد س��عادة رحم��ة حس��ني الزع��ايب 

بالعالق��ات الثنائية بني دول��ة اإلمارات ودولة 

السياس��ية  املج��االت  جمي��ع  يف  الكوي��ت 

الدبلوماس��ية والتجارية والثقافي��ة متمنياً أن 

تسهم امللحقية العسكرية يف تطوير العالقات 

العسكرية والتقنية واألمنية بني البلدين مؤكداً 

حرص��ه واهتاممه ب��كل ما من ش��أنه تذليل 

العقبات التي قد تعرتض سري العمل.

ومتن��ى الس��فري النج��اح والتوفي��ق لكادر 

امللحقي��ة والقامئ��ني عىل عملها مبا يس��هم يف 

تطوير وتنمية العالق��ات الثنائية بني البلدين 

خالل افتتاح مبنى امللحقية العسكرية لالٕمارات يف الكويتالشقيقني.

افتتاح امللحقية العسكرية اجلديدة للدولة يف بروكسل
افتتح س��عادة س��ليامن حامد سامل 

املزروعي س��فري الدولة لدى اململكة 

البلجيكية رئيس بعث��ة الدولة لدى 

االتح��اد األورويب مبن��ى امللحقي��ة 

يف  للدول��ة  الجدي��د  العس��كرية 

العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور 

املق��دم طيار أحم��د الزعايب امللحق 

العسكري.

ح��ر االفتتاح، وفد رفيع املس��توى 

من القيادة العامة للقوات املسلحة، 

كام ح��ر ع��ن الجان��ب البلجييك 

معايل الس��ناتور بريتني ممباكا ممثالً 

البلجيكي��ة واللواء  الحكوم��ة  م��ن 

لورن��ت ب��ارت م��ن رئاس��ة هيئ��ة 

العملي��ات املش��رتكة ممث��ل وزارة 

الدفاع البلجيكية.

تخريج الدفعة الـ »20« من طلبة الثانوية العسكرية يف العني
ش��هد س��عادة العميد الركن سامل س��عيد غافان الجابري 

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية يوليو املايض، االحتفال 

الذي أقامته املدرس��ة الثانوية العسكرية مبقر املدرسة يف 

مدينة العني مبناس��بة تخريج الدفعة العرشين من طالبها 

وحصولهم عىل شهادة الثانوية العامة.

وق��ال قائد املدرس��ة الثانوي��ة العس��كرية يف كلمة له 

بهذه املناسبة " نرحب بكم يف املدرسة الثانوية العسكرية 

أجمل ترحيب، رصح علمي وتربوي وعس��كري من رصوح 

الوطن املتعددة التي بنيت برؤية ملهمة وسواعد وجهود 

املخلصني الذين دأبوا عىل تطوير قواتنا املس��لحة ويف هذا 

اليوم نحتف��ل بتخريج دفعة جديدة من قادة املس��تقبل 

ممن سريفدون كافة صنوفها بالطاقات البرشية املؤهلة ".

واضاف أن نتائج هذا العام الدرايس كمثيالتها يف األعوام 

الس��ابقة ممتازة بكل املقاييس مام يدل عىل اس��تمرارية 

التط��ور يف املدرس��ة يف تحقي��ق مخرجاته��ا التعليمي��ة 

املنشودة.

وهنأ قائد املدرسة الخريجني بنجاحهم واجتيازهم لهذه 

املرحلة الدراس��ية آمال أن تكون هذه هي اللبنة األوىل يف 

حياتهم املهنية ويف بناء قواتنا املس��لحة وأوصاهم بتقوى 

الله يف أعامله��م وأداء ما ميليه عليه��م الواجب والضمري 

والخلق القويم وأن يطيعوا أوىل األمر منهم.

ويف ختام كلمته تقدم قائد املدرس��ة بالش��كر للقيادة 

العامة للقوات املسلحة التي مل تدخر جهدا يف توفري السبل 

كاف��ة وتذليل الصعوب��ات فكان للدعم امل��ادي واملعنوي 

املتميزين بالغ األثر للوصول لهذه النتيجة املرشفة.

افتتاح مبنى امللحقية العسكرية الجديد للدولة يف بروكسل
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بدأ الحف��ل بالس��ام الوطني لدول��ة اإلمارات 

ألق��ى بعده الدكت��ور جون بارد مس��اعد قائد 

الكلية للشؤون األكادميية كلمة شكر فيها اللواء 

الركن طيار رش��اد محمد السعدي عىل جهوده 

ومتابعت��ه وأش��اد مبس��توى الخريج��ن وأوجز 

الربام��ج واملناه��ج التعليمي��ة الت��ي اجتازوها 

بنجاح، متمنياً لهم تحقيق املزيد لخدمة وطنهم 

وإعاء شأن الدولة.

وقال إن ش��هادة املاجستري يف الدراسات األمنية 

واالس��راتيجية التي نالها الخريجون هي شهادة 

فري��دة يف الع��امل وميك��ن أن يضاهيها ش��هادة 

املاجس��تري يف السياس��ة العامة أو ماجس��تري يف 

العاق��ات الدولية، أو املاجس��تري يف دراس��ات 

السياس��ة الدولي��ة والتي متنح م��ن قبل بعض 

املؤسسات التعليمية العاملية. 

وخاطب الدكت��ور جون بارد الخريجن بالقول: 

“ها أنتم اليوم قد أحرزتم منظومة من املهارات 

الفري��دة لوظائفك��م وها أنتم الي��وم تغادرون 

الكلية لتحملون بن أيديكم أساس��اً راس��خاً من 

املعرف��ة وكيل أمل بأنه يحمل ب��ن ثناياه نظره 

أكرث ش��مولية للبيئة األمنية االسراتيجية، ولعيل 

أج��د أنكم من ذوي الحظوة ب��أن ظفرتم بهذه 

املعرف��ة الت��ي س��توظفونها بش��كل إيجايب يف 

مسؤولياتكم التي ستضطلعون بها”.

ويف خت��ام الحفل ق��ام اللواء الركن طيار رش��اد 

محمد الس��عدي بتوزيع الش��هادات وش��ارات 

الكلية عىل الخريجن .

احتفلت كلية الدفاع الوطني بنادي ضباط 

القوات املسلحة بأبوظبي بتوزيع الشهادات 

وشارات الكلية عىل خريجيها من الدورة 

الثانية بحضور اللواء الركن طيار رشاد محمد 

السعدي قائد كلية الدفاع الوطني وعدد من 

كبار الضباط واملسؤولني وذوي املكرمني.
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نحن والمجتمع

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

الوزراء، حاكم ديب، رعاه الله، وصاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 

أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 

واجب العزاء يف فقيد الواجب هزيم عبيد 

خلفان آل عيل، الذي استشهد يونيو املايض 

أثناء حادث تدريب لقواتنا املسلحة يف اململكة 

العربية السعودية املشاركة يف قوات عملية 

إعادة األمل، ضمن التحالف العريب، جاء ذلك 

خالل الزيارة التي قام بها سموهام، إىل مجلس 

عزاء الفقيد مبنطقة الحمرية يف إمارة الشارقة. 

حممد بن راشد وحممد بن زايد يقدمان واجـــــب العزاء يف فقيد الوطن هزمي آل علي
نائـــب رئيـس الدولـــة و ويل عهــد أبوظبــي : الوطـــن سيظل على الــــــــــــدوام وفيًا ألبنائه الذين ضحوا بأرواحهم، وأعطوا املثل والقدوة

  وأع��رب صاحب الس��مو نائب رئي��س الدولة، 

وصاحب الس��مو ويل عهد أبوظب��ي، عن صادق 

مواس��اتهام وأحر تعازيهام ألرسة وأبن��اء الفقيد، 

وذوي��ه س��ائلني امل��وىل ع��ز وج��ل، أن يتغمده 

بواسع رحمته، ويسكنه فس��يح جناته، وأن يلهم 

أهل��ه والجميع، جمي��ل الصرب والس��لوان، ومثن 

س��موهام عطاء جن��ود الوطن وأبناءه يف ش��تى 

املواق��ع ومختلف الظ��روف، وم��ا يقدمونه من 

تضحيات غالية يف س��بيل رفعة وطنهم، والحفاظ 

عىل مكتس��باته والذود عن حياضه، وحامية أمن 

واستقرار الدول الش��قيقة ونجدة شعوبها. وأكدا 

أن الوطن س��يظل عىل ال��دوام وفياً ألبنائه الذين 

ضحوا بأرواحهم، وأعطوا املثل والقدوة، وترجموا 

الوطني��ة واالنت��امء يف أروع معانيه��ا وصوره��ا، 

وس��نظل جميع��اً نحمل له��م االعت��زاز والفخر 

واإلكبار، س��ائلني الله تعاىل، لهم املغفرة والرحمة 

والرضوان. 

وتقبل صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان التعازي، إىل جانب أرسة الفقيد من جموع 

املعزين من املواطنني واملقيمني. 

كام قدم صاحب السمو الش��يخ الدكتور سلطان 

الوطن سيظل وفيًا 
ألبنائه الذين ضحوا 
بأرواحهم وأعطوا 

املثل والقدوة 
وترجموا الوطنية 

واالنتماء يف أروع 
معانيها وصورها 
وسنظل جميعًا 

نحمل لهم االعتزاز 
والفخر واإلكبار
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حممد بن راشد وحممد بن زايد يقدمان واجـــــب العزاء يف فقيد الوطن هزمي آل علي
رئيـس الدولـــة و ويل عهــد أبوظبــي : الوطـــن سيظل على الــــــــــــدوام وفيًا ألبنائه الذين ضحوا بأرواحهم وأعطوا املثل والقدوة نائـــب 

بن محمد القاس��مي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة 

واجب العزاء يف فقيد الوطن والواجب هزيم عبيد خلفان 

آل عيل و ذلك خالل الزيارة التي قام بها سموه إىل منزل 

الفقيد. 

ويف حديث لس��موه توجه به ألقارب الفقيد قدم لهم فيه 

نصائحه األبوية التي حثهم فيها عىل االعتناء بأبناء الفقيد 

وإحاطتهم بالرعاية واالهتامم مؤكداً لهم بأنه سيكون إىل 

جانبهم وقريباً منهم ومن احتياجاتهم عىل الدوام.

كام ق��دم اللواء الرك��ن مهندس عيىس س��يف بن عبالن 

املزروع��ي نائب رئي��س أركان القوات املس��لحة واجب 

العزاء إىل أرسة الشهيد هزيم عبيد خلفان آل عيل بحضور 

كال م��ن اللواء الرك��ن بحري إبراهيم س��امل املرشخ قائد 

القوات البحرية واللواء الركن طيار اسحاق صالح البلويش 

رئيس هيئة اإلمداد وعدد من كبار قادة القوات املسلحة.

ك��ام ق��دم س��عادة العميد الرك��ن صالح محم��د مجرن 

العامري قائد القوات الربية  واجب العزاء واملواس��اة إىل 

أرسة وذوي الش��هيد، جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها 

س��عادته إىل منزل ذوي الشهيد يف مدينة الشارقة يرافقه 
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نحن والمجتمع

سعادة العميد الركن س��عيد الشحي نائب قائد القوات 

الربية وامللحق العس��كري الس��عودي وع��دد من كبار 

ضباط القوات املسلحة.

تشييع
وقد ش��يعت اإلمارات بقلوب أبنائها املؤمنة بقضاء الله 

وق��دره، ش��هيد الوطن هزيم عبيد خلف��ان آل عيل، إىل 

مثواه األخري يف مسقط رأسه ببلدة الحمرية يف الشارقة، 

يف مش��هد مهي��ب اختلطت فيه مش��اعر الحزن والفخر 

بالشهيد.

وصىل املش��يعون عىل جثامن الفقيد الطاهر، الذي لف 

بعلم اإلمارات يف مس��جد الحمرية الكبري، بحضور عدد 

كبري من ضباط القوات املسلحة و أقارب وزمالء الشهيد 

من أبناء القوات املسلحة .

وكان جثامن الشهيد هزيم عبيد آل عيل وصل إىل مطار 

البط��ن بأبوظبي عىل منت طائرة تابع��ة للقوات الجوية 

والدف��اع الجوي قادمة من اململكة العربية الس��عودية، 

وجرت املراس��م العس��كرية الخاصة الس��تقبال جثامن 

الشهيد عىل أرض املطار، حيث كان يف مقدمة مستقبيل 

الجثامن عدد من كبار ضباط القوات املسلحة•

 

تل���قى صاح���ب الس���مو الشيخ محمد بن زايد 

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

للقوات املسلحة اتصاالً هاتفياً  من صاحب السمو 

املليك األمري محمد بن س��لامن بن عبدالعزيز ويل 

ويل العه��د النائب الثاين لرئي��س مجلس الوزراء 

وزير الدفاع باململكة العربية السعودية الشقيقة 

عرب خالله عن تعازي��ه يف  هزيم عبيد خلفان آل 

عيل الذي استشهد اثناء حادث تدريب يف اململكة 

ضم��ن القوة اإلماراتية املش��اركة يف عملية إعادة 

األمل.

وعرب س��موه عن ش��كره وتقديره لسمو ويل ويل 

العهد الس��عودي عىل ما أبداه من مشاعر اخوية 

تجاه الشهيد وذويه وقيادة دولة االمارات العربية 

املتحدة وشعبها.

وكان صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن 

بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئيس 

مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع قد وج��ه مبعاملة 

الش��هيد اإلمارايت معاملة الشهيد السعودي مادياً 

ومعنوياً.

ولي ولي العهد السعودي
معزيًا في وفاة الشهيد
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

 األمارات املواقف الثابتة

 بينام كان أبناء اإلمارات مشغولني مبواراة جثامن شهيد الوطن ضابط صف هزيم 
عبيد آل عيل إىل مثواه األخري يف مدينته الحمرية بالش��ارقة، والذي استش��هد خالل 
أداء واجب��ه ضمن قواتنا املس��لحة يف عملية إعادة األمل يف الس��عودية، جاءنا خرب 
تعرض موكب إغايث إمارايت لعملية إرهابية يف مقديش��و راح ضحيتها ثالثة من أبناء 
الصومال الذين نتقدم إىل ذويهم، وإىل ش��عب الصوم��ال بتعازينا الصادقة، وندعو 

لهم بالرحمة..
 واإلم��ارات، وهي تواجه هذا العمل اإلره��ايب الجبان، تؤكد من جديد أنها عازمة 
عىل مواصلة تأدية دورها األخالقي واإلنس��اين واإليج��ايب يف أحداث املنطقة، فمثل 
ه��ذه األعامل لن تغري يف مواقف دولة اإلم��ارات والتزامها املبديئ واألصيل يف دعم 
الصومال، ومس��اعدة ش��عبه من أجل إنهاء فصول املعاناة الطويلة التي عاشها هذا 
الش��عب، والذي يس��تحق أن يعيش كبقية ش��عوب العامل يف أمن واستقرار وسالم، 

بعيداً عن اإلرهاب الذي شل مفاصل هذا البلد، ورشد شعبه ومزق أراضيه..
 لقد غابت ش��مس يوم، حزينة عىل فقدان أحد أبناء ه��ذا الوطن املخلصني، ويف 
حني كانت كل حبة رمل من أرض اإلمارات حزينة عىل استش��هاد هزيم العيل، فإن 
ذل��ك الحزن الذي لف كل أبناء الوطن لن يثني عائلته وأهله وأصدقاءه عن خدمة 
الوطن، بل وس��يزيد من عزمية كل جندي يف املي��دان ألن يكون يف الصفوف األوىل 

لحامية األرض والدفاع عن املظلومني وإغاثة امللهوفني..
 وعندما التقينا بش��قيق الش��هيد هزي��م كان إميانه بالله قوي��اً، وكان صربه كبرياً، 
وكانت ثقت��ه بقيادته ووطنه بال حدود، وهذه ه��ي روح أبناء اإلمارات، وهذا هو 
معدنه��م األصيل وقت املحن والش��دائد، واإلمارات تؤكد دامئ��اً أنها ال تتخىل عمن 
يخدم��ون الوطن، ويضحون من أجله، فقد وقفت القيادة مع عائالت الش��هداء من 
قبل، وهذه الوقفة ليست غريبة، فاإلمارات بيت متوحد بكل ما فيها من مكونات، 
وب��كل ما تواجهه من تحديات، وبكل ما تحمله من آمال وأحالم.. واألوطان الكبرية 

دامئاً ما تواجه املحن بصالبة لتخرج منها أقوى...
 لق��د قدمت اإلمارات الكثري للمنطقة يف وق��ت صعب وعصيب، وتدرك اإلمارات 
قي��ادة وحكومة وش��عباً أن ما تقوم به م��ن أدوار قد يكلفها الكث��ري، ولكن إميانها 
برضورة اس��تقرار املنطقة وحاميتها من األطامع الخارجي��ة واألفكار املدمرة واجب 
ودور يج��ب أن تؤديه، وأن تقوم به كل دول املنطقة، فأمن الش��عوب ومس��تقبل 

األجيال ال جدال فيه، وال نقاش، وال تهاون.

أعمــاق
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نحن والمجتمع

حاكم الفجرية يفتتح جامع "شهداء القوات املسلحة"
الشرقـي: رمزيـــة هذا اجلامـع كـــدار للعبـــادة والعلـــــــــــم ازدادت لكونـه يحمـل اسـم شهـداء القـوات 

افتت��ح صاحب الس��مو الش��يخ حمد ب��ن محمد 

الرشق��ي عضو املجل��س األعىل حاك��م الفجرية يف 

يونيو املايض جامع "شهداء القوات املسلحة" وسط 

إمارة الفجرية بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد 

الرشق��ي ويل عهد الفجرية وس��عادة الفريق الركن 

حمد محم��د ثاين الرميث��ي رئي��س أركان القوات 

املسلحة وسعادة الدكتور محمد مطر سامل الكعبي 

رئيس الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف .

وقام صاحب السمو حاكم الفجرية بإزاحة الستار 

عن اللوحة التذكارية لتش��ييد الجامع بعدها أدى 

س��موه والحضور صالة الظهر وعقب الصالة صافح 

جموع املصلني.

وقدم صاحب السمو حاكم الفجرية تحية إجالل 

وتقدير للقوات املسلحة اإلماراتية وشهدائها األبرار 

مش��رياً إىل أن رمزي��ة ه��ذا الجامع ك��دار للعبادة 
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17

الشرقـي: رمزيـــة هذا اجلامـع كـــدار للعبـــادة والعلـــــــــــم ازدادت لكونـه يحمـل اسـم شهـداء القـوات 

والعلم ازدادت لكونه يحمل اس��م شهداء القوات 

املسلحة مثمناً تضحياتهم فداء 

تصوير: 

هنيدي الرصيدي
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احتفل��ت القيادة العامة للقوات املس��لحة يف يونيو 

املايض بتخريج الدفعة الثالثة من منتس��بي الخدمة 

الوطني��ة واالحتياطية بعد انته��اء من فرتة التدريب 

األسايس التي اس��تمرت ثالثة أشهر يف كل من مراكز 

التدري��ب األربعة عىل مس��توى الدولة وهي: مركز 

س��يح اللحمة يف العني ومركز تدريب املستجدين يف 

العني ومركز تدريب معسكر ليوا يف املنطقة الغربية 

ومركز تدريب املنامة يف عجامن.

وسينتقل املجندون بعد ذلك للمرحلة الثانية من 

الخدمة الوطنية، وهي مرحل��ة التدريب التخصيص 

الت��ي يت��م فيه��ا توزي��ع املجندين ع��ىل الوحدات 

املختلفة للقوات املس��لحة، حي��ث ميارس املجندون 

خ��الل وجودهم يف هذه الفرتة كل املهام والواجبات 

الخاصة بكل وحدة أو قيادة.

وق��دم آالف الخريج��ني عروضاً عس��كرية أبرزت 

القــوات املسلحـة تخـرج الدفعـــة الثالثــة من منتســـــــــــــــبي »اخلدمــة الوطنيــة«
قدموا عروضـًا أبرزت جاهزيتهم للدفاع عن تـراب الوطن

تصوير:هينيدي الصريدي
عيســـــــى عبـــــيد
حممــود الشـرفا

سلطان بن خليفة يستعرض طابور الخريجني

جاهزيته��م للدفاع ع��ن تراب الوط��ن والذود عن 

حياض��ه ب��روح وطنية عالي��ة حيث ق��دم خريجو 

الدفع��ة الثالثة اس��تعراضات عس��كرية مل��ا تلقوه 

يف ميادي��ن التدريب عكس��ت مهاراتهم ومس��توى 

تأهيله��م يف كل التخصصات، وأبرزت تلك العروض 

ما تحلوا به من روح معنوية عالية جس��دت مقدار 

من يحملونه م��ن والء وانتامء وحب لخدمة وطننا 

الغايل والذود عنه والتضحية من أجله.

وشهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل 

نهيان مستش��ار صاحب السمو رئيس الدولة، حفل 

التخري��ج الذي أقيم يف معس��كر التدريب يف العني 

بحضور س��عادة اللواء الركن طيار إسحاق البلويش 

رئي��س هيئ��ة اإلمداد الحف��ل الذي تضم��ن عرضاً 

عسكرياً رائعاً قدمه الخريجون عكس املهارات التي 

اكتس��بوها خالل فرتة تدريبهم يف املعس��كر، والتي 

استمرت 3 أشهر.

وأك���د س����مو الش���يخ الدكت���ور سلط��ان بن 

خليف��ة آل نهيان مستش��ار صاحب الس��مو رئيس 

الدول��ة أن االنض��امم إىل الخدم��ة الوطنية يحمل 

العديد من الفوائد للش��باب ملا يغرس��ه يف نفوسهم 

من ترس��يخ لقيم الوالء واالنتامء والتضحية وتحمل 

املس��ؤولية وتقدير قيمة الوقت حيث وجه س��موه 

الدعوة إىل الشباب اإلمارايت، ألن يضعوا تلك الحقائق 

نص��ب أعينهم، وأن يبادروا إىل تلبي��ة نداء الواجب 

باالنضامم إىل صفوف الخدمة الوطنية.

ومثن س��موه إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املس��لحة »حفظه الل��ه«، قانون الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطي��ة وال��ذي يصب يف مصلح��ة الدفاع عن 

الوط��ن واالس��تعداد الدائ��م للمحافظ��ة عىل أمن 

واس��تقرار البالد، كام أش��اد س��موه بحرص ومتابعة 

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

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

ديب »رعاه الله«، وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

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

للقوات املس��لحة وإخوانهم أصحاب الس��مو أعضاء 

املجلس األعىل حكام اإلمارات.

وقدم س��موه التهنئ��ة للخريجني، بهذه املناس��بة 
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القــوات املسلحـة تخـرج الدفعـــة الثالثــة من منتســـــــــــــــبي »اخلدمــة الوطنيــة«
قدموا عروضـًا أبرزت جاهزيتهم للدفاع عن تـراب الوطن

قائالً: نهن��ئ أبناءنا يف يوم ال ينىس بتتويج جهودهم 

طيل��ة الفرتة املاضية بالتخرج ك��ام نؤكد أنه بوجود 

أبناء الشيوخ مع الخريجني، فإن ذلك يعكس التالحم 

الوطي��د بني القادة والش��عب، وأن يك��ون أصحاب 

الق��رار يف مقدم��ة املنخرط��ني يف الخدم��ة الوطنية 

دوماً، وهو ما س��يكون حافزاً مه��امً ومثاالً، يحتذى 

به لتش��جيع الشباب عىل االنخراط املبكر يف الخدمة 

الوطنية.

مركز سيح اللحمة
ويف مركز س��يح اللحمة بالعني ش��هد س��عادة اللواء 

الركن سيف املس��افري رئيس هيئة العمليات حفل 

تخري��ج دورة الخدمة الوطنية الدفع��ة الثالثة، كام 

ش��هد الحفل عدداً من كبار ضباط القوات املسلحة 

وأولياء أمور الخريجني، وقام اللواء الركن املس��افري 

عقب س��الم ال��رف بتفتيش طاب��ور الخريجني، ثم 

تلي��ت آيات من الذكر الحكيم تال ذلك االس��تعراض 

العسكري.

تخريج الدفعة الثالثة من مجندي الخدمة الوطنية ) معسكر املنامة ( وألق��ى قائ��د مرك��ز التدريب كلمة رح��ب فيها 

سلطان بن خليفة يكرم أحد الخريجني
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بالحضور والخريجني، مستعرضاً مراحل الدورة الثالثة 

املختلفة من بينها التدريب األسايس واملشاة واألسلحة 

والرماية والدفاع الكيميايئ والرياضة البدنية، وأش��اد 

بتلبية الخريجني نداء الوطن والقيادة وحرصهم عىل 

االلتح��اق ب��دورات الخدمة الوطنية ب��إرادة ال تلني 

وعزمية قوية، مؤكداً الحرص عىل مواصلة العمل عىل 

صقل إمكانات الخريجني الجسدية والعقلية وتعزيز 

مهارتهم لتأهيله��م للمرحلة املقبلة من التدريب يف 

وحدات القوات املسلحة ليكونوا العني الساهرة عىل 

الوطن يف ظل قائد املس��رة صاحب الس��مو الشيخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للق��وات املس��لحة »حفظه الله«، وصاحب الس��مو 

الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب »رعاه الله«، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

وقام س��عادة اللواء الركن سيف املسافري بتوزيع 

الجوائز عىل أوائل الدفعة ثم أدى الخريجون قس��م 

ال��والء لرئي��س الدولة والوط��ن، ويف خت��ام الحفل 

قدمت الفرقة املوس��يقية للقوات املسلحة عروضها، 

ومن جانبهم عرب الخريجون عن سعادتهم وفخرهم 

لالنت��امء له��ذا الوط��ن الغ��ايل وانتس��ابهم لقواته 

املس��لحة، مؤكدين أن انضاممهم للقوات املس��لحة 

هو رد الجميل للوطن.

مركز تدريب ليوا
كام احتفل مركز تدريب املستجدين »  ليوا« باملنطقة 

الغربية بتخريج دورة الخدم��ة الوطنية واالحتياطية 

التأسيسية الثالثة والخاصة مبوظفي الدوائر الحكومية 

والقطاع الخ��اص وخريجي الثانوي��ة العامة، والذين 

أمضوا 12 أس��بوعاً من التدري��ب، والتي تلقوا خاللها 

جميع التدريبات والتامرين النظرية والعملية.

أحمد بن طحنون: شباب الوطن على قدر الثقة

وبهذه املناسبة الوطنية رفع اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة »  حفظه الله«، وإىل صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب »  رعاه الله«، 

وإىل صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة وأصحاب الس��مو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، معرباً عن عميق فخره واعتزازه 

بكافة املجندين من خريجي الخدمة الوطنية الذين أنهوا مرحلة تدريبهم األسايس.

وأضاف رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية أن ش��باب الوطن كانوا وال يزالون يثبتون أنهم 

عىل قدر الثقة الغالية التي منحتهم إياها قيادتهم الرش��يدة وبأن تلبيتهم لنداء الواجب الوطني 

وتحملهم املس��ؤولية يف االمتثال ل��ه وتطبيقه لهي من أكرب األدلة عىل صادق ش��عورهم الوطني 

وحقيقة والئهم للوطن وقيادته. الفتاً إىل أن الجميع س��واء مجندين أو مدربني قد أتقنوا أدوارهم 

مبا يتناس��ب وهذه األمانة الكبرية التي يتحمل أداؤها الجميع دون اس��تثناء وأن التغيريات التي 

ملس��ها الجميع يف هذا األداء البد أن تنعكس آثارها إيجاباً عىل مختلف مس��ارات حياتهم اليومية 

واملس��تقبلية وما هذه التغريات إال إحدى مثار الخدمة الوطنية التي تس��عى القيادة الرشيدة إىل 

تحقيقها يف أبنائها ليكونوا عىل قدر املنتظر منهم لوطنهم وأنفسهم. 

تج��در اإلش��ارة إىل أن الدفعة الرابعة م��ن خريجي الثانوية العامة س��تبدأ مرحلته��ا القادمة يف 

نهاية شهر أغس��طس من العام الجاري وتتهيأ الخدمة الوطنية بكافة أجهزتها اإلدارية والتدريبية 

الستقبال األفواج الجديدة من أبناء الوطن وحامة مستقبله.

تخريج الدفعة الثالثة من مجندي الخدمة الوطنية ) ليوا (

وشهد حفل التخريج مبقر املركز سعادة اللواء الركن 

طي��ار محمد آل عيل وعدد من الضباط وضباط صف 

القوات املس��لحة وعدد من أولي��اء األمور، وبدأ برنامج 

االحتفال بس��الم الرف، وقام سعادة اللواء الركن طيار 

محمد راشد عبيد آل عيل بتفتيش طابور الخريجني، ثم 

تال أحد الخريجني آيات من القرآن الكريم.

قدم الخريجون استعراضاً عسكرياً مميزاً أثبتوا خالله 

جدارته��م يف أداء ما تلقوه من تدريبات نظرية وعملية 

بقوة، كام عكس االستعراض مهاراتهم العسكرية ومدى 

قدرتهم عىل تحمل املسؤولية الوطنية.

وألقى قائد مركز تدريب املستجدين ليوا كلمة تقدم 

فيها بالش��كر الجزيل للقيادة العامة للقوات املس��لحة 
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ووزارة الداخلية والجهات املدنية باملنطقة الغربية.

وق��ال: أن الخريج��ني تلق��وا جمي��ع التدريبات 

لتأهيلهم وفق منهاج تدريبي أدى إىل صقل املتدرب 

جس��دياً وعقلياً ومعنوياً مام ساهم يف تحويل حياته 

املدنية إىل حياة عس��كرية، مدركاً أن كل قطرة عرق 

يف امليدان توفر الدماء يف املعركة.

وناش��د الخريج��ني أن يحرص��وا كل الحرص عىل 

طاعة الله، ورس��وله الكريم وطاع��ة أويل األمر، وأن 

تكون الحياة العس��كرية فخراً واعتزازاً لكم، ثم أدى 

الخريجون قسم الوالء والهتاف بحياة صاحب السمو 

رئيس الدولة »حفظه الله«.

وق��ام الل��واء الركن طيار محم��د آل عيل بتوزيع 

الجوائز عىل املتفوقني، وأوائل دورة الخدمة الوطنية 

التأسيس��ية »الدفع��ة الثالثة«، ويف خت��ام االحتفال 

ح��رص الخريجون عىل التقاط الص��ور التذكارية مع 

راعي الحفل ومع ذويهم.

مركز تدريب املنامة
وش��هد سعادة اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد 

بن حم��دان آل نهيان نائب قائد الق��وات البحرية، 

حفل التخري��ج الذي أقيم مبرك��ز تدريب املنامة يف 

إمارة عجامن.

وق��دم الخريج��ون عروض��ا عس��كرية أوضحت 

جاهزيته��م للدفاع عن ت��راب الوط��ن والذود عن 

حياضه ب��روح وطنية عالية حيث ق��دم الخريجون 

استعراضات عس��كرية ملا تلقوه يف ميادين التدريب 

عكس��ت مهاراته��م ومس��توى تأهيلهم يف املش��اة 

العسكرية وباقي التخصصات التي شملت العمليات 

القتالي��ة واألم��ن الداخ��يل ورياض��ة الجوجيتس��و 

أوضحت ما تحلوا به من روح معنوية عالية جسدت 

مقدار م��ا يحملونه من والء وانت��امء وحب لخدمة 

هذا الوطن والذود عنه والتضحية من أجله.

وأش��ار قائد مركز تدريب املنامة إىل أن الخريجني 

تلق��وا خالل فرتة الدورة جميع التدريبات والتامرين 

العملي��ة الت��ي أدت إىل صقلهم وتهيئتهم جس��دياً 

وعقلياً ومعنوياً وساهمت يف تحويل حياتهم املدنية 

إىل الحي��اة العس��كرية مثبت��ني بكل فخ��ر واعتزاز 

قدراتهم عىل تحمل مشاق التدريب.

ويف خت��ام االحتفال قام الل��واء الركن بحري طيار 

الش��يخ س��عيد بن حمدان آل نهيان بتوزيع الجوائز 

عىل أوائل الدورة•

سلطان بن 
خليفة: االنضمام 

إىل اخلدمة 
الوطنية يحمل 

العديد من 
الفوائد للشباب 

ملا يغرسه يف 
نفوسهم من 

ترسيخ لقيم 
الوالء واالنتماء 

والتضحية

تخريج الدفعة الثالثة من مجندي الخدمة الوطنية ) معسكر املنامة (  

تخريج الدفعة الثالثة من مجندي الخدمة الوطنية )سيح اللحمة(

تخريج الدفعة الثالثة من مجندي الخدمة الوطنية ) ليوا (
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الخدمة الوطنية

حلبة ياس تستضيف تدريبات جمندي اخلدمة الوطنية مبشاركة 
كبار ضباط القوات املسلحة

اس��تضافت حلبة مرىس ياس تدريب��ات مجندي الخدمة 

الوطني��ة التي تأيت يف إط��ار اتفاقية الراك��ة املربمة بني 

القوات املسلحة وحلبة ياس وذلك مبشاركة عدد من كبار 

ضباط القوات املسلحة.

كانت القوات املس��لحة قد وقع��ت اتفاقية رشاكة مع 

حلب��ة ياس أصبحت م��ن خاللها الحلبة املوقع الرس��مي 

لتدريب��ات اللياق��ة البدني��ة واس��تضافة متاري��ن ركوب 

الدراج��ات الهوائي��ة ألف��راد القوات املس��لحة يف الدولة 

بالتعاون مع نادي ضباط القوات املس��لحة وذلك متاش��ياً 

م��ع توجيهات صاحب الس��مو الش��يخ محم��د بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املسلحة بأهمية مامرسة الرياضة.

وتأيت هذه االتفاقية ضمن اسرتاتيجية حلبة مرىس ياس 

والقيادة العامة للقوات املس��لحة لدعم مامرسة الرياضة 

وإتباع منط حياة صحي يف أبوظبي .

وتربعت القوات املسلحة ب� 200 دراجة هوائية تحمل 

ش��عار القوات املس��لحة والتي اس��تخدمها أفراد القوات 

املسلحة خالل تدريباتهم .

وتنظم القوات املس��لحة تدريبات اللياقة البدنية أثناء 

فعاليات " تدرب يف ياس " و " الرياضة يف ياس " بش��كل 

أس��بوعي حيث تم تخصيص يوم الثالثاء من كل أس��بوع 

لهذه الفعاليات .

يذكر أن اللياقة البدنية هي العامد األسايس ألية وحدة 

عس��كرية حيث تعترب املب��ادرة الجديدة وس��يلة مثالية 

لتش��جيع أفراد القوات املس��لحة عىل مامرس��ة الرياضة 

وإتباع منط حياة صحي .

وتلق��ى الرياض��ة يف الدولة دعامً واهتامم��اً كبراً عىل 

كاف��ة األصعدة واملس��تويات وذل��ك تنفي��ذاً لتوجيهات 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 

الدول��ة القائد األعىل للق��وات املس��لحة " حفظه الله " 

وإلمي��ان القيادة الراس��خ بأهمية النش��اط البدين ودوره 

الفع��ال يف املحافظة عىل الصحة وتنمي��ة الذات وتعزيز 

التواصل بني أفراد املجتمع.

وتؤك��د االتفاقية املوقعة بني القوات املس��لحة وحلبة 

ياس االلتزام بدعم مامرس��ة الرياضة وتس��هيل ذلك لدى 

جميع فئ��ات املجتمع وتحقيق املزي��د والبناء عىل هذه 

الراكة االسرتاتيجية املميزة خصوصاً أن القوات املسلحة 

له��ا دور بارز يف دعم الحركة الرياضية يف الدولة والحرص 

عىل تطوير كفاءة حامة الوطن يف املجاالت كافة وخاصة 

اإلعداد البدين .

ومن أه��داف هذه املبادرة مش��اركة حامة الوطن يف 

تحفيز أفراد املجتمع ونر ثقافة مامرسة الرياضة وإعداد 

الشباب ليكونوا طاقة نشطة يف املجتمع.

أحمد بن طحنون: يشهد تخريج دورات تخصصية جملندي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اخلدمة الوطنية

ش��هد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان 

رئيس هيئة الخدم��ة الوطنية واالحتياطية تخريج عدد من 

الدورات التخصصية ملجندي الخدمة الوطنية، وذلك مبعهد 

الق��وات الجوية والدفاع الجوي يف مدينة زايد العس��كرية، 

وبحضور عدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

بدأ االحتف��ال بوصول راعي الحف��ل بعدها تليت آيات 

عط��رة من الذكر الحكي��م ألقى بعدها قائ��د املعهد كلمة 

بهذه املناس��بة رح��ب فيها براعي الحف��ل والحضور. وقال 

»إن الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرش��يدة بتطبيق نظام الخدمة 

الوطنية إلعداد أجيال من الش��باب ورج��ال الوطن كان له 

أك��رب األثر يف رف��ع الكف��اءة القتالية لقواتنا املس��لحة ويف 

الدعم املعنوي لش��عبنا العظيم م��ن جهة وأصبح من جهة 

أخ��رى مبثابة ق��وة الردع لكل من يح��اول أن ينال من أمن 

واستقرار بالدنا«. وأثنى عىل املجهود الذي بذله الخريجون 

الجتياز الدورات املنعقدة يف معهد القوات الجوية والدفاع 

الجوي ليصبحوا قادرين عىل تشكيل اإلضافة املرجوة منهم 

متس��لحني مبا اكتس��بوه من علوم نظرية وعملية. ويف ختام 

كلمته أوىص الخريجني بطاعة الله ورس��وله وأويل األمر وأن 

يكون��وا جنودا أوفياء لهذا الوطن الغ��ايل تحت ظل القيادة 

الرش��يدة لصاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة »حفظه الله«. 

ويف نهاية الحفل تفضل اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن 

طحنون آل نهيان بتوزيع الجوائز والشهادات عىل املتفوقني 

والخريجني.

أحمد بن طحنون يسلم شهادة التفوق ألحد الخريجني
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نبض 
الديــــرة

سيكولوجية العسكري
يف العدد الس��ابق من هذه املجلة قرأت يف باب االسرتاتيجيات موضوع تحت عنوان: »علم النفس العسكري 

املفهوم واألهداف«. بالنس��بة يل، اعتربته موضوعاً غري عادي، وبالت��ايل ينبغي الرتكيز عليه أكرث والتعمق فيه 

بش��كل أكرب. خاصة، بعدما اس��تعرضت يف ذهني: ما ميوج فيه العامل من أدوات التأثري يف نفسية األفراد. ومن 

حروب ورصاعات تحتاج منا االهتامم بالجانب النفيس للعسكري. 

ش��عرت وكأن تفاصيل املقال كانت تنبهنا إىل نقطة مهمة، وهي أنه مهام تطورت األسلحة واألدوات القتالية 

املس��تخدمة يف الح��روب وبلغت تقنياتها مديات كبرية، فإن العنرص الب��ري يظل هو األكرث أهمية يف هذه 

املعادلة؛ألن��ه هو من يدير تلك املعدات ويحس��م الرصاعات،وبالتايل فإن االهتامم مبا يؤثر بحالته النفس��ية 

يظل أمراً مطلوباً ورضورياً.

بش��كل عام،كرث الحديث عن تأثري س��يكولوجية الفرد يف مجاالت عطائه الوظيفي، وصار االهتامم بهذا العلم 

أحد معايري الجودة يف املؤسسات، بل إن تأليف الكتب املتخصصة حوله سبق الحديث عن املعالجة »الطب 

البديل« به،خاصة يف مجتمعاتنا رمبا ألسباب لها عالقة بثقافة الخجل يف التعامل مع هذا العلم. ويعترب كتاب 

»س��يكولوجية الجامهري« للطبيب النفيس الفرنيس غوستاف لوبون،والذي تطرق فيه إىل أهمية القائد، أهم 

ما كتب حول التأثري النفيس للفرد يف أي مجتمع. كام انترت مؤلفات لفهم«س��يكولوجية القائد« خالل فرتة 

ما يسمى »الربيع العريب« والذي عمل عىل محاولة فهم الشخصيات املختلفة للقادة، والسيام القادة العرب.

لذلك أعتقدأن االهتامم بهذا العلم ملنتسبي السلك العسكري يكون مهم، وليس من باب الرتفيه،والسيام أن 

الخصائص النفسية للفرد العسكري أثناء الحروب واملعارك تواجه اضطرابات مختلفة. وحسب األنباء املتواترة 

يف ميادين القتال فإن املتابعة النفسية للجندي ال تقل أهمية عن املتابعة الصحية واالستعداد القتايل.

وتذك��ر لن��ا القصص التاريخية من الح��روب العاملية وخاصة الحرب العاملية الثاني��ة، أن معظم اإلصابات يف 

جيوش الحلفاء كانت نفس��ية،وكان يطلق عليه يف ذل��ك الوقت »إرهاق املعركة«،مع أن الجنود مل يكونوا قد 

أصيبوا جسدياًأو فزيائياً. ورمبا مثل هذه القصص، قرأنا وسمعنا عنها خالل الحرب يف أفغانستان ويف العراق، 

وقبل ذلك يف فيتنام بالنس��بة ألفراد من القوات األمريكية وبشكل أكرث دقة يف الحروب العربية مع إرسائيل. 

لقد تطورت أس��اليب التأثري عىل معنويات الجنود، فصارت الهزمية النفس��ية كثرياً ما تسبق الهزمية امليدانية. 

وله��ذا من الطبيعي جداً أن نعرف كمعلومة أنه يف الجي��وش املتقدمة، ورمبا باألخص الجيش اإلرسائييل فإن 

ه��ذا العلم يأخذ مكانة كبرية، وذلك لتهيئة الجنود نفس��ياً للقتال، والس��يام أن مش��اكل الحروبأو األمراض 

النفسية الناتجة عنها التنتهي بانتهاء املعركة، بل ميكن القول إنها أحياناً تبدأ بعد الحروب!!  

الروح »املعنوية« أو العامل النفيس، عمليااًل يكفي القياس واالهتامم برفعهام بالطريقة التقليدية فقط،وذلك 

من خالل استدراج »األسلوب الحاميس«، بالرغم من أهميته، بل ال بد من معرفة التفاصيل النفسية الدقيقة 

للجن��دي؛ لذلك تب��دو الحاجة إىل هذا العلم فيكونهأحد الوجوه التي تس��اعد عىل اكتش��اف وتحليل نقاط 

القوة ملس��اعدة متخذي القرار يف اختيار الشخصيات املناسبة لوظائف معينة، وكذلكتوظيف قدرات الفرد يف 

املؤسس��ات بشكل عام والسلك العسكري بش��كل أخص. وإذا تعمقنا يف هذه النقطة، فإن العامل اليوم يعاين 

»فقراً« يف القيادات »الكاريزما«، وبالتايل فإن هذا التخصص رمبا يساعد يف اكتشاف النقاط الضعف كام يعرف 

تقليدياً، يف األفراد من أجل تنميتها وتطويرها.

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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لقد كش��فت رشك��ة Dassault Aviation النقاب عن 

طائرة Falcon 5X، الت��ي تعترب معلامً ومعياراً جديداً 

يف سوق املقصورات الواسعة والطريان التجاري البعيد 

املدى.

وق��د تم عرض الطائرة يف منش��أة داس��و للتجميع 

النهايئ مبطار بوردو مريينياك، يف فرنس��ا، أمام جمهور 

ض��م 400 عميل ومش��غل وم��ورد وممث��ي هيئات 

االعتامد واملصادقة، حيث ضمت أكرب مقطع مقصورة 

م��ن أية طائرة نفاثة تجارية أخ��رى مصنوعة خصيصاً 

ألغراض معينة، وسوف يتيح مداها  البالغ 9,630 كلم 

له��ا بالربط بني غالبية مدن املغ��ادرة والوصول األكرث 

ارتياداً يف العامل.

لكن الطائرة الثنائية املحركات الجديدة ستكون أكرث 

فاعلية بالنس��بة للوقود من أي طائرة تجارية أخرى يف 

فئتها، وس��وف تتميز برسعة اقرتاب تبل����غ 105 ُعقد 

– يف مدى املحركات النفاثة ذات املروحة– بحيث توفر 

مزيداً من خيارات املطارات ملشغي النفاثات التجارية.

وكام تم اإلعالن يف اجت��امع اتحاد الطريان التجاري 

الوطني يف الس فيجاس يف ش��هر أكتوبر 2013، س��يتم 

تجهيز طائرة Falcon 5X  بجناح جديد فائق الكفاءة، 

ونظ��ام تحك��م رقمي بالط��ريان متطور مس��تمد من 

طائ��رة رافال املقاتل��ة، ومحرك جديد متام��اً من طراز 

SnecmaSilvercrest يوف��ر زيادة يف كف��اءة الوقود 

بنس��بة 15 % عن أي وحدة طاقة أخرى يف فئة الدفع 

املامثلة لها.

وتض��م املزايا األخرى قمرة طي��ار جديدة التصميم 

 EASY ومجهزة بالجيل الثالث م��ن مقصورة الطريان

الحاص��دة للجوائز من صنع داس��و، وأنظم��ة مراقبة 

صحة املحركات املتطورة.

ق��ال إريك تراب��ري، رئيس مجل��س اإلدارة والرئيس 

التنفي��ذي لرشك��ة Dassault Aviation: "تم تصميم 

طائرة Falcon 5X لتلبية طلب املشغلني عىل طائرة يف 

مدى 5,000 ميل بحري توفر مزيداً من الفراغ والراحة 

يفوقان ما توفره النفاثات الضخمة الهيكل الحالية، كام 

تجمع مزاي��ا املناولة، وأداء الرسعة املنخفضة واقتصاد 

التش��غيل اللذي��ن يعتربان الس��مة املمي��زة لطائرات 

فالكون."

اختبارات متقدمة
لق��د أب��دى العمالء حامس��اً بالفع��ل يف تجاوبهم مع 

الطائرة الجديدة، ونحن نتوقع أن تتمتع هذه الطائرة 

بالشهرة مثل طائرة 7X التي تعترب أرسع طائرة فالكون 

من إنتاجنا من حيث املبيعات.

تجري عملية الرتكي��ب واالختبارات النهائية لطائرة 

فالكون 5X يف منش��أة مريينياك يف بوردو التي شهدت 

تس��ليم أكرث من 8,000 طائرة مدنية وعس��كرية من 

إنتاج داس��و، مب��ا يف ذلك 2,300 طائ��رة فالكون، منذ 

افتتاحها يف عام 1949.

ت��م تزوي��د أول طائ��رة 5X بالطاق��ة وت��م البدء 

باالختب��ارات األرضية لألنظمة يف خريف العام املايض، 

وق��د انضمت إليها طائرة ثانية يف وقت مبكر من هذا 

العام.

وتعت��رب االختبارات ع��ىل منصة املح��اكاة العاملية 

 5X التي تعترب نس��خة مطابقة لألنظمة الرئيس��ية يف
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زودت الطائرة 
Falcon 5X  بقمرة 

طيار جمهزة باجليل 
الثالث من مقصورة 

 EASY الطريان
احلاصدة للجوائز

اختب��ارات متقدمة، وقد تم الب��دء يف حملة اختبارات 

الكلل واالختبارات الساكنة لهيكل طريان مخصص لهذا 

الغرض.

العم��ل ج��ار أيضاً يف اختب��ارات املح��رك من طراز 

Silvercrest لطائ��رة 5X، ع��ىل األرض وع��ىل قاع��دة 

اختب��ار الطريان التابعة لرشكة س��نيكامSnecma  ومن 

املتوقع أن تت��م رحلة الط��ريان األوىل قبل نهاية فصل 

الصيف•

 FALCON 5X داسو تكشف النقاب عن أول طائرة من طراز 
من املتوقع إجراء رحلة الطريان األوىل قبل نهاية الصيف
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استمع إىل شرح حول اجلهود املبذولة لتوطني القطاع وتنمية قدرات الكادر الوطني
هزاع بن زايد يتفقد الصناعات العسكرية يف »كاراكال«

قام س��مو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان مستش��ار األمن 

الوطن��ي نائ��ب رئيس املجل��س التنفيذي إلم��ارة أبوظبي، 

بجولة تفقدي��ة يف رشكة كاراكال الدولي��ة، املصنع اإلمارايت 

الوطني األول لألس��لحة الخفيفة يف العاصمة أبوظبي، حيث 

اطلع س��موه عىل آخر التطورات الفني��ة والتقنية ملنتجات 

األس��لحة يف دولة اإلم��ارات، إضافة إىل الخط��ط التطويرية 

املتعلقة بهذا القطاع. 

كام أطلع س��موه عىل الجه��ود املبذول��ة لتوطني قطاع 

الصناعات العس��كرية تنفيذاً لتوجيه��ات القيادة الحكيمة 

برضورة إفس��اح املج��ال للخربات اإلماراتية ليك تش��ارك يف 

مختلف أوجه التطوير والتنمية يف مختلف قطاعات الدولة. 

واستمع سموه خالل الزيارة إىل رشح مفصل لبعض منتجات 

الرشك��ة، ومنها البندقية الهجومية 816 وبندقية يس يس 10 

ومسدس��ات كاراكال، وغريها من املنتجات العسكرية التي 

متيزت بها »كاراكال الدولية«، ومتنح اإلمارات مكانة تنافسية 

متقدمة يف سوق صناعة األسلحة العاملي. 

مركز البحث والتطوير
بعد ذلك قام س��موه بتفقد »مركز البحث والتطوير« الذي 

اس��تحدثته »كاراكال الدولي��ة« لتزويده��ا بأحدث األجهزة 

والتقني��ات والكادر البرشي املتط��ور، ويهدف املركز بصورة 

أساس��ية إىل تنمية ق��درات الكادر الوطن��ي يف هذا املجال 

التخصيص.

واختت��م س��موه جولته بتفق��د »مركز فحص األس��لحة 

والذخائ��ر« ال��ذي يعد أحد أك��رث املراكز تط��وراً يف الرشق 

األوس��ط لفحص س��المة األس��لحة وصالحيته��ا، إضافة إىل 

أهميت��ه يف عملية تبادل الخربات مع مراكز الفحص األخرى 

حول العامل. رافق سموه يف الجولة الشيخ محمد بن حمدان 

بن زايد آل نهيان، وسيف محمد الهاجري الرئيس التنفيذي 

لرشكة »ت��وازن«، وحمد س��امل العامري الرئي��س التنفيذي 

لرشكة كاراكال الدولية•
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جناح نظام قيادة املعركة باستخدام قدرة الدفاع اجلوي 
IBCS والصاروخي املدجمة

تدمري صاروخ بالستي يف اختبار الطريان األول

 IBCS يحل نظام
حمل سبعة 

أنظمة قيادة 
وحتكم لتوفري 

صورة جوية 
متكاملة واحدة 

وتوفري املرونة 
لنشر جمموعات 

قوات أصغر حجمًا

اتخذ الجيش األمرييك ورشكة نوثروب جرومان خطوة 

مهمة نح��و تحقيق هدف الدفاع الجوي والصاروخي 

املدم��ج IAMD، وذل��ك عندم��ا تم تدم��ري صاروخ 

بالستي باستخدام نظام قيادة املعركة باستخدام قدرة 

الدف��اع الجوي والصاروخي املدمجة IBCS يف اختبار 

طريانه األول.

ق��ال دان فريوي��ل، نائ��ب الرئيس واملدي��ر العام 

لقس��م الدفاع الجوي والصاروخي املدمج لدى رشكة 

 :Northrop Grumman Information Systems

»س��وف نقوم من خ��الل تعاوننا م��ع الجيش، ومن 

خ��الل نظام قيادة املعركة باس��تخدام ق��درة الدفاع 

الج��وي والصاروخ��ي املدمج��ة IBCS، بإنجاز نظام 

ش��بيك متاماً، لض��امن رؤية واضحة واحدة تس��هم يف 

متكني أي قدرات رمي مثىل بأي نظام استش��عار. وقد 

برهن اختبار االعرتاض الناجح قوة نظام قيادة املعركة 

باس��تخدام قدرة الدفاع الجوي والصاروخي املدمجة 

IBCS لتنفيذ عمليات اشتباك مركزية الشبكة بأجهزة 

استشعار ومنصات إطالق متكاملة املكونات.«

بدأ اختبار الطريان يف الصباح عندما انطلق صاروخ 

بالس��تي ميثل تهديداً بديالً ضد ه��دف محمي. وقد 

تكون الدفاع من مراكز عمليات اش��تباك نظام قيادة 

املعركة باس��تخدام قدرة الدف��اع الجوي والصاروخي 

املدمج��ة IBCS لبطاري��ة وكتيب��ة، ورادار باتريوت، 

ومنّصتَي إط��الق باتريوت معدلت��ني موصولتني عىل 

مس��توى املكونات بش��بكة تحكم بالن��ريان مدمجة 

بنظام قيادة املعركة باس��تخدام ق��درة الدفاع الجوي 

.IBCS والصاروخي املدمجة

وق��د قام مدي��ر مس��ار نظ��ام IBCS  من خالل 

اس��تخدام بيانات القياس املستقاة من رادار باتريوت   

بإقامة مس��ار مركب عىل الصاروخ البالستي، وقامت 

برمجيات التحكم مبهمة نظام IBCS بتقييم املس��ار 

واعتربته تهديداً وقدمت حالً لالشتباك. بعد ذلك قام 

مش��غل مركز عمليات االشتباك - من خالل برمجيات 

التحكم مبهمة نظام IBCS - باألمر بإطالق صاروخني 

اعرتاضيني من طراز Patriot PAC-2 لتدمري الهدف.

مزيد من املرونة
قال قائد مدرسة مدفعية الدفاع الجوي التابعة للجيش 

ورئيس مدفعية الدفاع الجوي، اللواء كريس��توفر ل. 

س��بيلامن: »إن املرونة الهائل��ة للمعركة الجوية التي 

نواجهه��ا اليوم ويف الغد تتطلب من��ا أن مننح القادة 

مزيداً من املرونة لتنظيم أجهزة االستش��عار والرماية. 

ويعت��رب نظ��ام IBCS مركزي��اً يف كيفي��ة إنجاز ذلك 

وتحقيق ق��درة الدفاع الج��وي والصاروخي املدمجة 

».IAMD

وق��ال اللواء نيل ثجهود، املدي��ر التنفيذي لربنامج 

الجيش للصواريخ والفضاء: »يعترب نظام قيادة املعركة 

باس��تخدام قدرة الدفاع الجوي والصاروخي املدمجة 

IBCS حاس��امً لرؤية الجيش لتأم��ني قدرات القيادة 

والس��يطرة لنظام الدفاع الج��وي والصاروخي املدمج 

عرب جميع التش��كيالت واألنساق، مبا يف ذلك األنظمة 

املش��رتكة. ويسمح نجاح نظام IBCS لقدراتنا بحيازة 

أنظم��ة الرادار واالعرتاض الالزمة لربطها ببنيتنا بدون 

الحاج��ة إىل رشاء أنظمة كاملة وتحس��ني العالقة بني 

أنظمة االستش��عار والرماية. أض��ف إىل ذلك أن نظام 

IBCS يتيح املجال لقدرات القيادة والس��يطرة لنظام 

الدفاع الجوي والصاروخي التي تعترب قابلة للتصميم 

حسب الطلب يف كل تش��كيل، والتخفيف من عبء 

التدريب يف الوقت الذي يتم فيه تعزيز نجاح املهمة.«

وحيث يعت��رب نظام IBCS أساس��ياً لتحويل نظام 

الدف��اع الجوي والصاروخي املدمج IAMD، ومفتاحاً 

مللف نظ��ام IAMD يف الجيش، فإنه يتم إدارة نظام 

IBCS م��ن قبل مكتب مرشوع نظ��ام الدفاع الجوي 

والصاروخ��ي املدم��ج IAMD، واملكت��ب التنفيذي 

لربنامج الصواريخ والفضاء يف ريدستون بوالية أالباما.

كانت رشكة Northrop Grumman هي املقاول 

الرئييس لنظ��ام IBCS منذ ع��ام 2010، ولديها 300 

موظ��ف يف الربنام��ج موقعه��م يف هنتس��فيل بوالية 

أالباما، ودالجرين بوالية فرجينيا، وكولورادو سربينجز 

بوالية كول��ورادو، وملب��ورن بوالية فلوري��دا، ولوس 

أنجلوس وسان دييغو.

IBCS نظام
تت��م أنش��طة الرشكة يف تطوير نظ��ام IBCS ودمجه 

واختباره يف عدة مختربات ومنش��آت يف هنتس��فيل. 

وبالنس��بة إىل اختبار الطريان فقد تم نرش عدة مراكز 

عمليات اش��تباك لنظ��ام IBCS ومرحالت ش��بكات 

 White التحكم بالنريان املدمج��ة ملجموعة صواريخ

Sands Missile Range. وباإلضافة إىل ذلك فقد تم 

استخدام مراكز ومرحالت عمليات االشتباك يف أندزفر 

بوالية ماساشوستس يف تحليل اختبارات الطريان.

يحل نظام IBCS محل سبعة أنظمة قيادة وتحكم 

لتوف��ري صورة جوي��ة متكاملة واح��دة، والتقليل من 

نقاط الفشل املنفردة، وتوفري املرونة لنرش مجموعات 

قوات أصغر حجامً. ومن خالل ربط أنظمة االستشعار 

واالعرتاض بشبكات – خالفاً ملجرد الوصل بينها – يوفر 

نظ��ام IBCS مراقب��ة ملنطقة أوس��ع ومناطق حامية 

أوسع. ويس��هم نظام IBCS ببنية األنظمة املفتوحة 

بالفعل يف تس��هيل دم��ج أنظمة االستش��عار الحالية 

واملس��تقبلية وأنظمة األس��لحة، والتنسيق والتشغيل 

املش��رتك مع نظام القيادة والس��يطرة ونظام الدفاع 

الصاروخي البالستي•
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هل متدد معضلة التفتيش 
املفاوضات النووية؟

يؤكد املرش��د اإليراين أنه لن يس��مح بتفتيش املواقع العسكرية ولن يتم مقابلة أياً من العلامء 
أو املسئولني يف حني أن هناك الئحة بقامئة أسامء يتصدرها األمني العام للمجلس األعىل لألمن 
القوم��ي عيل ش��مخاين مطلوبني ملقابلته��م. الترصيحات اإليرانية يف هذا الش��أن رصيحة جداً 

وتؤكد أن تفتيش املواقع العسكرية غري مسموح به مطلقاً.
وزي��ر الخارجي��ة اإليراين يخفف من وط��أة تلك الحدة ولكن بصورة ح��ذرة حيث أملح إىل أن 
مس��ألة مقابلة العلامء ليست بالبدعة الجديدة حيث تم هذا األمر يف حكومة الرئيس السابق 
أحمدي نجاد. ويف ظل ذلك املوقف الصارم من قبل مسئويل النظام اإليراين، يتجىل ظريف من 

جديد ليشري إىل أنه تقرر اتخاذ حل آخر فيام يتعلق بالتفتيش واملقابالت. 
املعضلة الزالت مستمرة يضاف إليها ترصيح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذري »يوكيا أمانو« 
حول رضورة االنتهاء من مسألة األبعاد العسكرية املحتملة PMD يف الربنامج النووي اإليراين.

يطالعنا مس��اعد رئي��س منظمة الطاقة الذرية اإليرانية »به��روز كاملوندي« ليتجىل من خالل 
مقابل��ة له مع قناة الع��امل خارطة طريق ومقاربة بني إيران و 1+5 وكأنه يفرس ما قاله ظريف 

بأنه تقرر اتباع حل آخر يف التفتيش. تتجىل خارطة الطريق والقراءة اإليرانية يف التايل:
•    إي��ران ل��ن تقبل الربوتوكول اإلضايف مع زي��ارة كل مواقعها كام أن الربوتوكول ال ينص عىل 

زيارة أي موقع عسكري.
•    الربوتوكول اإلضايف ال يعطي ترصيحا عاما يسمح للمفتشني بزيارة أي مكان يف أي وقت.

•    إن الربوتوك��ول اإلضايف ينص عىل أن بداي��ة أي عمل تقوم به الوكالة ترتكز عىل معلومات 
يقدمها البلد العضو وعىل سبيل املثال وفقا لنظام قواعد السالمة واألمان فإننا نقدم معلومات 

حول نشاطاتنا وبعد ذلك تقوم الوكالة بعمليات تفتيش للتحقق من صحة املعلومات.
•    ينص الربوتوكول عىل زيارة املوقع وليس تفتيش��ه مؤكدا أن هذه الزيارة ميكن أن تتم من 

خالل مشاهدة املوقع أو اخذ عينات منه بشكل مربمج.
•    نظرا إىل وجود تجارب ُمرة يف إيران خالل السنوات ال� 13 املاضية فان املفتشني ومن خالل 
اس��تغالل فرصة التعاون التي منحتها إيران لهم قد قاموا بزيارة موقع عسكري واخذوا عينات 

واختلقوا قصصا، لذلك هناك هواجس يف ايران 
•    باإلمكان التعاون مع الوكالة يف حالة إرصارها زيارة موقع عس��كري وذلك من خالل طرق 
أخ��رى مبا فيها زيارة املناطق املجاورة واخذ عينات ليك تطمنئ الوكالة بعدم وجود مواد نووية 

يف املوقع.
•    ال يوج��د يف نظ��ام قواعد الس��المة واألم��ان أو يف الربوتوكول اإلضايف أم��ر يتعلق بعملية 

استجواب أو إجراء مقابالت مع العلامء.
•    قامئة الزيارات والتفتيش تعد من قبل االس��تخبارات وخاصة اإلرسائيلية وفقا لتلك الوثائق 

املزيفة فهذا العمل النهاية له.
إذن ما هي توقعاتنا وهل سيتم الوصول إىل اتفاق يف 30 يونيو أم ال؟

اعتب��ار وزير الخارجية اإليراين أن املضمون أهم من الوقت يعطي مس��احة ملس��ألة التمديد، 
فاملعاضل ال زالت قامئة ويبدو أن حلها تواجهه الكثري من الصعوبات ولذا فإن للقرار السيايس 
دوره الجوه��ري للوص��ول إىل حل. وهو ما أكده ظريف بقوله »القضية الرئيس��ية اآلن تتمثل 
يف اتخ��اذ قرار س��يايس وهذا ما اتفقنا عليه يف لوزان، وال ميكن التوصل إىل اتفاق س��وى بهذه 

الطريقة«
ومابني رفض املرشد االيراين التفتيش واالرصار الغريب عىل ذلك تاريخ مهم هو 30 يونيو ولكنه 

كام قال ظريف ليس نهاية العامل اذا مل نتوصل اىل اتفاق. 

