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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

اإلمارات .. 
واحة التسامح واحرتام األديان

اإلسالم دين التسامح والسالم واالعتدال واحرتام جميع األديان، وقد حثنا ديننا اإلسالمي 

عىل االعتقاد بجميع الديانات الساموية، قال تعاىل :»آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه 

واملؤمنون كل آمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله«.

ويقصد بالتسامح االحرتام املتبادل واالعرتاف باآلخرين وحرية مامرسة الشعائر الدينية 

املعتقد  يف  الحرية  دين  فاإلســالم  العنرصي،  والتمييز  الديني  التعصب  عن  والتخيل 

»ادُع إىل سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة« 

والتسامح قيمة عليا من قيم اإلسالم تشهد لهذا الدين باإلنسانية والرحمة والعدل، 

الديانات  أتباع  كافة  مع  يعيشون  املسلمون  كان  كيف  اإلسالمي  التاريخ  يشهد  كام 

العلمية  الحياة  سائر  وميارس  دينية  حرية  يف  يعيش  والكل  جنب،  إىل  جنباً  األخرى 

والعملية واالجتامعية، حيث ال يوجد يف اإلسالم يشء اسمه إلغاء اآلخر بل االعرتاف 

الكامل بوجود الغري املخالف فرداً كان أو جامعة. 

تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور  بقيادة  تأسيسها   املتحدة منذ  العربية  اإلمارات  ودولة 

نرش  عىل  الحرص  كل  حرصت  ثراه-  الله  طيب   - نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 

قيم التسامح والتعايش مع مختلف البرش باختالف معتقداتهم وجنسياتهم وأعراقهم، 

وسار عىل هذا النهـــج قائـــد املســرية سيـدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله« والذي حرص عىل 

تكريس هذه القيم اإلسالمية النبيلة حتى أضحت اإلمارات منوذجاً للتعايش السلمي 

بني مختلف األديان والثقافات واألعراق، وأرست اإلمارات هذا النموذج اإلنساين بشكل 

عميل باحتضانها أكرث من 200 جنسية عىل أرضها ميارسون حياتهم العملية والعلمية 

واالجتامعية بشكل طبيعي يحميه القانون والتقاليد األصيلة التي تتمتع بها اإلمارات 

وتوفرها لكل من يعيش عىل أرضها دون تفرقة بني جنس أو عرق أو دين. 

وهذا ما أكده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خالل استقباله 

سفراء الدول الخمس دامئة العضوية يف مجلس األمن عندما أكد أن اإلمارات حاملة 

لرسالة االعتدال وتنبذ اإلرهاب والتطرف بجميع صوره، كام شدد سموه بأن الدولة 

الدينية  الشعائر  مامرسة  وحرية  األديان  جميع  واحرتام  لحامية  كبرياً  اهتامماً  تويل 

وسالمة معتنقيها واحرتام اآلخر، كام دعا سموه مجلس األمن والدول الخمس الدامئة 

العضوية يف مجلس األمن إىل رضورة العمل عىل اتخاذ جميع التدابري الالزمة لحامية 

مختلف األديان. 

إن اإلمارات بنهجها الحضاري املنفتح تعترب منوذجاً فريداً يف التسامح والتعايش بني 

للتسامح  داعمة  وقيم حضارية  ورسالة  رؤية  تحمل  بال شك  وهي  األديان،  مختلف 

واالستقرار  األمن  لتحقيق  منها  رغبة  واألديان  األطياف  جمــــيع  بني  والتعـــايش 

والسالم العاملي•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

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

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971
08

>

70
>

66
<

16
<

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام
اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
العميد/ حسن عبدالوهاب الحامدي

رئيس التحرير
الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني
موزة حسن آل عيل   

مستشار التحرير
محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير
مريم محمد الرميثي
جميلة سامل الكعبي 

هيئة التحرير 
حنان الذهب الجنيبي

أمل سامل الحوسني
نازيل نارص البلويش

إبراهيم محمد املنصوري

اإلخراج والتصميم
سعاد عبدالله النعيمي

آالء محمد الزعايب
هدى زين العطاس
أحمد محمود أحمد

ترجمة
محمد سليامن موىس

التصحيح واملراجعة اللغوية
عوض عبدالرؤوف صالح

عيىس هاشم الدرميك 

أرشيف الصور
فاطمة عيل النقبي 

اإلعالنات والتوزيع
مالزم/1 خليل محمد الكعبي

شـــاكا برامــود
أحمد عبدالوهاب الحامدي

امللحقيـات العسكريـة 
اإلماراتية..حلقة وصل 

وجسور للتعاون

متغريات األمن الوطني

مبادرة "زايد العطاء" تقدم 
الدعم اإلنساين للنازحني 

السوريني

أمـــن املوانـــئ..حمايـــة 
مـن التهديدات واخملاطـــر
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رئيس األركان يلتقي نظريه األسرتايل يف كانبريا
اجتم��ع الفريق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة يف إطار الزيارة التي قام بها إىل 

اس��راليا مع الفريق أول دايفيد هرييل رئيس أركان قوة 

الدفاع األسرالية. 

واس��تعرض الجانبان خالل االجتامع عالقات التعاون 

القامئ��ة بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة واس��راليا 

وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم املصلحة املشركة 

وذات الصلة بالش��ؤون العس��كرية والدفاعية، كام تم 

بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرك. 

وأعرب الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة عن بالغ شكره وتقديره لنظريه 

األسرايل عىل ما لقيه والوفد املرافق من حفاوة وحسن 

ضياف��ة، مش��يداً بعالقات التعاون الت��ي تربط البلدين 

الصديقني وما يش��هده التعاون بينهام من تقدم وتطور 

يف العدي��د م��ن املجاالت، مع��راً عن خال��ص وصادق 

أمنياته السراليا وشعبها بدوام التقدم واالزدهار. 

رئيس األركان يلتقي نظريه األسرتايل / تصوير: سامل العامري

حممد بن زايد يستقبل رئيس أركان قوة الدفاع األسرتالية
اس��تقبل الفريق أول س��مو الش��ي��خ محمد بن زاي��د 

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

املسلحة يف قرص البحر، الفريق أول ديفيد هرييل رئيس 

أركان قوة الدفاع األسرالية والوفد املرافق له. 

ورح��ب س��مو ويل عهد أبوظبي يف مس��تهل اللقاء، 

الذي حرضه س��مو الش��يخ راشد بن س��عود بن راشد 

املعال ويل عهد أم القيوين وس��مو الش��يخ حمدان بن 

زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية، برئيس 

أركان قوة الدفاع األسرالية، مش��يداً بالعالقات الطيبة 

بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وأسراليا.

وأك��د س��موه الح��رص الدائ��م عىل تطوي��ر هذه 

العالقات وتعزيزها خاص��ة فيام يتعلق منها باملجاالت 

العسكرية وتبادل الخرات، كام تناول اللقاء بحث عدد 

من املوضوعات ذات االهتامم املشرك.

حرض اللقاء س��مو الشيخ رسور بن محمد آل نهيان 

وس��مو الش��يخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس 

أمن��اء مؤسس��ة زاي��د بن س��لطان آل نهي��ان لألعامل 

الخريية واإلنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 

آل نهي��ان نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية 

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل 

عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس أمناء مؤسس��ة زايد بن سلطان آل نهيان 

لألعامل الخريية واإلنسانية والفريق الركن حمد محمد 

ث��اين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة، والس��فري 

محمد بن زايد يستقبل الفريق أول ديفيد هرييلبابلو تشهيهو كانج سفري اسراليا لدى الدولة.
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األخبار



رئيس األركان يلتقي نظريه اجلنوب أفريقي
التقى الفري��ق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة، يف جمهوري��ة جنوب أفريقيا، 

الفري��ق أول س��ويل زكريا رئي��س أركان ق��وات الدفاع 

الوطني لجنوب أفريقيا.

واس��تعرض الجانبان خ��الل اللقاء عالق��ات التعاون 

القامئة بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة وجمهورية 

جن��وب أفريقي��ا ذات الصل��ة بالش��ؤون العس��كرية 

والدفاعي��ة وجوان��ب تفعيله��ا وتطويرها، مب��ا يخدم 

املصلحة املش��ركة، كام تم بح��ث عدد من املوضوعات 

ذات االهتامم املشرك.

م��ن جانبه ش��هد الفري��ق الركن حم��د محمد ثاين 

الرميث��ي رئي��س أركان الق��وات املس��لحة يف قاع��دة 

ووتركلوف الجوية بجمهوري��ة جنوب أفريقيا فعاليات 

افتتاح الدورة الس��ابعة ملعرض جن��وب أفريقيا للدفاع 

والصناعات الفضائي��ة 2012، والذي يعتر منصة مهمة 

يف الق��ارة األفريقية لعرض مختلف املعدات التي تخدم 

القطاعات العسكرية واملدنية والصناعية والنقل، وذلك 

بحضور كبار رؤس��اء الوفود املش��اركة ورؤساء األركان 

والس��فراء وامللحق��ني العس��كريني ورؤس��اء البعث��ات 

املعتمدين يف جنوب أفريقيا واملهتمني بش��ؤون الدفاع 

والصناعات الفضائية.

وقام رئي��س أركان القوات املس��لحة والوفد املرافق 

له بجولة يف أجنحة املعرض، ش��ملت عدداً من األقسام 

واألجنح��ة الوطنية املش��اركة وأجنحة الدول والرشكات 

العاملي��ة املتخصصة يف ش��ؤون املس��تلزمات واملعدات 

الدفاعية والصناعات الفضائية، والتي عرضت أحدث ما 

توصلت إليه التكنولوجيا يف هذا املجال.

القوات اجلوية أول عميل ألنظمة توجيه الذخائر احملمولة جوًا 
من إنتاج توازن

أعلنت »توازن« القابضة، رشكة االستثامرات االسراتيجية، 

الت��ي تركز عىل التصنيع الدفاع��ي واملتخصص، دخولها 

يف مرشوع مش��رك مع قسم الديناميكا برشكة "دينيل"، 

ك��رى رشكات التصني��ع الدفاع��ي بجن��وب أفريقي��ا، 

واململوكة لحكومتها، لبناء أول منشأة يف الرشق األوسط 

لتطوي��ر وتصنيع وتجميع أنظم��ة التوجيه فائق الدقة 

للذخائر التقليدية املحمولة جواً. 

وأطل��ق عىل الرشكة الجدي��دة املقامة مبوجب املرشوع 

اس��م »توازن دايناميكس«، وتبلغ حصة توازن القابضة 

يف ملكية الرشكة 51% ، فيام تبلغ حصة "دينيل" 49 %.

وقال��ت »توازن« يف بيان، إن الق��وات الجوية لدولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة س��وف تك��ون أول عميل 

للرشكة، حيث س��تقوم الرشكة بتزوي��د القوات الجوية 

والعمالء اآلخرين من خارج الدولة مبنتجاتها من أنظمة 

التوجيه فائق الدقة لألس��لحة، إضافة إىل خدمات إدارة 

تل��ك األنظم��ة، وأكد س��يف محمد الهاج��ري الرئيس 

التنفيذي ل�«توازن القابضة«، عقب التوقيع عىل اتفاقية 

الرشاكة، أن تأس��يس رشك��ة »ت��وازن دايناميكس« من 

ش��أنه أن يفتح صفحة جدي��دة لتطلعات »توازن« نحو 

املساهمة يف تطوير وتنويع البنية األساسية للصناعة يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وع��ر ع��ن رسوره بالرشاك��ة م��ع »ديني��ل« والتي 

اكتس��بت س��معة عاملية من خالل منتجاته��ا املبتكرة 

وقيمه��ا املؤسس��ية املميزة، ومب��ا يت��امىش وتطلعات 

»توازن« نحو الريادة.

يذك��ر أن »ديني��ل« ب��دأت تدري��ب أول دفعة من 

مواطني دولة اإلمارات والذين سوف يلتحقون بالعمل 

يف رشكة توازن دايناميكس.

وسوف تتم إقامة منشأة توازن دايناميكس يف مجمع 

توازن الصناعي التابع لتوازن القابضة والذي ميثل »مركزاً 

معرفياً« للتصنيع الدفاعي والصناعات االس��راتيجية يف 

دولة اإلمارات، ويحتل موقعاً متميزاً يف منطقة العجبان 

عىل مشارف مدينة أبوظبي.

رئيس األركان يلتقي نظريه الفريق أول سويل زكريا / تصوير: سامل العامري

رئيس األركان ونظريه الجنوب أفريقي يحرضان توقيع اتفاقية الرشاكة
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حمـــدان بــن زايــــد : اإلمـــارات عنـــــــــــــــــــــــــــوان للـخري والعطـــــاء
مبادرة "زايد العطاء" تقدم الدعم اإلنساين للنازحني السوريني

تقرير
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حمـــدان بــن زايــــد : اإلمـــارات عنـــــــــــــــــــــــــــوان للـخري والعطـــــاء

تويل دولة اإلمارات العربية 

املتحدة أهمية خاصة يف مجال 

تقديم املساعدات للمحتاجني 

يف أي مكان من العامل من 

منطلق إميانها بأهمية هذا 

العمل اإلنساين، والتي متت 

ترجمتها إىل مبادرة إنسانية 

للمساهمة يف تقديم العون 

للنازحني السوريني، وكانت 

السباقة إىل التحرك لتقديم 

الدعم والعون واملساعدة 

لالجئني السوريني يف األردن 

ولبنان وتركيا.

إعداد:
أمل سامل احلوسني
تصوير:
عبدالرحمن بن عباد

فكان��ت دولة اإلمارات الس��باقة إىل التحرك بتقديم 

الدعم والعون واملس��اعدة لالجئني السوريني خاصة يف 

األردن وتركي��ا، منوهة بأن إقامة املستش��فى اإلمارايت 

األردين املي��داين له��ذا الغ��رض كان مث��االً واضحاً عىل 

فعالي��ة التحرك اإلمارايت وحيويته يف هذا الش��أن الذي 

يندرج ضمن سياس��ة عامة للدولة تحت قيادة صاحب 

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

القائد األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله« .

حملة "استغاثوا... فلبينا"
ج��اء التح��رك رسيع��اً من خ��الل اإلعالن ع��ن حملة 

"استغاثوا... فلبينا" إلغاثة الشعب السوري التي نظمها 

اله��الل األحمر وأمتدت ع��ر قنوات التلف��از اإلمارايت 

مل��دة ثالثة أيام متتالية، وش��هدت الحملة تجاوباً كبرياً 

م��ن األف��راد واملؤسس��ات وقطاع��ات املجتم��ع التي 

فق��د هبت دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة إىل تقديم 

كافة أنواع الدعم لتخفيف األزمة اإلنسانية التي تعرض 

لها النازحني السوريني، يف ظل تصاعد املواجهات داخل 

سوريا خالل الفرتة األخرية بشكل ملحوظ والتحذيرات 

الصادرة عن العديد من املؤسسات الدولية املعنية من 

تفاقم أزمة الالجئني السوريني، وحذرت اللجنة الدولية 

للصلي��ب األحمر من أن االحتياجات اإلنس��انية آلالف 

العائالت الس��ورية ارتفعت بش��كل كب��ري خالل الفرتة 

املاضي��ة يف ظل تزاي��د أعامل العن��ف، إضافة إىل ذلك 

فق��د صدرت دعوات عدة م��ن دول مختلفة إىل زيادة 

املس��اعدات املخصصة لالجئني الس��وريني، ألن الوضع 

يزداد تعقيداً وخطورة، فالدول التي تس��تقبل الالجئني 

الس��وريني أصبحت غري ق��ادرة عىل اس��تيعاب املزيد 

من تدفقاته��م خالل الفرتة املقبلة ويف ضوء اس��تمرار 

األوضاع املتدهورة يف سوريا.

مبادرة إنسانية لتقديم العون واملساعدة لالجئني

499
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لب��ت نداء الواجب اإلنس��اين وتحركت تج��اه املتأثرين 

ع��ر  أماكن الترع، أن الترع يف مث��ل هذه الحالة ميثل 

مس��اهمة وطنية وإنس��انية وأخالقية واجبة لتخفيف 

معاناة األشقاء الس��وريني، وامتداداً للنهج الذي اختطه 

املغفور له الش��يخ زاي��د بن س��لطان آل نهيان "رحمه 

الله" يف مساندة القضايا اإلنسانية التي تؤرق الكثري من 

الشعوب يف دول العامل، وأسفرت هذه الحملة عن جمع 

مبلغ يقدر 45 مليون درهم، من غري اإليداعات البنكية 

والرسائل النصية.

حمدان بن زايد.. واملسؤولية اإلنسانية 
قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 

يف املنطق��ة الغربية، رئيس هيئ��ة الهالل األحمر بجولة 

تفقدية للمستش��فى اإلمارايت - األردين اإلنساين امليداين 

مبنطق��ة املف��رق يف اململك��ة األردنية الهاش��مية التي 

تقع بالقرب من الحدود الس��ورية وال��ذي تم نقله إىل 

مخيامت الالجئني الس��وريني للتخفيف ع��ن معاناتهم 

الصحية واإلنسانية، كام زار سموه وحدة الدعم النفيس 

ومرافق إقامة املرىض ومركز الرتفيه والوحدة الدراس��ية 

والتق��ى عدداً م��ن املرىض م��ن كبار الس��ن واألطفال 

والنس��اء من الالجئني الس��وريني يف املستشفى، وأطلع 

عىل أوضاعهم واحتياجاتهم، ومتنى لهم الشفاء والعودة 

إىل ديارهم ساملني. 

وأكد س��موه حرص دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

عىل تقديم العون واملساعدة لجميع املحتاجني يف العامل، 

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلح���ة 

" حفظه الله"، وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء 

حاك��م ديب " رع��اه الل��ه"، وإخوانهام أصحاب الس��مو 

أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات. 

وأش��اد سموه مبتابعة ودعم الفريق أول سمو الشيخ 

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

األع��ىل للقوات املس��لحة، للعم��ل اإلنس��اين والخريي 

بالدولة. 

وقال س��موه: "إن دولة اإلمارات متثل منوذجاً للعطاء 

اإلنساين الذي ال يعرف الحدود أو الحواجز عند مواجهة 

أي تحد إنس��اين، وأصبحت عنواناً للخ��ري والعطاء عىل 

مستوى العامل، انطالقاً من دعم القيادة الرشيدة للعمل 

اإلنساين والنهوض به، والذي يشكل امتداداً ملسرية الخري 

والعطاء اإلنس��اين التي أرىس دعامئه��ا املغفور له بإذن 

الله تعاىل الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، 

من خ��الل مواقفه النبيلة تجاه القضايا اإلنس��انية عىل 

مستوى العامل". 

وأضاف س��موه: "إن املستش��فى اإلم��ارايت - األردين 

اإلنس��اين امليداين يحظى باهتامم ومتابعة سمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك "أم اإلمارات" رئيسة االتحاد النسايئ 

العام، الرئيس األعىل ملؤسس��ة التنمي��ة األرسية، رئيس 

املجلس األع��ىل لألموم��ة والطفولة الت��ي تحرص عىل 

دعم مب��ادرة "زايد العط��اء" و"حملة العط��اء" لعالج 

مليون طفل ومسن معوز من خالل مستشفى اإلمارات 

اإلنس��اين العاملي املتنقل، األمر الذي أسهم وبشكل كبري 

يف نجاح برامج املستشفى". 

وقال س��موه: " إن وضع الالجئني السوريني يف األردن 

صعب وس��يزداد صعوبة، لذا علينا اإلرساع بتأمني كافة 

متطلبات العيش الكريم لهم وتوفري الخدمات العالجية 

والطبية واإلغاثية لهم خاصة النساء واألطفال".

وأضاف سموه: "إن سوريا غالية علينا، ونأمل أن تعود 

كام كانت عليه وأحسن، وأن يعود الالجئون السوريون 

إىل بلدهم، وهم ينعمون بنعمة األمن واألمان". 

وذكر سموه: "إن تشغيل املستشفى اإلمارايت - األردين 

امليداين يأيت انسجاماً مع سياسة الدولة التي تحرص عىل 

أن تكون الس��باقة يف تقديم الرامج الصحية واإلنسانية 

للمرىض واملحتاجني ألهمية املساعدة، مهام كان حجمها 

للمحتاج واملترضر والالجئ". 

وأكد س��موه، أهمية املسؤولية اإلنسانية امللقاة عىل 

عات��ق هيئة الهالل األحمر يف ظل التحديات اإلنس��انية 

الراهنة إقليمياً ودولياً، وقال سموه: " إن تلك التحديات 

فرضت أسلوباً جديداً يف العمل والحركة لتلبية متطلبات 

العمل اإلنساين املتزايدة بسبب األحداث التي تشهدها 

العديد من املناطق امللتهبة حول العامل".

وش��دد س��موه عىل أن الهيئة ظلت تتابع عن كثب 

املتغ��ريات ع��ىل الس��احة اإلنس��انية الدولي��ة وتعمل 

ملواكبتها عر الخطط الناجعة واالسرتاتيجيات التي تعزز 

مكانة الدولة الرائدة يف املجال اإلنساين. 

رشاكة إنسانية بني املؤسسات الوطنية 
حرصت اإلمارات حكومة وش��عباً عىل تقديم كل الدعم 

للنازحني الس��وريني، وباألخص الفئات املس��تضعفة من 

متثل اإلمارات 
منوذجًا للعطاء 

اإلنساين الذي ال يعرف 
احلدود أو احلواجز

املساعدات اخلارجية اإلماراتية 

أك��دت وزارة الخارجية أن األرق��ام واإلحصاءات 
املتاح��ة لحج��م املس��اعدات الخارجي��ة لدول��ة 
اإلمارات بلغت أكرث م��ن واحد باملائة من إجاميل 
الناتج املحيل للدولة، وهو ما يفوق النس��بة التي 
قررته��ا األمم املتحدة لل��دول املتقدمة كحد أدىن 
لتقديم املعون��ات إىل الدول النامية، والبالغة 0,7 

باملائة من إجاميل الناتج املحيل.

صورة جامعية مع حمدان بن زايد

تقرير
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األطفال واملس��نني من خالل مؤسس��ات الدولة، وذلك 

يف إطار الجهود العاملي��ة للتخفيف من معاناة الالجئني 

يف مختل��ف املخيامت تحت مظلة هيئة الهالل االحمر، 

وبالرشاكة مع مؤسس��ة الش��يخ زايد لألعامل اإلنسانية 

ومؤسسة الش��يخ خليفة لألعامل اإلنسانية، وتأيت هذه 

الرشاكة االنس��انية بني املؤسس��ات اإلماراتية واألردنية 

منوذجاً مميزاً للعمل الجامعي االنساين.

وضع��ت هيئة الهالل األحمر اإلم��ارايت خطة عاجلة 

للبدء يف تنفيذ برنامج مس��اندة النازحني من س��وريا يف 

األردن حيث قام وفد م��ن الهيئة بزيارة لألردن لتعرف 

عىل أوضاع النازحني السوريني واألطمئنان عىل أحوالهم 

املعيش��ية والتعرف عىل احتياجاتهم اليومية ودراس��ة 

إمكانية توفري املأوى والس��كن واالحتياجات املعيش��ية 

م��ن ماء وكهرباء وطرود غذائية وصحية وأغطية وفرش 

والخدمات الرضورية األخرى، بالتنس��يق مع املؤسسات 

والس��لطات األردنية اليص��ال الدعم العين��ي والنقدي 

لالشقاء السوريني، والتنسيق أيضاً مع املنظامت املعنية 

بش��ؤون إغاث��ة النازحني الس��وريني من أج��ل إمكانية 

تنس��يق العمل، وتواج��د الهيئة عىل الس��احة األردنية 

يف ه��ذا الوقت يؤكد فهمها لدورها اإلنس��اين والتزامها 

مبسؤوليتها تجاه األشقاء يف ظروفهم الراهنة.

ومت��ت ترجمة هذه املرحل��ة بتوزي��ع 6 آالف طرد 

غ��ذايئ و 10 آالف بطانية وألف طرد صحي وألف جهاز 

تدفئ��ة، ووضعت هيئ��ة الهالل األحمر بالتنس��يق مع 

رشكائها خطة تشمل تس��يري قوافلها للوصول إىل جميع 

املناطق التي يتواجد بها نازحون س��واء داخل العاصمة 

ن أو خارجها كالزرقاء ومعان وإربد ومادبا والسلط  عاماّ

والكرك واملفرق والرمثا وغريها من املناطق الحدودية.

وكان وف��د هيئ��ة اله��الل األحمر قد تفق��د املوقع 

املقرتح إلنش��اء مخي��م للنازحني من س��وريا يف منطقة 

رب��اع الرسح��ان مبحافظ��ة املفرق وال��ذي يرشف عىل 

إنش��ائه الهيئة الخريية األردنية الهاش��مية، وأكد الوفد 

اس��تعداد هيئة الهالل األحمر اإلمارايت لدعم احتياجات 

املخيم وتعزيز قدرته عىل اس��تيعاب العدد املستهدف 

من النازحني الذين سيس��تضيفهم املخيم متى ما دعت 

الرضورة لذلك .

يش��ار ب��أن قوافل املس��اعدات التي تس��ريها هيئة 

الهالل األحمر اإلمارايت تم تجهيزها من األسواق املحلية 

األردنية لتوفري املتطلبات األساس��ية للنازحني، وتحتوي 

مكونات القافلة عىل آالف الطرود الغذائية التي تحتوي 

ع��ىل الس��كر واألرز والزي��ت والجنب والفول والش��اي 

والعدس والفاصولي��ا واملعكرونة والحليب والتي تكفي 

األرسة الواحدة ملدة شهرين.

وم��ن جانٍب آخر واص��ل وفد هيئة اله��الل األحمر 

مهامه اإلغاثية لألرس الس��ورية النازحة إىل منطقة وادي 

خالد يف لبنان الشاميل من خالل توزيع الطرود الغذائية 

التي تقدمها مؤسس��ة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل 

اإلنسانية إلغاثة السوريني النازحني إىل لبنان.

فقد وزع الفريق 500  طرد غذايئ وكمية من حليب 

األطفال عىل 500 أرسة سورية نازحة كام سيستمر توزيع 

الطرود اإلغاثية ليشمل ألف عائلة إىل تلك املنطقة، كام 

وزع الوف��د 500  طرد صحي كمرحل��ة أوىل من حملة 

تس��تهدف العائالت النازحة إىل مدين��ة طرابلس والتي 

يبلغ عددها الفني و 500  عائلة و يشتمل الطرد الصحي 

عىل عدة أصناف من مواد التنظيف.

م��ن جانب آخر زار فريق هيئة الهالل األحمر إلغاثة 

الس��وريني النازحني عدداً من املستشفيات الحكومية يف 

محافظة عكار للتعرف ع��ىل احتياجاتها وتقديم الدعم 

املمك��ن لها، بجان��ب زيارة مكاتب املنظ��امت الدولية 

واملحلي��ة يف طرابلس يف لبن��ان العاملة يف مجال اإلغاثة 

الصحية والطبية حيث بح��ث فريق الهالل األحمر مع 

املس��ؤولني يف منظمة " أطباء بال حدود " و مؤسس��ة " 

رفيق الحريري الصحية " ، أهم االحتياجات واملساعدات 

الطبي��ة والعالجي��ة التي ميك��ن أن يس��اهم بها الهالل 

األحمر اإلمارايت ملساعدة النازحني السوريني املتواجدين 

يف مراكز بعلبك وعرسال وتعانيل وطرابلس وبعض قرى 

عكار الذين هم يف أشد الحاجة لإلغاثة العالجية والكثري 

من املساعدات الطبية.

املستشفى 
اإلماراتي األردين 

امليداين مثال واضح 
على فعالية التحرك 

اإلماراتي

تشغيل املستشفى يأيت انسجاماً مع سياسة الدولة

سموه يطمنئ  عىل أحوال النازحني
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 تدشني املستشفى 
قد حرص س��مو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 

الحاكم يف املنطقة الغربية عىل زيارة املستشفى امليداين 

ووح��دة الدعم النف��يس ومرافق إقامة امل��رىض ومركز 

الرتفيه والوحدة الدراس��ية والتقى عدداً من املرىض من 

كبار الس��ن واألطفال والنساء من الالجئني السوريني يف 

املستش��فى، واطلع عىل أوضاعهم واحتياجاتهم، ومتنى 

لهم الشفاء والعودة إىل ديارهم ساملني.

وتوج��ه س��موه بالش��كر إىل الفرق الطبي��ة والفرق 

املتطوعة العاملة يف مستشفى اإلمارات امليداين.

ودعا سموه الكوادر الطبية والفنية املواطنة واملقيمة 

إىل التط��وع للعم��ل يف مستش��فى اإلم��ارات امليداين 

ملواصل��ة تنفي��ذ برامجه الصحي��ة واإلنس��انية وعالج 

الحاالت املرضي��ة املحتاجة، مبا يف ذلك إجراء العمليات 

الجراحية للحاالت املرضية التي تتطلب ذلك.

وتم تدش��ني املستش��فى اإلمارايت - األردين اإلنساين 

املي��داين مببادرة من "زايد العط��اء" ويرشف عليه هيئة 

اله��الل األحمر اإلم��ارايت، ومؤسس��ة الش��يخ زايد بن 

سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية، ومؤسسة 

خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنس��انية وغريها من 

مؤسس��ات الدولة الحكومية والخاص��ة، ويدير العمل 

باملستش��فى فريق طب��ي وفني وإداري إم��ارايت أردين 

عامل��ي، وصل ع��دده إىل نح��و 80 كادراً م��ن مختلف 

التخصصات والفنيني واملمرض��ني واإلداريني املتطوعني، 

حيث يقوم املستشفى بزيارات يومية ملختلف املناطق 

التي يتواجد فيها الالجئون الس��وريون يف مدينة املفرق 

لتقديم الخدمات الصحية والعالجية. 

ويشتمل املستش��فى اإلمارايت األردين عىل مستشفى 

ميداين ومستش��فيني متحركني ويض��م غرفتي عمليات 

إلجراء مختل��ف العمليات الجراحي��ة للحاالت املرضية 

التي تتطلب ذلك ووح��دات تخصصية وحافالت طبية 

"فاطمة" أول مولودة باملستشفى

ش��هد املستش��فى اإلمارايت – األردين امليداين 
مبدين��ة املف��رق األدرني��ة والدة أول مولودة 
س��ورية نازحة، وتم تس��ميت الطفلة باسم 
"فاطمة" تيمناً باس��م س��مو الشيخة فاطمة 
بنت مب��ارك رئيس��ة االتحاد النس��ايئ العام 
الرئي��س األع��ىل ملؤسس��ة التنمي��ة األرسية 
رئيس��ة املجلس األعىل لألمومة والطفولة "أم 

اإلمارات" حفظها الله.
ووجه عبدالله نارص س��لطان العامري س��فري 
الدولة لدى اململكة األردنية الهاش��مية إدارة 
املستش��فى امليداين بتقديم كاف��ة الخدمات 
العالجي��ة والرعاي��ة الطبي��ة الكامل��ة ل��ألم 

ومولودتها حتى تغادر املستشفى.

سموه يتمنى الشفاء والسالمة

امتداد ملسرية الخري التي رسمها والدنا زايد

سفري الدولة باألردن يحمل املولودة فاطمة

تقرير
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متحركة وعي��ادات متنقلة مجهزة بأح��دث التجهيزات 

الطبي��ة وفق أفضل املعايري. كام يضم وحدة الس��تقبال 

املرىض ووح��دة للطوارئ ووحدة للعي��ادات الخارجية 

ووح��دة لإلقام��ة القص��رية ووح��دة للعناي��ة املركزة 

ووح��دة للجراح��ة وصيدلية ومخت��راً متكامالً ووحدة 

لتوليد الكهرباء، وعدداً م��ن الحافالت الطبية املتحركة 

واملجه��زة وفق أفض��ل املعايري الدولية. ويأيت تش��غيل 

املستشفى اإلمارايت األردين اإلنساين امليداين يف مخيامت 

الالجئ��ني الس��وريني يف األردن، انطالقاً م��ن توجيهات 

قيادتن��ا الحكيمة إلغاثة الالجئني الس��وريني والتخفيف 

م��ن معاناه املرىض واملصابني لتقدي��م خدمات عالجية 

وجراحية ووقائية لألطفال واملس��نني يف جميع املناطق 

التي يتواجد بها النازحون .

500 مريض يومياً 
وقال ج��راح القلب اإلمارايت الدكت��ور عادل الشام��ري 

الرئي��س التنفي��ذي ملب��ادرة "زاي����د العط��اء" املدير 

التنفيذي للمستش��فى اإلمارايت - االردين امليداين رئيس 

الفريق الطبي التطوعي، إن املستشفى اإلمارايت امليداين 

اس��تقبل ما يزيد عىل ع��رشة آالف مريض من الالجئني 

الس��وريني مبعدل 500 مريض يومي���اً، اضافة إىل 200 

مريض يتم عالجهم يف املستشفى اإلمارايت املتحرك، كام 

اج��رى الفريق الطبي يف املركز الجراح��ي املي���داين ما 

يزيد عىل خمس��ة وأربع���ني عملية جراحي��ة للمرىض 

م��ن الالج���ئني الس��وريني املصاب���ن بطلق��ات نارية 

وكسور وحروق.

 اإلمارات السباقة 
إىل تقدمي الدعم 

اإلنساين للنازحني 
السوريني

براءة وسط األمل

اإلمارات تخفف من معاناة النازحني
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سموه يعرب عن رسوره مبشاركة ابن وابنة اإلمارات

توجيهات بإنشاء مخيم 
أعلن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 

يف املنطق��ة الغربية، رئيس هيئة الهالل األحمراإلمارايت، 

أن اإلم��ارات بتوجيهات من قيادتها الرش��يدة س��تقوم 

بإنشاء مخيم لالجئني السوريني يف منطقة رباع الرسحان 

التابع��ة ملحافظ��ة املف��رق األردنية، يتك��ون من أربع 

مراحل، تس��توعب مرحلت��ه األوىل 2700 الجئ بإدارة 

إماراتية، وبرشاكة مع الهالل األحمر األردين. 

نشاط متنوع 
بدأت اإلمارات بتوفري كرفن��ات وبيوت جاهزة وذلك 

بالتعاون مع مفوضي��ة الالجئني، كام قدمت اإلمارات 

مساعدات أخرى بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية 

وذل��ك عر تقديم س��يارات اس��عاف وباص��ات نقل 

الالجئني الس��وريني، وهي عبارة عن 6 باصات إضافة 

إىل ثالث س��يارات اسعاف، كام أن هناك نشاط مقرتح 

يجري اإلعداد له، وهو عبارة عن ش��احنات ستقدمها 

اإلمارات يتم فيها صناعة الخبز.

ابنةاإلمارات متد يد العون
أثبت��ت ابنة اإلم��ارات جدارته��ا وقدرتها ع��ىل العمل 

والعط��اء يف جمي��ع املواقع التي تش��غلها مام يفس��ح 

املجال أمامها لتحقيق املزيد من املكاس��ب واإلنجازات 

عىل جميع الصعد محلياً وعربياً وعاملياً.

وحقق��ت بفض��ل الثقة الت��ي أولتها إياه��ا القيادة 

الحكيمة العديد من املكتس��بات يف املجاالت املختلفة 

من خ��الل حرصها عىل اتب��اع نه���ج طم����وح جعلها 

تقتح��م مجاالت ع��دة يف العم��ل بكل ج��د وإخالص 

انطالقاً من حبها لوطنها وحرصها عىل ترشيفه يف جميع 

املحافل.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 

الحاكم يف املنطقة الغربي��ة، رئيس هيئة الهالل األحمر 

ع��ن رسوره مبش��اركة ابن��ة اإلم�����ارات يف األعم���ال 

التطوعية خارج الدولة وتفانيها يف أداء الواجب وتقديم 

املس��اعدة املرىض واملحتاجني من األشقاء واألصدقاء ما 

أمكن.

وتق��وم ابنة اإلمارات حالياً بجه��ود مخلصة ودؤوبة 

يف العمل اإلغايث واإلنساين ويساهمن بفعالية يف إنجاح 

عم��ل فريق اإلغاث��ة اإلمارايت املوح��د والخدمات التي 

يقدمها املستش��فى اإلمارايت األردين امليداين املتواجد يف 

مدينة املفرق األردنية والذي حظي باحرتام كل األوساط 

املحلية ما عكس الصورة املرشقة ألبناء الوطن املخلصني 

واألوفي��اء يف الخارج وضمن توجيهات القيادة الحكيمة 

للدول��ة من خ��الل تقديم يد العون ومس��اعدة املرىض 

واملحتاجني من األشقاء السوريني .

وش��اركت مجموعة من املتطوع��ات يف هيئة الهالل 

األحمر ومؤسس��ة اإلمارات لتنمية الش��باب من خالل 

برنامج��ي " س��اند " لالس��تجابة يف ح��االت الط��وارئ 

و"تكات��ف" للتط��وع االجتامع��ي اليوم فري��ق اإلغاثة 

اإلم��ارايت املوحد يف األردن تحت مظل��ة الهالل األحمر 

بتوزيع الط��رود الغذائي��ة واملالب��س والبطانيات عىل 

الالجئني الس��وريني ع��ىل الح��دود األردنية الس��ورية 

وتنظيم عملية تس��جيل دخول املرىض إىل املستش��فى 

اإلم��ارايت األردين امليداين املتواجد حالياً يف مدينة املفرق 

األردنية .

ومعظ��م املتطوعني م��ن املوظفني والط��الب الذين 

يس��اهمون يف األع��امل اإلغاثي��ة وفق��اً لتخصصاته��م 

وخراتهم الش��خصية والدورات التي خضعوا لها ضمن 

برامج التطوع التي تنفذها مؤسسات الدولة .

حي��ث ان التطوع ليس بجديد عىل مجتمع اإلمارات 

فهو ينبع من الدين اإلس��المي الحنيف الذي يحث عىل 

مساعدة الضعيف واملحتاج إضافة إىل أن دولة اإلمارات 

متد أياديه��ا البيضاء إىل كث��ري من ال��دول تنفيذاً لنهج 

القيادة الرشيدة.

وقد مثن سعادة محمد عتيق الفالحي أمني عام هيئة 

اله��الل األحمر مش��اركة ابنة اإلم��ارات يف هذا العمل 

اإلنس��اين وأعرب عن فخ��ره بالدور ال��ذي تقدمه ابنة 

اإلمارات بجانب أبناء الدولة .

وأش��ار الفالحي إىل أن املتطوعات يقمن يومياً بتنظيم 

املستش��في  إىل  واملراجع��ني  امل��رىض  حرك��ة دخ��ول 

اإلم��ارايت األردين امليداين ومن ثم تس��جيلهم وتوزيعهم 

عىل العي��ادات املختص��ة إضاف���ة إىل توزي��ع األدوية 

والخدمات العالجية •

تقرير
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اإلمارات والطاقة النظيفة..!
عن��د قيادة اإلمارات رؤية مختلفة يف بناء الدولة ويف االس��تعداد للمس��تقبل امل��يلء بالتحديات، دامئاً 

م��ا نجد املراقبني يعقدون مقارنات بني ما حصل يف مجاالت التنمي��ة يف الدول العربية ويفاضلون فيام 

بينه��ا لكن عندما يصل األمر لدولة اإلمارات فإنهم يرون أن املنهج مختلف وبطريقة تبدو ملفتة حتى 

باملقارنة مع الدول املتقدمة، ومع هؤالء املراقبني كل الحق يف ذلك، لس��ت أنا من يقول ذلك بل الواقع 

اإلمارايت يتحدث عن نفسه.

الفكرة التي تقوم عليها "مدينة مصدر" ورشكة أبوظبي لطاقة املس��تقبل؛ ال تبتعد كثرياً عن استعداد 

أبوظبي للمرحلة التي ينضب فيها النفط أو يجد فيها املس��تهلكون له مادة بديلة عنه. مبس��حة نظرية 

نس��مع اليوم العديد م��ن الجهود التي تبذل للبحث ع��ن بديل للنفط وعن اكتش��افات جديدة حول 

الطاق��ة، وتعالج هذه املدينة النظيفة العديد م��ن التحديات األخرى مثل املحافظة عىل البيئة وتحاول 

تطويع مواد أولية موجودة يف بيئة اإلمارات لتولد الطاقة ومنها طاقة الشمس وطاقة الرياح. ويف النظرة 

املس��تقبلية البعيدة فإن القيادة اإلماراتية تفكر باالس��تثامر يف مجال تصدير الطاقة املتجددة واالنتقال 

بالدولة من مرحلة االستهالك إىل مصدر لها من أجل دعم اقتصاد أبوظبي.

عودتنا القيادة اإلماراتية اس��تباق التحديات كام عودتنا ع��ىل البحث عن الحلول واملعالجات وعدم 

الوقوف أمام املش��كلة دون حراك، وخط أنابيب حبش��ان-الفجرية خري مثال عىل التفكري اإليجايب. كلنا 

نع��رف أن هن��اك نزاعات عاملية حول مصادر الطاقة، بل إن النفط تس��بب يف أكرث من حرب. املؤرشات 

تقول بأن هذا النزاع العاملي سينتقل من النفط إىل باقي األنواع األخرى من الطاقة لذا فإن رؤية القيادة 

اإلماراتية تتجاوز مرحلة النفط إىل ما بعدها حيث يعتقد الخرباء أن مصالح الدول دامئا تتصادم. 

التحدي األس��ايس بالنس��بة للقيادة اإلماراتية ليس يف الوصول إىل القمة بقدر ما هو املحافظة عليها 

ومبا أن اإلمارات حققت تنمية حقيقية مستدامة يف كل املجاالت الحياتية فإنها تعمل من خالل البحث 

عن بدائل النفط من أجل استمرار التنمية التي يجب أن ال ترتاجع ومن هنا كان التفكري يف البحث عن 

الطاقة املتجددة ولو تكلف األمر مبالغ مالية ضخمة.

كام اختلف أسلوب اإلمارات يف استثامر عوائد النفط عن غريها من الدول النفطية اليوم فهي تقدم 

منوذجه��ا املختلف أيضاً يف "أمن الطاقة" من خالل إيجاد البديل املناس��ب. وبالرغم من إدرايك وإدراك 

غريي مبا تقوم به القيادة اإلماراتية يف بناء اإلنسان اإلمارايت فإن قرار االستثامر يف الطاقة املتجددة كان 

ملفتاً لكل املراقبني من منطلق أنها دولة نفطية ومصدرة له.

خربتن��ا مع القي��ادة اإلماراتية عدم ترك األم��ور للصدفة أو االنتظار حتى ح��دوث األزمات أو حتى 

بوادرها خاصة يف املجاالت التي متس املواطن وش��واهد هذه الخربة معروفة لدى الجميع بل إنها تركز 

عىل التفاصيل بنفس تركيزها عىل الصورة العامة وبالتايل فإن البحث املستمر عن بدائل النفط أمر مربر 

وهو ما يعني أن القيادة اإلماراتية قدرته ألهمية الطاقة وبأن اإلنسان اإلمارايت ال بد أن يكون هو الرابح 

األكرب، لذا فإن قرار "مصدر" يبدو منطقياً بل وتجسيداً لرشادة التخطيط واتخاذ القرار.

م��ا حملته ترصيحات الدكتور س��لطان الجابر الرئيس التنفيذي ل�"مص��در" يف حواره مع مجلة درع 

الوط��ن يف هذا الع��دد هو اهتامم القيادة اإلماراتية للطاقة البديل��ة والحوار هنا ليس هو الهدف بحد 

ذاته ولكن القصد كان محاولة فهم رؤية القيادة اإلماراتية ملوضوع الطاقة من شخصية لها عالقة بأمن 

الطاقة يف اإلمارات •

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة
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"الياه سات" 
امللحقيـات العسكريـة اإلماراتيـــــــــــــــــــــــــــة..حلقــة وصــل وجســور للتعـاون 

توطد العالقات بني قواتنا املسلحة ودول العامل
انطالقاً من السياسة الحكيمة 

التي تنتهجها دولة اإلمارات 

العربية املتحدة تقوم القوات 

املسلحة بتوطيد أطر التواصل 

وإدامة العالقات مع باقي 

القوات املسلحة يف مختلف 

دول العامل، فقد تم تأسيس 

سلسلة من امللحقيات 

العسكرية وهي جزء ال يتجزأ 

من سفارات الدولة، تقوم 

بتقديم العديد من الواجبات 

لخدمة أبناء القوات املسلحة 

يف مختلف املجاالت األكادميية 

والثقافية والتدريبية 

والصحية وتعترب صلة وصل 

ما بني القيادة العامة للقوات 

املسلحة والدول األخرى.

إعداد: 
 الرائد ركن
 يوسف جمعة احلداد

إن امللحقيات العس��كرية دامئاً ما تحاول تقريب الرؤى 

ووجهات النظر اإلس��راتيجية للقيادات العس��كرية بني 

البلدي��ن، ك��ا تقدم أفض��ل الخدم��ات للمبتعثني من 

القوات املسلحة مبختلف مستوياتهم، وتسعى لتحقيق 

أه��داف الدولة يف مختلف مج��االت التقدم واالزدهار 

والتنمية، وكذلك تعزي��ز وتوطيد أوارص التعاون الثنايئ 

بني الدولة والدول الشقيقة والصديقة يف شتى املجاالت 

العس��كرية، والوص��ول للخربات العلمي��ة والعملية يف 

إطار التعاون املش��رك، ويف هذا املجال تبذل ملحقياتنا 

العسكرية جهوداً كبرية لتقديم أفضل الفرص التعليمية 

وال��دورات التدريبي��ة للط��اب العس��كريني يف أرقى 

املؤسس��ات التعليمية من املدارس واملعاهد والكليات 

املدنية والعسكرية.

تعريف امللحق العسكري
امللحق العسكري هو املمثل العسكري لدولة حرة ذات 

سيادة، لدى دولة أخرى صديقة، وتكون بينها عاقات 

دبلوماس��ية كاملة واحرام متبادل وتعاون يف املجاالت 

املختلفة، مبا فيها التعاون العسكري. ومصطلح "امللحق 

العس��كري" ليس هو السائد يف هذا املجال، ففي بعض 

الدول يستبدل به "امللحق الحريب" أو "ملحق الدفاع".

وامللحق العسكري، هو ممثل وزير الدفاع لدولته يف 

الدولة املعتمد لديها. وهو املسؤول الرئييس، الذي ينفذ 

املهام العسكرية املكلف بها من دولته، لتحقيق التعاون 

مع الدولة املعتمد لديها - وهو املمثل العسكري لدولته 

أمام البعثات الدبلوماسية األخرى يف الدولة التي يعمل 

بها - وهو عضو رئييس يف س��فارة دولته، وتخضع مهامه 

التفاقيات سياسية وعسكرية يحكمها القانون الدويل.

مستويات التمثيل العسكري
تتعدد مستويات التمثيل العسكري لدولة ما لدى دولة 

أخرى، ومن ثم فإن صورة امللحق العس��كري، ليس��ت 

ه��ي الصورة الوحي��دة للتمثيل العس��كري، بل يضاف 

إليه��ا العديد من الصور، الت��ي تخضع لرشوط ومبادئ 

تنظمها العاقات الدولية، والعرف السائد بني الدول يف 

النظم الدبلوماسية. ومن املعروف أن التمثيل العسكري 

ميثل أقىص درجات التعاون بني الدول، والرغبة يف تنمية 

العاقات يف املجاالت املختلفة، ويحكم مستوى التمثيل 

العسكري املبادئ اآلتية:

- مس��توى العاقات السياسية والعس��كرية بني الدول، 

ومدى التنس��يق بينه��ا يف املج��االت املختلفة، فبعض 

ال��دول يكون فيه��ا  التمثي��ل متكاماً ألف��رع القوات 

تقدم ملحقيات 
اإلمارات العسكرية 

العديــــد مــــــن 
اخلدمات ملبتعثي 

القوات املسلحة يف 
خمتلف اجملاالت
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امللحق  العسكري

بالرغ��م م��ن أن امللحقي��ة العس��كرية تعمل تحت 
مظلة الس��فارة وتعترب أحد أقسام الس��فارة الرئيسة 
ويعترب امللحق العس��كري مبثابة مستش��اراً للسفري يف 
األمور العس��كرية إىل أنه ال ميكن أن يقوم السفري أو 
أي دبلومايس آخر بدور امللحق العس��كري ألن هذه 
املهم��ة لها طابع عس��كري خ��اص وتتطل��ب خلفية 
ومؤهالت عسكرية ال يس��تطيع أي دبلومايس القيام 
به��ا كام تتطلب خربة وكفاءة وإمل��ام تام يف املجاالت 

العسكرية املختلفة.

املسلحة )الربية / البحرية / الجوية(، وبعضها يكون فيه 

التمثيل موحداً، يش��مل األفرع الثاثة من خال ملحق 

عسكري واحد. 

- األهمي��ة اإلس��راتيجية التي يعكس��ها وض��ع الدولة 

بالنسبة إىل الدول األخرى، وتأثري هذا الوضع عىل األمن 

القومي لتلك الدول.

- وجود مصالح مشركة يف املج���ال العسكري، تحت��اج 

إىل تنمي��ة حج����م التعاون يف ه��ذا املج��ال وه���ذا 

يتط��ل��ب زي��ادة حجم البعث��ة العس��كرية، لتغ��طي 

مجاالت التعاون املختلفة.

- حدوث ظرف طارئ يس��توجب وجود متثيل عسكري 

بني دولتني وهذا الظرف تُحدثه املتغريات الطارئة لدولة 

ما، حتى تطلب تبادل متثيل عس��كري تحقق من خاله 

تعاوناً تتطلبه الظروف املرحلية. 

صور التمثيل العسكري
تنقسم العاقات املتعارف عليها يف املجال العسكري إىل 

خمسة أقسام رئيسية، تخضع للمبادئ والنظم املعمول 

به��ا يف اتفاقية فيينا ع��ام 1961، وكلها تهدف بدرجات 

مختلفة إىل إيجاد نوع من التعاون العسكري بني الدول 

وتحقيق األهداف املرجوة من العاقات العس��كرية يف 

مجاالتها املختلفة. وتنقسم صور التمثيل العسكري إىل 

اآليت:

- امللحقية العسكرية 

- مكتب االتصال "االرتباط" العسكري 

- املستشارية العسكرية يف الّسفارة 

- مكتب املشرتيات العسكرية 

- املكاتب الفنية العسكرية 

مهام امللحق العسكري
تتعدد مهام امللحق العس��كري يف الدولة املعتمد لديها، 

وتتوق��ف كف��اءة تحقيقها عىل عدة أمور منها نش��اط 

امللحق العس��كري وإدراكه ألهمية عمله، وأس��لوبه يف 

متابعة األحداث، واتصاالته باملس��ؤولني العسكريني يف 

الدولة، وأقرانه من امللحقني األجانب، ومس��اندة دولته 

ل��ه، وإعطائه الثق��ة الكاملة يف أعال��ه، وتزويده دامئاً 

باالحتياجات التي تساعد عىل تحقيق مهامه واستجابتها 

ملطالبه يف تحس��ني العاقات. كا تتوقف كفاءة تحقيق 

مهام امللحق العس��كري عىل اس��تعداد الدولة املعتمد 

لديه��ا يف التعاون من أجل وجود أرضية مش��ركة بينها 

وب��ني دولة امللح��ق، وتش��جيع امللحق العس��كري يف 

االنطاق نحو تحسني العاقات.  

ومن أبرز مهام امللحق العسكري تجاه العسكريني يف 

الدولة املضيفة أو نحو أبناء وطنه أو امللحقني األجانب 

أو االحتف��ال باملناس��بات واألعياد القومية العس��كرية  

تطوير العاقات العس��كرية بني دول��ة امللحق، والدولة 

املعتم��د لديها، حيث تنطلق مهمة امللحق العس��كري، 

لزيادة أوارص التعاون يف املجال العس��كري، وينقس��م 

ه��ذا املجال إىل العديد من املج��االت الفرعية التي قد 

يكلف امللحق العس��كري م��ن دولته بتنفي��ذ بعضها، 

بينا يأيت بعضها من مبادرات امللحق نفس��ه، ومتابعته 

مليدان العمل، بعد اكتس��ابه ثقة الس��لطات العسكرية 

يف الدول��ة، أو قد ي��أيت نتيجة مطال��ب الدولة املعتمد 

لديها، وهي تنش��د التعاون مع دول��ة امللحق، ويف كل 

األح��وال فإن ش��خصية امللح��ق وقدرته ع��ىل اإلقناع 

وحضوره املس��تمر يف ميدان األح��داث يكون له التأثري 

األكرب يف تطوير العاقات العسكرية بني الدولتني، وذلك 

من خال فتح قنوات اتصال للتحاور، وتبادل الزيارات، 

واالتصاالت املبارشة، أو من خال رسائل يحملها امللحق 

العس��كري للطرفني، ومش��اركته يف املناس��بات القومية 

والعس��كرية، واالحتفاالت التي تقيمها القوات املسلحة 

يف الدول��ة املعتمد لديها، عىل أن تكون املش��اركة قوية 

وفعالة، وكذلك سعيه لتوقيع بروتوكول لتبادل الزيارات 

ب��ني الوف��ود العس��كرية للدولتني، وتب��ادل الهدايا بني 

امللح��ق العس��كري وبعض املس��ؤولني العس��كريني يف 

الدولة املعتمد لديها، يف املناس��بات الرسمية والتي من 

شأنها إحداث نوع من األلفة، التي تنعكس بدورها عىل 

تحسني العاقات يف املجال العسكري. 

مواصفات امللحق العسكري
شخصية امللحق العسكري، ش��خصية لها مكانة خاصة، 

وهو ميثل "الدبلوماسية العس��كرية"، مبعنى أنه يجمع 

بني الّش��خصية الدبلوماس��ية بكل مميزاتها ورشوطها، 

والش��خصية العسكرية بكل ما يحيط بها من قيم وعلم 

وانضباط، وأياً كان أسلوب اختيار امللحق، فإّن الصفات 

التي يجب أن يتحىل بها تكون هي دوماً إحدى الرشوط 

التي يتم عىل أساسها هذا االختيار.

وتنقس��م الصفات التي يجب أن تك��ون متأصلة يف 

امللحق العسكري، إىل العديد من األقسام، وتبدأ بصفات 

ش��خصية، ثم عادات مكتسبة، وأس��لوب أداء، ثم نواٍح 

اجتاعية. وهذا التقسيم يتداخل بعضه يف بعض ليكّون 

شخصية امللحق العسكري االعتبارية وهي كالتايل:

- الثقافة: أن يكون عىل قدر مناس��ب من الثقافة، مثل 

)الثقاف��ة العس��كرية، والثقافة العامة، اإلمل��ام بتاريخ 

دولته، إجادة لغة أجنبية أو أكرث(، وتنعكس آثارها - يف 

مجملها - عىل مس��توى ثقافة الش��خص املرشح للعمل 

ملحقاً عسكرياً.

- أن يك��ون معت��زاً بوطنيته وقوميته: وميث��ل االعتزاز 
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فن املناقشة إحدى 
الّسمات الرئيسية 

التي يجب أن يتحلى 
بها امللحق العسكري 

وتُعد حمصلة 
لثقافته

هنا ركناً رئيس��ياً يف االنتاء والوالء لدولته، فيجب عىل 

امللح��ق العس��كري أن يكون م��ن الضب��اط املمتازين 

املعتزي��ن بوطنيتهم، وأنفس��هم، وأن يك��ون له تاريخ 

يف ال��ذود عن حياض الوط��ن، أو تكون له س��وابق يف 

التضحية من أج��ل هدف معني، وأن يكون قدوة ومثاً 

ملرؤوس��يه. ويف كل األح��وال، ف��إن امله��ام املكلف بها 

امللحق، تتطلب هذا الش��خص املنتمى، املعتز بوطنيته، 

وقوميته، وكرامته، والذي يبذل الجهد الكامل يف س��بيل 

تحقيق املهمة املوكولة إليه. 

- أن تك��ون له القدرة ع��ى االندماج يف املجتمع الذي 

يعيش فيه: وهذا املجتمع يك��ون عادة رباعي الهوية، 

ما بني مجتمع دبلومايس، يتطلب معاملة   دبلوماس��ية 

خاصة، وما بني مجتمع عسكري دويل، يتمثل يف امللحقني 

العس��كريني للدول املختلفة، ومجتمع عسكري وطني، 

يتمثل يف املؤسس��ات العسكرية للدولة التي يعمل بها، 

وأخ��رياً املجتمع العام الذي يعيش في��ه، ويتاقى معه 

يف املناس��بات املختلف��ة، ويف إدارة األم��ور االجتاعية 

اليومية. والقدرة الرئيس��ية للملحق تنبع من إمكانيته 

االندماج يف كل تلك املجتمعات.

- أن يكون لديه حس سيايس: وهذا "الحس السيايس"، 

أم��ر رضوري، ألن امللح��ق يعم��ل دبلوماس��ياً ضم��ن 

نطاق س��فارة دولته، وعليه أن يتابع القضايا، والهموم، 

واملشاكل، وكذلك الس��ات البارزة لألحداث السياسية 

والقومية، لدولته أو منطقته، أو الدولة التي يعمل بها.      

- اإلمل��ام الكامل بعل��وم اإلدارة الحديثة: وهي رضورة 

كبرية، ألن امللحقية العسكرية تُعد "وزارة دفاع" مصغرة، 

يكون امللحق العسكري فيها ممثاً لوزير الدفاع، وباقي 

أعضاء الس��فارة ميثلون الهيئات واإلدارات، التي تحقق 

العمل املتكامل، واإلدارة الجيدة بأس��لوب علمي، هي 

التي تحقق للملحق العسكري استكال مهامه.

درع الوط��ن تلتق��ي ع��دد م��ن امللحقني 
العسكريني

التق��ت مجل��ة درع الوط��ن مع ع��دد م��ن امللحقني 

 جانب من حفل توحيد القوات املسلحة يف امللحقية العسكرية بواشنطن

 االجتامع الدوري للملحقية مع الطلبة الدارسني

للملحق العسكري 
دور كبري وفعال 
يف تذليل الصعاب 

وفتح قنوات اتصال 
مباشرة مع القيادات 

العسكرية لدولة 
االعتماد

 مكتب امللحق 
العسكري للدولة هو 
مبثابة مكتب اتصال 
نشط بني القيادتني 

العسكريتني
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العس��كريني ومديري املكاتب الصحي��ة التابعة للقيادة 

العامة للقوات املس��لحة بدولة اإلمارات لتسلط الضوء 

ع��ىل مهامه��م واألدوار والواجب��ات الت��ي يقومون بها 

وأهم الخدمات التي تقدمها امللحقيات ملبتعثي القوات 

املسلحة من عسكريني ومدنيني.

امللحقية العسكرية يف برلني 
أكد العميد الركن عيىس عبيد آل عيل امللحق العسكري 

يف س��فارة دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف برلني بأن 

امللحقية العس��كرية دامئاً ما تس��عى يف إطار واجباتها 

الدبلوماس��ية والعس��كرية لتقدي��م أفض��ل الخدمات 

للمبتعث��ني من الق��وات املس��لحة ولتس��هيل مهامهم 

ورعايتهم والس��هر عىل راحتهم خال إقامتهم يف أملانيا 

واختي��ار أفض��ل الجامعات الدراس��ية واملستش��فيات 

العاجية، كا تسعى امللحقية ملواكبة نشاطات املبتعثني 

ومرافقتهم إدارياً ودراس��ياً منذ لحظ��ة وصولهم أملانيا 

وتق��وم بتذليل كافة الصعوبات بالتع��اون من الجهات 

األملانية.

كا أش��ار ب��أن امللح��ق العس��كري ميث��ل الجانب 

العس��كري يف الدولة املضيفة ضمن البعثة الدبلوماسية 

ويش��كل حلقة الوصل بني القوات املس��لحة يف الدولة 

والق��وات األملاني��ة، فاملكت��ب العس��كري ه��و الجهة 

املس��ؤولة بالدرج��ة األوىل للتواصل م��ع وزارة الدفاع 

األملانية والقوات األملانية وهو الجهة املعنية يف تنس��يق 

شؤون التعاون العس��كري ورعاية العاقات العسكرية 

والتب��ادل العس��كري ب��ني الدولتني وذلك ع��ن طريق 

تبادل الزيارات مع الجهات العسكرية األملانية وحضور 

االجتاعات واملؤمت��رات واالحتفاالت وتوجيه الدعوات 

للمسؤولني األملان يف املناسبات الرسمية.

امللحقية العسكرية يف لندن 
أكد العميد الركن إس��اعيل العويض امللحق العسكري 

يف س��فارة دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف لندن بأن 

امللحقة تسعى لتطوير وتقديم أفضل الخدمات لجميع 

املبتعث��ني بفئاتهم املختلفة )الوفود الرس��مية، والطلبة 

املتدرب��ني، وامل��رىض ومرافقيهم( س��واءاً م��ن القوات 

املسلحة أو الجهات الباعثة األخرى التي تكلف امللحقية 

مبتابعتهم.

كا أكد بأن امللحقيات العس��كرية بشكل عام تعترب 

حلقة الوصل بني القيادتني العس��كريتني للدولة ودولة 

االعت��اد، ولتفعيل دورها لتحقيق هذا الدور نس��عى 

بش��كل مس��تمر إلقام��ة وتطوير عاق��ات عمل جيدة 

م��ع الجهات املعنية يف دول��ة االعتاد، كا أن للملحق 

العس��كري دور كب��ري وفعال يف تذلي��ل الصعاب وفتح 

قنوات اتص��ال مبارشة مع القيادات العس��كرية لدولة 

االعتاد ويأيت ذلك من خال إقامة عاقات عمل جيدة 

م��ع جميع الجهات املعنية الت��ي تؤدي إىل خلق مجال 

تعاون عسكري قوي ومتميز يف جميع املجاالت.

وفي��ا يخ��ص بتقدي��م الرعاي��ة الصحية الش��املة 

ملنتس��بي القوات املس��لحة أكد س��عادته بأن امللحقية 

تقوم بالبحث عن  أفضل املستشفيات واملراكز الصحية 

لعاج رعايا الدولة .

امللحقية العسكرية يف واشنطن
أكد العقي��د الركن عبدالرحمن إبراهي��م عبد الرحمن 

املازم��ي امللحق العس��كري يف س��فارة دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة يف واش��نطن أن األدوار الرئيس��ية 

للملحقي��ات العس��كرية ه��و خدمة مبتعث��ي القوات 

املس��لحة يف كافة املجاالت انطاقاً م��ن اهتام قيادتنا 

الرش��يدة بقيادة سيدي صاحب الس��مو الشيخ خليفة 

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

املسلحة "حفظه الله" بقواتنا املسلحة ومنتسبيها، ولذا 

تقوم امللحقية العس��كرية بتوفري كافة الوسائل املمكنة 

لض��ان نجاح املهمة التي يقوم بها املبتعث منذ لحظة 

تحديد مهم��ة االبتعاث ووصول املبتعث وخال املهمة 

وإىل مغادرته للوالي��ات املتحدة األمريكية وانتهاء كافة 

إجراءات مهمته.

امللحق العسكري 
شخصية لها مكانة 

خاصة وهو ميثل 
"الدبلوماسية 

العسكرية"

 مقر امللحقية العسكرية يف برلني

 امللحق العسكري يف لندن امللحق العسكري يف برلني
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م��ن ناحية أخرى أش��ار العقيد املازم��ي بأن مكتب 

امللح��ق العس��كري للدولة ه��و مبثابة مكت��ب اتصال 

نش��ط ب��ني القيادت��ني العس��كريتني وذلك م��ن خال 

تنس��يق التعاون ب��ني مكتب امللحق العس��كري وكافة 

القي��ادات العس��كرية يف الواليات املتح��دة األمريكية 

حيث أن مكتب امللحق العس��كري يكون همزة الوصل 

بني قيادتن��ا العس��كرية يف دولة اإلم��ارات والوحدات 

العس��كرية يف الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة وامللحقية 

تعترب املمثل الرسمي للقوات املسلحة يف كافة املجاالت 

العس��كرية، ويتبنى مكت��ب امللحق العس��كري متثيل 

القوات املس��لحة يف كافة االجتاعات الرس��مية س��واء 

لدى الجهات العسكرية أو املدنية التي لديها تعاون مع 

قواتنا املس��لحة، ومتابعة املش��اريع املشركة بني قواتنا 

املسلحة والقوات املسلحة األمريكية والرشكات املدنية، 

ومتابعة أمور املتدربني العسكريني يف املعاهد والكليات 

العس��كرية، وكذل��ك التنس��يق مع املعاه��د والكليات 

األمريكية بخصوص الدورات واملتدربني، ومتثيل القوات 

املسلحة يف املناسبات واالحتفاالت الرسمية.