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي



تقارير

 توقع عقدًا للربج البعيد مع أيرلندا
تقنية رائدة ومأمونة ملشغلي خدمات املالحة اجلوية
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ميثل حل الربج البعيد من رشكة Saab أول نظام تشغيل 

معتمد يف العامل. وسيتم تش��غيل منشآت الربج البعيد 

يف كورك وش��انون من مركز برج دبلن البعيد، وس��وف 

تك��ون ج��زءاً من عملي��ة تقييم واس��عة النطاق تقوم 

 Single European بها مبادرة املجال الج��وي ألوروبا

Sky ATM Research: SESAR. وس��وف يتم تثبيت 

رشائط الطريان اإللكرتونية يف األبراج يف مطارات كورك، 

وشانون ودبلن.

تقنية رائدة ومأمونة
يق��ول أندرس كارب، رئيس وحدة أعامل س��اب إلدارة 

الحرك��ة الجوي��ة: »إن هيئة الط��ريان االيرلندية تنتقل 

مبراقب��ة الحرك��ة الجوية - من خالل تنفيذ برج س��اب 

البعي��د ورشائح الط��ريان االلكرتونية - إىل مس��تويات 

جديدة. ويف كل يوم يكتش��ف املزيد من عمالئنا فوائد 

 Saab. زيادة القدرة والكفاءة من أنظمة أبراج رشكة

يقول بيرت كريين، مدير العمليات وإس��رتاتيجية إدارة 

الحرك��ة الجوي��ة يف أوروب��ا ATM يف هيئ��ة الطريان 

 IAA تركز هيئة الط��ريان االيرلندية« :IAA األيرلندي��ة

عىل تنفي��ذ تقنية رائ��دة ومأمونة وفعال��ة من حيث 

التكلفة لصالح عمالئنا، ونحن سعداء جداً باملشاركة يف 

هذا النشاط االستعرايض الرفيع املستوى ملبادرة املجال 

وقعت رشكة الدفاع واألمن Saab عقداً مع هيئة الطريان االيرلندية IAA لتسليم مركز الربج البعيد إىل مطار دبلن ومنشآت الربج البعيد 
يف مطار كورك وشانون. وقد تم تضمني رشائط الطريان اإللكرتونية EFS أيضاً يف النظام، وسيتم تركيبها يف املطارات الثالثة جميعاً.

تشمل جمموعة 
منتجات األبراج 

 Saab البعيدة لشركة
الكامريات العالية 

الوضوح واملتحركة 
والقابلة للتقريب 

وأجهزة استشعار 
األرصاد اجلوية

الج��وي ألوروب��ا SESAR خالل الف��رتة 2015/2016. 

 EFS ونظام Remote Tower ويعت��رب ال��ربج البعي��د

من االبتكارات املتطورة التي تنس��جم متاماً مع فلسفة 

رشكتن��ا، وس��وف يس��هامن يف زي��ادة كفاءة وس��المة 

عمليات برجنا.«

تولت رشكة س��اب Saab الري��ادة يف تطوير أنظمة 

وتقنيات األبراج البعيدة بالتع��اون مع مراقبي الحركة 

الجوية ومزودي خدمات املالحة الجوية. وسوف يسهم 

ه��ذا العقد يف تعزيز مركز رشكة Saab باعتبارها املزود 

الرئييس لألبراج البعيدة يف العامل والرشكة الوحيدة التي 

تقوم بتشغيل النظام.

منتجات األبراج البعيدة
تش��مل مجموع��ة منتج��ات األب��راج البعي��دة لرشكة 

Saab الكام��ريات العالية الوضوح، والكامريات املتحركة 

والقابل��ة للتقريب، وأجهزة استش��عار األرصاد الجوية، 

وامليكروفونات، ومسدسات اإلشارات الضوئية، وغريها 

من األجهزة لنرشها يف املطار. يتم إرس��ال البيانات من 

ه��ذه املجس��ات إىل مركز األبراج البعي��دة RTC ليتم 

عرضها يف الوقت الحقيقي. وهناك مراقب يف هذا املركز 

RTC لديه األجهزة، باإلضافة إىل فيديو حي، لتش��غيل 

املط��ار بطريقة مامثلة كام يفع��ل عادة يف برج مراقبة 

للحركة الجوية العادية.

أما رشائح الطريان اإللكرتونية EFS فهي نظام يعرض 

معلومات الحركة الجوي��ة املخطط لها التي تظهر عىل 

الشاشة، ويبدل النظام التقليدي برشائح ورقية يف أبراج 

مراقبة الحركة الجوية•
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Pratt & Whitney تزود التجارب البحرية حلاملة الطائرات USS Wasp بالطاقة

أداء متميز للمحرك F135 خالل االختبار التشغيلي األول

قال مارك بونجيورنو، نائب الرئيس لنظام الدفع 

F135 يف رشكة Pratt & Whitney: »نحن س��عداء 

ب��األداء املتميز ملح��رك F135 من خ��الل االختبار 

التش��غيي األول OT-1، ونحن فخ��ورون برشاكتنا 

مع سالح مش��اة البحرية األمريكية يف هذا الربنامج 

امله��م. إن التنفي��ذ الناج��ح لربنام��ج OT-1 يوفر 

معلومات قيمة وثق��ة يف املحرك مع اقرتاب القدرة 

».IOC التشغيلية األولية لسالح مشاة البحرية

عمليات طريان نهارية وليلية آمنة
لقد استطاع مش��اة البحرية تنفيذ عمليات الطريان 

النهاري��ة والليلي��ة بأمان، وإجراء أنش��طة الصيانة 

النهارية والليلية املجدولة وغري املجدولة، يف عملية 

ف��ك وتركيب املحرك ومروحة الرف��ع، وتأكيد مدى 

مالءمة مع��دات دع��م صيان��ة F-35B للعمليات 

عىل منت الس��فن، وإثبات ج��دوى بصمة الخدمات 

اللوجس��تية ملف��رزة مؤلفة من س��ت طائرات من 

طراز F-35B عىل منت سفينة برمائية تابعة للبحرية 

األمريكية.

وق��د كان��ت OT-1 أيضاً هي امل��رة األوىل التي 

يت��م فيها نقل وحدة الطاقة F135، التي تعترب أكرب 

وأثقل جزء م��ن محرك F-35B، وذلك باس��تخدام 

 Pratt نظ��ام الش��حن املصم��م واملصنع من قب��ل

 RENO Machine Tool ofو  & Whitney

Newingto، بوالية كونيتيكت، حيث مل تكن هناك 

يف السابق أي وسيلة لنقل وحدات الطاقة البديلة.

لقد تغلبت رشكة Pratt & Whitney، بالرشاكة 

مع مؤسسة Bell Boeing، عىل العقبات الهندسية 

واللوجس��تية لنقل الوحدة وحاملها الواقي املصمم 

خصيصاً لها من الش��اطئ إىل الس��فينة باس��تخدام 

MV-22B Osprey، وق��د بل��غ وزن االثنني معاً ما 

يقرب من 9000 رطل.

الدعم اللوجستي
قال الفريق جون ديفيس، نائب قائد مشاة البحرية 

األمريكي��ة لش��ؤون الطريان:«م��ع اق��رتاب القدرة 

التشغيلية األولية لسالح مشاة البحرية IOC تعترب 

 F135 القدرة عىل إع��ادة التزويد بوح��دة الطاقة

أمراً حاسامً للدعم اللوجستي ل� F-35. وعالوة عىل 

ذلك، فإنه مع قي��ام البحرية األمريكية باس��تبدال 

طائ��رات عىل منت حاملة الطائرات وإحالل طائرات 

V-22 محلها، سوف تسهم هذه القدرة الجديدة يف 

متكينهم من إع��ادة تزويد كل حامالت الطائرات و 

الناقالت الربمائية الكبرية الس��طح بوحدات الطاقة 

.»F-35Cو F-35B للطائرتني

تم إنج��از إنزال وحدة الطاق��ة إىل خليج صيانة 

السفينة، وإثبات القدرة عىل نقل الوحدة بأمان من 

قبل أفراد رسب االختبار والتقييم التشغيي البحري 

رقم 22.

 F-35B قال جيف وارد، املسؤول عن دمج ونرش

يف مق��ر مش��اة البحري��ة، يف إحدى نرشات مش��اة 

البحرية األمريكية: »إننا نعلم أن باس��تطاعتنا اآلن 

تركيب وح��دة طاق��ة يف MV-22B وإحضارها إىل 

س��فينة برمائي��ة. وميكننا اآلن إعادة تزويد س��الح 

مشاة البحرية والقوات البحرية والجوية يف أي بيئة 

باس��تخدام MV-22B. وتعد هذه مرحلة مهمة يف 

الربنامج«•

قامت رشك��ة Pratt & Whitney بتزويد أول اختبار 

تش��غييل لطائرة F-35B بالطاقة لسالح مشاة البحرية 

م��ن حاملة الطائرات USS Wasp خالل الفرتة 18-29 

مايو املايض مقابل سواحل فرجينيا وكارولينا الشاملية. 

فقد قامت أربع طائ��رات F-35B من رسب املقاتالت 

الهجومي��ة البحرية 121 وطائرت��ان F-35B من رسب 

املقاتالت الهجومية البحرية 501 بتنفيذ أكرث من 100 

عملي��ة إقالع من مس��افات قصرية وهب��وط عمودي، 

بأداء ال تش��وبه ش��ائبة تقريباً من نظام الدفع ملحرك 

F135 خالل التجارب البحرية التي استغرقت 10 أيام. 

وتعت��رب Pratt & Whitney إحدى ال��ركات التابعة 

.United Technologies Corp لركة
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Finmeccanica- رشك��ة  أنج��زت  األخ��رية،  اآلون��ة  يف 

AleniaAermacchi بنج��اح دورة اختبارات مهمة حيث 

أثب��ت نظامه��ا Sky-Y RPAS األداء الوظيف��ي لنظ��ام 

MIDCAS يف تحدي��د الطائ��رات األخ��رى يف مس��ارات 

الط��ريان املزدحمة املحتملة. وقد ت��م تنفيذها يف قاعدة  

س��الح الجو يف جرازانيز، مقر الجناح الجوي التاسع التابع 

لس��الح الج��و اإليطايل. يف ه��ذه الحالة تم قي��ادة طائرة 

C-27J التابع��ة لرشك��ة AleniaAermacchi ع��ن قصد 

قريب��اً من نظام املحاكاة Sky-Y ع��ىل ارتفاعات مختلفة 

ومن اتجاهات مختلفة.

تقترص حالي��اً أنش��طة األنظمة الجوية غ��ري املأهولة  

UASأو أنظم��ة الطائرات املوجهة ع��ن بعد RPAS عىل 

مس��ارح العملي��ات واملناط��ق االختباري��ة املفصولة عن 

املجال الج��وي املحفوظ للطائرات املدني��ة واملروحيات، 

وبالتايل فهي تتطلب عملي��ات مهمة للتغيري التقني، من 

أجل تحقيق كامل إمكانياتها، حيث متثل س��المة الطريان 

أهم هذه اإلمكانيات.

مستقبل األنظمة الجوية غري املأهولة
ولضامن هذا الجانب األس��ايس ملس��تقبل األنظمة الجوية 

غري املأهولة UAS من جميع الفئات، قامت وكالة الدفاع 

األوروبي��ة، بإطالق م��رشوع MIDCAS يف ع��ام 2009، 

لتحديد الحلول التي ته��دف إىل ضامن تفادي االصطدام 

وس��ط األجواء، مبعن��ى الفصل ب��ني الطائ��رات املأهولة 

والطائرات بدون طيار، ومنع االصطدامات أثناء الرحالت. 

وه��ذا أحد األم��ور الرئيس��ية املفقودة لإلدم��اج الكامل 

للطائ��رات بدون طيار يف املج��ال الجوي املدين، ويف نهاية 

املطاف تطويرها التجاري واملؤسيس بصورة إجاملية.

كان مثة هدف آخر من أهداف االختبار متثل يف تحديد 

أفضل مجموعة من أجهزة االستش��عار، باستخدام أنظمة 

الرادار الكهروبرصية والحرارية وأنظمة الالسليك املصممة 

من قب��ل اتحاد ال��رشكات MIDCAS، م��ن أجل تغذية 

نظ��ام تجميع حركة امل��رور عىل منت النظ��ام الجوي غري 

املأهول. وقد شهد هذا النشاط أيضاً املشاركة املبارشة من 

Finmeccanica-Selex ES التي قامت بتنس��يق تطوير 

نظام االستش��عار املس��مى Sense and Avoid وبتزويد 

جزء من أجهزة االستشعار التعاونية.

وبالنظر إىل أن اتح��اد رشكات MIDCAS اختار نظام 

Sky-Y م��ن إنت��اج AleniaAermacchi باعتب��اره أحد 

أفض��ل املنصات املتاحة يف أوروب��ا لهذه التجارب التقنية، 

فقد أس��هم هذا النظام يف التمك��ني من تنفيذ أول اختبار 

طريان لتفادي االصطدام بشكل تلقايئ اعتامداً عىل أجهزة 

استش��عار »غري تعاونية«؛ وهي الق��درة أيضاً عىل تجنب 

حرك��ة الط��ريان املأهول��ة وغ��ري املجهزة بأجهزة إرس��ال 

واس��تجابة )نظام قيايس لتمييز الطائرات( تستخدم عادة 

يف الطائرات التجارية.

وق��د مثل ه��ذا اإلنج��از الجدي��د إضاف��ة إىل النتائج 

املجدية املتعددة التي تحققت عرب السنني بواسطة أنظمة 

 Sky-Yو Sky-X االستعراض التقنية للطائرات بدون طيار

.Finmeccanica-AleniaAermacchi  من إنتاج رشكة

مروع بحثي
يعترب MIDCAS مرشوعاً بحثياً تم التعاقد عليه من قبل 

EDA نيابة عن خمس دول رشيكة هي الس��ويد، وأملانيا، 

 Finmeccanica-AleniaAermacchi تخترب بنجاح نظامًا 
لسالمة الطائرات بدون طيار 

خطوة هامة إىل األمام من أجل العمليات املستقبلية ألنظمة الطائرات غري املأهولة

يهدف مشروع 
MIDCAS إىل ضمان 

تفادي االصطدام 
وسط األجواء والفصل 
بني الطائرات املأهولة 

والطائرات بدون طيار 
ومنع االصطدامات 

أثناء الرحالت
وفرنس��ا، وإيطاليا وإس��بانيا. يتم مامرسة سلطة اإلرشاف 

والرقابة من خالل هيئة توجيه مناس��بة، ومجموعة إدارة 

ترتيب��ات امل��رشوع PAMG، التي تش��كلت من ممثي 

وزارات الدفاع يف الدول املشاركة.

يتألف اتحاد الرشكات )الكونس��ورتيوم( الصناعي من 

Finmeccanica- منسق( عن السويد، ورشكة( Saab رشكة

 Finmeccanica-Selex ES ورشكة AleniaAermacchi

 AIRBUS D & S ورشك��ة ،Diehl ع��ن إيطالي��ا، ورشكة

وESG ع��ن أملانيا، ورشك��ة Indra عن اس��بانيا، ورشكتا 

Sagem وThales عن فرنسا، ووكاالت األبحاث الفضائية 

CIRA عن إيطاليا وDLR عن أملانيا•
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Elettronica تعرض منتجاتها يف معرض باريس للطريان 2015
طيف واسع ملواجهة التهديدات اجلديدة وتلبية احتياجات العمالء

تش��تهر إليرتونيكا، إح��دى الرشكات الرائ��دة يف إنتاج 

أنظم��ة الح��رب اإللكرتوني��ة EW، بتطوي��ر قدرات 

املراقبة اإلس��رتاتيجية والتكتيكية وكذلك أنظمة الدفاع 

عن النفس والهج��وم اإللكرتوين للتطبيق��ات البحرية 

والجوية والربية. ويش��مل خ��ط منتجاتها جميع أنواع 

حلول الح��رب اإللكرتونية، التي ت��رتاوح من املعدات 

املس��تقلة إىل األنظمة املدمج��ة املتكاملة، املبنية عىل 

أحدث التقني��ات والبنى املصنوع��ة داخلياً )املعيارية 

واملفتوح��ة(، أي الهوائي��ات ذات الصف��وف املتوافقة 

الطور، وحدات االس��تقبال واإلرس��ال، وذاكرة ترددات 

الالسليك الرقمية وأجهزة االستقبال الرقمية.

مواجهة التهديدات الجديدة
تق��وم الرشكة بتوس��يع محفظ��ة منتجاته��ا ملواجهة 

التهدي��دات الجدي��دة وتلبي��ة احتياج��ات العم��الء 

األك��رث تطلباً. وعالوة عىل أعاملها األساس��ية يف الحرب 

اإللكرتونية يف مجال الرتددات الالسلكية، قامت الرشكة 

بتطوير تدابري جديدة مضادة لألش��عة تحت الحمراء، 

وحلول املعلومات االس��تخباراتية يف مجال االتصاالت، 

وهي تقرتب من تقنيات آفاق جديدة يف مجال الحرب 

اإللكرتوني��ة، التي تعززت اآلن من خالل إنش��اء رشكة 

 Expertو Elettronica تضامنية. وق��د قامت رشكت��ا

System بصن��ع CY4Gate من أجل تلبية احتياجات 

 EW الس��وق الرسيعة التقارب بني الحرب االلكرتونية

والحلول االس��تخباراتية يف الفضاء اإللك��رتوين. ويوفر 

املرشوع املشرتك مجموعة متكاملة من الحلول القادرة 

ع��ىل توفري تحلي��ل متفوق وش��امل ورسي��ع ومنظم 

لتدفقات البيانات غري املنتظمة.

أحدث التقنيات
قام��ت إليرتونيكا مؤخ��راً، يف مع��رض باريس للطريان 

2015، بع��رض مجموع��ة من املنتجات التي س��لطت 

الضوء عىل مزايا تطبيق أحدث التقنيات مثل:

Virgilius: بنية حرب إلكرتونية متقدمة، ومتعددة 

املنصات، ومتكاملة ومرنة، تس��تخدم تقنيات متقدمة 

ملعالجة اإلش��ارات وتقني��ات متكينية رئيس��ية إلنجاز 

مجموع��ة متفوقة األداء، فضالً عن بنية معيارية راقية 

ج��داً، تجع��ل أرسة Virgilius من املنتج��ات املتاحة 

لرتكيبها يف املنصات الجوية والبحرية والربية.

ELT / 572 DIRCM: )تدابري مضادة لألشعة تحت 

الحمراء املوجهة( متثل هذه استجابة الرشكة لصواريخ 

منظومات الدفاع الجوي املحمولة MANPADS التي 

تعترب من أخطر التهديدات التي تواجه املنصات الجوية 

الت��ي يتم مواجهتها بس��هولة يف الحروب غري املتامثلة 

واألع��امل اإلرهابي��ة. ويتمث��ل أكرث الس��بل موثوقية 

وفعالية ملواجه��ة هذا النوع م��ن التهديد املتطور يف 

استخدام تدابري مضادة لألشعة تحت الحمراء املوجهة 

DIRCM. وتسهم تكنولوجيا ليزر األلياف، املطبقة يف 

 DIRCM يف تعزي��ز فعالية نظام ،ELT / 572 تدابري

من خالل تحسني األداء والفعالية واملوثوقية والكفاءة، 

يف الوقت ال��ذي يتغلب فيه عىل العقب��ات التقليدية 

ألنظمة DIRCM السابقة، عن طريق الحد من القيود 

التي تحي��ط بعملية الرتكيب ع��ىل املنصات املروحية 

وذات األجنح��ة الثابت��ة، وكذل��ك عملي��ات اإلع��داد 

والضبط والصيانة األكرث حساسية وتعقيداً.

ELT / 741: ميك��ن أن توفر ه��ذه التقنية وظيفة 

االس��تخبارات اإللكرتونية لجمع البيان��ات ومعالجتها 

بدقة، ووظيفة اس��تقبال اإلن��ذار الرادارية مع اإلنذار 

التلق��ايئ يف حالة الكش��ف عن انبعاث��ات التهديدات 

الفائق��ة األولوي��ة. وتعترب ه��ذه املع��دات املتطورة 

الخاصة باس��تقبال اإلنذار الرادارية / إجراءات الدعم 

االلك��رتوين ESM / RWR مناس��بة أيض��اً للرتكيب يف 

املنصات املروحية وذات األجنحة الثابتة العالية األداء.

ELT / 800: يسمح هذا النظام باملراقبة التكتيكية 

)وظيف��ة إجراءات الدعم االلك��رتوين ESM( ومعالجة 

البيان��ات الدقيق��ة للغاية ألغراض تحلي��ل املعلومات 

االس��تخباراتية )وظيفة ELINT(. وهو عبارة عن حل 

مدمج وخفيف الوزن، يوف��ر مرونة كبرية يف الرتكيب. 

ونظراً النسجامها التام، فإنه ميكن نرشها عىل أي جيل 

تقليدي أو مستقبي من املنصات الجوية.

نظام الصيانة إليرتونيكا الذيك: يس��تفيد هذا النهج 

املبتك��ر اس��تفادة كاملة م��ن الجيل املس��تقبي من 

األجه��زة التش��خيصية والتكهنية التي تش��كل جزءاً ال 

يتجزأ م��ن أنظمة الح��رب اإللكرتوني��ة الجديدة من 

صنع إليرتونيكا، وتزود مش��غل الصيانة بواجهة تعمل 

باللمس البديهي وقدرات الوس��ائط املتعددة، وكذلك 

التوجي��ه املت��درج خطوة يف أداء استكش��اف األخطاء 

الحرج��ة زمني��اً وإصالحها، وعزل األعط��ال، وعمليات 

القطر واإلنقاذ•
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أطِلْق وانطلْق  أو أضرب وأهرب  أو ميزة الرمي وسرعة التحرك
مدفع Caesar يتميز بقابلية تغيري التصميم بسهولة وهو جمرب قتاليًا

يعترب مدفع Caesar رائداً يف فئته من أنظمة املدفعية 

 Nexter ذات العجالت، وهي مثرة لخربة رشكة نكسرت

يف املدفعية. وقد تم تصميم Caesar لتلبية متطلبات 

الرصاع��ات الحالي��ة، حي��ث يجب أن تك��ون أنظمة 

املدفعية قابلة إلعادة التش��كيل بسهولة لتوفري الدعم 

الناري املتوقع مع التأثري النهايئ املتوقع.

وه��و يعترب س��هل التحرك واالنتش��ار فوق مرسح 

العملي��ات بفض��ل قدرت��ه ع��ى التنق��ل التكتي��ي 

والتشغييل واالسرتاتيجي يف املناطق الوعرة، عالوة عى 

قدرته عى استخدام الطرق العامة والطرق املتعرجة، 

وإمكاني��ة نقل��ه بالقطار، وس��فينة اإلب��رار وطائريت 

.A400M و C-130

يتميز مدفع Caesar بس��هولة االس��تخدام، وميكن 

تش��غيله بطاقم مؤلف م��ن أربعة أو خمس��ة أفراد 

بحيث يضمن درجة عالية من إمكانية البقاء عى قيد 

الحياة من خ��الل القدرة عى القدرة عى إطالق النار 

واالنطالق برسعة مببدأ ارضب واهرب. وقد قام مدفع 

Caesar بإطالق ست طلقات خالل دقيقة و 40 ثانية 

بعد فتح النار، ثم غادر موقعه.

كام يتميز املدفع بقوة ودقة نارية - معدل النريان: 

ست طلقات يف الدقيقة الواحدة، املدى:  حتى 42 كم 

من نوع ERFB، و 55 كم من نوع VLAP - مع مدى 

بعيد للذخرية التقليدية والذكية.

وقد تم اشتقاق اسم Caesar من التسمية الفرنسية 

  "CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie"

ومعناها "شاحنة مجهزة بنظام مدفعي".

يتكون نظ��ام Caesar من مدفع عي��ار 155 مم / 

قط��ر داخيل 52 مثب��ت عى ش��احنة تجارية جاهزة 

هيكل 6 يف 6. وتس��هم حل��ول مرونة التنقل يف تقليل 

تكلفة الدورة الحياتية للمدفع. وقد تم تجهيز النظام 

بوحدة مالحة تعمل بالقصور الذايت وجهاز حاس��وب 

بالس��تي، وميكن توصيل��ه بأي نظام قيادة وس��يطرة 

.C4I واتصاالت وحواسيب واستخبارات

وقد عملت رشكة نكس��رت Nexter يف مجال صناعة 

الدف��اع ألكرث من قرنني من الزم��ان، وهي معروفة يف 

جميع أنحاء العامل بإنتاج مجموعة واسعة من األنظمة 

الحديث��ة جداً. وتغطي الدراي��ة الفنية والخربات لدى 

مجموعة نكسرت Nexter Group  احتياجات املجاالت 

الثالثة الرئيسية، الرب والبحر والجو.

وقد اكتسبت رشكة Nexter - منذ 1764 وتسليمها 

ألول مدفع يف ذلك الوقت – خربة تقنية واسعة النطاق 

يف املدفعي��ة. وكان��ت األنظم��ة التي قام��ت الرشكة 

بتطويرها تعترب دوماً مرجعية، كام هو الحال بالنسبة 

إىل مدفع  مثل Caesar اليوم. وتقوم Nexter بتعزيز 

وتحس��ني معرفتها باالحتياجات التش��غيلية من خالل 

عالقة وثيقة مع املستخدمني النهائيني يف الجيوش، وال 

سيام الجيش الفرنيس.

وقد أس��همت تجرب��ة قرنني من الزم��ان يف توجيه

Nexter Group  إىل مكانته��ا الحالي��ة كرشكة لرائدة 

يف أنظم��ة املدفعي��ة، مام مك��ن الرشكة م��ن تقديم 

مجموع��ة متكاملة من املنتجات، ترتاوح من املدفعية 

إىل الذخائر والحاس��وب الباليس��تي، كام أن خدمات 

التدري��ب والصيان��ة والدع��م، والبيئة اللوجس��تية / 

التش��غيلية املتكاملة لكتيبة املدفعي��ة قد تم دمجها 

أيضاً يف مجموعة حلول نكسرت.

تقوم كتائ��ب املدفعية بدمج مجموعة جديدة من 

مدفعية نكسرت هي يف الخدمة يف جيوش مختلفة وقد 

أثبتت جدارتها يف القتال.

ق��د أثبت نظ��ام املدفعية Caesar املج��رب قتالياً 

واملركب عى ش��احنة، واملجهز مبدف��ع عيار 155 مم 

/ 52. ونظ��راً لتمت��ع النظام بحرية التنقل االس��تثنايئ 

وتفوق قوة النريان، والقدرة عى إطالق النار والتحرك 

الرسيع، ف��إن Caesar حالياً موجودة يف الخدمة لدى 

العديد من الجيوش.

دعم مستدام طويل األمد
ترك��ز مجموعة نكس��رت ع��ى تحقي��ق احتياجات 

عمالئها املحددة: فهناك نظ��ام Caesar-CTS  الذي 

يع��د مثرة له��ذا النهج. إذ يقوم ه��ذا النظام لتدريب 
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الطاقم مبحاكاة عمليات Caesar لتدريب ومامرس��ة 

أطقم املدافع، وبالتايل يتم توف��ري الذخائر وإمكانات 

النظم التشغيلية.

أما بالنس��بة إىل غرض التدريب، فإن رشكة نكس��رت 

تس��تخدم جميع الوثائ��ق واللوجس��تيات ومكونات 

الصيانة لتقديم خدمة الدعم املصممة حسب الحاجة 

والقابلة للرتقية، مبا يتفق مع احتياجات املس��تخدمني 

النهائي��ني امللحوظ��ة أو املتوقعة. كذل��ك توفر رشكة 

نكس��رت الدعم أثن��اء الخدمة لجمي��ع منتجاتها طوال 

املناس��ب،  التواف��ر  لض��امن  وذل��ك  حياته��ا،  دورة 

واالستخدام األمثل، والتحكم بالتكاليف.

فهن��اك من أصل أكرث م��ن 250 وحدة ت��م طلبها 

بالفع��ل من قبل أرب��ع دول، يوج��د 180 وحدة من 

مدف��ع Caesar بالفعل يف الخدمة يف ثالث دول. وقد 

أسهم انتشار الجيش الفرنيس يف أفغانستان "إيساف"، 

ويف لبن��ان "اليونيفي��ل"، ومؤخراً يف م��ايل، يف إيضاح 

.Caeasar الطبيعة "املثبتة قتالياً" ملدفع

أرس��لت فرنسا - يف عام 2009 - مثانية من أنظمتها 

املدفعي��ة م��ن ط��راز Caesar إىل أفغانس��تان لدعم 

القوات الفرنسية يف قواعدها النريانية يف تورا، وتاجاب 

ونيجرابث��ي – وقد كانت هذه هي امل��رة األوىل التي 

خدم فيها نظام أسلحة يف قدرات قتالية رسمية. ورغم 

وع��ورة الطرق يف أفغانس��تان – التي تعترب مس��الك 

جبلية تصل��ح يف معظمها للامعز – فق��د أثبت نظام 

Caesar أنه يف مستوى التحدي. ويف عام 2011، شارك 

الفيل��ق األجنب��ي الفرنيس يف عملي��ة Servalin مبايل 

بأربع مركبات قيرص.

لقد كانت السوق الدولية ألنظمة املدفعية الذاتية 

الدفع SPA، وسوف تظل، أعامالً تجارية تنافسية عى 

املدى الطويل. وقد ورد يف تقرير عن توقعات السوق 

صادر عن مجموعة األس��لحة الدولية IWG أن البيئة 

الحالي��ة يف جميع أنحاء الع��امل أضحت مهيأة لجدول 

إنتاج 4500 نظام مدفعي ذايت الدفع لغاية عام 2016، 

م��ام أفىض إىل مبيعات بقيمة تق��در بنحو 135 مليار 

دوالر.

وتبدي الس��وق اهتامماً متزاي��داً يف هذه األنظمة 

املدولبة نظراً لفعاليتها من حيث التكلفة والبس��اطة 

باملقارنة مع األنواع املدرعة واملجنزرة•
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H145M تفوز بعقد للعمودية العسكرية Airbus Helicopters

تشمل املسؤوليات إدارة أنشطة اإلصالح واجلدارة بالطريان
 Airbus منح��ت الق��وات املس��لحة األملانية رشك��ة

Helicopters عق��د خدمة كاملة للطائرات العمودية 

الجديدة طراز H145M. ومن املقرر أن تكون بدايتها 

العس��كرية األوىل مع س��الح الجوي األمل��اين يف وقت 

الحق من هذا العام.

وس��وف يضمن ه��ذا االتف��اق التعاوين الش��امل 

للمساندة والخدمات البالغة مدته سبع سنوات أفضل 

مس��توى من التوافر واملوثوقية والجاهزية ألس��طول 

س��الح الجو األملاين الذي يضم 15 طائرة عمودية من 

طراز H145M، والتي س��يتم استخدامها يف مهام مع 

قيادة القوات الخاصة يف البالد.

عمليات اإلدارة والصيانة
 Airbus Helicopters وتش��مل مس��ؤوليات رشك��ة

عمليات اإلدارة والتنفي��ذ والصيانة واإلصالح واإلمداد 

بامل��واد وصالحية الطائرات للطريان. وس��تقوم الرشكة 

بتحدي��د فريق متخصص يف قاع��دة لوفيم الجوية يف 

ب��ادن - فورمتبريغ، جنوب أملاني��ا، وبحيث يتم إيجاد 

تع��اون وثيق مع الفنيني يف القوات املس��لحة األملانية 

الذين س��يقدمون الدعم لهذه الطائرات خالل مهامها 

حول العامل.

قال كالوس بريزميك، رئيس مركز الدعم العسكري 

األملاين يف رشكة Airbus Helicopters: »إننا ملتزمون 

بتوفري تغطية شاملة عالية الجودة يف هذا العقد األول 

للخدم��ة الكاملة لطائرة H145M الجديدة. وس��وف 

تعتمد القوات املس��لحة عىل سجل إنجازاتنا يف الدعم 

الناج��ح لطائ��رات EC135 التي تس��تخدم لتدريب 

طياريها يف مدرس��ة الطريان التابعة للجيش األملاين يف 

Bueckeburg، حيث يتوافر تش��غيل األسطول بنسبة 

تفوق 90 %.«

H145M الطائرة
اعتم��د تصمي��م الطائ��رة H145M ذات املحرك��ني 

واملتع��ددة املهام عىل مروحية H145 املدنية وش��به 

الحكومية. وهذه املروحية - يف نس��ختها العس��كرية 

والت��ي تعتمد ع��ىل وضع العمي��ل - تعترب مناس��بة 

ملجموعة واسعة من العمليات العسكرية، مبا يف ذلك 

النقل واالس��تطالع والبحث واإلنقاذ واإلس��ناد الناري 

وعمليات إجالء األفراد الجرحى.

وق��د أكمل��ت الرشك��ة عملي��ة اعت��امد مروحية 

H145M يف الوق��ت املح��دد خالل الش��هر الجاري، 

للتمكن من البدء يف عمليات التس��ليم األوىل للقوات 

املس��لحة األملانية قبل نهاية الع��ام باعتبارها العميل 

تعترب املروحية 
H145M مناسبة 

جملموعة واسعة 
من العمليات 

مبا يف ذلك النقل 
واالستطالع والبحث 

واإلنقاذ واإلسناد 
الناري وعمليات إجالء 

األفراد اجلرحى

األول لهذا اإلصدار من الطائرات العمودية.

يبلغ وزن اإلقالع األق��ى لطائرة H145M 3.7 طن 

مرتي، وبالتايل ميكن تجهيزها مبعدات املهام التي تشمل 

مدفع��اً محموالً عىل محور ارت��كاز رأيس، والقدرة عىل 

حمل أس��لحة يف املخازن الخارجية؛ الكهربائية، وأجهزة 

استش��عار كهروبرصية/ باألش��عة تحت الحمراء مزودة 

بقدرة عىل االس��تهداف، إضافة إىل إلكرتونيات الطريان 

العسكرية من أجل إدارة االتصاالت واملالحة والرحالت. 

ويتواف��ر نظ��ام مد حبل لألس��فل للعملي��ات الخاصة، 

ومام يعزز إمكاني��ة البقاء عىل قيد الحياة عموماً نظام 

الحامية البالس��تية لطائ��رة H145M، وخزانات الوقود 

الذاتي��ة اإلحكام، والحامية الذاتي��ة للحرب اإللكرتونية 

ض��د التهدي��دات الصاروخي��ة. وتس��تفيد الطائ��رات 

العمودية أيضاً من املتانة، وتكاليف التشغيل املنخفضة، 

والتوافر التشغيي ألرسة طائرات EC145/H145 املثبتة 

بالتجربة لرشكة Airbus Helicopters، مع تحس��ينات 

تش��مل محركات Turbomeca Arriel-2E مع أجهزة 

 ،FADEC تحكم رقمية باملح��ركات الثنائية القن��وات

ومروحة ذيلية محمية من طراز Fenestron، إىل جانب 

علب رسعات مطورة للمراوح الرئيس��ية والذيلية. وقد 

ت��م زيادة وزن إقالعها اإلجاميل األقى مبقدار 50 كغم، 

يف ح��ني يعترب أداؤها املميز يف التحويم، حتى يف حاالت 

تعطل أحد املحركني، أمراً بالغ األهمية لس��المة الطريان 

ونجاح امله��ام، وخصوص��اً يف أثناء العملي��ات الخاصة 

والواجبات القتالية يف البحث واإلنقاذ•
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املهدوية والسياسة اخلارجية 
تعددت التحليالت السياسية للموقف االيراين الداعم للتمرد الحويث يف اليمن وربط البعض الدعم باالهداف االسرتاتيجية 

للسياس��ة الخارجية االيرانية كاس��تخدام الورقة اليمنية للضغط عىل دول الخليج يف امللفات االقليمية االخرى كسوريا 

و العراق اوكهدف اس��رتاتيجي بالس��يطرة عىل باب املندب فياميقلل البعض من اهمية العامل االسرتاتيجي يف مقابل 

الرتكي��ز ع��ىل العامل العقائدي يف تحليل السياس��ة الخارجية االيرانية ويرى ان للموقف االي��راين دوافع عقائدية وراء 

محاولة الس��يطرة عىل اليمن، للتجهيز لحدث ينتظرونه منذ أكرث من ألف عام وهو عودة »املهدي املنتظر« حس��ب 

املعتقد الش��يعي والواجب الرعي يفرض عىل ايران مس��اعدة »الحوثيني«. ويناقش ه��ذا املقال التداخل الدقيق بني 

العقيدة املهدوية و السياسة يف توجية سياسة الجمهورية االسالمية االيرانية الخارجية .

يعتقد اتباع مذهب االمامية االثني عرية بأن االمام املهدي هو االمام الثاين عر من س��اللة األمئة، وهو نجل االمام 

الحس��ن العس��كري وقد ولد عام 255هجرية وقد تويف والده وله من العمر 5 س��نوات ويعتقد الش��يعة ان للمهدي 

غيبتني، الغيبة الصغرى والتي اس��تمرت ملدة س��بعني عاماً وكان يتم التواصل خاللها بينه وبني الناس عرب أربعة نواب 

او س��فراء ، والغيب��ة الكربى املمت��دة منذ العام 329 ه� وحتى اليوم والتي تنتهي بظه��ور االمام مبارشة وعرب التاريخ 

االس��المي ظهرت دعوات من قبل اش��خاص كام ظهرت حركات سياس��ية ودينية ادعى مؤسسوها انهم االمام املهدي 

وطالبوا املسلمني بالحكم والبيعة اال انها منيت بالفشل ولكن مل تتحول فكرة املهدوية اىل دولة اال مع ظهور الجمهورية 

االسالمية االيرانية والتي اعترب مرشدها العام السابق االمام الخميني بانها الدولة التي تهيئ لظهور االمام املهدي . لقد 

امتزجت العقيدة املهدوية مع مروع الدولة الناشئة منذ قيام الجمهورية االيرانية وفهم السياسية الخارجية االيرانية 

الحالية يتطلب فهام دقيقا للفكر السيايس املستند للعقيدة املهدوية كمحرك اسايس للسياسة الخارجية االيرانية .

املهدوية هي عقيدة تطورت عرب التاريخ لدى فئة من الش��يعة  تدور حول ظهور اإلمام الثاين عر للش��يعة، املهدي، 

الذي »سيمأل األرض قسطاً وعدالً كام ُملئت ظلامً وجوراً«. وللظهور، مؤرشات وعالمات تدل عىل الظهور، وتروي كتب 

الش��يعة عن اإلمام جعفر الصادق، أنه قال الصادق »قبل قيام القائم خمس عالمات محتومات: اليامين، والس��فياين، 

والصيحة، وقتل النفس الزكية، والخس��ف بالبيداء«  وظلت هذه العالمات مثار أخذ ورد بني الشيعة، ولحركة الخروج 

امتداد حريك جغرايف ميتد محورها من س��وريا إىل العراق فإيران ومكة. ويتفق اغلب فقهاء الش��يعة عىل ان  السفياين: 

قائد حركة عسكرية كبرية سيحارب املهدي  ويحكم سوريا والعراق.  اما اليامين وهو قائد حركة عسكرية مؤمنة ويخرج 

إما من اليمن أو أن نس��به يعود إىل اليمن. الصيحة اآلتية من الس��امء: يصدر نداء س��اموّي يس��معه كل أهل األرض 

ويدعو إىل نرصة املهدّي. قتل النفس الزكية: يقتل إنس��ان مؤمن ربايّن يف مكة امااما خس��ف البيداء: تخس��ف البيداء 

بجيش الس��فياين يف الصحراء وتبتلع مقاتليه بني مكة واملدينة ويرتافق ظهور الس��فياين مع ظهور ش��خصية أخرى هي 

الخراس��اين وهو صاحب راية قيادية مؤمنة يخرج من خراس��ان يف إيران ويتصّدى للسفياين يف العراق وقد عّده البعض 

عالمة سادسة.

يتطلب خروج املهدي خروج الش��خصيات املكملة للمش��هد املهدوي من »سفياين ومياين وخرساين« وغريهم فشخصية 

»اليامين« من الش��خصيات املحورية يف املعتقد الش��يعي، والت��ي ينتظرون خروجها بف��ارغ الصرب،علام بان التوظيف 

الس��يايس لش��خصية اليامين قد س��بق ظهور الحويث اذ الصق بأمني حزب الله اللبناين، حسن نرص الله، وعىل الرغم من 

كون��ه لي��س من اليمن ، اليوم يتم التس��ويق لفكرة ان عب��د امللك الحويث هو »اليامين« الذي يخ��رج بثورته يف اليمن 

»ليحرر« الجزيرة العربية والذي ميهد أيضاً لظهور »الخرساين« أي الخامنئي يف ايران. ومن ثم يخرج املهدي املنتظر. 

ويبقى التساؤل : هل تقدم املهدوية فهام اكرب للسلوك السيايس االيراين يف املنطقة؟.

مــــدارات

بقلم :
عائشة املري

aisha.almarria@gmail.com                  
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أكدالفريق محمود حجازي رئيس 

أركان حرب القوات املسلحة 

املرصية، أن القيادة الرشيدة لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة أدركت 

حجم التحديات التي تشهدها 

املنطقة العربية يف املرحلة الحالية، 

فجاءت ترسخ العالقات بني دول 

الوطن العريب، وباتت اإلمارات 

ركيزة مهمة للتعاون العريب، وبناء 

مستقبل األمة، فدولة اإلمارات 

العربية املتحدة تعد »قامئة 

رشف« تضم قادة عظامء 

يحاكوا املستحيل.

حوار املقدم ركن/ 
يوسف جمعه احلداد
رئيس التحرير

رئيس أركان اجليش املصري يف حــوار حصري مع »            «:

اإلمـــــــارات باتت ركــــيزة لـ»التعـــــاون العـربـــــــــــي وبنــــاء مستقبل األمــــة«

لقاء العدد



وقال يف ح��وار حرصي مع »درع الوطن«، إن العالقات 

املرصي��ة- اإلماراتية، جذورها عميقة ومتينة، أسس��ها 

حكيم الع��رب املغفور له ب��إذن الله الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع بصامته 

يف مختلف ربوع مرص، ورس��خها ودعم مس��اراتها، من 

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

رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة، حفظه 

الله. وهذا نص الحوار:

كي��ف ترى قراءة القيادة الرش��يدة لدولة اإلمارات 

العربية املتح��دة لواقع تحدي��ات املنطقة العربية 

حالياً، وكيف تعاملتم معها من وجهة نظركم؟

يف الحقيق��ة دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة لديها 

قيادة واعي��ة، أدركت تحديات املرحل��ة الحالية التي 

بدأت متثل خطراً كبرياً عىل املنطقة العربية وش��عوبها، 

فج��اءت بالت��ايل قراءة ق��ادة دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة للمشهد األمني لوطننا العريب، دقيق وممنهج 

ومدروس، فكانت جملة مبادراتها ملس��اندة أش��قائها 

العرب يف الدول كافة، والسيام جمهورية مرص العربية، 

وتعميق أوص��ال الروابط، وتعزيز العالقات العربية يف 

إدراك تام، ألهمية التعاون العريب املشرتك بصفة عامة 

والتعاون اإلمارايت املرصي بصورة خاصة.

وما دام هناك قادة عىل مس��توى هذا الرشد والحكمة 

يف دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة وم��رص، فتأكد أن 

املس��تقبل س��يكون أفضل، وس��يأيت عىل أسس سليمة 

مط��ورة، ترس��م حت��امً املس��تقبل امل��رق للبلدي��ن 

الش��قيقني دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية 

مرص العربية.

ويف إطار موق��ف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف 

ه��ذا الجانب، مباذا تنصح املجتم��ع العريب يف الجانب 

ذاته يف املرحلة املقبلة؟

 س��ؤال جي��د.. ينبغي أن ي��درك الجمي��ع أن املنطقة 

العربي��ة بكام��ل دوله��ا مس��تهدفة، من ق��وى كربى 

تعم��ل يف الخف��اء، وف��ق مخططات قذرة تس��تهدف 

زعزعة األمن واالس��تقرار يف املنطقة، لذلك يف ظل تلك 

التحديات املوج��ودة حالياً والتي تواجه األمة العربية، 

أعتق��د أن أكرب نصيحة لن��ا جميعاً هي التكاتف بقوة، 

وبناء عالقات متنوعة، س��واء عىل الجانب العس��كري 

أو االقتص��ادي أو اإلنس��اين أو املجتمع��ي، لتوطي��د 

الروابط والتكاتف الذي بات رضورة ملحة تحايك حالة 

الشعوب كافة.

العالقات اإلماراتية-املرصية تاريخية متينة يجسدها 

التعاون يف مجاالت ش��تى، فكيف تراها من الجانب 

العسكري؟

بالفعل العالقات قوية راسخة بني البلدين، وستظل كذلك 

إن ش��اء الله أكرث قوة ورسوخاً، فالجانب العسكري يشهد 

تعاوناً ج��اداً ومثمراً وفق خطة ممنهج��ة تضم تدريبات 

مشرتكة بني القوات اإلماراتية واملرصية، وسوف يظهر ذلك 

جيداً يف املس��تقبل من خالل التدريبات املشرتكة يف«سهام 

الحق 1«، و«سهام الحق 2 »، و«سهام الحق 3«، فضالً عن 

أن هناك تدريبات مش��رتكة بني منتسبي القوات املسلحة 

يف البلدين، وأعتقد جازماً أن هناك تعايشاً وزمالة وتوافقاً 

فكرياً عميقاً، األمر الذي يؤكد عمق العالقات العس��كرية 

وتطورها بني البلدين.

ولكن ماذا عن التعاون العس��كري عىل مستوى الدول 

الخليجية والعربية األخرى؟

يف الواق��ع، نعتم��د عىل سياس��ة االنفت��اح يف التدريبات 

العس��كرية لتب��ادل الخربات وتعمي��ق العالقات مع دول 

الخليج وغريها من الدول العربية الش��قيقة، والس��يام يف 

ظل ما تش��هده املنطقة العربية م��ن تهديدات ومطامع 

ومحاوالت مستميتة لزعزعة أمنها واستقرارها.

وه��ذا يعتم��د يف الوقت ذات��ه عىل فهم دقي��ق وعميق 

للتحدي��ات الكبرية الت��ي تواجه عاملنا الع��ريب، فضالً عن 

إميانن��ا بأهمية التع��اون الع��ريب املش��رتك، ملواجهة كل 

التحديات املس��تقبلية، لذلك تجد أن مجال التدريب مع 

ال��دول العربي��ة ضم تعاوناً م��ع دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة ومملك��ة البحرين واململكة العربية الس��عودية 

واململكة األردنية الهاش��مية، واألب��واب مفتوحة للتعاون 

وتبادل الخربات والتدريبات مع الدول العربية والخليجية 

كاف��ة، بال حدود، ليس لتهديد أحد، ولكن للمحافظة عىل 

أمننا ضد التهديدات الخارجية.

»عاصفة الح��زم« كانت وال تزال الحدث األكرث أهمية 

ع��ىل الس��احة عاملي��اً، فام ه��و تعقيبكم ع��ىل تلك 

العاصفة؟

أأعتق��د أن الظ��روف فرضت نفس��ها، والواقع األمني 

وحامية األوطان والحدود أكد حتمية وجود العاصفة، 

واملتابع الجيد ملس��بباتها، يجد أن هناك قوى إقليمية 

وعنارص خارجية ليس لديها مانع يف أن تستغل عنارص 

داخلي��ة يف أي دولة عربية بصفة عامة ثم تقوم بإجراء 

رئيس أركان اجليش املصري يف حــوار حصري مع »            «:

العالقات »اإلماراتية 
املصرية« تاريخية 

أسسها زايد ورسخها 
خليفة

اإلمـــــــارات باتت ركــــيزة لـ«التعـــــاون العـربـــــــــــي وبنــــاء مستقبل األمــــة«

الفريق حجازي يرتئس إجتامع رؤساء أركان الجيوش العربية مبقر جامعة الدول العربية
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يقوض األمن الداخيل لهذا الدولة، وقد يؤثر ذلك عىل 

األمن الداخيل لل��دول املجاورة، ومن املمكن أن تتأثر 

الدول العربية بصفة عامة.

وما حدث يف اليمن كان تقريباً صورة من هذا القبيل، 

فهن��اك مجموعة مس��لحة تبنت فكراً خ��ارج رشعية 

الدولة، وحاولت أن تفرض سيطرتها عىل الدولة بأسس 

غري رشعية، بل عىل أس��س عرقية ومذهبية، بدعم من 

قوى خارجي��ة لتفتيت أمن واس��تقرار اليمن وتهديد 

دول الجوار.

 وبرسعة انت��رت هذه الجامعة وكانت عىل وش��ك 

أن تق��وض أمن الدولة بش��كل كام��ل، وتتأثر به دول 

الج��وار ويتأثر به األمن القوي الع��ريب، ولذلك كانت 

»عاصفة الحزم«، لتحس��م تلك املخططات التي تهدد 

العرب جميعاً.

ولكن من وجه��ة نظركم،هل تعتق��دون أن »عاصفة 

الحزم« حققت أهدافها؟

بحس��ب النتائ��ج والقراءات يف هذا الجان��ب، أعتقد أنها 

حقق��ت أهدافها، فع��ىل األقل مل تتمكن ه��ذه الجامعة 

عىل تحقيق الس��يطرة الكاملة عىل اليم��ن، بل بدأت يف 

تراجع واضح، وانسحبت من مواقع كانت تحت سيطرتها 

قب��ل العاصفة، فضالً عن عودة لغ��ة الحوار التي أوصدوا 

أبوابها قبل العاصف��ة أيضاً، وبدأت فرص البحث والحوار 

إليجاد مخرج س��يايس لألزمة، وهذا يعكس حقيقة مهمة 

ج��داً، تتمثل يف أن عاصفة الحزم بح��د ذاتها مل تركز أبداً 

عىل س��فك الدماء أو القتل والتدمري، ولكن جاءت بقصد 

تحقيق أهداف اس��رتاتيجية عسكرية تحمي اليمن ودول 

الجوار والدول العربية أيضاً، ونأمل إنش��اء الله أن تكون 

الس��بل السياسية هي الحل، ونأمل أن تبني عاصفة األمل 

اليمن عىل أس��س دميقراطية حقيقي��ة تحرتم دول الجوار 

وتعط��ي حرية الرأي وال تس��مح بتكوي��ن أو وجود مثل 

هذه الجامعات.

سجل املشهد العسكري توجه جديد يف عملية التسليح 

املرصية، هال حدثتمونا ع��ن هذا التوجه وأهميته يف 

تلك املرحلة.

بالفع��ل ه��ذا كالم صحيح.. ميثل تنويع مصادر التس��ليح 

رضورة ملح��ة لألمن القومي امل��رصي، فرضتها رضوريات 

حتمية، واس��رتاتيجيات بناء نظم التسليح املناسبة للدفاع 

ع��ن الدولة، م��ع العلم أن االتج��اه نحو تنوي��ع مصادر 

الس��الح ال يعني بالرضورة أن يتم مع دولة عىل حس��اب 

دولة أخرى، ولكن وضع السياس��ة العامة السرتاتيجية بناء 

القوات املسلحة، تأيت وفق متطلبات األمن القومي للدولة.

كام أنه من الصعب أن تعتمد عىل مصدر واحد للس��الح، 

فإذا تعطل ه��ذا املصدر، فإنك س��تواجه أزمة طاحنة قد 

ته��دد أمن��ك واس��تقرارك، وبالتايل االعت��امد عىل مصادر 

متنوعة يخدم األمن القومي للدولة.     

سيناء بقعة مهمة عىل الخريطة املرصية، وما تشهده 

من أحداث حالياً يدفعنا لالطمئنان عىل أمنها وجهود 

القوات املسلحة يف تطهريها. ما الذي ميكن أن تقولوه 

لنا يف هذا املجال؟

صدقت القول.. س��يناء قطعة عزيزة من جمهورية مرص 

العربي��ة، فمعظ��م حروب م��رص كانت لحامية س��يناء 

واملحافظة عىل أمنها، حيث إنها متس االتجاه االسرتاتيجي 

الرق��ي الذي يأيت من معظم مص��ادر التهديد، فهي يف 

قلب وعني القوات املس��لحة املرصي��ة منذ فجر التاريخ، 

وما حدث بكل ش��فافية ووضوح أنه يف فرتة من الفرتات 

تم إهامل سيناء من حيث التنمية وهذا يشء سلبي، ويف 

أعقاب ثورة 25 يناير، التي أفرزت ش��واهد س��لبية منها 

الس��جون التي فتحت وخرج منها نحو أكرث من 25 ألف 

مسجون، وهناك أقسام رشطة متت مهاجمتها وأخذ منها 

أكرث من 15 ألف قطعة س��الح، والرطة يف تلك املرحلة 

تعرض��ت لكرس كبري جداً، كل املجرمني توجهوا لس��يناء، 

ووجدوا فيها املكان املناسب بسبب طبيعة األرض، وقلة 

سيطرة الرطة، وعاشوا فيها فرتة وهم يحملون األسلحة 

الت��ي باتت ته��دد أمن الوط��ن واملواط��ن، وزاد األزمة 

وارتفع سقفها خطورتها أكرث، يف فرتة حكم اإلخوان ملرص، 

نظراً إىل غي��اب العزمية عىل القضاء عىل هؤالء املجرمني 

الذين يهددون املجتمع، والس��يام يف املحافظات املجاورة 

أو القريبة لها، األمر الذي أس��هم لهذه الجامعة يف خلق 

بيئة مناس��بة لهم لتحقيق مآربه��م. هذا الفكر املتطرف 

يت��م توظيفه ضد مصال��ح الدولة ورشعيتها ومس��اراتها 

وتنميتها، ما فرض عىل القوات املس��لحة رضورة التحرك 

»سهام احلق » 
تدريبات مصرية 
إماراتية يحكي 

تفاصيلها املستقبل

الفريق الرميثي مع رئيس األركان املرصي

الرضبات الجوية لعمليات عاصفة الحزم
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لحامية تلك البقعة الغالية يف األرايض املرصية.

ولك��ن كي��ف ت��رون الوض��ع يف س��يناء حالي��اً عىل 

املستويات كافة؟

الوضع اآلن يف س��يناء تحت السيطرة الكاملة، حيث توجه 

القوات املسلحة رضبات متتالية وموجعة ملواقع اإلرهاب، 

ولك��ن أخطر م��ا يف اإلرهاب، يتمث��ل يف أن األفراد الذين 

يعيش��ون بيننا ميكن أن يتحولوا إىل إرهابيني، ومع األسف 

فإن الحرب ضد اإلرهاب س��وف تستمر إىل فرتة حتى يتم 

القضاء عليها نهائياً، وهذا لسببني، األول يتبلور يف أن لدينا 

إرادة وعزمي��ة لن يه��دأ لنا بال إىل أن نجت��ث تلك البؤر 

اإلرهابية املتطرف يف مرص.

أما الس��بب الثاين فه��و أن لدينا الق��درة واإلمكانيات يف 

القوات املس��لحة ووزارة الداخلية والش��عب الس��يناوي، 

وأن بدو س��يناء األصليني أناس وطني��ون محبون لبلدهم، 

لهم تاري��خ من النضال املرف للدولة، وش��عب س��يناء 

األصي��ل يرفض هذه املامرس��ات اإلرهابي��ة، وأخطر ما يف 

هذا التطرف وهذا اإلرهاب أنه يس��تخدم اسم الدين، يف 

الكذب والتدلي��س وتزييف الحقائق وتضليل أبناء الوطن 

يف هذا الفكر املتطرف، لتحقي��ق أهداف قذرة تهدد أمنا 

واس��تقرارنا، فالدي��ن بريء م��ن تلك املامرس��ات، ونحن 

قادرون عىل اجتثاث جذور هذا اإلرهاب.

أخرياً، م��ا هو تقييمكم للوضع يف املنطقة العربية وما 

هي قراءتكم لواقعها؟

يف الحقيقة هذا س��ؤال غاي��ة يف األهمية، لذلك ينبغي أن 

أجيب عليه بكل ش��فافية، فهن��اك تهديدات ومخططات 

دنيئة تقودها أياٍد خافية لزعزعة أمن واس��تقرار ش��عوب 

املنطق��ة العربية، وتحقيق مطامع ت��م التخطيط لها منذ 

زمن بعيد، لذلك ال سبيل لنا سوى االتحاد والتصدي وبقوة 

وح��زم يف مواجهة تلك املطامع الخارجي��ة والتصدي ألي 

عدوان يهدد أمنا واستقرارنا، فلم يكن هناك إنسان يتخيل 

م��ا حدث يف رب��وع ومناطق بالدنا العربي��ة، من أحداث 

وأزمات يف الفرتة الس��ابقة، فهن��اك تهديدات ومخططات 

وينبغ��ي عىل الدول أن تنتبه لذلك وتتعاون، وال يس��عني 

سوى الدعاء بأن يحفظ الله مرص ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة ودول عاملنا العريب جميعاً إن شاء الله.

»عاصفة احلزم« 
ضرورة فرضها الواقع 

األمني وحماية 
األوطان

حجازي يف حوار مع رئيس تحرير درع الوطن

مترين سهام الحق 2

محاربة اإلرهاب يف سيناء
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الواض��ح أن ال��راع العريب-اإلي��راين يف تجلياته 

الراهنة، هو رصاع س��يايس واس��راتيجي بامتياز، 

صحيح أن له خلفيات��ه الدينية واملذهبية، لكنها 

ال تع��دو أن تكون متغرياً تابع��اً أو باألحرى يتم 

توظيفه��ا سياس��ياً، وخاص��ة من جان��ب النظام 

اإليراين، الذي يس��عى إىل تقديم نفسه للشعوب 

العربية واإلس��امية زاعامً أن��ه املدافع األول عن 

املظلوم��ني واملس��تضعفني يف أي م��كان بغ��ض 

النظ��ر عن انتامءاتهم املذهبية، لكن مامرس��اته 

عىل األرض تكش��ف زيف هذه الدعاوى، وتؤكد 

حقيق��ة أساس��ية أن املصلح��ة والربجامتية هي 

املحرك الرئييس لسياس��ات إي��ران ومواقفها إزاء 

العامل العريب.

األم��ر امله��م اآلخ��ر أن ال��راع العريب-اإليراين، 

ال ينفص��ل يف جان��ب منه، عن مح��اوالت إيران 

الحثيثة الس��تثامر األزمات والقضايا العربية، من 

منطلق تس��ويق “الدور” اإليراين للقوى الكربى، 

وع��ىل اعتبار أنه��ا متلك أوراق الح��ل لكثري من 

أزمات وقضايا املنطقة يف العراق وسوريا واليمن 

ولبنان. وب��دا هذا واضحاً خال األع��وام الثاثة 

املاضية، حيث س��عت إي��ران إىل توظيف أزمات 

املنطق��ة كأوراق ضغط ومس��اومة مع الغرب يف 

قضيتها الرئيس��ية، املفاوضات النووية، من أجل 

الحص��ول عىل أكرب ق��در ممكن من املكاس��ب 

النووي��ة، وتنصي��ب نفس��ها مج��دداً كرشط��ي 

للمنطق��ة، أو كقائ��د مهيمن عىل ش��ؤونها، ويف 

سبيل تحقيق هذا الهدف السيايس- االسراتيجي، 

فإنها تستخدم األوراق كافة، حتى لو كانت ذات 

طاب��ع ديني أو مذهبي، أي إنه��ا هنا ال تختلف 

كثرياً ع��ن الجامعات الدينية أو حركات اإلس��ام 

الس��يايس أو الجامعات الجهادي��ة املتطرفة التي 

توظف الدين من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، 

ف��إذا كان��ت ه��ذه الح��ركات تس��تخدم الدين 

كوسيلة للوصول إىل السلطة، فإن النظام اإليراين 

يس��تخدمه من أجل الهيمنة والسيطرة وتعظيم 

النف��وذ أو باألحرى بناء نظ��ام إقليمي خاص به، 

يحدد طبيعة أدواره وأدواته.

يف ظ��ل هذا الواق��ع املتأزم للعاق��ات العربية-

اإليرانية، كان طبيعياً أن تثار خال اآلونة األخرية 

تس��اؤالت حول طبيعة ال��راع العريب-اإليراين، 

وهل هو س��يايس أم مذهبي دين��ي؟ وماذا وراء 

الخطاب اإليراين الذي يس��تخدم مفردات دينية 

املتابع ملسار العالقات العربية اإليرانية 

خالل السنوات املاضية، وتحديداً منذ 

بداية أحداث ما يسمى إعالميا “الربيع 

العريب”، يالحظ غلبة طابع الرصاع والتوتر 

عىل هذه العالقات، سواء بسبب الخالف 

بني الجانبني حول قضايا املنطقة، وكيفية 

التعامل معها، أو بسبب تدخالت إيران 

يف شؤون العديد من دول املنطقة، دون 

مراعاة ملبادئ حسن الجوار، أو بسبب 

إرصار إيران عىل الترصف مبنطق املهيمن 

أو املسيطر عىل املنطقة، والتي وصلت 

لدرجة أن يقول أحد مسؤوليها إنها، أي 

إيران، أصبحت إمرباطورية، مركزها بغداد، 

وأنها تسيطر عىل أربع عواصم عربية. 

ويف هذا العدد تسلط “درع الوطن” 

الضوء عىل العالقات العربية-اإليرانية يف 

محاولة لتفكيك تشابكات الدين والسياسة 

والجغرافيا والتاريخ يف هذه العالقات 

وصوالً إىل فهم بواعث التوتر الذي يطغى 

عىل عالقات الجانبني، ويسهم يف اضطراب 

األمن واالستقرار اإلقليمي.