كا نوه بأنه عىل الرغم من أن امللحقية العس��كرية 

تعمل تحت مظلة الس��فارة وتعترب أحد أقسام السفارة 

الرئيسية ويعترب امللحق العسكري كمستشار للسفري يف 

األمور العس��كرية إال أنه ال ميكن أن يقوم السفري أو أي 

دبلومايس آخر بدور امللحق العسكري بسبب عدم توفر 

الخربة العسكرية لدى املدنيني والختاف مجال العمل.

وأوضح بأن وجود امللحق العس��كري ذلل الكثري من 

الصع��اب حيث أن االتص��ال املبارش ووج��ود امللحقية 

والزيارات املتبادلة حل الكثري من املش��اكل وأزال بعض 

العوائ��ق م��ا أدى إىل تعاون عس��كري كب��ري يف كافة 

املجاالت سواء عىل مستوى التدريبات املرشكة أو تبادل 

الخربات والتسليح.

من ناحية أخرى أش��ار أنه من ضمن اهتام الدولة 

باملواطنني بصفة عامة واهتام قيادتنا مبنتسبي القوات 

املس��لحة بصفة خاصة يتم توفري الرعاية الصحية لكافة 

منتسبي القوات املسلحة وعائاتهم .

امللحقية العسكرية يف الرباط 
أكد العقيد راش��د عبدالله النيادي امللحق العسكري يف 

س��فارة دولة اإلمارات العربية املتح��دة يف الرباط بأن 

امللحقي��ة هي مبثابة حلقة الوصل ما بني القيادة العامة 

للقوات املس��لحة بدول��ة اإلمارات والقوات املس��لحة 

املغربي��ة وذل��ك م��ن خ��ال الزي��ارات واالجتاعات 

املربمج��ة والغ��ري مربمج��ة والت��ي يق��وم به��ا امللحق 

العس��كري، واملناقشات التي تتم بني الطرفني والتي من 

شأنها تقوية أوارص التعاون بني املؤسستني العسكريتني 

وكذل��ك متابعة م��ا تتفق علي��ه القيادت��ني من أعال 

وبرامج كالتدريبات املشركة والدورات وزيارات القادة 

لكا الطرف��ني، كا تقوم امللحقية العس��كرية بتقريب 

وجهات النظر بالش��كل الذي يخدم القوات املس��لحة 

لتواجدها الدائم يف بلد الدولة املضيفة.

املكتب الصحي يف بانكوك
أكد السيد عبدالله عيل عبدالله املنصوري مدير املك�تب 

الص�حي العس�كري يف بانكوك بأن املكتب يقوم بتقديم 

الرعاية الصحية للمرىض من منتس��بي القوات املسلحة 

وهيئ��ة صحة أبوظبي حيث يس��تقبل املكتب الطلبات 

واملواعي��د،  ك��ا يقوم املكت��ب باس��تقبال املرىض من 

وإىل املط��ار، وتوصيل املرىض للموعد الطبي وإىل مبنى 

السفارة لفتح الحساب و اس��تام بطاقة السحب اآليل، 

وكذلك متابعة املرىض وعاجهم وإرس��ال تقارير دورية 

عنهم •

 مدير املكتب الصحي العسكري يف بانكوك امللحق العسكري يف الرباط امللحق العسكري يف واشنطن

 مقر امللحقية  العسكرية

ق��د يك��ون مق��ر امللحقية العس��كرية داخ��ل مبنى 
السفارة، أو يف مكان منفصل خارجها، ولكنها يف جميع 
األحوال، وأي��اً كان موقعها، فإنها ترف��ع علم دولتها، 
وتتمتع بجميع الحصانات الدبلوماسية، التي حددتها 
اتفاقي��ة فيين��ا بهذا الش��أن، مبا يف ذلك ت��ويل الدولة 

املضيفة مسؤولية الحراسة والتأمني.

 زيارة قائد القوات الجوية للملحقية يف برلني
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 القوات املسلحة تنظم مؤمتر دويل يستعرض مستجــدات الطب العسكري
مبشاركة نخبة متميزة من األطباء والفنيني اإلماراتيني

تجري االس��تعدادات حالي��اً لعقد مؤمت��ر دويل تنظمه 

القوات املس��لحة مبشاركة خرباء من 40 دولة يستهدف 

إبراز دور دولة اإلمارات والقوات املسلحة يف املساهمة 

واملش��اركة يف املهام اإلنس��انية ومن��ح الفرصة للكوادر 

الطبي��ة املواطنة لإلط��اع عىل أحدث املس��تجدات يف 

مجال الطب العس��كري من خال اس��تضافة مجموعة 

من أبرز األساتذة العسكريني من مختلف دول العامل.

ويرعى الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة املؤمتر الذي يحمل ش��عار »يف 

السلم والحرب من أجل اإلنسانية.. معاً لنحدث الفرق« 

وهو م��ا يتوافق مع نه��ج دولة اإلمارات يف املش��اركة 

الفعال��ة يف امله��ام اإلنس��انية الدولية س��واء املتعلقة 

بالحروب والنزاع��ات أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية 

وغري الطبيعية.

كام يس��تهدف »املؤمتر الثالث للمجموعة اإلقليمية 

العربية للطب العس��كري« الذي يعقد يف مركز أبوظبي 

للمعارض خال الفرتة من 9 إىل 13 ديس��مرب القادم، إىل 

تفعيل دور ساح الخدمات الطبية يف املنظامت الطبية 

العاملية ليتوافق مع الدور امليداين الذي تقوم به وتبادل 

الخربات والتعارف بني العنارص الطبية املواطنة والعاملة 

يف الدول��ة وحض��ور املؤمتر، ويتي��ح الفرص��ة للكوادر 

املواطنة للظهور يف املؤمترات العاملية عن طريق تقديم 

املحارضات وورش العمل الطبية واملشاركة يف إدارته.

ويش��ارك يف املؤمتر نخبة متميزة من األطباء والفنيني 

اإلماراتي��ني الحاصلني عىل أعىل الدرج��ات العلمية من 

أرق��ى الجامعات العاملية وخ��رباء من الدول األعضاء يف 

املنظمة العاملية للطب العسكري.

ج��اء ذلك خال مؤمتر صحفي عقدته القيادة العامة 

للق��وات املس��لحة يف نادي ضب��اط القوات املس��لحة 

بأبوظب��ي بحض��ور العقي��د الركن مطر س��عيد راش��د 

النعيمي رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر والدكتور حسني 

صال��ح املصعبي األمني العام للمؤمت��ر والعقيد الطبيب 

عبدالله خميس النعيمي رئيس اللجنة العلمية والدكتور 

يوسف اسامعيل الحوسني رئيس اللجنة اإلعامية.

وش��دد املتحدث��ون يف املؤمتر ع��ىل أن تنظيم دولة 

اإلم��ارات متمثل��ة يف القيادة العامة للقوات املس��لحة 

للمؤمت��ر ال��دويل ملجموعة العم��ل اإلقليمي��ة العربية 

للطب العسكري يعد دليًا عىل املستوى العلمي املتميز 

الذي وصلت إليه الخدمات الطبية العس��كرية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

وأع��رب س��اح الخدمات الطبي��ة عن أمل��ه يف أن 

ت��ؤدي هذه املجموعة دورها الفاعل يف تحقيق أهداف 

املجلس الدويل للطب العس��كري بكل جوانبها العلمية 

واإلنسانية والتي من شأنها أن تساهم يف إثراء التجارب 

العلمي��ة يف مي��دان الطب العس��كري عىل املس��توى 

العاملي.

املحاور الرئيسية للمؤمتر
وتم اختيار املحاور الرئيس��ية للمؤمتر لتغطي املواضيع 

التي تس��هم يف رفع مس��توى األطباء والك��وادر الطبية 

املس��اعدة األخرى ومنها التدخل العس��كري اإلنس��اين 

وتأثري األم��راض واإلصابات غ��ري القتالية ع��ىل الجنود 

وأحدث التطورات يف مجال الطب العسكري وعمليات 

اإلخاء يف أوقات الحروب والكوارث.

وس��يجري مناقش��ة هذه املحاور من خال 70 ورقة 

عمل تق��دم كمحارضات رئيس��ية وفرعي��ة - جانبية - 

منها 10 أوراق محلية تس��لط الضوء عىل نسبة الضغط 

والسكري والسمنة والتدخني للعاملني املواطنني بالقوات 

املسلحة إىل جانب نقاشات »الطاولة املستديرة« والتي 

تناق��ش مواضيع معينة من قبل خ��رباء ومدعوين لهذا 

صالح املصعبي ومطر النعيمي وعبدالله النعيمي ويوسف الحوسني خالل املؤمتر الصحفي

تغطية: نازيل ناصر البلوشي
تصوير: حممد اخلضر
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الغ��رض تتن��اول متطلب��ات التدريب والتعلي��م الطبي 

للطب العس��كري وتطبيقات الحم��ض النووي لتحديد 

األس��نان الرشع��ي واس��تخدامات الحم��ض النووي يف 

القرن الحادي والعرشين وأخاقيات الطب العس��كري 

والخدمات الطبية اللوجستية واملوارد يف امليدان الطبي 

العسكري.

ويصاح��ب املؤمتر عدد م��ن ورش العمل والدورات 

القص��رية التي تهدف إىل إكس��اب املش��اركني مهارات 

عملي��ة محددة وتخصصي��ة وهذه ال��دورات معتمدة 

م��ن هيئ��ات علمية عاملي��ة وبعضها يط��رح ألول مرة 

بالرشق األوسط وهي دورة استخدام السونار يف امليدان 

والح��االت التعبوية ودورة اإلصابات العضلية والهيكلية 

ودورة اإلنعاش العس��كرية الدولي��ة لإلصابات الرضية 

والدورة التأسيسية يف الكوارث.

املجلس الدويل للطب العسكري
جدي��ر بالذك��ر أن املجلس ال��دويل للطب العس��كري 

ق��د تأس��س يف ع��ام 1921 يف أعقاب الح��رب العاملية 

األوىل به��دف زيادة التعاون ب��ني كل الخدمات الطبية 

العسكرية وهو معرتف به كمنظمة دولية مقرها بلجيكا 

توفر مس��احة للنقاش لكل الخدمات الطبية العسكرية 

يف العامل ملناقشة املواضيع ذات االهتامم املشرتك بشكٍل 

حي��ادي حيث يعمل املجلس الدويل للطب العس��كري 

باستقالية برصف النظر عن الجنسيات أو الخلفيات.

ويعد املجل��س معرتفاً به رس��مياً من قب��ل منظمة 

الصح��ة العاملي��ة كرشيك يف مج��ال الرعاي��ة الصحية 

العس��كرية العاملية كام أن لدى املجلس الدويل للطب 

العس��كري عاقات مع برنامج األم��م املتحدة ملكافحة 

اإليدز واملنظمة العاملية للصحة الحيوانية وله اتصاالت 

مع اللجن��ة الدولية للصليب األحم��ر واملجلس الدويل 

لأللعاب الرياضية العس��كرية ومنظمة الضباط األطباء 

االحتياطيني.

وقد اعتم��دت املجموعة اإلقليمي��ة العربية للطب 

العسكري رس��مياً كإحدى املجموعات اإلقليمية التابعة 

للمجل��س ال��دويل للطب العس��كري وذل��ك من قبل 

الجمعية العمومية للمجلس الدويل للطب العس��كري 

يف اجتامعها املنعقد عىل هامش املؤمتر العاملي الس��ابع 

والثاثني للطب العس��كري الذي عق��د يف تونس خال 

الفرتة 25-20 مايو 2007 وبذلك أصبحت رابع مجموعة 

إقليمية يتم اعتامدها بعد املجموعة اإلقليمية األمريكية 

واملجموعة اإلقليمي��ة األفريقية واملجموع��ة اإلقليمية 

املغربية.

وتستهدف الجمعية العاملية للطب العسكري تشجيع 

التعاون الرس��مي والش��خيص ب��ني ال��دول األعضاء يف 

مجاالت الطب العس��كري وإصدار البحوث والدراسات 

العلمي��ة التي تس��اهم يف تط��ور وتحس��ني اإلجراءات 

املصاحبة للطب العس��كري وتبادل الخربات بني الدول 

يف مجاالت الطب العسكري ويبلغ عدد أعضاء الجمعية 

112 عضواً باإلضافة إىل 5 دول بصفة املراقب.

وتعقد الجمعية منذ إنش��ائها اجتامعها كل س��نتني 

وقد عقدت م��ا يقارب 39 اجتامع��اً يف مختلف العامل، 

كام تعق��د الجمعية اجتامعات إقليمي��ة طبقاً للتوزيع 

الجغرايف للدول كل سنتني أيضاً •

يحمل املؤمتر شعار 
"يف السلم واحلرب 

من أجل اإلنسانية.. 
معًا لنحدث الفرق"

الحضور خالل املؤمتر الصحفي

مطر النعيمي رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر يف حديث مع مجلة درع الوطن
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 Milipol Qatar 2012 يعرض أحدث االبتكارات األمنية
ملتقى عاملي للشركات الدفاعية وصناع القرار

 Milipol Qatar 2012 ينعقد معرض األمن والس��امة

يف دورته التاس��عة تحت رعاية س��مو الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاين أمري قطر ويل عهد س��مو الشيخ متيم بن 

حمد آل ث��اين، وذلك يف الفرتة بني 8 و10 أكتوبر 2012 

يف مركز الدوحة للمع��ارض، ويعد ميليبول قطر 2012، 

الح��دث التج��اري األكرب م��ن نوع��ه يف منطقة الرشق 

األوس��ط واملتخصص بقط��اع األمن والس��امة وأنظمة 

الحامية واملراقبة.

ويتم تنظيم املعرض م��ن قبل وزارة الداخلية لدولة 

قطر، ومؤسس��ة ميليبول يف فرنس��ا من��ذ العام 1996، 

ويعت��رب من أهم املع��ارض الت��ي تكّون ملتق��ى هاماً 

للرشكات املنتجة لألجهزة واملعدات األمنية عاملياً، ويعد 

املعرض حدث��اً دولياً رائداً، حيث يت��م عرض املنتجات 

التكنولوجية والخدمات املبتك��رة يف مجال األمن العام 

والصناعي يف جمي��ع أنحاء العامل، ويأيت "ميليبول قطر" 

كفرصة مهمة للرشكات التي تس��عى إىل تطوير أعاملها 

داخل وحول منطقة الرشق األوسط.

ويع��د ميليب��ول قط��ر 2012 أكرب وأفض��ل معرض 

ميليبول ينظم خارج فرنسا حتى اآلن، ويسعى القامئون 

عىل املعرض إىل إقامة نس��خة أفضل من معرض 2010 

الذي اس��تقطب 5500 زائر م��ن 61 دولة  قاموا بزيارة 

222 موقع مخصص لع��رض املنتجات من جميع أنحاء 

الع��امل، وقد حظي مع��رض 2010 بتغطية صحفية غري 

مس��بوقة حيث ق��ام أكرث م��ن 117 صحف��ي بتغطية 

أحداث املعرض.

وتم تحديد أربعة محاور رئيسية ذات أهمية خاصة 

لتكون محّط الرتكيز خال انعقاد "ميليبول قطر 2012"، 

وتضم هذه املحاور: حامية املواقع الصناعية الحساسة، 

تنفيذ القانون وإدارة الحش��ود، مراقبة وإدارة الحدود، 

ومكافحة اإلرهاب.

املشاركون
ويجتذب هذا الحدث الدويل الرشكات الكبرية من حول 

العامل والتي تبحث عن وس��ائل تطوير أعاملها التجارية 

يف منطقة الرشق األوسط، وتعرض هذه الرشكات أحدث 

منتجاتها وابتكاراته��ا لتنافس يف بيع أحدث تقنياتها يف 

مجال الصناعات األمنية.

والزال العارض��ون يؤكدون مش��اركتهم وحضورهم 

ملعرض Milipol Qatar 2012 عارضني منتجاتهم التي 

تحتاجها قوات الرشطة واألمن.

ويت��م يف هذه ال��دورة عرض العديد م��ن املنتجاٍت  

م��ن مختلف أرجاء الع��امل: من إيطاليا، أملانيا، فرنس��ا، 

ميليبول قطر 
2012 متخصص 

بقطاع األمن 
والسالمة وأنظمة 
احلماية واملراقبة
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جناح اإلمارات

 Milipol Qatar 2012 ألول م��رة يف تاري��خ مع��رض
تشارك دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل كبري وذلك 
 ،Tawazun يف جناح وطني، ومن أهم املشاركني: توازن
و"آيدك��س"   Advanced Integrated Systemsو
 ،Emirates Advanced Investmentsو  IDEX

ومجلة "درع الوطن" التي تغطي الحدث إعالمياً.

الكويت، تركيا، اململكة املتحدة، قطر، الواليات املتحدة 

األمريكية، واإلمارات العربية املتحدة. وتشمل العروض 

معدات تعزيز األمن وخدمات غرف التحكم.

وم��ن بني ال��رشكات الت��ي أكدت حضوره��ا: رشكة 

Cassidian، ورشك��ة EADS، وه��ام رائدتان يف صنع 

وتوفري معدات األمن والحلول األمنية الازمة، وتش��تهر 

رشكة Cassidian بتوفريها أحدث "غرف التحكم" وهي 

التي ظهر تش��غيلها ألول مرة يف نوفمرب املايض وأكدت 

تواجدها يف كل أحداث األم��ن التي تم تنفيذها خال 

"س��باقات الفورموال" Formula 1 2011 التي نظمتها 

"طريان االتحاد" يف س��باقات Crand Prix race، ومتثل 

غرفة التحكم مركز القيادة والسيطرة املصمم "ملراقبة" 

كل األحداث.

وميث��ل ه��ذا امل��رشوع االهت��امم بغرفة الس��يطرة 

وتصميمه��ا وتأثيثه��ا لتك��ون مبثاب��ة مجم��ع تقني��ة 

املعلوم��ات IT مع نظام ضب��ط والتحكم يف املواصات 

ومراقب��ة نظم الراديو والفيدي��و وتغطية املواقف، مع 

استخدام أنظمة رشكة Cassidioan الحديثة.

وبني ال��رشكات األخ��رى أكدت رشك��ة Adani من 

"بياروس��يا" وه��ي رشك��ة رائ��دة يف تصمي��م وصنع 

وتس��ويق أنظمة األش��عة X – Ray Systems الرقمية 

الازمة للتطبيقات األمنية.

 Selex وتحرض أيضاً ع��دة رشكات رائدة أخرى بينها

Elsag S.P.A للمش��اركة يف املع��رض املقام يف الدوحة 

لتوفر عروض حلول األمن وشبكاتها، وتجدر اإلشارة إىل 

يسلط املعرض 
الضوء على حماية 
املواقع الصناعية 

احلساسة وإدارة 
احلشود

أن هذه الرشكة حصلت عىل عقٍد قيمته 58 مليون يورو 

 Nato Consultation مع الجهة االستش��ارية يف الناتو

وذلك لتطوير وإسناد أنظمة الحاسوب بنظم " القيادة 

والس��يطرة" NATO C3 والقدرات NCIRC وقدرات 

تحديث األجهزة Foc. وتوفر الرشكة بذلك نظم حامية 

شبكات الناتو لعدد 22.000 فرداً لقوات الحلف، وهذا 

العق��د يعترب األكرب م��ن نوعه وميثل أكرب اس��تثامرات 

حلف الناتو.

تنمية ومنو
وتنفذ دولة قطر يف الوقت الحايل برنامجاً ضخامً لتطوير 

البنية التحتية، كام يشهد القطاع االقتصادي منواً هائاً، 

وق��د تم تخصيص م��ا يصل اىل 75 ملي��ار دوالر للبنية 

التحتية الجديدة واملرافق العامة واملنشآت الرياضية – 

استعداداً لكأس العامل 2022، هذا باإلضافة إىل  مشاريع 

االتصاالت والنقل، وكل منها  له متطلبات أمن خاصة.

وم��ام ال ش��ك في��ه أن الطلب عىل مع��دات األمن 

والسامة وعىل معدات األمن الخاصة  يف تزايد مستمر 

يف قطر، وكذلك عرب منطقة الرشق األوس��ط، حيث أن 

السوق ال تزال تنمو بقوة، لهذه األسباب وغريها سوف 

يثبت معرض "ميليب��ول قطر 2012" أنه الحدث األكرث 

إنتاجية ونجاحاً يف مجاله يف املنطقة •

املؤمتر الصحفي خالل اإلعالن عن فعاليات املعرض

يستقطب املعرض العديد من الرشكات الدفاعية العاملية
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 Euronaval 2012 يسلط الضوء على تقنيات الدفاع البحري
يشهد مشاركة 405 شركة متثل 37 دولة

 Euronaval 2012 ينطلق املع��رض األورويب البح��ري

يف الثالث والعرشين مبركز مع��ارض باريس- لوبورجيه 

خ��ال الفرتة م��ن 22 إىل 26 أكتوبر الحايل تحت رعاية 

وزارة الدفاع الفرنس��ية وأمانة الدولة للشؤون البحرية 

 Euronaval ويعد ،Secretariat of State for the Sea

أه��م مع��رض دويل للدف��اع البحري واألمن والس��امة 

البحرية.

وق��د دأب املعرض عىل تغطية عدة مجاالت مختلفة 

ترتاوح بني الس��يادة البحرية والعم��ل البحري املتعلق 

باألمن والس��امة البحرية مثل تنفي��ذ األوامر البحرية 

واملاحة البحرية والرقابة عىل مصايد األسامك والاعبني 

الدولي��ني يف القطاع البحري��ة والتقني��ات الجديدة يف 

مجال الصناعة املتطورة، ك��ام يضم املعرض ورش عمل 

تتناول أساليب التكنولوجيا الحديثة، عاوة عىل منطقة 

مخصص��ة لتقديم البيانات العملي��ة الديناميكية حيث 

يت��م تقديم عرض ح��ي حول عمل األجه��زة واملعدات 

داخل إحدى البحريات الصناعية.

الوفود والزوار
وم��ن املتوق��ع أن يجذب املع��رض العديد م��ن الزوار 

والوف��ود واملش��رتين الرئيس��يني يف األس��واق العاملية، 

وتتضم��ن القامئ��ة 76 وفداً رس��مياً و300 ضيف رشف 

ميثل��ون 60 دولة منهم الوزراء واملس��ؤولني الحكوميني 

ووزراء الخارجية وقادة أسلحة البحرية ومديرو وكاالت 

التسلح.

ويستقطب املعرض يف نسخته هذا العام حوايل 405 

رشك��ة عارضة متثل 35 دولة، وزوار تجاريني ميثلون 100 

دولة. وتشهد نس��خة العام الحايل مشاركة متزايدة من 

جان��ب أملانيا والربازيل واململكة املتحدة وروس��يا، كام 

تش��ارك ترسانة السفن البحرية الكورية يف املعرض ألول 

مرة.

أبرز الرشكات العارضة
باإلضاف��ة إىل التش��كيلة املتنوعة الت��ي يضمها املعرض 

من املق��رر أن تطرح الرشكات العارضة تصاميم جديدة 

للقطع والتقنيات البحرية الرامية إىل رفع مستوى األداء 

وعرض الخربات الفنية. ومن املقرر أن تش��ارك الرشكات 

 Areva :التالي��ة يف عرض مجموعة كبرية م��ن منتجاتها

  ,  Austal, BAE Systems, Brahmos Aerospace,

 CNIM, Dassault Systemes, DCI, DCNS,

 Elettronica, EADS, Fincantieri, Finmeccanica,

 Flir Systems, L-3 Communications, Lockheed

 Martin, MBDA, Nexter, Northrop Grumman,

 Oto Melara, Panhard General Defense,

 Raytheon Company, Renault Truck Defense,

 Rheinmetall , Rhode And Schwarz, Rolls

 Royce, Rosoboroexport State Corporation,

 Sagem Defense Securite, Schiebel, Thales and

.Vulcan

إعداد: جي سرات
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الطائرات بدون طيار البحرية
ك��ام يعت��رب املعرض ال��دويل للدف��اع البح��ري واألمن 

والس��امة البحري��ة Euronaval حدثاً عاملياً بالنس��بة 

لرشكات تصنيع الطائرات بدون طيار البحرية - س��واء 

العاملة تح��ت امل��اء أو العاملة يف الج��و- وتطبيقات 

األقامر الصناعية يف مج��ال االتصاالت واملاحة والدفاع 

واألمن.

وتض��م قامئة الحض��ور أبرز الاعبني املس��اهمني يف 

العمل البحري يف فرنسا، مع وجود مندوبني عن العماء 

ورشط��ة الحدود وحرس الس��واحل والوكال��ة القومية 

 National Lifeboat Service: SNSM لقوارب النجاة

ومديرية الشؤون البحري�ة ومديري���ة الحامية املدنية 

وإدارة الرس��وم����ات الهيدروليكي��ة وإدارة املحيطات 

التابعة لساح البحري��ة، عاوة عىل ساح البحرية.

تشهد نسخة العام 
احلايل مشاركة 

متزايدة من جانب 
أملانيا والربازيل 

واململكة املتحدة 
وروسيا

يشهد يورونافال عرض أحدث التقنيات الدفاعية البحرية

مالمح عن املعرض

- يشارك يف املعرض 405 رشكة متثل 37 دولة.
- تم تسجيل 34 ألف زائر تجاري متخصص.

- يشارك يف املعرض 76 وفداً ميثلون 60 دولة.
- تبلغ املس��احة الصافية للمع��رض 15000 مرتاً 

مربعاً.
- يش��هد املعرض 1500 اجتامعاً تجارياً للحضور 

الذين ميثلون 28 دولة.
- يحرض املؤمتر أكرث من 400 مراسالً صحفياً.

- يحرض املعرض 300 ضيف رشف.

املؤمترات
إىل جان��ب املع��رض س��يتم تنظي��م برنام��ج مكث��ف 

للمؤمت��رات من أجل مناقش��ة االتجاه��ات والتقنيات 

الحديثة يف القطاع البحري، ومن املقرر تنظيم املؤمترات 

عىل النحو التايل:

- الثاثاء 23 أكتوبر: "البحرية الفرنسية كساح عمليايت 

حتى يف وقت الس��لم"، ويدير املؤمتر األدمريال روجيل 

رئيس أركان ساح البحرية.

- األربع��اء 25 أكتوبر: "كيفية تأمني املحيطات"، ويدير 

املؤمتر باتريك بواس��ييه رئي��س املديرين التنفيذيني يف 

.DCNS

- الخمي��س 25 أكتوبر: "خطط الدولة يف مجال التنمية 

البحري��ة واالقتصادية"، ويدير املؤمتر ميش��يل اميرييك 

أمني عام الحكومة البحرية للشؤون البحرية.

البيانات العملية الديناميكية
للع��ام الث��اين عىل الت��وايل س��يمكن برنام��ج البيانات 

العملي��ة الديناميكي��ة ال��رشكات العارض��ة من عرض 

معداتها وموادها بصورة عملية داخل إحدى البحريات 

الصناعية، مع الرتكيز عىل الطائرات اآللية العاملة تحت 

املاء بصورة خاصة.

Euronaval جوائز
س��يتم توزيع جوائز املع��رض الدويل للدف��اع البحري 

واألمن والسامة البحرية Euronaval عىل ثاثة رشكات 

عارضة م��ن أصح��اب األداء املتميز يف مج��ال اإلبداع 

والتصدير والنمو، وس��يتم الكشف عن أسامء الفائزين 

يف احتفال رسمي يف الثالث والعرشين من أكتوبر.

مركز التعليم العايل والبحوث
س��يكون مركز التعليم العايل والبح��وث بكثابة منتدى 

للجامعات و "املعاهد العليا" ومراكز البحوث من أجل 

تعزيز العاقات مع الصناعات البحرية •
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العمودية الروسية MI – 38 تسجل رقمًا عامليًا يف بلوغ االرتفاع العايل
أعلن��ت رشكة صناع��ة الطائرات العمودية الروس��ية 

ملجموع��ة  التابع��ة   Russian Helicopters

Oboronprom والرائ��دة عاملي��اً يف تصمي��م وصنع 

 Mi – 38  الطائ��رات العمودي��ة عن ف��وز طائرته��ا

بتس��جيلها رقامً عاملي��اً جديداً يف التحلي��ق باالرتفاع 

الع��ايل، وتم ذلك يف اليوم الختامي "لبطولة الطائرات 

العمودية الدولية" يف دورتها الرابعة عرش.

الطائ��رة العمودي��ة Mi – 38 واح��دة م��ن أحدث 

النامذج الروس��ية وتم تصميمها للش��حن الجوي ونقل 

الركاب، وقد حلَقت يف املنافس��ة ملا ف��وق 8.600 مرتاً 

وه��و رقم قي��ايس عاملي جديد للفئ��ة E1h  وهي فئة 

FAI للعموديات التي تزن بني 10.000 و 20.000 كلج.

 Mil ونف��ذ فري��ق طي��اري االختب��ار يف مصان��ع

تابع��ة  وه��ي   Moscow Helicopter Plant

للعمودي��ات الروس��ية Russian Helicopters وهو 

 Vladimir Kutanin الفري��ق الذي رأس��ه الكاب��ن

وعم��ل معه الطي��ار الث��اين Salvat Sadriev واملالح 

Oleg Repitilo ورئي��س فري��ق مهن��ديس فح��وص 

.Igor Klevantsev الطريان

الرق��م العاملي الس��ابق ملا س��جلته Mi – 38 كان 

8.500 مرتاً وحققت��ه أيضاً مجموعة الطيارين الروس 

خالل فحوص الطريان، وقد تم رس��مياً تسجيل الرقم 

الجديد واملنتظر دخوله تاريخ الطريان الدويل.

وتس��تطيع الطائ��رة العمودي��ة Mi – 38 نق��ل 

الش��حنات والركاب مب��ا يف ذلك الش��خصيات الهامة 

مع قدرتها العمل يف مه��ام "البحث واإلنقاذ" وتنفيذ 

عمليات املناطق البحرية والعمل كمستشفى متحرك.

وتتمي��ز هذه العمودية أيض��اً بأنها األقدر يف فئتها 

من حيث حمل حمولٍة أكرب كام وأنها األميز من حيث 

الجوانب الفني��ة واألداء واملواصفات التي متكنها من 

العمل يف ش��تى املناط��ق، وبات منتظ��راً إنتاج هذه 

العمودي��ة بدخولها خط إنت��اج الكميات بحلول عام 

2015 مع استخدام املحركات فئة TV7 – 117 V أو 

 PW الكندية فئة Pratt & Whitney محركات رشكة

TS /27 وذلك حسب رغبات الزبائن.

ولق��د ت��م تزوي��د العمودي��ة Mi – 38 مبعدات 

الهب��وط االضطراري يف املاء ميكنه��ا العمل ليل/ نهار 

يف جميع األحوال الجوية ويف ظروف مناخية متنوعة 

يف درج��ات حرارٍة ما ب��ني 50ْ – إىل 60ْ درجة مئوية، 

وتتميز هذه العمودية بتقنيات الطريان الحديثة التي 

تلبي متطلبات املس��توى الرويس AP - 29 واألورويب 

JAR - 29 واألمرييك FAR – 29، كام وأن املستويات 

العالية من حيث مراقبة االعتامدية واألمن والس��المة 

والراحة الت��ي توفرها للطاقم وال��ركاب مع الخواص 

الفني��ة املتطورة تجعل منها أك��ر النامذج تطوراً مام 

هو موجود يف السوق اليوم.

وكان��ت بطول��ة الع��امل الدولي��ة الرابع��ة ع��رش 

للعموديات قد أقيم��ت يف قاعدة Drakino الجوية 

يف مقاطع��ة Serpukhof مبنطقة موس��كو يف الفرتة 

من 22 إىل 26 أغس��طس وش��اركت فيها فرق من 11 

دولة هي: )أسرتاليا، بيالروسيا، بلجيكا، الصني، فرنسا، 

أملانيا، بولندا، روس��يا، س��ويرسا، أوكراني��ا، واململكة 

املتح��دة، وحرض املنافس��ات أكر م��ن 7.000 ضيفاً، 

 Russian وكانت رشكة الطائرات العمودية الروس��ية

Helicopter قد لعبت دور الرشيك العام يف البطولة.

MI-38 الطائرة العمودية    

 Saab تستلـم عدة طلبات لتوفـري 
 Mk3 RBS15 الصواريخ

تلق��ت رشكة الصناعات الدفاعي��ة واألمنية Saab مؤخراً طلب��اً لتوِفر لرشيكتها 

األملانية رشكة Diehl BGT الصواريخ سطح – سطح فئة RBS15 Mk3. وتبلغ 

قيمة العقد 83 مليون كرون س��ويدي، مع انتظار تنفيذ التس��ليم يف الفرتة بني 

عام 2014 وعام 2016.

ورَصح "توماس ساملسون" كبري نواب رئيس رشكة Saab رئيس حركة األعامل 

التجاري��ة بقوله: إن هذا الطل��ب ميثل أهمية قصوى للرشك��ة حيث أنه يدعم 

أس��س التعاون مع الرشيك األملاين Diehl ومن وجهة النظر األوسع يعني دليالً 

آخر يش��ري لق��درات  Saab يف إضافة القدرات الدفاعية كام أنه يوضح اتس��اع 

اسرتاتيجية الرشكة.

وت��م مؤخراً بي��ع هذه األس��لحة ألملانيا وبولندا والس��ويد حي��ث أن رشكة 

Saab وَس��عت أعاملها مؤخ��راً مع توفريها الخدمات والحل��ول التي ترتاوح بني 

الصواريخ RBS 15 MK3االحتياجات العسكرية واملدنية مع تلبية تقنياتها احتياجات الزبائن باستمرار.    
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Austrium توفر أقمار صناعية جديدة 
ESA لوكالة الفضاء األوروبية

توف��ر رشك��ة Astrium الرائدة أوروبي��اً يف الصناعات 

الفضائي��ة مجموع��ة أق��امر صناعية جدي��دة من فئة 

Galileo لوكالة الفض��اء األوروبية ESA، وذلك للعمل 

مع الوكالة يف Kourou يف غينيا الفرنسية.

وقد تم تسليم القمرين الصناعيني يف السابع والسابع 

عرش من ش��هر أغس��طس املايض، ومتثل الربامج خطوة 

هامة أخرى ضمن مش��وار برامج الوكالة األوروبية تتم 

خاللها عملية إط��الق القمرين الصناعي��ني من املراكز 

الفضائية يف غينيا الفرنس��ية بواس��طة نظ��ام اإلطالق 

الصاروخ��يSoyuz  لالنض��امم إىل مجموع��ة األق��امر 

الصناعية Astrium 10V املوجودة أصالً يف الفضاء.

ويظه��ر النظام الجديد من األق��امر الصناعية بنظام 

مالحة خرساين الش��كل مع توقعات الرشكة ألن تحصل 

ع��ى عقد نظامني آخرين بعد نجاح هذين النظامني يف 

العمل وهام نظاما األقامر الصناعية الجديدان املصمامن 

بواسطة فريق Astrium Gmb H املقيم يف أوتوبورن 

كمتعاقد فردي، وتم تجميع القمرين يف "أوتوبورن" مع 

حموالت وعبوات املالحة يف "بورتساموث" مع فحوٍص 

ع��دة أجرتها رشك��ة Thales Alenia Space اإليطالية 

ليحلِقا مع طائرة الش��حن الج��وي An – 124 وينتظر 

لكل قمٍر منهام توفري البيان��ات عالية االعتامدية حول 

العامل.

 Vixen 500E رادار
 SELEX من AESA

GALILEO يدخل 
اخلدمة العملياتية

الخدم��ة   Vixen 500E AESA ال��رادار دخ��ل 

العملياتي��ة ألول مرة بع��د أن نجح يف االختبارات 

والفحوص العملياتية واجتاز فحوص التقييم التي 

متت خ��الل تجارب الط��ريان يف الواليات املتحدة 

األمريكية، وهذا الرادار الذي ينفذ املسح الكرتونياً 

مام يحقق اعرتاض األهداف بدقة يس��تخدم نظام 

املهام MMS ودخل الخدمة لتنفيذ الخدمة لعدة 

زبائ��ن لحامي��ة الحدود، يعمل من ع��ى الطائرة 

النفاث��ة Cessna Citation C 550 وتعمل رشكة 

"شارلس��تون"  املوج��ودة يف   TKC Aerospace

يف الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة، كمتعاقد فردي 

يف برنامج ه��ذا ال��رادار. ويوفر ال��رادار الجديد 

الق��درات املعززة لحامية الحدود األمريكية كجزء 

من أعامل إدارة األمن القومي األمرييك وبناًء عى 

النجاح الذي حققه.

ويلبي ال��رادار Vixen متطلب��ات العديد من 

امله��ام للزبائ��ن وهي امله��ام املتعلق��ة بحامية 

الحدود مع تنفيذ الكش��ف مبدًى أوسع جو – جو 

خاصًة ضد األهداف املتواجدة فوق مناطق وعرة 

التضاريس.

 AESA Antenna ويستفيد الرادار من الهوايئ

ذو نظام االستقبال والبث TRM والتقنيات إلدارة 

العم��ود اإلش��عاعي ال��راداري املوج��ه لألهداف 

لضبطها وتبلي��غ املعلومات للنظ��م التي تتعامل 

 SELEX معه��ا لدحرها. وت��رتاوح  رادارات رشكة

 Vixen واألكرب Pico SAR ب��ني الصغرية Galiko

 ES – 05 1000 ونظ��ام التحك��م يف الن��ريان E

املوجود يف بعضها اآلخر.

 Cobham تفوز بعقٍد قيمته تصل 30 مليون 
دوالر أمريكي

تم منح رشكة Cobham عقداً تصل قيمته مبلغ 30 مليون 

دوالر أمرييك، مقدم من رشكة الصناعة الدفاعية واألمنية 

الربازيلي��ة Embraer وهو عقد مختص يف تطوير وتوفري 

"خ��زان الوقود املس��اعد" AFFT واملطل��وب للطائرات 

.KC – 390 Tanker Aircraft "الخزان الطائر"

ويتي��ح هذا الخ��زان املس��اعد إضافة تع��زز كفاءة 

وقدرات الطائرة مام ساهم يف رفع أدائها ملستوًى أفضل 

وأكرب، مع زيادة مدى طريانها لتصل مناطق أعى وأبعد 

لتزود الطائرات بالوقود يف الجو مع تنفيذ مهام البحث 

واإلنق��اذ وزيادة حج��م وكميات الوق��ود الذي متنحه 

غريها من الطائرات جواً.

وتعت��رب الق��وات الجوي��ة الربازيلي��ة الزب��ون األول 

للطائ��رات الخ��زان KC – 390 وقد متت جدولة تاريخ 

دخوله��ا الخدم��ة معه��ا بع��ام 2015، وتتوق��ع رشكة 

Embraer العديد م��ن الطلبات لتوفري هذه الطائرات 

لزبائن آخرين بالخارج.

وجاء اختيار رشكة Embraer لرشكة Cobham بعد 

منافس��ة قوية فاقت فيها هذه الرشكة سواها ملا تتمتع 

ب��ه من خ��ربٍة يف التصميم والتطوير وج��ودة وانضباط 

برامج التسليم خاصًة يف مجال الطائرات "خزان الوقود 

الطائ��رة"، حي��ث وفَرت أكر م��ن مليون خ��زَان منها 

للزبائن حول العامل.

 MK 110 توفر املدفعية BAE Systems 
للبحرية األمريكية

حصلت رشكة BAE  Systems عى عقٍد توِفر  مبقتضاه 

املدفعي��ة عيار 57 ملم طراز MK 110 MOD 0 وذلك 

بتجهيز وتسليم مدفعني منها مع توفري اإلسناد الهنديس، 

وتبل��غ قيمة العقد الذي حصلت عليه الرشكة مبلغ 20 

مليون دوالر وهذه املدافع مخصصة الستخدام القوات 

البحرية األمريكية وقوات حرس السواحل.

وب��ات منتظراً تس��ليم املداف��ع للوحدة الخامس��ة 

National Security Cutter للعم��ل مع قوات حرس 

 Dam الس��واحل وملركز تدري��ب الق��وات البحرية يف

Neck يف والي��ة "فرجيني��ا" األمريكي��ة حي��ث ينتظر 

االس��تفادة من تش��غيل املدفع MK 110 مع الحصول 

عى برامج وتدريبات الصيانة.

ورصح "مالك سغنورييل" نائب رئيس الرشكة املدير 

 BAE Systems العام لقس��م نظم األس��لحة يف رشك��ة

ب��أن الرشكة تفخر فعالً بتزويد البحارة بأفضل أس��لحة 

البحري��ة وتقنياتها ليتمكنوا من الدفاع عن الس��واحل 

وحاميتها حيث أنها أنظمة غايًة يف كفاءة األداء وتغطي 

احتياج��ات الق��وات وتواجه ب��ه التهدي��دات البحرية 

والجوية والساحلية.

وتعمل ه��ذه املدفعي��ة حالياً مع أنظم��ة الدورية 

البحري��ة Patrol Cutter يف ق��وات ح��رس الس��واحل 

األمريكية ومع س��فن القتال البحري LCS، وينتج هذا 

املدفع MK 110 220 طلقة كل دقيقة تصل مسافة 10 

مي��ل ونصف امليل وهو مدفع آيل بالكامل. وتم تحديد 

ش��هر ديس��مرب ع��ام 2014 لتنفيذ تس��ليم املدافع مع 

اش��تامل العقد عى خيارات املساندة الهندسية لألعوام 

الثالثة القادمة.
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حصل��ت رشكة Cobham عى عق��ٍد قيمته 15 ملي��ون دوالر لتوفر أنظم��ة توليد الغاز 

ووح��دات النيرتوج��ني للعمل مع الطائ��رات العمودي��ة AH – 64 Apache العاملة مع 

الجيش األمرييك.

وتعم��ل الرشكة يف صنع "وح��دات النيرتوجني" والتي تعزز معَدالت الس��المة واألمان. 

وحصل��ت الرشك��ة عى العقد الذي ح��َددت مواصفاته وكالة اإلمداد يف "ردس��تون" يف 4 

س��بتمرب املايض، وتف��ي األنظم��ة OBIGGS املتطلب��ات الالزمة لتوفري األمن والس��المة 

للطائ��رات العمودية من خالل توفري خزان الوقود البخ��اري مع غاز النيرتوجني مام يقلل 

املخاطر التي ميكن حدوثها ومن بينها االنفجار، وينتظر إنتاج النظم وتجربتها قبل التسليم 

.Cobham وذلك يف مركز إسناد اإلنتاج لرشكة

وه��ذا يؤكد مدى نجاح رشك��ة Cobham لصنعها خزانات الوقود املوجودة يف طائرات 

القتال العمودية، لتوفري الحامية الالزمة للمقاتلني خالل تنفيذهم املهام. وكانت الرشكة قد 

 AH موفرًة لها للطائرات العمودية OBIGGS توصلت عام 1985 إلنتاج أوىل التطبيقات

Apache 64 – العامل��ة مع الجيش األمرييك. وتم تزوي��د أكر من 1.500 طائرة عمودية 

طراز Apache بنظم النيرتوجني NIUS وتوفري الحلول ألكر من 2.400 طائرة تحلق حلول 

العامل حتى اآلن.

طائرة SF – 260 من  Alenia Aermacchi تغزو األسواق العاملية
س��لَمت رشك��ة  Alenia Aermacchi منوذج الطائرة 

SF – 260 رقم 900 يف عائلتها لتضم لس��جل مبيعات 

ه��ذه الفئة وطائرات الصناع��ات اإليطالية التي غزت 

األس��واق. وهذه الطائرة من أنجح الطائرات اإليطالية 

التي تنتج يف فرتات الس��لم. وقد طلبت 27 قوًى جوية 

 SF – 260 خالل السبعة وأربعون عاماً املاضية الطائرة

مع طلبها من قبل عدة مدارس تدريب طريان والعديد 

من األندية الجوية.

وتعترب هذه الطائرة واس��عة االنتش��ار واالستخدام 

عاملياً ومن أميز طائرات التدريب العسكرية املوجودة 

حالياً، وتتمي��ز بنوعية التدريب الجي��دة التي يتوازن 

فيها األداء مع قدرات تنفيذ األكروبات الجوية ويتناغم 

كل ذلك مع التحكم الجيد يف طريانها وحسن التداول.

ولق��د حصلت الرشك��ة عى عدة طلب��ات لتوفريها 

للزبائن بفضل العديد من التطويرات والتحس��ني الذي 

SF-260 الطائرة

Apache للطائرات العمودية OBIGGS توفر نظام توليد الغاز Cobham 

Apache الطائرة العمودية

أدخل فيها ويف أنظمته��ا، ويعترب منوذجها األخري الذي 

غ��زا الس��وق العاملي��ة وه��و SF – 260E ذو املحرك 

املكبيس من أفضل طائرات التدريب يف العامل وهو ذو 

كابين��ة زجاجية وال تزال أيضاً تح��ت التطوير وينتظر 

تشغيلها مع عدة قوًى جوية يف العامل.

Viper جترب بنجاح الذخائر MBDA شركة
 GBU - 44 يف تجربة ذخائره��ا MBDA نجح��ت رشك��ة

E املس��امة Viper Strike والت��ي تم إطالقه��ا من طائرة 

التجارب Cessna Caravan حيث أصابت املركبات عالية 

الرسعة، وتم هذا خالل فحوص أجرتها الرشكة يف يومني.

وت��م تنفي��ذ التج��ارب يف ميادين الرماي��ة يف "وايت 

ساندز" يف نيومكس��يكو ونتج عنها إصابة الذخائر لثامن 

مركبات تنطلق برسعٍة عالية ويف عدة سيناريوهات.

ورصح "توم بني" مدير برام��ج الذخائر Viper بقوله 

إن ق��درة مهاجم��ة وردع األهداف عالي��ة الرسعة يعترب 

تغي��رياً لألفضل يف توفري الق��درات للمقاتلني حيث متت 

اإلصاب��ة بنج��اح. وتتميز الذخائ��رStrike   Viper بأنها 

ق��ادرة عى تحقي��ق اإلصابة بدقٍة عالية ومن مس��افاٍت 

بعيدة باس��تفادتها من ق��درات املالحة بواس��طة نظام 

تحدي��د املواق��ع GPS، وتعمل ه��ذه الذخائ��ر بنظام 

الباحث الليزري وال يزيد وزنها عن 44 رطالً وتس��تخدم 

ضد األهداف األرضية.

وعلق كبري الضب��اط التنفيذيني يف الرشك��ة بقولة: "إن 

إنتاج رشكة MBDA هذه الذخائر التي تصنع يف مصانعها 

يف والية أالباما األمريكية، إمنا ميثل اإلنتاج الذي يتم فحصه 

   الذخرية Viper من إنتاج رشكة MBDAيف بيئة مشابهة للواقع ليدعم قدرات املقاتلني".
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تتزاي��د ق��درات رشك��ة Tawazun وإس��هامها يف بناء 

العم��ود الفق��ري الصناعي اإلمارايت خالل توس��عها يف 

التواجد خارجياً خاصًة يف س��وق الدفاع األفريقي حيث 

وقَعت الرشكة اتفاقية مش��رتكة JV مع رشكة الصناعية 

الدفاعي��ة الوطنية الجزائرية GPIM وهي رشكة تعمل 

بتوجي��ه وإرشاف وزارة الدف��اع الجزائري��ة، وتم بذلك 

تم تس��ليم أول طائرة تدريبية فئة M – 346 للقوات 

الجوي��ة الس��نغافورية RSAF يف احتف��ال أقي��م يف 

 Venegono يف Alenia Aermacchi  مصان��ع رشك��ة

Superiore يف إيطاليا.

وكان العق��د قد ت��م منحه يف س��بتمرب 2010 وتم 

 Alenia Aermacchiو ST Aerospace اختيار رشكتي

للعم��ل كمتعاقد فردي وفريق واح��د وتم ضم رشكة 

Boeing إليه��ام لتنفي��ذ العقد، حيث ت��م طلب 12 

طائ��رة تدريب M - 346 م��ع تجهيز برنامج التدريب 

األريض ليت��م التدريب بالتدريبي��ة النفاثة املذكورة يف 

.AJT القوات الجوية يف سنغافورة بالربامج

أم��ا برنام��ج االحتفال بالتس��ليم فقد ح��رضه كبار 

الرسميني من القوات الجوية السنغافورية وممثلو قوة 

التعاون بني هذه املكونات الصناعية، حسبام رَصح به 

نجحت السفينة املش��رتكة عالية الرسعة 

واألوىل م��ن فئته��ا JHSV 1 األمريكي��ة 

املس��امة "رأس الرم��ح" Spearhead يف 

التج��ارب التي أدت العتامده��ا وقبولها 

)الفحوص AT(. وال تزال مجموعات هذه 

السفينة متر مبراحل بنائها األخرية يف ورش 

رشكة Austal األمريكية.

وق��ال "كريغ برس��يافيل" نائب رئيس 

الرشك��ة إن الس��فينة اجت��ازت بنج��اٍح 

الرامي��ة العتامدها  الفح��وص التجريبية 

وقبوله��ا وهو م��ا تعتربه الرشك��ة مبثابة 

الترصي��ح والتفويض املطلوبني يف القوات 

البحري��ة بع��د تعليق ال��� Broom عى 

صاريها وهو مبثابة التقليد الذي اعتادت 

البحرية ع��ى عمله عند إج��راء فحوص 

اإلج��ازة والتي تأيت بع��د الفحوص األوىل 

للمتعاقد الفردي.

ومتث��ل فح��وص القبول آخ��ر املراحل 

الهام��ة قب��ل تس��ليم الس��فينة للقوات 

البحري��ة وهو املتوقع تنفي��ذه بعد عدة 

ش��هور، وقد تم تس��ليم "لجن��ة الفحص 

والقبول واملس��ح" INSURV يف القوات 

البحرية هذه السفينة وهي عى مستوى 

الجاهزية الكامل.

 JHSV 2 الس��فينة وينتظ��ر ظه��ور 

املعروفة باسم Choctaw County وهو 

الطراز التايل يف سلسلة إنتاج السفن عالية 

الرسعة، ولقد تعاقدت رشكة Austal مببلغ 

1.6 بليون دوالراً لبناء 10 سفن طول كٍل 

منها 103 مرتاً )بعدد 5 س��فن( و5 سفن 

أخ��رى طول كل منها 127 مرتاً، وتس��مى 

Independence وهي  بالفئة  املجموعة 

 LCS مخصصة لعملي��ات القتال البحري

ومنها 4 سفن متثل سفن عقٍد قيمته 3.5 

بليون دوالراً.

وتلع��ب رشك��ة Austal دور املتعاقد 

 LCS الف��ردي يف برنام��ج صنع الس��فن

JHSV بعملها م��ع فريق مهنديس رشكة 

General Dynamics صانع��ة أنظم��ة 

املعلوم��ات املتط��ورة واملس��ؤولة ع��ن 

التصميم.

السفينة األمريكية 
 JHSV USNS

Spearhead تكمل 
فحوصها العملياتية

تسليم أول طائرة تدريبية M – 346 للقوات 
اجلوية السنغافورية

.Nimr تأسيس رشكة لصنع املركبات املدرعة فئة

وينتظر إنتاج الرشكة الجديدة مركباٍت إماراتية التصميم 

يف الجزائ��ر م��ع ترخيصها من منر Nimr وه��و ما يعني أن 

دولة اإلمارات العربية املتحدة تُصدر حالياً تقنياتها الدفاعية 

األحدث لألس��واق الخارجية حول العامل، م��ام يفتح أمامها 

الفرص كصانعٍ اسرتاتيجي متزايد القدرة كل يوم.

HC- 144A Ocean Sentry طائرة الدوريات البحرية 
Nimr 4x4 املركبة املدرعة

 Tawazun توقع اتفاقية تصنيع Nimr يف اجلزائر

 Alenia جوسيب غيوردو" كبري الضباط التنفيذيني يف رشكة"

Aermacchi. ومتت تجربة الط��ريان األوىل يف يوليو 2012 

مع توقع اكتامل التسليم بنهاية عام 2012 الحايل.

M-346 حفل تسليم الطائرة التدريبية

أعلن��ت رشك��ة DRS Technologies ع��ن فوزها بعقٍد 

لتوفري نظ��م العرض CDS ليتم اس��تخدامها يف الس��فن 

والغواصات وحامالت الطائرات األمريكية، ومل يتم تحديد 

موعد التسليم وال الكميات املحددة يف العقد والذي تبلغ 

قيمته 23.4 ملي��ون دوالراً، ولكن تم تحديد ثالثة أنظمة 

تنت��ج كعينة أولية، وب��ات متوقعاً أن يت��م االنتاج الكيل 

بحلول شهر مايو عام 2013.

ويتوقع أن تش��ارك رشك��ة Lockheed Martin يف تنفيذ 

هذه الربامج. وظل��ت DRS تنفذ مثل هذه الربامج طيلة 

17 عاماً حيث وفرت أنظمتها للقوات البحرية األمريكية.

 DRS تفوز بعقٍد لتوفري نظم العرض CDS لسفن 
البحرية األمريكية



تعمل هوائيات 
الصاري املتطورة 

على تنفيذ املهام 
يف الصراعات 

اإللكرتومغناطيسية
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شركة Thales تنتج منصات القطع البحرية

تنفذ رشك��ة Thales تطوي��ر وإنتاج مدى واس��عاً من 

األنظمة لس��فن القتال والس��فن املدني��ة والعديد من 

أنظمة إدارة املهام، بدءاً من أعامل املراقبة ومروراً بنظم 

توفري اليقظة يف املواقف ووصوالً لتتبع وشغل األهداف. 

وتلبي الرشكة مبنتجاتها العدي��د من االحتياجات، مثل 

متطلبات سفن الدورية ومروراً باحتياجات الفرقاطات 

وصوالً إىل املدمرات م��ع تجهيز األنظمة التي تحتاجها 

حامالت الطائرات.

نظم إدارة القتال
تعم��ل أك��رث أنظمة الرشك��ة يف أكرث من 150 س��فينة 

م��ع أك��رث م��ن 20 أس��طوالً ح��ول العامل وه��ي من 

 Combat أي أنظم��ة إدارة القت��ال Tacticos الفئ��ة

Management Systems وتسيطر هذه األنظمة عىل 

األسواق وتحتاجها سفن السطح إلدارة املهام القتالية.

وتوف��ر األنظم��ة Tacticos الهندس��ة الت��ي تنتج 

"الصورة التعبوية" وتس��اند بها اتخاذ القرار مع تنسيق 

أعامل الوحدات، كام توفر االستشعار وتدعم استخدام 

األس��لحة األمثل مع تبادل املعلومات وتخطيط املهام، 

كام تساند مهام التدريب.

وباستخدامها الهندسة الحاسوبية املفتوحة وبيئتها، 

تعمل األنظم��ة Tacticos بنظمه��ا املبتكرة عىل دعم 

املعلوم��ات التجارية واالتص��االت بتقنياته��ا الحديثة 

تلبية للمتطلبات العملياتية القتالية

وتس��اعد يف بلوغ البحوث مع دعم قدرات التشغيل يف 

كل املنصات.

هوايئ الصارى املتطور
 Integrated "ونف��ذت الرشكة تطوير "هوايئ الص��اري

Mast ببني��ة متث��ل الحل الهن��ديس املتط��ور ملجابهة 

مش��كالت الزبائن لتنفيذ مهام االستش��عار يف السفن، 

وتعم��ل هوائيات الصاري املتطورة عىل تنفيذ املهام يف 

الرصاعات اإللكرتومغناطيسية ورغم وجود املعوقات يف 

خط البرص، كام توفر العديد من املزايا التي ترفع كفاءة 

األداء وتجعل السفن تتفادى املخاطر.

وتندمج النظم IM 400 من نظم استش��عار للسفن 

وم��ع الهوائي��ات لتوف��ري اليقظة يف املواق��ف، ويرجع 

الفض��ل يف ذلك لعملها مع األنظمة يف مدى 360 درجة 

مانحًة مجاالً للرؤية الرادارية مع تحس��ن أعامل نظم 

االستشعار البرصي، ويتم تصنيع هذه األنظمة يف رشكة 

Thales يف هولندا.

كام وأن فصل بناء الس��فن وصناعاتها عن إجراءات 

الفح��وص وتطوي��رات العبوات اإللكرتوني��ة يقلل من 

املخاط��ر خالل تنفيذ برامج بناء هذه الس��فن. ويعود 

الفضل يف ذلك إىل الهندس��ة املتميزة وحس��ن تخطيط 

الربامج مع أقل حاجة لتنفي��ذ الصيانة مع دعم النظم 

•IM400

األنظمة Tacticos تستخدم للقيادة والسيطرة يف السفن القتالية 
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واحــــة أمــــن وأمـــــانشركة Thales تنتج منصات القطع البحرية

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
maqala42@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

تعمل دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنذ قيامها وحتى اآلن عىل أن تصنع لها عالمة فارقة عىل خارطة 

التق��دم والنامء التي يش��هدها العامل بأرسه، فه��ي وبرغم عمرها القصري والذي ال يق��ارن بعمر الدول 

املتقدمة اس��تطاعت أن تحدث من الفرق ما ميكن أن يتحدث عنه الداين والقايص، فخطواتها املتسابقة 

ع��ىل طريق التطوير والبناء والتعمري جعل��ت منها محطاً ألنظار العامل، فأصبحت بحق طفرة عمالقة يف 

ركب الحضارة والتقدم.

املمعن للنظر يف ما تشهده الدولة اليوم من خري ورفاه، ونعمة حباها الله مبا رزقها من قيادة حكيمة، 

سريى فيام ال يدعو مجاالً للشك بأن هذه الجهود مل تكن حرث ليلة وضحاها، وإمنا كانت لجهود كثيفة، 

وس��اعات عمل طويلة، وأفكار تنموية طموحة، وس��باق مع الزمن إلثبات الذات، فسهر القامئون عليها 

م��ن حكام دولتنا الغالي��ة ماضياً وحارضاً، عىل أن يكون لها كيان ووجود ال يقل ش��أناً عن مثيالتها من 

الدول املتقدمة املتحرضة.

ف��ام تتمتع به الدولة اليوم، حّتم عىل أن يكون له��ذه الرثوة وهذه الجهود ضوابط للحامية واألمان 

من أية يد قد تحاول العبث مبقدرات األمة وخرياتها، فسّنت الدولة القوانني الصارمة والحاسمة يف شأن 

أمنه��ا، حت��ى يكون خطاً أحمراً ال ميكن املس��اس به ال من قريب وال من بعيد، ف��كان للدولة جهودها 

الحثيثة بالتعاون مع قوانني املجتمع الدويل يف حامية الحقوق املتعددة مللكياتها أو أمالك غريها، حرصاً 

منها يف أن تكون دوماً واحة أمن وأمان لكل ناشد لالطمئنان.

إن ل��كل دول��ة الحق يف حامية وصون ما تتمتع به من اس��تقرار، وأن تضع قوانينها يف هذا الش��أن، 

ولكل دولة ذات س��يادة واس��تقاللية، الحق التام يف أن تأمّن أراضيها وفضاءها وبحارها وش��واطئها من 

أية انتهاكات قد تهددها، ودولة اإلمارات عندما تس��عى يف محاربة كل ما من ش��أنه املساس بأمنها، إمنا 

تسعى لتحجيم أو القضاء عىل أية محاولة قد تشكل خطراً عليها قد يهددها أو يهدد حتى جاراتها.

فتحقيق األمن يحتاج دوماً لتضافر الجهود وتكاثفها، ويتطلب عمالً جهيداً لتتحقق الرغبة واملطلب، 

وهذا بالفعل ما قامت وال تزال تقوم به دولة اإلمارات العربية املتحدة متمثلة يف التوجيهات السديدة 

لقيادتنا الرش��يدة م��ن العمل جنباً إىل جنب مع كافة القوانني واألح��كام الدولية التي تتطلب التعاون 

والتآزر الدويل يف كل ما من شأنه أن يحقق األمان واالستقرار يف املنطقة أو حتى لدولة بعينها.

وليس غريباً عىل دولة اإلمارات نهجها التعاوين واملبادرات الس��ّباقة يف خدمة قضايا األمن ونرشه يف 

جميع أنحاء املعمورة، ومن ذلك مس��اهمتها يف حامية الحقوق الفكرية، وعملها عىل مكافحة غس��يل 

األم��وال، أو االتج��ار بالبرش واألطفال، ومكافح��ة ومحاربة املخدرات، عروجاً ع��ىل تعاونها يف مكافحة 

قرصن��ة البحار أو الحدود ، وتعاونها الدائم يف أمن واس��تقرار الكثري من ال��دول املتوترة مبعّية الهيئات 

واملنظ��امت الدولي��ة، هذا إىل جانب جهودها الداخلية ملحاربة العديد من الظواهر الس��لبية كحوادث 

السري، أو التسلل، أو التسول، وغريها مام قد يشكل رضراً مبصالحها البرشية أو املعنوية أو املادية.

إن دولتن��ا الغالية فيام تس��عى إليه من تعاونات واتفاقيات ومب��ادرات تؤكد للعامل بأرسه أنها دولة 

تنشد السالم يف كل محفل وحضور، وهي دولة تعرب بإلتزامها النهج الذي اختطته سياستها وقيادتها منذ 

نش��أتها من أنها - وكام قال املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان رحمه الله- "بأننا دولة 

تسعى إىل السالم وتحرتم حق الجوار وترعى الصديق".

داللة..

إن داللة املقال هي مأثورنا من أقوال قائد األمة وبانيها حينام قال: "إن االتحاد ما قام إال تجسيداً عملياً 

لرغبات وأماين وتطلعات ش��عب اإلمارات الواحد يف بناء مجتمع حر كريم، يتمتع باملنعة والعزة وبناء 

مستقبل مرشق وضاح ترفرف فوقه راية العدالة والحق، وليكون رائداً ونواة لوحدة عربية شاملة".

وهذا الغراس من حكيم أقواله رحمه الله، هو بالفعل ما يأيت مثاره اليوم مبا تقوم به قيادتنا الرشيدة 

من أعامل مرشقة، ومبادرات مرشّفة كانت والتزال عنواناً ملعنى الريادة والقيادة، ونواًة للخري والس��الم، 

وواحة أمن وأمان، لينعم املجتمع وكام أراد له مؤسسه بالحياة الحرة الكرمية اآلمنة املطمئنة املستقرة•



34

تقارير

|  العدد 489  |  أكتوبر 2012  |

 Lockheed Martin توفر احلاويات Sniper ATP للقوات األمريكية
توفر قدرات التصويب واإلسناد وحتديد األهداف

منح��ت قي��ادة الق��وات الجوي��ة األمريكي��ة رشك��ة 

Lockheed Martin عق��داً قيمت��ه 152 مليون دوالر 

لتوف��ري Sniper ATP، وه��ي حاوي��ات متقدمة توفر 

قدرات التصويب وتحدد األهداف، مع إس��ناد الربامج 

لخمسة أعوام بدءاً من سبتمرب 2012.

وبتنفي��ذ العق��د تحصل القواعد الجوي��ة يف "رايت 

باترس��ون" و"واريز روينف��ر" عىل الحاوي��ات وبرامج 

اإلسناد مع توفري الرشكة قطع الغيار، ويتم تنفيذ املهام 

بن��اًء عىل سلس��لة الطلبات التي يت��م تنفيذها جميعاً 

خ��الل األعوام الخمس��ة. ورصح "آش��ي باي��ن" مدير 

الربام��ج Sniper يف قس��م الصواريخ والس��يطرة عىل 

النريان يف رشكة Lockheed Martin بقوله: إن اس��تالم 

الرشكة هذه العقود الحاس��مة لتوفر القدرات للقوات 

الجوية، إمنا يعني سد الثغرات يف برامج إسناد املقاتلن، 

ويت��م بالتعاون م��ع قاع��دة "وارنرن روبين��ز" الجوية 

اس��تمرار الحاويات يف توفري قدرات التصويت الدقيق 

عىل األهداف.

Sniper Pod الحاوية
وتعت��رب الحاوي��ة Sniper Pod م��ن أك��رث األنظم��ة 

انتش��اراً مع الطائرات ثابتة العاملة مع القوات الجوية 

األمريكي��ة، ك��ام اختارتها 12 قوى جوي��ة حول العامل. 