إعداد: التحرير

العالقـات العربيـة-اإليرانيـة: تشابكات الســـــــــياسة والدين والتاريـخ واجلغرافـــيا
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تركز عىل تسويق فكرة الدفاع عن »املظلومني« يف العامل 

العريب ومنطقة الرشق األوس��ط؟ وم��ا هي اآلثار املرتبة 

عىل ه��ذا الخطاب عىل مس��تقبل العاق��ات اإليرانية-

العربية؟ 

العالقات بني املايض والحارض
ال ميك��ن بأي ح��ال فصل التوت��ر الراه��ن يف العاقات 

العربية-اإليراني��ة ع��ن املرياث التاريخ��ي للعاقات بني 

الجانب��ني، والذي جعل العاقة مع إيران يش��وبها ش��ك 

وارتياب، فضاً عن اعتبارات الجغرافيا والتصور املختلف 

للدور، كلها محددات تفرس املش��هد الراهن يف العاقات 

العربية-اإليرانية، وميكن توضيح ذلك عىل النحو اآليت:

أوالً: املييراث التاريخي: مل تس��لم العاق��ات بني إيران 

والع��رب م��ن حض��ور التاريخ بكام��ل ثقل��ه. فالعرب 

انهوا اإلمرباطورية الساس��انية، الت��ي كانت آخر مراحل 

اإلمرباطورية اإليرانية قبل مجيء اإلسام. أما اإليرانيون، 

ف��ريون يف أنفس��هم أنه��م اإلمرباطوري��ة الت��ي وصلت 

إىل البحر املتوس��ط قبل اإلس��ام يف عه��د اإلمرباطورية 

اإلخمينية، ثم عادوا لذلك يف عر الجمهورية اإلس��امية 

التي أسس��تها الثورة اإليرانية عام 1979. وإذا انتقلنا إىل 

التاري��خ املعارص، فقد دخلت العاقات العربية-اإليرانية 

منذ بداي��ة القرن العرشي��ن دائرة من األزم��ات ارتبط 

بعضه��ا باألط��امع يف األرايض العربية )الج��زر اإلماراتية 

الث��اث طن��ب الك��ربى وطن��ب الصغ��رى وأبوموىس( 

واالدعاء بتبعي��ة أرض مملكة البحري��ن، وبعضها اآلخر 

أرتبط مبح��اوالت إيران لعب دور رشط��ي املنطقة إبان 

حكم الش��اه، ثم ج��اءت الحرب العراقي��ة اإليرانية التي 

اس��تمرت مثاين سنوات )1988-1980( لتعمق من مرياث 

الش��ك والتوجس لدى الجانبني، خاص��ة أن هذه الحرب 

ش��هدت تحالفاً خليجياً مع العراق، وتحالفاً س��ورياً مع 

إي��ران، ثم جاء الغ��زو األمرييك للعراق ع��ام 2003 وما 

أعقبه من إطاحة نظام صدام حسني لتمثل حلقة جديدة 

من الراع العريب-اإليراين، سعت خاله إيران إىل تعظيم 

نفوذها يف املنطقة انطاقاً من العراق، ومارس��ت سياسة 

تدخلية يف أكرث من دولة عربية، متجاهلة مبادئ حس��ن 

الجوار، ومع كل هذه األزم��ات والقضايا كان طبيعياً أن 

يطغى الراع عىل العاقات العربية-اإليرانية.

ثانييياً: الرؤية االسييراتيجية اإليرانية للييدور اإلقليمي: 

وهي رؤية تتس��م باالستعاء والغرور، حيث ياحظ دامئاً 

أن إي��ران تنظ��ر إىل متيزها الحضاري واللغ��وي والثقايف 

وتعدادها الس��كاين وطموحاته��ا القيادي��ة يف املنطقة، 

كدعائم تؤهلها لاضطاع بدور إقليمي ُمتميز يدعمها يف 

ذلك موقعها الهام ال��ذي تحتله عىل رأس الخليج والذي 

مُيكنها م��ن التحُكم يف عصب اقتصادي��ات دول املنطقة 

وهو الطاقة. ولهذا تس��عى إي��ران دوماً إىل ترجمة هذه 

الرؤي��ة عىل أرض الواقع، وظل حلم بلوغ القوة العظمى 

اإلقليمي��ة قامئاً يف اس��راتيجيات إيران من��ذ قيام الثورة 

اإليراني��ة عام 1979، إال أن الظ��روف الدولية واإلقليمية 

حال��ت دون تحقيق ذلك، وعندم��ا واتتها هذه الظروف 

من جديد يف أعقاب ما يس��مى »الربيع العريب«، س��عت 

لتحقيقها، ومن ثم مارست السياسات واتبعت األساليب 

التي تحقق لها ذلك، وهذا كان أحد األس��باب الرئيس��ية 

لراعه��ا مع العامل العريب، خاص��ة أن رؤيتها لدورها إما 

أن تتجاه��ل الدول العربية، كام هي الحال لدول مجلس 

التعاون ل��دول الخليج العربية، حيث تس��عى إيران إىل 

ف��رض رؤيته��ا الخاصة بأم��ن الخليج الع��ريب عىل هذه 

ال��دول، وإم��ا أن تتعارض مع املوقف الع��ريب العام إزاء 

قضايا وأزمات املنطقة، وكيفية تسويتها، كاألزمة السورية 

واألزمة اليمنية عىل سبيل املثال ال الحر.

ولعل املتابع لتحركات إيران خال األعوام الثاثة املاضية 

ياحظ بوضوح، كيف أنها تخطط ألن تكون قوة إقليمية 

معارصة، يك��ون لها رأي يف تقرير مص��ري املنطقة، ولهذا 

فإنها حارضة بش��كل استفزازي يف مختلف أزمات وقضايا 

املتابع لتحركات إيران 
خالل األعوام الثالثة 

املاضية يالحظ بوضوح 
كيف أنها تخطط ألن 

تكون قوة إقليمية 
يكون لها رأي يف تقرير 

مصري املنطقة
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املنطقة، بدءاً من العراق ومروراً بس��وريا ولبنان، ونهاية 

باليم��ن، وتواص��ل متددها اإلقليمي، وتتح��رك نحو باب 

املندب، وتتواجد عس��كرياً يف إريريا، وتقيم عاقات مع 

العديد من الدول اإلفريقية.

ثالثاً: االعتبارات الجيوسياسييية: ال ش��ك أن قرب إيران 

الجغ��رايف للمنطق��ة العربي��ة، ومش��اركة حدودها مع 

العديد من الدول العربية، كان له أثره البالغ يف العاقات 

السياس��ية بني الجانبني، وأس��هم بدرجة كبرية يف تشكيل 

وع��ي كل ط��رف باآلخ��ر، وإدراك مدى تأث��ريه. فإيران 

ت��رى املنطقة العربية واحداً م��ن مدارات املدى الحيوي 

ملصالحه��ا وتعزيز نفوذها يف املنطق��ة، فيام تنظر الدول 

العربي��ة إىل إي��ران نظرة إيجابية، م��ن منطلق أنها جار 

وتتعامل معه وفقاً ملبادئ حسن الجوار، لهذا تعرب عن 

قلقها دوماً من أي مامرسات تنتهك هذه املبادئ.

ويف الوق��ت الذي كان ميكن للعام��ل الجغرايف أن يكون 

أح��د مقوم��ات تعزي��ز العاق��ات ب��ني الجانب��ني، فإن 

مامرس��ات إيران جعلت منه أحد أسباب الراع، خاصة 

يف ظل س��عيها إىل الس��يطرة عىل بعض األرايض العربية، 

وتكرار ادعاءاتها بتبعية مناطق أخرى، بل إنها اس��تغلت 

حدوده��ا مع بعض ال��دول العربية )الع��راق( يف تعزيز 

نفوذها وتواجدها فيه عرب دعم سيايس وعسكري لفصيل 

بعينه، كمنطلق لتعزيز النفوذ يف العامل العريب.

رابعاً: العامييل املذهبي والديني: يعت��رب أحد محددات 

العاقات العربية-اإليرانية، لكن كام سبقت اإلشارة، فإنه 

متغ��ري تابع، يتم توظيفه ضمن م��رشوع إيران للهيمنة، 

ويف إط��ار رؤيتها لتعزيز دوره��ا اإلقليمي يف املنطقة. يف 

هذا الس��ياق ميكن فهم ملاذا تر إيران عىل اس��تخدام 

ه��ذه الورقة كإح��دى أدوات سياس��تها تج��اه املنطقة 

العربية، وذلك من خال تشكيل أذرع لها يف بعض الدول 

العربية، كام هي الحال يف العراق واليمن ولبنان، وتقديم 

الدعم السيايس واملادي لهذه األذرع، من أجل الدفاع عن 

مصالحها يف تل��ك الدول وبالتايل تعزي��ز نفوذها هناك، 

وأيض��اً لتوظيف ذلك كإحدى أوراق الضغط واملس��اومة 

مع القوى الخارجية، عىل اعتبار أنها تس��تطيع من خال 

ه��ذه األذرع أن تك��ون طرفاً يف أي تس��وية، كام يحدث 

حالياً يف اليمن، إذ كثرياً ما تشري تريحات من املسئولني 

اإليرانيني إىل أنه مبقدور طهران أن تكون طرفاً يف تسوية 

األزمة اليمنية، وذلك اعت��امداً عىل قدرتها عىل التأثري يف 

الحوثيني.

جدلية “السيايس” و “الديني”
من يتابع الخطاب اإليراين خال اآلونة األخرية يتصور أن 

رصاع طهران مع العامل العريب ذو أبعاد مذهبية وطائفية، 

وأنها تتحرك مبنطق الدفاع عمن تعتربهم “مظلومني” يف 

العامل الع��ريب، كام جاء يف الخطاب الذي وجهه املرش��د 

األعىل للجمهورية اإليرانية الس��يد عىل خامنئي يف شهر 

مايو املايض 2015، مبناس��بة ذكرى وفاة الخميني، والذي 

أش��ار فيه إىل أن إيران س��تواصل دفاعه��ا عن املظلومني 

يف الع��امل العريب، يف البحرين ولبنان واليمن، وهي الدول 

التي تش��هد تواجداً ملحوظاً للش��يعة. ولك��ن هذا أمر 

غري حقيقي، فالراع بني الجانبني س��يايس واس��راتيجي 

واقتصادي، وليس مذهبي��اً دينياً، إنه رصاع يرتبط برؤية 

إيران لدوره��ا اإلقليمي يف املنطقة من ناحية، وبأحامها 

اإلمرباطورية وس��عيها لتوس��يع دائرة نفوذها من ناحية 

ثاني��ة. لهذا فإن م��ن يعتقدون أن ال��راع بني الجانبني 

مذهب��ي وديني ليس��وا مخطئني وحس��ب، ب��ل وأيضاً 

يخدم��ون أهداف إي��ران التي تحاول إعط��اء بعد ديني 

ومذهب��ي لخافاتها مع الدول العربي��ة، كام أن الرويج 

له��ذا ال��رأي ينطوي ع��ىل تداعي��ات كارثي��ة، عىل أمن 

واس��تقرار املنطقة بأرسها، ألنه يطل��ق العنان للخافات 

الطائفية واملذهبية.

يف س��ياق تكيي��ف الراعات العربي��ة اإليراني��ة أيضاً، 

مثة مح��اوالت من جانب بعض مراك��ز البحوث الغربية 

لتش��بيه هذه الراعات بالحروب الدينية التي ش��هدتها 
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حترص اإلمارات على 
إيجاد تسوية ملشكلة 

اجلزر من خالل 
الوسائل السلمية سواء 

املفاوضات املباشرة 
أو اللجوء إىل “حمكمة 

العدل الدولية”

أوروبا يف العصور الوس��طى، يف تأكي��ٍد أنها ذات خلفية 

دينية، وأنها س��تأخذ وقته��ا، وتنتهي، وس��تبدأ املنطقة 

بعدها مرحلة جديدة من األمن واالس��تقرار، وهذه أيضاً 

رؤى غ��ري واقعية، وتس��تهدف تعميق رصاعات املنطقة، 

واس��تنزاف قدراتها يف حروب عبثية، ال طائل من ورائها، 

باللعب ع��ىل وتر املذهبية والطائفية. فالحقيقة املؤكدة 

أن الخاف��ات العربية-اإليراني��ة هي خافات سياس��ية 

وليس��ت دينية مذهبية، ناتجة باألساس عن رغبة إيران 

يف الس��يطرة وفرض رؤيتها ع��ىل دول املنطقة، وتدخلها 

الس��افر والريح يف شؤون أكرث من دولة عربية، وسعيها 

إىل محاولة استقطاب الشيعة يف الدول العربية إىل صفها، 

من أج��ل أن تصبح الق��وة املهيمنة يف منطق��ة الخليج 

والاعب األسايس يف الرشق األوسط. 

إيران توظ��ف الورقة املذهبية ألهداف سياس��ية بحتة، 

بعي��داً عام تروجه بأنها هي صوت املس��تضعفني، وليس 

أدل ع��ىل ذلك من أنه��ا يف الوقت ال��ذي تقف فيه مع 

األقليات خارج حدودها، فإنها تضطهد األقليات العرقية 

واملذهبي��ة والدينية بالداخل اإلي��راين، كام أن محاوالت 

إي��ران إضف��اء طابع ديني عىل خافاتها م��ع العرب أمر 

يج��ايف الحقيق��ة، فالعرب خليط من الس��نة والش��يعة 

واملس��يحيني واليهود والصابئ��ة والزرادش��ت والوثنيني 

والادينيني، ومل ياَح��ظ أن أحداً من العرب تعاطف مع 

إي��ران أو انضم إليها يف فرات الراع الحديث مع إيران 

منذ أيام الش��اه وإىل اليوم، مبن فيهم الش��يعة أنفسهم، 

الذي��ن يرفض��ون التدخات اإليراني��ة يف املنطقة، بل إن 

بعض الشيعة العرب يرون أّن “والية الفقيه” متثّل البعد 

القوم��ي الف��اريس االس��تعايئ، ويعارض��ون أي توظيف 

للعام��ل املذهبي من جان��ب إيران، ألنه مؤس��س عىل 

أهداف سياسية مصلحية بحتة، كام سبقت اإلشارة.

ه��ذه الجزر، كام ترفض أي مقرح��ات إماراتية أو عربية 

لحل هذه القضية بالطرق السلمية والقانونية. 

لهذا ميكن القول إن أهمية قضية الجزر اإلماراتية الثاث 

املحتل��ة )طنب الك��ربى وطنب الصغ��رى وأبوموىس( ال 

تعود فق��ط إىل املوقع االس��راتيجي ال��ذي تحتله هذه 

الجزر الثاث فحس��ب، بل ألن التعامل اإليراين مع هذه 

القضية يعد مؤرشاً عىل الرؤية االسراتيجية اإليرانية ألمن 

منطقة الخليج العريب واس��تقرارها، ومدى جدية طهران 

يف االلت��زام بأي ترتيب��ات أمنية إقليمي��ة تضمن تحقيق 

االس��تقرار يف املنطقة، كام أن إدارة طه��ران لهذه األزمة 

تع��د م��ؤرشاً إضافياً يعتد ب��ه عىل مس��ار العاقات عرب 

ضفتي الخليج العريب.

متس��ك إيران باحتال هذه الجزر يرجع إىل ما متثله من 

أهمية اس��راتيجية، حيث تقع الجزر عىل امتداد طريق 

ضي��ق يعرب الخلي��ج العريب نحو مضي��ق هرمز ومنه إىل 

خليج عامن، كام أن معظم صادرات دول الخليج العربية 

النفطي��ة وواردات��ه غ��ري النفطية متر عرب ه��ذا الطريق 

الضيق، ك��ام أن هناك ع��دداً من حقول النف��ط والغاز 

تق��ع عىل مقربة م��ن الجزر الثاث وتزي��د من أهميتها 

االس��راتيجية، ومجمل هذه العوام��ل مينح الجزر الثاث 

أهمية اسراتيجية متعاظمة حيث توفر ألي قوة تسيطر 

عليها قدرة حامية املاحة البحرية والسيطرة عىل الحقول 

البحرية يف هذه املنطقة أو مهاجمتها. 

ويف الوق��ت ال��ذي تحرص في��ه دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة عىل إيجاد تس��وية للمشكلة من خال الوسائل 

الس��لمية، س��واء املفاوض��ات املب��ارشة، أو اللج��وء إىل 

“محكمة الع��دل الدولية”، فإن إي��ران ترفض أي جهود 

للحل السيايس والقانوين لهذه القضية، بل وأكرث من ذلك 

فإن النظام اإليراين كثرياً ما يلجأ إىل توظيف هذه القضية 

قضايا وملفات شائكة
كام س��بقت اإلش��ارة، فإن الراع بني العرب وإيران هو 

رصاع سيايس اسراتيجي، وليس مذهبياً، فالقضايا الخافية 

بني الجانبني، محورها السياس��ة واالقتصاد واالسراتيجية 

واألمن، برغم محاوالت طهران إضفاء طابع ديني مذهبي 

عليه��ا يف بعض األحيان، وفيام ي��ي تحليل ألهم القضايا 

وامللفات الشائكة بني الجانبني، والتي تكشف طبيعة هذا 

الراع: 

1ي قضييية الجزر اإلماراتية الثييالث املحتلة: فعىل الرغم 

من أن الوثائق التاريخية والقانونية تثبت أن هذه الجزر 

تتبع الس��يادة اإلماراتية، فإن إي��ران تحاول تغيري مامح 

هذه الجزر، من خال تهجري املواطنني قرساً، واالس��تياء 

عىل أماكهم ومصادر رزقهم عنوًة، واستقدام املستوطنني 

لتغي��ري دميوغرافية الج��زر، لطمس الهوي��ة العربية عن 
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من أجل كس��ب الدعم الداخي عرب إثارة الروح القومية، 

والزج بها يف لعبة الراعات السياسية الداخلية، وهو ما 

يفرس عدم تجاوب طهران مع أي مقرح إمارايت، ورفضها 

املتكرر القبول بصيغ التحكيم الدويل مع أن هذه الصيغة 

تعت��رب من أفضل م��ا أنتجته العاق��ات الدولية من مثار 

لنزع فتيل األزمات وتحقيق األمن واالستقرار بني الدول. 

وأصب��ح واضحاً أن إيران تس��تخدم قضي��ة الجزر الثاث 

املحتلة يف دعم التامسك الداخي، بحيث ياحظ أنه كلام 

زادت الضغوط الداخلية عىل النظام وتفاقمت املشكات 

االقتصادية واملجتمعية، لجأ النظام إىل دغدغة املش��اعر 

القومية والشعبية من خال الحديث عن “وحدة األرايض 

اإليرانية” ووجود “مؤامرة خارجية«.

ويف حني تدعو الدبلوماسية اإلماراتية دوماً إىل حل سلمي 

سواء من خال املفاوضات املبارشة أو اللجوء إىل “محكمة 

العدل الدولية”، إال أن إيران ترفض الذهاب إىل “محكمة 

العدل الدولية” ويف الوقت نفس��ه ال تساعد عىل إنجاح 

أي مفاوضات ثنائية مبواقفها املتصلبة، فضًا عن س��عيها 

إىل ف��رض األمر الواقع يف الجزر املحتلة وتبّني سياس��ات 

استفزازية بشأنها تتعارض بشكل مطلق مع خطابها الذي 

يتحدث عن حسن الجوار والعاقات التعاونية بني ضفتي 

الخليج، وهي بذلك تكش��ف عن تناقضها أمام الشعوب 

العربية واإلسامية، ففي الوقت الذي ترفع فيه شعارات 

الدفاع عن األرض العربية املحتلة يف فلسطني، فإنها تّر 

ع��ىل احتال أرض لدولة عربية مس��لمة وجارة، وترفض 

االحتكام إىل اآلليات الس��لمية املتع��ارف عليها يف العامل 

املتح��ر للتعامل مع مثل هذه املش��كات. وليس أدل 

عىل هذا املوقف اإليراين املتشدد واملتناقض، رفض طهران 

لبي��ان القم��ة العربية األخ��رية يف رشم الش��يخ يف مارس 

2015، فق��د انتق��دت وزارة الخارجي��ة اإليرانية »إعان 

رشم الش��يخ«، الذي أكد س��يادة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة عىل جزرها الثاث، حيث اعتربت املتحدثة باسم 

الخارجي��ة اإليرانية، مرضية أفخم، هذا البيان بأنه تدخل 

يف الش��أن اإليراين، وأكدت أن »هذه الجزر جزء ال يتجزأ 

م��ن األرايض اإليراني��ة«، ونقلت وكالة األنب��اء اإليرانية 

عن »أفخم« قوله��ا إن »تكرار املواق��ف التدخلية تجاه 

سيادة الجمهورية اإلسامية اإليرانية عىل الجزر اإليرانية 

الثاث.. مل ولن يؤثر عىل الحقائ��ق القانونية والتاريخية 

ح��ول هذه الج��زر«، وأضاف��ت أن »جمي��ع اإلجراءات 

املتخذة فيها، تجري يف إطار حقوق الس��يادة للجمهورية 

اإلس��امية اإليرانية«. كام هاجمت »أفخم« البيان الذي 

صدر عن املجلس الوزاري الخليجي، يف شهر يونيو 2016 

والذي جّدد »تأكيد مواق��ف دول مجلس التعاون لدول 

الخلي��ج العربية الثابتة الرافضة الس��تمرار احتال إيران 

للج��زر اإلماراتية الثاث، طنب الك��ربى وطنب الصغرى 

وأبوم��وىس، واتهمت هذا البيان ب�«تكرار املزاعم الفارغة 

» حول »اس��تمرار احتال إيران للجزر اإلماراتية الثاث« 

عىل حد زعمها.

وال ش��ك يف أن تعامل إيران مع قضية الج��زر اإلماراتية 

ترفض إيران الذهاب 
إىل “حمكمة العدل 
الدولية” ويف الوقت 

نفسه ال تساعد على 
إجناح أي مفاوضات 

ثنائية مبواقفها 
املتصلبة 

الث��اث يعد مؤرشاً ع��ىل سياس��اتها إزاء منطقة الخليج 

والعامل العريب بوجه عام، وهي سياس��ة تتس��م بالتناقض 

واالزدواجي��ة، حيث تتحدث إيران عن التعاون اإلقليمي، 

يف حني يفتقر سلوكها السيايس واإلعامي إىل أبسط قواعد 

حس��ن الجوار بني ال��دول، وينزلق خط��اب العديد من 

مؤسساتها اإلعامية ومسؤوليها إىل فخ التجريح واأللفاظ 

االنفعالي��ة غ��ري املنضبطة يف ح��ق مس��ؤولني إماراتيني 

وخليجي��ني مبا ال يتامىش مطلقاً م��ع لغة الحوار العقاين 

وأدبياته املتعارف عليها يف العاقات الدولية، خصوصاً أن 

الجانب اإليراين ذاته يش��ري دوماً إىل دول مجلس التعاون 

باعتبارها “دوالً صديقة”. 

2- الخالفييات الحدودية مع بعض الدول العربية: الواقع 

أن الج��زر اإلماراتية الثاث ليس��ت الحالة الوحيدة التي 

تكش��ف األطامع اإليراني��ة يف املنطق��ة العربية، بل مثة 

أحام أيضاً للسيطرة بدأت تتبلور خال الشهور املاضية، 

عربت عنها تريحات املسئولني اإليرانيني، بالسيطرة عىل 

أرب��ع عواصم عربي��ة، وضمه��ا إىل إمرباطوريتهم، الذين 

يعتربون بغداد عاصمتها املركزية.

ضم��ن هذا الس��ياق ميكن فهم ملاذا ت��ر إيران عىل أن 

حدوده��ا مع الع��راق والبحرين والكويت والس��عودية 

ليس��ت نهائية، فالدعاوى اإليرانية بعائدية البحرين لها 

تتكرر بني الحني واآلخر، حيث مل يتوقف العقل السيايس 

اإليراين من ترديد أس��طورة عائدي��ة البحرين إىل الدولة 

اإليراني��ة، حتى جاءت ث��ورة 1979 التي أع��ادت إحياء 

املزاعم البهلوية مجدداً، فأصبحت مملكة البحرين تحتل 

سلم أولويات السياس��ة اإلقليمية لوالية الفقيه، وواحدة 

من بني أبرز القضايا امللح��ة يف ذاكرة الحكام الجدد من 

رج��ال الدين، وصل��ت ذروتها يف البيانات املس��تفزة يف 

العام 2009، يوم رصح رئيس مكتب املس��اءلة يف مكتب 

املرش��د األعىل واملتحدث السابق باسم »مجلس الشورى 

اإلي��راين« عي أك��رب ناطق ن��وري، ب��أن البحرين كانت 

»املحافظ��ة الرابعة عرش إليران حتى العام 1970«.وكثرياً 

ما نددت الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي 

بالتريح��ات اإليرانية تج��اه البحري��ن، مطالبني إيران 

ب��رورة التنصل منها وإيقافها، معتربي��ن أنها »تتضمن 

تزييفاً للحقائق التاريخية الثابتة، وتش��ّكل تعدياً س��افراً 

عىل دولة ذات سيادة مستقلة وعىل هويتها وعروبتها«.

وظلت مشكلة ترسيم الحدود بني العراق وإيران، والسيام 

يف املمر املايئ »ش��ط الع��رب«، مصدر التوتر الرئييس بني 

البلدي��ن، والس��بب الرئي��يس وراء الكثري م��ن الخافات 

والتصادمات التي بلغ��ت ذروتها يف حرب دامية رضوس 

ب��ني البلدي��ن تواصلت لثامني��ة أع��وام )1980-1988(. 

وبرغ��م أن املعاهدات التاريخية الت��ي ورثها العراق عن 
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الدولة العثامنية قد منحت له الحق يف السيادة عىل هذا 

املمر املايئ، ظلت إيران تطالب بتقاسم السيادة عىل مياه 

الشط بينام كان العراق يجد يف الشط منفذه األسايس إىل 

الخليج، والس��يام أنه يعاين ندرة منافذه إىل مياه الخليج 

العميقة التي تسهل اس��تقبال وارداته ووصوله صادراته 

إىل املوان��ئ العاملية. ولهذا ج��اءت اإلطاحة بنظام صدام 

حس��ني فرصة إليران لتعزيز نفوذها يف العراق، عرب دعم 

الش��يعة هناك، ومتكينهم من السلطة، عىل أمل الحصول 

عىل دعمهم يف حالت متت إثارة هذه القضية مرة أخرى. 

يف الس��ياق ذاته، أصبحت إيران تت��رف مبنطق الدولة 

العظمى )اإلمرباطورية(، تتحدث عىل لسان مساعد وزير 

الخارجية اإليراين حس��ني أم��ري عبد اللهي��ان، بأن »أمن 

اليم��ن مبنزلة أمن إيران واملنطقة«. وقبل ذلك قال بعض 

القادة اإليرانيني إن إيران دولة عظمى يف املنطقة وأمنها 

يصل إىل البحر األحمر والبحر األبيض املتوسط، وإن إيران 

تسيطر عىل أربع عواصم عربية )دمشق، بريوت، صنعاء، 

بغداد(، أو كام قال مستش��ار خامنئي بن��اء إمرباطورية 

جديدة مركزها أو عاصمته��ا بغداد، األمر الذي يؤكد أن 

إيران مل تنس بع��د أن إمرباطوريتها القدمية انهارت عىل 

يد العرب قبل 1400 عام.

3- التدخييالت اإليرانييية يف بعييض الييدول العربية: عرب 

اس��تخدام الورق��ة الديني��ة واملذهبية، م��ن أجل تعزيز 

حضوره��ا الس��يايس يف املنطق��ة العربية، حي��ث تتبنى 

خطاباً يركز عىل ما تس��ميه »األقليات املس��تضعفة«، يف 

محاولة الستقطاب الشيعة العرب لصفها، ويدرك املتابع 

للسياسة اإليرانية وتريحات كبار املسؤولني، أنها تحاول 

تصوير الّراع مع العرب عىل أنه رصاٌع ذو أبعاد طائفية 

ومذهبية، ملواصلة أهدافها التوّسعية يف املنطقة من خال 

الجمع بني إثارة املطالب املذهبية لدى الش��يعة العرب، 

وتكوي��ن أذرع تابعة لهم يف العديد م��ن الدول العربية 

عىل أساس مذهبي، وبدا هذا واضحاً يف حاالت عدة أولها 

مملك��ة البحرين، التي ظلت هدفاً دامئاً للتدخل اإليراين، 

من خال إثارة املواطنني الشيعة يف البحرين، وتحريضهم 

عىل القيام بالتظاهرات واالعتصامات املسلحة، ومحاولة 

تعطيل عمل مؤسس��ات الدولة واالعتداء عىل املواطنني 

واملقيمني، وكان هذا التدخل الفج س��بباً يف توتر عاقات 

إي��ران لي��س مع البحري��ن فقط، وإمنا م��ع مجمل دول 

مجل��س التعاون لدول الخليج العربية أيضاً، التي أعلنت 

رفضها رصاحة لهذه التدخات اإليرانية، وقامت يف العام 

2011 بإرس��ال ق��وات م��ن درع الجزيرة إلع��ادة األمن 

واالس��تقرار إىل مملكة البحرين، من منطلق املس��ؤولية 

املشركة لدول املجلس يف املحافظة عىل األمن واالستقرار 

التي هي مس��ؤولية جامعية باعتبار أن أمن دول مجلس 

التع��اون كلٌّ ال يتج��زأ. وق��د حظي ه��ذا التحرك بدعم 

ع��ريب عرب عنه االجتامع الط��ارئ ملجلس »جامعة الدول 

العربية« عىل مس��توى املندوبني الدامئ��ني الذي ُعقد يف 

القاهرة ح��ول األحداث يف مملك��ة البحرين، حيث أكد 

مجل��س الجامعة العربية أموراً عدة عىل درجة كبرية من 

األهمية، أهمها الرفض التام ألي تدخل أجنبي يف الشؤون 

الداخلي��ة ململكة البحري��ن، كام أكد مجل��س الجامعة 

اللبنانيون الشيعة 
تربطهم باملرجعيات 
الدينية اإليرانية روابط 

روحية عميقة ويعترب 
مرشد الثورة اإليرانية 

أكرب مرجعية دينية 
بالنسبة لهم

رشعي��ة دخول قوات »درع الجزيرة« إىل مملكة البحرين 

انطاقاً من االتفاقيات األمنية والدفاعية املوقعة بني دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهناك أيضاً حالة 

لبنان، حي��ث كان إليران دور يف تأس��يس »حزب الله«، 

واستطاعت طهران مبس��اعدة الحزب يف الظهور كممثل 

للش��يعة يف لبنان، ووفرت له الدعم املادي والعس��كري 

بحي��ث متكنت من تكوين قوة ش��يعية يف املنطقة، وفق 

نظ��رة املحيط العريب إلي��ران. ونتيجة له��ذا فإن الحزب 

يدين بالوالء الكامل إليران، بل إنه شّكل فيام بعد منوذجاً 

ناجحاً أغراها مبحاولة تكراره يف دول عربية أخرى كالعراق 

حي��ُث »حزب الل��ه« العراقي، ويف اليم��ن حيُث »أنصار 

الل��ه«. وتتميز العاقة ب��ني حزب الله وإي��ران بتداخل 

البعدين الس��يايس والدين��ي فيها، فاللبنانيون الش��يعة 

الذين ميثل��ون كوادر ح��زب الله تربطه��م باملرجعيات 

الديني��ة اإليراني��ة روابط روحية عميقة، ويعترب مرش��د 

الث��ورة اإليرانية آية الله عي خامئني أكرب مرجعية دينية 

بالنس��بة لهم، ويس��مى أمني عام حزب الله حسن نر 

الله الوكيل الرشعي آلية الله خامئني. وعىل الرغم من أن 

ح��زب الله كلف إيران الكثري م��ن الجهد واملال، غري أنها 

استفادت منه الكثري، سواء لجهة خدمة املرشوع اإليراين 

اإلقليمي، وهو مرشوع شيعي يف األساس يحلم باستعادة 

إمرباطوريته��ا أو عىل األقل الهيمن��ة اإلقليمية. كام ميثل 

حزب الله ورقة رابحة بيد إيران يس��تطيع أن يستخدمها 

وقتام ش��اء يف الضغط عىل إرسائي��ل والواليات املتحدة. 

والحالة الثالثة هي الع��راق، حيث كان التدخل اإليراين، 

وخاصة بعد اإلطاحة بنظام صدام حسني عام 2003، أحد 

أس��باب الخافات اإليرانية مع ال��دول العربية، ألن هذا 

التدخل ارتبط مبامرس��ات دعمت موقع الشيعة وتغليبها 

عىل الس��ّنة، بحيث تحول العراق بعد سقوط نظامه إىل 

س��احة إليران مارس��ت من خالها املواجهة مع الواليات 

املتح��دة، وعملت بقوة عىل دعم قي��ام نظام موال لها، 

م��ن خال ش��بكة عاق��ات وتحالفات معقدة واس��عة، 

بحيث ال تس��تعيد بأي ش��كل من األشكال تجربة النظام 

الس��ابق. ويكفي أن نذك��ر أن العراق وقع مع إيران أكرث 

من مئة وسبعني اتفاقية يف املجاالت كافة لندرك ما بلغته 

العاقة بني البلدين. وكان واضحاً أن إيران اعتمدت عىل 

العام��ل املذهبي والديني يف تعزي��ز نفوذها يف العراق، 

حي��ث تحظ��ى األحزاب الش��يعية بدعم هائل سياس��ياً 

ومالياً ولوجس��تياً، م��ن إيران يف مقاب��ل “هيمنة النفوذ 

اإليراين” عىل قرار هذه الحركات، ووضع العراق يف سياق 

حس��ابات إيران االس��راتيجية” يف التعامل مع الواليات 

املتح��دة والقوى اإلقليمية األخرى. كام أن “املؤسس��ات 

السياس��ية أو الديني��ة يف إيران تقدم دع��امً مالياً ودينياً 

لقوى ش��يعية يف العديد من الدول العربية واإلس��امية، 

يف حني تتعامل هذه القوى مع إيران بصفتها حاضنة قم، 

ومركز التشيع يف العامل اليوم”.

لكن هذا الدعم، وإن بدأ ظاهرياً من منطلقات مذهبية 

وديني��ة، إال أن��ه يه��دف باألس��اس إىل تحقي��ق مصالح 
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سياس��ية واس��راتيجية إليران، خاصة إذا ما تم األخذ يف 

االعتب��ار أن العراق كان دوماً أحد مصادر التهديد األمني 

واالسراتيجي إليران قبل اإلطاحة بنظام صدام حسني، بل 

إنه كان منافساً إقليمياً واسراتيجياً إليران، فالعراق ميثل 

أهمية اس��راتيجية وسياس��ية اقتصادية إليران، فموقعه 

الجيوس��يايس والحساس من جس��م األمة العربية ودوره 

يف خل��ق التوازن اإلقليمي دفع إي��ران إىل تعزيز نفوذها 

وتواجده��ا فيه، يك تحيده، باعتباره ق��وة لألمن القومي 

العريب، مبعنى آخر فإن إيران تس��تهدف من وراء نفوذها 

الراهن يف العراق إخراج العراق من الناحية االسراتيجية 

والتعريف التقليدي م��ن كونه قوة لتحقيق التعادل مع 

القوى اإلقليمية إىل قوة مساندة إليران.

هك��ذا اس��تطاعت إي��ران أن تحق��ق نف��وذاً سياس��ياً، 

واقتصادي��اً، وأمنياً، واس��عاً يف الع��راق بحيث باتت هي 

الط��رف األقوى الذي ترغب الوالي��ات املتحدة يف الحوار 

معه بشأن مس��تقبل العراق، ومستقبل قواتها وجنودها 

فيه. كام س��اهم الغي��اب العريب عن املعادل��ة العراقية 

واالعتامد الكي عىل خطط واش��نطن ملس��تقبل العراق 

وملواجهة إيران، ملثل ه��ذا التزايد يف نفوذ إيران، بحيث 

بات��ت دول الج��وار الع��ريب األكرث تأثرياً يف م��ا يجري يف 

الع��راق. وتبقى الحالة األحدث للتدخل اإليراين يف الدول 

العربي��ة يف اليمن، حيث يأيت دعم إي��ران للحوثيني من 

منطق مصلحي وس��يايس واس��راتيجي بحت، صحيح أن 

الحوثيني يدينون باملذهب الش��يعي، ويرتبطون بعاقات 

تاريخية مع املرجعية الشيعية يف قم، إال أن إيران سعت 

إىل توظيفه��م يف الراع الس��يايس يف اليمن، حيث تعترب 

إيران الورقة الحوثية أداة يف يدها وتعتربها جزءاً جوهرياً 

لحركتها ورصاعها اإلقليمي والدويل، عىل أساس أن اليمن 

هي امتداد ملرشوع إيران اإلقليمي.

ولقد س��اعد دع��م إيران للحرك��ة الحوثية ع��ىل عرقلة 

تنفيذ بن��ود مبادرة التس��وية الخليجي��ة، والتي تم من 

خالها حلحل��ة األزمة اليمنية، وظه��رت مامح التدخل 

اإليراين مبكراً يف الشأن اليمني إلفشال املبادرة الخليجية 

يف اليم��ن ع��ن طريق إخ��راج تظاهرات ض��د الحكومة 

ودعوتها س��ابقاً لتش��كيل حكومة إنق��اذ وطني، وغريها 

من املحاوالت الرامية إلفش��ال حكوم��ة الوفاق الوطني 

ورضب التس��وية السياس��ية وتخريب املبادرة الخليجية. 

كام ساعدت إيران يف تحول جامعة الحويث إىل قوة مؤثرة 

عىل الس��احة اليمنية سياسياً وعسكرياً، يف ضوء استغال 

الف��راغ الذي تركه نظ��ام عي عبدالله صالح للس��يطرة 

الكاملة عىل محافظة صعدة وأجزاء من محافظتي حجة 

والجوف، حتى احتال العاصمة والسيطرة عىل الحديدة، 

ومل يتوقف األمر عند هذا الحد، بل امتد ليش��مل اعتبار 

م��ا حدث يف اليمن بعد اس��تياء الحوثيني عىل العاصمة 

صنعاء يف س��بتمرب 2014 بأنه امتداد طبيعي واس��تلهام 

للث��ورة “اإلس��امية” يف إي��ران. وال ش��ك يف أن س��يطرة 

الحوثي��ني عىل الس��لطة يف اليم��ن بقوة الس��اح يعترَب 

خروجاً ع��ىل بنود املبادرة الخليجي��ة التي طرحتها دول 
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مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية يف نوفمرب 2011، 

عقب اندالع مظاهرات الش��باب، وقد وقع عليها الرئيس 

السابق عي عبدالله صالح لنقل السلطة إىل نائبه آنذاك 

عبد ربه منصور هادي.

بواع��ث التدخل اإلي��راين يف اليمن عديدة، س��واء لجهة 

االستفادة من املوقع االسراتيجي املتميز الذي يتمتع به 

اليمن، حيث ميثل البوابة الجنوبية للوطن العريب عموماً 

والجزيرة العربية والخليج بش��كل خ��اص. وتنبع أهمية 

اليم��ن من وجوده ع��ىل أهم ممرات الطاق��ة والتجارة 

العاملي��ة مثل مضيق ب��اب املندب، الذي مي��ر خاله ما 

يقارب من 3.2 مليون برميل نفط يومياً، أي تنبع األهمية 

االس��راتيجية بحكم وجودها عىل املدخل الجنويب للبحر 

األحمر؛ مام يضف��ي بعداً مهامً عىل هذا املوقع، وبالتايل 

فإن وجود إي��ران يف هذا املكان االس��راتيجي يعزز من 

حضورها اإلقليمي، ويساعدها عىل السيطرة عىل املداخل 

واملخارج الرئيس��ية لتجارة النفط الدولية، يف ضوء إدراك 

إيران أهمية تحديث قواتها البحرية واالس��راتيجية. كام 

أن التواج��د اإلي��راين يف اليم��ن )عرب الحوثي��ني( يضمن 

لطهران أح��د أوراق الضغط واملس��اومة، التي ميكن أن 

توظفه��ا يف دائرة منافس��تها ورصاعها املس��تر مع دول 

الخليج العربية، وتحديداً اململكة العربية الس��عودية، يف 

توليد مضايقات ومشكات لهذه الدول، خاصة مع وجود 

التجمعات الحوثية والشيعية يف شامل اليمن بالقرب من 

الس��عودية، وما ميثله ذلك من مش��كات أمنية عديدة 

للمملك��ة وعرقل��ة أي محاوالت أو جه��ود خليجية من 

أجل إعادة االستقرار يف اليمن، عاوة عىل أن اليمن متثل 

العمق الدميوغ��رايف والجغرايف ل��دول ومجتمعات دول 

الخليج العربية. 

كام س��عت إيران إىل إعادة رس��م الخريطة السياسية يف 

اليمن عىل اعتبار أن اليمن دولة اس��راتيجية من وجهة 

النظر اإليرانية؛ لتكون خريطة طائفية مثلام هي الحال 

يف لبنان والعراق، عاوة عىل استنساخ منوذج حزب الله 

جدي��د يف اليمن م��ن خال جامعة الحوثي��ني أو أنصار 

الله، لكن جاءت عملية عاصفة الحزم التي شنتها قوات 

التحال��ف العريب ضد الحوثي��ني يف مارس 2015، لتحبط 

هذه املخططات اإليرانية.

4- السيييطرة عىل املمرات واملضايق املائية: ففي إطار 

سعيها للهيمنة والس��يطرة، تويل إيران اهتامماً استثنائياً 

بتعزي��ز تواجدها يف املم��رات واملضاي��ق املائية املائية 

يف املنطقة)هرمز-ب��اب املن��دب- خليج عدن(، وتش��ري 

التحركات والتريحات الرسمية للقادة اإليرانيني، إىل أن 

إيران تس��عى لانفراد مبصري مضيق هرمز دون سواها، 

برغم األحقية التاريخية لسلطنة عامن يف ذلك ومامرستها 

لهذا الحق، وهي تسعى من خال ذلك لجلب ميزة أخرى 

تضاف إىل امليزات الجيوسياسية والجيوسراتيجية للموقع 

البحري أو املايئ إليران، املمتد من بحرية قزوين ش��امالً، 

مروراً بشط العرب رشقاً، وبالخليج العريب إىل بحر العرب 

واملحي��ط الهندي جنوب��اً، قد توظفها توظيف��اً اقتصاديّاً 

وسياس��ياً يف الضغ��ط ع��ىل جريانها الخليجي��ني، بحيث 

تس��تعيض عن تلك املناطق بس��واحلها ع��ىل بحر عامن 

واملحيط الهندي يف تأدية مهام ذلك الجزء املستغنى عنه، 

وهو ما ال ميكن أن يتحقق ألغلب دول الخليج، التي ليس 

لديها س��وى إطالة بحرية واحدة عىل الخليج، كالكويت 

والبحرين وقطر ومعها العراق. 

وبالتايل، تس��تهدف إي��ران من خال تدخله��ا يف اليمن 

ودعمه��ا للحوثيني وغريهم إيجاد موضع قدم يف املناطق 

املتاخمة ملضيق باب املندب ليعزز، إىل جانب س��يطرتها 

عىل مضيق هرمز، من تحكمها يف ممرات املاحة الدولية 

يف الخليج العريب والبحر األحمر بصورة تزيد من مكانتها 

التفاوضية بش��أن برنامجها النووي، ليصبح بذلك النفوذ 

اإليراين محارصاً للمنطقة بش��كل عام ش��امالً بنفوذها يف 

لبنان وسوريا والعراق وجنوباً بنفوذها يف اليمن؛ وهو ما 

يعني اكتس��اب املرشوع اإليراين يف املنطقة أرضاً جديدة، 

قد تعيد رسم خريطة التوازنات اإلقليمية يف املنطقة.

وتس��عى إيران من ناحي��ة أخرى، وفقاً لبع��ض التقارير 

الغربي��ة، إىل وضع اس��راتيجية عس��كرية متت��د إىل عام 

2025 وته��دف إىل نرش قواتها البحرية من مضيق هرمز 

إىل البحر األحمر إىل مضيق ملقا. ففي هذه الحالة تكون 

إيران ق��ادرة عىل تهديد حركة نق��ل النفط البحرية من 

خال س��يطرتها عىل مضي��ق هرمز من ناحي��ة، ووجود 

تستهدف إيران 
من خالل دعمها 

للحوثيني إيجاد 
موضع قدم يف 

املناطق املتاخمة 
ملضيق باب املندب
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إي��ران تجاه الع��امل الع��ريب، خاصة يف ظ��ل تريحات 

املس��ئولني اإليراني��ني حول ه��ذا امل��رشوع باعتباره رمز 

لنجاحات إيران، وقوتها يف املنطقة.

والواقع أن إيران تس��عى من خال امتاك برنامج نووي 

عس��كري إىل حامية دورها اإلقليمي، وتوسيع هذا الدور 

لتكون الطرف املهيمن واملسيطر والقائد يف املنطقة، إذ ال 

ميك��ن فصل املرشوع النووي اإليراين عن مرشوع الهيمنة 

اإليراني��ة، وال��ذي يأيت ضم��ن تصور ُمتكامل للسياس��ة 

الخارجي��ة اإليرانية ع��ىل األصعدة اإلقليمي��ة والدولية، 

حيُث ترتكز السياس��ة الخارجية اإليرانية عىل االستحواذ 

عىل مكانة ُمتميزة عىل الساحة اإلقليمية. وتذهب بعض 

التقدي��رات إىل أن القيادة اإليراني��ة تعمل يف إطار هذا 

التص��ور عىل القيام ب��أدوار ُمتعددة تبدأ باملش��اركة يف 

ترتيبات أمن الخليج، وتحقيق االستقرار يف منطقة شامل 

غرب آسيا، ولذلك، فإن امتاكها للساح النووي ميكن أن 

يُقدم له��ا أداة بالغة األهمية لتعزي��ز مكانتها اإلقليمية 

والدولي��ة، لذا ق��ررت إيران أن يكون لها ترس��انة خاصة 

بها من األسلحة النووية والبيولوجية والكياموية وأنظمة 

إطاق وتوجي��ه الصواريخ الباليس��تية والجوالة لحامية 

أمنها القومي.

ولعل هذا يف��رس املخاوف الخليجية والعربية بوجه عام 

من املرشوع الن��ووي اإليراين، خاص��ة أن النظام اإليراين 

ينظر إىل هذا املرشوع ضمن مرشوع أوس��ع يس��تهدف 

قيادة النظام اإلقليمي يف الخليج ومنطقة الرشق األوسط 

بوجه عام، إذ إن الس��عي اإليراين المتاك الساح النووي 

يصب يف اتجاه تعميق الخلل القائم يف توازنات القوى يف 

منطق��ة الخليج ويُهدد االس��تقرار يف املنطقة، ويزيد من 

معضلة التوصل إىل صيغة متفق عليها لألمن اإلقليمي يف 

ظل غموض النوايا اإليرانية واستمرار الخاف حول بعض 

حلفائها من الحوثيني عىل مضيق باب املندب من ناحية 

أخ��رى؛ وهو م��ا يضيف له��ا أوراق ضغ��ط يف عاقاتها 

اإلقليمية والدولية.

 عملييية “عاصفيية الحييزم” ومييأزق إيران 
االسراتيجي

ج��اءت عملية “عاصف��ة الحزم” التي تش��ارك فيها دول 

خليجي��ة وعربية لدع��م الرشعية الدس��تورية يف اليمن، 

والتي انطلقت يف الس��ادس والعرشين من ش��هر مارس 

2015، ض��د الحوثي��ني، تحركاً اس��تباقياً لوق��ف التمدد 

اإليراين يف اليمن، وتحويله إىل مصدر لتهديد دول الجوار 

وخاصة الس��عودية، فا شك أن متدد إيران يف اليمن عرب 

“الحوثي��ني”، كان ميك��ن أن يغ��ري من معادل��ة التيارات 

الش��يعية يف منطق��ة الخليج ككل، فربوز الش��يعة بهذه 

القوة يف اليمن يجع��ل دول الخليج العريب كله يف مرمى 

أه��داف “الحركة الحوثية”، كام ميثل تصاعد س��يطرتهم 

دافعاً إلذكاء النعرات الطائفية، وعمليات التقس��يم التي 

آلت إليها العديد من دول املنطقة. فإذا كان بروز الشيعة 

يف الع��راق غ��ري مامح املنطقة بش��كل عام، فس��يكون 

بروز الش��يعة بهذه الق��وة يف اليمن نقطة فاصلة أخرى، 

وس��تكون دول الخليج، وعىل رأسها السعودية، يف مرمى 

أه��داف الحرك��ة الحوثية التي ال تتح��رك إال بتوجيهات 

وأوامر من إيران.

له��ذا ف��إن عملي��ة عاصفة الح��زم ج��اءت يف موعدها 

متاماً س��واء لجهة الحفاظ عىل وحدة اليمن واس��تقراره، 

ومس��اندة حكومته الرشعية، أو لوق��ف االنتهاكات التي 

تقوم بها جامع��ة الحويث التي اتخذت من الس��اح لغة 

للعنف واإلرهاب يف االس��تياء عىل املؤسس��ات الوطنية 

اليمنية، وتهدي��د األمن االس��راتيجي للمنطقة وتحقيق 

أجن��دات وأهداف ق��وى إقليمية، أو لجه��ة العودة إىل 

املس��ار الس��يايس املعرف به دولياً ومكوناته األساس��ية، 

وع��ىل رأس��ها املب��ادرة الخليجي��ة وآلياته��ا التنفيذي��ة 

ومخرج��ات الحوار وما يتفق عليه الش��عب اليمني. وال 

ش��ك يف أن عملي��ة عاصفة الحزم، الت��ي حظيت بتقدير 

إقليمي ودويل واسع، شكلت مأزقاً إليران، يف وقت تدخل 

في��ه مفاوضاتها مع مجموع��ة)1+5( مرحلة حاس��مة، 

ولهذا أعادت النظ��ر يف خطابها مرة أخرى، والركيز عىل 

الدبلوماسية والحل الس��يايس، ألنها تدرك أن أي تصعيد 

ليس من مصلحتها، وسيكون عىل حسابها. 

خطر الطموحات النووية اإليرانية 
يعترب املرشوع النووي اإليراين أحد امللفات األكرث حساسية 

يف العاقات اإليرانية-العربية خاصة مع الدول الخليجية، 

خاصة أن تطور هذا املرشوع أثار الش��كوك حول سياسة 

عملية عاصفة احلزم 
جاءت يف موعدها 

للحفاظ على وحدة 
اليمن واستقراره 

ومساندة حكومته 
الشرعية
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القضاي��ا املتعلقة بالرتتيبات األمني��ة، وتزايد الترصيحات 

املُتش��ددة م��ن داخ��ل منظومة ُصن��ع الق��رار اإليراين 

واالستمرار باس��تخدام لفظ )الخليج الفاريس( والتشبث 

به كمس��مى لالس��تحقاق التاريخي للخلي��ج من جانب 

إيران اس��تكامالً ملفهوم الدور اإلقليمي إليران مبا يُعمق 

من الخالفات ويوس��ع الهوة بينها وبني جريانها من دول 

مجلس التعاون. 

م��ن الواضح أن املرشوع الن��ووي، ال ينفصل عن مرشوع 

الهيمنة اإليراين، أي إنه أداة لتعزيز نفوذها ودورها، ألن 

إيران فعلياً ال تحتاج إىل الطاقة النووية بصورة ملحة كام 

تدع��ي، فإيران متلك ثاين أو ثالث أك��ر احتياطي للنفط 

يف الع��امل، وثاين أكر االحتياطيات من الغاز الطبيعي، أي 

إن لدى إيران ما يكفي من املوارد املحلية ألكرث من 400 

عام، وحس��ب دراسات عدة، قام بها أكادمييون إيرانيون، 

فإن تكلفة إنتاج وتوزيع الطاقة النووية س��رتتفع بنسبة 

%27 م��ن تكلفة إنتاج وتوزيع الطاق��ة الكهربائية التي 

تولده��ا محطات النفط والغ��از، أو الطاقة الكهرومائية، 

من دون ذكر مش��اريع الطاقة الشمس��ية. كام أن األمر 

األك��رث خطورة وال��ذي ميثل قلقاً ل��دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية من املرشوع النووي اإليراين، هو أن 

محطات الطاقة النووية يف إيران كلها تقع ضمن منطقة 

زلزالية تعتر األكرث نشاطاً يف العامل، وإذا وقع زلزال مدمر 

ال قدر الله، فإنه س��يحدث رضراً كبرياً للبيئة يف املنطقة، 

وتبقى املشكلة حينها بال حل. 

وقد مثلت القم��ة األمريكية-الخليجية يف منتجع كامب 

ديفيد الرئايس يف ش��هر مايو 2015 مناسبة ملناقشة هذه 

املخ��اوف، وجاء البي��ان الختامي الذي ص��در عن هذه 

القم��ة معراً عن ه��ذه املخاوف، فقد أك��د عىل تعهد 

الواليات املتحدة بالدفاع عن الخليج عسكرياً، والتصدي 

الجامعي ألنش��طة إيران التي تزعزع اس��تقرار املنطقة، 

كام ش��دد ع��ىل رضورة التثبت م��ن الرنام��ج النووي 

اإليراين، وأنه مخصص ألغراض سلمية. 

إيران وأزمات الدول العربية
حين��ام اندلعت أح��داث ما س��مي »الربي��ع العريب«، 

حاول��ت إيران توظيفها لصالحه��ا، واعترتها أنها امتداد 

للث��ورة اإليرانية، أو »صحوة إس��المية« يف املنطقة، كام 

أطلق عليها املرش��د اإليراين األع��ىل عيل خامنئي. ولكن 

هذا التفس��ري مل يكن مقبوالً لدى الشعوب العربية التي 

ش��هدت احتجاجات وتوترات داخلي��ة. كام أن املوقف 

اإلي��راين املتناقض من ه��ذه األحداث كش��ف انتهازية 

إيران، وأكد أن املصلحة هي التي تحركها.

خامتة
يف ضوء ما س��بق، ميكن الخروج بع��دة مالحظات، أولها 

أن التوت��ر يف العالق��ات العربية-اإليراني��ة ه��و س��يايس 

واس��رتاتيجي، وال ميك��ن فصل��ه ع��ن امل��رياث التاريخي 

للعالقات بني الجانب��ني، فضالً عن الخالفات حول القضايا 

الس��ابق اإلش��ارة إليه��ا. ثانيه��ا أن رؤية إي��ران لدورها 

اإلقليمي، ومساعيها نحو الهيمنة والسيطرة، كانت عامالً 

رئيس��ياً يف تزايد حدة الرصاع بني إيران ومحيطها العريب. 

ثالثه��ا يف الوقت الذي تس��عى فيه إي��ران إىل إلباس بعد 

مذهبي وديني لرصاعها مع العامل العريب، وتصوير نفسها 

عىل أنها تحمل لواء الدفاع عن الشيعة، لتحقيق أهدافها 

السياسية يف السيطرة واالستحواذ والهيمنة، فإنه ال ينبغي 

االنج��رار وراء ه��ذه النظرة الضيقة الت��ي تخفي وراءها 

أهداف مصلحية وسياس��ية بحت��ة، بل ينبغي العمل عىل 

كشف زيف هذه الرؤية اإليرانية التي تتسم باالزدواجية 

والتناقض، فالعرب يتمس��كون يف عالقتهم بإيران مببادئ 

حسن الجوار، ويحرتمون سيادتها وال يتدخلون يف شؤونها، 

ب��ل ويعرتفون بأنها دولة جارة ودول��ة مهمة يف املنطقة، 

وعىل إي��ران إذا أرادت أن تتعايش م��ع محيطها العريب، 

أن تتبنى النظرة نفس��ها، وأن توقف تدخالتها يف الشئون 

العربية، وأن تس��عى إىل حل األزم��ات العالقة مع بعض 

الدول العربية بالطرق الس��لمية والقانونية، وأن تتوقف 

عن توظيف العامل الديني واملذهبي من أجل التمدد يف 

املنطقة، وأن تعيل من قيم التعاون البناء مع دول املنطقة، 

حتى يعم األمن واالستقرار عىل الصعيد اإلقليمي•

العرب يتمسكون 
يف عالقاتهم بإيران 

مببادئ حسن اجلوار 
ويحرتمون سيادتها 

وال يتدخلون يف 
شؤونها
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فــــــخ ثوسيديدس 

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

هذا املصطلح أىت به جراهام اليسييون أحد أبرز علامء السياسيية الدولية، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة هارفارد األمريكية، لتفسر العالقة القامئة بني الواليات املتحدة والصني. ولعل هذا املصطلح 
له العديد من الدالالت السياسية التي ميكن أن تُعرب عن حال الوضع اإلسراتيجي يف املنطقة العربية 

والسيام يف عالقة دول الخليج العريب وخاصة السعودية مع إيران. 
 لقد اسييتوحى اليسييون هذا املصطلح من خييالل كتابات املورخ اليوناين ثوسيييديدس عن حال 
العالقة بني أثينا واسبارتا والحرب الطويلة التي دارت بينهام يف الفرة من عام 431 وحتى 404 قبل 
امليالد. اليسييون اسييتخلص من كتابات ثوسيييديدس أن تصاعد قوة أثينا يف مختلف املجاالت جعل 
اسبارتا القوى األبرز عسكرياً يف تلك الفرة تتخوف من ذلك الصعود وتقرر الدخول يف حالة منافسة 
أدت إىل الوصول إىل العداوة بينهام ومن ثم الدخول الطبيعي إىل الحرب التي استمرت لنحو ثالثني 
سيينة، أنتهت إىل ليس فقط القضاء عىل أثينا الجميلة بكل ما فيها من إبداع بل قضت عىل العرص 
الذهبي للحضارة اليونانية لصالح اسبارتا وفكرها املستبد. هذه الحادثة أثبتت لجراهام اليسون بأن 
خوف قوة قامئة )اسبارتا( من صعود قوة منافسة )أثينا( وعدم الرغبة يف التعاون بينهام سيودي إىل 
الوصول إىل فخ الحرب. ولعل اليسييون استشييهد بأن 11 حالة من 15 حالة منذ عام 1500 شهدت 
الدخييول يف حروب بني دول صاعدة تنافييس دول ذات قوة قامئة يف النظام الدويل. فالفرصة إىل أن 
الواليات املتحدة )القوة القامئة( تدخل يف حرب مع الصني )القوة املنافسة( هي فرصة حارضة، مام 

يدخل الطرفان يف حالة ما أسامه اليسون بفخ ثوسيديدس.
هييذه الحاليية ميكن أن تجعلنييا نقاربها مع الحالة الحاصلة يف منطقة الرشق األوسييط والسيييام 
مع الصعود اإليراين السيياعي لفرض سيييطرته وهيمنته عىل شؤون املنطقة. فالسعي اإليراين لبسط 
سيطرته والعمل عىل خلق مناطق نفوذ له يف أماكن تُعترب هي خطوط حمر ألطراف أخرى، السيام 
للدول العربية مثل اململكة العربية السعودية، سيؤدي إىل املنافسة املحتدمة التي قد توقع الطرفان 
يف فييخ الحييرب الذي أوصل كالً من اسييبارتا واثينا إليه قبل 2400 سيينة. إيران تتدخل يف شييؤون 
الييدول العربية وتحاول فرض هيمنتها عىل مناطق ال تُعترب مناطق نفوذ تقليدية بالنسييبة لها مثل 
دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق وفلسييطني ومرص والسودان واملغرب واألردن. األمر 
الييذي يجعل القوى القامئة يف املنطقة ترفض مثل تلك التدخالت، ألنها تعتربها تدخالت سييافرة يف 
شييؤونها الداخلية املرتبطة مبناطق نفوذها الطبيعية. وعدم تعاون األطراف لحل مثل هذه املسألة 
املرتبطة بتوزيع مناطق النفوذ من شأنه أن يؤدي إىل احتدام املواجهة والوصول بها إىل فخ املواجهة 
العسكرية املبارشة. إيران القوة الصاعدة تريد منافسة الدول العربية الرئيسية القامئة مثل اململكة 
العربية السييعودية ومرص ومعهم بالطبع الواليات املتحدة بدافع تغر الوضع القائم لصالحها، متاماً 
كام فعلت اسبارتا يف زمن االغريق عندما اكتسحت قوة اثينا وانتهى عرص اإلبداع وغلب عليه عرص 

الظالم.         

حتليل إسرتاتيجي
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عىل الرغم من أن مفهوم “الحرب الهجينة” قد ال يكون جديداً 

ضمن األدبيات السياسية املعارصة وقاموس املفاهيم االسرتاتيجية 

والعسكرية، حيث برز يف تحليالت الخرباء األمريكيني يف العقد 

األخري من القرن العرشين، فإنه قد عاد مؤخراً إىل واجهة 

النقاشات املتخصصة عىل خلفية جدل بشأن تهديدات حيوية 

تواجه بعض الدول األعضاء يف حلف األطليس جراء استخدام 

روسيا تكتيكات جديدة تعتمد عىل “الحرب الهجينة” بدالً من 

التهديدات العسكرية التقليدية.

احلرب الهجينة ... تكتيكات جديدة
تستهدف اإلنتصار على اخلصم من دون عمل عسكري مباشر

جاءت رشارة الخط��ر والتحذير األويل للحلف األطليس 

من بروز خطر »الحرب الهجينة« عندما اس��تخدم الرئيس 

الرويس فالدميري بوتني عنارص باللباس العس��كري من دون 

ش��ارة تكش��ف انتامءهم وهويتهم يف عملي��ة ضم القرم 

العام امل��ايض، ما أثار قلق دول البلطيق الثالث يف الحلف 

األطل��يس واالتح��اد األورويب التي ال ت��زال تتجرع معاناة 

نصف قرن من االحتالل السوفيتي.

ويكم��ن جوه��ر املخاوف األطلس��ية حيال روس��يا يف 

احتاملي��ة اللج��وء إىل تكتي��كات مس��تحدثة يف الخداع 

لتحقيق أهداف اس��راتيجية من دون إعالن للحرب وفق 

اآللي��ات التقليدية، ويف ذلك يقول جيمس ش��ري من مركز 

تش��اتام هاوس للدراس��ات إن الحرب الهجينة تهدف إىل 

»شل بلد قبل أن يتنبه إىل اندالع النزاع«، معترباً أنه منوذج 

حرب ابتكر لع��دم تخطي عتبة الحل��ف األطليس للرصد 

والرد. ومن ثم فإن فكرة الحرب الهجينة ترتكز عىل تجاوز 

آليات الرصد االس��تباقية للخطر والتهديدات العس��كرية، 

وتس��عى إىل تحقيق أهداف اس��راتيجية بوسائل وأدوات 

عسكرية وغري عس��كرية من دون إعالن للحرب، أو حتى 

تبني اس��تعدادات تنبئ بجاهزية ما تس��تنفر اس��تعداد 

الطرف اآلخ��ر للمواجهة والتصدي أو رمبا املبادأة بش��ن 

حرب دفاعية أو استباقية.

إعداد

منى أبو الخري
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وهن��اك عوامل عدة تفرس ارتباط الحديث املكثف عن 

الح��رب الهجينة يف املرحلة الراهنة ب��دول البلطيق، أولها 

أن الرئي��س بوت��ني قد برر ضم القرم ب��رورة الدفاع عن 

املواطنني الروس، وهذا يعني بالتبعية احتاملية الستنساخ 

الس��يناريو ذاته يف إستونيا والتفيا، عضوي حلف األطليس، 

كون األقلية الروس��ية متثل نحو ربع س��كان البلدين، وهو 

ما يثري الش��كوك حول االس��تهداف اإلعالمي والس��يرباين، 

القائم أساس��اً عىل عس��كرة وس��ائل التواصل االجتامعي، 

والذي ميكن أن يكون تهيئة ذهنية التخاذ موسكو مواقف 

أكرث هجومية تجاه دول البلطيق، والس��يام أن إس��تونيا � 

عىل س��بيل املثال � قد تعرضت يف عام 2007 إىل هجامت 

س��يربانية رشس��ة اس��تهدفت مواقع حكومية ومؤسسات 

مالية يف هذا البلد.