وتعمل هذه الحاويات يف تغيري أساليب تشغيل القوى 

الجوية ضد التهدي��دات وبدقٍة أفضل وذلك من خالل 

مجابه��ة التهدي��دات بق��درات تردع تحدي��اٍت تجابه 

أعامل االس��تخبارات واملراقبة واالستطالع وهي األعامل 

.NTISR املجملة يف املصطلح

 F - م��ع املقاتالت Sniper وثبت نج��اح الحاويات

15E واملقات��الت F - 16 بكل أنواعه��ا ومع القاذفات 

 Harrier GR7/9 واملقاتالت A - 10 واملقاتالت B - 1

والطائ��رات CF – 18 ك��ام دخلت الحاويات نفس��ها 

 .B – 52 تجارب الطريان للعمل مع

وتقوم الحاويات Sniper ATP عىل إيجاد األهداف 

وتخطي��ط بياناتها بنظم ليزرية، خاصًة لدى عملها ضد 

األه��داف تعبوية األحجام، وهي م��ن حاويات الجيل 

الجديد وتتالءم متاماً مع أحدث أنواع الذخائر من الفئة 

J – Series األحدث •

تعمل احلاويات 
Sniper يف تغيري 
أساليب تشغيل 

القوى اجلوية ضد 
التهديدات وبدقة 

أفضل

   F-15مع املقاتلة Sniper ATP استخدام الحاوية 

www.lockheedmartin.com/f16

301-64901_CombatReady_NS.indd   1 9/18/12   5:09 PM



 Lockheed Martin توفر احلاويات Sniper ATP للقوات األمريكية

www.lockheedmartin.com/f16

301-64901_CombatReady_NS.indd   1 9/18/12   5:09 PM



 خطٛاد ٚاصمخ ٔؾٛ اٌّسزمجً • 
 

 FNSS Savunma Sistemleriرأسسذ ششوخ 
A.Ş.  َرص١ٕغ ٘ٛ  ِجذئٟثٙذف ، 8811ػب

( ACVا١ٌ٢بد اٌؾشث١خ اٌّذسػخ اٌّغٕضسح )
ٚاٌمذساد اٌخجشح  ٚػجشٌٍمٛاد اٌّسٍؾخ اٌزشو١خ. 

رٌه اٌّششٚع، خالي ششوخ اٌاٌزٟ اوزسجزٙب 
فٟ ثٕغبػ االسزّشاس رؾم١ك اٌزمذَ ٚ ِٓ رّىٕذ
ِٓ ا١ٌ٢بد ّٕزغبرٙب ثٚأطٍمذ  ،ّغبياٌ٘زا 

 ٤سٛاق اٌؼب١ٌّخ.ٔؾٛ ااٌّذسػخ 
 
 ا١ٌ٢خفٟ ئٔزبط ػبئٍخ  اٌضش٠خ رغشثزٙبِٓ ٚؽٟ ٚ

 ٔؾٛ FNSS ششوخ رٛعٙذ، ACV−85اٌّذسػخ 
 ٟٚ٘ ،ACV−19 اٌّذسػخ ا١ٌ٢خػبئٍخ  رط٠ٛش
رؾ١ٍ١ّخ أػٍٝ ِٚسبؽخ راد سؼخ ِذسػخ آ١ٌخ 

 ١ٌ٣خٌ اٌّز١ّضئٌٝ ا٤داء  ئضبفخ. ٚداخ١ٍخ أوجش
ػٍٝ أؽذس اٌزٞ ٠شرىض ٚ ACV−88 اٌّذسػخ
اٌٛصْ ا٤خز فٟ االػزجبس ِغ اٌؼصش٠خ  اٌزم١ٕبد

ػٍٝ  رؼزّذ فأٙب،  (GVW)اإلعّبٌٟ ١ٌ٣ٌخ 
ػبئٍخ ا١ٌ٢خ اٌّذسػخ ِغ أعٙضح ِشزشوخ ٚأٔظّخ 

ACV−85. 
 

 ا١ٌ٢خٚ ACV−85اٌّذسػخ  ا١ٌ٢خأضّذ 
ئٌٝ صفٛف اٌخذِخ فٟ  ACV−88اٌّذسػخ 

لذ ٚ ع١ٛش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي ػٍٝ ِسزٜٛ اٌؼبٌُ.
 اٌؼ١ٍّبد اٌؼسىش٠خأصٕبء  ِشٙٛدحح وفبء أصجزذ

اٌجٛسٕخ ٚ ،ٍمٛاد اٌّسٍؾخ اٌزشو١خ فٟ اٌصِٛبيٌ
ْ فا ٚفٟ ٘زا اٌس١بق،ٚاٌٙشسه، ٚوٛسٛفٛ. 

ػٍٝ اػزّذد  أ٠ضبً لذ اٌمٛاد اٌّسٍؾخ اإلِبسار١خ
 ػ١ٍّبرٙب فٟ خالي ACVاٌّذسػخ  ا١ٌ٢بد

 ٚأفغبٔسزبْ.  ،اٌجٛسٕخ ٚاٌٙشسه
 

 التحديات  تخطي
ِٕز رأس١سٙب رطٛساً  FNSS ششوخ شٙذد

ِٓ ِغشد وٛٔٙب ِصٕؼبً  اسرمذؽ١ش  ِزصبػذاً 
 ِشخصبً إلٔزبط ا١ٌ٢بد اٌّذسػخ ئٌٝ ِٕشأح

ِٕٚزغبد  رمذَ رصب١ِّبً ِزطٛسح ِزخصصخ
 فٟ اٌزؾذ٠بدوبفخ ٚرزخطٝ  ِزؼذدح رؼًّ ثىفبءح

، 4002ِٕز ػبَ . اٌطشق ٚاٌج١ئبد أٔٛاع ِخزٍف
ِذسػخ راد ؽشث١خ ثزط٠ٛش آ١ٌبد  اٌششوخلبِذ 

فٟ رصب١ِّٙب ػٍٝ سوبئض  ٚسوضد، ػغالد
اٌؾشو١خ ٚاٌؾّب٠خ ٚاٌسؼخ  حاٌمذس أسبس١خ ِضً

  اٌزؾ١ٍ١ّخ ٚئِىبٔبد اٌزٛسغ اٌّسزمجٍٟ.
 

اٌزصب١ُِ ٚرؼزّذ ػٍٝ أؽذس رضُ ا١ٌ٢بد 
اٌزٟ رُ رط٠ٛؼٙب  (COTS) اٌزغبس٠خ اٌزم١ٕبد

 ً ِزطٍجبد اٌؼ١ٍّبد  ( ٌزٍج١خMCOTS)ػسىش٠ب
 .ٚاٌّزبٔخِٓ ؽ١ش ا٤داء  اٌؼصش٠خاٌؼسىش٠خ 

 

 
 (™Sharpshooter)هع  WAV  8x8اآللية 

 
 6x6اٌذفغ فئخ اٌؼغالد سذاس١خ رؼزّذ ا١ٌ٢بد 

 ػٍٝ ِجذأ ل١بسٟ  8x8فئخ اٌؼغالد صّب١ٔخ اٌذفغ ٚ
ِشزشوخ ث١ٓ أعٙضح ٚٔظُ اسزخذاَ ٠ز١ؼ  ٚاؽذ

ِّب ٠خفض وٍفخ اٌزط٠ٛش  ،أٔٛاع ا١ٌ٢بد
 PARSاسُ  FNSS. أطٍمذ ششوخ ٚاٌزؾذ٠ش

. ، ِٚؼٕب٘ب ثبٌزشو١خ )فٙذ(اٌّذسػخ ػٍٝ ا١ٌ٢خ
 ً ِغ ششوخ  ثبٌزؼبْٚرؼىف اٌششوخ ؽب١ٌب

Deftech -  ِغ ٚصاسح رُ رٛل١ؼٗ ػمذ ِٓ خالي
راد ػٍٝ رط٠ٛش آ١ٌخ ِذسػخ  - اٌذفبع اٌّب١ٌض٠خ

رم١ٕخ  ػٍٝ اػزّبداً  8x8صّب١ٔخ اٌذفغ ػغالد 
AV−8 آ١ٌخ اٌّسزخذِخ فٟ ٟٚ٘ ٔفس اٌزم١ٕخ 
PARS.  ٌٟٚ١ٌ٢خ ٙزٖ اٌسٛف ٠زٛفش إٌّٛرط ا٤

 .4084ِغ ٔٙب٠خ ػبَ 
 

 وتخصصةالوهام لهنتجات هتخصصة ل
 FNSSششوخ ٌٚصاسح اٌذفبع اٌزشو١خ أسٕذد 

رط٠ٛش ٚرص١ٕغ آ١ٌبد ؽشث١خ ِزخصصخ ِّٙخ 
 ٚعشافخ( AAB) اٌٙغِٟٛ اٌجشِبئٟ اٌغسشِضً 

 (.AACEEاٌجشِبئ١خ )اٌّذسػخ  إٌٙذسخ اٌمزب١ٌخ
 

 
 (AAB) الهجوهي البرهائي الجسر

 
رار١خ  ا٤سبس١خ ( اٌّىٛٔبدAABّٔٛرط ) ٠سزخذَ

 راداٌؾشوخ اٌّزضّٕخ فٟ ا١ٌ٢خ اٌّذسػخ 

. ٚرزّضً PARS 8x8 صّب١ٔخ اٌذفغاٌؼغالد 
ؽًّ لذسرٙب ػٍٝ ئِىب١ٔبد ٘زا اٌطشاص فٟ 

اٌّؼذاد ٚإٌبلالد اٌؼسىش٠خ ٚاٌؼجٛس ثٙب فٛق 
ٚ  MLC−35اٌّبء ِغ لذسح ؽًّ ِشوجبد طشاص 

MLC−70  ٚMLC−800.  رؼزجش(AACEE)  آ١ٌخ
فٟ ػجٛس اٌّّشاد  رُسزخذَِغٕضسح خ لزب١ٌخ ٕ٘ذس

 .اٌزشثخٚؽفش  اٌّبئ١خ
 

رط٠ٛش  ١ِضح أخشٜ ٟٚ٘ FNSSرّزٍه ششوخ 
اٌششوخ  رٕزظ. ا٤ثشاط ِٚؾطبد اٌزس١ٍؼٚئٔزبط 

 (™Sharpshooter) فشدٞ االسزخذاَثشط ؽب١ٌبً 
 25 سشبش )ثٛشّبسزش( ٠زُ رضج١زٗ ثبسزخذاَ ِذفغ

 4..7 فئخ ِؾٛسٞ اٌزضج١ذسشبش ِٚذفغ  ،ٍُِ
ِٓ ا٤ثشاط  ا٤خشٜ اٌطشاصاد. رزضّٓ ٍُِ

 ِذفغ سشبشٚ ٍُِ 20 لبرف لٕبثً أٚرِٛبر١ىٟ
 4..7ٍُِ ٚ  84.7فئخ  سشبشِٚذفغ  ،ٍُِ 4..7
 ػٍٝ ًّزٚرش ثضجبد وبًِرز١ّض ا٤سٍؾخ ٍُِ. 
٠ٛفش ٔظبَ . وزٌه ػب١ٌخ ا٤داءسؤ٠خ ؽذ٠ضخ  أٔظّخ

أصٕبء ؽزٝ  ئطالق إٌبسػٍٝ  دل١مخ لذسحاٌضجبد 
  ". shoot on the move"رؾشن ا١ٌ٢خ 

 
ِإخشاً ِغ رؼبٚٔذ لذ  FNSSششوخ أْ  ٠ُزوش

ثٕظبَ ثشط  ٌزص١ٕغاٌزشو١خ  Aselsanششوخ 
   .   CLAWٍُِ  45/30 طشاص اٌزؾىُ ػٓ ثُؼذ

 

 
 هع ACV-19 IFVاآللية 

  CLAWهلن  52التحكن عن بُعد بنظام برج 
 

شافك ب ٌذ٠ٙب ِٓ ِّث FNSSرفخش ششوخ  ٚئر
ٌضّبْ اٌغٛدح  ٚإٌظبَ اٌشبًٌِؾذ٠ضخ اإلٔزبط ا
اٌششوخ أسلٝ اٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ، رإوذ ؽست 

 ا٤فضًزمذ٠ُ ٌ ٚسؼ١ٙب اٌذؤٚة اٌزضاِٙب اٌذائُ
 اٌخذِبد ٚاٌذػُ اٌٍٛعسزٟرٛف١ش ٌؼّالء٘ب ِغ 

.طٛاي اٌؼّش االفزشاضٟ ٌٍّٕزظاٌّزىبًِ 

 
 



 خطٛاد ٚاصمخ ٔؾٛ اٌّسزمجً • 
 

 FNSS Savunma Sistemleriرأسسذ ششوخ 
A.Ş.  َرص١ٕغ ٘ٛ  ِجذئٟثٙذف ، 8811ػب

( ACVا١ٌ٢بد اٌؾشث١خ اٌّذسػخ اٌّغٕضسح )
ٚاٌمذساد اٌخجشح  ٚػجشٌٍمٛاد اٌّسٍؾخ اٌزشو١خ. 

رٌه اٌّششٚع، خالي ششوخ اٌاٌزٟ اوزسجزٙب 
فٟ ثٕغبػ االسزّشاس رؾم١ك اٌزمذَ ٚ ِٓ رّىٕذ
ِٓ ا١ٌ٢بد ّٕزغبرٙب ثٚأطٍمذ  ،ّغبياٌ٘زا 

 ٤سٛاق اٌؼب١ٌّخ.ٔؾٛ ااٌّذسػخ 
 
 ا١ٌ٢خفٟ ئٔزبط ػبئٍخ  اٌضش٠خ رغشثزٙبِٓ ٚؽٟ ٚ

 ٔؾٛ FNSS ششوخ رٛعٙذ، ACV−85اٌّذسػخ 
 ٟٚ٘ ،ACV−19 اٌّذسػخ ا١ٌ٢خػبئٍخ  رط٠ٛش
رؾ١ٍ١ّخ أػٍٝ ِٚسبؽخ راد سؼخ ِذسػخ آ١ٌخ 

 ١ٌ٣خٌ اٌّز١ّضئٌٝ ا٤داء  ئضبفخ. ٚداخ١ٍخ أوجش
ػٍٝ أؽذس اٌزٞ ٠شرىض ٚ ACV−88 اٌّذسػخ
اٌٛصْ ا٤خز فٟ االػزجبس ِغ اٌؼصش٠خ  اٌزم١ٕبد

ػٍٝ  رؼزّذ فأٙب،  (GVW)اإلعّبٌٟ ١ٌ٣ٌخ 
ػبئٍخ ا١ٌ٢خ اٌّذسػخ ِغ أعٙضح ِشزشوخ ٚأٔظّخ 

ACV−85. 
 

 ا١ٌ٢خٚ ACV−85اٌّذسػخ  ا١ٌ٢خأضّذ 
ئٌٝ صفٛف اٌخذِخ فٟ  ACV−88اٌّذسػخ 

لذ ٚ ع١ٛش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي ػٍٝ ِسزٜٛ اٌؼبٌُ.
 اٌؼ١ٍّبد اٌؼسىش٠خأصٕبء  ِشٙٛدحح وفبء أصجزذ

اٌجٛسٕخ ٚ ،ٍمٛاد اٌّسٍؾخ اٌزشو١خ فٟ اٌصِٛبيٌ
ْ فا ٚفٟ ٘زا اٌس١بق،ٚاٌٙشسه، ٚوٛسٛفٛ. 

ػٍٝ اػزّذد  أ٠ضبً لذ اٌمٛاد اٌّسٍؾخ اإلِبسار١خ
 ػ١ٍّبرٙب فٟ خالي ACVاٌّذسػخ  ا١ٌ٢بد

 ٚأفغبٔسزبْ.  ،اٌجٛسٕخ ٚاٌٙشسه
 

 التحديات  تخطي
ِٕز رأس١سٙب رطٛساً  FNSS ششوخ شٙذد

ِٓ ِغشد وٛٔٙب ِصٕؼبً  اسرمذؽ١ش  ِزصبػذاً 
 ِشخصبً إلٔزبط ا١ٌ٢بد اٌّذسػخ ئٌٝ ِٕشأح

ِٕٚزغبد  رمذَ رصب١ِّبً ِزطٛسح ِزخصصخ
 فٟ اٌزؾذ٠بدوبفخ ٚرزخطٝ  ِزؼذدح رؼًّ ثىفبءح

، 4002ِٕز ػبَ . اٌطشق ٚاٌج١ئبد أٔٛاع ِخزٍف
ِذسػخ راد ؽشث١خ ثزط٠ٛش آ١ٌبد  اٌششوخلبِذ 

فٟ رصب١ِّٙب ػٍٝ سوبئض  ٚسوضد، ػغالد
اٌؾشو١خ ٚاٌؾّب٠خ ٚاٌسؼخ  حاٌمذس أسبس١خ ِضً

  اٌزؾ١ٍ١ّخ ٚئِىبٔبد اٌزٛسغ اٌّسزمجٍٟ.
 

اٌزصب١ُِ ٚرؼزّذ ػٍٝ أؽذس رضُ ا١ٌ٢بد 
اٌزٟ رُ رط٠ٛؼٙب  (COTS) اٌزغبس٠خ اٌزم١ٕبد

 ً ِزطٍجبد اٌؼ١ٍّبد  ( ٌزٍج١خMCOTS)ػسىش٠ب
 .ٚاٌّزبٔخِٓ ؽ١ش ا٤داء  اٌؼصش٠خاٌؼسىش٠خ 

 

 
 (™Sharpshooter)هع  WAV  8x8اآللية 

 
 6x6اٌذفغ فئخ اٌؼغالد سذاس١خ رؼزّذ ا١ٌ٢بد 

 ػٍٝ ِجذأ ل١بسٟ  8x8فئخ اٌؼغالد صّب١ٔخ اٌذفغ ٚ
ِشزشوخ ث١ٓ أعٙضح ٚٔظُ اسزخذاَ ٠ز١ؼ  ٚاؽذ

ِّب ٠خفض وٍفخ اٌزط٠ٛش  ،أٔٛاع ا١ٌ٢بد
 PARSاسُ  FNSS. أطٍمذ ششوخ ٚاٌزؾذ٠ش

. ، ِٚؼٕب٘ب ثبٌزشو١خ )فٙذ(اٌّذسػخ ػٍٝ ا١ٌ٢خ
 ً ِغ ششوخ  ثبٌزؼبْٚرؼىف اٌششوخ ؽب١ٌب

Deftech -  ِغ ٚصاسح رُ رٛل١ؼٗ ػمذ ِٓ خالي
راد ػٍٝ رط٠ٛش آ١ٌخ ِذسػخ  - اٌذفبع اٌّب١ٌض٠خ

رم١ٕخ  ػٍٝ اػزّبداً  8x8صّب١ٔخ اٌذفغ ػغالد 
AV−8 آ١ٌخ اٌّسزخذِخ فٟ ٟٚ٘ ٔفس اٌزم١ٕخ 
PARS.  ٌٟٚ١ٌ٢خ ٙزٖ اٌسٛف ٠زٛفش إٌّٛرط ا٤

 .4084ِغ ٔٙب٠خ ػبَ 
 

 وتخصصةالوهام لهنتجات هتخصصة ل
 FNSSششوخ ٌٚصاسح اٌذفبع اٌزشو١خ أسٕذد 

رط٠ٛش ٚرص١ٕغ آ١ٌبد ؽشث١خ ِزخصصخ ِّٙخ 
 ٚعشافخ( AAB) اٌٙغِٟٛ اٌجشِبئٟ اٌغسشِضً 

 (.AACEEاٌجشِبئ١خ )اٌّذسػخ  إٌٙذسخ اٌمزب١ٌخ
 

 
 (AAB) الهجوهي البرهائي الجسر

 
رار١خ  ا٤سبس١خ ( اٌّىٛٔبدAABّٔٛرط ) ٠سزخذَ

 راداٌؾشوخ اٌّزضّٕخ فٟ ا١ٌ٢خ اٌّذسػخ 

. ٚرزّضً PARS 8x8 صّب١ٔخ اٌذفغاٌؼغالد 
ؽًّ لذسرٙب ػٍٝ ئِىب١ٔبد ٘زا اٌطشاص فٟ 

اٌّؼذاد ٚإٌبلالد اٌؼسىش٠خ ٚاٌؼجٛس ثٙب فٛق 
ٚ  MLC−35اٌّبء ِغ لذسح ؽًّ ِشوجبد طشاص 

MLC−70  ٚMLC−800.  رؼزجش(AACEE)  آ١ٌخ
فٟ ػجٛس اٌّّشاد  رُسزخذَِغٕضسح خ لزب١ٌخ ٕ٘ذس

 .اٌزشثخٚؽفش  اٌّبئ١خ
 

رط٠ٛش  ١ِضح أخشٜ ٟٚ٘ FNSSرّزٍه ششوخ 
اٌششوخ  رٕزظ. ا٤ثشاط ِٚؾطبد اٌزس١ٍؼٚئٔزبط 

 (™Sharpshooter) فشدٞ االسزخذاَثشط ؽب١ٌبً 
 25 سشبش )ثٛشّبسزش( ٠زُ رضج١زٗ ثبسزخذاَ ِذفغ

 4..7 فئخ ِؾٛسٞ اٌزضج١ذسشبش ِٚذفغ  ،ٍُِ
ِٓ ا٤ثشاط  ا٤خشٜ اٌطشاصاد. رزضّٓ ٍُِ

 ِذفغ سشبشٚ ٍُِ 20 لبرف لٕبثً أٚرِٛبر١ىٟ
 4..7ٍُِ ٚ  84.7فئخ  سشبشِٚذفغ  ،ٍُِ 4..7
 ػٍٝ ًّزٚرش ثضجبد وبًِرز١ّض ا٤سٍؾخ ٍُِ. 
٠ٛفش ٔظبَ . وزٌه ػب١ٌخ ا٤داءسؤ٠خ ؽذ٠ضخ  أٔظّخ

أصٕبء ؽزٝ  ئطالق إٌبسػٍٝ  دل١مخ لذسحاٌضجبد 
  ". shoot on the move"رؾشن ا١ٌ٢خ 

 
ِإخشاً ِغ رؼبٚٔذ لذ  FNSSششوخ أْ  ٠ُزوش

ثٕظبَ ثشط  ٌزص١ٕغاٌزشو١خ  Aselsanششوخ 
   .   CLAWٍُِ  45/30 طشاص اٌزؾىُ ػٓ ثُؼذ

 

 
 هع ACV-19 IFVاآللية 

  CLAWهلن  52التحكن عن بُعد بنظام برج 
 

شافك ب ٌذ٠ٙب ِٓ ِّث FNSSرفخش ششوخ  ٚئر
ٌضّبْ اٌغٛدح  ٚإٌظبَ اٌشبًٌِؾذ٠ضخ اإلٔزبط ا
اٌششوخ أسلٝ اٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ، رإوذ ؽست 

 ا٤فضًزمذ٠ُ ٌ ٚسؼ١ٙب اٌذؤٚة اٌزضاِٙب اٌذائُ
 اٌخذِبد ٚاٌذػُ اٌٍٛعسزٟرٛف١ش ٌؼّالء٘ب ِغ 

.طٛاي اٌؼّش االفزشاضٟ ٌٍّٕزظاٌّزىبًِ 

 
 







40

تقارير

|  العدد 489  |  أكتوبر 2012  |

ذخائر شركة Boeing من الفئة JDAM تكمل الفحوص
تعمل باالستشعار الليزري وذات تقنية عالية

أكمل��ت ذخائر رشك��ة Boeing من الفئ��ة املجنحة 

JDAM فح��وص الجولة األوىل بنجاح مع بلوغ مدًى 

زاد ع��ن 40 ميالً وهو ما ميثل خطوًة تقرتب بها هذه 

الذخائر م��ن مرحلة اإلنتاج، وه��ذه الفحوص يطلق 

 Wind – Tunnel "عليها اسم "فحوص النفق الهوايئ

.Tests

وكان تطوير الذخائر JDAM – ER قد تم مبساندة 

اس��رتالية، وهي ذخرية واس��عة املدى وتزن 500 رطالً 

للواحدة مع ظهورها مبالم��ح األجنحة وأدواتها وهي 

أجنح��ة تنغلق ع��ىل بدن الذخرية بع��د الطريان وتم 

تطوير الذخ��رية بحيث تعمل باالستش��عار الليزري، 

 Boeing وكانت هذه األجنحة قد أضيف��ت للذخائر

JDAM خالل برنامج التعديل ملستوى "الكومنولث" 

لبلوغ القدرات التي تساندها التقنية العالية.

وت��م خالل ه��ذه املرحل��ة تنفيذ البي��ان العمي 

ونجحت الذخرية يف الط��ريان نحو الهدف يف فحوٍص 

متت عام 2008.

وظلت فرق مهنديس رشكة Boeing وفرق الرشكاء 

األسرتالين تعمل معاً لتوظيف كل الخربات والتقنيات 

خالل عمليات التصنيع املرحلة، لتقليل تكلفة الربامج  

حس��بام أف��اد ب��ه "ديب��ي راب" نائب رئي��س رشكة 

Boeing املدي��ر الع��ام لربامج الصواري��خ واألنظمة 

الجوية غري املأهولة.

JDAM الذخائر املجنحة من إنتاج بوينج

متثل الذخائر 
 JDAM - ER
وسيلة تقليل 

التكلفة الناجتة 
عن استخدام 
األسلحة ضد 

األهداف

دقة وقدرة
وأدى النجاح الذي حققه انتقال التقنيات من النامذج 

األوىل ملراح��ل اإلنت��اج الكم��ي، إىل أن بلغ��ت هذه 

الربامج القدرة عىل تقليل املخاطر التي قد يتعرض لها 

املقاتل األسرتايل خالل العمليات، وهو يؤدي أيضاً إىل 

زي��ادة دقة األهداف التي تق��ع خارج نطاق دفاعات 

العدو الجوية.

ومتثل الذخائر JDAM – ER وسيلة تقليل التكلفة 

الناتجة عن اس��تخدام األس��لحة ضد األهداف وهي 

الوس��لية التي تحولت فيها الذخائر غري املوجهة لنوٍع 

ميك��ن عمله يف امل��دى القريب بدق��ٍة عالية، وتجدر 

اإلش��ارة أن رشكة Boeing أنتجت أكرث من 238.000  

وحدة من هذه الذخائر JDAM يف "س��انت شارلس" 

مبصانعها منذ بدء اإلنتاج يف عام 1988 •
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بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء
ذخائر شركة Boeing من الفئة JDAM تكمل الفحوص

اإلسالم والغرب... صدام أم حوار؟!
جاء الفيلم امليسء بكل تفاهته ليجعل من س��ؤال العالقة بني اإلس��الم والغ��رب موضع نقاش مجدداً، بني 

ص��دام الحضارات لهنتنغتون وح��وار الحضارات الذي يقوده علامء وفقهاء وساس��ٍة عرب وأجانب أحياناً، 

مس��افة من األخذ والرد مل يتم حس��مها بعد، مل يكن اإلس��الم يوماً مفهوماً بالشكل املطلوب للغرب وذلك 

يعود إىل ظروف تاريخية، وسنة املدافعة الطبيعية، كانت الحروب الصليبية ومن ثم االستعامر هي النوافذ 

األوىل للتواص��ل مع الغرب، فيام كان التقدم الفكري يف الفكر اإلس��المي خالل القرن الثالث عرش امليالدي 

س��بباً للتأثري والتأثر بني اإلس��الم والغرب، ابن رشد وابن خلدون وس��واهم كانوا مؤثرين وفاعلني يف رسم 

عالق��ٍة جيدٍة بني الطرفني، مع أن املوقف الفكري للمس��لمني من رموزه��م املضيئة، مل يكن مضيئاً متاماً، إذ 

رم��ي كث��ري من هؤالء بالزندقة، وأحرقت كتبهم، وهي س��نة التغيري يف كل الدنيا، بين��ام تلّقت أوروبا علم 

عظامء املسلمني بحفاوٍة بالغة. 

الفيلم امليسء نكأ جرح الس��ؤال املؤجل، س��ؤال العالقة بني قطبني، بني حضارتني، بني ثقافتني، ويبدو أن 

األهم هو نقاش هذا الس��ؤال ومحاولة اإلجابة عليه، اإلس��الم ليس هو اإلرهاب هذه البدهية مل ترسخ يف 

أذهان الكثريين يف أوروبا وأمريكا، وبخاصٍة البسطاء من الناس، فاملفجرين اإلرهابيني هم أصحاب الصوت 

األعىل مام جعل س��واداً من الغربيني يظنون الصوت العايل، هو الصوت الوحيد، أو الرس��مي الناطق باسم 

اإلسالم! 

الحدث اإلرهايب ليس محارضًة أكادميية حتى يكون بعيداً عن الناس، بل هو يف األخبار الرئيسية، وعادًة 

يكون اإلرهايب "متشدداً إسالمياً"، فيخلط عامة الغربيني بني اإلسالم واإلرهاب!

 إن فك االرتباط الذهني الس��ابق يحتاج إىل جهود حقيقية تتجاوز التقليدية من قبل املس��لمني، كفتح 

النقاشات والحوارات لرسم خطاٍب معتدل بعيداً عن الخطابات األصولية التي ال تزيد الطني إال بلة، إسالمنا 

بحاجٍة إىل من يبعد عنه ما علق به من شوائب بعض أبنائه املتشددين. 

عالقتنا بالغرب يجب أن تكون وثيقة، فاملس��يحية الغربية هي أقرب األديان إلينا، واألديان اإلبراهيمية 

ذات مش��كاة واحدة، لذا هي متقاربة، من املفرتض أن نكون م��ع أوروبا متصالحني عىل اعتبار ما يجمعنا 

من مشرتكات. 

اإلبق��اء عىل حبل العالقة ب��ني األديان الثالثة يجب أن يكون مدخالً فعلي��اً إليجاد خطة فعلية للتقارب 

ب��ني األديان، ألن تغيري أديان الناس من األمور الصعبة، عىل األقل لنبق عىل التواصل والتحاور ولنبتعد عن 

الصدام الذي مل يجلب ألحد خرياً قط.

منذ ترصيحات البابا حول النبي محمد عليه الصالة والسالم مروراً بالرسومات الدامناركية إىل الرسومات 

البلجيكي��ة، ولي��س نهاية بالفيلم امليسء تعود التوترات الكربى بني اإلس��الم والغرب، وهي أمور لن تنتهي 

قريباً، لكننا ال نس��تطيع أن نخفف من أثرها إال إذا نجحنا فعالً يف تنقية اإلس��الم من ش��وائب مل يُلحقها به 

إال املتشددين من أبنائه!•



أرست دولة اإلمارات 

العربية املتحدة منذ إنشائها  

عام 1971 فكراً ناضجاً متكامالً  

للتنمية املستدامة، يرتكز عىل 

اإلنسان الذي يعترب املحرك 

األسايس للتنمية الشاملة القامئة 

عىل املعرفة، وتنويع مصادر 

الدخل، وتجسد مدينة مصدر 

التي أنشئت عام 2006 الرؤية 

املتكاملة للمستقبل، والتنمية 

يف دولة اإلمارات القامئة عىل 

املعرفة واالستدامة، وفق 

منظومة متكاملة تغطي كافة 

جوانب الحياة، وتؤمن لألجيال 

املستقبل املستقر واملزدهر.

حوار:
الرائد ركن
يوسف جمعة احلداد
تصوير:
 حممد اخلضر

اجلابر: مصدر النموذج البيئي التنموي ملشاريـــــــــــــــــــــــــــــــع الطاقة ومدن املستقبل
اإلمارات تسعى إىل بناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة
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مصدر ملتزمة 
بتنمية الكوادر 

الوطنية من خالل 
براجمها التي تسهم 

يف تعزيز مهاراتهم 
وخرباتهم الوظيفية

وقال س��عادة الدكتور س��لطان الجابر العضو املنتدب 

والرئي��س التنفيذي لرشك��ة "مص��در" يف مقابلة ملجلة 

"درع الوط��ن" ب��أن مدينة "مصدر" تع��د منوذجاً ملدن 

املس��تقبل حيث بإمكان كاف��ة دول العامل وخاصة دول 

املنطق��ة التي متتل��ك ظروفاً مامثلة م��ن حيث طبيعة 

املناخ، االس��تفادة من تطوير مناذج مامثلة، ونحن عىل 

أتم االستعداد للتعاون ومشاركة الخربات والدروس التي 

اكتسبناها عىل مدى السنوات املاضية.

وأكد الجابر إن هذا  الفكر املستنري والرؤية البعيدة  

دول��ة  يف  مرتكزات العم��ل   للمس��تقبل، تعترب من 

اإلم��ارات العربية املتحدة، التي  أرس��اها األب والقائد 

املؤس��س املغفور له الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

طي��ب الله ثراه، وس��ار عليها صاحب الس��مو الش��يخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة " حفظه الله" لتعزيز االنجازات التي 

حققته��ا دولة اإلمارات خالل العق��ود األربعة املاضية، 

بإط��الق مرحلة التمكني وتعزيز االنجازات والبناء عليها 

للوص��ول باإلمارات إىل نقاط جديدة من الرقي والتقدم 

واالزدهار وتأمني املستقبل املرشق لألجيال .                

وقال الجابر إن املب��ادرات  الرائدة يف مجال الطاقة 

املتجددة التي أرس��تها اإلمارات يف مجال تعزيز الطاقة 

تتحدث عن نفس��ها بكل لغات العامل، م��ن خالل بناء 

مزي��ج متنوع م��ن املصادر يش��مل الطاق��ة التقليدية 

والطاقة النووية الس��لمية اآلمنة والطاقة املتجددة، مع 

األخذ يف االعتبار اس��تخدام التقنيات النظيفة واملتطورة 

لتقليل االنبعاثات التي تزيد ظاهريت اإلحتباس الحراري 

وتغري املن��اخ، وخلق املزي��د من ف��رص العمل وتوفري 

ام��دادات الطاق��ة الالزم��ة ملع��دالت النم��و  املتزايد 

واستغالل مصادر جديدة للطاقة ،مثل الطاقة الشمسية، 

وطاق��ة الرياح، وطاقة الح��رارة الجوفية لألرض، ودعم 

استخدامات الطاقة املتجددة النظيفة.

وتعترب مدينة مص��در منوذج��اً مل��دن املس��تقبل يف 

املنطق��ة، وقد أمثرت جه��ود دولة اإلم��ارات يف تعزيز 

أمن الطاقة ومواردها، ونش��أت من هذا املنطلق فكرة 

اس��تضافة دولة اإلمارات العربية املتح��دة ملقر الوكالة 

الدولي��ة للطاق��ة املتج��ددة "آيرينا"، وب��دأت بتوقيع 

اإلم��ارات عىل النظام األس��ايس للوكالة يف عام 2009 يف 

أملانيا ، وأعلنت الدولة استعدادها الستضافة مقر الوكالة 

يف اإلمارات، وتم عرض وفصل ملقرتح االستضافة برئاسة 

س��مو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، 

ويف خطوة مهمة خالل حملة استضافة الوكالة، صدقت 

اإلمارات عىل  ميثاق الوكالة ، بناء عىل مرس��وم اتحادي 

اجلابر: مصدر النموذج البيئي التنموي ملشاريـــــــــــــــــــــــــــــــع الطاقة ومدن املستقبل
اإلمارات تسعى إىل بناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة

محمد بن زايد أثناء زيارته ملرشوع الطاقة الشمسية ملصدر

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

رئيس الدول��ة القائد االعىل للقوات املس��لحة "حفظه 

الله" يف 2009، وش��اركت اإلم��ارات يف اجتامع اللجنة 

التحضريي��ة للوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذرية يف رشم 

الشيخ، وقدمت خالل املؤمتر ملف استضافة الوكالة يف 

عرض س��لط الضوء عىل املميزات الت��ي توفرها مدينة 
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مصدر كمقر أليرين��ا. وبعد هذا العرض أعلنت كل من 

أملانيا وفرنس��ا س��حب عرضيهام وأعلن رئيس االجتامع 

فوز اإلمارات باستضافة مقر الوكالة يف أبوظبي.

وتالي��اً نص الحدي��ث مع العضو املنت��دب والرئيس 

التنفيذي لرشكة "مصدر":

بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة والتوجيهات 

الحكيمة من سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلح�ة تم تأسيس "مصدر" يف عام 

2006 كمبادرة اس��راتيجية متعددة األوجه، ما هي 

فكرة مدينة مص��در وأهدافها وجدواها االقتصادية 

والتكنولوجية واملعرفية املتوقعة؟  

تع��د رشكة أبوظبي لطاقة املس��تقبل "مص��در" مبادرة 

متعددة األوجه تهدف إىل تطوير ونرش وتسويق حلول 

ومش��اريع الطاقة املتج��ددة والتقني��ات النظيفة، وتم 

تأس��يس "مصدر" يف ع��ام 2006 بفض��ل الرؤية الثاقبة 

لقيادتنا الرش��يدة ممثلة بسيدي صاحب السمو الشيخ 

خليفة ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدول��ة حفظه الله، 

واملتابع��ة الحثيثة من قبل س��يدي الفريق أول س��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لح�ة؛ لتكون مبادرة متكاملة 

تعمل عىل ترس��يخ املكان��ة املتقدمة لدول��ة اإلمارات 

يف أس��واق الطاق��ة العاملية من خالل بن��اء القدرات يف 

مج��ال الطاقة املتجددة والتقنيات النظيفة، وذلك وفق 

رؤي��ة أبوظبي 2030 الهادف��ة إىل تنويع مصادر الدخل 

واالنتقال إىل االقتصاد القائم عىل املعرفة.  

ولتحقي��ق ه��ذه األه��داف االس��رتاتيجية، تعم��ل 

"مصدر" وف��ق منظومة متكاملة تغط��ي كافة جوانب 

ومراحل سلس��لة القيمة يف القطاع، مبا يف ذلك التعليم 

د. سلطان أحمد اجلابر

- حاص��ل ع��ىل ش��هادة  دكت��وراه يف االقتص��اد 
واالستثامر من اململكة املتحدة.

- حاصل عىل درجة املاجس��تري يف إدارة املش��اريع 
الهندسية من الواليات املتحدة األمريكية. 

- حاص��ل ع��ىل بكالوريوس علوم يف الهندس��ة من 
الواليات املتحدة األمريكية.

- يشغل منصب العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
لرشكة أبوظبي لطاقة املستقبل »مصدر«. 

- عينّ مس��اعداً لوزي��ر الخارجية للتغ��ري املناخي 
ولشؤون الطاقة بدرجة سفري نظراً لخربته.

- يت��وىل الدكت��ور الجابر منصب مستش��ار لرشكة 
»مبادلة« للتنمية.

- يرأس مجلس إدارة رشكة أبوظبي للموانئ.
.Sky News رئيس مجلس إدارة قناة -

- عضو يف مجال��س إدارات كالً من:  رشكة »الدار« 
العقاري��ة، رشكة »اس��تثامرات التقني��ة املتطورة« 

و»منظمة القيادات العربية الشابة«. 
- ل��ه العدي��د من اإلنج��ازات عىل صعي��د الطاقة 

والبيئة يف إمارة أبوظبي .

الجابر يف حواره مع مجلة درع الوطن

الشيخ ماجد بن محمد يزرو معهد مصدر
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والبح��ث والتطوير، وتنفيذ مش��اريع الطاقة املتجددة 

وخف��ض انبعاثات الكرب��ون، واالس��تثامر يف التقنيات 

النظيف��ة واملش��اريع الجديدة، إضاف��ة إىل بناء "مدينة 

مص��در" لتكون منصة تدعم منو قطاع الطاقة املتجددة 

والتقنيات النظيف��ة يف أبوظبي ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة. 

وبالتايل، فإن "مدينة مصدر" تش��كل واحداً فقط من 

أوجه مبادرة مصدر الش��املة، وتكم��ن أهميتها يف أنها 

س��تكون ُمرتكزاً أساس��ياً لبناء قطاع جدي��د كلياً، وعند 

الحديث عن الفوائد االقتصادية والتكنولوجية واملعرفية 

املتوقع��ة، يجب أن نتحدث حول مب��ادرة مصدر ككل 

وليس فقط عىل مدينة مصدر. 

ومن ش��أن بناء القدرات يف قط��اع الطاقة املتجددة 

تقديم فوائد اقتصادية كبرية، ففي ضوء النمو االقتصادي 

والصناع��ي واالجتامعي الذي تش��هده دول��ة اإلمارات، 

يزداد الطلب بش��كل كبري عىل مص��ادر الطاقة ملواكبة 

ه��ذا النمو، فضالً عن حاجتن��ا إىل الطاقة لتحلية املياه، 

وعوضاً عن استهالك موارد النفط والغاز يف توليد الطاقة 

وتحلية املياه محلياً، ميكننا اس��تخدام الطاقة املتجددة 

لهذه األغراض وتحقيق فوائد اقتصادية كبرية من خالل 

املحافظة عىل مكانة الدولة كمزود رئييس للطاقة. 

وعىل صعيد الفوائد التكنولوجية واملعرفية، فإن بناء 

رأس امل��ال البرشي املواطن واكتس��اب املعرفة يف قطاع 

حي��وي تتجه غالبي��ة دول العامل إليه لضامن مس��تقبل 

الطاقة، من ش��أنه أن يق��دم لنا فوائد كب��رية ويعطينا 

مكانة متقدمة يف هذه الجهود العاملية ويرس��خ مكانة 

الدولة ليس فقط يف أس��واق الطاق��ة التقليدية، ولكن 

أيضاً يف مجال طاقة املستقبل.  

الس��ؤال الذي يلح ع��ىل أذهان الكثريي��ن: ما هي 

األس��باب التي تدفع بدولة مثل اإلمارات ألن تفكر 

بالطاق��ة البديل��ة واملتج��ددة رغم أنه��ا تعترب من 

ال��دول الرائدة يف مج��ال الطاق��ة التقليدية القامئة 

عىل النفط والغاز؟ وما هو املردود املتوقع من وراء 

هذا امل��رشوع الضخم عىل املس��تويات االقتصادية 

والتكنولوجية ؟  

تشكل الطاقة العمود الفقري لدعم كافة أوجه األنشطة 

الصناعي��ة والتجاري��ة واالقتصادي��ة، وبس��بب افتقار 

منطقتنا للمياه العذبة، تزداد حاجتنا إىل الطاقة ألغراض 

تحلية املياه، وبفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، 

تقوم اسرتاتيجية الدولة عىل تنويع مصادر الطاقة لتلبية 

متطلبات النمو السكاين واالقتصادي يف املستقبل. 

ونظ��راً للخربة الكب��رية التي متتلكها دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة يف قط��اع الطاق��ة التقليدي��ة، من 

الطبيعي أن تس��تمر يف تطوير خرباتها لتمتد وتش��مل 

مجاالت الطاقة البديلة واملتجددة مبا يس��هم يف تعزيز 

أمن الطاقة وإطالة عمر املخزون االسرتاتيجي من موارد 

النفط والغاز واستثامره عىل النحو األمثل. 

واختارت دولة اإلمارات العربية املتحدة العمل عىل 

تعزي��ز أم��ن الطاقة من خ��الل بناء مزي��ج متنوع من 

املصادر، يش��مل الطاقة التقليدي��ة )الهيدروكربونية(، 

والطاقة النووية السلمية واآلمنة، والطاقة املتجددة. 

ويف الوق��ت الح��ايل، تعتم��د قطاع��ات االقتصاد يف 

دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة بش��كل أس��ايس عىل 

الوق��ود التقليدي، مب��ا يف ذلك أنظمة تولي��د الكهرباء 

وتحلية املياه، والصناعة ووس��ائل النقل، وس��يبقى هذا 

الوقود املصدر الرئييس للطاقة لعقود مقبلة، لكن علينا 

استغالله عىل النحو األمثل من خالل التقنيات النظيفة 

واملتطورة لتعزيز الكفاءة. 

وتعد الطاقة النووية السلمية واآلمنة إحدى املصادر 

البديلة القادرة عىل توفري إمدادات كبرية ومستقرة من 

الكهرب��اء دون التس��بب بانبعاثات تزي��د من ظاهريت 

االحتباس الحراري وتغري املن��اخ، وتوفر الطاقة النووية 

مزايا كبرية، أهمها الجدوى االقتصادية وتوفري إمدادات 

الطاق��ة الالزمة لدعم اس��تمرار النمو االقتصادي وخلق 

املزي��د من فرص العمل، وقامت إمارة أبوظبي بإنش��اء 

أول برنامج نووي للطاقة السلمية يهدف إىل بدء إمداد 

الشبكة الوطنية بالكهرباء يف عام 2017. 

وجدير بالذكر هنا أن حكومتنا الرشيدة تضع السالمة 

واألم��ن يف أع��ىل أولوياتها، حي��ث تم تأس��يس "الهيئة 

االتحادية للرقابة النووية" كجهة مس��تقلة مس��ؤولة عن 

ضامن توفري األمان واالستدامة يف استخدام���ات الطاق���ة 

مصدر هي مبادرة 
متكاملة تعمل 

على ترسيخ املكانة 
املتقدمة لدولة 

اإلمارات يف أسواق 
الطاقة العاملية

صورة جامعية أثناء افتتاح مرشوع الطاقة الشمسية بحضور محمد بن زايد والعاهل األسباين
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النووية يف دولة اإلم��ارات. ورمب��ا ال يعرف الكثريون أن 

النموذج الذي وضعته اإلم��ارات للتزود بالوقود النووي 

واس��تخدامه أصبح قدوة تتبعها الدول األخرى الس��اعية 

إىل تطوير برامج للطاقة النووية والذرية. 

ويف مجال الطاقة املتجددة، تعترب الطاقة الشمس��ية 

م��ن أهم املص��ادر يف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 

واتبع��ت "مص��در" أح��دث ما توص��ل إلي��ه العلم يف 

تكنولوجي��ا الطاق��ة املتجددة بكاف��ة مجاالتها لتطوير 

العديد من املشاريع املحلية والعاملية، حيث دخل عدد 

من املشاريع مرحلة التش��غيل الفعيل، وتقوم "مصدر" 

أيضاً بإجراء البحوث واالختبارات لالستفادة من الحرارة 

الجوفية لألرض وطاقة الرياح.      

ويحتاج تطور قط���اع الطاقة املتج���ددة إىل صياغة 

اسرتاتيجية وطنية شاملة وترشيعات تدعم منوه ليسهم 

يف تعزي��ز أم��ن الطاق��ة وتوف����ري اإلم��دادات الالزمة 

الس��تمرار النمو الصناعي والتج��اري واالقتصادي، ومبا 

أن الطاق��ة املتج��ددة والنظيف�����ة تعتمد عىل أحدث 

التقني��ات املتطورة، فإن اكتس�����اب الخ��ربات يف هذا 

املج��ال يس��اعد يف االنتق��ال إىل االقتص��اد القائم عىل 

املعرف��ة وزيادة مس��اهمة القطاعات غ��ري النفطية يف 

الناتج املحيل اإلجاميل.  

هل تعترب مدينة مصدر منوذجاً قابالً للتكرار يف دولة 

اإلمارات العربية املتح��دة ودول املنطقة؟ وما هي 

معدالت االعت��امد عىل الطاقة املتج��ددة يف مزيج 

الطاقة داخل دولة اإلمارات يف الوقت الراهن؟

تعد مدينة مصدر منوذجاً ملدن املستقبل، حيث بإمكان 

كاف��ة دول الع��امل، وخاص��ة دول املنطق��ة التي متتلك 

ظروف��اً مامثلة من حيث طبيعة املناخ، االس��تفادة من  

تطوير مناذج مامثلة، ونحن عىل أتم االستعداد للتعاون 

ومش��اركة الخربات والدروس التي اكتسبناها عىل مدى 

الس��نوات املاضية، وبالنسبة ملساهمة الطاقة املتجددة 

مصــــادر الطاقــة

- الوق��ود األحفوري : ويتمث��ل يف الفحم والنفط 
والغاز الطبيعي وهو مصدر الطاقة الرئيس حيث 
يسهم مبا يربو عىل 90 % من الطاقة املستخدمة 

اليوم.
- املص��ادر امليكانيكي��ة: وه��ي مس��اقط املي��اه 

والسدود وحركة )املدنّ والجزر( وطاقة الرياح. 
- الطاقة الشمس��ية: يُس��تفاد منها عرب التسخي 
املب��ارش يف عملي��ات تس��خي املي��اه والتدفئ��ة 
والطهي، كام ميك��ن تحويلها مب��ارشة إىل )طاقة 

كهربائية( بواسطة )الخاليا الشمسية(.
- الطاق��ة الحرارية الجوفية: حيث يُس��تفاد من 
ارتفاع درج��ة الحرارة يف جوف األرض، ويف بعض 
املناطق تك��ون هذه )الطاقة الجوفية( قريبة من 

سطح األرض فتوجد بالتايل الينابيع الحارة.
- الكت��ل الحيوي��ة )البيوماس(: وه��ي املخلفات 
الحيوي��ة، وه��ذا التصني��ف يش��مل: الحيوانية 
والزراعي��ة الت��ي يت��م تخمريها يف حف��ر خاصة 
ليتصاع��د منه��ا غ��از امليث��ان، وهو غ��از قابل 

لالشتعال.
- غ��از الهيدروجي: ميثنّ��ل نوعاً مه��امً من أنواع 
الوق��ود، وهو مرش��ح ألن يكون ل��ه دور كبري يف 

تأمي الطاقة يف املستقبل.
- الطاق��ة النووية: تنتج عن )االنش��طار النووي( 
يف  منه��ا  ويُس��تفاد  الن��ووي��ة،  املفاع��الت  يف 
تس��يري الس������فن والغ�واصات وتولي��د )الطاقة 
الكهربائية(، وأبرز س��لبياتها )النفايات املش��عة( 
الن����اتج��ة، ومش��كلة التخلص منه��ا، وضوابط 
الس������المة العالية الالزمة ملنع انفجار املفاعل، 

أو ترسنّب اإلشعاعات منه.

مرشوع Beam Down يف مدينة مصدرهيالري كلنتون مع الرئيس التنفيذي ملصدر

صورة جوية ملرشوع الطاقة الشمسية
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يف مزيج الطاقة، فقد أعلنت أبوظبي عن هدفها بإنتاج 

7 % م��ن إج��اميل احتياجاتها من الطاق��ة من املصادر 

املتجددة بحلول عام 2020، كام أعلنت ديب عن هدفها 

بإنتاج 5 % من احتياجاتها من خالل الطاقة الشمس��ية 

بحلول عام 2030. 

اس��تضافة الوكالة الدولية للطاقة املتجددة )آيرينا( 

يف أبوظبي ومدين��ة مصدر إنجاز مهم، هل لكم أن 

تحدثونا عن خطوات اتخاذ اإلمارات مقراً ل� آيرينا؟ 

متاشياً مع األهداف اإلسرتاتيجية الرامية إىل تعزيز مكانة 

دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة يف مختلف املجاالت، 

مبا فيه��ا قطاع الطاقة وجهود التص��دي لتداعيات تغري 

املناخ، نشأت فكرة استضافة الدولة ملقر الوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة )آيرينا(، وبدأت الخطوة األوىل بتوقيع 

اإلمارات عىل النظام األس��ايس ل� )آيرينا( أثناء االجتامع 

التأس��ييس للوكالة بتاريخ 26 يناير 2009 يف مدينة بون 

األملانية، حيث أعلن س��مو الشي���خ عبدالله بن زاي���د 

آل نهي��ان، وزير الخارجية، عن رغبة الدولة باس��تضافة 

املقر الدائم للوكالة، وبناًء عىل توجيهات القيادة العليا، 

تّم تش��كيل فريق برئاس��ة س��مو وزير الخارجية، وتم 

إعداد عرض مفصل ملقرتح االس��تضافة، وكانت "مصدر" 

مش��اركاً أساسياً يف الفريق حيث تم تنظيم جوالت عىل 

العديد من الدول يف جميع أنحاء العامل من أجل حش��د 

التأييد لعرض اإلمارات، وس��اهمت الزي��ارات التي قام 

به��ا الوفد يف توضي��ح التزام الدولة املتمثّل باملش��اريع 

واملب��ادرات ذات الصلة بالقطاع وعىل رأس��ها "مبادرة 

مصدر".

ومتثلت الخطوة املميزة خالل الحملة بتصديق دولة 

االمارات عىل ميثاق الوكالة بناًء عىل املرس��وم االتحادي 

رق��م 37 لس��نة 2009 ال��ذي أص��دره س��يدي صاحب 

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

"حفظ��ه الله" حيث تعترب اإلم��ارات أول دولة صادقت 

عىل تأس��يس )آيرينا(، األمر الذي أثب��ت مدى حرصها 

واهتاممها باستضافة مقر الوكالة. 

وعندما ُعِقد اجتامع اللّجنة التحضريية يف رشم الشيخ 

بتاري��خ 29 يوني��و 2009، ش��اركت الدول��ة بوفد رفيع 

املس��توى، ويف يوم التصويت، ق��دم وفد اإلمارات ملف 

االس��تضافة يف عرٍض س��لّط الضوء ع��ىل املميزات التي 

توفرها أبوظبي ومدينة مصدر كمقٍر آليرينا، وبعد هذا 

العرض املتميز، أعلنت كل من أملانيا والنمس��ا س��حب 

عرضيهام، وأعلن رئيس االجتامع فوز الدولة باس��تضافة 

مقر الوكالة.

ه��ل ميكن ملنطق��ة الخليج الع��ريب أن تلعب الدور 

الحي��وي ذات��ه يف حال انتق��ال الع��امل إىل االعتامد 

عىل الطاقة املتج��ددة؟ وما هي فرص تطور الطاقة 

املتجددة يف بقية دول مجلس التعاون؟ 

تنعم دول الخليج العريب بوفرة من اإلش��عاع الش��ميس 

طيلة أيام الس��نة مام يؤهلها لتولي��د كميات كبرية من 

الطاقة تفوق احتياجاته��ا املحلية وتصدير الفائض، كام 

أنها متتلك رأس املال الالزم لالس��تثامر يف هذه التقنيات 

الجدي��دة واملتطورة، وما ذكرناه يف اإلجابة عىل س��ؤال 

سابق حول دولة اإلمارات العربية املتحدة ينطبق أيضاً 

عىل بقية دول مجلس التعاون التي تش��هد نهضة كبرية 

تحتاج معها إىل توليد مزيد من الطاقة ملواكبة متطلبات 

هذا النمو، فإذا اس��تمرينا بتولي��د الطاقة اعتامداً عىل 

موارد النفط والغاز فقط، سترتاجع القدرة عىل التصدير 

لينعكس ذلك سلباً عىل النمو االقتصادي، الخيار األفضل 

إذاً هو ما تس��عى إليه دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

من بن��اء مزيج متن��وع من مصادر الطاق��ة إىل جانب 

العمل عىل تعزيز كفاءة توليدها وترشيد استهالكها. 

وكان��ت دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة وأبوظبي 

س��باقة يف هذا املجال، حيث تع��د "مصدر" أول مبادرة 

متكاملة تسعى إىل بناء القدرات وفق خطة اسرتاتيجية 

األمي العام لألمم املتحدة مع الرئيس التنفيذي ملصدر

عبدالله بن زايد يحرض تخريج الدفعة األوىل ملصدر
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تغطي كافة مراحل سلسلة القيمة يف القطاع، واتجهت 

العديد م��ن دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً نحو 

االستثامر يف الطاقة املتجددة، ومن أهم املشاريع التي 

أُعلن عنها يف ه��ذا املجال مدينة امللك عبدالله للطاقة 

الذرية واملتجددة يف اململكة العربية السعودية، ويؤكد 

هذا التوجه النظرة االس��رتاتيجية الكامنة وراء تأسيس 

"مصدر" حيث يجب التخطيط والعمل للمستقبل من 

اآلن، إذ إن بن��اء الق��درات يف قطاع جديد كلياً يتطلب 

وقت��اً إلع��داد رأس املال الب��رشي واكتس��اب الخربات 

واملهارات، وإرساء البنية التحتية الرضورية، ومن املؤكد 

أن تنويع مصادر الطاقة س��يتيح ل��دول الخليج العريب 

االحتفاظ مبكانتها وتأثريها يف أسواق الطاقة العاملية. 

ه��ل ميكنكم تس��ليط الضوء عىل أس��بوع أبوظبي 

لالستدامة واملؤمترات ؟  

خ��الل الف��رتة 17-13 يناير 2013، تس��تضيف مصدر 

"أس��بوع أبوظب��ي لالس��تدامة" الذي ت��م اإلعالن عنه 

خالل مشاركة الدولة يف مؤمتر )ريو20+( يف الربازيل يف 

يونيو 2012، ليش��كل امتداداً للدور الفاعل الذي تقوم 

ب��ه دولة اإلمارات العربية املتح��دة يف الجهود الدولية 

الهادفة لتحقيق التنمية املس��تدامة، وسيشهد األسبوع 

العديد م��ن املؤمترات والفعاليات، ف��إىل جانب القمة 

العاملية لطاقة املس��تقبل وجائزة زايد لطاقة املستقبل، 

ستنعقد الدورة األوىل من "القمة العاملية للمياه" التي 

أطلقها س��يدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، من أجل التصدي للتحديات التي تواجه ندرة 

املياه، كام سيش��هد األس��بوع كل من االجتامع الثالث 

للجمعي��ة العامة ل��� )آيرينا(، واملؤمتر ال��دويل للطاقة 

املتجددة الذي تستضيفه أبوظبي للمرة األوىل بالتعاون 

مع شبكة سياسة القرن الحادي والعرشين. 

ويف ضوء هذه املؤمترات العاملية، سيسهم األسبوع يف 

ترس��يخ مكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة وأبوظبي 

يف مج��ال الطاقة املتجددة والتنمية املس��تدامة، حيث 

س��يجتمع صناع القرار والرؤس��اء التنفيذيون للرشكات 

وممثل��و املنظ��امت غ��ري الحكومي��ة للح��وار وإبرام 

الرشاكات والتعاون مبا يسهم يف إيجاد الحلول العملية 

التي تستجيب لتحديات أمن الطاقة.      

  ه��ل باإلمك����ان إعطائن��ا ملح���ة ع��ن خارط��ة 

اس��تثامرات مصدر خ��الل العام الق��ادم؟ وما هي 

اسراتيجيت��كم للس��نوات القادم��ة؟ 

من املخطط أن يبدأ تش��غيل محطة "شمس1" للطاقة 

الشمس��ية املرك��زة نهاية الع��ام الح��ايل لتضيف 100 

ميج��ا واط من الطاقة النظيفة إىل ش��بكة الكهرباء يف 

إمارة أبوظبي، كام يس��تمر العمل يف "مصفوفة لندن" 

املخط��ط إنجاز املرحل��ة األوىل يف منتصف عام 2013، 

كام س��تكتمل خالل الع��ام املقبل املرحل��ة الثانية من 

معه��د مصدر للعل��وم والتكنولوجيا والتي من ش��أنها 

زيادة الطاقة االستيعابية للمعهد وتعزيز قدرة الباحثني 

ع��ىل إجراء املزي��د من التجارب والبح��وث العملية يف 

مجال الطاق��ة املتجددة والتقني��ات النظيفة والتنمية 

املستدامة، ويجري أيضاً تش��ييد "واحة االبتكار" كأول 

مبنى تجاري للمكات��ب يف مدينة مصدر ومن املخطط 

إكامله يف الربع األول من عام 2013 ليحتضن مجموعة 

من مكاتب الرشكات املس��جلة ل��دى "مصدر"، مبا فيها 

"جرنال إلكرتيك" و"ميتس��وبييش للصناع��ات الثقيلة" 

و"إس كيه"، و"رشكة ش��مس للطاق��ة"، والعديد غريها، 

يض��اف إىل ذلك مبن��ى املقر الرئييس لرشكة "س��يمنز" 

واملخطط أن تنقل مكاتبها إليه يف أكتوبر 2013، وتقوم 

"مصدر" أيضاً بدراس��ة العديد من املشاريع التي سيتم 

اإلعالن عنها يف التوقيت املناس��ب حيث تستمر الرشكة 

باسرتاتيجيتها الهادفة إىل تطوير قطاع الطاقة املتجددة 

والتقنيات املتجددة. 

كي��ف س��اهم ارتباطكم الوثيق برشك��ة " مبادلة " 

الرشكة األم، يف التسويق ملرشوع مصدر؟

تسعى "رشكة مبادلة للتنمية" إىل تحقيق رؤية أبوظبي 

بتنوي��ع االقتصاد واالنتقال ب��ه إىل مرحلة جديدة، مع 

تنويع مصادر 
الطاقة سيتيح 

لدول اخلليج العربي 
االحتفاظ مبكانتها 

وتأثريها يف أسواق 
الطاقة العاملية

أحد مشاريع مصدر معهد مصدر من الخارج
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الرتكي��ز ع��ىل أن تحقق مش��اريعها مكاس��ب وفوائد 

للمجتم��ع، إىل جان��ب جدواه��ا االقتصادي��ة، وعندما 

تأسست "مصدر" كإحدى رشكات مبادلة، كانت الرؤية 

هي ذاتها، فالهدف هو تنفيذ املش��اريع وبناء القدرات 

يف مش��اريع الطاقة املتجددة م��ع الرتكيز عىل الجدوى 

االقتصادية وتحقيق الفائدة للمجتمع من خالل تعزيز 

أمن الطاقة وبن��اء رأس املال البرشي املؤهل للعمل يف 

هذا القط��اع الجديد، وبفضل املكانة الراس��خة لرشكة 

مبادل��ة، حظي��ت "مص��در" بثقة كبرية منذ تأسيس��ها 

ومتكنت مبرور الوقت من إرس��اء سمعة مرموقة لها يف 

القطاع، ونحن مس��تمرون بالعمل معاً وفق توجيهات 

املجل��س التنفي��ذي املوقر إلم��ارة أبوظبي س��عياً إىل 

تحقيق رؤية 2030.  

ما هو حج��م االعتامد ع��ىل الخ��ربات املواطنة يف 

م��رشوع مصدر؟ وما هي خططك��م يف تعزيز دور 

الكوادر املواطنة يف قطاع الطاقة املتجددة ؟

متاش��ياً مع توجيهات القيادة الرش��يدة، تلتزم "مصدر" 

بتنمي��ة الكوادر الوطني��ة من خالل برامج تس��هم يف 

تعزيز كف��اءات ومهارات وخ��ربات املوظفني املواطنني 

وإعدادهم لتبوء مراكز قيادية، وتبلغ نس��بة املوظفني 

املواطن��ني حالياً نحو 40 %، ونحن نس��عى باس��تمرار 

إىل زيادة هذه النس��بة وتوفري بيئ��ة داعمة لنمو رأس 

امل��ال البرشي املواطن ليكونوا قادرين عىل املس��اهمة 

بش��كل فعال يف مسرية التطوير االقتصادي واالجتامعي 

التي تشهدها الدولة، ونس��عى دوماً إىل تعزيز قدرات 

الك��وادر الوطني��ة، حي��ث نوف��ر برام��ج تدريبية كام 

نوفدهم للعمل يف مشاريعنا الخارجية الكتساب الخربة 

العملي��ة، ونقدم أيضاً برامج تأسيس��ية إلعداد الطالب 

املواطنني لالنض��امم إىل معهد مصدر الذي يتبع معايري 

رفيعة املس��توى لقبول التس��جيل، وهدفن��ا هو إعداد 

مواطن��ني مؤهلني وقادرين عىل التعامل مع االبتكارات 

التقنية املتطورة يف قطاع الطاقة املتجددة مبا يسهم يف 

تعزيز وترس��يخ مكانة أبوظب��ي باعتبارها وجهة رائدة 

عاملياً لألبحاث والتطوير يف هذا املجال. 

كيف ميكن ل��� "مصدر" املس��اهمة يف جهود دولة 

اإلمارات وديب يف حملة استضافة اكسبو 2020؟

يف م��ارس 2012، اس��تقبلنا وف��د "املكت��ب ال��دويل 

للمعارض" يف "مصدر" وأكدنا دعم جهود دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وديب يف حملة استضافة "معرض إكسبو 

الدويل 2020"، وتش��ارك "مص��در" يف اثنتني من لجان 

ملف االستضافة هام اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية، 

حيث نس��تطيع املساعدة من خالل الخربة الكبرية التي 

اكتسبناها خالل حش��د التأييد الدويل لحملة استضافة 

املقر الرئييس للوكالة الدولية للطاقة املتجددة )آيرينا(، 

وكلنا ثقة بأن دولة اإلمارات متتلك بنية تحتية متطورة، 

وخربة كب��رية تؤهلها الس��تضافة أكرب وأه��م األحداث 

الدولية. 

تابعن��ا منذ ف��رة تقارير تتحدث ع��ن طائرة ركاب 

تعم��ل بالطاق��ة الشمس��ية يتوق��ع له��ا أن تزور 

أبوظب��ي قريباً، كام ذكرت تقاري��ر أن بوينج تطور 

طائرة لفائ��دة البنتاجون األمري��ي تعمل بالطاقة 

الشمس��ية، م��ا ه��ي تصوراتك��م ملس��توى اعتامد 

الجيوش يف السنوات املقبلة عىل الطاقة املتجددة؟ 

وهل سرنى مقاتالت وعتاداً عسكرياً يعمل بوسائل 

الطاقة املتجددة عام قريب؟ 

أود التنويه هنا إىل أن برتراند بيكارد، العامل السويرسي 

ال��ذي صمم طائ��رة تعمل بالطاقة الشمس��ية، كان يف 

العام املايض ضيفاً عىل "القمة العاملية لطاقة املستقبل" 

حيث ألقى كلمة قال فيها إن س��يدي الفريق أول سمو 

الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهيان، ش��ّجعه عندما كان 

املرشوع مج��رد فكرة، وكان ذلك مصدر إلهام له حيث 

واظب ع��ىل العمل إىل أن نجحت الطائ��رة بالتحليق، 

وهو يخطط أن يجوب العامل بطائرته وستكون أبوظبي 

إحدى املحطات الرئيسية. 