تجمع الكثري من األدبيات االس��راتيجية عىل أن الحرب 

الهجين��ة هي مواجه��ة حقيقية تس��تهدف االنتصار عىل 

الخصم م��ن دون عمل عس��كري مبارش، وه��ي تختلف 

ع��ن حروب الجيل الرابع يف كونها أش��د خطراً وال تقترص 

ع��ىل فكرة »التدخل« أو زعزعة االس��تقرار ونرش الفوىض 

واالضطراب، بل تس��عى إىل تحقيق أهداف الحروب، مثل 

الس��يطرة عىل األرض أو تحقيق االنتصار من دون أدوات 

عسكرية وغري ذلك.

بش��كل عام، يصعب الفصل التام واملطلق بني مختلف 

اس��راتيجيات ال��رصاع، فهي حلق��ات متداخل��ة، وتبقى 

مس��احات التداخ��ل رهن أجي��ال الح��روب والتكتيكات 

املس��تخدمة يف كل جيل منها. فح��روب الجيل الرابع عىل 

س��بيل املثال تس��تخدم اإلعالم والدعاية بش��كل أسايس، 

يف ح��ني أن اإلعالم يبقى مجرد أداة م��ن بني أدوات عدة 

تستخدم يف تكتيكات الحرب الهجينة، التي تلجأ إىل آليات 

ع��دة، منها: التضلي��ل اإلعالمي، ونرش الفس��اد، والضغط 

االقتص��ادي، وكل ما ميك��ن أن يحق��ق التقويض الداخيل 

لدعائم األمن التي ترتكز عليها الدول.

وتتس��م الحرب الهجينة أيضاً بأنها تنقس��م إىل مراحل 

تبدأ بالحرب الدعائية والهجامت السيربانية، وهو ما أشارت 

إليه رئيس��ة ليتوانيا داليا غريبوسكايتي حني تحدثت عن 

هجوم رويس ضد بالده��ا، واعتربت أن الضغوط اإلعالمية 

الروس��ية هي مبنزلة »ع��دوان واقع فع��الً«، فيام وصف 

ألكسندر فريشبو مساعد األمني العام للحلف األطليس هذا 

النموذج من الحرب بالصيغة الحديثة لحصان طروادة.

وق��د بات مفهوم التهدي��دات الهجينة إحدى مفردات 

القاموس االس��راتيجي الغريب منذ أن تبناه حلف األطليس 

يف ع��ام 2010، ح��ني أطل��ق الحلف »م��رشوع مكافحة 

التهديدات الهجينة«، ك��ام خصص الحلف جزءاً مهامً من 

البيان الختامي الص��ادر يف القمة األخرية حول التهديدات 

الهجين��ة، وق��ال في��ه »إن الحلف��اء س��يبذلون جهدهم 

ألن يك��ون مبق��دور الناتو التص��دي بفعالي��ة للتحديات 

والتهديدات التي متثلها الحرب الهجينة، والتي، يف إطارها، 

تتفاع��ل جمل��ة هائلة من اإلجراءات العس��كرية وش��به 

العسكرية أو املدنية«.

ع��ىل أي رصاع، واعترب أن الحرب الهجين��ة تنطبق عندما 

تس��تخدم دول��ة أو مجموعة مس��لحة اثن��ني أو أكرث من 

األس��اليب الهجومية األربع التالية وه��ي: حرب تقليدية، 

حرب غري نظامية، اإلرهاب، اس��تغالل التكنولوجيا لتهديد 

االستقرار وتعطيل عمل الدول، فيام وضع العقيد األمرييك 

املتقاعد جاك ماكون معياراً بالغ األهمية لتوصيف الحرب 

الهجينة حني اعترب أن مس��ارح الح��روب الهجينة غالبا ما 

تكون داخل التجمعات الس��كانية، ويشدد ماكون عىل أن 

البعد العقائدي والفكري أداة أساس��ية يف تعريف الحرب 

الهجينة، وهذه مسألة بالغة األهمية يف التأطري املفاهيمي 

والنظ��ري لهذا النوع من الحروب، ورمبا يس��هم يف عزلها 

عن س��ياقات أخرى للرصاعات، ويجلب له��ا قدراً واضحاً 

من التفرد.

ومثة تس��اؤل يدور حول الفوارق ب��ني الحرب الهجينة 

وقد اعترب املعهد الدويل للدراسات االسراتيجية يف لندن 

خالل تقريره الس��نوي األخري عن توازن القوى العاملي، أن 

روس��يا تخوض حرباً هجينة يف أوكرانيا، ويعني بذلك دمج 

أن��واع م��ن العمليات والخطط يف »ح��رب محدودة ذات 

أهداف مح��دودة« باإلضافة إىل حم��الت إعالمية مكثّفة 

عرب وس��ائل التواص��ل االجتامعي تتبّنى سياس��ة »إنكار« 

تزعزع قدرة الرد لدى الطرف اآلخر. وحذر التقرير من أن 

هذا النوع من الحروب يهدد ب��»نس��ف استقرار« الدول 

الغربية »رسيعاً« عىل غرار ما حصل يف أوكرانيا.

سجال مفاهيمي

م��ن أب��رز التعريف��ات املتداول��ة للتخلص م��ن حالة 

الضبابية وااللتباس التي تحيط مبفهوم »الحرب الهجينة«، 

ما قال به الخبري االس��راتيجي األمري��يك ناثان فراير الذي 

وضع رشوطاً محددة بدقة إلسقاط مفهوم الحرب الهجينة 
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وح��روب الجيل الرابع، وهنا يش��ري خ��رباء إىل أن حروب 

الجيل الراب��ع هي توصيف مرحيل يرص��د تطور الحروب 

تقني��اً واس��راتيجياً، بينام الحروب الهجين��ة هي تطور يف 

نظريات الرصاع، وهذا التطور قد يس��تمر إىل أجيال مقبلة 

من الح��روب، كام كانت بع��ض مظاهره األساس��ية جزءاً 

رئيس��ياً ميارس ضمن أجيال س��ابقة من الح��روب كالجيل 

الثالث تحديداً. وبالتايل فال تعارض بني املفاهيم واملس��ألة 

تحت��اج إىل ضب��ط مفاهيم��ي للتعب��ري بدقة ع��ن املعاين 

والحاالت املعنية.

ولتوفري فهم أفضل أيضاً لفك��رة الحرب الهجينة، ميكن 

التع��رف عىل الفارق بني الحرب املتامثلة )التقليدية( وغري 

املتامثلة، أو م��ا يعرف بالرصاع��ات الالمتامثل، فالحروب 

التقليدية أو املتامثلة تس��تخدم عادة فيها أسلحة متامثلة 

حت��ى وإن تفاوت��ت يف مس��تويات التط��ور والتقني��ات 

املس��تخدمة، فيام تبدو الرصاع��ات الالمتامثلة قامئة عىل 

أدوات غري متامثلة، ما يعني حرص الطرف الذي يستخدم 

أدوات ه��ذا الرصاع عىل توجيه الربات إىل نقاط ضعف 

الط��رف اآلخر ومتفادياً مواجهته مب��ارشة، وااللتفاف عىل 

قواعد القت��ال التقليدية الت��ي يفرضها الخص��م، معتمداً 

بش��كل تام عىل عن��رص املفاج��أة وعدم التوق��ع، مبعنى 

اس��تخدام أدوات غري متوقعة أو غري معهودة ضد أهداف 

غ��ري متوقع��ة يف توقيتات غ��ري متوقعة، ما يحيد وس��ائل 

الدف��اع التقليدية ويدفع الخصم إىل مربع رد الفعل وليس 

الفع��ل، وبحيث يصبح الط��رف املبادر بالح��رب الهجينة 

هو من ميتلك س��لطة تحدي��د األهداف ومي��دان الرصاع 

مس��تخدماً أس��لوباً، رمبا ال يخطر عىل ب��ال الخصم لفرط 

بس��اطته. ولعل أخطر ما يف الحرب الهجينة أنها تلغي دور 

الح��دود الجغرافية يف االس��راتيجيات الدفاعية، مبعنى أن 

طرف��اً أو فاعالً غري دواليت أو م��ا يعرف بتنظيامت ما دون 

الدول ميكنه ش��ن ح��رب هجينة ضد دولة ما مس��تخدماً 

اسراتيجية هجينة ومتكاملة اعتامداً عىل أساليب الدعاية 

واإلعالم واإلرهاب واإلجرام وتقنيات االتصال عرب اإلنرنت.

أضف إىل ما س��بق أن فهم الحرب الهجينة يف س��ياقها 

التاريخ��ي ميك��ن أن يقود إىل أنه��ا تطور طبيع��ي لثورة 

املعلومات والتقنيات والعوملة، حيث يالحظ أنها تس��تفيد 

بكثافة من أدوات العرص، ومن دونها ميكن أن تبدو الحرب 

الهجينة أقرب إىل صيغة حرب العصابات يف قالبها النمطي 

التقليدي.

أدوات الحرب الهجينة
برغم تن��وع املفاهيم واملس��ميات الخاصة بالرصاعات 

املع��ارصة، فإن مفهوم »الهجينة« ينف��رد بكونه تعبرياً عن 

اش��راك عنارص مختلفة � قد ال يكون هن��اك روابط بينها 

� يف الح��رب، مبعن��ى أن الحرب يف ه��ذه الحالة ال تقترص 

عىل فكرة الرصاع الالمتامثل القائم عىل مواجهة بني قوتني 

مختلفتني يف التنظيم والتدريب والتجهيز والفكر العمليايت 

والقتايل، بل متتد لتشمل املزج بني عنارص مثل القوات غري 

النظامية او امليلش��يات والعصابات والتنظيامت اإلجرامية 

والهج��امت الس��يربانية واللصوص التقليدي��ني، وغري ذلك 

من أدوات ووس��ائل تخريب وتدمري للمجتمعات يف حرب 

واحدة بطرق مبتكرة تحت��اج إىل كم هائل من املعلومات 

حول القدرات الشاملة للعدو.

ولذا، يتفق معظم الخ��رباء عىل أن التهديدات الهجينة 

تض��م رشيحة كبرية م��ن األخطار وتس��تخدم العديد من 

األدوات مثل وس��ائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتامعي، 

والهج��امت الس��يربانية وإث��ارة النزاعات غ��ري املتكافئة، 

وتوظيف التنظيامت اإلرهابية املتطرفة، والقرصنة والهجرة 

غري الرشعي��ة والفس��اد والرصاع��ات اإلثني��ة واملذهبية، 

والضغ��وط الدميوجرافي��ة واس��تخدام عصاب��ات الجرمية 

املنظمة وانتش��ار أس��لحة الدمار الش��امل وآليات العوملة 

والقدرات االس��تخباراتية، مبا يف ذلك العس��كرية منها مثل 

الطائرات من دون طيار، والقدرات العس��كرية االستثنائية 

مثل التفوق الصاروخي والج��وي وقوات التدخل الرسيع. 

ويقس��م خ��رباء مراحل الح��رب الهجين��ة إىل مراحل تبدأ 

بالهجوم اإلعالمي واملعلومايت، الذي ميكن أن يس��تمر ملدة 

تراوح ما بني 5 و10 س��نوات، بحيث يتم توجيه الجمهور 

املس��تهدف وإع��ادة تغيري القناع��ات واالتجاه��ات لبناء 

قاع��دة معارضة من الرأي العام الداخ��يل يف أي دولة، ثم 

تنشط أدوات الضغط االقتصادي وأي أدوات أخرى تندرج 

ضمن مخزون أس��لحة الحرب الهجينة، وذلك إلشعال فتيل 

الغض��ب وتوظيف البيئة الداخلية املهيأة بالفعل لالنفجار 

واالحتج��اج ض��د أنظم��ة الحكم القامئ��ة، وبالت��ايل يكاد 

اس��تخدام الوسائل العسكرية يكون معدوماً، أو عىل األقل 

يقترص عىل الرب��ات الجوية لتحقي��ق اهداف مرشطية 

يت��م انتقاؤها بعناية ميدانياً، وقد ح��دث ذلك بالفعل يف 

دول عدة لحس��م مس��ألة إس��قاط األنظمة الحاكمة بعد 

إخفاق األدوات الناعمة، أو حتى الخش��نة التي يلجأ إليها 

املحتجون يف تحقيق أهدافهم.

وبناء عىل ما سبق، تصبح األدوات االقتصادية والسياسية 

واإلعالمية، ه��ي رأس الحربة يف الح��روب الهجينة وليس 

الوس��ائل العس��كرية، ويصبح اس��راتيجيو هذه الحروب 

ومهندسوها من الخرباء االقتصاديني واإلعالميني والسياسيني 

وليس القادة العسكريني، الذين ميتلكون أدواراً أقل يف مثل 

هذه الرصاعات. هناك عامل حيوي أيضاً يف ترجيح مواقف 

طريف الح��رب الهجينة وهو عامل اللغة، باعتبار أن اإلعالم 

ووس��ائل التواص��ل االجتامعي بات��ت أدوات ضغط فاعلة 

عرب وع��اء اللغة، ومن ث��م فإن إجادة لغ��ة الطرف اآلخر 

تعن��ي بالتبعية امتالك املقدرة عىل التمدد إعالمياً ودعائياً 

بداخل��ه، ورمبا توف��ر هذه امليزة أفضلية نس��بية للواليات 

املتح��دة األمريكي��ة كقوة عظم��ى وحي��دة مهيمنة عىل 

األدوات اإلقتصادية 
والسياسية 

واإلعالمية هي 
رأس احلربة يف 

احلروب الهجينة 
وليس الوسائل 

العسكرية
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النظام العاملي الجديد يف مواجهة منافس��يها االسرتاتيجيني 

مثل الصني وروس��يا وغريهم، فمن خالل اللغة اإلنجليزية 

تس��تطيع غزو اآلخرين بأفكارها ومامرس��ة االس��تقطاب 

الداخيل أو ع��ى األقل تفكيك أي جبه��ة داخلية، يف حني 

يفتقر خصومها إىل هذه املقدرة بحكم عدم انتش��ار اللغة 

الصينية والروس��ية عاملياً، ما يحد من قدرة بكني وموسكو 

عى صعيد التصدي للنفوذ االسرتاتيجي األمرييك والحد من 

قدرة الواليات املتحدة عى إثارة املش��اكل يف مناطق نفوذ 

اآلخرين.

تنظيم داعش والحرب الهجينة
يرى كثري من الخرباء أن تنظيم داعش يف العراق وسوريا 

يعد منوذج لرصاعات الحرب الهجينة، حيث يعتمد التنظيم 

بش��كل كبري جداً ع��ى الدعاية واإلعالم ووس��ائل التجنيد 

واالستقطاب اإللكرتوين، ويخوض حروباً عى األرض معتمداً 

عى نظريات الحرب غري املتكافئة أو غري التقليدية، ويركز 

بش��دة عى توظيف بواعث الصدمة والرعب بالغة التأثري 

لدى قوات الط��رف اآلخر، ومنها مش��اهد الذبح والحرق 

البشعة التي يستخدمها التنظيم بحرفية تقنية عالية إلثارة 

الذعر، وتش��تيت االنتباه وجعل التفك��ري يف الهرب مقدم 

ع��ى نية املواجه��ة لدى العنارص الت��ي يواجهها، ما يفرس 

إىل حد ما س��يطرة »داعش« عى مدينة املوصل، ثاين أكرب 

املدن العراقية منذ نحو عام بعنارص يبلغ قوامها، بحس��ب 

التقديرات وقتذاك، نحو ثالمثئة فرد من التنظيم. 

ول��ذا ميك��ن مالحظة محدودي��ة النتائ��ج املحققة من 

الرضبات الجوي��ة للتحالف الدويل ض��د داعش، وإحجام 

الواليات املتحدة عن إرس��ال قوات بري��ة نظامية ملواجهة 

عن��ارص تنظي��م داعش، خصوص��اً يف ظل اإلخف��اق الذي 

ح��اق بق��وات الجي��ش العراق��ي الوطني، والت��ي تكلف 

تدريبها وتجهيزها باألس��لحة والعتاد عرشات املليارات من 

ال��دوالرات، ما دفع واش��نطن إىل االعت��امد عى ما يعرف 

بالحش��د الشيعي، واستنساخ تجربة الصحوات التي لعبت 

دوراً حيوي��اً يف مواجهة »القاعدة«، والس��بب يف ذلك هو 

إدراك طبيع��ة الح��رب الهجينة التي تتطل��ب أدوات من 

النوع ذاته، بغض النظر عن التبعات السياس��ية واملذهبية 

واالسرتاتيجية الناجمة عن اللجوء إىل استنفار قوى شيعية 

يف مواجهة عنارص تنظيم إرهايب س��ني يس��تويل عى أراض 

يف مناطق س��نية. ولعل من أب��رز النقاط التي تضفي عى 

تنظي��م داعش نوعاً من االس��تثنائية يف مج��ال الرصاعات 

العس��كرية أن التنظيم »يختل��ف عن غريه من التنظيامت 

اإلرهابية يف العامل ألنه يس��يطر عى أراض، وسوف يواصل 

توس��عه إن مل يوقف عى الرشق األوس��ط كل��ه« كام قال 

بذلك وزير الخارجية األمريكية جون كريي يف ش��هادة أمام 

لجن��ة العالقات الخارجية يف مجلس الش��يوخ األمرييك؛ ما 

يعن��ي أن التنظيم بات ميتلك ق��درات »دولة« يف حني أنه 

يدار بعقلي��ة تنظيم، ومن ثم يصبح حال��ة غري مألوفة يف 

الرصاعات الدولية. فداعش يحتم��ي تحت مظلة التنظيم 

بش��كل أس��ايس، كونه ال يخضع للقوانني واألعراف الدولية 

وميارس الس��لب والنه��ب والذبح والخط��ف ويخرتق كل 

املس��لامت املعم��ول بها يف منظوم��ة العالق��ات الدولية، 

ويس��تقطب رعايا دول أخ��رى يتقاتل��ون ملصلحته، بينام 

مي��ارس يف الجان��ب اآلخر س��لوك الدول مثل بي��ع النفط 

والتب��ادل التج��اري وإن كان ع��رب قنوات غ��ري مرشوعة، 

ويطلق الصواريخ املضادة للطائرات ويفتتح مستش��فيات 

ويجمع رضائب ويدير مرافق وبنى تحتية.

ويالحظ من منط استخدام تنظيم داعش لفنون الحرب 

النفس��ية والدعائي��ة أنه يطبق النم��وذج األمرييك-الغريب 

يف الدعاي��ة، وال يلجأ إىل تطبيق��ات عربية تقليدية يف هذا 

املجال، مبعنى أن التنظيم يستخدم تقنيات عالية يف ترويج 

رسائله اإلعالمية والدعائية لدى الجمهور املستهدف، حيث 

ميي��ل داعش إىل خطاب يركز عى رفع الروح املعنوية لدى 

أنصاره واتباعه ومحاولة تربير مامرس��اته، برغم بش��اعتها، 

من خالل منهج إقناعي، بدال من الهجوم اإلعالمي التقليدي 

ضد اآلخر، ومن أمثلة شعارات التنظيم املنترشة يف شوارع 

املناط��ق العراقية التي يس��يطر عليها »س��ننترص.... برغم 

التحالف العاملي« وهو شعار يوحي ظاهرياً بالقوة والثقة 

بالنفس، ويوظف نظريات نفسية يف حشد الطاقات.

تراجع الردود التقليدية
أثبت��ت تج��ارب ع��دة وصف��ت بأنها ميادي��ن حروب 

هجينة، مثل ال��رصاع يف أوكرانيا ومت��دد داعش يف العراق 

وس��وريا، وغري ذلك أن الردود التقليدية غالباً ما تفشل يف 

مواجهة هذا النوع من الحروب. فالجيوش التقليدية تشعر 

باإلخفاق حني تواجه ما يعرف بالعدو الشبح، الذي يصبح 

مصدر اس��تنزاف هائل لقدرات ه��ذه الجيوش من األفراد 

والعتاد العسكري. لذا فإن مواجهة الحرب الهجينة تحتاج 

إىل قدرات خاصة، لدرجة دفعت املعهد الدويل للدراسات 

االس��رتاتيجية قد ح��ذر يف تقريره الس��نوي األخري من أن 

حلف ش��امل األطليس يحتاج إىل االستعداد لحرب هجينة، 

مش��رياً إىل أن هناك قلقاً بشأن الفجوات املحتملة يف قدرة 

حلف الناتو يف مواجهة اس��تخدام روس��يا لتقنيات الحرب 

الهجينة. ومن خ��الل متابعة التحليالت الخاصة بأس��باب 

الفشل يف مواجهة تنظيم داعش حتى اآلن، ميكن القول بأن 

هذه املواجهات مل تعتمد حتى اآلن اس��رتاتيجيات الحرب 

الهجينة ضد التنظيم، وتراهن بش��كل كبري عى العمليات 

العسكرية الربية والجوية يف التصدي لتمدد التنظيم، وهو 

ما أش��ار إليه ضمناً وزير الدفاع األمرييك الس��ابق دونالد 

رامسفيلد حني طالب بتغيري اسرتاتيجية الغرب يف مواجهة 

داعش، داعياً إىل البدء بشن حرب عى غرار الحرب الباردة 

بالتعاون بني الحلفاء وإطالق عمليات تجس��س وتجفيف 

منابع متويل املتشددين من النفط واملصادر األخرى. 

وإذا كان��ت التوقعات تش��ري إىل أن األجيال املقبلة من 

الحروب س��تعتمد بش��كل أس��ايس اس��رتاتيجيات الحرب 

الهجين��ة، من خالل دمج تكتيكات قتالية مختلفة تش��مل 

القدرات العس��كرية التقليدية والتش��كيالت غري النظامية 

والعملي��ات التفجريي��ة واإلجرامي��ة والوس��ائل اإلعالمية 

والتعبوية والنفسية واالقتصادية والتقنية وتكتيكات حرب 

العصابات، فإن الجيوش مل تعد يف غنى عن تطوير عقائدها 

العس��كرية ونظرياتها القتالية من أجل دمج هذه الوسائل 

مجتمعة الس��تخدمها عن��د الحاجة إليه��ا يف أي رصاعات 

محتملة، س��واء مع تنظيامت وجامعات أو مع دول أخرى، 

م��ع رضورة األخ��ذ باالعتب��ار أن حروب الجي��ل الخامس 

تعتم��د اعتامداً كلياً عى تحجي��م دور العامل الجغرايف يف 

الرصاعات املستقبلية املحتملة•
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لقد باتت دراسة حارض الجامعات 

الدينية السياسية، أو ما يطلق 

عليها »حركات اإلسالم السيايس”، 

واسترشاف مستقبلها، القضية 

الجوهرية التي تستأثر باهتامم 

مراكز الدراسات والبحوث والتفكري 

يف املنطقة العربية والعامل خالل 

اآلونة األخرية، خاصة بعد ظهورها 

ى  الالفت للنظر يف أعقاب ما يسمَّ

“الربيع العريب”، وتولِّيها مقاليد 

السلطة يف بعض الدول العربية 

أو اإلسالمية، ثم إخفاقها الرسيع 

يف اختبار الحكم، وهو ما أثار 

مجموعة من التساؤالت حول 

مستقبلها، مثل: ملاذا ترصُّ هذه 

الجامعات عىل الربط بشكل 

حتميٍّ بني الدين والسياسة؟ وملاذا 

تسعى إىل احتكار الحديث باسم 

الدين، وفرض مفهوم معنيَّ له 

عىل املجمتع؟ وكذلك التساؤل عن 

موقفها من العديد من القضايا؛ 

مثل: الوطن، واملواطنة، واملرأة، 

م، والعالقة باآلخر، وغريها. والتقدُّ

وال ش��كَّ يف أن أحد جوانب املأزق الراهن الذي تواجهه 

الجامعات الدينية السياسية يتمثل يف مزجها بني الدين 

والسياسة، وعملها عىل تسييس الدين، وتديني السياسة، 

رغم أن اإلس��ام يف صورته النقية يفص��ل بني الجانبني، 

ويط��رح مبادئ عام��ة حول العدل واملس��اواة وحامية 

الحق��وق والحريات والتس��امح، وغريها من الش��ؤون 

الحياتي��ة، لكنه مل يقدم تصوُّرات تفصيلية حول ش��كل 

نظام الحكم، أو طريقة بناء املؤسسات، أو إدارة شؤون 

الدول واملجمتعات، إال أن الجامعات الدينية السياس��ية 

س��عت إىل الزجِّ بالدين يف هذه األمور، وألبس��ته غطاًء 

سياسياً لتحقيق أهدافها يف الوصول إىل السلطة، وفعلت 

ذلك م��ن دون أن تأخذ يف االعتب��ار العواقب الوخيمة 

التي ق��د ترتتب عىل هذا النهج، أو حتى تس��تفيد من 

ى بعصور  التجربة التاريخية املُرَّة ألوروبا، خال ما ُس��مِّ

الظام، التي كانت نتيجة لاس��تغال السيئ للدين من 

جانب رجال الكنيس��ة، والسياس��ة عىل حد س��واء؛ إذ 

جرى تحت ش��عار الدين تضخيم سلطات البابا ورجال 

الكنيسة، كام متت ماحقة العلامء واملفكرين املعارضني 

للكنيسة ورجالها، وجرت محاكمتهم ومصادرة أعاملهم 

ونظرياتهم بدعوى أنها تتعارض مع تعاليم املس��يحية؛ 

م��ام جع��ل أوروبا تعي��ش حالة من التخل��ف والظام 

والجه��ل، ومل تس��تطع تجاوز هذه الف��رتة الحالكة من 

تاريخه��ا إال حين��ام حي��دت دور الدي��ن وفصلته عن 

السياسة.

استغالل الدين ملصالح سياسية
واآلن تح��اول الجامعات الدينية السياس��ية يف منطقتنا 

تكرار هذه التجربة األوروبية؛ إذ تستغل الدين الحنيف 

ملصالح سياس��ية أو ش��خصية ضيقة، وترص عىل تحميل 

اآلخر مس��ؤولية التخلف والرتاجع الثق��ايف والحضاري 

للعرب واملسلمني، وتحتكر تفسري الدين، بل إن العديد 

منه��ا ذهب إىل تكفري م��ن يخالفونهم ال��رأي وقتلهم، 

مناقض��ة بذلك مبادئ الدين اإلس��امي الحنيف، الذي 

يسعى إىل غرس أسس الوسطية واالعتدال والتسامح.

ويتمث��ل النم��وذج الص��ارخ هن��ا لتوظي��ف الدين 

ألهداف سياس��ية يف محاوالت هذه الجامعات الرتويج 

لفك��رة الخافة، واس��تغال م��ا لها من مكان��ة رمزية 

لدى الش��عوب العربية واإلس��امية، يف كس��ب أرضية 

د واالنتش��ار يف الدول العربية واإلس��امية،  له��ا والتمدُّ

متجاوزة بذل��ك فكرة الوالء الوطني، الذي هو أس��اس 

بقلم : 
د. جمــال ســند السـويدي

مدير مركز اإلمارات للدراسات 
والبحوث اإلسرتاتيجية
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قي��ام الدولة الوطنية الحديث��ة يف دول العامل كافة منذ 

ع��ام 1648م، ومتجاهل��ة مبادئ القان��ون الدويل التي 

تؤكد احرتام س��يادة الدول، وعدم التدخل يف ش��ؤونها 

الداخلية تحت أيِّ ذريعة.

ثقافة التطرف 
لقد أس��هم إرصار هذه الجامعات عىل احتكار الحديث 

باسم الدين يف غرس ثقافة التطرُّف ووضع بذور العنف 

املجتم��ع، ورمبا يفرس ه��ذا تصاعد خط��ر اإلرهاب يف 

املنطقة مؤخراً؛ فهذا األمر ال ميكن فصله عن مامرسات 

عي أنها متثل اإلس��ام وتتحدث  هذه الجامعات التي تدَّ

باس��مه، وتجعل من نفس��ها حكامً ورقيباً عىل أي فكر 

آخر يختلف معها، وهذا هو املنطق نفسه الذي اتبعته 

محاكم التفتيش األوروبية.

لقد فش��لت تجربة ت��ويلِّ جامعات دينية سياس��ية 

ى بالربيع العريب، يف تقديم  الحكم، يف بعض دول ما يُسمَّ

م، وصيانة  من��وذج للتنمية ميكن من خاله تحقيق التقدُّ

حقوق األقليات، واملرأة، وتعزيز مفهوم املواطنة، وتأكَّد 

للجمي��ع أنها ال متتلك أية رؤي��ة أو مرشوع يف مختلف 

جوانب الحي��اة االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛ ولذا 

كان من الطبيعي أن تفش��ل تجربتها يف الحكم، بعدما 

تبنيَّ الوهم الذي نسجته حول نفسها بشأن قدرتها عىل 

معالج��ة املش��كات التنموية التي تعانيه��ا املجمتعات 

التي حكمت فيها. ك��ام أكدت هذه التجربة، بصورة ال 

ت��دع مجاال للش��ك، أن هذه الجامع��ات أبعد ما تكون 

ع��ن الدميقراطي��ة؛ إذ عملت عىل تهمي��ش معارضيها 

وإقصائهم عن الحياة السياسية، ورضبت بعرض الحائط 

مفاهيم أساس��ية، مثل املواطنة واملساواة، وبات واضحاً 

كيف تخلَّت هذه الجامعات عن الشعارات التي كانت 
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ترفعها من قبيل: مش��اركة ال مغالب��ة، واإلميان بحقوق 

املرأة، وغريهام.

مستقبل الجامعات الدينية
ولهذا أتوقع أنه ال مستقبل للجامعات الدينية السياسية 

يف املنطق��ة والع��امل؛ فهي كام أرشت يف كت��ايب الجديد 

“الرساب” تقوم عىل تسويق الوهم، وتعمل عىل دغدغة 

مشاعر الش��عوب التي ميثل الدين أهمية خاصة لديها، 

ولكنه��ا لن تنجح يف ذل��ك؛ ألن أفكارها وأيديولوجياتها 

أش��به بالرساب الذي يخدع الكثريي��ن، وال وجود له يف 

الواق��ع. وهذا م��ا أثبتته تجربة الس��نوات القليلة التي 

مارس��ت فيها هذه الجامعات الحك��م يف كلٍّ من مرص 

وتونس، فل��م يكن لديها تصور واض��ح لطبيعة الدولة 

ومفه��وم النظ��ام الس��يايس. كام أنها فش��لت يف وضع 

برامج ومرشوعات وخطط متكاملة، سياس��ياً واقتصادياً 

واجتامعي��اً، ميك��ن أن تحدث أث��راً أو م��ردوداً إيجابياً 

ل��دى الش��عوب التي كانت تطم��ح إىل أن ترتجم هذه 

الجامعات ش��عاَرْي النهضة والتنمي��ة إىل واقع حقيقي 

ملموس، بل إن هذه التجربة أثبتت أن هذه الجامعات 

غري مؤهلة ملامرس��ة الحكم، بل تشكل خطراً أمنياً عىل 

اس��تقرار دوله��ا واملنطقة والعامل بأكمل��ه، وهذا يفرسِّ 

ع��زوف الناس عنها بصورة الفت��ة لانتباه؛ ما يعني إنها 

يف انحسار وأفول.

والواقع أن عزوف الش��عوب العربية عن الجامعات 

الديني��ة السياس��ية يف اآلون��ة األخرية مل يكن بس��بب 

اكتشافها زيف الش��عارات التي ترفعها هذه الجامعات 

وتوظيفه��ا الدي��ن أداة لتحقي��ق أهدافه��ا السياس��ية 

فحسب، بل كان أيضاً نتيجة العديد من العوامل: أولها، 

أن هذه الجامعات ال تزال أس��رية رؤي��ة جامدة للدين 

تهت��م بظواهر النص��وص فقط، وتتجاه��ل فقه الواقع 

املتغ��ري، وه��ذا ما جعلها تفش��ل يف التفاع��ل الكفء، 

والتناغم مع متطلبات الحداثة والتقدم ملجمتعاتها.

وثانيها، أن هذه الجامعات تسعى إىل الرتويج لفكرة 

الدولة الدينية، التي ال تؤمن بالحوار مع اآلخر، وتتبنَّى 

فك��راً إقصائياً يف تعاملها مع خصومها، وبدا هذا واضحاً 

خ��ال تجربة حكم جامعة اإلخوان املس��لمني يف مرص، 

حيث س��عت إىل االس��تحواذ ع��ىل الس��لطة، واحتكار 

املناص��ب، وعمل��ت ع��ىل متكني نفس��ها، أو م��ا ُعرِف 

اصطاح��اً ب�”أخون��ة” الدولة واملجمتع امل��رصي، وغري 

ذلك من مامرس��ات تتناىف مع مقومات منوذج الحداثة، 

وااللتزام األصيل بالدميقراطية.

وإذا كان��ت الجامعات الدينية السياس��ية يف العاملني 

العريب واإلسامي قدمت خال

الس��نوات املاضية منوذجاً مش��وَّهاً للدين اإلسامي، 

فإنه من اإلنصاف القول هنا: إن الدول اإلس��امية التي 

نجح��ت يف إزال��ة الخلط ب��ني الدين والسياس��ة، مثل 

ماليزيا، اس��تطاعت تبني مناذج ناجح��ة للتنمية، تقوم 

عىل اإلميان بالتعددية، ومشاركة الجميع يف بناء الوطن، 

واالنفتاح عىل اآلخر، واالس��تفادة من نهضته ومنجزاته 

العلمية والصناعية والتكنولوجية•
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أمن الطريان املدين يف عامل 
متغري

تزاي��دت أهمي��ة الطريان املدين يف العق��ود األخرية، فعالوة ع��ىل دوره الرائد يف تحقي��ق التواصل بني مختلف 
الحضارات والشعوب؛ فهو يشكل رافدا اقتصاديا يدعم القطاع السياحي ومختلف املعامالت التجارية.. ويسهم 

يف تحقيق التنمية.
تطورت صناعة الطائرات بصورة كبرية؛ وتنامى حجم معامالتها؛ وقد شكّل الهاجس األمني والرغبة يف املحافظة 

عىل أمن وسالمة هذا املجال الحيوي أحد أهم أولوياتها.
مل يع��د تدبري قط��اع الطريان املدين حكرا عىل الدول؛ بعدما فتح هذا القطاع أمام الرشكات؛ ماّم خلق مناخا من 
املنافسة وأس��هم يف تحسني الخدمات وتطوير منظومة السالمة الجوية وحامية البيئة.. وانعكس بشكل إيجايب 

عىل تطّور هذا القطاع.
مل يخل هذا التطور من تحديات ومخاطر؛ وتتنّوع وتتباين التهديدات التي تواجه الطريان املدين؛ ما بني جرائم 
االختط��اف والقتل واالبت��زاز والرسقة واالحتجاز أو التهديد بالقتل والتفجري والخطف.. أو تغيري مس��ار الرحلة 

الجوية للطائرة عرب استعامل القوة والتهديد باستخدامها أو اإلقدام عىل إسقاط الطائرات..
ك��ام تختل��ف أيضا من حيث القامئني بها؛ بني جرائم يقف خلفها أف��راد أو جامعات؛ وأخرى تقف خلفها الدول 
بصورة مبارشة أو غري مبارشة، مبا يجعل تداعياتها أكرث خطورة عىل الس��لم واألمن الدوليني؛ من حيث إمكانية 
تسّببها يف حدوث أزمات ورصاعات وحروب بني الدول، عالوة عىل تداعياتها اإلنسانية واالقتصادية والسياسية..
إن العوامل املغّذية للجرائم التي تطال أمن وسالمة الطريان املدين متعددة؛ تتنوع بني دوافع وخلفيات سياسية 

أو ما تعلق منها بعوامل شخصية مرتبطة بالرغبة يف الحصول عىل األموال أو االنتقام.
  أمام تزايد األخطار املحدقة بهذا املجال؛ كان من الرضوري إقرار مجموعة من القواعد واالتفاقيات التي تضمن 

سالمته ضد أي تهديدات تطال الطائرات وحياة وسالمة الركاب وممتلكاتهم.
وق��د مّهد توقيع معاهدة »ش��يكاغو« املرتبط��ة باملوضوع بتاريخ 07 دجنرب من ع��ام 1944؛ إلحداث املنظمة 
الدولية للطريان املدين؛ التي أس��همت كان له الدور الكبري يف تنس��يق الجهود الدولية لتطوير آليات ومهام هذا 

الطريان وتعزيز سالمته واستقراره.
وتوجد ثالث اتفاقيات تش��كّل يف مجملها اإلطار املرجعي يف هذا الصدد؛ وهي اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن 
الجرائم واألفعال األخرى غري املرشوعة التي تقع عىل ظهر الطائرات؛ واتفاقية »الهاي« املوّقعة عام 1970 بشأن 
مواجهة االس��تيالء غري املرشوع عىل الطائرات؛ واتفاقية »مونرتيال« املوّقعة لعام 1971 بشأن مكافحة األفعال 

غري املرشوعة املوجهة ضد أمن وسالمة الطريان املدين.
أس��همت الجهود الدولية املبذولة يف س��بيل دعم سالمة وأمن الطريان يف الحّد املخاطر التي تحدق بهذا املجال 
الحي��وي؛ س��واء تعل��ق األمر بجهود األمم املتح��دة يف هذا الش��أن أو بالجانب االتّفاقي ال��ذي أفرز عددا من 
املعاه��دات واالتفاقي��ات الدولية واإلقليمية والثنائية من جهة؛ أو تعلّق األمر مبظاهر التنس��يق والتعاون عىل 

مستوى تبادل املعلومات والخربات والتقنيات املرتبطة بأمن املطارات والطائرات.. من جهة أخرى.
إن تأمني سالمة الطريان املدين ال يتأّت باملقاربة القانونية لوحدها أو باالعتامد عىل تطوير التجهيزات الرقابية يف 
املطارات والرصامة يف مراقبة املسافرين؛ بقدر ما تتحّقق عرب مقاربة شمولية؛ تستحرض البعد القانوين والرتبوي 
والتقن��ي والتواصيل؛ والقدرة عىل املوازنة بني متطلبات تأمني س��المة املس��افرين من جهة أوىل؛ وضامن حرية 

وسهولة حركتهم بعيدا عن التعقيدات املبالغ فيها من جهة ثانية.
وه��و م��ا يفرض اعتامد مقاربة تش��اركية منفتح��ة؛ تقوم عىل التعاون والتنس��يق بني ال��دول وتبادل الخربات 
والتقنيات يف هذا الش��أن؛ وتوحيد اآلليات واملعايري يف إطار منظمة الطريان املدين؛ وتقديم املساعدات التقنية 

للدول الضعيفة يف هذا الصدد.

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية يف 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش

59|  يوليو 2015 |  العدد 522  |



ال بد من مراعــــاة البعـــد السياسي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي والبيئي عنـــــــــــــــــــــــــــــــد التخطيط إلدارة األزمات والكوارث

البـعد اإلســـرتاتيجي إلدارة الطوارئ واألزمـــــــــــــــــــــــــات والكــوارث

تتزايد حدة التأثر بالكوارث بوترية أرسع من تطور القدرة عىل مواجهتها، وعىل مدار األعوام املاضية شهد العامل كوارث مدمرة؛ من 

فيضانات، وزالزل، وجفاف، وأمواج تسونامي، باإلضافة إىل كوارث نتجت من فعل اإلنسان مثل: األخطار التكنولوجية املتعددة، 

وحوادث املفاعالت النووية. وقد أولت األمم املتحدة، وهي قمة الهرم العاملي، أهمية كبرية لتعزيز الجهود املشرتكة بني دول العامل، 

وخاصة تلك الدول النامية التي تستدعي تدخاًل دولياً ملواجهة هذه األخطار والكوارث. إن كثرياً من املتغريات تستدعي أن تنظر 

دول العامل لها بجدية، واتخاذ إجراءات، وتدخالت يف أقرب فرصة؛ مثل التغيري املناخي، وانفتاح دول العامل عىل بعضها البعض، أو 

ما ُيسمى بالعوملة، كام أن ظاهرة الفقر يف كثري من الدول تعترب العدو األول للحكومات وأفراد املجتمع والتنمية، وهي التي تحول 

دون أية قدرات وإمكانيات ملواجهة أي من األزمات أو الكوارث التي قد تحدث.

بقلم : 
 سيف حممد رحمـه الشامســـــي

نائب مديرعام الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 
واألزمات

ي�����ويل صاحب الس��مو الش��يخ خليف���ة بن زاي����د 

آل نهيان رئيس الدولة »حفظ��ه الله« اهتامماً كبرياً مبا 

ه��و جديد وحدي��ث يف املعرفة والعلوم، وفق األس��س 

واملعاي��ري الدولية، والحث عليها خاص��ة ما يتعلق منها 

باملحافظ��ة عىل اس��تمرار عمل املؤسس��ات الحكومية 

أثناء الط��وارئ واألزمات والكوارث، وتعزيز الوعي لدى 

الجهات الحكومية بربنامج اس��تدامة األعامل، والسعي 

الحثي��ث لتطبيق مخرجاته ع��رب اآلليات املتبعة، ووفق 

الخطط املوضوعة لها، واالستفادة من األدوات الداعمة 

كاف��ة لتحقيق أفضل النتائج يف ه��ذا املجال؛ ولهذا ويف 

إطار حرص سموه عىل سامة أرواح املواطنني واملقيمني 

ع��ىل أرض الدول��ة، وحفاظاً ع��ىل املمتل��كات العامة، 

واملكتسبات الوطنية، فقد تم اإلعان عن تشكيل الهيئة 

الوطني��ة إلدارة الط��وارئ واألزمات والك��وارث، وصدر 

املرس��وم بالقان��ون االتح��ادي رقم )2( لس��نة 2011م 

الخاص بإنشائها بتاريخ 19 يونيو 2011م.

اسرتاتيجية إدارة األزمات والكوارث
وقد حظ��ي مج��ال إدارة األزمات والك��وارث باهتامم 

كبري من الدول؛ وذل��ك للتعامل مع أي حدث طارئ أو 

غري متوقع ي��ؤدي إىل كارثة، حيث توفر هذه املنظومة 

التعامل املنهجي والعلمي ملواجهة األزمات، قبل وأثناء 

وبعد حدوثها. إن إلدارة الط��وارئ واألزمات والكوارث 

أرب��ع مراح��ل أساس��ية؛ ه��ي: الوقاي��ة أو املنع، 

واالستعداد، واالستجابة، والتعايف.

يعد وضع اسرتاتيجية إلدارة مواجهة األزمات والكوارث 

من أهم املرتكزات يف مجال اإلدارة الحديثة؛ وذلك ألنها 

تعت��رب خطة عمل تس��ري عليها الجهات، واملؤسس��ات، 

واملنضامت ذات العاقة للوصول إىل األهداف املنشودة 

من خال فاعلية االستجابة ألي حدث، وكذلك تخفيف، 

وتقلي��ل التأث��ري املصاحب لهذه األح��داث، كام توضح 

اسرتاتيجية مواجهة وإدارة األزمات والكوارث حزمة من 

الرتتيبات واإلجراءات واالس��تعدادات الخاصة بالتعامل 

مع األزمات والكوارث مبراحلها األربع، قبل وأثناء وبعد 

حدوثها، وعىل املس��تويات املختلف��ة كافة. إن ملح��اور 

اس����رتاتيجي���ة إدارة األزمات والكوارث النصيب األكرب 

م��ن االهتامم يف بناء منظومة العم��ل املطلوبة يف هذا 

املجال، وهناك أربعة عنارص رئيس��ة لهذه االسرتاتيجية؛ 

وه��ي؛ أوالً: إدراك ماهي��ة املخاطر والتهديدات س��واًء 

كان��ت طبيعية أو من صنع اإلنس��ان، ثانياً: كيفيه إدارة 

هذه املخاطر والتحكم فيها، ثالثاً: بناء وتعزيز القدرات، 

ويتم ذلك بعد تقيي��م املخاطر وفهم مدى تأثريها عىل 

األوجه كاف��ة، رابعاً: التخطيط لاس��تجابة، ومواجهة 

األزمات والكوارث، ويع��د ذلك من أهم العنارص 

ملا يتطلبه من تنس��يق وتحدي��د ملنظومة العمل 

ب��ني الجه��ات املش��اركة يف االس��تجابة للمخاطر 

والتهديدات.

املتح��دة  األم��م  تبن��ت 

اس��رتاتيجية عاملية تضمن إرشاك نطاق 

كب��ري من الجهات الفاعلة يف جهود منس��قة للحد 

م��ن مخاطر الك��وارث؛ لبناء ثقافة وقائي��ة يف املجتمع 

كجزء من التنمية املستدامة، وشكلت أمانة االسرتاتيجية 

 UNISDR الدولي��ة لألمم املتحدة للحد م��ن الكوارث

والت��ي تقوم بدور جهة تنس��يق واالتص��ال يف منظومة 

األم��م املتح��دة لتنس��يق جه��ود الحد م��ن الكوارث، 

وحتى تضم��ن توافر عنارص الحامي��ة البيئية، والجهود 

التع��������ام���ل مع مخ������اط���ر  اإلنس����اني����ة يف 

الكوارث. ك��ام قامت جامعة ال��دول العربية 

بتبن��ي االس��رتاتيجية العربية 

م��ن  للح��د 

استراتيجيات
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ال بد من مراعــــاة البعـــد السياسي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي والبيئي عنـــــــــــــــــــــــــــــــد التخطيط إلدارة األزمات والكوارث

البـعد اإلســـرتاتيجي إلدارة الطوارئ واألزمـــــــــــــــــــــــــات والكــوارث

الك��وارث 2020؛ والغ��رض منها بلورة رؤي��ة وأولويات 

اس��رتاتيجية، ومجاالت تنفيذ رئيسية للحد من مخاطر 

الكوارث يف املنطقة العربية، ولتعزيز اآلليات املؤسسية 

والتنسيقية، وتدابري الرصد واملتابعة بني الدول العربية. 

القدرة عىل التصدي صامم أمان
وتويل الدول املتقدمة أهمية اسرتاتيجية كبرية ملا يسمى 

“القدرة عىل التص��دي” أو “املرون��ة” “Resilience”؛ 

وه��ي الق��درة ع��ىل اس��تيعاب األرضار واألعطال غري 

املتوقعة، ومن ثم االس��رتجاع الرسيع للوضع الطبيعي، 

وتعترب القدرة عىل التص��دي صامم أمان للدول الراغبة 

يف تأم��ني واس��رتجاع مواردها وبنيته��ا التحتية يف حال 

ح��دوث أزمات أو كوارث، وهو اختبار فعيل ملواصفات 

وإمكانيات املرافق، واملنش��آت الحيوي��ة، والتي تعتمد 

ع��ىل أربعة عن��ارص يف ه��ذه املنظومة وه��ي؛ أوالً: 

املقاوم��ة )Resistance(، وثاني��اً: املوثوقية 

 ،)Reliability( الفاعلي��ة  أو 

وثالث��اً: الوفرة / التكرار 

)Redundancy(، ورابعاً: القدرة عىل االستجابة والتعايف 

)Response & Recovery(. إن الهدف الرئييس ملفهوم 

املرون��ة أو التصدي هو توفري وتأمني الحامية من خال 

إجراءات املنع والوقاية بس��بب حالة التوقف والتعطل 

املصاحب لخلل ما، وإن من أفضل األمثلة عىل ذلك: هو 

تعامل الحكومة اليابانية مع حادث مفاعل فوكوش��يام 

النووي يف عام 2011 من جراء موجة تس��ونامي نشأت 

عن زلزال اجتاح اليابان يف ذلك العام.

إن أصعب ما يف األزمة أو الكارثة هو عنرص املفاجأة 

فيها، والتبعيات املصاحبة لها، والتي يصعب تحديد متى 

وأين تبدأ وتنتهي، ل��ذا تعترب عملية التخطيط ملواجهة 

األزم��ات والك��وارث من أهم أس��اليب اإلدارة الحديثة 

والفعالة؛ حي��ث إنها متكن املختصني م��ن التعامل مع 

األزمة أو الكارثة بأس��لوب منهجي ومنظم، واالستغال 

األمث��ل لكافة اإلمكاني��ات والقدرات وامل��وارد املتاحة. 

وتتجىل أهمية التخطيط ملواجهة األزمات والكوارث يف 

كل م��ن: التقليل والتخفيف من تأثري األزمة أو الكارثة؛ 

وتحدي��د وتقييم املخاطر والتهدي��دات؛ وتقليل الوقت 

ال��ازم التخاذ القرارات؛ والس��يطرة ع��ىل حالة الفزع 

وال��رتدد؛ وأخرياً ضامن االس��تغال األمث��ل لإلمكانيات 

واملوارد املتاحة.

 عند التخطيط إلدارة األزمات والكوارث 

البد من مراعاة البعد الس��يايس، 

واالقتصادي، 

واالجتامعي، 

والبيئي، والذي ميثل األهداف 

مع  للتعامل  والتوجه��ات 

النات��ج عن األزمة  األثر 

أو الكارث��ة، ك��ام يتيح 

لفري��ق إدارة األزمة أو 

الكارث��ة القدرة عىل 

ردة فعل منظمة، 

وفعالة ملواجهة 

تلك األزمة أو 

الكارثة. 

أصبح  لقد 

االستعداد 

لألزمات 

أصعب ما يف األزمة 
أو الكارثة هو عنصر 

املفاجأة فيها 
والتبعات املصاحبة 

لها التي يصعب 
حتديد متى وأين تبدأ 

وتنتهي
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والك��وارث رضورة ملح��ة لض��امن نج��اح ال��دول يف 

مواجهته��ا والحيلول��ة دون حدوثها أو تكبد الخس��ائر 

البرشية واملادية والتنموية الناتجة عنها، كام أن لعنرص 

التدريب يف إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث مساهمة 

كبرية يف املنع والوقاية منها، أو التخفيف من آثارها. إن 

اإلدارة سباقة يف الرتكيز عىل التخطيط والتفكري التنبؤي 

اإلنذاري لتفادي حدوث طارئ أو أزمة أو كارثة بش��كل 

مبكر، وذلك يش��كل النهج الحدي��ث لصياغة منظومة 

وقائية تعتمد عىل عنرص املبادأة واالبتكار أو ما يسمى 

“التنبؤ الوقايئ”. 

إن م��ن أهم ممي��زات التنظيم والتخطيط الس��ليم 

إلدارة األزم��ة هي الفاعلي��ة يف التعامل اإلعامي معها؛ 

لكون األزمة أو الكارثة تؤثر بشكل أو بآخر عىل األفراد 

واملجتمع وسمعة الدول، وتعمل وسائل اإلعام املتاحة 

كآلية أساسية لاستعداد، واالستجابة لألزمات والكوارث 

من خال اإلنذار والتحذير، وكذلك التصدي للشائعات، 

والس��عي بش��كل رئيس لطأمنة الجمهور، كام تش��كل 

رافداً مهامً يف جهود اإلنقاذ من خال الدعوة للمشاركة 

يف جهود االس��تجابة، وخدمات التطوع، وتوثيق كل ما 

يتعل��ق باإلجراءات والعمليات املصاحبة لتلك األزمة أو 

الكارثة لتقييمها وتحليلها وتحديد الدروس املس��تفادة 

منها.

وم��ن الرضوري إع��داد خطة إعامي��ة للتعامل مع 

األزم��ات والك��وارث، تحدد مس��ؤوليات وواجبات كل 

الرشكاء الرئيس��يني، وتبني عنارص ه��ذه الخطة. وتجدر 

اإلش��ارة هن��ا إىل أن الخط��ط اإلعامي��ة للتعام��ل مع 

املخاطر والتهديدات تختلف من حالة إىل أخرى؛ بسبب 

اختاف طبيعة األزمة أو الكارثة ونوعها، واملس��ؤوليات 

والواجبات املطلوب تنفيذها. 

إن ملفهوم إدارة اس��تمرارية األع��امل النصيب األكرب 

م��ن االهتامم لدى ال��دول الراغبة يف تنظي��م وتطبيق 

اإلدارة املستدامة لألزمة أو الكارثة، ملا إلدارة استمرارية 

األعامل من ارتباط وثيق مبفهوم إدارة األزمات والطوارئ 

والكوارث؛ حيث يرتكز مفهوم إدارة استمرارية األعامل 

ع��ىل رف��ع مس��توى ق��درات املؤسس��ة أو الجهة عىل 

مواجهة حاالت الطوارئ، وبالتايل ينعكس بشكل مبارش 

عىل خطط االستجابة الوطنية للمؤسسات والجهات.

يضمن تطبيق برنامج إدارة استمرارية األعامل متكني 

املؤسسات من املشاركة الفعالة ضمن جهود االستجابة، 

سواء كانت محلية أو وطنية، كام أن األسلوب املخطط، 

واملنظ��م يف برنامج اس��تمرارية األعامل يش��كل ضامناً 

لسلسلة اإلمداد يف املؤسسات من كافة مواردها املادية 

والبرشية، لتعزيز إج��راءات تقديم الخدمات واألعامل 

الحيوية عند التعرض لحدث ما. 

أما مرحلة التعايف من الك��وارث فتعد جزءاً ال يتجزأ 

م��ن إدارة الط��وارئ واألزمات والك��وارث، وتهدف إىل 

التقليل م��ن اآلث��ار االقتصادية واالجتامعي��ة والبيئية 

لألح��داث بش��كل فعال ومس��تدام وقادر ع��ىل إعادة 

الحي��اة الطبيعية للمجتمعات املت��رضرة من الكوارث، 

وتتي��ح عملية التخطيط للتعايف مش��اركة املؤسس��ات 

الحكومية وغري الحكومية ومؤسس��ات القطاع الخاص؛ 

لدعم جه��ود التع��ايف يف املراحل املتوس��طة والطويلة 

األمد، والتي تكون عادة عىل نطاق واس��ع وذات أرضار 

جسيمة، كام هي الحال يف كوارث الزالزل والفيضانات•

من أهم مميزات 
التنظيم والتخطيط 

السليم إلدارة األزمة 
هي الفاعلية يف 

التعامل اإلعالمي 
معها ألن األزمة تؤثر 

على األفراد واجملتمع 
وسمعة الدولة

استراتيجيات
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أفكار اسرتاتيجية
»تطبيق االسرتاتيجية: الرتكيز على الهدف«

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية

تواجه منطقتنا يف الوقت الراهن عدة تحديات اسرتاتيجية تفرض عىل القادة االسرتاتيجيني ليس فهم واستيعاب 
أدوات القوة الوطنية  وكيفية اس��تخدامها يف تطبيق االسرتاتيجيات والسياسات فحسب، بل رضورة القدرة عىل 
تركيز الجهود أيضاً. وحتى مع معرفة كيفية استخدام القوة عىل املستوى القومي معرفة جيدة تظل القدرة عىل 
تركيز كافة الجهود عىل تحقيق الهدف الرئييس لضامن النجاح عىل املستوى االسرتاتيجي تشكل تحدياً حقيقياً يف 
وقت األزمات واالضطرابات. ومن هذا املنطلق، فإن طرق تركيز الجهود، التي تعرف بأنها مبادئ الحرب، تستحق 

منا قدراً أكرب من اإلدراك والفهم واالستيعاب.
كان املعلم الصيني صن تس��و Sun Tzu  أول من قام بتوثيق مبادئ الحرب يف الصني القدمية قبل 500 عاماً 
من العرص الحديث. وقام ميكيافيليل بنرش كتابه »القواعد العامة« عن الحرب يف عام 1521. ويف عام 1805 نرش 
أنطوان هرني جوميني كتابه »رشح موجز لفن الحرب« Précis de l›Art de la Guerre ، وبعدها بعقدين من 
الزمن كتب كارل فون كلوزويتز كتابه الكالسييك القديم »الحرب« Vom Krieg، وارتكز كال الكتابني عىل أعامل 
الكت��اب األوائل، ويعترب كال املؤلفني اليوم م��ن أهم الكتاب املتخصصني يف فن الحرب. ويف العرص الحديث نجد 
أسامء المعة مثل ألفريد تاير ميهان وجوليان كوربت وبازل ليدل-هارت وماوتيس تونج وروبرت سميث الذين 

طرحوا أفكاراً جديدة عن املبادئ األساسية للحرب.
وعىل الرغم من عدم وجود مبادئ للحرب ميكن االتفاق عليها بصورة عامة نجد أن دوال كثرية وضعت معايري 
أساس��ية للنجاح. وقد كانت املبادئ التي طرحها كلوزويتز هي األكرث تأثرياً عىل الرؤية العسكرية، حيث ذكر أن 
»مرك��ز الجاذبي��ة« Center of Gravity ، أي مركز كل قوة وحركة يتوقف عليه��ا كل يشء، والنقطة التي التي 
يج��ب أن تتجه إليها كل الطاقات واإلمكانات«، يجب أن يحتل ب��ؤرة تركيز أي دولة تعيش حالة حرب. وهناك 
مفهوم مشابه، ولكنه مختلف، وهو مفهوم »النقطة الحاسمة« Decisive Point  التي قد تكون املوقع الجغرايف 
أو حدثاً رئيس��ياً معيناً أو النظام الحيوي أو الوظيفة الحيوية التي متنح القادة العس��كريني تفوقاً ملحوظاً عىل 

العدو، وتؤثر تأثرياً بالغاً يف نتائج أي اسرتاتيجية يتم اعتامدها. وتظل الجهود هي نقطة الرتكيز املحورية.
 Selection and Maintenance of the Aim »فف��ي اململكة املتحدة يعترب »اختيار الهدف والرتكيز علي��ه
أول مبدأ مهم من مبادئ الحرب. ويرى الربيطانيون  أن وضع هدف محدد وواضح هو حجر الزاوية يف تنفيذ أي 
عملية عسكرية ناجحة. ويعترب اختيار الهدف والرتكيز عليه أهم مبدأ من مبادئ الحرب. أما يف الواليات املتحدة 
ف��إن هذا املبدأ يُنظر إليه بعني مختلفة ولكنه يظ��ل يحمل أهمية قصوى. ويرى األمريكيون أن أهم معيار هو 
رضورة الرتكيز عىل »الهدف« Objective وأن من الرضوري توجيه كافة العمليات العس��كرية نحو هدف واضح 
مح��دد قابل للتنفيذ. إن الهدف الرئييس ألي عملية عس��كرية هو تدمري ق��درة العدو وكرس إرادته عىل القتال، 

ودحر الطرق والوسائل التي متكنه من تحقيق هدفه الرئييس.
وم��ن الرضوري عند إدارة الحرب اختيار وطرح هدف واحد محدد وواضح. أما من الناحية العملية فنجد أن 
الحف��اظ ع��ىل الهدف يفرض عىل أي دولة توجيه كافة جهودها القومية نحو هدف واضح محدد وقابل للتنفيذ. 
والبد من توجيه كل مرحلة من مراحل أي اس��رتاتيجية وكل عملية عس��كرية نحو تحقيق هذا الهدف األس��مى. 
ومبج��رد تحديد الهدف يجب حش��د كاف��ة الجهود نحو تحقيق هذا الهدف إىل أن يط��رأ أي جديد عىل املوقف 
يفرض رضورة إعادة النظر وإعادة التقييم، ومن ثم طرح هدف جديد. فكل خطة اسرتاتيجية أو عمل اسرتاتيجي 
الب��د أن يخضع الختبار ما يتمثل يف مدى تركيز عىل تحقيق هدف محدد بعينه. وهناك مبدأ Mass الذي يدعو 

إىل تركيز القوة الوطنية عىل مكان وزمان محددين.
ومع اس��تمرار مسلس��ل األزمات يف العراق وس��وريا ثم اليم��ن، تواجه دولة اإلم��ارات العربية املتحدة عدة 
تحديات متضاربة ومتناقضة بصورة مستمرة ميكن أن تشتت جهودها الوطنية وتضعها عىل مفرتق طرق. ولهذا، 
ف��إن تركيز الجه��ود ومواصلة الرتكيز عىل أهدافنا الوطنية يفرضان الح��ذر واليقظة الدامئني. لذلك، يجب اعتبار 
»اختي��ار الهدف واملحافظ��ة علي��ه« Selection and Maintenance of the Aim املب��دأ »الرئيس« يف هذه 
األوق��ات الصعب��ة. ولذلك، فإن الرتكيز عىل الهدف يجب أن يأيت عىل رأس قامئة أي اس��رتاتيجية عس��كرية عند 

حدوث أي أزمة.
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أجهــــــزة املراقبــــة املتطـــورة ودورهـــــا يف مــــــــــــكافحــــة اإلرهـــــاب
إن اإلم��ارات كان��ت س��بَّاقة إىل التحذي��ر م��ن خطر 

اإلره��اب والتط��رف والغل��و والدع��وة إىل التوحد يف 

مواجهته س��واء عىل املس��توى العريب أم الدويل وإنها 

مل ترتدد يف التصدي لهذا الخطر سواء من خالل خطط 

فردية أم عرب االنخراط يف الجه��ود اإلقليمية والدولية 

يف مواجهت��ة ألنها تؤمن بأن اإلره��اب هو أكرب تهديد 

للحضارة اإلنسانية والسالم واالستقرار واألمن.

     لق��د متكن اإلرهابي��ون يف حاالت كثرية ومواقع 

عديدة من استغالل العديد من التقنيات العالية التي 

أنفقت الدول املتقدم��ة لتطويرها مليارات الدوالرات 

م��ن رضب أهدافهم بدق��ة متناهية، ما أدى إىل تدمري 

مناط��ق ونق��اط حيوية، غاي��ة يف الحساس��ية وبالغة 

ال��دول  ألم��ن  األهمي��ة 

السياس��ية  واألنظم��ة 

املُستهدفة.

وإذا كانت الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة 

هي الدولة املتقدمة 

التاريخ  يف  واألقوى 

االتصــاالت عمليــة حيويــة وقائيــة هامــة للتصــدي لإلرهــاب
تحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي القائد األعىل للقوات املسلحة حفظه الله قائال:ً »إن 

اإلرهاب بشكل عام واإلرهاب النووي بشكل خاص يشكالن أهم 

التحديات التي تواجة عاملنا اليوم والذي يتطلب منا العمل بشكل 

دؤوب ومشرتك للتصدي لهذا الخطر بشتى أنواعه«.