ويؤكد الرتكيز عىل تطوير تطبيقات الطاقة الشمسية 

أنها أصبحت جزءاً حيوياً من حياتنا اليومية وس��تتنامى 

أهميتها يف الس��نوات املقبلة، ومن��ذ عقود كان يجري 

تزوي��د األق��امر الصناعي��ة بالطاق��ة من خ��الل ألواح 

شمس��ية، وكانت تلك التقنية مرتفعة التكلفة بحيث مل 

يفكر أحد يف تطبيقه��ا عىل األرض، ولكن مبرور الوقت 

وتطور التكنولوجيا، أصبحت تطبيقات الطاقة املتجددة 

عموماً منترشة يف كل مكان، وتتواىل االبتكارات التقنية 

الت��ي تعزز كف��اءة اإلنت��اج، ونحن يف "مص��در" نركز 

ع��ىل تقنيات إنتاج الطاقة املتج��ددة، أما تطبيقاتها يف 

االخرتاعات العس��كرية فهي شأن آخر، لكن من املؤكد 

أن الطاق��ة املتجددة أصبحت مكوناً أساس��ياً يف مزيج 

الطاقة العاملي، وستزداد أهميتها عىل نحو مضطرد•

مصدر إلنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية
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"القرصنة البحرية" تحٍد عاملي 

قديم قدم التجارة البحرية 

عىل مر العصور، حيث عادت 

هذه الظاهرة البغيضة لتطل 

برأسها من كتب األساطري 

والتاريخ القديم لتهدد 

سفناً تجارية حديثة مل تكن 

أطقمها تسمع عن القراصنة 

وحكاياتهم سوى من قصص 

املايض البعيد. ويف الوقت الذي 

تسعى فيه الكثري من الدول إىل 

مواجهة سيناريوهات "حروب 

املعلومات" و"قراصنة االنرتنت" 

الذين يهددون بتعطيل األنظمة 

االلكرتونية والبني التحتية 

واملرافق االسرتاتيجية، يطل 

يف بعض املناطق البحرية 

االسرتاتيجية خطر قرصنة آخر 

ليمثل تهديداً قادماً من بوابة 

التاريخ.

إعداد: التحرير
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مع تنامي حركة املالحة الدولية بفضل الكثري من قوانني 

التج��ارة واتفاقات التبادل التجاري، ما يفتح الباب أمام 

مزيد من التعاون الدويل، برزت القرصنة البحرية كأحد 

أب��رز التحديات عىل هذا الصعيد، حيث قفز مس��توى 

التهدي��د الناجم ع��ن تزايد مع��دالت القرصنة البحرية 

يف الس��نوات العرش األخرية إىل واجهة األحداث وانتقل 

االهتامم بش��أنه من ب��ؤرة طاملا اعت��رت نقاط قرصنة 

تقليدية مثل مضيق ملقا، إىل مناطق أخرى مثل سواحل 

الصوم��ال. وترتبط القرصنة البحري��ة تحديداً باألوضاع 

األمنية يف دول تحتل مواقع اسرتاتيجية بحرية، تتسبب 

أي اضطراب��ات يف أمنها واس��تقرارها الداخيل يف توفري 

املج��ال أمام مجموعات من القرصنة واملغامرين التخاذ 

سواحل هذه الدول نقطة انطالق العرتاض سفن الشحن 

التجاري��ة وناقالت النفط الختطافها ثم املس��اومة عىل 

اإلفراج عنها مقابل فدية مالية.

ملحة تاريخية
عرف الع��امل القرصنة البحرية منذ قب��ل امليالد، إال أنها 

جلب��ت االهتامم العاملي بقوة خ��الل الفرتة املاضية مع 

ت��وايل أع��امل القرصن��ة يف القرن اإلفريق��ي عىل أيدي 

مس��لحني صومالي��ني؛ يف ظل حالة م��ن التوتر والعنف 

تعيش��ها الصومال منذ س��نوات طويل��ة، ويرجع تاريخ 

القرصنة البحرية إىل أكرث من ثالثة آالف س��نة يف البحر 

األبيض املتوس��ط أثناء منو التجارة البحرية املكثفة بني 

مرص وجزي��رة كريت وفينقيا، وكانت القرصنة بش��كل 

مجموع��ات من البح��ارة تعيش عىل س��واحل صقلية، 

وتهاج��م الس��فن املنف��ردة واملوان��ئ ذات الدفاعات 

الضعيف��ة، وكان س��كان جزي��رة كريت ه��م أول من 

فّك��ر بالتص��دي لهؤالء، ثم ج��اء بعد ذل��ك دور مرص 

يف عه��د الفراعنة، حي��ث جهزت ألول م��رة يف التاريخ 

أس��طوالً حربيًا صغريًا ملحارب��ة القراصنة الذين ينهبون 

س��فن البحر األبيض املتوس��ط ومدن��ه، وكان القراصنة 

يهاجمون األرايض يف العمق فينهبون املوايش والجواهر 

واملحاصي��ل، ثم ي��أرسون الرج��ال والنس��اء واألطفال 

ويبيعونهم، وكان��ت القرصنة تتطلب رشوطًا أساس��ية 

لقيامه��ا، منها: تواف��ر الغابات لصنع الس��فن، ووجود 

ورشات لصناعة تلك السفن، ووجود أيٍد ماهرة لصناعة 

السفن املتينة القوية التسليح، ووجود أسواق لترصيف 

البضائع املستوىل عليها.

وتنترش عملي��ات القرصنة البحرية حالياً ش��امالً إىل 

خلي��ج عدن وجنوبًا إىل س��واحل كيني��ا، ويقول مكتب 

البحرية ال��دويل: إن »عملي��ات القرصن��ة قبالة القرن 

اإلفريقي ويف خليج عدن، ومس��احتها حوايل مليون ميل 

مرب��ع، متثل ثلث عمليات القرصنة يف العامل بأرسه«. أما 

مساعد مدير مكتب املالحة الدولية يف لندن، الذي يتابع 

مثل ه��ذه العمليات، مايكل هوليت فيقول: لقد ارتفع 

عدد هذه العمليات من خمس عام 2006 إىل 12 العام 

امل��ايض، وحت��ى اآلن خالل هذا العام بل��غ عددها 39، 

ويسيطر القراصنة عىل 17 سفينة وأطقمها ال�339، بعد 

أن كانوا قد احتجزوا وأطلقوا 22 سفينة أخرى مع 439 

يش��كلون أطقمها. وتابع هوليت: »ال يتّم إطالق سفينة 

اليوم حتى يتّم اختطاف أخرى يف اليوم التايل«. ويش��ري 

نويل ش��ونج الذي يرأس مكتب اإلبالغ عن القرصنة إىل 

أّن »املخاطر تبدو ضئيلة والعوائد تبدو كبرية بالنس��بة 

إىل القراصن��ة«، وأوضح قائالً: »إنهم يعرفون أّن حظوظ 

مقتله��م أو اعتقالهم أثناء عملية االختطاف تبدو قليلة 

جًدا«.

املفارق��ة يف هذا اإلطار أن وترية القرصنة البحرية قد 

تزايدت وتصاعدت يف وق��ت اعتقد فيه العامل غياب أو 

عىل األقل تراجع خطر مثل هذا التهديد التقليدي ألمن 

االقتص��اد العاملي بع��د أن برزت تهدي��دات أخرى من 

النوع ذاته ولكنه��ا ترتبط ارتباطا وثيقاً بالتقدم العاملي 

عىل صعيد التكنولوجيا، ومبعنى آخر فإن بروز القرصنة 

البحري��ة التي ع��ادت إىل واجهة األح��داث من عصور 

غاب��رة، قد تزامن مع حديث عاملي متواتر عن نوع آخر 

من القرصنة وهو القرصنة االلكرتونية أو الرقمية.

ورمب��ا يزداد األمر خطورة ويتفاقم مس��توى التهديد 

والتح��دي األمني الناجم عن ظاه��رة القرصنة البحرية 

يف ض��وء الت��الزم واالرتباط بني ه��ذه الظاهرة وظاهرة 

أخ��رى ال تقل خط��ورة عىل األمن واالس��تقرار العاملي، 

وهي اإلرهاب الدويل، حيث ارتبطت الظاهرتان وازداد 

االهت��امم العامل��ي مبواجهته��ام معاً عق��ب اعتداءات 

الح��ادي عرش م��ن س��بتمر 2001 يف الواليات املتحدة 

األمريكية.

ويقارن الخراء الغربيون بني القرصنة التي نش��هدها 

يف املحي��ط الهندي وبح��ر العرب وب��ني القرصنة التي 

س��ادت يف البحر الكاريبي أو األبيض املتوسط يف القرن 

 متثــل القرصنـــة 
قبالة القرن  اإلفريقي 

ويف خليج عدن ثلث 
عمليات القرصنة يف 

العامل
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الس��ادس عرش، والسابع عرش والثامن عرش، ويجمعون 

كذل��ك ع��ىل أن القرصن��ة البحرية نتاج مب��ارش لعدم 

االس��تقرار واالفتقار إىل حكم القانون يف بعض املناطق 

يف الر، ذلك أن القراصنة ال يتحركون بحراً س��وى يف ظل 

وجود قاعدة انطالق برية مأمونة بالنس��بة إليهم داخل 

املناطق املسامة »الدول الفاشلة« أو الرخوة أمنياً.

اإلحصاءات تش��ري إىل أن نحو معظم التجارة العاملية 

تتح��رك عر الطرق واملعاب��ر البحرية يف مختلف البحار 

واملحيط��ات، م��ا يعني أن ه��ذه الط��رق البحرية تعد 

رشياناً حيوياً لالقتص��اد العاملي، وإذا أدركنا أن املنطقة 

الواقعة أمام سواحل الصومال وبحر العرب تعتر طريقاً 

بحرياً تقليدياً بني الرشق والغرب، وأن معظم التدفقات 

التجاري��ة متر عر هذه الط��رق، ألدركنا حجم الخطورة 

الناجم��ة عن أي تهديد لس��هولة املالح��ة يف هذا املمر 

البح��ري الحيوي، ما يفرس توات��ر الجهود الدولية للحد 

من الظاهرة، واملؤمترات الدولية التي انعقدت يف الكثري 

م��ن مدن العامل ونقاط مترك��ز الحركة التجارية البحرية 

فيه مثاالً كاشفاً يف هذا الصدد.

تنامي ظاهرة القرصنة
لقد س��جلت أول عملية قرصنة يف مارس 1995، حينام 

أطلقت عنارص ميليش��يا صومالي��ة قذائف هاون عىل 

يخ��ت بريط��اين يف خليج عدن، وقد ح��ال دون صعود 

املهاجمني عىل متنه، اقرتاب سفينة حربية كندية كانت 

متر بامل��كان، وتوالت أعامل القرصن��ة منذ ذلك الحني، 

حت��ى تحول��ت إىل تهدي��د أمن��ي للخط��وط التجارية 

البحرية الدولية يف السنوات األخرية.

ظلت الس��واحل الصومالي��ة خالية م��ن أي مراقبة 

حكومي��ة منذ انهيار النظام املرك��زي يف الصومال الذي 

أعقبه اندالع حرب أهلية، ومل يدر بخلد املس��لحني بأن 

البحر ميكن أن يشكل ساحة أخرى ملامرسة النهب إال يف 

وقت متأخر من عام 2003، وحتى يف ذلك الوقت كانت 

املناوشات تدور بش��كل محدود بني الصيادين املحليني 

وس��فن الصيد األجنبية التي استباحت مئات منها املياه 

الصومالية الخالية من الحراسة ويف بعض األحيان كانت 

تعم��ل برتخيص من زع��امء الح��رب الصوماليني الذين 

يس��يطرون عىل هذه املناطق، وظ��ل األمر هكذا حتى 

بداية عام 2005 عندما تشكلت عصابات من املسلحني 

مزودة بالق��وارب الرسيعة وباألس��لحة الثقيلة وقامت 

مبهاجم��ة الس��فن العاب��رة للس��واحل الصومالية دون 

متييز، س��واء التجارية أو الصيد أو ناقالت النفط وحتى 

البواخر املستأجرة لألمم املتحدة إليصال املساعدات إىل 

الصوماليني املترضرين من كارثة تسونامي وقتذاك، كام 

هيمن��ت أعامل القرصنة ع��ىل األحداث التي وقعت يف 

الصومال يف عام 2005 حيث وقعت أكرث من 40 عملية 

قرصن��ة ضد س��فن تجارية وس��ياحية وناقالت نفط يف 

السواحل الصومالية التي اعترها مكتب املالحة الدويل 

األخطر يف العامل.

يف بداي��ة تنامي الظاهرة، مل تهت��م الكثري من الدول 

بخطورة القرصنة البحرية وارتباطاتها، حيث تم تجاهل 

ن��داءات املكتب البحري الدويل املوجهة إىل الدول التي 

متتلك ق��وات بحرية يف الس��واحل الصومالي��ة يف إطار 

مكافح��ة اإلره��اب بحامي��ة الس��واحل الصومالية من 

القراصن��ة، حيث كان الهاجس األس��ايس له��ذه الدول  

واألولوية القصوى لقواتها البحرية املتواجدة يف منطقة 

الق��رن اإلفريق��ي التص��دي ملحاوالت عن��ارص القاعدة 

للتسلل إىل تلك املنطقة ليك ال تتخذها مالذاً آمناً لها.

مضيق ملقا

ه��و ممر مايئ يقع يف جنوب رشق آس��يا بني ش��به 
جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة األندونيسية، يصل 
بني بحر أمدان يف املحيط الهندي من جهة الش��امل 
الغريب، وبني بح��ر الصني من جهة الجنوب الرشقي. 
يقدر طول مضيق ملقا بحوايل 800 كم، بينام يرتاوح 
عرض��ه ب��ني 50 و320 كم، وتكم��ن أهمية املضيق 
اإلس��رتاتيجية يف كون��ه املمر األس��ايس لتزويد كالً 
م��ن الصني واليابان بالنفط حي��ث يعتربان من أكرب 

املستهلكني يف العامل لهذه املادة الحيوية.
إن األهمية االقتصادية واملوقع االسرتاتيجي للمضيق 
جعل منه منطقة مفضلة لعمليات القرصنة، وهدف 
محتم��ل لتهدي��دات إرهابية. فالقرصن��ة أصبحت 
املشكلة األساس��ية التي تهدد أمن واستقرار املالحة 
البحري��ة والتعامالت االقتصادي��ة خاصة بني الدول 

املطلة عليه.
وللح��د من تنام��ي ظاهرة القرصنة ق��ررت كل من 
ال��دول الثالث��ة املطل��ة ع��ىل املضيق )اندونيس��يا 
وماليزي��ا وس��نغافورة( زي��ادة عمليات الحراس��ة 

والتفتيش باالستعانة ببواخر حربية.
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بني الصومال وملقا
 ،IMB يف ع��ام 2004 أص��در املكت��ب البحري ال��دويل

املس��ؤول عن مراقبة القرصن��ة يف مختلف أنحاء العامل، 

تقريراً يكش��ف عن ارتفاع حاد يف أعداد البحارة الذين 

قتلوا يف النصف األول من ذلك العام، حيث قال التقرير 

الص��ادر عن املكت��ب أن عدد قتىل عملي��ات القرصنة 

زادت مبع��دل الضعف عن نفس الفرتة من العام 2003 

ووصلت إىل 30 قتيالً من أطقم الس��فن. وكان ذلك هو 

أع��ىل رقم قرصنة يتعل��ق بعمليات قتل يف عرشة أعوام 

عىل الرغم من انخفاض عاملي يف أعداد الهجامت، وكان 

نصف هؤالء الذين قتلوا كان��وا يف املياه النيجريية، كام 

اعت��رت فيتنام وبنج��الدش والفليبني من ب��ني املواقع 

الساخنة األخرى.

وذكر التقرير أن أعداد الهجامت البحرية حول العامل 

انخف��ض بنحو الرب��ع تقريباً مقارنة بنف��س الفرتة من 

الع��ام 2003، لكن الوضع تدهور يف مضيق ملقا، حيث 

زادت الهجامت عىل الس��فن يف أك��رث املمرات البحرية 

كثاف��ة يف العامل مبعدل 33 باملئة، ويف رد فعل عىل ذلك 

بدأت كل من ماليزيا وأندونيس��يا وسنغافورة يف تسيري 

دوريات بحرية مش��رتكة للمضايق، ووقعت 22 من بني 

182 حادث��ة وردت تقارير بوقوعه��ا يف مختلف أنحاء 

الع��امل يف النص��ف األول م��ن الع��ام 2004 يف مياههم 

معظمه��ا يف منطقة اندونيس��يا، وعانت اندونيس��يا يف 

النص��ف األول م��ن ذلك العام  م��ن 50 هجمة مقارنة 

ب��� 64 حادثة وقعت يف نفس الف��رتة من العام املايض. 

واملعنى هنا أن اس��م الصومال مل يك��ن يرتدد تقريباً يف 

التقاري��ر الدولية الخاص��ة برصد ه��ذه الظاهرة حتى 

ع��ام 2004، حيث مل ت��رش التقارير إىل وقوع أي حادثة 

قرصنة بحرية أمام س��واحل الصومال حتى ذلك العام. 

ب��ل الالفت أن التقارير رص��دت العرشات  من حوادث 

القرصنة الصغ��رية والكبرية من دون أن تصنف التهديد 

أمام س��واحل الصومال باعتباره خطراً ملحاً، حيث أعلن 

املكت��ب الدويل للمالحة البحرية يف عام 2002 أن املياه 

اإلقليمية اإلندونيس��ية هي األخط��ر للمالحة الدولية، 

وقال املكتب يف تقرير إن املياه اإلندونيسية شهدت 44 

حادث قرصنة، باإلضافة لتس��ع حوادث يف مضيق ملقا. 

ويف األش��هر الس��ت األوىل من عام 2002، قُتل ستة من 

أطقم البح��ارة يف هجامت يف جميع أنح��اء العامل، من 

بينهم أربعة قتلوا يف املياه اإلقليمية اإلندونيس��ية، وفقاً 

لتقرير املرك��ز الواقع يف كواالملبور. ك��ام يلفت االنتباه 

أيض��اً أن معظم جرائم القرصنة التي كانت تتم وقتذاك 

مل تكن تس��تهدف ابت��زاز ماليك الس��فن للحصول عىل 

فدية مالية لإلفراج عن األطقم والس��فينة، بل إن غالبية 

هج��امت القرصنة كانت تتم بغرض رسقة البضائع التي 

تحملها الس��فن، أو لرسق��ة الخزائن أو ممتلكات أطقم 

البحارة، وعىل سبيل املثال، شهدت الفرتة من يناير حتى 

يونيو 2002  نح��و 14 عملية قرصنة فقط بدافع ابتزاز 

مالك السفن، بزيادة عمليتني عن الفرتة نفسها يف العام 

املايض، كام يالحظ أن الس��كني كان الس��الح الرئييس يف 

شن هجامت القراصنة كام حدث يف 57 هجوماً مقارنة 

ب� 31 هجوماً استخدمت فيه األسلحة النارية. 

تقاري��ر هيئ��ات املالحظ��ة الدولي��ة كان��ت ترصد 

مس��تويات التهديدات عىل حركة املالح��ة التجارية يف 

البحر، وكانت تش��ري إىل هج��امت قراصنة يف دول عدة 

أخرى منه��ا الهند وبنجالديش، يف ح��ني كان الخطر يف 

الحال��ة الصومالية كانت هذه التقاري��ر تعتر فقط أن 

اإلبحار بالقرب من األرايض الصومالية ش��ديد الخطورة 

بسبب امليليش��يات املسلحة. وقال املركز يف تقريره عن 

الصومال وقتذاك: »يعتيل املس��لحون أي سفينة تهدئ 

م��ن رسعتها أو تق��ف بالقرب من الس��احل الصومايل، 

ونجح��وا حت��ى اآلن يف الحصول عىل مبال��غ كبرية من 

مالك السفن التي يختطفونها مقابل اإلفراج عن السفن 

وأطقم البحارة«.

ويف ح��ني كانت التقاري��ر الدولية تعتر أندونيس��يا 

والبحار املحاذية لها ضمن املناطق التي ش��هدت أخطر 

أع��امل القرصنة البحرية، ما تس��بب يف إلصاق س��معة 

سيئة عىل أندونيس��يا وقتذاك باعتبار س��واحلها مرتعاً 

للقراصن��ة، واعترت املياه املحاذية للس��احل الصومايل 

إنقاذ السفينة أريله 
تؤكد تصميم اإلمارات 

على التعامل بحزم 
مع عمليات القرصنة
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وخليج عدن م��ن املناطق الخطرة أيض��اً ولكن بدرجة 

أق��ل فقد ق��ال مكتب النق��ل البحري ال��دويل إن عىل 

الس��فن التي تس��تخدم ه��ذه املياه أن تتح��ىل بأعىل 

درج��ات الحذر، حيث يس��تخدم قراصنة هذه املنطقة 

الزوارق املس��لحة الرسيعة لسلب السفن وإطالق النار 

عليها ونصح املكتب السفن بعدم االقرتاب من الساحل 

الصومايل.

ويب��دو أن ح��ظ األم��ن يف مضيق ملق��ا كان أفضل 

مبراحل من سواحل الصومال حيث أسفر التعاون الدويل 

وقتذاك ع��ن تراجع كبري لهذا الخط��ر يف املضيق، بعد 

أن اتفقت كل من أندونيس��يا وسنغافورة وماليزيا عىل 

تسيري دوريات حراس��ة بحرية مشرتكة للمضيق، حيث  

تطل الدول الثالث عىل املضيق الذي يعد واحداً من أكرث 

مناطق العامل ازدحاماً بحركة الشحن، ومير عر ممر ملقا 

املايئ الضيق أكرث م��ن ربع تجارة العامل وجميع واردات 

النفط املتجهة إىل اليابان والصني تقريبا. ومتثل القرصنة 

مش��كلة يف تلك املنطقة منذ قرون لكنها ازدادت سوءاً 

يف األع��وام األخ��رية من القرن العرشين، لكن مس��توى 

التهديد قد ازداد عقب هجامت 11 سبتمر 2001.

دور إمارايت للسيطرة عىل الظاهرة 
ضم��ن مبادرات ع��دة طرحتها دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة عىل م��دار األعوام املاضي��ة، وتختص جميعها 

مبعالج��ة القضاي��ا الت��ي تتصل اتص��االً وثيق��اً باألمن 

واالس��تقرار اإلقليم��ي وال��دويل وهي مب��ادرات تلقى 

اهتامم��اً كب��رياً واس��تجابة واس��عة من جان��ب الدول 

والجهات املعنية، جاءت مبادرة استضافة املؤمتر الدويل 

»التهديد العاملي وأش��كال االستجابة اإلقليمية.. صياغة 

منهجية مشرتكة ملواجهة القرصنة البحرية« والذي عقد 

يف ديب يف أبري��ل املايض بتنظيم مش��رتك من قبل وزارة 

الخارجية اإلماراتية وموانئ ديب العاملية، حيث شارك يف 

ه��ذا املؤمتر وزراء خارجية عدد م��ن الدول ونحو 400 

مسؤوالً من مختلف دول العامل وعن »املنظمة البحرية 

الدولي��ة«، إىل جانب ع��دد من قادة القط��اع وممثيل 

منظ��امت الرعاي��ة االجتامعي��ة ومجموع��ة كبرية من 

التنفيذي��ني يف كريات رشكات الش��حن البحري العاملية 

والخ��راء املعنيني، واكتس��ب هذا املؤمت��ر أهمية ليس 

فقط لطبيعة املش��اركني فيه من الخ��راء واملتخصصني 

يف ه��ذه الظاهرة بأبعاده��ا املختلفة، وإمن��ا أيضاً ألنه 

س��عى إىل إيجاد اإلطار املناسب لتنس��يق االستجابات 

الدولي��ة العاجل��ة من أج��ل وضع ح��د للتهديد الذي 

تش��كله ظاهرة القرصنة البحرية عىل املستويات كافة، 

خاص��ة مع تزاي��د القناعة برضورة بذل جهود منس��قة 

ومستدامة من جانب الحكومات وقوات األمن والقطاع 

الخاص إليجاد حلول جذرية لهذه املش��كلة التي تهدد 

أمن العامل واس��تقراره، وتعرقل حرك��ة التجارة العاملية، 

وق��د عكس هذا املؤمتر حرص اإلم��ارات عىل أن تكون 

يف صدارة أي تحرٍك أو جهٍد دويل ملواجهة األخطار التي 

تهدد أمن العامل واس��تقراره وتجارته، حيث كان تنظيم 

مؤمت��ر »القرصنة البحرية« نابع م��ن إدراكها القوى ملا 

تنط��وي عليه هذه الظاهرة م��ن تهديد جدي لخطوط 

املالح��ة البحرية العاملية مام يؤدي إىل خس��ائر ضخمة 

لالقتص��اد العاملي، كام أن مس��توى التمثي��ل الدويل يف 

ه��ذا املؤمتر كان انعكاس��اً للثقة الت��ي توليها اإلمارات 

إزاء التعامل مع ظاهرة القرصنة، والتي أكدتها العملية 

الناجحة التي نفذتها القوات اإلماراتية الخاصة ملكافحة 

اإلرهاب التابعة للقوات املس��لحة لتحرير سفينة ترفع 

علم اإلم��ارات من أيدي القراصن��ة يف املنطقة الواقعة 

رشق ُعامن يف بحر العرب، حيث أوضحت هذه العملية 

بجالء كي��ف أن دولة اإلمارات ال تته��اون مع اإلرهاب 

أو تس��تجيب لعمليات االبتزاز التي يقوم بها القراصنة 

من خالل عمليات االختط��اف التي ينفذونها ويطلبون 

عىل ضوئها مبالغ مالية كبرية تصل إىل ماليني الدوالرات، 

وكان��ت القوات الخاص��ة اإلماراتية ملكافح��ة اإلرهاب 

وبإس��ناد من وحدات القوات الجوي��ة والدفاع الجوي 

ق��د قامت يف الثاين من أبري��ل من العام 2011، بعملية 

ناجحة لتحرير الس��فينة )إم يف أريله( التي ترفع العلم 

اإلمارايت من أيدي القراصنة.

وقال مصدر أمني إمارايت وقتذاك: إن وحدة مكافحة 

اإلرهاب املدعومة بوحدات من القوات الجوية والدفاع 

الج��وي وبالتنس��يق مع األس��طول الخام��س األمرييك 

اقتحمت الس��فينة وأعق��ب عملية االقتحام استس��الم 

الخاطفني. وأش��ار املصدر إىل أن هذه العملية الحاسمة 

إمنا تؤكد تصميم حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ع��ىل التعامل بحزم مع أية عملي��ات للقرصنة، وتوضح 

عزم الدولة ع��ىل عدم الرضوخ ملثل ه��ذه التهديدات، 

وبع��د ذلك بفرتة حكم��ت محكمة إماراتي��ة، عىل 10 

قراصنة صوماليني بالسجن املؤبد بعد إدانتهم باختطاف 

السفينة اإلماراتية«.

وتعليق��اً ع��ىل الدور اإلم��ارايت الفاع��ل عىل صعيد 

مواجهة ظاهرة القرصنة بالحرية أمام سواحل الصومال 
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طاقم السفينة أريله بعد تحريرها من القراصنة



تقدم شيخ رشيف ش��يخ أحمد رئيس الصومال بالشكر 

الجزيل وعظيم االمتنان إىل دولة اإلمارات العربية رئيساً 

وحكومًة وشعباً الستضافتها املؤمتر الدويل الثاين ملكافحة 

القرصن��ة البحري��ة الذي وصفه باملؤمتر الهام بالنس��بة 

للمس��ألة الصومالية ومحاربة ظاهرة القرصنة البحرية 

بصفة خاصة، وأضاف يف كلمته أمام الجلسة االفتتاحية 

للمؤمتر: إن دولة اإلمارات العربية وجهت جل اهتامماتها 

إىل انتش��ال الش��عب الصومايل من املستنقع الذي وقع 

فيه وآلت عىل نفس��ها أن ال ترتك الشعب الصومايل ينئ 

تحت أنقاض الخراب والدمار وأنفقت ماليني الدوالرات 

من أجل عودة األمن واالستقرار إىل الصومال عن طريق 

تقديم كل املس��اعدات املادي��ة واملعنوية إىل الصومال 

وط��رق كل األبواب املؤدية إىل إيجاد الحلول املناس��بة 

للمعضل��ة الصومالية. وأضاف رشيف بأن املؤمتر يأيت يف 

أعق��اب مؤمترين عامليني أحده��ام عقد يف لندن واآلخر 

يف اس��طنبول وكانا يبحثان عن أفضل الطرق املناس��بة 

إليج��اد حل��ول للمعضل��ة الصومالية وص��درت عنهام 

قرارات وتوصيات مفيدة وكانت لدولة اإلمارات العربية 

اليد الط��وىل إلنجاح هذين املؤمترين الدوليني. وقال إن 

الحكومة الصومالية منهمكة يف هذه األيام لتهيئة الجو 

املالئم لتوديع املرحلة االنتقالية واالس��تعداد الستقبال 

املرحلة الجديدة التي تبدأ يف أغس��طس 2012 مش��رياً 

إىل أن االس��تعدادات للمرحل��ة القادم��ة تتطل��ب منا 

مزي��داً من الجهود ومزي��داً من الدعم الدويل وناش��د 

املجتمع الدويل أن يويف بوعده ويتحمل تكاليف املؤمتر 

التأس��ييس حتى ال تكون هناك تري��رات للتلكؤ وعدم 

تنفي��ذ الخطط كام وض��ع لها، وقال ش��يخ رشيف: إن 

الحكومة الصومالية تؤكد ترحيبها للجهود الدولية التي 

ال متس س��يادة وكرامة الشعب الصومايل وتبذل قصارى 

جهده��ا ملكافح��ة القراصن��ة ولكنها ت��رى أن الجهود 

الدولية املبذولة ال ميكن أن تحقق النتائج املرغوبة وأن 

امللي��ارات التي تقدر ما ب��ني 5 - 6 مليارات دوالر التي 

ينفقها املجتمع الدويل يف مكافحة القرصنة تذهب سدى 

يف حني أن الحكومة الصومالية تعرض خدماتها الخاصة 

التي تراه��ا رضورية وفعالة وقادرة الس��تئصال ظاهرة 

القراصنة إذا ما توف��رت اإلمكانيات الرضورية لها التي 

تقدر بأقل من 1 % من إجاميل ما ينفقه املجتمع الدويل 

ملكافحة القراصنة ومبدة وجيزة جداً ألن القراصنة ليسوا 

من س��كان البحار بل هم جاءوا من الر الصومايل الذي 

نريد تطهريه من اإلرهابيني والقراصنة، وأضاف أننا عىل 

اس��تعداد تام ملواجهة هذه اآلفة وأننا وعىل الرغم من 

قل��ة إمكانياتنا املادية املتواضع��ة املتاحة لنا فإننا نبذل 

قص��ارى جهدنا التخ��اذ خطوات ملموس��ة نهدف من 

ورائها تطويق واس��تئصال نشاطات القرصنة البحرية يف 

بعض السواحل البحرية املتاخمة لحدودنا الرية وذلك 

عن طري��ق تدريب فوجني من املش��اة البحرية بهدف 

القيام مس��تقبالً بعمليات عسكرية متهد السبيل لحملة 

بحرية واس��عة النطاق تتيح لقواتنا البحرية تطهري هذه 

العنارص اإلجرامية من مياهنا اإلقليمية التي تعتر املركز 

الرئييس ألعامل القرصنة.

من جانبها اس��تجابت دولة اإلمارات بش��كل عميل 

ملتطلبات االس��تقرار يف الصومال حيث خالل املؤمتر عن 

تقدي��م مبلغ 3 ماليني و680 ألف درهم )مليون دوالر( 

للمس��اهمة يف رفع قدرات القوات البحرية والسواحل 

الصومالية ملواجهة ظاه��رة القرصنة البحرية، فيام بلغ 

إجاميل قيمة املس��اعدات اإلنسانية واملالية التي قدمتها 

الدولة إىل الصومال خالل الس��نوات األربع املاضية، 92 

مليون دره��م، ما يقرب من 25 ملي��ون دوالر أمرييك، 

حيث قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية يف كلمة ألقاها نيابة عن سموه، معايل الدكتور 

أن��ور قرقاش وزي��ر الدول��ة للش��ؤون الخارجية خالل 

الجلس��ة االفتتاحي��ة للمؤمتر: »نح��ن يف دولة اإلمارات 

نتمت��ع بتاريخ عري��ق يف املالحة البحري��ة والتجارة ما 

يجعلنا نشعر بقلق عميق إىل معاناة البحارة«.

وأض��اف: »لقد أصبح من الواض��ح أنه يجب توجيه 

الجه��ود نح��و التوصل إىل قيادة إقليمي��ة أكرث قدرة يف 

سياق االس��تجابة الدولية عىل مكافحة القرصنة، وذلك 

انطالقاً م��ن حقيقة أن الحل امل��دار إقليمياً هو وحده 

الق��ادر عىل أن يكون مس��تداماً عىل امل��دى الطويل يف 

هذا اإلطار«. وق��ال، إن دولة اإلمارات أكدت مراراً عىل 

الحاج��ة إىل تقدي��م الدعم إىل ال��دول يف تلك املنطقة 

وخاصة الصومال، وذلك حتى تتمكن هذه الدول من أن 

تظهر استجابات وطنية فعالة عىل القرصنة البحرية التي 

تنطلق من شواطئها، وأوضح، أن دولة اإلمارات يف سعيها 

ألن تلع��ب دوراً مهامً يف هذا املل��ف فإنها تنطلق من 

حس باملسؤولية وشعور بأهمية تفعيل الدور اإلقليمي 

يف التص��دي لهذا التحدي تحقيقاً لالس��تقرار يف املنطقة 

ودعامً للصومال حكومة وش��عباً. من جانبه قال سلطان 

بن س��ليم رئيس مجلس إدارة »موانئ ديب العاملية« يف 

كلمته أمام املؤمتر  إن مس��تويات الهجامت عىل السفن 

التجاري��ة يف املياه اإلقليمية الصومالية ش��هدت تراجعاً 

ملحوظاً منذ خمسة أعوام، وأنه مل يسجل خالل النصف 

األول م��ن الع��ام الجاري، س��وى 30 هجوم��اً باملقارنة 

م��ع 176 هجوماً خالل الفرتة نفس��ها من العام املايض، 

موضحاً أن نس��بة نجاح هج��امت القراصنة انخفضت 

م��ن 28 % ع��ام 2009 إىل 14 % خ��الل العام املايض، 

ورغم ذل��ك فإن وترية حدة عن��ف القراصنة يف تصاعد 

مس��تمر حيث ش��هد عدد البحارة الذي��ن لقوا حتفهم 

ج��راء القراصن��ة ارتفاعاً بنحو ثالث��ة أضعاف من 8 إىل 

%24 ، في��ام قىض منذ عام 2007 نحو 62 بحاراً حتفهم 

كنتيجة مبارشة ألعامل القرصنة. وأش��ار بن سليم إىل أن 

دراس��ة حديثة، أظهرت أن القرصن��ة الصومالية كلفت 

املجتمع ال��دويل نحو 6.9 ملي��ار دوالر يف العام املايض 

أي ما يزيد بنحو مليار دوالر عن الناتج املحيل اإلجاميل 

للصوم��ال، وحذر بن س��ليم من أن التأث��ري االقتصادي 

الكيل عىل دول املنطقة جراء القرصنة س��يكون س��لبياً 

اإلمارات عضو فاعل 
يف فريق االتصال الدويل 

املعني مبكافحة 
القرصنة قبالة 

السواحل الصومالية

56

ملف العدد

|  العدد 489  |  أكتوبر 2012  |

د. أنور قرقاش خالل الجلسة االفتتاحية ملؤمتر مواجهة القرصنة البحرية



ع��ىل املدى الطويل ما مل يت��م التعامل مع هذا التهديد 

بجدية وفاعلية. من ناحيتها، أشادت الخارجية األمريكية 

بجه��ود دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة يف مكافحة 

القرصنة وتقديم الدعم املايل واللوجس��تي والعس��كري 

مبواجه��ة هذه الظاه��رة التي تته��دد املنطقة بتبعات 

اقتصادية واجتامعية س��لبية. وقال توماس كييل مساعد 

وزير الخارجية األمريكية للشؤون العسكرية والسياسية 

ومس��ؤول مكافحة القرصنة إن دولة اإلمارات تستحق 

كل الش��كر والتقدير ملا تبذله من جهود كبرية مبكافحة 

القرصنة ومس��اعدة الصومال. ولفت خالل حديث مع 

صحيفة »االتحاد« إن اس��تضافة دولة اإلمارات للمؤمتر 

الذي يجمع الالعبني األساس��يني ملكافحة هذه الظاهرة 

دلي��ل عىل ال��دور الكبري الذي تقوم ب��ه دولة اإلمارات 

لدعم وإنجاح الجهود العاملية ملكافحة القرصنة. وأبدى 

مس��اعد وزي��ر الخارجية األمريكي��ة إعجاب��ه بالقوات 

الخاص��ة ملكافحة اإلره��اب التابعة للقوات املس��لحة 

اإلماراتي��ة، ونجاحه��ا يف تحرير الس��فينة )ام يف أريلة( 

العام املايض م��ن أيدي القراصنة. وق��ال: قدمت دولة 

اإلمارات بتحرير الس��فينة من أي��دي القراصنة منوذجاً 

س��اطعاً عىل الدور الكب��ري الذي تقوم ب��ه يف مكافحة 

القرصنة وتقديم القراصنة الذين تم إلقاء القبض عليهم 

إىل املحاكم��ة العادلة، وقال: إن محاكمة القراصنة أمام 

املحاكم اإلماراتية يس��تحق اإلش��ادة والتقدير من كافة 

دول العامل، مشرياً إىل أن جهود اإلمارات بدعم »صندوق 

الثق��ة« الخ��اص مبس��اعدة الصومال ظاه��رة للجميع، 

مش��يداً بالدعم الجديد الذي تم اإلع��الن عنه بتقديم 

مليون دوالر ملساعدة الصومال.

إسرتاتيجية إماراتية وطنية ملكافحة القرصنة
قال س��مو الش��يخ عبد الله ب��ن زايد آل نهي��ان وزير 

الخارجي��ة، يف كلمة له ألقاه��ا خالل مؤمتر املانحني من 

القط��اع العام والخاص والذي أقي��م عىل هامش مؤمتر 

مكافحة القرصنة بديب الع��ام املايض، إن دولة اإلمارات 

قامت بوضع إسرتاتيجية وطنية شاملة يف مجال مكافحة 

القرصنة البحرية، حيث ترتكز تلك اإلس��رتاتيجية عىل 3 

محاور هي االستجابة العسكرية القوية وااللتزام بجلب 

القراصن��ة املوقوف��ني إىل العدالة، باإلضاف��ة إىل تقديم 

املساعدات بعيدة املدى وإقامة رشاكة تنموية مع عدد 

من دول املنطقة. وأضاف أن املشاركني يف مؤمتر مكافحة 

القرصنة يس��جلون لحظة تحول يف عالق��ة التعاون بني 

القطاع��ني العام والخ��اص يف مجال مكافح��ة القرصنة 

البحرية، إذ إن املؤمتر ش��هد تقديم مساهامت متميزة 

لصندوق األمم املتح��دة االئتامين ملكافحة القرصنة من 

قبل قطاع النقل البح��ري ومن قبل الصناعات املتعلقة 

بهذا القطاع، كام ش��هد املؤمت��ر ازدياداً ملحوظاً يف عدد 

املش��اركني الجدد يف الجهود الدولية ملكافحة القرصنة. 

وأش��ار س��موه إىل أن صندوق األمم املتحدة ساهم يف 

تنفي��ذ عدد من مش��اريع بن��اء الق��درات يف املنطقة، 

ومتويل املشاريع التي تشجع تنمية األنشطة االقتصادية 

البديلة يف املناطق املتأثرة بالقرصنة، كام ساهم يف دعم 

إجراءات محاكمة وسجن القراصنة املدانني، الفتاً إىل أن 

الظ��روف املالية الحالية للصندوق هي مصدر قلق بالغ 

لجميع املش��اركني يف املؤمتر. وأكد سمو الشيخ عبد الله 

بن زايد آل نهيان أن اإلسرتاتيجية الوطنية التي وضعتها 

دولة اإلمارات ملكافحة القرصنة يجب أن تكون مكملة 

للجهود الدولية يف املجال ذاته، مش��رياً إىل أن اإلمارات 

تعد عضواً فاعالً يف فريق االتصال الدويل املعني مبكافحة 

القرصنة قبالة الس��واحل الصومالية، واملدعوم من قبل 

صندوق األمم املتحدة االئتامين ملكافحة القرصنة.

وأعلن س��موه عن مش��اركة دولة اإلم��ارات يف دعم 

الصن��دوق االئتامين مببلغ ملي��ون دوالر أمرييك، مؤكداً 

ثقته بأن املش��اركني يف املؤمتر لن يرتددوا يف املس��اهمة 

بهذا الصندوق املهم، ال سيام يف جوانبه املتعلقة بتعزيز 

سلطة القانون ودعم مشاريع التنمية. من جهتها، قالت 

معايل ريم الهاش��مي وزيرة الدولة: إن موافقة اإلمارات 

عىل اس��تضافة هذه الجلسة املشرتكة مع األمم املتحدة 

عىل هامش أعامل مؤمتر مكافحة القرصنة تعد بالنسبة 

لدولة اإلم��ارات أحد مكون��ات إس��رتاتيجيتها الوطنية 

الشاملة يف محاربة القرصنة، حيث قامت الدولة وكجزء 

من هذه اإلسرتاتيجية، بااللتزام بطرح القضايا الرئيسية 

التي ته��دد املنطقة مث��ل القرصنة البحري��ة عىل قمة 

أولويات جداول أعامل املنتديات الدولية، مشرية إىل أن 

قضية القرصن��ة البحرية يجب أن تتصدر جدول أعامل 

كل م��ن حكومات املنطقة ورج��ال األعامل واملواطنني، 

خاص��ة عند وق��وع هجامت القراصنة ع��ىل بعد أميال 

فقط من ش��واطئ املنطقة. وأضافت أن تحدي مواجهة 

القراصنة، والذي يشكل أحد أكر التحديات التي تواجه 

العامل خالل القرن الحادي والعرشين، يتطلب اس��تجابة 

ش��املة ومتعددة األوجه يقوده��ا أصحاب املصلحة يف 

ه��ذا املجال، إذ إنه تم التعبري خالل املؤمتر عن الجهود 

التي تبذلها عدد من الجهات املعنية مثل جهود القوات 

املس��لحة لع��دد من ال��دول الت��ي تش��ارك يف القوات 

العس��كرية لتشكيل اس��تجابة بحرية عس��كرية دولية 

فاعلية ضد القرصنة البحرية، باإلضافة إىل قطاع صناعة 
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جهود القوات العسكرية يف التصدي لظاهرة القرصنة 



النقل البحري الذي يقوم بدعم تنفيذ أفضل املامرسات 

اإلدارية التي تهدف إىل حامية الس��فن يف البحار، فضالً 

ع��ن قيام الدول وقطاع صناعة النقل البحري معاً بدعم 

تطوير بناء القدرات، وتحس��ني مس��تويات املعيشة يف 

تلك الدول املتأثرة بصورة كبرية بالقرصنة. وأش��ارت إىل 

أنه بالرغم من هذه االس��تجابة الدولية الشاملة، إال أن 

عدد الهجامت التي ش��نها القراصنة شهد ارتفاعاً خالل 

الشهر األول من عام 2011، كام قام القراصنة بتحديث 

وتطوير تكتيكاتهم، إىل جانب استخدام تقنيات معقدة، 

إضاف��ة إىل وق��وع مناطق أك��رث تحت خط��ر التعرض 

للهجامت، ك��ام أن هجامت القراصنة نفس��ها أصبحت 

تتمي��ز مبعدالت أعىل من العن��ف. وأكدت أن أصحاب 

املصلحة عان��وا بصورة كب��رية من التكالي��ف املتزايدة 

للقرصنة البحرية، بدءاً من الدول التي تساهم يف قوات 

االس��تجابة البحرية الدولية، وصوالً إىل قطاعات صناعة 

النق��ل البحري التي أصبحت مضط��رة يف الوقت الحايل 

إىل دفع رسوم تأمني أعىل. وقالت: يجب علينا أال نضلل 

أنفس��نا باألرقام وحدها فقط، فه��ذه الدول والرشكات 

العامل��ة يف صناعة النقل البح��ري تتحمل كذلك التزاماً 

ال ميكن قياس��ه باألرقام يتحمل عبئه الرجال والنس��اء، 

مدني��ني كان��وا أم عس��كريني، مم��ن تتع��رض حياتهم 

للخطر نتيج��ة لهجامت القراصن��ة يف البحار. وأضافت 

أن الهج��امت الت��ي يش��نها القراصنة قبالة الس��واحل 

الصومالي��ة أدت إىل إعاق��ة ومنع وصول املس��اعدات 

الت��ي تقدم إىل الش��عب الصومايل ع��ر برنامج األغذية 

العاملي، وع��ىل املدى الطويل، ف��إن االقتصاد اإلجرامي 

القائم يف الصومال والذي يولده القراصنة سيحرم سكان 

الصومال من االستثامرات طويلة األجل التي تساهم يف 

إيجاد وظائف ثابتة يف البالد ويف تحقيق استقرار عملية 

التنمي��ة لكامل املجتمع، مش��رية إىل أن��ه عىل املجتمع 

ال��دويل التأك��د من ع��دم القيام بإهامل االس��تثامرات 

طويلة األجل ودورها يف إيجاد حل جذري للمشكلة.

جهود إماراتية..وطرق العالج
من جانبه أكد س��عادة فارس محمد املزروعي مس��اعد 

وزي��ر الخارجية للش��ؤون األمنية والعس��كرية يف دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة بأن املؤمتر الث��اين ملكافحة 

القرصن��ة البحرية والذي عقد تحت ش��عار "اس��تجابة 

إقليمي��ة للقرصنة البحري��ة لتعزيز ال��رشاكات العامة 

والخاص��ة وتعزي��ز املش��اركة العاملي��ة" يوف��ر منصة 

اس��رتاتيجية لتعزي��ز التعاون بني املؤسس��ات اإلقليمية 

والدولية ملكافح��ة هذه الظاهرة من خ��الل املبادرات 

املشرتكة بني القطاعني العام والخاص.

وتع��د دولة اإلم��ارات أحد أبرز األط��راف املعنية يف 

الجه��ود الدولي��ة ملكافحة هذا التهدي��د بوصفها مركزاً 

إقليمياً مجاوراً للدول األكرث ترضراً من القرصنة، وكمركز 

عاملي رئييس لألعامل والتجارة البحرية، وكعضو مسؤول 

يف املجتمع الدويل. وبوصفه��ا أحد األعضاء البارزين يف 

قامئة الدول التي تقود املسرية الدولية ملكافحة القرصنة 

البحرية.

كام أش��ار بأن وزارة الخارجية يف دولة اإلمارات تقوم 

بجهود كب��رية عىل الصعيد املح��يل واإلقليمي والدويل، 

حي��ث إن القرصن��ة البحرية من س��واحل الصومال لها 

تأثري مبارش ع��ىل األمن اإلقليمي وحرية التجارة وكذلك 

أمن الصومال.

والحل اإلمارايت يعتمد عىل ركيزتني أساس��يتني، األوىل 

تأمني فرص عمل للش��باب والبحارة الصوماليني لثنيهم 

عن امته��ان القرصن��ة، والثانية تقيض ببن��اء قوة خفر 

س��واحل صومالية فاعلة وقادرة عىل التصدي للقراصنة 

متى وأينام يظهرون، وتش��تمل يف الوقت ذاته عىل قوة 

نجدة قادرة عىل مساعدة أي سفينة تتعرض لالختطاف 

يف عرض البحر وتطلق نداء استغاثة.

خسائر القرصنة يف خليج عدن
قدر تقرير اقتصادي أن أعامل القرصنة قبالة الس��واحل 

الصومالي��ة تكل��ف املجتم��ع الدويل ح��وايل 8.3 مليار 

دوالر س��نوياً. وذك��ر التقري��ر، الذي أصدرته مؤسس��ة 

)جيوبوليس��تي كونس��التانيس(، إن إجاميل تلك التكلفة 

قد يرتفع إىل م��ا بني 13 إىل 15 مليار دوالر بحلول عام 

2015. وأش��ار التقري��ر إىل أن القرصان ميكن أن يحقق 

دخ��ال مق��داره 79 ألف دوالر يف الع��ام. وحذر التقرير 

م��ن احتامل أن تجتذب القرصنة املزيد من األش��خاص 

للعمل بها، مضيفاً »بالنظر إىل العرض والطلب يف أعامل 

القرصن��ة، فإن هناك مج��االً كبرياً للتوس��ع«. وتوقعت 

مؤسسة جيوبوليسيتي، املتخصصة يف مجال املعلومات 
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القرصنة الصومالية كلفت املجتمع الدويل نحو 6.9 مليار دوالر يف العام املايض



االقتصادي��ة، أن يزداد ع��دد القراصن��ة الذين يعملون 

عىل الس��واحل الصومالية بحوايل 200 إىل 400 ش��خص 

كل عام. وقدرت املؤسس��ة تكلف��ة القرصنة خالل عام 

2010 ب��ني 4.9 إىل 8.3 مليار دوالر، آخ��ذة يف االعتبار 

تأثريها ع��ىل حجم التجارة البحرية العاملية واملس��احة 

املتزايدة التي ينشط فيها القراصنة واألساليب املتطورة 

املس��تخدمة ملحاربتهم. كام حذر التقرير من أن أخطار 

القرصنة صارت متثل مش��كلة يف املي��اه األفريقية ومياه 

البح��ر األبيض املتوس��ط واملحيط اله��ادىء. وأضافت 

الدراس��ة أن الدخل اإلجاميل الذي حصل عليه القراصنة 

من نش��اطهم تراوح بني 75 إىل 238 مليون دوالر خالل 

عام 2010، وتش��ري هذه التقدي��رات إىل أي مدى ميكن 

أن تك��ون القرصن��ة جاذبة للش��باب يف بل��د يعاين من 

الحرب األهلية والفقر وتقل فيه فرص العمل واالستثامر 

وليس��ت فيه حكوم��ة مركزية قوي��ة وال تطبيق صارم 

ألح��كام القان��ون. وأش��ار التقرير إىل أن��ه بينام يكون 

القرصان معروف��اً وواضحاً للعيان، فإن ممويل القراصنة 

والجهات الراعية لهم يظلون متخفني.

ويف يناي��ر 2011، أفادت دراس��ة بأن أعامل القرصنة 

البحرية تكبد االقتصاد العاملي خسائر ترتاوح بني 7 و12 

مليار دوالر س��نوياً. وجاء يف الدراسة التي أجراها معهد 

»تش��اتام هاوس« يف اململكة املتحدة أن هذه الخسائر 

تش��مل مبالغ الفدي��ة التي تدفع للقراصن��ة، وتكاليف 

تشديد اإلجراءات األمنية عىل السفن، إضافة إىل األرضار 

التي تلحق بالتجارة العاملية، وبحسب الدراسة فمعظم 

هذه الخس��ائر تأيت من أعامل القرصنة قبالة س��واحل 

الصوم��ال، ورغ��م وجود ق��وة بحرية دولي��ة للتصدي 

ألنشطة القراصنة الصوماليني إال أن التقديرات تشري إىل 

تزايدها يف السنوات األخرية مع اتساع نطاق العمليات، 

وقدر باحث يف املركز نس��بة الزيادة يف أعامل القرصنة 

قبالة الصومال بنحو خمس��ة أضع��اف منذ عام 2005، 

وأوضح��ت الدراس��ة أنه من��ذ ع��ام 2006 بلغ إجاميل 

عمليات القرصن��ة يف أنحاء العامل 1600 وقتل فيها نحو 

54 ش��خصاً. وترتكز هذه العمليات يف القرن اإلفريقي و 

نيجريي��ا وخليج غينيا ومضيق ملق��ا. أما تكاليف تغيري 

مس��ار الس��فن لتفادي هذه املناطق الخطرة فتصل إىل 

نحو 3 مليارات دوالر س��نوياً، بين��ام ينفق نحو مليوين 

دوالر س��نويا عىل القوة البحرية الدولي��ة التي تراقب 

الس��واحل الصومالية، كام تش��ري تقديرات إىل أنه منذ 

بداي��ة هذا العام تم احتجاز أكرث من 500 قطعة بحرية 

من 18 دولة بواسطة القراصنة يف جميع مناطق العامل. 

دور صيني نشط
االهت��امم بحامية املالحة يف خلي��ج عدن ال يقترص عىل 

ق��وات بحرية غربية، حيث تلعب الصني دوراً بارزاً توج 

باستضافة مؤمتر دويل استهدف تنسيق الجهود الدولية 

ملكافحة ظاه��رة القرصنة البحرية املس��ترشية بخاصة 

يف خلي��ج عدن قبالة الس��احل الصومايل. وحرض املؤمتر 

مندوبون عن روس��يا واليابان والهند واالتحاد األورويب 

وحلف ش��امل األطل��يس )ناتو( بهدف تنس��يق مواكبة 

س��فن النقل التجارية التي تبح��ر يف الخليج املضطرب، 

ونظ��ر املراقبون إىل املؤمتر باعتباره مؤرشاً ملدى اهتامم 

الصني بقضية القرصنة املستجدة يف خليج عدن وبخاصة 

أنها أرسلت العام املايض سفناً حربية إلجراء دوريات يف 

مياه الخليج، ويش��ار إىل أن القراصنة كانوا قد احتجزوا 

من قبل باخرة نق��ل صينية عىل متنها طاقامً مؤلفاً من 

25 بحاراً. كام يذكر أن الصينيني ترددوا قبل املشاركة يف 

مهام املواكبة واملراقبة يف مياه خليج عدن، لكن باعرتاف 

مس��ؤويل االتحاد األورويب فان تعاونهم مع املهمة فاق 

كل التوقع��ات  وكان��ت الصني قد ترددت يف املش��اركة 

بهذه املهام ألنها ال تبدي عادة أي حامس��ة للمش��اركة 

مبهام يديره��ا األوروبيون أو حلف الناتو، ولكن موقف 

بك��ني تغري بعد أن اختطف القراصن��ة الباخرة الصينية 

وطاقمها يف ديس��مر عام 2010 ش��امل جزر سيش��ل، 

كام تش��ارك الياب��ان أيضا  يف أعامل التص��دي للقرصنة 

البحرية قبالة الس��واحل الصومالية وبحر العرب، حيث 

تتواج��د مدمرتان يابانيتان يف خليج ع��دن ويبلغ عدد 

طاقم املدمرتني 400 عنرصاً من قوات حرس الس��واحل 

مهمتهم تقديم الحامية للسفن اليابانية التي تعر هذه 

املنطقة التي تنشط فيها أعامل القرصنة البحرية. وأعلن 

وزير الدفاع أن القرصنة قبالة السواحل الصومالية تعتر 

تهدي��داً لليابان وللمجتمع الدويل ومن »واجب القوات 

اليابانية حامية حياة اليابانيني وممتلكات اليابان«.

التعرث الدويل يف مواجهة  القرصنة..ملاذا؟
يش��ري الواقع إىل أن هناك تعاون دويل وتواجد عسكري 

مكثف مزود بأس��لحة متقدمة يف املنطقة الواقعة أمام 

الس��واحل الصومالي��ة، ومع ذلك مل يعل��ن بعد القضاء 

عىل خطر القرصنة البحري��ة يف هذه املنطقة نهائياً، ما 

يطرح بالتبعية تساؤالت حول أسباب التعرث يف مواجهة 

هذه الظاهرة الخطرة عىل االقتصاد العاملي، إذ يتساءل 

الكثريون عن األس��باب التي تقف وراء إخفاق العنارص 

املدربة من القوات البحرية العاملية واملس��لحة بأحدث 

املع��دات يف التغلب ع��ىل قراصنة لي��س بحوزتهم إال 

 القرصنة جاذبة 
للشباب يف بلد يعاين 

من احلرب األهلية 
والفقر وتقل 

فيه فرص العمل 
واالستثمار
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تشارك البحرية الصينية يف التصدي للقرصنة البحرية يف خليج عدن



بنادق كالش��نيكوف وقاذفات قنابل آر يب جي يف أفضل 

األح��وال؟ ويف ه��ذا اإلطار ميك��ن اإلش��ارة إىل أن هذا 

النش��اط العس��كري العاملي املكثف قد تسبب يف الحد 

من نش��اط القراصنة يف مياه خلي��ج عدن، لكن ذلك مل 

يعني أن القراصنة استس��لموا متاماً، ب��ل انتقلوا جنوباً 

إىل املحيط الهندي مس��تأنفني أنش��طتهم، ما يشري إىل  

أن أول مش��كلة تواجه الق��وات البحرية األوروبية هي 

مس��ألة جغرافية، فعليها متشيط منطقة مبساحة أوروبا 

الغربية، وقد تجد نفسها عىل بعد بضعة أيام من سفينة 

تتعرض لهج��وم القراصنة، وحتى أن كانت تلك القوات 

يف املكان املناس��ب عند حدوث هجوم للقراصنة، وهو 

احتامل ضئيل للغاية، فليس بوسعها استخدام أسلحتها 

املدمرة يف معظم األحيان. ويقول قائد القوات األوروبية 

ملكافح��ة القرصنة بي��رت بينت: »أنه ال يعت��ر القراصنة 

عدواً، ألنها ليس��ت حرباً، بل نح��ن نعمل عىل تطبيق 

القانون بوسائل عسكرية.« وتابع: »نحن يف الغرب منيل 

إىل إتباع اإلجراءات الرضورية يف املس��ائل القانونية، فال 

يح��دث مث��اًل أن يطلق النار يف لندن عىل ش��خص ألنه 

يبدو لصاً، كذلك نحن، ليس ذلك أس��لوبنا.« هناك أيضا 

أس��باب تتعلق به��روب القراصنة من مالحقة الس��فن 

الحربية بسبب معرفتهم بالقوانني، فعندما يرون سفينة 

حربية آتية يلقون إىل البحر يلقون أس��لحتهم وسلمهم 

وحت��ى هواتفهم الت��ي تعمل عر األق��امر االصطناعية 

ويتذرع��ون بأنهم صي��ادون، وبالطبع ال يش��كل اقتناء 

املعدات مش��كلة بالنس��بة لهم نظراً للفديات الضخمة 

الت��ي يتقاضونه��ا، والت��ي تق��در مبالي��ني ال��دوالرات، 

وبالتايل ال تجد الس��فن الحربي��ة أي دالئل مادية عىل 

اتهامهم بالقرصنة وال يتوافر الرهان القانوين العتقالهم 

وتقدميه��م للمحاك��امت يف الدول املش��اركة يف حامية 

حرك��ة التج��ارة يف خليج ع��دن. إح��دى العقبات التي 

تواجه جه��ود القضاء عىل هذه الظاه��رة أنها تحولت 

إىل مص��در للدخ��ل للقراصنة بعد أن ص��ار يدر عليهم 

عملهم عرشات املاليني تدفع لهم يف ش��كل فدية مقابل 

اإلفراج عن الس��فن والبواخر املختطفة، وبعض الخراء 

يقولون أن األمر ال يقف عند هذا الحد، بل يتعداه كون 

القراصن��ة باتوا أكرث ذكاًء ودهاًء مام قد يتصور البعض، 

فقد وجدوا الطريقة التي ميكن من خاللها تبييض أموال 

نش��اطاتهم تلك من دون أن يرتك��وا أثراً، كام هو الحال 

يف بعض حاالت غس��يل األموال، وهي ببس��اطة إبقائها 

داخل بالدهم.

ه��ل يعن��ي ذلك تع��رثاً فعلي��اً للجه��ود الدولية يف 

مواجهة القرصنة؟ الشواهد تنفي هذا األمر بل إن هناك 

مؤرشات تعكس نجاحاً دولياً يف احتواء هذا الخطر، ويف 

هذا اإلطار ميكن اإلش��ارة إىل أن معامل االستجابة لجهود 

مكافحة القرصن��ة يف تلك املنطق��ة تنعكس يف أمرين: 

األول هو حش��د القوات البحرية الدولية بشكل مكثف 

يف مس��عى إليقاف القراصن��ة يف عرض البح��ر، والثاين 

هو تشجيع التس��وية السياسية داخل الصومال املقسم 

حتى يتم بس��ط س��لطة القانون والنظام يف تلك البالد. 

وتش��ري التقارير إىل أن حجم الق��وات البحرية الدولية 

التي تُحش��د يزداد فرتة بعد أخ��رى، إذ بات يوجد اآلن 

يف املنطقة أس��طول صغري من الس��فن التي أُرسلت من 

الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وتركيا وأملانيا 

وروسيا والهند واليابان والصني ودول أخرى.

ويشري خراء إىل وجود عقبات قانونية تحد من جهود 

الس��يطرة عىل ظاهرة القرصنة البحرية يف خليج عدن، 

فعىل س��بيل املثال يقول الخراء أن قص��ف ميناء إيل، 

وهو امليناء الذي يس��تخدمه القراصنة كقاعدة رئيسية 

له��م عىل الس��احل الصومايل، يب��دو أمراً خ��ارج إطار 

البح��ث والنقاش، إذ إن مثل هك��ذا خطوة، ورغم أنها 

قد تشكل الرد األكرث فاعلية، تتطلب استصدار قرار عن 

مجلس األمن الدويل فرغم وجود قرار دويل يقيض بحق 

استخدام »الوسائل الرضورية« أي القوة إن اقتىض األمر، 

إليق��اف أعامل القرصنة يف املي��اه الدولية، ورغم وجود 

قرار آخر يقيض بالس��امح بشن عمليات ملكافحة أعامل 

القرصن��ة ضمن املياه اإلقليمية الصومالية، فإن مس��ألة 

استهداف امليناء عسكرياً ال تخلو من حسابات معقدة، 

ع��الوة عىل أن الحمالت والعملي��ات البحرية يجب أن 

تُنف��ذ يف إطار القانون ال��دويل، واملحدد يف هذه الحالة 

بإطار بنود قانون البحار التابع مليثاق األمم املتحدة.

القرصنة البحرية هي 
اجلرائم أو األعمال 

العدائية والسلب أو 
العنف املرتكبان يف 
البحر ضد سفينة ما
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وهن��اك أيضاً رأي قانوين آخر تطرحه وزارة الخارجية 

الريطاني��ة ومف��اده أن��ه ال ميك��ن بالرضورة إرس��ال 

القراصن��ة الذين يتم أرسهم ليك يتم تس��ليمهم إىل أي 

سلطة تتواجد يف الصومال، وتحديداً يف حال كان هؤالء 

)القراصنة( معرضني لتلقي معاملة س��يئة أو قاسية، إذ 

إن من ش��أن هذا )تس��ليم القراصنة( أن يناقض قانون 

حقوق اإلنس��ان الريط��اين، ولذلك ن��رى أن القراصنة، 

الذين يت��م أرسهم عىل أيدي األس��طول البحري املليك 

)الريطاين(، يُسلمون إىل كينيا وليس إىل الصومال.

يُشار إىل أن قانون البحار التابع مليثاق األمم املتحدة 

يفرض قيوداً بش��أن اتخاذ خطوات وإجراءات حاس��مة 

وجريئة ضد القراصنة، فوفق��اً للفقرة 100 من امليثاق، 

يتعني عىل الس��فينة التي تُكلف باعرتاض أي سفينة أو 

ق��ارب آخر أن يقودها مجموعة بح��ارة بقيادة ضابط، 

بحي��ث يصع��دون إىل منت الس��فينة التي يُش��ك بأنها 

تابعة لقراصنة، وذلك من أجل التحقق من أي ش��كوك 

ت��دور حولها. كام ليس بإمكان الس��فينة املعرتِضة فتح 

النار عىل أي س��فينة مش��تبه بها، إذ ال بد من تنفيذ أي 

عملي��ة تفتيش بع��د أن يتم »اتخاذ جمي��ع االعتبارات 

املمكن��ة.« إن ذلك يبدو وكأنه ينط��وي عىل الكثري من 

ال��رتدد والتجريب. ويقول الدكت��ور ديفيد كوردينجيل، 

وه��و كاتب مختص بالش��ؤون املالحي��ة ومؤلف كتاب 

»الحي��اة وس��ط القراصنة«: لق��د تم عىل م��ر التاريخ 

اتخاذ إجراءات حاس��مة ضد القراصن��ة، ويضيف قائالً: 

»كانت تج��ري عىل األغلب محاكم��ة صورية )من يتم 

أرسه من القراصنة( يف لندن أو جامايكا أو بوس��طن أو 

تشارلس��تون.« ويردف بقوله: »وي��يل ذلك تنفيذ حكم 

باإلعدام بشكل علني بحق املدانني وتُعلق جثثهم وترتك 

لتتدىل من عىل املش��انق املنصوبة عىل مداخل املوانئ، 

وهك��ذا يتوصل البحارة إىل نتيج��ة مفادها أن القرصنة 

ليس��ت بذلك الخيار الس��ليم للعم��ل والعيش«. ويرى 

الكاتب أن الس��لطات هذه األيام لديها مشكلة حقيقة 

بسبب القانون الدويل، إذ أن هناك إجراءات ميكن ملاليك 

السفن إتباعها من قبيل توفري معدات رضورية عىل منت 

س��فنهم كخراطيم املياه واملع��دات الصوتية التي تؤثر 

عىل سمع القراصنة أو األس��يجة الكهربائية، كام كانت 

علي��ه الحال أيام مواجهة القراصنة يف منطقة الكاريبي، 

أو أي يشء آخ��ر ميك��ن أن يُس��تخدم ض��د القراصنة، 

ومي��يض الدكتور كوردينجيل إىل القول: »إن القراصنة يف 

أيامنا هذه يس��تخدمون الطرق نفسها متاماً التي كانت 

تُستخدم يف السابق، فهم يتعقبون ضحاياهم، فينقضون 

عليهم ويصعدون إىل منت الس��فن املس��تهدفة وبأعداد 

تفوق عادة عدد طواقمها القليلة نس��بياً«. ويتابع قائالً: 

»والف��رق ه��و يف ما ييل بع��د ذلك. فه��م )القراصنة( 

اعتادوا عىل إزالة كل ما هو قيم من عىل منت الس��فينة 

الت��ي قد يرتك��ون أو يقتلون طاقمه��ا. ونالحظ مثالً أن 

قراصن��ة الكاريبي مل يكونوا يلج��أون إىل طلب الفدية، 

ع��ىل الرغم من أن القراصن��ة الربر كانوا يفعلون ذلك، 

متام��اً كام يفعل قراصنة الصومال اليوم.« ويختم بقوله: 

»إال أن الط��رق القدمية بالتعامل معه��م )القراصنة( مل 

تعد ممكنة أو تجدي نفعاً«.

القرصنة من منظور قانوين
ميكن تعريف القرصنة البحرية بأنها »الجرائم أو األعامل 

العدائي��ة، والس��لب أو العنف املرتكب��ان يف البحر ضد 

س��فينة ما، أو طاقمها، أو حمولتها«، كام ميكن تعريف 

القرصان بأنه »املغامر الذي يجوب البحار لنهب السفن 

التجارية«. وقد استخدمت كلمة قرصان يف عام 140 قبل 

امليالد من جانب املؤرخ الروماين بوليبيوس، وأشار إليها 

امل��ؤرخ اليوناين بلوتارك عام مائ��ة بعد امليالد؛ ليعر بها 

عن أقدم تعريف واضح للقرصنة؛ فقد وصف القراصنة 

بأنهم »أولئك األش��خاص الذين يهاجمون بدون سلطة 

قانونية ليس فقط السفن ولكن املدن الساحلية أيًضا«. 

ولقد وصف��ت القرصنة ألول مرة يف ع��دد من األعامل 

األدبية القدمية، ومن بينها اإللياذة واألوديس��ة، وانترش 

يف العصور الوسطى يف بريطانيا معنى آخر للقرصنة هو 

»أنه��م من لصوص البحر«، وظهر تعريف كلمة قرصان 

املع��ارصة يف القرن الثامن ع��رش امليالدي، وهو تعريف 

وصف القراصنة بأنهم »أشخاص خارجون عن القانون«.

وقد نظمت اتفاقية جنيف للبح��ار العالية الصادرة 

يف فراي��ر 1958 نصوص خاصة بالقرصنة البحرية فأورد 

باملادة )15( منها النص عىل أن: » تتكون أعامل القرصنة 

من األعامل التايل:

- أي م��ن أعامل العنف أو أعامل الحجز غري القانوين أو 

الس��لب التي يقوم بها بارتكابها الطاقم أو الركاب عىل 

س��فينة خاصة أو طائرة خاصة ألغراض خاصة وموجهة: 

ضد س��فينة أو طائرة يف البحار العالية أو ضد األشخاص 

أو األموال يف الس��فينة ذاتها أو يف الطائرة ذاتها. أو ضد 

سفينة أو طائرة أو أشخاص أو أموال يف مكان يقع خارج 

نطاق االختصاص اإلقليمي ألي دولة من الدول.

- أي عمل يعد اشرتاكاً اختيارياً يف إدارة سفينة أو طائرة 
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مع العلم بأن السفينة أو الطائرة متارس القرصنة.

- أي م��ن أع��امل التحريض أو التس��هيل عمداً ألي من 

األعامل التي ورد وصفها يف الفقرة )1( أو )2( من هذه 

امل��ادة. وقد أضاف��ت املادتان )16 و 17( م��ن اتفاقية 

جنيف السابق اإلشارة إليها حالتني أخريني هام:

- أعامل القرصنة كام حددتها املادة )15( والتي ترتكب 

بواسطة س��فينة حربية. أو س��فينة حكومية، أو طائرة 

حكومية مترد طاقمها وتحكم يف السيطرة عليها.

- تعد السفينة أو الطائرة من سفن أو طائرات القرصنة 

إذا كان األش��خاص الذين يسيطرون عليها فعالً يهدفون 

إىل اس��تعاملها بقصد القاعدة ذاتها إذا كانت الس��فينة 

أو الطائرة قد اس��تعملت الرتكاب أي من هذه األعامل 

مادامت باقية تحت سيطرة األشخاص املذنبني.

ويتض��ح م��ن نص امل��ادة )101( م��ن اتفاقية األمم 

املتح��دة لس��نة 1982، أنه��ا تع��رف القرصن��ة بنفس 

التعريف الوارد يف املادة )15( من اتفاقية جنيف لسنة 

1958 ح��ول أعايل البحار التي بدورها مل تعمل أكرث من 

تدوي��ن قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف ، كانت 

قد استقرت مدة طويلة يف املامرسة الدولية.

ورغ��م أن القرصن��ة البحرية بات��ت التهديد البحري 

الرئيس عاملياً، إال أن االهتامم الدويل الحقيقي بخطورة 

ه��ذه الظاهرة ارتب��ط بتزايد عمليات خطف الس��فن 

والناقالت أمام سواحل الصومال، وانعكس هذا االهتامم 

الدويل يف أحد جوانبه يف املعالجات القانونية التي برزت 

يف الكثري من املؤمترات التي عقدتها الدول لتنظيم مسالة 

حامية الس��فن الدولية يف املالحة ،أو يف االتفاقيات التي 

نظمتها منظمة األمم املتحدة يف هذا الخصوص من أجل 

التقليل من خطر القرصنة أو الحد منها، وكان ابرز هذه 

االتفاقيات ه��ي اتفاقية األمم املتح��دة لقانون البحار 

عام 1993 حيث عرف��ت القرصنة يف املادة )101( منها 

بأنه��ا عمل غري قانوين من أع��امل العنف أو احتجاز أو 

أي عمل س��لب يرتكب ألغراض القرصنة من قبل طاقم 

س��فينة ويكون موجهاً يف أعايل البحار ضد سفينة أخرى 

أو أشخاص عىل ظهر تلك السفينة. 

أم��ا امل��ادة )102( من االتفاقية فقد أش��ارت إىل أن 

الس��فينة تك��ون يف حال��ة قرصنة إذا كان من يس��تويل 

عليه��ا يقوم بأحد األعامل املش��ار إليها يف املادة )101( 

أعاله، أو كانت السفينة قد استخدمت يف ارتكاب هذه 

األعامل، مادامت تحت سيطرة األشخاص الذين ارتكبوا 

هذا العمل.

موقف منظمة األمم املتحدة تجاه القرصنة 
جاء تواج��د الق��وات األجنبية أمام س��واحل الصومال 

بصف��ة قانوني��ة وفق ق��رار مجلس األمن ال��دويل رقم 

)1838(، الص��ادر يف عام 2008، والذي أش��ار إىل القلق 

الشديد من أعامل القرصنة البحرية والسطو املسلح يف 

البحر ضد الس��فن قبالة سواحل الصومال ، كذلك أشار 

إىل الخطر الذي يش��كله ذلك عىل إيصال املس��اعدات 

اإلنسانية برسعة وأمان وفعالية إىل الصومال.

وقد بني القرار أثار هذه األعامل عىل املالحة الدولية 

وعىل سالمة الطرق البحرية التجارية وعىل أنشطة صيد 

األسامك.

وميكن بي��ان موقف منظمة األمم املتحدة من خالل 

ما جاء يف قرار مجلس األمن املذكور إذ قرر وباالس��تناد 

إىل صالحياته القانونية وفق امليثاق ما يأيت :

يق��رر املجلس أن أعامل القرصنة والس��طو املس��لح 

قبال��ة س��واحل الصومال ت��ؤدي إىل تفاق��م الوضع يف 

الصوم��ال وإن هذا الوضع يش��كل خطراً عىل الس��لم 

واألمن الدوليني.

وإذ كيف املجلس هذا الترصف )القرصنة( بأنه يؤدي 

إىل تهديد السلم واألمن الدوليني، ولذلك فقد قرر اآليت:

- ش��جب أعامل القرصنة والس��طو املسلح عىل السفن 

قبالة سواحل الصومال. 

- يهيب بالدول املهتمة بأمن األنشطة البحرية أن تشارك 

يف مكافحة أعامل القرصنة قبالة س��واحل الصومال عن 

طريق القيام وعىل وجه الخصوص بنرش س��فن حربية 

وطائرات عسكرية ووفقا للقانون الدويل.

- يهي��ب بالدول التي تعمل س��فنها البحرية وطائراتها 

العس��كرية يف أعايل البحار قبالة س��واحل الصومال أن 

تس��تخدم يف أعايل البحار واملجال الجوي قبالة سواحل 

الصومال جميع الوسائل املمكنة مبا يتامىش مع القانون 

الدويل .

- يح��ث الدول التي لديها الق��درة عىل مكافحة أعامل 

القرصنة والس��طو املسلح يف أعايل البحار أن تتعاون مع 

الحكومة االتحادي��ة االنتقالية يف الصومال وفقاً ألحكام 

الق��رار الصادر عن مجلس األمن ال��دويل رقم 1816 يف 

.2008

- يح��ث ال��دول واملنظامت اإلقليمية ع��ىل أن تتواصل 

ووفقا للقرار 1814 يف اتخاذ اإلجراءات لحامية القوافل 

البحرية التابعة لرنامج األغذية العاملية.

ويتض��ح مام س��بق أن ه��ذا القرار قد أش��ار إىل أن 

62

ملف العدد

|  العدد 489  |  أكتوبر 2012  |

األنشطة البحرية العسكرية تساهم يف الحامية من القرصنة



املكافح��ة تك��ون عىل وج��ه الخصوص ب� »نرش س��فن 

حربية وطائرات عس��كرية ووفقا للقانون الدويل« مام 

يعني تأكيد استعامل القوة الهجومية منها أو الدفاعية. 

وأش��ار القرار إىل تعزيز فكرة الق��وات الدولية العاملة 

هن��اك من خالل نص رصيح يخولها اس��تخدام س��فنها 

وطائراته��ا العس��كرية يف القيام بأعامل ض��د القرصنة، 

وهذا بالتأكي��د له أهمية يف حامية املي��اه اإلقليمية يف 

س��واحل الصومال إال أنه ميثل اعرتافاً من مجلس األمن 

ضمنيا بح��ق تدخل ه��ذه القوات يف املي��اه اإلقليمية 

واستخدام أي وسيلة ممكنة.

رؤى إقليمية
ي��رى اليم��ن أن هن��اك حاج��ة ألن يضطل��ع املجتمع 

الدويل مبس��ؤولياته يف تقديم الدعم الفني واللوجيستي 

ملس��اعدة اليمن يف مواجهة القرصن��ة البحرية يف خليج 

عدن، ألن املس��ألة تنطلق من أمن املالحة الدولية و90 

% من التجارة الدولية تتم عر النقل البحري، لذا يجب 

تضاف��ر الجهود عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل 

ضم��ن أجندة واحدة م��ع عدم تغييب ح��ل ومعالجة 

املشكلة الصومالية ألنها األساس.

ويرى محللون أن ق��رارات مجلس األمن التي دعت 

ال��دول الق��ادرة إىل أن تضطل��ع مبس��ؤولية مكافح��ة 

القرصن��ة وحثت عىل التعاون مع ال��دول األخرى، كان 

يجب أن تعطى اهتامماً بتعزيز قدرات الدول املشاطئة، 

ومنها الدولة الصومالية من خالل بناء مؤسس��اتها، كام 

يج��ب أن يقدم املجتمع ال��دويل الدعم الالزم لليمن يف 

هذا الصدد، ويج��ب أن تصل املكافحة إىل حيث البنى 

التحتية للقراصنة.

ويثري بعض الخراء تس��اؤالت حول أس��باب فش��ل 

الق��وات الدولية املتمرك��زة أمام س��واحل الصومال يف 

القض��اء عىل القرصنة، حيث طلب��ت األمم املتحدة من 

الدول الكرى التصدي لخطر القرصنة، واستجاب لذلك 

حلف الناتو وأرس��ل س��بع بوارج حربية إىل خليج عدن 

ع��دن، وبع��د وصولها ب��دأت تتحدث عن ع��دم قدرة 

الق��وات الدولية عىل مكافحة القرصنة، وقد تبع وصول 

هذه القوات وص��ول قوات من دول أوروبية كفرنس��ا 

وأس��بانيا وروس��يا، باإلضافة إىل الهند التي أعلنت عن 

تحرك عس��كري لحامي��ة املحيط الهن��دي، كام دخلت 

كوريا الجنوبية عىل الخط وأعلنت أنها ستشارك، كذلك 

ماليزيا، باإلضافة إىل األسطول األورويب املكون من قوات 

متثل تسع دول بقيادة بريطانيا، هذه األساطيل الدولية 

األوروبية بع��د أن وصلت إىل املنطقة تحدثت عن أنها 

غري ق��ادرة يف القضاء عىل القراصن��ة وتطرح عدداً من 

األس��باب الوجيهة، أوال أن املي��اه املطلوب تأمينها متتد 

عىل م��دى ثالثة ماليني كيلو مرت مربع، يعني من خليج 

ع��دن إىل كينيا، باإلضافة إىل ذل��ك، فإن القطع البحرية 

ثقيل��ة ج��دا وال متتل��ك نفس املرون��ة التي متت��از بها 

قوارب القراصنة ومراكبهم، وبالتايل هي غري قادرة عىل 

مالحقتهم.

جهود صومالية 
أش��ار قائد قوات البحري��ة الصومالية اللواء الركن فارح 

أحم��د عمر يف حدي��ث للجزيرة ن��ت إىل أن الحكومة 

الصومالي��ة ق��ررت مكافح��ة جمي��ع أوج��ه عمليات 

القرصن��ة البحري��ة املعرتضة ع��ىل األس��اطيل البحرية 

العابرة باملي��اه الدولية للصومال. وذك��ر فارح أنه عىل 

مدار الس��نتني األخريتني تم تدريب فوجني من املش��اة 

البحري��ة الصومالية، بهدف القيام بعمليات عس��كرية 

ض��د القراصنة الذين يجوبون البحر الختطاف الس��فن 

املحملة بالبضائع التجارية.

وأضاف فارح »لكن قواتن��ا ما زالت بحاجة إىل عتاد 

وأسلحة متكنها من ردع القراصنة ومنعهم من اختطاف 

السفن، وهناك حظر لألس��لحة مفروض عىل الصومال، 

مام يجعل جهود مكافحة القرصنة غري ناجحة بالصورة 

املطلوبة«.

وأش��ار إىل أن الق��وات البحرية حقق��ت الكثري من 

اإلنجازات طيلة ف��رتة عملها يف مجال مكافحة القرصنة 

رغم املعوقات الفنية الت��ي تواجهها أثناء تأدية واجبها 

ال��ذي وصف��ه »مبهم��ة ش��اقة« يف ظل غياب تس��ليح 

عس��كري فائق الجودة لقواته البحرية. من جانبه يشري 

وزير املوانئ والنقل البحري ومكافحة القرصنة بحكومة 

بونتالند س��عيد محم��د راج��ي إىل أن حكومته كثفت 

جهودها الرامية لتطويق القراصنة وفرض العزلة عليهم 

بغي��ة تخليهم عن األنش��طة اإلجرامية التي ميارس��ونها 

والتي من بينها اختطاف السفن واملطالبة بفدية مقابل 

اإلفراج عنها، وأضاف راجي للجزيرة نت: »منذ س��نتني 

بدأت حكوم��ة بونتالند اتخ��اذ إج��راءات صارمة ضد 

القراصنة، وتم تدريب ألف وخمسامئة رشطي ملطاردة 

القراصن��ة«. ولف��ت إىل أن نقاط انط��الق القراصنة يف 

السابق أصبحت اآلن تحت سيطرة قوات تابعة لرشطة 

بونتالند، أما حكومة غلمدج -بوسط الصومال- فلجأت 
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تأثيرات القرصنة

هناك تأثريات عدة لتنام��ي القرصنة يف خليج عدن 
خالل الس��نوات األخرية منها ماهو إقليمي مثل تأثر 
دول مثل مرص بش��كل مبارش ج��راء تراجع عائدات 
قناة الس��ويس عىل خلفية إحجام الس��فن البحرية 
ع��ن العبور وتغيري رشكات النق��ل واملالحة البحرية 
مس��ار س��فنها بعيداً عن بحر الع��رب ومضيق باب 
املن��دب، ومع��روف أن دخل قناة الس��ويس يعترب 
احد أعم��دة االقتصاد املرصي، ويكفي اإلش��ارة إىل 
أن عائدات القناة، قد تدهورت يف س��نوات س��ابقة 
وق��در ذل��ك  بنحو 4,6 ملي��ار دوالر يف عام 2007، 
وهو رقم قي��ايس مؤثر بالنس��بة لالقتصاد املرصي. 
وهن��اك أيضاً من التأثريات تعرق��ل الجهود املبذولة 
إلعادة بناء الدول��ة الصومالية، التي انهارت وظلت 
عىل انهيارها منذ سقوط نظام حكم الرئيس األسبق 
محمد سياد بري عام 1991. وهي مشكلة تستمر يف 
تهديد االس��تقرار يف القرن اإلفريقي برمته. وهناك 
التأث��ري العامل��ي األهم متمث��الً يف تهدي��د ممرات 
املالح��ة البحرية من الخليج، الذي مير عربه أكرث من 
40 يف املائ��ة من نفط العامل، ما يعني تهديداً مبارشاً 

نفذت القوات الخاصة اإلماراتية عملية ناجحة لتحرير السفينة أريله لالقتصاد العاملي.



إىل وس��يلة تأهيل القراصنة وإعادة دمجهم باملجتمع، 

كإسرتاتيجية للحد من ظاهرة انتشار القرصنة.

ويقول رئيس هيئة غلمدج ملكافحة القرصنة البحرية 

تهليل موىس أحمد إنها »الوسيلة األضمن لوقف ظاهرة 

القرصن��ة وم��ا يرافقها م��ن مش��اكل اجتامعية خطرية 

عىل املجتمع الصومايل«. ويضيف موىس »منذ تأس��يس 

الهيئة قبل س��نتني متكنا من فتح مركز لتأهيل القراصنة 

وإعادة دمجه��م يف املجتمع يف جالكعيو -حارضة والية 

غلمدج- وذلك عر إخضاعهم لرامج دراسية وتثقيفية، 

وتعليمه��م مهارات حرفية كالنج��ارة وصيانة العربات. 

وقد تخرج من املركز حتى اآلن مائة من القراصنة«.

وذكر موىس بأن الخيار العسكري ضد القراصنة ليس 

مضم��ون العواق��ب، وقد ي��ؤدي إىل تكثيف هجامتهم 

عىل الس��فن العابرة، ورمبا ينش��ب رصاع عسكري بني 

الحكومة وعصابات القراصنة ويكون الشعب الصومايل 

املنكوب الخارس فيها.

الصومال: نوايا جادة ولكن!! 
تواجه الق��وات البحرية الصومالي��ة صعوبات جمة يف 

االنتشار عىل طول السواحل الصومالية ملكافحة عمليات 

القرصنة، والحد من الصيد الجائر الذي تقوم به السفن 

األجنبية، إضافة إىل مش��كلة إلق��اء النفايات الصناعية 

السامة يف املياه الخالية من الحراسة، واحتفلت البحرية 

الصومالية مبرور 50 عاماً عىل إنش��ائها يف فراير املايض 

بتخريج فوجني م��ن الضباط س��تكون مهمتهم حامية 

السواحل ومكافحة عمليات القرصنة.

وتع��اين هذه الق��وات من نقص ش��ديد يف املعدات 

الالزمة لحراس��ة س��واحل الصومال الطويلة التي يبلغ 

طوله��ا أكرث من 3 آالف كيلوم��رت ومتتد من خليج عدن 

ش��امالً، وحتى الس��واحل الكينية جنوباً. وتتمركز نواة 

البحرية الصومالية يف قاع��دة مدمرة بالقرب من ميناء 

مقديشو الدويل ، حيث يتم تدريب الضباط عىل مراقبة 

مس��ارات الس��فن العابرة ويقول قائد القوات البحرية 

الصومالية األدمريال ف��ارح عمر قاري إن الحكومة تبدأ 

م��ن الصفر يف هذا املجال، بعد عرشين عاماً من انهيار 

قوة خفر السواحل. وأضاف أنه: »ال ميكن تسمية هذه 

القوات بالبحرية، ألننا مل نصل إىل مرحلة تكوين بحرية 

صومالية وفق املعايري العس��كرية املعروفة ، وإمنا ميكن 

أن نقول إنها قوات حرس السواحل«.

وي��رى األدمريال فارح عمر ق��اري أن »القرصنة عىل 

الرغ��م م��ن كونها مش��كلة للصومال ولكث��ري من دول 

العامل، إال أنها ليست أكر الجرائم التي ترتكب يف املياه 

الصومالي��ة«. وأوضح أن هناك س��فن الصي��د األجنبية 

الت��ي »تدخل إىل املي��اه الصومالية بش��كل غري رشعي 

وتقوم برسقة الرثوات البحرية، ث��م النفايات الصناعية 

الس��امة واملخلفات الخطرة التي تلقيها سفن الرشكات 

األجنبي��ة«.  وبحس��ب رأي القائد الصوم��ايل »رمبا يأيت 

القراصنة يف املرتبة الثالثة يف هذه السلسلة من الجرائم 

املنظمة التي تحدث يف املياه الصومالية«.

وأض��اف أن: »الع��امل يعك��س املس��ألة ويهول من 

مشكلة القراصنة وحدها«، وأشار قائد القوات البحرية 

الصومالي��ة إىل أن القراصنة الصوماليني يف البداية كانوا 

مجرد صيادين مظلومني جرفت السفن األجنبية شباكهم 

وأتلف��ت قواربهم فحملوا الس��الح لالنتق��ام من هذه 

الس��فن، وأوضح أن األمر تطور في��ام بعد إىل عمليات 

إجرامي��ة منظمة تش��ارك فيها عصاب��ات وعنارص دعم 

متعددة تس��عى إىل كس��ب املال عن طريق اختطاف 

السفن واملطالبة بالفدية مقابل إطالق رساحها.

وفيام يتعلق بتواجد البوارج الحربية األجنبية بحجة 

محاربة القرصنة يقول قائد القوات البحرية الصومالية 

» إن ه��ذه الب��وارج موجودة لتحقي��ق أهداف خاصة 

بها وال عالقة لها بحامية الس��واحل الصومالية، الهدف 

األول اقتص��ادي بالدرج��ة األوىل«. وتقوم هذه البوارج 

بحراس��ة ناقالت النفط والس��فن التجاري��ة، إضافة إىل 

مه��ام اس��رتاتيجية تش��مل تدريب الق��وات عىل مهام 

البحار املفتوحة لتعزيز قدراتها بحس��ب ما يرى القائد 

الصوم��ايل. أما الهدف الثالث فهو حامية الس��فن التي 

تحمل اإلمدادات العس��كرية وغري العس��كرية لقوات 

االتح��اد االفريق��ي املوج��ودة يف الصوم��ال. ويع��ول 

الصيادون الصوماليون ع��ىل القوات البحرية لحاميتهم 

من س��فن الصيد األجنبية التي تجرف شباكهم. ويقول 

الصي��اد جامل عليو« الصياديون املحليون هذه األيام ال 

يس��تطيعون االصطياد يف املياه العميقة بس��بب وجود 

س��فن الصيد األجنبية التي تجرف ش��باكهم ، ونأمل أن 

تقوم القوات البحرية بحاميتنا من هذه الس��فن«. ومع 

اآلمال الكب��رية التي تعلقها الس��لطات الصومالية عىل 

ق��وات البحرية، يرى املراقبون أنه س��يمر وقت طويل 

قب��ل أن تبس��ط الحكوم��ة الصومالية س��يطرتها عىل 

سواحلها الطويلة.

اقتصاد القرصنة!!
أش��ارت دراس��ة جديدة إىل أن القرصن��ة أدت إىل منو 

اقتصادي عىل نطاق واس��ع يف بع��ض مناطق الصومال، 

واعتمدت الدراس��ة الت��ي أجراها مركز ش��اتام هاوس 

الريطاين عىل صور األق��امر الصناعية املفصلة، وأفادت 

الدراسة بأن املراكز اإلقليمية استفادت من االستثامرات 

الكبرية التي متولها القرصنة، بينام غابت هذه االستفادة 

عن املجتمعات الساحلية، وتش��ري الدراسة إىل الحاجة 

إىل حل ينبع من األرايض الصومالية ملواجهة املش��كلة. 

واس��تخدمت معدة التقرير انجا شورتالند صور األقامر 
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تواجه القوات البحرية الصومالية صعوبات ملكافحة عمليات القرصنة



الصناعي��ة عالي��ة الدق��ة خ��الل النهار كام اس��تعانت 

بانبعاثات الض��وء ليالً طوال العقد املايض بدءاً من عام 

.2000

وأظهرت الصور الليلة زيادة كبرية يف انبعاثات الضوء 

م��ن مناطق مثل غ��اروي وبوساس��و يف منطقة بنتالند 

التي تتمتع بحكم ش��به ذايت والتي يتمركز فيها معظم 

القراصنة، وحس��ب الدراس��ة فإن الزيادة يف اس��تهالك 

الكهرباء م��ؤرش عىل الزي��ادة يف التنمي��ة االقتصادية. 

وجاءت الزيادة يف بقاع الضوء يف هذه املدن عىل الرغم 

من انخفاض ع��ام يف الكثافة الضوئي��ة يف جميع أنحاء 

الصومال، والتي عزتها شورتالند إىل ارتفاع أسعار الغذاء 

العاملية وأس��عار الطاق��ة وتجدد الرصاع، كام س��جلت 

الدراس��ة أنه مل يتضح أيا م��ن مجتمعات القراصنة عىل 

الس��احل تبدو أكرث قوة. وأظهر تحليل الصور الفضائية 

التي أخذت نهاراً أن مس��احة غ��اروي تضاعفت تقريباً 

بني عامي 2002 و2009 وحدث��ت بها تطورات وتنمية 

س��كنية وصناعية وتجارية كبرية، وقد بنيت العديد من 

املنازل وتم إصالح أخرى ب��ني هذين التاريخني ولوحظ 

ع��دد أكر بكث��ري من الس��يارات متوقفة خ��ارج هذه 

املنازل.

ويف املقاب��ل، مل تظهر يف مراك��ز القراصنة يف هوبيو 

وأيل س��وى تحسينات محدودة وصغرية نسبياً يف بنيتها 

التحتية، ويخل��ص التقرير إىل أن مبالغ كبرية من أموال 

الفدية أنفقت يف املراكز اإلقليمية ويجري تقاسم املنافع 

بني عدد كبري من األش��خاص بس��بب األطر العش��ائرية 

يف املنطق��ة، وتق��ول الدراس��ة: »إنه ليس م��ن املرجح 

أن تتحرك النخب السياس��ية يف بونتالند بش��كل حاسم 

ض��د القرصنة«. وفضالً عن صور األقامر الصناعية، حلل 

تقرير شاتام هاوس املعلومات التي تم جمعها من قبل 

املنظامت غري الحكومية عىل أس��عار الس��لع األساسية 

واألجور، وتفيد البيانات الصادرة حس��ب الدراسة، عن 

وحدة األمن الغذايئ وتحليل التغذية بأن األجور اليومية 

االس��مية يف املحافظات التي تنترش به��ا القراصنة مثل 

»نوغ��ال« و»مودوق« قد ارتفع��ت ثم تجاوزت األجور 

يف املناط��ق التي ليس��ت بها قرصنة من��ذ تفجر أعامل 

القرصن��ة يف ع��ام 2008، ففي محافظة نوغ��ال، ارتفع 

األجر اليومي من 40000 ش��لن صوم��ايل يف عام 2005 

إىل 120000 يف عام 2011 )الدوالر يساوي 25000 شلن 

صومايل(، وتقول الدراس��ة إن من املرجح أن يؤدي هذا 

االرتفاع إىل زيادة مامثلة يف فرص العمل واالس��تثامرات 

املبارشة يف الرشكات املحلية، ويضيف التقرير أن الزيادة 

اإليجابي��ة عىل الدخ��ل تتامىش مع التضخم يف أس��عار 

املواد الغذائية.

الخطر االسرتاتيجي للقرصنة البحرية
رغم الخس��ائر االقتصادي��ة الناجمة عن ب��روز ظاهرة 

القرصن��ة يف ممرات بحري��ة بالغة الحيوي��ة، فإن تأثري 

ه��ذه الظاهرة األمني��ة بالغة الخط��ورة ال يقترص عىل 

البع��د االقتصادي، بل يطال أيض��اً جوانب أمنية ال تقل 

خطورة عن اآلثار االقتصادية إن مل تكن تفوق، خصوصاً 

يف الحالة الصومالية، حيث تداخلت مامرسات القرصنة 

م��ع اإلرهاب ال��دويل، ما أفرز حالة تهديد اس��رتاتيجي 

بالغ��ة الخطورة قامئة عىل الخطرين االقتصادي واألمني 

لظاهرة القرصنة بالحرية يف تلك املنطقة؛ حيث وجدت 

العنارص املتطرفة يف القرصنة البحرية مصدر دخل بديل 

عق��ب تجفيف معظ��م مصادر دخل ه��ذه الجامعات 

بس��بب عمليات الرقابة الصارمة عىل التحويالت املالية 

ب��ني ال��دول وتجفيف مص��ادر جمع األم��وال ملصلحة 

التنظي��امت اإلرهابي��ة يف ال��دول العربية واإلس��المية، 

وحت��ى الغربية، فضالً عن الجه��ود املبذولة عىل صعيد 

تفكيك العالقة ب��ني تنظيم »القاع��دة« وحركة طالبان 

األفغانية، حي��ث كان يحصل التنظيم عىل مصدر دخل 

متوييل للكثري من أنش��طته اإلرهابي��ة من خالل تجارة 

املخ��درات الرائج��ة يف األرايض األفغاني��ة، كل ه��ذه 

العوامل دفع��ت وكالء تنظيم القاع��دة من الجامعات 

املحلي��ة التابع��ة للتنظي��م يف الكثري م��ن املناطق مثل 

الصوم��ال وغريه من املناطق التي تعاين غياباً للس��لطة 

املركزية ووجود ما يعرف اصطالحاً ب� »الدول الفاشلة« 

التي يس��ود فيها غياب القانون وعدم السيطرة األمنية 

عىل أراضيه��ا، وتلجأ هذه التنظيامت أما إىل مامرس��ة 

القرصنة البت��زاز الدول والحصول عىل األموال بش��كل 

مب��ارش، أو التحالف مع عصابات القرصنة ومش��اركتها 

يف م��ا تحصل علي��ه من أموال جراء مامرس��ة القرصنة، 

وهن��ا يرز أحد األبعاد اإلس��رتاتيجية الخطرية للظاهرة، 

الس��يام يف ظل وجود خلفية تاريخية وموروث معروف 

لتنظي��م القاع��دة يف األرايض الصومالية، فمن املعروف 

أن الصومال يعاين وجود حركة الش��باب التي تعتر أحد 

ف��روع تنظيم القاعدة يف أفريقي��ا، وكانت هذه الحركة 

فيام س��بق جزًء من الجناح الش��بايب والعسكري إلتحاد 

املحاكم اإلسالمية، وهي مجموعة من املحاكم الرشعية 

اإلس��المية املتفرقة كانت قد اتح��دت تحت لواء واحد 

وس��يطرت عىل الصوم��ال لفرتة قصرية، قبل أن تنش��ق 

حركة الش��باب، وتش��كل فصيالً مقاتالً جدي��داً موالياً 

لتنظيم القاعدة.

مثة عالق��ة أخرى للقرصنة باإلره��اب أن التنظيامت 

اإلرهابية تس��عى إىل إيج��اد موطئ قدم لها يف املمرات 

اإلس��رتاتيجية كمضايق ملق��ا يف األرخبيل وباب املندب 

وخليج ع��دن، بهدف تهريب الس��الح وتنفيذ عمليات 

القرصنة وتهديد املالحة الدولي��ة للضغوط عىل القوى 

الك��رى وتهدي��د مصالحه��ا. وميكن توضي��ح التامهي 

يف الخطورة ب��ني ظاهريت اإلره��اب والقرصنة من هذا 

الكم الهائل من املؤمترات واألنش��طة البحثية والجهود 

التخطيطية القامئة عىل وجود عالقة تفاعل حقيقية بني 

الظاهرتني، ويف هذا اإلطار كان شيخ رشيف شيخ أحمد، 

رئيس الحكومة االتحادية االنتقالية يف الصومال قد أكد 

أم��ام الجمعية العامة لألمم املتحدة يف س��بتمر 2010: 

»إن بالده تواجه خطراً مزدوجاً يتمثل يف اإلرهاب الدويل 

والقرصنة، اللذان يهددان الدولة األفريقية التي تش��هد 

اضطرابات دامية منذ عام 1991«. وقال أحمد إن بالده 

تعاين من أسوأ أنواع اإلرهاب الدويل الذي ينفذه تنظيم 

القاعدة من خالل حركة الش��باب املتطرفة، ومجموعة 

م��ن املقاتلني األجان��ب الذين يس��اندون الحركة التي 

تتلقى الدعم واملساعدة من تنظيم القاعدة، وأضاف أن 

حركة الش��باب تهدف إىل تأسيس وكر إرهايب يف منطقة 

القرن األفريقي يديره تنظيم القاعدة لنرش اإلرهاب من 

خالل الصومال إىل كافة املناطق املحيطة والعامل •

املصادر:

- أوراق عمل منشورة، مؤمتر »تحدي عاملي 

واستجابات إقليمية: إعداد نهج مشرتك ملكافحة 

القرصنة البحرية«، ديب � اإلمارات، -18 19 أبريل 

.2011

- مياه البحر األحمر بني مشكلة القرصنة   

وقضية التدويل: دراسة يف ضوء إحكام القانون الدويل 

العام، زياد عبد الوهاب النعيمي، يناير 2009.

- الثكيف القانوين لخليج عدن والقرصنة البحرية،  

املستشارة د. وفاء أحمد الحمزي، مقال منشور.

- شبكة BBC، تقارير منشورة 2012.  

- وكالة الصحافة الفرنسية.  

- وكالة رويرتز.   

- موسوعة ويكيبيديا.  

- صحيفة » الرشق األوسط« اللندنية،   

أخبار وتقارير منشورة.

- »الجزيرة نت«، أخبار وتقارير.  

- د.  فيجي سوكوجا مدير الشؤون البحثية   

يف املجلس الهندي للشؤون الدولية، محارضة حول 

االرهاب و القرصنة البحرية� مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث اإلسرتاتيجية، أبريل 2012.

- مجلة الجندي، العدد 463، أغسطس 2012.

تتداخل القرصنة 
مع اإلرهاب الدويل 

مما أفرز حالة تهديد 
اسرتاتيجي بالغة 

اخلطورة
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متغـــــريات األمــــــــن الوطـــــــــني
يتحقــــــق األمــــن بالتــــــوازن الداخــــلي واخلـــــارجــــــي للــــــدول

نشاهد اليوم صوراً مختلفة من 

الترصفات الرسمية التي تعكس 

عدم شعور كثري من دول العامل 

باألمن نتيجة ملا تتعرض له 

عالقاتها الداخلية أو الخارجية من 

أزمات أو تحديات، ومن املالحظ 

أن الشعور بالقلق األمني يتفاقم 

يوماً بعد يوم وسط عدد متزايد 

من مجتمعات العامل املعارص 

لوجود قوى "دول أو حركات" 

فاعلة ميكن أن تحمل مواقفها 

الحادة حول قضايا دولية أو قضايا 

داخلية معينة تهديدات مبارشة أو 

غري مبارشة ملصالح وكيانات تلك 

املجتمعات.

إعداد:
 د. صالح اليف املعايطة
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متغـــــريات األمــــــــن الوطـــــــــني
يتحقــــــق األمــــن بالتــــــوازن الداخــــلي واخلـــــارجــــــي للــــــدول

إن أزمة األمن الوطني بلغت اليوم عمقاً تجاوز ما تحمله 

ذاك��رة التاري��خ يف أي من مراحل��ه املختلفة حول هذه 

املسألة، يش��هد لذلك أن الحكم عىل جهة ما بأنها جهة 

معادي��ة أو إرهابية تهدد األمن الوطني أصبح يصدر من 

قب��ل كثري من الدول بقليل م��ن التحفظ، فأدىن اختالف 

يف ال��رؤى بني الدولة وبني أطراف أخرى يف الداخل أو يف 

الخارج حول قضية م��ا، وحتى وإن كانت قضية خالفية 

بطبيعتها كفيل بأن يكون سبباً إلطالق هذا الحكم.

م��ن القضاي��ا الدولي��ة  الي��وم أن كث��رياً  نالح��ظ 

واالضطراب��ات الداخلية ذات الطابع األمني تقوم اليوم 

بدون مربر حقيقي، كام إن استغراق الدولة يف الهاجس 

األمني ينتج عنه سياس��ات متصلبة تؤدي إىل االنخراط 

يف مامرسات جافة وانفعالية تجاه الرأي اآلخر، وال شك 

أن هذا يوتر عالقتها باآلخرين ويحفز مواقف املواجهة 

والعنف ضدها ويقود حت��امً إىل زعزعة أمنها الوطني، 

واألحداث يف العامل خالل السنوات األخرية توفر لنا أدلة 

كثرية عىل ذلك.

عموم��اً ال نكاد نجد اليوم من أقطار العامل من يزعم 

االطمئن��ان التام ع��ىل أمنه الوطني مه��ام بلغت قوته 

املادية واملعنوية إما لعوامل تتصل ببيئته الداخلية، أو 

لعوامل تتصل بالبيئة الدولية، أو لعوامل تتصل بالبيئتني 

معاً، ولقد أفرز هذا الواقع عدداً من الرتتيبات الجديدة 

التي تس��عى دول العامل م��ن خاللها إىل تعزيز ترتيبات 

موج��ودة أصالً لحامية أمنها الوطن��ي، ومنها اتفاقيات 

الدفاع املش��رتك، واتفاقيات التعاون األمني بني الدول، 

ليس هذا فحسب، بل تأخذ أحياناً الرتتيبات األمنية التي 

تقوم بها بعض الدول لضامن أمنها الوطني عىل ش��كل 

ضغوط سياس��ية واقتصادية وعسكرية عىل دول أخرى 

أفرز الواقع عددًا 
من الرتتيبات 

التي تسعى دول 
العامل حلماية 
أمنها الوطني 

من خاللها
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من أجل تعديل مواقفها التي ال تنس��جم مع متطلبات 

األمن الوطني للدول��ة أو مجموعة الدول الضاغطة، أو 

م��ن أجل إجبارها عىل إتخاذ خط��وات ميكنها اتخاذها 

لتحيي��د ق��وى أو عنارص مح��ددة يف الس��احة يخىش 

أثرها املبارش أو غري املب��ارش عىل األمن الوطني للدولة 

أو ال��دول الضاغط��ة، ناهيك عن املؤمت��رات والندوات 

الرسمية السياسية والعلمية التي تعقد عىل الصعيدين 

ال��دويل واملحيل حول موضوع "األمن الوطني" من أجل 

دراسة وتحليل املتغريات والظواهر التي تهدده.

عىل الرغم من الرتتيبات األمنية التي نشهدها أحياناً 

ونش��عر بها أحياناً أخ��رى يف عامل اليوم تظل مش��كلة 

األمن الوطني هي حديث الس��اعة بالنس��بة لكثري من 

الدول، وهذا دليل أن مساعي تلك الدول األمنية ليست 

صحيح��ة أو غري كافي��ة، إذ لو كان��ت صحيحة وكافية 

لتعزز شعورها باألمن ملا نتج العكس، وعىل سبيل املثال 

ما أفرزته سياس��ات وبرامج الواليات املتحدة األمريكية 

األمنية من تداعيات عكس��ية عىل أمنه��ا القومي بعد 

أحداث 11سبتمرب2001.

إن املبالغ��ة يف اإلج��راءات األمنية يف دول��ة ما دليل 

ق��وي وواضح عىل تواضع مس��توى األمن يف تلك الدولة 

وقابليته��ا للتعرض ألزمات أمنية عنيف��ة، كام أنه دليل 

عىل عمق جذور العوامل املس��ببة لذلك، فالدولة التي 

ال تحتضن يف إطارها عوام��ل تثري التهديدات ضد أمنها 

الوطني تش��عر باالطمئنان وال تحتاج إىل إجراءات أمنية 

معقدة ومطولة كتلك التي نراها اليوم يف كثري من الدول، 

وعندما يغيب الشعور باألمن واالطمئنان وسط الدولة، 

عىل الرغم من كثافة الجهود وكل الرتتيبات واإلجراءات 

العملية املتخذة يف س��بيل تحقيقه، تربز تساؤالت منها 

ما رْس اس��تمرار املش��كلة؟ ه��ل يعني اس��تمرارها أنها 

مس��تعصية عىل الحل يف عاملنا املع��ارص؟ أم أن الحلول 

املطروح��ة حلول قارصة، وهل القصور بس��بب املفهوم  

الذي تنطلق منه؟ أم هو قصور يف منهج الحل؟.

متغريات األمن الرئيسية
 أوضحت مج��االت األمن الوطني وخصائصه ومتغرياته 

أن تحقيقه نسبي وليس مطلقاً، ألنه ال يوجد أمن كامل 

ومطلق، وإن نس��بته كحقيقة تفرض وجود نسبة كبرية 

وغالب��ة من املتغ��ريات يف مكونات أبع��اده، وقد أدت 

تلك الس��مة الحركية إىل إمكان توسيع مفهومه ليصبح 

يتحقق التوازن يف 
السياسة الداخلية 

بتماسك القوى 
املكونة للمجتمع

مطاطاً حتى يس��ع األه��داف واألطامع مع��اً، وليمكن 

تربير العدوان واالستفزاز أو لزيادة الحرص عىل توسيع 

دوائره اإلقليمية والدولية سعياً ملزيد من األمن، رشيطة 

أن يتوافق ذلك مع القدرات والقوى والحقائق واملبادئ 

التي تحكم األمن الوطني، حيث كشفت الدراسات عن 

ثالثة متغريات رئيسية لألمن الوطني وعىل النحو التايل:

متغري التوازن 
ه��ذا املتغري يتفاعل ع��ادة مع البعد الس��يايس لألمن 

الوطن��ي بش��قيه الداخ��يل والخارجي، حي��ث يتحقق 

التوازن يف السياس��ة الداخلية بتامس��ك القوى املكونة 

للمجتم��ع من طوائ��ف وجامعات مذهبي��ة "دينياً أو 

سياس��ياً" وطبقات، بينام يتحقق التوازن يف السياس��ة 

الخارجي��ة بتحدي��د املطالب واألهداف م��ن العالقات 

الخارجية املتاحة التي ميكن الحصول عليها، وينتج عن 

هذا التوازن يف الش��قني السياسيني تحديداً للحد األدىن 

املقبول كأهداف للسياسة الوطنية الخارجية التي ميكن 

لق��وى املجتم��ع أو"غالبيتها" أن تعمل ع��ىل تحقيقها، 

فمكونات البعد الس��يايس تش��مل السياس��ة الداخلية 

الت��ي توضح تع��دد الق��وى الداخلية ومدى متاس��كها 

وانس��جامها وترابطها، كام تشمل السياس��ة الخارجية 

التي تض��ع مطالب مح��ددة من العالق��ات الخارجية 

للدولة، ويكون التوازن ب��ني القوى الداخلية واملطالب 

السياسية الخارجية أساساً للحد األدىن واألعىل للسياسة 

الوطني��ة الخارجية، وبهذا املفهوم يصبح متغري التوازن 

أحد أهم محددات األهداف الوطنية، كام يكون مقياساً 

لقدرة األمة عىل تحقيق أهدافها من "اإلرادة الوطنية" 

وه��و كذلك املح��رك للسياس��ة الخارجي��ة، ثم يقيس 

تأثريها ع��ىل العالقات القامئة مع اآلخري��ن "خارجياً"، 

وكذل��ك قياس مدى اتس��اع أو"انك��امش" نفوذ الدولة 

نتيجة لتلك السياسة الخارجية عىل املستويني اإلقليمي 

والدويل، ويظل التوازن بني املجالني الداخيل والخارجي 

يف كل أبعاد األمن الوطني أمراً رضورياً ومطلباً أساس��ياً 

لتحقي��ق ت��وازن األم��ن الوطني والذي يصب��ح عندئذ 

مصلح��ة للتوازنات جميعه��ا، محدثاً التغي��ري االيجايب 

لصال��ح الدول��ة وأهدافه��ا، وإال فإن اخت��الل التوازن 

قد ي��ؤدي إىل تعريض أمن الدول��ة ملخاطر كبرية، فقد 

تتمكن بعض األبعاد ذات التوازن االيجايب "لصالح األمن 

الوطن��ي" من معادلة الخلل يف بع��ض األبعاد األخرى، 

وهو ما يحفظ األمن الوطني ويبعد عنه املخاطر ولكن 

بصفة مؤقتة، بقدر ما تتمكن تلك األبعاد االيجابية من 

معادلة األبعاد األخرى الس��لبية الت��ي يجب أن يعالج 

الخلل فيها قبل أن يحدث االنهيار.

متغري الرفاهية 
يهتم هذا املتغري بقياس قدرة املجتمع عىل رفع مستوى 

املعيش��ة وتغيري األمناط املعيشية للمواطنني إىل أفضل 

نتيجة للتنمية الحقيقي��ة للدخل الوطني، ويقاس هذا 

املتغري بعدة مع��دالت، تعد املؤرش عىل تقدم املجتمع 

نح��و الرفاهية أهمه��ا مؤرش النات��ج الوطني اإلجاميل 

ومتوس��ط الدخل الفردي ومتوس��ط نصيب الفرد من 

الناتج الوطني اإلجاميل ونس��بة توقع الحياة عند امليالد 

أفرزت أحداث 11 سبتمرب تداعيات عكسية عىل أمن الواليات املتحدة االٔمريكية
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"مس��توى الرعاي��ة الصحي��ة" ومعدل التعليم ونس��بة 

الحرض إىل الريف وإىل إجاميل الس��كان بالدولة، وترجع 

أهمية قياس��ات هذا املتغري والدالئل التي تش��ري إليها 

إىل ارتباطه باملفهوم األكرث أهمي��ة وهو التنمية، والتي 

تعرب بحق عن مدى ديناميكية األمن الوطني كانعكاس 

لحيوية األمة، ويخطئ من يعتقد أن ملس��توى املعيشة 

حدوداً عليا، وأخرى س��فىل، فالحد األعىل يعني الثبات 

عن��د بلوغه، وه��و ما يتناىف م��ع األصل وه��و التنمية 

والطموح الدائم لبلوغ ما هو أعىل، والحد األسفل قيمة 

نس��بية فام يعد حداً أدىن لش��خص قد يكون حداً أعىل 

آلخر، والحد األدىن للمعيش��ة يف دول��ة قد يكون األمل 

املرتج��ى بلوغه يف دولة أخرى "االختالفات كثرية أكرثها 

وضوحاً تكلفة املعيشة نفسها بالدولة والقيمة الرشائية 

الحقيقة للعملة الوطنية"، لذلك فإن التنمية تطلق عىل 

الحد األعىل ويجوز وضع تقدير له كهدف مرحيل وليس 

ثابت��اً وبذلك يصب��ح الحد األدىن ه��و أدىن تكلفة الئقة 

للمعيشة، بحس��اب املتغريات االقتصادية الجارية "مثل 

نسبة التضخم، مستوى األسعار وغريها" تصبح الرفاهية 

متغرياً ذا حساسية لألبعاد األمنية وذا صلة وثيقة بالبعد 

االقتصادي وتأثري األبعاد األخرى عليه.

متغري القدرة العسكرية
هو توفر أس��باب القوة وعنارصه��ا من معدات وقوات 

منظم��ة مدرب��ة واس��رتاتيجيات االس��تخدام والعقائد 

املستخدمة، وعىل الرغم من اختالف الكتاب واملفكرين 

يف مكونات القدرة العس��كرية ومؤرشاتها ومفرداتها إال 

أن أه��م هذه املؤرشات التي تس��تخدم بك��رثة للداللة 

عىل القدرة العسكرية، حجم القوة العسكرية ونسبتها 

لإلجاميل من الس��كان، وحجم ونوع األسلحة التقليدية 

وفوق التقليدية والنووي��ة والتصنيع الحريب يف الدولة، 

والتدري��ب الوطني للقيادات وهيئ��ات القيادة ومدى 

املش��اركة يف تنظيامت وترتيبات إقليمية ودولية، القوة 

العس��كرية وعنارص متعددة  تختلف تبعاً ملا يستحدث 

من أن��واع للق��وات التي تس��اير املخرتع��ات الحديثة 

عس��كرياً "القوة الجوية ظهرت عندما اخرتعت الطائرة 

وقوة الدفاع الجوي أدخلت يف تنظيم القوات املس��لحة 

للدفاع ضد هذا املخرتع الجديد "الطائرة"، وقوة الحرب 

االلكرتونية وجدت بعدما تط��ورت األجهزة االلكرتونية 

ذاتها، وهك��ذا، وتختلف القدرة العس��كرية نوعاً وفقاً 

ملا يحدث من تط��ور يف املعدات وأدوات القتال "القوة 

املدرع��ة ب��دالً من الفرس��ان، واملش��اة اآللية ومش��اة 

األس��طول تطويراً للمش��اة املرتجلة"، وق��د ال يلغي ما 

يس��تحدث ما هو موجود  وإن كان سيؤثر عىل حجمه، 

وهو ما يؤثر عىل فاعلية القوة.

كذل��ك فإن أس��باب القوة ه��ي أيضاً متغ��رية بتغري 

الظ��روف املحيط��ة م��ن حج��م تهدي��دات أو قدرات 

اقتصادية منافسة أو ظهور تحالفات معادية أو "صديقة" 

فقد سعت باكس��تان المتالك القوة النووية والصواريخ 

الباليس��تية بس��بب وصول الهند -عدوه��ا التقليدي- 

لذلك املس��توى من القوة، وكذلك سعت إيران المتالك 

القوة النووي��ة عندما ارتفعت موارده��ا املالية بزيادة 

عائدات النفط، وأضافت القوة الصاروخية الباليس��تية 

تدابري األمن القومي

األم��ن القومي هو رشط للحف��اظ عىل بقاء الدولة 
من خالل اس��تخدام القوة االقتصادية والعس��كرية 
والسياس��ية ومامرسة الدبلوماس��ية ويكون الرتكيز 
ع��ىل الق�وة العس��كرية ه��و األفض��ل لحفظ أمن 
الدول��ة الق���ومي، م��ن التداب���ري املتخذة لضامن 

األمن الوطني ما ييل:
- اس��تخ��دام الدبلوم��اس���ية لحش����د الحل��ف��اء 

وع��زل التهديدات.
- حشد الق��وة االقتصادي��ة لتسه��يل التع��اون.

- الح��فاظ عىل ق��وات مسلح��ة فعالة.
- تنفي��ذ تداب��ري الدف��اع امل��دين والتأه��ب لحاالت 

الطوارئ "مبا يف ذلك ترشيعات مكافحة اإلرهاب".
- اس��تخدام أجهزة االس��تخبارات لكش��ف وتجنب 
هزمية أو تهديدات والتجس��س، وحامية املعلومات 

الرسية.
- اس��تخدام خدمات مكافحة التجس��س أو الرشطة 

الرسية لحامية البالد من التهديدات الداخلية.

عندم��ا هددتها إرسائيل والوالي��ات املتحدة األمريكية 

بقوته��ا الصاروخية، وأن توفري أس��باب القوة وإضافتها 

للعنارص يتيح حس��اب القوة كمي��اً يف بعض مكوناتها 

وبعضها اآلخر يجري تقدي��ره كمياً، وهو ما ميكن معه 

املقارنة مع قوى اآلخرين أو مع الحدود املطلوبة لبلوغ 

املس��توى اآلمن، واملقارنة تتيح تقدير الحدود املطلوب 

بلوغها وهي يف الغالب حدود التعادل مع العداءات، أو 

التفوق عىل املس��تويات األخرى، وهو ما يعني التوازن 

عند التعادل أو التس��ابق للحفاظ عىل التفوق وكالهام 

أصبح متغرياً بتغري القيمة الكمية لآلخرين، س��واء كان 

القصد التعادل أو التفوق أو بتغري اآلخرين "اس��تبدال 

الخصوم طبقاً ملجريات األحداث". 

لق��د تأث��ر مفه��وم األمن الوطن��ي بالتط��ورات يف 

األح��داث العاملي��ة واإلقليمي��ة، وأدى تفاعله معها إىل 

تطورات يف مفهومه ومتغرياته، فقد تحول مفهوم األمن 

الوطني بعد الحرب العاملية الثانية من تحديد أهداف 

عام��ة للدولة تكفل لها االس��تمرار وتحقي��ق البقاء إىل 

مفهوم أكرث دقة يتضمن شقني:

-  تكون الدولة آمنة إذا مل تصل إىل الدرجة التي يكون 

عليها أن تضحي فيها بقيمها لتجنب الحرب.

- تك��ون الدول��ة آمن��ة إذا ما أع��دت نفس��ها إعداداً 

يهي��ئ لها االنتصار يف الح��رب إذا اضطرت إىل مواجهة 

التحديات والتهديدات•

املصادر:

- الفرصة السانحة/تحديات األمن القومي األمرييك، 

ريتشارد نيكسون.

- ورشات عمل/مشاركات مختلفة.

- دراسات ومطالعات شخصية.

الرعاية الصحية مؤرش عىل التنمية واألمن
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أمـــن املوانـــئ..حمايـــة مـن التهـــــــــــــــــديدات واخملاطـــر
تتطلب حمايتها أنظمة تتميز باملرونة ورد الفعل السريع

شهدت السنوات األخرية تطورات 

كبرية يف مجال حامية املوانئ 

بعد أن تعرضت عدة موانئ يف 

العامل للخسائر نتيجة استخدام 

اإلرهابيني القوارب الصغرية املفخخة 

باملتفجرات والزوارق الرسيعة 

االنتحارية والتي تصطدم بالسفن 

املتواجدة يف املوانئ.

 ويف الوقت الحارض، تعترب معظم 

املوانئ محمية من الشاطئ، أما من 

جانب البحر فال توجد حالياً أنظمة 

حامية كافية لكشف األنشطة تحت 

املاء والتعامل معها. 

إعداد:
 فكري حممد علي
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إن املي��اه املحدودة قرب ش��واطئ املوان��ئ متثل البيئة 

املثالي��ة لتنفيذ العملي��ات غري املرشوع��ة، خاصة من 

جه��ة البحر، ويضعف ذلك من إمكانية كش��ف ومتييز 

القامئ��ن بهذه األعامل م��ن جهة ح��راس امليناء، ومن 

ه��ذه األنش��طة تهريب الس��اح واملخ��درات، وتدمري 

البنية التحتية للمنشآت، واألعامل اإلرهابية، وتتم هذه 

األنشطة باستخدام أنواع مختلفة من وسائل النقل التي 

تش��مل القوارب العادي��ة واملنفوخة وقوارب الس��باق 

الرياضية، إضافة إىل السباحن والغواصن.

ويف نفس الوقت، فإن الس��باحن ميكنهم الوصول إىل 

الس��فن من تحت سطح املاء، ويف الس��ابق، كان ميكن 

متييز الفقاعات التي تظهر عىل سطح املاء نتيجة تنفس 

الس��باحن، أما اآلن، فإن الس��باحن والغواصن املدنين 

يس��تخدمون دوائ��ر التنف��س املغلقة حتى ال يس��ببوا 

إزعاجاً لألس��امك عند تصوير األفام تحت س��طح املاء، 

وبالت��ايل، ال ميكن رصد وتتبع الغ��واص وهو يف طريقه 

إىل السفينة أو أي منشأة هامة تحت سطح املاء، حيث 

ميكن��ه أن يحمل ش��حنة متفجرات ويضعه��ا يف مكان 

يسبب خسائر جسيمة يف السفينة.

وميك��ن أن يتم تحميل الس��فينة املتواجدة يف امليناء 

أو املتوجه��ة إليه ببضائع غري مس��موح به��ا دون علم 

طاقمه��ا، وذلك بإخفاء ه��ذه البضائع ب��ن الحاويات 

التي تحملها السفينة عند رس��وها يف ميناء املغادرة أو 

ميناء الوصول. وقد تكون هذه املواد س��امة أو متفجرة 

أو قابل��ة لاش��تعال، وقد ت��ؤدي أي حادث��ة يف إحدى 

الحاويات التي تحمل هذه املواد إىل كارثة تهدد امليناء 

بالكامل واألنشطة التجارية واملنطقة املحيطة بامليناء.

مهام ومستويات حامية املوانئ
هن��اك العديد من امل��ررات لتوفري الحامي��ة للموانئ 

من البح��ر والر، وتتطلب هذه الحامي��ة أنظمة تتميز 

باملرون��ة، ورد الفع��ل الرسي��ع، واالعتامدي��ة العالية، 

واآللي��ة، إضاف��ة إىل تكام��ل املستش��عرات الراداري��ة 

والحراري��ة وتل��ك العامل��ة باألش��عة تح��ت الحمراء، 

وش��بكات املستش��عرات الصوتية تحت امل��اء، وأنواع 

خاصة م��ن املركبات الس��طحية، واملركبات التي تعمل 

تحت سطح املاء، والطائرات املوجهة بدون طيار، وهذه 

املركب��ات املتنوعة ميكنها أن تعمل يف منظومة متكاملة 

يف الجو، وفوق سطح املاء، وتحته، وفوق األرض. 

وتتلخ��ص مهم��ة حامية املوانئ يف جم��ع وتصنيف 

ومتييز املعلومات التي يتم جمعها بواسطة املستشعرات 

وعرضها عىل املشغل لتقديم اإلنذارات املطلوبة، وترتكز 

مستويات هذه الحامية يف ثاثة محاور:

أوالً: استخدام الحواجز واملوانع ملنع املركبات الصغرية 

واملتوس��طة الحجم من الوصول إىل املواقع املحظورة يف 

امليناء، وكذلك استخدام شبكة الحامية تحت سطح املاء 

ملنع املركبات املائية متوس��طة الحجم وكذلك الغواصن 

من الوص��ول إىل هذه املناطق. وهن��اك أنظمة عديدة 

لحامية الس��فن داخل املوانئ من أخطار سفن السطح، 

وتتضم��ن كلها حواجز عامئة ثقيلة تحت وفوق س��طح 

امل��اء، وذلك بغرض إيقاف حتى قوارب النزهة الرسيعة 

من اخرتاقها، وهذه األنظمة مكلفة يف الرشاء والتشغيل.

ثاني��اً: كش��ف التهديدات ومتييزها، وذلك بواس��طة 

املستش��عرات التالي��ة: الرادار الس��احيل ال��ذي يصل 

م��داه حتى 12 مي��ل بحري لكش��ف األه��داف التي 

حامية املوانئ تتطلب أنظمة تتميز باملرونة

شواطئ املوانئ 
متثل البيئة 

املثالية لتنفيذ 
العمليات غري 

املشروعة

 Harbor Sentinel 
نظام حلماية 

املوانئ مصمم 
الكتشاف ومتييز 
املركبات البحرية
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ترتاوح بن الس��باحن وحتى املركبات البحرية، وسونار 

كش��ف الغواصن، وأنظمة كش��ف املركب��ات الرسيعة، 

والكام��ريات الحرارية التي ميك��ن أن تتكامل يف عملها 

م��ع أجهزة ال��رادار للرتكي��ز عىل األهداف املكتش��فة، 

وتستخدم وس��ائل حامية املحيط الخارجي للميناء ملنع 

وصول أي أش��خاص أو مركبات غري مرخص لها بدخول 

امليناء، وتس��تخدم أيضاً أجهزة املسح والكشف باألشعة 

الس��ينية وكاشفات املواد املعدنية لتفتيش كل املركبات 

واألشخاص قبل دخول امليناء.

ثالثاً: القيام برد الفعل املناسب والرسيع.

أنظمة الحامية تحت سطح املاء
التطورات الحديثة يف مجال الحرب ضد اإلرهاب دعت 

الواليات املتحدة إىل تطوير نظام أمن امليناء تحت سطح 

 Underwater Port Security System: UPSS امل��اء

لصالح ق��وات حرس الش��واطئ وحدات أم��ن القوات 

البحري��ة، لاس��تخدام ض��د الضف��ادع البرشي��ة، وهو 

 Underwater يتضمن نظاماً للتفتيش تحت سطح املاء

Inspection System: UIS ونظام��اً متكام��اً مض��اداً 

 Integrated Anti-Swimmer System: للس��باحن 

.IAS

 Ship Protection الس��فن  حامي��ة  نظ��ام  أم��ا 

System: SPS األمرييك فهو نظام محمول عىل س��فينة 

لكش��ف التهدي��دات تحت الس��طح، وأيض��اً املركبات 

املتواج��دة يف املين��اء، ويعتمد عىل جهاز س��ونار ثايث 

األبعاد للرؤية األمامية، ويغطي جميع االتجاهات.

 Underwater ونظ��ام التفتيش تحت س��طح امل��اء

Inspection System: UIS يتك��ون من س��ونار ثايث 

األبعاد للكشف تحت سطح املاء يف حال انعدام الرؤية، 

وميك��ن تحميل النظام عىل قارب صغري ملس��ح حوائط 

امليناء والجس��ور لكش��ف التهديدات تحت الس��طح، 

وكذلك لكشف الغواصن عىل مدى بعيد، ويتم تصنيف 

التهديد يف ثاثة أبعاد يف الزمن الحقيقي، وميكن تحميل 

النظ��ام ع��ىل مركبة تقاد م��ن بعد لكش��ف األهداف 

الصغرية يف حجم األلغام.

 Integrated والنظ��ام املتكامل املض��اد للس��باحن

ح��رس  يس��تخدمه   Anti-Swimmer System: IAS

الس��واحل األمرييك للكشف عن الغواصن تحت سطح 

املاء، ويتضمن:

.SM2000 نظام الكشف تحت سطح املاء -

- نظام تكبري الصوت لإلنذار تحت سطح املاء.

- نظ��ام توليد موجات الصدمة Shock Wave تحت 

الس��طح، وهو أحد األسلحة غري القاتلة ليجر الغواصن 

عىل الخروج من املاء إىل السطح وأال يتم اصطيادهم.

وميك��ن للنظ��ام IAS تتبع األهداف تحت الس��طح 

بنفس أس��لوب عمل رادار املراقب��ة الجوية، وله القدرة 

ع��ىل التمييز بن األهداف البرشية والحيوانات البحرية 

رغم اختاف أش��كالها. وقد فش��لت محاوالت عدد من 

الغواص��ن يف خ��داع النظام، ويف معظ��م الحاالت، يتم 

تنبي��ه الغواصن مبكر الصوت تحت س��طح املاء، وبعد 

ذل��ك يتم إط��اق موج��ات الصدمة للتحذي��ر قبل أن 

تستخدم هذه املوجات لقتلهم. وبعض األنظمة املضادة 

للس��باحن تس��تخدم موجات صوتية بدالً من موجات 

الصدمة إلرباك الغواص فيش��عر باإلنهاك وعدم الرتكيز، 

وهذا األسلوب يعتر من أساليب األسلحة غري القاتلة.

HPS 2000 النظام
 HPS 2000 Harbor النظام األمرييك لحامي��ة املوانئ

Protection System ه��و نظام متكامل ميكنه تحديد، 

وتتب��ع، وتس��جيل، ومتييز، ومراقب��ة أي مركبة يف مدى 

عمله، وهو يحقق أهم وظيفتن لحامية املوانئ، وهام: 

إدارة التح��ركات داخل امليناء، والحامي��ة من التهديد، 

وهو يستخدم يف التطبيقات التالية:

- حراسة محيط امليناء.