بقلم:
الرائد/
خـالــد سـعيــد النـعيمـي

عام  بشكل  يرجع  فهذا 

إىل تقدمه��ا التقني الرهيب، 

ومع ذلك مل تس��تطع هذه الدولة أو 

غريها م��ن الدول التي متل��ك الجيوش إىل 

تحوي��ل تلك القوة إىل انتصارات دامئاً، وبدالً من 

ذلك متكنت جامعات من إحباطها وإرباكها باستخدام 

أس��لحة قليل��ة التكاليف،متدنية التقنية كالس��يارات 

املفخخة والعبوات الناس��فة والهجامت البسيطة عىل 

مواقع حكومية كمراكز الرشطة ومعس��كرات الجيش 

املنعزلة.

ث��ورة املعلوم��ات واالتص��االت ودورها يف 
أنشطة التنظيامت اإلرهابية

شهد العامل تطوراً هائالً يف تقنية االتصاالت واملعلومات، 

حتى أصب��ح يطلق عىل هذا الع��رص عرص االتصاالت 

دراسات وبحوث
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أجهــــــزة املراقبــــة املتطـــورة ودورهـــــا يف مــــــــــــكافحــــة اإلرهـــــاب
االتصــاالت عمليــة حيويــة وقائيــة هامــة للتصــدي لإلرهــاب

الفضائية واملعلومات اإللكرتونية  أو كام يحلو للبعض 

أن يصف��ه بأنه عرص ثورة املعلومات واالتصاالت وذلك 

ألن املتغريات املتسارعة التي ترتبت عىل التقدم الهائل 

يف وسائل االتصاالت واألنظمة واملعلومات اإللكرتونية 

ش��ملت معظم مناحي الحياة، وأصبحت أشبه بالثورة 

يف حياة البرش.

وأدى تط��ور أنظمة املعلوم��ات اإللكرتونية وتطور 

وس��ائل االتص��االت، إىل تقديم خدمة غ��ري مقصودة 

للتنظي��امت اإلرهابي��ة فه��ذه الوس��ائل واألنظمة مل 

تكن بعي��دة عن متناول هذه التنظيامت واس��تغاللها 

ألغراضه��ا غري املرشوعة ويف إمت��ام عملياتها اإلجرامية 

فق��د س��هلت عملي��ة اس��تخدام تقني��ة املعلوم��ات 

الحديثة يف نقل األفكار والبيانات من خالل الش��بكات 

اإلرهابي��ة، ووفرت لهم أنظم��ة املعلومات اإللكرتونية 

تدفق س��يل من املعلوم��ات الالزمة لتنفي��ذ عملياتها 

اإلرهابي��ة ومل تع��د التنظيامت اإلرهابي��ة تعتمد عىل 

الوس��ائل التقليدية والقدرات الش��خصية فقط، وإمنا 

أخذت تس��تخدم وس��ائل االتصاالت الحديثة وأنظمة 

املعلوم��ات اإللكرتوني��ة املتط��ورة فأجه��زة الهواتف 

املحمول��ة، وأجه��زة الهواتف التي تعم��ل عن طريق 

األقامر الصناعية واإلنرتنت والفاكس والربيد اإللكرتوين 

والحواسيب وغريها أصبحت وسائل شائعة االستعامل 

لدى التنظيامت اإلرهابي��ة، وأعطتها املرونة يف العمل 

ومكنتها من زيادة أنش��طتها، وجعلت اإلرهاب يتحول 

بش��كل متزايد إىل إرهاب عابر للحدود اإلقليمية ألية 

دولة·

دور االتصاالت والتعاون الدويل يف مكافحة اإلرهاب
تحرص التنظيامت اإلرهابية عىل اس��تخدام وسائل 

االتص��االت الحديث��ة الت��ي تضمن لها عن��رص الرسية 

يف تنفي��ذ عملياته��ا وإذا كان األم��ر كذلك بالنس��بة 

للتنظي��امت اإلرهابي��ة خاص��ة يف مج��ال اإلره��اب 

املعلومايت فإن وس��ائل االتصاالت الحديثة تغدو أش��د 

رضورة وأك��ر أهمية بالنس��بة ألجهزة األم��ن املعنية 

مبواجه��ة اإلرهاب فاالتص��االت عملي��ة حيوية هامة 

بالنس��بة ألجهزة املكافحة س��واء عىل الصعيد الوقايئ 

ملن��ع ارتكاب الجرمية اإلرهابية أم عىل صعيد املواجهة 

واملالحقة عند وقوع هذه الجرائم·

وتعترب االتصاالت أحد العنارص الرئيس��ة التي ترتكز 

عليه��ا اس��رتاتيجية التعاون ال��دويل يف مجال مكافحة 

اإلره��اب، فهو رضوري لزيادة التعاون عىل املس��توى 

ال��دويل ملكافحة اإلرهاب وتقوم بعض الدول بإنش��اء 

مكتب خاص مزود بأجهزة االتصاالت الحديثة وأنظمة 

املعلومات اإللكرتونية ويتصل بعدة مكاتب يف الخارج 

م��ع دول أخ��رى، حيث يق��وم هذا املكت��ب بتحليل 

املعلوم��ات والبيان��ات واالس��تفادة منه��ا يف مواجهة 

ومكافحة اإلرهاب.

أن اس��تخدام تقنية االتصاالت يف التنصت ومتابعة 

االتصاالت الجارية بني ش��بكات وعن��ارص التنظيامت 

اإلرهابية، يعد أحد األس��اليب والوس��ائل املهمة التي 

تعتم��د عليها األجه��زة املعني��ة باملكافح��ة يف جمع 

املعلوم��ات ومحاول��ة اخ��رتاق التنظي��امت اإلرهابية 

وإجهاض أنشطتها ملا يوفر التنصت عىل االتصاالت من 



املعلومات الدقيقة عن التنظيامت اإلرهابية وتتبعهم 

، ومن أهم ما يجب معرفته عنهم هو :

- حجم القوة اإلرهابية.

- نشاطها وأعاملها املنتظرة.

- مكانها وموقعها وتحركاتها.

- تبعي��ة ه��ذه الجامع��ات واىل أي م��ن الجامعات 

اإلرهابية تنتمي.

- متى ستنفذ عملياتها اإلرهابية ؟ وضد من؟ 

- ما ه��ي وس��ائل التخريب واألس��لحة التي س��يتم 

استخدامها يف تنفيذ عملياتها اإلرهابية؟

واملراقب��ة  االس��تخبارات  عملي��ات  دور 
واالستطالع يف مكافحة االرهاب

تعترب عملي��ات االس��تخبارات واملراقبة واالس��تطالع 

عملي��ة واحدة متصلة ببع��ض وال ميكن الفصل بينها، 

حيث توجه االس��تخبارات كالً من املراقبة واالستطالع 

لأله��داف املطل��وب مراقبتها من خ��الل خطة جمع 

املعلومات وتبدأ بتحليل وتقويم املعلومات املتحصل 

عليها ليك تنتج االستخبارات.

اإلس��تخبارات: م��ا ه��ي إال معلوم��ات وحقائق 

دقيق��ة يتم الحصول عليها من خالل املراقبة والتحري 

والتحليل وال تعترب االس��تخبارات مفي��دة إذا مل تصل 

ملتخذ القرار يف الوقت املناسب.

املراقب��ة: بإس��تخدام الوس��ائل الرئيس��ة يف جمع 

املعلوم��ات عن تل��ك الجامعات اإلرهابية وإفش��ال 

مفاجأته��ا حي��ث إنها تعتمد يف معظم نش��اطها عىل 

تحقيق املفاجأة. الرسع��ة يف تنفيذ املهمة التخريبية، 

خفة الحرك��ة الفائقة يف الهج��وم والتخلص والهروب 

من مكان تنفيذ األعامل التخريبية .ولقد اس��تحدثت 

نش��اطات للمراقبة الفعالة يتم تنفيذها بوساطة عدة 

.ISR مستشعرات إلكرتونية

االستطالع: يعترب االستطالع الوسيلة الفعالة لجمع 

املعلومات يف امليدان حيث تطورت وسائل االستطالع 

لتتامش��ئ مع خصائ��ص املعركة الحديث��ة، فاطلقت 

االقامر الصناعي��ة لتقوم بأحدث األس��اليب للتصوير 

الجوي واالستطالع اإللكرتوين .

وسائل املراقبة اإللكرتونية
هناك وس��ائل ومصادر كث��رية للمراقب��ة اإللكرتونية، 

اله��دف منها جم��ع املعلومات الفني��ة املطلوبة عن 

أجهزة العدو )الجامعات( ونظمه وتس��ليحه وقدراته 

ونواياه، وللمعلومات الفنية أهمية قصوى يف عمليات 

أنظمة املراقبة وذلك ألنه ميكن اس��تغالل نقاط القوة 

والضع��ف يف التقنيات املتوف��رة لدى الجامعات ومن 

تلك الوسائل:

محطات مراقبة الرتددات: هي عمليات اس��تخدام 

األجه��زة اإللكرتوني��ة للرص��د والتنصت ع��ىل العدو 

ومراقب��ة جمي��ع املعلومات الت��ي يرس��لها بأجهزته 

الالس��لكية لتحليلها واالستفادة منها ، وكذلك استخدام 

معدات رصد الرادارات ملعرفة خواصها ومواقعها .

نظام محطات اس��تخبارات اإلش��ارة:   استخبارات 

اإلشارة وهي االستخبارات املتحصل عليها من اإلشارات 

الكهرومغناطيس��ية الصادرة من األجه��زة اإللكرتونية 

لإلرهابيني من خالل حيز ال��رتدد الصويت ،وحيز الرتدد 

الالس��ليك ،وحيز الرتدد الراداري وحي��ز الرتدد الليزري 

والحراري وحيز الرتدد اإلشعاعي.

وه��ذه األنظمة )أنظم��ة SIGINT( ه��ي إحدى 

أنظمة املراقبة والكش��ف لإلشارات التي تعترب معادية 

وتحليله��ا والخ��روج منه��ا باس��تنتاجات دقيقة تفيد 

وتساعد يف عملية اتخاذ القرار )وال تحتاج إىل رسعة يف 

التنفيذ ومجابهة اإلرهابيني( .

وس��ائل االس��تطالع والتصوير الفوتوغرايف/
الحراري/ الليزري

يعرف االس��تطالع بعملي��ة استكش��اف أرايض العدو 

وتحديد أنواع وتحركات العدو وأعداد قواته وأسلحته 

املختلفة، ويكون اس��تخدام الطائرات املجهزة بأجهزة 

تصوي��ر فوتوغرافي��ة وأجهزة تصوي��ر حرارية وأجهزة 

تصوي��ر رادارية لجلب املعلومات التي تفيد العمليات 

الحربية وتعطي صورة ملموس��ة ومؤكدة عن تحركات 

الع��دو وتجمعات��ه، وأغل��ب األجهزة املس��تخدمة يف 

االس��تطالع الج��وي تك��ون أجه��زة كهروبرصية، كام 

تس��تخدم األقامر الصناعية يف الحصول عىل املعلومات 

تصوي��ر   / راداري  تصوي��ر   / اإلش��ارات  )اع��رتاض 

حراري...( ومن الوسائل األخرى وسائل اإلعالم )املرئية 

واملسموعة( وتبادل املعلومات بني الدول والجواسيس.

وباإلضاف��ة إىل أنظمة ال��� SIGINT فهناك أنظمة 

اإلجراءات املساندة ES التي تقوم أيضاً مبراقبة اإلشارات 

الكهرومغناطيس��ية الصادرة م��ن األنظمة اإللكرتونية 

لإلرهابي��ني ولكن بدرجة ودقة أق��ل )وهي تحتاج إىل 

رسع��ة اتخاذ الق��رار والتنفي��ذ ومجابه��ة اإلرهابيني( 

وبالت��ايل فإنه ميكن تحديد التقني��ات اإللكرتونية التي 

ميكن أن يستخدمها اإلرهابيون ويلزم مراقبتها:

- وسائل االتصاالت: ذات الرتددات املختلفة واتصاالت 

األقامر الصناعية.

كام أن هناك وسائل إلكرتونية رادارية  أخرى ميكن 

أن يس��تخدمها اإلرهابي��ون ويلزم مراقبته��ا ومعرفتها 

وهي :

- الوسائل الرادارية: وهي الرادارات املستخدمة ملراقبة 

رسعتها واتجاهاتها وتحديد حجم الوحدات أو العنارص 

التي سيتم مهاجمتها .

- الوس��ائل املالحي��ة: مث��ل أنظمة ال���  GPS لألقامر 

الصناعية .

- الوس��ائل التلفازية: الخاصة مبراقب��ة مناطق التحرك 

والتمركز واتجاهات االقرتاب ومحاور التقدم .

- الوسائل الليزرية: وهي الوسائل املستخدمة يف قياس 

املسافات وكذلك توجيه املقذوفات راكبة الشعاع .

- الوس��ائل الحرارية: وهي وس��ائل الكش��ف والرؤية 

الليلية وتوجيه األسلحة الحرارية .

وتشتمل أنظمة الحرب اإللكرتونية )أنظمة املراقبة( 

ع��ىل معدات تنصت وكش��ف وأيضا مع��دات تحديد 

اتج��اه حي��ث ميك��ن أن يت��م تحديد مكان اإلرس��ال 

 ES �أم أنظمة ال SIGINT �س��واء بوس��اطة أنظمة ال

الالسلكية والرادارية عىل السواء .

االستخبارات القياسية وتحديد البصمة

دراسات وبحوث

أدى تطور أنظمة 
املعلومات 
اإللكرتونية 

ووسائل االتصاالت 
إىل تقدمي خدمة 

غري مقصودة 
للتنظيمات اإلرهابية
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يت���م الحصول عىل االس��تخبارات من هذه النوعي��ة 

م��ن املعدات اإللكرتونية وذلك عن طريق القياس��ات 

الفني��ة املعروف��ة عن اله��دف مثل »درج��ات اهتزاز 

الهدف« أو »اإلشعاعات واملوجات الذاتية للهدف«.

وهذه النوعية من االس��تخبارات السابقة والتي يتم 

تحصيلها عن طريق مع��دات وأنظمة إلكرتونية فائقة 

التقنية تقوم باملراقبة وتحصي��ل املعلومات والبيانات 

وتحليله��ا طبقا لنوع الهدف املطل��وب مراقبته ونوع 

املعلومات )االس��تخبارات( املطل��وب معرفتها ووقت 

الحصول عليها ونوع الس��طح الحامل ملعدات املراقبة 

إاللكرتونية )قمر صناعي / طائرة / RPV / سيارة / آلية 

/ س��فينة ...( ، من هنا فإننا نرى أن هناك اختالفا كبرياً 

قد حدث يف نوعي��ة التهديد األمني للدول وهذا يبدو 

واضح��اً إذا ما تم مقارنة ما يحدث اآلن من الجامعات 

اإلرهابية عام كان عليه الحال منذ عرش س��نوات مثالً 

فهن��اك تحول خطري قد حدث يف كل من التهديد الذي 

يتعرض له األمن الوطني للبالد ونوع التقنيات املتاحة 

واملتوف��رة لدينا ملجابهة تهديدات الجامعات اإلرهابية 

وكذلك التقنيات املتاحة واملتوفرة للجامعات اإلرهابية 

لتنفيذ تهديداتهم .

ويف املقابل ف��إن أنظمة االس��تخبارات وتقنياتها ال 

بد وأن يت��م التخطيط لها لتحديث قدراتها وإمكاناتها 

)مثالً ISR( ملواجهة هذه التهديدات اإلرهابية بفاعلية.

يت��م الحصول ع��ىل البيانات Data م��ن مجموعة 

متنوع��ة م��ن املصادر تش��تمل ع��ىل أنظم��ة مراقبة 

واس��تطالع متتد من أنظمة محمل��ة يف أقامر صناعية 

وطائ��رات UAV حتى أنظمة أرضي��ة وجوية وبحرية 

واستخبارات برشية.

دور أجهزة املراقبة يف مكافحة االرهاب  
مراقبة هوات��ف وتحركات الجامعات اإلرهابية: وذلك 

باعرتاض ومراقبة املكاملات الهاتفية الخلوية يف منطقة 

معين��ة أو أرق��ام معين��ة وتحدي��د وج��ود وتحركات 

الشخص املستهدف.

التشويش اإللكرتوين:  استخدام أجهزة تشويش عىل 

وس��ائط التفجري الالس��لكية التي تؤم��ن تغطية فعالة 

ض��د معظ��م أجهزة اإلرس��ال املس��تعملة يف عمليات 

االغتي��ال والتفج��ري عن بعد م��ع األخ��ذ باالعتبار أن 

طرائق التش��ويش اإللك��رتوين أصبحت معق��دة نظراً 

لتطور وس��ائل تفادي التشويش واملجالني يكونان دامئاً 

يف تطور مس��تمر وال يتغلب أي منهام عىل اآلخر كون 

البحث والتطور مستمرين ومل يعد األمر مجرد  إرسال 

طاقة مرتفعة تجاه جهاز   االرسال .

املراقبة باألقامر الصناعية: تعترب أهم طرائق املراقبة 

يف الوقت الحايل، فهناك األقامر الخاصة بالتقاط الصور 

والت��ي متر فوق أي��ة نقطة عىل الك��رة األرضية مرتني 

يوميا وترتاوح قدرة وضوح الصورة لهذه األقامر ما بني 

10 سنتيمرتات إىل حواىل مرت واحد كام باستطاعة هذه 

األقامر أيضاً الرؤية عرب الس��حب وليالً بل وباستطاعة 

بعضها اكتش��اف التحركات القامئة تحت سطح األرض 

وهناك أق��امر اإلن��ذار املبكر والتي تكتش��ف إطالق 

الصواريخ من قبل االرهابيني. 

اس��تخدام تقني��ات التصوي��ر:  االس��تفادة منها يف 

ضبط الحدود تعترب من األمور النافعة والناجحة والتي 

ستمكن القوات املتمركزة عىل الحدود من التعامل مع 

موضوع التسلل بشكل أكر ايجابية وهذا األمر سيمنع 

تس��لل املزيد من اإلرهابيني وسيكون هذا األمر حاسامً 

يف القضاء عىل اإلرهاب .

تحلي��ل الص��ور امللتقط��ة: باس��تخدام التقني��ات 

أصب��ح من املمكن تكوي��ن صورة ثالثي��ة األبعاد تبًعا 

للمعلوم��ات القادم��ة م��ن الفضاء الخارج��ي لتزويد 

الطياري��ن باملعلومات الالزمة ع��ن األهداف اإلرهابية 

ونق��اط ضع��ف تلك املناط��ق الواقعة تحت حراس��ة 

مشددة من أجل اقتحامها.

اس��تخدام طائ��رات دون طيار: إن الطائرات املس��رية 

قادرة عىل  تحديد مواقع التنظيامت والقيام بدوريات 

فوق املدن بحث��اً عن الخاليا اإلرهابي��ة الخفية حيث 

لها ق��درة عىل جمع املعلومات ش��ديدة الحساس��ية 

نظ��راً لكون تلك الطائ��رات محّملة بأجهزة اس��تقبال 

وهوائي��ات ق��ادرة عىل اع��رتاض وتحلي��ل االتصاالت 

الالس��لكية العس��كرية واملدنية باإلضاف��ة إىل األنواع 

األخ��رى من االتصاالت اإللكرتونية م��ن بريد إلكرتوين 

وأجهزة فاكس.

وميك��ن الق��ول أن اإلج��راءات األمني��ة ملكافح��ة 

اإلرهاب، تش��كل أهم وأكرب التحديات لكل دول العامل 

يف الح��ارض واملس��تقبل، وهي ما زال��ت بحاجة دامئة 

ومتواصلة ملسح ومتابعة وتقويم التهديدات اإلرهابية 

عن كثب والعمل عىل إحباطها والرد عليها بحزم وقوة 

م��ع رضورة اس��تيعاب وتفهم كاف��ة العوامل البرشية 

واإلنس��انية املحرك��ة والدافع��ة للعن��ارص اإلرهابي��ة 

املتحمسة للقيام مبثل تلك األعامل التدمريية.

إن اإلرهاب ال يحمل الهوية الوطنية لهذا الش��عب 

أو تل��ك األم��ة ب��ل كان موج��وداً يف كل الحض��ارات 

باختالف األزم��ان ويتميز اإلره��اب الحديث بخاصية 

مل تتوف��ر ألجيال اإلرهابيني يف العصور الس��ابقة وهي 

خاصية األخبار والبث املبارش. 

يف الخت��ام يخطئ من يعتق��د أن أي تقنية متقدمة 

مه��ام كانت س��تكون فاعلة يف الوق��ف التام لإلرهاب 

ولكنه��ا س��تحد منه وتقلل م��ن خطورت��ه من خالل 

استخدام أساليب املراقبة املختلفة•
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اإلنقاذ ش��يئ غاية يف األهمية، يحمل يف طياته فطرة إنس��انية 

أساس��ية تاريخية قدمية قدم العالقات االجتامعية بغض النظر 

عن العرص واملنطقة، أو الظروف املتعلقة، ألنه من أكرب موضوعات 

االهتامم اإلنس��اين عىل النطاق الواسع. حدثت أول عملية إنقاذ جوي 

معروفة يف عام 1870، ثالث وثالثون س��نة قبل إطالق »األخوين رايت« 

لطائرته��م، حيث حصلت يف باريس أثناء حرب »الفرانكو� بروس��ينية، حني 

استخدم الفرنسيون مناطيد املراقبة لإلخالء الجوي لعدد 160 من الجنود الجرحى الذين 

كانوا عرضة للموت أو األرس بوساطة القوات املسؤولة. نضجت فكرة اإلنقاذ القتايل أثناء الحرب 

الكورية وتبلورت رسيعاً بعد التغلب عىل مشكالت املعدات واملشكالت التنظيمية املبكرة.

بقلم:           
حامت حمادي حسن احلياين          

البحــــث واإلنقــــــاذ القتـــــــــايل يف بيئــــــة العمليــــــــــــــات املشرتكــــــــــــــة
مهمـــــــة ال تقبـــــــل اجملازفـــــة
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ع��ىل الرغم من أن كل موارد الق��وة الجوية لديها قدرة 

أصيلة إلس��ناد عملي��ات البحث واإلنق��اذ القتايل، إال أن 

هنالك قوات معينة من القوة الجوية مخصصة بالتحديد 

ملهمة البحث واالنقاذ واالس��تعادة الرئيسة. تدمج القوة 

الجوي��ة جهودها يف عملي��ات البحث واإلنق��اذ القتايل 

للدول��ة املضيف��ة يف ض��وء الطبيعة املش��رتكة املحتملة 

للنزاعات املس��تقبلية، ك��ام تراعي الق��وة الجوية أيضاً 

قدرات املكونات األخرى أثناء تخطيط املهمة. 

تسلسل أحداث البحث واإلنقاذ القتايل املشرتك 
مؤرش االستغاثة:  قد تأيت االستغاثة بأحد األشكال اآلتية: 

إش��ارة االستغاثة الدولية  Mayday املستخدمة بوساطة 

الس��فن والطائرات، عدم العودة من املهمة،  التأخر عن 

زمن االتصال. اس��تالم بث إرش��اد طوارئ السليك. رؤية 

طائرة أو س��فينة تس��قط أو تغرق: تقرير أف��راد كانوا 

معزولني بنشاط العدو. واس��تالم شفرات طوارئ أرضية 

مستخدمة بوساطة ناجني حادث طائرة.

طلب الوحدة إلسناد البحث واإلنقاذ القتايل:  يجب 

أن تخط��ر الوح��دة التي تطلب إس��ناد البحث واإلنقاذ 

مركز تنس��يق اإلنق��اذ للمكون، الذي يج��ب أن يخطر 

بدوره مركز البحث واإلنقاذ املشرتك. 

منس��ق مهمة البحث واإلنقاذ القتالية:  يؤكد منسق 

مهمة البحث واإلنقاذ القتالية طلب االس��تغاثة، بيانات 

توثي��ق األف��راد املعزول��ني، ويس��اعد يف تخطيط مهمة 

البحث واإلنقاذ القتايل.

األفراد املعزولون:  يؤكد األفراد املعزولون االستغاثة.

التقويّ��م: تقويّم ق��وات االس��تعادة إمكانية نجاح و 

تنفي��ذ مهمة البحث واإلنقاذ القت��ايل ويتم أخذ اعتامد 

القائد املعني عليهم ثم انقاذهم.

نق��اش ما بع��د املهمة:  يج��ري أفراد االس��تخبارات 

مناقشة ما بعد املهمة مع األفراد الذين متت إستعادتهم.

إج��راءات التبليغ بحادث البح��ث واإلنقاذ 
القتايل املشرتك

األفراد واألطق��م: يجب أن يقوم الطي��ارون، أو األطقم 

الجوية، أو األفراد املس��تغيثون عندما تدعو مش��كالت 

كب��رية يف الطائرة، أو يف حاالت أمر التخلص من الطائرة، 

أو الهب��وط املؤدي للتحط��م، أو عندما يك��ون الهبوط 

االضطراري وشيك بعمل اآليت:

- محاولة األتصال باس��تخدام اجهزة االتصال ويجب بث 

املعلوم��ات اآلتية: عالمة النداء، طبيعة االس��تغاثة، نوع 

الطائ��رة أو الوحدة، املوقع، االتج��اه، الرسعة، االرتفاع، 

عدد األفراد، ونوايا الطيار أو قائد الوحدة.

- محاولة االس��تمرار يف البث للمدة التي تس��مح لجهاز 

إيج��اد االتجاه بتحدي��د موقع الطائ��رة، أو الوحدة، أو 

الفرد.

- تَحويل جهاز التمييز، صديق أو عدو، إذا س��مح الوقت، 

للوض��ع الطارئ. ق��د تقرتح أطق��م الطائ��رات يف بعض 

البحــــث واإلنقــــــاذ القتـــــــــايل يف بيئــــــة العمليــــــــــــــات املشرتكــــــــــــــة
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الحاالت، عدم تحويل جهاز تحديد الهوية صديق أو عدو 

للوضع الطارئ، لتفادي إظهار الطائرة لقوات العدو.

- التبلي��غ عن الحادث: يوضح الش��كل رق��م 1 الطريقة 

النموذجية للتبليغ عن حادث.

 طرائق عمليات البحث واإلنقاذ القتالية  
 الطرائق العامة 

- البح��ث اإللك��رتوين / البرصي: ميكن اس��تخدام أجهزة 

رادار البح��ث وأجهزة إيجاد االتج��اه أو أجهزة التوجيه 

إلجراء التفتيش اإللكرتوين. تش��مل رادارات البحث التي 

قد تتوفر ملهام البحث واإلنقاذ القتايل رادارات الس��طح، 

ورادارات املراقبة املحمولة جواً. 

- البح��ث البحري:  يس��تخدم يف البح��ث البحري عادة 

خليط من وحدات البحث واإلنقاذ الس��طحية والجوية. 

توجد اإلرش��ادات الخاصة باختيار طرائق تحديد منطقة 

البحث وعوامل تخطيط البحث واإلنقاذ البحري األخرى 

املتعلقة بتخطي��ط البحث واإلنقاذ القتايل، وميكن تنفيذ 

عملي��ات البحث باس��تخدام أحد ط��رق تحديد منطقة 

البحث التالية:

- طريقة الحدود:  أي منطقة مربعة أو مستطيلة.

- طريق��ة نقط��ة الزاوي��ة:  أي منطقة )ماع��دا املنطقة 

الدائري��ة( ميكن وصفها بذكر خط عرض وخط طول كل 

زاوية بالرتتيب. 

- طريقة نقطة املركز:  املنطقة التي ميكن وصفها بإعطاء 

خط عرض وخط طول نقطة املركز ونصف قطر البحث، 

إذا كانت دائري��ة، أو اتجاه املحور الرئيس واألبعاد ذات 

العالقة، إذا كانت مستطيلة. 

- طريقة املسار: املنطقة التي ميكن وصفها بذكر الطريق 

والعرض الذي تتم  تغطيته.

- البح��ث الداخيل:  يس��تخدم فيه خلي��ط من وحدات 

البح��ث واإلنق��اذ الس��طحية والجوي��ة مع أن��ه يرجح 

اس��تخدام الطائرات يف جهود البحث، يف معظم األحيان 

ق��د تنفذ عملي��ات البح��ث الداخيل باس��تخدام نفس 

طرائق البحث البحري. 

- البحث الس��احيل:  يس��تخدم كام هو الحال يف البحث 

الداخيل فإن عمليات البحث الساحيل تتطلب دامئاً بحثاً 

متكرراً لنفس املنطقة. 

إجراءات عمليات البحث واإلنقاذ القتايل 
إجراءات اس��تعادة األفراد يف عملي��ات البحث واإلنقاذ 

القتايل املش��رتكة.  قد تس��تخدم ق��وات البحث واإلنقاذ 

القتايل املش��رتكة أٍي من اإلجراءات املتعددة الس��تعادة 

األف��راد. وال��رشط ال��روري لالس��تعادة الناجحة هو 

التحديد الدقيق ملكان األفراد املعزولني. ويجب أن يكون 

األف��راد املعزولون عىل عل��م تام بإجراءات االس��تعادة 

وعىل اس��تعداد للمساعدة يف عملية استعادتهم. وتكون 

إجراءات االستعادة كالتايل:

- قوة الوحدة الواحدة: تس��تخدم يف هذا اإلجراء وسيلة 

نق��ل وحدة واحدة، عادة مثل طائ��رة عمودية أو رسب 

طائرات عمودي��ة، إلخرتاق أرض معادية أو محرمة دون 

إس��ناد من قوة واجب البحث واإلنق��اذ القتايل. يتطلب 

هذا اإلجراء معرفة باملوق��ع الحقيقي لألفراد املعزولني. 

يتحق��ق الدفاع عن وس��يلة نقل االس��تعادة بالبقاء غري 

مكتشفة باس��تخدام تضاريس األرض الساترة، الظالم، أو 

الظروف غري املواتية للطقس كغطاء بدالً من اس��تخدام 

ق��وة الن��ريان. يجب تخطي��ط وتنفيذ ه��ذه املهمة مع 

صمت االتصاالت أو الس��يطرة عىل البث مبا يتناس��ب، 

ويج��ب اإلبقاء ع��ىل عمليات البث اإللك��رتوين األخرى  

يف حده��ا األدىن لتحقيق املهمة. التحضري الذي يش��مل 

التخطي��ط املالحي املتكامل وتحلي��ل املهمة، هو مفتاح 

النج��اح. االس��تعادة بالوح��دة الواحدة ه��ي الطريقة 

املفضلة لالس��تعادة، ولكن قد يدع��و كٌل من تضاريس 

األرض، نش��اط الع��دو، وظروف اإلضاءة إىل اس��تخدام 

طريقة غريها.

- ق��وة واجب البحث واإلنقاذ القتايل: ميكن أن تس��اعد 

عن��ارص قوة واجب البحث واإلنقاذ القتايل وس��يلة نقل 

االستعادة بالتحديد الدقيق ملكان وتحديد هوية األفراد 

املعزولني، حامية األفراد املعزولني ووس��يلة االس��تعادة 

من نش��اط العدو، وتقديم املس��اعدة املالحية واملرافقة 

املسلحة لوسيلة نقل االستعادة. يتم تنسيق قوة واجب 

البح��ث واإلنقاذ القتايل بوس��اطة التخطيط واإليجازات 

الس��ابقة للمهمة م��ع كل العنارص املش��اركة. يجب أن 

يراعي مخطط��و املهمة أم��ن العمليات عن��د تخطيط 

وتنفي��ذ املهمة. يجب اس��تخدام اتص��االت مؤمنة كلام 

أمكن. مُت��ارس إجراءات الس��يطرة ع��ىل البث وصمت 

االتص��االت عندما يتطلب األمر. ويتم تنظيم قوة واجب 

البحث واإلنقاذ القتايل من العنارص التالية: 

- قائ��د املهمة املحمول جواً: يعمل قائد املهمة املحمول 

جواً كامتداد محمول جواً ملركز تنس��يق اإلنقاذ للمكون 

املنف��ذ ويعني من قب��ل قائد املرسح وحس��ب الحاجة. 

تش��مل الواجبات النموذجية لقائد املهمة املحمول جواً 

اآليت:  تنس��يق ش��بكات أجهزة االتصال للبحث واإلنقاذ 

القتايل. إدارة انس��ياب الطريان من وإىل منطقة الهدف. 

تنظيم إع��ادة التزويد بالوقود ج��واً للطائرات املروحية 

امل��زودة بتلك املنظوم��ات وأرضياً للطائ��رات املروحية 

غري الق��ادرة عىل إع��ادة التزويد جواً. تقديم املش��ورة 

ملركزالبح��ث واإلنق��اذ املش��رتك حول متطلبات إس��ناد 
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هنالك قوات معينة 
من القوة اجلوية 

خمصصة بالتحديد 
ملهمة البحث 

واالنقاذ

املهم��ة. تقديم املش��ورة ملش��اريك قوة واج��ب البحث 

واإلنقاذ القتايل حول املهمة.

- طائرات االس��تعادة العمودي��ة:  هي طائرات عمودية 

رئيس��ة وأخرى ثانوية ملنطقة اله��دف. يجب أن تكون 

الطائ��رات الثانوي��ة مس��تعدة لتس��لم وتحقيق مهمة 

االس��تعادة يف حالة إجه��اض مهمة الطائرات الرئيس��ة. 

ال تنطل��ق طائرات االس��تعادة عادة إال بع��د التأكد من 

متييز املوقع واألف��راد املعزولني وإمكاني��ة تنفيذ مهمة 

االستعادة.

- الطائرات املرافُقة لطائرات اإلنقاذ: هي طائرات مقاتلة 

أو عمودية هجومية مس��لحة  لها القدرة عىل إس��كات 

تهدي��دات الس��طح يف خ��ط الرحلة م��ن وإىل منطقة 

الهدف. ومس��اعدة طائرات االس��تعادة يف تحديد مكان 

األفراد املعزولني. متييز وتحديد مس��توى نشاط العدو يف 

منطقة الهدف. 

- الدورية الجوية املقاتلة لإلنقاذ. قوات الدورية الجوية 

املقاتل��ة لإلنقاذ ه��ي طائرات مقاتلة أخ��رى ومبنصات 

إلكرتوني��ة ميك��ن تعيينه��ا لحامية قوة واج��ب البحث 

واإلنقاذ القتايل من التهديدات املحمولة جواً وتهديدات 

الس��طح. تش��مل الواجبات املثالية لطائ��رات الدورية 

الجوية املقاتلة لإلنقاذ االستمرار يف أعامل الدورية فوق 

األف��راد املعزول��ني وحاميتهم إىل حني حض��ور العنارص 

األخرى لقوة واجب البح��ث واإلنقاذ القتايل إىل منطقة 

الهدف. واملس��اعدة يف تحديد مكان األف��راد املعزولني. 

ومس��اعدة طائرات مرافقة البحث يف إسكات تهديدات 

الس��طح. واملحافظة عىل الحامية ضد تهديدات السطح 

لقوة واجب البحث واإلنقاذ القتايل وتأمني إسكاتها. 

- طائ��رات اإلس��ناد:  توفر كٌل من طائ��رات الصهاريج، 

طائرات مراكز قيادة وس��يطرة مي��دان القتال املحمولة 

ج��واً، وأنظم��ة اإلن��ذار والس��يطرة املحمول��ة ج��واً، 

E-2،TR-1، والطائرات األخرى إسناداً هاماً لقوة واجب 

البحث واإلنقاذ القتايل. 

- االس��تخبارات الجارية:  تلعب االستخبارات الجارية 

دوراً هام��اً يف تخطيط وتنفي��ذ عمليات البحث واإلنقاذ 

القت��ايل. تهدي��د العدو له أكرب األثر ع��ىل معيار البحث 

والطريقة التي يجب اس��تخدامها. يجب أن يعمل أفراد 

مرك��ز البحث واإلنقاذ املش��رتك ومركز تنس��يق اإلنقاذ 

للمكون عىل تحديث املعلومات باستمرار وذلك لتحديد 

م��ا إذ كان مطلوباً إجراء أي تعديالت يف خطط عمليات 

البحث واإلنقاذ القتايل الجارية.تشمل تقديرات املوقف 

االس��تخبارية املحددة املطلوبة لتخطي��ط وتنفيذ مهام 

البحث واإلنقاذ القتايل سياسات ومامرسات ونوايا العدو، 

موقع وقوات وقدرات ونشاطات وحدات العدو، أنظمة 

إنذار العدو املبكر، وحدات الدفاع الجوي للعدو، النظام 

ملعركة العدو الجوية واألرضية والبحرية، ونقاط االتصال 

ورموز التمييز واملناطق املعينة لهبوط الطائرات.

- تخطي��ط البح��ث واإلنقاذ القتايل املش��رتك: التخطيط 

العملي��ايت املتزام��ن  يج��ب أن يب��دأ التخطيط للبحث 

واإلنق��اذ القت��ايل ب��أرسع ماميكن بع��د انفت��اح القوة 

املش��رتكة يف منطقة العمليات املش��رتكة. يجب أن تُعد 

القوة املش��رتكة وضعية مكتملة للبحث واإلنقاذ القتايل 

باس��تخدام عملية تخطيط منطقية داعمة بشكل كامل 

لتخطي��ط العملي��ة املوجه��ة لخدم��ة املهم��ة الجارية 

ويجب أن تصمم خطط البحث واإلنقاذ القتايل املشرتكة 

والس��اندة مبرونة الستغالل كل املوارد التي لديها وبأكر 

الطرائق فاعلية وتأث��ري. إضافة إىل ذلك يجب أن تراعي 

كل عمليات تخطيط البحث واإلنقاذ القتايل داخل القوة 

املش��رتكة مرش��د البحث واإلنقاذ الصادر من الس��لطة 

العلي��ا، عالوة ع��ىل أي عمليات مخطط له��ا أو جارية 

ميكنها مساعدة أو إسناد مهمة البحث واإلنقاذ. 

- البح��ث واإلنق��اذ القت��ايل التحوطي:  ه��و التخطيط 

والتمركز املسبق للطائرات، والسفن، أو القوات األرضية 

قب��ل القيام بالعملية لتقديم مس��اعدة البحث واإلنقاذ 

القت��ايل إذا كان��ت مطلوب��ة. يُج��رى تخطي��ط البحث 

واإلنق��اذ القتايل التحوطي عادة بوس��اطة أفراد تخطيط 

له��م خربة يف عمليات البحث واإلنقاذ القتايل وخلفية يف 

أعامل ركن العمليات أو يف مركز البحث واإلنقاذ املشرتك 

ومركز تنس��يق اإلنقاذ. قد يَُنَفذ تخطيط البحث واإلنقاذ 

القت��ايل التحوطي تزامنياً مع تخطي��ط العملية املوجهة 

نح��و املهمة أو كجهد تخطيط ت��ايل عندما تكون املوارد 

التي لديه��ا قدرة البحث واإلنقاذ القتايل إلحدى القوات 

املش��رتكة أو مكون قد تم تكليفها لتقديم إس��ناد بحث 

وإنقاذ قتايل لقوة مشرتكة أخرى أو مكون.

- تحليل املهمة:  قد تشمل مهمة البحث واإلنقاذ القتايل 

عمليات منس��قة تس��تخدم خليطاً من املوارد املحمولة 

جوا، والس��طحية، وتحت السطح. يجب تقويم التهديد 

بعناية بوس��اطة مركز تنس��يق اإلنقاذ للمكون أو مركز 

البحث واإلنقاذ املش��رتك لتحديد وسيلة اإلنقاذ املناسبة 

أو الطريقة التي يجب أن تستخدم. 

- معلومات املناخ والطقس:  وتش��مل درجة الحرارة، 

بخار املاء يف الجو، والرطوبة، وتكهنات الرياح، والضباب، 

وغطاء الس��حب، وانتشار الرتددات الالسلكية، واألخطار 

األخرى عىل الحياة واالس��تعادة، حيث تأثر هذه بشكل 

كب��ري عىل تخطي��ط وتنفي��ذ البحث واس��تعادة األفراد 

املعزولني. 

- األح��وال الفلكية: تؤثر األحوال الفلكية والتي تش��مل 

ال��رشوق، والغ��روب، وطل��وع القمر، ومراح��ل القمر، 

وتكهنات الضوء املحيط، والبيانات املتعلقة باملياه، عىل 

العملية كث��رياً مثل معلومات الطقس وتلعب أيضاً دوراً 

هاماً يف توقيتات ووترية عمليات البحث واإلنقاذ .

- عالق��ات القي��ادة:  ميارس ع��ادة قائد املك��ون/ القوة 

الجوية الس��يطرة العملياتية عىل قوات البحث واإلنقاذ 

القتايل للق��وة الجوية املعينة بوس��اطة قائ��د الجناح ، 

املجموع��ة، الرسب املعني. ينس��ق قائ��د املكون/القوة 

الجوية كل مهام اإلنقاذ بوساطة مركز تنسيق اإلنقاذ

- امل�������وارد: تش��مل عن��ارص البحث واإلنق��اذ القتايل 

املروحيات والطائرات ذات األجنحة الثابتة ومس��يطري 

مرك��ز تنس��يق اإلنقاذ، وأف��راد االنقاذ املظلي��ني وأفراد 

العمليات الخاصة، وضباط عمل البحث واإلنقاذ، وضباط 

اتصال البحث واإلنقاذ. يتم توفري طائرات وأطقم اإلنقاذ 

الجوية ملركز تنس��يق اإلنقاذ للتكليفات اليومية حسب 

الرورة بالتنس��يق الجيد وحس��ب ظ��روف كل حالة، 

ميك��ن أن تُضاف للم��وارد القوات الجوي��ة األخرى مثل 

الطائ��رات املقاتلة وطائرات القيادة والس��يطرة لتعزيز 

قدرة عنارص إنقاذ القوات الجوية الرئيسة •



الغواصــــــــات يف اخلليـــــج العــــــربي
ترتاوح أنواع من الغواصات من غواصات »تايفون« 

أو »اإلعصار« الروسية التي تتميز بطولها العظيم 

الذي يصل إىل 172 مرتا وحمولة تصل إىل  48،000 

طن، والغواصات الصغرية جداً التي ال يزيد طولها 

عن 10 امتار. 

 تس��تطيع بعض الغواصات إطالق طوربيدات 

وصواريخ كروز، أو الصواريخ الباليس��تية برؤوس 

حربي��ة تقليدية أو نووية، كام ميكن اس��تخدامها 

يف زرع األلغ��ام وك��ام تختلف أن��واع الغواصات، 

تختل��ف وتتنوع مهامتها أيضا وتش��مل كش��ف 

وتدم��ري الغواصات املعادية والس��فن الس��طحية 

املعادية والس��فن التجارية وزرع األلغام يف املياه 

الدولي��ة أو املعادية والتس��لل ال��رسي للمناطق 

املعادي��ة وإدخ��ال أف��راد الق��وات الخاصة عىل 

س��واحل أو أه��داف الع��دو وتوف��ري املعلومات 

االستخباراتية يف العملية الرسية وحامية حامالت 

الطائ��رات والس��فن املس��اندة من تح��ت البحر 

ورضب األهداف األرضية بالصواريخ. 

يس��تمر عدد محدود من ال��دول عىل مواصلة 

اس��تخدام الدفع الن��ووي، وذلك ألس��باب تعزيز 

الهيبة الوطنية أو كسياس��ة من سياس��ات سباق 

التس��لح. إىل جانب الواليات املتح��دة األمريكية 

وروس��يا وبع��ض الق��وات البحرية األخ��رى التي 

تس��تخدم الغواص��ات ذات الدفع الن��ووي لعدة 

عق��ود، قامت بعض الدول بالعديد من الخطوات 

الهام��ة نحو تحقي��ق هذا الهدف، مث��ل الربازيل 

والهند، عىل الرغم من مواجهة الصعوبات التقنية 

واملالية. 

 تعمل معظم الغواص��ات يف كافة أنحاء العامل 

مبح��ركات الدف��ع التقليدي التي تعم��ل بالديزل 

والكهرب��اء، وكان لظهور تقنية ) تكنولوجيا(  دفع 

اله��واء املس��تقل  ال��ذي يس��مح للغواصات غري 

النووية بالبقاء تحت املاء لفرتات أطول من الوقت 

م��ن الس��فن التي تعم��ل بالديزل خط��وة هامة 

إىل األم��ام، وبالتايل زيادة الق��درة والفاعلية. وقد 

س��جلت الغواصة األملانية U 32، إحدى غواصات 

الطائف��ة U 212A، رقام قياس��ياً عاملياً جديداً يف 

الغوص للغواص��ات غري النووية بع��د أن متكنت 

من البقاء تحت امل��اء ملدة 18 يوماً يف عام 2013 

باس��تخدام نظام الدفع الهوايئ املس��تقل مدعوماً 

بخاليا الوقود مع الهيدروجني واألكسجني السائل. 

ولذل��ك، توفر تقنية الدفع الهوايئ املس��تقل بديالً 

معقوالً للقوات البحرية التي ال تتطلب الغواصات 

النووية، ولكنها بحاجة إىل غواصات حديثة جداً. 

دراسة شراء منظومة مراقبة حتت املاء ملواجهة التهديدات املتزايدة
الغواصات تستخدم من قبل أربعني 

دولة يف العامل ومنذ نهاية الحرب 

الباردة وتفكك حلف وارسو، انخفض 

العدد اإلجاميل للغواصات العاملة يف 

العامل. فقد قام  االتحاد السوفيتي 

السابق وبعض دول الناتو بإخراج 

عدد من الغواصات عن العمل ومل 

يتم استبدالها خالل السنوات الخمسة 

والعرشين املاضية، ويف الوقت ذاته، 

فقد ارتفع عدد الدول التي تستخدم 

الغواصات. يف يومنا هذا، هناك أكرث 

من 500 غواصة تستخدم يف أساطيل 

القوات البحرية ألربعني دولة، وال 

تزال الغواصات تشكل جزءاً هاماً من 

القوات البحرية يف كافة أنحاء العامل 

ألسباب وجيهة.

بقلم:
لينارت ستني

دراسات وبحوث



الخليج العريب منطقة معقدة أمام عمليات الغواصــــــــات يف اخلليـــــج العــــــربي
الغواصات

معظم قراء هذا املقال يعرفون جيداً الس��امت الجغرافية 

للخلي��ج الع��ريب، ولك��ن املي��زات الهيدروغرافي��ة مليئة 

باملفاج��آت وتتصف مياه الخليج الع��ريب بأنها ضحلة جداً 

بش��كل عام، مع عمق أقصاه 90 مرتاً ومتوسط   عمق يصل 

إىل 50 مرتاً. وعىل غرار مضيق هرمز، فمياه الخليج العريب 

عميقة مبا فيه الكفاية لس��فن السطح، ولكنها تعترب ضحلة 

للغواصات التي تزيد عن حجم الغواصات القزم.

يف الج��زء الش��اميل من الخلي��ج العريب، تختل��ط املياه 

العذبة من ش��ط الع��رب مع املي��اه عالي��ة امللوحة، مام 

يؤدي إىل خلق ظروف صعبة ألنظمة السونار وتيارات مد 

وجزر قوية. كام املياه أصوات عالية من الس��فن التجارية 

وس��فن الصيد ومنص��ات النفط التي تس��اعد عىل إخفاء 

أصوات الغواصات. يؤدي وجود عدد كبري من سفن الصيد 

والعوامات إىل إنتاج صورة س��طح مشوش��ة عىل شاش��ة 

الرادار تس��لل دون كش��فها. من ناحية أخرى تؤدي املياه 

الضحل��ة إىل تعرض الغواصات الكتش��افها برصياً من الجو 

أو من سطح املاء.

كل ه��ذا يجعل منطق��ة الخليج الع��ريب بأكملها مكاناً 

خطراً للغاية حتى بالنسبة للبحارة من ذوي الخربة الكبرية، 

ويجعل من الصعب جداً اكتشاف وتعقب الغواصات.

الغواصات يف منطقة الخليج العريب
تقوم القوات البحرية املختلفة بإستخدام عمليات الغواصات 

يف الخليج الع��ريب عىل الرغم من الظ��روف الهيدروغرافية 

الصعبة، ويتم إرسال غواصات من دول حليفة مثل الواليات 

املتح��دة واململكة املتحدة بش��كل منتظم س��عياً لتحقيق 

أهدافها االسرتاتيجية يف املنطقة.

     وفق��ا لتقاري��ر صحفي��ة، تنرش إرسائي��ل غواصة من 

فئة »دولف��ني« إىل الخليج العريب بش��كل مس��تمر، متتلك 

الغواصات من فئة »دولفني« 10 أنابيب طوربيد، أربعة منها  

ذات قطر أكرب من )650 ملم( والس��تة األخرى يبلغ قطرها 

)533 م��م( لرتكيب صواري��خ كروز التي ميكنه��ا أن تحمل 

رأس حريب ن��ووي يبلغ وزنه 200 كيلوغ��رام. ينبع التحدي 

األك��رب لدول مجلس التعاون الخليج��ي يف نرش العديد من 

الغواصات اإليرانية ومن زيادة حش��د تهديد الغواصات يف 

الخليج العريب.

     لق��د تعلم��ت إيران دروس��اً من الح��روب والهزائم 

األخ��رية، وترك��ز تكتيكاته��ا البحري��ة اآلن ع��ىل الهجامت 

الجامعية من قبل قوات س��طحية خفيف��ة وزوارق رسيعة 

وزرع األلغ��ام واألعامل التي تقوم به��ا بطاريات الصواريخ 

الس��احلية والقوات الخاص��ة والعديد م��ن الغواصات من 

فئات مختلفة.

متتلك ايران األس��طول الوحيد تحت امل��اء من بني كافة 

الدول املطلة عىل الخليج العريب، ويقدر أن القوات البحرية 

اإليرانية والذراع البحري للحرس الثوري اإليراين تعمل حالياً 

مبا يص��ل إىل 30 غواصة. يف رصاع محتم��ل، من املرجح أن 

تستخدم ايران غواصاتها يف زرع األلغام واطالق الطوربيدات 

ع��ىل القوات البحرية التابعة للواليات املتحدة وحلفاء دول 

مجلس التعاون الخليجي وكذلك السفن التجارية يف منطقة 

الخليج العريب ومضيق هرمز، والتي تشكل 20 % من حركة 

النف��ط العاملية. كام قد تس��تخدم الغواصات اإليرانية ملهام 

االستطالع واإلنزال الرسي للقوات الخاصة.

لقد منت قوة الغواصات اإليرانية بش��كل كبري عىل مدى 

الس��نوات العرش املاضي��ة، ونتوقع أن ه��ذا التقدم مل ينته 

بع��د. بني عام��ي 1992 و 1996 قامت إيران  بإدخال ثالث 

غواصات روسية من طراز كيلو تعمل بالديزل والكهرباء إىل 

الخدمة. أطلق اس��م »طارق« عىل هذه الغواصات وتتمركز 

يف بن��در عب��اس يف مضيق هرم��ز. تتمتع ه��ذه الوحدات 

بحمول��ة تصل إىل 3،900 طن تحت املاء، وميكنها أن تحمل 

18 طوربي��داً أو 24 لغ��امً بحري��اً. وهي مصمم��ة للحرب 

الس��طحية والحرب املضادة للغواصات وهي مثالية لرب 

السفن يف هجامت مفاجئة.

 يت��م نرش ه��ذه الغواصات من ط��راز »كيلو« يف بعض 

األحيان يف املياه العميقة من بحر العرب يف املحيط الهندي 

وخلي��ج ع��امن والجزء الرشقي م��ن مضيق هرم��ز. إال أن 

فاعليتها  يف منطقة الخليج العريب خاصة وإنها تتطلب مياها 

بعم��ق ال تقل عن 40 م��رتاً للعمليات تحت امل��اء وبالتايل 

ف��ال ميكنها الوص��ول إال إىل ثلث الخليج. تس��تخدم أنظمة 

الدفع يف هذه الغواصات مزيجا من الطاقة الكهربائية عند 

اإلبحار تحت املاء والديزل عندما تكون عىل السطح وأثناء 

إعادة شحن البطاريات.

إيران قادرة عىل إنت��اج الغواصات صغرية بأعداد كبرية، 

ويف الفرتة ما بني عامي 2007 و 2012، تم بناء ما مجموعه 

21 غواصة من طراز »غدير« الخفيفة يف حوض بناء السفن 

اإليراين.

تش��كل هذه الغواصات الصغرية حالي��اً العمود الفقري 

ألسطول الغواصات اإليرانية، ويبدو أن الغواصات من طراز 

120 ط��ن قد تم تصميمها عىل ش��اكلة الغواصات الكورية 

الشاملية. 

إيران أيضاً تس��تخدم غواصة واح��دة إضافية من طراز 

»نهانغ«  والتي دخلت الخدمة يف عام 2007 وتتبلغ قدرتها 

عىل حمل 400 طن تحت املاء. ونظرا ملا يبدو أنها مشكالت 

فنية حادة، فلم تم بن��اء أي غواصة أخرى من هذا الطراز. 

متتلك كلتا الغواصتني املذكورتني أنابيب إلطالق طوربيدات 

وهي قادرة عىل زرع األلغام ورمبا ميكن اس��تخدامها لنقل 

وإدخال عنارص قوات خاصة إىل أرايض العدو.

ك��ام تعمل إيران أيضاً عىل إجراء التجارب عىل غواصات 

ذات مقعدي��ن إلرس��ال الس��باحني والغطاس��ني، ونظ��را ً 

لقدرتهم املحدود ع��ىل التحمل وحمولتها املحدودة، ميكن 

أن اس��تخدام هذه املركبات بش��كل رئي��س لزراعة األلغام 

وعمليات االس��تطالع والعمليات الخاص��ة، ويقترص عملها 

العمليات يف املياه الساحلية.

يبدو أن إيران تعمل ع��ىل تطوير وبناء غواصتني اثنتني 

تعم��ل بالدي��زل والكهرب��اء، والتي ميكنه��ا أن متأل الفجوة 

ب��ني الغواصات م��ن طراز »كيل��و« والغواص��ات الصغرية. 

تتمت��ع الغواصات التي تعم��ل بالكهرباء والديزل من طراز 

»قاس��م« و »بساط« بحمولة تصل إىل  1،000 طن وتحمل 

الطوربي��دات واأللغ��ام ورمب��ا الصواريخ. لقد ت��م إدخال 

الغواصة األوىل إىل الخدمة يف عام 2013.

وهناك غواصة أخرى تعمل بالكهرباء والديزل من طراز 

»فاتح،« وسيتم اإلعالن عن إدخال أول غواصة منها الخدمة 

يف ع��ام 2015، ويبل��غ طولها 48 مرتاً ومتتل��ك القدرة عىل 

حمل 500 طناً. 

دراسة شراء منظومة مراقبة حتت املاء ملواجهة التهديدات املتزايدة

تقوم القوات البحرية 
اخملتلفة باستخدام 
عمليات الغواصات يف 
اخلليج العربي على 
الرغم من الظروف 

الهيدروغرافية الصعبة
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تعت��رب الجهود اإليرانية يف بناء قوة غواصات فاعلة الفتة 

للنظر وطموح��ة للغاية، ومنذ ما يقرب من عرش س��نوات 

تعمل اي��ران عىل زيادة عدد الغواصات باس��تمرار. ويبقى 

تطوي��ر الجودة والقدرات باإلضافة إىل مواصلة زيادة أعداد 

الغواصات هدفاً حاسامً للبحرية اإليرانية. 

رغم كل ذلك، فلم تصل إيران إىل مس��توى القوى الكربى 

يف مج��ال تقني��ة الغواصات، فال تعت��رب الغواصات من طراز 

»غدي��ر« و»نهانغ« من الغواصات املتطورة جداً، وهي ذات 

ق��درات محدودة وجودة أقل من نظرياتها. إال أن الغواصات 

الصغرية ذات األعداد الكبرية والزوارق املتطورة الجديدة التي 

تعمل بالكهرباء والديزل هي دون أي شك قادرة عىل العمل 

يف املياه الضحلة للخليج العريب ومضيق هرمز، وتنسجم مع 

املي��اه الصاخبة يف الخليج، بانتظار أهداف وتش��كل تهديداً 

حقيقاً لحركة الش��حن الدويل والقوات العس��كرية. تش��كل 

األن��واع العدي��دة من الغواصات اإليرانية أس��طوالً يش��كل 

تهديداً متزايداً ألمن دول مجلس التعاون الخليجي.

كيفية مشاغلة الغواصات؟
مفتاح النجاح يف الحرب املضادة للغواصات هو االستخبارات 

واملراقب��ة الجيدة، وكلام تم اكتش��اف ط��رق نرش غواصات 

العدو ومواقع متركزها بصورة ارسع، كلام ش��كل ذلك فرصة 

أفضل لبناء الصورة من أجل تحقيق الهدف، سواء أكان ذلك 

تجنبه��ا، أم إرباكها أم ردعها أم تدمريها. وميكن أن تش��مل 

القوات املستخدمة الحرب املضادة للغواصات سفن للحرب 

املضادة الغواصات وطائرات الدوريات البحرية ومروحيات 

الحرب املضادة للغواصات وأنظمة املراقبة تحت املاء.

ومن األهمية مبكان االس��تفادة من نقاط القوة يف املوارد 

املحددة، حيث ينبغي استخدام الغواصات والسفن للبحث 

يف املنطق��ة والطائرات لكش��ف املناطق الواس��عة والتتبع 

واملالحق��ة. وتس��تخدم الغواص��ات يف املواق��ع التي تكون 

فيها وحدات الس��طح أو الجو يف خطر ش��ديد، واالستفادة 

من أس��لحتها الثقيل��ة ذات التحكم ال��ذايت. تتمتع طائرات 

الدوريات البحرية بالرسعة، وميكن إعادة تكليف بس��هولة 

وجلب أسلحتها الخاصة إىل املرسح. متتلك مروحيات الحرب 

املض��ادة للغواصات رسعة ومرونة جي��دة يف التكليف، وقد 

توفر منظومات االس��تطالع املراقبة املس��تمرة للبيئة تحت 

املاء دون استخدام وحدات بحرية.

ماذا يعن��ي كل ذلك ل��دول مجل��س التعاون 
الخليجي؟

تش��كل الغواصات اإليرانية تهديداً محتمالً لألمن يف الخليج 

العريب وللس��فن التجارية والسفن العس��كرية. وكام ذكرنا، 

ف��إن أس��طول الغواصات اإلي��راين مس��تمر يف مواصلة بناء 

وزيادة أعداده وقدراته. 

متتل��ك الق��وات األمريكية املنت��رشة يف الخلي��ج العريب 

قدرات ممتازة ضد الغواص��ات، إال أن قدرات كل من دول 

مجلس التعاون الخليج��ي محدودة باملقارنة مع املتطلبات 

والتحديات املقبلة يف مياه الخليج العريب.

للتعام��ل م��ع التهديد الغواص��ات اإليراني��ة يف املدى 

القري��ب، يوىص باتخاذ التدابري التالي��ة، والبعض منها قيد 

الدراسة أو القرار:

- تكثيف االستخبارات واملراقبة والرتكيز عىل نقاط الضعف 

ونقاط الق��وة يف الغواص��ات اإليراني��ة ومواردها ومناطق 

عملياته��ا واإلج��راءات التعبوي��ة والخدمات اللوجس��تية 

واالتصاالت واألسلحة والتدريب.

- تكثي��ف تب��ادل املعلوم��ات ب��ني دول مجل��س التعاون 

الخليج��ي والحلف��اء اآلخري��ن يف املنطقة مث��ل الواليات 

املتحدة واململكة املتحدة.

- املش��اركة املتكررة يف التامرين متعددة الجنسيات بكافة 

م��وارد الح��رب املض��ادة للغواص��ات يف الق��وات البحرية 

والجوية ل��دول مجلس التعاون الخليج��ي والتي تجرى يف 

منطقة الخليج العريب، مثل مترين »القرش العريب«.

- الدراس��ة املوس��عة إلجراء تدريب عىل الح��رب املضادة 

للغواصات واملتعلق��ة بالتامرين الوطنية أو اإلقليمية لدول 

مجلس التعاون الخليجي.

- تكثيف التدريب املشرتك ملوارد الحرب املضادة للغواصات 

يف القوات البحري��ة والقوات الجوية لدول مجلس التعاون 

الخليج��ي يف التامرين االصطناعية والبحرية يف القطار أجل 

التدريب عىل األوامر املستدامة للحرب املضادة للغواصات. 

- دراس��ة رشاء منظومة مراقبة تحت املاء يف منطقة الخليج 

العريب. 

- إنشاء قوة بحرية دامئة يف الخليج لدول مجلس التعاون. 

أما االستجابة لتهديد الغواصات اإليرانية يف املدى املتوسط 

فيمكن أن تشمل ما ييل: 

- رشاء غواص��ات تقليدية حديث��ة وذات تقنية عالية ذات 

دفع هوايئ مس��تقل وق��ادرة عىل تنفيذ عملي��ات يف املياه 

الضحلة، كوس��يلة مناس��بة أخرى لتعزيز القدرات املضادة 

للغواص��ات يف دول مجل��س التعاون الخليج��ي. ويف هذا 

الس��ياق ينبغي أن يوضع يف االعتبار، أن بناء قوة غواصات 

قتالية جاهزة سيس��تغرق عدة س��نوات بع��د اتخاذ القرار 

بالرشاء.

- رشاء املزي��د من طرادات أو الوس��ائل األخرى للحرب 

املض��ادة للغواص��ات ذات القدرات، مث��ل الغواصات غري 

املأهولة•

دراسات وبحوث
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» يوم زايد للعمل اإلنساين«
لعدد هذا الش��هر من مجلة درع الوطن خصوصية خاصة، كيف ال؟ وهي تعانق مع يوليو ضيفا 

عزيزا عىل قلوبنا انه » ش��هر رمضان املبارك » ، هذا الذي نش��هد معه وتحديدا يف اليوم 19 من 

رمضان ذكرى وفاة صاحب العطاء والعون والسخاء » املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

» رحمه الله،  يف تاريخ مل يغيب عنا حتى نذكره، ولكنه حارض بيننا  ليؤكد فينا ان زايد هو تاريخ 

ورمز للقائد املعطاء، هو زايد وفعال زايد يخريه الذي وصل القريب والبعيد، هو من علمنا ان مع 

رحيل��ه الصعب والفاجعة املرة ، تولد بيننا حياة من نهجه قوية حرة، وأن االنس��انية لو خرست 

مثله قائد، فهناك العوض السلف » خليفة » خري قائد.

والن 19 رمضان هو » يوم زايد للعمل اإلنساين«، تلك املبادرة التي اطلقها صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب« حفظه الله »، 

ليؤكد فيها ان س��جل زايد حافل يف العمل االنس��اين س��واء عىل الصعيد املحيل والعريب والدويل، 

كام ان يده السخية الخرضاء امتدت بالعون اىل ارجاء العامل اجمع ، وصدق سموه حني قال يوما 

بهذه املناس��بة: »إن زايد زعيم عاملي لإلنس��انية«، نعمعاملي،،  كونه موجود يف كثري من الدول 

العاملية بني اس��امء الش��وارع و املدن  واملدارس واملستش��فيات  واملس��اجد ومختلف املشاريع 

الحيوية واالنسانية والخريية.