- تنظيم حركة املرور داخل امليناء.

- مسح املمرات املائية وامليناء.

- حامية املسافرين والعاملن.

- تأمن املنشآت عىل الشاطئ.

- إجراء القياسات البيئية.

- تحقيق الحامية العسكرية.

ويتكون نظام HPS 2000 من شبكة ألجهزة الكشف 

تعمل معاً لكش��ف أي تهديد محتم��ل، وتتضمن هذه 

الش��بكة س��ونار مس��ح متعدد األش��عة، ورادار بعيد 

امل��دى وآخر قصري املدى، والنظام اآليل لتمييز األهداف 

 ،Automated Identification System: AIS

وكامريات تعمل باألش��عة تحت الحم��راء، ومركز قيادة 

وس��يطرة لتجميع البيانات من املستش��عرات املختلفة 

لتقدي��م صورة متكامل��ة ومفصلة للمس��احة املطلوب 

الضفادع البشرية

اس��م ش��ائع للغطس يف البحار، استخدمت الكلمة 
س��نة 1940 بسبب بدلة الغطس املبتلة للغواصني، 
وبس��بب الزعانف عىل قدميه، املصطلح يستخدم 
لوص��ف الغواصني خاصة املنضمني لألجهزة األمنية 
كالجي��ش والرشط��ة والق��وات الخاص��ة البحرية، 
وه��ي إحدى وحدات الق��وات البحرية التي تقوم 
بالعملي��ات الخاص��ة التي تحت��اج لنوعية متميزة 
م��ن الرج��ال ذوي مواصف��ات جس��امنية وعقلية 
وفني��ة خاص��ة، ويتصف رج��ال الق��وات الخاصة 
البحرية بقدرتهم عىل العمل تحت أقىص الظروف 
الطبيعية الس��يئة ويجب أن يك��ون الفرد صاحب 
كفاءة قتالية وبدنية عالية ولديه القدرة عىل اتخاذ 

القرار السليم يف املواقف الطارئة والحرجة.
ظه��رت الضف��ادع البرشية كأحد أس��لحة القوات 
الخاص��ة البحري��ة أول مرة خالل الح��رب العاملية 
الثانية عندما استخدامها اإليطاليون ضد األسطول 
الربيطاين يف البحر املتوس��ط وأح��رزت نجاح باهر 
حيث أغرقت أكرث م��ن 30 قطعة حربية بريطانية 
متنوع��ة، ومن��ذ ه��ذا التاريخ تط��ورت الضفادع 
البرشية تطوراً كبرياً لتصبح أكرث األس��لحة البحرية 

فعالية وكفاءة.
بعض األنظمة تطلق موجات صوتية إلنهاك الغواص وتفقده تركيزه 
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حاميته��ا. ويحقق النظ��ام أيضاً التتب��ع اآليل للمركبات 

ومتييزه��ا، ويرس��ل التحذي��رات والرس��ائل، وهو مزود 

بقاع��دة بيانات لحركة املرور داخ��ل امليناء، وله اتصال 

بقاعدة البيانات الخاصة بالتحركات خارج امليناء.

وكل م��ن الرادار والس��ونار ميكنه��ام تتبع األهداف 

الصغرية، مثل الطائرات الصغرية، والسباحن والغواصن، 

مام يس��مح بتوفري الحامية الكاملة من كل التهديدات 

الرئيسية للميناء، مبا يف ذلك تهريب املخدرات، والهجرة 

غ��ري الرشعي��ة، والهج��امت اإلرهابي��ة، وجل��ب املواد 

الكيميائية والبيولوجية واإلش��عاعية، وأنش��طة التلوث 

البيئي، وعملي��ات االختطاف، والس��باحن والغواصن، 

واملركبات الس��طحية الرسيع��ة، والق��وارب املطاطية، 

واملركبات املوجهة م��ن بعد، والطائرات التي تطري عىل 

ارتفاعات منخفضة.

والتص��دي لهذه التهديدات يف غاية األهمية، ولذلك، 

ف��إن النظام HPS 2000 له القدرة عىل إباغ مس��ؤويل 

الطوارئ، أما آلياً أو بواسطة املشغلن بالتهديدات التي 

يتم اكتش��افها، ويرسل رسائل الكرتونية آلياً تحتوي عىل 

كل أو بع��ض املعلومات اآلتية: الص��ور، االتصاالت بن 

السفن عىل الرتدد VHF، والصور الرادارية والسونارية، 

وتوصي��ف الحوادث، وميك��ن أيضاً نقل ص��ور الكامريا 

الحرارية إىل مستخدمن آخرين عىل بعد.

وإضاف��ة إىل حامي��ة املوانئ م��ن التهدي��دات فإن 

نظ��ام HPS 2000 يق��دم خدم��ة تنظي��م إدارة حركة 

املرور للس��فن التجارية مام يعطي املش��غل معلومات 

آنية عن موضع كل س��فينة. إضافة إىل ذلك، فإن نظام 

متيي��ز األهداف آلياً مييز كل املركبات ويحفظ بيانتها يف 

قاع��دة البيانات الخاصة بالنظام، وأي س��فينة يف مدى 

النظام يتم تتبعها باس��تخدام الكام��ريات الحرارية، لياً 

ونهاراً.

وه��ذا النظ��ام س��هل الرتكي��ب واالس��تخدام، وهو 

يتكامل مع ش��بكات الحامية الخارجية، وميكن توظيفه 

الحتياجات معينة، ويستخدم التقنيات التجارية املجربة 

يف جميع مكوناته.

Harbor Sentinel  نظام
ت��م يف الوالي��ات املتحدة تجرب��ة نظام س��ونار يعمل 

باأللياف البرصية لكشف املركبات الصغرية التي تتحرك 

تحت املاء، وهو عبارة عن مصفوفتن من املستشعرات، 

ويعت��ر جزءاً م��ن نظام أك��ر لحامية املوانئ يس��مى  

اكتش��ف  التج��ارب  إح��دى  Harbor Sentinel، ويف 

نظام الس��ونار كل محاوالت اخرتاق املياه يف امليناء عىل 

مدى2.5  ميل.

ونظام Harbor Sentinel مصمم الكتش��اف ومتييز 

املركبات البحرية، ويس��تخدم نوعن من املستشعرات: 

مستش��عران راداري��ان لكش��ف املركبات الس��طحية، 

ومصفوفتان من املستشعرات الصوتية العاملة باأللياف 

البرصية، ويتم متييز املركبات السطحية بواسطة  كامريا 

بانورامية تغطي 360 درجة، وكامريات تلس��كوبية ذات 

درجة تحليل عالية، وتنقل البيانات من املستشعرات إىل 

شاشة العرض أمام املشغل إلدراك املوقف • 

املصادر:

 www.upi.com

www.whisprwave.com

http://www.nato.int

www.navalengineers.org

http://en.wikipedia.org

عملت الواليات 
املتحدة على 

تطوير نظام
 أمن امليناء

 حتت سطح املاء

يتتبع السونار األهداف الصغرية تحت املاء

حراسة محيط امليناء يوفر الحامية من التهديدات
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قاعـــــدة النظـــام الـــــدويل اجلديــــدة

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

عندما انهار االتحاد الس��وفيتي وتفكك يف بداية التس��عينيات من الق��رن املنرصم بدأ الحديث 
ع��ن نظام دويل جديد تختلف قاعدته كل االختالف عن النظام الدويل الذي كان س��ائداً منذ ما 
بع��د الحرب العاملية الثانية وحتى ذلك التاريخ، فالتطلعات انقادت نحو قاعدة األحادية لتحل 
مح��ل قاعدة الثنائية يف التأثري عىل مجريات وش��ؤون النظام ال��دويل، أي أن الواليات املتحدة 
ستهيمن عىل العامل يف ظل غياب املنافس لها، ورغم بروز املشككني حول قدرة الواليات املتحدة 
ع��ىل لعب ذلك الدور مبفردها إال أن القدرات املتفوقة بش��كل غ��ري منافس والتي كانت تتميز 
به��ا الواليات املتحدة باإلضافة إىل إتباعها سياس��ات خارجية أكرث هجومية بعد أحداث الحادي 
ع��رش من س��بتمرب جعله��ا يف موقع الصدارة يف النظ��ام الدويل، األمر الذي جع��ل بعض القوى 
التي مل تش��أ للنظ��ام الدويل أن يكون أح��ادي أن تعمل عىل تطوير قدراتها ملنافس��ة الواليات 
املتح��دة، وأن تحاول أن تلعب الدور الذي ميكن أن يبع��د النظام الدويل عن قاعدته األحادية، 
فج��اءت الصني يف البداي��ة والتي كانت عاج��زة لوحدها أن تفعل يش الس��يام يف غياب الدور 
الرويس الذي كان منش��غالً يف بناء وضعه الداخيل بعد تف��كك إمرباطوريته العظمى، ولكن مع 
مجيء الرئيس فالدميري بوتني ذو الخربة الس��وفيتية أعاد لروس��يا بريقه��ا الذي خبت مع انهيار 
االتحاد الس��وفيتي، حيث بدأ يتحرك يف مواجهة الهيمنة األمريكية وس��عيها نحو السيطرة عىل 
النظام الدويل وتطويق روسيا والصني من خالل أدواتها املختلفة كالناتو وأوروبا وبرنامج درعها 
الصاروخي، لذلك مل يستطع بوتني أن يقبل مثل هذا األمر ومعه الصني اللتان تقابلتا من جديد 
يف رغبته��ام يف مواجه��ة التغلغل واملد األمرييك ملناطق قريبة من النف��وذ الرويس والصيني بل 

وقريبة من نطاقهام الجغرايف. 
وكان بإمكان الواليات املتحدة أن ال تعري لهاتني الدولتني أهمية كبرية كام فعلت زمن الرئيس 
جورج بوش االبن وأن تس��تمر يف سياس��اتها نحو فرض هيمنتها عىل النظام الدويل إال أن مجيء 
ب��اراك أوباما للحك��م أبطأ ذلك التحرك وأعاد األمل للقوى األخرى يك يكون لها دور يف ش��ؤون 
العامل وتسيريه، فمن هنا برزت روسيا ومعها الصني يف مواجهة الواليات املتحدة وسياساتها التي 
ال تخدمه��ا، فإعادة أمريكا للمجتمع الدويل من قبل أوباما أدخلها يف دوامة املنافس��ة ورضورة 
سامع ورمبا قبول الرأي اآلخر الرافض للواليات املتحدة وسياساتها وبالتايل إعادة تشكيل النظام 
ال��دويل ليصبح نظاماً يقوم عىل قاعدة التعددي��ة بدل من األحادية وهو ما تم باعرتاف أمرييك 
نتيجة لسياس��ات الرئيس األمرييك التي أبعدت واش��نطن عن زمام املب��ادرة وأعطت اآلخرين 
دوراً يف املش��اركة يف تس��يري األمور أيضاً. وعليه برزت قضايا دولي��ة ال يتصور أن يتم وضع حد 
لها بش��كل رسيع أو س��هل، بل يف ظل التجاذب الدويل بني القوى الكربى ستس��تمر إىل أوقات 
طويلة كالربنامج النووي اإليراين، والقضية الس��ورية، وبرنامج كوريا النووي. فالتعددية القطبية 
واالع��رتاف بها من قبل اإلدارة األمريكية فتحت املجال للدول األخرى صاحبة املصالح يف النظام 
الدويل كروس��يا والصني أن تتحرك لحامي��ة مصالحها يف إطار النط��اق الدبلومايس القوي الذي 
تتمتع به وفقاً للقانون الدويل، وهو ما جعل أيضاً دوالً أقل قوًة من روسيا والصني أن تتجرأ هي 
أيض��اً عىل لعب دور فاعل لخدمة مصالحه��ا كالهند وإيران اللتان أصبحتا أكرث جرأة يف التعامل 

مع القوى الكربى •
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كيف تسهـــم احلـــروب يف تطـــور الطــــــــــــب العسكـــري؟
شهدت حرب العراق ثورة طبية يف معاجلة جرحى املعارك
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كيف تسهـــم احلـــروب يف تطـــور الطــــــــــــب العسكـــري؟
شهدت حرب العراق ثورة طبية يف معاجلة جرحى املعارك

كام تتطور العقائد القتالية، والتكنولوجيا القتالية 

باالستفادة من الدروس املستخلصة من الحروب 

والتهديدات املتغرية، بالدرجة ذاتها تتطور 

القطاعات اللوجستية املساندة للجيوش يف عملياتها 

العسكرية، ومن أبرزها قطاع الطب العسكري.

إعداد: التحرير

تحدث��ت أدبي��ات اس��راتيجية عديدة ع��ن آثار 

عميقة للحربني اللتني خاضتهام القوات األمريكية 

يف العراق وأفغانستان عىل تطور الطب العسكري 

يف الجيش األمرييك، ورغم أن األدبيات العسكرية 

اهتم��ت بالحدي��ث ع��ن "اإلصابات النفس��ية" 

باعتباره��ا أح��د أه��م إف��رازات ح��ريب الع��راق 

وأفغانس��تان، ف��إن الواقع يش��ر إىل وجود تطور 

نوعي ف��ارق يف معالجة اإلصاب��ات ذات الطبيعة 

الخاصة التي ش��هدتها ميادين العمليات الحربية 

يف الع��راق وأفغانس��تان، حي��ث كان��ت إصابات 

أغلب الجرحى جراء تفجر عبوات بدائية الصنع، 

خصوصاً يف الع��راق، ما دفع باتج��اه تطوير عىل 

مس��تويني: أولهام تطوي��ر وس��ائل معالجة هذه 

اإلصاب��ات امليداني��ة املؤثرة يف كث��ر من األحيان، 

وثانيهام: تطوير عربات نقل الجنود و"تصفيحها" 

بش��كل أكرث متانة ع��ن ذي قبل بحي��ث تتحمل 

التفج��رات املتزاي��دة الت��ي تعرض له��ا الجنود 

األمريكي��ون يف الكث��ر من تنقالته��م عرب الطرق 

الداخلية بني مدن وقرى العراق وأفغانستان.

بش��كل ع��ام، يعد ط��ب الح��روب أو الطب 

العس��كري، أحد أهم أفرع ط��ب الطوارئ الذي 

ش��هد بدوره تطوراً نوعياً فارقاً عقب حرب فيتنام 

والكوريتني، بعد أن اكتس��ب األطب��اء امليدانيون 

من الط��ب امليداين خ��ربة طويلة، بعده��ا عادوا 

إىل بالدهم وأنش��أوا هذا الطب الجديد مبفهومه 

الحديث "ط��ب الطوارئ"، حيث يتعامل الطبيب 

مع الحاالت الطارئة كاإلصابات والجروح والحاالت 

الطبي��ة املفاجئ��ة، ويتصف الطبيب العس��كري 

بس��امت خاصة منها ما يرتبط بس��امت الجندية 

وحي��اة العس��كرية بش��كل ع��ام ويف مختل��ف 

األف��رع والتخصصات مثل االنضب��اط والجاهزية 

واالس��تعداد النفيس، ومنها م��ا يتعلق بتخصصه 

الطبي حيث يفرض يف الطبيب العس��كري السيام 

يف أوقات األزمات والحروب، أن يكون عىل درجة 

عالية م��ن األهلية العلمية للتعام��ل الفوري مع 

حاالت الكس��ور والج��روح، والح��االت الجراحية 

وتش��خيصها تش��خيصاً رسيعاً وأيضاً التعامل مع 

اآلثار الناتجة عن اس��تخدام العديد من املعدات 

واألدوات القتالي��ة، وبالتايل علي��ه أن يكون ملامً 

بطبيعة األسلحة والذخرة املستخدمة يف الحروب 

الحديثة، وآثارها، وكيفية التعاطي مع هذه اآلثار،  

فضالً ع��ن رضورة امتالكه مقوم��ات التعامل مع 

ح��االت اإلصابة والج��روح والصدمات النفس��ية 

والحاالت الطبية كافة وسط بيئة عمل تتسم بقدر 

هائل من القلق والضغوط النفسية، ورمبا االرتباك 

ومحدودي��ة اإلمكانيات الطبية وأي ظروف طارئة 

ق��د تفرضها طبيع��ة مرسح العملي��ات، خصوصاً 

بالنس��بة للمستش��فيات امليدانية املتنقلة، حيث 
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يتعامل الطبيب وطاقمه املس��اعد مع حاالت حرجة يف 

ظروف عمل حرجة. 

ومنذ سنوات عدة، حذر خرباء أمريكيون متخصصون، 

م��ن بينهم رئي��س املعه��د األمرييك للصحة النفس��ية 

"توماس إينس��ل" من أن تزايد حاالت االنتحار واملوت 

"ألسباب نفس��ية" بني الجنود األمريكيني الذين خدموا 

يف العراق وأفغانستان، ميكن أن ترفع الخسائر البرشية 

إذا مل تت��م معالج��ة مش��اكل هؤالء الجنود النفس��ية، 

وكش��ف "اينس��ل" عن أن ما بني 18 و20 % من أصل 

1.6 مليون جندي أمرييك خدموا يف العراق وأفغانستان 

- أي نح��و 300 أل��ف رجل- يعانون م��ن حاالت خلل 

ت��ي الصدمة واالنهيار العصب��ي أو األمرين معاً، وقّدر 

إينسل نس��بة الجنود الذين ال يطلبون مساعدة وزارة 

الدف��اع أو إدارة املحاربني القدامى بنحو 70 %، وتوقع 

"أال يس��عى معظم الجنود للخضوع لعالج"، وحّذر من 

أن عدم معالجة االضطرابات التالية للصدمات واالنهيار 

العصب��ي ميكن أن يؤدي إىل "ح��االت انتحار أو املوت 

مام يفاقم الخس��ائر" يف العراق وأفغانس��تان، وأوضح 

املس��ؤول أن عدم معالج��ة املش��كلتني اللتني ذكرهام 

ميكن أن يؤدي إىل اإلدمان عىل الكحول وأشكال أخرى 

من الس��لوك الذي ميكن أن يهدد حي��اة األفراد، ودعا 

املعالجني النفسيني إىل التدقيق يف عوارض االضطرابات 

الناجمة عن العمل يف منطقة حرب.

الحديث طبياً عن اآلثار النفسية للحروب وصدمات 

ما بعد الحروب ليست وليدة حريب العراق وأفغانستان، 

فمن الوارد أن يتعرض الكثر من الجنود الذين يشاركون 

يف عملي��ات قتالي��ة يف مناطق عدة م��ن العامل إىل آثار 

نفس��ية بدرجة تقل أو تزيد حس��ب طبيعة العمليات 

القتالية، وأيضاً وفقاً ملس��توى اإلعداد والتأهيل النفيس 

والبدين للفرد املقاتل، ولكن الدراس��ات العلمية تش��ر 

إىل أن ح��ريب العراق وأفغانس��تان ع��ىل وجه التحديد 

تس��ببتا يف إصابات نفسية بش��كل مكثف لدى العديد 

م��ن الجنود بغض النظر عن إدم��اج هذه اإلصابات يف 

التقديرات الرسمية للضحايا من عدمه. 

حجم الخس��ائر البرشي��ة الناجمة ع��ن الحروب ال 

يتوقف عند حد الضحايا من القتىل واملصابني جس��دياً 

يف عمليات قتالية، بل يش��مل أيضا اإلصابات النفس��ية 

التي يدف��ع بعضها املرىض إىل االنتح��ار وبالتايل تفاقم 

الخس��ائر املبارشة، أو اإلصابة بإعاقة نفسية تحول دون 

الع��ودة إىل الدور الطبيع��ي يف املجتم��ع، وكان وزير 

الدفاع األمرييك الس��ابق "روب��رت جيتس" قد ذكر  يف 

مقابل��ة م��ع صحيفة "نيوي��ورك تامي��ز" األمريكية، إن 

الخسائر البرشية للحرب يف العراق وأفغانستان جعلته 

ح��ذراً ومتحفظاً ج��داً يف إرشاك الق��وات األمريكية يف 

حروب اختيارية، ونقل عن "جيتس" وقتذاك قوله وهو 

عىل مش��ارف الخروج من منصبه )عام 2011( "عندما 

توليت منصب وزير الدفاع كانت واش��نطن متورطة يف 

معركتني ش��ديديت الصعوبة والتكلفة، ورأيت أنه يتعني 

علينا إنهاء مهام معينه قب��ل البحث عن مهام أخرى"، 

وأبدى "جيت��س" وجهة نظره يف دواعي الحروب، وقال 

"إذا كنا عىل وش��ك التعرض لهج��وم أو تعرضنا لهجوم 

حقيق��ي أو لدينا ما يهدد املصالح القومية لبالدنا كنت 

س��أكون أول من يؤيد الحرب"، وأضاف "س��أدافع عن 

خوض أي حرب يف املستقبل تتسم بالرضورة، غر أنني 

أصبحت أكرث حذراً بشأن الحروب االختيارية".

دروس حرب العراق
ذك��رت صحيف��ة "يو إس أي��ه تودي" يف تقري��ر لها أن 

الحرب الت��ي خاضتها الواليات املتح��دة يف العراق قد 

تسببت يف إلحاق نوعيات بالغة الخطورة من اإلصابات 

والج��روح يف صف��وف جنود الجي��ش األمرييك، مل تكن 

معروفة فيام س��بق للق��وات األمريكية م��ن نزاعات، 

وأش��ارت الصحيفة إىل أن الخدم��ات الصحية امللحقة 

بالجي��ش األمري��يك تعترب أنه حتى الجن��ود األمريكيني 

الذين أصيبوا خالل معارك يف العراق أو بفعل هجامت 

الفصائ��ل والتنظي��امت العراقي��ة وتم إنق��اذ حياتهم 

س��يظلون يعانون من فرة طويلة للغاية قبل أن تكون 

هن��اك فرص��ة إلع��ادة تأهيلهم م��رة أخ��رى، وأكدت 

الصحيف��ة أن طبيعة الج��راح واإلصاب��ات التي تلحق 

بجنود االحتالل األمري��يك يف العراق يومياً تثر الخوف 

والقل��ق ألنها تعترب أعظ��م وأخطر م��ن مثيالتها التي 

شهدت حرب العراق تطوراً يف الطب العسكري وطرق العالج

دعا املعاجلون 
النفسيني إىل 

التدقيق يف عوارض 
االضطرابات 

الناجمة عن 
العمل يف منطقة 

احلرب
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كان��ت تلحق بالجنود األمريكيني إب��ان حرب فيتنام أو 

حت��ى الحرب العاملية الثانية، ويف هذا الصدد نقلت يو 

إس أيه تودي عن توين برينسيبي مستشار لجنة شؤون 

املحاربني القدماء خالل عهد الرئيس االمرييك الس��ابق 

جورج ب��وش قوله: "اإلصابات الت��ي تلحق بجنودنا يف 

العراق تتسم بالعمق والخطورة إىل أبعد حد، وصحيح 

أن العربات املدّرعة والس��ر الواقية يكون لها يف بعض 

األحي��ان دور يف حامية األعضاء واألماكن الحساس��ة يف 

أجس��اد الجنود األمريكي��ني؛ إال أن الكامئن التفجرية 

التي ينصبها املسلحون العراقيني والهجامت بالسيارات 

املفخخة تس��فر يف غالب األحيان ع��ن إصابات خطرة 

تس��تدعي إجراء عمليات بر ألعضاء هامة يف أجس��اد 

الجن��ود، هذا فضالً عن الصدم��ات الدماغية واألزمات 

النفسية".

وملواجه��ة هذا التط��ور املي��داين، كان لزاماً حدوث 

تطور نوع��ي هائل يف الطب العس��كري األمرييك عىل 

وجه التحديد خالل حرب العراق، حيث وصفت بعض 

التقاري��ر اإلعالمية الطفرة الت��ي حدثت يف هذا اإلطار 

باعتباره��ا "ثورة طبية" وتط��وراً دراماتيكياً يف عمليات 

معالج��ة الجرح��ى ع��ىل أرض املع��ارك، حيث دفعت 

العب��وات املحلية الصنع الجي��ش األمرييك  إىل تعديل 

أصول معاجلة الجنود وااللتزام مببدأ أس��ايس قائم عىل 

أن "وقف النزيف ينقذ الحياة".

وتشر تقارير إىل عمليات اإلسعاف األولية للجرحى 

يف س��احة املعركة قد شهدت ثورة فعلية خالل سنوات 

الحرب يف العراق، وكان السبب املبارش يف ذلك إن نحو 

70 % م��ن الجرحى واملصاب��ني الذين قدرت أعدادهم 

بعرشات اآلالف تع��ود إصاباتهم إىل التعرض لتفجرات 

م��ن عبوات بدائي��ة محلية الصنع ت��ؤدي إىل إصابات 

بحروق وبر األطراف وتؤثر عىل الرئتني بشكل مبارش.

ومن املعروف أن الدرع الواقي العسكري التقليدي، 

واآلليات العس��كرية الحديثة مصممة للتصدي لخطر  

العبوات الناس��فة، ولكنها مل تك��ن توفر حامية مضادة 

كافية من العب��وات البدائية، ولذا قام الجيش األمرييك 

بتغي��ر مقاربته لكيفية التعامل م��ع اإلصابات الناتجة 

ع��ن هذه العبوات، مام أدى إىل أن الجنود األمريكيون 

املصاب��ون حصلوا عىل ف��رص أفضل  للبق��اء عىل قيد 

الحياة أكرث من أي رصاع عسكري آخر خاضته الواليات 

املتح��دة، حيث ع��اد  نح��و 90  % م��ن املصابني إىل 

بالده��م يف مقابل 76 % خالل ح��رب فيتنام،  وحصل 

التطور الطبي النوعي األكرث تأثراً عندما جرى استخدام 

الرباط ال��ذي يوقف تدفق الدم نهائياً يف جميع عروق 

األطراف املت��رضرة ، وهي طريقة وج��دت قبل حوايل 

100عام، لكنها مل تس��تخدم بكرثة كونه��ا كانت تؤدي 

إىل بر الط��رف املصاب، ويقول املقدم "روبرت مابري" 

ال��ذي عال��ج جنوداً مصاب��ني يف معارك مقديش��و عام 

1993: عندما كنت مس��عفاً، كن��ا ننظر إىل هذا الرباط 

عىل أنه املالذ األخر، ويف حروب س��ابقة، مل يكن يحمل 

املس��عفون األمريكيون هذا الرباط معهم، إال أنه كان 

عليهم اس��تخدام أش��ياء أخرى لوق��ف النزيف وقطع 

تدفق الدم، مثل العيص. وحمل املسعفون األمريكيون 

والجنود معهم رباطاً صن��ع خصيصاً لهذه الغاية، فيام 

تعكس هذه األداة الجدي��دة وجهة نظر أطباء الجيش 

األمري��يك الذي يرون أنه يف الحاالت الطارئة ميثل وقف 

النزيف أهمية أكرب من املحافظة عىل ضخ األوكسجني، 

وتق��ول الكولونيل باتريس��يا هاس��تينغز الت��ي أدارت 

مهامت تدريب عىل الطب العس��كري أن "هناك مهلة 

أربع دقائق إليصال األوكسجني إىل أحدهم حتى ال يبدأ 

دماغه باملوت،  لكن هناك فرصة لحركات ضغط قليلة 

عىل القلب قبل خس��ارة الكثر من الدم وفقدان األمل 

بالحياة، وبحس��ب دراسة طبية أجريت يف العراق، فإن 

862 رباط��اً جرى اس��تخدامها ع��ىل 459  إصابة، وقد 

نجا ح��وايل 87 % من الجنود في��ام مل يواجه أي منهم 

عملي��ة بر ألحد أطرافه جراء اس��تخدام الرباط، وبعد 

اإلط��الع عىل اإلصاب��ات يف حرب فيتن��ام، توصل عدد 

من األطباء واملس��عفني السابقني إىل أن مقاربة الجيش 

كانت تحكمها إىل حد كبر تعاليم الطب املدين بدالً أن  

تحكمها الحقائق عىل أرض املعركة.

ونق��ل تقرير صادر عن "وكالة الصحافة الفرنس��ية" 

عن أحد املتخصصني الذين لعبوا دوراً أساس��ياً يف إعادة 

صياغة قوانني التعامل مع اإلصابات يف املعارك قوله أن 

"التع��رض لكمني يختلف عن التعرض لحادث س��ر، إذ 

أن طبيعة اإلصابة تك��ون  مغايرة" وإىل جانب الرباط، 

اس��تخدم املس��عفون أنواعا خاصة من الش��اش، وإبراً 

كبرة  وقسطرات تساعد عىل سحب الهواء من الجروح 

يف الصدر، وقس��اطل صغرة خاصة لفتح ممرات للهواء 

يف الحلق أو األنف ، كام خضع املس��عفون األمريكيون 

إىل عملي��ة تدريب أكرب من تلك الت��ي كانوا يخضعون 

تشري الدراسات 
العلمية إىل أن 

حربي العراق 
وأفغانستان 

تسببتا يف إصابات 
نفسية بشكل 

مكثف لدى العديد 
من اجلنود 

الط��ب العس��كري هو ف��رع من الط��ب يُعنى 
بدراس��ة ُس��ُبل الوقاية والعالج ل��دى الجنود يف 
الس��لم والح��رب، والطب العس��كري فرع طبي 
تخص��ي حديث من حيث ط��رق العالج، حيث 
يس��تجيب بالدرجة األوىل للتأث��ريات واإلصابات 
الناجم��ة عن التطورات الحديث��ة يف التكنولوجيا 
العس��كرية، فاألمراض التي يتع��رض لها الجنود 
واملقاتلون أصبحت محوراً للعلم الحديث، تعقد 
لها االجتامعات والن��دوات وتصدر عنها التقارير 
والتوصيات، فمن املع��روف أن العنارص القتالية 
تتع��رض إلصاب��ات وتأثريات تختلف ع��ن الحياة 
املدنية س��واء يف طبيعته��ا أو يف البيئة العالجية، 
فهناك الحروق والجروح والكس��ور التي تس��ببها 
املقذوفات الحربي��ة من صواريخ وقنابل، وهناك 
اإلصاب��ات الناجمة ع��ن املواد الكياموي��ة، وأثر 
هذه اإلصابات عىل املصابني بها س��لوكياً ونفسياً، 
خصوص��اً يف بيئة الرصاع التي تلعب دوراً نفس��ياً 
مؤث��راً يف بع��ض األفراد ممن يصاب��ون بصدمات 
عصبية ج��راء العنف القتايل واإلصابات الجامعية 

والضغوط النفسية غري العادية يف الحروب.

الطب العسكري
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له��ا يف الس��ابق، وباتت عمليات التدريب تش��مل 16 

أس��بوعاً من التدري��ب وتلقي التعلي��امت،  وحتى يف 

صحارى العراق، فإن املسعفني كانوا يركزون عىل إبقاء 

الجندي املصاب يف  حالة من الس��خونة، كون انخفاض 

الحرارة يش��كل خط��راً كبراً عىل حياة الش��خص الذي 

خ��رس الكثر من الدماء، وتكرس يق��ني طبي بأن إبقاء 

املريض يف حالة من الس��خونة هو أمر أسايس، ومل تعد 

مس��ألة حقن الس��وائل يف الوريد، الت��ي لطاملا اعتربها 

املس��عفون املدنيون أمراً جوهرياً، وكانت تش��كل أحد 

أب��رز رموز ح��رب فيتنام، متثل أولوي��ة قصوى. ويقول 

أحد املتخصصني "كنت أحمل ستة ليرات من السوائل 

خالل عمي عىل األرض، ثم أصبح املس��عفون يحملون 

فق��ط لراً أو لري��ن وذلك ضمن مه��امت أطول أيضاً" 

وبالنس��بة إىل الجن��ود الجرحى الذي��ن توقف النزيف 

لديه��م وخرجوا من حال الصدم��ة، فإنهم ال يحتاجون 

إىل حقن بالوريد، إذ أن هذه العملية قد تؤذي املصاب 

ال��ذي خرس الكثر من الدماء، بحس��ب األطباء، ووضع 

خرباء الجي��ش األمريك يف املستش��فيات املتنقلة خالل 

حرب العراق األسس أيضاً لتقنيات جديدة واستخدموا 

معدات حديثة، فيام عملوا عىل تحس��ني عملية اإلخالء 

الطب��ي الجوي، وه��ي دروس طبقت في��ام بعد خالل 

الحرب يف أفغانستان.

ويرى أطباء أن التح��دي يكمن أيضاً يف إيجاد عالج 

لإلصابات يف املعدة أو الرقبة حيث أنه ال ميكن استخدام 

الرب��اط يف هذي��ن املكان��ني، وقالوا أن م��ن الرضوري 

"التوص��ل إىل طريقة للتعامل مع األماكن التي ال ميكن 

قطع الدماء عنها، ويعتربون أن ذلك هو التحدي الطبي 

خالل املستقبل املنظور. 

العبوات الناسفة
برز خطر العبوات البدائية محلية الصنع كس��الح فعال 

ضد العربات املدرعة يف حريب العراق وأفغانستان، فإىل 

جانب اإلصاب��ات املبارشة التي تلحقه��ا هذه العبوات 

باألفراد ، تتس��بب أيضاً يف وض��ع الجنود تحت ضغط 

نف��يس هائ��ل ج��راء بدائية ه��ذه العبوات وس��هولة 

صناعتها محلياً، ما يجعلها كثيفة االنتش��ار واالستخدام 

يف أماكن متوقعة وغر متوقعة، وكثراً ما تتس��بب هذه 

العبوات يف صدمات نفسية بجانب اإلصابات الجسدية 

التقليدي��ة، الس��يام أن هؤالء الجن��ود يجهلون طبيعة 

املجتمع��ات واتجاه��ات الس��كان حياله��م، فضالً عن 

الجهل بالجغرافيا وطبيع��ة األرايض التي تتم فيها تلك 

العمليات.

وش��كلت هذه العبوات التي وصفت بأنها "بسيطة 

وفعالة" كابوس��اً ملخططي الجيش األمرييك يف كل من 

العراق وأفغانس��تان، حيث ش��كلت العبوات الناسفة 

وغرها من األس��لحة اليدوية الصنع س��الح املتمردين 

الرئييس يف حريب العراق وأفغانستان، وأدت إىل مرصع 

وإصاب��ة آالف الجن��ود األمريكي��ني واملدني��ني، واعترب 

مس��ؤولو الجيش األمري��يك إّن مثل ه��ذه املتفجرات 

هي "الس��الح املفّضل" لدى املتمردين، ألنها يف الغالب 

رخيصة وسهلة الصنع وال يتطلب تفجرها سوى كبسة 

زّر بسيطة عن بعد، ولذا فقد كانت حامية الجنود من 

هذا النوع من الذخرة واملتفجرات، األولوية الرئيس��ية 

لدى البنتاغون، وتش��ر بعض التقارير الصحفية إىل أنه 

أنف��ق 14 مليار دوالر ملواجهة هذه العمليات البدائية، 

حيث طّورت الوكاالت الدفاعي��ة أجهزة صّد إلكرونية 

ميدانية متنع إش��ارة الرضب اإللكرونية البس��يطة من 

الوص��ول إىل املتفج��رات، كام تم أيض��اً توفر مركبات 

مدرعة بشكل أفضل.

وأكدت مصادر طبية أمريكي��ة أن الجنود العائدين 

م��ن الخدمة العس��كرية يف العراق، كان��وا يعانون من 

إصاب��ات ش��ديدة التعقي��د يف ال��رأس والدم��اغ جراء 

التفج��رات والعملي��ات العس��كرية، وأك��د عدد من 

األطب��اء أن اإلصابات التي تظهر ل��دى الجنود تختلف 

بشكل كبر عام اعتادت عليه األطقم الطبية األمريكية، 

الت��ي كانت تعالج تاريخياً ح��االت ناجمة عن حوادث 

السر أو العمل، مام يشكل تحدياً كبراً للنظام الصحي 

غر املؤه��ل للتعاطي م��ع هذه الحاالت، واش��تملت 

الع��وارض التي كان يعاين منه��ا الجنود املرىض الصداع 

والدوار ومصاعب الن��وم واالكتئاب واالرتباك وصعوبة 

الركي��ز والتوتر، إىل جانب مش��اكل يف النطق والنظر، 

وقد تدفع صعوبة تش��خيص اإلصابة إىل إرس��ال جنود 

م��رىض إىل أرض املعركة مجدداً، ونقلت تقارير إعالمية 

عن الطبيبة س��اندي ش��نايدر، مديرة معه��د التأهيل 

الدماغي يف جامعة فاندربلت قولها: "أنا أمارس العمل 

يف هذا القطاع منذ أكرث من 20 عاماً، ولدي فريق طبي 

متخصص وواس��ع الخربة، غ��ر أنهم يقول��ون يل أنهم 

يش��اهدون اآلن ما مل يرونه من قبل"، ويلفت خرباء إىل 

أن ع��الج اإلصاب��ة يبقى أصعب من تش��خيصها، إذ أن 

الطب الحديث يقف عاجزاً عن عالج أس��اس املشكلة 

ويكتفي بتقديم عقاقر مضادة للعوارض املرضية•

املصادر:

� وكالة الصحافة الفرنسية � تقارير منشورة.

�  صحيفة "يو إس ايه توداي" � مقاالت وتقارير 

منشورة.

� صحيفة نيويورك تاميز �  تقارير وإحصاءات 

منشورة.

� شبكة "يس إن إن".

� شبكة يب يب يس.

� موسوعة ويكيبيديا.

الرباط الطبي

��امدة Bandage، وه��ي أي مادة   أو ما يس��مى بالضُّ
تُس��تعمل للتثبيت أو للضغط عىل موضع لتمنع تلوث 
الج��رح أو تُس��تعمل ضاغطً��ا لوقف الن��زف أو لرفع 
وتعليق الِعظام املكس��ورة، واألربطة أو العصائب قطع 
من نس��يج رقيق يرتاوح طولها بني بضعة عرش سنتمرتاً 
وعدة أمتار، وعرضها بني 2س��م و12 س��م أو أكرث، وقد 
تك��ون األربطة بش��كل املقالع أو املثل��ث أو املربع أو 
املستطيل، تؤدي عمل الرباط العادي يف بعض الحاالت، 
وتعمل األربطة من الشاش )الغزي( العادي gauze أو 
الغزي املرشّب بالنش��ا الذي يبل ثم يس��تعمل فيصبح 
قلي��ل الصالبة متى جف، أو من نس��يج مطاطي مرن، 
وميزته إحداث التثبيت الجيد والضغط املقبول، أو من 
النسيج املرشب بالجبس وميزته تثبيت العضو املربوط 
تثبيت��اً صلباً، ويس��تعمل هذا النوع م��ن األربطة عىل 

الخصوص يف معالجة الكسور.
وأكرث الضامدات رواًجا يف اإلسعاف األويل هي:

- الضامدة املُثلثة الشكل.
- الضامدة امللفوفة.

- الضامدة ذات الجوانب األربعة.
- الضامدة الالصقة.

- الض��امدات املطاطية والض��امدات املرنة والضامدات 
الالصقة.

- ضامدة ضغط.

فحص ومعالجة أحد املرىض يف مستشفى زابول يف أفغانستان
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بقلم:
 د.موزه العبار
كاتبة إماراتية
moza@bmig.aw

القيادة العسكرية..علم وفن
عندما تطرح القضايا اإلس��رتاتيجية عىل جميع مس��توياتها االتحادية أو املحلية تقفز إىل الذهن الكيفية التي ميكن أن 

تس��اعد عىل تنفيذ رؤية ومنطلقات وأهداف اإلس��رتاتيجية ونظراً الن اصطالح )إسرتاتيجية( يعود للخطط العسكرية 

وف��ن إدارة املعارك إال إن املصطلح انتقل وتم تطويعه ليلبي احتياجات امليادين االقتصادية والسياس��ية واألمنية ثم 

اتس��ع نطاق تطبيق مجاالت اإلسرتاتيجية بربطه بالخطط الخمس��ية أو العرشية التي تتبناها الدول من أجل اإلرساع 

بتنفيذ األهداف التنموية، واملعروف إن االتحاد الس��وفييتي واملنظومة االش��رتاكية التي كانت تدور يف فلكه أول من 

تبنى تطبيق املفاهيم اإلسرتاتيجية لتحقق مستويات عالية من النمو يف قطاعات الزراعة والصناعة.

لعل املتتبع للتنافس��ية التي أخذت تتبارى بها الوزارات والدوائر الحكومية للحصول عىل جوائز التمَيز املؤس��ي 

تعود إىل إطالق دولة اإلمارات ألول إس��رتاتيجية يف صيف عام 2006 ومل متيض مرحلة تنفيذ )أجندة السياس��ة العامة 

لحكومة اإلمارات( حتى رشعت كل الوزارات والدوائر إلطالق اسرتاتيجياتها لتحقيق أهدافها املعلنة.

لقد أشارت مختلف النظريات اإلدارية إن نجاح تنفيذ أي إسرتاتيجية يبقى رهيناً بتنمية املهارات القيادية لسبب 

بسيط إن القائد خصوصاً يف املؤسسة العسكرية يعتمد عليه يف الكيفية التي ميكن أن تطبق بها أهداف اإلسرتاتيجية 

ع��ىل أرض الواق��ع عرب الخطط املدروس��ة بدقة وعناية ملواجهة أي تحديات أو مهددات لألمن الوطني، فعىل س��بيل 

املث��ال إذا ب��رز أي اتجاه لتعطي��ل املالحة يف مضيق هرمز باعتب��اره ممراً مائياً دولياً فإن ع��ىل القائد املكلف برسعة 

تشكيل فريق عمل ميداين وتكوين غرفة عمليات يكون من مهامه وضع خطة إسرتاتيجية إلبطال أي محاولة لتعطيل 

م��رور الس��فن والبواخر وناقالت النفط عرب هذا املمر الهام. والقي��ادة عملية اجتامعية ضاربة يف عمق التاريخ يُرجح 

أن اإلنس��ان اس��تعارها من خالل مش��اهدته لقطعان الحيوانات وأرساب الطيور وهي تسلم نفسها ملن يتوىل قيادتها 

ليص��ل به��ا إىل أهدافها البعيدة، والفرق أن القيادة لدى الحيوانات والطي��ور تتحكم فيها الغريزة بينام العقل يحكم 

سلوك القائد عند اإلنسان.

تقودن��ا هذه املداخلة إىل تناول أهمية تنمية املهارات القيادية يف املؤسس��ة العس��كرية م��ع مالحظة أن القيادة 

العس��كرية تختلف كامً وكيفاً عن القي��ادة اإلدارية واملدنية الرتباطها بالقتال وحامي��ة األرواح واألموال واملمتلكات 

والحف��اظ ع��ىل تراب الوطن، ويف ذلك قيل إن أعظم قائد فرقة أوركس��رتا موس��يقية يف العامل ال ميكن��ه قيادة كتيبة 

عسكرية واحدة، وتلك حقيقة ال أحد يستطيع إنكارها بحال من األحوال.

أعود ألقول إن لتنمية املهارات القيادية شق علمي وآخر فني، ذلك ألن القيادة علٌم وفٌن كام يعرفها خرباء اإلدارة 

وأساتذة علم االجتامع اإلداري .

يرتبط الجانب العلمي يف مدى املعرفة بالقوانني واللوائح واإلجراءات التي تسري العمليات العسكرية مبوجبها، بينام 

الجان��ب الفني فريتبط بالحس اإلبداعي والفطنة واملوهبة التي تس��اعد القائد ع��ىل االبتكار ورسعة البديهة ومن ثم 

القدرة عىل اتخاذ القرار املناس��ب يف الوقت املناسب، ألن القائد.. أي قائد قد يواجه مبواقف طارئة يتوجب عليه أوالً 

اتخاذ القرار الصائب مستفيداً من خرباته السابقة واطالعه وقراءاته ومعرفته وتقديره لألمور ولعل ذلك ما جعل تويل 

القيادة عمالً ش��اقاً يتطلب الكثري من الحكمة والفهم والقدرة عىل رس��م الخطط ومتابعة آليات تنفيذها بدقة، ومن 

ثم يخطئ من يظن أن القيادة ما هي إال منصباً للوجاهة االجتامعية أو مامرس��ة الس��لطة بغرض التحكم يف اآلخرين 

أو تصفية الحسابات لالنتقام من الخصوم.

القيادة يف أدق صورها )تكليف وليس ترشيف( ألنها تدخل ضمن بند الخدمة العامة وهي وفاء والتزام مجتمعي 

تجاه املجتمع ويتطلب الس��هر للقراءة وزيادة املعرفة ..القائد ينبغي أن يكون إنس��اناً مسؤوالً وجاداً ومجتهداً وأكرث 

حرصاً عىل س��معة أفراد الفريق الذين يعملون معه بل وعىل إدراك ألهمية املؤسس��ة العس��كرية التي ميثلها وهذا 

يتطلب منه أن يحسب بدقة أي خطوة يخطوها حتى يتفادى األخطاء ألن أخطاء القادة باهظة الثمن وهي ال تغتفر 

حس��ب النظ��م واإلجراءات وقواعد الضب��ط والربط املعمول بها يف الجيش ذلك فكام ه��و معلوم فالقادة هم الذين 

يرسمون خارطة الطريق ليسري عىل هداها اآلخرون والدولة أي دولة تتحمل أعباء تعليم وتدريب وتأهيل القادة ألن 

عليهم تقع مهام تقدم الدولة بل وتطور املجتمعات بأكملها• 

رؤى 
وقضايا
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توفر سفينة القتال الساحيل 

 Littoral Combat Ship,

Fort Worth املناورة وقدرات 

العمل الشبيك يف عمليات قتال 

سطح املاء يف السواحل، مام 

يعني الحصول عىل القدرات 

القتالية التي يحتاجها املقاتلون 

مع حصولهم عىل املرونة 

العملياتية التي متكنهم من 

تنفيذ املهام املطلوبة قريباً 

من الشواطئ ومن ذلك حرب 

 Mine Warfare األلغام

 Antimine والحرب ضد األلغام

Warfare وحرب السطح 

.Surface Warfare

 
إعداد: يل يادف

ترجمة: حممد سليمان 
موسى 

تقود رشك��ة Lockheed Martin فريقاً يضم رشكة 

الصناع��ات البحري��ة Gibbs & Cox ورشك��ة بناء 

الس��فن Marinette Marine م��ع أفض��ل رشكاء 

التصني��ع محلياً ودولياً، لينفذ هذا الفريق التصميم 

ذو التخطيط الرامي لصنع بدن السفينة من الحديد 

مف��رد الطبق��ة ليتم توفري خف��ة الحرك��ة الخارقة 

والرسع��ة العالي��ة يف س��فينة قتاٍل متت��از بحفظها 

الخواص الالزمة للقتال الس��احيل البحري، مع بلوغ 

التصميم أرقى أس��س االبتكار واملالمح التي تساند 

االنطالق للعمليات والعودة منها بسالم لتكون من 

أفضل ما يحمل املركبات للعمليات ويعيدها لورش 

الصيان��ة مع تنفيذ الس��فينة مهام القت��ال التي تم 

صنعها من أجلها.

 LCS ويعم��ل نظ��ام القت��ال يف هذه الس��فينة

والت��ي أطلق عليها اس��م Fort Worth بأس��لوب 

يتشابه بكل الخواص مع األسطول البحري األمرييك، 

ليتي��ح "التالؤم العمليايت" م��ع تقليله تكلفة تنفيذ 

التدريب. ويوفر تصميم سفينة القتال املرونة حيث 

أنها تعمل بكفاءة يف بيئة املياه الساحلية "الضحلة"، 

ك��ا تتميز الس��فينة Fort Worth بع��رض بدنها 

الصغري والذي يتيح لها دخ��ول كل املوانئ العاملية 

مع القدرة عىل تنفيذ كل املهام التي توكل إليها.

وتبلغ الرسعة القصوى لهذه الس��فينة 40 عقدة، 

وهي س��فينة متتاز بأمتت��ة عالية الق��درات ومرونة 

ش��بكية تعمل بها لتنفيذ مهام حرب األلغام ومهام 

الح��رب ضد األلغام كا أس��لفنا، وتنفيذ مهام حرب 

الس��طح ومهام االعرتاض البحري واملهام اإلنس��انية 

واإلغاثة لدى الكوارث.

املهام
 Littoral Combat توفر س��فينة القت��ال الس��احيل

Ship, Fort Worth مجموع��ة مهام الحرب البحرية 

وقدرات عديدة بينها مارسة الكشف املعَزز يف مدًى 

واس��عٍ مع ق��درة تنفيذ تتبع األه��داف والتهديدات 

وتصنيفها م��ع التعريف بها وتحديدها، وتس��تطيع 

الس��فينة الس��فينة تحدي��د مجموع��ات ال��زوارق 

والتهدي��دات املهاجمة العديدة، وذلك للقيام بتنفيذ 

املهام املضادة لها.

وتتك��ون مجموعات امله��ام SUW من العمودية 

MH – 60 Romeo ذات الصواري��خ الثاني��ة فئ��ة 

Fort worth سفينة القتال الساحلي
توفر السيادة والسيطرة يف بيئة احلرب الساحلية

تتميز السفينة Fort Worth بعرض بدنها الصغري والذي يتيح لها دخول كل املوانئ العاملية
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Hellfire واملدف��ع اآليل عي��ار 50 واملدف��ع عيار 7.62 

ملم واملركب��ة بدون طيار VTUAV التي تقلع عمودياً 

ومدفع��ان عي��������ار 30 مل��م والتي تس��تخدم نظام 

الس��الح )Mk46 MOD (x مع استخدام نظام السالح 

عيار 30 ملم أيضاً فئة MK44 MOD2 اآليل، وتستخدم 

أيضاً الصاروخ سطح – سطح SSMM املنتظر له العمل 

مع الص��اروخ Block 11 Griffin والذي يوفر قدرات 

موَس��عة، باإلضافة للزوارق التي ميك��ن نفخها بالهواء 

.VBSS واألنظمة التي تنفذ البحث واإلصابة ،RHIBs

معدات الحرب ضد الغواصات
وتوف��ر هذه املع��دات ق��درات الكش��ف والتصنيف 

وتحدي��د مواقع وتهديدات الغواص��ات املعادية، وهي 

 MH – 60 Romeo مع��َدات تتك��ون من: العمودي��ة

ذات نظ��ام الرؤية األمامي��ة FLIR ونظام إيجاد املدى 

 ISAR والنظام الراداري LRD الليزري، ونظام التصميم

ونظام السونار منخفض الذبذبة ALFS ونظم الطوربيد 

توفر السفينة 
جمموعة من 

مهام احلرب 
البحرية

تعمل تدابري حرب 
األلغام على رفع 

قدرات السفينة

Hybrid MK54 واألنظمة ASW وVTUAV ونظام 

.VDS السونار

 CAS مع استخدام العمودية نظم السونار املستمر

ونظام التحكم والس��يطرة وأنظمة الدفاع الطوربيدي 

ذو نظام االعرتاض ACI لتستخدم جميعها مع التدابري 

.LWT خفيفة الوزن الدفاعية

MCM MP معدات وتدابري حرب األلغام
وتعم��ل هذه التدابري عىل رفع قدرات س��فينة القتال  

Fort Worth لتتمك��ن من تنفي��ذ مهام حرب األلغام 

وكشف وتصنيف وتعريف وتحييد األلغام مع كسحها 

وتنظيفها من البيئات البحرية، مع دحر تهديداتها.

 MCM Mission وتتك��ون تدابري ح��رب األلغ��ام

 MH - 60 Sierra العمودي��ة  م��ن   Pakages

Helicopter واألنظم��ة VTUAV واملركب��ة متعددة 

 AN/ AQS – وس��ونار صي��د األلغام RMMV املهام

20A ونظام كشف األهداف الليزري ALMDS ونظام 

تحيي��د األلغ��ام AMNS ونظام محمول جواً لكس��ح 

وتنظي��ف مناطق األلغام OASIS، ونظام املركبة بدون 

طي��ار للعمل يف الس��طح البحري وه��ي USV وأخرى 

بدون طيار لكس��ح ألغام الس��طح هي US3 مع نظام 

االس��تطالع والتحليل COBRA ونظام ألغام الس��طح 

 SMCM وه��ي مركبة تعمل أيضاً تحت املاء وأس��مها

UUV وهي أيضاً بدون طيار.

التالؤم العمليايت
تس��اعد هندسة س��فينة مركبة القتال LCS عىل توفري 

تقنيات الهندس��ة قليلة التكلفة وتوف��ري قدرات عمل 

املركبة الس��فينة ومارستها "صيد األلغام" مع الكشف 

والتصن��ف والتعريف والتحييد وتنظيف وكس��ح هذه 

 MH – 60 SIierra األلغام، مبساعدة الطائرة العمودية

والنظم VTUAV وRMMV وهي املركبة آلية التحكم 

متع��ددة املهام والس��ونار اللي��زري ALMDS ونظام 

كسح وتنظيف السطح US3 ونظام االستطالع وتحليل 

سطح الطريان محطات التسليح حظرية الطائرة

نظم االتصاالت املتطورةأنظمة املهام
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س��احة املعركة الس��احلية وهو النظ��ام COBRA مع 

.SMCM UUV مركبة التدابري والعمل تحت املاء

ويف ذات الوق��ت تتمكن املركبة من العمل ش��بكياً 

مع اقتسام تطوير القدرات Spiral واقتسام املعلومات 

التعبوي��ة مع طائ��رات البحرية والس��فن والغواصات 

ووح��دات التحال��ف م��ع من��ح املقاتل��ن املعلومات 

الصحيحة أوالً بأول وتحسن األداء واالعتادية واملرونة.

وتعمل الهندس��ة املفتوحة عىل ضب��ط إدارة املوقع 

م��ع تعزيزها نظام الدف��ع، وتدعم هذه الهندس��ة يف 

السيطرة عىل وإصالح األعطال كا يوفر النظام تجويد 

األداء وتحقيق املرونة واالعتادية.

أما وحدة الدفع ال��ذايت فتعمل عىل تطوير اإلبصار 

اإللك��رتوين وعمل الكام��ريات العاملة باألش��عة تحت 

الحم��راء ونظام التحكم يف املدفعي��ة والتدابري األخرى 

وتحسن مهام الصواريخ مضادة التهديدات.

LCS مستقبل سفينة القتال
 LCS س��فينة القتال Lockheed Martin بن��ت رشكة

 USS "1 األمريكية األوىل املس��اة "الحري��ة األمريكية

Freedom وتم تس��ليمها للقوات البحرية األمريكية يف 

ع��ام 2008 وأنجزت انفتاحها ع��ىل العمل عام 2010، 

ويف ش��هر يونيو س��لَم فريق الصناعة الثانية منها وهي 

Fort worth LCS 3 لتس��تلمها الق��وات البحرية بعد 

 Milwaukee LCS ش��هرين. ثم تلت ذلك الس��فينتان

5 وDetroit LCS 7 وه��ا اآلن تحت طور البناء. ويف 

مارس منحت القوات البحرية الرشكة عقداً لينفذ فريق 

 Little Rock Lcs بناء Lockheed Martin التعديل يف

9 وSioux Ctiy LCS 11 كجزء من برامج املش��رتيات 

اإلس��رتاتيجية لعام 2010 وهي اإلسرتاتيجية التي تدعو 

لتنفيذ 10 سفن يف الفرتة بن 2010 وعام 2015•

مواصفات 

- البدن: بدن مفرد الحائط من الحديد شبه املخطط
- الطول الكيل: 118.6 مرتاً )389 قدم(

- العرض: 17.5 مرتاً )57 قدم(
- املنطقة املائية املزاحة: 4.1 مرتاً )13.5 قدم(

- إزاحة املاء بالوزن الكامل: حوايل 3,200 طن مرتي
- الرسعة القصوى: أكرث من 40 عقدة

- سعة الحظرية: عموديتان H 60 أو واحدة H 60 مع 
VTUAV ثالثة مركبات بدون طيار

- الطاقم: تسع لعدد 75
- نظ��ام الجرس املتطور: خرائط وأعامل رقمية بالكامل 

ونظم استشعار السفن إلسناد العمليات

سفينة القتال أثناء إطالق النريان

نظام الكرين ثاليث املحاور الدويل سطح الطريان

منحدر مؤخر السفينةالباب الجانبيالحجم الكبري ممكن التعديل
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احلدود املفتوحة: وهٌم أو سياســــــــــــــــــــــــــــة مستقبلية حتمية؟
احلدود املغلقة ترسخ الفصل العنصري العاملي

تبحث هذه الدراسة يف 

احتامالت فتح الحدود عىل 

نطاق العامل بوصفه أحد 

الخيارات املستقبلية، ومع 

أن املؤلف جون كييس يتقّبل 

السياسة الواقعية، ويفهم أن 

التدفق الحر للمهاجرين أمر 

مستحيل يف الوقت الراهن، 

إالّ أنه يرى أيضاً، أن الحدود 

املفتوحة نتيجٌة حتمية للعوملة 

عىل املدى الطويل فضالً عن 

أنها أحد الخيارات ملعالجة 

أوجه التفاوت بني الشامل 

والجنوب، واختبار أخالقي 

لالنتشار العاملي لحقوق 

اإلنسان. 

يف ديسمرب عام 2007، تم توس��يع مظلة اتفاقية شنجن 

التي أزالت نظم مراقبة الحدود، وسمحت بحرية التنّقل 

ملواطن��ي االتحاد األورويب؛ لتش��مل 24 دول��ة أوروبية؛ 

وبهذه الخطوة أصبح احتامل إقامة قارة أوروبية موحدة 

من دون حدود، أقرب من أي وقت مىض، ويف ذلك العام، 

كان تخيُّل عامل يسمح بحرية حركة املهاجرين بني الدول 

أمراً مس��تغرباً، وكانت الدعوة إىل سياس��ة فتح الحدود 

كلياً، تُعد أضغاث أحالم ال صلة لها بالسياس��ة العامة يف 

أحس��ن األحوال، وفتنة خطرية يف أسوأ األوضاع، أما من 

دافعوا بجدية عن موضوع فتح جميع الحدود الوطنية؛ 

بوصفه خي��اراً قابالً للتنفيذ يف املس��تقبل القريب، فهم 

قل��ة من الناس، بل إن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان 

ل داخل  نج��ده يس��عى فقط لضامن ح��ق حري��ة التنقُّ

ح��دود الدولة الواحدة، وحق امل��رء يف مغادرة بالده أو 

العي��ش والعمل الذي يختاره داخ��ل حدود وطنه، أحد 

الحق��وق الدميقراطية التي ال يجوز تحويلها إىل ش��خص 

آخر أو مصادرتها. 

ويف جو القلق األمني الراهن، فإن االتجاه العام يسري 

نحو تشديد املواقف إزاء الهجرة، وأصبحت حركة الناس 

ع��رب الحدود - س��واء أكانت لإلقامة أم كانت للس��ياحة 

- تخض��ع للمزيد من القيود واإلج��راءات البريوقراطية، 

وتُكبَّ��ل باملخاوف األمنية، وحت��ى قبل هجامت الحادي 

عرش من س��بتمرب عام 2001، أصب��ح الخطاب املناهض 

للمهاجرين، راس��خاً يف الحوارات السياس��ية يف كثري من 

البل��دان، وقد س��اعد املناخ األمني   الراه��ن، عىل تعزيز 

املواق��ف املعادية للمهاجرين يف جميع املواقع، وينصبُّ 

كثري من الرتكيز - تحديداً - عىل املناقش��ات الدائرة حول 

هجرة األفراد الذين يعدهم بعض الناس تهديداً ثقافياً أو 

تهديداً أمنياً للبلد املضيف؛ ففي الدميقراطيات الغربية؛ 

أدت التفج��ريات اإلرهابية األخ��رية والجرائم البارزة إىل 

توترات جديدة حول قضايا الهجرة.

وم��ع ذل��ك، وبرغم طبيع��ة روح الع��ر التي تبدو 

مناهض��ة للهجرة يف األلفية الجدي��دة، فإن فتح الحدود 

يف الواقع، أمٌر موجود ضمن أجندة السياس��ة يف كثري من 

الدول واملؤسس��ات الدولية؛ واملثال األكرب عىل ذلك هو 

توس��يع االتحاد األورويب، والتوس��يع التدريجي ألحكام 

حرية التنّقل الداخيل ملواطني الدول األعضاء يف االتحاد، 

كام توجد مبادرات أخرى عىل نطاق أضيق مثل: اتفاقية 

التنقل عرب بحر تس��امن بني أس��رتاليا ونيوزيلندا، وهي 

الت��ي تجعل الحدود ب��ني البلدين مفتوح��ة فعلياً وفق 

مجموعة من التفاهامت الوزارية، واتفاقات العمل التي 

كتاب

الحدود املفتوحة: وهم ام سياسة    lالعنوان:  

مستقبلية حتمية؟  

lتأليف:    جون كييس

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث    lالنارش:  

االسرتاتيجية  

lعدد الصفحات: 75

lالطبعة: الطبعة األوىل 

lاالصدار: 2011
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احلدود املفتوحة: وهٌم أو سياســــــــــــــــــــــــــــة مستقبلية حتمية؟
احلدود املغلقة ترسخ الفصل العنصري العاملي

تش��مل حرية التنّق��ل لبعض العامل ب��ني دول الكاريبي، 

والجهود املتواصلة لتس��هيل التنق��ل عرب الحدود بني دول 

مجلس الش��امل األورويب، وخالل العقد املايض تم التوقيع 

ع��ىل عدد من االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف التي 

تقوم عىل الروابط التاريخي��ة والقرب الجغرايف، وتتضمن 

جانباً من تحرير حركة املهاجرين. 

أداة للرتابط االقتصادي والتنمية
ويف مجال اتفاقيات التج��ارة العاملية، يتم البحث أيضاً يف 

تحرير حركة فئات معين��ة من العامل يف إطار مفاوضات 

االتفاقي��ة العام��ة للتجارة يف الخدم��ات GATS؛ فضمن 

هذه االتفاقية يُس��تخدم مصطلح "الصيغة 4" للداللة عىل 

مي الخدمات،  حركة التنقل عرب الح��دود للعامل من مقدِّ

وعىل حني أن املفاوضات حول هذا التنقل، تتقدم بش��كل 

أبطأ من محادثات التجارة العاملية األخرى املتعلقة بحركة 

رؤوس األموال والس��لع والخدمات، ف��امزال هناك ضغط 

مس��تمر لفرض املزيد من حرية التنق��ل، وتطالب الدول 

النامي��ة بفتح املزيد من املنافذ لعاملها يف أس��واق العمل 

يف ال��دول املتطورة، كام أن البنك ال��دويل واألمم املتحدة 

يروج��ان للمنافع االقتصادية املرتتبة عىل إتاحة املزيد من 

النشاط العاميل لهذه الدول. 

ويف هذه الس��ياقات، تُعّد الحدود األك��ر انفتاحاً أداة 

للرتاب��ط االقتص��ادي والتنمي��ة وتكامل القيم السياس��ية 

واالجتامعي��ة، ومع ذل��ك تبقى هذه التج��ارب محصورة 

يف عامل س��يايس مواٍز اس��تطاع تجنب التداخل والنقاشات 

األخ��رى الدائ��رة ح��ول الهج��رة؛ فأوروبا تزي��ل الحدود 

الداخلية وتقيم - يف الوقت نفسه - جدراناً خارجية، غالباً 

ما تُصنَّف بوصفها "حصناً".

أعباء وتكاليف متزايدة
تأخذ الدول حول العامل عىل عاتقها جميعاً أعباء التكاليف 

املتزايدة املرتتبة عىل إغالق الحدود؛ فوفقاً لتقرير أصدرته 

وزارة الداخلية الربيطانية، ويُستَشهد به كثرياً، يتم تهريب 

ما يقدر بنحو 30 مليون شخص عرب الحدود الدولية سنوياً، 

إنه��ا تجارة تدر م��ا بني 12 و30 من ملي��ارات الدوالرات 

سنوياً للمؤسسات اإلجرامية وأصحاب املصالح الصغرية يف 

السوق السوداء، ويلقى التصدي لهذه التجارة، أعباء مالية 

إضافية مبارشة عىل الحكوم��ات؛ نتيجة تصاعد التكاليف 

املرتبطة مبراقبة الحدود وعمليات االعتقال والرتحيل، كام 

توج��د تكالي��ف اجتامعية كبرية؛ ألن النقاش��ات املتعلقة 

بالهج��رة تث��ري التوتر ح��ول القضاي��ا العرقي��ة، وتقوض 

املحاوالت الرامية إىل تعزيز التعددية. 

إن رفض حرية تدفق املهاجرين، واستعداد الحكومات 

إلنف��اق أموال طائلة ع��ىل مراقبة الح��دود، أمران يثريان 

االس��تغراب، وخصوصاً أن القيود الحالي��ة املفروضة عىل 

الهج��رة يع��ود تاريخه��ا يف الغالب إىل أزمت��ي النفط يف 

السبعينيات والثامنينيات من القرن العرشين، وهام اللتان 

أحدثتا توازنات جدي��دة يف العرض والطلب العامليني عىل 

العاملة املهاجرة، ورسعان م��ا أصبحت هذه القيود برغم 

حداثة تاريخها نس��بياً، راس��خة يف الرأي العام والخطاب 

الس��يايس، كام لو كانت أمراً طبيعياً، والزماً لحامية سالمة 

الدول ذات الس��يادة ورفاهية مواطنيه��ا، غري أن املنطق 

الظاه��ري ملراقبة الح��دود، مازال ينط��وي عىل مضامني 

أيديولوجية وعرقية عميقة الجذور. 

عامل بدون حدود ملن ميلكون املوارد
لقد اس��تمر الخطاب املعادي للمهاجرين يعود مبكاس��ب 

سياس��ية عظيمة عىل األحزاب اليمينية، كام فرض تشدداً 

يف سياس��ات الهج��رة الت��ي يعتمدها كثري م��ن األحزاب 

الرئيسية الساعية لكسب املناصب الحكومية أو املحافظة 

عليه��ا، ولك��ن القيود املفروضة عىل الهج��رة، تؤثر - عىل 

نحو متزايد - يف الفقراء واألشخاص األقل مهارة فقط، وأما 

م��ا يتعلق بنخب قطاع األعامل والع��امل املهرة والطالب 

املوهوبني واألثرياء املتقاعدي��ن، فامزالت هناك مصاعب 

إداري��ة تقف أمام حرية تنقلهم حول العامل، ولكنهم أيضاً 

مرّح��ب بهم يف برامج الهجرة الرس��مية، ومحميون مبظلة 

أسواق العمل الداخلية يف املنظامت العاملية، وتساعدهم 

جهات تعمل يف مجال قوانني الهجرة املربح؛ حيث تضمن 

أنهم قادرون عىل اس��تغالل جميع الوس��ائل لالنتقال إىل 

بلد جديد، إن هذا عملياً عامل من دون حدود ملن ميلكون 

املوارد التي متكنهم من استغالله. 

التغيري وطريق العوملة
وال ش��ك يف أن التحدي��ات كث��رية، إزاء م��ا يخ��ص جعل 

الحدود مفتوحة، ويوجد قدر كبري من الحواجز السياسية 

واالجتامعي��ة، ومجموع��ة معقدة من العقب��ات اإلدارية 

والعملي��ة الت��ي ينبغي التغل��ب عليها، لك��ن العامل أخذ 

يس��ري يف طريق العوملة، وأصبحت رؤوس األموال والسلع 

والخدمات، تتدفق بش��كل حر أكر م��ن ذي قبل؛ ولكن 

تتمثل الخطوة الحاس��مة يف هذا الص��دد، بوقف التفكري 

يف الح��دود املفتوح��ة وكأنها وهم والب��دء يف النظر إليها 

بوصفها هدفاً واقعياً ومطلب��اً حقيقياً، فهل فكرة الحدود 

املفتوحة وهٌم أكر من التجارة الحرة أو الحد من الغازات 

الدفيئة أو القضاء عىل الفقر؟ •
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مدرسة سـالح التموين والنقـل رافـد أساســـــــــــــي للتدريب يف القــوات املسلحــة 
 تساهـم يف تطـوير أفضـل األسالــيب لعمــل املنظومــة اإلداريــة

تتخذ مدرسة سالح التموين والنقل من توجيهات القيادة العامة للقوات املسلحة نرباساً وهّدياً 

تستنري به لتأهيل وإعداد الضباط واألفراد وتسليحهم بشتى أنواع العلوم اإلدارية الحديثة 

يف مختلف املجاالت ملواكبة التطور والتحديث العسكري واإلملام مبا هو جديد، ومن منطلق 

الدور التخصيص فإن املدرسة تعترب املعني واملصدر الوحيد لإلدارة واإلمداد عىل مستوى القوات 

املسلحة لهذا يتم عقد الدورات التخصصية التأهيلية والتأسيسية واملتقدمة ولجميع املهن 

املطلوبة وذلك ملساعدة تشكيالت ووحدات القوات املسلحة للقيام باألعباء والواجبات التي 

توكل لها وخاصة يف تطوير ووضع أفضل األساليب لعمل املنظومة اإلدارية. 

حوار: إبراهيم املنصوري
تصوير: حاسب اجلنيبي
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مدرسة سـالح التموين والنقـل رافـد أساســـــــــــــي للتدريب يف القــوات املسلحــة 
 تساهـم يف تطـوير أفضـل األسالــيب لعمــل املنظومــة اإلداريــة

وق��د حرصت مجلة "درع الوطن" عىل تس��ليط الضوء 

عىل مهام وواجبات مدرس��ة سالح التموين والنقل من 

خالل إجراء حوار مع قائد املدرسة العقيد الركن جمعة 

خميس الخيييل، وفيام ييل نص اللقاء:

متى أنشللئت مدرسة سللالح التموين والنقل؟ وما 

هي املراحل التي مرت بها؟

تأسس��ت مدرسة س��الح التموين والنقل يف عام 1981 

وخ��الل الثالثة عق��ود املاضي��ة تم تحدي��ث وتطوير 

املدرس��ة حتى وصلت إىل ما أصبح��ت عليه اليوم من 

مكانة مرموقة، حيث خرجت املدرسة الكوادر املؤهلة 

ومن جميع املهن اإلدارية بالقوات املسلحة.

ويف عام 1981 أنشئت املدرسة تحت مسمى مدرسة 

املستودعات العامة مبدينة العني كجناح تدريب مهني 

إلعداد الك��وادر الفني��ة واإلدارية، وتم دمج مدرس��ة 

املس��تودعات العامة ومدرس��ة التزوي��د والنقل تحت 

اسم مدرسة الشؤون اإلدارية، ويف 10/1/ 1988 تم ضم 

املدرستني معاً، واستمر الحال حتى سنة 2004، وتحديداً 

يف 2004/4/23 انضمت مدرسة الشؤون اإلدارية لسالح 

التموين وتم تعديل مس��مى مدرسة الشؤون اإلدارية 

ليصبح مدرسة سالح التموين والنقل حالياً.

ما هي أهللم التخصصللات والللدورات التي تعقد 

باملدرسة؟

يتم عقد ال��دورات التخصصية التأهيلية والتأسيس��ية 

واملتقدمة لجميع املهن املطلوبة لتش��كيالت ووحدات 

القوات املسلحة وتحمل املدرس��ة عىل عاتقها تدريب 

وتأهيل وإع��داد الكوادر البرشية م��ن ضباط وضباط 

الصف واألفراد ومدنيي قواتنا املسلحة يف مجال اإلدارة 

واإلمداد وعلوم الحاسب اآليل وغريها.

كيف يتللم تطويللر املناهج والللدورات التي تعقد 

باملدرسة؟

يتم تحديث وتطوير جميع املناهج وكراسات التدريب 

ولجميع الدورات التي تعقد باملدرس��ة مع األخذ بعني 

االعتبار املس��توى الثقايف الع��ايل الذي يتمتع به أفرادنا 

حالياً، وأيضاً لتالئم التط��ور والتحديث الذي حدث يف 

معاهد وم��دارس القوات املس��لحة، ويجتمع يف نهاية 

الع��ام التدريب��ي كل من قائ��د املدرس��ة ونائبه وقائد 

األجنحة واملدرس��ني واملدربني وذلك ملناقشة إيجابيات 

وس��لبيات املوس��م املنرصم، وتتم مراجع��ة املالحظات 

والتامري��ن التي مرت أثناء انعق��اد الدورات كام يؤخذ 

بع��ني االعتبار كل املالحظ��ات، ومن خالل االس��تبيان 

الذي نقوم بتوزيعه عىل الدارس��ني بعد نهاية كل دورة 

ونتقبل أي طرح أو مقرتح يأيت من الدارس��ني لالستفادة 

منه ووضعه يف عني االعتبار، والذي من ش��أنه أن يرثي 

العملي��ة التدريبية يف املس��تقبل، وتت��م مراجعة هذه 

املالحظ��ات واملقرتحات به��دف التطوير والتحديث يف 

العملية التدريبية، حيث تس��عى املدرسة نحو الجودة 

واالرتق��اء إىل األفضل ويأيت ذلك م��ن خالل تضافر كل 

الجهود عىل حد سواء.

هل تطبق املدرسة النظام الحديث يف التدريب؟

كغريها م��ن معاهد ومدارس القوات املس��لحة تطبق 

املدرسة حالياً النظام الحديث يف التدريب وعىل جميع 

الدورات التي تعقد يف املدرسة، حيث تم التعديل عىل 

الكراسات واملناهج وحسب ما يقتضيه نظام التدريب، 

ومن خ��الل التقارير التي تكتب عن ه��ذا النظام فإن 

املدرسة تطبقه بكل نجاح وجدارة واقتدار.

مللاذا حققت املدرسللة من خللالل ارتباطهللا مبركز 

اإلمداد املشرتك؟

املدرسة ومن خالل ارتباطها مبركز اإلمداد املشرتك فإنها 

أدخل��ت عىل مناهجه��ا وعقيدته��ا التدريبية )عقيدة 

العقيد الركن جمعة خميس الخيييل قائد مدرسة سالح التموين والنقل

تهدف مدرسة 
سالح التموين 

والنقل إىل إعداد 
الكوادر الفنية 

واإلدارية املؤهلة
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اإلم��داد املش��رتك وعقيدة سلس��لة اإلمداد املش��رتك( 

وتطبق ذلك عىل التامرين والندوات التخصصية وذلك 

لرتكيز هذا املفهوم، وأيضاً من خالل العقيدة القتالية يف 

فكر وعمل جميع الضباط املش��مولني باإلمداد املشرتك 

وخاص��ة عند العمل م��ع قوات أجنبية خ��ارج الدولة 

)كقوات حفظ الس��الم أو قوات متعددة الجنس��يات( 

باإلضاف��ة لتدريبها عىل أفضل أس��اليب إدارة األزمات 

والكوارث الطبيعية.

كيف تنتهج املدرسللة سياسللة البحث والتطوير مبا 

يخص مجال التدريب؟

تحرص املدرس��ة عىل نهج سياس��ة البحث والتطوير وعدم 

الوق��وف عند حد معني وذلك لتوف��ري كل جديد مبا يخص 

كاف��ة املج��االت التدريبية، كام تحرص املدرس��ة أيضاً عىل 

التواص��ل م��ع جميع معاه��د ومدارس القوات املس��لحة 

ومعاه��د وم��دارس الق��وات الش��قيقة والصديق��ة ذات 

االختصاص وذلك لرفد املدرسة باملدربني املؤهلني القادرين 

عىل إيصال رؤية ورسالة املدرسة بكل جدارة وامتياز.

كلمة أخرية تحب إضافتها عىل صفحات مجلة درع 

الوطن؟

أش��كر مجلة "درع الوطن" عىل جهودها الخرية يف نرش 

رس��الة العل��م واملعرفة وإيصال الفائ��دة املرجوة لكل 

أفراد القوات املس��لحة كام أتقدم بالش��كر إىل القيادة 

العامة للقوات املسلحة عىل دعمها الالمحدود ملدرسة 

سالح التموين والنقل•

تنظم املدرسة 
دورات يف جمال 
اإلدارة واإلمداد 

وعلوم احلاسب اآليل 
والذخائر واإلطفاء

تطبق املدرسة 
النظام احلديث 

يف التدريب )نظام 
درس عميل عىل تبديل عجالت الشاحنةسات(

قاعة الطاولة الرملية مبدرسة سالح التموين والنقل

املجندات أثناء تلقى درس يف الحاسب اآليل
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بقلم: ناصر الظاهري
كاتب إماراتي

nasser.aldhaheri@gmail.com 

علـى
مرمـــى 

قلــم

مشاهدات من نافذة مواربة

•• صبية التينية يظهرها شللكلها ذاك اآلت من جبال األنديز، وتلك الرسعة املتداركة يف لغتها التي ال 

تخطئها األذن، تبدو أنها تبيك لهاتفها، وتعاتب هاتفها، لكن بعد إن احتدت يف الحديث وأرتفع الصوت، 

وأشعلت سيجارة من سيجارة، وأحمر الوجه من حمى البكاء العميق، وسال َعَرق بجانب الصدغ اليمني 

بتكاسللل متناه، أمكننا أن ندرك أن هناك شللخص غري مبال عىل الجانللب اآلخر، والذي كدت من أجله 

كثرياً، حتى قمصانه الكتانية تبدو أنها كانت تشرتيها له، لكنه مل يحفظ الود، ومل مينعه جاملها املتواضع 

مللن املغامراة باتجللاه أخرى، خاصة يف غيابها وراء الرزق، كان ليلها باكياً، مجروحاً مبا تعتق من العنب، 

والدخان الرمادي، يف تلك الليلة تعب قلبها، وتعب هاتفها، وذاك النشيج الذي عادة ال يخرج من صدر 

امرأة، حامالً كل هذه الرتددات كصدى الحفر العميقة، إال إذا كان تنهداً عىل رجل وهبته عروق حياتها 

أو عىل بنت صغرية تكرب بعيداً عنها، وتخاف أن ال تراها ثانية، تخطو نحو مدرستها وعمرها.. سعيدة!

•• عجوز اسرتالية وحيدة عىل كرسيها مع كتابها الباقي ربعه األخري، بلباسها الريايض الذي ال يتناسب 

وخريف العمر، لكن كل العامل اآلخر كان ال يعنيها، كانت يف ذلك املساء الذي كأنه حجزته لنفسها، تبدو 

أنهللا تعيش لحظتها أو هكذا توحي لآلخر، بعد أن خدمللت يف مجال التعليم حتى ملت، وملت الحياة 

الرتيبللة شللبه اليومية، ووجه زوجها املحايد العائد كل ليلة من مللرب القرية الوحيد، تلك املرأة التي 

زحف إليها العمر رسيعاً دون أن تدري، فجأة قررت أن ترى شمساً أخرى غري شمس أسرتاليا، وأن تجرب 

خطللو قدميها عىل رمال مل تعرفهللا، فكانت الرحلة التي مل يكن فيها من رفيق، غري ذاك الكتاب املرف 

عىل االنتهاء، وتلك السعادة التي ترسقها من عيون أشخاص هم  يف العرين!

•• شللاب قميصه ال ميكن أن يوحي لك إال أنه حالق نسللايئ أو مصمم أزياء مبتدئ، تشللغله األمور 

األنثويللة حتى تكاد أن تذهب به إىل عوامل جديدة غري مجربللة، كان يغالب وحدته، وتلك الغربة التي 

فرضها عليه عمره، والتي رمبا أختارها كحل أخري للهروب إىل األمام، رمبا كان يف ذلك املساء يحتاج ألي 

أذن لتسللمع صوته املرتخي، فلديه أشياء يريد أن يتشللاطرها مع اآلخرين، ولديه أشياء مل يكن متأكداً 

مللن صفوها، لكنه محارص بالوحدة، فقد غاب فهم األصدقللاء، وذهب كل واحد منهم متربئاً من تعب 

االنصللات، وتعب العيون الخاطئة، كان يف مسللائه ذاك يبحث عن غللري الذين يبحثون عنه، كان صمته 

يقول: آه كم هو صعب أن تبحث عن أصدقاء هاربني!

•• رجل أحرضته السبعني هنا.. وهو اليوم يتوكأ عىل السبعني، يتدحرج بثقله، يحرض للمكان، متذكراً 

عمراً غضاً كان هنا، يتذكر مديره اإلنجليزي الذي كان قاسللياً عىل الحق، ويتذكر كلامته التي خدمته يف 

العمللل والحياة، يتذكر رشكة البرتول التي كان مخلصاً لها كبلد، ويتذكر مغامرات العمر والغربة وتبدل 

العملللة، وتلك األمور التي تجعل من الرجل مزهواً مبنتصف العمر، ويتذكر مشللاريع للحياة مل تكتمل، 

مللن حملت األوالد معها إىل البلد الضبايب، ومل تعد تسللأل إال عللن حوالة الحضانة، وحني يتعبها الصبي 

املشللاغب يف املدرسة اإلنجليزية الصارمة، ويتذكر دون كثري من قلق عمن تحملت قليالً رضيبة الزواج 

العائيل، ومل تضف لحياته شيئاً من معنى، لكن من تشق عليه كثرياً، ورمبا اآلن أكرث، تلك اآلسيوية التي 

عاملته كملك متخاذل، رىض أن يسللمن بطريقة تقربه من الفيل، ويتشللبه بثقل تحركاته، وحدها كان 

يبكيها، ويبيك تلك الطفولة التي ال تحب أن تكرب معها، وتلك الرباءة التي ال تود إال أن تكون فيها، يأيت 

به املكان، تسللبقه ذكريات عمر مر هكذا، وعصا يدرب عجزه عليها، كان يف مسللائه ذاك، يود أن يسأل 

الوقت، ويسللأل املكان، عن أناس كان يعرفهم، وال يجدهم، عمن حملت األوالد بعيداً يف الضباب، ومل 

تسأل، وعن تلك اآلسيوية الشقية التي كانت تفرح قلبه الذي كان يخفق كقلب فيل صغري! •
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تعترب الكالب من أوائل 

الحيوانات التي استأنسها 

اإلنسان وروضها لخدمته يف 

الصيد والحراسة معتمداً يف 

ذلك عىل ما متيزت به الكالب 

من عمق يف املشاعر كالوفاء 

واإلخالص، إضافة إىل الذكاء 

والجرأة والشجاعة.

حوار: نازيل ناصر البلوشي
تصويـــر: حممد اخلضر 

الكالب البوليسية واستخداماتها األمـــــــــــــــــــنية والعسكرية
تستخدم يف القوات املسلحة للكشف عن املتفجرات واألسلحة واخملدرات

إال أن ال��كالب تنفرد بقدرات خاص��ة تفوقت بها عىل 

س��ائر الحيوانات األخرى فهي متتلك حاس��ة شم قوية 

للغاي��ة مام جعلها مؤهلة للعمل يف القوات املس��لحة، 

واس��تخدمت الكالب البوليس��ية يف الحروب ألول مرة 

يف الح��رب العاملي��ة األوىل، وقد التق��ت "مجل��ة درع 

الوط���ن" مبسؤول املدربني يف وحدة الكالب البوليسية  

K9  أحم��د س��امل امله��ري للتعرف ع��ىل دور الكالب 

البوليسية بالقوات املسلحة وفيام ييل نص اللقاء:

 هال حدثتنا عن بدايات استخدام الكالب البوليسية 

يف القوات املسلحة؟

استخدمت الكالب يف القوات املسلحة منذ فرتة طويلة 

وكانت بداياتها يف املنطقة العس��كرية الوس��طى وبعد 

توحيد القوات املس��لحة تم ضمها لحرس الرئاسة واآلن 

أصبحت رسية.

ه��ل تس��تخدم ال��كالب البوليس��ية يف املج��االت 

الحربية؟ وكيف؟

نعم تستخدم يف الحروب لنزع األلغام، واإلنذار بوجود 

كامئن للعدو أو اقرتاب قوات معادية،  ولحراسة األرسى 

واملنش��آت الحربية، وتتبع أثر ق��وة معادية، والتصدي 

للهابطني باملظالت وغرها من االستخدامات . 

ما هي مهام الكالب البوليسية يف القوات املسلحة؟

تس��تخدم القوات املس��لحة الكالب البوليسية للكشف 

عن املتفجرات واألسلحة والذخرة واملخدرات مبختلف 

أنواعه��ا، والبح��ث عن الجث��ث املدفونة واألش��خاص 

املفقودي��ن وف��ض الش��غب واملظاه��رات وغرها من 

األدوار التي تؤديها.

م��ا هي أن��واع الكالب الت��ي تس��تخدم يف القوات 

املسلحة؟

تستخدم يف القوات املسلحة أنواع مختلفة وعديدة من 

الكالب منها الجرمان ش��رد، البالدور، مالينوا،  برترير،  

فيجال،  بونرت، كوكر.

ما هي أهم أنواع كالب الحراس��ة، وما هي موطنها 

األصيل، واألعامر املتوقعة لها ومتى اكتش��فت ألول 

مرة؟

اكتشفت أهم أنواع كالب الحراسة ألول مرة قبل 1800 

عام وأهمها:

- جرمان شرد وموطنه األصيل أملانيا، العمر املتوقع له 

12-13 عاماً.

- روتويلر موطنه األص��يل أملانيا، العم����ر املتوق��ع له 

11-12 عاماً.

- البوك��ر موطنه األصيل أملاني��ا، الع��مر املتوق���ع له 

12 عاماً.

- دوبرم��ان موطنه األصيل أملانيا، العم��ر املتوق���ع له 

16 عاماً.

- مالينوا موطن��ه األص��يل بلجي��كا، الع��مر املتوق���ع 

 k9 مسؤول املدربني أحمد املهريي مع فريق وحدة الكالب البوليسية  
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ل��ه 14-16 ع��اماً.

- جري��ت دان موطنه األصيل أملاني��ا، العمر املتوقع له 

10 أعوام.

م��ن أي عمر يدرب الكل��ب البولييس وما هي أهم 

مراحل التدريب؟

أفضل عمر لتدريب الكلب البولييس بعد ستة أشهر من 

ميالده، وينقسم التدريب إىل ثالث مراحل حسب نظام 

املدرس��ة الحديثة يف التدري��ب، فاملرحلة األوىل التآلف 

والتعارف بني الكلب ومدرب��ه، واملرحلة الثانية البحث 

البس��يط، واملرحلة الثالثة عملية التع��رف عىل الروائح 

املختلفة وأصحابها.

م��ا املقص��ود بتدريب��ات الطاعة، وما ه��ي األوامر 

األساسية للكالب البوليسية؟

تدريب��ات الطاعة هي التامرين الالزمة والرضورية التي 

تزيد من تحكم املدرب يف كلبه. وهناك أوامر أساس��ية 

ملخاطب��ة الكلب، والتي تكون م��ن لفظ واحد، وتعطى 

بوضوح لتجنب إرباك عقل الكلب، وهي تس��عة أوامر 

أساس��ية: أجلس، أثبت، أرفع، ن��م، ُمت، أقلب، أزحف، 

تعال، اترك.

هن��اك معلومة تق��ول أن بعض الكالب البوليس��ية 

تنقلب عىل صاحبها، ما مدى صحة هذه املقولة؟

مقولة علمية وصحيحة ولك��ن ليس كل الكالب، هناك 

نوعيات معين��ة من الكالب التي من املمكن أن تنقلب 

عىل أصحابها بسبب ظروف معينة.

ما هو الربنامج اليومي للكالب البوليسية؟

برنامج التدريب اليومي للكالب البوليس��ية يكون عىل 

حسب الظروف املناخية للدولة، فمثالً يف فصل الصيف 

يب��دأ التدريب م��ن 5 صباحاً حت��ى 10 صباحاً لتجنب 

الحرارة املرتفعة التي قد تؤدي إىل موت ونفوق الكالب، 

ويف فصل الش��تاء من 6 صباحاً حتى 11 صباحاً، ويكون 

التدري��ب لزيادة لياق��ة الكلب وتدريبه ع��ىل الطاعة، 

وبعده��ا يكون التدريب عىل حس��ب كل تخصص مثل 

)املتفجرات، املخدرات، الجثث والشغب(.

م��ا هو الغ��رض م��ن مامرس��ة ال��كالب للتامرين 

الرياضية؟

الغرض ه��و الطاعة وتقوية عضالت الجس��م وتهذيب 

الكل��ب ُخلقي��اً واملحافظة عىل رش��اقته ووزنه، ويعتر 

ال��وزن املثايل للكلب من 28 كلج إىل 32 كلج، ومن أهم 

التامري��ن الرياضية التي متارس��ها ال��كالب امليش وقفز 

الحواجز والتسلق.

كيف يت��م تهيئة الظروف للكالب حت��ى تتأقلم يف 

أجواء اإلمارات؟  

يت��م جل��ب الكالب إىل الدولة يف موس��م الش��تاء، فهو 

أفضل موسم حتى يتأقلم الكلب عىل جو ومناخ الدولة 

ألنها تستورد من الدول األوروبية.

هل هناك مواطنون يعملون يف مهنة مدريب الكالب 

البوليس��ية يف الق��وات املس��لحة؟ وما هي نس��بة 

التوطني يف هذه املهنة؟

جمي��ع املدربني يف الق��وات املس��لحة مواطنون وذوو 

قدرات وكفاءة مهنية وتدريبي��ة عالية، وال يوجد لدينا 

ك��وادر وافدة مله��ن مدريب الكالب البولس��ية فنس��بة 

التوطني يف مهنة مدريب الكالب لدينا 100 %.

ما ه��ي املواصفات التي يج��ب أن تتوفر يف مدريب 

الكالب البوليسية؟

املواصف��ات الت��ي يج��ب أن تتوفر يف م��دريب الكالب 

البوليس��ية هو حب الفرد وتقبله للتعامل مع الحيوان، 

باإلضافة إىل الثقة بالنفس والهدوء النفيس.

هل هناك عنرص نسايئ يف تدريب الكالب يف القوات 

املسلحة؟

لألس��ف ال يوجد عنرص نسايئ، ولكن نتأمل يف املستقبل 

القريب أن تكون لدينا عنارص نسائية.

تاريخ ترويض الكالب 

»وََتِْسُبُهُم أَيَْقاَظا وَُهْم رُقُوْدٌ وَنَُقلُِّبُهْم ذَاَت 
َماِل وَكَلُْبُهْم بَاِسٌط ذِرَاَعْيهِ  الَْيِمْيِ وَذَاَت الْشِّ

َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنُْهْم فِرَارَا  بِالَْوِصّيِد َلِو اطَّ
وََلُِلئَْت ِمنُْهْم رُْعبا« 

صدق اهلل العظيم سورة الكهف آية 18

من��ذ أن ق��ام اإلنس��ان "بتدج��ني" أي برتوي��ض 

الكالب قبل ميض حوايل 12 - 15 ألف س��نة، راح 

يس��تخدمها للحفاظ ع��ىل أمنه، وخ��الل رحالت 

الصيد، بينام اس��تخدمها الرومانيون واألس��بان يف 

أوقات الحروب، وللس��يطرة عىل من يتحكمون يف 

مصائرهم من بني البرش، كام استخدم الربيطانيون 

الكالب ع��ام 1610، وكان الحزب الن��ازي األملاين 

يدربها لالس��تخدام يف معسكرات االعتقال. يف عام 

1840 اس��تخدمت الوالي��ات املتح��دة األمريكية 

الكالب يف جزر س��يمنول الهندية، ويف القبض عىل 

الهاربني من الخدم، واستخدمت القوات األمريكية 

الفيدرالية الكالب خالل الحرب األهلية، ويف الفرتة 

م��ا ب��ني ع��ام 1942 إىل 1945 تم من��ح الجيش 

األمري��ي 19 ألف كلب لتكوي��ن قوة دفاعية من 

ال��كالب ضمن برنامج دفاعي وتم تدريبهم للقيام 

بأربع واجبات: الحراسة، الكش��افة أو الدوريات، 

حمل الرسائل، وكشف األلغام.

بعد الحرب العاملية الثاني��ة أعيد ترويض الكالب 

وإعادتهم ملن تطوعوا بهم بداية للجيش. من جهة 

أخ��رى تم اس��تخدام 1500 كلب للحراس��ة خالل 

الح��رب الكوري��ة، وحرب فيتنام كام اس��تخدمت 

الق��وات األمريكي��ة يف هات��ني الحرب��ني الكالب 

ملط��اردة األعداء الذين يتخف��ون داخل كهوف أو 

قنوات، كام استخدموها للكشف عن األلغام.

وم��ن الكالب ما تم تدريبه ملجرد الحراس��ة وذلك 

لتنبي��ه مالكها إىل وج��ود زائر غ��ري مرغوب فيه، 

وهي تعتم��د يف ذلك عىل النب��اح، كام أن بعضها 

ولسنوات ظل يستخدم لحراسة املمتلكات ولجمع 

قطيع املاشية، وهناك كالب من نوع آخر تستخدم 

م��ن قبل الرشطة إلخافة املتهمني وليس إلصابتهم، 

وبع��ض هذه ال��كالب يرت��دي دروع��اً واقية من 

الرصاص، وتحمل شارات.
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كيف يتم تأهيل وتدريب الكوادر البرشية؟

يت��م تأهي��ل وتدريب ال��كادر تح��ت إرشاف مدرينب 

مواطنني أكف��اء ومن خريج��ي وزارة الداخلية برشطة 

أبوظبي أو من خريجي الدورات الخارجية.

م��ا حجم املش��اركات الداخلي��ة والخارجية للكالب 

البوليسية يف القوات املسلحة ؟

هناك مش��اركات كث��رة ويومية للكالب البوليس��ية يف 

الدولة، فهي تشارك يف تأمني مختلف املهام واملشاركات.

ما هو الفرق بني مهام الكالب البوليس��ية يف القوات 

املسلحة ويف الرشطة؟

م��ن الناحي��ة الفنية ال يوج��د فرق فهي ت��ؤدي نفس 

العم��ل، إال يف بعض املجاالت الت��ي ال تختص بالقوات 

املسلحة مثل اإلنقاذ واألدلة الجنائية.

هل هناك تعاون ما بني القوات املس��لحة والرشطة 

فيام يتعلق باستخدامات الكالب البوليسية؟

نع����م هناك تع����اون كبر ب���ني الطرفني وخاص��ة 

يف مجال التدريب. 

تحتاج الكالب البوليسية لوجبات منظمة لتكون يف 

قمة اللياقة فتؤدي عملها بكفاءة، فام هي األطعمة 

التي تقدم لها؟

يجب أن نن��وه بأهمية التغذية الجي��دة للكالب وأنها 

تؤث��ر عىل مظه��ر وصحة ال��كالب، وأن قل��ة التغذية 

ي��ؤدي إىل خمول الكلب وقلة نش��اطه، وتزداد نس��بة 

اصابت��ه باألمراض، إن حاجة الكلب للامء أكر بكثر من 

حاجت��ه للغذاء، وم��ن أهم أغذية الكالب البس��كويت 

املجفف ومعلب��ات اللحم أو الدج��اج والحليب حيث 

يجب أن تحت��وي الوجبات عىل الروتين��ات والدهون 

والكربوهيدرات والفيتامينات.

ما هي كمية املاء التي تحتاجها الكالب البوليسية؟

ال ميكن تحديد كمية املاء للكلب ويختلف احتياج املاء 

باختالف س��اللة الكلب وحس��ب حجمه ووزنه وحالة 

الج��و لذل��ك يجب أن يكون امل��اء موج��وداً دامئاً أمام 

الكلب وأن يقدم له بدرجة حرارة عادية.

ما هي العوامل التي تتحكم يف كمية الطعام املقدم 

للكالب البوليسية؟

هناك ع��دة عوامل تتحك��م يف كمية الطع��ام املقدمة 

للكالب البوليسية، وهي:

- عم��ر الكل��ب: عندما يك��ون الكلب يف ط��ور النمو 

فإن��ه يحتاج للغذاء بصفة مس��تمرة وذلك لبناء الخاليا 

الجديدة.

- واملجهود الجس��امين: الكالب التي تبذل مجهوداً شاقاً 

تحتاج ملقادير أكر.

- املن��اخ: حيث تحتاج الكالب كمي��ات أكر من الغذاء 

يف فصل الشتاء.

- الح��االت املرضية: تحتاج ال��كالب املريضة إىل نوعية 

خاص��ة من الغذاء، وكذلك إىل كمي��ات خاصة، ويف كل 

األحوال يجب مراعاة وزن الكلب وحالته الصحية.

ما هي األمراض التي تصيب الكالب البوليسية وهل 

تنقل املرض لإلنسان؟

هناك أمراض عديدة، ويعتر أخطرها وأعداها لإلنس��ان 

مرض داء الكل��ب Rabies وهو مرض فرويس حاد فتاك 

يصي��ب الحيوان��ات ذوات ال��دم الحار، حي��ث  يصيب 

الجه��از العصبي وي��ؤدي إىل ظهور أع��راض عصبية ثم 

تستخدم الكالب 
البوليسية يف احلروب 

لنزع األلغام واإلنذار 
بوجود كمائن للعدو

الكشف عن املخدرات / نوع الكلب فيجال

املدرب يأمر الكلب مالينوا بالجلوس عن طريق اإلشارة 

عالقة ألفة وتآلف بني الكلب ومدربه/ نوعه برتريير 
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النف��وق، وتح��دث الع��دوى من خالل الع��ض أو تلوث 

الج��روح بلع��اب أو أنس��جة الحيوانات املصاب��ة املليئة 

بالفروس، وعند دخول الفروس إىل جس��م اإلنس��ان أو 

الحيوان الس��ليم ينتقل عر الخالي��ا العصبية إىل الجهاز 

العصبي املركزي ثم يعود وينترش يف كامل الجس��م ولهذا 

يجب تطعيم الكالب س��نوياً وفحصها لتجنب مثل هذه 

األمراض.

وهناك مرض الديستمر واإلمس��اك واإلسهال والتقيؤ 

والتهابات األذن وقرح املفاص��ل والغدد الرشجية وإفراز 

اللع��اب بكرثة والتهاب املعدة والتس��مم وس��ل الكالب 

والتهاب الكبد.

م��ا هي الطفيليات الخارجية والداخلية التي تصيب 

الكالب وكيف تكتشف؟

يعتمد اكتش��اف الطفيليات ع��ىل يقظة املدرب ويعتر 

االكتش��اف املبكر للطفيليات الوسيلة األوىل للمحافظة 

ع��ىل صحة الكلب، والطفيليات الخارجية هي الراغيث 

والقم��ل والق��راد الداخ��يل )الديدان( مثل اإلس��كارس 

والدودة الرشيطية والديدان األسطوانية ودودة الفالريا 

ودودة القلب وديدان االنكستوما.

يف نهاي��ة الح��وار كيف يت��م املحافظ��ة عىل صحة 

الكلب؟

إن النظاف��ة والعناي��ة بالكل��ب من مدربه يس��اعد يف 

املحافظة عىل صح��ة الكلب، ويج��ب تنظيف الكالب 

مرتني أس��بوعياً حتى يتم ازالة األوس��اخ والشعر امليت 

من جلد الكلب ومنع من تلبد الفرو، عند غسل الكلب 

باملاء الداىفء يجب مراعاة س��د األذنني بقطع كبرة من 

القطن الطبي واملس��ح حول العين��ني بدهان حتى مينع 

األذى والهيجان من األذنني والعينني•

جميع املدربني يف 
القوات املسلحة 

من املواطنني 
ولهم قدرات 

وكفاءات مهنية 
وتدريبية عالية

تدريب الكالب البوليسية عىل مكافحة الشغب

تدريب الكالب البوليسية عىل الهجوم

الكلب البولييس نوعه البالدور الكلب البولييس نوعه جريمان شربد

تدريب الكلب البولييس عىل قبض مشاغب
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العناية بالكالب البولي�سيـة

الحظائر املخصصة للكالب البوليسية

العناية البيطرية والصحية للكلب البولييس أخذ الوزن وفحص اللياقة

  النظافة والعناية بالكلب البولييس تساعد يف املحافظة عىل صحة الكلبتقديم وجبة الغداء
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األدميــــــــرال نيلســــــــــون..
الرمـــــــز اخلالـــــــد للبحــــــار املقــــــاتل

بريطانيا العظمى..اإلمرباطورية 

التي ال تغيب عنها الشمس..

سيدة البحار..كيف تسنى 

لربيطانيا إحراز كل هذه 

األلقاب ردحاً طويالً من 

الزمان؟ وكيف اكتسبت هذا 

املجد وهذه العظمة والسيادة 

عىل الدول األخرى؟ لقد 

ساهم يف ذلك الكثريون من 

أبنائها..من مفكريها وعلامؤها 

وساستها وقادتها من املدنيني 

والعسكريني وكان الذين 

جابوا أرجاء الكرة األرضية 

بحراً ويابسة، وخاضوا غامر 

املعارك تحت قيادة قادة 

أفذاذ أمثال "أوليفر كرومويل" 

و"آرثر ويلزيل" دوق ولينجتون 

و" برينارد لو مونتجمري" 

والكثريين غريهم..

إعداد:
 لواء ركن )م( سعود 
أحمد حسون

بدأ ارتباط نيلسون 
بالبحر منذ الصغر 

وتدرج يف الرتب 
العسكرية حتى 

أصبح أمريًا للبحار
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ومنهم هذا الرجل ال��ذي ارتاد معظم بحار العامل رشقاً 

وغرب��اً، مقاتالً من اجل أمت��ه يف معارك فقد فيها عينه 

اليمن��ى ثم ذراع��ه اليمنى، وأخ��راً حياته..حياته التي 

حفلت باالنتصارات البحرية الرائعة، مردداً، وهو يلفظ 

أنفاسه األخرة "أحمد الله عىل أنني قمت بواجبي من 

أج��ل الله والوطن" فكان حقاً ما وصف به بأنه "البطل 

الذي سقط لحظة النرص متوشحاً باملجد والخلود"..إنه 

القائد العسكري الربيطاين األدمرال نيلسون.

امليالد والنشأة
ولد "هوراش��يو ادموند نيلسون" يف 29 سبتمرب 1758، 

كان مول��ده يف أرسة دينية متوس��طة الح��ال يف مدينة 

نورفول��ك الواقعة إىل الش��ال الرشقي م��ن العاصمة 

الربيطانية لندن وكان ترتيبه السادس من أحد عرش من 

األبن��اء للقس "ادموند نيلس��ون" وزوجته كاثرين التي 

توفيت عندما بلغ نيلسون التاسعة من عمره.

تلقى نيلس��ون تعليمه االبتدايئ يف نورث ويلشام إىل 

أن بلغ سن الثانية عرش ثم واصل تعليمه يف "نورويش".

بدأت حيات��ه البحري��ة وارتباطه بالبح��ر يف مطلع 

عام 1771 وهو م��ا زال يافعاً، وكان ذلك عندما التحق 

كبحار عادي يف الس��فينة التي كان يتوىل قيادتها خاله 

القبطان "موريس س��كلنج". بعد فرتة قصرة من عمله 

يف الس��فينة تم تعيينه كضابط صف بحري وكمرش��ح 

للتدريب كضابط بحري.

بدايات الخدمة يف البحر 
خ��الل عمله كضابط بح��ري تحت التمرين ش��ارك يف 

االس��تعداد لعمليات بحرية خالل فرتة ساد فيها التوتر 

بني بريطانيا وأس��بانيا ثم قام بالعمل يف بعض الس��فن 

التجارية التابعة إلحدى الرشكات العاملة يف جزر الهند 

الغربي��ة ما أت��اح له فرصة املزيد م��ن التدريب عىل 

العمل يف السفن وقد عرب املحيط األطليس مرتني خالل 

تلك الفرتة.

س��مع نيلس��ون عن رحلة استكش��افية متجهة إىل 

القطب الش��ايل، فس��عى ونجح يف االلتحاق بها، كان 

الغرض من تلك الرحلة االستكشافية البحث عن طريق 

مخت��رص إىل الهند عرب القطب الش��ايل بدالً عن رأس 

الرج��اء الصالح، إال أن البعثة مل تكل��ل بالنجاح لغزارة 

الثل��وج بعد أن وصل��ت إىل 10 درج��ات من القطب 

الشايل، فعادت أدراجها إىل انجلرتا يف سبتمرب 1773.

توجه نيلس��ون بعد ذل��ك إىل الهن��د يف 19 نوفمرب 

1773 حي��ث وصل إىل ميناء "م��دراس" الهندي  يف 25 

ماي��و 1774 ورشع يف العم��ل ضمن الق��وات البحرية 

العاملة يف حراسة السفن التجارية التابعة لرشكة الهند 

الرشقية.

كانت أول معركة بحرية يخوضها نيلس��ون بالقرب 

م��ن امليناء الهندي "بومبي" عندما كان يعمل عىل منت 

السفينة الحربية "يس هورس" إبان الحرب بني بريطانيا 

وجمهورية "مارثا" الهندية. وقد واصل عمله يف حراسة 

السفن التجارية ما ساعده عىل تنمية قدراته املالحية 

ومهارات إدارة السفن.

أصيب نيلسون بداء املالريا ما استدعى عودته إىل 

انجلرتا يف رحلة اس��تغرقت ستة أشهر استعاد يف نهايتها 

صحته وأكمل فرتة النقاهة يف انجلرتا.

تم تعيين��ه يف مهمة بحري��ة يف منطقة جبل طارق 

عىل منت السفينة الحربية "وورشسرت" وعند عودته من 

جب��ل طارق اجت��از اختبار الرتفيع الرتب��ة مالزم بحري  

بتاري��خ 9 / 4 / 1777 وق��د تم تعيينه للعمل عىل منت 

السفينة الحربية "لويس��توف" املتوجهة إىل جايكا يف 

البحر الكاريبي.

خ��الل فرتة عمل��ه يف منطقة البح��ر الكاريبي، التي 

وصل إليه��ا يف 19 / 7 / 1777 قام باإلبحار ضمن عدة 

جوالت بحرية لألس��طول الربيطاين اس��تهدفت س��فناً 

أمريكي��ة خالل حرب االس��تقالل األمريكي��ة وقد توىل 

قيادة الس��فينة الحربي��ة "ليتل ل��وىس" ليتذوق طعم 

القيادة ألول مرة. وقد ش��ارك يف العديد من العمليات 

إىل أن تم نقله إىل س��فينة القيادة "بريستول" الخاصة 

بقائد األسطول الربيطاين يف البحر الكاريبي حيث شارك 

يف القتال ضد السفن الفرنسية التي انضمت إىل جانب 

أمريكا يف حرب االستقالل األمريكية.

نال نيلس��ون إعجاب وتقدير قائد األس��طول والذي 



معركة الطرف االٔغر بريشة الفنان جي أم دبليو ترينر
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من التاريخ

أوكل إلي��ه مهمة قي��ادة الس��فينة الحربي��ة "بادجر" 

خالل ع��ام 1779 وتال ذل��ك نقله إىل قي��ادة الفرقاطة 

"هينش��ينربوك" ذات ال��� 24 مدفعاً والت��ي كان قد تم 

أرسه��ا من األس��طول الفرنيس. أبحرت س��فينته ضمن 

الس��فن الربيطانية األخرى يف أكتوبر 1779 من "بورت 

روي��ال" يف "جايكا" ملطاردة الس��فن األمريكية حيث 

اس��تولت ع��ىل بعضه��ا. يف طريق الع��ودة إىل جايكا 

أصيب نيلس��ون مرة أخرى باملالريا، إال أنه فضل البقاء 

يف جزر الهند الغربية للمش��اركة يف عمليات القتال ضد 

األسبان يف "نيكاراجوا" والتي اشتملت، بجانب العمليات 

البحري��ة، عىل عمليات إنزال برمائي��ة ومهاجمة القالع 

األس��بانية ومل تكلل معظم تلك العمليات بالنجاح رغم 

املجهودات الكبرة التي قام بها، وعندما عاودته املالريا 

مرة أخرى يف أدغال "كوس��تاريكا" ع��اد إىل بريطانيا يف 

نوفمرب 1780.

قيادة الوحدات البحرية الصغرى
اس��رتد نيلس��ون عافيته يف أوائل عام 1781 وتم تعيينه 

قائداً للفرقاطة "البياريل" يف أغسطس من نفس العام، 

أعقب ذلك تس��لمه ألول مهامه القيادية )مبعنى قيادة 

وح��دة بحرية مقاتلة( يف 23  أكتوب��ر 1781 عندما تم 

تعيين��ه قائداً لق��وة بحرية قوامه��ا الفرقاطتني "ارجو" 

و"انرتبرايز" للقيام مبهمة حراسة قافلة تجارية بريطانية 

عائ��دة من ميناء "زين��ور" الدمناريك وقد قام نيلس��ون 

بأداء تل��ك املهمة بنجاح ما دفع األدمرالية الربيطانية 

لتكليف��ه مبهمة حراس��ة قافلة تجاري��ة بحرية   أخرى  

متجهة إىل "كويبيك" يف عام 1782، وقافلة أخرى متجهة 

إىل نيوي��ورك حيث انضم هناك إىل األس��طول الربيطاين 

املتوجه إىل جامايكا بقيادة األدمرال صمويل هود.

بقى نيلس��ون يف جزر الهند الغربية لفرتة قام خاللها 

بعدة عمليات ضد الفرنس��يني، وعند نهاية الحرب عاد 

إىل بريطانيا يف يونيو 1783.

عم��ل نيلس��ون خالل ع��ام 1784 ضمن األس��طول 

الربيطاين يف البحر الكاريبي يف جزر "انتيجوا" و"نافيس" 

وقد التقى أثناء تواجده هناك باألرملة الشابة فرانسيس 

نيسبت "فاىن" وتزوج بها وعادا إىل انجلرتا. 

س��ادت فرتة من الس��الم بني بريطانيا وفرنس��ا، وقد 

قىض نيلس��ون طيلة الع��ام 1788 وهو ضمن االحتياط 

يعم��ل بنصف الراتب، ح��اول مراراً العمل باألس��طول 

وتس��لم مهم��ة قيادي��ة إال أن��ه مل يفلح يف ذل��ك لقلة 

الحاجة الس��تخدام السفن الحربية يف السلم، حتى كان 

ع��ام 1793، عندما أعلنت فرنس��ا الحرب عىل بريطانيا 

وتم اس��تدعاؤه للخدمة وتس��لم قيادة س��فينة القتال 

"اجاممنون" ذات ال� 64 مدفعاً.

يف ماي��و 1793 تحرك��ت ق��وة كبرة من األس��طول 

الربيطاين متجهة صوب "جبل طارق"  لتتمركز يف البحر 

األبيض املتوسط بهدف ضان الس��يطرة البحرية عليه 

يف مواجهة األس��طول الفرنيس، توىل نيلسون قيادة جزء 

من تلك القوة التي وصلت إىل مش��ارف ميناء "طولون" 

الفرنيس يف شهر يوليو 1793 ورشعت يف تنفيذ خطة يتم 

مبقتضاها تقديم الدعم العسكري ملدن  طولون ونابويل 

وليجهورن باإلضافة إىل جزيرة رسدينيا.

تم تكليف نيلس��ون بقي��ادة مجموع��ة تتكون من 

س��فينته "اجاممنون" وثالثة فرقاطات وس��فينة صغرة 

ملحارصة الحامية الفرنس��ية يف جزيرة كورس��يكا، دارت 

مع��ارك عديدة بحرية وبرية داخل الجزيرة بني القوات 

الربيطاني��ة وقوات الث��وار الفرنس��يون )الجمهوريون( 

وكانت آخر هذه املعارك يف ميناء "كالفي" الكورس��ييك، 

أصيب نيلسون خاللها إصابة أفقدته إبصار عينه اليمنى 

بتاريخ 12 يوليو 1793 ولكنه واصل القتال، رغم إصابته، 

إصابة نيلسون خالل معركة سانتا كروز



األدمريال

هي رتبة عسكرية متنح ألعىل الضباط البحريني 
ويكون األدمريال هو القائد املركزي يف األسطول.
)باإلنجليزي��ة:  أدم��ريال  كلم��ة  أص��ل  يرج��ع 
Admiral( إىل اللغ��ة الفرنس��ية حي��ث تعني 
"أمريال" )بالفرنس��ية: Amiral( قائد األسطول. 
وأصل الكلمة الفرنس��ية هو االسم العريب لقائد 
األس��طول وهو "أم��ري البحر" الذي اس��تخدمه 

العرب يف العصور الوسطى.
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إىل أن استسلمت املدينة يف 18 يوليو وبهذا تم احتالل 

جزيرة كورسيكا.

أعق��ب احتالل جزيرة كورس��يكا مح��اوالت عديدة 

من الفرنس��يني الستعادة الجزيرة وقد دارت معارك بني 

األس��طولني الربيطاين والفرنيس خالل شهر مارس 1795 

كان أهمه��ا معركة  "جن��وه" البحرية والت��ي قاد فيها 

نيلس��ون القوات الربيطانية، تخىل الفرنس��يون، نتيجة 

لهذه املعركة عن محاوالتهم الستعادة جزيرة كورسيكا.

ترك��زت مجه��ودات نيلس��ون بعد ذل��ك يف القيام 

بعمليات بحري��ة وبرمائية الهدف منه��ا إيقاف تقدم 

ق��وات الثوار الفرنس��ية ع��رب ايطالي��ا إىل الجنوب من 

"جنوه"، حيث ق��ام باعرتاض الس��فن املعادية وإجراء 

التفتي��ش عىل الس��فن املحاي��دة، ورغم تل��ك املعارك 

نجح��ت الق��وات الفرنس��ية ومبس��اندة أنصارها من 

اإليطاليني من إجب��ار قوات الحلفاء الربية عىل الرتاجع 

خالل ش��هر نوفم��رب 1795. عند ذل��ك، اقترصت مهام 

القوات البحرية بقيادة نيلس��ون عىل تغطية انسحاب 

قوات الحلفاء ومنع القوات الفرنس��ية من محارصتهم، 

إال أن قوات��ه مل تكن كافية م��ا دعا القوات الربيطانية 

لالنس��حاب من كاف��ة املوانئ اإليطالي��ة، اليشء الذي 

جعل نيلس��ون يعود إىل كورسيكا غاضباً ومحبطاً وقلقاً 

عىل مستقبله يف البحرية.

م��ع بداية عام 1796 توىل الس��ر "ج��ون جرفيس" 

قيادة األسطول الربيطاين يف البحر األبيض املتوسط وقد 

قام بإعطاء نيلس��ون قيادة قوة مس��تقلة من الس��فن 

ليق��وم بعملي��ات الحصار البح��ري للم��دن اإليطالية 

الس��احلية الهامة. قام نيلسون خالل النصف األول من 

العام بعدة عمليات استهدفت سفن األسطول الفرنيس 

واعرتاضه��ا بجانب اعرتاض الس��فن التجاري��ة التابعة 

للدول املحايدة وتفتيشها.

بجان��ب العمليات البحري��ة القتالية قام نيلس��ون 

بإخ��الء الرعاي��ا الربيطانيني ومن املوان��ئ االيطالية إىل 

جزيرة كورسيكا.

عند تدهور موقف القوات الربيطانية يف إيطاليا تقرر 

سحب األس��طول الربيطاين من البحر األبيض املتوسط، 

وأرشف نيلس��ون ع��ىل عمليات حاية االنس��حاب إىل 

جبل طارق وقد خ��اض خالل تلك العمليات معارك يف 

مواجهة سفن األسطول األسباين املتحالفة مع الفرنسيني 

وقد  متكن يف نهاية األمر من الوصول إىل قبالة "قادش" 

امليناء األس��باين الواقع عىل الساحل الغريب ألسبانيا عىل 

املحيط األطليس، حيث ترابط بقية وحدات األس��طول 

الربيطاين.
دارت معرك��ة "رأس س��ان فنس��نت" يف 14 فرباير 

1797  ب��ني األس��طول الربيطاين بقيادة "الس��ر جون 

جرفيس" واألس��ط��ول األس��باين والتي ش����ارك فيها 

نيل�سون عىل منت سفينته "كابنت" حيث أرسع متخط�ياً 

بقية سفن األس��ط�����ول الربيطاين ليهاجم ثالث سفن 

اس��بانية كبرة أوقع اثن�ان منه��ا يف األرس وتراجعت 

بقي�ة الس�فن األسباني�ة إىل مي��ناء "ق���ادش".

القيادة يف املستويات العليا
بتاري��خ 20 فرباي��ر 1797، وضمن املش��مولني بالرتفيع 

يف قامئ��ة ترفيع��ات عادية، تم ترفيع نيلس��ون إىل رتبة 

ل��واء بح��ري Rear Admiral، كان يعمل آنذاك ضمن 

األسطول املتمركز إىل الغرب من الشواطئ األسبانية.

يف ش��هر مايو تم تكليف األدمرال نيلس��ون بقيادة 

ق��وة بحري��ة والتوجه إىل "ق��ادش" العرتاض الس��فن 

االس��بانية القادمة من املستعمرات االسبانية يف أمريكا 

الالتيني��ة، وق��د دارت معركة "ق��ادش" يف يوليو 1797 

وكانت الحملة تهدف إىل حصار وقصف ميناء "قادش" 

واحتالله��ا بعملي��ة إنزال بح��ري. مل تك��ن نتيجة تلك 

املعركة لصالح األسطول الربيطاين، حيث هبت عواصف 

قوية أبعدت س��فن القص��ف عن مواقعه��ا ومل يتوفر 

لقوات اإلنزال الس��ند املدفعي الكايف ما أتاح لألسبان 

صد اإلن��زال الربيطاين وكانت النتيج��ة انتصارهم عىل 

القوات الربيطانية املهاجمة .

دارت معرك��ة "س��انتا ك��روز دي تناري��ف" ب��ني 

األسطولني الربيطاين واألس��باين يف "سانتا كروز" الواقعة 

يف ج��زر الكن��اري إىل الغ��رب من الس��احل األفريقي 

والتابعة ألس��بانيا. كانت املعركة التي جرت بتاريخ 22 

يولي��و 1797 عب��ارة عن عملية قص��ف بحري بجانب 

إنزال برمايئ وقد جرت ثالث محاوالت بقيادة نيلسون، 

صادف��ت األوىل تيارات بحرية قوية أثرت عىل مس��ار 

الس��فن، وتبعته��ا املحاولة الثانية الت��ي تم صدها من 

قب��ل األس��بان. قرر نيلس��ون إجراء محاول��ة ثالثة ليالً 

وقد س��ارت املعركة وفقاً للخطة إال أنها مل تنجح وذلك 

الستعداد األسبان الدفاعي الجيد، حيث مل تنجح قوارب 

اإلنزال من الوصول إىل الشاطئ نتيجة القصف األسباين 

املنتظم واملركز.

خالل تلك املعركة كان نيلس��ون يقود إحدى كتائب 

اإلن��زال بنفس��ه، وقد متكن ال��زورق ال��ذي يركبه من 

الوصول إىل ش��اطئ اإلنزال إال أن شظية إحدى القنابل 

أصابت نيلس��ون إصاب��ة بليغة يف ذراع��ه اليمنى ما 

أفقده تلك الذراع.

رغم ذل��ك متكنت الق��وات الربيطاني��ة من دخول 

املدين��ة إال أنها أجربت عىل االنس��حاب ومل تكلل تلك 

العملية بالنجاح، وقد أوقعت خس��ائر كبرة يف صفوف 

الربيطانيني قدرت بربع القوة بني قتيل وجريح وعادت 

القوة أدراجها، بعد ثالثة أيام، لتنضم إىل القوة الرئيسية 

قرب "قادش".

عاد نيلس��ون بع��د إصابته يف معركة "س��انتا كروز" 

إىل انجلرتا محبطاً ويائس��اً إال أنه تلقى اس��تقباالً رائعاً 

م��ن الجاهر الربيطانية التي اعتربته بطالً منترصاً وقد 

اكتمل عالج إصابته يف لندن خالل الش��هور األخرة من 

عام 1797.

م��ا أن اكتمل ع��الج ذراعه حتى ب��دأ يف التطلع إىل 

الع��ودة إىل البح��ر مرة أخ��رى مبدياً رغبت��ه يف ذلك 

لألدمرالية )قيادة األسطول( التي استجابت له بتعيينه 

م��رة أخرى ضم��ن القوة املوج��ودة يف  "قادش" والتي 

تحرك إليها فع��الً يف 28 مارس 1798. تم تعيينه ضمن 

قوة تم تكليفها مبطاردة األس��طول الفرنيس املتواجد يف 

البحر األبيض املتوس��ط. كان م��ن أول مهام تلك القوة 

إيجاد أس��طول نابليون بونابرت الذي أبحر من جنوب 

فرنس��ا صوب جزيرة مالطا والت��ي غادرها قبل وصول 

األسطول الربيطاين، وقد واصل األسطول الفرنيس إبحاره 

إىل مرص وألقى مراس��يه يف خليج "أب��و قر" الواقع إىل 

الرشق من ميناء اإلسكندرية.

لحق نيلس��ون باألس��طول الفرنيس يف أبو قر حيث 

دارت معركة النيل املشهورة بتاريخ 1 و2 و3 أغسطس 

1798 والتي استبسلت فيها القوات الربيطانية  أو كان 

نتيجتها نرصاً حاساً للقوات الربيطانية بقيادة نيلسون 

وتم تدمر األسطول الفرنيس الذي مني بخسائر فادحة 

يف األرواح تراوح��ت ب��ني ألفني إىل خمس��ة آاللف بني 

قتي��ل وجريح بينهم قائد األس��طول ووق��وع 3900 يف 

األرس، كا تم تدمر سفينتني وفرقاطتني واالستيالء عىل 

9 س��فن كبرة، بينا فق��د الربيطانيون 218 من القتىل 

677 جريحاً. كان نيلسون، الذي أبيل بالًء حسناً يف تلك 

املعرك��ة، أحد ه��ؤالء الجرحى أصي��ب إصابة بليغة يف 

رأسه كادت أن تودي بحياته.

كان ملعرك��ة الني��ل )أو معرك��ة أب��و ق��ر( أهمية 

إسرتاتيجية كربى ما جعل لها صدى واسعاً يف بريطانيا 

والع��امل كله ومل��ا نتج عنها من أثر إيجايب عىل س��يادة 

األس��طول الربيطاين ع��ىل البحر األبيض املتوس��ط كا 



خلدت معركة 
الطرف األغر اسم 

نيلسون وأكدت 
سيادة األسطول 

الربيطاين على كل 
بحار العامل

نيلسون قائد ذو 
تأثري بالغ أسس 

قيادته على احلب 
وليس على السلطة
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من التاريخ

كانت رضب��ة كربى لطموحات نابليون يف الرشق والذي 

أبحر عائداً إىل فرنس��ا متجنباً األس��طول الربيطاين، وقد 

قيم بعض املؤرخون إنجاز نيلسون يف معركة النيل بأنه 

األعظم أهمية يف حياته.

توجه نيلس��ون بع��د معركة الني��ل إىل نابويل حيث 

تم اس��تقباله بحفاوة وترحاب ش��ديدين من قبل امللك 

وكبار املس��ؤولني وعائلة هاميلتون الربيطانية وأقيمت 

احتفاالت كثرة باسمه.

قىض نيلس��ون عام 1799 وهو يعمل عىل اس��تقرار 

األوض��اع يف املنطقة، التي ش��هدت مع��ارك بني قوات 

جي��ش مملك��ة ناب��ويل والقوات الفرنس��ية مبس��اندة 

أنصاره��م من االيطالي��ني. فقد متكنت ق��وات مملكة 

نابويل من اس��تعادة مدينة روما من الفرنس��يني، إال أن 

وصول تعزيزات فرنس��ية وبدعم من األنصار من الثوار 

االيطاليون متكنت القوات الفرنس��ية من استعادة روما 

وزحف��ت قواتهم نحو ناب��ويل، عند ذلك قام نيلس��ون 

بإخالء العائل��ة املالكة والنبالء ورج��ال الدولة والرعايا 

الربيطانيني إىل ميناء "بالرمو" يف صقلية.

فرض نيلس��ون حصاراً بحرياً عىل نابويل بينا قامت 

جاعات من الث��وار اإليطاليون املوال��ني للنظام املليك 

مبهاجمة الفرنس��يني وتحرير املدين��ة وقد أعقب ذلك 

محاكات املتمردين ومن وقفوا بجانب الفرنسيني وقد 

لعب نيلسون دوراً كبراً خالل تلك املرحلة بإرشافه عىل 

محاكات املتمردين، وقد أخذ عليه تش��دده يف معاملة 

أعداءه بع��د حملة نابويل، بينا اعترب بعض النقاد ذلك 

حساً للفوىض وحفظاً لألمن والنظام.

توىل نيلس��ون قيادة األس��طول الربيط��اين يف البحر 

األبيض املتوس��ط خالل فرتة تغيب القائد "اللورد كيث" 

يف املحيط األطليس متعقباً األسطول الفرنيس.

عاد نيلس��ون إىل لندن يف 9 نوفمرب 1800، وبعد فرتة 

قصرة من وصوله إىل لندن تم تعيينه قائداً ثانيا ألسطول 

القنال االنجليزي تحت قيادة "لورد س��ان فنسنت" كا 

تم ترفيعه إىل رتبة نائب  فريق بحري يف 1 يناير 1801.

ت��م تعي��ني نيلس��ون يف حمل��ة متوجهة نح��و بحر 

البلطيق ملواجهة التحالف الذي تم بني روسيا وبالروسيا 

والدمن��ارك والس��ويد وال��ذي يهدف إىل رف��ع الحصار 

البح��ري الربيطاين لتجارة هذه الدول مع فرنس��ا ولهذا 

السبب تم تشكيل أس��طول بحر البلطيق بقيادة السر 

هاي��د باركر إلغ��الق مداخل بحر البلطي��ق  وقد وصل 

األسطول إىل بحر البلطيق وبارش عملياته هناك.

ج��رت "معركة كوبنهاجن" يف 2 أبريل 1801 بني قوة 

من األس��طول الربيطاين قوامها 12 س��فينة حربية كبرة 

و5 فرقاطات و13 س��فينة صغرة أخرى بقيادة نيلسون 

واألس��طول الدمن��اريك -  الرنويجي وقوام��ه حوايل 35 

سفينة ودعم مدفعي ساحيل.

ت��رك قائد األس��طول الربيطاين الس��ر بارك��ر الخيار 

لنيلس��ون للدخ��ول يف تل��ك املعركة، واختار نيلس��ون 

خ��وض املعركة التي نتج عنها تدمر الكثر من الس��فن 

الدمناركي��ة والرنويجي��ة م��ا أجربه��م ع��ىل الجلوس 

للتفاوض مع نيلس��ون وعقد هدنة م��ع بريطانيا أدت 

إىل حل التحالف بني الدول التي وقفت يف وجه الحصار 

الربيطاين، وصف نيلس��ون هذه املعركة بأنها من أش��ق 

املعارك التي خاضها يف حياته.

عاد نيلسون إىل انجلرتا يف 1 يوليو 1801 ليتم تعيينه 

قائداً ألس��طول الدفاع عن الج��زر الربيطانية يف القنال 

االنجلي��زي وذلك بع��د تهديد نابليون بغ��زو بريطانيا 

ووص��ول أنباء عن الرشوع يف إعداد القوات الفرنس��ية 

للقيام بذلك الغزو الذي مل يتم.

س��ادت فرتة من السلم يف أوروبا خاصة بعد اتفاقية 

"امييان" إىل أن بدأت الحروب النابليونية  1803-1815.

توىل نيلس��ون قيادة األس��طول الربيط��اين يف البحر 

األبيض املتوس��ط، ووصل إىل مشارف "طولون" يف يوليو 

1803 فارضاً الحصار عىل األس��طول الفرنيس املرابط يف 

ميناء "طولوون" ملدة عام ونصف إىل أن متكن األسطول 

معركة أبو قري
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خالل مراسم تشييع جثامن نيلسون

الفرنيس يف أبريل 1805 م��ن الهروب عرب مضيق جبل 

طارق إىل املحيط األطليس وإىل جزر الهند الغربية. وقام 

نيلس��ون مبطاردته إال أنه مل ينجح يف إيجاده واالشتباك 

معه، وعند عودة األس��طول الفرنيس إىل أوروبا متركز يف 

امليناء األس��باين "قادش" متحالفاً مع األسطول األسباين، 

وقد ت��م تعيني نيلس��ون لحصار األس��طول الفرنيس - 

األسباين يف ميناء "قادش". وقد وصل إليها يف 27 سبتمرب 

1805 وتس��لم مهام القيادة من األدمرال "كولينجوود" 

ورشع ف��ور وصوله يف التخطي��ط للمعركة الكربى ضد 

األسطول الفرنيس - األسباين.

معركة الطرف األغر
ج��رت  "معركة  الطرف األغ��ر" يف املحيط األطليس إىل 

الغ��رب من رأس "الطرف األغر"  عىل الس��احل الغريب 

ألس��بانيا يف 21 أكتوبر 1805 بني األس��طولني الربيطاين 

وقوامه 27 س��فينة بقيادة نيلسون، واألسطول الفرنيس 

- األس��باين وقوامه 33 سفينة بقيادة األدمرال الفرنيس 

"بير تشارلس فيلينيف".

اس��تخدم نيلس��ون يف تل��ك املعركة أس��لوباً جديداً 

يف االش��تباك البح��ري، فاجأ به خصومه، وذلك بش��طر 

األس��طول املع��ادي إىل نصفني )خالفاً مل��ا كانت تتبعه 

املعارك البحرية يف ذلك الوقت( ما مكنه من إضعافه 

والتغلب عليه. كانت نتيجة تلك املعركة انتصاراً ساحقاً 

لألس��طول الربيطاين الذي استوىل عىل 21 سفينة ودمر 

سفن دون أن يخرس سفينة واحدة.

كان ملعرك��ة الطرف األغر صدى عاملياً واس��عاً وقابلها 

الربيطانيون بفرحة غامرة وكانت س��بباً يف تخليد قائدها 

فقد أكدت سيادة األسطول الربيطاين عىل كل بحار العامل.