املتابع للخارطة االنسانية سيعجز يف احصاء ما حصده زايد » رحمه الله » و يف بقاع العامل اجمع 

، وحني نتحدث عن س��ريته نعجز كيف نبدأ من عطائه للقريب او البعيد؟ حيث استحوذ دعمه 

حيزا واس��عا للمنظامت الدولية واإلس��المية، والتاريخ يش��هد انه وبعد قي��ام االتحاد تربع زايد  

مببالغ عالية لدعم أنشطة منظمة »اليونيسيف« يف برامجها الهادفة ملساعدة الطفولة،

وعىل املستوى العريب وتحديدا يف فلسطني ، مازال اسمه حارضا وبصامته واضحة مع املساعدات 

املالية واملش��اريع اإلنش��ائية، حيث تم انشاء ضاحية الشيخ زايد بالقدس ومدينة الشيخ زايد يف 

غزة، إضافة إىل العديد من املستشفيات واملدارس واملراكز الصحية ومراكز املعاقني، والحال كذلك 

مع لبنان ومواقفه االنسانية املشهودة حني  اهتم« املغفور له« الشيخ زايد بن سلطان، مبساعدة 

لبنان من خالل مبادرته بنزع األلغام التي خلفها االحتالل اإلرسائييل للجنوب عىل نفقته الخاصة، 

وال ننىس دوره مع اليمن واميانه بأهمية االعالم حني قدم يف عام 1972 مس��اعدة مالية بإنش��اء 

إذاعة صنعاء، كام انه يف عام 1974 قدم الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان » رحمه الله »، مبلغاً 

إضافياً قدره مليون وسبعمئة وعرشة آالف دوالر لتكملة مرشوع اإلذاعة والتلفزيون يف اليمن.

ام��ا يف مرص، فقد تعدى عطائه عىل ضفاف النيل  اىل بناء عدد من املدن الس��كنية واس��تصالح 

عرشات اآلالف من األرايض الزراعية، ولعل اكرب شاهد عىل ذلك »مدينة الشيخ زايد، ومستشفى 

الش��يخ زايد، وغريهام الكثري من املنش��آت املهمة  والحيوية يف بالقاهرة ، اضافة اىل تربعه مببلغ 

عرشين مليون دوالر إلحياء مكتبة اإلسكندرية القدمية، ولو توقفنا مع املغرب فال حرص لعطائه 

القوى مع عرشات املش��اريع املهمة التي حملت اسم زايد ، ومنها مؤسسة الشيخ زايد العالجية 

وتطوير مركز »مريم« الخاص برعاية الطفولة وإنشاء وحدات سكنية متكاملة، والحال ذاته عىل 

صعيد باكستان، التي تشهد كثري من مدن كراتيش والهور وبيشاور عطاء زايد باملشاريع الخدمية 

واملراكز اإلسالمية التي حرص«  املغفور له« عىل أقامتها من اجل نرش الثقافة اإلسالمية والعربية 

بني أبناء باكس��تان الش��قيقة، اما بنغالدش فقد منحهاصندوق أبوظبي لإلمناء االقتصادي العريب 

بتوجيهات من الشيخ زايد قرضاً بقيمة 40 مليون درهم لتمويل مشاريع إمنائية يف بنغالديش.

اليوم نقف عاجزين امام عطائه الذي ال يحىص، ولكن يكفينا اننا نجحنا يف جعل 19 من رمضان 

يوما يحمل شعار » يوم زايد للعمل اإلنساين 

عونك يا 
وطـــــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 
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تعترب املروحيات التجارية الجديدة من طراز Ka-226T طائرة قوية وخفيفة ومتعددة املهام، وقد قامت 
 State وهي جزء من الرشكة الحكومية ،Russian Helicopters بتطويرها رشكة املروحيات الروسية
Corporation Rostec. وذلك باإلضافة إىل أنها تلبي معايري السالمة، حيث تتميز بقدرة دقيقة عىل 
التحويم بشكل ال يكاد يصدق، وقدرة مميزة عىل املناورة، وسهولة يف الطريان.

إعداد: يل يادف

تقنيات

مروحيــــــــة KA-226T املتعـــــــددة األغـــــــراض
صديقة للبيئة وقدرات مميزة يف املناورة والطريان

|  العدد 522  |  يوليو 2015  |



ميكن استخدام 
 Ka-226T مروحية

املتعددة املهام 
لنقل البضائع 

والركاب واإلخالء 
الطبي
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مروحيــــــــة KA-226T املتعـــــــددة األغـــــــراض
وأض��اف "إنن��ا نق��دم الي��وم ملش��غيل الطائرات 

املروحي��ة منوذجني خفيفني جديدي��ن. وتتميز هذه 

الطائرات بالتنوع الكبري يف اس��تخداماتها املمكنة يف 

الس��وق التجارية، وذلك بفض��ل خصائصها التقنية، 

وأنا واثق من أن Ka-226T  ستجد مكانتها املناسبة 

يف سوق املروحيات الخفيفة".

تم تطوي��ر مروحية Ka-226T م��ن قبل مكتب 

التصمي��م كاموف، وهي عبارة عن تطوير لسلس��لة 

Ka-و  Ka-126و  Ka-26 الخفيف��ة  املروحي��ات 

226. وقد تم إنتاج ه��ذه املروحيات من قبل رشكة 

 .Kumertau Aviation Production Enterprise

وهناك مناذج خاصة من مروحية Ka-226 موجودة 

يف الخدمة لدى القوات املس��لحة الروسية وما تزال 

  Ka-226T يتم إنتاجها، كام سيتم أيضاً إنتاج مروحية

 Kumertau Aviation Production رشك��ة  يف 

.Enterprise

تتميز مروحية Ka-226T مبدى يصل إىل 500 كم، 

ورسعة قصوى تصل إىل 220 كلم / س��اعة. كام يصل 

س��قف تحوميها إىل 6500 مرت وس��قف الخدمة إىل 

7500 مرت. وتعترب احتياطيات الطاقة كافية لتحقيق 

ارتف��اع ط��ريان ال يق��ل ع��ن 8,000 م، ويبلغ الحد 

األقىص لوزن اإلقالع 4000 طن.

ويتمث��ل الغرض من مروحي��ة Ka-226T يف أداء 

مهام خاصة، مبا يف ذلك نق��ل البضائع )لغاية 1630 

كل��غ(، ونقل الركاب / موظف��ي الخدمة إىل مناطق 

جبلية يصعب الوصول إليه��ا، يف أحوال املناخ الحار 

وعرب مياه البحار. إن ش��فرات نظام مروحة الطائرة 

املروحية 226T، ومقصورة النقل، ومجموعة الذيل، 

مصنوعة م��ن مواد لدائن مركبة، ك��ام أن مجموعة 

أجهزة الهبوط يف الطائرة رباعية وغري قابل للسحب.

قدرة مميزة عىل املناورة
تض��م كل وحدة من الوح��دات القابلة لالس��تبدال 

اثنني من مخارج الطوارئ أحدهام يف الجانب األمين 

واآلخ��ر يف الجانب األي��ر، ومخرجاً خلفي��اً مجهزاً 

بب��اب قابل للطي بينام يعطي الزجاج املطور يف قبة 

قمرة القيادة أفراد الطاقم حقالً واس��عاً للرؤية، كام 

ت��م تجهيز مقاعد الطيار املمتص��ة للصدمات بنظام 

ح��زام األمان، وتتمي��ز أرياش نظ��ام املروحة نظاماً 

كهربائياً للحامية من الجليد.

ت��م بناء املروحية وفقاً لتصمي��م محوري، وتتميز 

بق��درة متميزة ع��ى املناورة وبتناس��ب القدرة مع 

الوزن، وهي مجهزة بأح��دث حزمة من إلكرتونيات 

Ka- الط��ريان. وهذا كله يعني أن من الس��هل عى

226T املن��اورة يف البيئات العمرانية الكثيفة البنيان 

واملناط��ق الجبلية. أما ع��دم وجود ذيل دوار وصغر 

حجم الطائرة فيعن��ي أن Ka-226T ميكن أن تهبط 

يف املواقع الصغرية.

ال تحت��اج ه��ذه الطائرة إىل تخزينه��ا يف حظرية، 

وهذه ميزة أخرى تسهم يف توسعة نطاق استخدامها 

 Ka-226T بعيداً عن القاع��دة. وقد أثبتت مروحية

أثن��اء اختبارات ش��هادة االعتامد أنه��ا تتميز بنظام 

مروحي رئييس ممت��از، وارتفاع مميز، وبالقدرة عى 

املناورة. كام تتميز أيضاً بانخفاض مستوى الضجيج، 

وتتقيد بأحدث متطلبات األداء البيئي جميعاً.

ت��م تصميم النس��خة العس��كرية م��ن الطائرات 

املروحية الخفيفة املتعددة املهام Ka-226T للعمل 

يف ظ��روف املناطق املرتفعة الت��ي يصعب الوصول 

إليه��ا، واملناخ الح��ار، وفوق البح��ار، ولتنفيذ مهام 

االس��تطالع وتحديد األهداف والرصد ونقل البضائع 

)حت��ى 1500 كل��غ(، ونق��ل 7 جن��ود أو موظف��ي 

خدمات.

يحتوي النم��وذج املعتمد عى محركات من طراز 

الفرنس��ية.   Turbomeca Arrius 2G1 FADEC

وه��ذه ه��ي أول حالة يت��م فيها تركي��ب محركات 

Arrius 2G1 ع��ى طائرة مروحية محورية. وقد تم 

تجهيز طائرة Ka-226T أيض��اً بعلبة تروس جديدة 

لتخفي��ض الرع��ة وأح��دث إلكرتوني��ات الطريان. 

وتس��هم الحل��ول التصميمية املطبق��ة يف بناء هذه 

الطائ��رة يف جعله��ا أكرث أمان��اً، ويف الح��د من تأثري 

ذلك عى البيئة، كام تس��اعد عى تحس��ني الكفاءة 

التشغيلية.

يع��ود الفضل إىل املح��ركات الجدي��دة يف جعل 

هذه املروحي��ة أقوى بنس��بة 20 %، ويف تفوقها يف 

Ka- رسعة االنطالق الكبرية. وقد ت��م اعتامد طائرة

226T مبوج��ب فئة النقل A، مام يزيد يف مس��توى 

الس��المة يف الرح��الت. أما يف حاالت الط��وارئ، فإن 

وتش��مل مواصفات األداء املعزز ملروحية Ka-226T صديقة للبيئة وقدرات مميزة يف املناورة والطريان

مزايا صديقة للبيئ��ة، وتتمع بالكفاءة، وبإلكرتونيات 

طريان حديثة، وحلول إضافية لس��المة الطريان، مام 

يجعل ه��ذه املروحي��ة واحدة من أفض��ل النامذج 

ضمن فئتها.

تتواف��ر مروحي��ات Ka-226T حالي��اً يف س��وق 

الطائرات التجارية الروسية، حيث حظيت املروحية 

بش��هادات س��جل الطريان من هيئة الطريان الدولية 

املطلوبة، وميكن تش��غيلها تجارياً. وقد اس��تخدمت 

التعديالت السابقة عى هذه الطائرة من قبل وزارة 

الدف��اع، ووزارة الط��وارئ، ووزارة الداخلية، وجهاز 

األمن الفيدرايل FSB وأجهزة الدولة الروسية األخرى.

وميكن اس��تخدام مروحي��ة Ka-226T املتعددة 

امله��ام لنقل البضائع وال��ركاب، وكذلك ملهام اإلخالء 

الطبي. ويسهم حصولها عى شهادات إضافية يف فتح 

فرص أمامها إلنجاز وتش��غيل النموذج األسايس لهذه 

الطائرة.

قال رئيس س��جل الطريان يف هيئة الطريان الدويل 

IAC's AR فالدمي��ري بيس��بالوف: "إن الحصول عى 

 IAC's موافقة سجل الطريان يف هيئة الطريان الدويل

 Ka-226 ع��ى اإلص��دار الجديد من مروحي��ة AR

الش��هرية يعني توس��عاً كبرياً يف نطاق استخدام هذه 

املروحية يف الطريان التجاري".

"تع��رب مروحية Ka-226T نس��خة معدلة تعديالً 

شديداً من مروحية Ka-226. وهي مزودة مبحركات 

م��ن ط��راز Arrius 2G1 قوة 580 حص��ان مجهزة 

 ،FADEC بنظام تحكم رقمي ب��أداء محرك الطائرة

 ،VR-226N وعلبة رسعة رئيس��ية جديدة من طراز

وإلكرتوني��ات ط��ريان مالحية. وقد أس��همت هذه 

التجدي��دات والتحديثات يف تحس��ني قدرات طريان 

املروحي��ة والجاذبي��ة التجاري��ة بش��كل ملحوظ ". 

وميك��ن أن تعم��ل يف درجات حرارة ت��رتاوح من 50 

درج��ة مئوية تحت الصفر إىل 50 درجة مئوية فوق 

الصفر، مع رطوبة نس��بية مبع��دل 100 %، وهي ال 

تحتاج إىل حفظها يف الحظرية.

مرحلة جديدة
ق��ال الرئي��س التنفيذي لرشكة املروحيات الروس��ية 

Russian Helicopters ألكس��ندر ميخيف: "يعترب 

منح ش��هادات ملروحي��ة Ka-226T نتيجة للجهود 

الكب��رية التي تم بذلها من قب��ل مصممي الطائرات 

ومنتجيه��ا، وه��ذا ميثل مرحل��ة جدي��دة يف تطور 

مجموعتن��ا. نح��ن ندخ��ل قط��اع صناع��ة طائرات 

الهليكوبرت التي مل يكن لنا وجود فيها لفرتة طويلة.



تتميز مروحية 
Ka-226T بتصميم 

معياري وميكن 
تسليمها يف 

جمموعة متنوعة 
من األشكال 

املعدلة

تقنيات

حدث خل��ل يف املحرك فيمكن أن تس��تمر املروحية 

يف التحليق وأن تق��وم بالهبوط أيضاً، حيث ميكن أن 

تق��وم مجموعة الكرتونيات الط��ريان املطورة بالقيام 

برحالت باالس��تعانة باألجهزة، حيث يتم فيها تحديد 

املكان، واملوقف، ومؤرشات الطريان بواسطة املعدات 

عى منت الطائرة.

اختبارات الطريان
خضع منوذج مروحي��ة Ka-226T الختبارات ناجحة 

يف الهند أثناء عملية توريد الطائرات التي تم سحبها 

م��ن قبل الحكومة الهندي��ة يف وقت الحق من العام 

امل��ايض. وقد قامت هذه الطائرة برحالت يف املناطق 

الجبلية الحارة يف الهند، وقد تفوقت باس��تمرار عى 

Ka- أداء منافس��اتها الغربي��ة الصنع. وق��د حققت

226T مس��توى ارتف��اع 7200 مرت خ��الل اختبارات 

الطريان يف جبال الهياماليا.

يف عام 2013، تم يف كازاخس��تان استعراض التنوع 

Ka- وتع��دد االس��تعامالت الذي تتميز ب��ه مروحية

226T، وت��م إعطاؤها تصنيفاً عالي��اً من قبل ممثيل 

وزارة الح��االت الطارئة وجهات إنفاذ القانون يف تلك 

الجمهورية، حيث قاموا مبتابعة أداء طريان املروحية 

عند حملها للبضائع باستخدام حبل ورافعة خارجيني.

ك��ام قامت طائ��رة Ka-226T أيضاً برحلة طريان، 

وبالتحويم، والهبوط يف مدى مسافة 2500 مرت إلجالء 

 Ka-226T املرىض والجرحى. وتتمثل إحدى إنجازات

الفري��دة يف فئة املروحيات الخفيفة يف أن الس��قف 

التشغييل لها يصل إىل 7500 مرت.

يف مايو 2015، وافق مجلس مش��رتيات الدفاع يف 

الهند ع��ى مجموعة كبرية م��ن الصفقات من دون 

Ka- مناقصات لقواتها املسلحة، وقد شملت مروحية

226T الخفيفة من صنع  رشكة املروحيات الروس��ية 

Russian Helicopters  الت��ي تنتظر اتصاالً رس��مياً 

من الجانب الهندي بشأن الصفقة.

ال يعن��ي قرار املجلس بأنه س��يتم إبرام عقد عى 

الفور. س��وف تقوم رشكة روسوبورون اكسبورت، يف 

رشاكة مع املروحيات الروس��ية، من الجانب الرويس، 

يف وضع عقد لتس��ليم طائ��رات مروحية ضمن إطار 

برنامج "التصنيع يف الهند"، وس��يتم إنتاج املروحيات 

 Russian Helicopters' Kumertau من قبل رشكة

Aviation Production Enterprise الروسية.

 Ka-226T ق��ال ميخيف: "لق��د أبدت مروحي��ة

الخفيفة املتعددة املهام أداء جيداً يف االختبارات التي 

أجريت عليها يف الهند، وه��ي الخيار األمثل للقوات 

املسلحة الهندية. إن العقد ينص عى بناء عدد قيايس 

من الطائرات املروحية Ka-226T، وس��وف يتطلب 

قدراً كبرياً من العمل والتعاون مع الصناعة الهندية. 

 Kumertau وم��ن املهم أن نالح��ظ أن دور رشك��ة

س��يكون   Aviation Production Enterprise

حاسامً يف تحقيق هذا األمر؛ ألنها سوف تلعب الدور 

الرئييس يف تنفيذ هذا املرشوع".

تم اعتامد مروحية Ka-226T الخفيفة، املصممة 

 Kamov Design من قبل مكتب تصميم كام��وف

Bureau، يف روسيا يف مارس من هذا العام. وقد سبق 

أن ش��اركت بنج��اح يف مناقصة الطائ��رات املروحية 

الخدمي��ة الخفيف��ة التي أعلنت عنه��ا وزارة الدفاع 

الهندية لتجديد أس��طولها م��ن املروحيات الخفيفة، 

حيث أعلن عنها يف عام 2003 وتم س��حبها يف العام 
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املايض. وقد أس��همت االختب��ارات التي أجريت عى 

مروحية Ka-226T وس��ط تضاري��س الهند الجبلية 

واملن��اخ الحار يف متكينها من إظه��ار مزاياها الكبرية 

ع��ى املروحيات املنافس��ة الت��ي تنتجه��ا الرشكات 

الغربية.

مميزات ومواصفات
• تتمي��ز مروحي��ة Ka-226T بتصمي��م معياري، 

وميكن تس��ليمها يف مجموعة متنوعة من األش��كال 

املعدلة.

• ميكن جعل هذا النموذج الخاص بالركاب بشكل 

مريح مناسباً لسبعة أشخاص.

• ميك��ن أن يحم��ل النموذج الخ��اص بالنقل طناً 

واحداً داخل جس��م الطائرة أو ع��ى حبال خارجية، 

وميك��ن تركيب منصة بضائ��ع لنق��ل البضائع كبرية 

الحجم.

• ملروحي��ة Ka-226T نوعان من االس��تخدامات 

الطبية: اإلخالء الطبي والعناية املركزة. فقد تم تجهيز 

مروحي��ات اإلخالء الطب��ي بنقاالت لنق��ل املصابني، 

واس��طوانات األكس��جني، واملعدات الطبي��ة الالزمة. 

 Ka-226T ويتم إنتاج اإلصدارات الطبية من مروحية

أيضاً لتلبية احتياجات الطريان الطبي. وهناك مقاعد 

مطوي��ة مخصصة للطاق��م الطب��ي. ويتمتع منوذج 

الطائ��رة الخاص باإلنع��اش الطبي مبس��احة ملريض 

واحد واثنني من العاملني يف املجال الطبي ملس��اعدته 

طوال الرحلة. كام توجد نقاالت يتم تحميلها بسهولة 

وتفريغها من الطائرة من خالل فتحة كبرية يف الجزء 

الخلفي من مقصورة النقل. وتتوافق املعدات الطبية 

ملروحي��ة Ka-226T م��ع املعاي��ري الدولية، وتضمن 

متكني الطاقم الطبي من العمل بفعالية أثناء الرحلة.

 Ka-226T وم��ن حي��ث اس��تخدام مروحي��ة •

كمركبة للرشطة، فتستطيع املروحية نقل ما يصل إىل 

س��تة أشخاص، وهي مناسبة بش��كل ممتاز ألنشطة 

إنفاذ القانون مثل: ض��امن القانون والنظام، والقيام 

بدوري��ات يف املناط��ق، وتحدي��د وتتب��ع املجرمني، 

وإدارة رشطة املرور.

• ميكن أن تعمل نس��خة الطائرة الخاصة بالبحث 

واإلنق��اذ يف املناخات الصعب��ة ويف عدد من البيئات 

املختلفة، مبا يف ذلك املناطق الجبلية. وتس��هم الدقة 

العالية يف التحويم يف إقالل املصابني عى منت الطائرة 

بسالم.

• ميك��ن اس��تخدام النس��خة الخاص��ة بالتدريب 

للتدريب عى الطريان.

• يق��وم مكت��ب كام��وف للتصمي��م، وهو رشكة 

املروحي��ات الروس��ية، بتصميم وتطوي��ر مروحيات 

محورية متعددة املهام ومميزة، وقد سمي عى اسم 

مصمم الطائرات األس��طوري وأحد مؤس��يس صناعة 

الطائرات املروحية يف البالد نيكوالي كاموف )-1902

.)1973

 Kumertau Aviation رشك��ة  وتعت��رب   •

Production Enterprise إحدى رشكات املروحيات 

الروس��ية وأك��رب املش��اريع الصناعي��ة يف كومريتاو، 

حيث تق��وم بتصنيع املع��دات ذات التقنية العالية 

للمروحيات وغري ذلك من األغراض والغايات•

املواصفات الفنية
الرسعة القصوى: 250 كم / ساعة

املدى األقىص للطريان بخزانات الوقود الرئيس��ية: 
600 كم

ضوابط الوزن:
-أقىص وزن عند اإلقالع: 3,600 كغ

مع الحمولة املعلقة باألسفل: 3,800 كغ
-الحمولة الصافية القصوى:

عىل الحبل الخارجي: 1,100
يف مقصورة الركاب: 1,050

GT (2 × Arrius 2G1), Turbomeca :محركات
قوة اإلقالع: 580 قدرة حصانية

القدرة االحتياطي��ة (يف حال الطوارئ): 705 قدرة 
حصانية 

السعة: -الطاقم: 1-2
-الركاب: 7
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تقنيات

بطاريات تسال ثورة يف عامل الطاقة 

         قوافل إمداد الطاقة التقليدية هدف سهل لألعداء

عرص جديد
فيمؤمتر صحفي عاملي  أعد له جيدا، أعلن ايلون ماس��ك 

أن العامل عيل وشك أن يتغري ليس فقط من حيث الطريقة 

التي ينتج بها الطاقة وإمنا أيضا من حيث يف الطريقة التي 

يس��تهلك به��ا الطاقة وكأن ايلون يش��ري بذلك ايل بطارية 

تسال التي تتالف من منوذجني.

االول ميكنه أن ينتج س��بعة كيلو وات يف الس��اعة، وتصل 

تكلفته ايل ثالثة االف دوالر، والثأين ميكنه أن ينتج 10 كيلو 

وات يف الساعة، ويصل مثنه ايل 3500 دوالر.

وهذه البطاريات ميكن إعادة ش��حنها س��واء من مصادر 

الطاقة التقليدي��ة أو من مصادر الطاقة املتجددة س��واء 

طاقة الشمس أو طاقة الرياح.

ومتنح ه��ذه البطاريات الت��ي ال يزيد طوله��ا عن أربعة 

اق��دام و عرضها عن ثالثة أقدام وس��مكها عن 6 بوصات، 

املس��تهلكني و املن��ازل ب��ل وحتي ال��رشكات القدرة عيل 

تكوين ش��بكات كهربائية فرعية موازية للشبكة الرئيسية 

ميكنه��ا تحقيق التع��ادل بني الطلب و الع��رض يف أوقات 

الذروة.

وميكن للنس��خة األكرث تطورا من البطاري��ة والتي تعرف 

باس��م »ب��اور باك«)Powerpac(وهي عب��ارة عن حزمة 

مجمعة من البطاريات، إنتاج 500 كيلو وات يف الس��اعة، 

وقابلة لألرتفاع إيل 10 ميجا وات يف الساعة.

وبحس��ب تقديرات ايل��ون فأن كل احتياج��ات الواليات 

املتح��دة من الكهرباء ميكن توفريها من خالل 160 مليون 

بطاري��ة من هذا الن��وع، اما احتياج��ات العامل بأرسه من 

الكهرب��اء فيمكن توفريها من خ��الل 2 مليار بطارية من 

هذا النوع، وبعبارة ادق فأن العامل قد دخل عرص محطات 

توليد الطاقة املحمولة.

وبالرغ��م م��ن أن البطاري��ات الجديدة تح��دث بالفعل 

ثورة يف طريق��ة توليد وتخزين الطاقة إال أن الحس��ابات 

االقتصادية ليس��ت مغرية بالقدر الكايف الذي يربر تحوال 

جذريا من مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية ايل مصادر 

الطاقة املهربائية.

وعيل س��بيل املثال فأن تكلفة توليد كيلو وات يف الساعة 

بالبطاريات الجديدة تصل ايل 35 س��نت باملقارنة مع 12 

س��نت لكل كيلو وات من مصادر الطاقة التقليدية يف غري 

أوقات الذروة، و28 س��نت لكل كيلو وات ساعة يف أوقات 

الذروة.

خطوط الطاقة
أهمية البطاريات بالنسبة للحروب والعمليات العسكرية 

تف��وق أهمية أي تطور تكنولوجي أخر، ألن كافة األنظمة 

معارك أطول ووقود أقل 
ثورة البطاريات تغري تكتيك وتكلفة احلروب

التحديات التي تواجهها الجيوش يف القرن 

الواحد والعرشون عديدة ومعقدة نتيجة 

تسارع قوي العوملة وتغيري خريطة القوى 

الدولية وأندالع العديد من الرصاعات 

االقليمية وابتكار تقنيات وأنظمة 

عسكريه جديدة قادرة عيل حرمان 

الخصم من حرية العمل والحركة يف الجو 

والرب والبحر.

وهذه التحديات الضخمة تفرض عيل 

الجيوش أن تتمتع مبرونة فائقة متكنها 

من العمل يف كافه الظروف والبيئات 

ملدد طويلة وبعيدا عن قواعدها األم.

وليس هناك ما يحد من مرونة الجيوش 

وقدرتها عيل الحركة- وبصفة خاصة 

القوات األرضية سوى خطوط امداد 

الطاقة التي متتد الالف االميال يف مناطق 

وسط ظروف مناخية سيئة عرب ارايض 

معادية ومكشوفة للعدو.

ويف الواقع فأن تحدي الطاقة للجيوش 

يف مختلف أنحاء العامل عيل وشك أن 

يتغيري بعد أن وصل سباق البطاريات ايل 

منعطف طرق مع اعألن ايلون ماسك 

 (Tesla)»الرئيس التنفيذي لرشكة »تيسال

وأملع نجوم وادي السيلكون يف أمريكا 

 Tesla)»عن البطارية »تسال باور وول

. (Powerwall

إعداد: 
جورج فهيم
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ساعة، وهذا قدر هائل من الطاقات املعطلة.

وبالرغ��م من أن الف��ارق بني تكلفة التولي��د من مصادر 

الطاقة التقليدية وتكلفة التوليد من بطارية تس��ال ليس 

مغري��ا بالنس��بة للمنازل وال��رشكات، إال أن الحس��ابات 

مختلفة بالنسبة للتطبيقات العسكرية حيث تصل تكلفة 

أنت��اج كيلو وات س��اعة باس��تخدام الدي��زل يف القواعد 

العس��كرية ايل نح��و 1.74 دوالر، أى ما يعادل 5 أضعاف 

تكلفة أنتجها عن طريق البطاريات.

وه��ذه التكلف��ة تبدو مفزع��ة اذا أخذن��ا يف االعتبار أن 

الجي��ش االمرييك اس��تهلك يف عام 2010 خمس��ة مليار 

جالون من الديزل يف العمليات العسكرية.

ويقول الخرباء العسكريون أن ثورة البطاريات هي البديل 

االكرث جاذبية من فكرة و تطوير مفاعالت نووية محمولة 

ميكن للقوات االمريكية اصطحابها يف أي مكان تنترش فيه 

لتوليد احتياجات القوات املقاتلة من املياه والكهرباء.

صعوبات جمة
بالرغم م��ن أن ثورة البطاريات مته��د الطريق أمام تغري 

الكثري من العقائد القتالية واالس��رتاتيجات العسكرية، إال 

أنه مازال أمامها ش��وطا طويال قب��ل أن تنترش عيل نطاق 

واسع.

ويحتاج التوس��ع يف اس��تخدام البطاريات إيل أنتاج أجياال 

جديدة من االليات واألنظمة القتالية ايل تعمل بالكهرباء 

وهذا يحتاج إيل مئات املليارات من االستثامرات.

والميكن الحديث عيل س��بيل املثال ع��ن حاملة طائرات 

تنترش يف اعامق املحيطات لسنوات طويلة وتعتمد فقط 

عيل الطاقة املولدة من البطاريات.

كام أن البطاريات نفس��ها بحاجة ايل اس��تثامرات ضخمة 

العادة تصميمها لتتناس��ب مع االحتياجات العس��كرية، 

وبصفة خاصة من ناحية قوة تحملها وقدرتها عيل العمل 

يف بيئات شديدة الحرارة و الربودة وكثافة بخار املاء.

كام أن البطاريات يف آمس الحاجة ايل تحصينها بوس��ائل 

حامية فعالة ضد وس��ائل الحرب االلكرتونية التي ميكنها 

أن تعطل عملها وهذه مهمة شاقة ومعقدة.

وف��وق هذا وذاك فأن اس��تفادة الجي��وش التي تعد أكرب 

مس��تهلك للطاق��ة يف العامل م��ن ق��درة البطاريات عيل 

إعادة شحن نفس��ها عرب طاقة الشمس ،تعني أن الوحدة 

العس��كرية التي تحتاج فقط إيل 5 كيلو وات س��اعة من 

الكهرباء بحاجة ايل مس��احة مشمسة من األرض تصل إىل 

55 هكتار لتوليد هذا الكم من الكهرباء، وهذه املس��احة 
الضخم��ة قد ال تك��ون متوافرة، ك��ام أن  حاميتها ال تقل 

صعوب��ة عن حامية خط��وط اإلمداد والتموين نفس��ها، 

ناهيك عن العقبات الوجيس��تية لنق��ل وصيانة اللوحات 

الشمسية ايل القواعد العسكرية املوجودة يف مناطق نائية 

وبيئات وعرة. 

الخاليا الشمسية عصب القواعد العسكرية الحديثة          قوافل إمداد الطاقة التقليدية هدف سهل لألعداء

معارك أطول ووقود أقل 
ثورة البطاريات تغري تكتيك وتكلفة احلروب

واملع��دات العس��كرية تحتاج ايل مص��در أو أخر للطاقة 

وبصفة خاصة يف الخطوط األمامية والوحدات املرتكزة يف 

املناطق النائية والتي عادة ما تضم صفوة املقاتلني.

ويف املتوس��ط فأن كل قاعدة تحتاج إيل نحو 300 جالون 

م��ن الديزل يوميا لتش��غيل املول��دات الكهربائية لتوليد 

الكهرباء، وعيل سبيل املثال يحتاج الجيش االمرييك يوميا 

إيل نقل 200 ألف جالون من الديزل إيل قواعده املنترشة 

يف مختلف أنحاء العامل. وينطوي نقل هذه الكميات عى 

تكلف��ة هائلة من حيث املال والوق��ت واملوارد البرشيه، 

باالضاف��ة ايل املخاط��ر الجمة التي ميك��ن أن تتعرض لها 

القوافل العسكرية التي تقوم بنقل هذه االمدادات التي 

ال غني عنها لتشغيل القواعد، وعيل سبيل املثال تعرضت 

القواف��ل األمريكية التي تقوم بنق��ل هذه األمدادات ايل 

1100 هجوم خالل الفرتة بني عامي 2010 و2012.

اسرتاتجية الطاقة
أويص تقدير االس��رتاتيجية التشغيلية للطاقة الذي اعدته 

وزارة الدفاع األمريكية برضورة التحول من مصادر الطاقة 

التقليدة إيل مصادر الطاقة البديلة عن طريق اس��تجدام 

البطاريات وأجهزة التخزين وبنوك الطاقة.

وبحسب االسرتاتيجية فأن مولدات الديزل ضخمة الحجم 

وملوث��ة للبيئة وتص��در ضوضاء هائلة ترش��د العدو ايل 

اماك��ن وجود القوات، ك��ام أنها تحت��اج ايل أعداد كبرية 

لتش��غيلها وصيانته��ا، وبعبارة ادق ف��أن العدد املطلوب 

لتش��غيلها يزيد ثالث��ة اضعاف عن ال��رضورى فضال عن 

تعريض أعداد كبرية من القوات للخطر دون داعي.

ولال تتسم هذه املولدات بالكفاءة من حيث كمية الديزل 

املستخدمة وكمية الكهرباء املولدة، فبالرغم من أن هذه 

املول��دات ميكنه��ا أن تنت��ج 55 ميجا وات س��اعة، إال أن 

متوس��ط االستخدام الفعيل لها ال يزيد عن 19 ميجا وات 

أهمية البطاريات 
بالنسبة للحروب 

والعمليات 
العسكرية تفوق 
أهمية أي تطور 

تكنولوجي أخر
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ت��م من��ح رشك��ة BAE Systems عق��داً إلنتاج 
  Bofors 40 Mk4 وتسليم خمسة مدافع بحرية طراز

ل��زوارق الدورية 500T التابعة للبحرية الربازيلية من 

 Mk4 40 500. ويعت��رب مدفعT Macae Class ن��وع

 Bofors 40 Mk4 أحدث نس��خة بحرية من مدف��ع

املستخدم من قبل العديد من القوات البحرية وخفر 

السواحل يف جميع أنحاء العامل.

قال��ت لين��ا جيلس��روم، العض��و املنت��دب لنظم 

األس��لحة، السويد، يف رشكة BAE Systems "إن تنوع 

اس��تعامالت مدفع Naval Gun عي��ار 40 مم ونظام 

الذخ��رة يعترب جانب��اً جاذباً للعم��اء يف جميع أنحاء 

الع��امل. وتوضح هذه الرس��ية للعق��د موقفنا القوي 

كمزود رائد للمدافع البحرية يف األمريكتني".

يب��دأ اإلنتاج املتسسلس��ل للمدافع فوراً، وس��يتم 

التس��ليم ابت��داء من ع��ام 2016 ويس��تمر حتى عام 

2018. وس��يتم ج��زء م��ن تصني��ع األج��زاء، والنظم 

الفرعي��ة، وكذل��ك التجمي��ع النه��ايئ واالختبارات يف 

الربازي��ل ع��ن طري��ق رشكاء BAE Systems الجدد 

 Ares والطوييل األجل. وقد تعاونت الرشكة مؤخراً مع

Aeroespacial e Defensa S.A. يف ري��و دي جانرو 

للتصنيع والتجميع، والركيب، وكذلك ألنشطة ما بعد 

البيع ملدافع MK4 عيار 40 مم.

قال ل��ر جون��ز، نائب الرئي��س ملنطقت��ي أمريكا 

الاتيني��ة وكندا لدى رشك��ة BAE Systems: "يوضح 

هذا اإلنت��اج املحيل للمدافع الحربي��ة التزامنا بإقامة 

رشاكات متبادل��ة املنفع��ة مع 

ونح��ن  الربازيلي��ة،  الصناع��ة 

نطب��ق مب��ادئ مامثل��ة م��ع 

برامجنا الربازيلية األخرى".

يف الس��نوات ال� 40 املاضية، 

BAE Systems حوايل  قدمت 

مائ��ة مدف��ع عي��ار 40  م��م 

إىل البحري��ة ومش��اة البحرية 

والجيش يف الربازيل، فضاً عن 

عدة آالف من طلقات الذخرة 

عي��ار 40 مم. وقد ت��م تصنيع 

للربمج��ة  القابل��ة  الطلق��ات 

األغ��راض، 3P، يف  واملتع��ددة 

الربازيل منذ عام 1999.

وباإلضافة إىل الربازيل، تشمل البلدان التي تستخدم 

حالي��اً مداف��ع BAE Systems عيار 40 م��م اليابان 

والس��ويد وفنلن��دا وأيس��لندا واس��تونيا وأوروغواي، 

وإندونيسيا، وماليزيا.

شركة BAE Systems توفر املدفع البحري من طراز MK4 40 للربازيل

تشغيل أول طائرة C-17 تابعة لسالح اجلو امللكي األسرتايل
قام س��اح الجو املليك األس��رايل بإط��اق أول طائرة 
بوين��ج C-17A Globemaster III مجهزة باالتصاالت 

املتطورة الجديدة باألقامر الصناعية )سات كوم(، ونظام 

عرض الصور، حيث يوفر ذل��ك لطاقم الطائرة والركاب 

ميزة الوعي الظريف عىل نحو غر مسبوق.

وقد قام��ت بوينج بركيب نظ��ام SATCOM عايل 

الرسع��ة لدعم س��اح الجو املليك األس��رايل RAAF يف 

"خط��ة أريح��ا" Plan Jericho وهي مب��ادرة لتحويل 

الجيش االس��رايل إىل قوة ش��بكات متكاملة قادرة عىل 

توف��ر القوة الجوية يف جميع بيئات العمل. وقد قامت 

بوينج بتنفيذ ودعم برام��ج لربط قوات الدفاع امللكية 

االسرالية بشبكات عىل مدى سنوات عديدة.

وقد أفاد قائد املجموعة روبرت شيبامن، مدير خطة 

أريحا، بأن نظام C-17 يسمح للعاملني عىل منت الطائرة 

بتلقي التحديثات والصور منهم عىل الهواء مبارشة، مثل 

مواقع العدو أو املناطق الت��ي دمرتها الكوارث، وصوالً 

إىل نقطة اإلدراج .

وأضاف ش��يبامن: "وميكن أيضاً دعم أنواع أخرى من 

العمليات، مثل اإلخاء الطبي الجوي بإعطاء العاملني يف 

املجال الطبي عىل منت الطائرة القدرة عىل إجراء مؤمتر 

عرب الفيديو مع املختصني عىل األرض".

تش��مل التطبيق��ات التي أصبحت ممكنة بواس��طة 

الهوايئ عقد مؤمترات الفيديو، والرسائل الفورية، والربيد 

اإللكروين، ونق��ل ملفات الرس��ومات الكبرة والصوت 

والاس��ليك عرب بروتوكول اإلنرنت والقدرة عىل تشغيل 

الصور املشركة.

ق��ال ماي��كل Pokorny، مدي��ر م��رشوع بوين��ج 

C-17."لعل الكثر ميكن أن يتغر بني وقت إقاع الطائرة 

C-17 ووقت وصولها إىل وجهتها. وس��وف تسمح هذه 

الرقي��ات للطاقم بإرس��ال واس��تقبال املعلومات ذات 

أهمية للمهام بس��هولة كام لو أنه��م كانوا يف املكتب". 

يوجد لدى القوات الجوية امللكية األس��رالية حالياً ست 

طائرات C-17S مع طائرتني إضافيتني قيد الطلب.
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 Pilatus توقع عقدًا مع Saab شركة
PC-21 لتطوير طائرة التدريب

وقعت رشكة Saab مؤخ��راً عقداً مع رشكة 
Pilatus Aircraft لتزوي��د املهام والحاس��وب 

الجرافي��يك بوظيفة الخرائ��ط الرقمية من أجل 

طائرة بياتوس PC-21. وتصل قيمة أمر الرشاء 

إىل ما يقرب من 100 مليون كرونة سويدية.

يغط��ي العقد التطوير والتعديل والتس��ليم 

لجه��از كمبيوتر املهام من نوع النظام املفتوح، 

باإلضافة إىل وظيفة برمجيات الخرائط الرقمية 

لطائرة التدري��ب PC-21 املروحية التوربينية  

 Pilatus Aircraft املتقدم��ة التي تنتجها رشكة

الس��ويرسية. وس��وف تب��دأ عمليات تس��ليم 

اإلنتاج يف عام 2016، وسوف تستمر عىل مدى 

عمر برنامج PC-21. وينص العقد عىل خيارات 

لرتيب��ات إضافي��ة ميكن أن تش��مل املزيد من 

الوظائف واألنظمة لقمرة القيادة.

أنظم��ة  رئي��س  نايكفيس��ت،  روين  ق��ال 

إلكروني��ات الطران بوح��دة األعامل يف رشكة 

ساب: "يكتسب هذا العقد والرشاكة أهمية 

إس��راتيجية لرشكة س��اب. ونحن وبياتوس 

حريصون عىل إدخ��ال التكنولوجيا الحديثة 

التي تعطي ألف��راد األطق��م الجوية الوعي 

الظ��ريف املتف��وق، وتوف��ر مي��زة تنافس��ية 

لطائراتهم".

تتمتع أنظمة إلكرونيات الطران بوحدة 

األع��امل يف رشكة س��اب بتاري��خ طويل يف 

تطوي��ر وتوريد أجه��زة الحاس��وب للمهام 

والرس��وم الجرافيكي��ة التي تتمي��ز بدرجة 

عالية من السامة والجودة ملهام وتطبيقات 

الطائرات الصعبة. وتضم إلكرونيات الطران 

لدى رشك��ة Saab بنية هندس��ية مش��ركة 

منوذجية، وقابلة للتطوير والرقية والتوسعة، 

وكل ذل��ك م��ع حاس��وب مواك��ب ألحدث 

التقنيات وبرنامج للرسومات الجرافيكية.

شركة Airbus Defence & Space تطلق آلة التصوير باألشعة حتت 
RedKite احلمراء

التي  الجديدة   ،RedKite التصوي��ر آل��ة  تضمن 
تعمل باألش��عة تح��ت الحمراء والت��ي قامت وحدة 

 Airbus األع��امل لإللكروني��ات البرصية يف رشك��ة

Defence & Space بتطويره��ا، تضمن أفضل رؤية 

عىل الرغم من وجود الس��ديم أو الضباب أو الغبش 

الناتجة عن الح��رارة. وهي تعتمد عىل أحدث تقنية 

 ،SWIR لألش��عة تحت الحمراء ذات املوجة القصرة

الت��ي تعالج ال��رددات من املدى املنظ��ور إىل مدى 

األش��عة تحت الحمراء، وبالت��ايل تضمن صورة أعىل 

تبايناً م��ام كان ممكناً يف آالت التصوي��ر النهارية أو 

جهاز الصور الحرارية وحده. ويس��تطيع املس��تخدم 

أيضاً الرصد بش��كل تام عرب مسافات بعيدة تصل إىل 

8 كيلوم��رات. وما مييز آل��ة التصوير هذه تصميمها 

املدمج، مام يعني أنه ميكن اس��تخدامها بشكل جيد 

للغاية لتعزيز النظم القامئة.

تس��اعد آلة التصوي��ر ذات تقنية األش��عة تحت 

الحمراء ذات املوجة القصرة SWIR املستخدم عىل 

التع��رف ع��ىل تفاصيل، مثل رقم الس��فينة، التي لن 

تكون مرئية يف صورة حرارية. كام يستطيع املستخدم 

أيضاً النظر من خال النوافذ، وهو أمر مس��تحيل مع 

جهاز الصورة الحرارية بس��بب االمتصاص يف الزجاج. 

وتنتج الكامرا صورة أعىل تبايناً ألي مش��هد، وميكنها 

أن تنفذ إىل الجس��م املس��تهدف بشكل أفضل بكثر 

من آلة التصوير النهارية إذا كانت الرؤية 

سيئة بس��بب الضباب أو الغبش. وميكن 

أيضاً الكش��ف ع��ن اإلش��عاع الحراري يف 

طي��ف بانك عىل نحو أك��ر فاعلية. كام 

ميكن أيضاً الكش��ف عن البقع الساخنة، 

مث��ل آثار عادم املح��ركات النفاثة، وذلك 

بفضل التمييز الحراري املطور.

إن آل��ة التصوي��ر RedKite متثل تكملة 

ألرسة آالت تصوي��ر Kite الت��ي طورته��ا 

 .Airbus DS OPTRONICS رشك��ة 

ك��ام تش��تمل ه��ذه املجموع������ة عىل 

آل��ة التصوي��ر BlackKite HD )عالي��ة 

الوضوح(، وهي كامرا للمسافات البعيدة 

جداً، وYellowKite SD )وضوح قيايس(، 

وهي كامرا للتطبيقات العس��كرية، ميكن 

بواس��طتها التقاط الصور امللون��ة يف نطاقات مل تكن 

ممكنة يف السابق ممكنا إال يف الصور باللونني األسود 

واألبيض.
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DynCorp International توفر حلول اخلدمة اإلسرتاتيجية لقيادة 
الدبابات والتسليح يف اجليش األمريكي

وقع اختيار قيادة املق��اوالت يف الجيش األمرييك 
عىل رشك��ة DynCorp International: DI لتكون 

املقاول الرئييس املؤهل للمنافس��ة عىل أوامر املهام 

مبوج��ب عق��د الخدم��ات املرتبط مبع��دات حلول 

الخدمة اإلس��راتيجية لقي��ادة الدبابات والتس��ليح 

.TACOM

ق��ال راندي بوكنس��تيت، نائب رئي��س أول رشكة 

DynCorp International: "لقد ساهمت الرشكة 

يف دعم معدات الجيش األمرييك لعدة عقود. ونحن 

نتطلع إىل االستمرار يف تقديم هذه الخدمات وتعزيز 

عاقتنا معهم".

تشمل أوامر املهام يف إطار هذا الربنامج الخدمات 

املتعلق��ة بالصيان��ة واإلص��اح والعم��رة، وتعدي��ل 

املع��دات، وتركيب املع��دات، وخدم��ات املندوبني 

الفنيني للمحافظة عىل األجهزة واألنظمة والسيارات 

يف حالة صالحة للعمل.

وتعت��رب رشكة DI واحدة م��ن 20 رشكة فائزة تم 

منحها عقداً تم منحه بصورة تنافس��ية للتس��ليم إىل 

أجل غر مس��مى / كمية غر محددة IDIQ، وتبلغ 

م��دة التنفي��ذ فيه مثاين س��نوات، وبقيم��ة إجاملية 

محتملة تبلغ 1.1 مليار دوالر.

شركة Rockwell Collins  تنجز بنجاح مترينات التدريب على التقنيات 
االفرتاضية

بإنجاز  قامت رشك��ة Rockwell Collins مؤخ��راً 
ط��ران تدريب��ي عىل القت��ال الجوي الح��ي واالفرايض 

والبّناء بنجاح، باس��تخدام معدات نظام التدريب القتايل 

الج��وي املضمون واملش��رك JSAS يف اإلنتاج. وتش��مل 

معدات اإلنتاج مستويات مستقلة متعددة من التشفر 

األمني MILS يف األنظمة الجوية والربية عىل حد سواء.

قال تومي دودس��ون، نائ��ب الرئي��س واملدير العام 

لحلول الس��طحية لدى رشك��ة روكويل كولين��ز: »يعترب 

 JSAS نظام التدريب القتايل الجوي املضمون واملش��رك

الجي��ل املقبل من حل��ول التدريب الحي��ة واالفراضية 

والبن��اءة املأمون��ة LVC، حيث يوفر قابلية التش��غيل 

 F-35 البيني الس��لس بني الجيل الخامس م��ن طائرات

والطائ��رات التقليدي��ة أثناء التدريب مع��اً يف فعاليات 

التحال��ف. وقد أك��د هذا التمرين بأن طي��اري طائرات 

الجيل الخامس والجيل الرابع عىل حد س��واء ميكنهم أن 

يجدوا فائ��دة كربى يف التدريب عند محاكاة بيئة قتالية 

عالية التهديد«.

اس��تخدم التمرين معدات ش��كل-عامل اإلنتاج من 

برنام��ج نظ��ام األجه��زة املتكاملة ذات املدى املش��رك 

CRIIS، س��واء حزمة MILS املحمولة ج��واً أو املحطة 

األرضي��ة MILS. وينف��ذ برنام��ج CRIIS رؤي��ة وزارة 

الدفاع لاختبار املش��رك والبني��ة التحتية للتدريب من 

أجل تحسني الواقعية التشغيلية.

إن االتص��ال اآلمن املتعدد املس��تويات للمش��اركني 

األحياء واالفراضيني والبنائني هو الرابط األس��ايس الازم 

لزيادة عم��ق وكثافة التدريب عىل القتال. وتس��تحرض 

ه��ذه الق��درة تجربة العل��م األحم��ر للمحاربني بدون 

التح��دي اللوجس��تي املتمثل يف تنظي��م األصول، وتوفر 

تغذي��ة مرتدة باملاحظات يف الوقت الحقيقي للحد من 

التدريب السلبي. وباإلضافة إىل ذلك، تضمن االستعراض 

إعادة تحميل املفاتيح برسعة، مام يش��ر إىل أن بإمكان 

العماء العس��كريني التغي��ر من س��يناريو تدريب إىل 

سيناريو آخر دون الهبوط بالطائرة.



متث��ل الطلبي��ة نط��اق عم��ل  جدي��د لرشك��ة 
KONGSBERG لطائرات F-35 مع إنتاج لوحات 

 Lockheed لرشكة MLG معدات الهبوط الرئيسية

Martin لدفعتي اإلنتاج 10 و11. وتش��كل لوحات 

MLG األجزاء الهيكلية للطائرة، وس��يتم بناؤها من 

مواد مركبة.

بع��د التأه��ل بنج��اح، س��وف تك��ون رشك��ة 

KONGSBERG "مصدر اإلنت��اج الوحيد" ألجزاء 

مع��دات الهبوط الرئيس��ية MLG، وتبلغ املبيعات 

املحتمل��ة لتس��ليم لوحات MLG ع��ىل مدى عمر 

الربنام��ج ح��وايل 1 مليار ك��رون نرويج��ي. وهذا 

باإلضافة إىل 15 مليار كرون نرويجي قيمة املبيعات 

 ،F-35 املحتمل��ة لنطاق العم��ل الحايل لطائ��رات

املرافق لتسليم قطع غيار هياكل الطائرات.

وإذا أخذن��ا هات��ني الطلبيتني يف االعتب��ار، فقد 

تلق��ت KONGSBERG حت��ى اآلن خ��ال ه��ذا 

الع��ام طلبيات ألكر من 700 مليون كرون نرويجي 

.F-35 لتسليم األجزاء الهيكلية للطائرة

قال ترجي براثن، نائب الرئيس التنفيذي لرشكة 

"ت��ؤرش   KONGSBERG Defence Systems

هذه العقود إىل اس��تمرار القدرة التنافس��ية لرشكة 

KONGSBERG يف التصنيع الراقي. ويرسنا بشكل 

خاص الفوز بنطاق عم��ل جديد لطائرات F-35 يف 

منافسة مع املوردين الدوليني".

F-35 تتلقى طلبات للطائرة KONGSBERG شركة
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أنظمة حماكاة جديدة 
ونظام تدريب ملروحية 

Chinook التابعة لسالح 
اجلو امللكي الربيطاين

تقوم وزارة الدفاع الربيطانية باستثامر مبلغ 51 مليون 
جنيه اس��رليني يف نظام تدري��ب صناعي جديد من إعداد 

 Chinook Mk6 ملروحي��ة Lockheed Martin رشك��ة

التابعة للقوات الجوية امللكية الربيطانية.

وس��وف تقوم رشكة لوكهيد مارتن بتصميم وبناء منشأة 

تدريب مبني��ة خصيصاً لهذا الغرض يف مطار س��اح الجو 

املليك Odiham يف هامبش��اير، موطن أسطول املروحيات 

من طراز ش��ينوك التي ستسهم يف إعداد وتأهيل الطيارين 

وأفراد الطاقم لانتشار يف تنفيذ العمليات.

وسوف تسهم تقنيات الواقع االفرايض وأنظمة املحاكاة 

يف متك��ني الطواقم م��ن الخض��وع ملجموعة واس��عة من 

س��يناريوهات التدريب ت��راوح ما بني الطلع��ات الجوية 

يف املناط��ق العمراني��ة إىل العملي��ات البحرية. وس��وف 

تضم املنش��أة أيضاً فصوالً دراس��ية يتم فيها تدريب أطقم 

الطائ��رات ع��ىل قدرات ط��ران وطوارئ ومه��ام محددة، 

للطائ��رات من طراز MK6. وتلعب رشك��ة  لوكهيد مارتن 

بالفعل دوراً رئيس��ياً يف تدريب الطياري��ن التابعني لوزارة 

الدفاع من خ��ال دورها يف برنام��ج Ascent، الذي يقوم 

بتنفي��ذ خدمة التدريب عىل الطران العس��كري باململكة 

املتحدة، وبحلول عام 2018 س��يكون لرشكة لوكهيد مارتن 

بصم��ة واس��عة النط��اق يف التدريب مكثفة عرب أس��طول 

األطقم الجوية العسكرية يف اململكة املتحدة.

س��وف يش��تمل العقد البالغة مدته 12 عاماً - والخاص 

بتقدي��م التدري��ب الصناعي لطواقم الطائ��رات من طراز 

ش��ينوك MK6 - عىل تصميم وبناء وإدارة املنشأة وإدخال 

نظام التدريب. وس��وف يقوم ما يقرب من 16-12 موظفاً 

م��ن رشكة لوكهيد مارتن يف اململك��ة املتحدة أيضاً بتقديم 

الدع��م املتوس��ط إىل طويل األجل والذي يش��مل الصيانة 

والتدريب يف منش��أة التدريب يف مطار س��اح الجو املليك 

.RAF Odiham

قال الرئي��س التنفيذي لرشكة لوكهي��د مارتن باململكة 

املتح��دة س��تيفن بول: »س��وف تس��تخدم هذه املنش��أة 

املبني��ة خصيصاً أحدث التقنيات وأنظم��ة املحاكاة لتكرار 

السيناريوهات التشغيلية من واقع الحياة، وضامن تدريب 

الطيارين والطواقم لطائرات ش��ينوك بس��اح الجو املليك 

الربيطاين وذلك وفقاً ألعىل املستويات«.

قال جيم ويتزل نائب الرئيس لحلول التدريب يف قس��م 

أع��امل الحل��ول التدريبية واللوجس��تية يف رشك��ة لوكهيد 

مارت��ن: »لقد تم ترجمة خربتن��ا يف توفر قدرات التدريب 

عىل الطران لوزارة الدفاع إىل فهم قوي ملتطلبات الربنامج، 

وكلنا ثقة يف تقدمينا أفضل الحلول«.
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معارض ومؤتمرات

 مصدر إيحاء وإلهام لسوق الطريان العاملية
معرض باريس للطريان يف دورته الواحد واخلمسني 

يعترب القطاع العس��كري من أهم العن��ارص وأكرثها إثارة 

لالهت��ام يف معرض باريس للطريان الذي يتم تنظيمه كل 

عام��ن، ومل يكن مع��رض هذا العام مخيب��اً لآلمال، حيث 

ش��كلت طائ��رة Airbus's A400M مفاج��أة بعروضه��ا 

البهلوانية، واملقاتل��ة النفاثة Dassault's Rafale أذهلت 

الجمهور. فقد كان نحو 40 طائرة من أصل 120 طائرة تم 

عرضها تنفذ عروضاً للطريان يف كل يوم.

26 جناحاً دولياً
كان هن��اك 26 جناح��اً دولي��اً يف معرض الط��ريان 2015، 

وقد ش��ملت ه��ذه األجنحة أملاني��ا، وبلجيكا، وإس��بانيا، 

GI�  ففرنس��ا )مجموعة صناعة الطريان والفضاء الفرن يس

 ،)CCI (، وفرنس��ا )غرفة التجارة والصناعة الفرنسيةFAS

وبريطانيا العظم��ى، وإيطاليا، واللوكس��مبورغ، وتونس، 

وهولندا، وأوكرانيا، والربازيل، والرنويج، واملكسيك، وكندا، 

 ،)KDIA( وكوريا ،)KAIA( والوالي��ات املتحدة، وكوري��ا

والنمسا، وسويرسا، واليابان، وروسيا، وجمهورية التشيك، 

وبولندا، وتايوان.

كان جن��اح الواليات املتحدة أكرب جن��اح يف املعرض. وقد 

جاء اإلعالن عن صفقة تزيد قيمتها عن مليار دوالر لرشكة 

EDAC Technologies � ومقره��ا كونيتيك��ت � لتوفري 

مكون��ات ملحركات برات أند ويتني ع��ى بعض الطائرات 

من طراز ايرب��اص، وبومباردييه، وميتس��وبييش وإمرباير، 

حيث  تخلل أس��بوعاً من نش��اط األعال واإلعالنات التي 

عززت دور الجناح األمرييك الحاس��م يف مساعدة الرشكات 

األمريكية عى تنمية حصتها يف األسواق العاملية.

أغلق معرض باريس الجوي الذي يعقد كل عامني يف دورته الواحدة 

والخمسني أبوابه بعد تسجيله رقامً قياسياً من الزوار، فقد توارد نحو 

350,000 زائر – من صناعة الفضاء والطريان – عىل مطار لوبورجيه، 

مام ميثل زيادة بنسبة %11 عن الحضور يف عام 2013. وقد رعى 

وزير الدفاع الفرنيس، جان إيف لو دريان افتتاح هذا الحدث املميز.

يعترب هذا املعرض - الذي مىض عىل انطالقته األوىل أكرث من مائة عام 

– أكرب وأطول معارض الطريان التجارية عمراً يف العامل. ومنذ انطالقة 

املعرض كان يف صميم التطورات يف سوق الطريان العاملية، حيث 

غدا أهم ملتقى عرب السنني. فهو مفتوح للمهنيني املتخصصني وعامة 

الجمهور عىل حد سواء، ومن ثم فهو ميثل مصدر إيحاء وإلهام لعدد 

كبري من املهن واملصالح، إن هذا املعرض الدويل يعد األكرب من نوعه، 

حيث شارك فيه 2260 عارضاً من 47 دولة.

|  العدد 522  |  يوليو 2015  |



87

تتهاوى األرقام 
القياسية يف معرض 

فرنسا االحتفايل

صفقات
ش��هد املعرض الجوي بعض الصفق��ات الكربى، فقد فازت 

رشكتا ايرباص وبوينج بطلبي��ات والتزامات بلغت قيمتها 

107.2 ملي��ار دوالر يف أك��رب تجم��ع للط��ريان يف باريس، 

وفازت رشكة ايرباص مبا قيمته  57 مليار دوالر من األعال  

مقاب��ل ما مجموع��ه 421 طائرة. تش��تمل الصفقات عى 

طلبيات مؤكدة لرشاء 124 طائرة بقيمة 16.3 مليار دوالر 

والتزامات ب� 297 طائرة بقيمة 40.7 مليار دوالر. وحصلت 

رشكة بوينغ ع��ى طلبيات ملا مجموعه 331 طائرة، بلغت 

قيمتها 50.2 مليار دوالر حسب قامئة األسعار.

 Bell Helicopter وقد وقع��ت كل من بي��ل هليكوب��ر

ومجموع��ة Milestone Aviation Group  خطاب نوايا 

ألج��ل 20 طائ��رة  Bell 525 Relentless  حيث تس��تمر 

الطائرات يف اكتساب الشهرة عرب العامل.

 Embraer Defense & Security ك��ا وقع��ت رشك��ة

 A�29 Super ومايل عقداً ألجل س��ت طائرات من ط��راز

Tucano. ويتضم��ن العقد الدعم اللوجس��تي لتش��غيل 

هذه الطائ��رات، ويوفر أيض��ا نظاماً لتدري��ب الطيارين 

وامليكانيكين يف سالح الجو مبايل. وسوف يتم نرش طائرات 

A�29 Super Tucano ألج��ل التدريب املتقدم، ومراقبة 

الحدود، ومهام األمن الداخيل.

وباإلضاف��ة إىل ذلك قامت رشكة إمرباير Embraer بتوقيع 

 ، Guizhou Airlines اتف��اق مع رشكة ط��ريان قويتش��و

United Air� و رشكة ،SkyWest  رشرشكة سكاي ويس��ت

.Aircastle ورشكة ، lines

وقع��ت رشكت��ا ITP ورولز روي��س Rolls�Royce  عقداً 

تق��وم ITP مبوجب��ه بتوريد توربين��ات الضغط املنخفض 

 Airbus لكافة مناذج طائرة  Trent 7000ملح��رك )LPT(

330neo كرشيك تقاس��م املخاطر والعائدات طوال العمر 

الزمني الكامل للربنامج.

وقع��ت الخط��وط الجوي��ة الركي��ة عى مذك��رة تفاهم 

ATR �600 ونجاحها عى الصعيد العاملي.

وقد ف��ازت رشكة Daher بعقد إلنت��اج العنارص الهيكلية 

للمحرك LEAP. أما بالنس��بة إىل محرك LEAP�1B، وهو 

Boe�  ململح��رك الذي س��يتم تركيبه يف طائرة بوين��غ طراز

ing B737 MAX، فس��تكون رشكة Daher مسؤولة عن 

التطوي��ر الصناعي وإنتاج %65 م��ن األلواح املركبة للحد 

 Snecma )من الضوضاء نيابة عن رشكة س��نيكا )سافران

." " Safran

اإلمارات العربية املتحدة
ت��م عرض تفاصيل ع��ن الربنامج الفض��ايئ لدولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة و"مرشوع اإلمارات الستكش��اف املريخ" 

عى جمهور من الزوار الدولين تجمعوا يف معرض باريس.

وقد ش��ارك وفد وكالة اإلمارات للفضاء، يرأس��ه الدكتور 

محمد األحبايب، املدير الع��ام للوكالة، ألول مرة يف معرض 

باري��س للط��ريان، للروي��ج لربنام��ج الفضاء "للش��باب" 
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 PurePower ل��رشاء محركات برات أند ويتني م��ن طراز

PW1100G�JM م��ن أج��ل 72 طائ��رة مؤك��دة و 20 

اختيارية من طراز  A321neo قامت بطلبها.

أعلنت رشكة ATR لصناعة الطائرات اإلقليمية عن طلبيات 

بلغ مجموعه��ا 46 طلبية مؤك��دة و 35 طلبية اختيارية، 

بقيمة إجالية بلغ��ت 1.98 مليار دوالر. وقد تم التوقيع 

عى طلبيات مع رشكات طريان من القارات الخمس، األمر 

الذي يؤكد مرة أخرى تنوع استخدامات ومهارات الطائرة 
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معارض ومؤتمرات

اإلمارايت.

ق��ال الدكتور األحب��ايب: "إن معرض باري��س للطريان ميثل 

فرصة فريدة ليس لتبادل إنجازات وكالة الفضاء اإلمارات 

العربي��ة املتحدة أمام جمهور دويل فحس��ب، ولكن أيضاً 

للقاء الزمالء يف الصناعة من مختلف أنحاء العامل ملناقش��ة 

املزيد من سبل التعاون بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ووكاالت الفضاء الدولية".

 Strata Manufacturing PJSC Strata أعلن��ت رشك��ة

- وهي منش��أة تصنيع هياكل الطائ��رات املركبة اململوكة 

بالكامل لرشكة مبادلة للتنمية – عن فوزها بعقد لتصنيع 

األس��طح الخارجي��ة لرف��ارف األجنح��ة FSFS لطائرات 

إيرب��اص Airbus A350-1000  م��ن الرشكة الس��ويدية 

ساب لهياكل الطائرات SAAB Aerostructures. وميثل 

العق��د امل��رة األوىل التي تعم��ل فيها رشك��ة Strata مع 

SAAB Aerostructures، وس��وف تس��تمر الرشكتان يف 

العمل معاً لغاية عام 2023.

SAAB Aero-  اال الرس جنس��ن، العضو املنتدب لرشكة

structures: "إن ه��ذا ميث��ل خط��وة اس��راتيجية هامة 

لرشك��ة SAAB لتوقي��ع هذا العقد مع رشكة س��راتا من 

أجل تصنيع األس��طح الخارجية لرفارف األجنحة لطائرات 

A350-1000. ونظ��راً ملعرفته��م باملواد املركب��ة واملنتج 

الفعيل، فإننا عىل يقني من أنهم هم الخيار املناس��ب لهذا 

الربنام��ج. لقد كنا عىل اتصال وثيق لف��رة طويلة، ونحن 

نتطلع إىل هذا التعاون مع رشكة Strata، ونأمل أن تكون 

هذه هي الخطوة األوىل يف رحلة مشركة طويلة".

أعلنت رشكتا بوينغ ومبادلة لصناعة الطريان، وهي وحدة 

أعامل تابع��ة لرشكة مبادلة للتنمية، عن اتفاقيات لتعزيز 

صناع��ة الطريان التجاري والعس��كري يف دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة.

 Boeing كام اتفق��ت رشكتا بوين��غ للطائرات التجاري��ة

Strata Manu- و  )Commercial Airplanes )BCA

facturing عىل تثبيت Strata كم��ورد لهياكل الطائرات 

املركبة من أجل بوينغ. ويحدد االتفاق أيضاً خارطة طريق 

اس��راتيجية تصبح مبوجبها رشكة Strata - من خالل األداء 

والقدرة التنافسية – مورداً رئيسياً من الطبقة األوىل لرشكة 

بوينغ.

وقد أف��اد مركز العس��كري املتط��ور للصيان��ة واإلصالح 

والعم��رة AMMROC، التاب��ع لرشك��ة مبادل��ة لصناعة 

الطريان Mubadala Aerospace  بأنها تعمل يف رشاكة يف 

إطار اتفاقية اس��راتيجية مع رشكة بوينغ للدفاع والفضاء 

واألمن لتقديم الدعم ملنصات الطريان العس��كري يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة. ومبوجب االتفاق االس��راتيجي، 

يق��وم مرك��ز العس��كري املتط��ور للصيان��ة واإلص��الح 

والعم��رة AMMROC وبوين��ج بالعم��ل مع��اً لضامن 

إرس��اء البنية التحتية املناس��بة للدعم من أجل الجاهزية 

التش��غيلية لطائ��رات القوات املس��لحة بدول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، مبا يف ذلك طائرات أباتيش و ش��ينوك و

C-17S يف أسطولها.

Airbus ايرباص
قامت رشك��ة ايرباص بع��رض طائراتها للنقل العس��كري 

م��ن طراز A400M. وتم اس��تعراض ق��درات آلة الطريان 

املثرية لإلعجاب من خالل املن��اورات الحادة واتخاذ زوايا 

ضيقة، وقد مثل العرض الثابت لرشكة ايرباص للمروحيات 

Airbus Helicopters يف مع��رض باريس للطريان تقدمياً 

ألفضل الطائرات مبيعاً يف الحارض واملس��تقبل. كام قامت 

 H145M رشكة ايرب��اص للمروحيات بعرض مناذج طائريت

وH160، وطائريت H225M، وH135. كام قامت مروحية 

NH90 TTH Caïman م��ن ط��ريان الجي��ش الفرن��ي 

ALAT بتقدي��م عروض ط��ريان يف كل يوم. وباإلضافة إىل 

ذلك اس��تضافت منصة العرض التابع��ة للمديرية العامة 

الفرنس��ية للتس��ليح DGA مروحيت��ي تايج��ر Tiger و 

.NH90 NFH

وت��م أيضاً عرض منوذج أويل للطائرة التي تعمل بالكهرباء 

فق��ط وه��ي E-Fan 2.0  الت��ي قام��ت بتطويرها رشكة 

ايرب��اص يف مع��رض باريس للط��ريان. وم��ن املرتقب أن 

يتم اس��تخدام الطائ��رة الحالي��ة ذات املقعدين لتدريب 

الطيارين، ولكن س��تتبعها طائرة بأربعة مقاعد يف غضون 

بضع سنوات، كام ميكن أن نشهد إطالق طائرة ركاب نفاثة 

تتسع ملائة راكب يتم تشغيلها الكهرباء بالكامل يف األجواء 

بحلول النصف الثاين من هذا القرن. وس��وف تكون هذه 

خطوة كربى نحو تحقيق أهداف خفض االنبعاثات.

طائرة رافال Rafale من داسو الطريان 
كان هن��اك عرض آخ��ر جاذب للجمهور متث��ل يف املقاتلة 

النفاثة رافال من إنتاج رشكة داس��و  التي أقلعت وحلقت 

يف األج��واء يف الخام��س عرش من يونيو مص��درة أصوات 

هدير قوي، شهدت رافال املقاتلة الفرنسية ارتفاع مكانتها 

مؤخ��راً ويف العمليات القتالية يف ليبيا وأفغانس��تان ومايل 

حيث تدفقت الطلبات عليها، وبخاصة من منطقة الرشق 

األوسط.

قال اريك تايب، الرئيس التنفيذي لرشكة داسو للطريان التي 

تنتج الطائرات: لقد كانت طائرة رافال "الطائرة املثالية".

أب��رزت رشكة AAR املعامل واملراح��ل التي تحققت خالل 

تاري��خ الرشكة منذ 60 عاماً، وهي حال��ة نادرة يف صناعة 

الطريان الدورية. وقد متتعت AAR باالس��تقرار يف إدارتها 

العلي��ا بوج��ود اثنني فقط م��ن الرؤس��اء التنفيذيني منذ 

إدراجه��ا ىف عام 1955. وقد تح��دث رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي ديفيد ب س��تورش مع الصحفيني حول 

التوقعات واآلفاق املس��تقبلية لرشكة AAR يف املستقبل، 

بع��د أن اس��تكملت مؤخراً بيع أعامل  الش��حن من أجل 

الركيز عىل خدماتها الرائدة يف صناعة الطريان.

 طائرة Gripen C/D  املقاتلة
 SAAB أفاد رئيس قسم الطريان، أولف نيلسون، بأن رشكة

ستس��تمر يف حملتها ألج��ل طائرة / D C، التي س��يكون 

مثة برنامج ترقية مستمر لها ليك تبقى يف طليعة القدرات 

العسكرية حتى عام 2035 عىل أقل تقدير.

وأض��اف: "لن نتوقف ع��ن تعزيز C / D، فه��ي ما تزال، 

وس��تظل، طائرة تتمي��ز بقدرات كربى س��تخضع للتطوير 

املستمر. والواقع أنه ال يهم إن جمعت بني برنامج جرينب 

مع C / D أو مع E / F، فس��وف يكون هناك دامئاً وسيلة 

 P-8A الطائرات
Poseidon، وطائرة 

اخلطوط اجلوية 
 777-300ER الصينية
An- وطائرة الشحن

178  حتظى باالهتمام
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بالنس��بة لنا لتنمي��ة ق��درات الطائرة من خ��الل ترقيات 

إضافية ".

Grip�  60 طائرة مقاتلة من طراز  عع توقيع عقد اآلن لرشاء

en E ألجل الس��ويد )باحتياجات تصل إىل 80(، وكذلك 28 

 Saab ألجل الربازيل، أبلغت رشكة F و 8 منصات E منص��ة

الصحفي��ن بأن الرشكة حرصت عى إيصال رس��الة مفادها 

أنها ليس��ت عى وش��ك التخيل ع��ن C / D نتيجة التقادم 

التدريجي. ففيا يتعلق بالفرص العاملية، قال نيلس��ون إن 

 C / D الرشكة تأمل يف بيع ما بن 300 و 450 منصة جرينب

E / F / عى مدى السنوات ال 20 املقبلة.

C-17 أسطول
وقع��ت رشكة بوين��غ وحكومة دول��ة قطر مؤخ��راً اتفاقاً 

 C�17 Globemaster لرشاء أربع طائرات نق��ل من طراز

III  . وس��وف تقوم هذه الطائرات باالنضام إىل األسطول 

الحايل للقوات املسلحة القطرية املؤلف من أربع طائرات، 

واملساعدة عى تلبية متطلبات النقل الجوي املتواصلة.

ق��ال  الفريق أول أحمد املاليك، نائب قائد القوات الجوية 

األمريية القطرية ورئيس لجنة الجرس الجوي: "نحن سعداء 

للغاي��ة بطائ��رات C�17 من رشك��ة بوين��ج، ونتطلع إىل 

مضاعفة أسطولنا لتعزيز العمليات يف جميع أنحاء العامل".

فقد اس��تلمت قطر، أول عميل يف الرشق األوس��ط يطلب 

طائ��رات C�17S، طائرتن من ط��راز C�17 يف عام 2009 

واثنتن إضافيتن من طراز C�17 يف عام 2012.

بدأ تش��غيل طائرات C�17 منذ عام 1991، حيث ال مثيل 

له��ا يف قدرتها عى نقل الجن��ود أو البضائع الثقيلة، وعى 

تنفيذ إن��زاالت جوي��ة، وعمليات اإلخ��الء الطبي الجوي، 

وإيصال املساعدات اإلنسانية يف أي مكان يف العامل تقريباً. 

وقد ضمت حظرية وزارة الدفاع األمريكية طائرة حربية من 

ط��راز P�8A مضادة للغواص��ات، وطائرات حربية مضادة 

CH� للسطح )ظهرت ألول مرة يف لو بورجيه(، ومروحيات

  AH�64 Apache 47  ومروحي��ات من طرازF Chinook

ومقاتالت F�15E سرايك ايجل.

وقد أعلن العمالء خالل األس��بوع ع��ن طلبيات والتزامات 

بل��غ مجموعها 331 طائرة بوينج بقيم��ة 50.2 ملياردوالر 

حسب أسعار القامئة.

 Textron AirLand Scorpion  طائرة
 بطوله��ا البالغ 44 قدم��اً و 3 بوصات، وب��اع جناحها 47 

Textron AirLand Scor� 10 بوصات، تعت��رب ت وددماً 

pion أصغر من معظ��م الطائرات املقاتلة، ولكن املحللن 

يعتق��دون أنه ميكنها إثارة اهت��ام الحكومات، مبا يف ذلك 

الواليات املتحدة.

ت��م تصميم ش��كل العق��رب، كا ت��م عرض��ه يف باريس، 

للرضب��ات الخفيفة / لالس��تخبارات واملراقبة واالس��تطالع 

ISR، مع مختلف الذخائ��ر وحاضن مدفع gunpod عى 

نق��اط حامل��ة لها عى الجن��اح، وبرج رم��ي كهروضويئ / 

 Thales وبرج رادار ،Wescam MX�15 ح��راري من طراز

I�Master مدمج عى الجانب الس��فيل من جسم الطائرة. 

وقد عملت رشكة تكس��رون منذ العام املايض عى إدماج 

نظم مهام الطائرة، وقامت بركيب شاش��ة أكرب مقاس 15 

بوص��ة يف قم��رة القي��ادة الخلفية. وهن��اك بالفعل خطة 

Thales Search� ب��رادار   I�Master  سس��تبدال ال��رادار

master  إلعط��اء الطائرة Scorpion الق��درة عى تنفيذ 

الدوريات البحرية.

قام��ت رشكة تكس��رون أيض��اً بعرض Fury، وهو س��الح 

صغ��ري، انزالقي وخفي��ف الوزن، مصمم ليت��م حمله عى 

منصات تراوح بن الطائرات بدون طيار صغرية والطائرات 

الهجومية الخفيفة. ويس��تخدم س��الح Fury أشعة الليزر 

شبه النشطة SAL والتوجيه بواسطة النظام العام لتحديد 

املواق��ع GPS ، وق��د أثبت دقته يف ح��دود مر واحد عن 

اله��دف املح��دد. وكذلك تم عرض طائرة ب��دون طيار من 

 .Textron's Shadow M2 UAV طراز

AH-1Zو UH-1Y املروحيتان
قال ريتش��ارد هاريس، مدير تطوير التس��ويق العسكري 

ال��دويل، يف رشكة بيل هليكوب��ر Bell Helicopter ، وهو 

يتح��دث يف معرض باري��س إن املجر، وبولن��دا، ورومانيا، 

وجمهورية التشيك جميعاً لديها متطلبات ميكن تلبيتها إما 

بواسطة املروحية املتعددة األغراض  UH�1Y Venom  أو 

 ،Bell من رشكة بيل  AH�1Z Viper املروحي��ة الهجومية

أو كال الطائرتن.

وقد ت��م تطوير الطائرت��ن UH�1Y و  AH�1Z من قبل 

رشك��ة بي��ل للمروحي��ات Bell Helicopter  ورشكائها يف 

 Lockheed وL�3 و Northrop Grumman � الصناع��ة

 BF و  Thales وFLIR و General Electric و Martin

AH�1W Super Co� لتح��ل األوىل محل – Goodrich

bra والثانية محل UH�1N 'Huey' يف الخدمة لدى سالح 

مشاة البحرية األمريكية.

تع��د فرص رشك��ة بيل هليكوب��ر مرتفعة م��ع احتاالت 

بيع سيكورس��يك Sikorsky. وق��د وردت تقارير عن إبداء 

رشكات بوينغ وايرباص ولوكهي��د مارتن اهتاماً يف عملية 

استحواذ محتملة عى رشكة سيكورسيك.

 V-22 لتحديث JMR-TD / FVL  تكنولوجيا
ترى بيل هليكوبر وجود احتاالت أن يتم تجهيز مروحية 

V�22 Osprey tiltrotor التي تم تطويرها باالش��راك مع 

رشكة بوين��غ بتكنولوجيا ت��م تطويرها م��ن أجل منصتها 

V�280 Valor Joint MultiRole�Technology Dem�

 )onstrator/Future Vertical�Lift )JMR�TD/FVL

يف وذل��ك يف عملية تحديث مس��تقبلية يف منتصف العمر 

.MLU الزمني

تعترب JMR�TD  جهداً يدار حاليا من قبل الجيش األمرييك 

لإلب��الغ عن متطلب��ات مروحيته��ا املس��تقبلية وقدراتها. 

وباإلضاف��ة إىل بيل Bell ورشكته��ا التابعة Valor، فقد قام 

الجيش أيضاً بالتعاقد مع فريق مش��رك من سيكورس��يك 

SB�1 Def�  ببوينغ لتطوير مروحيته��ا املحورية املركبة 

ant  يف إط��ار الربنامج. وس��وف يق��وم كال الفريقن ببناء 

مناذج أولي��ة تجريبية بهدف إطالقه��ا للبدء يف الطريان يف 

نهاية عام 2017. 

A-29 Super Tucano طائرة سوبر توكانو
 Embraer Defense وقعت رشكة إمرباير للدف��اع واألمن

Security & ووزارة الدف��اع يف جمهورية غانا عقداً لرشاء 

خمس طائرات A�29 Super Tucano  الهجومية الخفيفة 

ومحركات مروحية تربينية متقدمة للتدريب. وقد وقعت 

A� A�29 Su�  ممهورية مايل عقداً من أجل ست طائرات

A�29 Su� أيضاً. وس��وف يتم نرش طائرات per Tucano

per Tucanos  للتدري��ب املتقدم، ومراقبة الحدود ومهام 

األمن الداخيل.

يتم حالياً استخدام طائرات  A�29 Super Tucano من قبل 

عرش الق��وات الجوية يف ثالث قارات. كا تم اختيارها أيضا 

من قبل الق��وات الجوية األمريكية لربنام��ج الدعم الجوي 

الخفيف. وبعد مرور أكرث من عرش س��نوات عى تش��غيلها، 

أنجزت س��وبر توكانو س��جل أداء ممتاز: أكرث من 230,000 

ساعة طريان و 30,000 ساعة قتالية. وقد تلقت إمرباير أكرث 

من 210 طلبيات مؤكدة وسلمت أكرث من 190 طائرة.

A400M يف طائرة VBCI املركبة املدرعة
قام��ت وزي��رة الدفاع الفرنس��ية، ج��ان إيف ل��و دريان، 

باملس��اعدة يف منص��ة عرض رشك��ة إيرباص ع��ى تحميل 

وتفريغ املركب��ة املدرعة VBCI يف طائرة A400M. توجد 

630 مدرعة مش��اة قتالية يف الخدم��ة يف الجيش الفرن يس 

الذي س��يكون ق��ادراً عى نرش هذه املركب��ات املدرعة يف 

مس��ارح العمليات الخارجية عى منت A400M من سالح 

الجو الفرن يس.

تنت��ج رشكة نكس��ر أيضاً ش��احنة Caesar وهي ش��احنة 

مجهزة بنظ��ام املدفعي��ة، وميكن نقلها ع��ن طريق الجو 

يف طائ��رات A400M وطائ��رات C130، وذل��ك بفض��ل 

حجمه��ا املدمج وانخفاض وزنها. وباإلضافة إىل ذلك، تقوم 

 30MM نكس��ر أيضا بتصني��ع منتجات للط��ريان: مدافع

)يتم تركيبها ع��ى طائرات رافال وم��رياج(، وأبراج مدافع 

لطائ��رات الهليكوبر )THL30 يتم تركيبها عى مروحيات 

 NC621 وحاضن مدفع من طراز ،)THL20 النمر، ط��راز

)لطائرات الهليكوبر والطائرات الخفيفة(•

تلخص دولة اإلمارا ت 
العربية املتحدة 

برناجمها الفضائي 
ومهمة املريخ
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هل لك أن تحدثينا عن  اخرتاعك؟

ه��ذا املرشوع فك��رة بديل��ة لجم��ع الص��ور و البيانات 

الجوية من قبل طالب الجامعات باس��تخدام طائرة بدون 

طيار،  حيث تك��ون هذه الطائرة مجهزة بكامريات رقمية 

باإلضاف��ة اىل عدة أجهزة ألخذ االحداثيات ودرجة الحرارة 

والضغ��ط الجوي، للحصول عىل الص��ور والبيانات الجوية 

باق��ل التكالي��ف، و يهدف ه��ذا املرشوع اىل اس��تخدام 

الص��ور والبيانات املنتجة من قبل الطلبة يف تحليل وانجاز 

مشاريعهم البحثية الخاصة باملواد الدراسية.

كم بغلت تكلفت املرشوع؟

بلغت تكلفة مرشوعي ) 19009( درهم امارايت.

هل لن��ا أن نتعرف عىل االخرتاع��ات الخاصة بك، وما 

هي مميزاتها؟

يف السنوات األربع املاضية كان تركيزي عىل إنجاز و تطوير 

هذا املرشوع ومل أتفرغ ألية مشاريع أخرى بسبب انشغايل 

بدراستي الجامعية.

م��ا هي الصعوب��ات التي واجهتك يف خالل مش��وارك 

االخرتاعي ؟

 أب��رز الصعوبات التي واجهتها متحورت حول التعامل مع 

األجهزة و توصيلها و برمجتها و التعامل مع أجزاء الطائرة. 

حيث أنني متخصصة بنظ��م املعلومات الجغرافية و مثل 

ه��ذه األمور يتم دراس��تها يف تخصص��ات و كليات أخرى 

)كالهندس��ة و تقنية املعلومات(، فكانت الصعوبة تكمن 

مبتكر من اإلمارات
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معايل املهندس حسني إبراهيم الحامدي وزير الرتبية والتعليم

بفضل املوهبة والطموح املميز التي متتلكها طالبة يف جامعة االمارات، 

بقسم نظم املعلومات الجغرافية، إىل اخرتاع » طائرة بدون طيار » 

بالرغم من أن تخصصها بعيد كل البعد عن اخرتاعها ولكنه باإلرصار 

واملثابرة استطاعت الوصول إىل مبتغاها و إنجاز اخرتاعها الهام 

واملفيد، وحصلت عىل فرصة لتمثل دولة اإلمارات يف الواليات املتحدة 

اإلمريكية- والية لوس أنجلوس، هي أبنة االمارات أسامء املزروعي، 

التقت معها مجلة »درع الوطن« وكان معها هذا اللقاء:

حوار: راية املزروعي

يف ه��ذا الجان��ب و لكن تواصيل م��ع املتخصصني يف هذا 

املج��ال داخل و خارج الدولة س��اعدين عىل تخطي الكثري 

من الصعوبات و انجاز الكثري و لله الحمد. مل أتقيد 

بالعم��ل عىل مش��اريع تخص دراس��تي و تخصيص 

و هذا ما س��اعدين عىل دراس��ة و اس��تخالص العديد من 

املعلوم��ات الجدي��دة التي تخص مج��ال الطائرات بدون 

طيار و الربمجة.

يف ماذا تخدم اخرتاعاتك الجهات العسكرية واملدنية؟

عىل الصعيد العس��كري، استخدام التصوير الجوي و البث 

الحي مه��م جداً يف مجاالت الحراس��ة و األمن و التعقب 

و ادارة الك��وارث التي بدورها قد تحد من انتش��ار الكثري 

من املشكالت.

ع��ىل الصعيد املدين و كام ذكرت، يف بعض التخصصات 

يحتاج الطلبة يف دراس��اتهم للص��ور الجوية و البث الحي 

و البيانات الجوية ألماكن معينة يتم دراس��تها، و الحصول 

عىل الص��ور الجوية من ال��رشكات املنتجة مكلف لطالب 

الجامع��ة  ولهذا كانت فكرة املرشوع يف البداية هي انتاج 

الصور و البيانات الجوية بأقل تكلفة ممكنة ليستفيد منها 

الطلبة يف دراساتهم.

ه��ل حصلت اخرتاعات��ك عىل براءة االخ��رتاع؟ ما هو 

هدفك املستقبيل اتجاه اخرتاعاتك؟

ال، ولك��ن أمتنى أن أحص��ل عىل براءة االخ��رتاع يف أقرب 

وقت، هديف املس��تقبيل إضافة أجهزة حساس��ة لقياس ما 

ن��ود الحصول عليه م��ن بيانات متنوع��ة و إضافة أجهزة 

متكننا من الوصول إىل مسافات طويلة دون أن تتأثر جودة 

الصور و البث الحي و دقة البيانات.

ما هو الدعم الذي يوفره برنامج تكامل للمخرتعني؟

لألس��ف مل تكن عندي الفكرة عن ه��ذا الربنامج، لذلك مل 

أتقدم مبرشوعي لربنامج تكامل ألجد الدعم، ولكن إن شاء 

الله سيكون هناك تعاون قريباً بإذن الله.  

م��اذا ع��ن الجوائز وش��هادات التقدي��ر التي حصلت 

عليها؟

حصل��ت عىل العدي��د من ش��هادات التقدير ملش��اركتي 

يف مومت��رات داخل و خ��ارج الدول��ة و كان أبرزها مؤمتر 

الجغرافيني األمرييكني يف والية لوس أنجلوس بأمريكا الذي 

ضم مشاركني من كل أنحاء العامل و تم اختيار مرشوعي  و 

تسعة مشاريع أخرى كأفضل مشاريع مشاركة يف املعرض. 

مت��ى بدأت لديك فكرة اخرتاعك؟ م��ا هو دور األهل 

معك؟

ب��دأت يف املرشوع يف نهاية س��نة 2012 إىل فرباير 2015، 

املدة تقارب األربع س��نوات تقريباً، كان تش��جيع األهل و 

دعمه��م املتكام��ل يل مادياً و معنوي��اً يف بداية مرشوعي 
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حاف��ز كبري، و ش��جعوين عىل العم��ل يف مرشوعي حيث 

ان املرشوع اىت كمجهود ش��خيص وخارج نطاق دراس��ايت 

الجامعية، وهذا ما كان يأخذ معظم وقت فراغي يف فرتة 

دراستي الجامعية. 

هل وج��دت الدعم املادي و املعن��وي يف اخرتاعك ؟ 

وهل ما زال هذا الدعم مستمر ؟

كان و مازال الدعم املعن��وي من الدكتورة خولة الكعبي 

رئيس��ة قس��م الجغرافيا، والتخطيط الح��ري بجامعة 

اإلمارات العربية املتح��دة و بذلت الكثري من الجهود يك 

أش��ارك يف معارض و مؤمترات داخ��ل و خارج الدولة،  و 

بتحفيز دائ��م ودعم مادي متكامل من القوات الجوية و 

الدفاع الجوي و قبل شهور من العرض يف املؤمتر السنوي 

للدف��اع IDEX2015، بدأت يف تطوير متكامل ملرشوعي 

وحيث أن مثل هذه املش��اريع )الطائ��رات بدون طيار( 

أصب��ح لها أهمية كبرية ودور فعال يف مجاالت الصناعات 

العس��كرية. و كان النقيب طيار س��عيد محمد املخميس 

عىل تواصل دائم المتام و تفعيل مرشوعي.

م��ا هو اله��دف والطم��وح ال��ذي تري��د ان تحققه 

مستقبالً؟

طموح��ي أن أكمل دراس��ة املاجيس��تري يف مجال يخص 

برمج��ة و تطوي��ر الطائرات بدون طي��ار و نكون قادرين 

ع��ىل صناعة و تطوير مثل هذه االخرتاعات يف الدولة دون 

الحاجة إىل مساعدة خرباء أجانب مام يضمن لنا االحتفاظ 

بأفكارنا عىل النطاق العسكري.

نصيحة توجهينها ألبناء جيلك من املخرتعني الجدد؟

يقول أينش��تاين: ” املعرفة ليس��ت املعلوم��ات، فمصدر 

املعرفة الوحيد هو التجربة والخربة “.

املعرفة ليس��ت مج��رد مجموعة م��ن املعلومات التي 

ميك��ن ألي من��ا الحصول عليه��ا دون أي جه��د يذكر، بل 

املعرفة الحقيقية هي العمل باجتهاد الكتس��اب الخربات، 

فعىل جمي��ع أبناء الوطن من لدية اخرتاع أن ال يتكاس��ل 

ويقوم بتنفيذ اخرتاعه، فالدولة بحاجة إىل سواعد مواطنة 

لتفخر بها أمام العامل•



االسرتاتيجية وحمرتفو األمن القومي 
التفكري االسرتاتيجي وصياغة االسرتاتيجية يف القرن احلادي والعشرين

هذا الكتاب

تضمن��ت البيئ��ة األمني��ة يف الق��رن الح��ادي 
والعرشين فرصاً واعدة وتهديدات ملصالح األمن 
القومي للدولة-القومية. ويقول البعض إن عرص 
الدول��ة القومية قد انتهى. ومن الواضح أن هذا 
الحكم س��ابق ألوانه، ألن الشعور القومي اليزال 
مص��دراً للرصاع واالس��تقرار يف النظ��ام العاملي 
الحايل. واألمر الواضح هو أن االس��تقرار املعتمد 
عىل وج��ود قطب��ن يف النظام العامل��ي، والذي 
اس��تمر يف زم��ن الح��رب الباردة ق��د وصل إىل 
النهاية، ومنذ انهيار االتحاد الس��وفيتي، يسعى 
النظ��ام العاملي إىل إيجاد ت��وازن جديد يضمن 

درجة مقبولة من االستقرار.

إن العومل��ة تعن��ي أش��ياء مختلفة مرتبط��ة باختالف 

املجتمعات املعنية، ولكنها بالتأكيد ال تعني أننا نش��هد 

مدة س��لم واس��تقرار عامليني. وإذا كان النظام العاملي 

الليربايل الرأس��ايل الذي رّوجت ل��ه الواليات املتحدة 

األمريكية وحلفاؤها، بقصد دحر الش��يوعية، قد خلق 

فرص��ة ممتازة لتحقي��ق الذات عىل املس��توى الفردي 

واس��تثار الطاقات الوطنية الكامن��ة يف القرن الحادي 

والعرشي��ن، فق��د خلق يف الوق��ت ذاته بيئ��ة لألفراد 

واملؤسس��ات والدول الس��تغالل تل��ك الفرصة لتحقيق 

أهدافها الخاص��ة. ونتيجة لذلك، فإن الواليات املتحدة 

األمريكية تجد نفس��ها يف مواجه��ة تهديدات جديدة 

وإمكانية عودة التهديدات القدمية. فاإلرهاب الديني، 

وعصاب��ات الجرمي��ة املنظم��ة، والقومي��ات املتمردة، 

والخص��وم الذي��ن أصبح��وا يتج��رؤون ع��ىل أمريكا، 

والحلفاء واألصدقاء الذين يتبنون مواقف مختلفة عن 

مواقفها، جميع ذلك من املس��تجدات التي تسم هذه 

الحقبة الجديدة. وبالفعل، مل تشهد البيئة االسرتاتيجية 

الحالية صيغة مقبولة إلرساء االستقرار يف النظام العاملي 

الجدي��د يف القرن الحادي والعرشي��ن. وتفاقمت هذه 

املشكلة بالنسبة للواليات املتحدة، ألن اإلجاع املحيل 

الذي ضِمن استمرار الوحدة الوطنية والهوية األمريكية 

خ��الل زمن الحرب الباردة، تبعرث بس��بب النجاح الذي 

أحرزت��ه الواليات املتح��دة واالنتهازي��ة الداخلية التي 

أعقبت االنتصار، والتي تفش��ت يف السياس��ة والتجارة 

واألعال واملرشوعات الفردية. 

وقد بدت السياس��ة واالس��رتاتيجية اللتان تتبناها 

الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة أو اللت��ان ن��ادت بها 

عاجزت��ني إىل حد كبري ع��ن تحقي��ق أهدافها، ولكن 

نجحتا يف اس��تعداء معظ��م أطراف املجتم��ع الدويل، 

ويف تش��تيت الدعم املحيل. وقد ضاعت فرص عظيمة 

كانت ميكن أن تضمن إرس��اء مستقبل أكرث أمناً للنظام 

العاملي الذي تتزعم��ه الواليات املتحدة، وظهر خصوم 

ج��دد بعد انهيار جدار برلني. ويبدو األمر وكأن القيادة 

السياس��ية واملتخصصني املعنيني بشؤون األمن القومي 

جميعهم قد نس��وا ماهية الفكر االس��رتاتيجي، وكيفية 

التحاور بذكاء لحل الخالفات يف األفكار حول السياسات 

واالسرتاتيجية.

فهل ميكن أن يكون املناخ االسرتاتيجي الذي خلقته 

الح��رب الباردة مع االس��تقرار النس��بي ال��ذي جلبته، 

والذي تاله اس��رتاحة اس��رتاتيجية فرضته��ا أمريكا عىل 

نفس��ها، هو الذي عطّ��ل منظورنا االس��رتاتيجي حيث 

تعطل��ت آلي��ة التعاطي م��ع الجدل، وكيفي��ة صياغة 

السياس��ة واالس��رتاتيجية؟ معظم املؤرشات توحي بأن 

الحال كذلك. 

م��ن مالحظة مجريات األح��داث، يبدو أن خصومنا 

الحقيقي��ني واملحتملني وكثرياً م��ن أصدقائنا يف الحرب 

الباردة مل يأخذوا اس��رتاحة اس��رتاتيجية، وقد استفادوا 

م��ن النظ��ام العاملي ال��ذي أنتجته الوالي��ات املتحدة 

األمريكي��ة وضمنت أمن��ه، ليك يجنوا ألنفس��هم مزايا 

كبرية. ومن يس��تطيع أن يتنبأ مبا س��تختار روس��يا أن 

تكون يف املستقبل؟ والصني قد تربز وقد ال تربز لتصبح 

الند العس��كري ال��ذي يهدد أمري��كا يف القرن الحادي 

والعرشي��ن، وانغاس��ها يف االقتص��اد العامل��ي خطوة 

إيجابي��ة نح��و التكامل الس��لمي، ولكنها حصلت عىل 

امتي��ازات اقتصادية كبرية تفوقت فيه��ا عىل الواليات 

املتحدة يف مختلف أنحاء العامل، وهي تواصل مس��اعي 

تحدي��ث قواته��ا العس��كرية. وتنتهج أغلبي��ة الدول 

األوربي��ة مس��اراً سياس��ياً مختلفاً عن مس��ار الواليات 

املتح��دة يف الرشق األوس��ط، حيث يخ��دم األوربيون 

مصالحه��م الخاصة، ويرتكون ألمريكا مس��ؤولية تحمل 

العداء املرتبط بعمليات إرساء االستقرار يف املنطقة.

وق��د أدى بروز املجتمع امل��دين يف العراق والرشق 

األوس��ط إىل تقوية األطراف م��ا دون الدولة، وانتقاد 

األفكار املوجهة لسلوك الدولة وقيادة النظام العاملي. 

ال ميك��ن إج��راء نقاش ج��اد والتوصل إىل سياس��ة 

واس��رتاتيجية ناجحتني إال إذا كان أولئك املمس��كون 

بزمام الس��لطة، واملتخصصون يف شؤون األمن القومي 

الذي��ن يدعم��ون القادة، ووس��ائل اإلع��الم الوطنية 

التي تراقب هؤالء املس��ؤولني، وال��رأي العام الواعي، 

جميعه��م مس��تعدين للمش��اركة. والجانب األهم يف 

مثل هذا االس��تعداد، هو تعلّم كيفية التفكري بطريقة 

اسرتاتيجية، وكيفية صياغة سياسة فعالة واسرتاتيجية 

ناجحة. والتعلّم عملي��ة معقدة، ألنه ال يوجد نظرية 

ش��املة عن االس��رتاتيجية تقدم مفاهي��م ومفردات 

مشرتكة للنقاشات الفكرية البناءة واملرشوعة. 

إن املشاركني الذين يحاولون اآلن االنخراط يف مثل 

ه��ذا الجدل حائ��رون ال يعرفون كي��ف يفرّقون بني 

السياسة واالسرتاتيجية والتخطيط. وبسبب الخلط بني 

هذه األشياء الثالثة من دون فهم الفوارق، مل يستطع 

صانعو السياس��ة، واالس��رتاتيجيون، واملتخصصون يف 

ش��ؤون األمن القومي ومن جميع املس��تويات، إنتاج 

سياس��ة جيدة أو اس��رتاتيجية جي��دة. ونتيجة لذلك، 

فإن مهم��ة التخطيط كانت إش��كالية، وإىل حد كبري 

مل تكن مالمئة لظروف أولئك الذين يجدون أنفس��هم 

منترشين يف الخط األمامي للمعركة الوطنية.

وقد تفاقم هذا الوضع بس��بب وسائل اإلعالم 

الوطنية املرتبكة أيضاً، وتقوم وسائل اإلعالم عادة 

بتضليل عامة الش��عب الذي��ن غالباً ما تأيت ردود 

أفعالهم مبالغ��اً فيها. والتناحر الس��يايس املحيل 

يؤدي بدوره إىل زيادة صعوبة إجراء الجدل البّناء 

املناس��ب، وحش��د اإلجاع الوطن��ي لدفع األمة 

إىل األمام. فهي أزمة فكر اس��رتاتيجي يف أوس��اط 

األم��ن  ومحرتف��وا  االس��رتاتيجية 
االس��رتاتيجي  التفك��ر  القوم��ي: 
القرن  يف  االس��رتاتيجية  وصياغ��ة 
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االسرتاتيجية وحمرتفو األمن القومي 
التفكري االسرتاتيجي وصياغة االسرتاتيجية يف القرن احلادي والعشرين

املحرتفني املعنيني بشؤون األمن القومي.

املنظرين العسكرين
إن أول م��ا يقوم به املؤلف يف هذا الكتاب هو التمييز 

ب��ني السياس��ة واالس��رتاتيجية والتخطيط. ث��م يقدم 

نظريته عن االس��رتاتيجية ورؤاه العميقة حول التفكري 

االس��رتاتيجي، الذي يضمن صياغة سياسة واسرتاتيجية 

أفضل، وتبعاً لذلك يأيت التخطيط أكرث مالءمة. ولبلوغ 

هذا الهدف يعتمد املؤلف بش��كل كبري عىل املنظرين 

العسكريني، لسبب بسيط هو أن أولئك املنظرين قاموا 

مبعظم العمل فيا يخص وضع نظرية االس��رتاتيجية. 

وعىل أي ح��ال، فإن االس��رتاتيجية ليس��ت محدودة 

بالهيمن��ة العس��كرية، وينبغي توضيح ه��ذه النقطة 

للقراء عندما يدرسون املفاهيم واملفردات املستخدمة 

هنا. واألمن القومي يتمثل يف أكرث من مجرد استخدام 

الجي��ش، ويتطلب تطوي��ر وتوظي��ف جميع عنارص 

الق��وة التي متتلكها األمة. وعالوة عىل ذلك، فإن األمن 

القومي يشمل مكونات داخلية وأخرى خارجية، وهذا 

يزيد من تعقيدات ترسيخه عىل أرض الواقع.

تعريف االسرتاتيجية
ومبصطلح��ات مبس��طة ميكن القول إن االس��رتاتيجية 

يف جمي��ع مس��توياتها معرّفة بأنها حس��اب األهداف 

واملفاهيم وامل��وارد ضمن حدود مقبول��ة للمخاطرة، 

لخل��ق نتائج ذات مزايا أفضل ما كان ميكن أن تكون 

عليه األمور لو تُركت للمصادفة أو تحت أيدي أطراف 

أخ��رى. واالس��رتاتيجية تُعرّف رس��مياً يف املنش��ورات 

املش��رتكة للق��وات املس��لحة األمريكي��ة يف الفقرة 1 

البند 02 بأنه��ا: »فكرة أو مجموعة أفكار حكيمة من 

أج��ل توظيف أدوات الق��وة الوطنية بطريقة منظمة 

ومتكاملة، لتحقيق أهداف معينة يف مرسح العمليات 

وأه��داف وطنية و/أو متعددة الجنس��يات«. وهذان 

التعريف��ان مفي��دان، ولكن ال يس��تطيع أي منها أن 

يوضح بشكل كامل دور الفكر االسرتاتيجي وتعقيداته. 

إن صياغة االسرتاتيجية تجمع بني الفن والعلم. ومن 

زاوية كونها فناً، ميكن تفسري صياغة االسرتاتيجية عىل 

أنها س��احة للعبقريات النادرة، حي��ث يتوصل القادة 

املوهوبون بفعل حدس��هم إىل حل��ول عظيمة لقضايا 

معقدة بش��أن السياس��ة الخارجية والحرب. وال ميكن 

إنكار دور العبقري الحقيقي، ولكن ليس هناك س��وى 

دول قليل��ة يف البيئ��ة الحالية التي تتس��م بالدينامية 

تس��تطيع تحّم��ل عواق��ب االنتظار إىل ح��ني وصول 

عبقري يُعّول عليه. وميكن أن يطمنئ العدد األكرب من 

محرتيف األمن القومي لحقيقة كون االس��رتاتيجية علاً 

أيضاً. وهذه الحقيقة توحي بأن صياغة االس��رتاتيجية 

ميك��ن أن تُراقَ��ب، وتُكت��ب عنها النظري��ات، وميكن 

أن يتم تحس��ني مس��توى تطبيقها من خالل الدراسة 

والخربة. وبالفعل، هناك مؤلفون بارزون ومشاهري كرث 

مثل صن ت��زو، وكارل فون كالوزفيت��ز، وكولن جراي، 

اعرتفوا بأهمية الفن والعبقرية يف صياغة االسرتاتيجية، 

وقدموا الهيكل النظري واملالحظات التي تس��اعد عىل 

فهم أفضل ملارسة صياغة االسرتاتيجية.

النظرية االسرتاتيجية
ويتيح لن��ا فهم طبيع��ة البيئة االس��رتاتيجية ونظرية 

االسرتاتيجية اس��تيعاب تعقيداتها والتعامل معها من 

خالل فهم تفاصيلها ومنطقها.   

ال تكم��ن قيمة النظري��ة يف كونها وصف��ة واعدة 

بالنج��اح، ب��ل يف الكيفية التي ميكن أن تس��اعدنا بها 

عىل توس��يع وتنظيم تفكرينا. وك��ا يذكِّرنا كالوزفيتز، 

فإن النظرية يجب أن تكون مخصصة للدراس��ة وليس 

لتبنيها م��ن حيث هي عقيدة: ويقول: تصبح النظرية 

عندئذ دليالً ألي ش��خص يريد أن يتعلم عن الحروب 

م��ن خالل الكتب؛ فهي تنري طريقه، وتس��ّهل تقدمه، 

وتدرب��ه عىل الحكم الس��ليم؛ وتس��اعده عىل تجنب 

امل��آزق... تك��ون النظري��ة بحيث ال يحت��اج املرء إىل 

البدء من جديد كل مرة للتعرف عىل املسألة وتحليل 

تفاصيلها، بل يجدها جاه��زة بني يديه، ووفق ترتيب 

جيد. والغاية منها تدريب عقل املرش��ح ليكون قائداً 

يف املستقبل. 

تس��اهم نظري��ة االس��رتاتيجية يف تغذي��ة عق��ول 

االس��رتاتيجيني وصانعي السياسة. وتساعد عىل تنظيم 

فكر محرتيف ش��ؤون األمن القومي، ل��يك يتعاملوا مع 

تعقي��دات البيئ��ة االس��رتاتيجية وتقلباته��ا وتغرياتها 

وثوابتها، وقضاياها، وفرصها والتهديدات املتأصلة فيها. 

وتشجعنا نظرية االسرتاتيجية أيضاً عىل إعادة التفكري 

يف افرتاضاتنا ورغباتنا، ولكن يف الوقت ذاته تش��جعنا 

عىل التفكري يف االفرتاض��ات املمكنة ورغبات خصومنا 

واألطراف األخرى. فالنظرية االسرتاتيجية تفتح أذهان 

جمي��ع املعنيني عىل كل االحت��االت والقوى الفاعلة، 

وتحّضنا ع��ىل التفكري يف التكالي��ف واملخاطر املرتتبة 

ع��ىل قراراتنا، وت��زن النتائج والعواق��ب املرتتبة عىل 

خصومن��ا، وحلفائن��ا، واآلخرين. وعىل مس��توى آخر، 

نج��د أن النظرية تتي��ح لألش��خاص العاملني يف حقل 

األمن القومي وآخرين يف حقول أخرى التواصل بذكاء 

في��ا يخص االس��رتاتيجية. وتلعب االس��رتاتيجية دور 

اإلطار املرجعي املش��رتك لصناعة وتقويم السياس��ات 

واالس��رتاتيجيات املناس��بة، وإيصالها إىل أولئك املنوط 

به��م تنفيذها. كا متّكن نظرية االس��رتاتيجية محرتيف 

األمن القومي من تقويم إيجابيات سياس��ة بعينها أو 

اس��رتاتيجية بعينها، وس��لبياتها أو االنتقادات املوجهة 

إليه��ا، بطرائ��ق ورشوط مفيدة لصانعي السياس��ات 

وصانعي القرار.

وبغض النظر عا إذا كانت االس��رتاتيجية مستنبطة 

من عق��ل عبقري فرد، ف��إن العملية املؤسس��اتية أو 

الح��وار الوطني بش��أن القدرة عىل التفكري بأس��لوب 

اس��رتاتيجي مس��ألة ش��ديدة األهمية بالنسبة ألولئك 

الذين يعملون أو يش��اركون يف حق��ل األمن القومي، 

س��واء كانوا من صانعي السياسة، أو االسرتاتيجيني، أو 

القادة، أو املخططني.  

منظور الفكر االسرتاتيجي
إن ه��ذا الكتاب مرجع موّج��ه للمحرتفني املتخصصني 

يف ش��ؤون األمن القومي، واملعيّن��ني يف الحقل األمني 

ألغراض سياسية، واآلخرين الذين يشاركون يف صياغة 

السياس��ة واالس��رتاتيجية وتنفيذه��ا وتقوميها، إىل 

جان��ب أولئ��ك الذين يدرس��ون ويتابعون نقاش��ات 

األم��ن القومي. ويرك��ز الكتاب بالدرج��ة األوىل عىل 

االس��رتاتيجية، ولكن��ه يط��رح مقولة إن فه��م الفكر 

االس��رتاتيجي وصياغة االس��رتاتيجية يخدمان صانعي 

السياسة بش��كل أفضل. والكتاب ال يقرتح اسرتاتيجية 

جديدة للقرن الحادي والعرشين، وال يركز عىل انتقاد 

االس��رتاتيجية الحالية؛ ولك��ن يقدم منظوراً ومس��اراً 

للفكر االسرتاتيجي املنظم تجاه االسرتاتيجية بعامة.

البيئ��ة  لطبيع��ة  تفس��ريه  يف  واٍف  والكت��اب 

االس��رتاتيجية، حي��ث يعرض نظرية واضحة وش��املة 

لالس��رتاتيجية، وإط��اراً عملي��اً للتفك��ري ح��ول هذه 

البيئ��ة وكيفية صياغة سياس��ة واس��رتاتيجية فعالتني. 

ويس��اعد الكت��اب القارئ عىل فه��م طبيعة الجوانب 

الداخلي��ة والخارجية للبيئة األمنية التي تجعل صياغة 

االس��رتاتيجية وتنفيذها مهمة صعبة جداً عىل الدولة 

القومي��ة، وبخاص��ة يف األنظمة الدميقراطي��ة. ويرى 

املؤلف أن��ه إذا اعتمدنا عىل تقويم وحدس صحيحني 

فإننا نس��تطيع تحديد العوامل االسرتاتيجية الرئيسة، 

وبالتايل مناقش��ة السياس��ة واالس��رتاتيجية املناسبتني 

وصياغته��ا. ثم ينتقل املؤلف ليوضح للقارئ أهداف 

االسرتاتيجية، والطرائق التي تعتمدها، واملوارد الالزمة 

لتنفيذها، كا يوضح كيفية تجّنب األخطاء الش��ائعة 

واملآزق يف صياغة االس��رتاتيجية. وأخرياً، يقدم الكتاب 

اختبارات عملي��ة لتحديد مدى صالحية اس��رتاتيجية 

معينة، وكيفية تحليل املخاطر وتوضيحها. ويف املنظور 

األوس��ع، يقدم الكتاب إط��اراً نظرياً/مفاهيمياً لألفراد 

واملؤسس��ات والعاملني يف حقل األم��ن القومي، لفهم 

طبيعة البيئة االس��رتاتيجية، وكيفية تطبيق النظرية يف 

صياغة السياسة واالسرتاتيجية.

وتتضمن املهم��ة املزدوجة للكت��اب يف: 1( تقديم 

موج��ز لتذك��ري املارس الخبري مبا يج��ب أن يضعه يف 

الحس��بان، و 2( يقوم بدور الكتاب التمهيدي إلرشاد 

املبتدئني إىل مدى اتس��اع وتعقيد األش��ياء التي يجب 

عليه��م أن يفكروا فيها. ويرى الكت��اب أنه من خالل 

إطار العمل املش��رتك للنظري��ة واملفاهيم واملفردات 

وفه��م مجتمع املعنيني باألم��ن القومي ميكن التوصل 

إىل مستوى أفضل يف مناقش��ة السياسة واالسرتاتيجية 

وصياغتها لتكونا يف خدمة الوطن•
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تعترب معركة ميدواي Midway من أهم املعارك البحرية يف حملة املحيط الهادي يف الحرب 

العاملية الثانية  بعد ستة أشهر من وقوع الهجوم الياباين عىل بريل هاربور وبعد مرور شهر واحد 

فقط عىل معركة بحر الكورال وتحديداً بني الرابع والسابع من شهر يونيو عام 1942، متكنت 

القوات البحرية األمريكية بشكٍل حاسم من صد هجوم قوات البحرية اإلمرباطورية اليابانية عىل 

جزيرة ميداوي مام ألحق الرضر باألسطول الياباين، وقد أسامها املؤرخ العسكري جون كيغان بـ 

"الرضبة األكرث روعًة وحسامً يف تاريخ الحروب البحرية".

إعداد: أمل سامل احلوسني
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معركة ميدواي

كان مقصد العمليات اليابانية، هو س��حق الواليات املتحدة 

كقوة اس��راتيجية يف املحيط الهادئ، إلعطاء اليابان الحرية 

ليك تؤس��س مجاالً مشركاً أكرب يف رشق آسيا، أمل اليابانيون 

غمهم  نى الواليات املتح��دة بهزمية أخرى محبطة فررُ بأن ترُ

عىل االستسالم يف حرب املحيط الهادئ. 

كان��ت خط��ة اليابانيني أن يغ��روا الطائ��رات األمريكية 

بس��حبهم إىل الفخ، وإىل احتالل جزي��رة ميداوي كجزء من 

الخطة الشاملة لتمديد دفاعهم رداً عىل غارة دوليتل.

أعيقت الخطة بس��بب االفراضات اليابانية الخاطئة لرد 

فعل األمريكيني وترتيبات البداية السيئة، فقد استطاع فاكو 

الشفرات األمريكيني تحديد تاريخ وموقع الهجوم، مام أتاح 

لهم تحذير البحرية األمريكية لتجهيز كمني لهم.

لفري��ق هايتو الذي يركز جهوده عىل معرفة تاريخ الهجوم، 

بعد مجهود برشي كبري يتوصل محللو الرموز األدمريال منيتز 

بأن الهجوم س��يكون يف 4/6/1942، ويضع منيتز خطًة ذكيًة 

تعتمد عىل عنرص املفاجأة، فيوزع حامالت الطائرات الثالث 

املتبقي��ة لديه حول جزيرة ميدواي بعيداً عن نظر الطائرات 

الياباني��ة االس��تطالعية ويح��رص منيتز ع��ىل وضع حامالت 

طائراته يف موقع ال يتوقع اليابانيون وجودها فيه.

هدف املعركة
يف ربي��ع عام 1942 كان��ت االنتص��ارات اليابانية من القوة 

واالمت��داد بحيث أن ش��يئاً مل يعد قادراً ع��ىل إيقافها أبداً، 

وكانت القوات البحرية اليابانية ذات ش��هرة عظيمة وتلك 

العديد من اآلليات والقط��ع الحربية املختلفة، وكانت أحد 

أهم مص��ادر التهديد والخطر عىل املس��تعمرات األوروبية 

وخاصة الربيطانية املنترشة يف جنوب رشق قارة آسيا، وزادت 

خطورة االنتشار الياباين حتى أصبحت تشكل قلقاً كبرياً لدى 

الواليات املتح��دة األمريكية التي كانت تتمنى أال تدخل يف 

نزاع أو معركة مع اليابان.

معركة ميدواي هي تكملة لسلس��لة من املعارك السابقة، 

فق��د هاج��م اليابانيون الفلب��ني التي تعترب ذات ش��أن كبري 

له��م، وكلف األس��طول الثال��ث الياباين بقيادة تاكا هاش��و، 

وكذل��ك الجيش 14 بقيادة هاووما بتنفيذ هذه العملية وتم 

القض��اء عىل معظم الق��وات األمريكية فيها، ث��م بعد ذلك 

توال��ت االنتصارات اليابانية وتم االس��تيالء عىل هونغ كونغ 

وطرد الربيطانيني منها، واالستيالء عىل ماليزيا وجزء كبري من 

س��نغافورة، ثم واصلت اليابان معاركه��ا البحرية وهاجمت 

قاع��دة أمريكي��ة كب��رية يف مين��اء ب��ريل هارب��ر يف املحيط 

الباسيفييك وكانت أكرب صدمة  تتلقاها القوات األمريكية بأن 

وصل اليابانيون بهذا املستوى عىل الرغم من توفر املعلومات 

االس��تخبارية بأن الياباني��ون قادمون لتدم��ري القوات بهذه 

القاعدة وهناك أوامر باالستعداد والتعامل معهم.

أح��رزت الياب��ان أهدافها االس��راتيجية األولي��ة برسعة، 

كرس الشفرة 
تكن فريق من االستخبارات األمريكية بقيادة الشاب املالزم 

أول ج��وزف روش��فرت من كرس ش��فرة البحري��ة اليابانية 

25GN، كان االهتامم الوحي��د لهذا الفريق هو حل الرميز 

الخاص باألدمريال الياباين ياماموتو، للتمكن من قراءة رسائله 

الالس��لكية قبل أن يقوم بالهجوم، أيقن فريق االس��تخبارات 

األمرييك أن اليابانيني يحرضون لهجوم، ولكن من غري معرفة 

أين ومتى س��يتم ذلك، حيث يعترب ياماموتو سيد املفاجآت 

ويفكر يف تدمري س��فن وطائرات األدم��ريال نيمتز بوابل من 

النريان خالل معركة حاسمة، تضم قوة ميدواي عنارص هامة 

يف األس��طول الياباين، حيث ق��ام ياماموتو بجمع قوة بحرية 

مروعة، يف عدادها 11 سفينة حربية وأربع حامالت طائرات 

يجعله��ا تتفوق عددياً عىل قوة الوالي��ات املتحدة البحرية، 

حدد رجال روش��فرت بأن نظام الرميز 25GN الياباين يشري 

إىل املنطقة واملكان بإستعامل حرف 

األخرية  املعلوم��ات  األبجدي��ة،  من 

التي اس��تطاعوا اعراضها هي الردد 

الحريف AF التي تشري بالتأكيد إىل هدف ياماموتو التايل.

 AF ؟ روشفرت يعتقد بأنAF أما الس��ؤال فهو أين تقع

هي جزيرة صغرية يف وس��ط املحيط الهادي تدعى ميدواي، 

أما واش��نطن فتعارض بش��دة قائلًة أن AF ممكن أن تعني 

اس��راليا أو قناة بنام أو حتى مرفأ ب��ريل هاربر مجدداً، مام 

يخلق جواً من االرتباك بدالً من التواصل، إن التنافس الشديد 

بني واش��نطن وه��اواي يصي��ب األدمريال منيت��ز باإلحباط، 

مام يدفع��ه بعد قراءة التقاري��ر املتضاربة إىل الضغط عىل 

روش��فرت لتأكيد معلومات محطة هايت��و بالوقائع، عندها 

تخطر لفريق روش��فرت خطة لتحديد موقع AF، يرس��لون 

رس��الة الس��لكية واضحة تش��ري إىل نقص حاد يف املياه عىل 

جزيرة مي��دواي، فيبتل��ع اليابانيون الطعم، ويرس��ل جهاز 

االس��تخبارات تقارير بأن جزي��رة AF تنقصها املياه العذبة، 

فيؤك��د ذل��ك أن AF هي جزيرة مي��دواي، يقتنع األدمريال 

نيمتز بأن روش��فرت ه��و عىل صواب ومين��ح ثقته الكاملة 
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من التاريخ

باس��تيالئها عىل الفلبني، وماليزيا، وس��نغافورة، وجزر الهند 

الرشقية الهولندية )اآلن إندونيس��يا(، م��ع مواردها النفطية 

الحيوي��ة، وكان��ت األخرية -أي إندونيس��يا- ذا أهمية خاصة 

لليابان. بسبب هذا، بدأ التخطيط األويل للمرحلة الثانية من 

العملي��ات يف وقت مبكر من يناير 1942 إال أنه كانت هناك 

خالفات اسراتيجية بني الجيش االمرباطوري والبحرية امللكية، 

ونزاع داخ��ي بني املقر الع��ام للبحرية وأس��طول األدمريال 

ياماموتو إسوروكو املتحد، بحيث مل تشكل اسراتيجية تابعة 

حت��ى أبريل 1942. أخريا، نجح األدمريال ياماموتو يف التغلب 

بفض��ل كفاح بريوقراط��ي، وذلك بتهديد خفي باالس��تقالة، 

وبعد ذلك تم تبني خطته "سنرال باسيفك".

كان هدف ياماموتو االس��راتيجي األويل هو القضاء عىل 

حام��الت الطائرات األمريكي��ة، وهو ما نظ��ر إليه عىل أنه 

التهديد الرئييس لحملة املحيط الهادئ بش��كل عام وتفاقم 

هذا القلق بش��كل حاد م��ن قبل غارة دوليت��ل )18 أبريل 

1942( الت��ي أرُطلقت فيها طائرات الس��الح الجوي األمرييك 

ميتش��لز B-25 من س��فينة )حامل��ة الطائ��رات( هورنيت 

األمريكي��ة والتي قامت بقصف األه��داف يف طوكيو وعدة 

مدن يابانية أخرى. يف حني كانت الغارة مستهاٌن بها عسكريًا، 

فقد شكلت صدمة نفسية شديدة عىل اليابانيني ودلت عىل 

وجود فجوة يف الدفاعات حول الجزر اليابانية الرئيسية. رأى 

ياماموت��و أن هجوماً آخر عىل القاعدة الرئيس��ية األمريكية 

املتمركزة يف بريل هاربور سيحث األسطول األمرييك كله عىل 

اإلبحار والقت��ال، بضمن ذلك الحام��الت؛ ولكن عند األخذ 

بقوة وصالب��ة القوات الجوية املتواجدة يف هاواي باالعتبار، 

ق��رر ياماموتو أنه ال ميكن أن يهاجم ب��ريل هاربور مبارشة. 

ب��دالً من ذلك، اختار ميدواي، يف أقىص الش��امل الغريب من 

جزيرة هاواي، تبعد حوايل 2100 كيلومر من أواهو. مل تكن 

مدواي مهمة بش��كل خاص يف الخطة األك��رب لنوايا اليابان، 

ولكن اليابانيني أحس��وا بأن األمريكيني س��يعتربون ميدواي 

موقعاً حيوياً بالنس��بة إىل بريل هاربور وبالتايل س��يقومون 

بالدفاع عنه��ا وبقوة. ويف الواقع اعت��ربت الواليات املتحدة 

ميدواي مهمة؛ فقد تم إنش��اء قاع��دة غواصات أمريكية يف 

ميدواي بع��د املعركة لتتمكن الغواص��ات العاملة من بريل 

هاربور من التزود بالوقود واملعدات. 

خطة ياماموتو
كانت خط��ة ياماموتو للمعركة معق��دًة إىل حٍد بعيد، وكان  

تصمي��م املعركة مبين��اً عىل معلومات اس��تخباراتية متفائلة 

 USS و USS Enterprise( أش��ارت إىل أن حاملتا الطائرات

Hornet( والتي تش��كل ق��وة املهامت 16 ه��ي الحامالت 

الوحي��دة املتوفرة ألس��طول البحرية األمريكي��ة يف املحيط 

اله��ادي. يف مايو عام 1942 وخالل معرك��ة املرجان، أرُغرقت 

س��فينة الوالي��ات املتح��دة الحاملة لكس��نجتون وتعرضت 

الحاملة يوركت��اون ألرضار فادحة جعلت اليابانيني يعتقدون 

بغرقها أيضاً. كام أدركت اليابان أن س��فينة الواليات املتحدة 

الحاملة س��اراتوجا كان��ت تخضع لتصليحات عىل الس��احل 

الغريب بعد تعرضها إلصابة طوربيد من غواصة.

اعتقد ياماماتو 
بأن األمريكني قد 
أصيبوا بإحباط يف 
معنوياتهم جراء 
الهزائم املتكررة 

التي تعرضوا يف 
احمليط الهادي

إال أن األك��ر أهمية كان اعتق��اد ياماماتو بأن األمريكني 

قد أصيبوا بإحباط يف معنوياتهم جراء الهزائم املتكررة التي 

تعرضوا لها وشعر ياماماتو بأن األمر يتطلب خداع األسطوال 

األمرييك وجره بشكل مهلك نحو حالة غري متكافئة.

الهجامت الجوية األولية
يف الساعة 02:45 يف 4 يونيو 1942 كانت كل قطعة بحرية 

يابانية يف موقعها املحدد لها ضمن خطة االنفتاح، وأطلقت 

املوجة األوىل م��ن الطائرات يف الس��اعة 04:30، وبعد 15 

دقيقة كانت 108 طائرات تحلق عىل بعد 240 كيلومراً إىل 

الغرب من ميدواي، وبنفس الوقت أقلعت 7 طائرات جو/ 

مائية الس��تطالع عمق وأجنحة العدو، ويف الس��اعة 05:52 

الحظ مش��غلو الرادارات األمريكيون وجود مجموعات من 

الطائرات ع��ىل بعد 150 كيلومراً غرب الجزيرة، فانطلقت 

26 طائ��رة أمريكية من مدارج مي��دواي فوراً، ولكن عندما 

اش��تبكت مع طائرات زيرو املقاتل��ة اليابانية، احرقت 17 

منه��ا خالل 14 دقيق��ة، وعادت ال� 9 الباقي��ة إىل القاعدة 

بينه��ا طائرتان فق��ط غري مصابت��ني، ويف الس��اعة 06:13 

قصف��ت املوج��ات األوىل م��ن أرساب الطائ��رات اليابانية 

قاعدة ميدواي الجوية، وتلتها أرساب أخرى لتدمري املنشآت 

الحيوي��ة للقاع��دة، ويف الس��اعة 07:10 ح��ددت طائرات 

االس��تطالع الجو/ مائية األمريكية مواقع حامالت الطائرات 

اليابانية، فتوجه��ت 10 طائرات هجومية إليها، أس��قطت 

منها 7 وأصابت طائرة ثامنة. وبالس��اعة 07:55 اقربت 16 

طائ��رة أمريكية أخرى من الحامالت، دمرت 8 منها يف الجو 

دون أن تستطيع الثامين األخرى إصابة أي هدف.

بعد ذلك مبارشة حلّقت تش��كيلة مؤلفة من 15 قاصفة 

أمريكي��ة ضخمة B-17 ع��ىل ارتفاع عاٍل ف��وق الحامالت 

اليابانية اس��تطاعت من إلقاء كام��ل حمولتها من القنابل 

الثقيل��ة عىل أهدافه��ا، فتصاعدت من البح��ر مياه هائلة، 

فاس��تبرش الطي��ارون األمريكيون وأخربوا قاع��دة ميدواي 

بأنهم أصابوا أسطول العدو.