وفاته 
وخالل معركة الطرف األغر أصيب نيلس��ون بطلق ناري 

أطلق��ه أحد القناصة الفرنس��يني من س��فينة فرنس��ية 

مجاورة من مس��افة 50 قدم، نف��ذ املقذوف من كتفه 

األيرس إىل العمود الفقري مس��بباً كسوراً لعدة فقرات. 

بع��د أن س��قط، حمله بع��ض البحارة برفق��ة الطبيب 

الجراح إىل أسفل السفينة حيث تويف يف الرابعة والنصف 

عرصاً، بعد ثالث ساعات من إصابته. كان متاسكاً حتى 

لحظات حياته األخرة، مصدراً بعض التوجيهات يف إدارة 

املعرك��ة وموصياً بإيصال تحيات��ه إىل زوجته وأصدقاءه 

ولفظ أنفاسه األخرة مردداً "الله ووطني".

شخصية نيلسون القيادية
يعترب نيلس��ون قائ��داً ذو تأثر بالغ، مب��ا كان لديه من 

ق��درة عىل التكيف مع متطلبات رجاله، أس��س قيادته 

ع��ىل الحب وليس عىل الس��لطة، ما ج��ذب إليه كل 

رؤس��اءه ومرؤوس��يه مب��ا يتمتع به من ق��در كبر من 

الشجاعة وااللتزام والش��خصية الساحرة املتميزة، وقد 

ظلت هذه الصفات لصيقة بش��خصية نيلس��ون طيلة 

فرتة خدمته. 

جمع نيلسون بني مواهبه القيادية ومتكنه من األمور 

املهنية واإلس��رتاتيجية والسياس��ية ما جعل منه قائداً 

بحرياً عىل مس��توى عال من النجاح استطاع أن يصهر  

جهد البحارة والضباط والس��فن واألسلحة يف أسطول ال 

مثيل له يف أعايل البحار، ومكنه ذلك من تحقيق النرص 

تحت أسوأ الظروف.

كان نيلس��ون ع��ىل ثق��ة تام��ة بنفس��ه وبقدراته 

وتصميم��ه وقدرته ع��ىل اتخاذ الق��رارات الهامة، وقد 

دل��ت إنجازاته النش��طة واملتوالية عىل م��ا كان يتمتع 

التسمية واملسمى

تعرف معركة طرف الغار بش��كل خاطئ مبعركة الطرف 
األغر، وتأيت تس��مية طرف الغار من املكان الذي جرت 
في��ه املوقعة البحرية ويعرف املكان باس��م رأس طرف 
 )Cabo Trafalgar :الغ��ار )ترافالغ��ار( )باإلس��بانية
وه��و عبارة عن قمة صخرية جبلية تقع عىل الس��احل 
ي ميدان طرف الغار يف لندن باسم  اإلسباين، وقد ُس��مِّ

هذه املعركة تخليًدا النتصار نيلسون.

Trafalgar

به م��ن قدر كبر من الخ��ربة القتالي��ة والفكر الثاقب 

ومعرفت��ه التامة لخصومه واس��تغالله لنقاط ضعفهم، 

وكان مياالً إىل قبول املخاطرة خاصة عند اشتداد القتال.

كان نيلس��ون معتداً بنفسه ومتيز بالرغبة الدامئة يف 

أن يكون محط أنظار رؤساءه والجاهر،  ما قاده إىل 

الدخول يف مغامرات وخوض مخاطر، وكان حريصاً عىل 

نرش نتائ��ج نجاحاته. رغم هذا الجانب من ش��خصيته 

فق��د ظل نيلس��ون ط��وال م��دة خدمته رم��زاً للقائد 

املحرتف الذي يدفعه إحساسه القوي بالواجب.

ازدادت شهرة نيلس��ون وبلغت قمتها بعد وفاته إذ 

يعت��رب أحد أعظ��م أبطال بريطانيا العس��كريني  الذين 

نالوا أرفع األوس��مة والنياشني واأللقاب الرفيعة وحيث 

يقف عىل قدم املس��اواة م��ع "دوق مارلبورو" و"دوق 

ولينجتون"•

املصادر:

100 قائد عسكري، مايكل يل الننج، مركز اإلمارات 

للدراسات و البحوث اإلسرتاتيجية.

 Horatio Nelson, 1st  Viscount - Wikipedia 

.K the free encyclopedia



س��ّنت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف دستورها عّدة 

قواعد وقوانني نظّمت من خاللها حقوق املرياث والرتكة 

الت��ي بينتها أحكام الرشيعة اإلس��المية، وتالياً نضع بني 

أيديكم األحكام العامة لقوانني املرياث يف دس��تور دولة 

اإلم��ارات، حي��ث تنص املعام��الت املدني��ة يف قانونها 

االتحادي رق��م 5 الصادر ع��ام1985 يف أحكام املرياث 

وتصفية الرتكة عىل ما ييل:

املادة رقم 1219

- يكس��ب الوارث بطريق املرياث العقارات واملنقوالت 

والحقوق املوجودة يف الرتكة.  

- تعي��ني الورث��ة وتحديد أنصبته��م يف اإلرث وانتقال 

الرتك��ة يخض��ع ألحكام الرشيع��ة اإلس��المية والقوانني 

الرتكة واإلرث يف القواعد القانونية لدولة اإلمارات )ج 1(

الصادرة تطبيقاً لها.

املادة رقم 1220

- إذا مل يع��نّي امل��ورث وصياً لرتكته ج��از ألحد أصحاب 

الش��أن أن يطلب من القايض تعيني ويص يجمع الورثة 

ع��ىل اختياره م��ن بينهم أو من غريهم ف��إذا مل يجمع 

الورثة عىل اختيار أحد توىل القايض اختياره بعد س��اع 

أقوالهم.

- ويراع��ي تطبيق أحكام القوان��ني الخاصة إذا كان من 

بني الورثة حمل مس��تكن أو عدي��م األهلية أو ناقصها 

أو غائب.

املادة رقم 1221

إذا عني املورث وصياً للرتكة وجب عىل القايض بناًء عىل 

طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيني. 

شروط نقل وزرع األعضاء البشرية بني األحياء
وضعت الشريعة اإلسالمية ضوابط لزراعة األعضاء

إعداد: جميلة الكعبي

إعداد: يوسف جمعة احلداد

وضع الفقهاء رشوطاً إلباحة االس��تقطاع من آدمي حي 

معص��وم الدم، بغرض النقل وال��زرع يف آدمي آخر حي 

مثله، إن توافرت ه��ذه الرشوط جاز الزرع والنقل وإال 

فال، وهي كالتايل:

- توافر حالة الرضورة التي تس��تدعي النقل والزرع: 

إن م��ن ميعن النظر يف الرشيعة اإلس��المية يجد أنها قد 

أذنت بنقل جزء من جس��م املعطي إىل جس��م املريض 

املتلق��ي، إذا كانت املصلحة املرتتبة عىل ذلك أعظم من 

املحافظ��ة عىل حق الله تعاىل يف جس��م املعطي، طاملا 

جاء هذا االنتفاع نتيجة رضورة رشعية

- أن يكون النق��ل والزرع هو العالج الوحيد: حيث 

أنه م��ن املفرتض بالطبي��ب يف وصف الع��الج أن يبدأ 

باألسهل فاألس��هل، فال ينتقل من الدواء البسيط املعتاد 

إىل ال��دواء املركب إال إذا فات أثر األول، فإذا أصبح نقل 

العضو من إنس��ان وزرعه يف إنس��ان آخ��ر هو العالج 

الوحيد بعد فشل الدواء العادي، فحينئذ يجوز.

- إذن ورضاء املريض: يجب أن يكون تدخل الطبيب 

بن��اء عىل إذن املريض أو ولي��ه إن كان قارصاً أو من يف 

حكمة، وبالت��ايل ال يجوز إرغام الش��خص عىل معالجة 

نفس��ه إال إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، ويس��تثنى 

من رضورة الحصول ع��ىل إذن املريض أو وليه الحاالت 

الطارئة العاجلة باعتبار الرضورات تبيح املحظورات.
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شؤون قانونية



تعريفات قانونية

الحصانة الربملانية
ه��ي ن��وع م��ن الحامي��ة القانونية الت��ي مينحها 
الدس��تور ألعض��اء الربمل��ان كن��وع م��ن الحامية 
السياس��ية والقانوني��ة، وتس��مح ه��ذه الحصانة 
للنائ��ب أن ي��ؤدي وظيفت��ه الدس��تورية كامل��ة 
)كس��لطة ترشيعي��ة( بعي��داً ع��ن تأثري الس��لطة 

التنفيذية عىل أعضاء الربملان.

إقامة جربية
ه��ي إحدى العقوب��ات املقي��دة للحرية، وتفرض 
ع��ادة ضم��ن العقوب��ات الجنائية السياس��ية، أو 
العقوب��ات الجنحي��ة السياس��ية، وتس��مى أيضاً 
الحبس املنزيل، واالحتجاز، أو املراقبة اإللكرتونية، 
وهو املقي��اس الذي يقترص للش��خص من جانب 
السلطات ملثول اإلقامة، الس��فر يقترص عادة، إذا 
س��مح له عىل اإلطالق اإلقام��ة الجربية هو بديل 

مخففة للسجن.

الحصانة الدبلوماسية
ه��ي ن��وع م��ن الحصان��ة القانونية الت��ي متنح 
للدبلوماس��يني وهي سياسة متبعة بني الحكومات 
تضمن عدم مالحقة ومحاكمة الدبلوماسيني تحت 
طائلة قوانني الدولة املضيفة، وقد تم االتفاق عىل 
الحصانة الدبلوماسية كقانون دويل يف مؤمتر فيينا 

للعالقات الدبلوماسية الذي عقد يف 1961.
ويس��مح هذا االمتي��از للحاصلني علي��ه أن يظلوا 
خاضعني لس��لطة القوانني يف بالدهم، ومثل هؤالء 
ال ميكن القبض عليه��م ملخالفة قوانني البالد التي 
يُرس��لون إليها، ولكن إذا خالف��وا القوانني املحلية 
ف��إن حكوماتهم قد تطالب باس��تدعائهم، وهناك 
اتفاقات دولية تنظم معاملة الوكالء الدبلوماسيني.

األهلية القانونية
الش��خصية القانونية تثبت لإلنس��ان مبجرد والدته 
وتالزمه إىل حني وفاته، وهذه الشخصية القانونية 
هي صالحية الشخص للوجوب له أو عليه، فبمجرد 
والدة اإلنس��ان تكون له حقوق، ويطلق عىل هذه 
الصالحية أيضاً اصطالح »أهلية الوجوب«، واألصل 
أن يتس��اوى الناس جميعاً قي أهلية الوجوب، إال 
أنه��ا قد تكون مقي��دة لبعض الن��اس فيام يخص 

الحقوق، وذلك تبعاً للحالة السياسية واملدنية. 
ومنذ مولده تثبت أهلية اإلنس��ان، وبالتايل تثبت 
له الحقوق والواجبات، ولكنه ال يستطيع أن يبارش 
األع��امل والترصف��ات القانونية بنفس��ه، فهو غري 
أهل ملبارشة األعامل القانونية، وهي التي تس��مى 
يف االصطالح »أهلي��ة األداء«، وهذه األهلية تتأثر 
كقاعدة عامة بس��ن اإلنس��ان ودرجة متييزه، وكل 
ش��خص دون س��ن التمييز )سن الس��ابعة( يكون 
حت��امً معدوم األهلي��ة، ثم يكون ناق��ص األهلية 
بال��رضورة ما مل يبلغ س��ن الرش��د، ومث��ة حاالت 
خاصة يصاب فيها الشخص بعاهة يتأثر بها متييزه، 

فيصبح بسببها عديم األهلية أو ناقص األهلية.

املادة رقم 1222

- ملن ع��ني وصياً للرتكة أن يتنحى ع��ن مهمته وذلك 

طبقاً ألحكام الوكالة.

- وللقايض بناًء عىل طلب أحد ذوي الش��أن أو النيابة 

العام��ة أو دون طلب عزل ال��ويص وتعيني غريه متى 

ثبت ما يربره.

املادة رقم 1223

- عىل املحكمة أن تقيّد يف سجل خاص األوامر الصادرة 

بتعيني أوصي��اء الرتكة أو تثبيتهم إذا عينهم املورث أو 

عزلهم أو تنازلهم.

-  ويك��ون لهذا القيد أثره بالنس��بة مل��ن يتعامل من 

الغري مع الورثة بشأن عقارات الرتكة. 

املادة رقم 1224

- يتسلم ويص الرتكة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها 

برقابة القايض وله أن يطلب أجراً يقدره القايض.

- وتتحم��ل الرتك��ة نفق��ات التصفي��ة ويك��ون لهذه 

النفقات امتياز املرصوفات القضائية.

املادة رقم 1225

ع��ىل القايض أن يتخ��ذ عند االقتضاء جمي��ع ما يلزم 

للمحافظ��ة ع��ىل الرتكة ول��ه أن يأمر بإي��داع النقود 

واألوراق املالية واألش��ياء ذات القيمة خزينة املحكمة 

الكائن��ة يف دائرتها أموال الرتكة كلها أو جلها حتى تتم 

التصفية.

املادة رقم 1226

عىل ويص الرتكة أن يرصف من مال الرتكة:

• نفقات تجهيز امليت.

• نفقات كافية بالقدر املقبول من هذا املال إىل الوارث 

املحت��اج حتى تنته��ي التصفية وذلك بعد اس��تصدار 

أمر من املحكمة برصفها ع��ىل أن تخصم النفقة التي 

يستويل عليها كل وارث من نصيبه يف الرتكة.

- ويفصل القايض يف كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص•

تابع يف العدد القادم  

- إذن ورضا املعطي: يشرتط إلباحة استقطاع العضو 

م��ن املعطي أن يأذن بذلك وأن يكون راضياً به، ويجب 

أن يك��ون هذا الرضا ص��ادراً  من إرادة حرة، وممن هو 

أه��ل له بأن يكون بالغاً عاق��الً، وأن يصدر من املعطي 

وهو عىل بينة م��ن أمره، وبالتايل ال يحق لألولياء الرضا 

باالس��تقطاع من جس��م القارص أو من يف حكمه ممن 

هو تحت واليته��م ألنه يجب عىل الويل عىل النفس أن 

يحافظ عىل جس��م الصغري ونفس��ه وإبعاده عن كل ما 

يتلف نفسه وجسمه.

- أن يكون هذا النقل تربعاً ال بيعاً واتجاراً: إذا كانت 

الرضورة والغاية م��ن النقل والزرع هي رعاية املصلحة 

العالجي��ة للمريض عن طريق اس��تقطاع العضو وزرعه 

ف��إن ذلك ال يباح إال بقدر ال��رضورة التي أوجبته دون 

زي��ادة، وبحيث ال يخرج ه��ذا العمل عن إطار الكرامة 

اإلنس��انية، وما يتع��ارض مع هذه الكرام��ة أن يعلق 

املعطي رضاه لالستقطاع من جسمه أو جثته عىل قبض 

الثمن.

إن الرشيع��ة االس��المية حني تس��مح بإقامة تفاضل 

ب��ني املصالح املتنازعة يف مارس��ة الط��ب والجراحة ال 

ميك��ن أن ترتيض إقحام األغراض املالية يف حل مثل هذا 

التن��ازع، الذي يجب أن يقوم ع��ىل غايات نبيلة بعيدة 

عن مجال الربح.

- قبول جس��م املتربع إليه لهذا العضو املنقول: من 

املعلوم أن مثل هذا النوع من العمليات هو من أخطر 

العملي��ات، ومن ثم ف��إن من رشوط نق��ل العضو من 

املتربع أن يقبله جس��م املتربع إلي��ه، وإال أدى ذلك إىل 

رضر املتربع، والذي يجزم بذلك هو طبيب ثقة ماهر يف 

صناعته وحرفته، حيث يش��رتط فيمن يشخصون املرض 

ويصنع��ون ال��دواء ويقومون بالجراح��ة أن يكونوا من 

ذوي الحذق يف صناعتهم ولهم بها بصارة ومعرفة، وهذا 

يعن��ي أن يغل��ب عىل ظن الطبيب بصف��ة عامة نجاح 

العملية الجراحية التي يقوم بها وإال توقف.

- أال يرتت��ب عىل هذا النق��ل رضر فاحش للمتربع: 

يجب أال يرتتب عىل االس��تقطاع أي النقل رضر فاحش 

باملعطي، ومن ثم ال خالف يف حرمة التربع باألعضاء التي 

يرتتب عىل اس��تقطاعها موت املعطي أو تعطيل وظيفة 

أساس��ية يف حياته كنقل الرئت��ني، أو األعضاء املفردة يف 

الجس��م، كالقلب مثالً أو الكبد ولو برضاه، ألنه ال ميلك 

الت��رصف يف حياته بدون إذن ال��رشع، والرشع قد أقام 

مبدأ التس��اوي بني بني آدم معصومي الدم، وال يسمح 

أن يقتل أحدهم إلحياء اآلخر.

- أال يرتتب عىل هذا النقل أو الزرع مخالفة للنظام 

العام أو اآلداب العامة: فإذا ترتب عىل هذا االستقطاع 

والزرع مخالفة للنظام الع��ام أو اآلداب العامة فحينئذ 

ال يج��وز، فمثالً ال يجوز االتفاق الذي يعقد بني ش��اب 

وكهل عىل أن يتنازل األول للثاين عن غدة تناس��لية، ألن 

هذا مخالف لآلداب واألخالق العامة، إذ ال فرق بني هذا 

النقل وبني الزنا وما يرتتب عليه من اختالط لألنس��اب، 

أما إذا مل يكن خلط لألنساب فحينئذ يجوز•

من شروط نقل 
وزرع األعضاء 

البشرية أن يكون 
هذا النقل تربعًا ال 

بيعًا واجتارًا
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الفشل الكلوي ال تظهر أعراضه سريعًا
يؤدي إىل اختالل عام يف جسم اإلنسان

إعداد: حنان الذهب

الُقُص��ور الكلوي Renal failure هو مصطلح يف الطب 

يطلق يف حاالت فش��ل الكىل يف تأدية وظائفها، وهناك 

نوعان من الفش��ل الكلوي ه��ا القصور الكلوي الحاد 

والقصور الكلوي املزمن، والفش��ل الكلوي بصفة عامة 

هو ح��دوث قصور يف عمل الكلية ووظائفها ما يؤدي 

إىل اختالل عام يف جس��م اإلنس��ان، ومس��ببات الفشل 

الكلوي عديدة ومتنوعة منها:

- تلف أنسجة الكلية.

- إصابة الكلية بالتهاب حاد ومزمن.

- التع��ود عىل عادات غذائية غ��ر مرغوبة يكون فيها 

الغذاء غر متوازن من حيث الكم والنوع.

- إصابة الجسم بأمراض كالسكري أو ضغط الدم.

- تناول بعض األدوية بدون استشارة طبية.

مراحل القصور الكلوي
مراح��ل القص��ور الكل��وي املزم��ن هي خم��س ويتم 

احتسابها باس��تخدام معدل الرتشيح الكبيبي للمريض، 

فاملرحل��ة األوىل تخ��ّف وظائ��ف ال��كىل م��ع أعراض 

قليل��ة، واملرحلت��ن الثاني��ة والثالث��ة ت��زداد الحاج��ة 

للعناي��ة لتخفيف ومعالجة اخت��الل الوظيفي الكلوي، 

ويف املرحلت��ن الرابعة والخامس��ة يحتاج املريض عادًة 

إىل عالج، أما يف املرحلة الخامس��ة يعترب املرض ش��ديد 

ويتطلّب غسيل الكىل أو زرع الكىل إذا أمكن.

التشخيص
يتم تش��خيص مرض الفش��ل الكلوي م��ن الفحوصات 

الرسيرية السابق ذكرها مع بعض الفحوصات املخربية 

 creatinine والكرياتينن urea مثل ارتفاع نسبة البولينا

يف ال��دم كا أن تصفية الكرياتينن من البالزما ينخفض 

مستواها إىل 30 ملم من أصل 120 ملم.

ويحتاج الطبيب إىل تش��خيص مرض الفشل الكلوي 

ودرجة ش��دته )عن طريق أخذ عينة من كلية املريض 

لفحصه��ا( وذلك ليق��رر م��ا إذا كان املريض وصل إىل 

مرحلة متقدمة وهل يحتاج إىل عملية الغسيل الكلوي 

أو إىل عملية زرع كلية أم ال.

العالج
عالج الفش��ل الكلوي املزمن يتضمن الحمية الغذائية، 

األدوية، الغسيل الكلوي، أو زرع الكىل:

- الحمي��ة الغذائية: أهم ما يف الحمية الغذائية ملريض 

الفش��ل الكلوي هو خفض كمية الربوتينات )املوجودة 

يف البيض واللحوم والبقوليات( التي يتناولها والتعويض 

قد ال يشعر املريض بأي أعراض لفرتة طويلة ولكن 

من أهم األعراض املصاحبة للمرض هي:

- الشعور بالتعب واإلرهاق الجسدي والذهني.

- قلة شهية للطعام.

- صعوبة يف التنفس.

- الضعف الجنيس.

- حكة أو كرثة التبول )خاصة ليالً(.

ك��ا أن املري��ض قد يص��اب بفق��ر يف الدم أو 

ارتفاع يف ضغط الدم والتهاب يف األعصاب الطرفية 

)تنميل( ونتيجة لنقص فيتامن د بصورته النش��طة 

يصاب املريض بلن يف العظام. وقد تصدر رائحة فم 

كريهة بسبب ارتفاع تركيز البول والكرياتن يف الدم 

فتفرز من اللعاب مع الغدد اللعابية.

أعراض وعالمات املرض

عنها بالسكريات والنشويات أو الدهون، وكذلك خفض 

كمية ملح الطعام والبوتاسيوم )املوجودة يف املكرسات 

واملوز والربتقال واملندرين والجريب فروت(.

- األدوية: يعطى املريض األدوي��ة التالية: فيتامن "د" 

لتعوي��ض نقصه، رشاب هيدروكس��يد األملونيوم وذلك 

ملنع امتصاص الفوسفات الذي تكون نسبته عالية عند 

مرىض الفش��ل الكلوي، حقن اإلريرثوبيوتن لعالج فقر 

الدم، أدوية تخفيض ضغط الدم. 

- الغسيل الكلوي: "اإلنفاذ" أو الديلزة Dialysis وهي 

عبارة عن عملية تنقية الدم من املواد السامة مبعاملته 

مع محلول سائل اإلنفاذ )يشبه تركيبه تركيب البالزما(. 

- زرع الكىل: لقد ب��دأت املحاوالت األوىل لزرع الكلية 

منذ بداي��ة القرن العرشين ولكن كلها باءت بالفش��ل 

وذلك نتيجة رفض الجس��م للكلي��ة املزروعة إىل أن تم 

الب��دء يف اكتش��اف األدوية املس��تخدمة ملنع الجس��م 

من رف��ض الكلية املزروع��ة يف بداية الس��تينات، مثل 

الربيدنيزولون ، األزاثيوبرين والسيكلوس��بورين حيث 

أنها تخفض مناعة الجسم، وقد انترشت هذه العمليات 

بعدها وكانت نسبة نجاحها بعد مرور عام عن العملية 

تصل إىل ح��وايل 95 % إذا كان املت��ربع حي ومن أحد 

أقرب��اء املري��ض وح��وايل 80 % إذا كان��ت الكلية من 

شخص متويف، ومن محاس��ن هذه العملية أنها تحسن 

من مس��توى حي��اة املري��ض مقارنة بعملية الغس��يل 

الكلوي الذي يجب أن يرتبط بجهاز اإلنفاذ ثالث مرات 

أسبوعياً، فيستطيع بذلك السفر بحرية أكرب ويزيد من 

قدرته عىل العمل واإلنتاج، ويس��تعيد قدرته الجسدية 

والجنسية وتتحسن حالته النفسية، وأيضاً إذا نظرنا إىل 

كلفة عملية زرع الكىل وكلفة عملية الغس��يل الكلوي 

ع��ىل املدى البعيد فإننا نجد أن الكلفة النهائية لعملية 

الغس��يل الكلوي أع��ىل من كلف��ة زرع الكلية، وجدير 

بالذكر أن حوايل 60-50 ش��خصاً من كل مليون شخص 

يف العامل يشكون من الفشل الكلوي النهايئ الذي يحتاج 

إىل عملية الغسيل الكلوي أو عملية نقل الكىل.

كيفية اختيار املرىض واملتربعني لزرع الكلية
اختيار املرىض يجب أن يكون املريض مصاب بالفش��ل 

الكلوي النهايئ، وأن يكون سنه فوق الخمسة سنن وأقل 

من ستن، وأن يكون خايل من بعض األمراض كالرسطان 

الذي مل يتم السيطرة عليه أو مرض اإليدز، وأن ال يكون 

سبب الفشل الكلوي لديه ناتجاً عن األمراض املناعية.

أم��ا اختيار املتربعن البد أن يك��ون املتربع بالغاً وال 

يزيد عمره عن الس��تن وأن تكون صحته العامة جيدة، 

وأن يكون قد ت��ربع بكليته مبحض إرادته دون الضغط 

علي��ه ويفضل أن يكون أحد أقرباء املريض أو أصدقائه 

املقرب��ن، وأن تكون كليتاه س��ليمتن، وال يكون املتربع 

مصاباً مبرض الس��كري أو ضغط ال��دم أو بالرسطان أو 

حام��الً ملرض مع��دي كاإليدز أو الته��اب الكبد الوبايئ 

وغره��ا، وأن يخضع لفحوصات معينة مثل فحص الدم 

وفحص تطابق األنس��جة، أما إذا كان املتربع من املوىت 

يجب أن تنطبق عليه نفس الرشوط الس��ابقة باإلضافة 

إىل أن يكون املتوىف ق��د أوىص بذلك أو أخذت موافقة 

الورثة عىل ذلك •
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أحدث العالجات

تجري تجرب��ة الختبار قدرة مادة "الكركمني" املوجودة 
يف ال��كاري عىل محاربة رسطان األمع��اء، وذلك بعدما 
أظهرت دراسات علمية أن هذه املادة الكميائية ميكنها 
القضاء عىل خاليا رسطانية اس��تحرضت بأحد املختربات 
وأنه ميك��ن اإلفادة منه��ا يف حاالت اإلصابة بالس��كتة 
الدماغية والخرف، وس��يتم اس��تخدام العالج الكميايئ، 

إىل جانب مادة الكركمني، خالل هذه التجربة.
ويت��م تش��خيص نح��و 40,000 مصاباً مب��رض رسطان 
األمع��اء يف اململكة املتحدة كل س��نة، وم��ن املقرر أن 
يشارك يف التجربة أربعون ش��خصاً يف مستشفى ليسرت 
املليك ومستش��فى ليسرت العام، وس��يتم خاللها مقارنة 
تأثري إعطاء أقراص الكركم��ني قبل بدء العالج الكميايئ 

بسبعة أيام.

باإلم��كان أن نتجن��ب الكث��ري م��ن الس��كتات الدماغية 
والنوبات القلبية، إذا أقبل األصحاء عىل تناول الس��تاتني، 
وهي نوع من الحبوب الخاصة بخفض نسبة الكوليسرتول 

يف الدم.
ومن الثابت علمياً- حسب األطباء- أن تناول تلك الحبوب 
يس��اعد أي ش��خص كان يف التقليل م��ن مخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
ويق��ول الربوفيس��ور كول��ني بايغيننت أحد املش��اركني يف 
الدراس��ة "ما توصلنا إليه اآلن هو أنه مهام يكن مستوى 
ضغط الدم ونس��بة الكوليسرتول فإن فوائد تلك الحبوب 

بالنسبة لألصحاء فاقت التوقعات".
وأض��اف ب��أن تخفيض عتب��ة مخاطر اإلصاب��ة باألمراض 
القلبية بس��بب حبوب الس��تاتني إىل نحو عرشة يف املائة 
فقط، ميك��ن أن يرفع عدد املقبلني عىل هذه الحبوب إىل 
خمسة ماليني ش��خص عىل األقل، وبالتايل سيساهم ذلك 
يف تجنب إصابة ما ال يقل عن عرشة آالف شخص، وإنقاذ 

حياة ألفي مريض سنوياً.

أكد خ��رباء مبنظمة الصح��ة العاملي��ة أن أبخرة عوادم 

محركات الديزل تتسبب يف اإلصابة برسطان الرئة، ورمبا 

تؤدي إىل ظهور أورام باملثانة، واستند الخرباء إىل دراسة 

ش��ملت أش��خاصاً يتعرضون ملعدالت كبرة من أبخرة 

الع��وادم، مثل العامل��ن يف املناجم وخطوط الس��كك 

الحديدية وسائقي الشاحنات، لذا نصح الخرباء بتقليل 

فرص التعرض لعوادم الديزل.

ويف الوق��ت الح��ايل تصنف الهيئ��ة الدولية ألبحاث 

الرسطان، التابعة ملنظمة الصحة الدولية، عوادم الديزل 

بأنها مادة مسببة للرسطان، ويعتقد أن العاملن الذين 

يتعرض��ون ملعدالت مرتفع��ة من هذه الع��وادم تزيد 

احتال إصابتهم برسطان الرئة بنسبة 40 %.

ويق��ول كريس��توفر بورتر، املرشف عىل الدراس��ة: 

"كان��ت األدلة العملية قوية وكان مثة إجاع عىل نتائج 

مجموعة العمل، فأبخرة عوادم محركات الديزل تؤدي 

إىل إصابة البرش برسطان الرئة" •

اكتشف خرباء أن متوسط زيادة الوزن املرتبط باإلقالع 

ع��ن التدخن أعىل بكث��ر ما كان يُعتقد يف الس��ابق، 

وتقول الدراسة حول هذا املوضوع والتي نرشت مبجلة 

BMG العلمية أن الن��اس ميكنهم أن يتوقعوا زيادة يف 

ال��وزن تصل إىل 5 كلج يف غضون ع��ام من اإلقالع عن 

التدخن.

وتع��د هذه النتيجة أكرث ما كان ش��ائعاً يف كتيبات 

النصائ��ح الصحي��ة التي كان��ت تق��ول إن اإلقالع عن 

التدخ��ن يزيد الوزن بنحو 3 كلج، وكذلك الحال مع ما 

كانت تردده العديد من الس��يدات املدخنات من أنهن 

يقبل��ن بزيادة الوزن بنح��و 2.3 كلج مقابل اإلقالع عن 

التدخن.

ووجدت الدراس��ة التي قامت ع��ىل نتائج توصلت 

إليها 62 دراس��ة أخرى أن املدخنن الس��ابقن اكتسبوا 

زي��ادة يف الوزن مبع��دل 4.6 كلج خالل 12 ش��هر من 

إقالعهم ع��ن التدخن، وكانت أغلب ه��ذه الزيادة يف 

الوزن خالل الثالثة أشهر األوىل من اإلقالع عن التدخن، 

لكن التغرات يف وزن الجس��م تفاوتت بشكل كبر من 

شخص آلخر، حيث كان هناك نحو 16 % من األشخاص 

الذين أقلعوا عن التدخن فقدوا الوزن، بينا حقق 13 

% زيادة يف الوزن بأكرث من 10 كلج، ومل يكن الستخدام 

بدائ��ل النيكوتن كعالج مثل الالصقات الطبية أثر فيا 

يتعلق بالوزن.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الربيطانية: "هناك 

إدراك تام للفوائ��د الصحية لإلقالع عن التدخن، حيث 

ي��ؤدي التدخن إىل وفاة أكرث من 100 ألف ش��خص يف 

بريطاني��ا، ك��ا أنه من بن كل ش��خصن مدخنن عىل 

املدى البعيد، ميوت ش��خص واحد قبل األوان بس��بب 

األمراض ذات الصلة بالتدخن"•

املدخنون السابقون معرضون لزيادة الوزن

إرشاف: حنان الذهب

أبخرة عوادم الديزل تسبب سرطان الرئة

هل يساعد "الكاري" عىل محاربة الرسطان؟

دواء "الستاتني" لألصحاء يجنب اإلصابة 
باألمراض القلبية والدماغية
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إعداد: د. ابراهيم اجلنابي

ادِق يف حنيين دائم إىل مواله، ويف  إِنَّ قَلب املسييلم الصَّ

طييواٍف أَبدي حول مرتَضاه، يلَبِّي لَه كل سيياعٍة وحن، 

ويحييرم عن كل محظييور أبد اآلبدييين، يرحل عن دنيا 

العابثن ولَْهييِو الغافلن ويقبل إىل ربه تعاىل يف خضوع 

وخشييوع وحنن، وبهذا اإلحسيياس الفريد يتَميَّز أَهل 

اإلميان عن أَهل العصيان، وليك يستَشييعر املؤمن هذه 

الهيئَييَة الروحييية العظيمَة فال بد ميين رحلَة العمر إىل 

البيييت العتيِق، هذه الرحلة التييي مل يوجبها الرشع يف 

العميير إاِل مرة واحدة، فعن عيٍل لَييا نَزلَت "َولِلَِّه َعَل 

النَّاِس ِحجُّ الْبَيِت َمِن اسييتَطَاَع إِلَيِه َسييِبيالً" آل عمران، 

قَالُوا يَا رَُسوَل اللَِّه أيَِف كُلِّ َعاٍم؟ فََسَكَت، فََقالُوا يَا رَُسوَل 

اللَّييِه أيَِف كُلِّ َعيياٍم؟ قَيياَل: "الَ َولَو قُلُْت نََعييم لََوَجبَت" 

الرتمذي وابن ماجة وأحمد.

وبهييذه الرِّحلَة العجيبة يكتَمييل البنيان وتتم أَركَان 

اإلسالم، فقد جاء نَص الحبيب املصطفى عل هذا البناء 

بَّاين والْمعهد اإلمياين  ح الرَّ اإللِهي والق� البهي واليي�َّ

بقولييه: "بُِنَى اإلِسييالَُم َعَل َخمٍس َشييَهاَدِة أَن الَ إِلََه إاِلَّ 

كَاِة  الَِة َوإِيتَاِء الزَّ ًدا رَُسييوُل اللَِّه َوإِقَاِم الصَّ اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمَّ

َوالَْحجِّ َوَصوِم رََمَضاَن" متفق عليه.

فَحَجييَت القلوب قَبل حييج األَبييدان، وفَارقَت غيَّها 

قَبل فراِق األَوطاِن، وتَجردت من شييهواتها قبل التجرُّد 

من الثياب وقبل اإلحرام، ذلييك أن حقيقة الحج إِقْبال 

ادِق عل الله جلَّ جالله، والكينونة  الْمسلم القلبي الصَّ

يف مييا يحبُه تَعاىل ِبأَقواله وأَفعاله، وما جعلَت مناسييك 

الحييج إاِل تَحقيَقاً لهذا الهدف األَسييمى والغرِض األَوىف؛ 

احلج رحلة القلوب إىل عالم الغيوب
يكتمل البنيان وتتم أركان اإلسالم بأدائه

س & ج
ما حكــــــم األضحيـــــة ومـــتى وقــــت 

ذبحها؟

األضحية سنة مؤكدة وينبغي للمتمكن أن ال يتهاون فيها، 

قَاَل رَُسييوُل اللَِّه صل الله عليه وسلم: "َمن َوَجَد َسَعًة فَلَْم 

يَُضحِّ فاَلَ يَْقَربَنَّ ُمَصالَّنَاً"، وصح عنه صل الله عليه وسييلم 

"يَييا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َعَل أَْهِل كُلِّ بَيْييٍت ىِف كُلِّ َعاٍم أَْضَحاًة" 

رواه أحمد. 

ووقييت ذبح األضحية بعد صالة العيد وال يجزئ الذبح 

قبييل الصالة. ويصح الذبح يف أيام العيد األربعة إىل غروب 

الشمس من اليوم الرابع، والذبح يف النهار أفضل من الليل 

والذبح يف أول النهار أفضل من آخره، ويسيين أن يسييمي 

الله ويكرب عند الذبح.

من املتفق عليه بيين الفقهاء أن التعطر للمحرم من 

املحظييورات، ومن ارتكب هييذا املحظور عامداً فهو 

آثييم وعليه التوبيية ويجب عليه الفدييية بواحد من 

ثالثة أشييياء، إما إطعام ستة مسيياكن أو صيام ثالثة 

أيييام أو ذبيحة يذبحها يف مكيية لفقرائها، وهو مخري 

بن هذه األشياء، وحجه صحيح.

ُسبَحانَُه: "انظُُروا إِىل ِعبَاِدي أَتَويِن ُشعثاً ُغرباً َضاِحَن ِمن 

كلِّ فَجٍّ َعِميٍق أُشييِهُدكُم أيَنِّ قَد َغَفييرُت لَُهم"، فَتَُقوُل لَُه 

الَْمالئَِكييُة: أَي رَبِّ ِفيِهم فاَُلٌن يَزُهو َوفُييالٌن َوفاُلٌن قَاَل: 

يَُقييوُل اللَُّه: "قَْد َغَفرُت لَُهم"، قَاَل رَُسييوُل اللَِّه َصلَّ اللُه 

َعلَيِْه َوَسييلََّم: "فََا ِمن يَوٍم أَكَثُ َعِتيقاً ِمَن النَّاِر ِمن يَوِم 

َعرَفََة"، ابن خزمية وابن حبان وأبو يعل والبيهقي.

فَيَا بَاَغَي الَْخرْيِ:

 أَقْبيِل إىَِل اللِه إِنَّ الُْعيمَر ُمنصيِرُِم

            َواستَْقِبِل الَْفوَز ِمْمن ِعنَدُه النَِّعُم

 يُعِطيَْك َموالَك َما قَد كُنَت تَأَْملُُه

كيَْر لِْلَبيْرَاِر فاْغتَِنييُمْوا             َويْرفَيُع الذِّ

وإِنَّ اللييه تَعيييياىل بييارك يف مكيية املكرَّميية والبيت 

الحرام فجعلَه قبليييًة للمصيييييلن ومغناطيساً للَرواح 

والقلوب، تَهييوي إِلَيها األَفئدة وتَتَسييارع إِلَيها الجموع 

ييالم: "َربََّنا إيِنِّ  منذ دعوة أَبينا إبراهيم الخليل عليه السَّ

يَِّتي ِبَواٍد َغريِ ِذي َزرٍع ِعنَد بَيِتَك الُْمَحرَِّم  أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ

الة فَاجَعييل أَفِئَدًة ِمييَن النَّاِس تَهِوي  َربََّنييا لِيُِقيُموا الصَّ

إِلَيِهم" إبراهيم )37(. 

فهنيئاً لكلِّ قَلب أَجاب املنادي الذي أَذَن، ودعاه إىَِل 

بيييت مواله: "َوأَذن يِف النَّاِس ِبالَْحييجِّ يَأتُوَك رَِجاالً َوَعَل 

كُلِّ َضاِمٍر يَأْتَِن ِمن كُلِّ فَجٍّ َعِميٍق" الحج )27( •

َا ُجِعَل  ويف بياِن ذلك يقول سيييِّد األوَّلن واآلخرين: "إِنَّ

َفا َوالَْمييرَوِة َورَمُي الجَاِر  الطَّييَواُف ِبالْبَيِْت َوبَييَن الصَّ

إلِقَاَمِة ِذكِر اللَِّه" أبو داود والرتمذي وأحمد.

فهو موسييم الخييريات والرَّحات والييربكَات؛ حيث 

يتجييل الييرَّب جييلَّ يف عاله ألهييِل عرفاٍت فيشييملهم 

ِبرحاتييه ويغمرهييم ِبعفييوه ومغفرتييه ويباهي بهم 

لهم عل جميع ِجَنِه وإِنسه؛ يقول  مالئكة قدسييه ويفضِّ

صل الله عليه وسلم: "إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يُبَاِهى الَْمالَئَِكَة 

ِبأَهِل َعرَفَاٍت يَُقوُل انظُُروا إِىل ِعبَاِدي ُشييعثاً ُغرباً" رواه 

أحمد.

وتَعييمُّ املغفييرة أَهل املوقييف بعرفة جميعييا؛ كرماً 

وفضالً ورحمًة، وعطاًء غري مجذوٍذ، بل رحمًة ُمسييداة 

ونعمًة مرسلًة مهداًة، فيا برشاهم ويا سعد من حرضهم 

وأَخلص معهم يف دعائهم، فاقِبل البرشى أَيُّها املسلم؛ إِذ 

يزفها لنا رسول الله صل الله عليه وسلم عن ربِّ العزَِّة 

حقيَقة احلج ِإْقبال 
الْمسلم القلبي الصادِق 

على اهلل جل جالله

كنت حمرمًا باحلج وتعطرت عامدًا 
فهل علي شيء وهل حجي صحيح؟

هل يجـب احلــــج علـــى املسلــم يف 
كـــل عـــــام؟

الحييج واجب يف العمر مرة واحدة فقط، وما زاد فهو 

تطييوع؛ وقد أجمييع الفقهاء عل ذلييك واألصل فيه 

الحديث املروي َعْن أَِب ُهَريْرََة قَاَل َخطََب رَُسوُل اللَِّه 

صل الله عليه وسييلم النَّاَس فََقاَل: "إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ 

قَْد فَرََض َعلَيُْكُم الَْحجَّ فََقاَل رَُجٌل ىِف كُلِّ َعاٍم فََسييَكَت 

َعنييُه َحتَّى أََعاَدُه ثثاَلَثًاً فََقاَل لَو قُلُْت نََعم لََوَجبَت َولَو 

َا َهلََك َمن  َوَجبَت َما قُمتُم ِبَهييا َذُروِن َما تَرَكتُُكم فَِإنَّ

كَاَن قَبلَُكم ِبَكْثَِة ُسؤَالِِهم َواخِتالَِفِهم َعَل أَنِبيَائِِهم فَِإَذا 

أََمرتُُكم باليشء فَُخُذوا ِبِه َما اسييتَطَعتُم َوإَِذا نََهيتُُكم 

َعن يشء فَاجتَِنبُوُه( النسايئ وأحمد.
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علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه 
َفَتى الِْفَداِء وَقاِئُد الُْعَظَماِء وُمْفِتي الُْعَلَماِء

ْفِت،  يَا ُدنَْي��ا ُغرِّْي َغ��ْ�ِْي إَِلَّ تََعرَّْضِت أَْم إَِلَّ تََش��وَّ
َهْيَه��اَت َقْد طَلَّْقُتِك ثالثاً ال َرْجَع��َة ِلْ ِفْيِك، َفُعُمرُِك 
َفِر  َقَصْ�ٌ َوَخطَرُِك َحِقْ�ٌ، آٍه آٍه ِمْن ِقلَِّة الزَّاِد َوبُْعِد السَّ
َوَوْحَش��ِة الطَِّريِق، َوَقاَل: أََشدُّ األْعَمِل ثاَلثٌَة: إِْعطَاُء 
الَْحقِّ ِمْن نَْفِس��َك، َوِذكُْر اللَِّه تََع��اَل َعَل كُلِّ َحاٍل، 

َوُمَواَساُة األخِ ِف الَْمِل.

س، ومن مشكاتها الباهرة اقتبس،  ة تأَسَّ قَلٌب عل نور النُّبوَّ

اطع استضاء، فصار قَلباً عظياً، عاملاً ورحياً،  وبنورها السَّ

شييجاعٌة ال تهاب املوت، وقوَّة ال تعييرف الوهن، وعلٌم ال 

شييكَّ فِيه، قَاد فكان من أَعظم الَقييادة، وحكم فكان من 

حابة، وأَفتى  أَعدل الحكَّام، وقَييىض ِبالحقِّ فكان أَقىَض الصَّ

فجلَّ الهمَّ عن املستفتن، وأَنصف املظلومن، أَوَّل من آمن 

من الفتيان، وأَوَّل من افتدى رسول اإلسالم بنفسه .

هو ابن عييمِّ النَِّبي صلَّ الله عليه وسييلَّم وقَد تربَّ يف 

بيتييه، وتزَّوَّج بعد ذلك بابنته، ويل الخالفَة فحكم ِبالعدل، 

ء، ذلكم هو  اَّ وابتيل أَشييدَّ البالء فصرب صامداً كالجبال الشَّ

عيلُّ ابُن أِب طالٍب، والد الحسيينن وأَمري املْؤمنن، نسييبه 

ييمِس يِف راِبعة النَّهار،  أَعظم األنسيياب فهو أَرفييع من الشَّ

وثباته عل الهدى ال يشقُّ له غبار، ونوٌر يقذُف اللُه محبَّته 

يف قلوِب املؤمنيين، فكانت محبَّته من محبَّة النَّبي، فليس 

حابة ما له من الفضائل، كان بن يدي رسول  ألحٍد من الصَّ

الله جنديَّاً مطيعاً، ومَقاتالً شييجاعاً، وقائداً سميعاً، أَرسله 

ايا، وأَعطاه  رسييول الله صلَّ الله عليه وسلَّم قَائداً يف السَّ

الرَّاية يوم خيرب فدحا أَبوابها حتَّى الزَّوايا، وبعثُه إىل اليمن 

دت القضايا.  قَاضياً ودعى له فا شكَّ يف أَمٍر مها تعدَّ

حجَّ مع رسييول الله ونحر هديه معه، ويف لحظة فراق 

رسييول الله دنييياه أُقعد عيلٌّ فلم تحملييه رجالَه، ونزل به 

الحزن إِىل أَقصاه.

يق والفيياروق وذي النُّورين نعم  دِّ كَان بيين يييدي الصِّ

املشييري وكان ِبثابييِة الوِزييير، فَقييد كان أَبو بكيير وعمر 

حابة مفتقراً إِىل  يشاورانه ويرجعان إِىل رأِْيه، وكان كلُّ الصَّ

علمييِه، فكان ُعمر يقول: أَعييوذ ِباللَّه من معضلٍة ليس لها 

حابة  متيز من بني الصَّ
بغزارة العلم وعظم 
در  احللم وسعة الصَّ

وشجاعة الفَؤاد

رمي اجلمرات:

الجييار والجمييرات واحدتها جمرة، وهييي يف األصل 

الحصاة، ويسييمى املوضع الذي ترمييى فيه الحصيات 

السييبع جمييرة، والجمرات ثالثة وكلهييا يف مني، ترمى 

كل واحدة منها بسييبع حصيات، وترمى يف يوم العارش 

ميين ذي الحجة جمرة العقبة وحدها، وترمي يف األيام 

الثالثيية التالية الجمرات الثييالث كل يوم، وهذا الرمي 

ميين واجبات الحييج فمن تركه عامداً فهييو آثم وعليه 

الكفارة بذبيحة لفقراء مكة.

أَبو الحسن، وقَال أَيضاً: لوال عيلٍّ لهلك عمُر .

فََكْم ميين معضلٍة أَبانها وحلَّها وكَم من مشييكلٍة أَدار 

حابة ِبغزارة العلم  ذهنه الثَّاقب فسييلَّها، متََّيز من بِن الصَّ

دِر وشجاعة الفؤاد.  وعظم الحلم، وسعة الصَّ

ورى، وقَال فيه: "إِْن  ييتَِة أَهل الشُّ جعلُه الفاروق يف السِّ

يَُولُّْوَها األَصيْلَِع يَْسييلُْك ِبِهِم الطََّريَْق الُْمْسييتَِقيَْم، فََقاَل لَُه 

ابُْنُه َعبَْد اللِه فََا مَيَْنُعَك؟! - يَْعِنْي أَْن تََولِّيِْه- قَاَل: أَكْرَُه أَْن 

لََها َحيًّا َوَميِّتًا" . أَتََحمَّ

تييه اإلميانية للصحابيية فوق النعوت  ولقييد كانت أخوَّ

واألوصاف، فها هو يشري إىل شجاعة الصديق من عل منرب 

الكوفة قائالً: "يَا أَيَُّها النَّاُس َمْن أَْشَجُع النَّاس؟ فََقالُوا أَنَْت 

يَييا أَِمرَي الُْمْؤِمِنَن، فََقاَل أََما إِينِّ َما بَاَرَزيِن أََحٌد إاِلّ انْتََصْفُت 

ِمْنييُه، َولَِكْن ُهَو أَبُو بَْكٍر، إِنَّا َجَعلَْنا لِرَُسييوِل اللَِّه َصلَّ اللَُّه 

َعلَيِْه َوَسييلََّم َعِريًشييا فَُقلَْنا َمْن يَُكوُن َمَع رَُسوِل اللَِّه َصلَّ 

اللَُّه َعلَيِْه َوَسييلََّم لِئاَلّ يَْهِوي إِلَيِْه أََحٌد من املرشكن، فََواللَِّه 

يِْف َعَل َرأِْس رَُسوِل  َما َدنَا ِمنَّا أََحٌد إاِلّ أَبُو بَْكٍر َشاِهراً ِبالسَّ

اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ال يَْهِوي إِلَيِْه أََحٌد إاِلّ أَْهَوى إِلَيِْه 

فََهَذا أَْشَجُع النَّاِس".

وتتجييل هذه اإلخييوة بدخول َعيييِلٍّ َعَل ُعَمييَر َوُهَو 

ُمَسييَجى بعد استشييهاده قائالً: "َصلَّ اللَُّه َعلَيْييَك َما ِمَن 

النَّيياِس أََحٌد أََحبَّ إيَِلَّ ِمْن أَْن أَلَْقى اللََّه ِبَا يِف َصِحيَفِتِه ِمْن 

ى َعلَيِْه". َهَذا الُْمَسجَّ

ْ ألرُْجييْو أَْن أَكُْوَن أَنَا َوطَلَْحَة  وقال يف طلحة والزبري: إِينِّ

برَْيَ ِمَن الَِّذيَْن قَاَل اللُه: "َونَزَْعنا َما يِف ُصُدْورِِهْم ِمْن ِغلٍّ  َوالزُّ

" األعراف 43 ٍر ُمتََقاِبلِْنَ إْخَوانًا َعَل ُسُ

ويل الخالفة بعد استشهاد ذي النُّورين، فحكم ِبالقسط 

ين، لكنَّه ابتيل بأُناٍس ال يطيعون وعن أَمره  وأَعل كلمَة الدِّ

ال يصدرون.

ه وأَظهيير العلم فكان  ثَبييت عل الحقِّ وسيينَّة ابن عمَّ

ه، مل يفتَّ يف عزمه خالف اآلراء وال كْثة األهواء؛  أَعظم همِّ

بييل بقي صامداً عييل العهد ليس لييه إاِل الوفاء، وقَد كان 

ة الذكاء. موصوفاً ِبالبالغة العصاء وفصاحة النُّجباء وشدَّ

انتَقل ِبعاصمة الخالفة إِىل العراِق، وما زال صاِبراً حتى 

وافته املنيَّة شهيداً سعيداً، فريض الله عنه وأَرضاه•

 مصطلحـــات فقهيــــة

الطواف:

الطييواف هو الدوران حييول الكعبة مييع النية، وهو عل 

أنييواع: طواف القدوم وهو الييذي يطوفه من كان من غري 

أهييل مكة  أول ما يدخل املسييجد الحييرام، وهو ركن يف 

العمرة وواجب يف الحج، طواف الزيارة ويسييمى بطواف 

اإلفاضيية، وهو الذي يطوفه الحاج بعد رمي جمرة العقبة 

وهو ركن ميين أركان الحج، طواف الوداع ويسييمى أيضاً 

بطواف الصدر، وهييو الذي يطوفه الحاج بعد رمي جمرة 

العقبيية الحرم ويكون آخر عهده بالبيت، وهو واجب عند 

بعض الفقهاء وسيينة عن آخرين، طييواف التطوع وهو ما 

عدا الطوافات الثالثة املذكورة سابقاً وهو أن يكوف تطوعاً 

سبعة أشييواط  بغري إحرام، سواء بعد أداء العمرة أو بعد 

أداء الحج أو كان من أهل مكة.

االستطاعة في احلج:

االسييتطاعة لغيية التمكن من الفعل، ورشعيياً: هي القدرة 

البدنية وملك الزاد والراحلة وقوت عياله يف ذهابه وإيابه 

إىل الحج وأال يكون مطالباً بدين حالٍّ مينعه من السييري إىل 

الحج، ويضاف للمرأة وجود املحرم الذي يرافقها إىل الحج.

محظورات اإلحرام:

هي أمور محددة منع منهييا املحرم بالحج والعمرة وهي 

لبس املخيط للرجل، وتغطية الرأس للرجل والتعطر وقتل 

الصيد وقطع شييجر الحرم والخطبيية وعقد النكاح وقطع 

الشييعر والظفر والبرشة والرفث إىل النساء سواء بالجاع 

أو مقدماته.

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

من أقواله
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أكتوبر 1972 من الذاكرة

العدد 15 / االفتتاحية
هناك س��باقاً حاداً بيننا وبني الزمن، فنحن نعمل بأيدينا وعيوننا معلقة عىل 

س��اعة املس��تقبل، نحس��ب الفارق الزمني بيننا وبني عرصنا، نريد أن نحقق 

يف مس��رتنا اعتبارين، األول: اللحاق بالركب الذي فاتنا رغامً عنا، والثاين: أن 

نحص��ل يف نفس الوقت تلك الحقبة التي تس��تغرقها عملية املالحقة، والتي 

يكون فيها العامل قد تحرك قاطعاً مسافات جديدة.

إن املطل��وب منا أكرث مام ه��و مطلوب من غرنا، وهذا اإلحس��اس نابع 

م��ن فوق، من القيادة امللهمة لزايد رجل التاريخ، الرجل الذي يندفع يف أول 

الصف��وف فال يجد جنوده مناص��اً من االندفاع خلف��ه، ومهام كانت وعورة 

الطريق ومشقة العمل، فإن القدوة التي تبديها القيادة تثر حمية املقاتلني.

وخلف زايد يف مسرة التاريخ شاهدنا ونشاهد أعظم أيامنا، واألمثلة كثرة 

بعضها سجلناه عىل هذه الصفحات والباقي أكرثه مسنداً للتاريخ يسجله.

شهدنا فكر زايد يتحول إىل واقع يتحرك، ليغر صورة األرض ويربز قدرات 

اإلنسان، قوانني جديدة كلها طليعية، مشاريع كانت أحالماً وأصبحت عمراناً 

وإنتاجاً وبرشاً وأرقاماً، اإلنسان هو محور كل الحركة ومصدرها.

أطفالن��ا دخلوا مدارس زايد لرتعاهم أفكاره، ليصبحوا غداً عنارص تحقيق 

الحلم الكبر، ش��هدناهم يف األسابيع القليلة املاضية ورأينا ما أعدته لهم اليد 

األبوية املعطاءة، طلبتنا يف كلية زايد عشنا معهم لنسجل ظهور الربعم األول 

يف الشجرة املباركة التي غرستها اليد الكرمية.

الدميقراطية كفكرة وكأس��لوب عمل كن��ا معها عىل لقاء كبر، تجلت فيه 

عظمة األفكار مس��تمدة من عظمة الرجال، إنها مشاهد من مسرة التاريخ 

كان لنا حظ تسجيلها ورشف املشاركة فيها.

شهد صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد ويل العهد 

ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حفل تخريج دفعة 

جديدة من جنود القوات املسلحة "األغرار".

بدأ الحفل بعزف الس��الم الوطني، بعدها اس��تعرض 

س��موه طواب��ر الخريج��ني، وألقى س��موه كلمة بهذه 

املناس��بة أشاد فيها بفضل مؤسس قوات الدفاع وباعث 

روح الجندي��ة والرشف بني أبناء البالد صاحب الس��مو 

الش��يخ زايد رئي��س الدولة وحث الجن��ود عىل التحيل 

بروح الوطنية والفداء.

اإلمارات عضو يف صندوق النقد الدويل
أصبح��ت دولة اإلم��ارات عضواً رس��مياً يف صندوق النقد 

الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمر. وقد أصدر صاحب 

الس��مو الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان رئيس الدولة 

القانون االتحادي رقم 16 بش��أن هاتني العضويتني وذلك 

يوم 19 سبتمرب 1972، وقد نص القانون عىل تفويض وزير 

املالية واالقتصاد يف أن يدفع لحس��اب الدولة املبالغ التي 

تس��تحق للصندوق والبنك كام نص القانون عىل أن يكون 

بنك أبوظبي الوطني ه��و الوكيل املايل الذي يتوىل جميع 

معامالت الدولة مع كل من الصندوق والبنك.

اإعداد: حنــان الذهــب

القاسمي يزور معرض مارنبورد للطريانخليفة يرعى حفل تخريج دفعة  من األغرار
عاد من رحلة استطالعية باململكة املتحدة سعادة وكيل 

وزارة الدفاع املقدم الشيخ فيصل القاسمي.

وكانت الرحل��ة بهدف زيارة مع��رض مارنبورد للطران 

حيث أطلع ع��ىل آخر التط��ورات واملبتكرات يف مجال 

الطران العس��كري، الذي يبدي الش��يخ فيصل اهتامماً 

بالغاً مبتابعته، وكان يف اس��تقباله كام يف وداعه عدد من 

أركان الوزارة وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

 صورة الغالف
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ذاكـــرة العدســـةأكتوبر 1972

 زايد يتفقد معرض الدفاع الدويل آيدكس فرباير 1997

 خليفة يدشن الفرقاطة أبوظبي 1997

 محمد بن راشد يفتتح معرض ديب للطريان فرباير 1989

 محمد بن زايد يشهد وصول طائرة مرياج 2003

 مترين درع االتحاد 1994
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...
من أطـال األمـل .. درر

أسـاء العمـل

علي بن أبي طالب 

اخلليفة الراشد الرابع 

13 رجب 23 ق.هـ  - 21 رمضان 40 هـ

1. متى تم تعديل مسمى مدرسة الشؤون اإلداريةليصبح مدرسة سالح التموين والنقل؟

2. ما اسم امللحق العسكري يف سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف برلني؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )488( هي: 
 السؤال األول: اللواء الركن متقاعد هالل زيد سعيد الشحي.

  السؤال الثاين: وسام تقديري من الطبقتني األوىل والثانية حسب ظرف االستشهاد. 

 الفائزان:
1. عيل عبدالرحمن العطاس. 
2. بشاير فيصل عيل الحامدي.

مسابقة العدد )489(

إعداد: أمل احلوسني

: Humanitarian assistance  املساعدة اإلنسانية
تقرتن تقيليدياً بأعامل املس��اعدة التي تضطل��ع بها الدول يف الكوارث 

الطبيعي��ة ذات الطاب��ع املؤقت مثل ال��زالزل والفيضان��ات والحريق 

واملجاعات ألخ، وتقرتن يف النظرية القانونية الدولية بفكرة "املس��اعي 

اإلنس��انية الحميدة"، وهي ال تعترب واجب��اً يف القانون الدويل بل تقدم 

"عن طيب خاطر وسخاء".

: Action – reaction الفعل ورد الفعل
مصطلح يصف عالقة بني طرف��ني مدفوعني للرد عىل ما يفعله الطرف 

اآلخر بطريقة ارتكاس��ية فورية، وقد شاع اس��تعامل هذا املصطلح يف 

تحليل الرصاعات.

مصطلحات عسكرية

• اتقوا النار ولو بشقه متره، فمن مل يجد فبكلمة طيبة.
• إذا لبستم وإذا توضأتم، فابدأوا بأيامنكم.

• يا أيها الناس: توبوا إىل الله واس��تغفروه، فإين أتوب يف اليوم 
مائة مرة.

• ال يزال لسانك رطبا ًمن ذكر الله.
• عليك بركعتي الفجر، فإن فيها فضيلة.

• ي��ا بني: إي��اك وااللتفات يف الصالة، ف��إن اإللتفات يف الصالة 
هلكة.

• أخلص دينك، يكفيك العمل القليل.
• ازه��د يف الدني��ا يحبك الل��ه، وازهد فيام عن��د الناس يحبك 

الناس.
• أكرثوا من ذكر هادم اللذات.

• التحقرن من املعروف شيئاً، ولو أن تلقي أخاك بوجه طلق.
• إن هذه النار إمنا هي عدو لكم، فإذا منتم فأطفئوها عنكم.

• ال ميوتن أحدكم إال وهو يحسن الظن بالله عز وجل.
• الرجل عىل دين خليلة، فلينظر أحدكم من يخالل.

• امسح رأس اليتيم، وأطعم املسكني.
• صل بني الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا.

• علي��ك بت��الوة الق��رآن، فإنه نور ل��ك يف األرض وذخر لك يف 
السامء.
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األزياء الرجالية يف الرتاث اإلماراتي:
يتميز ش��عب اإلمارات بحرصه عىل ارتداء أزيائه الش��عبية الوطنية، وعدم 
التأثر باألزياء الوافدة، فهو يتمسك بزيه اليومي التقليدي يف ميادين العمل، 
واملناس��بات االجتامعية وغريها، ويس��تثنى من ذلك التعديالت واإلضافات 

التي طرأت عىل الزي الشعبي لدى أوساط الشباب من الجنسني .
وال ن��كاد نرى اختالفاً يف مالبس س��كان اإلمارات - الرجال - خالل فصول 
الس��نة إال باللون فقط، إذ يفضلون اللون الغامق يف الش��تاء، واللون األبيض 
يف الصيف، يف حني تظل املالبس وتفصيلها واحداً دون تغيري جذري، تتفاوت 

بحسب األقمشة التي تصنع بها.
يتمي��ز زي الرجل يف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة بالبس��اطة والوقار 
وي��كاد يكون موحداً إال من فوارق بس��يطة يف خياط��ة الثوب- الكندورة-، 
والذي يعترب الزي الشعبي الرئييس للرجال، ويسمى بالدشداشة يف عدد من 
املجتمعات العربية بحيث تكون طويل��ة حتى أخمص القدمني، وفضفاضة 
لتسهل الحركة فيها لتتناسب مع جو البالد الحار، و لونها أبيض غالباً يف حني 
يفضل بعضهم اللون الس��كري، أو اللون الرمادي، ويف فصل الش��تاء يفضل 
ارتداء الكن��دورة ذات األلوان الداكنة املصنوعة من الصوف، و يضع الرجل 
ع��ىل رأس��ه الغرتة أو غطاء الرأس، وكانت تس��مى يف امل��ايض باملعصم ذي 
اللون األبيض، باإلضافة إىل أن هناك نوعاً آخر يس��مى الدسامل وهي الغرتة 
الصوفية الس��ميكة بعض اليشء التي يلبسها الرجل يف فصل الشتاء، ويضع 
الرجل فوق الغرتة العقال األس��ود، وتحتها يرتدي الطاقية البيضاء، وتسمى 
–القحفية- ، وهي تس��اعد عىل تثبيت الغرتة والعقال عىل الرأس، ويف بعض 
املناطق يلف الرجل الغرتة عىل رؤوس��هم بدون العقال وتسمى -العاممة-، 
ويرتدي الرجل -إزاراً - و هي قطعة مس��تطيلة الش��كل تبل��غ أحياناً كثرية 
مرتين طوالً ومرتاً عرضاً، ويلف الرجل حول النصف السفيل من جسمه قبل 

ارتداء الكندورة. 
ومن أكرث مالبس الرجال ش��هرة وأهمية العباءة، أو البش��ت، وهو لباس 
عريب أصيل، وفيه يكتمل لباسه الرسمي، والبشت أو العباءة ميثل أرقى أنواع 
األزي��اء العربي��ة ، و هو من أغىل املالبس يف الع��امل كونه يصنع من خيوط 
فاخرة وبطريقة متقنة جداً، ويلبس فوق الدشداشة، وكان يف السابق يلبس 

من جميع األعامر. 

إشراقات... من الرتاث

انظ��ر إىل الحياة من خالل نافذة ملونة، س��تجد 
أن هذا الكون واس��ع ومبهر وجميل وأن الحياة 

رائعة بجميع األلوان.
كل يوم هو صفحة من لوحة حياتنا ..لوحة حياتك 
ل��ك أنت فقط!! اخرت أنت ألوانها واس��تمتع، وال 
تدع الظروف واألش��خاص يؤثرون عليها، فيفسد 

تناسق ألوانها.
فحي��اة كٍل مّنا لوح��ة ال تكتمل إال لحظة رحيلنا 
!! فلتختارو أجمل األلوان لرس��مها .. وتجميلها .. 

لرياها الباقون بعدنا.

 همس القصيد

تجل��ّت بوظب���ي والل��ه عطاه����ا
وضّح���ك نوره����ا س���ود الليال��ي   

صبيّه ي���وم تكِش���ف ع��ن ِصباه��ا
يوّصْفه������ا الجنوب��ي للش���اميل   

غلت حت����ى مت���ادت يف غاله��ا
عظيم��ة ف�ي تواضعه���ا تعال���ي   

أعي����ش بظلّه���ا واعش���ق ثراه���ا
واس��وم العم��ر فيه��ا وال أبال���ي   

يرّد ال���روح ل��ي ذع����ذع هواه���ا
صدق من ق���ال واقعه���ا خيال��ي   

كأّن الل����ه ي���وم انّ��������ه بناه���ا
رفعه����ا ع�ن مق��ام األرض عال��ي   

                              كلمات الشاعر :
جمعة بن مانع الغويص السويدي

جتّلت       
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