نتائج املعركة األوىل
يف الس��اعة 08:25 يف يوم 4 يونيو 1942، مل تكن أية قطعة 

بحري��ة يابانية أصيبت، يف الوقت ال��ذي دمرت فيه معظم 

الطائ��رات األمريكية يف قاعدة مي��دواي الجوية أو أصيبت 

أو ترضرت س��واء من جراء قصف اليابانيني ألرض املطار أو 

من خالل املعارك الجوية العنيفة. يف حني مل يرُرشك األدمريال 

ناكوم��و أكر من ثلث طائرات قوت��ه الضاربة، وعندما قدر 

املوقف أب��رق إىل قائده األعىل األدمريال ياماموتو الرس��الة 

التاريخي��ة: "لقد أصبحنا س��ادة الجو يف املحي��ط الهادي"، 

حيث كان عىل قناعة تامة بأن الطائرات املوجودة يف قاعدة 

ميدواي هي التي ميتلكها األمريكيون فقط.

يف الس��اعة 07:02 وصل��ت حاملتا الطائ��رات هورنيت 

وانربراي��ز إىل برُعد 250 كيلومراً من ميدواي وأصبحتا تحت 

أمرة األدمريال فليترش، ويف الساعة 08:06 كانت 119 طائرة 

متنوعة قد شكلت مجموعات قتالية متوجهة إىل ميدواي.

وبالس��اعة 08:38 أطلقت الحاملة بورك تاون 41 طائرة 

متنوع��ة أخرى ليصبح املجموع 160 طائرة محلقة يف الجو. 

واس��تطاعت البع��ض منها التق��رب إىل حام��الت الطائرات 

اليابانية يف ثالث غارات دون أن تس��تطيع إصابة أي منها إال 

إنه يف الس��اعة 10:00 يوم 4 يونيو مل تكن أية قطعة بحرية 

ضمن األس��طول الياباين قد أصيبت، ولكن األدمريال ناكومو 

كان ق��د أدرك بعد تقديره لعدد الطائ��رات التي ظهرت يف 

س��امء املعرك��ة إن أمام��ه حاملتي طائ��رات معاديتني عىل 

األقل، ولكنه اس��تبرش خرياً وتفاءل لكون موقفهام قد أصبح 

طائرات VT-6 عىل منت الحاملة انرتبرايز
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مفجعاً بعد استنفادهام لقواهام يف غارات رئيسية ثالث غري 

مجدية، تكبدت طائراتها خسائر جسيمة.

النرص يتحول لكارثة
يف الس��اعة 10:05 كان��ت الطائرات الياباني��ة قد أصبحت 

جاه��زة عىل منت حاملت��ي الطائرات س��وريو وهريويو بعد 

الرضب��ة األوىل، إال أن األدم��ريال ناكومو كان قد قرر ش��ن 

الهج��وم بجميع الطائرات املوجودة عىل الحامالت األربع يف 

آن واحد، فظل ينتظر الخ��رب النهايئ من الحاملتني األخريني 

كاغ��ا وآكاغي. ويف الس��اعة 10:20 أصدر أوام��ره باإلقالع، 

ولكن يف تل��ك اللحظ��ة الحرجة أطلقت مك��ربات الصوت 

إنذاراً بقدوم طائرات أمريكية كانت يف مجموعات كبرية من 

طائرات دانتلس الهجومي��ة األمريكية متجهة نحو حامالت 

الطائرات اليابانية، ويف خالل خمس دقائق فقط بني الساعة 

10:24 وحت��ى 10:29 اس��تطاعت إصابة ث��الث منها: كاغا، 

أكاغي، س��وريو بالقنابل يف أماكن حساسة أدت إىل اشتعال 

الن��ريان فيها واحراق طائراتها وانفجار مس��تودعاتها ش��يئاً 

فش��يئاً. فكانت خمس دقائق من صباح يوم 4 يونيو 1942 

كافية لتحويل النرص الياب��اين الكبري الذي رفرفت رايته منذ 

الفجر وحتى الس��اعة 10:24 إىل كارث��ة غريت ميزان القوى 

البحري يف املحيط الهادي لصالح الواليات املتحدة.

أصاب الذهول واالنهيار ش��خص األدمريال ناكومو عندما 

ش��اهد أعمدة الدخان تتصاعد من حامالت طائراته الثالث 

يف وق��ت واحد، وتم تعيني األدمريال ياماكويش قائد الحاملة 

هرييو ب��دالً منه، فقّدر أن لديه من الب��وارج واملدمرات ما 

تكف��ي ملواصلة القت��ال إضافة لحاملة الطائ��رات الضخمة، 

فخط��ط ف��وراً للثأر، ففي الس��اعة 13:30 م��ن نفس اليوم 

انطلقت 48 طائرة متنوعة من س��طح الحاملة املذكورة، ويف 

الس��اعة 14:35 كانت حاملة الطائرات األمريكية يورك تاون 

قد أصيب��ت بأربع إصابات مبارشة واحرق��ت، ولكن كانت 

املقاتالت زيرو قد أبيدت سواء بأسلحة م / ط أو أثناء القتال 

الجوي مع الطائرات األمريكية.

األمريكيون ينهون املعركة 
بقيت لدى األمريكي��ني حاملتا طائرات، ولكن عىل متنها ما 

مجموعه 24 طائرة هجومية فقط، وهي كل ما س��لمت من 

مجم��وع 210 طائ��رة متنوعة، ففي الس��اعة 17:00 أصدر 

األدم��ريال فليترش بإطالقها نحو الحاملة اليابانية هرييو التي 

كان عليها أن تدافع عن نفسها مبدفعيتها فقط حيث مل تبق 

لديها كام سبق ذكره أية طائرة مقاتلة، ولكن املدفعية دون 

طائ��رات مل تكن فاعلة بدرجة كافية لتس��تطيع منع اقراب 

طائرات هجومية من الحاملة التي أصيبت بالس��اعة 18:03 

بأرب��ع قنابل مؤججة فيها الن��ريان، يف حني أبرق فليترش إىل 

قائده األعىل نيميتز تقرير النرص النهايئ: "لقد غدوت س��يّد 

الجو يف املحيط الهادي".

الجميع يعود إىل اليابان
عق��د األدمريال يامامات��و اجتامعاً مع هيئ��ة ركنه ليلة 4/5 

4 يونيو - 7 يونيو 1942 التاريخ  
معركة بحرية يف املحيط الهادي املوقع  

انتصار أمرييك حاسم النتيجة  

املتحــاربـــون

الواليات املتحدةإمرباطورية اليابان

القـــــادة
شيسر ويليام نيميتز

فرانك جاك فليترش
رميوند آميس سربوانس

إيسوروكو ياماموتو
نابوتايك كوندو

شويتيش ناغومو
تون ياغامويش

ريوساكو يناغيموتو

القـــــوى

 3 حامالت للطائرات
 25 بارجة مساعدة

 233 طائرة عسكرية
 127 طائرة عسكرية منطلقة من الرب

4 حامالت للطائرات
بارجتان

15 بارجة مساعدة
248 طائرة عسكرية

15طائرة مائية

الخســـائر

غرق حامل��ة طائ��رات من أصل 
ثالثة

غرق بارجة
تدمري 150 طائرة عسكرية

 307 قتيل 

غرق كل حامالت الطائرات
غرق طائرة مائية

تدمري كل الطائرات العسكرية
3,057  قتيل 

معركة ميدواي

يوني��و، وأصدر األدم��ريال ياماموتو قراره يف الس��اعة 02:00 

ي��وم 5 يونيو 1942 "الجميع يع��ود إىل اليابان". عند رجوع 

األس��طول الياباين إىل هاش��رياجيام، تم نقل الجرحى مبارشة 

إىل مستش��فيات البحرية، معظمهم تم تصنيفهم ك� "مرىض 

رسيني" ووضعوا يف أجنح��ة العزل الصحي بعيداً عن املرىض 

اآلخري��ن وعن عائالتهم، وذلك من أج��ل منع ترسب أخبار 

الهزمية الكبرية إىل عام��ة الناس. وبقية الضباط والجنود، تم 

توزيعه��م مبارشة عىل وح��دات أخرى يف األس��طول، بدون 

منحهم أي فرصة لزيارة عائالته��م أو أصدقائهم وتم نقلهم 

مب��ارشة إىل وحدات قتالية يف جن��وب املحيط الهادئ حيث 

لقي معظمهم حتفه.

نتائج املعركة
أظه��رت املعرك��ة أهمية اإلع��داد والتدري��ب يف مجال فك 

الش��فرة البحري��ة يف فرة قبل الح��رب، كام تعت��رب معركة 

مي��دواي الت��ي دارت يف املنطقة املحيطة لجزي��رة ميدواي 

نفس��ها خالل نهار واحد من املعارك الفاصلة والحاسمة وقد 

غ��ريت وجه تاري��خ الحرب يف املحيط الهادي بني أس��طولني 

ضخمني عدداً وعدة، وتخضت نتائجها يف تغيري ميزان القوى 

الجوي/ البحري خالل سنتي الحرب التي تواصلت بني اليابان 

والواليات املتح��دة األمريكية، وانتهت هذه الحرب البحرية 

الش��هرية يف التاريخ بهزمية اليابان، فقد خرس اليابانيون فيها 

3500 رجل و4 حاملة طائرات وس��فينة مقاتلة و332 طائرة 

ونسبة عالية جداً من أمهر وأجدر الطيارين، أما أمريكا فقد 

خرست 307 رجل وحاملة طائرات واحدة، باإلضافة إىل 220 

طائرة، لكنهم بدأوا يش��عرون باالعتزاز إذ أن معركة ميدواي 

غريت من مسار الحرب يف املحيط الهادي•

املصادر:

- ويكيبيديا - معركة ميدواي

 ،MIDWAY BA.TILE مقال معركة ميدواي -

املقدم بحري/ بدر أحمد الشحي - كلية القيادة واألركان



حقــوق المستهـــلك

للمس��تهلك الح��ق يف الحامي��ة م��ن املنتجات 

وعمليات االنتاج والخدمات التي تشكل رضراً عىل صحته 

وسالمته ومنها ما ييل: 

- توف��ر املعاي��ر واملواصفات القياس��ية الجي��دة الخاصة مبكونات 

السلعة وطريقة تصنيعها حفاظاً عىل صحته وسالمته.

- الحصول عىل س��لعة مدون عليها جميع البيان��ات باللغة العربية 

كنوع السلعة ومكوناتها، تاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية.

- إن تستويف البضائع مس��توى متوقع من الجودة واألداء من 

حيث السعر واملواصفات.

حق األمان

للمستهلك الحق يف تزويده بالحقائق التي تساعد عىل الرشاء واالستهالك السليم ومنها ما ييل:

- معرفة املعلومات الصحيحة عن الس��لع والخدمات كنوع الس��لعة ومزاياها وأرضارها وقواعد 

استعاملها.

- معرفة أسعار السلع والخدمات بالنسبة للمواصفات املتاحة فيها ومقارنتها مبثيالتها يف السوق 

لتمكينه من اختيار األنسب منها.

- معرفة رشوط وبيانات شهادة الضامن ومراكز الخدمة املعتمدة.

- االطالع عىل سياسة االستبدال أو اإلسرتجاع أو اصالح السلع املعيبة قبل الرشاء.

حق املعرفة 

للمستهلك الحق يف اكتساب املعارف واملهارات املطلوبة 

ملامرس��ة االختبارات الواعية بني السلع والخدمات، وأن 

يك��ون مدركاً لحقوقه األساس��ية ومس��ؤولياته وكيفية 

استخدامها من خالل برنامج التوعية املستدامة.

حق التثقيف

للمستهلك الحق يف اإلختيار بني العديد من البدائل من السلع 

والخدمات بأسعار تنافسية مع ضامن الجودة.

يف يف حال وجود عيب  يف السلعة أو الخدمة، للمستهلك الحق 

أو اختي��ار طريق��ة معالج��ة الس��لعة إما باس��تبدالها 

االعتبار إصالحها أو اس��رتداد مثنها، عىل أن يؤخذ يف عني 

التي ن��وع وطبيع��ة الس��لعة املعيب��ة، وامل��دة  الزمنية 

تستغرقها عملية املعالجة.

للمس��تهلك الح��ق يف تس��وية عادلة ملطالب��ه املرشوعة، مب��ا يف ذلك 

التعويض عن التضليل أو الس��لع الرديئ��ة أو الخدمات غر املرضية أو 

أية مامرسات ترض باملستهلك.

حق التعويض

حق إشباع احتياجاته األساسية

للمستهلك حق الحصول عىل السلع والخدمات الرضورية األساسية 

كالغذاء والكساء واملأوى والرعاية الصحية والتعليم.

حق اإلختيار

حق االستماع إىل آرائه
للمستهلك الحق يف أن متثل مصالحه 

لدى الجهات الرسمية وغر الرسمية 

ويؤخذ بارائه يف تطوير السلع 

والخدمات.

حق احلياة يف بيئة  سليمة
يحق للمستهلك العيش 

والعمل يف بيئة خالية من 

املخاطر.

إن مسئولية توعية املستهلك بحقوقه 

وطرق املطالبة بها مسئولية مشرتكة بني 

املستهلك نفسه واملؤسسات الحكومية 

واملدنية التي ترعى هذه الحقوق. 

فمن الرضوري أن يكون املستهلك ملامً 

بحقوقه ليتسنى له الحفاظ عليها، ومن 

الواجب عىل املؤسسات الحكومية 

واملدنية تعريف املستهلك بتلك الحقوق 

وأن تسانده يف املطالبة بها، ليكون مشاركاً 

فعاالً يف حامية املجتمع من املامرسات 

الضارة باملستهلك. 

وتويل حكومة دولة اإلمارات أهمية 

خاصة لحامية حقوق املستهلكني، وقد 

أصدرت الحكومة االتحادية القانون رقم 

)24( لعام 2006 بشأن حامية املستهلك.
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استشارة قانونية
ميداليـة اإلغاثة

أوصافها:

الوج��ه األمام��ي: ق��رص 

بالذهب  مطيل  مس��تدير 

عي��ار 18 ق��راط، قطرها 

45 م��م وبس��مك 3 م��م 

خط����وط  بداخله������ا 

عىل  ت���دل  متموج������ة 

واألعاص��ر  الك�����وارث 

وتربز ص��ورة جندي يقدم 

خدمة للمنكوبني.

يحمل  الخلف��ي:  الوج��ه 

املس��لحة  القوات  ش��عار 

"دول��ة  عب��ارة  تعل��وه 

اإلمارات العربية املتحدة"، ومن األسفل عبارة "القيادة 

العامة للقوات املسلحة" بالخط الديواين.

رشيط امليدالية:

مصنوع من خيوط النايلون والقط���ن بعرض 34 مم 

وبط���ول 45 مم، باللون الربتقايل الغامق ومقسم إىل 

أربع��ة خطوط حمراء عرض كل خ��ط 2 مم، والجزء 

األوسط من الرشيط عرضه 10 مم والجزء الذي يليه 

م��ن الداخل للخارج عرضه 5 م��م والذي يليه 3 مم 

لكل طرف، ويعلو الرشيط مش��بك ذهبي بارتفاع 8 

مم مكتوب عليه عبارة "ميدالية اإلغاثة" بشكل بارز، 

وينتهي من األسفل عىل شكل مثلث.

شارة امليدالية:

من نفس قامش الرشيط ونفس ألوانه، مستطيلة 

الشكل بطول 34 مم وعرض 12 مم. 

الطبقة :

تتكون ميدالية اإلغاثة من طبقة واحدة.

أسباب املنح:

متنح هذه امليدالية  لكل عسكري أو مدين سواء كان يحمل 

جنس��ية الدول��ة أو م��ن الوافدين اش��رتك يف إحدى قوات 

اإلغاثة العاملة يف أي من الدول العربية أو األجنبية، ويجوز 

منحه��ا لألجنب��ي الذي ليس من ضمن تل��ك القوات وأدى 

أعامالً جليلة جديرة باالعتبار لصالح دولة اإلمارات العربية 

املتحدة أو قواتها املسلحة خارج الدولة.

تقليد امليدالية:  

يقوم بتقليد هذه امليدالية وكيل الوزارة أو رئيس األركان 

أو من يفوضانه.

أوسمة وميداليات

البـــــر رصيـــد مدخــــر عنــــد الكــرب

لقد فرس املرشع القانوين بدولة اإلمارات مصطلح االتجار بالبرش أنه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم 

أو اس��تقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها أو غر ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال 

أو الخداع أو إس��اءة اس��تعامل السلطة أو إساءة اس��تغالل حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو 

مزايا لنيل موافقة ش��خص له س��يطرة عىل شخص آخر لغرض االس��تغالل. ويشمل االستغالل جميع أشكال 

االس��تغالل الجنيس أو اس��تغالل دعارة الغر أو السخرة أو الخدمة قرساً أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة 

بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء".

إعداد: أمل احلوسني

عين��ي األخرى مش��رة إىل أخي��ه"، وعنده��ا أضطر 

القايض أن يحكم مبا يراه مناس��باً، وهو أن تعيش مع 

أرسة أألخ األصغ��ر فهم أألقدر عىل رعايتها، وهنا بىك 

حمد بحرقة سكب من عينه دموعه وهي أغال ما عند 

الرجل يف هذا العمر س��كبها المرأة تستحقها، دموع 

الح��رسة عىل عدم قدرته عىل رعاي��ة والدته بعد أن 

أصبح شيخا مسناً، وما أكرب حظ األم لهذا التنافس.

عربة: قدمت هذه القصة درساً نادر يف الرب يف زمن 

شح فيه الرب، فرب اآلباء هو الرصيد املدخر لإلنسان عند 

الكرب، فمن كان صالحاً مستقيامً باراً بوالديه رزقه الله 

ذرية صالحة بارة به عند كربه، واملعروف عند الله ال 

يضيع، فالله ال يضيع أجر من أحسن عمالً. 

          قصة من احملكمة

حمد رجل مس��ن قد رفع دع��وة قضائية عىل أخيه 

األصغر منه بس��نوات ولكن خرس القضية وكس��بها 

أخيه مام أضطره إىل البكاء بحرقة يف املحكمة حتى 

ابتلت لحيته، فام الذي أبكاه؟

هل هو عقوق أبنائه؟ أم خس��ارته يف قضية أرض 

متنازع عليها؟ أم هي زوجة رفعت عليه قضية خلع؟ 

يف الواق��ع ليس هذا وال ذاك، م��ا أبىك حمد هو 

خس��ارته قضية غريبة من نوعها، فقد خرس القضية 

أمام أخي��ه، لرعاية أمة العجوز التي ال متلك س��وى 

خاتم من نحاس.

فقد كانت العج��وز يف رعاية ابنه��ا األكرب حمد، 

ال��ذي يعيش وحي��داً بعد وف��اة زوجت��ه، وعندما 

تقدمت به السن جاء أخوه من مدينة أخرى ليأخذ 

والدت��ه لتعيش مع أرسته، لك��ن حمد رفض محتجاً 

بقدرته عىل رعايتها. 

وكان أن وص��ل بهام الن��زاع إىل املحكمة ليحكم 

الق��ايض بينه��ام، لك��ن الخ��الف احت��دم وتكررت 

الجلس��ات وكال األخوين مرص ع��ىل أحقيته برعاية 

والدت��ه، وعنده��ا طلب الق��ايض حض��ور العجوز 

لسؤالها، فأحرضها األخوان يتناوبان حملها فقد كان 

وزنها 20 كيلوجرام فقط.

وبس��ؤالها عمن تفضل العيش معه، قالت وهي 

مدركة ملا تقول: "هذا عيني مش��رة إىل حمد وهذا 

خالل السنوات املاضية ركزت وسائل اإلعالم عىل طرح مواضيع تتعلق باالتجار بالبرش فام هو املفهوم 
القانوين لهذه الظاهرة ؟
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إعداد: د. الدسوقي إسماعيل
مركز الرتبية الرياضية العسكري

رمضان نشيط
نصائــح بإتبــاع عادات غذائيــة صحيــة وأنشطــة بدنيــة متوازنــة

إن عملي��ة اإلع��داد الب��دين والقتايل بالنس��بة للقوات 

املسلحة مس��ألة وجود وذات أهمية قصوى، مستمرة 

ال تتوق��ف أبداً ألي س��بب م��ن األس��باب، ألنها تعني 

االستعداد للمجهول الذي يهجم وال يطرق األبواب، فال 

ميكن التوقف بس��بب الصيام أو غ��ره، بل أن رمضان 

يجب أن يكون عوناً ودافع��اً قوياً عىل العمل الدؤوب 

واملس��تمر، ويف هذا ال ننىس أهم غزوات اإلسالم كبدر 

وفت��ح مكة كانت��ا يف رمضان ويف امل��ايض القريب كان 

العارش من رمضان دليالً آخر.

إن الصيام هو الفرصة األكي��دة والحقيقية لتدريب 

النف��س والبدن واكتس��اب الع��ادات القومي��ة وتنمية 

امله��ارات البدني��ة والخلقي��ة والفكري��ة، ولعلن��ا من 

الجان��ب الب��دين يج��ب أن نؤكد عىل أهمية النش��اط 

املعتدل وبالقدر املناس��ب الذي يس��اعد ع��ىل القيام 

بجميع العبادات الروحية واملحافظة يف الوقت نفس��ه 

عىل مس��توى اللياقة البدنية ليك ينتهي الشهر الفضيل 

فيمكن استئناف الحياة دومنا أي آثار بدنية مقلقة.

أفضل األنشطة
يته��م العامة بالخطأ الصامئون بحب الكس��ل، ألنهم ال 

يعلمون الحقيق��ة املتوقعة من الصيام، أال وهي زيادة 

الحيوية ونش��اط املرء بتأثر ضبط الطعام وروحانيات 

الصي��ام، وهذا ينجم والش��ك عن تخلص الجس��م من 

أعباء حش��و املعدة بالطع��ام، ولعل أفضل األنش��طة 

تغي��ر العادات اليومية للش��خص بحي��ث يتحول من 

امرئ اس��تكان إىل الخمول وقلة الحركة إىل شخص آخر 

يتحني الفرصة للتحرك والنشاط البدين يف عمله ومنزله 

واملنتزهات واألسواق ويف كل مكان، كام أن الذي يقيض 

ميكن أن يكفي املستوى املتوسط من الناس للمحافظة 

عىل الحال��ة البدنية التي عليها الف��رد قبل رمضان مع 

عدم إهامل الت��وازن وعدم اإلفراط يف الغذاء، واالنتباه 

إىل الدور اإليجايب للراحة "االستشفاء" بالقدر املناسب.

أي إعطاء الجسم الراحة الكافية بهجر السهر لتمكني 

جميع األجهزة الحيوية بالجس��م من القيام بالعمليات 

الفس��يولوجية عىل أكمل وجه، فيمكن القيام للتسحر 

وصالة الفجر بهمة ونش��اط "تس��حروا فإن يف السحور 

بركة".

صدق��وين ل��و قمن��ا به��ذا وخاصمن��ا الس��هر أمام 

التلفزيون ومل نحش��و األمعاء بكل م��ا يصادفنا وراعينا 

الله يف أنفس��نا وكنا مثالً يحتذى به يف معس��كراتنا ويف 

بيوتن��ا أمام أوالدنا، س��وف يكون رمض��ان علينا كريم 

ونشيط فهل نجرب؟•

معظ��م يومه خامالً قليل الحرك��ة ال يعترب من الناحية 

الصحية ومن حيث حاجاته الغذائية نش��يطاً ولو حاول 

القيام ببعض الرياضة لكان أفضل.

نصيحة املختصني
ينصح املختصني باالس��تمرار يف القيام بالنش��اط البدين 

وعدم االنقطاع، وتجنب التدريب العايل الش��دة، وهذا 

يعني عدم القيام باألنش��طة التي ترهق الفرد وتعرضه 

ملش��اكل عديدة أهمها الجفاف، ولع��ل أهم ما ينصح 

ب��ه يف رمضان ه��و امليش قدر اإلمكان، ف��إذا قمنا مثالً 

باملواظب��ة ع��ىل امل��يش ملدة س��اعة ول��و موزعة عىل 

النهار إضافة إىل واجبات الصالة والس��نن وصالة القيام 

والتهجد، وأداء الحاجات اليومية كأن يخدم الفرد نفسه 

داخل البيت وخارجه "يك��ون يف مهنة أهله" فإن ذلك 
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أحدث العالجات

ق��دم باحث��ون يف معه��د »س��كريبس« بالواليات 
املتح��دة، أم��اً مل��رىض هشاش��ة العظ��ام، بع��د 
اكتشافهم لربوتني يحول بني منو الخايا الجذعية يف 

نخاع العظم وتطورها لعظام.
وذك��رت صحيفة »تلغراف« الربيطاني��ة، أن عقاراً 
يقمع الربوتني الذي أطلق عليه اسم »يب يب إيه آر 
واي«، نج��ح يف زيادة معدل منو العظام يف تجارب 
أجريت عىل ف��ران مخربية، وأعرب الربوفيس��ور 
باتري��ك غريفن رئيس الباحث��ني يف املعهد املذكور 
ع��ن اعتق��اده أن النتائ��ج األخرية تربه��ن وللمرة 
األوىل عىل وج��ود عقار يس��تهدف الربوتني الذي 
كان محط أنظار وجهود الباحثني يف سعيهم لعاج 

السكري من النوع الثاين.
والجدي��ر بالذك��ر، أن الخاي��ا الجذعي��ة يف نخاع 
العظ��م قادرة عىل النمو لعدة أن��واع من الخايا، 

مبا فيها الدهون والعظام، وأجزاء من الغرضوف.

وف��ر عق��ار جديد، وص��ف بأنه معج��زة، لعاج مرض 
الصدفية الجلدي األمل آلالف املرىض الذين يعانون من 
املرض، وأحدث تحسنات رسيعة وشاملة عىل حالتهم.

ويدع��ى العق��ار الجدي��د Ixekizumab وق��د طوره 
باحث��ون يف جامع��ة مانشس��ر الربيطاني��ة، وأظهرت 
التج��ارب أن 40 % من املرىض ش��فوا بالكامل من داء 
الصدفي��ة بع��د 12 أس��بوعاً من الع��اج، فيام ظهرت 

تحسنات عامة عىل حالة 90 % منهم.
والعقار الجديد عبارة عن جسم مضاد مستنسخ، وهو 
ق��ادر ع��ىل معادلة التأث��ريات االلتهابية التي يس��ببها 
بروتني يف الجلد . وذكرت »دييل تلغراف« الربيطانية أن 
العقار املبتكر مل يكتف بشفاء املرىض من آثار الصدفية 
فحس��ب، بل حس��ن أيضاً نوعية حياتهم، وزاد ثقتهم 

بأنفسهم.

عقار لعاج هشاشة العظام

عقار جديد لعاج الصدفية

أخبـــار طبيــــة

الشوفان يعالج السكري من النوع الثاين

إجنــاز كبيــر يف عـــالج الزهـــاميـــر
اكتش��ف باحث��ون يف جامع��ة دي��وك بالواليات 

املتحدة، أخراً، س��بباً محتمالً مل��رض الزهامير، ميكن 

اس��تهدافه عرب العقاقر العالجي��ة، وبالتايل التغلب 

عىل املرض، وذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية 

أن الباحث��ني األمركيني الحظوا خالل تجارب مخربية 

أجريت ع��ىل فرئان مصابة بالزهامير، حدوث عملية 

جديدة يعتقدون بأنها تساهم يف تطور املرض.

وبين��وا أن��ه يف حالة اإلصاب��ة بالزهامي��ر، تعمد 

الخاليا املناعية املسؤولة أصالً عن حامية الدماغ، إىل 

التغذي عىل غذاء حيوي يدعى »أرجنني«.

ومن خالل منع حدوث هذه العملية باس��تخدام 

العقاقر، متكن الباحثون من الحيلولة دون تش��كل 

»اللويحات« التي يس��تدل منها عىل إصابة الشخص 

باملرض. واألمر املبرش أكرث، أن الفريق األمريك متكن 

خ��الل التج��ارب من إيق��اف فق��دان الذاكرة لدى 

الفرئان، ويأمل الباحثون اآلن تطوير عالجات مالمئة 

وجد باحث��ون يف الجامعة الرنويجية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع كلية لندن اإلمرباطورية، أن 

تناول عصيدة الشوفان كوجبة إفطار ميكن أن يساهم يف الوقاية من مرض السكري من النوع الثاين، 

وذك��رت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية أن الباحثني وج��دوا أن األنظمة الغذائية الغنية باأللياف، 

خاصة الحبوب، تساهم يف تخفيض فرص اإلصابة باملرض لحوايل الُخمس.

وأوض��ح الباحثون أن األش��خاص الذين يتناول��ون أكرث من 26 غراماً من األلي��اف بصورة يومية، 

مقارنة مبن يتناولون أقل من 19 غراماً، حظوا بنس��بة منخفضة لإلصابة بالس��كري من النوع الثاين، 

بحوايل 18 %، وتوجد األلياف يف أطعمة كالشوفان، والحبوب الكاملة كاألرز البني.

للزهامي��ر من خالل منع ح��دوث آلية التغذي عىل 

األرجنني.
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الإتكيت الإ�سالمي...

العيد يف اإلسللام فرحة عظمى بتامم العبادة، يتقرب فيه 

املسلللم إىل ربه باألعللامل الصالحات، ولهللذا العيد آداباً 

فمنها:

- استشعار نعمة الله علينا بأنه سبحانه رشع العيد ألهل 

اإلسللام وأبدلهم بهام عن أعياد أهل الرشك واألوثان، َعْن 

أَنٍَس قَاَل: "قَِدَم النَِّبيُّ َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم الَْمِديَنَة َولَُهْم 

يَْوَماِن يَلَْعبُوَن ِفيِهللاَم فََقاَل: َما َهَذاِن الْيَْوَماِن؟، قَالُوا: كُنَّا 

نَلَْعُب ِفيِهاَم يِف الَْجاِهلِيَِّة فََقاَل رَُسللوُل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

َوَسلََّم: قَْد أَبَْدلَُكُم اللَُّه ِبِهاَم َخْيًا ِمْنُهاَم: يَْوَم اأْلَْضَحى َويَْوَم 

الِْفطِْر " َرَواُه أَبُو َداُود وأحمد والنسايئ.

- الفرح والرسور بالعيد ألنه عيد املسلللمني: َعْن َعائَِشللَة 

ريض الللله عنها قَالَللْت: إِنَّ أَبَا بَْكٍر  ريض الللله عنه َدَخَل 

بَاِن َويِف  َعلَيَْها َوِعْنَدَها َجاِريَتَاِن يِف أَيَّاِم ِمًنى تَُدفَِّفاِن َوتَْضِ

ِرَوايَللٍة: تَُغنِّيَاِن ِبَا تََقاَولَِت اأْلَنَْصاُر يَْوَم بَُعاَث َوالنَِّبيُّ َصلَّ 

اللَُّه َعلَيِْه َوَسلللََّم ُمتََغشٍّ ِبثَْوِبِه فَانْتََهرَُهاَم أَبُو بَْكٍر فََكَشَف 

النَِّبيُّ َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َعْن َوْجِهِه فََقاَل: " َدْعُهاَم يَا أَبَا 

بَْكٍر فَِإنََّها أَيَّاُم ِعيٍد َويِف ِرَوايٍَة: يَا أَبَا بَْكٍر إِن لكل قوم عيداً 

َوَهللَذا عيدنا " متفق عليه، واملقصود بالغناء هنا إنشللاد 

الشعر برتنم بدون أدوات موسيقية.

-االغتسللال  ولبللس الجديد مللن الثيللاب والتطيب قبل 

آداب العيــد
الحضور لصاة العيد. 

-التكبي ليلة العيللد ويوم العيد منذ خروجه من بيته إىل 

أن يصيل العيد بهذه الصيغة: الله أكرب، الله أكرب، ال إله إال 

الله، والله أكرب، الله أكرب، ولله الحمد.

-التبكللي إىل املصل وأن يخُرج للصاة النسللاُء والصبيان، 

َعْن أُمِّ َعِطيََّة ريَِضَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت: أُِمرْنَا أَْن نُْخِرَج الُْحيََّض 

يَْوَم الِْعيَديِْن َوَذَواَت الُْخُدوِر فَيَْشللَهْدَن َجاَمَعَة الُْمْسلِِمنَي 

ُهنَّ قَالَللِت اْمَرأٌَة:  َوَدْعَوتَُهللْم َوتَْعتَللزُِل الُْحيَّللُض َعْن ُمَصاَّ

يَا رَُسللوَل اللَّللِه إِْحَدانَا لَيْللَس لََها ِجلْبَاٌب؟ قَاَل: "لِتُلِْبْسللَها 

َصاِحبَتَُها ِمْن ِجلْبَاِبَها" متفق عليه.

-التهنئة ملن لقيه من املسلللمني بالعيد، عن جبي بن نفي 

قللال: كان أصحاب النبي صل الله عليه وسلللم إذا التقوا 

يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك.

-التوسللعة عل األهل والعيال وإدخال الفرح والرسور إىل 

نفوسهم.

-التصالح مع جميع املسلمني وترك الخصومات والشحناء 

والعداوة.

-الحرص عل إخراج زكاة الفطر قبل صاة العيد للفقراء.

-إكثار الصدقة عللل الفقراء واملسللاكني واأليتام يف هذه 

األيام املباركة.

هاهي ذي أيام رمضان متيض أيها األفاضل، 
والزلنا نس��أل الله تعاىل م��ن فضله فيام 
تبقى م��ن الش��هر الفضيل، لك��نَّ هناك 
مش��كلًة مؤرقًة تنتظرنا، أال وهي التبذير 
يف العيد، وم��ا يصاحبه من مظاهر الرتف 
واإلنف��اق يف ملذاتن��ا وأس��فارنا ووالمئنا، 
فأصبح العيد فرصًة عند الكثريين للتبذير 
واإلرساف اللذان اليرضاهام الله تعاىل منَّا، 

فام هو الحل؟
أوالً: أن تعللرف أن هللذا الِغَنى الذي تعيُشللُه ابتاٌء 

مللن الله لك!، نعللم أيها الفاضل اسللتمع لقول ربك 

"ونبلوكللم بالرش والخي فتنللة"، فالخي ابتاء، وإذا مل 

تحسللن اسللتغاله فيام يُريْض اللَه فاحذْر قولَه تعاىل 

"فلام نَُسللوا ماذُكِّللُروا بلله فتحنا عليهم أبللواَب كلِّ 

يشٍء، حتللى إذا فَرُِحوا با أُْوتُللوا أََخْذناُهْم بَْغتًَة وهم 

ر األمَم واملجتمعات إال اإلرساُف  اليشعرون"، وهل دمَّ

والبطللُر؟! "وكم أهلكنللا من قرية بَِطرَْت معيشللتها 

فتلك مساكنهم مل تُْسَكْن ِمْن بَْعِدِهم" نعوذ بالله من 

غضبه وسوء عقابه.

وثانياً: أن دوام النعمة إمنا يكون بشكرها "ولنئ شكرتم 

ألزيدنَّكللم"، ومن أعظم صور الشللكر َصْفُها فيام يريض 

الله تعاىل، فليس بني الله تعاىل وبني عباده نََسٌب، وليس 

عندنللا ضامٌن أيها األفاضل أن تبقى هذه النعم لنا فضاً 

عن أن نَُورِّثَها ألوالدنا، فاتقوا يف أنفسكم وذرياتكم.

وثالثللاً: أن تتذكر أن يف هذا املللال حقوقاً يجب أداؤها 

تجاه املسلمني، وأن لنا إخواناً يف ديار نائبة ومن اطقب 

ن يسللكن بجوارنا يعانون من  عيدة، بل قللد يكون ممَّ

َشظَِف العيش، وقلة ذات اليد، واملجاعة والفقر والَعَوِز، 

هؤالء هم بأشدِّ الحاجة إىل يٍد حنونة تساعدهم ومتسح 

دمعتهم وتفرح قلوبهم وتبهج نفوسهم، السيام يف العيد.

رابعللاً: أعلللم أيهللا الفاضللل أن العللادات االجتامعية 

واألعراف األرسية لن تُْغِني عنَك من الله تعاىل شيئاً يوم 

القيامة، فا تظننَّ أن ُعْذرََك سلليكون مقبوالً إذا وقفَت 

بني يللدي ربِّ العزة وسللألك عن مالك ِفيْللَم أنفقته؟!، 

وأعلم أيضللاً أنَك ستحاسللب وحدك، وَسللتُاُم وحدك، 

وستعاقب وحدك.

وختامللاً فتذكَّر أن العيد فرصللٌة للتدبي ال للتبذير، 

وأن مالَك ميكن أن يكون سللبباً لسللعادتك األبدية، 

نسللأل الله تعاىل أن يحفظ علينا النَِّعَم، وأن يوفقنا 

ملا يحبه ويرضاه.

مشكلة
ولها حل

102

النافذة الدينية

لقد أنعم الله علينا بواسم الخيات وأزمنة 
ملضاعفة أجور الطاعات، ومن هذه املواسم 
الفاضلة شهر رمضان  شهر عظيم جعل الله 
فيه من جائل األعللامل وفضائل العبادات 
وخصلله عن غيه مللن الشللهور بكثي من 
الخصائص والفضل }شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 

والفرقان{.
فالله أكرب ما أعظم هذا الشهر وما أعظم 

منة الله علينا به .
شللهر تصفد فيه الشللياطني وتفتح فيه 
أبواب الجنة وتغلق فيلله أبواب النار، فيه 
ليلة القدر هي خي من ألف شهر من حرم 
خيها فقد حرم، ومن قامها إمياناً واحتساباً 

غفر له ما تقدم من ذنبه.
ولله فيلله عتقاء من النللار وذلك يف كل 
ليلة مللن رمضان ويغفللر للصامئني يف آخر 

ليلة منه.
وتستغفر املائكة للصامئني حتى يفطروا، 
وللصائم دعوة ال ترد، ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح املسك، ومن صامه 
إمياناً واحتسللاباً غفر له ما تقدم من ذنبه، 
ومن قامه إمياناً واحتسللاباً غفر له ما تقدم 

من ذنبه.
ولهذا الشللهر خصائصلله وفضائله حري 
بنللا أن نسللتقبله بالتوبللة النصللوح،  وأن 
نسللتغل أيامه ولياليه بل ساعاته ولحظاته، 
شللهر هذه هبات الله فيه باذا نستغله ؟ 
بالسللهر واللهو وضياع األوقات ؟ كا والله، 
فقد رشعه الله لنللا تقومياً لألخاق وتهذيباً 
للنفللوس وتعويداً لها عل ترك الشللهوات 
ومجانبللة املنهيللات، رشعلله ليبلوكم أيكم 
أحسن عماً، رشعه وسلليلة عظمى لتقواه 
فالحذر من التفريط يف هذا الشهر العظيم 
فأيامه معدودة وساعاته محدودة  واملحروم  
من أعرض عن الرحامت والنفحات اإللهية 
قال تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيللام كام كتللب عل الذين مللن قبلكم 

لعلكم تتقون{.

من نعم اهلل

وقفة وعظية
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هل يشرتط معرفة ليلة القدر لحصول املغفرة ؟

أبو عيل الحسللني بن عبد الله بن الحسللن بن عيل بن سينا، 

عامل وطبيب مسلم، اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهام. 

ولد يف قرية أفشللنة بالقرب من بخارى -يف أوزبكسللتان 

حالياً- وتويف يف مدينة همدان سنة 427 هل 1037م. 

ُعرف باسللم الشيخ الرئيس وسامه الغربيون بأمي األطباء 

وأبو الطب الحديث يف العصور الوسطى. 

وقللد ألّللف 200 كتاباً يف مواضيللع مختلفللة، تركز عل 

الفلسللفة والطب، ويعد ابن سللينا مللن أول من كتب عن 

الطّب يف العامل ولقد اتبع نهج أو أسلوب أبقراط وجالينوس. 

وأشللهر أعامله كتللاب القانون يف الطب الذي ظل لسللبعة 

قرون متواليللة املرجع الرئييس يف علم الطللب، وبقي كتابه 

"القانون يف الطب" العمدة يف تعليم هذا الفنِّ حتى أواسط 

القرن السللابع عرش يف جامعات أوروبا، ويُعد ابن سينا أوَّل 

يلِّ وصًفللا صحيًحا، ووصف  للحايا األوَّ من وصف التهاب السَّ

أسللباب اليقان ووصف أعراض حللى املثانة، وانتبه إىل أثر 

املعالجة النفسانية يف الشفاء . وكتاب كتاب الشفاء.

كتبه يف  الطب 
أشللهر كتب ابن سللينا الطبية كتاب القانون يف الطب الذي 

ترجم وطبللع عّدة مللرات: والذي ظل يُللدرس يف جامعات 

أوروبا حتى أواخر القرن التاسع عرش. 

ومن كتبه الطبية أيضاً كتاب األدوية القلبية، وكتاب دفع 

املضار الكلية عن األبدان اإلنسانية،  وكتاب القولنج، ورسالة 

يف سياسة البدن وفضائل الرشاب، ورسالة يف ترشيح القانون 

)كتاب(، ورسللالة يف الفصد، ورسللالة يف األغذيللة واألدوية. 

وإلبن سللينا أراجيللز طبية كثية منها: أرجللوزة يف الترشيح، 

وأرجوزة املجربات يف الطب واأللفية الطبية املشللهورة التي 

نللص أهل العلم عل أنلله ال يتوقف حصول املغفللرة بقيام ليلة 

القدر عل معرفتها بل لو قامها غي عارف لها غفر له ما تقدم من 

ذنبلله إن قصد بالقيام ابتغاءها وأخلللص النية لله. قال صل الله 

عليه وسلللم: "من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم 

من ذنبه" رواه البخاري.

ي�ستفتـــونك...

ترجمت وطبعت.

وأما أهم وأشللهر كتب إبن سينا فهو الكتاب النفيس يف 

الطب "القانون"، جمع فيه ما عرفه الطب القديم وما ابتكره 

هو من نظريات واكتشللفه من أمللراض، وقد جمع فيه أكرث 

من سبعامئة وستني عقاراً مع أسامء النباتات التي يستحض 

منها العقار، بحث ابن سللينا يف أمراض شتى أهمها السكتة 

الدماغية، التهاب السللحايا والشلل العضوي، والشلل الناجم 

عللن إصابة مركز يف الدماغ، وعدوى السللل الرئوي، وانتقال 

األمراض التناسلللية، والشللذوذ يف ترصفات اإلنسان والجهاز 

الهضمللي، وميللز مغللص الكل مللن مغص املثانللة وكيفية 

استخراج الحصاة منهام كام ميز التهاب البلورة "غشاء الرئة" 

والتهاب السحايا الحاد من التهاب السحايا الثانوي.

ثبللت يف الحديث املتفق عليلله أن النبي صل 

الله عليه وسلللم كان يعتكللف العرش األواخر 

من رمضان، وذهب جمهور  العلامء إىل أن من 

أراد أن يعتكف العرش األواخر من رمضان فإنه 

يدخل املسللجد قبل غروب الشللمس من ليلة 

إحللدى وعرشين، وأما خروجه  فإنه يخرج إذا 

غر بت الشمس من آخر يوم من أيام  رمضان، 

فمللدة اعتكاف العللرش األواخر مللن رمضان 

تنتهي بغروب شمس آخر يوم منه .

ابن سينا أمري األطباء

آداب العيــد

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

- الربوفسور جورج سارطون "ابن سينا أعظم علامء اإلسام 

ومن أشهر مشاهي العامليني".

- ويقول الربوفسور جورج سارطون أيضاً "إن فكر ابن سينا 

ميثل املثل األعل للفلسفة يف القرون الوسطى".

- السللي ويليام أوسلللر يقول عن كتاب القانون البن سينا 

" إنه كان القرآن الكريم الطبي ألطول فرتة من الزمن".

- يقللول الدكتللور خي الللله يف كتابه القيللم الطب العريب 

"ويصعب علينا يف هذا العرص أن نضيف شلليئاً جديداً إىل 

وصف ابن سينا ألعراض حى املثانة الرسيرية".

- أوبرفيك يقول عن ابن سللينا "ولقللد كانت قيمته قيمة 

مفكر مأل عللرصه... وكان من كبار عظامء اإلنسللانية عل 

اإلطاق".

قالــــوا فيــــــه

ابن سينا والفلسفة 
كان ابن سللينا من كبار الفاسفة وقد تتلمذ عل الفيلسوف 

املشهور الفارايب، وقد انتقد عدد من علامء اإلسام ابن سينا 

ومنهجه يف الفلسللفة، وممن انتقللده اإلمام الغزايل يف كتابه 

املنقللذ من الضال، وتهافت الفاسللفة وابللن كثي يف كتابه 

البدايللة والنهاية، وابن العامد الحنبيل يف شللذرات الذهب، 

وكذلك ممن تصدى لنقده ابن تيمية وان القيم . 

ومع هذه االنتقادات فإن ابن سللينا كان جبًا من جبال 

العلم يف علوم الطب والهندسة.

يرغ��ب يف أن يعتكف العرش األواخر من 
رمضان، ويس��أل متى يدخ��ل املعتكَف 

ومتى يخرج منه ؟

هل تجب زكاة الفطر عىل من أفطر كل 
رمضان بسبب املرض ؟

جامهي أهل العلم من األمئة األربعة وغيهم 

قالللوا بوجوب زكاة الفطر عل املسلللم وإن 

مل يسللتطع أن يصوم رمضان، عللن ابن عمر 

ريض الللله عنهام قال فرض رسللول الله صل 

الله عليه وسلللم زكاة الفطر صاعاً من متر، أو 

صاعاً من شللعي، عل العبللد، والحر، والذكر، 

واألنثى، والصغي، والكبي من املسلمني، وأمر 

بهللا أن تؤدى قبل خللروج الناس إىل الصاة . 

رواه البخاري، فأدخل " الصغي" فيمن تجب 

عليهم الزكاة وهو ال يستطيع الصيام، ويقاس 

عليه البالغ املريض .

هل يجوز صيام ثاين أيام العيد أو ثالثه؟

عيللد الفطر الذي يحرم صومه هو اليوم األول فقط وهو األول 

مللن شللوال، وال يتعّداه إىل غيه، عن أيب سللعيد الخدري قال: 

نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر. رواه 

البخاري، أمللا ماجرى عليه عرف الناس يف أن عيد الفطر ثاثة 

أيللام فهللذا ال يرتتب عليه حكم رشعي، فيُللرشع لك أن تصوم 

ثاين أيام العيد .
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من الذاكرة

يف باريس يلتقى يف مطلع هذا الش��هر رجالن من هذا الطراز، يف الدعوة إىل تقوية أوارص 

الصداق��ة وتنمية التعاون ب��ن العامل العريب وال��دول األوروبية تلتقي أف��كار زايد بأفكار 

ديستان مرة أخرى يقول زايد:

"هدفنا كله أن نصادق ونبذل كل جهودنا لكس��ب األصدقاء املنارصين. فاليشء الوحيد 

ال��ذي يهمنا هو أن نصادق أوفياء وأن نتع��رف عىل أوفياء ونتعاون مع أوفياء وأن نتعرف 

عىل أوفياء ورشفاء يعملون مثل ما نعمل معهم.

"وينظر ديس��تان إىل أن الدول العربية واألوروبية تش��كل عامل��ن متكاملن". يف أوروبا 

العلم والخربة. ويف العامل العريب النفط واملال.

ويعترب ديس��تان أن العامل العريب هو القوة الصاعدة إىل جانب القوى الدولية الكربى يف 

العامل.." ويدعو للتعاون معها.

وزايد السيايس بالفطرة حن يسأل عن زيارته لفرنسا تلبية لدعوة من الراحل مبومبيدو 

جددها الصديق ديس��تان ت��أيت كلامته الحكيمة: "أننا بحاج��ة إىل مزيد من األصدقاء. بل 

نحن بحاجة إىل صداقة من يحرتم الصداقة،  وفرنسا من الدول التي تستحق صداقة العرب 

وتس��تحق االحرتام من جانب العرب. يف هذا اإلطار أذهب إىل فرنس��ا لنزيد عالقاتنا معها 

قوة ومتانة".

وزاي��د ال يلق��ى الكالم عىل عواهنه حن يتحدث  عن الصداقة العربية الفرنس��ية وإمنا 

يتحدث عنها من خالل مواقف لفرنسا مرشفة.

فزايد يعلم:  

إن ديس��تان "تعرض��ت لحملة صحفية اس��تهدفت حيات��ه الخاص��ة واتهمته بإهامل 

مس��ؤولياته الرئاسية وذلك يف محاولة لعزله من منصبه"، ألنه وقف مع العرب. وذلك عىل 

أث��ر ترصيحات وزير خارجيته س��وفانيارغ حن التقى بيارس عرف��ات يف بريوت. فقد أعلن 

يومها تأييد فرنس��ا لفكرة الدولة الدميقراطية التي تطالب بها منظمة التحرير الفلسطينية 

" وطنا يتعايش فيه املسلمون واملسيحيون مع اليهود".

اإعداد: راية املزروعي

يونيو 1975

زايد وديستان يلتقيان باألفكار 

العدد 48 - يونيو 1975 االفتتاحــية

شهد سعادة العقيد سيف بن أحمد نائب رئيس هيئة 

األركان االحتف��ال الذي أقامته كتيبة حمدان بن زايد  

األول مبدين��ة العن يف أوائل الش��هر املايض مبناس��بة 

تخريج أول دورة تالميذ مدفعية من مدرس��ة تدريب 

املدفعية. وشهد االحتفال عدد من كبار ضباط قوات 

دفاع أبوظبي وجمع من املواطنن.

أقيم بنادي الضباط بالقوات الربية حفل عشاء تكرمياً 

للعمي��د طيار "آياز أحمد خ��ان" قائد القوات الجوية 

السابق مبناسبة انتهاء خدمته من العمل بقوات دفاع  

أبوظبي.

ش��هد صاحب السمو الش��يخ زايد بن سلطان آل 

نهي��ان رئيس الدولة الحفل ال��ذي أقامته مدارس 

الثقافة بقوات دفاع أبوظبي مبناس��بة انتهاء العام 

الدرايس.

أخبار فرباير 1975

نائب رئيــس األركان يشــهد احتفال تخريج 
دورة تالميذ املدفعية

ســمو الشــيخ زايد يرعى احتفال مدارس 
الثقافة ويشيد مبستوى الطالب

تكريم قائد القوات الجوية السابق
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زايد وحكام االمارات يشهدون 
العرض العسكري مبناسبة اليوبيل 

الفيض لالٕتحاد عام 1996

الثاين  زايد  كلية  من  العارشة  الدفعة  تخريج  احتفال  يرعى  خليفة 
العسكرية 4 فرباير 1985

محمد بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من كلية القيادة واالٔركان 2007

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان تجربة االسلحة املستجدة يف مقاطرة 2009

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة وشاهدة عىل الزمن ومسرية الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن

سمو الشيخ حمد الرشقي يف إفتتاح قاعدة الفجرية البحرية 2010
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إعداد:راية المزروعي

17-07- 2013  دورة "البيت متوحد" الرمضانية للقوات البحرية

افتتح س��عادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل املرشخ قائد 

الق��وات البحري��ة فعاليات بطولة ال��دورة الرمضانية والتي 

أقيمت عىل مالعب قيادة القوات البحرية يف أبوظبي.

 14-07-2014 الشباب يلبون نداء الوطن

ش��هد الي��وم األول للتس��جيل يف االلتح��اق بالخدم��ة 

الوطنية إقباالً كثيفاً تس��بب يف اكتظاظ ُشعب التجنيد يف 

معسكرات القوات املسلحة، رغم ارتفاع درجات الحرارة يف نهار رمضان.

1.  ما هي أهم مميزات التنظيم والتخطيط السليم إلدارة األزمة؟

2. إن إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث أربعة مراحل اساسية، أذكرها؟

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: 
quiz@nationshield.ae

 • إجابة العدد السابق )521( هي: 
 - الس�ؤال األول:  كم متلك إيران من احتياطي النفط يف العامل؟

 - الس�ؤال الثاين: ما هو العرض الذي قدمته دولة اإلمارات العربية املتحدة يف معرض باريس 

للطريان 2015؟

 الفائزان:
1. ثريا محمد شري.

2. ياسمني كرم دهقاين.

مسابقة العدد )522(

ومضــات...
ق��د يتعج��ب الكثري من��ا عندما يس��معون ذلك املصطل��ح العجيب 
اال وهو التصال��ح م��ع النفس فه��ل أن��ا وذايت يف حلق��ه مصارع��ة حت��ى احتاج 
اىل التصالح معه��ا بع��د ع��راك طويل، أجل يا س��اده فكل من��ا بداخله رصاع مع 
ذاته ولك��ن كي��ف ومتى يح��دث هذا ال��راع، نجد أن هذا ال��راع يحدث عند 
اختالف اإلنس��ان مع روحه مبعنى أوضح أن ذات اإلنس��ان تريد يشء عكس ذلك 
الذى ينفذه الجسد، وخري مثال عىل ذلك املوظف الذي ميتهن مهنه مل يكن يريدها 
فوجد نفس��ه يعمل بوظيفة تجعله اشبه باملاكينة التي تعمل بال توقف لتحقق ما 
ه��و مطلوب منها متاما دون اب��داع او أي انجاز يذكر، مثال آخر نجد غاندي الذى 
روى أن��ه حتى فرتة العرشينات من عمره كان يحمل الكثري من الغضب والضغينة 
يف قلبه تجاه شخص آمله كثريا يف حياته وأراد ان يرد له الصاع صاعني وينتقم لنفسه 
لكن��ه وجد ان الش��عور بالغضب هو الذى ينغص عليه حيات��ه وامتص كل طاقته 
االيجابية ولي��س ذلك الش��خص بعينه، ومن كل تلك األمثل��ة نجد ان مفتاح عدم 
التصالح مع الذات هو املش��اعر الس��لبية تلك املش��اعر التي تزداد يوما بعد يوم 
لتغرق صاحبها وتتحول إىل هاجس مزعج ال يكاد يفارقه، فاإلنسان كثرياً ما يختلف 
مع ذاته يف شتى املواضيع فهل معنى هذا أن يظل اسري مشاعره السلبية وأن يكون 
يف مجتمعه عباره عن الة تحركها تلك املش��اعر السلبية دون انجاز أو تحقيق ذألك 
النجاح الذى يش��عره بذات��ه و وجوده يف الحياة، مبجرد ان تش��عر بذلك الناقوس 
ال��ذى يدق بداخلك فهذا معناه أنك يف بداية الطريق الس��ليم الن الوعى بالذات 
هو أرقى مراتب الوعي وس��وف ينتج عنه وعي بالعامل املحيط بك، و العكس متاما 
س��وف يح��دث إذا بدر منك تعصب يف اتج��اه ما، فالتعصب أنواع��ه كثريه فمنها 
الديني ومنها العنري ولكن اقس��اها هو التعصب عىل الذات وذلك سوف يفيض 
بك ان تجد نفسك تحمل االخرين مسؤولية الحياه التي تحلم ان تعيشها، إن الحل 
للخ��روج من ذلك املأزق س��هل بل انه قريب كل القرب من��ك كل ما عليك فعله 
هو أن تس��تبدل تلك املشاعر السلبية بنقيضها اال وهى االيجابية وأن تحرر نفسك 
من قيود تلك املش��اعر الس��لبية، عليك ان تعرف انه ال يوجد ش��خص سيئ مطلقا 
او جي��د مطلقا و لكننا جميعا مزيج بني هذا وذاك، ان التس��امح هو الحل االمثل 
لكل مشاكلنا التي تواجهنا سواء مع انفسنا أو مع االخرين ألنها تحررنا من املايض 

وتطلق رساحنا نحو الحارض واملستقبل.
عندم��ا تنتقد نفس��ك انتقدها ال باس من ذلك ولكن انقده��ا لبنائها فهنالك فرق 

شاسع بني النقد البناء والنقد الهادم املدمر.

ما هو التصالح مع الذات؟

حدث يف  مثل هذا الشهـر

31-07-2013 محم��د ب��ن زايد يش��يد بدع��م القيادة 

للقوات املسلحة

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة، بالدعم الذي تحظى به القوات املس��لحة 

بكافة تش��كيالتها من قبل صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة حفظ��ه الله من أجل تأدية دوره��ا يف حامية الوطن وصون 

مكتسباته وإنجازاته.

حممد بن راشــد آل مكتوم

“أينما كانت املرأة تستطيع أن 
تعطي. هي كما يقولون كاملطر 

أينما وقع نفع” 
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"مدف��ع اإلفط��ار- ارضب" عبارة ينتظرها الصامئون، حينام يحل بهم رمضان زائ��راً، وعند أهل اإلمارات كان املدفع 

يس��تخدم يف مناس��بات معينة، فيطلق 7 طلقات عند دخول الشهر، وعند موعدي اإلفطار واإلمساك طلقة واحدة، 

أم��ا العيد فله أيضاً 7 طلقات، وعندما يصل إىل البالد ضيف عزيز تطلق املدافع 21 طلقة، وكان الناس يس��معون 

ص��وت املدافع من مس��افات بعيدة نتيجة للهدوء التام الذي يع��م البالد، أول من عرف مدفع اإلفطار يف اإلمارات 

"أهل الش��ارقة" يف بداية الثالثينات من القرن املايض، وكان أهل الش��ارقة يس��مونه آن ذاك )الراوية( ألن كل من 

يسمعه كان يسارع إىل رشب املاء، حتى غدا مبثابة قطعة تراثية يحافظ عليها الخلف بعد السلف، وعملت القوات 

املس��لحة عىل تجهيز عدد من املداف��ع القدمية بعد أن متت صيانتها وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها ليك تس��تخدم 

كمدفع رمضان يف املواقع املحددة ويعترب هذه النوع من املدافع هو أول مدفع أدخل الخدمة يف وحدات املدفعية 

يف قوة دفاع أبوظبي عام 1970.

أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم 

رئيسة مؤسس��ة ديب للمرأة، أن ما تحقق للمرأة املواطنة 

يف دول��ة االتحاد حتى اليوم، مل ي��أت من فراغ، وإمنا جاء 

نتاجاً طبيعياً لرؤية اآلباء املؤسسني، ويف مقدمهم املغفور 

لهام بإذن الله، الش��يخان الجليالن، زايد وراشد، رحمهام 

الل��ه رحمة واس��عة، وص��والً إىل رؤية القي��ادة الحالية، 

أطال الل��ه يف أعامرهم جميعاً، ومتعه��م مبوفور الصحة 

والعافية، حيث تلتقي رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة "حفظه الله"، وصاحب الس��مو الشيخ محمد 

بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، "رعاه الله"، وصاحب الس��مو الش��يخ 

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

األعىل للقوات املسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام 

اإلم��ارات، عىل توفري الدعم الكامل واملس��اواة يف الفرص 

الوظيفي��ة والتعليمي��ة ل��كل مواطنة إماراتية، تس��عى 

الس��تكامل مس��ارها التعليمي وخدمة وطنها املفدى يف 

مختل��ف املجاالت الوظيف��ة العامة، وأضاف��ت: »كانت 

@Dhahi_Khalfan 

القيادة فن واإلدارة ممارسة لطول الزمن. .القيادة فطرة 
واإلدارة خربة

ولد الكاتب محمد أحمد املر يف إمارة ديب عام 1955، 

ترعرع محمد املر يف أرسة يشوبها الحب واأللفة، بدأ 

تحصيله الدرايس منذ مرحلة مبكرة من حياته، بينام 

كان األدب أح��د أبك��ر االهتاممات الت��ي احتضنها، 

س��واء عرب نهم القراءة، أو بدئه محاوالت الكتابة يف 

صنوف األدب املختلفة خالل مرحلة الدراس��ة، بينام 

كان تردده املس��تمر ع��ىل املكتبات يف ديب، س��لواه 

املفضلة، إذ مكنه من التعمق يف مختلف املوضوعات 

واملجاالت، والتعرف إىل عوامل األدب العريب القديم، 

لتبدأ مرحلة أخرى من االفتتان بسحر الشعر النبطي 

وبحور اللهج��ة املحلية، ومل مينعه ذلك من االهتامم 

باألدب اإلنجليزي ودخول كالس��يكياته، مكوناً بذلك 

مخزون��اً معرفي��اً كان ل��ه األثر العمي��ق يف كتاباته، 

أنهى دراس��ته الثانوية يف اإلمارات وأكمل دراسته يف 

جامعة سرياكيوز يف والية نيويورك األمريكية تخصص 

عل��وم سياس��ية، يف 15 نوفم��رب 2011 ت��م انتخابه 

بالتزكية رئيس��اً للمجلس الوطني االتحادي وهو أول 

أديب إمارايت يرأس املجلس وثامن رئيس له، ش��غل 

رئي��س مجل��س ديب الثقايف من ع��ام 2004 إىل عام 

2008 وحاليا نائب رئيس هيئة ديب الثقافية وش��ارك 

م��ن خاللها يف دع��م النتاج الثق��ايف والفني املحيل، 

واستقطاب الربامج الثقافية والفنية العاملية، مسهامً 

بالت��ايل يف تحويل ديب إىل وجهة ثقافي��ة من الطراز 

األول، توازياً مع مكانتها ، ش��غل عدة مناصب منها 

رئاسة تحرير جريدة البيان، الخليج تاميز اإلنجليزية، 

مدير بن��ك الرشق األوس��ط ورئاس��ة مجلس ندوة 

الثقافة والعلوم.

حممد املر.. األديب الشامل

وجوه من اإلمارات

دولتنا س��باقة لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة، والتي 

هي يف واقع األمر شأن متأصل يف واقعنا، وملمح ملموس 

من مالمح الحياة اليومية للمجتمع اإلمارايت«، مشرية إىل 

أن »دول��ة اإلمارات طاملا عمل��ت عىل إذابة الفوارق بني 

الجنس��ني، ومبا ال يخالف تقاليدن��ا العريقة، تأكيداً عىل 

إرشاك جمي��ع أفراد املجتمع، نس��اًء ورجاالً، وفق ما نص 

عليه دس��تور دولتنا من مساواة يف الحقوق والواجبات« 

كام أن انضامم املرأة اإلماراتية إىل ميدان الجندية، س��واء 

باالنض��امم للخدم��ة العس��كرية النظامي��ة، أو الخدمة 

الوطنية واالحتياطية، ميثل ذروة متكني املرأة يف املجتمع، 

وغاية ما ميكن تحقيقه يف التوازن بني الجنسني.

متكيــــن املــــرأة

مدفع اإلفطار

جتربة اإلمارات يف متكني املرأة باتت منوذجًا لدول املنطقة
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